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Ο Σάββας Πασχαλίδης ἀφιερώνει τό πόνημα τοῦτο 
«Ἡ Ἀρχαία καί Σύγχρονος Λυκία» 

εἰς τήν ἱεράν μνήμην τῶν ἀλησμονήτων γονέων του
 Πασχάλη καί Εἰρήνης, 

τῶν σεπτῶν Διδασκάλων Λεβησίου, Μάκρης, Καστελλορίζου 
καί τῶν ἀφανῶν Ἐθνομαρτύρων ἀπάσης Λυκίας,

ὡς θυμίαμα εὐγνωμοσύνης καί σπονδήν ευφροσύνης,
δι΄ ὅσα διά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστην τήν Ἁγίαν

καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν ἔπραξαν καί ἔπαθαν.
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Η περιπέτεια της αναζήτησης, της ανάδειξης  
και της έκδοσης του χειρογράφου

Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών ΛΥΚΙΑ, από την ίδρυσή της, έθεσε ως έναν από τους βασι-
κούς της σκοπούς να συλλέξει όλα τα κείμενα που έχουν γραφεί για την Λυκία και την ιστορία 
της. Ανάμεσα σ’ αυτά, αναζητούσαμε με ιδιαίτερο ζήλο το ανέκδοτο βιβλίο του αείμνηστου 
δασκάλου Σάββα Πασχαλίδη, μέρος του οποίου είχε εκδοθεί στις παλιές εφημερίδες των Μα-
κρηνών - Λιβισιανών .

Σε κάθε περιοδεία μας ανά την Ελλάδα, ρωτούσαμε τους πατριώτες αν έχουν κάποια σχε-
τική πληροφορία. Στην Κήρινθο της Εύβοιας, ο πατριώτης μας Γιώργος Κούρτης, συγγενής 
της οικογένειας Πασχαλίδη, μας αποκάλυψε ότι ζει ο εγγονός του Σάββα Πασχαλίδη Κυριάκος 
Σαράφης, που είναι ορθοπεδικός και εργάζεται στο Ασκληπιείο Βούλας. Επιστρέφοντας στην 
Αθήνα, άρχισε η αναζήτηση που οδήγησε στον σπάνιο αυτό άνθρωπο, ο οποίος με ευλάβεια 
φυλάσσει τα χειρόγραφα του παππού του. Με προθυμία και ευγένεια, μας επέτρεψε να φωτο-
γραφίσουμε τις 750 πυκνογραμμένες χειρόγραφες σελίδες, ώστε να προχωρήσει η έκδοσή τους 
και το βιβλίο να διατεθεί στο πρώτο αντάμωμα Μακρηνών - Λιβισιανών που προγραμματίστη-
κε για τον Ιούνιο του 2018 στο Αιγάλεω.

Τα φωτογραφημένα χειρόγραφα πέρασαν στα χέρια των δύο κυριών, της Ευαγγελίας Αχλάδη, 
που ανέλαβε την Σύγχρονο Λυκία, και της Μαρίας Βαμβακοπούλου, που ανέλαβε την Αρχαία 
Λυκία. Μέσα σε δύο μήνες, εργαζόμενες σε πυρετώδεις ρυθμούς, οι δύο συμπατριώτισσες κα-
τάφεραν να ολοκληρώσουν την μεταγραφή, επιμέλεια και σχολιασμό του χειρογράφου, ενώ 
δύο ακόμα συμπατριώτες ήρθαν αρωγοί στην προσπάθεια έκδοσης, ο φιλόλογος Δημήτρης 
Αλεξάνδρου, από το Πλατανάκι Θήβας, που έκανε την επιμέλεια, και ο αντιδήμαρχος Αιγάλεω 
Στέλιος Βασιλειάδης, που ανέλαβε την εκτύπωση στην μνήμη του πατέρα του Γεωργίου. Πέρα 
από τα κείμενα του αείμνηστου Πασχαλίδη, προσθέσαμε ένα ακόμα μέρος ως «Παράρτημα», 
στο οποίο παραθέτουμε μέρος των λόγων που ο σοφός δάσκαλος εκφώνησε, επιστολές και έγ-
γραφα, τα οποία μας δίνουν μια εικόνα της πορείας του ιδίου και της οικογένειάς του από την 
πατρίδα του Μάκρη, στη Σάμο, τη Χίο και τέλος στην Αθήνα.

Ολοκληρώνοντας σήμερα το έργο αυτό και παραδίδοντάς το στις επόμενες γενιές των Λυκί-
ων, θα θέλαμε να ζητήσουμε την επιείκειά τους, καθώς η προσπάθεια έκδοσης του μνημειώδους 
αυτού έργου σε τόσο σύντομο χρόνο πριν το 1ο Αντάμωμα των πατριωτών μας, πολλές φορές 
νιώσαμε να μας ξεπερνά, και να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας στον 
συγγραφέα και την οικογένεια Σαράφη, θεματοφύλακα του έργου του, που μας επέτρεψαν να 
γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Τάσος Κακλαμάνης
Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών ΛΥΚΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Μια οικογένεια μια ιστορία

Οι ρίζες της οικογένειας Πασχαλίδη ανάγονται στην Κύπρο. Οι Κύπριοι μετανάστευσαν και 
εγκαταστάθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε διάφορες ταραγμένες περιόδους της ιστο-
ρίας της Κύπρου. Η επικοινωνία Κύπρου και Λυκίας ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει 
στη σύγχρονη εποχή, όπως μαρτυρά η καταγωγή πολλών λιβισιανών οικογενειών από την Κύ-
προ. Ο εγκατεστημένος στο Λιβίσι πατριάρχης της οικογένειας, πρωτομάστορας Πασχάλης, το 
1792 εργάστηκε στην ανοικοδόμηση του ναού της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη, όπου γνώρισε 
και παντρεύτηκε την αδελφή του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, ενός από τους τέσσερις αρχη-
γούς της Φιλικής Εταιρείας. Όταν επέστρεψε στο Λιβίσι, μύησε τον συγγενή του Μητροπολίτη 
Πισιδίας Ευγένιο. Όπως διαβάζουμε στο χειρόγραφο του Σάββα Πασχαλίδη, ο πατέρας του 
Πασχάλης Σ. Πασχαλίδης. 

«….τυγχάνει γόνος του εκ Κύπρου Πασχάλη, κτίτορος πολλών δημοσίων έργων Λεβησίου – 
Μάκρης - Ξάνθου και εκ μάμμης, του εκ Πελοποννήσου Παναγ. Αναγνωστοπούλου, Αρχηγού 
της Φιλικής Εταιρείας, εις ην εμύησε τον γαμβρόν του Πασχάλην τω 1818 εις (353) Σμύρνην. 
Ο Πασχάλης εμύησε τον Μητροπολίτη Πισσιδίας Ευγένιον, συγγενή του εκ Κύπρου, ζήσαντα εις 
Αδριανούπολιν και άλλους νέους ομοτέχνους Λεβησιανούς σπεύσαντος εις το προσκλητήριον της 
Εθνεγερσίας. Ο Μητροπολίτης Πισσιδίας Ευγένιος επατριάρχευσε μετά την ενθρόνισιν του Γρη-
γορίου του Ε, έψαλε κρυφίως την νεκρώσιμον ακολουθίαν του και διεκρίνετο δια την οξύνοιαν 
και επιτηδειότητα.….»

Μια άλλη σημαντική προσωπικότητα της οικογένειας είναι ο Σέργιος Πασχαλίδης (1823-
1895), δημογέροντας και ευεργέτης, ο οποίος συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση επι-
στάτησε στην οικοδομή του ιερού ναού του Αγ. Νικολάου στη Μάκρη, του Διοικητηρίου και 
των μεγάρων Λουϊζιδών, Χαραλ. Παυλίδου και των σχολείων Λεβισίου. Στη μνήμη του αδικο-
σκοτωμένου γιου του Πασχάλη, έκτισε στο Λιβίσι τον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
και τον δώρισε την κοινότητα. Έκτισε επίσης και δώρισε στην κοινότητα τον ναό της Αγίας 
Παρασκευής, ανεμόμυλο, δύο μεγάλες δεξαμενές και τρία φρέατα, ένα από τα οποία έφερε το 
όνομα του «ο ληκτρός του Σέργιου». 

Ο πατέρας του συγγραφέα Πασχάλης Σ. Πασχαλίδης (1861-1919) γεννήθηκε στο Λιβίσι, 
όπου υπηρέτησε σε διάφορα αξιώματα και διετέλεσε έφορος, δημογέροντας και δήμαρχος. Συ-
γκαταλέγεται στους εκλεκτούς μαθητές του δάσκαλου Μουσαίου. Αξέχαστη έμεινε σε όλους 
τους συμπατριώτες του η μνήμη και η κρίση του Πασχάλη. Στις σημειώσεις του γιου διαβάζου-
με για τον πατέρα:

«…Είναι τό ζωντανόν λεξικόν του Βυζαντίου, δεν του διαφεύγει καμμία λέξις ούτε η σημασία 
της, ούτε η ετυμολογία της. Τί κρίμα να μη σπουδάση. Ο ενθουσιώδης ιατρός Βασίλειος Μουσαίος 
έλεγε: «Δείξατέ μου ένα δεύτερον Πασχάλη απ’ αυτούς που τελείωσαν μόνον τα σχολεία της πα-
τρίδος τους». Ο δυνατός φιλόλογος Γ. Τσακκίρης ...καθώς ο ανεψιός του Παρασκευάς και πολλοί 
άλλοι έλεγαν «Είναι φαινόμενον η γλαφυρότης του λόγου και ορθογραφία του Πασχάλη. Κατέχει 
την γλώσσαν Ελληνικήν και Τουρκικήν και ορθογραφεί όσων ολίγοι τελειόφοιτοι Γυμνασίου». Ο 
δε διδάσκαλός του Μουσαίος-αυθεντικώτερος κριτής- καμαρώνων δια τον σπάνιον μαθητήν, έλε-
γε «Εγκαυχώμαι, διότι έδωκα ύθησιν εις τα γράμματα τού τόπου μου και συνετέλεσα πολλά αξίας 
παιδιά να σπουδάσουν και γίνουν επίλεκτοι επιστήμονες. Περισσότερον όμως χαίρω και υπερη-
φανεύομαι, διότι εξήλθον των χειρών μου πολλοί εκλεκτοί μαθηταί, των οποίων κορωνίς και 
αξιοθαύμαστος ο Πασχάλης. Εάν εσπούδαζεν θα ετίμα την επιστήμην και την πατρίδα. Ο θάνατος 
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της μητρός του εματαίωσε τας σπουδάς του. Αλήθεια είναι που λένε: τα παιδιά ορφανεύουν από 
την μητέρα.» Ο γράφων τα ανωτέρω υιός του εθεώρει τους επαίνους και κρίσεις δια τον πατέρα 
του υπερβολικούς, επίστευσα όμως, όταν συναντηθείς εις Αθήνας κατά το 1919 με τους αλησμο-
νήτους καθηγητάς της εν Χάλκη Ροβερτίου Σχολής, Λουίζου Ηλιού και Κων. Κωνσταντίνου, συμ-
μαθητάς του πατρός μου, ήκουσα να λέγουν: «Ο πατήρ σου ήτο φαινόμενον μαθητού που ολίγους 
τέτοιους εγνωρίσαμεν εις την μαθητικήν και καθηγητικήν μας ζωήν. Δεν θα τον ξεχάσωμε ποτέ, 
ούτε ως μαθητήν, ούτε ως δημόσιον άνδρα ούτε ως Εθνομάρτυρα. Ο μακαρίτης θα λαμπυρίζη 
στην ιστορία της πατρίδος ως διαμάντι». Εις τα εγκώμια υπερέβαλεν ο συμμαθητής καί φίλος του 
Χ΄΄Γιάννης Κωνσταντινίδης. Ο σοβαρός και εκλεκτός επιστήμων εις συλλυπητήριόν του επιστο-
λήν προς τον γράφοντα ταύτα υιόν του έγραφε «...ο θάνατος του μακαρίτου πατρός σας επίκρανεν 
όλους μας. Ο θάνατός του ήτο πολύ πρόωρος, σκληρός και επώδυνος τα δεινά παθήματά του, 
αλλά δοξασμένος γιατί απέθανε για την Ελλάδα μας. Διά τούτο θα τον περιβάλλῃ ο στέφανος του 
μαρτυρίου και της δόξης και θα ζη εις την καρδίαν και την μνήμη μας. Ο μακαρίτης ήτο λεβέντης 
στο σώμα και την ψυχήν, εις δε το μυαλό φαινόμενον. Τον εγνώριζα από τα παιδικά μας χρόνια 
ως συμμαθητήν και φίλον. Επηδούσε τας τάξεις ως ελάφι, διψών τα νάματα της παιδείας και ετε-
λείωσε το σχολείον εις εξ μόνον έτη ενώ οι λοιποί εχρειάζοντο 7-8. Δεν λησμονώ την απέραντον 
μνήμην και τας αξιοπρόσεκτους κρίσεις του επί του κειμένου των Αρχαίων που εξέπλησσον μαθη-
τάς και διδάσκαλον. Καίτοι δεν έτυχεν ανωτέρων σπουδών κατείχε την Ελληνικήν καί Τουρκικήν 
γλώσσαν όσο ολίγοι τελειόφοιτοι τοῦ Γυμνασίου. Η ευφυία του ήτο εξαιρετική. Εάν εσπούδαζε θα 
ετίμα την Ελλάδα.» Ετιμήθη από του 1886 με όλα τα αξιώματα της πατρίδος του: Έφορος, δημο-
γέρων, προεστός και Δήμαρχος από του 1889-1891, μεθ΄ ον εδημάρχευσεν ο Παύλος Σταματιά-
δης από του 1891-1893. Και οι δύο διωρίσθησαν υπό της Κυβερνήσεως, διότι τότε οι Δήμαρχοι 
διωρίζοντο και δεν εξελέγοντο. Κατά τα τέσσερα αυτά έτη, που υπήρχεν ο θεσμός των Δημάρχων 
εγένοντο και οι μεγάλοι αρτηριακοί δρόμοι Λεβησίου, από Χάνι εις Στούμπον, από Στούμπον εις 
Ξερά Περιβόλια, από Καμάρα εις Στούμπον και από Στούμπον εις Αγίαν Παρασκευή. Εν γένει η 
κοινοτική ζωή του Πασχάλη διέρρευσεν εν γονιμωτάτη και πατριωτική δράσει, τας δε προς την 
πατρίδα υπηρεσίας παρείχεν αθορύβως και τέλος έπεσε και εθυσιάσθη υπέρ αυτής. Συλληφθείς, 
έφορος ων Λεβησίου, μετά Δημογερόντων καί Μουχτάρηδων Λεβησίου - Μάκρης εξ αιτίας μιας 
ατυχούς επιστολής, εφυλακίσθη μετά των 38 αρχόντων των αδελφών κοινοτήτων, όπου υπέστη-
σαν ταπεινώσεις, ξυλοδαρμούς, βάσανα και άλλα μαρτύρια μέχρι του ηρωϊκού των θανάτου.»

Σάββας Πασχαλίδης (1888 - 1963)

Ο Σάββας γεννήθηκε στο Λιβίσι το 1888 και είχε τρία αδέλφια τον Αντώνη, την Πηνελόπη 
και την Δέσποινα. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ήρθε στην 
Αθήνα και σπούδασε στο Διδασκαλείο Αθηνών, όπου πήρε το πτυχίο του δασκάλου.1 Μετά την 
επιστροφή του στην Μάκρη αρχίζει να εργάζεται ως διδάσκαλος.2 Δίδαξε στην Αστική Σχολή 

1 Βλέπε Παράρτημα σ. 378.
2 Αναλυτικές πληροφορίες για την ὑπηρεσία του αντλούμε από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
βγαίνει μετά την υπ’ αρ. 232/16-7-1941 αίτησή του για να συνταξιοδοτηθεί. Από το έγγραφο αυτό πληροφο-
ρούμαστε ότι ο Σάββας Πασχαλίδης υπηρέτησε ως δάσκαλος: Στον Ταρσανά από 15 Αυγούστου 1900 έως 14 
Ιουλίου 1901. 
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Μάκρης μεταξύ 1904-1909, στην Αστική Σχολή Λιβισίου κατά τα έτη 1910-1911 και πάλι στην 
Αστική Σχολή Μάκρης το έτος 1913-1914. Το 1914 νυμφεύτηκε την Πηνελόπη Πουρνάρη του 
Θρασύβουλου, απόφοιτο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρνης, στη Μάκρη. Το 1914, μετά 
την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διέφυγε με βάρκα στη 
Σάμο για να αποφύγει την στράτευση στα τάγματα εργασίας. Τα γράμματα του πατέρα του από 
την Μάκρη είναι γεμάτα ανησυχία. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1914 ο πατέρας του από τη Μάκρη 
τού γράφει:

Αγαπητέ μοι υιέ Σάββα,
Δεν σοι έγραψα μέχρι σήμερον ένεκεν απουσίας, και αποτυχίας καταλλήλου προσώπου διά 

την εγχείρισιν επιστολής. ...Δεν πρέπει να απελπιζώμεθα. Εδώ ημείς εστρατολογήθημεν μέχρι της 
45 ηλικίας, καθώς και εγώ αφ’ ου αμέσως κατ’ αρχάς εκλήθημεν …Το στρατολογικόν επιτελείον 
κατ’ αρχάς έδειξε μεγάλην αυστηρότητα, δημοσιεύσαν αν αρνήσεις τον θάνατον, και την ταχείαν 
αποστολήν των στρατευσίμων εις αόριστα μέρη. Τούτο επέφερε τον φόβον εις όλους μας, και οι 
δυνάμενοι, εκόντες άκοντες επλήρωσαν αντισήκωμα 44 Οθ. λίρας μεταξύ των οποίων ευρίσκομαι 
και εγώ. Ο πατήρ ΣΠ

Ο Σάββας Πασχαλίδης παρέμεινε και δίδαξε στη Σάμο ως το 1920. Διορίστηκε δάσκαλος το 
1914 και διετέλεσε διευθυντής του εξατάξιου και αργότερα επτατάξιου σχολείου αρρένων του 
Λιμένος Βαθέος.3 Από τη Σάμο παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στα παράλια της Μικράς 
Ασίας.

Εν Λιμένι Σάμου 13 Φεβρουαρίου 1915,
Αγαπητέ Αυγερινέ,
Εβράδυνον να Σας γράψω καθότι η άψυχος γραφή αποστέργει αισθανομένη τρόπον τινά τας 

συγκινήσεις που δοκιμάζει το έθνος και συνειδυία το μέγεθος της κρισίμου εποχής, καθ’ ην κρίνε-
ται η τύχη του ελληνικού. ... Και διά να έλθω εις τα πράγματα: πώς σοι εφάνη, αγαπητέ, η απομά-
κρυνσις του μεγαλεπηβόλου πολιτικού του Μ. Βενιζέλου! Δεν σοι φαίνεται ότι ερρίφθη εις το πα-
λάτι κατά γης εκ πείσματος το νέκταρ εκείνο της παλιγγενεσίας, το οποίον εζωογόνει τας χρυσάς 
ελπίδας της Αναγεννήσεως και εδροσοβόλει και έτρεφε το δένδρον της ελευθερίας, του οποίου οι 
κλάδοι θα εσκίαζον ου μόνον την πόλιν των ονείρων μας με την νύμφην της Ιωνίας αλλά και τα 
κατσάβραχα με τον Στούμπον του Λιβισιού;

Εκεί, στην Σάμο, τον Ιανουάριο του 1919 θα πληροφορηθεί από τον εξάδελφό του Ανδρέα 
Σταματιάδη από τη Σμύρνη τα φοβερά νέα για το θάνατο του πατέρα του Πασχάλη Πασχαλίδη 
(1861-1919), δημογέροντα με έντονη κοινοτική δράση, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο 1919 
στις φυλακές του Στρατοδικείου Ντενιζλή μαζί με άλλους πρόκριτους της Μάκρης (Λαζαρίδης 

Στην Αστική Σχολή Μάκρης:
από 15 Σεπτεμβρίου 1904 έως 31 Αυγούστου 1905
από 19 Σεπτεμβρίου 1905 έως 31 Αυγούστου 1906
από 18 Σεπτεμβρίου 1906 έως 31 Αυγούστου 1907
από 19 Σεπτεμβρίου 1907 έως 31 Αυγούστου 1908
από 15 Σεπτεμβρίου 1908 έως 31 Αυγούστου 1909
Στην Αστική Σχολή Λιβισίου:
από 1 Σεπτεμβρίου 1909 έως 31 Αυγούστου 1910
από 1 Σεπτεμβρίου 1910 έως 31 Αυγούστου 1911
από 1 Σεπτεμβρίου 1911 έως 31 Αυγούστου 1912
από 1 Σεπτεμβρίου 1912 έως 31 Αυγούστου 1913
Στην Αστική Σχολή Μάκρης από 18 Σεπτεμβρίου 1913 έως 31 Αυγούστου 1914. 
3 Αρχείο του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμου (1890-1958), Γ.Α.Κ. Σάμου.
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Γεώργιος, Παπά Χαστάς, Χαράλαμπος Παυλίδης, Αγιορείτης, Πλάτων Μουσαίος, Σκυφτός και 
άλλοι). 

Αγαπητέ μοι εξάδελφε,
Έλαβον την επιστολήν σου. Ευχαριστώ σοι δι’ όσα ενθαρρυντικά μοι γράφεις διά τον εθνικόν 

της εφημερίδος μου αγώνα, την οποίαν σύμπασα η ομογένεια ανεγνώρισε. ... Είσαι όμως ανήρ και 
θα τις μάθεις με ψυχραιμίαν. Ο πατήρ σου και δυστυχής θείος μου εξέπνευσε ως εθνικός ήρως 
εις τας φυλακάς του Στρατοδικείου Δενιζλίου, ομού με άλλους μάρτυρας συμπολίτας μας και τον 
Λαζαρίδη Γεώργιον, τον Παπα Χαστάν, τον Χαράλαμπον Παυλίδην, τον Αγιορείτη, τον Πλάτωνα 
Μουσαίον, τον Σκυφτόν και άλλους. Η μήτηρ σου και τα αδέλφια σου ευρίσκονται υγιείς εν Μά-
κρη. Χαιρετισμούς απ’ όλους τους συμπολίτας μας, οι οποίοι συνεκεντρώθησαν εδώ, ίνα μεταβώ-
μεν εις Μάκρην άμα τη ενάρξει της ελευθερώσεώς της. 

Με τους διωγμούς των Βενιζελικών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Σάμο και να εγκα-
τασταθεί στη Χίο, όπου θα μείνει και θα διδάξει ως το 1938, διατελώντας και διευθυντής της 
Αστικής Σχολής Χίου.4 Το 1938 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα.

Από τον γάμο του απέκτησε τρία παιδιά, τον Πασχάλη, την Θέμιδα και την Αμαλία. Ο Πα-
σχάλης (Λιβίσι 1913 - Πέτρα 1943) σπούδασε γιατρός. Το 1938 καταδικάστηκε και εξορίστηκε 
ως πολιτικός κρατούμενος λόγω των φρονημάτων του. Στην εξορία η υγεία του κλονίστηκε 
σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Σανατόριο της Πέτρας (14-7-42) και στο στρατόπεδο «Παύλος 
Μελάς» στη Θεσσαλονίκη. Μετά την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρ-
νηση παρέδωσε στους κατακτητές εκατοντάδες φυλακισμένους και εξόριστους κομμουνιστές. 
Οι άθλιες συνθήκες στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» οδήγησαν τον Πασχαλίδη και άλλους 
φυματικούς κρατουμένους να απευθύνουν δραματική έκκληση στη Γερμανική Αστυνομία Θεσ-
σαλονίκης, με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 1943, περιγράφοντας τις εξοντωτικές συνθήκες 
κράτησής τους και παρακαλώντας για τη μεταφορά τους σε σανατόριο. Η απάντηση σε αυτή 
την επιστολή ήταν η εκτέλεση των φυματικών κρατουμένων, μαζί με άλλους συγκρατούμενους 
από την Ανάφη και την Ακροναυπλία στην Πέτρα Ολύμπου, την 1η Μαρτίου 1943. Όταν εκτε-
λέστηκε ήταν 27 χρονών.5

Η Θέμις (Σάμος, 1918 - Αθήνα 19;) σπούδασε στην Πάντειο. Το 1945 παντρεύτηκε τον Αν-
δρέα Σαράφη, του Κυριάκου και της Ευδοξίας, εγγονό του Βασίλειου Κυριάκου Σαράφη,6 και 
απέκτησαν δυο παιδιά, την Εύη (1946) και τον Κυριάκο Σαράφη (1948). Η Θέμις επίσης είχε 
αντιστασιακή δράση και για να παντρευτούν με τον άντρα της, που ήταν στρατιωτικός, πήραν 
ειδική άδεια από το βασιλιά. Η Αμαλία γεννήθηκε το 1923 στη Χίο. Παντρεύτηκε τον Γεώργιο 
Στεφανίδη.

Ο Σάββας Πασχαλίδης είχε συγγενικούς δεσμούς με άλλους διακεκριμμένους Μακρηνολιβι-
σιανούς. Ο ξάδελφός του Ανδρέας Σταματιάδης ήταν εκδότης των εφημερίδων Εστία και Πρόο-
δος στη Σμύρνη, ενώ ο θείος του Κώνστας Κωνσταντίνου, υπηρέτησε για χρόνια ως καθηγητής 
ελληνικής γλώσσας στη Ροβέρτειο Σχολή στην Κωνσταντινούπολη (σημερινό Πανεπιστήμιο 
του Βοσπόρου). 

Σε επιστολή του στον τελευταίο στις 11 Σεπτεμβρίου 1935 γράφει:

4 Γ.Α.Κ. Χίου. Βλέπε Παράρτημα σ. 390.
5  Βλέπε Παράρτημα σ. 392.
6 Βασίλειος Κυριάκος Σαράφης, εφοροδημογέροντας και γιατρός του Λιβισιού.
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Σεβαστέ μοι θείε,
Το κύμα της ζωής μ’ έρριψεν εις Σάμον το 1914 και από του 1920 εις Χίον, όπου είδα ωσάν 

αδάκρυτος Νιόβη τας εθνικάς συμφοράς την μίαν μετά την άλλην και την Μικρασιατικήν τρα-
γωδίαν να καλύπτη με τον μαύρον πέπλον της τας ελπίδας και τα όνειρά μας. Την εθνικήν δο-
κιμασίαν και τα δεινά τόσων συγγενών και πατριωτών παρηκολούθησα και παρακολουθώ με 
αιμάσουσαν ψυχήν....7 

Το μνημειώδες έργο: «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία»

Ο Σάββας Πασχαλίδης ξεκίνησε την συγγραφή του μνημειώδους αυτού έργου πολύ νωρίς 
και κατά την διάρκεια της ζωής του συμπλήρωνε με περισσότερες πληροφορίες την ιστορία της 
σύγχρονης Λυκίας. Όπως γράφει ο ίδιος, η απαρχή ήταν η συγγραφή ενός άρθρου για τα ήθη 
και έθιμα του Λιβισιού, το οποίο δημοσιεύτηκε στην σμυρναϊκή εφημερίδα Πρόοδος. Αποσπά-
σματα από την πρώτη μορφή του έργου του με τίτλο Η Λυκία πάλαι και νυν δημοσίευσε στις 
εφημερίδες Αλύτρωτος, όργανο της Κοινής των Αλυτρώτων Επιτροπείας, και Σάμος το 1918. 
Τόσο αυτές οι δημοσιεύσεις, όσο και η αποστολή του έργου του στην Κοινήν των Αλυτρώτων 
Επιτροπείαν το 1918 εντάσσονται στις προσπάθειες μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
να καταδειχθεί η ελληνικότητα της Μικράς Ασίας και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Λυκίας, 
και να συμβάλει με ιστορικά επιχειρήματα στις ελληνικές διεκδικήσεις. Στις 15 Απριλίου 1918 
αποστέλλει την μελέτη του για τη Λυκία στην Κοινήν των Αλυτρώτων Επιτροπείαν, η οποία τον 
επιβραβεύει με χρηματικό ποσό.

Λιμήν Βαθέος, 15 Απριλίου 1918
Προς το Σεβαστόν Προεδρείον του Σωματείου των Αλυτρώτων
...Επειδή δε η εργασία αύτη, ως και Υμείς διεκηρύξατε εν τω Δημοσιογραφικώ σας Οργάνω, 

τω «Αλυτρώτω», απαιτεί την κοινήν συνεργασίαν και συμβολήν απάντων των δυναμένων να συ-
ντρέξωσιν Υμάς, όπως καταστήσετε σεβαστά τα δίκαια του Αλυτρώτου Ελληνισμού παρά τη κοινή 
των Ευρωπαίων και Αμερικανών γνώμη, τολμώ ν’ αποστείλω Υμίν σύντομον πραγματείαν περί 
της Λυκίας, εν η καταδείκνυνται ότι η Λυκία υπήρξεν από των Χρόνων του Τρωϊκού πολέμου και 
φέρει διά των αιώνων ελληνικήν την σφραγίδα και εν τη οποία εξιστορούνται τα δεινοπαθήματα 
των Λυκίων και αι θηριωδίαι της Τουρκικής υαίνης. 

Εν Αθήναις τη 7 Μαΐου 1918, Κοινή των Αλυτρώτων Επιτροπεία, 
Προς τον κ. Σάββαν Πασχαλίδην, Διευθυντή Αστικής Σχολής Λιμ. Βαθέος Σάμου
Αξιότιμε Κύριε, 
Μετά μεγίστου ενδιαφέροντος έλαβεν η καθ’ ημάς Επιτροπεία την Υμετέραν επιστολήν και την 

περί της Λυκίας πραγματείαν Υμών, προάγεται δε να εκφράση υμών μετά των ειλικρινών συγχα-
ρητηρίων και τας θερμοτάτας αυτής ευχαριστίας διά την πολύτιμον προς το έργο αυτής συμβολήν 
Υμών επιβραβεύσασα ταύτην διά 200 χρυσών δραχμών, ας θέλετε εισπράξει παρά της Αθηναϊκής 
τραπέζης.

Ολοκλήρωσε την συγγραφή του έργου το 1938 στη Χίο, αλλά δεν θα σταματήσει να το 

7 Βλέπε Παράρτημα σ. 371.
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εμπλουτίζει με προσθήκες έως το 1958. Γράφει ο Σάββας Πασχαλίδης την 1η Ιουνίου 1938 για 
το έργο του «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία»:

«Απαρχήν του εθνικού τούτου έργου, της περισυλλογής του λαογραφικού πλούτου της Λυκίας, 
έκαμα τω 1909, δημοσιεύσας εις την Σμυρναϊκήν εφημερίδα «Πρόοδος» του μακαρίτου συμπολί-
του μας Λαζάρου Σταματιάδου «τα ήθη και έθιμα Λεβησίου εν σχέσει και παραλληλισμώ προς τα 
Κυπριακά». Δεν εσυνέχισα την προσπάθειαν ταύτην, διότι ο κ. Λαμέρας, ευγενές τέκνον της Λυ-
κίας, ανέλαβε να φέρη εις πέρας την εργασίαν ταύτην. Περιορίζομαι ήδη εις την ιστοριογραφίαν 
της Λυκίας, πληρούσαν δυσαναπλήρωτον κενόν και ευχήν των Λυκίων τόσων γενεών. Αποτελεί δ’ 
αύτη συμπλήρωμα και ανάπτυξιν των όσων έγραψα εις σειράν άρθρων υπό τον τίτλον «Η Λυκία 
πάλαι και νυν» εις τας εφημερίδας «Αλύτρωτος» και «Σάμος» κατά το έτος 1918, οπότε κατε-
βάλλετο έντονος εθνική προσπάθεια, να καταδειχθή η ελληνικότης της Μικρασίας, την οποίαν 
αλήθειαν από τα βάθη των αιώνων διαπιστώνουν οι λίθοι των σωζομένων μνημείων των ηρει-
πωμένων πολυπληθών πόλεων.

Με την συγγραφήν αυτήν ικανοποιώ μίαν ευγενή επιθυμίαν και προσπάθειαν εκ νεότητός μου, 
έτι δε Παλλύκιον πόθον να γνωρίσουν και μάθουν τα τέκνα της Λυκιακής γης την ιστορία της 
πατρίδος των- και μίαν οφειλήν προς τα αθάνατα της Λυκίας τέκνα, τα οποία ανασύρω εκ της 
λήθης. Δίδω συγχρόνως υλικόν και αφορμήν εις άλλους να γράψουν αρτιωτέραν και διεξοδικωτέ-
ραν την ιστορίαν της πατρίδος μας και εις την Λυκιακήν νεολαίαν δίδαγμα χρήσιμον εις την ζωήν 
της. Μελετώσα η εύελπις νεολαία της Λυκίας την ιστορίαν της πατρίδος της, θα ίδη οποία και 
οπόσην ιεράν κληρονομίαν παρέλαβε, την οποίαν έχει ιεράν υποχρέωσιν να σεβασθή και διαφυ-
λάξη. Θα ίδη ότι ο πατριωτισμός, ο ηρωϊσμός, η αυτοθυσία και ο προς την αρετήν και πρόοδον 
έρως των προγόνων μας ήσαν τα ευγενέστερα κίνητρα των λόγων και έργων των Λυκίων και ως 
τοιαύτα θα κεντρίζουν και αυτήν εις τας σκέψεις και πράξεις της. Θα γνωρίση επί πλέον η Νέα 
των Λυκίων Γενεά τα ιστορικά πρόσωπα και τα αίτια, που συνέτειναν εις την αρχαίαν ακμήν και 
δύναμιν της Λυκίας, καθώς και της συγχρόνου, διαδραματίσαντα εθνικόν και μορφωτικόν ρόλον 
εις την εποχήν μας. Και τους μεν προγόνους θα γεραίρη, τους δε συγχρόνους θα ευλογή, διατη-
ρούσα άσβεστον την ανάμνησιν όλων και έχουσα οδηγόν της ζωής τον βίον και την δράσιν των. 
Αφιερώνω το πόνημα τούτο υπό την επιγραφήν «Η αρχαία και σύγχρονος Λυκία» εις μνήμην των 
διδασκάλων και εθνομαρτύρων Λυκίας με την πίστιν ότι αι προσπάθειαι των πρώτων και η θυσία 
των δευτέρων δεν θ’ αποβούν εις μάτην αλλά θα αποδώσουν εν καιρώ το περιπόθητον αγαθόν 
παντός Λυκίου, διά το οποίον ειργάσθησαν επί γενεάς γενεών φάλαγγες ηρώων και μουσολήπτων 
μαρτύρων. (Εν Χίω, 1η Ιουνίου 1938).»

Τα επόμενα χρόνια αποσπάσματα από το έργο αυτό δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες που εκδί-
δουν οι Μακρολιβισιανοί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις εφημερίδες Η Μάκρη, 8 Το Λιβίσι9, 
Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης10. Παρότι ο Σύλλογος είχε την πρόθεση να εκδώσει το 
έργο αυτή η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 

Μετά τον θάνατο του Σάββα Πασχαλίδη το 1963 ο Σύλλογος Η Μάκρη δημοσίευσε στην 
εφημερίδα του Λιβίσι το παρακάτω ψήφισμα:

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου «Ένωσις Μακρηνών και Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ» 
συνελθόν εκτάκτως επί τω θλιβερώ αγγέλματι του θανάτου του εκλεκτού τέκνου της Μάκρης και 

8 Η εφημερίδα Η Μάκρη κυκλοφορεί την περίοδο 1/5/1957 – 1/5/1959.
9 Η εφημερίδα Το Λιβίσι κυκλοφορεί την περίοδο 1/8/1960 – 1/1/1967.
10 Η εφημερίδα Η Φωνή Λ. κ Μ. κυκλοφορεί την περίοδο 12/4/1958 – 1/8/1959.
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Λιβισίου, διδασκάλου, Σάββα Πασχαλίδη, πολλάς κοινωνικάς και εθνικάς υπηρεσίας προσφέρο-
ντος εις την παλαιάν και νέαν Πατρίδα ψηφίζει:

1. Όπως αντιπροσωπευθεί ο Σύλλογος διά του Προέδρου αυτού εις την κηδείαν του μεταστά-
ντος. 2. Διατεθώσιν δραχμαί διακόσιαι (200) αντί στεφάνου υπέρ του Φιλανθρωπικού Τμήματος 
του Συλλόγου. 3. Δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα διά της εφημερίδος ΛΙΒΙΣΙ και επιδοθεί εις την 
οικογένεια του.

Ο Μιχαήλ Πανηγύρης θα δημοσιεύσει στην εφημερίδα Λιβίσι τον παρακάτω επικήδειο:11

«Φίλτατε Σάββα, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μακρηνών και Λιβισιανών, το οποίον αυτή τη στιγμή 

εκπροσωπώ, με συγκίνηση βαθειά και με πόνο καρδιάς άμετρο πληροφορήθηκε το θλιβερό σου 
άγγελμα. Το άγγελμα ότι το κοφτερό δρεπάνι του Χάρου έκοψε άσπλαχνα το νήμα της ζωής του. 
Ότι έπαυσες πλέον να υπάρχης μεταξύ των τέκνων, των συγγενών και φίλων σου, μεταξύ όλων 
των Μακρηνών και Λιβισιανών και όλων των συνανθρώπων σου, όσοι γενικά σε γνώρισαν. Διότι 
όλοι σε αγάπησαν, φίλτατε Σάββα, και ήσο άξιος της αγάπης των.

Ακούραστος σύ εργάτης του πνεύματος είχες τεθή ως πτυχιούχος του Διδασκαλείου Αθηνών 
στην υπηρεσία της Πατρίδος σου, της οποίας και ανεδείχθης άξιον τέκνον. Έθνος καλλιεργητής 
ψυχών και τέλειος πλάστης χαρακτήρων. Συ σε συνεργασία με τους άλλους διδασκάλους συναδέλ-
φους σου επεδόθης και έφερες εις πέρας την αναδιοργάνωση των σχολείων Μάκρης και Λιβισίου 
και τον εκσυγχρονισμόν τούτων με το τότε ισχύον σύστημα διδακτικής. 

Πολύτιμη, εξόχως πολύτιμη η υπηρεία σου εκείνη για τα σχολεία της Πατρίδος σου και η εποχή 
εκείνη σταθμός ιστορικός της Παιδείας του τόπου μας, ο οποίος και σε ευγνωμονεί. Αλλά εξ ίσου 
πολύτιμη και καρποφόρα ήτο η υπηρεσία σου, ακούραστε διδάσκαλε, και στα σχολεία Σάμου, 
Χίου και Αθηνών, όπου διεκρίθης για το ζήλο, το ήθος και τη μεθοδικότητα. Αναπαύσουν λοιπόν 
ήσυχος. Οι στρατιές των μαθητών σου, που εγαλούχησες και διαπαιδαγώγησες, ισόβια θα σε ευ-
γνωμονούν για όσα γι’ αυτούς εργάσθηκες, ακούραστε των γραμμάτων καλλιεργητή.

Αλλά και ως Έλλην υπήρξες αγνός πατριώτης και άγρυπνος φρουρός της ιδέας της εθνικής. 
Όταν κατά το πολυτάραχον έτος 1909 μεγάλος διαγραφόταν ο κίνδυνος για σύρραξη Ελληνο-
τουρκική για το επίμαχο τότε ζήτημα της Κρήτης, εσύ σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους σου 
και με το όπλο στα χέρια κατάρτισες και εξώπλισες Σώμα νέων Λιβισιανών, ετοίμων να αγνωνι-
σθούν και να πέσουν αγωνιστές στις επάλξεις της ελευθερίας και της Εθνικής τιμής. Έχεις λοιπόν 
αγωνισθή, μεγάλε διδάσκαλε, τον αγώνα τον καλόν και τώρα σου εναπόκειται ο της Δικαιοσύνης 
στέφανος. Ας είναι ελαφρό και στοργικό το χώμα που θα σε σκεπάση, και η μνήμη σου αιωνία.

Μιχαήλ Πανηγύρης.» 

Ευαγγελία Αχλάδη

11 Εφημερίδα Λιβίσι, Μάρτιος - Απρίλιος 1963, έτος 3ον, φύλλο 22, σ. 2.
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Ευχαριστούμε θερμά:

Τον Κυριάκο Ανδρ. Σαράφη, κάτοχο του χειρογράφου, εγγονό του Σάββα Πασχαλίδη, για 
την πρόνοια να το σώσει, την άδεια και ευγενική επιθυμία του να εκδοθεί, τη σημαντική βοήθειά 
του στα βιογραφικά στοιχεία, έγγραφα, φωτογραφίες, επιστολές από το αρχείο της οικογένειας. 

Τον Αντιδήμαρχο Αιγάλεω Στέλιο Βασιλειάδη για τη δωρεάν τύπωση του βιβλίου στη μνήμη 
του πατέρα του Γεωργίου Βασιλειάδη. 

Τις Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ και τους ανθρώπους της για την πολύτιμη βοήθεια στα γραφικά, την 
επεξεργασία εγγράφων και φωτογραφιών και την έγκαιρη τύπωση. 

Τον Γιάννη Νικ. Παπαπολίτη Μέγα Χορηγό του Α΄ Ανταμώματος Μακρηνών - Λιβισιανών 
για τη μεγάλη του συνδρομή στη μνήμη των προγόνων του. 

Τον Βασίλη Μουσαίο για την αμέριστη βοήθειά του στη διατήρηση της πνευματικής φλόγας 
της οικογένειας Μουσαίου και τη μεταβίβασή της στις επόμενες γενιές Μακρηνών - Λιβισια-
νών. 

Τον φιλόλογο Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πολύτιμη βοήθεια στην ορθογραφική διόρθωση 
και την επιμέλεια του κειμένου. 

Τον ιστορικό Μιχάλη Βαρλά, για την βοήθεια και καθοδήγηση στην έρευνα, ιδιαίτερα στη 
Χίο και τη Σάμο.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Σάμο και ιδιαιτέρως την προϊσταμένη κ. Αγγελική Χα-
τζημιχάλη, για τα έγγραφα της σταδιοδρομίας Πασχαλίδη των ετών 1915-1920.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Χίο και ιδιαιτέρως την προϊσταμένη κ. Ροδούλα Θέου, 
για τα έγγραφα της σταδιοδρομίας Πασχαλίδη των ετών 1920-1938.

Το Δημοτολόγιο Χίου και ιδιαιτέρως την προϊσταμένη κ. Αναγνώστου για τις πληροφορίες. . 
Την Εστία Νέας Σμύρνης, για τα έγγραφα από το Αρχείο του Μικρασιατικού Συλλόγου «ΑΝΑ-
ΤΟΛΗ». 

Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, για τη βεβαίωση πρόσφυγα της Πηνελόπης Πα-
σχαλίδη. 

Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, για τις πληροφορίες για τη Λυκία που χρησίμευσαν 
στα σχόλια - υποσημειώσεις.
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Πρόλογος

«Οὔτε γοῦν πρός χάριν οὔτε πρός φθόνον
 χρεών ἔστι τόν συγγράφοντα, 

ἁλλ’ ἱστορίας μόνον χάριν 
καί τοῦ μή λήθης βυθῶ παραδοθῆναι, 
ἤν ὁ χρόνος οἶδε γεννᾶν τήν ἱστορίαν, 

μένειν δέ ζῶσαν τε καί λαλοῦσαν φωνήν
 καί έμψυχον καί διαπρύσιον κήρυκα 

δι’ ἀπεράντων αἰώνων» 
Γεωργίου Φραντζῆ-Χρονικά. 

Ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικωτάτης Λυκίας, μή ἀμοιρούσης νά ἐπιδείξη πρόσωπα καί ἔργα ἄξια 
εὐφήμου μνείας καί θαυμασμοῦ, μένει ἀνεξερεύνητος. Οὐδείς τῶν ἐκ Λυκίας λογίων ἔγραψε 
τι περί αὐτῆς καί οὕτω πέπλος μυστηρίου καλύπτει τά κατ’ αὐτήν. Ἔγραψε περί λεβησιανῆς 
διαλέκτου εἰς τούς Βατταρισμούς του ὁ ἀοίδημος διδάσκαλος Λεβησίου-Μάκρης, Μιχαήλ 
Μουσαῖος καί ἐδημοσίευσεν εἰς τον «Ξενοφάνην»-περιοδικόν του Μικρασιατικοῦ Συλλόγου 
«Ἀνατολή», ἀρκετάς ἐπιγραφάς πού περισυνέλεξεν ὁ ἀείμνηστος διδάσκαλος Καστελλορίζου 
Ἀχιλλεύς Σπυρ. Διαμαντάρας ἀπό τά ἀρχαία μνημεία τῶν πόλεων τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας, ἀλλά 
τά ὁλίγα αὐτά δέν ρίπτουν οὐδ’ ἀμυδρόν φώς εἰς τήν ζωήν καί τόν πολιτισμόν τῆς Λυκίας οὐδ’ 
ἀποτελοῦν ἔστω καί σκιαγραφίαν τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου. 

Οἱ ἀλησμόνητοι οὗτοι διδάσκαλοι ἦσαν οἱ μάλλον ἀρμόδιοι διά νά γράψουν περί Λυκίας 
καί νά περισώσουν τάς ἀνά τό στόμα τοῦ λαοῦ παραδόσεις καί τόν λαογραφικόν πλοῦτον της. 
Ὑπῆρχον ἀκόμα καί ἄλλοι, ὧν καί καταλληλότεροι οἱ ἀλησμόνητοι διδάσκαλοι τοῦ Λεβησίου 
Κυριακός Ἀλ. Τσακίρης, Πάπα-Γρηγόρης Τσακίρης, Χριστόδουλος Κων. Παπαδουλῆς καί ὁ ἰα-
τρός Βασίλειος Ι. Σαράφης διά νά ἐξιστορήσουν τόν σπουδαῖον ρόλον πού ἔπαιξεν ἡ Λυκία εἰς 
τήν ἀπό αἰώνων εὐγενῆ καί ὁλόλαμπρον διαδρομήν τῆς Φυλῆς μας, ἀλλά δέν τό ἔπραξαν. Δέν 
έγραψαν, ὥς μή ὥφειλαν, τήν ἐν τῷ Ἑλλαδικῷ κύκλῳ τροχαιάν τῆς Λυκίας, ἴσως όρρωδούντες 
πρό τοῦ ἐγχειρήματος τό ὁποῖον ἀπήτει καί συγγραφικά μέσα πολλά, μελέτας καί ἐρεύνας μέ 
κόπον οὐ σμικρόν. Ἴσως μή ἔχοντες τά μέσα νά ἐπισκεφθοῦν ἐπί τόπου τάς πόλεις καί τά χωρία, 
διά να συλλέξουν τό ὑλικόν, τό ὁποῖον θά παρεῖχαν αἱ παραδόσεις, αἱ ἐπιγραφαί καί τά ἀρχαία 
μνημεῖα. Ἴσως μή γνωρίζοντες ξένας γλώσσας διά νά μελετήσουν ὅ, τι περί Λυκίας ἔγραψαν 
οἱ ξένοι περιηγηταί καί ἀρχαιολόγοι, ἐπισκεφθέντες αὐτήν εἰς διαφόρους περιόδους. Ἴσως μή 
ἔχοντες προχείρους τάς πηγάς τῶν ἀρχαίων διά νά καταρτισθοῦν ὅτι περί Λυκίας ἔγραψαν ἤ τά 
μέσα διά νά προμηθευτοῦν τά συγγράμματά των καί φωτισθοῦν ἐξ αὐτῶν. Ἴσως μή δίδοντες 
τήν δέουσαν προσοχήν καί σημασίαν εἰς τάς φωτοβόλους πηγάς, Ἀρχαιολογίαν και Λαογραφί-
αν, αἱ ὁποίαι ὡς προβολεῖς ρίπτουν τό φῶς των, πρός ἔρευναν καί μελέτην τῆς ἱστορίας κάθε τό-
που. Ἴσως τέλος, ὅπερ καί τό πιθανότερον, διαθέτοντες πάσαν τῆς ζωῆς καί τοῦ πνεύματός των 
ἰκμάδα εἰς τήν διαπαιδαγώγησιν τῆς Νεότητος καί τήν μόρφωσιν τῆς Κοινωνίας δέν εἶχον τόν 
καιρόν νά ἀσχοληθοῦν διά τό παρελθόν, προσέχοντες καί σφυρηλατοῦντες τό εὔελπι μέλλον. 
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Ὅ, τι δέν ἔπραξαν οἱ φωτεινοί ὁδηγοί καί τόσαι φωτειναί διάνοιαι ἐμπνευσμένων ἐθνοαπο-
στόλων, διδασκάλων, ἱερέων, ἰατρῶν ὧν ηὐμοίρει ἡ Λυκία τῆς παρελθούσης ἐκατονταετηρίδος, 
πράττω έγώ τώρα, ἵνα πληρωθῇ ἕν μέγα κενόν καί λάβῃ ἡ Λυκία τήν πρέπουσαν θέσιν της εἰς 
τήν ἱστορίαν τῆς Πατρίδος Ἑλλάδος. 

Τολμῶ ἔργον δυσχερές καί ἐπιχειρῶ μέ τήν ἀσθενή γραφίδα καί τά πτωχά συγγραφικά μέσα 
που διαθέτω, νά ἀνασύρω τόν πέπλον πού καλύπτει τήν δεδοξασμένην αὐτήν Ἑλληνικήν γῆν 
καί πρῶτα ἐγώ νά δώσω διά τῆς παρούσης συγγραφής μιάν ἀνάγλυφον εἰκόνα τῆς ἀκμῆς καί 
τῆς δυνάμεως τῆς Λυκίας καί τῆς μεγάλης συμβολής της εἰς τήν εξέλιξιν καί κραταίωσιν τῆς 
ἑλληνικῆς φυλῆς εἰς τά νοτιοδυτικά παράλια τοῦ Αἰγαίου εἰς τόν κόμβον συγκοινωνιῶν, χωρῶν 
καί φυλῶν, αἱ ὁποῖαι διεδραμάτησαν σπουδαῖον ἐμπορικόν καί ἐκπολιτιστικόν ρόλον εἰς τήν 
λεκάνην τῆς Μεσογείου. Οὕτω ἀπό τάς ὁλίγας καί πτωχάς πηγάς, πού εἴχα ὑπ’ ὄψιν μου, διότι 
συστηματικῶς καί ἐμπεριστατωμένως οὐδείς ἔγραψεν περί Λυκίας καί ὅσα τυχόν ἔγραψαν, δέν 
περιεσώθησαν, συνετελέσθη ἡ παροῦσα ἐξεικόνισις καί διατύπωσις τῆς Λυκίας. 

Προσπάθησα ἐπί πλέον, ὅπως αἱ εἰδήσεις καί τά γραφόμενά μου περί Λυκίας νά εἶναι ἀκρι-
βῆ, διά νά καταστῆ τό πόνημα ἀπό κριτικῆς ἀπόψεως κατά τό δυνατόν ἀξιόπιστον καί ἀποτελέ-
σῃ μεγίστην συμβολήν διά τήν Ἱστορίαν καί Ἀρχαιολογίαν τῆς Λυκίας. Πρός τοῦτο ἐπέλεξα τό 
ὑλικόν τῆς συγγραφῆς, τό ὁποῖον ἐπί σειράν ἐτῶν περισυνέλεξα καί συνεπλήρωσα αὐτό ἐπί τῆ 
βάσει τῶν τελευταίων δεδομένων τῆς ἐπιστήμης καί τῶν σχετικῶς περί Λυκίας γραφέντων ὑπό 
ἡμετέρων σοφῶν εἰς τήν Μ. Ἐγκυκλοπαίδειαν καί το Ἐγκυκλοπαιδικόν λεξικόν, τούς ὁποίους 
ἐκ καθήκοντος καί πρός ἀκριβολογίαν εἶχον ὑπ’ ὄψιν καί συνεβουλευόμην. Καί τοῦτο ἔπραξα, 
διά νά παρουσιάσω ἔργον τό ὁποῖον νά ἀντέχῃ εἰς οἰανδήποτε κριτικήν, ὡς ἄξιον καί ἀμίμητον 
κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν καί οὐχί σύρραμμα αὐτοσχέδιον καί αὐτοκάβδαλον. 

Ἡ ἱστορία τῆς λαμπρᾶς αὐτής γωνίας τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος θά ἦτο πληρεστέρα, ἄν συνο-
δεύετο μέ τήν λαογραφίαν καί λεξικογραφίαν της, ἐάν ἐπλαισιοῦτο μέ τάς λαϊκάς παραδόσεις, 
παροιμίες, τραγούδια, μοιρολόγια, παραμύθια, δεισιδαιμονίας, προλήψεις, γλωσσικόν ἰδιωμα-
τισμόν καί λαογραφικόν θησαυρόν τῶν δύο κυριοτέρων πόλεων τῆς Λυκίας, Λεβησίου καί Κα-
στελλορίζου, αἱ μόναι πόλεις ἀπό τάς 75 τῆς Λυκίας που ἐπέζησαν ἀπό τῶν αρχαιοτάτων χρό-
νων μέχρι τῶν ἡμερῶν μας μεθ ὅλους τούς κλυδωνισμούς καί καταστροφάς, ἅς ὑπέστη ἡ Λυκία 
ἀνά τούς αἰῶνας. Ὁ λαογραφικός τῶν περισωθεισῶν πόλεων θησαυρός εἶναι πλούσιος καί δέν 
πρέπει να χαθῆ. Εὑρίσκεται εἰς τό στόμα τοῦ λαοῦ καί δή τῶν γεροντοτέρων καί ἀποτελεῖ τόν 
καθρέπτην, πού καθρεπτίζεται ἡ ψυχική δύναμις, ἡ ἠθική εὐρωστία, ἡ νοητική καί σωματική 
ἀνθηρότης καί ὁ βαθμός τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Λυκιακοῦ λαοῦ. 

Ἀπαρχήν τοῦ ἐθνικοῦ τούτου ἔργου, τῆς περισυλλογῆς τοῦ λαογραφικοῦ πλούτου τῆς Λυ-
κίας, ἔκαμα τῷ 1909, δημοσιεύσας εἰς τήν Σμυρναϊκήν ᾿Εφημερίδα «Πρόοδος» τοῦ μακαρίτου 
συμπολίτη μας Λαζάρου Σταματιάδου «Τά ἤθη καί ἔθιμα λεβησίου ἔν σχέσει καί παραλληλι-
σμῶ πρός τά Κυπριακά». Δέν ἐσυνέχισα τήν προσπάθειαν ταύτην, διότι ὁ ἀείμνηστος ἰατρός 
Κωνσταντίνος Λαμέρας ἀνέλαβε νά φέρῃ είς πέρας τήν έργασίαν ταύτην καί ἄλλοι περισπούδα-
στοι πατριῶται μας-Μιχαήλ Μουσαῖος, Παρασκευᾶς Ἐλευθερίου, Ἀνδρέας Ἰωαννίδης, Ἄγγε-
λος Τσακκίρης, Καλλιόπη Β. Μπουγιούκου ἐνδιέτριψαν καί ἔγραψαν λαογραφικά καί ἠθογρα-
φικά τοῦ Λεβησίου. Ταῦτα θά ἴδουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος, ἐάν πρυτανεύσῃ εἰς τάς σκέψεις 
καί ἐνεργείας τῶν δύο ἐν Ἀθήναις Συλλόγων μας, ὁ ζῆλος καί τό πρός τήν πατρίδα καθῆκον-νά 
περισωθοῦν. Τά πολύτιμα πετράδια της, τα ὁποία ἀποτελοῦν ἀξιόλογον πνευματικόν θησαυρόν 
καί ἐντέλει τώρα τελευταίως ἔκρινα σκόπιμον καί ὀρθόν νά συμπεριλάβω εἰς τό ἔργον μου καί 
λαογραφικά σημειώματα πρός ἀρτιωτέραν παράστασίν του. 
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Ἡ περί Λυκίας συγγραφή ἀποτελεῖ συμπλήρωμα καί ἀνάπτυξιν τῶν ὅσων ἔγραψα εἰς σειράν 
ἄρθρων ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Λυκία πάλαι και νῦν» εἰς τάς ἐφημερίδας Ἀλύτρωτος-Σάμος κατά 
τό ἔτος 1918, ὁπότε κατεβάλλετο ἔντονος ἐθνική προσπάθεια, νά καταδειχθῆ ἡ ἑλληνικότης τῆς 
Μικράς Ἀσίας, τήν ἀλήθειαν τῆς ὁποίας διαπιστώνουν οἱ λίθοι τῶν ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων 
σωζομένων μνημείων καί τῶν πολυπληθῶν ἐρειπωμένων πόλεων. Ἱκανοποιεῖ προσέτι εὐγε-
νή ἐπιθυμίαν μου καί παλλύκιον πόθον, νά γνωρίσουν καί νά μάθουν τά τέκνα τῆς Λυκιακῆς 
γῆς τήν ἱστορίαν τῆς πατρίδος των, τήν ὁποίαν ὕμνησε ὁ Όμηρος και τόσοι ἄλλοι ποιηταί καί 
ὑψίστην ὀφειλήν πρός τά ἀθάνατα τέκνα της, τά ὁποία ἀνιστῶ ἀπό τόν τάφον τῆς λήθης. Ἔτι 
θά δώσῃ ὑλικόν καί ἀφορμήν εἰς τούς μεταγενέστερους νά γράψουν ἀρτιωτέραν και διεξοδι-
κωτέραν τήν ἱστορίαν τῆς Λυκίας καί διά τήν νεολαίαν χρηστά διδάγματα διά τήν ζωήν. Διότι 
μελετῶσα ἡ εὔελπις νεολαία τήν ἱστορίαν τῆς πατρίδος της, θά ἴδη, ὁποίαν ἱεράν καί ζηλευτήν 
κληρονομίαν παρέλαβεν καί θά φιλοτιμηθῇ νά τήν σεβασθῇ καί διαφυλάξῃ. Θά ἴδη ὅτι ὁ πατρι-
ωτισμός, ὁ ἡρωϊσμός, ἡ αὐτοθυσία καί ὁ πρός τήν ἀρετήν καί πρόοδον ἔρως τῶν προγόνων μας, 
ἦσαν τά εὐγενέστερα κίνητρα τῶν λόγων καί τῶν ἔργων τῶν Λυκίων καί ὡς τοιαῦται θά κεντρί-
ζουν αὐτήν εἰς τάς σκέψεις καί τάς πράξεις της. Θά γνωρίσῃ ἐπί πλέον τά μεγάλα καί άξιόλογα 
ἱστορικά πρόσωπα καί τά αἴτια, τά ὁποία συνέτειναν είς τήν ἀκμήν καί δύναμιν τῆς Ἀρχαίας 
καί Συγχρόνου Λυκίας, διαδραματίσαντα ἐθνικόν καί μορφωτικόν ρόλον εἰς ὅλας τάς ἐξελίξεις 
τῆς ζωῆς της. Καί τούς μέν προγόνους θά γεραίρη, τούς δε συγχρόνους θά εὐλογῆ, διατηροῦσα 
ἄσβεστον τήν ἀνάμνησιν ὅλων καί ἔχουσα ὁδηγόν τῆς ζωῆς, τόν βίον καί τήν δρᾶσιν των. 

Ἀφιερώνω τήν Ἱστορίαν τῆς Ἀρχαίας καί Συγχρόνου Λυκίας είς τήν μνήμην τῶν Διδασκά-
λων καί Ἐθνομαρτύρων της, μέ τήν πεποίθησιν, ὅτι αἱ προσπάθειαι τῶν πρώτων καί ἡ θυσία 
τῶν δευτέρων δέν θά ἀποβοῦν εἰς μάτην, ἀλλά θά αποδώσουν ἐν καιρῶ τό περιπόθητον ἀγαθόν 
παντός Λυκίου, διά τό ὁποῖον εἰργάσθησαν ἐπί γενεάς γενεῶν φάλαγγες ἡρώων καί μουσολή-
πτων μαρτύρων. 
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Βιβλιογραφία

Ἡ συγγραφή ἱστορίας χώρας τινός, προϋποθέτει πλουσίας γραπτάς πηγάς ἐξακριβωμένας 
καί συνεχεῖς παραδόσεις, σωζόμενα ἀρχαία μνημεῖα καί ἀρκετάς ἐπιγραφάς, διά νά ἰκανοποι-
ήσει τήν φιλότιμον προσπάθειαν τοῦ συγγράφοντος αὐτήν καί τήν ἐπιθυμίαν τῶν φιλομαθού-
ντων νά γνωρίσουν τήν ἱστορίαν τῆς πατρίδος τους. Ἀναμφιβόλως διά τήν Λυκίαν ἔγραψαν 
πολλοί και πολλά, διότι καί ἡ θέσις της μεταξύ τῶν πολλῶν θυγατέρων τῆς Μητρός Ἑλλάδος 
ἦτο ἐξαιρετική καί ἰδιάζουσα καί ἡ δρᾶσις αὐτῆς ἀξιοσημείωτος καί ἐπαινετή. Ἀτυχῶς δι’ αὐτήν 
καί τά τέκνα της, τά έργα συγγραφέων, τά ὁποία ὡμίλησαν περί αὐτῆς ἐν πλάτει καί διεξοδι-
κῶς, δέν περιεσώθησαν. Ούδεμία περί αὐτῆς σχετική μελέτη ὑπάρχει, ἵνα ἀρκεσθῶμεν τά κατ’ 
αὐτήν. Περιεσώθησαν ὅμως ἔργα ἀρκετῶν συγγραφέων, τά ὁποία μνημονεύουσι σποράδην 
καί ἀκροθιγῶς, ἅπτονται τά κατ’ αὐτήν καί τώρα τελευταίως άπεκαλύφθησαν ἐπιγραφαί ξένων 
λαῶν, φωτίζουσαι τά Λυκιακά. Ἐκ τῶν συγγραμμάτων καί τῶν ἐπιγραφῶν μανθάνομεν περί 
τῶν λαῶν τῆς Λυκίας, τῶν μνημείων αὐτῆς, τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί τῶν σχέσεών της μέ άλλους 
λαούς, τῆς τέχνης, τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ ἡρωϊσμοῦ τῶν τέκνων της. Τάς σποραδικάς ταῦτας 
εἰδήσεις, μετά προσοχῆς περισυνέλεξα, ἵνα ἀποθέσω εἴς τήν συγγραφήν ταύτην, ὡσεί εἰς ἱερόν 
οἰκίσκον, τά σεπτά πρόσωπα καί τά αξιομνημόνευτα ἔργα τῶν Λυκίων κατά τόν λόγιον «τόν 
Ὅμηρον ἥθροισα σποράδην, τό πρίν ἀειδόμενον». 

Οἱ κυριώτεροι τῶν γραψάντων περί Λυκίας εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Ὁ μέγας τῶν αἰώνων ποιητής Ὅμηρος, ὑμνήσας εἰς τά ἀθάνατα ἔπη του τά κλέη τῶν Λυκίων, 
ἀφθάστων εἰς μεγαλειώδεις πράξεις πραγματικῶν παληκαριῶν. 

2) Ὁ Πίνδαρος καί οἱ μεγάλοι τραγωδοί Αἰσχύλος, Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης, ὑμνήσαντες τούς 
ἥρωας τῆς ἀριστοτόκου Λυκίας εἰς τά μή περισωθέντα ἔργα των, Ἰοβάλης, Σθενέβοια, Βελ-
λερεφόντης. Ὁμωνύμους τραγωδίας ἔγραψαν οἱ Ἀστυδάμας καί Θεοδέκτης. 

3) Ὁ Ἑκαταῖος ὁ Μιλήσιος (545-475 π. χ) εἰς τό γνωστότατον σύγγραμμά του «Περίοδος τῆς 
Γῆς», ἀφοῦ περιῆλθε μέγα μέρος τῆς Ἀσίας ἔγραψε καί διά τήν Λυκίαν ἡ ὁποία ἤκουσε τήν 
σύστασίν του καί δέν μετέσχε τῆς Ἰωνικῆς Ἐπαναστάσεως. 

4) Ὁ Ἑλλάνικος ὁ Μυτιληναῖος, ὁ πολυμαθής συγγραφεύς τῶν Ἱστορικῶν ποιεῖται εὔφημον 
μνείαν περί τῶν τῆς Λυκίας πραγμάτων. 

5) Ὁ Σκύλαξ ὁ Καρυανδεύς ἐκ Καρίας, ζήσας πρό τοῦ Ἠροδότου καί ἐκτελέσας εἰς τριάκοντα 
μήνας τόν περίπλουν τῆς Λιβύης, ἔγραψε περισπούδαστον γεωγραφικήν συγγραφήν, ἥν εἶ-
χον ὑπ’ όψιν οἱ μεταγενέστεροι συγγραφεῖς. 

6) Ὁ Ἠρόδοτος (475-410 π. χ) ὁ ἐξ Ἀλικαρνασσοῦ, πατήρ τῆς ἱστορίας, ἔγραψεν ἀρκετά περί 
Λυκίας καί τῆς πολιτιστικῆς ζωῆς τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς καί τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν τάς 
ὁποίας ἐπεσκέφθη. 

7) Ὁ Ἰσοκράτης (436-338), ὁ μέγας ἐξ Ἀθηνῶν ρήτωρ, ἀναφέρει περί τοῦ Λυκιακοῦ πολιτισμοῦ 
καί συστήματος ὡς ἐπληροφορήθη ἀπό τούς Λυκίους μαθητάς τον Θεοδέκτην, Λάκριτον, 
Διοσκουρίδην ἤ. α
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8) Ὁ Ἔφορος ἐκ Κύμης τῆς Αἰολίδος (405-334 π. χ), συγγράψας ἱστορίαν εἰς τριάκοντα βιβλία 
τῶν λαῶν τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν ὀκτώ αἰώνων. 

9) Ὁ Ἐρατοσθένης ο Κυρηναῖος (275-195 π. χ), ὁ πολυμαθέστατος τῶν λογίων τῆς Ἀλεξανδρεί-
ας καί διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης αὐτῆς ἐπί Πτολεμαίου τοῦ εὐεργέτου, ἔγραψεν κατόπιν 
περιοδειῶν εἰς διαφόρους τόπους πολλάς γεωγραφικάς μελέτας, ὧν ἀποσπάσματα σώζονται. 

10) Ὁ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος (180-110 π. χ), γραμματικός καί ἱστορικός τῆς Ἀλεξανδρινῆς 
ἐποχῆς ἔγραψε τά χρονικά, ἑν ἐκ τῶν ἀκριβεστέρων συγγραμμάτων τῆς ἐποχῆς του καί 
σπουδαῖα πηγή διά τούς μεταγενεστέρους. Ἔγραψε περιληπτικήν έκθεσιν τῶν μύθων περί 
γενεαλογίας θεῶν καί ἡρώων, ἡ ὁποία φέρεται ὑπό τό ὄνομα «Ἀπολλοδώρου Βιβλιοθήκη» 
καί τῆς ὁποίας ἐπιτομή μέ ἔντεχνον καί μεθοδικήν κατάταξιν τῶν μύθων, γενομένη ἐπί Ἀδρι-
ανοῦ, ἐδιδάσκετο εἰς τά σχολεῖα. 

11) Ὁ Πολύβιος (201-120 π. χ), ἐγραψε τάς ἱστορίας του εἰς σαράντα βιβλία, τά πέντε ἐκ τῶν 
ὁποίων ἐσώθησαν πλήρη καί ἀναφέρονται εἰς τάς ὑπό τῶν Ρωμαίων κατακτηθείσας Ἑλλη-
νικάς χώρας. 

12) Ὁ Ἀρτεμίδωρος Ἐφέσιος, γεωγράφος γράψας τόν 1ο π. χ αἰῶνα τά «Γεωγραφούμενα» εἰς 
ἕνδεκα βιβλία, τῶν ὁποίων ἀποσπάσματα μόνον ἐσώθησαν, ἀπό τά ὁποία ἐδανείσθησαν οἱ 
Στράβων, Παυσανίας, Πλίνιος κ. ἀλ

13) Ὁ Στράβων ἐξ Ἀμασείας τοῦ Πόντου (67 π. χ- 23 μ. χ) ἔγραψε ἱστορικά ὑπομνήματα τά 
ὁποία ἀκολούθησαν τά Γεωγραφικά σέ δέκα ἐπτά βιβλία, είς τά ὁποία περιγράφονται λεπτο-
μερῶς οἱ χῶρες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τάς ὁποίας ἐπεσκέφθη. Ὁ Στράβων στο ιβ΄ βιβλίο των 
Γεωγραφικῶν του γράφει γιά τήν Λυκία. 

14) Ὁ Πλίνιος ὁ πρεσβύτερος, πρός διάκρισιν τοῦ νεωτέρου καί ἀνηψιοῦ του, γεννηθείς εἰς τό 
Κόμο τῆς Ἰταλίας τό 23 μ. χ ἔγραψεν ποικίλον περιεχόμενον, ἰδία ἱστορίαν εἰς τριάκοντα καί 
ἕν βιβλίων μέ τόν τίτλον «Φυσική Ἱστορία» καί ἄλλα διά τήν σύνταξιν τῶν ὁποίων εἶχεν ὑπ’ 
ὅψιν του ὡς πηγάς πεντακοσίους Ἕλληνας καί Ρωμαίους συγγραφεῖς. 

15) Ὁ Πλούταρχος ἐκ Χαιρωνείας τῆς Βοιωτίας (50-120 μ. χ) μεταβάς εἰς Ρώμην μετά τάς εἰς 
Ἀθήνας σπουδάς του, ἐδίδαξε τόν αὐτοκράτορα καί φιλαθηναίον Ἀδριανόν καί ἠγαπήθη ὑπό 
τοῦ Τραϊανοῦ τοσοῦτον, ὥστε ἐστάλη ὑπ’ αὐτοῦ ὕπατος εἰς Ἰλλυρίαν. Κατά τό γήρας του, 
ὁ Πλούταρχος ἐπέστρεψεν εἰς Ἑλλάδα, ὅπου ἠξιώθη τῆς ἐξαιρετικῆς τιμῆς νά ὀνομασθῆ ἱε-
ρεύς τῶν Δελφῶν καί ἀπέθανεν εἰς τήν πατρίδα του εἰς ἡλικίαν 70 ἐτῶν. Ἔγραψε τους «Πα-
ραλλήλους βίους», ὅπου περιγράφεται μέ ἀπειρίαν Ἱστορικῶν καί ψυχολογικῶν στοιχείων 
ἡ ζωή, ὁ χαρακτήρ καί ἡ δράσις τεσσαρακοντα-τεσσάρων ἐνδόξων ἀνδρῶν Ἑλλήνων και 
Ρωμαίων μέ παραλληλισμόν ἑνός Ἕλληνος καί ἑνός Ρωμαίου. Ἀπό τόν βίον τοῦ Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου ἠρύσθημεν τά περί πορείας τοῦ μεγάλου στρατηλάτου διά μέσου τῆς Λυκίας 
καί τοῦ περιφήμου μάντεως Ἀριστάνδρου τοῦ Τελμησσέως. Ὁ Πλούταρχος ἔγραψε καί τά 
Ἠθικά, τά ὁποῖα περιλαμβάνουν πάσης φύσεως ἱστορικοφιλοσοφικήν, θρησκευτικήν και 
παιδαγωγικήν ὕλην είς ἀνεξαρτήτους μονογραφίας. Ὁ Πλούταρχος ἐκυριάρχησεν ὡς φιλό-
σοφος, ἱστορικός καί συγγραφεύς εἰς δέ τά ἔργα του ἐνέκυψαν γενεαί καί γενεῶν. 

16) Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Πολυίστωρ, γεωγράφος καί φιλόσοφος τοῦ Α’ μ. χ αἰῶνος ἐκ Μιλήτου ἤ 
κατ’ ἄλλους ἐκ Μίνδου τῆς Καρίας, φημιζόμενος διά τήν πολυμάθειάν του, ἔγραψε πλεῖστα 
ἱστορικά καί γεωγραφικά θέματα βιβλίων ἀριθμοῦ κρείττονος, ἐν οἷς καί περί Λυκίας. 
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17) Ὁ Ἀρριανός (95-180 μ. χ), περίφημος ἱστορικός, γεωγράφος καί φιλόσοφος ἐκ Νικομηδείας 
τῆς Βιθυνίας, ἔγραψε ἱστορικά ἔργα, ἰδίως Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασιν καί Ἰνδικήν, ἐρανισθείς 
ταῦτα ἀπό τόν Καλλισθένη καί Νέαρχον. 

18) Ὁ Πτολεμαῖος ὁ Κλαύδιος, ἐκ τῶν μεγίστων ἀστρονόμων καί γεωγράφων τῆς ἀρχαιότητος 
που, γεννήθηκε στην, Αἴγυπτον καί ἔζησε εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν (100-170 μ. χ), ἔγραψεν 
πλήν τῶν περί ἀστρονομίας ἔργων καί γεωγραφικήν ἀφήγησιν, εὐρυτέραν καί πληρεστέραν 
ἔκθεσιν τῶν τότε γεωγραφικῶν γνώσεων. 

19) Ὁ Παυσανίας, ὁ Περιηγητής ἐκ Μαγνησίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (110-180 μ. χ), περιηγηθείς 
κατά τά ἐτη 160-180 μ. χ πλείστας Ἑλληνικάς χώρας ἀναφέρει τά περί τῆς Λυκίας καί τῶν 
μνημείων της. 

20) Ὁ Μενεκράτης ὁ Λύκιος, ζήσας κατά τον 4ον μ. χ αἰῶνα, ἔγραψε τά λυκιακά, μή περισωθέ-
ντα ἐκτός τινῶν ἀποσπασμάτων. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

21) Ὁ Εὐστάθιος ὁ Ἐπιφανεύς, βυζαντινός ἱστορικός τοῦ 6ου μ. χ αἰῶνα συνέγραψε Χρονικά 
καί Ἱστορίαν ἀπό τήν πτῶσιν τῆς Τροίας ἕως τοῦ αὐτοκράτορος Ἀναστασίου τό 503μ. χ

22) Ὁ Ἱεροκλῆς, ἱστορικός καί γεωγράφος πού έζησε τό πρώτο μισό του 6ου μ. χ αἰῶνα εἰς 
τό ἔργο του Συνέκδημος ἀπαρριθμεῖ κατά διοικητικήν διαίρεσιν 64 έπαρχίας καί 935 πό-
λεις τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους. Τοῦτον εἶχον ὑπ’ ὄψιν των πολλοί μεταγενέστεροι 
ἱστοριογράφοι, ἔν οἷς καί ὁ φιλίστωρ αὐτοκράτωρ καί συγγραφεύς Κωνσταντῖνος Πορφυ-
ρογέννητος. 

23) Ὁ Ἰωάννης Στοβαῖος (ἔζησε τόν 5ο αιώνα μ. χ), έγραψεν τό Ἀνθολόγιον, ὅπου εἰς τό τέ-
ταρτον βιβλίον του, ἐπιγραφόμενον Πολιτικά, κάμνει μνείαν τῆς διοικήσεως τοῦ Βυζαντίου, 
ἀρκετά δανεισθείς ἀπό τόν Ἱεροκλῆ. 

24) Ὁ Στέφανος ὁ Βυζάντιος πού έζησε κατά τόν πέμπτον αἰῶνα καί συνέγραψε τό σημαντικόν 
γεωγραφικόν λεξικόν μέ τίτλον «Ἐθνικά», ἐράνισμα ἱστορικόν καί ἑρμηνευτικόν ἀπό προ-
γενέστερούς του σχολιαστάς καί ὑπομνηματιστάς, ἕνθα περιγράφει ἕνα ἕκαστον τόπον τοῦ 
Βυζαντινοῦ Κράτους, ἤτοι λεξικόν μετ’ ἐπιμελείας ἐρανισθέν ἐκ 300 συγγραφέων. 

25) Λεξικόν Σουΐδα τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τό σημαντικότερον πνευματικόν ἔργον τοῦ Ι’ αἰῶνος 
καί τήν πρώτην ὁλοκληρωμένην ἐγκυκλοπαίδειαν μέ ἐκατοντάδας χιλιάδας λημμάτων, τά 
ὁποία καλύπτουν τό σύνολον τῶν γνώσεων τῆς ἐποχῆς καί παρέχουν πολυτίμους πληροφο-
ρίας διά τήν καταγωγήν τῆς ὀνομασίας τῶν Ἐθνῶν, πόλεων, ἀνδρῶν κ. ἄ

26) Ὁ Σταδιασμός, ἤτοι Περίπλους τῆς Μεγάλης Θαλάσσης, περίφημον γεωγραφικόν καί ναυ-
τιλιακόν σύγγραμμα ἀνεξερευνήτου ἐποχῆς καί ἀνωνύμου συγγραφέως, τό ὁποῖον περιγρά-
φει τάς ἀκτάς τῆς Μεσογείου (Μεγάλης Θαλάσσης). 

27) Ὁ Μιχαήλ Ψελλός (1018-1078), εἷς ἀπό τούς ἐγκυκλοπαιδικώτερους ἄνδρας τῆς παγκοσμί-
ου φιλολογίας καί ὁ λαμπρότατος σοφός τοῦ ΙΑ΄αἰῶνος ἐκ Νικομηδείας τῆς Βιθυνίας. Ἀφοῦ 
ἐμαθήτευσεν παρά τούς σοφούς διδασκάλους τῆς ἐποχῆς του, Ἰωάννη Ξιφιλίνου, Νικήτα 
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Βυζαντίω καί Ἰωάννη Μαυρόποδαν, διωρίσθη τό πρῶτον σύμβουλος τοῦ αὐτοκράτορος 
Μιχαήλ Ζ’ Δούκα, γνωστοῦ καί ὡς Παραπινάκη, παραδυναστεύων, ἦτοι Πρωθυπουργός. 
Ἔγραψε πολλά ἔργα διαφόρου περιεχομένου- θεολογικά-φιλολογικά-φιλοσοφικά-φυσι-
κά-μαθηματικά-ἰατρικά-νομικά-ἀστρονομικά-ἀρχαιολογικά-ἱστορικά καί ἐκ τῶν ἔργων του 
πολλά ἐξεδόθησαν ὑπό τοῦ Migne εἰς τήν Ἑλληνικήν Πατρολογίαν, ἐνῶ περισσότερα ὑπό 
τοῦ Κωνσταντίνου Σάθα εἰς τήν Μεσαιωνικήν Βιβλιοθήκην, ἀρκετά δέ μένουν ἀνέκδοτα καί 
ἄλλα ἄγνωστα. Τόν Ψελλόν ἔχομεν ὑπ’ ὀψιν διά ὅσα ἀφοροῦν τήν ἀγωγήν τῶν Λυκίων κατά 
τήν Βυζαντινήν ἐποχήν. 

Πλήν τῶν ἀνωτέρω καί ἄλλοι ἀναφέρουν περί Λυκίας, ὧν οἱ κυριώτεροι Ἄννων, Καλλίμα-
χος, Νέαρχος, Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, οὕς ἐν οἰκείω τόπῳ μνημονεύω καθώς καί τούς προα-
ναφερθέντας, παρ’ ὧν ἠρύσθην ὅ, τι σχετικόν περί Λυκίας, σημειώνων καί τήν παραπομπήν. 

Πηγή ὅμως πολύρρυτος ἀπό τήν ὁποία δύναται πολλά καί ἀξιόλογα νά ἀρυσθῆ ὁ μέλλων 
Λυκιογράφος εἶναι ἡ Βυζαντίς, ἡ ἐκδοθεῖσα εἰς 50 τόμους ἔν Βόννη, ὑπό τῶν ἱστοριοδιφῶν 
Βυζαντινολόγων Νίβουρ, Βέκκερ, Δένδερφ, Σχόπερ κ. ἄ καί ἡ ὁποία περιλαμβάνει πάσας τάς 
ὑπό τῶν Βυζαντινῶν λογίων ἱστορικάς συγγραφάς, ἐν αἶς καί τῶν Λυκίων λογίων Μεθοδίου, 
Πρόκλου, Ἀκροπολίτου κ. ἄ. Εἰς τήν Βυζαντίδα θά εὕρη τις πλούσιον καί ἐνδιαφέρον ὑλικόν 
περί Λυκίας καί πάσης ἄλλης γωνίας Ἑλληνικῆς. Ἔργον ὄντως μέγα καί τιμή εἰς τούς ἀρχαιο-
φίλους ἐκδότας του. 

Περί Λυκίας ἔγραψαν καί πολλοί ξένοι, κατ’ ἐξοχήν Γάλλοι καί Ἄγγλοι ἐπισκεφθέντες εἰς 
διαφόρους περιόδους τῆς Τουρκοκρατίας τούς τόπους ἐκείνους τῆς Μικρασίας, ὁπου τό ἑλλη-
νικόν πνεῦμα ἔθεσεν τήν σφραγῖδα του. Κυριώτεροι τούτων, δημοσιεύσαντες τάς ἐκ τῶν περι-
ηγήσεων ἐντυπώσεις των ὑπό τόν τίτλον «Περιηγήσεις εἰς Levant» εἶναι κατά τόν Ι8ο αἰῶνα οἱ 
Γάλλοι Βελάν, Δενιώ, Τεβέ, δε Νικολά καί ὁ Ἄγγλος Νιούβερυ. Κατά τόν ΙΖ αίῶνα οἱ Γάλλοι 
Ταβερνιέ, δε Λουάρ, Μοντονύ, δ’ Ἀρβιέ, Φέβρ, Ταβενώ, Σπών δέ Μόντ. Οἱ Ἄγγλοι Πόκων, 
Τσαϊνλάνδερ, Σεβθορῶ, οἱ Ἰταλοί Σεστινιλουίνι, ὁ Σουηδός Χασσελκουίστε κ. ἀ. Πάντες οὖτοι 
ἐξαίρουν τάς καλλονάς καί τόν πλοῦτον τῶν μερῶν πού ἐπεσκέφθησαν καί περιέγραψαν. 

Περισσότερον ὅλων ὁ Ἄγγλος Κάρολος Φέλλοους ἐνδιέτριψε περί Λυκίας, διενεργήσας 
πρῶτος ἀνασκαφάς εἰς αὐτήν κατά τον ΙΘ αἰῶνα καί ἐξάρας τήν ὀμορφιάν της μέ τά ἀξιοσημεί-
ωτα λόγια: «Ὁ καλλιτέχνης πού θά ἐπεσκέπτετο τήν Λυκίαν θά ἀντημείβετο πλουσιοπαρόχως 
διά τόν κόπον του». Ὁ Ἄγγλος σοφός ἀρχαιολόγος παρέμενεν εἰς Σμύρνην καί ἐπεσκέπτετο τό 
ἐσωτερικόν της. Κατά το 1832 ἐπεσκέφθη καί τήν Λυκίαν, ὅπου διενήργησεν ἀνασκαφάς, δι᾿ 
ὧν ἀπεκάλυψεν τάς Λυκιακάς πόλεις Ξάνθον καί Τλῶ. Κατόπιν, ἐν συνεργασίᾳ μέ τόν Σάρφ 
άπεκάλυψε τά ἐρείπια δέκα τριῶν Λυκιακῶν πόλεων καί τελευταίως, μόνος του, τά ἐρείπια Πα-
τάρων, Ὀλύμπου καί ἄλλων τοποθεσιῶν τῆς Λυκίας. Τά πορίσματα τῶν ἀνασκαφῶν του ἔγρα-
ψεν εἰς βιβλία: 1) Ἀνακαλύψεις εἰς Λυκίαν 2) Τά Ξάνθια μάρμαρα 3) Το Μνημεῖον τοῦ Ἰωνικοῦ 
τροπαίου ἐν Ξάνθω και 4) Νομίσματα τῆς Ἀρχαίας Λυκίας πρό τῆς βασιλείας τοῦ Ἀλεξάνδρου. 

Εἰς τά ἔργα τοῦ Φέλλοους θά θαυμάση τις τό μέγεθος καί τήν ἀξίαν τῆς Λυκιακῆς τέχνης καί 
τόν πλοῦτον τῶν ἀποκαλυφθέντων μνημείων. Συλλογή νομισμάτων, ἐπιγραφῶν καί γλυπτῶν 
κοσμεί τό Βρεττανικόν Μουσεῖον. Ὁ Φέλλοους, ἄν καί ἀφήρεσε τά μνημεῖα ξένης γῆς καί με-
τέφερεν αὐτά εἰς Ἀγγλίαν, παρά ταῦτα εἶναι ἄξιος εὐγνωμοσύνης, διότι διά τῶν ἀνασκαφῶν του 
ἐφεῦρε καί περιέσωσεν αὐτά ἀπό τήν ἀμάθειαν καί καταστρεπτικότητα τῶν Τούρκων καί ἀπε-
κάλυψεν ἕναν μεγάλης ἀξίας καί ἐνδιαφέροντος πολιτισμόν, ὁ ὁποῖος ἐπαξίως φέρει τό ὅνομα 
καί τόν τίτλον Λυκιακός πολιτισμός, περί οὖ ἀρκετά διαφωτιστικά ἔγραψε. 

Ἀξίας λόγου ἀνασκαφάς διενήργησαν ἐν Λυκία καί Αὐστριακοί ἀρχαιολόγοι, ἐπιστασίᾳ τῆς 
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Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Αὐστριακῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν Τρύσαν παρά τό Τουρκικόν 
χωρίον Γκιέλμπασι, αἱ ὁποῖαι σύν τοῖς ἄλλοις ἔφερον εἰς φῶς Μνημεῖον, τάφους ἰθαγενῶν δυ-
ναστῶν μέ πλούσια γλυπτά στολίζοντα τό Μουσεῖον τῆς Βιέννης. 

Ὁμοίως διενήργησαν ἀνασκαφάς εἰς Ροδιάπολιν, Οἰνόανδα καί ἄλλας πόλεις τῆς Α. Λυκίας. 

Πολλάς πόλεις τῆς Λυκίας ἐπεσκέφθη διά τάς ἀρχαιότητάς των καί περιέγραψεν ὁ Κάρολος 
Τεξιέ (1802-1871), ἀρχαιολόγος, ἀρχιτέκτων καί περιηγητής. Οὗτος κατ᾿ ἐντολήν τῆς Γαλλικῆς 
Κυβερνήσεως ἐπεσκέφθη καί ἐξηρεύνησε πολλάς ἀρχαιότητας τῆς Μικρασίας ἀπό τοῦ 1834-
1839. Ταύτας μετά σχεδίων καί τοπογραφικῶν ἐδημοσίευσεν εἰς τό βιβλίον του «Περιγραφή 
τῆς Μικρασίας καί τῶν Ἱστορικῶν Μνημείων της». 

Οἱ ἄνωθεν περιηγηταί καί Ἀρχαιολόγοι, ἐπισκεφθέντες τήν Μικρασίαν καί Λυκίαν, εἶδον 
καί ἐθαύμασαν τάς ἠρειπωμένας πόλεις καί τά ἀριστουργηματικά Μνημεῖα των, περισυνέλεξαν 
ἐπιγραφάς καί διενήργησαν ἀνασκαφάς, συλήσαντες τά μνημεῖα καί στολίσαντες τά Μουσεῖα 
τῆς πατρίδος των μέ ἀξιολόγους ἀρχαιολογικάς συλλογάς. Πολλοί τούτων μάλιστα ἔλαβον 
εἰκόνας ἀνθρώπων καί ἐπεισοδίων τῆς ζωῆς των, τά ὁποία ἰδίοις ὄμμασι παρηκολούθησαν. 
Πλήν ὡς ἁπλοῖ θεαταί, ἀδιάφοροι καί ψυχροί ἐπισκέπται ἀντιπαρῆλθον. Τό οἰκτρόν κατάντημα, 
τό ὁποῖον ἀντίκρυσαν καί εἰς τό ὁποῖον περιῆλθαν ἄλλοτε ἀνθοῦσαι καί εὐτυχεῖς χῶραι, ὀφείλε-
ται ἐν πολλοῖς εἰς τήν Χριστιανικήν Ευρώπην, ἧς οἱ Σταυροφόροι Ἡγεμόνες, ὑπό το πρόσχημα 
τῆς βοηθείας τῶν Χριστιανῶν κατά τῶν Τούρκων ἐσύλησαν καί ὑπεδούλωσαν τάς χώρας των. 
Ἀλλ’ ἡ ἱστορία, ἡ ἀδέκαστος ὅμως, ὅταν θά κρίνῃ ἀμερόληπτος τά ἔργα τῶν λαῶν τῆς γῆς, θά 
στηλιτεύσῃ ἀμειλίκτως τάς πράξεις καί τήν ἀδιαφορίαν, τῶν Σταυροφόρων ἰδέας καί τῶν με-
γάλων Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, τῶν ἐμπόρων τούτων τῶν ἐθνῶν, οἱ ὁποῖοι τά ἔργα τῆς διαρπαγῆς 
καί κακουργίας των ἐπιχρυσώνουν μέ ψευδοϋποσχέσεις πρός παραπλάνησιν τῶν ἀφελῶν, μέ 
σκοπούς ἱερούς πρός προστασίαν τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῶν λοιπῶν ἰδανικῶν καί 
τά περικαλύπτουν μάλιστα με τήν σημαίαν τοῦ Σταυροῦ. 

Οὕτω ἐπί τῆ βάσει τῶν πληροφοριῶν πού μᾶς ἔδωκαν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς πού προαναφέ-
ραμεν καί τά Ἐγκυκλοπαιδικά λεξικά συνετάχθη τό πρῶτον ἡ Ἱστορία τῆς Λυκίας. Εύχομαι να 
ἀποτελέση τερπνόν καί χρήσιμον ἀνάγνωσμα τῶν Λυκίων καί θεμελιώδες βοήθημα δι’ ἐκεῖνον 
πού θά ἐπιχειρήση νά γράψη ἐκτενεστέραν καί αὐθεντικωτέραν Λυκιακήν ἱστορίαν. Θά χρη-
σιμεύση πιστεύω ἡ παροῦσα συγγραφή διά τον μέλλοντα Λυκιογράφον ὡς χρήσιμος ὁδηγός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ- Η 
ΛΥΚΙΑ ΑΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

Θέσις καί ὅρια

Ἡ Λυκία, ἀπαρχή τῆς νοτίου ἀκτῆς τῆς Μικρασιατικῆς Χερσονήσου, κατέχει τήν νοτιοδυτι-
κήν ἄκραν αὐτῆς, μεταξύ Καρπαθίου καί Παμφυλίου πελάγους εἰς ἔκτασιν ἀκτῶν ὑπέρ τά 300 
χιλιόμετρα καί ἐδάφους περί τα 17 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ἡ Λυκία ἄρχεται ἀπό τοῦ 
Ἰνδοῦ ποταμοῦ, ἐκείθεν τοῦ ὁποίου ἁπλοῦται ἡ Καρία καί ἐκτείνεται μέχρι τῆς Χελιδονίας ἄκρας, 
κατόπιν τῆς ὁποίας ἄρχεται ἡ Παμφυλία ἤτις μετά τῆς Πισιδίας καί Καρίας εἶναι οἱ φυσικοί γεί-
τονές της. Τά σύνορα τῆς Λυκίας καί τῶν γειτονικῶν χωρῶν δέν εἶναι σαφῶς καθορισμένα, δι΄ ὅ 
βλέπομεν πόλεις καί ὅρμους ἀναγραφομένους ὑπό ἄλλων γεωγράφων εἰς τήν Λυκίαν, ὑπό ἀλλων 
δέ εἰς τήν Καρίαν καί Παμφυλίαν. Τάς δέ διαμφισβητούμενας πόλεις καί ἐκείνας, τῶν ὁποίων ἡ 
ταυτότης παραμένει ἄγνωστος εἰσέτι, συμπερελάβομεν ἐν τῇ παρούσῃ συγγραφῇ εἰς ἰδιαίτερον 
κεφάλαιον. 

Ἔδαφος

Ἡ ἀνώμαλος κατάστασις τοῦ ἐδάφους καί ἡ δίκην θαλασσίου πυθμένος ἐπιφάνεια αὐτοῦ μέ 
τάς ἐσοχάς καί ἐξοχάς τῶν παραλίων καί τήν πληθύν τῶν νησίδων εἶναι φαινόμενα ἡφαιστιακής 
ἐκρήξεως. Οἱ δέ ἔκπαλαι φοβεροί σεισμοί, οἵτινες κατέστρεψαν ἤ σοβαρῶς ἔβλαψαν τήν χώραν 
καί ὁ μῦθος τῆς Χιμαίρας, ὑποδηλῶν ἐνέργειαν ἡφαιστείου ἐν Λυκίᾳ μαρτυροῦσαν, ὅτι ἡ τοξοει-
δής ρωγμή τοῦ φλοιοῦ τῆς γῆς, ἀρχομένη ἀπό τῶν Μεθάνων καί προχωροῦσα πρός τήν Μῆλον, 
Θήραν διέρχεται παρά τήν Ρόδον καί τήν Λυκίαν. Διά τόν λόγον αὐτόν εἶναι σεισμοπαθής ἡ Λυ-
κία καί σεισμοί καταστροφικοί ἰδία κατά τά ἔτη 225, 187, 41 π.Χ. και 515 μ.Χ. ἔπληξαν αὐτήν 
καί τήν γείτονα Ρόδον σημειώσαντες μεγάλας καταστροφάς καί πλείστας γεωλογικάς μεταβολάς. 

Ἡ γεωλογική σύστασις τοῦ ἐδάφους, ἀποτελεῖται ἀπό πετρώματα1 ἀνήκοντα εἰς ὅλας τάς 
διαπλάσεις. Οὑτω πετρώματα τοῦ παλαιοζωϊκοῦ- σχιστόλιθοι, ψαμμῖται, χαλαζίαι, κροκαλοει-
δεῖς καί πράσινοι σχιστόλιθοι, ἐρυθρά πυριτικά πετρώματα, ἀσβεστόλιθοι καί δολομῖται- συνα-
ντῶνται εἰς τήν Δυτικήν Λυκίαν. Στρώματα τοῦ μεσοζωϊκοῦ-λεπτοστρωματώδεις ἀνοιχτόχρωμοι 
ἀσβεστόλιθοι, ἐναλλασσόμενοι μέ σχιστολίθους, τοφφίτας καί ἐρυθρούς κερατολίθους- παρου-

1 Πετρώματα λέγονται τα υλικά από τα οποία αποτελείται ο στερεός φλοιός της γης. Άλλα εμφανίζονται σαν 
συμπαγείς μάζες (γρανίτης, ασβεστόλιθος) άλλα αποτελούνται από μαλακότερα και ασύνδετα υλικά (άργιλος, 
άμμος κ.λ.π) και άλλα υγρά (νερό, πετρέλαιο κ.λ.π). Τα πετρώματα διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: εκρηξι-
γενή (αποτελούμενα από ένα κρυσταλλικό σύνολο ορυκτών π.χ. χαλαζίας) ιζηματογενή (αποτελούμενα από 
κομμάτια άλλων πετρωμάτων) και μεταμορφωμένα (που σχηματίζονται από την επίδραση της θερμοκρασίας 
και του νεροὺ). 
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σιάζονται εἰς ὅλην τήν Λυκίαν καί καθ΄ ὅλον τό Ν. Δ τμῆμα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στρώματα τῆς 
ἠωκαίνου ὑποδιαπλάσεως ὑπό μορφήν ἀνοικτοχρώμων ἤ σκοτεινοχρώμων ἀσβεστολίθων, φαιῶν 
πρασινωπῶν ἐξαμμιτῶν, μαργῶν καί κροκαλοπαγῶν ἔχουσιν μεγάλην ἐξάπλωσιν εἰς τήν Λυκίαν 
καί εἰς τήν περιοχήν τῶν λιμνῶν τῆς Πισιδίας. Στρώματα τῆς νεοπαγοῦς ὑποδιαπλάσεως κατα-
λαμβάνουσιν ἐν Λυκίᾳ μεγάλας ἐκτάσεις μέ πάχος ὑπερβαίνων τά 500 μέτρα καί χωρίζονται ἀπό 
τά ὑποκείμενα τά ὁποία εἶναι καί ἀρχαιώτερα διά ἀσυμφώνου ἐπιστρώσεως. Διακρίνονται δέ 
ταῦτα εἰς δύο ὁμάδας, εἰς ἄμμους, ψαμμίτας, κροκαλοπαγῆ ἀφ΄ ἑνός καί εἰς ἀσβεστολίθους καί 
μάργας ἀφετέρου. Στρώματα τῆς τεταρτογενοῦς διαπλάσεως εἰς παχείας μάζας προσχωμάτων 
καί κορημάτων ἐπεστραμένας ἐπί νεοπαγῶν ἤ ἀρχαίων πετρωμάτων, ἰδία δέ μεγάλων ἀποθέσεων 
λαίς παρουσιάζονται ἐν Λυκία. Οἱ λαίς εἶναι ἀσβεστοῦχος πηλός χρώματος λευκοκιτρίνου, ἀπο-
τελούμενος ἀπό μικρότατα κοκκία χαλαζιακῆς ἄμμου μέ συγκολλητικήν ὕλην ἀργιλλοῦχον καί 
ἀσβεστικήν καί μέ ἀνθρακικόν ἀσβέστιον μέχρι 30%. Τά πετρώματα τῶν λαίς ἐν Λυκία δέν εἶναι 
ὡς συνήθως ἀποθέματα ἐκ κόννης ἐρήμων, ἐσχηματίσθησαν ἐκ τῆς ἰλύος, ὕδατος τῶν λιμνῶν καί 
ποταμῶν εὐκόλως κατεργάσιμοι, ἀρκετά στερεοί, ξηροί καί θερμοί, ἀποτελοῦν ἐδάφη κατάλλη-
λα δι΄ἀμπελοφυτείας καί δημητριακούς καρπούς. Ἐντεῦθεν οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Λυκίας ὡς 
γεωργοί καλλιέργησαν τάς ἐκτάσεις πού καλύπτουν οἱ λαίς καί ἐπεδόθησαν εὐδοκίμως εἰς τήν 
ἀμπελοφυτείαν. 

Ὄρη

Ὑψηλά ὄρη χωρίζουν τήν Λυκία ἀπό τήν ἄλλην Ἀσία. Ἡ χώρα τῆς Λυκίας ἔχει πρῶτον τό 
ὄρος Ταῦρος2, θαυμαστόν διά τό ὕψος καί τό μέγεθός του. Ὁλίγα στενῶν διά τῶν ὀρέων εἰς τήν 
Λυκίαν φέρει, οἷον τά παρά τόν Ξάνθον ποταμόν στενά. Αἱ τοῦ ποταμοῦ Ξάνθου πύλαι ἐν τῷ ὄρει 
Ταύρῳ εἰσίν. Ὁ ποταμός, εὖρος μέν πλέθρου, βάθος δ’ ὀργιᾶς εἰς τήν Λυκίαν θάλασσαν ἐκβάλλει. 
Παρά τόν ποταμόν ἄλση κέδρων ἐστί καί πλατάνων. Οἱ ποιηταί τό κάλλος καί τό μέγεθος τῶν 
δένδρων ἐγκωμιάζουσι, τό τοῦ οἴνου πλῆθος καί τῶν ἄλλων καρπῶν». 

Τό ὀρεινόν σύστημα τοῦ Ταύρου σχηματίζει τά ἐξῆς κυριότερα ὄρη εἰς τήν Δυτικήν Λυκίαν:

1) Τόν Κράγον (Σανδάγ) ὕψους 1.000 μέτρων τοποθετούμενον ὑπό τοῦ Στράβωνος δυτικῶς 
τοῦ κατά ροῦ τοῦ Ξάνθου. Ταυτίζεται ὑπό τινών μέν πρός τό Γιάν-δαγ οὗ νότιον τμῆμα 
ὁ Κράγος καί βόρειον ὁ Ἀντίκραγος, ὑπ΄ ἄλλων δέ πρός τό Ἄκ-δαγ οὗ ἡ κοιλάς Ἀβλάν 
χωρίζει τόν Ἀντικραγον καί Κράγον. Φέρεται ἐπίσης καί ὑπό τά ὀνόματα Κραγεύς καί 
Καγρεύς, ἥτις ὀνομασία φέρεται ὑπό τῶν Τούρκων Καργιέ. Ἐπί τοῦ Κράγου φάραγξ 
ὑπό τό ὄνομα Χίμαιρα3, ὅπου κατώκει τό τρίμορφον θηρίον τοῦ Ἀμισωδώρου καί ὅπου 
ὁμώνυμον ἡφαίστειον. 

2) Τόν Ἀντίκραγον (Μπουμπά-δαγ) 2.000 μέτρων, καλύπτοντα τήν Βορειοδυτικήν Λυκίαν 
καί χρησιμοποιηθέντα ὡς κρησφύγετον ὑπό τῶν πειρατῶν. 

3) Τά Δαίδαλα, ὑψούμενα πρός Βορράν τοῦ Ἀντίκραγου ἔναντι τῆς Ρόδου, μεταξύ τῶν πο-
ταμῶν Ἰνδοῦ καί Γλαύκου καί ἀρχή κατά Στράβωνα τοῦ Λυκιακοῦ παράπλου. 

2 Η οροσειρά του είναι ένα ογκώδες σύμπλεγμα βουνών που βρίσκεται στη νοτιο-ανατολική Τουρκία. Στο 
κομμάτι της Κιλικίας βρίσκεται βόρεια από τα Άδανα και τη Μερσίνη, αλλά υπάρχουν επίσης σημαντικά τμή-
ματα και προς τα ανατολικά αλλά και προς δυτικά και έχει αρκετές κορυφές με ύψος πάνω από 3.000 μέτρα (το 
ψηλότερό της σημείο είναι περίπου στα 3.700 μ.). 
3  Η Χίμαιρα, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία είναι ένα φοβερό τέρας που έβγαζε φωτιά, είχε σώμα κα-
τσίκας, κεφάλι λιονταριού, και η ουρά του κατέληγε σε φίδι. Σύμφωνα με άλλες περιγραφές, είχε περισσότερα 
από ένα κεφάλια, συνηθέστερα τρικέφαλος (κεφαλή λέοντα, κατσίκας και δράκοντα). 
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4) Τόν Μαστικύτην ἤ Μασίκυτον (Μαντούς-δαγ) εἰς τήν Βορειοδυτικήν Λυκίαν 3.045 μέ-
τρων ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων ὀρέων τῆς Μικρασίας μέ χιονοσκεπεῖς κορυφάς πάντοτε, ὧν 
ἡ ὑψηλοτέρα Ἄκ-δαγ ἀπαστράπτουσα ὡς ἡ χιών λευκή, ἐξ οὗ καί τό Τουρκικόν ὄνομα. 

5) Εἰς δέ τήν Ἀνατολικήν Λυκίαν ὁ Λυκιακός Ταῦρος σχηματίζει τά ὄρη 1) Σόλυμα (Ταχτα-
λί-δαγ) 2.400 μέτρων. Τούτων τό μέν μεσημβινόν τμῆμα ἀποτελεῖ τόν Λύκιον Ὄλυμπον 
καλούμενον καί ἄλλως Φοινικοῦντα (Μορισάρ-δαγ) τοῦ ὁποίου ὁ κρατήρ Γιανάρ ἐνεργεῖ 
κατά περιόδους. Ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ Ὀλύμπου ὑπῆρχεν ἀρχαῖος ναός τοῦ Ἠφαίστου 
τοῦ ὀποίου σώζονται τά ἴχνη. Τό δή βόρειον τμῆμα τῶν Σολύμων ἀποτελεῖ τήν Κλίμακα 
(Μουσάρ-δαγ) 1.070 μέτρων διά τήν κλιμακωτήν μορφήν της καθότι πολλά ἀλλεπάλλη-
λα ὑπερκείματα τῆς παραλίας ἄνδηρα (ταράτσες) σχηματίζοντα φυσικήν κλίμακα. Ὑπό 
τό ὄνομα τοῦτο ἐφέρετο καί ἀτραπός εὑρισκόμενη εἰς τήν Ἀνατολικήν ἀκτήν τῆς Λυ-
κίας διά μέσον βράχου ἀνατολικῶς τῆς Φασηλίδος. Ταύτην διήνοιξε ὁ Μέγας Ἀλέξαν-
δρος κατά τόν χρόνον τῆς εἰς Φασηλῖδα τῆς Λυκίας διατριβῆς του καί δι΄ αὐτής διέβει ὁ 
στρατός του πρός τήν Πισιδίαν. Ἡ ὀροσειρά αὔτη τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας προχωροῦσα 
βορειότερον, σχηματίζει κατά σειράν τό Σουσού-δαγ( ἄνυδρον ὄρος) τό Δηπουλάζ-δαγ 
καί τό Σουλτάν-δαγ πέραν τοῦ ὁποίου ἀρχίζει τό ἐν Κιλικία τό κύριον ὀρεινόν τόξον τοῦ 
Ταύρου. Ταῦτα ἀποτελοῦν τό τραχύ ὀροπέδιον τῆς Πισιδίας γνωσθέντα ἀπό τήν εκστρα-
τείαν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. 

Τά ἄνωθι Λυκιακά ὄρη εἶναι διακλαδώσεις τοῦ Ταύρου δι΄ὅ καλοῦνται Λυκιακός ἤ Λυκιανι-
κός Ταῦρος. Τούτα μέν τά ὄρη τῆς Παμφυλίας καί Κιλικίας ἀποτελοῦν συνεχή σχεδόν διάταξιν, 
ὅπου οἱ ἐλάχιστοι σχηματιζόμενοι αὐχένες εἶναι ὑψηλότατοι, αἱ δε εὐάριθμοι διαβάσεις ἀποτε-
λοῦν στενά καλούμενα ὑπό τῶν ἀρχαίων Πύλαι, ὧν ὀνομαστώτεραι αἱ Στεναί ἤ Λυκιακαί Πύλαι, 
αἱ τῆς Κιλικίας καί αἱ Ἀμανίδες Πύλαι. Τά ὄρη τῆς Λυκίας ἦσαν λίαν δασώδη καί ἔδιδον ναυπη-
γήσιμον ξυλείαν εἰς τούς ναυτικούς κατοίκους της. Καί σήμερον οἱ πλάτανοι, δρῦς, κέδροι, ἔλατα 
καί ἄλλα πανύψηλα δένδρα καί θάμνοι εἶναι τά παντοτεινά στολίδια των. 

Ἀκρωτήρια

Τά ἐπτά ακρωτήρια (Seven Capes-Γέδη μπουρούν) ἀκρωτηριάζουσαι προβολαί τοῦ ὄρους 
Κράγου ἀπό Μάκρης μέχρι Καστελλορίζου, ὅπου ἀδιάκοπος σειρά ἐσοχῶν καί ἐξοχῶν. 
1) Τό ἀνατολικόν ὅριον τῶν Σόττι κάβων ἀποτελεῖ ψαμαθόν εἰς ὧν ἐκβάλλει ὁ Ξάνθος ποταμός 

καί ὅπου ἡ ἀρχαία Πύδνα. Μετά τόν ψαμαθῶντα ὄρμον καί τά ἐρείπια τῶν Πατάρων. 
2) Ἄκρα Ἀπερλῶν (Τούφ μπουρούν). 
3) Κασίδης (Κάβο Ἄγκιστρο) μεταξύ τῆς Περδικίας καί τῆς νήσου Λαγούνης. 
4) Ἀγκών κατά τον Σταδιασμόν ἤ Ἀρτεμίσιον κατά Στράβωνα (Σουβάλα μπουρούν). 
5) Πηδάλιον τό νοτιοδυτικόν κέρας τοῦ κόλπου τῆς Μάκρης. 
6) Σιδαροῦς ἄκρα, κειμένην μεταξύ Χελιδονίου καί Φασηλίδος, ἀναφερόμενον ὑπό τοῦ Σκύλα-

κος τοῦ Καρυανδέως. Ὁ λιμήν οὗτος σημειοῦται ὑπό τοῦ Στεφάνου Βυζαντίου ὡς Σιδαρούς 
καί ἐν τῷ Σταδιασμῷ Ποσειδαρισοῦς σήμερον καλεῖται Ἀντρατσιάν. 

7) Χελιδόνιον ἀκρωτήριον ἤ Ἱερά ἄκρα, ὅπου τελειώνει τό Λυκιακόν πέλαγος καί ἀρχίζει τό 
Παμφύλιον. 
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Κόλποι
1) Ὁ κόλπος τοῦ Φοίνικα
2) Ὁ κόλπος τῶν Μύρων
3) Ὁ κόλπος τοῦ Καστελλορίζου
4) Ὁ κόλπος τῆς Μάκρης. Οὗτος ἐκαλεῖτο Γλαῦκος ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκιστοῦ καί ἥρωος 
τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου. Πρός Νότον εἶναι ἀναπεπταμένος καί χαρακτηρίζεται ὑπό τοῦ Στρά-
βωνος4 διά τούς ἀσφαλεστάτους λιμένας του «εὐλίμενος». Τοπωνυμίαι σχετικαί συναντά τίς εἰς 
τόν Σχεδιασμόν τῆς Μεγάλης Θαλάσσης καί εἰς τήν Γεωγραφικήν Ὑφήγησιν τοῦ Πτολεμαίου 
καί εἶναι αἱ ἑξῆς:
1. Κισσίδαι (Κάβο Ἄγκιστρο), τό Νότιοανατολικό τοῦ κόλπου κέρας. 
2. Τελμησσός, ὅπου ἡ νῦν πόλις Μάκρη. 
3. Λάγουσα (Παληά Μάκρη) νησίς κατοικῳμένη πρότερον καί ἐγκαταλειφθεῖσα λόγω θαλασ-

σολογικῶν μεταβολῶν τῆς ἀκτογραμμῆς της. Πιθανώτερον ὅμως Λάγουσα εἶναι ἡ Σύγχρο-
νοςς Κεζίλ-αδά. 

4. Δαίδαλα ἐπί τῆς Νοτίου κλιτύος, ὁμωνύμου ὄρους καί ὀλίγον πρός τά ἔνδον τοῦ Βορείου 
μυχοῦ τοῦ κόλπου. 

5. Αὐδοκή, νησίς ὑπό τό αὐτό ὄνομα καί σήμερον φερομένη. 
6. Καλλιμάχη (Κουγίκ), ὅρμος κατά τόν Βορειοδυτικόν μυχόν τοῦ κόλπου. 
7. Κρύα (Μπονού), ὅρμος τῆς Δυτικῆς ἀκτῆς. 
8. Κρυεῖς νησῖδες, ὧν αἱ κυριώτεραι ἡ Ρόπισσα (Ταρσανάς), ἡ Κάρυσις (Σταυρός) καί ἡ Ἅλινα 

(Ἁγία Κυριακή). 
9. Σκοπιά (Ἀσάρ) κολπίσκος τοῦ Γλαύκου. 
10. Πηδάλιον ἀκρωτήριον παρά τό Νοτιοδυτικόν τοῦ κόλπου κέρας. 
11. Κλύδας (Σαρσαλέ), ὅρμος ἐπί τοῦ Ἰσθμοῦ, τοῦ συνδέοντος τό νησίζον ἀκρωτήριον Σουβέ-

λα-μπουρούν πρός τήν ἀκτήν. 
12. Ἀγκών (Σουβέλα μπουρούν), τό Νοτιοδυτικό κέρας τοῦ κόλπου, τό Ἀρτεμίσιον κατά Στρά-

βωνα, ἀριστερᾷ τῷ καταπλέοντι εἰς τόν κόλπον ἐν εἴδη νησιδίου, ὅπου ἱερόν καί εἶτα τό 
Λητῶον ἄλσος (Στράβων 556). 

13. Καλαβαντία ἤ Καλαβάντια. Ὅρμος μεταξύ Πηδαλίου καί Περδικίας (Σταδιασμός 251), ὁ 
Σύγχρονος ὅρμος Σύμβολου. 

Νησίδες

1) Αἱ Χελίδονες εἰς τό τέρμα τοῦ Λυκιακοῦ παράπλου. 
2) Διονυσιάς κατά τόν Σκύλακα τόν Καρυανδέα, Γράμβουσα ἤ Κραμβοῦσα κατά τόν Πτολε-

μαῖον καί Στράβωνα. 
3) Δολιχίστη (Κάκαβα) μακράν τοῦ Καστελλορίζου 4 1/2 μίλια. 
4) Λασία μεταξύ Πατάρων καί Ἀπερλῶν, ἴσως τό σύγχρονον Φουρναράκι. 
5) Στοιχάδες νῆσοι μετά τοῦ Καστελλορίζου, αί Ξαναγόραι ἤ Ξαναγόρου νῆσοι, ἐξ ὧν ο Βόλος 

καί Ὀφιδοῦσα (Ὄχενδρα) τά Ποντικονήσια, τρία νησάκια Ἀνατολικά τοῦ Καστελλορίζου 
καί τα Φουρνάκια ζεῦγος νησίδων κατά τά πρόσγεια τοῦ Καστελλορίζου. 

4 Στράβων (64 π.Χ. -24 μ.Χ.) ήταν Έλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός. Ο Στράβων γεννήθηκε στην 
Αμάσεια του Πόντου, όπου και πέθανε. Τα δύο μεγαλύτερα έργα του είναι τα Ιστορικά υπομνήματα και τα Γε-
ωγραφικά του. Τα Ιστορικά υπομνήματα αποτελούνται από 47 βιβλία γραμμένα σε πάπυρο, και τα Γεωγραφικά 
από 17 βιβλία. Στο βιβλίο του Γεωγραφικά τόμος ΙΔ΄ αναφέρεται διεξοδικά στην Λυκία. 
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6) Ἀντιόχου νῆσος παρά τό στόμιον τοῦ Ξάνθου. 
7) Ἀσπίς (Παξιμάδι), νησίον καί ἀκρωτήριον, ἀναφερόμενα ὑπό τοῦ Πλινίου καί σπουδαῖον 

γνώρισμα διά τούς πλέοντας τόν κόλπον τῆς Μάκρης. 
8) Δίδυμοι νησῖδες πρό τῶν ἐκβολῶν τοῦ Γλαύκου ποταμοῦ. 
9) Κρυεῖς νησίδες, ὧν γνωσταί ὁ Ταρσανᾶς, Σταυρός καί Ἁγία Κυριακή. 
10) Καρατζόρανι καί Ἅγιος Νικόλαος, νησίδια ἀποκοπέντα τῆς ξηρᾶς παρά τάς ἀκτάς τῆς Καρ-

μυλησσοῦ (Λεβησίου). 

Ὅρμοι

1) Κρύα, ὅρμος ἀναφερόμενος ὑπό τό ὄνομα Καρύα ὑπό τοῦ Πτολεμαίου5 καί τοῦ Σταδιασμοῦ 
ὅτι ἀνήκει εἰς τήν Λυκίαν, ὑπό δέ τοῦ Σκύλακος6 εἰς τήν Καρίαν. 

2) Καπί-λιμάνι, ὅρμος ἀσφαλής ἔν τῶ κολπίσκῳ Σκοπιᾷ τοῦ κόλπου Μάκρης καί τῆς χερσονη-
σιζούσης ἄκρας Ἀρτεμίσιον. 

3) Κάκαβα, εὐρύτατος ὅρμος, προστατεύων ὡς πλήρης κυματοθραύστης τούς λιμένας Γυαλί, 
Τρίστομον καί Πόλεμον. 

4) Πόλεμος, φυσικός λιμήν σχηματιζόμενος ἐν τῷ μυχῷ τῆς Χερσονήσου τῆς πρός Ἀνατολικά 
τῆς νήσου Δολιχίστης. 

5) Κύδνα, ὅρμος κείμενος ἕξ περίπου μίλια μακράν τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ξάνθου. 

6) Σέβεδα, λιμήν Βορειοανατολικά τοῦ Καστελλορίζου, οὗ ὁ κόλπος χωρίζεται διά γλώσσης 
ἀκρωτηριαζούσης είς δύο ἀμφιδύμους λιμένας, ὧν ὁ πρῶτος Πόρτο-λογγό, ὁ δέ δεύτερος 
ὑπήνεμος ἐπιτρέπει τήν ἀγκυροβολίαν μεγάλων πλοίων. 

7) Σύμβολον, ὅρμος ἀσφαλέστατος Ἀνατολικά τοῦ Λεβησίου. 

Ποταμοί

1) Ἴδυρος πρός Βορράν τῆς Φασηλίδος, χυνόμενος εἰς τόν Παμφήλιον κόλπον μέ ὁμώνυμον 
πόλιν παρά τάς ἐκβολάς του. 

2) Λίμυρος (Ντυντέν-σου) προσχώνων τόν κόλπον τοῦ Φοίνικα. 

3) Μῦρος μέ παραπόταμον τόν Ἀνδράκην, ἐκβάλλων παρά τά Μῦρα. 

4) Ἀρύκανδος (Μπασκό-τσαϊ) ἐκβάλλων εἰς τόν κόλπον τοῦ Φοίνικα. 

5) Γλαῦκος (Καργός-τσαϊ) ἐκβάλλων εἰς τόν κόλπον τῆς Μάκρης. 

6) Ἰνδός (Νταλαμάν-τσαϊ), φυσικόν ὅριον τῶν γειτονικῶν χωρῶν Καρίας καί Λυκίας. 

5 Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος (100-170) ήταν Ελληνο-Ρωμαίος μαθηματικός, αστρονόμος, γεωγράφος, αστρολό-
γος και ποιητής ενός επιγράμματος στην Ελληνική Ανθολογία. Γεννήθηκε στη ρωμαϊκή Αίγυπτο και έζησε στην 
Αλεξάνδρεια. Στο έργο του «Γεωγραφία» συλλέγει το σύνολο των γεωγραφικών γνώσεων της εποχής του και 
το εμπλουτίζει με αναφορές ναυτικών, με αποτέλεσμα μία σχετικά ακριβή περιγραφή της Ευρώπης, της βόρειας 
Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής χερσονήσου. 
6 Ο Σκύλαξ ο Καρυανδεύς ήταν εξερευνητής του 6ου/5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος με εντολή του Δαρείου Α’ εξε-
ρεύνησε τις ασιατικές ακτές πέρα από τον Ινδό ποταμό. Καταγόταν από τα Καρύανδα της Καρίας. 
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7) Ξάνθος (Ἐτσιέ-τσαϊ ἤ Κοντζά-τσαϊ)ἀρχαιότερον καλούμενος Σίρβις, σημαίνων ἀμμόχρους 
εἶναι ὁ μεγαλύτερος ποταμός ὄχι μόνον τῆς Λυκίας ἀλλά καί τῆς Νοτίου Μικρασίας. Οὗτος 
πηγάζων ἀπό τό ὄρος Ταῦρος καί ρέων καθέτως ἀπό Βορρά πρός Νότον ἐκβάλλει μετά ροῦν 
130 χιλιομέτρων πρός Δυσμάς τοῦ Καλαμακίου μεταξύ Πατάρων και Πυδνῶν. Ὁ Ξάνθος 
χωρίζει τήν χώραν εἰς Ἀνατολικήν καί Δυτικήν Λυκίαν. Καί τό μέν ἀνατολικόν τμῆμα ἀνήκει 
εἰς τήν διοίκησιν Ἀτταλείας τοῦ βιλαετίου Ἰκονίου τό δέ Δυτικόν εἰς τήν διοίκησιν Μούγλων 
(Μέντεσε) τοῦ Νομοῦ Σμύρνης. Ὁ ποταμός Ξάνθος ποτίζει ὁμώνυμον πεδιάδαν εὔφορον 
καί ἱστορικήν, τό Ξάνθιον ἤ Ἀλήϊον πεδίον εἰς τό ὁποῖο περιπλανᾶτο μισηθείς ἀπό τῶν θεῶν 
ὁ ἥρως τῆς χώρας Βελλερεφόντης. Εἰς τό Ξάνθιον πεδίον οἱ Ξάνθιοι πολεμήσαντες γενναί-
ως κατά τοῦ Ἀρπάγου στρατηγοῦ τοῦ Κύρου τῷ 546 π. χ καί ἀπέθανον πάντες μαχόμενοι 
(Ἡρόδοτος Α΄176). Εἰς τό Ἀπήλιον πεδίον, ἡ Λητώ, φεύγοντας τῆς ἀντιζηλίας μῆνιν τῆς 
Ἥρας, ἐγέννησε τά δίδυμα Ἀπόλλωνα καί Ἄρτεμιν, τά ὁποία ἔλουσε τό πρῶτον εἰς τά νερά 
τοῦ Ξάνθου. Οὕτω ἀπό τόν Ξανθόν θεόν ἔλαβε τό ὄνομα ὁ ποταμός Ξάνθος, ὅπως ὁ Ὅμηρος 
ἀναφέρει διά τόν Σκάμανδρον τῆς Τρωάδος «οἱ μέν θεοί Ξάνθον καλέουσιν, οἱ δέ ἄνδρες 
Σκάμανδρον. » Ὁ μύθος τῆς γεννήσεως τῶν διδύμων θεῶν διεμορφώθῃ ἐν τῇ Ἠπειρωτικῇ 
Ἑλλάδι κατά τήν Ἡσιόδιον Θεογονίαν ὅτι ἔλαβε χώραν ὁ τοκετός εἰς τήν Κυκλαδικήν νῆ-
σον Δῆλον καί τοῦτο, διότι οἱ Ἕλληνες προικισμένοι μέ ἐξαιρετικήν ἰδιοφυϊαν νά πλάττουν 
ὡραίους μύθους, ἐφρόντιζαν νά ἐξάρουν τήν ἔκ τῶν θεῶν γενεαλογίαν των. Ἡ κοινότης δέ 
τῶν μύθων δεικνύει τό ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὁμόηθες καί τό συγγενές τῶν διαφόρων 
ἑλληνικῶν φύλων καί χωρῶν. 

Λίμναι

Κυριώτεραι εἶναι:

1) Τῆς Φασηλίδος παρά τήν ὁμώνυμον πόλιν. 

2) Ἡ Καβαλῖτις (Σονγκούτ-γκολού) μέ εὐρύτατες τελματώδεις ὄχθας καί ἐλαχίστην ἐπιφάνειαν 
ὑδάτων. 

3) Ἡ Κάραμις (Μπέη-σεχήρ) εἰς τά σύνορα Καβαλίας, Πισιδίας. Ἡ λίμνη αὕτη ἔχει μῆκος πε-
νήντα χιλιομέτρων καί πλάτος εἴκοσι, γλυκία ὕδατα, ἐν οἷς ἄφθονοι καί νοστιμώτατοι ἰχθύες 
βιοῦσιν, ἁλιευόμενοι διά τό ἔξοχον αὐγοτάραχόν των καί διά ἁλίπαστα. Ἡ λίμνη περικλείει 
εἴκοσι νησίδια φαινόμενα ὡς ἀγριόπαπιες ἀναδυόμεναι. Εἰς αὐτά οἱ ἁλιεῖς προσορμίζονται μετά 
τό πρωτόγονον ἀλλά πλούσιον κερδοφόρον ψάρευμα καί ἀναπαύονται. 

Κλῖμα

Τό κλῖμα τῆς Λυκίας εἶναι εὔκρατον καί ὑγιεινόν καί τά παράχθια τῶν λιμνῶν καί ποταμῶν 
μέρη ἑλῶδης. Οἱ κάτοικοι τῆς συγχρόνου Λυκίας διάγουν ζωήν λιτοδίαιτον ἀλλ΄ ἀξιοπρεπή καί 
συγκρατημένην καί διά τοῦτο ἡ θνητότης εἶναι λίαν περιωρισμένη καί ἡ γεροντική ἡλικία προ-
σιτή καί θαλερά. 

Φυσικά χαρίσματα τῆς χώρας καί ἡ ζωή τῶν κατοίκων της. Ἐν πρώτοις ἡ θέσις τῆς Λυκίας 
εἶναι ἐξαιρετική εἰς τό κέντρον τῆς Μεσογείου καί ἐνδιάμεσος σταθμός μεταξύ Ἀφρικῆς, Ἀσί-
ας, Κύπρου καί Νοτίου Μικρασίας μετά τῆς Κρήτης καί Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος. Βρέχεται ἀπό 
θάλασσαν, ὥστε ἡ συγκοινωνία της μέ τάς ἄλλας νά εἶναι τακτική, ἔχει ὅρμους καί λιμένας διά 
τήν προσόρμισιν πλοίων διά τήν ἀγορά τῶν προϊόντων της. Ὁ οὐρανός καθαρός, ὥστε ὅλα νά 
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λαμποκοποῦν καί τά βουνά της καί οἱ κάμποι της νά ἀστράπτουν εἰς τό λευκόν φῶς τῆς ἡμέρας 
καί ἡ αὐγή νά γοητεύεται ἀπό τήν ποικιλίαν τῶν χρωμάτων. Ἐδῶ ὁ ὀφθαλμός γυμνάζεται νά 
βλέπῃ καλά, ὁ νοῦς νά γεννᾶ καί ἡ ψυχή συνηθίζει νά βλέπῃ τά ὡραῖα καί μεγάλα. Ἡ θάλασσα, 
πού χαϊδεύει τάς οἰκίας της, σμίλευσε τούς Λυκίους, ὥστε ἐκ τῶν πρώτων καί πολύ νά γίνουν 
ναυτικοί καί νά κατασκευάσουν πλοῖα μέ τά ὁποῖα διέσχιζον τήν Μεσόγειον ἀπό τήν μίαν ἄκραν 
αὐτῆς ἕως τήν ἄλλην. Ἡ ἐργασία ἔκαμε τούς Λυκίους δραστήριους καί τά θαλασσινά ταξείδια 
τολμηρούς καί περίεργους διά νά μανθάνουν καί νά προοδεύουν. Ἡ ζωή εἰς τό ὕπαιθρον ἔκαμε τό 
σῶμα των εὐκίνητον καί δυνατόν, καί ὁ ἀήρ τοῦ βουνοῦ ἐγέννησε τήν ἀγάπην πρός τήν πάτριαν 
γῆ καί τήν ἐλευθερίαν, ἧς δεῖγμα ἀειφεγγές τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ξάνθου. 

Προϊόντα

Ἡ Λυκία παράγει ἐκλεκτά προϊόντα εἰς δημητριακά, ὄσπρια, καρύδια, ἐφάμιλλα πρός τοῦ 
Πόντου, σησάμι, γεώμηλα, ὀπώρας εὐχύμους καί πρό παντός σταφύλια καί σύκα. Τά δάση καί 
μεταλλοφόρα ὄρη της, ἐξάγουν ξυλείαν, πηλόν, κάρβουνα καί μεταλλεύματα πλούσια εἰς χρώμι-
ον, μαγγάνιον, σίδηρον, λευκόλιθον καί ἔχουν περίφημα ἰαματικά λουτρά θειοῦχα καί ἀλκαλικά. 
Εἰς τά πλούσια λειβάδια της βόσκουν αἶγες, ἵπποι, πρόβατα, ἀγελάδες, κάμηλοι καί βούβαλοι είς 
ἡμιαγρίαν κατάστασιν, τῶν ὁποίων τό κρέας τρώγεται τόν χειμῶνα διά τό λίπος του ὡς ἐν Ἑλ-
λάδι τό χοιρινόν. Τά οικόσιτα ζῶα δίδουν ἐκλεκτά κτηνοτροφικά προϊόντα καί δή ἔριον διά τήν 
ταπητουργίαν καί δέρματα διά τήν βυρσοδεψίαν, ἀπασχολούσας μέγα μέρος τῶν κατοίκων. Παρ΄ 
Ἕλλησιν ἦτο ἀνεπτυγμένη ἡ σηροτροφία καί ἡ ὑφαντική. Ἡ πτηνοτροφία καί μελισσοκομία 
πρωτόγονοι. Ἡ ἀνθοκομία παρημελημένη, ἡ κηπουρική καθυστερημένη καί ἡ βιομηχανία ὅλως 
ἐλλιπής. Αἱ οἰκοτεχνίαι, τά ὑφαντουργία, πλεκτική, ὑφαντική, σηροτροφίαν ἐνασκούμεναι ὑπό 
τῶν γυναικῶν καί ἡ βυρσοδεψία ὑπό τῶν ἀνδρῶν, ἀρκετά προσεκόμιζον. 

Συγκοινωνία

Δρόμους βατούς ἐστερεῖτο ἀνέκαθεν ἡ Λυκία διά τό ὀρεινόν τοῦ ἐδάφους της. Ἡ συγκοινωνία 
ἐγίνετο διά τῶν κοιλάδων καί τῶν ἡμιορεινῶν ὁδῶν. Μιά ὀνομαστή ἀτραπός διέσχιζε διά μέσου 
βράχων τήν Ἀνατολικήν ἀκτήν τῆς Λυκίας, βορείως τῆς Φασηλίδος. Ἡ ταχυδρομική ὑπηρεσία 
μεταξύ πόλεων καί ὑπαίθρου ἐγένετο διά διαγγελέων καί εἰδικῶν ταχυδρόμων ἔναντι συμπεφω-
νημένης ἀμοιβῆς, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καί εἰς τάς ἡμέρας μας. Τά προϊόντα τῆς ὑπαίθρου μετα-
φέροντο εἰς τούς ἐμπορικούς λιμένας διά καμήλων καί ἐκεῖθεν διά πλοίων εἰς τούς τόπους κατα-
ναλώσεως τῶν ἐκλεκτῶν σιτηρῶν, ὀσπρίων καί λοιπῶν προϊόντων της. Σχεδόν οὐδεμία πρόοδος 
ἐσημειώθη εἰς τήν συγκοινωνίαν μέχρι σήμερον. Τώρα τελευταίως παρετηρήθη κάποια προσπά-
θεια εἰς τήν κατασκευήν ὁδῶν ὡς ἡ συνδέουσα τήν Μάκρην μέ τά Μοῦγλα, μεγάλη στρατιωτική 
ὁδός καί ἡ τήν Μάκρην μέ τό γειτονικόν Λεβήσι, αὐτοκινητιστική. 

Πληθυσμός

Ἡ Λυκία εἰς τούς χρόνους τῆς Βυζαντινῆς ἀκμῆς εἶχε ὑπέρ τά δύο ἑκατομμύρια πληθυσμόν. 
Πρό τοῦ ἐκτοπισμοῦ τῶν Χριστιανῶν διακοσίας χιλιάδας, ὧν τό ἑν τέταρτον Ἕλληνες ἐκδιωχθέ-
ντες το 1922 εἰς τήν Ἑλλάδα. Τούς Λυκίους, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καί θρησκεύματος χαρακτηρί-
ζουν πολλαί ἀρεταί ἡ δέ ἐργατικότης καί τό φιλοπρόοδον ἀνέδειξαν αὐτούς καλούς οἰκοκυραίους 
καί φιλονόμους πολίτας. 
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Πολιτική καί Ἐκκλησιαστική διαίρεσις

Ἡ Λυκία ἦτο διηρημένη εἰς τέσσαρας ὑποδιοικήσεις (καζάδες7), ὧν ἡ τῆς Μάκρης καί τοῦ 
Γισέκομου ὑπήγοντο εἰς τόν νομόν Σμύρνης καί ἡ τοῦ Καλαμακίου καί Ἐλμαλί εἰς τόν νομόν 
Ἰκονίου. Πρό τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς ἡ Ἀνατολική Λυκία ἀποτέλει μετά τῆς Παμφυλίας καί μέ-
ρους τῆς Πισιδίας ἰδιαιτέραν ἐπαρχίαν καί ἰδιαιτέραν ἡ Δυτική Λυκία. Μετά τήν διαίρεσιν τῶν 
χωρῶν τῆς κεντρικῆς Τουρκίας ἡ ὑποδιοίκησις Μάκρης προὴχθη εἰς διοίκησιν καί δέν θά ἀργήσει 
νά προαχθῇ εἰς Νομόν διά τό ἐπίκαιρον τῆς θέσεως τῆς πόλεως, τό εὔφορον τοῦ ἐδάφους καί τό 
φιλοπρόοδον τῶν κατοίκων της. 

Ἐκκλησιαστικῶς ἡ Λυκία κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας ἀπετέλει μετά τῆς Παμφυλί-
ας καί Πισιδίας μίαν Μητρόπολιν, τῆς Πισιδίας μέ ἐδραν τήν Σπάρτην κυρίως ὅμως τήν Ἀττάλει-
αν καί κατά τό 1911 ἡ Μάκρη ἀπετέλεσεν ἕδρα Ἐπισκοπῆς. 

Πόλεις

Τό Δυτικόν μέρος τῆς νοτίας παραλίας ἀπήρτιζον αἱ κυριώτεραι πόλεις: Τελμησσός -νῦν Μά-
κρη- καί ἡ Νοτίως αὐτῆς Καρμυλησσός, τό σύγχρονον Λεβίσι. Ἐπί τοῦ Κράγου ἔκειντο ἡ ὁμώνυ-
μος πόλις Κράγος, τά Σίδημα καί ἡ Πύδνα ἐπί τοῦ ὁμωνύμου ἀκρωτηρίου εὑρίσκοντο τά Πίναρα 
(Μίναρα), ἡ Τλῶς (Δουνέρ), ἡ Ξάνθος (Γκιουνέκ), τά Πάταρα (Γκελεμίς). Μεταξύ τῶν ποταμῶν 
Ξάνθου καί Μύρου ἔκειντο ἐπί κοιλάδος αί παράλιοι πόλεις Ἀντίφελλος, ἔναντι τοῦ Καστελλο-
ρίζου μεσογείως ταύτης, ἡ Φέλλας αἱ παράλιοι Ἀπέρλαι (Κάκαβα), τά Μῦρα (Ντεμρί) και μεσο-
γείως τά Κάνδυβα (Γκένδοβα), ἡ Κυάνη βορειοδυτικά τῶν Ἀπερλῶν καί ἡ Τρύσα (Γκιομπασί) 
μεταξύ Κυάνης καί Μύρων. 

Το Ἀνατολικόν μέρος τῆς νοτίου παραλίας κατεῖχαν αἱ πόλεις Λίμυρα, Ροδιάπολις, Κορύδα-
λος, Γάγαι καί τά ὀρεινά Ἀρύκανδα, ἡ Ἰδεβησσός, ἡ Λεβησσός (Κολαγάτε), ἡ Ἀκαλυσσός. 

Πρός τήν Ἀνατολικήν ἀκτήν, βρεχομένη ὑπό τοῦ Παμφυλίου πελάγους, ἔκειντο αἱ πόλεις 
Ὄλυμπος, Φάσηλις, Ἴδυρος, Ὀλβία καί αἱ Χελιδόνιαι νησίδες. 

Ὅλον τό βόρειον τμῆμα τῆς Λυκίας κατεῖχον αἱ ἐπαρχίαι Καβαλία, ἀποτελέσασα αὐτόνομον 
πολιτείαν καί ἡ Μιλυάς. Πολλάς πόλεις τῶν βορείων τούτων ἐπαρχιῶν τῆς Λυκίας διεκδίκουν 
αἱ γειτονικαί Καρία, Φρυγία, Πισιδία, Παμφυλία καί τούτου ἕνεκα οἱ ἀρχαῖοι γεωγράφοι δέν 
συμφωνοῦσαν εἰς τήν ὑπαγωγήν τῶν πόλεων καί ἀμφισβητοῦσαν καί αὐτήν τήν Καβαλίαν ὡς μή 
Λυκιακή ἐνῷ εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ Σόλυμοι κατοικοῦντες τάς ἐπαρχίας Καβαλίας καί Μιλυάδος 
ἦσαν οἱ ἀρχαιότατοι κάτοικοι τῆς Λυκίας ὁμιλοῦντες πλήν τῆς ἀρχαίας Λυκίας γλώσσης, τήν 
ἑλληνικήν, καρικήν, λυδικήν καί πισιδιακήν ὡς ἐκ τῆς γειτνιάσεώς τους πρός τήν Καρίαν, Λυδί-
αν, Πισιδίαν. Ἐντεύθεν ἡ διαμφισβήτησις πόλεων Λυκιακῶν ὑπό τῶν γειτονικῶν χωρῶν καί αἱ 
συχναί ἀναμεταξύ των ἔριδες. 

Ἡ Λυκία ἠρίθμει πρό τοῦ Δ΄π. χ αἰῶνος 18 πόλεις, ἐπί τῆς Ἀλεξανδρινῆς ἐποχῆς 26, ἐπί τῶν 
ρωμαϊκῶν χρόνων 34 καί εἰς τήν ἀκμήν τοῦ Βυζαντίου 70 μεγάλας καί ἀκμαζούσας πόλεις. Κα-

7 Ο καζάς ή καϊμακαμλίκι αποτελεί διοικητική διαίρεση που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο καζάς ήταν «μια γεωγραφική περιοχή που υπόκειται σε νομική και 
διοικητική δικαιοδοσία ενός δικαστή, του καδή». Ο καζάς αποτελούσε υποδιαίρεση μιας διοικητικής περιφέρει-
ας, του σαντζακίου που αυτό αποτελούσε διαίρεση του βιλαετίου, και αντιστοιχούσε περίπου σε μια πόλη με τα 
γύρω χωριά της. Με την σειρά τους, ο καζάς διαιρούνταν σε άλλες υπο-επαρχίες, τον ναχιγέ, που διοικούνταν 
από έναν διοικητικό τοποτηρητή, τον «μουντούρη», και την κοινότητα, το «καριέ», που διοικούνταν από τον 
«μουχτάρη». 
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τόπιν ἐπί τῶν Σελτζουκιδῶν ἤ Ὀσμανιδῶν παρήκμασε καί ἠρημώθη καί ἤδη ὀργασμός προόδου 
ἤρχισε νά παρατηρῆται πρός τιμήν τῆς νέας Τουρκίας. 

Λυκιακός παράπλους

Ἀφού προσπεράσει τις τό Αἰγαῖον πέλαγος καί τήν μεταξύ Ρόδου καί Γλαύκου κόλπου Κε-
κλιμένην θάλασσαν-ὡς αὔτη ἐκαλεῖτο κατά τόν Μεσαίωνα καί ὑπό τό ὄνομα αὐτό μνημονεύεται 
τό 1250 ὑπό τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη8 καί εἰσέρχεται εἰς τό πολυκύμαντον Λύκιον πέλαγος. 
Ἐκεῖθεν ἐξακολουθῶν τόν πλοῦν μέχρι Ἀτταλείας τῆς Παμφυλίας, θά παραπλεύσῃ τάς ἀκτάς τῆς 
Λυκίας περί τά 180 μίλια. Κατά τόν Λυκιακόν τοῦτον παράπλουν θά ἴδη ὁ ταξιδιώτης κόλπους, 
ὅρμους, λιμένας, ἀκρωτήρια, νησία ὡς κυματοθραύστας καί πολίχνας ἀρκετάς, αἱ ὁποῖαι ἤρχισαν 
περί τά τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος νά ἀνακύπτουν ἀπό τά ἐρείπια καί νά ἀναθάλλουν παρά τά λείψανα 
τῶν ἀρχαίων Λυκιακῶν πόλεων. Παρά τήν Ρόδον θά ἀντικρύσῃ τά ἔναντι αὐτῆς ὄρη τῆς Λυκίας 
Δαίδαλα καί μετά πλοῦν ὡριαῖον θά εἰσέλθῃ ἀπό τοῦ Ἀρτεμισίου ἀκρωτηρίου εἰς τόν Γλαῦκον 
κόλπον, τοῦ ὁποίου τό εὖρος εἶναι ἐννέα μιλίων ἡ δέ διείσδυσις δέκα. Κατά τήν διαδρομήν τού-
του θ΄ἀντιπαρέλθῃ τό ἀκρωτήριον Πηδάλιον, τούς ὅρμους Κλύδας, Σκοπιάν, Κρύαν, Καλλιμά-
χην, πολλά νησίδια ἀκατοίκητα- Ἀσπίδα, Κρυέας, Λάγουσαν, Αὐδοκήν, Διδύμους κ. ἄ. καί θά 
εἰσέλθῃ εἰς τόν μέγαν καί ἀσφαλέστατον λιμένα τῆς Μάκρης, ὅπου χύνεται ὁ Γλαῦκος ποταμός, 
ἐπεζητοῦν νά προσχώσῃ μέ τήν ἰλύν, ὅπως κατεκάλυψε μέγα μέρος τῆς ἀρχαίας Τελμησσοῦ. Εἰς 
τό βάθος τοῦ λιμένος ἡ νέα πόλις Μάκρη μέ ὡραίας οἰκοδομάς, προκυμαίαν καί ρυμοτομίαν. Μέ 
ὡραίας ἐντυπώσεις διά τήν πόλιν ἀναχωρῶν ὁ ταξειδιώτης, θά παρακάμψῃ τό Νοτιοαναττολικόν 
κέρας τοῦ Γλαύκου κόλπου, τάς Κισσίδας, θ΄ ἀντικρύσῃ τάς παρωρείας τοῦ Ἀντικράγου ὄρους, 
πού καλύπτουν ἀπό τό βλέμμα τοῦ θεατοῦ τήν πόλιν Λεβήσι, θά παρατρέξῃ τά Ἑπτά ἀκρωτήρια 
(Σήττε-κάβους), προβολάς τοῦ ὄρους Κράγου, θά προσπεράσῃ τό ἀκρωτήριον Πύδνα(Ἱερόν), 
ὅπου τά ἐρείπια ὁμωνύμου πόλεως μέ φρούριον μεσαιωνικόν. Προχωρῶν πρός Ἀνατολᾶς θά ἴδη 
τόν Ξάνθον ποταμόν τοῦ ὁποίου ἡ ἰλύς κατέχωσε διά τοῦ χρόνου τήν πόλιν τῶν Πατάρων καί 
παρά τό στόμιον τοῦ Ξάνθου τήν Ἀντιόχου νησῖδα. Μετά πλοῦν ἕξ μιλίων πρός Ἀνατολᾶς τῶν 
Πατάρων θά εἰσέλθῃ εἰς τόν λιμένα Καλαμακίου-ὁ Φοινικοῦς τῶν Ρωμαίων- ὁ ὁποῖος ὁμοιάζει 
πρός δεξαμενήν διαυγοῦς ὕδατος καί τοῦ ὁποίου αἱ ἀκταί εἶναι ἀπόκρημνοι. 

Ἀπό τό Καλαμάκι εἰσέρχεται τό πλοῖον εἰς τόν κόλπον Καστελλορίζου. Κατ΄ ἀρχάς παρου-
σιάζονται τά νησία Ξεναγόρου Βόλος καί Ὄχενδρα, Τραγονήσι, Ρώγη αί νησῖδες Στοιχάδες καί 
πλῆθος ἄλλων νησιδίων-Ποντικονήσια, Φουρνάκια, Πολυφιδοῦσα, Ὑψηλή μέ φάρον κ. ἄ. με-
ταξύ τῶν ὁποίων προέχει τό Καστελλόριζον, ἡ μεγαλυτέρα τῶν νήσων -ἐξ οὗ καί Μεγίστη-μέ 
τόν ὡραῖον του λιμένα, τήν ἀμφιθεατρικήν του ὅψιν καί τάς ὡραίας οἰκοδομάς. Ἔναντι τοῦ 
Καστελλορίζου ὁ λιμήν τῶν Σοβέδων, διαιρούμενος διά γλώσσης εἰς ἀμφειδύκους λιμένας, τόν 
Πόρτο-λογγό καί τά Σόβεδα, εὑρύτατον διά ἀγκυροβολίαν μεγάλων πλοίων. Ἔναντι τοῦ Καστελ-
λορίζου κεῖται ἐπίσης ἡ πολίχνη Ἀντίφελλος μέ τάς δρυοβριθεῖς ἐκτάσεις τῶν γύρω βουνῶν της. 
Ἀπό Σεβέδων μέχρι Δολιχίστης καί ἄλλα νησίδια τῶν ὁποίων ἡ Λασία, τό σύγχρονον Φουρνα-
ράκι. Ἂνατολικῶς τοῦ Καστελλορίζου καί εἰς ἀπόστασιν 11 1/2 μιλίων ἡ Δολιχίστη, νησίς στενή 
καί ἐπιμήκης δι᾿ ὅ καί τό ὄνομα-καί βορείως αὐτῆς ὁ εὐρύς ὅρμος Κάκαβα, ὅπου προβάλλει εἰς 
τόν θεατήν ἰσχυρότατον φρούριον τῶν Απερλῶν. Ἡ Δολιχίστη ὡς πελώριος κυματοθραύστης 
προστατεύει τούς λιμένας Γυαλί, Τρίστομον καί Πόλεμον. 

8 Ο Νικηφόρος Βλεμμύδης γεννήθηκε το 1197. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Λατί-
νους (1204) εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Προύσα. Το επιστημονικό έργο του Βλεμμύδη εκτείνεται σε 
ευρύ πεδίο. Συνέγραψε εγχειρίδια για τους βασικούς τομείς της κοσμικής γνώσης (λογική, φυσική, αστρονομία, 
γεωγραφία), αλλά και έργα που αναφέρονταν στην παιδαγωγική, όπως και θεολογικά κείμενα. 
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Μετά τήν Δολιχίστην ἀρχίζει ὁ κόλπος Μύρων, ὅπου ἀπαντᾶ τις τούς ὅρμους τῶν ἐρειπωμέ-
νων πόλεων Σιμήνων, Σούρων καί τῆς Ἀνδριάκης παρά τά Μῦρα, τά ὁποῖα κεῖνται εἰς πεδιάδα, 
πλαισιωθεῖσαν ἀπό τάς προσχώσεις τοῦ ποταμοῦ Μύρου. Περαιτέρω ἐκτείνεται ὁ κόλπος Φοίνι-
κα, ὅπου ἐκβάλλουν ὁ Λίμυρος καί Ἀρύκανδος ποταμοί, προσχώνοντας αὐτήν καί ὅπου οἱ ὅρμοι 
τῶν ἀρχαίων λυκιακῶν πόλεων Λιμύρων, Ροδιαπόλεως, Κορυδαλλοῦ, Γαγῶν. Μετά τά πολίσμα-
τα ταῦτα ὁ λιμήν τῆς πολίχνης Φοίνικα, ἐξαγούσης δημητριακά, κηπουρικά καί ἑσπεριδοειδῆ. 
Πλησίον τοῦ Φοίνικα ἡ νησίς Γράμβουσα ἤ Διονυσιάς ἀπέναντι τῆς ἀκτῆς Κωρύκου καί μετ’ 
αὐτήν αἱ Χελιδονίδες νῆσοι, ἐξ ὧν ἡ Ἀργαϊς καί τό ὁμώνυμον ἀκρωτήριον. 

Εἰς τάς Χελιδονίους νήσους ἐκτείνεται ὁ Παμφύλιος κόλπος, βρέχων τάς ἀνατολικάς ἀκτάς 
τῆς Λυκίας. Ἐπ’ αὐτῶν προβάλλουν τά ὄρη Λυκιακός Ὄλυμπος, Σόλυμα καί Κλίμαξ καί αἱ ἀρ-
χαῖαι πόλεις τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας Ὄλυμπος, Φάσηλις μέ ὄρμον εἰς τό ὁποῖον ἡ πόλις Ἴδυρος, 
ὅπου τό σύγχρονον ἀκρωτήριον Ἄβοβα. [Ἐντός τοῦ ἀκρωτηρίου ἀχανές σπήλαιον ἐκ τῶν ὡραι-
οτέρων τοῦ κόσμου, ἔχον ἔδαφος ἐπίπεδον, φύσει ἐπιστρωμένον δι΄ἄμμου καί ἐν αὐτῷ νεολκοῦ-
νται πολλά πλοιάρια τῆς μικροακτοπλοϊας, ὅταν προβλέπωσι βλάβας λόγῳ τῆς ἐπιφορᾶς τῶν ἀπό 
νότου τρικυμιῶν. ] καί ἡ διαμφισβητουμένη Ὀλβία, μετά τήν ὁποίαν ἄρχεται ἡ Παμφυλία καί ὁ 
πρῶτος αὐτῆς λιμήν, ὁ τῆς Ἀτταλείας. Οὕτω λήγει ἡ ἀκτογραφία τῆς Λυκίας μέ τό πλῆθος τῶν 
νησίδων καί λιμένων της, οἱ ὁποῖοι συνέτειναν μεγάλως εἰς τήν ναυτικήν ἄνθησίν της καί τόν 
πλουτισμόν τῶν πόλεών της. Ὁ δέ λυκιακός παράπλους ἐξεγείρει τόσα συναισθήματα καί ἀφήνει 
τόσας ὡραίας ἑντυπώσεις διά τάς φυσικάς καλλονάς τῆς χώρας, ὥστε νά θεωρῆται ἕν ἀπό τά 
γραφικώτερα ἀνά τάς ἑλληνικάς χώρας ταξείδια. Κατά τόν περίπλουν θά θαυμάσῃ ὁ ταξειδιώτης 
περισσότερον τήν διαύγειαν τοῦ ἀέρος καί τό ζωηρόν φῶς. Ἡ δέ αἰθρία τοῦ οὐρανοῦ, ὁ πλοῦτος 
τῶν χρωμάτων, ἡ εὐκρίνεια καί ἡ λεπτότης τῶν γραμμῶν προσδίδουν εἰς τά τοπία λαμπρότητα 
καί χάριν. 

Ποῖοι προϊστορικοί καί πρωτοϊστορικοί λαοί κατῲκησαν τήν Λυκίαν

Πρό τεσσάρων περίπου χιλιετηρίδων π. χ αἱ νῆσοι καί τά παράλια τῆς Μικρασίας κατοικοῦντο 
ὑπό λαῶν, καλουμένων Μεσογειακῶν ἤ Προελλήνων ἤ ὡς ἐπεκράτησαν Αἰγαίων, ἐπειδή ἡ χώρα 
εἰς τήν ὁποίαν ἔζησαν, βρέχεται ὑπό τοῦ Αἰγαίου. Οἱ λαοί αὐτοί φερόμενοι ὑπό τό ὄνομα Τρῷες, 
Λέλεγες, Κάρες, Λύκιοι, Κίλικες, ἦσαν συγγενεῖς καί ἄνθρωποι μετρίου ἀναστήματος, μέ στενή 
καί δυνατήν μέσην, εὐρεῖς καί ἰσχυρούς ὤμους, μαῦρα μαλιά, εὐκίνητοι καί προοδευτικοί. Οὗτοι 
προῆλθαν ἐξ Ἀσίας, τῆς κοιτίδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τό ὁποῖον ἐξεχύθη πρός ὅλας τάς χώρας 
καί τά σημεῖα τῆς γῆς. Ἐκ τούτων ἐκκινήσαντες ὡς νομάδες καί κυνηγοί ἦλθαν διά τοῦ Καυκά-
σου ἄλλοι διά τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καί ἄλλοι διά τῆς κεντρικῆς Ἀφρικῆς κατά διαφόρους 
περιόδους καί κατέκλυσαν τήν ἐνδοχώραν, τά παράλια καί τάς νήσους της Μικρασίας. Τό ἀνθρώ-
πινον κῦμα, τό ὁποῖον ἐξεχύνετο εἰς ἄγνωστον διεύθυνση ἐκ τῆς κεντρικῆς Ἀσίας ἐστάθμευεν εἰς 
διαμέσους τόπους, λόγῳ βιοτικῶν ἀναγκῶν ἤ ἐμποδίων. Δεύτερον κῦμα ἀνθρώπων προώθει ἤ 
παρέσυρε τό πρῶτον ἔως τόν τόπον τῆς ὁριστικῆς ἐγκαταστάσεώς των. Μετά χρόνον ἄλλο κῦμα, 
σφοδρότερον ἤ μεγαλύτερον τῶν προηγουμένων, ἀφοῦ παρέσυρεν ὅτι συνήντα, ἐγκαθίστατο ἐκεῖ 
ἤ εἰρηνικῶς μετά τῶν πρώτων κατοίκων ἤ συνήθως ἐπιβαλλόμενοι διά τῆς βίας, ἐγκατεστάθει εἰς 
τάς ἀκτάς καί τάς νήσους τοῦ Αἰγαίου καί κατέκλυσεν αὐτάς. 

Ἐντεῦθεν αἱ ἀναστατώσεις τῶν λαῶν καθ΄ ἄς ἄλλοι λαοί ὑπέκυπταν καί ἄλλοι ἀνέκυπτον. 
Ἐπεβάλλοντο οἱ ἔχοντες πολεμικόν μένος καί τελειότερον ὁπλισμόν καί οἱ ἀπόλεμοι και, ἀσθε-
νεῖς ἐδουλοῦντο καί ὅταν διά τὴς ἐπιμειξίας καί συμβιώσεως ἐπήρχετο ἀφομοίωσις κατακτητῶν 
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καί κατακτωμένων νέοι λαοί ὁρμητικώτεροι ἐπήρχοντο καί ὑπέτασσαν τούς πρώτους. 

Αὐτή ἡ παλίρροια τῶν λαῶν ἐξηκολούθει ἐπί χιλιετηρίδας εἰς τάς ἀκτάς καί τήν θάλασσαν τοῦ 
Αἰγαίου, μέχρις ὅταν εἰρηνεύσῃ ἡ χώρα μέ τήν ἐγκατάστασιν μονίμως τῶν προρρηθέντων Αιγαί-
ων λαῶν εἰς τά παράλια τῆς Μικρασίας. Ἡ δέ Λυκία, ἡ χώρα τοῦ φωτός καί τῆς εὐμορφιᾶς, τήν 
ὁποίαν ἡ φύσις ἐπροίκισε μέ βουνά πού ἀστράπτουν εἰς τό λευκόν φῶς τῆς ἡμέρας, μέ πεδιάδας, 
ὅπου ἡ πλουσία βλάστησις καταθέλγει τούς ὀφθαλμούς, μέ τήν γαλανή θάλασσαν, ὅπου ξεπρο-
βάλλουν τά ἀναρίθμητα νησιά της ὡς κύκνοι λουόμενοι, μέ τά δαντελλωτά ἀκρογιάλια της πού 
σχηματίζουν ὅρμους καί λιμένας ἀνεμοσκεπεῖς, μέ τόν καθαρόν οὐρανόν κάτω ἀπό τόν ὁποῖον 
λάμπουν ἀπό φῶς καί χρώματα. Ἡ Λυκία μέ τά τόσα φυσικά χαρίσματά της καί πρό παντός μέ 
τήν ἐπίκαιρον ἐν τῇ Μεσογείῳ θέσιν της, ὅπου ἡ θάλασσα χαϊδεύει τάς ἀκτάς της, εἵλκυσε τούς 
ναυτικούς Μιλύας, ἀπό τούς ὁποίους ἔλαβε τό πρῶτον βαπτιστικόν ὄνομά της Μιλυάς. Οἱ Μιλύαι 
προῆλθον ἐκ Φοινίκης, ἐκδιωχθέντες ἐκεῖθεν ὑπ΄ ἄλλων λαῶν εἴτε λόγῳ πληθυσμοῦ, ἔφυγαν καί 
κατῴκησαν τήν Λυκίαν κατά τά τέλη τῆς 3ης π. χ χιλιετηρίδος. 

Οἱ Μιλύαι ταυτίζονται κατά τόν Εὐστάθιον (Ζ΄ 184) πρός τούς Μινύας9 οἱ ὁποῖοι κατῴκησαν 
εἰς Ὀρχομενόν τῆς Βοιωτίας καί πλεῖστα μέρη τῆς ἀνατολικής Μεσογείου. Ἀμφότεροι οἱ λαοί 
διεκρίθησαν εἰς τήν ναυτιλίαν καί ἀρκετά πλούτη συγκέντρωσαν ἐξ αὐτῆς. Οἱ Μινύαι μάλιστα 
πρῶτοι τῶν ἀρχαίων ἐταξείδευσαν εἰς τήν Νότιον Ἀφρικήν πρός ἀνεύρεσιν χρυσοῦ, οἱ δέ Μιλύαι 
μετά τῶν Καρῶν κατά τά Χετταϊκάς ἐπιγραφάς ἐπώκησαν προμηνωϊκῶς τήν Κρήτην καί ἔφεραν 
εἰς τήν Μεγαλόνησον τά πρῶτα σπέρματα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ναυτιλίας, ἡ ὁποία ἔδωκεν εἰς 
τόν Μίνωα τήν θαλασσοκρατίαν τῆς Μεσογείου. Μιλύαι καί Κᾶρες ἀπετέλουν ἐν πολλοῖς τά 
πληρώματα τοῦ ἰσχυροῦ στόλου τοῦ παντοκράτορος Μίνωος. Αἱ κατά τήν Ἀφρικήν πλόες τῶν 
Μινυῶν καί εἰς τήν Κρήτην ἀποίκησις τῶν Μιλυῶν ἀποδεικνύουν ὅτι ἀμφότεροι οἱ λαοί ἔχουν 
τήν προέλευσιν ἐξ Ἀφρικῆς, ἦλθαν διά Φοινίκης καί ἐπῴκησαν τήν Λυκίαν, Βοιωτίαν, Κυκλάδας 
καί ἄλλα μέρη τῆς Ἑλληνικῆς γῆς. 

Τήν αὐτήν σχεδόν ἐποχήν πού κατώκησαν τά παράλια τῆς Λυκίας οἱ Μιλύαι, ἄλλος λαός 
ἐξ Ἀσίας, οἱ Σόλυμοι10 κατῴκησαν τήν ὕπαιθρον. Οὗτοι προῆλθαν κατά πᾶσαν πιθανότητα ἐκ 
Κύπρου καί Συρίας, ὅπου πόλεις φέρονται ὑπό τό ὄνομα Σύλοι, ἐν Κύπρω, Κυλικία καί Παλαι-
στίνη, Ἱεροσόλυμα, ἐνδεικτικόν ὅτι οἱ λαοί πού κατῴκησαν τάς χώρας αὐτάς ἦσαν συγγενεῖς. Αἱ 
σχέσεις τῶν πρώτων τῆς Λυκίας κατοίκων Σολύμων καί Μιλυῶν ἦσαν καλαί. Οὗτοι ὡς σύμμαχοι 
συνεπολέμησαν κατά τῶν κατακτητῶν τούς Πελασγούς καί Ἀχαιούς καί ὡς ὁμοιοπαθεῖς φίλοι 
ἐδοκίμασαν τάς πικρίας τῆς ξενικῆς ἐπικρατήσεως. 

Τήν ἐθνολογικήν κατάστασιν τῆς Λυκίας διετάραξαν οἱ Πελασγοί11, ἐκκινήσαντες ἐξ Ἀρ-
καδίας καί ἐπεκταθέντες ὡς θαλασσοκράτορες εἰς Κρήτην, νήσους καί διά τοῦ Λυκίου ἐγγονοῦ 
τοῦ Λυκάονος εἰς Λυκίαν καί διἀ αὐτῆς εἰς τήν ὁμώνυμον Τρωαδικήν. Εἰς τήν κατάκτησιν καί 
τάς πιέσεις τῶν Πελασγῶν ὀφείλεται πιθανῶς ἡ μετανάστευσις μέρους τῶν Μιλυῶν εἰς Κρήτην, 
κατοικησάντων τά Νοτιοανατολικά τῆς μεγάλης Μινωϊκῆς πόλεως Μαλίων καί ὁ εξαναγκασμός 

9 Οι Μινύες ήταν προϊστορικό ελληνικό έθνος που κατοικούσε στη Βοιωτία και μάλιστα στον Ορχομενό της 
Βοιωτίας. Γενάρχης και επώνυμος ήρωας των Μινύων, ήταν ο Μινύας. Σημαντικότερες αποικίες των Μινύων 
ήταν στη Τέω, τη Λήμνο, τη Σαντορίνη, την Πύλο, το Ακρωτήριο Ταίναρο αλλά και η Μινώα Αμοργού στο λόφο 
πάνω από το λιμάνι Καταπόλων, κ. ά. 
10 Οι Σόλυμοι ήταν, σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, λαός της Μικράς Ασίας που κατοικούσε, κατά την 
2η χιλιετηρίδα π. Χ. , στην περιοχή που κατελάμβαναν οι μεταγενέστερες: Λυκία, Παμφυλία και Λυκαονία. Η 
ονομασία τους προέρχεται από τον Σόλυμο, τον υιό του Διός και της Χαλκήνης
11 Οι Πελασγοί είναι προελληνικά φύλα, που θεωρούσαν προγόνους των Ελλήνων. Γενάρχης τους θεωρείται 
ο Πελασγός και κατοικούσαν στην Αρκαδία, την Αττική, την Φθιώτιδα, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Μικρά 
Ασία και άλλού. 
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τῶν λοιπῶν ν΄ ἀποσυρθῶσιν εἰς τήν ἐνδοχώραν τῆς Λυκίας, φέρουσαν τά ἐθιμά των μέχρι σή-
μερον. Οἱ Πελασγοί μετέδωσαν εἰς Λυκίαν τήν λατρείαν τῶν θεῶν Διός, Ἥρας, Γαίας, Κρόνου, 
Πανός, Ἀρτέμιδος ἐδίδαξαν τούς Λυκίους τήν καλλιέργειαν τῆς γῆς, τήν κατασκευήν καλυβῶν, 
ἐνδυμάτων καί ὑποδημάτων ἐκ δερματίνων αἰγῶν, προβάτων καί χοίρων, τήν καπροθηρίαν καί 
βαλανοφαγίαν. Οὖτως οἱ Πελασγοί έφεραν σημεῖα πολιτισμοῦ εἰς τήν Λυκίαν. 

Ἀργότερον ἀπό τά μέσα τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος μέχρι τοῦ τέλους τοῦ ΙΣΤ΄ ἐγένοντο μεταναστεύ-
σεις Κρητῶν εἰς Λυκίαν. Αὗται ὠφείλοντο εἰς τούς Μιλύας, νοσταλγοῦντας τήν παλαιάν πατρίδα 
των εἰς τάς θεομηνίας καί σεισμούς, ἀναγκάζοντας τούς Κρῆτας νά ζητοῦν διέξοδον εἰς ἄλλας 
χώρας καί εἰς τήν στάσιν τοῦ Σαρπηδόνος, ἐκβληθέντος μετά τήν ἀποτυχίαν ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ 
του Μίνωος καί καταφεύγοντος μέ τά πλοῖα καί τούς συντρόφους του εἰς τόν ἐκ μητρός θεῖον 
του Κύλικα. Ἀφοῦ τόν ἐβοήθησεν ὁ Σαρπηδών τόν θεῖον του νά καταβάλλη τούς Λυκίους, κα-
τέλαβε τά παράλια καί περί τήν Ξάνθον χώρα καί ἀνεκηρύχθη βασιλεύς. Οἱ ἐκ Κρήτης ἄποικοι 
ὠνομάζονται Τερμίλαι καί ὑπό τοιοῦτον ὄνομα φέρονται ὑπό τοῦ Ὀμήρου οἱ ἐκ Λυκίας σύμμαχοι 
τῶν Τρώων καί ὑπό αὐτό τό ὄνομα ἤκουσε ὁ Ἡρόδοτος νά καλοῦν τούς Λυκίους οἱ γείτονές των. 

Ἐκτός τῶν Πελασγῶν καί Κρητῶν, εἰσέβαλον εἰς Λυκίαν καί αἱ Ἀμαζόνες12, λαός πολεμικός 
επιδραμών τήν Θράκην, Ἀττικήν, Τρωάδα, Φρυγίαν, Λυκίαν καί ἄλλας μικρασιατικάς ἐπαρχί-
ας. Αἱ Ἀμαζόνες ἤρχοντο ὡς ἐπίκουροι τῶν Σολύμων είς τούς κατά τῶν κατακτητῶν τῆς χώρας 
τους πολέμους καί τέλος ἐνικήθησαν καί ἐξεβλήθησαν ὑπό τοῦ Βελλερεφόντου. Ἡ συμμαχία 
Ἀμαζόνων καί Σολύμων εἶχεν τήν ἐπίδρασίν της εἰς Λυκίαν, ὅπου μετέδωσαν οἱ πρῶτοι εἰς τούς 
δευτέρους τάς πολεμικάς ἀρετάς, τήν χρῆσιν τῶν ἵππων καί τήν γυναικοκρατίαν. Ἀλλά περισσό-
τερον ὅλων τῶν Αἰγαίων λαῶν ἐπέδρασεν καί ἐκυριάρχησεν ἡ Κρήτη. Τήν ὑπεροχήν της ταύτην 
οφείλει ἡ Κρήτη εἰς τήν σπουδαίαν θέσιν της ὡς ἐνδιάμεσου σταθμοῦ διά τούς ταξειδεύοντας 
μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως. Αἱ χῶραι τῆς Ἀνατολῆς ἦσαν ὑποχρεωμέναι νά ταξειδεύσουν εἰς 
τάς χώρας τῆς Δύσης, Γαλλίαν καί Ἱσπανίαν, διά νά προμηθευθοῦν κασσίτερον πού δέν εἶχον, 
τόν ὁποῖον ἀνεμείγνυον μέ χαλκόν καί μέ τό μεῖγμα, τόν ὀρείχαλκον μέ τόν ὁποῖον κατασκεύαζον 
τά ἐργαλεῖα καί τά ὅπλα των. Τήν τέχνην ταύτην τῆς κατασκευῆς ὀρειχάλκου τελειοποιήσασα 
ἡ Κρήτη προόδευσεν εἰς τάς διαφόρους τέχνας. Πλουτήσασα μεγάλως καί διδαχθεῖσα ἀπό τούς 
Μιλύας καί Κάρας τήν ναυτιλίαν ἐπεδόθη ὡς ἐκ τῆς θέσεώς της εἰς αὐτήν. Μέ τά στενόμακρα 
πλοῖα της διέσχιζεν εἰς ὅλας τάς διευθύνσεις τήν Μεσόγειον, μετέφερεν ἐμπορεύματα καί ξυλείαν 
εἰς Αἴγυπτον καί οὕτω οἱ κάτοικοί της ἐπλήθυναν, οἱ δέ βασιλεῖς μέ τόν πολεμικόν των στόλον 
ἐπάταξαν τήν πειρατείαν, ἐξουσίασαν τό Αἰγαῖον καί ὑπεχρέωσαν τούς κατοίκους του νά πλη-
ρώνουν φόρους καί οὕτω η Λυκία ἐτέθη ὑπό τό κράτος ἐκείνων καί ἐδέχθη τον πολιτισμόν τους. 

Τήν Κρήτην ὑπέταξαν τά πρωτοελληνικά φῦλα, οἱ Ἀχαιοί. Οὕτω ἐξεκίνησαν ἀπό τά βορειο-
ανατολικά τῆς Εὐρώπης, ἐστάθμευαν ἐπί τίνα καιρόν εἰς τόν ποταμόν Δούναβιν καί εἰς τά μέρη 
τῆς Οὐγγαρίας καί κατά τάς πρώτας ἑκατονταετηρίδας τῆς 2ης π. χ χιλιετηρίδος κατῆλθον διά τῆς 
Βαλκανικῆς εἰς τήν ἠπειρωτικήν Ἑλλάδα, ὅπου μετά ἀγῶνας μακρούς καί ὡς ἔχοντες καλύτερον 
ὁπλισμόν καί ἱππικόν ἐπεβλήθησαν εἰς τούς προελληνικούς Αἰολεῖς (ἀνάμεικτοι λαοί), ἀφοῦ ἐδέ-
χθησαν τήν θαλασσίαν αὔραν, ἡ ὁποία ἔφερε τήν δρόσον τοῦ Μινωϊκοῦ πολιτισμοῦ ἐκ Κρήτης 

12 Οι Αμαζόνες ήταν λαός κυνηγών και πολεμιστών της Ευρασίας που άνηκαν στην ομάδα νομαδικών φυλών 
που οι Έλληνες ονόμαζαν γενικά Σκύθες. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νομαδικού λαού ήταν ότι είχε 
κατά βάση πολεμική κοινωνική οργάνωση και ότι οι γυναίκες απολάμβαναν μεγάλο βαθμό ελευθερίας και ισό-
τητας και πολεμούσαν στο πλευρό των αντρών. Σύμφωνα με τον μύθο οι Αμαζόνες κατάγονταν από τον θεό του 
πολέμου, Άρη, και τη νύμφη Αρμονία, ή κατά άλλη εκδοχή τη θεά Άρτεμις ή την Αθηνά. Η Άρτεμις, θεά του 
κυνηγιού, της ελεύθερης ζωής στην φύση και της άρνησης του γάμου, ήταν η θεότητα που λάτρευαν κατά κύριο 
λόγο και προς τιμήν της χόρευαν πυρρίχιους πολεμικούς χορούς. Λάτρευαν επίσης και την θεά Κυβέλη στην 
οποία θυσίαζαν άλογα. 
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εἰς Ἑλλάδα καί ἀφοῦ μετά τήν ἐπεκράτησίν των προήγαγον τόν πολιτισμόν καί ἔφεραν τήν αὔραν 
τοῦ Μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ εἰς τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τάς νήσους μέχρι Κύπρου. Αἱ 
ἐγκαταστάσεις τῶν Ἀχαιῶν εἰς τά παράλια τῆς Μικρασίας ἐγένοντο εἰς τάς ἀρχάς τοῦ ΙΔ αἰῶνος 
ἐπί τῶν βασιλέων τῶν Χετταίων Μουρσίλις Β (1337) καί Τουνταλίγιας Δ (1263), τῆς δέ Καρίας 
καί Λυκίας ἐπί τοῦ καταναυμαχήσαντος δι΄ ἰσχυροῦ στόλου τούς Κᾶρας καί Λυκίους παρά τό 
στόμιον τοῦ Ξάνθου τῆς Λυκίας ποταμοῦ. 

Τούς Ἀχαιούς τῆς Πελοποννήσου ἐπηκολούθησαν τοιοῦτοι ἐξ Ἀθηνῶν ὑπό τόν Λύκον υἱόν 
τοῦ Πανδίονος καί ἀδελφόν τοῦ Αἰγέως. Ἐξ αὐτοῦ ἔλαβε τό ὄνομα Λυκία, ἐνώ ἄλλοι ὑποστηρί-
ζουν ὅτι ὠνομάσθη ἔτσι ἐκ τοῦ Λυκίου τοῦ Ἀρκάδος ἤ ἐκ τοῦ Λύκου τοῦ Τελχῖνος. Ὑπό τό ὄνομα 
τοῦτο μνημονεύεται τό πρῶτον Luku ἐπί τῶν πινακίδων EL AMARNA αἰγυπτιαστί γραφόμενον 
Auku, ἐνῶ μέχρι τῶν Ρωμαϊκῶν χρόνων ἐκαλεῖτο Μιλυάς. 

Περί τά τέλη του ΙΒ αἰῶνος εὐρωστότερα ἑλληνικά φῦλα, οἱ Δωριεῖς κατῆλθαν εἰς Ἑλλάδα 
καί μετά μακρούς ἀγῶνας καταλύσαντες τό κράτος τῶν Ἀχαιῶν ἐξεχύθησαν εἰς τάς νήσους καί 
εἰς τά παράλια τοῦ Αἰγαίου. Οἱ Δωριεῖς τῆς Ρόδου ἔκτισαν ἀποικιακάς πόλεις εἰς τά παράλια τῆς 
Λυκίας περισσότεραι ὅμως ἦσαν αἱ ἰωνικαί αἱ ὁποῖαι τόν Ε΄ π. χ αἰῶνα ἀπετέλεσαν τό κοινόν τῶν 
Λυκίων. Οὕτω διάφοροι λαοί καί φῦλα ἐγκαταστάθηκαν καί ἔζησαν ἐν Λυκία καί ἄλλοι κατά τήν 
Βυζαντινήν περίοδον τούς ὁποίους ἡ ζωτικότης τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἐξελλήνισε καί ἐδωσε τήν 
σφραγῖδα της. 

Αἱ πολιτεῖαι τῆς Λυκίας μετά τῶν πόλεων καί μνημείων των

Α) Πόλεις «Κοινοῦ τῶν Λυκίων»

Ἡ Λυκία, περιορισμένη ὑπό ὑψηλοτάτων ὀρέων καί τῆς θαλάσσης, εἶναι ἐκ φύσεως ὠχυρωμέ-
νη, διά νά προστατεύεται ἀπό τάς κατά ξηράν καί θάλασσαν ἐπιθέσεις καί ἐπιδρομάς τῶν ἐχθρῶν. 
Τό πολεμικόν τῶν κατοίκων καί τό ἐρημικόν τοῦ ἐδάφους της διεφύλαξαν τήν αὐτονομίαν της, 
ὅταν ἄλλαι χῶραι ἰσχυρότεραι ὑπετάγησαν καί ἐδουλοῦντο. Ἐπειδή δέ οἱ κατοικοῦντες τήν χώ-
ραν της ἦσαν ποικίλης προελεύσεως λαοί καί φῦλα, διά τοῦτο ἦσαν διηρημένοι εἰς αὐτονόμους 
πολιτείας. Πρωτίστως καί ἰσχυρότατον πασῶν ἦτο τό «Λυκίων Κοινόν» ἤτοι συμμαχία ἀπαρτι-
ζόμενη ἀπό τάς κυριοτέρας τῶν Λυκίων πόλεις ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἰωνικῆς φυλῆς. Ἡ δευτέρα ἐξ 
ἴσου ἰσχυρά πολιτεία ἦτο ἡ Τετράπολις εἰς τήν Καβαλίαν τῆς Λυκίας, ἀποτελουμένη ἐκ τεσσάρων 
πόλεων ὑπό τυραννικόν καί ἀριστοκρατικόν πολίτευμα, καθότι κατώκουν αὐτήν Δωριεῖς ἄποικοι. 
Τρίτη ἡ τῆς Φασηλίδος μέ τά περί αὐτήν πολίσματα, ἀναδειχθεῖσα εἰς ναυτικόν κράτος ἀκαταμά-
χητον. Τετάρτη ἡ περί Κράγον συντέλεια, ἤτοι ὁμοσπονδία Κράγου, Ξάνθου, Τελμησσοῦ, Καρ-
μιλησσοῦ μετά τῶν περί αὐτῆς πολισμάτων, ἡ ὁποία συνέπραττε καί συνεμάχει μετά τοῦ κοινοῦ 
τῶν Λυκίων. Πέμπτη ἡ τῶν Λαμύρων ἀκμάσασα κατά τόν Ε΄ αἰῶνα καί ἀκολούθως προστεθεῖσα 
εἰς τήν Λυκιακήν συμμαχίαν. Ὑπῆρχον καί τά παράκτια νησίδια, ἀνήκοντα ἀναλόγως τῶν συμ-
φερόντων καί γειτονίας των εἰς μίαν τῶν ἀνωθι πολιτειῶν. Τούτων ἡ Μεγίστη (Καστελλόριζον) 
ἀνῆκεν πολιτικῶς εἰς τήν Ἐξάπολιν, Δωρικήν πολιτείαν Ρόδου, τῆς ὁποίας τήν πολιτικήν τύχην 
μέχρι σήμερον ἀκολουθεῖ. 

Ἑκάστη τῶν πολιτειῶν εἶχεν ἰδίους νόμους καί ἄρχοντας προσαρμοζόμενους πρός τά ἠθη καί 
τά ἔθιμα τῶν Λυκίων καί τόν βαθμόν τοῦ πολιτισμοῦ των. Αἱ πλεῖσται διετέλουν ὑπό βασιλεῖς, 
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οἱ ὁποῖοι συνασπίζοντο πρός ἄμυναν τῶν συμφερόντων καί τοῦ Λυκιακοῦ ἐδάφους, ὡς ἔπρα-
ξαν κατά τόν Τρωϊκόν πόλεμον ὑπέρ τοῦ Πριάμου, ὅτε διακινδύνευον τά ἐμπορικοοικονομικά 
συμφέροντά των. Κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον, ὁπότε διά τῆς ἐπικρατήσεως τῶν Δωριέων 
κατεστράφη ο Μινωμυκηναϊκός πολιτισμός καί τάς ἑλληνικάς χώρας μεσαιωνικόν σκότος ἐκά-
λυψε καί ἡ Λυκία εδοκίμαζε πολιτικήν νεκροφάνειαν, συνέπεια τῆς ὁποίας ἦτο ἡ εἰς τούς Πέρσας 
ὑποτέλειά της. Οὐχ ἦττον διετήρησε τήν αὐτονομίαν της, τούς ἀρχοντας καί τάς πολιτικάς της συ-
νηθείας καί οὐδέποτε φρουρά περσική ὑπῆρξε ἔν αὐτῇ. Ὅταν δέ ὁ Κίμων τό 467 π. χ τῇ βοηθείᾳ 
τῶν Λυκίων, οἱ ὁποῖοι ἀπετέλουν μέρος τῶν πληρωμάτων τοῦ συμμαχικοῦ στόλου- ἐνίκησαν δίς 
τόν περσικόν καί φοινικικόν στόλον εἰς τόν Παμφύλιον κόλπον καί κατά ξηράν εἰς τόν Ευρυμέ-
δοντα ποταμόν, τότε αἱ πλεῖσται τῶν Λυκιακῶν πόλεων, ἀποτινάξασαι τήν περσικήν ἐξάρτησιν, 
προσῆλθον εἰς τήν ὑπό τούς Ἀθηναίους Δηλιακήν συμμαχίαν, καταβάλλοντες εἰς τό συμμαχικόν 
ταμεῖον δέκα τάλαντα. Ἀπό τότε ἤρχισεν ἡ σύμπηξις τοῦ Κοινοῦ τῶν Λυκίων, τό ὁποῖον διορ-
γανωθέν καί ἐνισχυθέν διά τῆς συμμετοχῆς καί ἄλλων Λυκιακῶν πόλεων ἐξελίχθη εἰς ἱσχυράν 
πολιτείαν. Τό Λυκιακόν κοινόν ηὐξάνετο εἰς ὄγκον, ἐκραταιοῦτο εἰς δύναμιν, συνεμάχει, ἐπολέ-
μει καί ἐθαυμάζετο διά τόν ἡρωϊσμόν τῶν τέκνων του. Ἤκμασεν, ἤνθησε καί τέλος ἠκολούθησε 
τό τέλος ὁλου τοῦ κόσμου, ἔπεσεν ὑπό τούς Ρωμαίους, ἀνέστη ὅμως καί πάλιν ἐπί Βυζαντίου, 
ἔδρεψε δάφνας μέ τόν στόλον τῶν Κιβυραιωτῶν. Ἐπλήγη ἀπό ἐπιδρομάς καί κουρασμένον καί 
αἱμάσσον ἔπεσεν ὑπό τό πέλμα σκληροῦ δυνάστου. Ἥδη εἶναι νεκρόν χωρίς φωνήν ἑλληνικήν. 

1. Ξάνθος

Ἡ Ξάνθος ὑπῆρξεν ἡ πρωτεύουσα πόλις τῆς Λυκίας, ἡ γενέτειρα τοῦ θεοῦ τοῦ φωτός τοῦ ἡλί-
ου, Ἀπόλλωνος, καί ἐκαλεῖτο παλαιότερον Ἄρ(ι)να. Ὑπό τό ὄνομα Ἄρνη ἐφέροντο καί ἄλλαι πό-
λεις τῆς ἠπειρωτικής Ἑλλάδος. Πρώτη τοιαύτη ἡ τῶν Αἰολέων, ἀκμάσασα πρό τῆς εἰσβολῆς τῶν 
Θεσσαλῶν κατά τόν ΙΒ αἰῶνα, ἔκειτο εἰς τούς πρόποδας τῶν Θεσσαλικῶν ὀρέων ἐπι πεδιάδος 
οὐχί μακράν τῶν σημερινῶν Σοφάδων. Ἑτέρα ὑπό τό ὄνομα τοῦτο εἶναι ἡ πολυστάφυλος ὁμηρι-
κή Ἄρνη τῆς Βοιωτίας, παρά τάς νοτίους ὄχθας τῆς ἀποξηρανθείσης λίμνης Κωπαΐδος κτισθεῖ-
σας ὑπό τῶν ἐκ Θεσσαλίας μεταναστευσάντων Αἰολέων, οἱ ὁποῖοι κατίσχυσαν τῶν Μινυῶν τοῦ 
Ὀρχομενοῦ καί συνηνωσάντων ὑφ ἑαυτούς πᾶσαν τήν Βοιωτίαν. Τότε, ἴσως, μέρος τῶν Μινυῶν 
κατέφυγεν εἰς Λυκίαν καί ἔκτισε τήν πόλιν Ξάνθον, εἰς ἥν ἔδωσε τό ὄνομα τῆς πατρίδος των. 
Ὑπό τό ὄνομα αὐτό φέρεται καί ἡ Χαιρώνεια, ὅπου μετανάστευσαν Θεσσαλοί καί Ἀρναῖοι τῆς 
Βοιωτίας καθώς καί πηγή παρά τήν Μαντίνειαν τῆς Ἀρκαδίας, ὅπου ἠσφαλίσθη ὑπό τῆς μητρός 
του Ρέας ὁ Ποσειδῶν ὡς ἀρνίον, ἔξ οὗ καί τό ὄνομα Ἀρναία πηγή [τό κοινόν τῶν τοπωνυμίων 
δεικνύει τήν κοινήν φυλετικήν συγγένειαν]. 

Ἡ πόλις Ξάνθος ἐκτίσθη ὑπό ταῖς θεαῖς Ὁμονοίας, Ἀρετῆς, Πραξιδεύκης καί τοῦ Τερμύλου. 
Τό ὄνομα τοῦ Τερμύλου, συζύγου τῆς Πραξιδίκης καταδεικνύει ὅτι ὁ οἰκιστής τῆς Ξάνθου ἦτο 
Κρής ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τῶν Τερμηλῶν, τούς ὁποίους ὡδήγησεν ὁ Σαρπηδών ἐκ Κρήτης εἰς Λυ-
κίαν. Ἡ πόλις ἔκειτο ἐπί ὀροπεδίου, ὅπου νῦν τό χωρίον Γκιουνέκ καί ἐπί τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης 
τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ. Ταύτην ὁ Σαρπηδών, ἀφοῦ κατέλαβε τά παράλια διά τοῦ στόλου ὅν 
ἦγεν ἀπωθήσας τούς Σολύμους, κατέστησε πρωτεύουσαν. Οὗτος ἔφερεν εὐνομίαν καί τάξιν εἰς 
τήν κατακτηθεῖσαν Λυκίαν, ἀποικισθεῖσαν διά τῶν ἐκ Κρήτης Τερμιλῶν καί ὡδήγησεν αὐτήν εἰς 
κατάκτησιν τοῦ Μινωϊκοῦ πολιτισμοῦ διά τῆς καλῆς διοικήσεως, τῶν τεχνῶν καί τῆς ναυτιλίας. 

Ἡ Ξάνθος κατέστη περιώνυμος καί ἀνήκει εἰς τό πάνθεον τῶν ἡρωΐδων πόλεων διά τήν αὐτο-
θυσίαν τῶν τέκνων της εἰς δύο πολιορκίας και καταστροφάς της. Ἡ πρώτη ἐγένετο ὑπό τοῦ στρα-
τηγοῦ τοῦ Κύρου, Ἁρπάλου τῷ 545 π. χ. Οὗτος, ἀφοῦ ὑπέταξε τήν Μικρασίαν καί τάς Ἰωνικάς 
πόλεις αὐτῆς, ἐπῆλθε κατά τῆς Λυκίας, ἄγων μισθοφόρους Μυτιληναίους. Εὗρεν ὅμως ἀδόκητον 
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ἡρωϊκήν ἀντίστασιν εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Λυκίας Ξάνθον. Οἱ Ξάνθιοι συγκεντρώσαντες εἰς 
τήν ἀκρόπολιν τά γυναικόπαιδα καί θέσαντες αὐτά ἐπί σωροῦ ξύλων, ἀντιπαρατάχθησαν ἐν τῇ 
κοιλάδι πρός τόν Ἄρπαλον. Μή κατορθώσαντες ὅμως νά ἀναχαιτίσωσι τάς ἐπιθέσεις πολυαρθι-
μοτάτης περσικῆς στρατιᾶς ὑπεχώρησαν καί ἐνεκλήσθησαν εἰς τήν βραχώδην ἀκρόπολιν. Ἐκεῖ 
μετά γενναιοτάτην ἀντίστασιν, ἔθεσαν πῦρ εἰς τήν σωρόν καί κατεκάησαν τά γυναικόπεδα, αὐτοί 
δέ ἔπεσαν ὅλοι ἀνδρείως πολεμήσαντες. Οὕτω οἱ Ξάνθιοι ὑπέστησαν ᾑρωϊκήν θυσίαν διά νά 
ἀποφύγουν τήν ταπείνωσιν καί τήν ἀτίμωσιν. 

Τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ξάνθου συνεκίνησεν τόν Ἄρπαγον ἐπί τοσοῦτον, ὥστε ἐγκατέλειψεν τήν 
ἀθάνατον πόλιν καί χωρίς νά ἀφήσει περσικήν φρουράν εἰς Λυκίαν, ἐπέτρεψε δέ εἰς τούς Λυκίους 
νά διατηρήσουν τούς ἰδίους νόμους καί τήν διακυβέρνησιν, δι΄ ὅ καί τό τοῦ Ἰσοκράτους «Λυκίαν 
οὐδείς ἐκ Περσῶν ἐκράτησεν». Ὁ Ἅρπαγος καίτοι ἡ Λυκία παραδίδεται-δέν εἶναι ἐξακριβωμέ-
νον ὅμως- ἀφοῦ ἀπέκτησε τήν Λυκίαν, παρέμεινεν ἡγεμών της. Τούτου ὁ ὁμώνυμος ἀπόγονος, 
ἀπέτρεψε τούς Λυκίους νά ἐκτεθοῦν εἰς τήν Ἰωνικήν ἐπανάστασιν τήν ὁποίαν κατέστειλεν μετά 
τοῦ στρατηγοῦ Ἀρταφέρνους. Τό βέβαιον ἐκ τοῦ ἡρωϊκοῦ ἔπους τό ὁποῖον ἀναφέρει ὁ αψευδής 
Ἡρόδοτος καί τό ὁποῖον δέν εὑρέθη ποιητής προσηκόντως νά ὑμνήσῃ εἶναι ὅτι: Ἡ ἡρωϊκή ἀντί-
στασις τῶν Ξανθίων καί ἡ θυσία των γυναικοπαίδων, ὡς φωτεινόν μετέωρον θά λάμπῃ ἀνά τούς 
αἰῶνας πρός μίμησιν καί θαυμασμόν τῶν φιλελεύθερων λαῶν. 

Ἀντέταξαν οἱ Ξάνθιοι δευτέραν φοράν ἀντίστασιν κατά τοῦ ἐχθροῦ καί ἐθυσιάσθησαν συν 
γυναιξί καί τέκνοις, διά νά ἀποθάνουν ἐλεύθεροι καί οὐχί ἀνδράποδα ἐν τῇ ζωῇ, τῷ 43 π. χ. Τότε 
ὁ Βροῦτος, κατά τούς ἐμφυλίους τῶν Ρωμαίων πολέμους ἐπολιόρκησεν τήν ἡρωϊκῶς ἀμυνόμε-
νην Ξάνθον, ἀρνηθεῖσαν τό προηγούμενον ἔτος νά παράσχῃ εἰς αὐτόν πλοῖα, παρέδωσαν τέλος 
ἑαυτήν εἰς τάς φλόγας, ἵνα μή πέσῃ εἰς χεῖρας τοῦ πολιορκητοῦ καί δοκιμάσῃ τούς ἐξευτελισμούς 
τῶν ἡττημένων. Οὕτω καί πάλιν ἐστήθη ἐν Ξάνθῳ τρόπαιον ἐξόχου ἡρωϊσμοῦ καί ἀφθάστου 
πατριωτικῆς θυσίας! Ὁ Βροῦτος ἀντικρύσας τοιοῦτον ἔνδοξον τέλος τῶν ἀντιπάλων του, συ-
νεκινήθη βαθύτατα ἀπό τά ἐρείπια τῆς Ξάνθου καί τό ὁλοκαύτωμα τῶν ἡρωϊκῶν κατοίκων της. 
Ἡ καταστροφή τῆς Ξάνθου ὡλοκληρώθη ὁλίγα ἔτη μετά ταῦτα, πληγεῖσα μέ ἄλλας Λυκιακάς 
πόλεις καί τήν Ρόδον ὑπό σεισμοῦ ἀφαντάστου καταστροφικότητος. Τότε ὑπέστησαν μεγάλας 
καταστροφάς καί αἱ νῆσοι Κῶς καί Ρόδος, ἡ δέ Ξάνθος ἔπαυσε πλέον συνεπείᾳ τῶν σεισμῶν νά 
ἔχῃ τήν προτέραν ἐν τῇ Λυκίᾳ θέσιν της. 

Ἡ βραχώδης ἀκρόπολις τῆς Ξάνθου, τήν ὁποίαν λαμπρύνει τόσον ἐκθαμβωτικόν ἱστορικόν 
γεγονός, ἐπειδή ἦτο κατάφυτος ἀπό δάφνην, ἔφερε τό ὄνομα «ἡ Μαινομένη δάφνη». Τό ὄνομα 
ἐδόθη πρός τιμήν τοῦ Ἀπόλλωνος διά τήν προτίμησίν του, εἰς τό ἱερόν αὐτό φυτόν τοῦ ὁποίου 
κλάδον ἔφερε πάντοτε ὡς χαρακτηριστικόν τοῦ μύθου τῆς νύμφης Δάφνης, ἥτις καταδιωκομένη 
ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐπεκαλέσθη πρός σωτηρίαν τήν μητέραν Γῆν, ἡ ὁποία εἰσακούσασα τάς παρακ-
κλήσεις της, μετέβαλε τήν Δάφνην εἰς τόν ὁμώνυμον θάμνον, ἐκ τοῦ ὁποίου ὁ ἐγκαταλειφθείς 
θεός ἔκαιγε κλάδον, μέ τόν ὁποῖον στέφει τήν κεφαλήν του. Τό ἐπίθετον «Μαινομένη» ἔλαβεν ἡ 
Δάφνη δηλωτικόν τῆς μανίας, πού κατέλαβεν αὐτήν καί τάς φίλας της ὅταν ἀπεκαλύφθῃ τό πραγ-
ματικόν γένος τοῦ Λευκίππου, ἀδελφοῦ τοῦ Λυκίου Ἀρκάδος, οἰκιστοῦ τῆς Λυκίας. Ὁ Λεύκιπ-
πος, ώς νύμφη εἰσεχώρησεν εἰς τήν φιλικήν ὁμάδα τῆς Δάφνης, ὅτε ὅμως ἐξέδυσαν ἄκοντα τόν 
Λεύκιππον διά νά κολυμβήσῃ είς τόν ποταμόν Λάδωνα καί ἀντελήφθησαν τήν ἀπάτη, ἐκμανεῖσα 
ἡ Δάφνη καί αἱ φίλαι της, ἐφόνευσαν αὐτόν δι΄ ἐγχειριδίων καί ἀκοντίων. Ὅθεν τό ὄνομα «Μαι-
νομένη Δάφνη» εἰς τήν ἀκρόπολιν τῆς Ξάνθου πρός τιμήν τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Δάφνης διά νά 
ἐνθυμίζῃ τό πολεμικόν μένος τῶν Ξανθίων καί τήν ὑπέρ τῆς πατρίδος θυσίαν των. 

Ἡ Ξάνθος δέν ἐξέθρεψε μόνον ἥρωας, ἀλλά καί σοφούς, τιμῶντας τήν ἐπιστήμην καί τάς 
τέχνας. Ἔδωκεν εἰς αὐτάς τόν Ἡρακλείδην, δεινόν σοφιστήν καί μαθητήν τοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀτ-
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τικοῦ, τόν Μενεκράτην, ἱστοριογράφον τῶν Λυκιακῶν, τόν σοφόν Ξάνθον καί τόν πολυμαθέστα-
τον σοφόν Πρόκλον ὡς καί τόν μέγαν ζωγράφον-καλλιτέχνην Πρωτογένη. Ὁ Πρόκλος μάλιστα 
ἐσεμνύνετο διά τήν γενέτειράν του ὄχι μόνον διά τό κλέος τῶν μυθικῶν ἡρώων καί τήν δόξαν πού 
ἐσκέπαζε τήν Ξάνθον διά τήν θυσίαν της, ἀλλά καί διά τά πολλά καί μεγάλης ἀξίας καλλιτεχνικά 
μνημεῖα τά ὁποῖα ἑλκύουν τόν θαυμασμόν τῶν ἐκτιμητῶν τοῦ ὡραίου καί θέτουν τήν Ξάνθον 
μεταξύ τῶν πρώτων πόλεων τοῦ ἀρχαίου κόσμου. 

Τα περιώνυμα μνημεῖα τῆς Ξάνθου εἶναι:

1) Ὁ Ἐπιτάφιος Πύργος τῶν Ἁρπυιῶν, ἔργον τοῦ 6ου π. χ αἰῶνος. Αἱ Ἅρπυιαι ἦσαν κατά τό ἥμισυ 
γυναῖκες καί κατά τό ἥμισυ πτηνά, προσωποποιήσεις τῶν θυελλῶν καί τοῦ βιαίου θανάτου. 
Αὗται ἐμίαιναν τό φαγητόν τοῦ Φινέως πρός τιμωρίαν του, διότι ἐτύφλωσε τά ἐκ τῆς πρώτης 
συζύγου του τέκνα του, μέχρις ὅτου ἀπηλλάγη τούτων τῇ βοηθεία τῶν υἱῶν τοῦ Βορέα, κα-
ταδιωξάντων αὐτάς κατά τήν Ἀργοναυτικήν ἐκστρατείαν. Τάς Ἁρπυίας ἐτίμουν οἱ Λύκιοι ὡς 
ναυτικοί διά νά ἐξευμενίζουν αὐτάς πρός ἀποφυγήν τρικυμιῶν καί ναυαγίων. Παρίστανον δέ 
ταύτας εἰς τούς τάφους των κατ’ ἔθιμον, τό ὁποῖον παρέλαβον ἀπό τούς Αἰγυπτίους. Αἱ εἰκονι-
ζόμεναι Ἅρπυιαι ἐτιμῶντο καθώς καί αἱ Ἐρινύες, Εὐμενίδες, Σειρῆνες θεωρούμεναι ἀγγελιο-
φόροι ἤ δαίμονες τοῦ θεοῦ Ἄδου καί ἅρπαγες τῶν ἐξαφανισθέντων ταξειδιωτῶν τούς ὁποίους 
μάτην ἀνέμεναν οἱ συγγενεῖς. Ἐθεωροῦντο ἀκόμη μητέρες τῶν ταχυπόδαρων ἵππων τῶν ἡρώ-
ων Ἀχιλλέως, Ἡρακλέους, Ἕκτορος κ. ἀ. διά τοῦτο ἡ παρουσία ἵππων εἰς τάς παραστάσεις 
τῶν μικρῶν εἰδωλίων εἰς τάς χείρας των. Ἡ ζωοφόρος τοῦ Ἐπιταφίου Πύργου τῆς Ξάνθου 
ἀπεικονίζει φανταστικά ὄντα μέ κεφαλήν καί χεῖρας γυναικός, σῶμα ὀρνίου, φεύγοντα καί 
ἀποκομίζονται τά εἰδώλια, τάς ψυχάς τῶν ἀποθανόντων. Αἱ ἀνάγλυφαι αὐταί παραστάσεις 
μετεφέρθησαν τῷ 1843 εἰς τό Βρεττανικόν Μουσεῖον τοῦ Λονδίνου ὑπό τοῦ διενεργήσαντος 
τάς ἀνασκαφάς ἐν Ξάνθῳ, τοῦ Ἄγγλου ἀρχαιολόγου FELLOWS καί κατασκευάσθησαν ὑπό 
Λυκίων καλλιτεχνῶν πρός τιμήν θανόντος Ξανθίου ἡγεμόνος. 

2) Ἕτερον καλλιτέχνημα ἐν Ξάνθῳ, ἔργον τοῦ 5ου π. χ αἰῶνος εἶναι τό Μνημεῖον τῶν Νηρηΐ-
δων. Αἱ Νηρηΐδες, αἱ σήμερον ὑπό τοῦ λαοῦ ἀποκαλούμεναι Νεράϊδες, ἦσαν 54 ἤ 100 καί 
κατ΄ ἄλλους περισσότεραι ἤ ὁλιγώτερες, νεάνιδες, θυγατέρες τοῦ Νηρέως καί τῆς Ὠκεανίδος 
ἐκ Δωρίδος. Κυριώτεραι τούτων ἡ Ἀμφιτρίτη, σύζυγος τοῦ Ποσειδῶνος, ἡ Θέτις μήτηρ τοῦ 
Ἀχιλλέως καί ἡ Γαλάτεια, ἐμπνεύσασα σφοδρόν ἔρωτα πρός τόν Κύκλωπα Πολύφημον. Αἱ 
Νηρηΐδες κατῴκουν εἰς τόν βυθόν τῆς θαλάσσης καί ἐβοήθουν τούς ταξιδεύοντας. Εἰκονίζο-
ντο ὡς εὔσωμοι, ὡραῖαι νεάνιδες, ἐλαφρά ἐνδεδυμέναι ἤ γυμναί συνοδευόμεναι ὑπό δελφίνων 
ἤ ἄλλων θαλασσίων τεράτων εἰς ὡραῖα συμπλέγματα. Οὗτω καί αἱ Νηϊρίδαι τοῦ Μνημείου 
τῆς Ξάνθου τρέχουν ἐπί τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος καί τά ἐνδύματά των ἀνεμίζονται ἤ φέ-
ρονται βρεγμένα, προσκολλημένα εἰς τό σῶμα διά να προστατεύουν τάς Λυκιακάς τριήρεις 
καταναυμαχούντας τόν ἐχθρόν καί τήν ταχύπτερον νίκην ἱστοροῦσαν τό μέγα κατόρθωμα. Τό 
Μνημεῖον τῶν Νηρηΐδων θά ἦτο ἴσως τάφος, κατά τήν ἐποχήν τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέ-
μου. Τό ἐπιστύλιον τοῦ τάφου ἦτο ἀνάγλυφον καί εἶχε τρεῖς ζωοφόρους, αἱ ὁποῖαι ἀφηρέθη-
σαν καί κοσμοῦν εἴδη τό Βρεττανικόν Μουσεῖον. Ἔκ τῶν τριῶν ζωοφόρων ἡ μία περιέτρεχεν 
τάς πλευράς τοῦ κυρίως ναοῦ, αἱ δέ δύο τήν βάσιν. Ἐκ τῶν δύο ἡ μία παριστᾷ μάχην, ἡ δέ 
δευτέρα ἐξιστορεῖ τά γεγονότα ἁλώσεως πόλεως τινός. 

Ἐν Ξάνθῳ ἀπεκαλύφθησαν κατά τάς ἀνασκαφάς του Fellows ἐρείπια ναῶν, τάφων, τειχῶν, 
θριαμβευτικῶν ἀψίδων, τόξων, θεάτρου κ. ἄ. Ἔναντι τοῦ θεάτρου διατηρεῖται στήλη ἐπιγεγραμ-
μένη εἰς γλῶσσαν Λυκιακήν καί Ἑλληνικήν, ὄπισθεν δέ αὐτοῦ ναός τοῦ Ἀπόλλωνος ἤ Σαρπηδό-
νος. Παραδίδεται ὅτι μία δάφνη εὑρίσκετο πλησίον τοῦ ἱεροῦ τῆς Γῆς πρό τοῦ Ἀπόλλωνος καί 
τοῦτο χαρακτηριστικόν τοῦ μύθου Ἀπόλλωνος καί Δάφνης, σωθείσης ἀπό τούς ἀνεπιθυμήτους 
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ἐναγκαλισμούς τοῦ ἐρωτύλου θεοῦ ὑπό τῆς μητρός Γής. Ὑπῆρχον ἔτι τά ἱερά τῶν Διόσκουρων 
καί τῆς Λητοῦς. Εἰς τόν περιβάλλοντα τοῦ Λητώου ὑπῆρχον φοίνιξ, ἐλαία καί δάφνη, τά ὁποῖα 
ὁ μῦθος εἶχε συνδέσει μέ τήν γέννησιν τοῦ Ἀπόλλωνος. Τά γλυπτά τῶν ἄνωθι τάφων μεταφέρ-
θησαν καί αὐτά εἰς τό Βρεττανικόν Μουσεῖον. Νεωτέρας ἀνασκαφάς ἔν Ξάνθῳ διενήργησαν 
πολλοί καί τελευταίως ὁ Βενδόρφ. Ὑπέρ τῶν ἄνωθι καλλιτεχνημάτων καί τήν δόξαν τῶν σοφῶν 
τῆς Ξάνθου, προέχει ἡ ἀφθαστος ἐποποιΐα τῶν ἡρωϊκῶν παιδιῶν της, τῶν ὁποίων τό ὁλοκαύτωμα 
ἀποτελεῖ τήν εὐγενεστέραν ἀνθρώπινην θυσίαν ὑπέρ τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ, τῆς Ἐλευθερίας. 

2. Πάταρα

Τά Πάταρα, ἀρχαιοτάτη τῆς Λυκίας πόλις, ἀναφέρονται ὑπό τοῦ Ἑκαταίου τοῦ Μυτηληναίου 
ὅτι ὑπῆρξαν κτῖσμα τῶν Φοινίκων καί ὅτι ἐπῳκήθηκαν ὑπό Κρητῶν. Ἡ πόλις κεῖται πλησίον τοῦ 
Καλαμακίου, μεταξύ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ξάνθου ποταμοῦ καί τοῦ Ἀντιφέλλου καί ἐπί τῆς χερσο-
νήσου ἀναβρυούσης τό θαυμάσιον Παταρήσιον ὕδωρ, ἰαματικόν καί ἐφάμιλλον διά τάς θεραπευ-
τικάς του ιδιότητας πρός τό τῆς Σαρίζης τῆς Ἀνδρου. 

Κτήτωρ τῶν Πατάρων ὑπῆρξεν ὁ Πάταρος, υἱός τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Λυκίας, θυγατρός τοῦ 
Ξάνθου. Κατ΄ ἄλλους οἱ ἀδελφοί Πάταρος καί Ξάνθος, πλουτίσαντες ἐκ τῆς πειρατείας, ἀναδεί-
χθησαν κτήτορες τῶν ὀμωνύμων πόλεων τῆς Λυκίας ἡ δέ Σαλακία, θεότης θαλασσία, ταυτιζόμε-
νη πρός τάς Νηρηΐδας-μεταφέρουσα ἐντός πατάρας τά συμβολικά τῆς λατρείας τοῦ Ἀπόλλωνος 
γλυκίσματα εἰς σχῆμα τόξου, λύρας καί βελῶν, ἀφῆκε ταῦτα να παρασυρθοῦν ὑπό τοῦ ἀνέμου 
εἰς τήν θάλασσαν, ἡ ὁποία τά ἐξέβρασεν εἰς τήν χερσόνησον ἐπί τῆς ὁποίας ἐκτίσθη ἡ πόλις καί 
ἐκ τῆς ὁποίας ἀνέβλυζε τό Πατάριον ὕδωρ. Τήν πόλιν κατόπιν ἐπεσκεύασε ὁ Πτολεμαῖος ὁ Φι-
λάδελφος, δώσας εἰς αὐτήν τό ὄνομα τῆς συζύγου του Ἀρσινόης, ἀλλά μετά αὐτόν ἐπεκράτησε 
τό ἀρχικόν της ὄνομα. 

Ἡ πόλις τῶν Πατάρων εἶχε περίφημον ναόν καί μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος, ἰσάξιον τοῦ δελ-
φικοῦ λειτουργοῦντος τό θέρος ἐνῶ τῶν Πατάρων ἐχρησμοδότει τόν χειμῶνα, διότι κατά τόν 
ἱστοριογράφον τοῦ 3ου μ. χ αἰῶνος, Ἡρωδιανοῦ, τό τῶν Πατάρων ἱερόν ἦτο προσφιλής διατριβή 
τοῦ Ἀπόλλωνος κατά τούς χειμερινούς μῆνας (Ἡρωδ. Α΄ 182). Ἀπό αὐτό ἐλάμβαναν χρησμούς 
οἱ Λύκιοι καί οἱ περίοικοι καθώς καί τό Πατάριον ὕδωρ ὠς ἁγίασμα, ὅπως ἐν Δελφοῖς τῆς Κα-
σταλίας πηγῆς. 

Τά Πάταρα ἐπεσκέπτοντο διά νά παρακολουθήσουν τά Πύθια, ἀγῶνας πρός τιμήν τοῦ Ἀπόλ-
λωνος, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν τόν πανελλήνιον χαρακτῆρα τῶν ἑν Δελφοῖς Πυθίων, ἦσαν ὅμως Παν-
λύκιοι καί ἐλάμβανον μέρος καί αἱ γειτονικαί χῶραι. Ὅσοι ἐπεσκέπτοντο τά Πάταρα, προσκυ-
νηταί, χρησμολῆπται, φίλαθλοι, ἔφευγον καταμαγευμένοι ἀπό τόν πλοῦτον τῆς πόλεως καί τῶν 
ἀφιερωμάτων, ἀπό τήν μεγαοπρέπειαν τῆς ἑορτῆς καί τήν πηγήν, ἀπό τά ἱερά καί πρό παντός ἀπό 
τόν ἐξωραϊσμόν τῆς πόλεως τήν ὁποία ἐλάμπρυναν κυρίως τά ἔξοχα ἀναθηματικά μνημεῖα, μή 
περισωθέντα. Τά περίφημα ταῦτα ἔργα ἀποδίδονται κατ΄ ἄλλους μέν εἰς τόν ἔξοχον καλλιτέχνην 
Φειδίαν κατ΄ ἄλλους δέ εἰς τόν ἐκ Καρίας ανδριαντοποιόν Βρύαξιν, μαθητήν τοῦ κατά τόν 4ο π. 
χ αἰῶνα ἀκμάσαντος μεγάλου-καλλιτέχνου Σκόπα. Οὕτω τά Πάταρα, χάρις εἰς τά περικαλῇ καί 
θαυμαστά μνημεῖα, τόν ναόν μέ τό μαντεῖον, τήν ὡραίαν τοποθεσίαν καί τήν ἰδιοφυΐαν τῶν Πα-
ταρέων, ἔφθασαν εἰς μεγάλην ἀκμήν καί πλοῦτον, τόν ὁποῖον διαπιστώνουν τά ἄφθονα ἀργυρᾶ 
νομίσματά της. Ταῦτα φέρουν ἐπί τῆς μιᾶς όψεως τήν ἐπιγγραφήν «ΠΑΤΑΡΕΩΝ» καί ἐπί τῆς 
ἄλλης τούς τύπους Τύχην καί Ἀπόλλωνα μεταξύ ὀμφαλοῦ, ὅπου κάθεται κόραξ ἐπί τρίποδος, εἰς 
τό ὁποῖον περιελίσσεται ὄφις. 

Εἰς τά Πάταρα ἐσημειώθησαν ἱστορικά γεγονότα ἐπιδράσαντα εἰς τήν τύχην τῆς πόλεως, τῆς 
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Λυκίας καί τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τά Πάταρα εἶχον πάντοτε ὡς πολεμικόν λιμένα οἱ 
Πτολεμαῖοι καί ὁ Ἀντίοχος, ὅταν ἐπολέμει τούς Ρωμαίους. Ἐλεηλατήθησαν δεινῶς ὑπό τοῦ βασι-
λέως τῶν Μακεδόνων Φιλίππου τῷ 198 π. χ καί κατελήφθησαν προσωρινῶς ὑπό αὐτοῦ. 

Πρῶτοι οἱ Παταρεῖς, μεθ΄ ὅλην τήν προσήλωσίν των εἰς τήν ἀρχαίαν θρησκείαν καί τόν σεβα-
σμόν των πρός τόν πάτριον θεόν, τόν Λύκιον Ἀπόλλωνα, ἐδέχθησαν τό κήρυγμα τῆς νέας θρη-
σκείας καί ἐγένοντο πιστοί τοῦ Ναζωραίου ὀπαδοί. Εἰς τά Πάταρα προσωρμίσθη ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος μετά τοῦ Ευαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί τῶν ἀκολούθων του καί ἐκήρυξε τόν Χριστόν υἱόν 
τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρα τῶν ἀνθρώπων. Τό κήρυγμα τοῦ Παύλου ἀπήχησεν εὐμενῶς εἰς τάς καρ-
δίας τῶν Παταρέων, ἑλκύσαν ὀπαδούς καί ἱδρύσαν τήν πρώτην χριστιανικήν ἐκκλησίαν ἐν Πα-
τάροις. Αὕτη περιέλαβε βαθμηδόν εἰς τούς κόλπους της ὅλους τούς Λυκίους, ἦρε τάς φυλετικάς 
διαφοράς, ἐξήλειψε τά πάθη «οὐκ ἔνι Ἕλλην ἤ βάρβαρος» καί ὑπό τό ἀγαθοποιόν δένδρον τῆς 
χριστιανικῆς ἀγάπης ἐσκιάσθησαν ὅλοι, Παταρεῖς καί Λύκιοι, ὁμονοοῦντες καί εὐημεροῦντες. 
Τά Πάταρα ὡς ἀποστολική ἐκκλησία, διατέλεσαν τό πρῶτον ἕδρα μητροπόλεως, ἐχούσης ὑπ’ 
αὐτήν πολλάς ἐπισκοπάς καί ἐφώτισαν μέ τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ εὐαγγελίου ὅλην τήν Λυκίαν, 
ὅπως προηγουμένως ὁ φωτοδότης Ἀπόλλων διήνοιξε μέ τάς μοῦσας του με φῶς πνευματικόν 
τούς ὀφθαλμούς τῶν Λυκίων. 

Ὡς πατρίς τοῦ ἐπισκόπου Μύρων Ἁγίου Νικολάου διεφημίσθη ἡ πόλις τῶν Πατάρων καί ἔλα-
βε τήν ἁκμάζουσαν θέσιν της εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἐκκλησίας. Εἰς Πάταρα ἔμεινεν ἐξόριστος ὁ πά-
πας Ρώμης Σιλβέριος (536-538) διαδεχθείς τόν ἐν Κωνσταντινουπόλει θανόντα πάπαν Ἀγαπητόν, 
καθαιρέσαντα τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ἀνθιμον Α΄ὡς αἰρετικόν. Τόν Σιλβέριον 
ἐπίεσεν ἡ αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, κρύφα ὑποστηρίζουσα τόν μονοφυσιτισμόν, νά ἀκυρώσει τήν 
καθαίρεσιν ἀλλά δέν τό ἐπέτυχεν. Τότε τόν κατηγόρησε ὡς ἐχθρόν τῆς πατρίδος καί τόν ἐξόρισε. 

Τά Πάταρα πλειστάκις ἐδοκίμασαν τάς ἀγρίας ἐπιδρομάς καί λεηλασίας τῶν Ἀράβων καί ἐπί 
μακρόν τήν Ἀραβικήν κατάκτησιν ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ ἀνικάνου αὐτοκράτορος Φιλιππικοῦ 
Βαρδάνη(711-713). Ἐδοκιμάσθησαν προσέτι καί ἐπί τῶν Σαρακηνῶν πειρατῶν, ὁρμωμένων ἐκ 
τῆς Συρίας, Κυλικίας, Κρήτης καί Σικελίας διαρπαζόντων τά παράλια τῆς Λυκίας. Καί οἱ Πισᾶται 
ἔπληξαν τήν πόλιν τῶν Πατάρων, ὅτε μετέβαινον τό 1102 ἐπί Ἀλεξίου Κομνηνοῦ νά βοηθήσουν 
τόν ἡγεμόνα τῆς Ἀντιοχείας Βοημοῦνδον εἰς τάς κατά τοῦ Βυζαντίου ἐπιχειρήσεις του. Τῷ δέ 
1122 ἑνετικός στόλος κατέλαβε μεταξύ τῶν ἄλλων νήσων καί παραλίων πόλεων τοῦ Βυζαντίου 
καί τήν πόλιν τῶν Πατάρων τήν ὁποίαν ἀγρίως διήρπασεν, ἵνα ἀναγκάσῃ τόν Ἰωάννην Κομνηνόν 
νά ἐπικυρώσῃ τά προνόμια τῶν Ἐνετῶν ἔν τῷ Βυζαντινῷ κράτος ὅπερ καί ἐπέτυχον. Ἀλλά καί 
αἱ ἐπιδρομαί τῶν Τούρκων πειρατῶν μετέβαλον τήν ἀνθοῦσαν πόλιν τῶν Πατάρων εἰς ἐρειπιῶ-
σαν, τήν ὁποίαν ὁ χρόνος ἔθαψεν ὑπό τά ἐρείπιά της, ἀφοῦ ἀφήνει βαθύτατα ἴχνη τῆς διαβάσεώς 
της-ἀνεξεχνίαστα εἰσέτι- εἰς τήν ζωήν τῆς αὐτοκρατορίας. 

3. Μῦρα

Ἡ πόλις τῶν Μύρων ἔκειτο δύο μίλια μακράν τῆς θαλάσσης ἐν πεδιάδι, πλασθείσῃς ἀπό τήν 
ἰλύν τοῦ Μύρα ποταμοῦ. Εἰς τά Μῦρα προσώρμισε τό πλοῖον, τό φέρον τόν ἀπόστολον Παῦλον 
πρός τήν Ρώμην. Ἐκεῖ ἠκούσθη ἡ προσήλυτος λαλιά τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν, τήν ὁποίαν οἱ 
Μυρεῖς ἀσμένως ἤκουσαν καί ἐπίστευσαν εἰς Χριστόν. Εἰς τήν πόλιν τῶν Μύρων διετέλεσεν 
ἐπίσκοπος ὁ προστάτης τῶν ναυτιλομένων Ἅγιος Νικόλαος, τά θαύματα τοῦ ὁποίου εἶναι γνωστά 
εἰς κάθε χριστιανόν καί δή Ἑλληνα. Διά τόν Ἅγιον ἀπέκτησαν τήν ἰδιαιτέραν εὔνοιαν τοῦ αὐτο-
κράτορος τοῦ Βυζαντίου Θεοδοσίου τοῦ Β΄ ( 408-450) ὅστις ἐκόσμησε τήν πόλιν μέ περικαλλῆ 
ναόν φερώνυμον τοῦ Ἁγίου, ἀνέδειξεν αὐτόν ἔδραν Μητροπολίτου, πρωτεύουσαν τῆς ἐπαρχίας 
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Λυκίας καί χορήγησεν εἰς τά Μῦρα φορολογικάς εὐκολίας καί ἄλλα προνόμια. Χάρις εἰς τήν 
αὐτοκρατορικήν προστασίαν καί δή εἰς τόν περιώνυμον ναόν, ἕνα ἀπό τά καλλιτεχνήματα τῆς 
Βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τά Μῦρα ἀνυψώθηκαν εἰς περίβλεπτον καί ἀξιόλογον θέσιν ἐν τῷ 
χριστιανικῷ κόσμῳ. Πανταχόθεν συνέρρεον εἰς αὐτά, ἵνα θαυμάσωσι τόν ναόν καί τιμήσωσιν 
τόν Ἁγιον. Εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐλάμβαναν χώραν ἑορταί καί πανηγύρεις, εἰς 
τάς ὁποίας προσέτρεχαν ἀρκετοί προσκυνηταί ἀπό κάθε νησί καί παράλιον ἑλληνικόν, διά νά 
προσφέρουν πολύτιμα ἀφιερώματα είς τόν Ναόν καί ἀπολαύσωσι τήν χαράν τῆς πανηγύρεως πού 
ἐσκόρπιζε φαιδρότητα καί λάμψιν, κατά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου, ἐξ οὗ καί μυροβλύτης μετά τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου. Κατ΄ ἐπέκτασιν καί σήμερον εἰς τάς πόλεις τῆς Λυκίας ἐπικρατεῖ ἡ συνήθεια ἤ 
μᾶλλον κατέστη Πανελλήνιος συνήθεια νά γίνεται τό ἀπομύρωμα τῶν Ἁγίων, ἰδία δέ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου μέ ἔλαιον ἐκ τῶν πρό τῶν εἰκόνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων ἀναμμένων λυχνιῶν. 

Ἡ συμμετοχή τῶν Μυρέων, Λυκίων καί παντός ναυτικοῦ είς τήν ἑορτήν καί τό προσκύνημα 
τοῦ Ἁγίου ὄχι μόνον ἔδιδεν πανηγυρικήν ὅψιν καί κίνησιν εἰς τὴν πόλιν τῶν Μύρων ἀλλά ἐξήγει-
ρεν καί τά εὐγενέστερα καί πνευματικώτερα συναισθήματα τά ὁποῖα συνώδευαν τούς φιλέορτους 
ὡς γλυκεῖαι ἀναμνήσεις εἰς ὅλην τήν ζωήν των. 

Τά Μῦρα εἶναι γνωστά ὡς πατρίς τοῦ ἱερομάρτυρος Θεμιστοκλέους, τιμωμένου ὡς προστάτου 
τῶν ποιμένων, τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῶν παρά τόν Ἰορδάνην 
ποταμόν Λαυρῶν Καλαμῶνος. Τά Μῦρα ἐκυριεύθησαν ὑπό τῶν Ἀράβων κατόπιν μακρᾶς πολιορ-
κίας τῷ 1038, ὁπότε ὑπέστησαν φοβεράν καταστροφήν ἐπί Μιχαήλ Δ΄ τοῦ Παφλαγόνου, ὁ ὁποῖος 
ἀφῆκε τό κράτος ἕρμαιον τῶν ἁρπακτικῶν διαθέσεων τῶν γειτόνων καί δή τῶν Ἀράβων. Μεταξύ 
τῶν πολλῶν κάστρων πού ἐκυριεύθησαν ὑπό τῶν Σαρακηνῶν καί Τούρκων εἶναι καί αὐτό πού 
φέρεται ὑπό τό ὄνομα «Τό Κάστρο τῆς Ὡρηᾶς» τό ὁποῖον εἶναι εἰς τήν Λυκίαν, οὐχί μακράν τῶν 
Μύρων. Διά τό κάστρο αὐτό ἡ παράδοσις καί τά τραγούδια εἶναι τά αὐτά σχεδόν εἰς τήν διατύ-
πωσιν, ὅτι δηλαδή ἡ ὡραία ἡρωίς, κατεῖχε καί ὑπεράσπιζε τό Κάστρο τῆς Ὡρηᾶς τῶν Μύρων. 
Τοῦτο ἐπολιόρκει ἐπί πολλά ἔτη Σαρακηνός Τοῦρκος. Τέλος, ὁ ἐκ Ρωμιῶν καταγόμενος ἀρχηγός 
τῶν Τούρκων μεταμφιεσθείς εἰς καλογεράκι, ἐζήτησεν τήν ἐλεημοσύνην καί τήν συνδρομήν τῆς 
ὡραίας καστριώτισσας, ἐνῷ δέ αὕτη ἤνοιξε τήν πύλην τοῦ τείχους διά νά εἰσέλθη τό καλογεράκι, 
εἰσώρμησαν οἱ Τοῦρκοι καί ἐκυρίευσαν τό κάστρο. Οὗτῳ δι΄ ἀπάτης ἐγένοντο οἱ Τοῦρκοι κύριοι 
τοῦ δυσπορθήτου τείχους καί ὁ πολυμήχανος Τοῦρκος ἀρχηγός καί ἐκπορθητής τοῦ κάστρου τῆς 
Ὡρηᾶς ἔγινεν σύζυγος τῆς περιφήμου ἡρωϊδος. Αἱ ὡραῖαι αὐταί παραδόσεις, ἀπήχησις τῆς ἁκμῆς 
καί τοῦ μεγαλείου τῶν Μύρων, συνοδεύουν τήν ἀνάμνησιν καί ζωντανεύουν τήν ἱστορίαν των εἰς 
τάς ψυχάς τῶν Λυκίων καί τῶν Πανελλήνων. 

Εὑρέθησαν ἐν Μύραις, νομίσματα συμμαχικά καί αὐτοκρατορικά καί ὑπάρχουν τάφοι λελα-
ξευμένοι έν βράχοις μέ ἑλληνικάς ἐπιγραφάς, καταμαρτυροῦντες τόν ἑλληνισμόν καί τήν ζωτι-
κότητα τῆς πόλεως, λείψανα θεάτρου καί τοῦ ναοῦ τοῦ Κουριδίου Ἀπόλλωνος. Ἡ ἀρχαία πόλις 
κατεχώσθη ἀπό τούς σεισμούς καί τήν ἰλύν τοῦ ποταμοῦ. 

4. Πίναρα

Τά Πίναρα, νῦν Μίναρα, εἶναι ἀρχαῖα μεσόγειος πόλις τῆς Λυκίας, κειμένη ἐπί τῶν ὑπορειῶν 
τοῦ Κράγου, δεξιά τοῦ Ξάνθου ποταμοῦ καί ἦτο ἀποικία Ξανθίων. Τό ὄνομα Πίναρα εἰς τήν ἀρ-
χαῖαν Λυκιακήν διάλεκτον ἐσήμαινεν τόν κατοικήσιμον λόφον, ἐνῶ ἡ παλαιότερη ὀνομασία τῆς 
πόλεως ἦτο Ἀρτύμνησος. Εἰς τά Πίναρα ἐτιμᾶτο ὁ Τρωϊκός ἥρως Πίναρος, τοῦ ὁποίου ὑπῆρχεν 
καί ἱερόν λατρείας. Τά Πίναρα ἦτο μία ἐκ τῶν ἐπισημοτέρων πόλεων τῆς Λυκίας, ἀποτελοῦσε 
μέλος τοῦ Κοινοῦ τῶν Λυκίων, ἔχουσα τρεῖς ψήφους ἐν αὐτῶ. Κατά τήν ἐκστρατείαν τοῦ Μεγά-
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λου Ἀλεξάνδρου, τό 333 π. χ κατελήφθη ὑπό αὐτοῦ καί ἦτο ἔδρα κονσουλάριου ἐπί τῆς ρωμαϊκῆς 
ἐποχῆς καί ἐπί τῆς Βυζαντινῆς ἕδρα ἐπισκόπου. Ἡ πόλις Πίναρα εἶχεν ἴδιον νόμισμα καί σώζονται 
ἐρείπια τοῦ θεάτρου, λαξευτοί τάφοι ἐπί τῶν βράχων μέ ἑλληνικάς ἐπιγραφάς, ἀδιάψευστος ἀπό-
δειξις τῆς οἰκονομικῆς ἀκμῆς τῆς πόλεως. 

5. Τλῶς 

Ἡ Τλῶς εὐρίσκετο ἀριστερᾷ τοῦ ροῦ τοῦ ποταμοῦ Ξάνθου καί εἶναι ἡ παλαιώτερη ἀποικία εἰς 
τήν κοιλάδα τοῦ Ξάνθου καί μία ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων. Ἡ πόλις ἦτο γνωστή εἰς τήν γλῶσσαν 
τῶν Λυκίων ὡς Τλάουα. Τό πλέον γνωστόν μνημεῖον τῆς πόλεως εἶναι λαξευμένος ἐπί βράχου 
τῆς ἀκροπόλεως τάφος ἔχων μορφήν ἰωνικοῦ ναοῦ τό ὁποῖον ἀποκαλείται τάφος τοῦ Βελλερε-
φόντη. Ὁ τάφος λαξεύθηκε πρός τιμήν πρίγκηπος τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας τῆς Τλῶ ὁ ὁποῖος 
ἤλκυε τήν καταγωγήν του ἀπό τόν μυθικόν ἥρωα. 

6. Ὄλυμπος

Ἐπί τῆς Λυκιακῆς ἀκτῆς, τῆς βρεχομένης ὑπό τοῦ Παμφυλίου κόλπου, ἔκειτο ἡ πόλις Ὄλυ-
μπος, μία ἔκ τῶν πρώτων Λυκιακῶν πόλεων. Ἦτο ἐκτισμένη ἐπί τοῦ ὁμωνύμου ὄρους ἀπολή-
γοντος εἰς τήν Ἱεράν ἤ Χελιδονίαν ἄκραν, ὅπου τό ὁρόσημον τῆς Μικρασιατικῆς Ἑλλάδος, τήν 
ὁποίαν ἐχάραξεν ἡ Κιμώνειος εἰρήνη. Μέ τόν Ὄλυμπον κλείῃ ἡ ὀμάς τῶν πρωτευουσῶν πόλεων 
τοῦ Κοινοῦ τῶν Λυκίων. 

Β) Δευτερεύουσαι συμμαχικαί πόλεις

7. Αἰγαί

Ἡ πόλις Αἰγαί ἔλαβε τό ὄνομά της ἐκ τῶν περιρρεόντων αὐτήν ὑδάτων καί ἔκειτο εἰς τάς 
ὑπωρείας τοῦ ὄρους Κράγου. Ἔν Αἰγαίς ὑπῆρχεν ἱερόν τῆς εὐρυστέρνου Γῆς, ἥτις ὑπῆρξεν κατά 
τον Preller «ὁ μητρικός κόλπος τῶν ὄντων καί συγχρόνως ὁ πάντοτε ἀνοικτός τάφος αὐτῶν. » Τό 
ξόανον τοῦ Ἱεροῦ ἦτο ἀρχαιότατον καί ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ ἱέρεια. Αἱ Αἰγαί κατέστησαν ἀξιομνη-
μόνευτοι ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς ἐκκλησίας, διότι εἶναι ἡ πατρίς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μαρτυρησά-
ντων διά τήν εἰς Χριστόν πίστην των. Οἱ ἀδελφοί Ἀνάργυροι, Κοσμᾶς καί Δαμιανός, ἦσαν νέοι 
εὐσεβεῖς καί φιλότιμοι πού ὠφελούσαν τόν κόσμον ἀσκοῦντες τήν ἰατρικήν. Μήν πεισθέντες 
νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστόν ἀποκεφαλίσθησαν μετά τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν. Ἡ γενέτειρα πόλις ἐτί-
μησεν αὐτούς μέ ναόν ὅπου συνέρρεον ἐκ πάσης τῆς γῆς χριστιανοί προσκυνηταί καί πλῆθος 
ἀσθενῶν προσδοκόντων θεραπείαν. Νοερῶς παρακολουθεῖ τις τά λαμβάνοντα χώραν κατά τήν 
ἑορτάσιμον ἡμέραν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Αἰγάς, ὅπου ἐξεδηλοῦτο τό φιλάνθρωπον καί τό 
φιλόξενον τῶν κατοίκων, παρεχομένων στέγην δωρεάν
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8. Ἀκαλισσός

Ἡ Ἀκαλισσός πόλις τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας, ἔκειτο ὅπου σήμερον τό χωρίον Γιουρούκ. Τού-
του οἱ κάτοικοι, λείψανα χριστιανῶν, διατηροῦν παλαιάς χριστιανικάς συνήθειας 

9. Ἀνδριάκη

Ἡ πόλις Ἀνδριάκη, ἐπίνειον τῶν Μύρων, παρά τάς ὄχθας τοῦ Μύρου ποταμοῦ, ἀναφέρεται 
ὑπό τοῦ Πτολεμαίου καί τοῦ Ἀππιανοῦ, γράψαντες ἱστορίαν τῶν Ρωμαϊκῶν χρόνων μέχρι τοῦ 
Ἀδριανοῦ τήν ὁποίαν χαρακτηρίζει ἱστορική καί γεωγραφική ἀνακρίβεια. Τό ὑλικόν πού μετέφε-
ρε ὁ Μύρος ποταμός ἀρκετόν μέρος τῆς πόλεως καί τοῦ ὄρμου κατέχωσε καί ἤδη μικρός τουρκι-
κός συνοικισμός ὑπό τό ἀρχαῖον ὄνομα Ἀντριάκη. 

10. Ἀπέρλαι

Αί Ἀπέρλαι ή Ἀπέλλαι ἐκ τοῦ ὀνόματος Apelle (Απόλλων) εἶναι πόλις παράλιος τῆς Ἀνατο-
λικῆς Λυκίας, κειμένη ἔνθα νῦν τό χωρίον Κάκοβα. Χάρις εἰς τόν φυσικότατον λιμένα των, αἱ 
Ἀπέρλαι προόδευσαν πολύ, οἱ δέ ναυτικοί κάτοικοί της πλούτισαν μεγάλως καί ἐστόλισαν τήν 
πόλιν των μέ ἀρκετά μνημεῖα, ᾧν λείψανα σώζονται. Πᾶσα ἡ περί τήν Κάκοβα χώρα καλύπτεται 
ὑπό ἐρειπίων, μεταξύ τῶν ὁποίων διακρίνονται μεγάλα οἰκοδομήματα. Ἐπί τῶν λειψάνων τῆς 
ἀρχαίας ἀκροπόλεως οἱ Τούρκοι ἀνήγειρον ἰσχυρόν φούριον, μετέτρεψαν δέ εἰς τζαμίον ἀρχαῖον 
χριστιανικόν ναόν τοῦ ὁποίου τό δάπεδον καλύπτεται ὑπό θαυμαστοῦ μωσαϊκοῦ καί οἱ τοῖχοι ὑπό 
ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν. 

11. Ἀπολλωνία

Ἡ Ἀπολλωνία ἔκειτο παρά τοῦ Κράγου καί ἐκτίσθη ὑπό τοῦ Εὐμένους, βασιλέως τῆς Περ-
γάμου πρός τιμήν τῆς μητρός του Ἀπολλωνιάδος καί πρός ἀνάμνησιν τῆς συμμαχίας καί τῆς 
συνεργασίας αὐτοῦ μετά τῶν Λυκίων κατά τῆς Ρόδου. 

12. Ἄραξα

Τά Ἄραξα καί οἱ κάτοικοί των, κατά τόν Βυζάντιον Ἀραξεῖς, ἀναφέρονται ὑπό Πτολεμαίου 
ὡς Λυκιακή πόλις ἐπί τοῦ Κράγου κειμένη, ἀποτελέσασα μέλος τῆς περί τοῦ Κράγου συντελείας. 

13. Γάγαι

Αἱ Γάγαι-Γαγαί καί τό ἐθνικόν Γαγιάτης, πόλις τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας, παράλια, ἔκειτο με-
ταξύ τοῦ Λαμύρου ποταμοῦ καί τῆς Χελιδονίας ἄκρας. Φέρεται ὡς κτίσμα τῶν Φοινίκων καί 
ἐμπορικόν κέντρον αὐτῶν ἀπό ὅπου ἐξάγεται ὁ γαγάτης, εἶδος λιγνίτου πού θεωρεῖται ἐλάσσων 
πολύτιμος λίθος. Ὁ Στέφανος Βυζάντιος εἰς τήν πραγματείαν του «Περί πόλεων» λέγει: «Γάγαι, 
πόλις Λυκίας, ἥν καί παλαιόν τεῖχος καί χώραν φησίν ἑν πρώτῃ Λυκιακῶν, τό ἐθνικόν Γαγαῖος». 
Τά ἐρείπια τῶν Γαγῶν διακρίνονται ἥμισυ μίλιον πρό τοῦ ἀμμώδους μυχοῦ τοῦ ὅρμου Φοίνικα, 
ὅπου τελειώνει ἡ πεδιάδα τοῦ Χατζῆ-βελά καί ἐν μέρει εἰς τάς κλιτῦς τοῦ λόφου, τόν ὁποῖον 
ἐπιστέγει ἀκρόπολις. Ὑπάρχουν ἐρείπια ρωμαϊκῆς καί μεσαιωνικῆς ἐποχῆς καί εὑρέθησαν νομί-
σματα ἑλληνικῆς τεχνοτροπίας. 
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14. Δαίδαλα

Τά Δαίδαλα, πόλις τῆς Δυτικῆς Λυκίας, ἔκειτο ἐπί ὁμωνύμου ὀροσειρᾶς εἰς τήν Βόρειαν ἀκτήν 
τοῦ κόλπου Μάκρης παρά τό χωρίον Ἀσσάρ τῆς κοιλάδος Ἰνετζέ. Αὕτη συνεργάζετο μετά τῶν 
γειτονικῶν πόλεων Τελμησσοῦ καί Κράγου καί ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Στράβωνος καί Βυζαντίου. 
Ὁ τελευταῖος δίδει τό ὄνομα εἰς τόν μυθικόν καλλιτέχνην Δαίδαλον, καταφυγόντα μετά τήν κα-
ταδίκην του ὑπό τοῦ Ἀρείου Πάγου εἰς ἐξορίαν, διότι ἐκρήμνισεν ἀπό τήν Ἀκρόπολιν τόν ἀνε-
ψιόν καί ὁμότεχνόν του Τάλω ἐν φθόνῳ μήπως τόν ὑπερβάλλῃ. Ἡ κατά τον Βυζάντιον διατριβή 
τοῦ καλλιτέχνου εἰς τήν φιλόξενον πόλιν ἔδωκεν εἰς μέν τήν πόλιν τό ὄνομά του, εἰς δέ τούς 
κατοίκους τήν τέχνην τοῦ κατασκευάζειν τά ξόανα, ξύλινα ἀγάλματα. Φαίνεται ὅτι ἡ τέχνη τῶν 
Δαιδαλιδῶν-βιοτεχνῶν τῶν ξοάνων-ἦτο διαδεδομένη εἰς Λυκίαν. Καί τοῦτο εἰκάζεται ἀλλά μετά 
πολλῆς πιθανότητος γίνεται παραδεκτόν, διότι ἡ λεύκη τῆς ὁποίας τό ξύλον κατεργάζετο εἰδικῶς 
πρός κατασκευήν τῶν ξοάνων εἶναι διαδεδομένη εἰς Λυκίαν καί εἴς τινά μέρη αὐτοφυής μάλιστα. 

15. Διονυσιάς

Ἡ νησίς αὕτη τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας, κειμένη μεταξύ τοῦ Σιδηροῦ λιμένος τῆς Χελιδονίας 
ἄκρας πρό τῶν Χελιδονίων νησίδων, ἀναφέρεται ὑπό τό ὄνομα Διονυσιάς ὑπό τοῦ Σκύλακος τοῦ 
Καρυανδέως καί Πλινίου. Ὑπό τοῦ Πτολεμαίου φέρεται Κραγοβοῦσα καί ὑπό τοῦ Στράβωνος 
καθώς καί ἐν τῷ Σταδιασμῷ Γραμβοῦσα, ἔχουσα ἔναντι μεγάλην ξηράν καλουμένην Κώρυκον 
(Στρ. Δ 568, 48). Ὑπό τό αὐτό ὄνομα φέρονται Γράμβουσα νῆσος καί Κώρυκος ἄκρα ἐν Κρήτῃ 
καί Κιλικίᾳ. Οὕτω τά κοινά τοπωνύμια ὁδηγοῦν εἰς τήν εὕρεσιν τῆς κοινῆς καταγωγῆς προελεύ-
σεως τῶν χωρῶν. 

16. Ἰδεβησσός-Λεβησός

Ἡ πόλις τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας Ἰδεβησσός, φερομένη ὑπό τά ὀνόματα Ἐδεβεσσός, Ἐλεβε-
σός, Λεβεσός, Λεβησός, Λιβισός, ταῦτα μέ δύο σ ἤ μέ ἔν ἡ δέ κατάληξις -ησος καί –ισος, ἔπαθε 
πολλάκις ἀπό σεισμούς. Οἱ Λεβησεῖς συνεπεία τῶν σεισμῶν ἐξεπατρίζοντο καί εἰς μίαν τῶν ἐξό-
δων κατέφυγαν εἰς Καρμυλησσόν, ἀποτελέσαντες ἴδιον συνοικισμόν μέ τό ὄνομα τῆς ἰδιαιτέρας 
πατρίδος των. Ὁ συνοικισμός ἀποτελέσας καταφύγιον τῶν περισωθέντων ἐκ τῆς σφαγῆς καί ἐξω-
μόσεως Χριστιανῶν Καρμυλησσαίων καί λοιπῶν Λυκίων περιέσωσε μέχρι σήμερον τό ἀρχικόν 
ὄνομά του Λεβησός- Λεβήσι. Ἡ Ἰδεβησσός-Λεβησσός ἀπετέλει μέ τήν Ἀκαλυσσόν ἰδίαν πολιτι-
κήν ἕνωσιν, σύμμαχον τοῦ Λυκίων Κοινοῦ. Ἔκειτο ὅπου νῦν τό χωρίον Κοζαγάτς καί σώζονται 
σαρκοφάγοι μέ ἐπιγραφάς εἰς τήν Λυκίαν γλῶσσαν καί Ἑλληνικήν ὅπως εἰς τήν Καρμυλησσόν. 

17. Ἴσινδα

Πόλις τῆς Λυκίας παρά τῆς μεθορίου τῆς Πισιδίας εἰς τά βορειοανατολικά τῆς Καβαλίας με-
ταξύ Κιβύρας καί Καβαλίτιδος λίμνης. Εἰς τά ἐκκλησιαστικά χρονικά, μνημονεύεται ὥς ἕδρα 
Ἐπισκόπου-ὁ Ἰσίνδου ἤ Ἰσίνδων ὑπό τόν Μητροπολίτην Πέργης τῆς Παμφυλίας. 

18. Καδύανδα

Τά Καδύανδα ἤ Καδυάνδα εἶναι πόλις τῆς Δυτικῆς Λυκίας, κειμένη ἐπί ὁροπεδίου πρός Δυτι-
κά τοῦ Τουρκικοῦ χωρίου Ὑζιμπλύ. Ἐν αὐτῇ διεσώθησαν ἐρείπια τείχους, θεάτρου, σταδίου καί 
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νομίσματα φέροντα τήν ἐπιγραφήν ΚΑΔΥ. Ἐπί τῶν σωζόμενων ἐπιγραφῶν μνημονεύονται τά 
ὀνόματα τῶν φυλῶν τῶν κατοίκων της: ἡ Ἀπολλωνιάς, ἡ Ἡλιάς καί ἡ Ἱεραυρίς καί ἐκ τῶν οἰκο-
δομημάτων φαίνεται τό μέγεθος τοῦ πλούτου καί τῆς δυνάμεώς της. 

19. Κάλυνδα

Τά Κάλυνδα, πόλις τῆς Δυτικῆς Λυκίας ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Στράβωνος ὅτι ἔκειτο ἐξήκοντα 
στάδια ἀπό τῆς θαλάσσης καί ὑπέρ τό Λητῶον ἱερόν. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὑπό τό ἴδιον ὅνομα 
παραθαλάσσιαν πόλιν Καρικήν. Αὕτη διαθέτουσα στόλον ἐβοήθησεν, ὑπό τόν βασιλέα Δαμασί-
θυμον τούς Πέρσας κατά τήν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν καθ΄ ἥν ἡ Ἀρτεμισία ἐβύθισε τό πλοῖον τοῦ 
Δαμασίθυμου ἵνα περισώσῃ τό ἰδικόν της καταδιωκόμενον ὑπό Ἑλληνικοῦ. 

20. Κόμβη

Ἡ Κόμβα (η) εἶναι μεσόγειος τῆς Ἀρχαίας Λυκίας πόλις παρά τό σημερινόν Κιόμπα, ὅπου 
εὑρέθησαν ἑλληνικαί ἐπιγραφαί, ὧν μία ἐνδεικτική τοῦ κρατοῦντος ἐν αὐτῇ πολιτεύματος «ΚΟΜ-
ΒΕΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ» καί ὅπου ἐλατρεύετο ἡ Κομβική Ἄρτεμις, ἐνδεικτικόν καί 
τοῦτο ὅτι ἐπολιτογραφοῦντο αἱ θεαί παρά τοῖς ἀρχαίοις, ὅπως παρ΄ἡμῖν σήμερον ἡ Παναγία. Ἐπ’ 
αὐτοῦ διηγοῦντο τό φαιδρολόγημα: Ἠρώτησαν ποτέ ἱερέα τινά: Ποία Παναγιά ἐγέννησε τόν Χρι-
στόν; Καί ὁ ἱερεύς ἐν τῇ ἀμαθεία του ἀπήντησε μετά τινός δισταγμοῦ: τῆς Τήνου!

Ἡ Κόμβη ἤκμασεν ἐπί τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί ἀναφέρεται εἰς τόν Συνέκδημον τοῦ Ἱεροκλέους 
ὡς μία των 34 πόλεων τῆς ἐπαρχίας Λυκίας. 

21. Κορυδαλλός

Ἡ Κορυδαλλός ἤ Κορύδαλλα-τά Κορύδαλα, πόλις τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας, κειμένη πρός τά 
ἔνδον τοῦ κόλπου Φοίνικα παρά τό χωρίον Χατζή-Βέλα, ἐκτίσθη πρός τόν Μάσυτον ὑπό τῶν Ρο-
δίων. Ταύτης σώζονται νομίσματα τῶν Ρωμαϊκῶν χρόνων, φέροντα τό ἐθνικόν ΚΟΡΥΔΑΛΕΥΣ

22. Κυάνη

Ἡ Κυάνη-αἱ Κυάνεαι καί ἄλλω Μελανιοί, πόλις Μεσόγειος τῆς Δυτικῆς Λυκίας, ἔκειτο Βο-
ρειοδυτικά τῶν Ἀπερλῶν. Καί τά δύο ὀνόματα τά ὁποία φέρει τό σκοτεινόν χρῶμα της ἐν τῷ 
μαντείῳ πηγῆς. Πράγματι, παρά τήν πόλιν εὑρίσκετο τό μαντεῖον τοῦ Θυρξέως Ἀπόλλωνος, εἰς ὅ 
πρό λίμνης ὑπῆρχε πηγή. Τό ὕδωρ τῆς πηγῆς, παρατηρῶν πᾶς τίς ἔβλεπεν ὡσεί ἐν κατόπτρῳ, ὅσα 
ἐπεθύμει, σημεῖον ὅτι ἐνισκεῖτο ἡ ὑδατομαντεία. Ἐν Κυάνη ἐλατρεύετο ὁ Ἄρης ὑπό τήν ἐπωνυ-
μίαν «Μέγας θεός» ἀπό κοινοῦ μετά τῆς Ἐλευθερίας, χαρακτηρίζον τήν πολεμικήν προέλευσιν 
καί τό πολεμικόν τῶν κατοίκων της. Ἥδη ἑνώθη ἡ νησίς μέ τήν ξηράν διά τῶν προσχώσεων τοῦ 
Ντεβρί-τσάι παρά τό χωρίον Γιαχρύς. 

23. Κύδνα

Τά Κύδνα, πόλις παράλιος τῆς Δυτικῆς Λυκίας, κεῖται ἕξ περίπου μίλια Βορειοδυτικά τῆς ἐκ-
βολῆς τοῦ Ξάνθου. Σήμερον ὁ ὅρμος εἶναι ἀνώνυμος καί ἐπιγραφαί ἐν τῷ ἠρειπωμένῳ πολίσματι 
δέν ευρέθησαν πρός πίστωσιν τῆς ταυτότητος ὅρμου καί πόλεως. Αἱ γνῶμαι ὅμως γεωγράφων καί 
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ἀρχαιολόγων συμπίπτουν, ὅτι πρόκειται περί τῆς πόλεως καί ὅρμου Κύδνων, τῶν ἀναφερομένων 
ὑπό τοῦ Πτολεμαίου (Ε γ Noble)

24. Κώρυκος

Πόλεις ὑπό τό ὄνομα Κώρυκος φέρονται πολλαί ἐν Μικρασία. Ἡ τῆς Λυκίας ἔκειτο ἔν τῷ 
Βορειοδυτικῷ μυχῷ κολπίζωντος αἰγιαλοῦ μεταξύ Γραμβούσης καί Φασήλιδος καί εἶναι ἀπόλη-
ξις ὁμωνύμου βουνοῦ, ἀκρωρείας τοῦ ὄρους Ὀλύμπου. Τά γύρω βουνά ἐσχημάτιζον κοιλάδα, ἐν 
ᾖ ἐκαλλιεργεῖτο ὁ ἄριστος κωρύκειος κρόκος, ὅπως ἐκ συμπτώσεως εἰς τάς ὁμωνύμους πόλεις 
Κιλικίας καί Ἰωνίας. Οἱ Κωρυκαῖοι μάλιστα τῆς Ἰωνικῆς Κωρύκου, προσυνεννοημένοι μέ τούς 
περιβοήτους πειρατάς τῶν Μυοννήσων, προέδιδον εἰς αὐτούς τούς ἐκπλέοντας ἐμπόρους, ὅθεν 
ἡ παροιμία ἐπί τῶν παραδόξων γνωστοποιουμένων «ωρυκάδος ἠκροάσατο». Αἱ ὑπό τό ὄνομα 
Κώρυκος πόλεις εἶναι κτίσματα τῶν αὐτῶν ἀποίκων, ἀφοῦ καί τό εἶδος τῆς καλλιέργειας, ὁ κερ-
δοφόρος κρόκος εἶναι τό αὐτό. 

25. Μασίκυτος

Ἡ Μασίκυτος, πόλις κειμένη είς τάς ὑπωρείας ὁμωνύμου ὄρους ἦταν κατά τόν Ἱεροκλῆ μία 
τῶν 34 πόλεων τῆς ἐπαρχίας Λυκίας. Ταύτης σώζονται συμμαχικά καί αὐτοκρατορικά τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Αὐγούστου χαλκᾶ καί ἀργυρᾶ νομίσματα μετά τῆς ἐπιγραφῆς ΛΥΚΙΩΝ ΜΑ ἤ ΜΑΣ. 

26. Ποδάλεια

Ἡ Ποδάλεια-Ποδαλία-Ποδαυλεία-Πηδαλεία ὑπῆρξε πόλις εἰς τήν Μιλυάδα χώραν τῆς Λυκί-
ας. Ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Πτολεμαίου (Γεωγρ. Ὑφ. V 3, 4) ὅτι ἔκειτο ἐπί τῶν Βορείων ὑπωρειῶν 
τοῦ Λυκιακοῦ Ταύρου καί ὑπό τοῦ Ἱεροκλέους, ὅτι διετέλει ἕδρα ἐπισκόπου ὑπό τόν μητροπολί-
την Μύρων ἐπί τῶν χρόνων τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Τό τουρκικόν χωρίον, κείμενον παρά τά ερείπια 
τῆς ἀρχαίας πόλεως, διατηρεί τό ἀρχαῖον ὄνομα Ποδάλια. Σώζονται συμμαχικά νομίσματα μετά 
τῆς ἐπιγραφῆς ΠΟΔΑΛΙΩΤΩΝ καί τοῦ Ἀπόλλωνος ἱσταμένου μέ λύραν ἐπί κίονος, καθώς καί 
αὐτοκρατορικά μέ τήν εἰκόνα τοῦ Γορδιανοῦ. 

27. Ροδιάπολις

Ἡ Ροδιάπολις-Ροδία-Ροδόπολις ἐκτίσθη ὑπό τῶν Ροδίων ἐξ οὗ καί τό ὄνομα. Εἶναι πόλις τῆς 
Ἀνατολικῆς Λυκίας καί κεῖται πρός Βορράν τοῦ Κορυδαλλοῦ πρός τά ἀριστερά τοῦ ποταμοῦ 
Λιμύρου. Ἡ Ροδόπολις διετέλεσεν ἕδρα ἐπισκόπου καί κονσουλαρίου, τά δέ ἐρείπιά της περι-
βάλλονται ὑπό δαῶν παρά τό χωρίον Ἐσκή-Χισάρ. Σώζονται ἀκόμη ἐρείπια τειχῶν, πύργων, 
θεάτρου, σαρκοφάγων, Ἀσκληπιείου μέ ναόν τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Εἰς τόν ναόν ἐτρέφοντο τά ἱερά 
τοῦ θεοῦ ζῶα- ὄφις συμβολίζων τήν περιοδικήν ἀνανέωσιν, ἀλέκτωρ τήν ἐπαγρύπνησιν, κύων 
τήν πίστην, αἵξ θηλάζουσα τόν Ἀσκληπιόν καί τρυγῶνες θρέψασαι αὐτόν. Προσερχόμενος ὁ 
ἀσθενής ἐπέθετεν ἐπί τοῦ βωμοῦ σῦκα, κάρυα, πλακοῦντας κ. ἄ. καί ἐξηπλοῦτο ἐν τῷ ἀβάτῳ. Ὁ 
νεωκόρος ὡρισμένην ὥραν ἔσβηνε τούς λύχνους τοῦ Ἀσκληπιείου παραγγέλων στούς ἀσθενεῖς 
νά κοιμηθοῦν ἥσυχοι, ἔστω καί ἄν ἀκούσωσιν θορύβους ἐν τῷ ναῷ. Ἐνῷ δέ οἱ ἀσθενεῖς ἐκοιμῶ-
ντο ἤ ἀνέμενον ἀγωνιωδῶς τά συμβησόμενα καί ὁ ναός ἐπληροῦτο θυμιάματος, προσήρχετο ὁ 
ἱερεύς μετά τοῦ πυρφόρου καί ἐξήταζεν ἕνα ἕκαστον τῶν πασχόντων, δίδων ἀναλόγους ὁδηγίας, 
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συμβουλάς καί άρμακα. Ἐκ τῆς περιγραφῆς τῶν συμβαινόντων είς τό Ἀσκληπιεῖον κρίνει τις τό 
μέγεθος, τήν σημασίαν καί τήν κίνησιν τῆς πόλεως. Περιεσώθησαν καί πολλά ἀργυρά συμμαχικά 
νομίσματα καί χαλκᾶ αὐτοκρατορικά μέ τήν ἐπιγραφήν ΡΟΔΙΑΠΟΛΙΤΩΝ. Κατά τάς ἀνασκαφάς 
πού διενήργησαν Αὐστριακοί ἀρχαιολόγοι τῷ 1882 ἦλθε εἰς φῶς τό ἡρῶον τοῦ ἄρχοντος τῆς 
πόλεως Ὀπραμόα. Οἱ τοῖχοι τοῦ ἡρῴου ἔφερον ἐπιγραφάς, θεωρηθείσας ἀρχεῖον τοῦ ἄρχοντος. 

28. Σίδημα

Πόλις κατά τάς ἀνατολικάς κλιτῦς τοῦ ὄρους Κράγου καί ἐγγύς τῆς θαλάσσης, κειμένη μετα-
ξύ Κόμβης καί Πινάρων. Τήν θέσιν της βεβαιοῦν ἐπιγραφαί καί νομίσματα, εὑρεθέντα παρά τό 
χωρίον Ντόντουρκα Ἀσσαρί Δυτικά τῆς Ξάνθου. 

29. Σίνδα

Ἡ Σίνδα-Σινδία, πόλις οὐχί μακράν τοῦ Ἀντιφέλλου κειμένη παρά τῶν χωρίων Μπελεναλή. 
Ταύτης μνημονεύεται συμπολιτεία μετά τῶν πόλεων Ἀπολλωνίας, Ἀπερλῶν καί Σιμήνων. 

30. Σόμηνα

Τά Σόμηνα ἤ Σίμηνα, παράλιος πόλις τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας, κεῖται μεταξύ Ἀνδριάκης καί 
Ἀπερλῶν. Ὁ Ἄγγλος πλοίαρχος καί ὑδρογράφος Spicatte διεπίστωσεν ἀπό τάς ἐπιγραφάς, ὅτι τά 
Σίμηνα εἶναι ἀκριβῶς ἡ πόλις, ἡ ἀναφερομένη ἐν τῷ τῆς Μεγάλης Θαλάσσης 239 ὡς κειμένη ἐν 
τῷ μυχῷ τῆς χερσονήσου τῆς πρός Ἀνατολᾶς τῆς νήσου Δολιχίστης κειμένης, ὅπου σχηματίζεται 
λιμήν εὐρύς καί ἀσφαλής Πόλεμος καλούμενος. 

31. Σοῦρα

Τά Σοῦρα, πόλις παράλιος τῆς Λυκίας πρός Δυσμάς τῶν ἐκβολῶν τοῦ Μύρα ποταμοῦ εἶχε 
μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος, ὅπου ἐνησκεῖτο ἡ ἰχθυομαντεία. Τούτου οἱ χρησμοί ἐξηγγέλλοντο διά 
τῆς παρατηρήσεως τῶν ἰχθύων. 

32. Στρόβιλος

Ἡ Στρόβιλος, παράλιος πόλις τῆς Λυκίας σημειοῦται εἰς τούς πορτουλάνους (ναυτικούς χάρ-
τας) τοῦ ΙΔ αἰῶνος. Αὕτη ὑπέστη ἐπιδρομάς ὑπό τῶν Ἀράβων τό 913 καί ὑπῆρξε ναυτική βάσις 
τῶν Βυζαντινῶν εἰς τάς ἐπιχειρήσεις του κατά τῶν Τούρκων τόν ΙΓ’ αἰῶνα παρ΄ ὧν ἐδοκιμάσθη 
ὅπως ὅλα τά παράλια τῆς Λυκίας ἀπό τάς πειρατικάς ἐπιδρομάς. 

33. Τράβαλλα

Τά Τράβαλλα ἤ Τρύβηλα, ὅπου νῦν τό χωρίον Τριμήλι, ἦτο μία τῶν 34 πόλεων τῆς ἐπαρχίας 
Λυκίας συμμαχοῦσα, ὅτε μέν μέ τόν Κράγον, ὅτε δέ μέ τό Κοινόν τῶν Λυκίων. Τῶν Τρυβήλων 
σώζονται συμμαχικά νομίσματα ἐν συμμαχία μετά τοῦ Κράγου. Οἱ Τοῦρκοι ὀνομάζουν τό χωρίον 
μέ τό ὄνομα τῶν ἐκ Κρήτης ἀποίκων Τερμύλων κατά μετάθεσιν γραμμάτων, Τριμήλι. Κατά τινα 
παράδοσιν ὅμως ὠνομάσθῃ οὕτῳ ἀπό τούς ἀποίκους Μακεδόνας, οἱ ὁποῖοι κατά τήν πορείαν τοῦ 
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Ἀλεξάνδρου διά τῆς Λυκίας κατῴκησαν τήν πόλιν, ἐπειδή λόγῳ ἀσθενειῶν δέν ἠδύναντο νά τόν 
παρακολουθήσουν κατά τήν μεγάλην ἐκστρατείαν του. Ἐπειδή δέ πολλοί ἐξ αὐτῶν ὑπηρέτησαν 
εἰς τήν κατά τῶν Τρυβηλῶν ἐκστρατείαν, είς ἀνάμνησιν αὐτής ἔδωσαν εἰς τήν πόλιν τό ὄνομα 
Τρύβηλα. 

34. Τύμηνα

Ἡ πόλις Τύμηνα ἔλαβε κατά τήν παράδοσιν τό ὄνομα ἀπό τόν Τράγον, Τύμηνα καλούμενον, 
ὁ ὁποῖος φεύγων ἀπό τό αἰπόλιον ἐπανήρχετο μέ βεβρεγμένον πώγωνα. Τοῦτον παρακολουθήσα-
ντες ἀνεκάλυψαν τήν πηγήν ἔν τινι λόχμῃ, εἰς τήν ὁποίαν καθώς καί εἰς τόν τόπον, ὅπου ἵδρυσαν 
τήν πόλιν, ἔδωκαν τό ὄνομα Τύμηνα. 

35. Φελλός καί Ἀντίφελλος

Ἡ πόλις Φελλός ἤ Φέλλος κεῖται ἀντίκρυ τοῦ Καστελλορίζου εἰς τά νότια τῆς Λυκίας ἐπί 
ὑψώματος τοῦ Κράγου. Ἐπί τούτου ἐκτείνονται βαλανιδῶνες ἀδεσπότου νομῆς καί διά τοῦτο 
οἱ Φελλεῖς καί πάλαι καί νῦν ἀπεδίδονται εἰς τήν βυρσοδεψίαν καί ὑποδηματοποιίαν, ἔχοντες ἐν 
ἀφθονίᾳ τάς πρώτας ὕλας ἀπό τήν κτηνοτροφίαν, ἥν ἐνήσκουν αἱ τῆς ὑπαίθρου χῶραι. 

Ἡ Ἀντίφελλος, παράλιος πόλις καί ἐπίνειον τῆς Φελλοῦ, ἔκειτο Βορείως ταύτης καί διεκρίθη 
διά τήν ναυτιλίαν της καί διά τούς ἐκλεκτούς σπόγγους της. 

Ἡ Φελλός διετέλει ὑπό κονσουλάριον καί ἦτο ἔδρα ἐπισκόπου ὑπό τόν Μητροπολίτην Μύ-
ρων. Ἐρείπια τῆς πόλεως σώζονται παρά τό τουρκοχώρι Σπαρίτ, ὅπου ὑφίστανται ἠρειπωμέναι 
οἰκοδομαί, τείχη, μνημεῖα καί νομίσματα συμμαχικά καί αὐτοκρατορικά μέ τό ὄνομά της. 

36. Φοινικοῦς

Ἡ Φοινικοῦς, πόλις τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας, παρά τόν φερώνυμον κόλπον, καλουμένη κατά 
τούς βυζαντινούς χρόνους Φοῖνιξ ἤ Φοίνικας, ἦτο ἀποικία τῶν ναυτίλων Φοινίκων καί ἐμπορεῖον 
αὐτῶν. Ὑπῆρξεν ὁρμητήριον πειρατῶν καί ἰδία κατά τά τελευταῖα ἔτη Τούρκων τοπαρχῶν, λυ-
μαινομένων τά νότια παράλια τῆς Μικρασίας. Ὁ ὅρμος καί τό ὕπερθεν τῆς πόλεως ὄρος φέρουν 
τό ὄνομά της-Φοινικοῦς καί εἶναι παραφυάς τοῦ Λυκιακοῦ Ὀλύμπου (Ντελιγκτάς) ὅπου ναός τοῦ 
Ἡφαίστου παρά τόν κρατῆρα ἡφαιστείου, ἐνεργοῦντος κατά περιόδους. 

37. Χῶμα

Τά Χῶμα εἶναι πόλις τῆς Μιλυάδος, τῆς Βυζαντινῆς Μυλώμης καί ἔκειτο παρά τό τουρκοχώρι 
Ἀρμοτλύ. Ἡ περιοχή ἦτο δασώδης ἀπό ἀγριοπιδέας τάς ὁποίας οἱ περίοικοι ἐξηυγένιζαν. Τά δέν-
δρα ἀπέδιδαν τά γνωστά τῆς περιφερείας ἀπίδια καί οἶνον δι΄ ὅ καί τό Τούρκικο ὄνομα. Τά Χῶμα 
ἦτο ἔδρα ἐπισκόπου ὑπό τόν Μητροπολίτην Μύρων, τά δέ ἐρείπιά της καί διαφόρων ἐποχῶν 
νομίσματα σώζονται μέχρι σήμερον. 
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Γ) Πόλεις ἀγνώστου ταυτότητος καί διαμφισβητούμεναι. 

Ἡ Λυκία εἶχε καί ἄλλας πόλεις ὧν ἄλλαι, ὡς τά Ἀρύκανδα, ἡ Διάς, ἡ Ἀρτυμνησός, τά Κάνδυ-
βα ἀναφέρονται ἁπλῶς, ἄλλαι εἶναι ἀγνώστου ταυτότητος καί ἀκαθορίστου τοποθεσίας, διότι ἡ 
σκαπάνη τοῦ ἀρχαιολόγου δέν ἀπεκάλυψεν τά ἴχνη καί τά μυστικά των καί ἄλλαι διαμφισβητοῦ-
νται ὑπό τῶν γειτονικῶν χωρῶν, καθότι τά ὅρια τῶν χωρῶν τῆς Μικρασίας δέν ἦσαν σαφῶς καί 
ἀκριβῶς καθορισμένα, ἐντεῦθεν δέ αἱ συνοριακαί διαφοραί καί οἱ μεταξύ των διενέξεις, ἀπολή-
γουσαι εἰς ἐχθρότητα καί συρράξεις. Τάς διαμφισβητούμενας καί ἀγνώστου ταυτότητος Λυκια-
κάς πόλεις σημειοῦμεν κατωτέρω:

1. Ἐρυμναί κατά τό Ἐθνικόν Ἐρυμναῖος ἀναφερόμεναι ὑπό τῶν γεωγράφων διά τά Πελασγι-
κά των τείχη, χωρίς ὅμως μέχρι σήμερον νά γνωσθῇ ἡ ταυτότης αὐτῶν. 

2. Ἴλαρις, γνωστή ἀπό τά τηρούμενα εἰς αὐτήν Ἰλάρια καθ΄ οὖ οἱ ἐορτασταί μετεμφιέζοντο, 
ἐφόρουν προσωπίδας καί στεφάνους χορεύοντας θορυβωδῶς ὧς ἔπραττον κατά τάς ἑορτάς τοῦ 
Διονύσου καί σήμερον τάς ἀποκριάς. 

3. Ἴδυρος, ἐπί τῶν ἐκβολῶν τοῦ ὀμωνύμου ποταμοῦ πρός Βορράν τῆς Φασηλίδος, καί τό 
ἐθνικόν Ἰδυρίτης. Εἰς αὐτήν ἔπνεε πελάγιος ἄνεμος, δύρις καλούμενος, ὁ ὁποῖος προεξένει ζημί-
ας εἰς τά ἐλλιμενισμένα πλοῖα. Ὁ Στέφανος Βυζάντιος ὑπάγει αὐτήν εἰς τήν Παμφυλίαν ἄλλοι δέ 
μνημονεύουσιν αὐτήν ὡς πόλιν τῆς Λυκίας. 

4. Κάβησος, πόλις ἀναφερομένη ὑπό τοῦ Ὁμήρου (Ιλ. Ν 363) καί τοποθετούμενη ὑπό τῶν 
ὑπομνηματιστῶν του ἐν Θράκῃ, Καππαδοκίᾳ καί Λυκίᾳ. Ταύτης δέ ὁ ἡγεμών Ὀθρυονεύς, προ-
σελθών περί τό τέλος τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, ἐπίκουρος τοῦ Πριάμου καί ὑποσχεθείς νά ἐκδιώξει 
τούς Ἀχαιούς ἐάν λάβει σύζυγον τήν Κασσάδραν διά ἔπαθλον, ἐμονομάχησεν μέ τόν ἡγεμόνα 
τῆς Κρήτης Ἰδομενέα καί ἐφονεύθη. Ἐκ τούτου τό παρ΄ Ὁμήρῳ ‘’Καβησόθεν» σημαῖνον τό παρ΄ 
ἡμῖν «ἦρθαν κι ἄλλοι ἀπό τήν Κῶ νά γυρεύουν μερτικό». 

5. Κάνδυβα, λαβοῦσα τό ὄνομα κατά τόν Στέφανον Βυζάντιον ἀπό τόν Κάνδυβον υἱόν τοῦ 
Δευκαλίωνος. 

6. Κολχιοῦσα «διά τούς Κοχλιούς ἐν αὐτῇ εὐρίσκεσθαι» ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Στεφάνου Βυζα-
ντίου ὡς νησίς τῆς Λυκίας καί τό ἐθνικόν Κολχιούσιος. Ἡ ταυτότης της εἶναι ἄγνωστος. 

7. Μενεδήμιον καί τό ἐθνικόν Μενεδήμιος ἤ Μενεδημιεύς. Ἀναγνωρίζεται ὑπό τοῦ Στεφάνου 
Βυζαντίου ὡς Λυκιακή πόλις χωρίς ποτέ νά ἔχει ἐξακριβωθεῖ ἡ ταυτότης της. 

8. Νῦσα, πόλις τῆς Λυκίας ἀριστερᾷ τοῦ Ξάνθου ἀλλά ἀνεξακρίβωτος ἡ ταυτότης αὐτῆς. 
Μνημονεύεται ὑπό τοῦ Ἱεροκλέους κατά τόν 6ο αἰῶνα καί εἰς τά ἐκκλησιαστικά χρονικά ὡς ἔδρα 
ἐπισκόπου τιτλοφορουμένου ὁ Νύσων-Νύσου-Νείσον

9. Ὀλβία, πόλις ὀχυρωτάτη παρά τά σύνορα Λυκίας καί Παμφυλίας μεταξύ τῆς Φασηλίδος 
καί Ἀτταλείας, διαμφισβητουμένη ὡς αἰ παραμεθόριαι πόλεις ὑπό τῶν ἄνωθι ἐπαρχιῶν. 

10. Σύμβρα, πόλις μεσόγειος κειμένη κατά τόν Πτολεμαῖον (Γεωγ. Ὑφ. V, 3) περί τό ὅρος 
Κράγον, τῆς ὁποίας ἡ ταυτότης δέν ἐγνώσθη. 

11. Τένεδος, πόλις ἀκαθόριστος, ἀναφερομένη ὑπό μέν τοῦ Στεφάνου Βυζαντίου ὡς Λυκιακή 
ὑπό δέ τοῦ Ἀπολλοδώρου ὡς Παμφυλιακή. 
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Δ) Πολιτεία Κράγου

Πλήν τοῦ Λυκίων Κοινοῦ ὑπῆρχον καί σύνδεσμοι ἄλλων πόλεων, οἱ ὁποῖοι ὑπό τό κσθεστώς 
τῆς αὐτοτελείας καί αὐτονομίας ἤκμασαν καί προώδευσαν ἐπιζήλως. Μία τῶν αὐτονόμων πο-
λιτειῶν εἶναι ἡ περί τόν Κράγον συντέλεια. Ταύτης πρωτεύουσα ἦτο ἡ Κράγος, κειμένη ἐπί τοῦ 
ὁμωνύμου ὄρους πρός δυσμάς τοῦ Ξάνθου ποταμοῦ. Ἡ Κράγος ταυτίζεται πρός τά Σίδυμα, κατ΄ 
ἄλλους πρός τήν Ἀντιόχειαν ἐπί Κράγῳ, κατ΄ ἄλλους-ὅ καί τό πιθανώτερον- πρός τό τουρκοχώρι 
Γκιουρντέφ, ὅπου ἀρχαῖα ἐρείπια. Εἰς ἀρχαῖα νομίσματα φέρεται ὁμοσπονδία ὑπό τό ὄνομα ΛΥ-
ΚΙΩΝ ΚΡΑΓΟΣ. Εἰς ταύτην ἀνῆκαν αἱ πόλεις Διάς, Πάταρα, Τελμησσός, Πίναρα, Ξάνθος. Τόν 
σύνδεσμον τῶν πόλεων τούτων ὑπό τό ὄνομα «ἡ περί Κράγον συντέλεια» ἀναφέρουν ἐπιγραφαί 
τῶν Οἰνοάνδων. 

Ὁ Στράβων ἀναφέρει πόλεις κειμένας ὑπό τόν Κράγον, τήν ὁμώνυμον πόλιν, τήν Ἀρτύμνησ-
σον καί τά Πίναρα, ὁ δέ Πτολεμαῖος τάς πόλεις Ἄραξα, Κύδνα, Ξάνθον, Πίναρα, Σίδυμα καί 
Τλῶν ὡς ἐπί Κράγῳ κειμένας. Ἡ συμμαχία τῶν μεγάλων Λυκιακῶν πόλεων Ξάνθου, Πατάρων, 
Πινάρων, Τελμησσοῦ ὀφείλεται τό πλεῖστον εἰς σύμπτωσιν συμφερόντων καί καλῆς γειτονίας, ἡ 
ὁποία συνεργασία ἔδωκε τόνον καί ἰσχύν εἰς τό πολιτικόν των συγκρότημα, τό ὁποῖον δέν άπαρ-
τίζετο πάντοτε ἀπό τάς ἰδίας πόλεις. Ἡ Κράγος ἐπλήγη ὑπό σεισμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνέκοψαν τήν 
πρόοδον καί τήν πρωτεύουσαν ἐν τῷ κοινῷ θέσιν, καθώς καί τῆς γείτονος αὐτῆς Ξάνθου, ὧν τά 
ὀνόματα ἔφερον τά συμμαχικά νομίσματα. 

Μεταξύ τῶν πολισμάτων τοῦ κοινοῦ ἦτο ἡ πολίχνη Πύδναι (α) κειμένη μεταξύ τῶν ἐκβολῶν 
τοῦ Ξάνθου καί τοῦ Ἱεροῦ ἀκρωτηρίου. Οἱ Πυδναῖοι πλουτήσαντες διά τῆς ναυτιλίας ἐστόλισαν 
τήν πόλιν των μέ ἁξιόλογα μνημεῖα, τῶν ὁποίων τά ἐρείπια καθώς καί τό μεσαιωνικόν κάστρον 
σώζονται εἰς ἀνώνυμον ὅρμον, περίπου ἕξ μίλια Βορειοανατολικά τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ξάνθου. 
Ἴσως νά πρόκειται διά τόν ὅρμον Κύδνα τοῦ Πτολεμαίου. Ἄλλη πολίχνη ἀνήκουσα εἰς τόν σύν-
δεσμον Κράγου εἶναι τά Σίδημα. Αὔτη ἔκειτο οὐχί μακράν τῆς θαλάσσης καί τοῦ Κράγου, ἔνθα 
σήμερον τό χωρίον Δονδούρ-γάρ. Διατηροῦνται ἐρείπια τῆς πόλεως, σαρκοφάγοι μέ ἐπιγραφάς 
καί νομίσματα αὐτοκρατορικά καί συμμαχικά. 

1. Tελμησσός

Ἡ Τελμησσός εὑρίσκεται ἐπί τῆς Δυτικῆς παραλίας τῆς Λυκίας εἰς τόν μυχόν τοῦ Γλαύκου 
κόλπου, μέ ἀσφαλέστατον καί ὑπήνεμον λιμένα, εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ὁποίου κεῖται ἡ νησίς Λά-
γουσα. Ὁ λιμήν τῆς Τελμησσοῦ (Μάκρης) φαίνεται ὡς λίμνη μᾶλλον μέ στενήν εἴσοδον καί 
ἄνεμοι δέν ταράσσουν τά ἤρεμα νερά του. Παρά τόν ὡραῖον καί ἰχθυοβριχθύ λιμένα ἁπλοῦνται 
τέλματα, ἐξ ὧν καί τό ὄνομα Τελμησσός, ἀναδίδοντα ἀναθυμιάσεις. Ἡ θέσις τῆς ἀρχαίας πόλε-
ως ἦτο Βορειοανατολικά τῆς σημερινῆς Μάκρης ὅπου σήμερον τά περιβόλια καί ἕν μέρος τοῦ 
λιμένος, μέγα δέ μέρος αὐτῆς κατεχώσθη ὑπό τῆς ἰλύος τοῦ ποταμοῦ Γλαύκου καί εἰς τόν βυθόν 
τοῦ λιμένος. Ὀλίγα ἴχνη αὐτῆς φαίνονται, ἄλλα ἀποκαλύπτονται κατά τήν ἐκσκαφήν καί μόνον 
συστηματικαί ἀνασκαφαί θά φέρουν εἰς φῶς τήν πόλιν Τελμησσόν καί σημεῖα τῆς ἀκμῆς καί τοῦ 
πλούτου της. Ἐν γένει ἡ παλαιά πόλις εἶναι ἐν πολλοῖς κεκαλυμμένη πινακοθήκη, ἡ ὁποία ἀνα-
μένει τήν σκαπάνην τοῦ ἀρχαιολόγου διά νά ἀποκαλυφθῇ καί ἀποκαλύψῃ τά μυστικά καί τούς 
θησαυρούς της. 

Ἡ πόλις Τελμησσός ἐκτίσθη ὑπό τοῦ ὁμωνύμου ἥρωος Τελμησσοῦ. Οὗτος ἦτο υἱός τοῦ Ἀπόλ-
λωνος καί τῆς Θεμιστοῦς καί ἀδελφός τοῦ Γελεάτου. Καθώς μυθολογεῖται οἱ δύο ἀδελφοί ἔλαβον 
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χρησμόν ἔν Δωρίδι νά τραποῦν πρός ἀντίθετον ὁ εἷς τοῦ ἄλλου διεύθυνσιν καί νά κτίσουν πόλιν 
εἰς τά μέρη τῶν βωμῶν, ὅπου κατά τήν θυσίαν ἀετός θά ἥρπαζε τό κρέας. Οὕτω ὁ μέν Γελεάτης 
ἐτράπη πρός δυσμάς εἰς Σικελίαν καί ἐξ αὐτοῦ οἱ Γελεῶται ἤ Γελεοί, ὁ δέ Τελμησσός πρός ἀνα-
τολάς ᾤκησε τήν Τελμησσόν. 

Ἡ Τελμησσός διά τό ἐπίκαιρον τῆς θέσεως, τό εὐλίμενον αὐτῆς, τό εὔφορον τῆς φερωνύμου 
πεδιάδος της καί τήν ἔκτασιν τῆς ἐνδοχώρας, κατέστη μία τῶν ἰσχυρῶν καί ἀκμαίων πόλεων τῆς 
Λυκίας. Οἱ Τελμησσεῖς προώδευσαν μεγάλως εἰς τήν ναυτιλίαν, διαυλακώνοντες τήν Μεσόγειον 
καθ΄ ὅλας τάς διευθύνσεις καί προσκομίζοντες εἰς τήν πατρίδα των τά ἀγαθά τῶν ξένων χωρῶν. 
Παραλλήλως πρός τήν θάλασσαν καί ἡ γῆ ἔδιδε πλουσίως τούς καρπούς της, τούς ὁποίους τά 
πλοῖα τῶν Τελμησσέων μετέφερον καί ἐπώλουν εἰς ξένους λιμένας. Οὕτω θάλασσα καί ξηρά 
ἡμιλλῶντο ποία νά προσφέρει τά περισσότερα ἀγαθά εἰς τήν πόλιν. Τόν ἀποκομιζόμενον πλοῦτον 
διέθετον οἱ Τελμησσεῖς ὄχι μόνον πρός καλυτέρευσιν τῶν ὅρων τῆς ζωῆς, ἀλλά καί πρός στολι-
σμόν τῆς πόλεώς των. Ταύτην ἐκόσμησαν μέ πλῆθος περικαλλῶν μνημείων, τινά τῶν ὁποίων 
περισωθέντα ἀπό τούς σεισμούς καί τάς καταστροφάς τῶν ἐπιδρομῶν, οἷον θέατρον, σαρκοφά-
γοι, τάφοι ἐν βράχοις κ. ἄ. μαρτυροῦν τήν ἄνθησιν καί φιλοκαλίαν τῆς πόλεως καί πόσα ἀκόμη 
καλύπτει τό χῶμα, τά ὁποία μίαν ἡμέραν ἡ σκαπάνη τοῦ ἀρχαιολόγου θά ἀποκαλύψῃ. 

Ἡ ἀκρόπολις Τελμησσοῦ εἶναι ἐκτισμένη ἐπί μαστοειδοῦς λόφου, προστατεύοντος αὐτήν ἀπό 
οἱονδήποτε σημεῖον ἐπιθέσεως, τά δέ τείχη της ἐπισκευάσθησαν ὑπό τῶν Ἱπποτῶν τῆς Ρόδου 
κατά τάς ἀρχάς τοῦ ΙΔ αἰῶνος, ὁπότε ἡ Μάκρη περιῆλθεν εἰς τήν ἐξουσίαν των. Ὠχύρωσαν δέ 
τήν πόλιν, διά νά προστατεύσουν αὐτήν καί τά συμφέροντά των ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν πειρατῶν, 
τῶν λῃζομένων τήν Μεσόγειον μέ τάς νήσους καί τά παράλιά της. 

Ἡ Τελμησσός διετήρει μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος, τό ὁποῖον συνεβουλεύθησαν οἱ βασιλεῖς τῆς 
Φρυγίας, ὁ Κροῖσος καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Οἱ Τελμησσεῖς ἐφημίζοντο ὡς δεινοί μάντεις, ἱκα-
νοί τά πάντα νά ἐξηγήσουν. Ἄνδρες, γυναῖκες, παιδία εἶχαν τό χάρισμα τῆς μαντικῆς τέχνης καί 
ἦσαν μοναδικοί εἰς τήν ἐξήγησιν τῶν διοσημιῶν. Ἦσαν καί περίφημοι ἰχθυοσκόποι, δεχόμενοι 
εἰς τήν πόλιν των πλῆθος περιοίκων πρός μαντείαν ἐκ παρατηρήσεως τῶν ἰχθύων καί ἐπισκεπτό-
μενοι τάς γείτονας χώρας Ρόδον, Καρίαν, Πισιδίαν, Παμφυλίαν πρός ἐξήγησιν ονείρων, σημείων 
καί μαντείαν διά τῆς ἰχθυοσκοπίας. Κατά τόν Ἀρριανόν ὁ ἐκ Φρυγίας Γόρδιος, ἐνῶ ὤργωνεν, 
εἶδεν ἀετόν νά κάθεται ἐπί τοῦ ζυγοῦ τοῦ ἀρότρου του καί νά μην θέλῃ νά ἀπομακρυνθῇ ἐκεῖθεν. 
Ἀπορήσας διά τοῦτο μετέβη εἰς Τελμησσόν νά ἐρωτήσῃ τήν ἐξήγησιν τοῦ φαινομένου. Ἔξωθεν 
τῆς πόλεως συνήντησε μία κόρην φέρουσα ὑδρίαν καί εἰς ταύτην ἀνέφερε τό γεγονός. Ἡ ἐκ Τελ-
μησσοῦ μάντις συνεβούλευσε τόν Γόρδιον νά θυσιάσῃ εἰς τόν Δίαν ἐπί τόπου τοῦ σημείου. Ὁ 
Γόρδιος τότε παρακάλεσε τήν κόρην νά τόν ἀκολουθήσῃ εἰς τόν τόπον τῆς θυσίας, ὅπερ προθύ-
μως ἔπραξεν ἐκείνη. Τήν κόρην συνεζεύχθη καί ἀπέκτησε τόν Μίδαν, νέον, ὡραῖον καί γενναῖον. 
Τοῦτον ἀνδρωθέντα ἀνεκήρυξαν οἱ Φρῦγες βασιλέα των, ὅταν τόν εἶδον νά ἔρχεται εἰς τήν συνέ-
λευσιν ὁμοῦ μετά τῶν γονέων του καί τοῦτο, διότι οἱ Φρῦγες ἔχοντες μεταξύ των πολιτικάς διενέ-
ξεις καί ἐρωτήσαντες τό Μαντεῖον τῆς Τελμησσοῦ, ἔλαβον τόν χρησμόν, ὅτι ἅμαξα θά φέρει εἰς 
αὐτούς βασιλέα διά νά λύσῃ τάς διαφοράς των. Πράγματι, ὁ Μίδας, βασιλεύς γενόμενος, ἔφερεν 
ἡσυχίαν καί τάξιν εἰς τήν Φρυγίαν καί ἀφιέρωσεν εἰς τήν ἀκρόπολιν τήν ἅμαξαν μέ τόν Γόρδιον 
δεσμόν καί τόν περί αὐτοῦ χρησμόν, προσέφερε δέ εἰς τόν Δία θυσίας διά τόν ἀετόν πού ἔστει-
λε ὡς καλόν οἰωνόν. Τόν Γόρδιον τούτον δεσμόν ἔλυσε διά τῆς σπάθης ὁ Ἀλέξανδρος μέ ὅσην 
εὐκολίαν ἔλυσε καί ὁ Τελμησσεύς μάντης Ἀρίστανδρος τό ὄνειρον καί τά ἄλλα σημεῖα τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου καί μέ τήν ἰδίαν ἀκριβῶς ἑρμηνείαν, ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος θά ἐγίνετο βασιλιάς τῆς Ἀσίας. 

Τόν Ἀρίστανδρον, ἄνδρα μέ εὐρεῖαν καί διαυγῆ ἀντίληψιν, φιλοσοφημένον καί πρακτικόν 
συγχρόνως νοῦν καί μέ εὐθικρισίαν οὐχί τυχοῦσαν, δικαίως περιέβαλεν ὁ Ἀλέξανδρος μέ τήν 
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ἀπόλυτον πρός αὐτόν ἐκτίμησιν εὔνοιαν καί ἐμπιστοσύνην. Ὁ Ἀρίστανδρος διά νά ἐπιβληθῇ εἰς 
ἕνα Ἀλέξανδρον, ἦτο μεγάλης ἀξίας καί ἐπιβολῆς, ὥστε νά καταλάβῃ εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ἀλεξάν-
δρου-χωρίς ποτέ να κλονίσῃ τήν συμπάθειαν καί τήν πίστην του, οἵαν θέσιν εἶχεν ὁ Τειρεσίας 
παρά τοῖς Λαβδακίδαις καί ὁ Κάλχας παρά τοῖς Ἀτρείδαις τῶν ὁποίων αἱ ἑρμηνεῖαι τῶν ὀνείρων 
καί διαφόρων σημείων ἐθεωροῦντο ἀψευδεῖς καί ἀξιόπιστοι. 

Ἡ Τελμησσός ἔδωκεν εἰς τόν Μέγαν Ἀλέξανδρον πλήν τῆς ἀρίστης ἑρμηνείας τῶν ὀνείρων 
καί τῶν χρησμῶν, πλήν τοῦ ἀρίστου καί περιφημοτέρου τῆς ἐποχῆς του μάντεως καί φιλοσό-
φου Ἀριστάνδρου, καί ἕτερον τέκνο της-τόν Φαρνούχην γνώστην τῶν ἀνατολικῶν γλωσσῶν καί 
σπάνιον διερμηνέα. Ἡ Τελμησσός πλήν τῶν ἐκλεκτῶν ἀκολούθων τήν αὐλήν τοῦ Ἀλεξάνδρου 
ἀνέδειξε καί τόν ὀνομαστόν σοφιστήν καί γραμματικόν τοῦ 3ου π. χ αἰῶνος Δαφίταν, ἐπικρίνοντα 
τόν Ὅμηρον ἐπί ἀνακριβείαις καί σκώψαντα τήν Πυθίαν. 

Ἔχουσα ἡ πόλις τῆς Τελμησσοῦ ἰσχυρόν στόλον καί τά περί αὐτήν πολίσματα πάντοτε μέ τό 
μέρος της, συνειργάζετο μέ τάς γειτονικάς πόλεις Καρμυλησσόν, Δαίδαλα, Κράγον πρός ἴδιον 
ὄφελος καί προστασίαν τῶν συμμαχικῶν συμφερόντων. Δέν ἀπέκλειεν ὅμως καί τήν συμμαχίαν 
μέ τό Κοινόν τῶν Λυκίων, ὅταν τοῦτο ἐπέβαλλον τά πολιτικά συμφέροντά της. Εἰς ὅλην αὐτῆς 
τήν πολιτικήν σταδιοδρομίαν ἠκολούθει πολιτικήν καιροσκοπικήν. Εἰς τήν ἀρχαϊκήν ἐποχήν συ-
νεργάζετο πάντοτε μέ τήν Αἴγυπτον καί τήν Φοινίκην, ὁ δέ στόλος της μετέφερε ἀκωλύτως τά 
προϊόντα εἰς τούς δαφόρους λιμένας τῆς Μεσογείου μέ κέρδη ἀρκετά. Ὅταν οἱ Πέρσαι τῷ 545π. 
χ ὑπέταξαν τήν Λυκίαν, διησφάλισε τήν αὐτονομίαν της καί εἶδεν ὑπό τήν περσικήν κυριαρχίαν 
ἀσφάλειαν καί τάξιν καί τήν ἐμπορικήν της ναυτιλίαν τονουμένην καί προοδεύουσαν. Κατά τούς 
Περσικούς πολέμους ἔδωσε πλοῖα μέ πληρώματα καί ἔλαβε μέρος εἰς τήν ναυμαχίαν τῆς Σαλαμῖ-
νος, ὁπότε μέ τούς λοιπούς Ἴωνας ἔφεραν σύγχυσιν εἰς τόν περσικόν στόλον καί ἐβόηθησαν τούς 
Ἕλληνας νά νικήσουν τόν Ξέρξην. 

Μετά τούς Περσικούς πολέμους προσῆλθεν εἰς τήν Δηλιακήν συμμαχίαν καί συνέπραξεν μέ 
τόν Κίμωνα μέ πλοῖα καί πληρώματα εἰς τούς ἀπελευθερωτικούς κατά τῶν Περσών ἀγῶνας του. 
Ἔμεινε δέ μέχρι τοῦ 374 π. χ πιστή Ἰωνίς κόρη τῶν Ἀθηνῶν, συμπολεμοῦσα καί συμπράττουσα 
μετ΄ αὐτῶν, ὁπότε διά τῆς Ἀνταλκιδείου εἰρήνης περιῆλθεν καί πάλιν εἰς τήν ἐξουσίαν τῶν Περ-
σῶν μέχρι του 334 π. χ, ὅτε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔλυσε τά δεσμά καί τῆς ἐχάρισε τήν αὐτονομίαν 
της. Καθ΄ὅν χρόνον ἐπολέμει ὁ Ἀλέξανδρος διά νά καταλύσῃ τό Περσικόν κράτος καί νά φθάσῃ 
μέχρις Ἰνδιῶν, ἐκυβέρνα τήν Λυκίαν μέ πρωτεύουσαν τήν Τελμησσόν, ἐξ εὐνοίας πρός τόν Ἀρί-
στανδρον, ὁ Νέαρχος, εἰς τόν ὁποῖον ἔδωσαν πλοῖα καί πληρώματα οἱ Λύκιοι διά τόν ἀπό Ἰνδοῦ 
εἰς Εὐφράτην ἐξερευνητικόν πλοῦν. 

Καί υπό τούς Πτολεμαίους ἡ Τελμησσός ὑπήρξε πρωτεύουσα καί ὁρμητήριον τοῦ Αἰγυπτια-
κοῦ στόλου κατά τήν διάρκεια τῶν πολέμων μέ τούς Σελευκίδας, μία μάλιστα σωζομένη ἐπιγρα-
φή τῆς Τελμησσοῦ ἀναφέρει διοικητήν αὐτῆς τόν Πτολεμαῖον τόν Λυσιμάχου ἐπί τῆς βασιλείας 
Πτολεμαίου τοῦ Γ΄ τοῦ Εὐεργέτου. Ἡ Τελμησσός ἐπί τῶν Διαδόχων καί Ἐπιγόνων ἐδοκίμασεν 
πολλούς κυριάρχους, μεταπίπτουσα ἀπό τούς Πτολεμαίους εἰς τούς Σελευκίδας καί μετά τήν 
μάχην τῆς Μαγνησίας τῷ 189 εἰς τούς Ροδίους ὑπό τούς ὁποίους παρέμεινε μέχρι του 168 π. χ. 
Τῆς περιόδου ταύτης σώζονται χαλκά νομίσματά της καί συμμαχικά μετά τῆς γείτονος Κράγου. 

Κατά τήν Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν ἐδοκίμασε σχετικήν τάξιν καί ἀσφάλειαν, πλήν τῆς ἐποχῆς 
τῶν πειρατικῶν χρόνων ἐπί πολέμων Μιθριδάτου καί Ρωμαίων καί τῆς ἐποχῆς τῆς Γοτθικῆς ἐπι-
δρομῆς τοῦ 268 μ. χ, ὁπότε πειρατικά στίφη διήρπασαν αὐτήν. 

Κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον ἡ ναυτιλία τῶν Λυκίων καί ἱδία τῶν Τελμησσίων ἔφερεν ἀπό 
τήν θάλασσαν πολλά ὀφέλη, ὁπότε ὁ πλοῦτος, δῶρον τῆς εἰρήνης, ἔστησε τόν χρυσοῦν θρόνον της 
εἰς Τελμησσόν. Ὅταν δέ ὁ πληθυσμός τῆς Κύπρου μέ τήν ἀνόητον πολιτικήν τοῦ Ἰουστινιανοῦ 
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Β΄τοῦ Ρινοτμήτου ἠρημώθη, ἡ Τελμησσός ἐδέχθη μετά τῆς Κυζίκου τούς ἐκ Κύπρου πρόσφυγας. 
Καί ὅταν εἰς τούς κατόπιν χρόνους ἐπωκίσθη ἡ Κύπρος, Τελμήσσιοι ἀπώκησαν εἰς Λεμεσσόν τῆς 
Κύπρου καί ἔδωκαν εἰς αὐτήν τό ὄνομα τῆς πατρίδος των «Νέα Τελμησσός» καί ἐκεῖ μετέφεραν 
καί τήν φυτείαν τοῦ εἴδους τῆς ἀμπέλου, πού δίδει τόν ἐκλεκτόν οἶνον Τελμισσιακόν κατά τόν 
Πλίνιον καλούμενον, νῦν δέ κουμανταρία. Κατά τήν Βυζαντινήν ἐποχήν Τελμησσεῖς ἔκτισαν τήν 
παρά τήν Φαρτάκαιναν (Φερτέκι) κειμένην Τελμησσόν, κώμην Βορειοδυτικά τῆς Νίγδης. 

Ἡ Τελμησσός ἐπί τοῦ αὐτοκράτορος Ἀναστασίου τοῦ Α΄(491-518) τοῦ Δικόρου- διά τό δίχρω-
μον τῶν κορῶν τῶν ὀφθαλμῶν του- ἐκλήθη Ἀναστασιούπολις πρός τιμήν τοῦ αὐτοκράτορος. Ὁ 
Ἀναστάσιος ἐπιδαψίλευσε τήν φερώνυμον πόλιν μέ πολλάς προνομίας ναυτικάς καί ἐμπορικάς, 
κατέστησεν αὐτήν Πρωτεύυσαν τῆς ἐπαρχίας Λυκίας καί ἕδρα Μητροπολίτου. Πόθεν καί διατί 
ἡ αὐτοκρατορική εὔνοια; Ἀποθανόντος τοῦ Αὐτοκράτορος Ζήνωνος τοῦ Ἰσαύρου, κατώρθωσεν 
ἡ χήρα αὐτοῦ Ἀριάδνη νά ἀναγορευτῇ τῷ 491 ὑπό τῆς Συγκλήτου αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου ὁ 
εὐνοούμενος αὐτῆς Ἀναστάσιος καί νά αποκλεισθῇ τοῦ θρόνου ὁ ἀδελφός τοῦ Ζήνωνος Λογγῖνος 
κατά τοῦ ὁποίου γενική ὑπῆρχε δυσαρέσκεια. Ἀνελθών εἰς τόν θρόνον ὁ Ἀναστάσιος ἀντίκρυσεν 
εὐθύς ἀμέσως τήν στάσιν τῶν Ἰσαύρων, οἵτινες ἀπελέθεντες τῆς Κωνσταντινουπόλεως διά τήν 
πίστην της πρός τόν αὐτοκτάτορα, ἐλαφρύνας τούς φόρους καί ἄλλας εὐκολίας καί προστασίαν 
παρασχών εἰς τούς Λυκίους, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τούς Τελμησσεῖς, οἵτινες τιμῆς ἕνεκεν καί ἐξ εὐ-
γνωμοσύνης μετωνόμασαν τήν πόλιν των εἰς Ἀναστασιούπολιν. Ὑπῆρξε καί ἄλλη ἀφορμή, διά 
νά ἐκδηλώση τήν συμπάθειάν του πρός τούς Λυκίους ὁ Ἀναστάσιος. Κατ’ αὐτοῦ ἐκινήθη τῷ 514, 
διεκδικῶν τόν θρόνον ὁ στρατηγός Βιταλιανός. Οὗτος νικήσας κατά ξηράν τούς στρατούς τοῦ 
Ἀναστασίου, ἐπῆλθε μέ ἰσχυρόν στόλον κατ’ αὐτής τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀλλ΄ ὁ αὐτοκρα-
τορικός στόλος διά μιᾶς συσκευῆς τήν ὁποίαν ἐφεῦρεν ὁ Πρόκλος ὁ Λύκιος-πρόδρομος ἤ μᾶλλον 
ἐφευρέτης τοῦ περιφήμου ὑγροῦ πυρός τοῦ Καλλινίκου-κατέκαυσε τόν στόλον τοῦ Βιταλιανοῦ 
καί οὕτω ἔσωσε τόν κινδυνεύοντα θρόνον τοῦ Ἀναστασίου. Ἐξ εὐγνωμοσύνης λοιπόν πρός τόν 
Πρόκλον, τέκνον τῆς Λυκίας καί σωτήρα τοῦ θρόνου του, ὁ Ἀναστάσιος περιέβαλε τήν Λυκίαν 
μέ τήν αὐτοκρατορικήν ὑψηλήν του προστασίαν, οἱ δέ Τελμησσείς τήν πόλιν των μέ τό ὄνομά 
του, τό ὁποῖον δέν ἐκράτησεν ἐπί πολύ. Εὐθύς μετά τόν θάνατον τοῦ Ἀναστασίου ἔλαβε καί πάλιν 
τό ἀρχικόν της ὄνομα. 

Ἡ Τελμησσός ἐδοκιμάσθη πολλάκις ἀπό τάς ἐπιδρομάς τῶν Ἀράβων Συρίας, Κυλικίας, Κρή-
της, ἀπό τούς πειρατάς Τούρκους καί ἀπό τούς Ἑνετούς, οἵτινες τῷ 1122 ἐλεηλάτησαν καί κατέ-
λαβαν αὐτήν καί τότε τήν ἀφῆκαν, ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης ὁ Κομνηνός τῷ 1127 ἀναγκα-
σθείς ἐπεκύρωσε τάς προνομίας των. Κατά τό 1187 ὅλη ἡ Λυκία περιῆλθεν ὑπό τήν ἐξουσίαν τῶν 
Σελτσούκων Τούρκων τοῦ Ἰκονίου. Τότε οἱ λιμένες καί πρό παντός ἡ Τελμησσός ἦσαν φωλεαί 
πειρατῶν Τούρκων ληϊζομένων τάς νήσους καί τά παράλια μέχρι τῆς Ἀττικῆς καί ὁρμητήρια 
ὀχυρά διά τούς ἐπιδρομεῖς. Τότε πρώτην φοράν ἀναφέρεται ἡ Τελμησσός ὑπό τό ὄνομα Μάκρη. 
Τοῦτο πληροφορούμεθα ἀπό τά φιλολογικά κατάλοιπα τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μιχαήλ Ἀκο-
μινάτου τοῦ Χωνιάτου (1180-1204) ὁ ὁποῖος γράφει, ὅτι αἱ Ἀθῆναι καί τά παράλια τῆς Ἀττικῆς 
ἐδοκιμάζοντο ἀπό τάς ἐπιδρομάς τῶν πειρατῶν ὁρμωμένων ἀπό τά πειρατήρια νήσων καί Μά-
κρης καί διαρπαζόντων τά κτήνη, ἀνδραποδιζώντων τούς κατοίκους καί βλαπτόντων παντοίως 
τά κτήματα. Τό ὄνομα τοῦτο ἔφερεν ὡς ἐθνικόν προγενεστέρως ὁ ἡγούμενος τῆς ἐν Παλαιστίνῃ 
Μονῆς τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα Μάρκος ὁ Μακρηνός(1037-1113) καί μεταγενεστέρως ὁ 
στρατηγός τοῦ αὐτοκράτορος Μιχαήλ Η΄ τοῦ Παλαιολόγου -Ἰωάννης ὁ Μακρηνός (1257-1260). 

Ἡ Μάκρη κατά τάς ἀρχάς τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος (1307) κατελήφθη μετά τῆς Ρόδου, Δωδεκανήσου, 
Ἁλικαρνασσοῦ καί τοῦ Λυκιακοῦ Καστελλορίζου μετά τινων νήσων καί τῶν Πατάρων ὑπό τῶν 
Ἱπποτῶν τῆς Ρόδου. Οὗτοι ἐπεσκεύασαν τά τείχη τῆς ἀκροπόλεως Μάκρης καί τῶν ἄλλων πόλε-
ων διά νά ἐποπτεύουν καί προστατεύουν τάς κτήσεις καί τάς ἐμπορικάς ὁδούς ἀπό τούς Τούρκους 
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καί τούς πειρατάς. Ὑπό τῶν Ἱπποτῶν, παρέμεινε ἡ Μάκρη μέχρι τοῦ τέλους τοῦ 1522, ὁπότε ὁ 
Σουλτάνος Σουλεϊμάν ὁ Μεγαλοπρεπής κατέλαβε τήν Ρόδο καί κατέλυσε τό κράτος τῶν Ἱππο-
τῶν παρά τήν γενναῖαν ἀντίστασιν τοῦ τελευταίου Μαγίστρου Βελιέ Δελιλαδώρου. Πρός τούς 
Μακρηνούς ὁ Σουλεϊμάν ἐδείχθη σκληρός ὠς σημεῖον ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς τῆς πόλεως, 
τῶν διασωθέντων Μακρηνῶν καταφυγόντων εἰς τό Λεβήσι. Ἡ Μάκρη ἔμεινεν ἔρημος μέχρι τῶν 
χρόνων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, μετά τήν λήξιν τῆς ὁποίας ἤρχισε νά κατοικῆται. Ὁ λιμήν 
της ὅμως δέν ἔπαυσεν νά δέχεται πειρατικά πλοῖα πρός στάθμευσιν καί ἐμπορικά πρός φόρτωσιν 
τῶν ἐκλεκτῶν προϊόντων τῆς ἐνδοχώρας. 

2. Καρμυλησσός (Λεβήσι)

Ἡ Καρμυλησσός εἶναι πόλις τῆς Δυτικής Λυκίας, οὐχί μακράν τῆς θαλάσσης πρός τα νοτιοα-
νατολικά τῆς γείτονος Τελμησσοῦ, ἧς ὑπῆρξεν πάντοτε πολιτικόν ἐξάρτημα. Ἔκειτο εἰς τά κρά-
σπεδα τοῦ Ἀντικράγου πλησίον κοιλάδος πρός νότια αὐτῆς κειμένης, δενδροφύτου καί εὐοπώ-
ρου. Μετ’ αὐτήν ἐκτίνεται τό ὅρος Κράγος καί κατά Στράβωνα «περί τά ὄρη ταῦτα μυθεύεται τά 
περί Χίμαιρας». Τινές θέτουσιν ὡς τόπον τῆς Χιμαίρας τήν περιοχήν τῶν θειούχων λουτρῶν «λί-
τζα» τά ὁποῖα ἐξεπήγασαν ἀπό τήν ἔκρηξιν ἡφαιστείου. Κατ΄ ἐμέ ἡ χώρα, ἥν ἐλυμένετο ἡ Χίμαι-
ρα, εἶναι ἡ μεταξύ Ἅη Κατακαλμάζη καί τοῦ χωρίου Φαρέλις (Παραλίας) σεισμόπληκτος ὀρεινή 
περιοχή, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι ανήκει εἰς ἐσβεσμένον ἡφαίστειον. Τοῦτο ὑποστηρίζω, καθότι οἱ 
μῦθοι εἶναι πάντοτε συμβολικοί. Τό πῦρ τῆς Χίμαιρας συμβολίζει τήν λάβαν πού ἐξέρχεται ἀπό 
τόν κρατῆρα τό τρικέφαλον, τάς κορυφάς τοῦ ὄρους, οἱ ἀτμοί, πού ἐξήρχοντο τοῦ στόματος, τά 
νέφη πού σκεπάζουν τάς ἀπροσίτους κορυφάς καί ἡ Χίμαιρα τήν αἶγα πού μόνη αὐτή ἀνέρχεται 
καί πλησιάζει τά ἀπάτητα βουνά. Πράγματι εἰς τήν περιοχήν ταύτην μόνον αἶγες βόσκουν, τό δέ 
γάλα καί τό κρέας των νοστιμώτερα ἀπό τῶν ἄλλων μερῶν τῆς Λυκίας. 

Ἡ τοποθεσία τῆς ἀρχαίας Καρμυλησσοῦ ἦτο κατά τήν γνώμην μου οὐχί ἡ θέσις τῆς σημερι-
νῆς πόλεως Λεβησίου, ἀλλά ἀπέναντι ταύτης πρός τά τουρκοχώρια Ἀπόφορα-Ἀγᾶ Χωριό-Πελέ-
γκης-Κτιελεμιθάρι, προάστεια τοῦ Λεβησίου καί ὅπου εὑρίσκονται τάφοι ἀρχαῖοι καί σαρκοφά-
γοι μέ ἐπιγραφάς εἰς ἑλληνικήν καί λυκιακήν γλῶσσαν. Ἡ πόλη ἐπλήγει πολλάκις ἀπό σεισμούς, 
μεταβάλλοντας αὐτήν εἰς ἐρείπια, ἐξ ὧν ἀνέκυπτον θαλερώτεροι συνοικισμοί. Εἰς τούς πληττό-
μενους Καρμυλησσεῖς προσετίθεντο καί ἄλλοθεν πληθυσμοί, τούς ὁποίους εἵλκυσεν τό εὔφορον 
τῆς κοιλάδος καί τό γλυκύτατον κλῖμα. Ἡ πύκνωσις τοῦ πληθυσμοῦ ἐπεξέτεινε τήν πόλιν πρός 
τήν πεδιάδα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. Τοῦτο τεκμαίρεται ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀποκαλυ-
φθεισῶν ἐκκλησιῶν ἀπό τά ἀποκαλυφθέντα κατά τήν ἐκσκαφήν ἀντικείμενα κ. ἀ. 

Ἔναντι τῶν συνοικισμῶν τῆς Καρμυλησσοῦ καί μετά τήν κοιλάδα ὑψώνετο ἐπί λόφου ἡ 
ἀκρόπολις εἰς ἥν θέσιν τά σχολεῖα τοῦ Λεβησίου. Εἰς τόν λόφον ἦσαν τά Τείχη, ὁ Πύργος μέ τό 
Πορτίν, δηλαδή τό Κάστρο μέ τήν πύλην τῆς εἰσόδου του. Πύργοι, ἐν τοῖς ἀρχαίοις ὀχυροῖς, ὠνο-
μάζοντο τά δώματα, τά ὑπερβαίνοντα κατά μέτωπον καί ὕψος τό τεῖχος. Τούτων τό ὑψηλότερον 
μέρος ἐκαλεῖτο τύρσις ἐξ οὖ τό λατινικόν tuttis καί τό γοτθικόν turm καί οἱ φύλακαι αὐτῶν τουρ-
μάχαι. Ὑπῆρχαν καί μεμονωμένοι πύργοι σωζόμενοι ἀκόμα καί σήμερον πλησίον παρακτίων 
μερῶν πρός κατόπτευσιν καί ἄμυναν κατά τῶν πειρατικῶν ἐπιδρομῶν, ὁ Πύργος τῆς ἀκροπόλεως 
εἶναι τό ὑψηλότερον μέρος αὐτῆς. Τά τείχη τῆς ἀκροπόλεως εἶναι πελασγικά μέ ἀκατέργαστους 
λίθους καί ἄνευ συγκολλητικῆς ὕλης. Λείψανά των σώζονται εἰς τό νότιον μέρος τῆς ἀκροπόλε-
ως, ἐνῶ εἰς τά λοιπά σημεῖα οὑδέν ὕψωμα φαίνεται, ἴσως ἔχουν ἐπιχωματισθῆ ἤ καταστραφῆ διά 
τοῦ χρόνου καί τῶν σεισμῶν. Καί τοῦ Πύργου οὐδέν σημεῖον διακρίνεται, διότι ἔχουν ἐκτισθῆ ἐπ᾿ 
αὐτοῦ τό Λουϊζίδειον ἀρρεναγωγεῖον καί οἱκεῖαι τῶν ὁποίων τό ὑλικόν ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ. Ἐπί τοῦ 
Πύργου σώζονται ἐρείπια ναΐσκων, παρά τό Πορτίν δέ ἐρείπια τοῦ ἐπισκοπικοῦ κτίριου, ναΐσκος 
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ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ Ἅη Θαρανοῦ καί ἔναντι αὐτῶν σαρκοφάγος μέ ἐπιγραφήν εἰς τήν λυκιακήν καί 
τήν ἑλληνικήν. Περί τά τείχη, εἰς τά κράσπεδα τοῦ λόφου σώζονται παλαιαί οἰκοδομαί καθώς 
καί εἰς τόν Πύργον λοφίσκου ὅπου ὁ ναός τῶν Εἰσοδίων καί εἰς τήν θέσιν Καμάρα ἤρχιζον αἱ 
κῶμαι τοῦ Δήμου Καρμυλησσοῦ, διότι, κατά τήν γνώμην μου, ἡ Καρμυλησσός προχριστιανικῶς 
ἀπετελεῖτο ἀπό κώμας διασκορπισμένας αἱ ὁποῖαι ἡνώθησαν καί ἡπλώθησαν πρός τήν κοιλάδα. 

Ἡ Καρμυλησσός ἀπῳκίσθη ὑπό Πελασγῶν ἐκ Πελοποννήσου, οἱ ὁποῖοι περιτείχισαν τήν 
ἀκρόπολιν μέ τείχη καί ἐπεδόθησαν εἰς τήν καλλιέργειαν τῆς κοιλάδος. Οὗτοι ὁρμηθέντες ἐξ 
Ἄργους ἦλθον διά Λυκίας καί ᾤκησαν τήν Μυτιλήνην μέ οἰκιστήν τόν Ξάνθον, τόν Τριόπου, 
καί τήν περί τήν Τρωάδα Λυκίαν. Εἶναι ἴσως τό μόνον γραπτόν σημεῖον πού ὁμιλεῖ περί ἀποίκων 
Πελασγῶν εἰς Λυκίαν, τό ὁποῖον ἐπιβεβαιοῦσιν τά τείχη τῆς πόλεως κατά τήν τεχνοτροπίαν την 
πελασγικήν καί αἱ καταλήξεις των πόλεων -σσος, -ιδος και τό θέμα λυκ- πού εἶναι πελασγικά. 
Οἱ Πελασγοί, κατά τό σύστημά των, κατῴκουν εἰς κώμας, αὐξανομένας κατ΄ ἔκτασιν καί ἀριθ-
μόν ἀναλόγως τῆς οἰκονομίας τοῦ ἐδάφους. Οὗτοι ὡς γεωργοί καί κτηνοτρόφοι ἐζήτουν καλήν 
πεδιάδα νά καλλιεργήσουν καί βουνά νά βοσκήσουν τά ζῶα. Ταῦτα ἔδωσε εἰς αὐτούς ἡ γῆ τῆς 
Καρμυλησσοῦ, ὅπου ἵδρυσαν τάς πρώτας αὐτῶν κώμας, ἀρχομένας ἀπό τήν θέσιν Καμάρας καί 
ληγούσης εἰς τά Εὔκολα ἐν σχήματι τόξου ἐλλειψοειδοῦς. Ὅσο ἐπλήθαιναν οἱ κάτοικοι, ηὔξαναν 
καί αἱ κῶμαι, αἱ ὁποῖαι ἔκειντο ὅπου σήμερον τά τουρκοχώρια Πόφορα, Ἁγᾶ-χωριό, Πελτέκ. 

Ἡ Καρμυλησσός, καθώς ἅπασα ἡ Λυκία, εἶναι σεισμοπαθής. Πληγεῖσα πολλάκις ὑπό σεισμῶν 
εἶδε τάς κώμας της κατεστρεφομένας καί τόν πληθυσμόν της ἀραιούμενον. Ἀλλά καί πάλιν ἀνέ-
κυπτε διά τό εὔφορον τῆς κοιλάδος καί τό φιλόπονον τῶν κατοίκων της. Κατά τό 227 π. χ, ὅτε 
φοβεροί σεισμοί κατέστρεψαν τήν Ρόδον, ἀνατρέψαντες τόν Κολοσσόν της, τήν νῆσον Κῶ καί 
πολλάς τῆς Λυκίας πόλεις, ἐδοκιμάσθη καί ἡ Καρμυλησσός σκληρῶς, καθώς ἐπίσης τῷ 515 μ.Χ. 
Μετά τήν περίοδον τῶν σεισμῶν κατά τό 299 π. χ, ὅτε ὁ Λυσίμαχος κατέστρεψε τήν Λέβεδον 
ὑποχρεώσας τούς Λεβιδεῖς εἰς ἀειφυγίαν καί κατά το 686 μ. χ, ὅτε οἱ Κύπριοι διά τάς ἀραβικάς 
ἐπιδρομάς ἐζήτουν νέαν πατρίδα, ἐδέχθη κατά πᾶσαν πιθανότητα πρόσφυγας ἐκ Λεβέδου καί 
Λεμησσοῦ πρός πύκνωσιν τοῦ πληθυσμοῦ της, κατοικήσαντας εἰς ἰδιαίτερον συνοικισμόν ὡς 
συνήθως γίνεται διά τούς ἐπήλυδας, νά μήν συγκατοικοῦν μέ τούς ἰθαγενεῖς. Ἐδέχθη ἡ πόλις τῶν 
Καρμυλησσέων πρόσφυγας καί ἀπό τήν Λυκιακήν πόλιν Ἰδεβησόν-Λεβισό, οἱ ὁποῖοι κατῴκησαν 
εἰς τούς πρόποδας τῆς ἀπέναντι τῆς Καρμυλησσοῦ βουνοσειρᾶς μεταξύ ἀκροπόλεως καί Πα-
ναγιᾶς Πυργιώτισσας εἰς ἴδιον συνοικισμόν εἰς τόν ὁποῖον ἔδωσαν τό ὄνομα τῆς πατρίδος των 
Λεβησός-Λεβήσι. 

Οἱ Λεβησσεῖς εἰργάζοντο ὡς ἐργάται εἰς τά κτήματα τῶν Καρμυλησσέων, κατορθώσαντες 
διά τής φιλεργείας καί οἰκονομίας νά δημιουργήσουν στίς πλαγές τῶν πέριξ βουνοσειρῶν ἀγροι-
κίας, ὅπου σώζονται ἀγροτικοί οἰκίσκοι καί ἀποκαλύπτονται διά τῶν ἐκσκαφῶν γεωργικά ἐρ-
γαλεῖα, σκεύη, φουντάνες κ. ἄ. Οἱ Λεβησσεῖς ἄνθρωποι προοδευτικοί, δέν ἀφῆκαν ὀροπέδιον 
ἀκαλλιέργητον, δένδρα ἀνεμβολίαστα, μέρη ποτιστικά ἀνεκμετάλλευτα. Διά τοῦτο ἔχομεν περί 
τήν Καρμυλησσόν ἀγροικίας καί ἀγροτικούς συνοικισμούς. Τούς ὀρεινούς συνοικισμούς ἔκτιζον 
διά λόγους προνοίας καί ἀσφαλείας ἐν μέσῳ δένδρων, ἵνα μήν γίνωνται ὁρατοί εἰς τούς πειρατάς. 
Ὅταν δέ συνέβαινεν ἐπιδρομή κατέφευγον εἰς κρυψῶνας, τούς ὁποίους ἐπί τούτω παρεσκεύαζον 
καί τούς ὁποίους αὐτοί μόνον ἐγνώριζον. 

Καί οἱ Καρμυλησσεῖς ἡμιλλῶντο πρός τούς ἐπίλυδας. Πλήν τῆς γεωργίας ἐνήσκουν πολλά 
προσοδοφόρα ἐπαγγέλματα καί αἱ γυναῖκαι των τήν οἰκοτεχνίαν. Ἐπίνειον εἶχον τήν γείτονα Τελ-
μησσόν εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκον πολιτικῶς καί εἰς τήν ὁποίαν ἐπώλουν τά προϊόντα των. Τάς τέχνας 
μετέρχοντο εἰς τά ἀγροτικά χωρία τῆς ὑπαίθρου, ἀρκετά καρπούμενοι, ὅπου μετῴκησαν, ὅταν ἡ 
στενότης τῆς πατρίδος των δέν ἐπήρκει νά τούς ζήσῃ. Συνέβαινεν ἀκριβῶς ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν 
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μας διά τό Λεβήσι, τοῦ ὁποίου ὁ πληθωρισμός ἀνάγκαζε πολλούς τῶν κατοίκων νά ζητήσωσιν 
διέξοδον εἰς ἄλλους τόπους. 

Οἱ Καρμυλησσεῖς, ἀφοῦ ἔζησαν τήν καλήν ζωήν τῶν εὐτυχῶν ἡμερῶν τοῦ Βυζαντίου, ἐδο-
κίμασαν καί τήν πικράν ζωήν τῆς σκλαβιᾶς, τήν λύσσαν τῆς καταστροφῆς ἀπό τά ἄγρια στίφη 
τῶν Σελτζούκων Τούρκων. Τό πλεῖστον τῶν κατοίκων ἐσφάγη καί τά ὁστᾶ τῶν σφαγιασθέντων 
ἀνασύρει τό ὑνίον τοῦ ἀρότρου, ὅταν οἱ Λεβησιανοί ὀργώνουν τά ἀμπέλια των κάθε χρονιά. Δέν 
τελειώνει ἡ ἀνακομιδή διότι μεγάλη καί ἀφάνταστης ἀγριότητος ὑπῆρξεν ἡ σφαγή! Αἱ περιουσίαι 
πού μέ τόσους μόχθους ἐπί σειράν ἐτῶν ἀπέκτησαν, εὑρέθησαν εἰς τήν διάθεσιν τῶν κατακτη-
τῶν. Μερικοί ὅμως καί δή οἱ πλούσιοι καί κτηματίαι, διά νά περισώσουν ἑαυτούς, τά ἀξιώματα 
καί τά ἀγαθά των, ἐξώμοσαν καί παρέμειναν εἰς τάς κώμας τῆς Καρμηλησσοῦ, πού προαναφέ-
ραμεν. Ὅσοι περιεσώθησαν, ἀνοχῇ τῶν κατακτητῶν ἀπεσύρθησαν εἰς τόν συνοικισμόν Λεβήσι, 
ὅπου κατῴκησαν ἐργαζόμενοι εἰς τά κτήματα τῶν ἀγάδων Τούρκων. Οὗτοι ἤρχισαν σιγά-σιγά νά 
ἀποκτοῦσιν ἰδικήν των καλλιεργήσιμον γῆν καί περιουσίαν, ἐνασκοῦντες τάς τέχνας εἰς τά τουρ-
κοχώρια τῆς ὑπαίθρου. Οὕτως ἔζησαν προαγόμενοι εἰς τάς τέχνας καί τά γράμματα μέχρι τῶν 
χρόνων τῆς ἐκτοπίσεώς των ἀπό τήν γῆν τῶν πατέρων των, ἐξαναγκασθέντες ἀπό τάς θηριωδίας 
τῶν Τούρκων καί τήν σεμνότυφον δικαιοσύνην τῶν ἐμπόρων τῆς Εὐρώπης οἱ ὁποῖοι πωλοῦν καί 
σφάζουν τούς ἀνθρώπους ὡς κτήνη διά τά συμφέροντά των. Ὅσα ἀνωτέρω ἐξέθηκ στηρίζονται 
ἐπί παραδόσεων, αἱ ὁποῖαι δέν εἶναι καί τόσον αὐθεντικαί, ἔχουν ὅμως δόσιν ἀληθείας. 

Τά Εὔκολα καί ἡ πανήγυρις τήν τρίτην ἡμέραν τοῦ Πάσχα εἰς τά χωραφάκια. 

Εἰς τό δυτικόν μέρος τῆς πόλεως Καρμυλησσοῦ ἔκειτο ἡ ἀκροτελευταία κώμη αὐτῆς, ἡ κατ΄ 
εὐφημισμόν Εὔκολα καλουμένη. Τά Εὔκολα ἡπλώνοντο εἰς μικράν πεδιάδα πευκόφυτον σήμε-
ρον-ἀρχομένην ἀπό τοῦ σημείου, ὅπου τά Χωραφάκια καί λήγουσαν εἰς ἀπορρῶγα, ὅπου ἡ μονή 
τῶν Εὔκόλων. Ἀπό τά Χωραφάκια ξυλεύονται καί ἀνθρακεύονται οἱ κάτοικοι τοῦ Λεβησίου καί 
τοῦ γειτονικοῦ τουρκοχωρίου Κελεμιθάρι. Κατά τήν ἐκσκαφήν τῆς πεδιάδος εἰς μέγαν βάθος καί 
ἔκτασιν ἀποκαλύπτονται ἐρείπια ἀγροτικῶν οἰκιῶν, σκεύη καί ἄλλα ἀγροτικά ἐργαλεῖα. Πλησίον 
τῆς Μονῆς, πρός τό νοτιοανατολικόν μέρος αὐτῆς ἀπεκαλύφθησαν ἐρείπια χριστιανικοῦ ναοῦ 
καί ἡ εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἀρίστης τέχνης. Πρό τῆς καθόδου εἰς τήν Μονήν ὑπάρχει τό ναΐδριον 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου εἰς τό ὁποῖον οἱ ἐπισκεπτόμενοι ἀνάπτουν κεράκι μέ τήν ἔκκλησιν «Ἅγι 
μου Λευθέρη μου λιφθέρωσέ μου καί Εὔκολα ηὐκόλυνέ μου, ναρθῶ μέ τό μωρό μου ν΄ ἀνάψω τό 
κηράκι σου». Οἱ ἀσθενεῖς καί ἰδίως ἐξ ἐλονοσίας κατά τήν μετάβασίν των εἰς τά Εὔκολα κόπτουν 
τεμάχιον ἀπό τό φόρεμά των καί τό δένουν εἰς τό κλωνάρι θάμνου μέ τήν ἰδέαν, ὅτι δένουν καί 
τήν ἀρρώστεια καί οὕτω ἀπαλλάσονται αὐτής. Πολλάκις ἡ ὑποβολή ἔχει τήν εὐεργετικήν ἐπίδρα-
σίν της μαζί μέ τό μυροβόλο ἀέρι καί ἄλλα ψυχολογικά αἴτια. 

Τά Εὔκολα ὡς τοποθεσία εἶναι ἀξιόλογος, ἱκανοποιοῦσα πάντα φυσιολάτρην καί τοῦ ὡραίου 
θαυμαστήν. Ἡ κατάβασίς των ἀπό μικρά πλαγιά εἶναι ριψοκίνδυνος. Εἰς τό μέσον τῆς πλαγιᾶς 
εἶναι μικρόν ἔσωμα γῆς, ὅπου οἰκίσκοι ὡς ξενῶνες διά τούς προσκυνητάς, κῆπος μέ ὀλίγες συ-
κιές, κλήματα καί λουλούδια καί πηγή μέ νερό δροσερό μικρᾶς σκληρότητος, σταλακτῖται καί 
σταλαγμῖται καί κάτωθεν ἁπλώνονται σχισμαί ἀπότομοι, ὅπου εἰσέρχονται μέ βόμβον τά ἄγρια 
κύματα. Ἀντικρύ ἁπλώνεται ἡ νῆσος τοῦ Ἡλίου, ἡ Ρόδος, τῆς ὁποίας τό μεγαλειῶδες θεαματικόν 
ἡλιοβασίλεμα μέ τάς ἰριδικάς ἀποχρώσεις τῶν ἀκτίνων καί τό στροβίλισμα τοῦ φωσφορίζοντος 
φανοῦ τῆς νήσου κινοῦν τήν ἔκστασιν καί θαυμασμόν τοῦ θεατοῦ. 

Ἀριστερᾷ τοῦ βράχου τῶν σταλακτιτῶν ὑπάρχει βράχος κρημνώδης, ἔχων εἰς τό γυμνόν 
στῆθος του σπήλαιον. Τό σπήλαιον τοῦτο καί πλεῖστα παρόμοια, τής περιφερείας Καρμυλησ-
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σοῦ θά ἦσαν προϊστορικῶς τόποι λατρείας τῶν Πελασγῶν, ὅπου συνήθιζον νά προσφέρουν τάς 
θυσίας, διότι ναούς ἰδιαιτέρους καί ξόανα δέν εἶχον. Ὁ κρημνώδης οὗτος βράχος τῶν Εὐκόλων, 
Πετραχός ὡς ἐκαλεῖτο, ἔνθα ἐλατρεύετο ὁ Κρόνος καί ἐλαξεύετο τό ἱερόν του, ἡ προσωνυμία τῶν 
καλογήρων τῆς μονῆς τούς ὁποίους προσεφώνουν μέ τήν προσωνυμίαν των-ὁ Πατραχός καλόγη-
ρος- καί ἡ θέσις τοῦ σπηλαίου τοῦ βράχου ἔναντι τῆς Ρόδου, ἔνθα ἑωρτάζοντο τά Κρόνια, ἄγουν 
ἡμᾶς εἰς τήν γνώμην, ὅτι τό σπήλαιον ἐπί βράχου ἦτο εἰς προελληνικήν ἐποχήν ἱερόν τοῦ Κρόνου 
τῆς περί αὐτό Πελασγικῆς κώμης καί ὅτι εἰς χριστιανικούς χρόνους φιλερημῖται μετέτρεψαν αὐτό 
εἰς λαξευτόν ἐκκλησάκι, τήν δε θέσιν εἰς μονύδριον ἤ σκήτην. 

Τό ἐκκλησάκι λελαξευμένον ἐπί βράχου ἦτο ἐπ΄ ὀνόματι τῶν Ταξιαρχῶν καί ἀνήρχετο τίς εἰς 
αὐτό διά κλίμακος, ἧς αἱ βαθμῖδες ἐλαξεύθηκαν ἐπί πέτρας μέ μεγάλην ἐπιμέλειαν καί τέχνην. 
Τό ἐκκλησάκι τῶν Εὐκόλων κατ΄ ἔθος βυζαντινόν, ἐλειτουργεῖτο τάς Κυριακάς τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, καθ΄ ἅς ἐκκλησιάζοντο πολλοί προσκυνηταί Λεβησίου-Μάκρης. Ἤρχοντο ὡς 
φαίνεται κατά τήν λαμπράν αὐτήν ἐποχήν τοῦ ἔτους, τήν Ἄνοιξιν, ὅτε ἡ φύσις ἐνδύεται τήν 
ἑορτάσιμον στολήν καί προβάλλει τήν μεθυστικήν εὐμορφιάν της, νά δοξάσουν τόν μεγάλον 
ζωγράφον καί Δημιουργόν καί νά ἀπολαύσουν μιάς ἡμέρας εὐχάριστον ζωήν διασκεδάζοντες τήν 
ἀνίαν τῆς μονοτόνου ζωῆς των. 

Ἀφοῦ ὡς Χριστιανοί ἱκανοποίουν τήν πνευματικότηταν τῆς ψυχῆς των μέ τήν παρακολούθη-
σιν τῆς Θείας Λειτουργίας καί τήν ἐπισκόπησιν παντός, ἑλκύοντος τήν περιέργειαν καί προσοχήν, 
ἐτρέποντο κατόπιν πρός ἰκανοποίησιν τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ζωῆς καί ἀπόλαυσιν τῶν θελγήτρων 
της. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἡστιῶντο κατά συγγενικάς, γειτονικάς καί φιλικάς ὁμάδας, 
διεσκέδαζον ἐν ἄσμασι καί χοροῖς ἄνευ παροινιῶν καί παρεκτροπῶν, σεβόμενοι ἑαυτούς καί 
ἀλλήλους. Ἐδρόσιζον τήν δίψαν των εἰς διυλισμένον εὔγεστον νερό, πίπτον διά σταλακτιτῶν εἰς 
δεξαμενήν, πέριξ τῆς ὁποίας ἐσχηματίζοντο σταλαγμῖται. Μετά τήν πνευματικήν καί οἰκογενει-
ακήν ἑστίασιν ἐτρέποντο εἰς ἐπεξεργασίαν καί ἀπόλαυσιν τῆς μητρός φύσεως, ἀνεξαντλήτου εἰς 
ζωηράς ὡραίας εικόνας καί τῶν παρακειμένων ὡραίων τοπίων, ὅπου τά ἐρείπια τῶν ἐκκλησιῶν 
Παναγίας καί Ἁγίου Γεωργίου. Περί τό δειλινόν ἐπέστρεφον πεζῇ εἰς τήν πόλιν Λεβησίου κα-
ταμαγευμένοι ἀπό τήν διαδρομήν, τήν προσευχήν καί τήν διασκέδασιν τῆς Κυριακῆς, ἵνα τήν 
ἑπομένην πλήρεις χαρᾶς, εὐαρέστων συναισθημάτων καί εὐρωστίας ριφθῶσιν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς 
βιοπάλης ἐν ἀναμονῇ τοῦ Πάσχα. 

Τήν τρίτην ἡμέραν τοῦ Πάσχα ἐγένετο μεγάλη πανήγυρις εἰς τά Εὔκολα. Ἀπό πρωΐας μετέ-
βαινον ἔφιπποι καί πανοικεί οἱ προσκυνηταί ἐκ Λεβησίου καί Μάκρης προηγουμένων κατά ζεύγη 
τυμπανιστοῦ καί αὐλητοῦ. Ἐστάθμευον εἰς τά χωραφάκια, τόπον πανηγύρεως, ὅπου ἔστηνον 
τάς σκηνάς των καί ἡτοίμαζον τά τῆς ἑορτῆς. Μετά τό πρόγευμα, οἱ περισσότεροι ἐπεσκέπτο-
ντο τήν μονήν τῶν Εὐκόλων, ἐπροσκύνουν, ἔπιναν τό ἁγίασμα, ἐδροσίζοντο μέ τήν μυροβόλον 
ἀτμόσφαιραν τῆς διαδρομῆς, τήν θαλασσίαν αὔραν καί τό πανόραμα πού ἡπλώνετο πρό τῶν 
ὀφθαλμῶν των καί μετά τό τονωτικόν αὐτό τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος λουτρόν ἐπέστεφαν εἰς 
τά Χωραφάκια. 

Ἐκεί διασκέδαζον καθ΄ ὅλην τήν ἡμέραν ἐν οἰκογενειακῷ καί φιλικῷ κύκλῳ μέ τραγούδια 
ἐπιχώρια καί χορούς. Ἐπιστέγασμα τῆς πανηγύρεως ἦτο κοινός χορός τῶν ἑορταστῶν, ὁ κύκλιος 
χορός (σούστα) ὁπότε τό γλέντι ἔφθανεν εἰς τό ζενίθ καί τά ἄσματα ἀντιλαλοῦσαν εἰς τίς γύρω 
λαγκαδιές. Παλαιότερον διεξήγοντο καί ἀγῶνες ἱππασίας, δρόμου, ἀκοντίου, πάλης. Ἡ πανή-
γυρις ἐγέννετο καί πρό τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως καί ὡς ἔλεγαν οἱ γεροντότεροι τό ἔθιμον 
ἔφτανε μέχρι τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς. 

Τό ἐκκλησάκι τῶν Εὐκόλων ἦτο γυμνό ἀπό ἔργα τέχνης, οἷα στολίζουν ἄλλας ἀρχαίας ἐκ-
κλησίας. Δέν ἦτο οὔτε μονή, οὔτε ἄλλο τι πού χαρακτηρίζει τούς χρόνους τοῦ ἐντόνου καλογη-
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ρισμοῦ, ἀλλά κατά τήν γνώμην μου, ἦτο ἀπομονωτήριον, ὅπου παρέμειναν ἄνθρωποι, ζητοῦντες 
τήν ψυχικήν ἠρεμίαν ἐν τῇ μονώσει. Μετά τήν ἐπανάστασιν, ἐπί ὁλόκληρον ἑκατονταετίαν δέν 
ἐμόνασαν συστηματικά καλόγεροι ἐν τῇ σκήτη, εἰ μή τρεῖς ἀλληλοδιαδόχως, ψευδοκαλόγεροι 
κερδοσκόποι χωρίς καμμίαν ἀνωτέραν ἔξαρσιν. Περί τά μέσα τῆς ΙΘ ἑκατονταετηρίδος ἐμόνασεν 
ὁ Νικόλαος, ἀγνώστου προελεύσεως, ὅν κατά τάς διαδόσεις ἐβάρυνεν ἔγκλημα, ζητῶν ἐν τῇ μο-
νώσει τήν γαλήνην. Μετά τοῦτον ὁ Ἀθανάσιος, μοναχός τοῦ Ἁγίου ὄρους, ζητήσας, τίς οἶδε, τήν 
σωτηρίαν του δια τῆς προσφυγῆς εἰς τήν μόνωσιν. Οὗτος προσέφερε κάποιαν ὑπηρεσίαν εἰς τήν 
μονήν, ἐπισκευάσας τήν κλίμακα καί τό ναΐδριον, κτίσας κελλία πρός φιλοξενίαν τῶν προσκυνη-
τῶν καί διδάξας τήν κατασκευήν ξυλανθράκων. Τρίτος καλόγερος καί τελευταῖος ἐχρημάτισεν ὁ 
Διονύσιος, ἁγιορείτης μοναχός, ὀκνηρότατος, ζῶν ἐξ ἐπαιτείας καί οὐδέν ὑπέρ τῆς μονῆς πράξας. 
Καλόγεροι λεβησιανοί ἤ καλογρηές δέν ἐγένοντο ποτέ. Ὅλοι ἐνήσκουν τήν ἐν τῇ κοινωνία ἠθι-
κήν κατά Χριστόν δρᾶσιν καί ἀπέφευγαν τόν στεῖρον καί ἀδρανῆ καλογηρισμόν. 

Νησί Ἁη Νικόλα-Καρατζόρανι

Νοτιοδυτικῶς τῆς Καρμυλησσοῦ κεῖται τό νησί τοῦ Ἅη-Νικόλα. Τοῦτο χωρίζεται ἀπό τήν 
ἀπέναντι ἀκτήν διά στενωτάτης θαλασσίας λωρίδος, ἡ ὁποία κατέκλυσε τόν στενώτατον λαιμόν 
πού ἥνωνε τήν ξηράν μέ τήν ἄλλοτε χερσόνησον. Τοῦτο συνέβη ἐκ σεισμῶν εἰς ἱστορικήν ἐπο-
χήν ἀπροσδιόριστον, πιθανῶς κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, τεκμαιρόμενον ἀπό τό πλῆθος 
τῶν μαρμαρίνων οἰκοδομῶν, διακρινομένων καί σήμερον εἰς τόν βυθόν τῆς θαλάσσης. Τό νησί 
συνδέεται μέ τήν ἀπέναντι ἀκτή διά γεφύρας λιθίνης, ἧς τά ἴχνη διακρίνονται καί διά τῆς ὁποίας 
μετέβαιναν οἱ νησιῶται εἰς τήν ἀπέναντι ἀκτήν ὅπου εἶχον τά ἀγροκτήματά των. Ἀποβάθρα καί 
επίνειον τῶν Ἁηνικολαϊτῶν ἦτο ἡ Κεράμια, ὅπου ὑπάρχουν σημεῖα κατοικηθείσης κώμης καί 
ὅπου κατά τήν ἐκσκαφήν τῶν χωραφιῶν ἀνευρίσκονται στέρνες, σκεύη, σκελετοί καί ἐρείπια 
μικροοικοδομῶν. 

Οἱ Ἁηνικολαΐτες ἦσαν ἐπί τό πλεῖστον ναυτικοί προσκομίζοντες διά τῆς ὑγρᾶς ὁδοῦ πλούτη 
εἰς τό νησί των καί ἀποτελοῦντες μετά τῶν παράλιων Λυκείων τά πληρώματα τοῦ στόλου τῶν 
Κιβυρραιωτῶν. Ὑπέφεραν καί αὐτοί, ὡς ὅλα τά παράλια τῆς Λυκίας, ἀπό τάς ἐπιδρομάς τῶν 
Ἀράβων καί Τούρκων, ζητοῦντες καταφυγήν καί σωτηρίαν εἰς τό Λεβήσιον, ὅπου καί συγγενεῖς 
εἶχον καί κτήματα. Μέ τους Λεβησιανούς οἵ νησιῶται εἶχον ὄχι μόνον φιλικούς καί συγγενικούς 
δεσμούς καί ἐμπορικάς σχέσεις ἀλλά καί κοινάς ἑορτάς καί πανηγύρεις. Τήν τρίτην τοῦ Πάσχα 
καί τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου εἰς Λεβήσι καί ἄλλας ἑορτάς τοπικάς εἰς τό νησί συνδι-
ασκέδαζον καί ἑώρταζον ὡσεί εἰς κοινήν πανήγυριν. 

Κατά τάς ἀρχάς τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος περιῆλθε τό νησί τοῦ Ἁη-Νικόλα εἰς τούς Ἱππότας τῆς Ρόδου, 
οἱ ὁποῖοι τό εἶχον σκοπιάν, διά νά ἐποπτεύουν τάς κινήσεις τῶν πειρατῶν Τούρκων καί ὁρμη-
τήριον, διά να προστατεύουν τά ἐν τῷ Αἰγαίῳ ἐμπορικά συμφέροντά των. Ἴχνη τῆς κυριαρχίας 
τῶν Ἱπποτῶν εἶναι τά σωζόμενα εἰσέτι δημόσια κτίρια- τό μέγαρο τοῦ ἄρχοντος- ἡ ἀγορά--χαλκᾶ 
νομίσματα-σκεύη-πήλινα ἀγγεῖα-πίθοι-ναΐδρια καί οἱ ναοί τῶν Ταξιαρχών καί Ἁγίου Νικολάου. 
Εἰς τούς ναούς τούτους μετέβαινον ἱερεῖς τοῦ Λεβησίου μετά πασχόντων σεληνιασμόν καί ἄλλα 
νευρικά καύ ψυχικά νοσήματα καί ἐτέλουν ἐννεαημέρους ἀγρυπνίας, καθ’ ἅς ἀπεῖχον πάσης βρώ-
σεως πλήν ὀλίγου ἄρτου μέ ἐλαίας καί ὕδατος. Πολλάκις ἐσημειοῦντο θεραπεῖαι τῶν σεληνιαζο-
μένων κινοῦσαι τόν θαυμασμόν καί τονοῦσαι τήν θρησκευτικότητα τῶν Λιβησιανῶν. Τοιαύτας 
ἰάσεις ἐπέτυχε ὁ πάπα-Κωνσταντής ἐν προσευχαῖς καί νηστεῖαις κατά τό Ευαγγέλιον. Εἰς τό νησί 
μετέβαινον κατά τήν Καθαράν Δευτέραν καί τάς ἡμέρας τοῦ καλοκαιριοῦ ἐκδρομάς πρός ἁλιείαν, 
κυνήγιον, γλέντι καί ἀπόλαυσιν τοῦ θαλασσινοῦ ἀέρος. 
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Τό νησί ἠρημῴθη ἀπό κατοίκους ἕνεκα τῶν συχνῶν ἐπιδρομῶν τῶν πειρατῶν. Τά τελευταία 
ἀνθρώπινα λείψανα ὀλίγων ἁλιέων καί βοσκῶν ἐγκατέλειψαν τό πάτριον ἔδαφος κατά το 1788, 
διότι ἐτροφοδότησαν τόν στόλον τοῦ Λάμπρου Κατσώνη, ὅταν ἐξεπόρθησε τά κάστρα τοῦ Κα-
στελλορίζου καί τῆς ἀπέναντι Λυκιακῆς ἀκτῆς. Τότε ἐκ φόβου ἐκδικήσεως τῶν Τούρκων ἐγκατέ-
λειψαν τό νησί των καί κατέφυγαν εἰς τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἤ κατά παράδοσιν εἰς τήν Κάρπαθον 
ὑπό τοῦ Λάμπρου Κατσώνη. 

Δυτικώτερον τῆς νησῖδος Ἅη Νικόλα κεῖται τό Καρατζόρανι μέ ἀσφαλῆ ὁρμίσκον καί ἀρκε-
τόν καλλιεργήσιμον τόπον. Τό Καρατζόρανι ἦτο τιμάριον ἑνός ἐκ τῆς ἀρχοντικῆς οἰκογενείας 
Καρατζᾶ, ὁ ὁποῖος δι΄ἄγνωστον λόγον ἔφυγεν ἐκ Τραππεζοῦντος εἰς Καραμανίαν. Γόνος ταύτου 
μετά τήν κατάλυσιν τοῦ κράτους τῶν Καραμανιδῶν Τούρκων ὑπό τοῦ Μωάμεθ τοῦ κατακτητοῦ 
κατέφυγεν εἰς Κωνσταντινούπολιν καί ἔδωκεν εἰς τό δουλεῦον γένος ἐκλεκτά τέκνα- Μ. Διερμη-
νεῖς, Πατριάρχης, Ἡγεμόνες. Ἕτερον μέλος τῆς οἰκογενείας, προερχόμενον ἀπό τό Φερτέκι-τίς 
οἶδε διά ποίους λόγους-προσέφυγεν εἰς Λεβήσι ὅπου ἔλαβεν ὑπό τήν κατοχήν καί νομήν τό Κα-
ρατζόρανι, ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ Καρατζᾶ ὅπερ ἑρμηνευόμενον Καρατζᾶ δίκιο. Ἀπόγονοι τῆς 
πολυκλάδου οἰκογενείας τῶν Καρατζάδων σώζονται σήμερον, διακρινόμενοι διά τήν σωματικήν 
ρώμην καί τό ἀνδρικόν παράστημα. Οἱ Καρατζάδες ἐνίκων πάντοτε εἰς τήν πάλην, ἀγώνισμα 
τῶν Λεβησιανῶν κατά τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου. Ἦσαν φημισμένοι παλαισταί, κα-
λούμενοι εἰς τά χωρία τῆς ὑπαίθρου Λυκίας, Καρίας, Παμφυλίας, Πισιδίας, διά νά λάβουν μέρος 
εἰς τούς ἀγῶνας πάλης, πού ἐλάμβανε χώραν εἰς τούς γάμους τῶν Τούρκων. Εἰς τούς νικῶντας 
ἐδίδοντο βραβεῖα νίκης- χαλιά-ζῶα-χρήματα καί ἄλλα εἴδη, εἰς τόν δέ πρωτοπαλαιστήν ὁ ὁποῖος 
μέ τήν νίκην του ἔκρινε τόν ἀγῶνα, ἐδίδετο τό πρωτάθλημα, ζεῦγος βοδιῶν ἤ ἵππων. 

Περδικίαι (Σύμπολου)

Αἱ Περδικίαι κατά τόν «Σταδιασμόν τῆς Μεγάλης Θαλάσσης» εἶναι πόλις καί λιμήν τῆς Λυ-
κίας, ἀπέχουσα ἐξ ἴσου κατά πεντήκοντα σταδίους ἀπό τῆς Καλαβαντίας καί Κισσιδῶν. Κατά 
τόν Στέφανον Βυζάντιον «τά Περδίκια οὐδετέρους, χώρα καί λιμήν τῆς Λυκίας, τό ἐθνικόν Περ-
δικι-εύς». Αἱ Περδικίαι ταυτίζονται μέ τόν σύγχρονον λιμένα Σύμπολου, ἡ Καλαβαντίς μέ τό 
Γεντί-μπουρούν δυτικώτερον τερματισμόν τοῦ ὅρους Κράγου καί αἱ Κισσίδαι πρός τό Κάβο-Ἄ-
γκιστρο. Τό ὄνομα τῆς ἀρχαίας πόλεως Περδικιῶν, διεφύλαξεν ὁ ἔν τῇ θέσει ταύτης σωζόμενος 
ναΐσκος-Παναγιά τῆς Περδικιᾶς» ὅν ἀνεκαίνισεν ἰδία δαπάνη ὁ Χριστόδουλος Κωστούλης Μαυ-
ρίκος. Ἡ πόλις, ἴσως ἔλαβε τό ὄνομά της ἀπό τό πλῆθος τῶν περδίκων αἱ ὁποῖαι καί σήμερον 
ἑλκύουν κατά τό φθινόπωρον ἑσμόν ἐρασιτεχνῶν κυνηγῶν. Σύμπολον (Symbolo) δέ ὠνομάσθη 
κατ΄ ἐμέ ἀπό ξένην τινά παροικίαν. Τοιαύται κοινότητες ἱδρύοντο κατά τούς βυζαντινούς χρόνους 
ἐπί τῶν Κομνηνῶν εἰς τάς παραλίους πόλεις ἀπό τά διάφορα ναυτικά κράτη-Βενετία-Γένουα-Πί-
ζα κ. ἄ. χάριν τῶν ἐν Ἀνατολῆ ἐμπορικῶν καί οἰκονομικῶν συμφερόντων αὐτῶν, ἔλαβε δέ τό 
ὅνομά της ἀπό τήν ἑλληνικήν λέξιν «ἐράνους» (Symbolo) οἱ ὁποῖοι ἐγένοντο ἀπό τῆς ὁμηρικῆς 
ἐποχῆς διά τά συμπόσια μεταξύ τῶν συμποσιαζόμενων. 

Καί εἰς τούς μεταγενέστερους χρόνους ἱδρύοντο ὀργανώσεις αἱ ὁποῖαι διωργάνωναν φιλικάς 
συναντήσεις καί συμπόσια διά κοινῆς εἰσφορᾶς τῶν συνευωχουμένων. Ἀργότερον ἐν Ἑλλάδι αἱ 
παροικίαι τῶν ξένων ἵδρυον τοιαύτας ὀργανώσεις ὑπό τό ὄνομα Symbolo διά τούς ἐράνους πού 
ἐγίνοντο μεταξύ τῶν μελῶν. 

Τά Περδίκια ἐν σχέσει πρός τήν Καρμυλησσόν εὑρίσκονται εἰς ὡριαίαν ἀπόστασιν αὐτῆς. Ὁ 
λιμήν τῶν Περδικίων (Σύμπολου) εἶναι εὐρύς, ἀσφαλής καί σχεδόν κυκλοτερής μέ στενήν εἴσο-
δον, μή διακρινόμενη ἀπό τούς παραπλέοντας. Ὁ λιμήν ἀσφαλῶς θά ἐχρησίμευεν ὡς ναύσταθμος 
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κατά τά ἔτη τῆς ναυτικῆς ἰσχύος τῶν Λυκίων καί κατά τούς χρόνους τῆς ἀκμῆς τοῦ Βυζαντίου, 
ὅτε ὁ στόλος τῶν Κιβυρραιωτῶν προστάτευε αὐτό ἀπό τάς ἐπιδρομάς τῶν Ἀράβων. Θά ἐχρησί-
μευεν ἐπίσης ὡς καταφύγιον καί ὁρμητήριον τῶν ἑκάστοτε πειρατῶν. Εἰς τόν λιμένα Σύμπολον 
θά ἐποδίζοντο τά ταξιδεύοντα πλοῖα κατά τάς τρικυμίας τοῦ πολυκυμάντου Λυκίου πελάγους. 
Ἐν γένει ὁ λιμήν τῶν Περδικίων ἦτο ὁ ὀφθαλμός τῶν Λυκίων, τό προπύργιον τοῦ Βυζαντίου εἰς 
τά νοτιοδυτικά παράλια, τό πειρατήριον τῶν Σαρακηνῶν καί τό καταφύγιον τῶν ναυτιλομένων. 

Ἡ πόλις Περδικίων σήμερον δέν ὑφίσταται, οὐδέ ἴχνος αὐτῆς ἐπί τῆς ξηρᾶς. Φοβεροί σεισμοί 
κατέστρεψαν καί κατέχωσαν αὐτήν. Ἡ πόλις καλύπτεται ὑπό τῶν ὑδάτων τοῦ λιμένος, εἰς τόν 
πυθμένα τοῦ ὁποίου διακρίνονται ἐρείπια γρανιτοδόμων κτιρίων ἐξ οὗ καταδεικνύεται, ὅτι ἡ πό-
λις ἔπαθεν καθίζησιν καί ἡ θάλασσα εἰσχώρησεν εἰς αὐτήν. Θά ὑπῆρχαν ἀναμφιβόλως καί ἄλλα 
πέριξ πολίσματα καί συνοικισμοί τά ὁποῖα ὑπέστησαν τήν τύχην τῶν Περδικίων μή ὑπάρχοντος 
οὐδέ ἴχνος αὐτῶν. 

Σήμερον ἡ τοποθεσία καί ὁ λιμήν καλοῦνται Σύμπολον, ὅπου μεταβαίνουν ἐκδρομεῖς διά νά 
ἀπολαύσουν τοῦ ὡραίου θεάματος τοῦ λιμένος, διά νά πιάσουν ἐχίνους καί στρείδια καί διά νά 
κυνηγήσουν περδίκια, ὀρτύγια καί ἀγριοπερίστερα. Εἰς τόν ὡραῖον καί ἀσφαλῆ λιμένα καταφεύ-
γουν πρός σωτηρίαν τά κινδυνεύοντα πλοῖα. 

Εἰς τό Σύμπολον κατέφυγε τό θωρηκτόν Χαμηδιέ κατά τον Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 
1912 πρό τῆς εἰς τόν λιμένα τῶν Κακάβων προσφυγῆς του. Στό Σύμπολον εἶχαν βάση τά κατά 
τόν Εὐρωπαϊκόν πόλεμον ἐν τῇ περιοχῇ δρώντα Γερμανικά ὑποβρύχια. Ὁ λιμήν Σύμπολον εἶναι 
ἐξαιρετικής σπουδαιότητος ἀλλά δέν ἔχει ὑποδομές νά ἐξυπηρετήσει καί να ἀναζήσει ἡ ἐρειπιῶ-
σα πόλις. 

Παρά τό σεισμόπληκτον Σύμπολον ὑπάρχει ὁ κρατήρ τοῦ ἡφαιστειώδους ὄρους, ὁ Ἅης Κατα-
καλμάζης. Εἰς τήν κορυφήν τούτου ἐκτίσθη ἐκκλησάκι ὑπό ἀτυχήσαντος ναυτικοῦ φέροντος τό 
ἐπώνυμον τοῦτο, ἐξ οὗ τό ὄνομα τοῦ ἐκκλησιδίου καί τοῦ βουνοῦ. Τό ἐκκλησάκι ἐκτίσθη κατά 
τήν παράδοσιν ὑπό τά ἑξῆς περιστατικά:

«Πλοῖον τι μέ πλήρωμα τόν πατέρα καί τον υἱόν κατελήφθη ὑπό σφοδροτάτης τρικυμίας παρά 
τό Σύμπολον. Ὁ πατήρ προσεπάθει νά ἐλλιμενισθῇ εἰς ἄλλον ὁρμίσκον, διότι ἐθεώρει τόν λιμένα 
τοῦ Συμπόλου ὡς καταχωσθέντα, διότι δέν ἔβλεπε σημεῖα εἰσόδου ὁ δέ υἱός ἐπέμενε νά προ-
σορμισθοῦν εἰς Σύμπολον. Ἀμφότεροι, πατήρ καί υἱός, ἐπέμεναν ὁ καθένας εἰς τήν ἄποψίν του. 
Τέλος προεκλήθη φιλονικία, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ὑπῆρξε νά ριφθῇ ὁ υἱός ὑπό τοῦ πατρός εἰς 
τήν θάλασσαν καί νά πνιγῇ. Ἐν τῷ μεταξύ ὅμως παρέσυραν τό πλοιάριον εἰς τό Σύμπολον, ὅπου 
προσωρμίσθη ὁ πατήρ. Μόλις ἀντίκρυσε τόν λιμένα, ἤρχισε νά θρηνῇ τόν ἀπολεσθέντα ἐξ ὑπαι-
τιότητός του υἱόν καί πρός ἐξαγνισμόν ἔκτισε τό ναΐδριον ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ. 

Ὁ Ἐγκέλαδος πλειστάκις ἔπληξε τά περί τήν Καρμυλησσόν μέρη καί δέν παύει νά προξενῇ 
καταστροφάς. Φαίνεται ὅτι τό ὑπάρχον ἡφαίστειον μέ κρατῆρα τοῦ Ἁη Κατακαλμάζη, εἶναι ἐνερ-
γόν καί ξυπνᾶ πότε-πότε προκαλώντας καταστροφάς εἰς τά γύρω μέρη-Χαλάσματα-Σύμπολον- 
νησί τοῦ Ἁγίου Νικολάου-Καρμυλησσό τῆς ὁποίας ἐλάχιστα ἴχνη περιεσώθησαν. 

Ε) Παράκτια νησίδια Λυκίας

Ἡ Λυκία ἔχει παρά τάς ἀκτάς της νησῖδας ὡς μίαν ἅλυσιν ὀχυρῶν, διά νά τήν φρουροῦν καί 
προστατεύωσιν. Τά νησίδια ταῦτα δέν ευρίσκονται μακράν τῶν ἀκτῶν, διά νά δέχωνται τά κύ-
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ματα τῆς πολυταράχου θαλάσσης, ἀλλά πλησίον τῆς ἀκτῆς, διά νά τά περιβάλλῃ ἡ ἀγκάλη τῆς 
Λυκιακῆς γῆς ὡς ἀπότοκα παιδιά της καί νά δέχωνται τά γλυκά χαϊδευτικά φιλήματα τῆς μητρός 
τροφοῦ θαλάσσης μ’ ἕνα νανούρισμα γλυκό. Εἶναι οἱ φυσικοί κυματοθραῦσται, ὅπου θραύονται 
τά ὑπερμεγέθη κύματα, τήν δέ λύσσαν τοῦ ἀνοικτοῦ πελάγους διαδέχονται τά ἤρεμα νερά τῶν 
ὅρμων καί λιμένων, ὅπου τά κινδυνεύοντα πλοῖα ρίπτουν τήν ἄγκυραν τῆς σωτηρίας. Τά νησάκια 
προβάλλουν παρά τάς ἀκτάς τῆς Λυκίας ὡς Ἄτλαντες φρουροί, ὡς προχώματα ἀκατάβλητα καί 
ὡς φράκται ἀνυπέρβλητοι εἰς τούς ἐπιδρομεῖς. Ταῦτα ἀρχόμενα ἀπό τοῦ κόλπου τῆς Μάκρης 
μέχρι τῆς Χελιδονίας ἄκρας ἀποτελοῦνται ἀπό τάς Χελιδονίδας, Στοιχάδας καί τάς νησῖδας τοῦ 
κόλπου Μάκρης. 

α) Χελιδονίδες νῆσοι

Αἱ Χελιδόνιοι νῆσοι εἶναι ἅλυσις νησιδίων παρά τήν αἰγιαλίτιδα ζώνην, τήν μεταξύ Λυκίας καί 
Παμφυλίας. Αὗται εὑρίσκονται κατά τήν ἀρχήν τοῦ Παμφυλίου πελάγους κατέναντι τῆς Ἱερᾶς 
ἄκρας καί τῶν κρασπέδων τοῦ ὄρους Ταύρου ὡς γιγαντόφυτοι βράχοι καί ἀσπιδοφόροι φύλακες, 
ἐπιτηροῦντες τόν εἰς τό λυκιακόν πέλαγος πλοῦν τῶν ναυτιλομένων, εἰς τούς ὁποίους διαθέτουν 
λιμένας σωτηρίας. Οἱ ἀρχαῖοι γεωγράφοι ἀποκαλοῦν αὐτάς πέτρας ἤ σκοπέλους καί μνημονεύ-
ουν μέ ὀνόματα τάς δύο μεγαλυτέρας, τήν Κορύδελαν καί Μελανιποείαν, μέ ὁρμίσκους ὁποσοῦν 
ἀσφαλεῖς. Ἐκ τῶν πέντε μεγαλυτέρων εἶναι καί ἡ Ἀργαΐς, ἀποικισθεῖσα καθώς καί ἡ Φάσηλις ἀπό 
Ἀργείους. Τάς νήσους τῶν Χελιδονίων καλοῦν οἱ Τοῦρκοι Τσελιδάν-ἀνταφάρ ἤ Μπέσκ-ἀντά καί 
μόνον τό ἀκρωτήριον τῆς Ἱερᾶς ἤ Χελιδονίας ἄκρας διεφύλαξε παρά τοῖς Τούρκοις τήν ἀρχαίαν 
ὀνομασίαν του -Κάβο Χελιδόνια-ὅπου ἡ Τρίαινα τοῦ Ποσειδῶνος ἀναδύει τήν θάλασσαν καί 
ὑψώνει ὑπερμεγέθη κύματα. Αἱ Χελιδονίδες καθώς καί ἡ πρό αὐτῶν κειμένη Γράμβουσα ἤ Διο-
νυσιάς εὑρίσκονται ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Φοίνικα, ὁ ὁποῖος εἶναι λίαν ἀκάλυπτος, προσβαλλόμενος 
ὑπό τῶν ἀνέμων καί διά τοῦτο ἡ θάλασσα τό πλεῖστον τοῦ χρόνου μαίνεται ὑπό τῶν κυμάτων, ἡ 
δέ ἰλύς τῶν ἐκβαλλόντων ποταμῶν μέγα μέρος τοῦ κόλπου κατέχωσε. 

Αἱ Χελιδονίδες νῆσοι ἦσαν λίαν ἐπικίνδυνοι εἰς τήν ἀκτοπλοΐαν τῶν ἀρχαίων ἐξ οὗ καί τό 
παραμύθι τῆς Γοργόνας τῆς Ἀττάλειας. Κατά τήν παράδοσιν ὁ βασιλεύς Ἀλέξανδρος, ἀφοῦ πῆρε 
ὅλα τά βασίλεια τῆς Ἀνατολῆς, κάλεσε τούς σοφούς διά νά τοῦ ποῦν πώς θά ζήσῃ πολλά χρόνια. 
Οἱ σοφοί τόν συνεβούλευσαν νά πιῆ ἀπό τό ἀθάνατο νερό πού βρίσκεται σέ μέρος ἀπάτητο, 
ἀνάμεσα σέ δύο πέτρες πού ἀνοιγοκλείνουν καί πουλί πετάμενο δέν πρόφθαινε νά περάση. Ὁ 
βασιλιάς Ἀλέξανδρος ἤκουσε τήν συμβουλήν καί μέ τόν Βουκεφάλα του, σάν ἀστραπή, ἔφθασε 
στ’ ἀπάτητο μέρος, πέρασε τις πέτρες σάν ἀστραπή κι, ἀφοῦ γέμισε τό γυαλί ἀπό τήν γάργαρη 
πηγή μέ ἀθάνατο νερό, γύρισε πίσω στό παλάτι του. Ἡ ἀδελφή του ὅ, τι περιεῖχε τό γυαλί, τό 
ἔχυσε. Κι ὅταν ἔμαθε τό μεγάλο κακό πού ἔκαμε στόν ἀδελφό της, πήδησε στή θάλασσα, ἀφοῦ 
ἔγινε Γοργόνα-ψάρι ἀπό τήν μέση καί κάτω. Τά καράβια πού ἀνταμώνει τρέχει κι ἐρωτᾶ: Κα-
ράβι-καραβάκι, ζῇ ὁ βασιλιάς Ἀλέξανδρος; Κι ἀν ὁ καραβοκύρης δέν ξέρει τήν ἱστορία της καί 
πῆ «πέθανε», τότε ἡ Γοργόνα ἀπό τήν μεγάλη της λύπη ταράζει μέ τά χέρια καί μέ τήν μεγάλη 
της ψαρίσια οὐρά τή θάλασσα καί πνίγει τό καράβι. Ὅσοι ὅμως ξέρουν τήν ἱστορία της, λένε: 
«ζῆ καί βασιλεύει» καί τότε ἡ πολύπαθη κόρη κάνει καλή καρδιά καί τραγουδᾶ χαρούμενη γλυ-
κά τραγούδια. Ἔτσι μαθαίνουν οἱ ναῦτες τούς καινούργιους σκοπούς τῶν τραγουδιῶν καί τούς 
φέρουν στήν πατρίδα τους. Εἰς τόν ἄνωθι μύθον εἶναι προφανῆ τά λείψανα τῶν περί Γοργόνων 
μύθων τοῦ Περσέως, ἀπήχησις τῆς διαβάσεως τοῦ Ἀλεξάνδρου καί τῆς μεγάλης τρικυμίας περί 
τήν Χελιδονίαν ἄκρα. 
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β) Στοιχάδες νῆσοι

Ὠνομάσθησαν Στοιχάδες, διότι σχηματίζουν στοῖχον νησίδων ἀπό τῶν ἐκβολῶν τοῦ Μύρα 
μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ξάνθου ποταμοῦ. Αἱ νησῖδες αὗται πλήν του Καστελλορίζου, εἶναι ἀκα-
τοίκητοι καί φαίνονται εἰς τούς παραπλέοντας τάς Λυκιακάς ἀκτάς ὡς ἀναδυόμεναι εἰς τήν θά-
λασσαν παρθένοι, ἐπιδιώκουσαι νά ριφθοῦν ἀπό τά γλαυκά νερά εἰς τάς ἀγκάλας τῆς Λυκιακῆς 
γῆς, ἐξ ἧς βιαίως ἀπεσπάσθησαν. Ἐκ τῶν νησίδων τούτων εἶναι γνωσταί εἰς τούς ἀρχαίους καί 
νέους γεωγράφους αἱ ἑξῆς:

1. Ἡ Δολιχίστη, κληθεῖσα οὕτω διά τό στενόμακρόν της, κεῖται 4 1/2 μίλια ἀνατολικῶς τοῦ 
Καστελλορίζου καί σχηματίζει βορείως αὐτοῦ τόν εὐρύν ὅρμον Κάκαβα, προστατεύει δέ ὡς 
πελώριος κυματοθραύστης τούς ἀσφαλεῖς λιμένας Γυαλί, Τρίστομον καί Πόλεμον. 

2. Πακτύαι νησῖδες, ὧν κυριώτεραι καί ἀναφερόμεναι ὑπό τῶν ἀρχαίων, Λασία, Μάκρις, Με-
γίστη καί Νυμφαΐς. Ἡ Λασία τοποθετεῖται μεταξύ Ἀπερλῶν καί Πατάρων καί εἶναι τό σύγ-
χρονον νησί Φουρνάκι. 

3. Πρό τοῦ κόλπου Καστελλορίζου καί νοτιοανατολικά κεῖται ἡ νησίς Ὑψηλή ἐπί τῆς ὁποίας 
ὑπάρχει φάρος μεγάλης ἐντάσεως διά τόν παράπλουν τῆς Καραμανίας, ὡς ὀνομάζεται ἡ 
ἀκτή ἀπό τοῦ κόλπου Μαρμαρίς μέχρι τοῦ ἀκρωτηρίου Ἀνεμορίου. 

4. Εἰς τό κέντρον περίπου τοῦ ὁμωνύμου κόλπου κεῖται τό Καστελλόριζον, ἡ μόνη κατοικημένη 
νήσος, ἡ ὁποία ἄν καί ἐδαφικῶς ἀνήκῃ εἰς τήν Λυκίαν, ἔκπαλαι καί νῦν ἀποτελεῖ πολιτικόν 
ἐξάρτημα τῆς Ρόδου. Περί τοῦ Καστελλορίζου κάμνομεν ἐκτενῆ λόγον ἔν ἰδιαιτέρῳ κεφα-
λαίῳ. 

5. Τά Ποντικονήσια, τριάς νησιδίων κατά τά πρόσγεια τοῦ Καστελλορίζου. 

6. Τά Φουρνάκια, ζεῦγος νησιδίων, κειμένων ἀνατολικῶς τοῦ Καστελλορίζου. 

7. Ἡ Ρώγη (Ἅγιος Γεώργιος) δυτικῶς τοῦ κόλπου, νησάκι μέ ὁλίγους ποιμένας καί ἐκκλησάκι 
ἐπ’ ὀνόματι τοῦ φερωνύμου ἁγίου, λειτουργούμενον συχνά κατά τάς ἐκδρομάς Καστελλο-
ριζέων. 

8. Ἐν τῷ κόλπῳ Καστελλορίζῳ σχηματίζονται τρεῖς ὅρμοι παρά τήν Λυκιακήν ἀκτήν, ὁ Πόρ-
το-λόγγο βορειοδυτικά, ὁ τοῦ Ἀντιφέλλου βόρειοανατολικά καί ὁ Σεβέδο νότιοανατολικά. 
Εἰς τόν πυθμένα τούτων διακρίνονται ἐρείπια οἰκοδομημάτων. Ταῦτα κατεκλύσθησαν ὑπό 
τῶν ὑδάτων τῆς θαλάσσης συνεπεία καθιζήσεως ἐκ σεισμῶν, οἱ ὁποῖοι συχνά πλήττουν τά 
μέρη τῆς Λυκίας. 

9. Αἱ νῆσοι τοῦ Ξεναγόρου ἤ Ξεναγόραι νησῖδες, Ὀφειδοῦσα (Ὄχεντρα) καί Βόλος, κείμε-
ναι ἐννέα μίλια νοτιοανατολικά τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ξάνθου, ἀποτελοῦν τόν τερματισμόν τῶν 
Στοιχάδων νήσων καί ἀσφαλίζουν ἀπό νότια τόν κόλπον τοῦ Καλαμακίου. 

10. Ἀντιόχου νησίς παρά τό στόμιον τοῦ Ξάνθου. 

Νησίδια ἐν τῷ κόλπῳ Μάκρης

1. Ὁ φυσικότατος καί ἀσφαλής λιμήν τῆς Μάκρης καθίσταται ἔτι ἀσφαλέστερος, σχεδόν λίμνη, 
χάρις εἰς τήν ἅμα τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ κειμένην νησίδα Παλαιάν Μάκρην, καλουμένην παρ’ ἀρ-
χαίοις Μάκρα καί τό ἐθνικόν Μακραῖος καί Μακρονησίτης. Ἡ Μάκρα, φέρεται παρ’ ἄλλοις 
γεωγράφοις Λάγουσα, τήν ὁποίαν πάλιν ἄλλοι θέτουσιν εἰς τήν νησῖδα Κιζίλ-ἀντά. Ἡ νησίς 
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Μάκρη εἶναι φυσικός κυματοθραύστης, ὁ ὁποῖος διασφαλίζει τόν λιμένα της πόλεως Μά-
κρης καί εἰσάγει τόν ταξιδεύοντα τόν κόλπον Γλαύκου είς τόν ὁμώνυμον λιμένα τῆς πόλεως. 
Ἡ νησίς φαίνεται εἰς τόν ταξιδιώτην ὡς ἐξηπλωμένη κολυμβοῦσα Νεράϊδα, ζητοῦσα μέ τήν 
ἔκτασιν τῶν χειρῶν καί ποδῶν της νά ἐγγίσῃ τάς ἑκατέρωθεν ἀκτάς. Ἐκ τούτου καί τό ὄνομα 
Μάκρη, τό ὁποῖον ἡ νησίς ἐχάρισεν ὡς ἀνάδοχος καί εἰς τήν ἀπέναντι πόλιν. Τό νησάκι Πα-
ληά Μάκρη ἔχει χλόην μέ ὀλίγα νερά καί δένδρα, ὅπου φωλεύουν ἄγριαι ὄρνιθες, σημεῖο ὅτι 
ἄλλοτε κατῳκεῖτο. Εἰς τό νησάκι οἱ Μακρηνοί μετέβαινον κατά τάς καλοκαιρινάς ἡμέρας 
μέ λεμβοδρομίας καί ἰδίᾳ τάς Κυριακάς καί ἑορτάς πρός διασκέδασιν καί ἁλιεία. Κατά τήν 
Καθαράν Δευτέραν ἐπανηγύριζον εἰς τό νησάκι οἱ Μακρηνοί καί ἐπιστρέφοντες τό βράδυ μέ 
βενετικούς φανούς ἐσυνέχιζον τό ἀποκρεάτικον γλέντι. 

2. Δυτικώτερον καί εἰς μικράν ἀπόστασιν τῆς Παλαιᾶς Μάκρης κεῖται τό νησί Kuizil-ἀντά, τοῦ 
ὁποίου τό χῶμα, καθώς καί τό ὄνομα δηλοῖ, εἶναι κόκκινο, ἴσως ἔχον μετάλλευμα σιδήρου. 
Τό νησάκι ἔχει θάμνους καί ὁρμίσκον εἰς τόν ὁποῖον προσορμίζονται τά ἱστιοφόρα ἐν τρι-
κυμίαις. Ἡ νησίς αὔτη ὑπό πολλῶν ἀρχαίων γεωγράφων φερομένη Λάγουσα, ὁμοῦ μετά τῆς 
Μάκρας πιθανολογεῖται ὅτι εἶναι Δίδυμοι νησῖδες τῶν ἀρχαίων, αί ἐν τῷ Γλαύκῳ κόλπῳ καί 
πρό τῶν ἐκβολῶν τοῦ Γλαύκου κείμεναι. 

3. Δαιδάλειοι νῆσοι παρά τάς ἀκτάς τῶν ἀκρωρειῶν τοῦ ὁμωνύμου ὄρους καί πόλεως Δαιδά-
λων. 

4. Αὐδοκή, κειμένη μεταξύ Λαγούσης καί Ραπίσσης ἐγγύτατα τῶν Δαιδάλων εἰς τόν βόρειον 
μυχόν τοῦ Γλαύκου κόλπου, ξηρά καί ἄνυδρος διατηρεῖ εἰσέτι τό ὄνομά της. 

5. Κρυεῖς-συστάς νησίδων-ᾧν γνωσταί: α) Κάρυσις, ὁ σύγχρονος Σταυρός ἐν τῷ ὅρμῳ Σκοπιᾷ, 
ἡ ὁποία ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Στεφάνου Βυζαντίου, λαβόντος τό ὄνομα ἀπό τόν Ἀρτεμίδωρον

6. Ἡ Ἅλυνα- ἡ σύγχρονος Ἁγία Κυριακή-ἔχει ὁρμίσκον ἀσφαλῆ καί διατηρεῖ ἴχνη τῆς προτέρας 
της ζωῆς. Ἀπό τά ἐρείπια τῶν σωζόμενων οἰκοδομῶν της, πολλῶν καλυφθεισῶν ὑπό τῆς 
θαλάσσης, οἱ κάτοικοι τῶν χωρίων τῆς ἀπέναντι ξηρᾶς καί οἱ τῆς παραλίου κῴμης Γκιοτζέκ 
λαμβάνουν οἰκοδομήσιμον ὑλικόν. 

7. Ἡ Ρόπισσα-ὁ σύχρονος Ταρσανάς-νησίδιον κατοικούμενον μέχρι τῶν χρόνων τοῦ Εὐρωπα-
ϊκοῦ πολέμου. Τά σωζόμενα ἐρείπια μαρτυροῦν ὅτι ὁ Ταρσανάς καί πάλαι κατῳκεῖτο καί 
μετά τήν Ἑλληνικήν ἐπανάστασιν ἤλκυσεν κατοίκους ἐκ Λεβησίου, Ρόδου, Σύμης, οἱ ὁποῖοι 
ἀπέζων ἀπό τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, ὑλοτομίαν καί σπογγαλιείαν. Ἡ νησίς εἶχεν ἐκκλη-
σία ἐπ’ ὀνόματι τῶν ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης καί Δημοτικόν σχολεῖον ὑπό 
τόν Σάββα Ἀναγνωστόπουλον. 

Κατά τόν Εὐρωπαϊκόν πόλεμον τοῦ 1914 ἔδρασεν εἰς τήν ἀπέναντι ἀκτήν τό ἐκ Ταρσανα-
λήδων ὑπό τον καπετάν Μάρκον καί Μιχαήλ Καλαφατᾶ ἀνταρτικόν σῶμα τό ὁποῖον ἀρκετά 
κτυπήματα ἐπέφερεν εἰς τούς Τούρκους. Οἱ Τοῦρκοι, στήσαντες κανόνια εἰς τήν ἀπέναντι 
ξηράν, ἠνάγκασαν τούς Ταρσαναλῆδες νά ἐκπατρισθοῦν καί νά καταφύγουν εἰς Κρήτην ἵνα 
δοκιμάσωσιν πρῶτοι αὐτοί τας πικρίας καί τά δεινά τῆς προσφυγικῆς ζωῆς. 

8. Ἀσπίς (Παξιμάδι) νησίδιον καί ἀκρωτήριον τοῦ Λυκίου πελάγους καί σπουδαῖον γνώρισμα 
διά τούς πλέοντας πρός τόν κόλπον τῆς Μάκρης. 

Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω νησῖδες καί πολλαί παρ’ αὐτοῖς ἀνώνυμοι κατωκοῦντο κατά τόν Μεσαίω-
να, ὅτε δ΄ ἤρχισαν αἱ πειρατικαί ἐπιδρομαί, ἐγκατελείφθησαν. Ἤδη διά τῶν βογγητῶν τῶν κυμά-
των μοιρολογοῦν τήν μόνωσιν καί τήν ἐρήμωσίν των. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

80

ΣΤ) Πολιτεία Λαμυρῶν

Ἡ πόλις τῆς ἀνατολικής Λυκίας Λάμυρα, καί ὑπό τά ὀνόματα τά Λείμυρα ἤ Λιμύρα ἤ Λί-
μαρος, ἔκειτο πλησίον τῶν Μύρων καί τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ. Κατά τόν Ε΄ αἰῶνα π. χ ἦτο 
πολυάνθρωπος πόλις-ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ἐκτεταμένης νεκροπόλεως καί ἰσχυρά. Τό μέγεθος τῆς 
δυνάμεως καί ἀκμῆς της φαίνεται ἐπίσης ἀπό τά σωζόμενα τείχη, τούς πύργους, τό θέατρον, τούς 
τάφους, τάς ἐπιγραφάς καί τό πλῆθος τῶν νομισμάτων. Ἡ πόλις εὑρίσκεται ἐπί λόφων, καταχω-
σθέντων ὑπό δασῶν. Γενομένων ἀνασκαφῶν ἦλθον εἰς τό φῶς τά ἄνωθι μεγάλης ἀξίας μνημεῖα, 
προδίδοντα τόν πλοῦτον καί τήν ἄνθησίν της ἰδία επί τοῦ δυνάστου αὐτῆς Περικλέους. Κατά 
τόν Ε΄ και Δ΄π. χ αἰῶνα ἦτο πρωτεύουσα πόλις φερωνύμου ὁμοσπονδίας, εἰς ἥν ἀνῆκον τά γύρω 
πολίσματα καί τά Μῦρα. Ἡ πολιτεία εἶχεν ἰδίαν γερουσίαν, ἡ ὁποία ἐφρόντιζε διά τά κοινά καί 
ἐδίκαζε, θεσμός ὁ ὁποῖος καί εἰς τούς προομηρικούς χρόνους καί εἰς τούς καθ’ ἡμᾶς εἶχε τά αὐτά 
δικαιώματα. Βραδύτερον, ἡ πόλις τῶν Μύρων ἤρχισε σιγά-σιγά νά ὑποκαθιστᾷ τήν Λιμύραν, 
παθοῦσαν ἀπό σεισμῶν σοβαράς καταστροφάς, ὡς ἐκ τῶν ὁποίων δέν ἠδυνήθη νά συνέλθῃ καί 
νά λάβῃ τήν προτέραν θέσιν της. Ἡ ἐρειπιῶσα πόλις, παθοῦσα δεινῶς, προσῆλθεν εἰς τό Κοινόν 
τῶν Λυκίων. Ἐπί τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς διετέλεσεν ἕδρα ἐπισκοπῆς, ἐκπροσωπηθείσης διά τοῦ 
τότε ἐπισκόπου αὐτῆς Στεφάνου τῷ 451 εἰς τήν ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον ἐναντίον 
τῶν μονοφυσιτῶν Εὐτυχοῦς καί Διοσκόρου συγκληθεῖσαν ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου 
Μαρκιανοῦ. 

Πολιτεία Φασήλιδος

Ἡ Φάσηλις ἔκειτο εἰς τό ἀνατολικότατον σημεῖον τῆς Λυκίας ἐπί βραχώδους ἀκρωτηρίου τοῦ 
ὄρους Σολύμων καί εἶχε τρεῖς λιμένας καί λίμνην ὁμώνυμον (Ηροδ. Β 178). ᾙ πόλις ἐκτίσθη ὑπό 
τοῦ Ἀγείου Λακίου κατά χρησμόν τῆς Πυθίας, συμβουλεύσασα αὐτόν, ὅπου ἔκτισε τήν πόλιν 
Φάσηλιν, τόν δέ ἀδελφόν του Ἀντίφημον πρός Δυσμάς, ὅπου ἔκτισε τήν Γέλαν. Ἡ ἐπίκαιρος 
θέσις τῆς Φασηλίδος, εὑρισκομένης μεταξύ Κύπρου καί Κρήτης, Φοινίκης καί Ἑλλάδος, τό εὐλί-
μενον αὐτῆς καί τό φυσικόν ὀχυρόν τῆς πόλεως κατέστησαν αὐτήν μίαν τῶν ἰσχυροτέρων καί 
ναυτικωτέρων ἑλληνίδων πόλεων. Ἐν Φασηλίδι κατεσκευάζοντο αἱ Φάσηλοι, πλοῖα ἐλαφρότατα 
καί κατ΄ ἀρχάς μικρά, ἔπειτα δέ εἰς μεγαλυτέρας διαστάσεις διά θαλασσοπορίας καί ναυμαχίας 
πλοῖα, προτιμώμενα διά τήν ὡς ἐκ κατασκευῆς ἐλαφρότητά των. Τοιαῦτα κατεσκευάζοντο καί ἐν 
Αἰγύπτῳ ἐκ καλάμων καί ἐκ παπύρων διά τήν ποταμοπλοΐαν καί λιμενοδρομίαν. Ἡ Φάσηλις μέ 
τόν ἰσχυρόν ἐμπορικόν της στόλον διεξῆγε ἐμπόριον μέ ὅλους τούς λιμένας τῆς Μεσογείου. 

Δαιμόνιον ἐμπορικόν πνεῦμα ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῆς πόλεως χωρίς νά προσκρούῃ 
εἰς τά ἀλληλοσυγκρουόμενα ἐμπορικά συμφέροντα τῶν δύο τῆς ἐποχῆς ἀντιπάλων, Ἀθηναίων 
καί Φοινίκων. Σύν αὐτῷ ἐχαρακτήριζε τήν Φάσηλιν καί πολιτικότης θαυμαστή. Χάρις εἰς αὐτήν 
διετήρησε τήν αὐτονομίαν της ἐπί μακρόν καί δέν ἐκίνησε τόν φθόνον καί τήν ἀντίδρασιν τόσων 
ἀντιζήλων ναυτικῶν κρατῶν. Ἀνέπτυξε σχέσεις ἐμπορικάς μέ τήν Αἰγυπτον, ὅπου ἐγίνετο μεγά-
λη κατανάλωσις τῶν περιφήμων ἀρωμάτων της. Πρός ἐξόδευσιν τούτων εἶχεν ἐμπορεῖον εἰς τήν 
Ναύκρατιν, ἥτις ἐκτίσθη τῷ 650 π. χ ὑπό ἐννέα Ἰωνικῶν, Αἰολικῶν καί τῆς Δωρικῆς Φασηλίδος 
ἐμπορικῶν πόλεων. Συχνά ἐπωλοῦντο εἰς καλάς τιμάς τά ἀρώματα καί τά προϊόντα της, διότι ἡ 
Φάσηλις εἶχεν μεγάλην βιομηχανίαν μύρων καί πρό παντός ροδελαίου. Μέ τόν πλοῦτον πού ἀπε-
κόμιζεν ἐκ τῆς ναυτιλίας ἡ Φάσηλις ἐθεράπευσε πολύ τάς μούσας καί κατεκόσμησε τήν πόλιν μέ 
αξιόλογα τέχνης ἔργα. Τοιαῦτα καλλιτεχνήματα ἦσαν πολλά ἱερά τῆς πόλεως ὧν τό περιώνυμον 
τῆς Ἀθηνᾶς, ἐντός τοῦ ὁποίου ἐφυλάσετο χαλκοῦν δόρυ, τό ὁποῖον ἐπίστευον οἱ Φασηλῖται ὅτι 
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ἦτο τοῦ Ἀχιλλέως. Ἐκτός τῶν ἐρειπίων τῆς ἀρχαίας πόλεως-τοῦ θεάτρου, τό ὁποῖον εἶχε λαξευθεῖ 
ἐπί τοῦ ὄρους, τῶν ἀρχαίων λιμένων-διεσώθησαν πλεῖστα ἀργυρᾶ νομίσματα διαφόρων ἐποχῶν. 
Πάντα φέρουν τήν ἑλληνικήν λέξιν ΦΑCΗΛΙΤΩΝ πλήρη ἤ συντετμημένην καί ἐπί τῆς ἐμπροσθί-
ας ὄψεως πρώραν πλοίου καί πρύμνην ἐπί τῆς ὀπισθίας εἰς ἔνδειξιν τῆς ναυτικῆς ἐπιδόσεώς της. 

Ἡ Φάσηλις ἀνέδειξε τέκνα τιμῶντα τήν ἐπιστήμην καί τά γράμματα. Ἀνέδειξε τόν περίφημον 
φιλόσοφον, ρήτορα καί ποιητήν τοῦ Δ΄ αἰῶνος Θεοδέκτην, σύγχρονον καί συνσπουδαστήν τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τούς ἀδελφούς φιλοσόφους Διοσκουρίδην καί Νικόλαον συγγράψαντας 
δικανικούς καί διδακτικούς λόγους, τόν σοφιστήν Λάκριτον καί τόν ἱστοριογράφον Μνησίμαχον. 
Τόν περίφημον γραμματικόν καί σχολιαστήν τοῦ Ὁμήρου τῶν ἀλεξανδρινῶν χρόνων Διονύσιον 
τόν Φασηλίτην. Τόν ἄριστον φιλόσοφον καί διευθυντήν τῆς Περιπατητικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν κατά 
τον Β΄ π. χ αἰῶνα Κριτόλαον. 

Μέ τόν πλοῦτον της ηὔξησε τόν στόλον καί κατωχύρωσε τήν πόλιν της. Τήν φιλίαν της ἐπε-
ζήτουν ὅλοι οἱ ἰσχυροί τῆς ἐποχῆς. Οἱ Φοίνικες συναλλασσόμενοι ἐπί μακρόν ἄνευ προστριβῶν, 
οἱ Πέρσες σεβασθέντες τήν αὐτονομίαν της, ὑπολογίζοντες εἰς τόν στόλον της, οἱ Αἰγύπτιοι δεχό-
μενοι τά προϊόντα της καί οἱ Ἀθηναῖοι συνάψαντες μέ αὐτήν συμμαχίαν διατηρηθεῖσαν μέχρι τῆς 
Ἀνταλκειδίου εἰρήνης, ὁπότε περιῆλθεν ὑπό τήν κυριαρχίαν τῶν Περσῶν, οἱ ὁποῖοι ἐσεβάσθησαν 
τήν αὐτονομίαν καί οὐδέν πρόσκομμα ἔφερον είς τά ἐμποροοκοιναυτικά συμφέροντά της. Ἡ Φά-
σηλις δέν μετέσχε τοῦ Κοινοῦ τῶν Λυκίων ἀποστέργουσα νά θυσιάσῃ τά ἐμπορικά της συμφέρο-
ντα, τά ὁποῖα διά τῆς αὐτοτελείας ἐξυπηρετοῦντο καλύτερον, εἴτε διότι ὥς ἀποικία Δωριέων δέν 
ἤθελε νά τεθῇ εἰς δευτέρᾳν μοίρα ὑπό ἄλλους, εἴτε διότι διεξεδίκει τήν πρώτην θέσιν, εἴτε τέλος 
διότι κειμένη εἰς τόν ἀκραῖον σταθμόν τῆς Λυκίας ἐπίστευεν ὅτι ἡ ἀνεξάρτητος πολιτική της ἦτο 
μᾶλλον εὐπροσάρμοστος πρός τά συμφέροντά τους. Δι’ ὅλους αὐτούς τούς λόγους διετέλεσε 
πολιτεία αὐτόνομος μέ τά περί αὐτήν πολίσματα, ἡ ὁποία ἀκολουθοῦσα πάντοτε πολιτικήν φιλει-
ρηνικήν καί ἀποφεύγουσα ἐπετηδείως τήν ἀνάμειξίν της εἰς τάς τῶν ἄλλων διενέξεις, κατώρθωνε 
νά προαγάγῃ τήν δύναμίν της ἐπί τοσοῦτον, ὥστε νά γίνῃ μία ἐπίζηλος ναυτική δύναμις. 

Ὅτε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐπορεύετο διά Λυκίας τῷ 334 π. χ ἀκολουθῶν τόν ἄνω ροῦν τοῦ 
Ξάνθου ποταμοῦ, ἐδέχθη τιμητικήν πρεσβείαν τῆς Φασηλίδος, κομίζουσαν χρυσοῦν στέφανον 
εἰς αὐτόν, δεῖγμα κατά τά ἑλληνικά ἔθιμα ὑποταγῆς εἰς τόν στρατηγόν αὐτοκράτορα. Ἡ πρᾶξις 
αὕτη ἐκολάκευσε πολύ τόν Ἀλέξανδρον, ὁ ὁποῖος καί εἰς τήν πόλιν των ἔμεινε διά νά ἀναπαυθῇ 
καί τούς Φασηλίτας ἐβοήθησεν νά ἐξοντώσουν ληστρικήν τινά Πισιδιακήν φυλήν, ἐνοχλοῦσαν 
τακτικά τήν χώραν των. Κατά τήν ἐν αὐτῇ διατριβήν του ἀπεκαλύφθη καί ἡ κατ’ αὐτοῦ συνωμο-
σία τοῦ Λυγκηστοῦ Ἀλεξάνδρου. Ταύτην ἀνεκάλυψεν ὁ στρατηγός Παρμενίων, ἐνῷ διεχείμαζε 
μετά τοῦ στρατοῦ του τῷ 334 εἰς τήν πεδιάδα τῶν Σάρδεων, συλλαβών τόν κατάσκοπον τοῦ 
Δαρείου Σεσίνην. Οὗτος ὡμολόγησεν εἰς τόν Παρμενίωνα ὅτι εἶχε σταλῇ, διά νά συννενοηθῇ 
μετά τοῦ Λυγκηστοῦ Ἀλεξάνδρου ὑποσχεθέντος δι΄ ἐπιστολῆς πρός τόν Δαρεῖον τήν δολοφονίαν 
τοῦ Ἀλεξάνδρου μέ ἀντάλλαγμα νά τόν βοηθήσῃ νά καταλάβῃ τόν θρόνον τῆς Μακεδονίας καί 
ἀμοιβήν χιλίων ταλάντων. Ὁ Παρμενίων παρέδωσε τόν προδότην εἰς τόν Ἀμφοτερόν, ἀδελφόν 
τοῦ Κρατεροῦ σταλθέντα ἐπί τούτῳ ἐκ Φασηλῖδος ὑπό τοῦ Ἀλεξάνδρου. Κατά τήν διαμονήν του 
εἰς Φασηλῖδα ἐτέλεσεν ἑορτάς ὁ Ἀλέξανδρος καί ἐπεσκέφθῃ τό ἐν τῇ ἀγορᾷ τῆς πόλεως στηθέντα 
ἀδριάντα τοῦ ἐπιλέκτου τέκνου της, φιλοσόφου καί ποιητοῦ Θεοδέκτου ἀποθανόντος πρό ἔτους 
εἰς Ἀθήνας κατόπιν ἰσχυρᾶς οἰνοποσίας εἰς τι ὑπ’ αὐτοῦ δοθέν πρός τούς φίλους του συμπόσιον. 

Λέγεται μάλιστα ὑπό τοῦ Πλουτάρχου, ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος προσῆλθε καί ἔρριψεν πολλούς ἐξ 
ἀνθέων στεφάνους εἰς τόν ἀνδριάντα τοῦ φίλου του καί οὕτῳ μέ τρόπον χαριτωμένον ἐτίμησεν 
τήν μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ ἀνδρός σχέσιν, ἐξ αἰτίας τῆς φιλοσοφίας καί τοῦ Ἀριστοτέλους τοῦ 
ὁποίου διετέλεσαν ἀμφότεροι μαθηταί. Ὅτε ὁ Ἀλέξανδρος ἐξεκίνησε ἐκ τῆς Φασηλίδος καί διήρ-
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χετο τό μεταξύ Λυκίας καί Παμφυλίας πέρασμα, λέγεται ὅτι ὑπεχώρησε ἡ θάλασσα κατ’ ἀνωτέ-
ραν δύναμιν. Διά τό παράδοξον αὐτό θαῦμα ὁ κωμικός Μένανδρος λέγει:

Σάν τοῦ Ἀλέξανδρου τό θαῦμα
κάποιον θέλω νά ἰδῶ

κι ἐξεφύτρωσε ἐν τῷ ἅμα
θέλω πάλι νά διαβῶ

θάλασσα φουρτουνιασμένη καί νά γίνεται στεργιά. 

Ἀπό τά τερατολογήματα αὐτά, πού διεκωμῴδησεν ὁ Μένανδρος, δέν ἀναφέρει τίποτα εἰς 
τάς ἐπιστολάς του ὁ Ἀλέξανδρος, καταγράφει ὁ Πλούταρχος. Διηγεῖται μόνον ὅτι κατασκεύασε 
δρόμον εἰς τό ὅρος Κλίμαξ ὕπερθεν τῆς Φασηλῖδος τόν ὁποῖον διῆλθεν κινήσας ἐξ αὐτῆς. Διά 
τόν λόγον αὐτόν διέτριψεν πολύ εἰς τήν πόλιν. Μετά τήν διάβασίν του ἐκ Λυκίας τῇ βοηθείᾳ τῶν 
Φασηλιτῶν καί Κιβυρραιωτῶν ἐκυρίευσεν ὁ Ἀλέξανδρος μετά πείσμωνα ἀντίστασιν εἰς Τερμησ-
σόν ἐπί ὀχυρωτάτης θέσεως τοῦ ὄρους Σολύμων κειμένην καί μέτ’ αὐτήν τήν Σαγελασσόν, κα-
τόπιν γενναῖας ἀντιστάσεως τῶν κατοίκων της, θεωρουμένων ὡς τῶν μαχιμοτέρων ἐξ ὅλων τῶν 
Πισιδῶν. Οὕτῳ ἔδωκαν καί ἔλαβαν πιστά ὁ Ἀλέξανδρος καί οἱ Φασηλῖται ἀμοιβαίας ὑποσχέσεις 
ἐκτιμήσεως καί ἐμπιστοσύνης. 

Μετά τόν Ἀλέξανδρον περιῆλθεν ἡ πόλις τῶν Φασηλιτῶν ὑπό τούς Πτολεμαίους, οἱ ὁποῖοι 
επίεζον αὐτούς καί περιώριζον τά ναυτικά συμφέροντά των. Κατά τήν τελευταίαν π. χ ἑκατονταε-
τηρίδα ἡ Φάσηλις κατέστη ἰσχυρόν πειρατικόν ὁρμητήριον. Τήν πειρατείαν ἐνήσκουν καθ’ ὅλους 
τούς χρόνους ὅλοι οἱ θαλασσινοί λαοί χωρίς καμμιά ἐντροπήν, καθότι διά τό προσοδοφόρον 
αὐτῆς δέν ἐθεώρουν τήν πειρατείαν προσβλητικόν ἐπάγγελμα. Ταύτην ἐπολέμησαν ὁ Μίνως, 
οἱ Ἀθηναῖοι, ὁ Φίλιππος ὁ Μακεδών καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Ἐπί δέ τῶν Ρωμαϊκὼν χρόνων 
διεξήγετο ἐν μεγάλη κλίμακι καί εἰδικαί μοῖραι τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ διετίθεντο πρός κατα-
δίωξιν αὐτῆς. Ἰδίᾳ ἡ πειρατεία ἐπεκτάθη ἐπί Μιθριδάτου, γενικευθεῖσα καθ’ ὅλην τήν λεκάνην 
τῆς Μεσογείου καί τῆς Μαύρης θαλάσσης. Τήν Φάσηλιν, φοβερόν πειρατήριον ἐκυρίευσεν μετά 
πολύμηνον πολιορκίαν καί ἀφοῦ ἐξέλιπαν τά ἐπιτήδεια ὁ Ρωμαῖος στρατηγός Σερβίλιος ὁ Ἰσαυ-
ρικός (Στρ. ΙΒ). Οἱ Φασηλῖται ἀφοῦ προηγουμένως ἀπέκρουσαν προτάσεις τοῦ Σεβίλιου ὅτι θά 
σεβαστεῖ τάς περιουσίας των, παρέδωσαν τήν πόλιν, τόν στόλον καί ἑαυτούς εἰς τό πῦρ διά νά 
μήν δοκιμάσουν τήν ἀτίμωσιν τῆς αἰχμαλωσίας. Ἐπί τῶν ἐρειπίων τῆς ἡρωϊκῆς πόλεως εἶναι 
ἐκτισμένη ἡ τουρκική πολίχνη Τενέροβα. 

Ζ) Ἑνότης Τετραπόλεως

Αὕτη ἔλαβε τό ὄνομά της ἐκ τῆς ἑνώσεως τεσσάρων πόλεων-Βαλβούρων- Βουβῶνος-Οἰονάν-
δων καί Κιβύρας-κειμένων ἐν τῇ Καβαλίδι τῆς βορείου Λυκίας. Ἡ Καβαλία καί παρά Στράβωνι 
Καβαλίς, ἐκτείνεται εἰς τά δυτικά τῆς Πισιδίας, οἱ δέ Καβαλεῖς ἤ Καβαλέις, ἦσαν ἀπόγονοι τῶν 
Σολύμων καί ἀπετέλουν μετά τῶν Λυδῶν, Μυσῶν τήν δευτέραν σατραπείαν τοῦ Περσικοῦ κρά-
τους, καταβάλλουσαν κατ’ ἔτος εἰς τόν θησαυρόν τοῦ μεγάλου βασιλέως 500 τάλαντα (Ηροδ. Γ. 
91). Ὁ Στράβων περί αὐτῆς λέγει τά ἀκόλουθα: «Τετράπολις: Τό σύστημα ἐκλήθη, μίαν ἑκάστην 
ψῆφον ἐχούσης, δύο δέ τῆς Καβύρας ἔστελλε γάρ αὕτη πεζῶν μέν τρεῖς μυριάδες, ἱππέας δέ δι-
σχιλίοις ἐτυραννεῖτο δ’ ἀεί, σωφρόνως δ’ ὅμως. Ἐπί Μογεάτῳ δ’ ἡ τυραννίς τέλος ἔοχε, καταλύ-
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σαντος αὐτήν Μουρηνᾶ καί Λυκίοις προορίσαντος τά Βάλβουρα καί τήν Βουβῶνα. . . . τέτταρσι 
δέ γλώτταις ἐχρῶντο τῇ Πισιδικῇ, τῇ Σολύμων, τῇ Ἑλληνικῇ, τῇ Λυδῶν» 

Ἀφοῦ κατελύθη ἡ Τετράπολις ὑπό τοῦ Λυκίου Μουρήνα κατά τόν Α’ Μιθριδατικόν πόλεμον 
τῷ 84 π. χ καί ἀπετέλεσεν ἐπαρχίαν Ρωμαϊκήν, ἤνθησε καί πάλιν διά τό εὔφορον τῆς πεδιάδος 
καί διά τά ὀρυχεῖα τοῦ χαλκοῦ καί σιδήρου της. Ὁμοῦ μετ’ ἄλλων πόλεων ἀπετέλεσεν ἐπί τῶν 
βυζαντινῶν χρόνων τό περιώνυμον θέμα τῶν Κιβυρραιωτῶν, τό ὁποῖον ἔδωσε τά ἀξιολογώτερα 
πληρώματα τοῦ βυζαντινοῦ στόλου καί διακεκριμένους στρατηγούς, ὧν εἶς ὁ Ἁψίμαρος, ἐτίμησε 
τόν θρόνον τοῦ Βυζαντίου. 

Κυριώτεραι πόλεις τῆς Τετραπόλεως ἦσαν:

α) Βάλβουρα, 

κείμενα εἰς τήν βουνοσειράν τῶν Σολύμων καί κατοικούμενα ὑπό Σολύμων, Ἑλλήνων, Λυ-
δῶν, Πισιδῶν. Κατά τόν Στράβωνα (13, 36) ἔλαβαν τό ὄνομα ἀπό τόν φοβερόν ληστήν Βάλ-
βουρον, συνοικήσαντα τήν πόλιν καί ἔχοντα αὐτήν κέντρον καί ὁρμητήριον τῶν ληστρικῶν του 
ἐπιχειρήσεων. Τά νομίσματα τῶν Βαλβούρων εἶναι Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς μέ ἑλληνικήν ἐπιγραφήν 
ΒΑΛΒΟΥΡΕΩΝ καί τήν εἰκόνα τοῦ Ὄσιρι. Οὗτος ἦτο θεός τῶν Αἰγυπτίων, λατρευόμενος ὡς 
θεός τῶν νεκρῶν καί τιμώμενος μεγάλως, διότι ἐδίδαξε τούς ἀνθρώπους τόν πολιτισμόν καί τήν 
πολιτικήν ὀργάνωσιν. Ὁ Ὄσιρις ἐτιμᾶτο μετά τῆς ἀδελφῆς του Ἴσιδος, διδαξάσης τάς γυναῖκας 
τά οἰκιακά. Ἡ λατρεία τοῦ Ὀσίριδος μετηνέχθη διά τῶν Ρωμαίων διά τῆς χώρας τοῦ Φαραώ εἰς 
πολλάς ἐπαρχίας τῆς ἀπεράντου αὐτοκρατορίας καί εἰς τά Βάλβουρα. Τό πιθανότερον εἶναι ὅτι 
ἡ εἰκών τῶν νομισμάτων παριστᾶ ἄρχοντα τινά, Ὄσιριν καλούμενον. Αὐτό τοῦτο τό ὄνομα εἶναι 
δηλωτικόν ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Θεοῦ Ὀσίριδος εἶχε διαδοθεῖ καί εἰς τήν Λυκίαν. Εἰς 
Βάλβουρα σώζονται καί ἐρείπια θεάτρου, τό ἄριστον ψυχαγωγικόν μέσον τῶν χρόνων ἐκείνων 
καί μορφωτικόν τοῦ λαοῦ, δηλωτικόν δέ τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς ἀνθήσεως τῶν 
Βαλβουρίων. 

β) Βουβών

Καί ἡ Βουβών ἀπετέλει μίαν τῆς Τετραπόλεως, καταλειφθήσης ὑπό τῶν Ρωμαίων διά τήν 
συμμαχίαν της με τόν ἡγεμόνα τοῦ Πόντου Μιθριδάτην. Ὁ Μιθριδάτης ὁ ΣΤ΄ ὁ Ευπάτωρ (130-63 
π. χ) ἀφοῦ κατέλαβε τήν ἀρχήν τῷ 113 π. χ ὑπέταξε τήν Ἀρμενίαν, Κολχίδα, τάς ἑλληνικάς πόλεις 
τοῦ Κιμμερίου Βοσπόρου, ὑποδεχθείσαι αὐτόν ὡς σωτῆρα καί ἐλευθερωτήν. Κατόπιν ἐστράφη 
κατά τῶν ἡγεμόνων τῆς Μικρασίας, τούς ὁποίους καταλύσας ἐξέβαλε τούς Ρωμαίους τῇ βοηθεία 
τῶν Μικρασιατῶν, ὑποδεχόμενοι τόν Μιθριδάτην ὡς ἐλευθερωτήν ἀπό τήν ρωμαϊκήν δεσποτείαν 
καί τῇ διαταγῇ του ἐν τακτῇ ἡμέρᾳ ἐξοντώθηκαν περί τάς ἑκατόν χιλιάδες Ρωμαῖοι πολῖται. 

γ) Οἰνοάνδα

Ἡ Οἰνοάνδα ἔκειτο παρά τά σύνορα Καβαλίας καί Πισιδίας ἔνθα τό τουρκοχώρι Οὔρλουτζα 
πλησίον τῆς μικρᾶς Τερμησσοῦ, μεθ’ ἧς ἡνώθῃ βραδύτερον. Ὅτε τό Βυζάντιον διηρέθῃ ἐπί Με-
γάλου Κωνσταντίνου εἰς ἐπαρχίας, ἡ Οἰνοάνδα προσετέθη εἰς τήν ἐπαρχίαν τήν 28ην, ἀν καί μέρος 
τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας ἀνῆκε τότε εἰς τήν 27ην τῆς Παμφυλίας. 
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Ἡ Οἰνοάνδα εἶχε καθώς καί ἡ Ροδιάπολις Ἀσκληπιεῖον, ὅπου ἐθεραπεύοντο οἱ προσφεύγο-
ντες ἀσθενεῖς καί δή οἱ φανταστικῶς νοσοῦντες συνεπείᾳ ψυχοπαθείας διά ἐγκοιμήσεως. Εἰς τό 
Ἀσκληπιεῖον Οἰνοάνδας προσέφευγαν οἱ Λύκιοι, Πισίδαι, Λυδοί, Κᾶρες καί ἄλλων περιφερειῶν 
ἀσθενεῖς, οἵτινες ἐθεραπεύοντο διά τοῦ καθαρμοῦ πού προηγεῖτο τῶν ἰατρικῶν ὁδηγιῶν καί τῆς 
διαμονῆς εἰς μέρη ὑγιεινότατα. Εἰς τάς κατά τό 1885 γινομένας ὑπό τῶν Αὐστριακῶν ἀνασκαφάς, 
εὑρέθησαν ἑλληνικαί ἐπιγραφαί, περιέχουσαι τό βιβλίον τῶν Ἐπικουρείων, σημεῖον τῆς εἰς τά 
γράμματα ἐπιδόσεως τῆς Οἰνοάνδας. 

δ) Κιβύρα

Ἡ Κιβύρα ἤ τά Κίβυρρα ἦτο πρωτεύουσα τῆς Τετραπόλεως πρό τῆς Ρωμαϊκῆς κατακτήσεως 
καί κατόπιν ἐπί τοῦ Βυζαντίου τοῦ θέματος τῶν Κιβυρραιωτῶν. Ἡ πόλις ἔκειτο παρά τόν Ἰνδόν 
ποταμόν ἐπί τῆς κορυφῆς τῶν Σολύμων ὀρέων ἐν μέσῳ εὐφορωτάτης πεδιάδας, παραγούσης 
ἄφθονα προϊόντα καί πρό παντός ἐκλεκτά σιτηρά. Ἦτο καί πόλις βιομηχανική λόγῳ τῶν πλου-
σίων εἰς σίδηρον ὀρυχείων της, ἐξ ὧν ἤντλησε πλοῦτον καί τήν δύναμίν της. Οἱ κάτοικοι τῶν 
Κιβύρρων, ἀπόγονοι τῶν πολεμικῶν Σολύμων, εἶχον συμειχθῆ μέ τούς Πισίδας, Λυδούς καί ἀποί-
κους τῶν Λακεδαιμονίων. Οἱ Κιβυρραῖοι κατά πρῶτον ὑπό τόν Ἀμύκλαν, ἐγγονόν τοῦ οἰκιστοῦ 
τῶν περιφήμων Ἀμυκλῶν, ἐπινείου τῆς ἀρχαίας Σπάρτης. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἦλθον εἰς τά Κίβυρ-
ρα καί μετά χρόνους πολλούς ὑπό τόν Κλέανδρον, ἀκολουθήσαντες μέ μισθοφόρους τόν Κῦρον 
τόν νεώτερον εἰς τήν κατά τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀρταξέρξου ἐκστρατείαν του καί ἐπί Ἀλεξάνδρου 
ὑπό τόν νεώτερον Κλέανδρον, φονευθέντα εἰς τινα κατά τῶν Πισιδῶν συμπλοκήν. Είς Κίβυρα 
καί καθ’ όλην τήν Καβαλίαν ὡμιλοῦντο ἡ Σολυμιτική, Ἑλληνική, Πισιδική καί Λυδική γλῶσσα 
αἱ δέ ἐπιγραφαί εἶναι τό πλεῖστον εἰς τήν Λυκιακήν-Ἑλληνικήν καί Σολυμιτικήν. 

Ἡ Κίβυρα εἶχεν δύο ψήφους εἰς τήν πολιτείαν, ὡς δίδουσα περισσότερον στρατόν τῶν τρι-
ῶν ἄλλων καί ἦτο ἕδρα τῶν τυράννων, γνωστῶν ἀπό τάς ἐπιγραφάς, τοῦ Ἱαγόρου, Ὀγαλλίου, 
Ὁσίριδος καί Κογιάτου. Ἐπί τοῦ τελευταίου κατελύθη ἡ Τετράπολις καί κατά τήν συνθήκην τοῦ 
Δαρδάνου 84 π. χ ὑπήχθη εἰς τήν ἐπαρχίαν Φρυγίας, τῶν Βαλβούρων καί Βουβῶνος προστεθει-
σῶν εἰς τήν Λυκίαν. 

Ἡ Κιβύρα ὑπέστη δύο φοβεράς καταστροφάς ὑπό σεισμῶν, τό 23 μ. χ ἐπί Τιβερίου καί τό 417 
μ. χ ἐπί Θεοδοσίου τοῦ Β΄. Τά ἐρείπια τῆς πόλεως ευρίσκονται παρά τό τουρκοχώριον Χορσούμ, 
ἔνθα γενομένων ἀνασκαφῶν εὐρέθησαν ναοί, θέατρον, ἀγορά, τάφοι, ἐπιγραφαί, νομίσματα συμ-
μαχικά καί αὐτοκρατορικά. Τά συμμαχικά πρό τοῦ 84 π. χ φέρουν τά ὁνόματα τῶν τυράννων ΜΟ-
ΑΓΕ-ΙΑΓΟΡΑC-ΟΓΟΛΙC- OCIP κ. ἄ. ἤ μέ κρανιοφόρον ἀνδρικήν κεφαλήν ἐπί τῆς μίας ὄψεως 
καί ἐπί τῆς ἑτέρας τήν ἐπιγραφήν ΚΙΒΥΡΑΤΩΝ ἤ Κ-Ι μέ ἱππέα καλπάζοντα μέ δόρυ προτετα-
μένον. Ἄλλα φέρουν ταῦρον ἰνδικόν ἐν ἐγκυκλίῳ τετραγώνῳ. Τά δέ αὐτοκρατορικά νομίσματα 
φέρουν ἐπί τῆς μιᾶς ὅψεως τάς λέξεις ΙΕΡΑ CΥΓΚΛΗΤΟC ἤ ΒΟΥΛΗ ἤ ΔΗΜΟΣ ἤ ΚΙΒΥΡΑ καί 
ἐπί τῆς ἄλλης ὄψεως τάς λέξεις ΚΙΒΥΡΑΤΩΝ ἤ ΚΑΙCΑΡΕΩΝ ΚΙΒΥΡΑΤΩΝ ἤ ΠΥΘΙΑ. 

Τά Κίβυρα διά τήν μεγάλην ἀκμήν καί πλοῦτον ἀναδείχθησαν ἐπί Βυζαντίου πρωτεύουσα 
τοῦ ὀμωνύμου θέματος τῶν Κιβυρραιωτῶν περιλαμβάνοντος τάς πόλεις τάς κειμένας μεταξύ 
τῶν ἐκβολῶν τοῦ Μαιάνδρου καί τοῦ ἀκρωτηρίου Ἀνεμουρίου μέ τάς νήσους Σύμην, Ρόδον καί 
Μεγίστην. 

Ἀπό τήν ἄνωθι περιγραφήν φαίνεται ἡ ἔκτασις καί ὁ βαθμός τῆς στρατιωτικῆς καί πνευματι-
κῆς ἀνθήσεως καί ἀκμῆς τῆς περιφήμου Τετραπόλεως. Ἡ ἀγορά, τά θέατρα, τά Ἀσκληπιεῖα της 
ἦσαν πνευματικά κέντρα ἀκτινοβολίας, σαλπίζοντα εἰς τούς γειτονικούς λαούς, Κᾶρας, Λυδούς, 



Αρχαία Λυκία

85

Πισίδας, Παμφύλους ἀκτῖνας προόδου. 

Τήν πολιτικήν δύναμιν καί πνευματικήν ἀνάπτυξίν της πρό παντός ὤφειλε ἡ Τετράπολις εἰς 
τήν χρηστήν διοίκησιν, τήν ὁποίαν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς ἐπαινοῦν ὡς σώφρονα καί φιλοπόλιδα. 
Χάρις εἰς τήν εὐνομίαν καί τάξιν ἀπέβη πρότυπον καλῆς Πολιτείας, αἱ δέ τέσσαρις πόλεις αὐτῆς 
αἱ ἀρραγεῖς καί ἀδιάσειστοι στῦλοι της. Τόσον ἰσχυρά κατέστη, ὥστε ἐτόλμησε νά προβάλη τό 
ἀνάστημά της πρός ἕναν Μέγαν Ἀλέξανδρον καί τότε μόνον ἔσπευσε νά ταχθῇ παρά τό πλευρόν 
του, ὅταν ἐπείσθη ὅτι ὁ μέγας στρατηλάτης βαδίζει κατά τῶν Περσῶν ὡς ἐλευθερωτής τῶν Ἑλ-
λήνων καί τῶν λαῶν τῆς Ἀσίας ἀπό τήν δουλείαν. Ἐβοήθησε μάλιστα αὐτόν νά καταβάλῃ καί 
ὑποτάξη τούς ἀτίθασους Πισίδας, προβαλόντας ἰσχυράν ἀντίστασιν. Ἡ Τετράπολις ἐθώπευσε καί 
ὑπεστήριξε τό μεγαλεπήβολον σχέδιον τοῦ Μιθριδάτου-νά ἱδρύσῃ ἐν Ἀσία Ἑλληνικήν αὐτοκρα-
τορίαν- εἰς τό ὁποῖον ἀντέδρασαν οἱ ἀνάξιοι συμφεροντολόγοι ἡγεμονίσκοι, προτιμήσαντες τόν 
τίτλον τοῦ Ρωμαίου πολίτου ἀπό τόν τοῦ ἐλευθέρου Ἕλληνος. 

Ἡ Ὁμοσπονδία τῶν ἐν Καβαλίᾳ τῆς Λυκίας τεσσάρων πόλεων κατώρθωσε νά ἀποκτήσῃ ἰσχυ-
ρόν καί ἀξιόμαχον στρατόν, νικήσαντα τάς Ρωμαϊκάς λεγεῶνας τοῦ Μουρήνα, ἐξ οὗ καί τό τόσον 
πρός τούς Καβαλεῖς μῖσος του. Τό θέμα τέλος τῶν Κιβυρραιωτῶν κατέστη ἐπί Βυζαντίου ἡ βάσις 
καί τό κρηπίδωμα τῆς κατά θάλασσαν ἰσχύος καί τῶν περιλάμπρων τροπαίων του. Ἦτο εἰς τήν 
νοτιοδυτικήν γωνίαν τῆς Μικρασίας, ὁ ἀπόστολος τῆς ἐθνικῆς Ἰδέας, ὁ κραταιός ἀμύντωρ τῶν 
ἑλληνικῶν δικαίων, ἡ ἀσπίς καί τό ὀχύρωμα, ὅπου ἐθραύετο ἡ ὁρμή τῶν ἐπιδρομέων. 

Ἡ ἐπαρχία Μιλυάς, ἡ Βυζαντινή Μυλώμη

Οἱ πρῶτοι μυθολογούμενοι κάτοικοι τῆς Λυκίας, ὡς εἴδομεν, ἦσαν οἱ Μιλύαι καί οἱ Σόλυμοι. 
Τούτους ἐξώθησαν πρός τήν ἐνδοχώραν, καταλαβόντες τά παράλια ναυτικοί λαοί, Κρῆτες καί 
Ἀχαιοί. Καί τότε, οἱ μέν Σόλυμοι κατῴκησαν εἰς τήν Καβαλίαν καί τήν παραμεθόριον χώραν τῆς 
Πισιδίας, οἱ δέ Μιλύαι κατῴκησαν εἰς τήν χώραν τῆς Λυκίας, τήν μεταξύ τῶν περιοχῶν Κράγου, 
Φοίνικος, Φασήλιδος καί Παμφυλίας ἐκτεινομένην χώραν, ὀνομασθεῖσαν ἐξ αὐτῶν Μιλυάδα. 
Μιλυάς ὅμως ἐκαλεῖτο ἅπασα ἡ Λυκία μέχρι τῶν Ρωμαϊκῶν χρόνων καί Μιλυάδα καλεῖ ὁ Ὅμη-
ρος τήν Λυκίαν, τούς δέ κατοίκους αὐτής Τερμύλας καί Μιλύας, ὧν οἱ πρῶτοι ἦσαν οἱ Κρῆτες 
ἄποικοι, οἱ δέ δεύτεροι αὐτόχθονες. 

Κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους ἐπεκράτησε δι᾿ ὅλην τήν χώραν τό ὄνομα Λυκία, Μιλυάς δέ 
ὠνομάσθη τό βορειοανατολικό τμῆμα αὐτῆς. Τό τμῆμα τοῦτο ἦτο τελείως αὐτόνομον, ἀνεξάρ-
τητον τῆς λοιπῆς Λυκίας, διοικουμένον ὑπό ἰδίους ἄρχοντας καί βασιλεῖς. Πρό τοῦ Τρωϊκοῦ 
πολέμου βασιλεύς αὐτοῦ ὑπῆρξεν ὁ Ἰοβάτης, τό ὁποῖον ἐξεχώρησεν εἰς τον γαμβρόν ἐπί θυγατρί 
Βελλερεφόντην, ἀφοῦ ἐξετέλεσε τούς εἰς αὐτόν ἀνατεθέντας δυσκόλους καί λίαν ἐπικινδύνους 
ἄθλους. Τήν Μιλυάδα ἐξεχώρησεν ὁ Βελλερεφόντης εἰς τόν δεύτερον υἱόν του Πείσαδρον ἤ 
Ἴσαδρον, διότι ὁ πρῶτος του υἱός Ἱππόμαχος ἔλαβε παρά τοῦ ἐκ μητρός πάππου του Ἰοβάτου 
ὡς κληρονομίαν τήν περί τόν Γλαῦκον κόλπον χώραν, τῆς περί τήν Ξάνθον μέχρι Τελμησσοῦ 
περιοχῆς, δοθείσης εἰς τόν Σαρπηδόνα-ἐγγονόν καί αὐτόν τοῦ Ἰοβάτου-καί τῆς περί τόν Κράγον 
ἀνηκούσης εἰς τόν Ἀμισώδωρον, ἐχθρόν τοῦ Ἰοβάτου. Ὁ Βελλερεφόντης συνῆψε σκληρούς ἀγῶ-
νας καί μακρούς, διά νά δυνηθῇ νά κρατήσῃ τήν χώραν ὑπό τήν ἐξουσίαν του, ἀφοῦ ὁ πρός τούς 
Σολύμους καί τάς συμμάχους τους Ἀμαζόνας πόλεμος ἤρχισε μόλις ἔφθασεν εἰς Λυκίαν κατά 
διαταγήν τοῦ Ἰοβάτου καί ἐσυνεχίσθη μέχρι τοῦ χρόνου πού ἠνδρώθη ὁ δευτερότοκος υἱός του 
Πείσανδρος, ὁ ὁποῖος ἔπεσεν εἰς τήν περί τήν Τερμησσόν τῆς Πισιδίας μάχην, ὅπου ὁ τοῦ Βελ-
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λεροφόντου Χάραξ, τοποθεσία πλησίον τῆς ἀκροπόλεως τῆς Τερμησσοῦ, ἧς ὑπέρκειται λόφος, 
Σόλυμος καλούμενος καί ἡ ὁποία εὑρίσκεται περί τά 15 χλμ δυτικῶς τοῦ κόλπου Ἀτταλείας κατά 
τόν Στράβωνα (ΙΓ΄-δ-16). Πλησίον τοῦ Χαρακώματος Βελλεροφόντου ἦτο καί ὁ τάφος τοῦ υἱοῦ 
του Πεισάνδρου, φονευθέντος εἰς τήν κατά τῶν Σολύμων μάχην. 

Ἡ Μιλυάς, προομηρικῶς, κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον καί τήν ἀρχαϊκήν, διετέλει ὑπό 
ἰδίους ἡγεμόνας καί νόμους καί διετήρησε τήν αὐτονομίαν της καί ὑπό τούς Πέρσας. Κατά τα 
Μηδικά συνεπολέμησε μέ αὐτούς ἀλλά κατά τούς ἀπελευθερωτικούς ἀγώνας τοῦ Κίμωνος καί 
εἰς τούς κατόπιν ἔμεινεν οὐδετέρα. Κατά τό 334 κατεκτήθη ὑπό τοῦ Ἀλέξανδρου καί ὁμοῦ μετά 
τῆς λοιπῆς Λυκίας ἐκυβερνᾶτο ὑπό τοῦ Νεάρχου. Μετά τόν Ἀλέξανδρον περιῆλθεν εἰς τούς Σε-
λευκίδας καί μετά τήν μάχην τῆς Μαγνησίας τό 189 κατελήφθη ὑπό τοῦ Εὐμένους, βασιλέως 
τῆς Περγάμου αὐτοδιοικούμενη. Τό 84 μ. χ ὁ Ρωμαῖος στρατηγός Σεβίλιος ὁ Ἰσαυρικός, ἀφοῦ 
κατέστρεψε τήν Φάσηλιν καί ἐξόντωσε τούς πειρατάς τοῦ Κράγου, κατέλαβε καί τήν Μιλυάδα, 
τήν ὁποίαν προσήρτησε εἰς τήν Παμφυλίαν. Ἐπί Βυζαντινῶν χρόνων ἀπετέλεσε ἰδίαν ἐπαρχίαν, 
Μυλώμην μετονομασθεῖσαν και ἔδιδεν τούς πλέον μαχημωτέρους ἄνδρας τοῦ Βυζαντινοῦ στρα-
τοῦ καί ἰδίᾳ ἀρίστους ἱππεῖς. Ἡ Βυζαντινή Μυλώμη, λόγῳ θεομηνιῶν, σεισμῶν, νόσων, σιτοδεί-
ας-ἔπαθεν ἀραίωσιν τοῦ πληθυσμοῦ της, τήν ὁποίαν ἔσπευσε νά θεραπεύσῃ πρός ζημίαν ὅμως 
τοῦ κράτους τῷ 687 μ. χ ὁ Ἰουστινιανός Β’ ὁ Ρινότμητος. Ὁ ἀνόητος βασιλεύς ἀποστέρησε τήν 
Συρίαν ἀπό τούς ἀκρίτας τούς ὁποίους εἶχεν ἐγκαταστήσει ὁ Κωνσταντῖνος Πωγωνᾶτος τῷ 677 
δια νά ἐμποδίζουν τους Ἄραβας νά εἰσβάλλουν καί διαρπάζουν τάς βυζαντινάς ἐπαρχίας. Τούς 
ἀκρίτας αὐτούς ἐγκατέστησε εἰς τήν Μιλυάδα χώραν ἐνισχύοντας τόν πληθυσμόν της. 

Ἡ Βυζαντινή Μυλώμη ἐδέχθη ἐπί τῆς ἐποχῆς τῶν εικονομάχων τούς Παυλικιανούς, λαόν ἑλ-
ληνιστικόν, λίαν φιλοπόλεμον καί φανατικόν εἰς τάς θρησκευτικάς του δοξασίας. Οὗτοι ἔλαβον 
τό ὄνομα ὡς παραδεχόμενοι ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς μόνον τάς ἐπιστολάς τοῦ Παύλου καί τό κατά 
Λουκᾶν καί Ἰωάννην εὐαγγέλιον. Οἱ Παυλικιανοί παρεδέχοντο δύο θεούς, τόν ἀγαθόν καί πονη-
ρόν, τόν δεύτερον δημιουργόν τοῦ κόσμου καί προστάτην τῶν Ἑβραίων, εἰς τούς ὁποίους ἔδωκε 
τήν Παλαιάν Διαθήκην, τήν προπατορικήν ἁμαρτίαν ὡς ἀπαρχήν τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων 
καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία διέφθειρε τήν εὐαγγελικήν ἐλευθερίαν. Οἱ Παυλικιανοί ἐκάλουν τήν συνα-
γωγήν αὐτῶν καθολικήν ἐκκλησίαν καί ἀρχηγόν αὐτῆς τόν κηρύξαντα τήν αἵρεσιν Κωνσταντῖνον 
τόν Σαμοσατέα καί τούς μετ’ αὐτόν ἀποστόλους. Τούτους κατεδίωξαν οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτο-
ρες καί ἠνάγκασαν νά ζητήσουν διέξοδον πρός τούς Ἄραβας καί ἄλλους εἰς διαφόρους ἐπαρχίας 
τῆς Μικρασίας, πολλούς τῶν ὁποίων μετῴκησεν ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Ε’ εἰς Θράκην, κατόπιν ὁ Ἰω-
άννης Τσιμισκῆς ἐκτιμῶν τάς πολεμικάς ἀρετάς των, εἰς τήν περί τήν Φιλιππούπολιν χώραν καί 
ὁ Ἀλέξιος ὁ Κομνηνός εἰς τήν Ἀλεξιούπολιν. Οἱ Παυλικιανοί δέν ἐξέλειπον ὀριστικῶς, λείψανα 
τούτων σώζονται εἰς τήν μεταξύ Ἐλμαλῆ καί Φοίνικα χώραν καθώς καί εἰς τάς ὀρεινάς ἐκφύσεις 
τοῦ Κράγου, δηλαδή εἰς τήν Βυζαντινήν Μυλώμην ὄθεν εἶχον ἐγκατασταθῆ. Οἱ περί τόν Κρά-
γον βιοῦντες ἐτίμων πανάρχαιον τάφον περιβαλλόμενον ὑπό κλημάτων καί ροιῶν θεωρουμένων 
ἱερῶν. Οὗτοι οὐδέν κοινόν μέ τούς Τούρκους ἔχουσιν, οὐδέ τί παρ’ αὐτῶν λαμβάνουν, ἵνα μή 
μολυνθῶσιν. 

Ἡ Μυλώμη περιῆλθεν ὑπό τούς Σελτζούκους Τούρκους τοῦ Ἰκονίου ὁριστικῶς τό 1176 ἐπί 
Μανουήλ τοῦ Κομνηνοῦ καί παρέμεινεν ὑπ αὐτούς μέχρι τοῦ 1307. Τότε διηρέθη τό Σελτζου-
κικόν κράτος εἰς δέκα ἡγεμονίας καί ἡ Μυλώμη ἀπετέλεσε τμῆμα τῆς ἡγεμονίας Τεκέ μετά τῆς 
Παμφυλίας μέ πρωτεύουσαν τήν Ἀττάλειαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΛΥΚΙΑΣ

1. Οἱ πρῶτοι λαοί τῆς Λυκίας καί τά στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ των

Κύριοι παράγοντες τῆς δημιουργίας τῆς ἱστορίας τῆς Λυκίας καί τοῦ πολιτισμοῦ της εἶναι 
ἡ ἐπικαιροτάτη γεωγραφική θέσις της-σημεῖον διασταυρώσεως θαλασσίων ἐμπορικῶν ὁδῶν-ἡ 
διάρθρωσις τοῦ ἐδάφους της, ἡ ὁποία μέ τάς πολυπτύχους ἀκτάς, τούς πολυαρίθμους ὅρμους καί 
ἀσφαλεῖς λιμένας διηυκόλυνε τήν ἀνάπτυξιν τῆς ναυτιλίας, φορέως τῆς προόδου καί πολιτισμοῦ 
καί ἡ ἰδιοφυΐα τῶν λαῶν πού κατῴκησαν αὐτήν. 

Κατά τούς προϊστορικούς χρόνους κατῴκησαν Μεσογειακοί λαοί-οἱ Μιλύαι, Σόλυμοι καί Πε-
λασγοί. Οἱ Μιλύαι ἔφεραν καί τά στοιχεία τοῦ πολιτισμοῦ ζωῆς τά ὁποία ἀπεκόμισαν διά τῆς 
ναυτιλίας, ἐπικοινωνοῦντες μέ ξένας χώρας. Ἔφεραν τήν οἰκογενειακήν διαβίωσιν, τήν κοινωνι-
κήν συγκρότησιν, τό ἐμπόριον, τήν ναυτιλίαν καί τά σπέρματα εὐνομουμένης πολιτείας, τά ὁποῖα 
μετεμφύτευσαν εἰς Κρήτην, γινόμενοι οἱ πρόδρομοι τοῦ Μινωϊκοῦ πολιτισμοῦ. 

Οἱ Σόλυμοι ἔφεραν εἰς Λυκίαν τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, τούς δύο τούτους μαστούς τῆς 
οἰκοτεχνίας καί βιομηχανίας, τήν προσήλωσιν εἰς τά πάτρια καί τό πολεμοχαρές. Τέλος οἱ Πελα-
σγοί ἐδίδαξαν τήν γεωργίαν, τήν κατασκευήν καλυβῶν, τήν ἔνδυσιν καί ὑπόδησιν διά δερμάτων 
αἰγῶν καί προβάτων καί τήν θρησκείαν, συνέχουσαν τά ἄτομα καί τούς λαούς εἰς τήν ἠθικήν. 
Ἀλλά καί οἱ μῦθοι τῶν Τελχίνων, Κυκλώπων καί Ἀμαζόνων φανερώνουν, ὅτι καί ἄλλοι λαοί 
πλήν τῶν μνημονευθέντων ἦλθον εἰς Λυκίαν, οἱ ὁποῖοι ἀφῆκαν ἴχνη τοῦ πολιτισμοῦ των εἰς τήν 
οἰκοδομικήν, γλυπτικήν, τέχνας καί τήν πολεμικήν ἄμυναν καί τέχνην, ὧν δείγματα τά Κυκλώ-
πεια τείχῃ, οἱ λυκιακοί τάφοι, τό μητριαρχικόν δίκαιον. Οἱ λαοί αὐτοί συνανεμείχθησαν μετά τῶν 
ἐπικληθέντων Αἰγαίων, οἱ ὁποῖοι μετά τό τέλος τῆς Γ΄ π. χ χιλιετηρίδος διεχύθηκαν εἰς τάς νήσους 
τοῦ Αἰγαίου, τήν Κρήτην, καταστᾶσαν τό κέντρον τοῦ πολιτισμοῦ τῶν φυλών τούτων καί εἰς τήν 
Πελοπόννησον. Ἐκ τῆς Κρήτης οἱ Τερμύλαι, ὑπό τόν Σαρπηδόνα, μετελαμπάδευσαν τό φῶς τοῦ 
Μινωϊκοῦ πολιτισμοῦ, τό ὁποῖον κατηύγασε τήν Λυκίαν. 

Ἀλλά ἡ ζωή δέν σταματᾶ καί νέα περιστατικά ὑπό τῶν νέων ἀνθρώπων κανονίζουν τόν ρυθμόν 
της. Νέοι λαοί, τά πρωτοπόρα ἑλληνικά φῦλα τῶν Ἀχαιοαιολέων13 κατῆλθαν ἀπό τά βόρεια τῆς 

13 Οι Αιολείς ήταν κατά τους ιστορικούς χρόνους της αρχαίας Ελλάδας η μία από τις τέσσερις φυλές (Αχαιοί, 
Ίωνες, Αιολείς και Δωριείς) του αρχαίου ελλαδικού χώρου. Επρόκειτο για λαό που αρχικά ασχολούνταν κυρίως 
με τη γεωργία και στη συνέχεια αποίκισε στα έναντι παράλια του Αιγαίου. Αρχική κοιτίδα των Αιολέων ήταν η 
δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα οι ορεινές περιοχές στα βόρεια του Αλιάκμονα, καθώς και η κοιλάδα της 
Πελαγονίας. Από εκεί μετακινήθηκαν νότια στη Θεσσαλία, την οποία κατέλαβαν ολόκληρη. Ακολούθησαν κύ-
ματα μετανάστευσης προς τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και προς τη νότια Ελλάδα, που οφείλονταν 
στην επέλαση των Θεσσαλών. Αιολίδα ή Αιολία (η αρχαία Αιολίς) είναι η περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν 
Αιολείς κατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό. Η περιοχή περιλάμβανε τα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς 
Ασίας και εκτεινόταν από την Τρωάδα μέχρι τον Έρμοποταμό, ο οποίος την χώριζε από την Ιωνία. Κυριότερες 
πόλεις της Αιολίδας ήταν δώδεκα εξ ου και «Αιολίδα η Δωδεκάπολη» οι: Αιγές, η Αιγιρόεσσα, το Γρύνειον, η 
Κίλλα, η Κύμη, η Λάρισα η Αιολίς, η Μύρινα, το Νέο Τείχος, το Νότιο, η Πιτάνη, η Σμύρνη και η Τήμνος και 
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ἑλληνικῆς χερσονήσου εἰς Θεσσαλίαν καί ἐκεῖθεν εἰς Ἀττικήν καί Πελοπόννησον, ὑποτάξαντες 
ὠς ἰσχυρότεροι καί πολεμικώτεροι τούς παλαιότερους κατοίκους. Εἰς τό κέντρον τῆς Πελοποννή-
σου, τήν Ἀρκαδίαν, παρέμειναν οἱ Πελασγοί, τά παράλια καί τάς νήσους κατεῖχαν οἱ Κρῆτες, οἱ 
πρῶτοι ναυτικοί τῆς Μεσογείου, οἱ διδάσκαλοι τῶν κατόπιν ναυτικῶν λαῶν, Ἀχαιῶν, Φινοίκων 
καί Ἑλλήνων. Οἱ Ἀχαιοί ἐγκατασταθέντες εἰς τήν περιοχήν τοῦ Κρητικοῦ πολιτισμοῦ ὑπέστησαν 
τήν ἐπίδρασιν, οἱ δέ ἡγεμόνες των κατέστησαν ὑποτελεῖς τῶν ἰσχυρῶν Κρητῶν. Γενόμενοι οἱ 
Ἀχαιοί ἔμπειροι καί θαρραλέοι ναυτικοί ὡς ἦσαν καί τῆς ξηρᾶς ἐτοιμοπόλεμοι στρατιῶται, ἀπετί-
ναξαν τόν Κρητικόν ζυγόν, ὑπέταξαν τήν Κρήτην, τάς νήσους καί τά παράλια τῆς Μικρασίας καί 
ἐγκαταστάθησαν εἰς Λυκίαν. Οὗτω οἱ Ἀχαιοί ἐπεξέτειναν τήν ναυτικήν ἰσχύν των μέχρις Ἰταλίας, 
Κύπρου καί Συρίας, ἰδρύσαντες μάλιστα εἰς Παλαιστίνην τήν ἀποικίαν τῶν Φιλισταίων καί ἐδη-
μιούργησαν πλοῦτον καί πολιτισμόν ἀξιόλογον, ὥς δεικνύουν τά εὐρήματα τῆς ἕδρας των, τῶν 
Μυκηνῶν. Τήν ἐπίδρασιν τοῦ Μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ βλέπομεν εἰς ὅλας τάς ἐκδηλώσεις τῆς 
ζωῆς τῶν Λυκίων καί εἰς τά Ὁμηρικά ἔπη, ὅπου ὑμνοῦνται οἱ Λύκιοι ἥρωες, ἀπόγονοι βασιλικῶν 
τῆς Λυκίας οἴκων ἤ ἄνθρωποι ἀνωτέρας πνοῆς. Καί λείψανα μαρτυροῦντα τήν ἐπίδρασιν τοῦ Μυ-
κηναϊκοῦ πολιτισμοῦ εἰς τήν Μικρασία καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν Λυκίαν, εὑρέθησαν ἐν Τροίᾳ, τῆς 
ὁποίας ὁ ἔκτος συνοικισμός παρέσχεν ἄφθονα μυκηναϊκά εὐρήματα. Ἐν Μιλήτῳ ὅπου ἀπεκαλύ-
φθη ὁλόκληρος μυκηναϊκός συνοικισμός, ἐν Ἀσσαρλία παρά τήν Ἀλικαρνασσόν καί ἔν Μάκρῃ 
τῆς Λυκίας εὑρέθησαν ἀρκετά μυκηναϊκά ἀρχαῖα, ἀποδεικνύοντα τάς σχέσεις Ἀχαιῶν καί Λυκί-
ων. Πλήν τούτων καί Χετταϊκαί πινακίδες ἔφεραν εἰς φῶς, ὅτι ὁ βασιλεύς τῆς Λυκίας Attarissijas 
(Ἀτρεύς ἤ Ἀκρίσιος ἤ Τειρεσίας) εῖχε δοσοληψίας μέ τόν βασιλέα τῶν Χετταίων Doudhalia Δ΄ 
τήν περίοδον 1260-1230 π. χ οἱ ὁποῖοι ἀλληλοπροσαγορεύονται ἀδελφοί. Σημειωτέον ὅτι οἱ βα-
σιλεῖς τῶν Χετταίων μόνον τούς ὁμοτίμους των βασιλεῖς Αἰγύπτου, Ἀσσυρίας, Βαβυλῶνος, Μυ-
κηνῶν προσηγόρευον οὔτω, συνεπῶς καί οἱ τῆς Λυκίας βασιλεῖς ἐκέκτειντο μεγάλην δύναμιν καί 
δή ναυτικήν, ὥστε νά θεωροῦνται ἰσότιμοι πρός τούς τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Ἀνατολῆς. 

Τούς Ἀχαιούς ἐν γένει, ἰδιαιτέρως δέ τῆς Λυκίας, εἴλκυσαν τά πλούτη καί τά θαυμάσια τῆς 
Αἰγύπτου. Μέ τούς Αἰγυπτίους ἀνέπτυξαν οἱ Λύκιοι ἐμπορικάς σχέσεις καί ἐδέχθησαν τήν ἐπί-
δρασιν τοῦ πολιτισμοῦ των. Ὑποστηρίζεται, κατόπιν τῶν νεωτέρων ἐρευνῶν, ὅτι ἡ Μικρασία 

που όλες συνασπίστηκαν και δημιούργησαν Ομοσπονδία. 
Οι Αχαιοί ξεκίνησαν πιθανότατα, όπως και τα υπόλοιπα Αιολικά φύλα από την περιοχή της Βορειοδυτικής 
Μακεδονίας και συγκεκριμένα από την Πελαγονία, και τοποθετήθηκαν αρχικά στη νοτιοανατολική Θεσσαλία. 
Μετά την κάθοδο όμως άλλων αιολικών φύλων στην περιοχή αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν νοτιότερα. Ως 
αποτέλεσμα διεσπάρησαν στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η οικονομική και εμπορική 
δραστηριότητα των Αχαιών άρχισε από πολύ νωρίς και τα μυκηναϊκά (ή αχαϊκά) προϊόντα έφθασαν ως τα πα-
ράλια της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα, οι Αχαιοί εξαπλώνονταν στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και πολλαπλασίαζαν τους οικισμούς τους στα νησιά του Αιγαίου, ενώ δημιούργησαν ορισμένες αποικίες 
και στην Κάτω Ιταλία και Σικελία. 
Στην Κρήτη συνάντησαν το μινωικό πολιτισμό, που τους επηρέασε βαθιά και συνετέλεσε στην κατασκευή και 
την αρχιτεκτονική των μυκηναϊκών ανακτόρων των Μυκηνών, Τίρυνθας και των υπολοίπων. Τις πρώτες αψιμα-
χίες Μινωιτών και Αχαιών διαδέχτηκε γρήγορα η συμφιλίωση και η ειρηνική συνύπαρξη. 
Με αυτόν τον τρόπο οι Αχαιοί διαδέχτηκαν τους Μινωίτες ως ναυτική δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο. Το 
αχαϊκό κράτος, που λειτουργούσε με ομοσπονδιακό σύστημα, αναγνωρίστηκε ως ισάξιο από την Αίγυπτο και τη 
Χιττιτική αυτοκρατορία. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός εξελίσσονταν συνεχώς και έφτανε σε ανώτερα επίπεδα, ενώ 
οι θέσεις των Αχαιών στο Αιγαίο παγιώνονταν. 
Επόμενος στόχος των Αχαιών, που βρίσκονταν ήδη στο απόγειο της ακμής τους, ήταν η εκμετάλλευση των γε-
ωργικών και αλιευτικών προϊόντων της περιοχής του Ευξείνου Πόντου. Τροχοπέδη στα σχέδιά τους αποτελούσε 
το μικρό αλλά ισχυρό κράτος της Τροίας. Αμέσως άρχισαν οι προπαρασκευές για τον Τρωικό Πόλεμο, με την 
αχαϊκή πολεμική μηχανή να περιγράφεται από τον Νηών Κατάλογο. Οι Αχαιοί συμμάχησαν επίσης με τη Χιττι-
τική αυτοκρατορία. 
Οι Αχαιοί ήταν η ελληνική ομάδα που δημιούργησε το θαυμαστό μυκηναϊκό πολιτισμό, πρώτη εκδήλωση του 
ελληνικού πνεύματος. 
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ἐδέχθη ἀποίκους ἐκ Λιβύης καί Αἰγύπτου. Αἱ ὀνομασίαι πολλῶν τοπωνυμίων, τό μελαχροινόν τοῦ 
δέρματος, τό σγουρόν τῶν μαλλιῶν, αἱ πολιτικαί βλέψεις εἰς τήν Συρίαν καί τήν Παλαιστίνην τῶν 
Αἰγυπτίων, οἱ συχνοί πόλεμοι μέ λαούς τῆς Μικρασίας φανερώνουν ἐγκατάστασιν Αἰγυπτίων εἰς 
αὐτήν. Ἀκόμη καί σήμερον ἔχομεν ἐγκαταστάσεις Αἰγυπτίων εἰς Παμφυλίαν καί Λυκίαν, ὡσάν 
εἰς τό ὑποσυνείδητον τῶν λαῶν νά παραμένει ἡ ἀνάμνησις τῆς ἐπικοινωνίας καί τῶν σχέσεών των 
εἰς παρῳχημένους χρόνους. Πρός δέ αἱ παραστάσεις Ἁρπυιῶν καί ἄλλων θαλασσίων θεοτήτων, 
συνήθεια Αἰγυπτιακή, ἡ μητριαρχία, κοινοί θεοί καί ἔθιμα, διαπιστώνουν ἐγκαταστάσεις καί ὄχι 
ἁπλῶς μόνον σχέσεις. Αἱ λέξεις Λίβυσσα τῆς Βιθυνίας καί Λιβύσσιον Λυκίας ἔδωσαν ἀφορμήν 
εἰς τούς γλωσσολόγους καί ἀρχαιολόγους νά στρέψουν τήν προσοχήν καί τήν ἔρευνά των καί 
εἰς τό σημεῖον τοῦτο. Ἐπειδή δέ τό πνεῦμα, ὡσάκις εὑρεθῇ πρό κενοῦ, σπεύδει νά πληροῖ τοῦτο 
μέ ὑποθέσεις, αἵτινες ἀποτελοῦν τόν ὁδηγόν τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης, ἀς διακινδυνεύσωμεν 
μίαν τοιαύτην ὑπόθεσιν τῆς ἐπιμειξίας Ἀφρικῆς-Μικρασίας διά Συρίας-Κρήτης-Λυκίας εἰς πολύ 
μεμακρυσμένην ἐποχήν ἐπί ἀληθῶν στοιχείων στηριζομένην, μέχρι τῆς ἐπαληθεύσεως ἤ μή διά 
τῆς ἀνακαλύψεως θετικοτέρων στοιχείων. 

Τήν ὑπόθεσιν ταύτην ἐνισχύουν καί οἱ μῦθοι τοῦ Περσέως καί τόσαι ἄλλαι παραδόσεις. Εἰς 
Λυκίαν ἐγκαταστάθησαν ἐκ τῶν ἀρχαίων λαῶν τελευταῖοι οἱ Δωριεῖς14 ἐκ Ρόδου. Οὗτοι καταλύ-
σαντες τό κράτος τῶν Ἀχαιῶν ἐν Πελοποννήσῳ, διεπέρασαν εἰς Κρήτην, νήσους καί παράλια τῆς 
Μικρασίας, ἀφοῦ παρέσυραν εἰς ὄλεθρον, ὅ, τι ἐδημιούργησεν ο Κρητομυκηναϊκός πολιτισμός. 
Ἐπί τρεῖς αἰῶνας καί πλέον ἐσταμάτησε εἰς τάς ἑλληνικάς χώρας πᾶσα πρόοδος. Πόλεις δέν ὑπῆρ-
χαν, εἰ μή χωρία καί γεωργικοί συνοικισμοί. Ἡ ναυτιλία, βιομηχανία καί ἐμπόριον ἐσταμάτησαν 
καί μόνον τά ὑνία τοῦ γεωργοῦ αὐλάκωναν τούς ἀγρούς. Πᾶν σημεῖον πολιτισμοῦ καί προόδου 
ἐνεκρώθη καί ἡ ἀνθρώπινη ζωή ἔπαυσε νά ἔχῃ ἀνώτερον παλμόν. Ἡ ἐποχή αὔτη, καθ’ ἥν ἐπε-
κράτησεν εἰς τάς ἑλληνικάς χώρας καί τήν Λυκίαν πνευματικός ζόφος καί ἔλλειψις δημιουργικῆς 
πνοῆς, ἐκλήθη γεωμετρική περίοδος ἤ μεσαίων τῶν ἀρχαϊκῶν χρόνων. Καί τοῦτο συνέβη, διότι 
οἱ Δωριεῖς, λαός γεωργικός καί ποιμενικός, ἐν τῇ πρωτογόνῳ του καταστάσει καί τῇ κατακτητικῇ 
ὁρμῇ του, δέν ἔδωσαν προσοχήν εἰς τάς τέχνας καί τόν πολιτισμόν, τόν ὁποῖον μάλιστα κατέστρε-
ψαν, ὅπως συνήθως πράττουν οἱ κατακτητικοί λαοί-ἀλλά ἐπεδίωξαν τήν στερέωσίν των. Ἀφοῦ δέ 
ἐπί τρεῖς αἰῶνας καί πλέον ἐσκέπασαν τόν ἑλληνικόν οὐρανόν μέ τά ζοφερά νέφη τῆς ἀμαθείας, 
ὡς εἰς φυτώριον ἐβλάστησεν ἀργά καί διά τοῦ χρόνου ἤνθησεν ὁ Δωρικός πολιτισμός, ἁπλοῦς 

14 Οι Δωριείς ήταν μαζί με τους Ίωνες, τους Αιολείς και τους Αχαιούς, τα τέσσερα μεγάλα ελληνικά φύλα, τα 
οποία εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια της2ης χιλιετίας π. Χ. και δια-
μόρφωσαν το ελληνικό έθνος. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, όταν βασίλευε ο Δευκαλίων, οι Δωριείς κατοικούσαν 
στην Φθιώτιδα. Από εκεί, ενώ βασιλιάς τους ήταν ο Δώρος, από τον οποίο πήραν και το όνομά τους, πήγαν 
στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου, στην περιοχή που ονομαζόταν Ιστιαιώτις. Οι Κάδμειοι τους ανάγκα-
σαν να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή και να εγκατασταθούν στην Πίνδο (Λάκμος, Βόιο), σε μια περιοχή 
που εκτείνεται από την περιφέρεια Καστοριάς, Γρεβενών έως και την επαρχία Μετσόβου, όπου ονομάστηκαν 
Μακεδνοί. Από εκεί ξεκίνησε η λεγόμενη «Κάθοδος των Δωριέων» στα τέλη του 12ου αιώνα π. Χ. , μέσω του 
περάσματος της Δεσκάτης, που αποτέλεσε ιστορικό γεγονός μεγάλης σπουδαιότητας, και είχε το χαρακτήρα 
εγκατάστασης ενός λαού σε πιο εύφορα και προσοδοφόρα εδάφη. Από την Πίνδο και συγκεκριμένα από την 
περιοχή Λάκμου-Βοΐου, οι Δωριείς εγκαταστάθηκαν στην Δωρίδα, στην περιοχή της σημερινής Φωκίδας. Εκεί 
ίδρυσαν την Δωρική Τετράπολη, την μητρόπολη των δωρικών φύλων. Πολιτιστικά κατώτεροι των Αχαιών αλλά 
στρατιωτικά ισχυρότεροι, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, κατείχαν σιδερένια όπλα, πέρασαν στην Πελοπόννησο 
από τα παράλια της Κεντρικής Ελλάδας, την οποία εποφθαλμιούσαν για τα εύφορα εδάφη της. Ακολούθησε ένα 
κύμα μετανάστευσης των Δωριέων στα νησιά του Αιγαίου, τα μικρασιατικά παράλια και την Κύπρο. Περιοχές 
όπως τα Κύθηρα, η Κρήτη, η Μήλος, η Θήρα, η Ρόδος και η Κως, καθώς και τα απέναντι μικρασιατικά παράλια, 
περιήλθαν στον δωρικό έλεγχο. Οι Δωριείς επιχείρησαν επίσης να καταλάβουν την Αττική, χωρίς όμως επιτυχία. 
Κατά το δεύτερο ελληνικό αποικισμό, μαζί με τις άλλες ελληνικές δυνάμεις, οι Δωριείς δημιούργησαν αποικίες 
στη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή τη νότια Ιταλία και Σικελία, όπως τις Συρακούσες, καθώς και στα στενά του Βο-
σπόρου. 
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καί ἀπέριττος ἀλλ᾿ ἐπιβλητικός καί μεγαλοπρεπής. Παραλλήλως πρός τόν Δωρικόν πολιτισμόν 
ἐξήστραψεν εἰς τόν ἑλληνικόν ὁρίζοντα ὁ Ἱωνικός πολιτισμός μέ μεγαλυτέραν λαμπρότητα καί 
χάριν. Οὗτος, ὡς ἰδιάζων περισσότερον εἰς τήν φύσιν τῆς φυλῆς ἐπεκράτησεν εἰς ὅλα τά παράλια 
τῆς Μικρασίας καί τάς Ἀθήνας ἡ ὁποία ἐθεωρεῖτο ἡ πνευματική καί πολιτική μητρόπολις τῶν 
Ἰώνων, 15 ὁ δέ Λυκιακός πολιτισμός ἔχει ἔκδηλα τά σημεῖα τῆς ἐπιδράσεως τοῦ Ἰωνικοῦ εἰς ὅλα 
τά ἔργα τῆς τέχνης του, πλήν μέ τήν ἰδικήν του πρωτοτυπίαν καί σφραγῖδα. 

2. Ἡ ἐπίδρασις τῶν περί τῶν Ἀμαζόνων μύθων εἰς τήν Λυκιακήν τέχνην καί 
ζωήν. 

Αἱ Ἀμαζόνες, φιλοπόλεμοι ἡρωΐδες, φέρονται ὑπό τῶν μύθων θυγατέρες τοῦ Ἄρεως. Ὁ περί 
τούτων μῦθος ἔχει τήν προέλευσίν του, ὡς τῶν Κενταύρων16 καί Κυκλώπων17, ἀπό τά μετεω-
ρολογικά φαινόμενα, ἐνῶ οἱ μῦθοι τῶν ἡλιακῶν ἡρώων Βελλερεφόντου18, Περσέως19, Ἡρα-
κλέους κ. ἄ. ἔχουν τήν προέλευσίν των ἀπό τά φυσικά φαινόμενα τῆς ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως 
τοῦ ἡλίου, τῆς ἡμέρας καί τῆς νυκτός. Οὕτω αἱ πολύμαστοι αὖται γυναῖκες εἰκονίζουν τάς νέας 
φίλας μέ τούς πολλούς μαστούς, τῶν ὁποίων τό ἄφθονον γάλα ρέει εἰς τήν γῆν καί τρέφει πᾶσαν 
ζωϊκήν ὕπαρξιν. Ταῦτα μαρτυροῦν καί τά ὑπό τοῦ Θεοδώρου ἀναφερόμενα ὀνόματά των, Ἄελλα 

15 Οι Ίωνες και τα υπόλοιπα ελληνικά φύλα, ήταν απόγονοι του Δευκαλίωνα και της Πύρρας οι οποίοι είχαν 
γιό τον Έλληνα. Οι Ίωνες κατά την εποχή του Χαλκού ήταν εξαπλωμένοι μεταξύ της Εύβοιας, της Αττικής και 
της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Το 1100 π.Χ. περίπου κατά την αρχή της γεωμετρικής περιόδου, που 
σηματοδοτήθηκε από την κάθοδο των Δωριέων, οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό της Ελληνικής χερσονήσου 
τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν μεγάλο μέρος της περιοχής στην οποία ζούσαν. Οι μετακινήσεις αυτές των 
αρχαίων ελληνικών φύλων ονομάζονται Α’ Ελληνικός αποικισμός. Οι Ίωνες λοιπόν μετακινήθηκαν προς τα 
ανατολικά δημιουργώντας αποικίες στα νησιά του Αιγαίου (Χίος, Σάμος κ.α. ) καθώς και στην κεντρική Μικρά 
Ασία, στην περιοχή γνωστή ως Ιωνία. Το μεγαλύτερο μέρος των νησιών του Αιγαίου, με εξαίρεση τη Λέσβο, την 
Τένεδο και τη Ρόδο αποικήθηκε από τους Ίωνες, ενώ οι σημαντικότερες αποικίες στην Ιωνία ήταν η Μίλητος 
και η Έφεσος. Η δημιουργία αποικιών στη Μικρά Ασία ήταν μια προοπτική που χρόνια απασχολούσε τα αρχαία 
ελληνικά φύλα και κυρίως τους Αχαιούς, δεδομένου ότι ήταν πολύ πιο εύπορα από την ορεινή και σχετικά άγονη 
ελληνική χερσόνησο. 
16 Οι Κένταυροι είναι πλάσματα της ελληνικής μυθολογίας, πιθανώς ως ιδεατή απεικόνιση των έντονων και-
ρικών φαινομένων που ακολουθούν παρατηρώντας την ταχύτητα των νεφών. Στην ιστορία και την τέχνη οι 
Κένταυροι απεικονίζονται μεν ανθρωπόμορφοι, με ανθρώπινο το άνω τμήμα του κορμού, και ζωικό (αλογίσιο) 
το κάτω. 
17 Οι Κύκλωπες ήταν μυθικά όντα της Ελληνικής μυθολογίας με ένα μάτι στη μέση του μετώπου, εμφανί-
ζονται στη Θεογονία και είναι παιδιά του Ουρανού και της Γαίας. Αυτοί είναι τρεις: ο Βρόντης, ο Άργης και ο 
Στερόπης. Έχουν τεράστια δύναμη και γι αυτό φυλακίζονται στα Τάρταρα από τον Ουρανό, θεωρούμενοι ότι 
απειλούν την εξουσία του. Ακολούθως, ο Κρόνος και οι Τιτάνες τους απελευθερώνουν, για να τους βοηθήσουν 
στην πτώση του Ουρανού, αλλά όταν έρχονται στην εξουσία τους φυλακίζουν και πάλι στα Τάρταρα. Τέλος, ο 
Ζεύς και οι Ολύμπιοι τους απελευθερώνουν και πάλι και με τη βοήθειά τους κατανικούν τους Τιτάνες στην Τι-
τανομαχία, χάρη στα πολεμικά όπλα (τον κεραυνό, την βροντή και άλλα) που κατασκεύασαν υπό την επίβλεψη 
του Ήφαιστου μέσα στην Αίτνα. 
18 Βελλερεφόντης Για τον μυθικό ήρωα της Λυκίας μιλά ο συγγραφέας Σάββας Πασχαλίδης στο έκτο κεφά-
λαιο. 
19 Ο Περσέας ήταν ήρωας της Αρχαιότητας, γιος του Δία και της Δανάης. Παππούς του ήταν ο Ακρίσιος, βα-
σιλιάς του Άργους. Ο Περσέας μεγάλωσε στη Σέριφο και έγινε ένα δυνατό παλικάρι. Ο Πολυδέκτης, ο βασιλιάς 
της Σερίφου, από καιρό ήθελε για γυναίκα του την Δανάη αλλά είχε ένα βασικό εμπόδιο: τον γιο της, τον Περ-
σέα. Θέλοντας να ξεφορτωθεί τον Περσέα, του ζητά να κάνει έναν άθλο, να κόψει και να φέρει το κεφάλι της 
Μέδουσας. Όταν ο ήρωας πλησίασε τη Μέδουσα, αόρατος και κοιτώντας το καθρέφτισμα της ασπίδας του, με 
την βοήθεια της Αθηνάς, έκοψε το κεφάλι της και το έβαλε στο σακίδιο. Από το κόψιμο γεννήθηκε ο γίγαντας 
Χρυσάορας, με το χρυσό σπαθί και από το αίμα που έπεσε στον Ωκεανό, ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο. 
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(θύελλα) καί Κελαινώ (σκοτεινόν νέφος), ἀπό τούς μαστούς τῶν ὁποίων ρέει ἄφθονος ἡ βροχή. 
Παρά τήν συμβολικότητα τῶν Ἀμαζονείων μύθων ὑπάρχουν καί ἴχνη πραγματικότητος, ἀκτῖνες 
ἱστορικῆς ἀληθείας. 

Αἱ πολεμικαί αὖται ἡρωΐδες φέρονται ὅτι συνεκρούσθησαν μέ τούς ὀνομαστοτέρους ἥρωας 
τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας Ἡρακλῆ, Θησέα, Βελλερεφόντη, Ἀχιλλέα, μέ τούς πολυφημότερους 
τῶν προϊστορικῶν λαῶν Λυκίους, Φρῦγας20, Θρᾶκας, 21 Τρῶας22 καί μέ τούς κρατίστους τῶν 
Ἑλλήνων, Ἀθηναίους. Πρῶτον ὁ Ἡρακλῆς ἐπέρχεται κατά τῶν Ἀμαζόνων τοῦ Πόντου, νικᾶ 
αὐτάς καί φονεύει τήν βασίλισσάν των Ἱππολύτην καί τήν λάβρυν (πολεμικόν πέλεκυν) δωρεῖ 
εἰς τήν Ὀμφάλην, ἥτις ἐκληροδότησεν αὐτήν εἰς τούς βασιλεῖς τῆς Λυδίας, ἐξ ὧν προσῆλθεν εἰς 
τούς Κάρας, γείτονας καί συμμάχους τῶν Λυκίων. Ὁ Θησεύς μετά τοῦ φίλου του Παραθίτου, 
ἐπέρχεται κατά τῶν Ἀμαζόνων καί ἀπάγει τήν ὡραίαν Ἀντιόπην, ἐξ ἧς ἀπέκτησε τόν Ἱππόλυτον, 
ἐμπνεύσαντα ἔρωτα εἰς τήν μητρυιάν Φαίδραν. Αἱ Ἀμαζόνες βαρέως φέρουσαι τήν ὕβριν ἐξε-
στράτευσαν κατά τῆς Ἀττικῆς καί συνάψασαι φονικοτάτην μάχην πρός τούς Ἀθηναίους μεταξύ 
Πνυκός καί λόφου Μουσῶν ἀπωλέσθησαν πᾶσαι. Ἡ κατά τῶν Ἀθηνῶν ἐκστρατεία ὑποστηρίζε-
ται ὑπό τινων, ὅτι εἶναι ἀπήχησις παλαιᾶς τινός προϊστορικῆς ἐπιδρομῆς βαρβάρων ἐξ Ἀσίας εἰς 
Ἀττικήν. 

Κατά τόν Τρωϊκόν πόλεμον ἡ βασίλισσα τῶν Ἀμαζόνων Πανθεσίλεια ἦλθεν πρός βοήθειαν 
τοῦ Πριάμου ἀπό ἐκδίκησιν πρός τούς Ἀθηναίους. Τότε ᾐσθάνθῃ σφοδρόν ἔρωτα πρός τόν ξαν-
θόν ἥρωα Ἀχιλλέα. Ἀποτέλεσμα τῆς πρός τόν ἥρωα πάλης, ἦτο ό φόνος της ὑπό τοῦ Ἀχιλλέως. 
Τόσον καθηλώθη ὁ ἥρως ἀπό τό κάλλος τῆς Πανθεσιλείας, ὥστε ἐδάκρυσε διά τόν θάνατόν της 
καί τόν θρασύν Θεραίτην, ὑβρίσαντα τό πτῶμα της ἐφόνευσεν. Πρῶτος ὅμως ὅλων τῶν ἡλιακῶν 
ἡρώων, ὁ Βελλερεφόντης κατά διαταγήν τοῦ Ἰοβάτου, ἀφοῦ ἐφόνευσεν τήν τερατώδη, φοβεράν, 
ἀκαταμάχητον Χίμαιρα καί κατέβαλε τούς «κυδαλίμους Σολύμους» (περιφήμους-γενναίους) 
ἐφόνευσε καί τάς «ἀντιανείρας Ἀμαζόνας» (αὐτές πού ἀντιστέκοντο πρός ἄνδρες) εἰσβαλλούσας 
εἰς Λυκίαν. Ἡ κατά τῆς Λυκίας εἰσβολή ἐγένετο πρός ἐνίσχυσιν καί συνδρομήν τῶν Σολύμων, 
ἐκ τῶν πρώτων κατοίκων τῆς Λυκίας κατά τῶν Ἀχαιῶν Λυκίων, ἐπηλύδων ἐκ Κρήτης καί Πελο-
ποννήσου. Αἱ Ἀμαζόνες ἐπανειλημμένως εἰσέβαλον εἰς Λυκίαν-ἴσως παρέμειναν ἐν αὐτῇ φίλοι 
καί σύμμαχοι τῶν Σολύμων, ἀφήσασαι ἴχνη τῆς διαβάσεως των, τήν μητριαρχίαν, διατηρηθεῖσαν 
μέχρι τῶν Βυζαντινῶν χρόνων. Κατόπιν πολλῶν ἀγώνων τοῦ Βελλερεφόντου ἀπηλλάγησαν οἱ 
Λύκιοι τῆς ὀχλήσεως τῶν Ἀμαζόνων. 

Ὁ λαός τῶν Ἀμαζόνων εἶχεν ἐπιδράμει εἰς τήν Θράκην καί τάς χώρας τῆς Μικρασίας καί 
κατέλαβε πολλάς πόλεις αὐτῆς, εἰς τάς ὁποίας ἔδωκε τά ὀνόματα τῶν ἡρωϊκοτέρων ἐξ αὐτῶν 
(Σμύρνα, Ἔφεσος, Κύμη, Μύρινα, Σινώπη κ.ἄ.), διά τοῦτο εἰς τάς πόλεις ταύτας ἐλάτρευον τάς 
ὁμωνύμους ἡρωΐδας καί ἔκοπτον νομίσματα μέ παραστάσεις Ἀμαζόνων, ὅπως παριστῶνται καί 
εἰς τά νομίσματα τῆς Τετραπόλεως Καβαλίας τῆς Λυκίας. Τέλος, ἐπιδραμοῦσαι κατά τῆς Φρυγίας 
ὑπέστησαν πανωλεθρίαν καί ἔκτοτε ἔπαυσαν να ἐμφανίζονται εἰς τήν σκηνήν τῆς ἱστορίας εἰ μή 
ἐπί Ἀλεξάνδρου. 

20 Φρύγες ονομάζονταν οι κάτοικοι της Φρυγίας Ήταν αρχαίος ινδο-ευρωπαϊκός λαός που κατέλαβε τη δυτι-
κοκεντρική Μικρά Ασία μετά την κατάρρευση των Χετταίων. Το βασίλειό τους το ίδρυσαν περί τα μέσα της 2ης 
χιλιετίας προς τη 1η χιλιετία π.Χ. για να κατακτηθούν έπειτα από τους Λυδούς. 
21 Οι Θράκες ήταν ένα σημαντικό Ινδοευρωπαϊκό (Παλαιοβαλκανικό) φύλο, που κατοικούσε μεγάλη έκταση 
στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνόρευαν με τους Σκύθες στο βορρά, τους Κέλτες και τους Ιλλυ-
ριούς στη δύση, τους Έλληνες στο νότο και τη Μαύρη Θάλασσα στην ανατολή. 
22 Τρῶες: Ένας από τους πλέον φημισμένους λαούς του αρχαίου κόσμου, λόγω της εκστρατείας των Ελλήνων 
εναντίον της πόλης τους, της Τροίας, η οποία απετέλεσε και το κεντρικό θέμα του ομηρικού έπους της Ιλιάδος. 
Σύμφωνα με την μυθολογία ο μυθικός γενάρχης και επώνυμος των Τρώων ήταν ο Τρως. 
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Οἱ μῦθοι τῶν Ἀμαζονομαχιῶν εἶναι ἀναμνήσεις ἔθνους γυναικοκρατούμενου τοῦ ὁποίου αἱ 
γυναῖκες διῆγον μετά τῶν ἀνδρῶν πλάνητα καί τυχοδιωκτικόν βίον, μαχόμεναι πρός διαφόρους 
λαούς, τούς ὁποίους συνήντων εἰς τόν δρόμον των ἤ ἐρχόμεναι εἰς ἐπικουρίαν ἄλλων ὡς ἔπρα-
ξαν πρός τούς Σολύμους τῆς Λυκίας καί τοῦς Τρῶας. Τινές ταυτίζουν τάς Ἀμαζόνας πρός τούς 
Χετταίους, οἵτινες ἱδρύσαντες κράτος ἰσχυρόν ἐπί τῆς Μικρασιατικῆς χερσοννήσου κατελύθη-
σαν ὑπό τῶν εἰσβαλόντων ὁλίγα ἔτη πρό τῆς πτώσεως τῆς Τροίας, Θρακοφρυγῶν. Ἀπό τούς 
μύθους τῶν Ἀμαζονομαχιῶν ἔλαβον προσφιλῆ θέματα ἡ γλυπτική, ἀγγειοπλαστική, τοιχογραφία 
καί ἡ ζωγραφική καί ἐνεπνεύσθηκαν μεγάλοι καλλιτέχναι εἰς ἔργα ἀθάνατα. Ὁ Φειδίας εἰς τήν 
βάσιν τοῦ Ὀλυμπίου Διός ἐξεικονίζει τόν Θησέαν μαχόμενον κατά τῶν Ἀμαζόνων. Ὁ Μίκων 
εἰς τό Θησεῖον παριστᾶ τήν αὐτήν μάχην, ὁ Πολύκλειτος ἐφιλοτέχνησε τό ἄγαλμα Ἀμαζόνος 
εἰς τόν ἐν Ἐφέσῳ ναόν τῆς Ἀρτέμιδος. Εἰς τάς ἐπί τῆς ἀκροπόλεως τῆς Περγάμου παρισταμέ-
νας Ἀμαζονομαχίας διακρίνεται ἡ πληγωμένη Ἀμαζών ἀπό τά ὡραιότερα ἔργα τῆς ἑλληνιστικῆς 
γλυπτικῆς. Ὀνομασταί ἐπίσης ὑπῆρξαν οἱ Ἀμαζονομαχίαι τοῦ Παρθενῶνος τῆς Ποικίλης Στοᾶς 
τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ Μαυσωλείου τῆς Ἀλικαρνασσοῦ, τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἐν Ἐπιδαύρῳ, τοῦ 
ἡρώου τῆς Τρύσης ἐν Λυκία. Ἐκ τῶν ἱστορηθέντων καταφαίνεται ὅτι ἐπέδραμον καί ἐπέδρασαν 
αἱ Ἀμαζόνες εἰς Λυκίαν, εἰς τήν Λυκιακήν τέχνην καί τήν κοινωνικήν ζωήν τῶν κατοίκων της. 

3. Ἡ θέσις τῆς γυναικός καί ἡ Μητριαρχία ἐν Λυκίᾳ

Ἡ θέσις τῆς γυναικός ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ κοινωνίᾳ δέν ὑπῆρξε πάντοτε ἡ αὐτή, ἀλλ΄ ἦτο ἀνά-
λογος πρός τήν ἐξέλιξιν τῆς κοινωνίας, οἰκογενείας καί τῶν διεπόντων ταύτας θεσμῶν. Ἐν τῇ 
ἀρχαία Ἑλλάδι ἐτέλει ἐν μονίμῳ ὑπεξουσιότητι, ἐξαρτωμένη ὡς κόρη ὑπό τοῦ πατρός, ὡς σύ-
ζυγος ὑπό τοῦ ἀνδρός καί ὡς χήρα ὑπό τῶν συγγενῶν τοῦ ἐνηλίκου υἱοῦ καί ἀπήλαυνε μόνον 
κληρονομικοῦ δικαιώματος ὡς ἐπίκληρος, ὅταν δέν ὑπῆρχαν ἄρρενες ἀπόγονοι. Δέν ἐπετρέπετο 
εἰς αὐτήν ἡ παρουσία εἰς τάς παλαίστρας καί τά γυμνάσια καί μόνον ἡ Σπαρτιάτις ἐγυμνάζετο 
μετά τῶν ἀνδρῶν. Ἡ Ἑλληνίς ἐν τῇ ἀρχαίᾳ κοινωνία δέν ἐπεῖχε θέσιν τῆς γυναικός τοῦ χαρεμίου 
τῆς Ἀνατολῆς ἀλλ΄ ἦτο κυρία τοῦ οἴκου της, ἐξερχομένη πρός ὕδρευσιν, περίπατον, ἐπίσκεψιν 
φιλικῶν καί συγγενικῶν οἴκων καί συμμετοχήν εἰς τελετάς καί πανηγύρεις. Τά ἀττικά ἀγγεῖα μᾶς 
παρέχουν πλείστας παραστάσεις τοῦ γυναικείου βίου ἐντός ἤ ἐκτός τοῦ οἴκου. 

Ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Αἰγύπτῳ κατεῖχεν ἀναμφισβήτως ἡ γυνή διακριτικήν θέσιν καί ὡς δεικνύουν αἱ 
γυναικεῖαι παραστάσεις εἰς τούς Αἰγυπτιακούς τάφους μετεῖχε τῶν οἰκογενειακῶν διασκεδάσεων 
καί ἐν γένει τοῦ ἀνδρικοῦ βίου καί οἱ υἱοί γυναικῶν γένους περιφανοῦς ἤ ἄλλως πως διακεκρι-
μένων διετήρουν τήν μητρονυμίαν, τά δέ ἱερατικά ἀξιώματα δέν ἦσαν ἀπηγορευμένα εἰς τάς γυ-
ναῖκας. Ἡ γυνή ἀνεγνωρίζετο ὡς ὄν ἱερόν, ἡ δέ μητροφονία ἐθεωρεῖτο τό βαρύτερον τῶν ἐγκλη-
μάτων. Ἡ γυνή παρά τῇ αἰγυπτιακῇ πολιτείᾳ εἶχεν ἰδίαν ἀστικήν ὑπόστασιν καί μάλιστα κατά τήν 
περίοδον τῆς ἰσχύος τοῦ μητρικοῦ δικαίου ἐν Αἰγύπτῳ. Κατά τήν περίοδον ταύτην ἡ γυνή ἦτο ὁ 
ἄρχων τῆς οἰκογενείας, εἰς αὐτήν δέ καί τούς ἐξ αὐτῆς συγγενεῖς ἀνῆκον τά τέκνα. 

Καί ἐν Λυκίᾳ ἴσχυεν ἡ μητριαρχία23 ὄχι βέβαια μέχρι τοῦ σημείου νά καθιστῶσι τά ἄρρενα 

23 Μητριαρχία είναι η πρώτη μορφή κοινωνικής οργάνωσης των ανθρώπων της προϊστορικής περιόδου (ως 
και το 2500 π.Χ περίπου) με κυρίαρχα χαρακτηριστικά τη γυναικοκρατία και τη λατρεία της Μητέρας Θεάς. Η 
μητριαρχία είναι κοινωνιολογικός, πολιτικός και θρησκευτικός όρος: πρόκειται για μορφή διακυβέρνησης ενός 
κράτους και κατ’ επέκτασιν «ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, στο οποίο υπολογίζεται μόνο η μητρική 
συγγένεια, ενώ η γυναίκα-μητέρα κατέχει την κυρίαρχη θέση στην κοινωνία και στην οικογένεια. Η γυναίκα 
αποτελεί αρχηγό του γένους, οπότε και κληρονομικά δικαιώματα μεταβιβάζονται στα θηλυκά μέλη της κάθε 
οικογένειας. Στη θρησκευτική του διάσταση, συνδέεται συχνά με λατρεία γυναικείων θεοτήτων της μητρότητας 
και γονιμότητας. 
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τέκνα χωλά, ὥς ἔπραττον αἱ Ἀμαζόνες. Τό μητρικόν δίκαιον παρέλαβον πρῶτοι τῶν Λυκίων οἱ 
Σόλυμοι, δεχθέντες αὐτό ἀπό τάς συμμάχους τους Ἀμαζόνας καί κατόπιν μετέφερον αὐτό οἱ 
Τερμύλαι ἐκ Κρήτης, ὅπου ἴσχυεν ἡ μητριαρχία. Σύν τοῖς ἄλλοις ἐπέδρασε καί ἡ Αἴγυπτος μεθ΄ 
ἧς διετήρουν στενάς σχέσεις. Πάντως τό μητριαρχικόν δίκαιον διετηρήθη ἐν Λυκίᾳ μέχρι τῶν 
Χριστιανικῶν χρόνων καί οὐδέν τῶν διασωθέντων ὀνομάτων φέρει τό ἐπώνυμον ὥς τά Ἰωνι-
κά-Κίμων ὁ Μιλτιάδου, Περικλῆς ὁ Ξανθίππου- ἄν καί ὁ Κλεισθένης ὥρισε διά νόμου εἰς τήν 
Ἀθηναίων πολιτείαν νά μήν φέρουν τό ὄνομα τοῦ πατρός εἰ μή μόνον τῶν Δήμων των-Δημοσθέ-
νης ὁ Παιανιεύς-ἐξ οὗ καί ἡ παροιμία «μή φυλοκρινεῖν» διά τούς θέλοντας νά ἐξετάσωσιν τήν 
καταγωγήν τινός. 

Κατά τό μητρικόν δίκαιον, τήν πρώτην θέσιν ἐν τῇ Λυκιακή οἰκογένεια εἶχεν ἡ μητέρα. Αὐτήν 
ἐγνώριζαν τά τέκνα, αὐτήν περισσότερον ἐσέβοντο καί αὐτῆς τό ἐπιφανές ἤ ἄσημον ἐχαρακτήρι-
ζε τήν ἀξίαν τοῦ οἰκογενειακοῦ ὀνόματος τῶν ἀπογόνων. 

Ἡ μητριαρχία, ὡς φαίνεται, ἐγεννήθη παρά τοῖς πρωτογόνοις λαοῖς, παρ΄ οἷς κύριος παράγων 
ἦτο ἡ γυνή ὡς ἀντίδρασις κατά τῆς ἀχαλινώτου ἐλευθερομειξίας καί ἵνα ἐπιβάλῃ περιορισμόν εἰς 
τόν ἀκανόνιστον ἑνωτισμόν τῶν φύλων. Ὠργανώθη μάλιστα ἡ γυνή πολεμικῶς ὡς αἱ Ἀμαζόνες, 
διά νά ἀντιταχθῇ εἰς τήν ἀνδρικήν αὐθαιρεσίαν καί τό ἀπεριόριστον καί ἐπί τῆς ζωῆς των κράτος 
τῶν ἀνδρῶν. Κατά τό μητριαρχικόν δίκαιον, τό ἱσχύσαν καί ἐν Λυκίᾳ ἐπί σειρᾶς αἰώνων, τά τέκνα 
διεδέχοντο, ὡς πρός τό ὄνομα, τήν φυλετικήν συγγένειαν καί τά δικαιώματα τῆς μητέρας και ἡ 
κληρονομία ἀνῆκεν ἀποκλειστικῶς εἰς τάς θυγατέρας. Καί σήμερον αἱ γυναῖκαι διατηροῦν τό 
ὄνομα τό πατρωνυμικόν καί οὐδέποτε τοῦ συζύγου καί ἡ περιουσία τῶν γονέων διατίθεται κατά 
προτίμησιν ὑπέρ τῶν θυγατέρων. Ἀργότερον ὅμως ἤρχισε τό μητρικόν δίκαιον νά παραχωρῇ 
τήν θέσιν του εἰς τό πατρικόν καί τοῦτο συνετελέσθη πλήρως διά τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καί πάλιν 
ἐν Λυκίᾳ δέν ἔπαυσε νά ἔχῃ τήν θέσιν της ἐν τῇ οἰκογενείᾳ καί νά συμμετέχῃ ἐνεργῶς εἰς τήν 
διοίκησιν τοῦ οἴκου. Διά τοῦτο δέν ἔπαυσεν ἡ γυνή ἐν Λυκίᾳ ἐκτός τῆς φροντίδος τοῦ οἴκου καί 
τῆς τροφῆς νά παραστέκῃ εἰς τάς ἐργασίας τοῦ ἀνδρός ὡς συμβαίνει καί σήμερον, νά ἀροτριᾷ, 
νά βόσκῃ, νά στήνῃ καλύβας, νά κατασκευάζῃ πήλινα ἀγγεῖα κ.ἄ. Ἡ Λυκία γυνή ἐκδηλώνει πρώ-
τη αὐτή τόν συναισθηματικόν της κόσμον εἰς κάθε περιστατικόν εὐχάριστον ἤ δυσάρεστον τῆς 
οἰκογενείας της. 

 Αὔτη μέ τά λαϊκά τραγούδια καί μέ τήν ἔμπνευσιν αὐτοσχεδίου ποιήτριας, ψάλλει τόν ἔρωτα, 
τόν γάμον, τήν στοργήν, τήν ξενητειά, τόν θάνατον, τήν ἐργασίαν καί ὅ, τι ἐκφράζει τήν χαράν 
καί τήν λύπην. Αὐτή ὡς φύλαξ τῶν παραδόσεων καί τῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ παρελ-
θόντος διηγεῖται εἰς τά παιδιά της τά βράδυα τοῦ χειμῶνος, ὅ, τι ἀφορᾷ στήν ἱστορίαν τῆς οἰκογέ-
νειας, τοῦ τόπου καί τοῦ ἔθνους της. Ἡ γρηά γιαγιά ἐξάπτει μέ τά παραμύθια τήν παιδικήν φαντα-
σίαν καί φιλότιμον καί παρορμᾶ αὐτά πρός μίμησιν τῶν παληκαριῶν τῆς πατρίδος της. Ἡ γυνή 
τῆς Λυκίας ἔδρα καί εἰς τόν τομέαν τῆς μαντείας καί μαντικῆς εἰς ὅλα τά στάδια καί τάς μορφάς 
των, εἴτε πρός χρηματισμόν εἴτε πρός ὑποβολήν. Ἡ γυνή ἐν γένει ἐθεωρεῖτο, ὡς καί ἐν Αἰγύπτῳ, 
πρόσωπον ἱερόν, καί εἰς τούς προϊστορικούς χρόνους μάλιστα ἐτιμωρεῖτο διά θανάτου ἐν Λυκίᾳ ὁ 
ἰδών γυναῖκα γυμνήν ὡς ἀνόσιος. Τοῦτο ἐνθυμίζει τόν μῦθον τοῦ Ἀκταίωνος, κατασπαραχθέντος 
ὑπό τῶν κυνῶν του, διότι ἐτόλμησεν νά ἴδῃ γυμνήν τήν Ἀρτέμιδαν ἔν τῇ πηγῇ τῶν Μεγάρων, 
τόν Καλυδῶνα ἀπολεσθέντα διά τήν αὐτήν αἰτίαν καί τόν μάντην Τειρεσίαν τυφλωθέντα, διότι 
ἠτένισε τήν Ἀθηνάν λουομένην. Ἡ τιμωρία τῶν ἀδιακρίτων βεβήλων τῆς γυναικείας αἰδοῦς εἶναι 
ἐνδεικτικόν τῆς ἱερότητος τῶν γυναικῶν, τοῦ σεβασμοῦ πρός τήν αἰδημοσύνην, προοίμια ἡθικοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἐπίσης τά πολλά ὀνόματα τῶν γυναικείων θεῶν ἐν Αἰγύπτῳ καί Λυκίᾳ μαρτυροῦν 
τόν μεγάλον σεβασμόν καί τιμήν ὧν ἀπήλαυνε παρά τοῖς λαοῖς αὐτοῖς ἡ γυνή. 
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4. Ποῖα αἴτια συνέβαλον εἰς τήν ἄνθησιν τοῦ Λυκιακοῦ πολιτισμοῦ

Οὕτε ἡ παράδοσις, ὁ φωτεινός οὖτος ὁδηγός, οὔτε τά γραπτά μνημεῖα συνέβαλον εἰς τήν ἐπι-
στημονικήν ἔρευναν καί ἀσφαλῆ γνῶσιν τῆς Λυκίας. Ἡ σκαπάνη ὅμως, ὁ σοφώτερος οὗτος ἱστο-
ριοδίφης καί φωτεινός ὁδηγός διά τήν ἔρευναν τοῦ παρελθόντος, τό ὁποῖον δέν αὐλακώνουν αἱ 
φωτειναί ἀκτῖνες τῶν συγγραμμάτων καί ἡ παράδοσις, ἀπεκάλυψεν ὅτι ὁ πολιτισμός τῆς Λυκίας 
διῆλθεν τάς αὐτάς φάσεις μέ τόν πολιτισμόν τοῦ λαοῦ πού ἐκυριάρχησεν τῆς Κρήτης, Τίρυνθος, 
Μυκηνῶν καί τῶν ἐπιφανεστέρων πόλεων τῆς Ἀχαϊκῆς Ἑλλάδος. Ἐκ τῆς ἐπικοινωνίας δέ καί 
συγχωνεύσεως ἐγχωρίων καί ἐπηλύδων γενῶν προῆλθεν ἡ πολυπειρία, ἡ εὐρύτης τῶν σκέψεων 
καί ἡ ὁρμή πρός πᾶσαν πνευματικήν κίνησιν καί πρόοδον. Πρώτιστα δέ πάντων συνετέλεσαν εἰς 
τήν ἄνθησιν τοῦ λυκιακοῦ πολιτισμοῦ τό φυσικόν τῆς χώρας περιβάλλον, αἱ πλούσιαι μυθικαί 
παραδόσεις, τά ἤθη καί ἔθιμα, οἰκογενειακά καί κοινωνικά, ἡ πανελλήνια μόρφωσις διά τῶν 
Ὁμηρικῶν ἐπῶν, ἡ καλλιτεχνική τοιαύτη τῶν Λυκίων καί ἡ μετ΄ ἄλλων λαῶν ἐπικοινωνία. Συ-
ντελεστική εἰς τήν πρόοδον ὑπῆρξεν ἡ ναυτιλία, ἡ ὁποία ἔφερεν μέγα πλοῦτον εἰς τήν χώραν, εἰς 
την ὁποίαν ὅλοι οἱ κρουνοί τῆς εὐτυχίας ἤνοιξαν καί ἐπότιζον αὐτήν. 

Διήνοιξεν ἡ ναυτιλία ὅλους τούς δρόμους πρός τάς διαφόρους χώρας, παρ’ ὧν οἱ Λύκιοι ναυ-
τίλοι λαμβάνοντες τό νέκταρ, ἐναπέθεσαν αὐτό εἰς τήν Λυκιακήν κυψέλην, τῆς ὁποίας τό μέλι 
ἐγλύκαινε τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς των. Ἀπό τά ταξείδια καί τίς ἐπισκέψεις τους εἰς ξένους τόπους 
ἀπέκτησαν οἱ μεγάλοι νομοθέται γνώσεις καί πολυπειρίαν καί ἔλαβον τούς θεμέλιους λίθους τῆς 
καλῆς νομοθεσίας των, ἐπί τῆς ὁποίας ἐστήριξαν τάς εὐνομουμένας πολιτείας των. Τά συχνά 
ταξείδια τῶν Λυκίων ἔδιδον εὐκαιρίας νά μεταφυτεύσουν εἰς τήν χώραν των ὅ, τι ὡραῖον καί 
προοδευτικόν ἔβλεπον εἰς τήν ξένην γῆν νά ἀνθῇ καί καρποφορῇ. 

Μεταξύ τῶν αἰτίων τῆς πνευματικῆς ἀκμῆς καί ἀξιολόγου πολιτισμοῦ των εἶναι καί ἡ φιλο-
μουσία τῶν Λυκίων καί ἡ κλίσις αὐτῶν πρός τήν καλλιτεχνίαν ἡ ὁποία κατέστησε τάς πόλεις των 
ναούς τοῦ ὡραίου, ὅπου ἐλατρεύετο ὅ, τι θαυμαστόν καί εὐγενές. Προπαντός ὅμως τό θέατρον, τό 
μέγα τοῦτον σχολεῖον ἔνθα οἱ πολῖται ἐδιδάσκοντο, ὁποῖοι ὥφειλον νά εἶναι, ἔβλεπαν καί ἤκουαν 
τάς ἀρετάς πού ἐκόσμουν τούς ἐθνικούς των ἥρωας καί ἐμορφοῦντο εἰς ἕνα κοινόν τῦπον ἐθνικόν. 
Εἰς τό μέγα αὐτό ἐθνικόν σχολεῖον, τό θέατρον, πού ἐπαίζοντο τά ἔργα τῶν μεγάλων μας τραγωδῶν 
καί κωμικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξέχουν εἰς τόν πνευματικόν παράδεισον τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας, ἐπε-
τυγχάνετο μέ τήν ποίησιν, μουσικήν, ἀπαγγελίαν, μιμητικήν καί ὄρχησιν ὄχι μόνον ἡ γοητεία τῆς 
φαντασίας καί τῶν αἰσθήσεων ἀλλά πρό παντός ἡ ἐξύψωσις τῶν ψυχῶν τῶν θεατῶν εἰς ὑψηλοτέρας 
σφαῖρας πνευματικωτέρας ζωῆς. Τό θέατρον ἦτο τό κέντρον εἰς τό ὁποῖον συναντῶντο οἱ πολῖται 
ὅλων τῶν τάξεων, τό παρελθόν καί παρόν τῆς φυλῆς καί ὅπου ὅλη ἡ Ἑλλάς, ἀρχαῖα καί σύγχρονος, 
ἐνσωματωμένη ἔζη μέ τούς θρύλους καί τάς παραδόσεις της. Εἰς τό φῶς τοῦ θεάτρου προέβαλλον 
ὅλα τά προβλήματα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς -πεπρωμένον-καθῆκον-πόθος-ἡρωϊσμός-ελευθερία-ἀπε-
ρισκεψία-ἀλαζονεία, ἡ ἀνθρώπινη μεγαλοφροσύνη καί μικρότης ὅλα τά θαυμαστά καί σκοτεινά. 
Ἐκεῖ ἐβαπτίζοντο οἱ Πανέλληνες εἰς τά αὐτά ἰδανικά καί συνηνοῦντο οἱ ποικιλώνυμοι πατρῖδες τῶν 
θεατῶν εἰς μίαν καί κοινήν, τήν Ἑλλάδα. Περί αὐτῶν καί ἄλλων σημείων τοῦ λυκιακοῦ πολιτισμοῦ 
ὁμιλοῦν τά μνημεῖα, τά ὁποῖα ὡς ἀληθεῖς ἀστραπαί, διασχίζουν τά σκοτεινά νέφη πού καλύπτουν 
τήν ἱστορίαν τῆς Λυκίας. Ὅταν ἡ σκαπάνη τοῦ ἀρχαιολόγου διά τῶν γενομένων ἑκάστοτε ἀνασκα-
φῶν ἀποκαλύψῃ τά μυστικά τῶν χωρῶν, τότε καί ἡ Λυκία θά λάβῃ τήν ἀρμόζουσαν θέσιν της. 

5. Ποῦ διεκρίθησαν οἱ Λύκιοι

Οἱ Λύκιοι διεκρίθησαν εἰς τήν ναυτιλίαν καί εἶχον στόλον ἀξιόλογον, διασχίζοντα τήν Με-
σόγειον καθ΄ὅλας αὐτῆς τάς ἐκτάσεις. Εἰς τό ἐπίκαιρον τῆς θέσεώς της, ἡ ὁποία ἦτο σημεῖον 
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διασταυρώσεως σπουδαίων ἐμπορικῶν ὁδῶν, ὀφείλει ἡ Λυκία τόν μέγαν πλοῦτον καί ἀκμήν της. 
Ἀπότοκος τοῦ θησαυριζομένου ἐκ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς θαλάσσης πλούτου ἡ καλλιέργεια 
τῶν τεχνῶν καί ἐπιστημῶν καί ὁ ἀπαράμιλλος στολισμός τῶν πόλεών της μέ ἔργα τέχνης, ἑλκύ-
οντα τήν προσοχήν καί θαυμασμόν. Οὐδεμία πόλις ὑπελείφθη εἰς κόσμον μνημείων καί ἔργων 
ἐξωραϊστικῶν. Παντοῦ ναοί, στάδια, θέατρα, χρηστήρια, ἀναθηματικά μνημεῖα κ. ἄ. διαλαλοῦ-
ντα τό φιλόμουσον καί τό φιλόκαλον τῶν Λυκίων. Εἰς τά γυμναστήρια ἐτορνεύετο τό σῶμα 
καί εἰς τά θέατρα ἐδροσίζετο τό πνεῦμα καί ἡ ψυχή. Ἐπεμελοῦντο οἱ Λύκιοι νά δημιουργήσουν 
ψυχήν εὐγενῆ εἰς σώματα πάγκαλα καί ρωμαλέα. Ἡμιλλῶντο αἱ πόλεις νά καταστήσουν ἑαυτάς 
ναούς τοῦ Ὡραίου καί ἀνταξίας πρός τήν εὐμορφιά, πού ἐπροίκισεν ὁ μέγας ζωγράφος τήν περι-
βάλλουσαν, τήν πάγκαλον Λυκίαν φύσιν. 

Ἐν γένει οἱ Λύκιοι ἐπεδίωκαν νά ἀνέλθουν εἰς ἀνώτερον ἐπίπεδον τῆς ζωῆς καί νά θεραπεύ-
σουν τήν ἐπιστήμην, τάς καλάς τέχνας καί τό δίκαιον, τάς σπουδαιοτέρας ταύτας ἐκδηλώσεις τοῦ 
ἀληθοῦς πολιτισμοῦ. Διά τῆς ἐπιστήμης ἐζήτουν οἱ σοφοί της νά ἐρευνήσουν καί γνωρίσουν τήν 
ἀλήθειαν καί νά ἐξακριβώσουν τά βαθύτερα αἴτια τῶν γεγονότων καί φαινομένων. Ἐκαλλιέρ-
γουν τήν ἐπιστήμην ὄχι ὡς ἀνατολῖται διά νά καρπωθοῦν πρακτικάς ὠφελείας, ἀλλ΄ ὡς γνήσιοι 
Ἕλληνες χάριν αὐτῆς ταύτης τῆς γνώσεως, διά τοῦτο βλέπομεν τούς σοφούς της, ἐπιδιδομένους 
εἰς τήν ἐπιστήμην οὐχί πρός ἐπάγγελμα βιοποριστικόν, ἀλλ΄ ἵνα ἱκανοποιήσουν τήν δίψαν τῆς 
μαθήσεως, τήν ἔμφυτον ὁρμήν τοῦ ἀνθρώπου πρός τό εἰδέναι καί ἵνα γνωρίσουν τήν ἀλήθειαν. 
Παράδειγμα ἀξιόζηλον ὁ Θεοδέκτης, ὁ ὁποῖος διέθεσεν τά πλούτη καί τήν σοφίαν του χάριν 
αὐτῆς ταύτης τῆς ἐπιστήμης καί οὐχί πρός πλουτισμόν. 

Καί τήν φιλοσοφίαν, ἡ ὁποία καθορίζει τάς θεμελειώδεις ἐννοίας καί τήν μέθοδον ἑκάστης 
ἐπιστήμης καί προσπαθεῖ διά τῶν πορισμάτων αὐτῆς νά σχηματίσῃ γενικήν τινά θεωρίαν περί τοῦ 
κόσμου καί τῆς ζωῆς ἐθεράπευσαν πολλοί Λύκιοι. Γενικῶς εἰς ὅλας τάς ἐπιστήμας δέν ὑπελείφθη 
ἄλλων ἑλληνικῶν χωρῶν ἡ Λυκία, ἀλλ΄ ἔχει νά παρουσιάσῃ, ἐξ ὅσων περιέσωσεν ἡ ἱστορία, ἀντι-
προσώπους εἰς ὅλα τά εἴδη τοῦ ἐπιστητοῦ, ὀλίγους μέν ἀλλά ἐκλεκτούς. Καί τάς καλάς τέχνας, 
αἱ ὁποῖαι ἀναπαριστοῦν ἰδέας, γεγονότα, ψυχικάς καταστάσεις μέ λέξεις, μουσικούς τόνους, ρυθ-
μικάς κινήσεις μέ ὕλην τό μάρμαρον, τό ξῦλον κ.ἄ. καί μέ τήν ἐμφάνισιν τῶν μορφῶν τῶν Λυ-
κίων τύπων, πού παρελάμβανον ἀπό τήν ποικιλίαν τῆς ζωῆς οἱ δημιουργοί καλλιτέχνες της, μάς 
ἀπομακρύνουν ἀπό τήν πεζότητα καί κακοπάθησιν τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί μάς ἀνυψώνουν 
εἰς ἀνώτερον κόσμον μέ πνευματικωτέρας ἀντιλήψεις καί ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς, ἐκαλλιέργησαν 
ἀξιολόγως οἱ Λύκιοι. Τόν πλοῦτον διέθετον διά νά θεραπεύουν τάς Μούσας, νά ζοῦν ζωήν ἀν-
θρώπων ἐλευθέρων καί οὐχί δούλων καί νά στολίζουν τάς πόλεις των μέ μνημεῖα ἐξόχου τέχνης. 
Τό ὄνομα τοῦ Πρωτογένους τοῦ Λυκίου ἐπικυροῦσιν τήν ἀλήθειαν ταύτην ὡς καί τό πλῆθος τῶν 
καλλιτεχνικῶν δημιουργημάτων του. Καθ’ ἅπασαν τήν Λυκίαν σώζονται ἐρείπια μεγάλων ναῶν 
ἐπτά, σταδίων ἔξ, μαντείων πέντε, ἀναθηματικῶν μνημείων πέντε, θεάτρων ἐννέα, Λυκιακῶν 
τάφων ἔνδεκα, ἀσκληποιείων δύο καί ἀρκετῶν ἐκκλησιῶν. Αἱ ἀνάγλυφοι παραστάσεις τῶν Λυ-
κιακῶν μνημείων κοσμοῦν τά περιφημότερα τῶν μουσείων τῆς Εὐρώπης καί ἀγάλματα ἐξόχου 
τέχνης καί νομίσματα τάς συλλογάς πολλῶν ἀρχαιόφιλων. 

Ὁ πλοῦτος τῶν περικαλλῶν μνημείων, ἡ λεπτοτάτη καί ἀριστοτεχνική ἐπεξεργασία αὐτῶν κα-
ταδεικνύουν ὅτι ἡ φιλοκαλία ἦτο διάχυτος καθ’ ὅλην τήν Λυκίαν. Βεβαίως ὀνόματα πολλά καλ-
λιτεχνῶν ἐκ Λυκίας δέν περιέσωσεν ὁ χρόνος, δέν ἕπεται ἐκ τούτου ὅμως ὅτι οἱ Λύκιοι δέν ἐκαλ-
λιέργησαν τάς καλάς τέχνας καί ὅτι διά τό πλῆθος τῶν κατεσπαρμένων καθ’ ἅπασαν τήν Λυκίαν 
καλλιτεχνημάτων ἐζητήθησαν καλλιτέχναι ἔξωθεν. Πάντα τά μνημεῖα εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
ἔργα Λυκίων καλλιτεχνῶν, μαθητευσάντων παρά τοῖς περιφήμοις τῆς ἐποχῆς των μύσταις τῆς 
τέχνης καί δεχθέντων τήν τούτην ἐπίδρασιν. Ἡ λυκιακή τέχνη εἶχε καταστῇ τόσον περιώνυμος, 
ὥστε Λύκιοι καλλιτέχναι ἐκαλοῦντο εἰς διαφόρους χώρας μέχρι Φοινίκης, διά νά κατασκευάσουν 
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ἐπιταφίους κατά τήν λυκιακήν τεχνοτροπίαν. Καί τήν μαντείαν, ἡ ὁποία ἦτο ἀναπόσπαστον καί 
οὐσιῶδες γνώρισμα τῆς ἀρχαίας θρησκείας, ἐθεραύπευαν πολύ οί Λύκιοι. Μαντεῖα καί μάντεις 
περιωπῆς κατέχουν τά σκῆπτρα τῆς μαντικῆς τέχνης. Τόσον ἐξαπλωμένη ἦτο ἡ μαντεία παρά τῶν 
Λυκίων, ὥστε ἐνήσκουν αὐτήν ἄνδρες, γυναῖκες καί αὐτοί ἀκόμα οἱ παῖδες, ὡς ἐπάγγελμα. Λαός 
μέ τόσον βαθύ αἴσθημα τοῦ ὡραίου ἦτο ἐπόμενον νά ἔχῃ βαθυτάτην συναίσθησιν τῆς ἁρμονίας 
τῶν σχέσεων τῶν κοινῶν τάξεων. Ἐκ τῶν πρώτων ἐπάταξε τήν ληστείαν καί πειρατείαν, ἐθέσπισε 
νόμους τοῦ ναυτικοῦ δικαίου καί ἐρρύθμισε τάς σχέσεις τῶν πολιτῶν. Πρῶτοι οἱ Λύκιοι ἐδοκίμα-
σαν τά ἀγαθά τῆς εὐνομίας, διότι οἱ νομοθέται της κατώρθωναν νά συμβιβάζουν τά συμφέροντα 
τῶν διαφόρων τάξεων καί να προλαμβάνουν τάς προστριβάς καί τάς ἔριδας τῶν πολιτῶν. 

6. Κυκλώπεια τείχη

Ἀπό τῶν μυθικῶν ἤδη χρόνων, τήν νηπιακήν ταύτην ἡλικίαν τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ Λύκιοι 
εἶναι γνωστοί διά τά ὀχυρωματικά των ἔργα, τά Κυκλώπεια τείχη. Οἱ βασιλεῖς τῶν διαφόρων 
χωρῶν, διά νά εἶναι ἀσφαλεῖς, ἔκτιζον τά ἀνάκτορά των εἰς μέρη ὑψηλά καί ἀπόκρημνα, τά ὁποῖα 
περιέβαλλον μέ χονδρά καί δυνατά τείχη, τάς ἀκροπόλεις. Τά τείχη ταύτα, τά ἀποδιδόμενα εἰς 
τούς Κύκλωπας ὄθεν καί τό ὄνομα, συνίσταντο ἀπό ἀκανονίστους λίθους. Οἱ ὀγκόλιθοι οὗτοι 
βάρους πολλῶν τόνων εἶναι πελεκημένοι κατά μίαν ἤ περισσότερες ὄψεις διά νά ἐπικάθονται 
στερεώτερον καί συνδεδεμένοι διά λιθαρίων καί ἀργιλλώδους πηλοῦ. Ἴχνη τῶν τειχῶν τούτων 
διετηρήθησαν εἰς πλείστας Λυκιακάς πόλεις καί ἐμφανέστερον εἰς Ἐρυμναίς, Ξάνθον, Καρμυ-
λησσόν. Ὠνομάσθησαν οὖτῳ τά ἔργα τῶν Κυκλώπων, περίφημων τειχοποιῶν, διότι μετά μεγάλης 
δεξιότητος καί εὐκολίας ἐπέθετον τούς ὀγκολίθους πρός κατασκευήν τῶν τειχῶν. Ἀπορεῖ τις πῶς 
κατόρθωναν οἱ γίγαντες οὗτοι νά ἐπικολλῶσιν τούς μεγάλους λίθους ἄνευ μηχανικῶν μέσων καί 
πῶς μετέφερον αὐτούς καί τούς ἐναπέθεταν εἰς τόσον ὕψος. Ἔνεκα τῆς ὑπερμέτρου θαυμαστῆς 
δυνάμεώς των, δικαίως ἀπεδόθησαν τά τείχη εἰς τούς γιγαντοσώμους Κύκλωπας. Οἱ Κύκλωπες 
οὗτοι μετῴκησαν κατά τήν μυθολογίαν ἐκ Θράκης εἰς Λυκίαν καί ἐπροίκισαν τήν χώραν μέ ἀξι-
όλογα ἀμυντικά ἔργα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. 

Τούς τοιχοδόμους Κύκλωπας παρέλαβεν ἐκ Λυκίας ὁ Περσεύς, ὅτε ἠναγκάσθῃ νά ἐπισκεφθῇ 
αὐτήν διά τόν πρός πάππον του Ἀκρίσιον χρησμόν. Ἐπιστρέψας εἰς τό Ἄργος καί φονεύσας τόν 
πάππον του ἀκουσίως ἀντάλλαξε μέ τόν Μεγαπένθη τήν βασιλεία τοῦ Ἄργους μέ τῆς Τιρύνθου, 
ἴδρυσε τάς Μυκήνας καί ἐτίχησε τήν ἀκρόπολιν αὐτῶν μέ τείχη, ἔργα τῶν ἐκ Λυκίας τειχοδόμων. 
Κατ’ ἄλλην ἐκδοχήν τούς τειχοδόμους ἔφερεν ἐκ Λυκίας ὁ Προῖτος καί ὠχύρωσεν μέ τείχη τήν 
ἀκρόπολιν τῆς Τιρύνθου. Τά ἐρείπια τῶν ἐπιβλητικῶν τειχῶν της κεῖνται κατά τά χαμηλότερα 
ἐπίπεδα πολλῶν βραχωδῶν λόφων ἐγειρομένων ὡς νήσων ἐκ τοῦ Ἀργολικοῦ πεδίου. Οἱ Λύκιοι 
ὅθεν διεκρίθησαν καί διεφημίσθησαν ὡς ἄριστοι τειχοδόμοι πολλῶν ἑλληνικῶν πόλεων, διά τάς 
ἀκροπόλεις μέ τείχη ὀχυρά καί καλλίδομα, ἐξ ὧν διακρίνονται τά τῶν Μυκηνῶν καί Τίρυνθου 
παραβαλλόμενα ἀπό ἀπόψεως τέχνης πρός τάς πυραμίδας τῆς Αἰγύπτου. Τήν ὑπό Λυκίων τοιχο-
δομίαν τῶν Μυκηνῶν ἀπέδειξαν αἱ ὑπό τοῦ Σλῆμαν εὑρεθέντες τετράγωνοι μικροί τάφοι, βαθέως 
εἰς βράχους ἐσκαμμένοι, μέ τά ἄριστα καί πλούσια εὑρήματά των προσομοιάζοντες μέ τούς λυκι-
ακούς τάφους. Διαπιστώνουν οὕτω τάς συγγενικάς σχέσεις τῶν βασιλέων πόλεων τῆς Λυκίας καί 
Μυκηνῶν, τήν φυλετικήν συγγένειά των καί τήν ἀλληλοεπίδραση τῶν λαῶν των. 

7. Λυκιακοί τάφοι

Ἄλλο ἔργον χαρακτηριστικόν τῆς Λυκιακῆς τέχνης εἶναι οἱ λυκιακοί τάφοι. Οὗτοι εἶναι λε-
λατομημένοι ἐπί βράχων ἐν εἴδει προεξεχόντων ἀναγλύφων μετ΄ ἀετωμάτων. Οἱ Λυκιακοί τάφοι 
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εἶναι συνήθως διώροφοι μέ στέγην τριγωνικήν καί μονώροφοι εἰς σχήματα ἰωνικῆς ἀρχιτεκτονι-
κῆς. Πολλάκις οἱ τάφοι ἐν Λυκίᾳ εἶναι ἐπάλληλοι, παρουσιάζοντες ὄψιν μικροῦ χωρίου. Τοιοῦτοι 
τάφοι εὑρέθησαν ἐν Ξάνθῳ, Μύροις, Πατάροις, Τελμησσοῦ, Τλῶ κ. ἄ. Ἡ ζωοφόρος παραλείπεται 
εἰς τούς Λυκιακούς τάφους, αἱ δέ πλάκες τοῦ γείσου τίθενται ἀμέσως ἐπί τοῦ ἐπιστηλίου καί 
τοῦτο, διότι οἱ γησίποδες καί ἡ ζωφόρος δέν ἦσαν ἀναπόσπαστον μέρος τῶν ἰωνικῶν ναῶν. 

Τούς ἐπιτυμβίους ἤ ἐπιταφίους ἴδρυον οἱ διάφοροι λαοί ὑπό τύπον στήλης ἤ ἀγάλματος ἤ 
ἀρχιτεκτονικοῦ τινός ἔργου, διά νά δείξωσιν τήν περί ἐπιβιώσεως τῶν νεκρῶν πίστην των, δια-
τηρήσωσιν τήν μνήμην αὐτῶν καί ἐκδηλώσωσι τήν ὀφειλομένην εἰς αὐτούς τιμήν. Οἱ Ἕλληνες 
ἀπό τῶν ὁμηρικῶν ἤδη χρόνων κατεσκεύαζον τύμβους, δι’ ἐπισωρεύσεως χώματος εἰς σχῆμα 
λοφίσκου ἐπί τῆς θέσεως ὅπου ἐκάη ὁ νεκρός. Κύκλῳ τοῦ τύμβου κατεσκευάζετο κρηπίς ἐκ 
λίθων ὅπως συγκρατῇ τά χώματα καί ἐπί τῆς κορυφῆς αὐτοῦ ἐτοποθετεῖτο λιθίνη ἀνεπίγραφος 
καί ἀκόσμητος στήλη. Κατά τούς Μυκηναϊκούς χρόνους ἡ στήλη ἔφερεν ἀνάγλυφα σπειροειδῆ 
κοσμήματα, σύμβολα τῆς ὑποχθόνιου ζωῆς, ἤ παραστάσεις κυνηγίου. Κατά τούς κλασικούς καί 
ἑλληνιστικούς χρόνους τά ἐπιτύμβια μνημεῖα ἦσαν ποικιλώτατα καί ἀρίστης τέχνης: τράπεζαι 
φέρουσαι ἐπί τῶν πλευρῶν ἀναγλύφους παραστάσεις, ὀμφαλοί κωνικοί, τετράγωναι στῆλαι φέ-
ροντες ἐπί τῆς κορυφῆς σφίγγας, κιστίδας, κάνιστρα, ληκύθους κ. ἄ. μαρμάρινα ἀγγεῖα ἐν εἴδει 
ληκύθων πρός ἐναπόθεσιν ἀρωμάτων ἤ λουτροφόρων διά τά λουτρά τῶν ἀγάμων νεκρῶν, ἀγάλ-
ματα ὑπό συμβολικάς μορφάς Σειρήνων, Νηρηϊδων, Ἁρπυιῶν, Σφιγγῶν κ. ἄ. Στῆλαι ἀνάγλυφοι 
ὧν οἱ παραστάσεις ἦσαν πρόσωπα ἀνδρῶν ἤ γυναικῶν καθημένων ἤ δεξιουμένων ἤ πολεμιστῶν 
μαχομένων ἤ ναυαγῶν ἀνακεκλιμένων εἰς συμπόσιον κ. ἄ. Παρά τούς τύπους τούτους ἱδρύοντο 
καί πολυτερέστερα ἐπιτύμβια, Ἡραῖοι ναοί καί Ἡρῶα τεμένη. Εἰς τά πρῶτα ἀνήκει τῶν Νηρηΐ-
δων ἐν Ξάνθῳ τῆς Λυκίας καί εἶναι μικροί ναοί περίστυλοι τετράπλευροι ἤ περιφερικοί, διηρη-
μένοι εἰς αἰθούσας, ὧν ἡ μία ἦτο προορισμένη διά τόν νεκρόν. Εἰς τά δεύτερα ἀνήκει τό ἔν Τρύ-
σῃ[Γκιόλ μπασέ] τῆς Λυκίας, τά ὁποῖα ἱδρύοντο ἐντός εὐρέως περιβόλου μετά δωματίου διά τούς 
ἱερεῖς καί φύλακας, ὑπόστεγα διά τά συμπόσια τῶν πανηγυριστῶν, κήπων κ. ἄ Σημαντικότατον 
μνημεῖον τῆς Λυκιακῆς τέχνης εἶναι τό Μνημεῖον τῶν Ἁρπυιῶν, τάφος Λυκιακός κοσμούμενος 
εἰς τήν ἐξωτερικήν του ὄψιν μέ ἀνάγλυφα. 

Οἱ Λυκιακοί τάφοι εἶναι ἐντυπωσιακοί καί ἐπιβλητικοί ἐπικρατήσαντες εἰς Λυκίαν καί πολλάς 
Μικρασιατικάς ἐπαρχίας καί δή τάς γειτονικάς. Ἀκόμη καί οἱ τάφοι τῶν Μυκηνῶν ἔχουν τήν 
ἐπίδρασιν τῆς Λυκιακῆς τέχνης. Ἐν Τρωάδι καί Φρυγίᾳ αἱ ἀνασκαφαί ἀπέδειξαν ὅτι τά τείχη καί 
οἱ τάφοι ἔχουν τεχνοτροπίαν Λυκιακήν. Ἐν Σιδῶνι τῆς Φοινίκης ἀπεκαλύφθη, ὀνομασθείς διά 
τήν μεγάλην του ὁμοιότητα πρός τούς Λυκιακούς, «Λύκιος τάφος». Ἡ φράσις «Λυκιακοί τάφοι» 
κατήντησεν ὅρος ἀρχαιολογικός, ὑπό τόν ὁποῖον ἠννοοῦνται ὄχι μόνον οἱ τάφοι τῆς Λυκίας ἀλλά 
πάντες τοῦ τύπου τούτων. Ὁμόρρυθμοι πρό παντός τάφοι, φέροντες τό ὄνομα Λυκιακοί, εἶναι 
τῆς Παμφυλίας καί Πισιδίας. Ἡ ἐν Τερμησσῷ τῆς Πισιδίας Λυκιακοί τάφοι καί ὁ τοῦ Ἀμύντου 
τοιοῦτος εἶναι ἔργα Λυκίων καλλιτεχνῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπετύπωσαν τήν ἐπιτάφιον τέχνην τῆς πατρί-
δος των, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τούς ὁμοιότυπους τάφους ὑπό τόν καθιερωθέντα ἀρχαιολογικόν 
ὅρον «λυκιακοί τάφοι». Ὁ Ἀμύντας, τελευταῖος βασιλεύς τῆς Γαλατίας, Πισιδίας καί τμήματος 
τῆς Λυκαονίας καί Παμφυλίας, ἀφοῦ ἐκράτησεν τήν βασιλείαν του μέχρι τοῦ θανάτου του τό 25 
π. χ διότι ὑπεστηρίχθη ὑπό τοῦ Ὀκταβιανοῦ, καθότι κατά τήν ἐν Ἀκτίῳ μάχην μετέστη ἀπό τοῦ 
Ἀντωνίου εἰς αὐτόν, ἐτάφη εἰς πολυτελέστατον τάφον, φέροντα τό ὄνομά του «Ἀμύντου τάφος». 
Οὖτος ἀπετελεῖτο ἀπό στοάν ἰωνικοῦ ρυθμοῦ σχηματιζομένην ἀπό δύο κιόνων καί δύο παραστά-
δων. Ἑκάστη παραστάς στολίζεται μέ τρία φιαλοειδῆ κοσμήματα. Αἱ παραστάδες ὑποβαστάζουν 
ἐπιστήλιον κεκοσμημένον δι᾿ ἐξοχῶν καί ἀέτωμα φέρον ἀνθεμοειδῆ ἀκρωτήρια. Ἡ εἴσοδος τοῦ 
μνημείου ἔχει παρωτίδας καί κλείεται διά θύρας φερούσας στρόφιγγας καί κλεῖθρα. Ἡ θύρα εἶναι 
διηρῃμένη εἰς τέσσαρους ἄβακας, ὧν εἰς μόνον εἶναι ἀνοικτός. Διά τούτου εἰσέρχεται τις εἰς τόν 
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νεκρικόν θάλαμον, περιλαμβάνοντα ἔδρανα πρός ἐναπόθεσιν τῶν νεκρῶν σύμφωνον μέ τά Λυ-
κιακά ἔθιμα. Ὁ Ἀμύντου τάφος εἶναι ἐκ τῶν ἀξιολογωτάτων μνημείων τῆς Λυκιακῆς Τέχνης καί 
κοσμεῖ μέ ἄλλους λυκιακούς, ἑλληνικούς καί ρωμαικούς τάφους τήν νεκρόπολιν τῆς Τελμησσοῦ. 

8. Αἱ ἀξιόλογοι παραστάσεις τῶν Λυκιακῶν τάφων

Οἱ Λυκιακοί τάφοι ἔφερον γλυπτά ἐξόχου πλαστικῆς τέχνης. Τό ἀριστούργημα τῆς Μικρασια-
τικῆς ἐν γένει πλαστικῆς, τό ἐν Ξάνθῳ τῆς Λυκίας Μνημεῖον τῶν Ἁρπυιῶν, ἔφερεν εἰς τήν μίαν 
πλευράν ἀνάγλυφον, παριστάνον πολεμιστήν, προσφέροντα ὅπλα εἰς γέροντα καθήμενον πρό 
αὐτοῦ. Ἑκατέρωθεν τοῦ κεντρικοῦ ὁμίλου δύο δαίμονες τοῦ θανάτου, γνωσταί ὡς Ἅρπυιαι, ἐξ 
ὧν τό ὄνομα τοῦ μνημείου-ἀρπάζουν τάς ψυχάς τῶν ἀποθανόντων, αἵτινες ἔχουν μορφήν πλαγγό-
νων. Οἱ Λύκιοι εἶχον ἰδιαιτέραν προτίμησιν εἰς τάς Ἅρπυιας τάς ὁποίας ὡς θεάς τῶν θυελλῶν καί 
τρικυμιῶν ἐζήτουν, καθ΄ ὅ ναυτικοί, νά ἐξευμενίζουν καί νά τάς παριστῶσιν καί εἰς τούς τάφους 
των. Τήν συνήθειαν τούτην παρέλαβον ἀπό τάς Αἰγυπτιακάς ζωγραφίας, ὅπου τά μέ ἀνθρωπίνην 
κεφαλήν αἰγυπτιακά πτηνά φαίνονται πετῶντα ὑπεράνω τῶν τάφων. 

Εἰς τό ἐν Ξάνθῳ ἐπίσης μνημεῖον τῶν Νηρηΐδων φέρονται παραστάσεις Σειρήνων. Αὗται 
ἦσαν δαίμονες τοῦ θανάτου, συγγενεῖς τῶν Ἁρπυιῶν καί Ἐριννύων, γνωσταί ἀπό τῆς Ὀδύσσειας 
διά τό θέλγητρον τῆς μελωδικῆς φωνῆς των. Αἱ συμπαίκτριαι αὗται τῆς Περσεφόνης, ὅτε ἠνοί-
χθη ἡ γῆ καί ὁ Πλούτων ἀνήρπασε τήν θείαν Παρθένον, ἐθεωροῦντο διά τήν ἧτταν αὐτῶν ὑπό 
τῶν Μουσῶν εἰς μουσικόν ἀγῶνα ὀλέθριαι εἰς τούς ἀνθρώπους δαίμονες. Μετεβάλλοντο ὅμως 
καί εἰς εὐεργετικάς τῶν ταλαιπωρουμένων κατά τά ταξείδια τῶν θνητῶν θεάς. Ὡς Εὐμενίδας 
ἐτοποθέτουν τά ἀγάλματιά των εἰς τούς τάφους, ἵνα προστατεύουν τάς ψυχάς τῶν ἀναπαυομένων 
νεκρῶν ἀπό τήν ἐπήρειαν τῶν κακῶν δαιμόνων. Τά εἰδώλια αὐτῶν εἰς μορφήν πτηνοῦ μέ κεφα-
λήν γυναικός διεσώθησαν εἰς νεκρουπόλεις. Ἀξία ἰδιαιτέρας μνείας εἶναι ἡ ἐπί ἀναγλύφου Σειρήν 
ἐπιστέφουσα ραβδωτόν κίονα λυκιακοῦ τάφου καί άποκειμένη εἰς τό Βρεττανικόν μουσεῖον. Εἰς 
τό γλυπτόν αὐτό παρίστανται δύο γεννειοφόροι καθήμενοι καί τείνοντες ἱκετευτικῶς τάς χεῖρας 
των πρός τήν Σειρῆνα, ἵνα τούς προστατεύσῃ ἀπό τούς κακούς δαίμονας, οἱ ὁποῖοι μετέβαινον 
εἰς τούς τάφους καί ἐβασάνιζον τάς ψυχάς τῶν εἰς αὐτούς ἀναπαυομένων νεκρῶν. Αἱ ἐπιτάφιαι 
αὗται παρουσιάσεις τῶν Σειρήνων κατ΄ ἀπομίμησιν τῶν αἰγυπτιακῶν τοιούτων, καθώς Ἐρινυῶν 
καί ἄλλων θαλασσίων θεοτήτων εἶναι ἐπίδρασις τῶν Αἰγυπτίων εἰς τήν τέχνην καί θρησκείαν τῶν 
Λυκίων καί κατά μείζονα λόγον τῶν Ξανθίων. 

Αἱ ἀξιολογώτεραι ὅμως τῶν παραστάσεων εἰλημμένων ἐκ τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας εἶναι 
αἱ κοσμοῦσαι τό Ἡρῷον τῆς Τρύσης Λυκίας. Ἡ εἴσοδος καί τά ἐσωτερικά τείχη τῆς αὐλῆς ἐκο-
σμοῦντο μέ ἀνάγλυφα, παριστῶντα μεταξύ τῶν ἄλλων τόν πόλεμον τῶν Ἑπτά ἐπί Θήβας. Εἰς 
αὐτά φαίνεται ὁ Καπανεύς, ὁ ἄριστος τῶν ἀρχηγῶν, γιγαντιαίου ἀναστήματος καί τεραστίας δυ-
νάμεως, πῶς κατώρθωσε νά ἀναρριχηθῇ μέχρι τῶν ἐπάλξεων τῆς Καδμείας-ἀκροπόλεως τῶν 
Θηβῶν- καί νά καταλάβῃ τό τεῖχος. Ἀπειλήσας δέ, ὅτι θά κατελάμβανε τήν πόλιν καί ἄνευ τῆς 
θελήσεως τῶν θεῶν, ἐπλήγη διά τήν κομπορρημποσύνην του ἀπό τούς θεούς καί κατεκρημνίσθη 
ἀπό τάς ἐπάλξεις. Σημειωτέον ὅτι ὁ Καπανεύς φέρεται κατά τινα παράδοσιν υἱός τοῦ Προίτου 
καί τῆς Σθενεβοίας θυγατρός τοῦ Ἰοβάτου, βασιλέως τῆς Λυκίας. Ὅταν, κατά τόν Εὐριπίδην, 
ἐπέτυχον αἱ μητέρες τῶν πεσόντων ἐν Θήβαις Ἀργείων τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θησέως τήν ἀπόδοσιν 
τῶν νεκρῶν καί ἔκαιον αὐτούς ἐν Ἐλευσῖνι, τότε ἡ σύζυγος τοῦ Καπανέως, Εὐάδη, ὅνομα ἀπα-
ντώμενον ἐν Λεβησίῳ τῆς Λυκίας-μή στέργουσα νά ζήσῃ μετά τόν θάνατόν του, ἐρρίφθη εἰς τήν 
πυράν καί ἐκάη μετ΄ αὐτοῦ. Τόν θάνατον τοῦ ἥρωος Καπανέως καί τῆς ἡρωΐδος τῆς συζυγικῆς 
ἀγάπης Εὐάνθης ἐκ θαυμασμοῦ διά τήν ἀρετήν των καί τιμῆς διά τήν προέλευσίν των ἐκ Λυκίας, 
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ἀπεικόνισαν Λύκιοι καλλιτέχναι εἰς τό Ἡρῶον τῆς Τρύσης, ἐμπνευσθέντες ἀπό τούς ὁμότεχνούς 
των Πολύγνωτον, Πάναινον καί Μίκωνα τῶν ὁποίων τά ἔργα ἀπεμιμήθησαν. 

Ἐκ τῶν πλαστικῶν ἔργων τοῦ Ἡρώου τῆς Τρύσης εἶναι ἡ Κενταυρομαχία ὅπου εἰκονίζεται ὁ 
Κένταυρος Εὐριδίων, ἀποπειρώμενος νά ἀπαγάγῃ τήν Δηιδάμειαν κατά τό συμπόσιον τοῦ γάμου 
της μέ τόν ἥρωα Πειρίθουν. Τόν Εὐριδίωνα, ἀφοῦ τοῦ ἀπέκοψαν τήν ρῖνα καί τά ὦτα, ἐξεδίωξαν 
οἱ Λαπίθαι ὑπό τόν Θησέα ἐκ τῶν ἀνακτόρων, τότε οἱ ἄλλοι Κένταυροι ἔσπευσαν μέ ὀγκόλιθους 
καί πελώρια πεῦκα νά ἐκδικηθοῦν, ἀλλ΄ εἰς τήν συμπλοκήν σῶμα πρός σῶμα ὑπερίσχυσαν οἱ 
Λαπίθαι καί ἀπώθησαν τούς Κενταύρους πρός τάς ὑπωρείας τῆς Πίνδου. 

Ἀπό τους πλέον παραστατικότερους καί τεχνικότερους εἶναι ὁ γλυπτός κόσμος μιᾶς πλευ-
ρᾶς τοῦ Ἡρώου τῆς Τρύσης, ὅπου ἀπεικονίσθη ἡ θήρα τοῦ Καλυδονίου κάπρου. Ὁ καλλιτέχνης 
παρέστησεν μέ θαυμαστήν τέχνην τόν κάπρον ὁ ὁποῖος ἐλυμαίνετο τήν περί τήν Καλυδῶνα τῆς 
Αἰτωλίας χώραν καί τόν ὁποῖον ἔστειλε ἡ θεά Ἄρτεμις πρός τιμωρίαν τοῦ βασιλέως τῆς χώρας 
Οἰνέως, διότι ἐλησμόνησε τήν θεάν εἰς τάς θυσίας του. Τόν κάπρον ἐκυνήγησαν ὅλοι οἱ ὀνομα-
στοί ἥρωες, πατέρες ὡς ἐπί τό πλεῖστον τῶν ἡρώων τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου οί ὁποῖοι ἔσπευσαν εἰς 
τήν πρόσκλησιν τοῦ βασιλόπαιδος Μελεάγρου ἐξ ὅλων τῶν μερῶν τῆς Ἑλλάδος. Ὡς ἔπαθλον, 
εἰς τόν φονέα τοῦ κάπρου θά ἐδίδετο τό δέρμα του. Πρώτη ἐτραυμάτισε τό θηρίον εἰς τά νῶτα ἡ 
Ἀταλάντη, δεύτερος ὁ Ἀμφιάραος καί τέλος ἐφόνευσε τόν κάπρον ὁ Μελέαγρος. Οὗτος ἐδώρησε 
τό δέρμα εἰς τήν Ἀταλάντην ἀπό τήν ὁποῖα τό ἀφήρεσαν οἱ θεῖοι τοῦ Μελέαγρου. Τούτους φο-
νεύσας ὁ Μελέαγρος καί ἀποδώσας πάλιν τήν δοράν εἰς τήν ἡρωϊδα ἐτιμωρήθη ὑπό τῆς μητρός 
του, ἡ ὁποία ἐπέσπευσε τόν θάνατόν του, θέσασα εἰς τήν πυράν τόν δαυλόν, ὅν εἶχε κρύψει, διότι 
αἱ Μοῖραι προεῖπον τό τέλος τοῦ Μελέαγρου, μόλις θά ἐκαίετο ὁ δαυλός. 

Κατ᾿ ἄλλους οἱ Κουρῆτες, ἐξοργισθέντες διά τόν φόνων τῶν θείων τοῦ Μελέαγρου, ἐπῆλθον 
κατά τῆς Καλυδῶνας, τήν ὁποίαν ὑπερασπιζόμενος ὁ Μελέαγρος κατετοξεύθη ὑπό τοῦ Ἀπόλ-
λωνος. Τόν θάνατον τοῦ Μελεάγρου πληροφορηθεῖσα ἡ μήτηρ του Ἀλθαία καί ἡ σύζυγός του 
Κλεοπάτρα, ηὐτοκτόνησαν ἤ κατ’ ἄλλους ποιητάς μετεβλήθησαν εἰς Μελεαγρίδας, πτηνά πρός 
παρηγορίαν των ὑπό τῆς Ἀρτέμιδος. Ὁ μῦθος τῆς θήρας τοῦ Καλυδωνίου κάπρου ἔδωκεν ἀρκε-
τόν ὑλικόν εἰς τούς ποιητάς καί ἐνέπνευσε τούς καλλιτέχνας τοῦ Ἡρώου τῆς Τρύσης εἰς πρωτότυ-
πα ἀριστουργήματα, κινοῦντα τόν θαυμασμόν τῶν συγχρόνων καί θέτοντα αὐτά εἰς τήν πρώτην 
γραμμήν τῶν ἔργων τῆς ἀρχαίας τέχνης. Καί ἡ Χίμαιρα κοσμεῖ σύν τοῖς ἄλλοις τό Ἡρῶον τῆς 
Τρύσης ἐν ἀπεικονίσει πρός ἀγῶνα μέ τόν Βελλερεφόντην. 

Ἐκτός τῶν ἄνωθι μνημείων, τά Πάταρα τῆς Λυκίας ἐστόλιζαν τά Ἀναθηματικά Μνημεῖα, ἔργα 
ἀνωτέρας τέχνης, ἀποδιδόμενα κατά τόν Κλήμεντα τόν Ἀλεξανδρέα εἰς αὐτόν τόν Φειδίαν. Ταῦτα 
ἐκ τῶν ἀρίστων τῆς ἀρχαῖας τέχνης ὡς ἐκ τῆς ἰδεολογικῆς των ἀξίας, τῆς συμμετρίας καί τῆς 
εὐρυθμίας των, τῆς τελείας ἀποδώσεως τῶν εἰκονιζόμενων καί προπαντός τῆς ἐπιτυχοῦς καί κα-
ταλλήλου τοποθετήσεως ἡ ὁποία ἐχαρακτήριζε τόν μέγαν τῆς ἀθανάτου τέχνης καί σοφόν κατά 
τον Ἀριστοτέλην λιθουργόν Φειδίαν. Οἱ περισσότεροι ὅμως τῶν ἀρχαίων ἀποδίδουν τά ἀγάλματα 
τοῦ Διός, τοῦ Ἀπόλλωνος καί λέοντας εἰς τόν Βρύαξιν, τόν διακοσμητήν τῆς Βορείας πλευρᾶς 
τοῦ Μαυσωλείου. Τοῦ ἔργου τούτου, ἑνός ἐκ τῶν ἑπτά θαυμάτων τοῦ κόσμου διά τήν μεγαλο-
πρέπειαν, τῶν 36 κιόνων ἰωνικοῦ ρυθμοῦ μέ ὕψος 46. μ ἀρχιτέκτονες ἦσαν ὁ Σάτυρος, ὁ Πυθεύς, 
γλῦπται δέ ὁ Σκόπας, ὁ ὁποῖος ἐτεχνούργησε τήν ἀριστεράν πλευράν τῆς ζωοφόρου, ὁ Βρύαξις 
τήν βορείαν, ὁ Τιμόθεος τήν νοτίαν καί ὁ Λεωχάρης τήν δυτικήν. Πέμπτος καλλιτέχνης ὁ Πύθις 
κατεσκεύασε τό ἄγαλμα τοῦ Μαυσώλου, τό ὁποῖον ἵστατο ἐπί τῆς πυραμίδος εἰς τήν ὁποίαν ἐκο-
ρυφοῦτο τό ὅλον μνημεῖον. Τό Μαυσωλεῖον κατεστράφη ὑπό τῶν Ἱπποτῶν τῆς Ρόδου, οἱ ὁποῖοι 
διά τοῦ ὑλικοῦ του ἔκτισαν τό φρούριον τῆς Ἁλικαρνασσοῦ (Βουρδούμι) καί ἠσβεστοποίησαν τά 
γλυπτά του. Ἐλάχιστα ἀποκαλυφθέντα ἐν τοῖς ἐρειπίοις τεμάχια, δίδοντα ἰδέαν τῆς ἀρχιτεκτονι-
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κῆς καί γλυπτικῆς τέχνης τοῦ ὀνομαστοῦ μνημείου, κοσμοῦν τό Βρεττανικόν Μουσεῖον. Μετά 
τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ Μαυσωλείου, ἡ ὁποῖα συνετελέσθη τῷ 352 π. χ ἀνέλαβεν ὁ ἐξ Ἰασοῦ τῆς 
Καρίας Βρύαξις μετά Λυκίων καλλιτεχνῶν τήν κατασκευήν τῶν Ἀναθηματικῶν μνημείων τῶν 
Πατάρων, τά ὁποῖα ἐκόσμουν τά ἀγάλματα τοῦ Διός, τοῦ Ἀπόλλωνος καί οἱ λέοντες. Ἡ Λυκία 
παρακολουθοῦσα τήν γείτονα Καρίαν, δέν ἤθελε νά ὑστερῇ εἰς τήν διακόσμησιν τῶν πόλεών της 
μέ περικαλλῆ μνημεῖα. Περί τῶν Ἀναθηματικῶν μνημείων τῶν Πατάρων οὐδεμία ἰδέαν ἔχομεν, 
πλήν τοῦ Ἀπόλλωνος ἐκ νομισμάτων τῶν αὐτοκρατορικῶν ρωμαϊκῶν χρόνων. Εἰς ταῦτα, ὁ Θεός 
ἵσταται ὄρθιος, κρατῶν διά τῆς ἀριστερᾶς τό τόξον καί διά τῆς προτεταμένης δεξιᾶς τήν προσφι-
λήν του δάφνην παρ΄ αὐτόν δέ ἵσταται ἀετός. Ὁ θεός φέρεται φορῶν χιτῶνα καί ἱμάτιον καί δέν 
ἔχει ὡς οἱ ἑλληνικοί θεοί γυμνόν τό σῶμα ἤ τουλάχιστον τό ἄνω μέρος αὐτοῦ. Τά καλλιτεχνήματα 
ταῦτα ἔσχον, ὡς φαίνεται, ὁμοίαν τήν τύχην πρός τήν τοῦ Μαυσωλείου ἀσβεστοποιηθέντα εἴτε 
καταστραφέντα ὑπό βεβήλων χωρῶν τόσων ἐπιδρομέων, εἴτε κατακαλυφθέντα. Ἀποκλείεται τέ-
λος, ὅτι ἡ καταστροφή των ἐγένετο ὑπό τοῦ μισαλλοδόξου βυζαντινοῦ ὄχλου κατά τούς χρόνους 
τῆς δίωξης τῆς ἀρχαίας θρησκείας ὅπως καί ἡ μεταφορά των εἰς Κωνσταντινούπολιν καθώς ἐπί-
σης καί ἡ χρησιμοποίησίς των πρός κατασκευήν χριστιανικοῦ ναοῦ, διότι τοιοῦτον τί θά ἀνεφέ-
ρετο ὑπό τινος τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ἤ ἴχνη αὐτῶν θά διετηροῦντο. Ἀξίζει νά μνημονευθοῦν 
ἰδιαιτέρως τό Ἀσκληπιεῖον τῆς Οἰνοάνδας μέ τάς ἐπιγραφάς πού περιεῖχεν τό βιβλίον τῶν Ἐπι-
κουρείων, ὁ ναός τοῦ Ἀπόλλωνος τῶν Ἀπερλῶν, τοῦ ὁποίου τό δάπεδον κοσμεῖται ἀπό μωσαϊκά 
ἀρίστης τέχνης οἱ δέ τοῖχοι μέ ἑλληνικάς ἐπιγραφάς. Ἐν γένει τά μνημεῖα τῆς τέχνης ἐν Λυκίᾳ 
ὄχι μόνον ἀφθονοῦν ἀλλά ἀπό ἀπόψεως αἰσθητικῆς εἶναι καλλιτεχνήματα μέ ρυθμόν ἀξιόλογον 
καί μέ πλοῦτον γλυπτῶν παραστάσεων ἀξιοθαύμαστον, ἀναμένουν δέ τόν εἰδικόν ἱστορικόν καί 
ἀρχαιολόγον διά νά τά μελετήσῃ, ἐξετάσῃ, περιγράψῃ. 

9. Νομίσματα συμμαχικά, αὐτοκρατορικά. Κιθαρηφόρος, Κωνσταντινᾶτα 

Ὁ πλοῦτος καί ἡ ἄνθησις τῆς Λυκίας καταμαρτυρεῖται ὄχι μόνον ἀπό τό πλῆθος τῶν πόλεών 
της ἀλλά καί ἀπό τόν ἀποκαλυφθέντα πλοῦτον τῶν νομισμάτων της. Ταῦτα διακρίνονται εἰς προ-
αλεξανδρινά, μεταλεξανδρινά, ρωμαϊκά καί βυζαντινά. Τά τελευταῖα εἶναι συνήθως χρυσᾶ ἐνῶ 
τά τρία πρῶτα ἀργυρᾶ καί χαλκᾶ. Τά Λυκιακά νομίσματα διακρίνονται εἰς συμμαχικά, ἤτοι μέ 
τάς ἐπιγραφάς διαφόρων ὁμοσπονδιακῶν πολιτειῶν τῆς Λυκίας, καί αὐτοκρατορικά, ἤτοι ἐκδο-
θέντα ὑπό τῶν Ρωμαίων καί Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, ὑπό τούς ὁποίους διετέλεσεν ἡ Λυκία. 
Ἔμβλημα τῶν συμμαχικῶν νομισμάτων εἶναι τό δισκελές, τρισκελές, τετρασκελές, φανερῶνον 
τήν λατρείαν τοῦ Ἀπόλλωνος, θεοῦ τοῦ Ἡλίου μέ τούς κύκλους του. Τύποι συνήθεις τῶν συμμα-
χικῶν νομισμάτων εἶναι μορφαί πτερωτῶν λεόντων, κάπρων, ταύρων, ἀκρίδων, μέ στάχυς κ.ἄ. 
Κατωτέρω δίδομεν λεπτομερῆ περιγραφήν τῶν τύπων καί μορφῶν τῶν συμμαχικῶν νομισμάτων 
κατά τάς διαφόρους αὐτῶν περιόδους. Τά δέ αὐτοκρατορικά νομίσματα φέρουν τάς εἰκόνας τῶν 
Ρωμαίων καί Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, ὧν τά τελευταία φέρουν σταυρόν καί καλοῦνται κοινῶς 
«ἅη Κωνσταντινᾶτα». 

Νομίσματα ὅλων τῶν τύπων, ἰδίως βυζαντινά καθώς ἀγάλματα, λίθους, κοσμήματα κ.ἄ. μεγά-
λης ἀξίας, ἔχουν εὐρεθῇ κατά τήν ἐκσκαφήν τῶν ἐρειπίων, ἄροσιν ἀγρῶν, ἀποκάλυψιν κτιρίων, 
τάφων, ἀποχωμάτωσιν προσχωθέντων ἐδαφῶν, εἰς τίς στέρνες οἰκιῶν, ρωγμάς παλαιῶν κτιρίων, 
σπήλαια, ἐκβολάς ποταμῶν κ.ἄ. κατόπιν ἐρεύνης καί ὅλως τυχαίως. Ταῦτα περισυνέλεξεν ὁ ἐκ 
Λεβησίου-Μάκρης ἀρχαιόφιλος Ἰωάννης Λουϊζίδης, τά ὁποία ἐπώλει εἰς Εὐρώπην ἀρκετά πλου-
τήσας. Ἀν καί κατεῖχεν ἀρκετάς γνώσεις περί Λυκίας ἀπό ἱστορικῆς καί ἀρχαιολογικῆς ἀπόψεως 
οὔτε οἱ σύγχρονοί του λόγιοι ὠφελήθησαν ἐξ αὐτῶν, οὔτε καί αὐτός ἀνεκοίνωσε τι. 

Τά ἀνευρεθέντα συμμαχικά νομίσματα, ὧν χαρακτηριστικόν ἔμβλημα ὡς εἴπομεν, εἶναι τό 
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τρισκελές, λαμβάνων μορφήν τετρασκελοῦς ἤ δισκελοῦς καί φανερῶνον τήν περιστροφικήν κί-
νησιν τοῦ ἡλίου καί τήν λατρείαν τοῦ ἐθνικοῦ θεοῦ, τοῦ Λυκογενοῦς Ἀπόλλωνος κατανέμονται 
εἰς τάς ἑξῆς περιόδους:

Α! Εἰς τήν πρό τοῦ 480 π. χ περίοδον, τῆς ὁποίας τά νομίσματα φέρουν ἐπί τῆς μιάς ὄψεως κε-
φαλήν ταύρου, ἐνίοτε μέ ἐπιγραφήν ΓΥ, ΒVK, KΑΒ, ΘΣ καί ἐπί τῆς ἄλλης ἔγκοιλον τετράγωνον, 
διῃρημένον ἀνωμάλως διά διαγωνίων γραμμῶν. 

Β! Εἰς τήν μεταξύ 480-450 π. χ περίοδον, ἧς τά νομίσματα φέρουν τούς τύπους 1) Κάπρον ἤ 
ἥμισυ κάπρον, ἔγκοιλον τετράγωνον μέ χελώνην ἐν αὐτῷ ἤ κεφαλήν ταύρου ἤ πρόσθιον λέοντος 
2) Ταῦρον γονατίζοντα καί στρεφόμενον- ἔγκοιλον τετράγωνον μέ κεφαλήν κριοῦ 3) Κάπρον ἤ 
ἥμισυ κάπρον, ἤ διπλοῦν κάπρον-ἔγκοιλον τετράγωνον μέ τρεῖς κεφαλάς ἀλέκτορος 4) Πήγασον 
ἐπί στρογγύλου ἡλιακοῦ δίσκου-τετράγωνον ἔγκοιλον τρισκελές 5) Ἀνθρώπινον ὀφθαλμόν τε-
τράγωνον ἔγκοιλον τρισκελές 6) Δάμαλιν θηλάζουσαν μόσχον-τετράγωνον ἔγκοιλον τετρασκε-
λές. 

10. Λιθογλυφία

Ἡ λιθογλυφία ἤτοι ἡ ἀπεργασία γλυφῶν ἐπί πολυτίμων λίθων, ἡ ὁποία εἶναι τόσον ἀρχαία, 
ὅσον καί ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός, ἀνεπτύχθη καθ΄ ὅλας τάς ἐποχάς εἰς μεγάλον βαθμόν καί ἐν 
Λυκία. Οἱ λίθοι, τούς ὁποίους ἐξειργάζοντο, ἦσαν ὁ ἀχάτης, ὁ ἴασπις, ὁ βασάλτης, ὁ χαλκηδόνιος, 
ὁ ὄνυξ, ὁ σαρδόνυξ, ὁ σάρδιος, ὁ ἀμέθυστος, ὁ σμάραγδος, ὁ τοπάλιος, ἡ ὀρεία κρύσταλλος, ὁ 
λαζουρίτης κ.ἄ. Κατ’ ἀρχάς οἱ λίθοι ὑπό μορφήν κυλίνδρων ἐχρησιμοποιοῦντο εἰς τήν σφράγισιν 
ἐπισήμων ἐγγράφων, σύν τῷ χρόνῳ ὅμως ἀπό τήν σφραγιδογλυφίαν εἰσῆλθον εἰς τήν χρῆσιν 
τῆς κοσμηματοποιΐας. Ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς δακτυλιόλιθοι μέ ποικιλίαν σχημάτων καί πα-
ραστάσεων εἰς ἐνώτια, πόρπας, καρφίδας, περόνας, εἰς πολυτελῆ ἔργα γλυπτικῆς, διαιωνίζοντα 
ἐπισήμους μορφάς ἤ ἀξιονημόνευτα γεγονότα. Ἡ λύκιος λιθογλυφία, ἔχουσα ἀναμνηστικόν χα-
ρακτῆρα, προκαλεῖ διά τόν πλοῦτον τῶν παραστάσεων καί τήν τεχνοτροπίαν της τόν θαυμασμόν 
καί τήν κατάπληξιν. Ἔργα ταύτης κοσμοῦν ξένα μουσεῖα, δακτυλίους καί κοσμήματα τῶν συγ-
χρόνων ἀπαρτίζουν δέ πλουσιωτάτας συλλογάς, ἀπό τάς ὁποίας ὁ ἱστορικός τῆς Λυκίας δύναται 
νά διαφωτισθῇ εἰς πλεῖστα σημεῖα τῆς ἱστορίας, μυθολογίας, θρησκείας, πομπικῶν ἐπιδείξεων 
τῆς ἰδιωτικῆς καί δημοσίας ζωῆς καί ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Λυκίας. 

Πᾶν ὅτι γνωρίζομεν περί Λυκίας προέκυψεν ἐκ τῆς μελέτης τῶν μνημείων καί τῶν ἀνασκα-
φῶν, ἐκ δέ τῶν γραπτῶν πηγῶν πολύ ὁλίγα ἠντλήσαμεν. Ὅσῳ λοιπόν ἔρχονται εἰς φῶς νομίσμα-
τα ἀρχαῖα, κοσμήματα, τάφοι, ναοί, ἐπιγραφαί, πινακίδες κ.τ.ο. τόσῳ αἱ γνώσεις περί Λυκίας καί 
ἄλλων χωρῶν διαφωτίζονται, συμπληρώνονται καί αὐξάνουν. Πλήρην καί ἀκριβῆ γνώσιν τῆς 
Λυκίας θά ἔχωμεν, ὅταν ἡ σκαπάνη τοῦ ἀρχαιολόγου συμπληρώση τό ἀποκαλυπτικόν ἔργον της, 
ἐκεῖ ὅπου τά σπλάχνα τῆς εὐρυστέρνου γῆς κρατοῦν τά μυστικά τῶν τέκνων της. 

11. Λυκιακή γλῶσσα καί γραφή

Ἡ Λυκιακή γλῶσσα ἀνήκει εἰς τάς μικρασιατικάς τοιαύτας, οἷαι εἶναι ἡ Καρική, Λυδική, Πι-
σιδική, Μυσική κ.ἄ. αἱ ὁποῖαι δέν εἶναι Ἰνδοευρωπαϊκῆς καταγωγῆς, αἱ δέ πρός ἀλλήλας σχέσεις 
καί ἡ καθόλου θέσις των ἐν τῷ κύκλῳ τῶν γνωστῶν γλωσσικῶν ἰδιωμάτων εἶναι εἰσέτι ἀνεξα-
κρίβωτος. Τούτων μόνον ἡ Καρική, Λυδική, Λυκιακή καί τελευταίως ἡ Χεττική ἐμελετήθησαν 
σχετικῶς καλύτερον χάρις εἰς τάς ἀποκαλυφθείσας ἐπιγραφάς, ὧν τινές εἶναι δίγλωσσοι, διευκο-
λύνουσαι τήν ἀνάγνωσιν καί κατανόησίν των. Ἡ Λυκιακή γλῶσσα ὡμιλεῖτο πρός τά τμήματα τῆς 
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Λυκίας, Μιλυάδα καί Καβαλίαν εἰς δέ τήν Νότιον Λυκίαν καί τά παράλια ἐλαλεῖτο ἡ ἀθάνατος 
γλῶσσα τῶν θεῶν, ἡ Ἑλληνική καί ταύτης αἱ διάλεκτοι Ἰωνική καί Δωρική. Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα 
ἐπεβλήθη καθ’ ἅπασαν τήν Λυκίαν διά τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφομοιώσαντος διά τῆς ἐπιγαμίας 
ὅλας τάς ἐκχριστιανισθείσας ἐν Λυκίᾳ φυλάς. 

Αἱ ἐπιγραφαί ἐν Λυκίᾳ εἶναι γεγραμμέναι εἰς τό Λυκιακόν ἀλφάβητον. Τά ψηφία τῶν πλεί-
στων ἐπιγραφῶν μεταγενεστέρων χρόνων ἔχουν συγγένειαν πρός τά ἀλφάβητα τῶν ἐν Πελοπον-
νήσῳ Δωριέων καί τοῦτο ἀπόδειξις, ὅτι οἱ Δωριεῖς ἄποικοι εἶχον παραλάβει μεθ΄ ἑαυτῶν τό ἀλ-
φάβητον των ἐν Πελοποννήσῳ, ἄν καί ἐνωρίτατα τῷ 650 π. χ παρουσιάζονται ἔχοντες τό Ἰωνικόν 
ἀλφάβητον. Τό Λυκιακόν ἀλφάβητον εἶχεν 25 γράμματα. Τό Φ καί τό κόππα δέν μετεχειρίζοντο 
οἱ Λύκιοι. Τό Ψ παρ΄αὐτοῖς εἶχε τήν δύναμιν τοῦ Χ, ἀντί δέ του Ξ ἔγραφον τό ΨΣ. Εἰς τήν σειράν 
τοῦ αλφαβήτου ὅμως εἶχον δώσει φθόγγους φωνηέντων τῆς ἰδικῆς των γλώσσης. 

Ἡ λυκιακή γλῶσσα μᾶς παρεδόθη δι΄ 150 ἐπιγραφῶν. Πολλαί τούτων φέρονται καί εἰς τάς 
δύο γλώσσας τήν Λυκιακήν καί τήν Ἑλληνικήν, καί ἰδιαιτέρως εἰς τό τμῆμα τῆς Λυκίας τό κατοι-
κούμενον ὑπό Σολύμων. Ἤρχισε κατόπιν ἡ Λυκιακή γλῶσσα, μικρόν κατά μικρόν, καί ἡ γραφή 
νά ὑποχωρῇ εἰς τήν Ἑλληνικήν καί οὕτω βλέπομεν τάς ἐπιγραφάς τῆς βυζαντινῆς περιόδου εἰς 
γλῶσσαν καί ψηφία ἑλληνικά καί τοῦτο χάρις εἰς τόν Χριστιανισμόν, ὁ ὁποῖος συνέβαλεν εἰς τήν 
ἐπικράτησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καί εἰς τόν πλήρη ἐξελληνισμόν ποικιλωνύμων φυλῶν τῆς 
Μικρασίας. 

12. Ἡ Βυζαντινή λογοτεχνία, τέχνη, δίκαιον καί οἱ ἐκ Λυκίας ἀντιπρόσωποί 
των. 

Ὁ πνευματικός βίος τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους εἶναι πιστή ἀπεικόνισις τοῦ πολιτικοῦ καί ἰδιω-
τικοῦ βίου τοῦ κράτους τούτου, ἡ δέ γλῶσσα, εἰς ἥν διετυπώθησαν τά πνευματικά προϊόντα ἦτο 
τό ἀλεξανδρινόν ἰδίωμα. Τοῦτο διετύπωσαν ἐπί τό ἀττικώτερον οἱ ἐθνικοί σοφοί Λιβάνιος καί 
Πρόκλος ὁ Λύκιος καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες, ὁ Πατάρων τῆς Λυκίας Μεθόδιος, ὁ Μέγας 
Βασίλειος, Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός καί Γρηγόριος ὁ Νύσσης. Οὗτοι ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν 
ἀρχαίαν σοφίαν ἐπεδίωκον νά ἀναστήσουν τήν ἀρχαίαν γλῶσσαν περιφρονοῦντες τό γλωσσικόν 
ἰδίωμα τοῦ λαοῦ, τό ὁποῖον εἶναι ἀπλούστερον καί ὁμαλώτερον. Εἰς τήν λογίαν ὅθεν γλῶσσαν δι-
ετυπώθησαν πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων ὅλα τά ἔργα τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας. Ἡ Ἑλληνική 
ψυχή, ἀν καί μυρωθεῖσα ἀπό τήν νέαν θρησκείαν δέν στέργει νά ἀποξενωθῇ ἀπό τήν ἀρχαίαν πα-
ράδοσιν. Τήν ἀρχαίαν ψυχήν ἀντικατέστησεν μέ τήν ἐκκλησιαστικήν λειτουργίαν (τήν θυμέλην 
μέ τήν Ἁγίαν Τράπεζαν, τήν σκηνήν καί σκηνικόν ἱματισμόν μέ τό σκευοφυλάκιον, τήν αὐλαία 
μέ τό παραπέτασμα τῆς ὡραίας πύλης, τάς τρεῖς θύρας τῆς σκηνῆς μέ τάς τρεῖς θύρας τοῦ ἱεροῦ, 
τήν ὀρχήστραν μέ τόν χορόν τῶν ψαλτῶν, τά δύο ἡμιχώρια μέ τόν δεξιόν καί ἀριστερόν χορόν 
κ.τ.λ). Γράφονται καί δράματα, ἀλλ΄εἶναι ὅλα θρησκευτικά ἀναγνώσματα, πού ἔχουν συνήθως 
ὡς πρότυπον τόν Ευριπίδην. Ὁ Σελευκείας Βασίλειος δραματοποιεί τόν βίον τῆς Ἁγίας Θέκλας, 
ὁ Πτολεμαΐδος Συνέσιος γράφει τραγωδίας καί κωμωδίας, ὁ αἱρεσιάρχης Ἄρειος λειτουργικόν 
δρᾶμα τήν Θάλειαν, ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός τήν Σουσάανναν, ὁ Στέφανος Σαββαΐτης τόν θά-
νατον τοῦ Χριστοῦ ἄλλοι τόν Χριστόν πάσχοντα καί τήν θυσίαν τοῦ Ἀβραάμ. Ὁ Ἐπίσκοπος 
Πατάρων Μεθόδιος (311 μ. χ) ἐδραματούργησε τό Συμπόσιον τῶν δέκα Παρθένων καί θεωρεῖται 
ὁ πρόδρομος τῶν θρησκευτικῶν δραμάτων καί ὁ εἰσηγητής τῶν παραστάσεών των εἰς τάς ἐκκλη-
σίας, ὅπερ ἐπέτρεψε νά γίνεται εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας ὁ Πατριάρχης Θεοφύλακτος (930) 
καί ἀργότερον ὁ Μιχαήλ Κηρουλάριος. Ὅλα αὐτά ὅμως, ἀν καί ἐπήγαζον ἀπό τήν θρησκείαν τοῦ 
λαοῦ ὅπως τό ἀρχαῖον δρᾶμα ἀπό τήν Διονυσιακήν λατρεία, δέν συνεκίνουν τόν λαόν, διότι δέν 
ἦσαν γραμμένα εἰς τήν γλῶσσαν του ἀλλά εἰς τῶν λογίων καί ἕνεκα τούτου δέν ἐπεκράτησεν ἡ 
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συνήθεια τῶν δραμάτων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. 

Ὁμοίως οἱ ἱστορικοί τῆς Βυζαντινῆς περιόδου, ἐν οἷς ἐξέχουσαν θέσιν κατέχει ὁ ἐπίσημος 
ἱστορικός τοῦ βασιλείου τῆς Νικαίας Γεώργιος Ἀκροπολίτης, Λύκιος τήν καταγωγήν, τό ἀρχαῖον 
ἰδίωμα μετεχειρίσθησαν. Καί τό συναξάριον ἐκ τῶν γονιμωτάτων εἰδῶν τῆς Βυζαντινῆς Λογοτε-
χνίας, πραγματευόμενον τούς βίους, τά παθήματα καί τά θαύματα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας 
καί τό ὁποῖον ἀνεγιγνώσκετο κατά τήν ἐπέτειον ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου των μέ σκοπόν νά προ-
βάλει τήν ἀρετήν καί θυσίαν τῶν Ἁγίων πρός μίμησιν τῶν πιστῶν εἶναι συντεταγμένον εἰς ἀρχαΐ-
ζουσαν γλῶσσαν. Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων καί αἱ ἱεραί ὑμνωδίαι δέν διεφώτιζον ὡς ὤφειλον τόν λαόν 
διά τό ἀκατανόητον τῆς γλώσσης, παράσχουν ὅμως πολύτιμον συμβολήν εἰς τήν διαφώτισιν τοῦ 
μεσαιωνικοῦ μας βίου. Ὅταν ἐξετασθοῦν καί μελετηθοῦν μετ΄ ἐπισταμένης προσοχῆς, πλεῖστα 
σημεῖα τῆς ὑπαίθρου ζωῆς καί τῶν ἐπαρχιῶν θά διευκρινισθοῦν καί θά γνωσθοῦν. Τά προϊόντα 
τά τῆς ἁγιολογίας προέρχονται ἐκ τῶν μεγάλων μονῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἤ γνωστῶν ἁγι-
ογράφων, μεταξύ τῶν ὁποίων διακρίνονται οἱ ἐκ Μύρων τῆς Λυκίας καταγόμενοι Ἀκροπολῖται 
πατήρ καί υἱός Γεώργιος καί Κωνσταντῖνος. Τούτων τά ἔργα ἔχουσι μεγάλην φιλολογικήν ἀξίαν, 
τοῦ δέ Γεωργίου Ἀκροπολίτου κατέχουσιν τόν ἔκτον τόμον ἐκ τῶν πενήντα τοιούτων τῆς Βυζα-
ντίδος τῆς Βόννης. 

Ἡ ἱερά ὑμνωδία, ἡ ὁποία ὑψώνει τόν ἄνθρωπον πρός τόν Θεόν καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό κυ-
ριώτερον μέρος τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχει καί αὐτή τόν ἐκ Λυκίας μελωδόν της. 
Μεταξύ τῶν ὑμνωδῶν τῆς πρώτης περιόδου, Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Διδύμου τοῦ Ἀλεξανδρεί-
ας, Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, Ἀνδρέου τοῦ Κρητός, Κοσμά τοῦ Μελωδοῦ συγκαταλέγεται καί ὁ 
Πατάρων τῆς Λυκίας Μεθόδιος. Πάντες οὗτοι ἦσαν καί ὑμνογράφοι ὠδῶν ἤ κανόνων καί με-
λοποιοί αὐτῶν, συνέθετον δέ τήν μελωδίαν, προσαρμόζοντες τούς ὕμνους των εἰς παλαιότερα 
μέλη, τά ὁποῖα ἐξευρίσκοντο μεταξύ τῶν δημοτικῶν ἀσμάτων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, 
δυνάμενα νά προσαρμοστοῦν εἰς τό ὕφος τῆς Ἐκκλησίας. 

Τά σύντομα ταῦτα μέλη, τά ὁποῖα ἐστεριώθησαν εἰς τήν μουσικήν των δι΄ ἀποτύπωσιν διά 
τῆς μουσικῆς γραφῆς καί κυρίως διά τῆς ζώσης παραδόσεως ἦσαν ᾠδαί καί εἱρμοί τῶν κανόνων, 
δοξαστικά καί ἄλλα σύντομα μέλη. Ταῦτα περιέσωσαν τήν ἐξόχως ἐκφραστικήν τέχνην τῆς ἑλ-
ληνικῆς μουσικῆς τῶν προγόνων μας, ἧς ἴχνη ἔφεραν μέχρις ἡμῶν. Ὁ δέ Μεθόδιος ἐν τῷ ἑαυτοῦ 
Παρθενίῳ- θρησκευτικῷ δράματι- ἔκαμνε χρῆσιν τοῦ ἐξάλματος ἤ ὑπακοῆς. Κατά τοῦτο ὁ λαός 
ἐπαναλαμβάνει τάς τελευταίας λέξεις τῆς ὡδῆς καί ὡς ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, Ἰωάννης Χρυσό-
στομος καί Πατάρων Μεθόδιος ἀναφέρουν ἦτο ἐν μεγάλῃ χρήσει εἰς τήν πρώτην χριστιανικήν 
ἐκκλησίαν, σήμερον δέ διατηρεῖται τό ὑπόψαλμα παρά τῇ Ἀρμενικῇ ἐκκλησίᾳ. 

Καί εἰς τήν τέχνην δέν ὑπελείφθησαν οἱ Λύκιοι τῆς Βυζαντινῆς περιόδου. Οἱ ὁλίγοι σωζόμενοι 
χριστιανικοί ναοί φωνάζουσι τήν ἀλήθειαν ταύτην, καί ὡς ἀριστουργήματα, κείμενα ἐν ἐρεπείοις 
κινοῦσιν τόν θαυμασμόν τῶν μυστῶν τῆς τέχνης. Οἱ σωζόμενοι ἐν Λυκία ναοί εἶναι ὅλοι κατά 
τόν ρυθμόν τῶν βασιλικῶν. Αὖται εἶχαν γενικῶς τόν τύπον τῶν στοῶν κατά τούς χρόνους τῆς 
ἐθνικῆς θρησκείας καί ἐχρησίμευον ὡς τόποι ἀγορῶν καί περιπάτων. Τό σχῆμα τῶν βασιλικῶν 
ναῶν ἦτο τετράγωνον καί ἐσωτερικῶς ἐχωρίζετο ἡ τρίκλιτος εἰς τρία μέρη διά δύο σειρῶν κιό-
νων καί ἡ πεντάκλιτος εἰς πέντε χωρίσματα διά τετραπλῶν κιονοστοιχιῶν, συνδεομένων μεταξύ 
των διά τόξων ἤ διά ὀγκολίθων ἤ μαρμάρων. Ἡ στέγη ἦτο ξυλίνη, κατόπιν ὅμως ἐδημιουργήθη 
ἰδιόρρυθμος τύπος βασιλικῶν θαυμασίας τοιχοδομίας, αἵτινες ἔφερον καμάρας ἀντί ξυλίνων στε-
γῶν. Ὁ φωτισμός πλούσιος δι΄ ἁπλῆς σειρᾶς παραθύρων καί πολλά εἰς διπλήν ἤ τριπλήν. Τοῦ 
δυτικοῦ μάλιστα τοίχου τά παράθυρα ἦσαν ἐπιμελέστερα, ἁπλᾶ ἤ διπλά μετά κιονίσκων ἤ πλατέα 
τοξοειδῆ μετά γεισομάτων ἤ καί κυκλικά μετά σταυροῦ. Πρός ἐλάττωσιν τοῦ ἐντόνου φωτισμοῦ 
ἤ καί ἰρίδωσιν τούτου ἐχρησιμοποίουν μεγάλα φατνώματα, ἤτοι μαρμαρίνας πλάκας μετά ὀπῶν 
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ἤ ἄλλων δαντελωτῶν διατάξεων, αἱ ὁποῖαι ἐκαλύπτοντο διά πολύχρωμων ὑάλων. Ἐσωτερικῶς 
διεκοσμοῦντο αἱ βασιλικαί διά μωσαϊκῶν εἰς τά δάπεδα καί ἁψίδων εἰς μεγαλοπρεπεῖς παραστά-
σεις, σκηνῶν ἐκ τοῦ βίου τοῦ Ἰησοῦ καί βιβλικῶν ἱστοριῶν. Διά τῶν ὀρθομαρμαρώσεων πρός 
ἐπένδυσιν τῶν τοίχων μέ πλάκας μαρμαρίνας πολυχρώμους καί διά γλυπτῶν εἰς τά κιονόκρανα, 
ὑπέρθυρα ἐπιθύματα τῶν κιόνων, θωράκια, ἄμβωνας, θρόνους. Πλῆθος βασιλικῶν μέ θαυμασία 
τοιχοδομία διεσώθη ἐν Μικρασία καί Συρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ

Τά κοινά τῶν Πανελλήνων γνωρίσματα γενικῶς

Οἱ Ἕλληνες, ἄν καί ἦσαν διεσκορπισμένοι εἰς τά τέσσερα σημεῖα τῆς Μεσογείου καί διῃρη-
μένοι εἰς ἀναρίθμητα κράτη, δέν ἔπαυον νά αἰσθάνονται ὅτι ἀνήκων εἰς μίαν οἰκογένειαν, ὅτι 
ἀποτελοῦν ἕναν λαόν, ἕν προνομιοῦχον ἔθνος. Οἱ δεσμοί δέ, οἱ ὁποῖοι τούς ἐκράτουν ἡνωμένους 
εἰς ὀποιονδήποτε σημεῖον τῆς γῆς καί ἄν εὑρίσκοντο, ἦσαν κυρίως οἱ ἑξῆς:

1) Ἡ γλῶσσα, ἡ ὁποία ἀν καί εἶχε διαφοράς ἀπό τόπου εἰς τόπον, δηλαδή τάς δαφόρους διαλέ-
κτους, ὅπως ὅλαι αἱ γλῶσσαι τοῦ κόσμου, ἐν τούτοις συνεννοοῦντο εὐκόλως μεταξύ τους

2) Ἡ γραφή, τῆς ὁποίας τά ψηφία ἦσαν ἀπό τοῦ Ε΄ π. χ αἰῶνος τοῦ ἰωνικοῦ ἀλφαβήτου, ὅπερ 
καθίστα τήν δια σημείων ἐπικοινωνίαν εὔκολον καί κοινήν τοῖς πᾶσι. 

3) Ἡ παιδεία, καθ΄ ἥν ὅλοι οἱ παῖδες τῶν ἐλευθέρων Ἑλλήνων ἐμάνθανον κατά πρῶτον τούς 
νόμους μάλιστα δέ δια μουσικῆς, ἵνα ψυχαγωγοῦνται, ἵνα αὐτούς ἐν τῇ μνήμῃ εὐκολώτερον 
διαλαμβάνωσι καί πράξαντες τί τό ἀπαγορευμένον μή δικαιολογῶσι τοῦτο δι΄ ἄγνοιαν νό-
μου. Δεύτερον μάθημα εἶχον τούς ὕμνους τῶν θεῶν καί τρίτον τά εγκώμια τῶν ἀγαθῶν ἀν-
δρῶν. Ὁ Ὅμηρος ἦτο ὁ κοινός διδάσκαλος καί παιδαγωγός τῶν ἀρχαίων καί κατά τόν θεῖον 
Πλάτωνα «τήν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν». Ὁ Σμυρναῖος ποιητής ἦτο ὁ μέγας κῆρυξ τῆς ἐθνικῆς 
ἑνότητος καί ὁ δημιουργός τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως. Ὁ Ὅμηρος καί οἵ μεγάλοι ποιηταί 
ἐγένοντο κτῆμα κοινόν καί ἀνάγνωσμα ὅλων τῶν Ελλήνων καί συνετέλεσαν εἰς τήν ἑνοποί-
σησιν τῆς γλώσσης, διότι ἄνευ αὐτῶν ἡ διάσπασις θά ἦτο μεγαλυτέρα καί αἱ παραλλαγαί 
της θά ἦτο περισσότεραι. Τά ἄσματα, τά ποιήματα καί αἱ γνώσεις διεδίδοντο εὐκόλως ἀπό 
πόλεως εἰς πόλιν, ἀπό τό ἔν ἄκρον τοῦ ἑλληνισμοῦ εἰς τό ἄλλο, μέ τά βιβλία, τά ὁποῖα εἰς 
ὁποιαδήποτε διάλεκτον καί ἄν ἦσαν γραμμένα ἀναγιγνώσκοντο ἀπλήστως ἀπό ὅλους τούς 
Ἕλληνας καί κατανοοῦντο πλήρως. 

4) Οἵ ἀγῶνες ἐλάμβανον χώραν εἰς ὅλα τά κέντρα τοῦ ἑλληνισμοῦ, οἱ πανελλήνιοι δέ ἦσαν τά 
Ὀλύμπια, τά Πύθια, τά Ἴσθμια καί τά Νέμεα. Αἱ συναθροίσεις εἰς τόν τόπον τῶν κοινῶν 
ἀγώνων ἔδιδον ζωηράν εἰκόνα τῆς ἑνότητος τοῦ ἐθνους καί τῆς δυνάμεως καί τοῦ μεγαλείου 
τοῦ ἑλληνισμοῦ. Εἰς αὐτούς οἱ Ἕλληνες ἐλάμβανον τήν εὐκαιρίαν νά δείξουν τήν δύναμιν 
καί ὡραιότητα τοῦ σώματός των καί τά πλούτη των. Εἰς τούς ἀγῶνας ἐδείκνυον ἐπίσης καί 
τάς πνευματικάς των ἱκανότητας. Οἱ ποιηταί ἀπήγγειλλον ἐκεῖ τά ποιήματά των, οἱ μουσικοί 
ἔπαιζον τάς συνθέσεις των καί οἱ σοφοί ἀνέγνωσκον τά βιβλία των. 

5) Ἡ θρησκεία ἡ ὁποία ἦτο κοινῄ εἰς ὅλους τούς Ἕλληνας. Ἐλάτρευον τούς ἰδίους θεούς, εἶχον 
τάς ἰδίας παραδόσεις, τούς ἰδίους μύθους διά τούς θεούς καί ἥρωάς των καί τούς ἐλάτρευον 
κατά τόν ἴδιον τρόπον καί εἶχον κοινά μαντεῖα καί προσκυνήματα. 
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6) Αἱ ἑορταί ἦσαν σχεδόν αἱ αὐταί δι’ ὅλους τούς Ἕλληνας, πλήν ἐτίμων περισσότερον τούς 
πολιούχους των, εἰς τούς ὁποίους ἐξεδήλωναν τήν λατρείαν καί πίστιν μέ πανηγυρικότερον 
καί λαμπρότερον τρόπον. Κατά τάς ἑορτάς συνηντῶντο ὄχι μόνον οἱ Ἕλληνες τῆς αὐτῆς 
περιφερείας καί τῶν γειτονικῶν χωρῶν, ἀλλά πολλάκις καί ἀπό μακρινά σημεῖα τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ, ὁπότε ἐσφυρηλατοῦντο οἱ δεσμοί τῆς ἀμοιβαίας γνωριμίας καί ἀγάπης. 

7) Καί τά ἔθιμα εἶχαν κοινά. Συμπεριφέροντο, ἐνεδύοντο, ἔτρωγον καί ἐκοιμῶντο καί ἀνέτρε-
φαν τά τέκνα των κατά ὅμοιον τρόπον. 

Αὐτά ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἦσαν τά φυλετικά γνωρίσματα τῶν Πανελληνίων καί ἕν ἕκαστον 
καί ὅλα ὁμοῦ ἀπετέλουν τά χρωματικά κοκκία τοῦ φυλετικοῦ ἑλληνικοῦ κυτάρου. Μέ αὐτά ἡ 
φυλή συνυφάνθη, ἔζησεν, ἠνδρώθη καί τότε θά σβήσουν, ὅταν θά παύσῃ καί ὁ ἑλληνικός πυρήν 
νά ζῇ. 

Γλῶσσα

Ἡ γλῶσσα, τό σπουδαιότατον τοῦτο δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λόγος οὗτος τοῦ θείου 
σπινθῆρος, ὄχι μόνον ἐπιτυγχάνει τάς μετά τῶν ὁμοίων σχέσεις καί τήν συνεννόησιν, ἀλλ’ ἐξα-
σφαλίζει τήν ἀνάπτυξιν τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, τήν καλλιέργειαν τῶν τεχνῶν καί ἐπιστημῶν 
καί τήν μετάδοσιν εἰς τάς κατόπιν γενεάς τοῦ πλουσιωτάτου ἀρχείου, ὅπου εἶναι κατατεθειμένοι 
οἱ ἀνεξάντλητοι πνευματικοί-καλλιτεχνικοί καί ἐπιστημονικοί-θησαυροί, ἀποτελοῦντες τό πολυ-
τιμότατον ἀπόκτημα παντός πολιτισμένου ἀνθρώπου καί λαοῦ. Ἡ γλῶσσα διηνεκῶς ἐξελίσσεται 
ὥς διηνεκῶς ρέον καί μεταβαλλόμενον σύστημα καί ἐάν ἐξετάσωμεν αὐτήν ἀπό τοῦ Ὁμήρου μέ-
χρι σήμερον, θά ἴδωμεν πόσην μεγάλην ἔκτασιν ἔλαβεν ἡ μεταβολή αὕτη εἰς τό λεξιλόγιον, τούς 
φθόγγους, τούς τύπους, τούς τρόπους τῆς πλοκῆς τῶν λέξεων εἰς προτάσεις καί εἰς τήν σημασίαν 
τῶν λέξεων. Καί τοῦτο συμβαίνει διότι ἡ γλώσσα τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου διαρκῶς ρυθμίζεται 
κατά τήν γλῶσσαν τῶν συνανθρώπων του, ἡ δέ ἀλλοίωσις γίνεται μικρόν κατά μικρόν, οὕτως 
ὥστε ἡ προκύπτουσα γλῶσσα τῶν μεταγενεστέρων νά μήν λαλῆται κατά πάντα ὁμοίως πρός τήν 
προγενεστέραν. Διά τοῦτο ἡ γλῶσσα διαφέρει κατά τόπους καί περιόδους καί μόνον τό αἴσθημα 
τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καί ἡ συχνή ἐπικοινωνία δέν ἐπιφέρει τήν μεγάλην τροπήν τῆς γλώσσης. 

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα, ἀνήκουσα εἰς τήν μεγάλην Ἰαπετικήν ἤ Ἰνδοευρωπαϊκήν ὁμοεθνίαν, 
ἐπηρεάσθη κατά τήν ἐξέλιξίν της ἀπό τήν γλῶσσαν τῶν λαῶν πού συνήντησαν οἱ Πρωτοέλληνες 
κατά τήν διαδρομήν των ἀπό τά Βόρεια πρός τά Νότια τῆς Εὐρώπης, κατά τήν διαμονήν της περί 
τήν χώραν τοῦ Δουνάβεως καί άπό τάς γλώσσας τῶν λαῶν πού εὗρον εἰς τήν ἑλληνικήν γῆν. 
Ἐπειδή δέ ἡ κάθοδος τῶν Πρωτοελληνικῶν φύλων δέν ἔγινε ταυτοχρόνως, οὐδέ διένειμεν τήν 
χώραν εἰρηνικῶς, ἀλλ’ ἐπί μακρούς αἰῶνας ἐπῴκοισαν κατ’ ἀλλήλων καί ἀναμείχθησαν, ἐπειδή 
ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι πεδιάς ὡς ἡ Ρωσσία, διασχίζεται ὑπό ὀροσειρῶν καί θαλασσῶν, οὕτως ὦστε 
οἱ κάτοικοι τῶν ἐπαρχιῶν ἀπεμονώνοντο πρός ἀλλήλους. Ἐπειδή οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δεν ἦσαν 
ἡνωμένοι εἰς ἕν καί μόνον κράτος, ἀλλά διῃρημένοι εἰς πολλά κρατίδια, διά τούς ἄνω λόγους 
δέν ὡμιλεῖτο ὁμοίως ἡ ἑλληνική γλῶσσα, ἀλλά μέ τόσας ποικιλίας καί ἰδιορρυθμίας, ὅσαι καί αἱ 
ἐπαρχίαι της ἤ μᾶλλον αἱ μεγάλαι πόλεις της. Οὗτω προέκυψεν ἡ ἀφθονία τῶν διαλέκτων, τάς 
ὁποίας συνέπτυξαν καί διέστειλαν εἰς τέσσαρας, τήν Αἰολικήν, Δωρικήν, Ἰωνικήν καί Ἀττικήν 
διάλεκτον. Τά χαρακτηριστικά τῶν διαλέκτων δέν εἶναι ἐξακριβωμένα πλήρως, διότι ἄλλων μέν 
προέρχονται ἀπό φιλολογικά μνημεῖα, τῶν ὁποίων ἡ γλῶσσα εἶναι συνήθως τεχνητή καί ἀνάμνη-
σιν ἄλλων παλαιοτέρων. 

Ἐν Λυκίᾳ εἰσεχώρησεν ἡ Ἰωνική διάλεκτος εἰς τάς πλείστας πόλεις αὐτῆς καί ἡ Δωρική εἰς 
ὅσας ἵδρυσεν ἡ Ρόδος πόλεις. Καί ἡ Ἰωνική καί Δωρική διάλεκτοι ἔσχον τήν ἐπίδρασιν τῆς Λυκι-
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ακῆς γλώσσης καί διηνεκῶς ξένα στοιχεῖα εἰσήγοντο διά τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Λυκίων ναυτικῶν 
μετά τῶν ἄλλων Ἑλλήνων. 

Τά φωνητικά χαρακτηριστικά τῆς Ἰωνικῆς εἶναι:1) τό -η ἀντί τοῦ -α τῶν Ἀττικῶν: χώρη, 
θυσίῃ, τριηκόσιοι, πέργην 2) τό -ε ἀντί το-α καί τό-ει καί ἀντιστρόφως:κρέσσων, μέλων, τάμνω, 
ξεῖνος, στεινός, εἰρωτάω 3) Τό -ω αντί τῶν αυ, ευ, ου, οη:τρῶμα, θῶμα, ὀγδώκοντα, ἐμεωαυτοῦ 
4) τό -ου ἀντί τοῦ -ο: μοῦνος, νοῦσος, οὐνομάζω 5) ἡ συναίρεσις συνήθως παραλείπεται, πλόος, 
ρείθρον, βασιλέες, ποιέεις, φανέωσε 6) Ἐλλείπουν τά εὐφωνικά ν, ς, κ. 7) Τό -κ ἀντί τοῦ -π εἰς 
τά ἀντωνυμικά ἐπίθετα καί ἐπιρρήματα: κοῖος, κόσοι, ὅκως. 8) Τα ψιλά ἀντί τῶν δασέων: δέκο-
μαι, οὐκί, αὖτις. 9)Μετάθεσις τοῦ δασέως: ἐνθαῦτα, κιθών (χιτών) 10) Τά ψιλά πρό δασουμένου 
φωνήεντος δέν τρέπονται εἰς δασέα: αὐτημερόν, ἀπ’ οὗ 11) Ὁ δυϊκός ἀριθμός ἐλλείπει καί εἰς τά 
ὀνόματα καί τά ρήματα 12) Ἡ γενική τοῦ ἑνικοῦ τῶν εἰς -ης πρωτοκλίτων λήγει εἰς -εω: Ἐρμέω, 
Πέρσεω. 13) Ἡ αἰτιατική τοῦ ἑνικοῦ τῶν πρωτοκλίτων εἰς -ην καί -εα:Λεωνίδην-Λεωνειδια 14) 
Ἡ γενική πληθυντική τῶν πρωτοκλίτων λήγει εἰς -εων: γνωμέων, πολιητέων 15) Ἡ δοτική πληθυ-
ντικοῦ εἰς -ῃσι: γνώμῃσι, αὐτῇσι 16) Ἡ δοτική πληθυντικοῦ τῶν δευτεροκλίτων εἰς -οισι: θεοῖσι 
17) Τά εἰς -εος καί -ηιος διατηροῦν ἐν τοῖς παραθετικοῖς τό -ο: ἐπιτηδεότερος, ἀνδρηότατος 18) 
Τό πολύς ἀπαντᾶ συνήθως πολλός καί τό παραθετικό πλέον 19) Τό ἀριθμητικόν δύο μένει συνή-
θως ἄκλιτον, ἄλλοτε δέ κλίνεται: δύο, δυῶν, δυοῖσι, δύο ἤ τό δώδεκα, δυώδεκα 20) ᾿Αντί τό γενι-
κῶς ἐμοῦ οἱ τύποι ἐμείς, ἐμεῦ, ἡ ἐρωτηματική τίς ἔχει γενικήν τεῦ, δοτ, τέω, τέων, τέοισι. Ἐπειδή 
δέ ἑκάστη τῶν φυλῶν συνέβη νά ἀναπτύξῃ καί προαγάγͺ ἰδιαίτερον τι ποιητικόν ἤ λογοτεχνικόν 
εἶδος, διά τοῦτο καθιερώθη διά τά ἐπικά ἡ Ἰωνική διάλεκτος, ἡ γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου, τοῦ ἐξοχω-
τέρου ἐκπροσώπου τοῦ ἔπους, διά τά λυρικά ἡ Αἰολική, τά χωρικά ἡ Δωρική, διά τά δράματα καί 
ρητορείαν ἡ Ἀττική. Παρά τῇ λογίᾳ τάξει ὅλαι αἱ διάλεκτοι ἦσαν γνωσταί, διότι εἰς τά σχολεῖα 
ἐδιδάσκοντο ἔργα τῶν ἐπιφανῶν λογογράφων καί ποιητῶν, παρά τῷ λαῷ ὅμως ἐπεκράτει τό ἰδί-
ωμα τό γλωσσικόν, τό ὁποῖον ἐφέρετο εἰς τό στόμα τῶν πολλῶν. 

Κατά τούς χρόνους ὅμως τῆς ἀκμῆς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ὅτε τά ὅριά της ἡπλώνοντο διά τῶν 
ἀποικιῶν, τοῦ ἐμπορίου καί τῆς ναυτιλίας, ἤρχισαν νά περιορίζωνται ἐν πολλοῖς αἱ ἰδιορρυθμίαι 
τῆς γλώσσης καί νά ἀναγνωρίζεται ἡ ἀνάγκη ἑνιαίου ὀργάνου γλωσσικοῦ. Τότε ἤρχισε νά ἐπι-
κρατῇ ἡ κοινή ἀττική, ἡ ὁποία ὑποκαθίστα τάς ἄλλας ὡς κοινόν ὄργανον ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τήν 
θέσιν ταύτην ἐξησφάλισεν ὁ Φίλιππος ὁ Μακεδών καί ὁ Ἀλέξανδρος, οἵ ὁποῖοι εἰς τήν αὐλήν, 
τά ἐπίσημα ἔγγραφα καί σχέσεις των την μετεχειρίζοντο. Ἡ ἀττική κοινή ἀνυψώθη κατά τούς 
μακεδονικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους εἰς γλῶσσαν πανελλήνιον ἤ μᾶλλον διεθνή, ἐκτοπίσασα 
τά ἄλλα γλωσσικά ἰδιώματα καί διαλέκτους καί τείνει τήν δυνατήν γλωσσικήν ἑνότητα και ὁμοι-
ομορφίαν πανταχοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀττική κοινή γλῶσσα ἠκτινοβολεῖτο ἀπό ὅλα τά μεγάλα 
πνευματικά ἑλληνικά κέντρα καί σημεῖα τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, ἔχουσα ἐπικούρους εἰς τό ἔργον 
τῆς ἐκτοπίσεως τῶν ἰδιωματικῶν καί ἐπικρατήσεώς της τούς ἀποτελεσματικούς φορεῖς της, σχο-
λάς, ἐφημερίδας, λογοτεχνίαν, ἐκκλησίαν καί τό ἐπίσημον κράτος. Ἡ κοινή ἀττική ἐπεκράτησεν 
μέχρι τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁπότε οἱ προσκυνηταί τῆς νέας θρησκείας μέ τήν 
ὁμολογίαν της προσλαμβάνουν καί τήν γλῶσσαν της, εἰς ἥν ἐκερύχθη καί διετυπώθη τό πρῶτον 
ἡ Παλαιά Διαθήκη ὑπό τῶν Ο΄ καί βραδύτερον τά Εὐαγγέλια. 

Ἡ τάσις όμως πρός ἐκλαΐκευσιν καί ἐπικράτησιν τῆς κοινῆς ἀνεκόπη ὑπό τῶν ἀττικιστῶν, 
ζητούντων νά ἀναστήσουν τήν ἀρχαίαν ἀττικήν καί νά ἐξοβελίσουν εἰς τάς λαλουμένας καί γρα-
φουμένας γλώσσας τά κατ’ αὐτούς ἀνάττικα στοιχεῖα. Μεταξύ τούτων καταλέγονται καί οἱ ἐκ 
Λυκίας σοφοί, Μεθόδιος ὁ Πατάρων καί Πρόκλος ὁ Λύκιος, βραδύτερον δέ οἱ ἐκ Μύρων τῆς 
Λυκίας Ἀκροπολῖται. Ἡ περιφρόνησις τῆς λογίας τάξεως τῶν βυζαντινῶν πρός τήν κοινήν ἐμπό-
δισεν ἐπί πολύ τήν ἀβίαστον ἐξέλιξιν τῆς γλώσσης, ἡ ὁποία πιεζομένη ἄνωθεν καί δανειζομένη 
ξένα στοιχεῖα ἀπό τούς συνοίκους καί περιοίκους λαούς παρεμορφώθη ἐπί πολύ καί ἐτέθη εἰς 
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πλήρην ἄγνοιαν. Εὐτυχῶς περιεσώθησαν καί δημωδιέστερα ἐκ τῶν βυζαντινῶν κειμένων, ὅπου 
ἀποκαλύπτεται ἡ φυσικότης καί δραστηριότης τῆς λαλουμένης γλώσσης καί ἡ μακρά ἐξέλιξις 
πού ὑπέστη ἡ γλῶσσα ἐπί αἰῶνας ὁλοκλήρους. 

Τό χάσμα καί αἱ διαφοραί γραφομένης ἤ ὀμιλουμένης γλώσσης ἔγινε μεγαλύτερον μετά τήν 
κατάκτησιν τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ὑπό τῶν Λατίνων καί βραδύτερον ὑπό τῶν Τούρκων, 
ὁπότε αἱ διάφοροι ἑλληνικαί ἐπαρχίαι ἀπεμονώθησαν, ξενόγλωσσοι λαοί παρενεβλήθησαν, ἡ 
ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν ἐξέλιπεν περίπου καί ἡ ἀκτινοβολία ἀπό τήν πρω-
τεύουσαν καί τἆλλα πνευματικά κέντρα ἔπαυσε νά ὑπάρχει. Οὕτω καί ἡ Λυκία κατακτηθεῖσα 
ἐκ τῶν πρώτων χωρῶν, ἀπομονωθεῖσα τῆς λοιπῆς ὁμογενείας, περιορισθεῖσα εἰς δύο μόνον κα-
τῳκημένας πόλεις-τό Λεβήσι καί Καστελλόριζο- εἶδε τό γλωσσικόν της ἰδίωμα παραφθαρμένον 
καί πλουτισμένον μέ ξένας λέξεις ἀρκετάς. Εἰς τό πλῆθος τῶν τοπικισμῶν καί ἰδιωματισμῶν, 
πού χαρακτηρίζουν τό λεβησιανό καί Καστελλορίζιο γλωσσικόν ἰδίωμα συνετέλεσεν ἐν πολλοῖς 
ἡ ἀπαιδευσία καί ἡ προσφυγή εἰς τήν πόλιν Λεβησίου καί νῆσον Καστελλορίζου ξένων, ἐκ δια-
φόρων ἑλληνικῶν μερῶν, πρό παντός Πελοποννησίων καί νησιωτῶν, οἱ ὁποῖοι παρεμόρφωσαν 
ἐν πολλοῖς τό ἀρχαῖον γλωσσικόν ἰδίωμα, τό ὁποῖον περιέλαβε Ἰταλικάς καί Τουρκικάς λέξεις. 

Γραφή

Ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐξελίξει του, δέν ἔπαυσε να ζητῇ τρόπους διά νά συνεννοῆται μέ τούς μα-
κράν αὐτοῦ κειμένους. Ἡ μεγάλη ἐπινοητικότης ὁδήγησε κατά πρῶτον εἰς τήν χρῆσιν γραπτῶν 
μέ τήν κυριολεξίαν τῆς λέξεως ζωγραφιστῶν σημείων, ἀναγομένων εἰς τούς μυθικούς χρόνους. 
Μαρτύρια τῆς χρησιμοποιήσεως παρά Λυκίων γραπτῶν σημείων εἶναι τά ὑπό τοῦ Ὁμήτου (Ιλ. 
Ζ΄168) ἀναφερόμενα «σήματα λυγρά» μέ τά ὁποῖα ἐξαπέστειλεν εἷς Λυκέων, ὁ Προῖτος, τόν 
ἥρωα Βελλερεφόντην εἰς τόν βασιλέα πενθερόν του Ἰοβάτην πρός θανάτωσιν. Τά σήματά του θά 
ἦσαν ἀναμφιβόλως ζωγραφήματα, ἀνταποκρινόμενα πρός τό ἰδεογραφικόν σύστημα, καθ΄ὅ μέ 
σημεῖα ποικίλα, ὅπλα, ἐργαλεῖα, σκεύη, πτηνά, μέλη τοῦ σώματος καί ἄλλα ἀντικείμενα -ἀποδί-
δεται γραπτῶς (ζωγραφικῶς) αὐτή αὕτη ἡ ἔννοια (ἡ ἰδέα) καί οὐχί τό ἀκουστόν περίβλημα τῆς 
λέξεως (γραφήν δέν ἔγραφον) ἐξελίσσεται εἰς τρόπους ἁπλουστέρους καί εὐκόλου χρήσεως των, 
ἔφθασεν εἰς τήν γραμμικήν γραφήν, ἡ ὁποία εἶναι ἐξέλιξις τῆς ἰδεογραφίας μέ γραφάς δεξιοστρό-
φους καί ἐνίοτε βουστροφηδόν διά σημείων, ἐχόντων ἀξίαν φωνητικήν. Τοιοῦτον εἶδος γραφῆς 
εἶναι ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ, εὐρεθείς κατά τάς ἐν πόλει Φαιστῷ τῆς Κρήτης γενομένας τῷ 1908 
Ἰταλικάς ἀνασκαφάς. Τά ἱερογλυφικά αὐτά σπειροειδῆ σημεῖα, μοναδικά ἐν τῷ κόσμῳ, ἀποδίδο-
νται, ὅτι εἰσήχθησαν εἰς Κρήνην εἰς τό νοτιοδυτικόν τῆς Μικρασίας καί δή τῆς Λυκίας, ἡ ὁποία 
προεῖχε τῶν γεοτονικῶν της χωρῶν χάρις εἰς τήν ἐπίδρασιν τοῦ Μινωμηκυναϊκοῦ πολιτισμοῦ. 

Καί οἱ πινακίδες τοῦ Μπουγάζ καί τῶν Χετταίων μαρτυροῦν ἀλληλογραφίαν τῶν βασιλέων 
Λυκίας καί Χετταίων, ἐν ἧ ἀλληλοαναγορεύονται ἀδελφοί. Καί τῆς Μινυακῆς γραφῆς, τήν ὁποί-
αν ἔφερον εἰς τά μνημεῖα ἄφθονα ἐν Θήβαις, Τίρινθι, Μυκήναις, ἀναμφιβόλως θά ἐγένετο χρῆσις 
ἐν Λυκίᾳ ὑπό τῶν Μιλυῶν συγγενῶν τῶν Μινυῶν ἤ ὅταν προσέφυγον μεταξύ τῶν ἄλλων μερῶν 
καί εἰς Λυκίαν οἱ Μινύαι μετά τήν ἐκδίωξίν τους ἐκ Βοιωτίας. 

Τό φοινικικόν ἀλφάβητον θά εἰσήχθη εἰς Λυκίαν ἐξ Ἑλλάδος μᾶλλον καί οὐχί ἀπ’ εὐθείας ἐκ 
Φοινίκης, μεθ’ ἧς εἶχον στενωτάτους σχέσεις οἱ Λύκιοι. Κατά μέν τόν Εὐριπίδην τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἀλφαβήτου τά 17 γράμματα εὑρέθησαν ὑπό τοῦ περιβόητου ἐπί σοφίᾳ καί ἀντιπάλου τοῦ Ὀδυσ-
σέως ἥρωος τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου Παλαμήδη, τά δέ μακρά φωνήεντα καί τά διπλᾶ σύμφωνα ὑπό 
τοῦ ποιητοῦ Σιμωνίδου. Κατά τόν Ἡρόδοτον δέ «τά φοινικικά γράμματα ἐδίδαξαν τούς Ἕλληνας 
Φοίνικες, ἐλθόντες μετά τοῦ Κάδμου τῆς Ἑλλάδος. Τά φοινικικά γράμματα, παριστῶντα μόνον 
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σύμφωνα, μετερρύθμισαν οἱ Ἕλληνες, προσλαβόντες τινάς τῶν φθόγγων ὡς φωνήεντα. Τό ἐν 
Μιλήτῳ τῆς Ἰωνίας τελειοποιηθέν πρό τοῦ Ζ΄ π. χ αἰῶνος Ἰωνικόν ἀλφάβητον εἰσήγαγον εἰς τάς 
Ἀθήνας τῷ 403 π. χ ὁ ἄρχων Εὐκλείδης εἰς τά ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς πόλεως καί τά σχολεῖα. Τό 
οὕτω ἐπισήμως ἀναγνωρισθέν καί κυρωθέν ὑπό τῆς πνευματικῆς πρωτευούσης τῶν Ἑλλήνων 
Ἰωνικόν ἀλφάβητον διεδόθη εἰς ὅλας τάς ἑλληνικάς χώρας καί παρέμεινε ἔκτοτε μέχρι σήμερον. 

Ἐκ τῶν πρώτων υἱοθέτησαν τό Ἰωνικόν ἀλφάβητον καί οἱ Λύκιοι, καθάπερ Ἴωνες καί αἱ σω-
ζόμεναι ἐπιγραφαί ἐν Λυκίᾳ καί τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν χωρών εἶναι μέ μεγάλα κεφαλαῖα ψηφία 
(μεγαλογράμματος ρυθμός) δέν εὑρέθησαν ὅμως μέχρι σήμερον ἐν Λυκίᾳ γραπτά κείμενα εἰς 
παπύρους καί ἐπιγραφάς, ὥστε νά ἔχομεν πλήρην εἰκόνα τῆς Λυκιακῆς γραφῆς. 

Ἡ ἀγωγή τῶν Λυκίων κατά τό πανελλήνιον σύστημα Ἀθηνῶν. 

Ἡ ἀγωγή τῶν παίδων τῶν Λυκίων ἦτο σχεδόν παρομοία πρός τήν τῶν Ἀθηναίων. Πρός ταύτην 
προσαρμόζουσιν τήν παίδευσιν τῶν ἑλληνοπαίδων πᾶσαι αἱ ἑλληνικαί πολιτεῖαι. Διά τόν Ἰσοκρά-
την ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν ἦτο: «Ἑλλάδος παίδευσις» καί ἔκαμνε νά ὀνομάζωνται Ἕλληνες μᾶλλον 
ὅσοι μετέχουν τῆς ἀθηναϊκῆς παιδεύσεως, παρά ὅσοι ἔχουν κοινήν τήν καταγωγήν. 

Κατά τό πανελλήνιον ἀθηναϊκόν σύστημα, ἡ μήτηρ ἐπεμελεῖτο τῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων της 
εἰς ὅλα τά στάδια τῆς ἡλικίας των, ἰδίᾳ δέ τῆς βρεφικῆς καί νηπιακῆς. Αὕτη διηγεῖτο εἰς τά παιδά-
κια της παραμύθια, τά ἐμάνθανε τραγουδάκια καί παιγνίδια, ὅμοια ἐν πολλοῖς πρός τά σημερινά. 
Ὅταν εἰσήρχετο εἰς τό ἕβδομον ἔτος τῆς ἡλικίας, ἤρχιζεν ἡ σχολική παίδευσις. Τούς παῖδας μέχρι 
τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας ἐπέβλεπον ἔξω καί ἔσω τοῦ οἴκου οἱ παιδαγωγοί, οἱ ὁποῖοι συνήθως ἦσαν 
δοῦλοι μορφωμένοι, ἀνίκανοι ὡς ἐκ τοῦ γήρατος πρός πάσαν ἐργασίαν. 

Εἰς τό σχολεῖον οἱ παῖδες ἐδιδάσκοντο ἀπό τόν γραμματιστή ἀνάγνωσιν, γραφήν, στοιχεῖα 
ἀριθμητικῆς, μουσικήν καί γυμναστικήν. Τό σύνηθες ἀναγνωστικόν ἦτο ὁ Ὅμηρος, πλήν ὅμως 
ἀνεγιγνώσκετο ὁ Ἡσίοδος, οἱ Αἰσώπιοι μῦθοι καί οἱ γνωμικοί ποιηταί Σόλων, Θέογνις καί ἄλλοι, 
οἱ οποῖοι ἀπεστηθίζοντο κατά λέξιν. Οἱ μαθηταί ἔγραφον τό πρῶτον ἐπί πλακός, κεκαλυμμένης 
διά κηροῦ καί κατόπιν ἐπί παπύρου μέ κάλαμον καί μελάνης. Ἐδιδάσκοντο ὑπό τοῦ κιθαριστοῦ 
νά παίζωσι κιθάρας ἤ λύραν, ἵνα συνδέουν τά ἠθικοπλαστικά ποιήματα μέ τούς μουσικούς τό-
νους. 

Ἡ μουσικότης ἦτο ἀναγκαῖον ἐφόδιον διά τάς κοινωνικάς συναναστροφάς καί πανηγύρεις, 
διότι κατ’ αὐτάς ᾖδον διάφορα ᾄσματα ὑπό συνοδείαν λύρας ἤ κιθάρας, ἐνῷ εἰς τά συμπόσια καί 
τάς διονυσιακάς ἑορτάς ἔπαιζον αὐλόν, χορεύοντες καί διασκεδάζοντες θορυβωδῶς. Σύν τοῖς 
ἄλλοις ἐδιδάσκετο καί ἡ ὀρχηστρική, διότι προσέδιδεν εἰς τάς κινήσεις τοῦ σώματος καί ἰδίᾳ 
τοῦ κορμοῦ καί τῶν χειρῶν κομψότητα καί χάριν, καί οἱ χοροί εἰς τάς θρησκευτικάς ἑορτάς, λα-
μπρότητα μεγάλη. Καί ἡ γυμναστική ἦτο ἀπαραίτητος. Περιελάμβανεν αὕτη παιδιάς, ἀσκήσεις 
ἐλευθέρας ὅλων τῶν μελῶν καί τό πένταθλον, δρόμον, ἅλμα, δίσκον, ἀκόντιον καί πάλην. 

Ἡ γυναικεία μόρφωσις ἐδίδετο κατ΄ οἶκον ὑπό τῆς μητρός, διδασκούσης τά κοράσιά της ἀνά-
γνωσιν, γραφήν, ᾠδικήν, κιθάραν καί τάς οἰκιακάς ἐργασίας, ὑφαντικήν, πλεκτικήν, ραπτικήν, 
μαγειρικήν κ. ἄ. Περί τό 15ον ἔτος τῆς ἡλικίας των οἱ παῖδες δέν συνωδεύοντο πλέον ὑπό τῶν 
παιδαγωγῶν των εἰς τό σχολεῖον. Ἐκεῖ διδάσκονται γραμματικήν, ἤτοι τεχνολογίαν, σύνταξιν, 
μετρικήν, ρυθμιστικήν, ἱστορίαν, γεωγραφίαν, ἀστρονομίαν καί ὅ, τι ἄλλο ἔδιδεν ἀφορμήν τό 
κείμενον τῶν ἀναγνωστικῶν. Εἰς τά γυμνάσια ἐκ τῶν γυμναστικῶν ἀσκήσεων καί τοῦ πεντάλθου, 
ἠσκοῦντο εἰς τό παγκράτιον, ὁπλομαχίαν, ἱππασίαν, τοξευτικήν, κωπηλασίαν, λεμβοδρομίαν, λα-
μπαδηδρομίαν καί ἄλλα κατά ξηράν καί θάλασσαν ἀγωνίσματα. 
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Ἡ ἐπίσημος εἴσοδος εἰς τήν ἐφηβίαν ἐγίνετο κατά τό 18ον ἔτος τῆς ἡλικίας, ὁπότε ἐν ἐπι-
σήμῳ τελετῇ και μέ πλήρην πανοπλίαν οἱ ἔφηβοι ἔδιδον τόν οἰκεῖον ὅρκον. Μετά τόν ὅρκον οἱ 
ἔφηβοι ἀπέκτων πολιτικά δικαιώματα, ἐστέλλοντο πρός φρούρησιν τῶν συνόρων καί ἐπετέλουν 
ἀστυνομικά καθήκοντα κατά τάς μεγάλας συγκεντρώσεις τοῦ πλήθους. Τούς ἐφήβους ἐπόπτευ-
ον οἱ κοσμηταί, οἱ ὁποῖοι ἐν τοῖς γυμνασίοις ἐπεμελοῦντο διά τήν σωματικήν ἄσκησίν των, τήν 
πειθαρχίαν, τήν προς ἀλλήλους ὁμόνοιαν καί καλήν συμπεριφοράν καί διά τάς ἐν τοῖς φρουρίοις 
στρατιωτικάς ἀσκήσεις. Οἱ κοσμηταί σύν τοῖς ἄλλοις συνώδευον τούς ἐφήβους παρά τοῖς φιλο-
σόφοις καί γραμματικοῖς καί ἡγοῦντο αὐτῶν μετά τῶν σωφρονιστῶν κατά τάς θυσίας καί ἄλλας 
θρησκευτικάς τελετάς. Τήν ἀνωτάτην ἐποπτείαν ἐπί τῶν ἐφήβων ἤσκει ὁ ἀνώτατος ἄρχων, πα-
ρακολουθῶν τήν διαγωγήν, τήν πρός τούς γονεῖς συμπεριφοράν καί τήν στρατιωτικήν παίδευσίν 
των. Τά πειθαρχικά μέσα ἦσαν λίαν αὐστηρά, ἀφοῦ ἡ ράβδος τοῦ γυμνασιάρχου ἠδύνατο νά 
στραφῇ διά πᾶν παράπτωμα καί κατ’ αυτῶν τῶν ἐφήβων ἐν τῷ γυμνασίῳ. 

Ὁσῳ δέ ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τέχνη ἐξελίσσοντο, τόσῳ καί ἡ μόρφωσις τῶν ἐφήβων ἐγὶνετο 
εὐτυτέρα καί ἐντελεστέρα. Ἐδιδάσκοντο ὑπό εἰδικῶν διδασκάλων διάφορα μαθήματα πρός ἀπό-
κτησιν τῆς ἐγκυκλίου λεγομένης παιδείας, ἥτις ἦτο ἔν κοινῇ χρήσει καί ἀπετέλει πλῆρες σύστημα 
γνώσεων. Ἔδιδον δέ μεγίστην προσοχήν καί ἀξίαν εἰς τήν ἐξωτερικήν μόρφωσιν, συνισταμένην 
εἰς τούς καλούς τρόπους, τό εὐτράπελον, τήν περισσήν φιλοκαλίαν, ἐπίδειξιν πνεύματος καί γνώ-
σεων κατά τάς συναναστροφάς. 

Οἱ Λύκιοι μετά τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν τῆς πατρίδος των μετέβαινον εἰς τά ὀνομαστά πνευ-
ματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς των, Ἀθήνας, Ἀλεξάνδρειαν, Ρόδον, Βηρυττόν, Κωνσταντινούπολιν 
πρός τελειοτέραν μόρφωσιν καί σπουδήν τῆς φιλοσοφίας, ρητορικῆς καί πάσης ἐπιστήμης. Ἔχο-
μεν νά ἐπιδείξωμεν ἐκ Λυκίας, ἀρκετούς τροφίμους αὐτῶν, τιμήσαντας τήν ἑλληνικήν σοφίαν 
καί τέχνην. 

Ἡ ἀγωγή τῶν Λυκίων κατά τό σύστημα τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς

Διά τήν παρεχομένην εἰς τούς παῖδας σχολικήν μόρφωσιν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ὁ 
Μιχαήλ Ψελλός, ἐκ τῶν σοφωτέρων καί ἐγκυκλοπαιδικωτέρων ἀνδρῶν πού ἀνέδειξε τό Βυζά-
ντιον, δίδει πληροφορίας, σχετικάς περί τῶν σχολείων τῆς κατωτέρας καί μέσης ἐκπαιδεύσεως 
τῆς ἐποχῆς του, περί τῶν διδασκομένων ἐν αὐτοῖς μαθημάτων, τοῦ τρόπου τῆς διδασκαλίας τῶν 
μαθημάτων καί τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων καθώς καί δια τόν ζῆλον καί φροντίδας τῶν μητέ-
ρων τῆς ἐποχῆς του καί παρουσιάζει παράδειγμα τήν ἰδικήν του μητέρα, ἡ ὁποία τόν ἐβοήθει εἰς 
τά μαθήματά του. Ἡ ἐπιμέλεια τῆς μητρός τοῦ Ψελλοῦ χαρακτηρίζει τήν προσπάθειαν τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, διά νά ἀποκτήσουν τά τέκνα των ἀληθῆ καί βάσιμον παιδείαν, δηλαδή τήν κατά Χριστόν 
μόρφωσιν τοῦ ἤθους. Προήρχετο δέ ὁ ζῆλος οὗτος ἀπό τήν ἐσωτερικήν ἀνάγκην μορφώσεως ἡ 
ὁποία διέκρινεν ἀείποτε τούς Ἕλληνας καί διότι ἡ παίδευσις ἤνοιγεν εἰς τούς βυζαντινούς τήν 
εὐρείαν ὁδόν πρός τά δημόσια λειτουργήματα, ὡς ἡ μήτηρ τοῦ Ψελλοῦ ἐπεθύμει νά ἴδῃ τόν υἱόν 
της καταλαμβάνοντα μίαν δημοσίαν θέσιν. Χαρακτηριστικόν τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς εἶναι τό 
ἑξῆς ποίημα:

Ἀπό μικρόθεν μ’ ἔλεγεν ὁ γέρων ὁ πατήρ μου. 
«Παιδίν μου μάθε γράμματα καί ὡσάν ἐσέναν έχει, 

Βλέπεις τόν δεῖνα, τέκνον μου, πεζός περιεπάτει
καί τώρα, διπλοεντέληνος καί παχυμουλαρᾶτος. 

Αὐτός, ὅταν ἐμάνθανεν, ὑπόδηδιν οὐτε εἶχεν



Αρχαία Λυκία

111

καί τώρα βλέπεις τον, φορεῖ τά μακρυμότικά του. 
Αὐτός, ὅταν ἐμάνθανε, λουτρόθυραν οὐκ εἶδε
καί τώρα λουτρικίζεται τρίτον τήν ἑβδομάδα. 

Αὐτός, ὁ κόλπος του ἔγεμε φθεῖρας ἀμυγδαλάτες
καί τώρα τά ὑπέρθυρα γέμει τά μανοηλᾶτα. 

Καί πείσθητι γεροντικοῖς καί πατρικοῖς μου λόγοις
καί μάθε τά γραμματικά και ὡσάν ἐσέναν ἔχει»

Καί ἔμαθον τά γραμματικά μετά πολλοῦ τοῦ κόπου. 
Ἀφοῦ δέ τάχα γέγονα γραμματικός τεχνίτης, 

ἐπιθυμῶ καί τό ψωμίν καί τοῦ ψωμιοῦ τήν μάνναν. 
Ὑβρίζω τά γραμματικά, λέγω μετά δακρύων:

«Ἀνάθεμα τά γράμματα, Χριστέ, καί ὁποῦ τά θέλει!»

Τό ποίημα τοῦτο τοῦ Μιχαήλ Γλυκᾶ24, βυζαντινοῦ ἱστορικοῦ, χρονογράφου καί ποιητοῦ τοῦ 
ΙΒ΄ αἰῶνος, ἐκ τῶν σπανίων ἀντιπροσώπων τῆς δημώδους παιδείας καί τοῦ λαϊκοῦ πνεύματος, 
τοῦ ἀντεπεξελθόντος μέ θάρρος ἐναντίον τοῦ ρεύματος τῆς ἀρχαϊζούσης γλώσσης καί λογοτεχνί-
ας δίδει ἁδράν εἰκόνα τῆς ἀθλίας ζωῆς πού ἔζων οἱ ἀγράμματοι καί τῶν βαθύτερων αἰτίων πού 
ὠθούσαν τούς γονεῖς νά μάθωσι τά τέκνα των γράμματα πρός κατάληψιν δημοσίας τινός θέσεως, 
ἐγγυωμένης ζωήν εὐτυχεστέραν. Διατί τώρα, κατά τά ἀνωτέρω, ὁ Μιχαήλ Γλυκᾶς ὁ γραμματικός 
κατήντησε, παρά τήν μόρφωσιν καί τήν δημοσίαν θέσιν πού κατέλαβε, νά στερῆται καί τοῦ ψω-
μιοῦ ἀκόμη, εἶναι ἄλλα τά αἴτια, ἐμπλοκή του εἰς πολιτικής φύσεως ζητήματα, ἕνεκα τῶν ὁποίων 
ἐφυλακίσθη ὑπό τοῦ Μανουήλ Κομνηνοῦ καί ἐτυφλώθη. 

Διά τήν ἐκπαίδευσιν τῶν βυζαντινοπαίδων μεγάλην προσοχήν καί μέριμναν ἔδιδον ἡ Πολι-
τεία καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Βυζαντίου. Ὁ παῖς ἔπρεπε πρῶτον νά φοιτήσῃ εἰς τό γραμματιστήριον 
νά μάθῃ τά πρῶτα γράμματα καί κατόπιν νά διδαχθῇ τέχνην τινά. Μεγίστην δρᾶσιν ἀνέπτυσσον 
πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην τά μοναστήρια. Εἰς ταῦτα ἐλειτούργησαν τά μοναστηριακά κα-
λούμενα σχολεῖα ὡς κρατικά τρόπον τινά καί ἐκεῖ μετέβαινον τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι διά να 
διδαχθοῦν και μορφωθοῦν. Παράλληλα πρός αὐτά ἐλειτούργησαν καί τά λαϊκά ὡς ἰδιωτικά. Καί 
εἰς μέν τά κατώτερα σχολεῖα ἐμάνθανεν ὁ παῖς ἀνάγνωσιν, γραφήν, ὀλίγην ἀριθμητικήν, ἱεράν 
ἱστορίαν, προσευχάς καί ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. Εἰς δέ τά ἀνώτερα ἐμάνθανον οἱ ἔφηβοι νά 
ἑρμηνεύουν καί ἀποστηθίζουν τούς ἀρχαίους Ἕλληνας συγγραφεῖς καί τούς πατέρας τῆς ἐκκλη-
σίας. Ἐδιδάσκοντο περί μέτρου, συντάξεως, σχημάτων ἐν συνδυασμῷ πάντοτε τῆς χριστιανικῆς 
σοφίας μέ τήν ἀρχαίαν τοιαύτην. 

Ἐπί τῶν μεγάλων καινοτόμων αὐτοκρατόρων Ἰσαύρων25 ἐγένετο προσπάθεια, ὅπως ἡ παιδεία 
διαμορφωθῇ ἐπί τό λαϊκώτερον, χειραφετηθῇ ἀπό τούς καλογήρους καί προστατευθῇ ἡ ἐλευθε-
ρία τῆς ἐπιστήμης. Εἰς τάς προσπαθείας ταύτας ἀντέδρασαν οἱ καλόγερο καί ὁ λαός, μή στέργων 
νά στείλῃ τά τέκνα του εἰς τά κυβερνητικά σχολεῖα. Ἡ ἀποχή αὕτη ἐπέφερε τήν ἀμάθειαν καί 

24 Μιχαήλ Γλυκάς. Έζησε τον 12ο αιώνα και έγραψε στη λαϊκή γλώσσα της εποχής του. Καταγόταν από την 
Κέρκυρα αλλά έζησε στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνού (1143-
1180). Ήταν λόγιος, ποιητής, θεολόγος και χρονογράφος.
25  Η Δυναστεία των Ισαύρωνή Συριακή δυναστεία κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για 85 χρόνια 
(717-802). Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο αυτοκράτορας Λέων Γ’. Αυτοκράτορες που ανήκαν σε αυτή τη 
δυναστεία ήταν οι: Λέων Γ’ ο Ίσαυρος (717-741) Κωνσταντίνος Ε’ ο Κοπρώνυμος (741-775), Αρτάβασδος, 
σφετεριστής (741-743) Λέων Δ’ ο Χάζαρος (775-780), Ειρήνη η Αθηναία, συμβασίλισσα (780-790) με τον υιό 
της, Κωνσταντίνος ΣΤ’ (780-797) Ειρήνη η Αθηναία μονοκράτορας (797-802). 
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ἀπαιδευσίαν καί ἔρριψε τόν λαόν εἰς τό παχυλότερον σκότος. Ἡ χειραφέτησις τῆς παιδείας ἀπό 
τόν καλογηρισμόν δέν ἔδωσεν ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐκαρποφόρησεν ὅμως ἐπί τῆς δυναστείας 
τῶν Μακεδόνων26, ἐσημείωσε λαμπρότητα τέχνης καί ἐπιστήμης ἐπί τῶν Κομνηνῶν27 καί ἔφερε 
τήν ἀναγέννησιν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἐπί τῶν Παλαιολόγων28. Δυστυχῶς δέν ἔχουν εἰσέτι 
ἐξακριβωθῇ τά τῆς διοργανώσεως τῆς κατωτέρας καί μέσης ἐκπαιδεύσεως ὑπό τῶν εἰκονομά-
χων βασιλέων, τούς ὁποίους δέν πρέπει νά κρίνωμεν ὑπό τό πρῖσμα τῆς μισαλλοδοξίας ἀλλά ὡς 
φωτεινοί καί ἀμερόληπτοι κριταί. Ἐάν λάβωμεν ὑπ’ ὄψει τόν γεωργικόν νόμον, δι΄ οὗ ἐκανο-
νίσθησαν αἱ σχέσεις τῶν μισθωτῶν πρός τούς μεγαλοϊδιοκτήτας καί τάς ἐλευθέρας κοινότητας 
χωρικῶν γαιοκτημόνων. Ἐάν προσέξωμεν τό οἰκογενειακόν δίκαιον, δι΄ οὗ ἐρρυθμίσθησαν ἐπί τό 
χριστιανικώτερον αἱ σχέσεις τῶν οἰκογενειῶν. Ἐάν ὁδηγηθῶμεν ἀπό τούς νόμους τῶν γεωργικῶν 
δανείων, οἱ ὁποῖοι ὡς σεισάχθεια, ἀπέσεισαν τόν ζυγόν τῶν γεωργῶν ἀπό τούς δανειστάς των, 
τότε καί οἱ ἐκπαιδευτικοί τῶν Ἰσαύρων νόμοι θά ἀπέβλεπον πρός τό πνευματικόν ξεσκλάβωμα 
τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ ὅλαι των αἱ προσπάθειαι ἦσαν φιλολαϊκαί καί θεωροῦνται ὑπό τῶν ξένων ἀπό 
τάς λαμπροτέρας καί κοινωνικωτέρας μεταρρυθμίσεις τῶν αἰώνων, ριζοσπαστικώταται ἐν σχέσει 
πρός τήν ἐποχήν των. 

26 Η Μακεδονική Δυναστεία ήταν δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (867-1057), που κράτησε 190 
χρόνια. Ιδρυτής και γενάρχης της δυναστείας ήταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Α΄. Αυτοκράτορες που ανήκαν 
σε αυτή τη δυναστεία ήταν οι: Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών (867-886) Λέων ΣΤ΄ο Σοφός ή Φιλόσοφος, (886-912) 
Αλέξανδρος συναυτοκράτορας (879-912), αυτοκράτορας (912-913) Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος (912-
959), συναυτοκράτορας με τον Ρωμανό Α΄ Λεκαπηνό (920-944) Ρωμανός Β΄ (959-963) Νικηφόρος Β΄Φωκάς 
(963-969) Ιωάννης Α΄ Κουρκούας ο Τσιμισκής (969-976) Βασίλειος Β΄ο Βουλγαροκτόνος (976-1025)Κωνστα-
ντίνος Η΄ συναυτοκράτορας (976-1025), αυτοκράτορας (1025-28) Ζωή συμβασίλισσα διαδοχικά με τους συ-
ζύγους της Ρωμανό Γ΄ και Μιχαήλ Δ΄ (1028-1042) Ρωμανός Γ΄ Αργυρός (1028-1034), 1ος σύζυγος της Ζωής 
Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών (1034-1041), 2ος σύζυγος της Ζωής Μιχαήλ Ε΄ ο Καλαφάτης, (1041-1042), ανιψιός του 
Μιχαήλ Δ΄, υιοθετημένος από τη Ζωή 
Ζωή (1042) Θεοδώρα συναυτοκράτειρα (1042) Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος (1042-1055), 3ος σύζυγος της 
Ζωής Θεοδώρα (1055-1056) Μιχαήλ ΣΤ΄ο Στρατιωτικός, ορίστηκε διάδοχος του θρόνου από τη Θεοδώρα 
(1056-1057).
27 Δυναστεία Κομνηνών. Κυβέρνησε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1057 έως το 1185 και αργότερα, ως 
Μεγαλοκομνηνοί, ίδρυσαν και κυβέρνησαν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461). Γενάρχης της 
Δυναστείας ο Μανουήλ Κομνηνός (+1020) και ιδρυτής της Δυναστείας ο Ισαάκιος Α’ ο Κομνηνός. Σύμφωνα με 
ιστορικούς, το όνομα Κομνηνός δηλώνει καταγωγή της οικογένειας από την Κόμνη της Θράκης. Αυτοκράτορες 
που ανήκαν σε αυτή τη δυναστεία ήταν οι: Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός (1057-1059) Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1081-
1118), Ιωάννης Β΄ Κομνηνός (1118-1143), Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (1143-1180), Αλέξιος Β΄ Κομνηνός (1180-
1183), Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός (1183-1185).
28 Δυναστεία των Παλαιολόγων ήταν η τελευταία αυτοκρατορική οικογένεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Γενάρχης της ήταν ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος ο οποίος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας το 1261, όταν ανακατέλα-
βε την Κωνσταντινούπολη και κατέλυσε την Λατινική Αυτοκρατορία η οποία είχε ιδρυθεί μετά την Δ’ Σταυρο-
φορία. Η Δυναστεία των Παλαιολόγων διήρκεσε μέχρι τις 29 Μαΐου1453και την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τελευταίο βυζαντινό αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο ΙΑ’ Παλαιολόγο. 
Αυτοκράτορες που ανήκαν σε αυτή τη δυναστεία ήταν οι: Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος (1259-1282), Ανδρόνικος 
Β’ Παλαιολόγος (1282-1328), γιος του Μιχαήλ Η’, Μιχαήλ Θ’ Παλαιολόγος (1295-1320) συναυτοκράτορας, 
γιος του Ανδρόνικου Β’, Ανδρόνικος Γ’ Παλαιολόγος (1328-1341), γιος του Μιχαήλ Θ’, Ιωάννης Ε’ Παλαιο-
λόγος (1341-1391), γιος του Ανδρόνικου Γ’, Ανδρόνικος Δ’ Παλαιολόγος (1376-1379), πρωτότοκος γιος του 
Ιωάννη Ε’, Ιωάννης Ζ’ Παλαιολόγος (1390), γιος του Ανδρόνικου Δ’, Ανδρόνικος Ε’ Παλαιολόγος (1403-1407) 
συναυτοκράτορας, γιος του Ιωάννη Ζ’, Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος (1391-1425), δευτερότοκος γιος του Ιωάννη 
Ε’, Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος (1425-1448), πρωτότοκος γιος του Μανουήλ Β’, Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος 
(1449-1453), γιος του Μανουήλ Β’.
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Τά ἀναγνωστικά καί σχολικά βιβλία τῶν ἑλληνοπαίδων καί Πρόκλος ὁ Λύκι-
ος, ἀξιόλογος σχολικός συγγραφεύς

Εἰς τήν ἀρχαϊκήν καί κλασσικήν ἐποχήν κοινόν ἀνάγνωσμα τῶν ἑλληνοπαίδων ἦτο ὁ Ὅμηρος. 
Ἀπό τά ποιητικά νάματά του ἐποτίζοντο αἱ ψυχαί καί ἐδροσίζετο ἡ φαντασία τοῦ μικροκόσμου. 
Ὁ Ὅμηρος μέ τά ἔπη του συνεκίνει καί παρώρμα τήν νέαν γενιάν εἰς ἔργα ἀντάξια τῶν ὑμνου-
μένων ἡρώων του. Οὕτω ἐδημιούργησε τήν γενικήν τῶν εὐκλεῶν χρόνων τῶν Μηδικῶν καί τόν 
χρυσοῦν αἰῶνα τοῦ Περικλέους. Πόσον προσφιλής ἦτο καί πόσην σημασίαν ἀπέδιδον τά ἑλλη-
νόπουλα εἰς τόν μεγαλύτερον ποιητήν καταφαίνεται ἀπό τό ἐπεισόδιον τοῦ Ἀλκιβιάδου πρός τόν 
μή ἔχοντα τά ἔπη τοῦ Ὁμήρου διδασκάλον καί ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρον, οἱ ὁποῖοι τόν εἶχον 
ἀχώριστον σύντροφόν τους. 

Κατά τούς κλασσικούς χρόνους, παράλληλα πρός τόν Ὅμηρον, ἀνεγιγνώσκοντο καί οἱ ἄλλοι 
ποιηταί καί δή ἡ φωτεινή τριάς τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας. Τούτων τά ἔργα ἀπλήστως ἐπαίζο-
ντο εἰς τάς φιλομούσους αὐλάς τῶν Μακεδόνων βασιλέων, τῶν τυράννων τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος 
καί εἰς τά θέατρα τῶν χωρῶν τῆς Ἑλλάδος, τά ὁποῖα συνήγειρον τάς ψυχάς τῶν Πανελλήνων. 
Χαρακτηριστικόν τῆς ἐνασκουμένης ὑπό τῶν Τραγῳδῶν πανελλήνιας γοητείας καί συγκίνησεως 
εἶναι ἡ ἀπολύτρωσις αιχμαλώτων Ἀθηναίων ὑπό Συρακουσίων, διότι ἔψαλλον τά ποιήματα τοῦ 
Εὐριπίδου. 

Ὅταν ὅμως ἐπλήθυναν οἱ πολύτιμοι λίθοι καί οἱ πνευματικοί ἀδάμαντες τῆς ἑλληνικῆς σο-
φίας, τότε ἤρχισε κατά τούς ἀλεξανδρινούς καί τούς κατόπιν χρόνους νά γίνεται ἐπιλογή τῶν 
ἔργων τῶν σοφῶν, ἵνα δοθῇ ὡς πνευματική τροφή εἰς τούς μαθητάς τῶν σχολείων. Τότε ἄρχισαν 
νά συντάσσωνται αἱ Ἀνθολογίαι καί ἡ Χρηστομάθεια ὡς σχολικά ἀναγνώσματα. Αἱ Ἀνθολογίαι 
περιεῖχον ἀποφθέγματα τῶν τότε σοφῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί γνωμῶν συλλογάς, ἤτοι ἀρχάς 
καθηκοντολογίας εἰς βραχέα ρήματα. Διά βραχυλογίας ἐξεδηλοῦτο ἡ σοφία τοῦ λαοῦ, δι΄ ἥν ὁ 
Πλάτων εἶπε: «τό λακωνίζειν ἐστί πολλῷ μᾶλλον φιλοσοφικῶν ἤ φιλογυμναστικῶν». Τά γνωμικά 
ταῦτα ἦσαν πεζά καί ἔμμετρα ἰδίως, διά νά ἀπμνημονεύονται εὐκόλως ὑπό τῶν μαθητῶν λόγῳ 
τοῦ ρυθμοῦ. Τοῦτα ἐχρησιμοποιοῦντο καί ὑπό τῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ ἐπικαίρως εἰς πᾶσαν 
ἐνέργειαν τῆς ζωῆς των καί εἰς τά σχολεῖα διά διδακτικούς σκοπούς. Τοιαύτας συλλογάς γνωμῶν 
προσφυῶς κληθείσας Ἀνθολόγιον, ἐφιλοτέχνησαν εἰς διαφόρους ἐποχάς διά τούς μαθητευομέ-
νους τό πρῶτον περί τό 400 π. χ καί ὁ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς περί τό 300 π. χ ἀπό ἀποφθέγματα 
τῶν ἑπτά σοφῶν. Τούς μεταγενέστερους χρόνους ἀπαρτίζοντο αἱ Ἀνθολογίαι ἀπό τούς δοκιμώ-
τερους ποιητάς καί πεζούς συγγραφεῖς καί ἡ τοῦ Πλουτάρχου ἀπό «ἀποφθέγματα βασιλέων καί 
στρατηγῶν». Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους αἱ εἰς τά σχολεῖα, ἐν χρήσει Ἀνθολογίαι, περιεῖχον 
σύν τοῖς γνωμικοῖς τῶν σοφῶν καί ρητά τῆς Παλαιάς Διαθήκης καί σοφάς διδακτικάς γνώμας τῶν 
Μεγάλων τῆς Ἐκκλησίας Διδασκάλων. 

Αἱ Χρηστομάθειαι ἦσαν καί αὐταί διδακτικά ἀναγνώσματα τῶν μαθητῶν τῶν ἑλληνιστικῶν 
χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς. Διαφέρουν τῶν Ἀνθολογιῶν, διότι αὔται περιέχουν σύντομα ἀπο-
φθέγματα σοφῶν, ἐνῷ αἱ Χρηστομάθειαι περιέχουν ἀποσπάσματα μορφωτικοῦ περιεχομένου τῶν 
ἐκλεκτῶν συγγραφέων. Σπουδαιοτέρα τῶν ἐκδοθεισῶν φέρεται ἡ τοῦ φιλοσόφου Πρόκλου τοῦ 
Λυκίου, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας ἦσαν περικοπαί ἐκ συγγραφέων φιλολογικοῦ καί φιλοσοφι-
κοῦ περιεχομένου, μέρη λυρικῶν ποιημάτων καί δραμάτων, ἐπιγράμματα κ. ἄ. ἐπιδιώκοντα ὄχι 
μόνον τήν γραμματικήν καί λογοτεχνικήν συγκρότησιν τῶν νέων, ἀλλά καί τήν προαγωγήν τῆς 
χρηστῆς ἀνατροφῆς καί τήν ἠθικήν βελτίωσιν τῆς κοινωνίας. Τῆς Πρόκλου Χρηστομαθείας κάμνει 
εὔφημον μνείαν ὁ Πατριάρχης Φώτιος εἰς τήν Μυριόβιβλόν του, ἄν καί ἐπρόκειτο περί ἐθνικοῦ 
σοφοῦ. Ἡ Χρηστομάθειά του συνέκειτο ἐκ 4 βιβλίων, ὧν σώζονται αἱ ἐκλογαί τῶν δύο πρώτων. 

Ὁ φιλόσοφος Πρόκλος ἐπεδόθη χάριν τῆς σπουδαζούσης νεότητος εἰς σχόλια καί ἑρμηνείας 
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τῶν διαλόγων τοῦ Πλάτωνος. Πρῶτος αύτός ἔγραψε περιλήψεις περί τήν Ἰλιάδα καί τήν Ὀδύσ-
σειαν πρός σχολικήν χρῆσιν, τάς ὁποίας περιλήψεις περιέσωσεν ὁ Φώτιος. Πλήν τῆς Ἰλιάδος καί 
τῆς Ὀδυσσείας, ὑπῆρχον καί ἄλλα διάφορα ἔπη, τά ὁποία οἱ ἀρχαῖοι ἀπέδιδον εἰς τόν Ὅμηρον, 
ταῦτα εἶναι τά Κύπρια, ἡ Αἰθιοπίς, ἡ Ἰλίου Πέρσις, οἱ Νόστοι, ἡ Τηλεγόνεια, ἡ Οἰδιπόδεια, ἡ 
Θηβαΐς, ἡ Δαναΐς, οἱ Ἐπίγονοι κ. ἄ. ἀνήκοντα εἰς διαφόρους ποιητάς, μεταγενεστέρους τοῦ Ὁμή-
ρου καί σχολιασθέντα χάριν τῶν μαθητῶν ὑπό τοῦ Πρόκλου. Τά ἔπη ταῦτα γνωρίζομεν ἐκ τῶν 
ἐκλογῶν τοῦ Πρόκλου τῶν περιεχομένων εἰς τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Φωτίου. 

Ὁ Πρόκλος εἶχε σχολιάσει διά σχολικούς σκοπούς τά «ἔργα καί ἡμέραι» καί «τήν ἀσπίδα τοῦ 
Ἠρακλέους» τοῦ Ἡσιόδου. Πλήν τοῦ Ὁμήρου καί Ἡσιόδου ἐσχολίασε καί τά στοιχεῖα τοῦ Εὐκλεί-
δου χάριν τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων. Τά στοιχεῖα διαιρούμενα εἰς 13 βιβλία, περιέχοντα τάς 
κυριωτέρας προτάσεις τῆς στοιχειώδους γεωμετρίας καί τῆς θεωρίας τῶν ἀριθμῶν ἔχουσι ληφθῇ 
ἐκ τῶν ἔργων προγενεστέρων συγγραφέων, τῶν ὁποίων τήν ὕλην μετερρύθμισεν ὁ Εὐκλείδης καί 
ἡπλοποίησε τάς ἀποδείξεις. Ὁ Πρόκλος ἀναφέρει, ὅτι ὁ Πτολεμαῖος ἠρώτησε ποτε τόν Εὐκλείδην, 
ἐάν εἰς τήν γεωμετρίαν ὑπάρχῃ εὐκολότερος τίς τρόπος χάριν αὐτοῦ ἀπό τόν συνήθη πού μετεχει-
ρίζετο εἰς τήν διδασκαλία καί ὁ Εὐκλείδης ἀπήντησε «μή εἶναι βασιλικήν ἀτραπόν ἐπί γεωμετρί-
ας». Κατά τόν Πρόκλον σκοπός τῶν τοῦ Εὐκλείδου στοιχείων ἦτο ἀφ΄ ἑνός ἡ ἀπόκτησις προτύπου 
βιβλίου τῶν πρώτων ἀρχῶν τῆς γεωμετρίας ὑπό τῶν μαθητῶν καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ εἰσαγωγή του εἰς 
τήν θεωρίαν τῶν κανονικῶν στερεῶν. Τά στοιχεῖα τοῦ Εὐκλείδου ἐχρησίμευσαν ὡς διδακτικόν 
βιβλίον ἐπί δύο χιλιετηρίδας καί τά σήμερον ἐν χρήσει ἀκολουθοῦν ἐν πολλοῖς τόν Εὐκλείδην. 

Αὐτά καί ἄλλα συνέταξε καί ἐσχολίασε χάριν τῶν μαθητῶν ὁ φιλοπονώτατος καί φίλος τῶν 
σπουδαζόντων τήν προγονικήν σοφίαν ἑλληνοπαίδων, Πρόκλος ὁ Λύκιος. Ταῦτα παρεῖχον πνευ-
ματικήν τροφήν εἰς τόν μαθητόκοσμον τῶν βυζαντινῶν χρόνων. Ἐάν δέ λάβῃ τις, ὑπ΄ ὅψιν, ὅτι ἡ 
ἀπόκτησις βιβλίων κατά τούς χρόνους ἐκείνους ἦτο πολύ δαπανηρά, διότι ταῦτα ἐγράφοντο ὑπό 
καλλιγράφων καί ταχυγράφων ἐπί παπύρων ἤ περγαμηνῶν, εἴτε ἀπό τοῦ Ι΄ αἰῶνος καί ἐντεῦθεν 
ἐπί βαμβακίου χάρτου, θά θαυμάση, τήν φιλομουσίαν καί φιλομάθειαν πού διακατεῖχε τούς Ἕλ-
ληνας, ἀρχαίους καί Βυζαντινούς. 

Ἀγῶνες, στάδια, γυμνάσια, παλαῖστραι

Ἐν Λυκία σώζονται εἰσέτι ἐρείπια θεάτρου, σταδίων καί γυμνασίων καί τινά μάλιστα ἐν καλῇ 
καταστάσῃ. Ταῦτα διαδηλοῦντα τό φιλόμουσον καί φίλαθλον τῶν Λυκίων ἐτόνωναν τό σῶμα καί 
ἐδρόσιζον τήν ψυχήν. Στάδιον ἦτο ὁ δρόμος, τό κύριον ἀγώνισμα τῶν ἑορτῶν καί ἐξ αὐτοῦ ὠνο-
μάσθη ὁ χῶρος, ἔνθα ἐτελοῦντο οἱ ἀγῶνες κατά τάς μεγάλας ἑορτάς. Τά πρῶτα στάδια ἱδρύοντο 
ἐν στενῆ χαράδρᾳ μεταξύ δύο ὑπερκειμένων λόφων, ἐνῷ οἱ δρόμοι καί οἱ ἀγῶνες τῶν ὁμηρικῶν 
χρόνων ἐτελοῦντο εἰς λειμῶνας δηλαδή εἰς ἀναπεπταμένους χώρους, κεκαλυμμένους ὑπό χλόης. 

Τό πρανές τοῦ σταδίου ἐκαλεῖτο θέατρον, ἔνθα τά καθίσματα ξύλινα τό πρῶτον καί μαρμάρι-
να κατόπιν, τό δέ κοῖλον σφενδόνη. Ἐν τῶ σταδίῳ ἐτελοῦντο οἱ ἀγῶνες, γυμναστικοί, τά ἀγωνί-
σματα καί ἐπί τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων μονομαχίαι καί θηρηομαχίαι. 

Ἐκ τῶν πρώτων καθισμάτων ἦτο τό τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους, ἐπί τοῦ ὁποίου 
καθήμενος ἀπήγγηλε τά διαγγέλματα, ἀπένεμεν τήν δικαιοσύνην καί ἀνακοίνωνεν τήν ἀπόφασιν 
τῆς ἐκτελέσεως τῶν μελλοθανάτων καταδίκων, παρίστατο δε συχνάκις κατά τήν ἐκτέλεσιν ἡ 
ὁποία ἐξηκολούθησε νά γίνεται ἐν τῷ σταδίῳ μέχρι τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ Βυζαντινοῦ κρά-
τους. Ἐν τοῖν σταδίοις ἐξετελέσθησαν πολλοί μάρτυρες τῆς θρησκείας. 

Οἱ ἀγῶνες πού ἐλάμβανον χώραν ἐν τοῖς σταδίοις ἦσαν τελεταί θρησκευτικαί πρός τιμήν θεοῦ 
ἤ νεκροῦ τινός, εὐχαριστήριοι ἐπί νίκης κατά τοῦ ἐχθροῦ. 
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Θρησκεία Λυκίων

Ποίους τῶν θεῶν ἐλάτρευαν περισσότερον οἱ Λύκιοι

Οἱ Λύκιοι ἐλάτρευον τό Δωδεκάθεον καί πλῆθος θεαινῶν καί ἡμιθέων. Ἰδίᾳ ἐτίμων τήν θεάν 
τῆς σοφίας Ἀθηνᾶν, τόν παντοκράτορα Ποσειδῶνα, τήν μητέραν τοῦ ἐθνικοῦ των θεοῦ Λητώ, 
τόν ποιμένων ἐπίκουρον Πᾶνα, τόν γλεντοπατέρα Διόνυσον, τούς συμβολίζοντας τήν ἀδελφικήν 
ἀγάπην Διοσκούρους, τήν θεάν τῆς γεωργίας Δήμητρα καί τούς δίδυμους θεούς Ἀπόλλωνα καί 
Ἄρτεμιν. Ἐκ τῶν ἡμιθέων ἐτίμων τούς ἡλιακούς ἥρωας Βελλερεφόντην, Ἡρακλῆ, Περσέα, τούς 
ἐθνικούς των ἥρωας Γλαῦκον, Σαρπηδόνα, Πανδάρεω κ. ἀ. Ἐκ τῶν θεαινῶν τάς Νηρηΐδας, τάς 
Ἁρπυίας, τήν Πραξιδίκην μετά τῶν θυγατέρων της Ὁμονοίας καί Ἀρετῆς καί τῶν παίδων της 
Ξάνθου, Πινάρου, Κράγου, Τλῶ, πατρῴων θεῶν ὁμωνύμων πόλεων ἐν Λυκία. 

Περισσότερον ὅμως ὅλων ἐλάτρευον οἱ Λύκιοι τόν φωτοδότη Ἀπόλλωνα καί δεῖγμα τῆς προ-
τιμήσεώς των εἰς τόν θεόν τοῦ Ἡλίου τά διάφορα ἀνά τήν Λυκίαν μαντεῖα καί ναοί του. Τήν 
Λυκίαν ἔσχε λίκνον ὁ φωτοδότης Ἀπόλλων, δι΄ ὅ καί Λυκιγενής καλεῖται καί ἀπό τά ὑπέρτρια-
κόσια κοσμητικά ἐπίθετα τό τοῦ Λυκίου Ἀπόλλωνος εἶναι δηλωτικόν τῆς χάριτος καί εὐεργετι-
κῆς ἐπιδράσεώς του, ὡς πνευματικοῦ ἡλίου διαλύοντος τά σκότη καί τήν ἀχλύν τῶν χωρῶν πού 
κατηύγαζε. Καί οἱ Λύκιοι τέκνα τοῦ φωτοδότου θεοῦ, ἐπικοινωνοῦντες ὡς ναυτικοί μέ τας ἄλλας 
χώρας ἐφώτιζον καί ἐφωτίζοντο, ἠρύοντο γνώσεις καί μετέδιδον πολιτισμόν. Τά ἱερά τῆς Λυκίας 
καί ἰδίως τό τῶν Πατάρων ἦσαν ὡς προσκυνήματα ἐφάμιλλα πρός τό τῶν Δελφῶν, ὅπου κατά 
τούς ἑξ χειμερινούς μῆνας ἤργει τό μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος, ἀπουσιάζοντος εἰς τούς ὑπερβορί-
ους (Ηροδ. Α. 182). 

Ὁ Λυκιγενής Ἀπόλλων ἦτο ὁ ἐθνικός θεός τοῦ ἀρχηγοῦ καί ἡμιθέου τῶν Λυκίων Πανδάρου 
(Ιλ. Β 286), ὁ ἴδιος δέ θεός ἐφρόντισε διά τήν ταφήν καί μεταφοράν τῶν νεκρῶν τῶν Λυκίων 
ἡρώων Γλαύκου καί Σαρπηδόνος. Ἐκ τῆς Λυκίας μετεδόθη ἡ λατρεία τοῦ Ἀπόλλωνος εἰς Ἀθήνας 
(Λυκαβητός), Ἄργος, Σικυῶνα, Μυκήνας καί μέχρι Λυκωρείας τῆς πλησίον τῶν Δελφῶν, ὅπερ 
διαπιστώνει τήν φυλετικήν συγγένειαν καί ἐπικοινωνίαν μέ τάς χώρας αὐτάς. 

Εἰς Λυκίαν ἐτελοῦντο πάνδημοι μεγαλοπρεπεῖς ἑορταί πρός τιμήν τοῦ Ἀπόλλωνος καί πανη-
γύρεις, ἑλκύουσαι πανηγυριστάς καί φιλεόρτους ἀπό διάφορα σημεῖα τηςἑλληνικῆς γῆς, διαφη-
μίζοντας καί εὐφημολογοῦντας ἀνά τά πέρατα τῆς Ἑλλάδος τό μεγαλεῖον καί τόν πλοῦτον τῆς 
πανευφήμου Λυκίας. Τά περίφημα Ἱερά καί Μαντεῖα τῆς ἔδιδον ἀσυνήθη καί ζωηράν κίνησιν εἰς 
τάς πόλεις τῶν Χρηστηρίων, τά ὁποία κατήντησαν προσκύνημα ἅμα καί πληροφοριοδόται ὄχι 
μόνον τῶν Λυκίων καί περιοίκων ἀλλά καί μακρυνῶν χωρῶν. Ἡ δέ μεγαλοπρεπής πομπή τῶν 
τελετῶν ὁμοῦ μέ τήν λαμπροφορίαν καί λαμπαδηφορίαν τῶν ἑορταστῶν προσέδιδε πανηγυρικήν 
ὄψιν εἰς τάς ἑορταζούσας πόλεις, θρησκευτικήν ἔξαρσιν εἰς τούς ἑορτάζοντας, ἀνάμεικτον μέ 
μυστικισμόν καί θρησκευτικήν ὑποβλητικότητα. 

Ἐξ Ἀρκαδίας οἱ Πελασγοί μετέφερον εἰς Λυκίαν τήν λατρείαν τῆς Κρόνιας Γῆς, Ἥρας, Δήμη-
τρος καί Κόρης, Διοσκούρων καί ἄλλων θεῶν. Τήν Ἄρτεμιν ἐτίμων κατά τό πανελλήνιον ἔθος ὡς 
θεάν τῆς παρθενίας, ἡ ὁποία κατά τήν παράδοσιν ἐκτόξευε τάς ἐκπαρθενιζομένας. Διά τοῦτο τήν 
παραμονήν τοῦ γάμου ἐν Λυκίᾳ ὡς πανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος ἐθυσίαζε ὁ πατήρ τῆς νύμφης εἰς τήν 
Ἄρτεμιν, ἡ δέ κόρη ἀφιέρωνεν εἰς αυτήν ἕναν τῶν βοστρύχων της, δηλωτικά τῆς διατηρηθείσης 
ἁγνότητος τῆς μελλονύμφου. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

116

Ἐκ τῶν Θρακοφρυγῶν μετεδόθη ἡ λατρεία τοῦ Διονύσου καί Πανός εἰς Λυκίαν, ἥν ἀπέδιδον 
οἱ κάτοικοι εἰς Ιερά μεγαλοπρεπῆ μέ πομπώδεις τελετάς παριστώσας τόν μῦθον τοῦ Διονύσου καί 
τήν γέννησίν του ὑπό τῆς Σεμέλης καί τοῦ Διός, τήν ἀνατροφήν του ὑπό τῶν νυμφῶν εἰς τό σπή-
λαιον τοῦ χαριτωμένου βουνοῦ Νύσας, τίς εὔθυμες περιπέτειές του μέ τούς δαίμονας τῶν δασῶν 
Σατύρους καί τόν παιδαγωγόν του τόν Σειληνόν, τά παθήματά του ἀπό τόν βασιλέα τῶν Θρακῶν 
Λυκοῦργον καί τούς Τιτᾶνας, τήν φιλοξενίαν του ὑπό τοῦ βασιλέως τῆς Ἀττικῆς Ἰκαρίου, εἰς τόν 
ὁποῖον πρός ἀνταμοιβήν ἐδώρησε τήν ἄμπελον καί ἐδίδαξε τήν καλλιέργειάν της καί τέλος τόν 
θάνατόν του. 

Κατ’ ἐξαίρεσιν, οἱ Σόλυμοι τῆς Λυκίας ἐτίμων τόν Διόνυσον, καλλιεργοῦντες τό θεῖον δῶρον 
του, τήν ἄμπελον, ἑορτάζοντες αὐτόν μέ μαινόμενον ἐνθουσιασμόν μαζί μέ τάς γυναῖκας των καί 
δώσαντες εἰς τήν νῆσον Διονυσιάδα τό λατρευτόν ὄνομά του, ἠκολούθησαν μάλιστα κατά τήν 
παράδοσιν τόν Διόνυσον εἰς τήν κατά τῶν Ἰνδιῶν ἐκστρατείαν του καθ’ ἥν Λύκιοι τεχνῖται ὑπό 
τόν Τελχῖνα Λύκον ἐγεφύρωσαν τόν Εὐφράτη ποταμόν. 

Μετά τοῦ Διονύσου ἐτίμων οἱ Λύκιοι καί τόν Πᾶνα ὡς ἀρχηγόν τοῦ Διονυσιακοῦ χοροῦ καί 
στρατιώτην τοῦ Βάκχου, διότι ἡ εὔθυμος καί φιλοπαίγμων φύσις του καθίστα τήν ἀναστροφήν 
του εὐχάριστον. Τά ἱερά σύμβολα τοῦ Πανός-πίτυς καί δρῦς- ἐκάλυπτον τά ὄρη τῆς Λυκίας, 
ὅπερ συνέβαλεν εἰς τήν φανατικωτέραν λατρείαν τοῦ θεοῦ, ἐκδηλώσαντος τήν εὔνοιάν του μέ 
τά δῶρα του εἰς τήν Λυκιακήν γῆν. Ἐλάτρευον τόν Πᾶνα οἱ ἁλιεῖς, οἱ ποιμένες, οἱ μελισσοκόμοι 
τῆς Λυκίας, εἰς τούς ὁποίους τό σύριγμα τοῦ μελῳδικοῦ αὐλοῦ ἐσκόρπιζε τήν φαιδρότητα καί τό 
γλέντι. Παραστάσεις τοῦ τραγόποδος θεοῦ σώζονται ἀρκεταί εἰς πολλάς πόλεις τῆς Λυκίας, ὧν 
αἱ καλύτεραι ἐν τῇ ἀκροπόλει τῆς Τελμησσοῦ, ἐν ᾗ τό πρῶτον μετεμφυτεύθη ἐκ τῶν Ἀρκαδικῶν 
βουνῶν ὑπό τῶν Πελασγῶν ἡ λατρεία τοῦ θεοῦ. 

Ἐν Λυκίᾳ ἐτιμῶντο πολύ οἱ Διόσκουροι ὡς παραστάται θεοί, τούς ὁποίους ἐπεκαλοῦντο προ-
στάτας κατά τούς κινδύνους ἐν εἰρήνῃ καί πολέμῳ, ἐν ξηρᾷ καί ἐν θαλάσσῃ καί ὡς βοηθοί τῶν 
ναυτιλλομένων καί τῶν ὑπέρ τοῦ δικαίου ἀγωνιζομένων. Ἐκ τοῦ χαρακτηρισμοῦ αὐτῶν ὡς θεῶν, 
βοηθῶν ἐν παντί κινδύνῳ ἐλατρεύθησαν ὡς θεράποντες θεοί ἀσθενῶν καί τραυματιῶν, παραστά-
τες παντός ὁδοιπόρου καί φύλακες τοῦ ἀγράφου νόμου τῆς ζωῆς. Ἡ λατρεία τῶν Διοσκούρων 
μετεδόθη ὑπό τῶν ἐκ Σπάρτης Ἀχαιῶν καθ΄ ὅλην τήν Ἑλλάδα καί εἰς τήν Λυκίαν, ὅπου κατεσπά-
ρησαν οἱ Ἀχαιοί μετά τήν ἐκδίωξιν καί ὑποταγήν των ὑπό τῶν Δωριέων. Ἡ λατρεία τῶν Διοσκού-
ρων ἦτο κοινή ὅλων τῶν ἑλληνικῶν φύλων, διότι οἱ δύο ἥρωες ἀδελφοί ἐσυμβόλιζον τήν διπλῆν 
θεότητα τοῦ φωτός, τόν ἥλιον καί τήν σελήνην, οἱ δέ ναυτικοί τάς λόγῳ τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ 
ἠλεκτρισμοῦ παρατηρουμένας ἐν καιρῷ θυελλῶν φωσφορικάς φλόγας, ἀπέδιδον εἰς τήν λάμψιν 
τοῦ ἀστερισμοῦ τῶν Διδύμων ἀδελφῶν. Οἱ δύο οὗτοι ἀδελφοί Κάστωρ καί Πολυδεύκης ἦσαν υἱοί 
τοῦ βασιλέως τῆς Σπάρτης Τυνδάρεω καί τῆς Λήδας, μητρός τῆς ὡραίας Ἑλένης καί τῆς Κλυται-
μνήστρας. Κατά τόν ἀφιερωμένον εἰς αὐτούς Ὁμηρικόν ὕμνον, ὁ μέν θνητός Κάστωρ ἐγεννήθη 
ἐκ τοῦ Τυνδάρεω καί τῆς Λήδας, ὁ δέ ἀθάνατος Πολυδεύκης ἐκ τοῦ Διός καί τῆς Λήδας, ἡ ὁποία 
κατά τήν αὐτήν νύκτα συνευρέθη μετά τοῦ βασιλέως συζύγου της καί μετά τοῦ ἄνακτος τῶν 
θεῶν Διός. Κατ΄ ἄλλον μῦθον ἐκ τῆς Λήδας καί τοῦ Διός, λαβόντος τήν μορφήν κύκνου καί συ-
νευρεθέντος μετ΄ αὐτῆς, ἐγεννήθη ᾠόν ἐκ τοῦ ὁποίου ἐκκολάφθησαν μετά ἐννέα μῆνας οἱ δίδυμοι 
ἀδελφοί Κάστωρ καί Πολυδεύκης, καθυστέρησεν δε ὁ πατήρ των Ζεύς, διά να τούς καταστήσῃ 
ἀθανάτους πρός δόξαν καί τιμήν τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης. Ὁ μῦθος οὖτος, παρηλλαγμένος λέγεται 
ἐν Λυκίᾳ καί κατέστη πανελλήνιος ὡς καί ἡ λατρεία τῶν Διοσκούρων, θεοτήτων τοῦ φωτός τοῦ 
ἡλίου καί τῆς σελήνης, ἐναλλασσομένων διαδοχικῶς τήν ἡμέραν καί τήν νύκτα. Οἱ Διόσκουροι 
ἥρωες Ἀχαιῶν ἔλαβον μέρος εἰς τήν θήραν τοῦ Καλυδωνίου κάπρου. Εἰς τήν Ἀργοναυτικήν ἐκ-
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στρατείαν, ἐναντίον τοῦ Θησέως διά νά ἀπελευθερώσουν τήν ἁρπαγεῖσαν ἀδελφήν των Ἑλένην. 

Οἱ Διόσκουροι ἐλατρεύθησαν ὡς θεοί τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης, τῆς ἐνόπλου ὀρχήσεως ἡ ὁποία 
χορεύεται καί σήμερον ἀκόμη ἐν Λυκίᾳ-ὡς θεοί τῆς ξενίας τήν ὁποίαν οἱ Λύκιοι θεωροῦν ἱεράν 
καί ἀπαραβίαστον, προστατεύοντες τούς ξένους ἀπό κάθε ἐπιβουλήν. Ὡς θεοί τῆς Ὑγείας, διά 
τοῦτο εἰς τά Ἀσκληπιεῖα ἐστήνοντο τά ἀγάλματά των καί ὡς θεοί κυρίως τῶν ναυτιλλομένων, οἱ 
ὁποῖοι, ὅταν ἔβλεπαν κατά τάς θυελλώδεις νύκτας τῶν ταξειδίων των ἐπί τῶν ἱστῶν τῶν πλοίων 
δύο ἠλεκτρικούς σπινθῆρας, ἐθεώρουν αυτούς καλόν οἰωνόν καί ὡς σημεῖον σωτηρίας ὑπό δύο 
προστατῶν θεῶν. Διότι οἱ Διόσκουροι ἐν τῇ θρησκευτικῇ πίστῃ τῶν ἀρχαίων ἦσαν ὅ, τι ὁ Ἅγιος 
Νικόλαος διά τούς Ἕλληνας ναυτικούς. 

Ἐν Λυκίᾳ ἐτιμάτο ἡ Ἑκάτη, θυγάτηρ τοῦ Διός καί τῆς Ἥρας, ὑποχθόνια θεά, πλανωμένη μετά 
τῶν σκιῶν καί τῶν νυκτίων φαντασμάτων. Δι΄ αὐτήν ἐπίστευον, ὅτι περιεφέρετο τήν νύκτα εἰς 
τάς τριόδους καί τούς τάφους μετά τῶν εἰδώλων τῶν νεκρῶν. Ἐλατρεύετο ὡς θεά τοῦ φωτός τῆς 
σελήνης, τήν βοήθειαν τῆς ὁποίας ἐζήτουν οἱ πλανώμενοι τήν νύκτα εἰς τό σκότος. Ἦτο προ-
στᾶτις τῆς γοητείας καί εἰς τήν λάμψιν τῆς νέας σελήνης αἱ μάγισσαι ἀπήγγειλλον τάς μαγικάς 
των λέξεις. 

Τοῦτο ἐξηγεῖ διατί ἡ θεά ἔχαιρε τόσης τιμῆς ἐν τῇ Λυκίᾳ. Κατά τήν ἐμφάνισιν τῆς σελήνης 
ἔθετον τροφάς ὑπό τά ἀγάλματα τῆς Ἑκάτης, ἐστημένα εἰς τάς τριόδους, ὅθεν καί Τριαδῖτις ἐκα-
λεῖτο, ἵνα βοηθήσῃ καί μεγαλώσῃ ἡ σελήνη. Τά φαγητά ταῦτα, ἑκάτεια δεῖπνα, ἔτρωγον οἱ πτω-
χοί. Εἰς τήν Ἑκάτην ἐθυσιάζοντο κύνες, μαῦραι προβατίναι καί μέλι, τά δέ ἐμβλήματά της ἦσαν 
κύνες, ὄφεις, δᾶδες, κλεῖδες, ἐγχειρίδια. 

Ἄλλην θεάν ἐτίμων μεγάλως ἐν Λυκίᾳ, τήν Εἰλείθυιαν, προστάτιδα τῶν ἐπιτόκων γυναικῶν. 
Ταύτης ὑπῆρχαν σημαντικά ἱερά καί ἀγάλματα καί ἐπεκαλοῦντο τήν βοήθειάν της ἐν καιρῷ τῶν 
ὠδίνων. Παραστάσεις τῆς Εἰλειθυίας πλεῖσται ἐπί πηλίνων ἀγγείων καί χαλκῶν κατόπτρων εἰς 
στάσιν γονυπετούσης ἐν εἴδει μαίας, ἑτοίμου νά δεχθῇ τό βρέφος ἤ νά βοηθήσῃ τήν γέννησιν 
αὐτοῦ. 

Ἑτέρα θεά, λατρευομένη ἐν Λυκία, ἦτο ἡ Ἐλευθέρα, πηγή τῆς μητρότητος μετά τῶν πολυα-
ρίθμων μαστῶν. Ἡ λατρεία ταύτης ἦτο αὐτοτελής ἀπό τήν Ἄρτεμιν τήν Ἐφεσίαν καί τάς σχετικάς 
θεάς. Σχετική εἶναι ἡ σήμερον ἐκφωνουμένη ὑπό τῆς ἐπιτόκου ἐπίκλησις πρός τόν Ἁγιον Ἐλευ-
θέριον, μέ τόν ὁποῖον καί τό ὄνομα καί ἡ ἰδιότητα σχετίζονται. 

Ἐκ τῶν θεαινῶν οἱ Λύκιοι περισσότερον ἐτίμων τάς Ἁρπυίας πρός προστασίαν τῶν ναυτικῶν 
ἀπό τά ναυάγια, καί διά τόν αὐτόν λόγον τάς Σειρῆνας καί Νηρηΐδας. Τήν λατρείαν των παρέ-
λαβον ἀπό τούς Αἰγυπτίους καθώς καί τήν χρῆσιν τῶν παραστάσεων εἰς τούς τάφους των. Ἀπό 
αὐτάς ἐνεπνεύσθησαν οἱ θεράποντες τάς εἰκαστικάς τέχνας τῆς Λυκίας καί ἐστόλισαν μέ τάς 
ἀναγλύφους παραστάσεις των τά ὁμώνυμα ἐν Ξάνθῳ τῆς Λυκίας περικαλλή μνημεῖα. 

Μεταξύ τῶν θεαινῶν ἐλάτρευαν οἱ Λύκιοι καί τήν ἐθνικήν των θεά Πραξιδίκη ἡ ὁποία ἦτο 
οἰκίστρια μετά τοῦ συζύγου της Τερμήλου, ἑνός τῶν ὑπό τόν Σαρπηδόνα ἀρχηγῶν. Ἐκ τῆς Πρα-
ξιδίκης ἐγεννήθησαν οἱ θυγατέρες Ὁμόνοια καί Ἀρετή καί οἱ Τλῶς, Ξάνθος, Πίναρος καί Κράγος, 
οἰκισταί τῶν ὀμωνύμων πόλεων. 

Ἡ λατρεία τῶν Θεῶν παρά Λυκίοις καί οἱ ἱερεῖς

Οἱ Λύκιοι ὅπως πάντες οἱ Ἕλληνες ἐφαντάζοντο τούς θεούς των, ὅτι εὐχαριστοῦντο, ὅταν 
φροντίζει κανείς νά τούς περιποιεῖται καί δυσαρεστοῦνται, ὅταν τούς λησμονοῦν καί παραμε-
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λοῦν. Διά τοῦτο ἔκαμνον ὅ, τι ἐνόμιζον ὅτι τούς ηὐχαρίστει καί ἀπέφευγον ὅ, τι ἦτο δυνατόν νά 
τούς δυσαρεστήσῃ. Διά νά εἶναι εὐχάριστοι εἰς τούς θεούς των, τούς προσέφερον δῶρα. Ἔδιδαν 
λοιπόν ὅ, τι συνηθίζουν νά δίδουν καί εἰς τούς ἀνθρώπους, φαγητά, ἐνδύματα, κοσμήματα, ἀγγεῖα 
κ. ἀ. Τό προχειρότερον δῶρον ἦσαν τά φαγητά. Εἰς τό τραπέζι καί τά συμπόσια, πρίν πίουν, ἔχυ-
νον ἀπό τό ποτήριόν των ὀλίγον οἶνον εἰς τήν γῆν ὡς δῶρον εἰς τούς θεούς, ἐπίσης ἔχυνον γάλα 
ἤ μέλι καί αὐτό ἐκάλουν σπονδήν. 

Προσέφερον ἐπίσης καρπούς καί λαχανικά, τά πρῶτα προϊόντα κάθε ἐσοδείας καθώς καί ἄρ-
τους, γλυκίσματα κ. ἀ. Ἀλλ΄ ἡ πλέον εὐχάριστος προσφορά διά τούς θεούς ἐθεωρεῖτο τό κρέ-
ας, καί διά νά τούς εὐχαριστήσουν προσέφεραν θυσίας ζώων, σφάζοντας περιστέρια, πετεινούς, 
πρόβατα, χοίρους, βόδια κ. ἀ. Μέ τήν θυσίαν ἐσκόπουν ἤ νά εὐχαριστήσουν τόν Θεόν ἤ νά τοῦ 
ζητήσουν κάποια χάριν καί τοῦτο ἐκάλουν θυσίαν ἤ προσευχήν. 

Τόποι λατρείας ἦσαν ἡ οἰκία καί τά μέρη ὅπου ἐνόμιζαν, ὅτι εὐχαριστοῦνται νά μένουν οἱ 
θεοί-κορυφαί βουνῶν, ἀκρογυάλια, δάση κ.λ.π Εἶχαν καί τά ἱερά ἄλση, μέρη δενδροφυτευμένα 
καί φραγμένα μέ τοῖχον ἤ φράκτην, ἀφιερωμένα εἰς τούς θεούς. Κάθε οἰκία εἶχε τόν βωμόν καί 
τήν ἑστίαν, ὅπου ἐτελοῦντο αἱ προσευχαί τῆς οἰκογενείας. Βωμός, λιθίνη τράπεζα μέ ἑστία, εὑρί-
σκετο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ καί πρό τῶν ναῶν. Εἰς αὐτά προσέφερεν θυσία ἡ οικογένεια εἰς σπουδαίας 
περιστάσεις τῆς ζωῆς της. Τότε ὁ ἱερεύς ἔσφαζε ζῶον, τό ἐξέδερεν ἐπί τοῦ βωμοῦ καί ὡρισμένα 
μέρη ἐπέθετον ἐπί τῆς πυρᾶς ἡ ὁποία ἔκαιγε εἰς τήν ἑστίαν τοῦ βωμοῦ. Τό ὑπόλοιπον μέρος τοῦ 
ζώου ἔψηνον καί ἔτρωγον μαζί μέ τούς συγγενεῖς καί φίλους, τούς ὁποίους ἐκάλουν εἰς τήν θυσί-
αν. Πολυτελέστεραι καί λαμπρότεραι ἦσαν αἱ θυσίαι τάς ὁποίας προσέφερεν ἡ Πολιτεία εἰς τάς 
ἐπισήμους τελετάς, ὅπου ὅλοι ἐλάμβανον μέρος. Συνηθροίζοντο εἰς τόν χῶρον πρό τοῦ ναοῦ, 
ἤκουον τάς εὐχάς τῶν ἱερέων καί παρηκολούθουν τάς θυσίας. Δέν ὑπῆρχε ἑλληνική πόλις πού νά 
μήν ἐγίνοντο τελεταί. Πρῶτος κατά τόν Ἀριστοφάνη ὁ Ὀρφεύς ὑπέδειξε εἰς τούς ἀνθρώπους τάς 
τελετάς πρός ἐξημέρωσιν καί πολιτισμόν. Διά νά δείξουν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας τό ἀπαραίτητον 
τῶν ἑορτῶν ἐπροσωποποίησαν τήν τῆς γῆς μέ τάς εἰκόνας τῆς Εὐθηνίας καί Ἐπικτήσεως ἄνευ 
τῶν ὁποίων δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν ἑορταστικαί τελεταί. Αἱ ἑορταί ἐγίνοντο ἐν τελε-
στηρίοις τῶν θεῶν, μάλιστα δέ τῶν χθονίων-Δήμητρος-Περσεφόνης-Διονύσου-Πανός κ. ἄ. πρός 
ἀπαλλαγήν τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς ἀγωνίας τοῦ θανάτου καί τῶν μετ’ αὐτοῦ ποινῶν καί βασάνων. 
Ὅθεν κατά τάς τελετάς ἐγίνοντο καθαρμοί, σωματικοί καί ψυχικοί ἐξαγνισμοί πρός μετάνοιαν 
καί ἐξιλασμόν ζώντων καί νεκρῶν, μύησις εἰς τά μυστήρια τῆς θεότητος μετά θυσιῶν, ἁσμάτων 
ἱερῶν, ὀρχήσεως κ.λ.π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΛΥΚΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ

Τά ἰδανικά καί ἤθη γενικῶς τῶν Λυκίων καθ’ ὅλας τάς περιόδους

Ὁ ἰδιωτικός βίος τών ἀρχαίων Λυκίων δέν παρουσιάζει σημαντικάς παραλλαγάς καί σχεδόν 
ὁ αὐτός πρός τόν βίον τῆς ἑλληνικῆς ὁμογενείας, ἀκολουθήσας τήν ἰδίαν ἐξέλιξιν καί ὁμοιο-
μορφίαν εἰς ὅλας τάς περιόδους τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς. Θά προσπαθήσω νά δώσω μιά εἰκόνα τῶν 
ἰδανικῶν, πού ἐνέπνεον τούς Λυκίους καθώς καί πάντας τούς Ἕλληνας εἰς ὅλας τάς ἐποχάς τῆς 
ἱστορικῆς ζωῆς των. 

Κατά τήν Μυκηναϊκήν περίοδον, ὁπότε τό κράτος καί ὁ πολιτισμός τῶν Ἀχαιῶν ἔρριψε τόν 
σπόρον του ἐις ὅλην τήν γῆν τῆς Ἑλλάδος, ἐμφανίζονται τά εὐγενέστερα, ἁπλούστερα καί ὡραι-
ότερα ἰδανικά τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, ἡ ἀγάπη πρός τήν παρτίδα καί τήν οἰκογένειαν, ἡ ευσέβεια 
πρός τούς θεούς, ἡ ἐμμελής ἄσκησις τοῦ σώματος καί ψυχῆς, ἡ κοινωνική ἀρετή, ἡ ἁπλότης τοῦ 
βίου καί ἡ νηφαλία ἀπόλαυσις τῶν ἀγαθῶν τῆς νεότητος καί τῆς ζωῆς, ὅπως τήν περιγράφει ὁ 
μέγας τοῦ εὐγενοῦς καί ὡραίου ὑμνητής καί ἠθογράφος Ὅμηρος. 

Κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον (1100-800 π.Χ) διεκρίθησαν κατά φυλάς. Οἱ Αἰολεῖς καί 
Ἴωνες ἐπεδίωκον τήν ὑλικήν ἀπόλαυσιν καί ἡδυπάθειαν, οἱ Δωριεῖς τήν αὐστηρότητα τῶν ἠθῶν 
καί τήν σκληραγωγίαν, τήν λιτότητα καί ἁπλότητα τῆς ζωῆς, τήν πειθαρχίαν καί τήν ευκοσμίαν. 
Καί οί Ἀθηναῖοι, οἱ μεγάλοι αὐτοί διδάσκαλοι τῆς ἀνθρωπότητος εἰς ὅ, τι εὐγενές καί ὡραῖον, 
ἠκολούθησαν τήν μέσην ὁδόν. 

Κατά τήν ἀρχαϊκήν περίοδον (800-480 π.Χ) έμφανίζονται εἰς τόν ἰδιωτικόν βίον τά ὁμηρικά 
ἠθη μέ μέγαν ἠθικολόγον διδάσκαλον τόν Ὄμηρον. Οἱ πολῖται ἐπεδίωκαν τήν εὐτυχίαν των εἰς 
τήν ἀγαθήν φήμην καί τιμήν, ἑν αἷς ὁ στέφανος τῆς εὐκλείας καί τῆς ὑστεροφημίας κατά τόν 
Πίνδαρον. 

Κατά τήν περίοδον τῆς ἀκμῆς (480-350 π.Χ) κατέστησαν οἱ Ἕλληνες ὑλιστικώτεροι, ἀνεπτύ-
χθησαν τά ὡραῖα συμπόσια, αἱ ἑταῖραι, ἡ ἐξεζητημένη κόσμησις τῶν γυναικῶν, αἱ ποικίλαι δια-
σκεδάσεις τῶν ἀνθρώπων πάσης ἡλικίας καί φύλου καί ἰδία τῆς ὡραίας νεότητος, κοσμιότητος 
καί ὑγείας, ὡς καθόρισεν αὐτήν ὁ Σόλων, τήν φαιδράν καί εὔρυθμον ἀπόλαυσιν τῆς ζωῆς. 

Κατά τήν ἑλληνιστικήν περίοδον (350-146 π.Χ) είσελθόντες οἱ Ἕλληνες διά τοῦ Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου καί τῶν Διαδόχων του εἰς τόν ὠκεανόν τοῦ πλούτου τῆς Ἀνατολῆς μετέβαλαν οὐσι-
ωδῶς τόν ἰδιωτικόν βίον. Οὕτω τά ὡραῖα ἔθιμα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἐχρωματίσθησαν μέ ὑπερ-
βολάς καί ἀσωτίας καί ἀκράτου ζωῆς. Κατα τήν περίοδον τῆς Ἑλληνορωμαϊκῆς ἀναγεννήσεως 
(100-325 μ.Χ) ἐπεχειρήθη διά τῶν φιλοσόφων, τό πρῶτον, ἡ στροφή τῆς ζωῆς εἰς σωφρονέστε-
ρον βίον καί κατόπιν ὁ Χριστιανισμός ἐπεδίωξε τήν ἡθικήν ἀναγέννησιν τοῦ ἀνθρώπου καί τήν 
πλήρη ἐξυγίανσιν τοῦ οἰκογενειακοῦ καί κοινωνικοῦ βίου τῆς ἀνθρωπότητος. Εἰς τό πλαίσιον τοῦ 
Εὐαγγελίου ἐκινήθη ἡ ἑλληνική ζωή μέ τά μῦρα τῆς ἠθικῆς διδασκαλίας του. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

120

Αἱ οἰκείαι τῶν Πανελλήνων εἰς τήν προϊστορικήν καί τήν ἱστορικήν περίοδον 

Ἐν Λυκία, ὡς καί καθ΄ ἅπαν τό ἑλληνικόν ὅριον, τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου θεμέλιον ἦτο ἡ οἰκογένεια 
τήν ὁποίαν ἐστέγαζεν ὁ οἷκος. Οὗτος κατά τήν προϊστορικήν περίοδον ἀπετελεῖτο ἐκ κυκλικῆς 
καλύβας, στηριζόμενης ἐπί κορμοῦ δένδρων καί στεγαζόμενην μέ στέγην ξυλίνην καί ἐκ πηλοῦ, 
βραδύτερον δέ λιθίνην. 

Κατά τήν Μυκηναϊκήν περίοδον, διαμορφώθηκαν τά πολυτελῆ ἀνάκτορα τῶν βασιλέων καί 
ἡγεμόνων εἰς τά εὑρήματα Κνωσσοῦ, Μυκηνῶν, Τίρυνθος, Φαιστοῦ. Αἱ οἰκίαι τῶν πλουσιω-
τέρων τάξεων, τῶν ἀρχόντων τοῦ λαοῦ, κατά τήν περίοδον ταύτην ἦσαν οἰκισμοί ὀρθογώνιοι 
καί εἰς τό μέσον τῆς στενωτέρας πλευρᾶς των ὑπῆρχαν αί θῦραι. Δι’ αὐτῶν εἰσήρχοντο εἰς τήν 
αὐλήν, εἰς τό μέσον τῆς ὁποίας ἔκειτο ὁ βωμός τοῦ Ἐρκείου Διός. Εἰς τάς τέσσαρας πλευρᾶς τῆς 
οἰκίας, ὑπῆρχαν στοαί ὧν ἡ στό βάθος εἶχεν εἰς τό μέσον θύραν. Διά ταύτης εἰσέρχετο τις εἰς τό 
ἐσωτερικόν τετράγωνον, τό δῶμα ἤ μέγαρον, ἔναντι τοῦ ὁποίου ὑπῆρχεν ὁ λάϊνος οὐδός. Πρό 
τοῦ κατωφλίου ὑπῆρχε ἐσχάρα καί παραπλεύρως θύρα, διά τῆς ὁποίας καί στενοῦ διαδρόμου με-
τέβαινε τις εἰς τό τρίτον τετράγωνον διαμέρισμα τῆς οἰκίας, τόν γυναικωνίτην. Εἰς τό βάθος τοῦ 
γυναικωνίτου ἦσαν δύο μεγάλα δωμάτια, ὁ θησαυρός καί ὁ θάλαμος ὅπλων. Ταῦτα ἐχωρίζοντο 
διά θύρας, ἡ ὁποία ἔφερεν εἰς τό τελευταῖον διαμέρισμα, τόν μυχόν τοῦ δόμου, εἰς τό μέσον τοῦ 
ὁποίου εὑρίσκετο ἡ κλίνη. 

Ἑκατέρωθεν τοῦ μεγάρου ὑπῆρχαν δύο στενοί διάδρομοι, ἔχοντες δύο θυρίδας πρός τήν πρό-
δρομον, ἔνθα ὑπῆρχαν αἱ λαῦροι ἤτοι λουτρά, ἀποθῆκαι, ἀποχωρητήρια κ. ἄ. Τό μέγαρον εἶχε 
καί δεύτερον ὄροφον, τό ὑπερῶον, ὅπου ἔμεναν αἱ γυναῖκες πρός ὕπνον. Κατά τόν τοῦτον ἦσαν 
ὠκοδομημένα τά ἀνάκτορα τῶν ἡγεμόνων τῆς Λυκίας καί τά μέγαρα τῶν ἀρχόντων αὐτῆς, ἑλκό-
ντων τό γένος ἐκ τῶν βασιλικῶν οἴκων τῶν Ἀχαιῶν τῆς Πελοποννήσου καί μεταδωσάντων εἰς τήν 
χώραν τῶν Λυκίων τόν Μυκηναϊκόν πολιτισμόν καί τας συνηθείας του. Ταῦτα θά ἀποκαλυφθοῦν 
διά μελλοντικῶν ἀνασκαφῶν αἱ ὁποῖαι θά φέρουν εἰς φῶς τόσα καί τόσα περικαλλῆ μνημεῖα τά 
ὁποῖα σκεπάζει τό χῶμα της. 

Κατά τήν ἱστορικήν περίοδον ἡ κανονική οἰκία εἶχε σχῆμα ὀρθογωνίου καί εἰς τήν στενήν 
πλευράν, θύραν, τόν πυλῶνα. Ἑκατέρωθεν τοῦ πυλῶνος, δύο μικρότεροι θύραι, αἱ αὔλειοι, έβλε-
παν προς τήν ὁδόν. Διά τοῦ πυλῶνος εἰσήρχετο τις εἰς μικράν στοάν, ἔχουσαν δύο θύρας, ἀγούσας 
εἰς δύο μικρά καί δύο μεγάλα δωμάτια τοῦ ἀνδρωνίτου. Ταῦτα ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς καταστή-
ματα ἤ ἐργαστήρια τοῦ οἰκογενειάρχου. Κατόπιν εἰσήρχετο τις εἰς τό ἰδιαίτερον διαμέρισμα τοῦ 
ἀνδρῶνος, ἐν τῶ μέσω τοῦ ὁποίου ὁ βωμός του Ἑρκείου Διός. Ἑκατέρωθεν αὐτοῦ τό περιστύλιον 
καί εἰς τάς τρεῖς πλευράς τοῦ ἀνδρῶνος τέσσαρα δωμάτια, τά δύο διά τούς πατρῶους θεούς, τό 
τρίτον εἰς τό βάθος ὁ θάλαμος καί τό τέταρτον ὁ ἀντιθάλαμος. Εἰς τό μέσον τούτων ἕτερον δω-
μάτιον, τό ἐστιατόριον καί εἰς γωνίαν αὐτοῦ ἡ ἑστία. Εἰς τό μέσον τοῦ δωματίου τοῦ φαγητοῦ 
ὑπῆρχε θύρα, διά τῆς ὁποίας εἰσήρχετο τις, εἰς τό τρίτον καί τελευταῖον διαμέρισμα τῆς οἰκίας, 
τόν γυναικωνίτην. Οὖτος ἐπεκοινώνει διά θύρας πρό τοῦ θαλάμου μέ περιστύλιον εἰς τό κέντρον 
καί μέ ἔξ συνήθως δωμάτια διά τάς γυναῖκας πρός τήν τέλεσιν τῶν οἰκιακῶν ἔργων. Ἐν τῶ μέσω 
τῆς στενῆς πλευρᾶς τῆς γυναικωνίτιδος θύρα, ἡ κηπαία, ἄγουσα εἰς τόν κῆπον τῆς οἰκίας. Τό 
συζυγικόν ζεῦγος ἐκοιμᾶτο εἰς τόν θάλαμον, τήν παστάδα, ὅπου οἱ γαμήλιοι θεοί. Ὑπῆρχαν καί 
αἱ λαῦραι διά λουτρά, ἀποθήκας, ἀφοδευτήρια κ. ἄ. Πολλαί οἰκίαι εἶχον καί δεύτερον ὄροφον, 
τό τρίστεγον. Αἱ οικίαι εἰς τάς πόλεις ἦσαν παράπλευροι, ὁμότοιχοι καί πολυκατοικίαι διά τούς 
ξένους καί μετοίκους. 
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Ὁ γάμος ἐν Λυκία κατά τά Πανελλήνια ἔθιμα τῆς ἱστορικῆς ἐποχῆς. 

Βασίλισσα τοῦ οἴκου ἦτο ἡ γυνή, τῆς ὁποίας ἡ θέσις ἐν τῇ οἰκογενεία ἦτο κατά τούς Μυκηνα-
ϊκούς χρόνους σημαίνουσα καί φιλελεύθερος. Εἰς τούς μετέπειτα χρόνους, ἕνεκα τῆς ἐπιδράσεως 
τῆς Ἀνατολῆς, ἡ θέσις τῆς γυναικός περιορίσθη ἐν πολλοῖς, παρέμεινεν ὅμως ἰσχυρά καί ἐπι-
βάλλουσα εἰς Σπάρτην, Κρήτην, Κυρήνην. Ὁ βίος τῶν γυναικῶν ἦτο ἄσπιλος καί ἄμωμος, αἱ δέ 
παρεκκλίσεις είς μέν τούς ἄνδρας συνεχωροῦντο, εἰς δέ τάς γυναῖκας ἀπεκλείοντο αύστηρότατα. 

Παρ’ Ἔλλησιν ὅλων τῶν περιόδων ἦτο καθιερωμένη ἡ μονογαμία. Σκοπός τοῦ γάμου ἦτο 
παρ’ αὐτοῖς νά μήν ἀπωλεσθῆ τό γένος καί ἡ πατρική περιουσία καί νά καταλείπωσιν τόν ἐνα-
γιῶντα, πού θά φροντίση διά τήν κηδείαν αὐτῶν. Ὁ γάμος έγένετο διά τῆς συνεννοήσεως τῶν 
γονέων, ἐπιτυγχανομένης διά τῶν προμνηστριῶν. Οἱ συναπτόμενοι εἰς γάμον ὤφειλαν νά εἶναι 
ἐγγεγραμμένοι εἰς τό ληξιαρχικόν γραμματεῖον, νόμος δέ καθώριζε τά κωλύματα τῶν γάμων. 
Πρό τοῦ γάμου ἐγένετο ἡ ἐγγύησις, καθ’ ἥν παρεδίδετο ἡ νύμφη ὑπό τοῦ πατρός ἤ κηδεμόνος εἰς 
τόν γαμβρόν καί καθωρίζετο ἡ προίξ μέ ἐξασφάλισιν αὐτῆς ἐν περιπτώσει διαζυγίου ἤ πτωχεύσε-
ως. Ἐπί θυγατέρων ἀποθανῶντος πατρός ἄνευ ἀρρένων τέκνων ἐγίνετο ὁ γάμος δι’ ἐπιδικασίας. 
Διά ταύτης ὑπεχρεοῦντο να συζευχθοῦν τόν πλησιέστερον κατιόντα συγγενῆ των, ὁπότε τά τέκνα 
των ἐκληρονόμουν τό ὄνομα καί κατά νόμον καί τήν περιουσίαν τοῦ πρός μητρός πάππου των. 
Τήν παραμονήν τοῦ γάμου ἐτελεῖτο, προτέλεια γάμου, εἰς τούς γαμηλίους θεούς, Δία, Ἤραν, 
Ἄρτεμιν, Μοίρας καί Νύμφας. 

 Μετά καί προσέφερεν ἡ νύμφη ἕνα τῶν βοστρύχων της εἴς τήν Ἄρτεμιν, θεάν τῆς παρθενίας. 
Μετά τήν θυσίαν ἐτελεὶτο τό λουτρόν τοῦ γάμου, τό ὕδωρ τοῦ ὁποίου ἐκόμιζε παῖς ἤ κόρη μέ 
λουτροφόρεια, ἄν ἔζων οἵ γονεῖς, ἡ δέ νύμφη συνοδεύετο ἀπό δαδούχων φίλων της. Τήν ἡμέραν 
τοῦ γάμου παρεσκεύαζεν ὁ γαμβρός τήν γαμήλιον ἅμαξαν, ἐν τῆ ὁποία παρελάμβανε μετά τοῦ 
παρανύμφου τήν νύμφην ἐν τῶ μέσω αὐτῶν ἐκ τοῦ πατρικοῦ της οἴκου. Οἱ νεόνυμφοι ἐφόρουν 
στεφάνους ἡ δέ νύμφην μακρόν πέπλον. Προεπορεύοντο τῆς ἁμάξης συγγενεῖς καί φίλοι, κρα-
τοῦντες δᾶδας νυμφευτικάς, τάς ὁποίας ἐχορήγει ἡ μήτηρ τῆς νύμφης. Ἠκολούθουν οἱ γονεῖς 
καί οἱ προσκεκλημένοι, συνοδευόμενοι ὑπό αὐλητῶν καί ψάλλοντες τόν ὕμνον τοῦ ὑμεναίου. Ἡ 
οἰκία τοῦ γαμβροῦ ἦτο διακεκοσμημένη ἑορταστικῶς καί πρίν νά εἰσέλθη ἡ νύμφη ἐρραίνοντο 
οἱ νεόνυμφοι μέ τά λεγόμενα καταχύματα καί ἐδίδοντο εἰς τούς νεονύμφους νά φάγουν κυδώνια 
καί μῆλα, σύμβολα ἀγάπης καί εὐγονίας. Μετά τήν εἴσοδον παρεκάθηντο εἰς γεῦμα εἰς τό ὁποῖον 
παῖς ἀμφιθαλής διένειμεν ἀπό κανίστραν ἄρτον λέγων: «ἔφυγαν κακόν εὗρον ἄμεινον»29. Εἰς τό 
γεῦμα προσεφέροντο τά λεγόμενα πέμματα καί ἰδία ὁ σησαμοῦς πρός συμβολισμόν τῆς γονιμό-
τητος. Μετά τό γεῦμα εἰσήρχοντο οἱ νεόνυμφοι εἰς τόν νυμφευτικόν θάλαμον ὑπό σσυνοδείαν 
ἄσματος κορασίων, τοῦ ἐπιθαλάμιου ἄσματος. Ἅμα ἐκλείετο τό ζεῦγος εἰς τήν παστάδα, ἐξηκο-
λούθει ὁ χορός τῶν παστάδων, τά ἐπιθαλάμια ἄσματα, τά ὁποία ἐπαναλάμβαναν τήν πρωΐαν τῆς 
ἑπομένης. 

Τήν τρίτην ἡμέραν τοῦ γάμου ἐνεφανίζετο ἡ νύμφη ἄνευ πέπλου πρό τῶν συγγενῶν, ἡ ἑορτή 
τῶν ἀποκαλυπτηρίων, καθ’ ἥν ἐτελεῖτο θυσία εἰς τήν Ἀφροδίτην καί ἡ ἐπίσημος ἐγγραφή τοῦ 
γαμβροῦ εἰς τούς φράτερους (οικογενεῖς). Τότε ἐδέχετο ἡ νύμφη καί τά γαμήλια δῶρα, τά ἐπαύ-
λια, λεκάνας, ὑποδήματα, πυξίδας, ἀρώματα κ. ἄ. 

Οἱ γάμοι συνήθως ἐτελοῦντο τόν χειμῶνα ἐν πανσελήνω ἤ τήν τετάρτην ἡμέραν μετά τήν νέαν 
σελήνην ἤ εἰς ἄλλην ἐποχήν τοῦ ἔτους πλήν τοῦ Μαΐου. Νομίζει κανείς ὅτι οἱ αὐτοί ἄνθρωποι μέ τάς 
ἰδίας συνηθείας ζοῦν καί σήμερον καί οὐδόλως ἐπηρεάσθησαν ἀπό τήν διαδρομήν τόσων αἰώνων. 

29 «ἄμεινον»: Απέφυγα κάτι κακό, βρήκα καλύτερο. Αναφέρεται σ’ αυτούς που προφητεύουν για τον εαυτό 
τους ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. 
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Ὁ γάμος ἐν Λυκία κατά τά ἔθιμα τῶν Βυζαντινῶν χρόνων. 

Τά περί τόν γάμον ἔθιμα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους εἶναι τά αὐτά πρός τά τῶν ἀρχαίων, 
προσηρμοσμένα πρός τήν νέαν θρησκείαν. Κατ’ ἀρχάς ὁ γάμος ἦτο πολιτικός, θρησκευτικός 
ἐγένετο ἀπό τοῦ 893 μ. χ ἡ δέ ἐν χρήσει ἱερολογία καθιερώθη ἐπί Ἀλεξίου Α΄τοῦ Κομνηνοῦ ὑπο-
χρεωτικῶς διά τό ἔγκυρον τοῦ γάμου. Τα συνοικέσια ἔκαμνον οἱ προξενηταί ἤ προξενήτριες, διά 
τάς ὁποίας, ὡς έν τῆ ἀρχαιότητα καί σήμερα, δέν ὑπῆρχεν ἀγαθή ὑπόληψις. Προηγεῖτο τοῦ γάμου 
ὁ ἀρραβών, διά ἱεραλογίας ἀνταλλαγῆς δακτυλίου καί δώρων ἑκατέρωθεν. 

Κατά τήν Πέμπτην, πρό τῆς Κυριακῆς τοῦ γάμου ἐτελοῦντο τά παστοπήγια30. Τότε ἐστολίζε-
το ἡ νυφική κλίνη, παστάς, μέ ἐπικαλύμματα, ἐνυφασμένα μέ παραστάσεις καί ἄνθη. Πολύτιμα 
ὑφάσματα, σκεύη, κομψοτεχνήματα καί ἄλλα εἴδη πολυτελείας ἐξετίθεντο πρός κοινήν θέαν ὑπό 
συνοδείαν ἐγκωμιαστικῶν ἀσμάτων, ἡ δέ οἰκία τῶν νεονύμφων ἐστολίζετο μέ κλάδους δάφνης 
καί μυρσίνης. Τήν Κυριακήν τοῦ γάμου ἡ νύμφη, στολισμένη ὑπό τῶν νυμφοστόλων μέ λευκά 
χρυσοκέντητα φορέματα, περιδέραια μέ χρυσοῦς ὁρμήστιους περί τούς βοστρύχους, ὑπεγράφετο 
τάς ὀφρῦς ἐψιμυθιοῦτο τό πρόσωπον καί ἦτο κεκαλυμμένη καθ’ ὅλην τήν ἡμέραν. Ὁ γαμβρός 
ἐφόρει καινουργῆ ἐνδυμασίαν, ὑποδήματα καί κόμμωσιν τελείαν. Κατά τήν ὥραν τοῦ γάμου, ἐνῶ 
ἤδοντο τά γαμήλια ἄσματα ὑπό συνοδείαν μουσικῶν, κατέφθανεν ὁ γαμβρός. Τοῦτον ἔβαλλον 
διά μήλων καί ἔρραινον διά ρόδων, συμβόλων τῆς ἀγάπης καί ευγονίας. Ἡ γαμήλιος τελετή 
διευθύνετο εἰς τήν ἐκκλησίαν, προπορευομένων τῶν δαδούχων καί μουσικῶν, οἱ δέ νυμφίοι ἐρ-
ραίνοντο μέ ἄνθη καί μῦρα. Κατά τήν τέλεσιν τοῦ μυστηρίου, ἐλάμβανον προφύλαξιν, μή τίς 
τῶν ἀντιζήλων ἐπιδέση τούς στεφανωμένους. Μετά τήν τέλεσιν τοῦ μυστηρίου, οἱ γονεῖς καί οἱ 
προσκεκλημένοι ἠσπάζοντο τά στέφανα καί τούς νεόνυμφους εὐχόμενοι τά βέλτιστα. Κατά τον 
Πρόκλον ἔχοντα ὑπ΄ ὄψει τά ἔθιμα τῆς πατρίδος του Λυκίας, μετά τον γάμον, ἀσπάζετο την νύμ-
φην παῖς 4-6 ἐτῶν ἀμφιθαλής. Τό ἔθιμο τοῦτο διετηρήθη μέχρι τῶν χρόνων ἡμῶν ἐν Λεβησίῳ τῆς 
Λυκίας και ἄλλο παραπλήσιον, καθ᾿ ὅ οἱ κρατοῦντες τά κάνιστρα και τάς γαμηλίους λαμπάδας 
παῖδες πρέπει να εἶναι ἀμφιθαλεῖς. Ἐπίσης ἀμφιθαλής ἦτο καί ὁ μικρός πού ἐπεκάθετο εἰς τον 
σωρόν τῶν στρωμάτων κατά τήν ἔκθεσιν αὐτῶν είς τήν αὐλήν τῆς νύμφης πρό τῆς μεταφοράς εἰς 
τον οἶκον τοῦ γαμβροῦ ἵνα μεταβῆ εἰ τον ναόν προς στέψιν. 

Έκ τοῦ ναοῦ, ὑπό τούς ἤχους τῶν μουσικῶν όργάνων καί τῶν γαμήλιων ἀσμάτων μετέβαι-
ναν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ γαμβροῦ. Τήν νύμφην παρελάμβανεν ἡ πενθερά, ὁδηγοῦσα αὐτήν εἰς τόν 
νυμφικόν θάλαμον ὅπου προσερχόμενοι συγγενεῖς καί φίλοι προσέφεραν τά επιθαλάμια δῶρα, 
ψάλλοντες διάφορα ἐπαινετικά τραγούδια διά τούς νεονύμφους. Καθ᾿ ὅλην τήν νύκτα, ἄσματα 
καί χοροί, ἔδιδαν χαρμόσυνον τόνον εἰς τήν ἑορτήν, παρετίθετο ἀπαραιτήτως τό γαμήλιον συμπό-
σιον χωριστά είς τούς ἄνδρας καί χωριστά διά τάς γυναῖκας. Ὅταν προυχῶρα ἡ νύξ, ἐψάλλετο 
κατακοιμητικόν διά τούς νεόνυμφους ἆσμα καί ἀπεσύροντο οἱ προσκεκλημένοι. Τό πρωΐ τῆς 
ἑπομένης ἐγένετο τό ξύπνημα τῶν νεονύμφων μέ σχετικά τραγούδια καί ἐπεδεικνύετο ὁ χιτών τῆς 
παρθενίας. Ἠκολούθουν χοροί, συμπόσιον τό βράδυ, αἱ διασκεδάσεις τοῦ γάμου παρετείνοντο 
ἐπί ἡμέρας, ἀναλόγως πρός τήν οἰκονομικήν θέσιν τοῦ νεαροῦ ζεύγους. 

Μετά ὀκτώ ἤ δέκα πέντε ἡμέρας, τό ζεῦγος συνωδεύετο ὑπό τῶν οἰκείων εἰς τήν ἐκκλησίαν 
καί μετά αὐτήν συμπόσιον καί χοροί διά τήν ἐορτήν τοῦ ἀντιγάμου. Μετά τήν Κυριακήν τοῦ ἀντι-
γάμου, ἤρχιζαν αἱ ἐπισκέψεις τοῦ ζεύγους πρός τούς συγγενεῖς, ὅπου ἐδέχοντο εὐχάς εὐτυχοῦς 

30 Παστοπήγια: Τα παστοπήγια ή πασταδοπήγια, μια γιορτή που θυμίζει το έθιμο που διατηρείται μέχρι τις 
μέρες μας, του στρωσίματος του κρεβατιού. Στη γιορτή αυτή στολιζόταν το νυφικό δωμάτιο (ο παστός) με πολύ-
τιμα υφάσματα, σκεύη και χρυσαφικά, και λουλούδια· ήθελαν να εντυπωσιάσουν τους προσκεκλημένους τους, 
οι οποίοι επισκέπτονταν το δωμάτιο και θαύμαζαν, για αυτό αν τα στολίσματα δεν ήταν αρκετά τα συμπλήρωναν 
με δανεικά για εκείνη την ημέρα.
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ζωῆς καί εὐγονίας. Ἡ γονιμότης τοῦ ζεύγους ἐθεωρεῖτο εὐλογία καί προπαντός ἡ ἀρρενογονία, ἡ 
δέ στειρότης δυσμένεια τοῦ θείου πρός αὐτό. 

Ἐξετάζων κανείς τά λυκιακά γαμήλια ἔθιμα και σύμβολα, δεισιδαιμονίας, προλήψεις, ὅρους, 
ἄσματα, τελετάς κ. λ. π βλέπει την καταπληκτικήν ὁμοιότητα με τά ἔθιμα και γαμηλίας συνηθείας 
τῶν ἀρχαίων και βυζαντινών, ὅπερ δεικνύει την ἀδιάσπαστον διά τῶν αἰώνων συνέχειαν τῆς φυ-
λῆς μας. Μόνον λεπτομερειακαί διαφοραί ὑπάρχουν μεταξύ τῶν διαφόρων περιόδων καθώς και 
μεταξύ τῶν διαφόρων ἐπαρχιῶν τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος. 

Ἡ οἰκογενειακή καί κοινωνική ζωή τῶν Λυκίων εἰς τήν Ἀρχαίαν Ἐποχήν. 

Τά περισσότερα τῶν ὅσων θά σημειωθῶσιν σχετικῶς μέ τήν οἰκογενειακήν καί κοινωνικήν 
ζωήν τῶν ἀρχαίων εἶναι ἐξηγμένα ἐκ τῆς μελέτης τῶν καλλιτεχνικῶν παραστάσεων τῶν περισω-
θέντων ἀριστουργημάτων τῆς ἀρχαίας καί βυζαντινῆς τέχνης, ὁλίγισθα περί αὐτῶν ἀναφέρουσιν 
αἱ γραπταί πηγαί. Αἱ ἐκδηλώσεις δέ τῆς ζωῆς ἐπί τῶν μνημείων εἶναι πλέον ζωνταναί καί ἐμφα-
τικαί. Καί πρῶτον θά εἴπωμεν διά τά ἔθιμα τῶν γενεθλίων ἐν τῆ ἀρχαία ἐποχῆ. Κατά τάς ὥρας 
τῶν ὠδινῶν τοῦ τοκετοῦ οἱ οικεῖοι τῆς ἐπιτόκου ἐπεκαλοῦντο τήν θεάν Ἥραν καί τήν Εἰλείθυιαν. 
Ἄμα τῆ γεννήσει ἤλουον τό βρέφος, ήλειφον αὐτό δι’ ἐλαίου καί τό ἐτύλιγον εἰς σπαργάνους. 
Και, ἄν μέν τό νεογέννητο ἦτο ἄρρεν, ἀνήρτων ἔξω τῆς οἰκίας στέφανον ἐλαίας, ἐάν δε θῆλυ ἔρια. 
Ὁλίγας ἡμέρας μετά την γέννησιν ἐτελοῦντο τά ἀμφιδρόμια, ὁπότε ἐνόμιζον, ὅτι ἐνεφανίζοντο αἱ 
Μοῖραι καί καθόριζαν τά τοῦ μέλλοντος τοῦ νεογνοῦ. Τήν δεκάτην ἡμέραν ἐγένετο ἑορτή, καθ’ 
ἤν ἐδίδετο τό ὄνομα τοῦ βρέφους, συνήθως τοῦ πρός πατρός πάππου. Κατά ταύτην παρετίθετο 
γεῦμα δεκάτην ἐστιῶν καί ἐπακολούθουν τά πρός τήν μητέρα καί τό νεογνόν δῶρα τῶν συγγενῶν. 
Τήν ἡμέραν τῶν γενεθλίων την ἐτίμων πολύ δι’ ἑορτῶν καί μετά θάνατονἀκόμη οἱ ἀρχαῖοι. 

Ἡ κατόπιν ἀνατροφή τοῦ βρέφου ἦτο ἀποκλειστικόν καθῆκον τῆς μητρός. Αὔτη ἐφρόντι-
ζε πρωτίστως να θηλάζη τό μικρόν. Πολλάκις παρά τοῖς πλουσίοις ὁ θηλασμός άνετίθετο εἰς 
τάς θηλαστρίας ἐξ ἐπαγγέλματος, πού προέρχοντο ἐκ πτωχῶν ἤ δούλων οἰκογενειῶν. Τα βρέφη 
ἐκοίμιζαν ἔν λίκνω ἤ σκάφη καί κατά τό λίκνισμα ἔψαλλον τά βαυκαλήματα. Εἰς τά βρέφη πρός 
διασκέδασιν ἔδιδον τήν πλαταγήν, παίγνιον ἐμποιοῦν κρότους, τούς κούρους ἤ πλαγγόνας- ὁμοι-
ώματα ζώων ἤ ἀνθρώπων, ή τόν τροχόν, στρόβιλον, ρόμβον οὕτω δέ ἀπησχόλουν τά νήπια διά 
παιχνιδίων μέχρι τοῦ ἔκτου ἔτους τῆς ἡλικίας των. 

Ἀπό τοῦ ἔκτου ἔτος, τά μέν κοράσια ἐξεπαιδεύοντο ἐν τῆ οἰκία ὑπό τῶν μητέρων, τά δέ ἄρρενα 
ὑπό τοῦ παιδαγωγοῦ-μορφωμένου δούλου, συνοδεύοντος παντοῦ τό παιδίον μέχρι τῆς ἐφηβικῆς 
του ἡλικίας, καθοδηγοῦντος αὐτόν εἰς τήν εὐκοσμίαν καί καλήν συμπεριφοράν καί συνοδεύοντος 
τόν παῖδα εἰς τό διδασκαλεῖον, ἵνα μάθη «σωστά γράμματα» ἤτοι ἀνάγνωσιν, γραφήν, ὀλίγην 
ἀριθμητικήν, μουσικήν καί εἰς τήν παλαίστραν ή τό γυμνάσιον, ἴνα ἀσκηθῶσιν εἰς τήν γυμνα-
στικήν καί τά ἀγωνίσματα. Τά κοράσια ἠσκοῦντο εἰς τήν ἐπεξεργασίαν τῶν ἐρίων, νά κλώθουν, 
νά ὑφαίνουν, νά κεντοῦν, νά μαγειρεύουν κ. ἄ Ήσκούντο ἐπίσης εἰς τήν πλύσιν, ἄλεσμα σίτου ἤ 
κριθῆς, εἰς τήν παρασκευήν ἄρτου καί φαγητοῦ τῆ βοηθεία τῶν θεραπαινίδων. Ἔτι ἐγυμνάζοντο 
ἐλαφρότερον τῶν παίδων, ἐμάνθανον ὀρχηστρικήν καί σφαιριστικήν, διαφόρους παιδιάς ἰδίαν 
τήν αἰώραν καί πένταυρον (σχοινάκι) καί κατά τήν ἡλικίαν τοῦ γάμου τό τηλέφιλον (εἶδος φυτοῦ, 
ἀπό τόν κρότον τῶν φύλλων τοῦ ὁποίου ἐμάνθανον, ἄν ἠγαπῶντο ἤ ὀχι ἀπό τούς φίλους των). 

Αἱ νέαι ἐξήρχοντο τῆς οἰκίας μετά τῶν μητέρων των εἰς ἐπισκέψεις καί ἑορτάς ὅπου ἀπέκτων 
γνωριμίας καί καλούς τρόπους. Αἱ γυναῖκες ἐπεμελοῦντο τῆς περιποιήσεως τοῦ σώματος καί τῆς 
ταφῆς τῶν ἀποθνησκόντων, διότι τήν περιποίησιν τῶν νεκρῶν ἐθεώρουν ἐκ τῶν εὐσεβεστάτων 
καί ἀπαραιτήτων καθηκόντων τοῦ ἀνθρώπου καί διά νόμων καθόριζαν τάς λεπτομερείας αὐτῶν. 
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Οἱ ἀρχαῖοι ἐπωφελοῦντο τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν, ἀγώνων καί τῶν εὐχαρίστων ἐπεισοδίων 
τῆς ζωῆς των, διά να διασκεδάζουν τήν πεζότητα τῆς ζωῆς καί δροσισθῶσιν εἰς τήν χαράν καί 
εὐθυμίαν. 

Ἡ οἰκογενειακή καί κοινωνική ζωή τῶν Λυκίων κατά τά βυζαντινά ἔθιμα.

Διά τήν ζωήν τῶν βυζαντινῶν χρόνων, πηγαί σοβαραί καί ἀξιομελέτηται εἶναι οἱ ζωγραφιές 
καί τά συναξάρια. Ἀπό τάς ζωγραφίας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, αἱ ὁποῖαι παριστάνουν διαφόρους σκη-
νάς τοῦ οἰκιακοῦ, ἀγροτικοῦ, κοινωνικοῦ καί θρησκευτικοῦ βίου, φαίνεται ὅτι ὁ βίος τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης δέν εἶναι ξένος πρός τόν σημερινόν. Εἰς πολλά βυζαντινά κείμενα καί εἰς τούς βίους τῶν 
ἁγίων θά ἴδη τις ἐπεισόδια τῆς Βυζαντινῆς ζωῆς, ὁμοίας καθ΄ ὅλα πρός τήν νῦν. Ὅταν δέ ἐρευνη-
θοῦν καί μελετηθοῦν ἐπισταμένως ὅλα τά βυζαντινά κείμενα, ὅπου εἶναι ἀτάκτως ἐγκατασπαρ-
μέναι αἱ εἰδήσεις αὖται, ἐργασία ἦτις ἠρχισεν ἀπό τινος νά γένηται ἀπό ἡμετέρους καί ξένους 
σοφούς, τότε θά ἀποκαλυφθοῦν ὅλα τά σημεῖα καί λεπτομέρειαι τοῦ ἰδιωτικοῦ καί δημοσίου βίου 
τῶν Βυζαντινῶν καί θά γνωσθοῦν ὅλαι αἱ πτυχαί τῆς ζωῆς τῶν χρόνων ἐκείνων, ὡς άλλως τε ἀπό 
τίς βυζαντινές ζωγραφιές ἀρκετά τῆς ζωῆς καί ἐθιμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐγνώσθησαν. Παρά τάς 
χρονικάς δέ ἀποστάσεις αἱ συνήθειαι δέν παραλλάσσουν ἀπό τάς σημερινάς καί μόνον εἰς τάς 
πόλεις ἤρχισαν νά προσαρμόζονται πρός τόν Εὐρωπαϊκόν πολιτισμόν χωρίς ὅμως καί νά ἀπομα-
κρύνωνται καί ἀπό τά πατροπαράδοτα ἔθιμα, καί τοῦτο, διότι οἱ Ἕλληνες εἶναι πολύ συντηρητι-
κοί καί ἔχονται τῶν πατρίων, τά ὁποία θεωροῦν ίερά καί θεῶν παρακαταθήκην. Ἀπό ὅσα ἔχομεν 
ὑπ’ ὄψει ὅτι οἱ Βυζαντινοί ἐπεθύμουν διακαῶς τήν ἀπόκτησιν τέκνων καί ἔπραττον τό πάν πρός 
τούτο. Ἐθεώρουν ἀποτυχημένην τήν ζωήν ἄνευ αὐτῶν. Ἡ συμβίωσις τοῦ στέρφου ζεύγους εἶχε 
τά σύννεφά της, ἐνῶ τήν πολύτοκον γυναῖκα καί μάλιστα τήν ἀρρενογόνον περιπνοσοκόμοιοιοῦ-
ντο καί ἡγάπων ἐξαιρετικῶς οἱ σύζυγοι. Κατά τόν τοκετόν παρίσταντο οἱ γονεῖς καί οἱ ἀδελφοί 
τοῦ ζεύγους καί, ὁταν ἡ μαῖα ἔλουε τό νεογέννητον, ἐφιλοδωρεῖτο ὑπό τῶν γονέων αὐτοῦ καί τῶν 
περευρισκομένων κατά τό πρῶτο λουτρόν. Ἡ βάπτισις τοῦ βρέφους καί μάλιστα τοῦ πρωτοτόκου 
ἑορτάζετο χαρμοσύνως μέ συμπόσιον καί χορούς. 

Tάς ἄλλας ἡμέρας τῆς ζωῆς των ἐπάρατον τόν δύσκολον ἀγῶνα μέ εγκαρτέρησιν ζηλευτήν. 
Ἔχαιρον τάς καλάς ἡμέρας καί ἀντίκρυζαν τάς κακάς μέ ὑπομονήν ἐπιδεικνυόμενοι ἀμφοτέρας 
με ζῆλον καί ἐπιμέλειαν εἰς τά ἔργα των. Καί οἱ μέν πλούσιοι καί ἄρχοντες τῶν πόλεων ἔζων μέ 
ὑπέρμετρον πολυτέλειαν ἐνδυόμενοι μέ ὑπέρφορτον καλλωπισμόν, ἐμφανιζόμενοι ὑπό συνοδεί-
αν δούλων καί ὑπηρετῶν καί ἐντρυφῶντες εἰς λουκούλεια γεύματα, ὅπου τοῦ πουλιοῦ τό γάλα 
κατά τήν παροιμίαν, ἐπεσκέπτοντο ὅμως τακτικότατα τά μοναστήρια καί φιλανθρωπικά κατα-
στήματα καί διένειμαν δωρεάς. 

Ἀξιέπαινος εἶναι ἡ φιλανθρωπία και ἡ νοσοκομειακή περίθαλψις τῶν χρόνων τοῦ Βυζαντίου 
και ἀξιοθαύμαστος ὁ ὀργανισμός τῶν νοσοκομείων τῆς Κων/λεως, τά ὁποῖα συνετηροῦντο ὑπό 
τῶν Μονῶν. Ἐσώθη τό τυπικόν(Κανονισμός) τῆς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος ἡ ὁποία ἱδρύθη 
ὑπό Ἰωάννου Β΄ τοῦ Κομνηνοῦ (1118-1143) τό ὁποῖον διαλαμβάνει λεπτομερεῖς πληροφορίας 
περί τοῦ Ξενῶρος (Νοσοκομείου). Ἰατροί, πολλαί βοηθοί νοσοκόμοι, ἱματισμός, διατροφή τῶν 
ἀσθενῶν κ. λ. π παρέχουν τήν ἐντύπωσιν ὅτι συνετάχθη ἐπί τῇ βάσει τῶν σημερινῶν νοσοκομεί-
ων. 

Οἱ δέ ἀστοί περιορίζοντο εἰς τά ἐργαστήρια καί καταστήματά των ἐργαζό μενοι δι’ ὅλης τῆς 
ἡμέρας καί παίζοντες κατά τάς ὥρας τῆς σχόλης ζατρίκιον καί τάβλι. Αἱ γυναῖκες των ἔμεναν εἰς 
τήν οἰκίαν, έπιδιδόμεναι εἰς τά οἰκιακά ἔργα καί πρωτίστως εἰς τήν ἐπιμέλειαν καί ἀνατροφήν 
τῶν τέκνων των. Ἡ ζωή των διήρχετο μονότονα καί μόνοι εὐχάριστοι καί δροσόλουστοι σταθμοί 
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της ἦσαν αἱ μεγάλαι θρησκευτικαί ἑορταί καί τά εὐχάριστα συμβάντα τῆς οἰκογενείας των. Οἱ 
γεωργοί, τώρα, συνεμερίζοντο μέ τάς συζύγους καί τά τέκνα των τάς δυσκολίας τῆς ζωῆς παλαί-
οντες σκληρῶς. Δέν τούς ἀπέλειπαν ὅμως καί αἱ διασκεδάσεις. Ἀγρόται καί ἀστοί κάθε εὐχάρι-
στον περιστατικόν τῆς ζωῆς των δέν ἔχαναν τήν εὐκαιρίαν νά τό ἀπολαύσουν. Γάμοι, βαπτίσια, 
ἀρραβῶνες, ὀνομαστικαί ἑορταί, ἀγοραί κτημάτων, ἐγκαίνεια καί ἀγοραί οίκοδομῶν, κέρδη ἐρ-
γασιῶν, συγκομιδή καρπῶν, ἔδιδαν ἀφορμήν εἰς διασκεδάσεις καί γλέντια οἰκογενειακά. Ἀλλά 
καί ἡ Ἐκκλησία διά τῶν καθιερωμένων μεγάλων ἑορτῶν παρεῖχε ψυχαγωγίαν. Προσέτρεχον οι 
βυζαντινοί εἰς αὐτάς, ὁπότε αἱ τελεταί τῆς ἐκκλησίας καί αἱ ὑμνωδίαι ὑπό καλλιφώνων ψαλτῶν 
ἐξύψωναν τούς πιστούς εἰς σφαίρας πνευματικωτέρας, ἔτερπον καί ηὐχαρίστουν αὐτούς ψυχι-
κῶς. Εἰς τάς ἐκκλησίας συνέρρεον τάς Κυριακάς, ἄνδρες καί γυναῖκες πάσης τάξεως καί ἡλικίας, 
ὄχι μόνον διά νά ἀναπέμψουν τάς δεήσεις των πρός τόν Ὕψιστον καί τήν Παναγίαν ἀλλά καί διά 
να ἴδουν ἀλλήλους. Διότι ἡ ἐκκλησία ἦτο κατά τούς χρόνους ἐκείνους τό θέλγητρον πάντων τῶν 
χριστιανῶν μέ τάς θρησκευτικάς πανηγύρεις καί ἐπίσημα θεάματα, τα συνδεόμενα μετ’ αὐτῶν 
καί ὁ συνήθης τόπος συγκεντρώσεως. Ἄλλο ψυχαγωγικόν κέντρον ἦσαν τά ἐξωκκλήσια. Μετέ-
βαινον ἐκεῖ πρός πανηγυρισμόν, ὅπου αἱ λιτανεῖαι, παρακλήσεις, ἀγρυπνίαι, μέγας ἑσπερινός, 
ὄρθρος, ἀκολουθία τῆς λειτουργίας ἐδρόσιζον τήν ψυχήν τῶν φιλεόρτων βυζαντινῶν τῆς μεσαίας 
καί κατωτέρας τάξεως, ὕστερα ἀπό τήν ξηρότητα τῆς σκληρᾶς βιοπάλης. Μετά τήν λειτουργίαν 
ἐτρέποντο εἰς κοινάς ἑστιάσεις τάς ὁποίας συνώδευαν εὔθυμα ἄσματα καί χοροί ὑπό συνοδείαν 
μουσικῶν ὀργάνων πρός μεγαλυτέραν λαμπρότητα τῆς ἑορτῆς. Συχνάκις ἐτελοῦντο καί ἀγῶνες 
ἱππικοί, δρόμου, ἀκοντίου καί πάλης ὡς συνέβαινεν εἰς Λυκίαν μέχρι τῶν τελευταίων χρόνων. Αἱ 
δέ ἑορταί τῶν Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς καί Φώτων μέ τά κάλαντα καί τά δῶρα των, τῶν 
Ἀπόκρεων μέ τον πανζουρλισμόν των καί τό Πάσχα μέ τά κόκκινα αὐγά, ψητό ἀρνί, μαγειρίτσα, 
τό κοκορέτσι συγκέντρωναν ὅλην τήν οἰκογένειαν καί μέ τά γλέντια καί τούς χορούς πρός πανη-
γυρικώτερων συμμετοχῶν καί ἐκδήλωσιν τῆς χαρᾶς. Ἔβλεπε κανείς ὅλην τήν πόλιν ἀνάστατον, 
ὁλόφωτον καί μέ τήν εὐκαιρίαν κοινῆς πανηγύρεως, κατά τήν ὁποίαν αἱ διακρίσεις τῶν τάξεων 
παρεμερίζοντο καί κοινή εὐθυμία συνήνωνε εἰς μίαν οἰκογένειαν ὅλους. Αἱ τότε συνήθειαι καί 
ἐκδηλώσεις σημειοῦνται και τώρα ὡσάν να ζῇ τις την αὐτήν ἐποχήν και ὑπό τάς αυτάς συνθῆκας. 

Τά μοναστήρια ἐσέβοντο πολύ καί ἐπεσκέπτοντο οἱ Βυζαντινοί, διότι ὄχι μόνον ἀνεζωπύρουν 
τήν πίστιν, ἀλλ΄ ἐφρόντιζον καί διά τήν ἐκπαίδευσιν τῶν τέκνων τοῦ λαοῦ καί ἐπί πλέον αὐτά 
διεφύλαξαν τούς ἀρχαίους ἕλληνας συγγραφεῖς καί τόσα ἄλλα ἔργα τέχνης, παρέχοντας οὕτω 
ἀλησμόνητον εὐεργεσίαν εἰς τό γένος καί τήν ἀνθρωπότητα. 

Αἱ λαϊκαί τάξεις εὕρισκον κα ἄλλα θεάματα πού χάριζαν διασκέδασιν ἀπό τήν μονοτονίαν τῆς 
καθημερινῆς ζωῆς. Οἱ μίμοι, οἱ ταχυδακτυλουργοί, θηριοδαμασταί, αἱ αὐλητρίδες μέ τούς χορευ-
τάς των προσέλκυαν τόν λαόν, ὁ ὁποῖος βεβαρημένος ἀπό τόν κάματον τῆς ἡμέρας ἔσπευδε νά 
τούς ἀπολαύση. Ἀλλά καί οἱ καλόγηροι εἰς τά προαύλια τῶν ἐκκλησιῶν καί τάς πλατείας ἐκάλουν 
τό κοινόν νά δώση τόν ἔρανόν του ὑπέρ τῶν πτωχῶν καί αἰχμαλώτων. Οὕτω διέρρεεν ἡ ζωή των 
Βυζαντινῶν καί αὐτά ἦσαν τά θέλγητρα τῶν οἰκογενειῶν των. 

Ἤθη καί ἔθιμα κηδείας ἐν Λυκία κατά τήν προϊστορικήν ἐποχήν. 

Οἱ Λύκιοι, καθώς καί πάντες οἱ Ἕλληνες, ἐνδιαφέροντο πολύ διά τήν ταφήν τῶν νεκρῶν, διότι 
ἐπίστευον, ὅτι ὁ μή ταφείς κατεδικάζετο νά περιπλανᾶται ἐπί ἑκατόν ἔτη περί τάς ὄχθας τῆς Στυ-
γός καί ἐθεώρουν μέγιστον κακόν τόν διά τοῦ ναυαγίου θάνατον ὅπερ συνέβαινεν εἰς Λυκίαν. Τόν 
ἐν τῆ ξένη γῆ καί τόν ἐν ὁδοιπορία, ὁπότε ἐθεωρεῖτο ἱερόν καθῆκον νά ρίπτουν πρός ἡσυχίαν τοῦ 
ἄταφου νεκροῦ τρεῖς δράκας χώματος. Τό ὕψιστον παράδειγμα τῆς Ἀντιγόνης ἦτο θεῖον δίδαγμα 
δι’ ὅλους. Ἡ κηδεία τῶν νεκρῶν ἦτο ἱερόν καί ἀπαράβατον καθήκον διά τά τέκνα, τιμωρούμενα 
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ὑπό τῆς πολιτείας ἅμα παρημέλουν ταύτην. Διά τοῦτο τά τῆς κηδείας ὀνομάζονται «δίκαια, νόμι-
μα, προσήκοντα καί ὑπό τοῦ Εὐριπίδου νόμος Πανελλήνιος. Τά τῆς διατάξεως τῆς κηδείας ἦσαν: 
ὁ καλλωπισμός, ἡ πρόθεσις, ἡ ἐκφορά καί ὁ ἐνταφιασμός. 

Κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ὁ ἐνταφιασμός τῶν νεκρῶν ἦτο κανών. Ἔθάπτοντο οἱ νε-
κροί εἰς τάφους λελαξευμένους ἐπί βράχων εἰς βάθος 3-5 μέτρων καί κεκαλυμμένων διά πλακῶν, 
στηριζόμενων ἐπί δοκῶν ἤ εἰς θαλαμοειδεῖς θολωτούς τάφους ἀποτελουμένους ἔξ ἑνός διαδρό-
μου καί ἑνός κωνοειδοῦς ἤ κυκλοτεροῦς θαλάμου. Ἕκαστος τάφος εἶχεν τήν στέγην του, βλέ-
πουσαν πρός δυσμάς καί φέρουσαν ἐνίοτε ἐγλύπτους παραστάσεις κυνηγητικῆς ἤ πολεμικῶν 
σκηνῶν. Ὁ νεκρός ἐνταφιάζετο μέ ἀντικείμενα τοῦ κόσμου του. Οὔτω, ἄν ἦσαν γυναῖκες, ἔφερον 
διάδημα, περιδέραια, δακτυλίους, καρφίδας, ἐνώτια κ. ἄ. Οἱ ἄνδρες εἰς τήν κεφαλήν στέμμα, χρυ-
σήν προσωπίδα, χρυσοῦν τελαμῶνα, χρυσήν ταινίαν περί τόν μηρόν, ὅπλα παρά τάς χεῖρας, παρά 
τό πλευρόν των χρυσᾶ καί ἀργυρᾶ ἀγγεῖα καί χρυσᾶς πλάκας καί ρόδακας ἐπί τῶν ἐνδυμάτων. 
Κατά τήν περίοδον ταύτην οἱ νεκροί ἐθάπτοντο καί δέν ἐκαίοντο. Τοῦτο ὑποστηρίζει ὁ Ἡρόδοτος 
ἀναφέρων, ὅτι αἱ Ἑλληνικαί πολιτεῖαι, αἱ ὁποῖαι κατά διαταγήν τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν ἀνε-
ζήτησαν τά λείψανα τῶν ιδρυτῶν των, δέν μετέφεραν σποδόν ἀλλά σκελετούς. 

Κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον, τά τῆς κηδείας ἦσαν σχεδόν τά αὐτά πρός τά τῆς ἱστορικῆς 
περιόδου, ὡς τά γραπτά καί μνημειακά μαρτύρια δεικνύουν. Κατά ταῦτα οἱ ὀφθαλμοί καί τό 
στόμα τοῦ νεκροῦ ἐκλείνοντο, τό σῶμα ἐπλένετο δι’ ἀρώματος καί ἡ ἔκθεσίς των ἐγένετο δημο-
σίως μέ τούς πόδας πρός τήν θύραν τῆς εἰσόδου. Ἡ ἔκθεσίς των διαρκοῦσε ἀναλόγως τῆς ἀξίας 
τοῦ νεκροῦ, ὅπως τοῦ Ἔκτορος ἐπί δωδεκαήμερον, τοῦ Ἀχιλλέως δεκαήμερον καί τῶν ἐν Τροία 
θανόντων Λυκίων ἡρώων, Γλαύκου, Σαρπηδώνος, ἐπί πολλάς ἡμέρας, καί ἐπηκολούθησε ἡ με-
ταφορά μετά πολλῶν τιμῶν εἰς τήν Λυκίαν. 

Ἡ πολυήμερος πρόθεσις τῶν νεκρῶν φανερώνει καί ταρίχευσιν αὐτῶν. Τόν νεκρόν ἐκάλυπτον 
μέ λινόν ὕφασμα, τήν νεκρικήν κλίνην μέ δεύτερον καί μέ τρίτον, τό ὁλον 41 προθέσεις. Κατά 
τον χρόνον τῆς προθέσεως οἱ συγγενεῖς έξεδήλωναν τό πένθος οἱ μέν ἄνδρες καλύπτοντες τό 
πρόσωπόν των καί τά ἐνδύματά των διά τέφρας τίλλοντες τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς καί κυλιόμενοι 
κατά γῆς, αἱ δέ γυναῖκες ἀμύσσουσαι τάς παρειάς, κτυπῶσαι τό στῆθος μένουσαι νήστεις καί 
καίουσαι μέρος ἤ τό ὅλον τῆς κόμης των ἐπί πυρᾶς, ἔθιμα ἐπεζήσαντα καί σήμερον ἐν Λυκία 
καί εἰς πολλά χωρία τῆς ὑπαίθρου. Κατά τόν χρόνον τῆς προθέσεως ἔψαλλον πένθιμα ἄσματα. 
Μετά τήν πρόθεσιν τό σῶμα ἐκαίετο ἐπί πυρᾶς μεγέθους ἀναλόγου πρός τήν κοινωνικήν θέσιν 
τοῦ νεκροῦ. Μαζί ἐκαίοντο ζῶα καί ἄλλα ἀντικείμενα, ἰλέρεα καλούμενα καί ἀνθρώπινα θύματα 
ὅπως εἰς τον Πάτροκλον. Ἡ καῦσις συνωδεύετο μέ θρήνους, ἐπικλήσεις, σπονδάς καί ὁλοκαυτώ-
ματα, ἡ πυρά ἐσβήνετο μέ οἴνον καί ἡ σπονδή τυλισσόμενη ἐντός ὑφάσματος μέ διπλοῦν στρῶμα 
λίπους, ἐναπετείθετο ἐντός τῆς ὑδρίας, φιάλας, ἀμφορεῖς, λάρνακας κ. ἄ. Ἠγείροντο τύμβοι ἤ 
ἠρα πλαισιούμενοι μέ πέτρας ἤ στήλην. Τό μνημεῖον τοῦτο καλεῖται σῆμα. Ἡ τελετή ἔληγε μέ τά 
νεκρόδειπνα, μετά τά ὁποῖα ἐτελοῦντο ἀγῶνες πρός τιμήν τοῦ νεκροῦ. Ἡ πυρά δέ ἐγίνετο πρός 
ὁριστικήν ἐκδίωξιν τῶν πνευμάτων τῶν τεθνεόντων είς τόν Ἄδην. 

Ἤθη καί ἔθιμα τῆς κηδείας κατά τήν ἱστορικήν περίοδον. 

Διά τά ἔθιμα τῆς κηδείας κατά τούς ἱστορικούς χρόνους ἔχομεν ὑπ’ ὄψιν τον Σολώνειον νό-
μον, οὕ μέγα μέρος περιεσώθη ὑπό τοῦ Δημοσθένους, Πλουτάρχου κ. ἄ καί τόν νόμον τῆς Ἰου-
λίδος (πόλεως τῆς Κέας-Τζιᾶς) ὅστις ἀνευρέθη ἔν ἐπιγραφῆ σχεδόν ἀκέραιος. Κατά τούτους, 
πρῶτον ἐκλείοντο οἱ ὀφθαλμοί καί το στόμα τοῦ νεκροῦ. Ταινία ὡς περιγναθίς περιέβαλλε τήν 
σιαγόνα, ὀβολός διά τά πορθμεῖα τοῦ Χάροντος ἐν τῶ στόματι, πλακούντια πρός καταπράϋνσιν 
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τοῦ Κερβέρου καί ἐπλύνετο τό ὅλον σῶμα μέ οἶνον καί ἀρώματα. Τό σῶμα κατόπιν περειβάλλε-
το διά ταινιῶν, ἐτυλίσσετο διά σινδόνης καί ἐκοσμεῖτο μέ εύρήματα ἤ κτερίσματα (περιδέραια, 
δακτυλίους, πόρπας, περικάρπια, στλεγγίδας, στέφανον χρυσοῦν, παριστάνοντα φύλλα δάφνης, 
μυρσίνης ἤ ἐκ φυσικῶν ἀνθέων. 

Ἡ πρόθεσις τοῦ νεκροῦ ἐγίνετο τήν ἐπιοῦσαν τοῦ θανάτου ἐπί κλίνης μέ τέσσερας πόδας, 
ἐστολισμένης μέ κλάδους ἔλατος καί ἄνθη μέ τήν κεφαλήν ἐπί προσκεφαλείου καί τούς πόδας 
πρός τήν θύραν τοῦ δωματίου. Πέριξ τῆς νεκρικῆς κλίνης ἐτοποθετοῦντο λευκαί λήκυθοι μέ ἐπι-
τυμβίους παραστάσεις καί ἀρώματα καθώς καί χρυσοί στέφανοι τῶν συγγενῶν, ὅπως κατατεθῶ-
σιν ἐντός τοῦ τάφου. Πρό τῆς θύρας ὑπῆρχεν ἀγγεῖον ὕδατος πηγῆς, ἀρδάνιον καλούμενον, ἵνα οἱ 
ἐξερχόμενοι τοῦ νεκρικοῦ θαλάμου καθαρίζονται. Εἰς τόν νεκρικόν θάλαμον παρίσταντο ἄνδρες, 
γραῖαι, αἱ θρηνωδοί καί οἱ στενοί συγγενεῖς μέ πένθιμον ἀμφίεσιν μαύρου ἤ φαιοῦ ἤ πρασίνου 
χρώματος. Ἵσταντο δέ συνήθως ὄρθιοι ὑψωνοντες τούς βραχίονας πρός τόν νεκρόν καί ἐκράτουν 
ἀναθήματα, ἰδία ταινίας πενθίμους διαφόρων χρωμάτων, προωρισμένας διά τόν τάφον. 

Κατά τήν ἐκκίνησιν τῆς νεκρικῆς πομπῆς ἐγένοντο θυσίαι καί πομπαί. Ἡ ἐκφορά ἐγένετο πρό 
τῆς ἀνατολῆς τῆς ἡμέρας, ἵνα μή μιανθῶσιν αἱ ἀκτῖναι τοῦ ἡλίου, οἱ δέ βαστάζοντες τήν κλίνην 
ἦτο στενοί συγγενεῖς ἤ δοῦλοι τοῦ νεκροῦ ἤ ἅρμα συρόμενον ὑπό ταύρων. Ἡ νεκρική συνοδεία 
προχωρεῖ ὄπισθεν τοῦ φερέτρου, προηγουμένης τῆς βασταζούσης τήν χετρίδα διά τάς σπονδάς, 
ὑπομένων τῶν ἀνδρῶν ἔν σιγή μέ πένθιμα ἐνδύματα ἤ μέ τήν πολεμικήν στολήν, ἀκολουθούντων 
τῶν αὐλητῶν. 

Ὁ νεκρός μέ τά κτερίσματα, διάφορα ἀγγεῖα φέροντα φαγητά καί σίτον διά τόν νεκρόν καί 
οἰκιακά ἀντικείμενα, καταλείπει ἐμπλωμένους ἐντός λαξευτῶν εἰς βράχους τάφων. Το σχῆμα τοῦ 
τάφου ποικίλλει συνήθως ὅμως εἶναι λάκκοι ἐντός τῆς γῆς ἤ οἰκοδομήματα ἐπί τοῦ ἐδάφους. Οἱ 
ὑπόγειοι τάφοι εἶναι ἤ ἀπλοῖ λάκκοι λελαξευμένοι ἐντός βράχου ή ἐσκαμμένοι ἐντός τῆς γῆς ἤ 
δοχεῖα- σαρκοφάγοι, φέρετρα, κάδοι ἐντός τῆς γῆς. Ἐπί τῶν τάφων ἱδρύοντο μνημεῖα, τύμβοι, 
στῆλαι, ναΐδα. 

Μετά τόν ἐνταφιασμόν προσεφέροντο σπονδαί οἴνου καί ἐλαίου, αἱ δέ στενώτεραι συγγε-
νεῖς ἐπιστρέφουσαι εἰς τήν οἰκίαν πρό τῶν ἀνδρῶν, προέβαιναν είς τόν καθαρμόν τοῦ νεκρικοῦ 
θαλάμου διά θαλασσίου ὕδατος καί τῶν οἰκείων δι’ ὕδατος. Μετά τόν καθαρμόν ἠκολούθουν 
τά νεκρόδειπνα καθ᾿ ἄ συγγενεῖς καί φίλοι, ἔπλεκαν τό ἐγκώμιον τοῦ ἀποθανόντος. Τήν τρίτην 
ἡμέραν προσεφέροντο ἐπί τοῦ τάφου γεύματα, τά τρίτα, τήν ἐνάτην τά ἔνατα, τήν τριακοστήν 
αἱ τριακάδες, τήν ἐπέτειον τοῦ θανάτου τα ἐνταύρια καί τήν ἡμέραν τῶν γενεθλίων τά γενέσια. 
Ἐτελεῖτο καί κοινή ἑορτή τῶν νεκρῶν, τά νεκάσια, ὥς ἡ χριστιανική τῶν ψυχῶν. 

Ἡ πρόληψις τῶν φαντασμάτων δηλ. τῆς ἐπισκέψεως τῶν τεθνεώτων εἰς τούς ζώντας, τό θραύ-
σιμον τῶν καθρεπτῶν, τῶν χρησιμοποιηθέντων ὑπό τοῦ θανόντος σκευῶν, τό ρήξιμον ἐπί τοῦ 
τάφου θραυσμάτων τῶν ἀγγείων, τό ἐκρίζωμα τῶν ἀνθέων ἀπό τίς γλάστρες καί ἄλλαι προλήψεις 
ἐπικρατοῦν παρά τῷ λυκιακῷ λαῷ καί σήμερον ἀκόμη. 

Οἱ ἀρχαῖοι ἔθαβαν τούς νεκρούς εἰς τάς νεκροπόλεις, νῦν νεκροταφεῖα, ἔξω τῶν τειχῶν τῆς 
πόλεως καί ἑκατέρωθεν τῶν μεγάλων λεωφόρων. Αἱ νεκρουπόλεις εἶχον ὁδούς μέ οἰκογενειακά 
διαμερίσματα μόνιμα, διότι οἱ νεκροί δέν ἐξεθάπτοντο ἀλλά παρέμενον ἐν αὐτοῖς μέ διάφορα 
κτερίσματα. Ἔπραττον οὕτω οἱ ἀρχαῖοι, καθότι ἐθεώρουν τήν μέλλουσαν ζωήν συνέχεια τῆς 
γηΐνης, ἔθετον δέ τούς νεκρούς παρά τάς πολυσυχνάστους λεωφόρους, ἵνα εὑρίσκωνται εἰς ἄμε-
σον ἐπικοινωνίαν μέ τούς ζῶντας. Περιώνυμοι νεκροπόλεις ἦσαν: τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Δημη-
τριάδος (Βόλου) ὑπό τοῦ Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ, τῶν Λυμήρων τῆς Λυκίας, τῆς Τερμησ-
σοῦ τῆς Πισιδίας καί τινῶν Λυκιακῶν πόλεων δευτερευούσης ἀξίας μέ θαυμαστήν τεχνοτροπίαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ ΛΥΚΙΩΝ 

Ἡ πολιτική ζωή τῶν Λυκίων κατά τούς προϊστορικούς χρόνους

Οἱ Λύκιοι, καθώς πᾶσαι αἱ πολιτεῖαι τῶν ἀρχαίων λαῶν κατά τούς προϊστορικούς χρόνους 
εἶχον βασιλεῖς. Οἱ βασιλεῖς ἦσαν οἱ ἀνώτατοι ἄρχοντες τῶν πολιτειῶν, ἡ δέ ἀρχή των προέρχετο 
ἀπό τούς θεούς. Διά τοῦτο ἦσαν σεβαστοί παρά τῷ λαῷ καί ἡ χρηστή διακυβέρνησις μέ ἔργα 
ἀνδρείας τούς ἐθεοποίει. Τοιούτους θεσποισθέντας βασιλεῖς ἐν Λυκίᾳ ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος τούς 
Γλαῦκον, Σαρπηδόνα, Πάνδαρον, Ἀμφίμαχον καί ἄλλοι μνημονεύουν τόν Τερμύλον, τήν σύζυγόν 
του Πραξιδίκην, τάς θυγατέρας των Ὁμόνοιαν καί Ἀρετήν καί τούς παῖδας αὐτῶν Τλῶν, Ξάνθον, 
Πίναρον καί Κράγον. Ἡ προϊστορική Λυκία ἦτο διηρημένη εἰς πολλάς πολιτείας, ἑκάστη τῶν 
ὁποίων εἶχε τόν βασιλέαν της. Αἱ σχέσεις μεταξύ τῶν πολιτειῶν δέν ἦσαν πάντοτε ἀγαθαί, ἐρχο-
μένων εἰς προστριβάς λόγῳ συνοριακῶν διαφορῶν, διαρπαγῶν καί φυλετικὼν διαφορῶν. Ὅταν 
ὅμως διακινδύνευον τά κοινά συμφέροντα ἤ τό πάτριον ἔδαφος, συνησπίζοντο οἱ βασιλεῖς κατά 
τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ καί ἀντέτασσον γενναιοτάτην ἄμυναν. Αἱ σχέσεις Ἰοβάτου καί Ἀμισωδάρου, 
βασιλέων τῆς Λυκίας, ἦσαν πάντοτε ἐχθρικαί, δέν ἠμπόδισεν ὅμως ἡ ἔχθρα τῶν προγόνων νά 
ἑνώσῃ τούς ἀπογόνους των εἰς τόν κοινόν ἀγῶνα ὑπέρ τῶν Τρώων, διότι ἐπέβαλλε τήν σύμπραξιν 
τό κοινόν τῶν Λυκίων συμφέρον. 

Οἱ βασιλεῖς ἦσαν ἐν Λυκία καθώς καί εἰς τούς ἄλλους λαούς, οἱ ἀνώτεροι ἐν εἰρήνη δικασταί 
τοῦ λαοῦ, οἱ ἀνώτεροι στρατηγοί ἐν πολέμῳ καί οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ ἀπέναντι τῶν θεῶν 
πρός τούς ὁποίους ἐτέλουν τάς θυσίας, ὑπέρ τῶν ὑπηκόων των. Οἱ βασιλεῖς ἐφρόντιζον διά τήν 
ἄμυναν τῆς χώρας, καλοῦντες τειχοδόμους πρός κατασκευήν τειχῶν, αὐτοί ἐφρόντιζον διά τόν 
ὁπλισμόν τῶν πολεμιστῶν μέ νέα ὅπλα, αὐτοί ἐξωράϊζαν τάς ἀκροπόλεις, ἔνθα ἦτο πάντοτε τά 
ἀνάκτορα, τά ὁποῖα ἐστόλιζαν μέ γλυπτάς καί ζωγραφικάς παραστάσεις διαφόρων πολεμικῶν 
σκηνῶν ἤ σκηνῶν τοῦ καθημερινοῦ βίου. Αὐτοί ἐκάλουν τούς πολίτας εἰς τήν ἀγοράν ἵνα ἀνακοι-
νώσωσι, συζητήσωσι καί λάβωσι διαφόρους ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῆς πολιτείας καί τοῦ λαοῦ 
ἀποφάσεις. 

Οἱ βασιλεῖς ἐλάμβανον μέρος εἰς τούς ἀγῶνας, διά νά δείξουν ὅτι ἡ δημιουργία ἰσχυρῶν σω-
μάτων εἶναι προτιμωτέρα τῶν ἰσχυρῶν τειχῶν καί ὅπλων. Αὐτοί ἔδιδον μεγαλοπρέπειαν καί χά-
ριν εἰς τά συμπόσια καί τάς ἑορτάς, καλοῦντες τούς καλύτερους ἀοιδούς πρός ὕμνον τῶν κλεῶν 
τῶν Λυκίων ἡρώων. Ἐν γένει ὁ βασιλεύς ἦτο ὁ ρυθμιστής τῆς πολιτικῆς ζωῆς μιᾶς χώρας καί ὁ 
συντελεστής τῆς προόδου αὐτῆςΠαρά τήν δύναμίν των ταύτην καί τόν σεβασμόν πού ἔχαιρον ἐκ 
μέρους τοῦ λαοῦ, δέν ἦσαν οἱ ἀπόλυτοι καί αὐθαίρετοι δεσπόται, ἀλλά οἱ προασπισταί καί φύλα-
κες τῆς ἐλευθερίας καί τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ των. Εἶχαν συμπαρέδρους τούς καλουμένους 
γέροντας, οἵτινες εὐθύνουσι τό δίκαιον ἐνώπιον τοῦ λαοῦ «ἥμενοι ἐν ἀγορῇ, κόσμος λαοῖσιν ἰδέ-
σθαι». Ἐν δέ τῇ ἀγορᾷ ἔπρεπεν ὁ λαός νά ἐπιδοκιμάσῃ καί νά ἐγκρίνῃ τά βασιλικά δόγματα, ὅταν 
ταῦτα δέν ἀπεμακρύνοντο ἀπό τά θέσμια καί πατροπαράδοτα ἔθη. Μετά τήν σύσκεψιν παρετίθε-
το ἡ γερουσία δαίς (εὐτυχία) καί ὁ γερούσιος οἶνος, θεωρούμενος κατά τούς ὁμηρικούς χρόνους 
διά τήν παλαιότητά του ὁ ἄριστος διά τά βασιλικά συμπόσια. Τά δέ συμπόσια δέν ἐγένοντο πρός 
ἀπόλαυσιν τοῦ οἴνου, ἀλλά πρός «διά λόγων συναναστροφήν» ἡ ὁποία τέρπει καί ψυχαγωγεῖ. 

Ὁ βασιλικός οἶκος ἦτο πάντοτε τό ὑπόδειγμα πάσης ἀρετῆς καί κυψέλη ἐργασίας. Ὅλοι ἐν τῷ 
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ἀνακτόρῳ βασιλεύς, βασίλισσα, πρίγκηπες εἰργάζοντο καί ὡς μέλισσαι ἐργατικαί παρεσκεύαζον 
μέ τόν ἱδρῶτα τό μέλι, πού ἐγλύκαινε τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς των. 

Ἡ πολιτική ζωή τῶν Λυκίων κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον

Τήν περίοδον ταύτην ἀντιπροσωπεύει τό κράτος καί ἡ ἐπικράτησίς των εἰς τούς ἑλληνικούς 
χώρους, ὅπου πᾶσα πρόοδος ἐσταμάτησε μέ τήν εἰσβολήν αὐτῶν. Ὠνομάσθη δέ γεωμετρική διότι 
τά ἔργα τῆς τέχνης τῆς περιόδου ταύτης ἔχουσιν γεωμετρικήν παράστασιν, προφανῆ εἰς τά σω-
ζόμενα κοσμήματα καί ἀγγεῖα. Ταῦτα κοσμοῦνται κατά ζώνας μέ γεωμετρικά σχήματα, εὐθείας 
καί τεθλασμένας γραμμάς, τρίγωνα, σταυρούς, ρόμβους, μαιάνδρους, δικτυωτά, κύκλους ἁπλοῦς 
καί ὁμόκεντρους- τά ὁποία τίθενται εἰς τά σημαντικώτερα μέρη τῶν ἀγγείων, εἰς τόν λαιμόν, 
τόν ὦμον καί εἰς τόν μεταξύ τῶν λαβῶν χῶρον. Τά ἔργα ταῦτα κατά πρῶτον ἦσαν κακότεχνα 
μέ χονδροειδεῖς παραστάσεις διά τοῦ χρόνου ὅμως ἐξειλίχθη ἡ τέχνη εἰς ἀληθῆ ἀριστοτεχνίαν. 
Οἱ ἄνθρωποι τῆς περιόδου ταύτης ἔζων εἰς πενιχράς πηλόχτιστους καλύβας καί ἐλάτρευαν τούς 
θεούς τους εἰς ἀνοικτούς χώρους, εἰς βωμούς μικρούς τούς ὁποίους κατέστρεψε ὁ χρόνος. Οἱ ἄν-
θρωποι ἔζων εἰς ἀχτίστους πόλεις κατά κῶμας μᾶλλον καί ἦσαν διηρημένοι εἰς γένη, τῶν ὁποίων 
οἱ ἀρχηγοί διεκρίνοντο ἐπί πλούτῳ καί ἀπετέλουν εἰς ἄλλας πολιτείας τήν ἀνωτέραν ἐξουσίαν 
εἰς τάς βασιλευομένας δέ τήν βουλήν. Κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον ἡ Λυκία ἐκυβερνᾶτο ἐκ 
βασιλέων, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχον τήν ἰσχύν καί τήν λάμψιν τῶν μυθικῶν χρόνων. Καί τοῦτο, διότι 
ἡ τάξις τῶν εὐγενῶν, ἡ τῶν τσιφλικούχων, συμμετεῖχεν εἰς τά κοινά ἐνεργῶς καί περιόριζε τά 
προνόμια τῶν βασιλέων καί τάς ὑπερβασίας των. Οὐχ ἧττον δέν ἔπαυσεν ἡ θέσις τῶν βασιλέων 
νά εἶναι ἡ πρώτη ἔν τῇ διοικήσει τῆς πολιτείας. Οἱ βασιλεῖς ἦσαν οἱ ἀνώτατοι πολιτικοί, στρατι-
ωτικοί, δικαστικοί καί θρησκευτικοί ἄρχοντες αὐτῆς. Ἐγένοντο δέ ἰσχυρότεροι καί σεβαστότε-
ροι, ὅταν ἐλάμπρυνον τό βασίλειόν των, μέ ἔργα πολεμικά καί ἐν εἰρήνη μέ ἔργα φιλολαϊκά καί 
καλήν διοίκησιν. Ὁ πλοῦτος τῶν βασιλέων προήρχετο ἀπό τά λάφυρα τῶν νικηφόρων πολέμων 
τούς ὁποίους διεξήγαγαν κατά ἐχθρικῶν πόλεων, ἀπό τά δέρματα τῶν θυσιαζόμενων ζώων, ἀπό 
τά κτήματά των, ἀπό τά δῶρα τῶν πολιτῶν καί τούς φόρους. Οἱ βασιλεῖς εἶχαν τούς συμβούλους 
τους, γέροντας, διακρινόμενους διά τήν σύνεσιν καί τήν δικαιοσύνην των, μετά τῶν ὁποίων ἐκυ-
βέρνων τήν πόλιν. Ἔπρεπε ὅμως ὁ λαός ἐν τῇ ἀγορά νά εγκρίνῃ τά βασιλικά μέτρα καί νομοθε-
τήματα, ἵνα ἀποκτήσωσιν ἰσχύν καί κῦρος. Ἐν γένει ἡ θέσις τῶν βασιλέων καί ἡ δύναμις αὐτῶν 
ἐξαρτῆτο κατά πολύ ἀπό τήν προσωπικήν των ἀξίαν καί αἴγλην. 

Ἡ πολιτική ζωή τῶν Λυκίων κατά τήν ἀρχαϊκήν ἐποχήν

Τό πολίτευμα τῆς Λυκίας μετά τήν γεωμετρικήν περίοδον μέχρι τῆς Περσοκρατίας ἦτο ἀρι-
στοκρατικόν ὑπό βασιλεῖς ἤ ἡγεμόνας ἤ δυνάστας. Ἡ Λυκία ἦτο διῃρημένη εἰς πολλάς πολιτείας, 
ὧν αἱ κυριώτεραι ἡ τῆς Ξάνθου, Πατάρων, Τελμησσοῦ, Κράγου, Ὀλύμπου, Τλῶ, Φασηλίδος. 
Αὗται διά τῆς ναυτιλίας ἐπλούτησαν καί ἐξωράϊσαν τάς πόλεις των. Οὐδέν γραπτόν σημεῖον ἔχο-
μεν περί τοῦ τρόπου τῆς διακυβερνήσεως δεδομένου ὅμως, ὅτι ἡ Λυκία εἶχεν τήν επίδρασιν τῶν 
ἐκ Ρόδου καί Κρήτης Δωριέων, ἀγόμεθα εἰς τήν γνώμην ὅτι τό λυκιακόν πολιτικόν σύστημα ἦτο 
ἀριστοκρατικόν μέ μινωΐτας καί κλαρωτούς (κυρίους καί δούλους) μέ τόν ἡγεμόνα ἐπί κεφαλῆς, 
ὁ ὁποῖος διετήρησεν ἀρκετά βασιλικά προνόμια ὡς ἀνώτερου στρατιωτικοῦ, δικαστικοῦ καί θρη-
σκευτικοῦ ἄρχοντος. Ὑπῆρχε καί ἡ Γερουσία, ἡ ὁποία ἐδίκαζεν ἐπόπτευεν τήν διοίκησιν, ἤλεγχε 
τόν βίον τῶν πολιτῶν καί ἐφρόντιζε διά τήν ἀγωγήν τῶν παίδων, ἡ ὁποία περιωρίζετο εἰς ὁλίγην 
ἀνάγνωσιν καί γραφήν, ᾠδήν τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν καί εἰς τό πένταθλον. Ἀξιοπαρατήρητον εἶναι 
ὅτι δέν μνημονεύεται βασιλεύς τις ἤ ἡγεμών, ὅταν οἱ Πέρσαι ὑπό τόν Ἅρπαγον ὑπέταξαν τήν Λυ-
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κίαν καί μάλιστα ὁ Ἡρόδοτος μνημονεύων τήν γενναιοτάτην ἀντίστασιν τῶν Ξανθίων κατά τῆς 
πολυαριθμοτάτης στρατιᾶς τοῦ Ἁρπάγου, ἐξαίρει τόν ἡρωϊσμόν τῶν Ξανθίων, χωρίς νά ἀναφέρῃ 
τό ὄνομα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς μεγάλης τῶν Ξανθίων ἐποποΐας. 

Οἱ Λύκιοι, ὑπό τήν Περσικήν κυριαρχίαν διατήρησαν τήν αὐτοδιοίκησίν των ὑπό ἰδίους ἄρ-
χοντας, τούς ὁποίους αὐτοί ἐξέλεγαν. Οὐδείς Πέρσης σατράπης τῆς Λυκίας ἀναφέρεται, οὐδέ 
καί Περσική φρουρά παρέμεινε ποτέ ἐν αυτῆ. Τοῦτον διηυκόλυνεν εἰς τούς κατόπιν χρόνους 
τόν Μέγα Ἀλέξανδρον νά καταλάβῃ τήν Λυκίαν ἄνευ ἀντιστάσεως, ἐνῷ εἰς τήν γείτονα Καρίαν 
ἀπάντησε τοιαύτην καί ἐδέησε νά ἀπασχοληθῇ πολύ, διά νά καταβάλῃ τήν ἀντισταθεῖσαν Ἁλι-
καρνασσόν. Ἡ συγκατάβασις τῶν Περσῶν, ὅπως ἀφήσουν τήν Λυκίαν νά αὐτοδιοικεῖται καί 
μάλιστα ἄνευ φρουρᾶς, ἀποδίδεται εἰς τήν ἀμοιβαίαν ἀναγνώρισιν, ὅτι οἱ βασιλικοί οἶκοι Λυκίας 
καί Περσίας εἶχον κοινήν τήν καταγωγήν ἐκ τοῦ Ἀχαϊκοῦ Ἄργους καί τοῦ μυθικοῦ ἥρωος Περσέ-
ως. Διά τοῦτο, ὅτε ὁ Ξέρξης ἐπῆλθε κατά τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἀργεῖοι ἔμειναν οὐδέτεροι, λαβόντες 
ὑπ΄ ὄψει κατά τόν Ἡρόδοτον (VII, 150) τήν προτροπήν τοῦ Ξέρξου, γράψαντες εἰς αὐτούς ὅτι 
δέν εἶναι πρέπον, ἔχοντες τόν αὐτόν Ἀργεῖοι καί Πέρσαι πρόγονον, τόν Περσέα, νά πολεμήσουν 
κατ΄ ἀλλήλων. 

Ἡ Λυκία ὑπό τήν Περσικήν κυριαρχίαν ηὐνομεῖτο ὑπό τῶν ἰδίων ἀρχόντων της, εἶδε τήν 
ναυτιλίαν της ἀκμάζουσα καί ἀπήλαυνεν ἡσυχίας καί τάξεως παραδειγματικῆς. Κατά τούς Περ-
σικούς Πολέμους ἐβοήθησε τόν Ξέρξην καί μετά τήν ἀποτυχίαν τῆς ἐκστρατείας του κατά τῆς 
Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἀπετίναξεν τόν Περσικόν ζυγόν προσῆλθεν εἰς τήν συμμαχίαν τῆς Δήλου ὑπό 
τούς Ἀθηναίους. Τοῦτο ἔλαβε χώραν κατά το 465 π. χ, ὅτε ἐβοήθησαν οἱ Λύκιοι τόν Κίμωνα εἰς 
τάς κατά τῶν πειρατῶν καί φοινικικῶν ναυτικῶν δυνάμεων ἐν μιᾷ καί τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τρεῖς πε-
ριφανεῖς νίκας του, αἱ ὁποῖαι ἐξησφάλισαν τήν κυριαρχίαν τῶν Ἀθηναίων ἐν τῷ Αἰγαίῳ. Τότε αἱ 
περισσότεραι πόλεις τῆς Λυκίας ἡνώθησαν καί ἵδρυσαν τό Λυκίων Κοινόν. 

Λυκίων Κοινόν

Τό Λυκίων Κοινόν ὀφείλεται εἰς τήν ἰδέαν, ἡ ὁποία ὤθει τούς λαούς τῆς αὐτῆς φυλῆς, ὅπως 
συνέρχωνται εἰς τό αὐτό κοινόν ἱερόν καί τελῶσι τά τῆς λατρείας καί εἰς κοινάς ἑορτάς, ὑπενθυμι-
ζούσας τήν κοινήν καταγωγήν των. Ἔτι ἀνάγκαι οἰκονομικαί, κοινωνικαί καί πολιτικαί ἐπέβαλαν 
τήν συγκρότησιν τοῦ κοινοῦ, τῆς κοινῆς λατρείας καταστάσης τό σύμβολον. Ἡ πολιτική ἑνώσε-
ως, τό Κοινόν, ἦτο σινδιασμός ἀμφικτιονίας, συμπολιτείας καί συμμαχίας, ἐπεδιώκον τήν διατή-
ρησιν τῆς αὐτοπολιτείας ἑκάστης πόλεως καί τήν ἐπιβολήν τῆς κοινοπολιτείας εἰς τά γενικότερα 
ζητήματα. Ἑκάστη πόλις, προσχωροῦσα εἰς τό Κοινόν, ἐξεχώρει τήν ἐξωτερικήν της ὑπόστασιν 
εἰς τήν Ὁμοσπονδίαν. 

Τό Κοινόν ἤσκει τήν κυριαρχίαν του διά τῶν ὁμοσπονδιακῶν συνελεύσεων, τῶν ἐκκλησιῶν, 
εἰς τάς ὁποίας ἐλάμβανον μέρος ὅλοι οἱ πολῖται καί τῶν βουλῶν, εἰς αἵς μετεῖχον οἱ ἀντιπρόσωποι 
τῶν πόλεων. Εἰς τά συνέδρια ταῦτα ἐξελέγοντο οἱ πολιτικοί, στρατιωτικοί καί δικαστικοί ἀρχο-
ντες τού Κοινοῦ οἱ ὁποῖοι ὤφειλαν νά ἐκτελοῦν τάς ἀποφάσεις τῶν βουλῶν, νά ἐπιβλέπουν τά 
συμφέροντα τῆς ὁλότητος, νά διευθύνουν τήν ἐσωτερικήν καί ἐξωτερικήν πολιτικήν τοῦ Κοινοῦ, 
νά στρατολογοῦν καί να διοικοῦν τάς ὁμοσπονδιακάς στρατιωτικάς δυνάμεις, νά εἰσπράττουν 
τούς φόρους-προσόδους τοῦ Κοινοῦ καί νά διαχειρίζονται τό κοινόν ταμεῖον. Αἱ ἀπαρτίζουσαι τό 
Κοινόν πόλεις, ἦσαν αὐτόνομοι, ἔκοπτον ἴδια νομίσματα, εἶχον ἰδίαν νομοθεσίαν, δέν ἠδύναντο 
ὅμως νά συνομολογήσουν χωριστήν συνθήκην μετ΄ ἄλλης πολιτείας, ἠ νά ἐπιχειρήσουν ἐκστρα-
τείαν κατ΄ αὐτῆς. Αἱ συνελεύσεις τῆς Ὁμοσπονδίας, ἄν δέν ὑπῆρχε κοινός ἱερός τόπος ἤ κοινόν 
ἱερόν, ἐγίνοντο ἐκ περιτροπῆς εἰς τάς διαφόρους πόλεις τῆς Ὁμοσπονδίας. 
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Εἰς τήν ἱστορικήν ἀνάπτυξιν τοῦ Κοινοῦ διακρίνονται τρείς περίοδοι:

α) Ἡ περίοδος τῶν αὐτονόμων κοινῶν ἀπό τοῦ Ε΄ π. χ αἰῶνος μέχρι τῆς κατακτήσεώς των ὑπό 
τῶν Ρωμαίων καθ΄ ἥν περίοδον τά κοινά εἶχον πλήρη πολιτικήν καί στρατιωτικήν ὀργάνωσιν 

β) Ἡ περίοδος τῆς Ρωμαϊκῆς κυριαρχίας μέχρι τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς ἐν τῇ Ρώμῃ βασιλείας 27 
π. χ ὁπότε τά κοινά ἦσαν ἁπλοί θρησκευτικοί σύνδεσμοι

γ) Ἡ περίοδος τῶν κοινῶν τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τοῦ Α΄ -Ε΄ μ. χ αἰῶνος ὁπότε τά 
κοινά ἦσαν τόποι ἐπαρχιακῶν συνελεύσεων ἐπιφορτισμένων μέ τήν λατρείαν τῶν αὐτοκρα-
τόρων τῆς Ρώμης. 

Κατά τά ἀνωτέρω τό Κοινόν τῶν Λυκίων συνεστήθη ὑπό τῶν πόλεων ἐκείνων αἱ ὁποῖαι προ-
σῆλθον εἰς τήν συμμαχίαν τῆς Δήλου ὑπό τούς Ἀθηναίους αἱ ὁποῖαι κατέβαλλον εἰς τό κοινόν 
ταμεῖον δέκα τάλαντα. Τό κοινόν ἤκμαζε καί ἐκραταιοῦτο εἰς δύναμιν, συμμετέσχον δέ εἰς αὐτό 
αἱ περισσότεροι τῶν Λυκιακῶν πόλεων ἀποτελούμεναι ἀπό ἕξ πρωτεύουσας καί δέκα ὀκτώ δευ-
τερεύουσας πόλεις αἱ ὁποῖαι ἀνῆλθον προϊόντος τοῦ χρόνου εἰς τριάκοντα τέσσερας. Ὁ Μέγας 
Ἀλέξανδρος ἐσεβάσθη τὴν Ὁμοσπονδίαν τῶν συμμαχίδων πόλεων τῆς Λυκίας καί ἀφῆκε τούς 
Λυκίους νά αὐτοδιοικοῦνται κατά τά θέσμια ὑπό τήν ἀνωτάτην ἐποπτείαν τοῦ Νεάρχου. Τό Λυ-
κίων Κοινόν ἤλλαξε πολλούς ἐπικυρίαρχους κατά τούς χρόνους τῶν Διαδόχων καί Ἐπιγόνων, 
χωρίς ὅμως νά χάσῃ τήν αὐτονομίαν του. Μετά τήν μάχην τῆς Μαγνησίας τῷ 189 ὑπετάγη εἰς 
τούς Ροδίους, οἱ ὁποῖοι μόνον εἰς τήν Ξάνθον καί Πάταρα ἐπέτρεψαν σκαιώδη αὐτοδιοίκησιν 
καί κοπήν ἰδίων νομισμάτων μέ τόν Ἥλιον ἐπί τῆς μιᾶς ὄψεως ἀντί τοῦ Ἀπόλλωνος, σημεῖον τῆς 
Ροδιακῆς ἐξαρτήσεώς των. Τῷ 168 π. χ ἀπηλευθερώθη ἡ Λυκία ἀπό τούς Ροδίους τῇ βοηθείᾳ τῆς 
Ρωμαϊκῆς Συγκλήτου καί οὕτω τό Λυκίων Κοινόν ἀπέκτησε τήν αὐτονομίαν του τῇ βοηθείᾳ καί 
προστασίᾳ τῆς Ρώμης. 

Τό συνέδριον τῶν πόλεων ἐξέλεγε τούς ἄρχοντας-τόν λυκίαρχον, ἀρχηγόν τοῦ κοινοῦ πολι-
τικόν καί στρατιωτικόν, τόν Ἵππαρχον, τόν Ὑποΐαρχον καί τόν Ναύαρχον. Ὁ Λυκίαρχος ἔδιδε 
τό ὄνομά του εἰς τό ἔτος τῆς ἀρχῆς του, ἐκυβέρνα σύμφωνα μέ τούς νόμους τῆς πολιτείας, προΐ-
στατο τῶν θρησκευτικῶν πομπῶν καί ἐπεμελεῖτο τῆς ἀγωγῆς τῶν παίδων καί τῆς στρατιωτικῆς 
προπαιδείας τῶν ἐφήβων. 

Κατά τήν δευτέραν περίοδον τό Κοινόν τῶν Λυκίων διετήρησεν ὁπωσοῦν τήν αὐτοκυριαρχίαν 
του, παρέχον πολεμικήν βοήθειαν εἰς τούς Ρωμαίους καί πολεμῆσαν τόν Βροῦτον διελύθη ὑπ΄ 
αὐτοῦ τῷ 43 π. χ, ὁπότε κατεστράφη καί ἡ Ξάνθος. Καί εἰς τήν τρίτην περίοδον ὅλη ἡ ὀργάνωσις 
τοῦ Κοινοῦ τῶν Λυκίων διετηρήθη ἄθικτος μέ τήν βουλήν του, ἐκκλησίαν, ἀρχοστάτας, τούς 
ἐθνικούς ἄρχοντας, τόν Λυκίαρχον, τούς στρατηγούς, τόν ναύαρχον, τόν ἀρχιφύλακα καί τόν 
Ὁμοσπονδιακόν ἱερέα τοῦ πατρῴου Ἀπόλλωνος. Εἰς τάς παλαιάς ταύτας ἀρχάς προσετέθη εἷς 
εἰδικός ἱερεύς διά τήν λατρείαν τῆς Ρώμης καί τοῦ Αὐγούστου- ὁ Ἀρχιερεύς τῶν Σεβαστῶν-ὅστις 
ἦτο ταυτοχρόνως καί Γραμματεύς τοῦ Κοινοῦ. Τό Κοινόν τῶν Λυκίων συνήνωσε μέ τά ἄλλα 
κοινά ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ τῷ 27 π. χ διά να συνασπίσῃ ταῦτα ὑπό τό Κοινόν τῆς Ἀσίας πρός τήν 
Ρώμην. Εἰς τό Κοινόν τῆς Ἀσίας ἀνέθεσε πρῶτος ὁ Αὔγουστος τήν λατρείαν τῆς θεοποιήσεως τῆς 
Ρώμης καί τῶν αὐτοκρατόρων της. Τῷ 29 π. χ ῴκοδομήθη, τό πρῶτον ἐν Περγάμῳ, ὁ ναός τοῦ 
Αὐγούστου καί τῆς Ρώμης, ὅστις ἀπετέλεσε τό κέντρον τῆς ἐν Ἀσίᾳ λατρείας των καί ἐντός τοῦ 
ὁποίου φυλάσσοντο οἱ νόμοι καί τά ψηφίσματα τοῦ Κοινοῦ τῆς Ἀσίας. Οἱ Ἕλληνες, συνηθισμέ-
νοι εἰς τήν λατρείαν τῶν νεκρῶν ἡρώων καί προητοιμασμένοι διά τῶν τελετῶν τῆς ἀποθεώσεως 
καί διαδόσεως καθ΄ ὅλην τήν Ἀνατολήν τῶν Αἰγυπτιακῶν ἰδεῶν τῆς θεότητος τῶν Βασιλέων, 
εὐκόλως ἀπεδέχθησαν τήν λατρείαν τῶν αὐτοκρατόρων τῆς Ρώμης. Οὕτω τό Κοινόν τῆς Ἀσίας 
συνῆρχετο διά νά εὐχηθοῦν ὑπέρ τῆς μακροημερεύσεως τῆς Συγκλήτου, τοῦ αὐτοκρατορικοῦ 
οἴκου καί τοῦ ρωμαϊκοῦ λαοῦ, νά προβοῦν εἰς θυσίας καί νά διοργανώσουν τούς ἐτησίους ἀγῶ-
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νες. Οἱ ἀγῶνες ἐτελοῦντο εἰς διαφόρους πόλεις τοῦ Κοινοῦ τῆς Ἀσίας, κατ΄ ἔτος δέ ἐκόπτοντο 
νομίσματα ὑπό τῶν πόλεων ὡς ενθύμια. 

Ἐκκλησία τοῦ Δήμου

ᾙ ἐκκλησία καθώς καί ἡ λέξις δηλοῖ ἦτο συνάθροισις τῶν πολιτῶν ἔν ἰδίῳ τόπῳ πρός σύσκε-
ψιν καί ἀπόφασιν ὑπέρ τοῦ κοινοῦ. Τοιῦται συναθροίσεις πολιτῶν ἐγίνοντο εἰς ὅλας τάς ἑλληνι-
κάς πολιτείας, ἀνεξαρτήτως πολιτεύματος καί καθ΄ ὅλους τούς χρόνους. Αὐτονόητον ὅμως εἶναι, 
ὅτι τά καθήκοντα καί δικαιώματα τῶν πολιτῶν κατά πόλεις καί ἐποχάς οὔτε τά αὐτά ἦσαν, οὔτε 
γνωστόν εἶναι ποῖα ἦσαν ἐν ταῖς λεπτομέρειές των καί πόσης ἐκτάσεως, πλήν τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου 
ὁ θεσμός τῆς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου ἦτο ἡ ἑστία τοῦ δημοσίου βίου τῶν Ἀθηναίων καί ἡ κυρία 
τῆς ὅλης πολιτείας. Εἶναι ἐπίσης γνωστόν, ὅτι ἡ ἐκκλησία τοῦ δήμου εἰς τάς ἑλληνικάς δημο-
κρατικάς πολιτείας εἶχε πολλά κοινά πρός τήν τῶν Ἀθηναίων. Καί ἡ ἐκκλησία τοῦ Κοινοῦ τῶν 
Λυκίων κατά τήν πανελλήνιον πολιτειακήν συνήθειαν ἦτο κυρία τῆς πολιτείας, ἐκλέγουσα τούς 
ἄρχοντας, ρυθμίζουσα τάς σχέσεις πρός τάς ἄλλας πολιτείας, ψηφίζουσα τούς ὀργανικούς νό-
μους, ἀποφασίζουσα περί πολέμου καί εἰρήνης, ἐγκρίνουσα ἤ ἀπορρίπτουσα τάς προτάσεις τῶν 
πολιτῶν, κανονίζουσα τά τῶν ἐπικλήρων καί ἀποφαινομένην, ἄν καλῶς ἤ κακῶς ἦρξεν ἕκαστος 
τῶν ἀρχόντων. Ἐλάμβανον μέρος εἰς τάς συνελεύσεις τῆς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου οἱ ἄνω τῶν 20 
ἐτῶν πολῖται, ἐκπληρώσαντες τάς πρός τούς γονεῖς καί τήν πατρίδαν ὑποχρεώσεις των, οἱ διαφυ-
λάξαντες τήν πατρικήν κληρονομίαν καί μή συζῶντες μέ ἑταίρας. Εἰς τάς συνελεύσεις εἶχον τό 
δικαίωμα τοῦ λόγου ὅλοι οἱ μετέχοντες πολῖται κατά προτεραιότητα ἡλικίας, ὁ δέ ρήτωρ κατά τήν 
διάρκειαν τῆς ἀγορεύσεώς του ἐφόρει στέφανον, εἰς ἔνδειξιν ὅτι ἐπετέλει καθῆκον ἱερόν. 

Ἡ Λυκία ἐπαρχία Ρωμαϊκή καί Βυζαντινή

Ἡ Λυκία παραμείνασα ὑπό τό κράτος τῶν Ροδίων ἀπό τοῦ 189-168 π. χ ἀπηλευθερώθη μετά 
τριετεῖς ἀγῶνας τῇ βοηθείᾳ τῆς Ρώμης καί τῶν συμμάχων της, καί ἐτέθη εἰς τήν συμμαχίαν καί 
προστασίαν τῆς Ρώμης. Αἱ σύμμαχοι πόλεις ὑπεχρεοῦντο νά τηροῦν τήν πολιτικήν τῆς Ρώμης, 
ἔχοντας κοινούς φίλους καί ἐχθρούς, νά παρέχουν στρατιωτικήν ἐπικουρίαν εἰς τούς πολέμους 
αὐτης. Διετήρουν ὅμως τό πολίτευμά των, ἰδίους νόμους καί ἄρχοντας, ἦσαν ἀπαλλαγμέναι ρω-
μαϊκῆς φρουρᾶς, εἶχον ἀτέλειαν τῶν ἀγρῶν καί τό δικαίωμα τοῦ κόπτειν ἴδιον νόμισμα, ἐξηρτῶ-
ντο καί ἐλάμβανον διαταγάς τῆς Ρώμης καί ἐπλήρωναν φόρους εἰς τούς δημοσίους ταμίας. 

Οἱ Λύκιοι, ὡς σύμμαχοι τῆς Ρώμης συμμετέχουν εἰς τούς πολέμους της κατά τῶν ἑλληνικῶν 
χωρῶν καί ἐβοήθησαν τόν Πομπήϊον μετά τῶν Ροδίων νά εξοντώσει τήν πειρατείαν δι΄ ὅ ἔτυχον 
παρ΄ αὐτοῦ προστασίας καί εὐρυτέρων δικαιωμάτων. Ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης Κλαύδιος τό 
43 μ. χ κατέλυσε τήν σκαιώδη αὐτονομίαν τῶν Λυκίων καί ὑπήγαγεν αὐτούς ὑπό τήν ἄμεσον 
ἐξάρτησιν καί δικαιοδοσίαν τῆς Ρώμης. Οὕτως ἡ Λυκία ἔπαυσε πλέον νά συνδέεται μετά τῆς 
Ρώμης διά συμμαχίας καί κατέστη ὑπήκοος τῆς κοσμοκρατείρας ἀποτελέσασα ἰδίαν ἐπαρχίαν 
κυβερνουμένην κατά τό Ρωμαϊκόν δίκαιον καί νόμους. Ἀνώτατος διοικητής τῆς ἐπαρχίας ἦτο ὁ 
κονσουλάριος, ὅστις ἐφρόντιζε δια τήν ἡσυχίαν καί τήν τάξιν τῆς ἐπαρχίας του καί τήν εἴσπρα-
ξιν τῶν φόρων, διά τήν πιστήν τήρησιν καί ἐφαρμογήν τῶν νόμων, διά τά τυχόν παράπονα τῶν 
πολιτῶν καί τήν εὐημερίαν των. Ὁ Γάλβας τῷ 68 μ. χ ἀπέσπασεν ἐκ τῆς Λυκίας τήν Παμφυλίαν 
καί ἥνωσεν αὐτῆς μετά τῆς Γαλατίας, ἀλλά ὁ αὐτοκράτωρ Βεσπασιανός τήν ἥνωσε καί πάλι μέ 
τήν Λυκίαν τό 74μ. χ. 

Κάτω δύο γείτονες χῶραι μέχρι τῶν χρόνων τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀπετέλουν κοινήν 
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αὐτοκρατορικήν ἐπαρχίαν. Κατά τήν νέαν διοικητικήν διαίρεσιν τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ὑπό τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου ἡ Λυκία ἀπετέλεσε τήν 28ην ἐπαρχίαν τοῦ κράτους, ἡ ὁποία, ὡς ἀνα-
φέρει ὁ Ἱεροκλῆς εἰς τό Συνέκδημόν του, κατά τούς χρόνους τοῦ Ἰουστινιανοῦ εἶχε 34 πόλεις, 
τό δέ πλεῖστον μέρος τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας ὑπήχθη εἰς τήν 27ην ἐπαρχίαν τῆς Παμφυλίας, τῆς 
Μιλυάδος, ἀποτελεσάσης ἰδίαν ἐπαρχίαν ὑπό τό ὄνομα Μυλώμης. 

Ἡ ἐπαρχία Λυκίας παρέμεινε μέχρι τῶν χρόνων τοῦ Ἡρακλείου, ἔχουσα κατά τούς χρόνους 
τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὡς πληροφορούμεθα ἀπό τόν Ἱεροκλῆ, ἐννέα κονσουλαρίους, τήν Ἱεράν Μη-
τρόπολιν τῶν Μύρων μέ 33 ἐπισκοπάς. Ἡ ἐπαρχία κατά τό Ρωμαϊκόν πολιτικόν σύστημα διοι-
κεῖτο ὑπό ἑνός κονσουλαρίου, ἐνῷ ἀναφέρονται ἐννέα κατά τήν Βυζαντινήν πρό τοῦ Ἡρακλείου 
ἐποχήν. Τοῦτο ἐξηγεῖται, ἐάν ὑπολογίσωμεν τήν ὑποδιαίρεσιν τῆς ἐπαρχίας Λυκίας εἰς ἐννέα 
κλεισούρας, τῆς ὁποίας τόν διοικητήν ὀνομάζει ὁ Ἱεροκλῆς κονσουλάριον. Ἤτοι ἡ ἐπαρχία Λυ-
κίας διηρεῖτο εἰς τρεῖς τούρμας ἑκάστη τῶν ὁποίων εἶχε τρεῖς κλεισούρας. 

Τό θέμα Κιβυρραιωτῶν

Κατά τάς νεωτέρας ἐρεύνας, ἐπί αὐτοκράτορος Ἡρακλείου (640) ἀντεκατεστάθη τό Διοκλη-
τιάνειον καί Κωνσταντίνειον διοικητικόν σύστημα, τοῦ ὁποίου τό κύριον χαρακτηριστικόν ἦτο ἡ 
συστηματική διάκρισις τῶν στρατιωτικῶν ἀπό τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν καί καθιερώθη ἡ κατά θέμα-
τα διοικητική διαίρεσις τοῦ κράτους, ὧν προΐστατο στρατηγός, συγκεντρώνων τήν στρατιωτικήν, 
πολιτικήν, δικαστικήν καί οἰκονομικήν ἐξουσίαν. Τά θέματα πάλι διηροῦντο εἰς τούρμας, τρεῖς 
ὑπό τόν Τουρμάρχην καί ἑκάστη τούρμα ὑποδιαιρεῖτο εἰς τρεῖς κλεισούρας. Ἑκάστη κλεισούρα 
ἔδιδε μίαν μοῖραν στρατοῦ, συγκροτουμένην ἀπό 5-8 τάγματα καί ἀπετέλει διοικητικήν περιφέ-
ρειαν ὑπό στρατιωτικόν διοικητήν, τόν κλεισουράρχην περιλαμβάνουσαι 5-8 βάνδα. Ὁ ἀριθμός 
τῶν θεμάτων ἤλλασε κατά τάς ἐποχάς. Κατά τά πρῶτα ἔτη, ἐπειδή ἡ ἔκτασις τῶν θεμάτων ἦτο 
μεγάλη καί ἡ φρουρά ἀρκετή, ὁ στρατηγός διεξῆγε μόνον πολέμους τοπικοῦ χαρακτῆρος. Ἐπί 
Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, ἡ κατά θέματα στρατιωτική καί διοικητική, ἀναδιοργάνωσις ἐφηρμόσθη 
τελειότερον, διότι ἡ κεντρική ἐξουσία ἐνισχύθη περισσότερον καί οἱ μεταξύ αὐτῆς καί τῶν ἐπαρ-
χιῶν σχέσεις ἐτονώθησαν. Βραδύτερον δέ ἐπί Κομνηνῶν τά θέματα ηὐξήθησαν κατά ποσόν καί 
ἠλαττώθησαν κατ΄ ἔκτασιν καί φρουρᾶν ἡ δέ δύναμις τῶν στρατηγῶν περιορίσθη λίαν, τῶν πο-
λέμων διεξαγωμένων τῇ συμμετοχῇ πολλῶν θεματικῶν στρατηγῶν καί διά ἑνός ἀρχιστρατήγου 
τῆς εὔνοιας καί ἐμπιστοσύνης τοῦ αὐτοκράτορος. 

Κατά τόν Ι΄ αἰῶνα τά θέματα τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἦσαν 29, ὧν 17 εἰς τήν Ἀνατολήν 
καί 12 εἰς τήν Δύσιν. Πρῶτον εἰς τήν τάξιν ἤρχετο τό θέμα τῶν Θρακησίων, ὅπου ἀνῆκε ἡ Κων-
σταντινούπολις, βασιλεύουσα τοῦ τότε κόσμου παντός ὑπερέχουσα. Ἔκ τῶν τεσσάρων πρώτων 
θεμάτων τῆς Ἀνατολῆς, ἦτο τό τῶν Κιβυρραιωτῶν θέμα, λαβῶν τό ὄνομα αὐτοῦ ἀπό τήν ὀνομα-
στήν πόλιν τῆς Καβαλίας, Κίβυρα τῆς Λυκίας. τοῦ ΙΒ αἰῶνος ἤντλει τάς πηγάς τῆς ζωτικότητος 
καί δυνάμεώς του καί μετά τούτοις οἱ τῶν πλοϊζομένων δρουγγάριοι. 

Ἡ ναυτική δύναμις τοῦ Βυζαντίου συνέκειτο ἀπό τό βασιλικόν πλόϊμον καί τό θεματικόν, τοῦ 
ὁποίου τά πλοῖα καί τό πλήρωμα ἔδιδον αἱ ἐπαρχίαι τῶν πλοϊζομένων. Τά πλοῖα, πού ἔδιδον τα 
ναυτικά θέματα ἦσαν δρόμωνες, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν εἰς τούς εὐκλεεῖς χρόνους τούς πεντακοσίους 
καί περί τά χίλια χελάνδια καί πάμφυλοι. Ἡ φορολογία αὕτη τῶν ναυτικῶν θεμάτων εἰς πλοῖα, 
ἀξιωματικούς καί ναύτας μαρτυρεῖ οἰκονομικήν εὐρωστίαν, τήν ὁποίαν άπέκτησαν ἀπό τήν ἀπο-
κλειστικήν κερδοφόρον μεταφοράν τῶν προϊόντων τοῦ κράτους αἱ δέ ναυτικαί ἐπιτυχίαι ἔδιδαν 
αἴγλην καί τιμήν εἰς τά πληρώματα, ἐξῆπτον τήν ἅμιλλαν τῶν πολεμιστῶν ναυτῶν καί διήγειρον 
τήν δικαίαν υπερηφάνειαν τῶν ναυτικῶν ἐπαρχιῶν, ἀπό τάς ὁποίας ἐστρατολογοῦντο τά πληρώ-
ματα τοῦ νικηφόρου στόλου. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

134

Ποίους φόρους κατέβαλλον οἱ Λύκιοι κατά τάς διαφόρους ἐποχᾶς. 

Οἱ Λύκιοι κατά τούς χρόνους τῆς Ὁμοσπονδίας των κατέβαλλον τακτικούς φόρους: τήν πε-
ντηκοστήν διά τά εισαγόμενα καί ἐξαγόμενα προϊόντα, τό ἐλλιμένιον διά τήν ναύλωσιν τῶν πλοί-
ων, τήν δεκάτην διά τά προϊόντα, τό ἐπώνιον διά τά πωλούμενα καί τό ξενικόν διά τούς ἐν ξένῃ 
διαβιοῦντας. Οἱ πλούσιοι κατέβαλλον τήν χορηγίαν διά τά ἔξοδα τῶν μουσικῶν καί ὀρχηστρικῶν 
ἀγώνων, τήν ἑστίασιν διά τά ἔξοδα τῶν γευμάτων κατά τάς ἑορτάς καί ἐκτάκτους εἰσφοράς ὑπέρ 
πολεμικῶν καί φιλανθρωπικῶν σκοπῶν. Ὅ, τι ὡρίζετο ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου διά τήν 
ἄμυναν τῆς χώρας ἦτο ὑποχρεωτικόν διά ὅλους τούς πολίτας. 

Κατά τήν Ρωμαϊκήν κατάκτησιν, ἐπλήρωναν φόρους οἱ Λύκιοι διά τήν νομήν τοῦ ἐδάφους 
των, διότι τούτο πολεμικῷ δικαίῳ ἀνῆκεν εἰς τήν κυρίαρχον Ρώμην, διά τήν ἐκμίσθωσιν τῶν 
μεγάλων κτημάτων ὡς ἐνοίκιον, διά τήν ἐκμίσθωσιν τῶν μεταλλείων, ἁλυκῶν, δασῶν, λιμενι-
κούς, τελωνιακούς, ἀγορᾶς, ἐλλιμένια, τέλη ἐπί κληρονομιῶν, δημοπρασιῶν, ἐπί τῆς εὑρέσεως 
θησαυρῶν, δούλων κ.ἄ. 

Κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον οἱ φόροι, τελέσιμα, δοσίματα κ. ἄ. καθορίζοντο κατά ἐπαρχίας 
ὑπό τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει γενικοῦ σεκρέτου-γενικοῦ λογιστηρίου καί ἀνεγράφοντο εἰς τά 
ἀκρόστιχα- φορολογικούς καταλόγους. Τά ἀντίγραφα τούτων- εἰς κώδικα-ἀπεστέλλοντο εἰς τάς 
ἐπαρχίας πρός εἴσπραξιν. Ἡ εἴσπραξις ἐνεργεῖτο ἤ ἀπ’ εὐθείας ὑπό τοῦ Δημοσίου, ἤ ἀνετίθετο 
διά πλεοδοτικῆς δημοπρασίας εἰς ἐνοικιαστάς τῶν φόρων, τούς τελώνας. Προσωποκράτησις διά 
φόρους δέν ἐπετρέπετο εἰ μή κατάσχεσις τοῦ εἰσοδήματος ἤ περιουσίας τοῦ φορολογουμένου 
μέχρι ἀποπληρωμῆς τῶν καθυστερούμενων. Οἱ εἰσπράξεις τῶν φόρων ἠμείβοντο ὑπό τῶν φορο-
λογουμένων διά ποσοστοῦ καλουμένου ποδοκοπίον. 

Κυριώτεροι τῶν φόρων ἦτο:

1) Ὁ γεωργικός διά τά κτήματα 2) τά νόμιστρα-τέλη διά τά ποίμνια κατά ζωοκεφαλήν 3) Ἡ 
χοιροδεκατία 4) Τό μελισσοκόμιον 5) τό καπνικόν διά τήν καπνοδόχον τῆς οἰκίας. Ἰδιοκτήτης 
ἀρνούμενος ἤ μή δυνάμενος νά πληρώσει τόν γεωργικόν φόρον ἀπεξενοῦτο τοῦ κτήματος τό 
ὁποῖον κατενέμετο εἰς ἐνδιαφερόμενους καλλιεργητάς. Οὗτοι πληρώνοντας τά ὀπισθοτέλεια-κα-
θηστερούμενα τέλη- ἐγίνοντο κύριοι τοῦ κτήματος εἰς ἴσα μερίδια. 

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρων φόρων εἰσέπραττε τό δημόσιον: 1) Τόν κεφαλικόν φόρον, τόν ὁποῖον 
κατέβαλλον ἅπαντες οἱ ἄνω τῶν 25 ἐτῶν πολῖται ἀδιακρίτως φύλου 2) Τόν στρατιωτικόν διά τήν 
δαπάνην τοῦ στρατεύματος 3) Τό ἀερικόν διά νά ἀερίζεται τό σπίτι ἀπό ὅλας τάς πλευράς 4) Τό 
ἁλατότελος 5) Τό ἐδαφοχόμιον-φόρος μεταβιβάσεως ἀκινήτου 6) Τῆς παρθενοφθορίας ἐπί τῷ 
γάμῳ 7) Τά τελωνειακά τέλη ἐπί τῆς εἰσαγωγῆς καί ἐξαγωγῆς 8) Τά λαθρεμπόρια, τά ὁποῖα κατέ-
σχοντο καί ἐπωλοῦντο ὑπέρ τοῦ δημοσίου 9)Τούς λιμενικούς φόρους 10) Φόρους ἐπί τῆς βιομη-
χανίας 11) Φόρους λατομείων 12) μεταλλείων13) κληρονομίας 14) ἀνακάλυψης θησαυροῦ 15) 
Τό μητᾶτον διά τήν φιλοξενίαν τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ὑπαλλήλων. Εἰς τάς ναυτικάς 
ἐπαρχίας ἐπεβάλλετο φόρος ὁ τῆς καραβοποιίας διά τήν ναυπήγησιν τοῦ στόλου, ὁ τῆς καστρο-
κτιοίας διά τήν ἀνέγερσιν φρουρίου, ὁ φλωριατικός διά τήν ἐπισκευήν τῶν τειχῶν κ.ἄ. Εἰς ἔτη 
θεομηνιῶν, ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν καί ἐπιδημιῶν διετάσσετο ἡ μείωσις, ἡ ἀναστολή ἤ ἡ διαγραφή 
τῶν φόρων-ἀνακουφισμός καλούμενος. 

Κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας ἐπλήρωνον:

1) Τόν γεωργικόν φόρον 2) Τήν δεκάτην, βαρύνουσα τά κτήματα καί οὐχί τά πρόσωπα 3) Τόν 
κεφαλικόν ὅστις ἐπληρώνετο ὑπό τῶν μή μουσουλμάνων διαιρουμένων εἰς τρεῖς κλάσεις 4) Το 
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ταπού, ἐδαφονόμιον διά τήν μεταβίβασιν κτημάτων 5) Τό ρέσμ-τσίφτ- τό ἐδαφικόν ἤ κατά ζυγο-
κεφαλήν 6) Τό ντένιμ-ἀκτσεσί στρεμματικός φόρος διά τούς κήπους καί τούς ἀμπελῶνας 7) Το 
σαλαριγέ διά τάς μέλισσας 8) Τό ρέσμι ντιγγερμάν διά τούς μύλους 9) Τό ρέσμι ἀρουσάν διά τούς 
γάμους. Ἄλλοι φόροι ἐπεβάλλοντο ἐπί τάς κληρονομίας, οἰκοδομιῶν, ἐπιτηδεύματος, ὁδοποιΐας 
κ. ἄ. Διά τόν κεφαλικόν καί στρατιωτικόν καθόριζεν ἐπιτροπή ἔκ δημογερόντων καί προκρίτων 
τό ὑπό ἑκάστου προσώπου πληρωτέον ποσόν, ἡ εἴσπραξις τῆς δεκάτης δέ διενεργεῖτο ὑπό τῶν 
ἐνοικιαστῶν φόρων. Ἐπί Λεβησίῳ τῆς Λυκίας, φέρεται τό ὄνομα Τζιζῆς διότι οὖτος ἦτο ἐπί τοῦ 
καθορισμοῦ τοῦ κεφαλικοῦ φόρου (τζιτζιγιέ) τῶν πατριωτῶν του οἱ ὁποῖοι προσωνόμασαν αὐτόν 
οὔτω διά τήν ἰδιότητά του ταύτην, ὅπως τό Βαϊλιακτάρης διά ἐκείνους πού ἐκράτουν τήν σημαίαν 
καί ὑπηρέτησαν ὡς σημαιοφόροι ἀγάδων εἰς τούς πρός ἀλλήλους πολέμους. 

Τά μεγάλα κοινωνικά ζητήματα καί ἡ ἀπήχησίς των εἰς Λυκίαν

Ἡ κοινωνία τῶν βυζαντινῶν χρόνων εἶναι ἄμεσος συνέχεια τοῦ ἀρχαίου κόσμου χωρίς διακο-
πήν, ὅπως καί ἡ σημερινή κοινωνία καί ζωή δέν διαφέρει πολύ τῆς τῶν ἀρχαίων καί βυζαντινῶν. 
Ἄν καί ποικίλοι λαοί ὡς ἐν χοάνῃ συνεχωνεύθησαν ἐν αὐτῷ, ἐν τούτοις παρέμεινεν ἀναλλοίωτος 
ἡ ἑλληνική μορφή καί ψυχή, τόσον μεγάλη ἦτο ἡ ἀφομοιωτική δύναμις τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς. 
Ἡ ἑλληνική κοινωνία τοῦ Βυζαντίου ἦτο δημοκρατικῶς διοργανωμένη παρά τό μοναρχικόν πο-
λίτευμά της, ἀφοῦ καί αὐτό ἐδημοκρατικοποίησεν ὥστε νά ἀνακηρύσσωνται βασιλεῖς ὑπό τοῦ 
λαοῦ καί στρατοῦ οὐχί κληρονομικῷ δικαιώματι, ἀλλ΄ οἱ ἄξιοι τῆς ἐμπιστοσύνης καί ἀγάπης τοῦ 
λαοῦ. Οἱ τίτλοι καί τά ὑπουργήματα ἦσαν προσιτά εἰς τούς ἱκανούς καί μόνον, ἐξ οἱασδήποτε κοι-
νωνικῆς τάξεως προερχομένων. Εἰς δέ τάς πανηγύρεις καί ἑορτάς ἐλάμβανον μέρος ὅλαι αἱ τάξεις 
καί εἰς τά γεύματα, δεξιώσεις καί ἐπισήμους τελετάς τῶν ἀνακτόρων ἀντιπρόσωποι αὐτῶν. Δέν 
ἦτο δυνατόν λοιπόν, εἰς ἕν τοιοῦτον λαϊκόν φυτώριον ὡς ἦτο ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία, νά μήν 
βλαστήσουν αἱ δημοκρατικαί ἀρχαί καί ἰδέαι καί αἱ ὑπέρ τῶν λαϊκῶν συμφερόντων ἀντιλήψεις. 
Διά τοῦτο βλέπομεν τάς συντεχνίας καί τόσα ἄλλα κοινωνικά ζητήματα νά ἔχουν λαϊκόν χαρα-
κτῆρα καί νά λαμβάνουν τήν καλυτέραν ὑπέρ τῶν γεωργικῶν, ἐπαγγελματικῶν τάξεων λύσιν. 

Καί πρῶτον οἱ ἐπαγγελματίαι καί οἱ ἔμποροι, διοργανωμένοι εἰς συντεχνίας, ἦσαν ὑπό τήν 
προστασίαν καί ἔλεγχον τοῦ κράτους πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ λαοῦ καί μή πρός ἴδιον μόνον ὄφε-
λος. Τάς συντεχνίας ἐπόπτευεν ὁ Ἔπαρχος ἔχων εὐρυτάτην διοικητικήν καί δικαστικήν δικαι-
οδοσίαν ἐπ’ αὐτῶν. Ἑκάστοτε συντεχνία εἶχεν τόν προϊστάμενόν της, ὅστις ἦτο ὑπόλογος δι’ 
ὅλον τό σῶμα. Πᾶν μέλος τοῦ συστήματος ἔπρεπε νά ὑποστῇ δοκιμασίαν, διά νά ἀποκτήσει 
δικαίωμα ἐγγραφῆς εἰς τούς καταλόγους, ἐπλήρωνε δικαίωμα ἐγγραφῆς, τήν ἐτησίαν συνδρομήν 
καί ἀπήλαυνεν ὡρισμένων προνομίων μετά τῆς συζύγου καί τῶν τέκνων του, εἴδους κοινωνικῶν 
ἀσφαλίσεων. Ἐχρειάζετο μεγάλη ἄσκησις εἰς τήν τέχνην, γνωμάτευσιν εὐνοϊκήν τοῦ μάστορα 
διά τήν τεχνικήν συγκρότησιν καί ἐπίδοσιν τοῦ γκάλφα καί θέσις κενή εἰς τό συντεχνεῖον διά να 
τήν καταλάβει ὁ ὑποψήφιος. Καί ὅλαι αὐταί αἱ διατυπώσεις ἐγένοντο, ἵνα ἡ ἐργασία τῶν τεχνιτῶν 
ἰκανοποιῆ τάς ἀνάγκας τοῦ λαοῦ καί διά νά μήν δίδωσιν εἰς κατανάλωσιν ἔργα κακότεχνα καί 
ἐμπορεύματα νοθευμένα καί εἰς ὑπερβολικάς τιμάς. 

Ἡ συντεχνιακή ὀργάνωσις τῶν βυζαντινῶν διαφέρει πολύ εἰς τά δικαιώματα καί καθήκοντα 
πρός τήν μαστορείαν τῶν μεσαιωνικῶν χρόνων τῆς Ευρώπης καί εἶναι παραπλήσια πρός τά σημε-
ρινά ἐπαγγελματικά σωματεῖα, τά ὁποῖα προστατεύουν καί ἐνισχύουν, τήν ἐργασίαν, τούς ἐργά-
τας καί τά προϊόντα των. Αἱ συντεχνίαι ἐφρόντιζον διά τήν τιμήν καί ὑπόληψιν τοῦ ἐπαγγέλματος 
τιμωρούσαν τούς κακούς ἤ δόλιους τεχνίτας. Κάθε συντεχνία εἶχεν τόν προστάτην Ἅγιον, τό 
λάβαρον καί ὅλοι οἱ συντεχνίται συμμετεῖχον ὡς μία οἰκογένεια τῆς ἑορτῆς τήν ὁποίαν διεξῆγον 
μέ μεγάλην τάξιν καί φροντίδαν. 
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Οἱ ἐπαγγελματίαι καί οἱ ἔμποροι εἶχαν τάς ὀργανώσεις των διά νά τούς προστατεύουσιν, ἐνώ 
οἱ γεωργοί εἶχαν τούς τσιφλικούχους νά τούς καταδυναστεύουν ὡσάν ἀνδράποδα. Ἡ δουλοπα-
ροικία, ἡ μεγάλη αὐτή πληγή τοῦ Βυζαντίου ἐδέσμευε τούς ἀγρότας εἰς τά κτήματα τῶν κυρίων 
των διά βίου. Δέν ἠδύναντο οἱ δουλοπάροικοι νά φύγουν, οὔτε ἐπάγγελμα νά ἀλλάξουν, ἀλλ΄ 
ἦσαν ὑποχρεωμένοι νά καλλιεργοῦν τό κτῆμα, αὐτοί καί οἱ ἀπόγονοί των καθ΄ ὅλην των τήν 
ζωήν. Τούς φεύγοντας παροίκους ἐπανέφερον οἱ δυνάσται εἰς τά κτήματά των ἄνευ διατυπώσεων 
καί ἐπώλουν αὐτούς μετά τοῦ κτήματος. Ἐντεῦθεν οἱ σχέσεις καλλιεργητῶν καί τσιφλικούχων 
δέν ἦσαν ὁμαλαί καί προκαλοῦντο συχνά ταραχαί. Οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες ἐπάλαιον ἑκά-
στοτε νά θεραπεύσωσιν διά νομοθετημάτων τήν μεγάλην ταύτην κοινωνικήν πληγήν, ἀποβλέ-
ποντες ἄλλοι μέν εἰς ἡμίμετρα, ἄλλοι ἐις συμβιβαστικάς λύσεις καί τινές δέ εἰς τήν ὑποστήριξιν 
τῶν κολλίγων πρός τό συμφέρον τοῦ κράτους καί τῶν ἀδικουμένων γεωργῶν. Ἐπεδίωξαν τήν 
προστασίαν τῶν μικρῶν κτημάτων πρός αὐξησιν τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας διά σιταρκείας, διότι 
ἀνέκαθεν ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία προμηθεύετο σίτον ἔξωθεν καί ὑπέφερεν ἀπό σιτοδίαν. 
Μόνον διά τῆς ἐντατικῆς καί πλήρους ὅλων τῶν κτημάτων καλλιεργίας θά ηὐξάνετο ἡ παραγωγή 
καί θά καθίστατο ἡ χώρα αὐτάρκης. Ὑποστήριζαν τούς καλλιεργητάς καί μικροϊδιοκτήτας διά 
νά αὐξήσουν τάς δημοσίας προσόδους καί διά τήν στρατολογίαν. Δημόσιον καί στρατός εἶχον 
συμφέρον νά ὑπάρχουν πολλοί στρατολογούμενοι καί στρατεύσιμοι τούς ὁποίους πάντοτε ἔδιδε 
ἡ τάξις τῶν γεωργῶν. 

Πλήν τοῦ κακοῦ τούτου, τῆς δουλοπαροικίας, οἱ μεγάλοι κτηματίαι ἄφηνον τά κτήματά των 
ἀκαλλιέργητα, διαθέτοντας αὐτά πρός βοσκήν ποιμνίων, ὅπερ κακόν συνέβαινε εἰς μεγάλα κτή-
ματα τῆς Λυκίας καί τοῦτο δι΄ εὐκολίαν τῆς μεταβιβάσεως τῆς κινητής περιουσίας κατά τάς 
ἐπιδρομάς τῶν Σαρακηνῶν, πληξάντων ἐκ τῶν πρώτων κατοίκων κατ’ ἐπανάληψιν τήν Λυκίαν, 
ἡ ὁποία ἐπί πολλούς αἰῶνας ἐδοκιμάζετο ἀπό τάς ἐπιδρομάς τῶν πειρατῶν. Οὖτω τό ζήτημα τῶν 
μεγαλοκτηματιῶν πού ἄφηναν τά κτήματά των ἀκαλλιέργητα περιόριζεν τάς προσόδους καί ἐφυ-
γάδευσεν τόν γεωργικόν πληθυσμόν, τόν δυνάμενον νά προστατεύσει τό πάτριον ἔδαφος. 

Ἐκ τῶν πρώτων ὁ Ἰουστινιανός ἐζήτησε νά περιορίσει τά δεινά τῆς δουλοπαροικίας, καί ἡ δυ-
ναστεῖαι τῶν Ἰσαύρων καί Μακεδόνων ἐπεχείρησαν νά προστατεύσουν τήν μικράν ἰδιοκτησίαν 
καί τάς ἐλευθέρας κοινότητας χωρικῶν γαιοκτημόνων. Ἡ νομοθεσία τῶν Ἰσαύρων περί γάμου, 
κληρονομιῶν, δουλείας, γεωργικῶν δανείων καί εἰς τό οἰκογενειακόν δίκαιον ἐρρύθμισεν ἐπί τό 
χριστιανικώτερον τάς σχέσεις τῶν οἰκογενειῶν, εἰς τόν περιορισμόν πολλῶν ὑπερβάσεων διά τά 
ζητήματα τῶν εἰκόνων καί τῶν μοναχῶν, ἤνοιξε τήν λεωφόρον πρός τάς κοινωνικάς καί θρησκευ-
τικάς μεταρρυθμίσεις αἱ ὁποῖαι τιμοῦν τό ἀνθρώπινον πνεῦμα. 

Ἡ Λυκία ὑπεστήριξε τάς μεταρρυθμίσεις ταύτας, διότι εἶχε συμφέρον νά μήν βλέπῃ τόν πλη-
θυσμόν της ἀραιούμενον καί οἱ Παλλυκιακοί ἀμύντορες τοῦ Βυζαντίου κατά τῶν Σαρακηνῶν 
καί γενναῖοι πολεμισταί τῶν ἐνδόξων αὐτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκᾶ, Ἰωάννη Τσιμισκῆ, Βα-
σιλείου Βουλγαροκτόνου εἰς τάς νίκας των κατά τῶν Βουλγάρων κατοίκων εἰς τήν Ἀνατολικήν 
Λυκίαν λείψανα τῶν ὁποίων κατοικοῦν εἰς πολλά χωρία περί τόν Κράγον καί τό Ἐλμαλί, τῆς 
Βυζαντινῆς Μυλώμης τῆς Λυκίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΥΚΙΑΣ

Ἡ Λυκία, ὡς τό ὄνομά της δηλοῖ, ὑπῆρξεν ἡ χώρα, ὁπόθεν ἐξεπέμφθη ἡ πρώτη ἀκτίς τοῦ πο-
λιτισμοῦ. Ὑπῆρξε πράγματι ἡ ἑστία πού ἐξεπήδησεν ὁ σπινθήρ τοῦ πολιτισμοῦ καί ἐφώτισε τήν 
Κρήτην πρός λάμψιν καί φωτοδοσίαν τοῦ Μινωμυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ, κινοῦντος καί σήμερον 
τήν ἔκστασιν καί θαυμασμόν. Ἡ κοιτίς τοῦ φωτοδότου Ἀπόλλωνος, πού τό φῶς του διηυλάκωσεν 
πρῶτον τό Λυκιακόν στερέωμα καί ἐκεῖθεν ἅπαν τό Ἑλληνικόν. Τό λίκνον τῶν τεχνῶν καί πάσης 
ἀνθρωπίνης ἀξίας, αἱ ὁποῖαι ὁμοῦ μέ τήν λατρείαν τοῦ Λυκογενοῦς Ἀπόλλωνος διεδόθησαν ἀνά 
τάς ἑλληνικάς χώρας. Τό Λητῷον κάθε εὐγενοῦς καί ὡραίου πού ἐλάτρευσεν ἡ ἑλληνική ψυχή 
καί τάς ἰδέας τῆς ἐλευθερίας, διά τήν ὁποίαν θυσιάζεται. Ὑπῆρξεν ὄντως ἡ Λυκία γῆ ἀρίστων 
καί ἡρώων καί τά ἄλλα τέκνα της εδικαίωσαν ἀνά τούς αἰῶνας τήν ὀνομασίαν της ὡς χώρας τοῦ 
φωτός καί τοῦ πνευματικοῦ ἡλίου. 

Παρά ταῦτα ὅμως ὀλίγιστα κατέχομεν περί αὐτῆς. Τό πλῆθος τῶν καλλιτεχνῶν, φιλοσόφων, 
ρητόρων καί ἐξόχων ἀνδρῶν πού ἀνέδειξεν ἡ εὔανδρος τῆς Λυκίας γῆ, καλύπτει ἄγνοια καί σκό-
τος. Ἡ ἀφάνεια τῆς λαμπρᾶς ταύτης χώρας δικαίως ἐκίνησε τήν ἀπορίαν καί περιέργειάν μου 
καί ἠρώτησα, σπουδαστής ὤν, τόν σοφόν πολυΐστορα ἀοίδιμον Καρολίδην: «Διατί ἡ χώρα, πού 
ἔχει νά παρουσιάσῃ πληθύν πόλεων κεκοσμημένων μέ πλοῦτον ἀρίστων μνημείων, εἶναι τόσον 
πτωχή εἰς ἐπιφανεῖς ἄνδρας; « Καί ὁ σοφός καθηγητής μοί εἶπε τά ἑξῆς ἀξιομνημόνευτα: «Μή 
ἀδικῆς τήν πατρίδα σου. Ἡ Λυκία ὑπῆρξε μεγάλη καί δοξασμένη χώρα ἑλληνική. Ἡ ὁνομασία 
της πολλά ὁμιλεῖ περί αὐτῆς, ἐνῶ οἱ τῶν μύθων ποιηταί ὀλίγιστα. Πάντως ἔγραψαν πολλά περί 
αὐτῆς ἀλλά ἀπωλέσθησαν, τά ἄφθονα ὅμως ἱστορικά μνημεῖα καί τά περισωθέντα γραπτά πολλά 
ὁμιλοῦν διά τήν δόξαν της». Δέν εἶχεν ἄδικον ὁ μέγας τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος ἱστορικός καί ἐπι-
φανής Ἀσιολόγος. Ἡ ἱστοριοδιφία πολλῶν ξένων καί ἡμετέρων σοφῶν καί ἡ σκαπάνη πολλῶν 
ἀρχαιολόγων πολλά ἀπεκάλυψαν, ἀνασύρασαι ἀπό τήν ἀφάνειαν πρόσωπα ἀξίας καί εὐφήμου 
δράσεως ἄρχοντας καί σοφούς. Τά σεπτά ὀνόματά των μετά ἐπισταμένην μελέτην καί ἐνδελεχῇ 
ἔρευνα καί ἀναδίφησιν φέρω εἰς τό φῶς τῆς δημοσιότητος διά νά γνωρίσῃ κάθε Λύκιος ὅπου γῆς 
τούς προγόνους καί τά ἔργα των. Καί κατά τήν σοφήν παροιμίαν «ἐξ ὄνυχος τόν λέοντα» θά κρίνῃ 
καί θά ἐκτιμήσῃ ἐκ τῶν ὀλίγων ἱστορουμένων τό μέγεθος τῆς Λυκιακῆς δράσεως καί δόξης. 

Οἱ μυθολογούμενοι οἰκισταί τῆς Λυκίας

1. Σόλυμος

Πρῶτος οἰκιστής τῆς Λυκίας φέρεται ὁ Σόλυμος, υἱός τοῦ Διός καί τῆς Καλδυνῆς. Οὗτος 
ἐπαινεῖται ὡς ἐπιβολῆς καί ὀργανωτικοῦ πνεύματος ἀρχηγός, κατά τήν Μικρασίαν καί ἀπό τούς 
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πειρατάς πού ἐλυμαίνοντο τήν Μεσόγειον. Διά τήν καλήν του διακυβέρνησιν ἐθεωρήθη ὁ Σόλυ-
μος τέκνον θεοῦ καί ἐτιμήθη παρά τοῖς Σολύμοις ὡς ἡμίθεος. Ἔστησαν πρός τιμήν του ἱερά καί 
τά νομίσματα ἔφερον τήν εἰκόνα του. 

2. Λύκιος

Ὅταν οἱ Πελασγοί ἐπεκράτησαν εἰς τήν Πελοπόννησον καί ἤρχισαν νά ἐπεκτείνουν τό κράτος 
των εἰς τάς νήσους καί τά παράλια τῆς δυτικῆς Μικρασίας, τότε κατά τήν παράδοσιν ὁ υἱός τοῦ 
Λυκάονος, Λύκιος, ἦλθεν εἰς τήν Λυκίαν καί ἐπῴκησεν αὐτήν. Ἐκεῖθεν διά τῆς Μυτιλήνης διεπε-
ραιώθη εἰς τήν Δαρδανίαν καί ἵδρυσεν ἀποικίαν εἰς τήν κατά τήν Ἴδην τῆς Τρῳάδος Λυκίαν. Διά 
τοῦτο ὁ Λύκιος ἐλατρεύθη ὑπό τῶν Λυκίων, τό δέ ὄνομά του ἐφέρετο ὡς ἐκκύκλησις τοῦ ἐθνικοῦ 
θεοῦ των Ἀπόλλωνος καί ἐδόθη εἰς τάς ἐποικησθείσας ὑπ’ αὐτοῦ χώρας. 

3. Γλαῦκος

Ὁ Γλαῦκος ἦτο υἱός τοῦ βασιλέως τῆς Κορίνθου Σίσύφου καί τῆς Μερόπης, θυγατρός τοῦ 
Ἄτλαντος. Οὖτος ἦτο κάτοχος πολλῶν καί μεγαλοπρεπῶν ἵππων, διά τούς ὁποίους ἔχαιρε καί 
ὑπερηφανεύετο, καί τούς ὁποίους ἔτρεφε μέ ἀνθρώπινα κρέατα, διά νά τούς καταστήσει πολεμο-
χαρεῖς. Ὁ Γλαῦκος ἐτιμωρήθη ἐν Ἰωλκῷ ὑπό τῶν θεῶν σκληρῶς κατά τούς ἐπικηδείους ἀγῶνας 
τοῦ Ἀκάστου πρός τιμήν τοῦ πατρός του Πελίου. Ἐνῷ ἠγωνίζετο εἰς τάς ἁρματοδρομίας, ἀφηνί-
ασαν οἱ ἵπποι του, ἔθραυσαν τό ἅρμα καί κατεκρήμνισαν αὐτόν. Ὁ Γλαῦκος ἔστειλεν ἀποίκους 
Ἀχαιούς εἰς Λυκίαν καί ἐπώκισε τήν χώραν. Τούτου ὁ υἱός, ἥρως, ὁ Βελλεροφόντης, ἀπήλλαξε 
τήν χώραν ἀπό τάς ὀχλήσεις καί τάς ἐπιδρομάς τῶν Ἀμαζόνων καί Σολύμων. Πρός τιμήν αὐτοῦ 
καί τοῦ ὁμωνύμου ἀπογόνου του φέρει ὁ κόλπος τό ὄνομά των. 

4. Σαρπηδών

Ὁ Σαρπηδών μυθολογεῖτο υἱός τοῦ Διός καί τῆς Εὐρώπης καί ἀδελφός τοῦ Μίνωος καί τοῦ 
Ροδαμάνθυος, δικαστῶν τοῦ Ἅδου. Ὅτε λιμός ἔπληξεν τήν Κρήτην συνεπείᾳ σεισμῶν καί κατά 
τήν ἐπικρατεστέραν παράδοσιν κατόπιν ἀποτυχούσης στάσεως κατά τοῦ βασιλεύοντος ἀδελφοῦ 
του Μίνωος, ἔφυγεν ὁ Σαρπηδών ἐκ Κρήτης μετά τῶν συντρόφων καί πολλῶν πλοίων καί προσέ-
φυγεν εἰς τόν ἐκ μητρός θεῖον του Κίλικα, ἀδελφόν τοῦ Κάδμου καί τῆς Φοινίσσης. 

Κατ΄ ἄλλην ἐκδοχήν, ὁ Σαρπηδών ἔφυγε ἐκ Κρήτης τῇ ὑποδείξει τῶν θεῶν. Τοῦτο ἀπέδειξεν ὁ 
Μίνως διά τοῦ ταύρου, τόν ὁποῖον ἀπέστειλεν ὁ Ποσειδών εἰς αὐτόν πρός θυσίαν. Διά τοῦ θείου 
δώρου ἐπείσθησαν πάντες, ὅτι θεία βουλήσει πρέπει νά βασιλεύσῃ ὁ Μίνως. Τότε ὁ Σαρπηδών, 
διά νά μήν ἐναντιωθῇ εἰς τό θέλημα τῶν θεῶν, ἔλαβε τούς συντρόφους του καί τά πλοῖα του καί 
ἐζήτησεν τύχην μακράν τῆς Κρήτης, παρά τῷ θείῳ του Κίλικα. Ὁ Κίλιξ πάλιν κατά τήν μυθολο-
γίαν, μετά τήν ἁρπαγήν τῆς ἀδελφῆς του Εὐρώπης ὑπό τοῦ Διός καί ἀφοῦ δέν ἠδυνήθη νά ἰκανο-
ποιήσῃ τήν ἀπαίτησιν τοῦ πατρός του Ἀγήνορος, δηλώσας εἰς τούς υἱούς του νά μή ἐπιστρέψουν 
εἰς τόν πατρικόν οἶκον ἄνευ αὐτῆς, ἐγκατεστάθη εἰς τήν ἐξ αὐτοῦ ὀνομασθεῖσαν Κιλικίαν. 

Ὁ Κίλιξ ἤρχετο εἰς προστριβάς πρός τούς Σολύμους, τούς πρώτους κατοίκους τῆς Λυκίας, 
λόγῳ συνοριακῶν διαφορῶν ἤ καί πειρατικῶν ἐπιδρομῶν, τό πιθανώτερον δέ διά τήν νομήν τῆς 
Παμφυλίας. Ὁ Σαρπηδών, μέ τούς συντρόφους του Τερμύλας, ἐβοήθησε τόν θεῖον του νά νικήσει 
τούς Σολύμους καί ἔλαβε τήν χώραν. Γενόμενος οὕτω κύριος τῆς Λυκίας ὁ Σαρπηδών ἀπωθήσας 
τούς Σολύμους εἰς τά βορειοανατολικά τμήματα τῆς χώρας, ἐπέτυχε νά κοσμήσῃ τήν βασιλείαν 



Αρχαία Λυκία

139

του μέ εὐνομίαν καί τάξιν. Διά τοῦτο ἠξιώθη ὑπό τοῦ Διός νά ζήσῃ τρεῖς γενεάς (Ηρ. Α. 173) 
(Απο΄. Γ. 1, 2). Διά τοῦ ἰσχυροῦ στόλου του, ἐπάταξε τήν πειρατείαν, ἐνασκουμένην ἐλευθέρως 
ὑπό τῶν λαῶν τῆς Μεγάλης Θαλάσσης (Μεσογείου). Ὁ Σαρπηδών θεοποιηθείς ἐλατρεύετο ἐν 
Καρία, Κιλικία, Φρυγία, Θράκη ὅπου φέρεται ἀκρωτήριον Σαρπηδόνιον καί ἐν Αἰγύπτῳ, ἀφομοι-
ωθείς πρός τόν ἐγχώριον θεόν Σάραπη ὑφ’ ὅ ὄνομα ἐλατρεύθη καθ’ ἅπαντα τόν ἑλληνικόν κόσμον 
ἐπί τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἰδιαιτέρως ἐτιμήθη ἐν Λυκία μετά τοῦ ὁμωνύμου ἐγγονοῦ του, ὅπου 
ναοί ἱδρύθησαν πρός τιμήν των, ὧν ὁ μεγαλύτερος ἐν Ξάνθῳ τῆς Λυκίας. 

5. Τερμύλος-Πραξιδίκη

Ὁ Τερμύλος μετά τῆς συζύγου του Πραξιδίκης, ἠκολούθησεν ἐκ Κρήτης τόν Σαρπηδόνα μετά 
τῶν Τερμυλῶν, ὡς ἀρχηγός αὐτῶν. Ὁ Σαρπηδών, βασιλεύς γενόμενος τῆς Λυκίας, παρεχώρησεν 
εἰς αὐτόν ὡρισμένην περιοχήν. Ἐκ τούτου καί τῆς Πραξιδίκης ἐγεννήθησαν οἱ παῖδες Τλῶς, 
Ξάνθος, Πίναρος καί Κράγης, οἱ ὁποῖοι φέρονται οἰκισταί ὁμωνύμων πόλεων, εἰς ἑκάστην τῶν 
ὁποίων ἦρξεν ὁ φερώνυμος ἥρως. Αἱ πόλεις αὗται ὡς πρωτεύουσαι ὁμωνύμων πολιτειῶν ὅταν 
συνεκροτήθη τό Κοινόν τῶν Λυκίων, ἐξέλεγον ἀνά τρεῖς ἀντιπροσώπους, ἐνῶ αἱ ἄλλαι πόλεις 
ἀνά δύο ἤ ἕνα. Γονεῖς καί υἱοί ἐτιμήθησαν ὑπό τῶν Λυκίων ὡς θεοί. 

Ἐκ τῆς Πραξιδίκης πάλιν καί τοῦ Σωτῆρος ἐγεννήθησαν αἱ θυγατέραι Ὁμόνοια καί Ἀρετή, 
κληθεῖσαι ἐκ τῆς μητρός Πραξιδίκαι, λατρευθεῖσαι ἐν Λυκίᾳ καί ἀλλαχοῦ ὡς θεαί τῶν δικαίων 
ἐπιχειρήσεων τῶν ἀνθρώπων. Ὑπό τά ὀνόματα Σωτήρ καί Τερμύλος, συζύγων τῆς Πραξιδίκης, 
νοεῖται ἕν καί τό αὐτόν πρόσωπον. Τερμύλος μέν ὡς ὄνομα, τοῦ ἡγεμόνος ἐκ Κρήτης ὑπό τόν 
Σαρπηδόνα Τερμυλῶν, Σωτήρ δέ ὡς ἐπίθετον τοῦ ἡγεμόνος. Τό ἐπίθετον Σωτήρ ἐδίδετο κατά πα-
λαιοτέραν συνήθειαν εἰς τούς θεούς κατ΄ ἀρχάς καί εἰς τούς ἡγεμόνας ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἵδρυον 
πόλεις καί ὑπερεῖχαν τῶν ἄλλων εἰς τήν ἀνδρείαν, καί ἐδίδετο εἰς αὐτούς ὡς ἔκφρασις εὐγνω-
μοσύνης διά τάς εὐεργεσίας των. Διά τοῦτο ὁ οἰκιστής τῆς Λυκίας Τερμύλος ἔλαβε τό ἐπίθετο 
Σωτήρ, τά δέ τέκνα του Πραξιδίκαι κατά τό μητριαρχικόν δίκαιον τό ὁποῖον μεταφυτεύθη εἰς 
Λυκίαν ἐκ Κρήτης. 

6. Λύκιος ὁ Τελχίν

Κατά τούς προϊστορικούς χρόνους έλαβεν χώραν ἐπίσκεψις τῶν Τελχίνων εἰς τήν Λυκίαν καί 
μεγίστη ἐπίδρασις αὐτῶν εἰς τήν τέχνην καί τήν μαγείαν. Οὗτοι, κατά τούς διαμορφωθέντας περί 
αὐτῶν μύθους, ἦσαν δαίμονες τῆς βασκανίας, φθονεροί, πονηροί, φιλόψογοι, μέ μάτια γαλανά 
καί μαῦρα φρύδια. Ἦσαν τέκνα τῆς Γῆς καί τοῦ Πόντου, ἀναθρέψαντες μετά τῆς Καφείρας, 
θυγατρός τοῦ Ὠκεανοῦ, τόν Ποσειδῶνα, δοθέντα εἰς αὐτούς κρύφα ἀπό τόν Κρόνον ἀπό τῆς 
μητρός Ρέας. Ἀνδρωθείς ὁ Ποσειδῶν, ἔλαβε σύζυγον τήν ἀδελφήν τῶν Τελχίνων Ἁλίαν, ἐκ τῆς 
ὁποίας ἀπέκτησε ἕξ ὑιούς καί τήν Ρόδον θυγατέρα. Οἱ Τελχῖνες, ἐννέα τόν ἀριθμόν, ἔφυγον ἐκ 
Κρήτης εἰς Κύπρον καί ἐκεῖθεν εἰς Ρόδον, ὅπου ἵδρυσαν πόλεις, ἐδίδαξαν τούς κατοίκους τάς 
τέχνας καί ἄλλας ὠφελίμους γνώσεις, τήν ἀνάμειξιν σιδήρου καί χαλκοῦ, κατασκεύασαν τήν ἅρ-
πην τοῦ Κρόνου, τήν Τρίαιναν τοῦ Ποσειδῶνος, ἀγάλματα θεῶν, προεκάλουν χάλαζαν, βροχήν. 
Ἠδύναντο νά λαμβάνουν οἱανδήποτε ἤθελαν μορφήν, ἀνεμείγνυον τό ὕδωρ τῆς Στυγός μέ θεῖον 
καί κατέστρεφαν τά ζῶα καί τά φυτά. Προβλέψαντες τόν ὑπό τοῦ Διός ἐπαπειλούμενον κατακλυ-
σμόν, ἐγκατέλειψαν τήν Ρόδον καί διεσκορπίσθησαν. Κατ’ ἄλλην ἐκδοχήν τοῦ μύθου, ραντίσα-
ντες τούς ἀγρούς τῆς Ρόδου μέ τό ὕδωρ τῆς Στυγός, τό ὁποῖον ἔφερον μεθ’ ἑαυτῶν, κατέστησαν 
αὐτούς ἄκαρπους καί τούτου ἕνεκα ἐξεδιώχθησαν ὑπό τῶν Ἡλιαδῶν καί περιπλανήθησαν εἰς 
Κύπρον καί Κρήτην. Τότε ὁ ἐκ τῶν Τελχίνων Λύκος, ἦλθεν εἰς Λυκίαν, ἐδίδαξε τούς κατοίκους 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

140

τάς τέχνας, τήν κατασκευήν ἐργαλείων τέχνης, ἴδρυσεν τόν ναόν τοῦ Λυκίου Ἀπόλλωνος καί 
ἐγένετο γενάρχης τῶν Λυκίων, δώσας τό ὄνομά του εἰς τήν χώραν. Κατά τήν ἐκστρατείαν τοῦ 
Διονύσου εἰς Ἰνδίας, ὁ Τελχίν Λύκος ἦτο ἡνίοχος τοῦ Διονύσου οἱ δέ ἀκολουθήσαντες Λύκιοι 
οἱ ἄριστοι τῶν γεφυροποιῶν. Ἐκ τῶν μύθων τούτων τεκμαίρονται ὅτι ἐκ τῶν πρώτων μυθικῶν 
λαῶν οἱ Λύκιοι προώδευσαν εἰς τάς τέχνας, ὅτι ἦλθον εἰς στενοτάτας σχέσεις μέ τούς Κρῆτας, 
Ροδίους, Κυπρίους, δηλωτικόν τῆς ὁμοιοφυλίας των καί ἀμοιβαίας ἐπιδράσεώς των εἰς τόν πο-
λιτισμόν, ὅτι ἐκ τῶν Μικρασιατικῶν λαῶν πρῶτοι ἦρθον εἰς ἐπικοινωνίαν καί φιλίαν μέ τούς 
Θρακοφρῦγας, παρ’ ὧν ἐδέχθησαν τήν λατρείαν τοῦ Διονύσου, τήν ὁποίαν μετέδωσαν εἰς τούς 
Ἀχαιούς τῆς Πελοποννήσσου διά τῆς Σθενεβοίας, παραλαβούσης τούς μητρώους θεούς καί ὅτι ἐκ 
τῶν ἐπηλύδων Τελχίνων ἐδέχθησαν τήν μαγείαν καί βασκανίαν. Ἡ ἐπίδρασις τῶν Τελχίνων ὅσον 
ἀφορᾶ τήν βασκανίαν φαίνεται ἀπό τόν φόβον πού προεκάλει ἐν Λυκία, ὁ φέρων γαλανά μάτια 
πού συνοδεύονται μέ μαύρα φρύδια. Βασκανίας φάρμακον μέχρι σήμερον ἐν Λυκίᾳ θεωρεῖται τό 
πήγανον καί διά τοῦτο φυτεύεται είς κάθε κατώφλι καί αὐλήν τῆς οἰκίας «ξωρκισμένος νἆσαι μέ 
τόν ἀπήγανον». 

7. Λύκος ὁ Πανδίονος

Ὁ Λύκος ἦτο υἱός τοῦ Πανδείωνος, υἱοῦ τοῦ Κέκροπος, βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκβληθέντος 
ὑπό τῶν Μητιονιδῶν καί καταφεύγοντος εἰς Μέγαρα, ὅπου ἐνυμφεύθη τήν θυγατέραν τοῦ βασι-
λέως Πύλα, κτήτωρος τῆς Πύλου. Θανόντος τοῦ Πανδίωνος καί ταφέντος ὑπό τῶν υἱῶν του εἰς 
τήν Μεγαρικήν παραλίαν, οἱ υἱοί του ἐπελθόντες κατά τῶν Ἀθηνῶν καί ἐκδιώξαντες τούς Μη-
τιονίδας διένειμαν τήν Ἀττικήν. Καί ὁ μέν Αἰγεύς ὡς πρεσβύτερος τῶν υἱῶν ἔλαβε τάς Ἀθήνας 
καί τῆς ὅλης Ἀττικῆς τήν ὑπέρτατην ἐξουσίαν καί ὁ Λύκος τήν ἀνατολικήν πλευράν τῆς Ἀττικῆς. 
Ἐλθών εἰς ρῆξιν πρός τόν Αἰγέα ο Λύκος, ἐξεβλήθη τῆς ἀρχῆς καί κατέφυγε μετά τῶν φίλων 
του εἰς Λυκίαν, καθ΄ ἥν ἐποχήν ἦτο φυγάς διά τήν αὐτήν αἰτίαν καί ὁ Κρής Σαρπηδών ἐνῶ δέ οἱ 
ἀδελφοί ἀμφοτέρων τῶν φυγάδων Αἰγεύς καί Μίνως εἶχον πόλεμον. Ὁ Σαρπηδών καί ὁ Λύκος 
κατέκτησαν συμμαχοῦντες τήν Λυκίαν καί ἐμοιράζοντο τήν χώραν. 

Μυθικοί ἥρωες

Ἰοβάτης

Ὁ Ἰοβάτης ὑπῆρξε βασιλεύς τῆς παρά τόν Γλαῦκον κόλπον Λυκιακῆς γῆς, σώφρων καί δυνα-
τός. Οὗτος ἐκαλεῖτο καί Ἀμφιάναξ, διότι ἐβασίλευε καί τῆς πέραν τοῦ Κράγου χώρας, τήν ὁποίαν 
ἔδωκε προῖκα εἰς τόν Βελλεροφόντην. Ὁ Ἰοβάτης εἶχε πάντοτε πολέμους πρός τόν Ἀμισώδαρον 
καί τούς Σολύμους, βλάπτοντας τήν χώραν του, κατά τούς ὁποίους ἀπέκρουε μέν τάς ἐπιθέσεις, 
ἀλλά δέν ἴσχυσε νά παύσῃ αὐτάς. Τήν κατατρόπωσίν των ἐπέτυχεν ὁ Βελλερεφόντης, φονεύσας 
τήν Χίμαιραν τοῦ Ἀμισώδαρου καί νικήσας τούς Σολύμους, τούς ὁποίους ἐξώθησε καί περιόρισε 
εἰς τά βορειοανατολικά τῆς Λυκίας. Ὁ Ἰοβάτης, ἀμείβων τόν Βελλερεφόντην διά τάς νίκας καί τά 
λαμπρά κατορθώματά του, ἔδωσε εἰς αὐτόν τήν θυγατέραν του Ἀλκομέδουσαν καί τό ἥμισυ τοῦ 
βασιλείου του προῖκα. Τήν δευτέραν κόρην του εἶχε δώσει εἰς τόν Προῖτον, ἀδελφόν τοῦ Ἀκρε-
στου, τόν ὁποῖον καταφυγόντα πρός αὐτόν ἐβοήθησε νά βασιλεύσῃ εἰς Τίρυνθα. Οὕτω ὁ Ἰοβάτης 
ἀπηλλάγη τῶν ὀχλήσεων τῶν ἐχθρῶν του, τῶν ἀξιώσεων ἐπί τοῦ θρόνου τοῦ Βελλερεφόντου, ὁ 
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ὁποῖος ἦλθε πρός αὐτόν ὄχι ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Προίτου πρός θανάτωσιν, ἀλλ΄ ὡς διεκδικητής 
τῆς βασιλείας πού ἐπῴκησεν ὁ πατήρ του Βελλερεφόντη, Γλαῦκος. Ἐπί πλέον διά τῶν συγγενι-
κῶν δεσμῶν ἐτόνωσε τάς φιλικάς σχέσεις μέ τάς δυναστείας τῶν Ἀχαιῶν τῆς Πελοποννήσου, οἱ 
ὁποῖοι κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας του ἦσαν πανίσχυροι καί ἴδρυον ἀποικίας εἰς τήν δυτικήν 
Μικρασίαν. 

Σθενέβοια-Προῖτος-Προιτίδες

Ή Σθενέβοια, θυγάτηρ τοῦ βασιλέως τῆς Λυκίας Ἰοβάτου, συνεζεύχθη τόν Προῖτον. Οὖτος 
κατά τόν μῦθον ἄρχισε τάς ἔριδας μέ τόν ἀδελφόν του Ἀκρίσιον είς τήν κοιλίαν τῆς μητρός των, 
ὡς ὁ Ἠσαῦ καί ὁ Ἰακώβ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν τῇ κοιλία τῆς Ρεβέκκας. Ἀνδρωθέντες ἐπολέ-
μησαν κατ’ ἀλλήλους περί τῆς βασιλείας μέ ἀσπίδας, τάς ὁποίας πρῶτοι αὐτοί εὗρον. Ἐκβληθείς 
μετά τήν μάχην ὁ Προῖτος κατέφυγεν εἰς Λυκίαν πρός τόν Ἰοβάτην, ἀπόγονον τοῦ Γλαύκου καί 
συγγενῆ του. Τούτου τήν θυγατέραν Σθενέβοιαν ἤ Ἄντειαν ἔλαβεν σύζυγον ὁ Προῖτος. Βοηθού-
μενος ὑπό τοῦ πενθεροῦ του ὁ Προῖτος ἐξεστράτευσε μετά τῶν Λυκίων κατά τοῦ Ἀκρισίου καί 
κατέλαβε τήν Τίρυνθα, τήν ὁποίαν ὠχύρωσαν μετά τήν μάχην οἱ Κύκλωπες. Ἡ μάχη μεταξύ τῶν 
ἀδελφῶν ἔλαβε χώραν δι’ ἀσπιδοφόρων εἰς τόν παρά τό Ἄργος λόφον, ὀνομασθέντα ἐκ τούτων 
«Ἀσπίς». Μετά αὐτήν συνεβιβάσθησαν οἱ ἀδελφοί, ὁ μέν Ἀκρίσιος νά βασιλεύσῃ εἰς Ἄργος, ὁ 
δέ Προῖτος εἰς Τίρυνθα καί Μυκήνας. Ταύτας ὠχύρωσε μέ τείχη ἰσχυρά, καλέσας ἐκ Λυκίας τούς 
Κύκλωπας, καλουμένους «γαστερόχειρας» ὡς ἀποζῶντας ἐκ τῆς κτιστικῆς τέχνης. Τά κυκλώπεια 
ταῦτα τείχη ἐποιήθησαν ἐξ ὀγκολίθων, ὧν ἕκαστος μόλις ἠδύνατο νά κινηθῇ ὑπό ζεύγους ἡμι-
όνων, εἶχον δέ τινές πάχος ἕξ καί πλέον μέτρων. Ἐντός τῶν τειχῶν ὑπῆρχον ἀφανεῖς διάδρομοι 
μετά φυλακτηρίων καί διεξόδων πρός τήν κυκλοφορίαν τῶν πολεμιστῶν κατά τάς πολιορκίας. Αἱ 
σήραγγες αὗται θολωταί καί ἐκτάκτου τέχνης ἄνευ συγκολλητικῆς ὕλης ὠνομάζοντο «θάλαμοι 
τῶν Προίτου θυγατέρων», ἡ δέ τετειχισμένη ἀκρόπολις, ὅπου σώζονται ἴχνη μεγάλου ἀνακτόρου, 
ἐκαλεῖτο Λίκυμνα ἐκ τοῦ τελευταίου τῆς Μυκηναϊκῆς περιόδου ἡγεμόνος Λικύμνου. 

Ἐκ τοῦ γάμου του μετά τῆς Σθενεβοίας ἀπέκτησεν ὁ Προῖτος τάς καλουμένας Προιτίδας, 
Λυσίππην, Ἰφινόην καί Ἀμφιάνασσαν. Αὗται, ἐπειδή περιφρόνησαν τήν λατρείαν τοῦ Διονύσου, 
τήν ὁποίαν μετέφερεν ἐκ Λυκίας ἡ μητέρα τους Σθενέβοια καί κατ΄ ἄλλους ἐπειδή ἐχλεύασαν τό 
ξόανον τῆς Ἥρας, κατελήφθησαν ὑπό μανίαν, ὅτι ἦλθον εἰς ὥραν γάμου, νομίζουσαι ὅτι εἶναι 
ἀγελάδες. Ταύτας ἐθεράπευσεν ὁ μάντης καί ἰατρός Μελάμπους, ὁ ὁποῖος παραλαβών τούς εὐρω-
στέρους τῶν νεανιῶν, κατεδίωξεν τάς Προιτίδας μέχρι Σικυῶνος. Ἡ Σθενέβοια, ἀποκρουσθέντος 
τοῦ ἔρωτά της ὑπό τοῦ Βελλερεφόντου, διέβαλεν αὐτόν πρός τόν Προῖτον πού τόν ἀπέστειλλε 
πρός τόν πενθερόν του Ἰοβάτη, ἵνα τόν θανατῴση. Ἡ Σθενέβοια μετανοήσασα ηὐτοκτόνησε καί 
ἐγένετο θέμα προσφιλές διά τούς ποιητάς. 

Ἀμισώδαρος

Ὁ Ἀμισώδαρος, βασιλεύς τῆς περί τόν Κράγον Λυκίας καί πατήρ τῶν ἡρώων τοῦ Τρωϊκοῦ 
Πολέμου Μάριου καί Ἀτυμνίου, ἀνέθρεψε τήν Χίμαιραν, διά νά βλάπτῃ τούς ἀνθρώπους καί τήν 
χώραν τοῦ Ἰοβάτου. Ἡ Χίμαιρα δε, κόρη τῆς Ἐχίδνης καί τοῦ Τυφῶνος καί ἀδελφή τοῦ Κερ-
βέρου, τῆς Ὕδρας καί τῆς Σφιγγός, ἦτο τερατόμορφον θηρίον, ἔχον τά ἔμπροσθεν λέοντος, τό 
μέσον αἰγός καί τά ὄπισθεν δράκοντος καί ἐκβάλλον καπνούς διά τοῦ στόματος. Αὕτη ἐλυμαίνετο 
τήν χώραν, μέχρις ὅτου ὁ Βελλερεφόντης, διαταγῇ τοῦ Ἰοβάτου ἐφόνευσεν αὐτήν. Ὁ μῦθος τῆς 
Χιμαίρας εἶναι ἀλληγορικός, ὑπονοῶν ἡφαιστειῶδες ὄρος τῆς Λυκίας, προξενοῦν διά συχνῶν 
ἐκρήξεων καταστροφάς εἰς τήν χώραν καί ἐκβάλλον διά τοῦ κρατῆρος ἀτμούς, λάβαν, μύδρους. 
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Βελλερεφόντης

Ὁ Βελλερεφόντης ὑπῆρξεν ὁ περιφημότερος ὅλων τῶν μυθολογουμένων ἡρώων τῆς Λυκίας. 
Οὗτος ἦτο υἱός τοῦ βασιλέως τῆς Κορίνθου Γλαύκου καί ἔγγονος τοῦ Σισύφου καί ἐκαλεῖτο 
Ἱππόνοος, διότι ὁ Βελλερεφόντης συνδέεται ἐκ καταγωγῆς μετά τοῦ Ποσειδῶνος, φέροντος τό 
ἐπίθετον Ἵππιος καί ἐξ αὐτοῦ ὠνομάσθη Ἱππόναος. Διά τοῦτο πάντοτε ὁ θεός ἐπροστάτευε τόν 
ἥρωα καί ἐβοήθησε τό πρῶτον αὐτόν νά συλλάβῃ καί τιθασεύσῃ τόν Πήγασον. Ὁ περιλάλητος 
αὐτός πτερωτός ἵππος ἦτο υἱός τοῦ Ποσειδῶνος καί τῆς ὀφιοπλοκάμου Γοργόνος Μεδούσης, 
ἀνεπήδησε δέ μετά τοῦ ἀδελφοῦ του Χρυσάορος, πατρός τοῦ Γηρυόνου, ἐκ τοῦ χυθέντος αἵμα-
τος τῆς μητρός των, ὅτε ὁ Περσεύς ἀπέκοψε τήν κεφαλήν της. Διά νά συλλάβῃ τόν Πήγασον ὁ 
Βελλερεφόντης, ἐπεκαλέσθη τήν βοήθειαν τοῦ πατρός Ποσειδῶνος, ὁ ὁποῖος μετά τήν γενομένην 
πρός αὐτόν θυσίαν λευκοῦ ταύρου, συνεβούλευσε τόν ἥρωα κατά τινά τρόπον νά συλλάβῃ τόν 
Πήγασον, καθ’ ἥν ὥραν ἔπινε ἐκ τῆς πηγῆς τῆς Κορίνθου Πειρήνης. 

Ἀφοῦ ἐχαλιναγώγησε τόν Πήγασον ὁ Βελλερεφόντης καί κατέστησεν αὐτόν θεράποντά του, 
ἐφόνευσε ἀκουσίως ἕνα ἐκ τῶν ἐπισημοτέρων τῆς Κορίνθου, τόν Βέλλερον, ἐξ οὗ ἀπό Ἱππόναος 
μετωνομάσθη Βελλερεφόντης. Ὁ ἥρως, μή δυνάμενος νά ζήσῃ εἰς τήν πατρίδα του, ὅπου ἐθαυμά-
ζετο διά τό κάλλος, παράστημα, ἀνδρείαν του, καί ἔφυγε πρός καθαρμόν εἰς τόν βασιλέαν τῆς Τί-
ρυνθος Προῖτον, γαμβρόν τοῦ Ἰοβάτου. Ἡ σύζυγος τοῦ Προίτου, Σθενέβοια, κατά τήν φιλοξενίαν 
ἐτρώθη ὑπό τοῦ κάλλους τοῦ ξένου. Ἐπειδή δέ ἀπεκρούσθησαν αἱ προτάσεις ἀνηθίκων σχέσεων 
ὑπό τοῦ ἥρωος, ἐσυκοφάντησεν αὐτόν εἰς τόν ἄνδρα της ὡς ἐπιβουλευομένου τήν συζυγικήν του 
τιμήν. Ὁ Προῖτος, τότε, διά νά μήν βάψῃ τάς χεῖρας του εἰς τό αἷμα τοῦ φιλοξενουμένου, ἔστειλε 
τόν Βελλερεφόντην εἰς τόν πενθερόν του Ἰοβάτην μέ λυγρά σημεῖα, ὑποδηλοῦντα τόν φόνον τοῦ 
ἐπισκέπτου, γράψας αὐτά ἐν πίνακι πυκτῷ (πινακίδα διά γράψιμον πού διπλώνεται) θυμοφθόρα 
πολλά. Εἰς Λυκίαν μετέβη ὁ Βελλερεφόντης ἐπί πλοίου μετά τοῦ Πηγάσου του καί παρουσιάσθῃ 
ἀνύποπτος πρός τόν βασιλέα της τόν Ἰοβάτην. 

Οὗτος ἐδέχθη τόν ξένον φιλοφρονέστατα ὡς συγγενή καί φίλον τοῦ γαμβροῦ του. Ἐπί ἐννέα 
ἡμέρας παρέθετεν εἰς αὐτόν πλούσια γεύματα, τήν δεκάτην δέ, ἀφοῦ ἀνέγνωσε τήν ἐπιστολήν 
τοῦ Προίτου ἐσκέφθη, τίνι τρόπον θά ἐξοντώσῃ τόν ἐπίβουλον ἐπισκέπτη. Ἀπεφάσισε λοιπόν, 
ἀντί φόνου ἀνοσίου, ἀντικειμένου εἰς τούς νόμους τῆς ξενίας καί τούς θεούς, νά ἀναθέσῃ εἰς τόν 
Βελλερεφόντην τήν ἐκτέλεσιν ἐπικινδυνοτάτων ἄθλων μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά ἐφονεύετο. 

Καί πρῶτον διέταξεν ὁ βασιλεύς Ἰοβάτης τόν φιλοξενούμενον ἥρωα νά φονεύσῃ τήν Χίμαι-
ραν. Αὕτη, ὡς ἀναφέρουν ὁ Στράβων καί ὁ Παλαίφατος, κατῴκει εἰς ὁμώνυμον φάραγγα τοῦ Λυ-
κιακοῦ ὄρους Κράγου καί ἐλυμαίνετο τούς κατοίκους τῶν πλησίον χωρίων. Τό τρίμορφον αὐτό 
μυθικόν τέρας, μνημονευόμενον καί ἀπό τόν Ὅμηρον εἰς τό Ζ 179-183 τῆς Ἰλιάδος, ἐγεννήθη 
ἐκ τοῦ Τυφῶνος καί τῆς Ἐχίδνης καί ἀνετρέφετο ὑπό τοῦ ἡγεμῶνος τῆς χώρας Ἀμισιωδάρου, 
ἐχθροῦ τοῦ Ἰοβάτου, διά νά βλάπτῃ τούς ἀνθρωπους. 

Ὁ Βελλερεφόντης προθύμως ἐδέχθη νά φονεύσῃ τό τέρας. Ἐλθών εἰς τό ὄρος, ὅπου κατῴκει 
ἐν μέσῳ τοῦ χάσματος πού ἀνέδιδε πῦρ, πρός τήν εἴσοδον τοῦ ὁποίου κατώκῃ λέων, ἔνδον δέ 
ὄφις, ἔκαυσε τό δάσος καί τό ὄρος καί οὕτω κατέστρεψε τά θηρία, τήν δέ Χίμαιραν ἐφόνευσεν, 
ἀκοντίσας ἀπό τοῦ αἰθέρος ἱπτάμενος ἐπί τοῦ Πηγάσου. Κατά ταῦτα ἡ Χίμαιρα ἀλληγορικῶς 
παριστᾶ τήν ἡφαιστειογενῆ κατάστασιν τῆς Λυκίας. 

Δεύτερον ἆθλον διέταξεν ὁ Ἰοβάτης τόν Βελλερεφόντην νά πολεμήσῃ κατά τῶν πολεμικῶν 
Σολύμων, ἐνοχλούντων διά ληστρικῶν πράξεων τήν χώραν του. Ὁ Βελλερεφόντης ἐπῆλθεν κατά 
τῶν Σολύμων ἀνενδοιάστως καί συνῆψε μάχην πεισματώδη πρός αὐτούς. Οἱ Σόλυμοι ἐπολέμη-
σαν μέ πεῖσμα ὑπό τήν προστασίαν τοῦ θεοῦ των Ἄρεως, ὅστις μάλιστα ἔλαβε μέρος εἰς τήν μά-
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χην. Ἀλλ΄ ὁ Βελλερεφόντης, μεθ΄ ὅλην τήν λυσσώδη ἀντίστασιν τῶν ἐχθρῶν καί τήν ἐπέμβασιν 
ὑπέρ αὐτῶν τοῦ θεοῦ τοῦ πολέμου, ἀνεδείχθη νικητής χάρις εἰς τήν προστασίαν τῆς Ἀθηνᾶς καί 
Ποσειδῶνος καί τήν ὁρμήν τοῦ ἀχωρίστου ἵππου του Πηγάσου. Τούς Σολύμους ένίκησεν μέν, 
ἀλλά δέν τούς κατέβαλε τελείως, δι΄ ὅ ἐδέησε νά ἔχῃ πάντοτε εἰς τήν θήκην ἠκονισμένον τό ξῖ-
φος, διά νά ἀποκρούῃ τάς ἐφόδους καί τάς ἐπιδρομάς των. 

Τρίτον ἆθλον ἀνέλαβεν ὁ Βελλερεφόντης νά ἐκτελέσῃ, ἐπελθών διαταγῇ τοῦ Ἰοβάτου κατά 
τῶν Ἀμαζόνων καί νικήσας αὐτάς. Αὗται, σύμμαχοι καί ἐπίκουροι τῶν Σολύμων, εἰσέβαλλον εἰς 
Λυκίαν καί ἠνώχλουν τόν Ἰοβάτην. Μετά τήν συντριπτικήν ὅμως ἧτταν αὐτῶν ὑπό τοῦ Βαλλερε-
φόντου δέν ἐπάτησαν πλέον πρός διαρπαγήν τό Λύκιον ἔδαφος. 

Μετά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἄθλων κατέβαλε τήν ὑπό τοῦ Ἰοβάτου παρασκευασθεῖσα κατ΄ αὐτοῦ 
ἐνέδραν. Τά μεγάλα καί ἀπροσδόκητα τοῦ Βελλερεφόντου κατορθώματα κατέπληξαν καί κα-
τέπνιξαν τήν μῆνιν, προκαλέσαντα ἐπί μᾶλλον τόν θαυμασμόν τοῦ Ἰοβάτου πρός τόν ἥρωα ὡς 
ἀπόγονον θεῶν. Ὡς ἄθλον διά τούς ἄθλους του ἔδωκεν ὁ Ἰοβάτης εἰς τόν Βελλερεφόντην τήν 
θυγατέρα του Ἀλικιμέδουσαν ἤ Φιλονόην ἤ Ἀλκιμένην ἤ Ἀντίκλειαν ἤ Κασσάνδραν καί τό ἥμισυ 
τοῦ βασιλείου, ἤτοι τήν μετά τόν Κράγον βορειοανατολικήν Λυκίαν. Διά να κρατήσῃ τήν χώραν 
καί ἐπεκτείνῃ αὐτήν μέχρι Πισιδίας ἦτο πάντοτε ἐν ἐπιφυλακῇ, εἰς δευτέραν δέ περιπετειώδῃν 
μάχην τήν ὁποίαν ἀναφέρει καί ὁ Ὅμηρος (Ιλ. Ζ΄ 184, 203) ἐφονεύθη ὑπό αὐτοῦ τοῦ Ἄρεως ὁ 
υἱός τοῦ Πείσανδρος, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος καί τόν ὁποῖον προώριζε ὡς διάδοχόν του. 

Ὁ Βελλερεφόντης κατεκρημνίσθη ὑπό τοῦ Πηγάσου ὑπό τοῦ Διός, διότι ἐπεζήτησε νά ἀναβῇ 
εἰς τόν ουρανόν καί νά ὑψωθῇ μέχρι τῶν δωμάτων τοῦ πατρός θεῶν καί ἀνθρώπων. Ἐκ τούτου 
χολωθείς ὁ Ζεύς τόν τύφλωσε καί περιεφέρετο ἄπελπις εἰς τό Ἀλήιον πεδίον. (Ιλ. ΙΓ 60)

Εὔανδρος-Λαοδάμεια

Ὁ Εὔανδρος ὑπῆρξεν ἡγεμών τῆς περί τῆς Ξάνθον Λυκίας. Οὗτος ἦτο υἱός τοῦ ἐκ Κρήτης 
οἰκιστοῦ τῆς Λυκίας Σαρπηδόνος καί πατήρ τοῦ ἥρωος τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου Σαρπηδόνος. Ὁ 
Εὔανδρος διά τα σωματικά καί ψυχικά του προτερήματα ἐτιμήθη μεγάλως ἐν Λυκίᾳ καί ἠξιώθη 
νά γίνῃ γαμβρός τοῦ Βελλερεφόντου, νυμφευθείς τήν ὡραίαν Λαοδάμειαν καί λαβών προῖκα τό 
τρίτον τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰοβάτου, κατά πᾶσαν πιθανότητα τήν περί Τελμησσόν καί Καρμυλησ-
σόν χώραν. Ἡ Λαοδάμεια ἐκ τοῦ Διός, τρωθέντος διά τό κάλλος της, ἀπέκτησε τόν πολύμνητον 
τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου ἥρωα Σαρπηδόνα, ζηλοτυπήσασα ὅμως κατά τήν ὁμηρικήν παράδοσιν ἡ 
Ἄρτεμις κατετόξευσε τήν Λαοδάμειαν διά τήν πρός αὐτήν εὔνοιαν τοῦ Διός. 

Ἱππόλυτος καί Πείσανδρος

Οἱ Βελλεροφοντίδαι Ἱππόλοχος καί Πείσανδρος ἤ Ἴσανδρος ἀνεδείχθησαν ἀντάξιοι τοῦ ἡρω-
ϊκοῦ πατρός των. Τούτων ὁ Πείσανδρος, ἀσκηθείς εἰς τόν πόλεμον παρά τοῦ πατρός καί λαβών 
μέρος εἰς τήν δευτέραν φονικήν καί πεισματώδην μάχη μεταξύ Σολύμων καί Βελλερεφόντου, 
ἐφονεύθη κατ΄αὐτήν ὑπό τοῦ Ἄρεως. Τόν ἡρωϊκόν θάνατόν του ψάλλει ὁ Ὅμηρος εἰς τά ποιήμα-
τά του, οἱ δέ Λύκιοι τόν ἐθεοποίησαν καί οἱ Σόλυμοι κατέστησαν τόν τάφον του, κείμενον παρά 
τόν λόφον Χαράκωμα τοῦ Βελλερεφόντου ἀληθές προσκύνημά των. 

Ὁ Ἱππόλοχος δέ λαβών τά δύο τρίτα τοῦ βασιλείου τοῦ πάππου του καί πατρός του, ἐκυβέρ-
νησε καλῶς καί φιλονόμως, ἐπιδείξας σύνεσιν παραδειγματικήν. 
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Ἥρωες τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου

Σαρπηδών

Ὁ Σαρπηδών, βασιλεύς τῆς Λυκίας, ἔλαβε μέρος εἰς τόν μεταξύ Ἀχαιῶν καί Τρώων πόλεμον 
ὑπέρ τοῦ Πριάμου ὁμοῦ μέ τούς ἄλλους βασιλεῖς τῆς Λυκίας, τούς ὁποίους μνημονεύει καί ἐπαι-
νεῖ ὁ Ὅμηρος. Ὁ ποιητής, θέλων νά παραστήσῃ τόν πρῶτον τῶν Λυκίων βασιλέων, ἀναφέρει 
ὅτι ἡ ἀσπίς τοῦ Σαρπηδόνος ἦτο χρυσῆ ὅπως τῶν ἡρώων Ἀχιλλέως, Ἔκτορος καί Διομήδη. Ὁ 
Σαρπηδόν ἐδείχθη εἰς τάς μάχας ὡς καλός πολεμιστής. Εἴς τινα πρό τοῦ Ἰλίου μάχην, ἐφόνευ-
σε τόν Τληπόλεμον, βασιλέα τῆς Ρόδου καί δεινόν ἀντίπαλον τῶν Λυκίων. Οὗτος ἦτο υἱός τοῦ 
Ἡρακλέους, καί τῆς Ἀστυόχης ἤ κατ΄ ἄλλους τῆς Ἀστυδάμειας, ὁ ὁποῖος φονεύσας τόν θεῖον 
του Λυκίμνιον ἔφυγε μετά πολλῶν Ἀργείων εἰς Ρόδον, ἔνθα ἔκτισε τάς πόλεις Λίνδον, Ἰαλυσόν, 
Κάμειρον. Βασιλεύσας ὅλης τῆς νήσου μέχρι τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου καί πολεμήσας ὡς σύμμαχος 
τῶν Ἀχαιῶν μέ 90 πλοῖα, ἐφονεύθη ὑπό τοῦ Σαρπηδόνος καί ἐτιμήθη ὥς θεός ὑπό τῶν Ροδίων. 
Τό μεγαλύτερον τῶν κατορθωμάτων τοῦ ἐκ Λυκίας ἥρωος εἶναι ἡ εἴσοδός του εἰς τόν περίβολον 
τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου ἔνθα προεκάλεσε σύγχυσιν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἐχθροῦ. Ἐκεῖ προέτρεψε τόν 
Ἕκτορα νά ἐνθαρρύνῃ τάς κλονισθείσας τάξεις τῶν Τρώων καί νά καύσῃ τόν στόλον τῶν Ἀχαι-
ῶν, ἀλλά κατά τήν προσπάθειάν του εὗρε τόν θάνατον. 

Γλαῦκος

Ὁ Γλαῦκος, φέρων τό ὄνομα τοῦ πάππου τοῦ πατρός τοῦ Ἱππολόχου, συνεξεστράτευσε μετά 
τοῦ ἐξαδέλφου του Σαρπηδόνος ὡς σύμμαχος τῶν Τρώων κατά τῶν Ἀχαιῶν. Οἱ βασιλεῖς τῆς 
Λυκίας, ἄν καί τό γένος Ἀχαιοί, ἐπολέμησαν μέ φανατισμόν κατ΄ αὐτῶν, διότι διεκυβεύοντο 
τά συμφέροντά των. Διά τοῦτο ὁ Γλαῦκος εἰς ὅλας τάς μάχας τῶν συμμάχων Τρώων διεκρίθη, 
κεντριζόμενος ἀπό τήν ἀξιομνημόνευτον πατρικήν προτροπήν «αἰείν ἀριστεύειν». Κατά τήν τει-
χομαχίαν μεταξύ Τρώων καί Ἀχαιῶν εἰσεπήδησεν εἰς τό περίφραγμα τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου 
ζητῶν νά κατακαύσῃ αὐτόν. Μέ τό κατόρθωμά του αὐτό ἔφερε τούς Ἀχαιούς εἰς δεινήν θέσιν 
τούς ἐξήγαγεν ὁ Αἴας φονεύσας τόν τολμηρόν Γλαῦκον. Τόν νεκρόν μετέφεραν διά τοῦ αἰθέρος 
εἰς Λυκίαν, οἱ Ἄνεμοι, ὅπου ἐτάφη καί ἐλατρεύθη ὡς θεός. 

Ἀμφίμαχος

Ὁ Ἀμφίμαχος ἐβασίλευσεν εἰς τήν μεταξύ Λυκίας καί Καρίας παραμεθόριον χώραν καί ἔλαβε 
μέρος εἰς τόν Τρωϊκόν πόλεμον ὑπέρ τοῦ Πριάμου. Μετά τήν ἅλωσιν τῆς Τροίας, ἐπιστρέφων εἰς 
τήν χώραν του, ἵδρυσε τήν Κολοφῶνα, μία τῶν δώδεκα πόλεων τοῦ Πανιωνίου κοινοῦ, κειμένη 
24 χλμ βορείως τῆς Ἐφέσου. Αὕτη διά τήν εὐφορίαν της ἰδίως εἰς σῦκα, διά τό ἐκ ρητίνης κολο-
φώνιον, χρησιμώτατον πρός κατασκευήν σάπωνος, ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, βερνικίων κ. ἀ. Τήν ἀκρό-
πολιν τῆς Κολοφῶνος ὁ οἰκιστής Ἀμφίμαχος περιέβαλε μέ τεῖχος σωζόμενον κατά τό πλεῖστον 
καθώς καί τρία οἰκοδομήματά της. 

Ὁ Ἀμφίμαχος κατέστη περιὼνυμος ἥρως, λατρευθείς ἐν Λυκίᾳ, Καρίᾳ καί Κιλικίᾳ. 
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Ἀτύμνιος καί Μάρις

Οἱ ἡγεμονόπαιδες τοῦ Ἀμισοδώρου, βασιλέως τῆς Λυκίας, ἐξεστράτευσαν ὑπέρ τῆς Τροίας 
μέ ἀξιόμαχον στρατόν καί ἀρκετήν βοήθειαν. Οὐδέποτε ἐλιποψύχησαν εἰς τούς κατά τῶν Ἀχαιῶν 
ἀγῶνας, πολεμοῦντες μέ τόλμην θαυμαστήν καί τέλος ἐφονεύθησαν οἱ δύο ἀδελφοί πρό τῶν τει-
χῶν τῆς Τροίας ὑπό τῶν υἱῶν τοῦ Νέστορος, Ἀντιμάχου καί Θρασυμήδους. 

Ἀντιφάτης

Ὁ Ἀντιφάτης ἦταν υἱός τοῦ Σαρπηδῶνος καί διάδοχος αὐτοῦ. Τό ὄνομα τούτου εἰς τόν πλη-
θυντικόν ἔφερε μία τῶν ἀρχαιότερων συνοικιῶν τῆς πόλεως τοῦ Λεβησίου τῆς ὁποίας οἱ κάτοι-
κοι ἦσαν πολύ καθυστερημένοι καί ἀφιλόμουσοι. Τούτων ἔνεκα οἱ Ἀντιφάντηδες τοῦ Λεβησίου 
δέν ἔχαιρον ἐκτιμήσεως παρά τῶν συμπατριωτῶν των καί κατήντησε τό ὄνομα αὐτῶν νά δηλοῖ 
τόν ὀπισθοδρομικόν καί τόν βάρβαρον. Τούτους διεκομώδησεν ὁ διδάσκαλος τῆς πόλεως Λεβη-
σίου Μουσαῖος. Τό ὄνομα τούτων ἀπηχοῦν τούς ἥρωας τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου Σαρπηδόνα καί 
Ἀντίφαντου, διαπιστώνει ὅτι τό Λεβήσιον ἦτο ἀπό τῶν μυθικῶν χρόνων κατοικημένον καί ὅτι ἡ 
ἀνατολική του πλευρά Ἀντιφατιά ἤ Βάλβουρα εἶναι ἡ τό πρῶτον οἰκισθεῖσα καί ὅτι ἡ πόλις τῆς 
Καρμυλησσοῦ ὑπήγετο ὑπό τόν Σαρπηδόνα. 

Ἄλλοι Λύκιοι πολεμιστές τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου

- Ἀλάστωρ σύντροφος τοῦ Σαρπηδόνος φονευθείς ὑπό τοῦ Ὀδυσσέως (Ιλ. Ε΄677)

- Ἅλιος εὐγενής τῶν Λυκίων φονευθείς ὑπό τοῦ Ὀδυσσέως

- Ἀλίκανδρος εὐγενής Λύκιος φονευθείς ὑπό τοῦ Ὀδυσσέως

- Ἀμφιτερός ἡγεμών τῶν Λυκίων, φονευθείς ὑπό τοῦ Πατρόκλου

- Βῶρος ἐκ τῶν ἐπισήμων Λυκίων, φονευθείς ὑπό τοῦ Ἰδομενέως

(Τό ὑποκοριστικό του ἦτο Βῶρος καί ἔφερον αὐτό ὡς παρανύμιον εἰς Λεβήσιον Λυκίας πολλοί)

- Εχίος εὐγενής Λύκιος φονευθείς ὑπό τοῦ Πατρόκλου

- Θερσίμαχος ἐκ τῶν εὐγενῶν Λυκίων φονευθείς ὑπό τοῦ Ἀχιλλέως

- Θρασύμηλος, ἡνίοχος τοῦ Σαρπηδόνος, φονευθείς ὑπό τοῦ Πατρόκλου

Ἱστορικοί ἄνδρες μέχρι τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς

᾿Ωλήν

Ὁ Ὠλήν ὑπῆρξεν ἐκ τῶν παλαιοτάτων ὑμνογράφων ποιητῶν ὡς ὁ Ὀρφεύς, ὁ Μουσαῖος κ. ἄ. 
οἱ ὁποῖοι συνέθετον ὕμνους, διατηρούμενους ἀπό μνήμης ὅπως τά ἔπη τοῦ Ὁμήρου καί ἐξυμνοῦ-
ντας τῇ συμμετοχῇ τῶν περιεστώτων καί συνοδείᾳ κιθάρας ἤ φόρμιγγος τάς πράξεις τῶν θεῶν 
καί τῶν ἡρώων. Κάθε ἀξιόλογον εἶχεν ἰδίους ὕμνους καί ὁ ἀρχαιότατος, συνταχθείς ὑπό τοῦ Ὠλῆ-
νος εἰς τόν Ἀπόλλωνα, ἀπετελεῖται ἀπό δύο μέρη. Τό πρῶτον ἀποτείνεται πρός τόν Δήλιον, ἔνθα 
ἐγκωμιάζει τήν νῆσον Δῆλον, γενέτειραν τοῦ Φοίβου, τό δέ δεύτερον ἀποτείνεται εἰς τόν Πύθιον, 
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ὅπου ὑμνεῖ τήν λατρείαν τοῦ θεοῦ τοῦ φωτός καί τήν ἵδρυσιν τοῦ Μαντείου. 

Ὁ Ὠλήν κατά μέν τόν Ἡρόδοτον ἀναφέρεται Λύκιος, κατά δέ τόν μῦθον τόν ἀναφερόμενον 
ὑπό τῆς ποιήτριας Βοιοῦς θεωρεῖται Ὑπερβόριος, ὁ ἱδρυτής τοῦ Δελφικοῦ μαντείου καί ὁ ἐφευρέ-
της τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου. Κατά δέ τόν Σουΐδαν ὡς Ἡσύχιον ἡ ἱερά χώρα τῶν Ὑπερβορίων 
εἶναι ἡ αὐτή μέ τήν ἱεράν χώραν τοῦ Ἀπόλλωνος τῆς Λυκίας. Κατά τόν Ἡρόδοτον οἱ ὕμνοι τοῦ 
Ὠλῆνος ἦσαν οἱ παλαιότατοι, ἐναποκείμενοι εἰς Δελφούς καί ᾀδόμενοι ἐν Δήλῳ, περιεῖχαν τάς 
παραδοξοτάτας παραδόσεις τῶν θεῶν. Ὁ Ὠλήν συνέθεσε καί ᾄσματα μέ στερεότυπον μελωδίαν 
καί ἐχρησμοδότησεν ἐν Δήλῳ καί ἀναφέρεται εἰς τόν ὕμνον, τόν ποιηθέντα ὑπό τῆς προμάντιδος 
Βαϊούς εἰς τόν Δελφικόν Ἀπόλλωνα. Ὑπό τάς ὁδηγίας τοῦ Ὠλῆνος διεσκευάσθη τό ἐν Δελφοῖς 
μαντεῖον ὑπό Πηγάσου καί Ἀγυιέως καί πρῶτος ὁ Ὠλήν « τεκτήνατο ἀρχαίων ἐπέων ἀοιδαί» 
ὥστε ἡ ποίησις καί ἡ μουσική καλλιεργήθησαν ἐξ αὐτοῦ εἰς τήν Ἀρχαῖα Λυκία καί ἔδωσαν τόν 
πρῶτον καί ἄριστον κατά τήν ἀρχαϊκήν περίοδον ἀντιπρόσωπόν των. 

Βέλεσις

Ὁ Βέλεσις ἤ Βαλάσις ἤκμασε κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς Περσοκρατίας. Τό ὄνομα τοῦτο ἀπαντᾷ 
καί σήμερον παρά τοῖς Λυκίοις-Βαλάσης-Χατζῆ Παλάσης- τό οποῖον, ὑποστηρίζουν τινές ὅτι 
προῆλθεν ἀπό τό Βλάσιος, ἐνῶ ἀντιθέτως τό Βλάσης προῆλθε κατά συγκοπήν ἀπό τό Βαλάσης. 
Οὗτος ἦτο ὀνομαστός μάντις σπουδάσας μαντεῖαν εἰς Βαβυλῶνα, τό πνευματικόν κέντρον καί 
ἑστίαν τῆς μαντικῆς εἰς τήν ὁποίαν ὡς γνωστόν ἐπεδίδοντο καί οἱ Λύκιοι. Καταστάς ὁ Βέλεσις 
δεινός περί τήν μαντικήν τέχνην καί περιηγηθείς πλείστας χώρας τῆς Περσίας ἐκέρδισε πολλά. 
Εὐνοηθείς δέ ὑπό τῶν Περσῶν, διορίσθη σατράπης ἐν τῇ ἰδίᾳ του πατρίδι. Οὗτος φέρεται Βαβυ-
λώνιος, ἥτις πληροφορία δέν στηρίζεται ἐπί τῆς πραγματικότητος, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψει, ὅτι 
ξένοι διοικηταί δέν ἦρξαν τῆς Λυκίας εἰ μή ἐγχώριοι. Δέον δέ Πέρσαι ἄφηνον μέν τάς Ἑλληνι-
κάς πολιτείας νά αὐτοδιοικῶνται, ἐπεδίωκον ὅμως τήν διακυβέρνησιν αὐτῶν νά ἔχωσι πρόσωπα 
τῆς ἐμπιστοσύνης των. Ὁ Βέλεσις κερδίσας τήν ἐμπιστοσύνην τῶν Περσῶν, εἶχε τήν πολιτικήν 
εὐστροφίαν καί τά συμφέροντα τῆς πατρίδος του νά ἐξυπηρετῇ καί εἰς τούς Πέρσας νά εἶναι 
συμπαθής. 

Κυβερνίσκος

Ὁ ἐκ Λυκίας Κυβερνίσκος, υἱός τοῦ Σίκα, ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Ἡροδότου ἐκ τῶν ὑποναυάρ-
χων τοῦ Περσικοῦ στόλου, λαβών δέ μέρος ἐπί κεφαλῆς τῶν λυκιακῶν πλοίων εἰς τήν κατά τῆς 
Ἑλλάδος ἐκστρατείαν τοῦ Ξέρξου συνέβαλεν εἰς τήν ἐν Σαλαμῖνι νίκην τῶν Ἑλλήνων, προσχω-
ρήσας μετά τῶν Ἰώνων καί τῶν λοιπῶν ὑπό τούς Πέρσας Ἑλλήνων ἀρχηγῶν κατά τό κρισιμότε-
ρον τῆς ναυμαχίας σημεῖον εἰς τάς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου. Ἡ προσχώρησις αὕτη ἐπέφερε 
σύγχυσιν εἰς τήν Περσικήν παράταξιν καί τήν καταστροφήν τους. 

Περικλῆς ὁ Λαμύρων

Ἡ Λυκία ἦτο διῃρημένη εἰς αὐτονόμους πολιτείας, μία τῶν ὁποίων ἦτο καί ἡ τῶν Λαμύρων. 
Ταύτης ἄρχων φιλοπρόοδος διετέλεσε κατά τά μέσα τοῦ Ε΄ π. χ αἰῶνος ὁ Περικλῆς κατακοσμή-
σας, ὡς ὁ ὁμώνυμος καί σύγχρονός του τάς Ἀθήνας, τήν πόλιν τῶν Λαμύρων μέ λαμπρότατα 
καλλιτεχνικά μνημεῖα, κινοῦντα τόν θαυμασμόν τῶν ἀρχαιολόγων, οἱ ὁποῖοι ἀπεκάλυψαν τήν ἐκ 
σεισμῶν καταχωσθεῖσαν και ἐρειπιῶσαν πόλιν. 
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Μνησίμαχος

Ὁ Μνησίμαχος ὁ Φασηλίτης ὑπῆρξεν ἱστοριογράφος τοῦ Δ΄ π. χ αἰῶνος. Ἐπαι νεῖται ὑπό Στε-
φάνου Βυζαντίου. Ἔργον αὐτοῦ οὑδέν ἐσώθη, ἵνα κρίνωμεν τόν ἄνδρα, οὐδέ ἄλλος τις ἀνέφερε 
τι περί αὐτοῦ. 

Λάκριτος ὁ σοφιστής

Ὁ Λάκριτος, καταγόμενος ἐκ Φασήλιδος τῆς Λυκίας, ὑπῆρξεν ἐκ τῶν δοκιμωτέρων σοφιστῶν 
τοῦ Δ΄ π. χ αἰῶνος. Κατά τήν ἐποχήν ταύτην οἱ σοφισταί ἐθεωροῦντο διδάσκαλοι τῆς ρητορι-
κῆς-πολιτικῆς καί ἠθικῆς- καί ἐν γένει τῆς φιλοσοφίας, τῆς σοφιστικῆς οὔσης κατά τόν Φιλό-
στρατον, ρητορικῆς φιλοσοφούσης. Δέν εἶχεν ἐκπέσει ἀκόμα εἰς τήν συνείδησιν τοῦ λαοῦ ὡς 
τέχνης, πωλούσης τήν ἀνύπαρκτον σοφίαν ἀντί ἀργυρίου μέ φλυαρίας. Ὁ Λάκριτος, μαθητεύσας 
παρά τῷ Ἰσοκράτει, τῷ περιφήμῳ τῆς ἐποχῆς του ρητοροδιδασκάλῳ ὁμοῦ μέ ἄλλους συμπολίτας 
του ἐπί τῇ ἀληθεῖ γνώσει καί ἀρετῇ. Ἀν καί διεκρίθη ὡς καλός σοφιστής καί ἔγραψεν πολλά, 
οὐδέν τῶν ἔργων του περιεσώθη, ἀναφέρεται δέ ὑπό τοῦ Δημοσθένους εἰς τόν 35ον λόγον του. 

Διοσκουρίδης καί Νικόλαος

Οἱ δύο ἀδελφοί ἐκ Φασήλιδος Διοσκουρίδης καί Νικόλαος ὑπῆρξαν σύγχρονοι τοῦ περιφήμου 
τέκνου τῆς πατρίδος των Θεοδέκτου καί μαθηταί τοῦ Ἰσοκράτους κατά τόν Δ΄ αἰῶνος. Οὗτοι 
μετά τῶν ἄλλων ἐκ Φασήλιδος μαθητῶν ἐνημέρωσαν τόν Ἰσοκράτη περί τοῦ Κοινοῦ τῶν Λυ-
κίων, τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί ἀκμῆς τῆς ἰδιαιτέρας των πατρίδος, ὥστε νά γράψῃ ὅσα εὐφήμως 
ἀνέφερεν εἰς τόν Πανηγυρικόν του περί Λυκίων καί τῆς πολιτείας των ὁ σοφός ρήτωρ. Διά τούς 
ἀδελφούς φιλοσόφους μνημονεύει ὁ λεξικογράφος τοῦ Ι αἰῶνος Σουΐδας ὅτι: Ὁ μέν Διοσκου-
ρίδης ἐμελέτησε τόν Ὅμηρον οὐχί ὡς γραμματικός καί κριτικός τῶν ραψωδιῶν του, ἀλλ’ ἵνα 
ἀντλήσῃ διδάγματα ἐγκρατείας, ἠθικῆς καί συνέσεως. Ὁ δέ ἕτερος ἀδελφός Νικόλαος συνέγραψε 
ρητορικήν τέχνην καί λόγους διδακτικούς καί παραινετικούς κατ’ ἀπομίμησιν τοῦ διδασκάλου 
των Ἰσοκράτους μή περισψθέντας. Οἱ ἐκ Λυκίας σοφοί ἐθεράπευσαν τήν φιλοσοφίαν, διά νά 
μορφωθῶσι πρῶτον αὐτοί καί μορφώσουν τούς ἄλλους μέ τά διδάγματα τῆς ἀληθοῦς σοφίας καί 
ἀρετῆς. 

Θεοδέκτης

Τρία ὀνόματα κυριαρχοῦν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀρχαίας Λυκίας τά τοῦ Θεοδέκτου, τοῦ Ἀρι-
στάνδρου καί τοῦ Πρωτογένους. Ὁ Θεοδέκτης, ἐκλεκτόν τέκνον τῆς ἀριστοτόκου Φασήλιδος, 
ἔζησε κατά τόν Δ΄ π. χ αἰῶνα καί ἀνῆκεν εἰς πλουσιωτάτην καί ἀριστοκρατικήν οἰκογένειαν 
τῆς πατρίδος του. Ὑπήρξε φιλόσοφος ρήτωρ καί ποιητής συγχρόνως, διότι εἶχεν ὄχι μόνον τά 
πνευματικά προσόντα, ἀλλά καί τά ὑλικά μέσα ἄφθονα, διά νά μορφωθῇ τόσον πολυμερῶς καί 
νά καταστῇ ἐκ τῶν διακεκριμένων τῆς ἐποχῆς του σοφῶν. Ἐάν δέ ἐσώζοντο τά ἔργα του θά κατα-
λάμβανεν τιμητικωτέραν θέσιν είς τό πάνθεον τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων, ρητόρων καί ποιητῶν. 
Ὁ ἐπαινετός τῆς Λυκίας σοφός ὑπῆρξε σύν τοῖς ἄλλοις συνσπουδαστής ἤ μᾶλλον πνευματικός 
ἀδελφός καί φίλος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, διά τοῦτο ἐπικράνθη ὁ βασιλεύς, ὅταν ἔμαθε τόν 
θάνατον τοῦ Θεοδέκτου, ἐπισυμβάντα εἰς Ἀθήνας ἕν ἔτος περίπου πρό τῆς διά Λυκίας πορείας 
καί ἐπισκέψεως τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰς Φασήλιδα. 

Ὁ Φασηλίτης σοφός ἐμαθήτευσε παρά τοῖς ἀρίστοις τῆς ἐποχῆς του σοφοῖς. Πλάτωνος, Ἀρι-
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στοτέλους καί Ἰσοκράτει, διακριθείς εἰς τάς σοβαράς σπουδάς καί μελέτας του. Παρά τῷ Πλάτω-
νι ἐδιδάχθη τήν φιλοσοφίαν καί ἔγραψεν τήν Ἀπολογίαν τοῦ Σωκράτους, ἐπαινεθεῖσαν ὑπό τῶν 
ἀρχαίων. Εἰς τι δέ ἀπόσπασμα περισωθέν, ὅπου ὁμιλεῖ περί τῆς θείας Προνοίας, ἀποδεικνύεται 
σωκρατικός φιλόσοφος ἄξιος τῶν μεγάλων διδασκάλων του. Παρά τῷ Ἀριστοτέλει ἐμαθήτευσεν, 
ὅτι τήν ρητορικήν ἐδίδασκε κατά τήν πρώτην ἐν Ἀθήναις διαμονήν του, ὁπότε κατέπληξεν ὁ μα-
θητής τόν μέγαν διδάσκαλόν του, μέ τήν χάριν τοῦ λόγου, τήν διαυγήν ἀντίληψιν καί τήν μεγάλην 
στωμυλίαν καί εὐφράδειαν. Διά τοῦτο ὁ Ἀριστοτέλης, τιμῶν τόν μαθητήν διά τά προσόντα του 
ὡς μεγάλης ὁλκῆς ρήτορα, διακρινόμενον πρό παντός διά τόν τάλαντον τοῦ λόγου, ἀφιέρωσεν εἰς 
αὐτόν τό πρῶτον ρητορικόν ἔργον του μέ τήν ἐπιγραφήν Θεοδέκτεια, διά νά τιμήσῃ τήν μεγάλην 
ἀξίαν καί τήν μνήμην τοῦ προώρος θανόντος Θεοδέκτου. 

Ὁ ἔξοχος τοῦ λόγου χειριστής καί τῶν ἀξίων ἐγκωμιαστής ἐκλήθῃ τῷ 350 ὑπό τῆς Ἀρτεμιαίας, 
βασιλίσσης τῆς γείτονος Καρίας καί ἀπήγγειλε σποῦδαῖον λόγον εἰς τόν τάφον τοῦ Μαυσωλείου, 
δι΄ ὅν ἐτιμήθη ὑπό τῆς ἡγεμόνιδος καί διεφημίσθη μεγάλως. Ἔγραψε ρητορικήν τέχνην μή περι-
σωθεῖσαν. 

Ὁ Θεοδέκτης ὑπερεῖχεν εἰς τήν διαλεκτικήν ἤτοι εἰς τήν τέχνην τοῦ ἐρωτᾶν καί ἀποκρίνεσθαι 
εὐστόχως καί καλῶς καί τούτο ὠφείλετο εἰς τήν ἔξοχον εὐστροφίαν τοῦ πνεύματος καί τήν σπα-
νίαν εὐφράδειάν του. Συνεμαθήτευσεν μέ τόν Χῖον Θεόπομπον, ρήτορα καί ἱστορικόν μεγάλης 
ἀξίας, παρά τῷ Ἰσοκράτει. Μέ τόν συμμαθητήν του καί φίλον του ἔλαβε μέρος εἰς τόν ρητορικόν 
ἀγῶνα, ὅστις ἐγένετο πρός τιμήν τοῦ ἀποθανόντος Μαυσώλου, βασιλέως τῆς Καρίας, ἐκ μέρους 
τῆς συζύγου του Ἀρτεμισίας. Εἰς τόν ἀγῶνα νίκησαν ἀμφότεροι οἱ φίλοι, ἰσχυρούς ἀντιπάλους 
λαβόντες τό ἐπινίκιον βραβεῖον. 

Ἐκεῖ ὅμως ὅπου διεκρίθη περισσότερον ὁ ἐκ Λυκίας περιφανής σοφός ἦτο ἡ ποίησις. Μετά 
τήν λαμπράν τριάδαν τῶν μεγάλων τραγωδῶν ἔρχεται ἡ σειρά τοῦ ποιητικοῦ Πηγάσου, τοῦ Θε-
οδέκτου, οὕτινος τό ποιητικόν ἄστρον ἔλαμψεν εἰς τόν πνευματικόν ὁρίζοντα τῆς Ἑλλάδας κατά 
τούς χρόνους τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Ἀλεξάνδρου. 

Ὁ Θεοδέκτης ἔγραψε πεντήκοντα δύο τραγωδίας καί ἔλαβε μέρος εἰς δέκα τρεῖς ποιητικούς 
ἀγῶνας, στεφανωθείς ὁκτάκις, ὡς μνημονεύοντας ἐν τῷ ἐπιτυμβρίῳ ἐπιγράμματι ἐπί τοῦ ἐπί τῆς 
Ἱερᾶς Ὁδοῦ μεγαλοπρεποῦς τάφου του. Τά ἔργα τοῦ ποιητοῦ χαρακτηρίζουν ποιητική χάρις καί 
ἔξαρσις μέ στομφῶδες ρητορικόν ὕφος. Ἐκ τῶν τραγωδιῶν τοῦ Θεοδέκτου, ὁ διδάσκαλός του 
Ἀριστοτέλης, δανείζεται πλεῖστα παραδείγματα, χαρακτηρίζοντα τήν δεξιότητα τοῦ ποιητοῦ καί 
τήν λεπτότητα τοῦ πνεύματος, ἅμα δέ δηλωτικά τῆς μεγάλης του ἀξίας ὡς ποιητοῦ, φιλοσό-
φου, ρήτορος, ἀναγνωριζόμενος μέ τόν ἐπισημότερον τρόπον ἀπό τόν μεγαλύτερον σοφόν τῶν 
αἰώνων, τόν Ἀριστοτέλην. Ἐκ τῶν τραγωδιῶν του ἀποσπάσματα τινά καί ἐπιγραφαί ἐσώθησαν 
καί πρό τινος ἐν παπύροις τῆς Αἰγύπτου μέρη τινά τοῦ Βελλεροφῶντος. Ὑπάρχει ἐλπίς νά ὁλο-
κληρωθῇ τό ἔργον, διότι τά ἔργα τοῦ ποιητοῦ ἦσαν ἐκ τῶν προσφιλῶν ἀναγνωσμάτων τῶν Ἀλε-
ξανδρινῶν. Πάπυροι εὑρίσκονται ἑκάστοτε καί ὑπάρχουν καί πολλοί ἐν Αἰγύπτῳ, διότι οἱ πτωχοί 
ἐταρίχευον τότε διά τοιούτων μεταχειρισμένων περιτυλιγμάτων τούς νεκρούς των καί ἔθαβον 
αὐτούς ἐν τῇ ἐρήμῳ. Οἱ Βεδουΐνοι, γνωρίζοντας τήν ζήτησιν τῶν παπύρων, περιέρχονται τήν 
ἔρημον, ἐρευνῶσι τήν ἄμμον καί εὑρίσκοντες τάς μούμιας ἀφαιροῦν τούς παπύρους, τούς ὁποί-
ους πωλοῦν κυρίως εἰς τούς παντοπώλας καί μικροπωλητάς Ἕλληνας τῶν χωρίων τῆς Αἰγύπτου. 
Οὗτοι δέ πωλοῦν αὐτούς εἰς ἄλλους ἐπιχειρηματίας ἤ εἰς ἀπεσταλμένους εἰδικῶν ἑταιρειῶν καί 
μουσείων τῆς Ευρώπης καί Ἀμερικῆς τά ὁποῖα φιλοτιμοῦνται νά καταρτίσωσιν ἀρίστας συλλο-
γάς παπύρων. 

Ὁ Θεοδέκτης διαμένων ἐν Ἀθήναις διασκέδαζε συχνά μετά τῶν φίλων του εἰς τά συνήθη τῆς 
ἐποχῆς του συμπόσια. Εἰς αὐτά ἐτελοῦντο ἑστιάσεις δαπανηραί μετά ποτοῦ, χορῶν, ἀσμάτων καί 
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ποικίλων ἀκροαμάτων καί θεαμάτων, ἵνα συνεορτάσουν μετά φίλων καί ὁμοτέχνων εὐχάριστα 
συμβάντα τῆς ζωῆς των ἤ τῆς οἰκογενείας των. Δέν ἔλειπον κατά τά συμπόσια καί τά ἀστεῖα, αἱ 
εὐτραπελίαι, αἱ ἀπαγγελίαι καί αἱ φιλοσοφικαί συζητήσεις πρός θυμηδίαν καύ ψυχαγωγίαν τῶν 
συμποτῶν. Δέν ἔλειπον ἐπίσης αἱ ὑπερβολαί καί τά ἔκτροπα, ἀποτελέσματα ἀκράτου οἰνοπο-
σίας κατά τούς χρόνους ἰδίᾳ τῆς Ἀλεξανδρινῆς ἐποχῆς. Εἰς ἕν τοιοῦτον συμπόσιον, δοθέν ὑπό 
τοῦ Θεοδέκτου εἰς τούς ἐν Ἀθήναις φίλους του ἐπί τῇ νίκῃ του εἰς ποιητικόν ἀγῶνα, ἔπεσεν ὁ 
ποιητής θῦμα τῆς ὑπερμέτρου οἰνοποσίας. Διά τοῦτο καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὅταν ἐπισκέφθη 
τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα τοῦ φίλου του Θεοδέκτου, τήν Φάσηλιν τῆς Λυκίας, ἐστεφανωμένος- ὡς 
συνήθιζον εἰς τά συμπόσια-μετέβη εἰς τήν ἀγοράν τῆς πόλεως, ἵνα στεφανώσῃ τόν ἀνδριάντα τοῦ 
φίλου του ποιητοῦ. Ὁ Θεοδέκτης ἐτάφη εἰς Ἀθήνας εἰς μεγαλοπρεπῆ τάφον ἐπί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ 
τῷ 335 π. χ ὅπου ἔμμετρον ἐπίγραμμα ἐπαινεῖ τάς ποιητικάς του νίκας. Καί οἱ συμπολῖται του 
Φασηλῖται ἐτίμησαν αὐτόν στήσαντες εἰς τήν ἀγοράν τῆς γενετείρας του εὐθύς μετά τόν θάνατόν 
τοῦ ποιητοῦ. 

Θεοδέκτης ὁ νεώτερος

Ὁ Θεοδέκτης ὁ νεώτερος ἦν ὁμώνυμος τῷ πατρί καί ὁμότεχνος. Φαίνεται, ὅτι ἐκέκτητο μεγά-
λην περιουσίαν, ἡ ὁποία ἐπέτρεψε εἰς τόν πατέραν καί υἱόν νά πλουτήσωσι τό πνεῦμα αὐτῶν καί 
νά καταστῶσι περυώνυμον τῆς ἐποχῆς των ρήτορες, φιλόσοφοι καί ποιηταί. Διά τόν υἱόν λέγεται, 
ὅτι ἦτο ἐφάμιλλος τοῦ πατρός εἰς τήν ποίησιν, συγγραφείς δραμάτων, τά ὁποῖα ἐπαίζοντο καί 
ἔθελγον τούς φίλους τῆς ποιήσεως, αἱ ὁποῖαι κατά τήν ἐποχήν των εὕρισκον εἰς τό θέατρον τήν 
δροσόλιστον πνοήν τοῦ πνεύματος. Οἱ Θεοδέκται καί οἱ διακριθέντες μετά τόν Πελοποννησιακόν 
πόλεμον ποιηταί ἠκολούθουν βεβαίως τόν αὐτόν τεχνικόν τύπον τῶν μεγάλων προκατόχων των, 
κατά τήν ἔμπνευσιν ὅμως καί τἆλλα προτερήματα εἶχεν ἕκαστος τήν ἰδίαν αὐτοῦ ἀτομικότητα. 
Ἐπειδή δέ ἡ τραγωδία καθοδήγει τό δημόσιον πνεῦμα, ἀνατρέφουσα τόν λαόν μέ τάς ὑψίστας 
θρησκευτικάς, ἠθικάς καί πολιτικάς ἀρχάς, ὁ Ἀλέξανδρος, οἱ Διάδοχοι καί οἱ Ἐπίγονοι ἀνήγει-
ραν πολλαχοῦ θέατρα, ἔνθα μεγαλοπρεπῶς ἐδιδάσκοντο τας ἀρχᾶς, τά ἀριστουργήματα καί τῶν 
δοκίμων τραγωδιῶν προϊόντα, μεταξύ τῶν ὁποίων εἰς πρώτην σειράν τά ἔργα πατρός καί υἱοῦ 
Θεοδέκτου. 

Ἀρίστανδρος ὁ Τελμησσεύς

Ὁ ἐκ Τελμησσοῦ τῆς Λυκίας περίφημος μάντις καί φιλόσοφος Ἀρίστανδρος ὑπῆρξε σύγχρο-
νος τοῦ Φιλίππου καί Ἀλεξάνδρου καί φίλος αὐτῶν. Ὁ Ἀρίστανδρος φαίνεται ὅτι διέτρεψεν ἐν τῇ 
αὐλῇ τοῦ Φιλίππου βασιλέως τῆς Μακεδονίας εἰς τάς αὐλάς τῶν βασιλέων τῆς Μακεδονίας καί 
τῶν τυράννων τῆς Θεσσαλίας καί Σικελίας μετέβαινον οἱ ποιηταί, μάντες, ἰατροί, καλλιτέχναι καί 
διασκέδαζον τούς βασιλεῖς εἰς τά παρατιθέμενα συμπόσια μέ τάς συζητήσεις καί τήν σοφία των. 

Ὁ Ἀρίστανδρος, ὀνομαστός τῆς ἐποχῆς του μάντις καί φιλόσοφος, μετέβη εἰς Μακεδονίαν, 
εἴτε διά νά παραστῇ εἰς τούς γάμους τοῦ Φιλίππου, εἴτε προσκληθείς ὑπ’ αὐτοῦ, διά νά ἐξηγήση 
τά ὄνειρα τῶν νεονύμφων βασιλέων, τά ὁποῖα εἶδον τάς πρῶτας νύκτας τοῦ γάμου των. 

Ἡ Ὀλυμπιάς εἶδε τήν πρώτη βραδυά πώς ἔπεσε βροντή καί κεραυνός εἰς τήν κοιλίαν της, αἱ δέ 
φλόγες τῆς παρακληθείσης πυρᾶς ἐσκορπίσθησαν καθ΄ ὅλας τάς διευθύνσεις καί κατόπιν ἔσβη-
σαν. Ὁ Φίλιππος εἶδεν ὀλίγας ἡμέρας μετά τόν γάμον, ὅτι ἐσφράγισε τήν κοιλίαν τῆς Ὀλυμπιάδος 
μέ σφραγίδα γεγλυμμένην λέοντα. Τό ὄνειρο τοῦ Φιλίππου ἡρμήνευσεν ὁ Ἀρίστανδρος ο Τελμησ-
σεύς, ὅτι ἡ Ὀλυμπιάς τυγχάνει ἔγκυος, ἀφοῦ τά κενά δοχεῖα δέν σφραγίζονται καί ὅτι θά ἐγέννα 
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παιδί λεοντόθυμον καί γενναῖον, τό ὁποῖον, ὡς ἐφανέρωνε τό ὄνειρο τῆς μητρός του, θά κατέκτα 
τόν κόσμον. Τά ὄνειρα ἐπηλήθευσαν κατά τήν ἑρμηνείαν τοῦ Ἀριστάνδρου, ὅστις ἀπελάμβανε 
μεγάλης ἐκτιμήσεως καί πίστεως, ἀπό τόν πατέρα Φίλιππον καί τόν υἱόν Ἀλέξανδρον. Τοῦτον ὁ 
Ἀλέξανδρος πρό τῆς μεγάλης εἰς Ἀσίαν ἐκστρατείας ἐκάλεσε παρ’ ἑαυτῷ, ἵνα τῷ ἐξηγῇ τά ὄνειρά 
του, εἰς τά ὁποῖα ἀπέδιδε προσοχήν καί σημασίαν ὅπως οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς του. Οὕτω, μετά 
τό συνέδριον τῆς Κορίνθου, ὅπου ἀνεκηρύχθη στρατηγός- αὐτοκράτωρ ὁ Ἀλέξανδρος καί ἀπε-
φασίσθη ἡ κατά τῶν Περσῶν ἐκστρατεία, ὁ Ἀλέξανδρος ἐπεσκέφθη τό Μαντεῖον τῶν Δελφῶν, 
ὅπου ἤκουσεν ἀπό τό στόμα τῆς Πυθίας τά ἐνθαρρυντικά λόγια «ἀνίκητος ἔσει, ὦ παῖ». Κατόπιν 
ἐπισκέφθη τά λείβηθρα, πόλιν τῆς Μακεδονίας παρά τάς ὑπωρείας τοῦ Ὀλύμπου, ὅπου ὁ τάφος 
καί τό ξόανον ἐκ ξύλου κυπαρίσσου τοῦ Ὀρφέως ἐν τῷ Ἱερῷ. Τοῦτο κατά τήν ἐπίσκεψιν ἔχυσεν 
ἱδρῶτα πολύν, ὅπερ φαινόμενον καταθορύβησε τόν Ἀλέξανδρον. Ὁ Ἀρίστανδρος καθησύχασε 
τόν βασιλέαν, ἐξηγήσας τό φαινόμενον, ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος θά κατορθώσῃ πράγματα περιφανῆ καί 
θά κάμνη τούς ποιητάς καί τούς μουσικούς νά ἱδρώσωσιν πολύ διά νά τα ἐξυμνήσουν. Λίαν εὔ-
στοχος ἐξήγησις ἔδωσε χάρις εἰς τήν διαυγῆ ἀντίληψιν καί τόν φιλοσοφημένον πρακτικόν νοῦν. 

Κατά τήν πορείαν τοῦ Ἀλεξάνδρου διά Λυκίας, ἀκολουθοῦντος τόν ροῦν τοῦ Ξάνθου ποταμοῦ, 
ἐξεχείλισεν ἡ πηγή παρά τήν πόλιν Ξάνθον καί ἐξετινάχθη ἀπό τά βάθη της φύλλον ἐκ χαλκοῦ 
μέ ἀρχαϊκά γράμματα, τά ὁποῖα κατά τόν Ἀρίστανδρον ἐσήμαινον, ὅτι ἡ ἐξουσία τῶν Περσῶν θά 
καταλυθῇ ὑπό τοῦ βασιλέως τῶν Ἑλλήνων. Ὅτε πάλιν ὁ Ἀλέξανδρος ἔλυσε τόν Γόρδιον δεσμόν 
διά τοῦ ξίφους καί ἐπακολούθησεν τήν νύκτα ἐκείνην ραγδαῖαι βροχαί μετ΄ ἀστραπῶν καί βρο-
ντῶν, ὁ Ἀρίστανδρος ἔδωκε τήν ἑρμηνείαν, ὅτι προσυπέγραψε ὁ Ζεύς τήν κοσμοκρατορίαν του. 

Κατά τήν πολιορκίαν τῆς Τύρου ὁ Ἀλέξανδρος εἶδεν ἐν ὀνείρῳ Σάτυρον παίζοντα μαζί του, 
ἐνῶ δέ ἐπήγαινε νά τόν συλλάβη, αὐτός ἔφευγε, ἀλλά τέλος ἔπεσεν εἰς χεῖρας τοῦ Ἀλεξάνδρου. 
Τό ὄνειρο τοῦτο ἐφανέρωνε κατά τόν Ἀρίστανδρον Σά-Τύρος (Σάτυρος). Παρατηρῶν τά ση-
μεῖα κατά τήν Λυκίαν ὁ μάντης Ἀρίστανδρος εἶπεν εἰς τούς παρευρεθέντας, ὅτι ἡ πόλις Τύρος 
ἀφεύκτως θά κυριευθῇ αὐτόν τόν μῆνα. Ἡ ἑρμηνεία προεκάλεσεν ὡς ἑπόμενον τούς γέλωτας 
καί εἰρωνίας των, διότι ἦτο ἡ τελευταία ἡμέρα του μηνός. Ὁ Ἀλέξανδρος ὅμως εἶχεν ἀπόλυτον 
πίστιν εἰς τόν Ἀρίστανδρον, τόν ὁποῖον εἶδε πολύ ἐστενοχωρημένον καί ἐνδιαφερόμενος διά τήν 
ἐπαλήθευσιν τῶν μαντευμάτων, διέταξε εὐθύς μετά τήν θυσίαν γενικήν ἔφοδον κατά τῶν τειχῶν, 
ἡ ὁποία ἐπέφερε τήν ἅλωσιν τῆς Τύρου, τήν ἡμέραν ἐκείνην. Ἡ ἐπαλήθευσις τῆς ἑρμηνείας ἐκεί-
νης, ἐνίσχυσε τήν ὑπόληψιν τοῦ μάντεως παρά τοῦ Ἀλεξάνδρου καί ἐξήγειρε τόν θαυμασμόν καί 
τήν ἐκτίμησιν καί τῶν πλέον ὀλιγοπίστων. Καί κατά τήν πολιορκίαν τῆς Γάζης ἔπεσεν ἐπί τοῦ 
ὥμου τοῦ Ἀλεξάνδρου βέλος, τό ὁποῖον ἄφησεν ἀπό ὑψηλά πτηνόν τι. Τοῦτον καθῆσαν ἐπί μιᾶς 
τῶν πολιορκητικῶν μηχανῶν περιτυλείχθη εἴς πλέγμα ἐκ νευροῦ, ἀπό αὐτά που χρησιμεύουν διά 
τάς στροφάς τῶν σχοινίων. Τούτω ὁ Ἀρίστανδρος ἑρμήνευσεν ὡς καλόν σημεῖον τῶν θεῶν διά 
τήν ἅλωσιν τῆς πόλεως, ὅπερ καί ἐπαληθεύθη. 

Ὅτε ἐπεσκέφθη τήν Αἴγυπτον ὁ Ἀλέξανδρος καί ἔλαβε τήν ἀπόφασιν νά κτίσῃ τήν φερώνυ-
μον του πόλιν. Τήν νύκταν ἐκείνην εἶδε παράδοξον ὄνειρο. Εἶδεν ἐμπρός του ἄνδρα μέ σεβαστῆ 
φυσιογνωμίαν νά τῷ λέγη τούς ὁμηρικούς στίχους: 

Κάποιο νησί στή θάλασσα εἶναι τήν κυματοῦσα
Φάρο τό λέν καί στέκεται στό φρύδι τῆς Αἰγύπτου. 

Ὁ Ἀλέξανδρος πού τόν Ὅμηρον καί Εὐριπίδη εἶχεν ἀχώριστους συμβούλους καί ἐμπνευστές 
του διέταξε τούς ἀρχιτέκτονας νά συμπεριλάβουν εἰς τα σχέδια τῆς πόλεως καί τό νησί Φάρον καί 
τήν περίμετρον τοῦ σχεδίου νά σημειώσουν μέ ἄλευρα ἀντί μέ λευκόν χῶμα. Μετά τήν χάραξιν 
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κατέβαινον σμήνη παντός εἴδους πτηνῶν ἀπό τόν ποταμόν καί τήν λίμνην καί δέν ἀφῆκαν ἴχνος 
ἀλεύρου. Τό φαινόμενον τοῦτο ἐτάραξε τόν Ἀλέξανδρον τόν ὁποῖον καθησύχασεν ὁ Ἀρίσταν-
δρος καί τόν ἱκανοποίησε μέ τήν ἐξήγησιν του, ὅτι ἡ πόλις πού θά ἱδρύετο θά ἔφθανε εἰς μέγαν 
πλοῦτον καί ἀκμήν ἐκ τῆς ὁποίας πολύς κόσμος θά ἔξη, ὅπερ καί συνέβη. 

Ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτε ὥδευεν πρός συνάντησιν τοῦ Δαρείου, διά νά δώσῃ τό τελειωτικόν κτύπη-
μα ἐν μηνί Βοηδρομιῶνι καί ἐνῶ ἤρχιζον τά ἐν Ἀθήναις Ἐλευσίνια μυστήρια, ἐγένετο ἔκλειψις 
σελήνης. Τήν δωδεκάτην νύκτα μετά τήν ἔκλειψιν ἔφθασαν τά στρατεύματα ἀπέναντι ἀλλήλων 
εἰς τά Γαυγάμηλα. Ὁ μέν Δαρεῖος διετήρει ὡπλισμένας τάς δυνάμεις του, περιερχόμενος μέ φῶτα 
τάς τάξεις, ὁ δέ Ἀλέξανδρος ἐνῶ ἀνεπαύοντο οἱ Μακεδόνες, ἔμεινε μέ τόν μάντην Ἀρίστανδρον 
ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς του, τελῶν κάποια ἀπόρρητα ἱερουργήματα καί θυσιάζων εἰς τόν Φοίβον, 
φορῶν τόν μανδύαν, ἔργον τοῦ παλακοῦ Ἑλικῶνος καί δῶρον τῶν Ροδίων. Τότε παρουσιάσθη ὁ 
γέρων στρατηγός Παρμενίων μέ τούς ἄλλους ἐμπίστους τοῦ Ἀλεξάνδρου θορυβηθείς ἀπό τά φῶτα 
τοῦ ἐχθρικοῦ στρατοπέδου καί καταπληγείς ἀπό τήν ὀχλοβοήν τοῦ στρατοῦ, ὡσάν ἀπό πέλαγος 
ἀτέλειωτον προερχόμενον, συνέστησεν εἰς τόν Ἀλέξανδρον νά ἐπιτεθῶσιν κατά τοῦ ἐχθροῦ τήν 
νύκταν ἐκείνην. Τότε ὁ Ἀλέξανδρος ἔδωσε εἰς τόν Παρμενίωνα τήν περίφημον ἀπάντησιν: «δέν 
κλέπτω τήν νίκην». Ἀφοῦ ἐτελείωσε τήν ἱεροτελεστεία καί ἔλαβε τήν διαβεβαίωσιν τῆς νίκης ἀπό 
τόν ἀψευδῆ καί ἀξιόπιστον μάντην του Ἀρίστανδρον, εἰσῆλθεν εἰς τήν σκηνήν του ἥσυχος καί 
βέβαιος περί τῆς νίκης, ἐκοιμήθη βαρύτατον ὕπνον πέραν τῆς συνήθους ὥρας, ὡσάν νά ἐκοιμᾶτο 
τόν ὕπνον τοῦ νικητοῦ καί νά μήν ἐπρόκειτο νά δώσῃ τήν κροσιμωτέραν τῶν μαχῶν του. 

Παραστάτης τοῦ Ἀλέξανδρου ἐπί λευκοῦ ἵππου κατά τήν μάχην ἦτο ὁ Ἀρίστανδος φορῶν 
λευκήν χλαῖναν καί χρυσοῦν στέφανον. Ὁ μάντις παρατηρήσας ὁλίγον πρό τῆς μάχης ἀετόν, 
ἱπτάμενον ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς του καί φερόμενον μέ τό πέταγμά του εὐθέως κατά τῶν ἐχθρῶν, 
διελάλησε τοῦτο ὡς καλόν οἰωνόν. Ἡ ἐξήγησις τοῦ φαινομένου ἔδωσε θάρρος καί μένος πολε-
μικόν εἰς τούς περί τόν Ἀλέξανδρον, ἐφορμῶντας ἀκαθέκτως κατά τῶν ἐχθρῶν ὥστε νά φαίνεται 
ἡ φάλαγξ ὡς κυματίζουσα. Ἡ ὁρμή αὕτη ἔδωκε τήν νίκην τῶν Γαυγαμήλων εἰς τόν Ἀλέξανδρον. 

Ὅλα τἀνωτέρω δεικνύουν πόσης μεγάλης ἀξίας μάντης ἦτο ὁ Ἀρίστανδρος, πόσον μεγάλην 
ἐμπιστοσύνην εἶχεν εἰς αὐτόν ὁ Ἀλέξανδρος, ὥστε νά τόν ἔχῃ ὁμοτράπεζον, σύμβουλον καί πα-
ραστάτην εἰς τάς κρισιμωτέρας στιγμάς τῆς ζωῆς του καί νά πιστεύῃ ἀκραδάντος πᾶσαν τῶν 
σημείων καί τῶν ὀνείρων ἐξήγησιν. Καί ἦτο ἑπόμενον διότι ὁ Ἀρίστανδρος δέν ἠτο τυχαῖος καί 
κοινός μάντις, οὐδέ ἄμοιρος παιδείας. ἦτο φιλόσοφος, ἐψυχολόγει τόν καθένα καί ἔδιδε τήν κα-
τάλληλον ἀπάντησιν εἰς τήν κατάλληλον ὥραν. Ἐγνώριζε νά ἐκτιμᾶ τάς περιστάσεις καί τά ἄτο-
μα καί νά προσαρμόζεται καταλλήλως, εἶχεν μεγάλην ἀντίληψιν καί κρίσιν που συνοδεύετο ἀπό 
ἐπιβλητικόν παράστημα. Ἐξεμεταλλεύετο τας ἀδυναμίας τῶν ἀνθρώπων, ὅπως τοῦ Ἀλεξάνδρου 
τήν μυστικοπάθειαν, ἐνεβάθυνεν εἰς τά ἄδυτα τῆς ψυχῆς των καί κατεῖχεν ὅλα τά ἠθικά, πολιτικά, 
κοινωνικά καί βιοτικά ζητήματα τῆς ἐποχῆς του. Τοιαῦτα προσόντα ἦτο ἀδύνατον νά διαφύγουν 
τήν διορατικότητα καί ἀντίληψιν τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί να τιμηθῇ προσηκόντως παρ’ 
αὐτοῦ. 

Ὁ ἐπιφανής μάντις Ἀρίστανδρος ἔγραψε καθώς ἀναφέρουν ὁ Λουκιανός καί ὁ Πλίνιος περί 
διοσημιῶν ἤτοι περί παντός σημείου ἐξ οὐρανοῦ προερχομένου, ὡς αἱ ἐκλείψεις τοῦ ἡλίου καί 
τῆς σελήνης, οἱ διάττοντες ἀστέρες, αἱ ἀστραπαί, βρονταί, κεραυνοί, πτώσεις μετεωρολίθων, σει-
σμοί, παράκαιρος χειμών κ. ἀ. Ἐπαινεῖται πολύ ὅχι μόνον ὡς ἄριστος οἰωνοσκόπος, ὀνειροκρίτης 
καί μάντις ἀλλά καί ὡς πολύτιμος σύμβουλος τοῦ μεγάλου στρατηλάτου ὑπό τοῦ Πλουτάρχου, 
Ἀρριανοῦ καί Λουκιανοῦ. Ἐπέζησε τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἐπέστρεψε εἰς τήν πατρίδα του Τελμησσόν, 
διηγούμενος εἰς τούς νέους ὅσα θαυμαστά ἔζησεν εἰς τό πλευρόν τοῦ Μεγάλου Βασιλέως. 
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Φαρνούχης

Ὁ Φαρνούχης, γεννηθείς ἐν Λυκία, ἐπεσκέφθη τήν Περσικήν αὐτοκρατορίαν καί ἐγνώρισε 
τά ἤθη καί ἔθιμα τῶν λαῶν καί τάς γλώσσας αὐτῶν. Διά τοὺτο, ὅταν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐπε-
σκέφθη τήν Λυκίαν τῷ 334 π. χ ἐξετίμησε τόν Φαρνούχην καί τόν προσέλαβε ὡς διερμηνέα, ὡς 
ἀναφέρει ὁ Ἀρριανός. Δια τήν εὐφυΐαν, ἀκριβολογίαν καί εὐθυκρισίαν του περιέλαβε τόν Φαρ-
νούχην μέ ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην καί ἀγάπη καί εἰς πολλάς περιστάσεις ἔδειξε τήν πρός αὐτόν 
εὐνοιά του. 

Πρωτογένης

Ὁ Πρωτογένης ὅπως ἀπέδειξε ἡ νεωτέρα ἔρευνα, ἐγεννήθη ἐν Ξάνθῳ τῆς Λυκίας ἐνῷ κατ΄ 
ἄλλους εἰς Καῦνον τῆς Καρίας, ἤκμασε κατά τούς χρόνους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τῶν 
διαδόχων, ὁπότε ἡ τέχνη καί τλα γράμματα ἔφθασαν ἐν Λυκία εἰς τό ἀπόγειον τῆς ἀκμῆς των. 
Ὁ Πρωτογένης ἔκαμε πολλά ἔργα, τά ὁποῖα τόν θέτουν εἰς τήν πρώτην σειράν τῶν περήφημων 
καλλιτεχνῶν, διακριθείς ὡς ζωγράφος, γλύπτης, χαλκοπλάστης. Δικά του καλλιτεχνήματα ζωγρα-
φικῆς ἀναφέρονται οἱ πίνακες: 1) Τοῦ Ἰάλυσου, ὁμωνύμου ἥρωος τῆς πόλεως τῆς Ρόδου. Διά τόν 
πίνακα τοῦτον εἰργάσθη ἑπτά ἔτη, κατ΄ἄλλους ἕνδεκα. Παρά τόν Ἰάλυσον εἰκονίζεται ἀσθμαίνων 
ὁ κυνηγετικός αὐτοῦ κύων. 2) Τῆς Κυδίππης μητρός τοῦ ἥρωος 3) Τοῦ Τληπολέμου, ἀρχηγοῦ τῶν 
Ροδίων κατά τῶν Τρώων καί οἰκιστήν ἄλλων πόλεων τῆς Ρόδου 4) Τοῦ ἀναπαυωμένου Σατύρου, 
στηριζομένου ἐπί στύλου καί κραδαίνων αὐλούς. 

Ὁ Πρωτογένης κατάγετο ἐκ πτωχοτάτης οἰκογενείας καί ἦταν αὐτοδίδακτος. Ἐργάστηκε εἰς 
τήν Ρόδον καί εἰς τήν Ἀθήνα. Τά ἔργα του συγκρίνονται μέ τοῦ συγχρόνου του καί ὁμοτέχνου του 
Ἀπελλοῦ. Περί τῶν δύο ἐξόχων καλλιτεχνῶν διηγοῦνται τό ἑξῆς φαιδρόν ἐπεισόδιον. Μεταβάς ὁ 
Ἀπελλῆς ἡμέρα τινά νά ἐπισκεφθῇ τόν Πρωτογένην ἐν Ρόδῳ, δέν εὗρεν αὐτόν κατ’ οἶκον. Ἀντί νά 
εἰπῃ τό ὄνομά του εἰς τήν γραῖαν ὑπηρέτριαν περιορίσθη νά σύρῃ λεπτοτάτην γραμμήν ἐπί ἐτοί-
μου πρός ζωγραφικήν πίνακος εἰς τό ἐργαστήριον τοῦ συναδέλφου του. Ὁ Πρωτογένης ἐπιστρέ-
ψας ἀνεγνώρισε οἰκίας ποῖος ἦτο ὁ ἐπισκέπτης καί σύρας παραπλεύρως λεπτοτέραν γραμμήν καί 
ἐξῆλθε καί πάλιν. Μετ΄ὁλίγον ἐπανελθῶν ὁ Ἀπελλῆς ἔσυρε μεταξύ τῶν δύο ἄλλων λεπτοτέραν 
γραμμήν, ἥν ἰδών ὁ Πρωτογένης ὡμολόγησε τόν ἑαυτόν του νικημένον. Ἐκεῖ ὁ Ἀπελλῆς εἶδε 
τήν εἰκόνα τοῦ Πρωτογένους, τήν παριστάνουσαν τόν ἥρωα τῆς Ρόδου Ἰάλυσον πρό τῆς ὁποίας 
ἔμεινεν ἄναυδος διά τήν ἔξοχον τέχνην τοῦ συναδέλφου, τόν ὁποῖον ὡμολόγησεν ἰσαξιόν του. Ὁ 
Απελλῆς τοῦτον μόνον τό ἐλάττωμα ἐπέρριπτεν εἰς τόν Πρωτογένην, τήν ὑπερβολικήν ἐπεξερ-
γασίαν τῆς εἰκόνος, ἡ ὁποία κατέστρεψε τήν δροσερότητα καί τό αὐθόρμητον, τήν ἀφέλειαν καί 
χάριν, τά ὁποῖα ἐγνώριζε νά ἀποδίδῃ ὁ Ἀπελλῆς, ἀφήνων ἐγκαίρως τόν χρωστῆρα, ἐνῶ ὁ Πρωτο-
γένης «ἐκούραζε» τήν εἰκόνα κατά τήν σημερινήν καλλιτεχνικήν ἔκφρασιν. 

Τληπόλεμος Ὀλυμπιονίκης

Οἱ Λύκιοι ἔδρεψαν καί κότινον ἐξ Ὀλυμπίας. Καί ἦτο ἑπόμενον νά συμβῇ τοῦτο διότι ἔδωκαν 
τήν προσήκουσαν σημασίαν εἰς τήν σωματικήν ἀγωγήν, ἱδρύσαντες στάδια εἰς πολλάς αὐτῶν πό-
λεις, ὅπου ἡ νεότης μέ τά ἀγωνίσματα ἐσμίλευε πάγκαλον σῶμα, προπονεῖτο διά νά λάβῃ μέρος 
εἰς τούς Πανελληνίους ἀγῶνας, , ὅπου διεφαίνετο ἡ ἄσκησις τῶν νέων πρός τόνωσιν σώματος καί 
ψυχῆς. Βεβαίως πλῆθος θά ἦσαν αἱ ἐκ Λυκίας νικηταί εἰς τά Ὀλύμπια, Ἴσθμια, Νέμεα, Πύθια, 
ἀλλ’ ὁ χρόνος καί τά γραπτά μνημεῖα μόνον ἑνός νικητοῦ τό ὅνομα τοῦ Τληπολέμου ἐδιαφύλαξε. 
Τό ὄνομά του φανερώνει ότι ἀπό τάς Ροδιακάς πόλεις τῆς Λυκίας. 
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Ἀπολλόδοτος ὁ κιθαρωδός

Ἡ χώρα καί μάλιστα ἡ πόλις που ἐξέθρεψε τόν θεόν τῆς μουσικῆς καί ποιήσεως, Ξάνθος τῆς Λυ-
κίας, δέν ἦτο δυνατόν νά μήν καλλιεργῇ τά θεία ταῦτα δῶρα καί νά ὑστερῇ εἰς αὐτά. Τήν κιθάραν 
καί τήν Λύραν τήν ὁποίαν ἐδιδάσκοντο εἰς τά σχολεῖα οἱ ἐλληνόπαιδες καί τήν ὁποίαν ἐθεώρουν 
σύμβολον τῆς ἁρμονίας τοῦ κόσμου καί τῆς διαλλαγῆς τῶν θεῶν Ἀπόλλωνος καί Ἑρμοῦ μέ ἀνταλ-
λαγήν καί ἀμοιβαίων δώρων τοῦ πρώτου πρός τόν Ἑρμῇ τάς κλαπείσας ἀγελάδας καί τοῦ δευτέρου 
πρός τόν πρῶτον τῆς λύρας κατασκευασθεῖσαν τό πρῶτον ὑπό τοῦ Ἑρμοῦ ἔξ ὀστράκων χελώνης. 
Ὡς ἄριστος κιθαρωδός δέ μνημονεύεται ὁ ἐκ Ξάνθου υἱός τοῦ Δημία Ἀπολλόδοτος, ὁ ὁποῖος εἰς 
τάς πανηγύρεις τῶν Λυκίων μέ τά γλυκόλαλα ἄσματά του ἔτερπε καί συνήγειρε τούς ἑορταστάς. 

Δέξιππος ἰατρός

Ἡ Λυκία δέν ὑστέρησεν εἰς τήν λατρείαν τοῦ θεοῦ τῆς Ὑγείας Ἀσκληπιοῦ καί ἦτο ἐπόμενον 
μέ τόν πλοῦτον, τό ἄνθος τῆς εἰρήνης νά συμπορεύεται με τήν ὑγεία καί τό ἄνθος τῆς εὐζωίας. 
Θεραπευταί πολλοί ἀναδείχθησαν ἐν Λυκίᾳ, ἐξ ὧν μνημονεύεται ὁ ἐκ Λυκίας Δέξιππος ἤ Διώ-
ξιππος. Οὗτος, κατά τά δεδομένα ἀνῆκεν εἰς τήν Ἱπποκράτειον σχολήν ἡ δέ φήμη του ὡς καλοῦ 
ἰατροῦ ἐξῆλθε τῶν ὁρίων τῆς Λυκίας. Κληθείς ὁ Δέξιππος ὑπό τοῦ Ἑκατόμβου, βασιλέως τῆς γεί-
τονος Καρίας, πρός σωτηρίαν τῶν σοβαρῶς νοσούντων υἱῶν του καί ἐπιτυχών τήν ἴασιν αὐτῶν, 
διεφημίσθη διά τοῦτο καί ἐξετιμήθη προσηκόντος. Ὁ Δέξιππος ἔγραψε περί προγνώσεως εἰς δύο 
βιβλία, ἐγνώριζε τόν σκοπόν τῆς ἐπιγλωττίδος, ἔδιδε μεγάλην προσοχήν καί σημασίαν εἰς τήν 
δίαιταν καί εἰς τούς πυρέσσοντας ἀπέκλειε τήν στερεάν τροφήν. 

Διόφαντος ἰατρός

Καί ἄλλος Ἀσκληπιάδης ἐκ Λυκίας ἀναφέρεται εὐφήμως, σημεῖον μεγάλης ἐπιδόσεως εἰς τήν 
ἰατρείαν. Ὁ Διόφαντος, περίφημος ἰατρός τῆς ἐποχῆς του, ἤκμασε κατά τάς ἀρχάς τῆς Γ’ π. χ 
ἑκατονταετηρίδος, ὅτε ἡ Λυκία διετέλει ὑπό τόν Πτολεμαῖον τῆς Αἰγύπτου. Ἐκτιμηθείς μεγάλως 
ἐκλήθη εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ὅπου ἐνήσκησεν εἰς τήν πόλιν καί τήν αὐλήν τῶν Πτολεμαίων τήν 
ἰατρικήν, διακριθείς ὡς χειροῦργος ἰατρός ἰδιαιτέρως. 

Λυσίας ὁ Ροδιαπολίτης

Ὁ Λυσίας ἐγεννήθη ἐν Ροδιαπόλει τῆς Λυκίας τόν Γ΄π. χ αἰῶνα καί εἶχεν πλοῦτον πολύν. Δέν 
ἦτο ἄμοιρος παιδείας καί φύσει ἀγαθός διέθετεν τόν πλοῦτον αὐτοῦ εἰς ἀγαθοεργίας. Διά τήν 
μεγάλην καλωσύνην του ἐτιμᾶτο ἀπό τούς συμπολίτας του καί αὐτόν ἐξέλεξαν Πρόξενον παρά 
τῷ μαντείῳ τῶν Δελφῶν τῷ 242 π. χ. Ὁ εὐεργετικός Λύκιος ἐβοήθησεν καί τούς Ροδίους, δοκιμα-
σθέντας ἐκ σεισμῶν τῷ 227 π. χ οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν τήν Ρόδον καί ἀνέτρεψαν τόν κολοσσόν 
αὐτῆς. Οἱ σεισμοί οὗτοι ἔπληξαν καί τάς Λυκιακάς πόλεις, τάς ὁποίας ἀφειδῶς ἐβοήθησεν. 

Ὀπταμόας

Ὁ Ὀπταμόας διετέλεσεν ἄρχων τῆς πατρίδος του Ροδιαπόλεως τῆς Λυκίας καί εὐεργέτης 
αὐτῆς. Ἡ πατρίς του εὐγνωμονοῦσα τῷ ἔστησεν Ἡρῶον, τό ὁποῖον ἀποκαλύφθει κατά τάς ἀνα-
σκαφάς τάς διενεργηθείσας ὑπό Αὐστριακῶν ἀρχαιολόγων τῷ 1882 παρουσίασεν ἐπιγραφάς εἰς 
Λυκιακήν γλῶσσαν, θεωρηθείσας ἀρχεῖον τῆς οἰκογενείας Ὀπταμόα. 
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Οἱ διακριθέντες κατά τούς Ρωμαϊκούς-Βυζαντινούς χρόνους Λύκιοι

Κριτόλαος

Ὁ Φασηλίτης Κριτόλαος ὑπῆρξε περιώνυμος φιλόσοφος τοῦ Β΄ π. χ αἰῶνος. Τοσοῦτον ἐξετι-
μήθη διά τήν φιλοσοφικήν του κατάρτισιν, ὥστε διωρίσθη ἐν τῇ Περιπατητικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν, 
τήν ὁποίαν διηύθυνεν ἀπό τοῦ 176-155 π. χ Ταύτην ἀνύψωσεν ὁ Κριτόλαος ὡς μεγίστην περιοπήν 
ἀκολουθήσας εἰς τάς φιλοσοφικάς ἰδέας, ἰδίαν ἐπιστημονικήν ὁδόν. Ἀνέμειξε τήν ἠθικήν τοῦ 
Ἀριστοτέλους μέ θεωρίας Στωϊκῶν καί Ἐπικουρείων, γράψας ἐπί τούτων πολλά. Ἐκ τῶν συγ-
γραμμάτων του οὐδέν σώζεται καί ὁ Κικέρων πολλά ἠρύσθη ἀπ΄ αὐτά καί τάς θεωρίας του. Ὁ 
Κριτόλαος ἐτιμήθη μεγάλως ὑπό τῶν Ἀθηναίων καί ἔχαιρε παρ΄ αὐτοῖς ἐξαιρέτου ὑπολήψεως διά 
τήν σύνεσιν, χρηστοήθειαν, πολιτικότητά του. Διά τοῦτο, ὅταν ἡ Ρώμη τῷ 151 π. χ ἐπέβαλε πρό-
στιμον ἑκατόν ταλάντων εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν διά τήν ὑπ’ αὐτῶν δήωσιν καί καταστροφήν 
τοῦ Ὠρωποῦ, ὁ Κριτόλαος μετά τῶν συναδέλφων του Καρνεάδου τοῦ Κυρηναίου καί Διογένους 
τοῦ Βαβυλωνίου, ἐστάλη εἰς Ρώμην, διά νά ἀπαλλάξῃ τό ἄστυ ἀπό τό ἐπιβληθέν πρόστιμον. Τό-
σον δέ δεξιῶν ἐχειρίσθη τό ζήτημα, ὥστε ὄχι μόνον ἐπέτυχεν εἰς τήν ἀποστολήν του, ἀπαλλάξας 
τήν Ἀθήναν ἀλλά καί ἐξήγειρε τήν πρός τήν φιλοσοφίαν ἀγάπη τῶν Ρωμαίων οἱ ὁποῖοι τόν ἐκρά-
τησαν διδάσκαλόν των. Ἐν Ρώμῃ διατελῶν ὁ διδάσκαλος τῆς φιλοσοφίας ἔκυψε εἰς τήν σπουδήν 
τῆς ρητορικῆς τέχνης. Ἔγραψε λόγους μή περισωθέντας καί ἐπέθανεν εἰς βαθύ γῆρας. 

Μογεάτης

Οἱ Κίλικες κατόπιν συνεμμάχησαν μετά τῶν Κρητῶν καί ἐπανήρχισαν τό κερδοφόρον ἔργον 
των. Κατά τῶν Κρητῶν ἀρνηθέντων νά παραιτηθοῦν τῆς μετά τῶν Κιλίκων συμμαχίαν, ἐστάλη 
ὁ Μάρκος Ἀντώνιος. Ὁ Ἀντώνιος ἐπῆλθε κατά τῆς Κρήτης, φέρων εἰς τά πλοῖα του ἁλύσεις 
διά νά δέσῃ τούς Κρῆτας, οὗτοι ὅμως μετά τῶν συμμάχων τους ἐπετέθησαν κατ’ αὐτοῦ, πρίν ἤ 
φθάσῃ εἰς Κρήτην. Καταναυμάχησαν τά Ρωμαϊκά σκάφη, συνέλαβον πλεῖστα ἐξ αὐτῶν καί διά 
τῶν ἀλύσεων ἐδέσμευσαν τούς πολυαρίθμους αἰχμαλώτους ὑποχρεώσαντες τούς Ρωμαίους εἰς 
ἐπαίσχυτον συνθήκην μέ τούς Κρῆτας οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν εἰς τόν Ἀντώνιον εἰρωνικῶς τόν τίτλον 
τοῦ Κρητικοῦ. Τάς συμφωνίας κατήργησαν οἱ Ρωμαῖοι καί μετά τριετήν πόλεμον ὑπέταξαν διά 
τοῦ Κουϊντου Καστελίου Μετέλλου τήν ἐπί χιλιετηρίδα ἐλεύθερον βίον ζήσασαν Κρήτην. Τήν 
ἰδίαν τύχην ἔσχε καί ἡ Κύπρος, καταληθεῖσα ὑπό τῶν Ρωμαίων μέ τό πρόσχημα τῆς ὑποθάλψεως 
τῶν πειρατῶν. Τήν ἰδίαν μέ τήν Κρήτην τύχην ἔλαβε καί ἡ Φάσηλις ὀχυρότατον ὁρμητήριον τῶν 
πειρατῶν. Κληθεῖσα ἐπί τοῦ Σερβιλίου νά παύσῃ νά ἐνισχύῃ τούς Κίλικας καί νά τεθῆ ὑπό τάς 
διαταγάς τῆς Ρώμης ἠρνήθη. Τότε ὁ Σερβίλιος ἤρχισε στενόν ἀποκλεισμόν τῆς Φασήλιδος ἐπι-
τυχών ἅμα μή ἔλθῃ ἔξωθεν βοήθεια εἰς αὐτήν. Ἡ εὐρυματικότης αὕτη τῶν Ρωμαίων στρατηγῶν 
ἔδωσαν τήν ἀδόκητον νίκην καί τήν ἐπιτυχίαν νά καταστρέψουν τήν μίαν μετά τήν ἄλλη τάς πει-
ρατικάς ἐστίας. Ὑπό τό φάσμα τῆς πείνης καί τήν ἔλλειψιν πάσης ἔξωθεν βοηθείας ὑπέκυψεν ἡ 
ἀκατάβλητος Φάσηλις. Δέν ἠθέλησε νά παραδωθῇ εἰς τόν πολιορκητήν διότι ἐγνώριζε ποία τύχη 
σκληρά καί ἀτίμωσις περίμενεν τούς ἡττημένους. Ἐπροτείμησαν οἱ Φασηλῖται εἰς γενικήν συνέ-
λευσιν προτάσει τοῦ γενναίου ἀρχηγοῦ των Ζηνικέτου νά παραδώσουν ἑαυτούς καί πόλιν μετά 
τοῦ στόλου των εἰς τό πῦρ παρά νά παραδωθοῦν. Οὕτω ἡ πόλις δέν ἐδοκίμασεν τόν ἐξευτελισμόν 
τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλ΄ ἐγίνετο ὁλοκαύτωμα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας μετά τῶν προμάχων της. Ἐκ τῶν 
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πρώτων ὑπερασπιστῶν της ἦτο καί ὁ περιβόητος ληστής Ζηνικέτος ὁ ὁποῖος εἶχεν ὁρμητήριον τό 
ὄρος τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας Ὄλυμπον καί ἐλυμαίνετο τήν ἐνδοχώραν ἀπό Κιλικίας μέχρι Φασή-
λιδας, ἔχων αὐτήν ὑπό τήν ἐξουσίαν του καί τροφοδοτῶν τήν Φάσηλιν. 

Τό πειρατήριόν του ὁ Ρωμαῖος στρατηγός περικύκλωσε τό 74 π. χ οἱ δέ ὑπερασπισταί του κατά 
διαταγήν τοῦ Ζηνικέτου ἔθεσαν πῦρ καί κατεκάησαν ὅλοι. 

Ὁ ἥρως τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς Φασήλιδος Ζηνικέτης

Οἱ Ρωμαῖοι, ἀφοῦ κατέκτησαν τήν Ἀνατολήν, παρημέλησαν τόν στόλον. Αὐτό ὅμως ἔγινε 
αἰτία νά ἀναπτυχθῇ ἡ πειρατεία εἰς βαθμόν ἐπικίνδυνον. Ἀπό Κιλικίας μέχρι Κρήτης εἶχον ἐγκα-
τασταθεῖ πειραταί, οἱ ὁποῖοι ἐξουσίαζον τούς θαλασσίους δρόμους καί ἐλήστευον τά πλοῖα καί τά 
παράλια τῆς Μεσογείου. Οἱ κάτοικοι τῆς Ρώμης ἤρχισαν νά αἰσθάνωνται τήν ἔλλειψιν τροφίμων, 
τά ὁποῖα ἐπωλοῦντο εἰς ὑπερόγκους τιμάς. 

Τό ἔτος 67 π. χ ἐδόθη σχεδόν αὐτοκρατορική ἐξουσία εἰς τόν Πομπήϊον πρός ἐξόντωσιν τῶν 
πειρατῶν. Ὁ Πομπήϊος ἐστράφη κατά τῶν Κιλίκων ὡς ἐπικινδυνοτέρων, τούς ὁποίους τῇ βο-
ηθείᾳ τῶν Λυκίων καί τῶν Ροδίων ὑποχρεών νά δίδουν πλοῖα εἰς τούς Ρωμαίους, κατενίκησε, 
κατέστρεψε τά ὁρμητήριά των καί ὑποχρέωσε τούς Κίλικας νά κατοικήσουν εἰς τό ἐσωτερικό τῆς 
χώρας, ἀποχωριζόμενοι διά παντός τῆς προσοδοφόρου θαλάσσης ἐξ ἧς ληστρικῶς ἐπεσώρευσαν 
ἀμύθητα πλούτη. 

Οἱ Κίλικες κατόπιν συνεμμάχησαν μετά τῶν Κρητῶν καί ἐπανήρχισαν τό κερδοφόρον ἔργον 
των. Κατά τῶν Κρητῶν ἀρνηθέντων νά παραιτηθοῦν τῆς μετά τῶν Κιλίκων συμμαχίαν, ἐστάλη 
ὁ Μάρκος Ἀντώνιος. Ὁ Ἀντώνιος ἐπῆλθε κατά τῆς Κρήτης, φέρων εἰς τά πλοῖα του ἁλύσεις 
διά νά δέσῃ τούς Κρῆτας, οὗτοι ὅμως μετά τῶν συμμάχων τους ἐπετέθησαν κατ’ αὐτοῦ, πρίν ἤ 
φθάσῃ εἰς Κρήτην. Καταναυμάχησαν τά Ρωμαϊκά σκάφη, συνέλαβον πλεῖστα ἐξ αὐτῶν καί διά 
τῶν ἀλύσεων ἐδέσμευσαν τούς πολυαρίθμους αἰχμαλώτους ὑποχρεώσαντες τούς Ρωμαίους εἰς 
ἐπαίσχυτον συνθήκην μέ τούς Κρῆτας οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν εἰς τόν Ἀντώνιον εἰρωνικῶς τόν τίτλον 
τοῦ Κρητικοῦ. Τάς συμφωνίας κατήργησαν οἱ Ρωμαῖοι καί μετά τριετήν πόλεμον ὑπέταξαν διά 
τοῦ Κουϊντου Καστελίου Μετέλλου τήν ἐπί χιλιετηρίδα ἐλεύθερον βίον ζήσασαν Κρήτην. Τήν 
ἰδίαν τύχην ἔσχε καί ἡ Κύπρος, καταληθεῖσα ὑπό τῶν Ρωμαίων μέ τό πρόσχημα τῆς ὑποθάλψεως 
τῶν πειρατῶν. Τήν ἰδίαν μέ τήν Κρήτην τύχην ἔλαβε καί ἡ Φάσηλις ὀχυρότατον ὁρμητήριον τῶν 
πειρατῶν. Κληθεῖσα ἐπί τοῦ Σερβιλίου νά παύσῃ νά ἐνισχύῃ τούς Κίλικας καί νά τεθῆ ὑπό τάς 
διαταγάς τῆς Ρώμης ἠρνήθη. Τότε ὁ Σερβίλιος ἤρχισε στενόν ἀποκλεισμόν τῆς Φασήλιδος ἐπι-
τυχών ἅμα μή ἔλθῃ ἔξωθεν βοήθεια εἰς αὐτήν. Ἡ εὐρυματικότης αὕτη τῶν Ρωμαίων στρατηγῶν 
ἔδωσαν τήν ἀδόκητον νίκην καί τήν ἐπιτυχίαν νά καταστρέψουν τήν μίαν μετά τήν ἄλλη τάς πει-
ρατικάς ἐστίας. Ὑπό τό φάσμα τῆς πείνης καί τήν ἔλλειψιν πάσης ἔξωθεν βοηθείας ὑπέκυψεν ἡ 
ἀκατάβλητος Φάσηλις. Δέν ἠθέλησε νά παραδωθῇ εἰς τόν πολιορκητήν διότι ἐγνώριζε ποία τύχη 
σκληρά καί ἀτίμωσις περίμενεν τούς ἡττημένους. Ἐπροτείμησαν οἱ Φασηλῖται εἰς γενικήν συνέ-
λευσιν προτάσει τοῦ γενναίου ἀρχηγοῦ των Ζηνικέτου νά παραδώσουν ἑαυτούς καί πόλιν μετά 
τοῦ στόλου των εἰς τό πῦρ παρά νά παραδωθοῦν. Οὕτω ἡ πόλις δέν ἐδοκίμασεν τόν ἐξευτελισμόν 
τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλ΄ ἐγίνετο ὁλοκαύτωμα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας μετά τῶν προμάχων της. Ἐκ τῶν 
πρώτων ὑπερασπιστῶν της ἦτο καί ὁ περιβόητος ληστής Ζηνικέτος ὁ ὁποῖος εἶχεν ὁρμητήριον τό 
ὄρος τῆς Ἀνατολικῆς Λυκίας Ὄλυμπον καί ἐλυμαίνετο τήν ἐνδοχώραν ἀπό Κιλικίας μέχρι Φασή-
λιδας, ἔχων αὐτήν ὑπό τήν ἐξουσίαν του καί τροφοδοτῶν τήν Φάσηλιν. 

Τό πειρατήριόν του ὁ Ρωμαῖος στρατηγός περικύκλωσε τό 74 π. χ οἱ δέ ὑπερασπισταί του κατά 
διαταγήν τοῦ Ζηνικέτου ἔθεσαν πῦρ καί κατεκάησαν ὅλοι. 
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Νικάνωρ καί Ἑρμαῖος ἱερομάρτυρες

Ὅτε ὁ Παῦλος μετά τοῦ Βαρνάβα, Τιμοθέου καί λοιπῶν ἀκολούθων του, ἐκήρυξε τήν νέαν 
θρησκείαν εἰς Λυκίαν, πρῶτοι ἠσπάσθησαν αὐτήν, γενόμενοι διαρύσιοι κήρυκές της, ὁ Νικάνωρ 
ἤ Νίκανδρος-ὄνομα σύνηθες ἐν Λυκία- καί ὁ Ἑρμαῖος. Τούτων τόν μέν Νικάνορα προσεχειρί-
σατο ὁ Τιμόθεος εἰς πρῶτον ἐπίσκοπον Μύρων τῆς Λυκίας, τόν δέ Ἑρμαῖον εἰς πρεσβύτερον. 
Διαβληθέντες ἀμφότεροι πρός τόν ἄρχοντα τῆς πόλεως Λιβάνιον, πρῶτον μέν προσεδέθησαν εἰς 
δύο ἵππους δρομαίως τρέχοντας καί οὕτω κατεξεσχίσθησαν τάς σάρκας, ἔπειτα δέ ἐκαρφώθησαν 
εἰς τήν κεφαλήν, στῆθος καί κοιλίαν καί ἐν τέλει ζωντανοί ἔτι κατακλεισθέντες ἐντός τάφου «τῷ 
Θεῷ τάς ἁγίας αὐτῶν ψυχάς παρέδωκαν». Ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τιμᾷ τούς πρωτομάρτυρας 
τούτους Νίκανδρον καί Ἑρμαῖον ἐν τῷ Μηνιαίῳ τῆς 4ης Νοεμβρίου. 

Ὁ ἅγιος Θεμιστοκλῆς

Ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Θεμιστοκλῆς ἐγεννήθη εἰς Μύρα τῆς Λυκίας καί γενόμενος χριστια-
νός ἔζη κατά Χριστόν ὡς ποιμήν. Ὅτε ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης Δέκιος ἐκήρυξε τῷ 249 διωγ-
μόν κατά τῶν Χριστιανῶν, ὁ Μυρεύς Θεμοστοκλῆς ἀπέκρυπτε τούς καταδιωκομένους ὑπό τῶν 
ἀρχῶν χριστιανούς εἰς σπήλαια τά ὁποῖα ὡς βοσκός καλῶς ἐγνώριζε. Τέλος ἀνεκαλύφθη καί 
ὡδηγήθη πρό τοῦ ἀπηνοῦς χριστιανομάχου Λυκίου. Πιεσθείς ὁ Θεμιστοκλῆς νά ὑποδείξῃ τά 
κρησφύγετα τῶν Χριστιανῶν, ἀρνήθηκε νά τό πράξῃ καί κατόπιν πολλῶν μαρτυρίων ἐκυλίσθη 
ἐπί πεπυρακτωμένων ὕλων καί ἀντιμετώπισε τά φρικτά μαρτύρια ἀπαθέστατα. Ἡ ἐκκλησία τιμᾷ 
τήν μνήμην τοῦ ἁγίου τήν 21ην Δεκεμβρίου καί ἐτίμων αὐτόν ὡς προστάτην οἱ βοσκοί, πανηγυ-
ρίζοντες ἐν Λυκίᾳ τήν ἑορτή του. 

Οἱ ἄγιοι Ἀνάργυροι

Οἱ ἀδελφοί Κοσμᾶς καί Δαμιανός ἐγεννήθηκαν ἐν Αἰγαῖς τῆς Λυκίας ἀπό πατέραν ἐθνικόν καί 
μητέρα τήν ευσεβεστάτην Θεοδότη, ἡ ὁποία ἐξέθρεψε αὐτούς εἰς πᾶσαν ἰδέαν ἀρετῆς καί ἐπιστή-
μης. Οὗτοι ἐνήσκουν τήν ἰατρείαν ἀφιλοκερδῶς παρέχοντας τάς ἰάσεις δωρεάν ἐξ οὗ καί Ἀνάργυ-
ροι ἐπωνομάθσησαν. Καί οὕτω τόν δρόμον τῆς ζωῆς ἑαυτῶν τελέσαντες, ἐκοιμήθησαν ἐν εἰρήνη. 

Κατά τάς παραδόσεις ὅμως διεμορφώθησαν τρεῖς συζυγίαι ἁγίων Ἀναργύρων. Ἡ τῆς πρώτης, 
οἱ καταγόμενοι ἐκ Λυκίας, ἑορτάζονται τήν 1η Νοεμβρίου, οἱ τῆς δευτέρας διατρίβοντες καί μαρ-
τυρήσαντες εἰς Ρώμην καί ἑορτάζονται τήν 1η Ἰουλίου καί τῆς τρίτης καταγόμενοι ἐξ Ἀραβίας 
καί μαρτυρλησαντες μετά τῶν τριῶν ἀδελφῶν Ἀνθίμου, Λεοντίου καί Εὐπρεπίου τιμῶνται τήν 
17η Οκτωβρίου. 

Λυσίας ὁ κονσουλάριος

Ἑν Λυκίᾳ ὡς γνωστόν, ἐλατρεύετο μετά φανατισμοῦ ὁ Ἀπόλλων, τοῦ ὁποίου πολλά ἱερά καί 
μαντεῖα εἰς πολλάς τῶν πόλεών της, διά τοῦτο, ὅταν ἐκηρύχθῃ ὁ Χριστιανισμός ὑπό τοῦ Παύλου 
καί τῶν συνοδῶν του ἐσημειώθη μεγάλη ἀντίδρασις ἐκ μέρους τῶν ἀντιπροσώπων τῆς εἰδωλο-
λατρείας καί τῶν φανατικῶν ὁπαδῶν της. Ποταμοί αἱμάτων ἔρρευσαν εἰς Λυκίαν διά νά καθαγι-
ασθῇ καί ἑδραιωθῇ ἡ θρησκεία τοῦ Ναζωραίου ἐν αὐτῇ καί νέφος μαρτύρων κατελάμπρυνεν τήν 
ἐκκλησία της. Οἱ ὀπαδοί ὅμως τῆς νέας θρησκείας προσέρχοντο πρός τό μαρτύριον στωϊκότατα, 
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διά νά ἀντιμετωπίσουν τόν θάνατον. Οἱ διωγμοί κατά τῶν Χριστιανῶν ἐπεκτάθηκαν ἐπί τῶν 
αὐτοκρατόρων Δεκίου καί Διοκλητιανοῦ καί ἐν Λυκίᾳ ἐδιώκοντο μέ ἀπάνθρωπα μέσα ὑπό τοῦ 
σκληροῦ καί φανατικοῦ διώκτου τῶν Χριστιανῶν Λυσίου τοῦ κονσουλαρίου τῆς ἐπαρχίας Λυκί-
ας, ἐπί τοῦ ὁποίου μαρτύρησαν πολλοί. 

Ἀππιανός ἱερομάρτυς

Καί ἄλλος βλαστός, τόν ἀπέκοψεν ἀπό τό καλλίκαρπον δένδρον τοῦ χριστιανισμοῦ ὁ βαρύς 
πέλεκυς τῆς μισσαλοδοξίας εἶναι καί ὁ ἱερομάρτης Ἀππιανός. Οὗτος ἐγεννήθη ἐν Γάγγαις τῆς 
Λυκίας περί τά τέλη του Γ΄ μ. χ αἰῶνος. Ἐσπούδασεν τά ἑλληνικά γράμματα ἐν Βηρυττῷ καί 
εἰς ἡλικίαν 21 ἐτῶν ἦλθεν εἰς Καισάρειαν τῆς Παλαιστίνης πρός μελέτην τῆς Γραφῆς καί ἀσκή-
τευσεν. Ὅταν οἱ κάτοικοι τῆς Καισαρείας κατόπιν διαταγῆς τοῦ Μαξιμίνου ὑποχρεώθησαν να 
θυσιάσουν στά είδωλα, ὁ Ἀππιανός ἐκράτησε τήν χεῖρα τοῦ διοικητοῦ Οὐρβανοῦ προτρέποντας 
αὐτόν νά ἀπόσχῃ τῆς θυσίας καί νά ἀσπασθῇ τόν Χριστόν. Τότε συλληφθείς ὁ σθεναρός λάτρης 
τοῦ Χριστοῦ καί ὑποβληθείς εἰς φρικτάς κακώσεις, ἐρρίφθη μετά τοῦ ἀδελφοῦ του Αἰδεσίου εἰς 
τήν θάλασσαν. 

Μεθόδιος ἐπίσκοπος Ὀλύμπου Λυκίας

Ὁ μέγας σοφός Μεθόδιος διετέλεσεν ἐπίσκοπος Ὀλύμπου Λυκίας καί ἐμαρτύρησεν εἰς Χρι-
στόν τῷ 312, τῆς μνήμης του τιμωμένης ὑπό τῆς ἐκκλησίας τήν 20η Ἰουνίου. Ὁ Μεθόδιος ἔγραψε 
πολλά, ὧν τινά ἔργα πρωτότυπα καί ἄξια τῆς φήμης. Ἡ σπάνια ἀρετή του καί ἡ μεγάλη μόρφωσις 
ἡ ὁποία τόν διέκρινε τόν ἔκαμαν ἐπίσκοπον Πατάρων καί ἐκ τῆς θέσεως ταύτης μέ ἀγῶνα σφο-
δρόν κατώρθωσε νά περιορίσει τάς δοξασίας τοῦ Ὡριγένους. Ὁ Μεθόδιος ἦτο καί γραμματικός 
ἄριστος, κάτοχος τῆς θύραθεν παιδείας. Ἡ μεγάλη σπουδή τῶν ἀρχαίων συγγραφέων τάσσει 
αὐτόν ὡς πρόδρομον τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας καί μαρτυρεῖ ἐπί πλέον ὅτι ἐδέχθη τόν Χρι-
στιανισμόν μετά τάς σπουδάς του εἰς Ἀθήνας καί Ἀλεξάνδρειαν, ἔχων διά ταῦτα τά ὑλικά μέσα. 
Ὁ Μεθόδιος ἦτο συν τοῖς ἄλλοις ἐκ των ἀρίστων ὑμνογράφων τῶν ᾡδῶν ἤ κανόνων καί ἐκ τῶν 
λαμπροτέρων μελοποιῶν τῆς πρώτης περιόδου τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. 

Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας

Μεταξύ τῶν τεσσάρων ἀνδρῶν -Μεθοδίου, ἁγίου Νικολάου, Πρόκλου καί Ἀκροπολίτου θέσιν 
δεσπόζουσαν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς μεταχριστιανικῆς Λυκίας κατέχει ὁ Μύρων Νικόλαος. Ὁ μέγας 
οὗτος ἱεράρχης, ὁ πλέον ἀγαπητός ἅγιος ὄχι μόνον τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί ὅλων τῶν ναυτικῶν 
τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου ἐγεννήθη εἰς Πάταρα τῆς Λυκίας τό 270 μ. χ εἰς τά Πάταρα τῆς Λυκίας 
ἀπό εὐκατάστατους Χριστιανούς γονεῖς τῶν ὁποίων ἦτο τό μονογενές τέκνον, ἀναθρέψαντες 
αὐτόν μέ τό γάλα τῆς ἀρετῆς καί τό μάννα τῆς χρηστοηθείας. Τό παράδειγμα τῶν γονέων ὑπῆρξεν 
διά τόν Νικόλαον ἡ λαμπάς τῆς ζωῆς καί στήριγμα ἀκλόνητον ἡ πρός τόν Χριστόν πίστις. Εἰς τό 
πατρικό του σπίτι, ὡσεί εἰς καθρέπτην-τό καλό παράδειγμα τῶν γονέων- εἶδε τάς ὡραίας εὐαγ-
γελικάς εἰκόνας, τῶν ὁποίων ἡ ἐντύπωσις κατέστη καθοδηγήτρια τῆς ζωῆς του. Διῆλθε τά χρόνια 
τῆς ἐφηβείας καί τῆς πρώτης νεότητος καίτοι ναυτικός ἄσπιλα καί ἀμόλυντα. Καί ὅπως παλαίων 
πρός τά κύματα ἐνίκα τήν ὀρμή τους, τοιουτοτρόπως κατέστησε τήν ψυχήν ἀληθῆ κυματοθραύ-
στην, ὅπου ἐθραύοντο ὅλαι αἱ ἄτακτοι ἐπιθυμίαι τῆς ἀκράτου καί ἀσώτου ζωῆς τῶν ναυτικῶν. 
Μέ σῶμα τονωμένον μέ τήν σκληραγωγιμένην ζωήν τοῦ θαλασσινοῦ καί μέ ψυχήν ποτισμένην 
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μέ τήν χριστιανικήν ἠθικήν καί τό κύριον γνώρισμά της, τήν ἀγάπην πρός ὅλους καί ἰδιαιτέρως 
πρός τούς ἐνδεεῖς καί πάσχοντας ἀνέλαβε νά στολίσῃ τόν δεσποτικόν θρόνον τῶν Μύρων τῆς 
Λυκίας. Μετά τήν ἐκδημίαν τῶν γονέων του, ἐξεποίησεν ὅλη τήν περιουσίαν των καί διένειμε τά 
χρήματα εἰς τούς πτωχούς. 

Κατά τήν παράδοσιν, ὅταν ἐχήρευσεν ὁ θρόνος τοῦ ἐπισκόπου Μύρων συνῆλθον εἰς τά Μῦρα 
οἱ ἐπίσκοποι τῆς Μητροπόλεως Πατάρων, διά νά πληρώσουν δι’ ἐκλογής τήν θέσιν. Τήν νύκτα 
ἤκουσαν κατ΄ ὅναρ ὅλοι, ὡσάν νά ἦτο φωνή, τό ὅνομα τοῦ Ἁγίου καί τήν ἑπομένην ἐξέλεξαν θε-
οπρόβλητον ἐπίσκοπον Μύρων τῶν ἐκ Πατάρων ἱερέα Νικόλαον. Ἐπίσκοπος, ὁ Ἅγιος Νικόλαος 
συνελήφθη ὑπό τῶν διωκτῶν τοῦ Χριστοῦ ἐπί Διοκλητιανοὺ καί ἐρρίφθη κατόπιν μαστιγώσεως 
εἰς τάς φυλακάς. Ἐκεῖ παρέμεινε καί ὑπέμενεν ἀπαθῶς τούς ἐξευτελισμούς καί τό μαστίγωμα, 
μέχρις ὅτου ὁ Μέγας Κωνσταντίνος (317) ἐξέδωκεν τό διάταγμα τῆς ἀνεξηθρησκίας (Μεδιολά-
νων) καί ἔπαυσαν οἱ κατά τῶν Χριστιανῶν διωγμοί καί ἡ περαιτέρω κράτησις τοῦ Ἁγίου εἰς τάς 
φυλακάς. 

Τό ποίμνοιόν του, ἔξαλλον ἐκ χαρᾶς, ἐδέχθη τόν ποιμενάρχην του καί ἀληθές παραλήρημα 
κατέλαβεν ὅλους ὅταν ἀντίκρυσαν αὐτόν. Ὁ Ἅγιος εἶναι πλέον ἐλεύθερος εἰς τόν θρόνον του νά 
φωτίζῃ τόν δρόμον τῶν Χριτιανῶν, νά σπογγίζῃ τά δάκρυά των καί νά τούς ἀνυψώνῃ εἰς τά ὕψη 
τοῦ ἱεροῦ καί μεγάλου προορισμοῦ των. Εἰς αὐτόν ὁ Θεός ἐνεπιστεύθη τά λογικά πλάσματά του 
διά νά τά κετευθύνῃ εἰς τούς τρίβους του, ὁ δέ Ἅγιος Νικόλαος μέ ἀγαθότητα μικροῦ παιδίου καί 
μέ πραότητα ἀρνίου ἐξετέλει τό μέγα καθῆκον του ὡς Ἱεράρχου, ἀλλά καί μέ ὁρμήν συνταρα-
κτικήν ἐταλάνιζε τάς ὑπερβασίας τῶν ἰσχυρῶν καί καυτηρίαζε τάς ἀνόμους πράξεις των. Ὅτε ὁ 
ἄρχων τῆς Λυκίας συνέλαβε τρεῖς ἀγαθούς καί ἀθώους ἀνθρώπους τούς ὁποίους ἡ συκοφαντική 
φαρέτρα τῶν ἐχθρῶν των ὡδήγησεν εἰς τόν δήμιον, ἔτρεξεν ὁ Ἅγιος καί τούς ἀπελευθέρωσε ὑπό 
τάς ζητοκραυγάς τοῦ πλήθους συνηγμένου νά ἴδῃ τό τραγικόν θέαμα καί ὑπό τήν κατάπληξιν καί 
συντριβήν τοῦ ἄρχοντος νά ζητήσῃ δημοσίᾳ συγνώμην. Ὁμοίως ἐπενέβη καί ἔσωσε τρεῖς στρα-
τηγούς, συκοφαντηθέντας εἰς τόν Μέγα Κωνσταντῖνον. Ἦτο ὁ συνήγορος τῶν ἀθώων καί ὁ ὑπε-
ρασπιστής τῶν ἀδυνάτων δι΄ ὅ καί ἐπέσυρεν ὄχι μόνον τήν ἀγάπην καί σεβασμόν τῶν συγχρόνων, 
ἀλλά καί τήν ἐκτίμησιν καί τόν θαυμασμόν τῶν Χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων. 

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐλάμπρυνε διά τῆς συμμετοχῆς του τήν ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οικουμενική Σύνο-
δον (325). Ἀπεδήμησε εἰρηνικά εἰς τάς 6 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 343. Μετά τόν θάνατόν του ὀνο-
μασθη Μυροβλύτης καθώς σύμφωνα μέ τήν παράδοσιν τά λείψανά του ἄρχισαν νά ἀναβλύζουν 
ἅγιο μύρο. Τά λείψανά του διατηροῦντο ἑως τόν ἑνδέκατο αἰῶνα εἰς τά Μύρα τῆς Λυκίας ἔως 
ὅτου τό 1087 μεταφέρθηκαν ἀπό ναυτικούς εἰς τό Μπάρι τῆς Ἰταλίας ὅπου τοποθετήθησαν εἰς 
τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. 

Μενεκράτης ὁ Λυκιογράφος

Ὁ Μενεκράτης ἐγεννήθη ἐν Ξάνθῳ τῆς Λυκίας κατά τόν Δ΄ μ. χ αἰῶνα. Ὡς ἱστοριογράφος 
ἔγραψε «Τά Λυκιακά» καί «περί Νικαίας» τά ὁποία δέν περισώθηκαν, εἰμή ἀποσπάσματα τινά, 
ἐξεδόθησαν εἰς τά F. H. C 2, 343, 345. Τόν Μενεκράτην μνημονεύει ὁ Φώτιος εἰς τήν Μυριόβι-
βλόν του καί ἀν ἐσώζοντο τά Λυκιακά θά κατέχομεν πλεῖστα ὅσα περί τῆς ἀρχαίας Λυκίας. 

Ξάνθος ὁ φιλόσοφος

Ὁ ἐκ Λυκίας Ξάνθος ἤκμασε κατά τά ἔτη τῆς βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου καί διεκρίθη πρό πά-
ντων ὡς διδάσκαλος τῆς φιλοσοφίας καί τῶν μαθηματικῶν. Παρ’ αὐτῷ ἐμαθήτευσεν ὁ συμπολί-
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της του Πρόκλος. Τόν Ξάνθον ἐπαινεῖ ὡς διδάσκαλον ὁ μαθητής, ἀποδίδων εἰς αὐτόν τήν μεγά-
λην πρός τήν φιλοσοφίαν ἀγάπην. 

Πρόκλος ὁ Λύκιος

Ὁ Πρόκλος, ὁ νεοπλατωνικός φιλόσοφος τοῦ Ε΄μ. χ ἐγεννήθῃ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ γο-
νέων Λυκίων, περί το 410 ἔζησε καί ἀνετράφη μέχρι τῆς ἐφηβείας του ἐν τῇ πατρίδι του Ξάνθῳ 
τῆς Λυκίας καί ἀπέθανεν ἐν Ἀθήναις τῷ 485. Υἱός πλουσιωτάτης οἰκογενείας, ἀφοῦ ἔλαβε τήν 
ἐγκύκλιον μόρφωσιν ἐν τῇ ἰδιαιτέρᾳ του πατρίδι καί ἐδιδάχθη τά στοιχεῖα τῶν μαθηματικῶν καί 
τῆς φιλοσοφίας ἀπό τόν φιλόσοφον Ξάνθον, μετέβη ἔχων ἄφθονα τά μέσα τά ὑλικά καί πνευμα-
τικά εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν διά νά ἰκανοποιήσῃ τήν φιλομάθειάν του δεχθείς ἀνωτέραν μάθησιν 
καί παιδεῖα. Ἐκεῖ ἤρχισε τάς γραμματικάς καί ρητορικάς σπουδάς του ὑπό τόν σοφιστήν Λεωνᾶν 
καί Ὡρίωνα. Ἐκτελῶν ψυχικήν ἀνάγκην μετεπίδησεν εἰς τήν φιλοσοφίαν καί μαθηματικά ὑπό 
τόν Ἀριστοτελικόν Ὀλυμπιόδωρον καί τόν Ἥρωνα, τοῦ ὁποίου ἡ θεοσέβεια καί ἡ πολυμερής 
μόρφωσις ἐπηρέασεν πολύ εἰς τό εὔπλαστον τοῦ χαρακτῆρος του. Μετά τήν Ἀλεξάνδρειαν ἐπι-
σκέφθη τάς Ἀθήνας, μαθητής γενόμενος τοῦ Πλουτάρχου τοῦ Ἀθηναίου καί Συριανοῦ τόν ὁποῖον 
διεδέχθη εἰς τήν διεύθυνσιν τῆς σχολῆς, διό προσωνομάσθη Διάδοχος. Ὁ Πρόκλος ηὔξησε τούς 
πόρους τῆς Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας, ἡ ὁποία κατά τόν Φώτιον ἐκέκτητο κῆπον, οὗ ἡ πρόσοδος 
νομισμάτων τριῶν, ἡ δέ περιουσίαν ὅλης χιλίων ἤ καί ἔτι πλειώνων ὑπῆρχεν ἐπί Πρόκλου, πολ-
λῶν τῶν ἀποθνησκόντων κτήματα τῇ σχολή καταλιμιανόντων». Ἡ μεγάλη ἀξία καί ἡ προσωπικό-
της τοῦ Πρόκλου ὄχι μόνον τούς πόρους τῆς σχολῆς ηὔξησεν κατά πολύ, ἀλλά καί τήν φήμην της, 
διά τοῦτο προσέτρεχον πολλοί ἀπό ὅλα τά κέντρα καί πόλεις τοῦ ἑλληνισμοῦ διά να διδαχθοῦν τά 
ὑψηλά τῆς φιλοσοφίας διδάγματα τοῦ Πρόκλου, τοῦ ὁποίου ἡ φήμη κατέστη πανελλήνιος. 

Ἡ ὀλυμπία φυσιογνωμία τοῦ Πρόκλου, τό μεγαλοπρεπές ἀνάστημά του, ἡ ἤρεμος καί σπου-
δαία ἔκφρασις τοῦ προσώπου προεκάλουν τόσον σεβασμόν καί ἐπιβολήν. Ἐν τῆ Ἀκαδημία πα-
ρέμεινεν διδάσκων μέχρι τέλους τοῦ βίου του τιμώμενος ὑπό πάντων διά τό ἦθος καί τήν σοφίαν 
του. Πρός δέ ἡ καθαρότης τοῦ χαρακτῆρος του, ὁ ἱερός ἐνθουσιασμός ὑπό τοῦ ἐφαίνετο ἐμφο-
ρούμενος, τό ὕψος τῶν διδαγμάτων του, ἡ ἐκπληκτική διορατικότητά του δι’ ἧς διέγνωνε τάς ἀν-
θρωπίνους καρδίας, αἱ στερήσεις εἰς ἅς ὑπέβαλλεν τόν ἑαυτόν κατά τό Πυθαγόρειον ὑπόδειγμα, 
πάντα ταῦτα τά χαρακτηριστικά ὁμοῦ μετά τό ἐπιβλητικόν παράστημα προεκάλεσαντοσαύτην εἰς 
τούς περιστοιχίζοντας αὐτόν, ὥστε καί αὐτοί, οἱ στενότατα συνδεδεμένοι μετ’ αὐτοῦ τόν ἔβλε-
πον μέ δέος καί σεβασμόν, ὅπως γράφει ο μαθητής, βιογράφος καί διάδοχός του Μαρῖνος. Ἡ 
βιογραφία του Πρόκλου εἶναι μνημεῖον περίεργον ἀπό πάσης ἀπόψεως. Ἐν αὐτῇ κατόπιν ἑνός 
μετριόφρονος προοιμίου ἀναλύει, καθορίζει καί ταξινομεῖ ὅλας τάς ἀρετάς, τό σύνολον τῶν ὁποί-
ων ἀπετέλει τήν τελειότητα τοῦ ἀληθοῦς φιλοσόφου ἀπό τῶν δεξιοτήτων τοῦ σώματος μέχρι τῆς 
θεουργίας, ἤτοι τῆς δυνάμεως τοῦ μιμεῖσθαι τόν θεόν διά θαυμάτων. Ἀκολούθως ἐν τῷ ἔργῳ του 
ὁ Μαρῖνος δεικνύει τίνι τρόπῳ ὁ διδάσκαλός του διέτρεξεν ὅλους αὐτούς τούς βαθμούς, δι΄ ὧν 
ὁ ἄνθρωπος ὑψοῦται ἀπό τῆς γῆς εἰς τόν οὐρανόν καί μᾶς παρουσιάζει τήν ζωήν τοῦ Πρόκλου ὁ 
ὁποῖος ἐπιγράφεται «Βίος τοῦ Πρόκλου ἤ περί εὐδαιμονίας». 

Ὁ Πρόκλος θεωρεῖται καί ἀναγνωρίζεται ἐκ τῶν κρατίστων φιλοσόφων καί ὅτι εἰς τήν δια-
μόρφωσιν τῆς νεοπλατωνικῆς φιλοσοφίας συνέβαλλεν ὑπέρ πάντα ἄλλον, προσελκών πρός τοῦτο 
τήν πολυμαρεστάτην μόρφωσίν του, τήν σχηματικήν διάνοιάν του καί τόν ὀρθολογικόν του μυ-
στικισμόν. Ἐπρωτοτύπει κατ΄ ἐξοχήν εἰς τήν τριαδικήν θεωρίαν τοῦ κόσμου, δογματίζων, ὅτι τό 
θεῖον-τό ἀναιτίως αἴτιον- ἐδημιούργησεν ἀμέσως τόν κόσμον διά τῶν ἐνεάδων, αἱ ὁποῖαι μετέ-
χουν τοῦ θείου ὡς αἰτιατά τοῦ δέ κόσμου ὡς αἴτια. 
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Ὁ φιλόσοφος Πρόκλος ἠσχολήθη καί μέ τήν ἀποκρυφολογίαν καί ἔγραψε στοιχεῖα θεολογί-
ας καί τά Χαλδαϊκά λόγια, διά τά ἔτρεφε μεγάλην ὑπόληψιν. Ἐπίστευεν εἰς τόν ἀποκαλυπτικόν 
χαρακτῆρα τῶν ὀνείρων, δι΄ ὧν ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή ἔρχεται εἰς ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μέ τό θεῖον 
καί εἰς ἄλλα εἴδη μαντείας τά ὁποῖα ἐδιδάχθη εἰς τήν πατρίδα του. Ὁ Πρόκλος ὑπῆρξε πολυγρα-
φότατος. 

Συνέγραψε Σχόλια εἰς πολλὰ βιβλία τοῦ Πλάτωνος (Πολιτεία, Τίμαιος, Ἀλκιβιάδης, Κρατύ-
λος), καθὼς καὶ τὸ ἐκτενὲς ἔργον Περὶ τῆς κατὰ Πλάτωνα θεολογίας βιβλία στ΄. Τὸ Ὑπόμνημα 
εἰς τὸ πρώτον τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων, σήμερα εἶναι ἡ σημαντικότερη πηγή μας διὰ τὴν πρώ-
ιμην ἱστορίαν τῆς Γεωμετρίας τῶν Ἑλλήνων. Ἄλλα ἔργα του εἶναι Ἐκ τῆς αὐτῆς Χαλδαϊκῆς φι-
λοσοφίας, Περὶ τῆς τῶν κακῶν ὑποστάσεως, Στοιχείωσις Θεολογικὴ, Στοιχείωσις Φυσικὴ (ἢ 
περί κινήσεως), Χρηστομαθία, Ὑπόμνημαεἰς τὰ Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι, Παράφρασις εἰς 
τὴν τοῦ Πτολεμαίου Τετράβιβλον κ.ἄ. Συνέγραψε ἀκόμη ὡραιότατους Ὑμνους, ἐκ τῶν ὁποίων 
σώζονται ἑπτὰ πλήρως καὶ τρεῖς ἀποσπασματικῶς. 

Μαθηταί τοῦ Πρόκλου μνημονεύονται πολλοί καί ἐκ τῶν πρώτων οἱ συμπολῖται του Ἀθηναῖοι 
Ἀθηνόδωρος καί Ἰάκωβος, ὁ διάδοχός του Μαρῖνος καί ὁ Ἀλεξανδρείας νεοπλατωνικός φιλόσο-
φος Ἀμμώνιος ὁ ὁποῖος διεκρίθη διά τήν πολυμάθειάν του, ὡς φιλόσοφος, γραμματικός, ρήτωρ, 
μαθηματικός καί ἀστρονόμος. 

Πέθανε εἰς ἠλικίαν 73 ἐτῶν καὶ ἐτάφη πλησίον τοῦ Συριανοῦ. 

Διεσώθη καί τό ἐπίγραμμα ἐπί τοῦ τάφου του τό ὁποῖον εἶχε συγγράψει ὁ ἴδιος:

«Πρόκλος ἐγώ γενόμην Λύκιος γένος, ὄν Συριανός ἐνθάδ’ ἀμοιβός ἐῆς θρέψε διδασκαλίας. 
Ξηνός δ΄ ἀμφοτέρων ὅδε σώματα δέξατο τύμβος, αἴθε δέ καί ψυχάς χῶρος ἕεις λελάχει».

Ἰάκωβος o Ψύχρηστος

Ὁ Ἰάκωβος ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει περί τό 430 μ.Χ ἐκ γονέων Λυκίων, συνδεομέ-
νων στενῶς μετά τοῦ Πρόκλου καί τῆς οἰκογενείας του. Κατά πᾶσαν πιθανότητα θά κατήγετο ἐκ 
Ξάνθου τῆς Λυκίας, ὅπου εἶχαν μεγάλα κτήματα, τά ὁποῖα προσεπόριζον εἰς αὐτούς πλούσια τά 
ἐφόδια, ὥστε νά ζῶσιν ἐν Κωνσταντινουπόλει πλούσια καί ἄνετα καί εἰς τόν υἱόν των μόρφωσιν 
ἐπιστημονικήν νά προσφέρωσιν. Ὁ Ἰάκωβος διέτριψεν ἐν Ἀθήναις παρά τῷ Πρόκλῳ, παρά τοῦ 
ὁποίου ἐδιδάχθη τήν φιλοσοφίαν καί τήν ἰατρικήν. Κατεῖχε δέ τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν καί ἡ 
στωμυλία μέ τας γνώσεις καί ἀνέκδοτά του, καθίστα αὐτόν εὐχάριστον εἰς τάς συναναστροφάς. 
Διά τάς πολλάς ἐπιτυχίας του ὡς ἰατροῦ ἐτιμᾶτο καί ἀγαπᾶτο πολύ ἐν Ἀθήναις καί ἐν Κων/λει 
ὅπου ἐνήσκησε τήν ἐπιστήμην του, τόσον, ὥστε καί ἀρχίατρος τῶν ἀνακτόρων ἐγένετο, ἄν καί 
ἦτο ἐθνικός. Ὁ Ἰάκωβος, χρησιμοποίησε πρός θεραπείαν νόσων τινῶν ψυχρά ἐπιθέματα, ἔλαβε 
τήν προσωνυμίαν Ψύχρηστος ἐξ αὐτοῦ. Ἦτο τόσο ἀγαπητός εἰς τό παλάτιον ὥστε ἔστησαν τήν 
εἰκόνα του τῷ 462 εἰς τά λουτρά τοῦ Ζευξίππου ἵνα βλέπει ὁ λαός τήν εἰκόνα τοῦ προσφιλοῦς 
του ἰατροῦ. 

Στέφανος ὁ νομοδιδάσκαλος

Παραλλήλως πρός τόν μέγαν τῶν αἰώνων νομοδιδάσκαλον Τριβωνιανόν γέννημα καί θρέμμα 
τῆς Σίδης Παμφυλίας, ἔχει νά ἐπιδείξη καί ἡ γείτων Λυκίαν, τόν σύγχρονον φίλον καί συνεργάτη 
του Στέφανον. Οὗτος, καταγόμενος ἐκ γονέων Λυκίων, ἀνετράφη καί ἐμορφώθη εἰς τήν Βηρυτ-
τόν, ὅπου ἐσπούδασεν εἰς τήν περιώνυμον νομικήν σχολήν της, μίαν ἐκ τῶν τριῶν τῆς Ἀνατολῆς, 
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ἅς διετήρησεν ὁ Ἰουστινιανός καί οἱ ὁποῖοι παρῆγον ἄνδρας, ἱκανούς νά ἀποδώσωσιν ἀσφαλῶς 
τήν δικαιοσύνην εἰς τήν Βυζαντινήν αὐτοκρατορίαν. Ὁ Στέφανος μετά τάς εὐρείας καί ἐπιτυχεῖς 
ἐν Βηρυττῷ σπουδάς μετέβει εἰς Κων/λιν ὅπου ἐξήσκησε τό ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου, ὅταν δέ ὁ 
φίλος του Τριβωνιανός ἀνέλαβε τήν κωδικοποίησιν τῶν νόμων καί τῶν κατά καιρούς διαταγμά-
των τῶν αὐτοκρατόρων τῆς Ρώμης, τότε προσέλαβε καί τόν Στέφανον ὡς μέλος τῆς δωδεκαμε-
λοῦς ἐπιτροπῆς. Ὁ Στέφανος ἀνταποκρίθη εἰς τήν ἀποστολήν του καί φαίνεται ὅτι ἐτοποθετήθη 
καθηγητής τοῦ δικαίου εἰς τό Πανδιδακτήριον τῆς Κων/λεως. Τοῦτο ἐξάγεται ἀπό τήν παράφρα-
σιν τῶν Πανδεκτῶν εις τήν ἑλληνικήν, τῆς ὁποίας σώζονται ὀλίγα ἀποσπάσματα. 

Μεθόδιος ὁ ἐπίσκοπος Πατάρων τῆς Λυκίας

Ὁ Μεθόδιος διετέλεσεν ἐπίσκοπος Πατάρων κατά τόν Θ΄ αἰῶνα, ἐπικράτησε δέ κατά λάθος νά 
θεωρῆται ὁ ὑμνογράφος καί ἐκκλησιαστικός συγγραφεύς, ενῶ τοιοῦτος ὁ ἐξ Ὀλύμπου τῆς Λυκίας 
ὁμώνυμός του ἐπίσκοπος. Κάμνομεν τήν διευκρίνησιν αὐτήν, ἵνα μή συγχέωνται ἐκ τῆς ὁμω-
νυμίας οἱ δύο ἱεράρχαι ἔζησαν εἰς χρόνους μακράν ἀλλήλων κειμένους. Ὁ Πατάρων Μεθόδιος 
ἐκαλλιέργησε τά γράμματα καί ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως μέ τήν χρησμολογίαν, εὐχάριστον διατριβήν 
τῆς ἐποχῆς του καί ἀνέκαθεν τῶν Λυκίων. Οἱ σύγχρονοι τοῦ Μεθοδίου σοφοί ἠρέσκοντο περί τῆς 
ἀποκρυφολογίας καί τῆς μαντείας, πλεῖστοι χρησμοί τοῦ Μεθοδίου σώζονται ἐν χειρογράφοις 
καθώς καί ἡ εἰκών του φιλοτεχνηθεῖσα ὑπό τοῦ Κρητός Γεωργίου Κλέντζα. 

Οἱ ἐκ τοῦ θέματος τῶν Κιβυρραιωτών διαπρέψαντες

Ἀψίμαρος (αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου ὑπό τό ὄνομα Τιβέριος)

Ὁ Ἀψίμαρος ἦτο δρουγγάριος-ναύαρχος- τοῦ θέματος τῶν Κιβυρραιωτῶν. Οἱ Κιβυρραιῶται 
ἀποτέλουν μέρος ἄριστον τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ καί τούτου ἕνεκα ὁ στρατηγός αὐτῶν μεγάλως 
ἐπέδρα ἐπί τῶν πραγμάτων τοῦ κράτους. Ὁ Ἀψίμαρος ἦτο ἀρχηγός τοῦ στόλου τῶν Κιβυρραιω-
τῶν τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ Β΄ ἀνελθόντος εἰς τόν θρόνον μετά τόν θάνατον τοῦ πατρός 
του Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου τῷ 689, ἐκθρονισθέντος τῷ 695 ὑπό τοῦ στασιάσαντος στρα-
τηγοῦ Λεοντίου πού ἔγινε αὐτοκράτωρ. Ὁ Ἀψίμαρος διετάχθη ὑπό τοῦ Λεοντίου νά συμμετάσχῃ 
είς τήν ὑπό τόν ναύαρχον Ἰωάννην ἐκστρατείαν κατά τῶν Ἀράβων ὅπου τά πληρώματα ἐστασία-
σαν καί τόν ἀνακήρυξαν αὐτοκράτορα ὑπό τό ὄνομα Τιβέριον Γ΄. 

Ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ Τιβερίου Γ΄ 697-705 ἦρε λαμπράς ἐπιτυχίας ὁ ἀδελφός τοῦ αὐτοκράτο-
ρος Ἡράκλειος κατά τῶν Ἀράβων εἰς Κιλικίαν, ἀλλά παρά τάς νίκας ὁ Τιβέριος ἐκθρονίσθη ἀπό 
τοῦ πρώην αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ Β, συνελήφθη, διαπομπεύθη καί ἀποκεφαλίσθηκε εἰς τήν 
πλατείαν τοῦ Κυνηγίου. 

Ἡράκλειος ναύαρχος Κιβυρραιωτῶν

Ὁ Ἠράκλειος στρατηγός καί ἀδελφός τοῦ αὐτοκράτορος Τιβερίου Γ΄ ἤρατο λαμπράς νίκας 
κατά τῶν Ἀράβων. Ἐπωφεληθείς τῶν ἐμφυλίων πολέμων τῶν Ἀράβων, εἰσέβαλεν εἴς Μεσοπο-
ταμίαν καί ἐπέστρεψε εἰς τά ἴδια τάς πόλεις πού ἐλεηλάτων οἱ Ἄραβες. Τῷ 763, ὅτε οἱ Ἄραβες 
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εἰσέβαλαν εἰς τήν Ἀρμενίαν ὑπό τόν Ἀτάρ ἐπελθών κατ’ αὐτῶν ἄλλους μέν ἐφόνευσεν, ἄλλους 
ᾐχμαλώτισεν. Τό ἐπιόν ἔτος εἰσέβαλον καί πάλιν οἱ Ἄραβες καί κατέλαβον τό φρούριον Σίσισι, 
ἐπελθών καί πάλιν ὁ Ἠράκλειος ἐνίκησε καί πάλιν τόν φοβερόν ἐχθρόν φονεύσας δωδεκασχιλί-
ους ἐκ τῶν ἐπιδρομέων. Ὅτε ὁ διαφυγών εἰς τήν Ρωσίαν ἔκπτωτος βασιλεύς Ἰουστινιανός Β΄, 
ἀνέκτησε τήν βοηθείαν τῶν Βουλγάρων τόν θρόνον του, συνέλαβε μετά πολλῶν ἀξιωματικῶν 
τόν Ἡράκλειον ἀπηγχόνησεν αὐτούς ἐπί τῶν τειχῶν τῆς Κων/λεως. Οὕτω ὁ γενναῖος στρατηγός 
ἀντί θράμβων διά τά νικητήρια ἐδέχθη τήν ἀγχόνην, δεῖγμα εἰδεχθοῦς ἀχαριστίας. 

Θεοδόσιος ὁ Ἁψιμάρου, ἐπίσκοπος Ἐφέσου

Ὁ Τιβέριος ὁ Γ΄αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου εἶχεν υἱόν εὐρείας μορφώσεως, τόν Θεοδόσιον. 
Οὕτος διέφυγε τόν θάνατον ὅτι ὁ πατήρ καί ο θεῖος του καί ἀνατραφείς χριστιανικώτατα ὑπό τῆς 
μητρός του ἀφιερώθει εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας, προχειρισθείς ἐπίσκοπος Ἐφέσου. Ἦτο 
ὅμως ἀμείλιχτος εἰκονομάχος καί ὡς τοιοῦτος προήδρευσε τῆς ἐν τῷ ἀνακτόρῳ Ἱερείας- ἀπέναντι 
τῆς Κων/λεως- συνελθούσης τῷ 754 Συνόδου. Ἡ Σύνοδος αὔτη καταρτισθεῖσα ἀπό 348 ἱεράρ-
χας, κατεδίκασεν τήν λατρείαν τῶν εἰκόνων, τήν προσκύνησιν τῶν ὁποίων καθιέρωσε 33 ἔτη 
ἀργότερον ἡ Ζ΄ Οικουμενική σύνοδος. Οἱ συνοδικοί, προεξάχοντος τοῦ Θεοδοσίου, ἐπεκύρωσαν 
τήν ὑπό τοῦ αὐτοκτάτορος Κωνσταντίνου Ε΄προταθεῖσαν ἐκλογήν τοῦ Συλαίου Παμφυλίας Κων-
σταντίνου Β΄ εἰς Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεψς. Τοῦτον ὁ αὐτοκράτωρ ὁλίγον χρόνον μετά 
τῆς ἐκλογῆς του, καθῄρεσεν καί διαπέμπευσεν ἐν τῷ Ἱπποδρόμῳ καί τόν ἀπεκεφάλισε διότι δέν 
ἤθελεν νά παύση πάσαν σχέσιν μέ τήν ἀντίθετον μερίδα, φοβούμενος τήν ἐπικράτησίν της. 

Θεόφιλος ναύαρχος Κιβυρραιωτῶν

Ὁ Θεόφιλος ὑπηρέτησεν ὡς στόλαρχος τῶν Κιβυρραιωτῶν τῷ 790 ἐπί Κωνσταντίνου ΣΤ, 
ὁπότε οἱ Ἄραβες ἐκ τῆς Συρίας ἐπέβαλαν εἰς τό ΒΥζάντιον νά πληρώνη φόρους, διήρπαζον τά 
παράλια καί τάς νήσους καί ἐζήτησαν νά καταλάβουν καί τήν Κύπρον, τήν ὁποίαν εἶχεν ἀπελευ-
θερώση το 740 ὁ Κωνσταντίνος ὁ Ε΄. Ἀποβιβάσας στρατόν εἰς Κύπρον ὁ Θεόφιλος καί ἐκτεθείς 
παρατόλμως, συνελήφθη ὑπό τῶν Ἀράβων καί ἀνεσκολοπίσθη, δι΄ ὅ τιμᾶται ὑπό τῆς ἐκκλησίας 
μας ὡς μάρτυς. 

Κρατερός ναύαρχος

Τήν Κρήτην κατέλαβε τῶ 823 ὁ Ἄραψ κατακτητής Ἀβου-Χάφς-Ὀμάρ, Ἀπόχατζις καλούμε-
νος ὑπό τῶν Βυζαντινῶν. Οὗτος ἐπωφεληθείς τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, μεταξύ τοῦ Βυζαντινοῦ 
Αυτοκράτορος Μιχαήλ Β΄τοῦ Τραυλοῦ (820-829) καί τοῦ στρατηγοῦ Θωμᾶ, ἔπλευσεν ἐναντίον 
τῆς Κρήτης μέ 40 πλοῖα καί κατώρθωσεν ἐντός ὁλίγου χρόνου νά καταλάβει ὅλας τάς πόλεις της. 
Ὁ βασιλεύς Μιχαήλ μόλις ἀνέκαψε ἀπό τάς συμφοράς τάς ὁποίας ἐπροκάλεσε εἰς τό κράτος ἡ 
στάσις τοῦ Θωμᾶ, ἔστειλε τῷ 925 κατά τῶν Ἀράβων τῆς Κρήτης τόν στρατηγόν Φώτιον ὁ ὁποῖος 
ἡττήθη κατά κράτος. Τό ἑπόμενον ἔτος ἀπέστειλε τόν στρατηγόν Κρατερόν ναύαρχον τῶν Κιβυρ-
ραιωτῶν μέ 70 πλοῖα, ὅστις ἀποβιβάσας στρατόν ἐνίκησεν τούς Ἄραβας ἔξωθεν τοῦ Χάνδακος, 
Ἡρακλείου Κρήτης. Εἰς τόν Κρατερόν ἀναμφιβόλως θά ἀνῆκεν ἡ τιμή νά ἀπελευθερώση τήν 
Κρήτην ἐάν τά σπάνια στρατηγικά του προτερήματα συνεδύαζε καί τήν ἀρετήν τῆς αὐτοκυρι-
αρχίας. Ὁ Κρατερός ἀντί νά τραπῇ εἰς καταδίωξιν τοῦ ἐχθροῦ ἐπωφελούμενος τῆς ἐκ τῆς ἥττηε 
σύγχυσιν αὐτοῦ, ἐτράπη εἰς πότον καί ὕπνον μετά τοῦ στρατοῦ. Τό σφάλμα τοῦτο μετέτρεψε τήν 
νίκην του εἰς ἀνηλεῆ σφαγήν, διότι συνταχθέντες οἱ Ἄραβες ἐπεδόθησαν τήν νύκτα κατά τῶν 
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κοιμωμένων καί κατέσφαξαν αὐτούς. Καταδιωχθείς ὁ Κρατερός μετά τό οἰκτρόν κατάντημα τοῦ 
στρατοῦ του, συνελήφθη παρά τήν Κῶ καί ἐκρεμάσθη μετά τῶν συμπλωτήρων του εἰς τόν ἱστόν 
τοῦ φέροντος αὐτόν χρόνον. 

Βασίλειος ὁ Ἐξαμιλίτης

Ἄλλος ναύαρχος, τιμήσας μέ περγαμηνάς τόν στόλον τῶν Κιβυρραιωτῶν, φέρεται ἐν τῇ 
ἱστορίᾳ τοῦ Βυζαντίου, ὁ Βασίλειος ὁ Εξαμιλίτης. Οὗτος, δρουγγάριος τοῦ θεματικοῦ στόλου 
τῶν Κιβυρραιωτῶν κατήγαγε λαμπράν νίκην ἐπί Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου (945-959) 
ἀπελθών κατά τοῦ στόλου τῶν κατεχόντων τήν Κιλικίαν Ἀράβων. 

Ὁ Βασίλειος ἦτο κατά τόν ἀνώνυμον βιογράφον τοῦ Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, νέος 
τῷ σώματι, παλιός τῇ φρονήσει καί μείζω τῆς ἡλικίας τήν πολυπειρίαν ἐνδεικνυόμενος. Κατά 
τούς χρόνους αὐτούς τά παράλια ὑπέφερον από τάς ληστρικάς ἐπιδρομάς τοῦ στόλου τῶν ἐν 
Κιλικίᾳ Ἀράβων. Διαταχθείς ὁ Βασίλειος ὑπό τοῦ βασιλέως του νά περιστείλει τάς κατά τῶν 
βυζαντινῶν παραλίων ἐπιδρομάς, έπλευσεν ἐναντίον τῶν πορθμείων μέ ἀσθενεστέρας τῶν ἐχθρι-
κῶν δυνάμεις. Συναντήσας τόν ἀραβικόν στόλον ἐπετέθη ἀκάθεκτος κατ΄ αὐτοῦ. Μετά κρατεράν 
μάχην, καθ΄ ἥν ὁ Βασίλειος διέπραξε θαύματα ἀνδρείας, εἰσχωρήσας ἐπί ἐχθρικοῦ πλοίου καί 
ζωγρήσας τούς ἐν αὐτῷ συνέτριψεν τόν ἐχθρόν, καταβυθίσας πλεῖστα πλοῖα, ἄλλα ἐμπρήσας διά 
τοῦ ὑγροῦ πυρός καί ἄλλα αἰχμαλωτίσας μετά τῶν ἐν αὐτοῖς ἐπιβαινόντων. Νικητής καί τροπαι-
οῦχος κατέπλευσεν εἰς Κων/λιν ὅπου ἐτέλεσε τό θρίαμβόν του ἐν τῷ Ἱπποδρόμῳ παρισταμένων 
καί βασιλέως καί πλήθους λαοῦ. 

Κωνσταντίνος Χαγές

Ὅτε ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ θρόνου τοῦ Βυζαντίου ὁ Μιχαήλ Δ΄ὁ Παφλαγών (1034-1041) ἡ αὐτο-
κρατορία ἀντιμετώπιζε τάς σοβαρωτέρας ἐξωτερικάς ἀνωμαλίας ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν της 
Βουλγάρων, Σέρβων, Πετσενέγων καί πρό παντός τῶν Ἀράβων διαρπαζόντων τά βυζαντινά πα-
ράλια. Ἀπέναντι τῶν σοβαρῶν τούτων κινδύνων, ὁ Παφλαγών μέ τούς ἀναξίους συγγενεῖς του, 
τούς ὁποίους προχειρίσατο ὡς ναυάρχους καί στρατηγούς. Ἐσώζοντο ὅμως εἰσέτι πλεῖστοι ἐκ 
τῶν παλαιμάχων στρατηγῶν τοῦ ἐνδόξου στρατοῦ τοῦ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου ὡς ὁ ναύ-
αρχος τῶν Κιβυρραιωτῶν Κωνσταντίνος Χαγές τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἠλέκτριζε τά πληρώματα. 

Οὗτος ἐπανελειμμένως συνέτριψε τούς ἐπιδραμόντας εἰς τό Αἰγαῖον ἀραβικούς στόλους καί 
εἰς μίαν μάλιστα συμπλοκήν κατεβύθισεν ἅπαντα τά πλοῖα τοῦ ἐχθροῦ, συλλαβών 500 αἰχμαλώ-
τους τούς ὁποίους ἀπέστειλεν εἰς Κων/λιν πρός τόν βασιλέα. 

Κωνσταντίνος Καβαλλούριος

Ὁ Καβαλλούριος διετέλεσεων ἀρχηγός τοῦ πλοΐμου τῶν Κιβυρραιωτῶν καταναυμάχησε τόν 
Ρωσσικόν στόλον ἐν τῷ Βοσπόρῳ ἀπί βασιλέως Κωνσταντίνου Θ΄τοῦ Μονομάχου. Ὁ τσάρος 
τῶν Ρώσων Γιαροσλάβ, ἔπεμψε κατά τῆς Κων/λεως τόν πρό αὐτοῦ Βλαδίμηρον ἐπικεφαλῆς πο-
λυπληθοῦς στόλου, τόν ὁποῖον κατασυνέτριψεν ὁ Κωνσταντίνος Καβαλλούριος καθώς καί τόν 
ἐνεργήσαντα ἀπόβασιν Ρωσσικόν στρατόν. Τόν φεύγοντα ἐχθρικόν στόλον ὁ Καβαλλούριος κα-
ταδιώξας μετά 24 πλοίων ἀνεκάλυψεν ἀναπαυόμενον ἔν τίνι θρακικῷ λιμένι ἐπί τοῦ Εὐξείνου. 
Ὁ Βυζαντινός ὅμως στόλος, εὑρεθείς πρό δεκαπλασίων ἐχθρικῶν πλοίων ἔκλινε πρός φυγήν. Ἡ 
διαφυγήν του κατέστη ἀδύνατος, διότι οἱ Ρῶσσοι ἀπέκλεισαν τό στόμιον τοῦ λιμένος. Ὁ Κα-
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βαλλούριος ἀντιταχθής μετά τῶν δέκα ἐναπομεινάντων αὐτῷ πλοίων καί εὐρώστως μαχόμενος 
κατεκόπη μετά τῶν σύν αὐτῶν γενναίων πολεμιστῶν, πλήν ὀλίγιστων διασωθέντων εἰς τάς ἀκτάς. 

Νικηφόρος Καβασίλας

Κατά τό πρό τελευταῖον ἔτος τῆς Βασιλείας Βασιλείου Β΄τοῦ Βουλγαροκτόνου τῷ 1024, 
Ρωσσικός στόλος ὑπό τόν Χρυσόχειρα ἐπέδραμεν εἰς τό Αἰγαῖον, ἀφοῦ διῆλθε τόν Εὔξεινον καί 
τήν Προποντίδα, λεηλατῶν καί καταστρέφων τά παράλια. Τότε διετάχθη ὁ στρατηγός Νικηφόρος 
Καβάσιλας νά ἐπιτεθῇ κατ΄ αὐτῶν. Οὗτος δέ, τεθείς ἐπικεφαλής τοῦ στόλου τῶν Κιβυρραιωτῶν 
καί τοῦ τῆς Σάμου καί προσβολών τόν ἐχθρικόν στόλον πλησίον τῆς Λήμνου ὁλοσχερῶς κατέ-
στρεψεν αὐτόν. 

Τατίκιος ναύαρχος καί Ἐλεήμων κυβερνήτης

Ὁ Ἀλέξιος ὁ Α΄Κομνηνός δεχθείς τῷ 1097 τούς ἀρχηγούς τῆς Δ΄ Σταυροφορίας ἐν Κων/λει 
ἀνέλαβε νά συντρέξῃ αὐτούς εἰς τάς κατά τῶν Τούρκων πρός ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἁγίων Τόπων 
ἐπιχειρήσεών των, ἀφοῦ ἔδωκεν εἰς αὐτόν ὅρκους, ὅτι τάς κυριευμένας πόλεις θά παρέδιδε είς 
αὐτόν. Τούς σταυροφόρους παρηκολούθει σῶμα βυζαντινοῦ στρατοῦ ἐκ 40 χιλιάδων ὑπό τόν 
Τατίκιον, χριστιανόν στρατηγόν τουρκικῆς ὄμως καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος παρέλαβεν ἐν ὀνόματι τοῦ 
αὐτοκράτορος τήν 20ην Ἰουνίου 1097 τήν παραδοθείσαν ὑπό τῶν Τούρκων εἰς αὐτόν Νίκαιαν. 
Τοῦτον ὅμως μέ τούς ἄνδρας του, ἀπομάκρυνεν κατά την πολιορκίαν τῆς Ἀντιοχείας (1097-1098) 
ὁ πονηρός Νορμανδός ἡγεμών Βοημοῦνδος μέ τέχνασμα. Ἀνεκοίνωσεν εἰς αὐτόν ἐμπιστευτικῶς 
δῆθεν, ὅτι οἱ σταυροφόροι ἐσκέπτοντο νά σφάξουν αὐτόν καί τούς ἄνδρας του διά νά ἐκδιηθοῦν 
τόν Ἀλέξιον συνενοούμενον μέ τούς Τούρκους. Ὁ Τακίτιος πιστεύσας τον Βοημοῦνδον, ἐγκα-
τέλειψε τό στρατόπεδον τῶν πολιορκητῶν, ὁλίγας ἡμέρας πρό τῆς πτώσεως τῆς Ἀντιόχειας καί 
ἀπῆλθε εἰς Κύπρον. 

Ἀφοῦ ὁ Βοημοῦνδος, κατά παράβασιν τῶν ὅρκων του ἵδρυσε τό κρατίδιον τῆς Ἀντιοχείας 
ἐπεζήτει ἐπί πλέον, ἐπεκτείνων τάς κτήσεις του, νά καταλάβῃ τάς γειτονικάς βυζαντινάς χώρας. 
Μάτην ὁ Ἀλέξιος ἐκάλει αὐτόν νά παύσῃ τάς ἐχθρικάς ταύτας πράξεις καί τέλος τῷ 1103 ἐκήρυ-
ξε πόλεμον κατά του Βοημούνδου διαρκέσαντα πέντε ἔτη. Τῇ προτροπῇ τοῦ πάπα Πασχάλη Β, 
διαδεχθέντος τόν Οὐρβανόν Β΄, ὁ στρατός τοῦ Βοημούνδου δηῶν καί καταστρέφων τάς παρα-
λίους πόλεις καί νήσους τοῦ Βυζαντίου, ὁπότε ἀρκετά ἐδοκιμάσθησαν τά παράλια τῆς Λυκίας. 
Τῷ 1103, πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου, ὁ στόλος τῶν Κιβυρραιωτῶν διοικούμενοι ὑπό τοῦ Τατικίου 
κατεναυμάχησεν μεταξύ Πατάρων καί Ρόδου τόν στόλων τῶν Πισατῶν ὅστις ἤρχετο πρός λα-
φυραγωγίαν τῆς Λυκίας καί βοήθειαν τοῦ ἐν Συρίᾳ Βοημούνδου. Εἰς τήν παρά τά Πάταρα τῆς 
Λυκίας ναυμαχίαν διεκρίθη ὁ Ἐλεήμων, πλοίαρχος πολεμικοῦ σκάφους τοῦ στόλου τῶν Κιβυρ-
ραιωτῶν, ὅστις μετά τοῦ ὑγροῦ πυρός κατέκαυσεν μέγα Πασατικόν πλοῖον καί μετ΄ αὐτό ἕτερα 
τρία ἐχθρικά σκάφη διά θαρραλέων ἐπιτηδείων ἑλιγμῶν. 
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Οἱ διακριθέντες Λύκιοι

Μάρκος Μακρηνός

Ὁ Μάρκος ἐγεννήθη ἐν Μάκρη τῆς Λυκίας περί τό 1037 καί διεκρίθη διά τήν εὐσέβειαν καί 
τήν εἰς Χριστόν προσήλωσίν του. Ἔχων δέ παιδιόθεν ἱερούς πόθους πρός μόνωσιν καί ἄσκησιν, 
ἐπεσκέφθη τούς Ἁγίους Τόπους, ὅπου περιεβλήθη τό μοναχικόν σχῆμα κατά τό 1060 ἀναδειχθείς 
Ἡγούμενος τῆς ἑν Παλαιστίνης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα, κειμένης 15 χλμ. μακράν τῆς Ἱερου-
σαλήμ δεξιᾷ τοῦ χειμάρου τῶν Κέδρων. Ἐν τῇ μονῇ ἔζησε γράφων ἔργα ἀσκητικά εἰς ἅ ἐπαινεῖ 
τόν μοναχικόν βίον μακράν τῆς τύρβης καί τῆς ἀθλιότητος τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καί ὅτι εἶναι ἡ 
γέφυρα ἡ μετάγουσα ἐκ τῆς γῆς πρός τόν οὐρανόν. Εἰς αὐτά ἀναγράφει κανονισμόν τῆς μοναστι-
κῆς ζωῆς καί τήν ὑπηρεσίαν του ὡς ἡγουμένου τῆς Λαύρας. 

Ἰωάννης Μακρηνός

Ἡ Λυκία, πληττομένη ἀπό τάς συχνάς ληστρικάς ἐπιδρομάς τῶν Σαρακηνῶν, Τούρκων καί 
ναυτικῶν κρατῶν τῆς Δύσεως, εἶδε τόν πληθυσμόν της ἠραιωμένον καί τούς κατοίκους της προ-
σφεύγοντας εἰς ἄλλας ἀσφαλεστέρας ἐπαρχίας τοῦ κράτους καί εἰς αὐτήν τήν Κων/λιν. Ἀρκετοί 
τούτων διέπρεψαν εἰς τά γράμματα καί κατέλαβον ἐξέχουσαν θέσιν εἰς τήν πνευματικήν, στρα-
τιωτικήν καί πολιτικήν τοῦ κράτους, ὧν πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουσιν οἱ ἐκ τῶν Μύρων τῆς 
Λυκίας πατήρ καί υἱός Ἀκροπολῖται καί ὁ τό ἐθνικόν, μετά τό κυρτώνυμον φέρων ἐπώνυμον Ἰω-
άννης Μακρηνός. Οὗτος ὑπηρέτησε τό πρῶτον εἰς τόν στρατόν τοῦ βασιλέως τῆς Νικαίας Ἰωάν-
νου Βατάτση, συμμετάσχων εἰς τήν κατά τό ἔτος 1252 νικηφόρον ἐκστρατείαν τοῦ αὐτοκράτορος 
κατά τοῦ δεσπότου τῆς Ἠπείρου Μιχαήλ Ἀγγέλου Κομνηνοῦ. Συντελέσας εἰς τήν ἀνάληψιν τῆς 
βασιλικῆς ἐξουσίας ὑπό τοῦ Μιχαήλ Η΄ τοῦ Παλαιολόγου προσελήφθη ὑπ’ αὐτοῦ παρακοιμώμε-
νος. 

Τόν Μακρηνόν ἔστειλε ὁ Μιχαήλ Παλαιολόγος κατά τῶν Φράγκων τῆς Πελοποννήσου τῷ 
1263 ἐπί κεφαλῆς μισθοφορικοῦ στρατοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων 1500 Τοῦρκοι μισθοφόροι. Κατά 
τοῦ Φράγκου Βιλλαρδουϊνου ἐστάλη ὁ στόλος, ἐπιβιβάσας τήν ἄνοιξιν τοῦ 1263 τούς στρατη-
γούς Κων. Παλαιολόγον, Ἀλέξιον Φυλήν, Ἰωάννην Μακρηνόν καί Μιχαήλ Καντακουζινόν οἱ 
ὁποῖοι διέτρεχον τήν Πελοπόννησον, ἐξεγείροντας τούς Ἕλληνας κατοίκους εἰς τόν κατά τῶν 
Φράγκων ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα. Κατ΄ ἀρχάς οἱ αὐτοκρατορικοί ἐνίκων καί καταλάμβανον 
πόλεις ὅμως οἱ Τοῦρκοι μισθοφόροι εἲς τούς ὁποίους ὠφείλοντο μισθοί ἔξη μηνῶν ἀπεχώρησαν 
καί προσεχώρησαν εἰς τόν Βιλλαρδουϊνον. Παρά τάς νίκας του ὅμως ἡ δύναμις τῶν Ἑλλήνων 
ἐνισχύετο καί ὄχι μόνον τά κάστρα δέν ἀνεκτήθηκαν ὑπό τῶν Φράγκων ἀλλά καί ὁλόκληρος ἡ 
Λακωνία ἔπεσεν εἰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων. 

Ὁ Ἰωάννης Μακρηνός κατηγορήθη ὅτι συνενοήθη μέ τόν Βιλλαρδουϊνον μέ τήν ὑπόσχεσιν 
ὅτι θά ἐλάμβανεν σύζυγον τήν θυγατέρα τοῦ βασιλέως τῆς Νικαίας Θεοδώρου Λασκάρεως ἵνα 
ἐγείρει ἀξιώσεις ἐπί τοῦ θρόνου, ὁ Μιχαήλ πιστεύσας τήν κατηγορίαν ἀντήλλαξε τόν Μακρηνόν 
διά τῶν ἐν Κων/λει Φράγκων αἰχμαλώτων καί ἐτύφλωσεν αὐτόν. 
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣΑΠΟ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝΜΕΧΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Ποῖοι οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Λυκίας καί πόθεν τό ὄνομα. 

Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Λυκίας προῆλθον ἐξ Ἀσίας διά τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί ὠνο-
μάζοντο Μιλύαι. Οἱ Μιλύαι ἦσαν ναυτικός λαός, ἴσως συγγενεῖς τῶν Φοινίκων, καί διά τῆς ὑγρᾶς 
ὁδοῦ ἀρκετά ἐπορίζοντο. Ὡς θαλασσινοί οἱ Μιλύαι ἦλθον εἰς ἐπικοινωνίαν μέ ἀρκετούς λαούς 
τῆς Μεσογείου καί τήν Αἴγυπτον καί ἐδέχθησαν παρ’ αὐτῶν ἀρκετά στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ 
των. Οἱ Μιλύαι ἔδωκαν τό ὄνομά των εἰς τήν κατοικηθεῖσαν ὑπ’ αὐτῶν χώραν, ὀνομασθεῖσαν τό 
πρῶτον ἐξ αὐτῶν Μιλυάδα. Τό ὄνομα Μιλυάς διετήρησεν ἡ χώρα μέχρι τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, 
ὁπότε ἐπεκράτησε τό ὄνομα Λυκία, Μιλυάς δι’ ἐκαλεῖτο το Β. Α τμῆμα αὐτῆς. 

Τό ὀρεινόν τῆς Λυκίας καί τό κολπῶδες τῶν ἀκτῶν εἵλκυσε τούς Μιλύας εἰς τά παράλια καί 
ὤθησεν αὐτούς διά τόν πορισμόν πρός τήν θάλασσαν. Τό ἀνεπαρκές τῆς χώρας ὅμως ὑπεχρέωσε 
τό πλεονάζον τῶν κατοίκων νά ζητήσῃ ἀλλοῦ διέξοδον. Διά τοῦτο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ κατέ-
φυγεν εἰς Κρήτη, ὅπου κατῴκησε πρός τά νοτιοανατολικά τῆς πόλεως Μαλέων, ἧς τό ὄνομα 
συγγενεύει γλωσσικῶς πρός τό Μιλύοι. Εἰς τήν Κρήτην μετέφεραν οἱ ἄποικοι Μιλύαι τόν πολιτι-
σμόν των, συντελέσαντα εἰς τήν πρόοδον καί ἀκμήν τῆς μεγαλονήσου. Ἡ προμινωϊκή ἀποίκισις 
τῆς Κρήτης ὑπό τῶν Μιλυῶν τῆς Λυκίας καί τῶν Καρῶν διαπιστοῦται ἐκ Χετταϊκῶν ἐπιγραφῶν, 
προσεκυροῦται δέ ἀπό τήν ἐπακολουθήσασαν ἐπίδοσιν τῶν Κρητῶν εἰς τήν ναυτιλίαν τήν ὁποία 
ἐδιδάχθησαν ἀπό αὐτούς καί ἀπό τήν χρησιμοποίησιν αὐτῶν ἀπό τοῦ Μίνωος ὡς πληρωμάτων 
τοῦ στόλου του. 

Τήν ἄποψιν ταύτην, ὅτι οἱ Μινωϊκοί κάτοικοι τῆς Κρήτης προέρχονται ἐκ τῆς νοτιοδυτικῆς 
Μικρασίας ὅπου ἡ Λυκία καί ἡ Καρία-ὑποστηρίζει ὁ Σουηδός φυσιοδίφης καί ἀρχαιολόγος 
Nilsson. Τοῦτο ἐξήγαγεν ἀπό τήν μελέτην τῶν χρονολογικῶν πινάκων τοῦ Τουθμώσεως Γ΄ ἐν τῷ 
μεγάλῳ ναῷ τοῦ Καρνάκ, ὅπου ἀναγράφονται τά ὀνόματα τῶν ὑπό τοῦ Φαραώ ἡττηθέντων λαῶν, 
ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται ὅτι κατά τόν Κ΄ αἰῶνα ἦλθον εἰς Κρήτην ἐκ Μικρασίας πληθυσμοί 
προικισμένοι μέ ἀρκετά προχωρημένον πολιτισμόν καί ἵδρυσαν εἰς αὐτήν βασίλειον ἰσχυρόν, τό 
ὁποῖον ἔλαβε τήν κυριότητα τῶν νήσων καί τῶν ἐκατέρωθεν τοῦ Αἰγαίου ἀκτῶν καί ἐδημιούργη-
σε τόν πολιτισμόν τόν ἐποκληθέντα Μινωϊκόν, ὑπό πολλῶν δέ νεωτέρων ἐρευνητῶν πιστεύεται 
ὅτι οἱ Μινύαι προῆλθον ἐξ Ἀνατολῆς ἐγκατασταθέντες κυρίως εἰς Βοιωτίαν καί πολλά μέρη τῆς 
ἀνατολικῆς Μεσογείου. Οὗτοι ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ Μινύαι πλήν τῆς Ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας 
μετέβησαν καί εἰς τήν νότιον Ἀφρικήν πρός εὕρεσιν χρυσοῦ καί ὅτι ἐξ αὐτῶν ἔμαθον οἱ Ἀχαιοί 
καί οἱ ποιηταί αὐτῶν ὅτι ἡ Ἀφρική ἦταν περιπλεύσιμος. Ὁ Εὐστάθιος μάλιστα ταυτίζει τούς 
Μιλύας τῆς Λυκίας πρός τούς Μινύας, λέγων: «οὗτοι Μινύαι ἀπό τοῦ Μίνωος ἐκαλοῦντο». Φαί-
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νεται ἐπίσης, ὅτι οἱ Μινύαι τοῦ Ὀρχομενοῦ, ὅταν ἐξεδιώχθησαν ὑπό τῶν ἐπιδραμόντων ἐξ Ἄρνης 
Βοιωτῶν, εὗρον καταφύγιον εἰς τά μέρη ὅπου εἶχαν ἐγκατασταθῇ οἱ ὁμόφυλοί των καί κυρίως 
εἰς Κρήτην καί Λυκίαν. Ὥστε παλαιοί καί νεώτεροι συμφωνοῦν εἰς τήν γνώμην, ὅτι ὁ Μινωϊκός 
πολιτισμός εἶναι προϊόν τῶν ἐκ Λυκίας Μιλυῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπώκισαν τήν Κρήτην. 

Τήν Λυκίαν κατῴκησαν πρό τῆς Β΄ προχριστιανικῆς χιλιετηρίδος οἱ Σόλυμοι, συγγενεῖς τῶν 
πρώτων κατοίκων τῆς Κύπρου, λαός Μεσογειακός καί αὐτός ἐκ τῆς ἀνατολικῆς λεκάνης προελ-
θών, ὅπου πόλεις ὑπό τό ὄνομα Σόλοι καί Σόλυμα, ἀρκεταί φέρονται. Οἰκιστής τῶν Σολύμων ἐν 
Λυκίᾳ φέρεται ὁ Σόλυμος, υἱός τοῦ Διός καί τῆς Καλτηνῆς. Ἡ εἰκών καί τό ὄνομα τοῦ οἰκιστοῦ 
COΛΥΜΟC φέρονται εἰς τά νομίσματα τῆς ἄλλοτε ἀκμασάσης παρά τά μεθόρια τῆς Λυκίας καί 
Πισιδίας Τερμησσοῦ. Αὕτη διετέλεσε πρωτεύουσα τῶν Σολύμων καί εὑρίσκετο εἰς τούς πρόπο-
δας τῶν ὀρέων Σολύμων. Ἄνωθεν τῆς πόλεως ὑπήρχε λόφος, ὁ Χάραξ τοῦ Βελλερεφόντου, εἰς 
ὅν ἐδεικνύετο ὁ τάφος τοῦ Ἰσάνδρου, υἱοῦ τοῦ ἥρωος, φονευθέντος είς μάχην μεταξύ Βελλερε-
φόντου καί Σολύμων. 

Οἱ Σόλυμοι ἦτο λαός γεωργικός μᾶλλον καί ποιμενικός. Αἱ σχέσεις των μέ τούς Μιλύας ὑπήρ-
ξαν καλαί. Δέν ἐτήρησαν ὅμως σχέσεις καλῆς γειτονίας καί μέ τους κατόπιν κατοικήσαντες τήν 
Λυκίαν Τερμίλας ἐκ Κρήτης καί τούς Ἀχαιούς. Μέ αὐτούς εἶχον συχνά πολέμους, οἱ δέ Σόλυμοι 
ἔκαμνον ἐπιδρομάς καί ἔβλαπτον τήν χώραν τῶν Λυκίων. Ἡ ἀλληλομαχία Τερμιλῶν καί Σο-
λύμων διήρκησεν επί πολύ καί ὁλοέν οἱ Τερμίλαι κατέκτων τήν ὕπαιθρον, προωθοῦντες τούς 
Σολύμους πρός τά βορειότερα τῆς Λυκίας, τά ὁποῖα κατῴκησαν ἀποκλειστικῶς Σόλυμοι καί ὠνό-
μασαν Καβαλίαν. Οἱ Σόλυμοι ἦσαν καί πολεμικοί, λατρεύοντες τόν θεόν τοῦ πολέμου Ἄρην καί 
εἰς τόν Τρωϊκόν πόλεμον διεκρίθησαν ὡς γενναῖοι καί ἀξιόμαχοι πολεμισταί. Ἐλάτρευον τούς 
Δία, Διόνυσον, Πᾶνα, Ἄρτεμιν, Δήμητρα, Ἥραν κ. ἄ. εἶχον συνηθείας πρωτόγονων λαῶν, ἰδίαν 
γλῶσσαν καί μεγάλας σχέσεις μέ τάς Ἀμαζόνας καί τούς Χετταίους, τῶν ὁποίων τήν βοήθειαν 
πολλάκις ἐπεκαλέσθησαν κατά τῶν Λυκίων. Τούς Σολύμους καί τάς συμμάχους των Ἀμαζόνας 
ἐνίκησε μετά κρατεράν φονικήν μάχην ὁ Βελλερεφόντης καί οὕτω περιορίσθησαν αἱ συχναί ἐπι-
δρομαί τῶν Σολύμων κατά τῆς χώρας τῶν Λυκίων. Ἀργότερα ἤρχισαν νά δημιουργοῦνται ὁμαλαί 
σχέσεις, αἱ ὁποῖαι διά τοῦ χρόνου καί ἀμοιβαίας κατανοήσεως ἐξελίχθησαν ἕως τῆς ἀδιαταρά-
κτου συμβιώσεως. 

Λείψανα τῶν Σολύμων φέρονται οἱ Ταχτατζῆδες, διατηρήσαντες τό μητριαρχικόν σύστημα, 
ἤθη καί ἔθιμα καί θρησκευτικές παραδόσεις τῆς φυλῆς των. Οἱ Ταχτατζῆδες εἶναι κατεσπαρμέ-
νοι εἰς τόν νομόν Ἀϊδινίου ὡς πριονισταί καί μισοῦν τούς Τούρκους, μή ἐρχόμενοι εἰς ἐπιγαμίας 
μέ αυτούς. Εἰς τάς θρησκευτικάς τελετάς των διατηροῦν ἴχνη τῆς λατρείας τοῦ Διονύσου καί 
Ἀφροδίτης, τά βακχικά ὄργια. Εἰς ὡρισμένας ἑορτάς των, κατόπιν πότου καί χαρῶν, ἐπιδίδονται 
ἐν σκότει εἰς ὀργιαστικάς διασκεδάσεις μέχρις οἰδιποδείων μείξεων. Πρέπει κανείς νά παρακο-
λουθήσει ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ζωήν καί τάς συνηθείας τῶν Ταχτατζήδων, διά νά λάβῃ εἰκόνα τοῦ 
κοινωνικοῦ καί οἰκογενειακοῦ βίου τοῦ ἀρχέγονου λαοῦ τῆς Λυκίας, τῶν Σολύμων. 

Τήν Λυκίαν κατῴκησαν καί Πελασγοί, ὀχυρώνοντας πολλάς πόλεις αὐτῆς μέ τά σωζόμενα 
Πελασγικά τείχη. Οἱ Πελασγοί τῆς Λυκίας, προῆλθαν ἐκ Πελοποννήσου, ἐπί ἕνα αἰῶνα ἔδωσαν 
εἰς αὐτήν τό ὄνομα Πελασγία καί ἐπεξετάθησαν ἐκεῖθεν εἰς Κρήτην, νήσους, παράλια Μικρασίας 
καί Λυκίας ὡς θαλασσοκράτορες. Κατά τόν Ὀβίδιον (Α΄ βιβλίον Μεταμορφώσεων) ὁ υἱός καί 
διάδοχος τοῦ Πελασγοῦ Λυκάων ἀπέκτησε πεντήκοντα υἱούς. Τούτων ὁ πρεσβύτερος Νύκτιμος 
διεδέχθῃ τόν Λυκάονα εἰς τό βασιλικόν ἀξίωμα, οἱ πολλοί ἔκτισαν ὅπου ἕκαστος ἤθελεν ἐν Ἀρ-
καδία πόλεις καί οἱ λοιποί μετανάστευσαν εἰς ξένας χώρας, ἱδρύσαντες ἀποικίας πελασγικάς, 
ὅπως ὁ Δάρδανος, πρόγονος τοῦ Ἕκτορος καί Αἰνείου εἰς Τροίαν, ὁ Λύκος εἰς Λυκίαν καί ἄλλοι 
ἀλλοῦ. Τοῦτον τό ἐπικυροῦσιν ὁ Στράβων λέγων «Οἱ Πελασγοί, ἀρχαῖον φῦλον, κατά τήν Ἑλλά-
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δα πᾶσαν ἐπιπολάσαν» καί ὁ Ἔφορος ἀναφέρων, ὅτι οἱ Πελασγοί ὁρμηθέντες ἐξ Ἀρκαδίας διά 
τοῦ στρατιωτικοῦ βίου τόν ὁποῖον διῆγον, ἐπεκράτησαν καθ΄ ὁλην τήν Ἑλλάδα ἠπειρωτικήν καί 
νησιωτικήν. Οὗτοι ἐπέβαλαν εἰς τάς κατακτηθείσας χώρας τήν λατρείαν των θεῶν αὐτῶν, τήν 
καλλιέργειαν τῆς γῆς, τήν κατασκευήν καλυβῶν, τήν χρῆσιν δερμάτωντῶν αἰγῶν καί προβάτων 
ὡς χιτώνων, τήν χρῆσιν δερμάτων χοιρίνων πρός κατασκευήν σανδάλων. Πλήν τούτων οἱ Λύκιοι 
παρέλαβον ἀπό τούς Ἀρκάδας Πελασγούς τήν βαλανοφαγίαν καί καπροθηρίαν, διατηρηθείσης 
μέχρι τῶν καθ΄ἡμᾶς χρόνων, τρώγοντες βαλάνους ὡρισμένου εἴδους φρηγοῦ καί κυνηγοῦντες 
εἰς τούς χειμῶνας ἀγριόχοιρους διά τό δέρμα των. Ἔτι αἱ ὀνομασίαι τῶν πόλεων μέ τάς κατα-
λήξεις -σσος, -νθος, -νία τῶν ὀρέων, ἑορτῶν, μυθικῶν προσώπων ὡς λ. χ Λυκαία, Λυκόσουρα, 
Λυκοστόμιος, Λυκόχια, Λύκαια, Λύκαινα, Λύκαιον, Λυκάβας, Λυκεύς, Λυκαῖος, Λυκόφρων, Λυ-
κοῦργος, Λυκόρτας, Λυκάων, Λυκομάδας, Λύκιος, Λυκῖνος, Λυκίσκος καί ἄλλα ἔχοντα τό θέμα 
-λυκ διαπιστώνουν ὄχι μόνον τήν πελασγικήν των προέλευσιν, τήν κλῆσιν τῆς Λυκίας ἀπό τό 
πελασγικόν ὄνομα Λύκιος, ἀλλά καί τήν συγγένειαν τῶν ἐξ Ἀρκαδίας καί λοιπῆς Πελοποννήσου 
Πελασγῶν πρός τούς Λυκίους. Τήν συγγένειαν ταύτην περισσότερον μαρτυρεῖ ἡ λατρεία τοῦ 
Κρόνου, τοῦ Λυκίου Διός καί τοῦ Πανός, ὧν παραστάσεις καί ἀγάλματα εὑρέθησαν εἰς Ἀρκαδίαν 
καί Τελμησσόν Λυκίας. 

Βραδύτερον, περί τό 1650 π. χ ἐσημειώθη μετανάστευσις Κρητῶν εἰς Λυκίαν καί ἄλλα παρά-
λια τῆς Μικρασίας. Ἡ μετανάστευσις προεκλήθη συνεπείᾳ σεισμῶν καί θεομηνιῶν πού ἔπληξαν 
τήν Κρήτην. Τούτων ἐπακόλουθα λιμός, στάσεις, ταραχαί, ἀναγκάσας τούς Κρῆτας νά ζητήσουν 
διέξοδον. Εἰς μίαν τοιαύτην στάσιν ἀπέτυχεν ὁ Σαρπηδών καί ἐκδιωχθείς ὑπό τοῦ βασιλέως ἀδελ-
φοῦ τοῦ Μίνωος, κατέφυγε μετά συντρόφων καί πλοίων εἰς Λυκίαν, ὅπου διά πολέμου κατέλαβε 
τά παράλια, ἔκτισε καί κατέστησε πρωτεύουσάν του τήν Ξάνθον, ἐξώθησε τούς Σολύμους εἰς τά 
ἐνδότερα τῆς χώρας καί ἐξησφάλισεν ἡσυχίαν καί τάξιν εἰς τήν χώραν. 

Οἱ ἐκ Κρήτης ἄποικοι ὠνομάζοντο Τερμίλαι καί ὡς τούτους καλεῖ αὐτούς ὁ Ὅμηρος καί ἀνα-
φέρει ὁ Ἡρόδοτος, ὅτι ἐκάλουν ἐπί τῆς ἐποχῆς του οἱ γείτονές των τούς Τερμίλας, τήν δέ χώραν 
των Μιλυάδα. Ἡ παράδοσις αὕτη διετηρήθη ἀρκούντως λεπτομερῶς. Χαρακτηριστικά αὐτῆς εἶ-
ναι: Ὅτι ἡ περιοχή τῆς Κρήτης, ἡ ἐκτεινόμενη πρός νότον καί ἀνατολάς τοῦ ἀνακτόρου Μαλίων 
καί τῆς περί αὐτό μεγάλης Μινωϊκῆς πόλεως, φέρει τό ὄνομα Ντάμαρος, ὅπερ γλωσσικῶς, κατά 
τόν σεβαστόν καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Μαρινᾶτον, ταυτίζεται πρός τό Τερμίλαι καθώς καί 
τό Μαλίαι πρός τό Μιλύαι. Ἡ ἰδιορρυθμία, κατά τόν σοφόν καθηγητήν, νά ὀνομάζουν ἑαυτούς 
οἱ Λύκιοι ἀπό τῶν μητέρων, προέρχεται ἀπό τήν ἀρχιεύνωμη τρίτιδα Κρήτην καί ἀπό τήν guasi 
γυναικοκρατίαν, τήν ὁποίαν πολλοί ὑπεστήριξαν περί τῆς Μινωϊκῆς ἐποχῆς. Αἱ καταλήξεις τῶν 
τοπωνυμίων -τος, -σσος, -νθος, -νδα κοιναί εἰς Κρήτην καί Λυκίαν, ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι ἀμ-
φοτέρων τῶν χωρῶν δέν ἦσαν Ἕλληνες, ὅτι ἐδέχθησαν τήν κοινήν ἐπίδρασιν τῶν Πελασγῶν καί 
ὅτι φυλετικῶς καί ἐμπορικῶς εἶχον σχέσεις. Αἱ ἐμπορικαί σχέσεις Κρήτης καί Λυκίων διεπιστώ-
θησαν ἀπό τόν δίσκον τῆς Φαιστοῦ. Ὁ δίσκος οὗτος ἔχει διάμετρον 17 ἑκατοστῶν καί εὑρέθη 
κατά τάς ἀνασκαφάς τῆς Κρητικῆς πόλεως Φαιστοῦ ὑπό τῶν Ἰταλῶν τῷ 1908. Εἰς τόν δίσκον αἱ 
λέξεις χωρίζονται διά καθέτου γραμμῆς, ἡ δέ διεύθυνσις τῆς γραφῆς εἶναι σπειροειδής ἀπό τῆς 
περιφερείας εἰς τό κέντρον. Ὑποστηρίζεται ὑπό τοῦ Μαρινάτου, ὅτι ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ ἔχει 
τήν προέλευσιν ἐκ Λυκίας καί εἶναι τό μέχρι σήμερον ὑπάρχον μοναδικόν τεκμήριον δοσοληψιῶν 
Κρήτης καί Λυκίας κατά τόν ΙΣ αἰῶνα. 

Βραδύτερον πάλιν, ὅτι νέαι καταστρεπτικαί σεισμικαί δονήσεις ἐπληξαν τά ἀνάκτορα τῆς 
Κνωσσοῦ καί ἀνέδωσαν ὡς ἐκ θαύματος αἱ Μυκῆναι, διά νά συνεχίσουν τόν δύοντα Μινωϊ-
κόν πολιτισμόν, ἔλαβε χώραν Κρητική μετανάστευσις εἰς Μικρασίαν καί Λυκίαν. Νέοι πάλιν 
καταστρεπτικώτεροι σεισμοί περί τό 1450 π. χ συνεπείᾳ τῆς ἐκρήξως τοῦ ἡφαιστείου Θήρας, 
ὑποστάσης καταβύθισιν ἤ άνατίναξιν τοῦ μεγαλυτέρου μέρους της πλέον τῶν 83 χλμ. ἐπέφεραν 
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τρομακτικήν συμφοράν εἰς τήν Κρήτην. Παράλιαι πόλεις καί συνοικισμοί κατεβυθίσθησαν, οἱ 
στόλοι κατασυνετρίβησαν καί οἱ σεισμοί ἠρήμωσαν τό ἐσωτερικόν τῆς νήσου ἀναγκάσαντες τό 
πλεῖστον τῶν κατοίκων νά ἐξέλθῃ τῆς νήσου. Ἐντεῦθεν νέαι μεταναστεύσεις τῶν Κρητῶν εἰς τά 
παράλια τῆς Μικρασίας καί Λυκίας, τά ὁποῖα ἐξουσίαζε προηγουμένως ἡ Κρήτη, χάρις εἰς τό 
μέγα τῆς θαλάσσης κράτος τῶν ἡγεμόνων της καί τά ὁποῖα ἐγνώριζεν ἐξ ἐμπορικῶν σχέσεων καί 
προηγουμένων μεταναστεύσεων. Οὔτω ἐγένοντο ἐπανελημμένες ἀποικίσεις Κρητῶν εἰς Λυκίαν. 

Μετά τάς ἀποικίσεις τῶν Κρητῶν καί εἰς μεταγενέστερους χρόνους, περί τά μέσα του ΙΔ΄ αἰῶ-
νος ἐγένετο ἐγκατάστασις τῶν Ἀχαιῶν εἰς Λυκίαν. Τά πρῶτα ἱστορικά ἔγγραφα, τά μαρτυροῦντα 
τήν παρουσίαν Ἀχαιῶν καί Αἰολέων εἰς Μικρασίαν καί Λυκίαν εἶναι τά κείμενα μιᾶς χιλιάδος 
ἐξ ἀργίλου πινακίδων τοῦ Boghas Keki (Mπουγάζ-Κυοϊ) τά ὁποῖα ρίπτουν ἀρκετόν φῶς ἐπί τῆς 
ἐγκαταστάσεως τῶν Ἀχαιῶν εἰς τά παράλια τῆς Μικρασίας ἀπό τοῦ ΙΔ’ αἰῶνος ἐπί τῶν βασιλέων 
Moutsil II (1337-1312) Toudhalias (1283-1248). Κατά τά κείμενα αὐτά, ἐλθόντα εἰς φῶς διά τῶν 
ἀνασκαφῶν Γερμανῶν κατά τά ἔτη 1906 καί 1907 οἱ Akhaua (Ἀχαιοί) καταλαμβάνουν τά παρά-
λια Λυκίας, Παμφυλίας καί Κύπρου ὑπό τόν βασιλέα Atterisias (Ἀτρέας) διά κραταιοῦ ἐξ ἑκατόν 
πλοίων στόλου καί προσβάλλουν τάς ἀκτάς Καρίας καί Λυκίας, νικῶντες τόν ἡνωμένον στόλον 
τῆς Λυκίας, παρά τό στόμιον τοῦ Ξάνθου ποταμοῦ. 

Οἱ Ἀχαιοί τῆς Λυκίας ἔφεραν εἰς τήν χώραν ἀσφάλειαν καί τάξιν, ἐνίσχυσαν τήν ναυτιλίαν 
καί προήγαγον τόν πολιτισμόν της. Τούς Ἀχαιούς Πελοποννήσου καί Κρήτης ἐπακολούθησαν οἱ 
τῶν Ἀθηνῶν ὑπό τόν Λύκον, ἀδελφόν τοῦ Αἰγέως. Ἐκ τούτων ἔλαβε ἡ χώρα τό ὄνομα Λυκία, ἐνῶ 
προηγουμένως ἐκαλεῖτο Μιλυάς. 

Μετά τούς Ἀχαιούς, κατά τάς ἀρχάς του ΙΑ΄ αἰῶνος ἐγκαταστάθηκαν Δωριεῖς ἐκ Ρόδου εἰς 
Λυκίαν, οἱ ὁποῖοι συνέβαλον εἰς τήν οἰκονομικήν, ναυτικήν καί πολιτικήν ἐξέλιξίν της. Ἅπαντες 
οἱ ἀνωτέρω λαοί καί ἄλλοι, ὧν τά ὀνόματα δέν περιέσωσεν ἡ ἱστορία συνανεμείγησαν καί ἀφο-
μοιώθηκαν τελικῶς ὑπό τόν ὁδοστρωτῆρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

2. Ποῖα μέρη ἀπῴκησαν οἱ Λύκιοι

Ἡ ἑλληνική γῆ καθώς καί ἡ Λυκία ἐδέχθη τόν φυλετικόν σπόρον διαφόρων λαῶν, οἱ ὁποῖοι 
πρό χιλιετηρίδων καί κατά διαστήματα ἐξεκίνουν ἀπό τῆς Ἀσίας. Αἱ μετακινήσεις αὗται τῶν λαῶν 
δέν ἔπαυσαν νά ταράττωσι τήν Ἑλλάδα, ὅπου ἀλλεπάλληλοι πολιτισμοί ἔσβησαν καί ἀνέτειλαν, 
διότι οἱ μεταναστεύοντες λαοί ἤρχοντο εἰς ἐπιμειξίας μέ ξένους λαούς πού εὕρισκον, ἀφομοιώνο-
ντες ἤ ἀφομοιούμενοι, ἀναλόγως τῆς δυναμικότητος αὐτῶν εἰς πλῆθος, ὑλικήν δύναμιν, ἡθικήν 
καί πνευματικήν ὑπεροχήν. Αἱ διασταυρώσεις αὗται τῶν διαφόρων λαῶν καί φύλων ἐτόνωσαν 
μεγάλως τό ἑλληνικόν δένδρον, ἵνα μέ περισσότερον χυμόν οἱ κλάδοι του δώσουν περισσοτέρους 
καί εὐχυμοτέρους τοῦ πολιτισμοῦ καρπούς εἰς τάς τέχνας καί ἐπιστήμας. 

Ἡ γῆ ὅμως τῆς Ἑλλάδος ἦτο ὀρεινή καί αἱ πολύπτυχοι ἀκταί της ἐβρέχοντο ὑπό τῆς μητρός 
θαλάσσης. Ταῦτα συνέτεινον εἰς τό νά ἐξέρχονται ἑκάστοτε τά ἑαυτά τέκνα καί νά ἐπισκέπτωνται 
ξένας χώρας καί λαούς. Τά θέλγητρα καί πλούτη τῶν ἄλλων χωρῶν εἵλκυσαν αὐτούς καί οὕτω 
ἄρχισαν αἱ ἀποικίαι. Τό φιλαπόδημον δέ, χαρακτηριστικόν γνώρισμα τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, ἐνί-
σχυον καί ποικίλα ἄλλα αἴτια, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, ἐμπορικῆς συναλλαγῆς 
καί πολλάκις τυχαῖα. 

Τό ἀποικιακόν ρεῦμα, τό ρεῦμα τοῦ ἐκπατρισμοῦ, ὤθησε τούς Λυκίους νά ἱδρύσωσιν ἀποι-
κίας. Τά αὐτά αἴτια, ἡ στενότης τῆς γῆς, αἱ κατακτητικαί ὀρέξεις τῶν ἡγεμόνων, ἡ ἐπιθυμία τοῦ 
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πλουτισμοῦ, τό ριψοκίνδυνον τολμηρῶν ἀρχηγῶν, τιθεμένων ἐπί κεφαλῆς ἤ τυχοδιωκτῶν ζη-
τούντων καλλιτέρευσιν τύχης ἤ μή ἀνεχομένων νά συζήσωσι μετά τῶν κατακτητῶν ὡς εἵλωτες, 
τό καθέν ἐξ αὐτῶν καί ὅλα μαζί παρεκίνουν τούς Λύκιους νά ἐξέρχονται τῆς χώρας των πρός 
εὕρεσιν νέας πατρίδος. 

Διά τούς ἄνωθι λόγους ἔχομεν τάς πρώτας ἀποικίας τῶν Λυκίων εἰς Κρήτην, διαπιστωθείσας 
ἀπό Χετταιτικάς καί Αἰγυπτιακάς ἐπιγραφάς, ἐπακολούθησαν εἰς μεταγενέστερους χρόνους νέοι 
ἄποικοι ἐκ Λυκίας εἰς Αἴγυπτον, ὅπου οἱ Φασηλῖται μετ΄ ἄλλων πόλεων ἵδρυσαν δι΄ἐμπορικούς 
σκοπούς τήν Ναύκρατιν καί εἰς Κύπρον ἔνθα ἔκτισαν τήν Νέα Τελμησσόν, εἰς τήν ὁποίαν μετέφε-
ρον τήν καλλιέργειαν τῆς εἰδικῆς ἀμπέλου διά τήν κατασκευήν τοῦ περιφήμου κατά τόν Πλίνιον 
Τελμησσιακοῦ οἴνου. Ὑπό τό ὄνομα Τελμησσός, ἵδρυσαν πόλιν καί εἰς τήν Λυκαονίαν, παρά 
τήν Νίγδην, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι, μή λησμονήσαντες τήν προέλευσίν των, διετήρουν παρά τάς 
ἀποστάσεις καί τάς διώξεις τῶν κατακτητῶν τακτικήν ἐπικοινωνίαν μέχρι τῶν ἡμερῶν μας μέ τήν 
μητρόπολίν των. 

Ἐκεῖ ὅμως ὅπου ἐσημειώθη μεγάλη συρροή Λυκίων εἶναι αἱ πόλεις τοῦ Πανιωνίου κοινοῦ. Ἡ 
μία μετά τήν ἄλλην καί ὅλαι μαζί ἐδέχθησαν οἰκιστάς Λυκίους νομοθέτας καί ἀναμορφωτάς. Τήν 
Κολοφῶνα, περιώνυμον διά τό εὔφορον τῆς πεδιάδος καί τά ἰσχυρά της τείχη, ἔκτισεν ὁ βασιλεύς 
τῆς Λυκίας Ἀμφίμαχος, ἐπιστρέφων μετά τήν ἅλωσιν τῆς Τροίας εἰς τήν χώραν του. Τάς Ἐρυθράς 
ἐπῴκησαν Κρῆτες ὑπό τόν ἀρχηγόν Ἐρυθρόν, ὅστις ἐτιμᾶτο ὥς ἐπώνυμος ἥρως ἐν τῇ πόλει καί 
αὐτόν ἔφερον εἰς τά νομίσματά των. Τούς Κρῆτας ἐξεδίωξεν ἐξ Ἐρυθρῶν ὁ Κοδρίδης Κλέοπας μέ 
ἐθελοντάς, τούς ὁποίους περισυνέλεξεν ἐκ πασῶν τῶν Ἰωνικῶν πόλεων. Κατόπιν συγκατῴκησαν 
ἔν τῇ πόλει Λύκιοι, Κᾶρες, Πάμφυλοι. Τήν ἀμοιβαιότητα Λυκίας καί Ἐρυθρῶν καί τήν ἀποικι-
ακήν των προέλευσιν φανερώνουν τά κοινά τοπωνύμια καί τό ὅνομα τῶν νησίδων Μάκρις καί 
Ὑψηλή πού πρόσκεινται τῆς Χερσονήσου Ἐρυθρῶν. 

Ἐπίσης πρῶτοι οἰκισταί τῆς Λεβέδου-μιᾶς τῆς Ἰωνικῆς Δωδεκαπόλεως, φέρονται Κᾶρες, Λύ-
κιοι, Πάμφυλοι, μέ τούς ὁποίους συγκατῴκησαν κατόπιν Ἴωνες Ἀθηναῖοι ὑπό τόν Κοδρίδην 
Ἀνδραίμονα. Ἡ Λέβιδος διεκρίθη εἰς τό ἐμπόριον καί τήν ναυτιλίαν συναποκομίσασα ἄφθονα 
πλούτη. Κατεστράφη ὡς σύμμαχος τῶν Ἀθηναίων ὑπό τοῦ Λυσιμάχου, βασιλέως τῆς Θράκης, τῷ 
299, μέρος δέ τῶν κατοίκων της μετῴκησεν εἰς Ἔφεσον καί περί τά τέλη τοῦ Α΄ π. χ αἰῶνος, ὡς 
μνημονεύει ὁ Ὁράτιος, Ρωμαῖος λυρικός ποιητής κατά τούς χρόνους τοῦ Αὐγούστου- ἦτο σχεδόν 
ἔρημος τῶν κατοίκων αὐτῆς διαφυγόντων εἰς τάς παρακειμένας πόλεις καί εἰς τήν Λυκίαν. Λυκία 
ἐκαλεῖτο τοποθεσία τις παρά τήν Ἔφεσον, ἥτις εἰς ἀρχαιοτέρους χρόνους ἐκαλεῖτο Ἀλόπη. Τήν 
μετωνομασίαν ταύτην ἔλαβεν εἴτε παρ΄ ἀποίκων Λυκίων πρός ἀνάμνησιν τῆς χώρας των, εἴτε ὑπό 
τῶν Ἐφεσίων πρός τιμήν τῆς χώρας ἐκείνης, ἡ ὁποία ἐχάρισε τούς πρώτους βασιλεῖς καί νομοθέ-
τας τῆς Ἰωνίας καί τόν πυρῆνα τοῦ πληθυσμοῦ της. 

Ἡ μυθική Λυκία ἐπῴκησε καί τό τμῆμα τῆς Τρωάδας, τό ἐκτεινόμενον παρά τάς ὄχθας τοῦ 
Αἰσήπου, τοῦ Ταρσέου καί τῆς Ἀφνίτιδος λίμνης, μέ πόλιν τήν Ζέλειαν εἰς τό ὁποῖον ἔδωκε τό 
ὄνομά της ἤ μᾶλλον ἔφερον καί αἱ δύο τό ὄνομα τοῦ κοινοῦ οἰκιστοῦ των. Τῆς Ζήλειας Λυκίας 
ἦρχεν ὁ Πάνδαρος, ὁ υἱός τοῦ Λυκάωνος, ὡς βασιλεύς ὑπό τήν ἀνώτατην ἀρχήν τοῦ Πριάμου, 
ἐπικυριάρχου πέντε ὑποτελῶν εἰς αὐτῶν βασιλέων. Ἡ παρά τήν Τροίαν Λυκία ἦτο, ὡς φαίνεται, 
πρόσκοπος τῶν ναυτικῶν συμφερόντων τῶν Λυκίων, ἐχόντων μετά τῶν συμμάχων Τρώων τήν 
ἐπίβλεψιν τῶν στενῶν Ἑλλησπόντου καί Βοσπόρου, ὁ δέ Πάνδαρος εἶχεν ὡς ἐκπρόσωπος τῶν 
Λυκίων τήν ἐπιτήρησιν τῶν στενῶν. Οὕτω ἡ Ἰωνική Δωδεκάπολις, ἡ Κύπρος, ἡ Λυκαονία καί ἡ 
Τροία ἐδέχθησαν ἀποίκους ἐκ Λυκίας, τολμῶ δέ νά ὑποστηρίξω, ὅτι πᾶσαι αἱ πόλεις πού ἔχουν 
τό θέμα -λυκ- εἶναι φυλετικῶς συγγενεῖς καί εἴτε ἐδέχθησαν ἀποίκους ἐκ Λυκίας, εἴτε ἔστειλαν 
τοιούτοι εἰς αὐτήν. 
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Καί ἡ γῆ τῆς Ἀττικῆς ἐδέχθη ἀποίκους ἐκ Λυκίας κατά τήν μεταξύ Κέκροπος καί Θησέως 
περίοδον, ὡς ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοί Ἡρόδοτος, ὁ Θουκυδίδης καί ὁ Παυσανίας. Οὗτοι μνημο-
νεύουν ὅτι ὁ παρά τήν ἀκρόπολιν Πελασγικός συνοικισμός καί οἱ ἄλλοι τῆς Ἀττικῆς ἄφρακτοι 
Πελασγικοί συνοικισμοί ἐδέχθησαν ἐκόντες ἄκοντες ἐπήλυδας θαλασσοπόρους- Φοίνικας, Δαρ-
δάνους, Μινύας, Λυκίους, Κρῆτας, Ἀχαιούς, Αἰολεῖς οἱ ὁποῖοι ἀπερρόφησαν τούς ἐκ Θεσσαλί-
ας κατελθόντας ἐπήλυδας καί ἐπέδρασαν σημαντικῶς εἰς τήν μελλοντικήν πρόοδον τῆς χώρας. 
Οὕτω ἐξηγεῖται ἡ ναυτική ἰσχύς τῶν Ἀθηνῶν καί διατί ὁ λαός τῆς Ἀττικῆς εἶχεν ἐμφύτους τάς 
ὑπερόχους ἰδιότητος τοῦ ναυτίλου. Ἐξηγεῖται, ὅσον ἀφορᾶ τήν Λυκίαν, διατί ὁ Λύκιος Πανδί-
ωνας κατῆλθεν εἰς τήν χώραν ταύτην, τόσον μακρυνήν, πληροφορηθείς τά κατ’ αὐτήν ἀπό τούς 
ἐπίλυδας ὑπηκόους του καί ἑλκυσθείς ἀπό τά φυσικά της χαρίσματα καί τήν τοποθεσίαν της, 
ὅπως τά περιέγραφον οἱ νοσταλγοί της, οἱ ὁποῖοι πάντως θά τόν ἠκολούθησαν εἰς τήν ἐκστρατεί-
αν του πρός ἀποίκησιν τῆς πατρίδας τους, τῆς Λυκίας. 

3. Σχέσεις τῶν Λυκίων μέ τούς γείτονας, ὁμοιογενεῖς καί ξένους λαούς

1. Μέ τούς Κρῆτας

Οἱ Λύκιοι, λαός ναυτικός, διαυλακώνουν μέ τά πλοῖα των τήν Μεσόγειον εἰς ὅλα αὐτῆς τά 
σημεῖα καί ἀνεπτύσσουν σχέσεις μέ ὅλους τούς λαούς τῆς Μεσογείου. Οὕτω ἦλθον εἰς ἐπικοι-
νωνίαν μέ τούς Κρῆτας, οἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν καί ἔστειλαν ἀποίκους εἰς Λυκίαν κατά διαφόρους 
ἐποχάς. Ἡ ἀλληλεπίδρασις Κρητῶν καί Λυκίων, συνεπεία ἐπιμειξίας, τακτικῆς ἐπικοινωνίας εἶ-
ναι καταφανής εἰς τήν κοινήν λατρείαν, τούς ἥρωας καί τάς ἐμπορικάς των σχέσεις. Αὗται εἶχαν 
φτάσει εἰς τοσαύτην ἀνάπτυξιν, ὥστε καί μέ γραπτά σημεῖα διενήργουν τό μεταξύ των ἐμπόριον. 
Τοῦτο ἀπέδειξαν αἱ ἀνασκαφαί, αἱ γενόμεναι ἐν τῇ Φαιστῷ ὑπό τῆς Ἰταλικῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπό 
τόν Ἄλμπερ. Αὗται ἔφεραν εἰς φῶς ἀνάκτορον, ὅμοιον εἰς τάς γενικάς γραμμάς καί ὑπερβάλλον 
εἰς μεγαλοπρέπειαν τό τῆς Κνωσσοῦ. Τῷ 1908 ἀνευρέθη εἰς το βορειοανατολικό μέρος τοῦ ἀνα-
κτόρου διαμέρισμα, ὅπου ἐφυλάσσοντο τά ἀρχεῖα, οἱ θησαυροί κ. ἄ. Ἐκεῖ εὑρέθησαν πινακίδες 
μέ τήν συνήθη Μινωϊκήν γραφήν, ἐπίσης εἷς πήλινος δίσκος μέ διάμετρον 0, 17 μ. καί ἐπ’ αὐτοῦ 
σύμβολα, ἀποτελοῦντα γραφήν, βαίνουσαν ἐκ τῆς περιφερείας εἰς τό κέντρον. Ὁ δίσκος περιέχει 
123 σημεῖα ἐπί τῆς μιᾶς ὄψεως καί 118 ἐπί τῆς ἄλλης. Τά διάφορα σύμβολα ἀνέρχονται εἰς 45 
καί παριστοῦν μέρη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ὅπλα, ζῶα, ἐργαλεῖα, φυτά, πλοῖον, οἰκοδόμη-
μα καί ἄλλα ἀσαφῆ ἀντικείμενα. Ἡ διά τούτων σημείων γραφή εἶναι ριζικός διάφορος ὅλων 
τῶν μινωϊκῶν συστημάτων καί ἕλκει τήν καταγωγήν της ἐκ τῆς Μικρασίας, τό πιθανώτερον δέ 
ἐκ Λυκίας. Ἔτι τά σημεῖα τοῦ δίσκου τῆς Φαιστοῦ εἶναι δηλωτικά συλλαβῶν καί οὐχί λέξεων, 
ὅπερ δυσχεραίνει τήν ἀνάγνωσίν του. Κατ΄ ἄλλους τό περιεχόμενον τοῦ δίσκου εἶναι ὕμνος πρός 
τήν μητρικήν θεότητα καί κατ΄ ἄλλους ἔγγραφον κανονίζον δοσοληψίας μεταξύ τῶν ἡγεμόνων 
Φαιστοῦ καί Λυκίας. Εἶναι δέ τό μοναδικόν μνημεῖον πού δεικνύει ἐμπορικάς σχέσεις καί δή διά 
γραφῆς Κρήτης καί Ἀνατολῆς. 

Οἱ Λύκιοι μέ τούς Κρῆτας, ὄχι μόνον ἐμπορικάς σχέσεις εἶχον, ὄχι μόνον ἀποίκους ἔδωκαν καί 
ἔλαβον, ὄχι μόνον νόμον καί πολίτευμα τό αὐτό εἶχον, ἀλλά καί τήν ἐπίδοσιν ἡ μία εἰς τήν ἄλλην 
ὀφείλει. Λύκιοι ὑπηρέτουν κατά τήν Μινωϊκήν ἐποχήν εἰς τόν Κρητικόν στόλον καί ὁ Σαρπηδών μέ 
τά πλοῖα ἐνίσχυσε τήν ναυτικήν δύναμιν καί συγκρότησιν τῶν Λυκίων. Ἡ ἀλληλοεπίδρασις ὅθεν 
τῶν δύο λαῶν, ἡ ἀμοιβαιότης τῶν φιλικῶν σχέσεων καί ἡ φυλετική συγγένεια εἶναι καταφανής. 
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2. Μέ τούς Ἀχαιούς

Οἱ Λύκιοι ἐδέχθησαν ἀποίκους καί τήν ἐπίδρασιν τῶν Ἀχαιῶν. Αἱ παραδόσεις καί αἱ πληρο-
φορίαι τῶν ἀρχαίων συγγραφέων μαρτυροῦσιν, ὅτι οἱ Ἀχαιοί καί τά λοιπά ἑλληνικά φῦλα, Ἴωνες 
καί Δωριεῖς ἐθεώρουν τούς Λυκίους λαόν ὁμογενῇ πρός ἑαυτούς. Οὕτω τούς ἥρωας Περσέα, 
Γλαῦκον, Προῖτον, Βελλερεφόντην ἐθεώρουν Λυκίους καί ἐν ταὐτῷ Ἀχαιούς τῆς Πελοποννήσου, 
Λυκίους τειχοδόμους τῶν Μυκηνῶν-Τίρυνθος καί Λυκίους ἄνδρας ἐξέλεξαν βασιλεῖς οἵ Ἴωνες, 
ὅταν ἵδρυσαν τήν Ἰωνικήν Δωδεκάπολιν. Πλήν τούτου ἡ κοινή λατρεία καί τά αὐτά ἤθη συνέδεαν 
τήν Λυκίαν μέ τούς λοιπούς Ἕλληνας καί δή τούς Ἀχαιούς καί Ἴωνας. Ἡ λατρεία τοῦ Ἀπόλλωνος 
ἤρχισεν μεταδοθεῖσα εἰς Ἄργος, ὅπου βορείως τῆς ἀγορᾶς ἱδρύθη τό σημαντικώτατον τῆς πόλε-
ως ἱερόν τοῦ Λυκείου Ἀπόλλωνος. Εἰς Ἀθήνας, ὅπου παρά τόν Ἰλισσόν ὑπῆρχε τό ἱερόν αὐτοῦ 
μετά συσκίου ἄλσους καί τοῦ περιωνύμου Γυμνασίου μέ στοάς, τοῦ λυκείου, ἔνθα ἡ σχολή τοῦ 
Ἀριστοτέλους καί ἡ Περιπατητική τῶν φιλοσόφων. 

Οἱ ἥρωες τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου, Ἀχαιοί καί Λύκιοι, ἀνεγνώριζον τήν κοινήν καταγωγήν των 
καί δια τοῦτο ὁ Ἀργεῖος ἥρως Διομήδης καί ὁ περιφανής τῆς Λυκίας Γλαῦκος ἀντήλλαξαν κατά 
τινα μάχην τά ὅπλα των, ἀναμνηστικά τῆς συγγενείας των. Οἱ Ρόδιοι ἵδρυσαν εἰς τάς ἀκτάς τῆς 
Λυκίας διαφόρους ἀποικίας ἀλλά αὗται εἶχον μεγάλες άντιθέσεις μέ τίς Ἰωνικές πόλεις τῆς Λυ-
κίας εἰς τήν γλῶσσαν, δίαιταν, πολίτευμα, κοινωνικάς σχέσεις καί καλλιτεχνικά ἔργα. Τό πολί-
τευμα τῶν Ροδίων ἀποίκων ἐν Λυκία ἦτο ἀριστοκρατικόν, ἡ δίαιτα ἁπλῆ καί λιτή, τά ἤθη ἁπλᾶ 
καί ἀναλλοίωτα. Χαρακτηριστικόν τοῦ δωρισμοῦ ἐν Λυκίᾳ ἦσαν τά κοινά συσσίτια, ἡ ἀγωγή τῶν 
παίδων κατ΄ἀγέλας, τά κοινά κοιμητήρια καί ἡ ὕπαρξις δούλων καί κυρίων. 

3. Μέ τούς Τρῶας

Ὅπως συνέδεον τήν Λυκίαν πρός τήν νησιωτικήν καί ἡπειρωτικήν Ἑλλάδα κοινή λατρεία καί 
παραδόσεις, οὕτω συνέδεον τούς Λυκίους μέ τόν λαόν τῶν Δαρδάνων καί Τρώων ἡ θρησκεία, 
οἱ παραδόσεις, ἡ λατρεία τοῦ Διός Τριόπα, ἡ ὀνομασία μέρους τῆς Τροίας μέ τό ὄνομα Λυκία, 
σημαῖνον τήν χώραν τοῦ φωτός, τῆς Ἀνατολῆς, ἡ ὀνομασία τοῦ Σκαμάνδρου ποταμοῦ μέ τό 
ὄνομα τοῦ ποταμοῦ τῆς Λυκίας Ξάνθου καί ἡ ὀνομασία Λυκίων καί Τρώων, τούς ὁποίους δέν 
ἔπαυσαν νά θεωροῦν ὁμογενεῖς οἱ λοιποί Ἕλληνες. Τά ναυτικά συμφέροντα Λυκίων καί Τρώων 
συνέπιπτον, ἐνῷ μετά τῶν Ἀχαιῶν, ἐπιδιωξάντων ἐπέκτασιν κυριαρχικήν εἰς τά παράλια τῆς Μι-
κρασίας, συνεκρούοντο, ἐντεῦθεν δέ οἱ μεταξύ των πόλεμοι καί δή ὁ Τρωϊκός. Ὁτι δέ οἱ Τρῶες, 
κρᾶμα λαῶν, ἐλθόντων ἐκ Καυκάσου, συγγενῶν τῶν Λυκίων καί Ἀχαιῶν ἔσχον τήν ἐπίδρασιν 
τῶν δύο τούτων λαῶν, κατεδείχθη ἀπό τάς γενομένας ἀνασκαφάς τῆς Τροίας, ὅπου ἡ ἐπίδρασις 
τῆς Ἀχαϊκῆς καί Λυκιακῆς τέχνης ἐπί τῆς τειχοδομίας καί τῶν ἀνακτόρων εἶναι πλέον καταφανής, 
μέ τήν διαφοράν ὅτι οἱ μέν Λύκιοι ἦσαν πάντοτε φίλοι καί σύμμαχοι τῶν Τρώων, οἱ δέ Ἀχαιοί 
ἀνταγωνισταί καί πολέμιοι μέχρι τῆς καταλύσεως τῆς Τροίας. 

4. Μέ τούς Κίλικας

Οἱ Λύκιοι δέν εἶχον σχέσεις φιλικάς μέ τούς Κίλικας, λαόν ληστρικόν, ἀλλ΄ ἐμπολέμους. Ἔκ 
τῆς διαμάχης Λυκίων καί Κιλίκων λόγῳ συνοριακῶν διαφορῶν-φαίνεται ὅτι συνώρευον αἱ δύο 
ἀντίπαλοι χῶραι, τῆς διαμέσου Παμφυλίας κατεχομένης ὑπ΄αὐτῶν- ἐπωφεληθείς ὁ φυγάς τῆς 
Κρήτης Σαρπηδών, εἰσεχώρησε διά τῆς Ξάνθου εἰς Λυκίαν καί ἐγένετο κύριος καί βασιλεύς 
αὐτής. Καί εἰς τούς κατόπιν χρόνους δέν ἔπαυσαν αἱ ἀντιθέσεις πρός τούς Πισίδας καί τούς Κί-
λικας, καθότι οἱ μέν Λύκιοι ἦσαν φίλοι τοῦ θεμιτοῦ κέρδους οἱ δέ Πισίδαι τῆς ληστρικῆς ζψῆς 
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καί οἱ Κίλικες τῆς πειρατείας, διά τοῦτο οἱ Λύκιοι ἐβοήθησαν τόν Μέγα Ἀλέξανδρον νά ὑποτάξει 
τούς Πισίδας καί τόν Πομπήϊον νά καταστρέψει τό κράτος των Κιλίκων. 

5. Μέ τούς Κᾶρας

Οἱ Λύκιοι μέ τούς γείτονας καί ὁμοτέχνους Κᾶρας ἔζησαν ὡς ἐπί τό πλεῖστον εἰς ὁμαλάς 
σχέσεις. Λύκιοι καί Κᾶρες ἐν ἀγαθή συμπνοία ἐνέμοντο τήν πρό τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου τήν πλου-
τοφόρον θάλασσαν. Χωρίς προστριβάς καί ἀντιζηλίας ἐταξείδευον τούς λιμένας τοῦ Εὐξείνου, 
Ἀφρικῆς καί Μεσογείου καί μετέφερον τά προϊόντα τῶν χωρῶν των. Ἀμφότεροι ἀπήρτιζον τά 
πληρώματα τοῦ ἰσχυροῦ στόλου τῶν Κρητῶν κατά τήν Μινωϊκήν ἐποχήν καί ἔδιδον εἰς τόν 
θαλασσοκράτορα Μίνωα διά νά ἐπιβάλῃ εἰς τάς θαλάσσας τό μέγα κράτος καί τήν ἀκατάβλη-
τον δύναμίν του. Λύκιοι καί Κάρες μαζί ὑπέκυψαν εἰς τούς Πέρσας καί ὁμοῦ ἀνέκυψαν ἐκ τῆς 
Περσικῆς δουλείας, ἀπό κοινοῦ μετέφερον τά προϊόντα τοῦ περσικοῦ κράτος ἐξασφαλίζοντας 
ἀρκετόν πλοῦτον εἰς τάς χώρας τους, μαζί ἤλλασσαν τούς αὐτούς κυρίαρχους καί ὁμοῦ ἐδέχοντο 
τά πλήγματα τῶν πειρατικῶν ἐπιδρομῶν τῶν Σαρακηνῶν. Καρία καί Λυκία συναπετέλεσαν κρά-
τος, ἀνθίσαν ὁλίγα ἔτη πρό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Τότε ὁ ἐξ Ἰασοῦ τῆς Καρίας Βρύαξις καί 
ἄλλοι πολλοί καλλιτέχνες ἐκ Καρίας καί Ρόδου, μετά τῶν ὁμοτέχνων τους Λυκίων ἐκόσμησαν τά 
Πάταρα καί ἄλλας τῆς Λυκίας πόλεις μέ μνημεῖα ἐξόχου τέχνης. 

6. Μέ τούς Παμφύλους

Μέ τήν γείτονα Παμφυλίαν, τήν χοάνην ταύτην των διαφόρων ἑλληνικῶν φύλων καί γενῶν, 
οἱ Λύκιοι εἶχον καλάς γειτονικάς σχέσεις. Καί ἡ Λυκία εἶχεν τό μερίδιόν της ἐν τῇ χώρα τῶν 
Παμφύλων. Λύκιοι καί Πάμφυλοι ἐβοήθησαν τόν Κίμωνα, εἰς τάς ἐν τῷ Παμφυλίῳ πελάγει, 
Εὐρυμέδοντι ποταμῷ νίκας του κατά τῶν Περσῶν. Μαζί ἔδωσαν εἰς τόν Ἰουστινιανόν τούς πε-
ρίφημους νομοδιδασκάλους Τριβωνιανόν καί Στέφανον, διά νά στολίσῃ τήν βασιλείαν του μέ 
τό περισπούδαστον τῆς συλλογῆς τῶν νόμων ἔργων των. Καθ΄ὅλας τάς περιόδους τῆς πολιτικῆς 
ζωῆς τῶν Λυκίων καί Παμφύλων ἐδοκίμασαν τήν αὐτήν τύχην καί τούς αὐτούς κυρίαρχους. Μαζί 
ἐδοκίμασαν τάς καταστροφικάς λεηλασίας καί ἐπιδρομάς τῶν Ἀράβων, Ἑνετῶν, Πισατῶν, Σελ-
τζούκων καί Ὀσμανιδῶν Τούρκων, ἡ δέ ἀνατολική Λυκία ἀπό τούς χρόνους τοῦ βασιλείου τῆς 
Περγάμου, μέχρι σήμερον, ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἐπαρχίας Παμφυλίας. 

7. Μέ τούς Φρῦγας

Οἱ Λύκιοι ἀνέπτυξαν ἀρκετάς σχέσεις, πολιτικάς, θρησκευτικάς καί οἰκονομικάς μέ τούς Φρύ-
γας, προελθόντας περί τάς ἀρχάς τῆς Β’ π. χ χιλιετηρίδος ἀπό τάς περί τον Δούναβην χώρας 
διαμέσου τῆς Θράκης καί ὑποτάξαντας μεταξύ Βοσπόρου καί Ἀντιταύρου Μικρασιατικάς ἐπαρ-
χίας, ὅπου ἐγκατεστάθησαν. Οἱ Φρῦγες συνῇψαν φιλικάς σχέσεις μέ τούς Δαρδάνους, Τρῶας καί 
Λυκίους τούς ὁποίους ἐβοήθησαν ἐναντίον τῶν Ἀχαιῶν, διά τήν παρασχεθεῖσαν εἰς αὐτούς εἰς 
τόν κατά τῶν Ἀμαζόνων πόλεμον. Οἱ ἐπιδρομαί τῶν ᾿Αμαζόνων προηγήθηκαν εἰς τήν Λυκίαν καί 
οἱ Λύκιοι ἀπηλλάγησαν χάρη εἰς τόν ἥρωα Βελλερεφόντην με τήν συνδρομήν τῶν Φρυγῶν. Οἱ 
βασιλεῖς τῆς Φρυγίας ἔφεραν ἀλληλοδιαδόχως τά ὁνόματα Γόρδιος καί Μίδας, τά ὁποῖα φαίνεται 
δέν ῆσαν κύρια ὀνόματα ἀλλά τίτλοι δυναστικοί. Τόν πρῶτον Γόρδιον, ἱδρυτήν τῆς Φρυγικῆς 
δυναστείας συνεζεύχθη ἡ ἐκ Τελμησσοῦ τῆς Λυκίας μάντις πού ἐβοήθησεν αὐτόν εἰς τήν διο-
σημία τήν ὁποίαν ἑρμήνευσεν εὐνοϊκά. Οἱ δυναστικοί οὗτοι δεσμοί καί τά πολιτικά συμφέροντα 
συνέβαλον εἰς ἐπιγαμίας καί ἐμπορικάς σχέσεις Λυκίων καί Φρυγῶν, παραλαβόντων τῶν πρώτων 
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ἀπό τούς δεύτερους τήν λατρείαν τῶν θεῶν τῆς γῆς, Κυβέλης, Δήμητρος, Διονύσου, Ὀρφέως μέ 
τό ὀργιαστικόν ἀσιατικόν πνεῦμα. Ἐκ δέ τῶν ἀποκαλυφθέντων λαξευτῶν τάφων εἰς κοιλάδας 
τῆς Φρυγίας ἐντός δασῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων διακρίνονται ὁ τοῦ βασιλέως Μίδα υἱοῦ τῆς ἐκ 
Τελμησσοῦ μάντιδος, καταφαίνεται ἡ ἐπίδρασις τῆς τέχνης τῶν Λυκίων εἰς τήν Φρυγικήν τεχνο-
τροπίαν. Ἡ ἀλληλοεπίδρασις Λυκίων καί Φρυγῶν εἶχε τόν ἀποδοτικόν ἀντίκτυπόν της εἰς τήν 
γεωργίαν, ἀμπελουργίαν, ταπητουργίαν, μεταλλουργίαν καί μαντικήν, τάς ὁποίας, ἀμφότεροι οἱ 
φίλοι λαοί μετά ζήλου ἐθεράπευσαν. 

8. Μέ τούς Χετταίους

Μεγαλυτέρας σχέσεις συμμαχικάς μάλιστα, ἀνέπτυξαν οἱ Λύκιοι μέ τούς Χετταίους. Οὗτοι εἶ-
ναι λαός ἀσιατικός, τοῦ ὁποίου ἡ ὕπαρξις ἐγένετο γνωστή τό πρῶτον ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Κατ΄ 
αὐτήν, σημαντικόν τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Χαναναίων καί πέραν τοῦ Εὐφράτου ἀπετελεῖτο 
ἀπό Χάττους. Εἰς τόν γυναικωνίτην Ἀβραάμ, Ἠσαῦ, Δαυίδ καί Σολομῶντος ἔζων Χετταῖοι. Ἐξ 
Αὐγυπτιακῶν πηγῶν ἐγένετο ἐπίσης γνωστόν, ὅτι ἡ Αἴγυπτος εὑρίσκετο ὡς ἐπί τό πλεῖστον εἰς 
ἐχθρικάς σχέσεις μέ τό ἰσχυρόν βασίλειον τῶν Χετταίων διά τάς ἐπιμάχους χώρας Συρίων καί 
Βαβυλωνίων. Τρεῖς ἀλλεπαλλήλους ἐκστρατείας ἐπεχείρησε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1477-1473 π. χ 
ὁ Φαραώ Τούθμωσις, διά νά ὑποτάξῃ τήν Συρίαν καί Παλααιστίνην. Ὁ βασιλεύς τῶν Χετταίων 
ἀντιμετώπισε ἐρρωμένως τούς Αἰγυπτίους, ἀλλ΄ἡττήθη, ἡ χώρα του ἐλεηλατήθη καί οἱ θησαυροί 
τῶν πριγκηπικῶν πύργων μετακομίσθησαν εἰς τά θησαυροφυλάκεια τοῦ θεοῦ ῎Αμμωνος, διότι οί 
πόλεις ἐκυβερνῶντο ὑπό πριγκήπων, ὑπαγομένων εἰς τόν μέγα βασιλέα. 

Ὁ ἀρχηγός τῶν Χετταίων κατώρθωσε νά συνενώσῃ τούς ἀνατολικούς λαούς μεταξύ τῶν ὁποί-
ων καί τούς Λυκίους, διά να τούς ἀντιτάξῃ κατά τῶν Αἰγυπτίων ἀλλά ἡττήθη παρά τήν Ἀλούναν 
τῷ 1464. Οἱ πόλεμοι διά τήν κατάκτησιν τῆς Συρίας ἐξηκολούθησαν καί ἐπί τοῦ Φαραώ Χα-
μουραμπί καυχόμενου εἰς τάς γραφάς του ὅτι ὑπέταξε πάλιν τήν Συρίαν καί τούς Χετταίους. Αἱ 
ἐχθροπραξίαι μεταξύ τῶν Χετταίων καί τῶν Αἰγυπτίων διήρκεσαν δέκα πέντε ἔτη, ἕως τό 1272 π. 
χ, ὁπότε ὁ Ραμψῆς Β΄ συνῆψε συμμαχίαν μέ τόν Χατουζίλ Γ΄τοῦ ὁποίου τήν πρωτότοκον θυγα-
τέρα ἔλαβε ὡς σύζυγον ὡς ἐπισφράγισμα τῆς ειρήνης. Το 1190 τό Χεττιτικόν κράτος ὑπέκυψεν 
εἰς τήν ἐπίθεσιν «τῶν λαῶν τῆς θάλασσας» εἰς οὕς συγκαταλέγονται οἱ Λύκιοι. Βραδύτερον οἱ 
Φρύγες ἐξεδίωξαν αὐτούς ἐκ τῆς χώρας των, κατακλύσαντες τήν Μικρασίαν. 

Τά τῶν Χετταίων ἐγίνοντο γνωστά ἀπό τά Χεττιτικά ἀρχεῖα. Ταῦτα ἔφερον εἰς φῶς αἱ ἀπό τοῦ 
1906-1912 ἀνασκαφαί τοῦ Μπῶγάζ-Κιόϊ εἰς ἀπόστασιν 145 χλμ ἀνατολικῶς τῆς Ἀγκύρας, εἰς τό 
κέντρον τῆς Καππαδοκίας. Δεκαοκτώ χιλιάδες πλίνθοι ἐξ ἀργίλου μέτ΄ ἐπιγραφῶν καί σχολίων 
εἰς σφηνοειδήν γλῶσσαν ὡς ἐπί τό πλῆθος, περιέχουν συνθήκας τῶν Χετταίων μετά τῶν γειτό-
νων καί τήν διπλωματικήν ἀλληλογραφίαν τόν Χάττι βασιλέων. Ἐκ τῶν πινακίδων ἐγνώσθησαν 
ἀρκετά περί Λυκίας, ἡ δέ περαιτέρω ἔρευνα καί μελέτη θά φέρῃ ἀρκετά στό φῶς. 

9. Μέ τούς Φοίνικας

Μεταξύ τῶν ἀνατολικῶν λαῶν πού ἀνέπτυξαν σχέσεις οἱ Λύκιοι εἶναι καί οἱ Φοίνικαι, λαός 
ναυτικός καί ἐμπορικός κατοικῶν εἰς τά ἀνατολικά παράλια τῆς Μεσογείου, τήν σημερινήν Συρί-
αν. Οἱ Φοίνικες διηυλάκωναν μέ τά πλοῖα των ὅλην τήν Μεσόγειον καί ἵδρυον χάριν τῶν συμφε-
ρόντων αὐτῶν ἀποικίας ὡς τήν Καρχηδόνα καί ἐμπορεῖα. Οὗτοι, ὡς λαός εὐφυής, ἐκτιμήσαντες 
τήν ἐπίκαιρον θέσιν τῆς Λυκίας, ἵδρυσαν ἐμπορεῖα -Πάταρα, Τελμησσόν, Γάγας, Φοίνικα, Κα-
λαμάκι. Εἰς τά ἐμπορεῖα ἐξῆγον κατά πρῶτον οἱ Φοίνικες τόν πολύτιμον χυμόν τῶν κογχυλίων 
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τά ὁποῖα ἡλίευον εἰς τάς ἀκτάς καί τάς νήσους τῆς Δωδεκανήσου καί τῶν ὁποίων ἡ μεταφορά 
εἰς Φοινίκην ἀπό χῶρας τόσον μεμακρυσμένας, ἦτο δύσκολος. Εἰς τά ἐμπορεῖα ἀντήλασσαν τά 
βιομηχανικά των προϊόντα μέ σιτηρά, ξυλείαν, δέρματα καί μέταλλα. Διά τῶν ἐμπορείων ἐπίσης 
ἐπικοινώνουν μέ τό ἐσωτερικόν τῆς χώρας καί ἐδίδασκον τούς κατοίκους πρός ἴδιον ὄφελος τήν 
καλλιέργειαν τῆς ροδῆς, ἐλαίας, ἀμυγδαλῆς, δαμασκηνέας, συκῆς, ἀμπέλου, κυπαρισσίου κ. ἀ, 
τῶν ὁποίων τά προϊόντα ἠγόραζον ἤ ἀντήλασσον μέ ἄλλα ἰδικά των. 

Ἡ ἐκπολιτιστική δρᾶσις τῶν Φοινίκων δέν ἦτο ἀνάλογος πρός τήν ἀποικιακήν αὐτῶν δρᾶσιν, 
ἔχουν ὅμως τήν δόξαν ὅτι πρῶτοι τῶν ἀρχαίων λαῶν, ἦλθαν εἰς ἐπικοινωνίαν μέ ἄλλους λαούς 
πρός ἴδιον ὄφελος καί σφετερισμόν τοῦ φυσικοῦ των πλούτου εἰς τιμάς χαμηλάς. Ἀν καί περιέ-
πλευσαν τήν Ἀφρικήν κατ΄ ἐντολήν τοῦ Φαραώ Νεκώ τολμηροί Φοίνικες θαλασσοπόροι, ἐν τού-
τοις οὔτε εἰς τά γράμματα οὔτε εἰς τάς τέχνας ἀνέδειξαν μεγάλους ἄνδρας. Ὅλαι αἰ ἐπιστημονικαί 
καί βιομηχανικαί ἀνακαλύψεις, γραφή, ἀστρονομία, νομίμασματα, κατεργασία μετάλλων κ. λ. π 
τάς ὁποίας οἱ ἀρχαῖοι ἀπέδιδον εἰς τούς Φοίνικας, ἀπεδείχθησαν διά τῶν νεωτέρων ἀνασκαφῶν 
ὅτι εἶναι δημιουργία τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, Σουμερίων, Ἀσσυρίων, Χαλδαίων, Βαβυλωνίων, 
Αιγυπτίων καί τοῦ Μινωμυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἔργον ὅμως τῶν Φοινίκων εἶναι ἡ θαυμασία 
ὀργάνωσις τοῦ διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου, τό σύστημα τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν, ἡ μετα-
τροπή τῆς ἱερογλυφικῆς γραφῆς εἰς φωνητικήν τοῦ ἀλφαβήτου, ἡ προαγωγή τῆς ἐριουργίας καί 
βαφῆς, ἡ βιομηχανία τῆς διαφανοῦς ὑάλου, ἡ παραγωγή κοσμημάτων, ἀγγείων, εἰδώλων εἰδῶν 
διά τήν παραγωγή τῶν ὁποίων ἀπασχούσαν πλῆθος τεχνιτῶν καί δούλων. 

Αἱ ἀρχαιολογικαί ἔρευναι καθ΄ ὅλην τήν Φοινίκην, ἀπέδειξαν τήν ἐπίδρασιν τῶν διαφόρων 
ἀνατολικῶν λαῶν εἰς τήν ἐπιτάφιον τέχνην τῶν Φοινίκων. Ἡ ἀρχιτεκτονική τῶν Λυκίων, ἰδία τῶν 
τάφων, ἔσχε μεγάλην ἐπίδρασιν καί ἐξάπλωσιν καθ’ ὅλην τήν Ἀνατολήν καί οἱ Λύκιοι τεχνῖται 
ἔδιδον διά τῆς τέχνης των τήν εἰκόνα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἀφομοιωτικῆς δυνάμεώς των, δι΄ 
ἧς τά ξένα τεχνικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα παρέλαβαν ἀπό τούς Φοίνικας, μετέπλασαν καί ἔδωσαν εἰς 
αὐτούς τόν ἰδιαίτερον χαρακτῆρα των. 

4. Ἐπιδρομαί Λυκίων μετ΄ ἄλλων λαῶν τῆς Μεγάλης Θαλάσσης εἰς 
Αἴγυπτον. 

Οἱ Λύκιοι εἶχον γνωρίσει ἐνωρίς τήν Αἴγυπτον, ἡ ὁποία εἵλκυε μέ τά πλούτη καί τά θαύματά 
της καί ἄλλους λαούς. Ἡ Αἴγυπτος ἐδέχθη ἐπανειλημμένως τήν εἰσβολήν πειρατῶν καί λαφυρα-
γωγῶν τῶν παρά τήν Μεσόγειον Μικρασιατικῶν λαῶν. Οὗτοι, μέ τά πλοῖα των εἰσέρχονταν εἰς 
τόν Νεῖλον, ἔκαμνον αἰφνιδίους ἐπιθέσεις καί ἐλεηλάτουν τήν χώραν, ἐφόρτωνον τά πλοῖα των 
μέ σιτηρά καί ἄλλα λάφυρα καί ἐπέστρεφον εἰς τήν πατρίδα των. 

Διά νά ἀποκρούσουν τούς ἐπιδρομεῖς οἱ βασιλεῖς τῆς Αἰγύπτου εἶχον ἕτοιμον στρατόν εἰς 
διάφορα μέρη καί ἐνέπιπτον κατ΄ αὐτῶν, ὅταν παρουσιάζοντο. 

Ἐπί Ραμσῆ Β΄ Φαραώ τῆς ΙΘ΄δυναστείας (1462-1288), ἠπείλησαν μετά τῶν Λιβύων καί εἰ-
σέβαλον εἰς τό Δέλτα τοῦ Νείλου λαοί πειρατικοί τῆς Ἀσίας, ἀλλ΄ ἀπεκρούσθησαν καί οἱ αἰχμα-
λωτισθέντες προσελήφθησαν εἰς τήν φρουράν τοῦ Ραμσῆ. Μετά τόν θάνατον τούτου, φίλου καί 
προστάτου τοῦ Ἑβραίου Ἰωσήφ, στόλος Αἰγαιατικός μετά τοῦ βασιλέως τῶν Λιβύων Μερμαϊού 
κατέπλευσε τῷ 1317 π. χ κατά τῆς Αἰγύπτου. Ὁ τότε Φαραώ Μενεφθᾶ πυρετωδῶς παρασκευάσας 
τήν ἄμυναν ἐσκόρπισε μετά κραταιάν μάχην τούς εἰσβολεῖς. Καί ἄλλη ἀπό θαλάσσης ἐπιδρομή 
τῶν Αἰγαίων ἐπί Ραμσῆ Γ΄τῆς Κ΄ δυναστείας (1288-1100) ἐγένετο κατά τοῦ Δέλτα τῆς Αἰγύπτου. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

176

Ταύτην ἀναφέρει εἶς τῶν παπύρων τῆς συλλογῆς Δ. Ἀναστασίου, Ἕλληνος ἀκμάσαντος ἐπί Μω-
χάμετ Ἀλῆ, ὅπου λέγεται: «Ἅμα τῇ ἀναρρήσει τοῦ Μενθρεφθά διεδόθη εἰς Θήβας ὅτι στόλος τοῦ 
Αἰγαίου, ἀπεβίβασεν εἰς Λιβύη στίφη Τυρμηνῶν, Σαρδανῶν, Λυκίων μετ΄ ἐπικούρων τῶν Ἀκαι-
ούσα (Ἀχαιῶν) καί Σαλαγοῦσα (Σαλαγησσοῦ τῆς Πισιδίας). Ὁ Βασιλεύς τῆς Λιβύης τεθείς ἐπί 
κεφαλῆς ὅλων, ἐπήλασεν εἰς τό Δέλτα μέχρι τῆς νήσου Πά-αρι-σίας (Προσωπίτιδος) ὅπου ἐκεῖ 
συνέτριψεν αὐτούς ὁ Φαραώ». 

Εἰς ταῦτα ἀναφέρεται καί ὁ Ὅμηρος πρός ἀνάμνησιν τῆς νίκης ὁ Ραμψῆς Γ΄ ἔκτισεν εἰς Θήβας 
ἀνάκτορον καί εἰς τούς τοίχους τῆς αὐλῆς του ἀνακαλύφθη ἀνάγλυφον, παριστάνον μάχας ξηρᾶς 
καί θαλάσσης, καθ΄ἅς θριαμβεύει ὁ Φαραώ. Αἰχμάλωτοι δέ διάφοροι τήν μορφήν καί περιβολήν, 
δεμένοι ὀπισθάγκωνα, μεταξύ τῶν ὁποίων Δαναοί καί Λύκιοι εἰκονίζονται ἐν τῷ ἀναγλύφω. Παρά 
τήν νίκην ταύτην Κᾶρες καί Λύκιοι πειραταί κατώρθωσαν νά ἐγκατασταθῶσιν εἰς τά ἑλώδη κρά-
σπεδα του Πηλουσιακοῦ καί οἱ Μιλήσιοι εἰς τά τοῦ Βελτιτικοῦ στομία καί ἐκ τῶν πυκνοτάτων 
καλαμώνων ἀνθεστάντες ἐκείνων ἑλῶν καί ὀλισθηρῶν νησίδων ἦτο ἀδύνατον νά ἐκδιωχθοῦν. 

Ἡ πραγματική ἐγκατάστασις Μιλησίων, Καρῶν, Λυκίων ἐν Αἰγύπτῳ ἐγένετο κατά τήν ΚΓ΄ 
δυναστείαν μόλις τόν Η΄αἰῶνα ἐπί Ψαμμιτίχου. Οὗτος πολεμηθείς ὑπό τῶν ἕνδεκα ἡγεμόνων τῆς 
Αἰγυπτιακῆς Δωδεκαρχίας τοῦ Δέλτα κατέφυγεν εἰς τούς προστατευομένους του Ἕλληνας τῆς 
Αἰγύπτου καί τῇ βοηθείᾳ τῶν χαλκοχιτώνων πειρατῶν ὑπεδούλωσε καί τούς ἕνδεκα ἰσοτίμους 
ἀντιπάλους του, γενόμενος οὕτω κύριος ὅλης τῆς Αἰγύπτου. Δυσπιστῶν ὁ Ψαμμίτιχος πρός τούς 
ἰθαγενεῖς, ἐστηρίχθη ἐπί τῶν ξένων προστατευομένων του, καταρτίσας τήν σωματοφυλακήν του 
ἐξ Αἰγυπτίων καί ἐγκατέστησε Μιλησίους, Κᾶρας, Λυκίους ἑκατέρωθεν τῶν δύο βραχιόνων τοῦ 
Δέλτα, εἰς τούς ὁποίους ἔδωκε παῖδας Αἰγυπτίους πρός ἐκμάθηνσιν τῆς Ἑλληνικῆς. Ἀπό τούτων 
προήρχοντο οἱ διερμηνεῖς τούς ὁποίους ἐγνώρισαν οἱ ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκεφθέντες τήν Αἴγυπτον 
σοφοί-Θαλῆς-Σόλων-Πλάτων-Ἡρόδοτος, Ἑκαταῖος, Οἰνοπίδης Χῖος, ὁ μαθηματικός Εὔδοξος κ. 
ἀ. 

Ἐν Αἰγύπτῳ ἱδρύθησαν πολλαί ἑλληνικαί παροικίαι, μεταξύ τῶν ὁποίων ἧν αἱ τῶν Ἰώνων καί 
τῶν Λυκίων. Αὗται εἶχον ἐμπορεῖα καί διεξῆγον ἀνταλλακτικόν ἐμπόριον τῶν προϊόντων τῶν 
χωρῶν των. Τῷ 650 π. χ ἱδρύθη ἡ Ναύκρατις ὡς κοινή ἐμπορική ἀποικία ὑπό τῶν Ἰωνικῶν πόλε-
ων Χίου, Τέω, Φωκαίας, Κλαζομενῶν, τῶν Δωριέων, Ρόδου, Κνίδου, Φασήλιδος τῆς Λυκίας καί 
τῆς Αἰολικῆς Μυτιλήνης. Ἡ Ναύκρατις ἤνοιξεν εἰς τούς παροικοῦντας ἐν Αἰγύπτῳ Ἕλληνας τήν 
κοιλάδα τοῦ Νείλου, ὅπως ἡ Κυρήνη, ἡ πρόσκοπος τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπί αἰῶνας καί ἡ τροφοδότης 
αὐτοῦ εἰς σιτηρά, κρέας, λῖπος καί ἴππους τήν βόρειον Ἀφρικήν. 

Τήν Αἴγυπτον οἱ Λύκιοι ἐπεσκέπτοντο ὄχι μόνον διά νά διαμετακομίσουν τά πλούσια προ-
ϊόντα της ὡς δημητριακά, λαχανικά, ὀπωρικά, χουρμάδες, λωτόν, πάπυρον, ἀγελάδας, ἵππους, 
πρόβατα, αγριόπαπιες κ. ἀ. ἀλλά διά νά θαυμάσουν τά ἔξοχα μνημεῖα της. 

5. Μυθολογία Λυκίων

Ἡ μυθολογία, σύνολον μύθων ἑνός λαοῦ, ἀναφερομένων εἰς τήν γενεαλογίαν, βίον καί πρά-
ξεις τῶν θεῶν καί τῶν ἡρώων, ἀπ΄ οὐδενός τῶν ἐν τῇ γῇ λαῶν λείπει. Εἶναι τό ἀπόσταγμα τῆς 
ἐρεύνῃς τῶν πρωτογόνων λαῶν περί τῶν φυσικῶν φαινομένων, ἡ ἐρμηνεία τῶν περί τοῦ κόσμου 
καί θεοῦ καί τό στήριγμα τῆς θρησκείας των. Καί τοῦτο, διότι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι δέν ἠρεύνων 
ἤ ἐξήταζον τήν προέλευσιν τῶν γύρων των μέ τήν λογικήν, ἀλλα προσεπάθουν νά ἑρμηνεύ-
σουν αὐτά μέ τήν φαντασίαν ἤ τάς μυθικάς ἐξηγήσεις. Τήν μυθοπλαστικήν φαντασίαν τῶν λαῶν 
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γονιμοποιοῦν τά φυσικά φαινόμενα, ἥλιος, σελήνη, ἀστέρες, νέφη, ἶρις, καταιγίδες, κεραυνοί, 
σεισμοί κ. τ. ὅ καί τά βιώματα τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς-ὄνειρα-ἐφιάλτης- ἔκστασις-ὕπνος, θάνα-
τος. Ἀντικείμενον τῶν μύθων εἶναι ἡ γένεσις τῶν θεῶν τοῦ κόσμου, τῶν ἡρώων, τῶν διαφόρων 
φαινομένων, ὅπου περιστρέφονται οἱ μῦθοι τῶν πρωτογόνων λαῶν. Τήν μυθοποιϊαν τῶν λαῶν 
διακρίνουν διαφοραί, ἀποτέλεσμα τῆς γεωγραφικῆς αὐτῶν θέσεως, τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν 
ὑφ’ ἅς ζοῦν καί τῆς πολιτιστικῆς καί πνευματικῆς ἐξελίξεώς των. 

Ὅτε τό Ἑλληνικόν ἔθνος κατά τούς ἡρωϊκούς χρόνους ἔσχε μεγάλην ὁρμήν εἰς ἔργα καί αἱ 
μεταναστεύσεις τῶν διαφόρων φύλων ἐγένοντο παραίτιος σφοδρῶν πολεμικῶν ἀγώνων, τότε ἡ 
μυθοπλασία εὗρε νέας ὑποθέσεις, τά κλέη τῶν ἀνδρῶν, τούς ὁποίους ἐλάμπρυνε μέ τήν αἴγλην 
τῆς θεϊκῆς καταγωγῆς των. Τούς ἐκγόνους τῶν θεῶν, οἰκιστάς, ἀρχηγέτας καί ἥρωας ἐν πολέμῳ 
διά νά τούς θεοποιήσουν οἱ Ἕλληνες, περιέβαλλε τά πρόσωπά των ἡ ἑλληνική φαντασία μέ τάς 
πλέον τολμηράς παραδόσεις καί ὑπερφυσικούς θρύλους. Τοιούτους μύθους ὕφανε καί ἡ φαντα-
σία τῶν Λυκίων διά τούς θεούς των- τόν Ἀπόλλωνα γεννηθέντα ἐν τῇ χώρᾳ των καί λουσθέντα εἰς 
τά ὕδατα τοῦ Ξάνθου, τόν Διόνυσον, ζητοῦντα ἐπικούρους ἐκ Λυκίας κατά τῶν Ἰνδιῶν, τόν Ἄρην 
προστατεύοντα καί συμπολεμοῦντα μέ τούς Σολύμους κατά τοῦ Βελλερεφόντου. Τούς Τελχῖνας 
διδάσκοντας τούς Λυκίους τάς τέχνας, τόν Γόρδιον ζητοῦντα τά φῶτα τῆς ἐκ Τελμησσοῦ μάντι-
δος πρός ἐξήγησιν τῆς διοσημίας, τάς Ἀμαζόνας ἀρηφίλους γυναῖκας πολεμούσας μέ τόν ἕνα 
μαστόν εἰκονίζουσας τά νέφη μέ τας βροχάς, τόν Βελλερεφόντην μέ τόν Πήγασον, εἰκονίζοντα 
τάς φάσεις τοῦ ἡλίου καί τας ἐποχάς τοῦ ἔτους, τήν Χίμαιραν συμβολίζουσαν τό ἡφαίστειον, τούς 
Γλαῦκον καί Σαρπηδόνα μεταφερόμενοι διά νεφῶν νεκροί εἰς τήν Λυκίαν. 

Ἀλλά ἐκ πάντων τῶν μυθικῶν κύκλων, σπουδαιότατος εἶναι ὁ Τρωϊκός, ὁ ὁποῖος διεμορφώθῃ 
ἐν Μικρασία διά τοῦ ἀποικισμοῦ, συνάπτων τούς μύθους ἤ τά ἔργα τῶν ἐν μητροπόλει γενῶν 
πρός τά ἐν Μικρασίᾳ πολεμικά γεγονότα, τούς ἥρωας τῶν Ἀχαιῶν, Πελοποννήσου, νήσων μέ 
τούς ἥρωας Τροίας, Λυκίας καί ἄλλων Μικρασιατικῶν χωρῶν. 

Ὁ συναγερμός τῶν Παναχαιῶν κατά τῆς Τροίας ἀποτελεῖ τήν μεγαλυτέραν πολεμικήν ἐπι-
χείρησιν τοῦ Μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ κυρίως αἰτία, ἡ προκαλέσασα τόν Τρωϊκόν πόλεμον 
ὑπῆρξεν, ὅτι πάντες οἱ Ἀχαιοί ἠθέλησαν νά ὑποστηρίξουν τήν πολιτικήν τῆς Ρόδου ἀπέναντι τῆς 
Τροίας. Αὕτη μεροληπτικῶς ἐνεργοῦσα ὑπέρ τῶν Λυκίων, γειτόνων καί ἀντιζήλων τῆς Ρόδου, 
ἤγειρε τό ζήτημα τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου καί Βοσπόρου, ὅτε κλείσασα αὐτά εἰς τούς 
νησιώτας καί ἑπομένως εἰς ὁλόκληρον τόν προϊστορικόν ναυτικόν τῆς Ἑλλάδος κόσμον καί εἰς 
τό μετά τοῦ Εὐξείνου ἐμπόριον, τό ὁποῖον διήνοιξεν ἡ προηγηθεῖσα Ἀργοναυτική ἐκστρατεία. 
Ἡ ἅλωσις τῆς Τροίας ἔδωσε τήν θαλασσοκρατορίαν εἰς τούς Ροδίους καί ἔπληξε καιριώτατα τό 
ἐμπόριον τῶν Λυκίων καί τάς ναυτικάς αὐτῶν ἀγοράς καί κινήσεις. Ὥστε βαθύτερα αἴτια τοῦ 
Τρωϊκοῦ πολέμου ἦσαν ἐμπορικοί λόγοι, ἡ ναυτική ἐπικράτησις, ἡ ἐλευθεροπλοΐα τῶν Στενῶν, ἡ 
δ΄ ἁρπαγή τῆς ὡραίας Ἑλένης ὑπό τοῦ Πάριδος ἔδωκεν ἁπλῶς ἀφορμήν εἰς τήν κήρυξιν αὐτοῦ. 
Ἐκ τοῦ δεκαετοῦς τούτου πολέμου κατεστράφη μέν τό Ἴλιον, ἀλλά καί οἱ Ἀχαιοί ἐξησθένησαν, 
ὥστε βραδύτερον δέν ἠδυνήθησαν ν΄ ἀντιστοῦν εἰς τήν ὁρμήν τῶν Δωριέων. 

Εἰς τόν Τρωϊκόν πόλεμον οἱ Λύκιοι ἐπολέμησαν γενναιότατα παρά τό πλευρόν τῶν Τρώων, 
διότι καί φυλετικήν συγγένειαν εἶχον ὡς Μεσογειακοί τοῦ αὐτοῦ κλάδου λαοί καί τά συμφέροντά 
των ἐταυτίζοντο. Βεβαίως οἱ ἀρχηγοί τῶν Λυκίων ἦσαν Ἀχαιοί καθώς τό πλεῖστον των κατοίκων 
τῶν παραλίων τῆς Λυκίας ἀλλά τά πολιτικά καί ναυτικά συμφέροντα τῶν ἀρχηγῶν ἐπέβαλαν νά 
ταχθοῦν μέ τό μέρος τῶν Τρώων καί νά πολεμήσουν ὡς γενναῖοι σύμμαχοι καί συναγωνισταί. 

Ἀφορμή τοῦ πολέμου τούτου, ὡς ἀνωτέρω, θεωρεῖται ἡ ἀρπαγή τῆς ὡραίας Ἑλένης ὑπό τοῦ 
Πάριδος. Ὁ Μενέλαος, σύζυγος τῆς ἁρπαγείσης Ἑλένης, ἀφοῦ περιῆλθε πάσας τάς Ἑλληνικάς 
χώρας καί ἐπέτυχε τήν βοήθειαν τῶν ἡγεμόνων της, ἐπεχείρησεν πρός ἐκδίκησιν ἐκστρατείαν 
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κατά τῆς Τροίας. Ὁ στρατός συνῆλθεν εἰς τόν λιμένα τῆς Αὐλίδος, συγκείμενος ἐξ 100. 000 
ἀνδρῶν καί 1186 πλοίων. Οἱ κράτιστοι τῶν ἡρώων αὐτοῦ ἦσαν ὁ Ἀγαμέμνων, ὁ Μενέλαος, ὁ 
Ἀχιλλεύς μετά τοῦ Πατρόκλου, ὁ Αἴας ὁ Σαλαμίνιος, ὁ Αἴας ὁ Λοκρός, ὁ Νέστωρ μετά τοῦ υἱοῦ 
του Ἀντιμάχου, ὁ Ὀδυσσεύς, ὁ Διομήδης κ. ἀ. Ἐν Αὐλίδι ἐμάντευσεν ὁ οἰωνοσκόπος Κάλχας ἐκ 
διοσημίας ὑπό σχῆμα δράκοντος, ὅτι μετά δέκα ἔτη θά ἐκυρίευον οἱ Ἀχαιοί τήν Τροίαν. Ἄλλο 
ἐπεισόδιον τῆς ἐν Αὐλίδι διαμονῆς τό ὁποῖον δέν ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος εἶναι ἡ θυσία τῆς Ἰφιγένει-
ας, κατόπιν τῆς ὁποίας ἔπνευσεν οὔριος ἄνεμος καί ἀνεχώρησαν διά Τροίαν οἱ Ἕλληνες. 

Οἱ Ἀχαιοί ἐστρατοπέδευσαν πρό τῆς Τροίας καί ὁ Μενέλαος μετά τοῦ Ὀδυσσέως εἰσῆλθαν 
εἰς τήν πόλιν, ἵνα ζητὴσῃ τήν ἀπόδοσιν τῆς Ἑλένης, ἀλλ΄ εἰς μάτην καί οὕτω ἠναγκάσθησαν νά 
πολεμήσουν ἐπί μακρόν. Εἶχον δέ καί οἱ Τρῶες ἀνδρείους πολεμιστάς. Πρῶτον τόν Ἕκτορα, τόν 
ἀρχηγόν ὅλου τοῦ στρατοῦ καί μεταξύ τῶν συμμάχων αὐτῶν τόν Αἰνείαν, τούς Λυκίους ἡγεμόνας 
Σαρπηδόνα, Γλαῦκον, Πάνδαρον κ. ἀ διά τούς ὁποίους ὁ ραψωδός εἰς τό Β΄ τῆς Ἰλιάδος λέγει, 
ὅτι ἦλθον πρός βοήθειαν τῶν Τρώων ἀπό τήν μακρινήν Λυκίαν καί τόν ὁρμητικόν Ξάνθον. Τούς 
Λυκίους ἐπαινεῖ ὁ Ὅμηρος ὡς δεινούς τοξότας. Ὅταν ἐπληγώθη ὁ Μενέλαος, ὁ Ἀγαμέμνων ἐκά-
λεσε διά τοῦ κήρυκος τόν Μαχάονα, ἄριστον ἰατρόν, υἱόν τοῦ Ἀσκληπιοῦ, εἶπε: «Τοξότης δεινός 
ἐκ τῶν Τρώων ἤ τῶν Λυκίων ἐκτύπησε τόν πολεμικόν Μενέλαον πρός δόξαν μέν αὐτοῦ, πρός 
ἰδικήν μας δέ λύπην. ”

Ἡ σημαίνουσα θέσις τοῦ Αἰγαίου, οἱ ἀνά τούς αἰῶνας κυρίαρχοι, 
ἐπιδρομεῖς καί ὁ ρόλος τῶν Λυκίων. 

Τό Αιγαῖον εἶναι διά τήν Ἑλλάδα, ὅτι ἡ καρδία διά τό σῶμα. Ὅταν ἡ θάλασσα τοῦ Αἰγαίου 
ἔσφυζεν ἀπό παλμόν ἑλληνικόν, ἡ Ἑλλάς εὑρίσκετο εἰς τό ἀπόγειον τῆς ἰσχύος καί τῆς δόξης 
της. Ὅταν πάλιν ἔπαυε νά διατρέχῃ αὐτό ἡ ἑλληνική ναυτιλία, ἔσβηνεν ἡ ζωή καί ἡ ἐλευθερία 
τῆς Ἑλλάδος. Καί ὅπως ἡ καρδία, εὑρισκομένη μεταξύ τῶν δύο πνευμόνων καί ἐξακοντίζουσα τό 
αἷμα εἰς αὐτούς καί κατόπιν διά τῶν ἀρτηριῶν εἰς ὅλον τό σῶμα, τρέφει καί τονώνει αὐτό, οὕτω 
καί τό Αἰγαῖον, εὑρισκόμενον μεταξύ τῶν δύο πνευμόνων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἠπειρωτικῆς καί 
τῆς Μικρασιατικῆς, δίδει εἰς αὐτήν σφρῖγος καί ζωήν, ἀνάλογον πρός κίνησιν καί τήν ναυτικήν 
δύναμιν καί ὑπεροχήν της. Ὅταν ἡ Ἑλλάς εἶχεν ἰσχυρόν στόλον, τό κράτος τοῦ Αἰγαίου καί τῶν 
θαλασσῶν ἦτο εἰς χεῖρας της, ὅταν ἔχανε τήν ναυτικήν ἰσχύν της, ἔχανε τό πᾶν ἔχανε τήν ἐλευ-
θερίαν της καί μαζί μέ αὐτήν ἐνεκροῦτο πᾶσα ἑλληνική κίνησις καί ζωή εἰς ὅλας τάς χώρας της. 
Τοιαύτη ἡ δύναμις τοῦ στόλου καί τοσαύτη ἡ ἀξία τῆς κυριαρχίας τοῦ Αἰγαίου διά τάς χώρας πού 
βρέχονται ὑπ’ αὐτοῦ καί γενικῶς διά τήν θέσιν καί τύχην τῆς Ἑλλάδος. 

Τό Αἰγαῖον ὡς ἐνδιάμεσον πέλαγος μεταξύ Μεσογείου καί Ευξείνου διευκόλυνεν τήν συγκοι-
νωνίαν τῶν Ἑλλήνων μέ τούς λαούς τῆς Ἀνατολῆς, ηὐκόλυνε τά ἑκάστοτε Ἑλληνικά κράτη νά 
λάβουν τήν πρωτεύουσαν σημασία των εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος Ἀπό ἐμπορικῆς ἀπό-
ψεως ἦτο ἡ συντομωτέρα ὁδός μεταβιβάσεως τῶν προϊόντων τῆς Μικρασίας εἰς Εὐρώπην καί 
δι’ αὐτοῦ τό ἐμπόριον τοῦ Εὐξείνου καί ἐμπορική ὁδός τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἀπό στρα-
τολογικῆς ἀπόψεως ἦτο ὁ κόμβος εἰς τάς θαλασσίας συγκοινωνίας μεταξύ τῆς Ἀνατολικῆς καί 
Δυτικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου καί ὡς ἐκ τούτου ἀπετέλεσεν εἰς ὅλας τάς περιόδους θέατρον 
συγκρούσεων μεταξύ τῶν ἐμπορικῶν καί ναυτικῶν κρατῶν, εἰς τάς ὁποίας διαγράφεται τό μέγι-
στον μέρος τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας. 

Μετά τον Μινωϊκόν πολιτισμόν καί τήν Κρήτην, ἀναπτύσσεται ὁ Μυκηναϊκός καί συντελεῖται 



Αρχαία Λυκία

179

ἡ ἐξάπλωσις τῶν Ἀχαιῶν διά τοῦ Αἰγαίου εἰς ὅλας τάς βρεχομένας ὑπ’ αὐτοῦ χώρας μέ ἀναστα-
τώσεις καί συγκρούσεις ὧν καί ὁ Τρωϊκός πόλεμος. Τούς Ἀχαιούς ἀκολουθοῦν ὁρμητικότεροι οἱ 
Δωριεῖς ἀπό τοῦ 1100-800 π. χ. Μετά μακράς περιπετειώδους συγκρούσεις Ἀχαιοί, Αἰολεῖς, Δω-
ριεῖς, Ἴωνες καταλαμβάνουν τάς νήσους καί τάς ἀκτάς τῆς Μικρασίας καί καθιστοῦν τό Αἰγαῖον 
ἑλληνική θάλασσαν. 

Ἀπό τοὺ Η΄ ἔως του ΣΤ΄ αἰῶνος διατρέχουν τό Αἰγαῖον Φοινικικά καί Ἑλληνικά πλοῖα, ἀπό 
τάς ἀρχάς ὅμως τοῦ Ε΄ αἰῶνος λαμβάνουν χώραν συγκρούσεις ἱσχυρῶν στόλων Ἑλλήνων καί 
Περσῶν πρός κυριαρχίαν τοῦ Αἰγαίου, αἱ ὁποῖαι διά τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας καί τάς ἐπακο-
λουθήσασας νίκας τοῦ Κίμωνος, εἰς ἇς συνέβαλον οἱ Λύκιοι, ἔδωσαν τούς τίτλους κυριότητος εἰς 
τούς Ἕλληνας καί δή τούς Ἀθηναίους. Ὁ Πελοποννησιακός πόλεμος καί ἡ ἀλληλομαχία Σπάρ-
της-Ἀθηνῶν-Θηβῶν ἀφήρεσεν τήν κυριαρχίαν ἀπό τούς Ἀθηναίους καί ἀπέδωσεν τήν θάλασσαν 
ἐλευθέραν εἰς τούς Ἕλληνας καί Πέρσας. 

Τό Αἰγαῖον διά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γίνεται πάλιν ἑλληνικόν καί οἱ διάδοχοί τῶν Σελει-
κιδῶν διεκδικοῦν τήν κυριαρχία του. Τό Αἰγαῖον τότε διέτρεχον κολοσσιαῖα πλοῖα, πού ηὔξανον 
τόν πλοῦτον τῶν ἑλληνικῶν κρατῶν καί τήν ἰδιωτικήν εὐημερίαν. 

Ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ Β΄ π.Χ αἰῶνος ἐμφανίζονται εἰς τό Αἰγαῖον οἱ στόλοι τῶν Ρωμαίων καί 
ἀναδεικνύεται ἡ Δῆλος ἀπό θρησκευτικόν κέντρον τῆς λατρείας τοῦ Ἀπόλλωνος εἰς μέγιστον 
ἐμπορικόν σταθμόν, ὁπόθεν μεταβιβάζεται διά τοῦ Αἰγαίου ὁ σῖτος καί ἐμπορεύματα διά τό Ρω-
μαϊκόν κράτος. Οἱ Ρωμαῖοι μετά τήν πτώσιν τῆς Καρχηδόνος καί Κορίνθου παρημέλησαν τόν 
στόλον καί αὐτό ἦτο τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀναπτύξεως τῆς πειρατείας ἐν τῷ Αἰγαίῳ, ἐν τῷ ὁποίῳ ἡ 
ναυσιπλοΐα κατέστη ἐπικίνδυνος, ἡ ζωή δύσκολος καί οἱ πειραταί μέ τά ὑπερχίλια πλοῖα των καί 
τά τετρακόσια ὁρμητήριά των, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Φάσηλις τῆς Λυκίας, κατέστησαν δυνάσται 
τοῦ Αἰγαίου καί Εὐξείνου. 

Ὁ Πομπήϊος ἐντός τετραετίας (67-63 π.Χ) κατέβαλεν μέ τήν ἐπικουρίαν τῶν Ροδίων καί τῶν 
Λυκίων τήν πειρατείαν καί τήν ἐξηφάνισεν ἀπό τό Αἰγαῖον, αἱ δέ Ρωμαϊκαί ἐπαρχίαι ἀνακά-
μπτουν. Ἡσυχία καί τάξις ἐβασίλευε μέχρι τῶν μέσων του 3ου μ.Χ αἰῶνος, ὅτε νέα πειρατικά 
στίφη Γότθων ἀπό τήν Νότιον Ρωσίαν καί Ἐρούλων ἀπό τάς ἀκτάς τῆς Ἀφρικῆς εἰσχωροῦν εἰς τό 
Αἰγαῖον, δηοῦν τάς πόλεις καί ἀπάγουν μυριάδας αἰχμαλώτων. Οἱ Γότθοι τῷ 267 μ.Χ ἐπιβαίνο-
ντες 500 πλοίων ἐλεηλάτησαν τό Βυζάντιον, τήν Χρυσούπολιν καί τήν Κύζικον καί ἐξεχύθησαν 
εἰς τό Αἰγαῖον δῃοῦντες τάς νήσους καί τά παράλια μέχρι Λυκίας, εἶτα ἐστράφησαν πρός τήν 
κυρίως Ἑλλάδα. Ἀφοῦ ἐλεηλάτησαν πλείστας πόλεις τῆς Πελοποννήσου ἔφτασαν μέχρι τῆς πό-
λεως τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ ἄρχων ἐπώνυμος τῶν Ἀθηνῶν, ἱστορικός Δέξιππος, ἐπί κεφαλῆς δισχιλίων 
Ἀθηναίων, εἰς τούς ὁποίους ἐνέπνευσε τόλμην καί μένος πολεμικόν διά τοῦ παραδείγματος καί 
τῶν λόγων του: «καρτερίᾳ οἱ πόλεμοι μᾶλλον ἤ πλήθει κρίνονται» ἔφερε μεγάλην φθοράν δι΄ 
ἀλλεπαλλήλων ἐπιθέσεων εἰς τά στίφη τῶν βαρβάρων τά ὁποῖα ἐξοντώθησαν ὑπό τοῦ ἐπελθόντος 
Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ. 

Τό 269 ἐπεχείρησαν οἱ Γότθοι νέαν φοβερωτέραν ἐπιδρομήν κατά τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν. 
Τριακόσιαι χιλιάδες ἐπιβιβασθεῖσαι μετά τῶν σκευῶν καί οἰκογενειῶν των ἐπί δισχιλίων πλοίων 
ἐξεχύθησαν διά τῆς Προποντίδος εἰς τό Αἰγαῖον καί ἐλεηλάτησαν τά παράλια καί τάς νήσους 
μέχρι Κύπρου. Οἱ ἐπιδρομεῖς ἔπαθαν μεγάλην συμφοράν ἀπό τάς τρικυμίας, τήν ἀντίστασιν τῶν 
παραλίων, ἀπό λοιμόν καί τέλος τόν Ρωμαϊκόν στόλον. 

Από τοῦ 393 μ.Χ, ὁπότε ἐπεκράτησε ὁ Μέγας Κωνσταντίνος, μέχρι τῆς βασιλείας Λέοντος 
Α΄(401-474 μ.Χ), τό Αἰγαῖον εἶδε ἡμέρας ἡσυχίας καί γαλήνης. Κατόπιν ἀνεφάνησαν νέοι ἐπι-
δρομεῖς, οἱ Βάνδαλοι οἱ ὁποῖοι ἐξαπέλυον φοβεράς πειρατικάς ἐπιδρομάς κατά τῆς Ἀνατολικῆς 
Μεσογείου καί τῶν Ἑλληνικῶν παραλίων, λεηλατοῦντες αὐτά. Ἡ Λυκία ἐδοκιμάσθη δεινῶς. 
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Ὑπερχίλια πλοῖα μέ ἑκατόν χιλιάδας πολεμιστάς ἐξεκίνησαν ἀπό τήν Κων/λιν κατά τῷ εἰς 
βόρειον Αφρικήν κράτος τοῦ Γιζέριχου τά ὁποῖα κατεποντίσθησαν ὑπό τῶν Βανδάλων διά πυρ-
πολικῶν. Ἀπό τήν ἀπειλήν τοιούτην θά ἀπαλλάξη τό Αἰγαῖον ὁ περίφημος στρατηγός Βελισάριος 
ἐπί Ἰουστινιανοῦ. Ἡ θαλασσία ὁδός ἐλευθερώθη ἐκ νέου καί ὡς τήν περίοδον τῆς Φραγκοκρατίας 
δεν διεταράχθη ἡ εἰρήνη τῆς περιοχῆς καί ἡ κυριαρχία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους. 

Πρῶτοι οἱ Ἄραβες διαμφισβητοῦν τήν Βυζαντινήν κυριαρχίαν τοῦ Αἰγαίου. Τά τέκνα τῆς 
ἐρήμου ἔχουν ἤδη κατακτήσει τήν Συρίαν καί κατασκεύασαν ἀπό τά δάση τοῦ Λιβάνου ἰσχυρά 
πολεμικά πλοῖα. Τῷ 649 ὁ Ἀραβικός στόλοςἀποσπᾶ ἀπό τούς Βυζαντινούς τήν Κύπρον, τό 654 
λεηλατεῖ τήν Ρόδον καί τά παράλια τῆς Λυκίας καί ὡς τό 677 οἵ Ἄραβες τρομοκράται εἶναι σχε-
δόν κυρίαρχοι τοῦ Αἰγαίου. 

Τό 672 μ.Χ ὁ ἀρχηγός τῶν Ἀράβων Μωαβίας ἐκστρατεύει κατά τῆς Κων/λεως τήν ὁποία 
περισώζει τό ὑγρόν πῦρ τοῦ Καλλινίκου καί ἡ γενναιότης τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ 
Πωγωνάτου. Ὁ Ἀραβικός στόλος ἐπανερχόμενος εἰς Συρίαν κατεστράφη παντελῶς εἰς τάς ἀκτάς 
τῆς ἀνατολικῆς Λυκίας ἀπό τάς ἐπιθέσεις τοῦ στόλου τῶν Κιβυρραιωτῶν. 

Οἱ Ἄραβες διοργανώνουν νέον πειρατικόν στόλον καί μέ βάσεις τάς ἀκτάς τῆς Συρίας, Κιλικί-
ας, Σικελίας, Ἀφρικῆς καί Ἀνδαλουσίας, λυμαίνονται τάς χώρας του Αἰγαίου καί τῆς Μεσογείου. 
Τῷ 825 καταλαμβάνουν τήν Κρήτη καί ἐξαπολύουν κατά τῶν παραλίων καί νήσων τοῦ Αἰγαίου 
φοβεράν θεομηνίαν. Ἀναρίθμητα πλοῖα μέ μαύρα ἱστία διασχίζουν τάς ἑλληνικάς θάλασσας ἐνώ 
φρικιαστικαί ἐπιδρομαί τῶν Σαρακηνῶν λεηλατοῦν τάς χώρας, ληστεύουν, κατασφάζουν, αἰχμα-
λωτίζουν, σπείρουν τόν ὄλεθρον καί τήν ἐρήμωσιν εἰς ἄλλοτε ἀνθηρᾶς πόλεις πού ἀνθίστανται 
ἀλλά ὑποκύπτουν εἰς τήν ὁρμήν τῶν Σαρακηνῶν τούς ὁποίους τίποτα δέν συγκρατεῖ. Ἀπό τούς 
πειρατάς τῆς Σικελίας, Ἀφρικῆς, Συρίας, Κιλικίας ἐκαθάρισε τάς Ἑλληνικάς θάλασσας ὁ Βα-
σίλειος Α΄ ὁ Μακεδών τήν δέ Κρήτην μετά ἑξ ἀποτυχούσας ἐκστρατείας ἠλευθέρωσεν ὁ μέγας 
βυζαντινός στρατηγός Νικηφόρος Φωκᾶς τῷ 960 καί οὕτω γίνεται πάλι τό Αἰγαῖον θάλασσα 
ἑλληνική καί θά παραμείνει μέχρι τῶν μέσων τοῦ ΙΒ΄ αἰῶνος. 

Ἀλλά οἱ ἐπικινδυνώτεροι ἐχθροί τῆς Αὐτοκρατορίας ἀναφαίνονται ἀπό τήν Δύσιν. Πρῶτοι ἔρ-
χονται οἱ Νορμανδοί ἀπό τήν Σικελίαν. Ἡ ἁρπακτικότης των ξεσπᾶ κατά τῶν Ἀθηνων, Κορίνθου, 
Θηβῶν τῷ 1147, τάς ὁποίας διαρπάζουν, σύρουν εἰς αἰχμαλωσίαν τούς ἐργάτας τῆς μεταξουργίας 
καταφέροντας θανάσιμον πλῆγμα κατά τῆς σηροτροφίας, ἡ ὁποία ἔφερε τά μεγαλύτερα πλούτη 
εἰς τήν αὐτοκρατορίαν. 

Τό κράτος τοῦ Βυζαντίου ἀνυψώθη κατόπιν ὑπό τῶν Κομνηνῶν, ἀλλά τό Βυζαντινόν ναυτι-
κόν παρημελήθη καί οὕτω ἡ ζωοδότης δύναμις τοῦ κράτους ἔπαυσεν νά δίδῃ δύναμιν καί ζωή είς 
τό καταρρέον Βυζάντιον. Εἰς τήν παραμέλησιν τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἔδωκεν ἀφορμήν ἡ πτῶσις 
καί παρακμή τῆς Λυκίας, ἡ ὁποία ἔδιδεν εἰς τό Βυζάντιον τούς ἀρίστους ναυτίλους καί τῆς ὁποίας 
τό πλεῖστον μέρος ἠρημώθη κατόπιν δέ περιῆλθεν εἰς τό Σελτζουκικόν κράτος. 

Ἡ Λυκία ὅθεν ὑπῆρξεν ὁ προμαχών τοῦ Βυζαντίου εἰς τάς προφυλακάς τοῦ Αἰγαίου, ἡ ἀσπίς 
καί τό ὀχύρωμα κατά τῶν πειρατικῶν ἐπιδρομῶν τῶν Σαρακηνῶν καί ἡ παρακμή καί ἡ πτῶσις 
τῆς συνεπέφερε τήν παρακμήν καί πτῶσιν τοῦ Βυζαντινοῦ στόλου καί τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρα-
τορίας. 

Νέοι ἐχθροί, ὑποσκάψαντες τήν ἰσχύν τοῦ Βυζαντινοῦ στόλου ἀναφαίνονται οἱ Ἐνετοί, οἱ 
ὁποῖοι δια τοῦ στόλου των τῷ 1204 καταλύουν τό Βυζάντιον, διατρέχουν ὑπερηφάνως τό Αἰγαῖον, 
ἱδρύουν εἰς τάς νήσους καί τά παράλια ἐμπορικούς σταθμούς, ἀφοῦ προηγουμένως ἀπέσπασαν 
ἀπό τούς Βυζαντινούς αὐτοκράτορας ἐμπορικά προνόμια καί κατέλαβαν παραλίους πόλεις καί 
νησία τῆς Λυκίας. Ὅμοια προνόμια παρεχώρησαν οἱ αὐτοκράτορες εἰς τούς Γενουάτας, Πισάτας 
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κ. ἀ. καί ἀπό τότε χρονολογοῦνται τά ἐπίμονα καί ἑκάστοτε ἐμφανιζόμενα σχέδια ἐπικρατήσεως 
τῶν Ἰταλῶν εἰς τό Αἰγαῖον, οἱ ὁποῖοι τήν Ἐνετοκρατίαν θεωροῦν τίτλον κυριότητος ἐπί τῶν πα-
ραλίων καί νήσων τοῦ Αἰγαίου παρορῶντες τά δίκαια τῶν ἐθνοτήτων. 

Ἡ Φραγκοκρατία ἐδημιούργησεν εἰς τήν Ἠπειρωτικήν Ἑλλάδα καί τάς νήσους πλῆθος δουκά-
των ὑπό πρίγκηπας τῆς Δύσεως. Ἡ Ρόδος, ἡ Μάκρη, τά Πάταρα, ἡ Μεγίστη καί ἄλλαι πολίχναι 
καί νησίδια τῆς Λυκίας περιῆλθον ἐπί τό διάστημα τοῦτο τοῦ ΙΒ΄ αἰῶνος ὑπό τό κράτος τῶν 
Ἐνετῶν καί εἰς τάς ἀρχάς τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος ὑπό τούς Ίωαννίτας Ἰππότας τῆς Ρόδου. Ἀπό τούτους 
ἀφηρέθησαν ὑπό τοῦ Σουλεϊμάν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς τῷ 1522. 

Μετά τήν ὑπό τῶν Τούρκων κατάκτησιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) καί ὅλων τῶν χω-
ρῶν τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας τά ναυτικά κράτη, Ἑνετία, Γένουα, Ἱππόται τῆς Μάλτας, 
Ἰσπανία, Γαλλία δεινόν διεξῆγον ἀγῶνα κατά τῆς πειρατείας, τῆς ὑπό τῶν Τούρκων, Ἀλγερινῶν, 
Τυνησίων καί Μαροκινῶν πειρατῶν ἐνασκουμένης, ὧν ὁ σπουδαιότερος Χαϊρεδίν Βαρβαρόσας 
κατώρθωσε νά γίνῃ ἀντιβασιλεύς τῆς Ἀλγερίας καί Τύνιδος καί καπετάν πασάς τῆς Τουρκικῆς 
αὐτοκρατορίας. Ὁ διάσημος οὗτος πειρατής ἐδῄου καί ἠρήμωνε κυριολεκτικῶς τά παράλια καί 
τάς νήσους, ἀπάγων εἰς τήν αἰχμαλωσίαν κατά χιλιάδας τούς δυστυχεῖς κατοίκους. Κατά τόν χει-
μῶνα τοῦ 1537 μόνον ἐκ τῆς Αἰγίνης ἥρπαξεν ἑξακοσχιλίους καί ἐκ Ρόδου καί Κερκύρας εἰκοσα-
κοχιλίους, καταστάς ὁ τρόμος τῶν ναυτιλομένων καί νησιωτῶν. Οἱ νησιῶται καί οἱ κάτοικοι τῶν 
παραλίων ἀπεσύρθησαν πρός τά μεσόγεια, εἶχον πύργους διά νά παρακολουθοῦν τάς κινήσεις 
τῶν πειρατικῶν πλοίων καί ἅμα τῇ ἐμφανίσει τοιούτων, ἐκρύπτοντο εἰς σπήλαια καί δάση. Ἡ 
πληγή τῶν πειρατῶν τῆς Βερβερίας ἀπέβη πυοροροῦσα εἰς τόν ἐθνικόν κορμόν καί ἐβασάνισεν 
καί ἐξήντλησεν αὐτόν, μέχρις ὅτου ἡ Γαλλία ἐκαθάρισε τήν Μεσόγειον ἀπό τό μόλυσμα τῆς πει-
ρατείας, ὁπότε ἤρχισε ν΄ ἀναθάλλῃ τό ἐν τῷ θερμοκηπίῳ τοῦ Αἰγαίου Ἑλληνικόν δένδρον. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΛΥΚΙΟΙ ΗΡΩΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Η πρώτη αναφορά στους Λυκίους βρίσκεται στη Β΄Ραψωδία της Ιλιάδας

Σαρπηδὼνδ᾽ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
τη λόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος. 

Και τους Λυκίους έφεραν ο Σαρπηδών και ο Γλαύκος
απ’ της Λυκίας τους αγρούς οπού ποτίζει ο Ξάνθος. (στίχοι 876-877)

Στην Δ΄Ραψωδία ο Μενέλαος πέφτει χτυπημένος από βέλος Τρώων ή Λυκίων που έχουν 
την φήμη περήφημων τοξοτών και ο Αγαμέμνων καλεί τον Μαχάονα λέγοντας:

τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον φῶτ᾽Ἀσκληπιοῦ υἱὸνἀμύμονος ἰητῆρος, 
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν, ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς

Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος
τον Μαχάονα κάλεσε ευθύς, τον γόνον του Ασκληπιού, που ασύγκριτος ιατρός στον κόσμον 

ήταν, να’ λθει να ιδή τον ψυχερόν Μενέλαον Ατρείδην, 
οπού τον κτύπησ’ άξιος τοξότης ή των Τρώων

ή των Λυκίων, δόξα του και σ’ εμάς όλους λύπη.». (στίχοι 195)

Στις πρώτες σκληρές μάχες πρωταγωνιστεί ο Λύκιος Πάνδαρος. Σ΄αυτόν απευθύνεται 
ο Αινείας για να βγει μπροστά με τα τόξα που του είχε χαρίσει ο ίδιος ο Απόλλων λέγοντας

Πάνδαρε ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ
καὶ κλέος; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνήρ, 
οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέο γ᾽ εὔχεται εἶναι ἀμείνων. 

«Πάνδαρε, που το τόξο, που τα φτερωτά σου βέλη, 
η δόξα που; Και ισόπαλον κανένα εδώ δεν έχεις, 

ουδέ μες στην Λυκίαν σου δεν είναι ανώτερός σου. (Ε΄Ραψωδία στίχος 170-175)

ένδεκα νέα κι εύμορφα, με πέπλους σκεπασμένα
κι εις κάθε αμάξ’ είναι σιμά ζευγαρωτά πουλάρια, 

στέκουν και τρώγουν την ζειά και το λευκό κριθάρι. 
Είπε και εις όλους αύξησεν εις την καρδιά το θάρρος. 

Τότε αποπήρε ο Σαρπηδών τον Έκτορα τον θείον:
«Έκτορ, που είναι η πρώτη σου μεγάλη ανδραγαθεία;
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Χωρίς λαούς, χωρίς βοηθούς είπες να σώσης μόνος
την πόλιν συ με τους γαμβρούς και με τους αδελφούς σου. 

Και αυτών κανένα τώρα εγώ δεν βλέπω, δεν ξανοίγω, 
αλλ’ ωσάν σκύλοι, κρύβονται, πόχουν λεοντάρι εμπρός τους. 

Κι εμείς όσ’ είμασθε βοηθοί, τον πόλεμον κρατούμεν. 
Των βοηθών είμαι κι εγώ, πολύ μακρόθεν ήλθα. 
Πέρα στου Ξάνθου τες ροές επάνω είν’ η Λυκία, 
ποθητήν όπου σύντροφον και βρέφος έχω αφήσει

και πολύ βιό που το ποθούν εκείνοι που δεν το’χουν. 
Και όμως εγώ παρακινώ στην μάχην τους Λυκίους
και εγώ αντίπαλον ζητώ, αν και δεν έχω πράγμα
να μ’ αφαιρέσουν οι Αχαιοί ή πέρα να το πάρουν. 

Συ στέκεις, ουδέ τους λαούς παρακινείς τους άλλους
γυναίκες και παιδιά τους μ’ ανδρειά ναυπερασπίσουν. 
Και, ως από δίκτυ ολάρπαγο πιασμένο στες θηλιές τους, 
μην ηύρεμεν και σπάραγμα γενήτ’ εχθρών ανθρώπων. 
Και την ωραίαν πόλιν σας γρήγορ’ αυτοί θα πάρουν. 

Κι όλ’ αυτά πρέπει να’χεις συ στον νουν σου νύκτα ημέρα
τους άρχους να παρακαλείς των ξένων βοηθών σου
ν’ανδρειωθούν ποτέ κανείς δεν θέλει σ’ ονειδίση. ». 

Κι έσπρωξ’ η μοίρα ανίκητη τον μέγαν Ηρακλείδην
Τληπτόλεμον ενάντια στον θείον Σαρπηδόνα. 

Και άμ’ αντικρύ προχώρησαν ο ένας προς τον άλλον, 
ο έγγονος με τον υιόν του βροντοφόρου Δία, 

προσφώνησε ο Τληπτόλεμος τον Σαρπηδόνα πρώτος:

«Τι σ’ αναγκάζει, Σαρπηδών, ω των Λυκίων άρχε, 
ως άνθρωπος απόλεμος να κρύβεσ’ εδώ πέρα;

Ψεύδοντ’ αν λέγουν που’σαι υιός του αιγιδοφόρου Δία
κι είσαι πολύ κατώτερος εκείνων των ηρώων
οπού στες πρώτες γενεές έχει γεννήσει ο Δίας, 

ως ήταν ο πατέρας μου, ως λέγουν, ο Ηρακλέας
λεοντόψυχος, ατρόμητος, που ότ’ ήλθε εδώ να λάβη
τους ίππους του Λαομέδοντος, μ’ έξι καράβια μόνα

και μ’ ολιγότερον στρατόν, την πόλιν της Ιλίου
επόρθησε και από λαόνορφάνωσε τους δρόμους

Και συ ψυχή έχεις δειλήν και φθείροντ’ οι λαοί σου, 
Ουδέ θαρρώ πως στήριγμα θε νά’σαι συ των Τρώων, 
αν και ανδρειωμένος βοηθός απ’ την Λυκίαν ήλθες. 

Αλλά θα ιδής που η λόγχη μου στον Άδη θα σε στείλη. ». 
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Και ο Σαρπηδών απάντησε: «Τληπόλεμε, ότι εκείνος
την Ίλιον τότ’ ερήμωσε, προήλθε απ’ τηνμωρίαν

του σεβαστού Λαομέδοντος, που αυτόν οπού τον είχε
ευεργετήσει εξύβρισε, κι έλειψε να του δώση

τους ίππους, που χάριν αυτών μακρόθεν είχεν έλθει. 
Και σένα λέγ’ ότι απ’ εμέ φόνον και μαύρην μοίραν

εδώ θα λάβης και απ’ αυτήν την λόγχην μου θα πέσης, 
το καύχημα να πάρω εγώ και ο Άδης την ψυχήν σου. ». 

Κι εσήκωσε ο Τληπτόλεμος το φράξινο κοντάρι. 
Σύγχρον’ από τα χέρια τους τ’ ακόντια πεταχθήκαν
το ζνίχι ο Σαρπηδών κτυπά και πέρα η πικρή λόγχη

εβγήκε και τα μάτια του μαύρο σκεπάζει σκότος. 

Αλλά τ’ αριστερό μερί του Σαρπηδόνος είχε
ήδη τρυπήσ’ η μακριά του Τληπολέμου λόγχη
και μανιωμένη ξάκρισε ξυστά τα κόκαλά του. 

Ακόμη από τον θάνατον τον φύλαγε ο πατέρας. 
Και οι σύντροφοι απ’ τον πόλεμον τον θείον Σαρπηδόνα

έπαιρναν. Τον εβάρυνεν, ως το’σερνε, το μέγα
κοντάρι ότι βιαζόμενοι και στενοχωρημένοι

κανείς δεν σκέφθη, όπως αυτός ελεύθερα πατήση, 
να του αφαιρέση απ’ το μερί το φράξινο κοντάρι. 
Ομοίως τον Τληπτόλεμον επαίρναν οι γενναίοι
οι Αχαιοί και ως είδε αυτούς ο θείος Οδυσσέας, 

πάθος μεγάλο αισθάνθηκεν η ανδράγαθη καρδιά του, 
κι εβάλθηκε στου λογισμού τα βάθη να μετρήση. 

Θα κυνηγήσει τον υιόν του βαρυκτύπου Δία
ή αυτού θα δώση θάνατον στο πλήθος των Λυκίων;

Αλλ’ απ’ την λόγχην του υψηλού στο φρόνημα Οδυσσέως
να πέση ο γόνος του Διός δεν ήθελεν η μοίρα. 

Κι η Αθηνά τον έκλινε στο πλήθος των Λυκίων. 
Τον Κοίρανον και Αλάστορα, τον Άλιον και Χρομίον
τον Νοήμονα, τον Άλκανδρον, τον Πρύτανιν φονεύει. 

Και άλλους θα έκοφτε πολλούς ο θείος Οδυσσέας, 
μακρόθε αν δεν τον έβλεπεν ο λοφοσείστης Έκτωρ. 

Κι εβγήκε με λαμπρ’ άρματα ζωσμένος στους προμάχους, 
φόβος πολύς των Δαναών. Άμα τον είδ’ εχάρη
ο Σαρπηδών ο διογενής και θλιβερά του είπε:

«Πριαμίδη, μη στων Δαναών τα χέρια ’δω μ’ αφήσης
αλλά βοήθειαν δώσε μου. Καν στην δικήν σας πόλιν

ας ξεψυχήσω, αφού σ’ εμέ δεν ήταν διορισμένο
να γύρω στην αγαπητήν πατρίδα να χαρύνω

την ποθητήν μου σύντροφον και το γλυκό μου βρέφος. ». 
Τίποτε δεν του απάντησεν ο λοφοσείστης Έκτωρ, 

αλλά με ορμήν προσπέρασε ποθώντας ν’ αποδιώξη
τους Δαναούς και άνδρες πολλούς να θανατώση ακόμη. 
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Κι εκάθισαν οι σύντροφοι τον θείον Σαρπηδόνα
κάτωαπ’ την εύμορφην βελανιδιά του αιγιδοφόρου Δία

και όπως του βγάζει απ’ το μερί το φράξινο κοντάρι
ο ποθητός του σύντροφος Πελάγων ο γενναίος, 

έχαν’ εκείνος την ψυχήν, τα μάτια του θαμπώναν. 
Και πάλιν επήρε ανάσαμα και ο δροσερός Βορέας, 
φυσώντας την μισόσβηστην ψυχήν του ζωντανεύει. 

Και του Τυδέως ο υιός και ο Γλαύκος του Ιππολόχου
των δυο στρατών ανάμεσα να κτυπηθούν ορμήσαν. 

Κι οπόταν επροχώρησαν κι εβρέθηκαν αντίκρυ, 
στον άλλον πρώτος έλεγεν ο ανδρείος Διομήδης:

«Απ’ όσους έχ’ η γη θνητούς, ω θαυμαστέ, ποιος είσαι;
Στην μάχην, δόξαν των ανδρών, ποτέ δεν σ’ είδ’ ακόμη. 
Και τώρα με την τόλμην σου καθ’ άλλον υπερβαίνεις, 

αφού συ στο μακρόσκιον κοντάρι μου αντιστέκεις. 
Τέκνα γονέων δυστυχών την ρώμην μου αντικρύζουν. 

Αλλ’ αν αθάνατος θεός κατέβης ουρανόθεν, 
μάθε ότι εγώ δεν μάχομαι με τους επουρανίους. 

Σ’ αυτόν απάντησε ο λαμπρός του Ιππολόχου γόνος. 

«Την γενεάν μου τι ερωτάς, ατρόμητε Τυδείδη;
Και των θνητών η γενεά των φύλλων ομοιάζει

των φύλλων άλλα ο άνεμος χαμαί σκορπά και άλλα
φυτρώνουν, ως η άνοιξη τα δένδρ’ αναχλωραίνει. 

Και των θνητών μια γενεά φυτρώνει κι άλλη παύει. 
Και μάθε, αφού το επιθυμείς, καλά να την γνωρίσης

την ιδικήν μας γενεάν, αφού πολλοί την ξέρουν. 

Υπάρχει πόλις Έφυρα μες στο ιπποτρόφον Άργος
κι είχε τον εξυπνότερον απ’ όλους τους ανθρώπους, 
τον Αιολίδη Σίσυφον, που εγέννησε τον Γλαύκον, 

και ο Γλαύκος τον ασύγκριτον λαμπρόν Βελλερεφόντην. 
Κάλλος του δώσαν οι θεοί, χάριν ομού καιανδρείαν, 

αλλά κρυφίως όλεθρον ο Προίτος του εσοφίσθη. 

Απ’ τ’ Άργος τον εξόρισεν ως ήτο ανώτερός του, 
ότ’ είχ’ επάνω στον λαόν το σκήπτρο από τον Δία. 

Από τον πόθον άναψε κρυφά μ’ αυτόν να σμίξη
η δέσποιν’ Άντεια, γυνή του Προίτου. Αλλά σ’ εκείνην
δεν έστεργε ο καλόγνωμος χρηστός Βελλερεφόντης

κι η Άντεια ψευδολόγησε του Προίτου: «Ν’ αποθάνης, »
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του είπε, «ω Προίτε, ή φόνευε συ τον Βελλερεφόντην, 
που θέλ’ εμέν’ αθέλητην εκείνος να φιλήσει. ». 

Και ο βασιλέας χόλωσε, πλην να φονεύση ξένον
εντράπη και τον έστειλε να υπάγη στην Λυκίαν. 

Και μέσα εις κλειστόν πίνακα του έδωσε σημεία, 
του χάραξε κακόβουλα με νόημα θανάτου, 

του πενθερού του να δειχθούν δια να τον αφανίση. 
Και με το άγιο των θεών προβόδισμα κινούσε

προς την Λυκίαν κι έφθασεν εκεί που ο Ξάνθος ρέει. 

Και ο βασιλέας πρόθυμα τον τίμησε κι εννέα
ημέρες τον εξένιζε κι έσφαξ’ εννέα μόσχους. 

Αλλ’ ως η αυγή στον ουρανόν ερόδισε η δεκάτη, 
εκείνος τον εξέτασε κι εζήτα να γνωρίση

ό, τι σημάδι του’φερεν απ’ τον γαμβρόν του Προίτον. 
Και ως έλαβε τ’ ολέθριο σημάδι του γαμβρού του, 

πρώτον την φρικτήν Χίμαιραν τον στέλνει να φονεύσει, 
και αυτή γένος ανθρώπινο δεν ήταν, αλλά θείον, 
δράκος οπίσω, λέοντας εμπρός, στην μέσην αίγα, 

κι ήταν τα σπλάχνα της φωτιά και φλόγες η πνοή της. 

Την φόνευσ’ όμως, θαρρετός στα θεϊκά σημεία. 

Δεύτερον, επολέμησε τους δοξαστούς Σολύμους, 
κι εις μάχην τόσον τρομερήν δεν είχεν έμπη ακόμη. 

Τρίτον τες ανδρικότατες εφόνευσε Αμαζόνες. 

Και ως γύριζεν, επιβουλήν του πλέκει εκείνος άλλην. 
Καρτέρι σταίνει διαλεκτών ανδρών απ’ την Λυκίαν, 
αλλ’ απ’ αυτούς δεν γύρισε κανείς εις την πατρίδα. 

Τους έστρωσ’ όλους του λαμπρού Βελλερεφόντ’ η λόγχη. 

Και όταν καλώς ενόησε πως ήταν θεού γόνος, 
τον κράτησε στο σπίτι του, τον έκαμε γαμβρόν του

και την βασιλικήν τιμήν εμοίρασε μαζί του. 
Και οι Λύκιοι του χώρισαν εξαίσιο περιβόλι

να το ’χει κήπον εύμορφον και κάρπιμο χωράφι. 

Τρία παιδιά γεννήθηκαν από την νυμφευτήν του. 
Ο Ίσανδρος, ο Ιππόλοχος, κι η Λαοδάμεια, κόρη
οπού σιμά της πλάγιασεν ο πάνσοφος Κρονίδης, 
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κι έλαβ’ υιόν τον μαχητήν ισόθεον Σαρπηδόνα. 

Αλλ’ όταν όλ’ οι αθάνατοι κι εκείνον εμισήσαν, 
να φύγη ανθρώπου πάτημα παράδερνε στοΑλήιον. 

πεδίονμόνος κι έτρωγε τα έρμα σωθικά του. 

Τον Ίσανδρον μαχόμενον με τους λαμπρούςΣολύμους
ο Άρης του εθανάτωσε. Στην κόρην του εχολώθη
η χρυσοχάλινη Άρτεμις και την ζωήν της πήρε. 

Ο Ιππόλοχος εγέννησεν εμέ, κι αυτός στην Τροίαν
μ’ έστειλε και πολύ θερμά μου έχει παραγγείλει

πάντοτεμέγαςνα φανώκαιτων ανδρείων πρώτος, 
και ως πρέπει των πατέρων μας το γένος να τιμήσω, 

που έλαμψαν και στην Έφυραν και στην πλατιάν Λυκίαν. 
Την γενεάν, το αίμ’ αυτό, καυχώμι εγώ πως έχω. ». 

Στα λόγια τούτα εχάρηκεν ο ανδρείος Διομήδης, 
κι εστύλωσε την λόγχην του στην γην την πολυθρέπτραν, 

και εις τον ποιμένα των λαών γλυκομιλούσε κι είπε:

«Μάθε ότι ξένος παλαιός μου είσαι πατρικός μου. 
Ότι άλλοτε τον άψεγον λαμπρόν Βελλερεφόντην

ο Οινεύς εφιλοξένησεν είκοσ’ ημέρες όλες. 
Και λαμπρά δώρα εχάρισεν ο ένας προς τον άλλον. 

Ο Οινεύς ζωστήρα πορφυρόν και ο πάππος σουποτήρι
δίκουπο του’δωκε χρυσό που, εκείθεν όταν ήλθα, 
στα δώματά μου εσώζονταν. Αλλ’ όμως τον Τυδέα

δεν τον θυμούμαι, ότιμικρόνστο σπίτι μ’ έχει αφήσει, 
όταν στες Θήβες ο λαός εχάθη των Αργείων. 

Όθεν στο Άργος μέσα εγώ φίλος σου είμαι ξένος. 
Και συ σ’ εμένα, στον λαόν αν έλθω των Λυκίων. 

Και ας μην σμιχθούν οι λόγχες μας ούδ’ όπου η μάχη βράζει. 
Πολλοί’ναι Τρώες κι ένδοξοι βοηθοί, δια να φονεύω

όποιον θεός μου φέρει εμπρός κι οι πόδες μου προφθάσουν. 
Και Αχαιοί πάλι, αν δυνηθής, δεν λείπουν να φονεύσης. 
Και τ’ άρματα ας αλλάξωμεν, όπως και τούτοι μάθουν

που’μαστεξένοι πατρικοίκι είναι τιμή δική μας.». 

Είπαν. Και από τ’ αμάξι των επήδησαν και οι δύο, 
τα χέρια πιάσανκι έδωκαν βεβαίωσιν φιλίας. 
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Του Γλαύκου τότε αφαίρεσε τες φρένες ο Κρονίδης. 
Έλαβε χάλκιν’ άρματα που εννέα βόδια αξίζαν
κι έδωκεν άρματα χρυσά που αξίζαν ενενήντα. 

Ο Έκτωρ εις τον τράχηλον λογχίζει τον Ηονέα
κάτω από το καλόχαλκο στεφάνι, ώστ’ ενεκρώθη. 

Και των Λυκίων ο αρχηγός, ο Ιππολοχίδης Γλαύκος, 
τον Δεξιάδην κτύπησεν Ιφίνοον στην πλάτην, 

ως εις τ’ αμάξι ανέβαινε στην ταραχήν της μάχης. 
Κι έπεσεν απ’ την άμαξαν κι εβγήκεν η ψυχή του. 

Εκείνην πρόβαλεν εμπρός, και σείοντας δυο λόγες
εκίνησεν ως λέοντας, που δεν εγεύθη κρέας

πολύν καιρόν, και σπρώχνει τον η ανδράγαθη ψυχή του
και μέσα εις κτίριο στερεό στα πρόβατα να πέσει. 

Και αν τους ποιμένας έβρη αυτού με σκύλους και μ’ ακόντια
τ’ αρνία να περιφρουρούν, δεν βούλεται απ’ την στάσιν

ν’ αναχωρήσει ατόλμητος, αλλ’ ή πηδώντας μέσα
κανέν’ αρπάζει πρόβατον, ή βέλος από χέρι

ανδρειωμένο τον κτυπά. Τον Σαρπηδώνα ομοίως
κινούσε η θεία του ψυχή να πεταχθεί στο τείχος

και μες στους προμαχώνες του δρόμον πλατύν να σχίσει. 
Και στου Ιππολόχου τον υιόν, τον Γλαύκον ευθύς είπε:

«Γλαύκε, διατί τιμώμασθε έξοχα εμείς οι δύο
με θέσιν και με κρέατα και γεμιστά ποτήρια

εις την Λυκίαν, και ως θεούς μας βλέπει ο κόσμος όλος;
Και κτήμα μέγα ελάβαμε του Ξάνθου αυτού στες άκρες

δενδρόφυτον και κάρπιμον χωράφι σιτοφόρο;
Όθεν χρεωστούμε ανάμεσα εις τους Λυκίους πρώτοι

και τώρα ν’ απαντήσωμε τον φλογερόν αγώνα. 
Ώστε να ειπεί τούτο κανείς των θωρηκτών Λυκίων:
«Όχι, καθόλου αδόξαστοι δεν είναι οι βασιλείς μας, 
που την Λυκίαν κυβερνούν. Κι εάν ερίφια τρώγουν

και πίνουν διαλεκτό κρασί, τους βλέπουμε να λάμπουν
εις την ανδρείαν, πρόμαχοι στα πλήθη των Λυκίων. 
Αν, ακριβέ μου, φεύγοντας απ’ τον αγώνα τούτον

αθάνατοι θα εμέναμε και αγέραστοι κατόπιν, 
τότε ούδ’ εγώ θα έβγαινα να προμαχώ και σένα

δεν θα’ στελνα στον πόλεμον, όπου δοξάζονται άνδρες. 
Αλλ’ αφού είναι οι θάνατοι πολλοί και να τους φύγει
κανείς δεν δύναται θνητός, ας πάμε και στην μάχην

άλλοι μ’ εμάς θα καυχηθούν ή εμείς θα καυχηθούμε. ». 

Το εδέχθη ο Γλαύκος πρόθυμα, και αντάμα των Λυκίων
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τον μέγαν κίνησαν λαόν. Του Πετεώ το τέκνον
άμα τους είδε, ο Μενεσθεύς, επάγωσε. Ότι επάνω

ορμούσαν εις τον πύργον του τον όλεθρον να φέρουν. 
Και ολόγυρά του εκύταζε να ιδεί των πολεμάρχων

κανέναν στην ανάγκην τους βοηθός αυτού να δράμει. 
Κι εγγύς είδε τους Αίαντας, λεοντόκαρδο ζευγάρι, 

στον πύργον και από την σκηνήν τον Τεύκρον μόλις ήλθε. 
Αλλά βοήν δια ν’ ακουσθή να σύρει δεν ημπόρει

ότ’ ήταν κτύπος πόφθανεν ως τ’ ουρανού τον θόλον, 
οι ασπίδες ως εκρούοντο και οι περικεφαλαίες. 

Και οιπύλες, ότ’ ήσαν κλειστές και οι Τρώες να τες σπάσουν
επροσπαθούσαν και με ορμήν κατόπιν να περάσουν. 
Κι έστειλ’ ευθύς στον Αίαντατον κήρυκα Θοώτην. 

«Θοώτη, εδώ τον Αίαντα πετάξου να καλέσεις, 
τους δυο μάλιστα. Ότι αυτό θα ήταν σωτηρία, 
ότι φρικτός αφανισμός σ’ ολίγο εδώ θα γίνει. 

Θα πέσουν μ’ όλην την ορμήν οι Λύκιοι πολεμάρχοι
οπού στην μάχην λυσσεροί και πρώτοι εγνωρισθήκαν. 
Αλλ’ αν και αυτού στον πόλεμον πολύστενοχωρούνται, 

μόνον ο Τελαμώνιος ας έλθει ο μέγας Αίας, 
και ο Τεύκρος εις το πλάγι του εξαίσιος τοξότης. »
Είπε και δεν παράκουσεν ο κήρυξ εις τον λόγον, 
των χαλκοφράκτων Αχαιών εδιάβηκε το τείχος, 

εστήθη εμπρός στους Αίαντες και προς εκείνους είπε:
«Των χαλκοφράκτων Αχαιών ανδρείοι πολεμάρχοι, 

ω Αίαντες, του Πετεώ το τέκνο αγαπημένο
ολίγο καν σας θέλει εκεί να δράμετε βοηθοί του, 
και οι δυο μάλιστα. Ότι αυτό θα ήταν σωτηρία. 
Ότι σε λίγο αφανισμός φρικτός εκεί θα γίνει. 

Θα πέσουν μ’ όλην την ορμήν οι Λύκιοι πολεμάρχοι
όπου στην μάχηνλυσσεροίκαι πρώτα εγνωρισθήκαν. 
Αλλ’ αν κι εδώ στον πόλεμον πολύ στενοχωρείσθε, 

μόνος ο Τελαμώνιος ας έλθει ο μέγας Αίας
και ο Τεύκρος εις το πλάγι του εξαίσιος εις το τόξον. ». 

Και ο μέγας δεν αρνήθηκεν ο Τελαμώνιος Αίας, 
και στον Οϊλιάδην έλεγε με λόγια φτερωμένα:

«Ω Αίας, συ και ο σύντροφος ανδρείος Λυκομήδης
μείνετ’ εδώ τους Δαναούς να σπρώχνετε στην μάχην
κι εγώ πηγαίνω κει βοηθός σ’ εκείνον τον αγώνα. 

Και άμα τους φέρω ανάσασιν, ευθύς εδώ θα γύρω. ». 

Τους είπε και ανεχώρησεν, κατόπιν ο αδελφός του
ο Τεύκρος, και το τόξον του βαστούσεν ο Πανδίων. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

190

Και όταν του τείχους έφθασαν από το μέσα μέρος
στον πύργον οπού ο Μενεσθεύς κρατούσεν ο γενναίος, 

κι έφθασαν στην ανάγην τους, διότι των Λυκίων
οι μεγαλόψυχοι αρχηγοί κι εξαίσιοι πολεμάρχοι

στον προμαχών’ ανέβαιναν, ως μαύρη ανεμοζάλη. 
Και άρχισαν αντιμέτωποι μ’ αλαλαγμόν την μάχην. 
Και πρώτος άνδρα εφόνευσεν ο Τελαμώνιος Αίας
του Σαρπηδόνος σύντροφον, τον μέγαν Επικλήα. 

Με τρανό μάρμαρο σκληρό που μες στο τείχος ήταν
στους προμαχώνες υψηλά και δεν θα το βαστούσε
με τα δυο χέρια τωρινός θνητός εις τα καλά του. 

Και αυτός το σήκωσε υψηλά. Στην περικεφαλαίαν
το’ριξε και την άνοιξε κι εσύντριψε όλ’ αντάμα

της κεφαλής τα κόκαλα. Και απ’ τον υψηλόν πύργον
έπεσε αυτός, ωςβουτηχτήςκι εβγήκεν η ψυχή του. 
Και ο Τεύκρος τον ανδράγαθον υιόν του Ιππολόχου
τον Γλαύκον, ως ανέβαινε το τείχος κι εγυμνώθη
το χέρι, τον ετόξευσε κι έπαυσε από την μάχην
και χάμου επήδησε κρυφά μη τους ιδεί κανένας

των Αχαιών και τες φωνές του βάλει που επληγώθη. 

Σφόδρα ελυπήθη ο Σαρπηδών που είδε να φεύγει ο Γλαύκος. 
Και όμως μ’ ορμήν πολεμικήν ευθύς τον Θεστορίδην

Αλκμάονα ελόγχισε και οπίσω το κοντάρι
ετράβηξε κι επίστομα κατόπιν εις την λόγχην

έπεσε αυτός κι εβρόντησαν επάνω τ’ άρματά του. 
Κι έσυρε αυτός με τα βαριά του χέρια προμαχώνα
και όλον τον εκατέβασεν ώστ’ εγυμνώθη επάνω

το τείχος όλο και εις πολλούς πλατύν άνοξε δρόμον
Και ο Τεύκρος με τον Αίαντα συγχρόνως του εχυθήκαν. 

Τον τόξευσεν εις τον λαμπρόν ζωστήρα της ασπίδος
ο Τεύκρος. Αλλ’ εμάκρυνεν ο Ζευς απ’ τον υιόν του
τες μοίρες μη πέσει νεκρός αυτού σιμα στα πλοία. 

Και την ασπίδα ελόγισεν ο Αίας και αν και η λόγχη
δεν βγήκε πέρα, ετάραξεν αυτόν εις την ορμήν του. 
Και οπίσω λίγο εσύρθηκεν, αλλά τον προμαχώνα

δεν άφηνεν, ως έλπιζε δόξαν αυτού να λάβη. 
Κι εστράφη ευθύς κι εφώναζε των θεϊκών Λυκίων:

«Ω της Λυκίας μαχηταί, που είναι η πρώτη ορμή σας;
Όσον και αν είμαι ανδράγαθος, δύσκολον είναι μόνος
δρόμον να σχίσω ανάμεσα στο τείχος προς τα πλοία. 
Ακολουθείτε και οι πολλοί μεγάλα κατορθώνουν. ». 
Είπε κι εκείνοι απ’ την βοήν του σεβαστού κυρίου
ταράχθηκαν και πρόθυμοι σιμά του ορμήσαν όλοι. 
Απ’ τ’ άλλο μέρος έσφιγγαν τες φάλαγγες οι Αργείοι
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μέσ’ απ’ το τείχος. Και άρχισε μέγας σ’ αυτούς αγώνας. 
Διότι μήτε οι Λύκιοι τους Δαναούς να βιάσουν

εδύνονταν και διάβασιν να σχίσουν προς τα πλοία
και μήτε οι Δαναοί ποτέ να διώξουν τους Λυκίους
από τα τείχη εδύνονταν, αφού σ’ αυτά πατούσαν. 

αι όπως χωράφι αμοίραστο να τερμινολογήσουν
δυο γεωργοί φιλονικούν, κι έχουν στα χέρια μέτρα
κι ερίζουν δια το ανάλογον μέρος σ’ ολίγον τόπον. 
Όμοια κι αυτούς εχώριζαν οι προμαχώνες, όπου

και απ’ τα δυο μέρη εσχίζονταν στ’ ανδρειωμένα στήθη
άλλες βαριές, άλλες λεπτές, δερμάτινες ασπίδες. 
Πολλών ο αλύπητος χαλκός εδάγκασε το σώμα. 

Στην γυμνήν πλάτην, αν κανείς εστρέφετο εις την μάχην, 
στο στήθος, κι ήσαν οι πολλοί, τρυπώντας την ασπίδα. 

Και ολούθε οι πύργοι ερραίνοντο και οι προμαχώνες όλοι
από το αίμα των ανδρών και Δαναών και Τρώων, 
αλλά δεν εκατόρθωναν ώστ’ οι Αχαιοί να φύγουν. 

Και ως τα καυκιά της ζυγαριάςγνέστραγυνή δικαία
ίσια κρατεί σηκώνοντας όμοια μαλλί και ζύγι

να πάρει τον μικρόν μισθόν τροφήν εις τα παιδιά της. 
Όμοια κι εκείν’ ισόμετρα την μάχην εκρατούσαν, 

ωσότου ο Ζευς εδόξασε τον Έκτορα μεγάλως, 
και πρώτος πήδησεν αυτός στων Αχαιών το τείχος. 
Και σφοδρήν έσυρε φωνήν: «Ανδρειωμένοι Τρώες, 

α! σηκωθείτε, σπάσετε το τείχος των Αργείων
φλόγα να βάλτε ακοίμητην, να κάψετε τα πλοία. ». 

Και αυτή του η παρακίνησις εβρόντησε στ’ αυτιά τους, 
και ομού στο τείχος όρμησαν κι επάνω στα στεφάνια

πατούσαν ανεβαίνοντας μ’ ακονισμένες λόγχες
κι άρπαξ’ ο Έκτωρ κι έφερνε λίθον που εμπρός στες πύλες

ήταν στην ρίζαν του παχύς και σουβλερός στην άκρην, 
οπού και δύο του λαού διαλεμένοι εργάτες

δεν θα σηκώναν με λοστούς στ’ αμάξι ν’ανεβάσουν, 
των τωρινών θνητών, και αυτός τον έπαλλε, και μόνος
του τον ελάφρωσεν ο υιός του κρυπτοβούλου Κρόνου. 

αι ως είδ’ εμπρός στα μάτια του τον ξάδελφον να πέσει
ο Έκτωρ και κατέμπροσθεν στ’ ολόμαυρο καράβι
μακράν έσυρε φωνήν στους Τρώες και Λυκίους:

«Τρώες, Λύκιοι, Δάρδανοι και σεις, κονταρομάχοι, 
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μέσα εις τέτοιαν στένωσιν μη φύγετε απ’ την μάχην, 
εμπρός στες πρύμνες έπεσε το τέκνο του Κλυτίου, 

προφθάστε μην οι Αχαιοί γυμνώσουν τον νεκρόν του. ». 
Στο χέρι επήρε δυνατό κοντάρι χαλκοφόρο

και γρήγορα του Αίαντος εστήθηκε στο πλάγι. 

Και άμα του Τεύκρου νόησε πως έπαθε το τόξο, 
ο Έκτωρ έσυρε φωνήν των Τρώων και Λυκίων:

«Τρώες, Λύκιοι, Δάρδανοι και σεις, κονταρομάχοι, 
άνδρες δειχθείτε μ’ όλην σας την δύναμιν, ω φίλοι, 
εδώ στα πλοία. Κι είδα εγώ τα βέλη πολεμάρχου
ανδρειωμένοι απ’ του Διός το θέλημα χαμένα. 

Φανούσιμο είναι του Διός το χέρι στους ανθρώπους, 
είτε σ’ αυτούς που υπέροχα θελήσει να λαμπρύνει, 

είτε σ’ αυτούς που δεν βοηθεί και πλήχτ’ η δύναμίς του, 
σαν τώρα που ανεβάζει εμάς και σκύφτει τους Αργείους. 

Κι εμπρός στα πλοία σύσσωμοι. Και όποιον διορίσ’ η μοίρα
είτε από βέλος του εχθρού να πέσ’ είτε από ακόντι, 

καλοπεθαίνει αν έπεσε να σώσει την πατρίδα. 

Του μένει οπίσω η σύντροφος και τα παιδιά του σώα, 
τα γονικά του ανέγγιχτα και η πατρική του κλήρα

αν τα πρυμνήσουν οι Αχαιοί να γύρουν στην πατρίδα. ». 

Είπε, και εις όλους άναψε το θάρρος της ανδρείας. 

Και απ’ τ’ άλλο μέρος φώναζεν ο Αίας τους συντρόφους. 
Και οι Νεστορίδες – πέρασε την λόγχην στου Ατυμνίου

τον λάγγονα ο Αντίλοχος, κι εμπρός εκείνος πέφτει. 

Τον Μάριν τότ’ εθύμωσεν ο φόνος του αδελφού του, 
κι εστήθη εμπρός εις τον νεκρόν ενάντια του Αντιλόχου. 
Πριν τον κτυπήσει επρόφθασεν ο ισόθεος Θρασυμήδης

και με την λόγχην εύρηκε τον Μάριν εις τον ώμον, 
στην άκρην του βραχίονος, τους ποντικούς του κόφτει
και σπα το κλειδοκόκαλο. Κάτω βροντά και σκότος

εσκέπασε τα μάτια του κι έτσι απ’ αδέλφια δύο
δύο σταθήκαν αδελφοί του ερέβους εις τα βάθη. 

Του Σαρπηδόνος σύντροφοι, λαμπροί κονταροφόροι, 
του Αμισωδάρου αγόρια, που έθρεψε το τέρας

το λυσσερό, την Χίμαιραν, κακό πολλών ανθρώπων, 

ον Κλεόβουλον, που σκόνταψε στην ταραχήν της μάχης
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έπιασ’ ο Οϊλείδης ζωντανόν, αλλά εκεί στον τόπον
τον πάταξε με μάχαιραν στον σβέρκον, και όλ’ η σπάθη

από το αίμα εζέστανε, και του’κλεισαν τα μάτια
η μοίρα η παντοδύναμη και του θανάτου ο σκότος. 

Και ο Λύκων και ο Πηνέλεως πιασθήκαν, ότι πρώτοι
ο ενας τ’ άλλου αβόλετα τες λόγχες ακοντίσαν. 

Με ξίφη πάλι πιάνονται. Και ο Λύκων εις τον κώνον
τραβά του κράνους και η λαβή του εκόπηκε του ξίφους. 

Στον σβέρκον ο Πηνέλεως του σέρνει, στο ριζαύτι, 
και όλο το ξίφος βύθισε και από το δέρμα μόνον

δίπλα εκρεμάσθη η κεφαλή – κι ελύθηκαν τα μέλη. 
Και ο Μηριόνης γρήγορα προφθάνει και λογχίζει

στον ώμον τον Ακάμαντα, που ανέβαινε στ’ αμάξι. 
Πέφτει απ’ τ’ αμάξι, και άπλωσε στα μάτια του σκοτάδι. 

Στο στόμα τον Ερύμαντα βαρεί με το κοντάρι
ο Ιδομενεύς, κι επέρασεν η λόγχη ως αποκάτω
του εγκεφάλου κι έσπασε τα άσπρα κόκαλά του. 
Αίμα τα μάτια γέμισαν, τα δόντια πεταχθήκαν

κι αίμα απ’ το στόμα ολάνοικτο φυσά και απ’ τα ρουθούνια
και αυτού τον ζώνει σύννεφον ολόμαυρον θανάτου. 
Και τότε ο μέγας Σαρπηδών άμ’ είδε του Πατρόκλου

από το χέρ’ οι άζωστοι να πέφτουν σύντροφοί του
τους ισοθέους φώναζε και ονείδιζε Λυκίους:

«Λύκιοι, που φεύγετε; Εντροπή. Είν’ ώρα ν’ ανδρειευθείτε
τον άνδρα θ’ αντικρίσω εγώ, κι εγώ θα μάθω πρώτος, 
ποιοςείναι αυτός ο τρομερός που αφάνισε τους Τρώας, 
που ανδρείων τόσων μαχητών τα γόνατα έχει λύσει. ». 

Είπε, και μ’ όλα τ’ άρματα επήδησε απ’ τ’ αμάξι. 

Και άμα τον είδε ο Πάτροκλος επήδησε κι εκείνος
και ως μάχονται κυρτόνυχοι, κυρτόμυτοι πετρίτες

επάνω εις πέτραν υψηλήν με σκούξιμο μεγάλο, 
όμοια κι εκείνοι με κραυγές επιάσθηκαν στην μάχην. 

Είδε κι επόνεσ’ ο υιός του πρωτοβούλου Κρόνου
κι είπε στην Ήραν σύγκλινην ομού και αυτάδελφήν του:

«Αχ ! Των θνητών ο Σαρπηδών, ο περιπόθητός μου. 
Να μου τον σβήσει ο Πάτροκλος, διόρισεν η μοίρα!
Κι εις δύο τώρα στοχασμούς χωρίζεται η ψυχή μου, 
θα τον σηκώσω ζωντανόν απ’ τον φρικτόν αγώνα

και θα τον θέσω εις τον λαόν της κάρπιμης Λυκίας, 
ή θεν’ αφήσ’ ο Πάτροκλος να σβήσει την ζωήν του. ». 
Κι η Ήρα η μεγαλόφθαλμη, του αντείπε η σεβασμία:

«Ποιόν λόγον τώρα επρόφερες, ω φοβερέ Κρονίδη!
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Άνδρα θνητόν που απ’ αρχής τον έχει δεσ’ η μοίρα
απ’ τα δεσμά του άχαρου θανάτου θ’ απολύσεις;

Κάμε το. Αλλ’ όλοι οι επίλοιποι θεοί δεν θα το στέρξουν. 
Κι έν’ άλλο ακόμα θα σου ειπώ, να το σκεφτείς. Αν στείλεις

τον Σαρπηδόνα ζωντανόν στα γονικά του οπίσω, 
σκέψου μη και άλλος των θεών θελήσει τον υιόν του

να στείλει από τον φονικόν αγώνα στην πατρίδα. 

Πολλά μάχονται ολόγυρα στους πύργους του Πριάμου
παιδιά θεών, και συ μ’ αυτό χολήν θα τους γεννήσεις. 
Αλλ’ αν σου είν’ αγαπητός και οδύρεται η καρδιά σου, 

τώρ’ άφησέ τον στον φρικτόν αγώνα ν’ αποθάνει, 
ως θα τον σβήσει ο Πάτροκλος ο υιός του Μενοιτίου, 
και άμα η ψυχή του και η πνοή έρμο το σώμ’ αφήσουν

να το σηκώσει ο Θάνατος και ο γλυκός Ύπνος κάμε
ώσπου να φθάσουν στον λαόν της άμετρης Λυκίας, 

όπου αδελφοί και συγγενείς θα του σηκώσουν τάφον
και στήλην, μόνο χάρισμα του πεθαμένου ανθρώπου. ». 

Κι έστερξε ό, τι είπε, των θεών και ανθρώπων ο πατέρας. 
Κι αιματωμένες έβρεξε ρανίδες ουρανόθεν

τιμώντας τον γλυκόν του υιόν, που έμελλε στην Τροίαν
να πέσει από τον Πάτροκλον μακράν απ’ την πατρίδα. 

Και οπόταν επροχώρησαν κι εβρέθηκαν αντίκρυ
του Σαρπηδόνος τον λαμπρόν ακόλουθον ανδρείον
Θρασύμηλον ο Πάτροκλος κάτω από την γαστέρα

κτύπησε και άφησε νεκρόν. Και ο Σαρπηδών την λόγχην
ακόντισε στον Πάτροκλον χαμέν’, αλλά τον ίππον
ελάβωσε τον Πήδασον, στην δεξιάν του πλάτην. 

Αγκομαχώντας βόγγησε και έπεσε στο χώμα
εκείνο κι εξεψύχησε, και ως είδαν έμπροσθέν τους

να κείτεται ο παράζυγος ξεσμίγουν τ’ άλλα δύο, 
τρίζει ο ζυγός κι εμπλέκονται κακά τα χαλινάρια
κι ήβρε το τέλος του κακού ο μέγας Αυτομέδων. 

Το μακρύ ξίφος έσυρε απ’ το παχύ μερί του, 
ξεκόφτει τον παράσειρον ως αστραπή κι εκείνα

έσιασαν μες στους χαλινούς, ως πρώτα τανυσμένα. 
Και πάλιν έσμιγαν αυτοί στον φονικόν αγώνα. 

Και πάλιν ρίχνει ο Σαρπηδών χαμένα το κοντάρι
και του Πατρόκλου εξάκρισεν αριστερά τον ώμον

η λόγχη δεν τον λάβωσε. Κατόπιν με κοντάρι
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ακόντισεν ο Πάτροκλος, αλλ’ όχι αυτός χαμένα, 
αλλ’ όπου το διάφραγμα συνέχει την καρδίαν. 

Κι έπεσεν όπως πέφτει η δρυς ήλεύκαή φουντωμένος
υψηλόςπεύκος, πόκοψαν τεχνίτες εις τα όρη

με αξίνες νεοτρόχιστες, μ’ αυτό να στήσουν πλοίον. 

Όμοια ξαπλώθη αυτός εμπρός εις το ζεμένο αμάξι
με βογγητόκι εφούκτωσε το αιματωμένο χώμα. 

Και ως ταύρος μεγαλόψυχος, λεοντάρι αν τον ξεσχίζει
με τα φρικτά σιαγόνια του, μέσα εις βοδιών αγέλην

μούγγρισμα βγάζει ως ξεψυχά. Παρόμοια των Λυκίων
ο αρχηγός, που φόνευεν η λόγχη του Πατρόκλου, 

φυσομανούσε κι έκραζε κατ’ όνομα τον φίλον:

«Γλυκέ μου Γλαύκε, ανίκητε μες στους ανδρειωμένους, 
ώρα είναι τούτη να φανείς πολεμιστής γενναίος, 

τώρα με πόθον ν’ ακουσθείς τον τρόμον του πολέμου. 
Και των Λυκίων πρώτα ειπέ στους πρώτους πολεμάρχους
εδώ στον Σαρπηδόνα εμπρός την λόγχην να προβάλλουν, 

με το κοντάρι σου και συ πολέμα να με σώσεις. 
Αισχύνη και όνειδος για σε θα είμαι επί ζωής σου, 

αν αφού έπεσα νεκρός κατά τα κοίλα πλοία
μου πάρουν τ’ άρματα οι Αχαιοί. Αλλ’ ανδρειέψου, φίλε, 
και όλα τα πλήθη εμψύχωσεν. Τα μάτια εκεί του κλείει
και τα ρουθούνια ο θάνατος. Πατώντας τον στο στήθος

μαζί μ’ όλους τους πνεύμονας την λόγχην ανασπάει, 
την άκρην έπειτα τραβά και αντάμα η ψυχή του. 

Και οι Μυρμιδόνες κράτησαν τους ίππους που εφυσούσαν
να φύγουν αφού ερήμωσε τ’ αμάξι των κυρίων. 

Και ο Γλαύκος ως τον άκουσενεράισε η καρδιά του
του πόνου ότι δεν δυνονταν να δράμει βοηθός του

κι έπιανε τον βραχίονα σφικτά με την παλάμην, 
ότι τον έκοφτε ηπληγήπου ο Τεύκρος με κοντάρι
του είχε κάμει την στιγμήν όπου στο μέγα τείχος

ορμούσε από τον όλεθρον να σώσει τους συντρόφους. 
Κι ευχήν του Φοίβου επρόφερε: «Θεέ, συνάκουσέ με, 
στην Τροίαν είσαι ή στον λαόν της κάρπιμης Λυκίας. 
Ότι συ δύνασαι παντού ν’ ακούσεις τους θλιμμένους, 

κι εμένα τώρα φοβερό με καταθλίβει πάθος. 
Βαρείαν έχω εδώ πληγήν, δριμείς μου κόφτουν πόνοι

το χέρι τούτ’ ολόβολο, το αίμα δεν στερεύει, 
και ως πέφτει κάτω η πλάτη μου, δεν δύναμαι την λόγχην

να την κρατήσω ασάλευτη, ουδέ να πολεμήσω. 
Και άνδρας εχάθη ασύγκριτος, ο Σαρπηδών, ο γόνος
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του Δία, που αβοήθητο και το παιδί του αφήνει. 
Αλλά συκλείσε, κύριε, την φοβερήν πληγήν μου, 

τους πόνους καταπράυνεκα συ δυνάμωσέ με
και εις τον αγωνα θαρρετά να σπρώξω τους Λυκίους
κι εγώ τον φίλον τον νεκρόν να σώσω πολεμώντας. ». 

υχήθηκε, και την ευχήν εισάκουσεν ο Φοίβος. 
Κι ευθύς τους πόνους έπαυσε και απ’ την πληγήν το αίμα

σταμάτησε και δύναμιν του έβαλε στα στήθη. 
Το αισθάνθη ο Γλαύκος με χαράν που την ευχήν του ο μέγας

θεός εισάκουσεν ευθύς και γύρω των Λυκίων
τους πολεμάρχους φώναξε να’λθουν να υπερμαχήσουν
στου Σαρπηδόνος τον νεκρόν. Κατόπιν εις τους Τρώας

μακροπατώντας έφθασεν εκεί που ο Πολυδάμας
ο Πανθοϊδης έστεκε και ο θεϊκός Αγήνωρ, 

ο Αινείας με τον Έκτορα, και προς εκείνους είπε:

«Ω Έκτορ, ελησμόνησες καθόλου τους συμμάχους, 
που ήλθαν εδώ γι’ αγάπην σου και την ζωήν τους φθείρουν
μακράν απ’ την πατρίδα τους και από τους ποθητούς τους, 

και συ δεν είσαι πρόθυμος ποσώς να τους βοηθήσεις. 
Κείται νεκρός ο Σαρπηδών, αυτός που την Λυκίαν

έσωζε δίκαιος κριτής και μαχητής ανδρείος. 
Ο Άρης τον υπόταξε στην λόγχην του Πατρόκλου. 

Δράμετε, ω φίλοι, είν’ εντροπή, τα άρματα αν του πάρουν
και κακοσύρουν το γυμνό κορμί του οι Μυρμιδόνες, 
από χολήν πόχουν σ’ εμάς για τόσους που εφονεύσαν
των Δαναών οι λόγχες μας σιμά στα μαύρα πλοία. ». 

Είπε, και λύπη αβάστακτη τους Τρώας συνεπήρε, 
ότι, αν και ξένος, στύλωμα της χώρας ήταν κι είχε

άνδρες πολλούς και επρώτευε σ’ αυτούς ως πολεμάρχος. 
Και ολόισια στους Δαναούς ορμούν, και ο Έκτωρ πρώτος

θυμόν γεμάτος πόπεσεν ο Σαρπηδών ο θείος. 
Και αυτού κινεί τους Αχαιούς η ανδρεία του Πατρόκλου
και πρώτα προς τους Αίαντας που ολόψυχα εδιψούσαν

«Αίαντες, τώρα πρόθυμοι να γίνετε βοηθοί μας
ως είσθε ως τώρ’ ατρόμητοι, και κάτι ακόμη πλέον. 
Ο άνδρας που των Αχαιών πρωτόρμησε στο τείχος
κείται νεκρός ο Σαρπηδών χαρά μας, αν το σώμα
το κακοσέρναμε γυμνοί κι οι λόγχες μας εσβήναν. 

Κανέναν των συντρόφων του που υπερμαχούν εμπρός του. ». 
Είπε, κι εκείνοι εμάνιζαν και μόνο για την μάχην. 

Και ως έσμιξαν τες φάλαγγες και απ’ τα δυο μέρη ομοίως
οι Μυρμιδόνες και οι Αχαιοί, οι Λύκιοι και οι Τρώες

εις τον νεκρόν ολόγυρα στην μάχην επιασθήκαν
με αλαλαγμόν και τ’ άρματα των μαχητών βροντούσαν. 
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Και νύκτα ετέντωσε κακήν ο Δίας στον αγώνα, 
να γίνει πόλεμος κακός για τ’ ακριβό παιδί του. 

Και τότε πρώτοι έσπρωξαν τους Αχαιούς οι Τρώες
τι έπεσ’ όχι αψήφιστος των Μυρμιδόνων άνδρας, 
του Αγακλέους ο Επειγεύς βλαστάρι, του γενναίου, 

οπού στ’ ωραίο Βούδειον πρώτ’ ήταν βασιλέας, 
κι εξαίσιον φόνευσε ανεψιόν, κι επρόσπεσε στην Θέτιν

τότε την ασημόποδην και στον καλόν Πηλέα. 
Και αυτοί με τον ανίκητον τον στείλαν Αχιλλέα
στην Ίλιον την εύιππην και αυτός να πολεμήσει. 

Αυτόν με πέτραν κτύπησε στην κεφαλήν ο Έκτωρ, 
ως προσπαθούσε τον νεκρόν να πιάσει και όλη εσχίσθη
στο κράνος μέσα η κεφαλή, και εις τον νεκρόν επάνω

πέφτει και ο ψυχοθεριστής ο θάνατος τον ζώνει. 

Τότ’ επληγώθη ο Πάτροκλος να ιδή νεκρόν τον φίλον, 
και τους προμάχους έσχισεν ωσάν γοργό γεράκι

όταν ψαρόνια διασκορπά και μαύρες καλιακούδες. 

Με ορμήν ομοίαν, Πάτροκλε, στες φάλαγγες των Τρώων
και των Λυκίων έπεσες, θλιμμένος για τον φίλον. 

Και του Ιθαιμένους τον υιόν με πέτρα εις τον σβέρκον
κτύπησε τον Σθενέλαον και του’σπασε τα νεύρα. 

Κι εσύρθηκαν οι πρόμαχοι και ακόμη ο μέγας Έκτωρ. 
Και όσο περνάειδιάστημαστο πέταμά του ακόντι, 

όταν καλός ακοντιστής το ρίχν’ είτε σ’ αγώνα
ή και στην μάχην όπου εχθροί τον σφίγγουν ανδροφόνοι, 

τόσον εμπρός των Αχαιών εσύρθηκαν οι Τρώες. 
Και των Λυκίων ο αρχηγός πρώτος εστράφη ο Γλαύκος, 

και τον γενναίον Βαθυκλή φονεύει Χαλκωνίδην
που εις την Ελλάδα εγκάτοικος μέσα εις εξαίσιο σπίτι

στους Μυρμιδόνας έλαμπε για πλούτη κι ευτυχίαν. 
Τούτον, που κυνηγώντας τον εκεί ήταν να τον πιάσει
ο Γλαύκος μ’ έξαφνην στροφήν ελόγχισε στο στήθος. 
Και όπως με βρόντον έπεσεν ο εξαίσιος πολεμάρχος, 

θλίψιν επήραν οι Αχαιοί και αγάλλιασαν οι Τρώες
και γύρω του επυκνώθηκαν. Αλλά δεν εδειλιάσαν

οι Αχαιοί κι επάνω τους με δύναμιν χυθήκαν. 

Και γνώστης δεν θα γνώριζε τον θείον Σαρπηδόνα, 
ως απ’ ακόντι’, απ’ αίματα και από την σκόνην όλος

πατόκορφα εσκεπάζετο και στον νεκρόν εκείνοι
ολόγυρ’ αναδεύονταν, σαν μύγες εις την μάνδραν

βουίζαν ολοτρύγυρα σ’ ολόγεμες καρδάρες
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το καλοκαίρι οπού στ’ αγγειά το γάλα ξεχειλίζει. 

Τότε απ’ αυτούς που εμάχονταν εις τον νεκρόν τριγύρω
στιγμήν ο Ζευς δεν έστρεψε τα φωτερά του μάτια. 

Αυτός ετήρα πάντοτε και αμφίβολος μετρούσε
μέσα στο βάθος της ψυχής τον φόνον του Πατρόκλου, 

ή τώρ’ αυτού στο λείψανο του θείου Σαρπηδόνος
ο Έκτωρ με την λόγχην του το σώμα να του σχίσει
καινα του παρει τ’ άρματα, ή θε ν’ αφήσει ακόμη

σ’ άλλους πολλούς τον όλεθρον να φέρ’ η δύναμις του. 

Και τούτο μες στον λογισμόν προτίμησεν ο νους του, 
πάλι ο λαμπρός ακόλουθος του θείου Αχιλλέως

τους Τρώας και τον Έκτορα να κυνηγήσει οπίσω
κατά την πόλην και πολλούς να θανατώσει ανδρείους. 
Μ’ άνανδρο πνεύμα επάγωσε του Έκτορος τα στήθη. 

Στ’ αμάξι ανέβη κι έφευγε κι εφώναζε των άλλων
να φύγουν ως εγνώρισε τεςπλάστιγγεςτου Δία. 

Κι ούτε οι γενναίοι Λύκιοι σταθήκαν αλλ’ εφύγαν
όλοι, τον βασιλέα τους ως είδαν νεκρωμένον

κάτω απ’ το πλήθος των νεκρών, ότι πολλοί’χαν πέσει
επάνω του στον άσπονδον που άναψε αγώνα ο Δίας. 

Κι εκείνοι ωστόσον έπαιρναν απ’ τον Σαρπηδόνα
τ’ άρματα τα περίλαμπρα, και τα’φεραν στα πλοία

καθώς τους είπε ο ανδράγαθος υιός του Μενοιτίου. 
Και είπε τότε ο βροντητής του Φοίβου: «Άμε, γλυκέ μου

Φοιβε, απ’ τα βέλη σήκωσε τον Σαρπηδόνα, πρώτα
από τα μαύρα αίματα να τον καθάρεις όλον

στου ποταμού τα ρεύματα μακράν και αφού τον χρίσεις
με αμβροσίαν, άφθαρτα ενδύματα ένδυσέ τον, 

και στείλε τον με οδηγούς ταχείς τα διδυμάρια
τον Ύπνον και τον Θάνατον να τον ξεπροβοδήσουν, 

ως να τον θέσουν στον λαόν τα κάρπιμης Λυκίας, 
όπου αδελφοί και συγγενείς θα του σηκώσουν τάφον

και στήλην, μόνον χάρισμα που των νεκρών ανήκει. ». 
Είπε, και δεν παράκουσε οΑπόλλωντον πατέρα

και μες στην μάχην έπεσεν από τα όρ’ Ιδαία. 
Μέσ’ απ’ τα βέλη εσήκωσε τον θείον Σαρπηδόνα, 
στον ποταμόν τονέλουσε, τονέχρισεαμβροσίαν, 

κι ενδύματα τονένδυσε, που είναι άφθαρτα υφασμένα. 
Κι έστελε αυτόν με οδηγούς ταχείς, τα διδυμάρια
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τον Ύπνον και τον Θάνατον, που τον ξεπροβοδήσαν
και τον εθέσαν στον λαόν της κάρπιμης Λυκίας. 

Τότ’ είπε του Αυτομέδοντος ο Πάτροκλος να σπρώξει
το αμάξι αυτού κατάποδα των Τρώων και Λυκίων. 

Ποια τύφλωσις !Αν φύλαγε τον λόγον του Αχιλλέως, 
την μοίραν θα εξέφευγε την μαύρην του θανάτου. 





ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ





Σύγχρον ος Λυκία

203

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑΙ ΛΥΚΙΑΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

1. ῾Η ᾿Αφαίμαξις τοῦ Γένους καί  ἡ Λυκία. 

Τό ἀγωνιῶδες ψυχορράγημα τοῦ αἰμάσσοντος Γένους ἀπό τήν ἀκατάσχετον αἰμορραγίαν συ-
χνῶν πολέμων, στάσεων καί ἐπιδρομῶν καί τά θανατηφόρα κατ’αὐτοῦ πλήγματα, που κατέφεραν 
οἱ Σαρακηνοί καί οἱ Σταυροφόροι, παραλύουν τό ῾Ελληνικόν καί ἐπιφέρουν τόν πολιτικόν θάνα-
τόν του. ᾿Ανίκανοι αἱ ῾Ελληνικαί ᾿Επαρχίαι πρός ἀντίστασιν ἀπό ἐξάντλησιν συνεχῶν ἀγώνων 
καί ἀπό ψυχικόν κάματον, πού ἠτόνισε τά ἠθικά κίνητρα μεγάλων ἐξορμήσεων καί μεγαλουρ-
γιῶν, ὑποκύπτουν ἡ μία μετά τήν ἄλλην εἰς τόν ᾿Ασιάτην κατακτητήν καί τέλος παύει νά πάλλη 
ἡ καρδία του ψυχορραγοῦντος Γένους, ἀφοῦ ἐπί τῶν ἐπάλξεών της ἔπεσεν ὁ ἐμψυχωτής αἰματο-
δότης της.

῾Η καταστροφή τοῦ ῎Έθνους ἦτο ἀφάνταστος, ἡ δ’ἐρήμωσις τῶν πόλεων μοναδική εἰς τήν 
ἱστορίαν τῶν λαῶν εἰς σημεῖον, πού ἐθεωρήθη, ὅτι ὄχι μόνον πολιτικῶς ἀπέθανεν ὁ ῾Ελληνισμός, 
ἀλλά καί ὡς῎Εθνος ἔπαυσε νά ζῆ. Καί τοῦ μέν κρατικοῦ θανάτου του αἴτια ἦσαν οἱ ἐπίβουλοι 
κακοί γείτονες, οἱ διάφοροι ἐξ’ Εὐρώπης καί ᾿Ασίας ἐπιδρομεῖς καί τέλος οἱ Τοῦρκοι, πού κατέ-
λυσαν τήν κυριαρχίαν του καί τό ὑποκατέστησαν εἰς τάς χώρας του.

Τῆς δέ πλήρους ἐρημώσεως καί καταστροφῆς τῶν πόλεων τῆς Μικρασίας αἴτια εἶναι πολλά. 
Πρῶτον καί κύριον αἴτιον οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι,1 οἱ ὁποῖοι ὡς νομάδες δέν εἶχον ἰδέαν τοῦ πο-
λιτισμοῦ καί, ὅπου ἔθετον τόν πόδα των διήρπαζον, ἐγύμνωνον καί κατέστρεφον. Δευτέρα πληγή 
αἱ κατά τῆς Μεγάλης και Μικράς ᾿Ασίας Μογγολικαί κατακτήσεις καί επιδρομαί, πού ανέσκα-
ψαν καί ἡβηδόν κατέσφαξαν τάς πολυανθρωποτάτας πόλεις. ῾Ως ἀκρίδες κατέστρεφαν καί ὡς 
θεομηνία καί χάρος ἔσβηναν τήν ζωήν, ὁπόθεν ἐπερνοῦσαν. Διά νά λάβη τίς ἀμυδράν εἰκόνα τῆς 
ἀφαντάστου καταστροφῆς, ἀναφέρομεν τάς μακαβρίους παρελάσεις πρό τοῦ Ταμερλάνου τῶν 
ὀρδῶν του, κρατοῦντος κάθε στρατιώτου δύο κεφαλάς πτωμάτων. Τήν ἐντός μιᾶς ἑβδομάδος 
σφαγήν δύο περίπου ἑκατομμυρίων ᾿Ασιατῶν ὑπό τῶν Μογγόλων τοῦ Τζεγκίς-Χάν2 μετά τήν 
ἐκπόρθησιν τῆς Χεράτ τοῦ ᾿Αφγανιστάν. Τούς σωρούς τῶν νεκρῶν, πού ἐπάτουν οἱ Μογγόλοι 
ὑπό τούς Τζεγκινχανίδας, ἀνερχόμενοι τά τείχη τῶν Μικρασιατίδων πόλεων. Πολύ αἶμα ἐχύθη 
πρός κορεσμόν τῆς ᾿Ασιατικῆς τίγρεως, τό ὁποῖον οἱ χρονογράφοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τό παρου-
σιάζουν ὡς ὠκεάνειον καί ὄχι ὡς ποτάμιον, διά νά κάμουν παραστατικωτάτην τήν ἐκ τῆς αἰμα-
τοχυσίας καταστροφήν.

1 Οι Σελτζούκοι Τούρκοι είναι φύλο από την Κεντρική Ασία. Η εμφάνισή τους στην Μικρά Ασία σηματοδοτεί 
με την μάχη του Μαντζικέρτ (1.071) την εδραίωση των Τούρκων στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτο-
κρατορίας. 
2 Τζεγκίς Χαν (1162-1227). Πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης. Ίδρυσε την αυτοκρατορία των Μογγόλων. 
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Τρίτον ἡ πειρατεία τῆς Βερβερίας,3 ἡ ὁποία ἐλυμαίνετο τάς χώρας τῆς Μεσογείου, ἐξηνδρα-
πόδιζε τά παράλια καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, καταστάσα φοβερά μάστιξ αὐτῶν καί στηθάγχη 
τῆς ῾Ελλάδος, διότι ἀνέκαθεν τά ῾Ελληνικά νησιά ἔδιδον ζωήν καί ἐτόνωναν ἀπό πληθυσμόν τά 
παράλια τῆς Μικρασίας. Τά νησιά κατά τόν Μεσαίωνα ἐδέχθησαν τά φοβερώτερα κτυπήματα 
τῶν κουρσάρων καί εἰκόνα τούτων ἔχομεν τόν ἐξανδραποδισμόν τῆς Αἰγίνης ἐξ χιλιάδων γυναι-
κοπαίδων, τῆς Κερκύρας καί Ρόδου εἰκοσακισχιλίων τῶ 1537 από τον Χαϊρεδίν-Βαρβαρόσαν.4 Ο 
Χαϊρεδίν Βαρβαρόσας ἀνέσκαψε ἐκ θεμελίων τά ἑλληνόφωνα χωρία τῆς Καλαβρεωτικῆς ἀκτῆς 
τοῦ πορθμοῦ τῆς Μεσσήνης (1534), ἠχμαλώτισεν εἰκοσακισχλίους Κερκυραίους (18 Αυγ. 1537), 
ἀπήγαγε πλῆθος αἰχμαλώτων ἀπό τήν Πάργαν, Κύθηρα, Αἴγιναν, Σῦρον, Πάτμον, Ίον, ᾿Αστυ-
πάλαιαν, Πάρον, ᾿Αντίπαρον, διά τὸ ἐρετικόν τοῦ στόλου του, μόνης τῆς Αιγίνης παρασχούσης 
εξακισχιλίους ναύτας, ἀπό τάς Βορείους Σποράδας καί τήν Σκιάθον τετρακισχιλίους καὶ ἀπό τὴν 
Τῆνον, Σέριφον, ᾿Άνδρον περί τάς 9 χιλ εὐθαλεῖς ναύτας κατά τό 1538 καί τήν ἐρήμωσιν τῶν 
Κυθήρων καί ἄλλων νήσων. Τέταρτον αἴτιον τῆς ἐλαττώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ῾Ελληνικῶν 
χωρῶν ἐπί Τουρκοκρατίας ἦσαν αἱ βίαιαι ἐξωμόσεις, ὁ γιανιτσαρισμός, αἱ συνεχεῖς θανατώσεις 
καί ἡ ἀποδημία τῶν ἡμετέρων εἰς ᾿Ιταλίαν. Πέμπτον ὁ ὑποσιτισμός τῶν κατοίκων, ἡ ἀνθυγιεινή 
διαβίωσις, πού ηὐξησαν τήν θνησιμότητα τοῦ πληθυσμοῦ καί εἰς ἐπίμετρον αἱ φοβεραί ἐπιδημίαι, 
αἱ ὁποῖαι μετέβαλλαν τάς πολίχνας καί χωρία εἰς νεκροταφεῖα. Δι’ αὐτά καί ἄλλα αἴτια ἠλαττώθη 
αἰσθητῶς ὁ πληθυσμός τῆς Μικρασίας, περιορισθείς περί τά τρία εκατομμύρια, ἐνῶ τά λαμπρά 
χρόνια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἠρίθμει τριάκοντα τρία ἐκατομμύρια, ἐκ τῶν ὁποίων τά 
τριάκοντα Έλληνες.5 Καί ὁ πληθυσμός τῆς Λυκίας διά τούς ἄνωθι λόγους περιωρίσθη κατά τά 
χρόνια τῆς μαύρης δουλείας ἀπό δύο περίπου ἐκατομμύρια περί τάς ἐκατόν χιλιάδας περίπου.

2. Αἱ Μητροπόλεις τῆς Συγχρόνου Λυκίας. Καστελλόριζον.

Μέσα εἰς τά χρόνια τοῦ χαροπαλαίοντος Γένους σιγᾶ ἡ ἱστορία τῆς Λυκίας καί σκότος χει-
μερίου νυκτός καλύπτει τά κατ’ αὐτήν. ῾Ο φωτοδότης τῆς ᾿Ελευθερίας ἥλιος ἔδυσεν εἰς τήν χώ-
ραν τοῦ θεοῦ τοῦ φωτός ᾿Απόλλωνος καί οἱ τελευταῖες του ἀντιφεγγιές ἐφώτιζαν τά βουνά τοῦ 
Λεβησίου καί τά βράχια τοῦ Καστελλορίζου. ᾿Εδείκνυον τά καταφύγια, πού θά προσέφευγαν 
πρός σωτηρίαν οἱ περισωθέντες ἐκ τῶν σφαγῶν καί ἐξωμόσεων ὁλίγοι Λύκιοι Χριστιανοί. ᾿Εκεῖ 
θά ἐκλείετο ὡς ἐν σωστικῆ κιβωτῶ ἡ ἄλλοτε σφύζουσα λυκιακή ζωή, ἵνα ἐν καιρῶ ἀναθάλη καί 
δημιουργήση. ̓ Εκεῖ ἐτέθησαν τά τελευταῖα κύτταρα Λυκιακοῦ ὀργανισμοῦ, διά νά κρατηθοῦν εἰς 
τήν ζωήν καί δημιουργήσουν νέον ἑλληνικόν κόσμον, νέας ἐθνικάς δυνάμεις.

Ὅσοι τῶν Λυκίων ἐξώμοσαν, κατώκησαν τήν ὕπαιθρον εἰς ὑπερδιακοσίους ἀγροτικούς συ-
νοικισμούς, ἀριθμοῦντας ἀπό διακοσίους ἔως πεντακοσίους κατοίκους ἕκαστος καί ἀποζῶντας 

3 Βερβερία: ονομασία που είχει επικρατήσει παλαιότερα για το τμήμα της βορειοδυτικής Αφρικής το οποίο 
περιελάμβανε τις περιοχές της Τριπολίτιδας, της Τύνιδας, της Αλγερίας και του Μαρόκου, που βίσκονται μεταξύ 
της Αιγύπτου, της Μεσογείου, του Ατλαντικού ωκεανού και της Σαχάρας. Λέγεται και Βαρβαρία ή Μπαρμπαριά.
4 Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα (Hayreddin Barbarossa) (Λέσβος – Κωνσταντινούπολη 1546). Πειρατής και αρ-
χιναύαρχος του οθωμανικού στόλου. Κατά την διάρκεια του ενετοτουρκικού πολέμου επέδραμε εναντίον των 
παραλίων της Απουλίας και των νησιών του Ιονίου. Επέφερε μεγάλες καταστροφές στην Κέρκυρα και αιχμα-
λώτισε 20.000 περίπου κατοίκους της, πυρπόλησε την Πάργα, ερήμωσε τα Κύθηρα και την Αίγινα και κατέλαβε 
τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Την ανάμνηση των φοβερών επιδρομών του Χαϊρεντίν διατηρούν ακόμα οι 
νησιώτες. 
5 Βλ. Σπύρος Βρυώνης, Η παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και διαδικασία εξισλαμισμού, 
11ος-15ος αι., Αθήνα, εκδ. ΜΙΕΤ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), 2008.
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ἀπό τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. Ὅσοι παρέμειναν Χριστιανοί, κατέφυγαν οἱ μέν ἐπαγγελ-
ματίαι τεχνίται εἰς Λεβήσιον, οἱ δέ ναυτικοί εἰς Καστελόρριζον. Οἱ Λεβησιανοί εἰργάζοντο εἰς τά 
Τουρκοχώρια τῆς ὑπαίθρου παπουτσῆδες κυρίως, κτίσται, γανωταί καί μικροπωληταί κατά τό 
πρωτόγονον σύστημα τοῦ ἀνταλλακτικοῦ ἐμπορίου, ράπται καί μυλωθροί. Καί οἱ Καστελλορίζιοι 
ὑπηρέτουν ὡς ναῦται εἰς τόν Τουρκικόν καί ᾿Ενετικόν στόλον καί ὑπό τούς κουρσάρους ᾿Αλγε-
ρίου, ὅτε εἶχον τό νησί των ὥς ὀρμητήριον. Μετά μέ Ρωσσικήν ὑποστήριξιν ἥρχισαν ν’αποκτοῦν 
ἰδικά των πλοῖα καί νά πλουτίζουν οἱ Καστελλορίζιοι.

῾Ο πληθυσμός Λεβησίου καί Καστελλορίζου, μή ὑπερβαίνων τάς δέκα χιλιάδας πρό τοῦ 
ΙΗ΄αἰῶνος, ἐμειώνετο ἀπό τάς διώξεις τῶν κυριάρχων Τούρκων, ἀπό τάς δηώσεις τῶν πειρατῶν, 
ἀπό τάς ἐπιδημίας, ἀλλ’ ἀνενεώνετο καί πάλι ἀπό τούς ἐπήλυδας Κυπρίους, Πελοποννησίους καί 
Νησιώτας, εὑρίσκοντας ἄσυλον εἰς τά μοναδικά αὐτά κρησφύγετα. ῾Η κοινή αὐτή τύχη καί τά 
κοινά δεινοπαθήματα ἐτόνωνον τήν ἐθνικήν τῶν Πανελλήνων συνείδησιν καί ἀλληλεγγύην καί 
ἐσφυρηλάτουν αὐτήν εἰς τόν ἄκμονα τῶν κοινῶν παθῶν καί δοκιμασιῶν με τήν ζωογόνον ἐλπίδα 
τῆς ἀνατολῆς καλυτέρων ἡμερῶν.

Ἦλθαν τά χρόνια τῆς ῾Ελληνικῆς ῾Επαναστάσεως. Τότε οἱ μέν Λεβησιανοί ἐξετοπίσθησαν 
ὑπό τῶν Τούρκων εἰς τά Τουρκοχώρια τῆς ἐνδοχώρας, ὅπου παρέμειναν πέραν τοῦ 1830 καί 
ἐδοκίμασαν τάς συνήθεις ἀτιμώσεις, ταπεινώσεις καί ἐξωμόσεις. Ἦσαν αἱ τελευταῖαι φλόγες τοῦ 
παμφάγου πυρός εἰς τόν βωμόν τοῦ ᾿Ασιάτου Μολώχ, πού ἠρέσκετο εἰς ἀνθρώπινα θύματα καί 
ἐτρέφετο μέ Χριστιανικόν αἶμα. Οἱ δέ Καστελλορίζοι ἐγκατέλειψαν τό νησί των καί κατέφυγαν 
εἰς Ν. Σποράδας, βοηθήσαντες τόν ναυτικόν ἀγῶνα τῆς ἐπαναστατημένης ῾Ελλάδος. Μετά τήν 
ἀπελευθέρωσιν τῆς μικρᾶς ῾Ελληνικῆς γωνίας ἡ τύχη τῶν Χριστιανῶν τῆς Τουρκίας ἐβελτιώθη, 
διότι ἤρχισε νά ἐννοεῖ αὔτη ὅτι μόνον μέ τήν καλήν διοίκησιν θά συνεκράτει τούς Χριστιανούς 
ὑπό τό κράτος της. Τότε καί οἱ Λεβησιανοί καί οἱ Καστελλορίζιοι ἤρχισαν νά ἐπιδίδωνται ἀνενό-
χλητοι εἰς τά ἔργα τῆς εἰρήνης, νά κερδίζουν πολλά καί νά αὐξάνουν εἰς πληθυσμόν. ῾Ο πληθω-
ρισμός καί ἡ ζήτησις διεξόδου τοῦ πλεονάζοντος πληθυσμοῦ τῶν δύο πόλεων τούς ἡνάγκασαν 
νά ἱδρύσουν ἀποικίας παρά τά ἐρείπια τῶν ἀρχαίων Λυκιακών πόλεων. Αὖται ἀπό συνοικισμοί 
ηὐξήθησαν εἰς κώμας καί διά τοῦ χρόνου ἐγένοντο κωμοπόλεις καί ὡς παράλιοι ἦσαν τά ἐπίνεια 
τῶν Τουρκοχωρίων τῆς ὑπαίθρου, τά κινητήρια νεῦρα τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς καί τά μορφωτικά 
κέντρα, ἐξακοντίζοντα τόν πολιτισμόν εἰς τήν ᾿Ενδοχώραν. Οὕτω Μητροπόλεις ἀνεδείχθησαν τό 
Λεβήσιον, προοδεύσαν πολύ εἰς τάς τέχνας καί τά γράμματα καί τὸ Καστελλόριζον, εὐδοκιμή-
σαν εἰς τήν ναυτιλίαν. ᾿Από τὸ Λεβήσιον καί Καστελλόριζον κατά τόν μῦθον τοῦ Δευκαλίωνος 
καί Πύρρας ἐξεπήδησαν οἱ οἰκισταί τῶν πολιχνῶν τῶν παραλίων τῆς Λυκίας, ὅπου ἐνεφύσησαν 
πνοήν καὶ ἤρχισαν οἱ παλμοί νέας ζωής καί προόδου, ἡ ὁποία θά ἐξικνεῖτο εἰς τήν ἀρχαίαν, ἀν δέν 
ἀνεκόπτετο ἀπό τήν προσφυγίαν τοῦ 1922.

3. Λυκιακαί πολίχναι ἀποικίαι Καστελλορίζου

1. Καλαμάκι

Το Καλαμάκι εἶναι πολίχνη τῆς Λυκίας ἀπέναντι ἀκριβῶς τοῦ Καστελορρίζου, πλησίον τῶν 
ἐκβολῶν τοῦ Ξάνθου ποταμοῦ μέ ὅρμον, διασφαλιζόμενον μεσημβρινῶς ἀπό τά νησίδια ῎Οχε-
ντρα καί Βόλον. Χάρις εἰς τόν φυσικώτατον λιμένα της καί εἰς τήν ἔκτασιν τῆς ᾿Ενδοχώρας, 
εὐφορωτάτης καί παραγωγικωτάτης, δέν ἤργησε νά ἐξελιχθῆ ἀλματωδῶς εἰς ἐμπορικόν λιμένα, 
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ἐξάγοντα τά προϊόντα τῆς παραγωγικωτάτης περιοχῆς, σιτηρά, ὄσπρια, κτηνοτροφικά καί προπα-
ντός βαλανίδι, ξυλείαν καί κάρβουνα. Τό ἐμπόριον, εἰσαγωγικόν καί ἐξαγωγικόν, εὑρίσκετο εἰς 
χεῖρας τῶν ῾Ελλήνων Χ. Γιάννη Βαρβούτη, Θεοδ. ᾿Αθερινοῦ, Εὐστ. Κοντιλιοῦ, Νικ. Γερασιμίδη, 
᾿Αγαπ. Καλαϊτζόγλου, Πιτσώνη Μαντάλη, Κυρ. Κουβανίδη, Γεωρ. Μαύρου, Ελευθ. καί Χρισ. 
Ζαχούρη, κ.ά., οἱ ὁποῖοι ἀρκετά ἐκέρδιζον καί διέθετον ὑπέρ τῆς ᾿Εκπαιδεύσεως καί τῆς ᾿Εκκλη-
σίας τοῦ Καλαμακίου.

Τό Καλαμάκι εἶχε πληθυσμόν ὑπέρ τάς δύο χιλιάδας κατοίκους ὁλονέν αὐξανομένους διά τό 
ἐπίκαιρον τῆς θέσεώς του. ᾿Απωκήθη τό πλεῖστον ἐκ Καστελλοριζίων καί ἐν μέρει ὑπό Λεβη-
σανῶν, οἱ δέ κάτοικοι ἐνησχολοῦντο εἰς τό ἐμπόριον καί τάς τέχνας καί τῆς ἐνδοχώρας εἰς τήν 
γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. Οἱ Καλαμακιῶται εἶχον ὡραίαν ἐκκλησίαν ἐπ’ ὀνόματι τῆς Παναγί-
ας καί πλῆρες Δημοτικόν σχολεῖον μέ τρεῖς διδασκάλους ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Σπύρου ᾿Απ. Δι-
αμαντάρα, φιλοτίμως καί ἀξιεπαίνως ἐργασθέντος ἐσωσχολικῶς καί ἐξωσχολικῶς. Διεκρίνοντο 
διά τήν ἀγαστήν ὁμόνοιαν, φιλομουσίαν καί φιλοπατρίαν των, ἐδοκίμασαν διώξεις καί ἐκτοπι-
σμούς κατά τόν μεγάλον πόλεμον καί καταστροφήν διά τῆς προσφυγίας. Χάρις εἰς τάς ἑλληνικάς 
ἀρετάς των ἤρχισαν νά συνέρχωνται ἀπό τήν ἀφάνταστον δοκιμασίαν τοῦ ἐκπατρισμοῦ καί νὰ 
προκόπτουν μάλιστα.

2. Πάταρα

Πλησίον τοῦ Καλαμακίου καί ἀνατολικῶς τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ξάνθου κεῖνται τά ἐρείπια τῆς 
πατρίδος τοῦ ῾Αγ. Νικολάου, τά Πάταρα. Ταῦτα ἐπί τί διάστημα ὠνομάζοντο ᾿Αρσινόη, νῦν δέ τό 
χωρίον Γκελεμίς.6 ῾Ιδρυτής τῶν Πατάρων ἐφέρετο ὁ Πάταρος, ὁ υἱός τοῦ ᾿Απόλλωνος, διά τοῦτο 
καί ἐλατρεύετο ὡς Παταρεύς καί ὑπῆρχον περιώνυμον Μαντεῖον καί ναός, τῶν ὁποίων πολλά 
μάρμαρα καὶ δώδεκα μονόλιθοι ἐκ γρανίτου κίονες μετεφέρθησαν εἰς Καστελλόριζον πρός στο-
λισμόν τοῦ ῾Αγ. Κωνσταντίνου. ῾Η πλουσία καί ἀκμάζουσα πόλις μετεβλήθη κατά τούς τελευταί-
ους χρόνους εἰς μικρόν Τουρκικόν χωρίον μέ ὀλίγους τεχνίτας Ἕλληνας, καταφυγόντας εἰς τούς 
κόλπους τῆς μητρός των κατά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν.

3. ᾿Αντίφελλος

Πολίχνη τῆς Λυκίας ἀντικρύ τοῦ Καστελλορίζου μεταξύ δύο κολπίσκων Σίβεδο καί Βαθέος 
καί ἐπίνειον τῆς ᾿Ενδοχώρας καί πόλεως τῆς Φελλοῦ. Διατηροῦνται ἀκόμη τά ἐρείπια τῶν ἀρχαί-
ων μνημείων, ὡσεί παραπονουμένων διά τήν ἐρήμωσιν καί οἰκτρόν τέλος τῆς ἄλλοτε ἀνθούσης 
περιοχῆς. ῾Ο Αντίφελλος περιβάλλεται ἀπό διακλαδώσεις τοῦ Κράγου δρυοβριθεῖς, τάς ὁποίας 
ἀδεσπότους νέμονται καί ξυλεύονται τά πέριξ χωρία, τό δέ προϊόν των, τό βαλανίδι, χρησιμο-
ποιοῦν εἰς τήν βυρσοδεψίαν. Κατά τὸν Εὐρωπαϊκόν Πόλεμον παρά τόν ἀποκλεισμόν ὑπό τοῦ 
Συμμαχικοῦ στόλου προσωρμίσθη εἰς ᾿Αντίφελλον μέγα φορτηγόν πλοῖον, ναυλωθέν ὑπό τοῦ 
ἐκ Μάκρης μεγαλεμπόρου Βασ. Βασιλειάδου καί ἐφόρτωσε βαλανίδι τριετοῦς παραγωγῆς, ἀπό 
τό ὁποῖον ἀρκετά ἐκέρδισεν ὁ ἀρκετά πλούσιος καί εὐφυής έμπορας. ᾿Από τόν ᾿Αντίφελλον ἐξά-
γονται κάρβουνα, ἀρκετά κέρδη δώσαντα εἰς τούς Καστελλοριζίους ἐμποροπλοιάρχους, ξυλεία 
ἄφθονος καί ἐκλεκτή, σιτηρά καί ὄσπρια. Τό ἐμπόριον καί αἱ τέχναι ἦσαν εἰς χεῖρας τῶν ̔ Ελλήνων 
κατοίκων του, ὄντων ἀποίκων Καστελλορίζου καί ἐνίων Λεβησιανῶν. ᾿Ενέμοντο τήν περιοχήν, 
ἀρκετά κερδίσαντες, οἱ ᾿Αδελφοί Σταματίου, ὁ Σταυριανός ᾿Εφές κ. ά. οἱ ὁποῖοι καί τόν ᾿Αντί-
φελλον εὐηργέτουν πολυτρόπως καί Σχολεῖον εἰς τήν γενέτειραν των, τό Καστελλόριζον, ἀνή-

6 Γκελεμίς. Το σημερινό Gelemiş στο νομό Αττάλειας.
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γειραν. ῾Ο ᾿Αντίφελλος εἶχε ναόν ἐπ’ ὀνόματι τῆς Παναγίας καί συνετήρει Δημοτικόν Σχολεῖον. 
᾿Εδοκίμασε καί αὐτός τά δεινά τοῦ μεγάλου πολέμου καί τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς.

4. Μύρα

Κώμη, ἀπέχουσα τῆς θαλάσσης περί τά δύο μίλια καί ἔχουσα ἐπίνειον τήν ᾿Ανδριάκην, κειμέ-
νην παρά τό στόμιον μικροῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ ᾿Ανδράκι. ῾Η ἄλλοτε πλουσία καί ἀνθηρά πόλις 
Μύρα ἤκμασεν πολύ ἐπί Θεοδοσίου τοῦ Β΄καί προήχθη εἰς πρωτεύουσαν τῆς Λυκίας καί εἰς ῾Ιε-
ράν Μητρόπολιν, περιλαμβάνουσαν τριακοντατέσσαρας ἐπισκοπάς. Τῷ 1316 φέρεται καί πάλιν 
ὡς Μητρόπολις μέ ᾿Επισκοπήν Μάκρης καί Λεβησίου. ῾Ομοίως κατά τό 1646 μνημονεύεται ἐν 
Πατριαρχικῶ Πιττακίω ὡς Μητρόπολις καί πάλιν, περιλαμβάνουσα τό Καστελλόριζον, ̓ Αττάλει-
αν, ̓ Αλλάγειαν καί Λεβήσιον. ̓ Ανασυνεστήθη τῶ 1785 ἐπί Πατριάρχου Προκοπίου,7 προκατόχου 
Γρηγορίου τοῦ Ε΄. Εἰς τήν ᾿Αρχιεπισκοπήν Μύρων ἀνεδείχθη Μητροπολίτης ὁ ἐκ Λίνδου τῆς 
Ρόδου σοφός διδάσκαλος τῆς ἐποχῆς του καί εἴτα ῾Ιεροκήρυξ τῆς Μ. ᾿Εκκλησίας ᾿Ιωάννης ὁ 
Λίνδιος.8 ῾Ο ᾿Ιωάννης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας ἐγεννήθη ἐν Λίνδω τῆς Ρόδου, ἐξ’ 
οὖ καί Λίνδιος ὀνομάζεται. Γενόμενος μοναχός ἐδίδαξεν εἰς Σκόπελον ἐπί δεκαετίαν καί ἐκεῖθεν 
μετέβη εἰς Θεσσαλονίκη, Ἃγιον Ὄρος, Ρόδον, Χίον καί τελευταίως εἰς Σμύρνην, ὅπου διέπρεψεν 
ὡς ῾Ιεροκήρυξ. Προαχθείς ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος εἰς Οἰκουμενικόν Πατριάρχην 
τῷ 1785 παρέλαβε καί τόν ᾿Ιωάννην τόν Λίνδιον ὡς ῾Ιεροκήρυκα τῆς Μ. ᾿Εκκλησίας. ῾Ο Πα-
τριάρχης Προκόπιος ἀνασυστήσας τήν ᾿Αρχιεπισκοπήν Μύρων προεχειρίσατο τόν ᾿Ιωάννην εἰς 
᾿Αρχιεπίσκοπον αὐτῆς. ᾿Απελθών ὁ νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος εἰς τήν ἀρτισύστατον ᾿Επαρχίαν του 
καί ἐπιδιώξας νά θέση τέρμα εἰς τάς διαρπαγάς τῶν κτημάτων τῆς ἐν Μύροις Μονῆς τοῦ ῾Αγ. Νι-
κολάου κατεδιώχθη ὑπό τοῦ φιλάρπαγος ποιμνίου καί ἠναγκάσθη νά ἐπιστρέψη εἰς Κωνσταντι-
νούπολιν. ῾Ο Πατριάρχης ἐπανέφερε καί πάλιν τόν ᾿Ιωάννην εἰς Μύρα μέ συστατικά γράμματα, 
τά ὁποία δέν ἴσχυσαν νά ὁδηγήσουν τούς Μυρεῖς εἰς καλυτέραν διαγωγήν. Διά τοῦτο ὁ ᾿Ιωάννης 
ἀπῆλθεν εἰς Βουκουρέστιον τῶ 1789 καί ἐγκατεστὰθη ἐν τινί παρά τῆ πόλει Μονῆ και ἐπεδόθη 
εἰς τήν συγγραφήν. ᾿Εξέδωσε «῾Ερμηνείαν εἰς τό Ἄσμα ἀσμάτων» «᾿Αποστολικήν σαγήνην» 
(Χρυσοπηγή τοῦ ἑν ἁγίου πατρός ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλε-
ως, ἑρμηνεία τοῦ θείου καί ἱεροῦ Κανόνος τοῦ ἑν ῾Αγίοις πατρός ἡμῶν ᾿Αρχιεπισκόπου Κρήτης 
᾿ Ανδρέου καί ἀπέθανε τῶ 1796.

Τά ἐρείπια τῆς πόλεως συνίστανται εἰς ἀρχαῖον θέατρον μέ λελαξευμένους ἐπί βράχων τά-
φους, εὐρέθησαν δέ ῾Ελληνικαί ἐπιγραφαί καί νομίσματα. Σώζονται ἐπίσης ἐρείπια τοῦ ναοῦ 
᾿Απόλλωνα τοῦ Κοριδίου, καθώς καί τοῦ ναοῦ ῾Αγ. Νικολάου, ἀνεγερθέντος ὑπό τοῦ Αὐτοκρά-
τορος Θεοδοσίου Β΄. ῾Ο ναός συνεπεία προσχώσεων κατεκαλύφθη εἰς ἀρκετόν βάθος. Ἄνωθεν 
αὐτοῦ, ὄτε ἤρχισε νά κατοικῆται ἡ πόλις μετά τήν ᾿Επανάστασιν ὑπό Καστελλοριζίων, ἐκτίσθη 
μικρά ἐκκλησία. Τυχαίως κατά τινά ἐκσκαφήν ἀπεκαλύφθησαν τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας ἐκκλησί-
ας. ῞Ολην αὐτήν τήν περιοχήν ἐξηγόρασεν ἡ Ρωσσική προπαγάνδα καί ἐνεργήσασα ἀνασκαφάς 
εὐρῆκε θησαυρούς μεγάλης ἀρχαιολογικῆς ἀξίας, τούς ὁποίους διά πλοίου μετέφερεν εἰς Ρωσ-
σίαν. Μή εὑρίσκουσα μοναχούς ῞Έλληνας ἐγκατέλειψε τόν ναόν, ἀφοῦ τόν ἐσύλησε καί ἤδη 
φαίνονται τά ἐρείπια καί αἱ ἀποχωματώσεις.

Εἰς τήν ἀγοράν τῆς περιοχῆς εἰς ἀνασκαφάς προέβη ὁ Πανσλαυϊσμός, διά νά δημιουργήση 
πολιτικά δικαιώματα ἐπί τῆς Λυκίας, ἀρχίζων ἀπό τόν ναόν τοῦ ῾Αγίου ὡς προστάτης δῆθεν τῶν 

7 Πατριάρχης Προκόπιος (Σιτσόβη Αλαγονίας 1730-Σιτσόβη 1814). Επί της πατριαρχίας του συνεστάθη η Αρ-
χιεπισκοπή Μυρέων (Μάρτιος 1786) και περιέλαβε το Λιβίσι και το Καστελλόριζο στην Μονή Αγίου Νικολάου.
8 Ιωάννης ο Λίνδιος ( -1796). Αρχιεπίσκοπος Μύρων Λυκίας.
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᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Λυκίας. Οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς ἐκμεταλλεύονται τά ἱερά καί τά ὅσια 
καί ἔχουν αὐτά προπετάσματα, διά νά καλύπτουν τά αἴσχη, τά ὁποία διαπράττουν ἐν ὀνόματι 
τῆς ᾿Ελευθερίας τῶν δυναστευομένων, τῶν ᾿Ιδανικῶν τοῦ Πολιτισμοῦ καί τοῦ Χριστοῦ. Τό ἴδιον 
συνέβη καί εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν. ῾Ιεροσυλία, ἁρπαγή μέ πολιτικήν σκοπιμότητα ἐν ὀνόματι 
τῆς θρησκείας! Εὐτυχῶς οἱ ἀποπνικτικοί κατά τῶν ῾Ελληνικῶν δικαίων πλόκαμοι τῆς Ρωσσίας 
δέν εὗρον τόπον νά στερεώσουν. Παρά τήν Ρωσσοπληξίαν τῶν Χριστιανῶν τῆς ᾿Ανατολῆς τῆς 
παρελθούσης γενεᾶς, οὐδείς τῶν ῾Ελλήνων τῆς Λυκίας ἐδέχθη νά μονάση καί να γίνη συνεργός 
ἀκούσιος εἰς τά ἐπίβουλα Ρωσσικά σχέδια. Εἶχαν γνῶσιν οἱ ᾿Εθνοφύλακες Διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι 
ἀντέδρασαν καταλλήλως καί ἀπεσόβησαν τόν κίνδυνον. Μέ τήν στάσιν των αὐτήν οἱ Ἕλληνες 
τῆς Λυκίας ἀπέδειξαν προσήλωσιν εἰς τήν Μ. ᾿Ιδέαν καί εἰς τό ἀληθές πνεῦμα τῆς θρησκείας 
των, ἡ ὁποία ταλανίζει τούς ἀνοσίους σκοπούς τῆς ὑποκρισίας. Παρά τό φιλόθρησκον δέ τῶν 
Λυκίων δέν ὑπάρχουν μοναχοί, διότι οἱ Λύκιοι εἶναι προσηλωμένοι εἰς τό πνεῦμα καί τήν οὐσίαν 
τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας ἤ εἰς τό γράμμα καί τούς τύπους αὐτῆς καί ἔχουν συνυφασμένην τήν 
πίστιν μέ τήν πατρίδα.

Οἱ Μυρεῖς εἶναι ἄποικοι Καστελλορίζου, διενεργοῦντες μικρεμπόριον εἰς τά Τουρκοχώρια τῆς 
ὑπαίθρου, τεχνῖται καί λίαν φιλοπάτριδες. Διετήρουν μικράν ἐκκλησίαν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ῾Αγίου 
Νικολάου ἄνωθεν τῆς παλαιᾶς, Δημοτικόν Σχολεῖον καί ἐμπόριον ξυλείας, καρβούνων καί σιτη-
ρῶν εἰς χεῖρας τοῦ ᾿Ιωαν. Καλαφατᾶ καὶ Μύρικλη Χ. Γαβριήλ, οἱ ὁποῖοι φιλογενεῖς εἰργάζοντο 
διά τήν προαγωγήν τῆς Κοινότητος. ᾿Εδοκιμάσθησαν καί οἱ Μυρεῖς καί ὑπέστησαν τήν τύχην 
ὅλων, ἤδη ἐργαζόμενοι φιλοτίμως καί εὐδοκιμοῦντες μέ μιά ἄσβεστη ἐλπίδα τῆς παλιννοστήσεως 
των εἰς τήν γενέτειραν, τό χάρμα καί καμάρι τῶν Λυκίων καί τό προσκύνημα τῶν ναυτικῶν.

5. Φοίνικας

Κωμόπολις τῆς Λυκίας, παράλιος, ὑπαγομένη εἰς τήν Διοίκησιν ᾿Ατταλείας τοῦ νομοῦ ᾿Ικονί-
ου καί καζά ᾿Ελμαλῆ ἐν ὅρμῳ ἀσφαλεῖ. Εἶναι ἐκτισμένη παρά τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Λυκιακῆς 
πόλεως «Φοινικοῦς», ἥτις ἦτο ἀποικία τῶν Φοινίκων και ἐμπορεῖον αὐτῶν κατά τήν περίοδον τῆς 
Φοινικοκρατίας. Εἰς τόν λιμένα τοῦ Φοίνικα εἶχε καταφύγει ὁ Μεζίχ-πασάς,9 ἀρχιναύαρχος τοῦ 
Τουρκικοῦ στόλου. Οὗτος σταλείς τῷ 1479 νά κατακτήσῃ τήν Ρόδον καί μετά τρίμηνον ἀγῶνα 
ἀποκρουσθείς ὑπό τῶν ῾Ιπποτῶν κατέφυγεν εἰς τόν λιμένα τοῦ Φοίνικα.

῾Η ᾿Ενδοχώρα ἔχει ἀρκετά τουρκικά χωρία παραγωγικά καί τήν πρωτεύουσαν πόλιν τοῦ καζᾶ 
᾿Ελμαλῆ. Τά πλούσια καί ἐκλεκτά προϊόντα της εἰς σιτηρά, ὄσπρια, ἐσπεριδοειδῆ, κτηνοτροφικά 
καί δασικά εἴδη, ἐξάγονται διά τοῦ λιμένος τοῦ Φοίνικα. ῾Ο Φοίνικας ἔχει ὡραίους κήπους καί 
ἀμπέλια, τά δέ λαχανικά του είναι πλουσιώτατα καί νοστιμώτατα. Συνετήρει πλῆρες Δημοτικόν 
σχολεῖον, ναόν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ῾Αγ. Γεωργίου καί κοινοτικόν ἰατρόν. Οἱ κάτοικοι περί τάς δύο 
χιλιάδας, εἶναι ἄποικοι Καστελλορίζου, ᾿Ατταλείας, Λεβησίου, ᾿Ελμαλῆ, διακρίνονται εἰς τάς 
τέχνας, κηπουρικήν και ἐμπόριον, εἰς τό ὁποῖον διέπρεπον οἱ ἀδελφοί Σταμάτιος και ᾿Ανδρέας 
Κοντούλογλου μετά τῶν υἱῶν των, ὁ Νικ. Λεβησιανός, Σάββας ᾿Ιωαννίδης κ. ά. Οι Φοινικιῶται 
ὑπέστησαν πολλά δεινά καί δοκιμασίας κατά τόν πόλεμον καί ἐκτοπισμόν μετ’ αὐτῶν, προκόψα-
ντες διά τῆς φιλοπονίας των ἐν τῆ προσφυγία.

9 Μεσίχ Πασά (Mesih (Misak) Paşa, -1501) Υπηρέτησε ως Καπουντάν πασά και Μεγάλος Βεζίρης την περίοδο 
1499-1501. Ελληνικής καταγωγής, ανηψιός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ΧΙ.
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6. Κάκαβα

Κάκαβαν10 (αρχ. ᾿Απέρλαι) πρός Α. τῶν Μύρων 30 χιλιόμετρα καί εἰς βάθος τοῦ ὅρμου ᾿Ασ-
σάρ, ὄστις μετά τῆς ἀπέναντι νησίδος Δολιχίστης σχηματίζει εὐρύχωρον καί ἀσφαλῆ λιμένα. 
Πάσα ἡ περί τά Κάκαβα χῶρα καλύπτεται ὑπό ἐρειπίων, μεταξύ τῶν ὁποίων διακρίνονται μεγάλα 
οἰκοδομήματα. ᾿Επί τῶν λειψάνων τῆς ἀρχαίας ἀκροπόλεως τῶν ᾿Απερλῶν οἱ Τοῦρκοι ἀνήγειραν 
ἰσχυρόν φρούριον, μετέτρεψαν δέ εἰς τζαμίον ἀρχαῖον χριστιανικόν ναόν, τοῦ ὁποίου τό δάπεδον 
καλύπτεται ὑπό θαυμασίου μωσαϊκοῦ καί οἱ τοῖχοι ὑπό ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν. Κώμη, 
περί τάς ὁγδοήκοντα οἰκογενείας, ἔχουσα ἐκ Καστελλορίζου καί ᾿Ατταλείας ἀποίκους, κειμένη 
εἰς τό βάθος ὅρμου πλησίον τοῦ Φοίνικα καί ᾿Ατταλείας. Εἰς τόν ὅρμον αὐτόν προσωρμίσθη τό 
Τουρκικόν καταδρομικόν Χαμηδιέ, ὅταν ἐξῆλθε τῶν Δαρδανελλίων χάριν στρατηγικῶν λόγων 
κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1912 καί παρέμεινεν ἐν αὐτῷ ἐπί τριήμερον.

4. Λυκιακαί πολίχναι ἀποικίαι Λεβησίου

Τό Λεβήσιον ἔστειλεν ἀποίκους εἰς Μάκρην, περί τήν μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν ἀπέχουσαν 
αὐτοῦ, περί ἧς θά ὁμιλήσωμεν ἐν ἰδιαιτέρῳ μέρει τῆς παρούσης, εἰς τήν νησῖδα Ταρσανᾶ, εἰς 
Καλαμάκι περισσοτέρους, εἰς ᾿Αντίφελλον, Μύρα καί Φοίνικα ὀλιγίστους. ᾿Ετροφοδότει μέ τό 
πλεονάζον τοῦ πληθυσμοῦ του πολλάς πόλεις τοῦ νομοῦ Αϊδινίου καί ἰδία ὅπου ὑπῆρχον σταθ-
μοί τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Σμύρνης-Δενισλῆ καί Σμύρνης-Κασαμπᾶ. Ἔστειλεν ἀποίκους 
εἰς Γκιοτζέκ,11 Γιουκσέκομου,12 Ταλλιάνι,13 αἱ ὁποῖαι κῶμαι ἦσαν κέντρα τῶν παρακειμένων 
Τουρκικῶν χωρίων, τῶν εἰς τήν μεθόριον Λυκίας καί Καρίας κειμένων. ῾Η περιοχή Ταλάμωνης14 
παρῆγε σιτηρά ἀρίστης ποιότητος, σησάμι, βόδια, βουβάλους, ἵππους καί βούτυρον ἐκλεκτόν. Οἱ 
Τοῦρκοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἦσαν πολύ μελαγχροινοί, μιγάδες Αἰγυπτίων ᾿Αθιγγάνων 
Τούρκων καί πολύ φανατικοί ἐν ἀντιθέσει πρός τούς τῶν ἄλλων Τουρκοχωρίων τῆς Λυκίας, οἱ 
ὁποῖοι δέν ἔτρεφαν τόσον φανατισμόν καί μῖσος κατά τῶν Χριστιανῶν. Οἱ τῆς Ταλάμωνης Τοῦρ-
κοι ἦσαν αὐληταί καί τυμπανισταί ἄριστοι. Στρατευόμενοι κατετάσσοντο εἰς τήν Μουσικήν τῆς 
Αὐτοκρατορικῆς Φρουρᾶς. Κατά τάς ἡμέρας τοῦ Πάσχα ἤρχοντο ὁμάδες πολλαί κατά ζεύγη εἰς 
Λεβήσιον, ὅπου ἐν τυμπάνοις καί αὐλοῖς ἐπανηγύριζον οἱ Λεβησιανοί τάς ἁγίας τοῦ Πάσχα ἡμέ-
ρας. Πανζουρλισμός κυριολεκτικῶς ἐχαρακτήριζε τά γλέντια τῶν Λεβησιανῶν κατά τό Πάσχα. 
Ἄνευ αὐτῶν δέν ἔνοιωθε κανείς Πάσχα. Καί οἱ μικροί ἔτρεχον εἰς τό ἄκουσμα τῶν τυμπάνων 
κατά τό Μ. Σάββατον, διαδηλοῦντες τήν χαράν καί τόν ἐνθουσιασμόν των διά τόν προάγγελον 
τῶν φαιδρῶν καί χαρμοσύνων ἑορτῶν των. Κάποτε ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Γεράσιμος Ταντα-
λίδης15 -συνήθιζον οἱ ἑκάστοτε Μητροπολῖται νά ἐπισκέπτονται τό Λεβήσιον κατά τάς ἀνά τήν 
᾿Επαρχίαν περιοδείας των τό Πάσχα- ἀπηγόρευσε τούς αὐλούς καί τά τύμπανα. Τό τί συνέβη 
ἀπό τάς διαμαρτυρίας τῶν μεγάλων καί τάς φωνασκίας καί παράπονα τῶν γυναικοπαίδων δέν 

10 Κάκαβα. Η σημερινή Kekova.
11 Γκιοτζέκ. Το σημερινό Göcek İskelesi. Λιμάνι 24 χλμ ΒΔ από το Λιβίσι, από όπου γινόταν εξαγωγή ξυλείας 
στην Αίγυπτο.
12 Γιουκσέκουμου. Το σημερινό Yüksekkumu. 
13 Ταλλιάνι. Το σημερινό Dalyan.
14 Ταλάμωνη. Το σημερινό Dalaman.
15 Γεράσιμος Τανταλίδης (Γεώργιος Βλαδίμηρος Τανταλίδης) (Σύλλη Ικονίου 1854-1928). Μητροπολίτης Πι-
σιδίας. 
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περιγράφεται. ᾿Ανάστατον τό Λεβήσιον κατά τοῦ Μητροπολίτου, δέν κατάλαβε Πάσχα. Πόσον 
χάνει κανείς, ὅταν προσκρούη εἰς συνηθείας, ριζωμένας μέ τόσα συναισθήματα καί γλυκείας 
αναμνήσεις!

5. Τουρκοχώρια παρά τάς ἀρχαίας πόλεις τῆς Λυκίας

᾿Εκεῖ ὅπου ἔθαλλον πόλεις μέ τόσα στολίδια εἰς ἀμφιθέατρα, ναούς, μνημεῖα, παράκεινται 
Τουρκοχώρια, ὁμοιάζοντα μέ τάς πτωχικάς καλύβας των πρός φωλεάς πελαργῶν. ᾿Εκεῖ ὅπου 
λαμπυρίζουν τό μάρμαρον καί ὁ γρανίτης λίθος, προβάλλουν ὡς νυκτοκόρακες οἱ ἐκ καλάμων 
καί χώματος οἰκίσκοι. ῾Οποία ἀντίθεσις, διαλαλοῦσα τόν ἀρχαῖον πολιτισμόν και τήν σύγχρονον 
κατάπτωσιν. Εἰς τά ἀρχαῖα ὀνόματα τῶν Λυκιακῶν πόλεων, πού ἐσυμβόλιζον τό εὐγενές καί 
ὡραῖον, ἔδωκαν ὀνομασίας βατταριστικάς16, ὡσάν ἀνάρθρους φωνάς καί κλαυθμηρισμούς τῶν 
μικρῶν, πού πνίγουν τίς ὡραῖες ψαλμωδίες μελωδικοῦ χοροῦ.

Οὕτω τά ὄρη μετωνομάσθησαν: ὁ Κράγος (Σαν-δαγ),17 ὁ ᾿Αντίκραγος (Βαβά-δαγ)18, ὁ Μασ-
σίκυτος (Ακ-δαγ),19 τά ὄρη τῶν Σολύμων (Ταχταλί-δαγ).20

Οἱ ποταμοί: Ξάνθος (Εσέν-τσάϊ),21 ὁ Μύρας (Δεμπρί-τσάϊ),22 ὁ Λίμυρος (Αλαγύρ-τσάϊ),23 ὁ 
Αρύκανδος (Μπασκόζ-τσάϊ)24 καί ἡ λίμνη Καβαλῖτις (Σονγκύντ-γκολιου).25 Αἱ πόλεις: ᾿Απέρλαι 
(Κάκαβα)26, ̓ Ανδριάκη (Ανδρακίν)27, Μύρα (Δεμπρί),28 Πάταρα (Γκελεμίς), Ξάνθος (Γκιουνέκ),29 
Τλῶς (Δουέρ),30 Κάνδυβα (Γκένδοβα), ᾿Ιδεβησσός (Κολαγάτς),31 ᾿Ακαλισσός (Γκιαουριστάν), 
Τράβαλα ή Τρύμηλα (Τρυμήλι) κ.ά. Εἰς τά μέρη αὐτά ἐξήντλησεν ἡ φύσις ὅλην της τήν εὔνοιαν. 
Τά ἐπεδαψίλευσε μέ τήν ἠπιότητα ἑνός λεπτοῦ κλίματος, μέ τήν σπαργῶσαν γονιμότητα καί τήν 
ἀφθονίαν τῆς ᾿Αμαλθείας καί μέ τήν χάριν τῆς πλουσίας γραφικότητος, ὅπου ἀντικρύζει ὁ διαβά-
της εἰς κάθε κορυφήν, πλαγιά βουνοῦ, πτυχή καί γωνιά γῆς, ἔργα τέχνης καί πολιτισμοῦ, κινοῦντα 
τόν θαυμασμόν πρός τάς διαδοχικάς γενεάς, πού ἐπέζησαν ἀνά τούς αἰῶνας καί τήν θρέψασαν 
αὐτάς γῆν. 

16 βατταριστικός: τραυλισμός-κεκεδισμός (ελληνιστική κοινή). 
17 Το όρος Κράγος. Το σημερινό Sandağ.
18 Το όρος Αντίκραγος. Το σημερινό Babadağ
19 Το όρος Μασσίκυτος. Το σημερινό Akdağ.
20 Τα όρη των Σολύμων. Το σημερινό Tahtalı Dağ.
21 Ο ποταμός Ξάνθος. Το σημερινό Esen Çayı.
22 Ο ποταμός Μύρας. Το σημερινό Demre Çayı.
23 Ο ποταμός Λίμυρος. Το σημερινό Alakir Çayı.
24 Ο ποταμός Αρύκανδος. Το σημερινό Başkoz Çayı.
25 Η λίμνη Καβαλίτις. Η σημερινή Söngüt Gölü.
26 Η πόλη Απέρλαι. Η σημερινή Kekova.
27 Η πόλη Ανδριάκη. Η σημερινή Çayağzı.
28 Η πόλη Μύρα. Η σημερινή Demre.
29 Η πόλη Ξάνθος. Η σημερινή Kınık.
30 Η πόλη Τλως. Η σημερινή Döğer.
31 Η πόλη Ιδεβησσός. Η σημερινή Kolağaç.
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6. Τά φυσικά χαρίσματα τῆς Λυκίας. ῾Η ζωή καί αἱ ἀρεταί τῶν 
Τούρκων κατοίκων τῆς ὑπαίθρου.

῾H φύσις ἐν Λυκία ὀργιᾷ κυριολεκτικῶς. Χλωρίς ἄφθoνος καί πανίς πλουσία.Ὕδατα κελαρύ-
ζοντα κάτωθεν ὑψηκαρήνων δένδρων καί διά μέσου χαραδρῶν, πίπτοντα μεθ’ ὁρμῆς ὡς καταρ-
ράκται. Παρ’ αὐτοῖς ἔχουν στήσει τάς πριονιστικάς μηχανάς οἱ ὑλοτόμοι, ὅπου οἱ Ταχτατζῆδες32 
ἔχουν τάς καλιάς33 των, ὁ δέ θόρυβος των συναμειγνύμενος μέ τό ρόχθον τῶν ρεόντων ὑδάτων 
καί τό θρόϊσμα τῶν φύλλων ἐξεγείρει ποικίλα συναισθήματα θαυμασμοῦ καί φόβου εἰς τόν ἐπι-
σκέπτην. ῾Η καλλιέργεια ῾Ησιόδειος, ἀλλ’ ἡ ἀπόδοσις πλουσία. Δι’ αὐτό καί οἱ κάτοικοι δέν εἶναι 
φίλεργοι, ἀναμέναντες τά πάντα ἐκ τῶν χειρῶν τῶν γυναικῶν των. Οἱ ἄνδρες δαιμονίζονται μέ 
τάς κορυφάς τῶν βουνῶν, ὅπου βόσκουν τά ποίμνιά των καί εὐφραίνεται ἡ ψυχή των ἀπό τό πα-
νόραμα πού ἀπλώνεται γύρω των. ῾Η ὀργῶσα φύσις καί πάλαι καί νῦν ἐδημιούργει παληκάρια, 
ὅπως οἱ σημερινοί Τοῦρκοι Λύκιοι διακρίνονται διά τό μεγαλόσωμον, τήν εὐρωστίαν καί εὐψυ-
χίαν των. Τό ὅπλον εἶναι ὁ ἀχώριστος σύντροφός των καί τό κλαρί τό καταφύγιόν των. Φίλαθλος 
καί πάντοτε νικητής εἰς τούς ἀγῶνας τῶν ἀγωνισμάτων, πού τελοῦνται κατά τούς γάμους των, εἰς 
τούς ὁποίους ἀγωνίζονται Τοῦρκοι προσκεκλημένοι ἀπό μακρυνάς περιφερείας καί εἰς τούς νι-
κητάς δίδονται βραβεῖα. Οἱ Τοῦρκοι τῆς Λυκίας ἐκληρονόμησαν ἀπό τούς προγόνους των ἀρετάς 
ἀξιοζήλους: τήν καθαριότητα, τό φιλόξενον, τήν εὐγνωμοσύνην, τήν ὁλοπρόθυμον συνδρομήν 
εἰς τούς φίλους καί χορηγίαν εἰς τούς πτωχούς, τήν μεταξύ των ἀλληλεγγύη, τήν εὐεργεσίαν 
κτίζοντες τζαμιά, ξενῶνας, σάριντζες-δεξαμενές διά πότισμα ζώων καί διαβατῶν- εἰς μέρη πού 
δέν ὑπάρχουν νερά τρεχούμενα. Καί φιλοχριστιανοί θά ἦσαν, ἄν δέν ὑπῆρχον οἱ ἀπό σκοποῦ 
φανατίζοντες αὐτούς. Διά τοῦτο αἱ σχέσεις Τούρκων καί Χριστιανῶν Λυκίων ἦσαν φιλικαί καί 
ὁμαλαί, πλήν εἰς περιστάσεις ἐθνικῶν ἀγώνων, ὁπότε ἐξήπτοντο τά φυλετικά πάθη καί εξέσπων 
οἱ Τοῦρκοι -ὑποκινήσει καί ὑποδείξει πάντοτε- εἰς ἀγριότητας καί διώξεις.

Τά ὄργια καί ὁ ἄγριος μισελληνισμός τῶν Τούρκων κατά τά ἔτη 1913-1922 θά μείνουν ἐν 
τῇ ῾Ιστορία ἄνευ προηγουμένου. ῾Η ζωή τῶν Χριστιανῶν κατήντησε μαρτυρική. Μόνον ὁ χω-
ρισμός –ἐκεῖ ὅπου ἔφθασαν τά μίση, ὑποδαυλιζόμενα ὑπό τῶν Νεοτούρκων-34 θά ἔθετε παῦλαν 
τῶν δεινῶν. Τοῦ Τουρκικοῦ ὑπερφανατισμοῦ καί μισελληνικότητος ἀποτέλεσμα, ἡ ἔξοδος τῶν 
Χριστιανῶν ἐκ τῆς Μικρασίας, ἡ πλήρης ἐγκατάλειψις τῶν περιουσιῶν καί ἡ προσφυγή των μέ 
γυμνά τά σώματα καί κενάς τάς χεῖρας, ἀνέστιοι καί αἰμάσαντες ἀπό τάς κακοπαθείας, εἰς τήν 
Μητέρα ῾Ελλάδα. Οἱ Λύκιοι μέ δάκρυα ψυχῆς ἐγκατέλειψαν τήν ὡραίαν γῆν τῶν πατέρων των, 
καί αἰσθήματα πόνου διακατέχουν τήν ψυχήν μέ τήν κατατρύχουσαν αὐτούς νοσταλγίαν. Ὅλοι 
ὡς ᾿Οδυσσεῖς λέγουν: Θεέ μου, ἀξίωσέ με ν’ ἀντικρύσω τά βουνά τῆς πατρίδος μου. 

32 Ταχτατζήδες: νομάδες τουρκμενικής καταγωγής, αλεβίτες με σαμανιστικά στοιχεία. (τουρκ tahtacı.) 
33 καλιά (η): πρόχειρη ξύλινη καλύβα φτιαγμένη από κλαδιά (αρχ. ελλ.)
34 Οι Νεότουρκοι φιλοδοξούσαν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο τουρκικό κράτος με κοινοβουλευτικό σύστη-
μα στο μοντέλο της Ευρώπης. Η Νεοτουρκική Επανάσταση, την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή «Ένωση και 
Πρόοδος» του 1908 επανέφερε το Σύνταγμα του 1876. Οι εξαγγελίες της για ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλους τους πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως εθνοτικής και θρησκευτικής καταγωγής, 
έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό και εκδηλώσεις συναδέλφωσης των λαών της αυτοκρατορίας. Το νεοτουρκικό 
κόμμα κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας μέχρι το τέλος του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου. 
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7. ᾿Ελμαλῆ 

Πόλις μεσόγειος τῆς Λυκίας ἐν τῇ περιοχῇ τῶν Σολύμων, Μιλυάδι, παρά τάς ὄχθας τοῦ Μύρα 
ποταμοῦ. Τό ᾿Ελμαλῆ35 εἶναι ἕδρα καζᾶ τῆς Διοικήσεως ᾿Ατταλείας τοῦ νομοῦ ᾿Ικονίου καί ἔδιδε 
τούς καλυτέρους πολεμιστάς εἰς τούς Καραμανίδας. Ἔχει πληθυσμόν περί τάς τέσσαρας χιλιά-
δας, ὧν οἱ ἡμίσεις Τοῦρκοι, τά 2/6 Ἕλληνες Τουρκόφωνοι, ἀπόγονοι τῶν ᾿Αρχαίων Λυκίων, 
καί τό 1/6 ᾿Αρμένιοι ἐπίσης Τουρκόφωνοι. ῾Η ῾Ελληνική κοινότης εἶχεν ἐκκλησίαν, συνετήρει 
Δημοτικόν σχολεῖον καί ἰατρόν. Τό ᾿Ελμαλῆ παράγει δημητριακά, ὄσπρια, κτηνοτροφικά εἴδη. 
᾿Εκέκτητο βιομηχανίαν μαροκηνῶν καί ἀρκετούς Λεβησιανούς παπουτσήδες, κτίστας καί γανω-
τάς. Τό ᾿Ελμαλῆ διετέλεσέ ποτε ἔδρα ᾿Επισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Παμφυλίας ὑπό τ΄ ὃνομα 
Χωριομιλυάδικα. Διετήρησε δηλαδή τήν ἀρχαίαν της ὀνομασίαν ἡ περιφέρεια Μιλυάς, ὅπου προ-
σέφυγον ἀθρόοι καί κατῲκησαν τήν χώραν οἱ Σόλυμοι, ἀπωθούμενοι ὁλονέν ὑπό τῶν Λυκίων.

Εἰς τήν περιφέρειαν ᾿Ελμαλῆ διαβιούσιν οἱ ᾿Απτάληδες36 καλούμενοι. Οὖτοι εἶναι οἱ ᾿Αθίγ-
γανοι τῶν Βυζαντινῶν χρόνων, οἱ ὁποῖοι ἔζων κατά τήν ἐπαρχίαν τῆς ἀρχαίας Μιλυάδος, τῆς 
Μυλώμης τῶν Βυζαντινῶν, τοῦ σημερινοῦ καζᾶ ᾿Ελμαλῆ. Οἱ ᾿Αθίγαννοι δέν ἔχουν οὐδέν κοινόν 
μέ τούς ᾿Ατσιγγάνους, τούς παρ’ ἡμῖν Γύφτους καί ὠνομάζοντο οὕτω «ὡς μή θέλοντές τινι προ-
σεγγίσας, ἀπό τοῦ θίγω (θιγγάνω), οἱ γάρ τήν αἵρεσιν ταύτην ἔχοντες οὐδέν παρ’ ἄλλου λαμβά-
νουσιν.» Οι ᾿Απτάληδες ἐν δάσει κειμένῳ μεταξύ ᾿Ελμαλῆ καί Φοίνικα εἶχον προκεμαλικῶς37 
Σεμνεῖον (τεκέν)38 ὑπό τό ὅνομα ᾿Απτάλ-Μουσᾶ,39 ᾿Αστάτου τινός Μουσᾶ ἐκ τῶν παλαιῶν ἐκεί-
νων ᾿Αστάτων. Τοιοῦτοι ἀπαντῶσιν εἰς τάς ὀρεινάς ἐκφύσεις τοῦ Κράγου Κερνά (Κυρίου) και 
Κιόρ-ογλού (Υἱῶν τυφλοῦ) καί ἐν τῇ ὑπαίθρῳ χώρα περί τόν Κράγον, τιμῶντες πανάρχαιον τά-
φον, κείμενον ἐν τῇ κορυφῇ τῆς ὀροσειρᾶς Κερέν, περιβαλλομένης ὑπό κλημάτων καί ροιῶν 
αἰωνοβίων θεωρουμένων ἱερῶν. Οἱ ᾿Απτάληδες οὖτοι, καθώς καί οἱ Γιουροῦκοι,40 οἱ Κιζηλμπά-
σηδες,41 οἱ Τσαρσαμπάδες εἶναι ὑπολείμματα ἑλληνιζόντων αἰρετικῶν, τῶν Παυλικιανῶν42 ἰδία, 
οἱ ὁποῖοι βοήθησαν τῷ Νικηφόρῳ Φωκᾷ νά κατασυντρίψῃ τούς ἐν Σικελία Σαρακηνούς, τῷ 971 
συνέβαλαν εἰς τό νά καταλύση ὁ ̓ Ιωάννης Τσιμισκῆς τό Βουλγαρικόν κράτος και ἀργότερον ἐβο-
ήθησαν τόν Βουλγαροκτόνον εἰς τούς μακρούς κατά τῶν Βουλγάρων νικηφόρους ἀγώνας των.43 

35 Για το Ελμαλί βλ. Clive Foss, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor, Variorum 1996, σ.32
36 Η παράδοση των απτάληδων (Abdal) είναι έκφραση του ισλαμιστικού μυστικισμού.
37 Ο Atatürk απαγόρευσε και έκλεισε τους τεκέδες.
38 Τεκέ: τεκές (τουρκ. tekke) Κάποιοι μελετητές το αποδίδουν ως μοναστήρι, άλλοι την θεωρούν πολύ λάθος 
απόδοση εφόσον στο Ισλάμ δεν υπάρχει η παράδοση του μοναχισμού και προτιμούν το «τεκές». Ο συγγραφέας 
το αποδίδει στα ελληνικά με την λέξη «σεμνείο».
39 Αμπντάλ Μουσά (Abdal Musa) (Χορασάν, 14ος αι.). Ποιητής και ραψωδός (ozan) αζερικής καταγωγής. Ένας 
από τους εκπροσώπους της παράδοσης των απτάληδων (abdal), μιας έκφρασης του ισλαμιστικού μυστικισμού 
(tasavvuf) και της αλεβιτικής παράδοσης. Θεωρείται συνεχιστής του Χατζή Μπεκτάς. Συνόδευσε τον οθωμανικό 
στρατό και τον σουλτάνο Ορχάν στην κατάκτηση της Προύσας. Ταξίδεψε σε πολλά μέρη αλλά έζησε αρκετά 
χρόνια στην περιοχή της Ατάλειας όπως μαρτυρά και τεκές με το όνομά του στο Ελμαλί. 
40 Γιουρούκοι: νομάδες Τούρκοι (τουρκ.Yörük). 
41 Κιζηλμπάσηδες: (τουρκ. Kızılbaş) Ημινομάδες, σιιτικοί πληθυσμοί της κεντρικής και ανατολικής Μικράς 
Ασίας. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αμφισβήτησαν την νομιμότητα του Σουλτάνου και εξεγέρθηκαν κατά 
της Πύλης τον 16ο αι.. Ιδιαίτερα διαδεδομένη παράδοση στους μουσουλμάνους των Βαλκανίων. 
42 Παυλικιανοί: Η αίρεση του Παυλικιανισμού εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 7ο αι. Θεωρήθηκε από τους 
Βυζαντινούς ότι ήταν μια εκχριστιανισμένη μορφή μανιχαϊσμού και ως τέτοια αναφέρεται στις πηγές.
43 Για την αναμέτρηση και τον πολιτισμικό μετασχηματισμό του βυζαντινού κόσμου με τον κόσμο του Ισλάμ, 
τα βυζαντινά κατάλοιπα και τις συμμαχίες τουρκομανικών φύλων με το Βυζαντινό κράτος βλ. την κλασική με-



Σύγχρον ος Λυκία

213

Τό τουρκόφωνον τῶν ῾Ελλήνων Χριστιανῶν τοῦ ᾿Ελμαλῆ καί τῶν μεσογείων πληθυσμῶν τῆς 
Μικρασίας εἶναι, κατά τήν γνώμην μου, ἐνδεικτικόν τοῦ ἀμιγοῦς γηγενοῦς πληθυσμοῦ, ἀπολέ-
σαντος τήν ἑλληνίδα φωνήν διά λόγους γνωστοτάτους ἀπό τήν ἱστορίαν. Τό δ’ ἑλληνόφωνον τῶν 
παραλίων μερῶν φανερώνει, ὅτι οἱ πληθυσμοί εἶναι ἄποικοι τῆς ᾿Ηπειρωτικῆς καί Νησιωτικῆς 
῾Ελλάδος, συναμειχθέντες μετά τῶν κατερχομένων ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Μικρασίας δι’ ἐπιγα-
μίας. Τοῦτο ὠφέλησε διττῶς, πρῶτον ἐπέρρωσε διά τῆς διασταυρώσεως τήν φυλήν μας και δεύτε-
ρον ὄχι μόνον ἔδωσεν εἰς τά παράλια τήν ἑλληνικήν φωνήν, ἀλλά καί τούς κατελθόντας ξενοφώ-
νους Χριστιανοῦς ἑλληνογλώσσους κατέστησε. Εἰς τό ζήτημα τῆς ξενοφωνίας τῶν προσφύγων 
ἔπρεπε νά προσέξη πολύ τό ἐπίσημον κράτος, τοποθετοῦν τούς ξενογλώσσους εἰς ἑλληνοφώνους 
περιφερείας καί ὑποστηρίζον τήν ἐπιγαμία ξενοφώνων καί ἑλληνοφώνων. Διά τοῦ μέτρου αὐτοῦ 
καί τό ὁμόγλωσσον ἐπιτυγχάνεται καί αἱ μέλλουσαι ἀποικίαι μας, αἱ ὁποῖαι θά γίνουν ὡς ἐκ τοῦ 
ὑπερπληθυσμοῦ, θα εἶναι καθαρῶς ἑλληνικαί εἰς αἴσθημα καί φωνήν.

λέτη Σπύρος Βρυώνης, Η παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και διαδικασία εξισλαμισμού, 
11ος-15ος αι., Αθήνα, εκδ. ΜΙΕΤ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), 2008.
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ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ἤ ΜΕΓΙΣΤΗ

1. Θέσις. Πόθεν τό ὄνομα τῆς νήσου. Ὕδρευσις. Πληθυσμός και ναυτιλία Κα-
στελλορίζου.

Τό Καστελλόριζον εἶναι ἡ μεγαλυτέρα τῶν Στοιχάδων νησίδων, πού φαίνονται ὥς πάπιες ἐπι-
πλέουσαι παρά τάς ἀκτάς τῆς Λυκίας. ᾿Απέχει τῆς ἀπέναντι Μικρασιατικῆς ἀκτῆς περί τά δύο 
καί ἥμισυ χιλιόμετρα καί ἔχει περίμετρον δεκατριῶν μιλίων. Κατῳκήθη ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων 
χρόνων τό Καστελλόριζον χάρις εἰς τόν ἀσφαλέστατον φυσικόν λιμένα του. Ἔλαβε τό ὂνομά 
του ἀπό τά τέλη τοῦ ΙΔ΄αἰῶνος, ὅτε ὁ ὄγδοος Μάγιστρος τῶν ᾿Ιωαννιτῶν ᾿Ιπποτῶν τῆς Ρόδου44 
Φερδινάδος Δε Ρέντια (1377-1396) ἀνεκαίνισε το πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Νικολάου Φρού-
ριον, τό δεσπόζον τοῦ λιμένος, ὀνομάσας αὐτό Castello-Roso, σημαῖνον κόκκινον φρούριο ὡς 
ἐκ τοῦ ἐρυθρωποῦ χρώματος τῶν σιδηρούχων βουνῶν του. Τοῦτο διατηρεῖται μέχρι σήμερον 
ἡμικατεστραμμένον καί κεῖται εἰς τήν βορείαν πλευράν τῆς νήσου. Πλήν τοῦ ἐν λόγῳ φρουρίου 
ὑπάρχει καί τό Παλαιόκαστρον εἰς μίαν τῶν ὑψηλοτέρων κορυφῶν τῆς νήσου, ὅπου εὐρέθησαν 
ἐπιγραφαί Δωρικῆς διαλέκτου καί ἦτο στρατιωτικός σταθμός τῶν Ροδίων. ᾿Εκεῖ ὑπάρχουν πολλά 
μικρά ἐκκλησάκια καί ἡ μονή τῆς Παναγιᾶς τῆς Παλαιοκαστρίτισσας.

Τό Καστελόρριζον εἶναι ξηρά καί ἄνυδρος νῆσος, οὐδέν παράγουσα, προμηθευομένη τά πά-
ντα -λαχανικά, ὀπώρας, τρόφιμα- ἀπό τήν Ρόδον καί τήν ἀπέναντι ἀκτήν τῆς Μικρασίας. Διά 
τοῦτο οἱ κάτοικοι ἔζων ἐκ τῆς θαλάσσης εἴτε ὡς ἁλιεῖς εἴτε ὡς σπογγαλιεῖς εἴτε τό πλεῖστον ὡς 
ἐμποροπλοίαρχοι, μεταφέροντες τά δασικά καί γεωργικά προϊόντα Μάκρης, ᾿Ατταλείας, πολλῶν 
παραλίων πόλεων τῆς Μικρασίας, Συρίας, Παλαιστίνης, Κρήτης, Αἰγύπτου και διενεργοῦντες 
πρό παντός τό ἐμπόριον τῆς ξυλείας, φελλοῦ, βαλανιδίου, καρβούνων. ᾿Από τό ἐμπόριον τῶν 
καρβούνων καί τήν μεταφοράν τῶν προϊόντων τῶν προειρημένων περιφερειῶν διά τῶν πλοίων 
ἐπλούτισαν πολύ οἱ Καστελλορίζιοι καί ἀπέκτησαν ἐμπορικόν στόλον ἀξιόλογον ὑπέρ τά 200 
ἱστιοφόρα, ὧν περί τά πεντήκοντα τρίστια. Τήν ἀνυδρίαν του τό Καστελλόριζον θεραπεύει μέ 
δέκα μεγάλας δημοσίας δεξαμενάς, τίς Ἄχερες, κτισθείσας εἰς τήν κοιλάδα τῶν Χωραφίων παλαι-
όθεν, διά νά ἐξυπηρετοῦν τάς ἀνάγκας τῆς ὑδρεύσεως τῶν κατοίκων τῆς νησῖδος. Πλήν τούτων 
αἱ περισσότεραι οἰκίαι ἔχουν δεξαμενήν (φουντάναν δεχομένην τό ὄμβριον ὕδωρ) πρός πόσιν και 
πᾶσαν ἄλλην οἰκιακήν καθαριότητα καί χρῆσιν.

44 Ιππότες της Ρόδου ή Ιωαννίτες ιππότες. Ιπποτικό θρησκευτικό τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, 
κατέλαβαν την Ρόδο το 1309 και κυριάρχησαν έως την κατάκτηση του νησιού από τους Οθωμανούς το 1522. 
Σφράγισαν αυτή την περίοδο ιστορίας της Ρόδου, περίοδο μεγάλων έργων και ακτινοβολίας του νησιού, αγώνων 
κατά των Μουσουλμάνων επιδρομέων αλλά και συγκρούσεων κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα με τον ελληνι-
κό πληθυσμό του νησιού. Ο Μεγάλος Μάγιστρος (magnus magister), ο ανώτατος άρχοντας στη διοίκηση. Βλ. 
Farochon A.P., Οι Ιππότες της Ρόδου και της Μάλτας, Αθήνα, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 2011.
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῾Η νῆσος εἶχε πληθυσμόν ὑπέρ τάς 10 χιλιάδας κατοίκους, ἐξ’ ὧν περί τάς ἑξήκοντα Τουρ-
κικάς οἰκογενείας ὑπαλλήλων, γαλακτοπωλῶν, κρεοπωλῶν καί βοσκῶν. Οἱ κάτοικοι ὅλοι ἦσαν 
συγκεντρωμένοι εἰς μίαν πόλιν, ἀμφιθεατρικῶς ἐκτισμένην πέριξ τοῦ λιμένος. ῏Ήσαν ὡς προανε-
φέραμεν εὐκατάστατοι χάρις εἰς τόν ἐμπορικόν ἱστιοφόρον στόλον των, δι’ οὗ πολλά ἐκέρδιζον 
και εὐημέρουν.

2. Ναοί. Σχολεία. Διδάσκαλοι -᾿Αχιλλέας Διαμαντάρας. Κοινοτικοί ιατροί-
Φαρμακείον. ᾿Επιστήμονες.

῾Η οἰκονομική εὐρωστία τῶν Καστελλοριζίων συνέβαλε πολύ εἰς τήν πρόοδον, τήν πνευμα-
τικήν ἄνθησιν καί πολιτισμόν των. ᾿Εκδηλώσεις τούτων οἱ ὡραῖοι ναοί τῆς νήσου, τά καλλιμέ-
λαθλα Διδακτήριά της, αἱ καλλίδρομοι οἰκίαι της, ὁ πλουτοφόρος στόλος της, ἡ πολυτελής καί 
πλουσία ἀμφίεσις τῶν γυναικῶν της, τό πλῆθος τῶν σπουδασμένων νέων της καί τῶν ἐπιστημό-
νων, ἰδίᾳ ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τό γλυκύ ὄνομα τῆς πατρίδος εἰς τάς ἑλληνικάς παροικίας 
Αἰγύπτου καί Αὐστραλίας, ὡς ὁ ἰατροφιλόσοφος ᾿Αργύρης Διαμαντῆς καί Κων. Σεχόπουλος.

Τό Καστελλόριζον ναούς ἔχει πολλούς ἀνάλογα πρός τόν πληθυσμόν καί τό φιλόθρησκον τῶν 
κατοίκων του. Τούτων διακρίνονται ὁ τοῦ ῾Αγίου Νικολάου καί ὁ Μητροπολιτικός τῶν ῾Αγίου 
Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης, πολιούχων τῆς νήσου. Τοῦ ναοῦ τούτου δώδεκα κίονες ἐκ γρανίτου 
λίθου, ὑποβαστάζαντες τάς ἁψῖδας, μετεφέρθησαν ὑπό τῶν Καστελλοριζίων κατά τήν οἰκοδομήν 
του ἀπό τά ἐρείπια τοῦ ἐν Πατάροις ναοῦ καί μαντείου τοῦ θεοῦ ᾿Απόλλωνος. ῾Η ἐσωτερική 
ὄψις τοῦ ναοῦ εἶναι μεγαλοπρεπής καί ἐπιβλητική μέ τόν πλούσιον διάκοσμόν του καί μέ τό ἐκ 
λευκοῦ καί πολυχρώμου μαρμάρου τέμπλου του. Εἰς τήν αὐλήν τοῦ ναοῦ ὑπάρχουν, ὡραιότατον 
μέ μεγάλους καί εὐήχους κώδωνας κωδωνοστάσιον καί τό Μητροπολιτικόν μέγαρον, ὅπου ἐφι-
λοξενεῖτο ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας κατά τήν περιοδικήν ἐπίσκεψιν τῆς νήσου καί ὅπου ὁ τάφος 
τοῦ θερμοῦ πατριώτου ᾿Αρχιερέως Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη. ῾Εκατέρωθεν τοῦ Μητροπο-
λιτικοῦ ναοῦ εἶναι ἐκτισμένα κατά τό σχέδιον τοῦ Πανεπιστημίου μας ἐπιβλητικά καί ἀξιοθέατα 
Διδακτήρια, τό ᾿Αρρεναγωγεῖον καί Παρθεναγωγεῖον. Ταῦτα ἀνήγειρεν ἡ φιλογένεια καί φιλο-
πατρία τοῦ φιλομούσου τέκνου τῆς νήσου Λουκᾶ Σαντραπέ45 καί τιμῆς ἕνεκεν φέρουν τό σεπτόν 
ὄνομά του «Σαντράπειος Σχολή». Εἰς αὐτήν κατά τήν προσευχήν τῶν μαθητευομένων θ’αντηχῇ 
τό εὐλογημένο ὄνομα τῶν ἰδρυτῶν καί ὡς θυμίαμα εὐγνωμοσύνης ἡ προσευχή τῶν μικρῶν θα 
εὐφραίνει τήν ψυχήν των. Τά χρόνια καί οἱ καστάσεις παρέρχονται, ἀλλά τό ὄνομα τῶν εὐγενῶν 
τέκνων τῆς νήσου Λουκᾶ καί ᾿Αναστασίας Σαντραπέ θά μένῃ αἰώνιον καί μέ τόν προσήκοντα 
σεβασμόν θ’ ἀναφέρῃται ἀπό τούς ἐπιγιγνομένους. Εἰς τήν Σαντραπείαν Σχολήν ἐφοίτων ὑπέρ 
τούς τετρακοσίους μαθητάς καί ἐδίδαξεν ἐπί μακρόν, ὑπέρ τά τριάκοντα πέντε ἔτη ὡς Διευθυ-
ντής αὐτῆς, ὁ ἀλησμόνητος διδάσκαλος ᾿Αχιλλεύς Σταυρίδης Διαμαντάρας, ἀφιερώσας ὅλην τήν 
ζωήν καί πνευματική ἰκμάδα εἰς τήν μόρφωσιν τῆς νεολαίας Καστελλοριζίου καί τόν ἠθικόν καί 
ἐθνικόν ὁπλισμόν της. ῾Ο Διαμαντάρας ἦτο φωτισμένος πατριώτης, ἀκάματος τῆς παιδείας ἐργά-
της, ἀφοσιωμένος τῆς Μεγάλης ᾿Ιδέας ὑπηρέτης, τό κίνητρον και ὁ πρωτοστάτης κάθε εὐγενοῦς 
ἐκπαιδευτικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί ἐθνικοῦ ἔργου καί ὁ ἐμπνευστής καί φωτεινός ὁδηγός κάθε 
φιλοπροόδου κοινοτικῆς κινήσεως. Δικαίως ὅθεν ἐτιμᾶτο καί ἐλατρεύετο ἀπό τήν κοινότητα Κα-
στελλοριζίου καί τούς πολυαρίθμους μαθητάς του καί ἐκαλεῖτο «ὁ ἥλιος τοῦ Καστελλορίζου». 
Ἔδυσεν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἡ μνήμη τῆς γονιμωτάτης δράσεως του θά πελαγίζῃ ἀνά τούς αἰώνας 
εἰς τό λατρευτόν του νησάκι, εἰς τό ὁποῖον ὁλόψυχα ἀφιέρωσεν εαὐτόν καί εἰς τήν Λυκίαν, διά 

45 Λουκάς Σαντραπές (Καστελλόριζο 1852-1912). Ευεργέτης. Ίδρυσε την Σαντράπειο Αστική Σχολή στο Κα-
στελλόριζο. 
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τήν ἀνύψωσιν τῆς ὁποίας καί τήν ἔρευνα τοῦ ἀρχαιολογικοῦ της πλούτου ἀρκετά εἰργάσθη.

Μαθηταί τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αχ. Διαμαντάρα διετέλεσαν ὅλοι σχεδόν οἱ ἐπιστήμονες Καστελ-
λορίζου, Βαρθολομαῖος Κοντός, διευθυντής Νοσοκομείου λοιμωδῶν νόσων, Δημήτριος Κοντός, 
δικηγόρος, Σέχας, Βαρδαμίδης, ᾿Αργύρης, Σεχόπουλος, Μιχ. Πετρίδης κ.ά. Τούτων ὁ Μιχαήλ 
Πετρίδης, ἤδη Γυμνασιάρχης, εἰργάσθη δοκιμώτατα εἰς τήν Σαντράπειον Σχολήν, ἐχρημάτισε 
Γραμματεύς τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας καί ἦτο σχεδόν ἡ ψυχή τῆς ᾿Επιτροπῆς διά τήν ἓνωσιν 
τῆς νήσου μετά τῆς μητρός ̔ Ελλάδος. ̔ Ως φιλόλογος, λογοτέχνης καί ποιητής, ἐμπνευσμένος ἀπό 
τήν Μούσαν κατέκτησε τήν πρέπουσαν εἰς τόν Ελληνικόν Παρνασσόν θέσιν, καταστάς αληθώς 
σέμνυμα των Καστελλοριζίων και Λυκίων. Διά τήν ἕνωσιν τοῦ Καστελλορίζου συνήργησαν πολ-
λοί, τούς ὁποίους ἐν εὐθέτῳ χώρῳ τῆς παρούσης συγγραφῆς θ’ ἀναφέρωμεν, διότι σκοπός κυρίως 
τῆς ἱστοριογραφίας μας εἶναι νά δώσωμεν εἰς τήν δημοσιότητα καί ὑστεροφημίαν τά ὀνόματα 
τῶν Λυκίων, πού συνεισέφεραν εἰς τήν πρόοδον καί πολιτισμόν τῆς μικρᾶς των πατρίδος ἤ προ-
σέφεραν τόν πλοῦτον καί τό αἶμα των ὑπέρ τῆς ῾Ελλάδος. ᾿Επειδή ὁ λόγος περί ἐπιστημόνων, 
ἀξίζει νά μνημονεύσωμεν τόν ἄριστον καρδιολόγον ἰατρόν Νικόλαον Κισθήνιον, ὑφηγητήν τοῦ 
Πανεπιστημίου,46 ὁ ὁποῖος, εἶναι αὐτοδημιούργημα καί κατά τοῦτο ἀξιέπαινος, ἐπεβλήθη δέ ἐν 
τῷ ἰατρικῷ κόσμῳ τῶν ᾿Αθηνῶν ὡς μεγάλης ἐπιστημονικῆς ἀξίας εἰς τήν εἰδικότητά του. Καί 
ἄλλο ἐπιστημονικόν ἄστρον ἐκ Καστελλορίζου πρόβαλε εἰς τό πνευματικόν στερέωμα τῆς Ελ-
λάδος, ὁ φέρελπις νέος Γεώργιος Ι. Μαῦρος, ἀριστεύων πάντοτε καί διακρινόμενος ἀπό μαθητής 
τοῦ Δημοτικοῦ μέχρι τοῦ Πανεπιστημίου, γλωσσομαθής, καί παρά τό νεαρόν τῆς ἡλικίας του 
῾Υφηγητής τοῦ ᾿Ιδιωτικοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, δέν θ’αργήση δέ νά τιμήση τήν καθηγητικήν ἕδραν 
τοῦ Πανεπιστημίου.

Εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν κίνησιν τοῦ Καστελλορίζου διεκρίθησαν οἱ ἐμπνευσμένοι, ἱκανοί καί 
ἄξιοι τῆς ἀποστολῆς τῶν διδάσκαλοι, Γεώργιος Τζινιάδης, Νικόλαος Παπαθανασίου, διδασκα-
λιστής, δώσας ζωήν καί τήν πρέπουσαν θέσιν εἰς τήν Γυμναστικήν τῶν νέων, ἡ Άννα Πισπινῆ, 
᾿Αρσακειάς, οἱ ὁποῖοι εἰργάσθησαν εἰς τά σχολεῖα τῆς πατρίδος των καρποφόρως μέ ἀξιομνη-
μόνευτον ἐθνικήν δράσιν. Πρῶτος διδάσκαλος αὐτοῦ ὁ Εμμανουήλ Κισθήνιος μετά τήν ᾿Επα-
νάστασιν, ἔχων τό χάρισμα τῆς Μούσης. Τό Παρθεναγωγεῖον Καστελλορίζου καθ’ὅλα ἄξιον, 
εὐπρόσωπον καί τηροῦν τούς ὄρους τῆς ὑγιεινῆς, εἶχε περί τάς 350 μαθητρίας καί ἐδημιούργει 
χρηστάς μητέρας καί καλάς οἰκοκυράς, διακρινομένας εἰς ὅλας τάς ἐκδηλώσεις των διά τήν εὐ-
φυΐαν, ἐργατικότητα καί χρηστοήθειαν.

Πλήν τῆς ῾Επτατάκτου Σαντραπείας Σχολῆς εἶχεν ἡ νῆσος καί πλῆρες Τετρατάξιον Δημοτικόν 
Σχολεῖον μέ Νηπιαγωγεῖον εἰς τήν Πλατεῖαν ῾Αγίου Γεωργίου, τὸ ὁποῖον ἀνήγειρεν ἡ γενναιο-
δωρία Νικ. Σταματίου, διά νά ἐξυπηρετῇ τά μικρά παιδιά τῶν παρακειμένων ἐνοριῶν. Τιμή καί 
δίκαιος ἔπαινος εἰς τό ἐκλεκτόν τέκνον τῆς νήσου Νικ. Σταματίου, προικίσαντα τήν πατρίδα του 
μέ κτίριον, πού θά διαλαλῇ τήν εὐγένειαν τῆς πλουσίας εἰς ἀξιόζηλα αἰσθήματα ψυχῆς του. Εἰς 
τό Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν Νικ. Σταματίου ἐφοίτων περί τά 300 νήπια καί μικρά παιδιά ὑπό 
δεξιᾶς καί φιλοτίμους νηπιαγωγοῦς καί διδασκαλλίσσας, ἐργαζομένας μέ ἀξιέπαινον ἀπόδοσιν.

῾Η κοινότης Καστελλορίζου συνετήρει καί Φαρμακεῖον, παρέχον εἰς μέν τούς ἀπόρους τά 
φάρμακα, εἰς δέ τούς λοιπούς πολίτας ἀντί μικροῦ τιμήματος. Συνετήρει ἐπίσης δύο καί κάποτε 
τρεῖς κοινοτικούς ἰατρούς, ἐπισκεπτομένους δωρεάν καί εἰς οἱανδήποτε ὥραν τοῦ ἡμερονυκτίου 
πάντα ἀσθενῆ. ῾Ως τοιοῦτοι ὑπηρέτησαν ἐν Καστελλορίζῳ: 

1. Ὁ Κωνσταντῖνος Σπυρίδης, πρῶτος ἐπιστήμων τῆς νήσου της καί ἀδελφός τοῦ Διευθυντοῦ 

46 Νικόλαος Κισθήνιος (1934-1937) υφηγητής Παθολογίας στη Θεολογική Σχολή με πλούσιο συγγραφικό 
έργο. Βλ. Ν. Κισθήνιος, Πώς αντικρύζει η σύγχρονος επιστήμη το πρόβλημα της ψυχής, 1933.
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τῶν Σχολῶν Αχιλλέα Διαμαντάρα. Οἱ δύο μουσόληπτοι ἀδελφοί διέθεσαν ὅλας των τάς δυνάμεις 
διά τήν πρόοδον καί ἀνύψωσιν τῶν Καστελλοριζίων εἰς ἀνώτερον ἐπίπεδον πολιτισμοῦ. 2. ῾Ο 
Χριστόδουλος Κωνσταντίνου, Λεβησιανός, ὑπηρετήσας μέ ζῆλον καί ἀφοσίωσιν τήν δευτέραν 
του πατρίδα καί ἐξακολουθῶν νά προσφέρῃ τάς ὑπηρεσίας του εἰς αὐτήν, ἐνθαρρύνων καί παρη-
γορῶν τούς ἐναπομείναντας κατοίκους. 3. ῾Ο Νικήτας Δημητρίου Χαλκίτης, καλός καί φιλότιμος 
ἰατρός, προστρέχων προθυμότατα καί παρέχων ἀλτρουϊστικώτατα τήν ἰατρικήν του περίθαλψιν. 
4. Ὁ Βαρθολομαῖος Κοντός, τό εὐγενές αὐτό τέκνο τῆς νήσου, τό ὁποῖον καί δρᾶσιν ἐσημείω-
σεν ὑπέρ τῆς ἑνώσεως τῆς πατρίδος του μετά τῆς μητρός ῾Ελλάδος, φιλοτιμώμενος πάντοτε νά 
συντρέχῃ καί ἐξυπηρετῇ τούς ἐν προσφυγίᾳ πατριώτας του. ᾿Επαξίως οἱ Καστελλορίζιοι τόν πε-
ριβάλλουν μέ τήν ἀνάλογον ἐκτίμησιν καί ἀγάπην τόν λαμπρόν καί φιλόπτωχον ᾿Ασκληπιάδην, 
ἀφιερώσαντα εαὐτόν εἰς τό Καστελλόριζον καί τήν Μ. Πατρίδα.

Τό κλῖμα τῆς νήσου εὐκραές καί ὑγιεινό και παρ’ ὅλη τὴν στενότητα τῶν δρόμων τῆς πόλεως, 
παρακωλυάντων τόν ἐπαρκῆ ἀερισμόν τῶν οἰκιῶν, σπανίως ἐπιδημίαι προσβάλλουν τήν νῆσον. 
Τοῦτον ἀποδοτέον εἰς τό εὐήλιον τῆς τοποθεσίας, εἰς τό πρανές τοῦ ἐδάφους, ὥστε νά κυλοῦν τά 
νερά εἰς τήν θάλασσαν καί εἰς τούς καλούς ἰατρούς της, ὁι ὁποῖοι προελάμβαναν τάς ἀσθενείας, 
συμβουλεύσαντες τούς κατοίκους συνηθείας ὑγιεινοτέρας ζωῆς.

3. Κοινοτικαί καί Πολιτικαί ἀρχαί τῆς νήσου. Προϋπολογισμός.

῾Η μεγαλυτέρα κοινοτική ἀρχή ἦτο ἡ Δημογεροντία τῆς νήσου. Αὕτη ἐξελέγετο διά ψηφοφο-
ρίας τῶν πολιτῶν κατ’ ἔτος ἀπό τά πλέον ἱκανά καί εὐυπόληπτα μέλη τῆς κοινωνίας τοῦ νησιοῦ. 
῾Η Δημογεροντία ἐφρόντιζε κυρίως διά τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν τῆς νήσου ἀπό τάς εἰσπράξεις 
τῶν κοινοτικῶν φόρων. Διά τήν καταβολήν του πρός τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν προσδιορισμέ-
νου δι’ αὐτοκρατορικοῦ φιρμανίου δημοσίου φόρου κατ’ ἐτησίαν ἀποκοπήν (μαχτού) πεντακοσί-
ων λιρῶν Τουρκίας. Διά τήν πληρωμήν τοῦ Ἐμβατικίου,47 ἐτησίας ἀρχιερατικῆς ἐπιχορηγήσεως 
ἐνενήντα λιρῶν. Διά τήν ἐκδίκασιν τῶν ἀρραβώνων, γάμων, κληρονομιῶν, διαθηκῶν καί διά τόν 
συμβιβασμόν μικροδιαφορῶν τῶν κατοίκων. Ἄλλη ἀρχή τῆς νήσου, δι’ ἐκλογῶν ἀναδεικνυομέ-
νη, ἦτο ἡ ᾿Εφορεία τῶν Σχολῶν καί ᾿Εκκλησιῶν. Αὕτη διώριζε διδασκάλους, ἐπώπτευεν εἰς τήν 
καλήν καί κανονικήν λειτουργίαν τῶν Σχολῶν, ἤκουε τά παράπονα τῶν γονέων κατά τῶν διδα-
σκάλων καί τῶν πολιτῶν διά τούς ἱερεῖς καί ἐπεμελεῖτο πολύ διά τήν τάξιν τῶν ἐκκλησιῶν καί τάς 
εἰσπράξεις των.῾Η Δημαρχία ἐφρόντιζε διά τήν ὑγείαν, φωτισμόν, καθαριότητα και ἐξωραϊσμόν 
τῆς νήσου, διατελοῦσα ὡς σύνδεσμος πολιτῶν καί Κυβερνήσεως.

Τό Καστελλόριζον ὑπήγετο ἐκκλησιαστικῶς μέν εἰς τήν ᾿Επαρχίαν Πισιδίας, ἧς πρωτεύουσα 
κατά τύποις τά Σπάρτα, οὐσιαστικῶς δέ ἡ ̓ Αττάλεια τῆς Παμφυλίας. Πολιτικῶς δέ ἀνῆκεν εἰς τήν 
Ρόδον, τῆς ὁποίας τήν τύχην ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων εἰς ὅλας τάς ἐναλλαγάς κυριάρχων 
ἀκολουθεῖ.

῾Η κοινότης Καστελλορίζου εἶχε ἔξοδα περί τάς δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) λίρας χρυ-
σᾶς Τουρκίας. Ταῦτα διέθετε διά τούς μισθούς τῶν διδασκάλων, ψαλτῶν καί νεωκόρων τῶν ἐκ-
κλησιῶν. Διά τήν συντήρησιν τοῦ κοινοτικοῦ Φαρμακείου καί τήν μισθοδοσίαν τῶν κοινοτικῶν 
ἰατρῶν καί τοῦ Γραμματέως τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας. Διά τήν ἐτησίαν ἀρχιερατικήν ἐπιχο-
ρήγησιν καί τήν καταβολήν τοῦ δημοσίου κατ’ ἀποκοπήν φόρου (μακτού). Διά νά καλύψῃ τάς 
δαπάνας ταύτας, εἶχεν ἔσοδα ἀπό τάς εἰσπράξεις τῶν δίσκων τῶν ἐκκλησιῶν, τά εἰσιτηριακά 
δικαιώματα τῶν σχολείων, τάς δωρεάς καί εἰσφοράς τῶν πλοιάρχων καί τόν φόρον, πού προσδι-

47 εμβατήκιο: το ποσό που κατέβαλε ως δώρο στον επίσκοπο ιερέας για τον διορισμό του.
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ώριζεν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν πολιτῶν ἡ Δημογεροντία. Εἰσέπραττεν ἡ Δημογεροντία καί τοπικόν 
λεγόμενον δικαίωμα, τό ὁποῖον ἐπωλεῖτο κατ’ ἔτος διά πλειοδοσίας ἐν δημοπρασίᾳ καί ἀπό τό 
ὁποῖον εἰσέπραττεν ἡ κοινότης περί τάς χιλίας λίρας. ῾Ο δ᾿ ἐκμισθωτής ἐδικαιοῦτο νά εἰσπράττῃ 
ἀπό τά εἰσαγόμενα πρός πώλησιν ἐμπορεύματα καί ἐπί τῆς ἀξίας τῶν πωλουμένων ἀκινήτων 2% 
καί ἐπί τῶν εἰσπλεόντων πλοίων ἥμισυ γρόσι κατά τόνον ὡς λιμενικόν δικαίωμα. 

4. ῾Ιστορικαί σελίδες τῆς νήσου Μεγίστης (Καστελλορίζου)

Τό Καστελλόριζον πρό τῆς κατοχῆς του ὑπό τῶν ᾿Ιωαννιτῶν ἱπποτῶν τῆς Ρόδου ἐκαλεῖτο Με-
γίστη. Τήν ὀνομασίαν ταύτην διετήρησαν οἱ Ἄραβες καί οἱ Τοῦρκοι καλοῦντες τήν νῆσον Μεΐς, 
καθώς καί οἱ Λύκιοι ὀνομάζοντες τούς κατοίκους καί σήμερον ἀκόμη μέ τόν ἐθνικόν των ὄνομα 
«Μεϊστιάνος». ̓́ Έλαβε τό ὄνομα ἡ νῆσος ἴσως ἀπό τό ὄνομα τοῦ οἰκιστοῦ τῆς Μεγιστέως, εἴτε ὡς 
μεγαλυτέρα τῶν γειτονικῶν της νησίδων, εἴτε τέλος κατ΄εὐφημισμόν ὡς μικροτέρα τῶν ἀδελφῶν 
τῆς Δωδεκανήσου. Τό Καστελλόριζο ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Στράβωνος ὑπό τό ὄνομα Κισθήνη καί 
Μεγιστεύς, νέος ἀγαπητός τοῦ ᾿Ανακρέοντος (Σιμων. ᾿Επιγραμ. 55)48 τοῦ ἐπισημοτάτου ἐκ Τέω 
τῆς ᾿Ιωνίας, λυρικοῦ ποιητοῦ τῆς στ΄ π.Χ. ἑκατονταετηρίδος φαιδρά καί πλήρη χάριτος ἐρωτικά 
καί βακχικά ἄσματα.

῾Η Μεγίστη κατῳκεῖτο ἀπό παλαιοτάτων χρόνων. Τοῦτο μαρτυροῦν τά Κυκλώπεια τείχη της, 
οἱ εἰς σπήλαια εὕρεθέντες λίθινοι πελέκεις καί οἱ λελατομημένοι ἐπί βράχων σαρκοφάγοι. ᾿Εντός 
ἑνός τοιούτου εὑρέθη τῷ 1913 χρυσοῦς στέφανος Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, ἄριστα διατετηρημένος 
καί ἤδη ἀποκείμενος ὡς δῶρον τῆς Κοινότητος εἰς τό ἐν ᾿Αθήναις ᾿Αρχαιολογικόν Μουσεῖον. 

Οἱ πρῶτοι τῶν ἐποίκων ῾Ελλήνων ἐν Μεγίστη ἦσαν Δωριεῖς, καθώς τῆς Φασήλιδος καί ἄλλων 
λυκιακῶν πόλεων, ἐνῷ τό πλεῖστον τῆς Λυκίας ἦσαν Ἴωνες. ᾿Από τάς ἐπιγραφάς, πού εὐρέθησαν 
εἰς ῾Ελληνικήν μόνον καί δη Δωρικήν διάλεκτον, ἐξάγεται, ὅτι τήν νῆσον δέν κατῴκησαν ἄλλοι 
λαοί εἰ μή ῞Έλληνες. Καί ἀπό τάς μετά τῶν Ροδίων σχέσεις συνάγεται, ὅτι, ἄν καί λυκιακή νῆ-
σος, δέν ἀπετέλει μέλος τῆς λυκιακῆς πολιτείας, οὔτε Σόλυμοι κατῴκησαν αὐτήν. Τοῦτο δέ ἐκ 
σεβασμοῦ καί οἰκονομικῶν συμφερόντων πρός τήν μητρόπολιν Ρόδον, τῆς ὁποίας ἀπετέλει ἐξάρ-
τημα πολιτικόν καί μέλος τῆς Δωρικῆς ῾Εξαπόλεως. Τήν ἀπετέλουν αἱ τρεῖς τῶν Ροδίων πόλεις 
᾿Ιάλυσος, Κάμερος, Λίνδος μετά τῆς Κῶ, Κνίδου καί ᾿Αλικαρνασσοῦ. ῾Η ἰσχυρά αὐτή πολιτεία 
τῆς Δωρικῆς ῾Εξαπόλεως ἀνέπτυξε σχέσεις μεγάλας μέ τήν Αἴγυπτον, Κρήτην, Μυκήνας, ἐπλού-
τησεν ἱκανῶς καί ἔφθασεν εἰς ἐπίζηλον πνευματικήν ἄνθησιν καί ἀκμήν, ἀναδείξασα καλλιτέχνας 
καί σοφούς τοῦ ἀναστήματος καί ἀξίας Κλεοβούλου, Διαγόρα, ῾Ηροδότου κ. ά. Ζῶσα εἰς μίαν 
τοιαύτην ἀτμόσφαιραν ἡ νῆσος Μεγίστη, δέν ἦτο δυνατόν νά μήν ἀνθήση εἰς πολιτισμόν καί νά 
πλουτήση. Τεκμήρια τούτων καί τῶν ἰδίων τοπικῶν θεσμῶν τῆς αὐτοδιοικουμένης νήσου εἶναι τά 
ἰδιαίτερα νομίσματα, τά ὁποῖα φέρουν τήν κεφαλήν τοῦ Λυκίου ᾿Απόλλωνος ἤ τοῦ Βάκχου ἐπί 
τῆς μιᾶς ὄψεως καί ἐπί τῆς ἄλλης τήν λέξιν «Μεγιστέων».

῾Η Μεγίστη ἐξηρτᾶτο ἀπό τήν Ρόδον καθ’ ὃλας τάς περιόδους τῶν πολιτικῶν ἐναλλαγῶν, 
ἐκμεταλλευομένη τό ὑγρόν στοιχεῖον πού τήν περιέβαλλε καί κερδίζουσα ἀφθόνως χάρις εἰς 
τό θαλασσοχαρές καί ἀτρόμητον τῶν ναυτίλων της καί ὡς διάμεσος σταθμός μεταξύ Ρόδου καί 
Κύπρου, Αἰγύπτου-῾Ελλάδος. Ὅτε ἐκυριάρχουν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου καί ᾿Ιονίου Πελάγους 
οἱ ᾿Ενετοί κατά τόν ΙΒ αἰῶνα. Καί κατά τάς ἀρχάς τοῦ ΙΔ΄αἰῶνος κατελήφθη ἡ Μεγίστη, καθώς 
ἡ Μάκρη καί ἄλλαι νησίδες τῆς Λυκίας ὑπό τῶν ᾿Ιωαννιτῶν ῾Ιπποτῶν τῆς Ρόδου, ἐκδιωχθέντων 
ἀπό τά ῾Ιεροσόλυμα καί εὐρόντων κερδοφόρον ἄμελγμα τάς καταληφθείας νήσους. Ὅτε ἦρχον 

48 Σιμωνίδης ο Κείος (556 π.Χ.-469 π.Χ.). Έλληνας λυρικός ποιητής. Έγραψε τα περίφημα επιγράμματά του 
για τους πεσόντες στο Μαραθώνα και στις Θερμοπύλες. 
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ἐπί Ρόδου καί Καστελλορίζου οἱ ῾Ιππότες συνελήφθη παρά τάς ἀκτάς τῆς Συρίας ἀπό πλοῖα τῶν 
῾Ιπποτῶν τῆς Ρόδου ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός τοῦ Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσα ᾿Αρούτζ49 καί ὡδηγήθη 
δεμένος ἐπί τοῦ πλοίου εἰς τόν λιμένα τοῦ Καστελλορίζου. ῾Ο ᾿Αρούτζ κατώρθωσε νά ἐλευθερω-
θῆ ἀπό τό αἰχμαλωτίσαν αὐτόν πλοῖον καί κολυμβῶν νά διαπεραιωθῆ εἰς τήν ἀκτήν. ᾿Από τότε 
ἄρχεται ἡ μεγάλη καί περιφανής πειρατική σταδιοδρομία τῶν ἀδελφῶν Βαρβαρόσα τῶν ὁποίων 
ἡ μνήμη ἔμεινε τρομακτική εἰς τήν ἱστορίαν διά τάς ἀγρίας καταστροφάς, τήν ἀνηλεῆ ἐρήμωσιν 
καί τήν ἀπηνῆ ἄγραν δυσμοίρων σκλάβων.

῾Η Μεγίστη περιῆλθεν ὑπό τήν κυριότητα τῶν Τούρκων τῷ 1522 μ.Χ. ἐπί Σουλεϋμάν του Α΄,50 
παρέμεινε δέ ὑποτελής εἰς τούς ᾿Οσμανίδας μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1913. Διατελούσης ὑπό 
τόν Τουρκικόν ζυγόν, οἱ κουρσάροι τοῦ ᾿Αλγερίου κατέστησαν αὐτήν διά τό ἀσφαλές καί ὠχυρο-
μένον τοῦ λιμένος της ὁρμητήριον. ᾿Από τούς πειρατάς πολλά δεινά ἐδοκίμασαν καί ὑπέφεραν οἱ 
κάτοικοι, ὅτε τόν ᾿Ιούλιον τοῦ 1788 ὁ Λάμπρος Κατσώνης51 κατέλαβε τήν νῆσον καί ἔσωσε τούς 
κατοίκους ἀπό τήν φοβεράν μάστιγα, τούς λυμαντήρας θαλασσολύκους τῆς Μεσογείου. ᾿Επί 
διήμερον ὁ Λάμπρος ἐκανονιοβόλει τό Παλαιόκαστρον, τό ὁποῖον ὑπεράσπιζον 1200 περίπου 
Τοῦρκοι, ἀναγκασθέντες κατόπιν σφοδροτάτου πυρός νά συνθηκολογήσουν καί νά ἀπέλθουν 
εἰς τήν ἀπέναντι Μικρασιατικήν ἀκτήν. ῾Ο Λάμπρος μετά τήν παράδοσιν τῆς Μεγίστης καί πρό 
αὐτῆς ἐπεσκέφθη τούς ὁρμίσκους καί λιμένας τῶν νησιδίων καί παραλίων τῆς Λυκίας, ἵνα ἐξα-
σφαλίσῃ τά νῶτα ἀπό τά τυχόν ἐλλοχεύοντα πειρατικά πλοῖα. Κατά τήν παράδοσιν παρέλαβεν 
ἀπομεινάρια τῶν κατοίκων τῶν νησιδίων τοῦ Λυκιακοῦ πελάγους καί μετῴκησεν αὐτά πρός πε-
ρισσοτέραν ἀσφάλειαν εἰς τάς Νοτίας Σποράδας. ᾿Αντεκδικούμενοι οἱ Τοῦρκοι διά τήν βοήθειαν 
πρός τόν Λάμπρον Κατσώνην συνέλαβαν πολλούς Χριστιανούς Λυκίους καί τούς ἐκρέμασαν εἰς 
διάφορα μέρη ἐπί πλατάνων, ἀλείψαντες τά σώματά των μέ μέλι, πρός ἐκφοβισμόν τῶν Λυκίων. 
᾿Από τό Καστελλόριζον μεταξύ τῶν συλληφθέντων ἦτο ὁ Πρωτόπαπας Μιχαήλ Παπαποστόλης, 
ἀπαγχονισθείς ἀπό δένδρου εἰς τήν πλατεῖαν τῆς ᾿Ατταλείας καί ἀντικρύσας τόν θάνατον με 
ἡρωϊσμόν καί ἀπάθειαν. 

Ο Λάμπρος Κατσώνης ἐπεχείρησεν εἰδικήν ἐκστρατείαν ἵνα καταστρέψῃ τά ἐν τῇ νήσῳ Κα-
στελλορίζῳ καί ἔναντι αὐτής ἐπί τῶν ἀκτῶν τῆς Λυκίας φρούρια, κρησφύγετα τῶν πειρατῶν, μή 
στερξάντων συνεργασίας μέ τόν Λάμπρον. ῾Ο Κατσώνης ἐνίκησε τούς πειρατάς, κατηδάφισε τό 
ἐν Λυκιακῆ ἀκτῆ φρούριο καί οὕτω ἠνάγκασε τόν Τουρκικόν στόλον νά ἐξέλθῃ τῶν Δαρδανελλί-
ων πρός συνάντησίν του. ῾Η συνάντησις ἐγένετο τόν Αὔγουστον τοῦ 1788 παρά τήν Κάρπαθον, 
ὅπου ὁ στόλος τοῦ Κατσώνη διεσκόρπισε τόν Τουρκικόν καί ἐλαφυραγώγησε τά μεταγωγικά του. 
Κατά τό Υπόμνημα, τό ὑποβληθέν ἐν Παρισίοις τῷ 1803 εἰς τόν «Σύλλογον τῶν παρατηρητῶν 
τῶν ἀνθρώπων» ὅπου ἀναγράφεται ἡ ἀκμή τῆς ῾Ελληνικῆς ναυτιλίας, τό Καστελλόριζον ἠρίθμει 
30 πλοῖα χωρητικότητος 3.600 τόνων μέ 400 ναῦτας καί 60 κανόνια. Τόν αὐτόν ἀριθμόν περίπου 
εἰς πλοῖα, ναύτας καί ὁπλισμόν ἀναφέρει καί ὁ ὑποβληθείς εἰς τήν κυβέρνησιν του, πίναξ ἀπό τοῦ 
ἐν Πάτραις Προξένου τῆς Γαλλίας τῷ 1813.

Κατά τήν ῾Ελληνικήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 οἱ Καστελλορίζιοι θέλοντες να περισώσουν τάς 

49 Αρούτς Ρεΐς Μπραμπαρόσα (Aruç Reis Barbarosa), (Παλαιόκηπος Μυτιλήνη 1474-Τλιμσάν/Αλγερία 1518). 
Πειρατής, αδελφός του διάσημου πειρατή και Οθωμανού ναυάρχου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. 
50 Σουλεϋμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής (Τραπεζούντα 1494 - Ουγγαρία 1566). Γνωστός και ως Σουλεϋμάν ο Νο-
μοθέτης-Kanunî Sultan Süleyman. Δέκατος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1520-1566). Πραγμα-
τοποίησε μεγάλες πολεμικές εκστρατείες στην Κεντρική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Περσία. Μεγάλωσε την 
οθωμανική επικράτεια με κατακτήσεις νέων εδαφών (Βελιγράδι, Ρόδος).
51 Λάμπρος Κατσώνης (Λιβαδειά 1752-1805). Έλληνας αξιωματικός του ρωσικού ναυτικού. Πολέμησε στα 
Ορλωφικά και στον πόλεμο της Κριμαίας. Ήρωας του απελευθερωτικού κινήματος του 1787. Οργάνωσε πειρα-
τικές εκστρατείες κατά των Οθωμανών.



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

220

οἰκογενείας των ἀπό ἐνδεχομένην ἐπίθεσιν τῶν Τούρκων τῆς ἀπέναντι ἀκτῆς καί ἐπιθυμοῦντες 
νά λάβουν μέρος εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα, μετέφεραν τάς οἰκογενείας πρός ἀσφάλειαν 
εἰς Κάσον, Κάρπαθον, Σύμην, ᾿Αμοργόν, Πάτμον καί προσέφερον εἰς τόν ῾Ελληνικόν στόλον 
τριάκοντα μπρικογόλετα μέ τετρακοσίους ναῦτας καί ἄλλα παλαιά πλοῖα, χρησιμοποιηθέντα ὡς 
πυρπολικά. Πλήν τῆς βοηθείας αὐτῆς εἰς πλοῖα καί ναύτας πολλοί Καστελλορίζιοι κατήρτισαν 
στολίσκον καί περιέπλεον τάς νοτίας ἀκτάς τοῦ Αἰγαίου πρός λαφυραγωγίαν καί παρεμπόδισιν 
ἐφοδιασμοῦ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ μαχομένων Τουρκικῶν στρατευμάτων. Εἰς τόν κόλπον τῆς 
᾿Ατταλείας μάλιστα κατέστρεψαν δύο Τουρκικά πλοῖα, τά ὁποῖα ἐσύλησαν. Οὕτω μέ τάς ἀσθε-
νεῖς των ναυτικάς δυνάμεις συνέβαλον εἰς τόν ναυτικόν ἀγώναν τῆς ἐπαναστατημένης ῾Ελλάδος. 
Κατά τήν ναυτικήν ἐπιχείρησιν ᾿Αλεξανδρείας τῆς 29 ᾿Ιουλίου 1825 πρός πυρπόλησιν τοῦ Αἰγυ-
πτιακοῦ στόλου ὑπό δύο πολεμικῶν πλοίων καί τριῶν πυρπολικῶν μέ κυβερνήτας Κωνσταντίνον 
Κανάρην,52 Θεοφάνην Βῶκον, και Μανώλην Μπούτην ὑπό τήν γενικήν ἀρχηγίαν τοῦ Μανώλη 
Τομπάζη καί τήν μετά τήν ἀποτυχίαν τῆς πυρπολήσεως καταδίωξιν καθ’ ὅλην τήν νύκτα τοῦ 
ἀποτυχόντος τοῦ σκοποῦ τοῦ ῾Ελληνικοῦ στόλου ὑπό τοῦ Αἰγυπτιακοῦ πάρωνος,53 ὁ ῾Ελληνικός 
στόλος κατά τήν ἐπιστροφήν του εἰς τά ἑλληνικά ὕδατα συνήντησε δύο εχθρικά πλοῖα, τά ὁποῖα 
μετά πείσμονα μάχην κατέστρεψε, τούς δ’ ἐπιβαίνοντας Τούρκους, μετά τοῦ πλοηγοῦ τοῦ λιμένος 
᾿Αλεξανδρείας, ἀπεβίβασεν εἰς Καστελλόριζον. ᾿Επίσης κατά τήν ἐπανάστασιν ἔκαμεν ἐπιτυχῆ 
ἀπόβασιν εἰς Καστελλόριζο ὁ Παπανικολῆς. Κατά δέ τήν διακυβέρνησιν τοῦ Καποδίστρια ὑπέ-
στη τό Καστελλόριζον ἐπίθεση ὑπό τῆς ᾿Αγγλογαλλικῆς μοίρας, διοικουμένης ὑπό τοῦ Ἄγγλου 
σέρ Θώμαν Στάιενς,54 πρός περιστολήν τῆς ἀφηνιασάσης πειρατείας, ἐχούσης αὐτό ὁρμητήριον 
μέ τά ὀχυρά. ῾Η πειρατεία, ἥτις ἐλυμαίνετο κατά τούς μέσους χρόνους τήν Μεσόγειον καί ἀπό 
τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος κυριότερον κέντρον της ὑπῆρξε τό ̓ Αλγέριον, κατά τήν διάρκειαν τῆς ̔ Ελληνικής 
᾿Επαναστάσεως εἶχεν ἀρκετά περιορισθῇ, διότι οἱ στόλοι ῾Ελλήνων καί Τούρκων ἦσαν ἀπησχο-
λημένοι εἰς τόν μεταξύ των ἀγῶνα. Μετά τήν λῆξιν ὅμως αὐτοῦ τῷ 1828 ἀνεβίωσε καί πάλιν ἡ 
πειρατεία ἐν τῷ Αἰγαίῳ. Πλέον τῶν 1500 πειρατικῶν σκαφῶν μέ πλήρωμα 50.000 ναυτῶν καί 18-
20 χιλιάδας πυροβόλα ἐπεδόθησαν ἐξ ἀνάγκης βιοπορισμοῦ εἰς τήν πειρατείαν. Οἱ πειραταί εἶχαν 
πολλούς ὠχυρωμένους ὅρμους, ὧν οἱ κυριώτεροι ὁ τῆς Γραμβούσης, Καστελλορίζου, Κάσου, 
Κουφονήσων εἰς τάς Κυκλάδας καί Διάβολονησιῶν εἰς τάς Β. Σποράδας. ᾿Επειδή ἡ ναυσιπλοΐα 
ἔπασχε δεινῶς, ἀνέλαβον ναυτικαί μοῖραι τῶν στόλων ᾿Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας ἐν συνερ-
γασία μέ ἑλληνικά πλοῖα ὑπό τόν Μιαούλην ἤ Κανάρην καί ἐκκαθάρισαν τό Αἰγαῖον καί ᾿Ιόνιον 
ἀπό τήν πληγήν αὐτήν, καταστραφέντων τῶν ὁρμητηρίων Γραμβούσης καί Καστελλορίζου ὑπό 
τῆς ᾿Αγγλογαλλικής μοίρας ὑπό τόν Ἄγγλον ναύαρχον Θωμᾶν Στάϊενς, τῶν Διαβολονησιῶν ὑπό 
τοῦ Κανάρη καί τῶν Κουφονησιών ὑπό τοῦ Μιαούλη. 

Μετά τήν ἀνακήρυξιν τῆς μικράς ῾Ελληνικῆς γωνίας εἰς ἐλεύθερον κράτος οἱ Καστελλορίζιοι 
ἐπέστρεψαν εἰς τήν πατρίδα των καί ἐπεδόθησαν εἰς τήν μητέρα θάλασσαν ὡς χορηγόν πολλῶν 
ἀγαθῶν καί ἀρίστην τροφόν.

Κατά τό 1835 ὁ Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄παρεχώρησεν εἰς τάς δώδεκα νοτίους Σποράδας φο-
ρολογικήν ἀσυδοσίαν καί αὐτοδιοίκησιν μέ τήν ὑποχρέωσιν νά πληρώνουν ἕνα ἐλάχιστον κατ’ 
ἀποκοπήν φόρον (μακτού). Τό Καστελλόριζον κατέβαλλεν ἐτησίως περί τάς πεντακοσίας χρυσᾶς 
Τουρκικάς λίρας καί εἶχεν ἐν τῇ νήσῳ κατά τά πρῶτα ἔτη δύο καί μόνο Τούρκους Κυβερνητικούς 

52 Κωνσταντίνος Κανάρης (Ψαρά, 1793-Αθήνα, 1877). Μορφή του ναυτικού αγώνα κατά την Ελληνική Επανά-
σταση του 1821. Ναύαρχος και πολιτικός, διετέλεσε πέντε φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
53 πάρων (ο): μεγάλο ιστιοφόρο πολεμικό πλοίο του 19ου αι., με δύο κατάρτια και τετράγωνα πανιά.
54 Sir Thomas Staines (1776 - 1830). Καπετάνιος του Βρετανικού στόλου. Πήρε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις 
κατά της πειρατείας και διακρίθηκε με τίτλους από την βρετανική και οθωμανική κυβέρνηση.
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Ὑπαλλήλους, τόν Σούπαση (Διοικητήν) καί τόν Χαρατσῆ (Εἰσπράκτορα). Κατόπιν, ὅτε ἡ Τουρ-
κική Κυβέρνησις ἤρχισε νά ἐπιδιώκῃ τήν κατάργησιν τῶν προνομίων, διότι ἀπετέλουν κράτος ἐν 
κράτει, καί κατώρθωσε νά περικόψη πολλά ἐξ’αὐτῶν, ηὔξησε τούς Δημοσίους ὑπαλλήλους της 
εἰς Καστελλόριζον καί διετήρει ἐν τῇ νήσῳ ῾Υποδιοικητήν (Καϊμακάμη), Πρωτοδίκην, Τελώνην, 
Χότζαν, Εἰσπράκτορα τοῦ Δημοσίου ᾿Οθωμανικοῦ Χρέους55 καί δέκα χωροφύλακας μέ δύο ὑπα-
ξιωματικούς.

᾿Αναλαβόντες μετά τήν ἀνακήρυξιν τοῦ Τουρκικοῦ Συντάγματος τῷ 1908 οἱ Νεότουρκοι, 56 
ἐζήτησαν νά καταργήσουν τά προνόμια καί νά ἀφομοιώσουν καί τό φορολογικόν σύστημα τῶν 
νήσων μέ τό τῶν λοιπῶν ᾿Επαρχιῶν τοῦ Κράτους. Οἱ Νησιῶται Δωδεκανήσιοι συνῆλθον εἰς 
δύο συνέδρια, συγκροτηθέντα εἰς Κάλυμνον καί Σύμην καί ἐξέλεξον ᾿Επιτροπήν, σταλεῖσαν εἰς 
Κωνταντινούπολιν, διά νά ἐνεργήσῃ διά τήν διατήρησιν τῶν προνομίων. Οἱ Πληρεξούσιοι τῆς 
Δωδεκανήσου περιέσωσαν ἐν πολλοῖς τάς προνομίας των, ἀλλά, πρίν στεγνώσῃ ἡ μελάνη τῆς 
συμφωνίας, κατελήφθη ἡ Δωδεκάνησος μετά τῆς Ρόδου ὑπό τῆς ᾿Ιταλίας, χωρίς νά συμπεριλη-
φθῇ καί τό Καστελλόριζον. ῾Η Δημογεροντία Καστελλορίζου τήν 8 Μαΐου 1912 δι’ ἐγγράφων 
της ἐκάλει τόν στρατηγόν ᾿Αμέλιο57 νά καταλάβῃ τήν νῆσον, νά ἐπιτρέπῃ ἐλευθεροπλοΐαν τῶν 
ἱστιοφόρων της καί νά ἐλευθερώσῃ τά πλοῖα τῶν ἐμποροπλοιάρχων Μιχ. Πεγκλῆ, Μιχ. Καϊλῆ, 
Πανταζῆ Μαυροκορδάτου καί τῶν ἀδελφῶν Πανταζῆ καί Παπουτσῆ. ῾Η ᾿Ιταλική Κυβέρνησις δι’ 
ἐνεργειῶν τοῦ ᾿Αρχιερατικοῦ ᾿Επιτρόπου Καστελλορίζου Παπᾶ-Θεοδοσίου Σιμωνίδου ἀφῆκεν 
ἐλεύθερα τά πλοῖα, ἀπηγόρευσεν ὅμως τήν σπογγαλιείαν καί τό ἐμπόριον καθ’ὅλην τήν ἔκτασιν 
τῆς Λιβύης καί ἠρνήθη νά καταλάβῃ τήν νῆσον διά λόγους στρατηγικούς.

5. Τά τῆς ἑνώσεως τοῦ Καστελλορίζου μέ τήν Μητέρα ῾Ελλάδα.

Κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1912, ὅτε ἡ ῾Ελλάς ἠλευθέρωσε τάς νήσους τοῦ 
Αἰγαίου, ἐθεώρησαν κατάλληλον τήν στιγμήν νά ἀποτινάξουν καί οἱ Καστελλορίζιοι τόν Τουρκι-
κόν ζυγόν. ῾Η Δημογεροντία τῆς νήσου διά τοῦ ἀπό 13 Νοεμβρίου 1912 ἐγγράφου της, φέροντος 
τάς ὑπογραφάς τῶν Δημογερόντων Β. Κοντοῦ, Εὐαγ. Βασιλείου καί ῾Ηλ. Φτιαρᾶ, παρεκάλει τήν 
῾Ελληνικήν Κυβέρνησιν νά καταλάβῃ τήν νῆσον. ῾Ο ἀπεσταλμένος τῶν Καστελλοριζίων Μιχ. 
Πετρίδης, ἐπεσκέφθη τόν ῾Υπουργόν τῶν ᾿Εξωτερικῶν Κορομηλᾶν, συστήσαντα ἡρεμίαν μέ τήν 
βεβαίωσιν, ὅτι τό ζήτημα τοῦ Καστελλορίζου θά λάβῃ τήν τύχην τῶν ᾿Ιταλοκρατουμένων νήσων. 
Οἱ ἐν ᾿Αθήναις ὅμως Καστελλορίζιοι τῇ προτροπῇ τοῦ συμπολίτου των ᾿Ιωάνν. Λακερδῆ καί 
ἐνθαρρύνσει τοῦ Τμηματάρχου τοῦ ῾Υπουργείου τῶν ᾿Εξωτερικῶν, ἀειμνήστου τιμωρηθέντος μέ 
δίμηνον ἀπόλυσιν διά τήν αὐτόβουλον ἐνέργειάν του πρός κατάληψιν τοῦ Καστελλορίζου Ἴωνος 

55 Ο Οργανισμός Οθωμανικού Δημόσιου Χρέους (Ottoman Public Debt Administration) ιδρύθηκε το 1881 
και ανέλαβε με εντολή της Οθωμανικής Κυβέρνησης την είσπραξη των οικονομικών εσόδων του Οθωμανικού 
Κράτους. Παρέμεινε διεθνής οργανισμός, ανεξάρτητος από την Οθωμανική Κυβέρνηση με ξένα μέλη εκλεγμένα 
από τις τράπεζες και τους μετόχους (δυο μέλη από τη Γαλλία, ένα μέλος από τη Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, ένα 
από την Αγγλία και Ολλανδία μαζί και ένα από την Οθωμανική Κυβέρνηση). Συνέχισε την λειτουργία του μέχρι 
την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο (1914). 
56 Η πρώτη συνταγματική περίοδος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σύντομη (23 Δεκεμβρίου 1876-13 
Φεβρουαρίου 1878) και έληξε με την αναστολή του συντάγματος και την διάλυση του οθωμανικού Κοινοβου-
λίου. Η δεύτερη συνταγματική περίοδος αρχίζει με την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908, με την οποία 
ο σουλτάνος Abdülhamid II αναγκάζεται να αποκαταστήσει τη συνταγματική μοναρχία και να επαναφέρει το 
Σύνταγμα του 1876.
57 Τζιοβάνι Μπατίστα Αμέλιο (Giovanni Battista Ameglio), (Παλέρμο, 1854-Ρώμη 1921). Ιταλός στρατηγός, 
κυβερνήτης της Κυρηναϊκής (1913-1918) και της Τριπολίτιδος (1915).
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Δραγούμη,58 κατήρτισαν ἀνταρτικόν σῶμα ἐκ τεσσαράκοντα Κρητῶν καί τινῶν Καστελλοριζίων 
ὑπό τόν Κρῆτα ὁπλαρχηγόν καί Μακεδονομάχον, τόν ̓ Εμμαν. Δασκαλάκην. Τό ἀνταρτικόν σῶμα 
διά τοῦ ἐπιταχθέντος ὑπό τῆς ῾Ελληνικῆς Κυβερνήσεως ῾Ελληνικοῦ ἀτμοπλοίου «Ρούμελη» τῆς 
᾿Εταιρείας Πανταλέοντος59 κατέπλευσεν εἰς τό νότιον μέρος τῆς νήσου, εἰς τήν θέσιν Καρύδια 
τήν νύκτα τῆς 28 Φεβρουαρίου 1913.

῾Ο ᾿Αρχηγός τοῦ σώματος Δασκαλάκης ἐκάλεσεν ἄνευ χρονοτριβῆς κατά τήν σεληνοφώτι-
στον νύκτα τόν ᾿Αρχιερατικόν ᾿Επίτροπον Παπᾶ-Θεοδόσιον Συμωνίδην, τούς Δημογέροντας καί 
Προκρίτους καί ἀνεκοίνωσεν εἰς αὐτούς, ὅτι ἤρχοντο νά καταλάβουν τήν νῆσον ἐν ὀνόματι τοῦ 
Βασιλέως τῆς ῾Ελλάδος Γεωργίου τοῦ Α΄. Μετά τήν ἀντιφώνησιν ὑπό τοῦ παπᾶ-Θεοδοσίου καί 
ζητωκραυγάς παρισταμένων ἐστάλησαν εἰς τόν Καϊμακάμην τοῦ Καστελλορίζου, Χουσεΐν Σα-
μπρῆ, νά παραδώσῃ τήν πόλιν. Οὖτος καί αἱ λοιπαί ἀρχαί παρεδόθησαν καί ἐστάλησαν μετά τινάς 
μῆνας εἰς ᾿Αθήνας, ὅπου ἐκρατήθησαν αἰχμάλωτοι μέχρι τῆς λήξεως τοῦ Βαλκανοτουρκικοῦ 
πολέμου, τυχόντες ὅλως ἰδιαιτέρων περιποιήσεων ὑπό τῶν ἐν ᾿Αθήναις Καστελλοριζίων.

῾Η Δημογεροντία εὐθύς ἀμέσως μετά τήν παράδοσιν τῶν Δημοσίων ἀρχῶν ἔλαβε μέτρα προ-
ληπτικά μετά τῶν Προυχόντων καί τοῦ Εμ. Δασκαλάκη, διά νά παρεμποδίσουν καί διά νά τηρή-
σουν τήν τάξιν. ᾿Ανέτειλεν ἡ εὐλογημένη τῆς 1ης Μαρτίου 1913. Τό νησί ἦτο ντυμένο μέσα στά 
᾿Εθνικά χρώματα. ῾Ο ἥλιος διέλυε τά τελευταῖα σύννεφα τῆς Τουρκικῆς δουλείας καί ἐχαιρέτα 
φιλομειδῶς τό ἅπλωμα τῆς ῾Ελληνικῆς Σημαίας. ῾Ο λαός ἔξαλλος καί φρενήρης διά τήν ἐκπλή-
ρωσιν προαιωνίων πόθων καί ὀνείρων μέ ζητωκραυγάς, ἀναμειγνυομένας μέ τούς ἤχους τῶν 
κωδώνων τῶν ῾Εκκλησιῶν τῆς νήσου καί τούς πυροβολισμούς, ἠσπάζετο ὁ εἰς τόν ἄλλον. ᾿Αφοῦ 
ὑπέστειλαν τήν Τουρκικήν σημαίαν ἀπό τά Δημόσια Γραφεῖα καί ὕψωσαν τήν ῾Ελληνικήν, μετέ-
βησαν εἰς τήν Μητρόπολιν, ὅπου ἐψάλη ἡ Δοξολογία καί ὡμίλησαν, συγκινήσαντες μέχρι δακρύ-
ων ὁ Αχ. Διαμαντάρας, Μιχ. Πετρίδης καί Νικ. Παπαθανασίου, διδάσκαλοι παντοῦ πρωτοπόροι, 
ἐξυμνήσαντες τό μέγα γεγονός.

᾿Αφοῦ ἡ Δημογεροντία καί ὁ Δασκαλάκης ἐτακτοποίησαν τά τῆς νήσου, ἀπέστειλαν εἰς ᾿Αθή-
νας ᾿Επιτροπήν ἀποτελουμένην ἀπό τόν ᾿Αχ. Διαμαντάραν, Μιχ. Πετρίδην, Γεωρ. Ξανθήν καί 
Βαρθ. Κοντόν, διά νά εὐχαριστήση τήν Κυβέρνησιν καί παρακαλέσῃ αὐτήν νά λάβῃ τά κατάλ-
ληλα μέτρα διά τήν φύλαξιν τῆς νήσου. Εἰς τούς Πληρεξουσίους ὁ Πρωθυπουργός συνέστησε 
νά ἀπέλθουν εἰς τήν νῆσον των καί νά ἀποκαταστήσουν τάς Τουρκικάς ἀρχάς, διά νά προλά-
βουν ἐκτράχυνσιν τῆς καταστάσεως μέ τάς λυπηράς συνεπείας της. Διέταξε καί τό ὑπό τόν ᾿Εμ. 
Δασκαλάκη ἀνταρτικόν σῶμα δι’ ἰδιαιτέρου ἀπεσταλμένου, τοῦ ᾿Ανθυπολοχαγοῦ τοῦ Πεζικοῦ 
Τυλιγάδη, νά ἐγκαταλείψῃ τό Καστελλόριζον. Μετά τήν ἀναχώρησιν τοῦ ᾿Ανταρτικοῦ συνῆλθεν 
αὐθημερόν ὁ λαός Καστελλορίζου τήν 24η Μαρτίου 1913 εἰς πάνδημον συνέλευσιν καί ἀπεφάσι-
σε νά μήν ὑποκύψῃ εἰς τήν καταλυθεῖσαν Τουρκικήν κυριαρχίαν, ἀλλά νά ἐμμείνῃ εἰς τόν ἀγῶνα 
τῆς ῾Ενώσεως, ἀψηφῶν πάντα κίνδυνον. ᾿Εξέλεξεν εἰκοσιδυομελῆ ᾿Επιτροπήν ἀποτελουμένην 
ἐκ τῶν: 1. Θεοδοσίου Σιμωνίδου, πρωθιερέως ὡς Προέδρου, 2. Γεωργ. Τζινιάδου, διδασκάλου 
ὡς Γραμματέως, 3. Εὐαγ. Ν. Σταματίου, 4. Κωνστ. Ζερβοῦ, 5. Εὐαγ. Β. Ξανθῆ, 6. Ηλ. Φτιαρᾶ, 7. 
Σταμ. ᾿Αντ. Κοντούλογλου, 8. Κυρ. Κιοσόγλου, 9. Παρασκευᾶ Σ. Κακούλα, 10.Γεωρ. ᾿Ατζέμη, 

58 Ίων Δραγούμης (Αθήνα, 1878-1920). Διπλωμάτης, πολιτικός και λογοτέχνης. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στον 
Μακεδονικό αγώνα. Το 1911 οργάνωσε στην Πάτμο συνέδριο για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην 
Ελλάδα. Υποστηρικτής αρχικά του Βενιζέλου ήρθε σε ρήξη μαζί του. Εξορίσθηκε με άλλους αντιβενιζελικούς 
στην Κορσική όπου έμεινε μέχρι το τέλος του πολέμου (1918). Δολοφονήθηκε από βενιζελικούς αξιωματικούς 
την επομένη της απόπειρας δολοφονίας του Ελ. Βενιζέλου (30 Ιουλίου 1920).
59 Ατμοπλοϊκή Εταιρεία Πανταλέων. Ατμοπλοϊκή εταιρία με έδρα τη Σμύρνη. Κατά την διάρκεια των Βαλκανι-
κών Πολέμων συγχωνεύτηκε με την ατμοπλοϊκή εταιρία Χατζή Δαούτ Φαρκούχ, επίσης ελληνικής ιδιοκτησίας, 
και συναποτέλεσαν την Archipelago-American Steamship Co..
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11. Χριστοδ. Κωσταντίνου, ἰατροῦ, 12. Μιχ. Κ. Χατζημιχάλη, 13. Βασ. Τσακαλάκη, 14. Γεωρ. Ν. 
Πιτσώνη, 15. Λουκᾶ Γ.Λουκᾶ, 16. Κων. ᾿Αντωνᾶ, 17. Νικήτα Δημητρίου ἰατροῦ, 18. Νικ. Καλα-
φατᾶ, 19. Ν. Φοινικιώτη, 20.Εὐαγ. Τσολάκη, 21. ᾿Αποσ. Βογιατζῆ καί 22. Σταμ. Ν. Σταματίου.

῾Η ῾Ενωτική ᾿Επιτροπή ἐξουσιοδοτήθη ὑπό τῆς Συνελεύσεως νά λάβῃ τά κατάλληλα μέτρα 
πρός τήρησιν τῆς τάξεως ἐν τῇ πόλει, προφύλαξιν τῆς νήσου ἀπό ἐπιθέσεις Τούρκων ἐκ τῆς 
ἀπέναντι ἀκτῆς, ὁπλισμόν τῶν κατοίκων και προώθησιν τοῦ ζητήματος τῆς ἑνώσεως μετά τῆς 
μητρός ῾Ελλάδος. Πρῶτον μέτρον τῆς ᾿Επιτροπῆς ἦτο νά ἀναθέση εἰς τόν ᾿Ιωαν. Λακερδῆν τήν 
τήρησιν τῆς τάξεως καί τήν προφύλαξιν ἀπό ἐνδεχομένην ἐπίθεσιν. ῾Ο Λακερδῆς ἐξώπλισε πε-
ρισσοτέρους νέους μέ ὅπλα, τά ὁποία ἔσπευσε νά προμηθευθῇ ἀμέσως διά δύο πλοίων ἐκ Σύμης. 
῾Η ̓ Επιτροπή προμηθεύθη τρόφιμα ἐξ ̓ Αλεξανδρείας και συνέλεξεν ἐξ ἐράνων 600 χρυσᾶς λίρας 
διά τήν μισθοδοσίαν τῶν φυλάκων τῆς νήσου. ᾿Απέστειλε τήν γνωστήν ᾿Επιτροπήν εἰς ᾿Αθήνας 
διά νά παρακολουθῇ και ἐνεργῇ καταλλήλως διά τό ἑνωτικόν ζήτημα μαζί μέ τόν Ευαγ. Βαρδα-
μίδην, ἰατρόν, ἀντιπρόσωπον τῶν ἐν Αἰγύπτῳ παροικούντων Καστελλοριζίων.

Περί τά τέλη Μαρτίου 1913 διεδόθη εἰς ̓ Αθήνας, ὅτι ἀπεβιβάσθησαν Τοῦρκοι εἰς Καστελλόρι-
ζον καί προέβησαν εἰς σφαγάς. ᾿Επί τῷ ἀκούσματι τῆς ψευδοῦς φήμης ἡ ᾿Επιτροπή παρουσιάσθη 
εἰς τόν Πρωθυπουργόν, ὅστις διέταξε τήν ναυτικήν μοῖραν τοῦ ᾿Ιονίου, μέλλουσαν νά πλεύσῃ εἰς 
Πόρτ-Σάιδ πρός καταδίωξιν τοῦ Τουρκικοῦ Καταδρομικοῦ Χαμηδιέ, νά μεταβῇ εἰς Καστελλόρι-
ζον. ῾Η μοῖρα κατέπλευσε τήν 1η ᾿Απριλίου καί εἰς τήν παρουσιασθεῖσα εἰκοσιδυομελῆ λαϊκήν 
᾿Επιτροπήν ἐδήλωσεν ὁ Κυβερνήτης της Μοίρας Παπαχρήστου, ὅτι σκοπός τοῦ κατάπλου εἶναι 
νά ἐκφοβίσῃ τούς ἀπειλοῦντας ἀπόβασιν καί σφαγάς Τούρκους καί οὐχί διά τήν Ἕνωσιν.

᾿Εν τῷ μεταξύ ὅμως ἡ ἐν ᾿Αθήναις ἑδρεύουσα διά τό ἑνωτικόν ζήτημα ᾿Επιτροπήν ἀπέτυχε 
τήν ταχυδρομικήν ἕνωσιν τῆς νήσου μετά τῆς λοιπῆς ῾Ελλάδος καί κατά τά τέλη ᾿Ιουλίου τήν 
ἀποστολήν εἰς Καστελλόριζον ᾿Ανιπροσώπου τῆς ῾Ελληνικῆς Κυβερνήσεως, ὡς Διοικητοῦ τῆς 
νήσου Βασ. Τζαβέλλα. Τοῦτον συνώδευσεν ὁ Μιχ. Πετρίδης καί ὅταν διήρχετο διά Σάμου παρέ-
λαβε τήν ἀναγκαιοῦσαν δύναμιν τῆς Χωροφυλακῆς δέκα ὀκτώ χωροφύλακας μέ δύο ᾿Ενωματάρ-
χας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ ῾Υπομοιράρχου ᾿Ανδρεαδάκη. Εἰς τούτους συνέστησεν ὁ Διοικητής 
Σάμου Θεμ. Σοφούλης να ἐπιτελοῦν παντοῦ καί πάντοτε εὐόρκως τό καθῆκον των ὡς Ἕλληνες 
καί ὡς Σάμιοι.

Τό φέραν τήν Διοικητικήν ̓ Επιτροπήν καί τήν δύναμιν τῆς Χωροφυλακῆς ἀτμόπλοιον Αἰγαῖον 
ἀπέπλευσεν εἰς Καστελλόριζον τήν 1η Αὐγούστου 1913, ὅπου ἐπεφυλάχθη εἰς τάς πρώτας ̔ Ελλη-
νικάς ἀρχάς τῆς νήσου ἀποθεωτική ὑποδοχή. Τό τί συνέβη δέν περιγράφεται. Μέ δάκρυα χαρᾶς, 
μέ ἐκκωφαντικούς πυροβολισμούς καί κωδωνοκρουσίας, μέ ράντισμα ἀνθέων, μέ ψαλμωδίας, 
ζητωκραυγάς καί προσφωνήσεις τοῦ Χρισ. Κωνσταντίνου, ἰατροῦ εἰς ἀποβάθραν, τοῦ ᾿Ιωαν. 
Διαμαντῆ, Μιχ. Πετρίδη, Ν.Παπαθανασίου εἰς το Διοικητήριον, διερμηνευσάντων τήν χαράν καί 
τόν ἐνθουσιασμόν τῶν πολιτῶν διά τήν ἀποστολήν ᾿Αντιπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν 
νῆσον, ἑώρτασαν οἱ Καστελλορίζιοι τό Πολιτικόν των Πάσχα. ᾿Αντεφώνησεν ὁ Διοικητικός ᾿Επί-
τροπος Β. Τζαβέλλας, ἐπαινέσας τούς κατοίκους διά τά πατριωτικά των αἰσθήματα καί συστήσας 
ὑπακοήν εἰς τούς ῾Ελληνικούς νόμους.

 ᾿Εκ τοῦ Διοικητηρίου ὁ παραληρῶν λαός μετέβη εἰς τόν καθεδρικόν ναόν τοῦ Αγ. Κωστα-
ντίνου, ὅπου ἐψάλῃ δοξολογία, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Πρωθιερεύς Θεοδόσιος 
Σιμωνίδης καί Κων. Μύρικλης, χαιρετίσαντες τήν ἔλευσιν τοῦ Κυβερνητικοῦ ᾿Επιτρόπου ὡς ἁγί-
αν ἡμέραν ἀναστάσεως τῆς νήσου, καθ’ ἥν αἱ ψυχαί πολλῶν γενεῶν Καστελλορίζιων ἵπτανται 
καί συμπανηγυρίζουν. Μετά τήν πάνδημον δοξολογίαν συνώδευσαν τόν Διοικητήν ἐν ᾄσμασι 
καί τόν ἐγκατέστησαν εἰς τό Διοικητήριον, ὅπου ἀνέλαβεν ἐπισήμως τήν διοίκησιν τῆς νήσου ἐν 
ὀνόματι τῆς ῾Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατῄρτισε τά δημόσια γραφεῖα, διώρισε τούς πρώτους 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

224

ὑπαλλήλους.

᾿Ενῷ ἐπανηγύριζον εἰς Καστελλόριζον τήν ἕνωσιν μετά τῆς μητρός ῾Ελλάδος, ὁ Βαρθ. Κο-
ντός μετέβη εἰς Ρώμην καί Παρισίους, ὅπου ἐξέθηκε διά τῶν ἐγκυροτέρων ἐφημερίδων τά δίκαια 
τοῦ Καστελλορίζου, ἑλκύσας τήν συμπάθειαν καί τό ἐνδιαφέρον πολλῶν ἐκλεκτῶν Γάλλων καί 
᾿Ιταλῶν, εἰς τό ζήτημα τῆς ἑνώσεως τῆς πατρίδος του μετά τῆς ̔ Ελλάδος νά λάβῃ διεθνῆ ἀναγνώ-
ρισιν καί κῦρος. Αἱ πατριωτικαί προσπάθειαι τῆς λαϊκῆς καί ῾Ενωτικῆς ᾿Επιτροπῆς κατέστησαν 
τά ὄνειρα πραγματικότητα, τήν ὁποίαν ἀπήλαυσεν ἐπ’ ὁλίγον φεῦ! Τό πολυπαθές νησάκι. ᾿Ενῷ 
δέ αἰώνων ὄνειρα, προσπάθειαι και πόθοι ἔψαυσαν πρός στιγμήν τήν πραγματικότητα καί ὁ εὐλο-
γημένος λίθος ἀνεβιβάσθη στό νησί, διά νά τεθῇ ὡς θεμέλιος εἰς τόν ναόν τῆς Θεᾶς ᾿Ελευθερίας, 
κατέπεσεν ὡς σισύφειος, κατεπλάκωσε καί ἐξηφάνισε τόσας χρηστάς ἐλπίδας καί τόσων αἰώνων 
προσπαθείας καί πόθους.

6. ῾Η Γαλλική καί ἡ Ἰταλική κατοχή τῆς νήσου. ῾Ο ἐκπατρισμός τῶν 
Καστελλοριζιών.

᾿Επί διοικήσεως τοῦ Σαμίου ῾Οδυσ. ῾Ωρολογά τήν 23η Δεκεμβρίου 1915 κατελήφθη τό Κα-
στελλόριζον ὑπό τῶν Γάλλων διά τοῦ ὑποναυάρχου Moreau καθ’ἥν ἐποχήν ἐκάλουν τούς λαούς 
νά πολεμήσουν ὑπέρ τῶν ἐλευθεριῶν, αὐτοί ἀπέσπων τό παιδί ἀπό τήν ἀγκαλιά τῆς μάνας, διά 
νά χρησιμεύση δῆθεν ὡς ναυτική βάσις διά τάς μετά τῆς Συρίας συγκοινωνίας τῆς Γαλλίας. ῾Η 
ἀδόκητος αὔτη κατοχή προεκάλεσεν ἐπανειλημμένους βομβαρδισμούς ἀπό τήν ἀπέναντι Μικρα-
σιατικήν ἀκτήν ἐκ μέρους τῶν Γερμανῶν κατά τοῦ λιμένος τοῦ Καστελλορίζου, συνέπεια τῶν 
ὁποίων ἡ ἀπώλεια τῶν περισσοτέρων πλοίων τῶν πλοιάρχων της. Οὕτω εἶδε τό Καστελλόριζον 
κατά τόν μέγαν πόλεμον ἐκμηδενιζόμενα δύο μεγάλα ἀγαθά, τήν ἐλευθερίαν καί τόν στόλον του, 
τά ὁποία ἐπί αἰώνας ἐμόχθησε ν’ἀποκτήση. ῾Η Γαλλία μετά τόν Εὐρωπαϊκόν πόλεμον ἐξεχώρησε 
τήν νῆσον εἰς τήν ᾿Ιταλίαν παρά τάς διαμαρτυρίας τῶν κατοίκων καί τά ἔντονα διαβήματά των 
πρός τάς Μ. Δυνάμεις καί κατέπλευσεν εἰς Καστελλόριζον μέ ἀντιτορπιλλικά ὁ ᾿Ιταλός ναύαρχος 
Γκαλλεάνι καί ὕψωσε τήν ᾿Ιταλικήν σημαίαν ἐπί τῆς ῾Ελληνικωτάτης νησίδος, κατακυρωθείσης 
εἰς τήν ᾿Ιταλίαν δυνάμει τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης τήν 24η Ιουνίου 1923. 

῾Ο πληθυσμός τοῦ Καστελλορίζου καθώς καί τῶν ἀδελφῶν Δωδεκανήσων πλήν τῆς Ρόδου 
ἠραιώθη εἰς τό δέκατον τοῦ προπολεμικοῦ, ἀναγκασθέντων τῶν πολυπαθῶν κατοίκων νά ἐγκα-
ταλείψουν μέ συνεσφυγμένην ψυχήν τό πάτριον ἔδαφος λόγῳ τῶν τυραννικῶν ἀνηκούστων πιέ-
σεων καί δεινῶν, πού δοκιμάζουν οἱ ἀτυχεῖς νησιῶται καί νά ζητήσουν καταφυγήν ἄλλοι μέν εἰς 
τήν Μητέρα ̔ Ελλάδα, θέτουσαν ὑπό τάς ἀγκάλας της τά διωγμένα ὑπό τῶν ἱσχυρῶν τῆς γῆς τέκνα 
της, ἄλλοι δέ εἰς Αἴγυπτον καί Αὐστραλίαν, ὅπου ἡ δραστηριότης καί τό φίλεργον τούς ἐξασφάλι-
σαν τά ἀγαθά τῆς ζωῆς, πολλούς δ’ ἀνέδειξαν καί ἐπλούτησαν. Ἦτο ἑπόμενον οἱ Καστελλορίζιοι 
νά εὐδοκιμήσουν καί διακριθούν ἐν τῇ ξένη διότι εἶναι λαός φιλαπόδημος ὡς οἱ Κεφαλλῆνες 
μ’εὐτολμίαν, εὐφυίαν καί ἐνεργητικότητα ζηλευτήν, εἶναι μέλισσαι, ἐναποθέτουσαι τό νέκταρ τῆς 
ἐργασίας των εἰς καταθέσεις, φίλαλλοι καί ἀδελφωμένοι μεταξύ των, οἱ ἐμπειρότεροι ναυτικοί 
μαζί μέ τούς Κασσίους, γνωρίζοντες σπιθαμήν πρός σπιθαμήν τήν Μεσόγειον μέ τάς ἀκτάς της, 
μέ τούς Κασσίους εἰργάσθησαν εἰς τήν κοπήν τοῦ ᾿Ισθμοῦ τοῦ Σουέζ, ὅπου ἔχουν παροικίαν καί 
ἀπέσπασαν τόν θαυμασμόν καί ἰδιαιτέρας προνομίας οἱ ἐργάται Καστελλορίζιοι καί Κάσσιοι διά 
τάς περί τό Σουέζ παροικίας των. Μεθ’ὅλα ὅμως τά ἀγαθά τῆς ξενητειάς, πού ἡ ἐργατικότης των, 
προσπορίζει εἰς τούς καλούς νησιώτας, νοσταλγοῦν τόν ξηρόν βράχον τῆς πατρίδος των. «Κλάψε 
μάνα! Στά ξένα ξένοι ράξαμε κι᾿ ἐφέτος» ψάλλουν κατά τόν ποιητήν πατριώτην τον Μ. Πετρί-
δην.῾Η εὐχή τῶν ἐν τῇ ξένῃ Καστελλοριζίων δέν θ’ἀργήση νά πραγματωθή, ἐφ ὅσον ὑπάρχει 
πίστις εἰς τά πεπρωμένα τῆς Φυλής «πάλι δικά μας θα᾿ναι» καί ἐφ’ὅσον ὑπάρχει δίκης ὀφθαλμός. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΛΕΒΗΣΙΟΝ

1. Τοποθεσία Λεβησίου, τά ἐν αὐτῷ καί τά περί αὐτό.

1. Θέσις. Τό Λεβήσιον εἶναι ἐκτισμένον ἀμφιθεατρικῶς εἰς τάς κλιτεῖς διακλαδώσεων τοῦ 
᾿Αντικράγου, μεσημβρινῶς τῆς ἀκροπόλεως Καρμυλησσοῦ. Αἱ πρῶται οἰκεῖαι ἐκτίσθησαν περί 
τήν ἀκρόπολιν Πύργον, εἰς τήν θέσιν ̓ Αλαμᾶ καί Χάνι, εἰς χαράδρα μεταξύ ἀκροπόλεως καί πλα-
γιᾶς βουνοῦ κειμένην, καλυπτομένην ἄλλοτε ὑπό πυκνοῦ δάσους καί εἰς ἀντίθετον τῆς θαλάσσης 
ὄψιν, διά νά κρύπτωνται ἀπό τούς πειρατάς. ᾿Εκεῖθεν ἄρχισε νά ἐκτείνηται ἡ πόλις πρός ὅλας τάς 
διευθύνσεις τῶν κλιτύων τοῦ βουνοῦ, ἀποψιλωθέντος διά τό κτίσιμον τῶν οἰκιῶν. Εἰς τά κρά-
σπεδα ἁπλώνεται κοιλάς δενδροφυτευμένη ἀπό ὀπωροφόρα δένδρα, ἰδία συκᾶς καί ἀμπέλους. Τό 
δενδρόφυτον καί ἡ πλουσία βλάστησις τῆς κοιλάδος καθιστοῦν τό κλῖμα εὔκρατον καί ὑγιεινόν. 
Τήν ὡραίαν κοιλάδα διασχίζει ὁ τοῦ ᾿Οβατζικίου χείμαρρος, ὁ ὁποῖος, κατερχόμενος ἀπό τόν 
᾿Αντίκραγο, παρασύρει ἐν τῇ ὁρμῇ τοῦ τοίχους δένδρα καί ό,τι ἄλλο, χύνεται εἰς καταβόθραν, δι’ 
ἧς ρέει ὑπογείως μέχρι τῶν ἐκβολῶν του εἰς τό Λυκιακόν πέλαγος.

2. ᾿Ενορίαι. Τό Λεβήσιον ἐχωρίζετο εἰς τρεῖς μεγάλας ἐνορίας. Τήν ᾿Επάνω, τήν Μεσαίαν 
καί τήν Κάτω, ὧν ἀρχαιοτέρα καί μικροτέρα ἡ Μεσαία, ἡ δέ μεγαλυτέρα, ἀριθμοῦσα ὑπέρ τάς 
ἑξακοσίας οἰκίας ἡ ᾿Επάνω. Κάθε ἐνορία ἀπετέλει κηρήθραν μιᾶς μεγάλης κυψέλης, ὅπου ἐνα-
ποθηκεύετο τό μέλι τῆς ἐργάτιδος μελίσσης, τοῦ Λεβησιανοῦ νοικοκύρη. Αἱ οἰκίαι τῆς πόλεως, 
λιθόκτιστοι καί ὁμοιόρρυθμοι σχεδόν πᾶσαι, φαίνονται εἰς τόν μακρόθεν ἀντικρύζοντα τήν πόλιν 
ὡς λευκόμαλλα προβατάκια, βόσκοντα εἰς τό βουνόν. Ἦσαν δέ ἄλλαι διά τόν χειμῶνα καί ἀλλοῦ 
τό καλοκαίρι. ᾿Από τοῦ ᾿Οκτωβρίου μέχρι Μαΐου διέμενον οἱ Λεβησιανοί εἰς τάς ὀρεινάς κα-
τοικίας των, τόν δέ λοιπόν χρόνον εἰς τά ἐν τῇ πεδιάδι ἀγροκτήματά των. Εἰς αὐτά παραθέριζον 
καί οἱ Μακρηνοί, ἔχοντες ἴδια θέρετρα. Οἱ παραθερίζοντες παρεσκεύαζον ἀπό τά ὀπωροφόρα 
ξηρούς καρπούς, πρό παντός σῦκα καί ἀπό τάς ἀμπέλους κρασί, ἕψημα (πετμέζι), μουσταλευ-
ριές, ρετσέλια, σταφίδας καί ρακήν πρός οἰκογενειακήν κατανάλωσιν. Διότι τά παραγόμενα εἰς 
ἔκτασιν 2-6 στρεμμάτων ἀμπελῶνος εὕρισκον μικράν ἐξόδευσιν εἰς τά παρακείμενα χωρία καί 
τό Καστελλόριζον, ὁπόθεν ἤρχοντο πλανόδιοι πωλήτριαι καί ἀντήλασσαν τά ὁλίγα ἐμπορικά των 
εἴδη μέ προϊόντα λεβησιανά.

Οἱ δρόμοι τῆς πόλεως τῆς ἄνω ὀρεινῆς ἦσαν ἀνώμαλοι, δύσβατοι καί ἀκανόνιστοι, τῆς δέ κάτω 
πεδινῆς καθαροί, ὁμαλοί καί ἄνευ κονιορτοῦ διά τό ὑπήνεμον. ῾Η ὕδρευσις ἐγίνετο, τό μέν θέρος 
ἀπό φρέατα, φέροντα τό ὄνομα τοῦ φρεατωρύχου π.χ. Σέργιου-Μηνικιάτου-Χατζαυγερινοῦ κ. ἄ., 
τόν δέ χειμῶνα ἀπό τήν πηγήν Τουραπῆ, τῆς ὁποίας οἱ ὑδροσωλῆνες καί ἡ δεξαμενή κατεσκευ-
άσθησαν δαπάνη τοῦ Κωσταντίνου Τουραπῆ (Τενεκέ) καί τῆς ὁποίας τό ὕδωρ ἐχρησιμοποιεῖτο 
τό πλεῖστον πρός πόσιν. Διά καθαριότητα, πλύσιμον καί κάθε ἄλλη οἰκιακή χρῆσιν ἐλάμβανον 
τό βρόχινο νερό, πού ἐναποθήκευον στίς στέρνες τῶν οἰκιῶν των. Εἰς τήν δυτικήν περιοχήν τῆς 
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πόλεως ἐγένετο ἡ ὑδροληψία κατά τό θέρος ἀπό τό «Ληκτρούδι» ὑδωρ μικρᾶς σκληρότητος. 

Τά καφενεῖα τῆς πόλεως εὑρίσκοντο, τά μέν χειμερινά εἰς τό κέντρον τῆς ᾿Επάνω ἐνορίας εἰς 
τήν θέσιν «Στοῦμπος» καί εἰς τό μέσον τῆς Κάτω ἐνορίας εἰς τήν θέσιν «Χάνι». Τά δέ θερινά 
καφενεῖα ἦσαν εἰς τάς θέσεις «ληκτρός τοῦ Χατζηαυγερινοῦ» «Τρία καβάκια» καί «Τσεσμέ» 
ὑπαίθρια, ὅπου ὑψίκομοι πλάτανοι ἔρριπτον τήν ἀμφιλαφή σκιάν των, τό δέ πρόχειρον φρεάτιον 
ὕδωρ ἐδρόσιζε τούς πελάτας και ἐμετρίαζε τήν ζέστη και τήν δίψαν των. 

3. Ναοί-Αρχιτέκτονες. Τό Λεβήσιον εἶχε τρεῖς μεγάλους ναούς ἀνά ἕνα εἰς ἑκάστην ἐνορίαν, 
ὧν οἱ δύο μεγαλύτεροι, κτίσματα ἐκ προσωπικῆς ἐργασίας, εἰσφορῶν καί δωρεῶν τῶν μετά τήν 
ἑλληνικήν ἐπανάστασιν Λεβησιανῶν κατοίκων. ῾Ο δέ μικρότερος, ὁ καί ἀρχαιότερος ἐπ’ ὁνόματι 
τῆς ῾Αγ. Άννης, εἶναι κτίσμα τοῦ ΙΖ΄αἰῶνος μέ τέμπλον ἀρίστης τέχνης καί Δεσποτικόν θρόνον 
μέ γλυφάς βυζαντινάς ἀγνώστου ξυλογλύπτου τοῦ ΙΖ΄αιώνος. ῾Ο ναός οὖτος ἀνεκαινίσθη διά τῆς 
προσθήκης τοῦ νάρθηκος περί τά τέλη τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος ὑπό τοῦ Πρωτομάστορα Πασχάλη, προ-
σφυγόντος εἰς Λεβήσιον ἐκ Κύπρου, ὅπου οἱ ὁμώνυμοι συγγενεῖς του διεκρίθησαν εἰς τάς τέχνας 
καί τά γράμματα. Πολλοί τούτων ἐκ Κύπρου, ἡ ὁποία ὑπέφερεν ἕνεκεν τῆς ἀνομβρίας, ἐγκατε-
στάθησαν κατά διαφόρους περιόδους ἐν Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνην, Θεσσαλονίκην, Πόντον 
καί ὁ πρωτομάστορας Πασχάλης εἰς Λεβήσι. Οὗτος μετά τήν ἐπισκευήν τοῦ ναοῦ μετέβῃ τῷ 
1792 εἰς Σμύρνην, ἔνθα εἰργάσθη ὡς πρωτομάστορας εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τῆς ῾Αγ. Φωτεινῆς, 
ἀποτεφρωθείσης ἐκ πυρκαϊᾶς. Εἰς Σμύρνην ἐγνώρισεν ὁ Κύπριος Πασχάλης τήν οἰκογένειαν τοῦ 
ἐξ ΄Ανδριτσαίνης τῆς ᾿Ολυμπίας Πελοποννήσου Παναγιώτου ᾿Αναγνωστοπούλου -ἑνός τῶν τεσ-
σάρων ἀρχηγῶν τῆς Φιλικῆς ῾Εταιρείας- καί ἐνυμφεύθη μίαν τῶν ἀδελφῶν του, μυηθείς ἅμα ὑπό 
τοῦ γυναικαδέλφου του εἰς τήν Φιλικήν ῾Εταιρείαν. ᾿Εκ Σμύρνης μετέβη εἰς Βρύουλλα τῷ 1803, 
ὅπου ἔκτισεν ἐκ ὑψηλῆς θέσεως τόν ναόν τοῦ ῾Αγ. Γεωργίου. ᾿Επιστρέψας εἰς Λεβήσιον ἐμύησε 
τούς ὁμοτέχνους Κυπραῖον, ᾿Αλτηπαρμάκην, Καμπούρην καί τόν Μητροπολίτην Πισιδίας Εὐγέ-
νιον, στενώτατον συγγενήν του. ᾿Εκ τοῦ πρώτου γάμου ὁ Πασχάλης ἀπέκτησε τόν Σέργιον καί 
Σάββαν καί ἐκ τοῦ δευτέρου ἕνα υἱόν καί μίαν θυγατέρα. Οἱ δύο πρῶτοι χάριν τῆς μνήμης τῆς μη-
τρός των, εἶχον τήν ἑλληνικήν ὑπηκοότητα καί διετήρησαν αὐτήν μέχρι τοῦ θανάτου των. ῾Ο Πα-
σχάλης ἒκτισε τά κονάκια τῶν ἀγάδων Λεβησίου-Ξάνθου, καταστήσας τήν ζωήν τῶν ἀγγαρευο-
μένων Χριστιανῶν ὁπωσοῦν ὑποφερτήν, διότι οἱ ἀγάδες Τοῦρκοι ἔμενον εὐχαριστημένοι ἀπό τήν 
ἐργασίαν του. ᾿Εμνημόνευσα τόν Πασχάλην, διότι ὑπ’ αὐτοῦ ἐτέθησαν τά θεμέλια καί ἐγένετο τό 
σχέδιον τῶν ναῶν Ταξιαρχῶν ἐν τῇ ἄνω ἐνορία καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐν τῇ κάτῳ. Οἱ ναοί 
ἐκτίσθησαν εἰς θέσεις βυζαντινῆς ἐποχῆς ναϊδρίων, ἐτέθησαν δέ τά θεμέλια ὁλίγα ἔτη μετά τήν 
῾Ελληνικήν ἐπανάστασιν. ῾Η οἰκοδομή ἀνεστάλη κατά τήν ἐπιδημίαν τῆς πανώλους καί ὁλίγα 
ἔτη μετ’ αὐτῶν ἐσυνεχίσθη ὑπό τήν ἐπιστασίαν τοῦ Πρωτομάστορα Σεργίου Πασχαλίδου. Οὗτος 
ἐτελείωσε πρῶτον τῶν Ταξιαρχῶν τῷ 1849 καί εἶτα τῶν Εἰσοδίων τῷ 1854. ῾Ο ναός τῶν Ταξιαρ-
χῶν ἦτο πλησίον τῆς κεντρικῆς ἀγορᾶς, ὁ δέ τῶν Εἰσοδίων ἐπί λοφίσκου Πύργου, δι’ ὁ ἐκαλεῖτο 
«ἡ Παναγιά ἡ Πυργότισσα». Εἰς τήν ἐκκλησίαν τῶν Εἰσοδίων φυλάσσεται θαυματουργός εἰκών, 
ἡ ὁποία εὑρέθη ὅλως τυχαίως ὑπό Τούρκων ποιμένων παρά τήν θέσιν ἀρχαίας ἠρειπωμένης ἐκ-
κλησίας κατακρυφθέντος και πλησίον τῶν Εὐκόλων. Οἱ βοσκοί ἐχρησιμοποίουν τήν εἰκόνα διά 
νά σκεπάζουν τά γαλακτοδόχα καζάνια των, ἠναγκάσθησαν ὅμως κατόπιν φανερωθέντων αὐτοῖς 
σημείων νά γνωρίσουν τό εὕρημα εἰς τούς ἱερεῖς Λεβησίου. Οὗτοι, ἀφοῦ ἕψαλαν λιτανείαν εἰς 
τόν τόπον τοῦ εὐρήματος, παρέλαβον τήν εἰκόνα ἀπό τούς βοσκούς καί μέ ψαλμωδίας λαμπα-
δηφοροῦντος τοῦ λαοῦ μετέφερον και ἐτοποθέτησαν τήν εἰκόνα εἰς τόν ἀνεγειρόμενον ναόν τῆς 
Θεοτόκου. Κατ’ ἔτος εἰς μνήμην της κατά ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων 21 Νοεμβρίου ἐτελεῖτο πανή-
γυρις, τοῦ λαοῦ λαμπαδηφοροῦντος, καί ἐσημειώνοντο πότε θεραπεῖαι παραλύτων και ἀλάλων. 
῾Η εἰκών ἐπιστεύετο ὡς ἔργον τοῦ ᾿Αποστόλου Λουκᾶ, εἶναι ὅμως ἀπό τά καλλιτεχνήματα τῆς 
βυζαντινῆς ἐποχῆς, ὅπου παρατηρεῖται ἡ αὐτή προσήλωσις εἰς τό δόγμα, τούς τύπους, τά τεχνι-
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κά μέσα, τούς χρωματισμούς, τάς φωτοσκιάσεις τῶν καθιερωμένων καί πατροπαράδοτων, τῶν 
ὁποίων ἡ παράδοσις ἐτηρήθη ἀπό διδασκάλους τῆς τέχνης εἰς μαθητάς, ὡσάν μία καί ἡ αὐτή χείρ 
ἐκίνει καί ὡδήγει τάς χεῖρας τῶν Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν ἁγιογράφων καί καλλιτεχνῶν. 

Σημειωτέον ὅτι αἱ κατά τήν πανήγυριν θρησκευτικαί ἐκδηλώσεις καί τά σημειούμενα ἐνίοτε 
κατ’αὐτήν θαύματα δέν εἶχον ποτέ θεοκαπηλικόν χαρακτῆρα, οὐδ’ ἐχαλκεύοντο τά σημεῖα ὑπό 
τῶν ἱερέων πρός ἀργυρολογίαν καί ἔξαψιν τῆς θρησκοληψίας τοῦ νοήμονος κοινοῦ, οὐδέ συνε-
φύροντο αἱ ἐκδηλώσεις μέ μυστικοπάθειαν ἤ φωνάς ὄχλου βαρβάρου καί θρησκομανοῦς, ἀλλ’ 
ἦσαν ἔκστασις καί θαυμασμός πρός ὅ,τι βλέπουν και πιστεύουν. Καί τοῦτο, διότι ἀληθής κόσμος 
τῶν ναῶν δέν ἦσαν αἱ εἰκόνες μόνον καί τά ἱερά σκεύη, ἀλλά καί οἱ ἱερεῖς των. ῾Ο κλῆρος Λε-
βησίου, ὁ ἔμψυχος οὗτος κόσμος τῶν ναῶν τῆς πόλεως, διεκρίνετο πάντοτε ἐπί συνέσει, ἠθικῇ 
καί πραγματικῇ, ἐσωτερικῇ μορφώσει, τήν ὁποίαν ἐξεδήλωνε με ἔργα. Οἱ ἱερεῖς ἦσαν οἱ πρῶτοι 
διδάσκαλοι Λεβησίου εἰς τό κρυφό σχολειό καί οἱ πλέον μεμορφωμένοι τῶν Λεβησιανῶν μετά 
τούς ἐπιστήμονας καί διδασκάλους. Διά τοῦτο ὁ Λεβησιανός περιέβαλλε μέ τόν προσήκοντα 
σεβασμόν καί εὐλάβειαν τούς παπάδες τοῦ χωριοῦ του. Δέν κατήρχετο εἰς πενταρολογίας καί 
ἀναξιότητας, ἦσαν πραγματικῶς ἄξιοι τῆς κλήσεώς των, ἀξιοπρεπεῖς καί ἱεροπρεπεῖς, ὑπόδειγμα 
ἀληθοῦς χριστιανικῆς πίστης. Ὅλοι ἐτίμησαν τό ἀξίωμά των. Πρό παντός ἀξίζει νά μνημονεύσω-
μεν τούς: Παπᾶ-Διονύσιον, εὐθαρσῆ πρόμαχον τῶν προνομίων τοῦ Γένους, τόν Παπᾶ-Νεόφυτον 
Σακελλαρίδην, εὐγενές θῦμα τῆς Μεγάλης ᾿Ιδέας, τόν Παπᾶ-Δημήτριον Χαστάν, ᾿Εθνομάρτυρα 
θαυμαστόν καί ἀξιόλογον, τόν Παπᾶ Παπᾶ-Γρηγόρη Τσακκίρην, εὐφυή καί πολύ εὐπαίδευτον, 
μουσικόν καί λίαν καλλίφωνον, τόν Παπᾶ-Αντώνη Νικολάου, ὑπόδειγμα παρρησίας καί ἀρετῆς, 
τόν Παπᾶ-Αἰμιλιανόν Κόκκινον, κατακτήσαν τήν λαϊκήν ψυχήν μέ τήν μουσικότητα, αὐτομόρ-
φωσιν, τήν φρόνησιν καί τούς καλούς του τρόπους. ᾿Ας εἶναι εὐλογημένον τό ὄνομα ὅλων τῶν 
ἀληθῶν στρατιωτῶν τοῦ Χριστοῦ!

᾿Εκτός τῶν τριῶν ̓ Ενοριακῶν ναῶν, λειτουργουμένων τῶν δύο καθ’ ὅλας τάς ἡμέρας καί ἐπο-
χᾶς τοῦ ἔτους, ὑπῆρχεν εἰς τό κέντρον τῆς πεδιάδος ὁ τοῦ Σωτῆρος, ὁ ὁποῖος ἐλειτουργεῖτο ἀπό 
τοῦ Μαΐου μέχρις ̓ Οκτωβρίου ἀντί τοῦ ναοῦ τῆς ̔ Αγ. Ἄννης, μένοντος καθ’ ὅλην τήν θερινήν πε-
ρίοδον κλειστού. Τόν ναόν τοῦ Σωτῆρος ἔκτισεν ἰδία δαπάνη καί ἐδώρησε πρός κοινήν λατρείαν 
εἰς τήν κοινότητα Λεβησίου ὁ εὐσεβής Σέργιος Πασχαλίδης. ῾Η αὐλή τοῦ Σωτῆρος ἐχρησίμευσεν 
ὡς ὑπαίθριον σχολεῖον τῶν Λεβησανοπαίδων μέχρι τοῦ 1821. ῾Ο καλός Χριστιανός καί πρωτο-
μάστορας Σέργιος ἐπεστάτησεν εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ ἐν Μάκρῃ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ῾Αγ. Νικολάου, 
τοῦ Διοικητηρίου καί τῶν μεγάρων Λουϊζιδῶν, Χαραλ. Παυλίδου καί τῶν σχολείων Λεβησίου. 
Ἦτο ὁ ἀείμνηστος ψυχή ἁγνή μέ ἐξαίρετον ἀρχιτεκτονικόν ταλέντο, μή ἀρεσκόμενος εἰς ἐπι-
δείξεις καί θόρυβο. Οἱ δύο ναοί Λεβησίου καί ὁ τῆς Μάκρης εἶχον ὡραιότατα καί στερεώτατα 
κωδωνοστάσια, ἔργα τοῦ ἐκ Τήνου καλλιτέχνου Γεωργίου Λαμέρα.

4. ᾿Εξωκλήσια. Μαρτύρια τῆς ἐντόνου θρησκευτικότητος τῶν Λεβησιανῶν εἶναι τό πλῆθος 
τῶν κατεσπαρμένων ἐν τῇ πόλει ναϊδρίων. Ταῦτα εἶναι πολλά καί εἰς θέσεις περιόπτους. ᾿Ελει-
τουργοῦντο δέ τακτικώτατα ὑπό τῶν οἰκογενειῶν πάσης τάξεως Λεβησίου πρός ἀνάτασιν ψυ-
χῆς καί διασκέδασιν ἀπό τίς πίκρες τῆς ζωῆς. Κυριώτατα ἦσαν: ῾Ο Προφήτης ᾿Ηλίας, πρός τήν 
Μάκρην, ὁπόθεν βλέπει τίς τό Λεβήσι μέ τήν κοιλάδα του ὡσάν πανόραμα. ῾Ο Άγ. Στέφανος μέ 
πλατάνια καί δροσεράν πηγήν εἰς περίβλεπτον καί μαγευτικήν τοποθεσίαν. ῾Ο Χριστός καί ἡ 
῾Αγία Παρασκευή ὕπερθεν τῆς πόλεως, ὁπόθεν βλέπει ὁ θεατής τό ὡραῖον καί ἀπολαυστικόν θέ-
αμα τῆς λυκιακῆς θαλάσσης μέ τάς πολυπτύχους ἀκτάς της καί ἀπολαμβάνει τόν δροσερόν ἀέρα 
της. Τά Εὔκολα εἰς ὡριαίαν καί πλέον ἀπόστασιν, ὁπόθεν ἀποκαλύπτεται εἰς τούς προσκυνητάς 
θαυμάσιον πανόραμα, περιλαμβάνον τήν λυκιακήν θάλασσαν, τάς ἀκτάς καί τήν νῆσον Ρόδον, 
καί ἄλλοι ναΐσκοι, ἐγκατεσπαρμένοι εἰς ὅλα τά μέρη τῆς κοιλάδος, καὶ ὅπου τό ἔκπαγλον θέαμα 
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τοῦ δύοντος ἡλίου πληροῖ δι’ ἀσυλλήπτων ἀποχρώσεων φωτός τόν ὁρίζοντα, μαρτυροῦν τό φι-
λόθρησκον τῶν ἀρχαίων καί νέων κατοίκων. Εἰς τινάς τούτων εὑρέθησαν πετράδια μωσαϊκῶν, 
ὅπου, ὡς εικός, θά υπήρχον, εκκλησίαι βυζαντινής εποχής με εικόνας ψηφιδωτάς καί μωσαϊκά, 
μή περισωθεῖσαι τό πιθανώτερον καταχωσθεῖσαι. Τά μέρη ταῦτα ἀνασκαπτόμενα θά φέρουν εἰς 
φῶς ἔργα καί εἰκόνας, ἴσως μεγάλης τέχνης, ἧς οὐδέν σημεῖον μέχρι σήμερον ἐφάνη πλήν τῆς 
εἰκόνος τῆς Παναγίας. Τά ψηφία κοινῶς καί τῆς Παναγιᾶς τά πετραδάκια χρησιμοποιοῦνται ὑπό 
τῶν οἰκογενειῶν ὡς περίαπτα (φυλαχτά) τῶν μικρῶν παιδίων, ἄλλα δέ κοινῶς «Τῆς Παναγιᾶς 
τά ματάκια» ὡς ἀντιβασκανικά. Κρίνοντες ἀπό τά λείψανα τῶν σωζομένων ἐκκλησιῶν συμπε-
ραίνομεν τό μέγεθος τῆς πόλεως, ἧτις ὅχι μόνον κατ’ ἔκτασιν ἀλλά εἰς πληθυσμόν ἦτο μεγάλη. 
Δυστυχῶς οὐδεμία φιλότιμος προσπάθεια κατεβλήθη πρός ἐξέτασιν καί ἀνασκαφάς, ἵνα ἐκ τού-
των ἀνακύψουν πολυσήμαντα τεκμήρια τῆς ἱστορίας καί τοῦ βίου τῆς πόλεως, ἐφ’ὅσον λείπουν 
παντελῶς αἱ γραπταί πηγαί.

5. Διδακτήρια. Το Λεβήσιον μετά τήν ῾Ελληνικήν ᾿Επανάστασιν πρῶτον μέλημά του ἔσχε 
νά ἀνεγείρῃ ναόν εἰς τάς Μούσας, διότι ἠσθάνετο ὅτι μέ τήν λατρείαν τῶν ῾Ελικωνιάδων θά 
ἔνοιωθε τήν χαράν ἀνωτέρας ζωῆς. Τό πρῶτον διδακτήριον ἐκτίσθη τῇ εἰσφορᾷ καί προσωπικῇ 
ἐργασία ὅλων τῶν κατοίκων κατά τό 1843, ἐνεργείαις καί προτροπή τοῦ πρώτου διδασκάλου 
του μετά την ᾿Επανάστασιν, Παυλίνου ᾿Ιωαννίδου, εἰς τήν ὑψηλοτέραν θέσιν τοῦ Πύργου -ὡς 
καλεῖται ἡ ἀκρόπολις Λεβησίου- καί ὅπου ναΐδριον τοῦ ῾Αγ. Νικολάου. Τοῦτο ἐλειτούργει ὡς 
σχολεῖον ἀστικόν μέχρι τοῦ 1897, ὁπότε ἀνήγειρεν αὐτό ἐκ βάθρων ἡ γενναιοδωρία τοῦ Χ.Νικ. 
Λουϊζίδου, φέρον τιμῆς ἕνεκα τό σεπτόν ὅνομά του «Λουϊζίδειον ἀρρεναγωγεῖον». ῾Η φιλομου-
σία καί φιλοπατρία τοῦ ἐκ Λεβησίου Μαικήνα εἶχε προικίσει κατά τό 1884 τήν γενέτειραν πόλιν 
καί μέ φερώνυμον Παρθεναγωγεῖον εἰς τά δελφικά κράσπεδα τοῦ Πύργου, ὅπου ὁ ναΐσκος τοῦ 
῾Αγ. Γεωργίου. Καί τά δύο ἱδρύματα τοῦ Χ.Νικολάου καί Καλλιόπης Λουϊζίδου ἦσαν ἐν θέσει 
περιόπτῳ καί ἐπλήρουν τούς ὅρους τῆς ὑγιεινῆς καί παιδαγωγικῆς. Πρό τῆς ἱδρύσεως τῶν διδα-
κτηρίων Λουϊζίδου ἐχρησιμοποιοῦντο τό ἱερόν τοῦ ῾Αγ. Νικολάου καί τό Μετόχι τῆς ῾Αγ. Ἄννης. 
Τό Μετόχι προεπαναστατικῶς ἦτο σχολεῖον καί κατοικία ἅμα τοῦ διδασκάλου, ψάλλοντος ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ καί διδάσκοντος συγχρόνως τά Λεβησιανόπουλα. ῾Ως ὑπαίθριος σχολή ἐχρησιμοποιή-
θη καί ἡ αὐλή τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, ὅπου οἱ Λεβησιανόπαιδες ἐνωτίζονται κατά τό θέρος τῶν 
σοφῶν διδαγμάτων τοῦ καλοῦ διδασκάλου των Μουσαίου.

6. Προάστεια Λεβησίου. Τά προάστεια Λεβησίου, κείμενα ἀπέναντι αύτοῦ καί εἰς πρόποδας 
βουνοῦ, εἶναι τά Τουρκοχώρια: ᾿Απόφορα ΒΑ, τοῦ ᾿Αγᾶ τό Χωριό Β, τό Πελέγκι ΒΔ. τό Κιελε-
μιθάρι Δ. καί τό ᾿Οβατζίκ Α. κληθέντος οὕτω ὡς δρυμότοπος, κείμενον εἰς τούς πρόποδας τοῦ 
᾿Αντικράγου εἰς ὡριαίαν ἀπόστασιν τοῦ Λεβησίου ἐν μέσῳ μικρᾶς εὐφόρου κοιλάδος. Ἕκαστον 
τῶν προαστείων εἶχε 50-100 σπίτια καί οἱ μέν ἄνδρες εἶναι γεωργοί καί μικροκτηνοτρόφοι, αἱ δέ 
γυναῖκες ταπητουργοί καί βοηθοί τῶν ἀνδρῶν εἰς τά ἔργα των. ᾿Από τοῦ ᾿Αγᾶ τό χωριό καί Πελέ-
γκι ἦγον ἡμιονικοί ὁδοί εἰς Μάκρην. Κατ’ ἀποστάσεις ἡμιώρους ὑπῆρχον μεγάλαι ὑδαταποθῆκαι 
(σάριζες) διά νά δροσίζουν τούς ὁδοιπόρους καί τά ζῶα. Δέν ἡδύνατο παρά τοῖς Τούρκοις καί τῷ 
Μωαμεθανικῷ κόσμῳ νά νοηθῇ διά λόγους θρησκευτικούς συγκοινωνία κρατική ἄνευ ποσίμου 
ὕδατος, θεωρουμένην ὡς τήν μεγαλυτέρα ἀγαθοεργόν πρᾶξιν. Αἱ σχέσεις Χριστιανῶν Λεβησίου 
καί Τούρκων προαστείων ἦσαν ἀγαθαί. Εἰς τούς γάμους ἀλληλοπροσεκαλοῦντο, προσφέροντες 
γαμήλια δῶρα καί συμμετέχοντες ἄνευ σημειωθείσης ποτέ παρεξηγήσεως ἤ ἐπεισοδείου, τῆς 
χαρᾶς καί διασκεδάσεων τῶν ἑορτῶν τοῦ γάμου. Πλήν τοῦτοι οἱ Λεβησιανοί Τοῦρκοι δέν ἦσαν 
τόσον φανατικοί ὅπως ἄλλων ἐπαρχιῶν, αἱ δέ διαφοραί καί παρεξηγήσεις ἤροντο διά συνεννοή-
σεως καί ἀμοιβαίων ὑποχωρήσεων ὡς τῆς ὑδροληψίας καί τῆς νομῆς τῶν χωραφιῶν τῶν Εὐκό-
λων.
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Εἰς τήν ἄλλην ὄψιν, ὅπου τό Λεβήσι, βουνοῦ ὑπῆρχον ὁρμίσκοι «᾿Αλίκυνδα», «Βαγί» εἰς οὗς, 
ἄν καί ἀπεῖχον τῆς πόλεως περί ὦραν ἐκολύμβων καθ’ ἡμέραν τά Λεβησανόπουλα ἀπό τῆς ἡμέ-
ρας τῆς ᾿Αναλήψεως μέχρι τῆς ῾Υψώσεως τοῦ Σταυροῦ. Διά τοῦτο οὐδείς Λεβησανός ὑπῆρχε μή 
γνωρίζων κολύμπι. Εἰς τούς ὁρμίσκους αὐτούς μετέβαινον οἱ κοπέλλες Λεβησίου και ἐλεύκαινον 
τά πανιά πού ὑφαίναν. ᾿Ανατολικῶς τοῦ Λεβησίου εὑρίσκονται τό Σύμπολον, μεταξύ δέ αὐτοῦ 
καί τοῦ ᾿Οβατζίκ, τό Πελτζεέζι, συνοικισμός περί τάς εἴκοσι οἰκογενείας κηπουρῶν, διακρινομέ-
νων διά τό φίλεργον, φιλόξενον, φιλόθρησκον καί φιλόπατρι. Τά προϊόντα τῶν κήπων, λαχανικά, 
ὁπωρικά καί πρό παντός ἑσπεριδοειδῆ, ἐπωλοῦντο εἰς τήν ἀγοράν Λεβησίου, τροφοδοτουμένου 
ἀπό τά περιβόλια Μάκρης καί Πέλτζεεζ. ῾Ο ὁρμίσκος προσβάλλεται συχνά ὑπό ρευμάτων καί 
διά τοῦτο, ὁσάκις κολυμβῶσιν οἱ μικροί, δένονται ὑπό σχοινίου, ἵνα μή παρασυρθῶσιν ὑπό τῶν 
κυμάτων. Εἰς τό Πελτζεέζ, Σύμπολον, τό νησί τοῦ Άη Νικόλα μετέβαινον τήν Καθαράν Δευτέ-
ραν πολλαί οἰκογένειαι ἐκ Λεβησίου, ὅπου συνεδύαζον τό γλέντι τῆς ἑορτῆς μέ διασκεδαστικάς 
ἐνασχολήσεις, νά πιάνουν ἀχινούς ἀπ’ τή θάλασσα, καβούρια, ἀχιβάδες, καί ἄλλα στρείδια, μέ 
λεμβοδρομίες, μέ ἀναβάσεις εἰς παρακείμενα ὡραῖα ἔξοχα τοπία. Παρετηρεῖτο μάλιστα εἰς τάς 
συναθροίσεις αὐτάς τό χωρίζον τούς ἀνωενορίτας ἀπό τούς κατωενορίτας ἐνδεικτικόν κατ’ἐμέ 
διαφόρου τοπικῆς προελεύσεως. Οἱ τῆς ᾿Επάνω ἐνορίας ἐπανηγύριζον εἰς Σύμπολον καί οἱ τῆς 
Κάτω εἰς τό νησί τοῦ ΄Αη Νικόλα.

Νοτιοδυτικῶς τοῦ Λεβησίου μετά τό Πελέγκι κεῖνται ἡ Καλάμια60 καί τό Τουρούν-Μαάρ (Νε-
ρατζοπηγές),61 συνοικισμοί Χριστιανικοί περί τάς δέκα πέντε οἰκογενειῶν κηπουρῶν, ἐνασχο-
λουμένων ἅμα εἰς τήν οἰκόσιτον κτηνοτροφίαν καί τήν ἁλιείαν. Εἰς ἀμφοτέρους τούς συνοικι-
σμούς παρεθέριζαν πολλαί οἰκογένειαι χάριν θαλασσίων λουτρῶν, τάς δέ Κυριακάς τοῦ θέρους 
ἐπεσκέπτοντο τά μέρη πολλοί Λεβησανομακρηνοί διά ἀναψυχήν καί ὁλιγοήμερον ἀνάπαυλαν. 
᾿Από τόν ὁρμίσκον Καλάμιας διενεργεῖτο ἡ συγκοινωνία τῶν ἐργαζομένων εἰς τά Τουρκοχώρια 
τῆς Ταλάμωνης Λεβησιανῶν καί τῶν ἐμπορευομένων εἰς Γκιοτζέκ, Γιουκσέκκομου, Ταλλιάνι. 
Ταρσανά κ.ά. ῾Η παραλία τοῦ ὁρμίσκου ἐκαλύπτετο εἰς ἀρκετόν βάθος ἀπό λεπτοτάτην ἄμμον, 
χρησιμοποιουμένην ὑπό τῶν πασχόντων ἀπό ρευματισμούς δι’ ἀμμόλουτρον. Παρ’ αὐτήν ἀνέ-
βλυζαν τά λεγόμενα πιοτά, λαμβανόμενα ὡς καθαρτικά.

Μεταξύ Πελεγκιοῦ καί Καλάμιας σώζονται πύργοι, οἵτινες ἐχρησιμοποιοῦντο κατά τούς χρό-
νους τῆς πειρατείας ὡς παρατηρητήρια. Πρός τόν αὐτόν σκοπόν ἐχρησιμοποιήθησαν καί ὑπό τοῦ 
᾿Ιβραχήμ πασᾶ τῆς Αἰγύπτου, ὅτε τῷ 1824 μετά τήν ναυμαχίαν τοῦ Γέροντα καί τόν διασκορπι-
σμόν τοῦ στόλου του παρά τό ῾Ηράκλειον Κρήτης κατέφυγεν εἰς τόν λιμένα του Μαρμαρίς (Φί-
σκου) Καρίας καί ἀνέμενε τήν συγκέντρωσιν τοῦ στόλου του. ᾿Από τούς πύργους παρετήρουν, 
μήπως ἔρχεται πρός καταδίωξίν του ὁ ῾Ελληνικός στόλος, ὅστις, ἄν τό ἔπραττε, δέν θά ἐπέτρεπε 
εἰς τόν ᾿Ιβραχήμ νά πατήσῃ τό πόδι του εἰς τήν Πελοπόννησον. ᾿Εν Μαρμαρᾶ ναυλοχῶν ὁ ᾿Ιβρα-
χήμ ἐτροφοδότησε τόν στόλον του μέ σιτηρά καί τρόφιμα ἐκ τῶν χωρίων τῆς Λυκίας διά τοῦ λι-
μένος τῆς Μάκρης. ̓ Από τότε χρονολογοῦνται τά αἰγυπτιακά νομίσματα 1/8 τῆς αἰγυπτικῆς λίρας 
-ρουπιέδες- μέ τούς ὁποίους στόλιζον τά μέτωπά των αἱ Λεβησιαναί γυναῖκες, πού ἐφοροῦσαν τά 
ὡραῖα καί ἐπιδεικτικά τσαλκιά-ἐπιμετώπιον κόσμημα.

7. Τοπωνύμια Λεβησίου. Τά διάφορα μέρη τῆς πόλεως καί τά ἐξοχικά αὐτῆς φέρουν ὀνόμα-
τα, τά ὁποῖα γλωσσολογικῶς ἄν εξετάσῃ τίς, θά δυνηθῇ πολλά σκοτεινά ἱστορικά σημεῖα νά 
διευκρινήσῃ. Τά τοπωνύμια ταῦτα εἶναι: Τ’᾿Αλαμά, τό Χάνιν, ἡ Στούμπους, τά Ξερά περιβό-
λια, τό Σταυρίν, ἡ Λάκκους, ἡ Χριστός, ἡ Σκυλλαρούδα, τά Παριανά, ἡ ῾Αγιά Παρασκευή, τό 

60 Αρχείο Κ.Μ.Σ., Μαρτυρία Αντ. και Παρ. Λουϊζος: «Η Καλάμια είναι παραλία που βρίσκεται ανατολικά του 
Πελεγκίου, ¾ με τα πόδια. Από το Λιβίσι και από τον κάμπο μια ώρα περίπου. Στο λιμανάκι αυτό οι Λιβισιανοί 
ψάρευαν και έκαμναν κάρβουνα από την πλούσια ξυλεία της γύρω περιοχής.»
61 Το σημερινό Τουρούντσμεγίρ (τουρκ. Turunçmeyir).
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Μικέλι, τό Χουριδάκιν, τ’ ᾿Αλίκυνδα, τά Σέμενα,62 ἡ ῾Αγιά Μορφονή, ἡ Πλακτουροῦ, οἱ Πέντε 
πέτρες, οἱ Τρεῖς πέτρες, τά Χαλάσματα, ἡ Κυρατσιά, τό Κυρατσίδιν, τοῦ Χριστοῦ τά Γυαλοῦ, τά 
Κουβανούτικα, ἡ ᾿Ανεμόμυλους, τό Ληκτρούδι, ἡ Παναγιά ἡ Πουριτοῦ, ἡ Κυλίστρα, ἡ Λια τοῦ 
Κυρ-Παληοῦ, τό Βουνάριν, ἡΚαμάρα, τά Κουνουσάτα, ἡ Βούρβουρη, ὁ Τεπέκ-κανάς, τ’ ̓ Απόφο-
ρα,63 ἡ Πηγή, τά Τρία καβάκια, ὁ ληκτρός τοῦ Χατζηαυγερινοῦ, ὁ Τζιμουάς, τό Κελεμιθάριν, τ’ 
Αύκουλα, ἡ Παναγιά τοῦ Χάσμπελιν, ἡ Καλάμια, ἡ Σούτα, τό Γιούμτουρνου, τοῦ ῾Αη Μιχάλη, τ’ 
᾿Ατζάλια, τό Πιρνάριν, τό Μυρσινίκιν, ἡ Κεραμιά,64 ἡ Παναγιά τῆς Περδικιάς,65 ἡ Καταρράκτη, 
ἡ Κυτρουμισού,66 τοῦ Κουΐ-Τσικούριν, ὁ Άη Στέφανος, τοῦ Μιχιά τό βουνό, ἡ Καραβουνίστρα, 
τ’ αη Νικολάκια, κ.ά. Τά ἀνωτέρω εἶναι ὀνομασίαι παρεφθαρμέναι παλαιῶν τοπίων, πλαγιῶν 
βουνῶν, πηγῶν, μικρῶν ἀγροικιῶν, ἀγροτικῶν συνοικισμῶν καί τῶν κωμῶν πού συνῴκισαν τήν 
Καρμυλησσόν. ῾Η ἐπιστημονική ἔρευνα τῶν ἐπωνύμων τούτων καί ἡ λεπτομερής ἐξέτασις τῶν 
ναῶν ἠδύνατο εἰς πολλά νά φέρῃ πορίσματα ὡς πρός τήν τέχνην, ἱστορίαν και πολιτισμόν τῆς 
πόλεως Καρμυλησσοῦ. Τά σημερινά Τουρκοχώρια, τά ὁποῖα ἐπεξετάθησαν κατά τήν βυζαντινήν 
περίοδον εἰς τήν κοιλάδα τῆς πόλεως. Περί τήν Καρμυλησσόν ὑπῆρχον πολλοί συνοικισμοί, ὧν 
εἰς τό Λεβήσιον, κατοικηθείς ἀπό τούς πρόσφυγας Λεβησσεῖς. Ὅταν δέ οἱ Τοῦρκοι κατέλαβον 
τήν Καρμυλησσόν, τό πλεῖστον τῶν Καρμυλησσέων ἐσφάγη, ὅσοι ἐξώμοσαν παρέμειναν εἰς τά 
σημερινά Τουρκοχώρια καί ὅσοι περιεσώθησαν ἀπό τήν σφαγήν καί τήν βίαιη ἀλλαξοπιστίαν 
ἀπεσύρθησαν εἰς τόν συνοικισμόν τῆς Καρμυλησσοῦ Λεβήσιον, ὁ ὁποῖος μικρόν κατά μικρόν 
ἐξελίχθη εἰς ἀκμάζουσα πόλιν. Ταῦτα οὐδένα γραπτόν σημεῖον ἤ ἡ παράδοσις ἀναφέρει, ἀλλ’ ἡ 
πιθανολογία στηρίζεται εἰς τάς σαρκοφάγους σωζομένας εἰς τά χωρία Πελέγκι, εἰς τάς ἀποκαλυ-
πτόμενας δι’ ἐκσκαφῶν ἀγροικίας καί εἰς τήν συνήθειαν τῶν κατακτητῶν Τούρκων νά κατοικοῦν 
εἰς τήν πόλιν καί πεδινά μέρη, εἰς δέ τά ὀρεινά νά προσφεύγωσιν οἱ περισωθέντες Χριστιανοί. ῾Η 
δέ τοπογραφική διερεύνησις δέν ἦτο πολύ εὔκολος ὡς ἐκ τῶν καταχώσεων, ἀπαγορεύσεως ὑπό 
τῶν Τουρκικῶν ἀρχῶν τῶν ἀνασκαφῶν καί ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν καί τῆς ἐλλείψεως γραπτῶν 
ἤ πατροπαραδότων πληροφοριῶν.

2. «᾿Από ποίους κατῳκήθη τό Λεβήσιον»

Τό Λεβήσιον ἦτο ὀρεινός συνοικισμός τῆς πόλεως Καρμυλησσοῦ, τόν ὁποῖον κατῴκησαν 
οἱ κάτοικοι τῆς λυκιακῆς πόλεως ᾿Ιδεβησσοῦ, φερομένης ὑπό τά ονόματα ᾿Ελεβησσού-Λεβη-
σού-Λιβησσού. Εἰς Λεβήσιον προσέφυγον οι περισωθέντες εκ τῶν Σελτζούκων Τούρκων Καρ-
μυλησσείς και όσοι των Λυκίων δέν ἐξώμοσαν. ᾿Επίσης πολλοί τῶν παραλίων και νησιδίων τῆς 
Λυκίας διά τόν φόβον τῶν πειρατῶν καί κατά τό 1522 ὅσοι τῶν Μακρηνῶν διέφυγον τήν σφαγήν 

62 Σέμενες. Αρχείο Κ.Μ.Σ., Μαρτυρία Αντ. Τζιζής, 1956,: «Φεύγοντας από το Σταυρί με κατεύθυνση νοτιοα-
νατολική φτάνεις, μετά μισή ώρα, στη θέση Σέμενες. Στη θέση αυτή υπάρχει σάρουντζα. Η γύρω περιοχή είναι 
βοσκοτόπια και υπάρχουν και μικροχωραφάκια.» 
63 Απόφορα, Αρχείο Κ.Μ.Σ., Μαρτυρία Αντ. Τζιζής, 1956: «Φεύγουμε από το Λιβίσι με κατεύθυνση πάντοτε 
ανατολική και φτάνουμε στη θέση Πόφορα, είναι ένα πλάτωμα κατά το πλείστον πευκόφυτο. Στη θέση αυτή βρι-
σκόταν το τούρκικο νεκροταφείο (τα μεζαρλίκια). Η τοποθεσία αυτή βρισκόταν έξω από το Λιβίσι, από το οποίο 
χωριζόταν με την κοίτη του χειμάρρου του βατζικιού. Μετά τη θέση Πόφορα ήταν το τούρκικο χωριό Πόφορα.»
64 Κεραμιά (Νότια Λιβισιού). Αρχείο Κ.Μ.Σ., Μαρτυρία Αντ. και Παρ. Λουίζος, Γ.Ηλιάδης: «Σε μισή ώρα από 
τα Σούβλα είναι η παραλία Κεραμιά, ωραία αμμουδιά. Απέναντι φαίνεται του Άη Νικόλα το νησί.»
65 Περτικιά. Αρχείο Κ.Μ.Σ., Μαρτυρία Αντ. και Παρ. Λουϊζος: «Πριν από την Κυλίστρα είναι η παραλία της 
Περτικιάς. Στην παραλία είναι το εκκλησάκι της Παναγίας της Περτικιάς. Γύρω από το εκκλησάκι υπάρχουν 
2-3 κελιά. Έχει ένα μικρό αυλόγυρο. Μετά είναι ο Καθαράκτης, Κίμπρα, Κοζαάτσι, Φαρέλια. Η έκταση αυτή 
λέγεται Κούμπουρλου. Εδώ υπάρχει λουρίδα γης που χωρίζει τη θάλασσα, κι έτσι από το ένα μέρος της λουρίδας 
είναι η ανοικτή θάλασσα κι από το άλλο μέρος θάλασσα που λιμνάζει Ölü Deniz (νεκρή θάλασσα).»
66 Κιτριμισού. Αρχείο Κ.Μ.Σ., Μαρτυρία Παύλος Μπουτάρης, Αντώνης Καμπούρης, Μάρτιος 1965:«Η Κιτρι-
μισού είναι τρεις ώρες περίπου απόσταση, με τα πόδια, από το Λιβίσι, μάλλον προς νοτιοανατολική κατεύθυν-
ση.»
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τοῦ Σουλτάνου Σουλεϊμάν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς, ἀποσπάσαντος τήν Μάκρην ἀπό τούς ῾Ιππότας 
τῆς Ρόδου. ᾿Εκ Λυκίων κυρίως συνεκροτήθη ἡ κωμόπολις Λεβήσιον καί πρό παντός ἐκ τῶν περι-
σωθέντων κατοίκων Καρμυλησσοῦ καί Μάκρης. ᾿Ενισχύουν τήν ἐκδοχήν ταύτην οἱ σχέσεις τῶν 
Λεβησανῶν μέ ὅλα τά χωρία τῆς Λυκίας καί αἱ ἐργασίαι αὐτῶν καθ’ ὅλην τήν ὕπαιθρον χρονολο-
γούμεναι πολύ πρό τῆς ᾿Επαναστάσεως. Οὔτω ἐδιδάχθησαν οἱ ἀπόγονοι ἀπό τοὺς γονεῖς των νά 
μεταβαίνουν εἰς τούς τόπους τῆς καταγωγῆς των καί νά ἐνασκοῦν τήν τέχνη των. 

Εἰς Λεβήσιον κατέφυγον κατά διαφόρους ἐποχάς προεπαναστατικάς Πελοποννήσιοι, φεύ-
γοντες τάς διώξεις τῶν Τούρκων ἤ φυγοδικοῦντες. ῾Η μεγαλυτέρα προσφυγή Πελοποννησίων 
ἐσημειώθη κατά τήν ἐπανάστασιν τῶν ᾿Ορλώφ,67 ὁπότε ἡ ῾Υψηλή Πύλη διά νά καταστείλῃ τήν 
ἐπανάστασιν ἀπέστειλε σμήνη Τουρκαλβανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπί μίαν δεκαετίαν 1769-1779 ὑπῆρξαν 
ἡ μάστιξ τῶν Χριστιανῶν. Αἱ δηώσεις τῶν ᾿Αλβανῶν ἐν Πελοποννήσῳ ἦσαν τόσον καταστρεπτι-
καί, ὥστε μέγα μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ἡναγκάσθη νά ἐγκαταλείψῃ τό πάτριον ἔδαφος, 
τόν κατακαϋμένον Μωριάν καί νά ἐγκατασταθῆ εἰς Μικράν ᾿Ασίαν, νήσους τοῦ Αἰγαίου καί 
᾿Ιονίου πελάγους καί εἰς Λεβήσιον. Τήν ἐκ τῆς Πελοποννήσου καταγωγήν των διετήρησαν οἱ 
Λεβησανοί εἰς τά ἐπώνυμά των -Καλαβρέζος, Πατρηνός, Κορωναίος, Πύργιος, ᾿Ανδριτσιανός- 
αἱ δέ οἰκογένειαι Σπανοῦ, ᾿Αναγνωστοπούλου, Σαράφη ἕλκουν τό γένος ἐκ τοῦ Μωρηᾶ. Καί ἡ 
συνοικία Βούρβουρη, ᾿Ανατολικόν τμῆμα τῆς ᾿Αντιφατιᾶς, ἔλαβε τό ὅνομα ἐκ τῶν φυγάδων Πε-
λοποννησίων κατά τήν ἐπανάστασιν ᾿Ορλώφ, τοῦ χωρίου Βούρβουρα τῆς ἐπαρχίας Κυνουρίας 
τοῦ νομοῦ ᾿Αρκαδίας, κειμένου εἰς τήν κλιτύν λόφου παρά τόν Πάρνωνα.

Ἔλαβον δέ οἱ ἄποικοι τό παρωνύμιον ᾿Αντιφάτηδες ἀπό τό ὄνομα τοῦ ᾿Αντιφάτου, βασιλέως 
Λαιστρυγόνων, ἀγρίων ἀνθρωποφάγων γιγάντων κατά τούς χρόνους τῶν περιπετειῶν τοῦ ̓ Οδυσ-
σέως, χαρακτηριστικόν του κατωτέρου πολιτισμοῦ τῶν μέχρι βαρβαρότητος καί τοῦ μορφωτικοῦ 
ἐπιπέδου τῶν Λεβισιανῶν, οἱ ὁποῖοι μετεχειρίζοντο τά κατάλληλα ἀρχαϊκά ὀνόματα εἰς τούς ἐπι-
τυχεῖς χαρακτηρισμούς των. ᾿Εκτός ἄν θεωρηθῇ ὡς ἀπήχησις τοῦ ὀνόματος ᾿Αντιφάτου, υἱοῦ 
τοῦ Σαρπηδόνος τοῦ Λυκίου, ἥρωος τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου θεοποιηθέντος. ῾Ο συνοικισμός οὖτος 
ἀνενέωσε τούς δεσμούς πού συνήνωσεν τήν ἀρχαίαν πόλιν με τούς Πελασγούς τῆς ᾿Αρκαδίας. 

Εἰς Λεβήσι κατῴκησαν καί νησιῶτες τοῦ Αἰγαίου ἰδία Ρόδου, Σύμης ὡς τό ἐπώνυμον δεικνύ-
ει: Κουλουριώτης, Τηνιακός, Ροδίτης, Συμιακός. ᾿Εκ Ρόδου εἶχον τήν προέλευσιν αἱ οἰκογένειαι 
Κρεμμυδᾶ, ᾿Αγγελίδη, Μαρατσίνου, Μαστροβασίλη, κ.ά, ἐκ τῆς Σύμης δέ αἱ οἰκογένειαι Σιτέ, 
Καρανίκη κ.ά. Κατά τά μέσα του 18ου αιώνος κατέφυγον εἰς Λεβήσιον περί τούς πεντήκοντα ᾿Αρ-
μένιοι φεύγοντες τάς ἀπηνεῖς κατ΄αὐτῶν διώξεις τῶν Τούρκων καί Κούρδων. Ὅλοι οἱ πρόσφυγες 
᾿Αρμένιοι ὄπως οἱ Τουραπῆς, Βαζάνας, Καμλάκης, Τσακυργιάννης ἐξελληνίσθησαν λαβόντες γυ-
ναῖκας Λεβησιανάς, ἄριστον μέσον ἀφομοιώσεως. Διηγοῦνται μάλιστα ὅτι αἱ Λεβησιαναί ἠρνοῦ-
ντο νά ἔλθουν εἰς γάμον μέ ᾿Αρμενίους καί τότε ἔστερξαν ὅταν προσῆλθον εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν, 
μάθημα διδακτικώτατον διά πολλάς τῆς ἐποχῆς μας. 

Κατέφυγον ἔτι εἰς Λεβήσι πρό τοῦ ᾿Αλῆ πασᾶ καί κατά τήν ἐποχήν του ᾿Ηπειρῶται, φεύγο-
ντες τάς πιέσεις τῶν Τουρκαλβανῶν. Οὗτοι κατῴκησαν ἐπίσης εἰς τήν συνοικίαν τοῦ Λεβησίου 
«Βούρβουρην» καί προσωνομάζοντο ὑπό τῶν ἐντοπίων «᾿Αντιφάτηδες», διότι δέν εἶχον σχέσεις 
πολλάς μέ αὐτούς καί δέν ἤρχοντο εἰς ἐπιγαμίαν. ᾿Εκ τῶν καταφυγόντων εἰς Λεβήσι ἦτο καί 
μέλος τῆς γνωστῆς ᾿Ηπειρωτικῆς οἰκογενείας ᾿Αφάρα. Οἱ αὐτάδελφοι Νεκτάριος καί Θεοφάνης 
᾿Αφάραδες ἔκτισαν ἐν τῇ νησίδι τῶν ᾿Ιωαννίνων τό μονύδριον τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου, ἐν ἐκ τῶν 

67 Μετά την αποτυχημένη απανάσταση των Ελλήνων το 1772, γνωστή και ως Ορλωφικά, από το όνομα των 
υποκινητών της, των Ρώσων αδελφών Ορλώφ, σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Πελοποννήσου μετανά-
στευσε στη Μικρά Ασία, στα νησιά του Αν. Αιγαίου, στην περιοχή Σμύρνης και Αϊδινίου αλλά και στα βόρεια 
παράλια της Μαύρης Θάλασσας.
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ἐξ σωζομένων μέχρι σήμερον μοναστηρίων. Μέλος τῆς οἰκογενείας ᾿Αφάρα, φεῦγον τάς διώξεις 
τῶν ᾿Αλβανῶν κατέφυγεν εις Λεβήσι συναποκομίζον ως άλλος Αἰνείας ὡραίας τέχνης εἰκόνα 
τοῦ ῾Αγ. Παντελεήμονος. Ταύτην ἐτίμων πανδήμως οἱ Λεβησιανοί καί τήν ἔφερον ἐπί τῆς κλίνης 
κατά τάς ἀσθενείας των. ᾿Από τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς ῾Αγ. Παντελεήμονος τῇ 27η ᾿Ιουλίου, ἡ 
εἰκών ἐτοποθετεῖτο εἰς τόν ναόν τῶν Ταξιαρχῶν πρός προσκύνημα. Μετά τήν θείαν λειτουργίαν 
τό ἐκκλησίασμα προέπεμπε τήν εἰκόνα ἀπό τήν ἐκκλησίαν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κατόχου, ἐν ἧ ἐψάλ-
λετο παράκλησις καί προσεφέρετο ἀρτοκλασία. Τήν εἰκόνα κατεῖχε θῆλυ μέλος τῆς οἰκογενείας 
᾿Αφάρα, ὁ δέ υἱός κατῴκησεν εἰς τήν γειτονική νησῖδα «Ταρσανᾶς», πρωτοστατήσας εἰς κάθε 
κοινοτικήν κίνησιν τοῦ νησιοῦ. Οἱ ἐξ ᾿Ηπείρου ἄποικοι ἦσαν κτίσται, γανωταί, φουρνάρηδες, 
ἐπαγγέλματα συνήθη τῶν ἀνά τό Πανελλήνιον ἐγκατεσπαρμένων ᾿Ηπειρωτῶν, τά ὁποῖα διετή-
ρουν οἱ ἀπόγονοι μέχρι τῶν τελευταίων ἡμερῶν καθώς καί τά ἔθιμα τῆς πατρίδος των, τήν ζηλευ-
τήν ὁμόνοιαν, τήν παραδειγματικήν ἀλληλεγγύην και ἀλληλοϋποστήριξιν. Παρά τάς ἀρετάς των 
οἱ ̓ Αντιφάτηδες Λεβησιανοί δέν ἤθελον νά μάθουν τά παιδιά των γράμματα, τήν δ’ ἀφιλομουσίαν 
των ταύτην ἐσατύρισεν ὁ ἀοίδιμος διδάσκαλος Μιχαήλ Μουσαῖος εἰς τήν κωμωδίαν του «οἱ 
᾿Αντιφάτηδες»,68 ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τήν ᾿Εθνικήν Βιβλιοθήκην. Οἱ ᾿Αντιφάτηδες δέν παρέ-
μειναν ἀβέλτεροι, ὡς τούς παρέστησεν ὁ μακαρίτης Μουσαῖος. ᾿Ήρχισαν μετά το 1897, ὁπότε 
ἐθίγη ἡ ἐθνική των φιλοτιμία μέ τήν ῾Ελληνικήν ἦτταν να στέλλουν τά παιδιά των εἰς τά σχολεῖα 
καί νά ἐξελιχθοῦν εἰς πρωτίστους φίλους του. Εἰς τοῦτο συνέβαλον οἱ διδάσκαλοι καί ἐν πολλοῖς 
οἱ καλοί γέροντες Κωνσταντῖνος Γεωργᾶς καί Εμ. Φακῆς, εἰς τούς ὁποίους οἱ ᾿Αντιφάτηδες ἔτρε-
φον σεβασμόν καί ὑπακοήν ἀπεριόριστον. 

᾿Εκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι περισσότερον ἐπέδρασαν εἰς τό Λεβήσι καί ἔθεσαν τήν σφραγῖδα 
των μέ τήν προσωδίαν, λεξιλόγιον, ἤθη καί ἔθιμα, ρυθμόν οἰκιῶν, τρόπον ἀμφιέσεως, εἶναι οἱ 
Κύπριοι. ᾿Από τήν ἐποχήν τοῦ Εὐαγόρου χρονολογοῦνται αἱ σχέσεις Λυκίων καί Κυπρίων καί 
ἡ προσφυγή πολλῶν τούτων διά τόν φόβον τῶν Περσῶν εἰς τήν περιφέρειαν Τελμησσοῦ, ἔνθα 
τό Λεβήσιον. ᾿Από τούς χρόνους τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἔχομεν ἱστορικάς ἀποδείξεις τοῦ 
Ρωμαίου Πλινίου 23 μ.Χ. διά τάς σχέσεις Κύπρου καί τῆς περιφερείας Τελμησσοῦ, ἥτις ἀπῴκισε 
τήν Λεμησσόν δώσασα εἰς αὐτήν τό ὀνομά της Ν. Τελμησσός. Εἰς τήν βυζαντινήν περίοδον καί 
τήν ᾿Αραβικήν κατάκτησιν τῆς νήσου, πλῆθος προσφύγων Κυπρίων συνέρρευσαν εἰς Λυκίαν. 
Μεγαλυτέρα ὅμως προσφυγή Κυπρίων ἐγένετο κατά τούς χρόνους Λουζινιάν καί τῆς Τουρκικής 
κατακτήσεως τῆς Μεγαλονήσου. Πολλοί τῶν Κυπρίων ἔφυγον ἐκ τῆς πατρίδος των, ὅτε κατά 
τήν Γ΄ Σταυροφορίαν τῷ 1191 ὁ Ριχάρδος Λεοντόθυμος69 προσορμισθείς ἐν κακῇ καταστάσει 
ἕνεκα τρικυμίας εἰς Λεμησσόν καί νικήσας τόν ἐξ ἀποστασίας κυρίαρχον τῆς Κύπρου ἡγεμονί-
δην ᾿Ισαάκιον τόν Κομνηνόν ἐπεδόθη εἰς σφαγᾶς καί λεηλασίας. ῾Ο Ριχάρδος τό ἐπόμενον ἔτος 
ἀντήλλαξε τήν νῆσον ἀντί τοῦ βασιλείου τῆς ̔ Ιερουσαλήμ μέ τόν Γουΐδον Λουζινιάν, ὑποχρεωθέ-
ντα νά ἐξαγοράσῃ τήν νῆσον ἀπό τούς κατέχοντας αὐτήν Ναΐτας.70 Τήν Κύπρον διήρεσεν εἰς 350 
τιμάρια καί διένειμεν εἰς διαφόρους Φράγκους φεουδάρχας, οἵτινες καταπιέζοντες τούς Κυπρίους 
ἠνάγκασαν πλείστους αὐτῶν πρός ἐκπατρισμόν, μειωθέντος κατά πολύ τοῦ πληθυσμοῦ της. Πρό 
παντός τῷ 1232 οἱ Λεμησσεῖς, φεύγοντες τούς φοβερούς διωγμούς τοῦ ᾿Ερρίκου Λουζινιάν ἐζή-

68 «Μιχαήλ Ι. Μουσαίος, Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου», Εισαγωγή Βάλτερ Πούχνερ, Δελτίο Κέντρου Μι-
κρασιατικών Σπουδών, τόμος Ε΄, σσ. 275-359, Αθήνα 1984-1985. Ο Μουσαίος γράφει αυτό το θεατρικό έργο 
για να «διδάξει» τις ιδέες του για τη γλώσσα. Με έντονο διδακτισμό νουθετεί τους συμπατριώτες του καυτη-
ριάζοντας τα ελαττώματά τους και την απαιδευσία τους. Το έργο είναι γραμμένο στη γλώσσα που καταδικάζει ο 
Μουσαίος, βρίθει από τουρκικές παροιμίες και εκφράσεις, με στόχο την διακωμώδησή της. 
69 Ριχάρδος Λεοντόθυμος ή Λεοντόκαρδος (1157-1199). Βασιλιάς της Αγγλίας.
70 Ναΐτες ή Ιππότες του Ναού, γνωστοί και ως φτωχοί συστρατιώτες του Χριστού και του Ναού του Σολομώ-
ντα, είναι ένα διεθνές, τεκτονικό τάγμα που ιδρύθηκε το 1119 στα Ιεροσόλυμα. 
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τησαν ἔξω τῆς Κύπρου τήν σωτηρίαν των. ᾿Ακολουθήσαντες πολλοί τήν γνωστήν εἰς Κυπρίους 
ὁδόν προσέφυγον εἰς τήν περιφέρειαν Τελμησσού, ὅπου τό Λεβήσιον, εἰς ὅ πιθανώς νά έδωσαν τό 
ὄνομα τῆς πατρίδος των Λεμησσός-Λεβησσός-Λεβήσιον. Εἰς Λεβήσιον ἀναμφιβόλως κατέφυγον 
Κύπριοι κατά τόν ΙΗ΄αιώνα, ὅτε λιμός ἔπληττε τήν νῆσον συνεπεία ἀνομβρίας, οἱ δέ κάτοικοι τῆς 
Κύπρου ἠναγκάζοντο εἰς ἐκπατρισμόν, ζητοῦντες διέξοδον καί σωτηρίαν εἰς τά παράλια τῆς νο-
τίου Μικρασίας, ὅπου ἵδρυσαν κώμας καί πολίχνας Κυπρίων ἀποίκων. Διά τοῦτο ἡ προσῳδία, τά 
ἤθη καί ἔθιμα Λεβισίου φωνάζουν Κυπριακήν προέλευσιν, τούς δέ Λεβησιανούς ἀπό τήν προφο-
ράν ἐκλαμβάνουν Κυπρίους. Τοῦτο ἐπί πλέον μαρτυρεῖ τήν ἐπί αἰῶνας ἐπικοινωνίαν Κύπρου καί 
Τελμησσοῦ καί τήν ἐκ Κύπρου ἐν πολλοῖς προέλευσιν τῶν Λεβησανο-Μακρηνῶν, ὅπως αἱ σύγ-
χρονοι οικογένειαι Γεωργαλλίδου, Πασχαλίδου, Λαζαρίδου, Κυπριανού, Κριεζή, Καλαφάτη κ.ά..

Καί ἐκ Κρήτης προσέφυγον εἰς Λεβήσιν κατά τάς ἐξεγέρσεις τῶν Κρητῶν κατά τῶν ᾿Ενετῶν 
καί Τούρκων πρό παντός ἐκ Σητείας, τῆς ὁποίας πολλά ἤθη, τραγούδια τοῦ ᾿Ερωτοκρίτου καί χο-
ροί προσομοιάζουν μέ τά Λεβησιανά. Τό Λεβήσι ἐδέχθη ὡς φαίνεται καί ἀπό τήν Προποντίδα καί 
Βόσπορον κατοίκους, ὅπως εἶναι αἱ οἰκογένειαι Ακ Βασίλη, Χατζηπαυλῆ, Χατζηδουλῆ, Καραγε-
ώργη, κ.ά. κατά τήν περίοδον τῆς πολιορκίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. ῾Ο Μωάμεθ διά λόγους 
οἰκονομικούς ἠνάγκασε τούς κατοίκους τῆς πολιορκημένης πόλεως νά ζητήσουν διέξοδον εἰς τό 
ἐσωτερικόν τῆς Μικρασίας καί τά δυτικά παράλιά της. ̓ Επειδή δέ ἠρημώθησαν κατοίκων αἱ παρά 
τό Βυζάντιον περιοχαί καί ἡ τῶν τῆς Προποντίδος ἠναγκάσθη ὁ Σουλτάνος νά κατοικήσῃ αὐτάς 
διά μετακινήσεως τῶν πληθυσμῶν ἐκ τῶν Δωδεκανήσων καί τινῶν ἐκ τῆς νοτιοδυτικῆς Μικρασί-
ας, ὅπως ἀναφέρει ὁ περί τό 1500 ἁκμάσας Τοῦρκος συγγραφεῦς Πιρί-Ρέις.71 Καί ἀπό τήν νῆσον 
Πάρον τῶν Κυκλάδων κατῴκησαν τό Λεβήσι εἰς τήν τοποθεσίαν Παριανά. 

Οἱ Λεβησιανοί ὠλιγόστευσαν ἀπό τάς ἑκάστοτε ἐπιδημίας καί τούς ἐκτοπισμούς πού ὑφίστα-
ντο κατά τούς ρωσσοτουρκικούς πολέμους καί κατά τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν ἀλλά ἐκπλη-
ροῦντο τά κενά ἀπό τούς ἐποίκους. Πολλάκις ἐξωρίσθησαν εἰς τό ἐσωτερικόν, ὅπου ἐτύγχανον 
προστασίας ἀπό τούς ἐξωμότας συγγενεῖς των. ῎Ήκουσα Λεβησανάς γραῖας νά μοί διηγῶνται, 
ὅτι κατά τήν ῾Ελληνικήν ἐπανάστασιν ἐφιλοξενήθησαν ἀπό συγγενεῖς των ἐξισλαμισθέντας εἰς 
᾿Οβατζίκ καί ἄλλα Τουρκοχώρια τῆς ὑπαίθρου. Γνωρίζω ἐπίσης οἰκογενείας Λεβησανάς νά δι-
αμοιράζωνται ἀπό τρίτης καί τετάρτης γενεᾶς, Χριστιανοί μετά Τουρκισσῶν τά προϊόντα ἐλαι-
ῶν, ἀμυγδάλων, μηλοκοκκοδιῶν, χαρουπιῶν, κ.ά. εὑρισκομένων εἰς κτήματα τουρκικά. Τοῦτο τί 
ἄλλο διεκνύει ἤ ὅτι αἱ Τούρκισσαι ἦσαν ἀπόγονοι ἐξωμοτίδων καί ἐλάμβανον ἀπό μητρός εἰς θυ-
γατέρα τήν σύστασιν νά σέβωνται τά κληρονομικά δικαιώματα τῶν συγγενῶν τῶν Χριστιανῶν;

3. Πόθεν τό ὄνομα Λεβήσιον

῾Η πόλις ἐκαλεῖτο προχριστιανικῶς Καρμυλησσός, φέρουσα τό ὄνομα ἀπό τῶν Πελασγικῶν 
χρόνων καί ἀποτελεσθεῖσα ἐκ πολλῶν ἀγροτικῶν συνοικισμῶν. Πότε ἀκριβῶς καί διατί ἐκλήθη 
Λεβήσιον παραμένει ἄγνωστον. Οὐδεμία γραπτή μαρτυρία ὑπάρχει ἤ ἐνεπίγραφος πλάξ εὐρέθη, 
φέρουσα τό νέον της ὄνομα. ᾿Επί πλέον μένει ἀνεξακρίβωτον εἰς ποίαν ἐποχήν ἐδόθη τό ὄνομα 
Λεβήσιον. Διά τοῦτο ἄλλος ἂλλην γνώμην ἐξήνεγκεν ἐκ τῶν ἡμετέρων ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐτυμο-
λογίαν καί τήν γραφήν τῆς λέξεως: Λεβήσιον. Ἴσως νεώτεραι ἀποκαλύψεις ρίψουν φῶς εἰς τό 
ζήτημα τοῦτο. ᾿Επί τοῦ παρόντος ἔχομεν διαφοράν γνωμῶν ἐπί τῆς ὀνομασίας καί τῆς γραφῆς 
τῆς λέξεως, αἱ ὁποῖαι στηρίζονται εἰς πιθανολογίας καί οὐχί εἰς ἀσφαλῆ δεδομένα. Καί ἐν πρώ-
τοις προτάσσομεν τήν γνώμην τοῦ ἀοιδίμου διδασκάλου Μιχ. Μουσαίου, ὑποστηρίξαντος ὅτι τό 

71 Αχμέτ Μουχιντίν Πιρί (Ahmed Muhiddin Piri) γνωστός ως Πίρι Ρέις (Piri Reis) (Καλλίπολη, 1465/70 - 1553) 
διάσημος Οθωμανός ναύαρχος, πλοηγός και χαρτογράφος.
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ὄνομα τῆς πόλεως Λειβήσιον προῆλθεν ἐκ τῆς λέξεως λειβάδιον, εἰς ὅ ἔβοσκον οἱ νομάδες βόας, 
ἵππους, καμήλους.

Κατά τόν ἰατροφιλόσοφον Κωνσταντίνον Λαμέραν ἡ λέξις Λυβήσιον εἶναι παραφθορά τοῦ 
ὀνόματος Καρμυλησσός κατ’ ἀποκοπήν τῆς ἀρκτικῆς συλλαβῆς, καί ἀναμετάθεσιν τῶν συμφώ-
νων δευτέρας καί τρίτης συλλαβῆς: Καρμυλησσός-Μυλησσός-Λυμησσός-Λυβησσός καί ὑποκο-
ριστικόν Λυβήσιον. Μέ τήν γραφήν αὐτήν ἀπαντᾶται εἰς Πατριαρχικά πιττάκια ὑπό χρονολογίαν 
1316 καί 1646, εἰς ἅ ἀναφέρεται τό Λυβήσιον ὡς ἕδρα ᾿Επισκοπῆς. Τά πιττάκια διαπιστώνουν, 
ὅτι τό Λυβήσιον ἔφερε τό ὄνομα τοῦτο πρό τοῦ ΙΔ΄αἰῶνος καί ἦτο κέντρον ἑλληνικόν ἀξιόλογον, 
ὥστε νά καταστῇ ἕδρα ἐπισκόπου.

῾Ο διαπρεπής φιλόλογος καί νομικός κ. Νίκος Χρυσαφίνης γράφει τήν λέξιν οὔτω: Λιβισίον, 
ὁ δέ ᾿Ιωσήφ Χαριτωνίδης, γυμνασιάρχης εἰς τήν μονογραφίαν του «Περί Λιβυσσιακῆς διαλέ-
κτου»,72 Λιβύσσιον ἐκ τῆς πόλεως Λιβύσσης τῆς Βιθυνίας φαίνεται. Οἱ ἀνωτέρω συμφωνοῦν εἰς 
τήν ὀνομασίαν καί διαφωνοῦν εἰς τήν γραφήν: Λειβήσιον, Λυβήσιον, Λιβίσιον, Λιβύσσιον.

῾Ο ἀείμνηστος ἐθνομάρτυς διδάσκαλος Κυριακός Τσακκίρης τό ὀνομάζει Λεβήσιον ἐκ τοῦ 
λέβης-λεβήτιον-λεβήσιον, καθώς ἡ πόλις εἶναι ὡς λέβης με λαβάς τόν ᾿Αντίκραγον καί τό ἀπένα-
ντι βουνό τῶν Εὐκόλων. ᾿Επίσης ὁ ἀδελφός τοῦ προηγουμένου ἀείμνηστος γυμνασιάρχης Γεώρ. 
Τσακκίρης οὕτῳ καλεῖ τό Λεβίσιον ἐκ τοῦ πρώτου Τούρκου φεουδάρχου τῆς κοιλάδος Λεβίς ἀγᾶ, 
ἐξ’ οὗ ἔλαβον τήν κλήσιν, τό μέν χωριό-ὅπου τά κονάκια του-τοῦ ᾿Αγᾶ τό χωριό, ἡ δέ περιοχή τό 
ὅνομα τοῦ Λεβίς.

Κατ’ ἐμήν γνώμην ἡ προέλευσις τῆς ὀνομασίας δέον νά ἀποδοθῆ εἰς τούς ἐποίκους, τούς 
ὁποίους ἐδέχετο ἡ πόλις διά τό ἀσφαλές τῆς θέσεως καί τήν ἀραίωσιν τοῦ πληθυσμοῦ. Συνήθως 
αἱ πόλεις λαμβάνουν τό ὄνομα τῶν ἐποίκων, ὡς σήμερον οἱ πρόσφυγες ἔδωκαν τὸ ὄνομα τῆς 
πατρίδος των εἰς τούς ἐποικισθέντας ὑπ’ αὐτῶν συνοικισμούς. Οὑτω καί τό Λεβήσιον δεχθέν 
εἰς διαφόρους ἐποχάς ἐξ ἄλλων πόλεων φυγάδας ἔλαβεν εἰς μίαν ἐξ αὐτῶν τό ὄνομα τῆς πόλεως 
τῶν ἐποίκων της. Αἱ ἀνάδοχοι πόλεις εἶναι: 1.῾Η Λεμησός τῆς Κύπρου, ἧς οἱ κάτοικοι φεύγοντες 
τάς ἀπηνεῖς διώξεις τοῦ ᾿Ερρίκου Λουζινιάν κατέφυγον τῷ 1232 πρός σωτηρίαν εἰς Λεβήσιον 
(Λεμησός-Λεβησός-Λεβήσιον) 2. ἡ Λέβεδος, μία τῆς ᾿Ιωνικῆς Δωδεκαπόλεως ἐχούσης φιλικάς 
σχέσεις μέ τούς Λυκίους, ἧς οἱ κάτοικοι διωχθέντες ὑπό τῶν Ρωμαίων, εὗρον ἀσφαλέστατον 
καταφύγιον τήν γνωστήν καί φιλικήν χώραν, εἰς ἧν ἔδωκαν καί τό ὄνομα τῆς πατρίδος των: 
λέβεδος-λέβεσος-λεβήσιον. 3. ῾Η πόλις τῆς Λυκίας ᾿Ιδεβησσός, φερομένη καί ὑπό τά ὀνόματα 
Λεβησσός-Λιβησσός, ἧς οἱ κάτοικοι, ὅπως ἀσφαλισθῶσιν ἀπό τά ληστρικά στίφη, τούς νομάδας 
Σελτζούκους Τούρκους, κατέφυγον εἰς Λεβήσιον πρός ἀσφαλεστέραν διαμονήν καί ἀπετέλεσαν 
ἴδιον συνοικισμόν, εἰς ὅν ἔδωκαν, καθώς εἴπομεν, τό ὄνομα τῆς πατρίδος των. Κατά τήν τρίτην 
εκδοχήν δικαιολογούνται αἱ διάφοροι γραφαί καί ονομασίαι: Λεβήσιον-Λεβίσιον-Λιβήσιον-Λι-
βίσιον καί μέ δύο σίγμα, διότι ἡ κατάληξις -ησσος ἀπαντᾶται καί -ισσος μέ ἑν σ. Προτιμῶ τήν 
ὀνομασίαν Λεβήσιον, διότι ὁ λαός οὕτῳ τό καλεῖ, ὡς καί οἱ Τοῦρκοι «λεβίς καριεσιντέν» καί οἱ 
γείτονες Καστελλορίζιοι εἰς τό δίστιχόν των:

᾿Από τό Καστελλόριζο φαίνεται τό Λεβήσι
Φαίνεται καί ἡ κοπελιά πού πάει νά γεμίση

72 Ιωσήφ Χαριτωνίδης, Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου υπό Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδου, διευθυντού της εν Σουρ-
μένοις Κεντρικής Ελληνικής Σχολής, Τραπεζούντα 1911.
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Τό δ᾿ ἔθνικόν ὅνομα Λεβησεύς κατά τό Τελμησσεύς-Λεβεδεύς-Λεμησεύς- καί εἰς τήν κοινήν 
μας γλῶσσαν Λεβησιανός. Τοῦτο ἰκανοποιεῖ τό γλωσσικόν αἴσθημα τοῦ λαοῦ, διότι τά ἐθνικά 
λαϊκά ὀνόματα εἶναι εὐφωνότερα και εὐηχότερα τῶν τῆς λογίας, ὅπως τά ἐθνικά Λεβησανός, 
Μακρηνός εἶναι προτιμότερα ἀπό τά αὐτοσχέδια Λιβυσσιακός, Μακραίος. 

4. ῾Η λαϊκή τέχνη

῾Η λαϊκή τέχνη εἶναι ὁ καθρέφτης, ὅπου καθρεπτίζεται ἡ ψυχή, ἡ νοοτροπία, αἱ ξενικαί ἐπι-
δράσεις καί ὁ πολιτισμός ἑνός λαοῦ. Τά δ’ ἔργα της, φυσικά δημιουργήματα φωνάζουν τήν συνέ-
χειαν καί τό ἀδιάσπαστον τῆς ψυχῆς μας. ῞Όπως δέ αἱ παραδόσεις, τά τραγούδια, καί ἡ γλῶσσα 
τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ μας ἀποκαλύπτουν τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον οὗτος σκέπτεται καί αἰσθάνε-
ται, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἀντικρύζει καί νοιώθει τήν ζωήν, οὕτω τά δημιουργήματα τῆς τέχνης 
φέρουν τήν σφραγῖδα τῆς ψυχικῆς του διαθέσεως καί ζωῆς καί φανερώνουν τήν ψυχοσύνθεσιν 
καί τόν βαθμόν τοῦ πολιτισμοῦ του. Τά δημιουργήματα τῆς λαϊκῆς ἑλληνικῆς τέχνης, ὡς πρός 
τάς βασικάς γραμμάς των, τά ἴδια παντοῦ, διαφέρουν μόνον εἰς λεπτομερείας καί τήν ἐκδήλωσιν. 
Καί εἰς τό θεμελιῶδες τοῦτο σημεῖον ἡ Λεβησιανή καί ἐν γένει ἡ Λυκιακή τέχνη ἠκολούθησεν 
εἰς τήν ἐξέλιξίν της τόν αὐτόν πανελλήνιον δρόμον, φέρει δέ ἐν πολλοῖς τά γνωρίσμτα καί τήν 
ἐπίδρασιν τῆς Κυπριακῆς τέχνης εἰς τήν ἀρχιτεκτονικήν, ὑφαντικήν, κεντητικήν, ξυλουργικήν, 
ξυλογλυπτικήν καί μεταλλουργικήν. ῾Ως πρός τήν ἀρχιτεκτονικήν αἱ οἰκεῖαι τοῦ Λεβησίου εἶναι 
ἁπλουστάτου ρυθμοῦ καί ἐκτίζοντο μέ πέτρας ἐπικολλωμένας διά πηλοῦ –ἐκ λεπτῆς ἄμμου, χώ-
ματος καί ἀσβέστου. ῾Η στέγη τῶν οἰκιῶν ἐκ χώματος λεπτοῦ ἀργιλλώδους καί ἡ ὀροφή ξυλίνη. 
Μετά τήν αὐλή εἰσήρχετο τίς εἰς τόν πρόδομον (χανάγι), εἰς τήν δεξιάν πλευράν τοῦ ὁποίου ὑπῆρ-
χεν ὁ ξενών (νοτάς)73 πρός ξενίαν τῶν ξένων καί κατοικίαν τῶν γερόντων γονέων. ᾿Από τό χανάϊ 
εἰσήρχετο διά θύρας εἰς τό πρῶτον καί κυρίως δωμάτιον τῆς οἰκίας, ἔνθα εἰς γωνίαν ἡ ἑστία πρός 
μαγειρείαν καί θέρμανσιν τόν χειμῶνα. Τά ἀράφια πρός τοποθέτησιν σκευῶν, οἱ πάγγοι διά τάς 
ὑδρίας καί δοχεῖα τοῦ ἑψήματος, οἴνου, ἐλαίου κ.τ.λ. ἑρμάρια εἰς τό ἄνω μέρος τῶν ὁποίων ἔθε-
τον τά ποτήρια καί φιάλας καί εἰς τό κάτω κλειόμενον διά θυρίδων ἐφύλασσον πᾶν φαγώσιμον 
καί το εἰκονοστάσιον, πρό τοῦ ὁποίου ἤναπτε κανδήλα. Τό πρῶτον μέ τό δεύτερον δωμάτιον, τήν 
γωνιά, ὑπῆρχαν αἱ στρωμναί, τά ροῦχα, τό ἀμπάρι διά τό ἀλεύρι, ὅσπρια καί ἄλλας τροφάς τῆς 
χρονιᾶς.῾Υπῆρχε καταπακτή, δι’ ἧς κατήρχετο εἰς τό ὑπόγειον ὅπου τά ξύλα καί ἄλλα εἴδη. Τήν 
οἰκίαν ἀπαραιτήτως ἄσπριζαν καί ἀσβέστωναν κατά πᾶν Σάββατον αἱ Λεβησιαναί οἰκοκυραί.

Εἰς τήν ὑφαντικήν ἐνησχολεῖτο ὅλος ὁ γυναικεῖος κόσμος πάσης ἡλικίας, τά δέ ἔργα της ἦσαν 
ὑφάσματα πρός ἔνδυσιν, λινά διά ἐσωτερικόν ρουχισμόν, τραπεζομάνδηλα, σινδόνια, προσόψια, 
ὑποκάμισα μεταξωτά, τά ὁποία ἐλάμβανον προῖκα αἱ κόραι ὅλων τῶν τάξεων. Αἱ κόραι ἔπλεκον 
δαντέλλας λεπτοτάτης τέχνης καί παντός σχεδίου, αἱ ὁποῖαι εἰς διαφόρους ἐκθέσεις ἐβραβεύθη-
σαν ὅπως τῆς Πιπίνας Τζιγέρη. Αἱ γυναῖκες πάσης τάξεως καί ἡλικίας ἔπλεκαν κάλτσες στερεάς 
καί κομψάς, καθώς καί διάφορα πλεκτά. Ὅλαι ἐκέντων, τά δέ κεντήματα εἶχον ὡς θέματα γεω-
μετρικά σχήματα, ἀναπαραστάσεις φυτῶν, ἀπεικονίσεις ζώων καί φανταστικάς μορφάς. Εἰς τήν 
ταπητουργίαν ἐπεδόθησαν τελευταίως ὡς ἐρασιτεχνικῶς μέν, ἀλλά μέ εὐοίωνα σημεῖα εὐδοκι-
μήσεως. 

᾿Ενταῦθα δέον νά ἐξαρθῇ ἡ πρωτοβουλία τοῦ ἐν ᾿Αθήναις Σωματείου ἡ ᾿Εργάνη ᾿Αθηνᾶ, 
τό ὁποῖον τῇ πρωτοβουλίᾳ καί εἰσηγήσει τοῦ σημειώσαντος ἐθνικωτάτην πατριωτικήν δράσιν 
φοιτητοῦ τότε καί ἐθελοντή κατά τόν πόλεμο τοῦ 1897 ἀειμνήστου ᾿Ανδρέα Σταματιάδου, ἵδρυ-
σε καί εἰς Λεβήσι παράρτημα ᾿Εργάνη-᾿Αθηνᾶ. Τοῦτο ἀπετέλεσαν αἱ κυρίαι Καλλιόπη Λουϊζί-

73 Νοτάς: ξενώνας, δωμάτιο (τουρκ. oda)
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δου, Εἰρήνη Καραβασίλη, Εἰρήνη Πασχαλίδου, Εἰρήνη Σαράφη, Δέσποινα, Μαρία Βαϊρακτάρη. 
Πρῶτον μέλημα τῶν κυριῶν ὑπῆρξεν ἡ πρόσληψις τῆς διδασκαλίσσης Φωτεινῆς Παπαϊωάννου, 
ἡ ὁποία πρώτη ἐδίδαξεν τάς μαθητρίας καί δεσποινίδας τήν ταπητουργίαν με ἁπλά σχέδια.

Τά ἔργα τῶν ξυλουργῶν, πελεκάνων συνίστατο ἐκτός τῶν μερῶν τῶν οἰκιῶν εἰς πάγγους, διά 
νά κάθῃνται οἱ ἐπισκέπτες, ἑρμάρια, σεντούκια πρός φύλαξιν εἰδῶν ρουχισμοῦ, σκαμνία, τραπέ-
ζια, καθίσματα κ. ά. Ταῦτα δέν διέκρινε κομψότης, εἰ μή στερεότης. ῾Η ξυλογλυπτική ἐσημειοῦτο 
εἰς τό εἰκονοστάσιον, τά ἑρμάρια, εἰς γλυφάς τῶν προσόψεων τῶν προικώων μπαουλιῶν, εἰς τά 
ἐρεισίνωτα74 καναπέδων καί εἰς τό τέμπλον, νάρθηκας, δεσποτικούς θρόνους τῶν ἐκκλησιῶν.

 Εἰς τήν μεταλλουργίαν διεκρίθησαν περισσότερον. Τά εἴδη τῆς σιδηρουργικῆς ἦσαν συνήθως 
γεωργικά καί κηπουρικά ἐργαλεῖα, ἱκανοποιοῦντα κάθε ἀπαίτησιν. Τῆς χαλκουργίας λέβητες, 
μαγειρικά σκεύη, ποτήρια, πινάκια, ἐλεγένεια, σινιά κ.ά., τά ὁποία εἰς τήν πρόσοψιν ἔφερον ἐγχα-
ράξεις γεωμετρικῶν σχημάτων, φύλλων ἤ ἀνθέων. Εἰς τήν χρυσοχοΐαν ηὐδοκίμησαν ἔτι περισσό-
τερον, τά δέ ἔργα τῶν Λεβησιανῶν χρυσοχόων ἦσαν ἀρίστης τέχνης και περιζήτητα. Τά ἐνώτια, 
βραχιόλια, τραχηλιές, ποῦκνες,75 καρφίτσες, δακτυλίδια, κ.ά. ἦσαν κομψότατα και ἀπαραμίλλου 
στερεότητος καί τέχνης. Διά τοῦτο οἱ Λεβησιανοί χρυσοχόοι ἔκαμναν, κατά τό κοινῶς λεγόμενον, 
χρυσές δουλειές εἰς τάς πολίχνας τῆς Λυκίας καί τό Καστελλόριζον, τοῦ ὁποίου οἱ πλούσιοι ναυ-
τικοί, ἄν καί ἐπεσκέπτοντο τά μεγαλύτερα κέντρα τοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ᾿Αθήνας, ᾿Αλεξάνδρειαν, 
Σμύρνην, Κωνσταντινούπολιν, προετίμων ν’ ἀναθέσουν τήν κατασκευήν τῶν κοσμημάτων των 
εἰς Λεβησιανούς τεχνίτας.

5. Λαογραφία

Τό Λεβήσιον ἔχει πλούσιον λαογραφικόν ὑλικόν. Τοῦτο περισυλλέξας φιλοτίμως ὁ ἐκλεκτός 
ἰατρός Κωνσ. Λαμέρας θά φέρῃ εἰς φῶς, περισώζων αὐτό ἀπό τήν ἐπήρειαν τοῦ χρόνου, ὁ ὁποῖος 
πολλά μεταβάλλει καί ἀφανίζει. Πᾶσαι δ’ αἱ μέχρι τοῦδε γενόμεναι ἔρευναι καί μελέται ἐπί τῆς 
λαογραφίας τοῦ τόπου ἀς εἶναι μεμονωμέναι ἤ ἄνευ συστήματος ἤ παρέμβλητοι ως ξένα θέματα 
καί δημοσιεύσεις ἀκαίρους ἤ ἐρασιτεχνικαί. Οὐδείς τῶν ἡμετέρων δέν ἐπελήφθη τῆς ἐξετάσεως 
καί ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης τοῦ μεγάλου τούτου θέματος τῆς Λυκιακῆς λαογραφίας. Καί ἡμεῖς ἐν 
τῷ παρόντι κεφαλαίῳ θά δώσωμεν ἐν γενικωτάταις γραμμαῖς μίαν σκιαγραφίαν τοῦ πνευματικοῦ 
καί ψυχικοῦ βίου τῶν Λεβησανομακρηνῶν.

Δημώδης ποίησις. Τραγουδισταί. Εἰς τό στόμα τοῦ Λεβησιανοῦ λαοῦ εὑρίσκονται ἄφθονα 
ποιήματα, ὧν πολλά μοιρολογοῦντα τήν πτῶσιν τῆς βασιλίδος πόλεως, τοῦ Βυζαντίου, τοῦ τε-
λευταίου αὐτοκράτορος, τῆς ῾Αγιᾶ Σοφιᾶς, τήν καταστροφήν τῶν ναῶν τῆς πόλεως Λεβησίου, 
τήν επιδρομήν τῶν Τούρκων, τήν σφαγήν τῶν Χριστιανῶν καί τινά χορικά ἀρχαίας ποιήσεως. 
῾Υπάρχουν πολλά ἐρωτικά εἰλημμένα ἐκ τοῦ ᾿Ερωτοκρίτου καί συνυφασμένα μέ ἐπιτυχεῖς στί-
χους ἰδίας ἐμπνεύσεως. Εἰς τούτους συναντᾷ τις δημῴδη φιλοσοφικά ἀποφθέγματα, ἄξια μεγα-
λυτέρας προσοχῆς καί μελέτης, ἀντιπροσωπευτικά τοῦ φιλοσοφημένου νοῦ καί τῆς διανοητικῆς 
ὀξύτητος τοῦ Λεβησιανοῦ. 

Οἱ τραγουδισταί, εὐφάνταστοι, ἑτοιμότατοι καί αὐτοσχέδιοι ποιηταί, συνώδευον τόν κύκλιον 
χορόν (σούσταν) κατά τούς γάμους καί πανηγύρια μέ αὐτοσχεδίους στίχους, ἀναφερομένους εἰς 

74 ερεισίνωτο: (λόγιο) η πλάτη ενός καθίσματος, ειδικό στήριγμα πλάτης ή ποδιών με ειδικό μηχανισμό που 
προσδίδει την επιθυμητή κλίση.
75 η πούκνα, το πουκνί: χρυσή ή ασημένια πόρπη με την οποία κούμπωναν οι Λιβισιανές την πουκαμίσα τους 
στο στήθος.
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τό αὐτό θέμα ἤ τό αὐτό πρόσωπον ἀπαντητικούς ἤ σκωπτικούς μέ χάριν καί λεπτόν πνεῦμα. Εἰς 
τό τσάτισμα τῶν δύο ἀντιπάλων στιχουργῶν ἐθεωρεῖτο ἡττημένος ὁ βραδύνας ν’ ἀπαντήσῃ, ἤ 
ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου ἡ ἔμμετρος ἀπάντησις ἦτο ἔξω τοῦ θέματος. Τοιοῦτον τραγουδιστήν εἶχε τό 
Λεβήσι τόν Νικόλαον Στενόν, τοῦ ὁποίου ἡ μοῦσα ἦτο ἀστείρευτος, τό δέ τσάτισμα ἀκαταγώνι-
στον. ῎Έξοχος βιολιστής γεννημένος μουσικός, ὁ ᾿Ορφεύς τοῦ Λεβησίου, πού συνεκίνει τούς νέ-
ους καί πᾶσαν αἰσθηματικήν ψυχήν εἰς τούς γάμους καί τάς διασκεδάσεις, ὑπῆρξεν ὁ Χριστοφῆς 
Μουσόβγιλιος. Ἦτο προικισμένος ἀπό τάς Μούσας μέ τέτοια μουσικήν χάριν πού μέ τό παίξιμο 
τοῦ δοξαριοῦ του συνεκίνει καί συνήρπαζεν, ἐξήγειρε καί ἐνεθουσίαζε. Ὅλοι οἱ Μακρηνολεβη-
σιανοί διατηροῦν ζωηρά τήν μνήμην τοῦ μεγάλου καλλιτέχνου ἀλησμονήτου Χριστοφῆ, διότι μέ 
τό ἄψυχο βιολί του συνήγειρεν εἰς πλείστας περιστάσεις τῆς ζωῆς των τά εὐγενέστερα καί αἰσθη-
ματικώτερα συναισθήματα τῆς ψυχῆς των. ̓ Αρχαιότερος τούτου μουσικός ὑπῆρξεν ὁ Εὐστράτιος 
᾿Ασίκης (Στρατῆς Γιασούκη), ὄστις διατελέσας ἀρχιμουσικός τῆς αὐλῆς τοῦ Σουλτάν Μαχμούτ 
Β΄76 ὁλίγα ἔτη μετά τήν ῾Ελληνικήν ᾿Επανάστασιν ἐτόνισε πλεῖστα ἐμβατήρια, σαρκιά77 και ἄλλα 
τουρκικά ἅσματα λαβών πολλάκις βραβεῖον διά τήν μουσικήν του ἰδιοφυΐαν.

Πανηγύρια. Κάθε Λεβησιανή καρδιά πάλλει καί συγκινεῖται, ὃταν ἀναπολήσῃ τά ὡραῖα, χα-
ριτωμένα καί διασκεδαστικά πανηγύρια τῆς πατρίδος της. Εἰς ταῦτα οὐδείς ἀπέλειπε. Νέοι καί 
νέες, ἄνδρες καί γυναῖκες, πάσης ἡλικίας καί τάξεως ἐλάμβανον μέρος μέ χαράν καί ἐνθουσια-
σμόν. ῾Η εὐθυμία καί τό γιορτινό γλέντι ἐκρατεῖτο ἐντός τῶν ὁρίων τῆς αἰδοῦς ὡς ἐν μία οἰκο-
γενεία. Τοῦ χοροῦ ἀπετέλει πολλούς κύκλους συνδιασκεδαστῶν, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθουν τάς 
κινήσεις καί τόν ρυθμόν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς σούστας. Τά πανηγύρια ἐλάμβανον χώραν ἀπόγευμα 
τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ Πάσχα εἰς τήν αὐλήν τῆς Παναγιᾶς τῆς Πυργιώτισσας. Τήν Δευτέραν τό 
ἀπόγευμα εἰς τό ὀροπέδιο τῆς ῾Αγιᾶς Παρασκευῆς, τήν Τρίτην ἡμέραν τοῦ Πάσχα εἰς τά Εὔκο-
λα καί τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου εἰς Χωράφι, ὅπου διεξήγετο πάλη. ῾Ο μικρόκοσμος 
ἔδιδε τόνον καί ζωήν μέ τήν ἄδολον χαράν του καί τά παιδικά σκιρτήματα του εἰς τάς ἑορτάς τοῦ 
Πάσχα. Τά δέ τύμπανα καί οἱ αὐλοί ἐνεθουσίαζων μικρούς και μεγάλους εἰς σημεῖον ἀφαντάτου 
εὐθυμίας ὥστε καθ’ ὁμίλους οἰκογενειακούς, γειτονικούς, φιλικούς, νά παρατείνουν τό γλέντι μέ-
χρι τῶν πρωϊνῶν ὡρῶν εἰς ἄσματα καί χορούς σύν γυναιξί καί τέκνοις σέ πραγματικό πανηγύρι. 
Τά τελευταῖα ἔτη ἤρχισαν νά δημιουργῶνται καί ἄλλα πανηγύρια θερινά εἰς ἐξοχικά τοπία ὅπου 
οἱ ναΐσκοι τοῦ Προφήτη ᾿Ηλία, τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
χωρίς ὅμως τήν πρέπουσαν ἔκτασιν καί κοινήν συμμετοχήν.

2. Χοροί. Μουσική. Κυριώτεροι τῶν χορῶν ἐν Λεβησίῳ ἦσαν ὁ κύκλιος, σούστα, Κρητικά, 
Ροδίτικα, Συμιακή. Τό νί-νί, διάφοροι ἀρχαῖοι ἑλληνικοί χοροί καί οἱ καρσυλαμάδες ἀνδρικός και 
γυναικεῖος, ἄνευ τῶν ὁποίων δέν ἠδύνατο νά νοηθῇ γάμος, διασκέδασις. Οἱ χοροί συνωδεύοντο 
ὑπό ἀσμάτων καί μουσικῆς. Συνήθη μουσικά ὄργανα εἶναι ἡ λύρα, τό βιολί, τό λαοῦτο, καί σπα-
νίως τό σαντούρι καί κλαρίνο. ῾Ο ρυθμός τῆς λαϊκῆς μουσικῆς διατηρεῖ σημεῖα τῆς ἀρχαίας καί 
δέον νά μελετηθῆ ὑπό τῶν εἰδικῶν. 

3. Παροιμίαι. Γνωμικά. Αἰνίγματα. Τά λαϊκά ταῦτα φιλοσοφήματα ἀφθονοῦν, πολλοί δέ τῶν 
γερόντων ἠρέσκοντο νά ὁμιλοῦν ἐν παραβολαῖς καί παροιμίαις. 

4. Προλήψεις. Δεισιδαιμονίαι, ὅρκοι, εὐχαί, κατάραι. Πληθύν τοιούτων ἔχει νά παρουσιά-
σῃ τό Λεβήσι, ὧν ἡ ἀπαρίθμησις παρέλκει ἐνταῦθα, διότι προσομοιάζουν ἐν πολλοῖς μέ τούς τῶν 
ἄλλων περιφερειῶν καί προπαντός τῆς Κύπρου. Τούς ὅρκους ἀπέφευγαν πολλοί, προτιμῶντες 

76 Μαχμούτ Β΄ (1785-1839). Ο 30ος Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
77 σαρκία: παραδοσιακά τραγούδια (τουρκ. şarkı). 
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νά χάσουν τό δικαίωμά των παρά νά ὁρκισθοῦν εἰς τό θεῖον, ἄλλοι πάλι τούς εἶχον προχείρους, 
διά νά πείσουν τούς ἄλλους περί τοῦ ἀνυπάρκτου δικαίου των. Τάς ἀράς τῶν ἱερέων, γονέων, 
γερόντων καί ὡρισμένων γραϊδίων ἐφοβοῦντο πολλοί, ἐνῶ τάς εὐχάς αὐτῶν πάση θυσία ἐπεδίω-
καν. ᾿Ιδίως αἱ γυναῖκες, διά νά ἐπιτύχουν ὅ,τι ἤθελον καί ἑλκύσουν τήν εὑμένειαν τῶν πρός οὕς 
ἀπηυθύνοντο, παρεγεῖρον εἰς τά αἰτήματά των εὐχάς, ἄλλαι δέ πρός κατάπληξιν καί ἐκφοβισμόν 
ἤρχιζον μέ κεραυνούς ἀρῶν. 

5. ῾Η ἐν ἀσθενείαις ἐπίκλησις τῶν Ἁγίων. Οἱ Λεβησιανοί ἐπίστευον ὅτι ὁρισμένοι Ἅγιοι 
εἶχον ἰδίαν ἕκαστος θεραπευτικήν δύναμιν καί διά τοῦτο ἔτασσαν εἰς αὐτούς θυμίαμα, κηρίον, 
ἔλαιον, λειτουργίαν, κηρόν, χρύσωμα εἰκόνος, ἀφιερώματα εἰς κόσμημα ἤ ὁμοίωμα τοῦ πάσχο-
ντος μέλους, μάτι, χέρι, πόδι, αυτί, καρδιά, κ.τ.λ. δια νά ἐλεηθοῦν καί νά θεραπευθοῦν ἀπό τόν 
Ἅγιον. ᾿Επίστευον ὅτι ὁ Ἅγ. ᾿Ιάκωβος εἶχε τήν ἰδιότητα νά θεραπεύῃ τήν κωφαμάρα, ὁ Ἅγ. Σπυ-
ρίδων τάς παθήσεις τῶν ὤτων, ὁ Ἅγ.Θεόδωρος τά βρέφη, ὁ Ἅγ. ῾Ερμογένης τούς ρευματισμούς, 
ἡ Ἁγ.Μαρίνα τούς πόνους τῶν νηπίων, ὁ Ἅγ.᾿Ανδρέας τόν σεληνιασμόν, οἱ Ἅγ. Ανάργυροι πᾶ-
σαν ἀσθένειαν ἰδία ὄγκους καί ἀδενίτιδα, ἡ Ἁγ. Βαρβάρα τήν εὐλογίαν, ἡ Άγ. Παρασκευή τούς 
ὀφθαλμούς, ὁ Ἅγ. Λάζαρος τήν λέπραν, ὁ Ἅγ. Γεώργιος τόν ἴκτερον καί νευροπάθειαν, ὁ Ἅγ. 
Κυπριανός τήν κεφαλγίαν, ὁ Πρόδρομος τά δερματικά νοσήματα καί τούς ἑλώδεις πυρετούς. 
Πρός τοῦτο ὁ Ἅγ. Λουκᾶς τά ὀφθαλμικά, ὁ Ἅγ.Μηνᾶς τόν σπλῆνα, ὁ Ἅγ. ᾿Ονούφριος τήν ἀγρυ-
πνίαν, ὁ Ἅγ. Παντελεήμων πᾶσαν νόσον και μαλακίαν, ἰδία τούς ὀφθαλμούς καί ἄλλα νοσήματα. 
῾Η Ἁγία Παρασκευή, ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος εἶχαν θεραπευτικήν ἰδιότητα κατά τῆς πανώλης. Οἱ 
πάσχοντες τεμάχιον ἐκ τοῦ ἄκρου τῶν φορεμάτων των ἔδενον εἰς κλάδον θάμνου, πεφυτευμένον 
ὓπερθεν τῶν Εὐκόλων ἤ εἰς ὡρισμένην θέσιν τῆς μεταξύ Λεβησίου-Μάκρης ὁδοῦ ἤ εἰς τήν αὐλήν 
ἐξωκκλησίων. Αἱ μεταβαίνουσαι εἰς Εύκολα ἐπίτοκοι ἐπεκαλοῦντο τον Ἅγ. ᾿Ελευθέριον, παρεκ-
κλήσιον τῆς Μονῆς Εὐκόλων, πρός εὔκολον τοκετόν μέ τήν ἐπίκλησιν «Ἅη μου Λευτέρη λιφτέ-
ρωσί μου καί Εύκολα εὐκόλυνέ μου ναρθῶ μέ τό μικρό μου νά ἀνάψω τό κεράκι μου. ᾿Επίστευον 
αἱ ἐπίτοκοι ὅτι ὁ Ἅγιος ᾿Ελευθέριος θά ἐπροστάτευεν αὐτάς ἀπό κινδύνους, προερχομένους ἐκ 
μαγείας ἤ ἐκ δαιμόνων καταδιωκόντων τάς ἐγκύους, λεχούς καί τά βρέφη.

6. Οἰκογένεια, ἤθη και ἔθιμα. ῾Η οἰκογενειακή ζωή ἐν Λεβησίῳ ἦτο πατριαρχική. ᾿Αρχηγός 
αὐτῆς ὁ πατήρ, ὁ κύρης, εἰς ὅν ἔτρεφον πάντες σεβασμόν καί ὑπακοήν. ῾Η μητέρα ἐμερίμνα 
διά τόν οἶκον, τήν καλήν ἀνατροφήν, νά βοηθῇ τόν ἄνδρα καί νά διδάσκῃ τάς θυγατέρας τό 
νοικοκυριό. Οἱ ἀδελφοί δέν ἤρχοντο εἰς γάμον πρίν ἀποκαταστήσουν ὅλας τάς ἀδελφάς, τά δέ 
κορίτσια ὑπανδρεύοντο εἰς μικράν ἡλικίαν 15-20 ἐτῶν ὄχι μέ αἴσθημα ἀλλά μέ προξενειά. Τοῦ 
γάμου προηγεῖτο ὁ ἀρραβών. Τοῦτον ἐπετύγχανον οἱ προξενηταί τῆς νύμφης συνήθως. Σπανιώ-
τατα προξενεῖα ἐκ μέρους τοῦ γαμβροῦ συμφωνοῦντες τήν προῖκα. Μετά τήν συγκατάθεσιν τοῦ 
γαμβροῦ καί τῶν γονέων του εἰς τό συνοικέσιον καί τήν συμφωνία τῆς προικός, ἡ ὁποία ἔπαιζε 
τόν μεγαλύτερον ρόλον εἰς αὐτό, οἱ γονεῖς τῆς νύμφης κατ’ ἔθιμον ἐπεσκέπτοντο τούς στενούς 
συγγενεῖς τοῦ γαμβροῦ, οἱ οποῖοι μέ περιποιήσεις ἁπτομένας τήν κολακείαν ἐπετύγχανον τήν συ-
γκατάθεσιν τῶν οἰκείων. Μετά τάς διατυπώσεις αὐτάς ἐδίδοντο τά μνήστρα, μανδήλι μεταξωτό 
μέ τρία φλωριά εἰς τόν ἱερέαν καί τούς προξενητάς. Οὕτῳ ἐπισημοποιεῖτο ὁ ἀρραβών συνήθως 
ἡμέραν Κυριακήν, ὁπότε ἀνταλάσσοντο ἐπισκέψεις καί προσεφέρετο εἰς τά παλαιά χρόνια κου-
μανταρία,78 οἶνος ἐκλεκτός παρασκευασμένος ἀπό μαῦρα σταφύλια πού ἔχουν ὑπερωριμάσει ἐπί 
τῶν κτημάτων. Τό εἶδος τοῦτο τῶν σταφυλιών μόνο εἰς Κύπρον ἀπαντᾶται, κατά δέ τόν Πλίνιον 

78 Η κουμανταρία είναι γλυκό, επιδόρπιο κρασί που παράγεται σήμερα στην περιοχή Κουμανδαρία της Κύ-
πρου. Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα της Κύπρου και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα 
κρασιά.
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ὁ οἶνος οὗτος ἐκαλεῖτο κατά τούς χρόνους τῆς α μ.Χ. ἑκατονταετηρίδας «Τελμησσιακός». Μετά 
τον ἀρραβῶνα ὁ ἀρραβωνιαστικός ἐπισκέπτετο ἐλευθέρως τον οἶκον τῆς ἀρραβωνιαστικῆς, πα-
ρεκάθητο εἰς το τραπέζι, ἐπεσκέπτετο μέ τήν νύμφην συνοδευομένη ὑπό τῆς μητρός ἤ ἀδελφοῦ 
τά συγγενικά σπίτια, τούς ἑορτάζοντας γνωστούς, ἀρραβῶνας καί γάμους. Τήν πρώτην τοῦ ἔτους, 
τό Πάσχα, τήν Πρωτομαγιά, εἰς τάς ἑορτάς τῶν ὀνομάτων γαμβροῦ καί οἰκείων ἐδίδοντο ὑπό τῆς 
νύμφης δῶρα εἰς κοσμήματα, εἴδη τουαλέτας καί γλυκίσματα καί ἀνταπεδίδοντο ὑπό τοῦ ἀρρα-
βωνιαστικοῦ ὁμοίως. Αἱ δαπάναι κατά τόν χρόνον τῆς μνηστείας ἦσαν πολλαί καί διά τοῦτο οἱ 
γονεῖς τῆς νύμφης ἐπεζήτουν σύντομον γάμον λέγοντες «Σύντομα ο γάμος, γιατί μια σαμάτα τοῦ 
γαμβροῦ στοιχίζει τή δούλεψη τῆς ἑβδομάδος, τό ἕλα-φύγε τή δούλεψη τοῦ μηνός, καί ἄν βάλωμε 
τίς ἀπαιτήσεις τῶν συμπεθέρων ἄλλη μία προῖκα.»

῾Ο γάμος ἐτελεῖτο πανηγυρικώτατα. Κατά τά προεόρτια, τήν Πέμπτην ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος 
συνήρχοντο οἱ συγγενεῖς καί ἐτακτοποίουν τά προικῷα τῆς νύμφης εἰς ρουχισμόν, σκεύη, στρω-
μνήν, κ.τ.λ. καταγράφοντες αὐτά διά να περιληφθοῦν εἰς τό προικοσύμφωνον. Τήν Παρασκευήν 
συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ γαμβροῦ ἔφιπποι καί μέ μεταξωτό μανδήλι στό λαιμό-δῶρο τῆς νύμ-
φης-προσεκόμιζον εἰς τόν οἶκον τῆς νύμφης κλάδους δάφνης, διά να γεμίσουν μέ τά δαφνόφυλλα 
προσκεφάλαια τινά καί νά στολίσουν τήν οἰκίαν τοῦ γάμου. Τό Σάββατον κόραι συγγενεῖς τῶν 
μελλονύμφων, όλο τό χωριό, καθῶς ἦτο ἕνας τρόπος ἐπίδειξης τῶν νεανίδων, ἑορτάσιμα ἐνδεδυ-
μέναι ἐκάλουν τούς γνωστούς εἴς τόν γάμον, διά τοῦτο εἰς τούς γάμους προσήρχετο τίς ἐλευθέ-
ρως καί παρέμεινεν ὅσον ἤθελε. Μόνον εἰς τά δεῖπνα δέν παρεκάθηντο εἰ μή οἱ στενοί συγγενεῖς 
καί φίλοι. Τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου τελείωναν ὅλαι αἱ προτετοιμασίαι, εἰς ἀγοράς τροφίμων, μα-
στίχης, παρασκευήν φαγητῶν, ξούρισμα τοῦ γαμβροῦ καί τῶν οἰκείων, εἰς τήν σύνταξιν τοῦ προι-
κοσυμφώνου, τήν καταβολήν τῆς προικός εἰς χρήματα, τάς διατυπώσεις τῆς ἀδείας του γάμου. 
Ἐχαιρέτιζον οἱ γνωστοί καί φίλοι τάς οἰκίας τῶν μελλονύμφων,τῶν συγγενῶν κομιζόντων διά-
φορα γλυκίσματα, κυρίως πακλαβάδες σέ σινιά. Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου ἀντηλλάσοντο ἐπισκέ-
ψεις συγγενῶν καί φίλων τοῦ γαμβροῦ εἰς τήν οἰκίαν τῆς νύμφης, ὅπου ἔρανον μέ κουφέτες καί 
κέρματα το τσεΐζι,79 στρώματα, προικῷα εἰς σωρόν και ἐπηκολούθει εἰς τούς οἰκίους ἀμφοτέρων 
διασκέδασις καί δεῖπνον μεταξύ τῶν συγγενῶν. Τήν Κυριακήν μετά τήν λειτουργίαν ἤρχιζαν νά 
παίζουν τά ὄργανα εἰς τάς οἰκίας τῶν μελλονύμφων και νά χορεύουν και τραγουδοῦν οἱ συγγενεῖς 
διά τήν χαράν τῆς ἡμέρας. Ὅταν ἤρχετο ἡ ὥρα τοῦ γάμου ὑπό τήν κροῦσιν τῶν μουσικῶν ὁργά-
νων καί ᾠδήν διστίχων ἐπαινετικῶν τῶν θελγήτρων καί προτερημάτων τῆς νύμφης, τῆς ἀξίας καί 
ἀρετῆς τοῦ γαμβροῦ, ἐνεδύοντο οἱ μελλόνυμφοι τήν γαμήλιον φορεσιά των. Προηγουμένης τῆς 
μουσικῆς καί ὑποβασταζομένου τοῦ γαμβροῦ ὑπό τινος τῶν οἰκείων καί τοῦ παρανύμφου -συνή-
θως αδελφοῦ ἤ στενωτάτου συγγενοῦς ἤ υἱοῦ τοῦ ἀναδόχου-ὥδευαν εἰς τήν οἰκίαν τῆς νύμφης 
πρός παραλαβήν τῶν προικώων, ἐκθετομένων εἰς τήν αὐλήν ὑπό τόν ἦχον τῆς μουσικῆς καί τά 
ἐπαινετικά τραγούδια καί μεταφερομένων ὑπό παίδων εἰς τόν οἶκον τοῦ γαμβροῦ. ῾Ο κουμπάρος 
ἐφιλοδώρει τόν μικρόν πού ἐκάθητο πρῶτος εἰς τόν σορόν τῶν προικώων ἤ τήν οἰκογένειαν τῆς 
νύμφης μέ σφακτό διά τό δεῖπνον τῆς ἡμέρας. Προηγουμένων τοῦ γαμβροῦ καί τῶν συν αὐτῷ 
καί ἀκολουθούντων εἰς ἀπόστασιν τῆς νύμφης καί τῶν προσκεκλημένων της ὑπό τήν συνοδείαν 
τῶν ὁργάνων καί τό ράντισμα, ὅθεν ἐπέρνων, κατέφθανον εἰς τήν ἐκκλησίαν, ὅπου ἐτελεῖτο τό 
μυστήριον τοῦ γάμου. Κατά τόν χορόν τοῦ ῾Ησαΐου ἐρραντίζοντο μέ κουφέτα οἱ νεόνυμφοι εἰς 
τήν πλάτην ὁ παράνυμφος, καί μετά τήν λήξιν τῆς στέψεως ἠσπάζοντο τούς στεφάνους ἐπί τοῦ 
μετώπου τοῦ γαμβροῦ εὐχόμενοι εἰς αὐτόν «καλορίζικο». Μετά τήν στέψιν ἐξεκίνουν ἀπό τήν 
ἐκκλησίαν εἰς τόν οἶκον τοῦ γαμβροῦ μέ ἅσματα ἤ σπανιώτερον μέ ψαλμωδίας καί μέ ράντισμα 
τῶν παρελαυνόντων νεονύμφων μέ ρύζι, κουφέτες καί ἀνθόνερο ἀπό τά παράθυρα τῶν οἰκιῶν, 
ὁπόθεν διήρχετο το ζεῦγος. Μόλις ἔφθανον εἰς τό κατώφλιον τῆς θύρας τῆς οἰκίας τοῦ γαμβροῦ 
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ἐπάτουν οἱ νεόνυμφοι δύο ρόδια, σημεῖον γονιμότητος και ἐκάθηντο εἰς τὰς επί τούτῳ θέσεις των. 
Μετά τινα ὥραν ἤρχιζε τό κέρασμα ρακήν, σουμάδα, μπακλαβάν και μετά τοῦτο ὁ χορός, εἰς ὅν 
συμμετεῖχον ὅλοι. Οἱ νεόνυμφοι, ὅλες οἱ νέες καί οἱ περισσότεροι τῶν κεκλημένων, οἱ ὁποῖοι 
πιάνοντες τόν χορόν κοντά στή νύμφη, ἐκόλλαγον εἰς τά μέτωπα τῶν ὀργανοπαικτῶν κέρματα 
τιμῆς ἑνεκεν. Μετά τόν χορόν οἱ τῆς νύμφης ἀπεχαιρέτουν τούς νεονύμφους ἀπερχόμενοι εἰς τόν 
οἶκον των, ὅπου συνέχιζον τό γλέντι. Οἱ τῆς νύμφης προσκεκλημένοι ἐπεσκέπτοντο τό γαμβρικόν 
σπίτι τό βράδυ, ὅπου ἐχόρευον καί ἐτραγούδουν καί οἱ τοῦ γαμβροῦ ἀργότερον ἀπέδιδον τήν 
ἐπίσκεψιν. Κατά τήν δεκάτην νυκτερινή ὥραν παρετίθετο τό δεῖπνον εἰς τάς οἰκίας γαμβροῦ καί 
νύμφης, ὁπότε ὁ οἶνος ἐξήγειρε μαζύ με το χαρμόσυνο γεγονός τήν διάθεσιν πρός διασκέδασιν 
μέ χαρά και τραγούδια. 

Οἱ γάμοι ἐτελοῦντο κατά τάς Κυριακάς μετά τά Φῶτα μέχρι τῶν ᾿Απόκρεων καί τοῦ Θωμᾶ 
μέχρι Μαΐου. Τόν Μάϊον ἀπέφευγον τούς γάμους κατ’ ἔθιμον ἀρχαῖον. Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας 
ἐφιλοδώρουν οἱ οἰκεῖοι τοῦ γαμβροῦ τήν νύμφην μέ χρυσᾶ φλωριά καί κοσμήματα. Τό φιλοδώ-
ρημα ἀκολούθουν χοροί καί τραγούδια, ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων ὅπως τήν Κυριακήν, τό δεῖπνον 
μέ τρικούβερτο γλέντι καί οὕτῳ ἔληγον αἱ ἑορταί τοῦ γάμου. Ταύτας ἀκολούθουν τά μεθεόρτια: 
Τήν Τετάρτην ἡμέραν οἱ στενοί συγγενεῖς γαμβροῦ καί νύμφης ἔβλεπον τά εἴδη τοῦ ρουχισμοῦ 
εὐχόμενοι εἰς τήν νύμφην «μέ καλή καρδιά νά τά φορέσῃ, νά τά καμαρώσῃ καί χιλιάσῃ εἰς νέαν 
της φωλεάν». Μετά τόν ἔλεγχον ἡ νύμφη ἔστελλε τά δῶρα της εἰς τούς γονεῖς, ἀδελφούς τοῦ 
γαμβροῦ καί τόν παράνυμφον. Τήν ὁγδόην ἡμέραν τοῦ γάμου, τήν Κυριακήν, ἐγίνετο ὁ ἐκκλη-
σιασμός νεονύμφων ὑπό συνοδείαν τῶν οἰκείων, εἰς οὕς προσφέρετο ὑπό τοῦ νεαροῦ ζεύγους 
γεύμα. Ὅταν ἐγεννᾶτο τό πρωτότοκον, κίνησις μεγάλη καί χαρά βασιλεύει εἰς τό σπίτι καί ὅταν 
ἐλούετο τό νεογέννητον, ἐφιλοδωρεῖτο ἡ μαῖα. Τό νεογέννητον ἀναλόγως ἐλάμβανε ὄνομα τοῦ ἐκ 
πατρός πάππου ἤ τῆς μάμμης καί ἐβαπτίζετο ἐν ἑορταῖς χαρᾶς εἰς τήν ἐκκλησίαν. 

Θάνατος. ῾Η ζωή ἔχει καί τίς πίκρες της. Ὅταν τίς τῆς οἰκογενείας ἀποθάνη, σαβανοῦται, το-
ποθετεῖται εἰς τόν νεκροκράβατον, σκεπάζεται μέ λουλούδια καί ἀρχίζουν τά μοιρολόγια ὑπό τῶν 
οἰκείων καί τῶν ἐπί τούτῳ μοιρολογιστριῶν. Οἱ πενθοῦντες ὑποχρεοῦνται εἰς κάθε συλλυπού-
μενον νά εἴπουν μοιρολόγι σχετιζόμενον μέ τόν προαποθανόντα συγγενῆ του. Πάντες οἱ οἰκεῖοι 
μαυροφοροῦν καί δέν ἐξέρχονται τῆς οἰκίας ἐπί ἡμέρας, δέν ἐκκλησιάζονται μέχρις ὅτου χρονίσῃ 
ὁ ἀποθανών, διότι τόν ἐκκλησιασμόν θεωροῦν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν. ᾿Επί 10-15 ἡμέρας οἱ 
συγγενεῖς φέρουν φαγητά πρός βρῶσιν διά τούς πενθοῦντας. 

Μνημόσυνον. Τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνο, τό τρίμηνο, ἑξάμηνο, ἐννεάμηνον καί 
ἐτήσιον ψάλλεται ἐν τῇ ἐκκλησία παρισταμένων τῶν συγγενῶν καί φίλων μέ γενειάδα, σημεῖον 
συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τό πένθος. Οἱ ἀδελφοί δέν ἐξυρίζοντο μέχρις ὅτου χρονίση, ὁ δέ πατήρ καί 
πέραν τοῦ ἔτους. Κατά τά μνημόσυνα ἐμοιράζοντο μετά τήν λειτουργίαν μαζύ μέ τά κόλλυβα, 
κουλούρια, μικροί ἄρτοι καί ξηροί καρποί, παλαιότερον δέ παρετίθετο ἐν τῷ οἴκῳ πρόγευμα, 
ὃπου ἀπαραιτήτως τό μέλι.

Κηρύκεια. Εἰς Λεβήσι ὑπῆρχε τό ἀρχαῖον ἔθιμον τῶν κηρύκων, οἱ ὁποῖοι ἐπί τῶν λόφων 
«Πύργος» καί «Βουνάριν» ἐκοινοποίουν κάθε τί, ἐκάλουν πρός ἀγοράν ἤ τούς εὐρόντας ξένον 
τί νά το παρουσιάσουν. ᾿Ιδού τύποι τινές προσκλήσεων: 1) «᾿Ακούσιτι, μικροί μεγάλοι. ῏Ήλθεν 
ὁ Μαλ-Μιτούρης80 καί να τρέξητι ὅλοι νά πληρώσητι τά χρεή σας, γιά νά μήν παραπουνήσι.» 2) 
«᾿Ακούσιτι καλά. ᾿Από τά ἐψές τό βράδυν ἐχάθη ἕναν ἀνοιχτήριν. Ὅποιος τού’ βρε νά μου τό 
φέρη καί θά πάρη ἕναν κατουστάριν συγχαργιατήκια.» 3) «᾿Αλέκου, γιατρέ ὅπου εἶσι ἔλα στοῦ 
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Ταξιάρχη» 4) «Πού παίρει νά πάρη. Ψάρια τεζέδικα,81 Στούμπο». Τοιοῦτοι ἰδιότυποι κήρυκες 
ὑπῆρξαν κατά καιρούς ὁ Τυφλός Νικολ. Γολτιδουιοῦ, ὁ Σταῦρος ὁ Μοσχονησιώτης, ὁ Δημ. Φρα-
ντής κ.ά.. 

Μετακομίσεις. Οἱ Λεβησιανοί εἶχον τήν χειμερινήν καί θερινή κατοικίαν των. Αἱ μετακομί-
σεις εἰς αὐτάς ἐγίνοντο ἀδαπάνως, διότι αἱ γειτόνισσαι καί συγγενεῖς ἐξ ἀλληλεγγύης συνέτρεχον 
ἁλλήλας. Οἱ Μακρηνοί ὅμως ἐπλήρωναν κόμιστρα εἰς τούς ἀγωγιάτας, οἵτινες δι’ ἡμιόνων ἐξετέ-
λουν τήν συγκοινωνίαν Μάκρης-Λεβησίου.

7. Λαϊκή ἐνδυμασία. ῾Η ἐπιχώριος ἐνδυμασία τῶν Λεβησιανῶν εἶχε μεγάλη χάρη καί ὀμορ-
φιά. Ἦτο ἕνα λουλούδι πολυπέταλο τῆς μεγάλης ἑλληνικῆς ἀνθοδέσμης, ἡ ὁποία ηὔφραινε καί 
κατεμάγευε τόν θεατήν. Καί ἡ μέν γυναικεία ἐνδυμασία ἀπετελεῖτο: 1. ἀπό τό ὑποκάμισον, μετα-
ξωτόν καί ποδῆρες 2. τό καβάδι, μεταξωτόν μέ κλαδιά πολύχρωμα. Τούτου τό στῆθος ἐκομβοῦ-
ντο μέ τρεῖς χρυσές ποῦκνες. 3. Τήν ζώνην, μεταξωτήν μέ πολλά κρόσσια γύρω. 4. Το κοντογού-
νι, κεντημένο μέ χρυσό 5. τό βρακί, πτυχωτό καί πρός τά κάτω μεταξωτό 6. Τίς κάλτσες 7. Τά 
παπούτσια, σκαρπίνι ἀπό λουστρίνι 8. Τό φέσι μέ φούντα χρυσῆ. Περί αὐτό ἐδένετο τό τσαλκί, 
ἐπιμετώπιον κόσμημα ἐξ 60-100 τετάρτων ἤ ὀγδόων τῆς χρυσῆς λίρας, ἄνωθεν τούτου ἐδένετο, 
εἴς σημεῖον νά φαίνωνται μόνον τά χρυςᾶ, τό μετωπίδι, μανδήλι μεταξωτό μέ κλαδιά. Ὅταν ἐγί-
νετο μητέρα ἔρριπτεν ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς μανδήλι μεταξωτό. 

῾Η δέ ἀνδρική φορεσιά ἀπετελεῖτο 1. ἀπό τό ὑποκάμισο λινόν ἤ μεταξωτό 2. τό γελέκο, μετα-
ξωτόν καί μονόχρουν 3. τό κοντογούνι δίχως κέντημα. Τοῦτο ἀργότερα ἀντικατέστησε τό σακ-
κάκι 4. Τήν βράκα, μαύρην ἤ μπλέ, ἔσωθεν ταύτης καί διά νά φουντώνῃ πρός τά κάτω ἐφορεῖτο 
τό μακρύ σαλβάρι 5. τήν μεταξωτήν ζώνην 6. τίς κάλτσες μέχρι τῶν γονάτων μέ καλτσοδέτες 
κροσωτές 7. τά ἰδιότυπα παπούτσια καί ἀργότερα τά σκαρπίνια.

Ράπται: Τίς γαμβρικές καί νυμφικές φορεσιές ἔρραπτον εἰδικοί ράπται, οἱ δέ φοροῦντες δε-
στήρια με μεγάλην προσοχήν καί προφύλαξιν, ἵνα μή καταστραφῶσιν. Πρό παντός αἱ νυμφικαί 
ἦσαν πολυδάπαναι, τά δέ κεντήματα τῆς μεγάλης τέχνης καί ἀξίας. Καλλιτέχναι ράπται τῆς ἐπο-
χῆς των ἦσαν ὁ Δημ. Χαστᾶς, Σπύρος Πατάκας καί Γεώργ. ᾿Αναγνωστόπουλος, οἱ ὁποῖοι ἐπλη-
ρώνοντο μόνο διά τό κέντημα τοῦ κοντογουνιοῦ 5-10- χρυσᾶς λίρας. Τήν ἐπιτόπιον ἐνδυμασίαν 
ἤρχισε σιγά-σιγά νά ἀντικαθιστᾶ ἡ Εὐρωπαϊκή τοιαύτη (τα στενά πανταλόνια) ἀπό τά μέσα τοῦ 
παρελθόντος αἰῶνος, ἥτις σχεδόν ἐπεκράτησεν εἴς Μάκρην καί ἐν πολλοῖς στό Λεβήσι. Πρῶτος 
ἐφόρεσε τά πανταλόνια ὁ Σάββας Πασχαλίδης, ἐπονομαζόμενος διά τοῦτο Φραγκοπατέρας, καί 
πρῶτος Λεβησιανός Φραγκορράπτης, τεχνίτης ἀξίας καί εὐφήμου μνείας ὁ Βασίλειος Τσίλερ, ὁ 
ὁποῖος ἐπετηδεύετο τόν βιολιστήν μέ νότες εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς, τόν φωτογράφον καί ζωγρά-
φον μέ ἐπίδοσιν ἀξιέπαινον καί εἰς σημεῖον ἀξιόζηλον.

6. Κοινοτική Διοίκησις. Προϋπολογισμός κοινότητος.

Τό Λεβήσιον διεῖπε διοικητικόν σύστημα, ὡς ὅλων τῶν κοινοτήτων τοῦ ὑποδούλου ῾Ελληνι-
σμοῦ, μέ ρυθμόν καί τρόπον λειτουργίας ἴδιον.

Μουχτάρηδες. Πρώτην ἐπίσημον ἀρχήν, σύνδεσμον κυβερνήσεως καί πολιτῶν εἶχε τούς 
προεστούς (μουχτάρηδες). Τούτους ἐξέλεγον οἱ κτηματίαι ἑκάστης ἐνορίας, τούς δραστηριωτέ-
ρους καί μέ πολιτικόν τάκτ ἐνορίτας της, τούς ὁποίους ἔθετον ὑπό τήν ἔγκρισιν τῆς τουρκικῆς 
διοικήσεως. Καθήκοντα τῶν μουχτάρηδων ἦσαν: ῾Η κοινοποίησις τῶν διαταγῶν τῆς Κυβερνήσε-
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ως, ἡ παρουσία αὐτῶν εἰς κατ’ οἶκον ἔρευνα, ἡ τήρησις τῆς τάξεως καί ἡ σύλληψις ὑπόπτων, ἡ 
ἐπίδοσις δικαστικῶν ἤ διοικητικῶν κλήσεων διά κλητῆρος εἰς τούς πολίτας καί πρό παντός ἡ εἴ-
σπραξις τῶν φόρων. ῾Η εἴσπραξις καί κατανομή τῶν φόρων ἐγένετο ὑπό τήν ἄμεσον εὐθύνην καί 
ἐπίβλεψιν τοῦ Μουχτάρη. Οὗτος ἐκάλει πρός συνεργασίαν καί δικαίαν κατάταξιν τῶν πολιτῶν εἰς 
φορολογικάς κλάσεις τούς δημογέροντας τῆς ἐνορίας καί ὅλους τούς ἐμπνέοντας ἐμπιστοσύνη 
καί δυναμένους νά ἔχουν ἔγκυρον γνώμη ἐπί τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῶν φορολογου-
μένων. ᾿Αφοῦ ἐξήρουν τούς γέροντας, ἀνηλίκους, ἀναπήρους, ἀπόρους, πολυτέκνους πτωχούς 
καί ὀρφανά, ὄντας ὑποχρέους εἰς ἐτησίαν καταβολήν πεντήκοντα γροσίων ἀπό τῆς γεννήσεως 
μέχρι τοῦ θανάτου των, κατενέμοντο ὁλικόν ποσόν τοῦ στρατιωτικοῦ φόρου εἰς τούς ὑπολοίπους 
ἐνορίτας κατά κλάσεις κατά τόν μᾶλλον ἀμερόληπτον καί ἀκριβοδίκαιον τρόπον. Τόση ἀμερο-
ληψία καί δικαιοσύνη ἐχαρακτήριζε τούς προεστούς τῆς ἐνορίας ὡς πρός τούς ἐξαιρετέους καί 
τήν κατάταξιν τῶν φορολογουμένων, ὥστε σπανιώτατα ἠκούοντο παράπονα ἐκ μέρους αὐτῶν. 
Καί τοῦτο, διότι οἱ Μουχτάρηδες καί οἱ σύμβουλοί των ὡδηγοῦντο εἰς τάς πράξεις των ἀπό μίαν 
ἠθικήν ἀντίληψιν των δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεών των. ῾Η πολιτικότης τῶν Μουχτάρηδων 
προελάμβανε πολλάκις σκληρά μέτρα τῶν Τούρκων εἰσπρακτόρων κατά τῶν φορολογουμένων 
πολιτῶν. ᾿Επλήρωναν αὐτοί, διά νά λάβουν κατόπιν ὅ,τι ἔδωκαν, ἐπετύγχανον βραχείας προθε-
σμίας καί ἀπεσόβουν προσωποκρατήσεις.

Δημογεροντία. ῾Ο θεσμός τῆς Δημογεροντίας εἶναι πανάρχαιος τῶν ῾Ελληνικῶν πολιτειῶν, 
διατηρηθείς ὑπό τῶν Βυζαντίνων καί γενόμενος σεβαστός ὑπό τῶν Τούρκων. Αὕτη ἀπετελεῖτο 
ἀπό δώδεκα ἀξιοσέβαστα, διακρινόμενα ἐπί ἱκανότητι καί ἀρετή πρόσωπα, τήν Δωδεκάδα τῶν 
ἀρχόντων γερόντων καλουμένη. Καί ἐν Λεβησίῳ ἡ Δημογεροντία συνέκειτο τό πρῶτον ἐκ δώδε-
κα μελῶν καί βραδύτερον, ὅταν ἱδρύθη ἡ ᾿Εφορεία, ἀπό ἕξ, ἀνά δύο δημογέροντας ἐξ ἑκάστης 
ἐνορίας. Οἱ Δημογέροντες ἐφρόντιζον διά τήν καλήν ἀγωγήν τῶν πολιτῶν, τήν εὐκοσμίαν τῶν 
παίδων, διά τήν καθαριότητα καί ὕδρευσιν τῆς πόλεως, διά τήν ἀγροφυλακήν, ὁδοποΐαν, διά τήν 
τήρησιν ἡσυχίας καί τάξεως ἐν τῇ πόλει, διά τήν τάξιν τῶν ἐκκλησιαζομένων, διά τά νεκροτα-
φεῖα, διά τούς συμβιβασμούς ἤ λύσιν τῶν ἀρραβώνων, διά τήν ἄρσιν τῶν παραπόνων τῶν ἀν-
δρογύνων, διά τήν λύσιν τῶν μικροδιαφορῶν τῶν συγγενῶν καί πολιτῶν καί τάς κληρονομικάς 
διεκδικήσεις τῶν ἀδελφῶν.

᾿Εφορεία. ᾿Επί τῆς Πατριαρχίας Γρηγορίου τοῦ Ε΄, προστάτου τῶν ῾Ελληνικῶν γραμμάτων 
διετάχθησαν αἱ κοινότητες, πού ἔκτισαν οἴκους, διά νά στεγασθῇ ἡ παιδεία καί ἀπέκτησαν ἱερο-
φάντας, λειτουργούς τῶν σχολείων, νά ἔχουν σχολικάς ἐφορείας πρός ἐποπτείαν τῶν Σχολείων 
καί ῾Ελληνομουσείων. ᾿Ετέθη ἀρχή, μεριμνοῦσα διά τά σχολεῖα καί ἐλέγχουσα τήν λειτουργίαν 
αὐτῶν και τήν δράσιν τῶν ἐργατῶν ἔσω καί ἔξω τῆς σχολῆς. Καί εἰς τό Λεβήσιον τῷ 1848, 
ὅτε ἐλειτούργησε τό πρῶτον κοινοτικόν σχολεῖον ὑπό τόν πρῶτον διδάσκαλον τῶν ῾Ελληνικῶν 
γραμμάτων Παυλίνον ᾿Ιωαννίδη, ἱδρύθη ἡ πρώτη Σχολική ᾿Εφορεία τῆς κοινότητος. ᾿Εφορείας 
καί διδασκάλου πρῶτον μέλημα ἦτο νά ἀνεγείρῃ τό πρῶτον διδακτήριον μέ τό ναΐδριον του Ἅγ. 
Νικολάου τῷ 1849 εἰς τό ὑψηλότερον μέρος τῆς ἀκροπόλεως. Καλή ἀπαρχή μέ ἔμπνευσιν φωτει-
νήν! ᾿Έθεσε παραστάτην τοῦ Σχολείου τόν Ἅγιον, τό σέμνωμα τῆς Λυκίας καί Χριστιανοσύνης, 
καί εἰς τήν ἀκρόπολιν τῶν Καρμυλησσέων τό πρῶτον διδακτήριον ὡς ἠλεκτρικόν προβολέα, ἵνα 
ἀπό τά ὕψη ἀκτινοβολῇ τάς φωτιστικάς του ἀκτῖνας καί διαφωτίζῃ τούς πνευματικούς ὀφθαλμούς 
τῶν Λεβησιανῶν. Οἱ πρῶτοι τῆς κοινότητος Σχολικοί Ἔφοροι ἐμπνεόμενοι καί καθοδηγούμενοι 
ἀπό τούς ἐκλεκτούς διδασκάλους Παυλῖνον καί Μουσαῖον ἔπραττον ὅ,τι ἄν αὐτοί ὑπεδείκνυον 
πρός τό καλόν, συμφέρον καί πλουτισμόν τοῦ σχολείου μέ τά ἀπαραίτητα σχολικά σκεύη καί εἴδη 
καί πρός εὕρεσιν πόρων διά μισθούς διδασκάλων. 

Τά τῆς Σχολικῆς ᾿Εφορείας καθήκοντα καί δικαιώματα, καθώς καί ὁ τρόπος τῆς ἐκλογῆς τῶν 
᾿Εφόρων Λεβησίου, ἐκανονίσθησαν καλύτερον καί καθωρίσθησαν ἐπακριβέστερον οι Κανονι-
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σμοί τω 1882, ὅτε ἀνέλαβε τούς οἴακας82 τῆς κοινοτικῆς ὁλκάδος ὡς Γραμματεύς τῆς ᾿Εφοροδη-
μογεροντίας ὁ ἀείμνηστος ἰατρός Βασ. Ι. Σαράφης. ῾Ο Κανονισμός διέστειλλε τήν δικαιοδοσίαν 
Δημογεροντίας καί ᾿Εφορείας καί καθώριζε τά τῆς ἐκλογῆς τῶν δύο κοινοτικῶν σωματείων ταυ-
τοχρόνως, ἰσαρίθμως καί ὑπό τῶν ἰδίων ἐκλεκτόρων, ἀνά εἰκοσιν ἐξ’ ἑκάστης ἐνορίας κτηματίαι 
συνήρχοντο εἰς ἐκλογικήν συνέλευσιν καί ἐξέλεγον ἀνά δύο ἐφόρους καί δημογέροντας ἐξ’ ἑκά-
στης τῶν τριῶν ἐνοριῶν Λεβησίου, ἐν ὅλῳ δώδεκα ᾿Εφοροδημογέροντας. Οἱ οὕτῳ ἀναδεικνυό-
μενοι ἑξ ῎Εφοροι ἐφρόντιζον διά τήν ἐποπτείαν τῶν Σχολείων τῆς Κοινότητος. ᾿Αρρεναγωγείον 
Ἑπτατάκτου καί Παρθεναγωγείου Ἑξατάκτου μετά νηπιαγωγείου ὑπό διδασκάλισσαν νηπιαγω-
γόν, διά τόν διορισμόν καλῶν καί δοκίμων διδασκάλων, διά τήν ἐξεύρεσιν τῶν πόρων διά τούς 
μισθούς τοῦ προσωπικοῦ σχολείων καί ἐκκλησιῶν, διά τήν τάξιν τῶν ἐκκλησιῶν, διά τήν εἴσπρα-
ξιν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐπιχορηγήσεως καί διά τάς ἀδείας τῶν γάμων.

Προϋπολογισμός.’Έσοδα τῆς Κοινότητος διά τήν συντήρησιν τῶν σχολείων καί ἐκκλησιῶν 
ἦσαν: 1.Τά δίδακτρα τῶν μαθητῶν ἀνάλογα πρός τήν τάξιν. 2. Αἱ εἰσπράξεις τῶν ἐκκλησιῶν ἀπό 
τούς δίσκους κατά πᾶσαν ἑορτήν καί Κυριακήν. 3. Αἱ κηροδοσίαι κατά τάς ἑορτάς τῶν Ταξιαρ-
χῶν, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ῾Αγ. Νικολάου, ῾Αγ. Γεωργίου, ῾Αγ. Αποστόλων, τῆς Μεταμορφώ-
σεως, Κοιμήσεως Θεοτόκου καί τήν Δευτέραν ἀκολουθίαν τῆς ᾿Αναστάσεως. Κατ᾽αὐτάς οἱ ἐκ-
κλησιαζόμενοι εἰς ἕνα καί τόν αὐτόν ναόν ἐλαμπαδηφόρουν, λαμβάνοντες τάς λαμπάδας ἀπό τόν 
δίσκον τῆς ἐκκλησίας ἅμα τῇ εἰσόδῳ και ρίπτοντες εἰς αὐτόν σεβαστά ποσά, οὕτως ὥστε κάθε 
κηροδοσία ἀπέδιδε 25-30 χρυσᾶς λίρας. 4. ‘Η ἐπί τῆς προικός φορολογία 1% 5. Τό πρόστιμον 
διά τήν διάλυσιν τῶν ἀρραβώνων εἰς λίρας χρυσᾶς Τουρκίας 31, διά νά μή γίνωνται εὔκολα αἱ 
διαλύσεις των, ὅπερ ὡς δρακόντειον μέτρον κατηργήθη. 6. Αἱ δωρεαί καί εἰσφοραί τῶν γενναιο-
δώρων τέκνων της. 7. Τά ἐνοίκια κτημάτων τῆς κοινότητος, προελθόντων ἐκ δωρεῶν. 8. Τά καθυ-
στερούμενα τῶν πολιτῶν, τά ὁποῖα εἰσεπράττοντο κατά τήν ἔκδοσιν τῆς ἀδείας τοῦ γάμου. 9.Τά 
δικαιώματα τοῦ Μητροπολίτου ἐπί τῶν βαπτίσεων, γάμων, διαθηκῶν, ἀδειῶν διδασκάλων κ.ἄ. 
εἰσέπραττεν ὁ ᾿Αρχιερατικός ᾿Επίτροπος. ᾿Από τούς ἄνωθι πόρους εἰσέπραττεν ἡ κοινότης περί 
χιλίας διακοσίας χρυσᾶς λίρας, διαθέτουσα ἐξ αὐτῶν 100 σέ μισθούς ἐννέα διδασκάλων, ἑξ ψαλ-
τῶν, τριῶν νεωκόρων, δύο ὑπηρετριῶν τοῦ Σχολείου, ἑνός κλητῆρος τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας 
καί τοῦ Γραμματέως τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ διευθύνων νοῦς τῆς ᾿Εφορείας 
καί ἡ ψυχή τῆς Κοινότητος. Πάντοτε ὁ προϋπολογισμός τῆς κοινότητος παρουσίαζε περίσσευμα.

7. Κοινοτικοί ἄρχοντες Λεβησίου.

᾿Εφοροδημογέροντες καί Προεστοί Λεβησίου ἀνεδεικνύοντο συνήθως ἀπό τάς οἰκογενείας 
Παπαδουλῆ, Χ.Δημήτρη, Πετρᾶ, Πασχαλίδου, Χ. ᾿Αντωνίου, Καραβασίλη, Σπανοῦ, Τσακίρη, 
Βαϊρακτάρη, Πανηγύρη, Καμπούρη, ᾿Ιακώβου, Αὐγουστῆ, Παπαβασιλείου κ. ά. Πρό τοῦ 1880 
διεξεδίκουν τήν διοίκησιν τῶν κοινῶν ὁ ᾿Απόστολος Βασιλειάδης καί ὁ Χ. Σάββας Παυλίδης, 
ἔχοντες περί ἑαυτούς ἀρκετούς ὀπαδούς. Οἱ ἀνταγωνισμοί των ἦσαν ἀφιλοκερδεῖς καί εἰς αὐτούς 
τό συμφέρον τῆς κοινότητος ἐπρυτάνευεν. ᾿Από τοῦ 1883 μέχρι τοῦ 1900 διῴκει τά κοινοτικά 
πράγματα ἄνευ σχεδόν ἀντιπολιτεύσεως ὁ ἰατρός Βασίλ. ᾿Ιωάν. Σαράφης δεξιώτατα καί καρπο-
φορώτατα. Καί ἀπό τοῦ 1900 μέχρι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου ἀντεποιοῦντο τήν ἀρχήν ὁ Χρι-
στόδ. Θεοφ. Παπαδουλῆς καί ὁ ᾿Αλέξανδος Κυρ. Τσακίρης, ἰατροί, ἔχοντες ἀμφότεροι ἰσχυράς 
μερίδας μέ ἀνθρώπους ἐμφορούμενους ἀπό ευγενῆ φιλοδοξίαν, αὐτήν καί μόνην, νά ἐξυπηρετή-
σουν καί προαγάγουν τά κοινά. Διά τοῦτο ὁ Λεβησιανός λαός τούς περιέβαλλε μέ τήν προσήκου-
σαν ἐκτίμησιν και ἀγάπην. 

82 οίακας: (ο) το τιμόνι (λόγιο, ναυτικός όρος)
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Πρόεδροι τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας. Μετά τήν σύνταξιν τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Κοινότητος 
Λεβησίου, τήν ψήφισιν αὐτῶν ὑπό τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ ἐν Συνελεύσει καί τήν ἔγκρισίν 
των ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Πισσιδίας, ἐγένοντο αἱ πρῶται ἐκλογαί τῶν ᾿Εφοροδημογερόντων. 
Οἱ ἀναδειχθέντες ᾿Εφοροδημογέροντες ἐξέλεξαν πρῶτον πρόεδρον τῶν δύο κοινοτικῶν σωμα-
τείων τόν Σάββαν Πασχαλίδη, ἐπονομαζόμενον Φραγκοπατέραν, διότι εἰσήγαγεν αὐτός πρῶτος 
τήν στενήν εὐρωπαϊκήν φορεσιάν, τά πανταλόνια. ῾Η πρώτη ἐφορεία τῶν Σχολῶν τῷ 1882 ὑπό 
τήν ἔμπνευσιν καί καθοδήγησιν τοῦ Γραμματέως τῆς κοινότητος Βασ. Σαράφη ἔβαλε τάξιν εἰς 
τά σχολικά καί τῆς ἐκκλησίας πράγματα, ηὔξησε τό προσωπικόν τῆς Σχολῆς ἀπό τρεῖς διδασκά-
λους εἰς πέντε, ὧν μία διδασκάλισσα, ὑπό την ἐμπευσμένην διεύθυνσιν τοῦ διδασκάλου Μιχαήλ 
Μουσαίου καί ἐκανόνισε τά τῶν τάξεων τοῦ Γραμματοδιδασκαλείου, ᾿Αλληλοδιδακτικοῦ καί 
Σχολαρχείου. Τόν Σάββαν Πασχαλίδη διεδέχθη εἰς τήν προεδρίαν τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας τῷ 
1885 ὁ Μιχαήλ Πετρᾶς, φιλότιμος καί φιλοπρόοδος κοινοτάρχης. ᾿Από δέ τοῦ 1887 προήδρευ-
ον τῶν κοινοτικῶν σωματείων ἱερεῖς ὡς ἀρχιερατικοί ἐπίτροποι τοῦ Μητροπολίτου Πισσιδίας. 
Τοιοῦτοι διετέλεσαν:  

1. Ὁ παπᾶ-Διονύσιος, Πρωτοσύγκελος (Πάππος ἐπονομαζόμενος), εὐθαρσής καί πατριώτης 
ὁλόθερμος καί ἐνθουσιώδης.

2. Ὁ παπᾶ-᾿Αναστάσιος Ανδρεάδης.

3. ῾Ο παπᾶ-Γρηγόριος Τσακκίρης, ψυχή φλογερά και διάνοια διαυγής.

4. ῾Ο παπᾶ-᾿Αντώνιος Νικολάου, θαρραλέος, ζηλωτής τοῦ καλοῦ καί ἀληθής τοῦ Χριστοῦ ὑπη-
ρέτης.

5. ῾Ο νεομάρτυς Λεβησίου Παπᾶ-Δημήτριος Χαστάς, ὅστις γέρων ὑπερογδοηκοντούτης ὑπέ-
στη μέ ἀπάθειαν, ἐνθυμίζουσαν τόν Ἅγιον Σμύρνης Πολύκαρπον,83 θάνατον ἡρωϊκόν. ῾Η 
χαριτολογία τοῦ πρεσβύτου ἱερέως με ἀρκετήν εὐφυΐαν καί εὐστροφίαν πνεύματος θά μεί-
νουν παροιμιώδεις. Συνώδευε τάς διηγήσεις του μέ ἀρκετά ἀνέκδοτα καί ἐπίκαιρα ἐπιμύθια. 
Δέν ἐξετιμήθη ἐν τῇ ζωῇ ὅσον ἔπρεπεν ἀτυχῶς· ὁ μαρτυρικός θάνατός του τόν ἐξύψωσε 
μεταθανατίως ἐν τῇ συνειδήσει μας καί τῷ ἔδωσε τήν προσήκουσαν θέσιν εἰς τήν ἱστορίαν 
τῆς πατρίδος.

Γραμματεῖς τῆς Κοινότητος. Μνημονεύσαντες εὐλαβῶς τούς Προέδρους τῆς ᾿Εφοροδημο-
γεροντίας, θά σκιαγραφήσωμεν ἐν ὁλίγοις τούς δύο στυλοβάτας τοῦ κοινοτικοῦ οἰκοδομήματος, 
τόν Βασίλειον Ἰωάν. Σαράφην καί Χριστόδουλον Θεοφ. Παπαδουλῆν, οἱ ὁποῖοι ὡς Γραμματεῖς 
τῶν Σωματείων τῆς Κοινότητος Λεβησίου ἐπί σειράν ἐτῶν ὑπῆρξαν οἱ φωτεινοί ὁδηγοί εἰς τόν 
δρόμον τῆς προόδου καί τό ἔλαιον τῆς μηχανῆς, που ἐκινεῖτο ἡ ᾿Εφοροδημογεροντία.

Βασίλειος Ἰ. Σαράφης (1854-1914). ̔ Ο φωτεινός καί χαλκέντερος ̓ Ασκληπιάδης ἔθεσε τάξιν 
καί σύστημα εἰς τά πράγματα τῆς Κοινότητος. Ἦτο δημιουργικός καί ἐκλεκτικός εἰς ὅλα. ᾿Εγνώ-
ριζε νά κυβερνᾷ καί διευθύνῃ. Ἦτο ὁ ἰθύνων νοῦς τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας χωρίς νά φαίνεται 
καί ἐπιδεικτιᾷ, ἀλλ’ ὑποβάλλων τεχνηέντως τάς ἀπόψεις του καί ἀφήνων τούς ἄλλους νά τάς 
ὑποστηρίξουν καί καταστήσουν ἀποφάσεις. ᾿Εγνώριζε νά πείθῃ καί ὅχι νά επιβάλλῃ τήν γνώμην 
του. Δέν ἐπέμενεν ἀλλά διά τῆς μειλιχιότητός του ἐκέρδιζε καί παρέσυρε πρός τάς γνώμας του 
καί τούς τυχόν ἀντιφρονούντας, διότι δέν τούς ἤθελεν ἀνδρείκελα ἀλλά συνεργάτας. Ὅταν ὡμίλε 
ἐσαγήνευε, ὅταν ἔγραφεν ἠλέκτριζε· ἡ ρήτρα «πετῶντι καλάμῳ» εἰς αὐτόν ἐφηρμόζετο πλήρως· 

83 Άγιος Πολύκαρπος (Σμύρνη 69 μ.Χ.-155 μ.Χ.). Επίσκοπος Σμύρνης. Αναγνωρίστηκε ως άγιος από την Ορ-
θόδοξη, Καθολική, Λουθηρανική και Αγγλικανική Εκκλησία και εορτάζεται στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα του 
μαρτυρικού θανάτου του.
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ἔγραφεν, ὡσάν νά μή ἐσκέπτετο. Ἦτο πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε ἐξυπηρετικός. Οὐδέποτε εἰς 
τάς συζητήσεις του παρεφέρετο, τἀς δέ παρατηρήσεις του ἔκαμνε μ’ ἕνα γέλιο, λεπτῆς εἰρωνείας. 
Καί ὅμως τόν γλυκύν καί εὐγενῆ αὐτόν καθοδηγητήν ἐπίκραναν οἱ πατριῶται μας, παραγνωρίσα-
ντες τήν καλωσύνην καί τάς πρός τήν Πατρίδα καί τήν Παιδείαν Ἐθνικάς ὑπηρεσίας καί δράσιν 
του. Τοιοῦτος ὁ κλῆρος τῶν ἐργαζομένων καί μέ τήν ἀχαριστίαν πληρώνει πάντοτε ὁ Ρωμηός 
ὅσους τόν εὐεργετοῦν! Μέ ποτήρι πικρίας ἐποτίσθη ὁ ἀξιοσέβαστος ἰατρός ἀπό τούς συμπολίτας 
του, ἀνθ’ ὧν ὑπέρ αὐτῶν ἀόκνως εἰργάσθῃ καί ἔπραξεν. Εἰς τάς ἐκλογάς τοῦ 1898 πρώτην φοράν 
ἀπέτυχεν, ἐπικρατήσαντος τοῦ ἀντιπάλου τοῦ ἰατροῦ Σταύρου ᾿Ιωαννίδου. ᾿Επαρασημοφορήθη 
διά τάς πρός τήν πατρίδα προσφερθεῖσας ὑπηρεσίας του ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ῾Ιεροσολύμων 
καί ὡνομάσθη πνευματικός εὐεργέτης διά τάς πρός τό Ἔθνος ὑπηρεσίας του. Μή δυνάμενος νά 
παραμείνη εἰς Λεβήσιον κατῆλθεν εἰς Μάκρην τῷ 1900, ἰατρός, ὅπου προσέφερεν ὥς ἐπιστήμων 
καί γραμματεύς τῆς ἐφοροδημογεροντίας τά φῶτα του μέ ζῆλον καί ἀφοσίωσιν. Δέν ἔπαυσε νά 
ἐργάζεται ἀθορύβως μέ σύνεσιν καί πολιτικότητα ἀπαράμιλλον. Τέλος ὁ ἀκούραστος ἐκουράσθη, 
ὁ ἀκατάβλητος κατεβλήθη, ὁ ἄκαμπτος ἐκάμφθη· ἔπαθεν ἐκ συμφορήσεως καί ὑπέκυψεν εἰς τό 
μοιραῖον τῷ 1914 εἰς ἡλικίαν 61 ετών. Δέν ἀπέθανεν ὁ Βασ. Ἰ. Σαράφης, ἀλλά ζῆ εἰς τάς καρδίας 
τῶν Λεβησονομακρηνῶν, οἱ ὁποῖοι θά προφέρουν τό σεπτόν ὅνομά του μέ καμάρι. 

Χριστόδουλος Θ. Παπαδουλῆς (1870-1942). Μετά την κάθοδον του Β. Σαράφη εἰς Μάκρην 
ἀνέλαβε τήν γραμματείαν τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας Λεβησίου ὁ ἰατρός Χριστ. Παπαδουλῆς. 
Καί ὁ ἀξιόλογος ἰατρός εἰργάσθη μέ ἀξιέπαινον ζῆλον καί ὁλόθερμον ἐνθουσιασμόν ὑπέρ τῆς 
κοινότητος. Τόν Παπαδουλήν διέκρινε χρηστή διοίκησις καί οἰκονομολογικόν πνεῦμα. ᾿Επί τῶν 
ἡμερῶν του ηὐξήθη τό προσωπικόν τῶν Σχολῶν, τοῦ ᾿Αρρεναγωγείου ἀπό πέντε εἰς ἕξ διδασκά-
λους ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ ἐργατικωτάτου Κυρ. Τσακκίρη καί τοῦ Παρθεναγωγείου ἀπό δύο 
εἰς τρεῖς διδασκαλίσσας. Παρά τήν ἐπακολουθήσασαν αὔξησιν τῶν δαπανῶν ὁ προϋπολογισμός 
τῆς κοινότητος εἶχε πάντοτε περίσσευμα, ὅπερ ἐσημειώθη καθ’ ὅλον τόν χρόνον τῆς Γραμματείας 
του. Σημειωτέον ὅμως, ὅτι ἡ μισθοδοσία τῶν ἐντοπίων διδασκάλων ἦτο γλίσχρος, λαμβανόντων 
κατά πολύ ὁλιγώτερα τῶν ὅσων ἐλάμβαναν ὁμοιόβαθμοί των διδάσκαλοι εἰς Μάκρην, Καστελ-
λόριζον, ᾿Αττάλειαν καί σχεδόν τά ἡμίση τῶν ὅσων ἐλάμβανον εἰς ἄλλας κοινότητας τοῦ νομοῦ 
Αϊδινίου καί Μικρασίας.᾿Επί τῶν ἡμερῶν τοῦ Παπαδουλῆ ἡ ἐκλογή τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας 
ἔλαβε λαϊκώτερον χαρακτῆρα. ῾Ο λαός ἑκάστης ἐνορίας ἐξέλεγε δεκαπέντε ἐκλέκτορας καί οἱ 
τεσσαρακονταπέντε τῶν τριῶν ἐνοριῶν συνήρχοντο εἰς ἐκλογικήν συνέλευσιν καί ἐξέλεγον τούς 
δώδεκα ̓ Εφοροδημογέροντας. ̔ Ο φιλοπρόοδος κοινοτάρχης ἔτρεφε μεγάλην ἐκτίμησιν πρός τούς 
ἀποφοίτους τῶν Διδασκαλείων, παρ’ὧν δικαίως ἀνέμενεν ἀγλαοτέρους καρπούς καί ἐργασίαν 
πλέον ἀποδοτικήν. Ἤξερε νά ἐκτιμᾷ τούς καλούς ἐργάτας τοῦ σχολείου ἔστω καί ἄν δέν ἀνῆκον 
εἰς τό κόμμα του. Παρηκολούθει τούς διδασκάλους ἔσω καί έξω τῆς σχολῆς καί μαζί μέ αὐτούς 
ἐπρωτοστάτει εἰς πᾶσαν ἐθνικήν κίνησιν, ὅπως ἦτο ἡ ἵδρυσις τῆς ᾿Εθνικῆς ἑταιρείας. Κατά τόν 
Α΄ Παγκόσμιον πόλεμον ἐστρατολογήθη καί ἐπί τρία συνεχῆ ἔτη ὑπηρέτησε μέ τόν τουρκικόν 
στρατόν εἰς τό μέτωπον τῆς Αὐστροουγγαρίας. Ὅταν ἔληξεν ὁ πόλεμος καί ἐπέστρεψεν εἰς πατρί-
δα, ἐγκατεστάθῃ ἰατρός εἰς Μάκρη. Τότε ἀνέλαβε τήν γραμματείαν τῆς Κοινότητος, ὑπηρετήσας 
χρηστῶς καί ἀξιεπαίνως. Μετά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν ἦλθε μετά τῆς οἰκογενείας εἰς 
Κοκκινιά Πειραιῶς, ὅπου ἠξιώθη ν’ ἀποκαταστήση τούς τρεῖς υἱούς καί θυγατέρας του καλῶς. 
Τῷ 1942 ἀπέθανεν ἀφήσας ὄνομα ἀγαθόν και δράσιν χρηστήν, τήν ὁποίαν εὐφήμως οἱ πάντες 
μνημονεύομεν.

Ὑπηρέτησαν ὡς γραμματεῖς τῆς Κοινότητος:

᾿Αδαμάντιος ᾿Αποστολίδης (Διαμαντῆ-ἐφέντης) 1855-1897. ῾Ο Διαμαντῆ-ἐφέντης ὑπήρξε 
διά τό Λεβήσι ἐξαιρετικόν φαινόμενον αὐτομαθήσεως καί αὐτοδημιουργίας. ᾿Αφοῦ ἐτελείωσε 
τά σχολεῖα τῆς πατρίδος του, τά ὁποία ἤκμαζον ὑπό τόν Μουσαῖον καί ἐδέχοντο μαθητάς ἀπό 
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Ρόδον, Καστελλόριζον, Σπάρτα καί ἀπ’ ἄλλας πλησιοχώρους πόλεις και ἀφοῦ ἔλαβε κατόπιν τάς 
πρώτας βάσεις τῆς Τουρκικῆς γλώσσας ἀπό τον Παυλίνον, ἐπεδόθη κατόπιν εἰς τήν μελέτην τῆς 
Τουρκικῆς γλώσσας μετά ζήλου καί ἐπιμονῆς, τήν ὁποίαν ἐξέμαθε τελείως χάρις εἰς τήν εὐφυΐ-
αν, ἐπίδοσιν καί ἐπιμέλειάν του. Εἰκοσαετής ἔλαβε μέρος εἰς τήν ἐξέγερσιν τῶν Μακρηνῶν ὑπό 
τόν πανέξυπνον Χ. ᾿Απόστολον Βασιλειάδην κατά τοῦ Καϊμακάμη, ὁ ὁποῖος οὐδεμίαν φροντίδα 
κατέβαλε πρός πάταξιν τῆς λυμαινομένης τήν Μάκρην ληστείας καί ἐπί πλέον διήγειρε τούς 
Τούρκους τῆς ὑπαίθρου, νά μή πληρώνωσι τά πρός τούς Χριστιανοῦς χρέη των. Οἱ ἐξεγερθέντες 
ὑπεχρέωσαν τόν Καϊμακάμην νά ἐπιβῆ πλοίου καί νά φύγῃ εἰς Σμύρνην, ὅπου παρέστησε τήν 
ἐξέγερσιν οὐχί στρεφομένην κατά τοῦ ἰδίου διά τήν κακοδιοίκησιν καί αὐθαιρεσίας του ἀλλά 
κατά τοῦ καθεστῶτος καί τῆς κυβερνήσεως. ῾Η κατά τοῦ Καϊμακάμη ἐνέργεια τῶν ἡμετέρων καὶ 
ὁλίγων συμμετασχόντων Τούρκων ἐχαρακτηρίσθη στάσις καί ἐστάλη εἰς Μάκρην στρατιωτική 
δύναμις, ἡ ὁποία προέβη εἰς τήν σύλληψιν ὑπερτριάκοντα Χριστιανῶν Μακρηνῶν-Λεβησιανῶν 
καί τήν ἐγκάθειρξιν αὐτῶν εἰς τάς φυλακάς τῆς Σμύρνης, μεθ’ὧν καί ὁ νεαρός ̓ Αδαμάντιος ̓ Απο-
στολίδης. Αἱ φυλακαί ἀπέβησαν διά τόν φιλομαθῆ Διαμαντή σχολεῖο. Εἰς τάς φυλακάς ἐπεδόθη 
εἰς μελέτας καί γνωρισθείς μέ Τοῦρκον πολιτικόν μεγάλης μορφώσεως ἐδιδάχθη καί ὡφελήθη 
πολλά ἐξ αὐτοῦ ὁ φυλακισμένος κατά τό γνωμικόν «Οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ». Οἱ ἐγκάθειρ-
κτοι πατριῶται μας ἀπηλλάγησαν τῆς κατηγορίας καί ἀπεφυλακίσθησαν ἐνεργείαις τοῦ ἰσχύο-
ντος μεγάλως παρᾷ τῇ ὑψηλῇ πύλῃ πατριώτου μας Τσελεπῆ Παναγιωτάκη Κόμητος.

Μετά τήν ἀποφυλάκισίν του, ὁ ᾿Αποστολίδης ἤρχισε νά δικηγορῇ εἰς Μάκρην, καταρτισθείς 
δέ ἐπαρκῶς εἰς τήν Τουρκικήν νομοθεσίαν ὑπό τοῦ συγκαθείρκτου του Τούρκου νομομαθοῦς καί 
διά τῶν κατ’ιδίαν μελετῶν του ἔλαβε καί τήν ἄδειαν τοῦ δικηγόρου κατόπιν δικηγορικῶν ἐξετά-
σεων ἐν Κωνσταντινουπόλει. Τόν Διαμαντή ἐφέντη διέκρινε σύνεσις, φιλομάθεια, ὁμιλητικότης, 
καλός χειρισμός τῆς ἑλληνικῆς καί τουρκικῆς γλῶσσας καί χαρακτηριστική εὐφράδεια, προκα-
λοῦσα τήν εὐχαρίστησιν καί θαυμασμόν. Τό λεγόμενον «ὁ ποιητής γεννᾶται, δέν γίνεται» ἐφαρ-
μόζεται εἰς τόν ᾿Αποστολίδην, τόν ὁποῖον ἡ φύσις ἔπλασε δικηγόρον καί ὁ ἴδιος διά τῆς ἀόκνου 
δραστηριότητος καί μελέτης ἐγένετο ἔξοχος, ὑπόδειγμα τέλειον. Διά τοῦτο εἶχε πληρέστατον δί-
καιον ὁ διαπρεπής πατριώτης μας Λάζαρος Σταματιάδης, ὁ ὁποῖος κρίνων τόν ᾿Αποστολίδην εἶπε 
τά ἑξῆς ἀξιομνημόνευτα ἐπιγραμματικά λόγια. Τί κρίμα! Πώς χάνονται οἱ αξίες! ᾿Εάν ἐσπούδα-
ζεν ὁ ᾿Αποστολίδης θά ἐτίμα τήν ἑλληνικήν ἐπιστήμην. Δέν ἔσβησεν ὅμως ὁ Διαμαντής ἐφέντης 
καί τό σεπτόν όνομά του ἀναφέρεται μετά σεβασμοῦ εἰς τό στόμα τῶν Λεβησιανομακρηνῶν, τό 
ὁποῖον κατέστησε λαμπρότερον ὁ ἄξιος υἱός του Μιχαλάκης, κόσμος ἀρετῆς καί ἐπιστήμης.

῾Ο ᾿Αδαμάντιος, σωστό διαμάντι ἐλαμπύριζε στό θησαυροφυλάκιον που ἐνέκλειεν ἡ Μάκρη. 
᾿Ανέπτυξε φιλεκπαιδευτικήν καί πατριωτικήν δρᾶσιν ἀξιοσημείωτον, συντελέσας μετ’ ἄλλων 
φιλομούσων Μακρηνῶν εἰς τήν ἵδρυσιν ᾿Αναγνωστηρίου,84 ὅπου ἐδίδοντο τακτικαί διαλέξεις 
ἐπί κοινωνικοθρησκευτικῶν θεμάτων, εἰς τήν ὀργάνωσιν φιλαρμονικῆς ἑταιρείας διά τούς μου-
σικοφίλους νέους. Διετέλεσεν ἐπανειλημμένως ἔφορος τῶν Σχολείων καί συνετέλεσεν εἰς τήν 
καλυτέραν ὀργάνωσιν καί ἐπάνδρωσίν των. ῾Η ἐθνική καί φιλεκπαιδευτική δράσις του θά ἦτο 
πλουσιωτέρα καί καρποφορωτέρα, ἄν δέν ἀφήρπαζεν αὐτόν προώρως και ἀπροόπτως ὁ θάνατος 
ἀπό τάς ἀγκάλας τῆς οἰκογενείας καί τῶν θρηνησάντων αὐτόν Μακρηνῶν.

Παῦλος ᾿Ανδρ. Σταματιάδης (1851-1903). ῾Ο Παῦλος Σταματιάδης ἀνῆκεν εἰς τήν φιλογενή 
καί πατριωτικωτάτην οἰκογένειαν τῶν Σταματιάδων. ῾Ο μεγαλύτερος ἀδελφός Σταμάτιος ὑπῆρ-
ξεν ὁ πρῶτος ἐκ Λεβησίου τελειόφοιτος Γυμνασίου καί δεύτερος τῆς πατρίδος διδάσκαλος μετά 
τόν Μουσαῖον, διδάξας τελεσφόρως ἐπί σειράν ἐτῶν. ̔ Ο νεώτερος ἀδελφός των Λάζαρος, ἄριστος 

84 Το πρώτο φιλεκπαιδευτικό σωματείο της Μάκρης ήταν το αναγνωστήριο «Τελμησσός» που συστάθηκε το 
1894 (σύμφωνα με το περιοδικό Ξενοφάνης, 1907) ή το 1873 (Κ. Λαμέρας) από τον Β. Σαράφη.
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ἐπιστήμων, δικηγόρος, ἐπολέμησεν ὑπέρ πατρίδος φοιτητής ὧν καί ὑπῆρξεν ὁ 1ος ἐκ Λεβησίου 
βουλευτής εἰς τήν ῾Ελληνικήν Βουλήν τῷ 1916 Καστελλορίζου καί τῷ 1920 Μυτιλήνης, πολιτι-
κός φίλος καί θαυμαστής τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Ράλλη καί προσωπικός τοῦ Βασιλέως. Καί ὁ 
ἀνεψιός του, υἱός δέ τοῦ Σταματίου, ᾿Ανδρέας, διαπρεπής δικηγόρος καί διευθυντής τῶν Σμυρνα-
ϊκῶν ἐφημερίδων «᾿Ιωνία»85-«῾Εστία»,86 ἔλαβε μέρος εἰς τόν ἀτυχή πόλεμον τοῦ 1897, μαθητής 
ἀκόμη τού ἐν Σάμω Πυθαγορείου Γυμνασίου καί εἰς τούς Βαλκανικούς τῷ 1912-1913. Ζήσας ὁ 
καλός πατριώτης Παυλαφέντης εἰς πατριωτικώτατον οἰκογενειακόν περιβάλλον μέ παραδόσεις 
ἀναδιδούσας ἐθνικόν ἄρωμα καί προερχόμενος ἐκ μητρός ἀπό τήν ἰσχυράν καί εὐγενεστάτην 
οἰκογένειαν τῶν Παυλιδῶν, δέν ἐφάνη κατώτερος τῆς γενεάς του. ᾿Εδημιούργησε κοινωνικήν θέ-
σιν ἀρίστην, οἰκογένειαν καλήν καί ὑποδειγματικήν, ἀποκαταστήσας τάς δύο λαμπράς θυγατέρας 
του, Χρυσάνθην καί Μαρία μέ τόν ἰατρόν Χριστόδουλον Παπαδουλήν καί τόν ἔμπορον ᾿Ιωάννην 
Καραβασίλην καί ἀναδείξας τόν καλοκάγαθον υἱόν του ᾿Ανδρέαν, πολίτην εὐγενικόν καί ἐξυ-
πηρετικόν. Εἰργάσθη ἐπιτυχῶς και ἀποτελεσματικῶς, ὡς δικολάβος ἐν Μάκρη καί δήμαρχος ἐν 
Λεβησίῳ, μέ ἰκανοποιητικά ἀποτελέσματα. Διετέλεσε πολλάκις ἐφοροδημογέρων, ἐκτιμώμενος 
διά τήν κρίσιν, δραστηριότητα καί τήν προθυμίαν του πρός ἐξυπηρέτησιν πατριωτῶν.

᾿Αδελφότης Λεβησίου-Μάκρης. Αἱ δύο ἀδελφαί κοινότητες, ὀρθῶς και κοινωφελῶς σκεπτό-
μεναι, παρέμειναν ἡνωμέναι πρός τό κοινόν συμφέρον, ἔχουσαι τό Σωματεῖον «᾿Αδελφότης» ὡς 
σύνδεσμον καί σύμβουλον τῶν ᾿Εφορειῶν των. ῾Η ᾿Αδελφότης, ἀπαρτιζομένη ἀπό τά καλύτερα 
πρόσωπα τῶν δύο κοινοτήτων, ἀπετέλει τόν συνεκτικόν κρίκον τῶν δύο ἀδελφῶν πόλεων, τήν 
συμβολήν κοινῶν πόθων καί ἐνεργειῶν καί τό συμβόλαιον ἀμοιβαιότητος καί ἀλληλεγγύης ἀμ-
φοτέρων. Τέκνον τῆς ᾿Αδελφότητος ἦτο τό Λαϊκόν Ταμεῖον, σκοποῦν τήν δι’ ἐτησίων εἰσφορῶν 
ἵδρυσιν καί λειτουργίαν ἐν Λεβησίῳ Λαϊκοῦ Φαρμακείου, παρέχοντος τά φάρμακα δωρεάν εἰς 
τούς ἀπόρους καί ἀντί μικροῦ τιμήματος εἰς τούς λοιπούς κατοίκους. ῾Η ᾿Αδελφότης διώρισε τῷ 
πρῶτον κοινοτικούς ἰατρούς, τόν Σαράφην καί Κων. Λαμέραν.

᾿Ιωάννης Βαϊρακτάρης. Πρέπει νά ἀφιερώσωμεν ὀλίγας λιτάς γραμμάς διά τόν πρῶτον φαρ-
μακοποιόν του τόπου μας, τόν ἀλησμόνητον ᾿Ι. Βαϊρακτάρην. ῾Ο μακαρίτης ἦτο ἀλτρουϊστής. 
᾿Επεσκέπτετο ὅλους, παρέχων ὅλως δωρεάν εἰς τήν φτωχολογιά Λεβησίου καί τῶν προαστεί-
ων Τουρκοχωρίων τήν ἰατρικήν του περίθαλψιν. ῾Η διάγνωσις καί ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενῶν ἐπ’ 
αὐτοῦ, καίτοι φαρμακοποιοῦ, ἦτο μᾶλλον ἐπιστήμονος καί ἐμπειροτάτου ἰατροῦ. Διά τοῦτο εἶχε 
κατακτήσῃ τήν ἐμπιστοσύνην ὅλων τῶν κατοίκων, καλούντων αὐτόν θεράποντά των. Αὐτόν εἶ-
χον παραστάτην παρά τήν κλίνην των οἱ πτωχοί Λεβησίου κατά τόν μεγάλον πόλεμον, ὅτε ἐστρα-
τολογήθησαν οἱ ἰατροί τῆς πόλεως Παπαδουλῆς καί Τσακκίρης. Ἦτο ὁλοπρόθυμος εἰς τάς ἐπι-
σκέψεις του. ᾿Εζήτει εἰς ὅλους νά προσφέρῃ τήν συνδρομήν του καί τά φῶτα του. Καί τοιοῦτον 
ἀλτρουϊστήν καί ἰκανόν φαρμακοποιόν ἀπέκτησε το Λεβήσιον χάρις εἰς τό Σωματεῖον «᾿Αδελφό-
της» προσλαβών διά λαϊκόν φαρμακεῖον τόν φιλόλαον καί λαοφιλῆ Βαϊρακτάρη, τοῦ ὁποίου τήν 
ἀνάμνησιν ζωηρή θα τηρήσωμεν.

Δήμαρχοι Λεβησίου. Τό Λεβήσιον, ἄν καί πόλις μέ ὑπέρ πεντακισχιλίους κατοίκους, δέν εἶχε 
Δημαρχίαν. Μόνον τῷ 1888, κατόπιν ἐνεργειῶν της κοινότητος διώρισε ἡ Τουρκική διοίκησις 
Δήμαρχον Λεβησίου τόν Πασχάλην Σ. Πασχαλίδην καί τῷ 1890 τον Παῦλον Σταματιάδην. Εἰς τό 
φιλόπατρι καί τῶν δύο ἐνδιαφέρον ὀφείλονται οἱ πρῶτοι δρόμοι, οἱ ὁποῖοι ἔφερον ἀπό τήν θέσιν 
Χάνι μέχρι τοῦ Στούμπου και ἐκεῖθεν εἰς τό ἀνατολικόν ἄκρον της πόλεως «Τά Ξερά περιβόλια» 
καί εἰς τήν πηγήν τοῦ Τουραπῆ. Μετά τό 1892 κατηργῃθη καί πάλιν ἡ θέσις τοῦ Δημάρχου, διότι 
ἡ Τουρκική Κυβέρνησις ἐδημιούργει φόρους, διά νά τούς εἰσπράττῃ καί ὄχι νά τούς διαθέτη. 

85 Εφημερίδα Ιωνία. Κυκλοφόρησε στη Σμύρνη το 1874-1877.
86 Εφημερίδα Εστία. Κυκλοφόρησε στη Σμύρνη το 1913. 
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᾿Επανέζησεν ὁ θεσμός τοῦ Δημάρχου τῷ 1912, διατηρηθείς μέχρι τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς Μι-
κρασίας. Κατ’ αὐτό τό διάστημα ὑπηρέτησαν Δήμαρχοι αἱρετοί ὁ ἰατρός ᾿Αλέκος Τσακκίρης καί 
᾿Αντων. Χ. ᾿Αντωνίου, ἔμπορος. ᾿Αμφότεροι οὐδέν ἀξιόλογον ἔπραξαν, καθότι ὁ μέν πρῶτος 
ἐστρατεύθη κατά τόν πόλεμο ὡς ἰατρός, ὁ δε δεύτερος ἐφυλακίσθη και ἐδεινοπάθησε μετά τῶν 
Προεστῶν καί ἐφοροδημογερόντων Λεβησίου-Μάκρης. ᾿Από τοῦ 1909 μέχρι τοῦ 1914 ἐσημει-
ώθη ἀξιομνημόνευτος προσπάθεια ὑπό τήν πρωτοβουλίαν τῶν ἰατρῶν Χ.Παπαδουλῆ και ᾿Αλ.
Τσακκίρη καί τῇ συνεργασίᾳ τῶν ἱερέων Παπᾶ-Γρηγόρη Τσακκίρη, Παπᾶ- ᾿Αντώνη Νικολάου 
καί τῶν ἐντοπίων διδασκάλων, ἀξιέπαινος πράγματι προσπάθεια νά στρωθοῦν πολλοί δρόμοι, νά 
ἐπεκταθῆ τό ὁδικόν δίκτυο εἰς ὅλας τάς ἐνορίας καί γειτονιές, νά κατασκευασθοῦν δρόμοι καλοί 
μέχρι τῶν νεκροταφείων τῆς πόλεως, νά χαλικοστρωθοῦν αἱ αὐλαί τῶν ναῶν ῾Αγ. Άννης, Ταξιαρ-
χῶν καί Σωτῆρος. Δίκαιος ἔπαινος διά τήν ἐπιδειχθεῖσα πρόοδον, ανακοπεῖσαν ὑπό τοῦ πολέμου.

Πασχάλης Σάβ. Πασχαλίδης. Εἰς ὅλα τά ἀξιώματα τῆς πόλεως, τοῦ Δημάρχου, Προεστοῦ, 
᾿Εφόρου καί Δημογέροντος, ἐτιμήθη καί διεκρίθη συνετός καί μετριόφρων Λεβησιανός, πολίτης 
Πασχάλης Πασχαλίδης. ᾿Εγεννήθη τῷ 1861 καί τυγχάνει γόνος του ἐκ Κύπρου Πασχάλη, κτήτο-
ρος πολλῶν δημοσίων ἔργων Λεβησίου-Μάκρης-Ξάνθου καί ἐκ μάμμης, τοῦ ἐκ Πελοποννήσου 
Παναγ. Αναγνωστοπούλου, ᾿Αρχηγοῦ της Φιλικῆς ῾Εταιρείας, εἰς ἥν ἐμύησε τόν γαμβρόν τοῦ 
Πασχάλην τῷ 1818 εἰς Σμύρνην. ῾Ο Πασχάλης ἐμύησε τόν Μητροπολίτη Πισσιδίας Εὐγένιον, 
συγγενῆ του ἐκ Κύπρου, ζήσαντα εἰς ᾿Αδριανούπολιν καί ἄλλους νέους ὁμοτέχνους Λεβησια-
νούς σπεύσαντος εἰς τό προσκλητήριον τῆς ᾿Εθνεγερσίας. ῾Ο Μητροπολίτης Πισσιδίας Εὐγέ-
νιος ἐπατριάρχευσε μετά τήν ἐνθρόνισιν του Γρηγορίου τοῦ Ε, ἔψαλε κρυφίως τήν νεκρώσιμον 
ἀκολουθίαν του καί διεκρίνετο διά τήν ὀξύνοιαν καί ἐπιτηδειότητα, μεθ’ ἧς ἀπέτρεπε τούς πρός 
ἐκκλησίας κινδύνους τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως. Μετά πολυστένακτον Πατριαρχείαν ἑνός 
ἔτους διαπομπευθείς μετ’ ἄλλων κληρικῶν ὑπό τοῦ τουρκικοῦ ὅχλου, ἀπέθανεν ἐν τῷ θρόνῳ τόν 
Ιούλιον τοῦ 1822. 

῾Ο Πασχάλης Πασχαλίδης οὐδέποτε ἠκούσθη περιαυτολογῶν ἤ καυχώμενος ἐπί πατραγαθία. 
῾Η ζωή του διέρρευσεν ἐν γονιμωτάτη καί πατριωτικωτάτη δράσει, τάς δέ πρός τήν πατρίδα 
ὑπηρεσίας παρεῖχεν ἀθορύβως καί τέλος ἐθυσίασε καί τήν ζωήν του ὑπέρ αὐτῆς. ᾿Ανάγλυφον τῆς 
προσωπικῆς του ἀξίας, εἰς ἦν καί μόνο ἐπέβλεπεν, φρονῶν ὅτι ὁ καθείς δημιουργεῖ τήν ἱστορίαν 
του, εἶναι ὅ,τι ἐπιγραμματικώτατα ἔγραψεν εἰς συλλυπητήριον ἐπιστολήν του πρός τον υἱόν τοῦ 
μαρτυρήσαντος ὁ ἀείμνηστος Χ.Γιάννης Κωνσταντινίδης: «...῾Ο θάνατος τοῦ μακαρίτου πατρός 
σας ἐπίκρανεν ὅλους μας. ῾Ο θάνατός του ἦτο ἄωρος, σκληρός διά τά δεινοπαθήματά του, ἀλλά 
δοξασμένος, γιατί ἀπέθανε διά τήν ῾Ελλάδα μας. Διά τοῦτο θά τόν περιβάλλῃ ὁ στέφανος τοῦ 
μαρτυρίου καί τῆς δόξης καί θά ζῇ εἰς τήν καρδίαν καί τήν μνήμην μας. ῾Ο μακαρίτης ἦτο λεβέ-
ντης στό σῶμα καί τήν ψυχήν, εἰς δέ τό μυαλό φαινόμενον. ᾿Από τά παιδικά μας χρόνια γνωριζό-
μεθα ὡς συμμαθηταί καί φίλοι. ᾿Επηδοῦσε τάς τάξεις ὡς αἴλουρος καί ἐτελείωσε τό σχολεῖο εἰς 
ἑξ ἔτη, ενῶ ἄλλοι ἤθελαν ὀκτώ ἔως δέκα ἔτη. Δέν θά λησμονήσω τήν μνήμην καί τά σχόλιά του 
ἐπί τοῦ κειμένου τῶν ἀρχαίων, πού έφερναν τόν δάσκαλον σέ δύσκολη θέσι. Καίτοι δέν ἔτυχεν 
ἀνωτέρων σπουδῶν, κατεῖχε τήν ἑλληνικήν καί τουρκικήν γλῶσσαν ὅσον ὁλίγοι τελειόφοιτοι 
Γυμνασίων. ῾Η εὐφυΐα του ἦτο ἐξαιρετική. ᾿Εάν ἐσπούδαζε, θά ἐτίμα τήν ῾Ελλάδα...» Ὅλοι οἱ 
Λεβησανοί τόν περιέβαλλον μέ ἀγάπην καί σεβασμόν διά τά γλέντια καί χορούς του μαζί μέ τόν 
μακαρίτη Βασίλην ῾Αγιορείτην, πρό παντός διά τήν κοινοτικήν δρᾶσιν καί τόν μαρτυρικόν ὑπέρ 
Πατρίδος θάνατόν του, ὁ ὁποῖος παριέβαλε τήν σεπτήν μνήμην του μέ τόν στέφανον τῆς δόξης 
καί εὐθανασίας. 
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8.᾿ Ιατροί Λεβησίου. ῾Υγεία πόλεως.

῾Η ὑγεία τῆς πόλεως Λεβησίου ἦτο ἀρίστη χάρις εἰς τήν ζηλευτήν καί ἀξιομίμητον καθαριότη-
τα τῆς Λεβησιανῆς οἰκογενείας καί τήν τακτικήν καί συγκρατημένη ζωήν της. Οἱ πρῶτοι ἐμπει-
ρικοί ἰατροί τοῦ Λεβησίου, μέχρις οὗ ἐξῆλθον συμπολῖται ἰατροί ἀπό τό Πανεπιστήμιον ᾿Αθη-
νῶν, ἦσαν: 1. Ὁ Σάββας Πασχαλίδης, ἀσκηθείς περί την ἰατρείαν εἰς νοσοκομεῖον ᾿Αθηνῶν και 
ἐνασκήσας αὐτήν εἰς τά χωρία τῆς Ξάνθου, ὅπου εἶχε κτήματα και βελανιδῶνας. 2. Ὁ Δημήτριος 
᾿Αναγνωστόπουλος, Πελοποννήσιος ἐκ Πύργου τῆς ᾿Ηλείας, 3. Ὁ Φράγκος ᾿Αντουάν, Χίος Φρα-
γκολεβαντῖνος καί 4. Ὁ διδάσκαλος Μιχ. Μουσαῖος. Οὗτοι ἦσαν ἐμπειρικοί, κατέχοντες ἰατρικάς 
γνώσεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τό ἰατροσόφι τοῦ Φραγκολεβαντίνου ᾿Αντουάν ἦτο εὐθυμογραφία, 
χρησιμεύουσα ὡς διασκεδαστικόν ἀνάγνωσμα εἰς τήν διάδοχον γενεάν. Εἰς τάς ἐξαρθρώσεις τῶν 
ἄκρων, κατάγματα καί πληγάς, προσέφευγον εἰς ἐμπειρικούς καθώς και αἱ γυναῖκες διά κάθε τι 
γυναικολογικόν ζήτημα εἰς ἐμπειρικάς τοιαύτας.

1. Βασίλειος Κυρ. Σαράφης 1847-1932. Πρῶτος ἐπιστήμων ἰατρός ἐκ Λεβησίου ὑπῆρξεν 
ὁ Βασίλειος Κ. Σαράφης μέ δίπλωμα τοῦ ἐπιστήμονος ἰατροῦ τῷ 1875 καί ἄσκησε τήν τέχνην 
τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ εἰς τήν πατρίδα του μέχρι τοῦ 1894, ὁπότε κατῆλθεν εἰς Μάκρην ὡς δημοτικός 
ἰατρός. ῾Ο συνετός ᾿Ασκληπιάδης δέν ἀνεμείχθη καθόλου εἰς τά κοινοτικά πράγματα, δέν ἔπαυ-
σεν ὅμως νά ἐνδιαφέρηται διά τήν πρόοδόν των καί νά δίδῃ τήν βαρύνουσαν γνώμην, ὁσάκις 
ἐζητεῖτο, διότι ἐχαρακτήριζαν τόν ἁγνόν πατριώτην ἰατρόν τό βαθυστόχαστον, ἡ εὐθυκρισία καί 
τό ἄδολον πατριωτικόν ἐνδιαφέρον. ῾Η ἀποχή του ἀπό τήν πολιτικήν κονίστραν καί τήν συστη-
ματικήν ἐνάσκησιν τοῦ ἐπαγγελματίου ἰατροῦ -ἀν καί ἄριστος ἰατρός μέ σπουδάς εἰς Παρισίους- 
ὠφείλετο εἰς τήν ἀπόκτησιν κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς ἰατρείας του ἀρκετής περιουσίας καί ἐν μέρει 
εἰς τούς θανάτους τῶν παιδιῶν του. ᾿Ελάμβανε ὅμως μέρος εἰς ἰατρικά συμβούλια, καλούμενος. 
Κατά τόν Εὐρωπαϊκόν πόλεμον ἐτοποθέτησε τόν Σαράφην ἡ Τουρκική Κυβέρνηση ὑγιειονομικόν 
ἰατρόν Σμύρνης, ὅπου κατά τό διάστημα του πολέμου πολλούς συμπολίτας διηυκόλυνε καί ὅπου 
παρέμεινεν εἰς τήν θέσιν του κατά τήν ἑλληνικήν τῆς Σμύρνης κατοχήν. Μετά τήν καταστροφήν 
τῆς Σμύρνης μετέβη μετά του μόνου υἱού του Μιχαλάκη, ἐκλεκτοῦ ἰατροῦ, εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, 
ὅπου καί ἀπέθανεν εἰς βαθύ γῆρας τῷ 1932, ἐπισύρας τήν ἐκτίμησιν καί σεβασμόν ὅλων τῶν 
γνωρισάντων αὐτόν διά τήν σύνεσιν καί ἐπιστημονικήν του ἀξία καί τήν εὐλογίαν τῶν πατριωτῶν 
του.

2. Στ. ᾿Ιωαννίδης (1850-1911). Μετά τόν Σαράφην ηὐτύχησε νά ἀποκτήσῃ καί δεύτερον ἐπι-
στήμονα ἰατρόν τό Λεβήσι, τόν Σταῦρον ᾿Ιωαννίδην, ἀδελφόν τοῦ διδασκάλου Μιχ. Μουσαίου, 
ἐξελθόντα τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν τῷ 1880 εἰς ἡλικίαν 30 ἐτῶν. Οὗτος εἰργάσθη εἰς Λεβήσι 
τό πρῶτον ἔτος τῆς ἰατρείας καί ἀπό τοῦ 1883-1898 ἐνήσκησεν αὐτήν εἰς Σπάρτα καί Βουρδού-
ριον87 τῆς Πισσιδίας. Κατά τῷ 1898 ἐπέστρεψεν εἰς τήν πατρίδα του ὁ καλός ᾿Ασκληπιάδης, οἱ 
δέ πατριῶται τόν ἐδέχθησαν μέ χαράν καί τόν ἐτίμησαν μέ τό ἀξίωμα τοῦ ᾿Εφόρου μέ ὅλον τόν 
συνδυασμόν του. Παρέμεινεν εἰς Λεβήσιον μέχρι τοῦ 1904, ὁπότε κληθείς ὑπό τοῦ φίλου του 
Χιλμῆ-πασᾶ,88 Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Μακεδονίας, μετέβη οἰκογενειακῶς εἰς Θεσσαλονίκην, 
ὃπου κατά τῷ 1911 ἀπέθανε. Κατά τό μικρόν διάστημα τῆς εἰς τήν γενέτειραν πόλιν παραμονῆς 
του ἀφῆκεν ἴχνη ἀξιομνημόνευτα τῆς προοδευτικῆς δράσεώς του. Τά νεκροταφεῖα τῆς πόλεως 
ἦσαν εἰς τάς αὐλάς τῶν ἐκκλησιῶν τῶν τριῶν ᾿Ενοριῶν ἐν τῇ ὀρεινῇ πόλει καί τοῦ Σωτῆρος ἐν 

87 Βουρδούριο Burdur. Χριστιανική, τουρκόφωνη κοινότητα.
88 Hüseyin Hilmi Paşa (Μυτιλήνη 1855- Κων/πολη1922). Το 1902 ήταν γενικός επιθεωρητής των επαρχιών 
(βιλαέτι) Θεσσαλονίκης, Κοσόβου και Μοναστηριού.
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τῇ πεδινῆ. Ταῦτα παρά τήν ἀντίδρασιν τῶν κατοίκων μετέφερεν ὁ φιλόπολις ἰατρός ἔξω τῆς πό-
λεως. Εἰς τό ἀκραῖον ἀνατολικόν σημεῖον τό Α΄ νεκροταφεῖον καί εἰς τό Δυτικόν τό Β΄. Χάρις 
εἰς τήν εὐεργετικήν ἐνέργειαν τοῦ Στ. ᾿Ιωαννίδου ἔλειψαν τά συγκινητικά θρηνολογήματα τῶν 
πενθούντων ἐν ὥρα λειτουργίας, αἱ ἐνοχλήσεις τῶν ἐκκλησιαζομένων καί οἱ τῆς ὑγείας κίνδυνοι.

3. Βασίλ. ᾿Ι. Σαράφης, (1854-1914) ᾿Ανεψιός τοῦ προηγουμένου, ἐξελθών τοῦ Πανεπιστη-
μίου ἰατρός εἰς ἡλικίαν 29 ἐτῶν τῷ 1882, εἶναι ὁ Β. ᾿Ι. Σαράφης. Οὗτος ὑπῆρξεν ἡ ψυχή καί ὁ 
πνευματικός ὁδηγός τοῦ τόπου μέχρι τῆς καθόδου του εἰς Μάκρην κατά το 1900. ̔ Υπηρέτησε καί 
ὡς κοινοτικός ἰατρός μετά τοῦ Λαμέρα εἰς Λεβήσιον ἐπί διετίαν ἀπό τοῦ 1890-1892. ᾿Απέθανεν 
εἰς Μάκρην τῷ 1914 εἰς ἡλικία 69 ἐτῶν, κηδευθείς δημοσία δαπάνη.

4. ᾿Ανδρέας Σιτόπουλος. ῾Ο ἐκλεκτός ᾿Ασκληπιάδης ᾿Αν. Σιτόπουλος ἐκ πατρός Συμαίου 
καί μητρός Λεβησιανῆς, ἀριστεύσας εἰς τάς σπουδάς του, ἐνήσκησε τόν ἰατρόν εἰς τήν ὕπαιθρον 
ἰδία Λεβήσιον Λυκίας από τοῦ 1884 μέχρι τοῦ ἀτυχοῦς ῾Ελληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1897, 
ὁπότε ὡς Έλλην ὑπήκοος ἀπηλάθη ἐκ Λεβησίου. Εἰργάσθῃ κατόπιν εἰς διαφόρους πόλεις τοῦ 
νομοῦ ᾿Αϊδινίου καί μετά τήν καταστροφήν τῆς Μικρασίας εἰς ᾿Αθήνας, ὅπου ἀπέθανε τῷ 1930, 
τιμώμενος ἀπό τούς πατριώτας του Λεβησιανούς καί Συμαίους. ῾Υπῆρξεν ἰατρός ἄριστος καί 
πατριώτης θερμότατος.

5. Κωνσταντῖνος Λαμέρας. Ο Κωνσταντῖνος Λαμέρας μόλις ἐτελείωσε τάς σπουδάς του τῷ 
1889 προσελήφθη μετά τοῦ Βασ. Σαράφη κοινοτικός ἰατρός. ῾Υπηρετήσας εἰς Λεβήσιον μέχρι 
τοῦ 1892 μετέβη εἰς Μοῦγλα, ὅπου εἰργάσθη μέχρι τοῦ ῾Ελληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1897, 
ὁπότε ἀπελαθείς ὡς Ἕλλην ὑπήκοος ἀπῆλθεν δι’ εὐρυτέρας σπουδάς εἰς Παρισίους, ἐπιστρέψας 
δέ εἰς Μάκρην ἐνυμφεύθη τήν ὡραίαν Μακρηνήν Εὐθαλίαν Ι. Λουϊζίδου. Ἐγκατεστάθη τῷ 1901 
εἰς ᾿Αθήνας, ὅπου δοκιμώτατα εἰργάσθη ὡς Διευθυντής ἰδιωτικῆς κλινικῆς και ἐθνικώτατα ἔδρα-
σεν ὡς Γραμματεύς καί κατόπιν Πρόεδρος τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου «᾿Ανατολή».89 Ἔγρα-
ψεν ἰατρικά συγγράματα, ἑλκύσας τήν προσοχήν καί τόν ἔπαινον πολλῶν καί ἀνέδειξε τούς δύο 
του υἱούς ἐπιστήμονας ἰατρούς καλούς καί ἀξίους.

6. Νίκος ᾿Αντ. Παυλίδης. ῾Ο καλός καί εὔχαρις ἰατρός μετά τό πέρας τῶν ἰατρικῶν του σπου-
δῶν εἰργάσθῃ ἀπό τοῦ 1894-1897 εἰς την ἰδιαιτέραν πατρίδα του τό Λεβήσι. ᾿Εκεῖθεν μετέβη εἰς 
Μοῦγλα, κατόπιν εἰς Μύλασσα, ὅπου ὡς ἰατρός εἰργάσθη μέχρι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου. Καθ’ 
ὅλην τήν περίοδον τῆς πρώτης προσφυγίας του ἐξυπηρέτησε τούς πρόσφυγας εἰς Μυτιλήνην, 
ἐκτιμηθείς πολύ ὡς καλός ἰατρός. Μετά τόν πόλεμον εἰργάσθῃ εἰς Φωκαίας καί μετά τήν Μι-
κρασιατικήν καταστροφήν κατέφυγεν εἰς την γνώριμόν του Μυτιλήνη καί τελευταίῳς εἰς Νέαν 
Σμύρνην.

7. Χριστ. Θ. Παπαδουλῆς. ῾Ο περισσότερον ὅλων συνδεθείς μέ τό Λεβήσι ἰατρός, εἶναι ὁ 
Χ. Παπαδουλῆς. Οὗτος ἐπί μίαν ὁλόκληρον τριακονταετίαν εἰργάσθη (1892-1920) ὡς ἰατρός 
καί γραμματεύς τῆς κοινότητος. Κατέκτησε τήν ἐκτίμησιν τῶν συμπολιτῶν του διά τάς πρός τήν 
πατρίδα ὑπηρεσίας του.

8. ᾿Αλέκος Κ. Τσακκίρης. Παρά τά ἐλαττώματά του ἠγαπήθη ὡς ἰατρός και ἄνθρωπος ὅσον 
ὁλίγοι τῶν συναδέλφων του. Κατέκτησε τοσοῦτον τήν λαϊκήν ψυχήν, πού μέχρι σήμερον εὐφή-

89 Μικρασιατικός Σύλλογος Ανατολή. Ο Σύλλογος Μικρασιατών «Ανατολή» ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα 
(1891) με πρωτοβουλία Μικρασιατών που είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα. Η δράση του συνεχίστηκε μέχρι το 
1949. Στόχος του συλλόγου ήταν η διάδοση της ελληνικής παιδείας στη Μικρά Ασία.
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μως καί μέ συγκίνησιν ὁμιλοῦν περί τῆς δράσεώς του ὡς καλοῦ καί φιλανθρώπου ἐπιστήμονος 
καί διά τόν πρόωρον θάνατόν του, ἐπισυμβάντα εἰς Πειραιά τῷ 1928. Εἰργάσθη εἰς Λεβήσιον ἀπό 
τοῦ 1904-1918 καί εἶτα εἰς Μάκρην μνήμην ἀγαθήν, ἰατροῦ ἀφιλοχρημάτου, φιλοδιδασκάλου 
ἐφόρου καί λαοφιλοῦς Δημάρχου. Τό Λεβήσιον ἔχει καί ἄλλους ἀξιομνημονεύτους ἐπιστήμονας 
ἰατρούς, τούς ὁποίους εἰς τήν στατιστικήν μας θά περιλάβωμεν. Παρασιωπῶμεν τά σεβαστά ὀνό-
ματά των, διότι εἰς τό παρόν κεφάλαιον ὡμιλήσαμε περί τῶν ἐργασθέντων ἰατρῶν συμπολιτῶν 
μας εἰς Λεβήσιον. ̔ Υπηρέτησαν καί ἀλλοδαποί ἰατροί εἰς Λεβήσιον, ἰδία Δωδεκανήσιοι, οἱ ὁποῖοι 
ἀφῆκαν τάς ἀρίστας τῶν ἀναμνήσεων καί ὡς ἐπιστήμονες καί ὡς ἄνθρωποι. Διηγοῦνται μάλιστα 
περί τοῦ Κλαδάκη, ἐπιστήμονος ἰατροῦ. Διά δέ τούς ἐργασθέντας εἰς τήν πατρίδα των συμπολί-
τας ἐπιστήμονας δέον νά τονίσωμεν τήν ἀφοσίωσίν των πρός τήν ἐπιστήμην καί τούς ἀσθενεῖς. 
῾Η αμοιβή των δέν ἦτο ἰκανοποιητική, ἄν καί ἀπ’ αὐτοῖς ἐξηρτᾶτο νά τήν καταστήσουν τοιαύτην. 
᾿Ηρκοῦντο οἱ εὐγενεῖς ἐπιστήμονες εἰς τήν δυνατήν ὑπό τοῦ πελάτου πληρωμήν καί οὐχί εἰς τήν 
πρέπουσαν. Ἔσπευδαν πάντοτε νά προσφέρουν τήν ἰατρικήν των περίθαλψιν, ἀδιαφοροῦντες 
εἰς τό χρῆμα καί ἀποβλέποντες εἰς τήν χαράν, πού προσδίδει ἡ σωτήριος ἐπέμβασις. ᾿Εν γένει οἱ 
ἰατροί Λεβησίου ὡς ὅλοι τοῦ ὑποδούλου ῾Ελληνισμοῦ ἦσαν ἄξιοι τῆς κλήσεώς τους ἤ ἀληθεῖς 
᾿Εθναπόστολοι. Ωμολόγηται γάρ, λέγει καί ὁ θεῖος Πλάτων, ὁ ἀκριβής ἰατρός σωμάτων εἴναι 
«ἄρχων ἀλλ’οὔ χρηματιστής» μή παρασυρόμενος ἀπό τό αἴσθημα τῆς ἀργυρολογίας ἀλλά παρα-
κινούμενος ἐσαεί ἀπό τόν ᾿Ιπποκράτιον ὄρκον καί τό συναίσθημα τῆς φιλανθρωπίας. 

Οἱ Λεβησιανοί δέν προσέφευγον εἰς τόν ἰατρόν, ὅταν ἔπρεπε, διά νά προλάβουν τήν ἐπιδείνω-
σιν, ἀλλ’ εἰς τό κρίσιμον σημεῖον τῆς ἀσθενείας, ἥ ὅταν ἦτο πλέον ἀργά. Τοῦτο παρετηρεῖτο ἰδίως 
εἰς τούς νέους καί νέας πρό παντός. Ἐφοβοῦντο τήν δυσφήμισιν ὡς φιλασθένων καί ἀπέφευγον 
τήν πρόσκλησιν τοῦ θεράποντος ἰατροῦ. Εἰς τήν ὑγείαν τῆς πόλεως συνετέλει το ὑγιεινόν κλῖμα. 
Ἦτο τόν χειμῶνα ὁλίγον ὑγρόν, τό δέ θέρος δροσερώτατον. ᾿Επιδημίαι σπανιώτατα προσέβαλ-
λον τήν πόλιν. Καί ὅταν ἐνέσκηπτον, ἡ θραῦσις δέν ἦτο καί τόσον μεγάλη. Διότι ἡ σκληραγωγία 
τοῦ Λεβησιανοῦ, ἡ σωματική εὐρωστία, ἡ συγκρατημένη ζωή και το ὑγιεινόν τοῦ κλίματος, ἦσαν 
αἱ ἀσπίδες τῆς ὑγείας του. Ἄνευ αὐτῶν, μέ τήν ὑπερκόπωσιν καί ὑποσιτισμόν, θα ἦτο ράτσα 
καχεκτική. Τό Λεβήσι ἐπλήγη ἀπό ἐπιδημίας, τήν χολέραν κατά τά ὑπέρμεσα τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος, 
ἀπό τήν εὐλογίαν τῷ 1787 πλειστάκις καί ἀπό τήν πανώλη ὁλίγα ἔτη μετά τήν ᾿Επανάστασιν τῷ 
1837 καί 1849. ῾Η πανώλη, ὁ μέλας θάνατος, δέν ἐφείσθη μηδεμιᾶς οἰκογενείας καί πλείστους εἰς 
Ἄδην ἔστειλε. ῎Έλαβε τά πορθμεῖα τοῦ Χάρωνος σχεδόν ἀπό ὅλας τάς οἰκογενείας καί διά τοῦτο 
ἡ ἀνάμνησίς της διετηρήθῃ παρά τῷ λαῷ πολύ ζωηρά. Τήν παρέστανον ὡς σάρωθρον τοῦ Χάρω-
νος, ὡς μαῦρο πανί τῶν βρυκολάκων, ὡς δίκοπο μαχαίρι τοῦ Χάρου, πού κόβει ἀλύπητα. Τόσον 
ἐτρομοκράτησε τήν λαϊκήν ψυχήν! Διηγοῦνται μάλιστα, ὅτι οἱ κάτοικοι ἀπεμονοῦντο εἰς ἐξοχάς. 
Ὅτι πλεῖστοι νέοι ἔβραζον εἰς ζέον ὕδωρ τά ἐνδύματά των, ἐξέθετον ἑαυτούς ὑπό πυρετόν εἰς τόν 
ἥλιον καί ὅσοι ἐπέζων ἀπήρχοντο εἰς τά χωρία τῆς ὑπαίθρου. ᾿Αλλά οὔτ’ αὐτά, οὔτε οἱ μαγεῖες, 
οὔτε τά ἰατροσόφια οὔτε οἱ δεήσεις ἴσχυσαν νά μεταβάλουν τήν κατάστασιν. Τό μικρόβιον ὡς 
δρέπανον ἐθέριζε τούς ἀνθρωπίνους ἀγρούς, οἱ δε πολῖται ὡς στάχυες ὑπέκυπτον εἰς τά πλήγματα 
τοῦ Χάρου. 

9. ᾿Αρεταί Λεβησιανῶν

Μέ τοιούτους φιλογενεῖς καί φιλοπάτριδες ἄνδρας καί τοσοῦτο φιλοπρόοδον πνεῦμα, πού ἐνέ-
πνεεν ὅλους, ἀπέβη τό Λεβήσι μυροβόλο λουλούδι, σκορπίζον γύρω του μυρωδιά καί χάρι. Ἦτο 
μία ὄασις προόδου καί πολιτισμοῦ ἐν μέσῳ αἰχμηρᾶς ἐρήμου τῆς ἀμαθείας καί βαρβαρότητος 
τῶν Τουρκοχωρίων τῆς ὑπαίθρου. Ἦτο τό φωτοβόλον ἄστρον, ἀκτινοβολοῦν εἰς τήν ὕπαιθρον 
τάς φωτεινάς του ἀκτῖνας καί διαλῦον τά σύννεφα τῆς ἀμαθείας καί ἀπαιδευσίας, πού ἐσκέπαζαν 
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τά Τουρκοχώρια. Ἦτο ἡ κρυσταλλίνη δροσερά πηγή, ποτίζουσα μέ τά γάργαρα νερά της, τήν 
διψασμένην ἐκείνην γῆν, ὅπου ἤνθησεν ὁ ἀξιόλογος λυκιακός πολιτισμός. Ἦτο μελισσών, ὅπου 
ἠκούετο ὁ βόμβος τῶν ἐργατίδων μελισσῶν, πού προσεκόμιζον τό νέκταρ τῆς ἐργασίας των. 
Κηφῆνες εἰς τήν Λεβησιανήν κυψέλην δέν ὑπῆρχαν, διότι ὅλους διακατεῖχεν ἡ ἀγάπη πρός τήν 
ἐργασίαν, πού εὐλογεῖ καί στεφανώνει τούς μόχθους τῶν ἀνθρώπων. Ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά 
εἰργάζοντο πρός κοινήν εὐτυχίαν. Διά τοῦτο ἡ ἐπαιτεία ἦτο ἄγνωστος εἰς τό Λεβήσι. Οὐδείς 
Λεβησιανός ἐπαίτης ἅπλωνε τό χέρι του ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησιά νά ζητιανεύσῃ. Ποτέ ἀπόκληρος 
ἤ ἀνάπηρος δέν κατεδέχετο νά ἐπαιτήσῃ. Δικαίως σεμνύνεται ὁ Λεβησιανός, διότι καί εἰς τάς 
δυστυχεῖς ἡμέρας τῆς προσφυγίας δέν κατέφυγεν εἰς τήν ἐπαιτείαν ὡς πόρον ζωῆς, ἀλλ’ εἰς τάς 
ἰδίας χεῖρας, ἐξασφαλισάσας ὡς πάντοτε τόν ξηρόν ἄρτον τῆς πικραμμένης ξενητειᾶς. Εἰς τήν 
ἐργασίαν οἱ Λεβησιανοί παντοῦ καί πάντοτε στηρίζουν τάς ἐλπίδας τῆς προκοπῆς. Αὐτήν ἐγνώρι-
σαν ὡς μόνον μέσον ἀξιοπρεποῦς καί ἀνδροπρεποῦς ζωῆς. Αὐτήν εἶχαν καί ἔχουν ἀχώριστον σύ-
ντροφον, διά νά καλλιτερεύουν τήν ζωήν καί τήν τύχην των. Χάρις εἰς τήν μεγάλην αὐτήν ἀρετήν 
τῆς φιλεργίας οἱ Λεβησιανοί εἶχον καταστήσει τήν κοινότητά των ἀληθινό κηπάρι, ὅπου ἤνθουν 
τά λουλούδια τῆς χαρᾶς, εὐτυχίας καί τοῦ γλεντιοῦ. Οἱ Λεβησιανοί ἦσαν φιλοδιασκεδαστικοί καί 
πάντοτε φαιδροί. Εἰς ὅλας τάς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς των ἐκυριάρχει τό γέλοιο, ἡ χαρά, το τραγού-
δι. Εἰς τούς γάμους, τούς ἀρραβῶνας, τάς βαπτίσεις, τά πανηγύρια τοῦ Πάσχα καί ᾿Απόκρεων, 
εἰς τίς πατινάδες90 (διασκεδάσεις) ἦτο ἀνάστατο τό Λεβήσι ἀπό ἕνα συναγερμόν, ἀπό μία γενικήν 
εὐθυμίαν, ἀπό μία πάνδημον διασκέδασιν. Εἰς τά γλέντια καί πανηγύρεις ἐπρυτάνευσεν ἡ ἀγάπη 
καί ἡ ἀμοιβαία ἐκτίμησις. Οὐδέποτε οἱ διασκεδασταί ἤρχοντο εἰς λόγους ἤ χείρας. ᾿Εχόρευον, 
ἐτραγούδουν, ἐγλεντοῦσαν ὡς μία οἰκογένεια, ὡς ἀδελφοί. Αἱ παρεξηγήσεις διελύοντο ἀμέσως 
μ’ ἕνα ὁμόφωνο τραγούδι, μ’ ἕνα κοινόν χορόν. Ἦσαν πράγματι λεβέντες εἰς τάς διασκεδάσεις 
καί πανηγύρια των, τό ὁποῖον δεικνύει ἀνωτερότητα ἀνθρώπων, πραγματικά πολιτισμένων. Οἱ 
Λεβησιανοί ἦσαν εὐγενεῖς καί μειλίχιοι. Τόν ἐξευγενισμόν καί ἀνθρωπισμόν των ὀφείλουν εἰς 
τήν καλήν ἀνατροφήν καί παράδειγμα, πού ἐτύγχανον εἰς τήν οἰκογένειά των καί τήν ἀληθῆ 
μόρφωσιν, πού ἐλάμβανον εἰς τό σχολεῖον. Πράγματι ὁ οἶκος ὁ Λεβησιανός ἦτο φυτώριον, ὅπου 
τά μικρά δενδρύλλια, τά παιδιά, ἐδέχοντο μαζί μέ τήν θαλπωρήν καί ἐπιμέλειαν τῶν γονέων καί 
τήν ἐκ τοῦ καλοῦ παραδείγματος τῶν οἰκείων ἐπίδρασιν. Ὅλοι ἐκεῖ μέσα ἦσαν ἀπησχολημένοι. 
῾Ο καλός πατέρας εἰς τό ἐργαστήρι του, εἰς τόν ἀμπελῶνα, ἤ ἔξω στά χωριά. ῾Η μητέρα εἰς τό 
σπίτι της βασίλισσα. ̓ Εφρόντιζεν ἡ ὑποδειγματική οἰκοδέσποινα ν’ ἀπαστράπτῃ τό βασίλειόν της 
ἀπό καθαριότητα καί τάξιν. Κάθε Σάββατον ἐγίνετο γενική καθαριότης, ἀσβέστωμα τῶν τοίχων, 
πλύσιμον δωματίων καί λούσιμο καί ἄλλαγμα τοῦ ρουχισμοῦ ὅλων. ᾿Εβοήθει τόν ἄνδρα της εἰς 
τάς ἐργασίας του, πρότυπον τρυφερᾶς πιστῆς συζύγου καί φιλοστόργου μητρός. ᾿Εκαλλιέργει 
τό κηπάρι καί τό ἀμπέλι, ἔπλεκε κάλτσες καί πλεκτά ἐσώρρουχα, ὕφαινε δεξιοτεχνικώτατα ἔργα 
ὑφαντικῆς ἐκλεκτά, ἐκέντα, ἐξυλεύετο ἀπό τά γύρω βουνά το σωρό τά κλαδιά καί ξύλα διά τόν 
χειμῶνα καύσιμον ὕλην και ὅταν ἡτοίμαζε τό φόρτωμα, ἀντιλαλοῦσαν τά βουνά τό γλυκύμολπο 
τραγούδι της. Ἐνησχολεῖτο εἰς τήν σηροτροφίαν καί ἡτοίμαζε τήν προῖκα τῶν κοριτσιῶν της 
μέ ἐσώρρουχα καί σινδόνια μεταξωτά καί μετά τό 1900 εἰργάζετο καί εἰς τήν ταπητουργίαν καί 
φύτευσιν καπνοῦ. Δέν ἐγνώριζεν ἀνάπαυσιν εἰ μή τάς Κυριακάς καί μεγάλας ἑορτάς, τάς ὁποίας 
ἐτήρει εὐαγγελικώτατα. Τά δέ Λεβησιανόπουλα ἐν μέσῳ τοιούτου περιβάλλοντος ζῶντα διῃσθά-
ντοντο τά καθήκοντά των ὡς παιδιῶν καί μαθητῶν, κίνητρον τῶν ὁποίων ἦτο ἡ ἐργασία καί ἡ 
εὐγενής ἅμιλλα. 

῾Η φιλοπατρία, τό κορύφωμα τῶν ἀρετῶν, διέκρινε τόν Λεβησανόν παιδιόθεν. Ταύτη ἐτονώ-
νετο εἰς τό σχολεῖον, ὅπου ἐνεβαπτίζετο εἰς τήν ἐθνικήν κολυμβήθραν καί ἐνεδύετο τόν χιτῶνα 
τῆς ἀρετῆς μέ τήν πανοπλίαν τοῦ καλοῦ, εὐγενοῦς καί ἠθικοῦ πατριώτου. Ο Λεβησανός ἤξερε νά 

90 πατινάδα: μία κατηγορία λαϊκών τραγουδιών, συνήθως εύθυμων (γάμου κ.ά). Μαντινάδα/καντάδα.
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ἐκδηλώνη τόν πατριωτισμόν του ἐκεῖ πού ἔπρεπε και ὅταν ἔπρεπε. Δέν ἠρέσκετο εἰς ψευδοπα-
ληκαρισμούς, θυρυβώδεις θεατρισμούς, ἀλλά μέ ἔργα φωτεινά ἐξωτερίκευε τό πρός τήν μικράν 
καί μεγάλην πατρίδα αἴσθημά του. Ρῖγος ἱερᾶς συγκινήσεως ἠσθάνετο, ὅταν ἤκουε τήν λέξιν 
῾Ελλάς ἤ ὅταν ἤκουεν ἀπό τό στόμα τοῦ διδασκάλου ἐξιστορούμενα τά κλέη τῶν προγόνων, τά 
ἀνδραγαθήματα τῶν ἡρώων τοῦ 21. Εἰς τούς ἑκάστοτε ἀπολυτρωτικούς ἀγῶνας δέν ὑπελείφθη 
ὁ Λεβησιανός. Ἔτρεξεν εἰς τήν φωνήν τῆς Πατρίδος καί προσέφερε τό αἷμα του. Εἰς τήν ᾿Εθνε-
γερσίαν τοῦ 1821 μετέσχον τά Λεβησιανά παληκάρια 1.᾿Αντώνιος Κυπραῖος, ὑπηρετήσας ὑπό 
τόν Δημ. ῾Υψηλάντην 2. Βασίλειος ᾿Αλτηπαρμάκης, φονευθείς εἰς τήν μάχην παρά τό Μανιάκι 
τῇ 20η Μαΐου 1825 μέ τόν ἡρωϊκόν Παπαφλέσσαν 3.Νικόλαος Καμπούρης, φονευθείς εἰς Ψαρά 
4. Γεώργιος Κοϊμτζῆς, παραμείνας εἰς ῾Ελλάδα 5. Σταμάτιος Σταματούλας 6. Κωνσταντῖνος Κά-
βουρας 7. ῾Εμμανουήλ Χατζαγγελῆς, ἐπιστρέψας εἰς Λεβήσιον 8. Γεώργιος Μυριαλῆς, καταγό-
μενος ἐκ Σπετσῶν καί ὑπηρετῶν εἰς τόν ῾Ελληνικόν στόλον ὡς ὑπαξιωματικός. Ὅταν τόν Μάϊον 
τοῦ 1823 ὁ ἑλληνικός στρατός ἐπολιώρκει τήν Ναύπακτον, προστατευομένην ὑπό τοῦ Τουρκικοῦ 
στόλου καί τῶν φρουρίων της καί ὡς ἐκ τούτου ἡ καταπλεύσασα μοῖρα τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου 
δέν ἡδύνατο νά πλησιάσῃ τόν ὅρμον καί βοηθήσῃ τούς πολιορκητάς, τότε ἐγένετο σκέψις διά 
πυρπολικοῦ νά προσβάλουν τόν Τουρκικόν στόλον. ᾿Ανέθηκαν δέ εἰς τόν Γεώργ. Μυριαλῆν νά 
κατασκευάση μπουρλότο. Οὗτος ἔχων ἁπλῶς ἰδέαν τῆς κατασκευῆς συνεσώρευσεν εὐφλέκτους 
ὕλας ἑντός παλαιοῦ πλοιαρίου, ὅπου ἐπέβη ὡς πυρπολητής ὁ ἐκ Παξῶν νεαρός ναύτης Γεώργ. 
᾿Ανεμογιάννης ἤ Παξινός, προσέδεσε δέ τό πυρπολικόν εἰς λέμβον, ὅπου εἰσῆλθεν ὁ Μυριαλῆς 
μέ τινάς κωπηλάτας. Πλέοντες τήν νύκτα ἐγένοντο ἀντιληπτοί ὑπό τῶν Τούρκων, ὁπότε ὁ Μυ-
ριαλῆς ὅλως ἀκαίρως ἐξαπέλυσε τό πυρπολικόν, πρίν πλησιάση τοῦτον τόν ὅρμον, ἐκάησαν αἱ 
ἐκρηκτικαί ὕλαι, αἱ δέ φλόγες πού περιέφραξαν τόν ᾿Ανεμογιάννη, ἠνάγκασαν αὐτόν νά ριφθῇ 
εἰς τήν θάλασσαν. Παρά τήν ἡρωϊκήν προσπάθειάν του νά διαφύγῃ τούς Τούρκους συνελήφθη 
ὑπ’αυτῶν και ἀνεσκολοπίσθῃ ἐπί μιᾶς τῶν κανονιοστοιχιῶν. ῾Ο Μυριαλῆς μετά τήν ἀποτυχίαν 
ταύτην μή δυνάμενος νά ὑποφέρη τά πειράγματα τῶν συντρόφων καί πατριωτῶν του, ἐξεπατρί-
σθη καί καταφυγῶν εἰς Λεβήσιν ἐγένετο γενάρχης πολυκλάδου οἰκογενείας, τῆς ὁποίας πολλά 
μέλη κατέφυγον μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν εἰς διάφορα μέρη της Ελευθέρας Ελλά-
δος.

Ἄλλο τέκνον τοῦ Λεβησίου, τό ὁποῖον ἔσπευσε νά πολεμήσῃ ὑπό τάς σημαίας τῆς Πατρίδος 
εἶναι ὁ Σάββας Πασχαλίδης, δημότης Ἀθηνῶν. Οὗτος ἔλαβε μέρος εἰς τά ἐπελάσαντα κατά τόν 
Κριμαϊκόν πόλεμον τοῦ 1854 εἰς Ἥπειρον καί Θεσσαλίαν ἀνταρτικά. ῾Ο Πασχαλίδης ὑπηρετή-
σας ὑπό τόν Χρ. Χατζηπέτρου ἔλαβε μέρος εἰς την ἀνατολικήν τῆς Καλαμπάκας μάχην τῆς 10ης 
Μαΐου 1854. Εἰς ταύτην ἐνίκησαν οἱ ἡμέτεροι, τόν ὑπό τόν Διοικητήν Λαρίσης Σελήμ πασάν 
τουρκικόν στρατόν, τῶν Τούρκων ἀπωλεσάντων 500 ἄνδρας, 4 πυροβόλα, ἄφθονον ὑλικόν καί 
τήν σημαίαν τους. ῾Ο Σάβ. Πασχαλίδης ἐπληγώθη ἐλαφρῶς εἰς τήν μάχην καί ἐπιστρέψας εἰς 
τήν πατρίδα του, τό Λεβήσι, ἐφόρει κατά τάς ἑορτάς τήν τιμίαν τῶν εὐζώνων στολήν. ῾Η θέα 
της προεκάλει ρίγη ἐνθουσιασμοῦ καί ἀναπτέρωσιν τοῦ φρονήματος. Κατά τήν ἐκθρόνισιν τοῦ 
βασιλέως Ὅθωνος τόν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1862 έλαβε μέρος καί ὁ Σάββας Πασχαλίδης παρατυχῶν 
εἰς ᾿Αθήνας, ὅταν ὅμως ἐπληροφορήθη τά τῆς διαθήκης τοῦ ἐθνικωτάτου βασιλέως, μετενόησε 
πικρῶς καί ἕκτοτε δέν ἐπεσκέφθη τάς ᾿Αθήνας.

Ὅτε ἡ Βουλγαρία τῷ 1885 διά πραξικοπήματος προσήρτησε τήν ᾿Ανατολικήν Ρωμυλίαν, 
ἐπεστρατεύθη καί ἡ ῾Ελλάς, ζητοῦσα ἀντάλλαγμα τήν γραμμήν τῆς Βερολινείου συνθήκης.91 

91 Με την Συνθήκη του Βερολίνου (1878-79) η Σερβία και Ρουμανία αποκτούν την ανεξαρτησία τους, η Βουλ-
γαρία κηρύσσεται αυτόνομη περιοχή, η Ανατολική Ρωμυλία ορίζεται ως αυτόνομη επαρχία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη περνά στην κατοχή της Αυστροουγγαρίας, η Κύπρος δίνεται στη Μ. Βρε-
τανία, η Μακεδονία και Θράκη παρέμεναν στην κατοχή των Οθωμανών.
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Αἱ Τουρκικαί καί ῾Ελληνικαί δυνάμεις συνῆψαν ἀψιμαχίας, αἱ δέ Μεγάλαι Δυνάμεις, ἐπεμβᾶσαι 
εἰς βάρος τῶν ῾Ελληνικῶν διεκδικήσεων, ἀπεσόβησαν τόν ῾Ελληνοτουρκικόν πόλεμον. Εἰς τάς 
συμπλοκάς ̔ Ελλήνων καί Τούρκων ἔλαβον μέρος ὁ Κυρ. Ε. Τσακίρης, λοχίας καί ὁ Λάζαρος Στα-
ματιάδης, φοιτητής τῆς Νομικῆς, ὡς εθελοντές. ῾Ο Σταματιάδης μάλιστα ἐπιστρέψας εἰς Λεβήσι 
ἐφυλακίσθη ὑπό τῶν Τουρκικῶν ἀρχῶν, οἵτινες κατόπιν μαρτυριῶν τῶν συμφοιτητῶν πατριωτῶν 
του περί τοῦ ἀβασίμου τῆς κατηγορίας, τόν ἀπέλυσαν.

Εἰς τόν ἀτυχή πόλεμο τοῦ 1897 ἐπολέμησαν ὡς ἐθελονταί ὁ Λάζαρος Βαϊρακτάρης και ὁ Νι-
κόλας Κατσούνης, καταδικάσαντες ἑαυτούς εἰς ἁειφυγίαν. 

Εἰς τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1912 προσῆλθαν ἐθελονταί, λιποτακτήσαντες ἀπό 
τάς τάξεις τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ἑξ Μακρολεβησιανοί, ἀναχωρήσαντες μετά τό τέλος τοῦ πο-
λέμου εἰς ᾿Αμερικήν. Ἔλαβε δέ μέρος εἰς τούς Βαλκανικούς πολέμους ὁ ᾿Ανδρέας Σταματιάδης 
πληγωθείς ἐλαφρῶς καί καταδιωχθείς κατόπιν ὑπό τοῦ κομιτάτου «῞Ένωσις καί Πρόοδος» διά 
τήν ἐθελοντική δράσιν του καί δοκιμασθείς κατά τά ἔτη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου.

Καί εἰς τόν Εὐρωπαΐκόν πόλεμον ἔλαβον μέρος ὑπέρ τους 50 Λεβησιανοί. ῾Υπηρέτησαν ὡς 
ἀξιωματικοί: 1. Πάνος Δημητριάδης (Παλιάγκος) ταγματάρχης, 2. Νίκος Καραβασίλης, ὑπίατρος, 
3. ᾿Εμ. Τσακίρης ἀνθυποφαρμακοποιός ἐξαφανισθείς 4. Βασ. Εὐρυγένους ἀνθυπολοχαγός, 5. 
᾿Αντων. Χατζή-Σταματίου, ταγματάρχης 6. Βαλσάμης ᾿Ιακώβου, ἀνθυπολοχαγός τραυματισθείς. 
Ἅπαντες ἐτίμησαν τάς τιμίας παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ πατριωτισμοῦ καί ἀνδρείας, ἐδείχθησαν 
ἄξιοι τῆς Πατρίδος καί χάριν τῆς ἱστορίας παραδίδω τά ὀνόματα των εἰς τήν ὑστεροφημίαν, ἡ 
ὁποία εἶναι ὁ εὐγενής κλῆρος των καλῶς καί πατριωτικῶς ἀθλούντων.

῾Ο πρός τούς πρεσβυτέρους καί ἄρχοντας τῆς πόλεως σεβασμός, ἡ ἀγάπη πρός τούς γονεῖς, 
διδασκάλους ἱερεῖς μ’ἐκδηλώσεις τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός αὐτούς, ἡ ἀφοσίωσις πρός τάς ἀδελ-
φάς, τάς ὁποίας ἐθεώρουν ἱεράν καί ἐπιβεβλημένην ὑποχρέωσιν πρῶτον αὐτάς νά ὑπανδρεύσουν 
καί κατόπιν νά ἔλθουν αὐτοί εἰς γάμον, ἡ πρός τήν σύζυγον καί τά τέκνα στοργή, ἡ πρός τούς 
ἀδελφούς καί συγγενεῖς φιλαδελφία, ὅλαι αὐταί αἱ ἑλληνικαί ἀρεταί ἐστόλιζον κάθε λεβησιανό 
σπήτι. Οἱ Λεβησιανοί δέν ἦσαν ὑπερήφανοι καί ἐγωισταί. Εἰς τάς εὐτυχίας καί διά τοῦ πλούτου 
δέν ἐκόμπαζον, ἀλλ’ οὔτε εἰς τάς ἀτυχεῖς ἡμέρας ἐγίνοντο μεμψίμοιροι καί ἀπαισιόδοξοι. Τό 
«μηδέν ἄγαν» τῶν προγόνων ἐχαρακτήριζεν ὅλους καί εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς των. Δέν 
ἠγάπων, οὐδέ ἠρέσκοντο εἰς ἐπιδείξεις οἱ Λεβησιανοί. Τούς καυχησιολόγους ἀπεστρέφοντο, τούς 
δέ πτωχαλαζόνας ἐβάπτιζον μέ παρωνύμια σκωπτικά, ᾿Εθεώρουν τήν περιαυτολογία καί αὐτοέ-
παινον φοβερόν ἐλάττωμα, ἴδιον κατωτέρου ἀνθρώπου. 

Εἰς τάς συναλλαγάς των ἦσαν τίμιοι. ̓ Εθεώρουν ἱεράν ὑποχρέωσιν νά ἀποτίσουν τήν ὀφειλήν. 
Τούς χρεωκόπους κατεδίκαζον εἰς κοινήν περιφρόνησιν καί ἐθεώρουν κατώτερον ἑαυτῶν νά τούς 
ἔχουν φίλους καί νά τούς συναναστρέφωνται. Τόσον ἐξετίμων τήν ἀξιοπιστίαν, ὥστε τούς ἀξιό-
χρεους δέν ἐδέσμευον μέ γραμμάτια. ᾿Εθεώρουν ἐντροπήν νά ζητήσουν ὑπογραφήν, ἐνῷ εἶχαν 
ἐμπιστοσύνη εἰς τόν λόγον των. ᾿Αλκοολικούς καί φίλους τοῦ Βάκχου ἐλαχίστους γνωρίζω ἤ διά 
τήν ἀκρίβειαν πέντε ἕξι καθ’ὅλην τήν πόλιν. Ἦσαν φίλοι τῶν διασκεδάσεων καί ἔπιναν διά νά 
εὐθυμήσουν καί ὄχι νά μεθύσουν. Ἀπέστεργον νά διασκεδάσουν μέ ὅσους παρεφέροντο ἤ ἐδεί-
κνυον εἰς τάς ἐπισκέψεις τῶν φιλικῶν σπητιῶν ἀνάρμοστον διαγωγήν. ῾Η κλοπή καί τό ψεῦμα 
ἦσαν οἱ ἀπεχθέστεροι ἐχθροί τοῦ Λεβησιανοῦ. Τά ἐλαττώματα αὐτά ἐμίσουν ὡς τόν θάνατόν 
των καί ἀλοίμονον εἰς ἐκεῖνον, πού ἐφωρᾶτο ψευδόμενος. Τά σκώμματα καί ἡ περιφρόνησις 
καθ’ ὃλην τήν ζωήν θά ἠκολούθουν τόν τυχόν ὑποπίπτοντα εἰς μικροκλοπάς ἤ ψεύματα. Καί ἄν 
ἀκόμη ὑπέπεσεν εἰς τό ἐλάττωμα τῆς κλοπῆς εἰς μικράν ἡλικίαν καί μεγάλην θά τόν ὠνείδιζον 
και προσέβαλλον. Μικροκλοπαί ἴσως νά ἐγίνοντο, ἀλλά μεγάλαι κλοπαί ἤ διαρρήξεις οὐδέποτε 
ἐσημειώθησαν. ῎Αν καί αἱ χειμεριναί κατοικίαι, ὅπου ἐφυλάσσοντο τά τιμαλφῆ, αἱ ἀποσκευαί 
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καί ὁ ρουχισμός, ἔμειναν ἀφύλακτοι, διότι εἰς τό Λεβήσι, πόλιν ἄνω τῶν 7 χιλιάδων ἀμιγοῦς 
ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, μεγάλης ἐκτάσεως, δύο μόνον Τοῦρκοι χωροφύλακες ὑπῆρχον οὐδέποτε 
ἐγένετο διάρρηξις ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν. Ἔγκλημα φόνου ἤ ἐμπρησμοῦ οὐδέποτε διεπράχθη 
ὑπό Λεβησιανοῦ. ᾿Εγένοντο τρεῖς φόνοι καί δύο ἐμπρησμοί εἰς διάστημα μιᾶς ὁλοκλήρου πε-
ντηκονταετίας ἀλλά ὑπό ξένων καί δή λαθρεμπόρων. Οὐδ’ εἰς τά Σκανδιναυικά κράτη καί τήν 
᾿Ελβετίαν, ὅπου τάς περισσοτέρας ἡμέρας τοῦ ἔτους ὑψώνεται εἰς τά δικαστήρια λευκή σημαία, 
ἡ στατιστική, τῆς ἐγκληματικότητος ἔχει νά παρουσιάσῃ τοιαύτην λευκότητα καί ἀναλογίαν διά 
τόσον μέγα χρονικόν διάστημα. Καί ὁ ἐσμός αὐτός τῶν ἀρετῶν ὀφείλεται εἰς τό καλόν παράδειγ-
μαν γονέων καί γερόντων, εἰς τήν ἐπιμεμελημένην ἀνατροφήν, εἰς τήν Λεβησιανήν παιδείαν καί 
εἰς τήν φιλεργίαν πού ὑψώνει τόν ἄνθρωπον πρός τόν Θεό καί τήν ὁποίαν ᾿Εργάνην ᾿Αθηνῶν 
λατρεύει κάθε Λεβησιανός, στήσας τόν θρόνον της εἰς τήν ψυχήν του.

10. ᾿Ασχολίαι Λεβησιανῶν. ᾿Ακμή καί παρακμή Λεβησίου.

Οἱ Λεβησιανοί εἶχον ἀσχολίας πολύ κουραστικάς. Καί τό σκληρότερον δι’ αὐτούς ἡ μακράν 
τῶν οἰκογενειακῶν ἐστιῶν ἐξάσκησις τοῦ ἐπαγγέλματος. Τό πλεῖστον τοῦ ἔτους παρέμεναν εἰς τά 
Τουρκοχώρια, ὅπου εἰργάζοντο ὡς παπουτσῆδες, κτίσται, μαραγκοί, γανωταί. ᾿Ενήσκουν καί βα-
ρυτέραν καί ἐπικινδυνοτέραν ἐργασίαν, τήν τοῦ μεταλλωρύχου εἰς τά μεταλλεῖα τοῦ Χ. Νικολάου 
Λουϊζίδου. ᾿Εκεί συνέβαινον ἀρκετά δυστυχήματα, τά ὁποία ἐθρήνουν αἱ Λεβησιαναί μέ ἐπί τού-
τῳ αὐτοσχέδια μοιρολόγια σπαράσσοντα τήν ψυχήν. Εἰργάζοντο καί ὡς ἀνθρακεῖς, ἐξελιχθέντες 
εἰς ἀρίστους τεχνίτας, τῶν ὁποίων τά προϊόντα προετιμῶντο εἰς ὅλας τάς ἀγοράς.

Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι ἔμενον μακράν τῆς πατρίδος των ἐπί πολύ τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ μέ-
χρι τοῦ ῾Αγ. Νικολάου. ᾿Επέστρεφον τόν χειμῶνα ἀποκομίζοντες τήν κουμπάνια των εἰς ἀλεύρι, 
ὄσπρια, τυρί, βούτυρο, ξηροῦς καρπούς καί εἰς χρῆμα. Εἰς Λεβήσι δέν τούς ἀνέμενεν ἀνάπαυ-
λαν. ᾿Ερρίπτοντο εἰς ἐντεταμένην καί ἐπίπονον ἐργασίαν, τήν τοῦ βυρσοδέψου, ἑτοιμάζοντες 
καθ’ὅλον τόν χειμῶνα τάς βύρσας οἱ παπουτζῆδες σύν γυναιξί καί τέκνοις.

Τό ἐμπόριον καί ἡ βιομηχανία ἦσαν ἄγνωστα εἰς τό Λεβήσι. Οὐδέν παρῆγεν ὁ τόπος, διά νά 
ἐργασθοῦν ἔμποροι, ζητοῦντες ἀγοράς καταναλώσεως τῶν προϊόντων. Υπῆρχε μόνον τό νεκρόν 
ἐμπόριον τῶν παντοπωλῶν καί ὑφασματοπωλῶν. Πολλοί τούτων μετέβαινον δίς και τρίς τοῦ 
ἔτους εἰς Σμύρνην, ἀγοράζοντες ἐκεῖθεν τά πρός πώλησιν εἴδη εἴτε ἐπί πιστώσει εἴτε τοῖς μετρη-
τοῖς. Ἐμπορικά καταστήματα, ὄντα καί ἐνεχυροδανειστήρια, ἦσαν τῶν ἀδελφῶν Καραβασίλη 
(᾿Ιωάννου-Κωσταντίνου-Σάββα) καί τῶν ἀδελφῶν Χ. ᾿Αντωνίου (Μιχαήλ-Αντωνίου), πρωτεύο-
ντα εἰς τήν ἐξόδευσιν καί πελατείαν. Δευτερεύοντα τοιαῦτα ἦσαν Γεν. Τσανίρα, Γεργ. Πανηγύρη, 
Δουλῆ Πανηγύρη, Νίκου Πετρᾶ, Βασ. Παπαβασιλείου, Νίκου Σπανοῦ κ. ά. ᾿Εξ’ ὅλων τῶν κατα-
στημάτων ἐκράτει τάξιν εἰς τά βιβλία καί ἀκρίβειαν εἰς τάς δοσοληψίας του ὁ οἶκος Καραβασίλη. 
Περισσοτέραν ὅμως πελατείαν εἶχε καί ἐξόδωσιν ἐμπορευμάτων, ὅσην ὅλοι οἱ ἄλλοι ὁμοῦ, ὁ 
ἐμπορικός οἶκος Χ. ᾿Αντωνίου καί τοῦτο, διότι ἐπίστωναν ὅλους ἀνεξαρτήτως καί ἐκείνους, παρ’ 
ὧν ἄλλοι δέν ἤλπιζον ἀπολαβεῖν. Τούς ἐδάνειζον, διά νά ὑπανδρεύσουν ἀδελφάς, νά κάνουν σερ-
μαγιά, νά κτίσουν και ἐπισκευάσουν σπήτια. Οἱ ἀδελφοί Χ. Αντωνίου ἐγνώριζον νά δίδουν ἕνα 
διά τῆς μιᾶς χειρός διευκολύνοντες εἰς τάς ἀνάγκας των ὅλους, ἤξευρον ὅμως νά εἰσπράττουν διά 
τῆς ἑτέρας δύο, ἐξ’ οὗ ἐπλούτησαν μεγάλως.

Εἰς τά παντοπωλεῖα πίστωσις δέν ἐδίδετο διό ἠναγκάζοντο αἱ γυναῖκαι, ἀπουσιαζόντων τῶν 
ἀνδρῶν, ἤ νά δανείζονται ἐπί ἐνεχύρῳ ἤ νά πωλοῦν οἰκιακά εἴδη καί κοσμήματα. Αἱ χῆραι γυναί-
κες μετέβαινον καί αὐταί εἰς Τουρκοχώρια ὡς μικροπωλήτριαι καί ἐκέρδιζον μόνον τά πρός τό 
ζῆν τῶν ὀρφανῶν των.
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Πολλοί τῶν Λεβησανῶν ὡς γανωταί ἐπῳκιζον καθ’ὅλον τό διάστημα μικρόν κατά μικρόν τάς 
νεοϊδρυομένας πόλεις παρά τάς σιδηροδρομικάς γραμμάς Μικρασίας καί πρό παντός τοῦ Νομοῦ 
Σμύρνης (Αϊδινίου) καθώς καί εἰς τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, διατηροῦντες τό ἐπωνύμιον Λεβησιανός, 
ἤ Μακρηνός ἤ Καλαϊτζῆς. Τοιαῦτα ὀνόματα ἤκουσα εἰς Σάμον καί Χίον ὅπου ὑπηρέτησα ἐπί 
εἰκοσιπενταετίαν ὡς Διευθυντής σχολείων.

Ὅταν εἰργάζοντο εἰς τά χωρία τῆς ὑπαίθρου οἱ ἄνδρες, παρέμεναν εἰς το Λεβήσι οἱ γέρο-
ντες μέ τά γυναικόπαιδα, τούς παπάδες, διδασκάλους, ἰατρούς, παντοπώλας, ἐμπόρους τροφίμων 
καί ὑφασμάτων. ῾Ησυχία καί τάξις ἐβασίλευον εἰς τήν πόλιν. ῾Η αποδημία ὅμως τῶν ἀνδρῶν 
ἔφερεν εἰς τό Λεβήσι ἀρκετόν πλοῦτον, ὁ ὁποίος διά τῶν ἀστυνομικῶν ηὐξάνετο. Τό μέγεθος 
τοῦ πλούτου ἔβλεπε τις εἰς τούς γάμους κατά τήν ἔκθεσιν τῶν προικῴων, τά ὁποία κατά τούς 
μετριωτέρους προϋπολογισμούς ὑπερέβαινον τάς 100 χρυσᾶς λίρας. ᾿Εκαμάρωνε τόν πλοῦτον 
μαζί μέ τήν λεβεντιά τῶν κοριτσιῶν μας εἰς τήν γαμήλιον κύκλιον χορόν (σούστα) ἤ κατά τάς 
πανηγύρεις, θεωρῶν καί ἀποθαυμάζων τούς ὀρμαθούς τῶν φλωριῶν, πού ἐστόλιζαν τά στήθη 
των. Ἔνοιωθε τόν πλοῦτον ἀπό τίς προῖκες εἰς χρῆμα, τῶν πτωχοτέρων προικοδοτουμένων οὐχί 
κάτω τῶν πεντήκοντα χρυσῶν λιρῶν, των κοριτσιῶν τῆς μεσαίας τάξεως μέχρι τετρακοσίων καί 
τῶν πλουσίων ἀπό ὀκτακοσίας μέχρι δύο χιλιάδων λιρῶν. Αἱ δέ προῖκες αὐταί εἰς τό ἄγνωστον 
Λεβήσι καί πρό ἑξηκονταετίας! Χαρακτηριστικόν τοῦ μεγάλου πλούτου, πού ἐθησαύριζον οἱ 
Λεβησιανοί, εἶναι τό πλῆθος τῶν ἐπιστημόνων ὑπέρ τούς 60, των διδασκάλων υπέρ τους 70 και 
των τελειοφοίτων των Γυμνασίων υπέρ τούς 100, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε Μακρηνή οἰκογένεια –ὅπου 
ἡ ἀριστοκρατία Λεβησίου- πού να μήνν ἔχη ἕνα σπουδασμένον καί περί την ἑκατοστήν ἀνθηρῶν 
κοριτσιῶν νά ἔχη ἀνωτέρας σπουδάς εἰς ᾿Αρσάκειον,92 Ζάππειον,93 ῾Ομήρειο.94 Καί ταῦτα πρό 
τοῦ 1910. ῾Εάν ὑπολογίσωμεν τούς ἐξελθόντας ἀπό τοῦ 1910 μέχρι σήμερον θα ὑπερβαίνουν οἱ 
Λεβησομακρηνοί ἐπιστήμονες τούς διακοσίους. Καί οὕτῳ τό ἀφανές Λεβήσιον, θεραπεύσαν τάς 
῾Ελικωνιάδας Μούσας, ἐξαπέστειλεν εἰς ὅλα τά κέντρα τοῦ ῾Ελληνισμοῦ ἐπιστήμονας πρώτης 
σειρᾶς, τιμήσαντες τήν ἐπιστήμην καί τήν πατρίδα των. Τά ἔξοδα ὅμως αὐτά, πού διετέθησαν εἰς 
σπουδές τόσων ἐπιστημόνων καό σπουδαστῶν, στίς προῖκες καί προικῷα τῶν νεανίδων, τό φλια-
πόδημον συνεπεία τῆς στενότητος τοῦ Λεβησίου, εἰς τῶν ἐπαγγελματιῶν συνεπεία τῆς ὑπερπλη-
θώρας καί τό κλείσιμον τῶν μεταλλείων, όλ’ αὐτά καί ἄλλα αἴτια ἔφεραν μεγάλην οἰκονομικήν 
κρίσιν εἰς τό Λεβήσιον, τό ὁποῖον ἀπό τοῦ 1897 και ἑντεῦθεν ἤρχισε νά κλίνῃ πρός τήν δύσιν του 
καί να παρακμάζῃ. Τό φεγγοβόλον ἄστρον τῆς Λυκίας ἐπί ἕνα αἰῶνα καί εἰς ἐποχήν πνευματικῆς 
καταπτώσεως, ἤρχισε νά χάνῃ τήν προτέραν του λάμψην. ᾿Ηκολούθησε και αὐτό τόν ροῦν τῶν 
ἀνθρωπίνων πραγμάτων μετά τήν ἁκμήν, ἡ παρακμή. Μετά τήν ἀνατολήν ἡ δύσις. Μετά τήν 
ἡμέραν ἡ νῦξ. Καί τώρα νῦξ χειμερία καί πέπλος ἐρημώσεως καλύπτει τό ἄμοιρο Λεβήσι. Κεῖται 
ἀπό τοῦ 1922 ἔρημον Χριστιανῶν κατοίκων καί ἀπό τοῦ 1925 νεκρόν εἰς σωρόν ἐρειπίων, πού τό 

92 Αρσάκειο. Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1836. Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να ονομά-
σει τα σχολεία Αρσάκεια. Το 1861 ανακηρύσσεται το «Αρσάκειο» σε Διδασκαλέιο, ισότιμο με τα κρατικά και 
οι απόφοιτες δασκάλες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διδάξουν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του 
μείζονος Ελληνισμού. 
93 Ζάππειο Παρθεναγωγείο. Ιδρύεται το 1875 από τον Κωνσταντίνο Ζάππα και το 1879 ανακηρύσσεται ισό-
βαθμο με το Αρσάκειο. Φιλοξενεί οικοτρόφους μαθήτριες από τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας και 
των Βαλκανικών χωρών. 
94 Το Ομήρειο Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1881 στη Σμύρνη με στόχο την επιμόρφωση των μαθητριών ως δα-
σκάλες, ώστε να διδάξουν στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Το 1885 αναγνωρίστηκε 
από το ελληνικό κράτος ως ισόβαθμο με το Αρσάκειο Αθηνών. Καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1886 αλλά ξα-
ναχτίστηκε με σύγχρονες προδιαγραφές. Θεωρούνταν εφάμιλλο των σύγχρονων ευρωπαϊκών παρθεναγωγείων. 
Η λειτουργία του έληξε το 1922 με τη Μικρασιατική Καταστροφή.
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ἐσώρευσαν οἱ φοβεροί σεισμοί. Τοιοῦτος ὁ κλῆρος τῶν ἀνθρώπων, πόλεων, καί κρατῶν. ῾Υπέκυ-
ψε καί τό Λεβήσιον εἰς ὅ,τι δοκιμάζουν τά ἀνθρώπινα, μέ τήν ἐλπῖδα, πού ζωογονεῖ καί δροσίζει 
τήν ψυχήν κάθε νοσταλγοῦντος Λεβησιανοῦ, ὅτι και πάλι θά ἐπιλάμψουν εὐτυχέστεραι ἡμέραι. 
Μετά τήν νύκτα ἡ αὐγή.
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ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΜΑΚΡΗ

1. ῾Η πόλις Μάκρη, οἱ κάτοικοι καί αἱ ἀσχολίαι των.

῾Η Μάκρη εἶναι πόλις κειμένη πρός Β. τοῦ Λεβησίου, εἰς τήν θέσιν τῆς ἀρχαίας Λυκιακῆς 
πόλεως Τελμησσοῦ, εἰς τόν μυχόν σπουδαίου διά τήν εὐρύτητα καί τό ὑπήνεμον λιμένος. Πρό 
τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως ἦτο ὁλιγαριθμότατος συνοικισμός σκηνιτῶν βοσκῶν μέ μερικές 
ξύλινες παράγκες παπουτσήδων, γανωτῶν, σιδηρουργῶν. Μετά τήν ᾿Επανάστασιν ἤρχισαν νά 
κατέρχωνται οἱ Λεβησιανοί καί νά κτίζουν μαγαζειά, ὅπου ἐνήσκουν τό ἐπάγγελμά των καί συ-
νηλλάσοντο μέ τούς Τούρκους τῆς ὑπαίθρου καί τούς ἐμποροπλοιάρχους τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, 
ἀγοράζοντες σιτηρά καί λοιπά τρόφιμα, προτιμῶντας τόν λιμένα τῆς Μάκρης διά τό ἀσφαλές 
αὐτοῦ καί τήν καλήν ποιότητα τῶν προϊόντων τῆς ἐνδοχώρας της. ᾿Επειδή ἦτο ἐμπορεῖον τῶν 
συναλλασσομένων καί ἐπίνειον Λεβησίου καί τῶν Μεσογειακῶν χωρίων καί ἀγροικιῶν τῆς ὑπαί-
θρου, ἀνερχομένων περί τά ὁγδοήκοντα, διά τοῦτο ἡ Μάκρη ὠνομάζετο παρά τῷ λαῷ Σκάλα, 
λέξις λατινική ἐν χρήσει παρά τοῖς Βυζαντινοῖς. 

Τά σπίτια καί μαγαζειά ἔκτιζον ἐπί τῆς μιᾶς καί μόνης εὐρείας και ἰσοπέδου ἀρτηριακῆς ὁδοῦ, 
ἀρχομένης ἀπό τοῦ ῾Αγίου Νικολάου καί ληγούσης εἰς Κιεσί-καπού95 καί στίς νότιες πλαγιές 
τοῦ βουνοῦ, καθότι τό κέντρον τῆς πόλεως ἐκαλύπτετο ἀπό τενάγη96 (πας-πατοῦρες),97 ἐξ’ὧν τό 
κλῖμα τῆς Μάκρης ἑλῶδες καί λίαν νοσηρό.

Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Μάκρης, προερχόμενοι ἐκ Λεβησίου, ὡς εἴδομεν, εἰργάζοντο καθ’ὅλην 
τήν ἑβδομάδα εἰς τά ἐργαστήρια καί ἐμπορικά των καί τά Σαββατοκύριακα καί τάς μεγάλας ἑορ-
τάς ἀνέβαινον εἰς Λεβήσιον πλησίον τῶν οἰκογενειῶν πρός ἀνάπαυλαν ἀπό τούς κόπους τῆς 
ἑβδομάδος καί ἀναψυχήν. ᾿Αργότερα, μετά τό 1870, ἤρχισαν μικρόν κατά μικρόν νά σκεπάζουν 
τά ἕλη καί νά κτίζουν οἰκίας, διά νά μένουν τόν χειμῶνα μέ τάς οἰκογενείας των. Τό καλοκαίρι 
ὅμως, ἐπειδή ἡ παραμονή εἰς τήν Μάκρην ἦτο ἀνυπόφορος διά τήν ἀφόρητον ζέστην καί τούς 
πυρετούς καί ἐπειδή εἶχον τά ἀμπέλια των εἰς τό Λεβήσιον, ἀπέχον περί τήν μίαν καί ἡμίσειαν 
ὥραν, ἀνέβαινον αἱ οἰκογένειαι πρός παραθερισμόν, οἱ δέ ἄνδρες κάθε Κυριακήν καί ἑορτήν. 
Ὅτε δέ ἡ Μάκρη ἤρχισε νά ἐξυγειαίνεται διά τῆς καλύψεως τῶν ἑλῶν, ὁ πληθυσμός τῆς Μά-
κρης ἐπυκνώνετο διά τῆς καθόδου καί ἄλλων εὐπόρων Λεβησιανῶν καί Τούρκων τῆς ὑπαίθρου, 
κτιζόντων νέας οἰκίας εἰς τό μεταξύ τῆς παραλίας καί τοῦ κέντρου τῆς πόλεως μέρος. Μετά τό 
1880 κατεσκευάσθη ἡ ὡραία καί εὐπαρουσίαστος προκυμαία τῆς Μάκρης, ἐδενδροφυτεύθη ἡ 
πρό αὐτῆς πλατεῖα, ἐστολίσθη μέ καφενεῖα, ξενοδοχεῖα καί μέγαρα πλουσίων καί ἔλαβεν ἡ Μά-

95 Σήμερα κεντρική συνοικία του Fethiye, Kesikkapı Mahallesi.
96 τέναγος (το): αβαθύ νερά (αρχ.)
97 Η λέξη «πασπατούρες» διασώζεται στο σημερινό τοπωνύμιο Paspatur çarşısı στο κέντρο του Fethiye.
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κρη ὄψιν πόλεως ρυμοτομημένης μέ εὐσκίους δρόμους, μέ οἰκίας νεωτάτου ρυθμοῦ, ἐχούσας 
δωμάτια πολλά, εὐρύχωρα, ἐπιπλωμένα, αὐλάς καί κήπους δενδροφυτευμένους. ᾿Εκτίσθησαν 
διώροφοι καί τριώροφοι οἰκίαι, μέγαρα καλλιμέλαθρα.

Τήν Μάκρην ἐπῴκησαν, πλήν τῶν Λεβησιανῶν ἀνερχομένων περί τας δύο χιλιάδας, καί Τοῦρ-
κοι ἐκ τῆς ὑπαίθρου καί τῆς νήσου Ρόδου περί τούς 1.000 καί ᾿Εβραῖοι πλέον τῶν 500 καί οὔτω ὁ 
πληθυσμός τῆς πόλεως ἀνήρχετο, πρό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου, εἰς 4.500. ῾Η Μάκρη ὡς ἐκ τοῦ 
λιμένος καί τοῦ παραγωγικοῦ τῆς ἐνδοχώρας της ἐξελίχθη εἰς μίαν τῶν ἐμπορικωτέρων πόλεων 
τῶν ἀκτῶν τῆς Μικρασίας, ὅπου προσήγγιζον καθημερινά ἀτμόπλοια τῶν ἀτμοπλοϊκῶν ἑται-
ρειῶν Πανταλέοντος καί Χατζῆ-Δαούτ-Φαρκούχ, φορτηγά μεγάλα πρός μεταφοράν μεταλλευμά-
των, ἐξαγομένων ἀπό τα πλούσια ὀρυχεῖα, ἀνήκοντα εἰς τούς ὁμογενεῖς Χ. Νικόλαο Λουϊζίδη καί 
τόν ἀδελφόν του ᾿Ιωάννην, ᾿Ιταλικά χάριν πολιτικῶν σκοπῶν, τριίστια καράβια Καστελλοριζίων 
πρός ἐμπορίαν ξυλείας, καρβούνων, φελλοῦ, βαλανιδίου καί ἄλλα ἱστιοφόρα τῶν νησιωτῶν τοῦ 
Αἰγαίου πρός ἀγοράν σιτηρῶν καί ἄλλων ἐκλεκτῶν καί ποικίλων προϊόντων. Ὅλη αὐτή ἡ ἐμπο-
ρική κίνησις εὑρίσκετο εἰς χείρας τῶν μεγάλων ἐμπορικῶν οἴκων Βασιλειάδου, Κρεμμυδᾶ, Γα-
βριηλίδου, ᾿Αντωνιάδου, Χ. Χαλήλ ἐφέντη, ᾿Ιβραχήμ ἐφέντη, Μεεμέτ ἐφέντη καί τοῦ ᾿Εβραίου 
Τσαλήκογλου. Τό δέ μικρεμπόριον διεξήγετο ἀπό τούς Χριστιανούς καί ̓ Εβραίους, τῶν πλείστων 
παπουτσήδων και τεχνιτῶν ὅντων Χριστιανῶν.

2. Δημόσια κτίρια. Ποῦ ὑπήγετο πολιτικῶς καί ἐκκλησιαστικῶς ἡ Μάκρη. 

Ἡ Μάκρη εἶχεν ἕναν ὡραῖον καλλιμάρμαρον ναόν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ῾Αγ. Νικολάου, κτισθέντα 
τῷ 1862 δ’ εἰσφορῶν τῶν κατοίκων τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ πρωτομάστορα Σεργίου Πασχαλίδου καί 
ἔχοντα ὡραιότατον κωδωνοστάσιον, ἔργον τοῦ ἐκ Τήνου Γεωργ. Λαμέρα. ῾Ιερεῖς τοῦ ναοῦ σχε-
δόν ἀπό τῆς κτίσεώς του ἦσαν: ὁ πρωτοσύγκελος Παπᾶ-Διονύσιος, ὁ ὁποῖος προήδρευε μέχρι 
τοῦ 1906 τῶν ᾿Εφοροδημογεροντιῶν Μάκρης-Λεβησίου, μετεῖχε τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου 
τοῦ καζᾶ Μάκρης, εἱς ὅ μετά παρρησίας καί θάρρους ὑπερημύνετο τῶν δικαίων τῶν Χριστιανῶν. 
Καί ὁ πρωτοσύγκελος ᾿Αναστάσιος ᾿Ανδρεάδης [πρωτοπρεσβύτερος Αναστάσιος Ανδρεόπουλος] 
ὅστις μετά τήν ἀποστρατείαν τοῦ γεραροῦ πάππου-ὡς προσωνομάζετο ὁ Παπᾶ-Διονύσιος, ἀνέ-
λαβε κατά τό 1906 τήν προεδρίαν τῶν σωματείων Μάκρης. Τότε πρός πλήρωσιν τῆς δευτέρας 
θέσεως τοῦ ἱερέως Μάκρης κατῆλθεν ἐκ Λεβησίου ο Πρωτοσύγκελος Νεόφυτος Σακελλαρίδης, 
συνετός καί φιλόπατρις ἱερεύς. Πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Νικολάου ἦτο καί τό Υδραγωγεῖον 
Τουραπῆ, ὁπόθεν ὑδρεύετο ἅπασα ἡ πόλις, ἀνακαινισθέν κατόπιν ὑπό τοῦ Χ. Νικ. Λουϊζίδη.

῾Η Ελληνική κοινότης συνετήρει ῾Επτάτακτον ᾿Αστικήν σχολήν ἀρρένων με πέντε διδα-
σκάλους καί ῾Εξάτακτον τοιαύτην θηλέων μέ τρεῖς διδασκαλίσσας. Τά διδακτήρια ἀνήγειρεν ἡ 
γενναιοδωρία τοῦ Μέγα Εὐεργέτου τῆς κοινότητος Χ. Νικ.Λουϊζίδη καί τῆς ἀξίας συζύγου του 
Καλλιόπης, τό γένος Χ.Σάββα Παυλίδου καί τιμῆς ἔνεκεν ἔφερον τό ὅνομα Λουϊζίδειον ᾿Αρ-
ρεναγωγεῖον καί Παρθεναγωγεῖον. Πρός συντήρησιν των ἐδαπάνα ἡ κοινότης διά προσωπικόν 
ὀκτώ διδασκάλων, δύο ψαλτῶν, νεωκόρου, ἐπιστάτου τῶν σχολείων, κλητῆρος τῆς ᾿Εφοροδη-
μογεροντίας καί τοῦ Γραμματέως τῆς κοινότητος ὑπέρ τάς χιλίας χρυσας λίρας Τουρκίας. Δέν 
ἐφειδωλεύοντο οἱ Μακρηνοί πρός ἀπόκτησιν ἀρίστων εἰδικῶς μεμορφωμένων διδασκάλων καί 
ἤμειβαν αὐτούς ἐπαρκῶς διά νά ἀνταποκρίνονται εἰς τό βαρύ διδασκαλικόν των ἔργον καί τήν 
πολυσχιδῆ ἐθνικήν ἀποστολήν των. Πλήν τῶν ῾Ελληνικῶν ᾿Εκπαιδευτηρίων ἐστόλιζον τήν πόλιν 
καί Τουρκική σχολή (ρουστιέ),98 ὁμότιμος μέ Σχολαρχεῖο καί ᾿Εβραϊκή σχολή τύπου δημοτικοῦ 
μέ ἀρίστους διδασκάλους. Εἰς τήν πόλιν διεκρίνοντο τά δύο τουρκικά τζαμιά μέ τούς ὑψιρεφεῖς 

98 ρουστιέ (τουρκ.) rüşdiye: γυμνάσιο
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μιναράδες μεγάλης τέχνης και μικρά συναγωγή, διά τά ὁποία ἀρκετά συνεισέφερε ὁ μεγαλόπλου-
τος Λουϊζίδης.

Εἰς τήν Μάκρην διέλαμπε τό Διοικητικόν μέγαρον, ὅπου ἐστεγάζοντο τά δικαστήρια Εἰρη-
νοδικεῖον καί Πρωτοδικεῖο καί αἱ λοιπαί δημόσιαι ἀρχαί ἀρχιτεκτονικῆς Σέργιου Πασχαλίδου. 
Τοῦτο ἠγέρθη δι’ εἰσφορῶν ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ καζᾶ Μάκρης. Ὕπερθεν τῆς πόλεως καί ἐπί 
λόφου ἐπικάθεται ὡς σπάθη Δαμοκλέῳς τό Δεπόϊ (στρατῶνες),99 ἐπιβλητικόν καί περίοπτον, δι’ 
εἰσφορῶν καί αὐτό ἀποκτηθέν. Διότι οἱ Τοῦρκοι τά δημόσια κτήρια, στρατῶνας, καί δρόμους 
κατεσκεύαζον διά προσωπικῆς ἐργασίας τῶν κατοίκων και ὑποχρεωτικῶν εἰσφορῶν. ῾Ο στρατών 
ἐπιβλητικός καί ὡραῖος ἀντικρύ τῆς ἀκροπόλεως Τελμησσοῦ καί τῆς ἀπέναντι ἀκτῆς πρός τήν 
ὁδόν Λεβησίου. Οὗτος ἐβλήθη ὑπό γαλλικοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ τῷ 1916, αἱ δε σοβαραί βλάβαι του 
ἐπιδιωρθώθησαν διά χρηματικῶν καί πάλιν εἰσφορῶν. 

῾Η Μάκρη ὑπήγετο διοικητικῶς εἰς τήν διοίκησιν Μούγλων (Μεντεσέ) τοῦ νομοῦ Σμύρνης 
καί ἦτο ἕδρα καϊμακάμη, νῦν δέ μουτεσαρίφη. Εἰς το διοικητικόν συμβούλιον μετεῖχον ὁ ἀρχι-
ερατικός ἐπίτροπος, ἀντιπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου, καί πάρεδρος Χριστιανός ἐκλεγόμενος 
ἀνά διετίαν ὑπό τῶν μουχτάρηδων100 (κοινοταρχῶν) τοῦ καζᾶ. Εἰς τό Δικαστήριον μετεῖχεν εἰς 
Χριστιανός πάρεδρος (ἀζάς) ἐκλεγόμενος καί αὐτός ὑπό τῶν μουχτάρηδων ἀνά διετίαν. Τοιοῦτοι 
δικαστικοί πάρεδροι, ἀντιπροσωπεύσαντες τό Χριστιανικόν στοιχεῖον τῆς ὑποδιοικήσεως, διετέ-
λεσαν οἱ ἀείμνηστοι ᾿Αντώνιος Σαράφης (πατήρ τοῦ ᾿Εθνικοῦ Εὐεργέτου ᾿Αλκιβιάδη Σαράφη), 
Χαράλαμπος Χαριτωνίδης (πατήρ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ πανεπιστημίου Χαρίτωνος Χαριτωνίδου), 
᾿Αντώνιος Λαζαρίδης ἐπί πολλάς περιόδους, Χ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, ᾿Εμμανουήλ Μανές 
καί Χ. Μανώλης ᾿Αντωνιάδης κατά τά ἔτη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου μέχρι τοῦ 1920. Πάντες οἱ 
ἀνωτέρω ἤσκησαν τά δικαστικά των καθήκοντα φιλοδικαίως, ἐπροστάτευσαν τά συμφέροντα 
τῶν Χριστιανῶν, ἀφήσαντες μνήμην ἀγαθήν.

᾿Εκκλησιαστικῶς ἡ Μάκρη ὑπήγετο εἰς τήν Μητρόπολιν Πισσιδίας, τῆς ὁποίας θερινή ἕδρα 
ἦτο τά Σπάρτα Πισσιδίας, χειμερινή δέ ἡ Αττάλεια Παμφυλίας. Τούς Μητροπολίτας Πισσιδίας 
διέκρινε πάντοτε ὑψηλός πατριωτισμός καί πολιτική σύνεσις σπανία, μέ τήν ὁποίαν συνεβίβαζον 
πᾶσαν διαφοράν καί ἔλυον κατ’ εὐχήν ὅλα τά ἀνακύπτοντα εἰς τήν δικαιοδοσία των ζητήματα. 
Χάριν τῆς ἱστορίας πρέπει νά μνημονευθῶσιν ἰδιαιτέρως: ῾Ο Παρθένιος, λόγιος τῆς ἐποχῆς, κα-
θηγητής τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης,101 τοῦ ὁποίου τά κηρύγματα συνεκίνουν καί συνήρπα-
ζον τό ἐκκλησίασμα, ὁ Γεράσιμος Τανταλίδης, ἀνεψιός τοῦ τυφλοῦ ποιητοῦ ᾿Ηλία Τανταλίδου,102 
διακριθείς διά τήν διαλλακτικότητά του καί τήν νομικήν συγκρότησίν του ὡς νομικός σύμβουλος 
τῶν Πατριαρχείων, ὁ Κωνστ. Κωνσταντινίδης, θερμός πατριώτης καί ρήτωρ καί συγκινῶν καί 
συγκινούμενος διά πᾶν τό ἑλληνικόν. Οὗτος ἔδωκεν ώθησιν εἰς τήν μόρφωσιν τῶν κορασίδων 
καί διά νά γίνῃ ἡ καλή ἀρχή – τό ἥμισυ τοῦ παντός-διέθεσε τό ἥμισυ τῆς ἀρχιερατικῆς ἐπιχο-
ρηγήσεώς του διά τήν συντήρησιν τῶν Παρθεναγωγείων τῆς ᾿Επαρχίας του, ἐν ἀντιθέσει πρός 
ἄλλους που περιόριζον τό διδακτικόν προσωπικόν τῶν σχολείων ἤ περιέκοπτον τούς μισθούς τῶν 
διδασκάλων, διά νά εἰσπράξουν τήν ἐπιχορήγησιν. 

 Κατά τό 1911 ἡ Μάκρη προήχθη εἰς Επισκοπήν Πατάρων ὑπό τον Μητροπολίτη Πισσιδίας. 
Πρῶτος ᾿Επίσκοπός της ἐτοποθετήθη ὁ ἐκ Σπάρτης τῆς Πισσιδίας τελειόφοιτος τῆς Θεολογικῆς 

99 debboy: στρατιωτική αποθήκη (γαλλ. Depo)
100 μουχτάρης: κοινοτάρχης (τουρκ. muhtar) 
101 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. Ιδρύθηκε το 1717 με το όνομα «Σχολείον του Χριστού», μετονομάσθηκε σε 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης και αναδείχθηκε στο σημαντικότερο μορφωτικό ίδρυμα της ελληνικής κοινότητας 
της Σμύρνης.
102 Ηλίας Τανταλίδης (Τρανταλιδάκης) (Κωνσταντινούπολη 1818-Χάλκη 1876) ποιητής. 
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Σχολῆς Χάλκης κυρ Μελέτιος Χατζάπογλου.103 ῾Ο νέος ἐπίσκοπος ἦτο μετρημένος, γνώστης τῆς 
Τουρκικῆς γλώσσης, πολιτικῆς νοοτροπίας καί τερτιπίων τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, δι’ ὅ ἐξυπηρέτη-
σε τό ποίμνιόν του με πολιτικήν σύνεσιν καί δεξιότητα.

3. Περιβόλια, κάμπος καί ἐξοχικά τοπία Μάκρης. 

᾿Ανατολικῶς τῆς πόλεως εὑρίσκονται τά περιβόλια, κατάφυτα ἀπό ἑσπεριδοειδῆ καί ὀπωρο-
φόρα δέντρα, ὁλίγα ἄνθη καί πρό παντός ἡδυόσμους, βασιλικούς, γαρύφαλλα καί τριαντάφυλλα. 
Ταῦτα μυροβολοῦν καί τήν μυρωδιά των ἀπολαμβάνουν οἱ ταξειδιῶται μόλις εἰσέλθουν τά πλοῖα 
εἰς τόν λιμένα κατά τάς ἡμέρας τῆς ἀνοίξεως, ὁπότε τά δένδρα εἶναι ἐνδυμένα τήν ἑορταστική 
των φορεσιά. Πρός τό Κιεσί-καπού, ὅπου τά περιβόλια Μαρατσίνου, ᾿Ανδρέα Σαράφη, Βασιλεί-
ου Σαράφη, Βασιλ. Καραβασίλη, Νικάνδρου κ. ά. ἐγίνετο ὁ ἀπογευματινός περίπατος τῶν Μα-
κρηνῶν καί αἱ διασκεδάσεις κατά τας ἑορτάς τοῦ Πάσχα καί τῆς Πρωτομαγιᾶς. Τά ἀναψυκτικά 
κατά τούς χειμερινούς περιπάτους ἦσαν μανδαρίνια, πορτοκάλια καί τους θερινούς λεμονάδας 
και σερπέτια μέ χιόνι. Ἄφθονα ἑσπεριδοειδῆ παρῆγε καί τό Χουτουρλούκι. Εκεῖθεν τῶν περι-
βολιῶν πρός Α αὐτῶν ἐκτείνεται ὁ κάμπος τῆς Μάκρης εὑρύτατος καί παραγωγικός εἰς σῖτον, 
καλαμπόκι, σησάμι. Τοῦτον οἱ Μακρηνοί μετά τόν πόλεμον τοῦ 1897 ἤρχισαν νά δενδροφυτεύ-
ουν μέ ὁπωροφόρα, μορέας διά τήν σηροτροφίαν, ἀμπέλια, ἀλλά μετά τό 1910 ἡ καπνοφυτεία 
ἀνέκοψε την κερδοφόρον καί φιλοϋγιεινήν αὐτήν προσπάθειαν. Τά σταφύλια καί ἑσπεριδοειδῆ 
τῆς Μάκρης ἡμιλλῶντο εἰς τάς ἀγορᾶς τῆς Αἰγύπτου πρός τά τῆς Κῶ, ὁ δε ταχινόχαλβας τόν τοῦ 
Αϊδινίου καί Ν. ᾿Εφέσου.

Πρός τήν δυτικήν ἄκραν τῆς πόλεως εὑρίσκετο τό Καραγκιόζι,104 τό ὁποῖον έψαυον θωπευτικά 
τά κυματάκια καί ὅπου τά θαλάσσια λουτρά τῶν Μακρηνῶν, πού τό καλοκαίρι ἐδροσίζοντο ἀπό 
τά ἐνοχλητικά καί ἀφόρητα καύματά της. ̓ Εκεῖ ἁπλώνεται μικρά πεδιάς, ὅπου οἱ πρῶτοι σκηνῖται 
τῆς Μάκρης εἶχον τάς φορητάς σκηνάς των, ἤδη ἔχουν τάς ποιμενικάς καλύβας των ὁλίγοι βο-
σκοί, βόσκοντες τάς αἶγας καί πρόβατά των. Μεταξύ τῆς πόλεως καί τῆς τοποθεσίας ταύτης εὑρί-
σκετο παράκτιον περιβολάκι, συνέχεια τῶν μεγάρων ᾿Ιωάν. Λουϊζίδου, θερινόν κέντρον πρός 
οὐζοποτίαν τῶν Μακρηνῶν, οἱ ὁποῖοι μετά τό θαλάσσιον λουτρόν θύουν εἰς τόν Βάκχον τά βρά-
δυα, διά νά παραδοθοῦν εἰς τάς ἀγκάλας τοῦ Μορφέως πλέον εὐχάριστα. Βορείως τῆς Μάκρης 
ἡ ὡραιοτέρα καί μαγευτικωτέρα τοποθεσία τῆς πόλεως τό Κιουνούκ-ποιος. ᾿Εκεῖ ὁ ἐπισκέπτης 
ἀπολαμβάνει τῶν ἀγαθῶν, πού ἡ φύσις ἐπροίκισεν εἰς τό ἔκπαγλον αὐτόν τοπίον. Ὀχι μόνον οἱ 
ὀφθαλμοί καί τά ὦτα καταπλήσσονται καί εὐχαριστιοῦνται ἀπό τήν ποικιλίαν τῶν ἤχων καί χρω-
μάτων, πού παρέχει πλουσίως τό μαγευτιικόν τοπίον, ἀλλά καί ἡ ὄσφρησις μένει ἱκανοποιημένη 
ἀπό τήν μυρωδιά, πού ἀναδίδουν τά κιουνούκια, ἀπό τόν φλοιόν τῶν ὁποίων ἐξάγουν ἔλαιον καί 
κατασκευάζουν λιβανωτό, θυμίαμα εὔοσμον καί εὔχρηστον παρά τοῖς Τούρκοις. ῞Οσον ἀφορᾷ δέ 
τήν γεῦσιν, αὐτή μένει πλέον εὐχαριστημένη καί ἱκανοποιημένη ἀπό τήν ποικιλία τῶν ἐδεσμάτων 
εἰς ψάρια, στρείδια καί κυνήγι πού ἀφθονοῦν εἰς τό πανευφρόσυνον αὐτό τοπίον, τό διασκεδάζον 
σῶμα και ψυχήν.

4. Συνοπτική ἱστορία Μάκρης καί πόθεν το ὄνομα.

῾Η Μάκρη μέχρι τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος ἐλέγετο Τελμησσός. Πρώτην φοράν ὑπό τό ἐθνικόν ὄνομα 
ταύτης φέρονται δύο ἐκλεκτά τέκνα της, ὁ Μάρκος Μακρηνός, ῾Ηγούμενος τῆς ἐν Παλαιστίνῃ 

103 Μητροπολίτης Πατάρων Μελέτιος (1880-1967).
104 Σήμερα Karagözler-Tersane mahallesi.
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Λαύρας τοῦ ῾Αγ. Σάββα τῷ 1060 καί ὁ στρατηγός τοῦ Μιχαήλ Παλαιολόγου ᾿Ιωάννης Μακρη-
νός.105 ῾Υπό τό ὄνομα Μάκρη μνημονεύεται τό πρῶτον ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ᾿Αθηνῶν Μιχαήλ 
᾿Ακομινάτου.106 Τό ὄνομα Μάκρη ἔλαβε κατ’ἄλλους ἀπό τήν νησῖδα Μάκραν, κειμένην εἰς τήν 
εἴσοδον τοῦ λιμένος της. Κατ’ ἐμέ ἔλαβε τό ὄνομα αὐτό ἀπό τάς νησίδας Μάκρην τῆς Ρόδου καί 
Μάκριν(δα) τῆς Λυκίας, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι φεύγοντες τάς πειρατικάς ἐπιδρομάς κατέφυγον 
εἰς τήν παθοῦσαν ὑπό σεισμῶν Μάκρην, ὑποσχομένην ὡς ἐκ τῶν τειχῶν της ἀσφαλεστέραν κα-
τοικίαν καί ὡς ἐκ τῆς ὑπαίθρου της ἀνετωτέραν ζωήν. 

Οἱ Τελμησσεῖς ἐν τῇ ἀρχαιότητι ἐφημίζοντο διά τό χάρισμα τῆς μαντικῆς τέχνης, μοναδικοί 
εἰς τήν ἐξήγησιν τῶν διοσημιῶν. Έκπαλαι εἶχον Μαντεῖον τοῦ ᾿Απόλλωνος, εἰς ὅ προσέφευγαν 
οἱ περίοικοι καί ἀπό μακρινάς χώρας χρησμολῆπται. ᾿Από τήν ἐκ Τελμησσοῦ μάντιδα ὡδηγήθη 
περί τοῦ πρακτέου ὁ ἐκ Φρυγίας Γόρδιος, ὅταν μετέβη εἰς Τελμησσόν διά νά ἐξηγήσῃ τό φαινό-
μενον τῆς πτήσεως τοῦ ἀετοῦ ἐπί τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης του. Τόν Γόρδιον τοῦτον δεσμόν ἔλυσε 
κατόπιν ὁ ᾿Αλέξανδρος διά τῆς σπάθης του ὅπως κατέλυσε τό Περσικόν κράτος δι’αὐτῆς. ᾿Από 
τό Μαντεῖον Τελμησσοῦ ἔλαβεν ὁ Μ. ̓ Αλέξανδρος τήν ἱκανοποιητικήν λύσιν τοῦ ὀνείρου του, τό 
ὁποῖο ἦτο ἡ κατά τῶν Περσῶν ἐκδίκησις καί κοσμοκρατορία του. Οἱ Τελμησσεῖς ἀνέπτυξαν τήν 
ναυτιλίαν καί ἀπό χρυσσοφόρον θάλασσαν ἐπλούτησαν πολύ, περικοσμήσαντες τήν πόλιν των μέ 
καλλιτεχνικῆς ἀξίας ἔργα, ὧν ἄλλα κατεχώσθησαν, ἄλλων δε λείψανα σώζονται ἐν τῇ ἀκροπόλει.

῾Η Τελμησσός ὡς ἰσχύουσα μεγάλως εἶχεν ὑπό τό κράτος της τήν γείτονα Καρμυλησσόν καί 
τά περί αὐτήν πολίσματα. Έλαβε μέρος εἰς τήν κατά τῆς ῾Ελλάδος ἐκστρατείαν ἐπίκουρος τοῦ 
Ξέρξου. ᾿Εβοήθησε τόν Κίμωνα ὡς σύμμαχος τῶν ᾿Αθηνῶν εἰς τάς παρά τόν Εὐρυμέδοντα ποτα-
μόν τῆς Παμφυλίας νίκας καί εἰς τήν ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κύπρου ἐκστρατείαν αὐτοῦ. 
Έδωσεν εἰς τόν Μ. ᾿Αλέξανδρον φιλοσοφημένον σύμβουλον, τόν μάντιν ᾿Αρίστανδρον, εὐθύν 
καί ἐμπιστοσύνης διερμηνέα τόν Φαρνοῦχον. ῾Υπήρξεν ἕδρα τῶν διοικητῶν, τοῦ περιωνύμου 
Νεάρχου, ναυάρχου τοῦ ᾿Αλεξάνδρου και τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Λυσιμάχου, οὗ σώζεται ἐπιγρα-
φή ἐν Μάκρῃ. Συνέτρεξε τόν Πομπήϊον εἰς τούς κατά τῶν πειρατῶν ἀγῶνας του, ἔδιδεν εἰς τό 
Βυζάντιον ἀξιομάχους ναυτίλους καί ἐν γένει τήν ἐν θαλάσσῃ ἰσχύν της ἐπ’ἀγαθῷ ἤσκησεν. ῾Η 
Τελμησσός ἐθεράπευσε καί τάς Μούσας, προσθέσασα εἰς τό Πάνθεον τῶν ἀρχαίων σοφῶν τούς 
φιλοσόφους Δαφίταν εὐφυᾶ καί φιλοσκώμμονα, τόν ῾Ηρακλείδην φιλόσοφον και μελετηρόν.

῾Η Τελμησσός εἶχε μεγάλας σχέσεις μέ τήν Λεμησσόν τῆς Κύπρου, ὀνομαζομένην Ν. Τελ-
μησσόν καί ὁ οἶνος της Τελμησσιανός. Αἱ ἐμπορικαί μετά τῆς Κύπρου σχέσεις διετηρήθησαν ἐπί 
μακρόν καί τά συμφέροντά των ἐξυπηρετοῦντο ἀμοιβαίως. 

῾Η Τελμησσός μετονομασθεῖσα ἐπί τοῦ ᾿Αναστασίου Α΄107 αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου 
᾿Αναστασιούπολις, διετέλεσε πρωτεύουσα Λυκίας καί ἕδρα Μητροπολίτου. ῾Ως ἐκ τῆς θέσεώς 
της ἡ Τελμησσός ὑπέστη ἐπιδρομάς καί δηώσεις ὑπό τῶν Σαρακηνῶν. Κατελήφθη ἡ Μάκρη ἐπί 
τί διάστημα κατά τόν ΙΒ΄αἰῶνα ὑπό τῶν Βενετῶν, κατά τόν ΙΓ΄αἰῶνα, καταληφθείσης τῆς Λυκίας 
ὑπό τῶν Σελτζούκων, ἡ Μάκρη ἐγένετο ὁρμητήριον πειρατῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξώρμον ἐκ τῆς Μάκρης 
καί ἐλεηλάτουν νήσους μέχρις ᾿Αττικῆς, ὡς ἀναφέρει ὁ κατά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως ὑπό τῶν Φράγκων τῷ 1204 διατελῶν Μητροπολίτης ᾿Αθηνῶν Μιχαήλ ᾿Ακομινάτης. Τάς 
ἀρχάς τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος περιῆλθεν ὑπό τήν κατοχήν τῶν ῾Ιπποτῶν τῆς Ρόδου μετά τῶν περί αὐτήν 

105 Ιωάννης Μακρηνός ή Μακρινός (13ος αι.). Βυζαντινός στρατηγός, ο οποίος πήρε μέρος στην εκστρατεία 
εναντίον των Φράγκων της Πελοποννήσου (1263) υπό τις διαταγές του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 
106 Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακομινάτος (Χώναις Μ.Ασίας 1138-Θερμοπύλες 1222). Μητροπολίτης Αθηνών (1181-
1204) και βυζαντινός λόγιος με πλούσιο συγγραφικό έργο. Επικρατούσα μορφή της βυζαντινής Αθήνας του 12ου 
αι.. Αδελφός του Νικήτα Χωνιάτη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο. 
107 Αναστάσιος (Δυρράχιο, 430 μ.Χ.- Κων/πολη 518 μ.Χ.). Βυζαντινός αυτοκράτορας (491-518).
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νησιδίων, τῆς Μεγίστης καί τῶν Πατάρων καί ἐκ τοῦ λιμένος της ἐτροφοδοτοῦντο οἱ ῾Ιππόται, 
ὅταν ἐπολιορκεῖτο ἡ Ρόδος ὑπό τοῦ Μωάμεθ Β΄ τῷ 1479 καί ὅταν ἔπεσε τῷ 1522 ἐπί Σουλεϊμάν 
τοῦ Μεγαλοπρεποῦς, παρά τήν γενναίαν ἀντίστασιν τοῦ Μ. Μαγίστρου Βιλιέ Δελιλαδάμ. Τότε 
καί ἡ Μάκρη ἔπεσεν ὑπό τούς Τούρκους, ἐδοκίμασε δέ πλήρη ἐρήμωσιν τῶν κατοίκων της, ἄλ-
λων σφαγιασθέντων, καί τινών περισωθέντων εἰς τό γειτονικόν Λεβήσι. Παρά τήν ἐρήμωσιν ὁ 
λιμήν της ἐξηκολούθει νά ἐφοδιάζῃ τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό σιτηρά καί τρόφιμα, και κατά τούς 
Ναπολεοντείους πολέμους οἱ ἐμποροπλοίαρχοι τῶν ναυτικῶν νησιῶν προσορμιζόμενοι εἰς τόν 
λιμένα Μάκρης ἠγόραζον εἰς καλάς τιμάς τά σιτηρά και τρόφιμα τῆς ὑπαίθρου. ᾿Εκ τοῦ λιμένος 
Μάκρης ἐτροφοδοτήθη διά τοῦ Τζελεπῆ Παναγιώτη Κόμητος ὁ στόλος τοῦ ᾿Ιβραχήμ πασᾶ τῆς 
Αἰγύπτου κατά τήν εἰς τόν λιμένα Φίσκου (Μαρμαρίς) προσόρμησίν του. Μετά τήν ῾Ελληνικήν 
ἐπανάστασιν ἤρχισεν ἡ κάθοδος τῶν Λεβησανῶν εἰς Μάκρην πρός ἀποίκισιν αὐτῆς καί ἡ ἁλμα-
τώδης ἀνάπτυξις καί πρόοδος τῆς Μάκρης ἀπό ἐρημότοπον καί ἑλοβριθῆ εἰς πρωτεύουσαν καζᾶ 
καί ἐμπορικήν πόλιν, τοῦ λιμένος καί θέσεως γεωγραφικῆς πολλά ὑποσχομένων διά τό μέλλον 
καί τήν ἐξέλιξιν τῆς Μάκρης. Κατά τόν Εὐρωπαϊκόν πόλεμον, πολύ εδοκιμάσθησαν οι Έλληνες 
Μακρηνοί και τῷ 1922 ἐξεδιώχθησαν εἰς ῾Ελλάδα.

5. Κοινοτικαί ἀρχαί Μάκρης. Δήμαρχοι πόλεως. ᾿Επιστήμονες ἐθνικώς και 
κοινοφελώς δράσαντες.

῾Η ̔ Ελληνική κοινότης Μάκρης εἶχε τήν ̓ Εφοροδημογεροντίαν της, τῆς ὁποίας τά μέλη ἀπηρ-
τίζοντο ἀπό ἐπιστήμονας καί ἐμπόρους. Πολύ λίγαι κοινότητες τῆς Μικρασίας εἶχον νά παρουσι-
άσουν τοιοῦτον συγκρότημα ᾿Εφοροδημογερόντων, ἀληθινή ἀνθοδέσμην ἀπό τά πλέον εὔοσμα 
ἄνθη τῆς Κοινότητος. ̓ Εκλογεῖς καί ἐκλέξιμοι εὑρίσκοντο εἰς τό ὕψος των. Οἱ πρῶτοι ἤρχοντο μέ 
τήν χεῖρα πρῶτον εἰς τήν καρδίαν καί εἶτα εἰς τήν κάλπην, ἀνεπηρέαστοι ἀπό εἰσηγήσεις, συμφέ-
ροντα, συγγενείας καί συμπαθείας καί ἐκλέγοντες τούς ἄρχοντας τῆς πόλεώς των, ἀπήρχοντο εἰς 
τάς ἐργασίας των, βέβαιοι ἐκ τῶν προτέρων ὅτι οἱ ἐκλεκτοί των θά ἔπραττον τό πρός τήν πατρίδα 
καθῆκον των. Οἱ δεύτεροι, οἱ ἐκλεγόμενοι ᾿Εφοροδημογέροντες τῆς κοινότητος, μέ θέλησιν καί 
ζῆλον ἀφιερώνοντο εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς πατρίδος. Οἱ ἰατροί Βασίλ. ᾿Ιωαν. Σαράφης, Βασίλ. 
Μουσαῖος, καί ᾿Απόστολος Γαρυφάλλου καί οἱ δικηγόροι Χ. Γιάννης Κωνσταντινίδης καί Γε-
ώργιος Λαζαρίδης μέ ἄλλους ἐκλεκτούς συμπολίτας διηύθυνον ἀπό τοῦ 1890 μέχρι τοῦ μεγάλου 
πολέμου τά κοινά. Εἰς τήν Μάκρην πρό τοῦ 1890 ὑπῆρχον δύο μερίδες, ἡ μία ὑπό τόν ᾿Απόστ. 
Βασιλειάδην καί ἡ ἄλλη ὑπό τόν Χαράλ. Παυλίδην. Μετά τό 1890 ἀνεδείχθησαν ἡ ὑπό τόν Χ. 
Νικόλ. Λουϊζίδην, Βασ. Μουσαῖον καί Γεώργ. Λαζαρίδην ἡ μία, ἡ δ’ἑτέρα ὑπό τόν Βασ. Βασιλει-
άδη, Βασ. Σαράφην καί Χ. Γιάννη Κωνσταντινίδην. Καί τάς δύο περιέβαλλεν ὁ λαός τῆς Μάκρης 
μέ ἐμπιστοσύνην μή ἀκολουθῶν τυφλῶς καί μέ φανατισμόν τήν μίαν, ἀλλ’ ἐκλέγων καί ἀπό τάς 
δύο τήν Δεωδεκάδα. Ὅλοι οἱ ὑπηρετήσαντες ἐφάνησαν ἄξιοι τῆς πατρίδος καί ὅλους διακατεῖχεν 
ἡ εὐγενής φιλοδοξία καί εἰς ἱερός πόθος, ἡ προαγωγή τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν 
πραγμάτων τῆς πεφιλημένης Μάκρης. ᾿Αξίζει εἰς τήν παροῦσαν νά μνημονεύσωμεν τά ὀνόματα 
τῶν ἐπιστημόνων Μάκρης, ἰατρῶν καί δικηγόρων καί νά δώσωμεν ἀνάγλυφον εἰκόνα τῆς κοινο-
τικῆς καί ἐθνικῆς των δράσεως.

1. Βασίλειος Κυρ. Σαράφης (1847-1939). ̔ Ο πρῶτος ἐπιστήμων ἰατρός ἐν Λεβησίῳ τῷ 1874, 
πρῶτος τοιοῦτος καί ἐν Μάκρῃ ἀπό τοῦ 1886. Ἦτο καλός ἐπιστήμων καί καλός πατριώτης. Δέν 
ἠρέσκετο εἰς ἐπιδείξεις λόγων, ἀλλ’ εἰς ἐπίδειξιν ἔργων. Οὐδένα ἐλύπησε καί τούς πάντας ηὐχα-
ρίστει, προθυμώτατος καί εὐεργετικώτατος. Εἰς τά κοινά δέν ἀνεμειγνύετο, ἀλλά τάς συμβουλάς 
καί ὑπηρεσίας του εἰς κάθε σοβαρόν κοινοτικόν καί ἐθνικόν ζήτημα πάντοτε ἐζήτουν καί ἐλάμ-
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βανον ὑπ’όψει. Ὅλοι τόν ἐσέβοντο, οἱ δε Τοῦρκοι τόν εἶχον ἐν μεγάλῃ ὑπολήψει καί τιμή. Τήν 
ἐπιβολήν του ταύτην πολλάκις ἐνήσκησε πρός λύσιν διαφορῶν καί τό συμφέρον πολλῶν πατρι-
ωτῶν. Τήν ἰατρείαν δέν ἐνήσκει ὡς ἐπάγγελμα ἀλλά καλούμενος προσέφερε τά φῶτα του. Κατά 
τόν μεγάλον πόλεμον εἰργάσθη εἰς Σμύρνην ὡς ἀστυΐατρος, διατηρήσας τήν θέσιν ταύτην εἰς τήν 
ἑλληνικήν κατοχήν. Μετά τήν καταστροφήν τήν Μικρασιατικήν μετέβη εἰς ᾿Αλεξάνδρεια μετά 
τοῦ υἱοῦ τοῦ Μιχαήλ, ἰατροῦ ὅπου κατά τό 1932 ἀπέθανε πλήρης ἡμερών.

2. Βασίλειος Ι. Σαράφης (1853-1914). ᾿Ιατρός, ἀναμειχθείς ἐνεργῶς εἰς τά κοινά καί ἀποβάς 
ἡ ψυχή καί ὁ νοῦς τῶν κοινοτήτων Μάκρης-Λιβισίου. ᾿Από τοῦ 1883, ὁπότε κατῆλθεν εἰς Μά-
κρην ὡς ἰατρός καί μέχρι τοῦ θανάτου του, ἐπισυμβαίνοντος τῷ 1914, ἐχρημάτισε Γραμματεύς 
τῶν κοινοτικῶν σωματείων Μάκρης–Λεβησίου. ᾿Εξετιμᾶτο καί ἠγαπᾶτο πολύ ὑπό τῶν πατριω-
τῶν, ἀξιοσέβαστος ἐπιστήμων, ἀφιερώσας ἑαυτόν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς πατρίδος. 

3. Απόστολος Γαρυφάλλου (1861-1944). ᾿Ιατρός μέ σπουδάς εἰς τό Μομπελιέ καί Παρισί-
ους. ᾿Ενήσκησε τήν ἰατρείαν εἰς Μάκρην ἀπό τοῦ 1888 μέχρι τοῦ 1914 κυρίως ὡς Δημαρχιακός 
ἰατρός. Διετέλεσεν ὅλα τά ἔτη τῆς ἐν Μάκρη δράσης του, Έφορος τῶν Σχολείων, συμβαλών εἰς 
την πρόοδον αὐτῶν. Κατά τόν μεγάλον πόλεμον διωχθείς ὑπό τῶν Τούρκων κατώρθωσε νά δια-
φύγῃ εἰς ῾Ελλάδα ὅπου καί ἀπέθανε τῷ 1943.

4. Βασίλειος Μουσαῖος (1866-1928), ἰατρός. Ὑπῆρξε μεγάλης ὁλκῆς πατριώτης, ὑηρετή-
σας τήν Μεγάλην ᾿Ιδέαν ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς ἰατρικῆς τῆς σταδιοδρομίας του εἰς Μάκρην, από 
του 1890 μέχρι του θανάτου του 1928 ἐπισυμβάντος εἰς ᾿Αθήνας. Ἔπεσε ὡς πιστός στρατιώτης 
εἰς τας ἐθνικάς ἐπάλξεις ὅλως ἀφωσιωμένος εἰς τήν Πατρίδα καί τά πάντα εἰς αὐτήν θυσιάσας. 
῾Η πατριωτική ψυχή τοῦ Μουσαίου περιελάμβανε πέρα ὡς πέρα τήν γλυκειά μορφή τῆς μάνας 
῾Ελλάδος. Τήν ἐλάτρευεν ὡς θεάν καί δέν ἐπέτρεπεν εἰς ξένον ν’ ἀσεβήσῃ κατ’αὐτῆς. Εἰς τινα 
διασκέδασιν Τοῦρκοι ἀξιωματικός τολμήσας νά βωμολοχήσῃ κατά τῆς ῾Ελλάδος, ἐδέχθη ἠχηρό-
τατον ράπισμα, διασείσαντι τούς ὀδόντας του, ἀπό τόν γίγαντα εἰς σωματικήν ρώμην καί φρόνη-
μα ἰατρόν Μουσαῖο πρός κατάπληξιν τῶν παρατυχόντων Τούρκων βαθμούχων μέ τάς ὑβριστικάς 
λέξεις: «βρε μεζέρ-τασι108 (πέτρα του νεκροταφείου) πῶς ἐτόλμησες να κινήσῃς τήν βρωμεράν 
γλώσσαν σου γιά μιά ῾Ελλάδα, που σέβεται ὁ κόσμος;». ῾Η εὐθιξία τοῦ Μουσαίου δέν ὑπελόγιζε 
κινδύνους καί συνεπείας, ἔδωσε μάθημα εὐπρεπείας εἰς τόν ὑβριστήν καί τόν ὑπεχρέωσε νά ζη-
τήσῃ καί συγγνώμη. ῾Ο Μουσαῖος εἶχεν ἐπιβληθῆ λόγω του ἐπαγγέλματός του εἰς τούς ἰθύνοντας 
Τούρκους, οἱ ὁποῖοι ἐδικαιολόγησαν τήν στάσιν τοῦ Μουσαίου καί τόν συνέχαιρον τήν ἑπομέ-
νην διά τόν ἀνδρισμόν του. Οἱ Τοῦρκοι ἐσέβοντο τά παληκάρια καί μάλιστα τῆς ἐπιβολής καί 
ἐξωτερικῆς ἐμφανίσως τοῦ Μουσαίου. ᾿Ενήσκει μεγάλην ἐπιρροήν εἰς τό ζεῦγος τῶν Μεγάλων 
Εὐεργετῶν καί αὐτόν εἶχον σύμβουλον και οδηγόν. ᾿Επεδίωκε νά ἐπιβάλλῃ τάς ἰδέας του εἴτε διά 
τῆς πειθοῦς, εἴτε διά τῆς βίας. Ἦτο ἐπίμων εἰς τάς ἀπόψεις του, μή ὑποχωρῶν πρό τῆς ὀρθοτέρας 
γνώμης. Τόν ἤκουσα νά λέγῃ «ἔχεις δίκηο, ἀλλά δέν μέ πείθεις». ῾Ως ἰατρός ἦτο φιλότιμος καί 
συγχρονισμένος, μεταβαίνων συχνά εἰς Παρισίους, διά να παρακολουθῇ τήν ἐξέλιξιν καί προ-
όδους τῆς ἰατρικῆς. Διά τοῦτο ὡς ἰατρός προετιμᾶτο εἰς τάς δύο κοινότητας. Ἔκαμε σοβαράς 
ἀνακοινώσεις ἐπί τῶν ἑλωδῶν πυρετῶν εἰς τό κατά το 1906 Πανελλήνιον ἐν ᾿Αθήναις ἰατρικόν 
συνέδριον, καί τό φάρμακόν του ἀντιπλασμωδίνη ἤ Μουσαΐνη, ἦτο ἀποτελεσματικόν κατά του 
πλασμωδίου Λαβεράν.109 Κατά το 1909 ἐγκατεστάθη εἰς Σμύρνην και ἐπέδειξεν ἀλτρουϊσμόν 
καί ριψοκίνδυνον, ἀσυνήθη κατά τήν ἐπιδημίαν τῆς χολέρας τοῦ 1913 εἰς Σμύρνην. Τῷ 1919 

108 Μεζάρτασι: ταφόπετρα (τουρκ. mezartaşı) 
109 Ο Β. Μουσαίος το 1899 υποβάλλει στον Πρόεδρο της Γαλλικής Ακαδημίας Δρ. Α. Λαβεράν (Charles Louis 
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ἔλαβε μέρος εἰς τήν ἀποστολήν βοηθειῶν διά Λεβήσιον-Μάκρη, ἀφήρεσαν οἱ ᾿Ιταλοί ἀπό τήν 
βαλίτσα τούτου Δημοψήφισμα τῶν Μακρηνῶν πρός τήν Διάσκεψιν τῶν Παρισίων, ζητώντων 
νά συμπεριληφθῆ καί ἡ περιφέρεια Μάκρης εἰς τήν αὐτονομουμένη περιοχή τῆς Σμύρνης. Τό 
ἔγγραφον παρέδωσαν οἱ ̓ Ιταλοί εἰς τάς Τουρκικάς ἀρχάς, αἱ ὁποίαι προέβησαν εἰς συλλήψεις τῶν 
ὑπογραψάντων καί παντοίας διώξεις. Δέν χωρεῖ ὑπόνοια καί καχυποψία, διότι πρόκειται περί τοῦ 
Μουσαίου, ἀνωτέρου πάσης ὑπονοίας. Τό λάθος όμως ἐξέθηκε τούς πατριώτας μας εἰς διώξεις. 
Τό κῦμα της Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τόν ἔρριψεν εἰς ᾿Αθήνας, ὅπου συνέβαλε μετά πολλῶν 
ἄλλων συμπολιτῶν εἰς τήν γεωργικήν ἀποκατάστασιν τῶν Μακρηνολεβησιανῶν. Οἱ πατριῶται 
πού τόν ὑπερηγάπων ζῶντα, δέν θα παύσουν δέ νά περιβάλλουν τήν μνήμην του μέ σεβασμόν 
καί τήν προσήκουσαν τιμήν.

5. Κωνσταντῖνος Θεοφ. Παπαδουλῆς ἰατρός, γόνος τῆς πολυκλάδου οἰκογενείας Παπα-
δουλῆ, ἡ ὁποία ἐθεράπευε τά γράμματα. ᾿Αφοῦ εἰργάσθη ἀπό τοῦ 1910-1913 ἰατρός ἐν Μάκρη, 
ἔφορος τῶν Σχολῶν ἐπί διετίαν ἐγκατεστάθη εἰς Ρόδον, ὅπου εἰργάσθη ἐπ’ ἀρκετά ἔτη, ἐσημείω-
σε ἀξιομνημόνευτον δράσιν.

6. Χ. Γιάννης Κωνσταντινίδης (1862-1942), δικηγόρος, σπουδάσας τήν νομικήν εἰς Μομπε-
λιέ καί Παρισίους, ἐνασκήσας τήν δικηγορίαν ἐν Μάκρη ἀπό τοῦ 1888 μέχρι τοῦ 1922, ἐν ἧ διε-
κρίθη διά το φιλοδίκαιόν του. Δεν ἀνελάμβανεν ὑποθέσεις, εἰς ἅς διέβλεπε κατάφορον τήν ἀδικί-
αν καί προσεπάθει νά συμβιβάζῃ τούς διαδίκους. Ἦτο μειλίχιος, γλυκύς και προσηνέστατος. ῾Η 
ἐξωτερική του ἐμφάνιση ἦτοι ἡ ἰδέα τοῦ σώματος, ὡς ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι, ἐπέβαλλε τόν σεβασμόν. 
Δέν ὑπῆρχε πράγματι Μακρηνολεβησιανός νά μή ἀγαπᾶ καί σέβεται τόν εὐπαρουσίαστον καί συ-
νετόν πατριώτη, ἡ δέ πατρίς ἐκτιμῶσα αὐτόν τόν ἀνύψωσεν εἰς ὅλα τά ἀξιώματα. ᾿Ανεδείχθη Δή-
μαρχος Μάκρης καί ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἐσημειώθη ἐντονωτέρα προσπάθεια πρός κάλυψιν τῶν 
ἑλῶν, δενδροφυτείαν ὁδῶν καί πλατειῶν. Εἶχεν ἐπίκουρον και συμπαραστάτην εἰς το φιλόδημον 
ἐνδιαφέρον του ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τῆς Μάκρης εἰς πόλιν ὑγιεινήν καί πολιτισμένην, τόν φίλον 
καί σπουδαστήν του, τόν Διοικητήν Μάκρης Κεμαλή-βέην, μέ τήν ὑποστήριξιν τοῦ ὁποίου πολλά 
ἐπέτυχεν. ᾿Εξελέγη Δικαστικός πάρεδρος ὑπό τῶν Μουχτάρηδων τοῦ καζᾶ καί ἐπί τῶν ἡμερῶν 
του διετάχθη ἡ σύλληψις καί φυλάκισις τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου Λεβησίου-Μάκρης Χ. Νικολά-
ου Λουϊζίδου ἐπί τῇ σοβαρά κατηγορία ὅτι ὕβρισεν τόν Προφήτην καί τόν Σουλτάνον. Τοῦτον 

Alphonse Laveran, 1845-1922), κορυφαίο στα θέματα της ελονοσίας, την πρώτη του επιστημονική μελέτη. Ο 
Λαβεράν αν και αντίθετος στην άποψή του έσπευσε να ανακοινώσει την μελέτη αυτή στην Ακαδημία... η οποία 
εξεδόθη τον επόμενο χρόνο από τον οίκο Vigot Freres με τον τίτλο “Traitement des Fievres Pernicieuses en 
General et de la Fievre Hemoglobinurique en Particulier”. Ο Μουσαίος ολοκληρώνει το φάρμακό του και το ονο-
μάζει «Μουσεϊνη». Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1920 με το όνομα «Πλασμωδιοκτόνον». Με τα αποτελέσματα 
του φαρμάκου και τις μικροβιολογικές και κλινικές του παρατηρήσεις επισημαίνει την ύπαρξη της λανθάνουσας 
μορφής ελονοσίας. Ο Ελώδης Πρωτεύς του Ιπποκράτη δεν είναι παρά η λανθάνουσα ελονοσία....Το 1908, υπο-
βάλλει την πραγματεία του και το φάρμακό του στη Γαλλική Ιατρική Ακαδημία και στη Διεθνή Επιστημονική 
Έκθεση της Χάγης. Οι Γάλλοι επιστήμονες τον προτείνουν αντεπιστέλλοντα μέλος της Ακαδημίας για την Ανα-
τολή ενώ η Χάγη του απονέμει τρία βραβεία. Η μεγάλη φαρμακοβιομηχανία Pharmacie Centrale αναλαμβάνει 
την παρασκευή της Μουσείνης ενώ το καινούργιο του σύγγραμμα εκδίδεται πάλιν από τον οίκο Vigot Freres το 
1910 με τον τίτλο: “Les Formes Lavrees du Paludisme. Diagnostic et Traitement”. Ο Μουσαίος εγκαθίσταται 
στη Σμύρνη, όπου ως διευθυντής πολυκλινικής δεν άργησε να αναγνωριστεί ως γιατρός όχι μόνο στο εσωτερικό 
της ελληνορθόδοξης κοινότητας αλλά σε όλες τις κοινότητες της Σμύρνης. Οι δύο μεγάλες επιδημίες χολέρας 
και εξανθηματικού τύφου τον κάνουν διάσημο.... Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου συνέχισε τον αγώνα του 
κατά της ελονοσίας η οποία είχε πάρει διαστάσεις μάστιγας στην Ελλάδα....Τον Σεπτέμβριο 1920 η κυβέρνηση 
Βενιζέλου αναθέτει στον Μουσαίο τη θεραπεία 165 βαρέως ελονοσούντων στο Μοσχάτο ενώ επιτροπή επιστη-
μόνων... στην αναφορά της διαπίστωνε τη θεραπεία των ασθενών. (Βλ. Οικογενειακό Αρχείο Βασίλη Μουσαίου. 
Βασίλης Μουσαίος, Βιογραφικό σημείωμα Βασίλη Μ. Μουσαίου).
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εἰδοποίησε καταλλήλως, ὅτι ἐξεδόθη ἔνταλμα προφυλακίσεώς του καί ἔδωκεν εἰς αὐτόν καιρόν 
νά καταφύγῃ εἰς τό μέγαρόν του καί διά καταλλήλων ἐνεργειῶν ν’ἀποσείσῃ ὡς ψευδήν την κα-
τηγορίαν καί ν’ ἀποφύγῃ τήν μέχρι τοῦ χρόνου τῆς δίκης φυλάκισιν. ᾿Απέβλεψεν ο Χ. Γιάννης 
εἰς τόν Εὐεργέτην τῆς Κοινότητος καί ὄχι εἰς τόν κομματικόν ἀντίπαλον, ἀντιδράσαντα μάλιστα 
εἰς τήν ἐκλογήν του ὡς παρέδρου του δικαστηρίου, δεῖγμα καί τοῦτο ἀνωτέρου ἀνθρώπου, μή 
παρασυρομένου ἀπό ἀνθρωπίνους ἀδυναμίας. Διετέλεσε πλειστάκις δημογέρων τῆς κοινότητος 
καί ἔφορος τῶν σχολείων σχεδόν ἰσόβιος, συμβάλλων μέ τήν μόρφωσιν καί φιλομουσίαν του, εἰς 
τήν ἀρτιωτέραν σχολικήν διαρρύθμισιν καί λειτουργίαν, ὑπῆρξε μέλος τῆς διοικητικῆς ἐπιτροπῆς 
τῆς ᾿Εθνικῆς ἑταιρείας καί πρωτοπόρος εἰς πάσαν ἐθνικήν κίνησιν. ῾Η εὐχαριστήριος ἐπιστολή 
του ἐξ’ ὀνόματος τῆς κοινότητος Μάκρης πρός τήν ῾Ελληνικήν Κυβέρνησιν διά τήν ἀποστολήν 
εἰδῶν βοηθείας καί περιθάλψεως εἶναι ἀληθές λογοτέχνημα. Ρίγη ἱερᾶς συγκινήσεως προκαλεῖ. 
Κατανύσσει καί ἐνθουσιᾷ! Τοιαῦται ἐπιστολαί, πιστεύω, να φυλάσσωνται ὡς ἀναμνηστικά κει-
μήλια, λαμπυρίζοντα ἀπό φλόγα ἀνωτέρου πατριωτισμοῦ καί ψυχικῆς ἐξάρσεως. Διά τήν προ-
σήλωσίν του εἰς τά ἰδανικά τοῦ Γένους ἐπολεμήθη λυσσωδῶς ἀπό τό Νεοτουρκικόν κομιτᾶτον 
«Ἕνωσις-Πρόοδος», ἐφυλακίσθη, ἐξωρίσθη κατόπιν καί πολλά δεινά ὑπέρ πατρίδος ἐδοκίμασε. 
Τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος, τήν εὐγένειαν τῶν τρόπων, τό σοβαρόν καί ἀνεπιτήδευτον, τό 
φιλόπατρι τοῦ ἀνδρός, τό συνετόν τοῦ Μακρηνολεβησιανοῦ Νέστορος Χ. Γιάννη Κωνσταντινί-
δη, εὐφημότατα θά μνημονεύωμεν καί ὡς παράδειγμα θά έχῃ ἡ Νέα γενεά. Τήν ἐπιστημονικήν 
του σταδιοδρομίαν συνεχίζει ἐπαξίως ἡ κόρη του Βέρα. 

7. ᾿Αντώνιος Παπαθανασίου (1885- ) υἱός καλλιφωνοτάτου καί σεμνοῦ ἱερέως ᾿Αθανασίου, 
ἀφοῦ ἐτελείωσε τά σχολεῖα τῆς πατρίδος του Λεβησίου τῷ 1898 κατῆλθεν εἰς Μάκρην ὡς βοηθός 
τοῦ Φαρμακείου τοῦ γαμβροῦ του Βασ. Μουσαίου, ἰατροῦ. Μετά πενταετή ὑπηρεσίαν μετέβη 
εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὅπου ἐσπούδασε εἰς τήν Τουρκικήν Φαρμακευτικήν Σχολήν, τυχών τοῦ 
διπλώματος τοῦ Φαρμακοποιοῦ μέ ἄριστα. ᾿Εργασθείς ὡς Φαρμακοποιός εἰς Μάκρην μέχρι τῆς 
Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, προσέφυγεν εἰς ᾿Αθήνας, ὅπου ἐν Ν. Σμύρνη ἔχει ἀξιόλογον ἰδιό-
κτητον Φαρμακεῖον, συνεργαζόμενος μετά τῶν δύο υἱῶν του ᾿Αθανασίου καί Γεωργίου.

8. Γεώργιος Λαζαρίδης (1864-1917), δικηγόρος. Γέννημα τοῦ εὐάνδρου Λεβησίου τυγχάνει 
ὁ διαπρεπής ἐπιστήμων, ὁ αλησμόνητος δικηγόρος Γ. Λαζαρίδης. Μετά τό πέρας τῶν ἐγκυκλί-
ων μαθημάτων τῆς πατρίδος του ἐρρίφθη εἰς τήν βιοπάλην ἀλλ’ ἡ διψῶσα φιλομαθής ψυχή του 
μέ ἀχώριστον σύντροφον τό βιβλίον ὠρέγετο ἀνωτέρας μαθήσεως. Αὐτοδίδακτος, ἐπέτυχε νά 
τελειώσῃ τήν Εὐαγγελικήν σχολήν Σμύρνης ἐντός δύο ἐτῶν. ῾Ο καθηγητής των ῾Ελληνικῶν ἀεί-
μνηστος ᾿Εμ. Δούκας, ἐπειδή ἐξετίμα καί τήν γραμματικήν καί ἑρμηνευτικήν δεινότητα, τάς κρί-
σεις καί σχόλιά του ἐπί τοῦ κειμένου, τόν ἀφῆκεν ἀντικαταστάτην του, ὁσάκις ἀπουσίαζε λόγῳ 
καχεξίας. Παρά τήν ἰδιότητα τοῦ μαθητοῦ ἐπεβάλλετο εἰς τούς συμμαθητάς του, ἐκτιμῶντας τήν 
ἀξιόλογον συγκρότησίν του. Εἰς τό Πανεπιστήμιον, φοιτητής τῆς Νομικῆς, ἀφῆκε χρονικά. Οἱ 
συμφοιτηταί του τόν ἐνθυμοῦνται καί ἀναφέρουν μέ θαυμασμόν τό ὄνομά του, διαποροῦντες μά-
λιστα πώς ὁ τόσον συγκεκροτημένος δυνατός δικηγόρος ἔστερξε νά ἐξασκήσῃ, ἄνευ μέλλοντος, 
τήν δικηγορίαν εἰς Μάκρην. ῾Ο δέ ἀλησμόνητος νομοδιδάσκαλος Κρασᾶς ἔλεγε διά τόν Λαζα-
ρίδη, φοιτητήν ἔτι ὄντα «῾Ο Μακρηνός θά γίνῃ, ὅταν θελήσῃ, ὁ νέος Τριβωνιανός τοῦ Γένους». 
Δυστυχῶς δέν τό ἠθέλησεν, ἐνώ ἡ φύσις καί τά σπάνια πνευματικά χαρίσματά του, τόν προώρι-
ζον διά μεγάλα τῆς ἐπιστήμης ἀξιώματα. Πολλοί δικηγόροι συμφοιτηταί του, δικηγοροῦντες εἰς 
διάφορα κέντρα τοῦ ῾Ελληνισμοῦ Σμύρνην, Κων/πολιν, Αλεξάνδρειαν κ. ά. ἐπειδή γνώριζον τόν 
ἀξιόλογον καί λαμπρόν ἐπιστημονικόν καταρτισμόν του, ὁσάκις ἀνελάμβανον σοβαράς καί ἐπί 
μεγάλη ἀμοιβή ὑποθέσεις ἐζήτουν τήν συμβουλήν του, τήν ὁποίαν ἐπλήρωναν ἀδρῶς. ῾Ο Γεώρ. 
Λαζαρίδης ἐκέκτητο σπανίαν θεολογικήν, φιλολογικήν, ἐγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί συζητῶν 
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μέ ἐπιστήμονας εἶχε πάντοτε τήν νικῶσαν γνώμην. ῾Ως δικηγόρος ἦτο ἄφθαστος καί ἀκατανίκη-
τος. Ὅπου ἐκλήθη συνήγορος ὑποθέσεων δικαστικῶν εἰς τά δικαστήρια Ρόδου, Μούγλων, Σμύρ-
νης κατέπλησσε τούς δικαστάς καί δικηγόρους διά τήν μεγάλην του μόρφωσιν, νομομάθειαν, εὐ-
στροφίαν, κρίσεις καί τήν σπανιωτάτην εὐφράδειαν μέ την χαρακτηριστικήν καλλιέπειάν του καί 
τάς ὡραίας εἰκόνας. Οἱ θαυμασταί του συνίστων αὐτῷ νά ἐργασθῇ εἰς μεγαλύτερα κέντρα, ὅπου ἡ 
πρέπουσα θέσις του. Ἀλλ᾿ ὁ μακαρίτης τίποτε δέν ἀντήλασσε μέ τήν προσφιλῆ του Μάκρην. Δέν 
ἀπεχωρίζετο ἀπό τούς ἀγαπητούς του καί τόν φίλτατον Λουϊζίδην, τοῦ ὁποίου ἦτο σύμβουλος 
καί ποδηγέτης. Διά τήν διαθήκην του Μεγάλου Εὐεργέτου, συνταχθεῖσα ὑπό τοῦ Λαζαρίδου καί 
σταλεῖσαν πρός κρίσιν καί τυχόν διόρθωσιν εἰς τὸν μακαρίτην Κρασᾶν, ὁ σεβαστός καθηγητής 
εἶπεν: «Εἶναι ἄριστα κατωχυρωμένη ἀπό οἱανδήποτε προσβολήν, ὁ δε συντάκτης ἔπρεπε νά τιμᾶ 
τήν ἕδραν τῆς Νομικῆς σχολῆς καί οὐχί τήν τοῦ δικηγόρου ἐν τοῖς δικαστηρίοις Μάκρης». ῾Ο 
Λαζαρίδης ἐκέκτητο πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην, ὅπου ἡ πνευματική γῦρις κατά τόν Κρουμβά-
χερ110 τῶν σοφῶν τῆς ἀρχαίας καί νέας ῾Ελλάδος. ῏Ήτο φιλαναγνώστης εἰς ἄκρον καί διά τῆς 
ἀγαστῆς φιλομαθείας του κατέστη πολυμαθής. Εἰς τάς συναναστροφάς καί συγκεντρώσεις φίλων 
μέ τήν σοφίαν καί χάριν τοῦ λόγου καθήδυνε καί κατέπλησσε τούς πάντας. ̓ Αλλά καί ἡ κοινοτική 
καί ἐθνική δρᾶσις τοῦ Λαζαρίδη εἶναι ἀξιομνημόνευτος. Διετέλεσεν ἀπό τοῦ 1890-1900 Γραμ-
ματεύς της κοινότητος Μάκρης, ἡ ψυχή τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας, τῆς ὁποίας παρητήθη ὑπέρ 
τοῦ ἰατροῦ Βασ. Σαράφη κατελθόντος εἰς Μάκρην. Διετέλεσε μέλος ἐθνικῶν σωματείων πρός 
προάσπισιν τῶν προνομίων τοῦ Γένους καί κατά τῆς πολιτικῆς τοῦ Νεοτουρκικοῦ κομιτάτου. 
Ὑπηρετήσας ἐπί σειράν ἐτῶν γραμματεύς τοῦ ἐν Μάκρη Γαλλικοῦ Υποπροξενείου κατωχύρωσεν 
ἑαυτόν ἀπό τήν ἐπιβουλήν τῶν Τούρκων καί πολλούς Μακρολεβησανούς, καταδιωχθέντας ὑπό 
τῶν Τούρκων ἐπί ἑλλαδισμῷ, περιέσωσεν. Τό πᾶν ἔπραττεν ὑπέρ Πατρίδος καί τά πάντα ὑπέρ 
αὐτῆς διέθετεν. Τέλος καί τήν ζωήν του ἔδωσε διά τήν ̔ Ελλάδα ὁ ἀφανής ᾿Εθνομάρτυς με ἄλλους 
προύχοντας Μακρηνολεβησανούς κατά τον Α΄ Ευρωπαϊκόν πόλεμον. ᾿Εκ τῶν πολλῶν ἀρίστων 
καί δοκιμωτάτων ἐπιστημόνων Μάκρης-Λεβησίου ὁ Γ. Λαζαρίδης, δικηγόρος καί Γ. Τσακκίρης, 
φιλόλογος, ἦσαν οἱ πολυμαθέστεροι και εὐφραδέστεροι. ᾿Εάν εἶχον οὖτοι ὁλιγωτέραν ἀγάπην 
πρός την γενέτειραν και περισσοτέραν δόσιν ἐγωϊσμοῦ καί φιλοδοξίας, κέντρα πρός ἄνοδον, θά 
κατελάμβαναν τιμητικωτέραν θέσιν εἰς τό ῾Ελληνικόν τῆς ᾿Επιστήμης πάνθεον, τιμῶντες αὐτήν, 
ἑαυτούς καί τήν Πατρίδα.

9.Γεώργιος Τζιλάβης (1882-1943) δικηγόρος. ῾Ο Τζιλάβης ἀφοῦ διήκουσε τά σχολεῖα τῆς 
πατρίδος τοῦ Λεβησίου, ἐτελείωσε τό ἐν Σμύρνῃ ᾿Ιδαδιέ111 καί μετά τοῦτο τό ἐν Χίῳ Γυμνάσιον 
ἀριστεύσας. Τό πρῶτον ἔτος τῆς ἐγγραφῆς του εἰς τήν Νομικήν σχολή ᾿Αθηνῶν κατά τό 1906 
ὑπηρέτησε διδάσκαλος εἰς τά σχολεῖα τῆς πατρίδος του καί τῷ 1910 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς 
Νομικῆς μέ τόν ἐπίτιμον βαθμόν ἄριστα. ᾿Εδικηγόρησεν εἰς Μάκρην μέχρι τοῦ χρόνου τῆς ἐξορί-
ας του κατά τόν Εὐρωπαϊκόν πόλεμον. Οἱ Τοῦρκοι δέν συνεχώρησαν αὐτόν διά τάς εἰς τό Πανε-
πιστήμιον ᾿Αθηνῶν σπουδάς του, τροφίμου Τουρκικοῦ Γυμνασίου, καί ἐταλαιπώρησαν αὐτόν μέ 
ἐξορίας εἰς τά βάθη τῆς ᾿Ασίας. Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν κατέφυγεν εἰς ῾Ελλάδα 
καί διορίσθη εἰρηνοδίκης. ῾Ο Τζιλάβης ἦτο κάτοχος τῆς Γαλλικῆς καί Τουρκικῆς γλώσσας καί 
προικισμένος μέ πνευματικά προσόντα ἀξιοζήλευτα. Αἱ ἐξορίαι, ὁ πρόωρος θάνατος τῆς συζύγου 
του καί ἡ ἀσθένειά του, δέν ἐπέτρεψαν εἰς τόν ἀτυχή ἐπιστήμονα νά ἐκδηλώση τήν ἀρίστην συ-
γκρότησιν καί ἀξίαν του. ᾿Αφῆκε καί θυγατέρα δικηγόρο, τήν Σεμίρην.

Πλήν τῶν ἄνωθι ἐπιστημόνων δικηγόρων μνημονευτέοι καί οἱ δικολάβοι Μιχ.Κατσαρώνας, 

110 Καρλ Κρουμπάχερ (Karl Krumbacher), (1856-1909). Γερμανός Βυζαντινολόγος, θεμελιωτής των βυζαντι-
νής φιλολογίας.
111 ινταντιγιέ: λύκειο (τουρκ. İdadiye)
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᾿Αδαμάντ. ᾿Αποστολίδης καί Παῦλος Σταματιάδης. Οὗτοι διδαχθέντες τήν Τουρκικήν ἀπό τόν 
Παυλῖνον ᾿Ιωαννίδην καί σπουδάσαντες τήν τουρκικήν νομοθεσίαν, ἐδικηγόρησαν δοκιμώτατα 
εἰς Μάκρην οἱ δύο τελευταῖοι καί ὁ πρῶτος εἰς Μοῦγλα καί Σμύρνην.

Μιχαήλ Κατσαρώνας (1851-1948). ῾Ο Μιχ. Κατσαρώνας, ἀνεψιός τοῦ πρώτου διδασκάλου 
τοῦ τόπου μας Παυλίνου ᾿Ιωαννίδου καί πνευματικόν του παράστημα. ᾿Αφοῦ ἐδιδάχθη παρά τοῦ 
θείου του τήν Τουρκικήν γλώσσαν, ἐπεδίωξε καί ἐπέτυχε διά τῆς αὐτομορφώσεως τήν πλήρη καί 
τελείαν αὐτῆς ἐκμάθησιν, καταστάς εἰς ἐκ τῶν ἀρίστων τουρκομαθῶν τῆς ἐποχῆς του, κατέχων 
ἅμα καλῶς καί τήν ῾Ελληνικήν. Προικισμένος δέ μέ εὐφυΐαν, ἀντίληψιν, χιοῦμορ καί μνήμη 
τρυγόνειον, ἀνεδείχθη καί διεκρίθη εἰς τήν ἐποχήν του. Διωρίσθη τό πρῶτον ὁ Μιχαλάκ-ἐφέ-
ντης, Μουδούρης εἰς τά Μοσχονήσια, ὑπηρέτησεν ἀκολούθως εἰς Τένεδον καί κατόπιν εἰς Χίον. 
Διευθυντής του Γραφείου τοῦ Μουτεσαρίφη,112 ὅπου ἐπέδειξε τά μεγάλα διοικητικά του προσό-
ντα καί ἱκανότητας. ᾿Εκ Χίου μετετέθη εἰς Κάλυμνον Καϊμακάμης, ἀκολούθως εἰς Σύμην καί 
τελευταίως εἰς Κάρπαθον, ὅπου ἐξετιμήθη και ἠγαπήθη διά τήν πατρικήν διοίκησίν του. ᾿Εδῶ 
παύει ἡ ὑπαλληλική του ζωή καί ἄρχεται ἡ δικηγορική του τοιαύτη. Ἔρχεται εἰς Μάκρην καί 
ἐργάζεται ὡς δικηγόρος. ̓ Επειδή δέ ὁ κύκλος τῶν ἐργασιῶν του ἦτο στενός ἐν Μάκρη, μετέβη εἰς 
Κωνσταντινούπολιν καί κατόπιν ἐξετάσεων ἔλαβε τήν ἄδειαν νά δικηγορῇ εἰς Πρωτοδικεία καί 
᾿Εφετεία. Μετά τήν ἄδειαν αὐτήν ἐγκατεστάθη εἰς Μοῦγλα, πρωτεύουσαν τῆς Διοικήσεως Με-
ντεσέ καί ἐδικηγόρει μέ πλήρη ἐπιτυχίαν εἰς τάς ὑποθέσεις πού ἀνελάμβανε. Τέλος ἐγκατεστάθη 
εἰς Σμύρνην, ὅπου ἐσταδιοδρόμησε εὐδοκιμώτατα διά τήν τουρκομάθειά του, νομικήν κατάρ-
τισιν, πλουσίαν χαριτωμένην ἀνεκδοτολογίαν, ἡ ὁποία ἔκαμνε τήν συντροφιά του περιζήτητον 
καί λίαν εὐχάριστη. ᾿Εδημοσιογράφη εἰς ῾Ελληνικάς καί Τουρκικάς ἐφημερίδας τῆς Σμύρνης 
καί μετέφρασεν εἰς τήν ἑλληνικήν τά ἀπομνημονεύματα τοῦ εὐφυεστάτου Μ. Βεζύρου Κιαμήλ 
Πασά,113 παρ’ οὖ ἐξετιμάτο μεγάλως. ᾿Εσπούδασε τούς δύο υἱούς του δικηγόρους, τόν μέν Πάνο 
εἰς τό Τουρκικόν Πανεπιστήμιον, τόν δε Κίμωνα εἰς τό ῾Ελληνικόν καί ἀπέθανεν πλήρης ἡμερῶν 
εἰς ἡλικίαν 97 ἐτῶν ἐκτιμώμενος καί ἀγαπώμενος παρά πάντων ὡς περισπούδαστον φαινόμενον 
αὐτομαθήσεως καί χαριτολογίας.

᾿Εκεῖ ὅμως, ὅπου καταφαίνεται ἡ ἐπικράτησις τοῦ ῾Ελληνικοῦ στοιχείου εἰς Μάκρην, εἶναι 
ἡ διοίκησις τοῦ δήμου. Δήμαρχοι τῆς πόλεως ἦσαν μέχρι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου Ἕλληνες. 
Τοιοῦτοι διετέλεσαν οἱ ἀείμνηστοι Χ. ᾿Αντώνιος Παυλίδης, ᾿Εμ. Κρεμμυδᾶς, Χ. Γιάννης Κων-
σταντινίδης καί ᾿Αντώνιος Λαζαρίδης, φιλοπόλιδες καί προοδευτικοί, εἰς ούς ἡ πόλις ὀφείλει τήν 
κάλυψιν τῶν ἑλῶν καί τήν ρυμοτομίαν. ᾿Αλλά καί ὁ κατά τά ἔτη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου δη-
μαρχεύσας ᾿Οσμάν βέης ἐπετέλεσε πολλά ἐξωραϊστικά καί ὑγιεινά ἔργα. Διήνοιξε μέσῳ τῶν κα-
λαμώνων λεωφόρον, ἔκαμε πλατείας, ἐδενδροφύτευσεν ὁδούς διά τά έλη μ’ εὐκαλύπτους, διήνοι-
ξε καί ἐσκυρόστρωσεν ὁδούς καί ἐν γένει μέ τά ἐκπολιτιστικά ἔργα του ἔδωκεν εἰς τήν Μάκρην 
ὄψιν μικρᾶς Εὐρωπαϊκῆς πόλεως. ῾Η ὡραία πόλις διά τοῦ χρόνου θά συγκεντρώση πληθυσμόν 
περισσότερον ὡς ἐκ τῆς θέσεως, λιμένας καί ἐνδοχώρας αὐτῆς. ῾Ο ᾿Οσμάν βέης, μισέλλην ἠδίκη-
σε καί ἔβλαψε πολύ τούς Χριστιανούς κατά τά χρόνια τοῦ πολέμου, παρά τοῦτο ὅμως εὐφήμως 
μνημονεύω τήν φιλοπόλιδα ἐκπολιτιστικήν ὑπέρ τῆς Μάκρης δράσιν του, διότι καθῆκον τῶν 
γραφόντων ἱστορίαν τόπου τινός, εἶναι νά μή παραλείπωσι καί τά καλά καί τά κακά πού σημει-
ώθησαν ἐπ’ αὐτόν καί νά μνημονεύουν ὅσους συνέβαλαν εἰς τήν ἐξύψωσιν καί προαγωγήν του.

112 μουτεσαρίφης: καϊμακάμης, νομάρχης (τουρκ. mutasarrıf)
113 Κιαμήλ Πασά (Kıbrıslı Kâmil Paşa) (1833, Λευκωσία-1913, Λευκωσία). Διετέλεσε 4 φορές σαντραζάμης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
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6. ῾Υποπροξενεῖα ῾Ελληνικόν καί Γαλλικόν. 

Εἰς τήν Μάκρην ὑπῆρχεν ̔ Ελληνικόν Υποπροξενεῖον, ὑποστηρίζον τά συμφέροντα τῶν ὁλίγων 
ἐν τῇ πόλει ῾Ελλήνων ὑπηκόων. Τούς Ἕλληνας Προξένους οἱ Μακρηνοί περιέβαλλον μέ ἀγάπην 
καί σεβασμόν ὥς ἐκπροσώπους τῆς μεγάλης μητρός των. ᾿Ατυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι τούτων 
ἀφῆκαν ἀναμνήσεις λυπηράς καί ἀναφέρω ἐπεισόδεια τῆς ζωῆς δύο ἐξ’ αὐτῶν, χαρακτηριστικά 
τῆς καταπτώσεως των. Εἰς τῶν Προξένων ἔζη βίον ἄκρατον καί σχεδόν παραλυμένον, ἀσυμβί-
βαστον πρός τήν θέσιν του. ῾Ο Παπᾶ-Διονύσιος ἔσχε τό θάρρος νά συστήσῃ αὐτῶ τά δέοντα, διά 
νά περιφρουρήσῃ τήν ἀτομικήν τοῦ Προξένου καί τοῦ Κράτους, πού ἀντιπροσώπευε, ὑπόληψιν. 
᾿Αλλ’ ὁ Πρόξενος, ἀντί νά λάβῃ ὑπ’ὄψει τάς συμβουλάς καί ὑποδείξεις τοῦ ἱερέως καί ν’ἀλλάξη 
πολιτεία διά νά μή δίδη ἀφορμάς εἰς σχόλια κατ’αὐτῶν δυσμενή καί ἀλλοφύλων ἀκόμη, ἐκάλεσε 
τόν Παπᾶ-Διονύσιον εἰς μονομαχίαν. ῾Ο ἔξυπνος παπάς, διά να ἀποκαλύψη τήν κουφόνοιαν καί 
ἀνοησίαν του, ἐδέχθη τήν πρόκλησιν. Ὅταν συναντήθησαν οἱ μονομάχοι μέ τούς μάρτυράς των 
εἰς τό ὁρισθέν μέρος, ὁ Παπᾶ-Διονύσιος φορῶν τό ἐπιτραχήλιον καί κρατῶν Σταυρόν καί μικράν 
῾Ελληνικήν σημαίαν λέγει εἰς τόν θρασύν Πρόξενον: «Κτυπᾶτε, μικράνθρωποι, αὐτά πού δέν εἶ-
σθε ἄξιοι νά τιμήσητε.» ̔ Ο Πρόξενος ἀπεχώρησε κατησχυμμένος, ἀνακληθείς μετ’ὁλίγον χρόνον 
ὑπό τῆς ῾Ελληνικῆς Κυβερνήσεως, πληροφορηθείσης καταλλήλως το λυπηρόν επεισόδιον καί 
τόν βίον τοῦ Προξένου. ῾Ο κατά τό 1897 Ἕλλην ὑποπρόξενος, ὅταν ἐκηρύχθη ὁ ἀτυχής μεταξύ 
῾Ελλάδος καί Τουρκίας πόλεμος καί οἱ Ἕλληνες ὑπήκοοι κατά τα διεθνή νόμιμα ἐγκατέλιπον τό 
Τουρκικόν ἔδαφος, ὁ ἀναιδής καί ἀναίσχυντος Πρόξενος ἀπέκτησε τήν Τουρκικήν ὑπηκοότητα, 
διά νά μή φύγη καί ταλαιπωρηθή ἡ οἰκογένειά του καί καταστραφή δῆθεν ἡ ἐργασία του. Τήν κα-
τάπτυστον αὐτήν διαγωγήν τοῦ Προξένου θυμοσοφικώτατα ἐχαρακτήρισε ὁ λαός «᾿Ετούρκεψε 
ὁ Πρόξενος». Διά τοῦτο εἰς τήν ἀποστολή διπλωματικῶν ἀντιπροσώπων νά δίδηται ἡ πρέπουσα 
προσοχή καί ν’ ἀποστέλλωνται πρόσωπα κύρους καί ἠθικῆς ἀξίας, ἰσορροπημένα διανοητικῶς, 
ἐγνωσμένης ἠθικῆς και ἀνωτέρας πατριωτικῆς πνοῆς.

Εἰς Μάκρην ὑπῆρχε καί Γαλλικόν Υποπροξενεῖον, τό ὁποῖο ἐξεπροσώπου ἐπί μακρά ἔτη ὁ 
ἀείμνηστος ῾Ιππόλυτος Καζίλης. Οὗτος, ἄν καί δέν ἦτο πολύ φίλος τῆς ῾Ελλάδος, περιέσωσε 
πολλούς τῶν ἡμετέρων, κατηγορηθέντας ἐπί ῾Ελλαδισμοῦ. Διεκρίνετο διά τήν λεπτότητα τῶν 
τρόπων, ἀληθής ῾Ιππότης, τήν τάξιν τῆς ζωῆς καί τάς γνώσεις του, δι’ ὅ ἐξετιμᾶτο μεγάλως. 
῾Οποία ἀντίθεσις μέ τούς ἰδικούς μας Προξένους.

7. Σημαίνουσαι οἰκογένειαι Μάκρης καί Οἰκισταί της. 

῾Η Μάκρη ἦτο ὁ ἀνθών τοῦ Λεβησίου. Εἰς τό θερμοκήπιόν του ἤνθησαν τά πλέον ὡραιότερα 
καί εὐοσμότερα ἄνθη. Αὐτοῦ κηπουροί καί καλλιεργηταί ἦρθαν, αἱ καλύτεραι, εὐγενέστεραι καί 
πλουσιώτεραι οἰκογένειαι τοῦ Λεβησίου. Αὐταί ἀπετέλεσαν τόν πρῶτον συνοικιακόν πυρήνα, 
αὐταί ἤνθησαν καί ἐβλάστησαν καί ἀπ’ αὐτοῖς προήρχετο ἡ ἄρχουσα τάξις τῆς Μάκρης. Δέν 
θά σφάλη, ἄν προσονομάση τις τήν Μάκρην, Τετάρτην ᾿Ενορίαν Λεβησίου καί τόν Μακρηνόν 
Λεβησανόν καί τανάπαλιν. Σχεδόν οἱ Μακρηνοί εἶχον ἕνα πόδα εἰς Λεβήσιον και τό ἔτερον εἰς 
Μάκρην, διότι παραθέριζον εἰς Λεβήσιον καί διεχείμαζον εἰς Μάκρην, οἱ δέ πατέρες μας ἦσαν 
Λεβησανοί καί μετώκησαν εἰς Μάκρην διά τάς ἐργασίας των. Ὅπως ἀνωτέρω ἐμνημονεύσαμεν, 
ἐγεννήθησαν καί ἐξεπαιδεύθησαν εἰς τό Λεβήσι. Εἰς τό παρόν κεφάλαιον θα σημειώσωμεν τάς 
σημαινούσας Μακρηνάς οἰκογενείας, αἱ ὁποῖαι κατῆλθον ἐκ Λεβησίου καί τῶν ὁποίων τά τέκνα 
ἐπιστήμονες ἤ ἔμποροι καί οἱ ἀρχηγοί των ἐσημείωσαν ἀξιομνημόνευτον κοινωνιστικήν, φιλεκ-
παιδευτικήν καί πατριωτικήν δράσιν.
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1. ῾Η Οἰκογένεια Βασιλειάδου. Ταύτης ἡ ἀρχή κατά τήν παράδοσιν εἶναι ἐκ Βυζαντίου. Κυ-
ριώτερος ἀπόγονος αὐτῆς καί ἐκ τῶν πρώτων οἰκιστῶν τῆς Μάκρης τυγχάνει ὁ ᾿Απόστολος. Τόν 
᾿Απ. Βασιλειάδην, πλουτήσαντα ἐκ τοῦ ἐμπορίου καί διακρινόμενον διά τήν φρόνησιν, κρίσιν καί 
πατριωτισμόν ἐσέβοντο μεγάλως οἱ Λεβησανομακρηνοί καί συνεβουλεύοντο εἰς κάθε περιστατι-
κόν τῆς ζωῆς των. Διηύθυνε τά κοινά πρό τοῦ 1875, του Λεβησίου, καί μετά τήν κάθοδόν του, τά 
τῆς Μάκρης, ἡ δέ διαίτησίς του ἦτο δεξιά καί σώφρων, τά καλά καί συμφέροντα τοῦ τόπου ἐξυ-
πηρετοῦσα. Τῷ 1878 ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας κατά τῶν αὐθαιρεσιῶν και 
τῆς αὐταρχικότητος του τότε καϊμακάμη, τόν ὁποῖον ἠνάγκασαν νά φύγη. Τοῦτο ἐθεωρήθη στάσις 
καί προεκάλεσε τήν φυλάκισιν τοῦ ᾿Απ. Βασιλειάδη μετ’ ἄλλων πολλῶν Μακρηνολεβησιανῶν. 
῾Η Μάκρη τιμῶσα τήν πατριωτικήν δράσιν του, τόν περιέβαλλε μέχρι τέλους μέ τό ἀξίωμα του 
δημογέροντος. Τούτου υἱοί ἄξιοι τοῦ πατρός εἶναι: ὁ Βασίλειος, μέ ἐπιχειρηματικόν, ἐμπορικόν 
πνεῦμα σπάνιον, μόρφωσιν ἀρτίαν, ψυχήν πατριωτικήν, ὁραματιζομένην τήν ῾Ελλάδα. ῞Έτεροι 
υἱοί οἱ Νίκος, Θεοφάνης, Σάββας, οἵτινες χειραγωγηθέντες ὑπό τοῦ μεγαλυτέρου των ἀδελφοῦ 
Βασιλείου ἐσταδιοδρόμησαν δοκίμως εἰς τό ἐμπόριον. ̔ Ο δέ υἱός τοῦ Νίκου, ̓ Απόστολος, εἶχε τά 
ἀπαιτούμενα προσόντα νά τιμήσῃ το οἰκογενειακόν ὄνομα καί νά ὑπηρετήση τήν Πατρίδα, ἀλλ’ 
ὁ ἀπηνής θάνατος τόν ἀφήρπησε προώρως ἀπό τάς ἀγκάλας τῆς ζωῆς καί τῶν γονέων καί ὡδή-
γησε, τόν μέν πατέρα εἰς τόν Άδην, τήν δέ μητέρα του Εὐαγγελίαν, τό γένος Γαρυφάλλου, εἰς τήν 
εὐγενή χειρονομίαν νά αφήση εἰς τόν Μικρασιατικόν Σύλλογον «᾿Ανατολή» την πολυκατοικίαν 
της δι’ ἐθνικούς σκοπούς. Τοῦ ᾿Απ. Βασιλειάδου ἄξιαι θυγατέρες ἦσαν ἡ Εἰρήνη, ὑπανδρευθεῖσα 
τόν Βασ. Κ. Σαράφην ἰατρόν, ἡ Χρυσάνθη, συζευχθεῖσα τόν ὁμώνυμον καί ὁμότεχνον ἀνεψιόν 
Σαράφη καί ἡ Σμαράγδα ἐλθοῦσα εἰς γάμον μέ τόν Ἰορδάνην, φαρμακοποιόν. 

῾Ο ᾿Απ. Βασιλειάδης εἶχεν ἀδελφάς συζευχθεῖσας τούς καλυτέρους νέους τῶν καλυτέρων 
οἰκογενειῶν Παυλίδου, Γεωργαλίδου, Μουσαίου, Θεοδοσιάδου, Τουραπῆ, Παυλίνου καί ἀδελ-
φόν τόν Βλάσιον. ῾Ο Βλάσης Βασιλειάδης ἦτο ὁ ἀντιπροσωπευτικός τύπος τοῦ ἐμπορομεσίτου, 
χορηγός τοῦ ᾿Εθνικοῦ μας στόλου, φυλακισθείς καί δοκιμασθείς ὑπό τῶν Τούρκων κατά τόν ῾Ελ-
ληνοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1897, διότι ἐβοήθησε χρηματικῶς τόν ᾶγῶνα. ̓ Απέθανεν ἄτεκνος μέ 
τάς τελευταίας λέξεις: Μάνα μου ῾Ελλάδα! 

2. ῾Η οἰκογένεια Παυλίδου. Καί ταύτης ἡ ἀρχή, κατά τήν παράδοσιν, τό Βυζάντιον. Κυρι-
ώτεροι ἔκγονοι αὐτῆς: ὁ Χατζῆ Σάββας Παυλίδης, κτηματίας καί τά κοινά Λεβησίου-Μάκρης 
διοικήσας χρηστῶς, γυναικάδελφος τοῦ ᾿Απ. Βασιλειάδου καί πολιτικός ἀντίπαλος. Εἶχε πολυ-
μελῆ οἰκογένειαν, τήν ὁποίαν καλῶς ἀποκατέστησεν. ῾Η δέ θυγάτηρ του Καλλιόπη Λουϊζίδη, 
μετά τοῦ ὁποίου πολλά ὑπέρ τῶν κοινοτήτων καί τῆς μητρός ῾Ελλάδος ἔπραξαν καί διέθεσαν, δι’ 
ὅ καί ἡ μνήμη τῆς ξυνωρίδος θά μείνῃ ἀγήρως. Ἕτερος Παυλίδης ὁ Χ. ᾿Αντώνιος, δημαρχεύσας 
εἰς Μάκρην καί μορφώσας υἱόν ἰατρόν, τόν Νίκο, ἐργασθέντα εἰς Λεβήσιο, Μοῦγλα, Μύλασσα, 
Μυτιλήνην, Δικελῆ, ᾿Αδάνας. ῾Ο ᾿Εμ. Παυλίδης, πατήρ τοῦ Παύλου ἰατροῦ, δοκίμως ἐργασθέ-
ντος εἰς Σμύρνην, Μάκρην, Ρόδον καί ᾿Αλεξάνδρειαν καί τοῦ Βασιλείου, Διευθυντοῦ Τραπέζης 
ἐν Αἰγύπτῳ, ηὐτύχησεν ὡς οἰκογενειάρχης καί εἶδε τά τέκνα του, ἑξ υἱούς καί δύο θυγατέρας, 
καλῶς ἀποκατεστημένα.῾Ο Χαράλαμπος Παυλίδης μέ μεγάλην δυναμικότητα καί ἐπιχειρηματι-
κόν πνεῦμα, διηνήργει σπουδαῖον ἐμπόριον σιτηρῶν μέ τό ἐξωτερικόν καί ἀντιπροσώπευεν ἀτμο-
πλοϊκῶς ἑταιρείας καί πρό παντός τοῦ Πανταλέοντος. Εἰς τήν σταδιοδρομίαν του δέν ἐγνώρισε 
φόβον καί ἐμπόδιον, νικῶν τά πάντα διά τοῦ θάρρους καί τῆς ἐπιμονῆς. 

3. ῾Η οἰκογένεια Γεωργαλλίδου. ᾿Αρχηγέτης τῆς οἰκογενείας ὁ Κωνσταντῖνος ἐκ Κύπρου. 
᾿Επρωτοστάτησεν εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ ῾Αγ. Νικολάου, τοῦ διδακτηρίου καί ἐτιμᾶτο διά τήν 
εὐφυΐαν καί χρηστότητά του. Εἶχε τρεῖς υἱούς καί τέσσαρας θυγατέρας, τάς ὁποίας ἀπεκατέστησε 
μέ τούς καλυτέρους ἐπιστήμονας τοῦ τόπου, τόν Λουίζον ᾿Ηλιοῦ, Κωνσ. Κωνσταντίνου φιλολό-
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γους, διδάξαντας ἐπί πολλά ἔτη εἰς τήν Ροβέρτειον Σχολήν καί τόν ̓ Ανδρέα ̓ Ιωαννίδην, πρόξενον 
τῆς ῾Ελλάδος εἰς Νεάπολιν καί Ν. ῾Υόρκην. 

4. ῾Η οἰκογένεια Μιχαήλ Μουσαίου. Αὕτη ὡς μουσόληπτος ἔδωσε τόν πρῶτον διδάσκαλον 
καί αναμορφωτήν τῶν ἀδελφῶν κοινοτήτων Λεβησίου-Μάκρης Μιχαήλ Μουσαῖο. Τούτου αἱ δύο 
θυγατέρες Δέσποινα καί Εἰρήνη ἐσυνέχισαν τό μορφωτικόν ἔργο τοῦ πατρός των, ἐργασθεῖσαι ὡς 
διδασκάλισσες. ῾Ο υἱός Βασίλειος εἰργάσθη ἰατρός εἰς Μάκρην, Σμύρνην, ᾿Αθήνας μέ ἐργασίαν 
ἐπιστημονικήν καί πατριωτισμόν ἀξιόλογο, ὁ δ’ ἕτερος Πλάτων μέ προτερήματα σωματικά και 
πνευματικά καί δράσιν ἐθνικήν ἔπεσε θῦμα τῆς Μεγάλης ᾿Ιδέας μετά τοῦ πενθεροῦ του Χαρ. 
Παυλίδου και 38 συμπολιτῶν κατά τόν Εὐρωπαϊκόν πόλεμον. 

5. ῾Η οικογένεια Θεοδοσιάδου. ῾Ο παπά-Θεοδόσιος ὑπῆρξε διδάσκαλος τοῦ κρυφοῦ σχολει-
οῦ μέ ζῆλον καί ἐνθουσιασμόν τῆς ἐποχῆς του. ῾Ο υἱός του Χ. Μανώλης ἐκέκτητο μόρφωσιν καί 
προσόντα πού τόν κατέστησαν γαμβρόν τῆς ἀρχοντικῆς οἰκογενείας Βασιλειάδου καί ἔμπειρον 
τοῦ Κερδώου ᾿Ερμοῦ ὁπαδόν. Τούτου ὁ υἱός Βασίλειος ἐδοκιμάσθη καί ἐφυλακίσθη κατά τόν 
Εὐρωπαϊκόν πόλεμον, ὁ δέ Στέλιος ἔδωσεν ὤθησιν είς τήν βιομηχανία τοῦ ἀλεύρου εἰς Μάκρην 
καί η μοναχοκόρη του ὑπανδρεύθη τόν ἰατρόν Μιχ. ᾿Ηλιού. Τά τέκνα τῶν ἀνωτέρω ηὐδοκίμησαν 
καί ἐσταδιοδρόμησαν ἐν τῇ ζωῇ ἀξίως.

6. ῾Η οἰκογένεια Κωνσταντίνου Τουραπῆ. ῾Ο Κων. Τουραπῆς πλουτήσας μεγάλως ἐκ προ-
σωπικῆς ἰκανότητος διέθεσεν ἀρκετά πρός κατασκευήν ὑδραγωγείου Λεβησίου-Μάκρης, σαρί-
ντζας, κωδωνοστασίου, δρόμων καί σχολείων. Ἔδωσε τάς ἀδελφάς του εἰς τόν Χ. Δημήτρη, 
ἰσχυρόν παράγοντα καί πλούσιον Λεβησίου καί εἰς τόν Κων. Χατζῆ, πατέρα τοῦ δικηγόρου Χ. 
Γιάννη Κωνσταντινίδου. 

7. ῾Η οἰκογένεια Παυλίνου ᾿Ιωαννίδου. ῾Ο Παυλίνος ᾿Ιωαννίδης ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος διδά-
σκαλος Λεβησίου, συντελέσας εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ πρώτου σχολείου καί εἰς τήν ἀποτελείωσιν 
τῆς οἰκοδομής τῶν ἐκκλησιῶν Λεβησίου-Μάκρης. ῾Υπῆρξε γαμβρός τοῦ Βασιλειάδου ἐπί ἀδελ-
φή καί πατήρ τοῦ ᾿Ανδρ. ᾿Ιωαννίδου, Προξένου τῆς῾ Ελλάδος. 

8. ̔ Η οἰκογένεια Λουϊζίδου. ̔ Η οἰκογένεια αὔτη ἦτο πτωχή και ἄσημος. Ταύτην ἀνύψωσεν ἐκ 
τῆς ἀφανείας ὁ ᾿Ιωάννης Λουϊζίδης, πλουτήσας ἐκ τῆς συλλογῆς καί πωλήσεως ἀρχαίων καί ἀπό 
τήν ἐργασίαν τῶν μεταλλείων. ᾿Ασθενήσας σοβαρῶς, ἄγαμος ὤν, ἀφῆκε τήν μεγάλην περιουσίαν 
του εἰς τόν μικρότερον ἀδελφόν του Νικόλαο, ὅν ἠγάπα ὑπέρ ὅλους. Περισωθείς δέ ἐκ βεβαί-
ου θανάτου ἐμοιράσθη μετά τοῦ ἀδελφοῦ τά μεταλλεῖα καί ἐν συνεργασία τῶν δύο ἀδελφῶν 
ἐγένετο ἡ ἐκμετάλλευσις τούτων, ἡ ὁποία ἀπέφερεν ἄφθονα πλούτη. Οὕτω ὁ ᾿Ιωαν. Λουϊζίδης 
ἀνεδείχθη ὁ θεραπευτής τῆς δόξης τοῦ ἀδελφοῦ του Νικολάου, ἔτι ἀναδείξας τήν οἰκογένειά 
του. Τόν πλοῦτον, ὁ μέν ᾿Ιωάννης διέθεσε πρός οἰκοδομήν μεγάρων, τά ὁποία ἐκληροδότησε εἰς 
τούς πέντε υἱούς του, εἰς προικοδότησιν τῶν πολυφέρνων θυγατέρων του, τάς ὁποίας ἥνωσε μέ 
τούς ἐκλεκτοτέρους γαμβρούς τῆς Μάκρης, Βασ. Βασιλειάδην, μεγαλέμπορον, ᾿Απ. Γαρυφάλ-
λου, ἰατρόν, ᾿Αλ. Δελαγραμμάτικα μηχανικόν, καί Κων. Λαμέρα, ἰατρόν καί εἰς τάς σπουδάς τῆς 
μεγαλοκάρδου συζύγου του Καλλιόπης, ἄπαιδης, ἐκληροδότησαν εἰς τάς κοινότητας Λεβησί-
ου-Μάκρης τάς φερωνύμους σχολάς ἐνδιαιτήματα τῶν Μουσῶν ὡς ἀθανάτους θυγατέρας. Οἱ 
δύο ἀξιέπαινοι ἀδελφοί ὑποστήριζαν καί τούς ἄλλους ἀδελφούς καταστήσαντες τήν οἰκογένειάν 
των ἐπιφανεστάτην μέ τόν πλοῦτον καί τήν ἀνταύγειαν τῶν πολλῶν εὐεργεσιών. 
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9. ῾Η οικογένεια Σαράφη. Αὔτη μουσόληπτη οὖσα ἀνέδειξε πολλούς καί ἐκλεκτούς ἐπιστή-
μονας, δικαστήν, μεγαλέμπορον, καί ἔχει συγγένειαν μέ τόν διδάσκαλον τοῦ Γένους Γρηγόριον 
Σαράφη, διευθύνοντα ὁλίγα ἔτη πρό τῆς ̔ Ελληνικῆς ἐπαναστάσεως τό Γυμνάσιον Κυδωνιῶν (Αϊ-
βαλή). ῾Η οἰκογένεια αὔτη τόν Βασίλειον Κ. Σαράφην θεῖον καί Βασ. ᾿Ι. Σαράφη ἀνεψιόν, πρώ-
τους ἰατρούς Λεβησίου-Μάκρης κοινωφελῶς καί ἐθνικῶς δράσαντας: τόν Γρηγόριον Σαράφην 
συστηματικόν ἔμπορον διατηρήσαντα ἐμπορικόν οἶκον, ἀλλά θανόντα προώρως εἰς την ἀκμήν 
τῆς ἡλικίας καί δράσεως του. Τόν ᾿Αντώνιον Σαράφην δικαστήν Μάκρης, οὗ υἱός ὁ πολυεκατομ-
μυριοῦχος ᾿Αλκιβιάδης Σαράφης πολλά ὑπέρ τοῦ Δήμου ᾿Αθηνῶν διέθεσε. 

10. ῾Η οἰκογένεια Κρεμμυδᾶ. Ταύτης ὁ ἀρχηγός ᾿Εμμανουήλ Κρεμμυδᾶς, γαμβρός ἐπ’ἀδελ-
φή Σαράφη, ὑπηρέτησε τήν Μάκρην ὡς Δήμαρχος ἐπί δεκαετία καί συνετήρει ἐμπορικόν οἶκον 
μεγάλης καί καρποφόρου δράσεως. ῾Ο ᾿Εμ. Κρεμμυδᾶς ἐτιμᾶτο πολύ διά την συντηρητικότητα 
καί φρόνησίν του, ἐξελέγετο μέλος τῶν κοινοτικῶν σωματείων τακτικά ὑπό τῶν συμπολιτῶν 
του καί ἔχαιρεν ὑπολήψεως παρά τοῖς Τούρκοις ἐπισήμοις, μεθ’ὧν ἐμπορικῶς συνειργάσθη. ῎Αν 
καί εἶχε δύο υἱούς, τόν Κωνσταντῖνον και τόν Κυριακόν, συνεχίσαντας τήν ἐμπορικήν δράσιν 
τοῦ πατρός των, ὅμως δέν ἐλησμόνησε τήν πατρίδα του Λεβήσιον-Μάκρην καί ἀφῆκεν εἰς μέν 
τήν Μάκρην ὑπέρ τοῦ Σχολείου διακοσίας χρυσάς λίρας, εἰς δέ τό Λεβήσιον ἑκατόν καί ἀνά μία 
οἰκία, δι’ ό καί ἀνεκηρύχθη ὑπό τῶν Κοινοτήτων εὐεργέτης. ῾Ο εὐεργέτης ᾿Εμ. Κρεμμυδᾶς καί ἡ 
ὑπέρ τῆς παιδείας Μάκρης-Λεβησίου προσφορά του δέν θα λησμονηθοῦν. 

11. ῾Η οἰκογένεια Χατζῆ. Εἶναι ἡ πλέον πολυμελής καί πολύκλαδος οἰκογένεια μέ 12 βλα-
στούς, διακριθεῖσα διά τήν ζηλευτήν ὁμόνοιάν της, τήν ἀλληλεγγύην καί τήν ἀφοσίωσίν της εἰς 
τάς οἰκογενειακάς ἀρετάς. Ὅλοι ἐπεδόθησαν εἰς τόν κερδῶον ᾿Ερμήν χωρίς νά παραλείψουν 
καί τόν λόγιον καί ἀρκετοί ἐπλούτησαν. Γόνοι τῆς ὑποδειγματικῆς αὐτῆς οἰκογενείας τυγχάνουν 
οἱ πατριωτικῶς δράσαντες Χαραλ. ᾿Αντωνιάδης, ἔφορος και προεστός πολλάκις διατελέσας, ὁ 
ἀδελφός του Χ. Μανώλης ᾿Αντωνιάδης, ἔμπορος καί δικαστικός πάρεδρος Πρωτοδικείου Μά-
κρης καί ὁ Χ. Γιάννης Κωνσταντινίδης ἐκλεκτός θεμιστοπόλος καί πατριώτης θερμός. 

12. ῾Η οικογένεια Καραμιχάλη. Αὔτη εἶναι κλάδος τῆς οἰκογενείας Χατζῆ. Ἔχουν τά πε-
ρισσότερα κτήματα καί πολλάς θυγατέρας. ῾Ο μόνος υἱός Χαράλαμπος Καραμιχάλης διεκρίνετο 
διά τήν σύνεσιν καί πατριωτισμόν του, ἀς ἀρετάς ἐκληροδότησεν εἰς τόν υἱόν του Μιχαλάκην, 
τρόφιμον τοῦ Παγωνωρίου Γυμνασίου, καί διά τάς μεγάλας πατρός καί υἱοῦ ἀρετάς ἡ Μάκρη 
ἀνέδειξεν αὐτούς ᾿Εφόρους Δημογέροντας. 

13. ῾Η οἰκογένεια Παπαδουλῆ. Ταύτης ἀξιομνημόνευτος ἀρχηγός ἦτο ὁ Παπά-Θεοφάνης 
δάσκαλος, παπάς τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ.῾Ο υἱός τοῦ Παπά-Θεοφάνη, Χριστόδουλος ἐχειροτο-
νήθη μετά τήν ᾿Επανάστασιν ἱερεύς ὑπό το ὄνομα Παπά-Δουλῆς, δώσας τό ὄνομα εἰς ὅλην τήν 
οἰκογένειαν καί ζήσας ὑπέργηρος, ἱδών υἱούς καί θυγατέρας καλῶς ἀποκατεστημένους. Τοῦ υἱοῦ 
του Θεοφάνους οἱ υἱοί Χριστόδουλος καί Κωνσταντῖνος ἐγένοντο ἰατροί κοινωφελῶς δράσαντες 
καί τῶν ἄλλων υἱῶν Κανέλλου καί Θεοδώρου οἱ υἱοί Χριστόδουλου, διδάσκαλοι, ἐκαλλιέργησαν 
τήν ἐθνικήν ἄρουραν φιλογενῶς καί ἀξίως. Ὅλων ὃμως ὑπερεῖχεν εἰς τόν πλοῦτον καί εἰς τιμη-
μένον ὑπέρ πατρίδος θάνατον ὁ υἱός τοῦ Παπαδουλῆ Γεώργιος, συνδεθείς ἐξ’ ἀγχιστείας μέ τήν 
οἰκογένειαν Χατζῆ. ᾿Αφού ὁ ἀείμνηστος εἶδε τάς τρεῖς θυγατέρας του καλῶς ἀποκατασταθείσας 
ἐδοκίμασε τάς πικρίας καί τά δεινά τοῦ μεγάλου πολέμου ἐν ἐξορία καί φυλακαίς καί τέλος ὑπέ-
κυψεν εἰς τάς δοκιμασίας, καθ᾿ ἡμέραν ἐξετοπίζοντο εἰς τήν μητέρα ῾Ελλάδα οἱ Μακρηνοί, διά 
νά τον καλύψη τό χῶμα τῆς πατρίδος. 
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14. ῾Η οἰκογένεια Λαζαρίδη. Ταύτης ὁ μέν ᾿Αντώνιος Λαζαρίδης ἐχρημάτισε ἐπί σειράν ἐτῶν 
δικαστής, πάρεδρος, ἐπονομασθείς διά τό φιλοδίκαιον του ὁ δίκαιος ᾿Αριστείδης, φιλοπρόοδος 
δήμαρχος καί δημογέρων σεβαστός διά τάς κρίσεις καί γνώμας του. ῾Ο δέ Γεώργιος Λαζαρίδης, 
ἄριστος δικηγόρος, διετέλεσε γραμματεύς τῆς κοινότητος, ἔφορος, μέλος τῆς Ἐθνικῆς ῾Εταιρείας 
καί ἐν γένει ὁ κύριος μοχλός κάθε μορφωτικῆς ἐν Μάκρη κινήσεως, περιβληθείς ἐν τέλει τόν 
φωτοστέφανον τοῦ ᾿Εθνομάρτυρος. 

15. ῾Η οἰκογένεια Σταματιάδη, δώσασα διδασκάλους τόν Σταμάτιον καί τόν ᾿Ανδρέαν, ὑπη-
ρετήσαντας ὡς καλοί τοῦ Ἔθνους στρατιῶται, καί δικηγόρους τόν Παῦλον ἐν Μάκρη, τόν Λάζα-
ρον ἐν Σμύρνη καί τόν ᾿Ανδρέα τοῦ Σταματίου, (θεῖον καί ἀνεψιόν), δημοσιογράφον σθεναρῶς 
ὑπεραμυνθέντας τῶν προνομίων τοῦ Γένους καί πολύ δοκιμασθέντας ὑπό τῶν Νεοτούρκων. 

16. ῾Η οἰκογένεια Καραβασίλη. Αὔτη ἦτο κλάδος τῆς οἰκογενείας Σπανοῦ, τῆς ὁποίας τά 
μέλη ἱκανά ὑπέρ πατρίδος ἔπραξαν, ὁ δέ ᾿Αντώνιος Βασ. Σπανός πρῶτος Λεβησιανός φιλόλο-
γος, ἀπόφοιτος τοῦ ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου κατά τό 1873. ῾Ο Βασίλειος Καραβασίλης, μετο-
νομασθείς ἀπό Σπανός διά τό μελαγχροινόν, εἶχεν ἑξ υἱούς καί πέντε θυγατέρας. Καί οἱ ἑξ υἱοί 
του διεκρίθησαν εἰς τό ἐμπόριον ἀρκετά πλουτήσαντες, αἱ δε θυγατέρες του ἐπέτυχον εἰς τήν 
ἀποκατάστασιν πρό παντός ἡ μεγαλυτέρα, ὑπανδρευθεῖσα τόν Βασ. ᾿Ιακώβου, ἀρκετά πλούσιον 
μέ μεγάλας προίκας ἀποκαταστήσαντα τάς πέντε θυγατέρας του. ῾Ο πρωτότοκος υἱός του Καρα-
βασίλη ᾿Αντώνιος διέθεσεν ἅπασαν τήν περιουσίαν του, ἀρκετά σημαντικήν, ὑπέρ τῶν κοινοτή-
των Μάκρης-Λεβησίου, δι’ ὅ ἀνεκηρύχθη εὐεργέτης αὐτῶν. Άλλος ἐκ τῶν υἱῶν του, ὁ ᾿Ιωάννης 
διετέλεσεν ἐπί σειράν ἐτῶν ἔφορος καί δημογέρων Λεβησίου, τιμώμενος διά τήν φρόνησιν και 
συντηρητικότητά του καί παρά τοῖς Τούρκοις, οἱ ὁποῖοι μόνο αὐτόν ἐκ τῶν ἐφοροδημογερόντων 
καί Προεστώτων Λεβησίου-Μάκρης δέν συμπεριέλαβαν εἰς τήν ἐξορίαν. 

17. ῾Η οἰκογένεια Γαρυφάλλου, τῆς ὁποίας ὁ μέν ᾿Απόστολος ἰατρός καί ἔφορος ἐπί σειράν 
ἐτῶν ἐξυπηρέτησε τά συμφέροντα τῶν συμπολιτῶν του, ἡ δέ Εὐαγγελία συζευχθεῖσα τόν Νίκον 
Βασιλειάδην διέθεσε μετά τόν θάνατον τοῦ μοναχογυιοῦ της ᾿Αποστόλου καί τοῦ συζύγου της 
τήν πολυκατοικίαν της ὑπέρ τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου. 

18. ῾Η οἰκογένεια Χαριτωνίδου, τῆς ὁποίας ὁ οἰκογενειάρχης Χαράλαμπος διετέλεσεν ἐπί 
μακράν δικαστής Μάκρης, τά δέ τέκνα του διεκρίθησαν ἐν τή διακονία τῆς πατρίδος. Τούτων ὁ 
μεγαλύτερος ᾿Ιωάννης ἐδίδαξεν εἰς Καλαμάκι Λυκίας δοκιμώτατα. ῾Ο Σεραφείμ ἐφονεύθη ἀγρί-
ως ὑπό τῶν Τούρκων. ῾Ο Χαρίτων τιμᾶ τήν ἑλληνικήν ἐπιστήμην ὡς Καθηγητής τῆς Φιλολογίας 
ἐν τῶ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης. ῾Ο ᾿Ιωσήφ Γυμνασιάρχης καί καλός ἐπιστήμων τιμᾶται με-
ταξύ τῶν συναδέλφων του. Εὐτύχησε να σπουδάσει καί τά τέκνα του ἐπιστήμονες. ῾Η δέ μοναχο-
κόρη, ἀδελφή του Χαρίτου, συνεδέθη μετά τοῦ καλοῦ καί φιλοπροόδου ᾿Αθανασίου Γεωργίου, 
ὁ ὁποῖος, αὐτοδημιούργημα ἐπιμελείας καί πνευματικῆς ἰδιοφυΐας, κατέκτησε τιμητικήν θέσιν 
μεταξύ τῶν λογίων τῆς Μάκρης, διεκρίθη ὡς ἔμπορος ἀποικιακῶν καί ἐτιμήθη ἐπανειλημμένως 
μέ τό ἀξίωμα τοῦ ᾿Εφόρου τῶν σχολείων. 

19. ῾Η οἰκογένεια Γεώργ. Δαμιανοῦ, δημιούργημα ζηλευτῆς ὁμονοίας και ἀδελφικῆς ἀγάπης 
καί ἀλληλεγγύης. Οἱ πέντε ἀδελφοί καί οἱ δύο γαμβροί ἦσαν ἔντιμοι καί φίλεργοι ἐπαγγελματίαι, 
ὑπόδειγμα οἰκοκυρωσύνης, εὐθύτητος καί οἰκογενειακῆς στηρίξεως. Δι’ὅ ηὐδοκίμησαν πάντες 
τιμώμενοι καί ἀγαπώμενοι ὑπό τῶν πατριωτῶν, οἱ ὁποῖοι πρός ἔνδειξιν τιμῆς πολλάκις ἐτίμησαν 
τόν μεγαλύτερον ἀδελφόν Δαμιανόν μέ τό ἀξίωμα τοῦ δημογέροντα. 
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20. ᾿Εκ Μάκρης φέρεται καταγόμενος ὁ μετά τήν ῾Ελληνικήν ἐπανάστασιν μεγάλως ἰσχύσας 
παρά τῇ ῾Υψηλῇ Πύλῃ διπλωμάτης Τσελεπής Παναγιωτάκης Κόμητας, διατελέσας Πρεσβευ-
τής τῆς Τουρκίας ἐν Παρισίοις καί πνευματικός πατήρ καί εὐεργέτης τοῦ φιλοσόφου καί ἱερο-
κήρυκος Μακράκη,114 τόν ὁποῖον ὡς ὑπότροφο εἰσήγαγεν ὁ Μακρηνός Καμίλη εἰς τήν Μεγάλην 
τοῦ Γένους Σχολή.

114 Απόστολος Μακράκης (Σίφνος 1831-Αθήνα 1905). Θεολόγος, συγγραφέας, αποκηρυγμένος από την Εκ-
κλησία την εποχή του ως αιρετικός, οπαδός της Μεγάλης Ιδέας. Σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. 
Δημοσίευσε πλήθος μελετών για την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία και φιλοσοφικές πραγματείες.
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ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΛΕΒΗΣΙΟΥ-ΜΑΚΡΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ.

῾Ο ᾿Επίσκοπος Θερειανός- Οἱ Δασκάλοι τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ.

Οἱ Λεβησιανοί, ὡς εἴδομεν, εἶχαν ἀρετάς πού χαρακτηρίζουν ἀνθρώπους ἀληθινά πολιτισμέ-
νους. Συνεκέντρωναν πνευματικά χαρίσματα σέ ἀτσαλένιο σῶμα ἀξιόζηλα καί παραδειγματικά. 
῾Η σκληραγωγία τῶν Λεβησιανῶν, ἡ φιλεργία, ἡ ἁπλότης, τό λιτοδίαιτον, ἔτι δέ ἡ εὐφυΐα, ἡ 
μεγάλη ἀντίληψις καί ἡ εὐστροφία τοῦ πνεύματός των, δέν ἔχουν τό ὅμοιόν των. Δέν λέγομεν 
ὑπερβολάς. Ἔπρεπε κανείς νά τούς γνωρίση εἰς τάς καλάς ἡμέρας, διά νά ἐκτιμήση τήν βαρύτητα 
καί ἀλήθειαν τῶν γραφομένων. Ἔπρεπε νά γνωρίσῃ τήν φιλομουσίαν των, διότι τό φιλόμουσον 
τῶν Λεβησιανῶν ὑπερέβη τό ὅριον τοῦ δυνατοῦ, λαμβανόμενον ὑπ’όψει τό βραχῶδες καί μή 
παραγωγικόν τοῦ τόπου των. ᾿Εδώ ἰσχύει «πενίῃ δ’ἀγαθῇ κουροτρόφος ἀεί». ῾Η ἀγάπη πρός τά 
γράμματα καί τό σχολειό χρονολογεῖται πολύ πρό τῆς ῾Ελληνικῆς ἐπαναστάσεως. ῾Η παράδοσις 
φέρει ὡς θρῦλον διδάσκαλον, κάτοχον τῆς θύραθεν παιδείας, τόν Θερειανόν, διδάξαντα περί τά 
μέσα της ΙΖ΄ἐκατονταετηρίδας εἰς Λεβήσι. Οὗτος ἦτο ᾿Επίσκοπος καί φαίνεται, ὅτι προήρχετο 
ἐκ τῆς ἱστορικῆς μουσοτραφοῦς οἰκογενείας τῶν Θερειανῶν ἐκ Ζακύνθου, ἀναδειξάσης πλεί-
στους ἱερωμένους καί μουσικοδιδασκάλους. Διετέλεσεν ᾿Επίσκοπος Λεβησίου, ὅτε τοῦτο κατά 
τήν ἐποχήν ἐκείνην ἦτο ἕδρα ᾿Επισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Μύρων καί πρός ἠθικήν ἀμοιβήν, 
διότι ἀντέδρασεν εἰς τήν ἀφομοίωσιν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ᾿Επτανήσου ὑπό τοῦ Παπισμοῦ. Ἄγο-
μαι εἰς τήν γνώμη ταύτην, διότι παρά τόν ναόν «Ἄης Θερειανός», ἀνεγερθέντα τῇ πρωτοβουλία 
τοῦ ὁμωνύμου πάππου του γράφοντος ταῦτα, εὑρέθη τάφος μέ ἐνεπίγραφον «Ο ΕΝ ΟΣΙΟΙΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑΣ ΘΕΡΕΙΑΝΟΣ». ῾Η πλάξ, ἡ φέρουσα τήν ἐπιγραφή εἰς το Εἰκονοστάσιον τῆς 
οἰκίας τοῦ πάππου μου. Εἰς τόν τόπον ὅπου ἐκτίσθη τό ἐκκλησάκι, μοι ἔλεγεν ὁ πάππος μου ὅτι 
ἦτο κελλί, κατοικία τοῦ ᾿Επισκόπου πρότερον καί σχολή. Εἰς τόν τόπον ἀκριβῶς ἐκεῖνον ἔστη-
σεν ῾Ιερεῖον ἡ εὐγνώμων Λεβησιανή ψυχή εἰς μνήμην τοῦ καλοῦ ποιμενάρχου καί Διδασκάλου 
Θερειανοῦ, τόν ὁποῖον ἁγιοποίησαν οἱ Λεβησιανοί διά τόν μισοφραγκισμόν του. Τό ἔργον τοῦ 
῾Ιεροφάντου Θερειανοῦ ἐσυνέχισαν ἄλλοι ἀφανεῖς λησμονημένοι τοῦ Γένους Διδάσκαλοι μέχρι 
του τέλους τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, διατηρήσαντες ἀκοίμητο τό λυχνάρι, πού μέ τό ὁλίγο λάδι του, ἐφώ-
τιζε τά Λεβησιανόπουλα εἰς τόν δρόμον τοῦ Χριστοῦ. ῾Η ἀκοίμητος λυχνία τῆς πίστεως καί πα-
τρίδος δέν ἔπαυσε νά φέγγῃ στό Λεβήσι. Τό Κρυφό σχολειό, μέ τόν παπά, τον δάσκαλο, ἐκράτει 
αὐτήν ἄσβεστον. ῾Ο εὐλογημένος παπάς ὑπό τήν κανδήλαν τοῦ Χριστοῦ καί τόν Νάρθηκα τῆς 
ἐκκλησιάς μέ τήν πνευματικήν ἀνθρακιάν του ἐθέρμαινε τάς ψυχάς τῶν Λεβησανοπαίδων καί 
διήνοιγε μέ τό ἀμυδρόν φῶς τούς πνευματικούς ὀφθαλμούς των. Εἰς τάς ἀρχάς τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος 
ἦτοι πρό τῆς ̔ Ελληνικῆς ἐπαναστάσεως ἐδίδαξαν εἰς τό κρυφό σχολειό οἱ ἱερεῖς Παπᾶ -Θεοφάνης 
καί Παπᾶ-Λους (παπά-᾿Ηλίας) ἐκ Σύμης. Μετά τήν ᾿Επανάστασιν, μέχρι τοῦ 1842, ὁ Παπᾶ-Θεο-
δόσης Παπαπολίτης, καί Παπᾶ -Κωνσταντῆς. Τούτων προηγήθησαν, τυφλοί τινές, οἱ ὁποῖοι ὑπό 
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τύπον ῾Ομηριδῶν ραψωδιῶν διέτρεχον τάς πολίχνας καί κώμας καί ἐδίδασκον τά ἑλληνόφωνα 
ὁλίγα γράμματα. Εἰς τόν ναόν τῆς ῾Αγ. Άννης περισυνέλεγαν τά παιδιά καί ἐμάνθαναν ὁλίγην 
ἀνάγνωσιν καί γραφήν μέ ὁλίγας προσευχάς. Τούτων διάδοχοι καί μαθηταί ὑπήρξαν οἱ παπάδες 
τοῦ Λεβησιοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐσυνέχισαν τό ἔργο τῶν προηγουμένων. Φελλάδα, Ψαλτήρι, ᾿Οκτώηχον, 
᾿Απόστολον, τά πρῶτα τῶν ῾Ελληνοπαίδων ἀναγνωστικά καί ἀφύπνισαν τήν ἐθνικήν συνείδησίν 
των. Εἰς Λεβήσιον, κατά τα ἔτη τά μετεπαναστατικά, ἐδίδαξε μορφωμένος ξένος διδάσκαλος, 
Βασίλειος ὀνόματι, οἱ δέ μαθηταί του, οἱ γέροντες τῆς ἐποχῆς μας, ἔμαθαν καλῶς τήν γλῶσσαν, 
νά γράφουν καί νά ἐκθέτουν καλά τάς ἰδέας των, νά συντάσσουν τά κοινωνικά ἔγγραφα καί νά 
ψάλλουν ὅλοι σχεδόν καθ᾿ ἔννοιαν, πράγμα πού ἐκίνει τήν περιέργειαν καί θαυμασμόν μου. ᾿Εκ 
τοῦ φαινομένου τούτου δικαιολογεῖται, διατί οἱ Λεβησιανοί προώθησαν τόσον εἰς τά γράμματα 
καί ἐκ τῶν πρώτων ἔσπευσαν νά ἱδρύσουν σχολεῖον καί νά προσλάβουν συστηματικῶς διδασκά-
λους, χωρίς νά παύσουν καί ὡρισμένοι ἱερεῖς νά παρέχουν τά φῶτα των καί νά συμβάλλουν εἰς 
τήν πρώτην μόρφωσιν τῶν Λεβησανοπαίδων καί τήν ἡθική καί θρησκευτικήν συγκρότησίν των. 
Διηγοῦνται μάλιστα διά τόν Παπᾶ -Κωνσταντῆ, ὅτι κάτωθεν τῶν γραφομένων πρός ἀνάγνωσιν 
λέξεων ἐσημείωνε τόνους καί παρήγγειλε τούς μαθητάς «βάλτε τους ὃπου χρειάζεται». Τοῦτο δέ, 
διότι δέν ἤξερε καί νά τονίσῃ ἀκόμα τάς λέξεις. Καί ὅμως οἱ ἱερεῖς οὖτοι ἐκράτησαν ἀκοίμητον 
τήν λυχνίαν τῆς πατρίδος καί τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἥτις ἄνευ αὐτῶν θά ἐσβήνετο. Διά τήν δρᾶσιν των 
ταύτην θά στρέφομεν πάντοτε γνώμονα τήν ψυχήν μας πρός τήν μνήμην των. 

Παυλῖνος ᾿Ιωαννίδης (ἡμερομηνία γεννήσεως 1827, δράσεως 1848, θανάτου 1888). Τούς 
Κριτάς τούτους κληρικούς διδασκάλους, διεδέχθησαν μετά τό 1848 οἱ Μακαβαίοι κοσμικοί, γεμά-
τοι ἐνθουσιασμόν καί πίστιν πρός τά ᾿Ιδανικά καί Πεπρωμένα τῆς Φυλής μας. Πρῶτος τοιοῦτος, 
διδάξας συστηματικῶς καί ἐπισήμως προσληφθείς ὡς διδάσκαλος Λεβησίου, εἶναι ο Παυλῖνος 
᾿Ιωαννίδης. Πρῶτον μέλημα τοῦ καλοῦ διδασκάλου ἦτο νά στεγάσῃ τάς Μούσας. Δι’ ἐνεργειῶν 
τοῦ Παυλίνου ἐκτίσθη τό ᾿Επάνω σχολειό ἐπί τῆς ᾿Ακροπόλεως Καρμυλησσοῦ, διεσκευάσθη 
τό ναΐδριον τοῦ ῾Αγίου Νικολάου καί φίλου καί προστάτου τῆς ἀγαστῆς πνευματικῆς κινήσεως. 
Καί εἰς διδακτήριον εὐήλιον καί καλόν, εἰς θέσιν ὡραίαν, ἤρχισε νά διδάσκῃ κατά τό ἀλληλο-
διδακτικόν σύστημα –εὐφυές προϊόν τοῦ Ν.Βέλλο καί Λαγκάστερ,115 διά νά ἀνταποκρίνεται ὁ 
διδάσκαλος εἰς τό πλῆθος τῶν μαθητῶν- ὁ ἐνθουσιώδης διδάσκαλος, Παυλῖνος ᾿Ιωαννίδης. ᾿Επί 
βιλαετίου ὅλου μέ πρωτοσχόλους καί ἐπιμελητάς τούς καλυτέρους τῶν μαθητῶν, ἐπικούρους εἰς 
τό ἐπίπονο ἔργον του, ἐδίδαξεν ὁ ἀλησμόνητος Παυλῖνος. Τῷ 1852 παρεχώρησε τήν θέσιν του, 
ὡς διδασκάλου, εἰς τόν ἐξάδελφον του, Μιχαήλ ᾿Ιωαννίδη, μετονομασθέντα Μουσαῖον, διαισθα-
νόμενος, ὅτι ἡ Παιδεία τῆς Πατρίδος του, θά εὕρισκεν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μουσαίου ἀξιώτερον 
ἑαυτοῦ ἐργάτην. ῾Η χειρονομία αὔτη τοῦ πρώτου τῆς πατρίδος μας διδασκάλου, μάς ἐνθυμίζει 
τόν παπᾶ-Τρέχα τοῦ Κοραῆ, παραχωρήσαντα τήν θέσιν του ὡς ἱερέως εἰς ἄλλον ἰκανώτερόν 
του. ῾Ο Παυλῖνος, ἀφοῦ ἀπέβαλε τό διδασκαλικό τριβώνιον, κατέλαβεν ἐπισήμους κυβερνητικάς 
θέσεις, ὅπου διέπρεψε καί ὡς Τουρκομαθής. Ἐδίδαξε τήν Τουρκικήν γλώσσαν στούς συγγενεῖς 
του, φερέλπιδες νέους 1. Μιχαήλ Κατσαρώναν, ὑπηρετήσαντα εἰς Σύμην, Τένεδον, Μοσχονήσια, 
Χίον, διοικητήν καί κατόπιν δικηγορήσαντα εἰς Μοῦγλα καί Σμύρνην. 2. Τόν ᾿Αδαμάντιον ᾿Απο-
στολίδην, ἐκμαθόντα τό Τουρκικόν δίκαιον εἰς τας φυλακάς Σμύρνης ἀπό Τοῦρκον νομομαθή, 
εὑρισκόμενον εἰς τάς ἰδίας φυλακάς κατά τό 1878, ὅτε ἐφυλακίσθη ἐπί στάσει ὁ ᾿Αποστολίδης 
μετά τοῦ Βασιλειάδου καί λοιπῶν στασιαστῶν. ῾Η φυλακή ἀπέβη σπουδαστήριό των, ἡ δε νο-
μομάθειά του τόν κατέστησε κατόπιν, πρώτης τάξεως δικηγόρον, διακριθέντα διά τήν γνώσιν 
τῆς Τουρκικῆς, τήν εὐφράδειαν, τήν ἱσχυράν μνήμην, καί τήν χάριν τοῦ λόγου. 3. Τόν Παῦλον 

115 Το αλληλοδιδακτικό σύστημα εκπαίδευσης (monitorial system of education), επίσης γνωστό ως μέθοδος 
Bell-Lancaster από τα ονόματα των εισηγητών του Joseph Lancaster (1778-1838) και Andrew Bell (1753-1832), 
ήταν ιδιαιτέρως διαδεδομένο και δημοφιλές τον 19ο αι.. 
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Σταματιάδην, δικολάβον εἰς τά Δικαστήρια Μάκρης, 4. Τόν ᾿Αντ. Λαζαρίδην, διατελέσαντα δι-
καστικόν πάρεδρον καί 5. Τόν Πασχάλην Πασχαλίδην γνώστην τῆς Τουρκικῆς, ὅσον ὀλίγοι τῆς 
ἐποχῆς του, ὑπηρετήσαντα εἰς διαφόρους κυβερνητικάς θέσεις. Πάντες οἱ ἀνωτέρω ἐξυπηρέτουν 
τούς πατριώτας των εἰς τάς ὑποθέσεις των μέ τάς Τουρκικάς Ἀρχάς. Άξιοι μαθητές τοῦ Παυλίνου 
ἀνεδείχθησαν ὁ παπᾶ Δημήτριος Χαστᾶς, ὁ Σπῦρος Πατάκας, ὁ ᾿Αλ. Παυλάκης, ράπται ἐγχωρίας 
ἐνδυμασίας και λόγιοι τῆς ἐποχῆς των. Πνευματικά δέ ἀναστήματα οἱ ἀνωτέρω συγγενεῖς, εἰς 
ὅν καί μόνον ὀφείλουν τήν ἀνάδειξίν των, τό δέ Λεβήσιον τά πρῶτα τῆς Παιδείας φῶτα καί τό 
πρῶτον Διδακτήριον.

Μιχαήλ Μουσαῖος (1829-1896)

Τό ἔργον καί αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ ἀοιδίμου Μουσαίου ἦσαν πολυσχιδεῖς. ῾Ως διδάσκαλος ἦτο 
πλήρης ἐνθέου ζήλου καί ἀφοσιώσεως εἰς τά ᾿Ιδανικά τοῦ Ἔθνους. ῾Υπῆρξεν ὁ σύμβουλος, πο-
δηγέτης και ἐμπνευστής κάθε ὡραίου καί εὐγενοῦς ἔργου εἰς τήν πατρίδα του. Ἦτο ὁ παρήγορος 
τῶν πτωχῶν, ὁ παραστάτης τῶν ἀσθενῶν, παρέχων εἰς αὐτούς ἰατρικήν περίθαλψιν, κατέχων 
ἰατρικάς γνώσεις τῆς ἐποχῆς του. Ἦτο ῾Ιερομνήμων, συντάσσων διαθήκας, προικοσύμφωνα, 
συμβόλαια, πωλητήρια καί ἄλλα κοινωνικά ἔγγραφα, ἐξυπηρετούντα τάς ὑποθέσεις τῶν συμπο-
λιτῶν του. Διετέλεσεν ῾Ιεροκήρυξ καί ἔδωκε φωνήν εἰς τόν βουβόν ἄμβωνα, προτρέπων τούς 
πιστούς εἰς ἔργα πατριωτικά καί θεάρεστα. Ἦτο τό ζῶν παράδειγμα τῆς Χριστιανικῆς ἠθικῆς, 
διδάσκων ἔργῳ καί λόγῳ καί δεικνύων τόν δρόμον τῆς ἀρετής καί τοῦ καθήκοντος. Διηυκόλυνε 
τούς νέους εἰς τάς εὐγενεῖς προσπαθείας των καί ὑπεξέκαιε τόν ἔρωτά των πρός τήν μάθησιν καί 
τάς ἐπιστήμας, συντελέσας διά τῶν προτροπῶν καί ἐνθαρρύνσεων του, νά σπουδάσουν πολλοί 
νέοι πτωχοί, φιλομαθεῖς καί νά τιμήσουν ἑαυτούς καί τήν Πατρίδα των, διακριθέντες ὡς πρώτης 
τάξεως ἐπιστήμονες εἰς ὅλα τά κέντρα τοῦ ῾Ελληνισμοῦ. ῾Ο ἀοίδιμος Μουσαῖος ἐμαθήτευσεν εἰς 
Σύμην, ὅπου ἠσκήθη ἐμπειρικῶς εἰς τήν ἰατρικήν καί τήν ἀποκτηθεῖσα πείραν ἐχρησιμοποίησε 
εἰς τήν ἰδιαιτέραν του πατρίδα. Ηὔξησε μεγάλως τάς γνώσεις του, ὠφεληθείς πολύ ἀπό τόν Μη-
τροπολίτη Πισιδίας Παρθένιον, διατελέσας διδάσκαλος τῆς Εὐαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Εἰς 
τοῦτον παρέμεινεν ἀκόλουθος καί γραμματεύς τῆς Μητροπόλεως καί κατά τό 1852 προσελήφθη 
διδάσκαλος Λεβησίου. Διδάσκων εἰς τό σχολεῖον ἐδιδάσκετο κατά τό γωμικόν «ὁ διδάσκων δι-
δάσκεται» καί διά τῆς ἐπιμελείας καί αὐτοδιδασκαλίας του, προικισμένος ἄμα μέ σπανίαν ἀντί-
ληψιν καί κρίσιν, κατέστη πολυμαθής καί ἐγκυκλοπαιδικώτατος, ἐπισύρας τόν θαυμασμόν τῶν 
μαθητῶν καί συγχρόνων του διά τήν πολυμερή μόρφωσίν του. ῾Ο Μουσαῖος μετά τό 1865 εἶχε 
βοηθό στό πολύμοχθον ἐθναποστολικόν ἔργον του τόν ᾿Αντώνιον Σπανόν (Χιώτην ἐπικαλούμε-
νος, ὄστις ἐφημίζετο διά τήν σπανίαν ἐγκύκλιον μόρφωσίν του). ῾Ο Μουσαῖος ἐδίδασκε τούς με-
γάλους μαθητάς εἰς τό ῾Ελληνικό σχολεῖον (Σχολαρχεῖον) μέχρι τοῦ 1892, ὅτε, τοῦ υἱοῦ του Βα-
σιλείου ἐγκατασταθέντος εἰς Μάκρην ὡς ἰατροῦ, κατῆλθε καί αὐτός εἰς Μάκρην. ᾿Εκεῖ ἐδίδαξε 
μέχρι τοῦ 1896, ὅτε ὁ θάνατος διέκοψε μετά τεσσαρακονταετή συνεχή καρποφόρον διδασκαλι-
κήν καί κοινωνικήν δράσιν τό μέγα μορφωτικόν ἔργον του. ᾿Εκηδεύθη δημοσίᾳ δαπάνῃ καί κατά 
τήν ἐπιθυμίαν του εἰς Λεβήσιον, εἰς τήν αὐλήν τῶν Ταξιαρχῶν. ᾿Επί τοῦ τάφου του ἐχαράχθη τό 
ὁλιγόλογον ἐπίγραμμα: «᾿Ενταῦθα ἀναπαύεται τό τῆς Πατρίδος κλέος, ὁ γηραιός διδάσκαλος, ὁ 
Μιχαήλ Μουσαῖος». Τοιοῦτοι διδάσκαλοι εἶναι ὄντως κλέος διά την Πατρίδα των, δι’ ὅ δικαίως 
ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησία τῷ ἔδωκε τόν τιμητικόν τίτλο-Μουσαῖος-τόν ὁποῖον ἔφερεν 
ὡς ἐπώνυμον. Αἱ ἀδελφαί κοινότητες ἐτίμησαν προσηκόντως τόν πνευματικόν των πατέρα καί 
διατηροῦν τήν μνήμην τοῦ σεπτοῦ Διδασκάλου των, ἄληστον εἰς τάς καρδίας των.

῾Ο Μιχαήλ Μουσαῖος συνεπλήρωσε τό σχολικόν ἔργον τῶν προκατόχων, δέν ἐδημιούρ-
γησε κατάστασιν. Εὑρῆκεν ἀξιόλογον σχολικήν παράδοσιν, ἀρχομένη δύο αἰώνας πρό αὐτοῦ. 
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Καθ’ὅλον αὐτό τό μακρόν διάστημα, ἀφανεῖς ἐργάται τῆς Πισιδίας ἐκαλλιέργουν τόν ἀμπελῶνα 
τῶν Γραμμάτων καί κατέστησαν τό Λεβήσιον ἀληθές πνευματικόν κέντρον. Εἰς τοιοῦτον μάλι-
στα σημεῖον πού οἱ νεώτεροι ἐθαύμαζον τούς σοφούς γέροντας Λεβησίου, ὁμήλικας καί γεροντο-
τέρους τοῦ ἀειμνήστου Μουσαίου, διά τήν εἰς κάθε συζήτησιν ἐνημερότητα, ποικίλην μόρφωσιν 
καί γνώσεις των. Τούτους ποῖος ἐδίδαξε καί ἐμόρφωσε ἐπί τοσοῦτον; Ποῖος ἄλλος ἤ οἱ προκάτο-
χοι τοῦ Μουσαίου, παρ’ὧν ἔλαβον τά φῶτα, ἀρκετά ἐφόδια μαθήσεως. Δέν ἐπιζητῶ νά μειώσω 
τό μέγα ἔργον τοῦ καλοῦ διδασκάλου Μιχ. Μουσαίου, καθῆκον καί ὀφειλήν θεωρῶ νά σημει-
ώσω καί τονίσω, ὅτι ὅλοι οἱ προκάτοχοι καί σύγχρονοι συνεργάται του, ἔχουν τήν μερίδα καί 
συμβολήν των εἰς τήν ἐπαινετήν ἐκπαιδευτικήν πρόοδον τοῦ Λεβησίου. Ὅλοι ἔθεσαν λιθάριον 
εἰς τήν οἰκοδομήν, διαρκέσασαν ἐπί γενεάς, ὁ μακαρίτης Μουσαῖος τήν στέγην καί οἱ διάδοχοί 
του ἐσυνέχισαν τήν ἐσωτερική διαρρύθμιση καί διακοσμήσεις τῆς θαυμασίας καί μνημειώδους 
οἰκοδομῆς. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ ὁποία πρέπει νά λέγηται, διά νά λάβουν τά πράγματα τήν 
ἱστορικήν θέσιν των. Ὅτι δηλαδή ὁ Μιχαήλ Μουσαῖος ὑπῆρξεν ἀναμορφωτής διδάσκαλος, ὄχι 
ὅμως δημιουργός τῆς ἐπαινετής καί ἀξιολογωτάτης ἐν Λεβησίῳ ἐκπαιδευτικῆς κινήσεως, ἤτις 
ἐσημειώθη πολύ πρό αὐτοῦ, ἐτονώθη ὑπ’ αὐτοῦ καί ἐσυνεχίσθη μέ ἔντασιν καί ἀπόδοσιν ὑπό τῶν 
μεταγενεστέρων, οἱ ὁποῖοιοι κατέστησαν τήν παιδείαν κοινόν κτῆμα καί κόσμον τοῦ τόπου των, 
Λεβησίου και Μάκρης.116

116 Προσθήκη στο βιογραφικό του Μ.Μουσαίου από τις σημειώσεις του Σ. Πασχαλίδη. «Αι Ελικωνιάδες Μού-
σαι κεκαλυμμέναι υπό νέφους φωτός μέ τόν Μουσηγέτην Απόλλωνα καί τούς ακολούθους του τήν απηνή δίωξιν 
του φωτοσβέστου Ασιάτου, εγκατέλειψαν το πατρώον έδαφος της πνευματικής δράσης καί φωτοβολίας των και 
κατέφυγαν εις Ιταλίαν, όπου μετελαμπάδευσαν τήν ελληνικήν φλόγαν καί σοφίαν και επέφεραν την αναγέννη-
σιν της Ευρώπης. Ενοστάλγην όμως τον φωτοβόλον, ήδη δε χειμαζομένην πατρίδα και ελυπούντο, διότι σκότος 
βαθύν εκάλυπτε τό άλλοτε φεγγοβολούν Έλληνικόν στερέωμά της. Καί ότε παρουσιάσθησαν αι κατάλληλοι 
ευκαιρίαι, τοιαύται δέ τό εμπόριον, η ελληνική ναυτιλία καί η επικοινωνία Ελλήνων νέων με την Ευρώπην, τότε 
ήρχισαν αι Μούσαι μέ τούς Διαδόχους των, τούς πρώτους Διδασκάλους του Γένους νά εξακοντίζουν τό φως της 
γνώσεως καί επιστήμης και να αφυπνίζουν το Ελληνικόν από τον χειμέριον λήθαργον. Οὕτω άρχισε τό πνευμα-
τικό ξεσκλάβωμα του Γένους καί η αφύπνισις της εθνικής συνείδησης, η οποία συνέβαλε καί εις τό ξεσκλάβωμα 
μικρόν κατά μικρόν της Φυλής. Εδέχθη καί τό Λεβήσι τόν πρώτον και αλησμόνητον Δαδούχον των Μουσών, 
τόν εκλεκτόν Μουσαίον, ο οποίος καί σήμερον ακόμη ως λύχνος αείφωτος φωτίζει και διδάσκει με τον βίον καί 
τήν δράσιν του τούς Λεβησιανομακρηνούς εις τόν δρόμον του καθήκοντος και αρετής. Ο Μιχαήλ Μουσαίος 
εγεννήθη τω 1828 εις Λεβήσι της Λυκίας, πολίχνην της νοτιοδυτικής Μικρασίας, ότε ανεκηρύχθη εις ελεύθερον 
κράτος η επαναστατημένη Ελλάς καί ήρχισαν να επιστρέφουν εις τήν πατρίδα των οι εκτοπισθέντες Λεβησιανοί. 
Εδιδάχθη τά πρώτα γράμματα από Αγιορείτην μοναχόν, Αθανάσιον καλούμενον, ομού με πολλούς άλλους φι-
λομαθείς και φιλοπροόδους συγχρόνους του, οι οποίοι υπήρξαν αι χρησταί ελπίδες της ακμής της ελπιδοφόρου 
πατρίδος μας. Μερικοί τούτων μετά τόν Αθανάσιον εμαθήτευσαν εις την Μονήν Σύμης «Πανορμίτης», όπου 
κατηρτίσθησαν αξιολόγως καί έμαθον πολλά καί νά ψάλλουν. Ο Μουσαίος μετά τάς εις Πανορμίτην σπουδάς 
του προσελήφθη υπό του Μητροπολίτου γραμματεύς της Μητροπόλεως Πισσιδίας καί ηκολούθει τόν Μητροπο-
λίτην εις τάς περιοδείας, τάς εξ’ ου πολλά εδιδάσκετο καί πολλάς γνωριμίας απέκτα. Μετά τριετή δόκιμον παρά 
τω Μητροπολίτην υπηρεσίαν μετέβη εις Αθήνας, όπου εφοίτησεν ως ακροατής εις τό Πανεπιστήμιον, επιδείξας 
μεγάλην επίδοσιν καί αξιολόγως καταρτισθείς εις τό επίζηλον καί βαρύ του διδασκάλου έργον. Η διετής εν 
Αθήναις διατριβή του έδωκεν εις τόν Μουσαίον τήν ευκαιρίαν νά παρακολουθή καί ιατρικά μαθήματα εις τό 
Πανεπιστήμιον καί τό Νοσοκομείον, αποκτήσας ούτω ιατρικάς γνώσεις της εποχής του, τάς οποίας επ’ ωφελεία 
των πατριωτών του. Επιστρέψας εξ Αθηνών γεμάτος πνευματικόν νέκταρ ετοποθετήθη υπό του Μητροπολίτου 
Πισσιδίας διδάσκαλος τό πρώτον τό 1849 εις Καστελλόριζον, όπου αφήκε μνήμην αγαθήν. Εκείθεν εκλήθη εις 
τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα, το Λεβήσι, διαδεχθείς τον πρώτον διδάσκαλον της πατρίδός μας τό 1852, τον αεί-
μνηστον Παυλίνον Ιωαννίδην.
Ο Μιχαήλ Μουσαίος υπήρξεν όχι μόνον διδάσκαλος, σύμβουλος καί καθοδηγητής των Λεβησιανών πατρικός 
ιατρός ολοπρόθυμος και προσεκτικός, αλλά καί σύζυγος καί πατήρ φιλόστοργος καί υποδειγματικός, ευτυχήσας 
νά ίδη τάς θυγατέρας Δέσποιναν καί Ειρήνην, τελειοφοίτους του Αρσακείου Αθηνών η πρώτη και του Κεντρικού 
Παρθεναγωγείου Σμύρνης η δευτέρα, συνεχιστρίας του εθνικού υψηλού έργου του. Είδε μέ καμάρι τόν υιόν του 
Βασίλειον ιατρόν, αφωσιωμένον εις τόν θείον του Ασκληπιού έργον πονετικόν καί φιλοτίμως παρακολουθούντα 
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᾿Αντώνιος ᾿Αλεξ. Σπανός - Σταμάτιος ᾿Ανδρ. Σταματιάδης - Νεόφυτος 
Σακελλαρίδης

῾Ο ᾿Αντώνιος Σπανός, γόνος πολυκλάδου οἰκογενείας, γεννηθείς ἐν Λεβησίῳ τῷ 1846, εἶ-
ναι ὁ πρῶτος ἐκ Λεβησίου ἀπόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου, τελειόφοιτος τῆς Φιλολογίας κατά τό 
1870. ῾Η ἀρτία συγκρότησις τοῦ σοφοῦ καθηγητοῦ, ἡ σπανία μόρφωσις καί ὁ ἔνθεος ζῆλος πού 
ἐχαρακτήριζεν ὅλους τούς ἐπιστήμονας τῆς ἐποχῆς του καί τόν ἀλησμόνητον Σπανόν ἐγγυῶντο 
σταδιοδρομίαν εἰς τόν φερέλπιδα καθηγητήν, μᾶλλον καρποφόραν καί εὔφημον. Τόσαι ἐλπίδες 
πού ἔτρεφον δι’ αὐτόν οἱ φιλόμουσοι συμπολῖται του καί τόσα ὄνειρα που ἔπλεκεν ὁ ἐλπιδοφόρος 
ἐπιστήμων ἐσβέσθησαν μόλις εἰσῆλθον εἰς τόν δρόμον τῆς πραγματώσεως. Μετά διδασκαλικήν 
ἐνάσκησιν 5 ἐτῶν, βροτολογός ἀσθένεια ὡδήγησεν αὐτόν τῷ 1875 εἰς τόν τάφον ἐν τῇ ἀκμῇ της 
ἡλικίας καί δράσεώς του. ῾Η γενέτειρα ἐθρήνησε τόν πρόωρον θάνατον τοῦ πολυκλαύστου Σπα-
νοῦ, ἡ δ’ ἄκαιρος ἀπώλεια, ἐστέρησε τήν πατρίδα του, τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἀξίου 
τῶν Μουσῶν θεράποντος. 

῾Ο Σταμάτης Σταματιάδης γεννηθείς τῷ 1845, ἐσπούδασεν εἰς ᾿Αθήνας καί τῷ 1868 διωρίσθη 
εἰς τήν πατρίδα του, τό Λεβήσιον, διδάσκαλος. Τόν Σταματιάδην διέκρινε φλογερός πατριωτι-
σμός καί ἐνθουσιασμός, χαρακτηριστικός της οἰκογενείας του. Δέν εἶχε μεγάλην μόρφωσιν, εἶχεν 
ὅμως μεγάλην ψυχήν. ᾿Εργασθείς μετά ζήλου ἐπί ὀκταετίαν, ἀφῆκεν ἀναμνήσεις ζωηράς διά τήν 
διδασκαλικήν του δρᾶσιν, εὐθυμολογίαν του καί τά ἀστεῖα ἀνέκδοτα ἐπεισόδια τῆς πολυπράγμο-
νος κοινωνικῆς ζωῆς του. 

῾Ο Νεόφυτος Σακελλαρίδης, γεννηθείς ἐν Νισύρῳ τῆς Δωδεκανήσου τῷ 1855 καί σπουδάζων 
εἰς ᾿Αθήνας κατά τό 1875 διορίσθη διδάσκαλος τῆς κοινότητος Λεβησίου. ᾿Εν τῇ νέᾳ του πατρίδι 
ἐξελεβησίσθη λαβών σύζυγον καλήν Λεβησιανήν οἰκοδέσποιναν καί τῷ 1893 ἐχειροτονήθη ἱε-
ρεύς, ἱερατεύσας εἰς Λεβήσιον ἐπί διετίαν, κατόπιν τῇ προσκλήσει τοῦ Μητροπολίτου Πισσιδίας 
Γερασίμου, εἰς τήν ἕδραν του τήν ̓ Αττάλειαν, μετά ταύτην εἰς Σμύρνη, ἐπί ἕν ἔτος, τῷ 1906-1909 
εἰς Λεβήσιον καί ἀπό τοῦ 1909 μέχρι τοῦ 1917 ἐπειδή δέν ἐξωρίσθη ὑπό τῶν Τούρκων ἀπέθανεν 
τῷ 1921 εἰς Μάκρην. Ἦτο πολύ ἀγαπητός ὁ παπᾶ-Νεόφυτος καί συμπαθής τύπος διδασκάλου 
καί ἱερέως. Αἱ ταλαιπωρίαι τοῦ ἀνεκτιμήτου ἱερέως κατέστησαν αὐτόν συμπαθέστερον και ἀλη-
σμόνητον εἰς ὅλους μας.

Κυριακός ᾿Αλ. Τσακκίρης (1850-1873-1917)

Μετά τόν Μουσαῖον φεγγοβολεῖ ὁ Κυριακός Τσακκίρης. Οὗτος ἐδίδαξε τό πρῶτον εἰς Μά-
κρην ἀπό τοῦ 1873 ἔως τοῦ 1878, μεθ’ ὅ προσελήφθη διδάσκαλος εἰς Λεβήσιον, ὅπου παρέμεινε 

τήν εξέλιξιν της ιατρικής διά των συχνών μεταβάσεων του εις Παρισίους. Καί ο υστερότοκος υιός του, ο λεβε-
ντάνθρωπος Πλάτων εθυσιάσθη υπέρ Πατρίδος, περιβληθείς τόν στέφανον του εθνομάρτυρος ομού μέ άλλους 
αξιομνήτους πατριώτας μας. Ο Μουσαίος ανεδείχθη καί δόκιμος συγγραφεύς, εδημοσίευσεν πολλάς μελέτας 
καί άρθρα εις σμυρναϊκάς εφημερίδας καί τούς Βατταρισμούς, γλωσσικόν των Λεβησιανών ιδίωμα, όπου αι 
διάλεκτοι Κύπρου, Ρόδου, Κρήτης καί Πελοποννήσου συγκεκερασμέναι μέ πλήθος τουρκικών λέξεων. Επειδή 
διά τό ζήτημα της διαφοράς της γλώσσης, άφηνε νά εννοηθή ως αιτία το σκοτάδι της σκλαβιάς παρεξηγήθη υπό 
των τουρκικών αρχών της Μάκρης, αποσοβηθείσης της πολιτικής διώξεώς του διά των ενεργειών πατριωτών 
του καί Τούρκων ακόμη. Έγραψε κωμωδίαν «Οι Αντιφάτηδες», διακωμωδών εις αυτήν τό Λεβησιανόν ιδίωμα, 
η οποία ευρίσκηται κατατεθειμένη εις τήν Εθνικήν μας Βιβλιοθήκην. Έγραψε καί τό «Γλωσσάριον», περιέχον 
λέξεις λεβησιανάς περί τάς πέντε χιλιάδας, τό οποίον σώζεται εις χείρας της φιλομούσου εγγονής του Καλλιόπης 
Βουγιούκου Β. Μουσαίου, ακολουθούσης τήν ευγενή οικογενειακήν παράδοσιν. Εκφράζω τήν ευχήν όπως τά 
έργα του αοιδίμου διδασκάλου μας Μουσαίου καί άλλων επιλέκτων πατριωτών μας δημοσιευθούν υπό Συλλό-
γου Μακρηνολεβησιανών.» 
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τοιοῦτος μέχρι τοῦ 1891 καί ὥς Διευθυντής τῶν Σχολῶν μέχρι τοῦ 1917, ὅτε ἔπεσε θῦμα τῆς Με-
γάλης Ἰδέας, διαπομπευθείς, φυλακισθείς καί βασανισθείς ὑπό τῶν Τούρκων. Τόν ᾿Εθνομάρτυρα 
διδάσκαλον διέκρινε μόρφωσις ἀρτία, φιλοπονία ζηλευτή, ἐνθουσιασμός καί πίστις εἰς τό ἔργον 
καί τήν ἀποστολήν του. Τήν ἐργατικότητα τοῦ Τσακκίρη οὐδείς τῶν μαθητῶν του λησμονεῖ. 
᾿Αξιόλογον πρόγραμμα ἐργασίας εἶχε τό τῶν παιδοτριβῶν «ἅμ’ ἡλίῳ ἀνίσχοντι καί ἅμ’ ἡλίῳ δύο-
ντι» καί πολλάκις μετεχειρίζετο καί λάμπαν πρός συνέχισιν τῆς διδασκαλίας του. Τό ἀξιομίμητον 
παράδειγμά του ὑπεξέκαιε τήν φιλοπονίαν τῶν συνεργατῶν του καί τό φιλομαθές καί ἐπιμέλειαν 
τῶν μαθητῶν του. Μέ τήν ἀπαράμιλλον ἐπιμέλειαν καί μάθησίν του ἀνέδειξε τα ᾿Εκπαιδευτήρια 
Λεβησίου πρῶτα μεταξύ τῶν πρώτων τοῦ ὑποδούλου ῾Ελληνισμοῦ, τούς σπουδάζοντας μαθητάς 
του νά διακρίνωνται ὡς πρός τήν γραμματικήν μόρφωσιν, μεταξύ τῶν συσπουδαστῶν των καί 
ἀνέδειξε μαθητάς τοῦ ἀναστήματος Χ. Σάβ, Γαβάθα, ᾿Αθ. Γεωργίου, Παύλ. Τζιζῆ, Σάβ. Καρα-
βασίλη, Σάβ. Μεσία, Δουλ. Ι. Χριστοδούλου, ᾿Αγγ. Παπαγρα. Τσακκίρη, Γεωρ. Κόκκινου, Μιχ. 
Παρασκευᾶ, Εὐ. Ζαμπάκη, Εὐ. Αράφκολα, ̓ Αγ. ̓ Ιωαννίδου καί πολλῶν ἄλλων, ὧν τήν μόρφωσιν 
καί γλωσσικήν κατάρτισιν θά ἐζήλευον πλεῖστοι τῶν σημερινῶν ἀποφοίτων τῶν Γυμνασίων, καί 
οἱ ὁποῖοι εἰς τάς συζητήσεις κατέπλησσον τούς πάντας, προκαλοῦντες τόν θαυμασμόν διά τάς 
γνώσεις των.

῾Ο σοφός διδάσκαλος ἐχειρίζετο τήν ὑπερκαθαρεύουσα -ὡς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης οἱ λόγιοι- μέ 
κομψοέπειαν καί γλαφυρότητα, μέ εἰκόνας ὡραίας καί ὕφος διηνθισμένον καί περίτεχνον. ῾Ως 
μέλισσα περισυνέλεγε τό νέκταρ ἀπό τά ἄνθη τῆς ῾Ελληνικῆς λογοτεχνίας, ἀρχαίας καί νεωτέρας 
καί τό μετέβαλλεν εἰς μέλι ῾Υμηττοῦ, γλυκαῖνον τούς γευομένους αὐτό. Δέν ἐπετηδεύετο ὡς οἱ 
Μουσαῖος, Παπᾶ-Γρηγόρης, Παπᾶ-᾿Αντώνης Νικολάου τόν ἱεροκήρυκα, ἀλλά τούς πανηγυρι-
κούς αὐτός ἐξεφώνει κατά τάς μεγάλας ἐθνικάς καί σχολικάς ἑορτάς, καθηδύνων καί ἐνθουσιῶν 
τό ἀκροατήριον. Αἱ βαθυστόχαστοι ὁμιλίαι του Τσακκίρη, πλήρεις ὑψηλῶν ἐννοιῶν καί δυνάμε-
ως ποιητικῆς, ἀποτελοῦν ἀληθινά λογοτεχνήματα. Έχομεν νά παρουσιάσωμεν δύο λόγους αὐτοῦ 
και του ἰατροῦ Σαράφη, τήν γλώσσα ἀσκούσαν καί δύναμιν φαντασίας ζηλευτή. Τήν ἐργατικό-
τητα τοῦ ἀλησμονήτου Τσακκίρη καί τήν χάριν τοῦ λόγου ἀνεγνώριζον καί αὐτοί οἱ πολέμιοί 
του. Καί εἶχεν ὁ μακαρίτης πολλούς ἀντιπάλους. Καί τοῦτο, διότι οἱ τῆς παρελθούσης γενεᾶς 
διδάσκαλοι δέν περιώριζον τήν μορφωτικήν δρᾶσιν των μέσα εἰς τούς τέσσαρας τοίχους τοῦ 
σχολείου, ἀλλ’ ἐπεξέτεινον αὐτήν καί εἰς ἄλλα εὐγενή στάδια. Συνεπικούρους εἰς τό κοινωφελές 
ἔργον των, ἐπεδίωκαν νά ἔχουν ἀνθρώπους, μέ τούς ὁποίους θά ἠδύναντο νά συνεννοηθοῦν καί 
συνεργασθοῦν ἐντεῦθεν δέ ἡ κατά τοῦ Τσακκίρη ἀντιπάθεια καί καταφορά τῶν ἀντιπολιτευο-
μένων. ῾Ο Κυριακός Τσακκίρης περιεκοσμεῖτο ἀπό πολλά πνευματικά χαρίσματα καί ἰδία ἀπό 
σπάνιαν εὐφυΐαν, ἡ ὁποία ἦτο γνώρισμα, τόσον τῆς πατρικῆς του οἰκογενείας (Τσακίρη) ὅσο καί 
τῆς μητρικῆς του (Τζιζῆς). Ἦτο ἀφιλοχρήματος καί προπαντός συντρέχτης, ἀνθρωπιστής. Ίνα 
μή θεωρηθῶ ὑπερβολικός εἰς τούς ἐπαινετικούς χαρακτηρισμούς μου, ὑποστηρίζω αὐτόν μέ τά 
κάτωθι ἀξιομίμητα καί ἀζιόζηλα ἔργα του, ἀκολουθών τόν Δημοσθένειον ρήτοραν «πᾶς δέ λόγος, 
ἅν ἁπῆ τά πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται καί κενόν. Καί ἰδοῦ τά ὑποδειγματικά ἔργα: Πτωχός πα-
τριώτης μας, ἔχων σύζυγον ἐπικινδύνως ἀσθενή, ὡδηγεῖτο ὑπό ζαπτιέ117 (χωροφύλακας) εἰς τήν 
φυλακήν, διότι δέν εἶχε νά πληρώση τούς φόρους. Κατά καλήν του τύχην συνήντησε καθ’ὁδόν 
τόν δάσκαλον Κυριακόν καί μέ δάκρυα εἰς τούς ὀφθαλμούς ἐπικαλεῖται τήν βοήθειά του «Ξέρεις, 
δάσκαλε, ἕνα ἡ φτωχειά καί ἡ κακομοιριά καί ἡ γυναίκα μου ἄρρωστη, εἶμαι καί ἀπένταρος, 
δέν ἔχω νά πληρώσω τούς φόρους καί μέ πᾶνε φυλακή. Σέ παρακαλῶ, βγάλε μου ἀπ΄αὐτή τή 
δύσκολη θέση». Εὐσπλαχνικός ὁ πονόψυχος διδάσκαλος, ἐπῆρε ἀπό τόν ταμίαν τῆς ᾿Εφορίας 
τόν μισθόν του καί ἐπλήρωσε τόν εἰσπράκτορα, ὁ ὁποῖος τόν ἀφῆκε ἐλεύθερον. Άλλη περίπτωσις 
ὅπου φαίνεται ἡ ἀγαθοποιός ἐπέμβασις τοῦ διδασκάλου. Έτερος πατριώτης ὤφειλεν εἰς μεγαλέ-

117 ζαπτιές: χωροφύλακας (τουρκ. zaptiye) 
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μπορον Μακρηνόν καί δέν εἶχε νά τόν πληρώση. ῾Ο δανειστής ἐκαιροφυλάκτει καί τήν ἡμέραν 
τῶν γάμων τῆς θυγατρός του χρεοφειλέτου κατέσχε τά προικῶα ἑν ὥρα τελετής. Φαντάζεσθε τήν 
δύσκολον θέσιν τοῦ χρεώστου, ἀπό τήν ὁποία κανένας ἄλλος δέν εὐρέθη νά τόν ἐξαγάγη εἰμή ὁ 
πονετικός διδάσκαλος. ᾿Ανέλαβε νά πληρώση τό χρέος, ὑπογράψας χρωστικόν γραμμάτιον-ἦτο 
φερέγγυος ὁ Τσακκίρης ὥς καλός κτηματίας- καί οὕτω χάρις εἰς τήν εὐγενή χειρονομίαν τοῦ 
καλοῦ διδασκάλου δέν ἐναυάγησεν ὁ γάμος. Πολλοί ἄποροι οἰκογενειάρχαι προσέφευγον εἰς 
τόν υἱόν τοῦ Τσακκίρη ᾿Αλέκον, ἰατρόν, τόν ὁποῖον ἑκόντα ἅκοντα, ὑπεχρέωνεν ὁ πατήρ του νά 
ἐπισκεφθῆ τόν ἀσθενή. Εἰς πολλούς ὁ ἀλτρουϊστής υἱός παρεῖχε καί τά φάρμακα δωρεάν. Εἰς 
τήν φιλάνθρωπον ταύτην πράξιν ἔσπευσαν καί οἱ ἄλλοι πατριῶται μας ἰατροί, ἀλλά ξεχώριζαν 
οἱ Βασ. Μουσαῖος καί ᾿Αλέκος Τσακκίρης, υἱοί ἀλτρουϊστῶν διδασκάλων. Άλλα δείγματα ἀνω-
τέρας πνοῆς τοῦ Τσακκίρη, ἦταν φιλοδωρήματα βιβλίων τοῦ Συλλόγου εἰς τούς μαθητάς τῆς 
τάξεώς του, πρός αὐτομάθησιν καί ἐπιμόρφωσιν πρός διάδοσιν ὡφελίμων γνώσεων, ἰδία τά μα-
θήματα εἰς πτωχοῦς μαθητάς ἄνευ ἀμοιβής. Τό ἀφιλοκερδές καί ἐλευθέριον εἰς τάς σχέσεις του. 
῾Η σύνταξις κοινωνικῶν ἐγγράφων, ἐπιστολῶν, χωρίς να δέχεται πληρωμήν. Οἱ συμβιβασμοί, τά 
ἀφειδῶς κεράσματα, καί ἡ μεσολάβησίς του πρός συμφιλίωσιν ἀδελφῶν, γειτόνων, συγγενῶν, 
μνηστήρων, φίλων. Ἦτο ὁ ἀγαπητός τοῦ λαοῦ καί ἡ λαϊκή ψυχή τόν συνεπάθει καί τόν ἤκουε. 
Δέν ὑπάρχει ἀμπέλι πού δέν εἶχε ἐμβολιάσει, κλαδεύσει, ἐγκεντρίσει μέ βοηθοῦς τούς μαθητάς 
του καί ὅλ’ αὐτά δωρεάν καί ὁλοπρόθυμα. 

῾Ο Κ. Τσακκίρης δέν ἦτο μύστης τῆς νέας μεθόδου, ἀλλά δέν ἠκολούθει καί τήν παλαιάν. ῾Η 
ὀξύνοιά του, ὁδήγησε τόν Τσακκίρη νά εύρη τόν τρόπον νά μανθάνουν τά παιδιά εὐκολώτερον. 
Εἶχε βοηθητικά βιβλία δι’ ὅλα τά μαθήματα καί δι’ ἕκαστον κεφάλαιον ἔκαμνον περιλήψεις, 
τῆς ὁποίας ἤλεγχε καί διόρθωνεν ὁ διδάσκαλος. Οὔτω οἱ μαθηταί εἰργάζοντο κατ’ οἶκον καί δέν 
ἦσαν ἀργόσχολοι. Ἔβαζε τούς μαθητάς εἰς ἄμιλλαν ποῖος θά καλλιγραφήσῃ καί ἰχνογραφήση 
καλύτερα καί ὁ είς νά διορθώνη τόν ἄλλον, σημειώνων τά λάθη πού ἔκαμε. ̓ Επίσης εἰς τήν ̓ Αριθ-
μητικήν ποιός θά λύση τό πρόβλημα πιστά καί γρήγορα. Τήν Φυτολογίαν καί ᾿Ανθρωπολογίαν 
ἐδίδασκεν ἐποπτικῶς. Τόν Τσακκίρη συνώδευε πάντοτε ἡ ἀγάπη καί ἀφοσίωση τοῦ Λεβησιανοῦ 
λαοῦ, ἐκτιμῶντες ἐπαξίως τάς προσπαθείας καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ διδασκάλου του ὑπέρ τῆς λαϊ-
κῆς παιδείας καί τῶν ἰδανικῶν τοῦ Ἔθνους, τά ὁποία ὑπηρέτησε πιστά ὡς καλός στρατιώτης, καί 
διά τά ὁποία, ἀφοῦ, προηγουμένως διέθεσε τάς σωματικάς καί πνευματικάς του δυνάμεις, ἐθυ-
σίασε καί τήν ζωή του. ᾿Επαξίως ὅθεν ἡ ᾿Εκκλησία τόν ἐτιτλοφόρησεν Μέγαν Διδάσκαλον τῆς 
᾿Επαρχίας Πισιδίας, τό δέ Γένος, θά τόν κατατάξῃ μεταξύ τῶν ᾿Εθνομαρτύρων. ῾Η γλυκεία καί 
ὡραία μορφή τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου μας Κυριακοῦ ᾿Αλεξάνδρου Τσακκίρη θά εἶναι ἐντε-
τυπωμένη εἰς τάς καρδίας ὅλων μας καί έσσετ’ ἦμαρ πού θά ἑορτάζηται ἡ μνήμη του ὡς ῾Αγίου.

Διδασκαλισταί

᾿Εκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι συνέβαλον διά τῆς εἰδικῆς μορφώσεώς των εἰς τήν τακτοποίησιν καί 
εὐρυθμίαν τῶν σχολικῶν πραγμάτων, εἰς τήν καλυτέραν τῶν σχολείων διοργάνωσιν, εἰς τήν ἀκο-
πωτέραν μάθησιν, ἡ ὁποία συνίστατο, ὄχι εἰς τόν φόρτον τῶν γνώσεων ἀλλ’ εἰς τήν ἀφομοίωσίν 
των, ἦσαν οἱ Διδασκαλισταί, ὡς ἀπεκάλουν τούς ἀποφοίτους τῶν Διδασκαλείων. Οὗτοι ἐσπού-
δαζον, κυρίως, εἰς τό ἐν ᾿Αθήναις Δδασκαλεῖον, τήν μεγάλην αὐτήν ἐθνικήν κολυμβήθραν, ὅπου 
οἱ ῾Ιεροφάνται τῆς ᾿Εθνικῆς ᾿Ιδέας ἐνεβάπτιζον τούς νέους ᾿Εθναποστόλους εἰς τά νάματα τῆς 
῾Ελληνικῆς παιδείας καί τούς ἐφωδίαζον μέ τό ἀπαιτούμενον διδακτικόν καί ἐθνικόν ὁπλισμόν. 
Τούτους προετίμων αἱ κοινότητες τοῦ ὑποδούλου ῾Ελληνισμοῦ ὡς διοργανωτάς διδασκάλους.
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Γεώργ. ᾿Εμ. Τσακκίρης (Παπᾶ-Γρηγόρης) (1865-1887-1911)

Ηὐτύχησε καί τό Λεβήσιον ν’ἀποκτήση ἐκ τῶν πρώτων, τόν μεταρρυθμιστήν τῆς Δημοτικῆς 
ἐκπαιδεύσεως τόν κατά τό νέον σύστημα, τόν πρῶτον διδασκαλιστήν καί δή πρωτοβάθμιον, τόν 
Γεώργιον ᾿Εμ. Τσακκίρην κατά τό 1887. ῾Ο Τσακκίρης Γεώργιος, ἐπονομαζόμενος Ζακχαῖος διά 
τό μικρόν σῶμα μέ μεγάλην ψυχήν, ἐδίδαξε καρποφόρως καί δοκίμως ἀπό τοῦ 1887-1901, ὁπότε 
προεχειρίσθη εἰς ἱερέα, μετονομασθείς Παπᾶ-Γρηγόριος. ῾Ως διδάσκαλος ὁ Ζακχαῖος ὑπῆρξεν 
ἄριστος, ἦτο γεννημένος κατά τόν ποιητή. Εὐθύς ἀμέσως ὁ Τσακκίρης ἀντικατέστησε τό ἀλληλο-
διδακτικόν σύστημα μέ τό ἐρβαρτιανόν,118 κατατοπίσας μέ παιδαγωγικάς συνεδριάσεις τους συ-
ναδέλφους του τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἰς αὐτό. Συνέταξε τό ἀναλυτικόν καί ὡρολόγιον πρόγραμμα, 
πυξίδα τῆς ἡμερησίας καί ἐτησίας τοῦ διδασκάλου ἐργασίας. ᾿Εφήρμοσε διδακτικούς τρόπους 
καί μέθοδον, πού καθιστοῦν τήν μέν διδασκαλίαν ἐπαγωγόν καί ἐνδιαφέρουσαν, τήν δέ μάθησιν 
μόνιμον καί διαρκῆ. ᾿Επαθαίνετο, ὅταν ἐδίδασκεν, οἱ δέ μαθηταί ἠχμαλωτίζοντο καί συνεκινοῦ-
ντο ἀπό τόν ἐνθουσιασμόν τοῦ διδασκάλου των, χαριτολογίαν καί εὐμεθοδίαν. Πρώτην φοράν 
ἤκουον διδάσκαλον νά μεταδίδη γνώσεις καί ὄχι νά ἐπιβάλλη να μανθάνουν.

῾Ως ἱερεύς ὁ ἀοίδιμος Παπᾶ-Γρηγόρης ἦτο ἄφθαστος. Κατηρτισμένος μέ τήν θύραθεν παιδεί-
αν, με ὑψηλήν κλήσιν τῶν ἐκλεκτῶν, μέ μουσικήν κατάρτισιν εὐρωπαϊκήν καί βυζαντινήν. Όταν 
ἐλειτούργει, κατεκήλει μέ τό καλλίφωνον καί μετερσίωνε τό ἐκκλησίασμα. Όταν ἐλειτούργουν 
ὁ Παπᾶ-Γρηγόρης καί ὁ Μητροπολίτης Πισσιδίας Κωνσταντῖνος Κωνσταντινίδης, ἐπαθαίνοντο 
καί πολλάκις εἶδα νά κυλοῦν δάκρυα ἀπό τούς ὀφθαλμούς των καί νά καταλαμβάνη συγκίνησις 
καί έξαρσις, τήν ὁποίαν μετέδιδαν καί εἰς τούς ἐκκλησιαζομένους καί πρό παντός, ὅταν ὡμίλουν. 
᾿Εκήρυττε καθ’ἑκάστην Κυριακήν και μεγάλας ἐορτάς, ἐξελιχθεῖς εἰς ἱεροκήρυκα ἀξιόλογον. 
Ήτο κοινωνικώτατος, εἰς τάς συναναστροφάς του εὐχάριστος, εἰς ἀνεκδοτολογίας καί ἀστεία 
ἀπαράμιλλος, πνευματώδης, πού μέ τήν ἐξυπνάδα καί εὐστροφίαν του ἐπεβάλλετο καί κατέκτα 
τήν ἐκτίμησιν καί σεβασμόν.

῾Ο Παπᾶ-Γρηγόρης δέν ὑπελείφθη οὑδενός εἰς ἐθνικήν δρᾶσιν. Ήτο μέλος τῆς διοικούσης τριμε-
λοῦς ἐπιτροπῆς τοῦ ᾿Επαναστατικοῦ σωματείου «Φιλική ῾Εταιρεία» μετά τοῦ ἐξαδέλφου του Κυρ. 
Τσακκίρη, διευθυντοῦ τῶν Σχολῶν καί Χρ. Παπαδουλῆ, γραμματέως τῆς κοινότητος. ῾Η ᾿Εθνική 
῾Εταιρεία119 ἱδρύθη μετά τό Ψευδοσύνταγμα τό τουρκικόν ὑπό τοῦ Νεοκλέους Καζάζη καί Ζαρίφη 
καί ἐσκόπει νά ἐξεγείρη τό ὑπόδουλον Γένος ἐν περιπτώσει ἀπειλούμενου τότε ῾Ελληνοτουρκικοῦ 
πολέμου διά τό Κρητικό ζήτημα καί τό μποϋκοτάζ, που ἐφήρμοζαν οἱ Τοῦρκοι κατά τοῦ ἐμπορίου 
καί τῆς ναυτιλίας μας. Πράκτορες τῆς ̔ Εταιρείας περιήρχοντο τά ὑπόδουλα τμήματα τῆς ̔ Ελληνικῆς 
πατρίδας ὑπό τό πρόσχημα ἐγγραφῆς συνδρομητῶν εἰς περιοδικά καί ἐφημερίδας ἤ κληρικοί πρός 
συλλογήν ἐράνων δι’ ἀνεγέρσιν ναῶν. Οὗτοι ἐμύουν διδασκάλους, ἐπιστήμονας, δεδοκισμένους 
ἐθνικόφρονας πολίτας καί συνίστων τόν ἐξοπλισμόν τῶν κατοίκων πρός ἀντίδρασιν καί ἐσωτερικάς 
ταραχάς ἐν Τουρκία ἐν περιπτώσει ῾Ελληνοτουρκικοῦ πολέμου. ᾿Επεσκέφθη καί τό Λεβήσι ο Βο-
γιούκας ἐκ Σάμου, μυήσας πολλούς, διορίσας διοικοῦσαν ᾿Επιτροπήν καθώς καί τήν Μάκρην ὅπου 
ἐπίσης διώρισε ἐπιτροπήν ἀπό τούς ἰατρούς Β. Σαράφην καί Β. Μουσαῖον καί ἀπό τούς δικηγόρους 
Χ. Γιάννη Κωνσταντινίδην καί Γεώρ. Λαζαρίδην καί διαγγελεῖς μεταξύ Λεβησίου-Μάκρης τούς δι-
δασκάλους Σάβ. Πασχαλίδην, Πέτ. Παπαθεοφάνους, Αὐγ. Πανηγύρην καί Δημ. Παπαντωνίου. Τῶν 
διαγγελέων ὁ ρόλος ἦτο σοβαρός καί λίαν ριψοκίνδυνος καί μάλιστα ἐν καιρῷ νυκτός, ἀλλ’ ἡ φλόγα 
τῆς πατρίδος ὡς φωτεινόν ἄστρον τούς ὁδήγει εἰς τόν δρόμον τοῦ καθήκοντος καί τῆς τιμῆς.

118 Ερβαρτιανό σύστημα. Από τον ιδρυτή της παιδαγωγικής ως ακαδημαϊκή αγωγή Johann Friedrich Herbart 
(1776-1841), Γερμανό φιλόσοφο και ιδρυτή.
119 Νεοκλής Καζάζης (1849-1936). Έλληνας καθηγητής και συγγραφέας. Ίδρυσε την εταιρεία «Ελληνισμός» το 
1862 με σκοπό την διάδοση των ελληνικών εθνικών ιδεών. 
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Στατιστική Διδασκάλων – ᾿Επιστημόνων - Τεχνικῶν Λεβησίου-
Μάκρης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οἱ πρῶτοι Διδάσκαλοι Λεβησίου

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 Μιχαήλ Μουσαῖος 1828 1852-1896 1896
2 Παυλῖνος Ιωαννίδης 1829 18481852 1886
3 Σταμάτιος Ανδρ. Σταματιάδης 1845 1855-1870 1883
4 ᾿Αντώνιος ᾿Αλεξ. Σπανός 1845 1868-1877
5 Νεόφυτος Σακελλαρίδης 1857 1875-1893 1921

 

Διδάσκαλοι ἐκ Γυμνασίου

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 Κυριακός Αλ. Τσακκίρης 1856 1876-1877 1917
2 Γεώργιος Αλ. Τσακκίρης 1868 1891-1893
3 Νίκος Γ. Χρυσαφίνης 1870 1891-1895
4 ᾿Ιωσήφ Χαριτωνίδης 1882 1905-1907
5 Νίκος Μ. Πετρᾶς 1872 1892-1895
6 Γεώργιος Ν. Τζιλάβης 1882 1905-1907
7 ᾿Ιωάννης Α. Κοφτερός 1897 1913-1920
8 ᾿Αντώνιος Χαρ. ᾿Αντωνιάδης 1896 1913-1916
9 Βασίλειος᾿ Ιακ. Παπαβασιλείου 1887 1916-1922
10 ᾿Αλέξανδρος Ν. Σπανός 1872
11 ᾿Αλέξανδρος Κ. Τσακκίρης 1882 1899-1900
12 Παρασκευάς ᾿Ελευθερίου 1884 1905-1911

Διδάσκαλοι ἐκ Διδασκαλείου

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου

1
Γεώργιος Ε. Τσακκίρης 

Παπᾶ-Γρηγόρης
1860 1887-1901 1911

2
Κριεζῆς Αγ. Καλαφάτης

Παπᾶ-Διονύσιος
1810 1889-1901 1939

3 Χριστόδουλος Κ. Παπαδουλῆς 1875 1898-1905 1937
4 Σταμάτιος Πετρίδης 1877 1900-1904 1938
5 Αὐγερινός Πανηγύρης 1885 1903-1904
6 Σάββας Πασχαλίδης 1887 1904 1953
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7 Γεώργιος Εὐρυγένους 1883 1905-1915
8 Πέτρος Παπαθεοφάνους 1883 1905-1921 1922
9 Δημήτριος Παπαντωνίου 1885 1906- 1941
10 Χριστόδουλος Χατζῆς 1890 1909 1952

11 Χριστόδουλος Θεοδ. 
Παπαβασίλης; 1881 1909 1951

12 ᾿Αναστάσιος Παπαδημητρίου 1887 1914-1920
13 Κώστας Αθ. Γεωργᾶς 1908 1926
14 Κώστας Μιχ. ᾿Ιακώβου 1896 1915; 1915
15 Μιχαήλ Φιλ. Πανηγύρης 1896 1915 1954
16 ᾿Ιωάννης Ελευθερίου 1896 1915 1945
17 Γρηγόριος Σραματουλᾶς 1893 1915 1950
18 Μικές Κυρ. ᾿Αλυκάρης 1895 1915
19 Πέτρος Χατζηπέτρου 1898 1918

20
᾿Αντώνιος Νικολάου

᾿Ελευθερία Νικολάου

1910

1914
1932

21 Ἰωάννης Ν. Πετρᾶς 1912 1931
22 Δέσποινα Μ. Κατσαρώνη 1906 1916
23 Εἰρήνη Χριστοδούλου 1910 1929;
24 Καλλιόπη Παρ. ᾿Ελευθερίου 1916 1935;

Διδάσκαλοι Μετέωροι
1 Χριστόδουλος Χατζῆς 1820
2 Μιχαήλ Φιλ. Πανηγύρης 1896

Διδάσκαλοι ἐκ Παιδαγωγικῆς ᾿Ακαδημίας

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Δημήτριος Παπαβασιλείου
2 Μαρία Κων. ᾿Ιακώβου 1930- 1951
3 Μαργέττα Χρ. Παπαδουλῆ 1918- 1938
4 Μαρία Αντ. Πατάκα 1932- 1951
5 ᾿Ελευθερία Νικολάου 1903- 1930

Δικηγόροι

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 Μιχαήλ Κατσαρώνας 1850 1876 1946
2 ᾿Αδαμάντιος ᾿Αποστολίδης 1855 1877 1897
3 Παῦλος Ανδ. Σταματιάδης 1850 1892 1903
4 ᾿Αντώνιος Δ. ᾿Αναγνωστόπουλος 1857 1885 1936
5 Χατζηγιάννης Κωνσταντινίδης 1860 1887 1937
6 Γεώργιος  Ανδ. Λαζαρίδης 1865 1890 1917
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7 Λάζαρος Ανδ. Σταματιάδης 1866 1890 1916
8 ᾿Ανδρέας Σταμ. Σταματιάδης 1880 1904 1925
9 Γεώργιος Λαζ. Σταματιάδης 1898 1922
10 ᾿Ανδρέας Παυλ. Ιωαννίδης 1870 1892 1939
11 Νίκος Γ. Χρυσαφίνης 1873 1887
12 Γεώργιος Ν. Χρυσαφίνης 1901 1926
13 Γεώργιος Ν. Τζιλάβης 1881 1910 1938
14 Παναγιώτης Μ. Κατσαρώνας 1884 1909 1918
15 Κίμων Μ. Κατσαρώνας 1889 1914
16 Διογένης Ι. Λουϊζίδης 1884 1923 1925
17 Μιχαήλ Αδ. ᾿Αποστολίδης 1893 1918
18 Χουρμουζιάδης 1912 1935
19 Νίκος Κωνσταντινίδης Χλωρός 1896 1923
20  Βαρβάρα Ι. Κωνσταντινίδου 1912 1935
21 Σεμίρα Γ. Τζιλάβη 1920 1946
22 Βασίλειος Εμ. Κρεμμυδᾶς 1889 1912 1912
23 ᾿Αντώνιος Γ. Τζιζῆς 1902 1929
24 Βασίλειος Γρ. Τσακίρης 1904 1928 1944
25 Βύρων Γ. Τσακκίρης 1908 1940
26 ᾿Εμμεῆς
27 Γεώργιος Ιωσ. Χαριτωνίδης 1914 1938
28 ᾿Ιωάννης Ν. Σπανός 1915 1938
29 Κυριακός Αλ. Τσακκίρης 1914 1937
30 ᾿Ιωάννης Αρ. Μαρατσίνος 1902 1935
31 Σάββας Ι. Παπαπολίτης 1910 1932
32  Νίκος Ι. Παπαπολίτης 1914 1933
33 Βασίλειος Ι. ῾Αγιορείτης 1914 1937
34 Γεώργιος Κυρ. Κρεμμυδᾶς 1919 1941
35 Βασίλειος Ανδ. Λαζαρίδης 1916 1941
36 Χαράλαμπος ᾿Αλεξόπουλος 1899 1936

37 Χριστόδουλος Θεοφ. 
Παπαδουλῆς 1926 1950

38 Χαράλαμπος Αν. Αὐγερινός 1924 1950
39 Σταμάτ. Γρ. Σταματουλᾶς 1920 1947
40 Περικλής Β. Βασιλειάδης 1910 1936
41 Γεώργιος Σωτ. Λουιζίδης 1915 1944
42 Μιχαήλ Πλάτ. Μουσαίου 1915 1941
43 ᾿Αντώνιος Ι. Πετρόγλου 1923 1947
44 Δέσποινα Ι. Πετρόγλου 1928 1952

Διοικητικοί
1 Μιχαήλ Κατσαρώνας
2 Μιχαήλ ᾿Αποστολίδης
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Δικαστικοί
1 Δημήτριος Παπαβασιλείου
2 Μαρία Κων. ᾿Ιακώβου
3 Μαργέττα Χρ. Παπαδουλῆ
4 Μαρία Αντ. Πατάκα
5 ᾿Ελευθερία Νικολάου

᾿Αρσακειάδες

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 ᾿Ασπασία Ανδ. Σταματιάδου 1852 1872 1913
2 Δέσποινα Μ. Μουσαίου 1857 1934
3 Μαρία Παλ. ᾿Ιωανννίδου 1866 1920
4 Εἰρήνη Απ. Βασιλειάδου 1861 1908
5 Καλλιόπη Σ. Παυλίδου 1861 1920
6 Μαρία Ζαμπάκη 1824 1892
7 ᾿Ελισάβετ Γ. Λαμέρα 1881 1896
8 Δέσποινα Παπαθανασίου 1887 1907
9 Μαρία Εὐρυγένους 1889 1907
10 Μαρία Γ. Τσακκίρη 1924
11 Βαρβάρα Γ. Τσακκίρη 1900 1931
12 Δέσποινα Αλ. Σπανού 1910 1930
13 Φανή Αλ. Δελαγραμμάτικα 1915 1934

Παρθεναγωγεῖον Χίλ

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 Δέσποινα Κωνσταντινίδη 1866 1887;
2 Κατίνα Παυλίδου 1878 1896;
3 Κατίνα Λουϊζίδου 1869 1890
4 Μαρία Θ. Παπαδουλῆ 1873 1892
5 Χρυσάνθη Γ. Παπαδουλῆ 1886 1901
6 Δέσποινα Γ. Παπαδουλῆ 1888 1903
7 Καλιρρόη Γ. Παπαδουλῆ 1891 1916
8 Κ. Λαμέρα 1907 1925
9 Μαρία Παυλ. Λουϊζίδου 1914 1931

Ζαππειάδες

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Φανή Κ. Γεωργαλλίδου 1874 1891
2 Ζαμβίκη Κωνσταντίνου 1874 1892
3 Δέσποινα Β. Γεωργαλλίδου 1884 1982
4 Δέσποινα Λ. ᾿Ηλιοῦ 1885 1902
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5 Δέσποινα ᾿Αντ. ᾿Ηλιοῦ 1893 1907
6 Χρύσα Λουΐζου ᾿Ηλιοῦ 1887 1904
7 Κλειώ Λ. ᾿Ηλιοῦ 1893 1907
8 Ειρήνη Κωνσταντίνου 1899 1917

Κεντρικού Παρθεναγωγείου και ῾Ομηρείου

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Ειρήνη Μουσαίου 1866 1884
2 Δέσποινα Ι. Λουϊζίδου 1871 1889
3 Βαρβάρα Παπαθανασίου 1871 1920
4 Χρυσάνθη Π. Σταματιάδου 1880 1898
5 Χρυσάνθη Κ. Σταματιάδου 1887 1902
6 Μαρία Γ. Λαζαρίδου 1895 1911
7 Αντιγόνη Γ. Λαζαρίδου 1898 1913
8 Χρυσάνθη Ι. Γεωργαλλίδου 1900 1917
9 Βρβάρα Βασ. Μουσαίου 1896 1918
10 Βαρβάρα Πλ. Μουσαίου 1902

᾿Απόφοιτοι Γαλλικῶν Σχολῶν

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Μαρία Ζαμπάκη 1974 1893
2 Βασίλειος Εμ. Θεοδοσιάδης 1875 1891
3 Χαράλαμπος  ᾿Αλεξόπουλος 1902 1916
4 ᾿Αντώνιος Εμ. ᾿Αντωνιάδης 1900 1918
5 Χρυσούλα Νικ. Παυλίδου 1898 1918
6 ᾿Ιωάννης Κ. Σαράφη
7 Μιχαήλ Ν. Πανάγος 1893 1919
8 Σάββας Μ. Πανάγος 1895 1919
9 Μαρατσίνος 1896 1919
10 Μαρία Γ. Τζιζῆ 1904 1926
11 Δέσποινα Γ. Τζιζῆ 1913 1930
12 Χρυσούλα Χατζηαντωνίου 1903 1920
13 ᾿Αναστασία Αν. Πατάκα 1935 1957
14 Μιχαήλ Π. ᾿Αντωνιάδης 1915 1938
15 Σοφία Αλ. Σπανοῦ 1916 1931
16 ᾿Αντιγόνη Ι. Γεωργαλλίδου 1918 1928

Γλωσσομαθεῖς

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 ᾿Αλκιβιάδης Σαράφης 1879
2 ᾿Ανδρέας Ιωαννίδης 1870
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3 ᾿Αντώνιος Γ. Τζιζής 1902
4 Σάββας Ι. Παπαπολίτης 1908
5 Νίκος Ι. Παπαπολίτης 1910
6 Βασίλειος Γ. Τσακκίρης 1902
7 Σάββας Εμ. Παυλίδης 1875
8 Βασίλειος Γ. Πάνου 1895
9 ᾿Εμμανουήλ Κ. Κρεμμυδάς 1900
10 ᾿Εμμανουήλ Παυλίδης 1902
11 Εὐθαλία Ανδ. Ιωαννίδου 1904
12 Βασίλειος Εμ. Παυλίδης 1886
13 Συμεών Κ. Γεωργαλλίδης 1880
14 ᾿Ιωάννης Αλ. Δελαγραμμάτικας 1898
15 Σταμάτιος Αλ. Δελαγραμμάτικας 1901
16 Νινίkα Β. Βασιλειάδου 1913
17 Καλλιόπη Β. Μουσαίου 1908
18 Πλάτων Β. Μουσαῖος 1913
19 ᾿Αντώνιος Ν. Παυλίδης 1899 1918
20 ῾Ελένη Ι. Λουϊζίδου 1835 1950

Απόφοιτοι Γαλλικῆς ᾿Ακαδημίας

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Βασίλειος Γρ. Τσακκίρης 1914;
2 Βαρβάρα Γ. Τσακκίρη 1902 1919
3 Θέμις Σάβ. Πασχαλίδου 1920 1942
4 Δέσποινα Αλ. Σπανού 1914 1931

᾿Αγγλομαθεῖς

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Δέσποινα Λουΐζου ᾿Ηλιοῦ 1885 1902
2 Χρύσω Λ. ᾿Ηλιοῦ 1888 1904
3 Κλειώ Λ. ᾿Ηλιοῦ 1892 1907
4 Μαρία Μ. ᾿Ηλιοῦ 1894 1916
5 Ηλίας Μ. ᾿Ηλιοῦ 1897 1918
6 Σταμάτιος Δελαγραμμάτικας 1901 1915
7 ᾿Ιωάννης Δελαγραμμάτικας 1903 1916
8 Βασίλειος Γιαμάνης 1900 1920
9 ᾿Ιωάννης ᾿Ηλιάδης 1899 1918
10 ᾿Απόστολος Βασιλειάδης 1894 1912
11 Περικλής Βασιλειάδης 1911 1928
12 Σάββας Απ. Βασιλειάδης 1903 1912
13 Εἰρήνη Κωνσταντίνου 1899
14 Χαραλ. ᾿Αλεξόπουλος 1901
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᾿Ιδαδιέ (İdadiye)

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Γεώργιος Ν. Τζιλάβης 1878 1908
2 ᾿Ανδρέας Π. Σταματιάδης 1877 1907
3 Πάνος Μ. Κατσαρώνης 1881 1910
4 Μιχαήλ Κ. Τσακίρης 1875 1898
5 Βασίλειος Σάβ. Παυλίδης 1897 1918

᾿Αμερικανικόν Βηρυττοῦ

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 ᾿Αλκιβιάδης Η. Σαράφης 1878 1908
2 Κυριακός Αν. Σαράφης 1877 1907
3 Γεώργιος Α. Σαράφης 1881 1910
4 Σάββας Εμ. Παυλίδης 1875 1898

Μεσαίαν ᾿Εμπορική

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Καλλιόπη Β. Μουσαίου 1907 1924
2 Πλάτων Β. Μουσαῖος 1912 1930
3 Μιχαήλ Β. Σαράφης 1903 1914
4 Χρυσούλα Γ. Τζιζῆ 1910 1919
5 ᾿Αντιγόνη Ι. Γεωργαλλίδου 1915 1932
6 ᾿Εμμανουήλ Κων. Κρεμμυδᾶ 1916 1941
7 ᾿Ιορδάνης Σ. Γεωργᾶς 1916 1941
8 ᾿Ιωάννης Στ. Ζάππας 1900 1919
9 Γαρύφαλλος ᾿Αργ. Γαρυφ. 1878 1918
10 Μιχαήλ Αγ. Παρασκευᾶς 1897 1920
11 Παῦλος Χρ. Παπαδουλῆς 1903 1925
12 ᾿Ιωάννης Γαβριηλίδης 1902 1923
13 Εἰρήνη Δ. Παπαντωνίου 1915 1933
14 Παῦλος Ι. Παρασόγλου 1924 1941
15 Σάββας Β. Παυλίδης
16 Μαρίκα Κυρ. Σαράφη 1916 1934
17 Βασίλειος Γ. Καραγιάννης 1900 1920
18 Παναγιώτης Γ. Καραγιάννης 1902 1920
19 Κώστας Αντ Ζοσεινός 1912 1930

᾿Ανωτάτης ᾿Εμπορικῆς

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Βασίλειος Εμ. Παυλίδης 1886 1906
2 ᾿Αντώνιος Δ. Παπαντωνίου 1917 1939
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3 Γεώργιος Β. Καραγιάννης 1932 1950

᾿Εμπορικῶν Οἰκονομικῶν

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Βύρων Γ. Τσακκίρης 1910 1936
2 Φίλιππος Αυγ. Πανηγύρης 1920 1997

Βιομηχανικῆς

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Βασίλειος Κυρ. Χατζηβασιλείου 1908 1933

Παντείου

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Μιχαήλ Χατζηκωνσταντῆς 1902 1935
2 Μιχαήλ Π. ᾿Αντωνιάδης 1915 1941
3 Θέμις Σάβ. Πασχαλίδη 1920 1942
4 Πέτρος Κυρ. Πετρίδης 1918 1943
5 ᾿Αφροδίτη Μ. Χατζηκωσταντῆ 1938 1958

Μηχανικῶν Τεχνικῶν Σχολῶν

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Στέλιος Εμ. Θεοδοσιάδης 1882 1903
2 Μιχαήλ Βασ. Παπαγιάννη 1910 1934
3 ᾿Αγαπητός Μ. Παρασκευᾶς 1928 1958
4 ᾿Ιωάννης Στ. Τζιζής 1920 19;4

Πολυτεχνείου

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Θρασύβουλος Φιλιππούσης 1867 1898
2 Θεοφάνης Κ. Παπαδουλῆς 1914 197;;
3 Ελευθέριος Παρ. ᾿Ελευθερίου 1915 1938
4 Λουϊζος ᾿Ιωάννου 1925 1951
5 Μιχαήλ Επ. Βασιλειάδης 1910 1934
6 Γεώργιος Εμ. Πολυζωίδης 1918 1941
7 Μιχαήλ Αν. Χατζησταματίου 1926 1942
8 Κίμων Μ. Πανηγύρης 1924 1958
9 Γεώργιος Β. Πίνου 1934 1957
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Χημικοί

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Βασίλειος Παπαγιάννης 1915 1941

2 Θεόδωρος Χρ. Παπαδουλῆς (μεταλλειολόγος-
χημικός) 1932 1954

3 Γεώργιος Πάνου 1934 1958
4 Βασίλ. Πάνου 1898 1918

Φαρμακοποιοί

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 ᾿Ιωάννης Βαϊρακτάρης 1859 1890
2 ᾿Αθανάσιος Παπαθανασίου 1884 1907
3 ᾿Ιωάννης, Στ. ᾿Ιωαννίδης 1888 1907
4 Παυλῖνος ῾Αγγειάδης 1891 1916
5 ᾿Εμμανουήλ Γρ. Τσακκίρης 1890 1918
6 Πελοπίδας Γρ. Τσακκίρης 1900 1925
7 Αδαμάντιος Χουρμουζιάδης 1912 1937
8 ᾿Αθανάσιος Παπαθανασίου 1926 1954
9 ᾿Ιωάννης Στ. Ζάππας (φαρμακέμπορος) 1898 1937

Γεωπόνοι

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Παῦλος Χαρ. Παυλίδης 1876 1896
2 Βασίλειος Πάνου 1898 1923

Πλοίαρχοι

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Γεώργιος Αλ. Τσακκίρης 1916 1936
2 Θεοφάνης Αν. Παπαδουλῆς 1914 1938
3 Βασίλειος ᾿Ιακώβου 1920 1948
4 Γεώργιος ᾿Ιακώβου 1923 1950

᾿Αξιωματικοί

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης

1 Νίκος Αν. Νικολάου, Συν/ρχης 1906
2 Βασίλ. Αν. Χατζηβασιλείου, Συν/χης 1914
3 ᾿Ιάκωβος Ι. Παπαβασιλείου, Αντ/ης 1914
4 Νίκος Εμ. ᾿Αντωνιάδης, λοχαγός 1911
5 Δημήτριος Κων. Κούβας, λοχαγός 1911
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6 Αντώνιος Μ. Χατζησταματίου, Συν/χης 1895
7 Πάνος Δημητριάδης, Συντ/χης 1896
8 Αγαπητός Ν. Κομήτης, Ταγ/ης 1902
9 Βαλσάμης ᾿Ιακώβου, Υ/λοχαγός 1898
10 Κώστας Δ. Πανηγύρης, Ταγ/ης 1901

᾿Οδοντίατροι

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 Σταῦρος Κουτουπίδης 1854 1878
2 ᾿Ανδρέας Στ. Κουτουπίδης 1883 1905
3 Γεώργιος Στ. Κουτουπίδης 1886 1907
4 ᾿Ιωάννης Π.Λουϊζίδης 1887 1911
5 Παναγιώτης Ι. Λουϊζίδης 1915 1939
6 Βασίλειος Γ. Καραβασίλης 1891 1917
7 Χρυσούλα Αν. Νικολάου 1910 1936
8 ῾Ελένη Δ. Καλαφάτη 1907 1928
9 ῎Άγγελος Δ. Καλαφάτης 1897 1916
10 ᾿Ιωάννης Αν. Κοφτερός 1896 1919
11 Πανδῶρα Ιωσ. Χαριτωνίδου 1918 1940
12 Δέσποινα Κυρ. Κρεμμυδᾶ 1914 1932
13 ᾿Ιάκωβος Ι. Λουϊζίδης 1916 1940
14 ᾿Ιωάννης Π. Κουφουλούκας 1915 1935
15 Δέσποινα ᾿Ιακώβου
16 Χρυσούλα Χαρ. Πετρᾶ 1920 1946
17 ᾿Ιωάννης Γ. Λουϊζίδης 1925 1953
18 Γ. Πολίτου 1899 1921
19 ᾿Ανθούλα Αντ. Σπανοῦ 1926 1953
20 Σαρίτσα Ι. Λουϊζίδου 1908 1931

᾿Ιατροί

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 Βασίλειος Κυρ. Σαράφης 1847 1874
2 Σταῦρος ᾿Ιωαννίδης 1850 1889
3 Βασίλειος Ι. Σαράφης 1854 1881 1914
4 ᾿Ανδρέας Σιτόπουλος 1859 1886
5 Βασίλειος Μ. Μουσαῖος 1866 1889
6 Μιχαήλ ᾿Ηλιοῦ 1867 1889
7 Παῦλος Εμ. Παυλίδης 1863 1891
8 Κωνσταντῖνος Γ. Λαμέρας 1868 1889
9 Κωνσταντῖνος Ιακώβου 1868 1889
10 Κωνσταντῖνος Γαρυφάλλου 1862 1888
11 Χριστόδουλος Κωνσταντίνου 1870 1832
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12 Χριστόδουλος Θεοφ. 
Παπαδουλῆς 1871 1892

13 Νίκος Αντ. Παυλίδης 1872 1891
14 ᾿Ανδρέας Χαρλ. Παυλίδης 1882 1903
15 ᾿Αλέξανδρος Ν. Σπανός 1878 1903
16 ᾿Αλέξανδρος Κυρ. Τσακκίρης 1882 1904
17 Κωνσταν. Θεοφ. Παπαδουλῆς 1881 1911
18 Σάββας Χαραλ. Αὐγερινός 1887 1912
19 Σωκράτης Ι. Λουϊζίδης 1880 1909
20 Παῦλος Ι. Λουϊζίδης 1882 1913 1956
21 Μιχαήλ Βας. Σαράφης 1889 1912
22 Αὔρα Λαζ. Σταματιάδου 1896 1920
23 Γρηγόρης Γ. Τσακκίρης 1893 1926
24 ᾿Αλέξαδρος Γ. Τσακκίρης 1892 1926
25 Νίκος Βασ. Τσίλερ 1897 1920
26 Γεώργιος Κ. Λαμέρας 1902 1926
27 ᾿Ιωάννης Κ. Λαμέρας 1907 1920
28 ᾿Ανδρέας Γ. Λαζαρίδης 1898 1921
29 Μιχαήλ Παύλου Σιτές 1901 1923
30 Νίκος Β. Καραβασίλης 1807 1919
31 Μαρία Σωτ. Λουϊζίδου 1907 1930
32 Μιχαήλ Σωτ. Λουϊζίδου 1909 1940
33 ᾿Αρίστανδρος Δ. Καλαφάτης 1902 1926
34 Δημήτριος Μ. Χατζηαντωνίου

᾿Επιστήμονες Μαῖες

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία

1 ᾿Ασπασία Κουτουπίδου 1900
2 ᾿Ιωάννα Ο. Φιλιππούση 1889 1910
3 Αὔρα Σωτ. Λουϊζίδου 1911 1919

Θεολόγοι

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 ᾿Ιωακείμ Φορόπουλος 1859 1883 1909
2 ᾿Αντώνιος Νικολάου 1867 1895 1935
3 ᾿Ιωακείμ Αγγ. Καλαφάτη 1884 1905 1912
4 ᾿Αντώνιος Ανδ. Λαζαρίδης 1908 1924
5 Κόκκινος 1911 1940
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Μαθηματικοί

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 Κώνστας Κωνσταντίνου 1858 1886 1936
2 Χρυσούλα Χρ. Χατζῆ 1918 1941
3 ᾿Εμμανουήλ Β. Εὐρυγένους 1917 1940
4 ᾿Ανδρέας Κυρ. Σαράφης 1914 1938
5 Κλέαρχος Χρ. Παπαδουλῆς 1909

Φιλόλογοι

Ὅνομα ῾Ημερομηνία 
γέννησης ῾Υπηρεσία ῾Ημερομηνία 

θανάτου
1 ᾿Αντώνιος Αλ. Σπανός 1874 1870 1875
2 Κώνστας Κωνσταντίνου 1858 1905 1936
3 Λουΐζος ᾿Ηλιοῦ 1857
4 Γεώργιος Αλ. Τσακκίρης 1868 1893 1834
5 Νίκος Γ. Χρυσαφίνης 1874 1897
6 Χαρίτων Χ. Χαριτωνίδης 1878 1900 1954
7 ᾿Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδης 1873 1909 1951
8 Ἄννα ᾿Ιωσήφ Χαριτωνίδου 1920 1943
9 Σεραφείμ Ιωσ. Χαριτωνίδης 1925 1947
10 Παρασκευᾶς ᾿Ελευθερίου 1883 1923 1951
11 Σοφία Π. ᾿Ελευθερίου
12 Βασίλειος Εὐρυγένους 1892- 1923 1948
13 Νίκος Νεοφ. Σακκελαρίδης 1888 1923
14 ᾿Ανδρέας Ανδ. Λαζαρίδης 1908 1933
15 Λουΐζος Λουϊζΐδης 1911 1934
16 Εμμανουήλ Παυλίδης 1918 1934 1943
17 Σάββας Αντ. Αυγερινοῦ 1930 1953
18 Κλειώ Εμ. Πολυζωΐδου 1916 1931
19 Αἰμ.Κοκκίνου 1920 1944
20 Μαρία Μποτάκου 1933 1956
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ - ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ - ΔΩΡΗΤΑΙ  
ΛΕΒΗΣΙΟΥ - ΜΑΚΡΗΣ

῾Η εὐεργεσία λεβησιανή ἀρετή

Τά εὐοσμότερα ἄνθη τῆς Χριστιανικῆς ἠθικῆς, ἡ ἀγαθοεργία καί εὐεργεσία, ἐκδηλώσεις λαοῦ 
πνευματικωτέρου, ἐκαλλιεργήθησαν προσηκόντως εἰς τό θερμοκήπιον, τό Σχολεῖον. ῾Η θερ-
μουργός ψυχή τόσων ἐμπνευσμένων διδασκάλων ἐθέρμαινε τάς ψυχάς τῶν πολιτῶν μέ τό φῶς 
τοῦ Εὐαγγελίου καί καθωδήγει αὐτάς εἰς εὐγενεῖς ἐκδηλώσεις. ̔ Η ἀληθής παιδεία, πού ἐδίδετο εἰς 
τά σχολεῖα, δέν ἤργησε νά ἀνθήση καί καρποφορήση. Δέν ἤργησεν ὁ Χριστιανικός πολιτισμός, 
πού τόσον δεξιῶς καί ὑποδειγματικῶς ἐκαλλιεργεῖτο ἀπό τούς πρώτους διδασκάλους καί τήν ̓ Εκ-
κλησίαν, ν’ἀποδώση τούς εὐχύμους καί γλυκεῖς καρπούς του. Διά τοῦτο βλέπομεν τούς πολίτας 
ὅλους εἰς πᾶσαν ἀγαθοεργόν κίνησιν τοῦ τόπου, νά προσφέρουν ὁλοπρόθυμα. Βλέπομεν τούς 
Λεβησανομακρηνούς νά καταβάλλουν οἱ πλούσιοι τό τάλαντόν των, οἱ πτωχοί τόν ὀβολόν των, 
διά νά ἰδρύσουν τούς πρώτους ναούς καί τά σχολεῖα. Διά κοινοτικά κτίρια κοινή ἐργασία καί εἰ-
σφοραί. ῾Ο καθένας θέτει τό λιθάριον, διά νά ἀνακύψουν κτίρια, πού θά στεγάσουν ὅλους. Εἰς τό 
κτίσιμον τῶν Διδακτηρίων καί ναῶν ἔδωκαν ἐξετάσεις ὅλοι καί οὐδείς ἐδείχθη καθυστερημένος, 
διότι ὅλοι προσέφερον σύν γυναιξί καί τέκνοις ἐργασίαν καί χρῆμα. ᾿Αλλά καί εἰς ἄλλα ἔργα κοι-
νῆς ὠφελείας δέν ἔμειναν καθυστερημένοι οἱ Λεβησιανοί. Διήνοιξαν δρόμους, κατέβασαν νερά, 
ἤνοιξαν πηγάδια, ἐμισθοδότουν εἰς τά πρῶτα χρόνια οἱ πλούσιοι ἰατρούς, διά νά ἐπισκέπτωνται 
δωρεάν τούς ἀπόρους, ἰσοπέδωσαν μέρη, κατεσκεύασαν γεφύρας καί τόσα ἄλλα, ὀφειλόμενα εἰς 
κοινήν καί ὀμαδική συνεργασίαν καί προσπάθειαν.

Σύν τῷ χρόνῳ όμως ἤρχισε νά ὡριμάζῃ καί ἡ ἰδέα τῆς εὐεργεσίας τοῦ ἀτόμου ὑπέρ τοῦ συνό-
λου. Ήρχισαν νά ἀναφαίνωνται εἰς τό Λεβήσι οἱ προνομιοῦχοι τῆς καλωσύνης καί εὐεργεσίας, οἱ 
ὁποῖοι διέθεσαν τόν ὑλικόν πλοῦτον μέ τόν ἠθικόν τοιοῦτον τῆς ψυχῆς των, διά νά ἐξυπηρετή-
σουν τό κοινόν καλόν, τούς συνανθρώπους των. Οὖτοι ἀποτελοῦν τά ὑψηλά πλατάνια πλησίον 
ἀναβλυζούσης δροσεράς κρουσταλλένιας πηγῆς, τά ὁποία δροσίζουν τούς διψασμένους καί σκιά-
ζουν τούς οδοιπόρους τῆς σκληρᾶς ζωῆς. Εἶναι αἱ ὑψηλαί κορυφαί τῶν ὁρέων, πού πρῶται αὐταί 
δέχονται τάς χρυσάς ἀκτίνας τοῦ θερμογόνου ἡλίου καί ἡ ἀνταύγειά των φωτίζει καί θερμαίνει τά 
δενδρύλλια τῶν κοιλάδων. ῾Ο ἥλιος ἐσκόρπισε φιλομειδῶς εἰς τούς οἴκους ὠρισμένων προνομι-
ούχων τάς ακτίνας τῆς χαρᾶς, τοῦ πλουτισμοῦ καί αὐτοί δέν ἠρνήθησαν τήν λάμψιν τοῦ χρυσίου 
των εἰς τούς ἐνδεεῖς καί ἀπόρους. Χάρις εἰς αὐτούς αἱ δύο πόλεις ἐξωραΐζοντο καί εὐρίσκοντο εἰς 
διαρκή ἐξέλιξιν καί πρόοδον.
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Μεγάλοι Εὐεργέται

1. Κωνσταντῖνος Τουραπῆς, πρῶτος εὐεργέτης Λεβησίου 1820-1871.

Δένδρα σκιάζονται μέ τήν ἀμφιλαφή σκιάν των καί φωτοβόλους πηγάς καλωσύνης καί γεν-
ναιοδωρίας, ἀντανακλώσας γύρω των γλυκείας ἀκτίνας τῆς φωτεινῆς ψυχῆς των, ἔχει νά δείξη 
καί το Λεβήσι. Πρῶτο εὐεργετικόν δενδρί εἰς τό πλούσιον κηπάρι του ἔχει νά παρουσιάση τόν 
ἀοίδιμον Κωνστ. Τουραπήν. Αὐτός ἀνεδείχθη πρῶτος εὐεργέτης τῆς πατρίδος του. Εἰς τήν γεν-
ναιοδωρίαν τοῦ Τουραπῆ ὀφείλονται τά πρῶτα ὑδραγωγεία Λεβησίου Μάκρης, πού ἐξησφάλισαν 
εἰς τάς ἀδελφάς κοινότητας ἄφθονον πηγαῖον νερό. Δαπάνη τοῦ Τουραπῆ ἀνηγέρθησαν κωδω-
νοστάσια τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν ἐν Λεβησίῳ καί ῾Αγίου Νικολάου εἰς Μάκρην 
καί ἐξόδοις αὐτοῦ ἠγοράσθησαν καί ἐτοποθετήθησαν οἱ ἠχηροί κώδωνές των. ᾿Αποθνήσκων 
ὁ μακαρίτης ἄφηνε το μεγαλύτερον μέρος τῆς περιουσίας του ὑπέρ τῆς Κοινότητος Λεβησίου, 
ἀλλ’ οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ καί τῆς συζύγου του ἐξηνέμισαν τήν περιουσίαν εἰς δικαστικούς ἀγώνας, 
οὐδέν κερδίσαντες ἀλλά καί ἐξ ἰδίων σφαλμάτων πολλά ζημιωθέντες. Τόν πρῶτον Εὐεργέτην τῆς 
πατρίδος μας εὐλαβώς μνημονεύομεν.

2. Σέργιος Πασχαλίδης (1823-1895)

Ἦτο ὁ μεγαλύτερος τῶν τριῶν υἱῶν του ἐκ Κύπρου Πασχάλη, τοῦ ὁποίου ἡ δεκατετραμελής 
πατρική οἰκογένεια διεσπάρη εἰς διαφόρους πόλεις τῆς Τουρκοκρατουμένης ἑλληνικῆς γῆς, μέλη 
δέ τινά παρέμεινον εἰς Κύπρον καί διεκρίθησαν. ῾Ο Πασχάλης ἔζησε τά παιδικά καί ἐφηβικά του 
χρόνια εἰς Προύσαν, εἰργάσθη μεταξύ τῶν μαστόρων εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τῆς ̔ Αγίας Φωτεινῆς 
εἰς Σμύρνην καί ἔκτισε εἰς Βρύουλλα τόν ναόν τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου. ᾿Επιστρέψας εἰς Σμύρ-
νην ἐνυμφεύθη τήν ἀδελφήν τοῦ Φιλικοῦ Παναγιώτου ᾿Αναγνωστοπούλου ἐξ ᾿Ανδριτσαίνης τῆς 
Πελοποννήσου καί ἐγκατεστάθη εἰς Λεβήσι τή προτροπή πατριωτῶν του, εὐρόντων ἀσφαλές 
καταφύγιον εἰς αὐτό. ᾿Εκεί ἔκτισε τοῦ ᾿Αγά τά Κονάκια, ἐπεσκεύασε τόν ναόν τῆς ῾Αγίας Άννης, 
ἔκτισε γεφύρια, καί πολλά κονάκια ἀγάδων Τούρκων εἰς Τουρκοχώρια καί κατά τήν οἰκοδομήν 
τοῦ Διοικητηρίου τῆς Ξάνθου Λυκίας ἐφονεύθη. Τό ἔργον τῆς οἰκοδομῆς δημοσίων κτιρίων συ-
νέχισεν ὁ υἱός του Σέργιος, ἄριστος τεχνίτης, ἔντιμος καί εὐσυνείδητος. Διά τοῦτο ἐτιμᾶτο καί 
ἠγαπᾶτο ὑπό πάντων καθώς καί οἱ τέσσαρες υἱοί του φιλότιμοι καί καλοκάγαθοι. ῾Ο Σέργιος 
Πασχαλίδης ἐθεωρεῖτο ὑπό πάντων ψυχή ἁγνή αληθοῦς Χριστιανοῦ, ἐν ὧ δόλος δέν ὑπῆρχε. 
Ἦτο εὐθύς, ἐλεήμων καί εὐεργετικός. ῾Υπῆρξεν ὁ μόνος ἴσως ἄνθρωπος, πού δέν εἶπεν ποτέ 
ψεῦμα. ᾿Εμίσει ὡς σιχαμερά τήν πονηρίαν, στρεψοδικίαν καί τήν κομπορρημοσύνη. ᾿Εβοήθει 
ὁλοπρόθυμος καί ἄνευ ἀμοιβῆς τούς ὑφισταμένους κατάγματα, ἐξαρθρώσεις. ᾿Ησθάνετο ἀνέκ-
φραστον χαράν, ὅταν ἠξιώνετο νά κάμη τό καλό. Ἦτο φύσις ρέπουσα πρός τήν εὐεργεσίαν. Ἦτο 
τόσον καλός, πού εἰς τήν χριστιανική ψυχήν του δέν ἐβλάστησε ποτέ τό μῖσος καί ἡ ἐκδίκησις. 
Διά τοῦτο ὁ ἄκακος Μπάρμπα Σέργης καί τόν φονέα τοῦ υἱοῦ του Πασχάλη δέν ἐδίωξε δικαστι-
κῶς, συνεχώρησε χριστιανικώτατα καί ἔσωσε μάλιστα αὐτόν από βέβαιον θάνατον, ἐμπεσόντα 
εἰς χείρας ληστῶν, σεβασθέντων τήν παράκλησιν τοῦ ἀνεξικάκου γέροντος. ῾Η στάσις αὔτη τοῦ 
Σέργη Πασχαλίδη ἐνθυμίζει τήν παρομοίαν στάσιν τοῦ Λαζάρου Κουντουριώτου πρός τόν φονέα 
τοῦ πατρός του, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δέν ἐτιμώρησεν ἀλλά συνεχώρησε καί συνετήρει τόν φονέα 
δυστυχήσαντα κατά τά γηρατεία του. ῾Η θλίψις διά τόν φόνον τοῦ υἱοῦ του Πασχάλη ἔδωκεν εἰς 
τόν πολυπικραμμένον πατέρα τήν ψυχικήν δύναμιν νά προβῆ εἰς ἀξιοζήλευτον καί ἐπαινετήν 
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χειρονομίαν – νά κτίσῃ ὁ Σέργης Πασχαλίδης μέ τά τρία ὑπολειφθέντα παιδιά του εὐμεγέθη ναόν 
εἰς τό κέντρον τῆς πεδινῆς πόλεως Λεβησίου ἐπ’ ὁνόματι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί 
πρός μνήμην τοῦ ἀδικοσκοτωμένου υἱοῦ του Πασχάλη. ῾Ο ναός οὖτος ὑπό τό ὅνομα «῾Η ῾Αγιά 
Σωτήρα» ἐδωρήθη εἰς τήν Κοινότητα, ἐλειτουργεῖτο τούς θερινούς μῆνας καί ἐκκλησιάζοντο καί 
οἱ Μακρηνοί πού παραθέριζαν εἰς Λεβήσι. ῾Η αὐλή τῆς ἐκκλησίας, πλακόστρωτος καί περιβαλ-
λομένη ὑπό δένδρων εὐσκίων και τσικκουδιῶν, ἐχρησιμοποιεῖτο ἐπί πολλά ἔτη καί ὡς ὑπαίθριον 
σχολεῖον κατά τό θέρος. ῾Η εὐσέβεια τοῦ Μ. Ευεργέτου δέν περιωρίσθη εἰς τήν ἴδρυσιν τῆς 
῾Αγιάς Σωτῆρος, ἀλλ’ ἔκτισεν ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ εἰς περίοπτον θέσιν τό ναΐδριον τῆς 
῾Αγίας Παρασκευῆς. Εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἐτελοῦντο δύο μεγάλαι πανηγύρεις. ῾Η πρώτη τήν β’ 
ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ὃπου οἱ πανηγυρισταί ἐν τυμπάνοις, κυμβάλοις εὐήχους καί χοροῖς ἑώρταζον 
τήν χαρμόσυνον ἡμέραν ἀπολαύοντες τό ὁλοπράσινο τοῦ κάμπου πρός Β. καί τό γαλάζιο τῆς 
ἐκτεινομένης θαλάσσης πρός Ν. ῾Η δευτέρα πανήγυρις ἐτελεῖτο εἰς τάς 26 ᾿Ιουλίου, ἐπέτειον 
τῆς μνήμης τῆς ῾Αγίας. Λίαν πρωί οἱ φιλέορτοι Λεβησανομακρηνοί ἀνέβαινον εἰς τό ἐκκλησάκι, 
ἤκουον μέ κατάνυξιν τήν θείαν λειτουργίαν καί ριπιζόμενοι ὑπό τῆς θαλασσίας καί ἀπογείου 
αὔρας μετέβαινον τά μέν παιδιά εἰς τήν θάλασσαν διά κολύμβι, οἱ δέ λοιποί ἐπέστρεφον γεμάτοι 
χαρά εἰς τάς οἰκίας των. Πλησίον τοῦ ναΐδριου ἔκτισεν ὁ Σέργης ἀνεμόμυλον ἐκ τῶν μεγαλυτέ-
ρων τῆς περιφερείας, τόν ὁποῖον ἐδώρησε εἰς τήν Κοινότητα. Εἰς αὐτόν ἤλεθον οἱ κάτοικοι τῶν 
γειτονικῶν χωρίων, ἀπαγορευομένης τῆς νοθείας καί τῆς καταπατήσεως τῆς σειρᾶς προτεραιό-
τητος. Πλήν τῶν ἄνωθι δωρεῶν ἀνώρυξε τρία φρέατα, ὧν τό ἑν μόνον ἔφερε τό ὄνομα του «ὁ 
ληκτρός τοῦ Σέργη». ᾿Απ’ αὐτά ὑδρεύοντο οἱ τῆς πλησιοχώρου περιοχῆς κάτοικοι. Μέ τοιαύτας 
κοινωφελεῖς πράξεις, ἀνωτέρας τῶν οἰκονομικῶν του δυνατοτήτων, ἐλάμπρυνε τήν ζωήν του, 
χωρίς ποτέ νά ὑπερηφανευθῆ δι’ αὐτάς. Τοιούτους εὐγενεῖς δωρητάς ὀφείλει κάθε Λεβησανομα-
κρηνός εὐφημότατα νά μνημονεύει καί νά ἔχη ὡς ὑπόδειγμα τό ἀξιομίμητον ἔργον του. ᾿Επίσης 
ὁ Σέργιος Πασχαλίδης διά προσωπικῆς ἐργασίας τοῦ ἰδίου καί τῶν υἱῶν του κατεσκεύασε δύο με-
γάλας δεξαμενάς (σάριζας), μίαν εἰς τό κέντρον τοῦ δρόμου ἀπό Λιβησίου εἰς Μάκρην καί ἑτέραν 
ἀπό Λιβησίου εἰς Πελ-Τσεέζ. Μέλη τινά τῆς οἰκογενείας του παρέμειναν εἰς Κύπρον, τῶν ὁποίων 
πολλοί ἔκγονοι διεκρίθησαν εἰς τά γράμματα καί τίς ἐπιστῆμες ὅπως ὁ Νεοπτόλεμος Πασχαλίδης 
καί ὁ υἱός του Πασχάλης Νεοπτ. Πασχαλίδης, οἱ ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν ἐξαίρετοι δικηγόροι καί 
Γενικοί Εἰσαγγελεῖς Κύπρου.

3. Χ. Νικόλαος Λουϊζίδης (1856-1923)-Καλλιόπη Λουϊζίδου (1861-1918) 

Τά εὐγενέστερα τέκνα τῆς εὐάνδρου πατρίδος μας εἶναι ὁ Χ. Νικόλαος Λουϊζίδης καί ἡ σύ-
ζυγός του Καλλιόπη. Καί οἱ δύο ψυχαί εὐγενεῖς, καρδίαι ἀναβλύζουσαι νέκταρ τῶν λουλουδιῶν, 
πού ἐφύτευσεν καί ἐκαλλιέργησεν πνευματικός κηπουρός των, ὁ διδάσκαλος τῶν Μ. Μουσαῖος. 
Αὐτός ἦτο ὁ πνευματικός σύμβουλος, τοῦ ὁποίου αἱ προτροπαί καί ὑποδείξεις ἐπεῖχον θέσιν ἀπα-
ραβάτων ἱερῶν ἐντολῶν. ῾Ο ἀγαθός σπόρος τοῦ καλοῦ σπορέως διδασκάλου ἐριζοβόλησεν εἰς 
τάς ψυχάς τῶν καλῶν μαθητῶν Χ. Νικολάου καί Καλλιόπης καί ἀπέδωκε καρπούς εὐχύμους, πού 
ἐγεύθησαν καί ἀπήλαυσαν οἱ ἠγαπημένοι συμπολίταί των. ᾿Επροίκισεν ὁ ἀληθής Μαικῆνας τό 
Λεβήσι καί τήν Μάκρην μέ σχολικά μέγαρα, όπου εστεγάζοντο τα Λουϊζίδεια Αρρεναγωγεία και 
Παρθεναγωγεῖα τῶν δύο ἀδελφῶν πόλεων. ᾿Ανήγειρεν ἰδίαις δαπάναις τό Τουρκικόν καί ᾿Εβρα-
ϊκόν σχολεῖον Μάκρης. ᾿Επεσκεύασε τούς ὑδροσωλήνας τῶν ἐν Λεβησίω καί Μάκρη ὑδραγω-
γείων Τουραπῆ. ᾿Αποκατέστησεν ὀρφανάς, τάς ὁποίας ἐξ’ ἰδίων ἐπροίκισε. Διέθρεψε πτωχάς καί 
ἀπόρους οἰκογενείας. ᾿Εσπούδασε δι’ ὑποτροφιῶν ἀρκετούς νέους, Παρασ. Ελευθερίου, Γεωρ. 
Πολίτην, Δέσ. Παπαθανασίου, Νίκον Κωνσταντινίδην (Χλωρόν). Δέν περιώρισε τήν ἀκτινοβολί-
αν τῆς φωτεινῆς ψυχῆς εἰς τήν μικράν μόνον πατρῖδα του. Εἶχε πάντοτε υπ’ όψιν καί τήν ῾Ελλάδα 
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μας. Εἰς τό ᾿Εθνικόν μας Πανεπιστήμιον προσέφερε κατ’ ἔτος γενναῖα χορηγήματα. Εἰς τούς 
ἀπελευθερωτικούς μας ἀγῶνας, εἰς κάθε ἐθνικόν σκοπόν καί ἀγαθοεργίαν ἤνοιγε τούς ἀκενώτους 
κρουνούς τῆς πλουσίας ψυχῆς καί βαλαντίου του. Διά τοῦτο ἡ ῾Ελλάς, τιμῶσα τόν γενναιόδωρον 
ἄνδρα, ἐτίμησεν καί ἐκόσμησε τό πλούσιον στῆθος του μέ τόν χρυσοῦν σταυρόν τοῦ Σωτῆρος. 
Τό ᾿Εθνικόν μας κέντρο, τό Πατριαρχεῖον, τῷ ἔδωκε τόν τίτλον τοῦ Λογοθέτου. Τό Πατριαρχεῖον 
῾Ιεροσολύμων, τόν τίμιον σταυρόν τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἡ γενέτειρά του ὠνόμασε τό ζεῦγος 
Λουϊζίδου Μεγάλους Εὐεργέτας. ῾Η δέ Τουρκία διά τάς πολλαπλᾶς εὐεργεσίας εἰς τάς κοινότη-
τας Λεβησίου Μάκρης ἀνεξαρτήτου φυλῆς, ἐπαρασημοφόρησεν αὐτόν μέ τό ἀνώτατον παράση-
μον Μετζητιέ καί τόν ἐτιτλοφόρησε Πασᾶν. Τοιαῦτα τέκνα τιμῶσιν ἀληθῶς τήν πατρίδα. Καί ὁ 
πλούσιος μισθός τῶν εὐεργεσιῶν του θά ἦτο ἀπείρως μεγαλύτερος, ἐάν δέν ἐγίνετο ἡ Μικρασια-
τική καταστροφή. Δικαίως ὅθεν ἐτιμήθησαν ζῶντες καί θανόντες θ’ἀποτίωμεν τόν ὀφειλόμενον 
σεβασμόν εἰς τα Μεγάλα αὐτά καί ἀθάνατα τέκνα τῆς πατρίδος μας. 

4. Βασίλειος ᾿Αποσ. Βασιλειάδης (1861-1916)

᾿Ισάξιος πρός τούς ἀνωτέρω εἶναι καί ἄλλος θαλερός βλαστός τοῦ καλλικάρπου δένδρου Λε-
βησίου-Μάκρης, ὁ Βασ. Βασιλειάδης, γόνος ἀρχοντικῆς και κοινωφελοῦς δρασάσης οἰκογενείας. 
Μεγάλων προσόντων και μεγάλης ολκής έμπορος και πατριώτης. ῾Ο ἀοίδιμος Βασιλειάδης ἦτο 
ψυχή μεγάλη καί πρός τά καλά ὀργῶσα. Πνεῦμα ἐμπορικόν ρηξικέλευθον καί ἐπιχειρηματικόν. 
Καρδία κλείουσα μέσα της τήν ῾Ελλάδα καί πάλλουσα ἀπό πατριωτισμόν. Διάνοια διαυγής καί 
φωτεινή εἰς συλλήψεις καί ἐκτελέσεις κερδοφόρων ἐπιχειρήσεων. Νοῦς ὁλόφωτος μέ θέλησιν 
ἀκλόνητον καί βούλησιν ἰσχυράν. ᾿Επιβάλλουσα φυσιογνωμία διά τό μεγαλόσχημόν του, τήν 
ἀξιόλογον μόρφωσί του καί τήν μεγάλην του εὐφυΐαν καί ὀξύνοιαν. Τά ψυχικά χαρίσματά του, 
εἰς φύσιν προικισμένην με ἄφθονα προσόντα, θά καθίστων τόν Βασιλειάδην πανελληνίου φήμης 
καί ἀξίας ἄνδρα, ἄν ὁ ἀδυσώπητος Χάρων δέν τόν ἀφήρπαζε τόσον προώρως εἰς τήν ἀκμήν τῆς 
ἡλικίας καί δράσεώς του. 

῾Ο ἐκλεκτός Βασιλειάδης ἦτο πραγματικά εὐπατρίδης, καί εἰς τούς τρόπους, τά λόγια καί 
τάς πράξεις. Τοιοῦτος παρέμεινε, καί ὡς τοιοῦτος ἐσκέπτετο καί ἔδρα. ᾿Αν καί οἰκογενειάρχης, 
εὐηργέτησε πλουσιοπαρόχως τήν μικράν καί μεγάλην πατρίδα του. Καί τήν μέν μικράν, τό Λε-
βήσιον-Μάκρην, μέ ἀρκετάς χορηγίας εἰς ὑπερχιλίας λίρας καί ἄλλας δωρεάς ὑπέρ τῶν εὐαγῶν 
ἰδρυμάτων της ἐπεδαψίλευσε, πτωχά καί ἔξυπνα παιδιά ἐσπούδασε, πτωχά καί ὀρφανά κορίτσια 
ἐπροίκισε. Ὅταν δέ μετά τό 1905 ἐπεξέτεινε τόν κύκλον τῶν ἐμπορικών ἐργασιῶν του, ἐγκατε-
στάθη εἰς Σμύρνην, ἀναδείξας τόν ἐμπορικόν του οἶκον εἰς εὔρωστον καί ἐπιβλητικόν οἰκονομι-
κόν ὀργανισμόν, συναλλασσόμενον μέ μεγάλους ἐμπορικούς οἴκους τῆς Εὐρώπης καί ̓ Αμερικῆς. 
Εἰς Σμύρνη ἐπεβλήθη διά τάς πνευματικάς ἀρετάς του, ἐκλεγείς Δημογέρων καί Πρόεδρος τοῦ 
Λαϊκοῦ Κέντρου καί τῆς ᾿Εκπαιδευτικῆς ᾿Επιτροπῆς. Τό πολιτικόν του δαιμόνιον, μέ ἀρκετό δι-
πλωματικόν τάκτ τόν ἐπέβαλαν εἰς τήν Τουρκικήν διοίκησιν, ἀπό τήν ὁποίαν κατώρθωνε νά ἀπο-
σπᾶ πολλά ὑπέρ τῆς πατρίδος καί τῆς Σμύρνης. ᾿Εγνώριζε καλά τήν ψυχοσύνθεσιν τῶν Τούρκων 
καί τήν δαιδαλώδη νοοτροπίαν των καί ἤξερε πώς θά ἐνεργήση καί πού, διά νά φέρη ἀποτέλεσμα. 
Τήν δέ μεγάλην μας Πατρίδα ποικιλοτρόπως ἐβοήθησε. Τῷ 1897συνέτρεξε χρηματικῶς τόν ἀγῶ-
να, ἀλλά κατηγγέλθη εἰς τάς Τουρκικάς ἀρχάς καί δέσμιος ὡδηγήθη μέ τόν θεῖον του Βλάσιον 
Βασιλειάδην εἰς τό Στρατοδικεῖον, ὁπόθεν ἀπηλλάγη μετά πολλάς δαπάνας καί δεινά. Συνεισέφε-
ρε πάντοτε εἰς τόν ᾿Εθνικόν στόλον καί τό Πανεπιστήμιον. Διά τάς ἀφειδεῖς καί πλουσίας ἐθνικάς 
του εἰσφοράς ἡ ῾Ελληνική Κυβέρνησις τόν ἐπαρασημοφόρησε μέ τόν Σταυρόν του Σωτῆρος καί 
οἱ ἐκάστοτε Πρωθυπουργοί ἀνταπέδιδον τήν ἐπίσκεψιν τιμῆς ἕνεκεν, ὅταν ἐπισκέπτετο συχνά τό 
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κλεινόν ἄστυ. Καί ἡ μέν πατρίς τόν ἐτίμησεν ὡς ἔπρεπεν, ἡμεῖς δέ θά πλαισιώσωμεν τήν σεπτήν 
μορφήν του εἰς τάς καρδίας μας.

5. ᾿Αντώνιος Καραβασίλης (1855-1907)

Ἦτο ὁ μεγαλύτερος τῶν ἑξ υἱῶν καί πέντε θυγατέρων τῆς οἰκογενείας Καραβασίλη. ῾Η οἰκο-
γένεια αὔτη διεκρίνετο διά τήν φιλοπονίαν, ἐντιμότητα, νοικοκυρωσύνην καί ἀπήλαυνε μεγάλης 
ἐκτιμήσεως ἀπό τούς πατριώτας μας. Ὅλοι ἦσαν εὐκατάσταστοι, ἐπιδοθέντες εἰς τό ἐμπόριον, 
ἐξ’ οὗ πολλά ἐκέρδιζον. ῾Ο ᾿Αντώνιος ἔλαβεν ὡς κλῆρον τά εἰς περιοχήν Ξάνθου πολλά κτήματα 
τοῦ πατρός του καί ἀπό τούς βαλανιδῶνας ἐκέρδισε πολλά εἰς μίαν περίοδον, πού τό βαλανίδι 
ἐπωλεῖτο εἰς καλάς τιμάς. Ἦτο οἰκονόμος καί ἔχη βίον συγκρατημένον καί ἀπηλλαγμένον ἐπι-
δείξεων. Ἦτο φρόνιμος και ὁλιγόλογος, εἰς δε τάς σχέσεις του προσεκτικός καί ἐκλεκτικός. Δέν 
ἐζήλευε δόξα, οὐδ᾿ ἔπεδίωκε τίτλους καί ἀξιώματα. ᾿Απέφευγε τόν θόρυβον περί τάς πράξεις του 
καί δέν ἀνεκοίνωσε τά τῆς διαθήκης του οὐδέ εἰς τούς ἀδελφούς του, τούς ὁποίους ὑπερηγάπα 
καί ἀντηγαπάτο. Δι’ αὐτῆς διέθετεν ὅλην τήν κινητήν καί ἀκίνητον περιουσίαν του εἰς τάς ἀδελ-
φάς Κοινότητας Λεβησίου-Μάκρης. Τήν ἐπικαρπίαν τῆς περιουσίας, ὑπολογιζομένης ὑπέρ τάς 
ἕξι χιλιάδας χρυςᾶς λίρας ᾿Αγγλίας, θά εἶχεν ἡ σύζυγός του, ἀλλ’ ἡ Μικρασιατική καταστροφή 
ἐματαίωσεν ὅλα. Τόν εὐγενή καί σεμνόν διαθέτην πάντες οἱ Λεβησιανομακρηνοί εὐφήμως θα 
μνημονεύωμεν.

6. ᾿Εμμανουήλ Κρεμμυδᾶς (1843-1911)

᾿Εκ πατρός κατήγετο ἐκ Ρόδου, καί κατώρθωσε μέ τήν ἐργατικότητα καί ἐπίδοσίν του εἰς 
τό ἐμπόριον και πλούτη ν’ ἀποκτήση καί ἀξιοζήλευτον θέσιν μεταξύ τῶν μεγαλεμπόρων τῆς 
Μάκρης νά καταλάβη. Ἦτο ἐξυπνότατος καί δραστηριώτατος, διά τοῦτο ἡ ἐξέλιξις καί άνοδός 
του ἦτο ταχυτάτη. Συνέβαλε δέ εἰς τήν ἐν συντομοτάτῳ χρόνῳ μεγίστην πρόοδόν του, ἡ ὑπό τοῦ 
γυναικαδέλφου του Γρηγορίου Σαράφη- τοῦ μεγαλυτέρου τῆς ἐποχῆς του ἐμπόρου τῆς Μάκρης- 
ὑποστήριξις, τό ἀξίωμα τοῦ Δημάρχου, τό ὁποῖον ἔφερε καί ἐτίμησεν ἐπί 15ετίαν. Ἧ ὑπόληψις, 
ἧς ἔχαιρε παρά τοῖς ἐμπόροις καί τοῖς ἐπισήμοις Τούρκοις, ἡ συμπαράστασις τῶν ἰατρῶν τῆς 
πόλεως καί ἐπαρχίας Σαράφηδων καί Μουσαίου καί ἐπί πλέον ἡ συνεπικουρία, τῶν δύο υἱῶν του, 
Κωνσταντίνου καί Κυριακού, διακρινομένων διά τήν πίστιν καί ἐντιμότητά των. Ἔχων ὁ μακαρί-
της, τούς συγγενεῖς ἰατρούς καί τά παιδιά του, καλούς συμβούλους καί ἐμπνευστάς ἦτο ἑπόμενον 
νά σκεφθῆ καί ἐνδιαφερθῆ διά τάς πόλεις πού τόν ἐγέννησαν, ἐξέθρεψαν καί τόν ἐτίμησαν μέ τά 
τιμητικά ἀξιώματα τοῦ Δημάρχου, Δημογέροντος καί ̓ Εφόρου καί νά διαθέσῃ εἰς μέ τό Λεβήσιον 
200 χρυσᾶς λίρας καί μίαν οἰκίαν, εἰς δέ τήν Μάκρην τριακοσίας λίρας καί μία οἰκίαν. Οἱ Λεβη-
σανομακρηνοί δέν θά λησμονήσουν ποτέ τήν γενναιοδωρίαν τοῦ πατρός ᾿Εμμανουήλ Κρεμμυδᾶ 
καί τῶν υἱῶν του Κωνσταντίνου καί Κυριακοῦ, τῶν ὁποίων θά κρατήση ἄσβεστον τήν μνήμην.

7. ᾿Αντώνιος Χατζηαντωνίου (1874-1947)

Ἦτο γεννημένος ἔμπορος. ᾿Αδύνατον νά εἰσέλθη τις εἰς τό κατάστημά του καί νά φύγη ἀψώ-
νιστος. Εἶχε τό χάρισμα τῆς πειθοῦς, ὁ δέ ἀδελφός του Μιχαήλ, ἤξερε νά εἰσπράτη ἀπό τούς 
κακοπληρωτάς δι’οὗ τρόπου ἐγνώριζε. ᾿Επίστωναν τούς πάντας καί ἐκείνους, πού οἱ ἄλλοι οὐδέ 
μιᾶς δραχμῆς πίστωσιν ἔδιδον. Φιλοτιμούμενοι οἱ εὑρίσκοντες πίστωσιν ἀγορασταί ἐφρόντιζον 
νά ἐξοφλοῦν τά χρέη των, διά νά ἔχουν τήν δυνατότητα πάντοτε νά ἀγοράζουν ὅ,τι καί ὁσάκις 
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ἤθελον. Πλήν τῆς σκοπιμότητος, ὑπῆρχε καί ὁ φόβος, ὅ,τι δέν μποροῦσαν οἱ κακοπληρωταί νά 
ξεφύγουν ἀπό τόν Κέρβερον τοῦ καταστήματος. Οὕτω ἡ πελατεία ὀγκοῦτο, ἡ ἐργασία ηὔξανε 
καί ἐκραταιοῦτο καί ἡ περιουσία τῶν ἀδελφῶν Χατζηαντωνίου εἰς διάστημα μικρότερον τῆς 
εἰκοσαετίας ὑπερέβη τάς εἴκοσι χιλιάδας χρυσᾶς λίρας ἀπό τριακοσίας πού ἤνοιξαν τό μαγαζί. 
Ήξεραν ὅμως καί νά ζήσουν πλούσια, ἀνάλογα μέ τήν θέσιν των, καί νά βοηθοῦν. ῾Η Χρυσάνθη, 
πτωχά κορίτσια ἐβοήθει διά νά κάνουν τήν προῖκα, εἰς ἄπορα παιδιά ἔδινεν ἕνα πιάτο φαγητό, 
βιβλία καί γραφικήν ὕλην ἐμοίραζεν εἰς ἐνδεεῖς μαθητάς, καί κατά τάς μεγάλας ἡμέρας Χρι-
στουγέννων καί Πάσχα ἐμοίραζε τρόφιμα, μαζί μέ τόν ἰατρόν Βαϊρακτάρην καί τήν Κατίνα Α. 
᾿Αντωνίου. Καί δέν ἔπαυσε τό ἐλεήμον χέρι της νά δίνη καί εἰς τάς ἡμέρας τῆς δυστυχίας της, τό 
ὁποῖον μάς ἐνθυμίζει τό παραστατικώτατον ποίημα «Καί νεκρός ἐλεεῖ». Έχων τοιαύτην μεγαλό-
καρδον σύζυγον ὁ ᾿Αντώνιος, πού τόν παρώθει πάντοτε εἰς τήν εὐεργεσίαν, καί κεντριζόμενος 
ἀπό τήν εὐγενή φιλοδοξίαν κάτι νά κάνη εἰς τήν πατρίδα διά νά προέχη τῶν ἄλλων, προέβη εἰς 
ἀξιολόγους δωρεάς, αἱ ὁποῖαι τόν κατατάσσουν μεταξύ τῶν εὐεργετῶν τοῦ τόπου. Ίδρυσε τό Β΄ 
Νεκροταφεῖον τοῦ Λεβησίου, τό οποίον περιετοίχισε μέ υψηλούς τοίχους, ἐπισκεύασε τον ναΐ-
σκον, τον οποίον ἐπλούτισε μέ εἰκόνας καί σκεύη καί τό περιέφραξε τελευταίως μέ κυπαρίσσια. 
Κατέβασε τό ἔξοχον νερό τοῦ Ληκτρουδιοῦ εἰς τά σύνορα τοῦ Λεβησίου καί Τουρκικοῦ χωριοῦ 
Κελεμιθάρι, ὅπου ἔκτισε δεξαμενήν. Καί διόρθωσε τόν δρόμον ἀπό τήν Κάτω Παναγιά ἔως τό Β΄ 
Νεκροταφεῖον, διά νά μεταφέρηται ὁ νεκρός διά νεκροφόρου ἁμάξης καί νά μή ὑποβαστάζεται 
ὑπό νεκροπομπῶν. Τάς γενναιοδωρίας αὐτάς τῶν μεγαλοκάρδων ᾿Αντωνίου καί Χρυσάνθης οἱ 
Λεβησανομακρηνοί ὅπου γῆς θά ἐνθυμῶνται καί γεραίρωσι.

8. Κωστούλης Μαυρίκος (1865-1918) 

᾿Ανῆκε εἰς οἰκογενείαν, προερχομένη ἐκ Κύπρου, καί ἕνας ἕκαστος τῶν πέντε ἀδελφῶν εἶχε 
περιβόλι εἰς Πελτζεέζ, ὅπου ἦσαν ἐγκατεστημένοι καί ἄλλοι περί τούς εἴκοσι περιβολάρηδες, 
ἐφοδιάζοντες τό Λεβήσι μέ λαχανικά καί φροῦτα. Καί οἱ πέντε ἀδελφοί διεκρίνοντο διά τήν ἐργα-
τικότητα καί τό φιλόξενόν των. Οἱ οἶκοι τῶν Πελτζεεσλήδων κηπουρῶν ἦσαν ἀνοικτοί εἰς ὄσους 
ἐπεσκέπτοντο τήν ὡραίαν τοποθεσίαν, κατά τήν ἐποχήν τῶν ὀρτυκίων πού μετέβαινον διά κυνήγι 
καί τόν Δεκαπενταύγουστο, ὁπότε ἐτελεῖτο πανηγύρι εἰς τό ἐκκλησάκι τῆς ῾Αγίας Περδικιᾶς.120 
Τό ἐκκλησάκι αὐτό ἐπιδιώρθωσε, ἀνεκαίνισε καί ἐξωράϊσεν ὁ μεγαλόδωρος καθ᾿ ὅλα Κωστού-
λης, προικίσας αὐτό μέ εἰκόνας καί σκεύη καί δενδροφυτεύσας τήν αὐλήν του. ῾Ο Κωστούλης 
ἔκτισε, ἰδίᾳ δαπάνῃ, τόν Ναόν τοῦ ῾Αγίου Παντελεήμονος εἰς τό Α΄Νεκροταφεῖον Λεβησίου, τόν 
ὁποῖον ἐξωράϊσε μέ εἰκόνας καί τοιχογραφίας. Εἰς μίαν ὡραίαν τοποθεσίαν μεταξύ Πελτζεέζ121 
καί ᾿Οβητζηκιοῦ ἀνήγειρε τό ἐκκλησάκι Παναγιά τῶν Ματσῶν, ὅπου μετέβαινον πρός λειτουρ-
γίαν τακτικά, φιλόχριστοι Λεβησανοί. Έκτισεν ἐκκλησάκι τοῦ ῾Αγ. Στεφάνου, όπου πλατάνια 
και άφθονο δροσερό νερό καί όπου εἰς τάς 2 Αὐγούστου μετέβαινον στό πανηγύρι πολλοί καί 
ἀπελάμβανον τῆς γοητείας τῶν φυσικῶν χαρισμάτων τῆς μαγευτικής θέας. Εἰς τήν φιλόχριστον 
ταύτην ἐκδήλωσιν εὐσεβείας καί φιλοθρήσκων αἰσθημάτων, εἶχεν ἐμπνευσμένην παραστάτιδα 
τήν ἐνάρετον σύζυγόν του Εἰρήνην. Τό καλόν καί ἀρμονικόν τοῦτο ζεῦγος, πάντες οἱ πατριῶται 
θα τιμῶμεν και γεραίρομεν.

120 «Περτικιά» (Ν του Λιβισιού). Κ.Μ.Σ., μαρτυρία Αντ. και Παρ. Λουϊζος: «Πριν από την Κυλίστρα είναι η 
παραλία της Περτικιάς. Στην παραλία είναι το εκκλησάκι της Παναγίας της Περτικιάς. Γύρω από το εκκλησάκι 
υπάρχουν 2-3 κελιά. Έχει ένα μικρό αυλόγυρο. Μετά είναι ο Καθαράκτης, Κίμπρα, Κοζαάτσι, Φαρέλια. Η έκτα-
ση αυτή λέγεται Κούμπουρλου. Εδώ υπάρχει λουρίδα γης που χωρίζει τη θάλασσα, κι έτσι από το ένα μέρος της 
λουρίδας είναι η ανοικτή θάλασσα κι από το άλλο μέρος θάλασσα που λιμνάζει Ölü Deniz».
121 Πελτζεέζ. Το σημερινό Belceğiz.
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9. Κώστας Μακρῆς (1858-1920)-Παῦλος Μακρῆς (1884)

῾Ο πατήρ Κώστας καί ὁ υἱός Παῦλος Μακρῆς ἦσαν ἔμποροι, πολλά κερδίζοντες ἀπό τό ἐμπό-
ριον ἐν Τουρκία, ἀλλά καί πολλά διαθέτοντες εἰς πτωχούς καί ἐνδεεῖς. Παρά ταύτα, οἱ πατριώταί 
μας κακολογοῦν, μή ἔχοντες ὑπ’όψιν τό τοῦ Κυρίου «ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τόν λίθον βαλέτω». 
Δυστυχῶς οἱ φιλοκατήγοροι καί αὐστηροί κριταί τῶν σφαλμάτων τῶν ἄλλων, ἔχουν κατά τόν 
Αἴσωπον δύο πῆρας καί εἰς μέν τήν πρώτην ἐναποθέτουν τά σφάλματα τῶν ἄλλων, διά νά τά 
βλέπουν και ἐλέγχουν, εἰς δέ τήν ὅπισθεν τά ἰδικά των, διά νά μήν τά βλέπουν οἱ ἴδιοι, τά βλέπουν 
ὅμως οἱ ἄλλοι καί τά κρίνουν. ᾿Εγώ δέ, πού γράφω ἱστορίαν, θά ἀναφέρω τά καλά των ἔργα πού 
ὡφέλησαν τό σύνολον, τά δε κακά των, ἐάν ὑπάρχουν, θά κρίνῃ ὁ Κύριος, ὅπως καί ἡμᾶς ἀκρι-
βοδικαίως. ᾿Ιδοῦ αἱ εὐεγετικαί των πράξεις.

Ὅτε τῷ 1899 ἦλθεν εἰς τήν πατρίδα του ὁ ἀλησμόνητος ἰατρός Σταῦρος ᾿Ιωαννίδης, ἀδελφός 
τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου Μουσαίου, καί ἀνέλαβεν τήν διοίκησιν τῶν κοινῶν, πρῶτον μέλημά 
του ὑπῆρξε: Νά σηκώση τά Νεκροταφεῖα ἀπό τίς αὐλές τῶν 4 ἐκκλησιῶν καί νά τά μεταφέρη ἔξω 
τῆς πόλεως, εἰς τό ᾿Ανατολικόν Νεκροταφεῖον καί τό Δυτικόν. ῾Ο γυναικόκοσμος ἀντέδρασεν, 
ἀλλ’ ὁ ἥρεμος Κοινοτάρχης τό ἐπέβαλε. Διά τήν ἐκταφήν τῶν μνημάτων, τήν ἰσοπέδωσιν καί 
σιγύρισμα τῶν αὐλῶν διέθεσεν ὁ Κώστας Μακρῆς. Οὖτος ἠγόρασε καί τόν ἀγρόν εἰς τό ἀνατολι-
κόν μέρος, ἔξω τῆς πόλεως, διά Νεκροταφεῖον, περιέφραξεν αὐτό μέ ὑψηλούς τοίχους καί κυπα-
ρίσσια καί ἐκαθάρισεν αὐτό ἀπό τίς πέτρες. ᾿Επί πλέον ἐπεσκεύασε τά ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ναοῦ τῶν 
Ταξιαρχῶν κελλία, πρός διαμονήν τῶν ξένων. Μία χειρονομία, πόσα καλά προσέφερεν εἰς τόν 
τόπον. Αἰωνία ἡ μνήμη του. Ὅταν πάλι κατέφθασε καί τό φέρον τούς πρόσφυγας πατριῶτας μας 
ἐκ Μάκρης ἀτμόπλοιον εἰς Πειραιά, ἔσπευσε πρῶτος νά παρηγορήσῃ και περιθάλψῃ ὁ Παῦλος 
Μακρῆς εἰς τό πλοῖον. ῾Ο πολλάκις πλουτήσας καί πάντοτε πτωχός ἐμοίρασεν εἰς τούς Λεβησα-
νομακρηνούς πέντε χιλιάδας ἄρτους με ἐληές καί ρέγγες, ἐβοήθησε ἀρκετούς νά κοιμῶνται εἰς 
τόν φοῦρνον του, καί δέν ἀφῆκε πατριώτην ἀναξιοπαθοῦντα πού νά μήν εὐεργετήση. ῾Η πλουσία 
λαϊκή ψυχή των, εἶχεν τάς καλάς πλευρᾶς της, ἠκτινοβόλει τάς ὁλολάμπρους εὐεργετικάς ἀκτίνας 
της, αἱ ὁποῖαι θά περιβάλουν μέ φωτοστέφανον τό ὅνομα πατρός καί υἱοῦ Μακρῆ.

10. Δουλῆς Πανηγύρη Θεοδώρου (1856-1918)-Γεώργιος Π. Θεοδώρου (1875-
1917)

῾Ο Δουλῆς, ὁ μεγαλύτερος τῶν ἕξ ἀδελφῶν καί μιᾶς ἀδελφῆς, καί ὁ Γεώργιος, ὁ μικρότερός 
των, ἦσαν τέκνα τοῦ ἐκ Σύμης Πανηγύρη. ῾Ο πατήρ των διεκρίνετο διά τήν εὐσέβειαν καί φι-
λοπονίαν, τήν ὁποίαν μαζί μέ μίαν οἰκίαν καί ἕνα ἀμπελῶνα μέ σιρμαγιά, ἐκληροδότησεν εἰς ἕν 
ἕκαστον τῶν τέκνων του. Οἱ ἀδελφικοί ὅμως δεσμοί ἦσαν χαλαροί, ὅπως παρετηρεῖτο εἰς πολλάς 
οἰκογενείας τοῦ τόπου μας. Καί ὁ μέν Δουλῆς κατεσκεύασε τήν κλίμακα, πού ἅγει ἀπό τόν δρό-
μον εἰς τήν αὐλήν τῆς ἐκκλησίας, ἐπέστρωσε τήν αὐλήν διά χαλίκων καί ἐπροίκισε τόν ναόν μέ 
κώδωνα. ̔ Ο δέ Γεώργιος, μετέφερεν ἰδία δαπάνη, μέ ὑδροσωλήνας τό νερό, ἀπό το ̔ Υδραγωγεῖον 
Τουραπῆ εἰς τό Χάνι, ὅπου ἔκτισεν βρύση καί ἑτέραν κάτωθεν τοῦ Παρθεναγωγείου, διευκολύνας 
οὕτῳ τήν ὑδροληψίαν τῆς Κάτω ᾿Ενορίας καί τῆς πεδινῆς πόλεως. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

302

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΔΕΙΝΑ-ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΛΕΒΗΣΙΟΥ-ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

1. Τό Πατριαρχεῖον κηρύσσει τήν ᾿Εκκλησίαν ἐν διωγμῷ τῷ 1890 διά τά 
προνόμια. ᾿Αντίκτυπος εἰς τό Λεβήσιον.

῾Ο Μωάμεθ ὁ Πορθητής καί οἱ διάδοχοί του Σουλτάνοι ἐπροίκισαν τό σκλαβωμένο Γένος μέ 
προνόμια ᾿Εκκλησιαστικά καί Πολιτικά ἀπό σκοποῦ, διά νά κρατήσουν ἀγεφύρωτον τό χάσμα 
μεταξύ τῶν Χριστιανῶν ᾿Ανατολῆς καί Δύσεως. Ταῦτα ὡς ἀναγκαῖον κακόν δι’αὐτούς οὐδέποτε 
τά ἐσεβάσθησαν καί, δεδομένης εὐκαιρίας, τά κατεπάτουν, ἀφοῦ ἄλλως τε ὅλα τ᾿ ἀγαθά τῶν 
Χριστιανῶν-τιμή, ζωή, περιουσία-εὐρίσκοντο εἰς τήν διάθεσιν τῶν κατακτητῶν. Εἶναι γνωστά τά 
δεινά τῆς Τουρκοκρατίας καί ὅτι ταῦτα ἤρχισαν να μετριάζωνται περί τά τέλη τοῦ ΙΗ΄αιώνος, ἀφ’ 
ὅτου οἱ Ρῶσσοι διά λόγους πολιτικούς παρουσιάσθησαν προστάται τῶν Χριστιανῶν τῆς ᾿Οθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας. ᾿Αλλά καί πάλιν τήν ἐκκλησιαστικήν καί ἐκπαιδευτικήν αὐτοδιοίκησιν 
τῶν ῾Ελλήνων τῆς Τουρκίας, ἄν καί κατωχύρωσαν διεθνεῖς συμβάσεις οἱ Τοῦρκοι ἐπεδίωκαν μέ 
κάθε τρόπον νά τούς περιορίσουν. Αἱ τοιαῦται ἀπόπειραι τῶν Τούρκων ἐξήγειραν πάντοτε τό 
῾Ελληνικόν, τό ὁποῖον ἐζήτει νά περιφρουρήση τάς προνομίας του. Αἱ διαμαρτυρίαι αὖται τῶν 
῾Ελλήνων ὑπέρ τῶν προνομίων τῶν ἔδιδον ἀφορμήν εἰς διώξεις καί φυλακίσεις τῶν Προυχόντων 
καί Διδασκάλων τοῦ Γένους καί εἰς ἄλλας κατά τῶν Χριστιανῶν πιέσεις ἐκ μέρους τῶν Τούρκων. 
Τό προνομιακόν ζήτημα ἤρχισε ἐπί τῆς Α΄ πατριαρχείας ᾿Ιωακείμ (1878-1800) καί ἐσυνεχίσθη 
ἐπί Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Δ΄ (1884-1886).

῾Η σοβαρωτέρα ἀπόπειρα τῆς ῾Υψηλῆς Πύλης πρός περιορισμόν τῶν προνομίων τῆς ἐκκλη-
σίας καί τῶν σχολείων ἐγένετο τῷ 1890 ἐπί Πατριαρχείας Διονυσίου τοῦ Δ΄. ῾Η Τουρκική κυβέρ-
νησις ἐζήτησε νά ἀφαιρέση ἀπό τά ᾿Εκκλησιαστικά δικαστήρια τήν περί διαθηκῶν καί κληρο-
νομικῶν διαδικασίαν, νά ἐπιβάλη ὀρκωμοσίαν τῶν κληρικῶν πρό τῶν τουρκικῶν δικαστηρίων 
καί τήν ἐπίβλεψιν καί ἔλεγχον τῶν ῾Ελληνικῶν σχολείων ὑπό Τούρκων ᾿Επιθεωρητῶν. Πρό τῆς 
ἐπιβουλῆς ταύτης τῶν προνομίων ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό ᾿Εθνικόν Συμβούλιον ἐκήρυξαν τήν 
᾿Εκκλησίαν ἐν διωγμῷ, ἔκλεισαν τούς ναούς καθ’ὅλην τήν τουρκικήν ᾿Επικράτειαν καί ἀπηγό-
ρευσαν πάσαν ἱεροτελεστίαν. ῾Η Πύλη ἠναγκάσθη νά ὑποχωρήση πρό τοῦ κινδύνου ἐσωτερικῶν 
ταραχῶν καί πρό τῆς προσωπικῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ρωσσίας ᾿Αλεξάνδρου Γ΄ 
ὅπως παύσῃ ὁ διωγμός τῆς ᾿Εκκλησίας. Οὕτω τά Χριστούγεννα τοῦ 1890 ἠνοίχθησαν αἱ ἐκκλη-
σίαι καί ἀπεκαταστάθη τό πρώην καθεστώς τῶν προνομίων. 

᾿Από τήν ἀντιμαχίαν αὐτήν Πατριαρχείων καί Πύλης ὑπέρ τῆς περισώσεως τῶν προνομίων 
ἐξήπτοντο τά πάθη καί ὁ φανατισμός τῶν Τούρκων, προβαινόντων εἰς ἀντίποινα κατά τῶν Χρι-
στιανῶν καί πιέσεις. ᾿Εν Λεβησίω συνελήφθησαν σπουδασταί καί φοιτηταί καί ἐφυλακίσθησαν 
ὡς ἑλλαδίζοντες διατί ἐσπούδαζον ἐν ᾿Αθήνας. Διετάχθη ἡ σύλληψις καί φυλάκισις τοῦ Μ. Εὐερ-
γέτου Χ. Νικ. Λουϊζίδου μέ τήν σκευωρηθεῖσαν κατηγορίαν, ὅτι ἐξύβρισε τόν Προφήτην καί 
τόν Πατισάχ καί χάρις εἰς τό διατεθέν χρυσίον ἀπεσοβήθη ἡ τιμωρία. ᾿Εσημειώθησαν κακώσεις 
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πολιτῶν ἐπί ἀσημάντοις ἀφορμαῖς καί φόνοι ἐκ μέρους τῶν Τούρκων τῆς ὑπαίθρου κατά τῶν 
ἐργαζομένων εἰς τά Τουρκοχώρια Λεβησανῶν, καθώς καί ὁ ἄγριος φόνος τοῦ Κων. Κεπέση εἰς 
Ταλαμώνη, τήν κηδείαν τοῦ ὁποίου παρηκολούθησεν ὅλος ὁ πληθυσμός, καταρώμενος μέ τά 
μοιρολόγιά του τούς ὑπαιτίους.

2. Αἴτια διαταράξαντα τάς σχέσεις Χριστιανῶν καί Τούρκων Λεβησίου.

Εἰς Λεβήσιον ἔλαβον χώραν γεγονότα τινά τοπικῆς φύσεως, καθ’ἅ ἐξεδηλώθη ἡ κακοβουλία 
καί κακεντρέχεια τῶν Τούρκων. Καί πρῶτον τά Χωραφάκια τῶν Εὐκόλων, ὅπου τήν Τρίτην τοῦ 
Πάσχα ἐγίνετο πανήγυρις με ἱππικούς ἀγῶνας καί χορούς, κατεσκήνουν δέ πολλαί οἰκογένειαι 
πρός ἑορτασμόν καί παρακολούθησιν τῶν ἀγώνων, διεξεδίκουν οἱ Τοῦρκοι τοῦ Κελεμιθαριοῦ 
ὡς κτῆμα τοῦ χωρίου διά βοσκήν. Δέν ἄφηναν τούς ἡμετέρους νά ξυλεύωνται ἀπ’ἐκεῖ, πρός ἐκ-
φοβισμόν δέ ἔδειράν τινάς καί ἐβίασαν τρεῖς νεάνιδας. Τούτων οἱ συγγενεῖς μη ἀνεχόμενοι τήν 
προσβολήν ἐφόνευσαν τούς διαφθορεῖς Τούρκους καί ἐξεπατρίσθησαν εἰς Καστελλόριζον, εἰς 
Θεσσαλίαν. Οἱ Τοῦρκοι τῶν πέριξ χωρίων ἐπεχείρησαν νά κακοποιήσουν τούς Χριστιανούς τοῦ 
Λεβησίου, ἀλλ ἡ σύνεσις καί πολιτικότης τοῦ Γέρο-Πετρᾶ, προεστοῦ, ἀπεσόβησε τήν ἐπίθεσιν. 
Οὗτος καθησύχασε τούς γονεῖς τῶν φονευθέντων Τούρκων διά χρημάτων καί ἔπεισε τούς μου-
χτάρηδες Τούρκους νά ἀφήσουν τούς Χριστιανούς νά ἑορτάζουν το πανηγύρι των καί νά ξυλεύ-
ονται ἀπό τό δάσος.

Άλλη ἀφορμή: Οἱ Τοῦρκοι τῶν ᾿Αποφόρων, ὅταν ὑπῆρχεν ἔλλειψις νεροῦ ἀρκετοῦ συνεπεία 
ἀνομβρίας, παρημπόδιζον τό νερό, πού ἐπερνοῦσε ἀπό το χωριό των νά φθάση εἰς τό ῾Υδραγω-
γεῖον Τουραπῆ καί ἐντεῦθεν προστριβαί καί λυπηρά ἐπεισόδια.

Άλλη σοβαρά διαφορά μεταξύ Τούρκων τῆς ὑπαίθρου καί Λεβησανομακρηνῶν ἦσαν τά ἐνυ-
πόθηκα δάνεια τῶν Χριστιανῶν πρός τούς Τούρκους καί αἱ πωλήσεις κτημάτων Τουρκικῶν ἀπέ-
ναντι τῶν πρός τούς Χριστιανούς χρεώντων. Κατώρθωσαν μέ τήν πρόφασιν τοκογλυφίας τῶν 
Χριστιανῶν να πάρουν πίσω τά κτήματά των καί νά διαγραφοῦν τά δάνεια. Τά σεισάχθεια – ὅπως 
ἐκλήθησαν- ἐπέφεραν ἔντασιν τῶν σχέσεων μέ συνέπειαν ξυλοδαρμούς ἡμετέρων, φυλακίσεις 
καί καθυστέρησιν πάσης ὀφειλῆς. ᾿Εδέησε νά ἔλθη ἰδιαίτερος ἀπεσταλμένος τοῦ ῾Υπουργείου, 
διά νά ἐπέλθη ἡσυχία εἰς τόν τόπον καί νά ἡ ἡρεμήσουν τά πνεύματα. Καί τοῦτο ἐπετεύχθη χάρις 
εἰς τήν ἐπέμβασιν τοῦ ἰσχύοντος μεγάλως παρά τῆ ῾Υψηλή Πύλη Τσελεπῆ Παναγιωτάκη Κομή-
του.

Άλλη ἀφορμή, διά νά διαταραχθοῦν αἱ σχέσεις Χριστιανῶν καί Τούρκων τοῦ καζᾶ Μάκρης, 
ἦτο ἡ κατά τοῦ Καϊμακάμη τῆς Μάκρης στάσις τῶν Προυχόντων Μακρηνολεβησανῶν ἐν συ-
μπράξει μετά τῶν ἀγάδων Τούρκων, ἐχόντων φρικτά παράπονα κατά τῆς αὐταρχικότητος καί 
αὐθαιρεσιῶν του Καϊμακάμη. Οὖτοι ἐν διαδηλώσει μετέβησαν εἰς τό Διοικητήριον, συνέλαβον 
τόν ῾Υποδιοικητήν καί ἀπέστειλαν αὐτόν διά πλοίου εἰς Σμύρνην. Τοῦτο ἤρκεσε νά χαρακτηρι-
σθοῦν μόνον οἱ Χριστιανοί στασιασταί, νά συλληφθοῦν καί νά ὁδηγηθοῦν δέσμιοι εἰς τάς φυλα-
κάς Σμύρνης. ᾿Εδέησε μετά πολύμηνον φυλάκισιν καί πολύ χρυσίον και τήν μεσολάβησιν τοῦ 
Κομήτου ν’ἀπαλλαγοῦν τῆς κατηγορίας καί νά ἐπιστρέψουν εἰς Μάκρην. Τό λυπηρόν αὐτό γεγο-
νός ἔλαβε χώραν τῷ 1876 καί έσχε τόν ἀντίκτυπόν του εἰς τάς σχέσεις Χριστιανῶν καί Τούρκων 
τοῦ καζᾶ. Οἱ Τοῦρκοι, καταλλήλως ὑποδαυλιζόμενοι, ἐξέσπων κατά τῶν Χριστιανῶν πώς δῆθεν 
πῆραν τόσον θάρρος, ὥστε νά διώχνουν ἕνα Καϊμακάμη! ᾿Αν καί συνένοχοι, οἱ Τοῦρκοι ἀγάδες 
ἀπηλλάγησαν τῆς κατηγορίας καί μετεβλήθησαν εἰς ἐπικριτάς καί διώκτας.

῾Ως νά μή ἤρκουν αἱ ἄνωθι ἀφορμαί, προσετέθη μετά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1878 
καί ἄλλη φοβερά πληγή τῶν προσφύγων Κιρκασίων, φοβερῶν λαθρεμπόρων καί ζωοκλεπτῶν, 
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λυμαινομένων τήν ὕπαιθρον εἰς βάρος τῶν Λεβησανῶν. Αἱ Τουρκικαί ἀρχαί Μάκρης ἐγκατέστη-
σαν τούς πρόσφυγας Κιρκασίους εἰς τάς οἰκίας τῶν ἐν Μάκρη Χριστιανῶν, παραθεριζόντων εἰς 
τά ἐν Λεβησίῳ ἀγροκτήματά των. Διά τήν αὐθαιρεσίαν ταύτην τῶν ἀρχῶν διεμαρτυρήθη ἐντονώ-
τατα ὁ ᾿Αρχιερατικός ᾿Επίτροπος Πρωτοσύγκελλος Παπά-Διονύσιος, ὁ οποίος ἔδωκε προθεσμία 
μέχρι ᾿Οκτωβρίου, ὁπότε θά ἐπέστρεφαν οἱ ἰδιοκτῆται των εἰς αὐτάς. Συνετέλεσεν εἰς τήν ἐκκέ-
νωσιν τῶν οἰκιῶν ἡ προσβολή τῶν προσφύγων Κιρκασίων ἐξ’ ἑλονοσίας, ἡ ὁποία ἠνάγκασε τούς 
Κιρκασίους νά ἐγκαταλείψουν τάς οἰκίας τῶν Μακρηνῶν καί νά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά χωρία τῆς 
ὑπαίθρου ἐν σκηναῖς. Εἰς τήν εἰρηνικήν αὐτήν λύσιν συνέβαλε μεγάλως ὁ εὐφυής παπά-Διονύ-
σιος, ὁ ὁποῖος ἔσωσε διά χρημάτων καί λόγων τούς ἐπικεφαλῆς τῶν Κιρκασίων και ἔπεισε νά 
ζητήσῃ τήν ἀπομάκρυνσιν τους ἐκ Μάκρης.

Φοβερωτέρα μάστιξ ἦσαν οἱ Τουρκοκρῆτες, οἱ οποίοι ὡς μικρέμποροι καί ἐπαγγελματίαι ἦλ-
θαν εἰς επαγγελματικάς προστριβάς καί ἀντιζηλίαν. Οὖτοι, διά νά προκαλέσουν τήν συμπάθειαν 
τῶν ὁμοφύλων των καί νά παύσουν νά συναλλάσσονται με Χριστιανούς, παρίστανον τά ἐν Κρή-
τη παθήματά των ἐπί τό τραγικώτερον. Πολλοί τῶν Τουρκοκρητῶν, κατέχοντες δημοσίας θέσεις, 
ἐξεδήλωναν τό μῖσος κατά τῶν Χριστιανῶν, ἠδίκουν δέ τούς Λεβησιανούς εἰς τάς μεταξύ τῶν 
Τούρκων διαφοράς των. Κάρφος εἰς τά μάτια τῶν Τουρκοκρητῶν ἦσαν οἱ Χριστιανοί τῆς περι-
φερείας Μάκρης, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἐξύφαιναν ψευδεῖς κατηγορίας. Οἱ ἔμποροι των μάλιστα 
δέν ἐδίσταζον μέ σατανικά μέσα, ραδιουργίας, σκευωρίας καί συκοφαντίας νά ὑποσκελίσουν 
τούς ἡμετέρους εἰς τό ἐμπόριον. Εὐτυχῶς, ὅ,τι ἐγένοντο ἀντιληπτοί καί μισητοί ἀπό τούς ἐντο-
πίους Τούρκους καί οὔτω ἐμετριάσθη ἐν πολλοῖς ὁ κατά τῶν Λεβησανομακρηνῶν οἰκονομικός 
πόλεμος. 

3. ῾Η μεταπολίτευσις ἐν Τουρκία. ῾Η στρατολογία τῶν Χριστιανῶν καί αἱ 
πιέσεις των Νεοτούρκων.

῾Η θέσις τῶν ἐν Τουρκία Χριστιανῶν ἐπεδεινώθη ἐπί μᾶλλον ἀπό τῆς Τουρκικῆς μεταπολι-
τεύσεως τοῦ 1908 καί ἐντεῦθεν. Διότι τό Ψευδοσύνταγμα, ὅπερ ἐχαιρέτησεν ὁ ὑπόδουλος ῾Ελ-
ληνισμός ὡς αὐγήν καλυτέρων ἡμερῶν ἰσότητος καί δικαιοσύνης, ὑπῆρξεν, ὡς προεῖδε καί προ-
εῖπεν ὁ ᾿Εθνάρχης μας ᾿Ιωακείμ ὁ Γ΄, τάφος τοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ἀρχή νυκτῶν φρικαλεωτέρας και 
τυραννικωτέρας δουλείας, ὁ νεκροθάπτης τῆς ἐμποροβιομηχανικῆς καί πνευματικῆς ὑπεροχῆς 
τοῦ Γένους, ὁ τάφος τῶν προνομίων του, δι’ὧν ἤνθησεν, ἤκμασε καί ἠνδρώθη ἡ Φυλή. ῾Η δέ 
στρατολογία, τήν ὁποία ἀμβλυωποῦντες πολιτικοί ἔστερξαν καί ἐπεδίωξαν μάλιστα τό συντομώ-
τερον νά ἐφαρμοσθῆ, ἦτο τό καλύτερον καί ἀσφαλέστερον μέσον εἰς χεῖρας τῶν Τούρκων, διά νά 
φυγαδεύσουν τόν σφριγῶντα ῾Ελληνικόν πληθυσμόν καί νά ἐρημώσουν τάς ῾Ελληνικάς κοινότη-
τας τῆς Τουρκικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τό χάρμα καί τήν ἐλπίδα, τήν νέαν γενεάν. ῞Ολοι οἱ νέοι, 
διά νά μή στρατολογηθοῦν, ἐγκατέλειψαν τό πάτριον ἔδαφος καί ἐρρίφθησαν εἰς τό ἄγνωστον, 
γευόμενοι τόν πικρόν ἄρτον τῆς ξενητειᾶς.

Οἱ Νεότουρκοι, ἀναλαβόντες τήν διακυβέρνησιν τῆς χώρας, χάρις εἰς τήν ὁλόθερμον ὑπο-
στήριξιν τῶν Χριστιανῶν, ἀπέβησαν οἱ ἀπηνεῖς διῶκται παντός ῾Ελληνικοῦ. ῝Ως ἔχιδναι, θερ-
μανθεῖσαι εἰς τούς κόλπους τῶν Χριστιανῶν καί γευόμεναι τά καλά τῆς ἐξουσίας, ἐλησμόνησαν 
τούς εὐεργέτας των καί ἔχυσαν τόν ἰόν τῆς μισελληνικότητος των. Ήρχισαν νά ἐπεμβαίνουν εἰς 
τήν διοίκησιν τῶν σχολείων, νά στρατολογοῦν τούς διδασκάλους, νά ἐξευτελίζουν τούς ἱερεῖς, 
νά ἀκυρώνουν τάς διαθήκας τῶν Χριστιανῶν καί ἐκλογάς ᾿Εφοροδημογερόντων καί ἐν γένει νά 
καταρρακώνουν τάς προνομίας τοῦ Γένους. Νά φορολογοῦν τούς βιομηχάνους καί ἐμπόρους, 
ἀποσπῶντες ὑπό τύπον εἰσφορῶν ὑπέρ τοῦ στόλου μεγάλα ποσά, διά νά κλονίσουν τάς ἐπιχειρή-
σεις των. Νά συκοφαντοῦν τούς Διδασκάλους καί ᾿Επιστήμονας διά ψευδῶν κατηγοριῶν, διά νά 
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θέσουν χεῖρα τιμωρόν ἐπ’ αὐτῶν καί τρομοκρατήσουν τόν λαόν. Νά ἐμποδίζουν τούς Τούρκους 
νά συναλλάσωνται μέ τούς Χριστιανούς, τό ὁποῖον ὑπέθαλπαν μέ φανατισμόν οἱ Τουρκοκρῆτες. 
Οὗτοι, βδέλλαι τοῦ Δημοσίου καί μοχλοί πάσης ἀνθελληνικῆς κινήσεως, ἀπεμύζων τά καλά τῆς 
ἐξουσίας καί ὑπεδείκνυον τά κατά τῶν Χριστιανῶν ἐξοντωτικά μέσα πρός ἰδίαν αὐτῶν ἐπικρά-
τησιν. Οἱ πατριδοκάπηλοι τά πάντα ἐμηχανεύοντο, διά νά ὑποσκελίσουν τούς Ἕλληνας εἰς τό 
ἐμπόριον καί τάς τέχνας.

Ὅτε τέλος διά τό Κρητικόν ζήτημα οἱ Νεότουρκοι ἐκήρυξαν τό περίφημον μποϋκοτάζ,122 οἱ 
Τουρκοκρῆτες ἐπρωτοστάτουν εἰς αὐτό, ἐξύφαινον ψευδεῖς καί ἀσυστάτους κατηγορίας κατά 
τῶν πρῶτα φερόντων καί φερομένων ὡς ῾Ελλαδικῶν, καί διά νά ἐξεγείρουν τούς Τούρκους κατά 
τῶν ξένων, ἐξιστόρουν εἰς τούς ὁμοεθνεῖς των φανταστικά δεινά μέ τά μελανώτερα χρώματα. 
᾿Εντεῦθεν διώξεις, φυλακίσεις, ἐξευτελισμοί τῶν ἰδικῶν μας. Πρός τρομοκράτησιν ἐν μία καί 
μόνη νυκτί ή αιμοδιψία φανατισμένων Τούρκων ἐπέρασε διά μαχαίρας εἰς Ταλάμωνη 15 νέους, 
τούς ἀδελφούς Κουρατά, Καραγεώργη κ. ά. ᾿Αλλά καί οἱ ἡμέτεροι δέν ἔδεσαν τάς χεῖρας ἐπι-
καλούμενοι τό λόγιον λέγων «σφάξε με, ἀγά μου, ν’ἁγιάσω». Εἰς τάς ληστρικάς συμμορίας, 
τάς λυμαινομένας τήν ὕπαιθρον εἰς βάρος ἰδία τῶν ἐργαζομένων Χριστιανῶν, ἀντέταξον τούς 
ἀθανάτους τῆς Λυκίας ἁρματωλούς καί κλέφτας Γιαννάκον Κωστούλη, Φώτην Κούρτη, Πανη-
γύρην ᾿Ιορδάνη, Μιχ. Κούλληνα κ. ά. οἱ ὁποῖοι χωρίς να γίνουν ἀντιληπτοί, μῆτε εἰς τάς Τουρκι-
κάς συμμορίας, μῆτε εἰς τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν, ἐφόνευσαν τούς περιβοήτους τρομοκράτας 
ληστάρχους ᾿Αρά-Μασαλάχ, Καρά-Τουρμούση, Δελή Ισμαήλ, Καράσογλου, Τουρμάς-Αλή, Κα-
ρά-Απτουλάχ κ.ά. Τοῦτο ἐπετύγχανον σπείροντες ζιζάνια μεταξύ τῶν συμμοριῶν, προκαλούντες 
καχυποψίας, ἐξωθοῦντες εἰς τόν ἀμοιβαῖον ἐξολοθρευμόν.

Τά ἀθάνατα Λεβησανά παληκάρια ὑπερβαίνουν ὡς δρομεῖς καί σκοπευταί τούς μυθικούς τοι-
ούτους, ὡς πρός τήν σύνεσιν δέ καί τήν μυστικότητα, πού ἐχαρακτήριζε τάς ἐνεργείας καί ἀξιο-
μνημόνευτον δράσιν των, πάντα προηγούμενον. Τούτους χάριν τῆς ἱστορίας φέρω τό πρῶτον εἰς 
τό φῶς τῆς δημοσιότητος, ἵνα γνωρίσουν οἱ Λεβησιανομακρηνοί τούς μέχρι τοῦδε ἀγνώστους 
ἥρωάς των καί εὐλογοῦν τό ὄνομά των. Παραλλήλως πρός τούς ἄνωθι κλέφτες τῆς Λυκίας πρέπει 
νά μνημονεύσω καί τήν ᾿Αμαζόνα τοῦ Λεβησίου, τήν Μαρίνα Σταυριανοῦ, ἡ ὁποία μέ τό όπλον 
ἀνά χεῖρας –ἀπαγορευόμενον αὐστηρῶς ὑπό τῆς Τουρκικής Κυβερνήσεως- διέσχιζε τούς δρυ-
μούς καί λαγκάδας τῆς ὑπαίθρου καί ἐνήσκει τό λαθρεμπόριο. Τόσον τρόμον ἐνέπνευσε, ὥστε 
δέν ἐτόλμων νά τήν ἐνοχλήσουν ἤ συλλάβουν τά καταδιωκτικά ὄργανα, τό δέ θάρρος καί τό πα-
τριωτικόν μένος της, κατέστη παροιμιῶδες καί σεβαστόν ἀνά τήν Λυκίαν εἰς σημεῖον πού καί ἡ 
λαϊκή μοῦσα παραστατικώτατα τό εξύμνησε. Οἱ δέ ἀδελφοί Γιαγκιλούτζη, Μανώλης καί Νίκος, 
ἐτρομοκράτησαν τούς Τούρκους τῆς περιοχῆς Καλαμακίου καί ἠνάγκασαν αὐτούς νά σέβωνται 
τούς Χριστιανούς και νά μήν τούς πειράζουν.

῾Η κατάστασις τῶν ῾Ελλήνων τῆς Τουρκίας κατέστη ἀφόρητος μετά τους Βαλκανικούς πο-
λέμους. Εις τους τόσους φανατικούς διώκτας προσετέθησαν οἱ ἐκ Μακεδονίας καί ᾿Ηπείρου 

122 Οικονομικός αποκλεισμός κατά των Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το 1909 με αφορμή το 
Κρητικό ζήτημα κηρύχθηκε αποκλεισμός (μποϋκοτάζ) ενάντια στους Έλληνες πολίτες του Οθωμανικού κράτους 
και επεκτάθηκε αργότερα και στους Έλληνες, Οθωμανούς υπηκόους. Τα ανθελληνικά μποϋκοτάζ συνεχίζονται 
έως το 1911 με σημαντικό τον ρόλο Τουρκοκρητών προσφύγων, εντατικοποιούντια και παίρνουν τον χαρακτήρα 
ανοικτού οικονομικού πολέμου στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 και κυρίως τα χρόνια του Πρώτου 
Παγκόσμιου Πολέμου (κυρίως την περίοδο 1914-1916) όταν η πολιτική της «εθνικής οικονομίας» εφαρμόζεται 
ως επίσημη πολιτική του κράτους.
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μουατζίρηδες.123 Ήρχισε τότε ἡ Νεοτουρκική κυβέρνησις τοῦ ᾿Εμβέρ124 καί Ταλλάτ125 ἐκ τοῦ 
ἐμφανοῦς νά καταδιώκη τό ῾Ελληνικόν στοιχεῖον. Κατ’ ἀρχάς ἐπεβάρυνε τούς Χριστιανούς μέ 
εἰδικήν εἰσφοράν ὑπέρ τῶν προσφύγων της. ῾Υπεχρέωνε τάς ῾Ελληνικάς οἰκογενείας νά δεχθοῦν 
ὑπό τήν ἱδίαν στέγην καί νά περιθάλψωσιν προσφυγικάς Τουρκικάς οἰκογενείας. ᾿Ηνείχετο ὑπό 
τά ὄμματα τῶν ὀργάνων τῆς δημοσίας τάξεως καί ἀσφαλείας νά ὑβρίζωνται, προπηλακίζονται 
καί δέρωνται πολῖται Ἕλληνες. Νά γίνωνται διαρπαγές τῶν καταστημάτων καί ἐργαστηρίων ὑπό 
βασιβοζούκων. Νά προτρέπωνται οἱ Τοῦρκοι τῆς ὑπαίθορυ ὑπό τῶν χοτζάδων καί Τούρκων ἰα-
τρῶν, περιερχομένων τά χωρία ἐπί τούτω, νά μή συναλλάσωνται μέ τούς Χριστιανούς, νά μή πλη-
ρώνουν τά χρέη των, νά τούς προκαλοῦν, ὑβρίζουν, κτυποῦν καί νά τούς κακομεταχειρίζωνται. 
Καί ταῦτα, ἵνα διά τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου126 ἐξαναγκασθῇ ὁ ῾Ελληνικός πληθυσμός καί ἐγκα-
ταλείψη τάς ἑστίας του, προσφεύγων εἰς τήν ῾Ελλάδα, περιερχομένην διά τήν προσφυγικήν πε-
ρίθαλψιν εἰς οἰκονομικόν ἀδιέξοδον. Τοιαῦτα ἐν συνόψει τά ἐξοντωτικά μέτρα, τά ὁποία ἔθεσαν 
εἰς ἐφαρμογήν οἱ Νεότουρκοι σατανικώτατα πρός ἐκμηδένισιν τοῦ ῾Ελληνισμοῦ τῆς Τουρκίας.

4. Τό κλείσιμον τῶν ᾿Εκκλησιῶν καί ἡ στάσις τῶν διδασκάλων Λεβησίου-
Μάκρης. 

᾿Ανεκδιήγητοι εἶναι αἱ ὡμότητες καί τά μαρτύρια τῶν Χριστιανῶν τῆς ᾿Ανατολῆς καί ἰδία 
Λεβησίου-Μάκρης κατά τό 1914. ῾Η ἀνωτέρα τάξις ἐφυλακίζετο ὑπό διάφορα προσχήματα, ἐδο-
λοφονεῖτο πρός τρομοκράτησιν, κατεδιώκετο ὡς ἑλλαδίζουσα. ῾Η κατωτέρα ἐμποϋκοταρίζετο, 
διηρπάζετο ἡ περιουσία της, κατεκλέπτετο, ἐφονεύετο. Οἱ Νεότουρκοι ἀπέβαλαν πάντα χαλινόν. 
Δέν ἐπεδίωκαν νά δικαιολογήσουν τά κατά τῶν Χριστιανῶν ὄργιά των. ̓ Ενθαρρυνόμενοι ὑπό τῆς 
καταστάσεως τῆς Εὐρώπης ἤρχισεν ἄνευ προσχημάτων νά ἐκτοπίζουν127 τούς Χριστιανούς τῶν 
παραλίων τῆς Προποντίδας καί Αἰγαίου, νά φονεύουν, νά ἀπειλοῦν καί νά καταστρατηγοῦν τάς 
προνομίας. Πρό τοιαύτης καταστάσεως τό Πατριαρχεῖον ἐκήρυξε τήν ᾿Εκκλησίαν ἤ μᾶλλον τούς 
Χριστιανούς τῆς Τουρκίας ἐν διωγμῷ. Οἱ Χριστιανοί, καίτοι ὑπό ἀπειλήν φοβερωτέρων διώξεων, 
συνεμορφώθησαν μέ τάς διαταγάς τοῦ ᾿Εθνικοῦ των κέντρου. Ἔκλεισαν ἄνευ δισταγμῶν τούς 
ναούς καί τά σχολεῖα των, ἀναμένοντες ἀπό τούς μηνίοντας Τούρκους φρικωδέστερα δεινά πρός 
ἀντίποινα.

Καί ἡ ᾿Εφοροδημογεροντία Λεβησίου-Μάκρης ἔκλεισε πρό τῶν ἐξετάσεων τά Σχολεῖα ἀρχάς 
᾿Ιουνίου τοῦ 1914. Οι Νεότουρκοι ἔσπευσαν νά καλέσουν τούς διδασκάλους τῶν δύο κοινοτή-
των νά παρουσιασθοῦν πρό τοῦ Καϊμακάμη καί τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ. ῾Ο Καϊμακάμης 
ὡμίλησεν εἰς τούς διδασκάλους μέ ὕφος ὀργίλον καί τούς ἠπείλησεν, ὅτι θά τούς παραπέμψει 
εἰς τό Στρατοδικεῖο, ἐάν δέν σπεύσουν νά ἀνοίξουν τά σχολεῖα καί ἐξακολουθήσουν μαθήματα. 
Ἅπαντες οἱ διδάσκαλοι ἠρνήθησαν νά ὑπακούσουν εἰς τήν διαταγήν τοῦ ἀνοίγματος, ὑποστηρί-
ζοντες ὅτι ἐκτελοῦν διαταγήν τοῦ Πατριαρχείου των, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ὑπάγονται. 

123 μουατζίρηδες: πρόσφυγες (τουρκ. Muhacir)
124 Εμβέρ (Enver Paşa) (1880-1922). Νεότουρκος, ένας από την τριανδρία του νεοτουρκικού κομιτάτου «Ένω-
ση και Πρόοδος». Υπουργός Πολέμου που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο τα χρόνια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.
125 Ταλάρ (Talât Paşa) (1874-1921). Τούρκος πολιτικός. Μαζί με τον Εμβέρ και τον Τζεμάλ αποτελούν την 
τριανδρία του νεοτουρκικού κομιτάτου «Ένωση και Πρόοδος».
126 Ως αποτέλεσμα του οικονομικού πολέμου και ποικίλων διώξεων 450.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες 
τους στη Μικρά Ασία και τη Θράκη την άνοιξη του 1914, πριν την έναρξη του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου. Η πρώ-
τη αυτή έξοδος καταγράφεται ως πρώτος διωγμός. 
127 Τα χρόνια του α΄παγκοσμίου πολέμου διενεργούνται εκτοπισμοί πληθυσμών από τα παράλια στο εσωτερι-
κό. 
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῾Ο καϊμακάμης συνέστησε τό ἄνοιγμα, ἵνα μή εὑρεθῇ εἰς τήν λυπηράν θέσιν νά τιμωρήσῃ τούς 
διδασκάλους, ὡς ἐξερεθίζοντας τόν λαόν καί κινοῦντας αυτόν εις επανάστασιν. Οἱ διδάσκαλοι 
ὑπεστήριξαν τό φιλόνομόν των, συμμορφούμενοι παρά τούς νόμους τοῦ Κράτους καί τά ἀπ’ 
αἰώνων προνόμια, τά ὁποία εὐδοκία Σουλτάνων ἐχορηγήθησαν. ᾿Αφοῦ ἀπέτυχε τό πείραμα τοῦ 
ἀνοίγματος κατέφυγον εἰς ἄλλο. ᾿Εζήτησαν ἀπό τούς διδασκάλους νά ὑποβάλουν τά διπλώματά 
των, εἰς τήν Τουρκικήν ᾿Επιθεώρησιν τῆς ᾿Εκπαιδεύσεως πρός ἐπικύρωσιν καί ἔγκρισιν, διότι ἐν 
ἀρνήσει θά στρατευθοῦν ὡς μή ἀνεγνωρισμένοι διδάσκαλοι. Εἰς τό σημεῖον αὐτό ἐλιποψύχησαν 
οἱ διδάσκαλοι καί παρέδωσαν τά πτυχία των προς θεώρησιν, ἤ καλύτερα δέν ἀνεμέτρησαν τάς 
συνεπείας τοῦ λάθους των. Μόνον οἱ Σάββας Πασχαλίδης, Αὐγερινός Πανηγύρης καί ᾿Αναστά-
σιος Παπαδημητρίου προετίμησαν νά στρατευθοῦν παρά νά συνεργήσουν εἰς τήν καταπάτησιν 
τῶν προνομίων, δι’ ὧν ἐξηρτῶντο καί ἐλάμβανον ἀδείας ἐξασκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος καί διο-
ρισμούς ἀπό τούς Μητροπολίτας και οὐχί ἀπό τούς ᾿Επιθεωρητάς τῶν Σχολείων.

5. Γελοῖαι ἀφορμαί

Οἱ Νεότουρκοι Μάκρης τόσον εἶχον τυφλωθῇ ἀπό μισελληνισμόν, ὥστε και αὐτά τά ἐθνικά 
χρώματα εἰς κορδέλλες παιδικῶν καπέλλων, εἰς μανδηλάκια, φορέματα, τοίχους οἰκιῶν, τούς 
ἐξηρέθιζαν τά νεῦρα. Τόν ᾿Αθανάσιον Γεωργίου, ἔφορον τῶν Σχολείων Μάκρης, παρέπεμψαν εἰς 
τό Στρατοδικεῖον, διότι ἡ κορδέλλα τοῦ καπέλλου τοῦ μαθητοῦ υἱοῦ του ἔφερε τήν λέξιν «᾿Αε-
τός». Μέ τοιαῦτα γελοῖα μέσα προκαλούντα ἀηδίαν καί σίελον πρός ἐμπτυσμόν, ἐπεδίωκον οἱ 
ἀνόητοι νά τρομοκρατήσουν καί νά ἐξαλείψουν αἰσθήματα ἱερά, συμπεφυρμένα μέ τό αἷμα καί 
τάς παραδόσεις τῆς ῾Ελληνικῆς οἰκογενείας! Με τοιαύτας σπασμωδικάς κινήσεις ἐπεζήτουν νά 
πτοήσουν τούς ἀτρομήτους Λεβησανομακρηνούς, θεωροῦντες τά δεινά των, νεφύδριον ἐν καιρῷ 
θέρους καί ὅτι ὁ ἐπικείμενος πόλεμος θά ἔθετε τελείαν καί παῦλαν εἰς τήν ἀλληλομαχίαν τῶν 
λαῶν καί τήν κατωτερότητα τῶν ἀνθρώπων νά πιέζουν τούς συνανθρώπους των. ῾Υπέμενον τά 
πάντα στωϊκώτατα καί μέ τήν φρούδην ἐλπίδα, ὅτι καλύτεραι ἡμέραι θ’ἀνατείλουν. Διεψεύσθη-
σαν αἱ ἐλπίδες των καί ὁ πόλεμος ἐπεσώρευσεν εἰς αὐτούς περισσότερα κακά καί τό χείριστον 
τούς ἐστέρησε καί αὐτό τό χῶμα τῆς πατρίδος των!

6. Τα δεινά τῶν Λεβησανομακρινῶν καί Λυκίων κατά τόν Μεγάλον πόλεμον. 

Αἱ φρικαλεότητες τοῦ Μεγάλου Πολέμου ἐκ μέρους τῶν Τούρκων κατά τῶν Χριστιανῶν εἶ-
ναι ἀφάνταστοι. Πρῶτον ἔργον τῶν κυβερνώντων ἦτο ὁ διά παντοίων μέσων -τά ὁποῖα ἡ νεο-
τουρκική φαντασία ἐπενόει- ἐκφοβισμός, ἀφαίμαξις καί καταπτόησις τῶν Λυκίων Χριστιανῶν. 
Τά μέτρα ἦσαν γενικῆς φύσεως, καθ’ ὅλην τήν ᾿Επικράτειαν, μόνον ὁ βαθμός καί ἡ ἔκτασις 
διέφερον, οἱ ὁποῖοι ἦτο ἀνάλογοι πρός τόν βαθμόν τῆς μισελληνικότητος τῶν Τουρκικῶν ὀργά-
νων. Εἰς τήν Λυκίαν ἐφηρμόσθησαν μέ σκληρότητα ἐκ μέρους τῶν ἐπισήμων καί διά τό πλῆθος 
τῶν μουατζίρηδων, καί διά τήν ἐντύπωσιν, ὅτι οἱ Λύκιοι οἰκονομικῶς ἤκμαζον. ᾿Επέβαλον εἰς 
κάθε χριστιανικήν οἰκογένειαν ὑποχρεωτικήν εἰσφοράν ὑπέρ τῶν στρατιωτῶν εἰς ρουχισμόν. 
Εἰσέπραττον χρηματικάς εἰσφοράς ὑπέρ τῶν οἰκογενειῶν τῶν στρατευμένων. ᾿Εκάλεσαν τούς 
᾿Εφοροδημογέροντας νά παραδώσουν πᾶν εἶδος ὅπλου, νά συστήσουν τήν ἀθρόαν προσέλευσιν 
τῶν κλητευομένων καί νά ὑποδείξουν τά ὕποπτα καί ζωηρά στοιχεῖα πρός ἐκτόπισιν. Ἔκαμνον 
αὐθαιρέτους ἐρεύνας κατ’οἶκον καί ἄνευ τῶν νομίμων διατυπώσεων ἐπί τῇ ὑπονοίᾳ ἀποκρύψεως 
ὅπλων καί φυγοστράτων.
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Τό ὀδυνηρότερον κτύπημα κατά τῶν Χριστιανῶν ἦτο ἡ ἀθρόα στρατολογία128 καί δή ἀγυ-
μνάστων ἀπό 18-52 ἐτῶν, εὔσχημος τρόπος ἀπομακρύνσεως τῶν ἀνδρῶν ἀπό τάς πόλεις καί 
εἰσπράξεως χρημάτων. ᾿Από το Λεβήσιον-Μάκρην ἐστρατολογήθησαν περί τούς 2.000 ἄνδρες 
καί ἀπό τήν λοιπήν Λυκίαν περί τούς 1.500. ᾿Επλήρωσαν ἀντισήκωμα (πετέλι)129 ἄνω τῶν χιλίων 
καθ’ὅλην τήν Λυκίαν ἀπό πεντήκοντα χρυςᾶς Τουρκικάς λίρας πρός ἀπαλλαγήν καί πολλοί τού-
των δίς καί τρίς καί πεντάκις. Καί τοῦτο, διότι στρατολογία Χριστιανοῦ ἐν Τουρκία ἴσον θάνατος 
καί προετίμων οἱ κακόμοιροι νά δώσουν ὅ,τι εἶχον, διά νά τήν ἀποφύγουν. ᾿Επώλουν, διά νά 
ἐξοικονομήσουν τό πετέλι, τάπητας, σκεύη, στρωμνάς, κτήματα, φλωριά κ.ά. εἰς ἐξευτελιστικάς 
τιμάς. Ὅσοι ἐστρατεύθησαν ἔφευγον καί ἀπεχωρίζοντο τῶν οἰκείων των με πικραμμένην ψυχήν, 
διότι ἐγνώριζον ὅτι ἦσαν καταδικασμένοι εἰς τόν λευκόν θάνατον. ῾Οδοιπόρουν οἱ τάλανες ἄνευ 
ἀναπαύσεως ὁδοιπορίαν πολλῶν ἡμερῶν υπό συνοδείαν βλοσυρών συνοδών τσαντερμάδων. 
Ερρίπτοντο εις έργα καταναγκαστικά, χειρότερα τῶν αἰγυπτιακῶν ἐπί Φαραώ ἀγγαρειῶν: εἰς 
ὁδόστρωσιν, ἐπισκευήν γεφυρῶν, μεταφοράν διά φορτηγῶν ζώων, ἰδία καμήλων στρατιωτικῶν 
εἰδῶν, ἐπιδιόρθωσιν κτιρίων, χάραξιν ὁδῶν, κάλυψιν ἑλῶν κ.ά. καί μάλιστα νά κοιμῶνται εἰς τό 
ὕπαιθρον ἤ εἰς σταύλους σαρδεληδόν μέ ἐργασίαν πολύωρον καί ὑποσιτισμόν. ᾿Εκ τῶν κακου-
χιῶν μόλις τό 1/3 των στρατευθέντων ἐπέστρεψεν εἰς πατρίδα πλήν τῶν φυγοστράτων. Εἶχον καί 
τούς κατασκόπους των, οἱ ὁποῖοι καταπροέδιδον τάς κινήσεις τῶν ἡμετέρων και ἔδιδον ἀφορμάς 
εἰς τήν κατ’ οἶκον ἔρευναν, συλλήψεις καί ἀναστατώσεις.

῾Η θέσις τῶν παραμεινάντων δεν ἦτο καλυτέρα. ᾿Εκοιμῶντο καί ἐξύπνων μέ τόν ἐφιάλτην 
διώξεων καί σφαγῶν, μέ τό φάσμα τῆς πείνης καί κακουχιῶν, πού ἦσαν εἰς τά κακά αὐτά ἔτη τοῦ 
πολέμου ὁ παντοτεινός σύντροφός των. Οἱ φόβοι τῶν γυναικοπαίδων ηὔξαναν καί ἡ ζωή των ἦτο 
πραγματικόν μαρτύριον, ὅταν ἐνεφανίζετο είς τό λυκιακόν πέλαγος συμμαχικόν πλοῖο. Ὃταν 
εἰσῆλθεν εἰς τόν λιμένα Μάκρης Γαλλικόν ἀντιτορπιλλικόν καί ἐκανονιοβόλησε τόν στρατῶνα, 
ὅταν συμμαχικά πλοῖα κατέστρεφαν Γερμανικά ὑποβρύχια, ὁρμοῦντα εἰς λιμενίσκους ἀσφαλεῖς 
τῆς Λυκίας, ὅταν διεδίδετο ὅτι ἔφθασαν λιποτάκται καί διεπεραιώθησαν εἰς Καστελλόριζον, Ρό-
δον ἤ Ταρσανάν. Οἱ Τοῦρκοι δι’ ὅλα αὐτά ἐξέσπων εἰς τόν ἄμαχον χριστιανικόν πληθυσμόν.

7. ῾Ο Ταρσανᾶς ὁρμητήριον ἀνταρτῶν ὑπό τόν καπετάν Μάρκον.

῾Ο Ταρσανᾶς κατά τό 1916 εἶχε καταστῆ καταφύγιον φυγοστράτων, λιποτακτῶν καί ὁρμητή-
ριον ἀνταρτῶν καί πολλῶν φυγοστράτων ὑπό τον καπετάν Μάρκον τόν Αϊβαλιώτην, γνωρίζοντα 
τά μέρη ἀπό λαθρεμπορίαν, ἦν ἐξήσκει ἄλλοτε καί κατασκοπεύοντα τήν περιοχήν διά λογαρια-
σμόν τῆς Γαλλίας. Οἱ ἀντάρται ἔκαμνον συχνάς ἀποβάσεις, διαρπάζοντες τά Τουρκοχώρια καί 
τρομοκρατοῦντες τούς Τούρκους. ῾Ο ἀντίκτυπος τῶν δηώσεων ἐξέσπα εἰς τούς Λεβησανομα-
κρινούς, τούς ὁποίους ὑποπτεύοντο, ὅτι συνενοοῦντο μέ τούς ἀντάρτας καί ὑπέθαλπον τάς κατά 
τῶν Τούρκων ἐπιθέσεις καί βιαιοπραγίας των. ῾Υπό τό πρόσχημα τῶν ὑπονοιῶν ἔδειραν, ἐκακο-
ποίουν, ἐφυλάκιζον καί καθίστων ὑπολόγους τούς ᾿Εφοροδημογέροντας διά τάς πράξεις τοῦ κα-

128 Οι μη-Μουσουλμάνοι υπήκοοι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας απαλάσσονται από την στρατιωτική θητεία 
πληρώνοντας το αντισήκωμα, γνωστό ως μπεντέλ. Το 1909 ψηφίζεται γενική στράτευση για όλο τον πληθυσμό 
της αυτοκρατορίας. Στην ελληνική κοινότητα κάποιοι είδαν την στράτευση ως μια ευκαιρία καλύτερης ένταξης 
τους στην οθωμανική κοινωνία και την υποστήριξαν ενώ άλλοι είδαν το μέτρο και κυρίως τον τρόπο εφαρμογής 
του ως μια απειλή και υποστήριξαν την συνέχιση της επιλογής εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας. Πολλοί με-
τανάστευσαν στο εξωτερικό για να αποφύουν την στράτευση και πολλοί υπέστησαν συνέπειες ως φυγόστρατοι. 
Κατά την διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου οι Χριστιανοί Οθωμανοί υπήκοοι υπηρέτησαν, στην πλειοψη-
φία τους, σε ειδικά τάγματα εργασίας, τα περίφημα «αμελέ ταμπουρού» σε συνθήκες εξόντωσης. 
129 πεντέλι: αντισήκωμα, αντίτιμο που πλήρωναν οι Χριστιανοί Οθωμανοί υπήκοοι για να εξαγοράσουν την 
στρατιωτική θητεία. (τουρκ. bedel)
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πετάν Μάρκου! ἀπειλοῦντες αὐτούς μέ φυλάκισιν καί ἀντίποινα. Τέλος ἡ Τουρκική Κυβέρνησις 
κατώρθωσε νά συλλάβῃ τόν καπετάν Μάρκον, νά υποβάλῃ αὐτόν εἰς μαρτυρικόν θάνατον καί νά 
ἐπιδεικνύῃ ἐπί πασσάλου τήν κεφαλήν του ἀνά τά Τουρκοχώρια τοῦ καζᾶ. Στήσασα δε κανόνια 
εἰς τήν ἀντιπέραν ἀκτήν τοῦ Ταρσανᾶ ἠνάγκασε τούς ἀντάρτες καί Ταρσαναλῆδες νά ἐγκαταλεί-
ψουν τό νησί καί νά ζητήσουν καταφυγήν εἰς Κρήτην καί Γαλλίαν. Οὕτω ἠρημώθη τό φίλεργον 
καί ἡρωικόν νησί!

8. Δεινοπαθήματα καί ἡρωϊκός θάνατος ᾿Εφοροδημογερόντων Λεβησίου-
Μάκρης (᾿Ιωάννου ῾Αγιορείτη, Γεωργίου ᾿Αναγνωστόπουλου και Γεωργίου 
Πανηγύρη.)

Οἱ Νεότουρκοι ἦσαν ἀριστοτέχναι εἰς τάς προγραφάς των. ᾿Εκτύπων τάς κεφαλάς καί τό 
λοιπόν σῶμα ἔπιπτεν ἀσπαῖρον. Παρέπεμπον τούς ἄρχοντας εἰς τό σφαγεῖον, διά νά παραλύσῃ 
ὁ λαός. Τοιοῦτον ἐπέτυχον εἰς Λεβήσιον-Μάκρη ὑπό τάς ἑξής συνθήκας. Εἰς Λεβήσιον ὑπῆρχεν 
ὁμάς ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἀπό συμπάθειαν πρός τόν ἀγώνα τῆς ᾿Αντάντ, εἴτε ὡς κατάσκοποι 
τῆς Γαλλίας ἤρχοντο εἰς συνεννόησιν μέ τούς Γάλλους Καστελλορίζου καί τόν ἐν Ρόδῳ Άγγλον 
Πρόξενον. Εἰς αὐτούς ἔγραφον τήν στρατιωτικήν δύναμιν τῆς περιοχῆς Μάκρης, τόν τόπον τοῦ 
στρατωνισμοῦ καί τῶν φυλακίων, τάς στρατιωτικάς κινήσεις καί ἀποθήκας καί ἄλλας συναφεῖς 
στρατιωτικάς εἰδήσεις, ὧν συνέπεια ἡ καταστροφή τῶν δύο ὑποβρυχίων εἰς Σύμπολον κ.ά. Τάς 
ἐπιστολάς διεβίβαζον διά φυγοστράτων, ζητούντων καταφύγιον εἰς Καστελλόριζον ἤ Ρόδον καί 
πρός πίστωσιν τῶν γραφομένων ὡς ἀξιοπίστων εἰδήσεων ἔθετον, ἐκ συνεννοήσεως ὡς φαίνεται, 
τήν σφραγίδα τοῦ κοινοῦ σωματείου Μακρηνολεβησανῶν «᾿Αδελφότης Λεβησίου-Μάκρης» καί 
τάς ὑπογραφάς τοῦ ᾿Αρχιερατικοῦ ᾿Επιτρόπου καί τοῦ Γραμματέα τῆς ᾿Εφοροδημογεροντίας. 
Μία τῶν ἐπιστολῶν παρέπεσεν εἰς χείρας τοῦ φρονίμου Τούρκου συμπολίτου μας ᾿Αλίλ αγά, δι-
καστικοῦ παρέδρου, ὁ ὁποῖος δια να προλάβη τά λυπηρά ἐνδεχόμενα, τήν ἔσχισε καί δέν τήν πα-
ρέδωκεν εἰς τάς Τουρκικάς ἀρχάς. Άξιος ἐπαίνου ὁ καλός καί συνετός Τοῦρκος διά τόν φρόνιμον 
πατριωτισμόν του, νά μή δοκιμασθοῦν ἀθῶοι πολῖται ἐκ μιᾶς ἀδεσπότου ἐπιστολῆς. ᾿Ηρκέσθη 
ἁπλῶς να ἐπιστήση τήν προσοχήν ὁρισμένων φίλων του Χριστιανῶν, δι’ἥν στάσιν παρεπέμφθη 
εἰς τό Στρατοδικεῖον, τό ὁποῖον τόν ἀπήλλαξε, διότι οὐδείς τῶν ἡμετέρων ἀνέφερέ το. Δευτέρα 
ὅμως ἐπιστολή ἔπεσεν εἰς χείρας Τσάντερμα130 ἀπό τα συλληφθέντα κομιστήν φυγόστρατον, ὁ 
ὁποῖος Τοῦρκος στρατιώτης παρέδωκεν αὐτήν εἰς τάς Τουρκικάς ᾿Αρχάς. Τοῦτο ἤρκεσε διά νά 
συλληφθοῦν ὃλοι οἱ ᾿Εφοροδημογέροντες Λεβησίου-Μάκρης, νά ὑποβληθοῦν εἰς ἐξαντλητικάς 
ἀνακρίσεις, ν’ἀπομονωθοῦν, νά φυλακισθοῦν καί τέλος μετά πολλάς μεσαιωνικάς δοκιμασίας νά 
παραπεμφθοῦν εἰς τό Στρατοδικεῖον Δενισλῆ νά δικασθοῦν. ᾿Εξεμεταλλεύθησαν τήν σφραγίδα 
καί ὑπογραφήν τοῦ ᾿Αρχ. ᾿Επιτρόπου καί ἐπεδίωκαν νά ἐνοχοποιήσουν ὅλους τούς ᾿Εφοροδημο-
γέροντας καί προεστούς Λεβησίου-Μάκρης, εἴκοσι ὁκτώ, ἀγνώτας ἀνθρώπους, ενώ κατά βάθος 
ἐγνώριζον τήν ἀθωότητά των καί τούς συντάκτας τῶν ἐπιστολῶν. Δέν ἔχασαν τήν παρουσιασθεῖ-
σαν εὐκαιρίαν, διά νά ἐξοντώσουν καί λάβουν ἐπί πίνακι τάς κεφαλάς ὅλων τῶν ᾿Εφοροδημογε-
ρόντων, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἄλλοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες, ὑπέστησαν τά δεινά ἀπαθῶς, ἐνῶ πολλοί καί 
τόν θάνατον στωϊκώτατα. Πρός μνημόσυνον αἰώνιον ἀναφέρω τά σεπτά ονόματά των. Εἶναι δέ 
οἱ ᾿Εθνομάρτυρες Λεβησίου-Μάκρης:

1. Παπᾶ-Δημήτριος Χαστᾶς, Πρωτοπρεσβύτερος και Αρχιερατικός ᾿Επίτροπος Λεβησίου. 
2. Παπᾶ-Νεόφυτος Σακελλαρίδης, Πρωτοσύγκελος

130 τσάντερμα: στρατιωτική αστυνομία (τουρκ. jandarma) 
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3. Παπαντώνιος Νικόλαος
4. Κυριακός Τσακκίρης, διδάσκαλος-διευθυντής τῶν Σχολῶν Λεβησίου
5. Γεώργιος Λαζαρίδης, δικηγόρος
6. Πασχάλης Πασχαλίδης, έφορος
7. Χαράλαμπος Παυλίδης
8. Πλάτων Μουσαῖος
9. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, γραμματεύς Εφοροδημογεροντίας
10. ᾿Ιωάννης Αγιορείτης
11. Γεώργιος Πανηγύρης 
12. Δουλής Πανηγύρης 
13. Αντώνιος Χ. Αντωνίου
14. Μιχαήλ Χ. Αντωνίου 
15. Μιχαήλ Δεληπάσης 
16. ᾿Ιωάννης Βαϊρακτάρης 
17. Βασίλειος Θεοδοσιάδης
18. Κωνσταντίνος Γεωργάς
19. Θεόδωρος Χατζηκυριακού
20. Κωστούλης Μαυρίκος 
21. Εμμανουήλ Φακής
22. Νίκος Χατζηδουλής
23. Σάββας Κοντού
24. Γεώργιος Κοντού
25. Παπαντώνιος Νικολάου
26. Στέλιος Θεοδοσιάδης
27. Νικόλαος Καμπούρης 

᾿Εκ τῶν ἀνωτέρω συλληφθέντων ὑπό τῶν Τούρκων τέσσαρες μόνον ἐσώθησαν ἀπό τόν δι’ 
ἀνηκούστων μαρτυρίων θάνατον, τόν ὁποίον ἐδοκίμασαν ὅλοι, ἀθωωθέντες μεταθανατίως ὑπό 
τοῦ Στρατοδικείου, οἵα εἰρωνεία!, πλήν τῶν Γεωρ. Πανηγύρη, Γεωρ. ᾿Αναγνωστοπούλου, καί 
᾿Ιωάννου ῾Αγιορείτου καταδικασθέντων εἰς τόν δι’ ἀγχόνης θάνατον ὡς ενόχων προδοσίας!! Τον 
οποίον αντίκρυσαν ηρωίκότατα μετά πολλά βασανιστήρια. Τούτων ο ᾿Ιωάν.῾Αγιορείτης ἀνέλαβε 
τήν εὐθύνην τῶν ἐπιστολῶν, διακηρύσσων τήν ἀθωότητα τῶν λοιπῶν θυμάτων. Αἱ Τουρκικαί 
ἀρχαί, διά να εἴμεθα δίκαιοι εἰς τάς κρίσεις μας, ὤφειλαν ἐν τῷ δικαιώματι νά περιφρουρήσουν 
τόν τόπον καί ν’ἀνακαλύψουν τούς ἐπιβούλους του, νά τιμωρήσουν τούς ἐνόχους ὄχι ὅμως κατά 
θηριώδη τρόπον, νά ἀποκόπτουν τάς τρίχας καί τούς ὄνυχας, νά σποῦν τάς σιαγόνας καί τά κόκ-
καλα καί ἐπί πλέον νά υποβάλουν εἰς ἀνήκουστα δεινά τόσους ἀθώους ἀνθρώπους ἐν γνώσει μά-
λιστα τῆς ἀθωότητός των, ὥστε ἀπό τούς 28 νά περισωθοῦν ὡς ἐκ θαύματος ἑπτά!! Μέ τόν τρόπο 
τῆς τιμωρίας ἔδειξαν οἱ Τοῦρκοι τόν βαθμόν τοῦ πολιτισμοῦ των καί μέ τά μεσαιωνικά μέσα, πού 
μετεχειρίσθησαν, τό ὑπάνθρωπόν των. 

Τούτων ὁ Γεώργιος ᾿Αναγνωστόπουλος, ᾿Ιωάννης ῾Αγιορείτης καί Γεώργιος Πανηγύρης κα-
τεδικάσθησαν ὑπό τοῦ Στρατοδικείου Δενισλῆ, εἰς τόν δι’ ἀγχόνης θάνατον. Τοῦτον ὑπέστησαν 
ἀφοῦ προηγουμένως ὑπεβλήθησαν εἰς ανήκουστα βασανιστήρια. Λέγεται μάλιστα ὅτι τόν Γ. ̓ Ανα-
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γνωστόπουλον ἔρριψαν εἰς ὑπόνομον, τους δε ὑπολοίπους ἀπήλλαξαν τῆς κατηγορίας, ἀφού τούς 
εἶχαν προαποστείλει εἰς τόν Άδην διά καθημερινῶν κακομεταχειρίσεων, κακοπαθειών, βραδείας 
δηλητηριάσεως και χρησιμοποιήσεως πολλών εξ αυτών ὡς πειραματοζώων διά τόν ἐξανθηματι-
κόν-διότι καί αὐτό ἐφήρμοζον οἱ Τοῦρκοι ὡς ἀνέγραψαν εὐρωπαϊκά ἰατρικά περιοδικά. Μόνον οἱ: 
᾿Ιωάννης Βαϊρακτάρης, Παπαντώνιος Νικολάου, Παναγιώτης Δεληπάσης, ̓ Αντώνιος Χατζηαντω-
νίου, Βασίλ. Θεοδοσιάδης, Στέλιος Θεοδοσιάδης καί Κωστούλης κατώρθωσαν να περισωθοῦν. 

Εἰς τήν δραματικήν αὐτήν ἐποποιΐαν ἔπαιξαν πρόσωπον ἀθανάτων ἡρώων οἱ ἱερεῖς τῶν δύο 
πόλεων Παπᾶ-Δημήτριος Χαστᾶς καί Παπᾶ-Νεόφυτος Σακελλαρίδης -οἵτινες παρά τό γῆρας 
των, ἄνω τῶν 75 ἐτῶν, ἔδειξαν περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον, ἀξίαν παληκαριῶν καί τῶν ἀξι-
ομνήτων μαρτύρων τῆς ᾿Εκκλησίας. Μέ τάς ἀπαντήσεις των δε, κατέπληξαν τούς σφαγεῖς των. 
῾Ο Παπᾶ-Χαστᾶς, ὡς ἀπεκαλεῖτο, ὅταν διετάχθη νά σταθή στό ἕνα πόδι του εἶπε: «Θεέ μου! 
Θεέ μου! ῾Ο Ναστραντίν Χότζας ἔκαμε τούς πετεινούς τοῦ χωριοῦ του μέ ἕνα πόδι ὅτι εἶναι, κι 
ἐτοῦτοι ἐδῶ τούς ἀνθρώπους. ᾿Αν τό μάθη ὁ Πατισάχ μας, θά τούς παρασημοφορήση.» ῾Η ἀπά-
ντησις αὐτή τούς ἔκαμε μεγάλην ἐντύπωσιν καί δέν ἐπέμεναν εἰς τήν ἐκτέλεσίν της. Ὅταν πάλι ἐν 
μηνί ᾿Ιουλίῳ διετάχθη νά προσατενίζη τόν ἥλιον, ἠκούσθη λέγων: «Προτιμῶ νά μέ στραβώσετε 
σεῖς παρά ὁ ἥλιος, πού ἄλλην ἀποστολήν ἔχει ἀπ’τό Θεό-να φωτίζη.» 

῾Ο Παπᾶ-Νεόφυτος ὁδηγούμενος εἰς ἐξορίαν, διότι ἠρνήθην νά στέψῃ δι’ ἱεροπραξίας Τοῦρ-
κον ἀξιωματικόν μέ ῾Ελληνίδα καλῆς οἰκογενείας, ἔδωκεν εἰς τήν ἀπειλήν τοῦ ἀξιωματικοῦ «Θά 
σου ξεριζώσω, παπά, τά γένια τρίχα -τρίχαν τήν ἐξής ἀξιομνημόνευτον ἀπάντησιν». Εἶπεν: «᾿Επι-
θυμῶ τόν θάνατον ὡς εὐεργετικώτερον ἀπό σας τά θηρία. ̔ Ο κλῆρος τοῦ Έθνους μας εἶναι νά ἔχη 
μάρτυρας καί σᾶς σφαγεῖς του. Τέλος τό δίκαιο θά θριαμβεύσῃ καί σεῖς θα μένετε μέ τά αἴσχη 
σας.» Οἱ συγκινητικοί καί εὐθαρσεῖς αὐτοί λόγοι τῶν στρατιωτῶν τῆς ᾿Εκκλησίας θά ἐμψυχώ-
νουν ὅλους εἰς τήν προσφυγίαν μας καί θά διατηροῦν ἄσβεστον τήν ἀνάμνησιν τῆς πατρίδος μας 
καί τῶν ἀθανάτων ἡρώων της.

9. ᾿Εκτοπισμός γυναικοπαίδων Λυκίας καί τά δεινά τῆς ἐξορίας. Παλιννόστη-
σις. 

῏Ήλθε καί ἡ σειρά τῶν γυναικοπαίδων νά ἐγκαταλείψουν τό πάτριον ἔδαφος καί νά δοκι-
μάσουν τά κακά τῆς μαύρης ξενητειᾶς. Διά τά γυναικόπαιδα τῆς Λυκίας δέν ὑπῆρχε χειροτέρα 
τιμωρία. ᾿Αφοῦ εἶδαν τούς γονεῖς των στρατευομένους ἤ ἐκτοπιζομένους ἤ συρομένους δεσμίους 
εἰς τάς φυλακάς, τους προσφέρεται τέλος τό πικρόν ποτήριον τοῦ ἐκτοπισμοῦ. ᾿Εγκαταλείπουν 
μέ δάκρυα στά μάτια τήν γῆν τῆς πατρίδος των, τούς ναούς τῶν πατέρων των, τά σπήτια καί κτή-
ματά των καί τρέπονται εἰς τά ξένα. ᾿Εξορίζονται ἄλλα εἰς ᾿Ατζέμ-πατέ, ἄλλα εἰς Δενιζλῆ, μερικά 
εἰς ᾿Ελμαλί, πολλά εἰς Βουρδούρι, τινά εἰς Σπάρτα καί κάμποσα εἰς χωρία τοῦ ᾿Εσωτερικοῦ τῶν 
ἄνωθι περιφερειῶν, ὅπου ἔζησαν ὑπό τάς χειροτέρας συνθήκας ψύχους, ταλαιπωριῶν, πείνης. ῾Ο 
ἄρτος τῆς ξενητειᾶς πικρός καί αἱ ἀναμνήσεις τῆς ἐξορίας σκληρόταται. ῾Ο καθένας μας φαντά-
ζεται πώς ἐπέρασαν τόσα ἔτη δοκιμασίας! Έφθασεν τέλος ἡ ἁγία μέρα τῆς παλιννοστήσεως, τήν 
ὁποία ἐναγωνίως ἀνέμενον ὅλοι. Μέ δάκρυα χαρᾶς ἀναμεμειγμένα μέ συναισθήματα ἀγωνίας 
διά τούς ἰδικούς των καί διά μέσου χωρῶν ἀξένων ἐπέστρεψαν εἰς τάς πατρίδας των. Μόλις ἐπά-
τησαν καί ἐφίλησαν τό πεφιλημένον καί ἅγιο χῶμα της, ἔσπευσαν εἰς τούς ναούς τῶν πατέρων 
των νά εὐχαριστήσουν τόν Δοτῆρα καί Κήρυκα τῆς Εἰρήνης καί να εὐχηθοῦν, ὅπως διέλθουν τόν 
ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς των ἐν χαρά καί εἰρήνη, ἀπολαμβάνοντες τῶν ἀγαθῶν αὐτῆς. Μετά 
τάς εὐχαριστίας ἤρχισεν ἡ περισυλλογή. Τίποτε δέν εὑρῆκαν εἰς τήν θέσιν του γερό. Ήρχισεν ἡ 
ἐργασία τῆς δημιουργίας. Κατώρθωσαν ἀπό τήν ἀκαταστασίαν νά δημιουργήσουν τάξιν και νά 
ἐπαναφέρουν τόν ρυθμόν τῆς προηγούμενης ζωῆς. 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

312

10. Η ῾Ελληνική Κυβέρνησις στέλλει βοηθήματα εἰς Μάκρην. ᾿Επεισόδειον 
κατά τήν ἀπόβασιν. ᾿Απέλασις ᾿Επιτροπής.

῾Η θέσις τῶν Χριστιανῶν τῶν παραλίων τῆς Μικρασίας ἦτο τραγική. ῾Η ῾Ελληνική Κυβέρνη-
σις, διά νά ἐπουλώσῃ τάς πληγάς των, ἔστειλε διά τοῦ Ε.Ε.Σταυροῦ καί τοῦ Πατριωτικοῦ ᾿Ιδρύ-
ματος131 εἰς τας κεντρικάς παραλίους πόλεις τῆς Μικρασίας,132 πού δέν ἦσαν ὑπό τήν στρατιωτι-
κήν κατοχήν της και ἐδοκιμάσθησαν διά τοῦ ἐκτοπισμοῦ, ἰατρικήν περίθαλψιν καί βοηθήματα. 
Ἔστειλε καί εἰς Λεβήσιον-Μάκρην βοηθείας εἰς φάρμακα, ρουχισμόν, ὑπόδησιν καί δύο ἰατρούς, 
τόν ̓ Ανθυπίατρον Νικόλαον Μάνωλαν133 καί τό Νικήταν Δημητρίου, ἕνα ̓ Ανθυποφαρμακοποιόν, 
ἕνα λοχία μέ τέσσαρας στρατιῶτας και τόν Παῦλον Μακρήν, συνοδόν και σύμβουλον τοῦ ἐπί 
κεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς Μάνωλα.134 ῾Η ἀποστολή παρέλαβεν ἐκ Σμύρνης τόν ἰατρόν Μουσαῖον 
καί ἐκ λιμένος Βαθέος Σάμου τον Διευθυντήν της ᾿Αστικής Σχολής Σάββαν Πασχαλίδην. ᾿Εκ Σά-
μου τό ἀτμόπλοιον προσήγγισεν εἰς ᾿Αλικαρνασσόν, τήν πατρίδα του ῾Ηροδότου, ὅπου ἐγένετο 
θερμοτάτη ὑποδοχή εἰς τήν ἀποστολήν, τήν ὁποίαν με δάκρυα χαράς ἐδέχθησαν καί ἔρραιναν μέ 
ἄνθη ὡς προάγγελον τῆς ἐλευθερίας των οἱ κάτοικοι. Εἰς τήν κοινότητα παρέδωκεν ὁ Μάνωλας 
τρόφιμα, βοηθήματα, φάρμακα καί ἰατρόν πρός περίθαλψιν τῶν ᾿Αλικαρνασσέων ἀδιακρίτως 
φυλῆς. 

᾿Από τήν ᾿Αλικαρνασσόν (Μποντρούμ διά τάς φοβεράς φυλακάς καί φρούριον) ἐπῆρε τό ἐπί 
τούτω ναυλωθέν ἀτμόπλοιον τῆς ῾Εταιρείας Πανταλέοντος «Ρούμελη», ἔφθασεν εἰς Μάκρην τό 
βράδυ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου. Πρίν ἤδη δοθῆ ἡ ἄδεια τῆς ἐλευθεροκοινωνίας, ἐξῆλθεν εἰς 
τήν πόλιν ὁ ἰατρός Μουσαῖος καί ἐπεκοινώνησε μέ τούς προύχοντας Τούρκους καί Χριστιανούς. 
Οἱ Τοῦρκοι, ἀντιληφθέντες τό πνεῦμα καί τόν σκοπόν τῆς ἀφίξεως τῆς ἀποστολῆς, ὅτι ἦτο μάλ-
λον πολιτικός και όχι φιλανθρωπικός, παρενέβαλαν ἐμπόδια εἰς τήν ἀπόβασιν τῆς ἀποστολής. 
᾿Αντέταξαν ἐπίμονον ἄρνησιν νά τήν δεχθοῦν, διότι δῆθεν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς εὐρίσκετο 
ὁ Παῦλος Μακρῆς, φυγόδικος καί ἄλλοι φυγόστρατοι (κατσάκηδες)135 Λεβησανομακρηνοί, τούς 
ὁποίους εἶναι ὑποχρεωμένη ἡ Κυβέρνησις νά συλλάβη, καί μέ τήν ἐνδεδειγμένην αὐτήν ἐνέρ-
γειάν της θά δηλητηριάση τήν ἀτμόσφαιραν τῶν σχέσεων των δύο στοιχείων καί θά μειώση τήν 
εντύπωσιν και τον σκοπόν της αποστολής.

131 Πατριωτικόν Ίδρυμα: Σωματείο που ιδρύθηκε το 1915 στην Αθήνα από τη βασίλισσα Σοφία με σκοπό την 
περίθαλψη των οικογενειών των επιστράτων. Το 1917 μετονομάσθηκε σε «Πατριωτικόν Ίδρυμα Περιθάλψεως». 
Κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία συντηρούσε ιατρεία σε πόλεις της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
132 Οι αποστολές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν μια απάντηση του Ελληνικού Κράτους στην ιταλική 
προπαγάνδα αλλά και στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Τον Μάρτιο 1919 το ελληνικό 
κράτος έστειλε αποστολές στα Βρύουλλα (Βουρλά), Μαγνησία, Αλικαρνασσό και την Μάκρη. Το χρονικό της 
Αποστολής του Ερυθρού Σταυρού στην Μάκρη, η οποία έληξε με τον φόνο του αρχηγού της, του ανθυπίατρου 
Νικόλαου Μάνωλα σε συμπλοκή με Τούρκους στρατιώτες, είναι ενδεικτικό των πολύπλοκων συνθηκών και 
ισορροπιών που επικρατούσαν στην περιοχή, ιδιαιτέρως μετά την άφιξη των Ιταλών.
133 Νικόλαος Μάνωλας ( -1919). Ανθυπίατρος. Αρχηγός της Αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη 
Μάκρη. Ο πατέρας του Κυριάκος Μάνωλας (Καλμπέρης) πέθανε στη Νέα Ιωνία το 1955. Βλ. «Δράσις του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού», Αθήναι 1927, σ. 29.
134 Την Αποστολή αποτελούσαν ο ανθυπίατρος Νικόλαος Μάνωλας, ως αρχηγός, οι Ιορδάνης Αναστασίου και 
Παύλος Μακρής, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι ιατροί Νικήτας Δημητρίου και Βασίλης 
Μουσαίος, ο φαρμακοποιός Σπύρος Βολοβίνης, ένας λοχίας κια τέσσερις νοσοκόμοι.
135 κατσάκηδες: φυγόστρατοι (τουρκ.: kaçak) 
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Εἰς τόν λιμένα Μάκρης ὥρμει ᾿Ιταλικόν ᾿Αντιτορπιλλικόν, τό ὁποῖον ἅμα τῷ κατάπλῳ τῆς 
«Ρούμελης» ἐξήγαγεν εἰς τήν προκυμαίαν τῆς Μάκρης ἄγημα, σημεῖον ὅτι κάτι ἐτεκταίνετο. ᾿Εν 
τῶ μεταξύ ἐξῆλθον εἰς τήν ἀποβάθραν οἱ ταξιδεύοντες ἐκ Σμύρνης διά Μάκρην ἐκτοπισμένοι 
πατριῶται μας, μετά τῶν μελῶν τῆς ἀποστολῆς καί ἀνέμενον τήν ἄδειαν τῆς ἐλευθεροκοινωνίας. 
Όλη ἡ προκυμαία τῆς Μάκρης ἐγέμισεν ἀπό κόσμον Χριστιανῶν καί Τούρκων, ἀναμενόντων νά 
καλωσορίσουν τούς συγγενεῖς των καί νά ἰδουν τά συμβησόμενα. Τότε ἐσημειώθη καί τό ἐπεισό-
διον Πολίτη: Κάποιος Τοῦρκος ἐκ Ρόδου, ἐγκάθετος τῆς ᾿Ιταλικῆς προπαγάνδας, θεώμενος δῆθεν 
ὡς ὁ κόσμος ὅλος τήν συρροήν καί ἐξέλιξιν, ἔρριψεν ἀπό σκοποῦ εἰς τήν τζέπη τοῦ ἀδελφοῦ του 
διδασκάλου Γεωρ. Πολίτη τό μισοκαμένο σιγάρο του. ῾Ο διδάσκαλος, ὡς ἑπόμενον, παρετήρησε 
μετά τοῦ ἀδελφοῦ του τόν θρασύν Τοῦρκον, ὁ ὁποῖος ἀντί νά ζητήση συγγνώμην ἔσπρωξε καί 
ὕβρισε τόν παθόντα, ἄλλοι δέ ἐβιαιοπράγησαν κατά του διδασκάλου. Τότε ἐπενέβη ἡ χωροφυ-
λακή καί διέλυσε τόν κόσμον, οὕτω δέ τά σχέδια τῶν ᾿Ιταλῶν ἐματαιώθησαν, ἐπιδιωξάντων διά 
τοῦ ἐπεισοδίου ταραχάς πρός ἐπέμβασιν. ᾿Επωφελήθησαν τῆς συγχύσεως αὐτῆς τά μέλη τῆς 
ἀποστολῆς καί προεχώρησαν εἰς τό μέγαρον τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Κοινότητος Χ. Νικολ. 
Λουϊζίδου κατ’ ἐκφρασθεῖσαν αὐτοῦ ἐπιθυμίαν. ᾿Αμέσως ἤρχισαν νά καταφθάνουν, διά νά κα-
λοσορίσουν τήν ᾿Επιτροπήν οἱ προύχοντες Μάκρης καί νά ζητοῦν πληροφορίας περί τοῦ σκοποῦ 
τῆς ἀφίξεως καί τήν τύχην τῆς Μάκρης. Ήλθον και καλοσώρισαν τήν ἀποστολήν ἐκ τῶν ἐπισή-
μων ὁ Φρούραρχος και ὁ Διευθυντής τῆς ᾿Αστυνομίας.

Δέν ἤργησαν ὅμως οἱ Τοῦρκοι νά ἐκδηλώσουν τάς ἀνησυχίας των, διαμηνύσαντες διά τοῦ 
᾿Αστυνόμου τήν ἀνάγκην τῆς ἀμέσου μέ τό αὐτό ἀτμόπλοιον «Ρούμελη» ἀναχωρήσεως τῆς 
᾿Αποστολῆς. Έθεσαν δέ καί φρουράν περί τήν οἰκίαν τοῦ Λουϊζίδου καί τόν στρατόν ἐπιφυλακῆς. 
Κατόπιν τῆς ἀδοκήτου αὐτῆς τροπῆς μέ τοιαῦτα ἐχθρικά κατά τῆς ᾿Αποστολῆς μέτρα ἤρχισαν 
οἱ ἐπισκέπται πατριῶται μας ν’ἀπέρχωνται. Τούτους παρελάμβανον ἅμα τῇ ἐξόδῳ χωροφύλακες 
καί τούς συνώδευον εἰς τό κρατητήριον. Ο Μάνωλας ἔβαλε καί αὐτός φρουρούς τούς Έλληνας 
στρατιῶτας εἰς τήν ἐξώθυραν τοῦ μεγάρου Λουϊζίδου και ἀπήντησεν εἰς τόν φέροντα το μήνυμα 
τῆς ἀμέσου ἀναχωρήσεως ὅτι «δέν συντρέχει λόγος νά ἀποπέμπεται κατ’ αὐτόν τόν ἀνοίκειον 
τρόπο μία φιλανθρωπική ἀποστολή, ἡ ὁποία ἦλθεν εἰς Μάκρην κατόπιν ἀδείας τῆς ἐν Σμύρνη 
᾿Αγγλικῆς ᾿Αρμοστείας».

Οἱ Τοῦρκοι ἐπέμεναν ν’ἀναχωρήσῃ ἡ ἀποστολή, κρατήσαντες εἰς τάς φυλακάς τούς πρού-
χοντας Μάκρης καί ἀπειλοῦντες, ὅτι θά τούς ἐξετόπιζον καί πάλιν, ἐφ’ὅσον δέν ἔφευγε ἡ ᾿Απο-
στολή καί ἦλθον εἰς ἐπικοινωνίαν μέ αὐτήν. Οἱ ἡμέτεροι ἐδικαιολόγησαν τήν ἐπίσκεψίν των 
τυπικήν, καθώς ἔπραξαν καί πολλοί συμπολῖται Τοῦρκοι, νά καλοσορίσουν πατριῶτας μετά χω-
ρισμόν τόσων ἐτῶν, ὑπεσχέθησαν δέ νά στείλουν ἐπιτροπήν νά παρακαλέση τήν ᾿Αποστολήν 
νά ἀπέλθη, ἐφ’ὅσον λόγοι σοβαροί ἐπιβάλλουν τοῦτο. Πράγματι ἐπεσκέφθησαν τόν Μάνωλαν 
ἐκ μέρους τῶν φυλακισμένων ὁ Χ.Γιάννης Κωνσταντινίδης, ᾿Ανδ. Λαζαρίδης, Εὐάγ. Μ. Λουϊζί-
δης καί παρεκάλεσαν αὐτόν ἐκ μέρους ὅλων τῶν κρατουμένων νά ἀναχωρήση, ἵνα μή φέρη εἰς 
δύσκολον θέσιν τήν Κυβέρνησιν νά τό ἐπιτύχη διά τῆς βίας καί αὐτούς νά δοκιμάσουν ἐν παρα-
μοναῖς Πάσχα τά λυπηρά ἐνδεχόμενα νέας ἐξορίας. ῾Ο Μάνωλας ἦτο ἀνένδοτος, διατεινόμενος, 
ὅτι δέν ἐπιτρέπει ἡ στρατιωτική του τιμή νά ὑποχωρήση πρό ἀπειλῶν. Τότε ἐπενέβη ὁ Σάββας 
Πασχαλίδης καί εἶπεν: «῾Η ᾿Αποστολή δέν ἔχει στρατιωτικόν χαρακτῆρα διά κατακτήσεις, διότι 
τότε θά κατεπλέομεν μέ στρατόν καί πολεμικό. ῾Η ᾿Αποστολή ἀποβλέπει εἰς φιλανθρωπικόν 
σκοπόν καί ἤλθαμεν να ἐπουλώσουμε τάς πληγάς τῶν συμπολιτῶν μας καί ὅχι νά τούς ἀνοίξωμεν 
νέας εἰς παραμονάς μεγάλων ἑορτῶν. ᾿Εάν ὑποκρύπτηται καί πολιτικός σκοπός, ἐκεῖνοι πού μᾶς 
ἔστειλαν, θά φροντίσουν νά μᾶς ἐπαναφέρουν, κατωχυρωμένους ἀπό τάς τουρκικάς ἐπιθέσεις 
καί ἀπειλάς, πού γίνονται εἰς βάρος ἀόπλων ἡμῶν. ᾿Επιβάλλεται νά φύγωμεν περισώζοντες τό 
γόητρόν μας καί τούς δυστυχεῖς πατριώτας μας. Τά λόγια αὐτά τῆς ψυχρᾶς λογικῆς καί μετριοπα-
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θείας εὖρον ἀπήχησιν εἰς τόν μεγαλόψυχον Μάνωλαν, ὁ ὁποῖος ἔστερξε νά ἀναχωρήση ἀμέσως 
μέ τά λοιπά μέλη τῆς ἀποστολῆς, ἠξίωσεν ὅμως, ἐφ’ὅσον δέν συνέτρεχε λόγος, νά ἀποσυρθῆ ὁ 
στρατός καί νά συνοδεύσουν οἱ ᾿Επίσημοι, Καϊμακάμης, Δήμαρχος, Διευθυντής τῆς ᾿Αστυνομίας 
τήν ἀποστολήν μέχρι τῆς ἀποβάθρας. Οἱ ἀντιπρόσωποι διεμήνυσαν τήν πρότασιν τοῦ Μάνωλα 
εἰς τούς ᾿Επισήμους Τούρκους, ἀποδεχθέντας αὐτήν εὐμενῶς καί διατάξαντας εὐθύς ἀμέσως νά 
ἀποσυρθῆ ὁ στρατός.

Κατελθόντες τοῦ μεγάρου Λουϊζίδη συνηντήθημεν μέ τούς ἔξωθι αὐτοῦ ἀναμένοντας, διά νά 
προπέμψουν τήν ἀποστολήν, ἐπισήμους Τούρκους. Τότε έλαβε τόν λόγον ὁ Δήμαρχος Μάκρης 
᾿Οσμάν-βέης136 καί εἰς ῾Ελληνικήν γλῶσσαν εἶπεν: «῾Η συμπεριφορά καί ἡ ἐπιμονή μας νά ἀπέλ-
θητε δέν πρέπει να παρεξηγηθῆ. ̔ Οφείλεται εἰς τάς δαθέσεις τῶν ̓ Ιταλῶν, οἱ ὁποῖοι παρεξήγησαν 
τόν ἐρχομόν σας ἐδῶ καί ζητοῦν νά σᾶς προλάβουν, καταλαμβάνοντες την Μάκρην ὅπως ἔπρα-
ξαν διά τήν ᾿Αττάλειαν. ᾿Απόδειξις τῶν κατακτητικῶν σκοπῶν των εἶναι τό ναυλοχοῦν εἰς τόν 
λιμένα μας ᾿Ιταλικόν ἀντιτορπιλλικόν καί τό ἀποβραδύς ἐπεισόδιον εἰς βάρος τοῦ διδασκάλου 
Πολίτου, τό ὁποῖον εὐτυχῶς δέν ἔλαβεν τήν ἔκτασιν ἐκείνην, πού ἐπεδίωκον, διά νά δικαιολο-
γήσουν τήν ἐπέμβασίν των, οἱ ᾿Ιταλοί.». Εἰς τόν Δήμαρχον δικαιολογήσαντα πολιτικώτατα τήν 
στάσιν των ὁ Σάββας Πασχαλίδης ἀνταπήντησεν: «Κύριοι μας παρεξηγήσατε, τά ὅπλα μας εἶναι 
τά βοηθήματα, τά πολεμικά μας πλοῖα τό ἐπιβατικόν «Ρούμελη» καί οἱ ἀξιωματικοί μας οἱ ἰατροί. 
῾Ο σκοπός του ἐρχομοῦ μας εἶναι φιλανθρωπικός. Ήλθαμεν νά περιθάλψωμε τούς πατριῶτας μας 
Τούρκους καί Χριστιανούς. ᾿Ημπορεῖ νά προσθέσω καί πολιτικός. Ήλθαμεν νά καθαρίσωμε τήν 
ἀτμόσφαιρα τῆς Μάκρης ἀπό τούς ἀτμούς τοῦ πολέμου,τάς λυπηράς ἀναμνήσεις καί τήν μνησι-
κακίαν τῶν λαῶν μας. ᾿Από δῶ καί πέρα οἱ λαοί μας πρέπει νά ζήσουν ἀδελφωμένοι. ῾Η γῆ πού 
πατοῦμεν εἶναι κοινή –τήν ἐζυμώσαμε μέ τό αἶμά μας, τόν ἰδρῶτα μας καί τάς ἀναμνήσεις μας. 
Καί οἱ ἐχθροί κοινοί, οἱ ᾿Ιταλοί καί οἱ Σλαῦοι, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νά μᾶς καταλάβουν καί ἀπορρο-
φήσουν. ᾿Ας ἐξηγηθῶμε λοιπόν καλύτερα. ᾿Ας ἀφήσωμε τήν ἔχθρα κατά μέρος καί ἄς ἑνώσωμε 
τάς δυνάμεις μας, διά νά ἀποφύγωμεν τόν κοινόν κίνδυνον καί μή καταποντισθῶμεν ἀπό το 
πλῆθος τῶν ἐχθρῶν.»

Οὕτω μέ τήν ἐπιβεβλημένην ἀναχώρησιν τῆς ἀποστολῆς, χωρίς ἀκρότητας, πού θά ἐδημιούρ-
γουν ἀνεπανόρθωτα, περιεσώσαμεν καί τό γόητρον καί τήν τιμήν τοῦ ἔθνους μας, ἤραμεν κάθε 
παρεξήγησιν πολιτικῶν βλέψεων, προελειάναμε το ἔδαφος νά τήν δεχθοῦν κατόπιν χωρίς κανένα 
ἐμπόδιον, καί προελάβομεν τήν φυλάκισιν καί τόν ἐκτοπισμόν τῶν πολυπαθῶν συμπολιτῶν μας 
ἐν παραμοναῖς Πάσχα.

11. ᾿Αναχώρησις-᾿Επαναφορά ᾿Επιτροπής. Διανομή βοηθημάτων. Φόνος Μά-
νωλα. Νέαι διώξεις.

Μέ διάχυτον τήν ἐκ τῶν λόγων ᾿Οσμάν-βέη καί Πασχαλίδου καλήν ἐντύπωσιν καί τάς ἑκατέ-
ρωθεν φιλοφρονήσεις προεπέμφθη ἡ ἀποστολή ὑπό τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν μέχρις ἀποβάθρας καί 
ἐπεβιβάσθη εἰς τό ἀτμόπλοιον «Ρούμελη» περί τό λυκαυγές τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Τό ἀπό-
δειπνον τῆς ἰδίας ἡμέρας κατεπλεύσαμεν εἰς Κάλυμνον. Νέαι ἐκεῖ ἀκράτητοι πατριωτικαί ἐκδη-
λώσεις. Όλοι ὁμοῦ μετέβημεν εἰς τήν ἐκκλησίαν «Χριστός», διά νά ἀκούσωμεν τήν ἀκολουθίαν 
τοῦ Νυμφίου, ὁπότε ἐν τῶ μέσω αὐτοῦ ὁ ἰατρός Μουσαῖος, πλήρης συγκινήσεως καί ἐξάρσεως 
πατριωτικῆς ἀρχίζει νά κηρύττῃ ἀπό τοῦ Δεσποτικοῦ θρόνου: «ὅτι ἔφθασε καί εἰς τούς Καλυμνί-
ους ἡ ὥρα τῆς ἀπολυτρώσεως ἀπό δουλείαν χειροτέραν τῆς ἰδικῆς μας. ῾Οποῖος ἐνθουσιασμός, 
ὁποία φρενῖτις! ῾Η ἐκκλησία ἐδονεῖτο ἀπό τάς ζητωκραυγάς τῶν μεγάλων καί τάς ἐκκωφαντικάς 

136 Τούρκος Δήμαρχος ήταν ο Osman Nuri Bey.
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διαδηλώσεις τῶν μικρῶν. Πρίν τελειώση ὁ ρήτωρ τόν διακοπτόμενον ἀπό χειροκροτήματα καί 
ἐξάλλους ἐκδηλώσεις ἐνθουσιασμοῦ τοῦ ἐκκλησιάσματος λόγον του, εἰδοποιούμεθα ν’ἀπέλθω-
μεν, νά ἐπιβιβασθῶμεν ἀμελητεί τοῦ πλοίου καί νά φύγωμεν. Υπό συνοδείαν καραμπινιέρηδων137 
εἰσῆλθομεν εἰς τό πλοῖον καί ἀνεχωρήσαμεν, πληροφορηθέντες κατόπιν, ὅτι ἀρκετοί τῶν Καλυ-
μνίων καί παίδων ἀκόμη συνελήφθησαν καί ἐφυλακίσθησαν ἐν παραμοναῖς Πάσχα δι’ ἐκδηλώ-
σεις ἐνθουσιασμοῦ. 

῾Η ᾿Αποστολή φθάσασα εἰς ᾿Αθήνας προέβη εἰς τάς καταλλήλους διατυπώσεις, διά νά τήν 
δεχθοῦν ἀνεμποδίστως οἱ Τοῦρκοι τῆς Μάκρης, καί παραλαβοῦσα τόν παπᾶ-Διονύσιον Καλαφά-
τη ἀνεχώρησε διά Μάκρην ὑπό τάς εὐχάς τῶν ἐν ᾿Αθήναις Μακρηνολεβησανῶν διά καλυτέραν 
τύχην καί ὑποδοχήν. Πράγματι εἰσηκούσθησαν αἱ ευχαί! Οἱ Τοῦρκοι ἐδέχθησαν τήν ἀποστολήν 
καί οἱ ἐπί κεφαλῆς ἤρχισαν τήν φιλανθρωπίαν. Διένειμαν τά βοηθήματα ἄνευ διακρίσεως φυλῶν. 
Οἱ ἰατροί ἐδέχοντο τούς ἀσθενεῖς ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος. Παρεῖχον δωρεάν φάρμακα καί 
εἰς τάς ἀπορωτάτας ὀρφανικάς οἰκογενείας τρόφιμα καί ρουχισμόν. Τά πάντα κατ’ ἀρχάς ἔβαινον 
καλῶς. Οἱ Τοῦρκοι οὐδέν παράπονον ἐξέφρασαν, ἔμειναν μᾶλλον εὐχαριστημένοι ἀπό τάς φιλαν-
θρώπους ὑπηρεσίας τῆς ἀποστολῆς. Εἶναι ἀληθές ὅτι ἐχειραγώγει τήν ᾿Επιτροπήν ὁ μεμετρημέ-
νος παπᾶ-Διονύσιος, ὅτι ἡ Μάκρη δέν εἶχεν ἀκόμη προσχωρήσει εἰς τό Κεμαλικόν κίνημα, ὅτι οἱ 
Τοῦρκοι τῆς Μάκρης ἦσαν κατεπτοημένοι ἀπό τήν προέλασιν τοῦ ῾Ελληνικοῦ στρατοῦ καί τήν 
ὑποστήριξιν τῆς ᾿Αγγλίας διά τήν προέκτασιν τῆς ῾Ελλάδος μέχρι Χελιδονίας ἄκρας καί δι’ ὅλα 
αὐτά αἱ σχέσεις τῆς ᾿Επιτροπῆς μέ τούς Τούρκους ἦσαν, ἄν μή ἀγαθαί, ἀνεκταί. 

Τά πράγματα ὅμως ἔλαβον κατόπιν δυσάρεστον τροπήν. Οἱ Τοῦρκοι ἀνεθάρρησαν ἀπό τήν 
πρόοδον τοῦ Κεμάλ καί τήν καθ’ ἡμῶν ἀντίδρασιν ὡρισμένων Εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων, ἡ ὁποία 
κατόπιν ἐξελίχθη εἰς φανερά ὑποστήριξιν καί ἐφοδιασμόν τῶν Τούρκων. Τά μέλη τῆς ἀποστολῆς 
ἤρχισαν να προβαίνουν εἰς ἐκδηλώσεις πατριωτικάς. Ήρχισαν νά πανηγυρίζουν εἰς Λεβήσιον τάς 
ἐθνικάς μας ἑορτάς καί τάς νίκας τοῦ στρατοῦ μας μέ λόγους θερμούς, μέ τραγούδια ἐθνικά καί 
μέ σημαίας καί ζητωκραυγάς ἀκόμη εἰς τάς ἐκκλησίας, εἰς τάς διασκεδάσεις καί εἰς τούς γάμους, 
παραβλέποντες τήν παρουσίαν τῶν Τούρκων καί τήν παρακολούθησιν τῶν ᾿Ιταλῶν. Αἱ τοιαῦται 
προκλητικαί ἐκδηλώσεις καί οἱ ἄκαιροι παληκαρισμοί διά πυροβολισμῶν και λόγων δηκτικῶν 
ἐξήψαν τά πάθη καί ἀνερρίπισαν τά φυλετικά μίση. ῾Ο ἐρεθισμός τῶν Τούρκων ἐγενικεύθη καί 
εἰς τά Τουρκοχώρια εἰς βάρος τῶν ἐργαζομένων ἐκεῖ Λεβησανῶν. Τότε ἐσημειώθησαν φόνοι 
ἡμετέρων ὑπό φανατικῶν Τούρκων τοῦ ᾿Αντων. ᾿Αμπατζῆ καί τῆς μητρός του Δεσποίνης, τοῦ 
Σεραφείμ Χαριτωνίδη, τῶν ἀδελφῶν ᾿Εμμ. Καί ᾿Αγγελῆ Μανέ, Κυριακοῦ Κ. Γεωργᾶ, Δεσποίνης 
Π. Χατζηκωσταντίνου, Αθηνᾶς [δυσανάγνωστον] κ.ά.. ῾Ο φανατισμός τῶν Τούρκων ἐξίχθη εἰς 
ὀξύτατον σημεῖον μέ τήν ἀναχώρησιν τοῦ παπᾶ-Καλαφάτη καί τήν παραμονή τοῦ ἐθουσιώδους 
Μάνωλα.

῾Ο ὀνειροπόλος Μάνωλας ὁραματίζετο ἐλευθέραν Μάκρην καί διά τοῦτο ἐν γένει πολιτεία 
του πρός πραγμάτωσιν αὐτοῦ τοῦ ονείρου ἀπέβλεπε. Δέν ὑπελόγιζεν οὔτε τούς κινδύνους, οὔτε 
τάς ἀντιδράσεις. Οἱ ᾿Ιταλοί αὐτόν εἶχαν στόχον καί οἱ ἐπίσημοι Τοῦρκοι ἐζήτουν ἀφορμήν νά 
τόν ξεκάμουν, ἡ ὁποία δέν ἐβράδυνε να ἔλθη. ᾿Εν ὅσω ὁ Μουσαῖος εὑρίσκετο ἐν Μάκρη, συνε-
κράτει τόν Μάνωλαν ἀπό τάς ζωηρότητάς του και κατεπράϋνε τούς Τούρκους διά τά κατά τοῦ 
Μάνωλα παράπονα. Όταν ὅμως εὐρέθη τό δημοψήφισμα138 κατά τόν ἔλεγχον τοῦ Μουσαίου ὑπό 

137 Καραμπινιέρι: στρατιωτική αστυνομία (ιταλ. Carabinieri)
138 Τριάντα έξι (36) από τους έγκριτους πολίτες της Μάκρης, μεταξύ των οποίων και οι εφοροδημογέροντες, 
υπέγραψαν ψήφισμα στο οποίο διακηρύσσουν τις προσδοκίες τους σχετικά με το μέλλον της ιδιαίτερης πατρίδας 
τους. Δημοψήφισμα: «Οι εν Μάκρη εφοροδημογέροντες και κάτοικοι Μάκρης της Λυκίας, οι περισωθέντες εκ 
των φρικτών διωγμών και τρομερών κακώσεων του Στρατοδικείου Δενιζλίου, συγκεντρωθέντες σήμερον ημέ-
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τῶν ᾿Ιταλῶν, καθ’ἥν ὥραν ἀπήρχετο διά νά ἐπιβιβασθῆ τοῦ διά Σμύρνην ταξιδεύοντος πλοίου, οἱ 
Τοῦρκοι ἐξηγριώθησαν. ᾿Ημπόδισαν τόν Μουσαῖον νά ἀπέλθη, ἔθεσαν αὐτόν ὑπό ἀστυνομικήν 
ἐπιτήρησιν, παρηκολούθουν ἀγρύπνως τάς κινήσεις τοῦ Μάνωλα καί τῶν μελῶν τῆς ἀποστολῆς 
καί ἤρχισαν νά συλλαμβάνουν καί φυλακίζουν τούς Μακρηνούς πού ὑπέγραψαν τό Δημοψήφι-
σμα, ὅπου ἐζήτουν ἀπό τήν Διάσκεψιν τῶν Παρισίων νά συμπεριληφθῆ καί ἡ Λυκία μετά τῆς 
Μάκρης εἰς τήν αὐτονομούμενη Σμύρνην. ῾Ο Μουσαῖος κατώρθωσε νά διαφύγη, ἐπί τοῦ προ-
σεγγίσαντος εἰς Μάκρην ἀγγλικοῦ ἀτμοπλοίου, ταξιδεύοντος εἰς Σμύρνην, ἀλλ’ ἡ θέσις τῶν Χρι-
στιανῶν ἐδεινώθη, ἡ ὁποία κατέστη ἀφόρητος, ὅταν καί ἡ Μάκρη προσεχώρησε εἰς τόν Κεμάλ. 

῾Η κατάστασις ὁλονέν τῆς Μικρασίας ἐχειροτέρευε καί ἥ θέσις των ὑπό τόν Κεμάλ Χρι-
στιανῶν ἐδεινοῦτο. Οἱ Τοῦρκοι ὄχι ἀνεθάρρησαν, ἀλλ’ ἀπεθρασύνθησαν. ᾿Επαρθέντες ἀπό τάς 
ἐπιτυχίας τοῦ Κεμάλ, ἐφέροντο πρός τούς Χριστιανούς μέ συμπεριφοράν αὐθέντου πρός δού-
λους, εἰς δέ τήν Μάκρην, ὅπου ἔλαβον ἀφορμήν ἀπό τά ψηφίσματα τῆς ῾Ενώσεως, πολύ χει-
ρότερα καί τυραννικώτερα. Ζῶν ὁ Μάνωλας εἰς μίαν τόσον δηλητηριασθεῖσα ἀτμόσφαιρα καί 
κεκορεσμένην ἀπό ἀδιαλλαξίαν καί φανατισμόν, ἐπολιτεύετο ὄχι ὡς διπλωμάτης, ἀλλ’ ὡς πολε-
μιστής. Φορῶν τήν στολήν τοῦ ᾿Αξιωματικοῦ ἐλησμόνησεν, ὅ,τι ἡ ἀποστολή του ἦτο πολιτικῆς 
καί φιλανθρωπικῆς φύσεως καί ἔπρεπε πολιτικώτερον νά φέρεται, διά ν’ἀνταποκριθῆ καλύτερα 
εἰς τήν ἀποστολήν του καί νά ἐπιβληθῆ. ᾿Εστερεῖτο διπλωματικοῦ τάκτ καί ἐπλήρωσε μέ τήν 
ζωήν του, τήν ἔλλειψιν πολιτικότητος. Οἱ λόγοι του, ἡ στάσις του καί ἡ συμπεριφορά του, ἔθιγον 
τήν ἐθνικήν φιλοτιμίαν τῶν Τούρκων, εἰς ἐποχήν μάλιστα που ὁ Κεμάλ ἀνερρίπισε τάς ἐλπίδας 
των. Εἰς μίαν πρόσκλησιν Τούρκου στρατιώτου, νά μήν προχωρήση εἰς τήν ἀποβάθραν πρός 
ἀνάβασίν του εἰς τό βαπόρι, πρίν γίνουν αἱ νόμιμοι διατυπώσεις ἐλευθεροκοινωνίας ἀρνηθείς νά 
ὑπακούσῃ καί προχωρήσας ἐδέχθη σφαῖραν φονικήν εἰς τό στῆθος ἐκεῖνο, πού ἐνέκλειε μέσα του 
ὅλη τήν ῾Ελλάδα καί ἐπίστευεν εἰς τό μεγαλεῖον καί τήν δόξαν της. ῾Ο φλογερός καί ἀδάμαστος 
ὑπερπατριώτης, ἄν εἶχε συνεργάτην νά τόν συγκρατῆ ἀπό ὑπερβολάς καί τόν ὑπέρμετρον νεανι-
κόν ἐνθουσιασμόν, δέν θά εὕρισκε τέτοιο σκληρόν τέλος, διά να θρηνῶμεν ἄκαιρα ἡ οἰκογένειά 
του καί οἱ Μακρηνοί τό ἐκ Βρυούλων παληκάρι. Οἱ Μακρηνοί παρά τόν κίνδυνον τῆς παρεξήγή-
σεως των -διότι εἶχεν ἐκτεθῆ πολύ- τόν ἔθαψαν μέ μεγάλας τιμάς. Δέν ἔμεινε μάτι ἀδάκρυτον, νά 
μήν κλαύση τόν ἀδικοσκοτωμό του. Τόν ἥρωα, πού ἐτάφη εἰς τό Νεκροταφεῖο Μάκρης, διά νά 
στέκη εκεῖ ψηλά στό λόφον ὡς ἀκοίμητος φρουρός καί διεκδικητής τῆς Μάκρης, τά δίκαια τῆς 

ραν της εβδομάδας Δευτέραν και ώραν δεκάτην προ μεσημβρίας εν τη αιθούση της πολυκλινικής Σμύρνης, της 
διευθυνομένης παρά του συμπολίτου μας Ιατρού κ. Β.Μουσαίου, προέβημεν συμφώνως εις τας εξής αποφάσεις 
εν ονόματι της πατρίδος ημών. 1. Εκ των πικριών των μακρών αιώνων της δουλείας και των φρικαλεοτήτων των 
τελευταίων τριών διωγμών, ους ομού μετά του γένους ολοκλήρου υπέστη η πατρίς ημών, απωλέσασα δια βιαίου 
θανάτου υπέρ τα οκτακόσια τέκνα της, πεισθέντες καθ’ ολοκληρίαν ότι αδύνατος εστίν η μετά των Τούρκων 
συμβίωσις ως αρχόντων. 2. Εκ των ιστορικών παραδόσεων της φυλής ημών γνωρίζοντες ότι η μόνη Σωτηρία είνε 
η μετά της μεγάλης ημών μητρός Ελλάδος ένωσις προς συνοχήν και αδιαίρετον της ιστορικής ημών αυθυπαρξίας 
υπόστασιν. 3. Ότι προς επίτευξιν και εξωτερίκευσιν όλων αυτών δέον να διορίσωμεν μίαν επιτροπείαν με πλήρη 
πληρεξουσιότητα και απόλυτον δικαιοσύνη όπως μας εκπροσωπεύση όπου δει και τοιούτους διορίζομεν και απο-
καθιστώμεν με πλήρη και εντελή δικαιοδοσίαν τους ενταύθα συμπολίτας μας κο. Βασίλειον Μουσαίον Ιατρόν, 
Λουΐζον Ηλιού, καθηγητήν εν τω Ροβερτείω Λυκείω Κωνσταντινουπόλεως, και Ανδρέαν Σταματιάδην, διευθυ-
ντήν των Εφημερίδων Εστίας και Πατρίδος. Και επί τούτοις δ’εκφράζοντες απαξάπαντες τον προαιώνιον ημών 
πόθον προς ένωσιν μετά της μητρός Ελλάδος παρέχομεν εις τους αντιπροσώπους ημών πάσαν πληρεξουσιότητα 
προς ενέργειαν των δεόντων προς τούτο. Υπογραφαί: Παν. Αγγειάδης, Χαρ. Πέτρου Χατζή, Ν.Ν.Μαρατσίνος, 
Κωνσταντίνος Κρομμυδάς, Κυριάκος Κρομμυδάς, Βάσος Δημητριάδης, Μιχ. Πέτρου, Νικ. Κουτσούλης, Γερ. 
Κωνσταντίνου, Ι.Λουιζίδης, Δημ. Δελαγραμμάτικας, Γ.Αγγειάδης, Γερ. Παπλωματάς, Μ.Ξανθίου, Μιλτιάδης 
Παυλίδης, Μιχ. Λαζαρίδης, Μ.Αλυκάρης, Δημ.Καλομπερώνης, Μαρία Χαριτωνίδου, Εμμ.Παυλίδης, Π.Πανηγύ-
ρης, Κων/νος Δημητριάδης, Π.Ν.Αγγειάδης, Κ.Σταματιάδης, Μ.Αντωνίου, Ι.Σάββα, Δημ.Στρογγύλης, Ε.Παυλί-
δης, Γ.Παπαδουλής, Μιχ.Πανηγύρης, Ι.Καντζής, Ι.Παπαβασιλείου, Αντ. Αυγερινού, Χρ.Κοσμά Πουγιούκογλου, 
Γερ. Χατζής, Γερ. Κωστής. 



Σύγχρον ος Λυκία

317

ὁποίας κατωχύρωσε μέ τό τιμημένο αἶμα του. Ὅπως ἡ γῆ τῆς Μάκρης τόν ἀγκάλισε, οὕτω καί ἡ 
καρδιά τῶν Μακρηνοληβισιανῶν καί κάθε Λυκίου δέν θά λησμονήσῃ τόν ἀθάνατον Μάνωλαν. 

Τόν φόνον τοῦ ἀλησμονήτου Μάνωλα ἐπηκολούθησνε ἡ ἄμεσος ἀναχώρησις τῆς ἀποστο-
λῆς,139 ἡ σύλληψις καί ἐκτοπισμός τῶν Προεστῶν, ἡ τρομοκράτησις τῶν Χριστιανῶν, ἡ φυλάκι-
σις ὅλων ἐκείνων, πού παρεσύρθησαν εἰς ἀκαίρους ἐνθουσιασμούς καί ὑπερβασίας. Οἱ Τοῦρκοι 
ἐνθαρρυνόμενοι ἀπό τήν ἀσυνεννοησίαν τῶν Συμμάχων καί τάς θωπείας των ἐξετόπισαν ὅλον τόν 
ἄρρενα πληθυσμόν τῶν παραλίων εἰς τά ἐνδότερα τῆς ᾿Ανατολῆς, ὅπου νέα δεινά καί κακουχίαι 
τόν ἀνέμενον. Οἱ Λύκιοι καί πάλιν μακράν τῆς πατρίδος καί τῶν οἰκογενειῶν, πρίν συνέλθουν 
ἀπό τήν συμφοράν, νέα φρικτοτέρα τούς πλήττει, διά νά εἶναι τό ποτήριο τῶν δοκιμασιῶν πλῆρες 
ἀπό τά φαρμάκια τῆς σκλαβωμένης ζωῆς. ᾿Από τήν ἐξιστόρησιν τῶν γεγονότων καί ἐπεισοδίων 
τῆς ἀποστολῆς, βλέπει ὁ ἀμερόληπτος κριτής, ό,τι εἰς τοιαῦτης λεπτῆς φύσεως πολιτικάς ἀποστο-
λάς, παίζουν τό μέρος των καλύτερα και στέφουν την ἀποστολήν μέ εὐόδωσιν και ὁλοκληρωτι-
κήν ἐπιτυχίαν του ἔργου της, οὐχί οἱ ἀσυγκράτητοι καί νευρώδεις Αἴαντες καί ᾿Αχιλλεῖς, ἀλλ’ οἱ 
νηφάλιοι καί συγκρατημένοι ᾿Οδυσσεῖς. Εἰς τόν Δούρειον τῆς ἀποστολῆς ἵππον, ὑπῆρχον πολλοί 
ἤ σχεδόν ὅλοι, οἱ πιστεύοντες, ὅτι ἤρκει ἡ ἐμφάνισις τῆς ἀποστολῆς, διά νά καταπέσουν τά ὀχυρά 
τῆς Μάκρης καί νά στηθῆ ἡ γαλανόλευκος, τό σύμβολον τῆς ἐλευθερίας. Έλειπεν ἀτυχῶς εἰς τήν 
ἀποστολήν ὁ ἰθύνων νοῦς! Ὅλοι διείποντο εἰς τάς σκέψεις καί ἐνεργείας ἀπό τήν συναισθηματι-
κήν αὐτῶν καρδιά καί οὐχί ἀπό τόν ἀσφαλέστατον ὁδηγόν, τόν Νοῦν. Καί ὁ Τελαμώνιος Αἴας, ὁ 
Μουσαῖος και ὁ ᾿Αχιλλεύς ἥρως Μάνωλας, ἐβιάζοντο, ὥς οἱ ἐπικοί ἣρωες τοῦ ᾿Ιλίου νά ἀναδει-
χθοῦν ἐλευθερωταί τῆς Μάκρης. Καί μέ τήν σπουδαρχίαν των αὐτήν ἔβλαψαν καί ἑαυτούς καί 
τούς Μακρηνοῦς. ᾿Ενῶ ψυχραιμοτέρα ἐνέργεια, ἡρεμώτεραι σκέψεις, μεγαλυτέρα πολιτικότης, 
λεπτότερος χειρισμός, ἰσορροπημένη καί συγκρατημένη πολιτεία τῆς ἀποστολῆς καί εἰς ἑαυτούς 
θά ἔδιδον τήν πίστιν καί τήν χαράν, ὅτι κάτι προσέφερον καί τούς Μακρηνοῦς δέν θά ἐξέθετον 
εἰς τήν μῆνιν καί τάς ἐκδικήσεις τῶν Τούρκων. Καί ἀλλοῦ ἐστάλησαν ἀποστολές, ἀλλά σκοπιμώ-
τερον πολιτευθεῖσαι, οὔτε ζητήματα καί ἐπεισόδια ἐδημιούργησαν, οὔτε κανένα καί τούς ἑαυτούς 
των ἔβλαψαν και ἠδίκησαν.

12. ῾Η Μικρασιατική ἐκστρατεία καί καταστροφή. 

Οἱ Σύμμαχοι εἰς τόν ἀγῶνα των, διά νά παρασύρουν τούς λαούς μέ τό μέρος των, ἐπηγγέλθη-
σαν τάς ἐλευθερίας τῶν λαῶν, συγχρόνως ἔδωκαν ἀφειδῶς ὑποσχέσεις νομῆς τῶν καρπῶν τῆς 
νίκης εἰς ἀντίφασιν δέ πρός τάς ἐπαγγελίας καί μετά τήν νίκην, κατά την χάραξιν τῶν κρατῶν 
τῆς Νέας Εὐρώπης, ὑπέταξαν λαούς καί ἄλλους, σπέρματα μελλοντικῶν πολέμων. Οὕτω, κατά 
τήν Συνδιάσκεψιν τῆς Εἰρήνης ἀνέθηκαν εἰς τόν ῾Ελληνικόν στρατόν νά καταλάβη τήν Σμύρνην 
μέ τήν περιοχήν της, νά ἐμπλακή είς πόλεμον μέ τήν Τουρκίαν, μέ τήν ὁποία θά ἐπαζάρευον τά 
συμφέροντά των. Τήν Σμύρνην προηγουμένως, εἶχον ὑποσχεθῆ καί εἰς τούς ᾿Ιταλούς, διά νά τήν 
παρασύρουν εἰς πόλεμον μέ το μέρος των. ῾Η ῾Ελληνική Μικρασιατική ἐκστρατεία ὡφέλησε 
κατά τοῦτο, ὅτι περιέσωσε τήν Σμύρνην μέ τήν περιφέρειάν της ἀπό τούς γαμψώνυχας τῆς ᾿Ιτα-
λίας. ῾Ωφέλησε καί τήν Τουρκίαν διττῶς, ὅτι ἐπεκράτησε τό ἐθνικόν κίνημα, τό ὁποῖον ἔφερε τό 
πνευματικό ξεσκλάβωμά της μέ μίαν ἀναγέννησιν καί ἀναδημιουργίαν πρωτοφανοῦς ἐκτάσεως 
καί γονιμότητος καί τήν ἔσωσεν ἀπό τήν ᾿Ιταλικήν κατάκτησιν. 

῾Η Μικρασιατική ἐκστρατεία ἦτο διά τήν ῾Ελλάδα ἀναγκαῖον κακόν, οὔτε μετ’ αὐτῆς οὔτε 
ἄνευ αὐτῆς θά ἐσωζόμεθα. Έπρεπε νά ἐκστρατεύσωμεν ὡς ᾿Εντολοδόχοι τῶν Δυνάμεων, διά νά 
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προλάβωμεν τήν ᾿Ιταλικήν κατάκτησίν της. Και ἔπρεπε πάλιν νά φύγωμεν διά νά μήν καταστρα-
φῶμεν. Οἱ Σύμμαχοι μας ἔστειλαν, διά νά μή ἀφήσουν τήν Σμύρνην νά περιπέσῃ εἰς τήν ̓ Ιταλίαν, 
εἰς τήν ὁποία τήν ὑπεσχέθησαν, διά νά μᾶς κρατήσουν ἐκεί ὡς χωροφύλακας τῶν συμφερόντων 
των, ὡς μορμολύκειον κατά τῶν Τούρκων, ἵνα μή πάθουν αὐτοί, κατέχοντες ἐδάφη Τουρκικά, ὅ,τι 
ἐπάθαμεν ἡμεῖς. Διότι ἀναμφιβόλως οἱ Τοῦρκοι θά ἐστρέφοντο κατ’ αὐτῶν, διά νά τούς διώξουν 
ἀπό τήν Κιλικίαν, Συρίαν καί ᾿Ιράκ, ἐάν δέν εἶχον πόλεμον μέ τήν ῾Ελλάδα. ᾿Εδῶ ἔγκειται τό 
λάθος, ὅτι δέν ἤλθομεν εἰς συνεννόησιν μέ τούς Τούρκους περί αὐτοῦ διά νά μή ὑποστῶμεν τήν 
ἀφάνταστον καταστροφήν. 

᾿Εάν οἱ ῞Έλληνες, μετά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ πρωταρχικοῦ σκοποῦ τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρα-
τείας, τήν ἐξουδετέρωσιν δηλαδή τοῦ ᾿Ιταλικοῦ κατά τῆς Σμύρνης κινδύνου, ἐάν μετά τήν εἰς 
βάρος τῆς ῾Ελλάδος παιζομένην κωμωδίαν ἐκ μέρους τῶν Συμμάχων της, μή ἀφοπλισάντων τούς 
Τούρκους, ὡς ἔπραξαν δι’ὅλους τούς ἡττημένους, μή ἐπιτρεπόντων τήν καταδίωξιν τῶν Τούρκων 
πέραν τῆς γραμμῆς τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν, διά νά διαλύσομεν τήν ἀνασυγκρότησίν των, ἐάν 
μετά τόν ἀναφανδόν σκανδαλώδη ἐφοδιασμόν τῶν Τούρκων ἐκ μέρους τῶν Συμμάχων, τήν έν-
θερμον ὑποστήριξιν πρός τούς τέως ἐχθρούς καί πολεμίους των, τήν ἐγκατάλειψιν τῶν ῾Ελλήνων 
νά διεξαγάγουν μόνοι τόν ἄνισον ἀγῶνα μέ τάς ἰδίας δυνάμεις κατάπονοι ἀπό δεκαετεῖς πολέ-
μους, ἐνώ αὐτοί ἐκάλουν μικρούς καί μεγάλους νά τούς βοηθήσουν, ἐάν πρό παντός μετά τήν 
ἀποχώρησιν τῶν ᾿Ιταλῶν ἀπό τά Μικρασιατικά ἐδάφη, που κατεῖχον, κατανοοῦμεν τούς πραγ-
ματικούς σκοπούς τῶν Συμμάχων καί ἐρχόμεθα εἰς συνεννόησιν μέ τούς Τούρκους, ἀποσύροντες 
τάς ῾Ελληνικάς δυνάμεις ἀπό τήν Μικρασίαν, ἐάν εἴχομεν πρό ὀφθαλμῶν τά ἑλληνικά συμφέρο-
ντα καί οὐχί τάς ὑπόπτους ἐνθαρρύνσεις καί ὑποσχέσεις τῶν ξένων καί ἐφεύγομεν ἐκ Μικρασίας, 
θά περιεσώζομεν τήν στρατιωτικήν μας τιμήν, θά διετηροῦμεν τό γόητρον μας καί δέν θά ἐδο-
κιμάζομεν τοιαύτην συμφοράν καί τοσαῦτης ἐκτάσεως καταστροφήν, τήν πλήρη ἐρήμωσιν τῆς 
Μικρασίας ἀπό τόν ῾Ελληνικόν πληθυσμόν, τήν προσφυγίαν περί τά δύο ἑκατομμύρια ῾Ελλήνων 
εἰς τήν μητέρα ῾Ελλάδα καί τήν ἀπώλειαν πλέον τοῦ ἐκατομμυρίου θυμάτων.

᾿Ελησμόνησαν οἱ Σύμμαχοι τάς ὑποσχέσεις των. Παρεῖδον τό καθῆκον και τάς ὑποχρεώσεις 
των. ᾿Ελησμόνησαν τήν ὁλοπρόθυμον κατάταξιν τῶν νέων Μικρασίας ὑπό τάς σημαίας των καί 
εἰς ἀνταμοιβήν τῆς ὑπηρεσίας καί τῶν θυσιῶν των, τούς ξεκλήρισαν ἀπό τάς ἐστίας των, ἐθεῶ-
ντο ἀπαθῶς τήν πυρπόλησιν τῆς Σμύρνης, τήν ὑπό τούς προβολεῖς τῶν πλοίων των ἐκτύλιξιν 
τραγικῶν ἀσχημιῶν, τήν αἰχμαλωσίαν τῶν ἀνδρῶν. Ὅταν οἱ δύστυχοι ἐζήτουν προστασίαν ἀπό 
τούς ᾿Εμπόρους τῶν Ἐθνῶν, τήν ἠρνοῦντο, ὅταν κλαίοντες γέροντες καί γυναικόπαιδα ἐζήτουν 
βοήθειαν, ἐκώφευον εἰς τάς ἐπικλήσεις καί δάκρυά των, ὅταν ἐζήτουν ἅσυλον εἰς τά ναυλοχοῦντα 
πλοῖα των, τούς ἀπέπεμπον. ᾿Εξετιλίσσοντο ὑπό τα ὅμματα τῶν ἰσχυρῶν σκηναί μαρτυρίου, καί 
αὐτοί ἔμενον ἀπαθεῖς. Διεδραματίσθησαν τραγικά γεγονότα, ἐμποιούντα βδελυγμίαν καί φρίκην, 
καί ἔμειναν ἀδιάφοροι. Τλήμονες, Μικρασιᾶται, πού ἐπιστεύσατε εἰς τάς ἐπαγγελίας τῶν ἰσχυ-
ρῶν!᾿Αλλά τό πάθος, μάθος δι’ ἡμᾶς καί δι’ αὐτούς «ἔστι δίκης ὁφθαλμός».

Συνεπεία τοῦ Μικρασιατικοῦ πολέμου καί τῆς μή ἐγκαίρου συνεννοήσεώς μας μέ τούς Τούρ-
κους ἡ Μικρασιατική τραγωδία, πρωτοφανής εἰς τήν ὑπερτρισχιλιετή ἱστορίαν μας. Τό πολυ-
στένακτον καί πολυπαθές γένος τῶν ῾Ελλήνων πολλά ἔπαθε καί ὑπέστη, ἀλλά τοιαύτην κατα-
στροφήν δέν ἔχει ὁμοίαν νά παρουσιάση οὐδ’ εἰς τά χρόνια τῶν ἐπιδρομέων Ταμερλάνου καί 
Σελτζούκου, οὐδ’ εἰς τά χρόνια τῆς μαύρης σκλαβιᾶς. Τότε ἔμεινε πυρήν ἑλληνικός, ὁ ὁποῖος διά 
τοῦ χρόνου ἔγινεν ὅγκος πληθυσμοῦ ἀνθοῦντος και ἀκμαίου. Τώρα οὐδέ ίχνος καί ψυχή ῾Ελλη-
νική εἰς Μικρασίαν!
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13. ῾Ο ἐκτοπισμός τῶν Ἑλλήνων Μικρασίας καί ἡ ἀποκατάστασίς των εἰς τήν 
Μητέρα ῾Ελλάδα. 

῾Η δυστυχής μητέρα ῾Ελλάς αἰμάσουσα ἔστειλλε τά πλοῖα της ἵνα παραλάβη τά ἄμοιρα τέκνα 
της ἀπό τά παράλια της Μικρασίας, ὅπου εἶχον συγκεντρωθῆ ἀπό τά διάφορα σημεῖα τοῦ ᾿Εσω-
τερικοῦ τῆς ᾿Ανατολῆς κατόπιν δεινῶν καί ταλαιπωριῶν ἀφαντάστων. ᾿Εγκατέλειψαν τά πάντα. 
Τί ἠδύναντο να παραλάβουν; ᾿Αντί εὐτελεστάτης τιμῆς ἐξεποίησαν ὅ,τι ἠδύνηθησαν. Καί τίς τῶν 
Τούρκων τά ἠγόραζεν, ἀφοῦ μετ’ ὁλίγον θά ἦσαν εἰς τήν διάθεσίν των;

῾Η ῾Ελληνική Κυβέρνησις ἔστειλε καί εἰς Μάκρην ἀτμόπλοιον, ὅπου ἐπεβιβάσθησαν ὀλίγοι, 
ἐπιζήσαντες κατόπιν τόσων ἐκτοπισμῶν, κακουχιῶν ἄνδρες καί περί τάς τρεῖς χιλιάδας γυνα-
κόπαιδα ἀπό πληθυσμόν δώδεκα χιλιάδων Μακρηνολεβησανῶν καί περιχώρων. ῾Η δραματική 
σκηνή τοῦ ἀπόπλου ἐκ Μάκρης ἦτο εἰς ἄκρον συγκινητική. Δέν ἀνελογίζοντο οἱ κλαίοντες Μα-
κρηνολεβησανοί καί λοιποί Λύκιοι τά κτήματα καί τάς περιουσίας, πού ἐγκατέλειπον, εἰ μή τήν 
πεφιλημένην πάτριαν γῆν καί τόν οὐρανόν της γενετείρας των. Δέν ἐσκέπτοντο τήν στέρησιν 
τῶν ἀγαθῶν των καί τόν χαμό τῶν ἰδικῶν των, εἰ μή τούς ναούς τῶν πατέρων καί τάς θήκας τῶν 
προγόνων πού ἄφηναν. Μέ ψυχικόν σπαραγμόν καί ὀδύνην ἐμοιρολόγησαν συντετριμμένοι τό 
τραγούδι τοῦ ἀποχωρισμοῦ καί τό τραγούδι τῆς ἄπονης ξενητειας μέ ἄλγος καί ἀπόγνωσιν.

᾿Επάτησαν τέλος οἱ Λεβησανομακρηνοί καί οἱ Λύκιοι τό πεφιλημένον χῶμα τῆς ὀνειρευτῆς 
῾Ελλάδος των, ἡ ὁποία ὡσεί ὄρνις περιεπτύχθη τά διωγμένα παιδιά της. ῾Η ψυχή των ἀνέπνευσε. 
Αἱ μαῦραι σκέψεις τῆς ἀπελπισίας, πού τήν ἔπνιγαν, διεσκεδάσθησαν μέ τήν θαλπωρήν τῆς μά-
νας. Μητέρα και παιδιά ἐπεδόθησαν εἰς τήν ἐπούλωσιν τῶν τόσων πληγῶν τοῦ πολέμου καί τῆς 
προσφυγίας καί τήν ἀναδημιουργίαν. Τό ἑλληνικό μυαλό πού γνωρίζει νά δημιουργῇ καί ὄχι νά 
καταστρέφῃ, ηὗρε τά μέσα τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν κατατρεγμένων, τῆς δημιουργίας ἀνθουσῶν 
πόλεων καί ποικιλωνύμων βιομηχανιῶν καί βιοτεχνιῶν καί ἀπεκάλυψε τό θαῦμα τῆς ἑλληνικῆς 
δημιουργικότητος: τήν δυστυχίαν νά μεταβάλλῃ εἰς πηγάς πλούτου καί ἀκμῆς καί ἀπό τό χάος 
νά προέρχεται κόσμος μέ ζωήν καί δύναμιν. ῾Η μητέρα δέν ἐφείσθη θυσιῶν, ἀλλά καί τά παιδιά 
ἐφάνησαν ἄξια τῆς ἀγάπης καί τῶν ἐλπίδων της, διότι ἐδημιούργησαν Νέαν Ελλάδα, πλήρη σφρί-
γους καί ἀλκῆς. 

Οἱ Λεβησανομακρηνοί, χάρις εἰς τό ἐνδιαφέρον τῆς Πολιτείας καί εἰς τάς πατριωτικάς ἐνεργεί-
ας των ἐν ᾿Αθήναις συμπολιτῶν μας Παπᾶ-Διονυσίου Καλαφάτη, Κων. Λαμέρα, ᾿Αλεξ. Σπανοῦ, 
Βασ. Μουσαίου, ἰατρῶν καί ᾿Αντ. Τζιζῆ, δικηγόρου καί Β. Πάνου, ἀπεκατεστάθησαν οἱ πλεῖστοι 
γεωργικῶς εἰς Νέα Μάκρην, παρά τόν Μαραθῶνα, εἰς Σκυλόγιαννη, Κεχριές, Φαράκλαν Εὐβοί-
ας, εἰς Χρυσό ᾿Αμφίσσης, εἰς ῾Ηράκλειον Κρήτης, εἰς Πλατανάκι Θηβῶν, εἰς Πειραιᾶ, ᾿Αθήνας, 
Κέαν καί ἀλλαχοῦ. ᾿Ερρίφθησαν μέ ἐπιμέλειαν, ζῆλον, καί αφοσίωσιν εἰς τήν μητέρα γῆ καί εἰς 
τήν εὐλογημένην ἐργασίαν, πού ἀναδεικνύει τά ἄτομα καί τούς λαούς. Μόνον ὁ πανδαμάτωρ 
χρόνος θα κλείσῃ τάς πληγάς τοῦ πόνου καί τήν αἱμάσσουσαν ψυχήν μας. Καί τό γέλοιο καί ἡ 
χαρά θά ἐπελάμψουν εἰς τά σπίτια μας, ὅταν εὐτυχῇ καί προοδεύῃ ἡ γλυκιά μας ῾Ελλάς.

14. Παρακέλευσις καί νουθεσία πρός Λυκίους.

Εἴδομεν τήν ἐξέλιξιν τῆς μακραίωνης ῾Ιστορίας μας. Εἴδομεν ὅτι ἡ ἱστορική καί ὁλόλαμπρος 
Λυκία, ἡ χώρα τῶν Θεῶν καί τῶν ἡρώων, εἶδεν ἡμέρας μεγαλείου καί δόξης, πλούτου καί ἀκμῆς, 
περιφανῶν τροπαίων, θαλασσομάχων και λεοντοθύμων πολεμιστῶν. ᾿Εδοκίμασεν ἐξ’ἀντιθέτου 
ἀναστατώσεις καί συμφοράς, θεομηνίας καί διώξεις. ῾Η μοῖρα, ὡς φαίνεται, ἐπικλώθει οὕτῳ 
τά ἀνθρώπινα: μετά τήν εὐτυχίαν, ἡ δυστυχία, μετά τήν ἀκμήν, ἡ παρακμή, μετά τήν πτῶσιν, ἡ 
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ἀνάστασις. Διά τοῦτο οὔτε εἰς τάςς καλάς ἡμέρας νά ἐπαιρώμεθα, οὔτε εἰς τάςς δυστυχίας μας νά 
ἀπελπιζώμεθα. ᾿Επιβάλλεται ἰδίᾳ εἰς τάς κακάς ἡμέρας ἡ περισυλλογή, ἡ τόνωσις τοῦ κλονισθέ-
ντος ἠθικοῦ, ἡ συγκέντρωσις τῶν δυνάμεών μας πρός θεραπείαν καί ἀνύψωσιν. Μόνον οὕτω τά 
ἄτομα καί αἱ οἰκογένειαι ἀνακύπτουν ἀπό τάς συμφοράς καί ἐπανευρίσκουν τήν φαιδρότητα καί 
χαράν, τήν δρόσον αὐτήν τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς καί εὐημερίας. Μακράν ὅλων μας ἡ ἀπαισιοδο-
ξία καί ἡ μιζέρια, ἡ φαγέδαινα τῶν οἰκογενειῶν. Μακράν αἱ λυπηραί ἀναμνήσεις, πού καθιστοῦν 
τήν ζωήν βάρος καί τόν θάνατον ποθητόν. Μακράν ὅλων μας ἡ ἀπελπισία, αἱ μαῦραι σκέψεις τῆς 
χθές καί τῆς αὔρεσιν. ῾Η χθές ἄς καταστῇ διδάσκαλος καί ὁδηγός ἡμῶν καί τῶν τέκνων μας. Τήν 
σήμερον ἀς τήν ἀπολαύσωμεν ἐργαζόμενοι τόν τίμιον ἀγῶνα τῆς βιοπάλης. Καί τήν αὔριον ἀς 
τήν κατακτήσωμεν μέ αἰσιοδοξίαν καί γαλήνην ψυχικήν. Τό θάρρος καί ἡ ἐλπίς ἄς εἶναι πλοηγοί 
τῆς ζωῆς μας. Τά παθήματά μας ἀς καταστοῦν διδάγματα τῆς ζωῆς, ἐγκαρτέρησις καί θάρρος, ἡ 
δέ προσφυγία μας ὡς μεταφύτευσις καί μεταμόσχευσις πρός τόνωσιν τῆς φυλῆς καί ζωτικότητός 
μας. Μέ τήν πλήρη θάρρους ἀντίκρυσιν τῆς ζωῆς θά δείξωμεν ὅτι ἡ αἰωνόβιος ῾Ελλάς δέν θά 
λείψῃ ποτέ, ἀλλά θά ζῇ εἰς αἰῶνας αιώνων θρυλικός ᾿Ανταῖος ὅλων τῶν Φυλῶν ἐκ τῆς τέφρας 
ἀναγεννώμενος καί τῶν δοκιμασιῶν ζωογονούμενος καί τονούμενος «διαμαντόπετρα στῆς γῆς 
τό δακτυλίδι» κατά τόν ποιητήν. ῾Η διαμαντόπετρα θά στέλλῃ πρός κάθε διεύθυνσιν τήν αἰωνίαν 
αὐτῆς ἀκτινοβολίαν μέ ὅλην τήν θεόρατη λάμψη, πού τῆς δίδει ἡ λαμπρά ἱστορία της, φίλη ὅλων 
τῶν λαῶν, ὅσοι πιστεύουν εἰς τά μεγάλα ἰδανικά, τά ὁποία τήν ἱεράν τῆς ῾Ελλάδος γῆν ἔχουν πα-
τρίδα. ᾿Ενόσω ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς, θά ζῶμεν ὡς Έλληνες, ἀκολουθοῦντες τόν δρόμον 
πού ἐχάραξε ἡ θεία μοίρα διά τόν ἐκλεκτόν λαόν της. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εἰς τήν σκιαγραφίαν τῆς ἀρχαίας καί συγχρόνου Λυκίας ἐδώσαμεν τά ἱστορικά γεγονότα, πού 
φεγγοβολοῦν γύρω της καί τά πρόσωπα ἐκεῖνα πού ἔπαιξαν ρόλον μικρόν ἤ μεγάλον κατά τήν 
μακραίωνα σταδιοδρομίαν της. ῾Η πατρίς μας Λυκία, ἄν καί ἦτο πλουσία εἰς δρᾶσιν καί ἄνθη-
σιν, ψιχία τινά περιεσώθησαν ἀπό τό πλούσιον κυλικεῖον της. Εἰς τό ἀνθισμένο καί μυροβόλο 
περιβόλι της μαραμμένα τινά λουλούδια ἀπέμειναν, διά νά κάμωμεν ἀπ’ αὐτά μικράν ἀνθοδέσμη 
καί σκεπάσωμεν τόν τάφον της. ᾿Από τά ὡραῖα μνημεῖα της, δεικνύοντα τόν πλοῦτον καί τόν 
πολιτισμόν της καί ἀπό μερικά σημεῖα της ἐν γένει δράσεώς της εἰς ὅλα τά πεδία τοῦ πολιτισμοῦ, 
ἐξάγομεν τιμητικά συμπεράσματα τοῦ μεγαλείου καί δυνάμεώς της. Συγκεκριμένα γεγονότα ἐλά-
χιστα ἔχομεν, πρόσωπα δέ περιώνυμα τῆς Λυκίας γνωστά εὐαριθμότατα. Καί ὅμως ὁ πολιτισμός 
τῆς Λυκίας ἦτο μέγας καί ἡ δύναμίς της κραταιά και ἀπαράμιλλος. Τί συνέβη λοιπόν και δεν τα 
γνωρίζομεν; 

῾Υπῆρξεν ἀτυχῶς ἐκ τῶν χωρῶν ἐκείνων, αἱ οποῖαι ἔχουν μέν ἱστορίαν ἔνδοξον καί μεγάλην, 
ἀλλά δεν ηὐτύχησαν ἱστοριογράφων, διά νά μᾶς παραδώσουν τούς μεγάλους ἀνθρώπους καί τά 
κλέη της, ἤ ἀν ἔγραψαν, ἀπωλέσθησαν. Καί αἱ χῶραι καί αἱ καταστάσεις καί οἱ προνομιοῦχοι 
λαοί καί ἄνδρες πρέπει νά εὕρουν τούς ἄξιους ὑμνητάς των. Διά τοῦτο παρεπονεῖτο καί ὁ Μέγας 
᾿Αλέξανδρος, ὅτι δέν εἶχε τόν Ὅμηρόν του, ὅπως ὁ ᾿Αχιλλεύς καί οἱ ἄλλοι ἥρωες τοῦ Τρωϊκοῦ 
πολέμου τόν ἄξιον ραψωδόν των.

Ὅ,τι γνωστόν περί Λυκίας τό ἀνέφερα. Ἔγραψα ὁλίγιστα περί τῶν ἀρχόντων της, πού τήν 
ὡδήγησαν εἰς τοσαύτην ἀκμήν, ἔτι ολιγώτερα περί τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καί τῆς νομοθεσίας 
της, πού τόσον ἐπηνέθησαν ἀπό τούς ἀρχαίους σοφούς καί τήν ἔθεσαν πρότυπον εὐνομούμενης 
Πολιτείας. ῾Ολίγα περί τῶν σοφῶν καί τῶν ἐπιστημόνων της, οἱ ὁποῖοι τήν ἀνύψωσαν εἰς πνευ-
ματικήν ἄνθησιν καί τήν προέτρεψαν εἰς τήν ἀπόκτησιν ὅλων ἐκείνων τῶν μέσων, πού δροσίζουν 
τήν ψυχήν καί φωτίζουν τό πνεῦμα. Καί σχεδόν οὐδέν περί τῶν καλλιτεχνῶν της, πού ἐγκατέσπει-
ραν καθ’ ἅπασαν Λυκίαν ἔργα τέχνης, μνημεῖα ἀξιοθαύμαστα. Διά νά μή καλυφθῆ ὑπό πέπλου 
μυστηρίου καί ἡ σύγχρονος Λυκία, ἐξετάθημεν πολύ εἰς τά κατ’αὐτήν, ἀναγράψαντες ὅ,τι ἀξι-
όλογον και σπουδαῖον καί ὅσους προσέθεσαν λιθάριον εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν, ἐκκλησιαστικήν, 
φιλανθρωπικήν, ἐκπολιτιστικήν καί ἱστορικήν ἐξέλιξίν της, ἵνα μή διά τοῦ χρόνου λησμονηθοῦν 
καί συμβῆ ὅ,τι καί διά τήν ἀρχαίαν Λυκίαν, πλήρης δηλαδή ἄγνοια καί ἀφάνεια διά τά κατ’αὐτήν, 
ἐνῶ δέν ὑπελείφθη οὔτε εἰς ἔργα πολιτισμοῦ, οὔτε εἰς τέκνα ἐκλεκτά καί περιώνυμα, τιμήσαντα 
τήν ἐπιστήμην, τήν ποίησιν καί τήν ῾Ελλάδα.

᾿Επίκαιρον θεωρῶ νά προτείνω εἰς τόν Μικρασιατικόν Σύλλογον «᾿Ανατολή», οὗ προεδρεύει 
φιλογενής ἀνήρ κύρους καί ἀξίας, ὁ ἰατροφιλόσοφος Κ. Λαμέρας, ἵνα καλέσῃ πάντας τούς δυνα-
μένους νά γράψουν καί περισώσουν ὅ,τι λαογραφικόν, ἱστορικόν, ἀρχαιολογικόν, γεωγραφικόν, 
ἐκπαιδευτικόν, φιλανθρωπικόν κ.τ.λ. περί τῶν ᾿Επαρχιῶν τῆς Μικρασίας εἴτε κατά ἐκκλησια-
στικάς ἐπαρχίας, εἴτε πολιτικάς. Οὕτω θά περισωθῆ ἡ σύγχρονος ἱστορία τῶν ᾿Επαρχιῶν καί ἡ 
δράσις τῶν ἐκλεκτῶν τέκνων, τά ὁποῖα, ἄν δεν γίνη, θά λησμονηθοῦν διά τοῦ χρόνου. ᾿Επίσης 
θά βοηθηθῇ ἡ περισυλλογή τῶν ὁνομάτων ὅλων τῶν ἀνά τήν Μικρασίαν ἐθνικῶς δρασάντων 
Διδασκάλων, ᾿Αρχιερέων, ᾿Επιστημόνων, Εὐεργετῶν, διά νά παραδοθοῦν εἰς τήν εὐθανασίαν ὡς 
προσκύνημα τῶν ἐπερχομένων γενεῶν καί διά νά μνημονεύωνται εἰς Παμμικρασιατικήν ἑορτήν, 
τελουμένην κατ’ ἔτος ἀνά Πανελλήνιον πρωτοβουλία καί ἐμπνεύσει τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλό-
γου, ὁ ὁποῖος νά καταστῇ ῾Εστιάς, συγκεντρώνουσα κάθε Μικρασιατικόν ἱστορικόν κειμήλιον.
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῾Ο Μικρασιατικός Σύλλογος καί οἱ λόγιοι Μικρασιᾶται, ἀς ἐμψυχώσουν τόν λαόν καί τήν 
πίστιν του εἰς μίαν μελλοντική ἐξόρμησιν καί ἐποίκισιν τῆς Μικρασίας. ῾Η ἱστορία τῆς Φυλῆς 
μας εἶναι μία διαρκής ἀνακύκλησις, μία παλινδρόμησις, μία παλίρροια μεταξύ τῶν ἀκτῶν τῆς 
Μικρασίας, τῶν Νήσων καί τῆς ἡπειρωτικῆς ῾Ελλάδος. Τίς οἶδεν, ἄν δέν ἐπαναληφθῇ τό θαῦμα 
τῶν αἰώνων, ἄν δέν ἀντιληφθοῦν οἱ ἀδελφοί Τοῦρκοι, ὅτι ἡ τύχη των εἶναι ἀλληλένδετος μέ τήν 
ἰδικήν μας καί ὅτι πρέπει νά καταστοῦν οὐχί λόγοις ἀλλ’ ἔργοις κοινά τά ὅρια τῶν χωρῶν μας.

«Θαρσεῖν χρή τἆχ’ αὔριον έσσετ’ ἄμεινον» ἀς εἶναι τό ἄμβλημά μας καί ἡ πίστις μας, ὅτι τήν 
῾Ελλάδα μας, πού τόσα προσέφερεν εἰς τήν ᾿Ανθρωπότητα ὡς ῾Ιέρεια καί Διδάσκαλος τοῦ Πο-
λιτισμοῦ, δέν θά παύσῃ ὁ Θεός τῆς ῾Ελλάδος νά σκέπῃ καί φρουρῇ. Διά τάς ἁμαρτίας της, ἔπεσε 
πτῶσιν δεινήν καί νεκροφανείας, ἀλλ’ ἀπό τήν πτώσιν ὡς ἄλλος ᾿Ανταῖος ἤντλησε δυνάμεις καί 
ἀνέστη, διά νά συνεχίσῃ τόν ἐκπολιτιστικόν ρόλον της. Ἔζησε καί θα ζήσῃ ἐνόσω ὑπάρχει Ἡλιος 
και ζωή.

1936 Σάβ. Πασχαλίδης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΚΛΕΚΤΑ ΤΕΚΝΑ ΛΕΒΗΣΙΟΥ-ΜΑΚΡΗΣ

Α΄ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Αι αδελφαί κοινότητες Λεβησο-Μάκρης, πλην των Ευεργετών και Διδασκάλων, οι οποίοι 
εφρόντισαν, οι μεν πρώτοι δια της υλικής των συνδρομής, οι δε δεύτεροι δια της πνευματικής 
των συμβολής εις την πρόοδον και πολιτισμόν και πνευματικήν άνθησιν των δυό πόλεων, εκτός 
των πολλών επιστημόνων, τιμησάντων το γλυκύ όνομα της πατρίδος των με την μεγάλην επιστη-
μονικήν αυτών αξίαν εις όλα τα κέντρα του Ελληνισμού, έχουν να παρουσιάσουν και περιώνυμα 
εκλεκτά τέκνα, των οποίων η φήμη εξήλθε των ορίων της Λυκίας λόγω των πολλαπλών ευερ-
γεσιών, των εθνικών υπηρεσιών και της μεγάλης των αξίας. Της Λεβησιανής αυτής πλειάδας, 
φεγγοβολούσης εις το Ελληνικόν στερέωμα, άστρα φαεινά είναι: 

1. Τσελεμπής Παναγιώτης Κόμητος

Ο εκ Μάκρης καταγόμενος και μετά την Ελληνικήν επανάστασιν μεγάλως ισχύσας παρά τη 
Υψηλή Πύλη Παναγιώτης Κόμητος (εκ της οικογενείας Κομήτη). Ο πατήρ αυτού, αποκτήσας 
την εμπιστοσύνην των Τούρκων, διότι ετροφοδότησε τον στόλον του Αιγύπτιου Ιβραχήμ-πασά1 
από τον λιμένα της Μάκρης, ότε εναυλόχει ούτος τον χειμώνα του 1824 εις τον λιμένα Μαρμαρίς 
και πολλά κερδίσας, ήλθεν εις Κων/πολιν όπου έδωκεν εις τα τέκνα του ως φιλόμουσος Μακρη-
νός την απαιτουμένην μόρφωσιν. Τούτων ο Τσελεμπής Παναγιωτάκης Κόμητος εξέμαθε πολλάς 
γλώσσας και δια την γλωσσομάθειαν και την μεγάλην του ευφυΐαν ανήλθεν εις μεγάλα πολιτικά 
αξιώματα. Ως πρεσβευτής της Τουρκικής Κυβερνήσεως υπηρέτησεν εις Παρισίους, όπου μεγά-
λως εξετιμήθη δια την μόρφωσίν και τα πνευματικά χαρίσματα. Δεν ελησμόνησε και την μικράν 
του πατρίδα, την Μάκρην, την οποίαν ποικιλοτρόπως εξυπηρέτησεν. Εις τας ενεργείας αυτού 
οφείλεται η μεταφορά της έδρας της υποδιοικήσεως από Κιοστέπι της περιφερείας Ξάνθου εις 
Μάκρην και η κατασκευή της προκυμαίας της. Χάρις εις αυτόν απεφυλακίθησαν από τας φυλα-
κάς Σμύρνης οι στασιασταί του 1878 πρόκριτοι Χριστιανοί Μάκρης και ανεγνωρίσθησαν τα χρέη 
των Τούρκων προς τους Χριστιανούς Μάκρης-Λεβησίου, τα οποία ηρνούντο να πληρώσουν. 
Ο Τσελεπής Παναγιωτάκης διέγνωσε τα πνευματικά χαρίσματα του Αποστόλου Ματράκη και 
εισήγαγεν αυτόν ως υπότροφον εις την Μ. Του Γένους Σχολήν, εκ της οποίας εξήλθεν ο μέγας 
Ιεροκήρυξ και φιλόσοφος της εποχής του. 

2. Ιωακείμ Φορόπουλος

Ο Μητροπολίτης Ιωακείμ Φορόπουλος (1859-1909) εγεννήθη εις Μάκρην εκ πατρός Χίου 

1 Ο βαλής της Αιγύπτου και Σερασκέρης του Στόλου του Μοριά İbrahim Paşa στις 13 Αυγούστου 1824 αφού 
επιδιόρθωσε τα πλοία του για ένα χρονικό διάστημα στο λιμάνι της Μάκρης αναχώρησε στην υπηρεσία του. 
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και μητρός Μακρηνής. Μετά τα πρώτα μαθήματα της πατρίδος του εφοίτησεν εις την Θεολογι-
κήν Σχολήν Χάλκης προστατευόμενος του Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ΄ και ετελειοποιήθη εις τα 
Πανεπιστήμια Οξφόρδης, Λειψίας, Μονάχου και Ιένης. Τω 1887 διηύθυνε την Ιερατικήν Σολήν 
Καισαρείας2 και από του 1890-1895 το Γραικικόν Νοσοκομείον Σμύρνης «Άγιος Χαράλαμπος».3 
Τω 1895 διωρίσθη Αρχειοφύλαξ του Πατριαρχείου και τω 1901 εξελέγη Μητροπολίτης Μελενί-
κου. Δια την εθνικωτάτην του δράσιν οι Βούλγαροι έκαμαν πολλάς δολοφονικάς αποπείρας κατά 
του Φορόπουλου, αι οποίαι εξήπτο την εθνικήν ψυχήν και ετόνωνον το κατά των Βουλγάρων 
μίσος του. Το Πατριαρχείον εκτιμών τας προς την εκκλησίαν και το Γένος υπηρεσίας του προή-
γαγον αυτόν εις Μητροπολίτην Πελαγωνίας, δια να εμψυχώση το κατεπτοημένον από τον κομι-
τατισμόν4 Ελληνικόν στοιχείον της νέας του Επαρχίας. Εδείχθη, άξιος της εκλογής, αλλά λόγω 
των κόπων, εις ους υπεβλήθη και των πολλαπλών συγκινήσεων απέθανε προώρως τω 1909 εν τη 
ακμή της δράσεως, η οποία αναμφιβόλως δια τον ωδήγει εις τον Πατριαρχικόν θρόνον. 

3. Χ. Νικόλαος Λουϊζίδης

Ο Χ. Νικόλαος Λουϊζίδης (1858-1923), ο οποίος ήτο εκ των πλουσιοτέρων της Μικρασίας, 
εκέκτητο τα πλουσιώτερα και περισσότερα μεταλλεία του νομού Σμύρνης. Τούτων η εκμετάλ-
λευσις ου μόνον προσεπόρισεν αυτώ άφθονα πλούτη, αλλά θα τον καθίστα τον νεώτερον Κροί-
σον της Μικρασίας, εάν δεν επήρχετο η Μικρασιατική θύελλα, η οποία εσάρωσε τους πάντας 
και τα πάντα, ανέτρεψε δε όλα τα όνειρα, που έτρεφε δια την Μ. Ελλάδα. Συνέταξε διαθήκην 
εις Σμύρνη, δι’ ης διέθετεν αμύθητα ποσά εις την Ελλάδα, αναμένων την πώλησιν των πλουσίων 
μεταλλευμάτων των εις Αμερικανικήν Εταιρείαν, την οποίαν έκλεισεν ολίγας μέρας προ της κα-
ταστροφής, δια να προβή αμέσως εις εκδηλώσεις εμπραγμάτους μεγάλων δωρεών εθνικών, διότι 
ήτο άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Τον είδα μετά την Καταστροφήν να κλαίη όχι διότι 
έχασε την περιουσίαν του, αλλά διότι δεν ηξιώθη να πραγματώση ό,τι ωνειρεύετο και επόθει δια 
τη γλυκειά του Ελλάδα. Και πάλι αι προς τας δύο κοινότητας και το Έθνος δωρεαί δεν είναι ευ-
καταφρόνητοι. Πλέον των είκοσι χιλ. χρυσών λιρών διέθεσεν εις ευεργεσίας. Η μεγάλη του ψυχή 
και η ελευθεριότης εις αγαθοεργίας τον κατέστησαν εθνικόν άνδρα. [...]Αν και οικογενειάρχης, 
ευηργέτησε πλουσιοπαρόχως την μικράν και μεγάλην πατρίδα του. Και την μεν μικράν, το Λε-
βήσιον-Μάκρην με αρκετάς χορηγίας εις υπερχιλίας λίρας και άλλας δωρεάς υπέρ των ευαγών 
ιδρυμάτων της επεδαψίλευσε, πτωχά και έξυπνα παιδιά εσπούδασε, πτωχά και ορφανά κορίτσια 
επροίκισε. Όταν δε μετά το 1905 επεξέτεινε τον κύκλον των εμπορικών εργασιών του, εγκατε-
στάθη εις Σμύρνην, αναδείξας τον εμπορικόν του οίκον εις εύρωστον και επιβλητικόν οικονομι-
κόν οργανισμόν, συναλλασσόμενον με μεγάλας εμπορικούς οίκους της Ευρώπης και Αμερικής. 
Εις Σμύρνη επεβλήθη δια τας πνευματικάς αρετάς του, εκλεγείς Δημογέρων και Πρόεδρος του 
Λαϊκού Κέντρου5 και της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Το πολιτικόν του δαιμόνιον με αρκετό δι-
πλωματικόν τάκτ τον επέβαλαν εις την Τουρκικήν διοίκησιν, από την οποίαν κατώρθωνε να απο-
σπά πολλά υπέρ της πατρίδος και της Σμύρνης. Εγνώριζε καλά την ψυχοσύνθεσιν των Τούρκων 
και την δαιδαλώση νοοτροπίαν των και ήξερε πώς θα ενεργήση και πού, δια να φέρη αποτέλεσμα. 
Την δε μεγάλην μας Πατρίδα ποικιλοτρόπως εβοήθησε. Τω 1897 συνέτρεξε χρηματικώς τον αγώ-

2 Η Ιερατική Σχολή Καισαρείας λειτούργησε στη Μονή Προδρόμου στο Ζιντζίντερε της Καισάρειας από το 
1882 έως το 1917, όταν την έκλεισαν οι οθωμανικές αρχές.
3 Γραικικόν Νοσοκομείον Σμύρνης. Ιδρύθηκε το 1723 από προσφορές ατόμων και συντεχνιών.
4 Κομιτατισμός. Πολιτική διώξεων που εφάρμοσαν οι νεοτουρκικές κυβερνήσεις. Από την ονομασία της νεο-
τουρκικής οργάνωσης Κομιτάτο «Ένωσις και Πρόοδος».
5 Το Φιλεκπαιδευτικό Σωματείο «Λαϊκό Κέντρο» ιδρύθηκε το 1909. Συντηρούσε νυκτερινή σχολή με 500 
μαθητές, αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη.



Παράρτημα [Αρχείο Σάββα Πασ χαλίδη]

325

να, αλλά κατηγγέλθη εις τας Τουρκικάς αρχάς και δέσμιος ωδηγήθη με τον θείον του Βλάσιον 
Βασιλειάδην εις το Στρατοδικείον, οπόθεν απηλλάγη μετά πολλάς δαπάνας και δεινά. Συνεισέφε-
ρε πάντοτε εις τον Εθνικόν στόλον και το Πανεπιστήμιον. Δια τας αφειδείς και πλουσίας εθνικάς 
του εισφοράς η Ελληνική Κυβέρνησις τον επαρασημοφόρησε με τον Σταυρόν του Σωτήρος και 
οι εκάστοτε Πρωθυπουργοί ανταπέδιδον την επίσκεψιν τιμής ένεκεν, όταν επισκέπτετο συχνά το 
κλεινόν άστυ. Και η μεν πατρίς τον ετίμησεν ως έπρεπεν, ημείς δε θα πλαισιώσωμεν την σεπτήν 
μορφήν του εις τας καρδίας μας.

4. Λουΐζος Ηλιού

Ο Λουΐζος Ηλιού τελειόφοιτος της Ριζαρείου6 και αριστούχος της Φιλολογίας, διδάξας από 
του 1883-1921 ως Καθηγητής των Ελληνικών εις την Ροβέρτειον Σχολήν της Κωνσταντινουπό-
λεως, της οποίας το ελληνικόν τμήμα διηύθυνεν. Η καρποφόρος και μελισταγής διδασκαλία του 
εξετιμήθη και ευφημότατα μνημονεύεται από το πλήθος των απανταχού της Ελλάδος μαθητών 
του, διατηρούντων ζωηράν την ανάμνησιν της σοφίας και χρηστοηθείας του. Η εθνική του στα-
διοδρομία έχει να παρουσιάση συγγράματα αξιόλογα, την «Φιλοσοφικήν κατά Χριστόν ηθικήν» 
και «Ομιλίας διδακτικωτάτας και φρονηματιστικάς». Έλαβεν ενεργόν μέρος εις την κίνησιν των 
Πατριαρχείων, όπου η γνώμη του εβάρυνε και μετά προσοχής και σεβασμού ηκούετο από τους 
Ταγούς του Εθνικού μας κέντρου και από Πατριάρχαι του κύρους Ιωακείμ του Γ΄7 και του από 
Χαλκηδόνος Γερμανού. Δια την μεγάλην επιστημονικήν και φιλοσοφικήν κατάρτισιν και αξίαν 
τω προυτάθη έδρα εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών και Κολουμβίας, αλλά δεν εδέχθη, πιστεύων ότι 
η θέσις του εις το μέγα εθνικόν κέντρον, την Κωνσταντινούπολιν, ήτο πλέον εξυπηρετική δια το 
δουλεύον Γένος. Προ της συντάξεως των Εθνικών Κανονισμών επί Πατριαρχείας Ιωακείμ διετέλη 
μόνιμο μέλος το Ανωτάτου Εθνικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Πισσιδίας, η 
οποία είχε δύο αντιπροσώπους μονίμους παρά τω Πατριαρχείω καθώς και η Μητρόπολις Εφέσου.

5. Κωνσταντίνος Γερ. Λαμέρας

Ο Κωνσταντίνος Γερ. Λαμέρας, ιατρός από του 1889, εγκατασταθείς εις Αθήνας από του 
1901, ένθα ίδρυσεν αξιόλογον κλινικήν. Εις αυτήν προσέφευγον οι ασθενείς της Μικρασίας και 
των Νήσων του Αιγαίου, οι δε άποροι ετύγχανον δωρεάν περιθάλψεως κια νοσηλείας. Συνέγρα-
ψεν υγιεινή, το δέχεσθαι παρά της γυναικός κ. ά. Εξέδωσε τα του Ιπποκράτους έργα με σχόλια, 
επαινεθέντα από κρατίστους φιλολόγους, και άλλα έργα ιατρικά μεγάλης επιστημονικής αξίας. 
Έδωκεν αρκετάς διαλέξεις κοινωνικού και πατριωτικού περιεχομένου, ιδία δε αι περί των πλα-
νήτων φυλών της Μικρασίας είλκυσαν την προσοχήν και το επιστημονικόν ενδιαφέρον των εις 
τοιαύτα ζητήματα ασχολουμένων. Η ρητορεία και ευφράδεια του έλκουν κόσμον εκλεκτόν, θαυ-
μαστήν της στωμυλίας και χάριτος του ομιλητού, τον οποίον προσομοίαζον μελισταγή ρήτορα. 
Ο ιατροφιλόσοφος και ρήτωρ Κων. Λαμέρας αφιέρωσεν όλην του την ζωήν εις την διοίκησιν του 
Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή». Με τον αείμνηστον Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Μαρ-
γαρίτην Ευαγγελίδην κατέστησαν τον Σύλλογον αληθή φάρον της Ανατολής. Η αγαστή συνερ-
γασία των απέβλεπεν εις την αφύπνισιν της εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων των μεσογείων 
της Μικρασίας δια της ιδρύσεως και συντηρήσεως σχολείων, δια του διορισμού εις αυτά καλών 
διδασκάλων, δια της μορφώσεως αξίων της αποστολής των διδασκάλων, εις το εν Σάμω Ιεροδι-

6 Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ιδρύθηκε το 1841.
7 Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ (Κωνσταντινούπολη 1834-1912). Η πρώτη θητεία του είναι 1878-1884 και η δεύτερη 
1901-1912.
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δασκαλείον με υποτροφίας μικράς, δια να ημπορούν να σπουδάζουν πτωχοί φιλομαθείς νέοι δια 
της αποστολής και προμηθείας βιβλίων, χαρτών και άλλων εποπτικών οργάνων. Το μέγεθος της 
εθνικωτάτης αυτής κινήσεως του Συλλόγου «Ανατολή» είναι ισάξιον ως προς την έκτασιν και τον 
όγκον προς το του Υπουργείου της Παιδείας, η δε δράσις της σεπτής δυάδος Ευαγγελίδου-Λα-
μέρα, έργον μεγαλόπνοων ανδρών, αφιερωσάντων όλη την ικμάδα της ζωής των δια τον Ελλη-
νισμόν της Μικρασίας. Και κατά την Μικρασιατικήν καταστροφήν έδειξεν ο Κων. Λαμέρας την 
φιλογένειά και το πατριωτικόν του ενδιαφέρον. Εμερίμνησε ο ακούραστος πατριώτης να ιδρύση 
κατά τα πρώτα έτη της προσφυγίας εις Αθήνας ως πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου είκοσι 
προσφυγικά σχοιλεία. Δια την πατριωτικωτάτην αυτήν υπηρεσίαν εβραβεύθη από την Ακαδη-
μίαν μας και δια την εν γένει εθνικήν σταδιοδρομίαν τον ευλογεί η Πατρίς, του Μικρασιάτου 
μη λησμονούντος τον Ιατροφιλόσοφον Λαμέραν, τον πεπνυμένο συνεργάτην του Μαργαρίτου 
Ευαγγελίδου8 και άξιον των Μεγάλων Ιδανικών κήρυκα και Εθναπόστολον.

6 - 7. Λάζαρος Σταματιάδης και ο ανεψιός του Ανδρέας Σταματιάδη

Και οι δυο ούτοι εθνικοί άνδρες, μπάρμπας κι ανεψιός, ως τους εκάλουν οι Σμυρνηοί, έπαθαν 
και εδοκίμασαν πολλά, μαχόμενοι εις τας εθνικάς επάλξεις της Σμύρνης υπέρ της αμύνης των 
προνομίων του Γένους. Εξέδιδον ο μεν θείος την εφημερίδα «Πρόοδος», ο δε ανεψιός την «Ιωνί-
αν» και «Εστίαν», αξιώμαχα δημοσιογραφικά όργανα και αμύντορες σθεναροί των δικαίων του 
υποδούλου Γένους κατά των ανοσίων σχεδίων του Κομιτάτου «Ένωσις και Πρόοδος». Ποιος 
Σμυρνηός και Μικρασιάτης Έλλην θα λησμονήση τον μπάρμπα και τον ανεψιό, τους οποίους οι 
Νεότουρκοι εκτύπησαν στην προκυμαία Σμύρνης, εφυλάκισαν και εκακοποίησαν εις σημείον, 
που διεσαλεύθη αμφοτέρων η υγεία και απέθανον προώρως; Ο θείος ετιμήθη δίς με το αξίωμα 
του βουλευτού Καστελλορίζου το πρώτον και Μυτιλήνης το δεύτερον και αποθανών εν Αθήναις 
κατά τα έτη του Μεγάλου πολέμου εκηδεύθη δημοσία δαπάνη. Ο ανεψιός Σταματιάδης εξηκο-
λούθησε και κατά το διάστημα κατοχής της Σμύρνης υπό της Ελλάδος να εκδίδη την «Εστίαν» 
και να στηλιτεύη τας υπερβασίας του Στεργιάδη. Αλλ’ από τας διώξεις και κακοπαθείας, που 
εδοκίμασεν από τους Νεοτούρκους κατά τα χρόνια του Ευρωπαϊκού πολέμου, έπαθεν η υγεία 
του και απέθανεν εν Αθήναις τω 1925. Ως δικηγόροι οι Σταματιάδαι διέπρεψαν. Αλλά η ευτολμία 
και το θάρρος που υπεστήριξαν τα προνόμια των Πατριαρχείων μαζί με το Εθνικόν μας κέντρον 
και άλλους ευθαρσείς δημοσιογράφους, τους θέτουν μεταξύ των προμάχων του Γένους, τα δε 
δεινοπαθήματά των εις την χορείαν των Εθνομαρτύρων.

8. Γεώργιος Τσακκίρης (1867-1892-1936)

Ο Γεώργιος Αλεξ. Τσακκίρης μετά τα εγκύκλια μαθήματα της πατρίδος του Λεβησίου και τας 
ευδοκίμους Γυμνασιακάς σπουδάς του, ετελείωσε τω 1892 την Φιλολογίαν. Ως φοιτητής εξετι-
μούτο μεγάλως υπό των Καθηγητών και συσπουδαστών του δια την στωμυλίαν, ευφυολογίαν, 
σχόλια και κρίσεις επί των αρχαίων συγγραφέων και την σπανίαν ιστορικομάθειαν. Ο ιστορικός 
Σπ. Λάμπρος9 έλεγε δια τον Τσακκίρην «Ο Τσακκίρης είναι γεννημένος ιστορικός, προικισμένος 

8 Μαργαρίτης Ευαγγελίδης (Μηχανιώνα Κυζίκου, 1850- Αθήνα, 1932). Έλληνας καθηγητής της Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιδρυτής και πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή», ο 
οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην εκπαίδευση δασκάλων και ιερέων για τα ελληνικά σχολεία της Μικράς Ασίας. 
Συνέγραψε φιλοσοφικές μελέτες και μελέτες για την ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
9 Σπυρίδων Λάμπρος (Κέρκυρα, 1851- Αθήνα, 1919) Ιστορικός. Διετέλεσε επί εξάμηνο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας. Συγγραφέας πολλών μελετών και ιδρυτικό μέλος της «Εθνικής Εταιρείας».
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με ισχυράν μνήμην, βαθείαν κρίσιν και ζηλευτήν ευγλωττίαν προσόντα να τον οδηγήσουν εις την 
Πανεπιστημιακήν έδραν.» Ως καθηγητής ο Τσακκίρης εδίδαξε και διηύθυνε πολλά Ημιγυμνάσια 
της Μικρασίας, εις τα Γυμνάσια Αδριανουπόλεως, Κρήτης, και τελευταίως Γυμνασιάρχης Αθη-
νών. Με την ευφράδειαν και την αρτιωτάτην πολυμερή μόρφωσίν του κατέκτα τους μαθητάς, 
ευφημότατα ομιλούντας δια τον πλουσιώτατον επιστημονικόν και εγκυκλοπαιδικόν καταρτισμόν 
του. Ο μακαρίτης εφρόντισε να μορφώση την πολυμελή οικογένειάν του, αναδείξας δύο αξίας 
ιατρού, τον Αλέκον και τον Γρηγόρη, ένα δικηγόρον και ένα; των Οικον. Επιστημών. Η μία των 
θυγατέρων του ετελείωσε την Γαλλικήν Ακαδημίαν, η δ’ ετέρα την Παιδαγωγικήν τοιαύτην του 
Αρσακείου. Ούτω ο σοφός καθηγητής με τους μελίρρυτους ποταμούς της σοφίας του ήρδευσεν 
με τα νάματα της αληθούς παιδείας ου μόνον την οικογένειαν του αλλά και την εθνικήν παιδείαν 
επί 45 έτη με πλουσίαν συγκομιδήν.

9. Νίκος Χρυσαφίνης 

Αριστούχος Φιλόλογος, αφήσας χρονικά δια τας εξετάσεις του και διακεκριμένος νομικός 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ελθών τρίτος μεταξύ υπερχιλιοκτακοσίων συμφοιτητών του 
κατά τας επί πτυχίω εξετάσεις. Δικηγορεί εν Κύπρω, όπου προσονομάζεται «ο άτρωτος Αχιλλεύς 
δικηγόρος» καθότι, εις μεν τας υποθέσεις, που αναλαμβάνει, νικά συνήθως, εις δε τας διαθήκας, 
που συντάσσει, δεν αφήνει σημείον εύθικτον, δια να το προσβάλουν. Οι Άγγλοι δικασταί τον προ-
σαγορεύουν Νομοδιδάσκαλον, τας δε ετυμηγορίας του πολύ λογίζονται και προσέχουν. Ανήκει 
εις τας τάξεις των συντηρητικών της Κύπρου και ως διαλλακτικόν και μεμετρημένο τον υπολή-
πτονται ανεξαρτήτως φρονημάτων όλοι, τον σέβονται δε ως σοφόν λέγων και αξιοπρεπή θεμι-
στοπόλον. Διέθεσε σεβαστά ποσά δια κοινωνικούς και πατριωτικούς σκοπούς και ανέδειξεν υιόν 
μεγάλης επιστημονικής αξίας και Πρόεδρον του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Πατήρ και υιός 
υποστηρίζουν κάθε πατριώτην, καταφεύγοντα εις Κύπρον και ζητούντα την υποστήριξίν των.

10. Χαρίτων Χαριτωνίδης 

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ακαδημαϊκός. Ούτος από φοιτητής ακόμη 
διέπρεψεν ως Γραμματικός και ερμηνευτής κειμένων. Οι συμφητηταί τον επρόσεχον πολύ, ο δε 
αείμνηστος Κόντος10 τον είχε βοηθόν και δεξιόν βραχίονά του. Όλοι οι σύγχρονοι του τον ενθυμού-
νται συνοδόν και συνεργάτην του Κόντου και η διατριβή του παρά τω σοφώ τυφλώ Καθηγητή, τον 
κατέστησε μεγάλης φιλολογικής αξίας και κύρους επιστήμονα, τα δε «Ποικίλα Φιλολογικά»11 τον 
ανέδειξαν άξιον του μεγάλου διδασκάλου του και ευρωπαϊκής φήμης φιλόλογον. Ως καθηγητής εις 
το Αρσάκειον Αθηνών επί σειράν ετών, οι δε μαθήτριαί του Αρσακειάδες ενθυμούνται και επαινούν 
την με χάριν και ανέκδοτα σοφήν διδασκαλίαν του. Από του 1926 διδάσκει εις το πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης. Εκτιμώμενος δια την βαθείαν μόρφωσιν και τον πλήρη επιστημονικόν οπλισμόν 
του εις το μάθημα, που διδάσκει, δημοσιεύας πολλάς διατριβάς εις ξένα περιοδικά και εις το παρ’ 
ημίν «Η Αθηνά».12 Δια το μέγα επιστημονικόν και φιλολογικόν οπλισμόν του και την ερμηνευτικήν 
και γραμματικήν δεινότητα εξελέγη Ακαδημαϊκός, τιμηθείς επαξίως και θεωρούμενος εκ των πρώ-
των Ελληνιστών της Νεωτέρας Ελλάδος και εκ των σοφωτέρων ανδρών της εποχής του.

10 Κωνσταντίνος Κόντος (Άμφισσα, 1834-1909).
11 Χαρίτων Χαριτωνίδης (Μάκρη, 1878-1954). Χ.Χ.Χαριτωνίδου, Ποικίλα Φιλολογικά, Εκ του Τυπογραφείου 
Π.Δ. Σακελλαρίου, 1904
12 Το περιοδικό «Η Αθηνά», Σύγγραμμα Περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας κυκλοφόρησε 
την περίοδο 1889-1933.
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11. Αλκιβιάδης Σαράφης 

Ο νέος αυτός Μαικήνας της Ελλάδος ήτο υιός του Αντωνίου Σαράφη, οικογενείας μουσολή-
πτου της Μάκρης. Απορφανισθείς εις μικράν ηλικία, του πατρός του καταπλακωθέντος εις τινα 
γάμον πλουσίου Τούρκου από την καταρρεύσασαν οικίαν, εστάλη προς σπουδάς υπό του θείου 
του ιατρού Βασ. Κ. Σαράφη εις το Αμερικανικόν Κολλέγιον Βηρυττού. Αφού το ετελείωσε, με-
τέβη εις Νέαν Υόρκην, όπου καταταχθείς εις το σώμα της Αστυνομίας, διακριθείς χάρις εις την 
ευφυΐαν του ανήλθεν εις τα ανώτατα αξιώματα της ιεραρχίας του Αστυνομικού σώματος. Δια 
την ικανότητα και σπάνια προσόντα διέπρεψεν ως Διευθυντής της Αστυνομίας, κληθείς μάλιστα 
ως διοργανωτής της Αστυνομίας από πολλάς πολιτείας της Αμερικής. Μετά την αφυπηρέτησίν 
του εκ του σώματος της Αστυνομίας προέβη εις αγοράς πετρελαιοπηγών του Μεξικού, αι οποίαι 
τον κατέστησαν βαθύπλουτον. Ο πρόωρος θάνατός του δεν τον αφήκε να πραγματώση δια την 
Ελλάδα ό,τι η μεγάλη του προς αυτή αγάπη τω υπαγόρευε να πράξη. Δεν έζησε δυστυχώς, δια να 
ημπορέση να διαθέση, ως αυτός εγνώριζεν, εις εθνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, τα αμύ-
θητα πλούτη του και να καταλάβη την πρώτην θέσιν εις το Πάνθεον των Ευεργετών του Έθνους. 
Αλλά και πάλιν αρκετά αφήκεν εις τον Δήμον Αθηναίων, προνοήσας ως άλλος Επαμεινώνδας δια 
την υγείαν και καθαριότητα της πόλεως των Αθηνών με λαϊκά λουτρά. Εδώρησεν εις την πατρίδα 
του Ν. Μάκρην ποσόν σεβαστόν και δια σκοπόν πρακτικόν και υγιεινόν, την ύδρευσι της πολί-
χνης. Από την πρακτικήν σκοπιμότητα των δωρεών του καταφαίνεται η οξύνοια του Σαράφη, 
από δε τας δηκτικάς και ετοιμοτάτας απαντήσεις του εις τους επικριτάς της Ελλάδος διαφαίνεται 
η μεγάλη του εθνική ψυχή, την οποίαν πολύ προώρως αφείρπασεν ο Χάρος, δια να μη ίδη τους 
πόθους του παργματοποιημένους. Ας είναι ευλογημένον το όνομα του καλού πατριώτου, τον 
οποίον η μικρά και μεγάλη πατρίς του δεν θα παύση να τιμά.

12. Νίκος Κωνσταντινίδης (Χλωρός)

Υπήρξε νέος με μεγάλα προσόντα, αυτοδημιούργημα. Ο καλός και άξιος πατριώτης, αφού 
ετελείωσε το Ιεροδιδασκαλείον Σάμου τω 1914 ως υπότροφος του Λουϊζίδου, μετέβη εις Αμε-
ρικήν, όπου ως νεώτερος Κλεάνθης ο Φρεάντλης13 ειργάζετο και εσπούδαζε την νομικήν. Δια-
κριθείς εις τας νομικάς σπουδάς του εστάλη υπό του Πανεπιστημίου Κολομβίας εις Οξφόρδην 
υπότροφος προς συμπλήρωσιν των σπουδών του. Εκεί έκαμε σοβαράν εργασίαν και αξιόλογον 
μελέτιν περί Τριβωνιανού και του έργου του, δια την οποίαν εξετιμήθη δεόντως. Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Κολομβίας. Ως καθηγητής πανεπιστημίου προοδεύει ευοιώνως με την βεβαιότη-
τα να τιμήση την επιστήμην και το έθνος του.

13. Γιουνούς-Ναδή

Ο ευφυής και ικανός Τούρκος δημοσιογράφος Γιουνούς-Ναδή είναι γέννημα της αριστοτόκου 
Λυκίας, γεννηθείς εις τι παρά την Ξάνθον και Μάκρην χωρίον. Εσπούδασεν εις Κωνσταντινού-
πολιν και δια τας νεωτεριστικάς του ιδέας απεμακρύνθη της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Πα-
λαιοτούρκων και καταφυγών εις Μάκρην εδικηγόρει. Εις Μάκρην εσχετίζετο με τους Έλληνας 
διδασκάλους, τους οποίους πολύ συνεπάθει και εξετίμα δια τας φιλελευθέρας ιδέας των. Τότε 
μοι εδόθη αφορμή να εκτιμήσω την εγκυκλοπαιδικήν του μόρφωσιν, το ευρύ πολιτικόν πνεύμα. 
Ανεγνώριζε την ταυτότητα των συμφερόντων των δυο λαών, την ανάγκην της συνεργασίας των 

13 Κλεάνθης Φρενατλής (331-232 π. Χ.) Έλληνας Στωικός στοχαστής, φιλόσοφος από την Άσσο της Ιωνίας.
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προς τον κοινόν αμφοτέρων των κρατών συμφέρον, και την λύσιν του Κρητικού ζητήματος, πα-
ρεμποδίζοντος την συμφιλίωσιν και συνεργασίαν. Όπως άλλοτε το Κρηιτικόν ζήτημα διετάρασσε 
τας σχέσεις των δύο κρατών ούτω και τώρα το Κυπριακόν ζήτημα τείνει να διαλύση ως ιστός 
αρχάνης το Μέγα Οικοδόμημα των Μεγάλων Ατατούρκ και Βενιζέλου, συνεργούν τα μάλιστα 
δε δια των δημοσιευμάτων του εις την Εφημερίδα «Τζουμ-Χουριγιέτ»14 του υιού του Ναντή.15 
Εκεί οδηγεί ο σωβινισμός. Μετά την Τουρκικήν μεταπολίτευσιν μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, 
όπου εξέδιδε την εφημερίδα «Τζουμ-Χουριγέτ» γράφων εκάστοτε θερμότατα άρθρα υπέρ της 
Ελλάδος και των αρρήκτων δεσμών των δυο συμμάχων κρατών. Ως πρύτανις της τουρκικής 
δημοσιογραφίας συνέβαλεν εις την ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν και συμμαχίαν, η οποία, ως 
τονίζει και πιστεύει, θα αποβή προς το πολιτικόν συμφέρον Ελλάδος και Τουρκίας. Το όνειρο 
του Γιουνούς-Ναδή έγινεν πραγματικότης, οι δε Λύκιοι ας απώδουν εις το εκλεκτόν της πατρίδος 
τέκνον την δικαίαν οφειλήν δια την συμβολήν του εις την συνεννόησιν των δυο λαών. Δια τούτο 
εγώ εθεώρησα καθήκον να εξάρω τους αγώνας του δια την ελληνοτουρκικήν φιλίαν και να καυ-
χηθώ, διότι η καλλίγονος Λυκία έχει τέκνα ως τον Γιουνούς-Ναντή.

14. Ιωσήφ Τσαλήκογλου

Ο Ζοζέφ υπήρξεν ένα από τα ευοσμότερα λουλούδια του ανθώος της Μάκρης, που στο διά-
βα της σύντομης ζωής του εσκόρπισε μυρωδιά και χάρη. Ήτο υιός του μεγαλεμπόρου Εβραίου 
Τσαλήκογλου, ο οποίος τον πλούτο που εσώρευσε, διέθεσε εις αγαθοεργάς και την μόρφωσιν και 
αποκατάστασιν των τριών υιών του. Ούτοι εκληρονόμησαν και τον ανεκτίμητον πλούτο της αγα-
θοτάτης ψυχής του ευεργετικού πατρός των. Ούτω και ο Ζοζέφ, αφού ηρίστευσε εις τας σπουδάς 
του, αποσπάσας τον έπαινον και θαυμασμόν των Καθηγητών της Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
των Παρισίων και την άμετρον αγάπην και εκτίμησιν των συμφοιτητών του, οι οποίοι τον ελά-
τρευον κυριολεκτικά.

Β΄ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Των εργασθέντων και διακριθέντων εν τη ξένη Επιστημόνων 

Λεβησομακρηνών

Η πνευματική κυψέλη Λεβησίου συνεκέντρωνε την γύριν των λουλουδιών, των οποίων τα 
πέταλα εσκόρπισαν το άρωμά των εις πάσαν γωνίαν της Μ.Ελληνικής Πατρίδος. Από το μέλι των 
εγεύθησαν όλα τα κυριώτερα κέντρα και αι πόλεις του Ελευθέρου και Αλυτρώτου Ελληνισμού. 
Εις αυτά εσταδιοδρόμησαν, ειργάσθησαν και διετηρήθησαν πλείσται Λεβησιανοί επιστήμονες. 
Ούτοι ημιλλώντο εις την κονίστραν του πνευματικού στίβου και ελάμβανον τον κότινον του 
καλού εις τας επιστήμας αγωνισμού. Βεβαίως όλοι οι εν τη στατιστική αναφερόμενοι επιστή-
μονες ήθλησαν και επάλαισαν δια την νίκην, ενίκησαν εις τον αγώνα, έπραξαν το καθήκόν των, 
φανέντες άξιοι της επιστήμης και τιμήσαντες την γενέτεριάν των, ευμοιρήσασαν να τους έχη 
τέκνα της. Αλλά τον στέφανον της νίκης και τα πρώτα και δεύτερα βραβεία ολίγοι έλαβον. Των 
τελευταίων την βιογραφίαν και δράσιν εν συντόμω θα περιγράψω ευφήμως και αξιομνημονεύτως 

14 Yunus Nadi Abalıoğlu (Μάκρη, 1879-Γενεύη, 1945). Δημοσιογράφος-συγγραφέας, πολιτικός, εκδότης της 
τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet, που ίδρυσε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη. 
15 Nadir Nadi Abalıoğlu (Μάκρη, 1908- Κων/πολη, 1991). Δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός.
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δρασάντων. 

Α΄ Καθηγηταί-Διδάσκαλοι 

1. Ιωακείμ Αγ. Καλαφάτης (γέννησις 1884 - δράσις 1905 - θάνατος 1912). 

Ο άριστος εις την μορφήν και την ψυχήν ως μαθητής, φοιτητής, θεολόγος, ιερεύς, Αρίσταν-
δρος εγεννήθη εν Λεβησίω τω 1884 από γονείς εναρέτους, γαλουχήσαντας αυτόν με το γάλα της 
Χριστιανικής ηθικής. Ετελείωσε τω 1905 την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, όπου ηρίστευσε και 
διεκρίθη δια την χρηστοήθειά και την μεγάλην του επίδοσιν. Εξελθών της Σχολής με τον βαθμόν 
διακόνου και την μετονομασίαν Ιωακείμ προσελήφθη διδάσκαλος εις το Λουϊζίδειον Αρρενα-
γωγείον Μάκρης κατ’ ευχήν και επιθυμίαν του αναδόχο αυτού Βασ. Ι. Σαράφη, όπου το έτος 
1905-1906 κατηύφρανεν ως Ιεροκήρυξ και διδάσκαλος με την σοφίαν και ρητορείαν τους πα-
τριώτας του, μικρούς και μεγάλους. Τον Σεπτέμβριον του 1906 ετοποθετήθη υπό των Πατριαρ-
χείων Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής Καισαρείας, την οποίαν επί διετίαν κατηύγαζε. Τω 1908 
προσελήφθη υπό του Αγίου Ηρακλείας Πρωτοσύγκελος, τοποθετηθείς εις Μάλγαρα, ένθα έδρα-
σεν αποτελεσματικώς κατά της Βουλγαρικής προπαγάνδας. Διαφωνήσας με τον γέροντά του, 
συντηρητικόν, εκλήθη υπό των Πατριαρχείων Προϊστάμενος Διπλοκιονίου (Βεσικτάς),16 όπου 
επί διετίαν κοινοφελώς και εθνικώς δράσας απέθανε τω 1912, εγκαταλιπών μνήμην αγαστήν εις 
α μέρη ειργάσθη και εις τους κύκλους των Πατριαρχείων. Ο μακαρίτης εκοσμείτο με ψυχικά 
και σωματικά προτερήματα και με μόρφωση τοιαύτην, προορίζοντα αυτόν εις υψηλοτέραν της 
εκκλησίας και ευγενεστέραν δια το Γένος κλήσιν. 

2.Κώστας Κωνσταντίνου (1858-1886-1936). 

Ο χαριτολόγος και δια τούτο ευχάριστος εις τας συναναστροφάς Κωνστ. Κωνσταντίνου εγεν-
νήθη εν Λεβησίω τω 1858 από ευσεβείς και εργατικωτάτους γονείς, εμπνεύσαντες εις αυτόν την 
φιλοπονίαν και την αγάπην προς τα γράμματα. Δια τούτο ηρίστευσεν ως μαθητής και ως φοιτητής 
των Φυσικομαθηματικών το πρώτον και της Φιλοσοφικής Σχολής ύστερον διεκρίνετο και απέ-
σπα τον θαυμασμόν των Καθηγητών και συμφοιτητών του. Εις τα Μαθηματικά είχεν εξαίρετον 
ιδιοφυΐα. Δεν υπήρχε δι’ αυτόν πρόβλημα άλυτον. Ο μακαρίτης Λάκων παρεκίνησε τον Κώστα να 
μείνη εν Ελλάδι καθηγητής των Μαθηματικών, προδικάζων την εις καθηγεσίαν του Πανεπιστη-
μίου ανάδειξίν του. Ούτος δεν έστερξε και προετίμησε την εις Ροβέρτειον Σχολήν της Κων/λεως 
τοποθέτησίν του κατ’ αρχάς ως Καθηγητού των Μαθηματικών, τω 1904 οπότε έλαβε το δίπλωμα 
της Φιλολογίας, ως Καθηγητού των Ελληνικών και μετά τον θάνατον του συγγάμβρου του Λουΐ-
ζου Ηλιού τω 1921 ως Διευθυντού του Ελληνικού Τμήματος της Ροβερτείου. Εις την Ροβέρτειον 
Σχολήν δοκιμώτατα ειργάσθη μέχρι του 1936 επί μίαν ολόκληρον πεντηκονταετίαν. Τον αείμνη-
στον Κ. Κωνσταντίνου εστόλιζον αντίληψις ταχεία, κρίσις βαθεία και μνήμη ισχυρά. Η αγάπη και 
αφοσίωσί του προς την σύζυγόν του Χρυσάνθη, το γένος Γεωργαλίδου, είναι παροιμιώδης, και 
δεν ήλθεν εις δεύτερον γάμον καίτοι την εστερήθη πολύ νέος. Πατήρ φιλοστοργότατος, ατυχήσας 
να ίδη την μοναχοκόρη του νεκράν όχι από φυσικόν θάνατον. Φιλάδελφος εις σημείον που δεν 
έπαυσε να ενδιαφέρηται δια την οικογένειαν της μη ευπορούσης μοναδικής αδελφής του μέχρι 
του θανάτου της, Υιός φιλόστοργος και υποδειγματικός. Τα γράμματά του προς τους γονείς και 
τα γενναία κατά μήνα βοηθήματα ανέδιδαν άρωμα αξιοζήλου υικής στοργής. Εις τον άριστον 
επιστήμονα και υπόδειγμα ευγενεστάτων αισθημάτων Κωνσταντίνου επέκλωσεν η μοίρα να πίη 
μέχρι τρυγός το ποτήριον της πικρίας εκ της απωλείας όλων των φιλτάτων του και τελευταίος να 

16 Διπλοκιόνιο. Το σημερινό Beşiktaş
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δοκιμάση τον θάνατον λυτρωτήν των πόνων και παύλαν των δοκιμασιών. 

4. Ιωσήφ Χαριτωνίδης (1881-1910-1949). 

Ο νέος Ηρακλείδης Λύκιος, ο γράψας «πόνου εγκώμιον», είναι κατ’ εμέ ο Γυμνασιάρχης 
Ιωσήφ Χαριτωνίδης, γέννημα της Μάκρης, ο οποίος εις την επιμέλειαν, τους μόχθους και τας 
επιμόνους προσπαθείας οφείλει τας καλάς σπουδάς του. Οι κόποι του ικανοποιητικώς ημείφθη-
σαν, αναδειχθέντος εις Γυμνασιάρχην Αθηνών και ευτυχήσαντα να ίδη και τους βλαστούς του 
επιστήμονας. Εδίδαξεν επί διετίαν κατά τα σχολικά έτη 1905-1907 εις το Αρρεναγωγείον Λεβη-
σίου, φοιτητής ων, και μετά το πέρας των πανεπιστημιακών εις την φιλολογίαν σπουδών του τω 
1910 εις Σούρμενα, Αμισόν και Τραπεζούντα του Πόντου επί τετραετίαν ως καθηγητής. Μετά 
την προσφυγίαν του 1914 ειργάσθη το πρώτον ως καθηγητής εις διάφορα Γυμνάσια του κράτους 
και κατόπιν ως γυμνασιάρχης Καρπενησίου, Ξάνθης, Κύμης, Κρήτης, Αθηνών. Εκτιμάται από 
τους συναδέλφους του δια την εργατικότητα, την προσήλωσιν εις το καθήκον και τον φιλολο-
γικόν καταρτισμόν, του γράψας δια την Λιβυσσιακήν διάλεκτον αξιόλογον μελέτην. Διωρίσθη 
πολλάκις μέλος της εξεταστικής επιτροπής εις τας εισιτηρίους εξετάσεις των φοιτητών και μέλος 
κριτικών επί των Διδακτικών Βιβλίων των Γυμνασίων Επιτροπών. Η ζωή του όντως υπήρξε «πό-
νου εγκώμιον». 

5. Λουΐζος Λουιζίδης (1914-1934). 

Γεννηθείς εν Μάκρη και απορφανισθείς πατρός εμβρυόθεν έτυχεν επιμεμελημένης ανατρο-
φής από την υποδειγματικήν μητέραν του Αρτεμισίαν. Τοιαύτης μητρός τα όνειρα και ενδελε-
χείς προσπαθείας εδικαίωσεν ο άξιος υιός. Μετά το πέρας των Γυμνασιακών σπουδών του εις 
Αλεξάνδρειαν και την εκμάθησιν ξένων γλωσσών εφοίτησεν εις την Φιλολογικήν σχολήν του 
Πανεπιστημίου. Λαβών το πτυχίον του Φιλολόγου προσελήφθη επιμελητής υπό του Καθηγητού 
των λατινικών εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω κ. Σκάση, επαινούντος και εκτιμώντος τον φέρελ-
πιν επιστήμονα και προορίζοντος αυτόν διάδοχόν του. Όντως ο πνευματικός και επιστημονικός 
οπλισμός του Λ. Λουϊζίδου εγγυώνται αυτώ ανωτέρας της επιστήμης βαθμίδας και την ζηλευτήν 
θέσιν του Πανεπιστημίου, ου τυγχάνει υφηγητής.

6. Παρασκευάς Παρασκευά. 

Το 1912-1919 ειργάσθη ως διευθυντής εις Καλαμωτήν Χίου, όπου ετιμήθη επαξίως δια την 
παιδαγωγική αυτού συγκρότησιν ως διδασκάλου. Εκ Χίου μετέβη εις Σμύρνην, ένθα υπηρέτησε 
διευθυντής αστικής σχολής επί τριετίαν μέχρι της καταστροφής της και συνελήφθη υπό των τσε-
τών, μη κατορθώσας να διαφύγη. Οι Τσέται πληροφορηθέντες, ότι ο ήτο διδάσκαλος και μάλιστα 
τουρκομαθής, ηρώτησαν αυτόν, διατί δεν εδίδαξεν εις τουρκικά σχολεία, αλλ’ επροτίμα τα ελ-
ληνικά υβρίζων και περιφρονών την χώραν που τον έτρεφε. Ο ατυχής Παρασκευάς απήντησεν: 
ότι δεν έχει την κακή συνήθειαν να υβρίζη και περιγελά και ότι ως Ρωμηός έπραξε το καθήκόν 
του. Δεν επρόλαβε να τελειώση την απάντησιν και καταιγισμοί υποκάνων έπεσαν κατ’ αυτού. Ο 
μάρτυς δεχόμενος τας κακώσεις και μωλωπισμούς έλεγε «Χριστέ βοήθει μοι». Τέλος μία σφαίρα 
κατ’ αυτού έθεσε τέρμα εις την φοβεράν δοκιμασίαν. Τοιούτον τέλος έλαβεν ο πατριωτικώτατος 
Παρασκευάς, θύσας την ζωήν δια την πατρίδα του, ευγενές και αυτός θύμα της Μ. Ασίας.

7. Δαμασκηνός Ανδρ. Λαζαρίδης.

Ο πρώτος θαλερός βλαστός στο οικογενειακό δέντρο του Ανδρέου Λαζαρίδου Δαμασκηνός 
ωνόμαζετο κατά κόσμον Αντώνιος. Ούτος ετελείωσε την Αστικήν Σχολήν της πατρίδος του Μά-
κρης και επεράτωσε τας γυμνασιακάς του σπουδάς εις Αθήνας. Εγγραφείς και φοιτήσας ανελ-
λιπώς εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου διεκρίνετο δια το χρηστόν ήθος του, τους 



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

332

καλούς του τρόπους και την επίζηλον επιμέλειαν και επίδοσίν του, αριστεύσας επαξίως. Μετά 
τας δοκίμους σπουδάς του προσεκλήθη υπό του θρησκευτικού σωματείου «Ζωή»17 ιεροκήρυξ 
και εστάλη εις Αγρίνιον. Αι θρησκευτικοκοινωνικαί οιμιλίαι του συνεκέντρωνον κόσμον, ο οποί-
ος ενωτίζετο με προσοχήν και κατάνυξιν τα διδακτικώτατα κηρύγματά του. Επί Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Δαμασκηνού18 εχειροτονήθη Αρχιμανδρίτης με το όνομα του προχειρήσαντος αυτόν. 
Εφημέρευσεν εις διαφόρους ενορίας των Αθηνών, τελευταίως δε εις Αγ. Νικόλαον Αχαρνών και 
ελκύει εις τον ναόν, που ομιλεί, πυκνόν εκκλησίασμα, μεταρσιούμενον δια του λόγου του ευφρα-
δούς ιεροκήρυκος εις σφαίρας πνευματικωτέρας. Δια τας σπανίας αρετάς του και το διοργανω-
τικόν του πνεύμα προσελήφθη εις την Αρχιεπισκοπήν και υπηρετεί προϊστάμενος του Τμήματος 
Προνοίας. Η Θεολογική κατάρτισις του Δαμασκηνού, η ρητορική του δεξιοτεχνία και τα εξαιρε-
τικά προσόντα του τον προορίζουν δι’ανώτερα της εκκλησίας αξιώματα.

Β Ιατροί-Φαρμακοποιοί

1. Μιχαήλ Ηλιού (1866-1889-1942).

Γέννημα του αριστοτόκου Λεβησίου, αυτάδελφος του Λουΐζου Ηλιού19 και πνευματικόν πα-
ράστημα του φιλομούσου θείου του Πρωτοσυγκέλλου Διονυσίου. Λαβών το δίπλωμα της Ια-
τρικής τω 1889 εξήσκησε την ιατρείαν εις Κωνσταντινούπολιν, απολαμβάνων φήμης και τιμής 
αρίστου ιατρού γυναικολόγου μαιευτήρος. Ο καλός Ασκληπιάδης γνωρίζει άριστα την γαλλικήν, 
αγγλικήν και τουρκικήν, εδημοσίευσε δε περισπούδαστα άρθρα εις το περιοδικόν «Υγεία»20 και 
εις άλλα ιατρικά περιοδικά, θέτοντα αυτόν εις την σειράν τον καλώς συγκεκροτημένων επιστη-
μόνων.

2. Παύλος Εμ. Παυλίδης (1808-1891-1935).

Λουλούδι της Μάκρης, που εμυροβόλησεν εις Σμύρνη, Ρόδον, Αλεξάνδρειαν. Ο Π. Παυλίδης 
σπούδασε την ιατρικήν εις Μομπελιέ και Παρισίους και ενήσκησεν αυτήν επί εν έτος εις την 
ιδίαν πατρίδα του και εις Σμύρνην, κατόπιν εις Ρόδον και κατά το 1899 εγκατεστάθη εις Αλε-
ξάνδρειαν, ένθα ίδρυσεν ιδιωτικήν γυναικολογικήν-μαιευτικήν κλινικήν ευδοκιμήσας μεγάλως. 
Υπήρξε φιλόστοργος υιός και λίαν φιλάδελφος, υποστηρίξας και συντρέξας τους αδελφούς του. 
Ανέδειξε και τέκνα καταλαβόντα θέσιν εκλεκτήν εν τη κοινωνία Αλεξανδρείας, αλλ’ ο αδυσώ-
πητος Χάρων αφήρπασαν αυτά εις το άνθος της ηλικίας των. Η λύπη τον ωδήγησε τον καλόν 
πατέρα και επιστήμονα εις τον Άδην.

3. Μιχαήλ Β. Σαράφης (1890-1912-1942).

Μελίσταγμα της πνευματικής κυψέλης Λεβησίου, και γόνος εκ πατρός της μουσοτραφούς οι-
κογενείας Σαράφη και εκ μητρός της αρχοντικής οικογενείας Βασιλειάδου είναι ο διακεκριμένος 
δερματολόγος ιατρός Αθηνών Μιχ. Σαράφης. Μονογενής υιός του μακαρίτου Βασ. Κ. Σαράφη 

17 Θρησκευτικό αστικό σωματείο θεολόγων «Η Ζωή» ιδρύθηκε το 1907 στην Αθήνα. 
18 Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός (Αιτωλοακαρνανία 1891-Αθήνα 1949). Αρχιεπίσκοπος Αθηνών (1941-
1949)
19 Λουίζος Ηλιού. Καθηγητής ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη Ροβέρτειο Σχολή/Λύκειο (σημερινό 
πανεπιστήμιο Βοσπόρου) από το 1884 έως το 1919. Το 1885 δημοσίευσε το έργο «Ιστορία της Ελληνικής Φι-
λοσοφίας εξελληνισθείσα υπό Λουΐζου Ηλιού Δ.Φ. εκ της γενικής ιστορίας της φιλοσοφίας του V. Cousin», τυπ. 
Ασμοδαίος Γ.Σ. Σταυριανού και το 1889 το έργο «Φιλοσοφική κατά Χριστόν Ηθική», Αθήνα, τυπ. Αλεξάνδρου 
Παπαγεωργίου. 
20 Υγεία: περιοδικό που εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη.



Παράρτημα [Αρχείο Σάββα Πασ χαλίδη]

333

ιατρού, έτυχε καλής ανατροφής από την ευγενή μητέρα του Ειρήνην και ετελείωσε το Γυμνάσιον 
Σάμου και την Ιατρικήν σχολήν του Πανεπιστημίου μας με επίζηλον βαθμόν. Τω 1912 μετέβη 
εις Βιέννην, Βερολίνον, Παρισίους προς τελειοποίηση και ειδίκευσιν, τω δε 1914 εγκατεστάθη 
εις Σμύρνην, ειδικός εις τα αφροδισιακά και δερματικά νοσήματα. Μετά την καταστροφήν της 
Σμύρνης εγκατεστάθη εις Αλεξάνδρειαν, επιβληθείς με τους καλούς αυτού τρόπους και την αρ-
τίαν επιστημονικήν κατάρτισίν του εις τε την Ελληνικήν κοινότητα και την διεθνή κοινωνίαν της 
Αλεξανδρείας. Έλαβε μέρος εις πολλά ευρωπαϊκά ιατρικά της ειδικότητός του συνέδρια μ’έγκυ-
ρον προσωπικήν γνώμην εις τα ζητήματα του κλάδου του, δικαίως θεωρηθείς εκ των αρίστων 
δερματολόγων της Ελλάδος, άξιος του διδασκάλου του Φωτεινού και των ευρυτάτων σπουδών 
του.

4. Νίκος Β. Καραβασίλης (1897-1920).

Εγεννήθη ο εκλεκτός ιατρός Νικ. Καραβασίλης εν Λεβησίω τω 1897, απωρφανίσθη νηπιόθεν 
και μετά το πέρας των μαθημάτων της πατρίδος του ετελείωσε την Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης 
και κατόπιν την ιατρικήν σχολήν Αθηνών. Ως ιατρός έλαβε μέρος εις Παρισίους και ειδικεύθη 
εις τα μικροβιολογικά. Εγκατασταθείς εις Πειραιά ίδρυσε Μικροβιολογικόν εργαστήριον εκ των 
αρτιωτέρων και καλυτέρων της Ελλάδος, εκτιμώμενος υπό των συναδέλφων και αγαπώμενος 
από τους Πειραιώτας, αναδείξαντες αυτόν Βουλευτήν κατά τας τελευταίας βουλευτικάς εκλογάς.

5. Μαρία Σωτ. Λουϊζίδου (1907-1932).

Η φιλάνθρωπος ιατρός Μαρ. Λουϊζίδου, γόνος αρχοντικής οικογενείας απωρφανίσθη εις μι-
κράν ηλικίαν πατρός, αλλ’ ανετράφη από την ευσεβή και καλοκάγαθον μορφωμένη μητέρα της 
Δέσποιναν με τας ωραίας χριστιανικάς και ελληνικάς παραδόσεις. Διακριθείσα εις τας εν Σάμω 
γυμνασιακάς σπουδάς της ηκολούθησε την ιατρικήν επιστήμην, ειδικευθείσα εις τα δερματικά.

6. Ιωάννης Αντ. Κοφτερός (οδοντίατρος).

Μετά τας γυμνασιακάς του σπουδάς, τας οποίας διήνυσε εις το Πυθαγόρειον Γυμνάσιο Σάμου 
και κατόπιν εις το Βενετόκλειο της Ρόδου21 μετέβη εις Παρισίους, δια να τελειώση ιατρός εξόδοις 
του εκ μητρός θείου του Χατζη Νικολάου Λουϊζίδη. Τας σπουδάς του συνέχισεν εις Λυών, αφού 
έλαβε το δίπλωμα της Οδοντιοατρικής Σχολής κατήλθεν εις Πειραιά και εξήσκει τον οδοντία-
τρον. Διεκρίνετο μεταξύ των συναδέλφων του τιμηθείς πολλάκις με τ’αξίωμα του προέδρου του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου. Πολύ εξετιμάτο υπό του επιστημονικού κόσμου, δια τας γνώσεις του, 
την χαριτολογίαν του, τα αστεία και την ρητορείαν του. Έδιδε συχνά διαλέξεις εις Πειραιά και Ν. 
Σμύρνην και απέσπα τα χειροκροτήματα των ακροατών του δια τον δεξιόν χειρισμόςν του λόγου, 
την καλλιέπεια του και διότι δεν εξέφευγε του θέμτος, το οποίον ανέλυε και εξήντλει εις όλας τας 
λεπτομερείας και δη από στόματος. Ο ανηλεής όμως Χάρων δεν εφίσθη τις χάρες και τα νειάτα 
του καλοκάρδου Κοφτερού και αφήρπασεν αυτόν από την αγκαλιά τόσων προσφιλών συγγενών 
και συμπαθών φίλων, οι οποίοι τον ηγάπων και εύρισκον τέρψιν εις την ευχάριστον συντροφιά 
του. Όλοι θα κρατήσουν λυπηρά εις την μνήμη των τον αλησμόνητο Γιάγκο.

Οι Εθνομάρτυρες της Πατρίδος

Λαζαρίδης Ανδρ. Αντώνιος (1854-1922). Θα ήτο παράλειψις, αν δεν αφιερώναμεν ολίγας 
γραμμάς δια τον άριστον καθ’ όλα πατριώτην μας αείμνηστον Αντώνιον Λαζαρίδην, εργασθέ-

21 Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο Ρόδου ιδρύθηκε το 1910. Την πρώτη εικοσαετία του 20ου αι. αποτέλεσε την βάση 
της εκπαίδευσης στη Ρόδο.
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ντα ολόθερμα υπέρ πατρίδος και εξυπηρετήσαντα ποικιλοτρόπως τους πατριώτας. Η φύσις αγα-
θή, περικεκοσμημένη με αρετάς τιμώσας αυτόν τον άνθρωπον χρηστόν και πολίτην σεβαστόν. 
Εχαρακτήριζον αυτόν τον πολύτιμον άνδρα οξύνοια, ετοιμότης, στωμυλία και παρρησία γνώμης 
αξιοζήλευτος. Αφού ετελείωσε τα σχολεία της πατρίδος του, διδαχθείς παρά του αειμνήστου 
Μουσαίου και την Τουρκικήν, κατήλθεν εις Μάκρη και επεδόθη εις το μικρεμπόριον, μη παραμε-
λήσας εν ταυτώ και την πλήρη εκμάθησιν της Τουρκικής, του κυριωτέρου μέσου της εποχής του 
προς άνοδον. Ενυμφεύθη την δευτερώτοκον θυγατέρα του διδασκάλου του Μουσαίου Ελένην, 
ο οποίος γάμος με τα προσόντα του συνέβαλεν εις την εκλογήν του ως δικαστικού παρέδρου εις 
τα δικαστήρια Μάκρη. Υπεστηρίχθη η εκλογή του υπό των Μουχτάρηδων Μάκρης, Λεβησίου 
και των 80 χωρίων του καζά. Εις τούτο συνέβαλαν αι ισχύουσαι μεγάλως παρά τω πληθυσμών 
Μάκρης οικογένειαι Χ. Βασίλη και Χ. Παυλή, συγγενείς του Μουσαίου. Την θέσιν ταύτην ετί-
μησε και απέκτησε την φήμην επαξίως φιλοδικαίου δικαστού παρά Χριστιανοίς και Τούρκοις. 
Παρέμεινε εις την θέσιν του ανακριτού υπέρ τα δέκα έτη και κατόπιν διωρίσθη ταμίας της Ρε-
ζή-Γαλλικής εταιρείας, εχούσης το Μονοπώλιον εν Τουρκία των καπνών- όπου συνυπηρέτησε με 
τον Πασχάλην Σ. Πασχαλίδην, γραμματέα της Ρεζή και τον Βασίλειον Αγιορείτη, αρχικουλτζή22 
της Εταιρείας, τους οποίους ήνωνε και στενωτάτη φιλία. Κατά την υπηρεσίαν του υπήρξε τύπος 
ακεραίου και αδεκάστου υπαλλήλου, δι’ο και εξετιμάτο πανδήμως και προυβάλλετο ως υπό-
δειγμα. Δια τούτο οι συμπολίταί του ετίμησαν αυτόν με το επίζηλον αξίωμα του Δημάρχου, το 
οποίον και αυτός ετίμησε με την αγαστήν καθαριότητα της πόλεως ως άλλος Επαμεινώνδας και 
την δενδροφύτευσιν των οδών με ευκαλύπτους-αντιμιασματικάς κατά της ελονοσίας, εξ’ ης υπέ-
φερεν η Μάκρη και απορροφώσας το νερό των παπατούρων, όπου εκολύμβαγε σχεδόν η πόλις. 
Οι Μακρηνοί ετίμησαν τον Α. Λαζαρίδην και με το αξίωμα του Δημογέροντος και εφόρου και αι 
βαθυστόχασται γνώμαι του ηκούοντο μετά προσοχής, τόση δε ήτο η εμπιστοσύνη, που έτρεφαν 
τα Σωματεία της Κοινότητος η Εφοροδημογεροντία, ώστε εις διαχειριστικάς υποθέσεις και δοσο-
ληψίας όλοι οι συνάδελφοί του ομοφώνως εις αυτόν ανέθετον να τας διαξαγάγη και συμβιβάση. 
Εις μίαν πλειοδοσίαν μεγάλου δάσους εν τω Δασονομείω Μάκρης οι πλειοδοτούντες ξυλέμποροι 
ήλθον εις συμφωνίαν, όποιος αγοράση το δάσος μέχρι επτά χιλιάδας λιρών να δώση εις την κοι-
νότητα υπέρ των σχολείων δύο χιλιάδας λίρας. Την εγγύησιν δε αυτήν εζήτησαν να την κρατή 
ο Αν. Λαζαρίδης. Τοιαύτης εντιμότητος ο εκλεκτός πατριώτης, του οποίου την χάριν του λόγου, 
την ακεραιότητα του χαρακτήρος και φιλοδίκαιον πάντες ανωμολόγουν και εκαμάρωναν. Όταν 
δε ο Κεμάλ εξετόπισε το δεύτερον ήδη τους Μακρηνολεβησιανούς, γέρων εβάδιζε τον δρόμον 
του μαρτυρίου και μετά κοπιώδη οδοιπορίαν πολλών ημερών και αρκετάς ταλαιπωρίας αφήκε το 
σώμα εις ξένην γην, την ψυχήν εν σκηναίς δικαίων και την μνήμην αγαθήν παρά τοις πατριώταις 
μετ’ εγκωμίων.

Παρασκευά Αγ. Παρασκευάς (1866-1922). Ο αφανής νεομάρτυς Παρασκευάς ανήκει εκ μη-
τρός εις την οικογένειαν Πασχαλίδου, η οποία τον ανέθρεψε με τας ευγενείς πατριωτικάς παρα-
δόσεις της οικογενείας της. Ο Παρασκευάς ως μαθητής επρώτευε πάντοτε. Σπουδαστής εις το Ιε-
ροδιδασκαλείον Σάμου εσωτερικός είχε μεγάλας συμπαθείας δια την φρόνησιν, τους καλούς του 
τρόπους και επιμέλειάν του και διότι δεν έδωκε ποτε αφορμάς παραπόνου εις κανένα συμμαθη-
τήν του ή παρετηρήθη υπό καθηγητού του. Εδίδαξεν εις τα σχολεία της πατρίδος του και από του 
1912-1919, ειργάσθη ως διευθυντής εις Καλαμωτήν Χίου, όπου εξετιμήθη προσηκόντως δια την 
δόκιμον εργασίαν του, τα χρηστά του ήθη, τας διδακτικωτάτας ομιλίας του και την παιδαγωγικήν 

22 κολτζής: από το τουρκικό kolcu: φύλακας. Οι κολτζήδες εργάζονταν για λογαριασμό της εταιρίας Régie 
Ottoman des tabacs de l’empire ottoman, του Μονοπωλίου Καπνού, γνωστής και ως Ρεζί με το καθήκον να προ-
στατεύσουν την εταιρία από τους λαθρέμπορους (κοντραμπαντζήδες). 
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του συγκρότησιν. Εις τα Διδασκαλικά συνέδρια, που ελάμβαναν χώραν εις Χίον, ανεγνωρίσθη η 
μεγάλη του αξία διδασκάλου και παιδαγωγού, ηκούοντο μετά της δεούσης προσοχής αι γνώμαι 
και παρατηρήσεις και επεβλήθη εις τους συνέδρους ως εις εκ των αριστέων διδασκάλων. Ο Επι-
θεωρητής, αείμνηστος Δημήτριος Παυλίδης, προέτεινεν αυτώ την μετάθεσίν του ως Διευθυντού 
εκ των Σχολείων της Πρωτευούσης, αλλ’ αυτός δεν έστερξε ν’αφήση την ηγαπημένην το Καλα-
μωτήν, τον έγκριτον ιατροφιλόσοφον και Βουλευτήν κουμπάρον του Βίκτωρα Κουκουρίδην και 
να εκτοπίση άλλον συνάδελφον, δια να καταλάβη την θέσιν του! Παράδειγμα άξιον μιμήσεως! 
Ότε δε ηλευθερώθη η Σμύρνη, προσελήφθη Διευθυντής μιας των Σχολών αυτής και αργότερον 
υπό του Εκπαιδευτικού Συμβούλου αειμνήστου Μιχαηλίδου Νουάρου, εκτιμώντος τα πολλαπλά 
προσόντα του Παρασκευά εις των βοηθών του. Και εν Σμύρνη ειργάσθη εθνικώς και φιλοτίμως 
και αφήκε τας αρίστας των εντυπώσεων και παρ’ αυτοίς τοις Τούρκοις, οι οποίοι εζήτησαν τον 
διορισμόν του εις το Τουρκικόν Παρθεναγωγείον, προτιμήσαντες αυτόν από άλλους δια τας αρε-
τάς, πολυμάθειαν, ευμέθοδο και τουρκομάθειά του. Τέλος επήλθεν η καταστροφή της Σμύρνης 
και ούτω έδυσαν τα εθνικά όνειρά μας, έδυσε και ο εθναπόστολος Παρασκευάς. Μη κατορθώσας 
να περισωθή, συνελήφθη υπό των Τούρκων, οίτινες ωδήγησαν τον Παρασκευάν εις τον επί κε-
φαλής αξιωματικών, ο οποίος άνευ χρονοτριβής και διαδικασίας διέταξε τον τουφεκισμόν του. 
Ούτω έπαυσε να πάλλη η καρδιά Εκείνου, που έκλειε μέσα του την Ελλάδα και την ωνειρεύοτο 
ιέρειαν και διδάσκαλον της Ανατολής. Αφήκεν έναν υιόν τον Αγησίλαον, τον οποίον η μήτηρ του 
ως άλλη Ανθούσα, εσπούδασεν ιατρόν Ωτορινολαρυγγολόγον, επιμελητήν του Ειδικού Τμήμα-
τος Ερυθρού Σταυρού. Με την καλήν νέαν και την αξιομνημόνευτον διδασκαλικήν δράσιν του 
Παρασκευά και τον μαρτυρικόν του θάνατον, η μνήμη του Εθνομάρτυρος Διδασκάλου θα μείνη 
αγήρως και αιώνιον υπόδειγμα χρηστοηθείας.

Τσακίρης Παπα-Γρηγόρη Εμμανουήλ (1890-1922). Πρωτότοκος υιός του αλησμονήτου 
Παπα-Γρηγόρη, δια τον οποίον τόσας χρηστάς ηλπίδας έτρεφεν ο Ελλαδικός ιερεύς, είναι ο μα-
καρίτης Μανώλης. Απορφανισθείς πατρός εν τω μέσω των σπουδών του, έφερεν αυτάς εις αίσιον 
πέρας με στερήσεις, προσωπικήν εργασίαν και συνδρομήν των αδελφών του Αγγέλου και Κυρια-
κού. Τω 1915 ίδρυσε Φαρμακείον εις Μαραθόκαμπον Σάμου, κατακτήσας τας συμπαθείας και 
εκτίμησιν των κατοίκων, διατηρούντων άληστον την μνήμην του αλησμονήτου φαρμακοποιού 
των. Ο μακαρίτης έζη λιτότατα και ενεδύετο πολύ απλά, δια να πληρώση τας υποχρεώσεις του 
και σπουδάση τους μικροτέρους αδελφούς του, τον Πελοπίδαν φαρμακοποιόν και το Βασίλειον 
δικηγόρον. Και όταν ηλάφρωσεν από τας υποχρεώσεις και τα βάρη της πατρικής οικογενείας, 
έσπευσε να υπηρετήση την πατρίδα εις το Μικρασιατικόν μέτωπο. Οι Μαραθοκαμπίται δια την 
εν γένει διαγωγήν του και εθελουσίαν στρατιωτικήν υπηρεσίαν τον προέπεμψαν κατά την ανα-
χώρησιν με τιμάς και ευχάς. Ο άξιος υιός και ενθουσιώδης Έλλην επιστήμων, φεύγων δια τον 
πόλεμον μοι έλεγε «Τώρα χαίρεται η ψυχή μου όπως και του μακαρίτου πατέρα μου, εύχομαι να 
φανώ άξιος». Και όντως ετίμησε τας τιμίας παραδόσεις της πατριωτικής οικογενείας του και την 
τιμίαν στολήν Αξιωματικού με την αξιόμαχον δράσιν του και τον ηρωικόν θάνατον του. Κατά 
την Μικρασιατικήν πανωλεθρίαν συνελήφθη αιχμάλωτος και παραδόθη υπό τσετών εις το μαι-
νόμενον πλήθος. Επειδή εξηκρίβωσαν, ότι ήτο Έλλην Μικρασιάτης, υπηρετών ως αξιωματικός 
Φαρμακοποιός εις τον Ελληνικόν στρατόν, και επειδή εύρον στη τζέπη του φωτογραφία του 
ιδίου επί καμήλω, οδηγουμένης υπό δύο Τούρκων, δια τούτο τον διεπόμπευσαν επί καμήλου, 
συρομένης υπό Ελλήνων αιχμαλώτων. Ρίψαντος δε αυτόν χαμαί ύπτιον διεπέρασαν άνωθέν του. 
Οίκοθεν εννοείται τί συνέβη. Ο τραγικός θάνατος του, τον οποίον μοι διηγήθη αυτόπτης μάρτυς, 
θα εμψυχώνη πάντας τους νέους εις το προς την Πατρίδα καθήκον, έχοντας πρότυπον αυτοθυσίας 
και ηρωισμού τον νεομάρτυρα Τσακκίρη Εμμανουήλ.
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Γ΄Δικηγόροι 

Αναγνωστόπουλος Δημ. Αντώνιος (1858-1886-1927). 

Ο ευσχήμως στρατοδίκης Αν. Αναγνωστόπουλος εγεννήθη εις Λεβήσιον, ετελείωσε το Γυμνά-
σιον Πόρου της Ηλείας πλησίον του πατρός του και έλαβε το δίπλωμα της νομικής τω 1886. Ει-
σελθών εις τον δικαστικόν κλάδον εγένετο το πρώτον Ειρηνοδίκης, κατόπιν Πρωτοδίκης και τω 
1922 Πρόεδρος Στρατοδικείου. Η ευθυδικία και η αμεροληψία του θεωρούνται υποδειγματικαί. 
Ανέδειξεν υιούς επιστήμονας, κατέχοντας εν τη Ελληνική κοινωνία καλήν θέσιν.

Αποστολίδης Αδαμ. Μιχαήλ (1893-1918).

Εγεννήθη εν Μάκρη και απορφανισθείς μικρός από πατρός έτυχεν επιμεμελημένης ανατρο-
φής από την φρόνιμον και στοργικήν μητέρα του. Αριστούχος των σχολείων της πατρίδος του, 
ετελείωσε το Γυμνάσιον της Σάμου, βραβευθείς δια την μεγάλην του επίδοσιν και παναριστείαν, 
μεθ’ό επηγγέλθη τον διδάσκαλον επί διετίαν εις τα περίχωρα της Σμύρνης. Τω 1914 και κατά την 
κήρυξιν του Ευρωπαϊκού πολέμου ευρέθη εις Παρισίους, σπουδάζων την Νομικήν και εργαζόμε-
νος ως γραμματεύς του Σωματείου των εν Παρισίοις Ελλήνων. Μετά την κατάπαυσιν του πολέ-
μου κατελθών εις Ελλάδα διωρίσθη υποδιοικητής εις Ερυθραίαν υπό της Αρμοστείας Σμύρνης, 
επιδείξας πολιτικότητα θαυμαστήν και μετά την καταστροφήν της Σμύρνης ετοποθετήθη εις το 
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Εν την θέσιν ταύτην εξετιμήθη πολύ από τους εκάστοτε προϊ-
σταμένους του υπουργούς δια την ικανότητα και ευσυνειδησία του. Τα περισσότερα των νομοθε-
τημάτων έχουν την σφραγίδα της προσωπικής του εργασίας ή επεξεργασίας, θεωρουμένου ενός 
εκ των αρίστων, μεμορφωμένων και τιμίων υπαλλήλων του Κράτους. Πόσον η ευγενής ψυχή 
του είναι προσηλωμένη εις τας τιμίας παραδόσεις της Ελληνικής οικογενείας είναι και τούτο, ότι 
ήλθεν εις γάμον εις μεγάλην ηλικία μόνον και μόνον δια να υπανδρεύση ο καλός και μοναδικός 
αδελφός και τας τρεις του αδελφάς.

Ιωαννίδης Ανδρέας (1870-1893). 

Ο επί μακρόν αντιπροσωπεύσας εις ξένας επικρατείας την Ελλάδα Ανδρέας Ιωαννίδης τυγ-
χάνει υιός του πρώτου μετά την Επανάστασιν του 1821 διδασκάλου Λεβησίου Παυλίνου Ιω-
αννίδου. Νηπιόθεν απωρφανίσθη μητρός και παιδιόθεν παρός. Παρά την ορφάνια εσπούδασε 
τα νομικά και εξήλθε δικηγόρος τω 1893 εικοσιτριετής, μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν προς 
ενάσκησιν της δικηγορίας. Γλωσσομαθέστατος και κάτοχος καλά της Τουρκικής προσελήφθη εις 
την εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικήν πρεσβείαν Διερμηνεύς το πρώτον, είτα Γραμματεύς αυτής 
και μετά ευδόκιμον εν αυτή υπηρεσίαν προήχθη εις Γενικόν Πρόξενον Σμύρνης, Νεαπόλεως, 
Νέας Υόρκης, εις ας θέσεις επέδειξε τα πνευματικά του χαρίσματα και αξιέπαινον πολιτικότητα.

Παυλίδης Εμ. Βασίλειος (1887-1908-1937).

Ο μακαρίτης Βασιλάκης ετελείωσε το Εμπορικόν Τμήμα της εν Αλεξανδρεία Αβερωφείου 
Σχολής τη υποστηρίξει του ιατρού αδελφού του Παύλου. Αριστεύσας εις τας σπουδάς το και 
εκμαθών την Γαλλικήν, Αγγλικήν, Ιταλικήν, και Αραβικήν γλώσσαν εσπούδασε εις Γαλλίαν 
ανωτέρας οικονομικάς και εμπορικάς επιστήμας. Ωπλισμένος με γλώσσα και μόρφωσιν ειδικήν 
ετοποθετήθη εις την Τράπεζαν της Αιγύπτου, φθάσας εν μικρώ χρονικώ διαστήματι τον επίζηλον 
βαθμόν του Διευθυντού. Εις την ακμήν της σταδιοδρομίας και ηλικίας του και ενώ εμεσουράνει 
ως άστρον λαμπερό εις το οικονομικόν στερέωμα της Αιγύπτου, εσκιάσθη και έπαθεν έκλειψιν, 
δικαίως συγκινήσασαν πάντας τας γνωρίζοντας αυτόν. 

Τζιζής Αντώνιος (1901-1929).

Ούτος φέρει το όνομα του παππού του, ο οποίος καταγόταν εκ Πελοποννήσου εκ των φυγά-
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δων της επαναστάσεως Ορλώφ, κατώρθωσε να γίνη ο μεγαλύτερος τσιφλικούχος της περιφερείας 
Μάκρης και να προικήση τας 4 θυγατέρας με προίκας μεγάλας που κατήντησαν παροιμιώδεις. 
Παρά τον πλούτον όμως που εκληρονόμησαν οι οκτώ υιοί και γαμβροί, ουδείς ηυδοκίμησεν. Ο 
δε υιός Γεώργιος, πατήρ του Αντωνίου παρά την μεγάλην ευφυΐαν και μόρφωσιν του ητύχησε 
πολύ εις τον αγώνα της ζωής. Επέπρωτο τέλος ο εγγονός να κληρονομήση και τα πνευματικά χα-
ρίσματα του πατρός και τα πλούτη του πάππου. Δοκιμάσας εις την παιδικήν του ηλικίαν πολλάς 
πικρίας, τον εκτοπισμόν μετηνέχθη υπό της θείας του Δεσποίνης Σταματίου εις Αθήνας και τη 
υποστηρίξει αυτής ετελείωσε το Γυμνάσιον τω 1922 αριστεύσας. Εργαζόμενος κατώρθωσε και 
δικηγόρος να τελειώση, την προσφυγικήν οικογένεια του να συντηρή και τας αδελφάς του καλώς 
ν’ αποκαταστήση. Άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι ότι επρωτοστάτησε εις την γεωργικήν αποκα-
τάστασιν των πατριωτών του εις Νέαν. Μάκρην και αλλαχού, οι οποίοι ευγνωμονούν δια τας 
ευοδωθείσας προσπαθείας, ότι έμαθε καλά την γαλλικήν, αγγλικήν, τουρκικήν, ότι απέκτησε δύο 
διπλώματα του δικηγόρου και χημικού, και ότι ίδρυσε μετά του γαμβρού του Βασ. Πάνου και του 
Εφοπλιστού Εμπειρίκου την Εταιρείαν Λιπασμάτων «Άροτρον», εξ’ ης ωφελήθη και ωφέλησε 
μεγάλως την γεωργίαν. Τα μεγάλα προσόντα και η μόρφωσίς του ευπόσχονται εις τον φέρελπιν 
επιστήμονα βιομήχανον τιμητικωτέραν άνοδον και επιτυχή σταδιοδρομίαν.

Πλην των ανωτέρω και άλλοι πολίται Λεβησομακρηνοί επιστήμονες των οποίων τα ονόματα 
εσημείωσα εις την επί τούτω στατιστικήν, διεκρίθησαν και εξετιμήθησαν εις α μέρη ειργάσθη-
σαν. Ήδη πολλοί νέοι επιστήμονες πατριώται αμιλλώνται εις τον στίβον της επιστημονικής κινή-
σεως με απόφασιν να φανούν άξιοι της πατρίδος, η οποία ετίμησε και εθεράπευσε τας επιστήμας 
υπέρ πάσαν άλλην πόλιν του Ελληνικού. Οι νέοι σύνθημάτων έχουν: «άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ 
κάρροντες.»

Ημείς οι πρεσβύτεροι το ευχόμεθα ολοψύχως και με καμάρι.

Παπαδουλής Χριστοδ. Παύλος. Ο καλός ιατρός Χρ. Παπαδουλής δεν κατώρθωσε να ίδη κα-
νένα του υιόν επιστήμονα, διότι η δίνη του παγκοσμίου πολέμου ανέτρεψε τα όνειρα του και έρ-
ριψεν αυτόν και την οικογένειάν του πρόσφυγας εις το μουράγιο του Πειραιώς. Ψυχικώς επλήγη 
βαθέως προ παντός όταν απώλεσε τον λεβεντόκορμον υιόν του Θεοφάνη, του οποίου η καλωσύ-
νη και η προς πολλά Μακρηνολεβησιανόπουλα υποστήριξις και συνδρομή του εις τα άξενα μέρη 
της εξορίας των θα προβάλλωνται ως φωτειναί εκλάμψεις της λαμπράς τύχης του. Είδεν επίσης 
τραυματίαν του Αλβανικού πολέμου με εγκεφαλικήν διάσεισιν και τον έτερον υιόν του Τηλέμα-
χον, ο οποίος ως εκ θαύματος εσώθη. Παρά τον σοβαρόν τραυματισμόν εδέχθη να υπηρετήση 
ως Πρόεδρος της Εφορίας Εστίας των Παιδικών Σωματείων της Προσχολικής Ηλικίας ενορίας 
Αγ. Γεωργίου Νικαίας, όπου συνέβαλεν εις την ευόδωσιν του σκοπού της Ε.Ο.Χ.Α. επισπάσας τα 
συγχαρητήρια της Οργανώσεως και την ευγνομωσύνη των μικρών. Επάλαισεν ο υπομονητικός 
ιατρός με τα δεινά της τύχης, ενίκησε και ήρχισε την αναδημιουργίαν. Ηξεώθη μάλιστα να ίδη 
τον δευτερότοκον υιόν Παύλον απόφοιτον της Εμπορικής Σχολής, υπάλληλο της Τραπέζης και 
εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος Διευθυντή Υποκαταστήματος εν Πειραιεί. Ο Παύλος 
ανέπτυξε δραστηριότητα αυτήν τυχούσαν και πείραν εις την καλήν διοίκησιν ζηλευτήν δια τα 
τραπεζικά προσόντα. Θεωρείται ένας εκ των καλυτέρων υπαλλήλων της Τραπέζης. Η ανάδειξις 
χρηστών, εναρέτων υιών και θυγατέρων οφείλεται εν πολλοίς εις την σεμνήν και συνετήν φιλό-
στοργον μητέρα και σύζυγον Χρυσάνθην, εις την οποίαν αξίζει έπαινος.
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ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

Αγιορείτης Ιωαν. Βασίλειος. Ο Βασίλειος Ιωαν. Αγιορείτης, εγγονός εκλεκτού πάππου και 
εθνομάρτυρος πατρός, του αλησμονήτου Ιωάννου, εσπούδασε με μόχθους και κόπους ιδικούς 
του και της μητρός του και χάρις εις αυτούς, τα πνευματικά του προσόντα και ευφυΐαν του ηρί-
στευσεν εις τας σπουδάς του και ήδη άριστος δικηγόρος διακρίνεται μεταξύ τνω συναδέλφων 
του. Η αρτία επιστημονική του συγκρότησις εξετιμήθη από τον εκλεκτόν δικηγόρον Γεωργόπου-
λον, ο οποίος τον κατέστησε γαμβρόν του εις την μονάκριβη πολύφερνον κόρη του. Ο θείος του 
Βασιλείου Πανηγύρης διευθύνει εις Αμερικήν Τράπεζα.

Αντωνιάδης Εμ. Νίκος. Ο Νίκος Εμ. Αντωνιάδης, τελειόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, έλα-
βε μέρος εις το Αλβανικόν μέτωπο, διεκρίθη εις αυτό και εφονεύθη εις Θεσσαλονίκην κατά τα 
Δεκεμβριανά.

Αυγερινού Χαρ. Σάββας. Ο Σάββας Χαρ. Αυγερινού, δια της μεγάλης του επιμελείας και 
επιδόσεως ηρίστευσεν εις την ιατρικήν και εγκατασταθείς ες Ρόδον ηυδοκίμησεν επαξίως.

Βασιλειάδης Επ. Απόστολος. Ο Απόστολος Επ. Βασιλειάδης, πολιτικός μηχανικός εκτελεί 
έργα επαινούμενα υπό των ειδικών και των θαυμαστών της τέχνης.

Γεωργαλλίδου Ιωάν. Χρυσάνθη & Αντιγόνη. Η Χρυσάνθη Ιωάν. Γεωργαλλίδου και η αδελ-
φή της Αντιγόνη τελειόφοιτοι του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρνης εδίδαξαν δοκιμώτατα εις 
Μάκρην και ήδη η Χρυσάνθη υπηρετεί εις την Γραμματίαν της Βουλής. Και οι δυο κατέχουν την 
γαλλικήν και αγγλικήν και διατηρούν αρίστας κοινωνικάς σχέσεις, εκιτμώμεναι δια τας γνώσεις 
και τους καλούς των τρόπους.

Δουλή Μ. Μυρτώ. Η Μυρτώ Μ. Δουλή, τελειόφοιτος του Ωδείου Αθηνών κέκτηται φωνήν 
αξιοθαύμαστον, η οποία μαζί με την ειδικήν μόρφωσίν της θα την οδηγήση πολύ συντόμως εις 
την πρώτην σειράν των περιφήμων αοιδών.

Δουλής Γ. Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ Γ. Δουλής, τελειόφοιτος του Μαρασλείου, υπηρετεί δοκίμως 
ως διδάσκαλος εις την περιφέρειαν Βόλου, εδίδαξεν εις τα περίχωρα Σμύρνης και μετά την Μι-
κρασιατικήν καταστροφήν εχειροτονήθη ιερεύς και ετοποθετήθη εις το Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, 
όπου μέχρι σήμερον εργάζεται εκτιμώμενος δια το καλλίφωνον και ευφυίαν του.

Ελευθερίου Ιωάννης. Ο Ιωάννης Ελευθερίου, τελειόφοιτος του Διδασκαλέιου Σμύρνης. 
Ίδρυσεν εις Δραπετσώνα Πειραιώς Ιδιωτικήν Σχολήν, η οποία είχε προοδευτικήν εξέλιξιν. Αυτή 
μετά τον θάνατον του πατρός διατηρείται υπό των δύο θυγατέρων του και ολονέν προάγεται 
αξιοζήλως χάρις εις την εργατικότητα των διδασκαλλισσών θυγατέρων και την δραστηριότητα 
της μητρός των.

Ελευθερίου Παρασκ. Αντώνιος. Ο Αντώνιος Παρασ. Ελευθερίου, υιός του λυκειάρχου επί 
σειράν ετών εν Πειραιεί αειμνήστω Παρασκευά Ελευθερίου, αριστούχος της ιατρικής εργάζεται 
ικανοποιητικώς εις Πειραιά, όπου διατηρεί η ικανή σύζυγός του Ιδιωτικήν Σχολήν.

Ευρυγένης Ευρυγένης. Ο Ευρυγένης Ευρυγένης στενός συγγενής των ανωτέρω καταδιω-
χθείς υπό των Τούρκων προσέφυγεν εις Αθήνας, όπου εσπούδασε τα παιδιά του, αναδείξας τον 
υιόν Γεώργιον Καθηγητήν των Καλών Τεχνών και την θυγατέρα Μαρίαν τελειόφοιτον του Αρσα-
κείου, συνδεθείσαν με τον Αρεοπαγίτην Βλαχογιιάννην, πατέρα εκλεκτών δικηγόρων.

Ευρυγένους Βασίλειος. Ο Βασίλειος Ευρυγένους επολέμησεν ως αξιωματικός του Ελληνι-
κού στρατού εις Μικρασίαν και εδίδαξεν εις πολλά Γυμνάσια Καθηγητής της Φιλολογίας καθώς 
και εις την Ευαγγελικήν Σχολήν Νέα Σμύρνης. Ανέδειξε τον πρώτον υιόν του Καθηγητήν των 
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Μαθηματικών, ήδη Διευθυντήν του Υοικαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης εν Χαλκίδι και 
τον δεύτερον ιατρόν, μετεκπαιδευόμενον επί αποστολή εις Αμερικήν.

Ευρυγένους Ιωάν.Δημήτριος. Ο Δημήτριος Ιωάν. Ευρυγένους φέρελπις επιστήμων και δει-
νός νομομαθής διωρίσθη Υφηγητής του Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Ανήκει εις οικογένειαν, η οποία έδωκε πολλούς φίλους των γραμμάτων και της επιστήμης.

Ιακώβου Βαλσάμης. Ο Βαλσάμης Ιακώβου επολέμησεν εις Μικρασίαν ως Υπολοχαγός, 
τραυματισθείς μάλιστα. Υπηρετεί ες το τελωνείον Πειραιώς. Ο Βαλσάμης, γόνος εκ μητρός της 
αρχοντικής οικογένειας Καραβασίλη εδοκιμάσθη σκληρώς κατά την κατοχήν, φονευθείσης της 
συζύγου εν Βόλω εκ βλήματος. Υπέμεινε το πλήγμα της μοίρας του φιλοσοφικώτατα, αφοσιω-
θείς εις την οικογένειάν του.

Ιακώβου Δέσποινα. Η Δέσποινα Ιακώβου, οδοντίατρος εργάζεται εις Πειραιά.

Ιωάννης Κωνσ. Λαμέρας, υιός του ιατροφιλοσόφου και εθνικωτάτου Κωνσ. Λαμέρα και της 
ωραιοτάτης και ευγυεστάτης Ευθαλίας, είναι εκ των αρίστων φυματιολόγων. Εκληρονόμησεν 
από τον πατέρα του το λογοτεχνικόν ταλέντο και δια τούτο αι ομιλίαι του ακούονται με ενδιαφέ-
ρον και ευχαρίστησιν.

Ιωάννου Λουΐζος. Ο Λουΐζος Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός, έχει εκτελέσει σειράν έργων εις 
Ν. Μάκρην και επαινείται δι’α αυτά.

Καλαφάτης Διον. Άγγελος. Ο Άγγελος Διον. Καλαφάτης, υιός του ευεργετικωτάτου προς 
τους πατριώτας μας Παπα-Διονυσίου, εκληρονόμησεν από την πατρικήν οικογένειαν τας αρετάς 
που χαρακτηρίζουν τον αληθή επιστήμονα και άνθρωπον. Εσπούδασεν οδοντίατρος μετά της 
αδελφής του Ελένης, η οποία υπανδρεύθη τον υιόν του Υπουργού Μερλόπουλον, και δια την 
εξαίρετον καλωσύνην και μόρφωσίν του τιμάται και αγαπάται από όλους.

Καλαφάτης Παπα-Διονυσίου Αρίστανδρος. Ο Αρίστανδρος Παπα-Διονυσίου Καλαφάτης, 
άριστος το σώμα και την ψυχήν, αγαπητότατος δια την καλωσύνην και την έφεσιν να συντρέχη 
και βοηθή, συντηρεί αξιόλογον γυναικολογικήν κλινικήν, η οποία εργάζεται αποδοτικά, διότι ο 
ιδιοκτήτης εκέρδισε την εμπιστοσύνην του κοινού.

Καραβασίλης Ιωάν. Αντώνιος. Ο Αντώνιος Ιωάν. Καραβασίλης, φέρων το όνομα του εκ 
πατρός θείου του, Μεγάλου Ευεργέτου Μάκρης Λεβησίου Αντωνίου Βασ. Καραβασίλη, αφού 
ηρίστευσεν εις την Ιατρικήν Σχολήν, ετοποθετήθη εις τον Στρατόν, όπου υπηρετεί με τον βαθμόν 
Επισάτρου. Ο φέρελπις επιστήμων θα καταλάβη επαξίως ανώτερα αξιώματα.

Καραβασίλης Ιωάν. Βασίλειος. Ο Βασίλειος Ιωάν. Καραβασίλης, πρωτότοκος υιός του 
καθ’όλα χρηστού και φρονίμου κοινοτικού άρχοντος του τόπου μας Ιωάννου Καραβασίλη, ετε-
λείωσεν ιατρός και εργάζεται εις Δραπεσώνα Πειραιώς λίαν δοκίμως ιδιόκτητον Κλινικήν.

Καραγιάννη (Αφοί) Βασίλειος & Παναγιώτης. Οι Βασίλειος και Παναγιώτης Καραγιάννη, 
τελειόφοιτοι της Ανωτάτης Εμπορικής διατηρούντες μέγα κατάστημα Υφασμάτων εν Ρόδω ευδο-
κιμήσαντες και πλουτήσαντες μεγάλως. 

Κομήτης Νικ. Αγαπητός. Ο Αγαπητός Νικ. Κομήτης, έλαβε μέρος εις διαφόρους μάχας τω 
πολέμων μας και αφυπηρέτησε Ταγματάρχης.

Κουβάς Κωνσ. Δημήτρης. Ο Δημήτρης Κωνσ. Κουβάς, τελειόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων. 
Πολέμησεν εις Αλβανίαν και εφονεύθη ηρωικώς μαχόμενος.

Κουτουπίδης Ανδρέας. Ο Ανδρέας Κουτουπίδης και ο μικρότερος αδελφός του Γιώργος, τέ-
κνα και ομότεχνοι του πρώτου οδοντιάτρου Λεβησίου Μάκρης Σταύρου Κουτουπίδου και της 
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Ασπασίας Σταματιάδου, πρώτης Αρσακειάδος και διδασκαλίσσης και επιστήμονος μαίας, ειργά-
σθησαν οδοντίατροι εις Αλεξάνδρειαν, αρκετά κερδίσαντες.

Κρεμμυδά Κυρ. Δέσποινα. Η Δέσποινα Κυρ. Κρεμμυδά, οδοντίατρος. Υπανδρεύθη αξιωμα-
τικόν του Πολεμικού Ναυτικού, ον κατόρθωσε να έχει μεγάλην και προσοδοφόραν πελατεία, εξ’ 
ης πολλά κερδίζει.

Κρεμμυδάς Κυρ. Γεώργιος. Ο Γεώργιος Κυρ. Κρεμμυδάς, τυγχάνει γόνος εκλεκτών οικογε-
νειών, εκ πατρός μεν Εμμ. Κρεμμυδά και Σαράφη, εκ μητρός δε Παπαδουλή και Χατζή. Εδείχθη 
άξιος της οικογενείας του, ήτις παρήγαγε άνδρας των επιστημών και του εμπορίου. Αφού ο καλός 
απόγονος αρίστων προγόνων διεκρίθη εις τας σπουδάς του διωρίσθη δικαστικός και ήδη Εισαγ-
γελεύς Πρωτοδικών τιμά τον κλάδον και την Πατρίδα του.

Λαζαρίδης Ανδρ. Βασίλειος. Ο Βασίλειος Ανδρ. Λαζαρίδης, έκγονος μουσοτραφών οικογε-
νειών Λαζαρίδου και Μουσαίου ανεδείχθη χάρις εις την επιμέλειαν και δραστηριότητά του εις εκ 
των καλυτέρων δικηγόρων των Αθηνών.

Λουϊζίδης Γεωργ. Ιωάννης. Ο Ιωάννης Γεωρ. Λουϊζίδης, πρωτοξάδελφος των ανωτέρω και 
εγγονός του αναδείξαντος την λαμπράν και ευεργετική οικογένειαν των Λουϊζιδών Ιωάννου. Ο 
άξιος καθ’όλα επιστήμων εσπούδασεν εις Παρισίους την Οδοντοϊατρικήν και εργάζεται εις Αθή-
νας, πολλά απολαμβάνων. Ο Ιωάννης έχει σπουδάσει τον υιόν και θυγατέρα του οδοντιάτρους, 
πολύ ικανούς και προοδευτικούς.

Λουϊζίδης Ι. Διογένης. Ο Διογένης Ι. Λουϊζίδης, ετελείωσεν δικηγόρος και θα διεκρίνετο, 
διότι ήτο προικισμένος με ευφράδειαν, μνήμην δυνατήν και καλωσύνην παιδικήν, αλλ’ ο Χάρος 
τον αφήρπασε προώρως.

Λουϊζίδης Ι. Παύλος. Ο Παύλος Ι. Λουϊζίδης, αφροδισιολόγος ιατρός εγκατασταθείς εις 
Σμύρνην και κατόπιν εις Αθήνας ειργάζετο ικανοποιητικά και εκέρδιζε. Εκ του γάμου του μετά 
της Δεσποίνης Γεωργ. Παπαδουλή απέκτησε δύο οικίας και δύο τέκνα, ων ο υιός ετελείωσεν 
ιατρός.

Λουϊζίδης Ιωάν. Σωκράτης. Ο Σωκράτης Ιωάν. Λουϊζίδης, μετά τας εν Αθήναις σπουδάς του 
ως ιατρού μετέβη εις Παρισίους προς τελειοποίησιν και ειδίκευσιν εις τα αφροδισιακά. Εγκατα-
σταθείς το πρώτον εις Σμύρνην ειργάσθη επικερδώς και μετά την πυρπόλησίν της προσέφυγεν 
εις Αθήνας. Ήλθεν εις γάμον με την Βάσω Χατζή-Προδρόμου, εκ της οποίας απέκτησε τρεις 
θυγατέρας, τας οποίας καλώς εμόρφωσε και αποκατέστησε.

Λουϊζίδης Σωτηρ. Γεώργιος. Ο Γεώργιος Σωτηρ. Λουϊζίδης, ετελείωσε δικηγόρος και φοιτά 
εις την ιατρική, δια να ειδικευθή εις τα ιατροδικαστικά.

Μιχαηλίδης Ιακώβου Κώστας. Ο Κώστας Μιχαηλίδης Ιακώβου, αφού ετελείωσε το Μαρά-
σλειον Διδασκαλείον διωρίσθη εις το Εμπειρίκειον Ορφανοτροφείον και μετά την Μικρασιατι-
κήν Καταστροφήν διηύθυνε αλλεπαλλήλως τα ορφανοτροφεία Θεσσαλονίκης, Καστορίας, Ρό-
δου, Μυτιλήνης και ήδη Εδέσσης. Η μοναχοκόρη του Μαρία, τελειόφοιτος της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας υπηρετεί διδασκάλισσα.

Μιχαηλίδης-Νουάρος Γεώργιος. Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος τυγχάνει υιός του σοφού 
Καθηγητού και Διευθυντού του εν Αθήναις Αμερικανικού Κολλεγίου Μιχαήλ Μιχαηλίδου-Νου-
άρου και εγγονός του Λουΐζου Ηλιού Διευθυντού επί σειράν ετών της εν Κωνσταντινουπόλει 
Ροβερτείου Σχολής και εφάνη αντάξιος πατρός και πάππου, αναδειχθείς Καθηγητής της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα μεγάλά του προσόντα τον προορίζουν εις υψηλο-
τέρας βαθμίδας της επιστήμης.
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Νικολάου Αντ. Νίκος. Ο Νίκος Αντ. Νικολάου, υιός του αλησμονήτου ιερέως και καθηγητού 
των θρησκευτικών Παπαντώνη, αφού ετελείωσε την Σχολήν των Ευελπίδων υπηρετεί εις τον 
Στρατόν, λαβών μέρος εις τον Αλβανικόν πόλεμον. Θεωρείται ως εις εκ των καλλιτέρων αξιω-
ματικών και ουδέποτε έδωκεν αφορμάς κατ’ αυτού. Έχει αδελφάς και αδελφόν τελειοφοίτους 
Διδασκαλείων και εργαζομένους.

Πανάγος Νικολ. Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ Νικολ. Πανάγος, αφού ετελείωσε το Κολλέγιον των 
Φρέρηδων Ρόδου και την Ιδιωτική Εμπορικήν Σχολήν Γιαννίκη Σμύρνης, διωρίσθη Καθηγητής 
των Γαλλικών εις το Γυμνάσιον Πλωμαρίου και Λήμνου κα Θεσσαλονίκης. Απέκτησε μίαν και 
μόνην θυγατέρα, αριστούχον της Ιατρικής.

Πανηγύρης Δουλή Κώστας. Ο Κώστας Δουλή Πανηγύρης, μη ευτυχήσας να τελειώση το 
Γυμνάσιον «ένεκα ο πόλεμος» κατετάγη εις το Σώμα της Χωροφυλακής και έφθασεν εις τον 
βαθμόν του Ταγματάρχου, χάρις εις την αυτομόρφωσίν του, επιμέλειαν και την προσήλωσιν εις 
το καθήκον.

Πανηγύρης Φιλ. Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ Φιλ. Πανηγύρης, τελειόφοιτος του Διδασκαλείου Σμύρ-
νης. Εδίδαξε εις Λεβήσι, Μάκρην, Σμύρνην, και τελευταίως εις Αθήνας, όπου μετεξεπαιδεύθη εις 
το Πανεπιστήμιον, και εσπούδασε τον υιόν του Φίλιππον Πολιτικόν Μηχανικόν.

Παπαβασιλείου Β. – Πετράς Ν. Οι βαρείαι φορολογίαι των Τουρκικών αρχών, αι αλλεπάλ-
ληλοι στρατολογίαι και εξορίαι κατά τον Α΄Παγκόσμιον πόλεμος έκαμψαν οικονομικώς τον Β. 
Παπαβασιλείου και Ν. Πετράν και ωδήγησαν αυτούς εις την έδραν, την οποίαν ετίμησαν κατά το 
γνωμικόν «η παιδεία εν ταις ατυχίαις ασφαλέστατον καταφύγιον».

Παπαβασιλείου Ι. Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος Ι. Παπαβασιλείου, τελειόφοιτος της Σχολής Ευελπί-
δων επολέμησεν γενναίως εις το Αλβανικόν μέτωπον και ήδη υπηρετεί ως Αντισυνταγματάρχης.

Παπαδημητρίου Αναστάσιος. Ο Αναστάσιος Παπαδημητρίου, τελειόφοιτος του Ιεροδιδα-
σκαλείου και του Μονοταξίου Διδασκαλείου Σάμου, υπηρέτησε το πρώτον εις Θείρα, είτα εις 
Λεβήσι, όπου επέδειξε ζήλον εις το σχολικόν καθήκον θαυμαστόν και εις το εθνικόν αξιόζηλον 
και αξιέπαινον. Μη στέρξας μετά δυο άλλων συναδέλφων πατριωτών του Σάββα Πασχαλίδου και 
του Αυγερινού Πανηγύρη να δώση το δίπλωμά του εις την Τουρκικήν εκπαιδευτικήν επιθεώρη-
σιν, εστρατολογήθη και υπέστη πολλά δεινά. Μετά την απόδρασιν του εκ Σωκίων και καταφυγών 
αυτού εις Σάμον διωρίσθη διδάσκαλος εις Άγιον Κήρυκαν Ικαρίας, όπου προσεβλήθη συνεπεία 
των ταλαιπωριών και κακουχιών της στρατολογίας υπό ανιάτου νόσου και απέθανεν εις το Σα-
νατόριον Πηλίου.

Παπαδουλής Θεοδ. Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος Θεοδ. Παπαδουλής, τελειόφοιτος του 
Μαρασλείου εδίδαξεν εις Ιωάννινα, Βαϊνδήριον, Θείρα και Χίον, ειργάσθη με επιμέλειαν και ζή-
λον, αποκατέστησε τα τρία του κορίτσια πολύ καλά, την μίαν διδασκάλισσαν εις Χίον, την άλλην 
υπάλληλον Οικονομικής Εφορίας εις Αθήνας και τον υιόν, τον Θεόδωρο Χημικόν αριστεύσαντα.

Παπαδουλής Κωνσ. Θεοφάνης. Ο Θεοφάνης Κωνσ. Παπαδουλής, ετελείωσε το Πολυτε-
χνείο της Ρώμης κράτιστος μηχανικός. Ευρίσκεται εις την υπηρεσίαν της Ιταλικής Κυβερνήσεως, 
εστάλη εις διαφόρους επιστημονικάς αποστολάς υπ’ αυτής και τώρα τελευταίως εις το εν Αθήναις 
συγκληθέν Συνέδριον των Μηχανικών Αντιπρόσωπος Πολυτεχνείου Ρώμης. Η ανεγνωρισμένη 
αξία θα οδηγήση αυτόν συντόμως εις ανωτέρας θέσεις.

Πετρόγλου Ι. Δέσποινα. Η Δέσποινα Ι. Πετρόγλου, δικηγόρος επεβλήθη εις τας Θήβας ως 
επιστήμων έξυπνος και δραστήρια και εξελέγη δημοτικός σύμβουλος. Συνεργάζεται μετά του 
αδελφού της δια την εξυπηρέτησιν των πατριωτών της. Εις τον μεγάλον αυτόν ρόλον, που εκλή-
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θησαν να παίξουν οι δύο αδελφοί δικηγόροι Αντώνιος και Δέσποινα, πρέπει να δεσπόζη η αφι-
λοκέρδεια. Τότε και μόνον η έμπνευσίς των αυτή θα αποβή ευεργετική δια το σύνολον των πα-
τριωτών μας και φωτεινή δια την ιστορίαν του τόπου μας. Τότε οι δύο αδελφοί θα είναι άξιοι της 
ευγνωμοσύνης μας και αι καλοπροαίρετοι πράξεις με τα αγαθοποιά αποτελέσματα θα αξίζουν 
ενός μυριοστόμου εύγε και της υστεροφημίας.

Πετρόγλου Ιωάν. Αντώνιος. Ο Αντώνιος Ιωάν. Πετρόγλου, εύχυμος καρπός του πολυκάρ-
που δένδρου της αριστοτόκου και επιστημονοπαραγωγού Μάκρης, κατέλαβε λίαν συντόμως την 
πρέπουσαν τιμητικήν θέσιν μεταξύ των καλών και αξιοπροσέκτων δικηγόρων Θηβών Αθηνών. 
Δεν είναι μόνον τα πνευματικά προσόντα και ο επιστημονικός του οπλισμός που τον κατέστησαν 
τόσον αγαπητόν εις όσους τον εγνώρισαν, αλλά προ παντός η μεγάλη του καρδιά, η οποία κλείει 
μέσα της Λεβήσι και Μάκρη και η προσπάθεια να συνενώση όπου γης τους Μακρηνολεβησια-
νούς, το κάθε ένα χωριστά και όλα μαζί θα τον εξυψώσουν εις την συνείδησιν των πατριωτών ως 
ίνδαλμα, αρκεί αι επιθυμίαι να ευοδωθούν και πραγματοποιηθούν. Ήδη η πρώτη ενέργειά του να 
εκδώση την εφημερίδα «Μάκρη» δια να επικοινωνούν προς αλλήλους οι Μακρηνολεβησιανοί, 
εστέφθη υπό επιτυχίας και αποτελεί τον πρώτον καλόν οιωνόν δια κάθε φιλότιμον προσπάθειαν.

Πολυζωΐδης Εμμ. Γεώργιος. Ο Γεώργιος Εμμ. Πολυζωΐδης, υιός της Δεσποίνης Βασ. Γεωρ-
γαλλίδου και του αρίστου και συνετού Γυμνασιάρχου Εμμανουήλ Πολυζωΐδου. Ετελείωσε Πολι-
τικός Μηχανικός, αριστούχος του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, και διεκπεραίωσαν έργα μεγάλης 
αξίας, θεωρούμενος εν Θεσσαλονίκη εις των αρίστων Μηχανικών. Η πρώτη των δύο αδελφών 
του είναι διδασκάλισσα, η δε δευτέρα φιλόλογος.

Σακελλαρίδης Παπανεοφύτου Νίκος. Ο Νίκος Παπανεοφύτου Σακελλαρίδης, καλός και σε-
μνός επιστήμων, εδίδαξεν εις τα Σχολεία της Δωδεκανήσου και τελευταίως εις το Γυμνάσιον Ν. 
Ιωνίας, αναδείξας ένα και μόνον υιόν, ιατρόν ειδικευόμενον εις τα νευρολογικά επί αποστολή εις 
Παρισίους.

Σαράφης Κυρ. Ανδρέας. Ο Ανδρέας Κυρ. Σαράφης, τελειόφοιτος των Μαθηματικών, του 
Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως και της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών. Επολέμησεν 
εις τον Αλβανικόν πόλεμον ηρωϊκώτατα και έλαβε το Χρυσούν αριστείον της ανδρείας. Κατά 
την κατοχήν εδίδαξεν εις το Γυμνάσιον Νίκαιας και κατόπιν εις τα Γυμνάσια Λειβαδείας Θηβών, 
αποσπασθείς ως Διευθυντής των Γυμνασιακών Παραρτημάτων Αυλώνος Σχηματαρίου. Εκτιμά-
ται υπό των συναδέλφων και μαθητών ως λίαν ευμέθοδος και αποδοτικός καθηγητής, οι δε γο-
νείς των μαθητών διαθέτουν κάθε μέσον δια να τον κρατήσουν. Ενυμφεύθη αξίαν σύζυγον την 
Θέμιδα Σαβ. Πασχαλίδου, τελειόφοιτον της Γαλλικής Ακαδημίας, η οποία διήνυσε τας σπουδάς 
αριστεύσασα πάντοτε και βραβευμένη.

Σιτές Παύλου Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ Παύλου Σιτές, αφού ετελείωσεν ιατρός, ενυμφεύφθη την 
θυγατέρα του καλοκάρδου πατριώτου μας Κώστα Ζίππα Δέσποιναν. Ενασκήσας την ιατρικήν εις 
Μακεδονίαν εκέρδισον αρκετά και ήδη εργάζεται εις Κοκκινιά.

Σπανός Νικολ. Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος Νικολ. Σπανός, ανεψιός του πρώτου φιλολόγου 
επιστήμονος του τόπου μας Αντωνίου Σπανού και εκ της μητρός οικογενείας Κριεζή, η οποία 
προσέφερε πολλάς υπηρεσίας εις την πατρίδα, ετελείωσεν ιατρός. Ήτο εκ των αρίστων γυναικο-
λόγων των Αθηνών, εκαλείτο εις τα συμβούλια και η γνώμη του εβάρυνε εις αυτά. Ίδρυσε μετά 
του εξαδέλφου του Παπα-Διονυσίου Καλαφάτη εις Αθήνας το Σωματείον Μακρηνολεβησιανών 
«Η Τελμησσός», το οποίο εξυπηρέτησε μεγάλως τους πατριώτας μας και εις τας κακάς ημέρας 
της προσφυγίας των απέβη ο παρήγορος προστάτης των και συνέβαλεν εις την καλήν αποκατά-
στασιν των. Απέθανεν όμως προώρως και αφήκε θυγατέρα τελειόφοιτον του Αρσακείου, συνδε-
θείσαν με τον εκλεκτόν πατριώτην Ιωάννην Παύλου Κουφουλούκαν, άριστον οδοντίατρον.
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Σταματουλάς Γρηγόριος. Ο Γρηγόριος Σταματουλάς ετελείωσε το Διδασκαλείον Σμύρνης. 
Εις αυτόν παρετηρήθη όψιμος πνευματική ανάπτυξις, δια τούτο καθυστέρησε πολύ εις τας σπου-
δάς του. Αλλ’ ο πατήρ του δεν απεγοητεύθη, αλλ’ επολέμησεν και δια της υπομονής και επιμονής 
πατρός και υιού έλαβε ο υιός το δίπλωμα του διδασκάλου.

Στενός Γ. Στυλιανός. Ο Στυλιανός Γ. Στενός, τελειόφοιτος του ιεροδιδασκαλείου Σάμου, δα-
πάναις του αειμνήστου Β. Βασιλειάδου και Γεωργ. Πανηγύρη, υπηρέτησεν ως διδάσκαλος και 
ψάλτης εις Λεβήσι, Αλεξάνδρειαν και ως διδάσκαλος και ιερεύς, κατόπιν εις Πορτ-Σαΐντ και μετά 
την κρίσιν του Σουέζ μετέβη εις Αυστραλίαν ως ιερεύς και δάσκαλος.

Τσακκίρης Γ. Βύρων. Ο Βύρων Γ. Τσακκίρης, τελειόφοιτος της Νομικής και των Εμπορικών 
Οικονομικών επιστημών εργάζεται συμβολαιογράφος εις Αθήνας. Ούτω οι τρεις επιστήμονες 
υιοί και δύο αδελφαί Αρσακειάδες καλώς αποκατεστημέναι, πνευματικά αναστήματα του σοφού 
Γυμνασιάρχου Γεωρ. Τσακκίρη ανεδείχθησαν άξιοι του σοφού πατρός των. 

Τσακκίρης Γ. Γρηγόριος. Ο Γρηγόριος Γεωργ. Τσακκίρης αδελφός του προηγουμένου και 
ομότεχνος ειργάσθη επί αρκετά έτη εις Μακεδονίαν και κερδίσας αρκετά εγκατεστάθη εις Αθή-
νας.

Τσακκίρης Γεωργ. Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος Γεωργ. Τσακκίρης, σεξολόγος ιατρός κατέ-
χει εις τον ιατρικόν κόσμον των Αθηνών διακριτικήν θέσιν και ως επιστήμων και ως συγγραφέας 
της ειδικότητός του.

Τσίλερ Βασ. Νίκος. Ο Νίκος Βασ. Τσίλερ, υιός του αξιομνημονεύτου και υποδειγματικού 
πατρός, συζύγου και αδελφού εμπορορράπτου, μουσικού και καλλιτέχνου Βασιλείου Τσίλερ, 
ετελείωσεν ιατρός και εργάζεται δοκιμώτατα εις Αθήνας.

Χαριτωνίδης. Οι τρεις υιοί και αι τρεις θυγατέρες του αλησμονήτου Γυμνασιάρχου Ιωσήφ 
Χαριτωνίδου, 1) Χαράλαμπος ιατρός, φυματιολόγος, 2) Γεώργιος, δικηγόρος 3) Πανδώρα, οδο-
ντίατρος, 4) Ιωάννης, φιλόλογος, 5) Σεραφείμ, αρχαιολόγος μεγάλης επιστημονικής αξίας, που 
θα λάβη την θέσιν του αειμνήστου ακαδημαΐκού Χαρίτωνος Χαραλ. Χαριτωνίδου, θείου του. Εξ 
επιστήμονες που τιμούν την μουσοτραφή οικογένειάν των και καθιστούν το όνομα του πατρός 
των πλέον περίλαμπρον.

Χατζή-Αντωνίου Μιχ. Δημήτριος. Ο Δημήτριος Μιχ. Χατζή-Αντωνίου έκαμε καλάς σπου-
δάς εις την ιατρικήν και καλήν εκλογήν συζύγου, τελειοφοίτου της Νομικής και ευφυεστάτης. 
Εργάζεται Μικροβιολόγος εις Πειραιά και θωρείται εκ των καλυτέρων του κλάδου του.

Χατζη-Βασιλείου Κυριακός. Ο Κυριακός Χατζη-Βασιλείου, αφού ετελείωσε το Ιεροδιδα-
σκαλείον Σάμου ειργάσθη το πρώτον εις Μάκρην, κατόπιν εις Ρόδον και τελευταίως εις Καισα-
ριανήν Αθηνών επιδείξας ζήλον και επιμέλειαν ζηλευτήν. Απέθανεν εκ συγκοπής και αφήκεν ένα 
υιόν, απόφοιτον της Βιομηχανικής Σχολής και μικράν θυγατέραν.

Χατζη-Κυριακού Θεοδ. Νίκος. Ο Νίκος Θεοδ. Χατζή-Κυριακού, αφού ετελείωσε το Ιεροδι-
δασκαλείον Σάμου εδίδαξε το πρώτον εις τα σχολεία Ρόδου και επί Ιταλικής κατοχής της Δωδε-
κανήσου υπηρέτησε δικαστικός υπάλληλος εκτιμώμενος και επαινούμενος δια την αμεροληψίαν 
και ακριβοδίκαιόν του. Ήδη είναι προϊστάμενος του Κτηματολογίου Ρόδου.

Χατζη-Παναγιώτου Παντελής. Ο Παντελής Χατζή-Παναγιώτου, αυτοδημιούργημα, ειργά-
ζετο και εσπούδαζε. Ως συνήθως οι τοιούτοι γίνονται καλοί και ανθρωπισταί επιστήμονες, αλλά 
και ο καλός Θεός τους επιφυλάσσει και καλήν τύχην, δια να είναι ευεργετικοί εις τους άλλους ως 
Αυτός. Τον ηξίωσεν ο Θεός να λάβη πολύ καλήν και πλουσίαν σύζυγον, να ιδρύση Ιατρείον εις 
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Δραπετσώνα και να απολαμβάνη τους καρπούς των φοιτητικών του μόχθων, της επιστημονικής 
του αξίας και καλωσύνης. Δεν λησμονεί και τους πτωχούς, εις τους οποίους προσφέρεται δωρεάν.

Χατζηβασιλείου Αντ. Βασίλειος. Ο Βασ. Αντ. Χατζηβασιλείου, τελειόφοιτος της Σχολής των 
Ευελπίδων και του Πολυτεχνείου θεωρείται εκ των μεμορφωμένων αξιωματικών, επολέμησεν εις 
Αλβανίαν, εδίδαξε εις στρατιωτικάς σχολάς και υπηρετεί ακόμη με τον βαθμόν Συνταγματάρχου.

Χατζής Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος Χατζής τελειόφοιτος του Μαρασλείου και μετεκ-
παιδευθείς εδίδαξεν εις Λεβήσιον, Μάκρην, Φρένελι, Χίον, Μαγνησίαν μετά την Μικρασιατικήν 
καταστροφήν εις Ν. Ιωνίας, όπου εφαρμόσας επιτυχώς το σύστημα του σχολείου εργασίας επηνέ-
θη υπό της υπηρεσίας και του Αθηναϊκού τύπου. Αφήκεν εποχήν ως γραμματεύς της Διδασκαλι-
κής Ομοσπονδίας και αποκατέστησε καλώς και τας τρεις θυγατέρας του, τας οποίας εσπούδασε, 
την μίαν μάλιστα Μαθηματικόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Η Ληστεία εις την Λυκίαν και τον Καζά Μάκρης

Η ληστεία, απότοκος της κακοδιοικήσεως και της ελλείψεως κοινωνικής δικαιοσύνης, απετέ-
λει όπλον και προσφυγή εις τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν εμπιστοσύνην εις το Κράτος και 
εστηρίζοντο εις την αυτοδικίαν και εις το δίκαιον του ισχυροτέρου. Επίσης άνθρωποι, έχοντες 
παράπονα κατά των αρχόντων της πολιτείας ή του πολιτικού συστήματος ή ιδεολογικάς, θρη-
σκευτικάς και κομματικάς διαφοράς, ηδικούμενοι ή βλέποντες με δύο μέτρα και σταθμά εις τας 
κρίσεις και διαδικασίαν των συνανθρώπων των, ή από ζηλοτυπίαν και φθόνον προς τους αντιπά-
λους των, ή διαπνεόμενοι από το αίσθημα της αρπακτικότητος δια να ζώσιν εις βάρος των άλλων 
κατέφευγον εις την ληστείαν, δια να επιβάλουν τον ετσιθελισμόν των και καρπωθώσιν οφέλη. 
Ούτω διάφοροι συνωμόται συνεκροτούντο εις σώματα ληστών και ελυμαίνοντο κατά διαφόρους 
εποχάς και επικρατείας τας πόλεις και τους ανθρώπους. Εις τον Μεσαίωνα η Ιταλία, η Ισπανία, η 
Ουγγαρία, η Γερμανία εδοκιμάζοντο από τας αρπαγάς και επιδρομάς των ληστών, αφού εισήρχο-
ντο εις τας πόλεις και διήρπαζον καταστήματα και τους κατοίκους υπό τα όμματα των οργάνων 
της ασφαλείας. Τόσον μάλιστα προχώρησεν η ληστεία, ώστε και αυτοί οι φεουδάρχαι και ευγε-
νείς μετέβαλον τους πύργους των εις ορμητήρια, οπόθεν εξώρμων προς διαρπαγήν. 

Και η Ελλάς εδοκιμάζετο από την αρρώστεια αυτήν μέχρι προ ολίγων ετών. Δια την Τουρκίαν 
δε ήτο εθνικόν τι νόσημα και υπήρχε πάνω στο αίμα της το φιλάρπαγο. Δεν υπήρχεν επαρχία 
Τουρκική, εις ην να μη κυκλοφορούν λησταί και εις τα ταμεία του Κράτους ακόμη ή κατά των 
εισπρακτόρων, των μεταφερώντων τας εισπράξεις των φόρων. Εις Τουρκίαν η ενδημική νόσος 
της ληστείας ανεζωογονείτο εις κάθεν αναταραχήν πολεμικήν και πολιτικήν. Ούτω οι κάτοικοι 
της Επικρατείας ευρίσκοντο διηνεκώς υπό το κράτος και το φάσμα της. Εις τον καζάν Μάκρης 
είχαν στήσει τα μπαϊράκια των ποικιλώνυμοι λήσταρχοι, ληστεύοντες καθημερινώς τους Τούρ-
κους χωρικούς και τους Χριστιανούς Λεβησίου, οι οποίοι ειργάζοντο εις τα Τουρκοχώρια. Δεν 
περνούσε ημέρα που να μην σημειωθή άθλος ληστείας εις βάρος Χριστιανού. Οι εργαζόμενοι εις 
την ύπαιθρον Χριστιανοί τεχνίται ανέμενον τον από μηχανής Θησέα να αποκαθάρη το άγος της 
ληστείας. Τότε συνεστήθη το Σώμα των ημετέρων ληστοφάγων, αντίπαλον δέος των Τούρκων 
ληστών, οι οποίοι ως εκ συστήματος έπαυσαν να ληστεύουν τους ιδικούς μας. Οι του σώματος 
αυτού άνδρες εφρόντιζον να διατηρούν σχέσεις καλάς με τους Τούρκους ληστάς, να τους απο-
κρύπτουν και φιλοξενούν εις τους μύλους που είχαν εις διάφορα Τουρκοχώρια, να υποθάλπουν 
τας αντιζηλίας μεταξύ των ομάδων των και να φονεύουν, όταν απεμόνωναν κανένα, τον οποίον 
έρριπτον εις τενάγη και ούτω εχάνοντο τα ίχνη του, χωρίς να φανερωθή ο δράστης. Και το αξιο-
περίεργον, όταν εξηφανίζοντο Τούρκοι λησταί, αι υπόνοιαι εστρέφοντο κατά ομοφύλων των και 
ουδέποτε κατά των Χριστιανών. 

Μεταξύ των ληστοφάγων ήτο και ο Νικόλαος Σταυριανός, τον οποίον παρέλειψα να σημειώ-
σω εις το προηγούμενον. Σημειωτέον, ότι οι αφανείς ληστοφάγοι δεν έδρων ως ομάς αλλ’ εις τον 
μύλον των και αυτός ξέρει τα μυστικά των. Ο Νικόλ. Σταυριανός κατώρθωνε με την ελευθεριό-
τητα και γοητείαν του να μανθάνη από τας συζύγους, αδελφάς και θυγατέρας των ληστάρχων τας 
κινήσεις και σκέψεις των ληστοτούρκων και να προβαίνη εις τας ενδεδειγμένας ενεργείας. Επί 
πλέον παρελάμβανε Μουσουλμανίδας του καζά και μετέφερεν αυτάς εις τα νησιά του Αιγαίου, 
όπου εβαπτίζοντο και υπανδρεύοντο ιδικούς μας. Τέλος πληροφορηθέντες μερικοί Τούρκοι τα 
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συμβάντα μετέβησαν εις Λεβήσιον, όπου συναντηθέντες με τον Νικόλαον ηθέλησαν ως φίλοι 
να οδηγήσουν αυτόν εις παραθαλάσσιον τοπίον, δια να τω παραδώσουν λαθραία. Καθ’ οδόν 
τον εφόνευσαν και, αφού τον μετέφεραν εις την πόλιν, έρριψαν τον νεκρόν του εις την αυλήν 
του ενοριακού ναού της πόλεως «Αγ. Άννα». Την κηδείαν του η πόλις όλη ετίμησε, κλαίουσα 
τον λεοντόθυμον και λεβέντη Νικόλα. Παρομοία ομάς Λυκίων παληκαριών υπό τους αδελφούς 
Γιαγκιλίτζη Μανώλη και Νίκο έδραν εν τη περιφερεία Καλαμακίου της Ανατολικής Λυκίας, οι 
οποίοι ως άλλοι θρυλικοί Θησείς εκαθάρισαν τον τόπον από την ληστείαν. Τα λαμβανόμενα υπό 
των καταδιωκτικών αρχών μέτρα ουδέν απέφερον ει μη το πολύτροπον και πολυμήχανον των 
ημετέρων ληστοφάγων. Δια τούτο και η λαϊκή μούσα επαξίως τους εξύμνησε. 

Εις την εκκαθαριστικήν δράσιν των ανωτέρω θα συμπεριλάβωμεν και τον Δεληγιάννη, πριο-
νιστήν ξυλείας εκ Μακεδονίας, τον οποίον κακώς οι ημέτεροι προσωνόμασαν Βούλγαρον όπως 
όλους τους εκ Μακεδονίας πριονιστάς. Ο Δεληγιάννης ειργάζετο μετ’ άλλων Μακεδόνων και 
Στερεοελλαδιτών εις τα δάση της Λυκίας στο πριόνι. Ήτο παραστατικώτατος, θαραλλέος και 
τολμηρός. Μερικοί Τούρκοι, στενοχωρούμενοι, διότι επήνει τους Έλληνας εργάτας και δι’ αυτούς 
ουδέ ένα λόγον επαινετικόν επρόφερεν, ήρχισαν να ασεβώσιν εις αυτόν ως πρωτομάστορα και 
να τον διαβάλλωσιν εις τους κυρίους της εργασίας, όντας Τούρκους. Αυτοί παρετήρησαν τον 
Δεληγιάννην, ο οποίος απέκρουσε την παρατήρησιν μετ’ αγανακτήσεως. Οι Τούρκοι βαρέως 
φέροντες την συμπεριφοράν του Δεληγιάννη, εξύβρισαν αυτόν και τον διέταξαν να φύγη. Ο Δε-
ληγιάννης βαρέως φέρων την προσβολήν, κατήρτισε σώμα εκτάκτων ανταρτών και ελυμαίνετο 
την εκ Τούρκων περιφέρειαν, την οποίαν ετρομοκράτει και επί 3-4 έτη παντοιοτρόπως έβλαπτε. 
Κατ’ αυτού εστάλησαν αποσπάσματα καταδιωκτικά, τα οποία ουδέν ίσχυσαν να πράξουν κατ’αυ-
τού, καίτοι οι διώκτες πάντοτε περισσότεροι. Τέλος από την παρακολούθησιν ενός ψυχογιού, 
που έπλυνε τα ρούχα του εις τον ποταμόν, ευρήκαν το κρησφύγετόν του και εκεί τον εφόνευσαν. 
Αφού απέκοψαν την κεφαλήν του Δεληγιάννη, περιήγαγον αυτήν εις τα χωριά της Λυκίας και 
στο Λεβήσι, όπου επεμβάσει του Αρχιερατικού Επιτρόπου Πρωτοσυγκέλλου Διονυσίου ετάφη η 
κεφαλή του Δεληγιάννη με μοιρολόγια των Λεβησιάνων γυναικών, αφού δεν είχε μάνα να κλάψη 
το λεβεντοπαλήκαρο. 

Αλλά και ο ονομαστός Τσάκιτζης23 επεσκέφθη την Μάκρην. Ούτος εληστοκράτει στο Οδε-
μήσι και εις όλον τον νομόν Αϊδινίου, έχων ορμητήριον το όρος Μποζ-Νταγ, προστατεύων τους 
αδικουμένους από τας αυθαιρεσίας των αρχών και τας αδικίας των πλουσίων εργοδοτών και το-
κογλύφων. Ούτος κακώς επληροφορήθη εις Μύλασα και Μούγλα, πόλεις που συχνά επεσκέπτε-
το- ότι ο Λουϊζίδης, Μ. Ευεργέτης της Μάκρης, ηδίκει τους εργαζομένους εις τα μεταλλεία του, 
περικόπτων τα ημερομίσθιά των και λειψοζυγίζων το μετάλλευμα, που μετέφεραν οι αγωγιάτες. 
Αλλ’ ο φιλοδίκαιος τιμωρός έπρεπε να βεβαιωθή πρώτον περί του αδίκου δια να τιμωρήση. Δια 
τούτο από Μούγλα κατήλθεν εις Μάκρην και επεσκέφθη τον Λουϊζίδην αιφνιδιαστικώς. Από τας 
απαντήσεις εις τα ερωτήματα που υπέβαλεν εις τον Λουϊζίδην και τας γενομένας συζητήσεις, 

23 Τσάκιτζης: Τσακίρτζαλη Μεχμέτ Εφέ (Çakırcalı Mehmet Efe) (Οδεμήσι 1872-1911). Θρυλικός ληστής που 
έδρασε την περίοδο 1895-1911 στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης-Αϊδινίου αλλά και στην Κόνια, Αττάλεια, 
Μούγλα. Διάσημος αντιπρόσωπος της κουλτούρας των εφέδων, η οποία έχει απτελέσει πηγή έμπνευσης για 
δεκάδες λαϊκά τραγούδια και αφηγήσεις αλλά και μυθιστορήματα, ταινίες στη σύγχρονη εποχή. Βλ. Το μυθιστό-
ρημα του Γιασάρ Κεμάλ, Τσάκιτζης, εκδ. Άγρα, 1994, Θωμάς Κοροβίνης, Οι Ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας, 2005.
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επείσθη ο Τσάκκιτζης, ο ορεσίβιος δικαστής, ότι επρόκειται περί συκοφαντιών και ότι ο Λου-
ϊζίδης ήτο ανώτερος τοιούτων βδελυρών κατηγοριών και μάλιστα φίλος και υποστηρικτής των 
πτωχών και αδυνάτων. Δια τούτο ο Τσάκκιτζης, όταν ο Λουϊζίδης ηθέλησε να φιλοδωρήση τον 
Τσάκκιτζην με γενναίον χρηματικόν σκοπόν, δια να το διαθέση ο Τσάκκιτζης όπου και όπως ήθε-
λεν, ηκούσθη λέγων: «Από ανθρώπους, ωσάν και σας, που ξέρουν και κάνουν καλήν χρήσιν των 
χρημάτων των και νοιώθουν τον πόνον και τας ανάγκας των πτωχών συνανθρώπων των, εγώ δεν 
παίρνω χρήματα και έχω απόλυτον βεβαιότητα, ότι θα διαθέσουν αυτοί εκεί και όπως πρέπει.»

Κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον (1877-78) δύο σοβαρά γεγονότα ετάραξαν τα ήρεμα νερά 
της Μάκρης. Η στάσις των προυχόντων της Μάκρης κατά του Καϊμακάμη της Μάκρης, ευνοού-
ντος την άρνησιν των Τούρκων της υπαίθρου να πληρώσωσι τα προς τους Χριστιανούς χρέη του 
ως τοκογλυφικά [δια την οποίαν στάσιν εγράψαμεν άλλοτε. Και δια την υπόθαλψιν της ληστείας 
ή μάλλον ανοχήν της υπό του Καϊμακάμη.]

Το δεύτερον γεγονός ήτο η εγκατάστασις των προσφύγων Κιρκασίων εις τας οικίας των Μα-
κρηνών, καθ’ην εποχήν ούτοι παραθέριζον εις Λεβήσι. Δια την αυθαίρετον αυτήν πράξιν διαμαρ-
τυρήθη ο ευθαρσής Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοσύγκελος Διονύσιος, ζητήσας μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου να αδειάσουν αι οικίαι των Μακρηνών από τους πρόσφυγας. Παραλλήλως συνε-
βούλευσε τους Κιρκασίους να απέλθουν εκ Μάκρης το συντομώτερον, διότι θα θερίση όλους η 
ελονοσία. Εν τω μεταξύ τους είχε προσβάλει η ελονοσία και υπέφερον. Οι Κιρκάσιοι αρχηγοί, 
βλέποντες τους ανθρώπους των να υποφέρουν και αποθνήσκουν καθ’ημέραν ηξίωσαν από τας 
αρχάς της Μάκρης να τους εγκαταστήσουν εις την ύπαιθρον. Τούτο και εγένετο. Δεν ελησμόνη-
σαν όμως το υπέρ αυτών ενδιαφέρον του Παπα-Διονυσίου και τους Χριστιανούς που ειργάζοντο 
εις τα χωριά της Μάκρης εβοήθουν, χωρίς ποτέ να πειράξωσι κανένα. Και τούτο εξ ευγνωμοσύ-
νης προς τον παπα-Διονύσιον. Ιδού τα καλά της φρονίμου πολιτικότητος, ενώ η παράφορος άγει 
αντίθετα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΛΟΓΟΙ-ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ-
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ

[Μάκρη, 1904]

Λόγος περί παιδείας και των παραγόντων αυτής, εκφωνηθείς επί τη ενάρξει των μαθημά-
των των Σχολών Μάκρης τη 10η Οκτωβρίου 1904.

Πανοσιώτατε Αρχιερατικέ Επίτροπε-Εξοχότατοι Ευεργέται-Σεβαστοί Έφοροι-Φιλόμουσοι 
κυρίαι και κύριοι,

Η Λουιζίδειος Σχολή ήνοιξε διάπλατα τας θύρας της, ίνα υπό τας ευχάς και ευλογίας της μη-
τρός Εκκλησίας δεχθή τους πνευματικούς τροφίμους της και εκπληρούσα έθος σχολικόν ανέθη-
κεν εις εμέ, ίνα επί τη ευκαιρία της σεμνής ταύτης συγκεντρώσεως εφόρων και γονέων αναπτύξω 
θέμα παιδαγωγικόν «το περί παιδείας και των παραγόντων αυτής, θέμα, το οποίον απησχόλησε 
και απασχολεί φιλοσόφους και κοινωνιολόγους και τους θεράποντας της παιδικής ψυχής, δι’ό και 
επικαλούμαι την ευμενή υμών ακρόασιν. Καθώς, όταν τις ασθενών, αναγκάζηται υπό τινος όπως 
πίη φάρμακον τι, βιαζόμενος δε βία και περιεργία ερωτά: τί είναι τούτο; Εκ ποίας ύλης σύγκειται; 
Και προς ποίον σκοπόν δίδεται, δια να το πίη; ούτω και εις υμάς και τους παίδας υμών γεννάται 
το ερώτημα: τί είναι παιδεία και τις ο σκοπός αυτής; Δια τίνων μέσων και υπό ποίων προσώπων 
ενεργείται αύτη; 

Και εν πρώτοις, κύριοι, παιδεία είναι ουχί η πρόσκτησις ξηρών τινων γνώσεων και η μάθησις 
τέχνης τινός ή επιστήμης ως κοινώς εκλαμβάνεται, αλλ’ η εκ παιδικής ηλικίας μόρφωσις της 
καρδίας και διάπλασις του ήθους δια της ευαγγελικής μορφώσεως και της εθιστικής εργασίας 
των καλών έργων, είναι τί δι’ου μανθάνομεν και τα καλά και τα κακά, ή τί, δι’ ου η ψυχή ορά. Δι’ 
ο πανταχού και πάντοτε έστησαν τη παιδεία οίκους, εν οίς ως εν θερμοκηπίω καλλιεργείται και 
γίνεται υψιτενές και υψίκομον δένδρον, ου οι καρποί κατά τον φιλόσοφον Σενέκαν είναι γλυκείς, 
αλλ’ αι ρίζαι πικρόταται. Μόνοι, όσοι εθεράπευσαν τας Μούσας, γνωρίζουν τους μόχθους και κό-
πους που υπέστησαν και την κατόπιν ευχαρίστησιν, όταν δρέπουν τους καρπούς των κόπων των. 
Μόνοι, οι λαοί που εκαλλιέργησαν την αληθή παιδείαν, ανυψώθησαν πνευματικώς και διετήρη-
σαν την αίγλην του μεγάλου των ονόματος. Δια της παιδείας η Ελλάς έφθασεν επί περικλέους εις 
τον κολοφώνα της δόξης της και ουχί δια των όπλων, δια της παιδείας ο Μ. Αλέξανδρος υπέταξε 
την Ασίαν και ουχί δια του δόρατος και των πολλών στρατευμάτων. Και εάν ο Αλέξανδρος ήτο 
υιός του Φιλίππου, αναντιρρήτως δεν θα ήτο μέγας, αλλ’ υπήρξε μέγας, ως ων μαθητής του Στα-
γειρίτου φιλοσόφου Αριστοτέλους. Διότι, εάν ο Φίλιππος εδίδαξεν αυτόν να κραδαίνη ανδρείας 
το δόρυ, ο Αριστοτέλης όμως εδίδαξεν αυτόν να φέρη μεθ’εαυτού εις τας εκστρατείας νύκτα και 
ημέραν τον Όμηρον. Ούτος έρριψε δια της υγειούς παιδείας το μεγαλείον εις την ψυχήν αυτού 
και την αρετήν εις την καρδία του ο Αλέξανδρος λοιπόν δεν εδόξασε την Ελλάδα ως υιός του 
Φιλίππου, αλλ’ ως μαθητής του Αριστοτέλου.
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Ποίος από σας αγνοεί την δόξαν της αρχαίας Σπάρτης και των αρχαίων Αθηνών; Αι Αθήναι 
εσώθησαν δια παντός, ενώ η Σπάρτη απώλετο δια παντός. Τας Αθήνας και σήμερον έτι και εσαεί 
επισκέπτονται και θαυμάζουσι τα μνημεία της Ελληνικής ευκλείας, τα εκ της παιδείας προελθό-
ντα αλλ’ εις την Σπάρτην ουδείς τρέχει, ίνα ίδη τα όπλα της, τα οποία δια παντός εθάφησαν μετά 
της εφημέρου ισχύος και δόξης της. Ιδού λοιπόν ότι σκοπός της παιδείας είναι να αξυψώση τα 
άτομα και τους λαούς εις πνευματικώτερα επίπεδα και να οπλίση αυτά με τον αναφαίρετον πλού-
τον της αρετής, διότι τότε μόνον παρακολουθεί αυτά ο φωτοστέφανος της δόξης και διαλαλείται 
ανά τους αιώνας το όνομά των μετά τιμής και σεβασμού.

Ήδη εξετάσωμεν «δια τίνων μέσων και υπό ποίων προσώπων ενεργείται η παιδεία.» Γνωστόν 
τυγχάνει τοις πάσιν, ότι άνευ προσώπων και μέσων ουδέν κατορθούται και γίνεται, εάν έλιπε λ.χ. 
ο Φειδίας, ο λίθος και τα λοιπά εκείνου όργανα, δεν θα εγίνετο το περίλαμπρον εκείνο άγαλμα 
του Ολυμπίου Διός, εάν, όπως κατά Πλάτωνα είπω, ελλείπωσιν οι ποιμένες, ούτε ποίμνια έχομεν, 
ούτε έρια, ούτε βούτυρον, ούτε τυρόν. Πολλά δε είναι της παιδείας τα μέσα και τα πρόσωπα, 
διότι και ο άνθρωπος είναι το επισημότατον των δημιουργημάτων και το δυσμεταχειριστότατον 
όλων κατά Πλάτωνα. Και πρόσωπα προς μετάδοσιν της παιδείας είναι άμεσα μεν οι γονείς και οι 
διδάσκαλοι, έμμεσα δε η εκκλησία, η κοινωνία και η Πολιτεία. Μέσα δε, δι’ων αύτη κατορθούται 
και προάγεται, είναι τα μαθήματα, η εργασία και η παιδαγωγική επιστήμη. Εάν εν των προσώ-
πων τούτων αμελή των αυτού καθηκόντων, χωλαίνη η παιδεία και καθίσταται ψευδοπαιδεία, 
ήτις είναι χειροτέρα της αμαθείας και επιβλαβεστέρα εις την κοινωνίαν. Ίνα η παιδεία επιτελέση 
τας εαυτής και επιφέρη τον εξανθρωπισμόν των ατόμων και τον πολιτισμόν και εξευγένισιν των 
λαών πρέπει όλοι οι παράγοντες αρμονικά να συμβάλωσι και το καθήκόν των να επιτελώσι. 
Και εν πρώτοις οι γονείς ας φροντίσωσι να ενσταλάσωσιν εις τας απαλάς των παίδων ψυχάς 
την καθαριότητα, φιλαλήθειαν, επιμέλειαν, φιλεργίαν, υπακοήν και το σέβας μικρού προς τον 
πέριξ φυσικόν και ηθικόν κόσμον, να γυμνάσωσι το τρυφερό σώμα εις τας πρώτας κινήσεις με 
συχνούς περιπάτους εις τους κήπους, τα δάση και την ακρογυαλιά, περιστείλωσι την ζωηρότητα 
και ατασθαλίαν και να οδηγήσωσιν εις την τάξιν και ευσχημοσύνην, πράγματα ουχί αδιάφορα 
δια το ηθικόν των παιδιών. Δεν πρέπει να μας διαφεύγη η μεγάλη αλήθεια και πραγματικότης, ότι 
εκ των γονέων εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος η ευημερία ή η κακοδαιμονία των τέκνων των. Υπ’ 
αυτών πλάττονται αγαθοί παραδείγματος, ην παρέχουσι και εκ των παιδικών σχέσεων, ας δημι-
ουργούσι και [...] προς διαπαιδαγώγησιν μεταχειρίζονται οι γονείς, οτέ μεν την διδασκαλίαν, οτέ 
δε την προτροπήν και συμβουλήν, άλλοτε τον έπαινον και την βράβευσιν του καλώς πραχθέντος 
και άλλοτε την επίπληξιν, τιμωρίαν και αικισμόν και τούτον σπανίως και δια μεγάλα παραπτώμα-
τα. Δια τούτων και άλλων προσφόρων μέσων δύνανται οι γονείς να περιορίσωσι την αχαλίνωτον 
και ψευδή των παίδων ελευθερίαν, τα ζωικά αυτών πάθη και τας αλλοκότας αυτών επιθυμίας και 
βουλήσεις. Ώστε δια των γονέων σπείρονται τα πρώτα αγαθά ή κακά σπέρματα εις τας ψυχάς των 
παίδων, δια των γονέων βοτανίζονται αι ψυχαί των μικρών από κάθε σαπρόφυτον και δια των 
γονέων και δη δια των μητέρων εμποτίζονται οι μικροί με το νέκταρ του ηθικού διακόσμου, ο 
οποίος αποτελείται από τας ελληνικάς εκείνας αρετάς που ελάμπρυναν και εκλάϊσαν το ελληνι-
κόν όνομα και την ελληνικήν ιστορίαν. Λέγω δε μητέρων, διότι η μήτηρ επί σειράν ετών επιμε-
λείται και περιποιείται παιδία, ανατρέφει, θεραπεύει, ανυψοί και εξευγενίζει αυτά. Η δε αγάπη, 
η φροντίς και η εργασία των μητέρων, ήτις περιβάλλει τα παιδία, δεν λαμπρύνεται δια μνημείων 
εκ λίθου ή μετάλλου, αλλ’ εν τη καρδία των παίδων υπάρχει δι’ αυτάς μνημείον. Παν δ’ό,τι γενεά 
τις παράγει, μέγα και λαμπρόν, βασίζεται επί της ανατροφής και αν πρέπη να στεφανώνωνται οι 
ευεργέται της ανθρωπότητος, η ωραιοτέρα δάφνη ανήκει εις τας μητέρας.

Μετά τους γονείς έτερος παράγων της εν σωφροσύνη, χρηστότητι και ευσεβεία προς τους 
γεννήτορας, φιλαδελφία και αγάπη προς τους οικείους, δικαιοσύνη και καλοκαγαθία προς πάντας 
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παιδείας των νέων είναι ο διδάσκαλος. Εάν πάντες οι επικαλούμενοι δια του σεμνού τούτου ονό-
ματος ήσαν άξιοι της εντίμου ταύτης επικλήσεως, τότε ο κόσμος θα ήτο πολύ διάφορος του νυν. 
Η ευπαιδευσία θα ήτο πάγκοινος, η δε μικροφροσύνη και μικροπραγμοσύνη η επιπολάζουσα εν 
τοις ανθρώποις δεν θα υπήρχεν. Αλλ’ οι διδάσκαλοι, οι δυνάμενοι να επιτελέσωσιν επιτυχώς τον 
υψηλόν αυτών προορισμόν δεν είναι πολύ συνήθεις. Οι διδάσκαλοι, οι άξιοι της υψηλής ταύτης 
επικλήσεως δεν είναι τυχαίοι τινες, δεν είναι σχολαστικοί τινες και ψοφοδεείς άνθρωποι. Οι δι-
δάσκαλοι, οι δυνάμενοι να επιτελέσωσιν την υψηλήν ταύτην αποστολήν της εξανθρωπίσεως των 
νέων γενεών, έχουσιν ανδρώδη την φύσιν, γενναίον το ήθος, υψηλόν το φρόνημα, ανεπτυγμένην 
την διάνοιαν, μεγάλην την προς το επάγγελμα επιτηδειότητα και τέχνην, εμδορούνται υπό ζήλου 
ενθέου, είναι ψυχή και σώματι αφωσιωμένοι εις τους μαθητάς αυτών, χαίρουσιν βλέποντες αυ-
τούς ορμώντες προς τα καλά, σκέπτονται περί των καταλληλοτέρων μέσων και του προσφορω-
τέρου τρόπου της προκοπής των μαθητών των και αγαπώσιν αυτούς θερμώς και ειλικρινώς, ως 
τινες καλοί συγγενείς και φιλόστοργοι γονείς. Με τοιαύτας λοιπόν αρετάς και προσόντα πρέπει 
να περικοσμήται ο αληθής διδάσκαλος, ιδία δε να είναι αφωσιωμένος εις το έργο του, να μη 
θεωρή αυτό ως πάρεργον. Ο Έλλην όμως διδάσκαλος έχει ανάγκην ζωηροτέρας συναισθήσεως 
της αποστολής του, ή άλλων εθνών διδάσκαλοι, διότι άπασα η εμπρέπουσα ανατροφή και εξαν-
θρωπισμός έχει ανατεθή μόνον εις το σχολείον, ουδέν δε των άλλων στοιχείων συνεπικουρεί, ως 
μη ώφειλε καθότι ούτε η οικογένεια εμορφώθη εις το ύψος της, ούτε η κοινωνία, η πολιτεία και 
η εκκλησία εκτελούν πρεπόντως το καθήκον των. Επειδή δε σιγώσι τα έτερα στοιχεία υποχρεού-
ται ο Έλλην διδάσκαλος να καταβάλη πάσας τας δυνάμεις του, ίνα αναπληρώση τα ελλείποντα 
και ως φωτοβόλος ήλιος εκπέμψη τας φωτιστικάς του ακτίνας καθ’όλας τας διευθύνσεις και επί 
της οικογενείας και επί της κοινωνίας και εκκλησίας. Ο Έλλην διδάσκαλος δεν πρέπει να περι-
ορίση την εκπολιτιστικήν δράσίν του εντός των τεσσάρων τοίχων του σχολείου. Θα καταστή 
το κίνητρον κάθε κοινωφελούς έργου και πάσης ευγενούς πράξεως. Θα καταστήση τον σχολι-
κόν κήπον πρότυπον διδακτήριον γεωργικών γνώσεων, όπου θα προσφεύγωσιν οι γεωργοί ίν’ 
αντλώσι διδάγματα κηπουρικής, ανθοκομίας, δενδροκομίας και επιστημονικής καταπολεμήσεως 
κάθε φυτοπαθείας. Θα έχη πρότυπα μελισσοκομίας, τυροκομίας, σηροτροφίας, πτηνοτροφίας ίνα 
εμφυτεύση την αγάπην προς τα έργα αυτά, τα οποία δύνανται να καταστώσι πηγή πλούτου και 
ευημερίας. Θα ιδρύση Κυριακόν σχολείον και αναγνωστήριον, όπου οι πολίται τας Κυριακάς και 
εορτάς θα ευρίσκωσι πνευματικήν άνεσιν, θα λύωσιν απορίας, θα ζητώσι συμβουλάς γεωργικάς 
και κτηνοτροφικάς, θα αναπτύσσωνται ζητήματα υγιεινής και κοινωνικά, τα οποία θα προάγουν 
την πνευματικήν και κοινωνικήν στάθμην των πολιτών. Θα πρωτοστατή ο Έλλην διδάσκαλος 
προς πάσαν κίνησιν, τείνωσαν να εξυπηρετήση το συμφέρον της πόλεως: εις την κατασκευήν 
δρόμων εντός της πόλεως και εκτός, που εξυπηρετούν την συγκοινωνίαν των χωρίων και προ-
άγουν τον πολιτισμόν των κατοίκων και την κατανάλωσιν των προϊόντων. Θα πρωτοστατή και 
συμβάλη εις την αποξήρανσιν ελών που προάγουν την υγείαν και την προς εργασίαν διάθεσιν 
των πολιτών, την ύδρευσιν της πόλεως εις σημείον που να εξυπηρετή την υδροληψίαν όλων των 
κατοίκων και η καθαριότης να στήση τον θρόνον της εις κάθε οικίαν και το ιερόν της να λατρεύ-
ηται από όλους τους οικείους. Να πρωτοστατεί εις την δενδροφυτείαν των δρόμων και πλατειών 
και εις την αναδάσωσιν, δια να βασιλεύη η υγεία και η χαρά εις την κοινότητα, εν γένει ο διδά-
σκαλος θα καταστή το ζώπυρον κάθε προοδευτικής ιδέας και ο πρωτοπόρος δια των συμβουλών 
και πρωτοβουλιών του εις έργα αγαθά και κοινωφελή. Ο ιερεύς ούτος του πολιτισμού και της 
προόδου θα εμπνέηται εις το έργον του από τους αοιδίμους διδασκάλους του Γένους, τους αφω-
σιωμένους τούτους εργάτας της ελληνικής παιδείας και Αναγεννήσεως. Και ημείς δε οι αφανείς 
εργάται της ευτυχίας των λαών θα έχωμεν εν τη σταδιοδρομία μας ως τύπον και υπογραμμόν 
τον αοίδιμον Μουσαίον, τον Λούθηρον της Πατρίδος μας, όστις ως φάρος τηλαυγής εφωτοβόλει 
εις την Κοινότητα, καθοδηγών τους πολίτας εις την οδόν της αρετής, ποδηγτών, νουθετών και 



Παράρτημα [Αρχείο Σάββα Πασ χαλίδη]

351

κηρύττων επ’ εκκλησίας τας ηθικάς αρχάς της προς αλλήλους αγάπης, καλοκαγαθίας, φιλεργίας, 
πραότητος, ομονοίας και συμπνοίας. Ούτω πράττοντες και ενεργούντες θα δυνηθώμεν να επιδρά-
σωμεν επωφελώς και να επιτελέσωμεν το ιερόν ημών καθήκον. Άλλως, όταν ο διδάσκαλος θεωρή 
εαυτόν ως όργανον μεταδόσεως ξηρών τινων γνώσεων και έχη ως μόνον ιδανικόν τας εξετάσεις 
και την επιδοκιμασίαν των ημιμαθών, ουχί δε ως σκαπανέα της πατρίδος, ως ανοίγοντα την οδόν 
μέλλοντος αισιοτέρου, ουχί φορέα του πολιτισμού εκτός της μεγάλης λαϊκής μάζης, τότε ούτος 
δεν δύναται να εμπνεύση ιδανικά υψηλότερα και ευγενέστερα εις την ψυχήν της ευπλάστου νεό-
τητος και να γίνη οδηγός και σύμβουλος τνω κοινωνιών.

Μετά τους γονείς και διδασκάλους παίζει σπουδαίον ρόλον εις την μόρφωσιν και διάπλασιν 
της μαθητικής ηλικίας και η Εκκλησία. Τότε η Εκκλησία επιτελή το έργο τής, όταν οι λειτουργοί 
της ευρίσκωνται εις το ύψος των. Όταν παρέχωσιν εαυτούς υπόδειγμα αρετής και χριστιανικής 
ζωής, όταν δημιουργώσι τέκνα χρηστά, προσκείμενα ως παράδειγμα εις τους άλλους, και ουχί ως 
τα τέκνα του Κριτού Ηλεί. Όταν δώσωσι ζωήν και κίνησιν εις τον βουβόν άμβωνα αναπτύσσο-
ντες επ’ εκκλησίας το ευαγγέλιον, κηρύττοντες την ομόνοιαν και ειρήνην ως βάσιν και θεμέλιον 
ευτυχίας και προκοπής ενός εκάστου και του έθνους εν γένει, διδάσκοντες έργω και λόγω όχι 
μόνον επ’ εκκλησίας αλλά και όταν μεταβαίνωσιν εις τας οικίας προς αγιασμόν. Εκεί θα ίδωσι 
ζωντανήν την ηθικήν, πνευματικήν και οικονομικήν κατάστασιν των οικογενειών. Διεισδύοντες 
εις τα άδυτα των οικογενειών ως ιατροί ψυχών θα θεραπεύσωσι πάσαν πνευματικήν νόσον, θα 
εξυγειάνωσι τον αμαρτωλόν οίκον αποκαθαίροντες δια ιεροτροπών, συμβουλών και επιπλήξεων 
πάντα της ψυχής και του σώματος ρύπον και λύθρον, θα συμβιβάσωσι τα διεστώτα σφυρηλατού-
ντες τους οικογενειακούς δεσμούς των συζύγων, θα δώσωσιν συμβουλάς και οδηγίας περί της εν 
παιδεία και νουθεσία Κυρίου ανατροφής των παίδων, περί ανθρωπινωτέρας ζωής εκεί που δεν 
υπάρχει και περί ηθικωτέρας και υγιεινοτέρας διαβιώσεως. Οι πατέρες μας ορθώς και φρονίμως 
ποιούντες καθιέρωσαν τον αγιασμόν ουχί προς αργυρολογίαν, ως συνήθως συμβαίνει, αλλ’ όπως 
μεταβάλωσι το ύδωρ πράγματι εις ύδωρ αγιασμού ψυχών και σωμάτων, την δε προς αγιασμόν 
επίσκεψιν του ιερέως ως αφορμήν να ίδη και παρακολουθήση ο Ιερεύς εκ του σύνεγγυς τας σχέ-
σεις των μελών της οικογενείας, τον τρόπον της ανατροφής των τέκνων, την υγιεινήν κατάστασιν, 
την καθαριότητα και τάξιν και αναλόγως συμβουλεύση και υποδείξη τα εικότα. Ο ορθοτομών τον 
λόγον της αληθείας Ιερεύς, ο κατά Χριστόν διαβιών τοιούτος, δύναται να καταστή ο εμπνευστής 
κάθε ωραίου, ο ανακαινιστής των κοινοτήτων και μορφωτής πραγματικός της Νεότητος.

Εις την διαπαιδαγώγησιν της νεολαίας ενασκεί μεγάλην επίδρασιν και η Κοινωνία. Δεν πρέπει 
να μας διαφεύγη ότι ο παις αποτελεί ένα κρίκον της μεγάλης κοινωνικής αλύσεως. Τότε αύτη θα 
ή ισχυρώς συγκεκροτημένη, όταν τα μέλη της έχωνται στερρώς προς αλλήλοις και διαβιούσιν εν 
αγαστή ειρήνη και φιλαλληλία. Όταν η κοινότης μεταβληθή εις μίαν εργατικήν κυψέλην που το 
νέκταρ της εργασίας τροφοδοτεί και ζωογονεί τα άτομα και τας οικογενείας. Μία ενότης ομονο-
ούσα και εργαζομένη θα ευρίσκεται μακράν των κακών της αργίας και των αργοσχόλων και θα 
κήται ζων παράδειγμα εις τους νέους αληθούς ζωής. Τότε οι νέοι εμπνεόμενοι από την ζωήν των 
γονέων των θ’αγαπήσωσι την εργασίαν και θα ευρίσκωντε εν τη ενασχολήσει την παραμυθίαν 
και χαράν. Προς τούτο οι γονείς να παραλαμβάνωσιν τα τέκνα των εις τους αγρούς και εργαστή-
ρια, όπου να απασχολώσιν αυτά εις τα έργα των, προπονούντες ούτω αυτά εις το επάγγελμά των, 
εμπνέοντες την μεγίστην των αρετών, την φιλεργίαν και απομακρύναντες αυτά από τα κέντρα της 
αργοσχολίας και διαφθοράς. Κατά τας Κυριακάς και εορτάς να διέρχωνται τας ώρας της σχόλης 
των εις τους κήπους, εξοχικά και μεταβάλωσι τρόπον ζωής καφενοβίων εις ζωήν που παρέχει τα 
πραγματικά θέλγητρα με τα άφθονα δώρα της φύσεως. Ομοίως καθ’εκάστην εσπέραν να ερωτά 
τους μικρούς πώς διήλθον την ημέραν, τί εδιδάχθησαν, τί έπραξαν και τί παρέλειψαν ούτω λαμ-
βάνει αφορμήν να ελέγξη τα γενόμενα, να επαινέση τα καλά και κατακρίνη τα κακά, παρορμών 
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εις τα πρώτα και εμποδίζων τα δεύτερα, να κα....ήσωσι την ψυχήν των μικρών του. Επίσης, όταν 
συμβαίνη τί καλόν ή κακόν, εις την κοινωνίαν, να συζητή και σχολιάζη μετά των οικείων, εξαί-
ρων το καλόν και τον εργάτην του, κεντρίζων ούτω την φιλοτιμίαν των μικρών εις έργα αξιόλο-
γακαι κατακρίνων και κατηγορών τας ευτελείας και μιρκότητάς με τους δράστας των – εμπνέων 
τοιουτοτρόπως την αποστροφήν των μικρών προς αυτά. Πάντοτε να ζητή ευκαιρίας όπως προ-
βάλλη τας ευγενείς και ωραίας πράξεις με τους ήρωάς των προς μίμησιν. Προ παντός όμως να 
παρέχουν οι γονείς εαυτούς αξιοζήλευτον παράδειγμα χρηστότητος και εναρέτου ζωής. Μακράν 
απ’ αυτούς αι έριδες, χυδαιότητες και βαναυσουργίαι. Δεν εκχυδαΐζουν τόσον τους νέους όσον 
τα οικογενειακά επεισόδεια, αι φιλονικίαι των πολιτών και αι αντεγκλήσεις, τα πειράγματα των 
γερόντων, αι κακώσεις των ζώων και αι καταστροφαί των πτηνών και των δένδρων. Αυτά εξα-
γριώνουσι και διαφθείρουσι την νεολαίαν αντί να εξευγενίσωσι και ανυψώσωσι αυτήν εις ηθικόν 
επίπεδον ανώτερον. Ό,τι βλέπουσιν και ακούουσιν οι παίδες εν ταις οδοίς και τη οικία ενασκούσι 
τοσαύτην ψυχοφθόρον επίδρασιν που ολόκληρος η κατόπιν ζωή των θα είναι η αντήχησις της 
παιδικής. Θα είναι μια επανάληψις φωνογραφικών πλακών, αι οποίαι εδέχθησαν την φωνοτυπίαν 
κατά την παιδικήν ηλικίαν, θα είναι μια κινηματογραφική ταινία, η οποία θα εκτυλίσση τα έργα 
και τας ημέρας της παιδικής ζωής. Να διατί το παιδί, πρέπει προ παντός ν’ασχολήται, ν’αγαπήση 
την εργασίαν και την εξοχήν, να έχη φίλους καλούς. Και όλα αυτά θα τα εύρη εις κοινωνίαν χρη-
στήν και εργατικήν. Να διατί τονίζω τόσον την σημασίαν της εργασίας. Εάν είχον την δύναμιν 
και τα μέσα, θα μετέβαλλον το σχολείον εις αληθές εργαστήριον, όπου οι παίδες θα εύρισκον 
απασχόλησιν, αρμόζουσαν εις την φύσιν, τας κλίσεις και τα ενδιαφέροντά των. Θα διεκήρυσσον 
ότι μόνη η εργασία είναι το άριστον μέσον ηθικοποιήσεως, και ο τρόπος που μας ανυψώνει προς 
τον Θεό. Με αυτή Σχολή και οίκος, με το καλόν παράδειγμα και τα μαθήματα, δύνανται να συνε-
χίσωσι και συμπληρώσωσι το έργον του Δημιουργού προάγοντες την αρετήν και στήνοντες τον 
θρόνον τους εκεί, όπου η κακία έθεσε την σφραγίδαν του απαισίου κράτους της. 

Ίνα όμως η αληθής παιδεία με το άριστον μέσον της, την εργασίαν, συντελέση εις την μόρφωσιν 
της Νέας γενεάς, πρέπει να συμβάλη και η Πολιτεία. Αύτη πρέπει να δώση την προσήκουσαν προ-
σοχήν και σημασία εις το ζήτημα της Εκπαιδεύσεως των Πολιτών, καθότι ο πολίτης κατά πρώτον 
ανήκει εις την Πολιτείαν και κατά δεύτερον εις τους γονείς του και ίνα κατά Πλάτωνα είπω «της 
υπάρξεως ημών το μεν τι η πατρίς μερίζεται, το δε οι γονείς». Και τελικός σκοπός πάσης πολιτείας 
είναι η βελτίωσις της κοινωνίας δια της προσηκούσης ανατροφής των νέων. Διότι εκ της αγωγής 
των νέων εξαρτάται η φήμη, η ιστορία, η ευημερία, η τύχη δηλονότι της κοινωνίας. Όταν οι νέοι 
ανατραφώσι προσηκόντως, τότε άνδρες γενόμενοι θα προσπαθήσωσι να σώσωσι και δοξάσωσι την 
πατρίδα των, νέοι δε κακώς παιδευθέντες ανδρούμενοι θα αμαυρώσωσι την ιστορίαν της πατρίδος, 
επιφέροντες την κακοδαιμονίαν και τον όλεθρον αυτής. Εκ της ποιότητος δε των πολιτών εξαρτάται 
το μέλλον και η ευημερία της κοινωνίας και ουχί εκ της ποσότητος, καθώς στρατός ολιγάριθμος μεν, 
αλλά με γενναίον φρόνημα και συναίσθησιν του καθήκοντός του δύναται να καταβάλη πολυάριθμα 
στίφη υπέρ μηδεμιάς υψηλής ιδέας πολεμούντα. Και ίνα επιτύχη τον μέγαν της σκοπόν η Πολιτεία 
πρέπει πρωτίστως ν’αποβλέψη εις την δημιουργίαν καλών, ως μεμορφωμένων και εμπνευσμένων 
διδασκάλων και κατά τον Πλούταρχον να είναι «τοις βίοις αδιάβλητοι, τοις τρόποις ανεπίληπτοι 
και ταις εμπειρίαις άριστοι». Να διευκολύνη την καθολικήν μόρφωσιν των παίδων όχι μόνον με την 
διατήρησιν μαθητικών συσσιτίων, όπου θα ευρίσκωσιν ολίγη ζεστή τροφή οι άποροι μαθηταί, αλλά 
και με την προμήθειαν βιβλίων, γραφικής ύλης και άλλων χρειωδών εις τους πτωχούς και ενδεείς 
των μαθητών. Να ανεγείρη διδακτήρια συγχρονισμένα ανταποκρινόμενα εις τας απαιτήσεις της 
Παιδαγωγικής και υγιεινής και να εφοδιάση αυτά με θρανία: διευκολύνοντα την σωματικήν διά-
πλασιν και ανάπτυξιν του μικρού και ουχί στρεβλωτήρια του σώματος, επιφέροντα την σκολίοσιν, 
μυωπίαν και πίεσιν του στήθους, εμποδίζουσαν την κανονικήν αναπνοήν, με χάρτας, εικόνας, όργα-
να Φυσικής και Χημείας, γεωμετρικά σώματα και άλλα εποπτικά μέσα, τα οποία αισθητοποιούν τας 
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γνώσεις και καθιστούν αυτάς προσιτάς και μονίμους εις το παιδί με λουτρά, όπου να καθαρίζωνται 
τακτικά και ν’αγαπήσωσιν δια της έξεως το ύδωρ που ζωογονεί την υγείαν και δροσίζει την ζωήν, 
με κινηματογράφον όπου ο μαθητής βλέπει και αποκτά γνώσεις πλέον αισθητάς και συγκεκριμένας 
και συνεπώς διαρκείς και ουχί αφηρημένας ως από το άψυχον βιβλίον του και επομένως ακατα-
λήπτους και εφημέρους με παιδικήν και σχολικήν βιβλιοθήκην, όπου διδάσκαλοι και μαθηταί θα 
εντρυφώσι προσκτώντες γνώσεις και πλουτίζοντες τον πνευματικόν των θησαυρόν καθιστέμηνοι 
κρείσσονες εαυτών. Όταν δε όλοι οι παράγοντες συμβάλωσι εις το έργον και τον σκοπόν της παι-
δείας, τότε όλα εν τω κόσμω θ’ αλλάξωσιν όψιν. Τότε τα άτομα θα ευτυχήσωσιν, αι κοινότητες θα 
ευημερήσωσιν, οι λαοί θα δοξασθώσι και η Ανθρωπότης θα ευδαιμονήση, ως μία Οικογένεια ομο-
νοούσα και συνεργαζομένη εις τον στίβον της ζωής, προαγομένη δε εις τον πολιτισμόν και τα έργα 
της ειρήνης ευλογούσα και γεραίρουσα την Ελλάδα ως διδάσκαλον και δαδούχον αυτής.

[Χίος, 1918]

Λόγος Περί της δυνάμεως και των αγαθών της παιδείας περί του υποχρεωτικού της φοιτή-
σεως εις τα Δημοτικά σχολεία, του χρόνου και της διαρκείας αυτής. 

Φιλόμουσοι Κυρίαι και Κύριοι,

Εάν ο Αρχιμήδης δεν εύρε πού να σταθή, δια να κινήση την Γην, η Ανθρωπότης δια των 
σοφών της κατώρθωσε να εύρη το μέσον δια να μεταβάλη την ζωώδη φύσιν του ανθρώπου εις 
όντως ανθρωπίνην και να καταστήση τον άνθρωπον κορωνίδα της φύσεως, δόξαν και ανταύγει-
αν του Δημιουργού. Και το μέσον τούτο είναι η Παιδεία, της οποίας η δύναμις είναι μεγάλη και 
απεριόριστος. Καταφαίνεται δε αύτη ηλίου φαεινότερο εάν προβάλωμεν την πρόοδον των λαών 
που εκαλλιέργησαν αυτήν προς την αδράνειαν και κατάπτωσιν εκείνων που δεν εγνώρισαν την 
δύναμιν και ταγαθά της. Εάν συγκρίνωμεν ένα παιδείας τυχόντα προς ένα αγράμματον, τότε εκ 
της συγκρίσεως ταύτης θα εκπηγάση η ανάγκη της δια των γραμμάτων μορφώσεως και διαπαι-
δαγωγήσεως των ατόμων και των λαών, η οποία πληρούται δια της παιδείας και της φοιτήσεως 
των παίδων εις το Δημοτικόν σχολείον. Επί τη ευκαιρία δε της συγκεντρώσεώς μας ταύτης επί τη 
ενάρξει των μαθημάτων εύκαιρον θεωρώ να αναπτύξω το θέμα περί της αξίας της παιδείας και 
της εις το Δημοτικό σχολείο φοιτήσεως των παίδων, του χρόνου και της διαρκείας αυτής.

Ουδένα μανθάνει, κύριοι, η σπουδαιότης και η αξία της εις το Δημοτικόν Σχολείον φοιτήσεως 
των παίδων, εν ω τα τέκνα του λαού ποτίζοντα με το γάλα της αρετής, εκτρέφονται με το μάνα της 
χρηστοηθείας και οπλίζονται με τα απαραίτητα εφόδια δια τον δύσκολον αγώνα της ζωής. Η εν 
τοις σχολείοις της Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως παρεχομένη μόρφωσις είναι δια τον Ελληνόπαιδα 
η λαμπάς του βίου του η σφραγίζουσα και θερμαίνουσα την καρδίαν αυτού προς ευγενή πράξιν, 
η φωτίζουσα εις την οδόν της αληθείας και γνώσεως και οδηγούσα εις την προγονικήν αρετήν και 
δόξαν. Καθότι εν τοις Εκπαιδευτηρίοις απολεπτύνεται το ήθος, πλουτίζεται η διάνοια, μορφού-
ται ο χαρακτήρ του μέλλοντος πολίτου, εν αυτοίς δια της παιδαγωγικής σμίλης του διδασκάλου 
αποκόπτονται οι όζοι της ανθρωπίνης αδυναμίας και καταρτιζόμενοι παρασκευαζόμενοι οι παίδες 
και προπαιδευόμενοι ως εν σμικρά κοινωνία, τω Σχολείω, εις τας τρεις θεμελιώδεις ηθικάς αρχάς 
του αγαθού, του αληθούς και του ωραίου, διαβιούσιν άνδρες γενόμενοι χρηστώς και θεαρέστως 
και αποβαίνουσιν ωφέλιμοι εαυτοίς τε, τη κοινωνία και τω Έθνει, εις ο ανήκουσιν. Δικαίως όθεν 
πάσα ευνομουμένη πολιτεία, η θέλουσα να ανήκη εις την χορείαν των φιλοπροόδων και πε-
πολιτισμένων εθνών, έχει την λαϊκήν Εκπαίδευσιν υποχρεωτικήν, η δε Αυστρία αποστερεί τον 
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πολίτην, τον μη τυχόντα Απολυτηρίου του Δημοτικού σχολείου, του δικαιώματος του ψηφίζειν. 
Και κατά το ημέτερον Σύνταγμα «η Στοιχειώδης Εκπαίδευσις είναι δι’ άπαντας υποχρεωτική, πα-
ρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους». Πολύ ορθώς και εθνοφελώς! Διότι η ακμή και η ευημερία 
του Έθνους ευρίσκει σταθερόν και ασάλευτον έρεισμα εις την λαϊκήν μόρφωσιν και η πολιτεία 
καθίσταται ευτυχεστέρα, καθότι περιορίζεται το έγκλημα, ως εν Ελβετία, εν η τα δικαστήρια δεν 
λειτουργούν και αι φυλακαί είναι κεναί «ο ανοίγων εν σχολείον, κλείει εκατόν φυλακάς» βρω-
ντοφονεί ο Βίκτωρ Ουγκώ. Αυξάνεται η φιλοπονία των πολιτών, όπερ επιφέρει την ευρωστίαν, 
την ευτυχίαν των λαών και την ηθικοποίησιν αυτών. Τελειοποιούνται τα έργα των ανθρώπων, 
ούτω δε οι εγγράμματοι ευκολώτερον και τιμιότερον εκμανθάνουσι τας τέχνας, κομψότης δε και 
καλαισθησία διακρίνει τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα της χώρας αυτών. Καταπολεμεί-
ται η αργία και τα απότοκα ταύτης πενία και επαιτεία, διότι ο μεμορφωμένος δεν καταδέχεται να 
επαιτή, τούτου δ’ ένεκεν δεν παρατηρείται εις τας ευρωπαϊκάς πόλεις, ως δυστυχώς παρ’ ημίν, το 
ειδεχθές και άκοσμον φαινόμενον της καθ’ ομάδας εν ταις πλατείαις καφενείοις επιδρομής των 
ζητιανοπαίδων και λοιπών επαιτών. Αναπτύσσεται ο προς τους νόμους σεβασμός των πολιτών. 
Ενισχύεται η φιλοπατρία και ο προς τας ελευθερίας του ατόμου σεβασμός, δια τούτο οι τύραννοι 
και κατακτηταί διεκρίθησαν ως απηνείς διώκται των γραμμάτων και του φωτοδότου του λαού 
πυρσού, του Σχολείου, ίνα επισκοτίσωσι την εθνικήν συνείδησιν και καταπνίξωσιν την προς απε-
λευθέρωσιν τοιούτων λαών. Η παγκόσμιος Ιστορία αυτό διαλαλεί. Η απολυταρχία δεν επέτρεπεν 
όπως το φέγγος της παιδείας διαλύση την αχλύν της αμαθείας και εξεγείρη τους λαούς προς από-
κτησιν των δικαιωμάτων των. Εις την τουρκοκρατουμένην Ελλάδα δεν επέτρεπεν ο δυνάστης το 
άνοιγμα σχολείων και δια τούτο ο διεζών παιδείας Έλλην προσέφευγεν εις τα κρυφά σχολειά, ίνα 
ενωτισθή των ρημάτων προγόνων του και γνωρίση την πίστιν και την ιστορίαν του Γένους του.

Παρά τ’ ανωτέρω όμως ευεργετήματα και αγαθά της παιδείας πολλοί γονείς, είτ’ εξ’ αμελεί-
ας, είτε εκ κακής αντιλήψεως των προς τα τέκνα καθηκόντων, είτε εκ κακής εκτιμήσεως της 
επιδράσεως της παιδείας και αγνοίας της σημασίας και των αγαθών αυτής, είτε τέλος εξ ενδείας, 
παραμελούσι της σπουδαιοτάτης και ιερωτάτης προς τα εαυτών τέκνα υποχρεώσεως, της απο-
στολής αυτών εις το Δημοτικόν Σχολείον, καθιστώντες αυτά δια της ακηδίας και αβελτερίας 
των τυφλά κατά το πνεύμα, ανεπιτήδεια και ανάξια εις τον πρακτικόν βίον, άτεχνα ή κακότεχνα, 
ευαπάτητα υπό των επιτηδείων, ανίκανα προς πάσαν ευγενή πράξιν, δούλα των άλλων και των 
εαυτών αδυναμιών, δεισιδαίμονα, εγκληματικά και συνελόντι ειπείν αναίσθητα, ίνα βλέποντα μη 
βλέπωσι και ακούοντα μη συνιώσιν «ο γραμμόφων άπειρος ου βλέπει βλέπων» κατά τον Ευρυ-
πίδην. Πόσον δε σκληρόν είναι δια τον αγράμματον να μη δύναται να επικοινωνή γραπτώς με 
τους φιλτάτους του, να παρακολουθή μίαν συζήτησιν και την εν γένει εθνικήν και παγκόσμιον 
κίνησιν, να γνωρίση τον εν τω κόσμω προορισμόν του ως ατόμου, οικογενειάρχου, συνανθρώπων 
του συναλλαγάς! Ούτος ένεκα της πνευματικής τυφλότητος εις παν του βήμα θα..κόπτη και εις 
παν ολίσθημα του θα καταράται τον αίτιον.

Δεν είναι μόνον τα άνωθι κακά που καταδικάζουσιν οι άστοργοι γονείς τα εαυτών τέκνα. Η 
αστοργία και αδιαφορία των αύτη δεν βλάπτει μόνον τα τέκνα, εις τα οποία προικίζουσι συν τη 
αμαθία μέλλον άχαρι και πλήρες πικριών, αλλ’ αδικούν και την Πατρίδα των, εις την οποίαν πα-
ρέχουν αντί εναρέτων πολιτών, υιούς της απωλείας, αντί χρηστών μελών της κοινωνίας, αλιτήρας 
αυτής, αντί ανδρών κατά Χριστόν και ελληνοπρεπούς ζην, θαμώνας των κατέργων, αντί πολιτών 
ανθρωπίνως και εναρέτως ζώντων, όντα ουδαμώς διαφέροντα των ζώων, μη αιρόμενα εις σφαί-
ρας πνευματικωτέρας κια υψηλοτέρας ενεργείας, αλλά κυλιόμενα εις το βόρβορον της κτηνωδίας 
και κακοηθείας. Οι ούτω πως όμως εγκληματούντες κατά της εαυτών Πατρίδος και των τέκνων 
γονείς, δεν θ’ αργήσουν να λάβουν τα επιχείρια της κακίας και ασυγγνώστου προς την εκπαίδευ-
σιν των τροφίμων των αδιαφορίας και αμελείας. Ούτοι, όταν το βάρος των ετών καταστήσουν 
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αυτούς αμάχους εν τω αγώνι της ζωής και ανικάνους εν τη βιοπάλη, δεν θα έχωσι πλέον φιλό-
στοργα τέκνα, γνωρίζοντα την προς τους γονείς επιβαλλομένη οφειλήν, όπως μεριμνήσουν δια τα 
σκληρά και σεβάσμια γηρατειά, δια την περίθαλψίν των. Οι τοιούτοι γονείς άξια των όσων έπρα-
ξαν θ’ απολαύσουν! Δια τούτο και ο μέγας των αρχαίων Αθηνών Νομοθέτης και της Παιδείας 
προστάτης, ο Σόλων, δεν υπεχρέωνε τους μη εκπαιδευθέντας υπό των γονέων των και ετιμώρει 
αυστηρώς. Τούτω στοιχούντες άπασαι αι ευνομούμεναι Πολιτείαι υποχρεώνουν δια νόμων τους 
γονείς να στέλλωσι τα τέκνα των προς φοίτησιν εις τα Σχολεία της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως. 
Και το ημέτερον Σύνταγμα κατέστησε την φοίτησιν υποχρεωτικήν μέχρις ότου τελειώση ο Ελλη-
νόπαις και τας εξ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Επί πλέον επιβάλλει πρόστιμον εις τους γονείς 
δια τας αδικαιολογήτους απουσίας των μικρών των και εις την διεύθυνσιν της Σχολής, όταν δεν 
ενεργήση καταλλήλως, ώστε να μη διαφύγη τις εκ των υποχρεουμένων να φοιτήσουν. Δεν επι-
βάλλει δε μόνον την τακτικήν και ανελλιπή φοίτησιν, αλλ’ υποχρεώνει να λάβη Απολυτήριον του 
Δημοτικού σχολείου. Διότι τότε μόνον θα είναι τις σωματικώς και πνευματικώς επαρκής, ίνα ρι-
φθή εις τον δύσκολον και πολυκύμαντον αγώνα της ζωής. Η Πολιτεία ίνα διευκολύνη την εξαετή 
φοίτησιν και αφαιρέση την δικαιολογίαν της απορίας από τον δυστροπούντα γονέα, ιδρύει μαθη-
τικά συσσίτια δια τους απόρους και παρέχει δωρεάν βιβλία και γραφικήν ύλην εις αυτούς ορθώς 
ηγουμένη κατά τον Δημοσθένη «έκαστος ου τω πατρί ή τη μητρί μόνον γεγονέναι, αλλά και της 
πατρίδος». Αναπτύξαντες την δύναμιν και τ’ αγαθά της Παιδείας εις τε τα άτομα και τους λαούς 
και το υποχρεωτικόν της φοιτήσεως εις το Δημοτικόν σχολείον θα εξετάσωμεν τώρα τον χρόνον 
της φοιτήσεως και την διάρκειαν αυτής. Εις τούτο μας οδηγεί η πείρα της ζωής και αι επιστημο-
νικαί δοκιμαί και παρατηρήσεις. Πανταχού βλέπει τις τροφίμους αμφοτέρων των φύλων, παθό-
ντας εξ υπερβολικής μελέτης, εξ υπερεντάσεως των πνευματικών δυνάμεων. Τα θύματα της 
πνευματικής κοπώσεως δεν είναι τα τρυφερά πλάσματα, αλλά και τέλειοι άνδρες, τα δε αφανή 
είναι πλείονα των εμφανώς καταδηλουμένων. Και τα θύματα της υπερκοπώσεως είναι κυρίως 
θύματα του υπερμέτρου ζήλου, της σπουδής αυτών να ίδωσι τα τε τη αμαθεία μέλλον άχαρι και 
πλήρες πικριών,... μικρομεγάλους, μικρούς σοφούς. Και οι λόγοι της βεβιασμένης και προώρου 
αγωγής και παιδείας έγκειται εις την φύσιν του πολιτισμού της σήμερον. Κατά τους αρχαίους 
χρόνους, καθ’οις εν πολέμω και αμύνη περιωρίζετο η κοινωνική δράσις, η σωματική ρώμη και 
θάρρος εθεωρούντο κτήσεις πολύτιμοι και τούτου ένεκα η αγωγή ήτο εντελώς σωματική. Νυν δε, 
ότε η επιτυχία της ζωής εξαρτάται κατά μέγα μέρος εκ της διανοητικής αναπτύξεως, η αγωγή 
κατέστη μάλλον πνευματική, χρέος να γνωρίζωμεν ότι η πνευματική ευρωστία προαπαιτεί σωμα-
τικήν ευεξίαν. Και η αρμονική αύτη θεραπεία και άσκησις σώματος και νου θα επέλθη, αν δεν 
παραφορτώσωμεν τον εγκέφαλον με υλικόν δυσβάστακτον, αν δεν κουράσωμεν αυτόν με υπερέ-
ντασιν των δυνάμεών του. Διότι κατά το δόγμα της φειδούς και αποταμιεύσεως, τότε ο εγκέφαλος 
καταπονούμενος, κύριοι, υπερθερμαινόμενος καταναλίσκει ποσότητα των ιδιών αυτού θρεπτι-
κών ουσιών και παράγει τοξίνας, εμποδίζουσας το κύτταρον να εργάζεται και να αναπληροί το 
απολεσθέν υλικόν. Και τούτου …. η σωματική καθυστέρησις επειδή το αίμα εμποδίζεται να κυ-
κλοφορήση εις το λοιπόν σώμα προς πλήρη και τελείαν θρέψιν και ανάπτυξιν αυτού, παραμένει 
δε εν των εγκεφάλω δια την εκτελουμένην διανοητικήν εργασίαν και την ανανέωσιν της κατανα-
λισκομένης εγκεφαλικής ουσίας. Έτι ο εγκέφαλος κατά τα πρώτα εξ έτη είναι μέγας κατά τον 
όγκον του και ατελής τον σχηματισμόν, η πρόωρος αυτού δράσις προκαλεί τελειότητα μεγαλυτέ-
ρα της συνήθους, καθυστερεί όμως εις όγκον και δύναμιν, το οποίον παρατηρείται εις νέους 
πρωΐμους πνευματικώς, διαψεύδοντας δια της αφινιδίας στασιμότηος τας επ’ αυτούς στηριχθεί-
σας χρηστάς ελπίδας. Εγκληματούσιν όθεν οι γονείς κατά των τέκνων των εισάγοντες αυτά προ 
του εβδόμου έτους εις τα σχολεία και οι οποίοι, ενώ τα μικρά των φθίνουσι κατ’ αρχάς σωματι-
κώς και βραδύτερον πνευματικώς, καυχώνται ότι εκέρδισαν εν ή δύο έτη και ότι εις μικροτέρα 
του δέοντος ηλικίαν ετελείωσαν το Δημοτικόν και το Γυμνάσιον. Αγνοούσι οι δείλουσι ότι η 
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πρόωρος αύτη σπουδή είναι προς βλάβην των τέκνων των, ως επιφέρουσα ταχείαν λήθην των 
ατελώς και ακούρως μεμαθημένων, ως εγγεννώσα την απέχθειαν μάλλον και ουχί την έφεσιν 
προς το ειδέναι και την πλημμελή ταξινόμησιν των γνώσεων, ως εξασθενίζουσα την προς δράσιν 
ικανότητα, άνευ της οποίας μεμορφωμένη διάνοια αποβαίνει ανωφελώς και ως συνεπάγουσα 
καχεξίαν σωματικήν, ποτίζουσαν αυτόν πικρίας καθ’ όλον το στάδιον της ζωής. Συμφώνως προς 
τ’ανωτέρω διδάγματα της φυσιολογίας και παιδαγωγικής ο παις πρέπει επί εξ έτη να μείνη υπό 
την χειραγωγίαν της πρώτης φυσικής διδασκάλου του, της μητρός. Εις πόλεις, δε όπου αι κοινω-
νικαί συνθήκαι και αι βιοτικαί ανάγκαι απεμάκρυναν την μητέρα εκτός των ορίων του βασιλείου 
και έρριξαν αυτόν μακράν του οίκου εις τα κύματα της βιοπάλης και του βιοπορισμού πρέπει να 
υπάρχωσι Νηπιαγωγεία, όπου θ’ αντικαταστήσουν τας μητέρας αι Νηπιαγωγαί και θ’ αναπληρώ-
σουν το έργον των διδάσκουσαι και οδηγούσαι τα πρώτα βήματα και περισυλλέγουσαι το πρώτον 
υλικόν εκ του περικυκλούντος αυτόν κόσμου, τας πρώτας εποπτείας και παραστάσεις, γυμνάζου-
σι το σώμα με τα παιγνίδια και τονούσαι τας αισθήσεις κατά το Φροεβελιανόν σύστημα, το οποί-
ον εισήγαγεν εν Ελλάδι η αλήστου μνήμης Αικατερίνη Λασκαρίδου. Μετά την συμπλήρωσιν του 
έκτου έτους, και του εβδόμου και πλέον δια τα καχεκτικά, αποστέλλονται προς φοίτησιν εις το 
Δημοτικόν Σχολείον, εν οίς ο ευπαίδευτος διδάσκαλος παρέχει τας αναγκαίας δια την ζωήν γνώ-
σεις, θέτει τα σπέρματα της αρετής, μορφώνει τον χαρακτήρα και προάγει πνευματικώς και σω-
ματικώς τον παίδα δια των διαφόρων μαθημάτων και δεξιοτήτων. Όταν δε η φοίτησις είναι τακτι-
κή και ανελλιπής και η πρόοδος θα είναι ικανοποιητική. Μόνον οι ανώμαλοι θα καθυστερώσι, δια 
τα οποία καλόν και ευκτέον θα ήτο η Πολιτεία να ελάμβανεν ιδιαιτέραν μέριμναν, ιδρύουσα 
ιδιαίτερα σχολεία δι’ αυτά. Η κανονική λειτουργία του Σχολείου, το πατρικόν και αμέριστον εν-
διαφέρον των λειτουργών προς τους μαθητάς αδιακρίτως τάξεως και ηλικίας, η συνεργασία του 
διδασκάλου με όλην την τάξιν και ουχί μόνον με τα προηγμένα και εξέχοντα πνευματικώς ή οι-
κογενειακώς παιδιά, θα προικίση την ανάλογην πρόοδον εις όλα τα παιδιά της τάξεως, ο δε αριθ-
μός των στασίμων θα είναι εν σμικροτάτη κλίμακι, ουχί άνω των 10%. Η δε ομόνοια και αλλη-
λεγγύη του προσωπικού θ’ ασκήση μεγίστην επίδρασιν εις την αγωγήν των τροφίμων. Και η 
αγάπη και αφοσίωσις των διδασκάλων προς τους μαθητάς θα κατακτήσουν την παιδικήν ψυχήν, 
θα εξημερώσουν αυτήν και θα την εμπνεύσουν όχι μόνον την αγάπην προς τον διδάσκαλον ως 
προς άλλον πατέρα δώσανατα ες αυτούς το ευ ζην, αλλά και προς το σχολείον, το οποίον θα πε-
ριβάλλουν με στοργήν, ευγνωμοσύνη και μελλοντικώς με χορηγήσεις προς απότισιν των πνευμα-
τικών τροφείων των. Αφού είδομεν ότι ο παις προ του εβδόμου έτους δεν πρέπει να φοιτά εις το 
Σχολείον, ίνα δυνηθή να κρατήση τα βάρη της μαθητικής ζωής και μη πάθη ό,τι τα μικρά ζώα με 
το βαρύ φόρτωμα, τα τρυφερά δενδρύλλια με το υπερβολικόν πότισμα, και ο στόμαχός μας με 
την δύσπεπτον και πολλήν τροφήν, μεταβαίνομεν εις το ζήτημα της διαρκείας της φοιτήσεως. 
Παρ’ ημίν η φοίτησις διαρκεί εξ έτη. Ο χρόνος ούτος είναι ανεπαρκής, δια να προικίση τον ελλη-
νόπαιδα με τα απαραίτητα εφόδια δια την ζωήν. Το δε Αναλυτικόν Πρόγραμμα είναι παραφορτω-
μένον που και ο πλέον φιλότιμος και εργατικός διδάσκαλος δεν ημπορεί να εξαντλήση την ωρι-
σμένην ύλην εκάστης τάξεως. Και αν ακόμη διδάξη ό,τι το Πρόγραμμα διαλαμβάνει, ο μαθητής 
δεν θ’ αφομοιώση τα διδαχθέντα και καταστήση αυτά κτήμα αναφαίρετον, αλλ’ ως χάρτινος 
πύργος εις το φύσημα του χρόνου θα καταπέσουν και λησμονηθούν. Εις τα Σχολεία μας ταιριάζει 
το γνωμικόν «πολλά με διδάσκεις αφθόνως δι’ αφθόνων, ίνα πολλά μεν ακούω, μηδέ εν δε μάθω». 
Εάν τουναντίον εφηρμόζετο η σοφή ρήτρα « ου εν τω πολλώ το εύ, αλλ’ εν των ευ το πολύ». Θα 
παρείχε το Σχολείον ολιγωτέρας μεν γνώσεις αλλά διαρκείς, θα προήγε την αυτενέργειαν και 
φιλομάθειαν, κίνητρα προς περαιτέρω εξέλιξιν και αυτοδιδασκαλίαν του ατόμου μέχρι τέλους 
της ζωής του. Επειδή όμως ο φόρτος των γνώσεων επιδρά επί της υγείας και εις την εν γένει πνευ-
ματικήν και σωματικήν διάπλασιν των παίδων, επειδή ο κύκλος του επιστητού έχει ευρυνθή εις 
έκτασιν αφάνταστον και επειδή αι γνώσεις και αι δεξιότητες είναι εφόδια απαραίτητα, άνευ των 
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οποίων δεν δύναται τις να προαχθή και ευδοκιμήση εν τη ζωή, δια ταύτα η φοίτησις εις το Δημο-
τικόν Σχολείον πρέπει ν’ αυξηθεί δια τέκνα του λαού εις οκταετή. Βεβαίως ελειτούργουν μέχρι 
σήμερον τα Ελληνικά Σχολεία και πρόκειται να συσταθώσι τα Αστικά. Τα τοιαύτα όμως σχολεία 
δεν μέλλουν να θεραπεύσουν τας πνευματικάς ανάγκας του λαού. Δεν πρόκειται να προσθέσουν 
έλαιον εις τον αγροτικόν λύχνον που φωτίζει αμυδρώς τον μαθητόκοσμον των χωρίων μέλλουν 
να τονώσουν το πνευματικό φως των αστών των πόλεων και να καταστήσουν αυτό πλέον άπλεον, 
εις στιγμήν που το πνευματικόν λυχνάρι του αγρότου και εργάτου τρεμοσβύνει. Πρόκειται να 
πληθύνωμεν τας φάλαγγας των αργοσχόλων και των παρασίτων του προϋπολογισμού και να το-
νώσωμεν την αστυφιλίαν τω κατοίκων της υπαίθρου. Τεκμήρια τούτων έχομεν την πύκνωσιν του 
πληθυσμού των πόλεων και την αραίωσιν των χωρίων, των οποίων αι κάτοικοι συρρέουν εις τας 
πόλεις δια την μόρφωσιν δήθεν των τέκνων και όπως ζώσι βίον αβίωτον. Ταύτα πάντα θα εξέλθον 
ή θα εμετριάζοντο κατά πολύ, εάν η φοίτησις των Δημοτικών ήτο οκταετής. Η αστυφυλία δε και 
η θεσιθερία θα περιωρίζοντο μόνον δια των Οκτατάκτων Δημοτικών. Αυτά θα ετόνωνον και θα 
προήγον την γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, μελισσοκομίαν, σηροτροφίαν, θα ετόνωναν τας πλουτοπα-
ραγωγικάς πηγάς του Έθνους και θα έτρεπον τον πληθυσμόν εις τας δύο τροφούς του Έθνους, 
την γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν. Μοι παρουσιάσθησαν αφορμαί να ίδω και πεισθώ ότι η εις 
τα Αστικά σχολεία και Γυμνάσια παρεχομένη μόρφωσις, ωθούν τον μαθητόκοσμον εις τα Γρα-
φεία και ουχί εις τας εργαστήρια και τους αγρούς. Προτιμούν οι απόφοιτοι αντί του εργαλείου 
την γραφίδα και αντί του αρότρου την φροκαλιά. Δι’ αυτό βλέπομεν γυμνασιόπαιδας να μη κατα-
δέχωνται να γίνουν επαγγελματίαι, αλλά να στέργουν να γίνωνται κλητήρες δικηγοριών, οικογε-
νείας ν’ αποσύρουν τα τέκνα τινα από την Γ ΄και ΄Δ τάξιν των Γυμνασίων, διότι εξηκρίβωσαν ότι 
ο ζήλος και η επιμέλεια που είχον τα τέκνα των όμως φροντίζωσιν δια την εργασίαν του πατρός 
των, μειούται και σβήνει κατά μικρόν μέχρι σημείου που να εντρέπωνται όχι πλέον να ενασκή-
σωσι το επάγγελμα του πατρός ή να αναλάβωσι την διεύθυνσιν του εργαστηρίου, αλλά και να 
πλησιάσωσι καν εις αυτό ή να θεαθώσιν, εργαζόμενοι εις αυτό. Βεβαίως όσω η μόρφωσις των 
τέκνων του λαού είναι μεγαλυτέρα, τόσω και η επίδοσις εις τα διάφορα έργα και τα προϊόντα 
αυτών θα είναι καλύτερα και τελειότερα. Εις Γερμανίαν και τα πεπολιτισμένα κράτη της Ευρώ-
πης οι απόφοιτοι Γυμνασίων και Πρακτικών Σχολών της Μέσης Εκπαιδεύσεως τρέπονται εις 
έργα παραγωγικά και αποζώσιν απ’ αυτά, [...] τον δημόσιον πλούτον και ουχί παρασιτικά, ιδία να 
γίνωνται βδέλλαι του Δημοσίου και κηφήνας εις βάρος των εργατικών μελισσών. Παρ’ ημίν, όσοι 
Γυμνασιόπαιδες ετράπησαν εις το πατρικόν επαγγελμα και είναι δυστυχώς ολίγιστοι μετρούμενοι 
επί των δακτύλων προήχθησαν και ηυδοκίμησαν. Όσοι τουναντίον προυτίμησαν τα καφενεία 
αντί του εργαστηρίου κατήντησαν επικίνδυνοι αργόσχολοι--αναμένοντες τον από μηχανής Θεόν, 
τον κομματάρχην, ή τον παράδεισον του Μπολσεβικισμού--να βελτιώσουν την τύχην των. Εις 
την ελληνικήν κοινωνίαν εδημιουργήθη μία τάσις, μια παράδοσις μάλλον να περιφρονώμεν το 
πατρικόν επάγγελμα και τείνωμεν με την λήψιν του απολυτηρίου να καταλάβωμεν δημοσίαν θέ-
σιν, ή να γίνωμεν υπάλληλοι Τραπεζών και Καταστημάτων ή πολλοί εξ ημών ν’αναδειχθώμεν 
επιστήμονας. Ούτω επαγγελματικά ονόματα δημιουργημένα με ενάγωνας προσπαθείας σβήνουν, 
πείρα μεγάλη και πολύτιμος θάπτεται χωρίς να κατορθώσωμεν να δημιουργήσωμεν σοβαράν 
παράδοσιν εις οιανδήποτε εργασία και ανθρώπους με ικανότητες κληρονομικάς να προαγάγουν 
το πατρικόν των έργον. Ενώ εις Ευρώπην μορφώνονται και εκπαιδεύονται, αλλά με σκοπόν και 
απόφασιν να ριφθούν εις το έργο και επάγγελμα του πατρός των και όχι να τραπούν εις ξένον 
προς την φύσιν, την κλίσιν και ενδιαφέροντα των. Ο Διευθυντής του Μεγάλου Ξενοδοχείου 
Γκραν Οτέλ, πολυεκατομμυριούχος δεν έρριψε τον υιόν του εις επιστήμας ή την πολιτικήν αλλά 
τον εσπούδασε και τον εκράτησεν εις το Ξενοδοχείον του ως Μαιτρ ντ’ οτέλ. 

Να που άγει ο κλασικισμός και τα Αστικά σχολεία, τα οποία εξυπηρετούν εκπαιδευτικάς 
ανάγκας των πόλεων ενώ τα οκτάτακτα δημοτικά εφοδιάζουν τους κατοίκους της υπαίθρου με 
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εργατικάς μελίσσας, αι οποίοι μεταβάλλουν τα χωρία εις αληθείς κυψέλας, όπου εναποτίθεται 
το νέκταρ της εργασίας. Επί πλέον τα Δημοτικά Σχολεία ανυψώνουν την πνευματικήν και εκπο-
λιτιστικήν στάθμην του λαού. Και μόνο όταν ο λαός μορφωθή, τότε το έθνος δύναται να θαυ-
μασθή πεπολιτισμένον και προοδευτικόν. Τιμή λοιπόν εις τα έθνη που έχουσιν εν πρώτη μοίρα 
την λαϊκήν εκπαίδευσιν. Τιμή και δόξα εις τους Πολιτικούς που πρώτον άρθρον των Πολιτικών 
Προγραμμάτων των θέτουσι την διαπαιδαγώγησιν του λαού. Ευγνωμοσύνη και τιμή εις όσους 
συμβάλλουσιν έργω και λόγω εις την πρόοδον και ενύψωσιν του λαϊκού σχολείου και των λει-
τουργών αυτών. Δόξα και τιμή και παγκόσμιος ευγνωμοσύνη εις τον σοφώτατον και δημοκρατι-
κώτατον Σόλωνα, όστις πρώτος των αρχαίων Νομοθετών κατέστησε την Παιδείαν υποχρεωτικήν 
και κοινόν κτήμα των πολιτών, ίνα δ’ αυτής, ως ζύμης δημιουργικής διαπλασθή και ανυψωθή η 
μεγάλη, λαϊκή μάζα. Ημείς μνήμονες των αρχαίων και σοφών διδαγμάτων, ακόλουθοι των προ-
γονικών αξιοζήλων και αξιομιμήτων παραδειγμάτων, και πιστοί τηρηταί της πατροπαραδότου 
υποθήκας οφείλομεν να καταστήσωμεν την λαϊκήν εκπαίδευσιν πρώτον και κύριον μέλημά μας, 
ν’ αγαπήσωμεν το λαϊκόν Σχολείον, τον στυλοβάτην τούτον της πραγματικής ελευθερίας, αν θέ-
λωμεν να δώσωμεν εις την Δημοκρατίαν ουσιαστικόν περιεχόμενον, ν’ ανήκωμεν εις την χορείαν 
των πεπολιτισμένων λαών και να φανώμεν πατρώζοντες υιοί ενδόξων προγόνων.

[Μάκρη]

Προσφώνησις εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Πισσιδείας Κον Κον Κωνσταντίνον 
Κωνσταντινίδη επί τη αφίξει του εν Μάκρη.

Πανιερώτατε! Επί τη αφίξει Υμών, του πνευματικού πατρός της καθ’ Υμάς θεοσώστου Επαρ-
χίας και προστάτου της Παιδείας της Επαρχίας Πισσιδείας έρχομαι ως αντιπρόσωπος των Διδα-
σκάλων ίνα προσφωνήσω τη Υμετέρα Σεβασμιότητι το «Ως ευ παρέστητε» και συνενώσω την 
χαράν μου μετά των συμπολιτών μου, διότι τοιούτος ημών έλαχεν Αρχιερεύς. Άπασα η λογική 
ποίμνη Υμών σκιρτώσα εκ χαράς έδραμεν, ίνα προϋπαντήση τον Ποιμενάρχην αυτής, δε Σχολή 
μας προσήλθε μετ’ ασμάτων όπως χαιρετήση την αισίαν εν τη πόλει μας άφιξίν Σας και δεχθή 
τας ευλογίας του Προστάτου και θεράποντος Αυτής. Και δικαίως σκιρτά και αγάλλεται η Πόλις 
μας, διότι εν τω προσώπω της Υμετέρας Πανιερότητος εύρε τον αληθή ποιμένα και διδάσκαλον, 
τον κατευθύνοντα τας σκέψεις και τα βήματα του λογικού Ποιμνίου εις τας τρίβους του Κυρίου. 
Χαίρει η πατρίς μας, διότι η στιβαρά Υμών Χείρ θέλει διευθύνει την ολκάδα την κοινοτικήν εις 
τον λιμένα της προόδου και θέλει εκριζώσει από τον πνευματικόν αγρόν τα ζιζάνια της διχονοίας 
και αντιδράσεως προς μεγαλυτέραν πνευματικήν απόδοσιν. Πανηγυρίζει η κοινότης Μάκρης, 
διότι ο χρόνος της ποιμαντορίας Σας θέλει αποτελέσει σταθμόν βελτιώσεως και προαγωγής των 
κοινοτικών και εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. Υπό την Υμετέραν χειραγωγίαν πολλά ελπίζει 
και προσδοκά ως φωτοβόλος ήλιος θέλετε εκπέμψει τας φωτιστικάς Υμών ακτίνας καθ’ όλας τας 
διευθύνσεις και επί της οικογενείας και επί της Σχολής και επί της κοινωνίας. Και ως προς την 
Σχολήν θέλετε τη συνεργασία Εφόρων και Διδασκάλων εξεύρει τα κατάλληλα μέσα, τα άγοντα 
εις την επίτευξιν της μεγάλης αποστολής του Σχολείου προς παρασκευήν πολιτών, ευσταλών την 
ψυχήν και το σώμα, Χριστιανών αληθών και πολιτισμένων, αξιών του μεγάλου μας ελληνικού 
ονόματος. Ως προς την οικογένειαν και την κοινωνίαν θέλετε δια των μελλιρρύτων Υμών λόγων 
και του Ευαγγελικωτάτου παραδείγματός Σας διαλύσει την αχλύν της αμαθείας και δεισιδαιμονί-
ας και σπείρη εις την λαϊκήν μάζαν τας ηθικάς αρχάς της ομονοίας, της ειρήνης, της συνέσεως και 
φιλεργίας και θέλετε εμπνεύσει εις τας ψυχάς των πολιτών ιδανικά υψηλότερα και ευγενέστερα. 
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Ούτω τη καθοδηγήσει και συμβολή της Υμετέρας Σεβασμιότητος θέλει έκαστος επιτελέσει το 
εαυτού καθήκον και διατρέξει την οδόν, η οποία άγει εις την πρόοδον και την επίστεψιν των κοι-
νοφελώς αθλούντων. Ήδη ας στέψωμεν με άνθη του Ελικώνος, που μας εχορήγησαν αι Μούσαι, 
την σεπτήν κεφαλήν Σας και ας παρακαλέσωμεν τον Ύψιστον όπως σκέπη και διαφυλάττη την 
Υμετέραν Πανιερότητα επί έτη πάμπολλα προς χαράν όλων ημών και δόξαν και εύκλειαν της 
Εκκλησίας και του Γένους.

Πρόποση εις το κατ’ έτος διδόμενον δείπνον εις τους Εφόρους και Διδασκάλους των Σχο-
λών Μάκρης και Λιβισίου ηγέρθησαν υπέρ της υγείας των Μ. Ευεργετών κατά την επέτειον 
του ονόματος εορτήν του Χ.Νικολάου Λουϊζίδου και της μεγαλοκάρδου κυρίας του Καλλιόπης.

Εξοχώτατοι Ευεργέται. Σεβαστοί Δαιτυμόνες! Ο θείος Πλάτων δια τέσσαρα πράγματα 
ηύχετο και εδοξολόγει τον των όλων πατέρα α) ότι εγεννήθη άνθρωπος και ουχί ζώον β) 
ανήρ και ουχί γυνή γ) Έλλην και ουχί βάρβαρος και δ) διότι ηυδόκησε να ζήση επί της 
εποχής του Σωκράτους, καθ’ ην η σοφία και τα γράμματα έφθασαν εις το περίλαμπρο 
σημείον αφθάστου τελειότητος. Όπως λοιπόν ο Πλάτων εθεώρει τον εαυτόν του ευτυχή 
ως ζήσαντα επί του Σωκράτους, ούτω και ημείς πρέπει να ευχαριστώμεν τω Θεώ τω κα-
ταξιώσαντι να ζώμεν επί της εποχής του Μαικήνα των κοινοτήτων Μάκρης-Λιβισίου, των 
Μ. Ευεργετών της Πατρίδος μας κ. Κ. Χ. Νικολάου Λουϊζίδου και της εριτίμου και καθ’ 
όλα ανταξίου αυτώ συζύγου κ. Καλλιόπης, ίνα χρησιμεύσωμεν ως διαπρύσιοι κήρυκες των 
μεγάλων αυτών ευεργετών και ίνα υπό τα τεμένη των Μουσών, που ύψωσεν η μεγάλη αυ-
τών γενναιοδωρία, διδάξωμεν τους μέλλοντας πολίτας ότι: το όνομα Εκείνων που θέτουν 
το κοινόν συμφέρον υπέρ το ίδιον, ότι το όνομα εκείνων που διαθέτουν τα αποταμιεύματα 
των ατρύτων κόπων των υπέρ της μορφώσεως των της πατρίδος των, ότι το όνομα εκείνων 
που έχουν ως όνειρον της ζωής των πώς θα παράσχουν εαυτούς πρότυπα αληθούς φιλοπα-
τρίας και ενθέου ενθουσιασμού υπέρ παντός καλού και υψηλού και ότι το όνομα Εκείνων 
που έργω και λόγοις επιζητούν να ίδουν την Πατρίδα των εξικνουμένην εις την αρχαίαν 
αυτής εύκλειαν και δόξαν, το όνομα, λέγω, εκείνων που συνεδέθη με αγαθοεργίας και έργα 
φιλομουσίας και φιλοπατρίας μένει αθάνατον. Πριν να εκκενώσωμεν το ποτήριον υπέρ της 
υγείας και μακροημερεύσεως των, ας υψώσωμεν την ψυχήν μας και ας ευχηθώμεν όπως 
ο Πανάγαθος αξιώση τα μεγάλα της Πατρίδος τέκνα ό,τι σπείρουσι εν τω ονόματι του 
πλουσίως καρποφορήση, είθε καταξιώση αυτούς ίνα ίδουν τους πόθους αυτών πραγματο-
ποιουμένους και ίνα μηκύνη τον βίον των επί έτη πολλά και ένδοξα επ’αγαθώ της πατρίδος 
και προς χαράν όλων μας.

Αξιοσέβαστε Μ. της Πατρίδος Ευεργέται και λοιποί διατυμόνες! Κατόπιν τοσούτων 
καλλικελάδων αηδόνων που έψαλαν τα κλέη των μεγάλων της Πατρίδος μας ανδρών, έρ-
χομαι και εγώ να καταθέσω με την πτωχήν μου λύραν τραγούδι πτωχικό, αλλά βγαλμένο 
απ’ τα τρίσβαθα της ψυχής μου. Δεν υπάρχει ωραιότερον και τερπνότερον, κύριοι, κατά 
την διασκέδασιν και το συμπόσιον να φιλοσοφή τις. Η αρίστη δε φιλοσοφία έγκειται εις 
το να απαριθμή τις γεγονότα της ζωής του εξυψωτικά, έργα φιλάνθρωπα και αναμορφω-
τικά, να βλέπη να παρέρχεται η ζωή με ζωντανά έργα που τον ανυψώνουν εις την συνεί-
δησιν των συνανθρώπων του, που τον καθιστούν καμάρι και ίνδαλμα της Πατρίδος των. 
Και σήμερον ημέραν εγκωμιάζοντες την φιλοπατρίαν δια το πλήθος των ευεργετικωτάτων 
πράξεων των κεντρίζομεν την φιλοτιμίαν και την μεγάλην των ψυχήν εις μεγαλυτέρας 
γενναιοδωρίας, προβάλλομεν αυτούς προς μίμησιν και παρέχομεν την εξιδανικευμένην 
ζωήν των τύπου και υπογραμμόν εις την μαθητώσαν νεολαίαν, ίνα παραδώσωμεν την ευ-
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γενή δυάδα εις την αθανασίαν. Τον βίον και τα έργα των μόνον η λαϊκή μούσα δύναται να 
καταστήση θρύλον, από τον οποίον θα εμπνέεται η νέα γενεά εις έργα ωραία και ευγενή 
και ας ευχηθώμεν όλοι μας γρήγορα ν’αναφανή ο ποιητής που θα ψάλη τα αθάνατα έργω 
των. Υψώνω το κύπελλον υπέρ της υγείας και χαράς των Μ. Ευεργετών αναφωνών Ζήτω 
τα στολίδια του τόπου μας.

Εξοχώτατοι Μ. Ευεργέται. Ευγενέστατοι συνδαιτημόνες. Διπλήν εορτήν άγομεν την 
σήμερον ημέραν. Εορτήν του πολιούχου της πόλεως ημών Αγίου και εορτήν του Μ. της 
Πατρίδος ημών Ευεργέτου. Και αι δύο αύται εορταί έχουν σχέσιν στενωτάτην προς την 
γενέτειραν ημών. Διότι ο μεν Άγιος, του οποίου την εορτήν σήμερον εορτάζομεν και γεραί-
ρομεν, τυγχάνει πατριώτης και δι’ ένα επί πλέον λόγον οφείλομεν πάντες ν’ακολουθώμεν 
τον βίον του, όστις υπήρξε τύπος και υπογραμμός εγκρατείας και αρετής και παράδειγμα 
αληθούς Χριστιανικής ζωής. Ο δε Μ. της Πατρίδος Ευεργέτης, ου την επέτειον σήμε-
ρον πανηγυρίζομεν, υπήρξεν αληθής προστάτης των Γραμμάτων και θεράπων της Παιδεί-
ας, καθότι ανήγειρεν ενδιαιτήματα των Μουσών εις τας δύο αδελφάς κοινότητας, υπό τα 
οποία οι νεοσσοί της πατρίδος θέλουσι μορφωθή κοινωνικώς, θρησκευτικώς και εθνικώς, 
άπερ επιποθεί και επιδιώκει η ευγενής αυτού καρδία. Η δε ευγενεστάτη σύζυγός του, η 
το κάλλος και την ψυχήν αρίστη, συντρέχει και επικουρεί τον μεγαλόκαρδον κύριόν της 
εις γενναιοδωρίας αξίας των ευγενών διαθέσεων, που διακρίνουν και τους δύο. Δια τούτο 
ας υψώσωμεν το κύπελλον και ας ευχηθώμεν όπως δρέψουν τους καρπούς των ευγενών 
προθέσεων και έργων των και όπως διαφυλάττη αυτούς ως κόρην οφθαλμού επί έτη πολλά 
και ευτυχή.

Εξοχώτατοι Ευεργέται. Αγαπητοί συνδαιτημόνες. Την επέτειον του ονόματος Σας πα-
νηγυρίζει η πατρίς ως ιδίαν εορτήν. Τιμητικώτερον και ικανοποιητικώτερον τούτου δι’ 
ημάς δεν υπάρχει. Να δονούνται δύο πόλεις και να συνεορτάζουν εις κοινήν εορτήν και 
πανηγύρι. Όλοι μικροί και μεγάλοι να σπεύδουν από πρωΐας εις τον οίκον του Κυρίου και 
να δέωνται υπέρ της υγείας και εν ευτυχία διαβιώσεως των δύο τούτων στυλοβατών των 
κοινοτήτων, των δύο μυροβόλων ανθέων του ανθηρού κήπου μας, που κάθε κίνησις και 
ενέργεια των αναδίδει άρωμα φιλανθρωπίας και γενναιοδωρίας. Και η πόλις όλη να λαμβά-
νη όψιν πανηγυρικήν δι’ όλης της ημέρας. Δεν υπάρχει γλυκύτερον και ωραιότερον πράγ-
μα την χαράν σας να την συμμερίζωνται όλοι και έτι ομορφότερον να την νοιώθη η παι-
δική ψυχή και να την τραγουδή. Η τιμή αυτή είναι προοίμιον της υστεροφημίας, η οποία 
είναι επιστέγασμα όλων των θεαρέστως και κοινωφελών βιωσάντων. Συμπλήρωμα δε της 
παγκοίνου τιμής και ευθυμίας είναι και το συμπόσιον τούτο της σημερινής παννυχίδος, η 
οποία θ’αρχίση με ένα διάτορο: Ζήτω ο Χατζηνικόλαος Λουϊζίδης. Ζήτω η κ. Καλλιόπη. 
Ζήτω το Λιβίσι και η Μάκρη.

Ο αοίδιμος Κοραής, Εξοχώτατε κ. Λουϊζίδη, Ευεγενεστάτη κ. Καλλιόπη και λοιποί μέ-
τοχοι της πανδαισίας ταύτης είπε: πριν ήδη εις το πεδίον του αγώνος κατέλθη ο Άρης, 
πρέπει να προπαρασκευάσωσι την κάθοδον αι Μούσαι» Και ορθώς, διότι δια των γραμ-
μάτων θέλομεν εμποδίσει την παχυλωτάτην αμάθειαν και την οικτροτάτην δεισιδαιμονίαν 
να επεκτείνωσι το απαίσιον κράτος των εις την χώραν ημών, δια των γραμμάτων θέλουσιν 
αφυπνισθή και ενισχυθή άπαντα τα αγαθά σπέρματα, άτινα ο των όλων Δοτήρ επροίκισε 
τη ημετέρα φυλή και θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί και διατεθή η καρδία απάντων των 
Ελλήνων προς παν καλόν και ευγενές, δια της Παιδείας θέλομεν κατανοήσει τίνων εν-
δόξων προγόνων απόγονοι είμεθα, θέλει αφυπνισθή η εθνική συνείδησίς μας και δια της 
καλλιεργείας των γραμμάτων θέλομεν προλειάνη το έδαφος, εις ο θέλει κατέλθη ο Άρης, 
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κράζων προς ημάς το του Ρήγα «Δράξασθε αδέλφια ρομφαίας βέλη, ελευθερίαν ζητεί και 
θέλει η μήτηρ μας».

Εν γένει δε δια των Μουσών θέλομεν επιτύχει της εθνικής ενότητος και θέλομεν ανυ-
ψωθεί εις το σημείον της δόξης και ευκλείας, εις το οποίον ανυψώθησαν οι πρόγονοι ημών, 
οι οποίοι υπήρξαν οι παιδαγωγοί και διδάσκαλοι της υφηλίου. Τοιαύτης ούσης της αξίας 
των γραμμάτων και τοσούτων αγαθών προερχομένων εκ της θεραπείας αυτών μεγάλης 
τιμής δέον να τυγχάνωσι οι προστάται και σκαπανείς αυτών. Δι’ ο πάντες και πάσαι ας εγεί-
ρωμεν το κύπελλον και ας πίωμεν υπέρ της υγείας και ευτυχίας των μεγαλυτέρων θεραπό-
ντων των Πιερίδων, του Εξοχωτάτου κ. Χ. Νικολάου και της αξιοτίμου συζύγου αυτού κ. 
Καλλιόπης, ους ο Θεός διαφυλάξοι επί έτη πάμπολλα προς χαράν ημών και επ’αγαθώ της 
Πατρίδος. 

Πρόποσις εις δείπνον παρατεθέν υπό Χατζηγιάννη Κωνσταντινίδη, δικηγόρου και μεγαλε-
μπόρου Μάκρης.

Σεβαστέ μοι κ. Κωνσταντινίδη. Φίλοι Δαιτυμόνες! Πόση χαρά, όταν την εορτήν πα-
ρακολουθούν με ευθυμίαν όλοι οι οικείοι και συγγενείς και την συνοδεύουν αι ευχαί των 
αρίστων φίλων. Ποίον αρμονικόν σύμπλεγμα όταν συνεορτάζουν και συνδιασκεδάζουν 
όλοι μαζί και την χαράν ακολουθή ο χορός και τον χορόν συνοδεύη το τραγούδι. Όλοι 
συνευθυμούμεν, διότι εορτάζει το καμάρι των Χατζήδων, η δε διασκέδασις φθάνει εις την 
μεγαλυτέραν της έντασιν, διότι βλέπομεν το λιγερό κορμί που στέκει ολόρθο και καμα-
ρωτό, να σκορπίζη το μειδίαμα εις όλους και σαν μεγαλόδενδρο κυπαρρίσσι αλύγιστο με 
το επιβλητικό παράστημα και ύφος να δίδη το ευθυμότερο χρώμα εις την διασκέδασιν και 
τον τόνον εις τον χορόν. Τώρα που έφθασε το κέφι εις το ζενίθ ας αναφωνήσωμεν Ζήτω ο 
Χατζηγιάννης και πιάστε λεβέντες τον χορόν με Χατζηγιάννη αρχηγό!

Πρόποσις εις δείπνον παρατεθέν επί τη ονομαστική εορτή του υιού του Θεοφάνους υπό 
Χριστοδούλου Παπαδουλή, ιατρού και πολιτευτού.

Αγαπητέ μοι Ιατρέ. Φίλοι Δαιτυμόνες! Η ζωή είναι γλυκειά, όταν την περνά κανείς εν 
χαρά και τιμή, γλυκυτέρα όταν έχη σύντροφον, που με τους τρόπους της συμπεριφοράς της 
και την καλήν ανατροφήν των τέκνων της δροσίζει τας ημέρας του βίου του και έτι γλυ-
κυτέρα όταν έχη διαδόχους που θα συνεχίσουν την γόνιμον ζωήν των και την ευεργετικήν 
φιλοπόλιδα δράσιν των. Όσον αφορά το πρώτον σου αξίζει η τιμή και η αγάπη που σε πε-
ριβάλλει επαξίως ο τόπος. Δια το δεύτερον σε καμαρώνω, διότι έχετε ανταξίαν σύντροφον, 
την ευγενεστάτην και αρετοβριθή κ. Χρυσάνθην, που η μόρφωσις, η σύνεσις και η ανωτε-
ρότης της ψυχής της την καθιστούν λουλούδι ταιριαστό δια το ωραιότερον λουλούδι του 
τόπου μας. Δια δε το τρίτο ευχόμεθα ολόψυχα να μοιάσουν όλαι αι παραφυάδες το ωραίο 
και καρποφόρο δενδρί της Πατρίδος μας, ο δε αγαστός Θεοφάνης να αναδειχθή άξιος 
υιός φρονιμωτάτου και ευγενεστάτου πατρός και διάδοχος ζηλευτός επιζήλου επιστήμο-
νος. Εγείρω το ποτήριον υπέρ της υγείας του καλού μας ιατρού, της ευγενεστάτης συζύγου 
του και των χρηστών ελπίδων των τέκνων του αναφωνών να σας ζήση ο Θεοφάνης και να 
ικανοποιήση τα όνειρά σας.
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Πρόποσις εις δείπνον επί τω γάμω του Αντωνίου Νικολάου, Διευθυντού Σχολών Μάκρης 

Σεβαστέ μοι Κε Διευθυντά. Φίλοι Δαιτυμόνες. Σήμερον δύο τρυγόνια έπηξαν την φω-
λεάν τους να διέλθουν τας ημέρας της ζωής των. Σήμερον ο υμέναιος ήνωσε δύο υπάρξεις 
ευτυχώς. Την δε ευτυχίαν την εγγυώνται τα προτερήματα του γαμβρού και αι αρεταί της 
νύμφης. Την δ’ ευτυχίαν εύχονται ολόθερμα πλην των οικείων και συναδέλφων και όλοι 
όσοι εγνώρισαν την ευγένειαν της ψυχής και των τρόπων των και όσοι παρακάθηνται εις 
το γαμήλιον τραπέζι ίνα υψήσων το κύπελλον υπέρ της υγείας, ευτυχίας και μακροημερεύ-
σεως του νεαρού ζεύγους. Εις Σε δε, ιδιαιτέρως, εύχομαι φίλε συνάδελφε, το διάδημα που 
έθεσες εις την κεφαλήν σου να το στολίσης με σαπφείρους και αδάμαντας, τους οποίους 
θα σας παράσχη η οικογενειακή σας ζωή, όπου την πρώτην θέσιν και την λαμπροτέραν θα 
κατέχη ο πολυτιμότερος αδάμας, η σύνεσις και η αρετή της λατρευτής σου Χρυσάνθης. 
Εύχομαι ο κήπος της ζωής σας, εις τον οποίον σήμερον εισέρχεσθε ως ταιριαστό ζευγάρι 
να σκορπίζη τας ημέρας της ζωής σας τα άνθη της ευημερίας και χαράς. Καλορύζικοι! 
Πίνω στην υγειά Σας! 

Επιτύμβιο εις Γεώργιον Εμμ. Τσακκίρην ή Ζακχαίον.

Ούτος εγεννήθη εν Λιβισίω Λυκίας Μικρασίας το 1864 και είναι ο πρώτος που ετελεί-
ωσε το Διδασκαλείον Αθηνών το 1887 επί Χαρισίου Παπαμάρκου. Διετέλεσε διδάσκαλος 
της Κοινότητος από του 1887-1901 με διακοπήν δύο ετών 1892-1893, καθ’ α υπηρέτησεν 
εις Ξηροχώρι Ευβοίας. Ως διδάσκαλος διεκρίθη δια το φιλόπονον, ευμέθοδον και τον έν-
θεον ζήλον του. Ως άνθρωπος αλτρουιστής και φιλόπατρις με οξύνοιαν, ετοιμότητα, ευ-
στροφίαν πνεύματος, χαριτολογίαν και ανεκδοτολογίαν σπανίαν. Το 1900; εχειροτονήθη 
ιερεύς, διατελέσας μέχρι του 1909 ιεροκήρυξ ευφραδέστατος και πρόεδρος της εφορείας 
των Σχολείων. Το δε 1911 απέθανε βυθίσας με τον πρόωρον και απροσδόκητον θάνατόν 
του εις βαθύ πένθος ου μόνον την οικογένειάν του, αφήσας πέντε τέκνα άρρενα και σύζυ-
γον νέαν, αλλά και την κοινότητα, η οποία ησθάνθη την απώλειάν του. Εις τούτον συνέτα-
ξεν ο κατά τα έτη 1896-1897-1898 διατελέσας μαθητής του Σάββας Πασχαλίδης το εξής 
επιτύμβιον: Ανήρ ος υπό των Μουσών εκ βρέφους ανετράφη, λευίτης απεβίωσε και ενθάδε 
νυν ετάφη, διδάσκων και παρηγορών διήλθε τα του βίου και ενθάδε υπνώττει εν σιγή τον 
ύπνον του Κυρίου.

[Χίος 1932]

Προσφώνησις εις τα Αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ψυχάρη την 18 Σεπτεμβρίου 1932

Αθάνατε Ψυχάρη! Οι διδάσκαλοι Χίου, θαυμασταί του μεγάλου έργου και των ατρύτων προ-
σπαθειών και αγώνων Σου, των οποίων επιστέγασμα ήτο η επικράτησις της Δημοτικής γλώσσης 
και η εισαγωγή της εις το λαϊκόν Σχολείον, καταθέτουν δι’εμού τον δάφνινο τούτο στέφανον, 
συμβολίζοντα την νίκην που επέστεψε τους δια το γλωσσικόν ζήτημα αγώνας Σου, και την ωραί-
αν Ιδέαν που ενεπνεύσθη και συνέλαβεν η μεγάλη διάνοια Σου επ’ αγαθώ του Έθνους. Μνήμονες 
της μεγάλης παρακαταθήκης και πιστοί θεματοφύλακες της σεμνής εντολής Σου θα συνεχίσωμεν 
την ευγενή προσπάθειά Σου έως ότου η Δημοτική γλώσσα, η μουσικωτέρα και αρμονικωτέρα 
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έκφανσις της εξελίξεως της αθανάτου γλώσσης μας, καταστή επίσημος και όργανον εις όλας τας 
εκδηλώσεις της ζωής του Έθνους. Φαντάζομαι πόσον θα ταραχθή ο ύπνος Σου, διότι ομιλώ εις 
την καθαρεύουσαν. Δεν τολμώ να προσφωνήσω εις την Δημοτικήν μήπως παραφωνήσω, διότι το 
γλωσσικόν μου αίσθημα διεστράφη κατά τα χρόνια της μαθητικής μου ζωής. Η ψυχή μου όμως 
είναι αφοσιωμένη εις την Δημοτικήν, διότι πιστεύω ότι θα φέρη πολύ σύντομα το πνευματικό 
ξύπνημα του Ελληνικού λαού ίνα καταστή πάλιν πρωτοπόρος εις την μεγάλην λεωφόρον του 
πολιτισμού και της προόδου. Η δε ψυχή θα ροφά ηδονικά μαζί με τον φλοίσβον του κύματός που 
θωπεύει το σκήνωμά Σου και τον όρκον που δίδομεν εις τον ιερόν δι’ ημάς οίκον σου: Ότι δεν θ’ 
αποστώμεν της εντολής Σου αλλά μετά πίστεως και αφοσιώσεως θα εργασθώμεν όπως η αστεί-
ρευτος Δημοτική γλώσσα αρδεύη και γαλουχή τας ψυχάς των Ελληνοπαίδων εις όλα τα στάδια 
της μαθήσεώς των, παραγάγη δε και πάλι προϊόντα πνευματικά πρότυπα και αθάνατα.

[Χίος 1933]

Προσφώνησις Εις Ελευθέριον Βενιζέλον, Μεγαλουργόν Κυβερνήτην επί τη αφίξει εις Νή-
σον μας τη 28η Φεβρουαρίου 1933

Οι Διδάσκαλοι Χίου πλήρεις χαράς και ενθουσιασμού επί τη πανευφροσύνη αφίξει σας εις 
το μυροβόλο Νησί μας σπεύδουν χαράς και δι’ εμού να υποβάλουν τα σέβη των προς τον Με-
γαλουργόν Κυβερνήτην και να διατρανώσουν την αφοσίωσιν και ευγνωμοσύνην των προς τον 
ελευθερωτή της Πατρίδος μας και μέγαν φίλον του Λαϊκού Σχολείου, του οποίου η υποστήριξις 
εγγυάται την ηθικήν εξυγίανσιν και πνευματικήν εξύψωσιν του ελληνικού λαού!

Σας διαβεβαιούμεν, κ. Πρόεδρε, ότι δεν θα παύσωμεν να καλλιεργώμεν και εμποτίζωμεν την 
νέαν γενεάν με τα ευγενή εκείνα Ιδανικά, τα οποία πρώτος Υμείς, ως Μέγας εν παντί και πάντοτε 
Απόστολος της Ειρήνης διεκηρύξατε, δια να καταστή και πάλιν η αθάνατος Ελλάδα μας φωτοβό-
λος εστία και Πρωτοπόρος του Πολιτισμού εις την Ανατολήν. Θέλομεν δε να πιστεύωμεν, ότι θα 
εξακολουθήτε να περιβάλλετε με την αυτήν στοργήν και ενδιαφέρον την Λαϊκήν εκπαίδευσιν και 
τους εργάτας της. Καλώς μας ήλθετε κ. Πρόεδρε.

Προς τον εξοχότατον κον Ιωάννην Μεταξάν, πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως, Αθήνας,

Ενώ η Εθνική Ομάς εκινδύνευε να σαρωθή υπό των εκ Βορρά κυμάτων και του σίφωνος του 
εθνικού διχασμού, τύχη αγαθή δια δεξιάς Υμών οιακοστροφίας απεσοβήθη ο καταποντισμός και 
ο όλεθρος. Ήδη δε το κρατικόν σκάφος προσλαβόν τη πατριωτική Υμών υποδείξει εκλεκτόν πλή-
ρωμα καθοδηγείται με πλοηγόν άριστον εις τον λιμένα της σωτηρίας και ανορθώσεως. Με πίστιν 
τοιαύτην παρακολουθεί η εθνική ψυχή τον πλουν, που άγει εις την σωτηρίαν. Και εγώ, εις των 
θαυμαστών Σας, πιστεύω ότι ο εξόχως θετικός επιτελικός νους Υμών θα επιτύχη δια χρηστής δι-
ακυβερνήσεως την γαλήνην, τάξιν και νοικοκυρωσύνη, θα επιφέρη την εν τω χώρα ευνομίαν και 
ισοπολιτείαν, όπου θα τιμάται ο ευόρκως και ευσυνειδήτως εργαζόμενος και ουχί ο επιτήδειος και 
φατριαστής. Θα παταχθή και εκλείψη το κηφηναριό των κομμάτων, που κατήντησαν τον κρατι-
κόν προϋπολογισμόν πρυτανείον των ημετέρων, εξήγειραν δε την βουλιμίαν προς παρασιτισμόν 
παντός καταφερτζή. Πιστεύω ακόμη ότι χειραγωγία Υμών η παραστρατήσασα νεολαία θα εύρη 
τον δρόμον της, η δε ζωτικότης της θα παροχετεύηται του λοιπού εις έργα αξιόζηλα, δημιουρ-
γικά. Όταν δε και πάλιν οι κρουνοί της εθνικής κολυμβήθρας, εκκλησία, σχολείον, εμποτίζουν 
την ψυχήν της φοιτητικής και μαθητικής νεολαίας με τα νάματα της αληθούς παιδείας, και με 
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παραδείγματα των πνευματικών οδηγών της αξιοζήλου και ανωτέρου πατριωτικής πνοής, όταν 
ενθουσιώδεις και φλογεραί ψυχαί, ως οι ταγοί της προηγουμένης γενεάς, προκαλώσιν έργω τε 
και λόγω ρίγη ενθουσιασμού της νεότητος, όταν την νεολαία κατευθύνωσιν από τους τόπους της 
αργοσχολίας εις τα γυμναστήρια, εις πατριωτικάς εορτάς και συγκεντρώσεις, όπου θα εισπνέη το 
άρωμα του αγνοτέρου πατριωτισμού, εις εκδρομάς και ταξείδια μορφωτικά και ψυχαγωγικά, τότε 
η αύριον θ’ανατείλη με περισσοτέρας χρηστάς ελπίδας, τότε η Νέα γενεά θα καταστή εφάμιλλος 
των Ιερολοχιτών του 1912 και 1913, τότε θα γαληνεύσουν τα πάθη και θα εκλείψη ο κίνδυνος 
του κομμουνισμού και τότε η αιωνόβιος Ελλάς θα βαδίση τον δρόμον της προόδου ως Ιέρεια του 
Πολιτισμού εις την Βαλκανικήν επαινούσα και γεραίρουσα Υμάς και τους εκλεκτούς συνεργάτας 
Σας ως Εθνοσωτήρας.

Επί τούτοις διατελώ μετά του προσήκοντος Υμίν σεβασμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ [ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΒΒΑ 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ (ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΔ. ΣΑΡΑΦΗ)]

[Λιβίσι, 1904]

Σύλλογος Ανατολή, Ε 182, Εν Λιβησίω τη 3η Σεπτεμβρίου 1904
Σεβαστέ μοι κ. Πρόεδρε, Εις Αθήνας,
Έμαθον παρά του κ. Γε. Τσακκίρη, ότι η ημετέρα επιστολή, δεν περιήλθεν εις χείρας υμών. 

Ως εκ τούτου δε και δευτέραν φοράν λαμβάνω τον κάλαμον, όπως εκφράσω τω Σεβαστώ μοι 
Συλλόγω τας απείρους ευχαριστίας μου δια το ενδιαφέρον της αποκαταστάσεως μου εν Τραπε-
ζούντι. Αλλ’ εγώ όμως προ της λήψεως της επιστολής Υμών διωρίσθην εις Μάκρην, εν η έμπλεως 
ζήλου και αγάπης μέλλω να εκπληρώσω τα εντάλματα και τους ιερούς σκοπούς του Συλλόγου. 
Διαβεβαιώ δε τον Σύλλογον, ότι θέλω φανή αντάξιος των ελπίδων, τας οποίας τρέφει προς τους 
αποφοίτους του Διδασκαλείου. 

Υποσημειούμαι ευσεβάστως
Ο Υμέτερος θεράπων
Σ. Πασχαλίδης

[Αλαΐα, 1905]

Σύλλογος Ανατολή, Ε 216, Εν Αλαΐα τη 7 Αυγούστου 1905
Τοις Αξιοτίμοις Κυρίους Προέδρω τε και λοιποίς μέλεσι του Συλλόγου των Μικρασιατών 

(Ανατολή), Εν Αθήναις
Προ δύο περίπου μηνών εγράψαμεν υμίν ότι η πόλις ημών έχει απαραίτητον ανάγκην ενός έτι 

δημοδιδασκάλου προς εκπαίδευσιν τοιούτου και ελάβαμεν απάντησιν ταύτης ότι την αίτησίν μας 
ηθέλετε δώση εις το Σεβαστόν Διοικητικόν Συμβούλιον, και κατ’ έγκρισιν τούτου συμφώνως θα 
μας απαντήσητε, και μέχρι τούδε ουδεμίαν άλλην απάντησιν έλαβομεν περί του πρακτέου.

Όθεν παρακαλούμεν υμάς με το αρμόζον σέβας, ίνα μας αναγγείλητε περί τούτου, και πράξω-
μεν συμφώνως των υμίν γραφομένων. Ευέλπιδες δε όντες ότι θα τύχωμεν ευνοϊκής και ταχείας 
απαντήσεως καθ’ ότι ο φροντίζων Σύλλογος των Μικρασιατών εγένετο αποκλειστικώς δια την 
πρόοδον και ανάπτυξιν της έτι ληθάργου διαρκούσης απαιδευσίας της Ανατολής. 

Ο αρχιερατικός επίτροπος Χ.Δ. Χ. Λημνίδης
Οι Έφοροι Αρφαράς, Γ. Παπαθανασίου, Χ. Σάββας Πασχαλίδης
Π.Γ. Οικονομίδης
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[Αττάλεια, 1910]

Άδεια διδασκαλίας
Ιερά Μητρόπολις Πισιδίας, 1910
Παρέχεται τω κ. Σάββα Πασχαλίδη, διδασκάλω πτυχιούχω, παρουσιάσαντι τη Ιερά Μητρο-

πόλει τα των σπουδών αυτού έγγραφα, η άδεια ίνα διδάξη κατά το Σχολικόν έτος 1910-1911 εν 
τω Αρρεναγωγείω Λειβησίου, συμμορφουμένω μέντοι τοις κειμένοις Νόμοις και απέχοντι από 
πάσης διδασκαλίας αντικειμένης τη καθόλου Ηθική του Ορθοδόξου Χριστιανισμού και τοις Πο-
λιτικοίς Καθεστώσι. Διο και επαφίεται αυτώ το παρόν ενδεικτικόν.

Εν Λειβησίω τη 31 Οκτωβρίου 1910
Υπογραφή Μητροπολίτη Πισσιδίας

[Μάκρη 1914]

Προικοσύμφωνο, αρθ. 89, 31 Μαΐου 1914 (Βλ. εικόνα σ. 383)

Εν Λιβισίω της επαρχίας Πισσιδίας σήμερον την τριακοστήν πρώτην Μαΐου χιλιοστού εννεα-
κοσιοστού δεκάτου τετάρτου έτους ημέραν Σάββατον ενώπιον εμού του συμβολαιογραφούντος 
γραμματέως της Δημογεροντίας Λιβισίου Χριστουδούλου Θ. Παππά Δουλή, Ιατρού, επί παρου-
σία και των κάτωθι προσυπογεγραμμένων μαρτύρων Ιωάννου Χ. Πανηγύρη, κρεοπώλου, Βα-
σιλείου Παπασταματίου, καφετζού, ενηλίκων, κατοίκων Λιβισίου, γνωστών μοι, ασχέτων προς 
εμέ και προς αλλήλους πάσης συγγενείας και μη υπαγομένους εις ουδεμίαν του νόμου εξαίρεσιν 
ενεφανίσθησαν οι προς εμέ και τους ανωτέρω μάρτυρας γνωστοί και άσχετοι συγγενείς, το μεν 
ο Σάββας Πασχάλη Πασχαλίδης, Διδάσκαλος, το δε η Πηνελόπη Θρασυβούλου Πουρνάρη, τέως 
διδάσκαλος, αμφότεροι κάτοικοι Λιβισίου, Χριστιανοί ορθόδοξοι και εδήλωσαν μοι τα εξής.

Η Πηνελόπη Θ. Πουρνάρη, ούσα εις ώραν γάμου και θέλουσα να συνάψη εαυτήν εις νομίμου 
γάμου κοινωνίαν μετά του Σάββα Π. Πασχαλίδου έδωσεν εις τον μελλογαμβρόν της τούτον λόγω 
προικός αυτής τα εξής:

1) τοις μετρητοίς εκατόν εικοσόφραγκα

2) εις κοσμήματα δύο ζεύγη βραχιολίων ευρωπαϊκών χρυσών, εν έτερον σμάλτινος με μαργα-
ριτάρι, δύο ζεύγη ενωτίων χρυσών με αδάμαντας, τρεις δακτυλίοις χρυσούς εξ’ ων οι δύο 
με αδάμαντας, δύο ωρολόγια, ων το ένα χρυσούν, δύο αλύσσους χρυσάς, εν σμάλτινο κό-
σμημα του λαιμού με αδάμαντας και μίαν ετέραν άλυσον χρυσήν, μίαν καρφίτσαν χρυσήν 
με μαργαρίτας, ένα αργυρούν σταυρόν με αδάμαντας, μία καρφίτσαν λαιμοδέτου χρυσήν, 
εν ζεύγος κομβίων χρυσών μανικιού και τρία του στήθους όμοια και εν ζεύγος πιτζετοθήκας 
επίχρυσες

3) ες στρώμματα φορέματα και σκεύη, εξ κοχλιάρια και έξ πιρουνάκια του γλυκού αργυρά, εν 
κύπελλον αργυρούν, εν δίσκον αργυρόν, δύο πιατάκια του γλυκού αργυρά, δύο εφαπλώματα 
εξ’ ων το ένα μεταξωτόν, δύο μαξιλάρια μεγάλα, εν μικρόν και οκτώ μέτραι, δύο κηλίμια, 
τέσσαρας τάπητας, δύο κλίνας, πέντε κραβατογύρους, δύο κουνουπιέρας, μίαν πατανίαν, 
μίαν κουβέρταν, και εν πλεκτό, δύο κιβώτια, εν ερμάριον και έν κομμόν, τέσσαρα φορέματα 
μεταξωτά, δύο μάλλινας τέσσαρας ρόμπας, τέσσαρας μιτανέδες μεταξωτούς, δύο μποξάδες, 
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ένα μπαλτό, ένα πίλον, δεκαοκτώ υποκάμισα και εν μουστοχίνιον, δεκαοκτώ περισκελί-
δας, οκτώ μπουστάκια, οκτώ νυκτικά, δέκα μεσοφόρια, επτά καζάκας, τριανταδυό ζεύγη 
περικνημήδων, και δύο υποδημάτων, εικοσιτέσσαρα μανδηλάκια μεταξωτά, εικοσιτέσσαρα 
λινά, τέσσαρα τιλπίντια, τρία μεγάλα τραπεζομάνδηλα και τρία μικρά, τριάντα πιτζέττας, 
οκτώ δισκοσκεπάσματα, δεκαεπτά προσόψια χνουδωτά, δύο μεγάλας πιτζέτας, τέσσαρας 
πουδγιές, εξ σινδόνας κλίνης, προσκέφαλα μικρά και μεγάλα τριάκοντα επτά, εξ’ ων επτά 
μεταξωτά, επτά ποξάδες μεταξωτούς και δύο μεγάλους, εξ’ πισκίρια παλαιά μεταξωτά, εν 
ζεύγος κορτινάκια, μίαν ομβρέλλαν, εν σκέπασμα εστίας, δύο πινακωτής, δύο κανναπελίκια, 
ένα δίσκον, δύο κηροπήγια, δύο κουτία εργοχείρου, εν ζεύγος λαμπών, τρία χαραννιάς, εν 
σινί, εν τεπσί καταϊφιού, μίαν λεκάνην, εν πύραινον, εν τιγάνι, μίαν μηχανήν κρέατος και 
μίαν μαγειρικής, εν ιγδίον, εν στάσι του λουτρού, δύο καθρέπτας, εικοσιτέσσαρα κοχλιάρια, 
δώδεκα πιρούνια, δώδεκα ποτήρια, δύο οπωροθήκας, δύο πιατάκια μικρά, τρεις κορνίζας 
των παραθύρων.

4) Εις εργόχειρα. Εν σταυρόν, δύο εικονοθήκας, μίαν εφημεροδοθήκην, μίαν γραμματοθήκην, 
μίαν καρτοθήκην, μίαν βελονοθήκην, δύο κρεβατοδέσμας, δύο λαμποθείας, δύο αντίκας 
παλαιάς, εξ ζεύγη παντοφλών και δύο κάντρα.

Ο Σάββας Π. Πασχαλίδης δέχεται την συμφωνίαν ταύτην και ομολογεί την παραλαβήν των 
άνω εκατόν εικοσοφράγκων, των κοσμημάτων, και λοιπών προικώων, άτινα θα είνε μεν εις την 
κατοχήν του, αλλ’ εις την κυριότητα της μελλονύμφου του. Επί τούτοις εγένετο το παρόν προι-
κοσύμφωνο, όπερ αναγνωσθέν εις επήκοον πάντων εγένετο αποδεκτόν υπό των συμβαλλομένων 
και υπεγράφη υπ’ αυτών ιδιοχείρως, των μαρτύρων και εμού του συμβολαιογραφούντος γραμμα-
τέως της Δημογεροντίας Χριστοδούλου Θ. Παπαδουλή.

Οι Μάρτυρες
Ιωάννης Χ. Πανηγύρης       Οι συμβαλλόμενοι 
         Σάββας Π. Πασχαλίδης
Ο Συμβολαιογραφών γραμματεύς        Πηνελόπη Θ. Πουρνάρη
Χριστόδουλος Θ. Παπαδουλής

[Μάκρη, 1914]

Εν Μάκρη τη 14 Σεπτεμβρίου 1914 (Βλ. εικόνα σ. 384)
Αγαπητέ μοι υιέ Σάββα,
Δεν σοι έγραψα μέχρι σήμερον ένεκεν απουσίας, και αποτυχίας καταλλήλου προσώπου δια 

την εγχείρισιν επιστολής. Τώρα δε δράττομαι της ευκαιρίας να σοι γνωρίσω ότι, ουδέν τιμαλφέ-
στερον και πολυτιμώτερον της ζωής υπάρχει. Ο άνθρωπος εν τω βίω του δέον να έχη υπ’όψει του 
παντός είδους δυστυχίας και δεινά, εις α μετά πάσης πιθανότητος υποπίπτει. Αλλά εις τοιαύτας 
περιστάσεις ο άνθρωπος πρέπει να έχη υπομονήν και ελπίδα τω Θεώ. Δεν πρέπει να απελπιζώμε-
θα. Εδώ ημείς εστρατολογήθημεν μέχρι της 45 ηλικίας, καθώς και εγώ αφ’ου αμέσως κατ’αρχάς 
εκλήθημεν […] Το στρατολογικόν επιτελείον κατ’αρχάς έδειξε μεγάλην αυστηρότητα, δημοσιεύ-
σαν αν αρνήσεις τον θάνατον, και την ταχείαν αποστολήν των στρατευσίμων εις αόριστα μέρη. 
Τούτο επέφερε τον φόβον εις όλους μας, και οι δυνάμενοι, εκόντες άκοντες επλήρωσαν αντισή-
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κωμα 44 Οθ. λίρας μεταξύ των οποίων ευρίσκομαι και εγώ. …..δε μερικοί της μεγάλης ηλικίας, 
αφ’ού προ εβδομάδος πληροφορηθέντες ότι αι μεγάλαι ηλικίαι απελάθησαν, εστάθη αδύνατον 
εδώ να τους απολύσουν, αρνούμενοι την ενταύθα απόλυσίν των λέγοντες ότι θα σταλείτε εις ωρι-
σμένα μέρη και εκείθεν πρέπει να απαλλαγήτε. Σήμερον προεκλήθη τηλεγραφική διαταγή εις το 
στρατιωτικόν γραφείον, δι’ης απαλλάττονται της στρατολογίας και αφίονται ελεύθεροι επειδή δε 
προ της πληρωμής των αντισηκωμάτων γενικώς ανεφέρθημεν εις τε το Υπουργείον των Στρατι-
ωτικών και τον Βασιλέαν φέροντες ένστασιν ότι οι Χριστιανοί άνω των 30 να στρατολογηθώσιν 
είνε άδικον, …. μετά δεκαήμερον σχεδόν, διετάχθημεν να ζητήσωμεν πληροφορίας από τον Κο-
μαντάν του 4ου σώματος και τώρα σκεπτόμεθα πάλιν να αναφερθώμεν, διότι, καίτοι δεν υπάρχει 
ελπίς, τουλάχιστον απαλλάττοντε οι πληρώσαντες πετέλι και από την μέλλουσαν ενδεχομένην 
κλήσιν. Περί του καπνού μας θα μάθητε από τον Στέλιον, εις τον οποίον προσφέρεις τους ασπα-
σμούς μου και τους χαιρετισμούς μου και εις άπασαν την οικογένειάν του. Η αδελφή σου εμποδί-
σθη, διότι ως βλέπομεν, τα τρόφιμα κατά το παρόν αυτόθι είνε πολύ ακριβά και δεν το ενέκρινα.

Η μήτηρ σου μετά της αδελφής σου υγιαίνουσαι, σε ασπάζονται σε και τον Αντώνην, τον 
οποίον κι εγώ φιλώ μεν, αλλά το δρομολόγιον του είνε ολέθριον.

Επί του καπνού μέχρι σήμερον εξήκοντα δύο 20φραγκα έξοδα, από τα άλλα χρήματα, α πα-
ραδώκαμεν εις την μητέρα σου εδόθησαν εις το πετέλι μου 12, εις την θείαν την Χρυσή 5, εις 
την θείαν την Δέσποιναν 2. Δια του Σωτήρη εστάλη εις Σε 1.Παρεδόθησαν εις Πηνελόπην 55/76. 
Λεπτομέρειας θα έχητε από την θείαν σου. Τον Άγγελον φιλώ και άπαντας τους πατριώτας χαι-
ρετίζω. Ο πατήρ ΠΣΠ.

[Σάμος, 1915]

Εν Λιμένι Σάμου 13 Φεβρουαρίου 1915, 
Αγαπητέ Αυγερινέ,
Εβράδυνον να Σας γράψω καθότι η άψυχος γραφή αποστέργει αισθανομένη τρόπον τινά τας 

συγκινήσεις που δοκιμάζει το έθνος και συνειδυία το μέγεθος της κρισίμου εποχής, καθ’ην κρί-
νεται η τύχη του ελληνικού. Διότι, ενώ εφαίνετο ότι ήρχισε να υποφώσκη η ημέρα, καθ’ην θα 
εγράφαμεν εύφραινα αγγελτήρια της αναστάσεως του Γένους, επέπρωτο να απομακρυνθή το 
ροδίζον της ανατολής Της, να σβύσσουν αι χρησταί ελπίδες και να πέση μαύρος πέπλος εις τας 
τύχας του Έθνους. Ζοφερά αχλύς εκάλυψε τας τύχας του Ελληνικού και η ημέρα της πραγμα-
τώσεως των πόθων του απεμακρύνθη, τίς οίδε πόσον, και ερρίφθη εις το Χάος, ίσως δια παντός, 
ίσως δια να επιλάμψη λαμπροτέρα. Και δια να έλθω εις τα πράγματα: πώς σοι εφάνη, αγαπητέ, 
η απομάκρυνσις του μεγαλεπηβόλου πολιτικού του Μ. Βενιζέλου! Δεν σοι φαίνεται ότι ερρίφθη 
εις το παλάτι κατά γης εκ πείσματος το νέκταρ εκείνο της παλιγγενεσίας, το οποίον εζωογόνει 
τας χρυσάς ελπίδας της Αναγεννήσεως και εδροσοβόλει και έτρεφε το δένδρον της ελευθερίας, 
του οποίου οι κλάδοι θα εσκίαζον ου μόνον την πόλιν των ονείρων μας με την νύμφην της Ιωνίας 
αλλά και τα κατσάβραχα με τον στούμπον του Λιβισιού; Παρήλθεν άρα γε ημέρα των πόθων και 
ελπίδων μας ανεπιστρεπτεί ή θα προβάλη πάλιν αιγλήεσσα ανά τον Πανελλήνιον ορίζοντα; Ας 
μη προοιωνιζόμεθα κακά. Η μοίρα δεν ικανοποιεί τους μοιρολογούντας. Ας μη σπεύδωμεν προ 
των γεγονότων, ας μη απελπιζώμεθα, διότι τους μη έχοντας ελπίδας το φάσμα των κακών ημερών 
απειλεί. Ευξώμεθα όπως η πεισμονή του Βασιληά μας, καθ’ ο Μαρμαρωμένος, αποβή προς κα-
λόν του δοκιμαζομένου Γένους και ίδωμεν. Αυτόν να μαρμαίρη εις τας επάλξεις των ανακτόρων 
των Παλαιολόγων και υπό τους τρούλους της Αγια-Σοφιάς. Ας ευχηθώμεν οι οίακες και πάλιν 
της ελληνικής ολκάδος ανατεθώσιν εις τας χείρας του ικανού πηδαλιούχου, του Μ. Βενιζέλου. 
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Ας ευχηθώμεν αγαστήν συνεργασίαν Βασιληά και Βενιζέλου, μόνην ικανήν να μας οδηγήση εις 
τα μεγάλα πεπρωμένα της Φυλής. Κλείων την παρούσαν μου με τοιαύτας ευχάς όπως την ανθρω-
ποδίνην διαδεχθή παγκόσμιος γαλήνη και τον πανελλήνιον σάλον η ένωσις των Πανελλήνων.

Σας ασπάζομαι Σάββας Πασχαλίδης

[Σάμος, 1915]

Εν Λιμένι Βαθέος Σάμου, 10 Ιουλίου 1915
Αγαπητέ Αυγερινέ,
Φαίνεται ότι μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου παίζεται συμπαιγνίαν μέχρις ου η Νίκη 

βαρύνη την πλάστιγκα προς εκάτερον των διαμαχομένων. Τότε και η πάνοπλος Ελλάς θα εριφθή 
εις τον αγώνα, δια να λάβη και αυτή τη μερίδα της. Άλλοι πάλιν υποστηρίζουν ότι η διαμάχη 
είναι πραγματική και αν εξακολουθήση θα έχομεν την τύχην του Πελοποννησιακού και θα δοκι-
μάσωμεν τα δεινά του εμφυλίου σπαραγμού. Δεν φαντάζομαι όμως η λογική να μας απέλιπε και 
ο Θεός να μας απεμώρανε. Τοιαύται ευκαιρίαι δεν παρουσιάζονται συχνά. Αλοίμονο, αν δεν εκ-
μεταλλευθή το Έθνος την ευκαιρίαν και ταχθή με την Αντάντ, τώρα που οι προαιώνιοι εχθροί μας 
Τούρκοι και Βούλγαροι συνεμάχησαν και συμπολεμούν κατ’ αυτάς με τους Γερμανούς και τώρα 
που έχομεν δεξιόν Κυβερνήτην και πολιτικόν, εις ον το Έθνος ανανέωσε την εμπιστοσύνην και 
λατρευτόν Βασιλιά. Φίλε μου, εξακολουθώ να ελπίζω. Θαρσείν χρη, καθότι κατά τους δυσχειμέ-
ρους τούτοις χρόνους, καθ’ ους ο ορυμαγδός του Άρεως συγκυκά τον πλανήτην μας...ο φιλέλλην 
Θεός να εμπιστευθή τους οίακας του περιουσίου λαού του εις Εκείνον, όστις εζωντάνευσε τους 
παλαιούς θρύλους και ο Οποίος με το αετώδες και αστραπτερό βλέμμα Του εχάρισε την εις τους 
ευρυθέντως ορίζοντας του Ελληνικού στερεώματος. Αυτός είναι το ίνδαλμα και η ελπίς της Φυ-
λής και όστις προώρισται ν’ αποσφραγίση την πλάκα του μυστηρίου, εξ’ ης θ’ ανακύψη ζωντανόν 
ως πραγματικόν το όνειρον του Ελληνισμού. 

Σε ασπάζομαι, Σάββας Πασχαλίδης. 

[Σάμος, 1918]

Λιμήν Βαθέος, 15 Απριλίου 1918
Προς το Σεβαστόν Προεδρείον του Σωματείου των Αλυτρώτων
Σεβαστέ μοι Κ. Πρόεδρε, Αθήνας
Εις την φωτεινήν και εμπνευσμένη διάνοιαν Υμών, ο οποίος επί εικοσαετίαν και πλέον διευ-

θύνει πολλά υπέρ Μικρασίας επιτελέσαντα Σύλλογον Μικρασιατών, έλαχε και πάλι ο τετιμημέ-
νος κλήρος να ιθύνη Σωματείον, το οποίον κέκληται εις την κρισιμωτέραν αυτήν περίοδον του 
ιστορικού μας βίου να συμβάληται εις την επιτυχίαν του βαρέος έργου του Μεγαλουργού Κυ-
βερνήτου μας: την αποσφράγησιν της Διαθήκης τόσων αιώνων και ηρώων και την πραγμάτωσιν 
ονείρων, εις α εύρισκον παρηγορίαν και εντρύφησιν η σκλαβωμένη Πατρίς [...]

Επειδή δε η εργασία αύτη, ως και Υμείς διεκηρύξατε εν τω Δημοσιογραφικώ σας Οργάνω, 
τω «Αλυτρώτω», απαιτεί την κοινήν συνεργασίαν και συμβολήν απάντων των δυναμένων να 
συντρέξωσιν Υμάς, όπως καταστήσετε σεβαστά τα δίκαια του Αλυτρώτου Ελληνισμού παρά τη 
κοινή των Ευρωπαίων και Αμερικανών γνώμη, τολμώ ν’αποστείλω Υμίν σύντομον πραγματεί-
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αν περί της Λυκίας, εν η καταδείκνυνται ότι η Λυκία υπήρξεν από των Χρόνων του Τρωϊκού 
πολέμου και φέρει δια των αιώνων ελληνικήν την σφραγίδα και εν τη οποία εξιστορούνται τα 
δεινοπαθήματα των Λυκίων και αι θηριωδίαι της Τουρκικής υαίνης. Επί τούτοις διατελώ μετά του 
προσήκοντος Υμίν σεβασμού 

Σ. Πασχαλίδης, Διευθυντής Αστικής Σχολής Σάμου

[Αθήνα, 1918]

Απάντησις της Κοινής των Αλυτρώτων Επιτροπεία
Εν Αθήναις τη 7 Μαΐου 1918, Κοινή των Αλυτρώτων Επιτροπεία,
αρ.πρωτ. 346 
Προς τον κο Σάββαν Πασχαλίδην, Διευθυντή Αστικής Σχολής Λιμ. Βαθέος Σάμου
Αξιότιμε Κύριε,
Μετά μεγίστου ενδιαφέροντος έλαβεν η καθ’ημάς Επιτροπεία την Υμετέραν επιστολήν και την 

περί της Λυκίας πραγματείαν Υμών, προάγεται δε να εκφράση υμών μετά των ειλικρινών συγχα-
ρητηρίων και τας θερμοτάτας αυτής ευχαριστίας δια την πολύτιμον προς το έργο αυτής συμβολήν 
Υμών επιβραβεύσασα ταύτην δια 200 χρυσών δραχμών, ας θέλετε εισπράξει παρά της Αθηναϊκής 
τραπέζης. Η Κοινή των Αλυτρώτων Ελλήνων Επιτροπεία αναλαβούσα τον δυσχερέστατον αλλ’ 
ιερόν αγώνα της αναγνωρίσεως των απαραγράπτων εθνικών δικαίων του Ελληνισμού, εστήριξε 
την επιτυχίαν του έργου της τόσον εις την πεποίθησιν του θριάμβου του δικαίου όσον και εις την 
ομόθυμον σύγκλισιν των προσπαθειών και τας εντατικάς ενεργείας και θυσίας ενός εκάστου και 
απάντων των Ελλήνων εν τω υπέρ όλων αγώνι. Ευχαριστούντες Υμάς και αύθις, ευελπιστούμεν 
ότι δεν θέλετε παύσει παρέχοντες υπέρ του κοινού σκοπού την υμετέραν πολύτιμον συνεργασίαν 
και διατελούμεν μεθ’ υπολήψεως. Ο πρόεδρος Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, καθηγητής πανεπιστη-
μίου. Ο γραμματεύς κ.α.α. Δ. Μαρσέλλος

[Σμύρνη, 1919]

Σμύρνη, 4 Ιανουαρίου 1919
Σταματιάδης προς Πασχαλίδης
Αγαπητέ μοι εξάδελφε,
Έλαβον την επιστολήν σου. Ευχαριστώ σοι δι’ όσα ενθαρρυντικά μοι γράφεις δια τον εθνικόν 

της εφημερίδος μου αγώνα, την οποίαν σύμπασα η ομογένεια ανεγνώρισε.... Ήλθον από Στρα-
τοδικείον εις Στρατοδικείον, από φυλακών εις φυλακάς και ως […] εσύρθην εις τον Στρατό, 
ως απλούς στρατιώτης, εγώ έφεδρος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, τετιμημένος και με 
μετάλλια των δυο Βαλκανικών πολέμων. Ευτυχώς όμως έζησα. Ο σκοπός των εχθρών δεν επε-
τεύχθη, ο οποίος απέβλεπε εις τον θάνατόν μου. Αφ’ου εξήλθον ζωντανός σημαίνει ότι ο μέγας 
Θεός δεν θέλει ακόμη να αποθάνω. Ήδη, εξάδελφε μου, ετοιμάσου να ακούσης ζωηράς ειδήσεις. 
Είσαι όμως ανήρ και θα τις μάθεις με ψυχραιμίαν. Ο πατήρ σου και δυστυχής θείος μου εξέπνευ-
σε ως εθνικός ήρως εις τας φυλακάς του Στρατοδικείου Δενιζλίου, ομού με άλλους μάρτυρας 
συμπολίτας μας και τον Λαζαρίδη Γεώργιον, τον Παπα Χαστάν, τον Χαράλαμπον Παυλίδην, τον 
Αγιορείτη, τον Πλάτωνα Μουσαίον, τον Σκυφτόν και άλλους. Η μήτηρ σου και τα αδέλφια σου 
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ευρίσκονται υγιείς εν Μάκρη. Χαιρετισμούς απ’ όλους τους συμπολίτας μας, οι οποίοι συνεκε-
ντρώθησαν εδώ, ίνα μεταβώμεν εις Μάκρην άμα τη ενάρξει της ελευθερώσεως της.

Σε φιλώ
Ο εξάδελφός σου Σταματιάδης
Σε εσωκλείω επιστολήν της εξαδέλφης Κατίνας Μαλιαρομύτου

[Χίος 1935]

Εν Χίω τη 11η Σεπτεμβρίου 1935, Προς τον κ. Κώνσταν Κωνσταντίνου, Καθηγητήν της 
Ροβερτείου Σχολής Κωνσταντινουπόλεως

Σεβαστέ μοι θείε,
Το κύμα της ζωής μ’ έρριψεν εις Σάμον το 1914 και από του 1920 εις Χίον, όπου είδα ωσάν 

αδάκρυτος Νιόβη τας εθνικάς συμφοράς την μίαν μετά την άλλην και την Μικρασιατικήν τραγω-
δίαν να καλύπτη με τον μαύρον πέπλον της τας ελπίδας και τα όνειρά μας. Την εθνικήν δοκιμασί-
αν και τα δεινά τόσων συγγενών και πατριωτών παρηκολούθησα και παρακολουθώ με αιμάσου-
σαν ψυχήν ως και τα οδυνηρά πλήγματα που έπληξαν σκληρώς Υμάς, καλοκάγαθε θείε. Έπρεπεν 
η μοίρα να μη είναι τόσο σκληρά και απηνής εις ένα τόσο φιλόστοργον σύζυγον και πατέρα και 
υποδειγματικόν αδελφόν και συγγενή. Την τελευταίαν δοκιμασίαν δεν έπρεπε να επικλάση εις 
πατέρα που δεν είχε άλλο στήριγμα και παρηγοριά. Αφού όμως τοσούτον πικρός ήτο ο κλήρος 
της ζωής σου, θ’αντικρύσετε αυτήν με το θάρρος των μεγάλων πλοηγών της, τους οποίους δεν 
καταβάλλουν τα κύματα, ουδέ τους απελπίζουν αι συμφοραί. Οι τοιούτοι ευρίσκουν παρηγορίαν 
και βάλσαμον δια την πονεμένην των ψυχήν εις αγαθοεργίας. Έρχομαι ήδη δια της παρούσης να 
σας δώσω αφορμήν να φανήτε χρήσιμος εις ένα συγγενή και πατριώτην χωρίς το παράπαν να 
ζημιωθήτε και να επικαλεσθή την ευγενή συμβολήν σας εις ζήτημα λίαν ενδιαφέρον μοι. Έχω, 
αγαπητέ θείε, μίαν κόρην, την Θέμιν μου, η οποία ετελείωσεν εφέτος το Γυμνάσιον Χίου. Αύτη 
προπέρυσι, πέρυσι και εφέτος βραβεύθη με το Μιχάλειον γέρας, έλαβε δε εφέτος επί πλέον και το 
Ψυχάρειον βραβείον ως ελθούσα πρώτη εις τον διαγωνισμόν των γαλλικών. Ταύτην επαξίως επι-
θυμών να στείλω εις το Ελληνοαμερικανικόν Λύκειον του Ψυχικού (Ροβέρτειον) και δεν αποφα-
σίζω, διότι απαιτεί δαπάνην ετησίαν, ίσην με τον μισθόν μου. Είναι κρίμα όμως να μη σπουδάση 
την Αγγλικήν και Γαλλικήν, αφού είναι αρκετά προηγμένη και επί πλέον είναι ανάγκη να οπλισθή 
δια τον αγώνα της ζωής, δια τον οποίον καλά εφόδια είναι αι δύο γλώσσαι οπουδήποτε της γης 
ριφθή. Διά αυτήν εξαιτούμαι την ηθικήν συμβολήν και συνδρομήν σας. Σεις μόνος είσθε ικανός 
με το μέγα κύρος, το οποίον απεκτήσατε κατόπιν πολυετούς υπηρεσίας εις αυτήν την Σχολήν, να 
πραγματοποιήσετε την σκέψιν και επιθυμίαν μας. Θα σας παρακαλέσω να την συστήσετε θερμώς 
εις το Σχολείον ως συγγενή σας, ως κόρην διδασκάλου, ως βραβευθείσα τρις και ως εφιεμένην να 
σπουδάση και εκμάθη καλώς τα Αγγλικά. Έχω δε δι’ ελπίδος ότι η θερμή σύστασίς σας θα φέρη 
το ποθούμενον αποτέλεσμα προκειμένου περί Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, σκοπούσης συν τη 
εξαπλώσει της γλώσσης και της αμερικανικής νοοτροπίας και την υποστήριξιν ευφυών παιδιών 
και προκειμένου περί κοριτσιού αξίου υποστηρίξεως και συγγενούς μάλιστα επιστήμονος, που 
διέθεσε τα καλύτερα χρόνια ή μάλλον όλο του τον βίον εις την υπηρεσίαν της Σχολής και την 
πραγμάτωσιν της μεγάλης αποστολής της. Ούτω δια της θερμής υποστηρίξεώς Σας θέλω επιτύχει 
αν μη την δωρεάν εισαγωγήν της εις το Λύκειον Ψυχικού τουλάχιστον με τα ημίση τροφεία, τα 
οποία θα προσπαθήσω με οικονομίας και προγυμνάσεις να εξοικονομώ. Πιστεύω ότι η παράκλη-
σίς μου θέλει ληφθή υπ’όψει. Ότι θέλετε προβή εις τα δέοντα παρά τη Σχολή ίνα ευεργετήσητε 
ένα συγγενή και μίαν κόρην αξίαν πάσης υποστηρίξεως, ίνα ικανοποιήσετε μίαν εσωτέραν της 
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ευγενούς ψυχής σας διάθεσιν και όπως επισύρετε την ευγνωμοσύνην της οικογενείας μου και 
την γηθοσύνην των αειμνήστων συζύγου, θυγατρός και γονέων σας. Ευελπιστώ ότι θέλετε μοι 
ανακοινώσει το αποτέλεσμα των ενεργειών σας, το οποίον θα είναι ανάλογον προς το συγγενικόν 
ενδιαφέρον σας και παρακαλών να δεχθήτε τα σέβη της οικογενείας μου.

Διατελώ μετά σεβασμού, ο ανεψιός σας Σάβ. Πασχαλίδης
Σημείωσις: Η άνωθι επιστολή έμεινεν αναπάντητος, διότι είχεν αποθάνει ο καλός θείος.

[Αθήνα, 1940]

Ελεγκτικό Συνέδριο, 1940, απόφαση για συντάξιμα χρόνια Σ. Πασχαλίδη
Επειδή ο αιτών υποβάλλων ήδη την υπαριθμ. 232 της 16 Ιουλίου 1941 απόφασίν της κατά 

το άρθρον 10 του Α.Ν. 2414/1940 Επιτροπής δι’ης αναγνωρίζεται υπηρεσία του εις Σχολεία Ελ-
ληνικών Κοινοτήτων της Αλλοδαπής, εξαιτείται υπολογισμόν ως συνταξίμου της υπηρεσίας του 
ταύτης, η δ’ αίτησις του αύτη αποτελούσα αντικείμενον νέου κανονισμού συντάξεως συμφώνως 
προς το άρθρον 10 του Α.Ν. 2414/1940 και συνοδευομένου υπογραμματίου καταβολής δραχμ. 
100 υπέρ του Δημοσίου υποβληθείσα δε εντός της υπό του ως άνω άρθρου τασσομένης προθε-
σμίας εξεταστέα τυγχάνει.

Επειδή κατά ταύτα εις την δια της υπαριθ. 8627 του 1940 πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αναγνωρισθείσαν συντάξιμον υπηρεσία του αιτούντος εξ ετών δέον συμφώνως προς το άρθρον 
[…] να προσμετρηθή και η ήδη βεβαιουμένη ως άνω υπηρεία του εν Σχολείοις Εληνικών Κοινο-
τήτων της αλλοδαπής (Τουρκίας).

Εις Ταρσανά από 15 Αυγούστου 1900 έως 14 Ιουλίου 1901
Εις Αστικήν Σχολή Μάκρης από 15 Σεπτεμβρίου 1904 έως 31 Αυγούστου 1905
Από 19 Σεπτεμβρίου 1905 έως 31 Αυγούστου 1906
Από 18 Σεπτεμβρίου 1906 έως 31 Αυγούστου 1907
Από 19 Σεπτεμβρίου 1907 έως 31 Αυγούστου 1908
Από 15 Σεπτεμβρίου 1908 έως 31 Αυγούστου 1909
Εις την Αστικήν Σχολήν Λιβισίου
Από 1 Σεπτεμβρίου 1909 έως 31 Αυγούστου 1910
Από 1 Σεπτεμβρίου 1910 έως 31 Αυγούστου 1911
Από 1 Σεπτεμβρίου 1911 έως 31 Αυγούστου 1912
Από 1 Σεπτεμβρίου 1912 έως 31 Αυγούστου 1913
Εις την Αστικήν Σχολήν Μάκρης 
Από 18 Σεπτεμβρίου 1913 έως 31 Αυγούστου 1914
Ότε η όλη συντάξιμος υπηρεσία του ανέρχεται εις έτη 36-7-11
Βάσει της οποίας και συμφώνως προς τα εν τη ως είρηται υπ’ αριθμ. 8627/1940 πράξει του 

Συνεδρίου μνημονευομένας διατάξεις ο αιτών δικαιούται εις μηνιαίαν σύνταξιν συνισταμένην εις 
τα 52/50 του …δρχμ. 3520 μηνιαίου συνταξίμου μισθού του ήτοι εις δραχμάς 3660.80 πληρωτέ-
ον αυτώ ούτως ηυξημένην από της 22 Νοεμβρίου 1940 αφ’ης εδικαιώθη συντάξεως και επί του 
Ταμείου Συντάξεων Αθηνών. Επειδή ο αιτών υποχρεούται εφόσον δεν κατέβαλεν υπό οιανδήποτε 
μορφήν κατά το παρελθόν εις καταβολήν της κατά το άρθρον 4 του Α.Ν. 2585/1940 κρατήσεως 
καθ ον τρόπον απόφασις του Υπουργού των Οικονομικών θέλει καθορίσει δια την εν Σχολείοις 
Ελληνικών Κοινοτήτων της Αλλοδαπής υπηρεσίαν του. Δια ταύτα αυξάνει την δια της υπ’αριθμ. 
8627 του 1940 πράξεως του Ελεγκ. Συνεδρίου κανονισθείσαν εις τον Σάββαν Πασχαλίδην τέως 
δημοδιδασκάλου μηνιαίαν σύνταξιν εκ δραχμ. 1900,80 εις δραχμάς τρεις χιλιάδας εξακοσίας 
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εξήκοντα και 80% (3660,80) πληρωτέαν αυτώ ούτως ηυξημένην από της 22 Νοεμβρίου 1940 και 
επί του Ταμείου Συντάξεων Αθηνών υπό τον όρον της καταβολής της κατά το άρθρον 4 του Α.Ν. 
2585/40 κρατήσεως κατά τα εν τω αιτιολογικών εκτιθέμενα.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗ Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ (ΥΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

[Αίγινα, 1940]

Αίγινα, 11-12-40
Σεβαστοί μου γονείς,
Πήρα το γράμμα σας. Γράφετε για κρύο αλλά κι εδώ δεν κάνει λιγώτερο. Προσέχω όσο μπο-

ρώ, απόδειξις ότι μέχρι τώρα έχω άριστα την υγεία μου. Πάντως εκείνο που με απασχολεί δεν 
είναι ούτε το κρύο, ούτε η υγεία μου αλλά το ότι σαν φυλακισμένος είμαι μακριά απ’ τον αγώνα 
που διεξάγει ο αντιφασιστικός Ελληνικός λαός για την λευτεριά, τιμή κι ακεραιότητα της χώρας 
του ενάντια στον κτηνώδη Μουσολινικό φασισμό. Οι αλλεπάλληλες νίκες του, οι αναρίθμητοι 
ηρωϊσμοί του στρατού μας, ο ενθουσιασμός με τον οποίον ο λαός ενισχύει σε χρήμα και είδος 
τους μαχητές της Ελευθερίας είναι η μόνη μας χαρά. Στην Αμαλία που γιορτάζει χρόνια πολλά. 
Τα μισά λεφτά κάντε τα τρόφιμα.

Με σεβασμό 
Πασχάλης

[Θεσσαλονίκη, 1942]

Θεσσαλονίκη 2-11-42
Σεβαστή μου μητέρα,
Είμαι καλά. Εύχομαι η πείνα και η ελονοσία να μη με ρίξουν κάτω όπως τον Μπουρέκα και 

Πατεράκο που πέθαναν πριν 6 ο πρώτος και 4 ο δεύτερος μέρες. Ελλείψει κόκκου κινίνου. Εδώ 
η ελονοσία έρχεται με την κακοήθη της μορφή (καθημερινά πυρετό, ρίγη, ιδρώτες, σπασμοί). Ο 
Πατεράκος πριν πεθάνει τρελλάθηκε. Όλοι εδώ βρίσκονται με ελονοσία. Εύχομαι τα κρύα σύ-
ντομα ν’ απομακρύνουν αυτόν τον εφιάλτη. Τί γίνηκε με το δέμα της Πέτρας; Φροντίστε μέσα 
στα άλλα που τυχόν θα στείλλετε νάχη και κινίνο. Με τον Άλτενμπουργκ,24 Διεθνή και Ελληνικό 
Ερυθρό τί απόγινε; Πηγαίνετε ταχτικά, γενήτε τους τσιμπούρι μέχρι που κάτι να κάνουν. Αυτές 

24 Günther Altenburg (1894-1984): πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής. Βλέπε 
Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και σβάστικα, η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944, Αθήνα 2009, Το 
Βήμα βιβλιοθήκη, τ. Α, σ. 21: « Ο Άλτενμπουργκ, προειδοποίησε τους προϊσταμένους του για τον ελλοχεύοντα 
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τις μέρες πρόκειται νάρθουν εδώ αντιπρόσωποι του από την Ελβετία και Αθήνα. Ευκαιρία για 
βοήθεια εις τρόφιμα, φάρμακα, σαπούνι, λεφτά και ρούχα. Ο Αντώνης πήρε το γράμμα μου; Αυ-
τές τις μέρες έλαβα εδώ τις 50 χιλ. που έστειλλε ο Ερυθρός όταν ακόμη νόμιζε πώς βρισκόμαστε 
στο Σανατόριο: μου γράφετε θάρρος και υπομονή. Ευτυχώς κι από τα δυο έχω απόθεμα. Εσείς 
μονάχα μη τρομάζετε. Κουράγιο. Κι αυτό θα περάση όπως τόσα άλλα. Λίγη βοήθεια χρειάζεται 
κι όλα θα ξεχαστούν. Η Θέμις, η Αμαλία τί γίνεται; Ο «ερημίτης της Σκυλόγιαννη» τί φτιάχνει; 

«Δεν φαίνεται ουδέ γροικιάται
Μον σέρνει σε καμμιά σπηλιά κι’ αποκοιμιέται»;
Η “θείτσα” τί φτιάχνει; Λέει να με θυμηθή ή μήπως βιάστηκε να με σβύση από τον κατάλογο 

των ζωντανών; Με τον κ. Παπαποστόλου δεν ιδωθήκαμε ακόμη. Από το δικό σας σόι τί γίνηκαν; 
Χαιρετισμούς σε Αντώνη, γιαγιά. Νίκο, φίλους, συγγενείς.

Με σεβασμό Πασχάλης

[Θεσσαλονίκη, 1943]

Θεσσαλονίκη, 1-1-43
Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρη την χαρά, τη λευτεριά και την ευτυχία σε μας και σ’ 

όλους. Πρέπει να σας μιλήσω έξω από τα δόντια, καλλίτερα τώρα παρά όταν θάναι αργά. Στις 
30 του μηνός Δεκέμβρη το μεσημέρι πήραν οι Γερμανοί 11 συντρόφους μου (από τους 44 που 
ήμασταν) και τους τουφέκισαν μετά 2 ώρες (στις 2 ½ μ.μ.) για ένα σαμποτάζ που γένηκε ώρες 
μακρυά από τη Θεσσαλονίκη στο Πλατύ. Αυτοί ήταν οι: Νικολέρης, Χ. Θεοκλήτου, Καμπανέλης, 
Λεονταρίδης, Αραμοίδης,; Χ. Απταλίδης, Κωνσταντινίδης, Μαλαμίδης, Ειρηναίος, Καράσο και 
Γκαλ(ζ)ές. Απ’ αυτούς οι δυο τελευταίοι ήσαν Εβραίοι κι ο Γκαζές και φυματικός. Τίποτα δεν 
εγγυάται ότι αύριο-μεθαύριο δεν θα βάλουν χέρι και σε μας. Λοιπόν: Ειδοποιήστε τον Αντώνη 
και τη γιαγιά κι’ οι τρεις σας φροντίστε να μεταφερθούμε σε σανατόριο, παρουσιασθήτε στον 
Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, Τμήμα αιχμαλώτων, Υπουργόν Άλτενμπουργκ. Κλεισμένοι από το 1936 
μέσα, σε τί ήμαστε υπαίτιοι και μας τουφεκίζουν. Όσο συντομότερα, τόσες περισσότερες ελπίδες 
να ζήσουμε.

Σφίξτε την καρδιά σας
Με σεβασμό 
Πασχάλης 
Σ.Γ. Χαιρετισμούς και φιλιά στην Αμαλία, Θέμις. Δώστε το γράμμα και στον Αντώνη μόνο; 

μας;.

κίνδυνο ενδημικής πείνας. Επίσης, παρεμπόδισε την επίσημη προσάρτηση της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
στη φασιστική Βουλγαρία, ενώ μάταια προσπάθησε να αποτρέψει ή έστω να επιβραδύνει τις μοιραίες εκτοπίσεις 
των Εβραίων και τις ολοένα και μαζικότερες εκτελέσεις ομήρων. Διαπιστώνοντας τελικά ότι χωρίς πολιτική 
εξουσία αναλάμβανε απλώς την ευθύνη για τις όλο και πιο αποτρόπαιες πράξεις άλλων υπηρεσιών (Βέρμαχτ, 
SD, Ες Ες) ζήτησε τη μετάθεση του.»
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΝΔ. ΣΑΡΑΦΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 1904
Λιβίσι 3 Σεπτεμβρίου 1904, Σάββας Πασχαλίδης προς Σύλλογο 
Ανατολή, (Βλ. Κείμενο σ. 365) (Αρχείο «Ανατολή», Εστία Νέας 

Σμύρνης)
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Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1902 Εκλογή Σάββα Πασχαλίδη ως μέλους 
του Συλλόγου Μικρασιατών «Η Ανατολή» (Οικογενειακό Αρχείο 

Κ.Α. Σαράφη)
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Αλαΐα 4 Αυγούστου 1903. Αρχείο Ανατολή, Εστία Νέας 
Σμύρνης
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Αθήνα, 2 Ιουλίου 1904. Πτυχίο Δημοδιδασκάλου Σάββα 
Πασχαλίδη από το Γενικό Διευθυντήριο των Δημοτικών 

Σχολείων (Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
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Μεγίστη, 15 Ιανουαρίου 1906. Άδεια διδασκαλίας του 
Σάββα Πασχαλίδη στο Αρρεναγωγείο Μάκρης  από την Ιερά 
Μητρόπολη Πισσιδίας. (Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
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Λιβίσι 1909, 22 Ιανουαρίου. Οικονομική συναλλαγή Σάββα Πασχαλίδη 
(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
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Αττάλεια, 13 
Σεπτεμβρίου 1911. 
Άδεια διδασκαλίας 

του Σάββα Πασχαλίδη 
στην Αστική 

Σχολή Αρρένων 
Λειβησίου από Ιερά 

Μητρόπολη Πισσιδίας. 
(Οικογενειακό Αρχείο 

Κ.Α. Σαράφη)

Νουφούσια Οθωμανικά 
Οικογένειας Πασχαλίδη 

(Οικογενειακό Αρχείο 
Κ.Α. Σαράφη)
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Νουφούσι/ταυτότητα Σάββα 
Πασχαλίδη

«1911, Ιούνιος.
Πασκάλ Εφέντη, γιος του Σάββα. 

Όνομα μητέρας: Ειρήνη.
Νομαρχία Αϊδινίου, Καζάς Μάκρης, 

Χωριό Καγιά, Κάτω Ενορία, αρ. 
οικίας 292.

Δάσκαλος. Ξέρει τουρκικά. 
Ελεύθερος.»

(Οικογενειακό Αρχείο Κυριάκου 
Ανδ. Σαράφη)

Νουφούσια Οθωμανικά 
Οικογένειας Πασχαλίδη 
(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. 
Σαράφη)
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Λιβίσι, 31 Μαΐου 
1914. Προικοσύμφωνο, 

(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. 
Σαράφη)

(Βλ. Κείμενο σ. 366)
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Λιβίσι 1914 Επιστολή 
Σάββα Πασχαλίδη 

(Οικογενειακό Αρχείο 
Κ.Α. Σαράφη)

Μάκρη ,14 
Σεπτεμβρίου 1914. 
Επιστολή Πασχάλη 
Πασχαλίδη προς 
τον γιο του Σάββα 
Πασχαλίδη. 
(Οικογενειακό Αρχείο 
Κ.Α. Σαράφη) (Βλ. 
Κείμενο σ. 367)
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Σάμος 1914-1919 
Αποσπάσματα 

εγγράφων διορισμού 
και διδασκαλικής 

θητείας Σάββα 
Πασχαλίδη (Γ.Α.Κ 

Σάμου)
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Χίος , 1918 Απολυτήριο Γυμνασίου Θέμιδος Πασχαλίδου 
(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
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Σάμος-Βαθύ ,1919 Επιστολή Σάββα Πασχαλίδη προς τον ξάδελφο 
του Ανδρέα Σταματιάδη (Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)



Αρχαία και  Σύγχρον ος Λυκία

388

Χίος 12 Νοεμβρίου  
1926 Εκτιμητική 

Επιτροπή περιουσίας Σ.Π 
(Οικογενειακό Αρχείο 

Κ.Α. Σαράφη)
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Χίος, 10 Σεπτεμβρίου 1928. Υπεύθυνη πιστοποίηση Προσφυγικού 
Συλλόγου Σμύρνης, Ενδοχώρας και Κωνσταντινουπόλεως για την 

πρόσφυγα Πηνελόπη Πασχαλίδου. (Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
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Χίος, 17 Ιουνίου 1928, Βιβλίο παράδοσης με υπογραφή Σάββα 
Πασχαλίδη. (ΓΑΚ Χίου)

Χίος, 1 Φεβρουαρίου-9 Ιουνίου 1936. Βιβλίο εξόδων (ΓΑΚ Χίου)
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24/2/31 Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός. 

Επιστολή 
ξαδέλφου προς Σ.Π 

(Οικογενειακό Αρχείο 
Κ.Α. Σαράφη)

Αθήνα , 24 Μαΐου 1940 Δίπλωμα Γαλλικής Σχολής Θέμιδος Πασχαλίδου (Οικογενειακό 
Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
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Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 1943. 
Επιστολή Πασχάλη Πασχαλίδη στην 

οικογένειά του από το Στρατόπεδο 
Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκης. 

(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
(Βλ. Κείμενο σ. 374).

Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 
1943. Αίτησις των εν τω 
Στρατοπέδω «Παύλος Μελάς» 
κρατουμένων φυματικών 
(υπογραφή Πασχάλης 
Πασχαλίδης) προς την Γερμανικήν 
Αστυνομίαν Θεσσαλονίκης. 
(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. 
Σαράφη)
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Θεσσαλονίκη 
1943-Ταχυδρομικό 

δελτάριο. Πασχάλης 
Πασχαλίδης-Στρατόπεδο 

Παύλου Μελά 
Θεσσαλονίκης προς 

τον πατέρα του Σάββα 
Πασχαλίδη. (Οικογενειακό 

Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)

Θεσσαλονίκη 1943-Ταχυδρομικό 
δελτάριο. Πασχάλης Πασχαλίδης-
Στρατόπεδο Παύλου Μελά 
Θεσσαλονίκης προς την μητέρα 
του Πηνελόπη Πασχαλίδου. 
(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. 
Σαράφη)

Θεσσαλονίκη 1943-Ταχυδρομικό 
δελτάριο. Πασχάλης Πασχαλίδης-

Στρατόπεδο Παύλου Μελά 
Θεσσαλονίκης προς τον 

πατέρα του Σάββα Πασχαλίδη. 
(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. 

Σαράφη)
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07.07.1950 Φύλλο Πορείας Ανδρέα Σαράφη 
(Οικογενειακό Αρχείο Κ.Α. Σαράφη)
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Βούλα , Άνοιξη 2018 .Τα χειρόγραφα του Σάββα Πασχαλίδη στο 
αρχείο του εγγονού του Κυριάκου Σαράφη. (φωτογράφηση από Ε.Ι.Ε 

ΛΥΚΙΑ)
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1870 Ανδρέας Κυριάκου Σαράφης, 
παππούς Σάββα Πασχαλίδη

Η οικογένεια του Πασχάλη Σ. Πασχαλίδη 
φωτογραφημένη εν Μάκρη το 1915. 
Καθήμενοι Πασχάλης Πασχαλίδης 
και η σύζυγος. Όρθιοι ο υιός Σάββας 
Πασχαλίδης και η αδερφή του.
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1920 Σάμος. Όρθιοι από αριστερά: 
Πηνελόπη σύζυγος, Σάββας 

Πασχαλίδης και η αδερφή του. 
Καθιστές: Μητέρες Πηνελόπης και 

Σάββα. Κάτω: Θέμις και Πασχάλης.

192; Πάνω σειρά από αριστερά: 
Ευδοξία, σύζυγος Κυρ Σαράφη, Ανδρέας 
Κυρ. Σαράφης, Κυριάκος Σαράφης. 
Κάτω σειρά: Αντώνης Κυρ. Σαράφης, 
γιαγιά, Μαρίκα Κυρ. Σαράφη.
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Πασχάλης και Θέμις 

Σάββα Πασχαλίδη

1930 Θέμις και Αμαλία Σάββα Πασχαλίδη

Πασχάλης Σάββα Πασχαλίδης
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Θέμις, Σάββας Πασχαλίδης, Πασχάλης, 
Πηνελόπη, Αμαλία

1931.11.23 εν Πειραιεί, Ανδρέας Σαράφης και η αδερφή του Μαρίκα

Θέμις Σάββα Πασχαλίδη
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1963-Ψήφισμα του Συλλόγου 
«Ένωσις Μακρηνών και 

Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ» με 
αφορμή το θάνατο του Σάββα 

Πασχαλίδη. (Εφημερίδα 
ΛΙΒΙΣΙ Τ.22 –Αρχείο Ε.Ι.Ε 

ΛΥΚΙΑΣ)

Σάββας Πασχαλίδης
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Βιβλιογραφία

Κρατικά Αρχεία
Γ.Α.Κ. (Γενικά Αρχεία Κράτους) Χίου
Γ.Α.Κ. (Γενικά Αρχεία Κράτους) Σάμου
Δημοτολόγιο Χίου

Αρχεία Συλλόγων
Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αρχείο «Ανατολή», Εστία Νέας Σμύρνης
Αρχείο Ιστορικής Εταιρείας Ερευνών Λυκίας

Οικογενειακά Αρχεία
Αρχείο Κυριάκου Ανδ. Σαράφη

Εφημερίδες
Η Μάκρη, τεύχη 1-21, 1.05.57-1.05.59
Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης, τεύχη 1-12, 12.04.58-1.08.59
Το Λιβίσι, τεύχη 1-39, 1.08.60-1.01.67

Βιβλιογραφία στα ελληνικά

Αμαργιανάκης Γ. «Συμβολή εις την μελέτην της δημώδους ελληνικής μουσικής εκ Μάκρης και 
Λιβισίου Μ. Ασίας», Μικρασιατικά Χρονικά, 14 1970.

Αναγνωστοπούλου Σ., Μικρά Ασία. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες, Αθήνα, 1998.

Ανδριώτης Ν.Π., Το ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας, Αθήνα 1961

Βελισσαρίου Ρένα, Όσα Σάρωσε η Θύελλα. Το Χρονικό μιας Μικρασιατικής Οδύσσειας. Αθήνα, 
Λεξίτυπον, 2014.
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2008.

Δελησάββας Π. Μιχάλης, Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας, Αθήνα 2002.

Δελησάββας Π. Μιχάλης, Λαογραφικά Σύμμεικτα Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας και Νέας Μά-
κρης Αττικής, Αθήνα, Λεξίτυπον, 2009

Δελησάββας Π. Μιχάλης, Το Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μικράς Ασίας με βάση το Λεξιλόγιο 
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του ΜακρηνοΛιβισιανού Γλωσσικού Ιδιώματος, Αθήνα, Λεξίτυπον, 2013
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Κατσαρώνας Κίμων Μ., 285
Κατσαρώνας Μιχαήλ, 268, 276, 284, 285
Κατσαρώνη Δέσποινα Μ., 284
Κατσαρώνης Πάνος Μ., 289
Κατσώνης Λάμπρος, 75, 219
Κέα, 126
Κελεμιθάρι, 72, 300
Κεμάλ (Mustafa Kemal Atatürk), 212, 315, 316, 334, 346
Κεπέση Κων., 303
Κεράμια (ἡ), 74
Κερέν, ὀροσειρᾶ, 212
Κέρκυρα, 111, 204, 326
Κεχριές, 319
Κηρύκεια, 240
Κιαμήλ Πασά, Μ. Βεζύρης, 268
Κιβύρα (ἡ) (τά Κίβυρρα), 60, 82, 84
Κιεσί-καπού, 258, 261
Κιζηλμπάσηδες, 212
Κίλικες (οἱ), 48, 154, 155, 172, 173
Κιλικία, 40, 41, 62, 139, 155, 180
Κιόρ-ογλού, 212
Κιοσόγλου Κυρ., 222
Κιουνούκ-ποιος, 261
Κιρκάσιοι πρόσφυγες, 303, 304, 347
Κισθήνιος Νικόλαος, 216
Κλεοβούλου, 218
Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, 24
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Κνίδος, 176, 218
Κοινόν τῶν Λυκίων (το), 63, 68, 80, 131, 139
Κόκκινος Γεωρ., 280, 293
Κολαγάτς, 210
Κολχιοῦσα, 65
Κόμβα (ἡ), 61
Κομήτης Αγαπητός Ν., 292, 323, 339
Κόμητος Παναγιώτης, 246, 263, 323
Κοντιλιοῦ Ευστ., 206
Κοντός Βαρθολομαῖος, 216, 217
Κοντός Δημήτριος, 216
Κόντος Κωνσταντίνος, 327
Κοντού Σάββας, 310
Κοντούλογλου Σταμ. Αντ., 208, 222
Κοραῆς, 276
Κορυδαλλός (Κορύδαλλα, Κορύδαλα), 46, 61
Κουβανίδη Κυρ., 206
Κούβας Δημήτριος Κων., 292
Κούλληνας Μιχ., 305
κουμανταρία, 69, 238
Κουρατά ἀδελφούς, 305
Κούρτης Φώτης, 7, 305
Κουτουπίδης Γεώργιος Στ., 292
Κουτουπίδης Σταῦρος, 292
Κουφονήσια, 220
Κουφουλούκας ᾿Ιωάννης Π., 292
Κράγος, 40, 41, 46, 47, 51, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 70, 

75, 85, 86, 115, 117, 129, 140, 142, 206, 210, 212
Κρασᾶς, 266
Κρατερός ναύαρχος, 162, 163
Κρεμμυδᾶ Δέσποινα Κυρ., 292
Κρεμμυδᾶς ᾿Εμμανουήλ Κων., 268, 272
Κρεμμυδᾶς Βασίλειος Εμ., 285
Κρεμμυδᾶς Γεώργιος Κυρ., 285
Κρῆτες, 85, 88, 170
Κρήτη, 14, 44, 50, 52, 56, 63, 65, 69, 80, 87, 88, 89, 91, 93, 

94, 108, 129, 138, 139, 143, 154, 155, 162, 166, 167, 168, 
169, 171, 172, 180, 207, 214, 229, 233, 279, 304, 319, 
326, 331

Κριτόλαος, 154
Κρυεῖς, 42, 43, 79
Κυάνη (αἱ Κυάνεαι), 46, 61
Κυβερνίσκος, 146
Κύδνα (τα), 43, 61, 62, 66
Κύθηρα, 89, 204
Κυκλάδες, 233
Κυκλώπεια τείχη, 96, 218
Κύκλωπες, 87, 90, 96, 141
Κύμη, 22, 87, 91, 331
Κυπραῖος, Κύπριος, 226, 253
Κύπρος, 8, 44, 49, 51, 68, 69, 80, 88, 89, 154, 155, 167, 169, 

170, 179, 218, 226, 232, 233, 234, 237, 238, 248, 253, 262, 
270, 279, 296, 297, 300, 327

Κωνσταντινίδη Δέσποινα, 286
Κωνσταντινίδης Κωνσταντῖνος, Μητροπολίτης Πισσιδίας, 

215, 260, 282
Κωνσταντινίδης Νίκος (Χλωρός), 285, 297, 328
Κωνσταντινίδης Χατζηγιάννης. Γιάννης, 9, 248, 260, 263, 

265, 266, 268, 272, 282, 284, 313, 361
Κωνσταντινίδου Βαρβάρα Ι., 285
Κωνσταντίνος Μέγας, 83, 132, 158, 179
Κωνσταντίνου Εἰρήνη, 288
Κωνσταντίνου Χριστόδουλος, 217, 223, 293

Κωνσταντίνου Κώνστας, 11, 294
Κωνσταντινούπολις, 56, 69, 103, 133, 181, 207, 233, 262, 316, 

325, 328, 371, 389
Κώρυκος, 48, 60, 62
Κῶς, 53, 65, 71, 163, 218, 261

Λ
Λαβεράν, [Charles Louis Alphonse Laveran], 264, 265
Λάγουσα, νησίς, 42, 66, 78, 79
Λαζαρίδη, οικογένεια, 11, 266, 267, 272, 370
Λαζαρίδης Βασίλειος Ανδ., 285
Λαζαρίδης Γεώργιος, 263, 266, 273, 310
Λαζαρίδης Γεώργιος  Ανδ., 284
Λαζαρίδου Μαρία Γ., 287
Λακερδῆς ᾿Ιωαν., 221, 223
Λάκριτος, 147
Λαμέρα Κων., 246, 247, 271, 286, 293, 319, 321, 325, 326
Λαμέρας Γεώργιος Κ., 293
Λαμέρας Κωνσταντῖνος Γερ., 250, 292
Λάμυρα (Λείμυρα, Λιμύρα, Λίμαρος), 51, 80, 146
Λαοδάμεια, 143, 186
Λαύρα τοῦ ῾Αγ. Σάββα, 262
Λέβεδος, 71, 170, 234
Λεβεσός, Λεβησός, Λιβισός, Λιβησσός, 60, 71, 230, 234
Λεβήσι, Λιβίσι, Λυβήσιον, Λειβήσιον, Λεβήσιον, Λιββύσσιον, 

Λιβίσιον, Λιβήσιον, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 43, 45, 47, 60, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 100, 108, 145, 204, 205, 207, 208, 
209, 210, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 315, 323, 324, 
326, 329, 331, 332, 334, 336, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 359, 360, 365, 366, 372, 375, 380, 381, 383, 384

Λεβησιανός, Λεβησανός, 208, 217, 227, 229, 235, 241, 243, 248, 
252, 253, 255, 256, 273

Λεβησσός (ἡ), 46, 60, 233, 234
Λεβίς αγά, 234
ληστεία, 345
Λιβύη, 21, 89, 176, 221
Λίβυσσα (Βιθυνίας), 89
Λιβυσσιακός, 235
Λίμυρα, 46
Λίμυρος, ποταμός, 43, 48, 210
Λίνδος, 207, 218
Λουζινιάν Ερρίκος, 232, 234
Λουϊζίδης ᾿Ιωάννης Γ., 271
Λουιζίδης Γεώργιος Σωτ., 285
Λουϊζίδης Διογένης Ι., 285, 340
Λουϊζίδης Εὐάγ. Μ., 313
Λουϊζίδης Λουΐζος, 294
Λουϊζίδης Παναγιώτης Ι., 292
Λουϊζίδης Παῦλος Ι., 293
Λουϊζίδης Σωκράτης Ι., 293
Λουϊζίδης Χ. Νικόλαος, 259, 297, 324
Λουϊζίδου Αὔρα Σωτ., 293
Λουϊζίδου Δέσποινα Ι., 287
Λουϊζίδου Καλλιόπη, 228, 297
Λουϊζίδου Κατίνα, 286
Λουϊζίδου Μαρία Παυλ., 286
Λουϊζίδου Μαρία Σωτ., 293, 333
Λουϊζίδου Σαρίτσα Ι., 292
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Λουΐζου ᾿Ηλιοῦ Δέσποινα, 288
Λουΐζου ᾿Ηλιοῦ Χρύσα, 287
Λυκία, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 110, 114, 115, 116, 117, 120, 
121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 
177, 179, 180, 181, 182, 183, 190, 193, 194, 195, 198, 199, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 218, 
219, 229, 230, 231, 234, 236, 242, 250, 256, 262, 273, 278, 
296, 305, 308, 311, 315, 316, 319, 321, 323, 328, 329, 346, 
362, 370

Λυκιακή γλῶσσα, 101, 102
Λυκιακή τέχνη, 95, 235
Λυκιακοί τάφοι, 87, 96, 97, 98
Λύκιοι, 23, 48, 54, 55, 56, 68, 69, 84, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 
128, 130, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 152, 
153, 154, 159, 160, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 179, 182, 186, 189, 191, 192, 193, 196, 198, 
204, 208, 211, 218, 307, 317, 319, 329, 331

Λύκιος ὁ Τελχίν, 139, 140
Λύκος ὁ Πανδίονος, 51, 140
Λυσίας ὁ κονσουλάριος, 58, 132, 156
Λυσίας ὁ Ροδιαπολίτης, 153
Λυών, 333

Μ
Μ. ᾿Αλέξανδρος, 262, 321
Μακραίος, 235
Μακράκης, ἱεροκήρυκας, 274
Μάκρη, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 41, 42, 43, 46, 47, 60, 66, 67, 69, 70, 

73, 77, 78, 79, 165, 181, 206, 207, 214, 218, 227, 229, 231, 
241, 245, 246, 247, 248, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 
296, 297, 298, 299, 301, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 312, 
313, 314, 315, 316, 317, 319, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 334, 336, 337, 339, 342, 345, 346, 347, 348, 358, 359, 
360, 361, 362, 366, 367, 371, 372, 379, 382, 384, 396

Μακρηνός Μάρκος, 165, 261
Μακρῆς Κώστας, 301
Μακρῆς Παῦλος, 301, 312
Μακρολεβησανός, Μακρολεβησιανός, 254, 267
Μάλγαρα, 330
Μανιάκι, 253
Μαντεῖο τοῦ ᾿Απόλλωνος, 126, 146
Μάνωλας Νικόλαος, 312
Μαραθῶνας, 319
Μαρατσίνος ᾿Ιωάννης Αρ., 231, 261, 285, 287, 316
Μαρμαρίς, 78, 229, 263, 323
Μασαλάχ, 305
Μασίκυτος (ἡ), Μασσίκυτος, 62, 210
Μαυρίκος Κωστούλης, 75, 300, 310
Μαυροκορδάτου Πανταζῆς, 221
Μαῦρος Γεώργιος Ι., 206, 216
Μαχμούτ Β΄, Σουλτάνος, 220, 237
Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, 274
Μεεμέτ ἐφέντη, 259
Μεθόδιος, ἐπίσκοπος Ὀλύμπου Λυκίας, 157
Μεθόδιος, Ἐπίσκοπος Πατάρων, 24, 41, 42, 44, 47, 55, 56, 66, 

69, 78, 100, 102, 103, 107, 115, 129, 157, 158, 161, 164, 206, 
260, 261, 263

Μελέαγρος, 99
Μενεδήμιον, 65
Μενεκράτης ὁ Λυκιογράφος, 23, 158
Μεντεσέ, διοίκηση, 260, 268
Μεσίας Σάβ., 280
Μεσόγειος, 18, 23, 44, 48, 49, 61, 68, 80, 82, 88, 105, 139, 155, 

166, 171, 173, 174, 178, 179, 180, 204, 219
μητριαρχία, 89, 92, 93
Μητρόπολις Πισσιδίας, 278, 325, 379, 381
Μιαούλης, 220
Μικρασία, 13, 24, 25, 41, 44, 48, 49, 51, 62, 64, 65, 83, 85, 86, 

88, 89, 90, 91, 102, 104, 108, 138, 166, 167, 168, 169, 171, 
172, 177, 178, 179, 203, 204, 211, 213, 214, 233, 245, 248, 
250, 256, 259, 263, 278, 312, 316, 318, 319, 321, 322, 324, 
325, 326, 362, 369

Μικρασιατικῆ καταστροφῆ, 207, 265, 266
Μιλυάδι, Μιλυάς, Μυλώμη, 46, 49, 51, 64, 85, 86, 133, 136, 166, 

169, 212
Μιλύαι (οι), 49, 85, 87, 166, 168
Μινωϊκός πολιτισμός, 167
Μνησίμαχος ὁ Φασηλίτης, 147, 154
Μογγόλοι, 203
Μογεάτης, 154
Μονή Αγίου Νικολάου, 207
Μορώ, Moreau, Γάλλος υποναύαρχος, 224
Μοσχονήσια, 268, 276
μουατζίρηδες muhacir, πρόσφυγας, 306, 307
Μοῦγλα, 45, 250, 268, 270, 276
Μουσαῖος Βασίλειος Μ., 263, 264, 292
Μουσαῖος Μιχαήλ, 18, 232, 244, 271, 277, 278, 283
Μουσαίος Μιχαήλ Πλάτ., 244, 271, 278, 285
Μουσαῖος Πλάτων Β., 288, 289, 310
Μουσαίου Βαρβάρα Πλ., 287
Μουσαίου Δέσποινα Μ., 286
Μουσαίου Καλλιόπη Β., 288, 289
Μποζ-Νταγ, 346
Μποτάκου Μαρία, 294
Μυκηναϊκός πολιτισμός, 88
Μυκήνες, 88
Μύλασσα, 250, 270
Μῦρα, 42, 46, 48, 56, 57, 59, 62, 64, 80, 103, 107, 133, 156, 157, 

158, 165, 207, 209, 275
Μῦρα (τά), 43, 46, 48, 56, 57, 80, 158
Μύρας, ποταμός, 210
Μυριαλῆς Γεώργιος, 253
Μύρικλης Κων., 208, 223
Μῦρος, 43, 46, 48, 59
Μυτιλήνη, 138, 176, 219, 247, 249, 250, 326, 340
Μωάμεθ Β΄, 263
Μωχάμετ Ἀλῆ, 176

Ν
Ν. ῾Υόρκη, 271
Ν.Βέλλο καί Λαγκάστερ, 276
Ναύκρατις, 176
Νέα Τελμησσός, 69, 170
Νεάπολις, 336
Νέαρχος, ναύαρχος, 24, 68, 86, 131, 262
Νεοτουρκικόν κομιτᾶτο, 266
Νεότουρκοι, 211, 221, 273, 304, 305, 306, 307, 309, 326
Νεόφυτος Σακελλαρίδης, παπάς, 259, 279, 283
Νησιῶται Δωδεκανήσιοι, 221, 251
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Νίβουρ, Βέκκερ, Δένδερφ, Σχόπερ Βυζαντινολόγοι, 24
Νίβουρ, Βέκκερ, Δένδερφ, Σχόπερ Βυζαντινολόγων, 24
Νίκανδρος, 156, 261
Νικάνωρ, ἱερομάρτυς, 156
Νικηφόρος Φωκάς, 212
Νικολάου Νίκος Αν., 291
Νικολάου Χρυσούλα Αν., 292
Νιούβερυ, 24
Νορμανδοί, 180
Νοσοκομείον Σμύρνης, 324
Νῦσα, 65

Ξ
Ξάνθη, 331
Ξάνθος, 8, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 

61, 63, 65, 66, 78, 81, 115, 117, 129, 131, 139, 150, 153, 158, 
160, 169, 172, 177, 182, 183, 186, 188, 205, 206, 210, 226, 
248, 249, 296, 299, 323

Ξάνθος (ἡ), 8, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 
58, 61, 63, 65, 66, 78, 81, 115, 117, 129, 131, 139, 150, 153, 
158, 160, 169, 172, 177, 182, 183, 186, 188, 205, 206, 210, 
226, 248, 249, 296, 299, 323

Ξάνθος (ο) ποταμός, 41, 44, 210
Ξεναγόρου ἤ Ξεναγόραι νησῖδες, αἱ νῆσοι τοῦ, 47, 78

Ο
Οδεμήσι, Ödemiş, 346
Οἰνοάνδα (ἡ), 83, 84, 100
Ὀλβία, 46, 48, 65
Ὄλυμπος (ἡ), 46, 48, 58
Ὁμηρικά ἔπη, 88
Ὅμηρος, 21, 44, 65, 81, 85, 105, 106, 107, 109, 113, 114, 119, 

128, 143, 144, 145, 168, 176, 178
Ὁμόνοια, 52, 115, 117, 139
Ὀπταμόας, 153, 154
Ουγγαρία, 219, 345
Ὀφειδοῦσα (Ὄχεντρα), 78

Π
Πακτύαι νησῖδες (Λασία, Μάκρις, Μεγίστη, Νυμφαΐς), 42, 47, 

51, 78, 170, 181, 218, 219, 263, 379
Παλαιολόγου Μιχαήλ, 262
Παλαιστίνη, 49, 88, 157, 165, 214
Παμφυλία, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 60, 65, 75, 77, 82, 83, 85, 86, 

97, 133, 138, 160, 162, 169, 172, 173, 212, 217, 260, 262
Πάμφυλοι (οἱ), 170, 173
Παναγιᾶ Παλαιοκαστρίτισσα, 214
Παναγιά Πυργιώτισσα, 71, 237
Πανάγος Μιχαήλ Ν., 287
Πανάγος Σάββας Μ., 287
Πάνδαρος, 115, 170, 182
Πανεπιστήμιον ᾿Αθηνῶν, 249, 267
Πανηγύρης Αὐγερινός, 283, 307
Πανηγύρης Γεώργιος, 309, 310
Πανηγύρης Κίμων Μ., 290
Πανηγύρης Κώστας Δ., 292
Πανηγύρης Μιχαήλ Φιλ., 14, 284, 341
Πανηγύρης Φίλιππος Αυγ., 290
Πάνου Βασίλειος Γ., 288, 291, 319
Πάνου Γεώργιος, 291
Πανταζῆ, αδελφοί, 221
Πανταλέοντος, ᾿Εταιρεία, 259, 270, 312
πανώλη, 238, 251
Παπᾶ -Αντώνης Νικολάου, 227, 248

Παπᾶ -Δημήτριος Χαστᾶς, 241, 277, 309, 311
Παπᾶ-᾿Αντώνης Νικολάου, 280
Παπαβασιλείου Δημήτριος, 284, 286
Παπαβασίλης Χριστόδουλος Θεοδ., 284
Παπαγιάννης Βασίλειος, 291
Παπαγιάννης Μιχαήλ Βασ., 290
Παπᾶ-Γρηγόρης (Τσακκίρης), 227, 248, 280, 282, 283
Παπᾶ-Διονύσιος Καλαφάτης, 227, 259, 269, 283
Παπαδουλῆ Δέσποινα Γ., 286
Παπαδουλῆ Καλιρρόη Γ., 286
Παπαδουλῆ Μαργέττα Χρ., 284, 286
Παπαδουλῆ Μαρία Θ., 286
Παπαδουλῆ Χρυσάνθη Γ., 286
Παπαδουλῆ, οἰκογένεια, 243, 245, 248, 265, 272, 282
Παπαδουλῆς Θεόδωρος Χρ., 291
Παπαδουλῆς Θεοφάνης Κ., 290
Παπαδουλῆς Κλέαρχος Χρ., 294
Παπαδουλῆς Κωνσταντῖνος Θεοφ., 265, 293
Παπαδουλής Παύλος Χριστοδ., 289
Παπαδουλῆς Χριστόδουλος Θεοφ., 285, 293
Παπαδουλῆς Χριστόδουλος Κ., 283
Παπαθανασίου Βαρβάρα, 287
Παπαθανασίου Δέσποινα, 286
Παπαθανασίου Νικ., 222
Παπᾶ-Θεοδόσης Παπαπολίτης, 275
Παπᾶ-Θεοδόσιος, 221, 222
Παπᾶ-Θεοδοσίου Σιμωνίδου, 108, 221, 222
Παπαθεοφάνους Πέτρος, 284
Παπᾶ-Νεόφυτος Σακελλαρίδης, Πρωτοσύγκελος, 227, 309, 311
Παπαντωνίου Δημήτριος, 284
Παπαντωνίου Εἰρήνη Δ., 289
Παπαπολίτης Νίκος Ι., 285, 288
Παπαπολίτης Σάββας Ι., 285, 288
Παπαποστόλης Μιχαήλ, Πρωτόπαπας, 219
Παπουτσῆ, αδελφοί, 221
Παρασκευᾶ Μιχ., 280
Παρασκευά Παρασκευάς Αγ., 331, 334
Παρασκευᾶς Μιχαήλ Αγ., 289
Παρασόγλου Παῦλος Ι., 289
Πάργα, 204
Παρθένιος, 260
Παρίσι, 219, 274, 336
Πασχάλης (Πασχαλίδης), πρωτομάστορας, 10, 248, 310, 366, 

384, 392, 396, 398
Πασχαλίδης Πασχάλης Σάββ., 10, 248, 310, 366, 384, 392, 396, 

398
Πασχαλίδης Σάββας, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 90, 241, 249, 253, 

283, 307, 313, 314, 362, 365, 366, 369, 375, 376, 378, 379, 
380, 381, 382, 384, 385, 387, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399

Πασχαλίδης Σέργιος, 8, 227, 296, 297
Πασχαλίδου Θέμις Σάβ., 288, 386, 391
Πατάκα Μαρία Αντ., 284, 286
Πατάκας Σπῦρος, 277
Πάταρα (τα), 24, 41, 42, 44, 46, 47, 55, 56, 66, 69, 78, 99, 100, 

102, 103, 107, 115, 129, 131, 157, 158, 161, 164, 173, 174, 
181, 206, 210, 260, 261, 263

Πάταρος, 55, 206
Πάτμος, 222
Πατριαρχεῖον ῾Ιεροσολύμων, 245, 298
Πατριάρχης Προκόπιος, 207
Παυλίδης ᾿Εμμανουήλ, 270, 332
Παυλίδης Βασίλειος Εμ., 288, 289
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Παυλίδης Βασίλειος Σάβ., 289
Παυλίδης Νίκος Αντ., 293
Παυλίδης Παῦλος Εμ., 292
Παυλίδης Παῦλος Χαρ., 291
Παυλίδης Σάββας Β., 243, 289
Παυλίδης Σάββας Εμ., 243, 288, 289
Παυλίδης Χ. ᾿Αντώνιος, 268
Παυλίδης Χαράλαμπος, 10, 263, 270, 310
Παυλίδης Χατζῆ Σάββας, 270
Παυλίδου Καλλιόπη Σ., 286
Παυλίδου Κατίνα, 286
Παυλίδου Χ.Σάββα, 259
Παυλίδου Χρυσούλα Νικ., 287
Παυλικιανοί, 86, 212
Παυσανίας, 22, 23, 171
Πεγκλῆ Μιχ., 221
Πειραιάς, 251, 301, 333, 338, 339, 343
Πείσανδρος, 85, 86, 143
Πελασγοί, 49, 50, 71, 87, 88, 115, 138, 167, 168, 231
Πελέγκι, 228, 229, 230
Πελοποννήσιοι, 108, 205, 231
Πελοπόννησος, 8, 51, 71, 88, 89, 90, 91, 120, 141, 165, 167, 168, 

169, 172, 177, 179, 226, 231, 248, 262, 279, 296, 336
Περδικίαι ((αἱ) (Σύμπολου, Σύμπολον), 75, 76, 229, 309
Περικλῆς ὁ Λαμύρων, 146
Πέρσες, 68, 81
Πετρᾶ Χρυσούλα Χαρ., 292
Πετρᾶς Ἰωάννης Ν., 284
Πετρᾶς Μιχαήλ, 244
Πετρᾶς Νίκος Μ., 255, 283
Πετρίδης Μιχαήλ, 216, 221, 222, 223
Πετρίδης Πέτρος Κυρ., 290
Πετρίδης Σταμάτιος, 283
Πετρόγλου Δέσποινα Ι., 285, 341
Πίναρα, τα (Μίναρα), 46, 57, 58, 63, 66
Πίναρος, 57, 115, 117, 139
Πίνδαρος, 21
Πίνου Γεώργιος Β., 290
Πισιδία, Πισσιδία, 8, 39, 40, 41, 44, 46, 60, 75, 82, 83, 85, 97, 

127, 143, 167, 176, 209, 215, 217, 226, 244, 248, 249, 260, 
277, 278, 279, 281, 282, 366

Πισπινῆ Ἀννα, 216
Πιτσώνης Γεωρ. Ν., 223
Πλατανάκι Θηβῶν, 7, 319
Πλάτων, 10, 113, 114, 147, 160, 176, 251, 271, 278, 288, 289, 

310, 359
Πλίνιος, 22, 43, 60, 151, 232
Πλούταρχος, 22, 81, 82, 113, 126, 151, 159
Ποδάλεια (Ποδαλία, Ποδαυλεία, Πηδαλεία) (η), 62
Πόκων, 24
Πόλεμος (λιμήν), 10, 12, 42, 43, 63, 88, 141, 211, 221, 305, 306, 

307, 308
Πόλεμος τοῦ 1897, 235, 250, 254
Πολύβιος, 22
Πολυζωίδης Γεώργιος Εμ., 290
Πολυζωΐδου Κλειώ Εμ., 294, 342
Πομπήϊος, 155, 179
Ποντικονήσια, 42, 47, 78
Πόρτο-λόγγο, 78
Πόρτ-Σάιδ, 223
Πραξιδίκη, 52, 117, 139
Προιτίδες, 141
Προῖτος (ο), 96, 98, 108, 141, 142, 185

Πρόκλος ὁ Λύκιος, 24, 54, 69, 102, 107, 113, 114, 157, 159, 160
Προκόπιος, Μητροπολίτης Σμύρνης, 207
Προκόπιος, Πατριάρχης, 207
Προποντίδα, 164, 179, 233, 306
Προφήτης ᾿Ηλίας, 227, 237
Πρωτογένης, 54, 95, 147, 152
Πτολεμαῖος ὁ Κλαύδιος, 23
Πύδνα, 41, 46, 47
Πυθαγόρειο Γυμνάσιο, 247

Ρ
Ράλλης Δημήτριος, 247
Ρεζή, Μονοπώλιο Καπνού, 334
Ροβέρτειος Σχολή, 11, 330, 332, 340, 371
Ροδιάπολις (Ροδία, Ροδόπολις), 25, 46, 48, 62, 84, 153
Ρόδος, 40, 47, 51, 59, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 89, 90, 99, 

106, 129, 139, 144, 152, 164, 169, 176, 177, 181, 204, 207, 
214, 218, 219, 221, 224, 231, 259, 262, 263, 267, 279, 299, 
313, 333, 340, 341, 343

Ρόπισσα (Ταρσανάς), 9, 42, 79, 229, 372
Ρώγη (Ἅγιος Γεώργιος), 47, 78
Ρωμαῖοι, 22, 47, 52, 53, 56, 68, 82, 83, 85, 86, 100, 131, 154, 155, 

156, 170, 179, 232, 234
Ρώμη, 56, 131, 132, 154, 155, 156, 161, 221, 341
Ρωσσία, 106, 208, 220, 302

Σ
Σάθας Κωνσταντῖνος, 24
Σακκελαρίδης Νίκος Νεοφ., 294
Σαντραπέ Λουκᾶς καί ᾿Αναστασίας, 215
Σαντράπειος Σχολή, 216
Σαρακηνοί, 57, 203, 212
Σαράφη Μαρίκα Κυρ., 289, 397
Σαράφης Αλκιβιάδης Η., 260, 272, 287, 289, 328
Σαράφης Βασίλειος Ι., 17, 263, 264, 292
Σαράφης Βασίλειος Κυρ., 249, 263, 292
Σαράφης Γεώργιος Α., 289
Σαράφης Γρηγόριος, 299
Σαράφης Κυριακός Αν., 289
Σαρπηδών, 50, 52, 126, 138, 139, 140, 144, 168, 171, 182, 183, 

184, 188, 190, 193, 194, 195, 196
Σεβέδο, 78
Σεβθορῶ, 24
Σελήμ πασά, Διοικητής Λαρίσης, 253
Σεραφείμ, 273, 294, 315, 343
Σέριφος, 90
Σεστινιλουίνι, 24
Σέχας, 216
Σεχόπουλος, 215, 216
Σητεία, 233
Σθενέβοια (ἡ), 21, 141, 142
Σίβεδο, 206
Σίδημα (τά), 46, 63, 66
Σικελία, 56, 88, 89, 149, 180, 212
Σιμωνίδης Θεοδόσιος, 223
Σίνδα-Σινδία (ἡ), 63
Σιτές Παύλου Μιχαήλ, 231, 293, 342
Σιτόπουλος ᾿Ανδρέας, 250, 292
Σκύλαξ ὁ Καρυανδεύς ἐκ Καρίας, 21, 43
Σκυλόγιαννη, 319, 374
Σλαῦοι, 314
Σμύρνη, 8, 10, 11, 15, 44, 46, 87, 209, 222, 226, 231, 244, 246, 

247, 249, 256, 260, 265, 266, 267, 268, 273, 276, 277, 278, 
279, 298, 303, 312, 313, 316, 318, 323, 324, 326, 332, 333, 
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335, 336, 338, 341, 342, 346, 370, 375, 389
Σόλυμοι, 41, 46, 49, 50, 52, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 

102, 116, 138, 140, 142, 143, 167, 168, 177, 186, 210, 212, 218
Σόλυμος (ο), 49, 86, 137, 138, 167
Σολύμων, όρη, 41, 49, 50, 80, 82, 83, 84, 86, 91, 102, 138, 142, 

143, 167, 210, 212
Σόμηνα (Σίμηνα), 63
Σουέζ, 224, 343
Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, Σουλεϋμάν ο Α΄, 70, 219
Σοῦρα (τα), 48, 63
Σούρμενα, 331
Σοφοκλῆς, 21
Σοφούλης Θεμ. , Διοικητής Σάμου, 223
Σπανού Δέσποινα Αλ., 286, 288
Σπανοῦ Σοφία Αλ., 287
Σπανοῦ, οἰκογένεια, 231, 243, 255, 273, 279, 292, 319
Σπάρτα, 217, 246, 249, 260, 311
Σπυρίδης Κωνσταντῖνος, 216
Σραματουλᾶς Γρηγόριος, 284
Στάιενς Θώμαν, Thomas Staines, 220
Σταματιάδη, οἰκογένεια, 10, 273, 326
Σταματιάδης Γεώργιος Λαζ., 285
Σταματιάδης Λάζαρος Ανδ., 246, 254, 285, 326
Σταματιάδης Παῦλος, 246, 268
Σταματιάδης Παῦλος Ανδ., 246, 268, 284
Σταματιάδης Σταμάτιος Ανδρ., 283
Σταματιάδου Αὔρα Λαζ., 293
Σταματιάδου Χρυσάνθη Κ., 287
Σταματιάδου Χρυσάνθη Π., 287
Σταματίου Νικ., 216
Σταματίου Σταμ. Ν., 223
Σταματουλᾶς Σταμάτ. Γρ., 285
Σταματούλας Σταμάτιος, 253
Σταυριανός Νικόλαος, 345
Σταυρίδης Διαμαντάρας ᾿Αχιλλεύς, 17, 206, 215, 216, 217, 222
Σταῦρος ὁ Μοσχονησιώτης, τελάλης, 241
Στέφανος ὁ Βυζάντιος, 23, 59, 65
Στέφανος ὁ νομοδιδάσκαλος, 160
Στοβαῖος Ἰωάννης, 23
Στοιχάδες νῆσοι (αἱ), 42, 78
Στοῦμπος, 225, 226
Στράβων, 22, 40, 41, 42, 60, 61, 66, 70, 82, 83, 86, 142, 167, 218
Στρόβιλος (η), 63
Σύμβρα, 65
Σύμη, 79, 223, 231, 275, 278, 301
Σύμπολον, 75, 76, 229, 309
συνθήκη της Λωζάννης, 224
Συρία, 49, 56, 69, 88, 89, 104, 162, 174, 180, 214, 219, 224

Τ
Ταβενώ, 24
Ταβερνιέ, [Jean Baptiste Tavernier], 24
Ταλάμωνη, 209, 229, 305
Ταλλάτ Talât, 306
Ταλλιάνι, 209, 229
Ταμερλάνος, 203, 318
Τανταλίδης Γεράσιμος , Μητροπολίτης Πισιδίας, 209, 260
Ταξιαρχῶν (τῶν), ναός, 73, 226, 232, 243, 248, 277, 296, 301
Ταρσανᾶς, 43, 232, 308
Τατίκιος, ναύαρχος, 164
Ταῦρος, 41, 44
Ταχτατζῆδες, 167
Τελμήσσιοι, Τελμησσεῖς, 67, 69, 262
Τελμησσός, 42, 46, 66, 67, 68, 69, 170, 232, 233, 246, 261, 262, 

342
Τένεδος, 65, 90
Τεξιέ Κάρολος, Carole Texier, 25
Τερμύλαι (οι), 63, 87, 93
Τερμύλος, 52, 139
Τζαβέλλα Βασ., 223
Τζιγέρη Πιπίνα, 235
Τζιζῆ Δέσποινα Γ., 287
Τζιζῆ Μαρία Γ., 287
Τζιζῆ Παύλ., 280
Τζιζῆ Χρυσούλα Γ., 289
Τζιλάβη Σεμίρα Γ., 285
Τζιλάβης Γεώργιος, 267
Τζιλάβης Γεώργιος Ν., 283, 285, 289
Τζινιάδης Γεωργ., 216
Τζουμ-Χουριγιέτ, εφημερίδα Cumhuriyet, 329
Τῆνος, 61, 227, 259
Τοπωνύμια Λιβισίου

ἡ Βούρβουρη, 230, 231
ἡ Καλάμια, 229, 230
ἡ Καμάρα, 9, 71
ἡ Καταρράκτη, 230
ἡ Κεραμιά, 230
ἡ Κυλίστρα, 230, 300
ἡ Κυρατσιά, 230
ἡ Λια τοῦ Κυρ-Παληοῦ, 230
ἡ Παναγιά τῆς Περδικιάς, 230
ἡ Παναγιά τοῦ Χάσμπελιν, 230
ἡ Πηγή, 230
ἡ Πλακτουροῦ, 230
ἡ Σκυλλαρούδα,, 229
ἡ Σούτα, 230
ἡ Κυτρουμισού, 230
ἡ Λάκκους (ἡ), ἡ, 229
τά Ξερά περιβόλια, 229, 247
ὁ ληκτρός τοῦ Χατζηαυγερινοῦ, 8, 226, 230, 297
ὁ Τεπέκ-κανάς, 230
ὁ Τζιμουάς, 230
οἱ Πέντε πέτρες, 230
οἱ Τρεῖς πέτρες, 230
τό Σταυρίν, 229
ἡ Στούμπους, 229
τ’ αη Νικολάκια, 230
τ’ Ατζάλια, 230
τ’ Αύκουλα, 230
τά Κουβανούτικα, 230
τά Κουνουσάτα, 230
τά Παριανά,, 229, 233
τά Σέμενα, 230
τά Τρία καβάκια, 226, 230
τά Χαλάσματα, 76, 230
τό Βουνάριν, 230, 240
τό Γιούμτουρνου, 230
τό Κελεμιθάριν, 230
τό Κυρατσίδιν, 230
τό Ληκτρούδι, 226, 230
τό Μικέλι, 230
τό Μυρσινίκιν, 230
τό Πιρνάριν, 230
τό Χουριδάκιν, 230
τοῦ Κουΐ-Τσικούριν, 230
τοῦ Μιχιά τό βουνό ἡ Καραβουνίστρα, 230
τοῦ Χριστοῦ τά Γυαλοῦ, 230
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Τληπόλεμος Ὀλυμπιονίκης, 152
Τλῶς (η), 46, 58, 117, 139, 210
Τό νησί τοῦ Άη Νικόλα, 229
Τομπάζης Μανώλης, 220
Τουραπῆ Κωνσταντῖνος, 225, 247, 259, 270, 271, 296, 297, 301, 

303
Τούρκοι, 24, 25, 40, 57, 63, 64, 69, 72, 74, 75, 79, 86, 108, 164, 

165, 167, 173, 181, 203, 205, 209, 211, 212, 219, 220, 223, 
226, 228, 230, 231, 233, 234, 236, 242, 246, 253, 254, 258, 
263, 264, 267, 270, 273, 279, 296, 298, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 
323, 324, 335, 338, 345, 346, 347, 369

Τουρκοκρατία, 24, 46, 134, 204, 302
Τουρκοκρῆτες, 304, 305
Τουρκοχώρια, 205, 208, 210, 228, 229, 230, 233, 252, 255, 296, 

303, 308, 309, 315, 345
Τουρμάς-Αλή, 305
Τουρούν-Μαάρ (Νερατζοπηγές), 229
Τράβαλα, Τρύμηλα, Τρυμήλι, 210
Τράβαλλα ἤ Τρύβηλα (τά), 63
Τραπεζούντα, 112, 219, 234, 331
Τρίστομον (λιμήν), 43, 47, 78
Τροία, 23, 88, 91, 92, 126, 144, 145, 170, 172, 177, 178
Τρύσα (ἡ), 46
Τρῶες (οἱ), 91, 128, 144, 152, 170, 172, 177, 178, 182, 183, 191, 

192, 197, 199
Τσαϊνλάνδερ, 24
Τσακαλάκης Βασ., 223
Τσακίρης Εμ. ανθυποφαρμακοποιός, 254
Τσακίρης Μιχαήλ Κ., 289
Τσάκιτζης, Çakırcalı Mehmet Efe, 346
Τσακκίρη Βαρβάρα Γ., 286, 288
Τσακκίρη Μαρία Γ., 286
Τσακκίρης Βασίλειος Γρ., 288
Τσακκίρης Βύρων Γ., 285, 290, 343
Τσακκίρης Γ., 267, 288, 293
Τσακκίρης Γεώργιος Αλεξ., 326
Τσακκίρης Γεώργιος Ε., 283
Τσακκίρης Γρηγόρης Γ., 293
Τσακκίρης Κυριακός, 234, 279, 280, 310
Τσακκίρης Πελοπίδας Γρ., 291
Τσαλήκογλου, 259, 329
Τσανίρα Γεν., 255
Τσαρσαμπάδες, 212
Τσελεμπής Παναγιώτης Κόμητος, 323
Τσίλερ Βασίλειος, 241
Τσίλερ Νίκος Βασ., 293, 343
Τυλιγάδης, 222
Τύμηνα (η), 64

Υ
῾Υψηλάντης Δημ., 253
Ὑψηλή (η), 47, 78, 170

Φ
Φακής Εμμανουήλ, 310
Φαρέλις, 70
Φαρνούχης, 152
Φαρτάκαινα  (Φερτέκι), 69, 75
Φάσηλις (η), 46, 48, 62, 77, 80, 81, 82, 85, 147, 154, 155, 176, 

179, 218
Φέλλας (ἡ), 46
Φέλλοους Κάρολος [Carl Fellows], 24, 54
Φελλός ἤ Φέλλος (η), 64

Φερτέκι, 69, 75
Φιλικῆ ῾Εταιρεία, 226, 248
Φιλιππούσης Θρασύβουλος, 290
Φίσκος (Μαρμαρίς), 78, 229, 263, 323
Φοίνικας, 42, 43, 48, 59, 61, 64, 77, 171, 174, 175, 208, 209, 212
Φοίνικες, 55, 59, 64, 80, 81, 108, 166, 174, 175, 208
Φοινικοῦς (η), 47, 64, 208
Φουρνάκια, 42, 47, 78
Φραγκοκρατία, 180, 181
Φραντής Δημ. , τελάλης, 241
Φρῦγες, 67, 173
Φρυγία, 46, 67, 84, 91, 139, 173, 174, 262
Φτιαρᾶ Ηλ., 221, 222

Χ
Χ. Βασίλη, οικογένεια, 334
Χ. Παυλή, οικογένεια, 334
Χ. Χαλήλ ἐφέντη, 259
Χαγές Κωνσταντῖνος, 163
Χαϊρεδίν/Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσας Αρούτζ, 181, 204, 219
Χαμηδιέ, καταδρομικόν, 76, 209, 223
Χαριτωνίδης Γεώργιος Ιωσ., 285
Χαριτωνίδης Σεραφείμ Ιωσ., 294
Χαριτωνίδης Χαράλαμπος, 260
Χαριτωνίδης Χαρίτων Χ., 294, 327
Χαριτωνίδου Ἄννα ᾿Ιωσήφ, 294
Χαριτωνίδου Πανδῶρα Ιωσ., 292
Χατζάπογλου Μελέτιος, 261
Χατζῆ Χρυσούλα Χρ., 294
Χατζῆ, οικογένεια, 59, 146, 259, 270, 271, 272
Χατζηαντωνίου Δημήτριος Μ., 293
Χατζηαντωνίου Χρυσούλα, 287
Χατζηβασιλείου Βασίλ. Αν., 291
Χατζηβασιλείου Βασίλειος Κυρ., 290
Χατζῆ-Δαούτ-Φαρκούχ, 222, 259
Χατζηδουλής Νίκος, 310
Χατζηκυριακού Θεόδωρος, 310
ΧατζηκωνσταντῆςΜιχαήλ, 290
Χατζηπέτρου Πέτρος, 284
Χατζῆς Χριστόδουλος, 284
Χατζησταματίου Μιχαήλ Αν., 290
Χελιδόνιαι νησίδες (αἱ), 46
Χετταῖοι, 51, 88, 91, 92, 108, 167, 174
Χιλμῆ-πασᾶ, Γενικός Διευθυντής τῆς Μακεδονίας, 249
Χίμαιρα, 40, 70, 91, 99, 141, 142
Χίος, 7, 11, 12, 14, 15, 90, 176, 249, 268, 324, 331, 334, 353, 

362, 363, 371, 386, 388, 389, 390
χολέρα, 265
Χουρμουζιάδης ᾿Αδαμάντιος, 285, 291
Χουσεΐν Σαμπρῆ, 222
Χριστοδούλου Ι. Δουλ., 280
Χριστοδούλου Εἰρήνη, 284
Χρυσαφίνης Γεώργιος Ν., 285
Χρυσαφίνης Νίκος Γ., 234, 283, 285, 294, 327
Χρυσό ᾿Αμφίσσης, 319
Χῶμα (τά), 64
Χωριομιλυάδικα, 212

Ψ
Ψελλός Μιχαήλ, 23, 110

Ὠ
Ὠλήν, 145, 146
Ωρολογάς Οδυσ., 224


