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Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ»

Η Λυκία είναι η γεωγραφική περιοχή απέναντι από τη Ρόδο, με σημαντικό και αδειάλειπτης παρου-
σίας πολιτισμό από την 3η χιλιετία π.Χ. ως το 1922 και σημαντικότερες κοινότητες πριν την Έξοδο τη 
Μάκρη, το Λιβίσι και τα Μύρα. Το Λιβίσι, ως μια μοναδική περίπτωση Μικρασιατικού χωριού που έχει 
μείνει ακατοίκητο από το 1922, θεωρείται από Έλληνες και Τούρκους σύμβολο της Ελληνο-Τουρκικής 
φιλίας και της Ανταλλαγής Πληθυσμών καθώς και σημαντικό μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε 
από απογόνους Μικρασιατών από τη Μάκρη και το Λιβίσι της Μικράς Ασίας. Σκοπός της «ΛΥΚΙΑΣ» 
είναι η διάσωση του μικρασιατικού πολιτισμού, και ειδικότερα η συλλογή, ψηφιοποίηση και μελέτη 
ιστορικού υλικού για τη Λυκία από αρχεία εσωτερικού, εξωτερικού και οικογενειακά αρχεία, η μετά-
φραση των ξένων αρχείων που αφορούν στη Μάκρη και στο Λιβίσι, η έκδοση ιστορικών βιβλίων, η 
δημιουργία ψηφιακού αρχείου και μουσείου, η διοργάνωση ετήσιων Ανταμωμάτων των Απανταχού 
Μακρηνών-Λιβισιανών, η ενδυνάμωση της μικρασιατικής ταυτότητας και η προώθηση της ελληνο-
τουρκικής φιλίας. 

Η «ΛΥΚΙΑ» με τις εκδόσεις της και τα ερευνητικά της προγράμματα προωθεί την ιστορική έρευνα 
για τη Λυκία και τη διάσωση και διάδοση της μικρασιατικής μνήμης ενώ με τη διοργάνωση του ετή-
σιου Ανταμώματος των απανταχού Μακρηνών – Λιβισιανών, με τη συμμετοχή πατριωτών από όλες 
τις περιοχές εγκατάστασης των Μακρηνολιβισιανών και με τις δράσεις και επισκέψεις της σε τόπους 
εγκατάστασης εκτός Ελλάδας, όπως στη Μασσαλία, στο Port De Bouc, και στην Αυστραλία, καλλιεργεί 
και ενδυναμώνει τους δεσμούς των Μακρηνολιβισιανών εντός και εκτός Ελλάδος. 

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις που πραγματοποιεί η «ΛΥΚΙΑ» είναι τα ετήσια οδοιπορι-
κά-προσκυνήματα στα μικρασιατικά παράλια (Μάκρη, Λιβίσι), και η καλλιέργεια των σχέσεων με την 
τοπική κοινωνία του σημερινού Φετχιέ, η οργάνωση κοινών δράσεων στον τομέα της ιστορικής έρευνας 
και της συντήρησης του λιβισιανού οικισμού με Τούρκους ιστορικούς, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και 
γενικότερα κάθε μέλος της τοπικής κοινωνίας, που αγωνιά και αγωνίζεται για την διαφύλαξη και ανά-
δειξή της στην τουρκική κοινωνία αλλά και την παγκόσμια κοινότητα.

Τέλος η «ΛΥΚΙΑ» με το ψηφιακό της αρχείο (www.lycia.gr) προσφέρει τη δυνατότητα στους πατριώ-
τες Μακρηνολιβισιανούς, σε όλους τους Μικρασιάτες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση 
σε ένα ποικίλο αρχειακό και ερευνητικό υλικό, σε μαρτυρίες και μελέτες που φιλοξενεί ο ιστότοπός της. 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ»

Σαμψούντος 6, Αιγάλεω 122 42,Τηλ +30 6977 841 099
Mail: kaklamanist@yahoo.gr και lyciagreece@gmail.com,

www.lycia.gr
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Πρόλογος

Ένας σημαντικός τρόπος ανασύστασης της νεότερης ιστορίας των Μακρηνολιβισιανών προγόνων 
μας είναι οι αναφορές σε αυτήν σε εφημερίδες και περιοδικά πριν το 1922. Πόσο εύκολο είναι όμως να 
εντοπίσει ένας ερευνητής αυτό το θησαυρό; Για τη Μικρά Ασία, ενώ μεγάλο μέρος του τύπου του 19ου 
αιώνα έχει ψηφιοποιηθεί, η δυνατότητα αναζήτησης με λέξη - κλειδί είναι πρακτικά ανύπαρκτη, πέρα 
από ελάχιστες εξαιρέσεις. Έτσι χρειάστηκαν πολλοί μήνες έρευνας, κάποτε σελίδα σελίδα στα τυφλά, 
σε εκατοντάδες ελληνικές εφημερίδες, κυρίως της Σμύρνης αλλά και στον αγγλόφωνο, γαλλόφωνο και 
οθωμανικό-/τουρκικό τύπο. Το ταξίδι της αναζήτησης ήταν επίμονο, επίπονο και συγκινητικό μαζί. Το 
αποτέλεσμα μας αποζημίωσε:

Ξένοι και Έλληνες περιηγητές περιγράφουν το Λιβίσι και το λιμάνι της Μάκρης στα μισά του 19ου 
αιώνα, τους κατοίκους, το εμπόριο, τα καραβάνια και...την ερωτευμένη κόρη του Τούρκου διοικητή να 
αυτοκτονεί... Ξένοι αρχαιολόγοι εκθειάζουν τα αρχαία λυκιακά μνημεία, πολλά από τα οποία καταλή-
γουν στα μουσεία των χωρών τους. Ο μεγάλος δάσκαλος Μιχαήλ Μουσαίος και οι μετέπειτα μαθητές 
του περιγράφουν την καθημερινή ζωή, την οικονομία, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, 
στις εφημερίδες της Σμύρνης πριν από το 1900! Αθηναία δημοσιογράφος καταγράφει τη ζωή των γυναι-
κών της Μάκρης, τις βεγγέρες, τα ψώνια τους στη Σμύρνη και τον «συρμό» της εποχής... Αεροπλάνα, 
υποβρύχια, και κανονιοβολισμοί ταράζουν τη ζωή της Μάκρης στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο...Ατμό-
πλοια παραλαμβάνουν τους Μακρηνολιβισιανούς πρόσφυγες που αφήνουν για πάντα το 1922 το λιμάνι 
της Μάκρης... Η ιστορία των προγόνων μας ζωντανή, καρέ καρέ, σαν ταινία εποχής!

Αφιερώνουμε το πόνημά μας στους απογόνους Μακρηνολιβισιανούς με την επίγνωση ότι δεν έχουν 
εντοπιστεί όλες οι καταγραφές ενώ υποσχόμαστε μια επαυξημένη μελλοντική έκδοση. Το αφιερώνουμε 
επίσης στους προγόνους μας που αν μας βλέπουν από κάπου ψηλά, ίσως και να χαμογελούν λέγοντάς 
μας: 

«Μην σταματάτι! Χαλάλιν ου κόπους σας πρε Λεβισιανάκια!» 

Ευαγγελία Αχλάδη - Τάσος Κακλαμάνης
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Ευχαριστίες

Στις εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ και το Στέλιο Βασιλειάδη, για την αμέριστη βοήθειά του στην παρούσα 
έκδοση

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ευγενή χορηγία και στήριξη των δράσεων της 
Εταιρείας «ΛΥΚΙΑ» συνολικά από το 2021 και μετά.

Στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου «ΑΙΓΕΑΣ» για την εμπιστοσύνη και την 
αρωγή του.

Στους ευεργέτες της Εταιρείας «ΛΥΚΙΑ» από ιδρύσεώς της, για την ευγενή τους στήριξη:

Γιάννη Νικ. Παπαπολίτη, Βασίλη Π. Μουσαίο, Στέλιο Γεωρ. Βασιλειάδη, Ιωσήφ & Ελισάβετ 
Χαριτωνίδη, Βασίλειο Α. Αγαπητό, Ελευθέριο Σωτηρίου, Αλίκη Θεοδοσιάδη και Γεωργία 

Κατσιγιάννη-Θεοδοσιάδη, οικογένεια Ι. Νικάνδρου, οικογένεια Αγαπητού (Αιγάλεω).

Στην ομότιμη καθηγήτρια θεατρολογίας - ιστορίας του θεάτρου Άννα Ταμπάκη.

Στον συγγραφέα - ιστορικό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας Θοδωρή Κοντάρα

Στον ερευνητή Στράτο Κασμερίδη.
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Εισαγωγή

Μάκρη και Λιβίσι Λυκίας: δυο δίδυμες μικρασιατικές κοινότητες. 

Η Μάκρη και το Λιβίσι, γνωστές σήμερα ως Φετχιέ (Fethiye) και Καγιάκιοϊ (Kayaköy) αντίστοιχα, 
βρίσκονται στα νοτιοδυτικά παράλια της Τουρκίας. Το λιμάνι της Μάκρης απέχει μόλις 36 ναυτικά 
μίλια από τη Ρόδο ενώ το Λιβίσι, 8 χλμ. νότια του κόλπου της Μάκρης, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά 
στους πρόποδες μιας κορυφογραμμής του όρους Κράγου. Ο αμφιθεατρικά πυκνοκτισμένος οικισμός, 
εγκαταλελειμμένος μετά την Έξοδο των Ελλήνων, είναι γνωστός στα τουρκικά και ως «χωριό - φάντα-
σμα» και προστατεύεται σήμερα ως ιστορικό μνημείο. 

Η Λυκία, η οποία κατοικείται τουλάχιστον από την 3η χιλιετία π. Χ. ίσως και πολύ παλαιότερα, είναι 
μία από τις περιοχές της Μικράς Ασίας με ιδιότυπο πολιτισμό. Ένα από τα χαρακτηριστικά του αποτε-
λεί η ιδιαίτερη ταφική αρχιτεκτονική με τους λαξευτούς στα βράχια ναόσχημους τάφους. Απομεινάρια 
της πλούσιας ιστορίας της είναι τα επιβλητικά ερείπια πολλών αρχαίων σημαντικών πόλεων, όπως τα 
Μύρα, τα Λίμυρα, τα Αρύκανδα, η Όλυμπος, τα Πάταρα, τα Οινόανδα, τα Καδύανδα, η Τλως, τα Πίνα-
ρα, η Ξάνθος, τα Κορύδαλλα, η Καύνος, η Αντίφελλος, η Βουβών και άλλες. 

Η Μάκρη και το Λιβίσι ταυτίζονται ή συσχετίζονται με δυο σημαντικούς οικισμούς της αρχαίας 
Λυκίας, την Τελμησσό και την Καρμυλησσό αντίστοιχα. Η Μάκρη έχει κτισθεί πάνω στα ερείπια της 
αρχαίας Τελμησσού και το Λιβίσι πάνω στην αρχαία Καρμυλησσό. Σε κάποιες περιόδους της ιστορίας 
τους, οι δυο οικισμοί ερημώθηκαν για να αναγεννηθούν πάλι. Τον 10ο αι. μετονομάσθηκε σε Μάκρη, 
από το όνομα του μακρόστενου νησιού στην είσοδο του λιμανιού της.1 Το 1307 οι Ιππότες της Ρόδου 
κατέλαβαν την Μάκρη ενώ το 1426 ενσωματώθηκε στην οθωμανική επικράτεια ως σαντζάκι (υποδιοί-
κηση) του Μεντεσέ, με έδρα τα Μούγλα. 

Η Μάκρη στη σύγχρονη ιστορία της σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη μετά το 1840 χάρη στο λιμάνι της, 
από όπου διακινούνταν μια σειρά προϊόντων: σιτηρά, ρύζι, καλαμπόκι, σησάμι, κερί, βελανίδια, ξηρά 
σύκα, σταφίδες, φουντούκια, αλλά και σημαντικό εμπόριο ξυλείας, μεγάλο μέρος του οποίου στελνόταν 
στην Αίγυπτο και την Ελλάδα. Το 1851, χρονιά ενός μεγάλου σεισμού, στη Μάκρη υπήρχαν κυρίως 
αποθήκες και λίγα νοικοκυριά.2 Με την ανάπτυξη του λιμανιού της, πολλοί Λιβισιανοί εγκαταστάθηκαν 
οριστικά στη Μάκρη, ενώ και στους δυο οικισμούς εγκαταστάθηκε νέος ελληνικός πληθυσμός από τα 
Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η ανάπτυξη προσέλκυσε και πολλούς ξένους. Τη ραγδαία ανάπτυξη μαρ-
τυρά και ο διορισμός ξένων προξένων στη Μάκρη. Το 1848 διορίστηκε Βρετανός πρόξενος, ακολουθεί 
Γάλλος πρόξενος το 1858 και το 1864 άρχισε να λειτουργεί ελληνικό προξενείο. Σύμφωνα με το σμυρ-
ναϊκό περιοδικό Όμηρος, το 1875 υπήρχαν 550 νοικοκυριά στο Λιβίσι και 300 αποθήκες και μαγαζιά 
στη Μάκρη, από τις οποίες οι 200 ανήκαν σε Έλληνες.3 Το 1878 η ανακάλυψη και η εκμετάλλευση 
των ορυχείων χρωμίου σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας οικονομικής άνθισης.4 Στις 10 Ιουλίου 

1 Clive Foss, The Lycian Coast in the Byzantine Age, Dumbarton Oaks Papers, τ. 48 (1994) σ.1-52.
2 Εφημερίς της Σμύρνης, 9 Μαρτίου 1851, έτος Γ', αρ. 100
3 Περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1875, έτος Γ', φύλλο Ε, σ. 21, υπογραφή Χ.
4 Παντ. Μ. Κοντογιάννης, Η Ελληνικότης των Νομών Προύσης και Σμύρνης, 1919, σ. 74-80.
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1886 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς την Μάκρη και αποτέλεσε την αφορμή να ξαναχτισθεί 
ρυμοτομημένη μια νέα ευρωπαϊκή πόλη.5 Με βάση την οθωμανική διοικητική διαίρεση, η Μάκρη και 
το Λιβίσι υπάγονταν στο σαντζάκι του Μεντεσέ (Menteşe Sancağı) του νομού (βιλαετίου) Αϊδινίου ή 
Σμύρνης. Από το 1870 η Μάκρη ήταν καζάς (επαρχία), ενώ το 1874 ιδρύθηκε η Δημαρχία της Μάκρης, 
όπου υπηρέτησαν αρκετά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας (Κρεμμυδάς, Α. Βασιλειάδης, ΧΝ. Λουιζί-
δης κ.ά.). Στη Μάκρη έδρευαν τα στρατολογικά γραφεία, τα δικαστήρια, το τελωνείο και γενικά όλες 
οι υπηρεσίες. Η κοντινότερη ανώτερη διοίκηση, ο μουτεσαρίφης (mutesarif), ήταν στα Μούγλα, ενώ ο 
βαλής (νομάρχης) έδρευε στη Σμύρνη. 

Το Λιβίσι υπαγόταν στη Μάκρη και είχε μουχτάρη (προεστό, muhtar) πάντα Χριστιανό, ενώ από 
το 1914 έγινε ξεχωριστό μουδουρλούκι (müdürlük, διοικητική υποδιαίρεση του καϊμακαμλικιού της 
Μάκρης). Το σαντζάκι του Μεντεσέ, το οποίο μετά το 1908 έγινε ανεξάρτητο, αποτελούνταν από έξι 
καζάδες6 με κέντρο τον καζά των Μούγλων και συνολικό αριθμό χωριών 352, από τα οποία 81 στον 
καζά της Μάκρης. Σύμφωνα με την οθωμανική ετήσια επετηρίδα «Σαλναμέ» του 1908, ο συνολικός 
πληθυσμός των Ελληνορθοδόξων του καζά Μάκρης ήταν 6.064. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
που συγκέντρωσε το ελληνικό κράτος, το 1910 το Λιβίσι έχει 4.450 κατοίκους, από τους οποίους οι 450 
Μουσουλμάνοι, και η Μάκρη 4.785 κατοίκους, από τους οποίους 2.000 Έλληνες, 1.500 Οθωμανοί και 
1.285 Εβραίοι.7Τα χωριά της ενδοχώρας είχαν οργανική σχέση με την οικονομία της Μάκρης, καθώς τα 
προϊόντα τους κατέληγαν στο λιμάνι της Μάκρης, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, όπου έπιαναν 
καράβια από την Σμύρνη, την Προποντίδα, το Αιγαίο, την Μαύρη Θάλασσα και την Αίγυπτο.8 

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική διοίκηση, η Μάκρη και το Λιβίσι ανήκαν στην Μητρόπολη Πισι-
δίας. Το Λιβίσι, όπως και το Καστελόριζο, προσαρτήθηκε στη Μητρόπολη Πισιδίας το 1731, ενώ πα-
λαιότερα υπαγόταν απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο τίτλος του Μητροπολίτη Πισιδίας ήταν 
«Υπέρτιμος Έξαρχος πάσης Λυκίας, Σύδης, Μυρέων, Αττάλειας και Μικράς Αντιοχείας» και η έδρα της 
Μητρόπολης ήταν το χειμώνα στη Σπάρτη και το καλοκαίρι στην Αττάλεια.Και τα δύο κέντρα σε πολύ 
μεγάλη απόσταση από τη Μάκρη. Στη Μητρόπολη Πισιδίας υπηρέτησαν σημαντικοί μητροπολίτες, 
όπως ο φαναριώτικης καταγωγής Γεράσιμος.9

Δυο προσωπικότητες, που ξεχώρισαν στην οικονομική και κοινοτική ζωή και ανακηρύχθηκαν με-
γάλοι ευεργέτες από την κοινότητα, είναι ο Βασίλειος Χατζη-Αποστόλου Βασιλειάδης (Λιβίσι 1860-
1915), και ο Χατζη-Νικόλαος Λουιζίδης (Λιβίσι 1884 - Αθήνα 1923).10 Η Μάκρη και το Λιβίσι συμμε-
τείχαν στην πνευματική αναγέννηση της Μικράς Ασίας κατά τα μέσα του 19ου αιώνα. Η ανάδειξη του 
Συλλόγου Μικρασιατών «Ανατολή» σε ρόλο ενός άτυπου Yπουργείου Παιδείας για τις μικρασιατικές 
κοινότητες επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του Λιβισιού και της Μάκρης.11 Πολλοί δάσκαλοι της 
Μάκρης και του Λιβισιού σπούδασαν με υποτροφίες στα σχολεία του συλλόγου «Ανατολή», ενώ πολλοί 

5 Περιοδικό Αγών, 9 Μαΐου 1902.
6 Οι έξι καζάδες ήταν οι εξής: Μούγλα, Μάκρη, Μύλασα, Μαρμαρίσι, Αλικαρνασσός ή Πετρούμι και Γιουκσέκου-
μο ή Κιοΐτζεγίζ.
7 ΥΔΙΑ: Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο Υπουργείο Εξωτερικών, φακ. 1910, Στατιστικά εθνολογικά, γεωγραφικά, 
πολιτικά, εμπορικά και βιομηχανικά στοιχεία του Βιλαετίου Αδάνων, Ατταλείας, Μάκρης και Βουρδουρίου. 
8 Κ.Μ.Σ.: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, φάκελος Μάκρη-Λιβίσι, μαρτυρία 
Δέσποινας Παπαβασιλείου (17/3/1965) στην Ελένη Γαζή. 
9 Γεράσιμος Τανταλίδης (Σύλλη 1854 - Ιεροσόλυμα 1928). Υπηρέτησε στην Μητρόπολη Πισιδίας τα έτη 1893 έως 
1906. Εισήγαγε πολλές καινοτομίες και συνέβαλε στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της περιοχής.
10 Κ. Γ. Λαμέρας, Η Μάκρη και το Λυβήσι, Λαογραφική μελέτη, τομ. Α', Αθήναι, 1964, σ. 120, 141.
11 Για το Σύλλογο Μικρασιατών «Ανατολή», βλ. Ευαγγελία Αχλάδη, «Ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατολή» και 
το πρόγραμμα «εθνικής διαπαιδαγώγησης των Ελληνορθόδοξων της Μικράς Ασίας», Σμύρνη: Η Ανάπτυξη Μιας 
Μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.-1922), επιμ. Καραχρήστος Ι. - Ποτηρόπουλος Π., Ιούνιος 2016, 
σ.441-451.
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Μακρηνολιβισιανοί διετέλεσαν ενεργά ή επίτιμα μέλη του Συλλόγου «Ανατολή».12 Το όνομα, με το 
οποίο συνδέθηκε περισσότερο η πνευματική άνθιση του Λιβισιού και της Μάκρης, είναι του Μιχαήλ 
Κωνσταντίνου (1829-1896), τον οποίο οι μαθητές του τίμησαν με το προσωνύμιο Μουσαίος, ο θερα-
πευτής των Μουσών. Ο Μουσαίος, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του «καθυστερημένου Διαφωτισμού» 
που εκδηλώνεται κατά τα τέλη του 19ου αιώνα,13 έσπειρε τους πρώτους σπόρους για να ακολουθήσει 
μια γενιά Λιβισιανών και Μακρηνών που σπούδασαν στο εξωτερικό, στη Σμύρνη, αλλά και στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Τα χρόνια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου τόσο με την γενική επιστράτευση σε ειδικά τάγματα εργασί-
ας (αμελέ ταμπουρού), όσο και με τον εκτοπισμό, πολλοί Χριστιανοί οδηγήθηκαν μέσα σε απάνθρωπες 
συνθήκες σε άγνωστες περιοχές του εσωτερικού της Μικράς Ασίας και μαζί με τις κακουχίες και τις 
επιδημίες του πολέμου αντιμετώπισαν κάθε είδους διώξεις. Μετά το τέλος του πολέμου, στην περιοχή 
από την Μάκρη έως την Αττάλεια εγκαταστάθηκαν ως ιταλικές δυνάμεις. Στα χρόνια που ακολούθη-
σαν, οι εκτοπισμοί συνεχίστηκαν και οι κάτοικοι ζούσαν σε καθεστώς τρομοκρατίας, αλλά και σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες με ελλείψεις βασικών αγαθών και επιδημία εξανθηματικού τύφου. 

Τον Σεπτέμβριο του 1922, κατά την Έξοδο,η πλειοψηφία του πληθυσμού στη Μάκρη και το Λιβί-
σι ήταν γυναικόπαιδα. Στον Πειραιά, όπου πολλοί πρόσφυγες έμειναν προσωρινά πριν σκορπιστούν 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εγκαταστάθηκαν οριστικά περίπου 150 οικογένειες, ενώ περίπου 200 
οικογένειες εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Πέρα από την αστική εγκατάσταση, ως οικισμός αγροτικής 
εγκατάστασης επελέγη και λόγω της εγγύτητας με την Αθήνα η παραλιακή περιοχή μεταξύ Ραφήνας και 
Μαραθώνα, η σημερινή Νέα Μάκρη, όπου εγκαταστάθηκαν αρχικά 93 οικογένειες, αριθμός που αργό-
τερα αυξήθηκε σε 150. Οι Μακρηνολιβισιανοί σκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα: Φωκίδα (Ιτέα, Άμ-
φισσα, Γαλαξίδι, Χρισσό), Εύβοια, Ρόδο, Κρήτη, Σάμο, Βοιωτία, Θεσσαλονίκη. ενώ σε περίπου 1.000 
ανέρχονται οι οικογένειες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό, κυρίως στην Αυστραλία και τη Γαλλία 
(Μασσαλία). Οι πρόσφυγες έμειναν αρχικά σε πρόχειρα καταλύματα και είχαν να αντιμετωπίσουν τε-
ράστιες πρακτικές δυσκολίες, μία από τις οποίες ήταν το πρόβλημα της ελονοσίας, αλλά και πολλές 
φορές ήρθαν αντιμέτωποι με την καχυποψία και την ανοιχτή εχθρότητα των πληθυσμών στις περιοχές 
που εγκαταστάθηκαν. Η εξέλιξη των προσφυγικών οικισμών επιβεβαιώνει την γενική διαπίστωση ότι, 
παρά την τραγικότητα της ανταλλαγής των πληθυσμών, η ένταξη των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
συνέβαλε στην εθνολογική ομοιογένεια, στην ενδυνάμωση της οικονομίας του, στην ανάπτυξη της 
αστικοποίησης και τέλος, εμπλούτισε την πολιτιστική ζωή της χώρας. 

Η Μάκρη και το Λιβίσι στον Τύπο του 19ου και 20ού αιώνα

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε μια συλλογή δημοσιευμάτων στον Τύπο του 19ου και 20ού αιώνα 
που αφορούν σε μια σχετικά άγνωστη περιοχή της Μικράς Ασίας, τη Λυκία και ειδικότερα δυο χριστια-
νικές και ελληνόφωνες κοινότητές της, τη Μάκρη και το Λιβίσι. Τα δημοσιεύματα που αφορούν στην 
πρόσφατη ιστορία της Μάκρης και του Λιβισιού προέρχονται ως επί το πλείστον από τον ελληνόφωνο 
τύπο –εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια– στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ελλάδα με ελά-
χιστα μόνο δημοσιεύματα από τον ξενόγλωσσο ευρωπαϊκό και οθωμανικό-τουρκικό Τύπο και καλύ-
πτουν τη χρονική περίοδο 1849-1963. Η δημοσίευση αυτής της συλλογής αποσκοπεί στην παρουσίαση 
της σταδιακής «ανακάλυψης» της Λυκίας και των δυο ελληνόφωνων κοινοτήτων της, της Μάκρης και 
του Λιβισιού, από τον 19ο αιώνα έως την Έξοδο και το τέλος της μακραίωνης ιστορίας της χριστιανικής 
Μικράς Ασίας. Τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση είναι μια ενδεικτική και σε 

12 Ο Κωνσταντίνος Λαμέρας διετέλεσε για πολλά χρόνια γραμματέας του Συλλόγου Μικρασιατών «Η Ανατολή».
13 Π. Μ. Κιτρομηλίδης, «Η έξοδος της κεντρικής και νότιας Μικρασίας: αιτήματα της έρευνας και μεθοδολογικές 
προδιαγραφές», Η Εξοδος, τ. Β', Αθήνα 1982, σ. κγ'-μ'.
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καμία περίπτωση εξαντλητική συλλογή και ανθολογήθηκαν από τις παρακάτω εφημερίδες, περιοδικά 
και ημερολόγια: 

1. Αγάπη, Κων/πολις [1894]14

2. Αγών, Αθήναι [1901, 1902, 1907]15

3. Αιγαίον, Σάμος [1913]16 
4. Αμάλθεια, Σμύρνη [1852-1857, 1867-1868]17

5. Εβδομάς, Αθήναι [1885]18

6. Έθνος, Αθήναι [1914]19

7. Ελεύθερος Λόγος, Μυτιλήνη [1919]20

8. Ελεύθερος Τύπος, Αθήναι [1922]21

9. Εμπρός, Αθήνα [1914, 1919, 1922]22

10. Εφημερίς της Σμύρνης, Σμύρνη [1851]23

14 Αγάπη, Φύλλον κατά Κυριακήν εκδιδόμενον. Αθήναι, 1893-1897. Εβδομαδιαίον χριστιανικόν περιοδικόν. Ιδι-
οκτήτης: Κωνσταντίνος Α. Διαλησμάς. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, επιμ. Λουκία Δρού-
λια-Γιούλα Κουτσοπανάγου, Αθήνα2008, τ. 1ος σ. 86, 87. 
15 Αγών, Δημοσιογραφικόν Όργανον Ηπειρωτών και Μακεδόνων κατά Παρασκευήν εκδιδόμενον. Αθήναι, 26 
Μαρτ.1899 - 28 Απρ. 1911, αρ. Φ. 1-555. Υπεύθυνος: Ι. Λαμπρίδης. Από το φ. 63, Ιούν. 1900 υπότιτλος: Όργανον 
Ερεύνης των Ηθικών και Υλικών Δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 
1784-1974, τ. 1ος σ. 102, 103.
16 Αιγαίον, Πολιτική και Φιλολογική Εφημερίς. Σάμος, 2 Σεπ. 1912-28 Απρ. 1941. Ιδιοκτήτης-διευθυντής: Ιωάννης 
Δ.Βακιρτζής. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 1ος σ. 142-143.
17 Αμάλθεια Σμύρνης, Εφημερίς πολιτική, φιλολογική κ' εμπορική. Σμύρνη, 6 Αυγ. 1838-Σεπτ. 1922. Εκδότες: 
Σ.Σολομωνίδης – Θ. Υπερίδης. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 1ος σ. 183, 184.
18 Εβδομάς, Αθήναι, 1884-1933. Σύγγραμμα εκδιδόμενον κατά Κυριακήν. Διευθυντής Δημήτριος Γρ. Καμπούρο-
γλους. Οικογενειακό περιοδικό με φιλολογικό χαρακτήρα που εκδόθηκε σε δύο περιόδους· Α' περίοδος: 1884-
1886, με εκδότη-διευθυντή τον Δημήτριο Γρ. Καμπούρογλου, και Β' περίοδος: 1887-1892, με εκδότη-διευθυντή 
τον Ι. Μ. Δαμβέργη. 
Βλ. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49031 
& https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/13892
19 Έθνος, Νέα εσπερινή ανεξάρτητος εφημερίς. Αθήναι, 26 Οκτ. 1913 έως σήμερα [2021]. Εκδότης: Σπύρος Κ. 
Νικολόπουλος. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974,, τ. 2ος σ. 58, 59.
20 Ελεύθερος Λόγος, Ημερησία πρωινή εφημερίς των Φιλελευθέρων. Μυτιλήνη, 12 Σεπ. 1916-19 Μαρτίου 1934, 
1946-Αππρ. 1947, 1950. Καθημερινή Πρωινή Εφημερίς των Φιλελεύθερων Αρχών. Διευθυντής-χρονογράφος: 
Στράτης Μυριβήλης. Συνδιευθυντής: Γ Μ. Σ. Βάλλας και Ε. Καλδής. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 
1784-1974, τ. 2ος σ. 115, 116.
21 Ελεύθερος Τύπος, Αθήναι, 14 Αυγούστου 1916-Μάιος 1927. Εκδότης και διευθυντής Ανδρέας Καβαφάκης (Αϊ-
δίνιο 1873-Αθήνα 1922). Βενιζελική εφημερίδα. Μετά τη δολοφονία του Καβαφάκη το 1922 η έκδοση της εφη-
μερίδας συνεχίστηκε από τους κληρονόμους του. Βλ. http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/66605 
[27.06.2021]
22 Εμπρός, Ημερησία Εθνική Εφημερίς. Αθήνα, 1896-1930, 1945-1969. Ιδρυτής Δημ. Οικ. Καλαποθάκης (Αρεό-
πολη, 1865-Αθήνα, 1921). Τη Β'περίοδο επανεκδόθηκε από τον γιο του ιδρυτή της Αλκιβιάδη Καλαποθάκη. Βλ. 
Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 2ος σ. 179-181, http://ikee.lib.auth.gr/record/123153/files/
raitsin.pdf [27.06.2021].
23 Εφημερίς της Σμύρνης. Φιλολογία, Ποίηση, Μουσική, Επιστήμες, Τέχνες, Ειδήσεις. Σμύρνη, 1849-1854. Εβδο-
μαδιαία. Ιδρυτής-εκδότης-διευθυντής: Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίσσης. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού 
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11. Εφημερίς των Φιλομαθών, Αθήναι [1880]24

12. Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης, Αθήναι [1959]25

13. Ημερολόγιο Σκόκου, Αθήναι [1908]26

14. Λιβίσι (το), Αθήνα [1960-1966]27

15. Μάκρη (η), Αθήνα [1957, 1958]28

16. Μικρά Ασία, Κων/πολις [1875]29

17. Μικρασιατικόν Ημερολόγιον, Ε. Σβορώνου, Σάμος [1908]30

18. Νέα Σμύρνη, Σμύρνη [1885, 1886]31

19. Νεολόγος, Κων/πολις [1882]32

20. Ξενοφάνης, Αθήναι [1896, 1906]33

21. Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κων/πολις [1875]34

Τύπου 1784-1974, τ. 2ος σ. 306-307.
24 Εφημερίς των Φιλομαθών, Εφημερίς των Μαθητών, φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσίας εκπαιδεύσε-
ως, Αθήναι, 19 Οκτωβρίου 1852-15 Μαρτίου 1881: Όργανο του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημο-
σίας Εκπαιδεύσεως της Ελλάδος. Εκδότης: Δημήτριος Πανταζής. Ο αρχικός τίτλος είναι Εφημερίς των μαθητών: 
φιλολογική και των ειδήσεων, έτος Α' αρ. 1 (19 Οκτ. 1852). Από το τεύχος 117, 1855 ο τίτλος γίνεται Εφημερίς 
των φιλομαθών. Δεκαπενθήμερο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, 
τ. 2ος σ. 318, 319.
25 Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης, Αθήνα, 12/4/1958 - 1/8/1959. Εκδίδεται με την πρωτοβουλία του πα-
ραρτήματος Αθηνών του Συλλόγου «Ο Γλαύκος».
26 (Εθνικόν) Ημερολόγιον Σκόκου, Αθήναι, 1886-1917. Φιλολογικό, εικονογραφημένο ημερολόγιο που εξέδωσε ο 
πεζογράφος, ποιητής και χρονογράφος Κωνσταντίνος Σκόκος (Αθήνα, 1854-1929). Φιλοξένησε κείμενα γνωστών 
λογοτεχνών.
Βλ. https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/13950, http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=NODE&cnode=461&t=564
27 Λιβίσι, Αθήνα, 1/8/1960 – 1/1/1967. Όργανον της Ενώσεως Μακρηνών και Λιβισιανών «Η Μάκρη».
28 Μάκρη, Αθήνα, 1/5/1957 – 1/5/1959. Μηνιαία εφημερίς των Απανταχού Μακρηνών και Λιβησιανών. 
29 Μικρά Ασία γιάνι Ανατολή. Εφημερίς Εθνική. Κων/πολις. 15 Σεπτ. 1873-1875. Εκδότης: Ευαγγελινός Μισαηλί-
δης, διευθυντής: Παναγιώτης Γώγος. 
Βλ. Ευαγγελία Μπαλτά, Η καραμανλίδικη εφημερίδα Μικρά Ασία Γιάνι Ανατολή του Ευαγγελινού Μισαηλίδη 
στη δίνη του Βουλγαρικού Σχίσματος. Για τον εκδότη εφημερίδων στα καραμανλίδικα και στα ελληνικά Ευαγγε-
λινό Μισαηλίδη Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 3ος σ. 163, 164.
30 Μικρασιατικόν Ημερολόγιον, Σάμος. 1907-1919. Αρ. τχ. 1-21. Ιδιοκτήτρια Ελένη Σβορώνου. Δημοσιεύονται 
όλα τα είδη λόγου. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 3ος σ. 158, 159.
31 Νέα Σμύρνη, Σμύρνη, 1876-1898. Εκδίδεται κατά Τρίτην και Παρασκευήν. Συντάκτες: Γρηγόριος Καρύδης, Ευ-
ριπίδης Σέκιαρης.
32 Νεολόγος [Ομόνοια και Νεολόγος]. Εφημερίς Πολιτική, Φιλολογική, Εμπορική. Κων/πολις, 8/21 Μαρτ.1867-9 
Απρ. 1897. Περ. Α'. Τα φ. 1-204 έφεραν τον τίτλο Ομόνοια και Νεολόγος. Συντάκτες: Σταύρος Βουτυράς, Ιωάννης 
Βρεττός και Γεώργιος Βαφειάδης. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 3ος σ. 300, 301, 302. 
1873-1877.
33 Ξενοφάνης, Αθήναι, 1904 [1896]- 1910. Σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολή». 
Βλ. Οικονόμου (1977). «Τα δημοσιεύματα του περιοδικού «Ξενοφάνης»: Συμβολή στη μικρασιατική βιβλιογρα-
φία». Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1, 169-215. doi:https://doi.org/10.12681/deltiokms.176 
34 Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κων/πολις, 1863-1914. Έκδοση του Ελληνικού 
Φιλολογικού Συλλόγου Κων/πόλεως με άρθρα φιλολογικού, αρχαιολογικού και ιστορικού περιεχομένου και 
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22. Όμηρος, Σμύρνη [1875]35

23. Πατρίς, Σμύρνη [1922]36

24. Πλειάς, Αθήναι [1899, 1900]37

25. Πολιτεία, Αθήναι [1922]38

26. Ριζοσπάστης, Αθήναι [1922]39

27. Ροδιακή, Ρόδος [1922]40

28. Φιλολογικός Συνέκδημος, Αθήναι [1849]41

29. Denbighshire Free Press [1915]42 
30. Journal de Genève, Genève [1919] 43

πρακτικά συνεδριών του Συλλόγου. 
Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., Εθνική Ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων-
σταντινουπόλεως, 1861-1912, Αθήνα 1996 & https://www.ucy.ac.cy/chartophylakeion/el/philologikos-syllogos 
35 Όμηρος, Σμύρνη, 1873-1877. Μηνιαίον περιοδικό του ομωνύμου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου με ποικίλη 
θεματολογία (ιστορικά θέματα, λογοτεχνία, αρχαιολογία). Συνεργάτες του περιοδικού υπήρξαν μεταξύ άλλων 
οι Κ.Ευσταθόπουλος, Σάββας Ι. Κεσίσογλου, Δ. Βρετόπουλος, Δόρα ντ’ Ίστρια, και άλλοι. Βλ. http://pleias.lis.
upatras.gr/index.php/omiros
36 Πατρίς, Μικρασιατική Εθνική Πρωινή Εφημερίς, Σμύρνη, 1 Φεβρουαρίου 1922-20 Αυγούστου 1922. Διευθυ-
νταί Κοκκινίδης & Λιγνάδης.
37 Πλειάς, Αθήναι, 1 Ιανουαρίου 1899-1903. Περιοδικόν του συλλόγου κυριών «Εργάνη Αθηνά» με άρθρα σχε-
τικά με τη θέση της γυναίκας και της γυναικείας εργασίας, λογοτεχνικά κείμενα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις και 
ειδικό παράρτημα για τα πεπραγμένα του συλλόγου. Μεταξύ των συνεργατών της «Πλειάδος» καταγράφονται 
ο Σπύρος δε Βιάζης, ο Σπ. Π. Λάμπρου, η Σωτηρία Αλιμπέρτη, η Άννα Σερουίου, η Καλλιόπη Κεχαγιά και η Αικα-
τερίνη Ζάρκου. Βλ. http://digital.lib.auth.gr/record/146838?ln=el
38 Πολιτεία, Αθήναι, 1917-1933. Εκδότης Θεολόγος Νικολούδης. Βλ. https://www.academia.edu/ _1917_1933
39 Ριζοσπάστης, Πολιτική εφημερίδα, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αθήναι, 1916 έως σήμερα [2021]
40 Ροδιακή, Ημερησία Ανεξάρτητος Δωδεκανησιακή Εφημερίς. Ρόδος. 2 Σεπτ. 1915-Σεπτ. 1939. (περ. Α') και 1948 
έως σήμερα [2021] (περ. Β'). Η αρχαιότερη εφημερίδα στα Δωδεκάνησα και από τις μακροβιότερες της χώρας. 
Ημερήσια πρωινή εφημερίδα της Ρόδου Βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 4ος σ. 38, 39.
41 Φιλολογικός Συνέκδημος, Αθήναι, 8 Δεκ. 1848-9 Οκτ. 1849. Σύγγραμμα περιοδικόν υπό λογίων ανδρών συ-
ντασσόμενον. Εκδότης: Ν. Αργυριάδης. Λογοτεχνικό περιοδικό.
Βλ. https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/22522 [20.6.2021]
42 Denbighshire Free Press, Denbigh 1882-1919. Εκδότης Charles Cottom & Co. 
Βλ. https://newspapers.library.wales/browse/3609516 [26.6.2021]
43 Journal de Genève, National, Politique et Littéraire Βλ. https://www.letempsarchives.ch/ https://fr.wikipedia.
org/wiki/Journal_de_Gen%C3%A8ve [26.6.2021]
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31. Le Courrier du Valais, Valais [1851]44

32. New York Times, Νέα Υόρκη [1922]45

33. Servet-i Fünun, Κων/πολις [1894]46 
34. The Church Missionary Intelligence, Λονδίνο - Seeley [1868]47

35. The Evening Star, Ipswich [1919]48

36. The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle, Λονδίνο [1851]49

37. Ulus, Κων/πολις [1945]50

38. Weekly North Carolina Standard, Raleigh, N.C. [1851] 51

44 Le Courrier du Valais, Valais, (Ελβετία), 1 Ιανουαρίου 1843 - 30 Δεκεμβρίου 1857. 
Βλ. https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=cl&cl=CL1&l=fr&sp=CDV
45 New York Times, Νέα Υόρκη, 1851- σήμερα [2021]. Ιδρυτής Henry Raymond. 
Βλ. https://www.nytco.com/company/history/ [25.06.2021]
46 Servet-i Fünun, Κων/πολις, 1891-1944. Εβδομαδιαίο, εικονογραφημένο περιοδικό που δημοσιεύτηκε με δια-
κοπές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ομάδα «Νέα Λογοτεχνία» και αποτελεί σημαντική πηγή για την 
ιστορία της λογοτεχνίας της περιόδου του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα. Βλ. 
http://www.servetifunundergisi.com/ [25.6.2021]
47 The Church Missionary Intelligencer: a monthly journal of missionary information, London Seeley 1850-1906. 
Μηνιαίο περιοδικό, έκδοση της Church Missionary Society, προσηλυτιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Λονδί-
νο το 1799 από την Εκκλησία της Αγγλίας. Βλ. https://open.library.ubc.ca/collections/bcbooks/items/1.0348964 
[26.06.2021]
48 The Evening Star, Ipswich, Ηνωμένο Βασίλειο, 17 Φεβρουαρίου 1885 - έως σήμερα [2021]. Βλ. https://
en.wikipedia.org/wiki/Ipswich_Star
49 The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle, Λονδίνο, Ιανουάριος 1731-1907. Μηνιαίο περιοδικό. 
Ιδρυτής του ο Edward Cave. Κυκλοφόρησε χωρίς διακοπή για σχεδόν 200 χρόνια. Βλ. https://onlinebooks.library.
upenn.edu/webbin/serial?id=gentlemans
50 Ulus, Κων/πολις, 10 Ιανουαρίου 1920 - έως σήμερα [2021]. Βλ. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ulus_(gazete) 
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/1133 [26.6.2021]
51 Weekly North Carolina standart, Raleigh, N.C. 1850-1858. Εκδότης William W. Holden. Βλ. https://america.loc.
gov/lccn/sn84045030/ [26.6.2021]
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Η «ανακάλυψη» της Λυκίας – Μικράς Ασίας τον 19ο αιώνα 

Τον 19ο αιώνα Ευρωπαίοι περιηγητές και αρχαιολόγοι «ανακαλύπτουν» τη Μικρά Ασία και τις αρ-
χαιότητές της και με τα ταξιδιωτικά τους έργα προσελκύουν το ενδιαφέρον της Ευρώπης αλλά και της 
Ελλάδας στην τόσο κοντινή αλλά άγνωστη Μικρά Ασία. Περιηγητές, όπως ο Φέλλοους52 και ο Τεξιέ,53 
καταγράφουν μνημεία και επιγραφές, επιχειρούν να εντοπίσουν την τοποθεσία αρχαίων οικισμών και 
να ταυτίσουν τα τοπωνύμια ενώ ξένοι αρχαιολόγοι διενεργούν ανασκαφές στη Λυκία και πλουτίζουν τα 
μουσεία των χωρών τους με εντυπωσιακά ευρήματα:

«Τω 1846 οι Άγγλοι ενήργησαν ανασκαφάς εν τοις ερειπίοις της Ξάνθου και απεκόμισαν 
εις το Βρετανικόν μουσείον πλείστας Λυκιακάς αρχαιότητας. Τω 1882 οι Γερμανοί Bendorf 
και Louchen μετέφερον δαπάνη της αυστριακής κυβερνήσεως την ζωοφόρον ενός ηρώου 
ανευρεθέντος άνωθεν των Μύρων επί της θέσεως Κιόλπασι, πλήρη σπουδαίων και καλλιτε-
χνικών αναγλύφων παριστώντων πολλάς μυθολογικάς σκηνάς της ελληνικής μυθολογίας και 
του ελληνικού βίου επί λίθων μεγάλων, ους απήγαγον μετά προσοχής, και απέθεσαν εν τω 
μουσείω της Βιέννης.» (Περιοδικό Αγάπη, 25 Σεπτεμβρίου 1894, έτος Β', αρ. 91, σ. 7, 8) 

Στον ελληνόφωνο Τύπο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και στην Ελλάδα καταγράφεται η 
«ανακάλυψη» της εν πολλοίς άγνωστης Μικράς Ασίας και ειδικότερα μιας από τις πιο άγνωστες γωνιές 
της, της Λυκίας, την οποία, έως τα μέσα του 19ου αιώνα επισκέπτονται μόνο «Ευρωπαίοι περιηγητές 
και πολεμικά πλοία», όπως γράφει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος του Φιλολογικού Συνέκδημου το 
1849 παροτρύνοντας τους νησιώτες από τα γειτονικά Δωδεκάνησα να αναζητήσουν την τύχη τους στις 
ευλίμενες αλλά έρημες πόλεις της: 

«Τα παράλια, όλα σχεδόν της Εώας, έχουσι πολλάς θέσεις αρχαίων αξιολόγων πόλεων ωραί-
ας, ευλιμένους και αείποτε οικησίμους, επισκεπτομένας κατά καιρούς υπό των Ευρωπαίων 
περιηγητών και των πολεμικών πλοίων. Ταύτας, ερημωμένας ήδη και ευωνήτους, οίαι προς 
τοις άλλοις αι της Εφέσου, της Πριήνης, της Μιλήτου, της Ιασσού, των Καρυάνδων, της 
Κνίδου, του Καύνου, των Πατάρων, της Φασήλιδος και Σίδης κτλ. Καιρός πλέον να κατοικί-
σωσιν οι νησιώται μάλιστα, έχοντες χρείαν αποικισμού εις την Εώαν προς πορισμόν βίου και 
αποκατάστασιν.» (Φιλολογικός Συνέκδημος, Αθήναι, 31 Μαρτίου 1849, έτος Α', αρ.7-8) 

Πραγματείες αφιερωμένες στην ιστορία της Λυκίας επιχειρούν να συνδέσουν τα σύγχρονα τοπωνύ-
μια με την αρχαία ελληνική ιστορία αλλά και μυθολογία, καταδεικνύοντας τη μακρά ιστορία της και 
τους πολλαπλούς δεσμούς των μικρασιατικών παραλίων με τα γειτονικά νησιά. Παράλληλα με το ενδι-
αφέρον για τις αρχαιότητες της Λυκίας αυξάνει το ενδιαφέρον για τις σύγχρονες χριστιανικές της κοινό-
τητες. Η Εφημερίς της Σμύρνης, το 1851, αφιερώνει εκτενή πραγματεία στις ελληνόφωνες κοινότητες 
Λιβίσι και Μάκρη, που ταυτίζονται με τις αρχαίες Καρμυλησσό και Τελμησσό, και τις διαφαινόμενες 
δυνατότητες της «αναπτυσσόμενης πολίχνης της Μάκρης»: 

52 Sir Charles Fellows (1799-1860). Βρετανός αρχαιολόγος. Εξερεύνησε τρεις φορές (1838, 1839, 1844) την άγνω-
στη ως τότε λυκιακή χώρα (Ξάνθος, Tλως, Tελμησσός, Mύρα, Όλυμπος, Πάταρα κ.λπ.), κομίζοντας υπέρ του 
βρετανικού κράτους πλήθος αρχαιοτήτων. Μόνο τον Ιούνιο του 1842 μεταφέρθηκαν εβδομήντα δύο κιβώτια 
με γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη. Τα ευρήματά του, που σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, είναι 
γνωστά σαν «Ξάνθια μάρμαρα». Συγκέντρωσε επίσης επιγραφές και είδη από το φυσικό βασίλειο. https://
el.travelogues.gr/travelogue.php?view=99&creator=985593&tag=1885 [20.6.2021]
53 Charles Félix Marie Texier (1802-1871) Γάλλος αρχαιολόγος και αρχιτέκτονας. Το 1833 δημοσίευσε το έργο, 
«Asie mineure: desciption geographique, historique et archeologique des provinces et des villes de la Chersonnese 
d' Asie» («Γεωγραφική, Ιστορική και Αρχαιολογική Περιγραφή των Πόλεων και Επαρχιών της Μικράς Ασίας») 
που έκανε γνωστή την αχανή ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. 



Εισαγωγή

19

«Μεταξύ του κόλπου Γλαύκου (του της Μάκρης) και του όρους Κράγου υπάρχει άλλη καλή 
κοινότης χριστιανών Λυκίων παραλία, το Λειβήσιον, περί την αρχαίαν Καρμυλησσόν, συγκει-
μένη δε εξ οκτακοσίων σχεδόν οικογενειών εμπόρων, τεχνιτών, γεωπόνων και ποιμένων. Το 
Λειβήσιον, εν ω υπάρχει και σχολείον φιλολογικόν και πολλή φιλοξενία, κείμενον κατά τους 
πρόποδας του Αντίκραγου εις τόπον υδρηλόν, ωραίον και εύφορον, εξάγει μέταξαν, έλαιον, 
οίνον, ξυλείαν και άλλα προϊόντα. Εξ αυτού αποικίζεται κατά καιρούς η πλησίον εμπορική 
πολίχνη Μάκρη, επέχουσα τον τόπον της πάλαι Τελμισσού εν τω Γλαύκω κόλπω. Ο προς 
ανατολάς των Πατάρων αγαθός λιμήν Κάλαμος και ο απέναντι της Μεγίστης Αντίφελλος και 
τα Μύρα και είτι άλλο μέρος Λυκιακής παραλίας αποικίζονται κατά καιρούς εκ Μεγίστης. 
Τον δε Όλυμπον και την Φάσηλιν αποικίζουσιν ενίοτε οι Ατταλείς. […] Η νυν Μάκρη της 
Λυκίας επέχει τον τόπον της παλαιάς Τελμισσού, εξ' ής εγεννώντο καλοί τεχνίται και μάντεις. 
[…] Η Μάκρη, αν δεν ήτο νοσώδης εξ' αιτίας των ειρημένων τελμάτων, ήθελεν είσαι και 
σήμερον καλώς κατοικημένη εκ νησιωτών, Λειβησιανών και άλλων χριστιανών, ως έχουσα 
θέσιν εμπορική και ασφαλή, και εύορμον λιμένα, και πέριξ αγαθήν γην· έχει δε τα νυν ως 200 
οικίας χιστιανικάς και αποθήκας πολλάς εμπορικάς και υποπροξενεία ή πρακτορεία διαφό-
ρων δυνάμεων.» (Εφημερίς της Σμύρνης, 27 Απριλίου 1851, έτος Γ, αρ. 107) 

Μάκρη: «Απόκρυφαι Ινδίαι». Οικονομική ανάπτυξη της Λυκίας.

Το ασφαλές φυσικό λιμάνι της Μάκρης γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη μετά το 1840 και οι δυνατότητές 
του δεν διέφυγαν της προσοχής ξένων δυνάμεων, όπως η Αγγλία και η Γαλλία, που δεν άργησαν να 
διορίσουν προξενικούς πράκτορες στην περιοχή, για να ακολουθήσει η Ελλάδα. «Η Μάκρη είναι από-
κρυφαι Ινδίαι» γράφει ο αρθρογράφος της Εφημερίδος της Σμύρνης το 1851. Το ανθυγιεινό κλίμα και η 
ενδημική στην περιοχή ληστεία δεν θα εμποδίσουν ξένους και ντόπιους να αναζητήσουν την τύχη τους 
και να εκμεταλλευτούν τον πλούτο της περιοχής:

«Είνε δε η Μάκρη απλώς εμπορείον (comptoire) σχηματισθέν από συγκλύδας Ευρωπαίους, 
Οθωμανούς και Γραικούς, εγχωρίους ή ξένους, όλους αυτού μετοικισθέντας χάριν του Κερ-
δώου Ερμού. Άχρι του 1840 ηγνοούντο από τους έξω τα εμπορικά προϊόντα της, άτινα και 
ενέμοντο ησύχως εκ τινων Λειβησιανών και Σπαρταλίδων, οίτινες έκαμον θησαυρούς. Αλλ'έ-
κτοτε ωσφράνθησαν την φωλεάν αυτήν τα λαγωνικά του εμπορίου και ώρμησαν ακαθέκτως 
εις την λείαν. Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Αυστριακοί, Ρόδιοι, Συμαίοι, Καρπάθιοι, Καστελορρί-
ζιοι έπηξαν τας σκηνάς των, ως εις Καλλιφορνίαν, και ο πληθυσμός της Μάκρης, όστις το 
1840 εσύγκειτο εκ διακοσίων ψυχών, το 1850 ανέβη εις χιλίας περίπου. Τωόντι δε η Μάκρη 
είνε το πλουσιώτερον επινείον της Μεσογείου κατά παράδοξον αντίπτωσιν το ήττον γνωστόν. 
Ήκουσα Αυστριακόν έμπορον κατοικούντα εις Σμύρνην και ευρισκόμενον τότε εις Μάκρην 
να λέγη μετά ορεκτικωτάτου αλλά δικαίου θαυμασμού ότι «η Μάκρη είναι απόκρυφαι Ινδί-
αι.» (Εφημερίς της Σμύρνης, 27 Απριλίου 1851, έτος Γ, αρ. 107) 

Φυσικές καταστροφές, όπως οι συχνοί σεισμοί θα ανακόψουν προσωρινά την ανάπτυξη. 

Ο μεγάλος σεισμός του 1851 έγινε αισθητός και στις δυο πλευρές του Αιγαίου προκαλώντας μεγάλες 
καταστροφές στη Ρόδο και αφανίζοντας εντελώς στα αντικρινά παράλια τον αρχαίο και μακροβιότερο 
οικισμό της Λυκίας, το Λιβίσι, ενώ ερήμωσε το επίνειό του, η Μάκρη, που μόλις την τελευταία δεκαετία 
είχε αποκτήσει τον χαρακτήρα αναπτυσσόμενου «εμπορείου»:

«Οι τόποι της Λυκίας ούτοι, ως αναφέρεται παλαιόθεν, έχουσιν υπόγεια ηφαίστεια πυρά, 
εξ' ων προήλθαν και οι τελευταίοι καταστρεπτικοί σεισμοί. Ο Στράβων αναφέρει κρατήρα 
εσβεσμένον επί του Αντικράγου, άλλοι δε συγγραφείς, την Χίμαιραν (Γιανάρτας), περί ης 
εμυθολόγησαν οι παλαιοί Έλληνες τα κατά Βελεροφόντην.» […] Η Μάκρη ερημώθη, όλα 
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σχεδόν τα μαγαζία εκρημνίσθησαν. Πολλά των χωρίων πέριξ της Μάκρης, και μάλιστα η 
πόλις Λεβίσι εκ 1.500 οίκων, ηφανίσθη κατά κράτος και έως 600 ψυχαί του εσωτερικού 
επλακώθησαν μεταξύ δύο λόφων συγκρουσθέντων ως εκ του σεισμού· ότι πηγαί υδάτων 
εστείρευσαν, αλλού δε ανέβλυσαν ύδατα ότι εις τον λιμένα Εκεντζίκ, το ήμισυ ενός βουνού 
εκρημνίσθη εις την θάλασσαν και άλλα παρόμοια.» (Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή 9 
Μαρτίου 1851, έτος Γ', αρ. 100) 

Ο καταστρεπτικός σεισμός του 1851 αποτυπώθηκε και στον ξένο τύπο:

«Στη Μάκρη και τα περίχωρά της, οι επιπτώσεις ήταν καταστροφικές και όλα τα κτήρια, κα-
τοικίες και αποθήκες, που πρόσφατα ανεγέρθησαν στην πόλη, έχουν κατεδαφιστεί ενώ στους 
δρόμους έχουν ανοίξει ρωγμές από όπου αναδύονται θειούχες οσμές προκαλώντας ασφυξία 
στους κατοίκους, πολλές πηγές έχουν στερέψει, ενώ νέες πηγές έχουν αναβλύσει σε άνυδρες 
περιοχές. Στην πόλη Λιβίσι, κανένα από τα 1.500 σπίτια δεν παρέμεινε όρθιο, και εκτιμάται 
ότι περίπου 6.000 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, αριθμός οποίος 
θα ήταν πολύ μεγαλύτερος αν η σεισμική δόνηση συνέβαινε μετά την δύση του ηλίου, όταν οι 
κάτοικοι αποσύρονται στα σπίτια τους στο τέλος των εργασιών της ημέρας.» (Weekly North 
Carolina Standard, 14 Μαΐου 1851, αρ. 867, σ. 1)54

«Οι πόλεις Μάκρη, Λιβίσι, Ντοβέρ, Σενέ, Καράσουλτσα και 15 χωριά δεν υπάρχουν πια. 
Πολλοί ελαιώνες και οπωροκαλλιέργειες έχουν καταστραφεί ενώ η ευρωπαϊκή παροικία της 
Μάκρης βρήκε εγκάρδια υποδοχή στο αυστριακό πλοίο Isidore. Μεταξύ όσων κατάφεραν 
να σωθούν αναφέρονται οι M. Billiotti, Άγγλος υποπρόξενος, M. de Brusco, Έλληνας προ-
ξενικός πράκτωρ και ένας μεγάλος αριθμός εμπόρων.» (Le Courrier du Valais, 5 Απριλίου 
1851) 

Τα επόμενα χρόνια στη σμυρναϊκή Αμάλθεια δημοσιεύονται ποικίλου περιεχομένου ειδήσεις για τη 
Μάκρη και το Λιβίσι αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Λυκίας που αφορούν σε επιδημίες, ληστές που 
τρομοκρατούν την περιοχή, αλλά και διοικητικές αλλαγές στο νομό Αϊδινίου, όπου ανήκει η Μάκρη και 
το Λιβίσι, στη διοίκηση Μεντεσέ:

«Εκ Μάκρης γράφουσιν ότι ήρχισαν πάλιν οι σεισμοί, διό οι δυστυχείς κάτοικοι κατέχονται 
υπό πανικού φόβου. εις τα μέρη εκείνα ανεφάνησαν ζεϊμπέκαι λησταί. Γράφουσιν από Αλμα-
λύ (Καραμανίας) ότι οι Μουσουλμάνοι φοβούμενοι σιτοδείαν, ένεκα της γινομένης μεγάλης 
εξαγωγής των σιτηρών, εξανέστησαν κατά των σιτεμπόρων, οίτινες κατέφυγον εις την οικίαν 
Ευρωπαίου τινός, ευτυχώς δε η υπόθεσις αύτη δεν έσχεν απευκταίας συνεπείας.» (Αμάλθεια, 
28 Νοεμβρίου 1853) 

«Γράφουσι εκ Βουλδουρίου ότι ο διαβόητος ληστής Τουστζόγλους συνήθροισεν εις Γιόλ Ασά-
ρι ικανούς ληστάς, μετά των οποίων σκοπόν είχε να καταβή εις Μάκρην, διά να ληστεύση κα-
ταστήματά τινα ξένων εμπόρων εκεί παρεπιδημούντων.» (Αμάλθεια, 25 Σεπτεμβρίου 1853) 

54 Weekly North Carolina Standard, 14 Μαΐου 1851, αρ. 867, σ. 1. Earthquake at Makri & Rodes. Terrible Destruc-
tion of life and Property. 
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Το σμυρναϊκό περιοδικό Όμηρος το 1875 αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στις κοινότητες, Μάκρη 
και Λιβίσι, με σημαντικά στοιχεία για τον πληθυσμό, την οικονομία, τις επαγγελματικές ασχολίες των 
κατοίκων τους αλλά και την εκπαιδευτική ανάπτυξη της περιοχής. 

«Το Λειβήσιον πολιτικώς υπόκειται εις την επαρχίαν Μέντεσε, υπαγομένην εις την δικαιοδο-
σίαν του Νομού Σμύρνης. Εκκλησιαστικώς δε υπάγεται εις την Επαρχίαν Πισειδίας. [...] Το 
Λειβήσιον κατοικείται υπό 550 οικογενειών Χριστιανών, οικούντων συνοικίαν αμιγή πάσης 
άλλης φυλής. Το δε όλον του πληθυσμού των κατοίκων δεν υπερβαίνει τας τρεις χιλιάδας 
ατόμων. [...] Η Μάκρη, [...] προ 30 ετών ήτο ασήμαντον το εμπόριον της, και ολίγοι Ρόδι-
οι Οθωμανοί, με ευαρίθμους Λειβησιανούς ήσαν οι εμπορευόμενοι εν αυτή. Από του 1845 
όμως ολονέν συνοικίζεται, και τώρα εστολίσθη με ευρυχώρους αποθήκας και ολίγας ωραί-
ας οικίας· έχει νεόδμητον ναόν των ορθοδόξων, και σχολείον με ολίγα παιδία. Υπάρχουσι 
τριακόσιαι περίπου αποθήκαι (μαγαζεία), αι οποίαι χρησιμεύουσι συνάμα και ως κατοικίαι 
οικογενειών, και εξ αυτών 100 ανήκουσιν εις Οθωμανούς και διακόσιαι εις Χριστιανούς.» 
(Όμηρος, 1875, έτος Γ,' φύλλο Ε, σ. 461-464) 

Το 1894, το αθηναϊκό περιοδικό Αγάπη καταγράφει τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη ιδιαιτέρως 
μετά την ανακάλυψη μεταλλείων χρωμίου:

«[...] Η Μάκρη έχει διοικητήριον, προκυμαίαν, οδούς ευθυγράμμους, λιθοστρώτους και πε-
διάδα εκτεταμένην, εν η υπάρχουσιν εγκατεσπαρμένα τουρκικά χωρία επτά ως προάστεια. 
Προϊόντα της Μάκρης είνε τα δημητριακά, βαλανίδιον, ζώα, δέρματα, έρια, κηρός, ξυλική 
οικοδομήσιμος και καύσιμος, ξυλάνθρακες και προ πάντων χρώμιον εξορυττόμενον εκ του 
όρους Δαίδαλα, εκ των ανακαλυφθέντων από του 1878 μεταλλείων χρωμίου, όπερ εκμε-
ταλλεύεται ο εν Σμύρνη Άγγλος Πάτερσον. εις την Μάκρην προσεγγίζουσιν ατμόπλοια δύο 
εταιρειών διατηρούντα τακτικήν συγκοινωνίαν μετά της Σμύρνης και των νήσων. Υπάρχει δε 
και τηλεγραφείον και ταχυδρομείον. Οι Μακραίοι εισίν άποικοι των Λειβησιανών, ή μάλλον 
η Λειβησιακή αριστοκρατία, ήτις εγκατέστη ένεκεν του εμπορίου και της γεωργίας εν Μάκρη. 
Αυξάνει δε οσημέραι ο αριθμός των κατοίκων, αλλ' είνε ελώδης ο τόπος και πυρετοβριθής, 
και αναγκάζει τους κατοίκους να διαθερίζωσιν εν Λειβησίω, όπου το κλίμα είνε ευκρατές και 
υγιεινόν. Απέχει δε δίωρον εκ Λειβησίου, όπερ προς μεσημβρίαν απέχει ημίσειαν ώραν εκ 
της θαλάσσης. Είνε άρα το Λειβήσιον χερσόνησος περιωρισμένη υπό θαλάσσης, και μόνον 
προς ανατολάς ενούται με την μεγάλην ήπειρον.» (Αγάπη, 16 Οκτωβρίου 1894, έτος Β', αρ. 
94, σ. 7, 8) 

Πνευματική αναγέννηση της χριστιανικής Λυκίας

Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής έφερε τη χριστιανική Λυκία σε επικοινωνία με τα μεγάλα 
εμπορικά και αστικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και το εθνικό κέντρο, την Αθήνα. Οι 
προσπάθειες των Μακρηνολιβισιανών να συμμετάσχουν στην πνευματική και εθνική αναγέννηση της 
Μικράς Ασίας και ο σταδιακός εξευρωπαϊσμός τους αποτυπώνεται και στον τύπο. Ιδιαιτέρως ο Τύπος 
της Σμύρνης παρακολουθεί με περηφάνια την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη των Μικρασιατών 
αδελφών στη Μάκρη και το Λιβίσι και τους παροτρύνει να εργαστούν μονοιασμένοι για την κοινή 
πρόοδο των κοινοτήτων τους ιδρύοντας σχολεία και συλλόγους και γενικότερα φροντίζοντας όχι μόνο 
για την οικονομική αλλά και για την πνευματική τους ανάπτυξη. Η σμυρναϊκή Νέα Σμύρνη αναφέρεται 
με σειρά δημοσιευμάτων της (1884 - 1886) στις πρωτοβουλίες των κατοίκων για εκπαιδευτική ανάπτυ-
ξη όπως η ίδρυση της περίφημης Λουιζιδείου σχολής από τον ευεργέτη της περιοχής Χατζη Νικόλαο 
Λουιζίδη. Άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως η πυρκαγιά του 1886, που ισοπέδωσε την πόλη της Μάκρης 
κι έγινε αφορμή να ξαναχτιστεί με νέα, ευρωπαϊκή ρυμοτομία, βρίσκουν θέση στις σελίδες της. Στις 
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σμυρναϊκές εφημερίδες πυκνώνουν οι ειδήσεις για τις τόσο κοντινές αλλά ταυτόχρονα άγνωστες ελλη-
νόφωνες κοινότητες της Λυκίας. Θα ακολουθήσει ο κωνσταντινοπολίτικος και αθηναϊκός τύπος, με δη-
μοσιεύματα για την οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των δυο δίδυμων κοινοτήτων. Ο Νεολόγος 
της Κων/πόλεως το 1882 αφιερώνει άρθρο στην ανέγερση νέων σχολείων στη Μάκρη με την συνδρομή 
προκρίτων της που ζουν στην Κων/πολις, ενώ το αθηναϊκό περιοδικό Εβδομάς το 1885 δημοσιεύει 
πραγματεία του πρωτεργάτη της εκπαιδευτικής ανάπτυξης δασκάλου Μιχαήλ Ι. Μουσαίου, στην οποία 
παρουσιάζει την τοπογραφία αλλά και κάθε όψη της πρόσφατης ιστορίας της Μάκρης και του Λιβισιού: 
τις επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων, την εκπαίδευση, την ιδιαίτερη διάλεκτό τους αλλά και τα 
προτερήματα και μειονεκτήματα των πατριωτών του: 

«[…] Ο Λειβησιανός είνε ευφυής, αλλ' ουχί και εστερημένος πανουργίας, λιτοδίαιτος, εγκρα-
τής, καρτερικός, φιλόπονος, φιλάργυρος μέχρι γλισχρότητος κατακριτέας και χαρτοπαίκτης. 
Υπέρ των εκπαιδευτικών καταστημάτων ουδέν εισφέρει, εισφέρει όμως υπέρ των εκκλησιών, 
ων υπάρχει ουκ ολίγη πληθύς πέριξ της κωμοπόλεως. Εάν τις τολμήση να εξενέγκη γνώμην 
περί του περιττού της δαπάνης ταύτης εις τα παμπληθή παρεκκλήσια, θεωρείται ασεβής υπό 
των κατοίκων, οίτινες όμως ουδόλως κωλύονται εις το να καταλύωσι τας νηστείας, να μη 
συχνάζωσιν εις τους ναούς και να συζητώσι θέματα θρησκευτικά, όλως αδαείς όντες, και 
γινόμενοι γελοίοι, διότι ζητούσι να υποστηρίξωσιν εν μέση τη Ανατολή τας ιδέας του Voltaire 
και Renan.» (Εβδομάς, 20 Ιανουαρίου 1885, έτος Β', αρ. 47) 

Ο Μουσαίος υποδεικνύει τρόπους να διορθωθούν τα κακώς κείμενα των δυο κοινοτήτων και ανα-
φέρεται γενικότερα στη δύσκολη αποστολή του δασκάλου στη Μικρά Ασία, κυρίως στις τουρκόφωνες 
κοινότητες:

«[...] οι δημοδιδάσκαλοι και αι διδασκάλισσαι πρέπει να είναι εγχώριοι, ώστε γνωρίζοντες 
τα ήθη, τα έθιμα, την γλώσσα και εν γένει τον τόπον, να δύνανται να διδάσκωσι τερπνώς και 
να επέλθη ούτω διόρθωσις τις των κακώς κειμένων. [...] Η διάδοσις ιδίως της Ελληνικής 
γλώσσης εν ταις τουρκοφώνοις κοινότησιν απαιτεί συντονωτάτην και μάλλον επιμεμελημέ-
νην των κορασίων εκπαίδευσιν προς μόρφωσιν μητέρων ελληνοφώνων, δι' ων και μόνων 
η μητρική γλώσσα μεταβάλλεται. Είναι οικτρόν, οίκτιστον να ακούη τις Έλληνας τουρκι-
στί λαλούντας και Ελληνικοίς γράμμασι την τουρκικήν γράφοντας και δι' αυτής άπασαν την 
εαυτών αλληλογραφίαν διεκπεραιούντας. […] Δέον να δοθή ιδιαιτέρα όλως επιμέλεια εις 
την μόρφωσιν του κατωτέρου Κλήρου, ούτινος η κατάστασις είναι οικτρά. […] Δέον να 
πολλαπλασιασθώσι τα νηπιαγωγεία αμφοτέρων των φύλων, ιδίως παρά ταις τουρκοφώνοις 
ελληνικαίς κοινότησιν και μάλιστα ανάγκη επείγουσα να δοθή μεγίστη σπουδαιότης εις αυτά, 
μείζων ή εις τα Ελληνικά σχολεία.» (Εβδομάς, 20 Ιανουαρίου 1885, έτος Β', αρ. 47) 

Οι πρωτότυπες μελέτες του πρωτεργάτη και για περισσότερο από μια πεντηκονταετία πρωταγω-
νιστή στα εκπαιδευτικά πράγματα Μουσαίου θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την περιοχή και 
κύρια πηγή για πολλές μεταγενέστερες εκδόσεις. Μια πρώτη αναφορά στις μελέτες του βρίσκουμε στο 
περιοδικό του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» (ΕΦΣΚ):55

«Είτα έπεται η συλλογή του εν Λειβησίω της Λυκίας διδασκάλου Γ. Μουσαίου, επιγραφομένη 
Ο Λειβησιανός και περιέχουσα α) σύντομον περιγραφήν του Λειβησίου, παρατιθεμένου και 
σχετικού τινος χωρίου του Στράβωνος, β) σημειώσεις τινάς ή κανόνας περί της προφοράς 

55 Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ), που έχει χαρακτηριστεί ανεπίσημο «Υπουρ-
γείο Παιδείας» του Ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενδιαφέρεται τόσο για την αρχαία όσο και 
για τη σύγχρονη ιστορία της Μικράς Ασίας αντλώντας από την ιστορική αυτή «συνέχεια» επιχειρήματα για την 
πνευματική αλλά και εθνική αναγέννησή της. Βλ. Εξερτζόγλου, Χ., Εθνική Ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη 
τον 19ο αι. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 1861-1912, Αθήνα 1996.
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των Λειβησιανών, γ) λεξιλόγιον της εν Λειβησίω λαλουμένης διαλέκτου αλφαβητικώς συ-
ντεταγμένον, δ) παροιμίας, ε) συλλογήν των συγγενικών και εν γένει των προς αλλήλους 
προσφωνήσεων, και των εν χρήσει κυρίων ονομάτων, στ) ήθη και έθιμα, ζ) μύθους εις την 
εγχώριον γλώσσαν γεγραμμένους, η) δίστιχα ερωτικά, θ) αινίγματα, ι) διάφορα άσματα και 
περιγραφάς παιδιών, ια)τον άγιον Λάζαρον.» (Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολο-
γικός Σύλλογος, 1875-76, τ. 1, σ. 204)

Ο Νεολόγος Κων/πόλεως αναφέρεται, το 1892, στις έρευνες ξένων αρχαιολόγων στη Λυκία, όπως 
ο Αυστριακός Otto Benndorf (1838-1907), μετέπειτα (1898) ιδρυτής του Αυστριακού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου Αθηνών. Το φιλολογικό περιοδικό Βύρων, δελτίο του ομώνυμου φιλολογικού συλλόγου 
στην Αθήνα, δημοσιεύει το 1880 πραγματεία για τα ήθη και έθιμα των Λιβισιανών ενώ η αθηναϊκή 
εφημερίδα Αγών δημοσιεύει σειρά εκθέσεων με σκοπό να συμβάλει στη «γνωριμία των αδελφών χωρών 
του ελληνικού έθνους»:

«Μετά μακράν σιωπήν ο Αγών επανέρχεται επί την προσφιλή αυτώ έρευναν των εν Μικρά 
Ασία ελληνικών κοινοτήτων [...] Αγνοούμεν οι άθλιοι ημείς οι αποστέλλοντες τα κάλλιστα 
των τέκνων ημών εις την απορροφητικήν του Νέου Κόσμου χοάνην και τας αξένους της 
Αφρικής ακτάς, ότι εγγύς ημών χώρα ελληνική κείται προκλητικά τα ευρέα και πολύκαρπα 
αυτής στέρνα προβάλλουσα εις τους υιούς των δυτικών του Αιγαίου ακτών και μόνον ού 
φωνάζουσα [...] Εδώ κείμαι εγώ, ακαλλιέργητος καίπερ πλουσιωτάτη εις παραγωγήν, ωραία 
εις κλίμα, όσον η αδελφή μου ελευθέρα Ελλάς, γη μητρική των Ελλήνων ως αυτής της Ελλά-
δος εγώ. Όπως υποβοηθήσωμεν την γνωριμίαν ταύτην των αδελφών χωρών αρχόμεθα από 
σήμερον δημοσιεύοντες διαφόρους εκ Μικράς Ασίας εκθέσεις.» (Αγών, 30 Νοεμβρίου 1901, 
Γ' έτος, αρ. 141, σ. 3). 

Τη μελέτη της αρχαίας και σύγχρονης Μικράς Ασίας με στόχο την ανάδειξη της συνέχειάς της και 
την πνευματική αναγέννηση της χριστιανοσύνης της υπηρετεί και ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατο-
λή».56 Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού του συλλόγου Ξενοφάνης, κείμενο του Μ. Μουσαίου το οποίο 
υπογράφει ως «Είς Λύκιος» παρουσιάζει τον πλούτο της Λυκίας υπογραμμίζοντας την αντίθεση ανάμε-
σα στο ένδοξο παρελθόν και την σύγχρονη παρακμή: 

«Η Λυκία είνε ορεινή χώρα. Οι περιηγηταί παρομοιάζουσιν αυτήν προς την Ελβετίαν. Έχει 
όμως οροπέδια κατάρρυτα και δάση ανεξάντλητα, άτινα είνε αέναοι πηγαί πλούτου, αλλά 
δυστυχώς η συγκοινωνία είνε δύσκολος ένεκα της ελλείψεως οδών. Ο λιμήν της Μάκρης 
ηδύνατο ν' αποβή κοινόν εμπορείον της Λυκίας, εάν ήτο δυνατόν να διασχισθή η χώρα διά 
μιας σιδηροδρομικής αρτηρίας [...]. Η Λυκία έχει πόρους ανεξαντλήτους, αλλά στερείται 
βραχιόνων εργατικών. Πιθανώτατον είνε ότι το πάλαι η Λυκία έτρεφεν υπέρ το εκατομμύ-
ριον κατοίκων συνιστώσα ομοσπονδίαν ηνωμένων πολιτειών, διοικουμένη υφ' ενός προέ-
δρου, καλουμένου Λυκάρχου, ως διηγείται ο Στράβων. Ο αοίδιμος Κοραής ευρίσκει ότι το 
πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκαλλιεργήθη και ανεπτύχθη εν Λυκία. 
Και πόσαι ιδέαι δεν ανεπτύχθησαν εν τω ημετέρω έθνει, ας ημείς μεν δεν εκαλλιεργήσαμεν, 
ξένοι δε ασπασθέντες και καλλιεργήσαντες ηυδαιμόνησαν. Οι Λύκιοι ήσαν πεπολιτισμένοι 

56 Ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατολή» ιδρύθηκε το 1891 από μια ομάδα Μικρασιατών στην Αθήνα, με στόχο 
τη διάδοση και ενίσχυση της ελληνικής παιδείας στις μικρασιατικές κοινότητες, αλλά και την αλληλεγγύη των 
Μικρασιατών στην Αθήνα, ιδίως μετά το 1922. Ο Σύλλογος έδρασε ουσιαστικά μέχρι το 1939, αν και τυπικά 
διατηρήθηκε ως το 1949. Σημαντικό υπήρξε και το εκδοτικό έργο του Συλλόγου. Πολλοί νέοι Μικρασιάτες σπού-
δασαν με υποτροφίες του Συλλόγου, ενώ το 1900 ο Σύλλογος ίδρυσε το «Ιεροδιδασκαλείον της Αποκαλύψεως» 
στην Πάτμο, το οποίο μεταφέρθηκε το 1906 στη Σάμο, μετονομαζόμενο σε «Ιεροδιδασκαλείον Σάμου «Η Ανατο-
λή» καθώς και το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών στα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε) της Καππαδοκίας. Εξέδωσε μικρασιατι-
κές μελέτες και το περιοδικό Ξενοφάνης. 



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

24

και πλούσιοι, ως μαρτυρούσι τα κολοσσιαία μνημεία της χρονικής αυτών περιόδου. Νυν 
όμως 80 χιλ. άνθρωποι δεν ευημερούσιν εν τη πάλαι ποτέ ευδαίμονι και ευλιμένω Λυκία.» 
(Ξενοφάνης, Σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολή», 1904, τ. 
Α', τεύχος 1, σ. 86-93.)

Παρά τον ιδεολογικό χαρακτήρα τους τα κείμενα αυτά συχνά περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες 
για την αρχαία τοπογραφία αλλά και την σύγχρονη πραγματικότητα της Μικράς Ασίας, ενώ συχνά 
αποτυπώνουν το σύνθετο πλαίσιο της οθωμανικής διοίκησης και της παράλληλης εκκλησιαστικής της 
οργάνωσης. Το 1899 το περιοδικό Πλειάς, όργανο του γυναικείου συλλόγου στην Αθήνα «Εργάνη», 
δημοσιεύει τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις της απεσταλμένης του στην περιοχή Σωτηρίας Αλιμπέρτη,57 η 
οποία διαπιστώνει το υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και πνευματικής προόδου των κατοίκων 
και ειδικότερα πολλών γυναικών της περιοχής και καταγράφει λαογραφικά στοιχεία του καθημερινού 
βίου:

«[...] Πάντες δ' εφαίνοντο ενήμεροι και των ελαχίστων λεπτομερειών των εν Ελλάδι, άτινα 
μετά πλείστης μερίμνης παρακολουθούσι. Τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου και του Διδασκα-
λείου Αθηνών, διατηρούσιν εν τη ομιλία των γλώσσαν άμεμπτον, καθαράν, με την γραμμα-
τικήν και το συντακτικόν ως θα έλεγον οι εν Αθήναις χαριεντιζόμενοι· κατορθώνουσι δε ν' 
αποφεύγωσι την τραχείαν και σεσυρμένην προφοράν, ήτις επικρατεί εν Μάκρη και Λιβισίω.» 
(Πλειάς, 29 Φεβρουαρίου 1900, έτος Β΄, τεύχος 4ον, αρ. 5-6, σ. 82-84.)

Η Αθηναία επισκέπτρια διαπιστώνει την αδιαφορία του ελληνικού κράτους για τις ακμάζουσες μι-
κρασιατικές κοινότητες της Λυκίας ενώ αναφέρεται στην 'πατρική' μέριμνα της οθωμανικής διοίκησης 
και την 'αδελφική' συμβίωση των χριστιανών και μουσουλμάνων: 

«Αμφιβάλλουσιν οι ενταύθα ομογενείς μας εάν οι εν τω Υπουργείω μας αρμόδιοι γνωρίζωσι 
πού κείται η Μάκρη και το Λιβίσιον, ότι ο πληθυσμός τούτων είναι αμιγής, ότι εν Μάκρη 
υπάρχει κοινότης ακμάζουσα και ότι εκ του ασφαλούς λιμένος και του επικαίρου της θέ-
σεως είναι μέγα κέντρον εμπορίου. Οι Γάλλοι και Αυστριακοί χωρίς να έχωσιν υπηκόους 
εις Μάκρην, διατηρούσι πράκτορας δι' εμπορικούς και αποικιακούς λόγους. Οποία, ως μη 
ώφελεν, αμεριμνησία των Κυβερνήσεών μας διά τα ζωτικώτατα συμφέροντα! Ευτυχώς η 
διοικούσα τον τόπον αρχή μεριμνά πατρικώς περί των υπηκόων της. Η δε συμβίωσις όλων 
των κατοίκων είναι αδελφική, διέπει δε αυτούς αμοιβαία σύμπνοια και εκτίμησις.» (Πλειάς, 
29 Φεβρουαρίου 1900)

Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις των επόμενων χρόνων θα διακόψουν την οικονομική και πνευματική 
αναγέννηση και θα ανατρέψουν όλους τους όρους αρμονικής συμβίωσης των κοινοτήτων στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία. Η σταδιακή επιδείνωση των σχέσεων, τα εθνικιστικά μέτρα των νεοτουρκικών 
κυβερνήσεων, οι διώξεις που ακολούθησαν τους Βαλκανικούς Πολέμους και οι έκτακτες συνθήκες των 
χρόνων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καταγράφονται και στον ελληνόφωνο αλλά και ξένο τύπο: 

«Ο καπετάνιος του ελληνικού ατμόπλοιου Ανατολή ανέφερε ότι στις 25 Μαΐου ο αγγλο-γαλ-
λικός στόλος βομβάρδισε την Αττάλεια και τη Μάκρη, και ότι γαλλικό πολεμικό πλοίο 

57 Σωτηρία Κλεομένους (Οικονόμου) Αλιμπέρτη (Αθήνα, 1847-Αθήνα, 1929). Φεμινίστρια εκπαιδευτικός, δη-
μοσιογράφος και λογοτέχνης. Υποδιευθύντρια στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κων/πόλεως (1875-1882). Ίδρυσε 
σχολείο για κορίτσια στη Ρουμανία. Το 1896 ίδρυσε στο Αγρίνιο τον γυναικείο σύλλογο Εργάνη Αθηνά με κύ-
ριο μέλημα την επαγγελματική αποκατάσταση των Ελληνίδων, με την εκμάθηση της υφαντικής, της ταπητουρ-
γίας, και άλλων ειδών χειρωνακτικής βιοτεχνίας. Συνεργάστηκε με την Εφημερίδα των Γυναικών της Αθήνας. 
Βλ.http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=605 [22/08/2021] & https://drive.
google.com/file/d/1hPvPqUqK0FqE8XopjAaUsZXLsx97CKEt/view [22/08/2021]
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κατέστρεψε αποθήκη πετρελαίου στις μικρασιατικές ακτές.» (Denbighshire Free Press, 5 
Ιουνίου 1915)58 

«Οι Ιταλοί, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην Αττάλεια, επαρχία Ικονίου, πριν από την απόβαση 
των Ελλήνων στη Σμύρνη, επίσης αποβίβασαν στρατό στην Αλικαρνασσό, και στον Κόλπο 
της Μάκρη, στην επαρχία Σμύρνης στις 17 Μαΐου.» 59 (The South Bend New Times, 21 Μα-
ΐου 1919) 

Η ελβετική εφημερίδα Journal de Génève στις 21 Αυγούστου 1919 αναφέρεται στο φόνο του για-
τρού και αρχηγού της Αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Μάκρη Μ. Μάνωλα. 

«Οθωμανικό έγκλημα. Αθήνα, 20 Αυγούστου. Ένδεκα στρατιώτες Τούρκοι του τακτικού 
στρατού εισέβαλαν στο κτήριο του τελωνείου στη Μάκρη και δολοφόνησαν τον αρχηγό της 
αποστολής τους Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Μ. Μάνωλα. Οι ύπατοι αρμοστές των Συμ-
μάχων θα προβούν σε διαβήματα προς την Οθωμανική Κυβέρνηση για να πετύχουν την 
τιμωρία των ενόχων και την καταβολή αποζημίωσης στην οικογένεια του θύματος ανάλογη 
με αυτή που ζητήθηκε στο Βερολίνο για τον φόνο του Γάλλου λοχία Mannheim.»60 (Journal 
de Génève, Πέμπτη, 21 Αυγούστου 1919, 90 έτος, αρ. 230)

Τέλη Σεπτεμβρίου του 1922 οι Μακρηνολιβισιανοί εγκαταλείπουν την πατρίδα τους:

«Αι Αμερικανικαί αρχαί ειδοποιούν το Υπουργείον των Ναυτικών ότι εις την Αττάλειαν και 
την Μάκρην συνεκεντρώθησαν περί τας 25 χιλιάδας γυναικόπαιδα Ελλήνων ζητούντα επει-
γόντως ν' αναχωρήσουν. Αι Κεμαλικαί Αρχαί παρέσχον μόνον ετπά ημερών προθεσμίαν.» 
(Εμπρός, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1922)

Στις 10 Οκτωβρίου 1922 η Ροδιακή με τίτλο «Οι πρόσφυγες της απέναντι Ανατολής» αναφέρει ότι 
4.500 πρόσφυγες από την περιοχή Μούγλων, Ταλιανίου και Μάκρης είχαν περάσει από τη Ρόδο ενώ 
άλλοι είχαν φθάσει με ατμόπλοια στο λιμάνι του Πειραιά:

«Οι μέχρι τούδε διελθόντες εντεύθεν πρόσφυγες της απέναντι Ανατολής κατά την παρελθού-
σαν και προπαρελθούσαν εβδομάδα είνε 4.500 περίπου εκ της περιοχής Μούγλων, Ταλιανίου 
και Μάκρης και 8.700 εξ Ατταλείας. [...] Επίσης εις τον λιμένα Πειραιώς εισέπλευσαν έτερα 
δύο ατμόπλοια πλήρη προσφύγων εξ Ατταλείας και Μάκρης. Ούτοι θα μεταφερθούν προς 
εγκατάστασιν εις τας Κυκλάδας.» (Ροδιακή, 10 Οκτωβρίου 1922) 

58 Denbighshire Free Press, 5 Ιουνίου 1915: "Submarine Depot DestroyedThe captain of the Greek steamer Ana-
tolie, who arrived at Athens on Sunday, reported that the Anglo-French ships bombarded Adalia, Makri, Kakava 
and Tristomo (in Asia Minor) on May 25th, and that a French warship has destroyed a depot of benzine on the 
Asia Minor coast, which is believed to have been used for German submarines."
Βλ. newspapers.library.wales. 
59 The South Bend New Times, 21 May 1919: "Smyrna is quiet according to reports. The Italians, who landed 
troops at Adalia, Vilayet of Konieh, prior to the landing of the Greeks in Smyrna, also disembarked troops at 
Budrum, 26 miles southeast of Smyrna, and also at Makri, in the Vilayet of Smyrna on the Gulf of Makri, May 17." 
60 Journal de Génève, National, Politique et Litteraire, 90ο έτος, αρ. 230, 21 Αυγούστου 1919: "Crime ottoman 
Athènes, 20 août. Onze soldats turcs de l'armée régulière ont pénétré dans le bâtiment de douane de Makri 
et ont assassiné le chef de la mission de la Croix-Rouge hellénique, M. Manolas. Les hauts commissaires alliés 
agiront auprès du gouvernement ottoman pour obtenir la punition des coupables et le paiement à la famille de 
la victime d' une indemnité en rapport avec celle qui fur exigée à Berlin pour l' assassinat du sergent français 
Mannheim."
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Μακρολιβισιανός Τύπος στην Ελλάδα

Μετά την εγκατάσταση στην Αθήνα όπως όλοι οι Μικρασιάτες και οι Μακρηνολιβισιανοί στην προ-
σπάθειά τους να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους στη νέα πατρίδα ιδρύουν συλλόγους και εφημερίδες, 
όπως Η Μάκρη, Λιβίσι, και Η Φωνή της Μάκρης και του Λιβισιού, όργανα αντίστοιχων συλλόγων,61 που 
εκδίδονται στην Αθήνα αλλά απευθύνονται στους Μακρηνολιβισιανούς σε όλη την Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Τα άρθρα υπογράφουν γνωστές προσωπικότητες της ιστορίας των δυο κοινοτήτων.62

Ο μακρολιβισιανός τύπος, όργανο αντίστοιχων συλλόγων, δημοσιεύει χρήσιμες ειδήσεις για την 
αποκατάσταση των προσφύγων, αλληλογραφία και μηνύματα πατριωτών από όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, κυρίως από την Αυστραλία και τη Γαλλία όπου είχαν εγκατασταθεί Μακρηνολιβισιανοί, 
κοινωνικά, νεκρολογίες, διαφημίσεις Μακρηνολιβισιανών επαγγελματιών, και γενικά αποτελεί ένα συν-
δετικό κρίκο που φέρνει σε επαφή τους διασκορπισμένους πατριώτες. Η γενικότερη δράση των συλλό-
γων, όπως αποτυπώνεται στα έντυπα όργανά τους, μαρτυρά την κοινή μικρασιατική μνήμη, την έγνοια 
των μορφωμένων αστών Μακρηνολιβιανών, εγκατεστημένων στην πλειοψηφία τους στην Αθήνα και 
τον Πειραιά, για την αποκατάσταση των πατριωτών τους στους οικισμούς αγροτικής αποκατάστασης: 
ειδήσεις όπως εκδρομές με σκοπό το αντάμωμα των πατριωτών, επισκέψεις και δωρεές κυρίως πατρι-
ωτών της Αθήνας σε οικισμούς Μακρηνολιβισιανών σε όλη την Ελλάδα, μαρτυρούν την αλληλεγγύη 
ανάμεσα στους Μικρασιάτες Μακρηνολιβισιανούς, σημαντικό χαρακτηριστικό των πρώτων δεκαετιών. 

«Εις την πόλιν των Αθηνών υπάρχουν εγκατεστημέναι 500 και πλέον οικογένειαι Μακρηνών 
και Λιβησιανών. Η κυριωτέρα ομαδική εγκατάστασίς των είναι εις το Αιγάλεω, [...] Άλλη 
ομαδική εγκατάστασις ημπορεί να θεωρηθή εις τον συνοικισμόν Υμηττού. Επίσης πολλοί 
συμπατριώται έχουν εγκατασταθή εις τα Πετράλωνα, Αμπελοκήπους, τους συνοικισμούς Βύ-
ρωνος, Νέας Ελβετίας Καισαριανής κ.λ.π. εις την πόλιν του Πειραιώς και τα προάστεια 
ευρίσκονται επίσης εγκατεστημένοι 500 και πλέον οικογένειαι συμπατριωτών μας. Αι πε-
ρισσότεραι εξ αυτών κατοικούν εις Δραπετσώνα όπου έχουν ιδικά των καφενεία, παντο-
πωλεία, εστιατόρια κλπ. καταστήματα. Οι συμπατριώται μας της Δραπετσώνος διατηρούν 
άσβεστον την φλόγα της πατριωτικής αλληλεγγύης. Προ διετίας περίπου συνέλαβον την ιδέαν 
της ιδρύσεως Συλλόγου τον οποίον ωνόμασαν Ένωσις Μακρηνών «Ο Γλαύκος». Πολλαί 
επίσης οικογένειαι συμπατριωτών μας εγκατεστάθησαν εις Νίκαια (Κοκκινιά) Πειραιώς και 
ολιγώτεραι εις άλλα προάστεια του επινείου. (Η Μάκρη, μηνιαία εφημερίς των απανταχού 
Μακρηνών και Λιβησιανών, Αθήναι, 1η Μαΐου 1957). 

Στον μακρηνολιβισιανό Τύπο, όπως και γενικότερα στον Τύπο της Ελλάδας μετά το 1922, αποτυπώ-
νονται οι δυσκολίες των πρώτων χρόνων της εγκατάστασης και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους πατρι-
ώτες καθώς και η νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες και οι προσπάθειες ανασύστασης και διάσωσης 

61 Η μηνιαία εφημερίδα Λιβίσι. Όργανον της Ενώσεως Μακρηνών και Λιβισιανών «Η Μάκρη» εκδίδεται από τον 
σύλλογο «Η Μάκρη», ο οποίος προέκυψε από την ένωση δυο προηγούμενων συλλόγων, των συλλόγων «Γλαύ-
κος» και «Τελμησσός». Στην έκδοσή της δραστηριοποιείται εκδίδεται η Ρένα Δ. Παπαντωνίου-Βελισσαρίου και ο 
Μ. Θεοδοσιάδης. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 1960 στην Αθήνα. 
62 Μεταξύ άλλων: Μ. Σαράφης, Ν. Γ. Τζιζής, Ι. Λαμέρας, Ρένα Βελισσαρίου, Αυγερινός Πανηγύρης, Πλάτων Β. 
Μουσαίος, Νικόλαος Καραγεωργίου, Αντιγόνη Γεωργαλίδου, Παντελής Χατζηπαναγιώτου, Βερούλα Δημ. Δα-
μιανού, και πολλοί άλλοι.
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του παρελθόντος. Μαζί με τις ποικίλες ειδήσεις για τη συμμετοχή των πατριωτών στην οικονομική, 
πολιτική και πολιτιστική ζωή, ο μακρηνολιβισιανός Τύπος δημοσιεύει παλαιότερες και νεότερες μελέ-
τες για τις μικρασιατικές πατρίδες Μάκρη και Λιβίσι, ημερολόγια - αναμνήσεις πατριωτών, τόσο για 
την ειρηνική ζωή όσο και για τα τελευταία δύσκολα χρόνια στην οθωμανική Μικρά Ασία, λογοτεχνικά 
κείμενα Μακρηνολιβισιανών. Ο μακρηνολιβισιανός Τύπος στην Ελλάδα είναι πολύτιμος για όποιον 
θέλει να μελετήσει την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα, τη συλλογική τους 
οργάνωση, και γενικότερα την πορεία και την εξέλιξή τους στην νέα τους πατρίδα και τη συμβολή τους 
στην ιστορία της.63

63 Ο μακρηνολιβισιανός Τύπος της περιόδου μετά το 1922 έχει ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ www.lycia.gr σε OCR μορφή, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα για αναζήτηση/εύρεση με λέξη- 
κλειδί (CTRL+F). Στο παράρτημα αυτής της έκδοσης παρατίθεται ενδεικτικό ευρετήριο των άρθρων που έχουν 
δημοσιευτεί στις τρεις μεγαλύτερες εφημερίδες του μακρηνολιβισιανού τύπου στην Ελλάδα: Η Μάκρη, Λιβίσι, 
Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης. 
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Ανθολόγιο δημοσιευμάτων ελληνικών & ξένων εφημερίδων 1849-1963

Φιλολογικός Συνέκδημος, Σύγγραμμα Περιοδικόν υπό Λογίων Ανδρών Συντασσόμενον, εν Αθή-
ναις τη 31 Μαρτίου 1849, έτος Α', αρ.7-8 - Τινά Περί Λυκίας

Κατά τον Ιανουάριον του 1844 η Βρεττανική Κυβέρνησις έπεμψε το πολεμικόν πλοίον Βέακον 
(Beacon), κυβερνώμενον υπό του πλοιάρχου Γράβου,64 ίνα παραλάβη εκ Λυκίας τα υπό του περιηγη-
τού Φέλλοου ευρεθέντα εν Ξάνθω αρχαία.65 Το πλοίον τούτο έφερε και τρεις περιηγητάς Δανιέλλην, 
Σπάθην και τον ειρημένον Φόρβην, οίτινες εμοιράσθησαν την εργασίαν, αναδεχθέντες ο μεν πρώτος 
τ' αρχαιολογικά, ο δεύτερος τα γεωγραφικά και ο τρίτος τα φυσιολογικά. Ούτοι περιήλθον επιμελώς 
όλην σχεδόν την Λυκίαν και ανεκάλυψαν και επροσδιόρισαν πολλών αρχαίων πόλεων και πολιχνίων ή 
άλλων μερών θέσεις. Εκτός των Κιβυρατικών πόλεων και της μεγάλης Τερμησσού, αυτοί ευτύχησαν να 
προσδιορίσωσι την θέσιν των τριών Κυανέων πόλεων Ροδιαπόλεως, Κανδύβων και Συάσσου. Ομοίως 
του Φελλού, της Εδενησσού, της Ακαλίσσης, των Γάγων, του Βουβώνος, της Λάκβης και του Λαγώνος. 
Ούτοι απεφάνθησαν, ότι αι κατά τον περιηγητήν Φέλλον Γάγαι εισί τα Κορύδελλα και η κατ' αυτόν 
Μασσικύτη έστιν η Άραξα πόλις, ο δε κατ' αυτόν Φελλός, πιθανώτατα η Πύρρα. Ανεκάλυψαν προσέτι 
και άλλων αξιοσημείωτων πόλεων θέσεις, οίον της κατ' αυτούς Απολλωνίας και της Μανδραπόλεως. 
Ούτοι διέγραψαν την διά Λυκίας πορείαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ρωμαίου Υπάτου Μαν-
λίου. Παρά ταύτα εκ των τριών τούτων ο Δανιέλλης, συνοδεύων εκ Ρόδου εις Αττάλειαν τον αυτόσε 
ερχόμενον νέον πρόξενον Πύρδιον (Purdie) επεσκέφθη τας παλαιάς πόλεις Σέλγην, Σύλλιον, Μάρμορα, 
Πέργην και Λύρβην, των οποίων τινές αποδίδονται υπό των γεωγράφων εις την Παμφυλίαν και Πισιδί-
αν. Δεν γνωρίζομεν ακριβώς τίνες εκ των άλλων Ευρωπαϊκών εθνών περιηγηταί ήλθον εις την Λυκίαν 

64 "Unaware of Fellows's second visit, in 1840 and early 1841, a parallel expedition around the Lycian coast was 
undertaken by HMS Surveying Ship Beacon, under the captaincy of Thomas Graves (1802-1856) and the mas-
tership of Richrad Hoslyn (1811-1873). Graves, Hoslyn and the Beacon returned in October 1841, and the team 
explored the interior, including Oinoanda and Balboura. Aboard the ship on this expedition were Thomas Abel 
brimage Spratt (1811-1888), who served as Lieutenant and assistant surveyor, Edward Forbes (1815-1854), a nat-
uralist, and Edward Thomas Daniell (1804-1842), an artist and amateur enthusiast who had joined the expedition 
at Smyrna. Hoskyn published his account in 1842, while Spratt and Forbes published the results of their discov-
eries in 1847. During the winter of 1841-42, Fellows returned with a substantial tea, to excavate, document and 
reconstruct the architectural and sculptural finds from Xanthos, including the Harpy Tomb, lion sculptures, and 
the Nereid Monument. In 1842, the Harpy Tomb and lion sculptures were delivered to the British Museum. The 
sensation of their impact resulted in a renewed expedition to retrieve remaining pieces of the monyments ow 
in the possession of the British Museum, as well as additional antiquities. By 1844, over one hundred additional 
cases of sculptures and casts arrived in Great Britain, and in 1848 the Xanthian Room was opened in the British 
Museum to critical acclaim." (Theory and Practice in Excavation in the Greek World. Ed. Donald C. Haggis and 
Carla M. Antonaccio, degruyter, Berlin/Boston 2015)
65 Fellow: Τα ευρήματά του, γνωστά ως «Ξάνθια μάρμαρα», βρίσκονται στο Bρετανικό Mουσείο. Βλ. Εισαγωγή.



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

30

και τί επρόσθεσαν εις τας περί αυτής ερεύνας. Εκ των νεωτάτων Γάλλων περιηγητών της Μικράς Ασίας 
επεσκέφθησαν την Λυκίαν ο Τεξίερος (Texier) ο Λεβάσιος (Le Bas)66 ίσως δε και άλλαι.

Μεταξύ του κόλπου Γλαύκου (του της Μάκρης) και του όρου Κράγου υπάρχει άλλη καλή κοι-
νότης χριστιανών Λυκίων παραλία, το Λειβήσιον, περί την αρχαίαν Καρμυλησσόν, συγκειμένη δε εξ 
οκτακοσίων σχεδόν οικογενειών εμπόρων τεχνιτών και γεωπόνων και ποιμένων. Το Λειβήσιον, εν ω 
υπάρχει και σχολείον φιλολογικόν και πολλή φιλοξενία, κείμενον κατά τους πρόποδας του Αντίκραγου 
εις τόπον υδρηλόν, ωραίον και εύφορον, εξάγει μέταξαν, έλαιον, οίνον, ξυλείαν και άλλα προϊόντα. Εξ 
αυτού αποικίζεται κατά καιρούς η πλησίον εμπορική πολίχνη Μάκρη, επέχουσα τον τόπον της πάλαι 
Τελμισσού εν τω Γλαύκω κόλπω. Ο προς ανατολάς των Πατάρων αγαθός λιμήν Κάλαμος και ο απένα-
ντι της Μεγίστης Αντίφελλος και τα Μύρα και είτι άλλο μέρος Λυκιακής παραλίας αποικίζονται κατά 
καιρούς εκ Μεγίστης. Τον δε Όλυμπον και την Φάσηλιν αποικίζουσιν ενίοτε οι Ατταλείς. Τα παράλια, 
όλα σχεδόν της Εώας, έχουσι πολλάς θέσεις αρχαίων αξιολόγων πόλεων ωραίας, ευλιμένους και αεί-
ποτε οικησίμους, επισκεπτομένας κατά καιρούς υπό των Ευρωπαίων περιηγητών και των πολεμικών 
πλοίων. Ταύτας, ερημωμένας ήδη και ευωνήτους, οίαι προς τοις άλλοις αι της Εφέσου, της Πριήνης, 
της Μιλήτου, της Ιασσού, των Καρυάνδων, της Κνίδου, του Καύνου, των Πατάρων, της Φασήλιδος και 
Σίδης κτλ. Καιρός πλέον να κατοικίσωσιν οι νησιώται μάλιστα, έχοντες χρείαν αποικισμού εις την Εώαν 
προς πορισμόν βίου και αποκατάστασιν.”

https://el.travelogues.gr/item.php?view=55063 & 55058

66 Jacques Philippe Le Bas (1707-1783) Le Bas-Waddington, Voyage Archeologique en Grece et Asie Mienure (1870) 
Spratt and Forbes, Travels in Lycia (1847), Fellowes, Account of Discoveries in Lycia, being a Journal, etc. (1841).
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Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 1849, έτος Α', αρ. 36, σ. 1.

 

«Σμύρνη, τη 9 Δεκεμβρίου, 1849. Ο αγγλικός στόλος κατέβη εκ της Τενέδου εις τα Μοσχονήσια. Ο 
γαλλικός διαμένει εις Βουρλά. Τσερνίκιον67 ελθόν εις Σμύρνην από Μάκρης είδεν εγκαταλελειμμένον 
και τεθραυσμένον επί της παραλίας εν τρικάταρτον φορτωμένον μαλλία και λινόσπορον. Μόνος εις 
σκύλος και εις αίλουρος έζων επ' αυτού του πλοίου, του οποίου είναι άγνωστος η σημαία. Ο διοικητής 
της Μάκρης κατεγίνετο να σώση μέρος του φορτίου.»

Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή, 2 Μαρτίου 1851, έτος Γ', αρ. 99

Σεισμοί εις Ρόδον και εις τα απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας

«Εις το προλαβόν μας φύλλον είχομεν αναφέρει, ότι την Παρασκευήν 16 Φεβρουαρίου ησθάνθημεν 
περί την πέμπτην ώραν μ. μεσημβρίαν σεισμόν εις Σμύρνην. Κατά την αυτήν ώραν ακριβέστατα συνέ-
βη εις Ρόδον, και μάλιστα εις την απέναντι στερεάν, καταστροφή αξιομνημόνευτος υπό σεισμού, του 
οποίου συνέπεια υπήρχεν η δόνησις, την οποίαν ολίγοι των κατοίκων της Σμύρνης ησθάνθησαν κατά 
την αυτήν εκείνην ημέραν και ώραν. 

Εις την Ρόδον πολλοί οίκοι ερράγησαν, τίνες δε και κατέπεσον, πολλοί δε των πύργων του φρουρίου 
έπαθον, και παρά τοις άλλοις ο Αράπ Κουλέ ονομαζόμενος τετράγωνος πύργος, όστις κείται επί της 
εισόδου του λιμένος, και έτερος ων εις την είσοδον της πόλεως. Του τελευταίου τούτου αι επάλξεις 
κατακρημνισθείσαι, κατεπάτησαν τον οίκον όπου ήν το γραφείον της διευθύνσεως των ατμοπλοίων 
Λόϋδ. Αγαθή τύχη δεν εθανατώθη άνθρωπος. Αι δονήσεις ήρχοντο από δυσμών προς ανατολάς. Αλλ' 
εις την απέναντι παραλίαν της Μικράς Ασίας, εις την Μάκρην, υπήρξεν ο σεισμός σφοδρότερος και 
επέφερε ζημίας ασυγκρίτως μεγαλητέρας. Έχομεν υπ' όψιν διαφόρους επιστολάς από συμπολίτας μας 
ευρισκομένους εκείσε δι' εμπορικάς υποθέσεις των, των οποίων ιδού επισυνάπτομεν τας ουσιωδεστέρας 
περικοπάς. 

«Εις τας 16/28 τούτου, ημέρα Παρασκευή, ώρα 4 και ημίσει μ.μ. ενώ ήμεθα εις το γραφείον του υπο-
προξένου κυρίου Β. ησθάνθημεν σεισμόν δυνατόν, αλλ' εν ακαρεί παύσαντα. Ευθύς εξήλθομεν εις την 
αυλήν και ιδού δεύτερος σεισμός εις του οποίου μόνην την ενθύμησιν φρίττω· είδομεν ανεστραμμένον 
το παν· η οικία επί της κεφαλής μας εκρέματο· ηθελήσαμεν να φύγωμεν, αλλ' η του γείτονος έπιπτε, 

67 Τσερνίκι: οξύπρυμνο σκάφος με άβακα (καθρέφτη)
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και συγχρόνως η ιδική μας κατηδαφίζετο. [...] Συγχρόνως βοαί και οδυρμοί εις όλον το κατοικούμε-
νον μέρος της παραθαλασσίας, μεμειγμέναι με τον κρότον των κρημνιζομένων οικιών και μαγαζιών' 
ενόμιζες ότι ο άδης ηνοίγετο διά να μας καταπίη ζώντας· η θάλασσα, προς περισσοτέραν δυστυχίαν, 
ηύξανεν επαισθητικώς και κατεπλημμύρησεν όλη την ακτήν και μέρος αυτής εβυθίσθη έως ένα και ημί-
συν πήχυν· η γη εις διάφορα μέρη έσχασε και εκάπνιζεν οσμήν θείου. Εντοσούτω έφθασε η βάρκα του 
πλοίου του κ. Γεπτεσβίκ και μας παρέλαβεν ημιθανείς, αφού ως εκ θαύματος έσωσεν εκθάψαντες από 
τα ερείπια την μικράν θυγατέρα του Κ. Β. Η Μάκρη ερημώθη· όλα σχεδόν τα μαγαζία εκρημνίσθησαν, 
τρεις άνθρωποι εθανατώθησαν, δύο άνδρες και μία γυνή· διάφοροι επληγώθησαν.»

 Ιδού και ετέρα επιστολή αυτόθεν:

«Από τας 16 τρέχοντος ήρχισαν σεισμοί δυνατοί, και έως σήμερον (19 Φεβρουαρίου) δεν εμπορούν 
να παύσουν· ο δεύτερος σεισμός όμως, όστις ηκολούθησεν εις τας 16 την ώραν 5μ.μ. ήτο πολύ δυνατός, 
ώστε άλλα μαγαζία εκρήμνησαν, άλλα ερράθησαν, και ηκολούθησαν αρκεταί ζημίαι. Είθε να παύσουν, 
διότι είμεθα εις μίαν θέσιν, να μη τολμώμεν να έμβωμεν εις τα μαγαζία, διότι όλα κρέμανται. Η γη ολο-
νέν σείεται· το κακόν είναι ότι δεν παύει και η βροχή, αλλ' εκ διαλειμμάτων εξακολουθεί. εις διάφορα 
μέρη τριγύρω της Μάκρης έγινεν αρκετόν κακόν και ικανοί εθανατώθησαν εις Μάκρην μόνον τρεις. 
Ελπίζομεν να απαλλαχθώμεν χωρίς περισσοτέρας ζημίας. Ακολούθως θέλω σας γράψει εν εκτάσει, 
επειδή από την κίνησιν της γης η κεφαλή μου είναι ως κλούβια. Το εσπέρας μεταβαίνουν όλοι εις τα 
πλοία όπου κοιμώνται.». 

Εις δεν την γαλλικήν εφημερίδα της Σμύρνης Impartial γράφουν καταστροφάς μεγαλητέρας· ότι 
πολλά των χωρίων πέριξ της Μάκρης, και μάλιστα η πόλις Λεβίσι εκ 1.500 οίκων, ηφανίσθη κατά κρά-
τος και έως 600 ψυχαί ετάφησαν υπό τα ερείπια· ότι εν άλλο χωρίον του εσωτερικού επλακώθη μεταξύ 
δύο λόφων συγκρουσθέντων ως εκ του σεισμού· ότι πηγαί υδάτων εστείρευσαν, αλλού δε ανέβλυσαν 
ύδατα· ότι εις τον λιμένα Εκεντζίκ, το ήμισυ ενός βουνού εκρημνίσθη εις την θάλασσαν και άλλα 
παρόμοια.»
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Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή 9 Μαρτίου 1851, έτος Γ', αρ. 100

Λειβήσιον και Μάκρη

 

«Λίβυσσα, πιθανώς εκ Λιβύσσης γυναικός, ήτοι Αφρικανίδος, ελέγετο ποτέ πολίχνη του Αστακηνού 
κόλπου εν Προποντίδι, προς δυσμάς της Νικομηδείας, η έπειτα ονομασθείσα Τακίβιζα και νυν υπό των 
Οθωμανών λεγομένη Κέβιζε, όπου ετάφη ο περίφημος Αννίβας, ως αναφέρουσιν οι παλαιοί Συγγρα-
φείς. Αλλά πιθανώτερον τόνομα του Λειβησίου, χριστιανικής πολίχνης εν Λυκία, παράγεται από του 
λείβω, το χύνω, στάζω, ραντίζω, βρέχω, όθεν και τα λατινικά libare, libation, και τα λέβηθρον, λιβάς, 
λίμνη, λειμών, λτλ. Και τα τοπικά ονόματα Λείβηθρα, όρος Θράκης, αναμφιβόλως δε και Λειβάδεια, 
πόλις Βοιωτίας, και Λέβεδος, πόλις Ιωνίας, και Λέβινθος, νησίδιον Καρίας, και Λεβήν, λιμήν Κρήτης 
και άλλα πολλά, σημαίνοντα πάντα τόπον υδρηλόν, αποστάζοντα ύδωρ εκ μικρών πηγών.

Τοιαύτη είναι και η τοποθεσία του Λειβησίου, κατά την αρκτώαν του όρους Αντικράγου πλευράν, 
πλησίον του ποταμού Γλαύκου προς ανατολάς, κατά το δυτικό δε της Λυκίας μεθόρια, προς την Καρίαν. 
Καίτοι μη αναφερόμενον υπό των σωζομένων παλαιών συγγραφέων, τόνομα τούτο φαίνεται Ελληνι-
κόν, ως είπομεν και επομένως παραδεκτόν εις την νεωτέραν της Λυκίας χωρογραφίαν. Η χριστιανική 
αύτη πολίχνη σώζουσα την εθνικήν γλώσσα οπωσούν διεφθαρμένην, περιέχει ως 1.000 οικογε-
νείας γεωπόνων τεχνιτών, ολίγων δε ποιμένων, και ικανών εμπόρων, οίτινες φημίζονται ως ευ-
ειδείς, άνδρες και γυναίκες, και φιλόξενοι και φιλομαθείς, περιποιούμενοι καλώς τα κοινά. Είναι 
δε η θέσις τερπνή, ευάερος, επί ανωφερούς και λόφων καταφύτων. Οι Λειβησιανοί είναι αξιέπαινοι 
και διότι φροντίζουν περί Σχολείων, πλέον παρά τους γείτονας και πλουσιωτέρους αυτών Μεγιστείς 
(Καστελλορριζιώτας).

Ως τι επίνειον (σκάλα) και αποικία του Λειβησίου είναι προς άνεμον λίβα η νυν Μάκρη, ονομασθεί-
σα πιθανώς από την παρακειμένην νησίδα, την ποιούσαν τον λιμένα της πολίχνης ταύτης εν τω κόλπω 
Γλαύκω. Μάκρις από του σχήματος ελέγοντο αρχαιότατα και αι νήσοι Εύβοια, Κέρκυρα και άλλαι. 
Λέγουσι και νυν Μακρονήσι οι ναυτιλλόμενοι την παλαιάν Δρυμούσαν, νησίον του Ερμαίου κόλπου 
προς δυσμάς της Σμύρνης και άλλα αλλαχού. Η νυν Μάκρη της Λυκίας επέχει τον τόπον της παλαιάς 
Τελμισσού, εξ' ής εγεννώντο καλοί τεχνίται και μάντεις. Το δε όνομα Τελμησσός....τον νυν λεγόμενον 
κοινώς κόλπον της Μάκρης. Κατά δε τον Ετυμολόγον η παλαιά πόλις αύτη, της οποίας σώζονται πολ-
λά και αξιοθέατα ερείπια, έχει τ' όνομα από Τελμισσού, υιού του Απόλλωνα και μιας των Αντήνορος 
θυγατέρων. Κατά τον Στράβωνα ελέγετο Τελμισσίς η άκρα, η προς ανατολάς κλείουσα τον λιμένα της 
Τελμισσού, και κατά τον Στέφανον68 Τελεμισσός το υπερκείμενον της πόλεως βουνόν, ομωνύμως αυτή. 
Προς δυσμάς της Τελμισσού υπήρχον τα Δαίδαλα, φρούριον τειχισμένον και όριον της Λυκίας προς την 
Καρίαν κατά Στράβωνα. Η Μάκρη, αν δεν ήτο νοσώδης, ως λέγεται. Εξ αιτίας των ειρημένων τελμά-
των, ήθελεν είσαι και σήμερον καλώς κατοικημένη εκ νησιωτών, Λειβησιανών και άλλων χριστιανών, 
ως έχουσα θέσιν εμπορική και ασφαλή, και εύορμον λιμένα, και πέριξ αγαθήν γην' έχει δε τα νυν ως 
200 οικίας χιστιανικάς και αποθήκας πολλάς εμπορικάς και υποπροξενεία ή πρακτορεία διαφόρων δυ-
νάμεων. Οι τόποι της Λυκίας ούτοι, ως αναφέρεται παλαιόθεν, έχουσιν υπόγεια ηφαίστια πυρά, εξ ων 

68 Στέφανος ο Βυζάντιος. Έλληνας γεωγράφος που έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα και έγραψε το γεωγραφικό λε-
ξικό Εθνικά, θεωρούμενο το πρώτο που γράφτηκε.
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προήλθαν και οι τελευταίοι καταστρεπτικοί σεισμοί. Ο Στράβων αναφέρει κρατήρα εσβεσμένον επί 
του Αντικράγου, άλλοι δε συγγραφείς, την Χίμαιραν (Γιανάρτας),69 περί ης εμυθολόγησαν οι παλαιοί 
Έλληνες τα κατά Βελεροφόντην. Ι.Λ.»

Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή 30 Μαρτίου 1851, έτος Γ', αρ. 103

 

«Γράφουν από Ρόδον, ότι οι σεισμοί εξηκολούθουν εις την Μάκρην μέχρι της 8 δυνατοί, οι δε κά-
τοικοι μετοίκησαν κατά μέγα μέρος. Και εις Ρόδον τους ησθάνοντο αλλ' λαφροτέρους' μολοντούτο όσαι 
οικοδομαί ήσαν ραγισμέναι εκ των πρώτων σεισών, εκρημνίζοντο.»

69 Γιανάρτας (τουρκ. yanartaş=): τοπωνύμιο με τη σημασία «καιόμενη πέτρα». 

Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή 20 Απριλίου 1851, έτος Γ', αρ.105-106

 

Ι 

«Ότι και ο παράδεισος αυτός ο εν ουρανοίς έχει τον κόρον του, τούτο είναι αλήθεια την οποίαν 
και εγώ εννόησα εις Ρόδον. Μετά πεντάμηνον περίπου διατριβήν εις την νήσον αυτήν των Μακάρων, 
όπου ο ήλιος πανήμερον λάμπει, όπου ο ουρανός αείποτε είν'ανέφελος, όπου ο χειμών συνίσταται εις 
βραχείαν τινά και άψυχρον βροχήν, όπου τα όρη και τα πεδία αιωνίως χλοηφορούσιν, όπου η αύρα αρω-
ματίζεται από τας αποπνοίας των κιτριών και των πορτοκαλλεών, όπου ο φρικτός θάνατος σπανιώτατα 
βασιλεύει -μετά πεντάμηνον, λέγω, διατριβήν εις Ρόδον εκορέσθην των καλλονών της- των φυσικών- 
και επεπόθησα νέας. «Κάλλη ζητείς; Πήγαινε εις την Μάκρην», μοι είπον οι φίλοι πονηρά μειδιώντες. 
Εγώ δε ο αρχάριος, εκλαβών τον λόγον των κατά την επιθυμίαν μου, ανεχώρουν την υστεραίαν εις την 
Λυκίαν.



(Μάκρη-Λιβίσι-Ταρσανάς)

35

ΙΙ

Συνέβη δε τούτο την 30 του μηνός Ιουνίου 1845, ημέραν Σαββάτου και εορτής των Αγίων Αποστό-
λων, περί την ανατολήν του ηλίου. Το πλοίον εις ο επεβιβάσθην ήτο Κάσσιον ημιόλιον (γωλετί)70 κυ-
βερνώμενον παρά νέου πλοιάρχου, ούτινος ο πατήρ ευηργετήθη άλλοτε υπό του πατρός μου. Οι ναύται 
άπαντες εν χορώ το «έια μόλα» παρεφθαρμένον εκ του «εία μάλα» των αρχαίων, και ανασπάσαντες την 
άγκυραν, ενέπηξαν επί του τράπηκος71 σκαλμούς72 και δήσαντες επ'αυτών κώπας μεγάλας ωδήγουν το 
πλοίον έξω του λιμένος, όπου πραυς άνεμος τοις υπέσχετο να στρογγυλώση τα ιστία του.

Ωραία ως πάντοτε, ην η ημέρα και φλογερά ως την καρδίαν ξανθοπλοκάμου Ασιανής οδαλίσκης. 
Τα πτηνά περιίπταντο υπεράνω ημών και αναμιγνύοντα τ' άσματα των μετά των εις την ξηράν αλε-
κτρυόνων, περιχαρώς εχαιρέτων την εμφάνειαν του ηλίου. Αυτός δε ο Θεός του φωτός βασιλικώς και 
βραδέως επρόβαλλε την μορφήν του όπισθεν των Καρικών ορέων και φιλοστόργως ητένιζε την νήσον 
εκείνην την οποίαν ως κληρούχημα έσχατος έλαβε παρά των Ολυμπίων, την γην διαμοιραζομένων μετά 
την κατατρόπωσιν των Τιτάνων. Κοιμηθείς ο αθάνατος εις τα της Θέτιδος ωκεάνια βασίλεια και γευθείς 
αμβροσίαν εις την εξέγερσίν του ενδυναμόνουσαν, εξηκόντιζεν ανατέλλων ακτινόχυτα βέλη επί των 
ακρωρειών και των πύργων της παμφιλτάτης του Ρόδου.

ΙΙΙ

Ο πλοίαρχός μου ανήκεν εις την νεωτέραν γενεάν των θαλασσινών, ο έστιν εγνώριζεν ου μόνον 
καλώς την ναυτιλίαν αλλά και γράμματα, τα οποία οι παλαιοί πλοίαρχοι προς αίσχος της επιστήμης των 
σπανίως γινώσκουσιν. Ήτον ευσχήμων, ιλαρός, πεπολισμένος και φιλομαθέστατος. Ηγάπα την ιστορί-
αν, την οδηγήτριαν ταύτην πάσης γνώσεως, με πάθος παράδοξον, και, ως παρ'αυτού έμαθον, ανέγνωσε 
τετράκις την δωδεκάτομον του Κούμα73 είτε πηθαλιουχών εν ώρα νηνεμίας, είτε καθήμενος άεργος εις 
τους λιμένας. Ποιητικώτατος και παραδοξότατος μα Δία τρόπος του αναγινώσκειν, ολιγίστους ευρί-
σκων μιμητάς παρά τοις πλοιάρχοις και αυτών των Ευρωπαίων!

ΙV

«Ο Αράπ-Κουλές!»74 εξεφώνησεν ο νεανίσκος πλοίαρχος. Εστραμμένος εγώ προς την εγκαταλει-
πομένην νήσον και μετά περιλύπου μεταμελείας θεωρών αυτήν, δεν ενόησα ότι το κωπηλατούμενον 
ημιόλιόν μας ην εις το μέσον του στομίου του λιμένος, ως εις χάσμα κροκοδείλου και ότι τωόντι υπε-
ράνω ημών ανίστατο υπέροφρυς και υψηλότερος των ιστών του πλοίου ο τετράγωνος εκείνος, πύργος, 
ο τουρκικώτερον Αράπ - Κουλές καλούμενος σήμερον. Ανεγείρεται δε επί της αριστεράς άκρας της 

70 Γωλετί: γολέτα, είδος πλοίου.
71 Τράπηξ: δοκός, σανίδα πλοίου.
72 Σκαλμός: σκαρμός= (ναυτ. όρος=), κατασκευή στην οποία προσαρμόζεται το κουπί μιας βάρκας
73 Κούμας Κωνσταντίνος (Λάρισα 1777 - Τεργέστη 1836). Λόγιος, δάσκαλος και συγγραφέας με αναμορφωτική 
δράση στα εκπαιδευτικά πράγματα. Το έργο του διακατέχεται από βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Διαφωτι-
σμού. Οπαδός του Κοραή, θεωρούσε την αρχαΐζουσα τροχοπέδη στην πρόοδο της ελληνόφωνης εκπαίδευσης. 
Το σημαντικότερο έργο του είναι η Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι το 
1831 το οποίο εξέδωσε το 1831 σε 12 τόμους. Βλ. Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα 
1967.
74 Αράπ Κουλές= (τουρκ. Arap Kule(si)=): Πύργος του Αράπη
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εισόδου του λιμένος, εννενηκοντάπους το ύψος περίπου και περικυκλωμένος από πέτρας υφάλους και 
κινδυνώδεις σκοπέλους, εφ'ων εσχάτως εναυάγησεν, υπό κλύδωνος εξοκείλασα, οθωμανική τις πολεμι-
κή ναυς. Θωρακεία τέσσαρα υπάρχουσιν επί των γωνιών της κορυφής του χρησιμεύοντα ως σκοπαί την 
ημέραν και ως φάροι την νύκτα επί της κυριαρχίας των κτισάντων αυτόν Ιπποτών του Αγ. Ιωάννου.75

«Ο Αράπ - Κουλές! υπέλαβον εγώ ως ηχώ τις βραδύνασα και ανέβλεψα από του καταστρώματος του 
πλοίου εις τα αίθρια ύψη του πύργου τούτου.

 - Πώς ωνομάζετο άρα γε από τους Ιππότας της Ρόδου; επηρώτησεν ο πλοίαρχος.

 - Πύργος του Αγ. Ομάρου νομίζω. Αντέταξε δε κρατεράν αντίστασιν κατά των φοβερών δυνάμεων 
του σουλτάνου Σουλεϊμάνου Α'του και Μεγαλοπρεπούς,76 όταν αυτός ήλθε το 1522 να υποτάξη 
την Ρόδον, όπερ και κατώρθωσε μετά πεντάμηνον πολιορκίαν, περίφημον και διά την καρτερο-
ψυχίαν των πολιορκουμένων και διά την ανδρίαν των πολιορκητών.77

 - Αλλ' ο Πύργος αυτός δεν εβλάφθη, ως φαίνεται, κατά την αξιομνημόνευτον εκείνην πολιορκίαν. 
Ιδέ τον, είναι ακέραιος και σώος ως μία κυπάρισσος πυκνή μη χάσασα υπό του τυφώνος καμμίαν 
εισέτι κλώνα!

 - Τις οίδε το μέλλον του; απεκρίθην εγώ. Ίσως και ούτος μίαν ημέραν πάθη την τύχην του Κο-
λοσσού, και σωθεί, από τας σφαίρας του άρεως καταβληθή από σεισμόν. Φευ! Ταύτα λέγων δεν 
προσεδόκουν εγώ μετά εξ έτη έμελλε δυστυχώς να πληρωθή μέρος της προφητείας μου. Διότι 
εις τον σεισμόν της 16 Φεβρ. του παρόντος έτους η ανατολική του πύργου πλευρά διερράγη από 
κορυφής άχρι βάσεως, και φόβος ήτο μήπως εις δεύτερον ελαφρότερον καταπέσει ολόκληρος.

 - Φαίνεται, εξηκολούθησεν ο πλοίαρχος, ότι προς ανάμνησιν μάλιστα του Κολοσσού εκείνου ανή-
γειρον οι Ιππόται τον πύργον αυτόν.

 - Είναι πιθανώτατον τούτο ίνα πληρωθή το ρητόν το λέγον «Και κόρκορος εν λαχάνοις».78

 - Διάβολε! είπεν ο πλοίαρχος μετά θαυμασμού, αν ημείς σήμερον μένωμεν έκθαμβοι κατά το μάλ-
λον και ήττον ενώπιον του Ιπποτικού τούτου πύργου, πόσον άρ γε θα έμενον οι αρχαίοι ναύκλη-
ροι διαβαίνοντες πλησίστιοι υποκάτω των δύω σκελών του κολοσσαίου εκείνου Κολοσσού!...

 - Ω! αν επίστευον εις τον Πυθαγόραν, αντείπονε γώ, ήθελον ειπείν ότι τωόντι εγώ διέβην προ 
δισχιλίων κ'επέκεινα ετών υποκάτω του! Τόσον εναργή μοι τον παριστάνει η φαντασία! Τόσον 
νομίζω ότι τον βλέπω εκεί.... εκεί... πελώριον, ανοικτοσκελή, φαρέτραν επ' ώμου φέροντα αι φα-
νόν επί της αριστεράς χειρός προς άρκτον τεταμμένης!

Ως εκ του θαυμασμού μου ελησμόνουν ή ηγνόουν τότε ότι όσον υπερύψηλος και αν ήτο ο τεράστιος 
εκείνος ανδριάς, δεν ήθελεν επιτρέψειν την υπ' αυτόν διαβάσιν σημερινού πλοίου διακοσίων τουλάχι-
στον τόνων, και ότι τα αρχαία πλοία ήσαν μικρότερα και είχον ιστούς ταπεινοτέρους των νεωτέρων.

 - Ο Λύσιππος νομίζω δεν κατεσκεύασε το άγαλμα αυτό;

 - Όχι, αλλ' εις των πολυαρίθμων μαθητών του, ο Χάρης ή Λάχης, γέννημα και θρέμμα της Ρό-
δου, ήτις ισχυρά τότε και ευημερούσα, ως ειξεύρεις, διέταξεν αυτόν να κατασκευάση το άγαλμα 

75 Ιππότες του Αγίου Ιωάννου ή Ιωαννίτες Ιππότες ή Οσπιτάλιοι Ιππότες (Ordo Hospitalis Sancti Johannis 
Hierosolymitani). Ρωμαιοκαθολικό μοναχικό - ιπποτικό τάγμα, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα κατά την Α' 
Σταυροφορία.
76 Σουλεϊμάν ο Νομοθέτης (γνωστός ως Μεγαλοπρεπής, Τραπεζούντα, 1494 - Σίγκετβαρ Ουγγαρίας, 1566). Ο 
δέκατος σουλτάνος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από το 1520 έως τον θάνατό του 1566.
77 Μετά την οθωμανική κατάκτηση της Ρόδου και των αντικρινών παραλίων το 1522.
78 «Και κόρκορος εν λαχάνοις και Σαούλ εν προφήταις». Παροιμιακή έκφραση από τον Αριστοφάνη και την Παλαιά 
Διαθήκη. Κόρκορον: το φυτό μολοχία. Λεγόταν για ανθρώπους που θεωρούσαν τους εαυτούς τους σπουδαίους. 
Βλ. https://kasosnews.wordpress.com/
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εκείνο προς τιμήν του προστάτου αυτής Ηλίου ή Απόλλωνος. Ο Χάρης ήρχισε το έργον του περί 
το 288 έτος π.Χ. και ετελείωσεν αυτό μετά δώδεκα έτη. Φαντάσου τί τέχνη, τί κόπος και τί περί-
νοια διά να χυθώσι και συναρμοσθώσι τα χάλκινα κλάσματα και να σχηματίσωσι τον Πελώριον 
ανδριάντα! Άνθρωπος ήνοιγε πάσαν εσπέραν την παρά τον αστράγαλόν του θυρίδα, εισέβαινεν 
εις τον τεράστιον πόδα του φως κομίζων, ανέβαινε την κλίμακα της κνήμης, είτα του μηρού, είτα 
την της κοιλίας, είτα την του [....]

Ω! ανέκραξεν ο πλοίαρχος ένθους, οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν κολοσσαίοι και διά τούτο έκαμνον 
Κολοσσούς! Ευρωπαίοι, δείξατέ μας τα έργα σας;

Καίτοι ένθους ο πλοίαρχος είχε δίκαιον ούτω λαλών. Ουδέν της Ευρώπης έθνος ηδυνήθη μέχρι 
σήμερον να χαλκουργήση άγαλμα εφάμιλλον του Κολοσσού της Ρόδου, ως δεν ηδυνήθη να φθάση τον 
Ολύμπιον Δία του Φειδίου, ως δεν ηδυνήθη να φθάση τον Παρθενώνα του Καλλικράτους! Ο πολύκρο-
τος χαλκούς ανδριάς της Βαυαρίας, ο κατασκευασθείς υπό του αρίστου της Γερμανίας τεχνίτου Μυλλέ-
ρου και ανεγερθείς εις τα πέριξ του Μονάχου τον Σεπτέμβριον του 1850, ζυγίζει περίπου κεντηνάρια. Ο 
Κολοσσός του Απόλλωνος εφορτώθη ως γνωστόν εις 900 καμήλους. Μία κάμηλος φέρει άχθος 2 ½ - 3 
κεντηναρίων.79 Άρα αι 900 κάμηλοι εσήκωσαν 2.700 ως έγγιστα κεντηνάρια. Προσθετουμένης δε της 
διαφθοράς ην υπέστη ως εκ της πολυκαιρίας εις την θάλασσαν ο χαλκός και των αναμφιβόλων κλο-
πών των κερδοσκόπων, πιθανότατον ότι το ολικόν βάρος του Κολοσσού συνίστατο εις 3.000 περίπου 
κεντηνάρια! Ήγουν ήτο διπλάσιον του ανδριάντος της Βαυαρίας. Άρα η κεφαλή του τεραστίου τούτου 
χαλκουργήματος, παρά το οποίον ο άνθρωπος φαίνεται πυγμαίος, μόλις έφθανε την κοιλίαν του Ροδίου 
Κολοσσού, αν ο λεηλάτης χρόνος ήφινε να παραλληλισθή μετ'αυτού.

 - Και πόσα έτη διήρκεσεν όρθιον τούτο το έβδομον θέαμα του κόσμου; Ηρώτησεν ο πλοίαρχος 
δραστήριος πάντοτε εις το να μανθάνη. 

 - Περί τα εξήκοντα νομίζω. Έπεσεν ως γνωρίζεις από σεισμόν περικλασθείς από τα γόνατα, ως 
μαχητής βαρέως πληγωθείς και γονατίζων το πρώτον διά να πέση άπνους έπειτα. Οι Ρόδιοι εμπο-
διζόμενοι από τον χρησμόν, δεν ανήγειρον αυτόν πάλιν, αλλά αφήκαν επί της εισόδου του λι-
μένος όρθια τα δύω γόνατα, ως τερατώδη υποδήματα εκεί λησμονημένα. Μετά παρέλευσιν δε 
οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ετών, περί το 648 μ.Χ. Μαβίας ο βασιλεύς των Σαρακηνών, 
κυριεύσας την Ρόδον, κατέστρεψε τα λείψανα ταύτα του Κολοσσού και αλιεύσας τα υπόλοιπα εκ 
της θαλάσσης, επώλησεν άπαντα προς τινα Εβραίον έμπορον, Εμεσηνόν, όστις λέγεται ότι από 
τα τρίμματα εκείνα εφότωσεν 900 καμήλους!

Φωνή τότε χαλκίνη εβρόντησεν εκ του στήθους του νεανικού πλοιάρχου και διέκοψε τον διάλογόν 
μας.

«Μάινα σκότα!» 

Ω γλώσσης πολύκλαυστος ανάμιξις! Ο αρχαίος ναύκληρος ήθελε πρύμνηθεν εκφωνήσειν,

«Χαλάσαι του ποδός! ή, Παριέναι του ποδός!» Και ήθελεν υπολάβειν ως Σκύθην τον νεώτερον 
συνάδελφόν του, ακούων από το στόμα του τας ξενικάς και βαρβάρους λέξεις δι' ων αυτός σήμερον 
κυβερνά το πλοίον του!

Τοιαύτας τινάς παρατηρήσεις ητοιμαζόμην να κάμω εις τον πλοίαρχόν μου. Αλλ' αυτός ούτε ήθε-
λε με ακούσει κατ' εκείνην την στιγμήν. Απείχομεν του λιμένος ως εν τρίτον μιλίου και ο άνεμος μας 
επλάκωσε μετά γλυκείαν νηνεμίαν. Ως αστραπήν ανεπετάχθησαν τα ιστία του ημιολίου άτινα πάραυτα 
εφούσκωσε γενναίος θρασκίας (scirocco levante). Τρίζον το πλοίον ήγειρε διεξιόθεν και ώρμησεν εις 
το πέλαγος.

Εφεύγομεν… Η ανατολικοβόρειος περαία της Ρόδου, εφ' ης παλαιόθεν υψούται η πόλις, απεμα-
κρύνετο αφ' ημών ως Νηρηίς τις χορεύουσα εις τα ύδατα. Μετά μίαν ώραν εφαίνετο συγκεχυμένη ως 

79 Κεντηνάριο=: μονάδα βάρους στους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, ίση με 100 λίτρες χρυσού, περίπου 
32,5 κιλά.
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παμμεγέθης σκηνογραφία μακρόθεν θεωρουμένη, μετά δύω, σκιερά μετά τρεις ή τέσσαρας, μολυβδό-
χρους, μετά πέντε ή εξ, ως όρος, ενώπιον του οποίου έπλεεν ο Αράπ - Κουλές δίκροτον ομοιάζων με 
αναπεπταμένα τα ιστία, μετά οκτώ, η νήσος άπασα ήτο νέφος απώτατον, μετά δε εννέα, εισεπλέομεν 
εις τον κόλπον της Μάκρης.

VI

Ο κόλπος της Μάκρης εκαλείτο το πάλαι κόλπος Γλαύκου, από Γλαύκου του βασιλέως των Λυκίων, 
απογόνου του Βελλεροφόντου και συμμάχου των Τρώων επί της πολιορκίας της Τρωάδος. Έχει δε ο 
κόλπος ούτος το σχήμα πανοπλίας Ελληνικής αρχαίας, συνισταμένης εκ θώρακος, στολάδος και χειρί-
δων. Η μεν αριστερά ή η προς άρκτον ακτή ανήκει εις την Καρίαν, η δε δεξιά ή η προς νότον, εις την 
Λυκίαν όρος δε αμφοτέρων προς την ξηράν είναι το όρος Δαίδαλα, συνώνυμον της Καρικής πόλεως, ης 
ερείπια αξιοθέατα σώζονται εισέτι παρά το τουρκικόν χωρίον Εκεντσίκ, και ο ποταμός Γλαύκος, συνώ-
νυμος του κόλπου εις τον οποίον εισβάλλει.

«Ο φοβερός σεισμός της 16 του Φεβρουαρίου του ενεστώτος έτους, όστις κρίμασιν οις οίδε Κύριος 
ηξηφάνισε και κατερείπωσε την άλλως εξηφανισμένην και κατερειπωμένην Λυκίαν μας παρεκίνησεν 
εις το να περιγράψωμεν τα εις πολλούς άγνωστα εκείνα μέρη. Ανεκαλέσαμεν τας αναμνήσεις μας, 
ανεδιφήσαμεν το χαρτοφυλάκειόν μας· αναμνησθέντες δε τα όσα είδομεν και ηκούσαμεν και αναγνώ-
σαντες τα όσα εσημειώσαμεν εις τους τόπους εκείνους, επιχειρούμεν την παρούσαν Περιήγησιν, ήτις 
κολακευόμεθα ότι δεν θέλει απαρέσειν εις τους αναγνώστας μας.»

Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή, 27 Απριλίου 1851, έτος Γ', αρ. 107

Παντοφορείον. Η εις Τελμησσόν Περιήγησις

VII

«Πρόκειται δε της εισόδου του λιμένος της Μάκρης νησίδιον τι αειθαλές, επίμηκες ολίγον και ερεί-
πια έχον φρουρίου των Ιωαννιτών της Ρόδου, οίτινες εξουσίαζον την Λυκίαν. διά μέσου αυτού και 
της Τελμησσίδος άκρας, μικρόν τινα λιμένα εχούσης και κρήνην ωραίου νερού εξ' ης υδρεύονται τα 
πλοία και οι κάτοικοι της Μάκρης, εισπλέει ο ξένος εις τον λιμένα, ίσον την έκτασιν του κόλπου του 
Βουρνόβα της Σμύρνης, αλλά πολύ ασφαλέστερον και ωραιότερον. Τωόντι δε ο λιμήν της Μάκρης 
είνε εις των αρίστων της Μεσογείου. Είνε βαθύς, ευρύχωρος, ακύμαντος, κυάνεος, και ασφαλέ-
στατον άσυλον προσφέρει τον χειμώνα εις τα υπό του κλύδωνος επαπειλούμενα πλοία, άτινα τότε 
εισίν αυτού πολυπληθέστερα ή το θέρος. Βουνοί χλοερώτατοι τον περικυκλούσιν, αυτός δε έχει την 
επιφάνειαν αείποτε σκεπασμένην εκ πλοιαρίων αλιευτικών, άτινα ευρίσκουσιν εις τα βάθη του άγραν 
αφθονεστάτην. Πλησμονή ανεξάντλητος ιππούρων (τσιππούραις), λαβράκων, γουπών, τριγλών (βαρ-
βουνίων) και σκάρων πληροί καθεκάστην τα δίκτυα των αλιέων, οίτινες πωλούσι την άγραν των εις 
ευτελεστάτην τιμήν. Αλλ' ως εκ των ελωδών οχθών του λιμένος, η άγρα αύτη είνε τόσω βλαβερά, ώστε 
αδύνατον η κοιλία του ξένου να μη πάθη από φοβεράν διάρροιαν.

Αλλ' ό,τι κυρίως προσβάλλει και καταπλήσσει τον εισερχόμενον ξένον, είνε τα ερείπια της αρ-
χαίας πόλεως, άτινα φαίνονται εις τον πυθμένα των υδάτων από τα ύψη του τείχους του πλοίου 
εφ' ου εσκυμμένος υπάρχει. Νομίζεις ότι ευρίσκεσαι εις την Νεκράν Θάλασσαν. Η τρομερά και 
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αμείλικτος μάστιξ των μερών εκείνων, ο εννοσίγαιος80 ΣΕΙΣΜΟΣ, κατέστρεψε και κατεπόντισε 
περί τον μεσαιώνα την πόλιν ταύτην, κτίσμα των Ιπποτών της Ρόδου, μη μεταδώσασαν εις ημάς 
τ' όνομά της. Φαίνονται εισέτι υπό τα διαυγή ύδατα τρίμματα λευκά ή υποπράσινα στηλών, τείχη 
παχέα οικιών μετά των παραθύρων των, θόλοι κεχωμένοι, οίτινες βεβαίως ήσαν του μεγαλοπρε-
πούς νεωρίου, όπερ οι Ιωαννίται είχον αυτού.

VII

Σφάλλουσι γεωγράφοι τινές λέγοντες ότι η Μάκρη επέχει τον χώρον της Τελμησσού των αρχαίων, 
τεκμαιρόμενοι τούτο εκ των λειψάνων αμφιθεάτρου μικρόν απεχόντων αυτής. Τα μεγαλοπρεπή ερείπια 
της Τελμησσού απέχουσι της Μάκρης, ακριβώς τρία τέταρτα ώρας προς άρκτον, παρά τας όχθας του 
Γλαύκου ποταμού, όστις ως ειρέθη ορίζει την Λυκίαν της Καρίας. Ήτο δε η Τελμησσός πολίχνη των Λυ-
κίων αξιόλογος, εύκτιστος, ως εκ των ερειπίων της φαίνεται, και περίφημος παρά τοις αρχαίοις διά το 
πλήθος των εν αυτή οιωνοσκόπων και μάντεων. Η Τελμησσός μετά της υπολοίπου Λυκίας ή Λυκιακού 
συστήματος αλληλοδιαδόχως υπέπεσεν εις τον ζυγόν των θαλασσοκρατόρων Ροδίων, των δυναστών 
της Αντιοχείας, της Περγάμου και τελευταίον των παμμάχων Ρωμαίων. Εκ τούτων δε όλων εικάζεται 
πόσον επιζήλευτος ήτον εις τους χρόνους εκείνους.

IX

Κείται δε η Μάκρη επί της ανατολικής όχθης του λιμένος της παρά τους πρόποδας του υπερκειμένου 
όρους, μικρότερου του Πάγου της Σμύρνης και ως αυτόν εστεμμένου υπό ακροπόλεως κτισθείσης επί 
των βάσεων αρχαίου φρουρίου παρά των Ιωαννιτών της Ρόδου. Όταν το 1845 την επεσκέφθην, περιεί-
χεν ως εκατόν πεντήκοντα οικοδομάς, εργαστηρίων δηλονότι αποθηκών πραγματειών και οικιών. Αλλ' 
ως θετικώς επληροφορήθην, είχον αυξηθήν εις διακοσίας περίπου μέχρι της φοβεράς ώρας καθ' ην η 
Μάκρη κατεστράφη υπό σεισμού.

Είνε δε η Μάκρη απλώς εμπορείον (comptoire) σχηματισθέν από συγκλύδας Ευρωπαίους, 
Οθωμανούς και Γραικούς, εγχωρίους ή ξένους, όλους αυτού μετοικισθέντας χάριν του Κερδώου 
Ερμού, του πολυλατρεύτου τούτου θεού, εις ον οι αναρίθμητοι οπαδοί του δεν ανεγείρουσι ναούς 
τας απαρχάς προσφέροντες των κερδών των. Άχρι του 1840 ηγνοούντο από τους έξω τα εμπορικά 
προϊόντα της, άτινα και ενέμοντο ησύχως εκ τινων Λειβησιανών και Σπαρταλίδων, οίτινες έκαμον 
θησαυρούς. Αλλ'έκτοτε ωσφράνθησαν την φωλεάν αυτήν τα λαγωνικά του εμπορίου και ώρμησαν 
ακαθέκτως εις την λείαν. Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Αυστριακοί, Ρόδιοι, Συμαίοι, Καρπάθιοι, Κα-
στελορρίζιοι έπηξαν τας σκηνάς των, ως εις Καλιφορνίαν, και ο πληθυσμός της Μάκρης, όστις το 
1840 εσύγκειτο εκ διακοσίων ψυχών, το 1850 ανέβη εις χιλίας περίπου. 

Τωόντι δε η Μάκρη είνε το πλουσιώτερον επίνειον της Μεσογείου κατά παράδοξον αντίπτωσιν 
το ήττον γωστόν. Ήκουσα Αυστριακόν έμπορον κατοικούντα εις Σμύρνην και ευρισκόμενον τότε εις 
Μάκρην να λέγη μετά ορεκτικωτάτου αλλά δικαίου θαυμασμού ότι «η Μάκρη είναι απόκρυφαι Ινδίαι». 
Προς επικύρωσιν του λόγου τούτου υποσυνάπτομεν ενταύθα τον εφεξής κατάλογον των προϊόντων 
της Μάκρης, επιδοθέντα ημίν εξ εμπόρου ακριβώς γνωρίζοντος το μέρος εκείνο, ως ενδιατρίψαντος εις 
αυτό. Οι εμπορικοί αναγνώσται ημών ελπίζομεν ότι θα ευχαριστηθώσι.» 

80 Εννοσίγαιος: εκείνος που σείει τη γη, κοσμοσείστης.
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Πρέπει δ' ενταύθα να προστεθή και η ξυλική, την οποίαν αγοράζουσιν οι θαλασσινοί της Κάσσου, 
Καρπάθου και Μεγίστης (Καστελορρίζου) προς κατασκευήν πλοίων, ξυλική ανεξάντλητος των δασών 
της Λυκίας, εξ ης οι Ρόδιοι και οι Ιωαννίται ιππόται συνεκρότουν τας ισχυράς εκείνας ναυτικάς δυνά-
μεις των.

X

Όταν ηράξαμεν εις την Μάκρην ολίγιστα πλοία υπήρχον εις τον λιμένα διά την αιτίαν ην ανωτέρω 
είπον. Αλλά μεταξύ των πέντε ή έξ υπήρχεν εν όπερ εφείλκυσε τον θαυμασμόν μου. Τούτο δε ήτο ναυς 
τις με υψηλήν την πρώραν, με χαμηλήν την πρύμνην, με κυρτά τα κατάρτια και με εφοπλισμόν (αρ-
ματωσιάν) διόλου Αγγλικόν, ως ήτο και η κατασκευή της. Καταρχάς μεν εγώ απατηθείς, ενόμισα ότι 
αληθώς ανήκεν εις το ναυτικώτατον εκείνο έθνος, το τόσον ωραίως ειξεύρον να ναυπηγή· αλλά μαθών 
υπό του πλοιάρχου μου ότι ήτο Κάσσιον, ναυπηγηθέν εν Σύρω κατά τον νέον τρόπον, ανεσκίρτησα εξ 
υπερηφάνου χαράς.

 - Τι λέγεις, πλοίαρχε! ανέκραξα, αυτό το πλοίον κατεσκευάσθη εις Σύρον.

 - Α! απήντησεν ούτος μετ' ήθους συνειθισμένου προς τα τοιαύτα, α! και μόνον αυτό; 

Είνε τώρα δύω έτη καθ' α εις Σύρον ήρχισαν να κατασκευάζουν πλοία αθάνατα.

 - Α! επεφώνησα κ' εγώ, που είνε οι Άγγλοι να θαυμάσουν! Αλλ' επεθύμουν να έβλεπα τον πλοίαρ-
χον ή τον ναύκληρον διά να τους συγχαρώ τη αληθεία διά τοιούτον ωραίον πλοίον, διά τοιαύτην 
Νηρηίδα!

 - Ιδού ο ναύκληρος.

Σίτος διαφ. ποιοτ. τον χρόνον 50-60 χιλ. κοιλ. Κωνσταντινουπόλεως
Κριθή καλλίστης πιότητος 15-20 » »
Αραβόσιτος κίτρινος 10-15 » »
Ασπροσίταρον ψιλόν 8-10 » »
Σησάμιον 12-15 » »
Βαλανίδιον 4-8 χιλ. καντάρια
Κηρίον 4-6 » οκάδες
Μέλι 20-22 » οκάδες
Πετμέζιον 30-35 » οκάδες
Καπνά 2-3 » καντάρια
Γλυκάνησον 15-20 » οκάδες
Φασόλια λόπια 15-20 » »
Πίσα και κατράμιον 2 » καντάρια
Τάπητες μικροί εκ 5-10 οκ 500 ο καθείς, και πλέον
Μέταξα 1000 οκάδες
Άλας 16-20 καντ. Κωνσταντινουπόλεως
Βδέλλαι 5-6 » οκάδες
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Εφάνη τότε επί του τείχους της πολυθαυμάστου ημιολίας (σκούνας) ο ναύκληρος, πρόσωπον έχων 
ηλιοκαές, παχυπάρειον, γηραλέον, σεβάσμιον, το ερυθρόν κάλυμμα στραβά φέρων επί κεφαλής, εξ 
ατημέλειας μάλλον ή εκ νεανικότητος, και φιλών με τα χείλη μικράν τινάν πίπαν δι' ης εκάπνιζε.

 - Να το χαίρεσθε! Καλά ταξείδια και καλά διάφορα! ανέκραξα προς αυτόν εκ του πλοίου μου.

 - Να είστε καλά! ευχαριστούμεν σας! απήντησεν ο γέρων Πρίαμος προσηνώς μειδιών.

Ο πλοίαρχος όπισθέν μου ήρχισε να γελά με την καρδίαν του.

 - Διατί γελάς; Είπον εγώ στρεφόμενος προς αυτόν ως μαθητής θορυβούμενος προς τον συνοφρυ-
ασμόν του διδασκάλου.

 - Διότι εσυγχάρης αυτόν μάλλον ως συγχαίρεται τις την συντέκνισσάν του διά το παιδίον της ή ως 
συγχαίρεταί τις ένα πλοίαρχον διά το πλοίον του.

 - Ναι, τωόντι, ενόησα ότι τόσω καλά δεν τα είπα˙ αλλ' εις εκείνην την στιγμήν του θαυμασμού μου 
λέξεις άλλας προχείρους δεν είχα παρά [...]

 - Ιδού, είπεν ο πλοίαρχος, τρεις λέξεις μόνον. Σιδηροκέφαλον! Ακατάλυτον! Καλορρίζικον! Με 
τας τρεις λέξεις ταύτας ήθελες πολύ περισσότερον ευχαριστήσει τον ναύκληρον ή με τας άλλας.

 - Ή, επρόσθεσεν ο ναύκληρος του πλοίου, εις ο ήμην, μακρόν σύρων σχοινίον και ερχόμενος προς 
ημάς, ή «μαλαγματένια τα καρφία του και χρυσάφι εις τ' αμπάρι του!»

Έμαθον και πώς δει συγχαίρεσθαι πλοίαρχον. Καλόν και τούτο.

XI

Ήσαν ώραι τρεις μετά μεσημβρίαν ότε απεβιβάσθην εις την ευλίμενον Μάκρην. Καίτοι δε εορτής 
ούσης μεγάλης και καύσωνος πνιγηρού, το εμπορείον υπήρχε παρά πάσαν μου προσδοκίαν εις φοβεράν 
εμπολαίαν τύρβην. Κάμηλοι καμπυλαύχενες και ψωραλέαι ως εκ της ώρας του έτους κατέβαινον στοι-
χηδόν εις το τσαρσίον81 διά να αποβάλωσι, κατακλασθείσαι, από των νώτων τα πολυειδή εμπορεύματα, 
άτινα εκόμιζον εκ του εσωτερικού της καρποφόρου και πλουσίας Λυκίας. Τούτο και μόνον ήρκει εις το 
να καταταράξη την αγοράν. Ο οκνηρός, ο μονότονος ήχος των κωδώνων των υποζυγίων, αι φωναί των 
εκφορτωνόντων καμηληλατών ή δεβετσίδων,82 η κηρύκειος κραυγή του ζυγιαστού ή κανταρτσή,83 οι 
μωκασμοί των καμήλων και εξαιρέτως αι θρηνώδεις φθογγαί των ασκαλάφων, το ατελεύτητον δεκοχτώ 
μυρολογούντων από τα ύψη των στεγών και γιγαντώδους τινός πλατάνου, με κατεκώφανον. Τότε δη 
πρώτον έμαθον ότι εις μέρος όπου οι άνθρωποι πανταχόθεν συνέρχονται και συνοικίζονται, τας τε εστί-
ας αυτών και τας πατρίδας εγκαταλείποντες προς χάριν του Εμπολαίου,84 και η θρησκεία λησμονείται 
και η ανάπαυσις παρατρέχεται, και εν μόνον τιμάται και σέβεται... το πλουτίζειν.

81 Τσαρσίον (τουρκ. çarşı): αγορά 
82 Δεβετσής (τουρκ. deveci): ή ντεβετζής, καμηλιέρης
83 Κανταρτσής (τουρκ. kantarcı): ζυγιστής
84 Εμπολαίος: αγοραίος, κερδώος. Επίθετο του Ερμή ως θεού του εμπορίου
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XII

Γνωριμία αξιόλογος μετ' ολίγον μ' έκαμε να λησμονήσω την εκ της θέας της αγοράς της Μάκρης 
δυσαρέσκειαν μου˙ διότι αείποτε έχω προς τον Ερμήν αντιπάθειαν, και δεν θέλω ποτέ παύσειν από του 
να πρεσβεύω ότι το εμπόριον απονεκρώνει ως επί το πλείστον εν τη καρδία τα υψηλά και γενναία αι-
σθήματα της φιλοπατρίας και του προς τας Μούσας έρωτος. –Εις την οικίαν του φιλοξενούντος με Κ. 
Αυγουστίνου, ανδρός πανταρίστου, πανοικεί μεταναστεύσαντος εις Μάκρην εκ Ρόδου υπέρ του υιού 
της Μαίας και καταγομένου εξ αρχαίας ιπποτικής οικογενείας, συνήντησα Προύσον τινά περιηγητήν, 
αποσταλέντα εκ της Γεωγραφικής Εταιρείας του Βερολίνου διά να χωρογραφήση τα μέρη εκείνα. Ωνο-
μάζετο δε Αύγουστος Σχίνδειρβορθ. Ήτο ως τεσσαρακοντούτης, ξανθός, γλυκύς, χαρίεις και ομιλητι-
κώτατος. Σοφός καθ' όλην του λόγου εκδοχήν, αρχαιολόγος βαθύς, πολλών ανθρώπων ιδών άστεα και 
νόον γνους, εγκυκλοπαιδεία έμψυχος τελευταίον, άμα τη ελαχίστη νύξει, ήνοιγε στόμα μελίρρυτον και 
ευχαρίστει την περιέργειαν του ερωτητού με χάριν και ευγλωττίαν αμίμητον.

Ηγάπα την καθομιλουμένην ημών γλώσσαν περιπαθώς και, καθό εγκρατέστατος της αρχαίας, ωμίλει 
αυτήν χωρίς την αμηχανίαν, την στενοχωρίαν εκείνην ην δοκιμάζουσιν οι γλώσσαν αλλότριον λαλού-
ντες. Υπερηδύνετο το ους μου ακούον τον σοφόν ξένον ομιλούντα την νέαν ημών γλώσσαν, ήτις ελάμ-
βανεν εις τα χείλη του φθογγάς πολύ μάλλον αφελεστέρας και, ως ειεπείν, αθωοτέρας ή εις τα χείλη 
ομογενούς λογίου.

«Αγαπώ την νεωτέραν Ελληνικήν», μοι έλεγον ο κ. Σχίνδειρβορθ. «Εξαιρουμένων τινών μορίων, 
τινών πτώσεων, τινών απαρεμφάτων, είνε πάντοτε η γλώσσα η Ελληνική, εκείνη την οποίαν ελάλει ο 
Πλάτων, Ξενοφών, ο Πλούταρχος. Τούτου δ' ένεκα και δεν εσυμφώνησα ποτέ μετά τινων Γερμανών, οι 
οποίοι πρεσβεύουν ότι η νέα Ελληνική θυγάτηρ είνε της παλαιάς. Θυγάτηρ (διά να ομιλήσω φυσιολο-
γικώς) λέγεται η εκ κοιλίας μητρός γεννηθείσα κόρη και παρεκτός του αίματος μικράν τινα ομοιότητα 
φυσικήν μετ' εκείνης έχουσα. Θυγάτηρ λέγεται η Ιταλική, ήτις εγεννήθη όλη εκ της Λατινικής, ήτις 
λέγει uomo τον homo, voglio το volo, legno το lignum. Αλλά η γλώσσα η Ελληνική, αυτή ην ομιλείτε 
οι νεώτεροι και άριστοι, αυτή ήτις λέγει άνθρωπον τον άνθρωπον, θέλω το θέλω, ξύλον το ξύλον, είνε 
αυτή αυτόχρημα η παλαιά, τους αυτούς έχουσα κυανούς οφθαλμούς, την αυτήν ευθείαν ρίνα, το αυτό 
γλυκύ στόμα, την αυτήν ξανθήν κόμην και κατά τι μόνον διαφέρουσα; …. Κατά την στολήν. Έφερεν 
άλλοτε επί των ιούλων των χαρίτων τα εύοσμα ρόδα και επί των ώμων την χρυσοΰφαντον αλουργίδα 
του Απόλλωνος… Ιδού η διαφορά, ιδού η μόνη διαφορά ως εκ της οποίας οι πολλοί λέγουσιν ότι η 
νεωτέρα Ελληνική είνε θυγάτηρ της αρχαίας. Η ταπεινή της στολή τους απατά. Αλλά ταχέως ελπίζω να 
διασκεδασθή η απάτη. Οι Έλληνες ανεξαιρέτως είνε θαλαμηπόλοι μίαν και μόνην δέσποιναν αόκνως 
στολίζοντες, την γλώσσαν αυτών. 

Ας αναφανώσιν οι συγγραφείς οι πρωτότυποι, οίτινες απαξιούντες τας ξενικάς μιμήσεις, να κοσμή-
σουν αυτήν ελληνικώς, και μη αμφίβαλλε ότι ο ευρωπαϊκός μανδύας της θα αντικαταστή διά του αρχαί-
ου πέπλου και ο απλούς στέφανος της διά στέμματος περιχρύσου. Τα ως εκ της πενιχρότητος της στολής 
ταπεινά σήμερον κάλλη της θ' αναλάμψουν αναμφιβόλως και μνηστήρας θα εύρουν απανταχού της 
οικουμένης. Διότι ήτο βέβαιος ότι η Ελληνική γλώσσα θα γείνη πάλιν παγκόσμιος, ως επί Αλεξάνδρου, 
και θα διαδεχθή την Γαλλική, της οποίας ο αστήρ ήρχισεν ήδη να ωχριά υπέρ της Ευρώπης.»
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Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή, 4 Μαΐου 1851, έτος Γ', αρ. 108

Η εις Τελμησσόν Περιήγησις

XIII

«Τέρπει δε την όρασιν του ξένου το μέρος εκείνο της αγοράς όπου εισίν αι αποθήκαι των εμπο-
ρευμάτων. Έξωθεν των αποθηκών τούτων ή μαγαζείων υπάρχει προς αντίκρουσιν του ηλίου στοά τις 
ξυλίνη υποκάτω της οποίας κάθηνται χαμαί εις διπλήν σειράν νεάνιδες μωαμεθαναί των περικειμένων 
χωρίων άδουσαι και καθαρίζουσαι την βάλανον85. Ο πέπλος ή το ιασμάκιον86 δεν επικαλύπτει τας με-
λαγχροινάς και, ως του Μαΐου τα κεράσια, δροσεράς των μορφάς. Ευειδείς, εύθυμοι, γελόεσσαι, συ-
χνάκις απαλά μεταξύ των δερόμενοι, ως Νηρηίδες παίζουσι εις τα κύματα, ή πετροβολούμεναι με την 
βάλανον, εργάζονται ευχαριστημένως και αμερίμνως ως αν ήσαν του κόσμου βασίλισσαι αι καλαί αύται 
κόραι του ηλίου. Πολλάκις δε ανεγείρουσι την κεκυφυίαν κεφαλή και υπό τας μακράς και μελαίνας των 
βλεφαρίδας εκτοξεύουσιν εις τον ξένον φλογερώτατον βλέμμα αι πάντολμαι· Έπειτα δε κιχλίζουσαι 
διά το κέντρον όπερ ούτως ενέπηξαν εις τον φράγιον θεωρόν, αρχίζουσι πάλιν την εργασίαν των και 
συμμιγνύουσι τα εύφωνα άσματα των με τον ιάλεμον των ασκαλάφων87.

Εργοδιώκται Γραικοί τριγυρίζουσιν υπεράνω των πονηρών και ανησύχων εργάτιδων, ως ο διδάσκα-
λος εις τας τάξεις των μαθητών, ως ο ιέραξ άνωθεν κοπαδίου τινός ορνίθων, καλάθιον ανά χείρας ή 
επωμαδόν88 φέροντες και παροτρύνοντες προς την εργασίαν. Μεταξύ αυτών διέκρινον ένα ως τεσσαρα-
κοντούτην, Συμαίον την πατρίδα, εύρωστον, σφριγώδη, περιχαρή, μανδήλιον ερυθρόν φέροντα επί της 
φαλακράς κεφαλής του και παρά το ωτίον ώκιμον ή βασιλικόν ευθαλέστατον. Προσέβλεπε δε αείποτε 
ερωτικώς τας εργατρίας· προς μίαν μάλιστα εξ αυτών -μίαν κυανώπιδα89, την οποίαν πολύν εγλυκο-
κύτταζεν,- έκυψε δις και τρις διά να την ερμηνεύση δήθεν πώς καθαρίζεται η βάλανος. Ο παμπόνηρος! 
Τελειών την γλυκεράν ταύτην ερμηνείαν απεμακρύνετο βραδέως και ετονθόριζε90 με το φυτόν εις το 
ωτίον.

Δεν μου λέτε σεις η νειούλαις

Πώς κοιμάσθεν μοναχούλαις;

ΧIV

Περιεργαζόμενος το πολύβομβον εκείνο και εύθυμον άθροισμα διέκρινον εις τα πέρατα της διπλής 
σειράς των εργάτιδων νέαν τινά πεπλοφορούσαν και την μορφήν κρύπτουσαν εις τας χείρας, εντός των 
οποίων και έκλαιε μετά σιγαλέων λυγμών. Ως εκ της λαμπρότητος της στολής της και εξαιρέτως της 
λευκότητος των μακρυλών και τερείνων δακτύλων της, οι όνυχες των οποίων ήσαν άκροθεν βεβαμμέ-
νοι εκ της κοκκίνης χροιάς της κάνθης,91 πάραυτα εσυμπέρανον ότι ανήκεν εις τάξιν υψηλοτέραν της 

85 Η βάλανος: αρχ. ελλ. το βελανίδι.
86 ιασμάκιον (τουρκ. yasmak=): γιασμάκι, τύπος πέπλου που φοριέται από μερικές μουσουλμάνες για να καλύ-
ψουν το πρόσωπό τους δημόσια.
87 Ιάλεμος: πένθιμο τραγούδι.
88 Επωμαδόν=: επ' ώμου
89 Κυανώπις=: μαυρομάτα
90 Τονθορίζω=: ψιθυρίζω, μουρμουρίζω
91 Κάνθη: χέννα, κινάς.
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των λοιπών εργάτιδων. Αλλά πώς μετ' αυτών; Αλλά διατί κλαίει; Αν από ένδειαν, δεν έπρεπε να ήνε 
ούτως εστολισμένη, διότι είξευρεν ότι έμελλε να εργασθή· δεν έπρεπε να κλαίη, διότι ο εκ της ανάγκης 
ωθούμενος εις τα ταπεινά οπλίζεται πρότερον διά της καρτεροψυχίας και της υπομονής. Ταύτα διασκε-
πτόμενος, ακούω όπισθεν μου μορμύρισμα ανθρώπου τραγωδούντος εντός των χειλεών του. Στραφείς 
δε είδα τον ανακρεοντικόν εκείνον εργοδιώκτην με τον βασιλικόν εις το αυτίον ερωτώντα και πάλιν εις 
το άσμα του τας νεάνιδας διατί κοιμώνται μόναι.

 - Κ' εγώ, φίλε, τον λέγω, θα σε παρακαλέσω να μοι ειπής διατί αυτή η νέα κλαίει μόνη;

 - «Διατί πταίειν η κεφαλήν της», κύριε, απήντησεν έτοιμος ο εργοδιώκτης με την στρυφνήν εκεί-
νην προφοράν των Συμαίων. Προξενουμένην εκ του συχνού ν' όπερ τίθεται εις το τέλος πάσης 
σχεδόν λέξεως προς αναπλήρωσιν βεβαίως της παρ' ημίν ελλείψεως του συμφώνου τούτου.

 - Και τι έκαμε λοιπόν;

 - Είνε κόρη του Αγά της Μάκρης και ηγάπησεν έναν γιουρούκην92 του χωριού της, και δεν θέλειν 
να 'πάρην εκείνον που ο αυθέντης93 της δίδειν της. Το λοιπόν, κύριε, (το δε κύριε τούτο σημειώ-
σατε ότι δεν έχει εις τα στόματα των ανθρώπων των μερών εκείνων την τετριμμένην σημασίαν, 
ην παρ' ημίν απολαύει, το κύριε τούτο προφέρεται εξ αυτών με τόνον υπερήφανον και στομφώδη, 
ως αν ήτο κανέν βαθύ ελληνικόν!) το λοιπόν, κύριε, και ο Αγάς, ο αυθέντης της έβαλέν την να 
κάθηταιν εδώ πέραν μαζίν με ταις γιουρούκισσαις αυταίς διά να πομπεύσην την εις τον κόσμον.

 - Και ο αγαπητός της πού είνε;

 - Εις τα σίδερα, εις την φυλακήν του Αγά.

 - Πολύ κακός αυθέντης είνε αυτός ο Αγάς! Και δεν φοβείται μήπως του φύγη απ' εδώ αφού είνε 
μόνη;

 - Μόνη; Είπεν ο εργοδιώκτης· κυττάξετεν εκείν! Επρόσθεσε διακτυλοδεικτών κρυφίως προς τι 
καφενείον όπισθέν μου υπάρχον. Τέσσαρα κιζάνια94 του Αγά φυλάγουσίν την!

Ενώ εγώ εστρεφόμην προς το δεικνύμενον μέρος, ο εργοδιώκτης, παρεισφρύων ως σφηξεις τας ερ-
γατικάς τάξεις, ήλθε προς την μελανόφθαλμον εκείνην εργάτιδα και κύψας υπέρ αυτής, την επέπληξε 
πάλιν ότι δεν εκπληροί καλώς το χρέος της, ενώ τα τρυρά του βλέμματα έλεγον άλλα πράγματα. Αφού 
δε η ερμηνεία ετελείωσεων, ανέκυψεν ούτος και απεχώρησεν τραγωδών μεταπεποιημένως το αγαπητόν 
άσμά του.

Αί!αι!

Δεν μου λέτ' η μαυρομμάταις

Πως είσθεν φωτιάν γεμάταις;

Κατά δυστυχίαν μεγίστην δεν ήκουσα τον εργοδιώκτην προ ενός έτους διά να τον ερωτήσω αν τους 
ανακρεοντείους τούτους στίχους διεκοίνωσεν εις αυτόν ο συμπατριώτης του Κ. Σιμωνίδης, όστις βεβαί-
ως απέσπασεν αυτούς κατά χάριν επίφθονον από τ' ανευρεθέντα έπη του Ανακρέοντος, τον οποίον με 
πολλά αρχαία χειρόγραφα ανεκάλυψεν εις τον Τράγον του Άθωνος· χειρόγραφα άτινα εσώθησαν κατ' 
ευτυχίαν και υπάρχουσιν ήδη εις Αθήνας (ή εις Βυζάντιον) εις τας χείρας του τρισευτυχούς εκδότου 
της Συμαΐδος y otras cosas dignas de memoria95 ως λέγει ο συγγραφεύς του Δον Κισσότου. Αλλά, θα μ' 
απαντήσετε, πώς γίνεται ο Κ. Σιμωνίδης, όστις φυλάττει τα ανεκτίμητα χειρόγραφά του, ως ο εν Σμύρνη 

92 Γιουρούκης (τουρκ. yörük): Γιουρούκος, ορεσίβιος νομάς Τούρκος.
93 Υποσημείωση πρωτότυπου: Αυθέντης παρά Συμαίοις και άλλοις σημαίνει τον πατέρα ή ως εν Σμύρνη λέγεται 
τον κύριν.
94 Κιζάνι (τουρκ.): οπλισμένος νεαρός, υποτακτικός των ζεϊμπέκων, και των εφέδων.
95 Οtras cosas dignas de memorias (ισπαν.): άλλα πράγματα αξιομνημόνευτα
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κυρ Μανουήλος τους αδάμαντας (τί πειράζει ότι είνε υαλία!) εις τον κόλπον του, και μόλις και μετά 
βίας δεικνύει τοις σοφοίς την γωνίαν της μεμβράνας, ένθα εισί τεθησαυρισμέναι αι Ώραι και αι Αύραι 
του Ησιόδου, πώς γίνεται, λέγομεν, ο Κ. Σιμωνίδης να καθήση τώρα να φανερώση εις ένα ξυλοσχίστην 
δίστιχον ολόκληρον του Ανακρέοντος, Αι! κύριοι! Θαυμάζομαί σας! Πρώτην φοράν είδομεν άνδρας 
συναδέλφους του Κ. Σιμωνίδου ν' αποκαλύπτωσι εις τους ξυλοσχίστας ό,τι έκρυπτον από τους λογίους;

ΧVI

Έδυεν ο ήλιος όπισθεν των ορέων, όταν εξήλθον μετά του κυρίου και της κυρίας Αυγουστίνου και 
προς περίπατον και προς επίσκεψιν των περιφήμων ερειπίων αρχαίου ελληνικού θεάτρου προς νότον 
κειμένης της Μάκρης. Αδύνατον είνε εν πλήρη ημέρα θέρους να εξέλθη τις εις ανοικτήν πεδιάδα της 
Λυκίας· τόσον ο ήλιος είνε φλογερός και επικίνδυνος ως εν τη Νεαπόλει. Τωόντι δε ως Ουμβόλδος96 
λέγει μέρη υποκείμενα εις σεισμούς πυρωδέστατον έχουσι τον ήλιον. Νομίζει τις ότι αι κάμινοι των με-
τάλλων υποκάτω της γης και η πυρκαϊά του ηλίου υπεράνω συμμαχούσιν όπως καταφρύξωσι το τμήμα 
εκείνο της χθονός, όπερ τυχόν ενέπεσεν εις την λύσσαν των.

XVII

Απέχουσι δε της Μάκρης τα ερείπια του θεάτρου ως δέκα λεπτά ώρας και κείνται επί επιπέδου και 
χλοερού υψώματος εξ ου βλέπεται όλος ο ωραίος λιμήν της αρχαίας Τελμησσού, λιμήν επιστομιζόμε-
νος ως ερρέθη εκ νησυδρίου πρασίνου τα οδοντωτά φέροντος λείψανα φρουρίου Ιπποτικού. Έχει δε το 
θέατρον τούτο μήκος εξήκοντα περίπου ποδών και πλάτος τριάκοντα. Σώζονται δε τρεις πύλαι· η προς 
άρκτον, ήτις ήτον η κυριωτέρα της εισόδου ως βλέπουσα προς την Τελμησσόν, η προς δύσιν, ήτις είνε 
και η μικροτέρα, και η προς νότον. Στήλας επί τας θέσεις των διαμενούσας και κατακεκλασμένας εμέ-
τρησα, αν καλώς ενθυμούμαι, εικοσιπέντε.

Αλλ' ό,τι αποκαθιστά μεγαλοπρεπεστάτην την όψιν του ερειπιώνος τούτου εισίν αι προς ανατολάς 
του θεάτρου είκοσιν εξ βαθμίδες ημικυκλικώς πελεκημέναι επί λιθών παμμεγέθων και σχηματίζουσαι 
το λεγόμενον αμφιθέατρον εφ' ου οι θεαταί καθήμεναι έβλεπον προς την σκηνήν. Τούτο το αμφιθέατρον 
σώζεται ακέραιον εισέτι και μελάγχρουν ως μοναχός τις στυλίτης πανήμερον φλεγόμενος, υπό του ηλί-
ου, και εις τινα ακρωτηριάσματα δεικνύον τα ίχνη των οδόντων του χρόνου, όστις ως τίγρις μαινομένη 
ηγωνίσθη εις μάτην να το διασπαράξη.

VXIII

Ω την ωραίαν εσπέραν την οποίαν δεν θέλω ποτέ λησμονήσειν. Ω την τερπνήν εκείνην εσπέραν της 
Λυκίας την οποία απήλαυσα συνοδευόμενος υπό νεανικού και αξιεράστου ζεύγους εν τω μέσω των 
μελαγχολικών και σεβαστών τριμμάτων αρχαίου θεάτρου! Η εις τα καυστικά κλίματα ανυπόφορος την 
ημέραν φύσις πόσον ανεκτική και γλυκεία υπάρχει το εσπέρας! Υπήγα εις την Νεάπολιν διά των Ποιητι-
κών Μελετών μόνον του Λαμαρτίνου, αλλ' είμαι βέβαιος ότι και αν πραγματικώς υπήγαινον, εγώ πάλιν 
την εσπερινήν Λυκίαν και τα ερείπιά της ήθελεν προτιμήσεις του Σορρέντου και του κόλπου του Βαΐα.

96 Ουμβόλδος: Alexander von Humbolt (Βερολίνο, 14 Σεπτεμβρίου 1769 - 6 Μαΐου 1859). Γερμανός εξερευνητής, 
γεωγράφος, φυσιοδίφης.
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Έλαμπεν υπέρ των κεφαλών μας η σελήνη, χρυσή και καμπύλη ως διάδημα αρχαίον των Ελληνίδων 
το μέτωπον στέφον, και μελαγχολικά η μελαγχολική εφώτιζε τους κίονας, τας πύλας και τας βαθμίδας 
του αμφιθεάτρου, όπερ καταπληκτικώς εικόνιζεν επί του αυριανού το ημικυκλικόν του σχήμα. Ζέφυρος 
ηδύτατος, ζέφυρος θεσπέσιος την ευωδίαν του σχίνου και του θύμου αποπνέων, αέριζε τα πρόσωπά μας 
και εσάρονεν από παν ξηρόν φύλλον... πύλην.

XIX

Κρατούμενος εκ του βραχίονος παρά της κυρίας Αυγουστίνου και συνοδευόμενος υπό του συζύγου 
αυτής, περιηρχόμην τα ερείπια του θεάτρου και εσυγκρινόμην προς τον εράσμιον ποιητήν της Προυσί-
ας Κοτσεβύην, συνοδευόμενον παρά της δεσποίνης Ρεκαμιέρης και συνεπισκεπτόμενου το 1796 τους 
τάφους της εν Παρισίοις αββαδείας του Αγ. Διονυσίου, τάφους των βασιλεών της Γαλλίας διαρπαγέντας 
και συληθέντας κατά διαταγήν του αρχιτυράννου Ροβεσπιέρου, δεν είνε ομοιοπαθείς του θεάτρου της 
Τελμησσού, του εκ του Χρόνου καταστραφέντος, αφού ο εκ Καδόμου (Caen) φρικτός εκείνος δικτάτωρ 
πιστός ήτο δικτάκτωρ του χρόνου και του θανάτου; Διότι -πράγμα παράδοξον- πολλάκις ο πανώλεθρος 
χρόνος ανθρώπους μετεχειρίσθη προς καταστροφήν των ανθρωπίνων έργων και αρωγούς εις τούτο τους 
εύρε προθυμοτάτους ως τους Γερμανούς ο Ναπολέων προς υποδούλωσιν της πατρίδος των. Ο Βρένος 
των Γαλατών, ο Αλάριχος των Γότθων, ο Νέρων των Ρωμαίων, ο Αττίλας των Ούνων, ο Τιμούρ των 
Μογγόλων και ο Ελγίνος των Βρετανών τι άλλο ήσαν ειμή υπηρέται του Χρόνου ή μάλλον μικροί τινες 
Χρόνοι; 
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ΧΧ

Συνεκαθήσαμεν επί του ύψους του αμφιθεάτρου με χείλη άλαλα και με καρδίας πολυλόγους. Φαντα-
στικαί και πελώριαι κατέβαινον αι σκιαί μας τας προ ποδών μας εικοσιπέντε βαθμίδας. Μετά τινά ώραν 
η κυρία Αυγουστίνου έλυσε πρώτη την ωραίαν σιωπήν και στρέψασα προς με την υπό της σελήνης 
ιλαρά φωτιζομένην κεφαλήν της μοι είπεν.

 - Ειπέτε μας τίποτε περί των αρχαίων θεάτρων. Οι Έλληνες νομίζω δεν τα εφεύρον;

 - Όχι μόνον, κυρία, οι Έλληνες εφεύρον το θέατρον αλλά και αυτήν ακόμη την ψυχήν του, άνευ της 
οποίας δεν δύναται να υπάρξη, την τραγωδίαν και την κωμωδίαν. Συνήθειαν είχον οι Αθηναίοι να 
ανεγείρωσι εις τον καιρόν του τρύγους σκηνήν τινα από κλάδους και φύλλα και να τάζωσιν εις 
αυτήν τον παντοδύναμον θεόν του οίνου Βάκχου θυσιάζοντες με ωδάς τον εχθρόν της αμπέλου 
τράγον (εξ ου λέγεται ότι εγεννήθη η λέξις τραγωδία) και μεταμορφωνόμενοι εις Σειληνούς και 
Σατύρους τραγόποδας, καθημένους επί όνων και περικυκλωμένους εις αναριθμήτων εορταστών, 
στολισμένων από κισσόν και βύρσον, παράσημα ιερά του Βάκχου.

 - Απαραλλάκτως, επέφερεν η κυρία Αυγουστίνου, ως οι κωδωνάτοι των Αποκρεών μας.

 - Η αθλία λοιπόν εκείνη και κλαδοσκέπαστος σκηνή υπήρξεν η πρώτη βάσις του κυρίως θεάτρου, 
ως αρχή πάντοτε των μεγάλων πραγμάτων ήσαν τα ταπεινά και μικρά. Αισχύλος ο Ελευσίνιος, 
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περί το 550 έτος π.Χ. ακμάσας, εμπνεόμενος εκ των Μουσών, εγκαταλείπει τον Μαραθώνειον 
Άρην και γίνεται ο διπλούς πατήρ και του θεάτρου και της τραγωδίας! Γιγαντιαίος και υψηλό-
φρων ο πρώην πολεμιστής, φαίνεται ότι δεν κατεδέχθη να παρασταθώσιν οι Πέρσαι του εις την 
καλύβην εκείνην, αλλ' είδεν ότι εις τοιαύτην τραγωδίαν ανάλογος έπρεπε να ήνε και η σκηνή. 
Δίδεται λοιπόν ο μεγαλοφυής ανήρ εις το έργον του και τον μεν αρχιτέκτονα Αγάθαρχον συμβου-
λεύει πώς πρέπει να μεταβάλη εις σκηνή.

 - Η προτομή του μεγάλου αυτού ανδρός, είπεν ο Κ. Αυγουστίνος, έπρεπε να είνε εις όλα τα θέατρα 
των νεωτέρων. Αλλ' ούτε εις Βενετίαν, ούτε εις Μεδιόλανα,97 ούτε εις Ρώμην ενθυμούμαι να είδα 
την προτομήν ή να ήκουσα τ' όνομα του Αισχύλου. Οι μεγάλοι άνδρες πολλάκις αδικήθησαν.

 - Λοιπόν, υπέλαβε η κυρία Αυγουστίνου, το πρώτον του κόσμου θέατρον κατεσκευάσθη εις Αθή-
νας. Αλλ' από τα ερείπια του θεάτρου τούτου πρέπει τις να συμπεράνη ότι όλα τα αρχαία θέατρα 
ήσαν στρογγύλα;

 - Τα παλαιά θέατρα, κυρία, ήσαν ημικυκλοειδή και μόνον η σκηνή προεξείχεν εις το ελλειπές μέ-
ρος, ως το εδώλιον του λεγομένου valet-de pied98 όπισθεν αριστοκρατικής τινος αμάξης σημερι-
νής. Επειδή δε οι υποκριταί παρίστανον όχι την νύκτα εις το φως των κηρίων ή της ατμίδος, αλλά 
την ημέραν εις το φως του ηλίου, κατά φυσικόν λόγον τα θέατρα ήσαν ασκέπαστα καθ' εαυτά και 
τον γλαυκόν έβλεπον ουρανόν, πέριξ όμως αυτών υπήρχον διά την βροχήν ή τον ήλιον και στοαί 
μεγαλοπρεπείς, και περίδρομοι ωραίοι, και δενδροστοιχίαι πυκνόταται υπό τας οποίας ο λαός 
επεριπάτει ου μόνον όταν επρόσμενε την έναρξιν του θεάτρου αλλά και προς απλήν διάχυσιν και 
τέρχιν.

 - Τώρα λοιπόν εννοώ, προσείπεν η κυρία Αυγουστίνου, διατί το παρόν θέατρο απέχει ημίσειαν 
περίπου ώραν της αρχαίας Τελμησσού. Φαίνεται ότι τον παλαιόν καιρόν τα θέατρα εκτίζοντο έξω 
της πόλεως διά να χρησιμεύουν συγχρόνως και ως τόπος περιπάτου.

 - Εις τας αξιολογωτέρας πόλεις της Ελλάδος τα θέατρα, κυρία, ήσαν εντός αυτών, υπήρχον όμως 
και άλλα, ως η Τελμησσός των Λυκίων, αίτινες έκτιζον αυτά έξω της περιοχής των διά την αιτίαν 
ην εμαντεύσατε.

 - Ω! υπέλαβεν ενθουσιωδώς η κυρία Αυγουστίνου, μοι αρέσκει πολύ η τελευταία αύτη συνήθεια, 
και την ζωήν μου έδιδον αν την απήντων την σήμερον! Πόσον θα ηδύνετο η ψυχή μου όταν την 
επιούσαν της παραστάσεως ωραίου τινος δράματος, ηρχόμην ολόμονη εις τας δενδροστοιχίας 
του ή εις το περιστύλιον του, και υπό την δροσεράν των σκιάν περιπατούσα ανεπόλουν τους στί-
χους εκείνους, οίτινες μάλλον των άλλων με έθελξαν, και οίιτνες θα ενόμιζον ότι απαγγέλονται 
ακόμη από τους υποκριτάς, της απέναντί μου σκηνής! Την σήμερον δε τι εστι θέατρον, κατηφής 
και ξηρά οικοδομή, περισφιγγομένη από οικίας και ούτε εν δένδρον καν έχουσα πλησίον διά να 
εκλάβη ο περιπατητής τον εις τα φύλλα του ζέφυρον ως επανάληψιν της φωνής της Μαλιβράνης 
ή της Ραχήλ!

 - Με τον ενθουσιασμόν σου, επέφερεν εις την σύζυγον ο κ. Αυγουστίνος μειδιών, διέκοψες την 
περιγραφήν των αρχαίων θεάτρων του φίλου μας.

 - Σας βεβαιώ, απήντησα εγώ, ότι του ενθουσιασμού οι λόγοι είνε πάντοτε σχεδόν υψηλοί και ωραί-
οι, και πάντοτε εκφράζουν τι το οποίον εις την ψυχράν στιγμήν της σκέψεως δεν δυνάμεθα να 
συλλογισθώμεν. Διηρείτο λοιπόν το αρχαίον θέατρον εις τέσσαρα κυρίως μέρη, εις Σκηνήν, εις 
Ορχήστραν, εις Κονίστραν και εις Κοίλον. Και η μεν Σκηνή ή το εξέχων σανίδωμα, όπερ οι νεώ-
τεροι θέατρον ιδιαιτέρως αποκαλούσιν, ήτο το μέρος, όπου παρίστανον ή καθώς έλεγον οι αρχαί-
οι, εδίδασκον οι υποκριταί και όπου υπήρχον αι σκηνογραφίαι και οι θαλαμίσκοι. Είχε δε τρεις 
θύρας, αυτάς τας οποίας τώρα βλέπομεν, και παραπέτασμα εις τούτο του σημερινού διαφέρον, 

97 Μεδιόλανα (τα): Μιλάνο (λατιν. Mediolanum).
98 valet-de pied (γαλλ.): υπηρέτης
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ότι εκείνο έκλειεν ότε ανεβιβάζετο και ήνοιγεν ότε κατεβιβάζετο. Η σκηνή αύτη ή το εξέχον σα-
νίδωμα εβυθίζετο ημικυκλικώς εις τα σπλάγχνα του θεάτρου και απετέλει την Ορχήστραν, εφ' ης 
παρίσταντο οι ορχησταί και οι γελωτοποιοί. Μεταξύ δε της σκηνής και της ορχήστρας ανυψούτο 
έτερον σανίδωμα τετράγωνον και υψηλότερον όλων εφού κυρίως εφαίνοντο οι τραγωδοί, και 
τούτο ελέγετο Λογείον ή Θυμέλη. Το αμέσως μετά την ορχήστραν περιφερές διάστημα εκαλείτο 
Κονίστρα δι' ης ειμπορούμεν ευστόχως να μεταφράζωμεν το Parterra των Γάλλων. Μετά δε την 
Κονίστραν ανέβαινον ημικυκλικώς πάντοτε τα μαρμάρινα βάθρα του Αμφιθεάτρου άτινα εκα-
λούντο κυριολεκτικώς Κοίλον και κατελέμβανον το μέγιστον του θεάτρου μέρος.

Εφημερίς της Σμύρνης, Παρασκευή, 18 Μαΐου 1851, έτος Γ', αρ. 110.

ΧΧΙ

Τοσαύτην μοι επροξένησεν εντύπωσιν η εις τα ερείπια του θεάτρου της Τελμησσού εσπερινή επί-
σκεψις, ώστε όταν μετά το εις το ύπαιθρον δείπνον απεσύρθην εις τον κοιτώνα μου διά ν' αναπαυθώ 
εις τας αγκάλας του ύπνου ο γλυκύς ούτος θεός δεν ήθελε να συγκλείση τα βλέφαρά μου. Έπαθον ό,τι 
και ο κλεινός Γίββων99 της Αγγλίας, όστις καθήμενος περί την δύσιν του ηλίου εις το περιαύλιον μονα-
στηρίου τινός της Ρώμης και βυθισθείς εις συλλογισμούς περί του παρελθόντος μεγαλείου της αιωνίας 
πόλεως εκείνης, εξυπνίσθη από τας εσπερινάς ψαλμωδίας των μοναχών και έλαβεν αίφνης την ιδέαν να 
ιστορήση τα αίτια της πτώσεως του Ρωμαϊκού κολοσσού. Αλλ' εγώ ποιητού έχων ψυχήν και όχι ιστο-
ρικού, ποιητικώς και ηδυνήθην να διαγράψω τα εν εκείνη τη παννυχίω ώρα αισθήματά μου. Τα προς 
γραφήν δε χρεώδη άφθονα όντα επί τινι γραφείω, έλαβον κάλαμον και εις του λύχνου το φως έγραψα 
τας δεκατρείς επομένας στροφάς, τας οποίας βεβαιώ τον αναγνώστην ότι ανάγκη υποσυνάπτω ενταύθα 
ως μη έχων καιρόν να γράψω πεζώς ό,τι προ χρόνων έγραψα εις στίχους. Προσθετέον μόνον εν παρόδω 
ότι τας στροφάς ταύτας, ως μέλλων να δώσω τω τύπω, εκτένισα ολίγον.

ΧΧΙΙ

Εις τα ερείπια αρχαίου θεάτρου

Προ των ερήμων ίσταμαι λειψάνων της Λυκίας

μετ' εσκυμμένης κεφαλής, μετά μελαγχολίας,

ως εις το κοιμητήριον ενώπιον οστέων

πεφιλημένων ίσταται πιστός τις φίλος κλαίων!

Τον θάνατον οι άνθρωποι μεν έχουσι φονέα,

τον χρόνον δε τα κτίρια σκληρόν καταστροφέα. 

Θερίζει με το δρέπανον ο μεν και καταθάπτει·

κρημνίζει με την δίκελλαν ο δε και κατασκάπτει.

99 Edward Gibbon (Σάρεϋ, 1737- Λονδίνο, 1794). Άγγλος πολιτικός και ιστορικός, ο περίφημος Γίββων επί το ελ-
ληνικότερον. Το σημαντικότερο έργο του είναι «The History of the Decline and Fall of the Roman Empire» (1788).
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Θεοί! Ιδού το θέατρον όπου αι τραγωδίαι

του σοφοκλέους και λοιπών παρίσταντο αι θείαι

προ θεατών πολυπληθών εν γνώσει θαυμαζόντων

και των μεγάλων τραγικών τας προτομάς στεφόντων

Ω θέατρον! Τι έγεινον το Περιστύλιόν σου

και αι δενδροστοιχίαι σου κ' οι θόλοι των στοών σου;

Τι έγειν' η ορχήστρα σου, το κοίλον, η θυμέλη

εφ' ης τοσαύτα, θέατρον! ετραγωδούντο μέλη;

Ερείπια! Ερείπια! σάρξ χώμα, φευ! γενείσα!

Σαρξ τα οστά αφήσασα κ' εις χώμ' αναλυθείσα!

Στυγνός και μαύρος σκελετός οικοδομής ωραίας,

ως ο θανούσης γυναικός περικαλλούς και νέας!

Από το θέατρον αυτό, Θεοί! τι μόνον μένεις;

Η πύλη ετοιμόρροπος και κισσοσκεπασμένη,

και τα ερείπια αυτά εικοσιέξ βαθμίδων

εφ' ων το πάλαι θεαταί εκάθησαν και είδον!

Αυτά! ---Ουδέν πλειότερον! – Α! κλάματα κιόνων.

Διεσπαρμένα κατά γης από τον θραύστην Χρόνον,

ως τα δακτυλοκόκκαλα ενός κεκοιμημένου

πολυυμνήτου άλλοτε και νυν λησμονημένου.

Α! κτίζετε, α! κτίζετε! –Ματαίως!

Ο χρόνος ο καταστροφεύς επέρχεται ταχέως!

Από σεισμούς κ' επιδρομάς ορδήν ο Χρόνος έχει

και επί των οικοδομών στρατεύεται και τρέχει.

Ουαί εις όσας ήθελεν ο γαύρος απαντήσειν.

Η καλλονή δεν ήθελε ποσώς τον συγκινήσειν.

Ή αν αυτό συνέβαινε και ήθελεν ενδώσειν-

Φρικτός ο οίκτος! - ήθελε σκληρώς την κολοβώσειν!



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

50

Ο χρόνος και ο Θάνατος! … οι δύο μανιώδεις,

οι δύο αδιάλλακτοι, οι δύο θηριώδεις

εχθροί της ανθρωπότητος! – οι δυο συμμαχούντες

και ανευσπλάχνως και σκληρώς το παν κατερημούντες!

Εις αυτούς είπεν ο Θεός από αρχής του κόσμου.

«Κι οι δυο γείνετ' όργανα σεις της δυνάμεως μου!

Τον άνθρωπον συ, Θάνατε! Τα έργα του συ, Χρόνε!

Καταστροφαί, κατασκαφαί αι πράξεις σας αι μόναι!

Γεννώμεθα; αυξάνομεν το των οστέων πλήθος!

Και συ, και συ, ω σώμα μου, βορά των θε να γείνης!

Και συ μια των ημερών ερείπιον θα μείνης!

Φευ! Τα οστά σου ως αυταί αι πέτραι εις το χώμα

θα κείνται και θα μαρτυρούν ότι υπήρξαν σώμα!

ΧΧΙΙΙ

Καίτοι σκοπών να εξυπνήσω λίαν πρωί διά να περιεργασθώ τα προς βορράν της Μάκρης αρχαία 
λείψανα της Τελμησσού και εξαιρέτως τους περιφήμους αυτής τάφους τους εν τω όρει λατομημένους, 
δεν κατώρθωσα μόλα ταύτα να εγερθώ της κλίνης πριν της έκτης πρωινής ώρας. –Ύπνος τετράωρος 
είχε σκεπάσειν τα βλέφαρά μου. Νιφθείς δε και κομωθείς και ενδυθείς μετά τάχους, κατέβην εις το εστι-
ατόριον όπου η κυρία Αυγουστίνου, ήττον υπνηλή εμού, μ' επερίμενε καθημένη παρά τράπεζαν πλήρη 
των αρμοδίων του αρίστου. Αριστοποιήσαντες δε μετά σπουδής άμα και ηδονής (εγώ δεν θέλω ποτέ 
λησμονήσειν τον νωπότατον εκείνο και νοστιμώτατον βούτυρον, τον οποίον αν οι θεοί του Ολύμπου 
εγγεύοντο, ήθελον εξάπαντος προτιμήσειν της αμβροσίας αυτών!) συνεξήλθομεν της οικίας η κυρία 
Αυγουστίνου καθό πολλάκις διανύσασα, εγνώριζε κάλλιστα. Συνοδευόμεθα δε εκ του εξαετούς θυγα-
τρίου της ευγενούς ξενιζούσης με. Ο κ. Αυγουστίνος είχεν, άμα τη αυγή, γίνειν άφαντος. -Επρόσμενεν, 
ως αφ' εσπέρας μοι έλεγε, πράγμα, βάλανον δηλονότι και σήσαμον, εντός πεντηκοντάδος καμήλων. Οι 
έμποροι!...

ΧΧΙV

Μόλις εκάμομεν είκοσι βήματα εις την αγοράν, δι' ης εξέρχεται τις εις τα ερείπια, και ηκούσαμεν 
βοήν και θρήνους και κλαύματα, και είδομεν ανθρώπους τρέχοντας προς τινα οδόν στενήν ήτις τους 
κατεβρόχθιζεν όλους.

«Τί είνε; Τι τρέχει;»

Ιδού τι εξεφωνήσαμεν αμφότεροι προς τους πλησιόθεν ημών περιώντας δρομείς.

Οι άνθρωποι ως επί το πλείστον όταν τρέχωσι διά να ιδώσι, δεν αποκρίνωνται ερωτώμενοι, μόνο 
όταν επιστρέφωσι δύνανται ν' απαντήσωσι υπερηφάνως και διά βραχέων προς τον τυχόντα ερωτητήν. 
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Και οι προς το μέρος λοιπόν του ταράχου προστρέχοντες ύψουν τους ώμους των προς τας ερωτήσεις 
μου ή έστρεφον την χείρα εν είδει βαθυτάτης αγνοίας.

Εστράφημεν και ημείς εις την οδόν μας αδιαφορούντες περί του αγνώστου συμβεβηκότος εκείνου, 
ότε επροφθάσθημεν υπό πέντε ή δέκα ανδρών επιστρεφόντων μετά ψόφου εις τα ίδια.

Ω της ευτυχούς συναντήσεως! Μεταξύ αυτών ήτο και ο Συμαίος εκείνος εργοδιώκτης, όστις ενδυνα-
μούμενος υπό του καλού Βάκχου, στόλιζε το ωτίον πάντοτε με τον ώκιμον100 και λιγυρώς ηρώτα διατί 
αι νέαι κόραι καθεύδουσι μόναι.

 - Δεν με λέγεις, φίλε μου, τον ηρώτησα, τι συνέβη;

 - Ο Αγάς κάθεται και κτυπά το κεφάλιν του, κύριε! Απεκρίθη αμέσως ο ανακρεοντικώτατος Συ-
μαίος. Ήλθαν και είπαν του ότιν η κόρην του, εκείνη απού είδετ' εχθές να κάθεταιν μαζίν με ταις 
εργάτισσας και να καλίην, έπεσεν από τον καϋμόν της απέ το παραθύριν και εσκοτώθην.

 - Εσκοτώθη! Τελείως εσκοτώθη.

 - Όχι, ζην ακόμην· όμως θα πεθάνην!

 - Αλλά διατί να κρημνισθή ο δυστυχής; 

 - Ο Αγάς έστειλέν την εχθές βράδυ εις το χωρίον αφού πάλιν εφοβέρισέν την ότι θε να την σκοτώ-
σην αν δεν πάρην εκείνον απού ήθελεν να της δώσην. Έπειτα βάλλειν και λέσιν του αγαπητικού 
της, απού είνε εις την φυλακήν εις τα σίδεραν, ότι αύριον θε να πανδρεύσην την, την κόρην του, 
με εκείνον απού ειξεύρειν και θε να δώσην του την ελευθερίαν. Ν' ακούσην αυτά ο δυστυχής 
ο γιουρούκης, βάλλειν εκείναις ταις φωναίς και εκείνα τα κλάματαν απού και η πέτραις ερρώ-
γιασαν, κύριε! Την νύκταν, φαίνεταιν ότι ηύρεν μαχαίριν και εσκοτώθην, και σήμερον πρωίν 
πρωίν τον ηύραν σκοτωμένον! Την ώραν εκείνην εγώ κατέβαιν' από το Λειβήσιν και είδα τον.... 
Κρίμα'ς τον νέον, κύριε!... ήτον ως είκοσιν χρονών! Είχε κάτι ομμάτιαν, απού εθάρρεις ότι σου 
ομιλούν!.. Τρεις μαχαιριαίς είχεν 'ς το στήθος του το ζερβόν. Εκεί απού επήγαιναν τον σηκωτόν 
να τον θάψουσιν, ακούμεν, κύριε, μίαν φωνήν απ' επάνω και βλέπομεν κάτω μακρυάν πλατειάν 
την δυστυχισμένην κόρην του Αγάν! Πως επήρεν είδησιν, δεν ειξεύρειν κανένας. Τώρα λοιπόν 
ήλθαν κ' έδωκαν είδησιν του Αγάν, ο οποίος μαδά τα γένειαν του και εμπήγειαν εκείναις ταις 
φωναίς απού ακούατεν.»

ΧΧV

Επισκιαζόμενοι ένεκα των ηλιακών ακτίνων υπό ευρέος και πυκνού το ύφασμα ανθηλίου, συνε-
ξήλθομεν της Μάκρης και συνεβυθίσθημεν εις τα δένδρα των ως εν τέταρτον ώρας απεχόντων αυτής 
κήπων. Οι δε κήποι ούτοι εισί σκιερώτατοι, κατάμεστοι συκών και μηλεών και βυσσινεών και διαβρε-
χόμενοι από πηγάς και φρέατα άφθονα. Ήθελον δε φανήν εις ημάς έτι τερπνότεροι, αν αι διάνοιαι ημών 
δεν ήσαν προσβεβλημέναι εκ της τραγικής διηγήσεως του εργοδιώκτου Συμαίου. Εγώ μάλιστα όστις 
είδα το κρινόλευκον μέτωπον, τους μέλαινας οφθαλμούς και τας ροδοδακτύλους χείρας της αγνής κό-
ρης του Αγά—τας χείρας εκείνας μεθ' ων η δύστηνος101 εκάλυπτε χθες εκ διαλειμάτων τα όμματά της, τα 
την ατίμωσιν, τον έρωτα και τον θάνατον κλαίοντα! -Εγώ έχυσα δάκρυ υπέρ αυτής. Η κακοτυχεστάτη 
νύμφη! Το σφάγιον το αξιοθρήνητον της πατρώας σκληρίας! Τωόντι! Όταν χθες τας χείρας καταβιβά-
ζουσα διά να λάβη το μάκτρον της, μοι εδείκνυε το δακρύβρεκτον, το παραπονεμένον και περίλυπον 
πρόσωπόν τη, ενόμιζε τις ότι έλεγεν: Αύριον θ' αποθάνω!»

100 Ώκιμος ο βασιλικός: το πασίγνωστο φυτό βασιλικός.
101 Δύστηνος: δυστυχής, κακότυχος.
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Weekly North Carolina Standard, 14 Μαΐου 1851, αρ. 867, σ. 1. 

Earthquake at Makri & Rodes. Terrible Destruction of life and Property

[Σεισμός στη Μάκρη και στη Ρόδο. Τρομερές απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών] 

 

«Ανταποκρίσεις από την Μάλτα αναφέρουν έναν τρομερό σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός στη Μά-
κρη, μια πόλη της Αττάλειας στην Τουρκία, στη Μεσόγειο, και στην γνωστή πόλη και νησί της Ρόδου, 
η οποία βρίσκεται περίπου πενήντα μίλια από τη Μάκρη και τις τουρκικές ακτές. Η Ρόδος είναι σχεδόν 
στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με την Νέα Υόρκη και απέχει από αυτήν 6.000 μίλια. Ο πληθυσμός της 
είναι 25.000. Τα αγλλικά ατμόπλοια, περνάνε κοντά από την Ρόδο. Η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε 
αισθητή στις 28 Φεβρουαρίου, μεταξύ 5 και 5.30 μ.μ., όταν στη Ρόδο, το πάνω μέρος του κάστρου, που 
βρίσκεται στην είσοδο της πόλης, κατέρρευσε με ένα τρομερό κρότο, ισοπεδώνοντας τα γραφεία της 
αυστριακής ατμοπλοϊκής εταιρείας Lloyd's Stream Navigation Company, ενώ ο Πύργος Αράπ Κουλέ, ο 
οποίος δέσποζε στην είσοδο της πόλης, και κάποια άλλα μέρη του κάστρου υπέστησαν σοβαρές ζημιές, 
όπως και πολλές κατοικίες, αρκετές από τις οποίες κατέρρευσαν ενώ άλλες ράγισαν απ' άκρη σε άκρη. 
Οι δονήσες ήταν από δυτικά προς ανατολικά. Στη Μάκρη και τα περίχωρά της, οι επιπτώσεις ήταν 
καταστροφικές και όλα τα κτήρια, κατοικίες και αποθήκες, που πρόσφατα ανεγέρθησαν στην πόλη, 
έχουν κατεδαφιστεί ενώ στους δρόμους έχουν ανοίξει ρωγμές από όπου αναδύονται θειούχες οσμές 
προκαλώντας ασφυξία στους κατοίκους, πολλές πηγές έχουν στερέψει, ενώ νέες πηγές έχουν αναβλύσει 
σε άνυδρες περιοχές. Στην πόλη Λιβίσι, κανένα από τα 1.500 σπίτια δεν παρέμεινε όρθιο, και εκτιμάται 
ότι περίπου 600 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, αριθμός οποίος θα ήταν πολύ 
μεγαλύτερος αν η σεισμική δόνηση συνέβαινε μετά την δύση του ηλίου, όταν οι κάτοικοι αποσύρονται 
στα σπίτια τους στο τέλος των εργασιών της ημέρας. Το χωριό Chiorge είχε παρόμοια τύχη, καθώς το 
πάνω μέρος από ένα τεράστιο βουνό αποκόπηκε και έφραξε το μικρό λιμάνι του Eksenide, συντρίβο-
ντας όλες τις κατοικίες στους πρόποδες του. Άλλο χωριό του εσωτερικού, μακρύτερα από την ακτή έχει 
θαφτεί από την κατάρρευση των δυο λόφων, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν. Οι επιβιώσαντες στη 
Μάκρη, θορυβημένοι από τις επανειλημμένες δονήσεις, οι οποίες, αν και ασθενέστερες, συνέχισαν για 
πέντε μέρες, είχαν καταφύγει για προστασία σε μικρά πλοία και ψαρόβαρκες, μεταφέροντας μαζί τους 
ό,τι περιουσιακό στοιχείο μπορούσαν και σκάβοντας μερικές φορές κάτω από τα ερείπια των αποθη-
κών, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν μεταφερθεί στη Σύμη, την Ρόδο και σε άλλα νησιά.102

102 Weekly North Carolina Standard, 14 Μαΐου 1851, αρ. 867, σ. 1. Earthquake at Makri & Rodes. Terrible De-
struction of life and Property: "Accounts from Malta announce a succession of terrible earthquakes, which have 
been felt at Makri, a city of Adalia, Turkey, on the Mediterranean, and at the far-famed city and Island of Rhodes 
which is situated about fifty miles out from Makria and the Turkish coast. Rhodes is nearly in the same latitude 
as New-York and is distant from here six thousand miles. Its population is twenty-five thousand. The English 
mail steamers connecting with Overland route to China pass near Rhodes. The first shock was felt on the 28th of 
February, between five and a half-past five o'clock P.M., when at Rhodes, the upper part of the castle, which is 
at the entrance of the town, fell with an awful crash, overwhelming the offices of the Austrian Lloyd's Stream 
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The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle, έτος 1851, τόμ. 189.

«Η Ρόδος επλήγη σοβαρά από μεγάλο σεισμό που έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου, οι οχυρώσεις 
της καταστράφηκαν εντελώς, και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σπίτι που να μην έμεινε ανέπαφο από την 
καταστροφή. Στην αντικρινή ασιατική ακτή, οι πόλεις Μάκρη, Λιβίσι, Ντοβέρ, Σενέ, Καράσουλτσα, και 
δεκαπέντε χωριά, μετατράπησαν σε σωρούς ερειπίων ενώ τα θύματα υπολογίζονται από 500 έως 600. 
Μεγάλο μέρος των ελαιώνων έχουν πλήρως καταστραφεί. Πηγές πόσιμου νερού έχουν στερέψει ενώ σε 
διάφορα σημεία έχουν εμφανιστεί πηγές με θειούχα καυτά ύδατα.»103 

Navigation Company, whilst the Tower Arrays-Kule, whilst commands the entrance of the harbor, and several 
other parts of the fortifications sustained great injury, as did likewise many dwelling houses some of which were 
shaken to their very foundations on the rock-others cracked throughout. The oscillations were from west to east. 
Mrs. B., the lady of a foreign vice consul, was so alarmed, that she rushed, with an infant in her arms, from her 
dwelling into the sea, made her way to a boat, whilst another daughter, who attempted to follow the mother, 
got burried in the ruins, but from which, through the humane exertions of the neighbors, was happily extricated, 
and, marvellous to relate, with no other injury than bruises. Slighter shocks succeeded almost daily up o the 7th 
March. At Macri, on the main land and its immediate neighborhood the consequences have been most disastrous 
and heart-rending. The whole of the houses, dwellings and stores, lately erected in the town, have been leveled 
to the ground, fissures have been formed in the very streets, from which bituminous vapors exude continually al-
most suffocating the inhabitants, many springs have dried up, whilst in arid localities new ones have gushed out, 
changing the whole feature of the earth's surface. The town of Levissy, which contained 1.500 houses, has not 
one left standing, and no less than six hundred human beings are reckoned to be under the ruins, which number 
would have been awfully augmented, had the shock been after night-fall, when the inhabitants retire to their 
homes after the labors of the day. The village of Chiorge has nearly met with the same fate, the upper part of a 
huge mountain having fallen into and blocked up the small port of Eksenide overwhelming all the dwellings round 
about its base. Another village, more inland, has been buried from the fall in opposite directions of the two hills, 
between which it was situated. The survivors at Makri alarmed by the repeated shocks which were still occurring 
for five days after, though of a much slighter nature, had fled for safety on board small craft and fishing boats, 
carrying with them what property they could from time to time dig out from beneath the ruins of storehouses, 
most of which has been removed to Simi, Rhodes, and other islands. At Samsoon, a Turkish port of some note 
on the Black Sea, 200 miles this side of Trebizond, a smart shock was felt on the 25th of February, but it caused 
no damage. Our readers will remember that the famous Colossus of Rhodes, which in its day was reckoned one 
of the seven wonders of the world, was thrown down by an earthquake 234 years before Christ, and 56 years 
after its erection, being the enormous weight of 713,000 lbs. To some such event is, no doubt, also attributable 
the extensive magnificent ruins of many cities which exist in Lycia and the valley of the Xanthus of which Makri 
is the port, and from which the British Museum imported the interesting works of art which adorn its saloons, 
discovered, or more properly speaking, recovered, by Mr. Fellowes, some ten years ago."
103 The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle, έτος 1851, τόμος 189. Edward Cave, John Nichols. Ρόδος. 
"By a great earthquake which took place on the 28th Freb. Rhodes has suffered considerably, the fortifications 
were completely destroyed, and scarcely a house was left without a trace of the calamity. On the Asiatic continent 
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Ο καταστροφικός σεισμός του 1851

Le Courrier du Valais, Σάββατο, 5 Απριλίου 1851, 5ο έτος, αρ. 28, σ. 4 

«Επιστολές από τη Ρόδο. Οι πόλεις Μάκρη, Λιβίσι, Ντοβέρ104, Σενέ, Καράσουλτσα και 15 χωριά δεν 
υπάρχουν πια. Πολλοί ελαιώνες και οπωροκαλλιέργειες έχουν καταστραφεί ενώ η ευρωπαϊκή παροικία 
της Μάκρης βρήκε εγκάρδια υποδοχή στο αυστριακό πλοίο Isidore. Μεταξύ όσων κατάφεραν να σω-
θούν αναφέρονται οι C. Billiotti, Άγγλος υποπρόξενος, M. de Brusco, Έλληνας προξενικός πράκτωρ και 
ένας μεγάλος αριθμός εμπόρων.»105 

Αμάλθεια, Σμύρνη, 8 Φεβρουαρίου 1852, έτος ΙΕ, αρ. 677

 

«Εκ Ρόδου, την 8 Φεβρουαρίου 1852. εις τα όρη της αντικρύ Ασίας περί την Μάκρην ανεφάνησαν 
και περιφέρονται λησταί. Περί των ληστρικών αυτών πράξεων ουδέν γνωρίζομεν έτι. Δύο εξ αυτών 
εφόνευσαν τους γονείς των, διότι δεν αντεστάθησαν κατά των ανθρώπων της εξουσίας των αιτούντων 
να παραλάβωσι αυτούς εις το στρατιωτικόν κατά το έθος της Βασιλείας.»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 11 Απριλίου 1852, έτος ΙΕ΄, αρ. 686, σ. 1

«Εκ Ρόδου, την 2 Απριλίου 1852. [...] Εν Μάκρη της Ασίας, όπου διαμένουσιν εκ διαφόρων μερών 
έμποροι και άλλων τεχνών άνθρωποι, συμβαίνουσι κατ' αυτάς ταραχαί διά την εξής αιτίαν. Ζεϊμπέκης 

opposite, the towns of Macri, Levissos, Doveri, Sene, Carosolsa, and fifteen villages, are now heaps of ruin, from 
500 to 600 persons have fallen victims. Olive plantations to an immense extent have been utterly destroyed. 
Springs of potable water have been dried up, and boiling sulphureous springs appeared in several places."
104 Ντοβέρ (τουρκ. Düver): χωριό πολύ κοντά στην πόλη Τλω.
105 Le Courrier du Valais, Σάββατο, 5 Απριλίου 1851, 5ο έτος, αρ. 28, σ. 4: "Les lettres de Rhodes. Les villes de Macri, 
Levissos, Doveri, Sene, Carasolsa et 15 villages n'existent plus. Beaucoup de plantations d'oliviers et d'autres 
arbres fruitiers sont détruits. La colonie européenne de Macri a trouvé un cordial accueil à bord du batiment 
autrichien l'Isidore. Parmi les personnes qui ont réussi à se sauver, on cite M. Billiotti, vice-consul anglais, M. de 
Brusco, agent consulaire grec et un grand nombre de négociants. Les populations du continent et celles des îles 
continuent à vivre dans les plus vives alarmes, attendu que les secousses se[...]"
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τις, καταγόμενος εξ Αϊδινίου, πρότερον ληστής επί των μερών εκείνων της Μάκρης, είχεν αποκατα-
σταθή έπειτα υπό του διοικητού της επαρχίας Λειβησίου, διά συγκαταθέσεως και των εμπόρων, χω-
ροφύλαξ εντός της Μάκρης ίνα δήθεν, ως πρώην αρχιληστής, αποσοβή τους πλησιάζοντας ενίοτε εις 
Μάκρην από των πέριξ ορέων ληστάς και διατηρή εκτός φόβου τους κατοίκους αυτής. Ούτος λοιπόν 
εμαχαίρωσεν έναν Άραβα δούλον του εν τη Μάκρη εμπόρου Χατήπογλου καθ' όλον αυτού το σώμα, ο 
δε Χατήπογλους προσεκάλεσεν επί τούτω τον τε διοικητήν και κριτήν εκ Λειβησίου εις Μάκρην και συ-
νεκρότησε το σύνηθες συμβούλιον διά να θεωρήση την αιματηράν πράξιν του χωροφύλακος ζεϊμπέκη· 
ο δε ζεϊμπέκης προσκληθείς να δώση λόγον ενώπιον του συμβουλίου επαρουσιάσθη μετά και άλλων 
ωπλισμένων, και αντί να δώση λόγον επαρουσίασεν όπλα κατά των συγκροτούντων το συμβούλιον, 
οίτινες και διέλυσαν εξ ανάγκης αυτό σωθέντες όπως εκάστοτε εδυνήθη. Την επιούσαν ο ζεϊμπέκης 
αναβάς εις Λειβήσιον μετά των συντρόφων του ήρπασε νεάνιδα Οθωμανήν και κατέφυγεν εις τας όρη, 
όπου ηύξησε την συμμορίαν του παραλαβών ετέρους τριάκοντα ωπλισμένους˙ εμήνυσε δε εις Μάκρην 
προς τε τον διοικητήν, τον κριτήν (καδή)106 και τον Χατήπογλουν, ότι εις το εξής δεν έχουσι ζωήν. Οι 
απειλούμενοι έστειλαν ταχυδρόμον εις Μούγλα επικαλούμενοι την προστασίαν της εξουσίας. -Εκτός 
της Μάκρης εφάνησαν επί της θαλάσσης πλέοντα συντρίμματα ναυαγίων μικρών και μεγάλων πλοίων, 
τα οποία αγνοείται πότε εναυάγησαν και ποίου έθνους είναι. 

 - Από Καστελλορίζου μανθάνομεν ότι ο διάκονος του Αγίου Πισσιδείας από της Τυρινής Κυριακής 
έκλεισεν όλας τας εκεί εκκλησίας και διέμειναν κατά την αγίαν τεσσαρακοστήν σχεδόν τριάκο-
ντα ημέρας κεκλεισμέναι, οι δε Χριστιανοί του Καστελλορίζου ιερείς και λαϊκοί εκτός εκκλησιών 
και ιερών συνάξεων και λειτουργιών. Αγνοούμεν εάν η στυγερά αύτη πράξις διετάχθη υπό του 
ιδίου αρχιερέως ή κατευθείαν υπό του διακόνου αυτού.

 - Ο διδάσκαλος αρχιμανδρίτης κύριος Ν. Φιλάδελφος μετέβη την βαϊοφόρον εβδομάδα εις το αντι-
κρύ νησίον του Ταρσανά, όπου κατοικούσιν ολίγοι τινές ποιμένες και γεωργοί, και όπου υπάρχει 
ναός τις πρόστιχος των Ορθοδόξων, και εκεί συναγαγών και άλλους Χριστιανούς οικούντας εις 
μύλους και αγρούς εν ταις ερήμοις και όρεσι της πλησίον Ασίας ως μεν ιερεύς έψαλεν εις αυτούς 
τας ακολουθίας των παθών, ιερούργησε τας ωρισμένας ιερουργίας και προκαταρτήσας εξωμο-
λόγησε και μετέδωκεν αυτοίς των αχράντων μυστηρίων και συνεώρτασε μετ' αυτών το ιερόν 
Πάσχα ως δε ιεροκήρυξ εις αυτούς τον λόγον του Θεού, ως εις απολωλότα πρόβατα εν ερημία 
διαιτώμενα, μακράν ιερέων και ιερών τελετών, όθεν και καθοδηγήσας αυτούς εις τα της αγίας 
ημών πίστεως υπεστήριξεν αυτούς εις την πατρώαν θρησκείαν, ήδη δε μέλλει να επανέλθη εις τα 
ίδια. Προς τους αναδεχομένους αυθορμήτως τοιαύτα υψηλά χριστομίμητα έργα οφείλονται τω 
όντι μυρία εγκώμια, ως χρεωστούμενος φόρος προς αυτούς. Αλλά προς τους τοιούτους άνδρας 
πας έπαινος αποβαίνει περιττός, άλλωστε και παρενοχλεί αυτών την ταπεινοφροσύνην και μετρι-
ότητα, όθεν αρκεί μόνον η έκθεσις των αγαθοεργημάτων αυτών, και αύτη χάριν παραδείγματος.»

106 Καδής (τουρκ. kadı): ιεροδικαστής.
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Αμάλθεια, Σμύρνη, 18 Απριλίου 1852, έτος ΙΕ΄, αρ. 687, σ. 3.

«Εκ Ρόδου, την 17 Απριλίου 1852. εις την Μάκρην και το Λειβήσιον εξακολουθούσιν οι σεισμοί, 
οτέ μεν δυνατοί, οτέ δε ελαφροί. Οι δυστυχείς Λειβησιανοί δεν δύναται να επισκευάσωσι τας πεσούσας 
οικίας των, επειδή πάλιν διαρρήγνυνται και πίπτουσιν. Ο δε υπό του σεισμού φόβος εις τους κατοίκους 
των σειομένων μερών υπό της έξεως δεν είναι πλέον φόβος, αλλά φυσικόν του τόπου ιδίωμα.»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 4 Ιουλίου 1852, έτος ΙΕ΄, αρ. 750, σ. 3.

«Εκ Ρόδου, την 26 Ιουνίου 1852. [...] Οι σεισμοί εξακολουθούσιν εις την αντικρύ Μάκρην και επι-
φέρουσι νέας ζημίας εις τους κατοίκους, ώστε πας ιδιοκτήτης εις την προ τινών ετών σχηματισθείσαν 
ταύτην εμπορικήν και ευλίμενον πόλιν απελπίζεται ήδη διά τας ιδιοκτησίας του, και η νέα αύτη πόλις 
οπισθοδρομεί πάλιν εις την προτέραν κατάστασίν της. Τα περί αυτήν παλαιά ερείπια, τα τε εντός του 
αιγιαλού φαινόμενα και τα επί της ξηράς, δεικνύουσιν εναργώς ότι και το πάλαι υπό σεισμών η πόλις 
αύτη ηρημώθη.»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 25 Σεπτεμβρίου 1853, έτος ΙΣΤ΄, αρ. 762, σ. 2

 

«Εκ Σπάρτης, την 8 Σεπτεμβρίου 1853. Γράφουσι εκ Βουλδουρίου107 ότι ο διαβόητος ληστής Του-
στζόγλους συνήθροισεν εις Γιόλ Ασάρι108 ικανούς ληστάς, μετά των οποίων σκοπόν είχε να καταβή εις 
Μάκρην, διά να ληστεύση καταστήματά τινα ξένων εμπόρων εκεί παρεπιδημούντων. Ο δε φρόνιμος δι-
οικητής Μάκρης, Μεχμέτ εφέντης, καλέσας περί τους διακοσίους χωρικούς και οπλίσας αυτούς, διέθε-
σεν εις τέσσαρας ενέδρας, όθεν ο Τουστζόγλους εικάζετο ότι έμελλε να διαβή μετά των περί αυτόν. Το 

107 Βουλδούριο Buldur Βουλδούριο Βουλδούρι, Βουρδούριον, Μπουρντούρ, Πουλτούρ (τουρκ. Buldur): το βυζα-
ντινό Πολυδώριον, σημαντική κωμόπολη περί τα 60 χλμ. δυτικά της Σπάρτης, στις όχθες ομώνυμης λίμνης. Είχε 
τη δεύτερη σημαντικότερη ελληνορθόδοξη (τουρκόφωνη) κοινότητα στην περιφέρεια Πισιδίας, μετά τη Σπάρτη.
108 Γιολ Ασάρι (τουρκ. Yolaşar): χωριό της Πισιδίας.
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μέτρον τούτον ήτο άριστον, και η καταστροφή των ληστών βεβαία, αλλ’ ο Τουστζόγλους, ειδοποιηθείς 
καθ’ οδόν ότι ενεδρεύουσι κατ’αυτού, ήλλαξε δυστυχώς τον δρόμον του και διευθύνθη εις Σεϊντζιρλέ-
ριδας, τόπον εξ ώρας απέχοντα της Μάκρης, όπου ευρών τέσσαρας εμπόρους εκ Σπάρτης της αφήρεσε 
χρήματα και εμπορεύματα αξίας 20 χιλιάδων γροσίων. Εκείθεν διευθύνθη εις Καραάτζ, όπου ελήστευσε 
τους κατ’ εκείνην την ημέραν εις την αγοράν (παζάρι) ευρεθέντας εμπόρους, εν σταθερά μεσημβρία. Ο 
διοικητής Βουλδουρίου διά τας περιστάσεις έγραψεν αυτώ προτείνων να τον διορίση κιρσερδάρην109 
(ληστοδιώκτην), αλλ’ εισέτι δεν απήντησεν ο Τουστζόγλους. Δέκα ώρας πέραν του Σεντουκλή συνε-
λήφθη από ζεϊμπέκια συνοδία τριάκοντα Οθωμανών και τεσσάρων Χριστιανών εκ Σπάρτης. εις των 
τελευταίων θελήσας να διαφύγη επυροβολήθη, και μετ’ ολίγον απέθανεν. Αυτόθεν την 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Τουστζόγλους μανθάνομεν ότι εδέχθη την εξ ανάγκης γενομένην πρότασιν του διοικητού Βουλ-
δουρίου. Δεν ηθέλησε δε να παραλάβη εις την υπηρεσίαν του στρατιώτας της Εξουσίας, αλλ’ εκράτησε 
τους άχρι τούδε παρ’ αυτώ ληστάς, τριάκοντα τον αριθμόν, και προς τούτοις συνεφώνησε να μη πα-
ρουσιασθή μεν εις μηδένα των διοικητών της χώρας, να πέμπτη δε τους συλλαμβανομένους ληστάς εις 
τον διοικητήν Βουλδουρίου. Μετά την συμφωνίαν ταύτην ο νέος ληστοδιώκτης διεκήρυξεν ότι, εάν τις 
Οθωμανός ή Χριστιανός ληστευθή και δεν ειδοποιήση αυτόν ανυπερθέτως διά την έγκαιρον καταδίω-
ξιν των κακούργων, αυτός θέλει αφανίσει τους ούτως αμελούντας του ιδίου αυτών συμφέροντος. Και, 
χάρις τω Θεώ, ουδέν έκτοτε συνέβη απευκταίον, ελπίζομεν δε ότι ο Τουστζόγλους μέχρι τέλους θέλει 
δικαιώσει την εκλογήν και τον διορισμόν του. Εκ πάντων των ειρημένων συνάγετε, ότι οι διοικηταί 
και ενταύθα, ως αλλαχού, καταβάλλουσι πάσαν προσπάθειαν και μετέρχονται πάντα τρόπον διά την 
διατήρησιν της δημοσίου ησυχίας και ασφαλείας, κατά τας αυστηράς διαταγάς της Κυβερνήσεως αλλ’ 
η έλλειψις ικανής στρατιωτικής δυνάμεως επιβάλλει εις τους κατοίκους πάσαν προσοχήν, έως ου η 
παύσις των παρόντων πολιτικών περισπασμών επιτρέψη εις την Σ. Κυβέρνησιν να επαναγάγη τα πάντα 
εις την προτέραν κανονικήν κατάστασιν.»

Αμάλθεια, Σμύρνη 28 Νοεμβρίου 1853, έτος ΙΣΤ, αρ. 771, σ. 3.

«Εκ Μάκρης γράφουσιν ότι ήρχισαν πάλιν οι σεισμοί, διό οι δυστυχείς κάτοικοι κατέχονται υπό 
πανικού φόβου. εις τα μέρη εκείνα ανεφάνησαν ζεϊμπέκαι λησταί. Γράφουσιν από Αλμαλύ110 (Καραμα-
νίας) ότι οι Μουσουλμάνοι φοβούμενοι σιτοδείαν, ένεκα της γινομένης μεγάλης εξαγωγής των σιτηρών, 
εξανέστησαν κατά των σιτεμπόρων, οίτινες κατέφυγον εις την οικίαν Ευρωπαίου τινός, ευτυχώς δε η 
υπόθεσις αύτη δεν έσχεν απευκταίας συνεπείας.»

109 κιρσερδάρη Κίρσερδάρης (τουρκ. kır serdarı): υπεύθυνος για την τάξη στην ύπαιθρο (kır) και την καταδίωξη 
των ληστών. Η Οθωμανική ΚυβέρνησηΗ οθωμανική κυβέρνηση, επειδή συχνά αδυνατούσε να επιβάλει την τάξη 
στην ύπαιθρο, διόριζε κάποιους από τους ίδιους τους ληστές ως υπεύθυνους για την τάξη και την καταδίωξη 
των άλλων ληστών.
110 Αλμαλύ (τουρκ. Elmalı): ορεινή κωμόπολη της Λυκίας, ανατολικά της Μάκρης.
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Αμάλθεια, Σμύρνη, 14 Μαΐου 1854

«Αττάλεια. Τέσσαρας τοιαύτας ομωνύμους πόλεις και πολίχνας της Μικράς Ασίας αναφέρουσιν οι 
παλαιοί συγγραφείς, μίαν μεν πόλιν Παμφυλίας, την μέχρι του νυν σώζουσαν καλώς το αρχαίον όνο-
μα και αξίωμα, ετέραν δε της Λυδίας επί του Έρμου ποταμού μεταξύ πως Θυατείρων (Αξαρίου) και 
Φιλαδελφείας, την νυν λεγομένην κοινώς Άτταλα ή Άδαλα, άλλην δε της Αιολίδος παραλίαν μεταξύ 
Περγάμου και Αδραμυττίου και άλλην της Κιλικίας. Υπήρχε δε Αττάλυδα, τα, πόλις Λυδία, πιθανώς 
από Άττυος και Λυδού, πρώτων ηγεμόνων εν Σάρδεσι προ Μάκρωνος και Ηρακλειδών καθ' Ηρόδοτον, 
εξ ου Λυδού ωνομάσθη η πέριξ επικράτεια, η πρότερον λεγομένη Μαιονία.

Η Λυδική Αττάλεια ελέγετο πρότερον Αγρόειρα ή Αλλόειρα κατά τον Στέφανον, και είναι πιθανώς 
η αρχαιοτάτη πασών των ομωνύμων τούτων πόλεων. Προ αυτής υπάρχει καλλίστη πεδιάς εκτεινομένη 
μέχρι της Γυγαίας λίμνης και του Αλυαττίου λόφου προς δυσμάς, και άλλη πεδιάς προς νότον, η Καστω-
λία πέρα του Έρμου, μεταξύ τούτου και του Κογάμου, ποταμού της Φιλαδελφείας. Η Λυδική Αττάλεια 
λέγεται κοινότερον Άτταλα, ως προείπομεν, και κατοικείται υπό χριστιανών και οθωμανών, έχουσα 
κώμης κατάστασιν.

Η δε αξιολογωτέρα πασών των Ατταλειών επί τε των Βυζαντίων αυτοκρατόρων και μέχρι του νυν 
είναι η Παμφυλική, κτίσμα και αύτη Αττάλου του Φιλαδέλφου βασιλέως Περγάμου κατά Στράβωνα, 
πόλις παραλία και πρωτίστη του Παμφυλίου πελάγους ή κόλπου, έχουσα προς δυσμάς μεν τον ποταμόν 
Καταρράκτην, προς ανατολάς, δε τον ποταμόν Κείστρον. Η πόλις αύτη, κτισθείσα πιθανώς περί τα 200 
έτη προ Χριστού και τειχισμένη ούσα και ακμάζουσα διά της εμπορίας, των τεχνών και των γραμμάτων 
από της ογδόης μάλιστα εκατονταετηρίδος μετά Χριστόν και εφεξής, αντέστη γενναίως προς τους ηγε-
μόνας του Ικονίου και πολλάς άλλας περιπετείας της τύχης μέχρις ου υπετάγη οριστικώς διά συνθηκών 
εις τους νυν κρατούντας και αυτής και πάσης της Μικρασίας. Διατελούσα δε ευτάκτως υπό την ευνοϊ-
κήν των Οθωμανών διοίκησιν, ακμάζει οπωσούν εκ νέου διά της εμπορίας, των συχνών σχέσεων μετά 
της καλής Σύρου και διά της επιμελείας των γραμμάτων. Καθώς είπομεν και άλλοτε περί άλλων τόπων, 
συμφέρει να εκτεθή καλώς εν μονογραφία και της πόλεως ταύτης η παλαιά ιστορία, όση ευρίσκεται 
εις τους σωζομένους συγγραφείς και η νυν κατάστασις αυτής και η αναγκαιούσα βελτίωσις της αυτόθι 
χριστιανικής κοινότητος μετά της τοπογραφίας των περιχώρων αυτής. Τούτο δε το έργον δύνανται οι 
αγαθοί πρόκριτοι των Ατταλέων ν' αναθέσωσιν εις τινα των ειδημόνων λογίων της Ερμουπόλεως, όπου 
υπάρχουσι και τα μέσα προς σύνταξιν και εκτύπωσιν της τοιαύτης συγγραφής, ανταμείβοντες αδρώς 
τον κόπον και αναδεχόμενοι εξ' ιδίας δαπάνης την έκδοσιν του βιβλίου, το οποίον θέλουσι διαδόσει 
έπειτα εις την Αττάλειαν, την Μεγίστην (Καστελόρριζον), την Σπάρτην της Πισιδίας, και όπου αλλα-
χού. Αι τοιαύται συγγραφαί διδάσκουσι τα περί εκάστου τόπου λεπτομερέστερον, παρακινούσι την 
βελτίωσιν και αύξησιν αυτών [...]»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 11 Μαρτίου 1855, έτος ΙΗ΄, αρ. 838, σ. 4.

«Τον σφοδρόν σεισμόν τον οποίον ησθάνθημεν ενταύθα την 16 του μηνός, ησθάνθησαν συγχρό-
νως σχεδόν, αλλά σφοδρότερον, εις πολλά μέρη από Μάκρης μέχρις Αδριανουπόλεως. Ευτυχώς δε, 
περί καταστροφής τινος δεν έχομεν άχρι τούδε ακριβή είδησιν, ειμή εκ Προύσης, όπου πολλά κτίρια 
κατέπεσον, και ο αριθμός των φονευθέντων ανθρώπων λέγεται μέγας, και εκ Μάκρης. εις εν και μόνον 
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μεταξουργείον της Προύσης επλακώθησαν ελεεινώς 60 γυναίκες· περί δε του όλου αριθμού των θυ-
μάτων έτι δεν ελάβομεν ακριβή πληροφορίαν. Οκτώ ώρας μακράν της Μάκρης ηνοίχθη η γη κατά 
συνέπειαν του σεισμού, και εν τω μέσω πεδιάδος τινός ανεφάνησαν ως εκ θαύματος άγνωστοι λόφοι· 
τα παράλια της Μάκρης κατεκλύσθησαν υπό της θαλάσσης.»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 4 Οκτωβρίου 1856, έτος ΙΘ΄, αρ. 920, σ. 4.

«Ο σεισμός τον οποίον ησθάνθημεν εν Σμύρνη την νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακήν, συνε-
πέφερε μεν βλάβην τινά εις την Ρόδον, αλλά το συμβάν εδεινώθη ενταύθα καθ’ υπερβολήν. Είπον ότι 
πλείσται οικίαι και μέγα μέρος του τείχους της πρωτευούσης κατέπεσον, ότι πολλοί άνθρωποι απω-
λέσθησαν ελεεινώς, κτλ. Κατά βεβαίαν δε πληροφορίαν, ην οφείλομεν εις τον αξιότιμον Διευθυντήν 
του ενταύθα Γραφείου των Αυστριακών ατμοπλόων, μόνον οι τοίχοι πολλών οικιών διερράγησαν και 
μέρος του ενός των παρά την είσοδον του λιμένος δύο πύργων μετά εν μιναρέ κατέπεσον, άνθρωποι 
δ’ εφονεύθησαν δυστυχώς πέντε. Ταύτα ανέφερεν ο διοικητής του αυστριακού ατμοπλόου, το οποίον 
αφίχθη εκ Ρόδου την Δευτέραν ταύτην. Κατά το λέγειν επιβάτου τινός, μόνον εις άνθρωπος απωλέσθη, 
μεγαλυτέραν δε ζημίαν έπαθε το χωρίον τριάντα. Πολλοί όμως φοβούνται μη ο σεισμός ούτος απεδεί-
χθη ολεθριώτερος εις την Μάκρην και την ηφαίστειον περίχωρον αυτής.»

«Γράφουσι προς ημάς εξ Ατταλείας την 28 Αυγούστου. «Τέλος πάντων απεφασίσαμεν και ημείς 
να συστήσωμεν Παρθεναγωγείον διά την προκοπήν των κορασίων μας, και εις τούτο επροσκαλέσα-
μεν διδασκάλισσαν από την Σύρον διά του ενταύθα εντίμου εμπόρου Κ.Δ.Βουτσινά, έχοντος σχέσεις 
εμπορικάς με την Ερμούπολιν. Είμεθα ευχαριστημένοι διά την πρόβλεψιν αυτή, την οποίαν άμποτε να 
κάμουν και άλλαι κοινότητες της Ανατολής, οίον η Σπάρτη, τα Μύλασσα, του Ικονίου τα περίχωρα, η 
Άγκυρα, η Πέργαμος κτλ., διότι όλαι σχεδόν αι άλλαι προμηθεύονται ή επρομηθεύθησαν ήδη και από το 
αναγκαίον καλόν. Μόνη η καλή Καισάρεια με τον αξιοσέβαστον αρχιερέα της αμελεί το καλόν τούτο, 
αγνοούμεν διά ποίαν αιτίαν, μολονότι έχει περισσοτέραν χρείαν. Νομίζομεν, ότι και η Σμύρνη σήμερον 
έχει ίσως να χορηγήση ολίγας Διδασκαλίσσας εις την δυστυχισμένην Ανατολήν, ειδεμή έχει κάποιον 
χρέος να φροντίση κατά τούτο και διά ημάς. Το εμπόριον του τόπου κινείται ολίγον και ο Διοικητής μας 
είναι καλός και εις αρμονίαν με τον άξιον Αρχιερέα μας. Είμεθα ευχαριστημένοι και από τους εδώ υπο-
προξένους, και μάλιστα με τον Άγγλον, τον οποίον ο τόπος και σέβεται και αγαπά. Ως δύο ώρας από την 
Αττάλειαν προς ανατολάς έχομεν το χωρίον Σχοινουσίαν (Σκοίνοβα) με ολίγας οικογενείας και ερείπιον 
της Κοιμήσεως, όπου κατ' έτος γίνεται μεγάλη πανήγυρις, αλλά δεν ηξιώθημεν εισέτι ν' ανακαινίσωμεν 
αυτήν την παλαιάν Εκκλησίαν, πλην και τούτο δεν θέλει αμεληθή πλέον, επειδή μας κάμνει εντροπήν, 
ως να μην είχαμεν ολίγα έξοδα και δι' αυτήν την αναγκαίαν Εκκλησίαν της περιχώρου. 

Εσχάτως ευρισκόμενος εις την Ερμούπολιν περαστικός, επεσκέφθην ευχαρίστως τα καλά σχολεία 
της. Τα τέκνα της Ανατολής σπουδάζουν και προκόπτουν αυτού καλήτερα παρά εις άλλο μέρος, και 
λαμβάνουν συγχρόνως γνώσεις και γνωριμίας εμπορικάς αναγκαίας. Αυτού υπάρχει το αξιόλογον κα-
τάστημα του Κ. Ευαγγελίδου, όστις ανετράφη και εσπούδασεν εις την Αμερικήν, και γινώσκει καλώς 
το δύσκολον έργον της καλής των παίδων αγωγής, επειδή όχι μόνον επιμελείται τούτο εις τον οίκον του 
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αλλά και συνοδεύει ο ίδιος τους μαθητάς από την οικίαν εις το σχολείον και το ανάπαλιν, επαγρυπνών 
εις την διαγωγήν των και ενεργών ό,τι χρειώδες προς την ηθικήν των υποτρόφων του ανάπτυξιν και 
την δέουσαν περιποίησιν και ανάπαυσιν. Τοιούτο κατάστημα είναι τη αληθεία δυσεύρετον εις τα μέρη 
μας, και ας ωφεληθώμεν. Περί τούτου ανέφερε τα δέοντα η «Αμάλθεια». Το δυστύχημα της Ατταλείας 
είναι ότι δεν έχει όρμον ασφαλή τον χειμώνα, και διά την κακοκαιρίαν αράζουν τα πλοία μας εις την 
πλησίον Φάσηλιν, πόλιν παλαιάν ευλίμενον, νυν έρημον, την οποίαν όμως και διά τούτο συμφέρει ν' 
αποικίσωμεν κατ' ολίγον, ως έπραξαν οι Μεγαρείς προς τα Μύρα και την Κάλαμιν καίτοι έχοντες όρμον 
κάλλιστον.»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 11 Οκτωβρίου 1856, έτος ΙΘ΄, αρ. 921, σ. 2.

«Ο σεισμός τον οποίον ησθάνθημεν εν Σμύρνη την 30 του λήξαντος μηνός, εκλόνισε μεγίστην έκτα-
σιν γης. Όχι μόνον η Ρόδος και αι επικείμεναι νήσοι ησθάνθησαν αυτόν σφοδρόν και διαρκή, αλλά και 
η Αλεξάνδρεια και το Κάιρον. Εξ Αλεξανδρείας γράφουσί τινες ότι η δόνησις της γης διήρκεσεν εν και 
ήμισυ λεπτόν, αλλά ουδεμίαν ή μικράν μόνον επήνεγκεν βλάβην εις τας οικοδομάς. [...] εις την Μάκρην 
ησθάνθησαν μεν τον σεισμόν, αλλ' ευτυχώς ουδέν έπαθον εξ αυτού. Μεγαλητέρα λέγεται η βλάβη των 
αντικρύ νήσων.»

Αμάλθεια, Σμύρνη 8 Φεβρουαρίου 1857, έτος Κ΄, αρ. 938, σ. 2.

«Εξ Ατταλείας, την 26 Ιανουαρίου 1857. Την 25 του παρελθόντος μηνός και έτους συνέβη εις το 
χωρίον Ελμαλί, υπαγόμενον εις την δικαιοδοσίαν του ενταύθα διοικητού Χα. Ισμαήλ μπέη, το εφεξής 
ατόπημα, όπερ εις άπαντας τους εκεί παροικούντας Χριστιανούς, εγχωρίους και ξένους, μεγάλην και 
λυπηράν έκαμεν αίσθησιν. Γεγηρακώς τις Οθωμανός, το σχήμα δερβίσης, λαβών δύο υπερμεγέθη της 
καμήλου οστά, εποίησεν εξ αυτών σταυρόν, περιδέσας αφ' εκάστου των τριών άκρων ράκος, και περι-
φέρων αυτόν εις τας οδούς διά εξ ημερών, επεφώνει λέγων προς τους διαβαίνοντας τουρκιστί, «Κιαφιρ-
λερί ιναντί σταυροσού πάσμανις!».111 Τούτο ιδόντες οι επισημότεροι του χωρίου Χριστιανοί, κατέφυγον 
εις την επιτόπιον αρχήν και κατεμήνυσαν το πράγμα εις τον μουδίρην, ζητούντες να τιμωρηθή ο τον 
σταυρόν εμπαίζων δερβίσης. Αλλά, συμβουλίου γενομένου υπό την προεδρίαν του μουδίρου, και μόλις 
αποφηναμένων των εκεί συμβούλων ειρωνικώς ότι ο εγκαλούμενος είναι παράφρων, προσέφυγον οι 
Χριστιανοί εις τον ενταύθα διοικητήν Χα. Ισμαήλ μπέην, ίνα παρ' αυτού ζητήσωσι και λάβωσιν ικανο-
ποίησιν. Και οι ενταύθα δε υποπρόξενοι Γαλλίας, Αγγλίας και Ελλάδος, και ο Άγιος Πισιδίας κ. Μελέτι-
ος και οι προύχοντες των Χριστιανών κ.κ. Χα. Ευστράτιος και Χα. Εφραίμ, οι Δανιηλίδαι, ακούσαντες 
το συμβάν, μετέβησαν εις το διοικητήριον, και ωμίλησαν μετά του Διοικητού πολλά περί της προκει-
μένης υποθέσεως. Ο δε Διοικητής, μη θέλων να συμβαίνωσιν τα τοιαύτα εντός της περιφερείας του, 
αλλ' επιθυμών πάντες οι διαφόρων δογμάτων υπήκοοοι της Α.Μ. να διάγωσιν εν ειρήνη και ομονοία, 
κατά την κεκηρυγμένην βούλησιν του Βασιλέως, διέταξεν ευθύς να προσαχθώσιν ενταύθα ο τε μου-
δίρης του χωρίου Ελμαλί μετά των υπαλλήλων του και ο δερβίσης. Ούτοι ήλθον την 21 του φθίνοντος 
ήδη Ιανουαρίου· αυθημερόν δε συνεκροτήθη συμβούλιον προς ανάκρισιν του συμβάντος. Παρήσαν ο 

111 Kâfirleri inadı istavrozu basmanız! = Για το γινάτι των απίστων πατήστε τον σταυρό!
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Διοικητής μετά των υπαλλήλων πάντων, οι υποπρόξενοι Γαλλίας και Αγγλίας, ο Άγιος Πισιδίας, οι κ.κ. 
Χα Ευστράτιος και Χα. Εφραίμ οι Δανιηλίδαι. Ο υποπρόξενος της Ελλάδος κ. Γεώργιος Ιω. Αλεξάν-
δρου προσεκλήθη ωσαύτως εις το συμβούλιον, αλλά τυχών ασθενής, απέστειλεν επίτροπόν του.»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 10 Νοεμβρίου 1867

«Προς ακριβεστέραν πληροφορίαν του κοινού δημοσιεύομεν την υπό του Εξ. Σαβρή πασσά διατα-
χθείσαν διαίρεσιν του βιλαετίου Αϊδινίου κατά τα συμφέροντα και τας σχέσεις των διαφόρων τόπων. 

Το μεν Βιλαέτιον ήτοι ο Νομός διαιρείται εις 4 Διοικήσεις ή Μουτεσσαριφλίκια, αι δε διοικήσεις 
αύται υποδιαιρούνται εις 27 Επαρχίας ή Καϊμακαμίας, και αύται εις 30 Δήμους ή Μουδιρλίκια. Το Βιλα-
έτιον κυβερνάται λοιπόν υπό ενός γενικού διοικητού ή νομάρχου (Βαλή), εδρεύοντος εν τη πρωτευούση 
του Νομού, υπό 4 διοικητών, 27 επάρχων και 30 δημάρχων. Οι δήμαρχοι υπάγονται εις την δικαιοδο-
σίαν των αρμοδίων διοικητών ή επάρχων, οι έπαρχοι εις την των διοικητών, και οι διοικηταί εις την 
του Νομάρχου, έχοντος εξουσίαν επί πάντων των υπαλλήλων του βιλαετίου. Το δε βιλαέτιον διαιρείται 
ως εξής: Η διοίκησις αύτη σύγκειται εξ 7 επαρχιών και 9 δήμων. Τέσσαρες δήμοι και τινα μικρά χωρία 
υπάγονται αμέσως εις την πόλιν Σμύρνην:1) Σεϊδήκιοϊ, δήμος α τάξεως, μετά των χωρίων Μπουτζά και 
Ζουμόβασι, 2) Τριάντα, δήμος β' τάξεως, μετά του χωρίου Τορμπαλί, 3) Μπουρνόβας, δήμος α'τάξεως 
μετά των χωρίων Μπουνάρμπασι, Χαζιλάρι, Ναρλίκιοϊ, Κουκλουζά και Καβακλή δερέ, 4) Νύμφιον, 
δήμος α' τάξεως.
Α. Επαρχία Βουρλών, β' τάξεως, μετά των χωρίων Σιβρισσάρ και Κιλισμάν.
Β. Επαρχία Μενεμένης, β' τάξεως, μετά των χωρίων Ιαμανλάρ και Καρσί γιακά (Περαίας).
Γ. Επαρχία Φωκών, β' τάξεως, μετά του χωρίου Γκιουζέλ χισσάρ.
Δ. Επαρχία Ν. Εφέσου (Κουσαδασίου), α' τάξεως, μετά του χωρίου Ζανλί και του δήμου β' τάξεως 
Αγιασουλούκ.
Ε. Επαρχία Τσεσμέ, α' τάξεως, μετά του χωρίου Αλάτσατα και του δήμου α' τάξεως Καράπουρνα.
Στ. Επαρχία Θυρών, α' τάξεως μετά του δήμου α' τάξεως Παϊντήρ.
Ζ. Επαρχία Οδεμισίου, α' τάξεως, μετά δύο δήμων, Παγιαμπόλ και Κιλές, β' τάξεως, και Πυργί, α' 
τάξεως.
[…]
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Διοίκησις Μεντεσσέ

Περιλαμβάνει 8 επαρχίας και 4 δήμους. Η πόλις Μούλα έχει δύο χωρία και ένα δήμον.
Α. Επαρχία Δενιζλή, α' τάξεως, μετά των χωρίων Σαράκιοϊ και Χώνας και του δήμου α' τάξεως 
Μπουλαδάν.
Β. Επαρχία Δαδιέ, β' τάξεως, μεθ' ενός δήμου β' τάξεως
Γ. Επαρχία Μάκρη, β' τάξεως, μετά 3 χωρίων και ενός δήμου β' τάξεως.
Δ. Επαρχία Μποζούν, β' τάξεως, μετά 2 χωρίων.
Ε. Επαρχία Μύλασα, β' τάξεως μετά 2 χωρίων.
Στ. Επαρχία Μπουδρούμ, β' τάξεως, μετά 2 χωρίων.
Ζ. Επαρχία Τ'αβας, β'τάξεως, μετά 2 χωρίων.
Η. Επαρχία Κοϊδζέ, β'τάξεως, μετά 2 χωρίων.

 

Αμάλθεια, Σμύρνη, 16 Φεβρουαρίου 1868, έτος Μ΄, αρ. 1513, σ. 2.

Μάκρη, Λειβήσιον, Σύμβολον. 

«Εν τω κόλπω Γλαύκω της Λυκίας υπήρχε το πάλαι παρά τον αυτόθι εκβάλλοντα ποταμόν 
Γλαύκον πόλις αξιόλογος, Κρητών άποικος, η Τελμησσός, ακμάσασα μάλιστα επί των Μακεδόνων 
διά των γραμμάτων, της εμπορίας, της ναυτιλίας και των τεχνών. Το όνομα παρήχθη πιθανώς από 
των αυτόθι τελμάτων, ήτοι τόπων διαρρεομένων υπό των πέριξ ποταμών και ρυάκων, ουχί υπ' ανδρός 
Τελμησσού, ως αναφέρουσιν οι αρχαίοι συγγραφείς. Της πόλεως ταύτης σώζονται εισέτι ερείπια και 
λείψανα ικανά, φθειρόμενα συνεχώς υπό της απαιδευσίας και εθελοκακίας των εγχωρίων, ως και της 
μεμπτής αδιαφορίας και απρονοησίας των τοπικών αρχών. Εσώζοντο αυτού ακέραια τα ωραία του θε-
άτρου καθίσματα, κατασυντριβόμενα νυν από του τυχόντος. 

Ου μακράν της Τελμησσού κείται η νέα πόλις Μάκρη, λαβούσα τ'όνομα εκ της πλησίον νήσου, 
οικουμένης το πάλαι. Η εμπορική αύτη πολίχνη, συνοικιζομένη υπό νησιωτών και Λειβησιανών, 
περιέχει νυν υπέρ τας 500 οικίας, μίαν καλήν εκκλησίαν νεόκτιστον, τέχνας τινάς, ολίγην ναυτιλί-
αν και τινα πρακτορεία ή υποπροξενεία των ξένων δυνάμεων. Στερείται όμως εισέτι των αναγκαίων 
σχολείων διά τ' άρρενα και τα κοράσια, και επιστημόνων ιατρών. Εδώ ήρμοζε και μικρά τις λέσχη, πε-
ριέχουσα τας αναγκαιοτέρας εφημερίδας προς ωφέλειαν των εμπορευομένων και χάριν των ερχομένων 
αλλοδαπών και των λογιωτέρων του τόπου. 

Από της Μάκρης ως δύο ώρας προς το νοτιοανατολικόν υπάρχει άλλη μείων κοινότης εν τινι χερ-
σονησώδει περιορίω (λεκάνη) του Αντικράγου όρους, λεγομένη Λειβήσιον, το όνομα παραγόμενον 
αναμφιβόλως από των αυτόθι καταλειβόντων, ήτοι καταρρεόντων υδάτων ολιγοστών. Η πόλις αύτη 
των Λυκίων, απέχουσα ολίγον της παλαιάς Καρμυλησσού, περιέχει νυν 1.000 περίπου οικογενείας 
γεωπόνων, τεχνιτών, εμπόρων, ναυτικών, επαινουμένων δι'ευσέβειαν, φιλομάθειαν, φιλεργίαν και 
χρηστοήθη νοημοσύνην, την μόνη χρειώδη και αγαπητή. Επειδή η εντός τινών κοινοτήτων επιπο-
λάζουσα κακοήθης νοημοσύνη, ουδαμόθεν πιστευομένη, βλάπτει προ πάντων εαυτήν, ου μόνον την 
κοινωνίαν. Αμαρτάνουσιν όμως και οι Λειβησιανοί προύχοντες, περί την διαχείρισιν του κοινού, διχο-
νοούντες και αμελούντες την τελειοποίησιν των ενόντων σχολείων, την σύστασιν παρθεναγωγείου (αν 
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και προ πολλού εσκέφθησαν περί τούτου, συλλέξαντες και συνδρομάς) και Μικράς τινάς λέσχης, και 
την πρόσκλησιν επιστήμονος ιατρού και είτι άλλο κοινωφελές έργον. Αντί μιας εσχεδίασαν ποτέ δύο 
δημογεροντίας εκ περιστατικής ασυμφωνίας, όπερ βέβαια έργον γελοίον ανοίας, ουχί νοημοσύνης και 
χρηστότητος.

Πριν διαιρεθή η δημογεροντία, προεδρεύοντος αυτής του Κωνσταντίνου Τουραπή, έφερε το νερόν 
εις το Λειβήσιον και την Μάκρην, όπερ αξιέπαινον. Από τους τόπους τούτους λαμβάνει η Αίγυπτος 
πολλήν ξυλείαν παντοίαν και ζώα φορτηγά ή φαγώσιμα, η δ' εσπερία Ευρώπη γεννήματα, μαλλία, 
βαλανίδια και έτι άλλο.

Το Λειβήσιον εκτός των κοινοσυντηρήτων δύο σχολείων έχει και τινά ιδιαίτερα μικρά. Τυφλός τις 
γραμματιστής διατηρεί το μείζον των ιδιαιτέρων, διδάσκων μόνον ανάγνωσιν.

Προ της Μάκρης υπάρχει νησίον Λαγούσα112 εντός του κόλπου, το ποιούν τον όρμον της Τελμησσού.

Κατά την μεσημβρινήν του Αντικράγου άκραν επί της θαλάσσης υπήρχε το πάλαι κωμόπολις ή 
πολίχνη, Κισσίδαι, οι, κατά το μέρος περίπου το νυν λεγόμενον Εύκολα, τα, όπου σώζονται παλαιών 
μοναστηρίων ερείπια, πανηγυριζόμενα ετησίως υπό των Λειβησιανών πανδημεί. Πιθανώς, τ' όνομα 
παράγεται από του ευχή Εύχολα, ίσως δι' αρχαίους αυτόθι ναούς ή βωμούς, προς ούς ηύχοντο οι εκ του 
Αιγαίου παραπλέοντες εις Κύπρον και Συρίαν.

Προς ανατολάς των Ευκόλων υπάρχει ο λιμήν Βάιον, το,113 και παρέκει προς την αυτήν διεύθυνσιν 
ο θερινός πρόσορμος Αλίκυνδα, όνομα παλαιόν, σωζόμενον άχρι νυν, πιθανώς το πλησιέστερον της 
παλαιάς Καρμυλησσού επίνειον. Προς δε το ανατολικότερον υπάρχει χωρίον τι των Λειβησιανών και 
λιμήν κλειστός, το Σύμβολον,114 κατά το μέρος όπου το πάλαι ποτέ υπήρχε πόλις Περδικίαι, αι. Το χωρί-
ον τούτο, κείμενον μεταξύ Αντικράγου και Κράγου,115 υψηλών ορέων της παραλίας ταύτης, έχει ολίγους 
κατοίκους και πολλούς κήπους. 

Προ της Καρμυλησσού, ήτοι μεταξύ των λιμένων Βαΐου και Συμβόλου, υπάρχει νησίδιον Ερυθρά,116 
εφ' ου τινές Μεγιστείς, κατεσκεύασαν πλοίον τι εμπορικόν.

Επί του Αντικράγου υπήρχεν άλλοτε μοναστήριον, νυν ερείπιον, λεγόμενον χυδαϊκώς Κωτακαλμάς, 
ο.117 εις τούτο έρχονται ενίοτε κατ' ευλάβειαν οι περίοικοι Χριστιανοί. 

Οι Λειβησιανοί, οι Μακραίοι και άλλοι περιχωρίται διασώζουσι την εθνικήν γλώσσαν, ενώ άλλοι 
των ενδοτέρω Χριστιανών απολέσαντες προ πολλού, αναλαμβάνουσιν αυτήν βαθμηδόν κατά καθήκον 
και φυσικήν φιλοτιμίαν.

Συμβουλεύομεν και παρακινούμεν την καλήν κοινότητα των Λειβησιανών και Μακραίων αδελφών 
1ον, να συστήσωσι κατ' ολίγον μίαν καλήν βιβλιοθήκην εντός του φιλολογικού εκπαιδευτηρίου αυτών. 
2ον, να συστήσωσι παρθεναγωγείον καλόν εν Λειβησίω. Το αυτό λέγομεν και περί Μάκρης. 3ον, να 
συστήσωσι Μικράς λέσχας, ως προείπομεν. 4ον, να έχωσιν επιστήμονας ιατρούς ευυπόληπτους διά τε 
την τέχνην και την διαγωγήν. 5ον, να συνοικίσωσι το Σύμβολον και μέρη τινά επιτήδεια των πλησίον 
ορέων Αντικράγου και Κράγου. 6ον. διά παντός τρόπου να ελκύωσιν νέους συγκατοίκους, εκ των νήσων, 
αυξανόμενοι ούτω κατά πληθυσμόν και προσέτι διά των εγκαίρων και σωφρόνων συνοικεσίων, και μη 

112 Λαγούσα=: το σημερινό νησάκι Tavşan Adası (επίσης σημαίνει Λαγονήσι).
113 Βάιον=: το Βαΐ (τουρκ. Soğuksu ή Beştaş Limanı, αγγλ. Cold Water Bay) είναι όρμος νότια του Λιβισιού, γνω-
στός και ως η Σκάλα του Λιβισιού. Πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο σήμερα. 
114 Σύμβολον=: το Σύμπολο, όρμος ανατολικά του Λιβισίου.
115 Κράγος και Αντικράγος: σημαντικά βουνά της Λυκίας. Το όρος Αντίκραγος (σημερινό Baba Dağı) υψώνεται 
ΝΑ της Τελμησσού-Μάκρης ενώ το όρος Κράγος (σημερινό Sandak Dağı), Ν του Αντίκραγου στην ακτή έχει οκτώ 
κορυφές. Ο Κράγος αποτελεί δυτική απόληξη της μεγάλης οροσειράς του Ταύρου.
116 Ερυθρά: το νησάκι Κιζίλαντασί- (τουρκ Kızıl Adası).
117 Κωτακαλμάς=: η Κατακαλμάζη
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ελαττούντες ποτέ, αλλά μάλλον αυξάνοντες την κτηματικήν περιουσίαν. Τας ανακαλυπτομένας εν τη 
Λυκία παλαιάς επιγραφάς αντιγράφοντες πιστώς οι λογιώτεροι των κατοίκων, λαϊκοί και ιερωμένοι, ας 
αποστέλλωσιν αυτάς εδώ μετά των αναγκαίων πληροφοριών. Αυτοί έτι ας περιηγώνται, ίνα περιγράφω-
σι τον τόπον ακριβώς. Εν τω κόλπω Γλαύκω προς βορράν της Μάκρης υπάρχει και άλλο αξιοσημείωτον 
νησίδιον ο Ναύσταθμος (Ταρσανά),118 κλείων αυτόθι λιμένα τινά. Ι.Γ.Λ.»

Αμάλθεια, Σμύρνη, 23 Αυγούστου, 1868, έτος ΛΑ΄, αρ. 1540

Εταιρεία Αγγλικών Ατμοπλοών

Μεταξύ Σμύρνης, Μερσίνης και των μεταξύ λιμένων Χίου, Τσεσμέ, Σκαλανόβας, Σάμου, Καλύμνου, 
Κώ, Σύμης, Ρόδου, Μάκρης και Ατταλείας, άρχεται περί τα τέλη του ενεστώτος μηνός ατμοπλοϊκή υπη-
ρεσία διά του ατμοπλοίου Φορτούνα, διοικούμενου υπό του πλοιάρχου Γκρήν. διά πάσαν πληροφορίαν 
διευθυνθήτωσαν προς τον πράκτορα κ. Φ. Γ. Βίδοβα, εν τη Ευαγγελική Σχολή, αριθ. 2.

Missionary Intelligence, 1 Ιανουαρίου 1868, τόμ. IV, σ. 23

118 Ταρσανάς= (τουρκ. Tersane): το αρχαίο του όνομα είναι Τελανδρία
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The Church Missionary Intelligencer, A monthly journal of missionary information, Λον-
δίνο, 1 Ιανουαρίου 1868, τομ. IV, σ. 23.

Περιοδεία στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας119

119 The Church Missionary Intelligence, A monthly journal of missionary information, London, 1 January 1868, vol 
IV, p. 23. Missionary tour in the interior of Asia Minor: "This narrative was commenced in our December number. 
The places visited in that portion of the Journal were Aydin, Mylasa, Moghla, where the Missionaries had much 
interesting intercourse with Mohammedans, and the village of Madrasseh, where we left them on the road to 
Makri. The places visited in the portion of the narrative which we now print are Makri, Elmaly, Istenaz, Buldur, 
Sparta, Ishikli, Usbak, Geddis, Simarr, Demirji, Gordium, Marmara, and back to Smyrna. Nothing can be more 
grandly beautiful than this country, nothing more pitiable than the condition of the people, oppressed, impov-
erished, ignorant and discontented, looking for some ray of light to break upon the darkness of their lot, and yet 
not knowing from whence it is to come. May the Lord have mercy on the distressed populations of this earth of 
ours, and hasten the time, when, according to His promise, He will destroy «the face of the covering cast over all 
people, and the vail that is spread over all nations» and when He will swallow up death in victory.
April 3-Being in the forest we left this morning with a guide to put us in the right track, and give us the right direc-
tion. Parting from him, we made for a pass which is well known among the natives as the place where an English 
nobleman was murdered some years ago. We were told that a stone marked the spot, but could not find it. The 
stir which was made by the authorities at that time has left a vivid impression upon the minds of the people, 
but we were assured that the murderer was known, and is still living. The descent on the other side brought us 
into a ravine crowded with bright foliage and fragrant with flowers, and this led out again into a succession of 
exquisitely beautiful park lands and shrubberies, having the lofty mountain range close on our left hand, while 
occasional breaks in the masses of dark green on our right gave us delicious glimpses of the dark blue sea sleep-
ing in coves and inlets embowered with trees which almost drooped into the still waters. After about nine hours' 
riding, for the most part up and down, over the sea, we rounded the head of the Bay of Makri, across a low, level 
plain, and entered the little town, in which the many traces of old civilization -in the sculptured tombs and other 
relics of ancient Telmessus - and the new civilization of the modern Greek inhabitants mingle strangely with the 
rude huts of the Turkomans set up almost among the houses. The journey from Mogla hither is reckoned thrity - 
two hours: we have been three days on the road, riding from early morn till near evening, yet, besides the poor 
little hamlets in which we slept, and a larger village close to Moghla, we have not seen more than a few black 
tents, or a group of Turkoman huts all the way. Our stay here has been singularly barren of intercourse with the 
people, but especially with regard to the Turks. We have not been able to sell a single copy of Turkish Scriptures. 
The Mohammedans are a minority in Makri, the bulk of the population being Greek of rather an advanced type 
in material prosperity and the arts of life. Of course this is speaking by comparison. On opening our unfortunate 
book boxes we found their contents damaged indeed, but not so as to make them useless. They were dry from 
the many hours exposure to the sun after their immersion. The people of Makri and especially the inhabitanst 
of a large Greek village in the mountain, were glad to be able to get the New Testament, and our while stock of 
modern Greek was very soon disposed of, but they were very shy of personal intercourse. Perhaps late events in 
Makri, and the prevalent unsettled state of feeling, may have had something to do with this reserve. The French 
Consular Agent, who was exceedingly polite, told us, that no long ago a new Mudir had been appointed to Makri. 
In the course of conversation with some Musulmans, who were deeply indebted to the Christians, this man is 
said to have let fall some words, to the effect that the only way to relieve themselves of their embarrassments 
was to make away with their creditors and seize their goods. The report got about, and was seemingly confirmed 
by the conversation of some of these Turks when inebriated, at which time they openly stated their intentions, 
and discussed among themselves the partition of the property and daughters of several Christian inhabitants. 
Upon this and other grounds the people of Makri presented a petition to the Caimacam of Moghla, asking for 
the removal of the Mudir. This request was granted, but the Governor - General of Smyrna reinstated the obnox-
ious man. However, on the day of his return, about 500 of the inhabitants, including some Turks, waited on the 
Mudir, and told him firmly and respectfully, that either he must withdraw from the town at once, or they would 
be compelled to remove him. He chose the first alternative, and left the place. The have no Mudir at present, and 
every house is provided with arms, as disturbance is still apprehended from the Mussulman strangers who lodge 
in the town. The country about Makri is of exceeding beauty. High mountains rear their giant forms on the side of 
the bay, which is dotted with picturesque islands. The harbour itself is nearly land-locked, one of the islands, the 
"Isola Longa", almost joining the hilly promontory which shelters the innermost recess of the bay, and stretching 
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[…] Ύστερα από ιππασία εννέα ωρών φτάσαμε στον κόλπο της Μάκρης, κατά μήκος μιας χαμηλής 
πεδιάδας, και μπήκαμε στη μικρή πόλη, όπου πολλά ίχνη του αρχαίου πολιτισμού –ανάγλυφοι τάφοι 
και άλλα απομεινάρια της αρχαίας Τελμησσού- αλλά και του νέου πολιτισμού των σύγχρονων Ελλή-
νων κατοίκων ανακατεύονται παράξενα με τις στημένες ανάμεσα στα σπίτια αυτοσχέδιες καλύβες των 
Τουρκομάνων. Το ταξίδι από τα Μούγλα έως εδώ υπολογίζεται σε τριάντα δύο ώρες: τρεις μέρες στο 
δρόμο, ιππεύοντας από το πρωί έως το βράδυ, πέρα από τα φτωχικά καταλύματα όπου κοιμόμασταν και 
ένα μεγαλύτερο χωριό κοντά στα Μούγλα, δεν έχουμε δει παρά λίγες μόνο μαύρες σκηνές ή μια ομάδα 
καλύβων των Τουρκομάνων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας δεν είχαμε οποιαδήποτε συναλλαγή 
με τους κατοίκους, κυρίως τους Τούρκους και δεν καταφέραμε να πουλήσουμε ούτε ένα αντίγραφο της 

far over to the opposite shore. Thus Makri must be of importance to those "who go down to the sea in ships, and 
do business in the great waters”, while the archeologist may find among the ruins of Telmessus, and especially in 
the strange rock tombs with which the precipitous sides of the mountain are pierced, much to delight him, and 
to move his wonder at the skill and persevering labout of other days. These tombs are hewn out and sculptured, 
the principal ones in the form of Ionie porticoes of considerable dimensions, steps, columns, entablature, all one 
mass unrent from the mountain, and those of inferior grade, in the form of the ordinary wooden dwellings of the 
Lycians. The flat roof, supported by unbarked trunks of the pine laid close together, the square projecting beam 
ends on the sides, the panelling of the doors, the prominent nail heads, hinges, & c., all being faithfully represent-
ed, and, notwithstanding the decay of the hard rock by the lapse of ages, remaining clear and distinct to this day. 
We entered some of these dwellings of the dead by what had been a sliding panel in the rock door, and stood, 
not without emotion, by the couches and pillows (all hewn in the living rock), on which had laid some who shall 
hear the voice of the Son of man and awake to judgment. Numbers of very large sarcophagi lie about near the 
shore, many among the houses of the town. Some of the old buildings are submerged, the land having sunk con-
siderably during a terrible earthquake which occurred about thirteen years ago, and continued for nearly a year. 
At the end of that time a large mass was rent off the mountain near the sea, and from the chasm a vast quantity 
of putrid-smelling water escaped, then the shocks ceased altogether. One large tomb stands in the water, which, 
besides the usual panelling and beam ends, has a ponderous cover, sculptured with figures in bas-relief, in shape 
like the tranverse section of a boat with the keel uppermost. April 8- Left Makri about noon, taking the route for 
Elmaly, three days' journey. Our road lay up the valley at the head of the bay, N.E., and passed through a series 
of woods. On the way my dear brother was mercifully spared a serious accident, if not loss of life. Riding up to a 
fountain, the groom's horse and Mr. Wolters' arrived almost together: the man, in jumping off, got his gun entan-
gled on the saddle, which exploded, the muzzle being within two or three inches of Mr. Wolters' head. Towards 
sundown we gained the valley of the Xanthus, and alighted at a little village called Seidiler. The turbid rapid river 
runs close beneath the poor little houses: on the other bank the hills swell up one behind another, until they cul-
minate in the vast snowy mass of the Cragus, 10,000 feet high. Looking down the long beautiful valley on the east 
bank, one sees, perched on a considerable elevation, the ruins of Tlos, now standing above a poor Turkish village, 
a contrast indeed between ancient energy and civilization and modern weakness and barbarism, but unable to 
rouse an emulous thought in the enslaved and apathetic minds of the people.
April 9- On mounting this morning, a Turkish officer, with whom we had conversed last night, after pointing out 
the ford, said significantly "You must keep your party well together to-day. The road is very dangerous from the 
number of bad fellows about. You will certainly meet some, and if you shoot them down you will do us a good 
service". After passing the ford we had an almost continual, and often very steep ascent for nearly five hours, 
through thick forests and in view of terrific precipices. As we neared the pass (the Kara Bel), the rpad became 
rocky and exceedingly difficult. There were but few people about, and every one armed. From the summit a 
descent of about twenty minutes brought us into the plateau, at the further extremity of which we were to find 
a night's lodging. On the way were scattered fragments of ruin very much decayed, but having much the same 
characteristics as those of Telmessus. Our halting - place was the summer village or Yailah, of the people of the 
valley, and is called Sekia. On arriving we had some difficulty in finding any one to show us a lodging: the place 
seemed deserted. At length an infirm old man took us to a little hut, and lit a fire, of which we were very glad, 
for, on account of the great altitude and the proximity of much snow, the air was bitterly cold. The people were 
hospitable according to their means; but the supper of curd, soup and a small dish of herbs and wheat mingled 
with oil, sufficiently indicated their poverty. Here, as in every place we have yet visited, the people complain 
bitterly of their rulers." 
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Βίβλου στα τουρκικά. Οι Μουσουλμάνοι είναι μειονότητα στη Μάκρη, όπου το σύνολο του πληθυσμού 
είναι Έλληνες με αξιοσημείωτη πρόοδο τόσο στα υλικά όσο και τον τρόπο ζωής. Ανοίγοντας τις κούτες 
με τα βιβλία διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενό τους είχε εν μέρει καταστραφεί αλλά όχι τόσο ώστε να 
τα καθιστά εντελώς άχρηστα ενώ στέγνωσαν ύστερα από πολλές ώρες έκθεσης στον ήλιο. Ο πληθυ-
σμός της Μάκρης, σε μεγάλο ποσοστό κάτοικοι ενός μεγάλου ελληνικού χωριού στο βουνό, χάρηκαν 
που μπόρεσαν να αποκτήσουν την Καινή Διαθήκη, και πολύ σύντομα όλο το στοκ μας σε νέα ελληνικά 
είχε διατεθεί. Οι κάτοικοι ωστόσο ήταν ντροπαλοί στις προσωπικές συναναστροφές. Ίσως τα πρόσφατα 
γεγονότα στη Μάκρη και η επικρατούσα ατμόσφαιρα έντασης και ανησυχίας, επηρέασαν την επιφυ-
λακτική τους στάση. Ο Γάλλος Προξενικός Πράκτωρ, ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως ευγενικός, μας είπε, 
ότι πριν από λίγο καιρό διορίστηκε νέος μουδίρης στη Μάκρη. Ο νέος αυτός διοικητής, σε συνδιάλεξη 
του με κάποιους Μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν βαθιά χρεωμένοι στους Χριστιανούς, άφησε να εν-
νοηθεί και τους υπέδειξε εμμέσως ότι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούν από τη δύσκολη θέση τους ήταν 
να εξαφανίσουν τους χρεωστές τους και να κατασχέσουν τα αγαθά τους. Η υπόδειξη αυτή διαδόθηκε 
και μάλιστα μας την επιβεβαίωσαν κάποιοι Τούρκοι όντας σε κατάσταση μέθης, ομολογώντας ανοικτά 
τις προθέσεις τους, και συζητώντας μεταξύ τους τη μοιρασιά των περιουσιών αλλά και των θυγατέρων 
κάποιων Χριστιανών της περιοχής. Επί αυτής της βάσης καθώς και για άλλους λόγους οι κάτοικοι της 
Μάκρης προέβησαν σε διάβημα στον Καϊμακάμη Μούγλων, ζητώντας την απομάκρυνση του Μουδίρη. 
Το αίτημά τους έγινε δεκτό, αλλά ο Γενικός Κυβερνήτης της Σμύρνης επαναδιόρισε τον προκλητικό δι-
οικητή. Ωστόσο, την ημέρα της επιστροφής του, περίπου 500 κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων κάποιων 
Τούρκων, ανέμεναν τον Διοικητή και του ανακοίνωσαν σταθερά και με επισημότητα, ότι έπρεπε να 
εγκαταλείψει αμέσως την πόλη ειδάλως θα ήταν αναγκασμένοι να τον απομακρύνουν οι ίδιοι. Επέλεξε 
το πρώτο και εγκατέλειψε το μέρος. Προς το παρόν δεν έχουν Διοικητή και κάθε σπίτι είναι εφοδια-
σμένο με όπλα καθώς συνεχίζονται οι ταραχές από ξένους Μουσουλμάνους που διαμένουν στην πόλη.

Η εξοχή γύρω από τη Μάκρη είναι ιδιαίτερης ομορφιάς. Ψηλά βουνά επιβάλλουν το γιγαντιαίο 
σχήμα τους πάνω από τον κόλπο, ο οποίος είναι διακοσμημένος με γραφικά νησιά. Η στεριά αγκαλιάζει 
το λιμάνι, και ένα από τα νησιά, το «Μακρύ Νησί»,σχεδόν ενώνεται με τη λοφώδη χερσόνησο που προ-
στατεύει το εσωτερικό μέρος του κόλπου, και εκτείνεται μέχρι την απέναντι ακτή. Επομένως η Μάκρη 
πρέπει να είναι ιδιαίτερης σημασίας για αυτούς «που ταξιδεύουν στη θάλασσα με πλοία, και κάνουν 
επιχειρήσεις στις ανοικτές θάλασσες», ενώ ο αρχαιολόγος μπορεί να βρει ανάμεσα στα ερείπια της 
Τελμησσού, και κυρίως στους παράξενα ταφικά μνημεία που διαπερνάνε τους βράχους, πολλά που θα 
τον ευχαριστήσουν, και θα προκαλέσουν τον θαυμασμό του για την δεξιότητα και την επίμονη εργασία 
αλλοτινών εποχών. Αριθμός πολύ μεγάλων σαρκοφάγων βρίσκεται κοντά στην ακτή, πολλές ανάμεσα 
στα σπίτια της πόλης. Μερικά από τα κτήρια είναι βυθισμένα στο έδαφος, το οποίο έχει υποστεί σημα-
ντική καθίζηση κατά τη διάρκεια ενός τρομερού σεισμού που συνέβη περίπου πριν από 13 χρόνια και 
διήρκεσε για ένα χρόνο περίπου. Στο τέλος αυτής της περιόδου ένα μεγάλο κομμάτι του βουνού κοντά 
στη θάλασσα αποκόπηκε ενώ μια τεράστια ποσότητα θειούχων νερών αναδύθηκε από το χάσμα, γεγο-
νός ύστερα από το οποίο οι δονήσεις σταμάτησαν εντελώς. […].
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Περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1875, έτος Γ,' φύλλο Ε, σ. 461 - 464

Διανοητική και Υλική κατάστασις των εν τη Μικρά Ασία Ομογενών. Λειβήσιον και Μάκρη. Γεω-
γραφική θέσις - πληθυσμός - σχολεία - επιτηδεύματα - γλώσσα των κατοίκων. 

«Κατά Στράβωνα (Βιβλ. ΙΔ') η Λυκία, αρχομένη από το κατέναντι της Ρόδου προς Ανατολάς κεί-
μενον όρος Δαίδαλα, απέληγεν εις το Χελιδώνειον ακρωτήριον, οπόθεν ήρχιζεν η Παμφυλία. Όθεν ο 
Γλαύκος Κόλπος (Κόλπος Μάκρης), εις τον μυχόν του οποίου έκειτο η πάλαι Τελμισσός, νυν δε Μάκρη, 
περιλαμβάνεται εις την Λυκίαν. Το Λειβήσιον είναι κωμόπολις κειμένη προς νότον της Μάκρης, εξ 
ης απέχει δύο ώρας. Η Λυκιακή θάλασσα, ήτις ενταύθα σχηματίζει δύο κόλπους τον της Μάκρης 
προς βορράν Λειβησίου και τον του Συμβόλου προς νότον, περιβρέχει χερσονησώδη σχεδόν χώραν 
εις περίμετρον 15 μιλίων περίπου, περικυκλουμένην πανταχόθεν υπό ορέων, μεταξύ των οποίων 
υπάρχει ευμεγέθης κοιλάς, συνιστώσα την πεδιάδα, και εις τους πρόποδας του προς μεσημβρίαν 
όρους εξαπλούται η κωμόπολις Λειβήσιον. Η πεδιάς αύτη είναι κατάφυτος από αμπέλους, συκάς, πρί-
νους, πτελέας, και άλλα άκαρπα και κάρπιμα δένδρα, και περιέχει τους αμπελώνας των Λειβησιανών, 
όπου συνήθως κατοικούσι το θέρος. Στερείται όμως ρέοντος ύδατος, και διά τούτο υπάρχουσι φρέατα, 
αναδίδοντα εκ βάθους οργυιών 15.000 πόσιμον ύδωρ. Τον χειμώνα τα εκ των πέριξ ορέων καταρρέοντα 
όμβρια ύδατα, και χείμαρρός τις καταρρέων εκ των υπωρειών του προς ανατολάς κειμένου υψηλού 
όρους, όπερ είναι ο Κράγος του Στράβωνος, απολήγων εις τας επτά άκρας (Sette Capi)120 συρρέου-
σιν εις το βορειοδυτικόν της πεδιάδος μέρος ως το χθαμαλότερον, και λιμνάζοντα εκεί καθ' όλον τον 
χειμώνα συγχωνεύονται εις υπογείους καταβόθρας, καλουμένας υπό των εντοπίων χάρωντας (ο). Εάν 
ένεκα πολυομβρίας σταθώσι τα ύδατα μέχρι Μαΐου, γεννώνται ζωΰφια εν αυτοίς και μικρά βατράχια, 
τα οποία μετά την αποξήρανσιν των υδάτων σήπονται, και αναδίδεται το ελώδες μίασμα, παράγον 
πυρετούς ενδημικούς διαλείποντας και κακοήθεις. Τας υπό των υδάτων τούτου πλημμυρουμένας και 
ένεκα τούτου μη γεωργουμένας τον χειμώνα αρούρας ταύτας καλούσιν οι εντόπιοι λίμνας και αργαίς 
(δηλ. αργάς γαίας, μη γεωργουμένας). Διά ταύτα ευλόγως πάνυ εικοτολογείται η παραγωγή της λέξεως 
Λειβήσιον εκ του Λείβειν-Λειβάς-Λειβάσιον-Λειβήσιον ως και το Λειβάδιον-Λείβηθρον. Και ο κάτοι-
κος Λειβησιανός. 

120 Στα τουρκικά σήμερα Yedi Burun: Επτά Ακρωτήρια.
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Το Λειβήσιον κατοικείται υπό 550 πενήντα οικογενειών Χριστιανών, οικούντων συνοικίαν αμι-
γή πάσης άλλης φυλής. Το δε όλον του πληθυσμού των κατοίκων δεν υπερβαίνει τας τρεις χιλιάδας 
ατόμων. Τω 1852 γενομένης απογραφής των οικογενειών υπό του αρχιερέως Πισιδίας, ευρέθησαν 
450 οικογένειαι. Και η απογραφή της Κυβερνήσεως από του 1840 παριστά τετρακοσίας οικογενεί-
ας (χανί121), εις τας πέριξ της πεδιάδος απέναντι της χριστιανικής συνοικίας εύρηνται πέντε χωρία 
τουρκικά αριθμούντα 100-150 οικογενείας τουρκικάς, και απέχοντα ¼ ώρας μέχρις ½, δηλ. ίσην 
με το πλάτος και μήκος της πεδιάδος απόστασιν. Ο πληθυσμός του τόπου ηδύνατο ν' αυξήση περισ-
σότερον, εάν δεν συνέβαινον μετοικεσίαι. Πολλοί νέοι απερχόμενοι εις αλλοδαπήν προς εξάσκησιν της 
τέχνης των, νυμφεύονται αλλαχού, και τοιούτοι εύρηνται πολλοί εις τα πέρι Ηλιουπόλεως, Σμύρνης και 
Μαγνησίας. 

2. Μέχρι του 1845 γραμματοδιδάσκαλος τις και ιερείς τινες εδίδασκον εν χαμογείω οικία, παρα-
κειμένη εις μίαν των εκκλησιών, αριθμόν τινα παιδίων τα Κοινά λεγόμενα Γράμματα. Από του 1845 
ήρξατο η διδασκαλία Ελληνικών μαθημάτων, τα οποία δεν υπερέβησαν τον Λουκιανόν. Και μόνον 
οσάκις άπορος τις ξένος είρχετο επαγγελόμενος τον διδάσκαλον, και διέμενε χρόνον τινά με ευτελή 
μισθόν, εδιδάσκετο πάνυ ατάκτως η Γραμματική άνευ σπουδαίου αποτελέσματος. Η διδασκαλία συνή-
θως περιωρίζετο εις το αναγινώσκειν και γράφειν και αριθμείν, και ο αναγινώσκων τα κολυβογράμματα 
εθεωρείτο ξεσχολισμένος λογιώτατος, και τω ηύχοντο την ευχήν «και παπάς», ήτις εσήμαινε ότι μόνον 
ο παππάς έχει ανάγκην γραμμάτων· τα δε περισσότερα τούτων εθεωρούντο περιττά εις αυτούς· από του 
1845 μέχρι του 1848 εδίδαξεν ιδιωτικώς με σύστημα προσεγγίζον εις το σημερινόν ο εντόπιος Παυλί-
νος Ιωαννίδης. Κατά δε το 1848 παρουσιάζεται νέος Λειβησιανός Μιχαήλ Ι. Μουσαίος122 καλούμενος, 
ο οποίος βραδύτερον μεταποιήσας την δημοσίαν οικίαν εις Σχολείον αλληλοδιδακτικόν, εισήγαγε την 
αλληλοδιδακτικήν μέθοδον, και τω 1864 δι' επιμελείας αυτού τούτου του Διδασκάλου εκτίσθη η νυν 
υπάρχουσα Σχολή. Διά της παρακινήσεως αυτού τούτου τω 1866 εστάλησαν κατ' αρχάς τρεις νέοι εις 
Αθήνας, και το παράδειγμα τούτων ηκολούθησαν κατόπιν και άλλοι, και έκτοτε αριθμούνται εις δε-
καεπτά οι εις Αθήνας μεταβάντες σπουδασταί, εν οις και τέσσαρα κοράσια. Ο Μουσαίος εδίδαξεν επί 
δεκαέξ έτη εις αλληλοδιδακτικόν και Ελληνικόν Σχολείον αναμίξ, και μόνον τω 1869 διηρέθη η υπη-
ρεσία διορισθέντος ιδιαιτέρου αλληλοδιδασκάλου, και τω 1870 παρητήθη αφείς εις την Σχολήν δύω 
μαθητάς του τον μακαρίτην Α. Σπανόν, όστις παρείχε χρηστάς ελπίδας, αλλ' ο πρόωρος θάνατος μετά 
δύω έτη έκοψε το νήμα της πολυτίμου ζωής του, και τον Σταματιάδην, όστις δυστυχώς υποστηρίζεται 
υπό των ευπόρων συγγενών του εναντίον της κοινής αποδοκιμασίας. Εκ των εν Αθήναις σπουδαστών 
Λειβησιανών εις σπουδάσας τακτικώς έλαβε κατά το παρελθόν έτος το διδακτορικόν δίπλωμα του 
ιατρού, ο κύριος Βασίλειος Κ. Σαράφης, νέος διακεκριμένης ευφυΐας και φιλοπονίας· εις άλλος δια-
τρέχει το τρίτον έτος εν τω πανεπιστημίω σπουδάζων επίσης την Ιατρικήν, ο δε μακαρίτης Α. Σπανός 
έφερεν απολυτήριον Γυμνασίου· οι δε λοιποί διατρέχουσι τας τάξεις των Γυμνασίων και τινες τας των 
Σχολείων, τινές δε και επεδόθησαν εις το εμπόριον αποφοιτήσαντες εκ της πρώτης και τρίτης τάξεως. 
Σημειωτέον όμως ότι εξαιρέσει δύω ή τριών οι λοιποί κυνηγούν άνεμον, δαπανώντες 80-90 λίρας ετησί-
ως εις ματαίαν πολυτέλειαν, και επανέρχονται πεφυσιωμένοι οιηματίαι, επαγγελόμενοι γνώσιν ων ουκ 
ίδασιν. Εντεύθεν η ημιμάθεια ήρξατο καταλαμβάνουσα την θέσιν της αμαθείας και εκείνη ως και αύτη 
πολέμιος της κοινής προόδου.

Ο Μουσαίος παραιτηθείς τω 1870, χηρευούσης της Ελληνικής Σχολής, ηναγκάσθη να επανέλθη εις 
αυτήν τω 1872. Ο βίος του ανθρώπου τούτου υπήρξε διηνεκής πάλη κατά της αμαθείας· αρξάμενος 
από του ευτελεστάτου μισθού 1500 γροσίων κατ' έτος, ηδυνήθη εναντίον της ενισταμένης αμαθείας και 
μυρία προσκόμματα αντιταξάσης να διατηρήση καρποφόρον σχετικώς την εκπαίδευσιν επί είκοσι κατά 
συνέχειαν έτη. Ου μόνον δε, αλλά και περί της παγιώσεως και παρατάσεως αυτής διά πολλών επωφε-
λών μέτρων και κανονισμών και διά της εκλογής καταλλήλων διαδόχων επρονόησεν όσον ενήν, αν και 
δεν επέτυχε πληρέστατα εις τα πατριωτικά του σχέδια, εν τούτοις όμως οι σύγχρονοι δεν εξετίμησαν τον 
πατριωτισμόν του ανδρός. Ίδωμεν αν οι μεταγενέστεροι θα εκτιμήσωσι τας εκδουλεύσεις του.

121 Χανί (τουρκ. hane): νοικοκυριό, σπίτι, οικογένεια.
122 Βλ. εισαγωγή.
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Η αλληλοδιδακτική Σχολή αριθμεί σήμερον διακοσίους μαθητάς, εν οις 40 κοράσια, και η ελληνι-
κή 55, εν οις πέντε κοράσια. Το οικοδόμημα της Σχολής είναι διηρημένον εις τρία δωμάτια, ων το εν 
το μέγιστον είναι το διδακτήριον του αλληλοδιδακτικού, τα δε δύω χρησιμεύουσιν ως ελληνικόν. Αι 
διαστάσεις των διδακτηρίων δεν είναι επαρκείς εις την πληθύν των μαθητών. Τούτο δεν προήλθεν εξ 
απρονοησίας του επιστατήσαντος εις την οικοδομήν διδασκάλου, αλλ' εκ της ελλείψεως των αναγκαίων 
χρημάτων, δι' ην ήθελε με ολίγας δαπάνας να επαρκέση και εις τα δύο Σχολεία. Το αλληλοδιδακτικόν 
έχει χωρητικότητα 150 μαθητών, ένεκεν όμως των συχνών απουσιών επαρκεί εις διακοσίους. Τα ελλη-
νικά δωμάτια έχουσι χωρητικότητα 70 μαθητών. Η Σχολή χρήζει πλείστων βελτιώσεων, αλλά στερείται 
παντός μέσου.

Εν τω αλληλοδιδακτικώ η μέθοδος δεν είναι εντελώς εφηρμοσμένη δι' απειρίαν και αμάθειαν του 
διδάσκοντος. Εν δε τω ελληνικώ διαιρουμένω εις τέσσαρας τάξεις διδάσκονται τα ωρισμένα μαθήματα 
κατά το πρόγραμμα των Ελληνικών Σχολείων της Ελλάδος εξαιρέσει των γαλλικών και λατινικών, και 
ανάγνωσις δε και γραφή τουρκική. Όσοι αποφοιτήσαντες εντεύθεν μετέβησαν εις Αθήνας, εξετασθέ-
ντες εγένοντο δεκτοί εν τοις Γυμνασίοις. Το ελληνικόν Σχολείον κατ'αρχάς (1848) ήτο τμήμα του αλλη-
λοδιδακτικού εξ ευαρίθμων (15 - 20) μαθητών· προϊόντος δε του χρόνου ηύξησεν ο αριθμός μέχρις 60 
- 70. Σήμερον ο αριθμός ανέρχεται εις 67 εγγραφέντας και 55 τακτικούς, ων οι 8 κοράσια· η αριθμητική 
αύτη αύξησις δεικνύει μεν ανάπτυξιν τινα της εις τα γράμματα κλίσεως των κατοίκων, η τακτική όμως 
φοίτησις μέχρις αποπερατώσεως των εδώ διδασκομένων μαθημάτων είναι σπάνιον φαινόμενον. Εκ των 
74 φερ' ειπείν μαθητών των εγγραφέντων εις το ελληνικόν κατά το παρελθόν έτος (1873) έμειναν 34, 
των 40 αποφοιτησάντων εις τας τέχνας αλλεπαλλήλως, και ενός μόνου εις Αθήνας. Το αυτό συμβαίνει 
πάντοτε ώστε επί εκατόν μαθητών μόλις 2 ή 3 ενίοτε σπουδάζουσιν ολόκληρον την Γραμματικήν. Μέ-
χρι του 1854 η διδασκαλία εμισθούτο ιδιωτικώς. Και να εν τω μεταξύ ο δήμος ανέλαβε την δημοσίαν 
μίσθωσιν, τούτο υπήρξε μέτρον εφήμερον· από δε του 1864, ότε ωκοδομήθη η Σχολή, εισήχθη η δημο-
σία εκπαίδευσις, αλλ' ακόμη δεν επαγιώθη, και εν μέρει μένει προβληματική. Η Σχολή ούτε περιουσίαν 
έχει, ούτε ιδίους πόρους, ούτε προσφοράς, ούτε τίποτε! Ο κατά το 1862 εκδοθείς Εθνικός Κανονισμός 
επί της μισθοδοσίας των αρχιερεών εκανόνισε τα δημοτικά δικαιώματα επ' ωφελεία των φιλανθρωπι-
κών καταστημάτων, άτινα εισίν αι τυχηραί πρόσοδοι της Σχολής, αλλά και ταύτας κατεχράσθη ενίοτε 
η φαυλότης των προυχόντων, αναλώσασα εις μισθούς του αρχιερέως, οίτινες ακόμη δεν ετακτοποιήθη-
σαν ως προς την κανονικήν είσπραξιν, και εις άλλας κοινάς χρείας. Τω 1870 απεφασίσθη η συγχώνευσις 
των εισοδημάτων των τριών εκκλησιών εις εν κοινόν Ταμείον, διευθυνόμενον υπό εξαμελούς «Εφορίας 
των Εκκλησιών και Σχολείων Λειβησίου.» Το σύστημα τούτο διετηρήθη μέχρι τέλους του παρελθόντος 
έτους, αλλά νυν πολεμείται από την μίαν ενορίαν, ήτις δεν ανέχεται να διευθύνωσι τα εισοδήματα της 
εκκλησίας της άλλων ενοριών κάτοικοι (!), ούτε θέλει να μισθώνη δημοσία ελληνικόν Σχολείον! Η 
ένστασις αύτη επολεμήθη από τους εχέφρονας, και το ζήτημα ανεβλήθη εις την έλευσιν του περιμενο-
μένου αρχιερέως. Ο μισθός του Ελληνοδιδασκάλου είναι γρόσια 6.000, του αλληλοδιδασκάλου 4.000. 
Παρθεναγωγείον ιδιωτικώς διετηρήθη επί εν και ήμισυ έτος, και έπειτα διελύθη δ' έλλειψιν πελατείας 
ικανής να μισθώση διδασκάλισσαν. Διότι, αν και οι κάτοικοι αρκούντως εγνώρισαν τι εστίν εκπαίδευ-
σις, η των κορασίων όμως αγωγή θεωρείται τέως μικρού λόγου αξία, ενώ συνάμα φιλονεικείται το 
δημόσιον σύστημα της εκπαιδεύσεως. Διά τούτο η λήξις εκάστου έτους σχολικού συνεπάγει στάσεις 
και διχονοίας μεταξύ των κατοίκων, των μεν διισχυριζομένων ότι δημοσία πρέπει να διατηρήται η εκ-
παίδευσις αμφοτέρων των φύλων, των δε διατεινομένων ότι έκαστος ιδία οφείλει να πληρώνη υπέρ της 
εκπαιδεύσεως των τέκνων του! Οι δεύτεροι δυστυχώς εισί πλείονες των πρώτων αλλά και οι φιλόπτωχοι 
ούτοι καταχρώνται της δημοσιότητος, απαιτούντες τα πάντα δημόσια, χωρίς να συνεισφέρωσιν ούτε οι 
εύποροι ακόμη υπέρ της Σχολής τα επιβαλλόμενα δίδακτρα, ενώ φείδονται συνάμα και της αγοράς των 
διδακτικών βιβλίων και των απολύτως αναγκαίων προς διδασκαλίαν! Ένεκα των διαφωνίων τούτων 
μαρτυρούντων αβελτηρίαν και απειροκαλίαν των κατοίκων, συνέβη πολλάκις ν' αργήσωσι τα Σχολεία 
επί δύω και τρεις μήνας μέχρις ου ορισθή η πορεία αυτών. (Τοιαύτη διακοπή ουδέποτε συνέβη επί της 
διδασκαλίας του Μουσαίου). Και όπερ χείριστον, κατ' έτος εισίν υποχρεωμένοι να σχηματίζωσι νέους 
Κανονισμούς, οίτινες δεν ηδυνήθησαν να θέσωσι φραγμόν εις τας ιδιοτελείας της Κοτζαβασικής123 

123 Κοτζαβασική: επίθ. από το κοτζαμπάσης (τουρ. Kocabaşı=): προεστός, δημογέροντας.
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σπείρας και εις τας ιδιοτροπίας του απειροκάλου όχλου, όστις τυφλώς και εναντίον του συμφέροντός 
του άγεται και φέρεται, ενισχύων τους λυμεώνας του, και διώκων τους σωτήρας του! Προς δε τούτοις 
οι πλείονες των κατοίκων, ανήκοντες εις την τάξιν των τεχνιτών, αρκούνται εις την εκμάθησιν της 
αναγνώσεως και γραφής, και διά τούτο δεν εκτιμώσι την πρόοδον, και ούτε την εννοούσιν. Ο παις σπα-
νίως φθάνει το 15ον έτος της ηλικίας του εν τη Σχολή. Συνήθως αποφοιτώσι δεκαέτεις και δωδεκαέτεις 
παίδες, εν οις φυσικώ τω λόγω οι καρποί της διδασκαλίας απόλλυνται ματαίως και ανωφελώς! Και εν 
τούτοις όμως ο τόπος έχει ανάγκην επί του παρόντος ενός νηπιαγωγείου, ενός αλληλοδιδακτικού και 
ενός ελληνικού Σχολείου, και ενός Παρθεναγωγείου αλλά όλα ταύτα σήμερον υποχρεούται ν' αναπλη-
ροί η υπάρχουσα Σχολή, διότι ουχί μόνον πόροι, αλλά και θέλησις δεν υπάρχει υπέρ παγιώσεως και 
επεκτάσεως της εκπαιδεύσεως!

Εν τοις προλαβούσιν έτεσιν ο αριθμός των εγγραφομένων εν τοις μαθητολογίοις καθ' όλον το έτος 
δεν υπερέβαινε τους 220, ενώ σήμερον υπερβαίνει τους 300· και τούτο ουχί διά την διαμονήν των 
μαθητευόντων, διότι η ηλικία είναι η αυτή, δηλαδή από του 7 μέχρι του 10 - 13 και σπανίως από του 
14 - 15 έτους. Τούτο αποδεικνύει αύξησιν πληθυσμού, ουχί δε και του ζήλου των κατοίκων. Κοντά εις 
την απειροκαλίαν του όχλου, την φαυλότητα και ιδιοτέλειαν των εν τοις πράγμασιν, άτινα εισί τα 
ουσιώδη προσκόμματα της κοινής προόδου, δύω ακόμη προσκόμματα άξια λόγου ενυπάρχουσιν· 
οίον α) οι βαρείς φόροι. Ο τόπος πληρώνει 94 χιλιάδας γροσίων ετήσιον φόρον (βερκί124), 18, 850 εις 
στρατιωτικήν βοήθειαν και 8 - 10 χιλ. γροσίων εις δεκάτην αμπέλων, καπνού κτλ. Ώστε εν όλοις πλη-
ρώνει 120 - 125 χιλιάδες γροσίων ετησίως. Β) Η αποκέντρωσις των κατοίκων. Αφ' ότου ανεπτύχθη 
το εμπόριον εν Μάκρη, έκαστος έμπορος πολίτης προσπαθεί ν' αποκατασταθή διαρκώς εκεί. Ώστε 
οι σταθεροί κάτοικοι του τόπου διαμένουσιν όλον τον χειμώνα εν Μάκρη, και μόνον τον καιρόν του 
θέρους μετοικούσι διά τους καύσωνας εις Λειβήσιον. Όσοι δε έχουσιν εδώ τας οικογενείας των μόνον 
κατά τας μεγάλας εορτάς έρχονται προσωρινώς και απέρχονται. Αλλ' αν υπάρχωσιν άνθρωποι, εξ' ων 
ο τόπος δύναται να ελπίση βελτίωσιν, ούτοι εισίν οι μάλλον ανεπτυγμένοι, ήτοι οι έμποροι, οι οποίοι 
όμως διαμένοντες εν Μάκρη φροντίζουσι περί των ιδίων, και αφίνουσι τα εν Λειβησίω εις την διάκρισιν 
της απειροκαλίας και φαυλότητος. Ενίοτε παροδικώς ποιούνται λόγον περί των εν Λειβησίω, και μόνον 
χάριν ελεεινολογίας ή παιδιάς. Ο μόνος πολίτης, ούτινος ο ζήλος μένει απαραμείωτος, και όστις παλαίει 
προς τας αντενεργείας της φαυλότητος, είναι ο διδάσκαλος Μουσαίος, αλλ' «Έαρ χελιδών ου καθίστησι 
μία». 

Το Λειβήσιον πολιτικώς υπόκειται εις την επαρχίαν Μέντεσε, υπαγομένην εις την δικαιοδοσί-
αν του Νομού Σμύρνης. Εκκλησιαστικώς δε υπάγεται εις την Επαρχίαν Πισιδείας. Διά τούτο ο 
Πισιδείας τιτλοφορείται «Μητροπολίτης Πισιδείας υπέρτατος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων, και 
Ατταλείας, και Μικράς Αντιοχείας».

Η Δημαρχία (Καϊμακαμία) Μάκρης (Μέϊρη Καζασί)125 περιλαμβάνει τον άλλοτε λεγόμενο Πεσκαζά-
ν,126 και περιέχει 73 χωρία, ων το πολυπληθέστερον είναι το Λειβήσιον, όπερ εστί το μόνον χριστιανικόν 
πόλισμα μετά της Μάκρης. Αι αρχαίαι Λυκιακαί πόλεις Ξάνθος, Τύταρα, Τλείος, Πάταρα, Μύρα, είναι 
ερείπια ελεεινά, όπου φαίνονται αθλίων χωρικών και ποιμένων σκηναί και καλύβαι! Η νήσος Μεγίστη 
(Καστελλόριζον) και το Λειβήσιον είναι τα λείψανα των αρχαίων Λυκέων. Όλα τα χωρία κατοικούνται 
από Τούρκους γεωργούς και ποιμένας, ων η ηθική και διανοητική κατάστασις είναι οπισθοδρομική και 
χείρων της ημετέρας.

Γ) Επιτηδεύματα των Λειβησιανών εισίν αι βάναυσαι τέχναι, γανωτική, υποδηματοποιΐα, σι-
δηρουργία, οικοδομική, ήτοι κτιστική και πελεκανική, χρυσοχοϊκή, ραπτική, κηπουρική. Ο μεγα-
λείτερος αριθμός (το 1/3) εισίν οι γανωταί (καλαΐτζήδες), ζώντες βίον πλάνητα, και αποδημούντες 
εις τα πέριξ Αιδινίου, Μαγνησίας Φιλαδελφείας, Καρά-χισαρίου κλπ. επί 5 - 6 και 7 έτη κατά συ-
νέχεια, όπου ζώντες εν μεγίστη ταλαιπωρία, ως επαίται, αφού κερδήσωσι 5 - 10 χιλιάδας γροσίων, 

124 Βερκί (τουρκ. vergi=): φόρος.
125 Meğri Kazası=: ο καζάς της Μάκρης.
126 Πεσκαζά= (τουρκ. Beşkaza): οι πέντες καζάδες
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επιστρέφουσιν εις τας οικογενείας των, και διαμείναντες οίκαδε τρεις μήνας, επανακάμπτουν εις 
τα μέρη της εργασίας των. 

Είς μάστορας, και τρεις υπάλληλοι σχηματίζουσιν εν εργαστήριον. Ο εις των υπαλλήλων λέγεται 
μαχαλετζής, ο δεύτερος κάλφας, και τρίτος μαθητής· ο μάστορης έχει έργον την κασσιτέρωσιν των χαλ-
κίνων σκευών, τα οποία ο μαχαλετζής συνάγει, και ο κάλφας καθαρίζει δι' ισχυράς πιέσεως των ποδών 
του εν ιδιαιτέροις βοθρίοις, και διά ξέσεως του ιού· ο μαθητής υπηρετεί την εταιρίαν, φροντίζων περί 
τροφής, και περιποιούμενος τον ίππον. Αφού εργασθώσιν εις πολλά χωρία, το φθινόπωρον παύουσι 
την εργασίαν και ο μαχαλετζής ως εισπράκτωρ συνάγει τα οφειλόμενα (βερεσέδια). Αφού δε συναχθή 
το ποσόν, το διανέμουσιν εις μερίδας υπολογιζομένας εις παράδες· ούτως ο μάστορης λαμβάνει 40-50 
παράδες, ο μαχαλετζής 40, ο κάλφας 30 και ο μαθητής 20· εις τρόπον ώστε η διανομή γίνεται εις μέρη 
ανάλογα των αριθμών 50, 40, 30, 20, διά της μεθόδου της εταιρίας· όταν η μερίς αναβή εις 3 - 4 χιλιά-
δας γροσίων, είναι ευτυχώς χρονιά· οι γέροντες μαΐστορες έχουσι την επιτηδειότητα να κάμνωσι την 
διανομήν με κυάμους127 ευχερώς πάνυ και απταίστως.

Μετά τους γανωτάς έρχοται οι υποδηματοποιοί, ράπτοντες εν είδος σανδαλίων προς χρήσιν των 
Τούρκων, τα οποία καλούσι τσακάλια, διότι οι Χριστιανοί φορούσι τα λεγόμενα φραγκοπάπουτσα· 
αποτελούσι και ούτοι τον εν τρίτον του πληθυσμού, το δε άλλο τρίτον αποτελούσιν οι τέκτονες, και 
λοιποί τεχνίται και έμποροι, εισί δε εν γένει απειρόκαλοι τεχνίται. Τα αυτά ρητέον και περί ραπτών και 
λοιπών τεχνητών. Ουδείς εστί τέλειος εις το είδος του, αν και όλους σχεδόν τους διακρίνει φιλοπονία 
και παραδειγματική λιτότης. Η ατέλεια των τεχνών φυσικώ τω λόγω πηγάζει εκ της απειροκαλίας των 
αναλισκόντων τα προϊόντα της τέχνης· διά τούτο έκαστος τεχνίτης κανονίζων την εργασίαν του κατ' 
αναλογίαν της καλαισθησίας του πελάτου του καθίσταται τοιούτος.

Τελευταίοι ως προς την πληθύν έρχονται οι έμποροι· αλλά περί τούτων γιγνομένου λόγου, ανάγκη 
να διαλάβωμεν εν συνόψει και περί του Λιμένος Μάκρης.

4. Η Μάκρη, επίνειον εν τω μυχώ του ομωνύμου Κόλπου, και επί των ερειπίων της αρχαίας Τελμισ-
σού, είναι εμπορική συνοικία εκ παντοδαπών κατοικουμένη εμπόρων. Προ 30 ετών ήτο ασήμαντον το 
εμπόριον της, και ολίγοι Ρόδιοι Οθωμανοί (μανάβηδες λεγόμενοι), με ευαρίθμους Λειβησιανούς ήσαν 
οι εμπορευόμενοι εν αυτή. Από του 1845 όμως ολονέν συνοικίζεται, και τώρα εστολίσθη με ευρυχώ-
ρους αποθήκας και ολίγας ωραίας οικίας. Έχει νεόδμητον ναόν των Ορθοδόξων, και Σχολείον με ολίγα 
παιδία· αμφότερα οφείλονται εις την πρωτοβουλίαν και επιμέλειαν του μακαρίτου Αντωνίου Καράβα, 
όστις τω 1864 διατρίβων χάριν εμπορίας ενταύθα ενήργησε και συνεκέντρωσε τας ενεργείας των κατοί-
κων˙ και έγεινεν αίτιος της εκ βάθρων ανεγέρσεως του κομψού ναού και του Σχολείου. Υπάρχει δε και 
τζαμίον με μιναρέν. Υπάρχουσι τριακόσιαι περίπου αποθήκαι (μαγαζεία), αι οποίαι χρησιμεύουσι 
συνάμα και ως κατοικίαι οικογενειών, και εξ αυτών 100 ανήκουσιν εις Οθωμανούς και διακόσιαι 
εις Χριστιανούς. Τα προϊόντα της περιχώρου, συνιστάμενα εις βαλανίδια, σησάμια, σίτον, κριθήν, 
αραβόσιτον, κηρόν, μαλλία, κλπ εξάγονται από την Μάκρην, δι' ης εισάγονται επίσης και τα χρήσιμα 
διά την κατανάλωσιν της περιχώρου εμπορεύματα της Ευρώπης, τα οποία προμηθεύει η αγορά της 
Σμύρνης. Η ανοδία128 είναι πρόσκομμα μέγα εις την αύξησιν της εξαγωγής, αν και ο τόπος εκαλλωπίσθη 
οπωσούν, και ηύξησεν τα κεφάλαια, το ποσόν της εξαγωγής και εισαγωγής ουδαμώς ηύξησε. Διότι η 
γεωργία ουδαμώς ηύξησεν, η καλλιέργεια δεν εβελτιώθη, και η συγκοινωνία του εσωτερικού δεν εκτεί-
νεται πέραν του Καραγατζίου, επαρχίας του Πουλδουρίου, ο εξαγόμενος σίτος δεν υπερβαίνει τας 250 
- 300 χιλιάδας κοιλά, ούτε η βάλανος τα 25 - 30 χιλιάδας καντάρια. Το σησάμιον 10 - 15 χιλιάδες κοιλά, 
και τα λοιπά είναι μικρού λόγου άξια. 

Η εν Μάκρη χριστιανική Κοινότης συνίσταται κατά το πλείστον μέρος από τους Λειβησιανούς 
εμπόρους. Δεν λείπουσιν όμως εκάστοτε και άξιοι λόγου ομογενείς ή και Ευρωπαίοι έμποροι πα-
ρεπίδημοι. Οι Χριστιανοί διακρίνονται επί φιλοκαλία. Κατά το παρελθόν έτος (1873) ο εξ Αθηνών 
ελθών διδάκτωρ της Ιατρικής κύριος Βασίλειος Κ. Σαράφης έγεινε πρωταίτιος της συστάσεως 

127 Κύαμος (αρχ. ελλ.): κουκί.
128 Ανοδία: απουσία δρόμων.
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αναγνωστηρίου υπό την επωνυμίαν «Τελμισσός», όπου ο φιλόπονος ούτος νέος απαγγέλει εκά-
στοτε σοφάς αγορεύσεις περί διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων· εν αυτώ ευρίσκονται και 
εφημερίδες άξιαι λόγου ελληνικαί και γαλλικαί.

Το κλίμα της Μάκρης ένεκα των πολλών τελμάτων καθίσταται νοσηρόν, και το θέρος οι αφόρητοι 
καύσωνες, και το ελώδες μίασμα παράγον πυρετούς διαλείποντας και ενίοτε κακοήθεις αναγκάζουσι 
τους κατοίκους να μετοικώσιν οι μεν εις Λειβήσιον, οι δε εις Ρόδον. Μία πατρική κυβέρνησις ηδύνατο 
να αποβή καρποφορωτέρα, εάν διοχετεύετο διά διώρυγος το ήμισυ του Ξάνθου (ποταμού του Σκε) απέ-
χοντος εξ ώρας· η διώρυξ αύτη ηδύνατο να αρδεύη την πεδιάδα και τας μεταξύ εκχερσωμένας γαίας, 
και να διοχετεύη ξυλείαν από τα μεταξύ δάση· πολλάκις έγεινε λόγος περί της επιχειρήσεως ταύτης, 
αλλ' ο υπολογισμός της δαπάνης (διότι απαιτούνται δέκα χιλιάδες λίραι) ματαιοί τας συνδιασκέψεις των 
εντοπίων εμπόρων.

Οι Λειβησιανοί έμποροι διαμένουσι τον χειμώνα εν Μάκρη, όπου έχουσιν αποθήκας τινές δε και 
οικίας. Τινές των εμπόρων εισί μεταβατικοί, διαμένοντες συνήθως εις τα τουρκικά χωρία. Το εμπόριον 
είναι μικρόν, συνιστάμενον εν πρώτοις εις πώλησιν υφασμάτων, κατά δεύτερον λόγον εις δάνεια ή 
προπληρωμάς επί ωρισμένων προϊόντων, και κατά τρίτον εις ξυλείαν οικοδομήσιμον και καύσιμον. Το 
τελευταίον είδος έπαθεν εκ των δασονομικών διατάξεων. Εν μόνον κατάστημα των εντοπίων διατηρεί 
τακτικήν ανταπόκρισιν μετά της Σμύρνης, το των αδελφών Σαράφη.

Το σύστημα της προπωλήσεως, καθ'ό ο έμπορος προ της συγκομιδής ηγόραζεν ωρισμένο ποσόν προ-
ϊόντος επί ωρισμένη τιμή, και εν περιπτώσει μη αποδόσεως εδικαιούτο να χρεώση τον οφειλέτην εις την 
αξίαν του συμπεφωνημένου προϊόντος επί ωρισμένη τιμή, και εν περιπτώσει μη αποδόσεως εδικαιούτο 
να χρεώση τον οφειλέτην εις την αξίαν του συμπεφωνημένου προϊόντος κατά την τρέχουσαν τιμήν, 
κατηργήθη δι' ειδικού νόμου της Κυβερνήσεως. Προ δύω ετών οι Οθωμανοί εκίνησαν αγωγήν κατά 
των εμπόρων επί λογαριασμοίς τοιαύτης φύσεως, και ο Μουτεσαρίφης129 Μεντεσέ κατά διαταγήν του 
Βαλή Αϊδινίου ελθών συνέστησεν ειδικήν επιτροπήν επί αναθεωρήσεως πεπαλαιωμένων λογαριασμών, 
και ανεθεωρήθησαν τοιούτοι λογαριασμοί από 10 - 12 ετών επί βλάβη των εμπόρων. Εκ τούτων έπαθον 
επαισθητώς τα κέρδη του εμπορίου της Μάκρης.

Η γεωργία και κτηνοτροφία είναι κληροδότημα των Οθωμανών. Εσχάτως οι Χριστιανοί επε-
δόθησαν εις αγοράς γαιών, τας οποίας όμως εργάζονται Τούρκοι. Αι Οθωμανίδες υφαίνουσιν εν 
Λειβησίων τάπητας στερεούς και ωραίους (σιτζατέδες).130 Και όμως οι Χριστιανοί αποφεύγουσι 
την επικερδή ταύτην εργασίαν, η οποία εις χείρας αυτών ηδύνατο ν' αποβή αξία λόγου βιομηχα-
νία· την αποφεύγουσι δε διότι είναι τουρκική· ως και οι Τούρκοι αποφεύγουσι την υφαντικήν, 
διότι είναι χριστιανική! Αι γυναίκες εν Λειβησίω εισίν εργατικώταται, έχουσιν ιδίαν ασχολίαν τον 
ιστόν και την ηλακάτην· συγκοπιώσι μετά των ανδρών και συνταλαιπωρούνται, κομίζουσαι εκ 
των ορέων ξύλα και κλαδία (φρύγανα), προσπαθούσι να ελαττώσωσιν, όσον δύνανται, τας οικο-
νομικάς δαπάνας. Είναι λιτοδίαιτοι, και οικονομικώτατοι. Τα πτωχά κοράσια συνεταιρίζονται και 
καίουν άσβεστον, και διά της εργασίας κερδίζουσι τας προίκάς των.

Μεγάλοι κεφαλαιούχοι δεν υπάρχουσιν εδώ. Το μεγαλείτερον χρηματικόν κεφάλαιον είναι 1.000 
- 1.500 λίραι. Τοιούτοι κεφαλαιούχοι υπάρχουσι 5-6 έχοντες και ακίνητον ιδιοκτησίαν 1.000 - 2.000 
λιρών. Οι λοιποί έμποροι εμπορεύονται με 10 - 20 - 30 - 50 χιλιάδας γροσίων, τοιούτοι δε υπάρχουσΙ 
15 - 20.

5. Το Λειβήσιον διαιρείται εις τρεις ενορίας, εκάστη των οποίων έχει ίδιο προεστώτα ή πρόεδρον 
(Μουχτάρην),131 και Δημογέροντας. Το δε προσωπικόν των Δημογερόντων των τριών ενοριών αποτελεί 
την «Δημογεροντία Λειβησίου» ήτις έχει ιδίαν τριμελή σφραγίδα, της οποίας έκαστον μέλος κρατεί 
έκαστος των τριών προεστώτων των τριών ενοριών. Ο φόρος διανέμεται υπ' αυτών καθ' ωρισμένον 

129 Μουτεσαρίφης (τουρκ. mütessarıf): κυβερνήτης υποδιοίκησης (σαντζακίου).
130 Σιτζατέδες (τουρκ. seccade=): χαλιά προσευχής.
131 Μουχτάρης (τουρκ. muhtar=): κοινοτάρχης.
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σύστημα εκτιμήσεως εκάστου ατόμου και των κτημάτων αυτού εις χιλιάδας. Φερ' ειπείν ο έγγαμος 
εκτιμάται εις μίαν χιλιάδα, ο άγαμος αναλόγως της ηλικίας του από 200 μέχρις 800 γροσίων, και εις 
ιδιαίτερον βιβλίον καλούμενον Μελιγίκ (φορολογικός πίναξ ή κτηματολόγιον) σημειούται η μερίς ενός 
εκάστου πολίτου. Επί παραδείγματος ο Πέτρος Παύλου γρ. 1000, 5 στρέμματα αμπέλι του γρ. 500, εν 
μαγαζείον εις Μάκρην γρ. 500 εν άλογον 100, μία αγελάδα 50, 50 μέλισσαι 500, ένα μουλάρι 300, 20 
στρέμματα ταρλάς132 εις Μάκρην 250, το όλον γρ. 3.200. Αφού κατ' αυτόν τον τρόπον εκτιμηθώσι όλα 
τα ονόματα, προστίθεται το ολικόν ποσόν της εκτιμήσεως, και διαιρείται το ποσόν του φόρου διά του 
ποσού των χιλιάδων, και υπολογίζεται κατ' αναλογίαν των χιλιάδων ο φόρος ενός εκάστου. Εάν φέρ' 
ειπείν αναλογίσωσιν εις την χιλιάδα ανά εκατόν γρόσια, ο ειρημένος Πέτρος θα πληρώση 320 γρόσια. 
Το σύστημα τούτο είναι πλημμελές, αλλ' η κατάργησις αυτού είναι εκ των αδυνάτων. Ο στρατιωτικός 
φόρος διανέμεται κατά το σύστημα των χαρατσίων άτινα διεδέχθη, δηλαδή διαιρούνται οι πολίται εις 
δύω τάξεις, και η μεν πρώτη πληρώνει ανά 30 ή δε δευτέρα ανά 15 γρόσια. Οι καθυστερούντες φόροι 
εγγράφονται εις ιδιαίτερον βιβλίον Πλάκα καλούμενον. εις δε τον αρχιερέα πληρώνει το Λειβήσιον 
5.350 γρόσια εκ των 41.500 της όλης επαρχιακής επιχορηγήσεως.

6. Η γλώσσα των Λειβησιανών είναι καθομιλουμένη ελληνική μιξοβάρβαρος και παρεφθαρμένη. 
Εν τούτοις είναι γλώσσα αιολοδωρική· ιδιώματα δε αυτής είναι α) χρώνται τω θηλυκώ άρθρω αντί των 
αρσενικών εν τη ονομαστική οίον η άνδρες β) Τας εις -ος και -ον καταλήξεις των παροξυτόνων δευτε-
ροκλίτων ονομάτων τρέπουσιν εις -ους και –ουν, οίον καλός άνθρωπους. γ) Χρώνται τω -ν κατακόρως 
και ως εφελκυστικόν και προ συμφώνου, και εις τα εις -ι λήγοντα ουδέτερα ονόματα οίον λάδιν, ψουμίν, 
έπιασήν τουν κτλ. ως και εις τα εις -α και -υ δ) Τα εις μεν πρώτα πληθυντικά πρόσωπα των ενεργητι-
κών ρημάτων τρέπουσιν εις -μουν, τα δε εις θα παθητικά εις -σθην και –σθεν, οίον έχουμουν=έχομεν, 
ερχόμουσθην. ε)Τον φθόγγον ο και υ προφέρουσιν ου και το ε τρέπουσιν εις η εν ταις καταλήξεσι των 
ρημάτων, και εν πολλαίς λέξεσιν· οίον βρουχενουν νηρόν=βρόχινον νερόν· έγραφης, έγραφην αντί έγρα-
φες κτλ.

στ) Τα εις -ίζω και -αζω ρήματα προφέρουσιν εις -ιννω και –αννω, οίον καθίννω=καθίζω, μπάνω=ε-
μπάζω κτλ.

ζ)Το εφελκυστικόν ν ως και το τελικόν των λέξεων ν προ των συμφώνων των επομένων λέξεων 
μεταβάλλουσι ποικιλοτρόπως κατά τους κανόνας της γλώσσης οίον· τουββασιλείαν=τον βασιλέα, τημ-
μάμμημμου=την μάμμην μου, τουγξυλάν=τον ξυλάν, τουλλαών=τον λαγών, κτλ.

η)Συνειθίζουσι κατακόρως την έκθλιψιν, κράσιν και αφαίρεσιν.

θ) εις την σύνταξιν προτάττουσι το ρήμα και επιφέρουσι το αντικείμενον οίον. θέλουσιν = θέλωσι, 
έδεράν τουν = τον έδειραν κτλ. Χάριν δείγματος μεταφράζομεν εις την γλώσσαν των Λειβησιανών τον 
εξής μύθον του Αισώπου. 

«Έναν ληουντάριν ηκεί 'που 'κοιμούνταν ηπουρπάτηξην 'πάνου 'σ τον κουρμίν του πουντικός, κ' ηση-
κώθην' κ' έπιασήν τουν. Η πουντικός ηπαρεκάλεσήν τουν να τουν αφήκη, κ' είπην τουν πώς θα τουν κάμη 
πουλλαίς χάρης χαν ηγλυτώση. Του λοιπόν ηγέλασιν του ληουντάρην κ' έφηκήν τουν. Ύστερα ήρτην ένας 
κηρός, κ' ηγλύτωσήν τουν η ποντικός. Γιατί έπιασαν τουν οι κυνηαί (αβτζήδαι), κ' έδοσάν τουν 'σ έναν 
δηντρόν μη μιαν γούμεναν χουντρόν ησκοινίν, κη η πουντικός χαν έκουσην τουν αναστηναγμόν κη τ'ανα-
κούκκισμαν του ληουνταριού ήρτην χαμέν κ' έτρωην του σκοινίν ώστις κ' έκοψην του. Κη χαν τουν έλυσην 
είπην τουν. Ησύ ηγέλασες, κι' ηστιμάρισσης πως γεν ήθελα να σοι κάμου χάριν. Τώρα του λοιπόν είδης 
τους τούς ποντικούς (Η πληθυντική αυτή αιτιατική είναι δωρική. Γίνεται δε μόνον εν τοις οξυτόνεις, 
οίον τους πολλύς =: πολλούς, τους καλώς κη τους κακώς=: τους καλούς και τους κακούς) πώς έχουν κι' 
ηκείνοι χάριν; Έτσι να του ξέρης. Του παραμύθθιν φανηρόννει πως η άνθρωπους χαν κάμνει την καλου-
σύνη να μην ηντρανά μηάλουν κη μικρόν. Γιατί λέγει κη η Τούρκους «ούμματηκ τας πας γιαράρ»133 τάχα η 
πέτρα που εν πιάννει του 'μμάτιν σου, σπάνει κηφάλιν.»

132 Ταρλάς (τουρκ. tarla): περιβόλι
133 Παροιμία: κάτι μικρό που δεν το υπολογίζεις μπορεί να σου κάνει μεγάλο κακό (τουρκ. Ummadık taş baş 
yarar).
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Τα άλλα ιδιώματα της Λειβησιακής γλώσσης εισί βαρβαρισμοί και τουρκισμοί· οίον˙ ηβώ εν τουν 
αλουκότησα, γιατί είχα ταβίν, κ' υπήα κ' ηγένηκα μουραφάς, κ' ηκεττίρττησα κη τους μαρτύρους, κ' ηγένην 
χόημιν, κ' ήβγην του ιλάμην. Ηπογλέττισάν τουν κ' έκαμήν του ικράριν, κ' ύστερα έκαμήν του ινικιάριν. 
Χ.»134

Μικρά Ασία γιάνι Ανατολή, Κων/πολις, 27 Φεβρουαρίου 1875, σ. 2-3.

«Ο Μητροπολίτης Πισσιδείας. Κατωτέρω δημοσιεύομεν διατριβήν του εν Σπάρτη της Πισσιδείας 
Ελληνικού Αναγνωστηρίου και απόσπασμα επιστολής ενός των εγκρίτων κατοίκων της κωμοπόλεως 
Πουλδουρίου. Αμφότερα τα έγγραφα ταύτα αρκούντως διαφωτίζουσι την Εκκλησίαν και το δημόσιον 
περί της πολιτείας του κ. Καισαρίου καθ' όλον το διάστημα της Αρχιερατείας αυτού. Υπερασπιστής 
θερμός του Αρχιερέως τούτου εξήλθε κατ' αυτάς διδάσκαλός τις, εγκώμια και ύμνους πλέκων υπέρ 
αυτού, αλλά των επί χρήμασι κολάκων τα γελοία εγκώμια και αι ως άρτυμα τούτων πατρατιθέμεναι 
βαναυσολογίαι και ύβρεις ουχί μόνον δεν συμβάλλουσι προς τον επιδιωκόμενον σκοπόν αλλά και γε-
λειωδεστέρους καθιστώσι τον τε συνήγορον βαναυσολόγον υβριστήν και τον υπερασπιζόμενον. Ημείς 
δεν εγράψαμεν κατά του κ. Καισαρίου ή επί τη βάσει επιστολών και εκθέσεων εκ της επαρχίας αυτού 
αποστελλομένων προς ημάς μετά της θερμής παρακλήσεως να μην αρνηθώμεν την δημοσίευσιν αυτών 
ουδέ σκοπόν είχομεν να επωφεληθώμεν της περιστάσεως, ως ο αδέξιος υμνογράφος όστις καίτοι το κατ' 
αρχάς πληρέστατα συνεφώνησε μετά του κ. Μισαηλίδου επί των προσόντων του Πισσιδείας και της 
υποστάσεως των παραπόνων των επαρχιωτών αυτού κατόπιν όμως εις την λάμψιν ολίγων κερματίων, 
τέλειον αποτυφλωθείς ελησμόνησε τα πάντα και ιδού αυτός ούτος συνήγορος του υπό των κατοίκων της 
επαρχίας καταδιωκομένου Ιεράρχου. Εξαιτούμεθα συγγνώμην παρά των ημετέρων αναγνωστών εάν 
εις θέσιν νομίμου αμύνης ευρισκόμενοι κατεδικάσαμεν αυτούς να αναγινώσκωσι σήμερον χαρακτήρας 
ανθρώπων τινών, αλλά αρμοδίαν ενομίσαμεν την περίστασιν όπως άπαξ διά παντός δοθή εις αυτούς εν 
καλόν μάθημα. Ιδού η διατριβή. 

Αξιότιμε Κύριε συντάκτα της «Ανατολής».

Εν Σπάρτη της Πισσιδείας τη 5 Φεβρ. 1875.

Δια της παρούσης ερχόμεθα να σας εκφράσωμεν την μεγίστην ευχαρίστησιν και ευγνωμοσύνην μας, 
διότι ως ευσυνείδητος, φιλαλήθης και φιλοπρόοδος δημοσιογράφος εκπληρούντες το καθήκον σας, 
προς τοις άλλοις ανελάβετε την ευγενή απόφασιν να επικρίνητε τα κακώς έχοντα εν τη επαρχία μας 
Πισσιδεία διά του κυκλοφορούντος ιδία εν τη Ανατολή περισπουδάστου φίλου Σας. Επειδή δε διά την 

134 Γλώσσα μεικτή με πολλές τουρκικές λέξεις (π.χ. μουραφάς, ιλάμι) που δεν χρησιμοποιούνται στην κοινή 
νεοελληνική.
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θρησκευτικήν, ηθικήν και διανοητικήν ανάπλασιν και διαμόρφωσιν λαού τινός ή μερικώτερον επαρχίας 
τινός βάσις είναι η εκκλησιαστική και καλή διοίκησις, αφ' ης όλα τα καλά προέρχονται εις την κοινωνί-
αν, ορθώς ποιούντες ηρχίσατε επικρίνοντες δικαίως και αληθώς την ενταύθα εκκλησιαστικήν αρχήν και 
ιδίως τον αρχηγόν αυτής Μητροπολίτην ημών κυρ Καισάριον. Βεβαίως αξιότιμε κύριε Ε. Μισαηλίδη,135 
τις άλλος είναι αρμόδιος να επικρίνη αποτελεσματικώς τον ανώτατον αρχηγόν της εκκλησίας μας, ή 
υμείς όστις καθό Μικρασιανός γνωρίζετε κάλλιστα τα της Ανατολής και τα εν τη επαρχία μας λεπτομε-
ρώς διότι κατ' ευτυχίαν είχομεν την τιμήν να Σας έχομεν επί αρκετά έτη ενταύθα ως διδάσκαλον όπου 
εθέσατε τας πρώτας βάσεις της αληθούς παιδείας και της θρησκευτικής ηθικοποιήσεως εις την Κοινό-
τητά μας. Επομένως λίαν ευχαριστήθημεν διότι αλλεπαλλήλως εις την εφημερίδα Σας επικρίνατε τας 
πράξεις και την διοίκησιν του αυτόθι Αρχιερέως μας κυρ Καισαρίου. Όλα κύριε Συντάκτα όσα γράφετε 
περί αυτού είναι αληθέστατα, και ημείς ως όντες εγχώριοι και εις θέσιν να γνωρίζωμεν λεπτομερώς τα 
κατά τον αρχιερέα μας συμφωνούμεν και συνομολογούμεν πληρέστατα με τα γραφόμενά Σας τα αφο-
ρώντα τον αρχιερέα μας. 

Και τις η χρεία κύριε Συντάκτα επιδείξεως ότι ο ενταύθα αρχιερεύς ημών δεν κέκτηται τα απαιτού-
μενα θρησκευτικά, διανοητικά και ηθικά προσόντα, τα οποία κατά την αγίαν Γραφήν και τους Αποστο-
λικούς και Συνοδικούς ιερούς Κανόνας πρέπει να περικοσμούν πάντα Κληρικόν και ιδίως Ποιμενάρχην, 
όπως υπό τοιούτων αγαθών προσόντων εναρέτου και αληθούς χριστιανικού βίου περικοσμούνται οι 
πλείστοι εν ταις άλλαις επαρχίαις της Τουρκίας αρχιερείς, όντες οι αληθείς τύποι και υπογραμμοί των 
χριστιανικών αρετών, δηλ. της ευσπλαχνίας, φιλανθρωπίας, σταθερότητος, δικαιοσύνης, ηθικότητος, 
φιλομουσίας κλπ. [..] Εάν είχομεν την τύχην, όπως αι ειρημέναι και άλλαι επαρχίαι να είχομεν προ δε-
κατετραετίας καλόν Αρχιερένα, η παιδεία εν γένει, η αληθής θρησκευτική διαπαιδαγώγησις και ηθικο-
ποίησις του λαού θα ήτον ήδη εις πολύ καλλιτέραν θέσιν καθώς και τα σχολεία της επαρχίας μας. Αλλ' 
ο Αρχιερεύς μας επί δεκατέσσερα έτη δεν είχεν άλλο έργον ειμή να τρώγη καλώς και να περιέρχηται 
τας κοινότητας της επαρχίας μας, να φορολογή αυτάς αδρώς διαφοροτρόπως και αποθησαυρίζων ενα-
ντίον του Ευαγγελίου, του Μοναχικού βίου και του προορισμού του, να κάμη κολοσσιαίαν περιουσία, 
αναβαίνουσαν εις εκατοντάδας χιλιάδας γροσίων χωρίς να συνεισφέρη ουδέ γρόσιον διά τα σχολεία, 
διά τους πτωχούς, εις τας χήρας και ορφανά, και εις τα υπάρχοντα εν τη επαρχία μας φιλανθρωπικά 
καταστήμτα. Χωρίς να φέρη ιεροκήρυκα εν τη επαρχία μας επί δεκατέσσαρα έτη αφ' ότου δηλαδή ήλθε 
και ως εκ τούτου το χριστιανικόν ποίμνιον του μένει όλως ακατήχητον κτλ. Επίσης ο Αρχιεπίσκοπός 
μας ούτος δεν επιβλέπει την ανάπτυξιν και την ηθικότητα του ενταύθα κλήρου αλλ' εξ εναντίας ένεκα 
υλικών συμφερόντων χειροτονεί ανικάνους ιερείς και πολλάκις χαριζόμενος διαφοροτρόπως θέλει να 
καλύπτη αποδεδειγμένας ανηθικότητας λειτουργών τινων του Υψίστου…

Υψούντες και ημείς την δικαίαν φωνήν μας μετά της υμετέρας και πολλών άλλων εν τη επαρχία μας 
ευσεβών και φιλοχρίστων Χριστιανών, τον μεν σεβασμ. Αγ. Πισσιδείας προτρέπομεν ίνα πλέον αφού 
εγήρασε και αφού αρκετά χρήματα εθησαύρισε «διά την μέλλουσαν ζωήν του» εφησυχάση και εγκατα-
βιώση εν τω Βοσπόρω, την δε Σεβασμ. και Μ. Του Χριστού Εκκλησίαν καθικετεύομεν βαθυσεβάστως 
όπως απομακρύνη της επαρχίας μας και θέση εις διαθεσιμότητα τον Αρχιερέα τούτον λαμβάνουσα 
υπό σπουδαίαν έποψιν τα δίκαια παράπονα της επαρχίας μας και την κακήν αρχιερατικήν πολιτείαν 
του ειρημένου Μητροπολίτου κ. Καισαρίου, την οποίαν λεπτομερώς και με αποδείξεις τρανωτάτας 
δυνάμεθα να καταδείξωμεν και θέλομεν επανέλθει διά του τύπου γράφοντες και έτι περισσότερον διά 
τας θεομισήτους πράξεις του ειρημένου Αρχιερέως εάν δεν σπεύση να παραιτηθή ούτος ή εάν δεν τον 
απομακρύνη η Μεγάλη του Χ. Εκκλησία.

Τα μέλη του εν Σπάρτη Αναγνωστηρίου
Η «Φιλομάθεια». Έπονται αι υπογραφαί.

135 Ευαγγελινός Μισαηλίδης (Κούλα Σμύρνης, 1820 – Κων/πολις, 1890). Εκδότης εφημερίδων και βιβλίων στα 
καραμανλίδικα (βιβλία γραμμένα στην τουρκικά με ελληνικούς χαρακτήρες) που απευθύνονταν στους τουρκό-
φωνους Χριστιανούς. Άρχισε την εκδοτική δραστηριότητα με την έκδοση περιοδικών στα καραμανλίδικα. Εξέ-
δωσε την καραμανλίδικη εφημερίδα Ανατολή από το 1850 έως και το θάνατό του. Εξέδωσε και επιμελήθηκε 
περισσότερες από πενηνταπέντε καραμανλίδικες εκδόσεις. 
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Η δε περικοπή της εκ Πουλδουρίου επιστολής έχει ούτως κατά την εκ του τουρκικού μετάφρασιν. 
[…] Τοιαύτη είναι η θλιβερά κατάστασίς μας, εις ην μας έφερεν η ανικανότης του Αγίου Πισσιδείας, 
αν η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία αδιαφορήση να μας ικανοποιήση διά τα ενοριακά, δεν ηξεύρωμεν 
οποίας θλιβεράς διαστάσεις και οδυνηράς συνεπείας θα λάβη η διαφορά μας. Πρέπει παντοιοτρόπως να 
προσπαθήσετε εις την παύσιν αυτού του αθεοφόβου Πισσιδείας Καισαρίου. Περίεργον δε είναι ότι το 
Πατριαρχείον μας πιστεύει εις τας ψευδείς εκθέσεις αυτού και αδιαφορεί τα παράπονά μας, και το νό-
στιμον είναι ότι τα αντίγραφα των δύω τηλεγραφημάτων και των δύω αναφορών μας εδόθησαν εις αυ-
τόν, και δι' αυτού εστάλησαν ενταύθα με τας υπογραφάς, και εδώ οι δημογέροντές μας πειράζουν τους 
υπογράψαντας, και εξετάζουν επιμόνως να εύρουν και τον ανταποκριτήν της «Μικράς Ασίας» κλπ..» 

Μικρά Ασία γιάνι Ανατολή, Κων/πολις, 8 Μαρτίου 1875, σ. 2 - 3

«Η Μεγάλη Εκκλησία λαμβάνουσα υπ' όψιν την κατάστασιν της επαρχίας της Πισσιδείας, ης οι 
Χριστιανοί δι' επανειλημμένων αναφορών εξητήσαντο την αντικατάστασιν του αρχιερέως αυτών κ. 
Καισαρίου, απεφάσισε την αποστολήν Εξάρχου, τοιούτου διορισθέντος του πανιερωτάτου αγίου Φιλα-
δελφείας κ. Διονυσίου. Η Α. Πανιερότης θέλει πιστεύομεν εκπληρώσει αμερολήπτως την ανατεθείσαν 
εντολήν και εξετάσει λεπτομερώς τα καθέκαστα της ποιμαντορίας του κ. Καισαρίου. Εκ των ανωτέρω 
γίνεται δήλον ότι τα εν τω «Ανατολικώ Αστέρι» δημοσιευθέντα ότι δήθεν η Ιερά Σύνοδος απέρριψε τας 
κατά του κ. Καισαρίου αναφοράς ήσαν καθαρά ψευδολογήματα.»

Μικρά Ασία γιάνι, Ανατολή, Κων/πολις, 13 Μαΐου 1875, σ. 2 - 3

«Αναφοράν των προκρίτων και των κατοίκων της Ατταλείας, ήτοι της πρωτευούσης πόλεως της 
Επαρχίας Πισσιδείας, κατά του Μητροπολίτου κ. Καισαρίου, αναφοράν επιδοθείσα χθες εις τα Πα-
τριαρχεία υπό των αντιπροσώπων της Ατταλείας. Καθ' ά δε πληροφορούμεθα και έτεραι αναφοραί 
εκ Σπάρτης και Πουλδουρίου αναμένονται προσεχώς κατά του κ. Καισαρίου, καθ' ου πάσα η μεγάλη 
αλλ' ατυχής επαρχία κατεξανέστη εκφράζουσα την σταθεράν θέλησιν να απαλλαχθή πλέον του Αρχιε-
ρέως τούτου. Η Μεγάλη Εκκλησία, δεν πρέπει, φρονούμεν, ίνα αφήση να κορυφωθή ο ερεθισμός της 
Επαρχίας, εξ ου τις οίδε ποίαι λυπηραί συνέπειαι δύνανται να προκύψωσιν αλλ' οφείλει δεόντως να 
μεριμνήση αποστέλλουσα εις Πισσιδείαν ικανόν και άξιον Ιεράρχην. Πάσα αναβολή δεν χρησιμεύει 
ή εις την δείνωσιν των πραγμάτων και εις παράπονα πικρά κατά των προϊσταμένων της Εκκλησίας εκ 
μέρους των Χριστιανών παραπονουμένων, ουχί αδίκως, ότι αι παραστάσεις αυτών δεν τυγχάνουσι της 
προσηκούσης προσοχής παρά της Μ. Εκκλησίας. [...]

Την Υμετέραν Θεοτάτην Παναγιότητα πανευλαβώς προσκυνούντες κατασπαζόμεθα την Ιεράν Αυ-
τής δεξιάν συν τη περί Αυτήν Αγία και Ιερά Συνόδω. Παναγιώτατε!

Επί δεκαπενταετίαν κλίνει την κορυφήν, ως Είλως, ολόκληρος Επαρχία ενώπιον Αρχιερέως, ή αλη-
θώς ειπείν, ενώπιον Δεσπότου, επιδιώκοντος τον εξανδροποδισμόν αυτής, συστρατευμένου τοις άρχου-
σι. Ταύτης ουσιώδες και κύριον ούτως ειπείν μέρος αποτελεί και η πόλις Αττάλεια, ης πεντακισχίλιοι 
Χριστιανοί εύχονται είναι πνευματικά και ευπειθή τέκνα της Υμετέρας Παναγιότητος, προ του θείου 
και Ιερού Θρόνου της οποίας εγείρουσι σήμερον φωνήν επικαλούμενοι την κραταιάν Αυτής αντίληψιν. 
Παναγιώτατε! 

Όπως ανασύρωμεν το παραπέτασμα της οικτράς και ελεεινής ημών καταστάσεως εις ην περιέστη-
σεν ημάς η Πατρική του Μητροπολίτου Καισαρίου διοίκησις, τούτο και δυσχερές ημίν και οχληρόν 
προς την Υμετέραν Παναγιότητα, τούτου χάριν παρατρέχομεν επί του παρόντος την όλην ιστορικήν 
αφήγησιν σειράς γεγονότων των επενεργησάντων σπουδαίως επί της τύχης πληρώματος, οδηγηθέντος 
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εις την άβυσσον του ολέθρου υπ' αδαούς και αναξίου Κυβερνήτου, και επικαλούμεθα την χάριν Αυ-
τής ικετεύοντες όπως ευδοκήση και επιχύση νάμα σωτήριον επί τας πληγάς ημών, εφ' ων επικάθηται 
φθείρουσα ως μυία η λύμη του Αρχιερέως Καισαρίου και η περί τα χρέη της υπηρεσίας αυτού ολιγωρία 
και αμάθεια. Έχομεν απόλυτον ανάγκην αληθούς και ευπαιδεύτου Αρχιερέως ίνα επιστηρίξωμεν την 
πεπτωκυίαν ημών δημοτικήν εκπαίδευσιν, και το καθ' έξιν νομίζεσθαι είναι ημάς Χριστιανούς εννοή-
σωμεν· ως τοιούτοι οι πάντες εν τω οίκω του Κυρίου φοιτώμεν, οι πάντες καυχώμεθα ότι περιεσώθημεν 
Χριστιανοί εκ της μακράς του έθνους δουλείας· και μόλα ταύτα ουδείς ηδυνήθη εξ ημών να ανακτήση 
την εθνικήν αυτού γλώσσαν, ουδείς κατά συνέπειαν εννοεί οποίος τις Θεός επ' Εκκλησίας υμνείται και 
δοξάζεται· και οποία καθήκοντα επιβάλλονται τω ανθρώπω και ιδία και δημοσία, τούτων δε πάντων 
αίτιος ο επί της τύχης ημών επικαθήμενος Καισάριος, όστις χάριν της επιχορηγήσεως αυτού έκλεισε 
τας θύρας των σχολείων ημών συνευχόμενος μετά των περισωζομένων έτι ισχυρών ημών. Εκάλεσε περί 
αυτόν δι' υπερθεματισμού τυχαίους και αγραμμάτους Ιερείς και εκώφευσε πάντοτε εις την ανάγκην του 
Ιεροκήρυκος, ίνα μη η δαπάνη τούτου κενώση το Αρχιερατικόν βαλάντιον, όπερ επλήρωσε χρυσίου 
διά της πληθύος διαζυγίων, μνημοσύνων επιτελουμένων επί τιμή ουχί τυχούση, γάμων, εξ ων εν ταις 
οδοίς περιαγόμενος εν πλήρει Αρχιερατική στολή, εισπράττει τέλος εικοσαπλάσιον του νενομισμένου, 
και τοιούτων άλλων, εφ' ων η ευσχημοσύνη και το θρησκευτικόν σέβας επιβάλλει ημίν την σιωπήν, και 
τοιούτο μάλλον, καθόσον πεποίθαμεν ότι η Υμετέρα Παναγιότης εν τη άκρα Αυτής συνέσει και πατρική 
μερίμνη, θέλει σπεύσει σώζουσα την Επαρχίαν Πισσιδείας διά του διορισμού καταλλήλου Αρχιερέως 
αντί του αγόνου Καισαρίου, υπέρ ου οι ικέται ημών συν γυναξί και τέκνοις ετόλμησαν δι' αναφοράς 
των να υποστηρίξωσιν ενώπιον της αγνής και αδεκάστου δικαιοσύνης της Υμετέρας Παναγιότητος, ης 
τέκνα ευπειθή και αληθή διατελούμεν κατασπαζόμενα την θείαν και ιεράν Αυτής δεξιάν. Εν Ατταλεία 
τη 8η Μαρτίου 1875. Έπονται υπογραφαί τριακόσιαι περίπου.» 

Μικρά Ασία γιάνι Ανατολή, Κων/πολις, 6 Ιουνίου 1875

«Η εν Φαναρίω εκδιδομένη εφημερίς, ήτις εν μέσοις Πατριαρχείοις έστησε την σημαίαν της συ-
κοφαντίας, επανερχομένη εν τω φύλλω αυτής της 11 Ιουνίου επί της υποθέσεως του Μητροπολίτου 
Πισσιδείας δεν αρκείται εις το να θυμιάση ευτελώς το είδωλον αυτής, αλλά λαμβάνει το θράσος να 
συκοφαντήση ημάς ως δήθεν «εμφανώς τε και αφανώς ενεργούντας παρά τω αγίω Πισσιδείας». Την 
κατηγορίαν ταύτην βαρυτάτην υπολαμβάνουσα η σύνταξις της «Μικράς Ασίας» απεφάσισε να εναγάγη 
εις το αρμόδιον δικαστήριον τον υπεύθυνον του «Ανατολικού αστέρος», όστις πρέπει τέλος να μάθη 
ότι ουδενί επιτρέπεται να συκοφαντή ατιμωρητεί. Τον Άγιον Πισσιδείας ημείς ουδέ εξ όψεως γινώ-
σκομεν. Εάν δε ανελάβομεν τον κατ' αυτού αγώνα επράξαμε τούτο εις συστάσεις και προτροπάς ενδό-
ντες πολλών αξιοτίμων και φιλοπατριδών Μικρασιανών βαρέως ανεχομένων την οικτράν της επαρχίας 
Πισσιδείας κατάστασιν υπό τε την ηθικήν και την άλλην έποψιν. Αι ενέργειαι του Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου «Ομήρου» και του Συλλόγου «Μικράς Ασίας» υπό επιτυχίας στεφθείσαι εν άλλαις της Ανα-
τολής επαρχίαις, ολοτελώς εναυάγησαν εν τη επαρχία Πισσιδείας ένεκα προ πάντων του αρχιερέως κ. 
Καισαρίου. Εν τω γραφείω ημών έχομεν πολλάς επιστολάς αξιοτίμων κυρίων ας μέλλομεν να προσαγά-
γωμεν κατά την ημέραν της δίκης όπως φιμωθώσιν ούτω τα στόματα των κακοβούλων. Τ' αυτά έχομεν 
να είπωμεν και διά τον κ. Μισαηλίδην, ον η κακοβουλία ηθέλησε να συκοφαντήση ως γράφοντα δήθεν 
εν τη εφημερίδι αυτού «Ανατολή» κατά του Αγίου Πισσιδείας εκ πάθους ή άλλων λόγων. Η διάδοσις 
αύτη είναι καθαρά συκοφαντία και αξία πάσης περιφρονήσεως. Τον κατά ανικάνου αρχιερέως αγώνα 
ανέλαβε προαγόμενος εκ μόνου του συμφέροντος της επαρχίας, ης πάσαι αι πρωτεύουσαι πόλεις ευχα-
ριστήρια επέστειλαν αυτώ επί τη υπερασπίσει των εαυτών συμφερόντων. Ουχί μόνον ο κ. Μισαηλίδης 
δεν ενήργησε παρά τω Αγίω Πισσιδείας αφανώς ή εμφανώς, αλλά τουναντίον ο Αγιος Πισσιδείας δι' 
αποστόλων αυτού εποιήσατο εις τον ημέτερον συνάδελφον προτάσεις, ας όμως περιφρονητικώς απέρ-
ριψεν. Πάσαι αι λεπτομέρειαι αύται θα γίνωσι γνωσταί δημοσία εν καιρώ τω δέοντι, τότε δε θα μάθωσιν 
οι συκοφάνται και οι υπερασπισταί του Αγίου Πισσιδείας ότι ο κ. Μισαηλίδης επροτίμησε να πράξη το 
καθήκον του επί θυσία μεγάλη των συμφερόντων του.»
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Μικρά Ασία γιάνι Ανατολή, Κων/πολις 17 Ιουλίου 1875 

«Ο Μητροπολίτης Πισσιδείας. Κύριε Συντάκτα της «Μικράς Ασίας» διερχόμενοι άλλοτε το εν γένει 
της καταστάσεως των παρ' ημίν Χριστιανών υπεδείξαμεν εν παρόδω τον ζήλον της Α. Πανιερότητος του 
Μητροπολίτου Πισσιδείας Καισαρίου μεθ' ου ειργάσθη συν τοις αρίστοις του λαού προς καταστροφήν 
αυτού, εναντίον του τε καθήκοντος και της εντολής Ιεράρχου. Και νυν παρουσιάζεται αφορμή σπου-
δαιοτέρα ίνα στενώτερον συστήσωμεν αυτόν παρά τη Μ. του Χριστού Εκκλησία όπως Αύτη επισπεύση 
επισφραγίζουσα την κυκλοφορούσαν φήμην, ότι διορίζει Ιεράρχην εκ των τα μάλιστα ευπαιδεύτων αντί 
του Καισαρίου, καθ' ου σύμπασα η επαρχία κατακραυγάζει ιδία τε και δημοσία πλην τινών συμπαρα-
νομούντων μετά της Α. Πανιερότητος και μετ' αυτής επί του τραχήλου, ασθενούς λαούς επικαθημένων. 
Τους τοιούτους πάντοτε υπεστήριζεν ο εν Αγίοις πατήρ Καισάριος, ούτοι δε πάλιν τούτον ως οι συνο-
μολογούν αλλήλοις αμοιβαίαν συνδρομήν προς εκτέλεσιν αθεμίτων πράξεων. Οι μεν εκπίπτοντες της 
προτέρας ισχύος εύχονται τοιούτον Καισάριον, όπως διά της αράς αυτού καταστέλλει την εξέγερσιν του 
καταθλιβομένου πένητος, ο δε χαίρει περιστοιχούμενος υπό τοιούτων ανδρών, τον αυτόν επιδιωκόντων 
σκοπόν, δήλον ότι ο ισχυρός δεν επιθυμεί σχολεία διότι εν εαυτώ τα κοινά περιποιούμενος της πόλεως, 
συμφέρει να κρατή τον λαόν εν τω σκότει, ο δε Καισάριος ίνα επαυξήση τον βαθύν πλούτον, ον αφθό-
νως κατ' ενιαυτόν εισέπραττεν. Συμφέρει αυτώ η καταστροφή των σχολείων, συμβάλλει τα μέγιστα 
κατ' αυτόν η αμάθεια, η διαφθορά των ηθών, και παν ό,τι τούτων συγγενές. Ιδού ο αληθής λόγος δι' ον 
ο μεν ισοβίως επιδιώκει την κτήσιν της επαρχίας, οι δε δι' αναφορών κεκαλυμμένων διά βεβιασμένων 
υπογραφών υποδεικνύουσι τον Καισάριον άξιον του αποστολικού «Τοιούτος ημίν έπρεπεν αρχιερεύς» 
ενώ μηδέν αγαθόν ουδέ μνήμης άξιον ειργάσατο εν τη επαρχία, τουναντίον απέκλεισε πάντοτε προς το 
χρήμα, υπέρ ου έθυσε παν ιερόν, παν όσιον. Περιοδεύων κατ' έτος που μεν έκλεισε σχολεία, που δε κα-
τεφέρθη εναντίον διδασκόντων, και αλλού εναντίον σώματος λογίων επί τω αυτώ συνερχομένων χάριν 
σπουδής και μελέτης. Ενταύθα, ως γνωστόν, συνέστη και Σύλλογος και Αναγνωστήριον. Εκίνησε πάντα 
λίθον ο φρουρός ούτος της παιδείας, ο Καισάριος ο πάνυ, ίνα παρακωλύση την πρόοδον αμφοτέρων, 
και τον μεν αληθώς κατέστρεψε διά της ραδιουργίας, το δε Αναγνωστήριον περιέστειλε και εξησθένησε 
παρασύρας εν εαυτώ τα πλείστα των μελών αυτού. Ιδού κατά τον παρόδιον λόγον αρχιερεύς, ιδού μά-
λαμα· και μόλον τούτο κινείται· διά τηλεγραφημάτων επικαλείται ήδη τους οπαδούς του, ίνα σπεύσωσι 
σώζοντες αυτόν εκ της επικειμένης πτώσεως, αλλ' οι νουν έχοντες και ορθώς φρονούντες ιθαγενείς 
και πάροικοι, εν αγαλλιάσει εύχονται ταναντία και χαίρουσι πάντες ότι εν τω μέλλοντι έξουσι ποιμένα 
ευπαίδευτον και ικανόν, ίνα σώση την επαρχίαν εκ της καταστροφής εις ην περιήγαγεν αυτήν η σατρα-
πική και καταστρεπτική του Καισαρίου κυβέρνησις. Και εν αυτή έτι τη εκλογή του ιεροκήρυκος, καθότι 
κατόπιν εορτής απέστειλεν εσχάτως τοιούτον εν τη επαρχία, ίνα χορηγήση όπλον τοις ομοφρονούσιν 
αυτώ, και εν αυτή, λέγομεν, απέδειξεν ο Καισάριος την πατρικήν του μέριμνανα, συστήσας ιεροκήρυ-
κα, νεανία τινά την όψιν άριστον, και τω τρόπω ευπρεπέστατον, όπως εν τω οίκω του Κυρίου κηρύξη 
τον λόγον του Ευαγγελίου, ουδέν επιχειρούμεν προς κατηγορίαν αγνώστου έτι προσώπου· πολλού γε 
και δει! [...] Εν Ατταλεία τη 19 Ιουνίου 1875. Γ. Ταρακτζόγλους, Μιχαήλ Δανιήλ ογλους, Ιλγιόν Σανδη-
κδζόγλους, Θωμάς Ιορδάνου, Ιορδάν Δ. Τζιβόγλους, Δ. Παντελόγλου, Κ. Σ. Σανδηκδζόγλους, Θωμάς 
Ιορδάνογλου, Σταύρος Θ. Κεχαγιάογλου, Ιορδάν Κ. Πεχλιβάν ογλούς. Επιστολή εξ Ατταλείας αναφέρει 
εν υστερογράφω ότι η δημογεροντία Σπάρτης δι' επιστολής της εκοινοποίησεν εις τον αγ. Πισσιδείας 
την της επαρχίας δυσαρέσκειαν κατ' αυτού και συνεβούλευσεν αυτόν ότι καλώς θα πράξη να παραιτηθή 
ευσχήμως.» 

Μικρά Ασία γιάνι Ανατολή, Κων/ πολις, 3 Αυγούστου 1875

Ο Μητροπολίτης Πισσιδείας. 

«Εξ Ατταλείας απεστάλη εις την σύνταξιν της «Ανατολής» η κατωτέρω διατριβή κατά του Μητρο-
πολίτου Πισσιδείας κ. Kαισαρίου, ην μεταφέρομεν εις τας στήλας της «Μικράς Ασίας» ως αρκούντως 
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διαφωτίζουσαν την Εκκλησίαν περί της πολιτείας του Αρχιερέως τούτου. Καθ' όσον δε αφορά την υπέρ 
του κ. Καισαρίου αναφοράν, ης την εις τα Πατριαρχεία επίδοσιν μετά στόμφου ανήγγειλεν η εφημε-
ρίς του Φαναρίου δίδοται η αποχρώσα απάντησις εν τη διατριβή εχούση ως εξής: «Αξιότιμε Κύριε 
Συντάκτα της «Ανατολής», ως εις άνδρα από τριακονταετίας ήδη πολλαχώς και ποικιλοτρόπως υπέρ 
του θριάμβου της εν τη Ελάσσονι Ασία αληθείας αγωνισθέντα τον πολύμοχθον αγώνα και πολλά υπέρ 
αυτής υποστάντα παρωρμήθημεν να γράψωμεν τα εξής και πάλιν χάριν της αληθείας. Η πόλις ημών 
κατοικουμένη υπό τεσσάρων περίπου χιλιάδων κατοίκων Ορθοδόξων Χριστιανών, διοικείται υπό Δη-
μογεροντίας διαχειριζομένης τα καθ' εαυτήν, και περί της εκπαιδεύσεως του λαού προνοούσης υπό την 
προεδρείαν του εκάστοτε Μητροπολίτου· αύτη δεν απορρέει εκ του λαού, όπως εν άλλαις πόλεσιν, αλλ' 
ως τιμάριον περιέρχεται κληρονομικώς εις πρόσωπα ωρισμένα και αποτελούντα την λεγομένην σπείραν 
των κοτζαπασίδων την πραγματικήν λύμην του δίκην είλωτος κατατρυχομένου λαού. Εξ αμνημονεύτων 
χρόνων ουδέποτε απετόλμησε να ζητήση λόγον παρά των κοτζαπασίδων, περί της διαχειρίσεως του 
πλούτου του, και ταύτα, ενώ καθ' εκάστην βέλη ρίπτονται περί της κακής διαχειρίσεως τούτων· των δε 
υπέρ των εκπαιδευτικών καταστημάτων τελών, ανερχομένων εις τετρακοσίας οθωμανικάς λίρας, τα με 
εκπαιδευτικά καταστήματα ευρίσκονται εν αγωνία θανάτου, τα δε εν τοις κοιλουχίοις των ιεροσύλων 
τούτων κείνται, εν οις αθρόοις και ο ιδρώς του λαού διαμερίζεται διερχόμενος της θύρας των ιερών 
ναιών των σχολείων, του των πενήτων ταμείου, και λοιπών φιλανθρωπικών καταστημάτων, και ταύτα 
τη αρωγή του πολυμήτιου Μητροπολίτου Πισσιδίας Καισαρίου, παρ' ου, ενώ πολλά ήλπιζεν η ημετέρα 
επαρχία ουδέν εξετελέσθη αγαθόν. Υπό την ποιμαντορίαν αυτού κείται μοίρα του χριστιανικού έθνους 
ουχί σμικρά, και μ' όλα ταύτα υπό χρυσής αργυράγχης βασανιζόμενος και στρεβλούμενος ουδέποτε 
ηδυνήθη να σκεφθή ουδ' επί στιγμήν, οποία καθήκοντα οφείλει απέναντι των λογικών αυτού προβάτων. 
Παρατρέχοντες ευσχημοσύνης ένεκεν την κατ' ιδίαν πολιτείαν του ημετέρου Αρχιερέως, εξετάσωμεν 
αυτόν υπό την τελευταίαν αυτού ιδιότητα. Αρχιερεύς ων ουδέν προσόν κέκτηται, κατά συνέπειαν ουδέν 
καθήκον θρησκευτικόν εξεπλήρωσε, επί πέντε και δέκα έτη την επαρχίαν λυμαινόμενος. 

Έρμαιον πάντοτε γενόμενος της μοχθηρίας των περί αυτόν, εξηυτέλισε την θρησκείαν περιερχόμε-
νος τας αγυιάς εν αρχιερατική στολή χάριν μιας λίρας· επλημμύρισεν την επαρχίαν με ιερείς ανικάνους 
και αγραμμάτους μη εννοούντας ουδέ γρυ Ελληνιστί. Η ελληνική παιδεία αντί, αναλόγως της εποχής, 
να προοδεύση, ευρίσκεται εις στασιμότητα, υπαρχόντων σχολείων μόνον επί ψιλώ ονόματι, και ταύτα 
ένεκα της αφιλομουσίας του Αρχιερέως, όστις ουδέποτε ουδέ διά λόγου υπεστήριξε τα εκπαιδευτικά 
καταστήματα απέναντι του δυστροπούντος πάντοτε προς αυτά κοτζαπασισμού και ο οποίος δις μόνον 
επεσκέφθη αυτά επί ολόκληρον δεκαπενταετίαν. Αντί αιτήσεως ευθύνης των προ αμνημονεύτων χρόνων 
πράξεων αυτών, αντί επιπλέξεων και νουθεσιών διά την αφιλομουσίαν αυτών, διά την περιφρόνησιν, 
μεθ' ης προς τον δήμον της πόλεως φέρονται, εκ πολλών τεκμηρίων καταφαίνεται, ηλίου φαεινέστερον, 
ότι ο ειρημένος Αρχιερεύς εσυνθηκολόγησεν, όπως ούτος μεν ουδέποτε ζητήση ευθύνην της διαχειρίσε-
ως των χρημάτων της κοινότητος, συντελεί δε μάλιστα μετ' αυτών εις τον μαρασμόν των εκπαιδευτικών 
καταστημάτων και εξουθένωσιν του δυστυχούς κλήρου και δήμου της Ατταλείας διορίζων και κατά την 
απουσίαν αυτού εναντίον των ιερών κανόνων της Εκκλησίας επίτροπον εκ των κοτζαπασίδων, εκείνοι 
δε, όπως παρέχωσι την εαυτών συνδρομήν πάντοτε υπέρ του τοιαύτα συγκατανεύοντος Αρχιερέως και 
εν ανάγκη υποστηρίζωσιν αυτόν πάσαις δυνάμεσι. Της συνθήκης ταύτης καρπός είναι και η εσχάτως 
προς τα Πατριαρχεία υπέρ του Αρχιερέως σταλείσα αναφορά, ήτις είναι κεκαλυμμένη δι' υπογραφών 
των μάλλον του αποθανόντος Χα. Ευστράταγα προληπτικών και απαιδεύτων υιών αυτού, και συγγενών 
συν ταις των της Αλληλοδιδακτικής Σχολής ανηλίκων παίδων. Ταύτα ολίγα αντί πολλών γράφομεν προς 
Υμάς, Αξιότιμε Κύριε Συντάκτα, και ελπίζομεν ότι θα μεταφράσητε τα γεγραμμένα και δημοσιεύσητε 
αυτά μετ' άλλων προσθηκών προς θρίαμβον της αληθείας και απαλλαγήν της ημετέρας επαρχίας του 
ολέθρου τούτου ρασοφόρου επιφυλασσόμενοι, εν περιπτώσει απαντήσεως να δημοσιεύσωμεν ολόκλη-
ρον την επί δεκαπενταετίαν ενταύθα διαγωγήν αυτού. Δέξασθε, αξιότιμε Κύριε, την διαβεβαίωσιν της 
άκρας προς Υμάς υπολήψεως μεθ' ης διατελούμεν. Εν Ατταλεία τη 25 Φεβρουαρίου 1875. 

Ειλικρινείς φίλοι της αληθείας (έπονται υπογραφαί).»
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Δελτίο του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, Κων/πολις, τόμος Ι, έτος 1875 - 76.

«Είτα έπεται η συλλογή του εν Λειβησίω της Λυκίας διδασκάλου Γ. Μουσαίου, επιγραφομένη «Ο 
Λειβησιανός» και περιέχουσα α) σύντομον περιγραφήν του Λειβησίου, παρατιθεμένου και σχετικού 
τινος χωρίου του Στράβωνος, β) σημειώσεις τινάς ή κανόνας περί της προφοράς των Λειβησιανών, 
γ) λεξιλόγιον της εν Λειβησίω λαλουμένης διαλέκτου αλφαβητικώς συντεταγμένον, δ) παροιμίας, ε) 
συλλογήν των συγγενικών και εν γένει των προς αλλήλους προσφωνήσεων, και των εν χρήσει κυρίων 
ονομάτων, στ) ήθη και έθιμα, ζ) μύθους εις την εγχώριον γλώσσαν γεγραμμένους, η) δίστιχα ερωτικά, θ) 
αινίγματα, ι) διάφορα άσματα και περιγραφάς παιδιών, ια)τον άγιον Λάζαρον. Η συλλογή αύτη φαίνεται 
σύμφωνος τω προγράμματι, όπερ διά τον παρόντα διαγωνισμόν ειδικώς η Επιτροπή συνέταξε, αλλά 
το λεξιλόγιον αυτής, όπερ βεβαίως εστί το κυριώτερον πάσης συλλογής μέρος, ου μόνον σύντομον, 
[...], διότι ουδέ εν αυτή ταύτη τη συλλογή απαντώσαι λέξεις εισί καταγεγραμμέναι εν τω λεξιλογίω, 
οίον εν τη συλλογή των παροιμιών […] Εν γένει δε και εν τοις μύθοις και εν τοις άσμασι και πολλαχού 
της συλλογής απαντώσι πλείσται λέξεις, ας ώφειλε βεβαίως ο συλλογεύς εν τω οικείω του λεξιλογίου 
περιλαβείν τόπω. Το σπουδαιότερον της συλλογής ταύτης εισίν οι μύθοι καθάπερ γεγραμμένοι εν τη εγ-
χωρίω διαλέκτω και λίαν περίεργοι, ους όμως αναβάλλομεν διά τας μακράς του χειμώνος νύκτας. […].»
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Βύρων, Φιλολογικόν Δελτίον του Ομώνυμου Συλλόγου, Αθήναι, 20 Μαρτίου 1880, έτος 
Δ', τόμος Ε', φύλλον 8. 

Περί Ηθών και Εθίμων των Λειβισιανών- 

«Περί γάμου

Το μεν Σάββατον, ήγουν την παραμονήν της τελέσεως του γάμου μετακομίζουσιν εκ των αγρών 
εις την νυμφικήν οικίαν δάφνας, ας ετρύγων (κατά τον παραδεδεγμένον όρον), έκοπτον δηλ. μόνον 
τα φύλλα, δι' ων επλήρουν τα κενά προσκεφάλαια της φερνής136 αριθμούμενα υπέρ τα είκοσιν. Ενώ δ' 
ετρύγων τα δαφνόφυλλα, ήδον εγκωμιαστικά της νύμφης άσματα. Την δε Κυριακήν προ μεσημβρίας 
συνέρχονται οι κεκλημένοι εις την οικίαν του γαμβρού ορχούμενοι τον γυριστόν (ή κύκλιον) και μετά 
μίαν ώραν οι συγγενείς του γαμβρού και οι παρευρισκόμενοι άνδρες, γυναίκες και παιδία επισκέπτονται 
την οικίαν της νύμφης προηγουμένου του Σερβελελή και προπορευομένων του λυριστού και τραγωδι-
στών αδόντων ερωτικά άσματα. Η δ' επίσκεψις αύτη εκαλείτο Λαντρούδια, διότι οι συγγενείς ραίνουσι 
τας εκτεθειμένας προίκας, τουτέστι τα νυμφικά ενδύματα και τας στρωμνάς αμύγδαλα και νομίσματα 
και μετά το κέρασμα το πλουσιοπάροχον υποστρέφουσιν εις την οικίαν του γαμβρού εν μουσική και 
ωδαίς. Κατόπιν αυτών έρχονται οι οικείοι της νύμφης προπορευομένων του ιερέως και δύο παίδων βα-
σταζόντων τα ιμάτια του γαμβρού, τα λεγόμενα Γαμβρίκια, περιεχόμενα εντός δύο χειρομάκτρων, ων 
το μεν περιλαμβάνει τον χιτώνα, το εσώβρακον και τα υποκάμισα του γαμβρού και παρανύμφου, το δε 
το σαλβάρι, κοντογούνι κτλ. παρακολουθούντων των της νύμφης συγγενών και της λύρας και αδόντων 
ερωτικά άσματα. Ο δ' ιερεύς ελθών εις την οικίαν του γαμβρού λαμβάνει τα γαμβρίκια, άτιν' αποθέτει εν 
κανίστροις, διδούς ανά εν χερόμακτρον τω προεστώτι (προεστώς, ως γνωστόν, καλείται ο πρεσβύτερος 
των εφημερίων του τόπου) και τω επιτρόπω του Αρχιερέως, έπειτα απλώνει μανδήλιον επί των ιματίων 
και αφού θυμιάση και ευλογήση σταυροειδώς και επιφωνήση το «Καλορρίζικον» άρχονται πρώτον ο 
γαμβρός, ή ο πατήρ αυτού, εάν έτι ζη, ρίπτοντες νόμισμα επί των ενδυμάτων και μετ' αυτούς άπαντες οι 
συγγενείς του γαμβρού και της νύμφης ποιούσι ταυτό, μεθ'ο ο ιερεύς επιφωνεί («χάτεστη να μη χουλιάση 
καμμία»). Τότε έρχεται η μήτηρ, ή η πλησιεστέρα συγγενής του γαμβρού ποιεί μετάνοιαν και λαμβάνου-
σα τα κάνιστρα του ιερέως επιφωνούντος «καλορρίζικα» και των παρόντων επευφημούντων μεταφέρει 
εις την γωνίαν της οικίας. Μετά ταύτα οι μεν συγγενείς της νύμφης απέρχονται, ο δε γαμβρός ενδύεται 
αδόντων συγγενών και άλλων ξένων τραγωδιστών διάφορα επαινετικά άσματα. Ταυτό γίνεται και εν τη 
οικία της νύμφης, ένθα παρά τ' άσματα οι τραγωδισταί κροτούσι και τας χείρας. Μετά δε την τελετήν 
της αμφιέσεως γίνεται το χειροφίλημα, ο γαμβρός δηλ. και η νύμφη ασπάζονται τας χείρας των οικείων 
δακρυχέοντες. Τούτων λοιπόν τελεσθέντων, οι οικείοι του γαμβρού παραλαμβάνουσιν αυτόν και τους 
παρανύμφους (δεξιόν και αριστερόν) και μετά της άλλης συνοδίας λαμπροφορούσης μεταβαίνουσιν εις 
την οικίαν της νύμφης, όπου ήδη προαπεστάλη ίππος προς παραλαβήν των στρωμνών. Μετά την εν τη 
αυλή της νυφικής οικίας άφιξιν ο εκεί καλώς συγκεκροτημένος χορός διαλύεται, όθ' ο ιερεύς λαμβάνων 
τον γαμβρόν από της δεξιάς εισάγει εις την οικίαν, εν η ασπάζεται την δεξιάν των γονέων και συγγενών 

136 Φερνή (αρχ. ελλ.): προίκα.
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της νύμφης ποιών μετανοίας μεγάλας. Μετέπειτα προπορεύεται εις την εκκλησίαν ο γαμβρός και έπεται 
η συνοδεία εν ωδαίς και μουσική και κατόπιν και η νυμφική συνοδεία, εν ω τραγωδισταί εγκωμιάζουσι 
το κάλλος της νύμφης διά διαφόρων επαινετικών ασμάτων και δη εν τη εκκλησία τελείται η στέψις. Η 
δε νύμφη εν τη τελετή του γάμου παρίσταται κεκαλυμμένη την αρανιάν (κάλυμμα συνήθως μεταξωτόν). 
Περατωθείσης της τελετής επανέρχονται εις την οικίαν του γαμβρού, όπου αυτός λαμβάνει την πρω-
τοκαθεδρίαν καθεζόμενος εν μέσω των ιερεών. Παρακολουθεί και η νύμφη, αλλ' οι προπορευόμενοι 
νεανίαι ζητούσι δώρον εν σφάγιον, εισέρχεται τέλος η νύμφη εις την οικίαν, αφ' ου πρώτον πατήση 
επί του κατωφλίου ρώδι. Οι συγγενείς μετά τας προπόσεις και επευχάς διαλύονται και την επιούσαν 
Δευτέραν συλλέγονται πάλιν. Επαναλαμβάνονται οι χοροί και οι της νύμφης οικείοι μετά της συνήθους 
συνοδείας επισκέπτονται την οικίαν του γαμβρού φέροντες εγχώριον πλακούντα. Έπειτα και οι του 
γαμβρού οικείοι τελευταίον επισκέπτονται και αυτοί τον οίκον της νύμφης προς παραλαβήν της προι-
κός, ην περιέχουσι τα τρία εξής σκεύη, ήτοι κιβώτιον, ζεμπύλιον και κοφίνιον, άτινα φέρουσιν επί των 
ώμων αι παράνυμφοι (κουμπάραι της νύμφης). Αύται λοιπόν πορευθείσαι εις την οικίαν του γαμβρού 
αποθέτουσι τα σκεύη αυτά, ένθα γίνεται η υστάτη τελετή, το λεγόμενο λεβέτι, δηλ. εις θέτει την λεκά-
νην επί του κιβωτίου της νύμφης, οι δε παρόντες ραίνουσιν έκαστος νομίσματα, άτινα λαμβάνουσιν οι 
λυρισταί. Και αφού χορεύσωσι το Νινινί, περαίνονται αι τελεταί του γάμου. Τον γαμβρόν πορευόμενον 
εις παράληψιν της νύμφης ραίνουσι βαμβακόσπορον (ως οιωνόν πολυτεκνίας), την δε δευτέραν κομί-
ζουσι δύο μεγάλους κλώνους δάφνης, ους ιστάσι παρά τον παστόν κατά την γωνίαν και οι κλώνες αυτοί 
ίστανται εκεί μέχρι της τεσσαρακοστής ημέρας (ως σύμβολον του αειθαλούς και αμαράντου έρωτος 
των νεονύμφων). Την τετάρτην του γάμου ημέραν αι συγγενείς της νύμφης συναθροίζονται εν τη οικία 
του γαμβρού και εγείρουσαι τον παστόν βλέπουσι τα παρθένια (ή το υποκάμισον της τιμής, ως λέγεται 
εν Επτανήσω). Την δε πρώτην Κυριακήν, την μετά τον γάμον αι αυταί συνοδεύουσι την νύμφην εις την 
εκκλησίαν. Τελευταίον ολίγας ημέρας μετά τον γάμον οι γονείς της νύμφης καλούσι τον γαμβρόν και 
την εαυτών θυγατέρα εις συμπόσιον, ου μετέχουσι και οι οικείοι αμφοτέρων των νεονύμφων και ούτω 
δη λήγει ο γάμος.

Περί ενδυμάτων των ανδρών.

Α)Της κεφαλής. Το κιουλάχιον137, πίλος εκ λευκού εριούχου, περί ο τυλίσσεται σπειροειδώς μεγάλη 
ταινία, συνήθως κυανή, ή λευκή σαρίκιον. Τανύν όμως αντί του κιουλαχίου φέρουσι το φέσι.

Β) Τού θώρακος το μιντάνιο και κοντογούνιον, το μεν πρώτον έχον μακράς χειρίδας, το δε δεύτερον 
βραχείας μέχρι του αγκώνος, κατασκευαζόμενον εξ ερειούχου κυανού, ή μέλανος. Αρχαιόθεν αμφότερα 
εκοσμούντο και διά χρυσών ποικιλμάτων έμπροσθεν και όπισθεν. Έσωθεν δε το γελέκιο και σωκάρδιον, 
το μεν χειριδωτόν, το δε περιθωρακίδιον μόνον εν σχήματι gilet. Η περί την οσφύν ζώνη είναι τανία 
μαλλίνη ή βαμβακερά παχεία και πολύπτυχος (καθάπερ αι βαθύζωνοι Αχαιάδες των ηρωικών χρόνων, 
περί ων την οσφύν ο ζωστήρ συναπετέλει παχείας πτυχάς κι' εντεύθεν τα ομηρικά επίθετα βαθύκολποι 
και βαθύζωνοι γυναίκες). Και περί τα σκέλη η βράκα και το σαλβάριον, η μεν εκ βαμβακερού υφάσμα-
τος κυανού πολύπτυχος, το δ' εκ εριούχου. Επί δε του καλύμματος της κεφαλής κρέμαται η φούντα, ήτοι 
κροσσοί, εντεύθεν και τα νήματα αυτής καλούνται κλόσσια, ήγουν κρόσσια.

Αρχαία ενδυμασία των γυναικών 

Το κρήδεμνον, δηλ. ο κεφαλόδεσμος των γυναικών λαμβάνει το σχήμα εκ της τσακιάς, ην αποτελεί 
παχύς βαμβακοβριθής πίλος, προσδεμένος δι' ιμάντος μετά του πώγωνος, όθεν και πωγωνιά καλούμε-
νος. Τα δε περί την τσακιάν κυκλοτερώς και εγκαρσίως μανδήλια, ων αι πτυχαί τίθενται αλλεπαλλήλως 
επί του μετώπου, αποτελούσι ποικιλίαν. Δύο δε μανδήλια επιτιθέμενα το μεν μετωπίδιον, το δε ίσα 
κάτω, ήτοι καθέτως, συμπληρούσι τον κεφαλόδεσμον και αποτελούσι κολοσσιαίαν κεφαλήν μιας Λει-
βησιανής οικοκυράς (ή δεσποίνης). Εάν προσθέσητε επί του μετώπου και ορμαθόν χρσυών νομισμά-
των, τον Κουτελίττην λεγόμενον, και επί των ώτων τοποθετήσητε ανά 10 - 15 χρυσούς συρματοειδείς 
και σπειροειδείς κρίκους, προέχοντας εκατέρωθεν επί των παρειών, έχετε την κεφαλήν Λειβησιανής οι-
κοκυράς. Περί τον κορμόν και τάκρα έρχονται το καβάδιον εξ υφάσματος μεταξωτού, ή χρυσοκεντήτου, 

137 Κιουλάχιον (τουρκ.): κιουλάφι, είδος σκούφου.
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το κοντογούνιον, ο χιτών, ή το υποκάμισον έχον ραφάς ταινιοειδείς μεταξωτάς, γρίπους καλουμένους 
(ίσως συγγ. τω γρίφους) και ο ζωστήρ, ων όμοιος τω των ανδρών, έσωθεν δε το βρακίον, συνήθως 
ερυθρόν, περατούμενον εις δύο ποδοβράκια, ή μπενεβρέκια ποικιλόχροα, ως το πολύ εκ μετάξης, άτινα 
εξέχουσι του καβαδίου. Το δε καβάδιον περί τον θώρακα είνε ανοικτόν και αυτόθι εμπορπούται ο θώραξ 
του χιτώνος διά τεσσάρων χρυσών, ή αργυρών πορπών (αίτινες κατά την επιχώριον φράσιν λέγονται 
πούκναι), μορφήν αστερίσκου εχουσών. Περί τον λαιμόν τίθεται η τραχηλιά, χρυσούν περιδέραιο πλα-
τύ, και η ορμαθιά των φλωρίων, ης το ποσόν και το ποιόν ορίζεται εκ της περιουσίας της οικοκυράς, 
διότι αναβαίνει από 15-200 φλωρίων. Επί δε των ώτων φέρουσιν ενώτια χρυσά. Αλλά και άπας ο προει-
ρημένος κεφαλόδεσμος εξέλιπεν ήδη νυν και αντ' αυτπύ κατίσχυσε το φέσι και το μετωπίδιον, τηρήθη 
όμως και ο κουτελλίτης και οι κροσσοί χρυσοί ή χρυσομέτακοι. Τούτοις προσετέθη και η ποδήρης μη-
λωτή (ή γούνα) χειμερινόν ένδυμα. Τον αυτόν ιματισμόν έχουσι και αι εκεί ενδιαιτώμεναι Οθωμανίδες. 
Επί δε των κεφαλών των νηπίων αναρτώσι χρυσούς τέττιγας περικεχρυσωμένους και γαλανάς χάνδρας 
και χηλάς καρκίνων και μικρά σκόρδα και φλωρία, άπαντα ταύτα ως αποτρεπτικά βασκανίας. Διό και 
εμπτύουσι τοις παιδίοις ίνα μη βασκανθώσι.

Τα εν τη οικία

Η οικία διαιρείται τριχώς εις το κυρίως οσπίτιον, υποδιαιρούμενον εις οσπίτιον μετά σανιδώματος 
και γωνίαν, εις τον οντάν, δωμάτιον προσηρτημένον τω οσπιτίω και εις ανώγαιον υπόστεγον έμπροσθεν 
του οσπιτίου και του οντά. Προ της οικίας υπάρχει αυλή και πλευρά όπου εναποτίθενται τα φρύγανα. 
Αι δ' οικίαι είναι μονώροφοι, πλην αλλ' όμως έχουσι σανιδωτόν έδαφος και υπ' αυτό το κατώχιν (καγαί-
ον). Εντός του οσπιτίου υπάρχουσιν αράφια (ορόφια), σανίδες δήλον ότι κατά μήκος εμπεπηγυίαι, εφ 
ων κείνται τα μαγειρικά σκεύη χαλκά τε και πήλινα. Το δε πλείονα περιέχον έπιπλα οσπίτιον καλείται 
αρματωμένον. Και κατά μεν τας επισκέψεις παρατιθέασι τοις επισκέπταις επί τραπεζίου εν μεν τω θέρει 
χλωράς, εν δε τω χειμώνι ξηράς οπώρας, προσφέροντες ρακήν, ή οίνον και καφέν. Εν δε ταις εορταίς 
των ονομάτων και λοιπαίς προσφέρουσι πλακούντια,138 οίον κατμάρια,139 τρίγωνα (χαμαγλιά λεγόμενα) 
και μελιτάτα (μελιτούττας). Το έδαφος της οικίας επιστρώνουσι διά ταπήτων και ο εισερχόμενος αφί-
νων τα πέδιλα παρά το κατώφλιον οφείλει να καθήση σταυροποδιστί. Τώρα όμως, επειδή ο ευρωπαϊκός 
πολιτισμός ευρίσκει οσημέραι μιμητάς, γίνεται συχνή η χρήσις των καθεκλών και των ανακλίντρων. Η 
δε δίαιτα είναι λιτή και αι νηστείαι τηρούνται αυστηρώς. Η τράπεζα τίθεται κατά γης ή επί υποβάθρου 
και σταυροποδιστί καθεζόμενοι οι συνεστιάτορες περί το σινί (χαλκούν κυκλοτερές έλασμα) εσθίουσιν 
οι πάντες εκ του αυτού τρυβλίου. Έναγχος140 όμως εισήχθη παρά τισιν η χρήσις των υψηλών τραπεζών. 
Αι δε κλίναι στρώννυνται χαμαί εν τω οσπιτίω, ή εν τη γωνία και λίαν πρωί αίρονται, ώστε διαρκείς 
κλίναι δεν είναι εν χρήσει. Ουδέ περικνημίδας μεταχειρίζονται άπαντες, διό και άνδρες και γυναίκες και 
θέρους και χειμώνος περιπατούσιν ου μόνον γυμνόποδες, αλλά και την αυτήν εσθήτα φέρουσι (κατά 
το πασιθρύλητον εκείνο «Επαμεινώνδας ένα είχε τρίβωνα») και εν τοις δυσί τούτοις καιροίς. Εν τινι 
δε γωνία της οικίας υπάρχει το παράστιον (=παρέστιον), όπου ανάπτεται πυρά διά ξύλων και περί ην 
καθέζονται οι εν τη οικία εν ώρα ψύχους.

Πανηγύρεις

Πανηγύρεις και εορτάς άγουσιν οι Λειβησιανοί δημοτελώς τας τρεις ημέρας του Πάσχα, ευθυ-
μούντες εν τοις περιβόλοις τριών κατά τους αγρούς ναών, όπου συναθροίζονται άπαντες οι κάτοι-
κοι άνδρες, γυναίκες και παιδία και ορχούνται τους κυκλίους χορούς (γυριστούς) ή συρτούς, καθά-
περ ονομάζουσιν αυτούς οι Αιγαιοπελαγίται, ή γύρες, ως οι Κεφαλλήνες. Εν μια δε των αγροτικών 
τούτων πανηγύρεων τελούνται και ιπποδρόμια και πάλη.

138 Πλακούντια (αρχ. ελλ.): κουλούρια συνήθως γλυκά.
139 Κατμάρια (τουρκ.): κατιμέρια, είδος αλμυρής ή γλυκιάς μικρής πίτας.
140 Έναγχος (αρχ.): πρόσφατη.
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Κηδείαι

Κατά τας εκφοράς των νεκρών εξόδια καλουμένας αι γυναίκες κόπτονται και ολοφύρονται κλαίου-
σαι και φέρουσαι μανδήλιον εξηρτημένον από του τραχήλου. Μοιρολογούσι δε σχεδόν αδιαλείπτως και 
οπόταν τις μεταβή προς παραμυθητικήν επίσκεψιν της πενθούσης οικογενείας, η μήτηρ, ή η σύζυγος 
και αι αδελφαί θρηνολογούσαι αναμιμνήσκουσι τον επισκέπτην τους ιδίους αποιχομένους και ούτω δη 
εγχωρεί το του Ομήρου «γυναίκες δε στενάχοντο, Πάτροκλον μεν πρόφασιν, τα δε σφων άλγη εκάστη». 
Οι συγγενείς πενθούσι πωγωνοτροφούντες και ρυπαρώς ημφιεσμένοι μακρόν χρόνον.

Προσφωνήσεις

Τα μεν τέκνα το πάλαι εκάλουν τον πατέραν Αφέντην (Αυθέντην) και την μητέρα Μάναν, τανύν ονο-
μάζουσιν αυτούς πατέρα και μητέρα. Η δε πενθερά ονομάζει την νύμφην «νύμφην της», αύτη δ' εκείνην 
κυράτσαν και την ανδραδέλφην κεράν, τον δε πενθερόν αυθέντην. Τους δ' ανδραδέλφους και πάντας 
τους πλησιεστέρους συγγενείς προσφωνεί κουμπάρους. Ως εκ της πληθύος των κουμπάρων, διότι ουδέν 
ακούεις προσφωνούντα ουδεμίαν εξ ονόματος, αλλά όλοι καλούνται κουμπάροι και κουμπάραι! Τον 
δ' ιερέα καλούσι «δάσκαλον», καίπερ ενίοτε και αυτό το αναγιγνώσκειν αγνοούντα. Ν. Πετρής. Εν 
Ναυπλίω.» 

Εφημερίς των Φιλομαθών, φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, 
Αθήναι, 13 Μαΐου 1880, έτος ΚΗ' (περίοδος Β'), αρ. 4, σ. 57, 58. 

Ν. Πετρής, Επίμετρον του περί ηθών και εθίμων των Λειβησιανών άρθρου

«Εξετάσαντες διά μακρών εν τω στ τεύχει του «Βύρωνος» του ενεστώτος έτους τα περί ηθών και 
εθίμων των Λειβησιανών, ήτοι των κατοίκων του εν Λυκία Λειβησίου, οίτινες αριθμούμενοι εις 700 
οικογενείας λαλούσι την χυδαίαν ή μιξοβάρβαρον καθωμιλουμένην ελληνικήν, νομίζομεν καταλληλό-
τερον το περιοδικόν τούτο προς δημοσίευσιν εγχωρίων ασμάτων, άτινα υπό γλωσσικήν έποψιν διεγεί-
ρουσι πάντως το διάφορον. Αλλά προ τούτων προσθέτομεν μίαν λέξιν και περί οικογενείας κατά γε τους 
Λειβησιανούς. Οι της οικογενείας λοιπόν δεσμοί τηρούνται θρησκευτικώς. Οι απορφανισθέντες υιοί 
δεν δύνανται ν' άρξωσι τη πατρώας ουσίας, εάν μη πρώτον προικίσωσι τας ιδίας αδελφάς.»
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Νεολόγος, Κων/πολις, 8/20 Ιανουαρίου 1882, αρ. 3837

«Ευάρεστα εξαγγέλουσι ημίν εκ Μάκρης περί των εκεί εκπαιδευτικών καταστημάτων. Η κωμό-
πολις αύτη, συγκειμένη εκ 250 οικογενειών, ων αι 150 ελληνικαί, αι δ' υπόλοιπαι μουσουλμανικαί, 
ποδηγετουμένη υπό του φιλομούσου αρχιερέως Μαρωνείας κ. Ιερωνύμου προέβη τη συνδρομή της 
ενθάδε Φιλεκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής αδελφότητος και εράνων των προκρίτων αυτής εις την εκ 
βάθρων ανέγερσιν δύο ωραίων κτιρίων, ων το μεν χρησιμεύει ως σχολείον των αρρένων, το δε ως παρ-
θεναγωγείον. Η κοινότης από έτους ήδη διατηρούσα ιδία δαπάνη παρθεναγωγόν προσέλαβε τη δαπάνη 
των προκρίτων αυτής διά το σχολείον των αρρένων και ελληνοδιδάσκαλον, ου εστερείτο μέχρι του νυν, 
τοιούτος δε διωρίσθη ο ευπαίδευτος ιερεύς της κοινότητος αιδεσιμώτατος Παπά Νικόλαος Σιατιστεύς. 
Ευχόμεθα τοις κατοίκοις Μάκρης επίδοσιν των εκπαιδευτικών αυτών καταστημάτων.»

Νέα Σμύρνη, Σμύρνη, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 1884, έτος ΙΔ', αρ. 2907.

«(Ιδιαιτέρα αλληλογραφία «Ν.Σμύρνης»). Αναμφισβήτητον έστιν, ότι ου μόνο οι υλικώς συντε-
λούντες προς προαγωγήν μιας πόλεως πρέπει να ονομάζωνται ευεργέται, αλλά και οι ηθικώς ωφε-
λούντες, όταν ο καρπός ήναι ο αυτός. Ούτω και η ημετέρα πόλις μυρίας χάριτας οφείλει τω διαπρεπεί 
συμπολίτη κ. Ιππολύτω Καζίλη, όστις αυθορμήτως ανέλαβε την ιδέαν να προσκαλέση άπαντας τους 
εμπόρους και συσκεφθώσι περί πόρων των πτωχών ημών Σχολείων, άτινα μόλις και μετά βίας συντη-
ρούνται εκ των εκκλησιαστικών ταμείων και της ελαχίστης συνεισφοράς καλών τινών συμπολιτών. 
Ο έγκριτος ούτος συμπολίτης ανέλαβε την ιδέαν να πραγματοποιήση τον προ πολλού επιδιωκόμενον 
σκοπόν δηλ. την επιβολήν δασμού επί των εξαγομένων εμπορευμάτων, όπερ και ημείς εν τω υπ' αριθ. 
2929 της εριτίμου υμών εφημερίδος υπεδείξαμεν ως μέσον ανακουφίσεως των Σχολείων μας. Η οικο-
γένεια Καζίλη επί τριακονταετίαν διαμένουσα ενταύθα και εκ των πρώτων οικιστών ούσα πολλάκις 
ανεδείχθη εν τοιαύταις και έτι σοβαρωτέραις περιστάσεσι και διά τούτο το όνομα αυτών εκφέρεται 
υφ' απάντων εν γένει των κατοίκων μετ' ευγνωμοσύνης. Ο κ. Ιππόλυτος Καζίλης ένεκα της ικανότητος 
αυτού ανεδείχθη άξιος του αειμνήστου πατρός του και ανέλαβε το Πρακτορείον της Γαλ. Δημοκρατίας 
και των αγγλικών ατμοπλοίων Bels Asia Minor και άπερ επί δεκαπενταετίαν ήδη υπηρετεί μετά ζήλου 
και δραστηριότητος, ην και η αξ. Διεύθυνσις του Regie εκτιμώσα ανέθετο αυτώ το Πρακτορείον. Την 
προσεχήν Κυριακήν θα προσκαλέση υπό την προεδρείαν αυτού πάντας τους εμπόρους και θα συσκε-
φθώσι περί του δασμού εις τον οποίον ουδείς επιθυμών το καλόν της πατρίδος του θ' αρνηθή την ψήφον 
του. Διά της επιβολής του ελαχίστου τούτου δασμού, υπελογίσθη, ότι κατ' έτος θα συλλέγωνται υπέρ 
τας 150 λίρας, όπερ δεν είνε ευκαταφρόνητον ποσόν προς διατήρησιν και εύρυνσιν των Σχολείων μας. 
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Η οικοδομή του νέου διοικητηρίου εξακολουθεί. Οι έξωθεν ερχόμενοι ενταύθα χωρικοί υποχρεούνται 
όπως εργάζωνται δωρεάν επί τέσσαρας ημέρας προς οικοδομήν αυτού, ως γίνεται προκειμένου περί 
οδοποιίας, ή μεταφέρωσι διά των καμήλων των άσβεστον ή άλλο υλικόν.»

Νέα Σμύρνη, Σμύρνη, 11 Ιανουαρίου 1885

«Καθ' α επιστέλλουσιν ημίν εκ Μάκρης, την παρ. Κυριακήν επρόκειτο να συνέλθη εκεί γενική συ-
νέλευσις των ομογενών υπό την προεδρείαν του αναλαβόντος την πρωτοβουλίαν και μεγάλως μοχθή-
σαντος προς τούτο αξ. κ. Ιππ. Καζίλη, ίνα αποφασίση περί επιβολής δασμού εις τα εξαγόμενα είδη προς 
διατήρησιν των Σχολείων, άτινα άχρι τούδε διετηρούντο γλίσχρως εκ των πενιχρών εισοδημάτων των 
ναών. Διά του μέσου τούτου υπολογίζεται ότι θα εισπράττωνται κατ' έτος 150 λίραι τουλάχιστον.»

Νέα Σμύρνη, Σμύρνη, 17 Ιανουαρίου1885

 

«Μάκρη, τη 10 Ιανουαρίου 1885. (Ιδιαιτ. αλληλογραφία «Ν. Σμύρνης»). Μετά χαράς αναγγέλλω 
υμίν την αισίαν παραδοχήν του επί των εξαγομένων εμπορευμάτων δασμού, υπέρ ης ο ευγενής ημών 
συμπολίτης αξ. Κ. Ιππόλυτος Καζίλης λίαν ειργάσθη και άπαντες ομοθυμαδόν εψηφίσαντο και εξέ-
λεξαν επί τούτω επιτροπήν συγκειμένην υπό των αξ. Κ. Ιππολύτου Καζίλη, ως προέδρου, Β.Σαρά-
φη, ως Γραμματέως, Χαρ. Χαριτωνίδου, ως ταμίου, Δ.Φοροπούλου, Β.Βασιλειάδου και Β.Χριστοφίδη 
ως μελών και γενομένου του πρακτικού υπέγραψαν πάντες οι εν τη συνεδριάσει ευρισκόμενοι, είτα ο 
Γραμματεύς της Επιτροπής και ιατρός της κοινότητός μας, Β. Σαράφης, εξεφώνησε λογύδριον λίαν κα-
τάλληλον τη περιστάσει, ενώ επήνεσε την προθυμίαν, μεθ' ης προσηνέχθη ο κ. Ιππ. Καζίλης και εγένετο 
αίτησις όπως το μέλλον των Σχολείων μας είνε ευρύ, είτα υπέδειξεν ότι δεν πρέπει να προσπαθώμεν 
πληρούντες μόνον τα βαλάντιά μας, αλλά συνεισφέροντες και υπερασπιζόμενοι εκάστοτε τα κοινά συμ-
φέροντα και κατέληξε δεικνύων ως παράδειγμα τον συμπολίτην μας κ. Χ''Νικ. Λουιζίδην, όστις αυθορ-
μήτως και ιδίαις δαπάναις ανέλαβε την οικοδομήν Νηπιαγωγείου. Επί τέλους συνεβούλευσεν άπαντας, 
ίνα συναδελφωθέντες προσπαθήσωμεν περί των κοινών αφίνοντες απέναντι αυτών τα ατομικά πάθη και 
ούτω διά χειροκροτημάτων διελύθη η συνεδρίασις. Σταύρος Χ. Χαριτωνίδης.»

Νέα Σμύρνη, Σμύρνη, Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 1885

«Μάκρη, τη 17 Ιανουαρίου 1885. Σήμερον, επί τη καταθέσει του θεμελίου λίθου της Λουιζιδείου 
Σχολής, η πόλις ημών ήγε πανήγυριν. Πάντες όσοι επληροφορήθησαν, ότι θα τεθή ο θεμέλιος λίθος, 
έτρεξαν σωρηδόν ίνα και εκ του πλησίον ίδωσι τελετήν, ήτις πρώτην ήδη φοράν γίνεται ενταύθα. Αθρό-
οι επίσης συνηθροίσθησαν πάντες οι παίδες των Σχολείων Λειβησίου και περιέμενον τον ευεργέτην 
των, κρατούντες μυρσίνας ανά χείρας και ψάλλοντες ωδήν, ην πάνυ ευφυώς συνέταξεν ο γηραιός διδά-
σκαλος Ι. Μουσαίος. Πάντες οι ιερείς, περιβεβλημένοι τα ιερά αυτών άμφια, εξήλθον εις προϋπάντησιν 
του κ. Χ''Νικολάου Λουιζίδου και επί τέλους εφάνη ούτος συνοδευόμενος υπό απείρου πλήθους, οι δε 
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μαθηταί ήρξαντο του άσματός των. Και είτα ο διδάσκαλος Μ. Ι. Μουσαίος εξεφώνησε λίαν κατάλληλον 
τη περιστάσει προσλαλιάν και τοιουτοτρόπως έληξεν η χαρμόσυνος αύτη τελετή.»

Νέα Σμύρνη, Σμύρνη, Τετάρτη 2 Ιουλίου 1886, έτος ΙΣΤ, αρ. 3284 

«Το ελληνικόν ατμόπλοιον «Ανατολή» του πλοιάρχου Π. Οργέτα αναχωρεί τη 3 Ιουλίου την αύριον 
Πέμπτην ώραν 4 μ.μ. διά Αττάλειαν προσεγγίζον εις Χίον, Καρλόβασι, Βαθύ, Τηγάνι, Κιουλούκι, Κάλυ-
μνον, Κω, Βουδρούμι, Σύμην, Ρόδον, Μάκρην, Καλαμάκι, Καστελλόριζον και Φοίνικα. Περισσότεραι 
πληροφορίαι δίδονται εν τω επί της προκυμαίας γραφείω της εταιρίας κειμένω πλαγίως του καφφενείου 
Μπόρσα. Η Διεύθυνσις.»

Νέα Σμύρνη, Σμύρνη, Τετάρτη 2 Ιουλίου 1886, έτος ΙΣΤ, αρ. 3284

«Κατά την πυρκαϊάν της Μάκρης, μόνον η ασφάλεια «Βασίλισσα» ενδιεφέρετο διά τρεις οικίας.»
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Εβδομάς, Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1885, έτος Β', αριθ. 47. 

Η εν Ασία Ελλάς, Το Λειβήσιον της Λυκίας υπό Μ. Μουσαίου εν Λειβησίω της Λυκίας, κατ' Αύγου-
στον 1883. 

«Ακριβώς προς Ανατολάς της Ρόδου, της περικλεούς εν τη αρχαιότητι διά τον εν αυτή κολοσσόν, 
κείται η αρχαία Λυκία, σχηματίζουσα χερσόνησον, ης η μεν ανατολική πλευρά περιβρέχεται υπό του 
Παμφυλίου κόλπου (τανύν κόλπου της Ατταλείας), προς νότον υπό της Μεσογείου θαλάσσης και προς 
δυσμάς υπό του Ροδιακού πελάγους του διαχωρίζοντος την ομώνυμον νήσον από της αντιπέραν ηπεί-
ρου, απεχούσης ενταύθα περί τα πεντήκοντα μίλια. Το βόρειον της χερσονήσου ταύτης περιορίζει η Κα-
ρία και το βορειοανατολικόν η Πισιδία, διο και εκκλησιαστικώς η Λυκία υπάγεται εις τον Πισιδίας Μη-
τροπολίτην, φέροντα τον τίτλον «Μητροπολίτου Πισιδίας και εξάρχου πάσης Λυκίας, Σίδης, Μυρέων 
και Ατταλείας και Μικράς Αντιοχείας.». Πολιτικώς δε το μεν ήμισυ της Λυκίας, το βορειοανατολικόν, 
υπάγεται εις τον νομόν (βαλιλίκ) Αϊδινίου ή Σμύρνης και εις το διαμέρισμα (σανδζάκ) Μεντεσέ, ούτι-
νος πρωτεύουσα είναι τα Μόγλα, το δε νοτιοανατολικόν εις τον νομόν Ικονίου και εις το διαμέρισμα 
Τεκκέ, ου πρωτεύουσα η Αττάλεια. Το Μέντεσε είναι η αρχαία Μύνδος της Καρίας, η γνωστή εκ του 
Διογένους, όστις, ιδών την μεν πόλιν μικράν, τας δε πύλας αυτής μεγάλας, ανεφώνησεν «Άνδρες Μύν-
διοι, κλείσατε τας πύλας ημών, μήποτε εξέλθη η πόλις!». Πλην του Μέντεσε, Καρικαί πόλεις οικούμεναι 
υπό Χριστιανών είναι τα Μόγλα (Έλληνες 700) λαλούντες οπωσούν καθαρώς την νέαν ελληνικήν. Πε-
ντζίκιον (Έλληνες κάτοικοι 500)-Μύλασυς (ομοίως Έλληνες κάτοικοι 2.000). Ο αοίδιμος Αλέξανδρος 
Σούτσος εν τη Τουρκομάχω Ελλάδι αυτού,141 εν τω γνωστώ και περιπαθεί επεισοδίω της Χίας κόρης, της 
Αικατερίνης Γαλάτη, ουδετέρως ονομάζει την Μύλασον «Μύλασα»:

«Και εις την έρημον της Ασίας

Τα βήματά του περιπλανών

Παρά τα Μύλασα της Καρίας

Το περιζήτητον εύρεν ον» κτλ.

Βουδρούμιον (Έλληνες 2.000). Τις υπό το απαίσιον όνομα τούτο δύναται να αναγνωρίση την γλυ-
κείαν πατρίδα του πατρός της Ιστορίας και του κριτικωτάτου Διονυσίου του Αλικαρνασσέως; [...] Κιοϊ-
τζεγέζ (χωρίδιον) και Ταλιάνιον, παράλιος κώμη (κάτοικοι Έλληνες 300 περίπου). Η βορειοτέρα πόλις 
της Λυκίας προς τη Καρία είναι η Τελμησσός. Επί της θέσεως ταύτης κείται σήμερον η Μάκρη 
εν τω μυχώ του Γλαύκου κόλπου (κόλπον της Μάκρης), ευλίμενος πόλις, σώζουσα αρχαία πολλού 
λόγου άξια μνημεία, αποτελούσα δε το επίνειον της επαρχίας Μάκρης (Μέϊρη καζασή), είναι πο-
λίχνιον κατοικούμενον υπό χιλίων κατοίκων, ων οι ημίσεις Έλληνες, αποικήσαντες ενταύθα εκ 
του δίωρον απέχοντος Λειβησίου, κωμοπόλεως προς νότον, και εκ Ρόδου, και έχοντες νεόδμητον 
ναόν και καλόν δημοτικόν σχολείον. Ένεκα δε του νοσηρού κλίματος κατά το θέρος οι Έλληνες 

141 Αλέξανδρος Σούτσος (Κων/πολη 1803-Αθήνα, 1863). Φαναριώτης σατιρικός ποιητής και θεατρικός συγγρα-
φέας. Ομοιοκατάληκτο ποίημα του Αλέξανδρου Σούτσου, με το οποίο εξυμνεί τον Μιαούλη, το «Ο Μιαούλης εν 
τη τουρκομάχω Ελλάδι».



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

90

μετοικούσι εις Λειβήσιον. Εν Μάκρη ενεργείται εμπόριον μικρόν, προσεγγίζει ατμόπλοιον και έχει 
εμπορικάς σχέσεις ιδίως μετά της Σμύρνης, μεθ' ης συνδέεται και διά τηλεγράφου και εις ην απο-
στέλλει τα προϊόντα αυτής, γεννήματα, βαλανίδιον, σήσαμον, κηρόν, έρια, κτήνη και δέρματα. 
Η συγκοινωνία μετά του εσωτερκού διακόπτεται εν ώρα χειμώνος, διότι αι οδοί ως εκ των χιονοσκε-
πών ορέων καθίστανται αδιαβατοι, όθεν η περιφέρεια της Μάκρης δεν εκτείνεται πέραν της Κυβείρας 
(Γκιολ-Ισσάρ) και του Ελμαλή. Τα λοιπά χωρία και πόλεις της Λυκίας Πίναρα (Μίναρα), Ξάνθος (Κινί-
κιον142), Τλως (Τουβέρι), Πάταρα, Μύρα (Τέμρεζ143), Φάσηλις (Τεκκίρ οβά144), εισί χωρία τουρκικά επί 
ελεεινών ερειπίων ωκοδομημένα.

Κατά το παρελθόν έτος οι Αυστριακοί απήγαγον εν μνημείον εκ της περιφερείας Μύρων, «Το ηρώον 
του Τσολ-μπασή» κληθέν, όπερ λέγεται αρίστης τέχνης έργον, εις την εποχήν του Περικλέους, κατά την 
γνώμην ειδημόνων, ανερχόμενον. Άπασα η χώρα σήμερον κατοικείται υπό Τούρκων, πλην των παρά 
πόδας σημειουμένων μερών, άτινα οικούνται υπό Ελλήνων: Η νήσος Μεγίστη (Καστελλόριζον) απέ-
ναντι της Αντιφέλλου, πέντε μίλια απέχουσα της ηπείρου (12 χιλιάδες Ελλήνων ναυτικών). Η Κάλαμος 
(Καλαμάκιον) επίνειον, οικούμενον υφ' εκατόν Ελληνικών εμπορικών οικογενειών, έχει δε και ναόν 
νεόδμητον. Η Αντίφελλος, υπ' ισαρίθμων ομοίως Ελλήνων οικουμένη, ως και τα Μύρα, ομοίως και ο 
Φοινικούς (Φοίνικας) επίνειον του Ελμαλή. Το Ελμαλή (ίσως η αρχαία Μηλιάς) είναι κωμόπολις τουρ-
κική, έχουσα 30 - 40 Ελληνικάς οικογενείας μεταξύ 500 τουρκικών και 50 - 60 αρμενικών.

Η επαρχία Μάκρης έχει 72 χωρία, περιέχοντα 15 περίπου χιλιάδας κατοίκων, ων μόνον 3500 είναι 
Έλληνες κατοικούντες το Λειβήσιον. Η λέξις Λειβήσιον εικοτολογείται παραγομένη εκ του λείβειν, 
κατ' αναλογίαν του Λειβαδιά, Λειάρτυον, Λείβηθρον, διότι είναι κοιλάς, εν η καταλειβόμενα τα όμβρια 
ύδατα λιμνάζουσι και βραδύτερον καθιζάνουσιν εις υποχθονίους καταβόθρας. Οι Λειβησιανοί λαλούσι 
την Ελληνικήν παρεφθαρμένην, αλλ' η χριστιανική συνοικία είναι αμιγής. Τα δε τουρκικά χωρία απέ-
χουσιν από ημισείας μέχρι μιας ώρας από της Ελληνικής κωμοπόλεως. Επιτηδεύματα των Λειβησιανών 
είναι η γανωτική, η υποδηματοποιία, η ραπτική, η τεκτονική, η σιδηρουργία, η χρυσοχοϊκή, η 
γεωργία και το εμπόριον. Την πρώτην θέσιν κατέχουσιν ως προς την πληθύν οι υποδηματοποιοί, 
την δευτέραν οι γανωταί, την τρίτην οι έμποροι, και την εσχάτην οι γεωργοί. Το εμπόριον, ως και 
πάντα τα λοιπά επαγγέλματα, ενεργούνται ουχί μετά πολλής φιλοκαλίας, αι δε σχέσεις των τεχνιτών 
είναι πάντοτε μετά των Τούρκων. Ανταποκριτάς εν Σμύρνη ολίγοι τινές μόνον έχουσιν. Άξιον δε ιδιαι-
τέρας μνείας είναι το εμπόριον του χρωμίου, όπερ εξορύσσεται εκ των εσχάτως ανακαλυφθέντων 
πλουσίων μεταλλείων του ορυκτού τούτου, όπερ εκμεταλλεύεται ο Άγγλος Paterson, και εξ ου ουκ 
ολίγοι των Λειβησιανών επλούτησαν. Πλούσιοι, κυρίως ειπείν, ενταύθα δεν υπάρχουσιν. Η περιουσία 
των ευπορωτέρων μεταξύ των κατοίκων της χώρας ταύτης κυμαίνεται μεταξύ 1.000 μέχρι 5.000 λιρών 
τουρκικών εις κτήματα και χρήματα. Εν γένει όμως, ως ευφυέστεροι και μάλλον επιχειρηματικοί των 
Τούρκων, υπερέχουσιν αυτών και υλικώς και διανοητικώς, πολλάκις μάλιστα εκμεταλλεύονται, σχεδόν 
ειπείν, ασυνειδήτως την αθλιότητα αυτών, εσχάτως δε ήρξαντο αγοράζοντες και τας γαίας αυτών, όθεν 
ικανοί εγένοντο γαιοκτήμονες μεγάλων εκτάσεων, έχοντες υφ'εαυτούς τους Τούρκους ως είλωτας. Το 
χριστιανικόν στοιχείον πρωτεύει κυρίως εν τη επαρχία Μάκρης, καίτοι ευαριθμότερον διότι είναι υπέρ-
τερον κατά τον πλούτον, την δραστηριότητα και την νοημοσύνην.

Εν Λειβησίω υπάρχει εν μόνον σχολείον, οικοδομηθέν τω 1865, εν αυτώ εδίδασκεν εις μόνος διδά-
σκαλος, ο ταύτα γράφων, από του 1848 μέχρι του 1868, ότε η υπηρεσία διηρέθη εις δύο διδασκάλους, 
ήτοι εις Ελληνοδιδάσκαλον και δημοδιδάσκαλον. Το σύστημα τούτο διετηρήθη μέχρι της σήμερον. 
Εν αμφοτέροις τούτοις τοις τμήμασι φοιτώσι περί τους 300 παίδες, ων 50 κατά μέσον όρον εις το Ελ-
ληνικόν και 250 εις το δημοτικόν. Τω 1881 το δημοτικόν σχολείον υποδιηρέθη εις ιδίως δημοτικόν ή 
προπαιδευτικόν και εις νηπιαγωγείον. Παρθεναγωγείον τρις μέχρι τούδε συνέστη, αλλά δεν διετηρήθη, 
μετά εν έτος διαλυθέν, ούτω δε άρρενα και θήλεα φοιτώσιν αναμίξ, ως τούτο συμβαίνει εις τα πλείστα 

142 Ξάνθος: σήμερα τουρκ. Kinik.
143 Μύρα: σήμερα τουρκ. Demre.
144 Φάσηλις: σήμερα τουρκ. Tekirova.



(Μάκρη-Λιβίσι-Ταρσανάς)

91

υφ' Ελλήνων κατοικούμενα χωρία της Μικράς Ασίας, δι' έλλειψιν επαρκών πόρων προς συντήρησιν 
ιδίων δι' έκαστον φύλον σχολών.

Εν Μάκρη διατηρείται εν δημοτικόν σχολείον, εις ο φοιτώσι περί τα 100 περίπου παιδία αμφοτέ-
ρων των φύλων. Μισθός του Ελληνοδιδασκάλου ετήσιος είναι γρόσια 7 χιλιάδες (ήτοι 1.750 δραχμαί), 
του δημοδιδασκάλου γρόσια 6.000 (ήτοι 1.620 δρ.) και του νηπιαγωγού γρ. 1.500 (ήτοι δρ. 375). Τα 
εκπαιδευτικά καταστήματα διοικεί εφορεία τιτλοφορουμένη «Εφορία των Σχολείων Λειβησίου και Μά-
κρης». Πόρους παγίους η εκπαίδευσις έχει ενταύθα τα εισοδήματα των τριών ιερών εκκλησιών Λειβη-
σίου και Μάκρης. Ένεκα δε της κατατομής της κοινότητος εις Μάκρην και Λειβήσιον, υφίσταται μεν 
διαπληκτισμός τις αένναος περί του εκπαιδευτικού συστήματος και επέρχεται ως εκ τούτου βεβαίως 
χαλάρωσις τις της εκπαιδεύσεως και συχναί ανατροπαί του καθεστώτος, αλλ' όμως από εικοσαετίας 
υφίσταται και διαρκής δημοσία εκπαίδευσις.

Το Λειβήσιον υπέρ τους τριάκοντα μαθητάς απέστειλε μέχρι τούδε εις Αθήνας, ων τρεις μεν 
ανηγορεύθησαν διδάκτορες της Ιατρικής, εις δε της Φιλοσοφίας. Έλαβον δε δίπλωμα διδασκα-
λίσσης και δύο νεάνιδας. Δέκα δε μαθηταί σπουδάζουσι νυν εν τοις γυμνασίοις των Αθηνών. Η 
γυναικεία εκπαίδευσις, καθόλου ειπείν, χωλαίνει ενταύθα, διότι αι μητέρες των ενταύθα Ελλήνων, 
φροντίζουσι μόνον περί προικίσεως των τέκνων αυτών και θεωρούσι περιττήν την δαπάνην, την 
απαιτουμένην εις την εκπαίδευσιν των κορασίων, άτινα υποβάλλουσιν εις διηνεκείς μέχρι της 
νυμφεύσεως αυτών οικιακάς ασχολίας. Η πολυτέλεια και παρ' ημίν ήρξατο λαμβάνουσα καταπλη-
κτικάς οσημέραι διαστάσεις, ιδίως δε ως προς τα αφορώντα εις τον γυναικείον ιματισμόν, προ πά-
ντων δε αι γυναίκες της Μάκρης στερρώς προσεδέθησαν εις το άρμα της Κίρκης του συρμού, το 
υπόδειγμα λαμβάνουσαι εκ των εν Σμύρνη ομοφύλων αυτών. Οι έμποροι ενδύονται ευρωπαϊστί, 
ολίγοι δε απομένουσιν οι ενδυόμενοι κατά τα αρχαιότερα του τόπου έθιμα. 

Πολύ γενναιοτέρα θα απεκομίζετο η εκ της εκπαιδεύσεως πρόοδος εν τη χώρα ταύτη, αν μη υπήρχε 
το κακόν έθιμον του αποσπάν τα τέκνα άμα τη εκμαθήσει των πρώτων στοιχείων από των αγκαλών 
της σχολής. Ο Λειβησιανός είναι ολιγαρκής εις τα περί την εκπαίδευσιν του υιού αυτού, αρκείται εάν 
ίδη αυτόν μαθόντα την γραφήν, την ανάγνωσιν και την αρίθμησιν, τα λοιπά θεωρεί ματαιοπονίαν και 
πολυτέλειαν ανάρμοστον αυτώ. Εσχάτως όμως ήρξατο αναπτυσσομένη άμιλλα τις εν τη ανωτέρα εκπαι-
δεύσει παρά τοις ευπορωτέροις, και έκαστος των γονέων ονειροπολεί την εν Αθήναις εκπαίδευσιν του 
ιδίου τέκνου, δυστυχώς όμως οι πλείους των νέων, επανελθόντες εξ' Αθηνών, έδειξαν περιφρόνησιν εις 
τα βάναυσα έργα, δι'ων οι πατέρες αυτών εγένοντο κύριοι της κεκτημένης περιουσίας, και ούτω πολ-
λούς απεγοήτευσαν. Μόλις δέκα ή δεκαπέντε αναγινώσκουσιν εφημερίδας, οι δε λοιποί ουδέ να ίδωσι 
θέλουσι βιβλίον.

Ο Λειβησιανός είνε ευφυής, αλλ' ουχί και εστερημένος πανουργίας, λιτοδίαιτος, εγκρατής, καρ-
τερικός, φιλόπονος, φιλάργυρος μέχρι γλισχρότητος κατακριτέας και χαρτοπαίκτης. Υπέρ των εκ-
παιδευτικών καταστημάτων ουδέν εισφέρει, εισφέρει όμως υπέρ των εκκλησιών, ων υπάρχει ουκ 
ολίγη πληθύς πέρι της κωμοπόλεως, και υπέρ ων εδαπανήθησαν υπέρ τας 40 χιλιάδας γροσίων (10 
χιλ. δραχμών). Εάν τις τολμήση να εξενέγκη γνώμην περί του περιττού της δαπάνης ταύτης εις 
τα παμπληθή παρεκκλήσια, θεωρείται ασεβής υπό των κατοίκων, οίτινες όμως ουδόλως κωλύο-
νται εις το να καταλύωσι τας νηστείας, να μη συχνάζωσιν εις τους ναούς και να συζητώσι θέματα 
θρησκευτικά, όλως αδαείς όντες, και γινόμενοι γελοίοι, διότι ζητούσι να υποστηρίξωσιν εν μέση 
τη Ανατολή τας ιδέας του Voltaire και Renan. Μεταξύ των λυσιτελεστέρων μέσων, δι' ων δύναται 
να αποβή καρποφόρος η κατά τα μέρη ταύτα διδασκαλία, είναι και το εξής, οι δημοδιδάσκαλοι και αι 
διδασκάλισσαι πρέπει να είναι εγχώριοι, ώστε γνωρίζοντες τα ήθη, τα έθιμα, την γλώσσα και εν γένει 
τον τόπον, να δύνανται να διδάσκωσι τερπνώς και να επέλθη ούτω διόρθωσις τις των κακώς κειμένων.

Οι φατριασμοί και παρ' ημίν, ως και παρ' άπαντι δυστυχώς τω έθνει, μεγάλως παραβλάπτουσι την 
πορείαν της παιδείας ανά την Ελάσσονα Ασίαν. Η Εκκλησία και το Σχολείον είναι η κονίστρα των 
παθών, του εγωισμού και της πλεονεξίας. Ο διδάσκαλος εν Μικρά Ασία είναι έρμαιον της τύχης και 
της ιδιοτροπίας των ισχυρών, ζη εντελώς και γηράσκει εν απογοητεύσει και απογνώσει. Οι λόγιοι δεν 
έχουσιν ακόμη την πλειονοψηφίαν, αύτη ανήκει και σήμερον εις την αμάθειαν, ήτις αυθαιρέτως οικο-
δομεί και καθαιρεί. Δέον ίνα αναπτυχθή και τελειοποιηθή η κατωτέρα εκπαίδευσις, η τε των αρρένων 
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και η των κορασίων. Η διάδοσις ιδίως της Ελληνικής γλώσσης εν ταις τουρκοφώνοις κοινότησιν απαιτεί 
συντονωτάτην και μάλλον επιμεμελημένην των κορασίων εκπαίδευσιν προς μόρφωσιν μητέρων ελλη-
νοφώνων, δι' ων και μόνων η μητρική γλώσσα μεταβάλλεται. Είναι οικτρόν, οίκτιστον να ακούη τις 
Έλληνας τουρκιστί λαλούντας και Ελληνικοίς γράμμασι την τουρκικήν γράφοντας και δι' αυτής άπασαν 
την εαυτών αλληλογραφίαν διεκπεραιούντας. Εκ των τουρκοφώνων Ελληνικών κοινοτήτων ιδίου επαί-
νου αξία εστίν η της Πισιδίας, διότι κατώρθωσε να συντηρήση λαμπρά εκπαιδευτήρια, δυστυχώς όμως 
η γλώσσα παρ' αυτή, ει και προ τριακονταετίας διατηρούση παρθεναγωγεία, ουδεμίαν σχεδόν προς τα 
πρόσω πρόοδον εποιήσατο, ης η αιτία αποδοτέα, καθά εξετάσας έμαθον, εις την πρόωρον υπανδρείαν 
και την πρόωρον από των σχολείων αποφοίτησιν των κορασίων. Δέον να δοθή ιδιαιτέρα όλως επιμέ-
λεια εις την μόρφωσιν του κατωτέρου Κλήρου, ούτινος η κατάστασις είναι οικτρά. Εν προγενεστέροις 
χρόνοις η ιερωσύνη ην κτήμα των λογιωτέρων, αύτη νυν εγένετο κληροδότημα του αμαθούς. Ουδείς 
πεπαιδευμένος ιερούται, διότι δεν ανέχεται να γείνη παρίας των δεσποτάδων και επαίτης. Οι αρχιερείς, 
ανέχονται την κατάστασιν ταύτην διά λόγους ευνοήτους. Οι Διαμαρτυρόμενοι διά της διαδόσεως της 
Αγίας Γραφής υποσκάπτουσι την ανατολικήν εκκλησίαν, εν ω ημείς περιεστείλαμεν την θρησκείαν εις 
τους τύπους και παρείδομεν εξ ολοκλήρου την Γραφήν, διότι στερούμεθα ιεροκηρύκων … εις Βούλγα-
ρος εν Σπάρτη, εις μόνος, ηδυνήθη να ενσπείρη ιδέας αθεϊστικάς και να αναστατώση τον τόπον. Τόσον 
ευκόλως εξολισθαίνει ο άνθρωπος αποπτύων τον χαλινόν της θρησκείας! …Η ανάπτυξις του ανωτέρου 
κλήρου δεν είναι ικανόν προπύργιον κατά της ηθικής διαφθοράς του λαού. Δέον να πολλαπλασιασθώ-
σι τα νηπιαγωγεία αμφοτέρων των φύλων, ιδίως παρά ταις τουρκοφώνοις ελληνικαίς κοινότησιν και 
μάλιστα ανάγκη επείγουσα να δοθή μεγίστη σπουδαιότης εις αυτά, μείζων ή εις τα Ελληνικά σχολεία. 
Εν Σπάρτη και Ατταλεία είδον ότι διά το ελληνικόν σχολείον δαπανώνται 12 χιλιάδες γροσίων (3 χιλ. 
δραχμών) κατ' έτος, ενώ διά 400 παίδας του δημοτικού δαπανώνται μόνον τα ημίσεα! Δέον προσέτι 
να εκδοθώσιν Εγχειρίδια ελληνοτουρκικά προς ανάγνωσιν και θεματογραφίαν και Διάλογοι ελληνο-
τουρκικοί των τουρκοφώνων Ελλήνων. Μία του Ολλενδόρφου μέθοδος προς τον σκοπόν τούτον δεν 
είναι περιττή. Οι εκασταχού της Μικράς Ασίας λόγιοι δέον να μελετήσωσι σπουδαίως και εμβριθώς 
το ζήτημα της διαδόσεως της Ελληνικής γλώσσης. Και ταύτα μεν εν περιλήψει τα περί Λειβησίου και 
Μάκρης. Περί δε των λοιπών πόλεων και κωμών της Πισιδίας, οίον περί Ατταλείας, Αλαγίας, Σπάρτης 
και των παρακειμένων αυτή Πουλδουρίου, Πόρλου, Πάρλας και Νησίου, ελπίζω ότι περιγραφήν αυτών 
θέλουσιν αποστείλει οι εγχώριοι διδάσκαλοι, αφού, ως έμαθον, απετάθη προς αυτούς ο Σύλλογος των 
Μικρασιανών, εις ον εύχομαι από καρδίας πλήρη του σκοπού αυτού επιτυχίαν. Εν Λειβησίω της Λυκί-
ας, κατ' Αύγουστον 1883 Μιχαήλ Ι. Μουσαίος.»

Νεολόγος, Κων/πολις, Τετάρτη 10 Μαρτίου 1889 

 

«Συνεκεντρώθησαν εσχάτως εν τω εν Σμύρνη γενικώ προξενείω της Ελλάδος όλα τα απογραφικά 
δελτία, εν οις ακριβώς αναγράφεται ο πληθυσμός των εν τη περιφερεία Σμύρνης Ελλήνων υπηκόων. 
Κατά ταύτα εν Σμύρνη και τοις πέριξ χωρίοις οικούσιν Έλληνες πολίται άρρενες και θήλεις 26.585. 
Εν Βρυούλλοις 3.753, εν Μαγνησία 993, εν Αξαρίω 886, εν Αϊδινίω 717, εν Φωκαία 597, εν Τσεσμέ 
(Κρήνη) 525, εν Μάκρη 403, εν Νέα Εφέσω 267, και εν Περγάμω 229. Εν όλω 34.985, ων άρρενες 
16.845 και θήλεις 18.840. Εκ τούτων πάλιν άγαμοι είναι 20.363, έγγαμοι 13.140 και εν χηρεία 1.482. 
Εγγράμματοι 17.781 και αγράμματοι 17.204. Ορθόδοξοι 32.823, Καθολικοί 1.657, Διαμαρτυρόμενοι 
18, Αρμένιοι, 2, Μωαμεθανοί 85, και Ισραηλίται 400. Οικογένειαι δε 9.668.»
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Νεολόγος, Κων/πολις, Τρίτη, 9 Ιουνίου 1892

 

«Αρχαιολογικαί έρευναι εν Λυκία. Τη παρελθούση Παρασκευή επέστρεψεν εις Σμύρνην ο διά-
σημος αρχαιολόγος και γενικός διευθυντής του αυτοκρατορικού αρχαιολογικού μουσείου της Βιέννης 
κ. Βένδορφ,145 ος επί μήνας περιήλθε και εξήτασεν όλας τας αρχαίας πόλεις της Λυκίας, περί ής μέχρι 
σήμερον περισπούδαστα έργα έχει συγγράψει. Κατά την περιοδείαν του ταύτην ανεκάλυψε δύο νέας 
και όλως αγνώστους πόλεις της Λυκίας, ζητήσας δε και εκ δευτέρου να μελετήση τας προ 14 ετών ανα-
γραφείσας και δημοσιευθείσας επιγραφάς, δεν εύρε δυστυχώς ταύτας, διότι έχουσι καταστραφή αύται, 
υπό των κατοίκων των μερών τούτων και δυστυχώς, λέγει η «Αμάλθεια», υπό ομογενών. Οι λαμπροί 
λυκιακοί σαρκοφάγοι μετά των παραστάσεων και των επιγραφών εγένοντο άσβεστος και υλικόν προς 
ίδρυσιν νέων οικοδομών! Αυτός ούτος ο κ. Βένδορφ επανειλημμένως εξέφρασε την λύπην του και 
επέδειξεν εις τους ομογενείς κατοίκους ότι είναι εντροπή, και εντροπή μεγάλη να καταστρέφωσι τα 
κειμήλια των πατέρων των, τα οποία είναι η δόξα και η τιμή των νεωτέρων Ελλήνων». Φοβερά είναι η 
καταστροφή των κειμηλίων υπό των κατοίκων καθ' όλην την Λυκίαν, ως και εν τη νήσω Καστελορρί-
ζω. Οι δύο άλλοι Γερμανοί Βίλελμ και Χίλλερ μετέβησαν εις την τραχείαν Κιλικίαν προς έρευναν και 
μελέτην ταύτης τοπογραφικώς και γεωγραφικώς, τρεις δ' έτεροι Γερμανοί καθηγηταί θα μείνωσιν έτι 
εν Λυκία προς αντιγραφήν νέων τινών επιγραφών. Άξιον σημειώσεως ότι ο κ. Βένδροφ μετά των τριών 
άνω καθηγητών εύρον 400 νέας επιγραφάς, αίτινες θέλουσι φωτίσει δεόντως την Λυκιακήν ιστορίαν 
και τα Λυκιακά γράμματα.» 

145 Otto Benndorf (1838-1907). Αυστριακός αρχαιολόγος. Το 1881-82 έκανες ανασκαφές στο Ηρώο της Τρύσας 
στη Λυκία, από τις οποίες έστειλε περισσότερα από 100 κιβώτια στο μουσείο της Βιέννης. Το 1898 ίδρυσε το 
Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, του οποίου υπήρξε διευθυντής έως το θάνατο του το 1907.
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Περιοδικό Αγάπη, Αθήναι, 25 Σεπτεμβρίου 1894, έτος Β', αρ. 91, σ. 7, 8.

Λυκία.

«Η Λυκία, εκτεινομένη το πάλαι επί της απέναντι και προς ανατολάς της νήσου Ρόδου κειμένης 
Μικράς Ασίας, περιωρίζετο προς ανατολάς υπό του Παμφυλίου κόλπου, του νυν κόλπου της Ατταλείας, 
προς δυσμάς υπό του Λυκιακού πελάγους, προς άρκτον υπό της Καρίας, εξ ης εχωρίζετο διά του όρους 
Δαίδαλα, νυν Ετζίκ δάγ, και προς μεσημβρίαν υπό της μεσογείου θαλάσσης. Η χώρα αύτη σχηματίζει 
χερσόνησον πολύκολπον αρχομένην από της εν τω μυχώ του Γλαύκου κόλπου κειμένης Τελμισσού, επί 
των ερειπίων της οποίας κείται σήμερον η Μάκρη, και λήγουσαν εις την Ολβίαν, την εν τω μυχώ του 
Παμφυλίου κόλπου, επί των ερειπίων της οποίας εκτίσθη βραδύτερον υπό του Αττάλου η οχυρά Αττά-
λεια. Προς δε τα βορειοανατολικά είχε σύνορον την Πισιδίαν.

Πόλεις της Λυκίας. Πόλεις της Λυκίας ήσαν επίσημοι η Τλως, η Ξάνθος, τα Πάταρα, τα Πίνα-
ρα, τα Μύρα, η Φάσηλις και εξήκοντα άλλα, υποδεέστεραι, ων τα μνημεία συνιστάμενα εις νομί-
σματα, τάφους, σαρκοφάγους, αμφιθέατρα, φρούρια, εφ' ων αναγινώσκονται πλείσται επιγραφαί, 
ακόμη δεν εξήντλησαν την περιέργειαν των αρχαιολόγων. Άπασαι δε ή ηρημώθησαν ή οικούνται 
κωμηδόν υπό Τούρκων, πλην της Τελμησσού (Μάκρης), Λειβησίου, και της νήσου Μεγίστης, ήτις 
καλείται και Καστελλόριζον, εν αις κατοικούσι χριστιανοί Έλληνες.

Γλώσσα Λυκίων. Οι Λύκιοι είχον ιδική των γλώσσαν και γραφήν, ήτις σώζεται εν 110 επιγραφαίς 
συλλεγείσας μέχρι τούδε υπό των Ευρωπαίων αρχαιολόγων, και αίτινες ακόμη δεν ανεγνώσθησαν, 
εκτός των φερουσών παραλλήλως ταυτοσήμους ελληνικάς επιγραφάς. Φαίνεται δε ότι βραδύτερον εξε-
νίκησεν ο Ελληνικός πληθυσμός των Δωρικών αποικιών, ως γίνεται κατάδηλον εκ των μεταγενεστέρων 
ελληνικών επιγραφών ανερχομένων μέχρι του τετάρτου προ Χριστού αιώνος.

Πολίτευμα και Πολιτισμός Λυκίων. Οι Λύκιοι κατά Στράβωνα συνέστησαν πρώτοι ομοσπονδίαν, 
εν ή 23 πόλεις είχον ψήφον, και εκαλείτο Λυκιακόν σύστημα, έχον πρόεδρον τον Λυκιάρχην, αιρετόν 
πρόεδρον, ου η πατρίς ήτο η εκάστοτε πρωτεύουσα· ήσαν δε κατά Στράβωνα σώφρονες άνδρες, και 
εθαλασσοκράτησαν μέχρι Ιταλίας. Δυστυχώς στερούμεθα γραπτών μνημείων περί του αρχαίου Λυκια-
κού πολιτισμού, και αι μαρτυρίαι του Ομήρου, του Ηροδότου, του Στράβωνος και άλλων αμυδράν μας 
δίδουσιν εικόνα του παναρχαίου Λυκιακού πολιτισμού, ον παριστώσι τα σωζόμενα μνημεία.

Η σήμερον Λυκία, πολιτική διαίρεσις, πληθυσμός. Η σημερινή Λυκία περιλαμβάνει τας υποδι-
οικήσεις Μάκρης (Μέγρι καζασή)146 υπαγομένης εις τον νομόν Σμύρνης, του Κασίου (Κας καζασή),147 
και Ελμαλί καζασή148, υπαγομένων εις τον νομόν Ικονίου, και της νήσου Μεγίστης, υπαγομένης εις τον 
νομόν του Αιγαίου πελάγους, και έχει κατοίκους ως έγγιστα 70 - 80 χιλιάδας, ενώ το πάλαι κατωκείτο, 
ως φαίνεται, υπό πλέον του εκατομμυρίου κατοίκων.

146 Μέγρι καζασή: τουρκ. Meğri kazası
147 Κας καζασή: τουρκ. Kas kazası
148 Ελμαλί καζασή: τουρκ. Elmalı kazası
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Ανασκαφαί εν Λυκία. Τω 1846 οι Άγγλοι ενήργησαν ανασκαφάς εν τοις ερειπίοις της Ξάνθου και 
απεκόμισαν εις το Βρετανικόν μουσείον πλείστας Λυκιακάς αρχαιότητας. Τω 1882 οι Γερμανοί Bendorf 
και Louchen μετέφερον δαπάνη της αυστριακής κυβερνήσεως την ζωοφόρον ενός ηρώου ανευρεθέντος 
άνωθεν των Μύρων επί της θέσεως Κιόλπασι, πλήρη σπουδαίων και καλλιτεχνικών αναγλύφων πα-
ριστώντων πολλάς μυθολογικάς σκηνάς της ελληνικής μυθολογίας ακι του ελληνικού βίου επί λίθων 
μεγάλων, ους απήγαγον μετά προσοχής, και απέθεσαν εν τω μουσείω της Βιέννης.

Φυσικαί Καλλοναί Λυκίας. Ο Άγγλος Φέλος έγραψε τω 1846 περιγραφήν της Λυκίας, ης αποθαυ-
μάζει τας καλλονάς, λέγων ότι η Λυκία ομοιάζει την Ελβετίαν κατά τα όρη, οροπέδια, κοιλάδας και πε-
διάδας της. Οι δε κ.κ. Bendorf και Louchen έγραψαν ογκώδην συγγραφήν γερμανιστί περί της αρχαίας 
και της νυν Λυκίας.»

Περιοδικό Αγάπη, Αθήναι, 16 Οκτωβρίου 1894, έτος Β', αρ. 94, σ. 7, 8 

«Μάκρη. Η Μάκρη, κειμένη εν τω μυχώ του Γλαύκου κόλπου επί των ερειπίων της αρχαίας Τελ-
μισσού, είνε εμπορείον, έχον λιμένα ασφαλή και ευρύχωρον· εις το στόμιον του λιμένος κείται νήσος 
επιμήκης, το πάλαι οικουμένη, ήτις καλείται παλαιά Μάκρη, ως εκ του σχήματος αυτής. Εξ αυτής 
φαίνεται ότι έλαβε το νέον της όνομα η Τελμισσός κληθείσα Μάκρη. Μέχρι του 1840 η Μάκρη είχεν 
εμπορικά τινα καταστήματα, μόνον από του 1850 ιδίως ήρξαντο να εγκαθίστανται εν αυτή οικογένειαι 
Λειβησιανών εμπόρων, και σήμερον είνε πρωτεύουσα της ομωνύμου υποδιοικήσεως έχουσα υπέρ τους 
χιλίους κατοίκους Χριστιανούς και Τούρκους. Οι Χριστιανοί έχουν ένα ναόν και εν παρεκκλήσιον, οι 
Τούρκοι έχουν τέμενος με μιναρέν. Η Μάκρη έχει διοικητήριον, προκυμαίαν, οδούς ευθυγράμμους, 
λιθοστρώτους και πεδιάδα εκτεταμένην, εν η υπάρχουσιν εγκατεσπαρμένα τουρκικά χωρία επτά ως 
προάστεια. Προϊόντα της Μάκρης είνε τα δημητριακά, βαλανίδιον, ζώα, δέρματα, έρια, κηρός, ξυλική 
οικοδομήσιμος και καύσιμος, ξυλάνθρακες και προ πάντων χρώμιον εκορυττόμενον εκ του όρους Δαί-
δαλα, εκ των ανακαλυφθέντων από του 1878 μεταλλείων χρωμίου, όπερ εκμεταλλεύεται ο εν Σμύρνη 
Άγγλος Πάτερσον.

Εις την Μάκρην προσεγγίζουσιν ατμόπλοια δύο εταιρειών διατηρούντα τακτικήν συγκοινωνίαν μετά 
της Σμύρνης και των νήσων. Υπάρχει δε και τηλεγραφείον και ταχυδρομείον. Οι Μακραίοι εισίν άποι-
κοι των Λειβησιανών, ή μάλλον η Λειβησιακή αριστοκρατία, ήτις εγκατέστη ένεκεν του εμπορίου 
και της γεωργίας εν Μάκρη. Αυξάνει δε οσημέραι ο αριθμός των κατοίκων, αλλ' είνε ελώδης ο τόπος 
και πυρετοβριθής, και αναγκάζει τους κατοίκους να διαθερίζωσιν εν Λειβησίω, όπου το κλίμα είνε 
ευκρατές και υγιεινόν. Απέχει δε δίωρον εκ Λειβησίου, όπερ προς μεσημβρίαν απέχει ημίσειαν ώραν 
εκ της θαλάσσης. Είνε άρα το Λειβήσιον χερσόνησος περιωρισμένη υπό θαλάσσης, και μόνον προς 
ανατολάς ενούται με την μεγάλην ήπειρον.

Σχολεία υπάρχουσιν εν Λειβησίω δύο, ων το εν ονομάζεται Λουιζίδειον, ως οφειλόμενον εις την γεν-
ναιοδωρίαν του διαπρεπούς συμπολίτου Χ. Νικολάου Λουιζίδου, όστις ομολογουμένως είνε ευγενής 
ψυχή, ευεργετών αενάως την πατρίδα του. εις αυτόν οφείλεται και το εν Μάκρη νέον υδραγωγείον και 
αι κρήναι, δι' ων υδρεύεται δαψιλώς η Μάκρη και το Λειβήσιον, και το εν Μάκρη οθωμανικόν σχολεί-
ον, πρόκειται δε να οικοδομήση και εν Μάκρη σχολείον των Ορθοδόξων, όταν εκδοθή το αναγκαίον 
φιρμάνιον της αδείας, επειδή το υπάρχον σχολείον είνε άχρηστον. Η Μάκρη καυχάται δικαίως διά τον 
μεγάθυμον τούτον πολίτην της, ον και η αυτοκρατορική κυβέρνησις του Σουλτάνου ετίμησε, διά του 
βαθμού υπαλλήλου δευτέρας τάξεως (σανιγιέ), και η Ελληνική διά του παρασήμου του αργυρού σταυ-
ρού των ιπποτών του Σωτήρος. 

Ο εντόπιος διδάσκαλος Μιχαήλ Ι. Μουσαίος, ο γηραιός ούτος σκαπανεύς των Ελληνικών γραμ-
μάτων εν ταις κοινότησι Λειβησίου και Μάκρης, ομολογείται παρά πάντων ότι είνε ο δημιουργός της 
ενταύθα δημοσίας εκπαιδεύσεως. Ούτος από του 1847 επί 47 ήδη έτη ειργάσθη και ακόμη εργάζεται 
όση δύναμις μετά ζήλου και αυταπαρνήσεως αξιοσημειώτου υπέρ της διαδόσεως της παιδείας 
εν τη πατρίδι του, και η τέως άγονος και εν τω σκότει της αμαθείας ηλάσκουσα κοινωνία αύτη, 
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όπου ο ξένος δεν εννόει την λαλουμένην γλώσσαν, έχει νυν ικανούς διδάκτορας του εθνικού πανε-
πιστημίου καταγλαΐζοντας αυτήν μάλλον των ομόρων χριστιανικών κοινοτήτων. Ου μην αλλά και 
οι γείτονες εμιμήθησαν το παράδειγμα των Μακραίων και Λειβησιανών αμιλλώμενοι, και εδόθη υπ' 
αυτών ώθησις εις την παιδείαν εν Λυκία. Ο γηραιός διδάσκαλος Μουσαίος χαίρει ήδη βλέπων τόσους 
επιστήμονας και λογίους και τας επιστήμας σπουδάζοντας μαθητάς του πάντας, ως χαίρει γηραιός πα-
τήρ βλέπων ακμάζοντα προ των οφθαλμών του τέκνα του και τέκνα των τέκνων του μέχρι τρίτης και 
τετάρτης γενεάς. Λόγιοι ήδη Λειβησιανοί εισίν οι εξής: α) Φιλόλογοι: 1)Λουίζος Ηλιού, καθηγητής 
εν τω εν Κων/πόλει Ροβερτείω Λυκείω (Robert College), 2) Κώνστας Κωνσταντίνου, τέως καθηγητής 
των μαθηματικών εν Κορυτσά της Μακεδονίας, 3) Γεώργιος Αλεξ. Τσακύρης, τέως διδάσκαλος εν 
Περγάμω, 4) Νικόλας Π. Χρυσαφίνης, φοιτητής ακόμη της φιλολογίας. Διδάσκαλοι οι εξής: 1) Κυρια-
κός Α. Τσακύρης, τελειόφοιτος γυμνασίου, 2) Γεώργιος Εμμ. Τσακύρης, διδάσκαλος πρωτοβάθμιος, 
3) Νικόλας Μ. Πετράς, 4) Σταύρος Χ. Χαριτωνίδης, επίσης τελειόφοιτος γυμνασίου, 5) Κυριαζής Αγ-
γελίδης, διδασκαλιστής δευτεροβάθμιος. β) Θεολόγος, εις ο Αντώνιος Νικολάου, ο άρτι απολυθείς του 
πανεπιστημίου.

γ) Ιατροί οι εξής: 1) Βασίλειος Κυριακού Σαράφης, 2) Σταύρος Ιωαννίδης, δημαρχιακός ιατρός 
Βουλτουρίου, 3)Βασίλειος Ιωάννου Σαράφης, 4) Βασίλειος Μ. Μουσαίος, 5) Παύλος Εμμ. Παυλίδης εν 
Παρισίοις τας σπουδάς ποιησάμενος, 7) Μιχαήλ Ηλιού, 8) Κωνσταντίνος Γ. Λαμέρας, 9) Χριστόδουλος 
Θ. Παππαδουλής, 10) Νικόλαος Α. Παυλίδης, 11) Χριστόδουλος Κωνσταντινίδης.

δ) Δικηγόροι οι εξής:

1) Γεώργιος Α. Λαζαρίδης, 2) Αντώνιος Δ. Αναγνωστόπουλος, πρωτοδίκης εν Σπάρτη της Λακωνί-
ας, 3)Ανδρέας Π. Ιωαννίδης, 4) Λάζαρος Α. Σταματιάδης, διαμένων εν Σπάρτη, 5) Ιωάννης Χ. Κων-
σταντινίδης εν Εξ της Γαλλίας τας σπουδάς ποιησάμενος. Συγκαταλεκτέοι συν τούτοις και οι εξής 
τουρκομαθείς δικηγόροι: 6) Διαμαντής Αποστολίδης, 7) Μιχαήλ Π. Κατσαρώννας, τέως πρόεδρος των 
πρωτοδικών εν Σμύρνη. Ούτοι τιμώσι την πατρίδα παρά ταις τουρκικαίς αρχαίς διά την εμπερίαν των 
εις την τουρκικήν γλώσσαν.

Εκτός τούτων υπάρχουσι και πολλοί τελειόφοιτοι γυμνασίων οπαδοί του κερδώου Ερμού, οίος ο 
διακεκριμένος έμπορος Βασίλειος Α. Βασιλειάδης, και άλλοι, και πλείστοι εγγράμματοι και τουρκομα-
θείς Λειβησιανοί. Ου μην αλλά και νεάνιδες υπάρχουσιν εν τω Αρσακείω και εν τοις εν Αθήναις παρθε-
ναγωγείοις τας σπουδάς ποιησάμεναι, αι εξής: 1) Μαρία Λ. Ηλιού, 2) Φ. Δέσποινα Μουσαίου, 3) Ειρή-
νη Β. Σαράφη, 4) Μαρία Παυλίνου, 5) Δέσποινα Χ. Κωνσταντίνου, 6) Φανή Γεωργαλλίδου, διδάσκαλος 
εν Μάκρη, τελειόφοιτος του Ζαππείου, 7) Μαρία Δ. Ζαμπάκη, υπότροφος της Α.Μ. της Βασιλίσσης των 
Ελλήνων, 8)Ειρήνη Μουσαίου, 9) Σαμβύκη Κωνσταντίνου, 10) Βαρβάρα Παππαθανασίου, 11) Μαρία 
Θεοφάνους Παππαδουλή, 12) Χρυσή Κ. Γεωργαλλίδου και άλλαι εγγράμματοι κόραι και μητέρες ήδη.»

Περιοδικό Αγάπη, Αθήναι, 6 Νοεμβρίου 1894, έτος Β', αρ. 97, σ. 7 

«Μάκρη και Λειβήσιον. Παρθεναγωγείον δεν λειτουργεί εν Λειβησίω, διότι τα κατά καιρούς συ-
σταθέντα διελύθησαν μετά εν ή δύο έτη, μόνον δε άπαξ διετηρήθη επί τετραετίαν, και πάλιν διελύθη δι' 
έλλειψι πόρων. Νυν φοιτώσιν αναμίξ εν τοις των αρρένων σχολείοις και τα κοράσια των βουλομένων. 
Εν δε Μάκρη λειτουργεί και παρθεναγωγείον. Ο κ. Μ. Ι. Μουσαίος έχει τον τίτλον διευθυντού των εν 
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Λειβησίω και Μάκρη εκπαιδευτηρίων, ον αι κοινότητες αύται δεν αφήρεσαν από τον γέροντα διδά-
σκαλόν των και ότε απεσύρθη της ενεργού διδασκαλίας ένεκα ασθενείας τεκμηριούσα την αμέριστον 
ευγνωμοσύνη, ην απονέμουσιν αυτώ οι συμπολίται του διά την πολυχρόνιον εν τη εκπαιδεύσει και καρ-
ποφόρον δράσιν του, και εκτιμώντες αυτόν ως θεμελιωτήν και διοργανωτήν της δημοσίας του τόπου εκ-
παιδεύσεως. Τελούσι δε και σύνταξιν αυτώ 3.500 γροσίων κατ' έτος, ων τας 2.500 πληρώνει το ταμείον 
Λειβησίου, τα δε 1.000 το της Μάκρης. Έχει δε και τον τίτλον εκκλησιαστικού ρήτορος, ον απένειμε εις 
αυτόν ο άγιος Πισιδίας ως κηρύττοντα τον θείον λόγον εν Λειβησίω και Μάκρη ανέκαθεν κατά πάσαν 
Κυριακήν ή εορτήν. Εξέδωκε δε και λεξιλόγιον της εν Λιβισίω λαλουμένης ελληνικής διαλέκτου, ου 
ετύπωσε το πρώτον τεύχος, το δε ατύπωτον υπέβαλε εις τον γλωσσικόν διαγωνισμόν «Κοραής», όστις 
έκρινεν αυτό άξιον βραβεύσεως. Εν γένει ο ανήρ είνε άξιος επαίνου, διότι εξετέλεσεν ειλικρινώς και 
φιλοπόνως τα καθήκοντα του διδασκάλου εν τη ανατολή. Κάτοχος δε ων και της οθωμανικής γλώσσης, 
εδίδαξε πολλούς, οίτινες τιμώσι την πατρίδα των παρά τοις κρατούσι.

Το θρησκευτικόν συναίσθημα δεν διέφυγε και ενταύθα την παρά πάσι τοις Έλλησι παρατηρουμένην 
δυστυχώς εν ταις ημέραις ημών ψύξιν, ην επιτείνουσι δυστυχώς ένθεν μεν η έλλειψις κλήρου πεπαι-
δευμένου και αφιλαργύρου μη έχοντος πορισμόν την ευσέβειαν, ένθεν δε αι υλιστικαί διδασκαλίαι αι 
κλονίσασαι την πίστιν. Η βασιλεία του χρήματος, και η αρχή «αρκεί να κατορθώνης, αδιάφορον πώς» 
είνε εις την ημερησίαν διάταξιν. Η «Ανάπλασις» και η «Αγάπη» ενισχύουσι το κήρυγμα του Μουσαίου 
και ήρξαντο να αναθάλλωσιν αι ευσεβείς ιδέαι εν τη ορθοδόξω ταύτη κοινωνία. Πλείστα δε προσδοκώ-
μεν παρά του νέου μητροπολίτου Πισιδίας.

Εν τοις σχολείοις Μάκρης και Λειβησίου φοιτώσιν εν συνόλω 500 μαθηταί αμφοτέρων των φύλων. 
Το λυπηρόν είνε, ότι η φοίτησις δεν είνε τακτική, και η αποφοίτησις είνε πρόωρος. Διά τούτο, ενώ 
αμφότεραι αι κοινότητες δαπανώσι κατ' έτος 60 χιλιάδας γροσίων εις την εκπαίδευσιν, πολλοί μένουν 
αγράμματοι ένεκα της προώρου αποφοιτήσεως. Η σχολή Λειβησίου είνε εξάτακτος, εκτός του νηπια-
γωγείου, αστική σχολή με τρεις διδασκάλους, της δε Μάκρης είνε, εκτός του νηπιαγωγείου, τρίτακτος 
δημοτική με ένα διδάσκαλον, καταργηθέντος του ελληνικού δι' έλλειψιν μαθητών. Οι εύποροι πολίται 
εξακολουθούσι πέμποντες τα τέκνα των εις τα εκπαιδευτήρια των Αθηνών. Ούτως από του 1865 δεν 
λείπουσι Μακραίοι εκ των γυμνασίων των Αθηνών και εκ του πανεπιστημίου. Οι νυν σπουδάζοντες 
εν Αθήναις μαθηταί εισίν οι εξής: 1) Πλάτων Μ. Μουσαίος, 2) Γεώργιος Ι. Λουιζίδης, 3) Σωκράτης Ι. 
Λουιζίδης, 4) Κυριακός Εμ. Κρεμμυδάς, φοιτητής δε ο κ. Ν. Χρυσαφίνης.

Η Μάκρη, ως είπομεν, είνε αγορά της περιχώρου, δι' ης ενεργείται σπουδαίον εισαγωγικόν και εξα-
γωγικόν εμπόριον. Η πρόοδος όμως του σιδηροδρόμου Σμύρνης - Αϊδίν μέχρι Δινερίου απεστέρησε 
την Μάκρην μεγάλης ποσότητος εξαγωγίμων προϊόντων, άτινα κατέρχονται εις Σμύρνην διά του σιδη-
ροδρόμου τούτου κατ' ευθείαν. Σπουδαίος παράγων είνε τα μεταλλεία του χρωμίου, άτινα εξάγουσιν 
ετησίως 25 χιλ. τόνους μεταλλίτιδος απασχολούνται 3 - 4 χιλ. εργάτας ως σκαφείς και μεταφορείς, οι 
δε αγωγείς Τούρκοι ευρίσκουσι πάντοτε εργασίαν. Επιτηδεύματα των Λειβησιανών είνε αι βάναυσοι 
τέχναι και το εμπόριον. Δυστυχώς η γεωργία είνε ημελημένη υπό των Χριστιανών, αν και η γαιοκτησία 
είνε παρ' αυτοίς εν υψηλή κλίμακι, και καλλιεργείται υπό Τούρκων. Διά τούτο εκπατρίζονται προς ενά-
σκησιν των επιτηδευμάτων αυτών εις τα μεσόγεια της Μικράς Ασίας και ιδίως εις τον νομόν Αϊδινίου 
(Σμύρνης).» 
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Ξενοφάνης, Σύγγραμμα Περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολή», Αθήναι 
1896 - 1904μ τόμος Α, τεύχος 1ον, [1896] 1904, σ. 86-93 

 

Είς Λύκιος [Μιχαήλ Ι. Μουσαίος], Περί Λυκίας και Λυκίων. Περί Μάκρης και Λειβισίου. (Γεω-
γραφική θέσις - Αρχαία Λυκία - Πληθυσμός - Επιτηδεύματα - Γλώσσα - Εκπαιδευτική Κατάστασις) 

«Η Μάκρη και το Λειβήσιον είνε πολίχναι της Λυκίας εν τη Μικρά Ασία. Η Λυκία ωρίζετο προς Α. 
υπό της Πισιδίας και Παμφυλίας και Μηλιάδος, προς Δ και Μ υπό της Μεσογείου θαλάσσης έχουσα 
απέναντι την νήσον Ρόδον, προς Δ και προς Β υπό της Καρίας. Η μεταξύ του Γλαύκου κόλπου (νυν 
κόλπου της Μάκρης) προς Δ. και του Παμφυλίου κόλπου (κόλπου της Αττάλειας) προς Α. περιλαμ-
βανομένη χερσηνοειδής χώρα είνε η αρχαία Λυκία. Νήσοι της Λυκίας είνε η Μεγίστη ή Κισθήνη (νυν 
Καστελλόριζον) κατοικουμένη υπό 8-10 χιλ. Ελλήνων Ορθοδόξων και τινες νήσοι ακατοίκητοι, εν αις 
συγκαταλεκτέα και η εν τω κόλπω της Μάκρης νήσος Ταρσανά, συνοικισθείσα υπό 25 οικογενειών ποι-
μένων, σπογγαλιέων και γεωργών παντοειδών Ελλήνων. Ο Στράβων εν βιβλ. ΙΔ περιγράφων την Λυκία 
και το Λυκιακόν σύστημα ονομάζει επισημότερες πόλεις τα Πίναρα, Πάταρα, Ξάνθον, Μύρα και Τλων. 
Τα Πίναρα είνε μικρόν τουρκικόν χωρίον καλουμένον Μίναρε, σώζον αρχαία ερείπια. Τα Πάταρα είνε 
έρημα ερείπια και ο λιμήν κεχωσμένος. Η Ξάνθος είνε χωρίον τουρκικόν, σώζον ερείπια αξιόλογα και 
καλείται Κινίκ.149 Τα Μύρα συνοικίζονται υπό των Μεγιστέων, αφ' ότου ανεσκάφη υπό των Ρώσσων ο 
τέως κεχωσμένος υπό την γην αρχαίος ναός Αγία Σιών καλούμενος Βυζαντιακού ρυθμού και έχουσιν 
120 οικογενείας χριστιανών Ορθοδόξων εμπόρων και γεωργών αποίκων Καστελλορίζου.

Η Τλως σήμερον καλείται τουρκιστί Τουβέρ και έχει χωρία τουρκικά εις το πεδίον της Τλω διε-
σπαρμένα, όπερ διαρρέει ο Ξάνθος ποταμός. Εκτός των αναφερομένων υπό του Στράβωνος πόλεων 
μνημονεύονται και αι εξής πόλεις της Αρχαίας Λυκίας, ων τα ονόματα τοποθετούσιν οι αρχαιολόγοι 
άλλοι αλλαχού. Ακαλισσός, Αλίμαλα (πιθανότατα είνε το σημερινόν Ελμαλή, κωμόπολις οικουμένη 
υπό 500 Οθωμανικών, 100 Αρμενικών και 50 Ορθοδόξων οικογενειών. Άλινα, Αμελάς, Ανδριάκη, Αντί-
φελλος, αύτη σώζει το όνομα αυτής και είνε παραλία κώμη συνοικιζομένη υπό των Μεγιστέων και 
έχει 50 οικογενείας χριστιανών και νεόδμητον ναόν των Ορθοδόξων. Άραξα, Αρύμαξα, Άρυα, Αρνέαι, 
Άρσαδα (υπάρχει τουρκικόν χωρίον Άρσα), Αρύκανδα, Ασκάνδαλις, Γάγαι Διάς, Ερενάτις, Ερυμναί, 
Θήβη, Ιδεβησσός, Ίδυρος, Ίσινδα, Ίσιον, Ίσπαδα, Καβασσός, Καδύανδα (τίθεται εις το τουρκικόν χω-
ρίον Ουζουμλή), Κάνδυβα (τουρκιστί Κάντυβε) Καρμυλησσός (υποτίθεται ότι είνε το νυν Λειβήσιον), 
Κασσίδαγη, Κόμβα (νυν τουρκιστί κώμη Κιόμπε), Κορύδαλλα, Κροασσός, Κώρυκος, λίμυρα, Λόπτα, 
Μηλόη, Νοσκόπιον, Ολβία, Όλυμπος, Πάταμος, Πάταρα, Περδικία (είνε έρημος, έχει λιμένα προς Α. 
του Λειβησίου και σώζει ερείπια ναού, όστις καλείται υπό των Λειβησιανών Παναγιά της Περδικιάς, 
συνοικίζεται υπό Λειβησιανών κηπουρών και καλείται ο μεν λιμήν Σύμπολον ή Σύμβολον, η δε κώμη 

149 Ξάνθος=: τουρκ. Kinik
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Πελτζεγίζ150) Πίναρα, Ρεγκυλιάς, Σαρδησσός, Σιδάκη (υπάρχει τουρκικόν χωρίον Στέγκι), Σηδήνη, Σί-
δυγμα (τίθεται εις το χωρίον Τότουρκα151), Σκάροι, Σίμνηνα (υπάρχει θέσις ακατοίκητον καλουμένην 
υπό των Λειβησιανών Σέμενας κειμένη ΝΑ. Του Λειβησίου), Σούρα, Σύεσσα, Τερμησσός, Τέρμηρα, 
Τέργασον, Τήλανδρος, Τράβαλλα (υπάρχει προς Α. της Μάκρης ακατοίκητος θέσις Τράβλα), Τύμηννα, 
Τυρμισσός (υπάρχει χωρίον Κιτρουμισού), Ύλαμοι, Φάσηλις, Φελλός, Φρίζος, Φοινικούς (νυν Φοίνι-
κας τουρκιστί Φοίνικης παράλιος συνοικιζομένη υπό των Μεγιστέων έχουσα εκατόν οικογενείας Ορθο-
δόξων και ναόν νεόδμητον). Χάδραι. Νέα παραλία κωμόπολις συνοικιζομένη υπό των Μεγιστέων είνε 
το Καλαμάκιον πλησίον των Πατάρων έχον 150 οικογενείας Ορθοδόξων και ναόν νεόδμητον. Η λοιπή 
Λυκία άπασα κατοικείται υπό Οθωμανών, απάντων γεωργών κτηνοτρόφων κωμηδόν οικούντων, και 
διαιρείται εις τας εξής υποδιοικήσει, 

α) την της Μάκρης (Μέγρι καζασή), περιέχουσαν 82 κώμας, ων δυο Χριστιανικαί, η Μάκρη και 
το Λειβήσιο, και κάτοικοι 25 χιλ., ων 5 χιλ. Χριστιανοί και οι λοιποί Οθωμανοί. Η επαρχία Μάκρης 
υποδιαιρείται εις εξ τμήματα (ναχηγέδες),152 του της Μάκρης, του Σενέ, του Τουβερίου, του Αγαρ-
δός και του Ουζουμλή, άτινα το πάλαι εκαλούντο πέντε καζάδες, οις προσετέθη και ο Ναχηγές 
Πουρνάζ153.

Β) Την επαρχίαν Κας, πρωτ. Κόμβα περιέχουσαν Χριστιανικά πολίσματα το Καλαμάκιον, τον Αντί-
φελλον και τα Μύρα, κατοικούμενα υπό 150 οικογενειών Χριστιανών και η όλη επαρχία υπό 15 χιλ. 
Οθωμανών.

Γ) Την διοίκησιν Ελμαλή, ης η πρωτεύουσα Ελμαλή (Αλίμαλα), ένθα κατοικούσιν 250 Χριστιανοί, 
και τον Φοίνικα, ένθα κατοικούσιν 500 Χριστιανοί, η όλη δε επαρχία κατοικείται υπό 25 χιλ. Οθωμανών.

δ)Η νήσος Μεγίστη κατοικουμένη υπό 8 χιλ. Χριστιανών και 100 Οθωμανών. 

Η επαρχία Μάκρης υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν του νομού Σμύρνης (Αϊδίν, εις το διαμέρισμα 
Μεντεσέ). Το δε Κας και Ελμαλή εις την του νομού Ικονίου (διαμέρισμα Ατταλείας), η δε Μεγίστη εις 
την του νομού των νήσων του Αιγαίου πελάγους, ης πρωτεύουσα η Ρόδος. Εν συνόλω η Λυκία κατοι-
κείται σήμερον υπό 70 χιλ. Οθωμανών και 15 χιλ. Ορθοδόξων. 

Εκκλησιαστικώς υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν τη Μητροπόλεως Πισιδίας και ο Πισιδίας τιτλο-
φορείται Μητροπολίτης Πισιδίας και Έξαρχος πάσης Λυκίας, Σίδης, Μυρέων και Μικράς Αντιοχείας. 
Ο Πισιδίας έχει εν τη επαρχία αυτού εν Πισιδία την Σπάρτην (την αρχαίαν Βάριν), το Πουλδούριον 
(Απολλωνίαν), την Πάρλαν και το Πόρλον, εν Παμφυλία την Αττάλειαν, εν Κιλικία την Αλάιαν, εν Λυ-
κία την Μάκρην, Λειβήσιον, Μεγίστη και το Ελμαλή, και τας αποικίας των Μεγιστέων, Φοίνικα, Μύρα, 
Αντίφελλον, Καλαμάκιον, εν συνόλω 25 χιλ. Χριστιανούς Ορθοδόξους. Οι κάτοικοι Ατταλείας, Σπάρ-
της, Πουλδουρίου και των περιχώρων εισί Τουρκόφωνοι, οι κάτοικοι Μάκρης, Λειβησίου, Μεγίστης 
και των αποίκων αυτής εισίν Ελληνόφωνοι. Οι Οθωμανοί τη Λυκίας είνε γεωργοί και κτηνοτρόφοι. 
Αι γυναίκες συμβοηθούσι τους άνδρας εις τας εργασίας αυτών και έχουσιν ιδιαίτερον επάγγλεμα την 
ταπητουργίαν και εριουργίαν. Οι τάπητες της Μάκρης εισί περιζήτητοι διά την στερεότητα και την δι-
άρκειαν των χρωμάτων αυτών. Υπάρχουσι δυο ειδών τάπητες οι μαλλωτοί και οι ομαλοί, οι μεν πρώτοι 
έχουσι συνυφασμένα εξέχοντα έρια ποικιλόχροα, δι' ων σχηματίζονται διάφορα σχήματα, οι δε δεύτεροι 
είνε ομαλοί ως εριούχα υφάσματα. Αι χριστιαναί γυναίκες δεν γνωρίζουσι, ουδέ θέλουσι να μάθωσι την 
ταπητουργίαν, ως τέχνην τουρκικήν, και περιορίζονται εις την υφαντικήν πλεκτικήν και ραπτικήν.

Οι Μακραίοι και Λειβησιανοί έχουσιν επιτηδεύματα την υποδηματοποΐαν, την γανωτικήν, την οι-
κοδομικήν, την ραπτικήν, την σιδηρουργίαν, την κηπουρικήν και την εμπορίαν. Πας τεχνίτης ευθύς ως 
σχηματίση μικρόν κεφάλαιον γίνεται έμπορος. Οι Καστελλορίζιοι είνε ναυτίλοι, οι δ' άποικοι αυτών 

150 Σύμπολο: τουρκ. Belceğiz.
151 Τότουρκα: τουρκ. Toturka.
152 Ναχιγιές (τουρκ. nahiye): υποδιοίκηση.
153 Ναχηγές Πουρνάζ: τουρκ. nahiye Burnaz.
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έμποροι και χειρώνακτες, τινές δ' επεδόθησαν και εις την γεωργίαν. Τα προϊόντα της Λυκίας είνε δημη-
τριακά, σήσαμον, βάλανοι, έρια, κηρός, μέλι, ξυλεία οικοδομίας και καύσεως, άνθρακες και μεταλλεύ-
ματα χρωμίου. 

Η Μάκρη κείται επί των ερειπίων της αρχαίας Τελμησσού, εν τω μυχώ του Γλαύκου κόλπου και είνε 
ευλίμενος. Φαίνεται δ' ότι ωνομάσθη Μάκρη εκ τινος στενής και μακράς νησίδος, εκτεινομένης εκ του 
ΒΑ προς το ΝΔ και καλουμένης σήμερον Παλαιάς Μάκρης. Η Μάκρη προ 50 ετών ήτο μικρόν επίνει-
ον, έχον ολίγιστα εμπορικά καταστήματα. Σήμερον κοσμείται διά προκυμαίας και υψηρεφών οικιών 
και εμπορικών καταστημάτων, διατελούσα έδρα υποδιοικήσεως (Καϊμακαμίας), υπαγομένης εις την 
διοίκησιν Μέντεσε (Μύνδου της Καρίας, πρωτ. Μώγλα, αρχ. Μένβολα) και εξαρτωμένης εκ του 
νομού Αϊδινίου. Σύμπας ο ο νομός κατά τις τελευταίας απογραφάς της Κυβερνήσεως έχει 1. 400.000 
κατ., ων 350 χιλ. Χριστιανοί, οι δε λοιποί Οθωμανοί. Η κωμόπολις Μάκρης μετά των παρακειμένων χω-
ρίων αυτής αριθμεί 2 χιλ. κατ., ων χίλιοι Χριστιανοί, οι δε λοιποί Οθωμανοί και Ιουδαίοι και ευάριθμοι 
Ευρωπαίοι. Ούτοι διενεργούσι την εμπορίαν εισαγωγής των προϊόντων της χώρας. 

Αρχαία μνημεία σώζονται εν Μάκρη η Ακρόπολις και οι λαξευτοί τάφοι ή σαρκοφάγοι. Ευρέθησαν 
δε και πλείσται επιγραφαί γράμμασι Λυκιακοίς και Ελληνικοίς αλλά πλείονα και σπουδής άξια μνημεία 
σώζονται εν Τλω, Καδυάνδα, Ξάνθω, Πατάροις και Μύροις. Εκ της περιφερείας Μύρων απήγαγον προ 
τινων ετών οι Αυστριακοί αρχαιολόγοι την ζωοφόρον αρχαίου μνημείου, εν η εν αναγλύφοις καλής 
τέχνης παρίστανται πλείσται σκηναί της Ελληνικής μυθολογίας και ιδιωτικού βίου των κατοίκων της 
χώρας. Τα ανάγλυφα ταύτα κοσμούσι σήμερον το μουσείον της Βιέννης. Οι δε ανακαλύψαντες αυτά 
αρχαιολόγοι Benndorf, Petersen, Lau(n)chen συνέγραψαν ογκώδη συγγραφήν γερμανιστί περί των αρ-
χαίων μνημείων και των νυν κατοίκων της Λυκίας. Τω δε 1842 και 1846 οι Άγγλοι περιηγητές ενήργη-
σαν ανασκαφές εν τοις ερειπίοις της αρχαίας Ξάνθου και απήγαγον πολλά μνημεία εις το βρεττανικόν 
μουσείον. Εφέτος δε διήλθεν ο κ. Imbert Λυκιολόγος και υπάλληλος εν τω Υπουργείω των Οικονο-
μικών της Γαλλίας, ίνα αντιγράψη δύο Λυκιακάς επιγραφάς, ων η μία εύρηται εν Κανδυάνδοις (τα νυν 
Ουζουμλή), η δ' ετέρα εν Ξάνθω, ως και Άγγλος τις Alkrait καλούμενος. Η Λυκιακή γραφή και γλώσσα 
είνε άγνωστος έτι, ει και οι αρχαιολόγοι ούτοι καταγίνονται και αρκετάς εποιήσαντο προόδους εις την 
Λυκιολογίαν. Επεσκέφθησαν την Λυκίαν και τα μέλη της εν Αθήναις Γαλλικής Σχολής, προ μικρού δ' 
επεσκέφθησαν αυτήν το δεύτερον ο κ. Benndorf και τρεις άλλοι περιηγηταί, οίτινες ανεκάλυψαν, ως 
λέγουσι, 400 επιγραφάς ανεκδότους Λυκιακάς και Ελληνικάς. Και εν γένει δεν εξήντλησε την περιεργί-
αν των αρχαιολόγων η χώρα αύτη, περί ης ολίγοι μόνον γραπταί ειδήσεις διεσώθησαν μέχρις ημών παρ' 
Ηροδότω, Στράβωνι και άλλοις αρχαίοις συγγραφεύσιν.

Το Λειβήσιον κείται προς μεσημβρίαν εις δίωρον απόστασιν εκ Μάκρης εντός ευρείας κοιλάδος 
πλήρους εμπελώνων επί της θέσεως της αρχαίας Καρμηλισσού. Το όνομα τούτο είνε Ελληνικόν και 
μένει τοιούτον και εν τοις αρχείοις της Τουρκικής διοικήσεως (Καργέι Λειβίς154) και εάν μη είνε παρηγ-
μένον εκ διχοτομήσεως της λέξεως Καρμηλισσός και μεταβολής εις Καργέ-μιλίς-λειβίς, πιθανώτατα 
εσχημάτισατι εκ της θέσεως Λείβηθρον, Λειβάσιον και Λειβήσιον ή Λιβήσιον κατ' αναλογίαν του Λει-
βάδιον, Λειβαδιά, λίμνη, λιμήν κτλ. Το Λειβήσιον κατοικείται υπό 70 χριστιανικών οικογενειών, οι δε 
Μακραίοι είνε άποικοι των Λειβησιανών και το θέρος διά το ευκραές του κλίματος του Λειβησίου αι το 
πυρετοβριθές της Μάκρης συνοικούσι πάντες εν τη αυτή κοιλάδι εν τοις αμπελώσιν αυτών. Οι Λειβη-
σιανοί και Μακραίοι λαλούσι την μιξοβάρβαρον ελληνικήν γλώσσα, προς επανόρθωσιν δ' αυτής εξέ-
δοτο ο αοίδιμος Μ. Ι. Μουσαίος αρχαίος διδάσκαλος του τόπου, εις ον το Λειβήσιον οφείλει τα φώτα, 
βιβλίον, όπερ ωνόμασε «Βατταρισμούς, ήτοι Λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου», ούτινος εξεδόθη 
το πρώτον μέρος εν Αθήναις. Ο Μουσαίος ειργάσθη επί 45 έτη εις διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων 
ενταύθα και η γλώσσα επαισθητήν έλαβε μεταβολήν, λαλουμένη εν πολλαίς οικογενείας εν καθερευ-
ούση μορφή εκτός των λογίων και επιστημόνων, ων ο αριθμός υπερβαίνει τους πέντε και τριάκοντα. 
Και υλικώς δε ο τόπος ανεπτύχθη και εύρηται εν κρείττονι καταστάσει υλική και διανοητική σήμερον 
ή προ πεντηκονταετίας. Ο κ. Ν. Λουιζίδης, έμπορος μεταλλείων χρωμίου, άπερ ανεκαλύφθησαν εν 
τοις όρεσι της Καρίας εδωρήσατο το «Λουιζίδειον σχολείον» τη πατρίδι αυτού Λειβησίω και όσον 

154 Τουρκ. karye-i Livis
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ούπω οικοδομήσει τοιούτον και εν Μάκρη, και δικαίως εκλήθη μέγας ευεργέτης της ηνωμένης 
κοινότητος Μάκρης και Λειβησίου, αρχαιότερον επιμελεία του διδασκάλου Μ. Ι. Μουσαίου ωκο-
δόμηται και άλλο σχολείον τω 1864, ώστε εν Λειβησίω λειτουργούσι δύο σχολεία, εις α φοιτώσι 
400 παιδιά και εν Μάκρη 100. Δυσμενείς περιστάσεις και η κατατομή της Κοινότητος εις Μάκρην και 
Λειβήσιον επήνεγκον την αχρηματίαν, δι' ην επ' εσχάτων δυσχερής εγένετο η συντήρησις της δημοσίας 
εκπαιδεύσεως, διά τούτο η Μάκρη επαύσατο πέμπουσα μαθητάς εις τα γυμνάσια Αθηνών και μόνος εις 
απέμεινε Μακραίος φοιτητής εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω, έχει δ' όμως εν Κων/πόλει ένα καθηγητήν εν 
τω Ροβερτείω Λυκείω, τον κ. Λουίζον Ηλιού, και ένα εν Κορυτσά, τον κ. Κώνσταν Κωνσταντίνου, και 
δύο διδασκάλους εκτός της πατρίδος αυτών, και ένα πρόεδρον δικαστηρίου και 2 ιατρούς εν αλλοδαπή, 
άπαντες δε οι διδάσκαλοί εισίν εγχώριοι, και 5 δικηγόρους και 8 ιατρούς εν τω τόπω. Συντηρείται δ' εν 
Λειβησίω αστική σχολή και εν Μάκρη Ελληνικόν και δημοτικόν σχολείον και παρθεναγωγείον.

Γενική άποψις της Λυκίας

Η Λυκία είνε ορεινή χώρα. Οι περιηγηταί παροιμοιάζουσιν αυτήν προς την Ελβετίαν. Έχει 
όμως οροπέδια κατάρρυτα και δάση ανεξάντλητα, άτινα είνε αέναοι πηγαί πλούτου, αλλά δυστυχώς η 
συγκοινωνία είνε δύσκολος ένεκα της ελλείψεως οδών. Ο λιμήν της Μάκρης δύνατο ν' αποβή κοινόν 
εμπορείον της Λυκίας, εάν ήτο δυνατόν να διασχισθή η χώρα διά μιας σιδηροδρομικής αρτηρί-
ας, αλλά δυστυχώς ούτε η Αττάλεια ηξιώθη διά τον αυτόν λόγον ευτυχήματος τούτου και πάσαι 
αι μεσόγειοι σιτοπαραγωγοί χώραι ετράπησαν την άγουσαν εις τους σιδηροδρομικούς σταθμούς 
συντομωτέραν διεύθυνσιν, και τα προϊόντα αυτών μεταφέρονται εις τον ομφαλόν της Ασίας την 
μεγαλώνυμον Σμύρνην, ήτις μόνη ευμοιρεί πάντων των φυσικών και τυχηρών πλεονεκτημάτων. 
Η Λυκία έχει πόρους ανεξαντλήτους, αλλά στερείται βραχιόνων εργατικών. Πιθανώτατον είνε ότι το 
πάλαι η Λυκία έτρεφεν υπέρ το εκατομμύριον κατοίκων συνιστώσα ομοσπονδίαν ηνωμένων πολιτειών, 
διοικουμένη υφ' ενός προέδρου, καλουμένου Λυκάρχου, ως διηγείται ο Στράβων. Ο αοίδιμος Κοραής 
ευρίσκει ότι το πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκαλλιεργήθη και ανεπτύχθη 
εν Λυκία. Και πόσαι ιδέαι δεν ανεπτύχθησαν εν τω ημετέρω έθνει, ας ημείς μεν δεν εκαλλιεργήσα-
μεν, ξένοι δε ασπασθέντες και καλλιεργήσαντες ηυδαιμόνησαν. Οι Λύκιοι ήσαν πεπολιτισμένοι και 
πλούσιοι, ως μαρτυρούσι τα κολοσσιαία μνημεία της χρονικής αυτών περιόδου. Νυν όμως 80 χιλ. 
άνθρωποι δεν ευημερούσιν εν τη πάλαι ποτέ ευδαίμονι και ευλιμένω Λυκία. Πόθεν το αίτιον της 
καταπτώσεως ταύτης; Ειπάτωσαν άλλοι. Εν τέλει επισυνάπτομεν το παρά πόδας επίγραμμα, όπερ ανώ-
νυμος φιλάρχαιος ομογενής έγραψεν επί της παραστάδος της θύρας του ξενοδοχείου, εν ω κατέλυσεν

Ήρωας Γλαύκους και Σαρπηδόνας

κατά τους προϊστορικούς αιώνας

πολλούς εγέννησας, ω Λυκία!

Και κατά Στράβωνα οι κάτοικοί σου

εν τη μετέπειτα λαμπρά ακμή σου

διεφημίζοντο επ' ευνομία.

Στενώς τοις Έλλησιν αναμιχθέντες

θαλασσοκράτορες δ' αναδειχθέντες 

λαμπρώς ετέλεσαν τη καλλιτεχνία.
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Πλην φευ τανύν αντ' εκείνων τίνες;

Δειλά ανδράποδα, σκαιοί κηφήνες

σε κατεμίαναν, τλήμον Λυκία.»

Αν ο γράψας τους στίχους τούτους επανήρχετο εις Λυκίαν, μετά μεγάλης σπουδής θ' απήλειφε τους 
τελευταίους στίχους και αντ' αυτών άλλους επαινετικούς θ' ανέγραφεν. Η επί πέντε και τεσσαράκοντα 
έτη ενθουσιώδης ηθικοποιητική εργασία του αοιδίμου διδασκάλου Μουσαίου, η φιλοτιμία των επι-
στημόνων ημών, εις ους εκείνος ενέπνευσε το ίδιον πυρ, η προς τα καλά προθυμία των προυχόντων 
ημών επήνεγκον ριζικήν εν πάσι μεταβολήν. Αν δ' είχεν η Λυκία και τον από φύσεως και προορισμού 
διδάσκαλον της ειρήνης και της αγάπης και εν παντί και πανταχού σύμβουλον και οδηγόν της κοινωνίας 
ιερόν κλήρον άξιον της υψίστης αυτού αποστολής, όλως διάφορος θα ήτο η κατάστασις αυτής. Αλλ' 
αναβάλλοντες εις άλλοτε τον περί τούτου λόγον, εκφράζομεν την ελπίδα, ότι ο νυν Πισιδίας κ. Γερά-
σιμος, την δόξαν της εκκλησίας και την ηθικήν και θρησκευτικήν του ποιμνίου αυτού ανύψωσιν περί 
πλείστου ποιούμενος, συντόνως υπέρ της μορφώσεως ιερού κλήρου θα μεριμνήση. εις Λύκιος.»
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Πλειάς, όργανο του γυναικείου Συλλόγου «Εργάνη Αθηνά», Αθήναι, 29 Φεβρουαρίου, 
1900, έτος Β', τεύχος 4ον, αρ. 5-6, σ. 82-84, Σωτηρία Αλιμπέρτη, Εντυπώσεις ταξιδίου.

«ΙΑ) Εν πλω και εν οδοιπορία. 

Η σιδηρά σειρήν τρομώδεις εξέπεμψεν ήχους. Τα κύματα εκαλύφθησαν εκ των αμαυρών πνοών 
της, ας ο άνεμος διεσκόρπισεν, η δ' ηχώ των πέριξ βράχων αντελάλησε. Μάκρη, εφώνησαν οι ναύται, 
και η άγκυρα ερρίφθη. Και να φαντάζησαι καθ' όλον τον από Σάμου εις Μάκρην διάπλου ότι μέλλεις 
να αντικρύσης του Λυκίου πελάγους τας ακτάς, θα χαιρετίσης τας υψηλοτάτας του Ταύρου κορυφάς, 
και τα γλαυκά νερά του Γλαύκου θα περιλούσωσι το ατμόπλοιον, θα γνωρίσης αρχαιοτάτην χώραν του 
ελληνισμού, και ότι θ' αποβιβασθής επί ιστορικής και ακμασάσης πόλεως! Και, να περιβάλλης νοερώς 
όλα ταύτα διά των ωραιοτέρων ονείρων, διά των ζωηροτέρων χρωματισμών της φαντασίας, μεθ' όλα 
δε ταύτα να ευρεθής αίφνης προ μιας πολίχνης, ης αι οικίαι είναι ερμητικώς κεκλεισμέναι και μόνον 
επί της προκυμαίας έξωθεν των ολίγων καφείων μικροί όμιλοι ανθρώπων ροφούντων τον ναργιλέν ή 
καφέν και οίτινες δίδουσι την μόνην κίνησιν και εικόνα της ζωής, ουδείς δ' έκτακτος θόρυβος ή ζωη-
ρότης να επικρατή, πίπτει τότε η οιστρηλατουμένη φαντασία σου εκ των πτερών του πηγάσου επί της 
πεζής πραγματικότητος! Τολμάς να είπης τότε, ότι οι πρόγονοί μας πάσας τας φυσικάς δυνάμεις και 
τα φαινόμενα αισθητοποιούντες, εμψυχούντες, δίδοντες εις αυτάς σάρκας και οστά και απεικονίζοντες 
υπό το πρίσμα της ποιήσεως ή της τέχνης, ήσαν οι μεγαλείτεροι μυθοπλάσται, ρωμαντικοί, ιδεολόγοι, 
φυσιολάτραι, οιστρηλάται. Ούτω, έπλασαν και τον μύθον του Γλαύκου και της Σύμης, του Ιοβάτου και 
Βελλερεφόντη, της Χιμαίρας και του Πηγάσου, του Λύκου και όλων αυτών των ημιθέων και αθανάτων 
και ηρώων· έδωκαν αυτοίς ύπαρξιν μορφήν ανθρώπου ή θηρίου και κατώκισαν αυτούς εις την νοτίαν 
ταύτην λωρίδα της Μικράς Ασίας, επί των δειράδων155 του Κράγου και Αντικράγου εις την φωτεινοτά-
την και θερμοτάτην εστίαν, ονομάσαντες αυτήν Λυκίαν.

Και η πόλις του μυθολογουμένου Τελμισσίου υιού του Απόλλωνος, ήτις υπό τόσης περιεβλήθη δό-
ξης κατά την αρχαιότητα, διετέλει υπό τους αυτούς κλιματολογικούς όρους, υπό τας αυτάς ατμοσφαι-
ρικάς επιδράσεις ας και σήμερον και είχε προ αυτής τα λιμνάζοντα και τελματώδη του Γλαύκου νερά, 
άτινα περισφίγγουσιν οι δύο καθήκοντες του Κράγου βραχίονες. Μόνον η αρχιτεκτονική, η ρυμοτομία, 
οι ναοί, η αμφίεσις τω κατοίκων της παριστώσι νέαν όψιν. Αλλά, κατά τί ταύτα συνέτεινον, ώστε το μυ-
θολογικόν όνομά της εις Μάκρην να μεταβληθή, όπερ ούτε θεότητα αρχαιότητος, ούτε όνομα ημιθέου, 
ήρωος ή επισημότητος χριστιανικής εμφαίνει; Και ερωτάς διατί η μεταλλαγή αύτη και διατί εδέχθησαν 
αυτήν οι κάτοικοι αντί του πρώτου του εκπροσωπούντος την αρχήν της πόλεως, την ποιότητα του εδά-
φους και του κόλπου και εγκλείοντος εν ταυτώ παρελθόν μεγαλείον!

Απεβιβάσθην. Ο πρώτος, ον συνάντησα ήτο της καλής Ατθίδος και αγαπητής μου φίλης κ. Σοφίας 
ο σύζυγος κ. Βλάσιος Βασιλειάδης. Η αγαθότης του, η επί της μορφής του διαλάμπουσα ειλικρίνεια, η 
χαρά ην έδειξεν επί τη αφίξει μου με συνεκίνησαν και ευχαρίστως απεδέχθην την προσφερθείσαν μοι 
υπ' αυτού φιλοξενίαν. Και αφού εθεωρήθη το διαβατήριόν μου και έγεινεν η έρευνα των αποσκευών 
μου μετά πολλής προσοχής, ωδηγήθην εις πλησίον συγγενικήν οικίαν, ίν' αναπαυθώ και γευματίσω, 
ουχί όμως και διανυκτερεύσω. Ώφειλον, μοι είπον, άνευ αναβολής να ετοιμασθώ δι' οδοιπορίαν, και 
δι' αυτάς τας τέσσαρας ή πέντε ώρας, καθ' ας έμελλον ν' αναπαυθώ, δεν ηγγυώντο ότι εξάπαντος δεν 

155 Δειράς (αρχ. ελλ.): κορυφογραμμή οροσειράς. Σειρά λόφων.
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ήθελον προσβληθή από τους ελώδεις πυρετούς, οίτινες μαστίζουν την Μάκρην καθ'όλην την διάρκειαν 
του θέρους!

Και ιδού διατί αι οικίαι ήσαν κατάκλεισται. Άπασαι αι οικογένειαι, πλούσιαι και πτωχαί, ου-
δεμιάς εξαιρουμένης, εγκαταλείπουσι την πόλιν, άμα τη πρώτη ανοίξει, και δεν επανακάμπτουσι 
εις αυτήν ή περί τα τέλη Οκτωβρίου. Μητρυιά, όχι μήτηρ η θάλασσα του Γλαύκου και ο κόλπος 
Τελμίσσιος. Τα τέλματα αυτής αναθυμιάσεις ζωοκτόνους εκπέμπουσι. Και ετράπησαν οι κάτοικοι την 
προς τας δειράδας του Ταύρου οδόν, εζήτησαν άσυλον εν γη φιλοξένω ίνα προφυλάξη αυτούς εκ του 
μιάσματος. Ολίγοι δε τινες ηναγκασμένοι εκ των εμπορικών υποθέσεων καταβαίνουσιν εις Μάκρην, 
αλλ' αφού όλα τα προφυλακτικά λάβωσι μέτρα, και ή διημερεύουσιν ή μετ' ολίγας ημέρας αμέσως εις 
την εξοχήν επανακάμπτουσι. Και ώφειλον εκεί να μεταβώ εις τον Κάμπον του Λιβισίου έφιππος. Δεν 
είμαι διόλου ιππεύτρια, και επροτίμησα να πορευθώ πεζή ακούσασα ότι πολλοί συνείθιζον τον δίωρον 
ή τρίωρον τούτον περίπατον. Φευ! Ελησμόνουν ότι η έξις εις αυτούς εγένετο δευτέρα φύσις! Ότι έζων 
ούτοι υπαίθριον μάλλον βίον δίδοντα τόνον και αντοχήν εις το σώμα και ότι ημείς ούτε την γυμναστικήν 
δεν είχομεν επί της μαθητικής μας εποχής καθιερωμένην εις τα Παρθεναγωγεία μας, ως σήμερον, αλλά 
περιωριζόμεθα μόνον εις τας πηδητικάς του μακαρίτου Ένιγκ ασκήσεις, τας δε εορτάς και Κυριακάς 
ουδέποτε εις μακρυνάς ωδηγούμεθα εκδρομάς, διότι το μαστίγιον του συντακτικού και της γραμματικής 
και η αντιγραφή απερρόφων όλας τας ώρας! Πού λοιπόν η συνήθεια διά τοιαύτας ορεινάς εκδρομάς; 
Πόθεν η αντοχή; Εν τούτοις και η οδός, ην έμελλον να διανύσω, ήτο εργώδης, ανάντης,156 πετρώδης και 
κατωφερής· διά τούτο εκρίθη καλόν να ενοικιάσωσιν ημίονον γνωρίζοντα να φέρη τοιαύτας ιππευτρίας, 
επί του οποίου θα ανέβαινον εκεί όπου δεν θα ηδυνάμην να βαδίζω.

Η οδοιπορία μας ήρχισε περί την 4ην μ.μ. με πεζήν και ιππευτικήν συνοδείαν. Τίς οίδεν ποίαν θερ-
μοκρασίαν εδείκνυε το θερμόμετρον την ημέραν εκείνην της 22 Ιουλίου. Ο καύσων ήτο εις το ζενίθ, 
ουδέν εκινείτο φύλλον· ούτε Ζέφυρος, ούτε αύρα των ορεών και δασών επέπνεε. Διεβαίνομεν στενω-
πούς, επροχωρούμεν προς την ανωφέρειαν της πόλεως επί ημίσειαν περίπου ώραν. Αι φλογεραί ακτίνες 
του ηλίου εθέρμαινον την κεφαλήν, ο ιδρώς με περιέλουε, θρόμβοι αυτού εκ του μετώπου μου κατέ-
πιπτον, οι παλμοί της καρδίας μου σφοδρώς επάλλοντο, ήσθμαινον μη δυναμένη ν' αναπνεύσω. Τότε 
διά πρώτην φοράν εσκέφθην αν ώφειλον να προχωρήσω ή επιστρέψω, διότι εν τη αρχή ευρισκόμεθα 
της οδοιπορίας, και αν τοιαύτη εκ μέρους μου αυταπάρνησις θα εύρη ηχώ και ηθικήν ανταμοιβήν! 
Εφθάσαμεν εις επίπεδον μέρος. Εστάθημεν ολίγον όπως αναπαυθώμεν. Έφερον πέριξ το βλέμμα. Η 
πόλις εφαίνετο ότι απεσπάτο εκ των βράχων και εξετείνετο προς τον ακίνητον κόλπον, ούτινος τα πρα-
σινίζοντα τελματώδη νερά περιέσφιγγον οι δύο βραχίονες των ακρωτηρίων. Λεπτοτάτη αναθυμίασις 
εξητμίζετο και διεχέετο επί της πόλεως, εφ' ης εδέσποζε προς το Β.Α. φρούριον ερειπιώδες. Παρ' αυτώ 
εις τας βραχώδεις υπωρείας των ορέων ευρίσκονται τάφοι λαξευτοί, μαρτυρία αψευδής αρχαίου μεγα-
λείου. Προ ημών δε μία και μόνη ατραπός, μεταξύ βραχωδών υπωρειών, ανελίσσετο σκαφείσα υπό της 
φύσεως. Ηναγκάσθην να ιππεύσω και αφέθην εις την οδηγίαν ουχί του αγωγέως, αλλά του νοήμονος 
ζώου. Εβαίνομεν πάντοτε την ελικοειδή προς τα άνω στενωπόν, και άπαν το μεγαλείον αγρίας φύσεως 
εν αλληλουχία τρομακτικών εικόνων παρίστατο προ ημών. Απορρώγες βράχοι, βάραθρα, κρημνοί και 
χαράδραι σκιαζόμεναι υπό γιγαντιαίων δένδρων, ων οι κλώνοι συμπλεκόμενοι εφαίνοντο ασπαζόμενοι 
αλλήλους και γεννώντες τον ψίθυρον του αέρος, όστις έσειε το φύλλωμα αυτών και ημπόδιζον του κλί-
νοντος προς την δύσιν του ηλίου τας ακτίνας να διεισδύωσιν εις τα βάθη της αβύσσου, της οποίας η ηχώ 
επανελάμβανε τον καλπασμόν των ίππων και πιπτόντων λίθων. Τρομακτική ήτο η άποψις και ρίγος με 
κατελάμβανεν, ότε εις το χείλος του κρημνού εφερόμην υπό του ημιόνου, όστις ανήρχετο ησύχως ανά 
μίαν την ως κλιμακωτήν ατραπόν, και αν μικρόν προ αυτού συνήντα τι πρόσκομμα, ή λίθον εξέχοντα, 
έστρεφεν οτέ προς δεξιά, οτέ προς αριστερά πλησιάζων προς την άκραν ή τανάπαλιν και προσέχων, ίνα 
μη προσκρούση και ρίψη την αναβάτιν· και όσω εθαύμαζον την νοημοσύνην του τόσω εξανιστάμην 
κατά του οδηγού μου, όστις εφαίνετο προσέχων μάλλον προς το έτερον ζώον το φέρον τας αποσκευάς 
μου. Αυτό έδιδεν αφορμήν γελώτων εις τους περί εμέ και μάλιστα οσάκις ο οδηγός επλησίαζε ψάλλων 
θρησκευτικόν ύμνον ή το Πάτερ ημών. Ψάλλε, έλεγον, αν ουχί τον επικήδείον μου, τουλάχιστον, ίνα 

156 Ανάντης: ανηφορική.
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αισίως αφιχθώ εις τον Κάμπον! Και επροχωρούμεν βραδέως επί ώραν διά μέσου των σκιών του δάσους. 
Ο αήρ δροσερώτερος καθίστατο, η ατμόσφαιρα διαυγεστέρα και η αύρα ψιθυρισμούς άφινεν εις την 
ερημίαν, ήτις εκυριάρχει επί των ορέων. Αι τελευταίαι ακτίνες του ηλίου εφώτιζον έτι τας κορυφάς, ότε 
αφίχθημεν εις το τέρμα της ανόδου, ένθα εσχηματίζετο ο κόμβος των διακλαδώσεων των οροσειρών· 
είχομεν διανύσει το ήμισυ της οδού. Ωφείλομεν τώρα ν'ακολουθήσωμεν την προς τα κάτω κλίσιν και 
διεύθυνσιν, ίνα κατέλθωμεν εις την βαθείαν κοιλάδα –τον Κάμπον. Αφίππευσα μη ακούουσα τας παρα-
κλήσεις, και στηριχθείσα εις την ομβρέλλαν μου ήρχισα πεζή την οδοιπορίαν. Πατώσα, σκοντάπτουσα, 
προσκλίνουσα, σταματώσα, κατηρχόμην ατραπόν υπό το ωχρόν φως των ουρανίων λαμπτήρων. Τέλος, 
μετά ωριαίαν πεζοπορίαν, διέκρινον μακρόθεν κινούμενα εις την πεδιάδα φώτα· ήτο ο Κάμπος. Δεν 
γνωρίζω αν μεγαλειτέραν χαράν και συγκίνησιν εδοκίμασαν οι εκ των Μυρίων διασωθέντες, ιδόντες 
την θάλασσαν, ή οι περί τον Κολόμβον ιδόντες ξηράν, παρ' όσην εγώ ότε διέκρινον τα φώτα. Είχον ανα-
χωρήσει εκ Μάκρης την 4 μ.μ. ώραν και αφικόμην εις τον Κάμπον την 8 ½ της εσπέρας, διανύσασα πεζή 
το πλείστον της οδού. Η ταλαιπωρία, ο κάματος, ο τρόμος, η εξάντλησις είναι εκτός πάσης περιγραφής. 
Και ότε αφικόμην εις την οικίαν της φίλης μου, ήτις με ανέμενε προ της θύρας, διότι σπεύσαντες άλλοι 
είχον ειδοποιήσει αυτήν, μόλις ηδυνήθην ν' ανέλθω την κλίμακα και ερρίφθην επί του σοφά, έλαβον 
ολίγην τροφήν και απεσύρθην ίνα αμέσως κατακλιθώ, πεπεισμένη ότι επί πολλάς ημέρας θα εκειτό-
μην κλινήρης, μη δυναμένη δ' έτι να συνέλθω εκ της εκπλήξεως! Ενόμιζον ότι διετέλουν εις φοβεράν 
οπτασίαν, ότι ανήλθον και κατήλθον εκ του άδου. Άμα έμεινα μόνη, η ψυχή μου βαρυθυμούσα είχεν 
ανάγκην ανακουφίσεως και παραμυθίας... Ουδεμία προσευχή εξήλθε των χειλεών μου. Έστην ακίνητος 
με τας χείρας εσταυρωμένας επί του στήθους' οι οφθαλμοί μου υγραίνοντο... Εζήτησα το έλεος, την 
αρωγήν και την ευλογίαν του Υψίστου. Σωτηρία Αλιμπέρτη.

ΙΒ) Εντυπώσεις Ταξειδίου, τ. 5, αρ. 2, σ. 136-138.

Δέσμαι χρυσών ακτίνων εισδύσασαι εκ των υάλων του προς ανατολάς παραθύρου του δωματίου 
μου επλήρωσαν αυτό φωτός. Ανετινάχθην εκ της κλίνης μου αψηφούσα την κόπωσιν και τους πόνους 
οίτινες συνεκράτουν έτι το σώμα μου εκ της εργώδους οδοιπορίας. Ήνοιξα διά μιας τα εξ του δωματίου 
μου παράθυρα ίν' αναπνεύσω, ίνα ευφρανθώ και απολαύσω την δρόσον της πρωίας, ροφώσα σταγόνα 
προς σταγόνα την ηδύτητα αυτής. Εισέπνεον απλήστως, και ησθανόμην την αύραν να με θωπεύη, την 
ευεξίαν να καταλαμβάνη το σώμα μου. Εμέθυον εκ του αρώματος των πεύκων, εκ του απλέτου φωτός, 
εκ της αιθρίας του ουρανού και της διαυγείας της ατμοσφαίρας, εκ της μελωδικής φωνής των πτηνών, 
άτινα ζωηρά και εύθυμα επέτων από κλάδου εις κλάδον. Μετέβαινον από του ενός εις το έτερον πα-
ράθυρον ίνα τον περιβάλλοντα ορίζοντα διακρίνω. Βαθεία, τερπνή και κατάφυτος κοιλάς εξετείνετο 
προ εμού περιβαλλομένη υπό τριπλής σειράς ορέων. Προς ανατολάς μεγαλοπρεπής, ουρανομήκης, 
νεφεληγερέτης υψούτο ο Κράγος εις 3.000 ποδών ύψος, και εντεύθεν προς μεσημβρίαν διεγράφετο 
ωραία κωμοπόλις, αναπεπταμένη εις τους ανέμους και εκτεθειμένη εις τας ηλιακάς ακτίνας· είναι 
το Λιβίσιον, η αρχαία Καρμηλισσός. Φέρω το βλέμμα εις την κοιλάδα, τον Κάμπον, ως λέγουσιν. 
Αι οικίαι, το πλείστον διώροφοι, είναι εν τω μέσω περιφραγμένου κήπου, αμπελώνος, έστιν ότι και 
αγρού. Οι κάτοικοι με το πρώτον άσμα των πτηνών εγείρονται, άλλοι μεν μεταβαίνοντες από πρωίας 
έφιπποι εις Μάκρην, άλλοι δε εις τα κτήματά των. Τελεία εικών αγροτικού βίου. Ενταύθα λησμονεί τίς 
ότι υπάρχει άλλος κόσμος· ούτε θόρυβος ή κίνησις αμαξών, σιδηροδρόμων, ιπποσιδηροδρόμων, ατμο-
πλοίων· ούτε πλατείαι και δημόσιοι κήποι, ούτε θέατρα ή καφέ-σαντάν και τα παρόμοια! Και αφίνομαι 
εις συλλογισμούς, αν θα ηδυνάμην να μεταλλάξω τον βίον του Άστεως προς την ερημικήν ταύτην γωνί-
αν, εν η ήσυχος, γαλήνιος, φυσική, άνευ μεριμνών και πόθων και ελπίδων, άνευ πικρών δοκιμασιών θα 
ετελείωνεν η ζωή! Αίφνης εκ των διαλογισμών τούτων με αποσπά βιβλίον εφ' ου πίπτει το βλέμμα μου: 
«Αττικαί Νύκτες». Ποία έκπληξις! Μέχρις εδώ διεχύθησαν οι πνευματικοί σπινθήρες του γλυκυλάλου 
αοιδού μας Σπ. Βασιλειάδου, ώστε την ψυχήν μου, το πνεύμα μου να ηλεκτρίσωσι και μεταφέρωσιν 
αυτά απροσδοκήτως υπό τον αίθριον της Αττικής ουρανόν! Ήνοιξα τας «Αττικάς Νύκτας», ανεγίνω-
σκον τροχάδην δακρύουσα και παθαινομένη. Ω! Πόσα, πόσα δεν μοι έλεγον! Εθαύμαζον εν τούτοις 
την φίλην μου κυρίαν Βασιλειάδου, ήτις μετά τόσων ετών βίον πρακτικόν και περιωρισμένον, ως εκ 
του περιβάλλοντος αυτήν, κατώρθωσε να διατηρήση εν εαυτή τον θείον σπινθήρα της εμπνεύσεως και 
τον πόθον της αναγνώσεως και μαθήσεως και την πενυματικήν επασχόλησιν. Πόσαι άρα Ελληνίδες 
μετά τον γάμον των, διαμένουσι εις απόκεντρα μέρη, εις Μικράς κοινωνίας, διατηρούσιν άσβεστον 
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την πνευματική φλόγα, τρέφουσι την διάνοιάν των με την ανάγνωσιν τερπνών και ωφελίμων βιβλίων; 
Βεβαίως ελάχισται και εις τας επαρχίας της Ελλάδος και εις τον έξω Ελληνισμόν. Η μόνη τέρψις και 
απασχόλησίς των είναι τα journal, εις τα οποία θα ίδωσι πώς θα κόψωσι το νέον ένδυμά των, και θα 
εύρωσι συνταγάς προς καλλωπισμόν του προσώπου και των χειρών! Τι την θέλουν την ανάγνωσιν; εις 
τί θα τας ωφελήση; Αυταί έμαθον αρκετά διά τα τέκνα των; Το σχολείον θα τα διδάξη τα γράμματα. 
Ανάγνωσις βιβλίων και περιοδικών είναι σχολαστικότης, χάσιμον καιρού, δαπάνη περιττή και ασυγχώ-
ρητος! Μετά το μαγειρείον, το ράψιμον και το νοικοκυριό, προτιμότερος ο περίπατος, αι επισκέψεις 
εκείναι καθ' ας θα μάθη τις και τόσα νέα αφορώντα τας γείτονας. Ω! Ζητούμεν την πρόοδον, τον πολιτι-
σμόν· ζητούμεν να μιμηθώμεν αι Ελληνίδες τας Αγγλίδας, Αμερικανίδας και Γερμανίδας· ας τας μιμη-
θώμεν τουλάχιστον και εις τούτο, ν' αγαπώμεν την ανάγνωσιν, όπως εκείναι. Φευ: οποία αβελτηρία μας 
κυριεύει! Αλλ' έως πότε; Ζωηρά, φιλομειδής έρχεται η φίλη μου εκπλαγείσα ότι με εύρεν εγερθείσαν· 
διέταξε και μοι έφερον κύαθον157 βαλσαμώδους γάλακτος και με ηρώτησε συγχρόνως αν θα ήτο δυνα-
τόν να δεχθώ την ιδίαν ημέραν επισκέψεις, «διότι είχε γνωσθή εις όλους η έλευσίς μου και επεθύμουν 
να με επισκεφθώσι. Θα ήρχοντο εν σώματι οι διδάσκαλοι, οι ιατροί και δικηγόροι -οι λόγιοι προς την 
λογίαν.» Προθύμως εδέχθην. Καίτοι ήτο Ιούλιος μην, οι επισκέπται μου έφερον μέλαιναν εξ εριούχου 
ενδυμασίαν και ρενδιγγόταν. Ήρκεσε τούτο ίν' αντιληφθώ υπό ποίαν σοβαρότητα περιβάλλουσι το αξί-
ωμά των, ποίαν σπουδαιότητα δίδουσιν εις την επίσκεψίν των, και ποίαν ηθικήν επίδρασιν εννοούν να 
εξασκώσιν εν τη κοινωνία. Ευρισκόμην λοιπόν προ της αρχής του Αρείου Πάγου, ήτις εφορεύει επί του 
κοινωνικού καθεστώτος. Οι επισκέπται μου έθιξαν κοινωνικά ζητήματα και ιδία περί της θέσεως 
της γυναικός εν τη ελληνική κοινωνία. Διάφοροι ήσαν αι γνώμαι το πρώτον και η συζήτησις εγένε-
το ζωηρά, αλλ' εν τέλει η ομοφωνία υπήρξεν εις το συμπέρασμα ότι η μόρφωσις και εξύψωσις της 
γυναικός τον οίκον και την κοινωνίαν διαπλάττει, και ότι βεβαίως πρέπει η γυνή να εργάζηται εν 
τη κοινωνία υπέρ παντός φιλανθρωπικού έργου. Πάντες δ' εφαίνοντο ενήμεροι και των ελαχίστων 
λεπτομερειών των εν Ελλάδι, άτινα μετά πλείστης μερίμνης παρακολουθούσι. Τελειόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου και του Διδασκαλείου Αθηνών, διατηρούσιν εν τη ομιλία των γλώσσαν άμεμπτον, 
καθαράν, με την γραμματικήν και το συντακτικόν ως θα έλεγον οι εν Αθήναις χαριεντιζόμενοι· κα-
τορθώνουσι δε ν' αποφεύγωσι την τραχείαν και σεσυρμένην προφοράν, ήτις επικρατεί εν Μάκρη 
και Λιβισίω. Τοιούτους είχον επισκέπτας την πρώτην της αφίξεώς μου Σάββατον.

Κυριακή- Από πρωίας εδέχθην επίσκεψιν του κυρίου Πετρίδου, νέου, αρίστου μαθητού του εν Αθή-
ναις Διδασκαλείου· μοι έφερεν απρόοπτον είδησιν: «Σας παρακαλούσι, μοι είπε, να ομιλήσετε- Τι λεγε-
τε; Να ομιλήσω; Πότε και πού; Σήμερον μετά μεσημβρίαν εις την Λουιζίδειον Σχολήν. Σας παρακαλού-
σι θερμώς να είπητε, έστω και ολίγα τινα. Δεν είχον σκεφθή τούτο, και επέμενον αρνουμένη. Δευτέρα 
επίσκεψις του μετά του καλλίστου φοιτητού της φιλολογίας κυρίου Χ. Χαριτωνίδου, του ιδιαζόντως 
τιμωμένου παρά του κυρίου Κόντου, και επανάληψις της αυτής παρακλήσεως. Ηναγκάσθην να δεχθώ; 
και έσπευσαν ν' απέλθωσιν, ίνα συνοδεύσωσι την κυρίαν Ειρήνην Σαράφη (το γένος Μουσαίου) και την 
δα Χρυσάνθην Γεωργαλλίδου -ούτω φαίνεται είχον αποφασίσει- προς επίσκεψιν και πρόσκλησιν των 
κυριών της πόλεως. Και, εσκεπτόμην τι να είπω και προ ποίου ακροατηρίου θα ευρισκόμην, αφού δεν 
είχον έτι γνωρίσει τας γυναίκας της Μάκρης και Λιβισίου. Κατά την 4ην μ.μ. οι κώδωνες των εκκλησιών 
ήρχισαν να κρούωνται. Ήτο το σύνθημα της γενικής προσκλήσεως. Ότε αφίχθην μετά της φίλης μου η 
προαύλιος οδός, ο διάδρομος, η αίθουσα έβριθον πλήθους. Ησθάνθην το ρίγος και την συγκίνησιν να με 
καταλαμβάνωσιν. Εισελθούσα εν τη αιθούση εύρον άπαν το ιερατείον, όπερ μετά πατρικής στοργής με 
προσηγόρευσεν. Ήτο λοιπόν συνάθροισις ιερά, αδελφική, χριστιανική. Σεμνοπρεπής δε ετελέσθη δο-
ξολογία, και μετ' αυτήν εις των διδασκάλων από του βήματος μοι προσεφώνησε το «ως εύ παρέστην», 
παραχωρήσας μοι τον λόγον. Ανήλθον το βήμα και ητένισα προς τα βλέμματα όλων εστραμμένα προς 
εμέ. Πολλά εξέφραζον ταύτα. Η περιεργία, η ευχαρίστησις, η συμπάθεια, η χαρά διέλαμπον επί της 
μορφής των. Ήντλησα έκτακτον έμπνευσιν και ενθουσιασμόν. Ωμίλησα· είπον λόγια της καρδίας. Το 
είδον εις τα χειροκροτήματα, εις α επνίγη η τελευταία μου λέξις, το ησθάνθην όταν όλαι αι κυρίαι, ως εν 
ρεύμα κινηθέν, με περιεκύκλωσαν. Όχι συγχαρητήρια, αλλά περιπτύξεις, ασπασμούς και δάκρυα. Εύ-
ρον λοιπόν οι λόγοι μου ηχώ εν τη καρδία των. Ευαισθήτους εδόνησαν χορδάς, και εξήγειραν τα ευγενή 

157 Κύαθος (αρχ. ελλ.): μικρό αγγείο για υγρά, είδος φλιτζανιού.
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αδελφικά συναισθήματα. Ω! το ησθάνθη βαθύτατα η καρδία μου εκ των θερμών περιπτύξεων· διηρ-
μήνευον αύται πόθους, παράπονα, απογοητεύσεις, αλλά και ελπίδας. Ασύλληπτα, ανέκφραστα όνειρα! 
Ποία δε υπήρξεν η γνώμη του ετέρου φύλου των ακροατών μου; Υπερενίκησεν ίσως η πλημμύρα του 
πατριωτικού αισθήματος και της επιεικούς κρίσεως η ευγένεια, όπως επισταλώσι παρά λογίου κυρίου 
εις την «Αρμονίαν» Σμύρνης, εν η εδημοσιεύθην, τα εξής:

«Εν Μάκρη, 31 Ιουλίου 1899. Η ημετέρα πόλις έσχε την ευτυχίαν να γνωρίση και φιλοξενήση επί 
τινας ημέρας την αντιπρόσωπον του Συλλόγου Κυριών «Εργάνη Αθηνά» κυρίαν Σωτηρίαν Αλιμπέρτη. 
Το έργον όπερ η κ. Αλιμπέρτη ανέλαβεν είνε μέγα και δυσχερές υφ' όλας τας επόψεις, και η επιτυχία 
η στέψασα τα πρώτα βήματα εστεί τρανωτάτη απόδειξις του ενθέρμου ζήλου, μεθ' ου η εν λόγω κυρία 
ειργάσατο. Σκοπός του Συλλόγου των είναι η συνένωσις των απανταχού Ελληνίδων προς κοινήν ωφέ-
λειαν αναπτύξεως της εγχωρίου γυναικείας βιομηχανίας, μορφώσεως του ελληνικού οίκου κατά τας 
παραδόσεις και τα έθιμα τα ελληνικά και η απλοποίησις της ενδυμασίας των γυναικών. τρεις και μόναι 
αι απαιτήσεις των Ελληνίδων κυριών, αλλ' εν αυταίς και μόναις εγκλείεται η εθνική αναμόρφωσις και 
ως εκ τούτου αι μέλλουσαι να προκύψωσι δυσκολίαι ουκ ευκαταφρόνητοι. Ο πρώτος όρος είναι παρα-
δεκτός γενικώς υπό του ωραίου φύλου, ο δεύτερος μετ' αντιρρήσεων, αλλ' ο τρίτος; Αυτόν μετά δυσθυ-
μίας ίσως ν' ακούσωσι μέλλουσιν αι γυναίκες. Αλλ' ιδού η κατά της πολυτελείας φωνή ακούεται ευτυ-
χώς εκείθεν όθεν μέχρι τούδε ανεμένετο το παράδειγμα, και θερμαία και υπέρμαχοι αυτής απόστολοι 
διασχίζουσι θαλάσσας κομίζουσιν ημίν το ευφρόσυνον άγγελμα. Η δράσις των Ελληνίδων κατά τούτο 
είναι πρωτοφανής μετά τόσα παρελθόντα έτη, αλλ' και εν τη πρωτοφανεία της ταύτη γοργή, πτερόεσσα, 
εύελπις και σταθερά. Και ιδού διασχίσασα τα κύματα της Μεσογείου και της Μερμερίδος καταφθάνει 
εις την πατρίδα μας η αντιπρόσωπος του Συλλόγου των Ελληνίδων και θερμοτάτη αυτού απόστολος, η 
κ. Σωτηρία Αλιμπέρτη, κομίζουσα και εις τας εδώ του ωραίου φύλου καρπούς, τα σωτήρια νάματα του 
σκοπού του Συλλόγου. Υπό τους ήχους των κωδώνων των εκκλησιών και τας ευχάς των αντιπροσώπων 
αυτής συγκαλούνται άπασαι αι γυναίκες της πόλεως και της συναθροίσεως τελείας γενομένης, λαμβάνει 
τον λόγον η κ. Αλιμπέρτη και διά συγκινητικωτάτου προοιμίου εισέρχεται εις το κύριον της αποστολής 
της θέμα. Μέχρι τούδε την κ. Αλιμπέρτη εγνωρίσαμεν ως εύχαριν του καλάμου οπαδόν και χειρίστριαν, 
αλλ' αίφνης ευρέθημεν και προ ρήτορος δυνάμεως, πειθούς και γλυκύτητος. Το θέμα του λόγου της 
διεξήλθε μετά μεγίστης ευγλωττίας, διεκτυλίξασα εν προς εν άπαντα τα επιχειρήματα δι'ων άρδην ανα-
τρέποται συρμός και τα παρόμοια. Η κ.Αλιμπέρτη καταλείπει εν τη πόλει μας προσφιλεστάτας αναμνή-
σεις συνδέσασα το όνομά της μεθ' ημών διά γεγονότων, άτινα εάν εις το μέλλον ευδοκιμήσωσι θέλουσι 
καταστήσει αυτήν ενεργόν της πατρίδος μας ευεργέτιδα. Θάμυρις. Την ανάμνησιν της τελετής ταύτης 
θα φέρω πάντοτε ζωηράν και ως μίαν των συγκινητικωτέρων ημερών του βίου μου.» 

ΙΓ) Εντυπώσεις Ταξειδίου, τ. 6, αρ. 5, σ. 160 - 162.

Ώφειλον να επισκεφθώ και ευχαριστήσω όλας τας παρευρεθείσας κατά την πρώτην και δευτέραν 
ομιλίαν μου, ήτις θέμα είχε «περί πολυτελείας». Με τον καυστικόν ήλιον της Ανατολής κατά μήνα Ιού-
λιον δεν ήτο βεβαίως τούτο ευχάριστον και ξεκουραστικόν, πλην το καθήκον επέβαλλε και εξετέλουν 
τούτο τας προ μεσημβρίας και απογευματινάς ώρας με τας δύο ευγενείς συνοδούς μου, την κυρίαν 
Ειρήνην Μουσαίου και την δεσποινίδα Χρυσάνθην Γεωργαλλίδου. Άφθονος μας περιέρρεεν ο ιδρώς. 
Διηρχόμεθα στενωπούς, εισηρχόμεθα εις κήπους, ανεβαίνομεν εις ανωφερείας, κλίμακας οικιών και 
τανάπαλιν! Επεσκέφθην τας πλείστας οικίας, διά να σχηματίσω και πληρεστέραν εικόνα της εξοχικής 
ζωής των κατοίκων. Πάσαι σχεδόν αι οικίαι, άνευ βεβαίως ρυθμού και κομψότητος, κτισμέναι καλώς, 
αερίζονται διά μεγάλων παραθύρων. εις το άνω πάτωμα υπάρχουσι μεγάλα δωμάτια· έν τούτων είναι 
ωρισμένον προς υποδοχήν. Εκ πολλών δεν ελλείπει το λιακωτό. Αι επιστρώσεις, ήτοι στρωμναί, σινδό-
ναι, παραπετάσματα και τα παραπλήσια είναι εγχωρίου κατασκευής, άτινα εις πάσαν οικίαν εξήταζον, 
διότι ήθελον να ίδω την εν γένει γυναικείαν βιοτεχνίαν. εις πλείστας οικίας δεν ελλείπει ο αργαλειός, 
το προσοδοφόρον τούτον όργανον της οικιακής οικονομίας και η ραπτομηχανή. Όπου δε η γυναικεία 
φιλοκαλία επιζητεί νέους κόσμους, νέαν απασχόλησιν λεπτοτέραν πολυτελεστέραν, υπάρχουσι το μα-
ξιλάριον των κοπανελλίων και το τελάρον. Η νεάνις ή μελλόνυμφος κεντώσα αφίνει όλους τους στο-
χασμούς, τους πόθους και τας κλίσεις της καρδίας της επ' αυτού. Πόσα δεν πλάττει ωραία όνειρα όταν 
μετά τόσης επιμελείας προσπαθή πλαστικόν να δώση σχήμα εις το άνθος το οποίον κεντά, και ωραι-
ότερον και θελτικώτερον χρωματισμόν. Πλην, μάταιος κόπος· η απεικόνισις δεν είναι ικανοποιητική, 
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δεν θέλγει, εξ όσων είδα. Πιθανόν η εκτέλεσις, ήτοι η επεξεργασία να είναι κανονική, αλλά είναι τόσο 
τυπική· ο δε χρωματισμός· κάθε άλλο ή την σύνθεσιν και την αρμονίαν παριστά. Εκ της εκτελέσεως 
λοιπόν ελλείπει καθ' ολοκληρίαν το καλαισθητικόν και καλλιτεχνικόν. Και τούτο, όχι διότι η εργαζο-
μένη αμοιρεί τούτων, αλλά άνευ διδασκαλίας ειδικής, άνευ της ελαχίστης ιδέας της ιχνογραφίας και 
ζωγραφικής, μόνη, αυτοδίδακτος, πώς είναι δυνατόν καλόν να εκτελέση έργον, έστω και αν έχη υπ' όψιν 
δέκα εφημερίδας σχεδίων και εργοχείρων και θαυμάσια υλικά; Δεν είναι προτιμότερον αντί τούτων τα 
διά etamine158 και καναβά ως και το λευκόν κέντημα και τόσα άλλα χρήσιμα εργόχειρα; Μήπως αι τό-
σον φίλεργοι και δεξιαί νέαι της Μάκρης δεν ηδύναντο να εργάζωνται τελείως τας ωραίας μπιμπίλας, 
ας ειργάζοντο αι μάμμαι και αι μητέρες αυτών; Αν εγνώριζον πόσην αξίαν, υπό καλλιτενχική έποψιν, 
έχουσι και ποία δεξιότης και φιλότεχνον αίσθημα αναπτύσσεται διά της εργασίας ταύτης! Αν εγνώριζον 
ποίαν αξίαν δίδουν αι Ευρωπαίαι εις την μπιμπίλαν, βεβαίως θα ήσαν υπερήφαναι, διότι αι πρόγονοί 
των εξετέλουν αυτήν και θα προσεπάθουν να τας μιμηθώσιν.

Η υφαντική ηδύνατο, ένεκα της φιλεργίας και δεξιότητός των, να φθάση εις περιωπήν όπως επαρκή 
δι' όλην την οικιακήν χρήσιν και θερινήν αμφίεσιν των ανδρών και γυναικών μέχρις αυτού του μεταξω-
τού, ίνα μη οι γυρολόγοι Εβραίοι εκμεταλλεύωνται τον τόπον και ο χρυσός των πρακτικών Μακρηνών 
φυγαδεύεται εις ξένας αγοράς. Είναι προτιμότερον να εισαχθώσι τα ελληνικά λόγω οικονομίας και 
στερεότητος.

Η ταπητουργία δεν ακμάζει. Οι λεγόμενοι σεντζετέδες159 κατασκευάζονται εις μεσογείους πόλεις 
παρά Οθωμανίδων μετά πολλής καλαισθησίας εις την Σπάρτην (Ισπάρτα), πρωτεύουσαν της Πεισιδίας, 
εις τα Άδανα, την Άγκυραν και εις δευτερευούσας πόλεις. Οι δε Μακρηνοί αγοράζουν αυτούς διά εμπο-
ρίαν. Και όμως η Μάκρη ηδύνατο να αποβή κέντρον υφαντουργίας των βαμβακερών και ταπητουργίας, 
και αι εργατικαί γυναίκες, αντί να καίωσι τας καμίνους, να γίνωσι δεξιόταται υφάντριαι κερδίζουσαι 
περισσότερα και ζώσαι βίον άνετον. Αλλ' ίσως αι θέλουσαι στερούνται των μέσων. Υπάρχουσιν όμως 
οι δυνάμενοι να ενθαρρύνωσι και υποστηρίξωσιν αυτάς. Υπάρχουσι πλούσιοι δαπανώντες γενναίως 
υπέρ ανεγέρσεως Σχολείων και άλλων δημοσίων έργων, οι δικαίως ονομαζόμενοι Ευεργέται της κοι-
νότητος, ως ο φιλογενής Ν. Λουιζίδης, ο τας φερωνύμους ιδρύσας μεγάλας και ευπρεπείς Σχολάς, ο 
δίδων γενναίως υπέρ του κοινού καλού. Είναι και άλλοι πλούσιοι φιλογενείς τοιαύτα φιλανθρωπικά να 
υποστηρίζωσιν έργα. Αλλ' ίσως απαιτείται διά ταύτα χειρ φιλάνθρωπος, αβρά, λεπτή, όπως δώση την 
ώθησιν. εις την γυναίκα της Μάκρης επιβάλλεται να εξεγερθή και εργασθή υπέρ της βελτιώσεως του 
τόπου της! Αι εξέχουσαι ας ενωθώσι προς τον φιλάνθρωπον τούτον σκοπόν. Ας ιδρύσουν εν κοινόν 
υφαντουργείον, μίαν βιοτεχνικήν σχολήν, οία είναι η της Τήνου. Ας προστατεύσωσι την νεαράν εργά-
τισσα χάριν τούτου, ας καταπατήσωσι τας προλήψεις, ας κλείσωσι τα ώτα των, διά να μη ακούωσι τας 
παρεξηγήσεις και αποθαρρύνωνται. Ας μη αποκαρτερήσωσιν εις τους κόπους και τας απογοητεύσεις. 
Αν δεν το πράξωσιν, είναι ένοχοι προς την αγάπην του Χριστού, προς το έθνος, προς την κοινωνίαν 
των. Εργαζόμενοι υπέρ του γενικού καλού, ποίαν θα αισθάνωνται ηθικήν ευχαρίστησιν! Ο δε Θεός θα 
ευλογή το έργο των. Αν ο κ. Ν.Λουιζίδης είναι ο ευεργέτης της κοινότητος και των σχολείων, διατί η 
ευγενής σύζυγός του κυρία Καλλιόπη να μη γίνη η ευεργέτις του φύλου της; Αρκεί να είπη: εργασθώ-
μεν, και η σεβαστή κυρία Μαρία Ι. Λουζίδου, αι κυρίαι Σαράφη, Βασιλειάδου, Παυλίδου, Μουσαίου 
και άλλαι τόσαι δεν θα υστερήσωσιν.

Εάν η γυναικεία βιοτεχνία είναι εις στασιμότητα, η γυναικεία εκπαίδευσις και αγωγή δεν έχει νυν 
να επιδείξη μεγάλας προόδους. Με λύπην μου λέγω, ότι το μόνον υπάρχον Παρθεναγωγείον έχει και 
τούτο κλειστάς τας θύρας του, ενώ εκεί πλησίον λειτουργή τοιούτο διά τας Οθωμανίδας. Των αρρέ-
νων τα σχολεία σχηματίζονται εις τέλεια αστικά, και νομίζω, ότι διατηρείται και τάξις γυμνασιακή. Τί 
άρα συμβαίνει; Ένεκεν ελλείψεως των μέσων, αποτυχίας ακαταλλήλου προσωπικού ή αδιαφορίας εκ 
μέρους των άλλως τε φιλοτίμων και φιλοπροόδων κατοίκων; Η έλλειψις τούτου αποβαίνει λίαν επαι-
σθητή. Ήκουσα μητέρας παραπονουμένας διά την σπουδαίαν ταύτην έλλειψιν, την οποίαν βεβαίως δεν 

158 Etamine (γαλλ.): τταμίνη, είδος αλλά και ποιότητα υφάσματος.
159 Σεντζετέδες (τουρκ. seccade): σιτζαντέδες, χαλιά προσευχής.
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δύναται ν'αναπληρώση η φοίτησις των κορασίων εις τα σχολεία των αρρένων, ως ήδη γίνεται, διότι 
ου μόνον αναγκάζονται οι γονείς ν' αποσύρωσιν αυτά ενωρίτερον, αλλά και δεν αρκεί η στοιχειώδης 
ανάγνωσις και γραφή, απαιτείται και η διάπλασις της καρδίας και του ήθους· τούτο δε είναι έργον απο-
κλειστικώς της γυναικός και πάσα παρέκβασις αναπολεί ζοφερούς αμαθείας χρόνους. Ο δε διδάσκαλος 
με την σοβαράν μορφήν, το ανδρικόν ύφος, την ξηράν διδασκαλίαν, όσω κι αν είναι καλός και επιεικής, 
δεν δύναταί ποτέ ν' αναπληρώση την διδάσκαλον. Οι γυναικείοι τόνοι της φωνής, το βλέμμα, έχουν την 
συμπάθειαν και την μητρικήν στοργήν, και το κοράσιον δι' αυτού και μόνου διαπλάττεται και ανακαλύ-
πτει τους θησαυρούς της αγάπης, ην επιζητεί κατά την τρυφερωτάτην ηλικίαν. Εκτός τούτου είναι και 
άλλος σπουδαίος λόγος. Όταν τα έτη της φοιτήσεως είναι πλειότερα, το κοράσιον μανθάνη να ομιλή και 
προφέρη καλώς, και αποφεύγει την χύδην και παρεφθαρμένην γλώσσαν και την τραχείαν προφοράν. 
Εντύπωσιν μοι προξενεί βαθυτάτην, διότι δεν δύναμαι να εννοήσω ή αντιληφθώ πολλάς ομιλούσας την 
λιβισιανήν διάλεκτον. Είναι λοιπόν απαραίτητον να μη παραμελήται και η εκπαίδευσις των κορασίων, 
διότι αι μητέρες διατηρούσι την γλώσσαν την εθνικήν και ουχί οι άνδρες. Εύρον μητέρας με μόρφωσιν 
και εκπαίδευσιν ανωτέραν. Τούτο αποδεικνύει ότι περισσοτέρα κατεβάλλετο άλλοτε φροντίς. Πολλαί 
τούτων εξεπαιδεύθησαν εις το Αρσάκειον, εις Σμύρνην, εις Κωνσταντινούπολιν, όπερ σήμερον δυστυ-
χώς δεν γίνεται. Η κυρία Ειρήνη Μουσαίου είνε τελειόφοιτος του Αρσακείου πτυχιούχος, ως και αι 
κυρίαι Βασιλειάδου και Παυλίδου. Περί μιας εξαιρετικήν κάμνω μνείαν, της χαριεστάτης, αφελεστάτης 
συνοδού μου, Ελληνίδος την καρδίαν και Αγγλίδος την παράστασιν και αγωγήν, εκπαιδευθείσης εις του 
Σκουτάρεως την Αμερικανικήν Σχολήν. Πόσην έχει απλότητα περί την ενδυμασίαν, πόσον είναι λεπτώς 
μεμορφωμένη. Εμνηστεύθη ήδη μετά του εκ Λιβισίου κ. Κώνστα Κωνσταντίνου, Καθηγητού εις την εν 
Κων/πόλει Ροβέρτειον Σχολήν. Λίαν ευχαρίστους ώρας διήλθον μετ' αυτής. 

Η Μάκρη και το Λιβίσιον είναι ανθηραί κοινότητες, λόγω του εκτεταμένου αυτών εμπορίου, και 
δύνανται όχι εν αλλά και δύο να συντηρώσι Παρθεναγωγεία. Αλλά και εις το ζήτημα τούτο η γυναικεία 
πρωτοβουλία πρέπει να υπερισχύση: η γυνή υπέρ της γυναικός, η γυνή υπέρ της μορφώσεως του οίκου 
της. Τούτο επιβάλλει εις την γυναίκα της Μάκρης και Λιβισίου το ηθικόν αυτής συμφέρον, η ατομική 
της φιλοτιμία. Και τότε θα ώσιν αι δύο αύται κοινότητες όντως φωτειναί εστίαι της θρησκείας και της 
γλώσσης. Σήμερον ομοιάζουσιν εστίαν, εν η υπολανθάνει το καιόμενον υπό την αιθάλην πυρ. Λάβετε 
εξ αυτής, ως αδελφαί Ελληνίδες, τας δάδας ασβέστους ανά χείρας, ίνα ακτινοβολήση η λάμψις των, και 
ως φωτεινός φάρος καθοδηγή την νέαν γενεάν προς τον Ελληνισμόν και την Ορθοδοξίαν. 

Ο πρώτος αναμορφωτής της ελληνικής γλώσσης εν Λιβισίω και Μάκρη αείμνηστος Μ. Μουσαίος, 
επί τριακονταετίαν διδάξας εις την πατρίδα του Λιβίσιον, και εις απώτερον μέλλον αποβλέπων, όχι μό-
νον περί της διανοητικής εκπαιδεύσεως των αρρένων εμερίμνα και της διαπλάσεως του ήθους αυτών, 
αλλά και περί της των κορασίων. Έδωκε δε τούτου πασιφανές παράδειγμα, αποστείλας την θυγατέραν 
του Ειρήνην να εκπαιδευθή εις το Αρσάκειον. Σκαπανεύς ακαταπόνητος των ελληνικών γραμμάτων ο 
αοίδιμος ανήρ αντελήφθη διά του διορατικού αυτού νου, ότι και Μητέρων έχομεν ανάγκην. Το έργον 
αυτού, το εκπολιτιστικόν και φιλανθρωπικόν, ας συνεχίσωσιν οι διάδοχοι αυτού επιστήμονες, λόγιοι 
και διδάσκαλοι, πάντες όσοι ήσαν μαθηταί αυτού, την μνήμην αυτού γεραίροντες, και μετριόφρονες 
όσω και φιλοηγενείς ας βαδίσωσιν επί τα ίχνη εκείνου. Η δόξα της υστεροφημίας θέλει στέψει τους 
αγώνας αυτών. Έχω εδραίαν πεποίθησιν εις τον ζήλον, το εθνικόν φρόνημα και την παιδαγωγικήν πεί-
ραν και ικανότητα των διδασκάλων, οίοι οι κ.κ. Κυριάκος και Γεώργιος Τσακίρης, Αντώνιος Νικολάου, 
Κλεόβουλος Αγγέλου και ο νεώτατος και χρηστότατος Χ. Παπαδουλής, πλήρεις ενθουσιασμού και ιε-
ρού ζήλου διά το έργον. Ας υποστηρίξωσιν την ανασύστασιν του Παρθεναγωγείου πατρικώς επ' αυτού 
εφορεύοντες και τη συναρωγή των εξεχουσών κυριών, έργον μέγα, εξόχως εθνικόν και κοινοφελές θα 
επιτελέσωσιν.  

ΙΔ) Εντυπώσεις Ταξειδίου, τ. 5, αρ. 3, σ. 182 - 187.

Αι Μακρηναί και Λιβισιαναί είναι αι πλείσται μελαχροιναί. Είδον τύπους θαυμασίας ελληνικής κα-
τατομής. Οφθαλμοί παμμέλανες, σπινθηροβολούντες ακτίνας νοημοσύνης· οδόντες μαργαριτώδεις· 
κόμη πλουσία, εβενώδης· πλην επιδερμίδες ηλιοκαείς και σώματα μάλλον ευτραφή. Είναι φιλόξενοι, 
περιποιητικοί, φιλοπερίεργοι, λίαν ομιλητικαί, και διά παντός τρόπου εννοούν να σε πείσουν, ότι όλα 
είναι καλά τα του τόπου των· τας δ' ελλείψεις γνωρίζουσι μετά πειθούς να δικαιολογώσιν. Είναι τού-
το συναίσθημα της γυναικείας φιλοτιμίας, είναι ίσως βαθύ παράπονον διερμηνεύον τα εξής: «Αν δεν 
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εξισούμεθα προς τας Ελληνίδας των μεγάλων κέντρων κατά την μόρφωσιν και την κοινωνικήν πρόοδον, 
δεν πταίομεν ημείς αλλά το περιβάλλον ημάς». εις δε τον προσκρούοντα εις την ευαισθησία των δίδουσι 
μετά παρρησίας την πρέπουσαν απάντησιν. Ότε κατά την δευτέραν διάλεξίν μου εις των κυρίων ειπέ τι, 
εννοών να εγγίξη την περί πολυτελείας τάσιν και ζητήσας πάλιν να λάβη τον λόγον, πρώτη η σύζυγός 
του τον διέκοψε μετά χαριεστάτης αποστροφής ειπούσα: «Είμεθα ικαναί μόναι μας ν' απαντήσωμεν και 
είπωμεν όσα πρέπει και όσα μας αποβλέπουν». Αι σύζυγοι των δύο διαπρεπών ιατρών Σαράφη διακρί-
νονται επί μορφώσει και νοημοσύνη. Η δε κυρία Μαρία Παυλίδου, σύζυγος ενός των καλών φίλων 
και συμμαθητού του αδελφού μου, με το ευθυτενές ανάστημα, την εύροιαν του λόγου και τας γνώσεις 
της, μου υπενθυμίζει την Αθηναϊκήν καταγωγήν της. Και μεταξύ τόσων άλλων θελκτικών και ευφυών 
φυσιογνωμιών, ας είδον, δεν λησμονώ την κυρίαν Σαμβύκην Αλεξοπούλου, ήτις και πολύ αρέσκεται 
εις την ανάγνωσιν καλών βιβλίων. Εν έτι ικανοποίησε την γυναικείαν περιφιλαυτίαν μου: η εκ μέρους 
των γυναικών της Μάκρης αναγνώρισις της υπεροχής, όταν αναφέρωσιν ονόματα συμπολιτίδων των. 
Ούτω, κατά τας επισκέψεις μου, δεν παρέλειπον να λέγωσι: «Τι κρίμα, διότι φεύγετε τόσο γρήγορα, 
άλλως θα εγνωρίζετε και την κυρίαν Καλλιόπην· είναι τόσον καλή, αγαπά τας πτωχάς, είναι η ευεργέτις 
της κοινότητος, είναι γυνή του κόσμου, ως ταξιδεύουσα συχνότατα». Τοιούτος έπαινος παρά γυναικών 
είναι μεγάλη αρετή, ενώ δυσκόλως ακούη τις άνδρα να αναγνωρίζη και επαινή την υπεροχήν άλλου. Αι 
πλείσται Λιβισιαναί φέρουσι την ιδιόρρυθμον εγχώριον αμφίεσιν συνισταμένην εκ χιτώνος ποδήρους 
πολυπτύχου και επιχιτωνίου μετά χειρίδων πορπουμένου περί την οσφύν, ή ανοικτού ίνα διαφαίνεται η 
περί την οσφύν χρυσοποίκιλτος ζώνη. Το στήθος διακοσμείται εξ ορμαθών χρυσών νομισμάτων. Το επί 
κεφαλής υψηλόν φέσιον ομοιάζον κίδαριν,160 μετά μακράς φούντας, αφαιρεί, την ευκινησίαν, την χάριν 
και την καλλονήν της κεφαλής. Μόνο το «τσαλκί» προσδίδει αίγλην τινά επί της μορφής. Είναι τούτο 
ταινία περιστέφουσα το μέτωπο, έχουσα δύο ή τριών δακτύλων πλάτος, εφ' ης είναι πυκνώς συνερρα-
μένα χρυσά νομίσματα. Με τοιαύτην στολήν είδον δύο ωραίας Λιβισιανάς· μία τούτων είναι η σύζυγος 
του φαρμακοποιού κυρία Βαϊρακτάρη, της άλλης το όνομα διαφεύγει ατυχώς της μνήμης μου. Αλλά 
και η κυρία Μαρία Ι. Λουιζίδου, με την πλουσιωτάτην αυτής αμφίεσιν, έχει πολύ το παραστατικόν· η 
κεφαλή της ομοιάζει Ρωμαίας ματρώνας. Φιλοξενηθείσα παρ' αυτή εζήτησα εκ περιεργίας να ίδω όσα 
φέρει κοσμήματα επί της κεφαλής και του στήθους. Εκ μικρού κιβωτίου παρέταξε σειράς νομισμάτων 
της Βενετίας, Ισπανίας, Τουρκίας, ήτοι μαχμουδιέδες, ντούμπλες, κρεμίτσες, βενέτικα161 και τόσα άλλα. 
Αλλ' ό,τι μάλλον εζήλευσα να έχω είναι τα αρχαία νομίσματά της. Ο σύζυγός της είναι κάτοχος συλλο-
γής τοιούτων καθώς και δακτυλιολίθων, δαπανήσας δι' αυτά ικανά ποσά. Γνωρίζει εκ πείρας όλα τα είδη 
των νομισμάτων της Λυκίας. Μοι εδείκνυε δε την «Νομισματολογικήν» του κυρίου Σβορώνου, ην έχει 
υπ' όψιν και εις ην ανευρίσκει ελλείψεις. Μοι προσέφερεν η κ. Λουιζίδου εις ενθύμιον αρχαίον Αθηναϊ-
κόν τετράδραχμον, φέρον εκ του ενός μέρους την προτομήν της Αθηνάς και εκ του ετέρου την Γλαύκα. 
Αβραμιαίος είναι ο οίκος των, θυγατέρας και υιούς προικίζει ο πατήρ, γενόμενος πλούσιος διά της 
πολλής αυτού ικανότητος και έχων μεταλλεία κοινά μετά του αδελφού του Νικολάου, του γενναίου εις 
δωρεάς. Η νεωτέρα θυγάτηρ των κυρία Ευθαλία, σύζυγος του διακεκριμένου ιατρού κ. Κωνσταντίνου 
Λαμέρα,162 μοι ενέπνευσε πολλήν συμπάθειαν με τους ωραίους ζωηρούς οφθαλμούς, την νοημοσύνην 
και αγαθήν καρδίαν της. Ενθουσιώδης φύσις, ένα έχει πόθον, να ζήση, λέγει, εις το Άστυ της Παλλάδος 
υπό τον γλυκύν ουρανόν της Αττικής. 

Κατά το γεύμα, όπερ μοι παρέθηκε, δώδεκα είδα ηρίθμησα φαγητών. Τα τρόφιμα εν γένει προϊόντα 
της Μάκρης είναι καλά. Ο βούρος της γευστικώτατος (ιχθύς ταριχευμένος), αι οπώραι αρωματώδεις, 
τα κρέατα παχέα και νόστιμα. Νερόν έχουσιν εκ δύο φρεάτων, και οσάκις ταύτα στερεύουσι, το νερόν 
είναι θολόν, αλλά μέγα διυλιστήριον, ο καθαρός αήρ, εξουδετεροί την σπουδαίαν έλλειψιν διαυγούς 
ύδατος, όπερ συναντά ο οδοιπόρος από Μάκρης εις Λιβίσιον εις πηγάς κελαρυζούσας τα κρυστάλλι-
να νερά των. Πολλοί των ανδρών έχουσι το λεπτόν της καλής συμπεριφοράς και εμπνέονται εκ του 

160 Κίδαρις ή κίταρις ή κίτταρις: είδος τιάρας, κάλυμμα της κεφαλής των βασιλιάδων της Περσίας και αργότερα 
κάλυμμα της κεφαλής γενικά.
161 Παλαιά νομίσματα.
162 Βλ. υποσ. 10.
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πόθου της προόδου και της κοινωνικής βελτιώσεως. Εάν οι διδάσκαλοι είναι εκ των ευπαιδεύτων, οι 
ιατροί εκ των μάλα επιστημόνων, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Παπαδουλής και Μουσαίος, αλλά και 
δικηγόροι πτυχιούχοι επίσης διακρίνονται επί μορφώσει και φιλοπατρία. Εγνώρισα δύο τούτων τους 
κυρίους Λαζαρίδην και Ι. Κωνσταντινίδην. Οι το εμπόριον μετερχόμενοι νέοι είναι εγγράμματοι, ικανοί 
και δραστήριοι. εις τας αναμεταξύ των αναστροφάς δεν μεγαλοφωνούσι συζητούντες. Είναι τακτικοί 
αναγνώσται της «Αρμονίας», «Αμαλθείας» και «Σμύρνης». Τας εορτάς διέρχονται εν τοις καφείοις παί-
ζοντες ησύχως μπεζίκ.163 Είναι φιλόκαλοι περί την ενδυμασίαν των. 

Μεταξύ των πολλών επισκέψεων εδέχθην και την του κ. Ιππολύτου Καζίλλη,164 Ιππότου του Τάγ-
ματος Φραγκίσκου Ιωσήφ και Γάλλου Πράκτορος. Φιλέλλην, ομιλεί καλώς την γλώσσά μας. Διά της 
ευγενείας και προσηνείας του έχει εφελκύσει την εκτίμησιν και αγάπην πάντων των κατοίκων. Εκ της 
επισκέψεως ταύτης έλαβον αφορμήν να ερωτήσω και περί Έλληνος υποπροξένου ή πράκτορος, αλλά 
ουδείς τοιούτος υπάρχει! Ήτο ποτε πράκτωρ τις, όστις όμως ήκιστα καλάς αφήκεν αναμνήσεις και εντυ-
πώσεις... Και ενταύθα λοιπόν η συνήθης επωδός, ότι η Πολιτεία μας ουδόλως λαμβάνει υπ' όψιν τον 
χαρακτήρα και την ικανότητα του διοριζομένου, και η Κυβέρνησις ολίγον μεριμνά διά τας Ελληνικάς 
Κοινότητας και τα εμπορικά της συμφέροντα. Αμφιβάλλουσιν οι ενταύθα ομογενείς μας εάν οι εν τω 
Υπουργείω μας αρμόδιοι γνωρίζωσι πού κείται η Μάκρη και το Λιβίσιον, ότι ο πληθυσμός τούτων 
είναι αμιγής, ότι εν Μάκρη υπάρχει κοινότης ακμάζουσα και ότι εκ του ασφαλούς λιμένος και του 
επικαίρου της θέσεως είναι μέγα κέντρον εμπορίου. Οι Γάλλοι και Αυστριακοί χωρίς να έχωσιν 
υπηκόους εις Μάκρην, διατηρούσι πράκτορας δι' εμπορικούς και αποικιακούς λόγους. Οποία, 
ως μη ώφελεν, αμεριμνησία των Κυβερνήσεών μας διά τα ζωτικώτατα συμφέροντα! Ευτυχώς η 
διοικούσα τον τόπον αρχή μεριμνά πατρικώς περί των υπηκόων της. Η δε συμβίωσις όλων των 
κατοίκων είναι αδελφική, διέπει δε αυτούς αμοιβαία σύμπνοια και εκτίμησις. Και τούτο είναι κάλ-
λιστον διά το συμφέρον αυτών, αποκλειόντων ούτω πάντα ξένον συναγωνισμόν, και ιδίως του εβραϊκού 
στοιχείου, όπερ ηδύνατο να εκμυζήση πάσαν ικμάδα του ανθηρού εμπορίου και να κυριαρχήση επί της 
αγοράς και των συναλλαγών. Η σύχνασις εις την εκκλησίαν όλων των κατοίκων είναι τακτική και το 
θρησκευτικόν αίσθημα πολύ ανεπτυγμένον. Σύχνασις εις την εκκλησίαν είναι τακτική, αλλ' επικρατεί εν 
άτοπον, ότι κατά την ώραν της λειτουργίας δεν αποφεύγουσι τας συνομιλίας αι γυναίκες- όχι βεβαίως 
αι εξέχουσαι -και αποδίδεται τούτο εις το ότι ένεκα των μεγάλων αποστάσεων και της εργασίας των δεν 
συναντώνται συχνά όσον εν τη εκκλησία. Θα ήτο ευχής έργον, εάν ο αντιπρόσωπος του Μητροπολίτου 
οι μάλλον ευπαίδευτοι ιερείς εδίδασκον τακτικώς επ' εκκλησίας κηρύττοντες τον θείον λόγον προς 
έμπνευσιν του θρησκευτικού συναισθήματος, του σεβασμού και του εν γένει καθήκοντος του Χριστια-
νού, όπερ δεν περιορίζεται εις τους εξωτερικούς μόνον τύπους της λατρείας. Η Μάκρη και το Λιβίσιον 
εκκλησιαστικώς εξαρτώνται από του Μητροπολιτικού Θρόνου της Πισιδίας, εφ' ου ίσταται Αρχιερεύς 
ευπαίδευτος, ο αδελφός του αειμνήστου Ηλία Τανταλίδου, του γλυκυτάτου αοιδού του Βοσπόρου, σο-
φού διδασκάλου και ευσεβεστάτου Χριστιανού. Η παρατηρουμένη εν Μάκρη και Λιβισίω νοημοσύνη, 
γοργότης και ευστροφία του πνεύματος, και δραστηκότης, η εν τη ενεργεία και τη συναλλαγή οξυδέρ-
κεια και λεπτότης αποτελούσιν ίδιον τινα τύπον και χαρακτήρα των κατοίκων, ον δεν συναντά τις εις 
τους Έλληνας των άλλων πλησιεστέρων πόλεων και νήσων. Σωτηρία Αλιμπέρτη»

163 Μπεζίκ (τουρκ.): παιγνιόχαρτο, παιχνίδι με κάρτες.
164 Ιππόλυτος Καζίλης (+ Μάκρη, 1918). Γάλλος πρόξενος στη Μάκρη. Υπηρέτησε ως πρόξενος της Γαλλίας στη 
Μάκρη από το 1870 έως το θάνατό του, το 1918, και έλαβε διακρίσεις για την μακρά θητεία του (48 έτη). Διαδέ-
χτηκε τον πατέρα του Αντώνιο Καζίλλη, πρώτο πρόξενο της Γαλλίας στη Μάκρη (1852-1870). Παράλληλα υπη-
ρέτησε ως διευθυντής του Μονοπωλίου Καπνών (Ρεζί) της Τουρκίας (Règie des Tabacs Ottomans). Συνδέθηκε με 
την ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής.
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Πλειάς, Αθήναι, 1900, έτος Β', τεύχος 4ον, αρ. 3, σ. 58-60

Ανδρέας Σταματιάδης, Ήθη και έθιμα Μάκρης

 

«Τα ήθη και έθιμα χώρας τινός είνε αυτά καθ' αυτά η εικών της, εν η έκαστος δύναται ευκρινώς να 
διακρίνη τα άτομα, τον χαρακτήρα αυτών, την όλην ηθικήν και πνευματικήν διάπλασιν. Η χώρα μας 
ευρίσκεται μακράν από των χωρών εκείνων, εφ' ων επέδρασεν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ούτινος την 
επιφάνειαν μόνον μιμούμενοι και την εις τύπους εξάντλησιν την όλην ημών περιορίζοντες πρόοδον, κα-
θιστώμεν αυτόν ανιάτων κακών πρόξενον μάλλον ή ωφελείας και προαγωγής παράγοντα. εις τον μυχόν 
του Μερμερικού κόλπου κειμένη, και οιονεί απομεμονωμένη άλλων πόλεων, διετήρησεν ανέπαφον από 
αισθητάς μεταβολάς το άρωμα των πατρίων εθίμων. Εφύλαξε την γλώσσα αμιγή, όπερ δυστυχώς δεν 
συμβαίνει εις άλλας εκεί που χώρας, και, πλην της βαρείας και τραχυτέρας πως προφοράς, ουδεμίαν 
άλλην επ'αυτής παρατήρησιν έχει τις να φέρη. Ο ιματισμός διαμένει, κατά το γενικώτερον, άνευ επεισά-
κτου και νεωτέρας τινός προσθήκης. Ο γυναικείος έχει τι το γραφικόν, ομοιάζων προς την ενδυμασίαν 
των λιγυρών Μεγαρίδων. Αποτελείται εκ ποδήρους χιτώνος, βαμβακερού ή μεταξίνου, αναλόγως της 
οικονομικής καταστάσεως εκάστης -προϊόν εγχωρίου βιομηχανίας- εκ του σουπανιού ή καβάδι, όπερ, 
ως επιχιτώνιον μετά χειρίδων, πορπούται περί την οσφύν διά τριών ή τεσσάρων αργυρών ή χρυσών 
πορπών, πούκνων, διανοίγεται έμπροσθεν, σχηματίζει πτυχάς καταλήγον μέχρι των ποδών, και εκ κο-
ντογουνίου χρυσοκεντήτου. Περί την οσφύν ζώνη μεταξίνη διαφόρων χρωμάτων, ή αντ' αυτής μανδύ-
λιον μέλαν ή ερυθρόν. Το στήθος καλύπτεται δι' ορμαθού νομισμάτων ενετικών, ισπανικών και άλλων, 
εξ ων κρίνεται ο πλούτος της φερούσης αυτά. εις την κεφαλήν φέσιον μικρόν με πάγχρυσον μακράν 
φούνταν, και πέριξ τσαλκί, ήτοι ταινία ολόχρυσος φέρουσα προσηρμοσμένα χρυσά παλαιά νομίσματα. 
εις τους βραχίονας βαρύτιμα βραχιόλια Σμυρναϊκά ή Αλεξανδρινά. Περιδέραια δε εκ μαργαριτών ή 
λίθων πολυτίμων. Ο ιματισμός των ανδρών είναι όμοιος του των Κρητών πλην μόνον της προσθήκης 
μικρού επενδύτου και της χρήσεως χαμηλών υποδημάτων.

Εις τα συνοικέσια επικρατεί μόνον η εκλογή και θέλησις των γονέων. Η τελετή δε των αρραβώνων 
γίνεται ως εξής: Οι γονείς και οι πλησιέστατοι συγγενείς του γαμβρού, συναθροιζόμενοι όλοι, εκκινούσι 
κατά την νύκτα προς την οικίαν της νύμφης, ένθα ευρίσκονται και οι συγγενείς αυτής. Της συγγενικής 
ομάδος πορευομένης μετά του γαμβρού προηγείται υπηρέτης κρατών ανά χείρας φανόν. Άμα ίδωσι 
τούτους οι της νύμφης εξερχόμενοι τους υποδέχονται, η δε νύμφη αποσύρεται εις το ιδιαίτερόν της δω-
μάτιον μέχρι της προσκλήσεως υπό του πενθερού. Τότε εις εκ των συγγενών του γαμβρού εγειρόμενος 
εξαιτείται παρά του πατρός της κόρης την χείρα της θυγατρός του διά τον συγγενή του. Τούτου δε κα-
ταφατικώς απαντώντος ανταλλάσσονται οι αρραβώνες, τουτέστι μετάξινα μανδήλια μετά δύο φλωρίων 
έκαστον. Μετά ταύτα προσκαλείται η νύμφη, ίνα κεράση τους νέους συγγενείς της, και ιδού προβάλλει 
αύτη ενδεδυμένη εορτασίμως, καταπόρφυρος εξ αιδούς, και κρατούσα δίσκον πλήρη ποτηρίων, εντός 
των οποίων χέει αφειδώς μαστίχην ή κονιάκ η ακολουθούσα αυτήν υπηρέτρια. Μετά ταύτα προσφέρε-
ται καφές και κατόπιν τα πεθερικά απέρχονται, προπορευομένου του λαμπαδηφόρου υπηρέτου. Μετά 
εν έτος ή δύο το πολύ γίνεται ο γάμος. Το μυστήριον τελείται εν τη εκκλησία, ουδέποτε δε έν τη οικία, 
όπως επικρατεί εν άλλοις τόποις. Από πρωίας εις αμφοτέρας τας οικίας αρχίζουν οι χοροί και τα τρα-
γούδια μέχρι της 3 μ.μ. Ευρίσκεται δε καθ' όλην την ημέραν εκτεθειμένη εις κοινήν θέαν η προιξ της 
νύμφης, εις δε τους προσκεκλημένους προσφέρονται διάφορα γλυκύσματα. Περί τας τρεις μ.μ. άρχεται 
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το άλλαγμα της νύφης. Προς τούτο κλείονται όλαι αι κόραι μετά της νύμφης εντός ιδιαιτέρου δωματίου, 
ένθα κρατούσαι κλώνους δάφνης και άδουσαι στολίζουσιν αυτήν. Η νύμφη, ως μέλλουσα να αποχωρι-
σθή αυτών και του αγάμου βίου, κλαίει και δακρύει, εν ω αι παρθένοι εξακολουθούσι τα φαιδρά αυτών 
άσματα ραίνουσαι αυτήν διά φύλλων δάφνης:

Μαργαριτάρι στρογγυλό είνε το πρόσωπό σου

και δυο πέτρες ατίμητες το καμαρόφρυδό σου.

Κατόπιν έρχεται ο γαμβρός εν μέσω χορδών και οργάνων και παραλαμβάνων την νύμφην οδηγεί 
αυτήν εις την εκκλησίαν, ένθα τελείται το ιερόν μυστήριον. Τούτο ακολουθεί ο ασπασμός των συγγε-
νών και λαμπρά ευωχία, διαρκούσα επί δύο ημέρας. Ο κατά τον γάμον κουμπάρος επέχει πλέον κατόπιν 
τόπον στενοτάτου συγγενούς.

Εορταί μεγάλαι τελούνται μετά λαμπρών πανηγύρεων κατά διαφόρους του έτους ώρας, μάλιστα δε 
κατά τας εορτάς του Πάσχα. Την πρώτην ημέραν μετά την Ανάστασιν συναθροίζονται εις το προαύλιον 
της Κάτω Παναγίας, ένθα αρχίζουν οι δημόσιοι χοροί εις ους λαμβάνουσι μέρος πάντες εν γένει άνευ 
διακρίσεως ηλικίας, φύλου και τάξεως. Την δευτέραν ημέραν επαναλαμβάνονται τα ίδια, και την επιού-
σαν ακολουθεί πανήγυρις μεγάλη μίαν ώραν έξω της πόλεως εις τα Εύκολα.165 Τα Εύκολα είνε μονή επί 
απορρώγος εκτισμένη βράχου και προ της οποίας, εις ολίγων λεπτών απόστασιν, εξαπλούται εκτεταμέ-
νον πεδίον επί του οποίου κατασκηνούσιν από πρωίας ερχόμενοι. Εκεί οι ήχοι των τυμπάνων, αι μολπαί 
των τετραχόρδων μετά των ασμάτων και των κηρυγμάτων των μεταπρατών ενούμενοι αποτελούσι τον 
εύθυμον θόρυβον της διασκεδάσεως και της χαράς. Αυτόθι δε κατ' απομίμησιν των αρχαίων εθίμων 
λαμβάνουσι χώραν και πολλοί γυμναστικοί αγώνες. Πάλη, ιπποδρόμιον, δίσκος, άρσις βαρών και λοιπά 
παρόμοια διεκτυλίσσονται καθ'όλην την ημέραν υπό της φιλοτίμου της χώρας νεολαίας.

Άπαξ του έτους, κατά την επέτειον της Ζωοδόχου Πηγής, τελείται αγών πάλης μεταξύ των κατοί-
κων, διαιρουμένων κατά ενορίας, εις δε τους νικώντας απονέμονται διάφορα βραβεία και έπαινοι. Αι 
διασκεδάσεις γίνονται κατά διαφόρους τρόπους. Καφενεία υπάρχουσιν ολίγα, εν οις συχνάζουσι χάριν 
αναψυχής.

Η νεάνις ασχολείται ιδία εις την γούβα της (εργαλειό) υφαίνει και τραγουδεί συνάμα, εν ω τα μι-
κρότερα κορίτσια απέρχονται από πρωίας έξω της πόλεως προς ξυλισμόν και συνάθροισιν θάμνων, ους 
μεταχειρίζονται εις διαφόρους οικιακάς εργασίας. Αι μεγάλης ηλικίας καταγίνονται εις την ηλακάτην 
και εις τον αποχωρισμόν του βάμβακος από των κόκκων αυτού. Πολλαί πτωχαί νεάνιδες, ίνα κατα-
σκευάσωσι την προίκα των, εργάζονται εις καμίνους εις τα πέριξ όρη. Οι νέοι αφ' ου αποφοιτήσωσι 
της δημοτικής σχολής, ή απέρχονται εις Σμύρνην ή Αθήνας προς τελειοποίησιν των σπουδών των και 
εκμάθησιν επιστήμης, ή μένοντες εις την χώραν των μεέρχονται διαφόρους εργασίας αναλόγως της 
κλίσεώς του έκαστος.

Το πένθος ενταύθα επί τω θανάτω τινός ευρίσκει ηχώ εις τας καρδίας όλων των κατοίκων. Άπαντες 
προσέρχονται, άμα τη αγγελία του δυστυχήματος, και οι μεν άνδρες εκφράζουσι τα συλλυπητήρια των, 
αι δε γυναίκες περιστοιχίζουσαι μετά των συγγενών του μεταστάντος το φέρετρον αυτού θρηνούσι, 
τίλλουσαι τας τρίχας της κεφαλής και κοπτόμεναι, εν ω τα παιδία ποιούντα παρελάσεις προ του νεκρού 
ασπάζονται αυτόν και ραίνουσι δι' ανθέων. Μετά ταύτα φέρεται εις την εκκλησίαν και είτα εις το νεκρο-
ταφείον. Το δε πένθος διαρκεί επί έτος, ενίοτε και περισσότερον. Οι κάτοικοι ανέρχονται εις 12 χιλιά-
δας και διατηρούσι πλήρη αστικήν σχολήν και παρθεναγωγείον. Τον μεν χειμώνα κατοικούσιν εν 
τω Κάστρω ή εν τη Μάκρη, το δε θέρος εις τον Κάμπον του Λιβησίου, όστις είνε κατάφυτος από 
αμπελώνας και διάφορα καρποφόρα δένδρα. Τοιαύτα εν συνόψει τα ήθη και έθιμα της πατρίδος μου, 
περί δε των λοιπών καταλείπω τον λόγον εις άλλους και δη εις τους εκάστοτε επισκεπτομένους αυτήν.

165 Εύκολα, Αύκουλα, Αγιαύκουλα, Γιαύκουλα, Εύκουλα: «Τα Αύκουλα είναι μοναστήρι σκαλισμένο μέσα σε βρά-
χο, στην κορφή του βουνού κι από την πλευρά του που βλέπει τη θάλασσα. Είναι απόκρημνη η πλευρά αυτή του 
βουνού, πευκόφυτη ως κάτω στη θάλασσα, αδιάβατη, διατηρεί μέχρι σήμερα, την άγρια και παρθένα ομορφιά 
της. Βρίσκεται δυτικά του Λιβισιού και 1 ½ ώρα δρόμο μέσα σε πυκνό δάσος. [...] Το μοναστήρι είναι ακριβώς 
απέναντι από τη Ρόδο.» (Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Λιβίσι, Ι. Ηλιάδης).
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Περιοδικό Πλειάς, Αθήναι, 1899, έτος Α', τεύχος 28-29, φ. 21ον, σ. 422 -425

Ανδρέας Σταματιάδης, Αι Πηγαί του Ξάνθου 

«(Εκ των οδοιπορικών μου σημειώσεων). Ήτο η τρίτη μ.μ. ώρα ότε ιππεύσαντες μετά των δύο 
συνοδοιπόρων μου ανεχωρήσαμεν εκ Μάκρης διευθυνόμενοι προς το Καδή-κιοϊ, όπερ απέχει αυτής 
εξάωρον. Ο ήλος ήτο φλογερός, καθ' ότι η ημέρα της εκκινήσεως ετύγχανεν η 25η Ιουλίου, και παρ' 
όλην την πνέουσαν δροσιστικήν του Ζεφύρου αύραν εδοκιμάσαμεν επαρκώς τας θερμάς αυτού πε-
ριθάλψεις. Η οδός, καθ'όσον μεν διερχόμεθα την εκτεταμένην και γόνιμον πεδιάδα της Μάκρης, είνε 
ομαλή και ευθεία, κατά το πέρας δε ταύτης, τη μαγική συμβολή δύο καταπρασίνων λόφων, σμικρύνεται 
και καθίσταται κατά τι ανωφερής. Οι την συμβολήν σχηματίζοντες δύο λόφοι εξαπλούνται διήκοντες 
μέχρι τετάρτου της ώρας και καταλείποντες μικράν την απ' αυτών απόστασιν, ήτις είνε συνέχεια της 
από Μάκρης οδού. Η οδός αύτη επιτρέπει ελευθέραν την διάβασιν εις δύο ίππους παραλλήλως και όσον 
ένεστι πλησιέστατα βαίνοντας. Είνε το μόνον μέρος της οδού, ένθα ο οδοιπόρος δύναται να αποφύγη 
τας φλογιζούσας ακίνας του θερινού ηλίου. Κατόπιν διανοίγεται αύθις προ των ομμάτων του οδοιπόρου 
εκτεταμένη πεδιάς, ομοία καθ'όλα τη πρώτη, μεθ' ης συνηνωμένη αποτελεί τον Κάμπον της Μάκρης.

Μέχρις αυτού διηνύσαμεν δίωρον ήδη από Μάκρης. Μετά τέταρτον έτι της ώρας αφικνούμεθα 
εις τον πρώτον σταθμόν της οδού, τους Τόντιδες. Ενταύθα υπάρχει καφενείον του οποίου ο κύριος, 
Οθωμανός, μεσήλιξ, συμπαθούς φυσιογνωμίας και εκτάκτου περιποιητικότητος προσήλθε και αφ' ου 
προσηγόρευσεν ημάς διά του χοσ-κελτίν (καλώς ήλθατε), μας παρεσκεύασε καφέ και εφρόντισε διά 
την απαιτουμένην τροφήν των ίππων μας. Μετά μικράν εκεί ανάπαυλαν εξεκινήσαμεν περί την 6ην 
εσπερινήν ώραν και εισήλθομεν εις στενότατόν τινα και λίαν περιωρισμένον δρομίσκον γνωστόν υπό 
το όνομα Τσαλτόζ (ακανθώδης). Εντεύθεν διεκρίνετο κάλλιστα με όλα τα κάλλη του το όρος Πέλι, 
υψούμενον κατά το πέρας της ατραπού απότομον, μεγαλοπρεπές, επιβάλλον. εις τους πρόποδας τούτου 
κατέλαβεν ημάς η νύξ, και η Σελήνη ήρξατο ανατέλλουσα και φαινομένη διά μέσου των κορυφών των 
δένδρων ως ενθαρρύνουσα ημάς διά την επικειμένην του όρους υπέρβασιν. Η επί του όρους ανάβασις 
ήρξατο. Ήτο τότε η 8 ½ μ.μ. Στενή, στενοτάτη ατραπός έφερε προς την αριστεράν πλευράν του όρους, 
οπόθεν δι' ετέρας τοιαύτης ανέρχεται ο οδοιπόρος μετά μυρίους μόχθους και αγώνας εις την κορυφήν. 
Οι συνοδοιπόροι μου μοι είπον ότι το όρος εκείνο χρησιμεύει ως κρησφύγετον πολλών ληστών, οίτινες 
παραμονεύοντες επιπίπτουσι νύκτωρ κατά των διερχομένων, και σειρά αφηγήσεως διαφόρων σχετικών 
επεισοδίων επηκολούθησε. Και όντως, αυτή η θέα του και μόνον προβάλλει φοβερά και επικίνδυνος. 
Η όλη οδός στενή ατραπός, ανωφερής και βαθεία. Διήρχετό τις εκείθεν και ιλιγγία αναβλέπων υπέρ 
την κεφαλήν και έφιππος έτι! Τοσούτον ήτο το βάθος της οδού. Άνω της κεφαλής του δε υψούτο απει-
λητικώς δίκην εκατογχείρων πελώριοι βράχοι κρεμάμενοι ως σταφυλαί εις το άνω της οδού χείλος. 
Εφαίνονται ως αιωρούμενα υπέρ την κεφαλήν φαντάσματα. Και η Σελήνη; Ηδυνάτει να πέμψη ημίν τας 
παρηγόρους ακτίνας της, ίνα φωτίζωσι την ατραπόν δι' ης διηρχόμεθα, καθ' ότι τα πυκνά φυλλώματα 
των πελωρίων πευκών συμπεπλεγμένα εις δάση ολόκληρα δεν επέτρεπον τούτο. Και έπος επίμετρον ο 
άνεος διερχόμενος διά μέσου αυτών εσύριζε φρικωδώς, ενώ απαίσιος τρυγμός των σειομένων κλάδων 
των καθίστησιν απαισιωτέραν την βοήν. Ούτω διηρχόμεθα και υπό τοιαύτας συνθήκας τας ατραπούς 
του όρους, και εγώ ανακυκλών εν τη φαντασία μου όσα προ ολίγου ελέχθησαν περιέμενον να ακούσω 
όπισθεν βράχου τινός το τρομακτικόν μεν και απαίσιον αλλά και λίαν συνάμα ρωμαντικόν.

-Τεσλήμ!166

Τούτο είνε το σύνηθες των ληστών πρόσταγμα, όπερ μεταφραζόμενον εις τα καθ' ημάς σημαίνει 
«παραδώσου!». Καίτοι τούτο ουχί ολίγον με απησχόλει, ουχ ήττον όμως επεθύμουν τοιαύτην τινά συ-
νάντησιν, ίνα γνωρίσω εκ του σύνεγγυς τους ορεινούς εκείνους άνδρας, οίτινες μακράν πάσης επικοι-
νωνίας και πάσης υποχρεώσεως διάγουσι βίον ανεξάρτητον επί των ορέων και ληζόμενοι ζώσιν. Ευτυ-
χώς ή δυστυχώς η επιθυμία μου αύτη δεν εξεπληρώθη. εις τοιαύτας σκέψεις βεβυθισμένον με εξήγειρεν 

166 Τεσλίμ (τουρκ. teslim): παραδώσου.
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η φωνή του ετέρου των συνοδοιπόρων μου. Είχομεν φθάση επί της κορυφής. Ενταύθα αφιππεύσαμεν, 
διότι ήτο πολύ δύσκολον να κατέλθωμεν την κατωφερή απόκλισιν του όρους. Θέαμα όντως έκτακτον 
παρουσιάσθη προ των ομμάτων μου. Η πεδιάς άπασα του Καδή-κιοϊ εξηπλούτο παρά τους πρόποδας 
του όρους φωτιζομένη υπό των ακτίνων της Φοίβης. Κατάμεστος από φώτα, δίκην φανών εδώ και εκεί 
σποράδην διεσκορπισμένων και υποδηλούντων Μικράς καλύβας φερεοίκων και νομάδων ποιμένων και 
βουκόλων, εδείκνυε μαγευτική την άποψιν. εις το πέρας δε ταύτης επεξετείνετο χρυσή τις ταινία, ήτις 
μετά μαγικών διακλαδώσεων περιέβαλλε κατά μήκος αυτήν και εχάνετο εις τι σκιερόν μέρος, όπου μη 
δυνάμεναι αι χρυσαυγείς της Φοίβης να διεισδύσωσιν ακτίνες ηδυνάτουν να βοηθήσωσι προς τούτο και 
τους οφθαλμούς ημών. Η χρυσή εκείνη ταινία, η περιλείχουσα κατά μήκος την πεδιάδα, ήτο ο Ξάνθος! 
Κατήλθομεν εν σιγή την κατωφερή κλεισώρειαν και εφθάσαμεν παρά την κοίτην ξηρού χειμάρρου. 
Διαβάντες τούτον ευρέθημεν επί της πεδιάδος του Καδή-κιοι. Αναπαυθέντες επ' ολίγον εις την πρώτην 
απαντηθείσαν καλύβην φιλοξένου Οθωμανού ποιμένος ελάβομεν την προς τα πρόσω άγουσαν. Ήτο 
ήδη η 11η της νυκτός. Επορευόμεθα παρά την κοίτην του Ξάνθου ρεμβάζοντες υπό τον γλυκύτατον ρό-
χθον των κυλιομένων υδάτων του. Και οι τρεις συνοδοιπόροι εβυθίσθημεν εις νεκρικήν σιγήν. Ουδείς 
ηθέλησεν ουδέ καν εσκέφθη να διακόψη την μονότονον εκείνην σιωπήν.

Το ρωμαντικόν και λίαν ειδυλλιακόν του περιβάλλοντος τοσαύτην ήσκησεν εφ' ημών επενέργειαν, 
ώστε ο καθείς πάντα συλλογισμόν καταλείπων ενεκολπούτο την ρέμβην. Και η μυρίπνοος του Ζεφύρου 
αύρα διά του θάλπους αυτής τα πρόσωπα ημών επιψαύουσα περιέλουεν ημάς διά των αγροτικών ευω-
διών ροδοδαφνών, λυγαριάς και μυρσίνης. Ποία ρέμβη, ποίον ειδυλλιακόν όνειρον δεν καταλαμβάνει 
τον νουν, όστις αποξενωμένος πάσης περιττής σκέψεως αποθαυμάζει μόνον της φύσεως το κάλλος. Η 
φαύλη διαλεκτική φλυαρία, εκ διαμέτρου αντίθετος προς τα τοιαύτα ιδεώδη, δεν δύναται να επιδράση 
επί τούτων, δεν δύναται να χαράξη κύκλον εν μέσω αυτών και απέρχεται μακράν των τοιούτων στιγμών 
αφίνουσα τον άνθρωπον επί σμικρόν χρόνον να αναλογισθή την προς την φύσιν συγγένειάν του, την 
προς το μάγον περιβάλλον συνάφειαν και την εκ τούτου εξάρτησίν του. Δεν αποτελεί εν μέσω εκείνου 
του μεγαλείου η Φύσις ή έν και μόνον του ωραϊσμού της σημείον, αλλά σημείον εκπροσωπούν την 
τελειότητα αυτής, σημείον σκεπτόμενον, λογικόν και εμφαίνον. Ρέουσαν άπαντα τα ατελέστερα τούτου 
προ των ποδών του και εν τη ροή του εκείνη ζητούσι καταφύγιον εις την μνήμην αυτού και η μνήμη 
του πάντα ταύτα συγκρατούσα βοηθεί το γόνιμον της φαντασίας μέρος και ούτω δημιουργούνται νέα, 
ιδεώδη, εμπράγματα, άτινα επερχόμενος αναλλοίωτος και πανδαμάτωρ ο χρόνος συντρίβει, κεραυνοί, 
διασκορπίζει και εν τέλει καταπατεί υπό τους παγερούς του πόδας και αυτόν τον δημιουργόν, και αυτόν 
τον παράγοντα! Και εν τη τοιαύτη μοιραία εγκυκλίω εξετάζων ο άνθρωπος εαυτόν και τας δυνάμεις του 
και αναβλέπων προς τα περικυκλούντα αυτόν άγνωστα και μυστηριώδη δεν δύναται ή να αναφωνήση 
διά πάντα: -Λέξεις! Λέξεις! Λέξεις!...

Υπό τοιούτων συλλογισμών κατεχόμενος ανεκόπην αίφνης υπό αποτόμου θορύβου φοβερώς πα-
ταγούντος εν μέσω της επικρατούσης σιγής. Εξύπνησα, ούτως ειπείν, εκ του ληθάργου των ιδεών μου 
και είδον τον έτερον των συντρόφων μου έχοντα τεταμένον προς τα δεξιά τον βραχίονα και φωνάζο-
ντα: -Ιδέτε, παρατηρήσατε! Τι ωραίον θέαμα! Ητένισα προς το μέρος εκείνο και ευρέθην προ μαγικού 
όντως θεάματος. Υδατίνη γέφυρα, υδάτινον ημικύκλιον κανονικήν χαράττον καμπύλην εκυλίετο μετά 
πατάγου εντός της αβύσσου, εξ ης εξήρχετο μεθ' ορμής αύθις και εσχημάτιζε θάλασσαν κυματίζουσαν, 
βοώσαν και ρέουσαν. Ήσαν αι Πηγαί του Ξάνθου. Είχον απομακρυνθή ολίγον των συντρόφων μου, 
και διελθών κάτωθι της υδατίνης γεφύρας επέρασα προς το έτερον μέρος, όπερ εξ αντιθέτου υπό των 
ωχρών της Φοίβης ακτίνων φωτιζόμενον παρουσίαζεν όψιν υδατοσωρίνου πανοράματος! Πανόραμα! 
Αύτη και μόνον η λέξις ηδύνατο να αντιπροσωπεύη την μεγαλοπρέπειαν του θεάματος. Πελώριο και 
απόκρημνον όρος υψούτο υπέρ την κεφαλήν μου γυμνόν πάσης βλαστήσεως και παντός φυτικού πα-
ράγοντος. εις το μέσον αυτού ευρίσκετο μέγα χάσμα, εξ ου μετά υποχθονίου βόμβου εξώρμα το ύδωρ, 
όπερ αναβαίνον εις ύψος πολλών μέτρων εσχημάτιζε καμπύλην και έπιπτε μετά πατάγου εις ικανήν 
από του όρους απόστασιν και ροχθούν εχάνετο εντός αβύσσου, ήτις εφαίνετο απλήστως λαίμαργος 
εις κατάποσιν τούτου. Το εκ του χάσματος εκρέον ύδωρ λείχον τα κύκλω χείλη αυτού περιέβαλε το 
στόμιον διά μαρμαρίνου λευκάζοντος δακτυλίου. Βυθιζόμενον δε εντός της αβύσσου ανεφαίνετο εις μέ-
τρων τινών απ' αυτής απόστασιν και εσχημάτιζε τα πρώτα του Ξάνθου ρεύματα. Η αφετηρία των ροών 
του ποταμού τούτου προσομοιάζει θάλασσαν εκτεταμένην, ης τα φλοισούντα κύματα ακολουθούσι τα 
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ρεύματα οιδαλέα167 κατά τας όχθας και ηρεμούντα κατόπιν. Κύκλω της αβύσσου αυτής υπάρχουσιν εν 
φυσικών συμπλέγματι μυρσίναι, λυγαρίαι και ροδοδάφναι ευώδη την πνοήν αναπέμπουσαι, ήτις μεθεί 
τον επισκέπτην και παρ' όλον τον θόρυβον του κυλιομένου ύδατος οδηγεί αυτόν εις γλυκύν ύπνον. Και 
ο οφθαλμός του μαγικού οράματος να στερηθή αποστέργων παλαίει. Αντιτάσσεται κατά των επιδρομών 
του Μορφέως, αλλ' επί τέλους ηττάται ο εκ του καμάτου βεβλημένος οδοιπόρος, κλίνει την κεφαλήν και 
παραδίδεται εις τον ύπνον υπό το γλυκύ νανούρισμα των ροχθούντων υδάτων. Αντί κλίνης το εφίππιον 
και ως σκέπασμα το λεπτόν εκάστου ένδυμα. Το κλίμα είνε τοιούτον ώστε δύναται να επιτρέψη τον 
ύπνον και υπ' αυτάς έστω τας συνθήκας... 

Αλλά την ρωμαντικήν άποψιν των προ αυτών εκ της υστάτης αντιλήψεως οι οφθαλμοί τω εγκεφάλω 
προσκομίζοντες καθ' ον χρόνον τα βλέφαρα αυτών βεβαρυμένα υπό του ύπνου εκλείσθησαν, καθί-
στανται όργανον ενεργούν και εν αυτώ τω ύπνω, αυτόματοι μάρτυρες του νου των δημιουργηθέντων 
ονείρων. Κεκοιμημένος έτι ο άνθρωπος υπνώττων, ρογχάζων, αδυνατεί να συγκρατήση την ενέργειαν 
του νου, του υπέρ πάντα τα άλλα αναλλοιώτου αυτού καθεστώτος, ούτινος την ρέουσαν δράσιν ουδεμία 
ίσχυσεν από καταβολής κόσμου να συγκρατήση δύναμις!.... Και ιδού σάλπιγγες διατόρως ηχούσαι την 
προσοχήν των οφθαλμών προσελκύουσαι. Κλαγγαί, θόρυβος, φωναί, αλαλαγμοί ηκούοντο διηνεκώς 
του αέρος διασχίζοντα τα κύματα, ενώ το έδαφος εσείετο υπό των επί ρυθμώ βαινόντων μυριάδων 
ανθρώπων. Νεανίας ευσταλής, ωραίος ως επίγειος θεός υπερηφάνως καθήμενος επί γαυριώντος ίππου 
έπαλλε στιβαρώς διά της δεξιάς παμμέγιστον δόρυ, ενώ η Ζεφυριάς αύρα εκύμαινε τα δύο κυανόλευκα 
πτερά του ορειχαλκίνου κράνους του. Παραπλεύρως αυτού γηραιός και λευκοπώγων ανήρ έφιππος 
ιστάμενος παρηκολούθει δι' αυστηρού βλέμματος την γιγνομένην του ποταμού διάβασιν. Ιδέ!

Ρίπτεται εις το ύδωρ πρώτος ο Κλείτος επί κεφαλής της Σαρισοφόρου φάλαγγος και παραπλεύρως 
αυτής ακολουθεί η Θετταλική ίππος υπό τον Φιλύταν. Διαβαίνουσι πάντες εν τάξει, σιγή και μεγαλο-
πρεπεία. Οι Θεσσαλοί ιππείς ευκίνητοι και ελαφροί διέρχονται το ύδωρ,, ενώ οι βαρείς σαρισοφόροι με 
τας τρομεράς σαρίσας των και υπό το βάρος του οπλισμού των ανακόπτουσιν επ’ ολίγον το βήμα. Αι 
σχεδίαι προστρέχουσιν εκείσε και βοηθούσιν αυτούς εις την διάβασιν. Η σάλπιγξ ηχεί εκ νέου και ιδού 
βαίνει βραδέως η υπό τον Αντίοχον αθηναϊκή φάλαγξ. Ρίπτεται εις το ύδωρ και ταύτην ακολουθούσιν 
οι υπό τον Πτολεμαίον τον Λάγου γυμνήται Αιτωλοί, Ακαρνάνες και θράκες. Μετ’ αυτούς εισπίπτου-
σιν οι Θηβαίοι οπλίται υπό τον Σέλευκον, τούτους ακολουθούσιν οι υπό τον Περδίκκαν Κορίνθιοι και 
άλλοι Πελοποννήσιοι. Οι διελθόντες κατέλαβον την αντιπέραν του ποταμού όχθιν και η Θετταλική 
ίππος ήρξατο σχηματίζουσα την πρωτοπορείαν. εις άλλον της σάλπιγγος ήχον εισώρμησαν εν αλλαγμώ 
οι νησιώται υπό τον Μέμνονα και μετ’ αυτούς οι Λοκροί υπό τον Ορόνταν. Μετά την διάβασιν τούτων 
εισεπήδησαν θαρραλέως εντός των υδάτων του Ξάνθου και οι δύο εκείνοι επόπται της στρατιωτικής 
διαβάσεως. Ηκολούθησνα τούτους τριακόσιοι εναπομείναντες ιππείς της φάλαγγος των εταίρων. Ουρα-
νοβήκεις ζητωκραυγαί υπεδέξαντο αμφοτέρους κατά την εις την ετέραν του ποταμού όχθην άφιξίν των.

-Ζήτω Αλέξανδρος ο βασιλεύς!

-Ζήτω ο Παρμενίων!

167 Οιδαλέα: φουσκωμένα.
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Αγών, Όργανον Ερεύνης των Ηθικών και Υλικών Δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Εν 
Αθήναις, τη 30 Νοεμβρίου 1901, Παρασκευή, έτος Γ', αρ. 141, σ.3.

Μικρά Ασία. Περί Λυκίας και Λυκίων.

«Γεωγραφική θέσις της αρχαίας Λυκίας. Ενεστώς αυτής πληθυσμός. Εκπαιδευτική, εκκλησιαστική 
και θρησκευτική κατάστασις. Γλώσσα. Επιτηδεύματα. Σχέσεις των χριστιανών προς τους Τούρκους. 
Μετά μακράν σιωπή ο «Αγών» επανέρχεται επί την προσφιλή αυτώ έρευναν των εν Μικρά Ασία ελλη-
νικών κοινοτήτων, των εν τη χώρα δήλον ότι εκείνη ηθικών και υλικών δυνάμεων του ημετέρου έθνους, 
ην οι νεώτεροι Έλληνες καίπερ οφείλοντες αυτή δόξαν και μεγαλείον μιας χιλιετηρίδος υπό του ελεει-
νοτάτου αγώνος του τίς θα ανέλθη την εξουσίαν και τίς θα εκπέση αυτής περισπώμενοι αγνοούσι τε-
λείως ου μόνον ως προς την εν τω παρελθόντι θέσιν αυτής, αλλά και ως προς την ενεστώσαν αυτής με-
γάλην σημασίαν και ως προς την έτι μείζονα σπουδαιότητα διά το εθνικόν της ημετέρας φυλής μέλλον. 
Μέγα, το μείζον μέρος της ημετέρας φυλής αγωνίζεται εν τη ευρυτάτη και πλουσιωτάτη εκείνη 
χώρα πολλαπλούν τον ευγενή αγώνα της διασώσεως αυτού κατά τε της πιέσεως των κρατούντων 
και των βδελυρών δελεασμάτων των ποικιλωνύμων θρησκευτικών δήθεν προπαγανδών και υπέρ 
της επιδόσεως αυτού εν παντί σταδίω της ανθρωπίνης δραστηριότητος. Και μετατρέπει αυτόθι 
ερήμους και αιγιαλούς εις ευόρμους λιμένας και χέρσα πεδία εις κήπους και επί των ερειπίων της πάλαι 
λαμπρότητος ανεγείρει νέους συνοικισμούς, ους φαίνεται εμπνέον την προς τα μεγάλα φιλοτιμίαν το εκ 
των ανασκαπτομένων τάφων αναθρώσκον αρχαίον πνεύμα. Αγνοούμεν οι άθλιοι ημείς οι αποστέλλο-
ντες τα κάλλιστα των τέκνων ημών εις την απορροφητικήν του Νέου Κόσμου χοάνην και τας αξένους 
της Αφρικής ακτάς, ότι εγγύς ημών χώρα ελληνική κείται προκλητικά τα ευρέα και πολύκαρπα αυτής 
στέρνα προβάλλουσα εις τους υιούς των δυτικών του Αιγαίου ακτών και μονονού φωνάζουσα «Μη 
στέλλετε, ως ελεύθεροι Έλληνες, τα τέκνα σας εκεί κάτω, ίνα ες αεί απολεσθώσιν εις τον ωκεανόν της 
εξαγγλιζούσης Αμερικής, ή εις τους πυριφλεγείς της Τριπόλεως αιγιαλούς, όπως αντί σπόγγων αλιεύωσι 
τον θάνατον, ή εις την Ρωμουνίαν, και Βουλγαρίαν, και Ρωσίαν, ένθα μετά μίαν γενεάν λησμονούσιν 
ότι είναι και Έλληνες έτι. Εδώ κείμαι εγώ, ακαλλιέργητος καίπερ πλουσιωτάτη εις παραγωγήν, ωραία 
εις κλίμα, όσον η αδελφή μου ελευθέρα Ελλάς, γη μητρική των Ελλήνων ως αυτής της Ελλάδος εγώ. 
Όπως υποβοηθήσωμεν την γνωριμίαν ταύτην των αδελφών χωρών αρχόμεθα από σήμερον δημοσιεύ-
οντες διαφόρους εκ Μικράς Ασίας εκθέσεις, ων ένιαι καίτοι από πολλών ετών συνταχθείσαι ουδόλως 
απέβαλον την σημασίαν συγχρόνου περιγραφής. Η σήμερον δημοσιευομένη συνετάχθη από του 1892, 
αλλ' επανορθούμεν εν αυτή ό,τι δεν ανταποκρίνεται προς την ενεστώσαν κατάστασιν, ούτως ώστε ο 
αναγνώστης ημών να έχη προ αυτού ακριβεστάτην την εικόνα της συγχρόνου καταστάσεως της Λυκίας. 
Μόνον των εις την αρχαιολογίαν αφορώντων άτε ιδιώται της επιστήμης ταύτης όντες ουδεμίαν αναλαμ-
βάνομεν ευθύνην. Η έκθεσις αύτη έχει ούτω:

Η Μάκρη και το Λειβήσιον είνε πολίχνια της Λυκίας εν τη Μικρά Ασία: Η Λυκία ωρίζετο προς Α. 
υπό της Πισιδίας και Παμφυλίας και Μηλιάδος, προς Δ. και Μ. υπό της Μεσογείου θαλάσσης έχουσα 
απέναντι την νήσον Ρόδον, προς Δ. και προς Β. υπό της Καρίας. Η μεταξύ του Γλαύκου κόλπου (νυν 
κόλπου της Μάκρης) προς δυσμάς και του Παμφυλίου κόλπου (κόλπου της Ατταλείας) προς Α. Περι-
λαμβανομένη χερσονησοειδής χώρα είνε η αρχαία Λυκία. Νήσοι της Λυκίας είνε η Μεγίστη ή Κισθήνη 
(νυν Καστελλόριζον) κατοικουμένη υπό 8-10 χιλ. Ελλήνων ορθοδόξων, και τινές νήσοι ακατοίκητοι, 
εν αις συγκαταλεκτέα και η εν τω κόλπω της Μάκρης νήσος Ταρσανά, συνοικισθείσα υπό 25 περίπου 
οικογενειών ποιμένων, σπογγαλιέων και γεωργών παντοδαπών Ελλήνων. Ο Στράβων εν βιβλίω. ΙΔ, 
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περιγράφων την Λυκίαν και το Λυκιακόν σύστημα ονομάζει επισημοτέρας πόλεις τα Πίναρα, Πάτα-
ρα, Ξάνθον, Μύρα και Τλων. Τα Πίναρα είνε μικρόν τουρκικόν χωρίον καλούμενον Μίναρε, σώζον 
αρχαία ερείπια. Τα Πάταρα είνε έρημα ερείπια και ο λιμήν κεχωσμένος, η Ξάνθος είνε χωρίον τουρ-
κικόν, σώζον ερείπια αξιόλογα και καλείται Κινίκ. Τα Μύρα συνοικίζονται υπό των Μεγιστέων, αφ' 
ότου ανεσκάφη υπό των Ρώσων ο τέως κεχωσμένος υπό την γην αρχαίος ναός, αγία Σιών καλούμενος, 
Βυζαντιακού ρυθμού, και έχει 120 οικογενείας Χριστιανών ορθοδόξων εμπόρων και γεωργών αποίκων 
Καστελλορίζου. Η Τλως σήμερον καλείται τουρκιστί Τουβέρ, και έχει χωρία τουρκικά εις το πεδίον 
της Τλω διεσπαρμένα, όπερ διαρρέει ο Ξάνθος ποταμός. Εκτός των αναφερομένων υπό του Στράβω-
νος πόλεων μνημονεύονται και αι εξής πόλεις της αρχαίας Λυκίας, ων τα ονόματα τοποθετούσιν οι 
αρχαιολόγοι άλλοι αλλαχού. Ακαλισσός, Αλίμαλα, πιθανώτατα είνε το σημερινόν Ελμαλή, κωμόπολις 
οικουμένη υπό 500 τουρκικών, 110 Αρμενικών και 50 Χριστιανικών Ορθοδόξων οικογενειών, Άλινα, 
Αμελάς, Ανδριάκη, Αντίφελλος, αύτη σώζει το όνομα αυτής, και είνε παραλία κώμη συνοικιζομένη υπό 
των Μεγιστέων και έχει 50 οικογενείας Χριστιανών και νεόδμητον ναόν των Ορθοδόξων. Άραξα, Αρύ-
μαξα, Άρυα, Αρνέαι, Άρσαδα, (υπάρχει τουρκικόν χωρίον Άρσα), Αρύκανδος, Ασκάνδαλις, Γάγαι, Διάς, 
Ερενάτις, Ερυμναί, Θήβη, Ιδεβησσός, Ίδυρος, Ίσινδα, Ίσιον, Ίσπαδα, Καβασσός, Καδύανδα (τίθενται 
εις το τουρκικόν χωρίον Ουζουμλή). Κάνδυβα (τουρκιστί Κάντυβε), Καρμυλησσός (υποτίθεται ότι είνε 
το νυν Λειβήσιον), Κασσίδαι, Κόμβα (νυν τουρκιστί κώμη Κιόμπε), Κορύδαλλα, Κροασσός, Κώρυκος, 
Λίμυρα, Λόπτα, Μιλόη, Νοσκόπιον, Ολβία, Όλυμπος, Πάταμος, Πάταρα, Περδικία, (είνε έρημος έχει 
λιμένα προς Α Λειβησίου και σώζει ερείπια ναού, όστις καλείται υπό των Λειβησιανών Παναγιά της 
Περδικιάς, συνοικίζεται υπό Λειβησιανών κηπουρών και καλείται ο μεν λιμήν Σύμπολον ή Σύμβολον, 
η δε κώμη Πελτζεγίζ). Πίναρα, Ρεγκυλιάς, Σαρδησσός, Σιδάκη (υπάρχει τουρκικόν χωρίον Σιτέκι), Σι-
δήνη, Σίδυμα, (τίθεται εις το χωρίον Τότουρκα), Σκάροι, Σίμηνα (υπάρχει θέσις ακατοίκητος καλουμένη 
υπό των Λειβησιανών Σίμενας, κειμένη προς τα ΝΑ Λειβησίου), Σούρα, Σύεσσα, Τερμησσός, Τέρμηρα, 
Τέργασον, Τήλανδρος, Τράβαλα (υπάρχει προς Α της Μάκρης ακατοίκητος θέσις Τράβλα), Τύμηννα, 
Τυρμισσός (υπάρχει χωρίον Κιτριμισού), Ύλαμοι, Φάσηλις, Φελλός, Φρίξος, Φοινικούς (νυν Φοίνικας 
τουρκιστί Φοίνικε),168 παράλιος συνοικιζομένη υπό των Μεγιστέων, έχουσα εκατόν οικογενείας ορθο-
δόξων και ναόν νεόδμητον, Χάδραι. Νέα παραλία κωμόπολις συνοικιζομένη υπό των Μεγιστέων είνε 
το Καλαμάκιον,169 πλησίον των Πατάρων έχον 150 οικογενείας ορθοδόξων και ναόν νεόδμητον. Η λοι-
πή Λυκία άπασα κατοικείται υπό Οθωμανών απάντων γεωργών και κτηνοτρόφων κωμηδόν οικούντων, 
και διαιρείται εις τας εξής υποδιοικήσεις: 

α'. Την της Μάκρης (Μάγρι καζασή),170 περιέχουσαν 82 κώμας, ων δύο χριστιανικαί, η Μάκρη και 
το Λειβήσιον, και κατ. 25 χιλ., ων 5 χιλ. Χριστιανοί Ορθόδοξοι και οι λοιποί Οθωμανοί. Η επαρχία Μά-
κρης υποδιαιρείται εις έξ τμήματα (ναχηγέδες) της Μάκρης, του Σενέ, του Τουβερίου, του Αγαρδός, του 
Ουζμακλή, άτινα το πάλαι εκαλούντο πέντε καζάδες, οις προσετέθη εσχάτως και ο ναχηγές Πουρνάζ.

β'. Την επαρχίαν Κας, πρωτ. Κόμβα, περιέχουσα χριστιανικά πολίσματα το Καλαμάκιον, τον Αντί-
φελλον171 και τα Μύρα, κατοικούμενα υπό 150 οικογενειών Χριστιανών και η όλη επαρχία υπό 15 χιλ. 
Οθωμανών.

γ'. Την διοίκησιν Ελμαλή, πρωτ. Ελμαλή (Αλίμαλα), ένθα κατοικούσιν 250 Χριστιανοί, και τον Φοί-
νικα, ένθα κατοικούσιν 500 Χριστιανοί, η όλη δε Επαρχία κατοικείται υπό 25 χιλ. Οθωμανών. 

δ'. Η νήσος Μεγίστη κατοικουμένη υπό 8 χιλ. Χριστιανών και 100 Οθωμανών. 

Η επαρχία Μάκρης υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν του Νομού Σμύρνης (Αϊδίν, εις το διαμέρσιμα 
Μεντεσέ). Το δε Κας και Ελμαλή εις την του νομού Ικονίου (διαμέρισμα Ατταλείας), η δε Μεγίστη εις 

168 Φοίνικας: Φοίνικε
169 Καλαμάκι: σήμερα λέγεται Καλκάν.
170 Μάγρι καζασή: καζάς/υποδιοίκηση Μάκρης
171 Αντίφελλος (παλιά τουρκ. Antifli): είναι το σημερινο Κας, απέναντι ακριβώς από το Καστελλόριζο.
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την του νομού των νήσων του Αρχιπελάγους, πρωτ. Ρόδος. Εν συνόλω η Λυκία κατοικείται σήμερον 
υπό 70 χιλ. Οθωμανών και 20 χιλ. Ορθοδόξων.

Εκκλησιαστικώς η Λυκία υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν της Μητροπόλεως Πισιδίας, και ο Πισιδίας 
τιτλοφορείται Μητροπολίτης Πισιδίας και έξαρχος πάσης Λυκίας, Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας της 
Μικράς Αντιοχείας. Ο Πισιδίας έχει εν τη επαρχία αυτού την εν Πισιδία Σπάρτην (την αρχαίαν Βάριν) 
το Πουλδούριον (Απολλωνίαν), την Πάρλαν και το Πόρλον. Εν Παμφυλία την Αττάλειαν, εν Κιλικία 
την Αλάιαν, εν Λυκία την Μάκρην, Λειβήσιον, Μεγίστην και το Ελμαλή, και τας αποικίας των Μεγιστέ-
ων, Φοίνικα, Μύρα, Αντίφελλον, Καλαμάκιον, εν συνόλω 25 χιλ. Χριστιανούς ορθοδόξους. Οι κάτοικοι 
Ατταλείας, Σπάρτης, Πουλδουρίου και των περιχώρων εισί Τουρκόφωνοι. Οι κάτοικοι Μάκρης, Λειβη-
σίου, Μεγίστης και των αποικιών αυτής εισίν Ελληνόφωνοι. Οι Οθωμανοί της Λυκίας είνε γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι, αμαθείς ρακένδυτοι, και επιρρεπείς επί το πλείστον εις την ληστείαν.

Αι γυναίκες συμβοηθούσιν εις τας εργασίας των τους άνδρας και έχουσιν ιδιαίτερον επάγγελμα την 
ταπητουργίαν, και εριουργίαν. Οι τάπητες της Μάκρης εισί περιζήτητοι διά την στερεότητα και την δι-
άρκειαν των χρωμάτων αυτών. Υπάρχουσι δύο ειδών τάπητες, οι μάλλινοι και οι ομαλοί, οι μεν πρώτοι 
έχουσι συνυφασμένα εξέχοντα έρια ποικιλόχροα, δι' ων σχηματίζονται διάφορα σχήματα, οι δε δεύτεροι 
είνε ομαλοί ως εριούχα υφάσματα έχοντες και αυτοί διάφορα ποικίλματα. Αι Χριστιαναί γυναίκες δεν 
γνωρίζουσιν ουδέ θέλουσι κάκιστα ποιούσαι να μάθωσιν την ταπητουργίαν, ως τέχνην τουρκικήν, και 
περιορίζονται εις την υφαντικήν, πλεκτικήν και ραπτικήν. Οι Μακραίοι και Λειβησιανοί έχουσιν επι-
τηδεύματα την υποδηματοποιίαν, την γανωτικήν, την οικοδομητικήν και ραπτικήν, την σιδηρουργίαν, 
κηπουρικήν και το εμπόριον. Πας τεχνίτης ευθύς ως σχηματίση μικρόν κεφάλαιον γίνεται έμπορος. Οι 
Καστελλορίζιοι είνε ναυτίλοι, οι δε άποικοι αυτών έμποροι και χειρώνακτες. Τινές δε επεδόθησαν και 
εις την γεωργίαν. Τα προϊόντα της Λυκίας είνε δημητριακά, σήσαμον, βάλανες, έρια, κηρός, μέλι, ξυ-
λεία οικοδομής και καύσεως, άνθρακες και μεταλλεύματα χρωμίου.»

Αγών, Όργανον Ερεύνης των Ηθικών και Υλικών Δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Εν 
Αθήναις, τη 7 Δεκεμβρίου 1901, Παρασκευή, Γ έτος, αρ. 142, σ. 3.

Μικρά Ασία. Περί Λυκίας και Λυκίων.

«Η Μάκρη κείται επί των ερειπίων της αρχαίας Τελμησσού, εις τον μυχόν του Γλαύκου κόλπου, 
είνε ευλίμενος, φαίνεται ότι ωνομάσθη Μάκρη εκ τινός στενής και μακράς νησίδος, εκτεινομένης εκ 
του ΒΑ προς το ΝΔ, και καλουμένης σήμερον παλαιάς Μάκρης. Η Μάκρη προ 50 ετών ήτο μικρόν 
επίνειον, έχον ολίγιστα εμπορικά καταστήματα. Σήμερον κοσμείται διά προκυμαίας και υψηρεφών οι-
κιών και εμπορικών καταστημάτων, διατελούσα έδρα υποδιοικήσεως (καϊμακαμίας), υπαγομένης εις 
την διοίκησιν Μέντεσε (Μύνδου της Καρίας, πρωτ. Μώγλα, αρχ. Μώβολα) εξαρτωμένης δ' εκ του 
Νομού Αϊδίν. Σύμπας ο νομός κατά τας τελευταίας απογραφάς της Κυβερνήσεως έχει 1.450.000 κατ., 
ων 450 χιλ. Χριστιανοί, οι δε λοιποί Οθωμανοί. Η κωμόπολις Μάκρη μετά των παρακειμένων χωρίων 
της αριθμεί 3 ½ χιλ. κατ., ων οι δισχίλιοι Χριστιανοί, οι δε λοιποί Οθωμανοί και Ιουδαίοι και ευάριθ-
μοι Ευρωπαίοι. Ούτοι διενεργούσι την εμπορίαν εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων της χώρας. 
Αρχαία μνημεία σώζονται εν Μάκρη η Ακρόπολις και οι λαξευτοί τάφοι ή σαρκοφάγοι. Ευρέθησαν δε 
και πλείσται επιγραφαί γράμμασι Λυκιακοίς και Ελληνικοίς, αλλά πλείονα και σπουδής άξια μνημεία 
σώζονται εν Τλω, Καδυάνδοις, Ξάνθω, Πατάροις και εν Μύροις. Εκ της περιφερείας Μύρων απήγαγον 
προ τινων ετών οι Αυστριακοί αρχαιολόγοι την Ζωοφόρον αρχαίου μνημείου, εν η εν αναγλύφοις καλής 
τέχνης παρίστανται πλείσται σκηναί της ελληνικής μυθολογίας και του ιδιωτικού βίου των κατοίκων 
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της χώρας. Τα ανάγλυφα ταύτα κοσμούσι σήμερον το μουσείον της Βιέννης. Οι δε ανακαλύψαντες αυτά 
αρχαιολόγοι Bendorf, Petersen, Louchen συνέγραψαν ογκώδη συγγραφήν γερμανιστί περί των αρχαίων 
μνημείων και των νυν κατοίκων της Λυκίας. Τω δε 1842 και 1846 οι Άγγλοι ενήργησαν ανασκαφάς εν 
τοις ερειπίοις της αρχαίας Ξάνθου και απήγαγον πολλά μνημεία εις το Βρεττανικόν μουσείον. Φέτος 
δε ήλθεν ο κ. Imbert, Λυκιολόγος και υπάλληλος εν τω Υπουργείω των Οικονομικών της Γαλλίας, ίνα 
αντιγράψη δύο λυκιακάς επιγραφάς, ων η μία εύρηται εν Καδυάνδοις (τανύν Ουζουμλί),172 η δευτέρα εν 
Ξάνθω. Η λυκιακή γραφή και γλώσσα ακόμη είνε άγνωστος, αν και οι αρχαιολόγοι ούτοι καταγίνονται 
και αρκετάς εποιήσαντο προόδους εις την λυκιολογίαν. Επεσκέφθησαν την Λυκίαν και τα μέλη της 
εν Αθήναις Γαλλικής Σχολής, και προ μικρού επεσκέφθησαν αυτήν το δεύτερο ο κ. Bendorf και τρεις 
άλλοι περιηγηταί, οίτινες ανεκάλυψαν, ως λέγουσι, 400 επιγραφάς ανεκδότους λυκιακάς και ελληνικάς. 
Και εν γένει δεν εξήντλησε την περιέργειαν των αρχαιολόγων η χώρα αύτη, περί ης ολίγαι μόνον γρα-
πταί ειδήσεις διεσώθησαν μέχρις ημών παρ' Ηροδότω, Στράβωνι, και άλλοις αρχαίοις συγγραφεύσιν.

Το Λειβήσιον κείται προς Μεσημβρίαν εις δίωρον απόστασιν εκ Μάκρης εντός ευρείας κοιλάδος 
πλήρους αμπελώνων επί της θέσεως της αρχαίας Καρμηλισσού. Το όνομα τούτο είνε ελληνικό και μένει 
τοιούτον και εν τοις αρχείοις της τουρκικής διοικήσεως (καργέι λειβίς)173 και εάν δεν είνε παρηγμένον 
εκ διχοτομήσεως τς λέξεως Καρμηλισσός και μεταβολής εις Καργέ -μιλίς- λειβός, πιθανώτατα εσχημά-
τισται εκ της θέσεως Λείβηθρον, Λειβάσιον και Λειβήσιον ή Λιβήσιον κατ' αναλογίαν του λειβάδιον, 
Λειβαδιά, Λίμνη, Λιμήν κτλ. 

Το Λειβήσιον κατοικείται υπό 700 χριστιανικών οικογενειών, οι δε Μακραίοι είνε άποικοι των Λει-
βησιανών, και το θέρος διά το ευκραές του κλίματος του Λειβησίου και το πυρετοβριθές της Μάκρης 
συνοικούσι πάντες εν τη αυτή κοιλάδι εν τοις αμπελώσιν αυτών. Οι Λειβησιανοί και Μακραίοι λαλούσι 
την μιξοβάρβαρον Ελληνικήν γλώσσαν. Προς επανόρθωσιν δε αυτής εξέδοτο ο κ. Μ. Ι. Μουσαίος, 
αρχαίος διδάσκαλος του τόπου, εις ον το Λειβήσιον οφείλει τα φώτα, βιβλίον, όπερ ωνόμασε «Βατταρι-
σμούς», ήτοι «λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου», ούτινος εξεδόθη το πρώτον μέρος εν Αθήναις. Ο 
κ. Μουσαίος ειργάσθη επί 40 έτη εις διάδοσιν των Ελλ. Γραμμάτων ενταύθα, και η γλώσσα επαισθητήν 
έλαβε μεταβολήν, λαλουμένη εν πολλαίς οικογενείας εν καθαρευούση μορφή εκτός των λογίων και επι-
στημόνων, ων ο αριθμός υπερβαίνει τους τριάκοντα. Και υλικώς δε ο τόπος ανεπτύχθη και εύρηται εν 
κρείττονι καταστάσει υλική και διανοητική σήμερον ή προ πεντηκονταετίας. Ο κ. Ν. Λουιζίδης, έμπορος 
μεταλλείων χρωμίου, άπερ ανεκαλύφθησαν εν τοις όρεσι της Καρίας εδωρήσατο το «Λουιζίδειον Σχο-
λείον» τη πατρίδι του Λειβησίω και όσον ούπω θέλει οικοδομήσει τοιτούτον και εν Μάκρη, και δικαίως 
εκλήθη μέγας ευεργέτης της ηνωμένης κοινότητος Μάκρης και Λειβησίου. Αρχαιότερον επιμελεία του 
διδασκάλου κ. Μ. Ι. Μουσαίου έχει οικοδομηθή και άλλο Σχολείον τω 1864, ώστε εν Λειβησίω λειτουρ-
γούσι δυο Σχολεία, εν οις φοιτώσι 400 παιδία και εν Μάκρη 100. Δυσμενεί περιστάσει, και η κατατομή 
της κοινότητος εις Μάκρην και Λειβήσιον επήνεγκον την αχρηματίαν, δι' ην επ' εσχάτων δυσχερής 
εγένετο η συντήρησις της δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Διά τούτο η Μάκρη, έπαυσε πέμπουσα μαθητάς εις 
τα Γυμνάσια Αθηνών, και μόνος εις απέμεινε Μακραίος φοιτητής εν τω Εθν. Πανεπιστημίω, έχει όμως 
εν Κων/πόλει ένα καθηγητήν εν τω Ροβερτείω Λυκείω τον κ. Λουίζον Ηλιού, και ένα εν Κορυτσά, τον 
κ. Κωσταν. Κωσταντίνου και δυο διδασκάλους εντός της πατρίδος των, και ένα πρόεδρον δικαστηρίου 
και 2 ιατρούς εν αλλοδαπή, και άπαντες οι διδάσκαλοι εισίν εγχώριοι, και 3 δικηγόρους και 8 ιατρούς 
εν τω τόπω. Συντηρείται δε εν Λειβησίω αστική σχολή και εν Μάκρη ελληνικόν και δημοτικόν σχολεί-
ον και παρθεναγωγείον. Ο κλήρος εν γένει της Επαρχίας Πισιδίας είνε αμαθέστατος. Ούτε οι αρχιερείς 
προνοούσι περί προαγωγής του κατωτερου κλήρου, αποβλέποντες μόνο εις το χρηματολογείν, και πα-
ντάπασι μη λαμβάνοντες υπ' όψει το ποσόν ούτε το ποιόν των χειροτονουμένων. Κατά το παρελθόν έτος 
αποθανόντων δύο ιερέων εν Λειβησίω, οι λόγιοι του τόπου ανηνέχθησαν δι' αναφοράς των εις τον άγιον 
Πισιδίας, υποδεικνύοντες ευσχημόνως την ανάγκην της βελτιώσεως του κατωτερου κλήρου εν καιροίς, 
καθ' ους το μεν έθνος αναπτύσσεται χάριτι θεία οσημέραι, και δεν έμεινε γωνία γης εν τη Μικρά Ασία 
μη αριθμούσα δύο και τρεις τουλάχιστον επιστήμονας, και καθ' ους οι Διαμαρτυρόμενοι περιάγουσι 

172 Ουζουμλή: τουρκ. Üzümlü.
173 Καργέι λειβίς (τουρκ. kareyyi Livis): χωριό Λιβίσι.
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γην και θάλασσαν του ποιήσαι ένα προσήλυτον, ως συνέβη εν Πουλδουρίω να συστηθή συναγωγή 
Προτεσταντών, καθ' ης ουδέν ισχύουσιν οι εκεί ιερείς, και εν γένει δεικνύοντες ένθεον ζήλον υπέρ της 
δόξης της Εκκλησίας καθικετεύον, ίνα μη προβή εις χειροτονίαν ουδενός των τυχόν εμφανισθησομένων 
υποψηφίων, επειδή και ο αριθμός των ζώντων εξ εφημερίων επί πληθυσμού 800 οικογενειών είνε μέγας, 
διότι αναλογεί εις επί 130 οικογενειών, ενώ δέον ν' αναλογή εις επί 300 οικογενειών, ότε ο ανεπτυγμέ-
νος ευρίσκει ικανοποιητικόν βίον, και προσέρχεται εις τον κλήρον, ενώ ως έχουσι νυν τα του κλήρου 
διηνεκώς θα ευρισκόμεθα εν τω αναχρονισμώ τούτω κ.τ.λ.

Ο δε άγιος Πισιδίας κυρ Βενέδικτος, ο εκ Προύσης της Βιθυνίας, καίτοι απόφοιτος της εν Χάλκη 
Θεολογικής Σχολής, ελθών κατά τον παρελθόντα Μάιον εις Λειβήσιον, ου μόνον εξέφρασε την απο-
δοκιμασίαν του κατά του διαβήματος των λογίων, και είπεν ότι είνε επέμβασις εις τα κυριαρχικά του 
δικαιώματα, και ότι έσχισε την επιστολήν, φέρουσαν τας υπογραφάς 25 περίπου διδασκάλων, ιατρών, 
δικηγόρων, επιστημόνων και λοιπών λογίων, αλλά και προέβη εις αντικατάστασιν των αποθανόντων 
δύο διά της χειροτονίας τεσσάρων αγραμμάτων Ιερέων, αφ'ων εισεκομίσατο εις το Πανίερον αυτού 
βαλάντιον τεσσαράκοντα περίπου χρυσά 20φραγκα, τόσον δε ταχέως, ώστε εντός μιας εβδομάδος με-
τημφιέσθησαν εις ιερείς του Υψίστου εις ράπτης, εις γραμματοδιδάσκαλος, εις υποδηματοποιός και εις 
χρυσοχόος, και φέρει νυν επί της ράχεως της η κοινότης δέκα ιερείς επί οκτακοσίων οικογενειών! Η 
ακηδία αύτη των αρχιερέων, και η σιμωνία είνε κακόν κάκιστον δυνάμενον να έχη βλαβερά επακολου-
θήματα εν τη Ανατολή, δεν κατηγορούμεν όλους τους Αρχιερείς της Μικράς Ασίας, αλλ' ουδένα έχομεν 
ημείς τουλάχιστον να επαινέσωεν επί τη ποιμαντορική μερίμνη υπέρ της αναπτύξεως και βελτιώσεως 
της Εκκλησίας. Τα πάντα θυσία υπέρ του παρά; Γαία μιχθήτω πυρί! Δεν τοις μέλει! Αρκεί να συνάγωσι 
τα χρήματα της επιχορηγήσεώς των, και ν' απολαμβάνωσιν άλλα τόσα τυχηρά και ας τυφλώνωνται 
οι Χριστιανοί! Αρκεί να μη προσκρούσωσιν εις τα κυριαρχικά των προνόμια! Εντεύθεν πολιτεύονται 
ως ξένοι έμποροι και εισπράκτορες και περί ουδενός μεριμνώσιν. Οι δε κατά τόπους Επίτροποι των 
Αρχιερέων Ιερείς ένεκα της περί το άρχειν ανικανότητός των μιμούνται τον Κυριάρχην των, και ή 
συγκρούουσι τους προύχοντας προς αλλήλους ή διατελούσι νευρόσπαστα των ισχυρών της ημέρας, 
και η διοίκησις των κοινών εξήρτηται εκ της ποιότητος αυτών. Η Εκκλησία και το Σχολείον είνε η 
παλαίστρα των κομματικών διαπληκτισμών και σπανίως απαντά κοινότης διοικούσα τα Εθνικά της 
πράγματα εν ευθύτητι, εν ομονοία και πατριωτισμώ. Ο εγωισμός και η πλεονεξία διαφθείρουσι την δι-
καιοσύνην και παραβλάπτουσι την αγαθήν Κυβέρνησιν των κοινοτικών πραγμάτων. Ο Αρχιερεύς είνε 
απλούς καιροσκόπος εξαγοραζόμενος τον καιρόν κατά τας υπογορεύσεις του πανιέρου βαλαντίου του. 
Τοιούτους εγνωρίσαμεν πάντας τους από 50ετίας αρχιερείς Πισιδίας, αλλά πάντας τους προκατόχους 
του υπερβάλλει επ' ακηδία και φιλοχρηματία μέχρι γλισχρότητος ο νυν άγιος Πισιδίας κυρ Βενέδικτος, 
όστις διατρέχει το έβδομον έτος της Αρχιερατείας του και κατ' έτος επιτείνεται η φιλοχρηματία του, 
εφ' όσον πληρούται το βαλάντιον του. Οι επαρχιώται ένεκεν των μεγάλων αποστάσεων δεν δύνανται 
να συνεννοώνται και η υπόκρισις και η Λεοντή και η Αλωπεκή χρησιμεύουσιν εις το να διατηρείται ο 
Αρχιερεύς με όλην την βλακίαν του. Καταχρώνται δε και την φιλοτιμίαν και ευσέβαιαν των νουνεχε-
στάτων επαρχιωτών, οίτινες μετ' άλγους ψυχής βλέπουσι την κακήν διοίκησιν των Αρχιερέων, αλλά 
φείδονται της εθνικής αξιοπρεπείας ενώπιον των αλλοθρήσκων, και ανέχονται άκοντες την αθλιότητα 
ταύτην. Ο Πισιδίας έχει 40.000 γρόσια ετησίαν επιχορήγησιν και άλλα τόσα ίσως τυχηρά, η δε δαπάνη 
της Μητροπόλεως δεν υπερβαίνει ετησίας τας 15-20 χιλ. γροσίων, ενώ ούτε γραμματέα ούτε διάκονον 
έμμισθον διατηρεί, αλλά γραμματείς μεν αμίσθους έχει τους κατά τόπους διδασκάλους, διακόνους δε 
τους ιερείς, και μόνον ένα υπηρέτην και μίαν μάγειρον περιφέρει μεθ' εαυτού, εις ους υποχρεοί να δίδω-
σιν επί πάσης Ιεροπραξίας ανά ήμισυ και εν μετζήτιον πλέον των όσα λαμβάνει η Αυτού Σεβασμιότης.»
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Αγών, Όργανον Ερεύνης των Ηθικών και Υλικών Δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους,  
3 Μαΐου 1902, Παρασκευή, Δ' έτος, αρ. 143, σ. 3.

«Μικρά Ασία. Λυκία. Λειβήσιον και Μάκρη. Δεν γράφομεν νυν το πρώτον περί Λυκίας. Εν τοις 
υπ' αριθ. 141-145 φύλλοις του «Αγώνος» επόμενοι εις το ταχθέν τη εκδόσει αυτού προγράμματος του να 
γνωρίσωμεν την Ελλάδα τοις Έλλησιν, εδημοσιεύσαμεν εκτενή περί Λυκίας μελέτην, ήτις, ως εσπεύ-
σαμεν να δηλώσωμεν, ήτο παλαιά την χρονολογίαν. Είτε διά την ιδιοσυγκρασίαν του γράψαντος τότε, 
είτε και διότι αλλοία ήτο η κατάστασις, η παρεχομένη εν τη μελέτη εκείνη εικών της Λυκίας, δεν ήτο εν 
πάσι φαιδρά. Τούτο ηνάγκασεν ημάς πολλά αυτής μέρη ένεκα της δριμύτητος του ελέγχου, ον ο γράψων 
εποίει κατά των κακώς εχόντων, να περικόψωμεν. Ευτυχώς τα πράγματα δικαιούσιν εκ των υστέρων τας 
ημετέρας τότε επιφυλάξεις. Φιλότιμος νεαρός Λύκιος επιστήμων διά δύο μελετών αυτού νεωτάτων (του 
1902) παρέχει απηκριβωμένην εικόνα της ενεστώσης καταστάσεως των δύο εξαρχουσών της Λυκίας 
ελληνικών πόλεων, του Λειβησίου και της Μάκρης, αμφοτέρων νέων κτισμάτων της ελληνικής δραστη-
ριότητος, αμφοτέρων ιδρυμένων επί των ερειπίων αρχαιοτάτων πόλεων της ανέκαθεν ελληνικής γενο-
μένης Λυκίας, διότι το μεν Λειβήσιον κείται επί των ερειπίων της αρχαίας Καρμυλησσού, η δε Μάκρη 
επί των της Τελμησσού. Εκ πολλών δεδομένων πείθεται τις, ότι κατά τας πρώτας πνοάς της ασιατικής 
καταιγίδος ουδέν υπελείφθη το ελληνικόν εν τη μεταξύ των αρχαιοτάτων κοιτίων του ελληνικού γένους 
Λυκία τη χώρα προς ην συνδέονται αι παλαιόταται αυτού παραδόσεις περί Βελλερεφόντου και Προίτου 
και Περσέως και τα πρώτα σπέρματα της λατρείας του ελληνικωτάτου των θεών, του Απόλλωνος. Ή 
και αν υπελείφθησαν στοιχεία ελληνισμού, ταύτα συνεχωνεύθησαν εν τη τα πάντα καταβροχθιζούση 
καμίνω του Ισλαμισμού. Υπάρχουσι δε τεκμήρια, ως ο λόγος ημίν θα δείξη εν τη προϊούση ερεύνη των 
μελετών του νεαρού Λυκίου, ότι το πλείστον των Τούρκων της Λυκίας είναι Έλληνες την καταγωγήν. 
Οπωσδήποτε αναμφισβήτητο είναι, ότι το τε Λειβήσιον και η πολύ νεωτέρα αυτού, άτε αποικία 
αυτού ούσα, Μάκρη είναι πόλεις συνοικισθείσαι υπό Ροδίων κατά μέγα μέρος, είτα δε και υπό Κυ-
πρίων, μίαν τουλάχιστον εκατονταετηρίδα μετά την τουρκικήν κατάκτησιν. Την καταγωγήν των 
πρώτων οικιστών μαρτυρεί συν τοις άλλοις η ταυτότης του γλωσσικού ιδιώματος των νεωτέρων τούτων 
Λυκίων προς τα ιδιώματα των Ροδίων και Κυπρίων και η συγγένεια προς τα έθιμα των νησιωτών αυτών. 
Η μεταξύ Παμφυλίας και Μεσογείου Θαλάσσης κατά το νότιον άκρον της μικρασιατικής χερσονήσου 
κειμένη χώρα καλείται Λυκία, χώρα των επί γης ευδαιμονεστάτων, υγιεινοτάτη το κλίμα, εντρύφημα 
των οφθαλμών διά το ανυπέρβλητον κάλλος γραφικώτατα ποικίλης φύσεως, ευφορωτάτη την παραγω-
γήν. Τα μεν όρη αυτής -και είναι ορεινοτάτη η Λυκία- παραφυάδες του προς το βορειοανατολικόν αυ-
τής μεγαλοπρεπέστατα υψουμένου Ταύρου, καλύπτονται πάντα υπό βαθυσκίων δασών, αι δε κοιλάδες 
αρδεύονται υπό παντοδαπών ποταμίων, ων επιφανέστατος ο Ξάνθος εις δύο κατατέμνων την μεγίστην 
και ευφορωτάτην των πεδιάδων της Λυκίας. Τα προϊόντα της χώρας είνε κυρίως οι δημητριακοί σίτος 
και κριθή, ων εκάστου κατ' έτος γίνεται εξαγωγή περί τας 350,000 κοιλών Κωνσταντινουπόλεως (είκο-
σιν οκάδων εκάστου), είτα δε το σήσαμον, ούτινος εξάγονται είκοσι χιλ. στατήρες και βαλανίδιον, ου 
η εξαγωγή ανέρχεται εις 30 χιλιάδας στατήρας. Αλλ' ο κυριώτατος πλούτος της χώρας έγκειται εις τα 
δασικά προϊόντα, ξυλείαν και ξυλάνθρακας, και εις τα μεταλλεύματα χρώμιον και μαγνησίαν. Τα δάση 
εκμεταλλεύονται πρωτίστως οι ημέτεροι, οίτινες από τινων ετών εχρησιμοποίησαν την αφθονίαν των 
υδάτων, όπως κατασκευάσωσιν υδροπρίονας. Βούλγαροι εργάται-ακούετε, ω φιλαπόδημοι Έλληνες- 
κινούσι τους υδροπρίονας τούτους, ως κινεί την αγανάκτησιν παντός φιλοπάτριδος η αστοργία των 
ιθυνουσών την Ελλάδα τάξεων η μηδένα παρεμβάλλουσα φραγμόν εις το ρεύμα της ολεθριωτάτης εις 
την Αμερικήν μεταναστεύσεως και αφήνουσα έρημον ελληνικών χειρών την μονονού τας αγκάλας αυ-
τής τείνουσαν μητρικήν της Μικράς Ασίας χώραν προς τους οικούντας τας εντεύθεν ακτάς του Αιγαίου. 
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Τα δασικά ταύτα προϊόντα, είτε ως ξυλείαν, είτε ως ξυλάνθρακας μεταφέρουσιν εις Αλεξάνδρειαν 
ως επί το πλείστον διά των ιστιοφόρων αυτών οι κάτοικοι της Λυκιακής νήσου Μεγίστης (Με-
γιστείς). Αλλ' εκ των κυριοτέρων πόρων της χώρας, ως είπον, είναι το χρώμιον και η μαγνησία, 
άτινα εξορύσσονται εν τοις προς το βορειανατολικόν της Μάκρης κειμένοις μεταλλείοις. Ταύτα 
δύο εταιρείαι εκμεταλλεύονται, η μεν τουρκική του Ραούτ πασσά, η δε αγγλοελληνική των Πέ-
τερσων174 - Λουιζίδου. Εν τοις μεταλλείοις τούτοις εργάζονται περί τους 3.500 - 4.000 εργάται, 
ων υπέρ το ήμισυ Έλληνες, οι δ' άλλοι Αρμένιοι και άλλοι ξένοι. Η εξαγωγή των μεταλλευμάτων 
τούτων δίδει την μεγίστην κίνησιν εις τον λιμένα της Μάκρης, ατύχημα δε είναι, ότι οι Έλληνες 
ναυτίλοι αγνοούσιν εισέτι την πηγή ταύτην του πλούτου, εκτός δε της αγγλικής και γερμανικής 
σημαίας, πλοία ελληνικά σπανιώτατα, αν μη ουδέποτε ενεφανίσθησαν εις Μάκρην, όπως φορτω-
θώσι μεταλλεύματα. 

Το πλείστον της Λυκίας υπάγεται εις την υποδιοίκησιν Μάκρης, έδρας ούσης Καϊμακάμη, υπαγομέ-
νην και ταύτην εις τον νομόν Σμύρνης (Αϊδινίου), η όλη δε χώρα αριθμεί κατοίκους περί τας 75.000, ων 
αι 25.000 περίπου Έλληνες οικούντες τους παραλίους το πλείστον της Λυκίας συνοικισμούς. Περί του 
πληθυσμού, των εκπαιδευτηρίων, των πόρων και της άλλης ιστορίας και καταστάσεως του Λειβησίου 
και της Μάκρης θα είπωμεν εν τω επομένω φύλλω τα δέοντα.»

Αγών, Αθήνα, Παρασκευή, 10 Μαΐου 1902, Δ' έτος, αρ. 164

Η εν Λυκία καθόλου θέσις του Ελληνισμού. 

«Κατά την εσχατιάν του Γλαύκου κόλπου κείται μικρά τις νησίς, έσωθεν της οποίας σχηματίζεται εις 
των ασφαλεστάτων και ευρυτάτων φυσικών λιμένων της Μεσογείου. εις τα πλευρά του λιμένος τούτου 
ήτο εκτισμένη η αρχαία Τελμησσός, εκ των ερειπίων δε αυτής εγείρεται σήμερον η νεαρά και σφριγώσα 
πόλις της Μάκρης την αρχήν λαβούσα από μικρού καταρχάς και ασήμου συνοικισμού Ροδίων αλιέων 
και Κυπρίων ναυτίλων, είτα δε και γεωργών εκ Λειβησίου, έως ότου διά πυκνοτέρου αποικισμού εκ 
της πόλεως ταύτης απετελέσθη η σημερινή Μάκρη, η και πρωτεύουσα υποδιοικήσεως αναδειχθείσα. 
Μάκρη ωνομάσθη προδήλως εκ της προτεινομένης εκείνης στενής νησίδος, ήτις καθιστά τον λιμένα 
ασφαλέστατον προασπίζουσα αυτόν κατά των ανέμων και αφήνουσα εις αυτόν δύο εισόδους. Οι υπερ-
κείμενοι του λιμένος λόφοι είνε κατάφυτοι, ο εισπλέων δε εις αυτόν ευρίσκεται προ αληθινού πανορά-
ματος. Κυρίως η ζωή της Μάκρης χρονολογείται από του έτους 1886. Μεγάλη πυρκαϊά εκραγείσα 
κατά το έτος τούτο κατέστρεψεν ολοσχερώς την πόλιν, αλλά τούτο εγένετο αφορμή, όπως επί 
των νέων ερειπίων ιδρυθή νέα όλως πόλις, λαμπρώς ερρυμοτομημένη, κυριολεκτικώς ευρωπαϊ-
κόν άστυ. Ωραιόταται οικίαι και κήποι ευρείς κοσμούσι νυν την Μάκρην, στέφει δ' αυτήν πέριξ 
η χλόη των απεράντων λειμώνων, ούς άφθονα ποτίζουσιν ύδατα. εις τρεις χιλιάδας αριθμούνται 
νυν ο κάτοικοι αυτής, τούτων δε πεντακόσιοι μεν είνε Οθωμανοί, διακόσιοι περίπου Εβραίοι, ολίγοι 
άλλοι Ευρωπαίοι και υπερδισχίλιοι Έλληνες ορθόδοξοι. Οι κάτοικοι της Μάκρης διακρίνονται επί άκρα 
φιλομουσία ούτως ώστε άνδρα αγράμματον ουδένα δύναται τις να συναντήση εν Μάκρη, οι πλείστοι δ' 
αυτών είνε τελειόφοιτοι του Σχολαρχείου, πολλοί δε και του Γυμνασίου, πάντες δε οι ιατροί απόφοιτοι 
του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου. εις το καλλιπρεπές μέγαρον, όπερ, ως ελέχθη, ανήγειρεν η 

174 Είναι ο ζάπλουτος Λεβαντίνος της Σμύρνης Πάτερσον (Paterson).
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φιλόπατρις γενναιοδωρία του κ. Ν. Λουιζίδου, είναι εγκατεστημένα η τε εξάτακτος σχολή των θηλέων 
και το Παρθεναγωγείον, αλλά κατά το τελευταίον έτος τούτο συνεχωνεύθη προς το αρρεναγωγείον, εν 
ω σήμερον υπό την διεύθυνσιν του προλύτου της Θεολογίας κ. Αντωνίου Νικολάου διδάσκουσι δύο 
έτεροι διδάσκαλοι και μία διαδασκάλισσα, τας τελευταίας αύτη τάξεις. Ούτω η Μάκρη σήμερον εν έχει 
μόνον κοινόν σχολείον, αλλ' ουχ ήττον επαρκές εις τας ανάγκας της πόλεως, διότι και εκ των θηλέων τα 
βουλόμενα να ακούσωσιν ανωτέρων μαθημάτων δεν κωλύονται να συνδιδάσκωνται μετά των αρρένων. 
Το όλον των μαθητών ανέρχεται εις υπερδιακοσίους. Την οικονομική επάρκειαν των εκπαιδευτηρίων ου 
μόνον της Μάκρης, αλλά και του Λειβησίου, εξησφάλισεν ο φιλότιμος και ρέκτης ιατρός, ον εμνημο-
νεύσαμε εν τοις πρόσθεν, κ. Βασίλειος Σαράφης. Κατελθών ούτος μετά τας εν Αθήναις σπουδάς αυτού 
εις Μάκρην τω 1880 εκλήθη υπό των προυχόντων, ίνα ρυθμίση τα της εκπαιδεύσεως. Και επετέλεσε το 
βαρύ έργον μετά θαυμαστού ζήλου και πρακτικού πνεύματος. Επί εξ έτη προεδρεύσας της Εφορείας και 
μετά την ανάληψιν της προεδρείας υπό του αρχιερατικού επιτρόπου γραμματεύς γενόμενος αυτής εισή-
γαγε την λογιστικήν τάξιν εις τας εισπράξεις των εκκλησιών και νέους εδημιούργησε πόρους υπέρ των 
εκπαιδευτικών καταστημάτων, μεταξύ των οποίων την προέχουσαν κατέχει θέσιν ο προταθείς υπ'αυτού 
και προφρόνως υπό των κατοίκων γενόμενος δεκτός φόρος, δύο επί τοις εκατόν επί των προικών. Κατά 
την τέλεσιν των γάμων έκαστος νυμφίος ή ο πατήρ αυτού είναι υπόχρεως να καταβάλη εκ της προικός 
το ποσοστόν εκείνο των δύο επί τοις εκατόν. Πώς να μη σταθή τις ενταύθα αποθαυμάζων την ζωτικό-
τητα της ημετέρας φυλής, το πρακτικόν αυτής πνεύμα και το ακατάβλητον προς την πρόοδο ψυχικόν 
σθένος! Τι συγκινητικώτερον, όταν, των δάδων του υμεναίου καιομένων, προσκαλείται ο γαμβρός να 
συνεισφέρη εις την εκπαίδευσιν, της πατρίδος του συναμιμνησκόμενος ούτω και το πρώτον της μελ-
λούσης πατρότητος αυτού καθήκον, προς ην μετ' ελπίδων χωρεί υπό της εκκλησίας ευλογούμενος δι' 
α του θείου του γάμου μυστηρίου! Προ του Σαράφη ο δίσκος των εκκλησιών ήτο ο μόνος πόρος των 
σχολείων, αλλ' έκτοτε διά των υπ' αυτού εισαχθέντων τοιούτων μέτρων τα έσοδα ανήλθον εις μεν το 
Λειβήσιον, διότι και εις τούτο τα αυτά εφηρμόσθησαν, εις λίρας Τουρκίας 300 περίπου, εις δεν την 
Μάκρην εις 250 λίρας περίπου. Τοιαύτη εδημιουργήθη η εσωτερική κατάστασις των δύο τούτων σφρι-
γώντων κέντρων του Ελληνισμού εν Λυκία. Αλλά και εις τας άλλας του βίου σχέσεις πρωτεύουσιν εν 
αυταίς και αυτών των Ευρωπαίων οι ημέτεροι. Ένεκα της αφθόνου εξαγωγής των μεταλλευμάτων 
του χρωμίου και της μαγνησίας η προς τους ξένους επαφή ταχέως ηνάγκασε τους Μακρείς και 
Λειβησίους να εκμάθωσι και ξένας γλώσσας, διά τούτων δε κατώρθωσαν να μη εκφύγη τας χείρας 
αυτών η όλη της Λυκίας εμπορία. Δι' αυτών γίνεται η εις Σμύρνην και Αλεξάνδρειαν εξαγωγή της 
ποικίλης παραγωγής της όλης Λυκίας, εις αυτούς δε κατά μικρόν περιέρχεται η ιδιοκτησία των 
της υπαίθρου κτημάτων. εις την άλλην των κατοίκων φιλοπονίαν προσθετέον και την βιομηχανι-
κήν, εις ην επεδόθησαν από τινων ετών αι απορώτεραι τάξεις, η ταπητουργία δε κατά μίμησιν των 
άλλων της Μικράς Ασίας πόλεων απέβη εις των μεγαλειτέρων πόρων της χώρας. Ως προς τούτο 
θα ηύχετο τις μείζονα έτι επίδοσιν και περισσοτέραν ενασχόλησιν των εις την κατασκευήν των ωραίων 
ταπήτων Ελληνίδων της Λυκίας υποβοηθουσών ούτω το έργον των ανδρών των και συντελουσών εις 
την οικονομικήν ακμήν των δύο τούτων πόλεων, αφ' ων ενισχύεται ανά σύμπασαν την Λυκίαν η ζωή, η 
ημέρωσις και η πρόοδος προς τιμήν και κραταίωσιν του ελληνικού στοιχείου.»

Αγών, εν Αθήναις τη 17 Μαΐου 1902, έτος Δ', αρ. 165

Μικρά Ασία. Λυκία. Λεβήσιον και Μάκρη. Πληθυσμός, σχολεία, εκκλησίαι Λειβησίου.  
Τις ο πρώτος του ελληνισμού απόστολος εν Λυκία. 

«Το Λειβήσιον κείμενον εις μιας και ημισείας ώρας απόστασιν προς νότον της Μάκρης είναι εκτι-
σμένον, ως ελέχθη, επί των ερειπίων της αρχαίας Καρμιλησσού. Δεσπόζει εκτεταμένης αμπελοφύτου 
πεδιάδος, ην καταρδεύει εκ του όρους Κράγου κατερχόμενον ποτάμιον. Αριθμεί 6.500 κατοίκους ων οι 
εξακισχίλιοι Έλληνες ορθόδοξοι, οι δε λοιποί Οθωμανοί οικούντες τους επέχοντας τόπον προαστείων 
του Λειβησίου συνοικισμούς Απόφωρον, Αγά Κονάκ, Πελέγκιο και Μοναστήρκιοϊ. Διαιρείται εις τρεις 
ενορίας άνω, μεσαίαν και κάτω, ων εκάστη εκλέγει δύο δημογέροντας, το σύνολον δε τούτων απαρτίζει 
το ανώτατον συμβούλιον, όπερ προεδρευόμενον υπό του αρχιερατικού επιτρόπου έχει την ανωτάτην 



(Μάκρη-Λιβίσι-Ταρσανάς)

125

διοίκησιν των εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών καταστημάτων της όλης κοινότητος. Αμέσως δε διοι-
κούνται αι μεν εκκλησίαι υπό των επιτρόπων, τα δε σχολεία υπό των εφόρων. 

Το Λειβήσιον σήμερον έχει πλήρη αστικήν σχολήν (εξάτακτον) και παρθεναγωγείον, εν οις διδά-
σκουσι τέσσαρες μεν διδάσκαλοι, δύο δε διδασκάλισσαι μαθητάς 350, ων 250 άρρενες, 100 δε θήλεις. Η 
δαπάνη της συντηρήσεως των σχολείων προέρχεται από των εισοδημάτων των εκκλησιών, τα δε κτίρια 
ευρύχωρα και σχετικώς μεγαλοπρεπή είναι έργα της γενναιοδωρίας του λαμπρού το Λειβησίου τέκνου 
Νικολάου Λουιζίδου. Ο ανήρ ούτος απέβη πράγματι ο ευεργέτης της όλης, δύναται τις ειπείν, Λυκίας, 
διότι ου μόνον εν Λειβησίω ίδρυσε δαπάνη αυτού τα δύο ελληνικά σχολεία, αλλά και το υπάρχον εν 
Μάκρη, πλην δε τούτων δαπάναις αυτού εκτίσθη και Οθωμανικόν εν Μάκρη σχολείον, δικαίως δε ένε-
κα τούτων ετιμήθη υπό μεν της ελληνικής κυβερνήσεως διά του παρασήμου του αργυρού σταυρού, υπό 
δε της οθωμανικής διά του τίτλου του πασσά.

Αλλά πού οφείλεται η τοιαύτη γοργή των δύο ελληνικών της Λυκίας πόλεων ανάπτυξις; Η Λυκία 
έσχε προ πεντηκονταετίας τον αγαθόν αυτής δαίμονα. Τοιούτος εγένετο ο το 1896 αποβιώσας γέρων 
Μουσαίος, ανήρ θερμουργός και εμπνευσμένος απόστολος των ελληνικών γραμμάτων. Ες αεί αξιομνη-
μόνευτος θα μείνη η πολυσχιδής και τελεσφορωτάτη δράσις του ανδρός τούτου, διότι αφ' ης τα πρώτα 
μεν μαθήματα διδαχθείς εν τοις νήσοις Σύμη και Ρόδω, ακροατής δ' είτα επί εν έτος γενόμενος εν τω 
Πανεπιστημίω του αοιδίμου Φιλίππου Ιωάννου και των άλλων του γένους διδασκάλων επέστρεψεν εις 
Λειβήσιον νέα ζωή μεταδίδεται εν Λυκία, τα πάντα δε μεταμορφούνται διά της ορμητικής πνοής του 
πατριωτικού του λόγου, της ηθικής διδασκαλίας, του αμέμπτου παραδείγματός του. Ο Μουσαίος, ούτω 
κληθείς υπό των διδασκάλων του διά τον φλογερόν προς τας Μούσας έρωτά του υπήρξεν ο αληθής 
δημιουργός του νεωτέρου εν Λυκία ελληνισμού, διότι αυτός υπήρξεν ο διδάσκαλος, αυτός ο δημιουρ-
γήσας δημογεροντίαν, αυτός ο συστήσας εφορείας και επιτροπάς, αυτός ο γραμματεύς των συμβουλίων 
τούτων, αυτός ο συμβολαιογράφος της κοινότητος, αυτός ο σύμβουλος των εμπόρων. Το παν διά του 
Μουσαίου εκινήθη και εγένετο, αυτών δε των ευπρεπεστάτων διδακτηρίων μαθητής του Μουσαίου 
υπήρξεν ο μεγαλόφρων ιδρυτής κ. Ν. Λουιζίδης. 

Το Λειβήσιον κέκτηται τρεις ναούς τιμωμένους επ' ονόματι των Ταξιαρχών, των Εισοδείων της 
Θεοτόκου και της Αγίας Άννης. Και πλουσιώτερος μεν είναι ο των Εισοδείων, αρχαιότερος δε ο 
της Αγίης Άννης. Αλλά πολυάριθμα είναι τα εις τα περίχωρα του Λειβησίου παρεκκλήσια, ων πολ-
λά μεν κατελήφθησαν υπό των Οθωμανών μετατραπέντα εις τεμένη, πολλά δε συντηρούμενα και 
νυν. Το παραδοξότερον είναι, ότι τινών τούτων η θαυματουργός δύναμις αναγνωρίζεται και υπ' 
αυτών των Οθωμανών, οίτινες κατά τας ασθενείας ή άλλας του βίου αυτών δυσχερείς περιστάσεις 
προσέρχονται εις τα παρεκκλήσια ταύτα προσφέροντες έλαιον και κηρόν. Αλλά και άλλας έξεις, οία 
η προς τους Χριστιανούς ανταλλαγή δώρων κατά το Πάσχα, διασώζουσιν οι Οθωμανοί, εξ ων επιμαρ-
τυρείται η ριφθείσα εικασία ημών, ότι των πλείστων Μουσουλμάνων κατοίκων της Λυκίας η καταγωγή 
είναι ελληνική.

Και ταύτα μεν περί του Λιβισίου ιδία. Εν τοις προηγούμενοις δε δυσίν άρθροις είδεν ο αναγνώστης 
την γενικήν της Λυκίας κατάστασιν, αντελήφθη των μεγάλων έργων ολίγων ιδιωτών και ευφρόσυνον 
απεκόμισε την αίσθησιν, ότι η ελληνική φυλή δεόντως χειραγωγουμένη επιτελεί θαύματα. Τοιούτων 
ανδρών ο βίος ωφελιμώτερος έτι καθίσταται, διότι γίνεται παράδειγμα τοις νεωτέροις και κεντρίζει τον 
ζήλον προς μείζονα έτι έργα. Και εκ της λησμονημένης εκείνης γωνίας του Ελληνισμού δίδονται ημίν 
τα κάλλιστα των παραδειγμάτων.»
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Ξενοφάνης, περιοδική έκδοση του Συλλόγου Μικρασιατών «Ανατολή», 1896 - 1904, 
τόμος Α', σ. 302 - 321.

Αχιλλέως Σ. Διαμαντάρα, Εκδρομή εις Ξάνθον της Λυκίας [Οδοιπ., Αρχαιολ.]. 

«Φωνή βραχνή ηλιοκαούς ναυτικού, μεθ' ου είχον συμφωνήσει, ίνα με διεκπεραιώση εις Καλαμά-
κιον της Λυκίας, μ' αφύπνισε τη δευτέρα ώρα προ μεσημβρίας της 8ης Αυγούστου, όπως αναχωρήσωμεν. 
Επιβάντες αυθωρεί του λέμβου και κάμψαντες το προς βορράν ακρωτήριον της φίλης πατρίδος μου 
Μεγίστης επλέομεν ήδη προς δυσμάς έχοντες προς τα δεξιά την Λυκιακήν ακτήν, την σχηματιζομένην 
υπό του όρους Κράγου, όστις κατά το μέρος τούτο φέρεται σχεδόν καθέτως προς την θάλασσαν, και 
προς τα αριστερά τον ευρύν της μεσογείου θαλάσσης ορίζοντα. Η σελήνη λάμπουσα διέτρεχεν ήδη την 
τρίτην αυτής φάσιν. Απόγειος λεπτή και θερμή αύρα εκόλπου από καιρού εις καιρόν το εν και μόνον 
ιστίον του λέμβου ημών, οι δε δύο και μόνοι ναύται έπληττον εν ρυθμώ διά των κωπών τα ευρέα νώτα 
της παλιάς θαλάσσης, εν η θαυμασίως κατωπτρίζετο ο αστερόεις ουρανός. Ο καπετάν Χατζή Γεωργού-
ρας, μελάγχρους και χαρακτήρας λέοντος έχων επί του προσώπου, από πολλών ήδη ετών εκτελών την 
τακτικήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν μεταξύ Καστελλορίζου και Καλαμακίου, γυμνόπους και ασκεπής 
εκάθητο οκλαδόν επί της πρύμνης κρατών το πηδάλιον και καπνίζων απλήστως. Οι ρώθωνες αυτού 
ωμοίαζον προς δύο καπνίζοντας κρατήρας ηφαιστείου, διά δε της βραχνής φωνής του επλήρου την 
ατμόσφαιραν μονοτόνου ναυτικού άσματος. Τινά των διστίχων αυτού δεν εστερούντο αληθώς ευφυΐας 
και χάριτος. Άμα τη ανατολή του Ηλίου εφθάσαμεν εις την είσοδον του κόλπου του Καλαμακίου, όστις 
σχηματίζεται υπό του προς δυσμάς ακρωτηρίου των Πατάρων. Έμπροσθεν του προς νότον στόματος 
του μικρού τούτου κόλπου κείνται δύο μικραί βραχώδεις νήσοι ή μάλλον σκόπελοι, ων ο μεν καλείται 
εκ του σχήματος Βόλος, ο δε έτερος Όχενδρα (έχιδνα), ίσως διότι επ' αυτού ζώσι πολλά του είδους 
τούτου των ερπετών. Αι δύο αύται νήσοι είνε αι παρά τω Σταδιογράφω καλούμεναι «νήσοι του Ξεναγό-
ρου». Είνε άραγε ο Ξεναγόρας ούτος ο εκ της γείτονος Ρόδου πλούσιος, ο και Αμφορεύς επικαλούμενος 
κατά τον Αιλιανόν;

Μετά δύο ωρών κωπηλασίαν από των νήσων τούτων ηγκυροβολήσαμεν εις τον μυχόν του κόλπου, 
ένθα επί της παραλίας είνε εκτισμένη η πόλις του Καλαμακίου, συνοικισθείσα ου προ πολλών ετών 
εξ οικογενειών Καστελλοριζίων και αριθμούσα ήδη περί τας εκατόν ογδοήκοντα χριστιανικάς και δύο 
μόνον ή τρεις οθωμανικάς. Οι κάτοικοι ούτοι ασχολούνται περί την εμπορίαν των δημητριακών και της 
ξυλείας. Η ελληνική κοινότης διατηρεί δημοτικήν σχολήν, εις ην φοιτώσιν αναμίξ άρρενα και θήλεα 
παιδία. Προς ανατολάς και ου μακράν της πόλεως υπάρχει πηγή διαυγεστάτου και ψυχροτάτου ύδατος 
παρά την θάλασσαν. Ουδαμού της πόλεως ή των πέριξ αυτής είδομεν ίχνη αρχαίων κτιρίων, αλλ' εις των 
εγκρίτων κατοίκων μοι είπεν, ότι προ έτους σχεδόν, ανασκαπτομένων των θεμελίων της ήδη νεοδμήτου 
οικίας αυτού, ευρέθησαν εν αυτοίς δύο στρογγύλοι επιμήκεις εν είδει κώνου κεράμιοι πίθοι, συνεσφη-
νωμένοι προς αλλήλους στόμα προς στόμα, ότε δε εχώρισαν αυτούς, εύρον εντός ανθρώπινον σκελετόν, 
αλλ' ουδέν άλλο κόσμημα ή νεκρικόν πράγμα υπήρχεν εν αυτοίς! Περίεργος τη αληθεία ενταφιασμός!
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Ολίγον μακράν και προς νότον της πόλεως παρά την ακτήν υπάρχει βαθεία φάραγξ, πλήρης πολλών 
ανθρωπίνων οστών. Ταύτα πιθανώς είνε τα οστά των πεσόντων Ρωμαίων στρατιωτών του Λιβίου, προς 
ον η Σύγκλητος περί τα 190 π.Χ. ανέθηκε την κατά της Λυκίας εκστρατείαν. Ούτος άγων δύο πεντήρεις 
Ρωμαϊκάς, τέσσαρας τετρήρεις Ροδιακάς, δύο ατράκτους Σμυρναϊκάς και τρεις τριήρεις εκίνησε κατά 
των Πατάρων. Ευνοϊκός άνεμος ήγαγεν αυτόν εις την προ της πόλεως ταύτης παραλίαν, αλλά μετ' ου 
πολύ ο καιρός μετεβλήθη και η θάλασσα ήρξατο να λαμβάνη όψιν αγρίαν. Και προσεπάθησε μεν δι' 
ισχυράς κωπηλασίας να αποβιβασθή εις την ξηράν, αλλ' ουδείς όρμος ασφαλής υπήρχεν κατά το μέρος 
τούτο εις τον στόλον αυτού, δεν ήτο δε και άλλως φρόνιμον να προσορμισθή παρά λιμένα εχθρικόν 
και ταύτα εν καιρώ τρικυμιώδη και προσεγγιζούσης της νυκτός. Προσωρμίσθη λοιπόν εις τον όρμον 
τούτον του Καλαμακίου, ον Τίτος ο Λίβιος ονομάζει Φοινικούντα. Αλλ' οι Παταρείς και λοι λοιποί 
Λύκιοι στρατιώται κατέλαβον αθρόοι τους αποκρήμνους και αποτόμους βράχους, οίτινες δεσπόζουσι 
του όρμου τούτου. Παρά τας δυστοπίας και τας άλλας δυσκολίας ο στρατηγός Λίβιος έπεμψε κατ' αυ-
τών μέρος του στρατού αυτού και συνήψε την πρώτην μάχην. Αλλ' ότε οι Λύκιοι επολλαπλασιάζοντο, 
των κατοίκων της χώρας προσερχομένων ομοθυμαδόν, ο Λίβιος εφοβήθη μεγάλως μην ηττηθή, εάν 
προσβληθώσι τα πλοία αυτού και από της ξηράς. Όπως προλάβη λοιπόν τον κίνδυνον τούτον, ώπλισε 
ταχέως στρατιώτας, ναύτας, κωπηλάτας και ωδήγησεν αυτούς εις την μάχην, ήτις παρά πάντα ταύτα 
υπήρξεν αμφιρρεπής, ο δε Λίβιος εκτός πολυαρίθμων στρατιωτών απώλεσε και ένα των λογάδων αξι-
ωματικών, τον Λ. Απούστιον, και οι μεν Λύκιοι ετράπησαν εις φυγήν, οι δε Ρωμαίοι επιβιβασθέντες εις 
τον στόλον ανεχώρησαν εις Μάκρην, χωρίς να προσβάλωσι παντάπασι τα Πάταρα. Ταύτας μόνον τας 
ιστορικάς ειδήσεις περί του όρμου Καλαμακίου ηδυνήθη να μοι παράσχη η πτωχή μου βιβλιοθήκη.

Την επομένην πρωίαν, περί ώραν τρίτην, ιππεύσαντες εκινήσαμεν προς την Ξάνθον εγώ και γέρων 
συμπολίτης μου προ πολλών ετών κατοικών εν τοις τόποις τούτοις, ον παρέλαβον ως οδηγόν. Μετά 
είκοσι λεπτών ανωφερή προς δυσμάς πορείαν εφθάσαμεν εις την κορυφήν χαμηλού βουνού, όπερ προ-
χωρούν εις την θάλασσαν από του βορρά προς νότον σχηματίζει το ακρωτήριον των Πατάρων και το 
ανατολικόν όριον της ευρείας πεδιάδος, ην αρδεύει ο Ξάνθος ποταμός. Κατά τον ζυγόν του βουνού 
τούτου παρετηρήσαμεν μακρόθεν γέφυραν μεγάλην, εφ' ης διήρχετο θαυμάσιον υδραγωγείον μετά πολ-
λής τέχνης και στερεότητος κατεσκευασμένον, όπερ μετέφερε το ύδωρ από των υψηλών ορέων εις τα 
Πάταρα. Το έργον τούτο είνε αληθώς θαυμάσιον ου μόνον διά την κατασκευήν και την μεγάλην έκτασιν 
αυτού, αλλά και διά την υδραυλικήν τέχνην. Ηρξάμεθα είτα να καταβαίνωμεν προς δυσμάς πορευ-
όμενοι οδόν ανώμαλον και πετρώδη, σκιαζομένην πού και πού υπό πευκών, αφικόμεθα δε μετά δύο 
περίπου ωρών πορείαν εις το ανατολικώτατον της πεδιάδος ταύτης χωρίον, Φουρνόν καλούμενον, ένθα 
καταβάντες από των ίππων ανεπαύθημεν επί ικριώματος, επίτηδες κατεσκευασμένου διά σανίδων και 
προσηλωμένου επί των κορμών γηραιών βαθυσκίων πλατάνων. Το ικρίωμα τούτο χρησιμεύει εις τους 
χωρικούς ως εντευκτήριον και αγορά. Είνε αληθώς η θέσις μαγευτικωτάτη, ύδατα διαρρέουσι πανταχό-
θεν της χώρας, αλλά δυστυχώς κατά την ώραν ταύτην του θέρους η ενταύθα διαμονή είνε τα μάλιστα 
επικίνδυνος ένεκα του νοσώδους κλίματος και της υπερβολικής θερμότητος. Η πεδιάς κατά το μέρος 
τούτο είνε οπωσδήποτε καλώς κεκαλλιεργημένη και εκτός των δημητριακών παράγει σύκα, σταφυλάς, 
ελαίας και χαρούπια. Αι βαθύσκιοι πλάτανοι, υφ'ας αναπαύομαι, ανέμνησάν με την γιγαντιαίαν πλάτα-
νον, περί ης λόγον ποιείται ο Πλίνιος, ότι υπήρχεν εν Λυκία επί των ημερών αυτού. Το κοίλωμα, λέγει, 
του κορμού αυτής είχε θέαν ευρυχώρου σπηλαίου, ου το εσωτερικόν τείχωμα εσχημάτιζε καμπύλην 
είκοσιν και επτά γαλλικών μέτρων! Η διακλαδιζομένη κόμη αυτής ωμοίαζε προς μικρόν δάσος, οι δε 
κατά διαφόρους διευθύνσεις εκτεινόμενοι κλάδοι εσκίαζον μεγάλην έκτασιν γης. Το τοίχωμα της κοιλό-
τητος του κορμού, καλυπτόμενον καθ' ολοκληρίαν υπό βρύων πρασίνων εξηπάτα τον θεατήν, ώστε να 
υπολαμβάνη ότι βλέπει φυσικώτατον άντρον! (Ορφαν. Γεωπονικά). Ο Λικίνιος Μουκίνιος, διοικητής 
της Λυκίας, έδωκεν εντός του φυτικού τούτου σπηλαίου συμπόσιον εις δέκα και οκτώ συνδαιτυμόνας.

Ο ήλιος είχεν ήδη ανατείλει φλογερός και ημείς μετά βραχείαν ανάπαυσιν επαναλάβομεν την πορεί-
αν ημών κλίναντες προς βορράν, επορευόμεθα δε έχοντες δεξιόθεν μεν τους πόδας του βουνού, αριστε-
ρόθεν δε την περιφέρειαν της τελματώδους και νοσηράς πεδιάδος, εν η ανεφύησαν παντοία υδρόβια, 
χαμαίζηλα και ποώδη φυτά. εις μέρη τινά του τέλματος τούτου ημεροθέντα ευδοκιμεί θαυμασίως το 
σήσαμον, όπερ ήδη είνε εν τη ανθήσει. Η οδός είνε πετρώδης αλλ' ομαλή. Πού και πού λάμπουσιν 
επί του πρασίνου τάπητος της χλόης διάφορα άγρια φυτά και άνθη, ων το γλυκύ και θελκτικόν χρώμα 
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τέρπει ευχαρίστως τον οφθαλμόν, εν ω το απ' αυτών αποπνέον άδολον μύρον καθηδύνει την όσφρησιν. 
Η μυρσίνη μετά των λευκών αυτής ανθέων, η ροδοδάφνη μετά των ερυθρών η λυγαριά μετά των ιωδών, 
και τα διάφορα άλλα και ποικίλα αγριολούλουδα, άτινα συνενούσι την ωραιότητα μετά της ευοσμίας, 
θάλλουσιν επί της όχθης, ούτως ειπείν, της τελματώδους ταύτης πεδιάδος του Ξάνθου. Ο γέρων οδηγός 
μου παρεκίνησέ με να κόψω κλάδον λυγαριάς επειπών

Όποιος περάσ' από λυγιά και δεν κόψει κλωνάρι
να μη χαρή τα νειάτα του, ας είν' και παλληκάρι!

Δεν ηδυνήθην να μη υπακούσω εις τον επίχαριν συνοδοιπόρον μου, όστις μάλιστα έκοψε πρώτος.

Αλλ' ιδού διερχόμεθα διά του χωρίου Τσαρ-Κιοϊ, όπερ άλλως λέγεται και Καρά-γερί (=μαύρον μέ-
ρος), ένεκα του νοσηροτάτου κλίματος. Μετά δίωρον από του μέρους τούτου κατεσπευσμένην πορείαν 
κλίναντες ολίγον προς δυσμάς αφικόμεθα εις τον χωρίον Τζαβδίρ, όπερ είνε το πλουσιώτατον και το 
ευφορώτατον των πέριξ χωρίων. Ενταύθα εμείναμεν μέχρις εσπέρας, διότι αι φλογεραί ακτίνες του ηλί-
ου δεν επέτρεψαν ημίν να προχωρήσωμεν. Τα φύλλα των δένδρων μένουσιν εν τοις κλάδοις ακίνητα, 
ουδαμόθεν πνέει αήρ, καταβεβλημένοι εκ του κόπου εσταθμεύσαμεν προ οθωμανικής οικίας και ανε-
παύθημεν εις την αυλήν σκιαζόμενοι υπό περιπλοκάδος αγρίας κολοκύνθης. Εντεύθεν φαίνονται τα με-
γαλοπρεπή ερείπια της αρχαίας Ξάνθου, ήτις μόλις απέχει οδόν τριών της ώρας τετάρτων. Πόσα είδον 
και πόσα υπέστησαν τα εν νεκρική σιγή διατελούντα λείψανα της άλλοτε ενδόξου ταύτης πόλεως, εφ' 
ων ήδη αταράχως υφαίνει τον ιστόν αυτής η αράχνη! Την πέμπτη μ.μ. ώραν επανελάβομεν την πορείαν 
ημών νοτιοδυτικώς, εγένετο δε η πορεία αύτη πλησίον μακροτάτου τείχους αρχαιοτάτης βαναύσου 
κατασκευής. Το τείχος τούτο φαίνεται ότι κατεσκευάσθη εν πολύ απομεμακρυσμένοις καιροίς υπό των 
Ξανθίων διά τας επιδρομάς των ορεινών κατοίκων, ίσως των Σολύμων, ους διακρίνει ο Όμηρος των Λυ-
κίων, διότι λέγει ότι ο Βελλεροφόντης εκίνησεν εκ Λυκίας, όπως πολεμήση τους ενδόξους Σολύμους, 
και ότι κατά την μάχην εφονεύθη ο υιός αυτού Ιάσανδρος (Ιλιάδος ΩΙ, 183, 254).

Αλλά όμως ο γέρων οδηγός μου επέμενε να με πείση ότι το τείχος τούτο ήτο υδραγωγείον, ει και 
ουδέν σημείον τοιούτου έφερε. Προς πίστωσιν δε μοι διηγήθη τον εξής μύθον, όστις εκ παραδόσεως 
φέρεται ανά τα στόματα των εγχωρίων κατοίκων Οθωμανών και Ελλήνων.

«Κατά τον παλαιόν καιρόν, μοι είπεν, υπήρχεν εν τινι των πλησίον χωρίων μεγιστάν, όστις είχε 
θυγατέρα εξαισίας καλλονής. Η φήμη των σπανίων θελγήτρων και της θαυμασίας καλλονής αυτής 
έφθασεν εις τας ακτάς των βασιλοπαίδων των Πατάρων και της Ξάνθου οίτινες διεφιλονίκουν προς 
αλλήλους, τίνος να λάβη ως γυναίκα την ωραίαν ταύτην νεάνιδα. Πρέπει δε να γνωρίζης ότι τότε ήτο 
άλλο βασίλειον τα Πάταρα και άλλο το Κινίκι (Ξάνθος). Αλλ' ο πατήρ της ωραίας ταύτης υπέσχετο να 
δώση την εύμορφον θυγατέρα αυτού εις εκείνον των βασιλοπαίδων, όστις ήθελε δυνηθή ταχύτερον να 
καταβιβάση δι' οχετού το ύδωρ από των υψηλών ορέων εις την εαυτού πατρίδα. Δεν εστερούντο δε ούτε 
τα Πάταρα ούτε η Ξάνθος ύδατος. Ήρξαντο λοιπόν αμφότεροι οι βασιλόπαιδες την αυτήν ημέραν του 
δυσχερούς τούτου έργου, ενίκησε δε ο των Πατάρων βασιλόπαις, αποπερατώσας το υδραγωγείον προ 
του άλλου, και έλαβε σύζυγον την ωραίαν, ην κατώκισεν εντός μονολίθου πύργου, ον κατεσκεύασε επί 
της νήσου της κειμένης κατά την ανατολικήν πλευράν της πεδιάδος και προς βορράν της πόλεως των 
Πατάρων. Ο πύργος αύτος ίσταται μέχρι σήμερον, ο δε της Ξάνθου βασιλόπαις κατ' ολίγα μόνον μέτρα 
υπελείφθη, αλλ' ηττηθείς και βαρέως την ήτταν φέρων ηυτοκτόνησε και ετάφη εντός μεγαλοπρεπούς 
τάφου, ον, λέγει μετεκόμισαν οι Άγγλοι από της Ξάνθου εις το Λονδίνον προ πεντήκοντα ετών.»

Ο αμαθής λαός μη γνωρίζων να ερμηνεύση τα διάφορα φαινόμενα καλύπτει πολλάκις αυτά διά 
μύθων. Αλλά και άλλοι με διεβεβαίωσαν ότι υπάρχει μονόλιθος μάλιστα αναγλύφοις, αλλά δυστυχώς 
ένεκεν του υπερβολικού καύσωνος και του τέλματος ανέβαλον να επισκεφθώ τούτον εν ώρα χειμώνος, 
οπότε μεταβαίνουσιν εκεί δι' ελαφρών σκαφιδίων. Η εκ του χωρίου Τζαβδίρ εις Ξάνθον πορεία γίνεται 
δι' οδού, κειμένης επί του υψώματος μακρού και ταπεινού αργιλλώδους βουνού. Από του υψώματος 
τούτου εβλέπομεν την πεδιάδα, ήτις εκτεινομένη από τους μέρους ένθεν πηγάζει ο Ξάνθος μέχρι της 
θαλάσσης έχει περίπου εξήκοντα χιλιομέτρων μήκος και εύρος κατά μέσον όρον πέντε. Η πεδιάς αύτη 
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ούσα βεβαίως το «Αλήιον πεδίον» του αθανάτου Ομήρου, ένθα ο του Γλαύκου υιός αμύμων και δαΐ-
φρων175 Βελλεροφόντης.

«Ότε δη και 'κείνος απήχθετο πάσι θεοίσιν 
οίος αλάτο 

ον θυμόν κατέδων, πάτον ανθρώπων αλεείνων.» (Ιλιάδ. Ζ 200)

είνε η μόνη αξία λόγου εν Λυκία ου μόνον διά την έκτασιν αυτής και διότι εν αυτή απώκησαν αι εκ 
Κρήτης αποικίαι περί τα 1399 π. Χ., αλλά και διότι εν αυτή περιέχεται πάσα σχεδόν η αρχαία Ελληνική 
μυθολογία των Λυκίων. εις την πεδιάδα ταύτην κατέφυγε «λαθείν σπουδάζουσα η Λητώ την της Ήρας 
ζηλοτυπίαν» και εγέννησε εκεί κατά τινας μεν μόνον τον Απόλλωνα, κατ' άλλους δε μετ' αυτού και την 
Άρτεμιν, τα δε δίδυμα τέκνα έλουσεν εις τα ύδατα του «δινήεντος Ξάνθου» ως αποκαλεί αυτόν ο Όμη-
ρος. Η Λητώ και ο Απόλλων εθεωρούντο και ελατρεύοντο παρά των Λυκίων ως πατρώοι θεοί. Και οι 
μεν Ξάνθιοι ανήγειραν τη Λητοί ναόν (Λητώον), ούτινος τα ερείπια κείνται περί τα τέσσαρα χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικώς της πόλεως, και άλσος παρά την πόλιν αυτών από του ονόματος της Λητούς απεκάλεσαν 
Λητώον (Στραβ. ΧΙΩ, 651). Ο δε Απόλλων ελατρεύετο εν Λυκία, κοινώς μεν Λύκιος και Λυκηγενής 
καλούμενος, ιδία δε Παταρεύς (Delius et Patareus Apollo Horat. III, 4).

Το δε εν Πατάροις χρηστήριον αυτού, καθ' α λέγει ο Ηρόδοτος, ουδόλως υπελείπετο του των Δελφών 
κατά την πίστην και δόξαν. Εν τω χρηστηρίω τούτω οι Λύκιοι, «χαλκούν επεδείκνυον κρατήρα, ανάθημα 
είναι φάμενοι Τηλέφου και έργον Ηφαίστου» κατά τον Παυσανίαν (Βοιωτ. Θ. 41, 1). Η του Απόλλωνος 
λατρεία τοσούτον ήτο διαδεδομένη εν Λυκία, ώστε ου μόνον επί νομισμάτων Λυκιακών βλέπομεν την 
κεφαλήν αυτού, αλλά και εκάστη πόλις εφιλοτιμείτο φαίνεται ν' απονέμη αυτώ και το ίδιον όνομα, ούτως 
εν τη μικρά νήσω Μεγίστη εκαλείτο Μεγιστεύς κατά την εξής σωζομένην μέχρι σήμερον επιγραφήν

ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ ΑΙΣΧΙΝΑΣ ΔΙΑΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΚΡΑΤΕΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΜΕΓΙΣΤΕΙ
Η επιγραφή αύτη εδημοσιεύθη το πρώτον υπό του Ross (Hellenica I). 

Από του υψώματος τούτου εβλέπομεν και την κοίτην του Ξάνθου ποταμού, ον Σίρνην εκάλουν οι 
πρότερον, ως μνημονεύει ο Στράβων. Τανύν καλείται παρά των εγχωρίων Τούρκων Ακ-τσάι (Λευκός 
ποταμός). Το αρχαίον όνομα Ξάνθος έλαβε βεβαίως ο ποταμός εκ του ξανθού χρώματος των υδάτων 
αυτού και πηγάζει μεν από των υψηλών οροπεδίων των Κιβύρων, μετά πολλούς δ' ελιγμούς, καθ' ους 
και πολλάς παρά των εγχωρίων λαμβάνει ονομασίας, εκβάλλει εις την Μεσόγειον θάλασσαν προς ανα-
τολάς των επτά λεγομένων ακρωτηρίων και προς δυσμάς της πόλεως των Πατάρων, ήτις το πάλαι ήτο 
προσιτή κατά θάλασσαν, έχουσα λιμένα, τον οποίον σήμερον εκάλυψεν η εξ άμμου σχηματισθείσα 
σύρτις καταστήσασα αυτόν παντελώς αφανή.

Ο ήλιος επλησίαζεν ήδη προς την δύσιν και ημείς εφθάσαμεν εις το πλησιέστερον τοις ερειπίοις 
της Ξάνθου Τουρκικόν χωρίον, καλούμενον Κινίκ. Διεμείναμε επί του δώματος Τουρκικής οικίας και 
ανεπαύθημεν κεκοπιακότες εκ της υπό τας φλογεράς ακτίνας του ηλίου οδοιπορίας. Αλλά παρά πάσαν 
την κόπωσιν ο Μορφεύς ηρνείτο να μας δεχθή εις τας αγκάλας αυτού, διότι ανεπνέομεν κατάξηρον 
αέρα και τάγματα ολόκληρα περιαδόντων κωνώπων απεδίωκον αφ' ημών τον ύπνον. Ουδέποτε διήλθον 
τοσούτον οχληράν νύκτα!

Την πέμπτην της επιούσης ημέρας ώραν, ανατέλλοντος του ηλίου, έφθασα εις την ακρόπολιν της 
Ξάνθου, ήτις υψούται καθέτως επί της ανατολικής όχθης του ομωνύμου ποταμού εις δέκα περίπου χι-
λιομέτρων απόστασιν από των εκβολών αυτού. Ανά παν βήμα προσκόπτει τις επί των ερειπίων αρχαίας 
δόξης και παρεληλυθότος μεγαλείου! Απεκαλύφθην προ των ενδόξων τούτων ερειπίων, υφ' α οι παλαιοί 
Ξάνθιοι εκ μεγάλου προς την ελευθερίαν έρωτος δις ή και τρις πανέστιοι ετάφησαν.

175 Δαΐφρων (ομηρική λέξη): πολεμικός, πολεμοχαρής.
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Και πάντες μεν οι Λύκιοι κατά τους αρχαίους χρόνους ανεδείχθησαν δεινοί πολεμισταί, τάττονται δε 
παρ' Ομήρω εν ίση σχεδόν μοίρα προς τους Τρώας, μεθ' ων στενώς συνεδέοντο, κυρίως δ' όμως ένθερ-
μοι μέχρι μανίας ζηλωταί της ιεράς ελευθερίας μνημονεύονται οι κάτοικοι της πόλεως ταύτης.

Ότε οι Λυδοί υπέταξαν πάσαν την δυτικήν Μικράν Ασίαν, οι Λύκιοι ετήρησαν μεν την ανεξαρτησίαν 
αυτών, αλλά δεν ηδυνήθησαν να ανατιστώσι και προς τας προσβολάς του Κύρου, αποστείλαντος κατ' 
αυτών τον Άρπαγον μετά πολυαρίθμου στρατού. Αλλ' οι Λύκιοι, ίνα μη υποκύψωσιν εις την δουλείαν 
των Περσών, προσήνεγκον εαυτούς και πάντας τους οικείους ολοκαύτωμα θυσίας. «Λύκιοι δε», λέγει 
ο Ηρόδοτος, «ως ες το Ξάνθιον πεδίον ήλασε ο Άρπαγος τον στρατόν, υπεξιόντες και μαχόμενοι ολίγοι 
προς πολλούς αρετάς απεδείκνυντο εσσωθέντεςδε και κατειληθέντες ες το άστυ συνήλισαν ες την ακρόπο-
λιν τας τε γυναίκας και τέκνα και τα χρήματα και τους οικέτας, και έπειτεν υπήψαν την ακρόπολιν πάσαν 
ταύτην καίεσθαι. Ταύτα δε ποιήσαντες και συνομόσαντες όρκους δεινούς επεξελθόντες απέθανον πάντες 
Ξάνθιοι μαχόμενοι. Των δε νυν Λυκίων φαμένων Ξανθίων είναι οι πολλοί, πλην ογδώκοντα ιστιέων, εισί 
επήλυδες, αι δε ογδώκοντα ιστίαι αύται έτυχον τηνικαύτα εκδημέουσαι, και ούτω περιεγένοντο. Την μεν δή 
Ξάνθον ούτως έσχε ο Άρπαγος.» (Βιβ. 1, 476)

Μετά την ένδοξον ταύτην των Ξανθίων πτώσιν η Λυκία εκυριεύθη υπό των Περσών μέχρι των χρό-
νων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όστις ηλευθέρωσεν αυτήν, επαρθείς μάλιστα, διότι εν Ξάνθω εδήλωσαν 
αυτώ οι θεοί την υπό των Ελλήνων κατάλυσιν της Περσικής αρχής ως διηγείται ο Πλούταρχος, «Έστι 
δε της Λυκίας κρήνη περί την Ξανθίων πόλιν, ης τότε λέγουσιν αυτομάτως περιτραπείσης και υπερβαλού-
σης εκ βυθού δέλτον εκπεσείν χαλκήν τύπους έχουσαν αρχαίων γραμμάτων, εν οις εδηλούτο παύσεσθαι 
την περσών αρχήν υπό Ελλήνων καταλυθείσαν. Τούτους επαρθείς ηπείγετο την παραλίαν ανακαθήρασθαι 
μέχρι τς Φοινίκης και Κιλικίας». (Βίος Αλεξάνδρου ΧVΙΙ).

Αλλ' ο Αππιανός (V, 176) λέγει ότι και επί της Μακεδονικής αρχής οι Ξάνθιοι κατηδάφισαν την πό-
λιν αυτών, αλλά τούτο δεν βεβαιούται υπό των ιστορικών του Αλεξάνδρου. Ο Αρριανός και Διόδωρος 
ο Σικελιώτης αποδίδουσι την πράξιν ταύτην τοις Μαρμαρηνοίς γείτοσι τοις Λυκίοις (Αρριανός 1, 24, 
Διόδ. Σ. XVII 28). Ο αυτός Διόδωρος μνημονεύει ότι Πτολεμαίος ο της Αιγύπτου βασιλεύς την Ξάνθον 
υπό Αντιγόνου φρουρουμένην κατά κράτος είλε (ΧΧ, 93, 3).

Το βέβαιον είνε ότι οι Ξάνθιοι εμιμήθησαν τους προγόνους αυτών επί των Ρωμαϊκών χρόνων, ότε ο 
Μ. Βρούτος ανέλαβε να τιμωρήση τους Λυκίους, τηρήσαντες την ανεξαρτησίαν αυτών μετά τον Μιθρι-
δατικόν πόλεμον (Στράβ. ΧIV, 665). Οι Ξάνθιοι πολιορκηθέντες υπό του Μάρκου Βρούτου κατηδάφι-
σαν τα προάστια αυτών, όπως μη οι πολιορκούντες εύρωσιν εν αυτοίς προφύλαξιν ή άλλα χρήσιμα, και 
κατέσκαψαν περί τα τείχη της πόλεως βαθείαν τάφρον πεντήκοντα πήχεων. Ο δε Βρούτος διακρίνας τον 
στρατόν αυτού εις δύο μοίρας, ων η μεν μία ανεπαύετο, εν ω η ετέρα ησχολείτο εις πολεμικάς εργασίας, 
ας επέσπευδε νυκτός και ημέρας, επλήρωσεν ούτω την τάφρον και κατώρθωσε να γένηται κύριος της 
μιας άκρας του φρουρίου (Άππ. CIV IV, 76)

Τινές των πολιορκουμένων προσεπάθουν κολυμβώντες να σωθώσιν εις την αντιπέραν όχθην του 
ποταμού Ξάνθου, αλλά συνελαμβάνοντο υπό των Ρωμαίων, οίτινες επίτηδες εξέτειναν εις τον ποταμόν 
δίκτυα μετά κωδωνίσκων προδιδόντων τους διαπεραιούμενους (Πλουτάρχου, Bίος Βρούτου). Οι Ξάν-
θιοι τότε απεπειράθησαν διά νυκτερινών εκδρομών να καταστρέψωσι τας πολιορκητικάς των Ρωμαίων 
μηχανάς. Και κατώρθωσαν μεν κατά τινα εκδρομήν να θέσωσι πυρ εις αυτάς, αλλά κατεδιώχθησαν 
μέχρι των του τείχους πυλών, ων μία, ευρεθείσα ανοικτή, επέτρεψεν εις δισχιλίους περίπου εχθρούς 
την είσοδον. Περιεστοιχισμένοι υφ' όλου του ωπλισμένου πλήθους οι Ρωμαίοι ήνοιξαν μετά πολλού 
κόπου δίοδον και κατώρθωσαν να κλεισθώσιν εν τινι ναώ. Οι δ' έξωθεν του τείχους μετά μανίας προσέ-
βαλλον τας πύλας και εισήλθον αθρόοι. Οι Ξάνθιοι ιδόντες τους Ρωμαίους κυρίους της πόλεως αυτών 
και κυριευθέντες υπό απελπιστικής παραφοράς κατέσφαξαν τας γυναίκας και τα τέκνα αυτών, έθεσαν 
πυρ εις τας οικίας και ερρίφθησαν εις το μέσον των φλογών. Πάσα η πόλις εγένετο παρανάλωμα του 
πυρός παρά τας προσπαθείας του φιλανθρωποτάτου Βρούτου, όστις είχε κηρύξει γέρας εις εκείνον των 
στρατιωτών, όστις ήθελε περισώσει από του θανάτου άνδρα Λύκιον (Πλουτάρχου Βρούτος 31). [...] 
Ταύτα περί της πόλεως Ξάνθου, εξ ης δυστυχώς ανεχώρησα μετά τρίωρον μόνον διαμονήν ένεκα της 
υπερβολικής και αφορήτου θερμότητος αναβαλών την έρευναν αυτής εν ευθετωτέρω καιρώ. Εν Μεγί-
στη (Καστελλορίζω) 25 Ιουλίου 1896, Αχιλλεύς Σ. Διαμαντάρας.»
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Ξενοφάνης, 1907, τόμος Δ', σ. 177 - 180 & 231 - 240

Πραγματεία Περί των Ηθών και Εθίμων της Κωμοπόλεως Λιβισίου κατά τους παλαιούς χρόνους 
υπό Παρασκευά Ελευθερίου

«Τη παραινέσει του σεβαστού Προεδρείου του Συλλόγου των Μικρασιατών εφιλοπόνησα την εξής 
διατριβήν περί των κατά τους προς ημών χρόνους ηθών και εθίμων της κωμοπόλεως Λιβισίου, αρυσθείς 
τας πληροφορίας μου εκ των μάλλον αξιοπίστων πηγών. Νομίζων δ' επάναγκες όπως οι φίλοι αναγνώ-
σται, πρίν ή γνωρίσωσι τα έθιμα αυτής, γινώσκωσιν οπωσδήποτε την τοποθεσίαν αυτής, άρχομαι από 
της διά βραχέων περιγραφής αυτής.

Τοποθεσία. Προς νότον της κωμοπόλεως Μάκρης της Λυκίας και εις δυο ωρών απόστασιν ευρί-
σκεται κοιλάς ευμεγέθης, εν τη μεσημβρινή πλευρά δε ταύτης είναι εκτισμένη επί των υπωρειών και 
των κλιτύων λόφων και βουνών η εξ επτακοσίων χριστιανικών οικογενειών αποτελουμένη κωμόπολις 
Λιβισίου, αμιγής πάσης άλλης φυλής. Εκ των οικιών δ' αυτής ως από σκοπιάς καταθεάται τις την τερ-
πνοτάτην και θελκτικωτάτην κοιλάδα αυτής, την βρίθουσαν παντοδαπών φυτών, το πλείστον αμπέλων 
και συκών και άλλων οπωροφόρων δένδρων, προς δε και ακάρπων, ων ένεκα καθίσταται το κλίμα του 
Λιβισίου εύκρατον και υγιεινόν και κατ' ακολουθίαν τερπνή του θέρους διατριβή τοις Μακραίοις, τοις 
μη δυναμένοις εν τω θέρει να ανέχωνται το νοσηρόν και ανθυγιεινόν κλίμα της Μάκρης. Και όντως 
θελκτικωτάτη είναι η εικών της κοιλάδος εν τω θέρει εκ των παντοίων δένδρων, μάλιστα δε εν τω ήρι, 
οπότε προστίθεται και η λαμπρύνουσα και καλλύνουσα το πεδίον του Λιβισίου εαρινή χλόη, δι' ην πα-
ντελώς καταθέλγεται το όμμα του θεατού. Και ταύτα μεν περί της θέσεως αυτής, ήδη δ' έλθωμεν επί τα 
ήθη και έθιμα.

Α. Έθιμα εν τη γεννήσει. Εφ' όσον η γυνή ήτο έγκυος, προεφυλάσσετο δεόντως προς αποφυγήν 
παντός κακού. Του τέκνου δ' όμως καλώς τικτομένου, εάν ήτο πρωτότοκον, επέμποντο παίδες εκ των 
συγγενών ή των γειτόνων, όπως αναγγείλωσι τοις οικείοις την ευφρόσυνον αγγελίαν περί της γεννήσε-
ως του αναμενομένου τέκνου, λαμβάνοντες επί τούτω ως χαράς ευαγγέλια (συγχαρήκια) νόμισμά τι ή 
μανδήλιον μεταξωτόν. Ευθύς δε μετά τον τοκετόν η μαία, λαμβάνουσα το νεογνόν και λούουσα αυτό 
εν χλιαρώ ύδατι, εκάλυπτεν αυτό όλον δι' άλατος τετριμμένου. Αλλά μετά 8 ώρας από της γεννήσεως η 
μαία, τεθείσα εν τω μέσω τιυ θαλάμου μεγάλην λεκάνην, παρόντων πάντων των συγγενών, έλουεν αύ-
θις το αρτιγέννητον προς απόπλυσιν αυτού εκ του άλατος. Οπότε των παρισταμένων έκαστος έρριπτεν 
εν τη λεκάνη την προαιρετικήν αυτού δωρεάν, ανήκουσαν τη μαία, πλην του μισθού, ον θα ελάμβανε, 
των κόπων αυτής ένεκα, παρά των γεννητόρων. Αυθημερόν δε προσεκαλείτο ο ιερεύς, όπως παράσχη 
τη λεχοί την υπό της μητρός ημών Εκκλησίας κεκανονισμένην ευχήν της γεννήσεως. εις ένδειξιν δε 
της χαράς, ην ενδομύχως ησθάνετο ο πατήρ, υφίστατο δαπάνας αποχρώσας, προσκαλούμενος άπαντας 
τους συγγενείς και πολυτελή αυτοίς τράπεζαν παρατιθέμενος, ήτις ελέγετο «πηλάβι του παιδιού». Οι 
δε συγγενείς ειθίζοντο να πέμπωσιν εις την λεχώ παντοία γλυκίσματα και τα λεγόμενα «κατημέργια». 
Μετά τεσσαράκοντα δ' ημέρας από της γεννήσεως, καθ' ας αυστηρώς προεφυλάσσετο η μήτηρ, μετέ-
βαινεν αύτη εις την Εκκλησίαν, έχουσα εν χερσί το βρέφος, όπως λάβη παρά του ιερέως την τεσσαρα-
κονθήμερον ευχήν. Εάν δε συνέπιπτε να γεννήση εν εκείναις ταις ημέραις και άλλη, δεν επετρέπετο να 
επισκεφθή η μία την άλλην προ της συμπληρώσεως των 40 ημερών, εάν δ' όμως επιμένουσαι ήθελον 
να επισκεφθώσιν αλλήλας, αντήλλασον δακτυλίδια. Της δε λεχούς υπό αδιαθεσίας τινός καταλαμβανο-
μένης, ενομίζετο ότι ακάθαρτον πρόσωπον ελθόν, επεσκέψατο αυτήν. Τούτου ένεκα εκάλουν γυναίκα 
ειδήμονα της διά μαγείας θεραπείας της αδιαθεσίας ταύτης. Η δε μαγεία εγίνετο ώδε· η την μαγείαν γι-
νώσκουσα γυνή, λαμβάνουσα ολίγην ζύμην και ολίγην σποδόν και ολίγα κρόμμυα και ολίγον μελάνθιον 
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και άλλα τινά και πάντα ταύτα μετ' όξους αναμιγνύουσα και μίγμα τι αποτελούσα, διένεμεν αυτό εις 
επτά τεμάχια, δι' ων, ψιθυρίζουσα, ήλειφε τας παλάμας και τας δύο παρειάς και την γαστέρα και το 
πέλμα των ποδιών. Εάν δε, πολλής πάντοτε επιμελείας λαμβανομένης περί του μη διασκελισθήναι το 
νεογνόν υπό μηδενός, καθ' όσον τα διεσκελισμένα βρέφη καθίσταντο ατροφικά, εξ απροόπτου όμως 
διεσκελίζετο, εχρώντο τη δε τη μαγεία, τη λεγομένη «αυγά». Λαμβάνουσαι δήλον ότι 3 ωά παρ' οικιών, 
εν αις θάνατος ουδέποτε συνέβη και την εσπέραν της Παρασκευής τεθείσαι εν αγγείω, εκτεθειμένω δι' 
όλης της νυκτός εις το ψύχος και την πρωΐαν του Σαββάτου θραύουσαι αυτά, ιστάσαι το παιδίον γυμνόν 
αντικρύ του ηλίου και αλείφουσαι αυτό από κεφαλής μέχρι ποδών διά του περιεχομένου των ωών, ενέ-
δυον είτα αυτό παλαιά ενδύματα, άτινα μετά τρεις ημέρας έκαιον εν τριόδω προς ην, επανερχόμεναι, 
δεν έστρεφον το βλέμμα. Εάν δε πάλιν το νήπιον μη εθεραπεύετο, αγοράζουσαι οκάν κρέατος αιγείου 
και αγγείον ύδατος πληρούσαι, έχεον το εν τω αγγείω ύδωρ εν μικρώ λέβητι, εξ ου, αφ' ου έβραζε μετά 
του κρέατος, λαμβάνουσαι, έχεον πάλιν αυτό εν τω αγγείω. Έπειτα δε μεταβαίνουσαι εις τον ουδόν της 
θύρας και επί τριών ξυλαρίων σταυροειδώς τεθειμένων το βρέφος ιστάσαι, εκάλουν κοράσιον τι 8-9 
ετών, όπερ, λαμβάνον το αγγείον, έχεεν επί του βρέφους το ύδωρ αντικρύ του ηλίου. Εξαντλουμένου 
δε του ύδατος, ανυψούσα η μήτηρ το παιδίον προς τον ήλιον, έλεγε τρις «να ήλιε μου, μη ο τόπος σου, 
μη το γιατάκι σου». Ύστερον δε το κοράσιον, λαμβάνον τα τρία ξυλάρια και προς δυσμάς του ηλίου 
στρεφόμενον, έλεγε τρις, «να το αμανάτι σου ήλιε μου», μεθ' ο ανεχώρει χωρίς να στρέψη το πρόσωπον. 
Τοιαύταις λοιπόν μαγείαις, επικρατούσαις έτι και σήμερον, ως μη ώφειλε, παρά τισι γυναιξί, αλλ' ως 
επί το πλείστον γραϊδίοις, εχρώντο τότε αι γυναίκες προς αποσόβησιν παντός κακού επαπειλούντος την 
μητέρα ή το τέκνον.

Β. Έθιμα εν τη βαπτίσει. Ο ανάδοχος αφ' ου ήθελεν αγοράση ύφασμα τι μετάξινον ή χρυοΰφαντον 
αξίας οπωσδήποτε μεγάλης και ήθελε παρασκευάση δύο λαμπάδας εκ μελισσίου κηρού και 50 ζεύγη 
κηρίων, προς δε και ενδύματα πολλάκις πολλής αξίας, μετεπέμπετο άπαντας, φίλους τε και συγγενείς, 
όπως παραστώσιν εν τη ιερά τελέσει του μυστηρίου του βαπτίσματος, του γινομένου εν τω ιερώ ναώ. 
Από της οικίας δε μέχρι του ναού έφερεν εν ταιας αγκάλαις τον βαπτιστικόν η θυγάτηρ μεν του αναδό-
χου ή της αναδόχου, εάν ήτο έγγαμος, η αδελφή δ' αυτού ή αυτής, εάν μη ήτο, παρακολουθούντων και 
πάντων των προσκεκλημένων. Μετά την τέλεσιν δε του μυστηρίου, προπορευομένων μεν των ιεροψαλ-
τών, αδόντων, επομένων δε των ιερέων άνευ ιερών αμφίων και του φέροντος εν ταις αγκάλαις το νεο-
φώτιστον τέκνον, έχοντος άπαντες οι κεκλημένοι εν πομπή κοινή εις τον οίκον του βαπτισθέντος, ένθα η 
μεν μήτηρ τη του ιερέως παρακελεύσει μετά τριπλήν μετάνοιαν, ασπαζομένη την δεξιάν του αναδόχου, 
οιασδήποτε ηλικίας, παρελάμβανε το εαυτής τέκνον μετά τινων συμβουλών εξ υπογυίου κατά την στιγ-
μήν εκείνην γιγνομένων υπό του εφημερίου, δι' ων προετρέπετο να γεραίρη και τιμά προσηκόντως τον 
ανάδοχον, ο δε πατήρ παρετίθετο πλουσιωτάτην τράπεζαν, όπως συμφάγωσι και συμπίωσιν εν αγάπη 
και ομονοία άπαντες, κληρικοί τε και κοσμικοί, δαπανών αρκούντα χρήματα. Ενίοτε δε προσεκαλούντο 
και μουσικά όργανα, δι' ων χριστιανοπρεπώς διεσκέδαζον. Μετά δε ταύτα άπαντες, απερχόμενοι, ηύ-
χοντο τα δέοντα τοις τε γονεύσι και τω αναδόχω. Σημειωτέον δ' ότι ο ανάδοχος ευθύς μετά την εις την 
οικίαν του βαπτισθέντος μετάβασιν, επλήρωνε και την εκκλησίαν και τους ιερείς και τους ψάλτας και 
τους νεωκόρους και την μαίαν.

Γ. Έθιμα εν τω αρραβώνι. Ότε προυτίθετο να μνηστευθή κόρη τις μετά τινος νέου προηγείτο η 
προξένησις (προυξηνιά). Οι γονείς δήλον ότι της κόρης έπεμπον προμνήστορας (προξενητάς) εις την 
οικίαν του επιδόξου πενθερού παρασκευάσοντας το έδαφος της μνηστείας. Επί των χρόνων εκείνων 
υπήρχοιν καπνοσήριγγες δι' έλλειψιν σιγαροχάρτων και καπνοθήκαι («λουλάδοι» καλούμεναι. Οι προ-
μνήστορες λοιπόν, ερχόμενοι νύκτωρ μετά φανών εις του πενθερού και προσαγορεύοντες αυτόν διά 
του κοινώς λεγομένου «καλή εσπέρα», καθεζόμενοι έρριπτον εις τον πενθερόν τας καπνοθήκας. Ο δ' 
εκέλευε τους εν τω οίκω να προσενέγκωσιν αυτοίς κύαθον οίνου ή ρακής, είτα δε και καφέν. Μετά 
δε ταύτα εγίνετο η πρότασις της μνηστείας, ήτις ουχί σπανίως προσέκρουεν εις τας παιτήσεις και τας 
ιδιοτροπίας του πατρός ως και των συγγενών αυτού, δι' ο και οι προμνήστορες πολλάκις επανήρχοντο 
εις την οικίαν εκείνου ή τούτων. Μετά πολλάς τέλος και μακράς διαπραγματεύσεις «εγίνετο η γνώμη» 
του πενθερού ή δυστροπούντος τινος συγγενούς, οι δε προμνήστορες καθίστων τότε γνωστήν και την 
προίκα, ήτις συνήθως συνίστατο εις πεντακοσίων ή χιλίων γροσίων (1500) εκ δύο ρομβοειδών αργυρών 
νομισμάτων «χαμαγλή» λεγομένων και ενός αργυρού περιδεραίου και τεσσάρων κυκλοτερών και κατά 
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την περιφέρειαν οδοντωτών αργυρών κοσμημάτων «πούκνιες» λεγομένων και δύο ορμαθών κομβίων 
αργυρών και δύο ορμαθών αργυρών νομισμάτων εν είδει ελληνικού πενταλέπτου. Εκ τούτων δε μόνον 
συνίστατο επί χρόνων εκείνων η προιξ, λίαν ανακουφιστική. Διόπερ ανετώτερον και ευτυχέστερον διή-
γον τον βίον οι τότε άνθρωποι. Νυν δ' όμως ούτως εισέδυεν η πολυτέλεια εν Λιβισίω, ώστε πτωχός τις 
οικογενειάρχης, ίνα εκδώση την θυγατέρα αυτού, οφείλει να έχη τουλάχιστον 50-20 φράγκα, μετρητά, 
αλλά και έτερα τουλάχιστον 50 προς εξαγοράν των πολλαπλών μεταξίνων στρωμάτων και ενδυμάτων, 
ων ένεκα, εάν στερήται χρημάτων, υποβάλλεται εις χρέος. Δύναμαι δ' ειπείν ότι σχεδόν πάντες οι οι-
κούντες εν Λιβισίω βαρέως στένουσιν υπό τον βαρύν ζυγόν του χρέους, εις ο υποβάλλονται της προικός 
ένεκα, μάλιστα δε των προς Παρασκευήν των ειρημένων πραγμάτων περιττών δαπανών. Είθε η θεία 
χάρις του Παναγίου Πνεύματος, του φωτίζοντος και ενισχύοντος την ψυχήν του ανθρώπου, να φωτίση 
και ενισχύση τας πνευματικάς δυνάμεις των γυναικών της κωμοπόλεως ταύτης, όπως, κατιδούσι την 
μεγίστην αυταίς εγγιγνομένην ζημίαν, συμβάλωνται του λοιπού εις την κατάργησιν τουλάχιστον των 
περιττών δαπανών, ίνα παύσηται η δεινώς αυτάς μαστίζουσα πενία. Και ταύτα μεν κατά παρέκβασιν, 
ήδη δ' έλθωμεν εις το προκείμενον (τάξιμον)· ο πενθερός αποδεχόμενος την πρότασιν έδιδεν ως μνή-
στρα δύο φλωρία και εν μανδήλιον μετάξινον.

Μετά 8 δ' ημέρας εγίνετο επισήμως ο αρραβών εν ημέρα Κυριακή. Την δε Δευτέραν εκ του τραχή-
λου της μνηστής, κομιζούσης ύδωρ εις την οικίαν του μνηστήρος, εξήρτα η πενθερά 3 φλωρία. Ομοίως 
δε τρία εις την Τρίτην και τρία εις την Τετάρτην. Πως δε ο αρραβών εγίνετο επισήμως; Αφ' ου παρε-
σκευάζοντο κατά πάντα οι περί την μνηστήν, πάντες οι περί τον μνηστήρα μετέβαινον εις τον οίκον 
αυτής, ένθα ηύχοντο την κοινήν ευχήν «το καλορίζικον». Εξ άλλου δε μέρους οι περί την μνηστήν, 
παραλαμβάνοντες το υπέρ του μνηστήρος κατασκευασθέν γλύκισμα και το μέγα χειρόμακτρον περιέ-
χον άρτον δίπυρον (παξιμάδι) και άλλα ομού μετά των περί τον μνηστήρα μετέβαινον μετά μουσικών 
οργάνων παρακολουθούντων τους παντοίους υμεναίους, ους ήδον, εις την οικίαν του μνηστήρος, όστις 
αντιηύχετο τα δέοντα και ένθα διεσκέδαζον πρεπόντως. Επί δε πάσι τούτοις οι περί την μνηστήν, προ-
σκαλούμενοι τους περί τον μνηστήρα, παρετίθεντο αυτοίς πλουσίαν τράπεζαν. Σημειωτέον δ' ότι η μνη-
στή ουδαμώς καθίστατο θεατή εις τον μνηστήρα ή εις τον πενθερόν ή εις τους συγγενείς, αλλ' αείποτε 
εκρ'θπτετο. Και ότε προύκειτο να κομίση ή ύδωρ ή γλύκισμα ή άλλο τι του μνηστήρος, επέμπετο τούτο 
εις την οικίαν αυτού εκ τινος παρακειμένης συγγενικής οικίας, εις ην μετέφερε το πράγμα η μνηστή, 
μένουσα ούτω μέχρι της τελευταίας ημέρας του γάμου άγνωστος τω μνηστήρι. Και ταύτα μεν περί του 
αρραβώνος, ήδη δε περί του γάμου.

Δ' Έθιμα εν τω γάμω. Εν τω προικοσυμφώνω έγραφον πλην των 1500 γροσίων και τα ενδύματα 
του νυμφίου, τα κατασκευαζόμενα δαπάνη της νύμφης, και 3 εφαπλώματα και δύο τάπητας και 3 προ-
σκεφάλια εξ ερίου και πέντε έτερα εκ δάφνης και 6 πινάκια κια ένα μικρόν λέβητα (χαρανί) και άλλα 
σκεύη, έτι δε και εν κόσμημα μετωπιαίον εκ πεντήκοντα χρυσών νομισμάτων «ρουπιγέδων» καλουμέ-
νων συνιστάμενον, άτινα ήσαν ερραμένα επ' άλληλα επί ταινίας, αρχομένης από του ενός κροτάφου 
μέχρι του ετέρου, και δύο βέργας (βέργα δ' ήτο εν είδος χρυσού κοσμήματος συνισταμένου εξ είκοσι 
χρυσών κρίκων εξαρτωμένων εκ του ωτός) και τα νυμφικά υποδήματα, άτινα εστερούντο μεν πτέρνης, 
είχον δ' όμως κάτωθεν σιδηρά πέταλα, και τα νυμφικά ενδύματα, άτινα ήσαν 5 καβάδια και 20 χιτώνες. 
Οκτώ δ' ημέρας προ της στέψεως εγίνετο έναρξις του γάμου εν ημέρα Δευτέρα. Κατ' αυτήν δήλον ότι 
ο νυμφίος εκ της καπνοδόχης έστηνε μέγαν κάλαμον 4 -5 μέτ. μήκος, φέροντα εις το άκρον 3 ειδών 
μανδήλια μετάξινα και εν πορτοκάλιον. Ελέγετο δ' ο κάλαμος ούτος σερβελελί, σημαίνων ύπαρξιν 
γάμου. Εάν δ' εν τω μέσω της εβδομάδος απροσδοκήτως κατεβιβάζετο, τούτο εσήμαινε διακοπήν 
του γάμου.

Έπειτα δε προσεκαλείτο γανωτής, όστις εκασσιτέρωνε τα χάλκινα σκεύη του νυμφίου και της νύμ-
φης, παρακολουθουμένης της κασσιτερώσεως των μεταλλικών σκευών υπό μουσικών οργάνων. Τότε 
δε συνερχόμενοι πάντες οι συγγενείς έρριπτον τα γαμήλια δώρα αυτών, προσήκοντα τω γανωτή. Μετά 
δε ταύτα 6 άνδρες έχοντες εν χερσί πελέκεις και σύροντες μεθ' εαυτών 15-20 φορτηγά ζώα, επορεύ-
οντο, προηγουμένης της οργανικής μουσικής, ίνα κόψωσι τα λεγόμενα ξύλα του γάμου. Κατόπιν δε 
της επανόδου αυτών παρετίθετο αυτοίς τράπεζα, όπως φάγωσι. Την δε τετάρτην ημέραν εκόμιζον 5 
κοιλά σίτου, ον εκοπάνιζον οι άνδρες διά ξύλων, εξ ου κατόπιν κατεσκεύαζον φαγητόν τι μεμιγμένον 
μετ' αιγείου κρέατος, καλούμενον «κεσκέκι», και εξ ου έτρωγον πάντες, ξένοι τα και συγγενείς. Την δε 
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Παρασκευήν οι νέοι προηγουμένης της μουρικής, απήρχοντο, ίνα κομίσωσι τας δάφνας του γάμου, ας 
κατά το Σάββατον ετρύγων τα κοράσια, άδοντα ήδιστα άσματα, παρακολουθούμενα υπό τετραχόρδου. 
Παρατηρητέον δ' ότι από της Πέμπτης μέχρι της Κυριακής καθ' εκάστην νύκτα διετέλουν ορχούμε-
νοι. Την Κυριακήν ο νυμφίος, προσκαλούμενος άπαντας τους συγγενείς, παρετίθετο αυτοίς τράπεζαν, 
μεθ' ην συνεκροτείτο ο χορός. Του χορού προηγείτο εις, ο κορυφαίος, ο και ζωηρότερον πάντων των 
άλλων ορχούμενος, τούτου δε συνήθως απαγγέλλοντος άσμα τι, επανελάμβανον αυτό πάντες οι άλλοι 
απαραλλάκτως ως παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν εν τοις δράμασιν συνέβαινε. Προ της μεσημβρίας δε 
προσεκαλείτο κουρεύς, όστις δαπάνη του νυμφίου έκειρεν ου μόνον αυτόν, αλλά και πάντα τους φίλους 
και οικείους αυτού. Ομοίως μικρόν προ της μεσημβρίας τον νυμφίον εν τω μέσω της αιθούσης εστώτα 
πάντες οι συγγενείς και οι φίλοι ενέδυον τα γαμβρικά ενδύματα, άδοντες άμα πολλούς και παντοίους 
υμεναίους.

Κατά δε την μεσημβρίαν το πλήθος του νυμφίου ομού μετ' αυτού, προπορευομένου του ιερέως, 
μετέβαινεν εις την οικίαν της νύμφης, οπότε εξετίθεντο τα νυμφικά πράγματα, εφ' ων εκάθιζον παιδίον 
τι, ίνα δήθεν η νύμφη γεννήση τέκνον. Ο δε παράνυμφος εδίδου τω παιδίω ως δώρον χρήματα. Κατόπιν 
τούτων εκομίζετο ίππος, επί των νώτων δι' όλων των νυμφικών πραγμάτων, άτινα απεκάλυπτον διά 
σινδόνος μεταξίνης. Επί δε πάσι τούτοις ο ιερεύς τον μεν νυμφίον προέτρεπει να ασπάσηται την δεξιάν 
του πενθερού και της πενθεράς και πάντων των οικείων, την δε νύμφην μόνον την των γεννητόρων και 
των συγγενών αυτής. Του δ' ιερέως και του πλήθους του νυμφίου προπορευομένων εις την εκκλησίαν, 
είπετο το πλήθος της νύμφης, ην εκράτει μία των συγγενών, κεκαλυμμένην δι' αρρανιάς (ίσως εκ του 
αρρενία = παρθενία).

Καθ' οδόν δ' οι περί την νύμφην ήδον πολλούς υμεναίους, ων τινες καταλέγω.

Εσένα κόρη πρέπει σοι καρέκλα καρυδένια,
για ν' ακουμβάς την μέσην σου την μαργαριταρένια.

Άσπρ' είσαι κι άσπρα ντένεσαι κι άσπρα' είναι η φορεσιά σου
κι' άσπρα λουλούδια πέφτουνε απ' την περπατηξιά σου.

Ανοίξατε την Παναγιά κι άψατε ταις λαμπάδες
και έρχεται ο νιος γαμβρός με δυο χρυσαίς κουμπάραις.

Μετά την τέλεσιν του μυστηρίου, προπορευομένων των ιερεών και των ψαλτών και των μουσικών 
οργάνων, είποντο ο νυμφίος και η νύμφη μετά του πλήθους. Ευθύς δ' ως αφικνούντο εις την οικίαν του 
νυμφίου, ίσταντο προ της υαλείου θύρας νυμφίος και νύμφη επ' αυτών δε έρριπτον όρυζαν και σίτον και 
βαμβακόσπορον προς ένδειξιν της αφθονίας και ευτυχίας, απηγορεύετο δε αυτοίς η είσοδος υπό τινων 
ανδρών, αιτουμένων παρά του παρανύμφου ζώον (τράγον), ούτινος και μόνου διδομένου, επετρέπετο 
τοις νεονύμφοις η είσοδος. Είτε δε προ της θύρας της οικίας εκομίζοντο δύο ρώδια, άτινα εκράτου νυμ-
φίος τε και νύμφη προς δήλωσιν πολυχρονιότητος και πολυτεκνίας. Κατά την αυτήν δ' ημέραν εστρών-
νυον την νυμφικήν στρωμνήν εν τη παστάδι, εφ' ης εκάθητο η νύμφη κεκαλυμμένη τη αρρανιά, μετά δε 
του γαμρβού οι νέοι μέχρι της πρωίας διενυκτέρευον, ορχούμενοι και άδοντες. Την δε Δευτέραν εποι-
ούντο αντίγαμον. Δήλα δε οι περί τον νυμφίον μετέβαινον εις της νύμφης, ίνα παραλάβωσι τα χαλκά 
σκεύη και τα κιβώτια, αποτιθεμένων δε των κιβωτίων εν τω οίκων του νυμφίου, εφ' ενός αυτών εξαθέ-
ζετο ο παράνυμφος, ούτινος έχοντος εν χερσί χάλκινον τι σκεύος της νύμφης «ελεγένι» καλούμενον και 
πλήττοντος αυτό, ωρχούντο οι παρεστώτες, ρίπτοντες εν τω σκεύει ως δώρα γαμήλια χρήματα, άτινα 
διένεμεν ο παράνυμφος ταις νυμφευτρίαις. Τοσαύτα μεν περί γάμου, ήδη δε είπωμεν και περί θανάτου. 

Έθιμα εν τω θανάτω. Νοσούντος τινος βαρέως, οι γονείς αυτού μη αρκούμενοι εις την των ιατρών 
βοήθεια, επεκαλούντο και την των αγίων αρωγήν, δι' ην εκόμιζον τας εικόνας αυτών, ευχόμενοι (τάσσο-
ντες) αυτοίς ποικίλα δώρα προς μεσιτείαν παρά τω οικτίρμονι Θεώ υπέρ της θεραπείας του ασθενούς. 
Εάν δ' εθεραπεύετο ήμη, κατάδηλον εγίνετο εκ του εν τη εικόνι εικονιζομένου προσώπου του αγίου, 
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όπερ επί μεν θεραπείας επεδείκνυτο λευκόν, επί δε θανάτου υπομέλαν. Εντεύθεν καταφαίνεται η εσω-
τερική ευσέβεια των Χριστιανών, ης εκδήλωσις είναι η ούτω δεικνυομένη εξωτερική ευσέβεια. Εάν 
δε μεθ' όλας τας προς τον Θεόν δεούσας ικεσίας ο νοσών απεδήμει εις τας ουρανίους μονάς, οι εν τω 
οίκω άνδρες τε και γυναίκες, έκλαιον κραυγάζοντες ούτως, ώστε ηκούοντο καθ' άπασαν την κωμοπό-
λιν, κατ' ακολουθίαν δε και τοις οικείοις, οίτινες έσπευδον εις του νεκρού οιμώζοντες, αι δε γυναίκες 
ανακωκύουσαι και τας τρίχας της κεφαλής αυτών εν ταις χερσί λελυμένας έχουσαι και πολλά εξ αυτών 
τίλλουσαι. Ενδύσασαι δε τον νεκρόν τα καινουργέστατα ενδύματα και προς ανατολάς το πρόσωπον 
αυτού στρέψασαι, καθεζόμεναι πάσαι περί τον νεκρόν, ήρχοντο θρηνούσαι και κλαίουσαι αυτόν απαρα-
μύθητοι, ουδενός δυναμένου αυτάς να παραμυθήσηται και τας πηγάς των δαψιλώς χεομένων δακρύων 
να κρατήση. Εάν δε ο τεθνεώς ετύγχανεν έφηβος, άγαμος, ίνα μη η εστερημένος των υμεναίων, ους θα 
ήδον εν τω γάμω αυτού, προσεκαλείτο μουσικός, όστις διά τετραχόρδου παρηκολούθει ου μόνον τους 
υπό των παρισταμένων γυναικών γοητευτικώτατα και συγκινητικώτατα αδομένους γαμηλίους ύμνους, 
αλλά και τους νεκρωσίμους και πενθίμους. Ύστερον δε, αφού ήρχετο ο ιερεύς και ενεταφίαζε τον νε-
κρόν, τινές των παρεστώτων ανδρών, λαμβάνοντες αυτόν, έθετον εν τω φερέτρω, όπερ βασταζόμενον 
υπ' αυτών, μετεφέρετο, προπορευομένων μεν των εξαπτερύγων και των ψαλτών, αδόντων και των ιερέ-
ων ενδεδυμένων τα ιερά άμφια, ανδρών τε και γυναικών, εκομίζετο, λέγω, εις την εκκλησίαν, εξ ης μετά 
την νεκρώσιμον ακολουθίαν μετεφέρετο εις το νεκροταφείον, ένθα ο ιερεύς λαμβάνων πτύον και κατα-
σκευάζων εν αυτώ πηλόν εκ γης και ύδατος και ελαίου και ρίπτων εξ αυτού σταυροειδώς εις τον νεκρόν, 
έθετεν επί του στόματος αυτού κέραμον εφ' ου εχάραττε σταυρόν. Καλυπτομένου δε του νεκρού υπό 
του νεκροθάπτου, έρριπτον των παρόντων τινές δράκα γης λέγοντες το «ο Θεός συγχωρήσαι αυτώ». 
Υποστρέφοντες δ' οι ιερείς και πάντες οι κηδεύσαντες τον νεκρόν εις την οικίαν αυτού, ελάμβανον 
οινόπνευμα και καφέν. Επί 40 δ' ημέρας οι τοκείς του μεταστάντος δεν εκκλησιάζοντο διά την ακαθαρ-
σίαν των ενδυμάτων αυτών, άτινα επί 40 ημέρας δεν αντήλλασσον εις ένδειξιν πένθους. Εκ πάντων των 
ειρημένων δε τούτων περί τε του γάμου και του θανάτου, βλέπομεν ότι τινά οπωσδήποτε ομοιάζουσι 
προς τινα ήθη των αρχαίων Ελλήνων, οίον ο κύκλιος χορός και ο κορυφαίος αυτού υπομιμνήσκει ημάς 
τον παρά τοις αρχαίοις εν τη ορχήστρα κύκλιον χορόν μετά του κορυφαίου αυτού. Ομοίως δε οι παρ' 
ημίν κωκυτοί και αι οιμωγαί υπομιμνήσκουσιν ημάς τους παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν. Ωσαύτως οι διά 
τον νεκρόν υπό τοκέων και φίλων και συγγενών αδόμενοι υμέναιοι και θρήνοι αναμιμνήσκουσιν ημάς 
την Αντιγόνην του Σοφοκλέους, ήτις αγομένη, ίνα ταφή ζώσα, ελυπείτο, άτε μέλλουσα να αποθάνη 
άκλαυστος, άφιλος, ανυμέναιος, «άκλαυστος, άφιλος, ανυμέναιος, έρχομαι τα πυμάταν οδόν». (Σοφοκλ. 
Αντιγ. Στίχ. 875)

Έθιμα εν ταις εορταίς. Κατά τας επισήμους εορτάς των Χριστουγέννων και του Αγίου Βασιλείου 
και των Φώτων και του Πάσχα και κατά τας ονομαστικάς εορτάς αντήλλασσον επισκέψεις. Εξαιρέτως 
δε κατά την κλητήν και αγίαν εορτήν του Πάσχα επί τρεις συνεχώς ημέρας μεγαλοπρεπέστατα και χρι-
στιανιοπρεπέστατα και αγνότατα επανηγύριζον. Διότι την μεν πρώτην ημέραν του Πάσχα κοινή άπα-
ντες οι Χριστιανοί εις ναόν τινα επ' ονόματι της κάτω Παναγιάς τιμώμενον συνερχόμενοι και κυκλίους 
χορούς αναμίξ εκ νεανίδων γυναικών και ανδρών συνιστάντες, διεσκέδαζον ορχούμενοι και άδοντες 
σεμνότατα. Την δε Δευτέραν της Διακαινησίμου συνερχόμενοι αύθις εις τι οροπέδιον, της Αγίας Πα-
ρασκευής καλούμενον, καθ' όμοιον τρόπον επανηγύριζον. Το δε πάντων μέγιστον και κάλλιστον είναι 
ότι τη Τρίτη της Διακαινησίμου άπαντες ομοθυμαδόν οι Χριστιανοί, έχοντες προ εαυτών τυμπανιστάς 
και αυλητάς, μετά των οικογενειών αυτών και μεθ' όλων των προς πανήγυριν αναγκαίων μετέβαινον εις 
τιν εξοχήν, του Λιβισίου απέχουσαν μίαν ώραν, καλουμένην «Ταύκολου τα χωραφάκια», εξ ης, πριν να 
σκηνώσωσι, μετέβαινον εφ' ίππων εις το 15 λεπτά εκείθεν απέχον μοναστήριον, όθεν μετά την πρέπου-
σαν προσκύνησιν ανεκομίζοντο εις το αυτό, ένθα σκηνούντες, διεσκέδαζον ευωχούμενοι και ορχούμε-
νοι και άδοντες πρεπωδέστατα, προς δε και άρσιν βαρών και πάλην ποιούμενοι και ιπποδρομίας, καθ' ας 
ανά δύο έφιπποι έσπευδον, του ενός προηγουμένου, του δ' ετέρου επομένου μεν, αλλά προσπαθούντος 
να πλήξη τον προηγούμενον ελαφρώς διά τινός ράβδου, όπερ και υπό του προτρέχοντος επανελαμβά-
νετο. Το μεγαλοπρεπέστατον δ' όμως και ελληνικώτατον και απλοϊκώτατον τούτο έθιμον της Τρίτης 
της Διακαινησίμου, ως μη ώφελε, νυν δεν τηρείται ως πρότερον. Προς δε παρ' ημίν δραξ γης, η επί του 
νεκρού ριπτομένη, νομίζω ότι υπομιμνήσκει ημάς την Αντιγόνην, ήτις, παλύνασα διωψίαν κόνιν επί 
του νεκρού του αδελφού αυτής Πολυνείκους, ενόμιζεν ότι ούτως εθεωρείτο τεθαμμένος ο Πολυνείκης, 
καθ' όσον οι αρχαίοι επίστευον ότι το επιπάσσειν κόνιν επί του νεκρού ίσα εδύνατο τω θάπτεσθαι: 
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«Τον νεκρόν τις αρτίως θάψας βέβηκε καπί χρωτί διψίαν κόνιν παλύνας καφαγιστεύσας, ας χρη» 
(Σοφοκλέους Αντιγ. στίχ. 245). Και ταύτα δ' είναι τρανή τις απόδειξις ότι γνήσιοι και ακραιφνείς των 
αρχαίων Ελλήνων απόγονοι εσμέν. Ιδέτωσαν ταύτα οι αμφισβητούντες την γνησιότητα της καταγωγής 
ημών. Ειπών δε περί του θανάτου των λαϊκών, νομίζω ότι καλόν είναι να ποιήσωμαι μνείαν και του 
θανάτου των κληρικών. Εάν τις των ιερέων μεθίστατο εις Θεόν, εκαλούντο πάντες οι άλλοι ιερείς, οί-
τινες, αφού έλουον και εκάθαιρον και ενέδυον αυτόν την καινουργή ιερατικήν στολήν, εκάθιζον αυτόν 
επί καθέδρας, κατ' εκείνην την ημέραν κατασκευαζομένης, έχοντας τας μεν χείρας εσταυρωμένας, το δε 
πρόσωπον διά τινος καλύμματος κεκαλυμμένον. Των δε λαϊκών έκαστος προσερχόμενος και μετάνοιαν 
ποιούμενος, ησπάζετο πρώτον μεν την παρ' αυτώ κειμένην εικόνα, έπειτα δε την ευλογούσαν δεξιάν 
αυτού. Ύστερον δε, αφού πάντες πασών των τάξεων οι κοσμικοί εξ ευλαβείας και σεβασμού προς τον 
αποδημήσαντα εγωιστήν της στρατευομένης Εκκλησίας ήθελον συνέλθη προς κηδείαν αυτού, προη-
γουμένων των εξαπτερύγων και πάντων των ψαλτών, αδόντων, και απάντων των άλλων εφημερίων τα 
ιερά άμφια ενδεδυμένων μετεφέρετο ο εν μακαρία τη λήξει ιερεύς επί της καθέδρας της φερομένης υπ' 
ανδρών, εις την εκκλησίαν, ένθα μετά την νεκρώσιμον ακολουθίαν ησπάζοντο αύθις την δεξιάν αυτού 
πάντες οι μετασχόντες της κηδείας. Έπειτα δε ομού μετά της καθέδρας λαμβανόμενος, εθάπτετο εν τω 
προνάω.

Φωτισμός εν τω οίκω. Οι κατά τους παλαιούς χρόνους άνθρωποι εν τω οίκω προς φωτισμόν εποι-
ούντο χρήσιν λύχνου και ελαίου. Δι' έλλειψιν δε πυρείων, ανήπτον πυράν δι' αγαρικού, ανάπτοντος επί 
πέτρας πληττομένης υπό χάλυβος.

Ενδυμασίαι των κατοίκων. Των μεν παιδίων και ανδρών και γερόντων ήτο ένδυμά τι χειριδωτόν 
καλύπτον παντελώς όλον τον κορμόν, γελέκι καλούμενον, και βράκα ευρεία και εσώβρακον ευρύ, των 
δε γυναικών ήτο ποδήρες υποκάμισον και το τουρκιστί λεγόμενον γελέκι, όπερ προς τα έμπροσθεν του 
κορμού ήτο ανεωγμένον, αλλά κλείον ολίγον προς τα κάτω διά κομβίων. Αυτό δ' εφόρουν μέχρι του 
γάμου, οπότε αντήλλασσον αυτό αντί καβαδίων, φορούσαι άμα και ένδυμά τι χειριδωτόν, εκ μαλλίνου 
υφάσματος καλύπτον τον κορμόν μέχρι του στέρνου, κοντογούνι καλούμενον. Επί δε της κεφαλής αυ-
τών έφερον μανδήλιον ποικίλου χρώματος, τη δε κόμην αυτών έπλεκον εις πλοκάμους επί των ώμων 
ριπτομένους, εξ ων εξήρτων πωγωνιάς (πουγιννές). (Πωγωνιά ήτο κόσμημα αργυρούν γυναικείον, συ-
νιστάμενον εξ αργυρών αλύσεων από των κροτάφων προς τον πώγωνα κατερχομένων και κρεμαμένων 
από κεφαλής). Εκ δε των ώτων εξήρτων βέργας χρυσάς. Περί δε τον τράχηλον έφερον κρίκον αργυ-
ρούν. εις δε τας χείρας και τους πόδας ωσαύτως κρίκους αργυρούς. Κατά τους παλαιούς χρόνους οι 
άνθρωποι ήσαν καθόλου πολλώ απλοϊκώτεροι και ευσεβέστεροι. Τοιαύτα λοιπόν εν κεφαλαίω ήσαν τα 
ήθη και έθιμα των κατά τους παλαιούς χρόνους ενοικούντων εν τη κωμοπόλει Λιβισίω, ων σχεδόν τα 
πλείστα τηρούνται και νυν, ως πρότερον, μετά τινων δεισιδαιμονιών και μαγειών, σωζομένων δ' όμως 
παρά τισι των γυναικών και δή, ως εν τοις έμπροσθεν είρηται, παρά ταις γραίαις, διότι νυν, άτε ευρι-
σκομένων ημών εν τω αιώνι των φώτων και των γραμμάτων και των κατοίκων της κωμοπόλεως ταύτης, 
της φιλομουσίας αυτών ένεκα, διαφωτισθέντων και διαφωτιζομένων υπό της από πολλών ετών μεγάλως 
εν η πατρίδι αυτών διαδοθείσης παιδείας, οσημέραι εκλείπουσιν αι δεισιδαιμονίαι και αι μαγείαι, αις οι 
πάλαι αμαθίας ένεκαν επίστευον. Εν Μάκρη τη 8 Οκτωβρίου 1906.»
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Ξενοφάνης, 1907, τόμος Δ', σ. 193- 230

Δύο ευγενή της Λυκίας τέκνα. Ο Χατζή Νικόλαος Λουιζίδης και η Καλλιόπη Χατζή Νικολάου Λουι-
ζίδου Τα εγκαίνια της υπ' αυτών ιδρυθείσης Λουιζιδείου Σχολής.

«Ο Σύλλογος των Μικρασιατών «Η Ανατολή» συνευφρανθείς μετά των Μακραίων και Λιβισίων επί 
τοις μεγαλοπρεπέστατα και συγκινητικώτατα τελεσθείσιν εγκαινίοις του αρρεναγωγείου, ο ίδρυσαν τη 
πατρίδι οι ανεξάντλητοι ευεργέται της Μάκρης και του Λιβισίου Χατζη Νικόλαος Λουιζίδης και η ευ-
γενεστάτη και αξιωτάτη αυτού σύζυγος Καλλιόπη, και συμμεριζόμενος την επί τη εορτή των εγκαινίων 
λαμπρώς και αλησμονήτως εκδηλωθείσαν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην των πολλαχώς ευεργετουμένων 
κοινοτήτων, μεταδίδωσιν ασμενέστατα διά του περιοδικού αυτού «Ξενοφάνους» το πανευφρόσυνον 
γεγονός πάσι τοις πανταχού διαμένουσι Μικρασιάταις, ίνα το εκ των θείων έργων του Χατζη Νικολάου 
και της Καλλιόπης Λουιζίδου εκβλύζον άρωμα της φιλανθρωπίας, φιλομουσίας και φιλοπατρίας ευω-
διάση καθ' άπασαν την Μικράν Ασίαν και δημιουργήση ζηλωτάς και εραστάς αγαθών έργων. Αι διά 
τον παναρμόνιον ψυχικόν βίον παραδειγματικαί καταστάσαι συζυγικαί ξυνωρίδες του Λουκά Σαντρα-
πέ και της ομοζήλου αυτώ συζύγου Αναστασίας, του Χατζη Νικολάου και της Καλλιόπης Λουιζίδου 
αναμιμνήσκουσιν ημάς τα πολύμνητα εν τη ιστορία του πολιτισμού Μικρασιατικά βασιλικά ζεύγη, το 
του Μαυσώλου και της Αρτεμισίας εν Καρία, το του Αττάλου και της Απολλωνιάδος εν Περγάμω. Η 
Μικρά Ασία δεν εγήρασεν ουδ' εστειρώθη εις μεγάλους τόκους. Η μεγαλοπρέπεια κα η ελευθεριότης 
των ευγενών συζύγων Λουκά και Αναστασίας Σαντραπέ, Χατζη Νικολάου και Καλλιόπης Λουιζίδου, 
αποδεικνύουσι τρανώς ότι διασώζει αμείωτον της εαυτής αριστοτοκίαν.[...]

Ξενοφάνης, 1907, τόμος Δ', σ. 197-230

Εγκαίνια της εν Μάκρη Νεοδμήτου Λουιζιδείου Αστικής Σχολής

«Κατά το υπό της Εφορείας των Σχολείων Μάκρης συνταχθέν και δημοσιευθέν πρόγραμμα εν επι-
βλητικότητι και μεγαλοπρεπεία ετελέσθησαν τα εγκαίνια της περικαλλούς και περιβλέπτου νεοδμήτου 
Λουιζιδείου Αστικής Σχολής την 7ην μηνός Ιανουαρίου 1907. Το πρόγραμμα της εορτής είχεν ούτως: 
[...] 

Μετά την θείαν λειτουργίαν ψαλείσαν υπό τριών ιερέων συνιερουργησάντων τω Αρχιερατικώ Επι-
τρόπω Πρωτοσυγκέλλω Διονυσίω άπαν το Εκκλησίασμα, υπό τον χαρμόσυνον ήχον των κωδώνων 
του Ναού, μετέβη εις την Σχολήν, ηγουμένων των ιερέων ενδεδυμένων τας ιερατικάς αυτών στολάς, 
και εκεί εν μέσω πυκνοτάτου πλήθους, και επί παρουσία των Πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, του 
προξενικού πράκτορος της Γαλλικής Δημοκρατίας, και πάντων των επιλέκτων μελών της τε ημετέρας 
Κοινότητος και της των συμπολιτών ημών Οθωμανών και των παροικούντων Ισραηλιτών, αφ' ου εψάλη 
δοξολογία και πολυχρονισμός υπέρ της Α.Α.Μ. του Γαληνοτάτου Άνακτος Σουλτάν Απτούλ Χαμήτ Χαν 
Β', και της Α.Θ.Π. του λαοπροβλήτου Πατριάρχου ημών Κυρίου Ιωακείμ Γ', και της Α. Π. του πεπνυ-
μένου Ιεράρχου ημών Κυρίου Κωνσταντίνου, ο Μέγας Ευεργέτης Μάκρης - Λειβησίου εν συγκινήσει 
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προσελθών παρέδωκε τας κλείδας της Σχολής εις τον Αρχιερατικόν Επίτροπον Πρωτοσύγκελον Διονύ-
σιον, ως Πρόεδρον των Κοινοτικών σωματείων Μάκρης, διά της εξής προσλαλιάς:

Πανοσιώτατε Πρωτοσύγκελλε κύριε Διονύσιε, Σοι, τω Επιτρόπω του Αγίου Πισσιδείας και Προέ-
δρω των Δημογεροντιών και Εφορειών των Σχολείων των αδελφών Κοινοτήτων Μάκρης και Λειβη-
σίου, Σοι, τω εκπροσωπούντι το ευγενές κοινόν της εκ των δύο τούτων Κοινοτήτων αποτελουμένης 
χώρας, παραδίδω τας κλείδας του ιδρύματος τούτου, όπερ ωκοδομησάμην, και δωρούμαι τη Κοινότητι 
Μάκρης. Δέξαι παρακαλώ Πανοσιώτατε, την ελαχίστην ταύτην δωρεάν μου, δείγμα αφοσιώσεως προς 
την εκθρέψασάν με Γην. [...]» 

Είτα εδόθη ο λόγος εις τον εν Λειβησίω Διευθυντήν της Σχολής κ. Κυριακόν Δ. Τσακίρην διά μα-
κρών και εν γλαφυρότητι γλώσσης απαγγείλαντα τα εξής:

«Πανηγυρικήν όψιν έχει τη αληθεία η Μάκρη σήμερον. Ορθή και ανάστατος εγένετο η φίλη γείτων 
του Λιβήσιον. Απερίγραπτος ενθουσιασμός ελαύνει τας καρδίας των δύο τούτων Κοινοτήτων. Περί-
λαμπρον και μεγάλην εορτήν εορτάζει η Μάκρη. Πάνηγυριν έξοχον και πρωτοφανή πανηγυρίζει η 
Κοινότης αύτη. 

Η Μάκρη τελεί ήδη τα εγκαίνια της Λουιζιδείου Σχολής μετά της λαμπρότητος και της μεγαλοπρε-
πείας εκείνης, μεθ' ης πρέπει να χαιρετίζωνται, να εγκαινιάζωνται τα μεγάλα, τα υψηλά τα έργα. Ευφρό-
συνον το γιγνόμενον, πανηγύρεως αληθούς αξία και μεγάλης η ημέρα αύτη. Την ημέραν ταύτην κατα-
γλαΐζει η Α. Πανοσιότης ο πρωτοσύγκελλος Διονύσιος, ο Πανσέβαστος Πάππος ημών, ο αρχιερατικός 
επίτροπος Μάκρης και Λιβησίου, μεθ'όλου του Ιερού ημών Κλήρου. Την ημέραν ταύτην καταστέφει 
η. Α. Εξοχότης, ο προξενικός Πράκτωρ της Γαλλίας κ. Ιππόλυτος Καζίλης, ο θαυμαστής και θιασώτης 
αείποτε πάσης γενναίας, πάσης ευγενούς πράξεως. Την ημέραν ταύτην καταλαμπρύνει ο αξιόλογος 
διοικητής ημών Οσμάν Νουρή Βέης, όστις διά της ευγενούς αυτού συμπεριφοράς έχει καταγοητεύσει 
τον τόπον ημών, και έχει επισύρει εις εαυτόν την αγάπην και την εκτίμησιν απάντων ημών. Την ημέρα 
ταύτην φαιδρύνουσιν άπασαι αι πολιτικαί, δικαστικαί και στρατιωτικαί ημών αρχαί, αίτινες μετά χαράς 
και αγαλλιάσεως ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος ατενίζουσι τα έργα της φιλανθρωπίας, τα έργα 
της προόδου. Απερίγραπτος είνε τη αληθεία η χαρά πάντων των πανηγυριστών, βαθεία δε βαθυτάτη η 
συγκίνησις, ήτις είνε διακεχυμένη επί πάντας ημάς. Πλειότερον όμως εξ όλων ημών συγκεκινημένοι 
τυγχάνουσιν οι Μ. ημών ευεργέται, οι κ.κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ και Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ βλέποντες και γνωρίζοντες 
ότι η θεία Πρόνοια ηξίωσεν αυτούς να ίδωσι τον ευλαβή ποθον αυτών εις λαμπράν και περικαλή πραγ-
ματικότητα ανυψούμενον. [...] Οι Μεγάλοι ημών Ευεργέται, Χ. Νικόλαος και Καλλιόπη, διά ταύτης 
της νέας αυτών χορηγίας ου μόνον το αθάνατον αυτών όνομα μετά της ιστορίας της Πατρίδος ημών 
συνέδεσαν, αλλά και θερίζουσι ταυτοχρόνως ό,τι έσπειραν, απολαύουσι δηλονότι γέρα αντάξια και 
αντίρροπα των μεγάλων αυτών θυσιών, την αγάπην των συμπολιτών, την τιμήν της Πατρίδος και την 
ευγνωμοσύνην ολοκλήρου του Γένους. 

Τις υπάρχει εν ημίν, όστις αγνοεί ότι ο φιλογενής και ευεργετικός ανήρ εκείνος, ου την ευγενή καρδί-
αν διαθερμαίνει και διαφλέγει ο έρως της ευποιίας και της ευεργεσίας δεν τιμάται όταν ζη παρά πάντων 
και πασών, και ότι, όταν αποθάνη, δεν εγγράφει το όνομα αυτού εις τας δέλτους της αθανάτου ιστορίας 
της υπ' αυτού ευεργετηθείσης πόλεως; Ιδού απόδειξις αυταπόδεικτος, ιδού το σεπτόν του περιωνύμου 
και αοιδίμου όνομα του Κωνσταντίνου Τουραπή, του πρώτου και αρχαιοτάτου ευεργέτου αμφοτέρων 
των κοινοτήτων ημών, του Λιβησίου και της Μάκρης. Ιδού και άλλη απόδειξις, οι Μ. ημών Ευεργέται 
κ.κ. Καλλιόπη και Χ. Νικόλαος, ων τα ονόματα τετιμημένα και δεδοξασμένα θα ζώσιν εις την μνήμην 
της Πατρίδος, εις την μνήμην των Σχολείων, εις την μνήμην πάντων, οίτινες και ως άτομα και ως πολί-
ται έχουσιν ευεργετηθή.

Οι τρόφιμοι των Μεγάλων Ευεργετών, τα ζώντα και έμψυχα εκείνα εκπαιδευτήρια, οίτινες τα ζωήρ-
ρυτα της Παιδείας νάματα εν Αθήναις ήντλησαν, ων πρώτος ευδοκίμως τας σπουδάς αυτού αποπερα-
τώσας τυγχάνει ο ελλόγιμος κ. Παρασκευάς Ελευθερίου, ο την διδασκαλίαν αυτού παρέχων ήδη εις την 
πατρίδα των εκπαιδευσάντων και μορφωσάντων αυτόν, μήπως οι τρόφιμοι ούτοι, λέγω, δεν φέρουσι 
βαθύτατα ερριζωμένον εν ταις καρδίαις αυτών το αίσθημα της ευγνωμοσύνης και μήπως δεν θα έχωσιν 
εις το στόμα αυτών πάντοτε μετά σεβασμού και μετά εγκωμίων το αθάνατον όνομα των εαυτών ευερ-
γετών και των Μεγάλων της Πατρίδος Ευεργετών;
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Η φερώνυμος αύτη Σχολή, η Λουιζίδειος αύτη Σχολή της Μάκρης, ήτις ως χρυσούν πλαίσιον προ-
βάλλει σήμερον να πλαισιώση τα εν Λιβησίω μέχρι τούδε ανεγηγερμένα εκπαιδευτήρια, και ήτις υπερέ-
βαλε και υπερέβη άπαντα κατά τε το μέγεθος, το κάλλος και την μεγαλοπρέπειαν, η Σχολή, λέγω, αύτη, 
εν η η Μακρηνή νεότης εκπαιδευομένη θα πληροί τας τάξεις της ημετέρας κοινωνίας μετ' ου πολύ πο-
λιτών μεμορφωμένων και ανεπτυγμένων, μήπως ως κήρυξ τρανόφθογγος και ως σάλπιγξ πολύφθογγος 
δεν θα παραδίδη τα ονόματα των Ευεργετών ημών εις την γενικήν συμπάθειαν και εκτίμησιν, και δεν θα 
διασαλπίζη από των δωμάτων αυτής νυκτός τε και ημέρας ότι ο εξοχώτατος κ. Λουιζίδης Πασσάς υπάρ-
χει ο από μηχανής Θεός, ο εξαγαγών εκ της αδιεξόδου αμηχανίας και απορίας αμφοτέρας τας αδελφάς 
Κοινότητας, το τε Λιβήσιον και την Μάκρην, και ο αγωνιζόμενος, ιδρύων Σχολεία, να εξαγάγη το Γένος 
ημών από της δεινής θέσεως, της πενίας και της αθλιότητος, να αναπτύξη δε και μορφώση την πατρίδα 
του βασιλέως Γλαύκου και του σοφού μάντεως Αριστάνδρου; 

[...] 

Τον διευθυντήν της εν Λειβησίω Σχολής κατελθόντα ου βήματος διεδέχθη ο Διδάσκαλος της Ισρα-
ηλιτικής παροικίας Ηλίας Τουργέλ, όστις προσεφώνησε τα εικότα Γαλλιστί ως εξής, εν μεταφράσει:

Κυρίαι, Κύριοι

Η επιτροπεία της ημετέρας Ισραηλιτικής Κοινότητος μοι αναθέτει να ομιλήσω εν ονόματι αυτής και 
πάντων των μελών της διά να Σας ευχαριστήσω διότι μας κατεστήσατε μετόχους εις τον σεβασμόν, ον 
αποδίδει σήμερον εις τον φιλάνθρωπον την Αυτού εξοχότητα Χατζή Νικόλαον Λουιζίδην επί τη γενναι-
οδωρία του ευρέως τούτου χώρου, ον εποιήσατο εις την Ελληνικήν Κοινότητά του και ου τα εγκαίνια 
εορτάζομεν σήμερον. Εν πρώτοις εξαιτούμαι την μεγάλην Σας προσοχήν επί τινα λεπτά· μη δυνάμενος 
να εκφρασθώ εις την γλώσαν του τόπου μου εκφράζομαι εις την Γαλλικήν, ήτις είναι μεν ξένη αλλ' 
αρκούντως γνωστή.

Η παρουσία εν τω μέσω υμών, των Αρχών και πάντων των μελών της Εβραϊκής Κοινότητός μας 
μαρτυρεί αναμφιμβόλως το μέγα ενδιαφέρον, όπερ αποδίδομεν εις το άγιον τούτο έργον και το οποίον 
πάνυ δικαίως δυνάμεθα να ονομάσωμεν δημοτελές, αποβλέποντες εις το ότι ο Κύριος Λουιζίδης, ον 
τιμώμεν διά την ευμενή μεγαλοδωρίαν του, είναι φίλος ειλικρινής πασών των φυλών, καθόσον εις πλεί-
στας περιστάσεις απέδειξε τον μεγάλον της ψυχής του χαρακτήρα. 

Κύριοι, τιμώμεν σήμερον τον ευεργέτην τούτον όστις θα καταστή ένδοξος διά τας ευεργεσίας, ας 
παρέσχεν εις τον τόπον του. Επίσης, και τολμώ να το είπω υψηλή τη φωνή, εύχομαι όπως μία Ελληνική 
Σχολή οποία η υμετέρα, εισάγουσα την Τουρκικήν γλώσσαν, γλώσσαν του τόπου της, και την Γαλλικήν, 
εις τα μαθήματά της, ακτινοβολήση εν τω έργω αυτής διότι και τα δύο ταύτα μαθήματα είναι διττώς 
χρήσιμα διά την ηθικήν ανύψωσιν των συμπολιτών μας, εφόσον μάλιστα το πεδίον των ενεργειών μας 
είναι συνεσταλμένον και περιωρισμένον· διά της εισαγωγής των δύο τούτων μαθημάτων αι εκατοντά-
δες των πτωχών παιδίων θα δυνηθώσι να υψωθώσιν εις βαθμόν υψηλότερον. [...]

Μετά το πέρας της προσφωνήσεως ταύτης ο γενναιόδωρος κύριος Χ.'' Ν. Λουιζίδης εδήλωσεν ότι 
δωρείται τη Ισραηλιτική παροικία πεντήκοντα εικοσόφραγκα υπέρ της ανεγειρομένης Συναγωγής αυ-
τής. Β.Ι.Σ.»
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Φ. Σκόκου, Αθήναι, 1907, σ. 387

Μνημόσυνα εκ του έξω Ελληνισμού. Δέσποινα Β. Α. Βασιλειάδου το γένος Ιωάννου Λουιζίδου. 

 

«Αντί πάσης άλλης βιογραφικής σημειώσεως περί της πολυκλαύστου νεκράς, ης την εικόνα παρατι-
θέμεθα ώδε, καταχωρίζομεν την περικοπήν του λόγου, ον ο ιατρός κ. Β. Ι. Σαράφης απήγγειλε την 18ην 
Δεκεμβρίου 1905 εν τω εν Μάκρη ιερώ ναώ «Άγιος Νικόλαος», τελουμένου του υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της μεταστάσης εξαμήνου μνημοσύνου. […] Ταύτην την περί θανάτου και προς αλλήλους αγά-
πης βραχείαν μελέτην ημών ενέπνευσε μοι η σήμερον τελουμένη πένθιμος ακολουθία υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της προ εξαμήνου σβησθείσης φωτοβόλου λυχνίας, ήτις χρυσοφεγγής εξέπεμπε τας ακτίνας 
αυτής εν μέσω της αβραμιαίας αυτής οικογενείας, της πολυκλαύστου Δεσποίνης, σεμνής και εναρέ-
του συζύγου του Βασιλείου Α. Βασιλειάδου, και θυγατρός εριτίμου του Ιωάννου Λουιζίδου. Αίσθημα 
σεβασμού προς την μνήμην της προώρως αφ' ημών μεταστάσης, αίσθημα εκτιμήσεως και εγκαρδίου 
αγάπης προς την καλοκάγαθον Δέσποιναν με παρώθησαν να παρέλθω εν τω μέσω υμών όπως διεγείρω 
και πάλιν εν τη καρδία υμών το δίκαιον αίσθημα της αγάπης προς την προώρως τον βίον τερματίσασαν, 
και προκαλέσω ικέτιδα φωνήν και παρ' υμών προς τον Θεόν, υπέρ κατατάξεως και του πνεύματος αυ-
τής εν ταις μοναίς των μακαρίων πνευμάτων. Ιεράν όντως και υψηλήν αποστολήν έχει εν τω κόσμω η 
γυνή, και η εκπληρούσα τον προορισμόν αυτής επαίνων και εγκωμίων άξια καθίσταται. Έλαχεν αυτή 
συνεπικουρούση τον μεν βίον να καταστήση τερπνότερον εν τω παρόντι, το δε τραχύ του ανδρός να 
μετριάσει διά της ευαισθησίας της καρδίας και της βαθύτητος του αισθήματος, αλλ' η γυνή, σύζυγος και 
μήτηρ αποκαθισταμένη, έχει ευγενέστερον κλήρον να εκπληρώσει η οικογένεια ανοίγει εις αυτήν ευρύ 
στάδιον όπως εκκενώση όλον το πέλαγος των φιλοστοργωτέρων διαθέσεων και των ευαισθητοτέρων 
ορμών. Η οικογένεια αποτελεί το βασίλειον της γυναικός, και εν αυτή δίκην βασιλίσσης βασιλευούσης 
διά του αδαμαντίνου σκήπτρου της καρδίας εκδηλοί της χαράς και της ζωής. Η μήτηρ είναι ο αληθής κό-
σμος της ευδαιμονίας συγκεντρούσα εν εαυτή τοιούτους θησαυρούς αγάπης αφάτου και μυστηριώδους, 
οίους δεν δύναται άτεχνος χρωστήρ να εκφράσει και παραστήση. Τον υψηλόν τούτον προορισμόν της 
γυναικός άριστα συνοίδεν η όντως αληθής του οίκου δέσποινα, η αφωσιωμένη σύζυγος, η φιλόστοργος 
μήτηρ, η καμαρωμένη νύμφη, η απαράμιλλος θυγάτηρ και αδελφή, η ειλικρινής συγγενής, η προσηνής 
και μειλίχιος φίλη, και όση γε αυτή δύναμις προσεπάθει, ν' αναδείξει εαυτήν και παραστήση τον οίκον 
αυτής αντάξιον των πόθων και ελπίδων της. Αλλά φευ! Βραχύς υπήρξεν ο βίος αυτής, και νόσος λυγρά 
και βαρεία αστραπιαίως επισκήψασα αφήρπασεν αυτής, και νόσος λυγρά και βαρεία αστραπιαίως επι-
σκήψασα αφήρπασεν αυτήν εκ των αγκαλών του συζύγου, των τέκνων και των συγγενών αυτής και εις 
μέγα πένθος και βαθύ εβύθισεν αμφοτέρας τας εγκρίτους παρ' ημίν οικογενείας των Βασιλειάδων και 
Λουιζίδων, και τας καρδίας της κοινωνίας ημών έπληξεν, ήτις την λύπην και την οδύνην συμμεριζομένη 
λίαν περιτράνως κατέδειξε το αίσθημα του σεβασμού όπερ έτρεφε προς την μεταστάσαν. Αλλ' ούτως 
έδοξε τω Υψίστω, είη το όνομα Αυτού ηυλογημένον, Αυτός έδωκεν, Αυτός αφείλετο, Αυτός δε και θα 
ενσταλάξη βάλσαμον παρηγορίας εις τας καιριώτατα τρωθείσας καρδίας των οικείων αυτής.
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Συ δε μακαρία και γενναία ψυχή της Δεσποίνης χώρει ευσταλώς προ του αγωνοθετού Χριστού, ίνα 
λάβης τον αδαμάντινον στέφανον και συμβασιλεύης εν τη ανεκλαλήτω εκείνη χαρά και μακαριότητι 
των δικαίων, χώρει όπου ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος και αγήρως, συνευφραινομένη 
τω υψίστω και απείρω αγαθώ, τω Θεώ. Ημείς δε πικρόν καταλείβοντες δάκρυ συνενώσωμεν τας ευχάς 
ημών μετά των της Εκκλησίας και εκ βάθους ψυχής είπωμεν 

Αιωνία Σου η μνήμη, αγαθή ψυχή 

Αιωνία Σου η μνήμη, ενάρετε Μήτερ

Αιωνία Σου η μνήμη, πολύκλαυστε Δέσποινα».

Τοιαύτης πολυτίμου γυναικός και συζύγου της μνήμην αγήρω κατέστησεν ο βαρυπενθήσας σύζυγος 
αυτής διά διαφόρων δωρεών εις τας αδελφάς Χριστιανικάς Κοινότητας Μάκρης- Λειβησίου, εξ ων εις 
την μεν μεγαλοπρεπέστατον οικοδόμημα εδωρήσατο αντιπροσωπεύον το ποσόν εξακοσίων χρυσών ει-
κοσαφράγκων, εξ ων η Κοινότης απολαύει ετησίως τριάκοντα εικοσάφραγκα, επ' ωφελεία της Δημοσί-
ας Εκπαιδεύσεως, εις την δε μίαν οικίαν ήτις να χρησιμεύσει ως Παρθεναγωγείον και εκατόν τριάκοντα 
εικοσάφραγκα επ' ωφελεία τούτου, ιδιαιτέρως δε τεσσαράκοντα πέντε εικοσάφραγκα προς συμπλήρω-
σιν διαφόρων ελλείψεων των αρτισυστάτων εκτός της πόλεως νεκροταφείων. Τας δωρεάς ταύτας του 
εριτίμου τέκνου αυτών ευγνωμόνως αποδεχθείσαι αμφότεραι αι Κοινότητες ομοθύμως εψηφίσαντο να 
τελώσιν ετησίως πάνδημα μνημόσυνα υπέρ της προώρως μεταστάσης, τον δε βαρυπενθούντα σύζυγον 
αυτής κατέταξαν η μεν μεταξύ των Μ. Ευεργετών, η δε μεταξύ των Ευεργετών. Ο δε εν Αθήναις Μι-
κρασιατικός Σύλλογος, ο υπό την προεδρείαν του σοφού και ρέκτου καθηγητού κυρίου Μαργαρίτου 
Ευαγγελίδου, μετ' απαραμίλλου ζήλου και δράσεως τον προορισμόν αυτού εκπληρών, τας προς τας Μι-
κρασιάτιδας ταύτας χώρας δωρεάς του κ. Β. Α. Βασιλειάδου πληροφορηθείς, ανέγραψε τούτον μεταξύ 
των επιτίμων αυτού μελών.» 
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Μικρασιατικόν Ημερολόγιον Ελένης Σ. Σβορώνου, Σάμος, έτος 1908, τ. 2ος, σ. 163 - 165 

Χ'' Ν. Λουιζίδης Πασσάς

 

«Μεταξύ των τιμώντων το ημέτερον γένος μεγάλων ευεργετών καταλέγεται και ο εκ της κωμοπόλε-
ως Λιβισίου προς Ν. της Μάκρης της Λυκίας εξοχώτατος Χ'' Νικόλαος Λουιζίδης. Ο μεγάτιμος ούτος 
ανήρ εκ πτωχής οικογενείας γενόμενος μεταλλειούχος τη θεία βοηθεία και τη συνέσει και φιλοπονία αυ-
τού και ευτυχήσας των αγαθών του πλούτου, υπείκων δε εις τα κατακλύζοντα την γενναίαν αυτού καρ-
δίαν αγνά και φιλάνθρωπα αισθήματα, δαπανά υπέρ της ευπραγίας της πατρίδος του και άλλων μερών 
της Μ.Ασίας. Μεγαλογνώμων και ελευθέριος δεν ηνείχετο να βλέπη την εαυτού γενέτειραν εν οικτρά 
καταστάσει, μαστιζομένην υπό λειψυδρίας και στερουμένην Σχολείων και επελήφθη της θεραπείας 
αμφοτέρων. Επροίκισε διά καλλιμαρμάρων και μεγαλοπρεπών εκπαιδευτικών καταστημάτων αρρένων 
και θηλέων τας κοινότητας Μάκρης και Λιβισίου, δι' υδραγωγείων δε και κρηνών επλήρωσεν αυτάς.

Η ακτίς όμως της ευεργετικής του δράσεως δεν περιωρίσθη εις την υπέρ των ομογενών μόνον μέ-
ριμνάν του εν Μάκρη αλλά και περικαλλέστατον εκπαιδευτήριον των Οθωμανών ανήγειρεν. Την ευ-
αγγελικήν δε ρήτραν «μη γνώτω η αριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου», ακολουθών, δεν παύει παρέχων 
ελεημοσύνας και ευσεβή επιτελών έργα. Πατρικώς περί πάντων μεριμνών και εις τα εκ της παιδείας 
αγαθά και την ηθικήν ανύψωσιν αποβλέπων, πολλούς νέους ορεγομένους μαθήσεως ιδίαις εσπούδασε 
δαπάναις, φιλοστρόγως περιθάλπων πάντα την αρωγήν αυτού αιτούμενον, ουχί μόνον εκ της ιδίας πα-
τρίδος αλλά και εκ των πέριξ κοινοτήτων.

Θα ήτο μακροσκελής η λεπτομερής αναγραφή των ευγενών και ωραίων έργων του μεγάλου τούτου 
της φιλανθρωπίας και της ευποιίας αποστόλου, άτινα γεραίρουσαι και τιμώσαι και την προς αυτόν ευ-
γνωμοσύνην των εκδηλούσαι αμφότεραι αι κοινότητες ανηγόρευσαν αυτόν πανδήμω ψηφίσματι Μέγαν 
της Πατρίδος Ευεργέτην και ισόβιον Έφορον. Επίσης η Αυτ. Κυβέρνησις θέλουσα να αμείψη την ευερ-
γετικήν αυτού δράσιν απένειμεν αυτώ τον βαθμόν Ουλιά Σανισή (πασιά)176, η δε Ελληνική Κυβέρνησις 
εκόσμησε το στήθος του διά του αργυρού Σταυρού του Σωτήρος. Και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον 
τας αγαστάς του και θεαρέστους πράξεις ακούσαν ετίμησεν αυτόν διά Πιττακίου υπ' ευχών και ευλο-
γιών συνοδευομένου, η δε αυτού Σεβασμιότης ο πρώην Μητροπολίτης Πισιδίας νυν Ιωαννίνων κ. Γερά-
σιμος177 απένειμεν αυτώ τον τίτλον Άρχοντος Λογοθέτου της κατ' αυτόν Θεοσώστου επαρχίας και ο νυν 
Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Κωνσταντίνος Έξαρχον πάσης Λυκίας αυτόν ανεκήρυξε. Προς τούτοις 
ο Μικρασιατικός Σύλλογος «Ανατολή» διά την αρωγήν και αντίληψιν, ην αυτώ παρέσχεν, παμψηφεί 
μέγαν ευεργέτην αυτόν αναγορεύσας χρυσοίς γράμμασι το σεμνόν όνομά του επί μαρμαρίνης πλακός 
ανέγραψεν ως και την ευγενεστάτην αυτού σύζυγον κ. Καλλιόπην Λουιζίδου, ης η καρδία είνε ιερός 
βωμός φιλανθρωπίας και άμα φιλοπατρίας και φιλομουσίας. Την ευγενήν ταύτην εν τη φιλανθρώπω 

176 Βαθμός ισοδύναμος του τίτλου του πασά (τουρκ. Ula sanisi)
177 Βλ. υποσ. 9.
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δράσει του σύμμαχόν του και η Αυτ. Κυβέρνησις αμείβουσα μεταξύ των διακριθεισών διά τους υπέρ 
των σεισμοπλήκτων εράνους, έπεμψεν αυτή μικρόν αργυρούν μετάλλιον. Τοιούτος εν γενικαίς γραμ-
μαίς ο Εξοχώτατος Άρχων Λογοθέτης Έξαρχος πάσης Λυκίας και Μέγας Ευεργέτης Χ''Ν. Λουιζίδης, 
ούτινος την ευγενή φυσιογνωμίαν υπερηφάνως γνωρίζομεν εις τους αναγνώστας του παρόντος τόμου 
ατελώς ζωγραφούντες την φιλογενή δράσιν και τας αρετάς του μεγάλου τούτου της Μικράς Ασίας τέ-
κνου. Εν Μάκρη τη 8 Οκτωβρίου 1906. Παρασκευάς Ελευθερίου.» 

Εθνικόν Ημερολόγιο Κ. Φ. Σκόκου, Αθήναι, 1908, έτος 23ον, σ. 120

Βασιλειάδης Α. Βασίλειος

 

«Γόνος διαπρεπούς οικογένειας εν Μάκρη της Μικράς Ασίας. Μετά το πέρας των εν Αθήναις γυμνα-
σιακών του σπουδών επανήλθεν εις τα ίδια επιδοθείς εις το εμπόριον, αποκομίσας διά της εκτάκτου ευ-
φυίας, δραστηριοτήτος και τιμιότητας του ουκ ευκαταφρόνητον περιουσίαν, ήν σωφρόνως διαχειρίζε-
ται, εφ' ω και ο έξω εμπορικός κόσμος, Τράπεζαι, Ατμοπλοϊκαί και Ασφαλιστικαί Εταιρείαι διαπιστεύ-
ονται αυτώ μεγάλης ευρύτητος συναλλαγάς και συμφέροντα. Εξελέγη πολλάκις Έφορος των Σχολείων 
και Εκκλησιών, Δημόγερων, μέλος διαφόρων κοινοτικών σωματείων, επιδείξας τοιαύτην ειλικρινή 
φιλοπονίαν και ευθύτητα, ώστε να αναδειχθή παρά των Σεβ. Αυτοκρ. Αρχών και μέλος του Πολιτικού 
Τμήματος του Δικαστηρίου και Ανακριτής, του Εμποροδικείου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μέ-
γας ευεργέτης της κοινότητος Μάκρης - Λειβησίου και διά τας άλλας ωφελείας, ων εγένετο πρόξενος, 
και διά την δωρεάν μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος, ήν εποίησεν εις μνήμην της πολυκλαύστου και της 
αγαπητής συζύγου του, και ής το εκ 30 λιρών εισόδημα προωρίσθη εις όφελος της Σχολής Μάκρης. εις 
την κοινότητα Λειβήσιου εδώρησε οικίαν όπως στεγασθή εν αυτή το Παρθεναγωγείον, όπερ και διά με-
τρητών επροικόδοτησε. Διέθεσεν ανάλογα ποσά χάριν των νεοσυστάτου τεμένους των συμπολιτών του 
Οθωμανών. Τυγχάνει μέλος επίτιμον του εν Αθήναις Μικρασιατικού Συλλόγου. Είνε πρότυπον πολίτου 
αγαστού και οικογενειακού σπανίου, μεριμνώντος υπέρ της εθνοπρεπούς μορφώσεως των τέκνων του. 
Φιλόμουσος δε και καλαίσθητος και προοδευτικός, αποβαίνει οιονεί ο σημαιοφόρος πάσης κοινωφε-
λούς εν γένει και εκπολιτιστικής δράσεως εις τα μέρη εκείνα της Μικρασίας.» 
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Παγκόσμιος Εμπορικός Οδηγός Ελληνογαλλικός του έτους 1908
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Οθωμανικές - τουρκικές εφημερίδες 

 

Servet-i Fünun, 1894, τεύχος 253, σ. 298

[Φωτογραφία και άρθρο για την περιοχή της Μάκρης από τη σημαντική οθωμανική εφημερίδα 
Servet-i Fünun. Το άρθρο αναφέρει τα χωριά του νομού Μάκρης, τα χωριά με τα οποία συνορεύει η 
πόλη, αλλά και τα προϊόντα -γεωργικά, ξυλεία, μετάλλευμα- που εξάγονται από το λιμάνι της Μάκρης.] 
178

178 Servet-i Fünun, 1894, τεύχος 253, σ. 298: "Resimlerimiz. Mekri. Mekri, bu nama mensup kazanın merkezi olup 
Menteşe Mutasarrıflığı'na tabi ve sahil-i bahirde bir nokta-ı dil-nişinde kaindir. Mekri kazası şimalen: Tavas, Köy-
ceğiz kazaları ve Konya Vilayeti şarken: vilayet-i müşarun-ileyhanın Kırak ve Akdağları, cenuben Adalar Denizi ve 
garben: Mekri körfezi ile mahdud olup Eşen namıyla bir nahiyeyi ve 79 karye ve 8 mahalleyi muhtevidir. Resimde 
müşâhede olunan iskele 36 derece 42 dakika arz-ı şimali ve 26 derece 36 dakika tul-ı şarkide ve Rodos'a 27 mil 
mesafede vaki ve kendi namına mensup körfezin medhalindedir. Mekri Kazası mahsulatı hınta, şair, mısır, susam 
gibi hububat ile palamut vesaireden ibaret olup geçen sene kaza-yı mezkurdan 70 bin kile şair, ve 80 bin kile mısır, 
15 bin kile susam, ve 15 bin kantar palamut ve 3000 kantar yapağı ve 3000 re's sığır ihracat ve mukabilinde 160 çu-
val kahve ve 220 çuval sabun ve 350 çuval pirinç ve 160 denk manifatura ve 1300 kantar demir vesaire ithalat vuku 
bulmuştur. Kaza-yı mezkurda senevi 50 bin kuruşluk 500 parça halı, seccade, kilim ve heybe nesc ve imal olunduğu 
misilli, sanayi-i adiye-i dahiliye dahi vardır. Mekri kazası ormanları vilayetin en cesim ormanlarından olup bunlar 
1080 kilometre murabba raddesinde vasi ve ak ve kızıl çam ile sair bir çok nev-i eşçarı havidir. İşbu ormanlarda 
her türlü kereste imal olunarak senevi yüz yirmi bin parçadan ziyade kereste harice satılmakta ve orman hasılatı 
43000 kuruşa baliğ olmaktadır. Kaza-yı mezkurda haylice mahalde krom ve manganez madenleri olup bunların 
bir takımı bâ-imtiyaz işletilmektedir. İşletilen madenden geçen sene 7000 tonilato krom ve 1000 tonilato kadar 
da manganez cevheri ihraç ve Avrupa'ya imrar olunmuştur. Mekri kasabası bahr-ı Sefid sahilinde ve gayet zarif 
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Servet-i Fünun, 14 Φεβρουαρίου 1902

Servet-i Fünun, 14 Φεβρουαρίου 1902.

"İyiliği ve verimliliği herkesten üstün padişahın sayesinde Aydın Vilayeti dahilinde Mekri İskelesi 
şosesinin resmi açılışı."

[Τα εγκαίνια του νέου δρόμου στο λιμάνι της Μάκρης του νομού Αϊδινίου χάρη στην καλοσύνη και 
εργατικότητα της αυτού υψηλότητος του σουλτάνου.]

L' autorité et les notables de Macri, prés de Smyrne, reunis à l' occasion de la construction de la nou-
velle routte de cette localité: οι αρχές και οι πρόκριτοι της Μάκρης, κοντά στη Σμύρνη, συγκεντρωμένοι 
με την ευκαιρία της κατασκευής του νέου δρόμου στην περιοχή.

bir noktada kain olup letafet ab ve havasıyla meşhurdur. Sahil-i bahrde bulunması mevaridat-ı ticariyesini teslim 
eyler. Haftada birkaç defa Rodos-Antakya, Mersin ve İzmir limanlarıyla vapurları vardır."
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Ulus Gazetesi [Εφημερίδα Ουλούς (Έθνος), 7 Ιουλίου 1945

Orhan Aydar, Yunus Nadi Abalıoğlu ve Fethiye 

[O Γιουνούς Ναντί Αμπαλίογλου και το Φετχιέ/Μάκρη]

 179

179 Çocukluğum güzel Fethiye'de geçti. Sokaklarından denize şerit gibi suların aktığı bu Ege kasabasına eskiler, 
(Telmessus-sulak yer) diyorlardı. Çam kabuğundan oyulmuş teknelere yelken takar, yüzü, günün her saatinde bir 
ayna gibi parlıyan koyda, mini mini kayıklarımızı yarıştırırdık.
İsminiz Ali, Veli olduğu halde içimizden bazılarına (Togo) diyorlardı. Uzakdoğu sularında harp çoktan bitmiş fakat 
yankıları hala kesilmemişti. Hükümet konağında günlük işler sına erinen, kordon önündeki sıra kahvelerde her 
akşam, kasaba ileri gelenlerinin toplandıklarını görüyorduk. Çınar ve ökaliptüsünün koca gölgelerini yayıdıkları 
bu avuç içi kadar meydanın müdavimleri arasında yeni bir sima belirmişti. Beyaz sarıkla hâkimden sakalının teline 
kadar karalara bürünmüş papaz efendiye kadar söz ve diş geçiren bu sevimli zata Yunus Nadi bey diyorlardı. Ab-
dülhamid'in emriyle sürüldüğü Ege adalarının birinden memleketine dönmesine müsaade etmişlerdi. Fethiye'nin 
üstünden Ege'yi kontrol eden Mendos dağı gibi heybetli bir görünüsü vardır. Tok konuşuyor ve bütün gözleri üzeri-
ne çekiyordu. Bundan sonra Yunus Nadi Beyi devam ettiğimiz mektepte de sık sık görmeğe başlamıştık. Kendisini 
çok seviyorduk. Bize manzumeler inşai ettiriyor, birkaç kişi önünde ve hele büyükler arasında ağızları kilitlenen 
kasaba çocuklarına yüksek sesle şiirler okutuyordu. Mendos'un keskin yamaçlarına parmaklariyle tutunur gibi du-
ran Fethiye köylerinin bu avuca sığmaz çocuğu, oradan yıllarca engin denizde ve kıyılara çarpan dalgaların sesinde 
yarınki kuvvet ve iradesini bilemişti. Bize öğrettiği manzumelerinde enginlerin bu hür ve coşkun sesini duyar, bir 
kaya parçası gibi irkilmiyen iradesini görürdük. Charles Texier ve E. Kalinka gibi bilim adamlarının dile getirdiği 
sayısız harabe ve anıtların çoğunun o günlerde görmek saadetine ermiştim. Her köşesi bin bir tabiat güzellikleriyle 
bezenen köyümüzün (Şıkmanlar-Aksazlar-Turunçpınarı-Günlükbaşı)nda kâh göklere kol atan çam ormanlarında, 
kâh kokulu mersinlerin çevrelediği gür pınar başlarında onu, hep yaman bir sporcu gibi başımızda bulurduk. Hele 
Aksazlarda Turunçpınarı sırtlarının bir Skandinav fiyordundan farkı yoktu. Siz farkında olmadan Avrupa'nın kuze-
yiyle güneyi yer değiştirmişler sanki... Takımadalar gibi mavi Ege'ye burun veren yemyeşil kıyılar. Tarihin (glaneus 
sınüs-şarap kadehi) dediği sular. Açık denize doğru bir köpek balıpı ile yarışan şu yelkenli içindekilerin, düne kadar 
kordon kahvelerinde zar atan kimseler olduğuna inanbilir misiniz? Tavladan açık havaya, dağa ve denize. Biz, bunu 
ona borçluyuz. Meşrutiyet ilân edilmiş... çoktan İstanbul'a işinin başına dönmüştü. Ara sıra elini öpmek için Taş-
viri Efkâr'a uğrardım. Umumi harpten az evveldi. Doğduğu "Meğri", "Fethiye" olarak yeni bir isim almıştı. Bunun 
sebebini onun kaleminden şöyle öğreniyoruz: «...Tayyarenin harp aleti olması ihtimali ise şüphe yok ki fıtraten 
cengâver olan Türkleri alakadar etti. Maskadı reesinı olan "Meğri" kazasının bu adının "Fethiye" ye tehdili sebebi 
tayyarecilik şehidi Fethi namına incizap ve intisaptan ibaret bir heyecandır.... Birçoklarının sandığı gibi Yunus Nadi 
Abalıoğlu doğduğu yerden elini eteğini çekmiş bir kimse değildi. Bir sabah erkenden Ankara Palas'ın santralinden 
çağrılmıştım. Telefonda sesini tanıdım:
-Daver'den sana yazı getirdim, işin yoksa gel biraz köyden konuşalım diyordu. Arka arkaya içtiği sigaralarındna 
birini bana da uzatarak:
--Biliyor musun demişti. "Paspatır" lar gözünde tütüyor. Yürekten gelen bu sözlerde samimiyetsizlik olamaz. Harp 
bu kadar uzamasaydı belki de onun eski şen ve sevimli yüzü ile tekrar aramızda görecektik. Orada bizden uzaklar-
da, o da Fethiye'nin bir kızı olan hayat arkadaşı başucunda olduğu halde, memleket ve yurdunu düşüne düşüne, 
hayata gözlerini yumdu. [Yunus Nadi. Türk Hava Mecmuası 1928.]
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Άρθρο αφιερωμένο στον Τούρκο δημοσιογράφο και πολιτικό Γιουνούς Ναντί Αμπαλίογλου (Yunus 
Nadi Abalıoğlu) και τη γενέτειρα του Μάκρη (Fethiye). Ο Yunus Nadi Abalıoğlu ίδρυσε το 1924 στην 
Κωνσταντινούπολη την εφημερίδα Τζουμχουριέτ (Cumhuriyet), τη μακροβιότερη της σύγχρονης Τουρ-
κικής Δημοκρατίας. Ο διάσημος δημοσιογράφος γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Σεϊντιλέρ (Seydiler) της 
Μάκρης και πέθανε το 1945 στη Γενεύη.

Η Μάκρη και το Λιβίσι στον Τύπο από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 1922 

Εμπρός, Αθήναι, 6 Σεπτεμβρίου 1914

«Τούρκοι φονεύοντες ομογενείς χάριν… σκοπεύσεως. διά του ατμοπλοίου της γραμμής «Αργο-
στόλιον» μετεφέρθη χθες εκ Σάμου εις τον Πειραιά ο ατυχής ομογενής Γ. Τσεργάκης όπως εισαχθή προς 
νοσηλείαν εις το Ζάννειον Νοσοκομείον, ως φέρων πέντε όλα τραύματα σφαιρών εις τας χείρας και 
τους πόδας. Κατά τας πληροφορίας του Τσεργάκη ενώ προ τριών ημερών επιβαίνοντες ιστιοφόρου με-
τέβαινον εκ του παρά την ασιατικήν ακτήν χωρίου «Λιβίσι» εις το Καστελλόριζον, Τούρκοι στρατιώται 
αντιληφθέντες αυτούς ήρχισαν να πυροβολούν χάριν … σκοπεύσεως.»

Denbighshire Free Press, 5 Ιουνίου 1915

Submarine Depot Destroyed [Καταστράφηκε αποθήκη υποβρυχίων]

«Ο καπετάνιος του Ελληνικού ατμοπλοίου «Ανατολή», που έφτασε στην Αθήνα την Κυριακή, ανέφε-
ρε ότι Αγγλο - Γαλλικά πλοία βομβάρδισαν την Αττάλεια, τη Μάκρη, τα Κάκαβα και το Τρίστομο (στη 
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Μικρά Ασία) στις 25 Μαΐου και ότι ένα γαλλικό πολεμικό κατέστρεψε αποθήκη βενζίνης στις μικρασια-
τικές ακτές, που πιστεύεται ότι εχρησιμοποιείτο για τα γερμανικά υποβρύχια.»180

Ελεύθερος Λόγος, Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 1919, έτος Γ', αρ. 778, σ. 1.

«Η κατάστασις εις την Μάκρην. Αφίκετο προ τινων ημερών εκ Μάκρης ο ιατρός κ. Μουσαίος.181 
Κατά την έκτακτον συνεδρίαν της Εκτελεστικής Επιτροπής των Αλυτρώτων ο κ. Μουσαίος περιέγραψε 
διά ζοφερωτάτων χρωμάτων την εν Μάκρη κατάστασιν, τας αυθαιρέτους ενεργείας των Ιταλών και την 
διενεργουμένην εις βάρος του Ελληνικού πληθυσμού της ελληνικωτάτης ταύτης πόλεως προπαγάνδας. 
Ο κ. Μουσαίος διελθών κατά την εις Σμύρνην μετάβασίν του και εξ Αλικαρνασσού αντελήφθη μίαν 
κατάστασιν αφόρητον διά τους εκεί Χριστιανούς. Εντός της εβδομάδος ο κ. Μουσαίος θα υποβάλη και 
γραπτώς διά μακρών την δημιουργηθείσαν εις Μάκρην και την περιφέρειάν της κατάστασιν.»

Ελεύθερος Λόγος, Μυτιλήνη, Κυριακή 19 Μαΐου 1919, έτος Γ', αρ. 801, σ. 2.

Η Μάκρη προς την Ελλάδα. Έν έγγραφον των προκρίτων.

«Από την ελληνικωτάτην Μάκρην της Μ.Ασίας απεστάλη αντίγραφον του κατωτέρω εγγράφου, 
διαβιβασθέντος υπό των προκρίτων προς το υπουργείον των Εξωτερικών. Το έγγραφον αυτό έχει ως 
εξής: «Μετά κατανύξεως θρησκευτικής και δακρύων υπερτάτης χαράς λαμβάνομεν την ύψιστην τι-
μήν να φέρωμεν εις γνώσιν της υμετέρας Εξοχότητος, ότι αι πολυπαθούσαι Κοινότητες Μάκρης τε 
και Λιβησίου σφίγγουν ήδη εις τας μητρικάς αγκάλας και αιμασσούσας μέχρις ώρας καρδίας των την 
αποστολήν του Ερυθρού Σταυρού, προάγγελον της εθνικής μας αναστάσεως και παρήγορον ουρανίαν. 
Εσπεύσαμεν αμέσως εις όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς εγκατάστασιν, λειτουργίαν και επιτέλεσιν του 
ιερού και φιλανθρωπικού προορισμού του. Ταυτοχρόνως απεβιβάσθησαν και τα υπό του Πατριωτικού 
Ιδρύματος Αθηνών διά της επιτροπείας των συμπολιτών μας κ.κ. Πατρός Διονυσίου Α. Καλαφάτη182 και 

180 Denbighshire Free Press, The captain of the Greek steamer Anatolie, who arrived at Athens on Sunday, re-
ported that the Anglo-French ships bombarded Adalia, Makri, Kakava and Tristomo (in Asia Minor) on May 25th, 
and that a French warship has destroyed a depot of benzine on the Asia Minor coast, which is believed to have 
been used for German submarines. Βλ. newspapers.library.wales.
Βλ. https://newspapers.library.wales/search?range%5Bmin%5D=1804&range%5Bmax%5D=1919&query=Makri
181 Βασίλειος Μιχ. Μουσαίος (Λιβίσι, 1866 - Αθήνα, 1928) Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και άρχισε να εργάζεται τη Μάκρη ως γιατρός, το 1890. Ύστερα από πολύχρονη έρευνα, παρουσιάζει 
πρωτότυπο φάρμακο κατά της ελονοσίας και το ονομάζει «μουσεΐνη». Μετά την διεθνή του αναγνώριση, εγκα-
ταστάθηκε στη Σμύρνη. Το 1920 εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην Αθήνα, όπου συνέχισε τον ανθελονοσιακό 
του αγώνα. Με την καταστροφή του 1922, ο Μουσαίος δραστηριοποιήθηκε για να βοηθήσει στην αποκατάστα-
ση των συμπατριωτών του.
182 Π. Διονύσιος Καλαφάτης Οικονόμος (Κριεζής Καλαφάτης, Λιβίσι, 1871 - Αθήνα, 1939). Υπηρέτησε ως δάσκα-
λος στο Λιβίσι και διευθυντής της Αστικής Σχολής Μάκρης. Το 1901 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Επέστρεψε στη 
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Παύλου Κ. Μακρή και του εκ Χάλκης ιατρού κ. Νικήτα σταλέντα εις είδη βοηθήματα. Αι Κοινότητές 
μας αισθάνονται ήδη την ζείδωρον της θείας Ελευθερίας αύραν προσπνέουσαν, τονωθείσαι δε ψυχικώς 
και υλικώς ανδρούνται και αγάλλονται. Δοξάζουν τον της Ελλάδος Θεόν. Ευχαριστούν εν απεριγράπτω 
συγκινήσει την πατρικήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Γεραίρουν τον πολικόν αστέρα, τον Σωτήρα της ευ-
γενούς φυλής των Ελλήνων Ελευθέριον Βενιζέλον. Και εν τη απείρω και ατέρμονι ευγνωμοσύνη των, 
διατελούσιν οι αλύτρωτοι ψυχαί μετά βαθυτάτου σεβασμού και χρηστών ελπίδων της εγγύς παλιγγενε-
σίας αυτών.»

Ελεύθερος Λόγος, Μυτιλήνη, Τετάρτη 12 Ιουνίου 1919, έτος Γ', αρ. 820, σ. 2.

«Η κατάστασις εν Μάκρη. Κατά πληροφορίας εκ Μάκρης και Λυκίας, η κατάστασις εις την πόλιν 
και τα πέριξ απέβη εκτάκτως κρίσιμος, λόγω της προκλητικότητος των Τούρκων. Η προκλητικότης 
των έφθασε μέχρι του σημείου να ζητηθή παρά του Τούρκου διοικητού ο αφοπλισμός των Ελλήνων 
νοσοκόμων του Ερ. Σταυρού και η παράδοσις των πιστολίων των εις αυτόν. Ο Έλλην ανθυπίατρος κ. 
Μάνωλας183 ο επί κεφαλής της Αποστολής, ηρνήθη κατηγορηματικώς να συμμορφωθή προς την αξίω-
σιν ταύτην του Τούρκου διοικητού.»

Ελεύθερος Λόγος, Μυτιλήνη, Τετάρτη 13 Ιουλίου 1919, έτος Γ', αρ. 820, σ. 2.

«Εις την παραλίαν της Μάκρης εφονεύθησαν δώδεκα Έλληνες αλιείς υπό της συμμορίας του άλλοτε 
μουδίρη Τσακαλίκιοϊ Σεμσεδίν βέη.»

Εμπρός, Αθήνα, 29 Μαΐου 1919 

 

«Μια διαμαρτυρία. Ο Παλλύκειος Μικρασιατικός Σύνδεσμος διεμαρτυρήθη προς την Ιταλικήν Κυ-
βέρνησιν διά την διαγωγή του προϊσταμένου του Ιταλικού Ελέγχου εν Μάκρη, όστις είχε κατακρατήσει 
τα φάρμακα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως και τα χρηματικά βοηθήματα και τρόφιμα τα απο-
σταλέντα υπό του Συνδέσμου εις τους εκτοπισθέντας Έλληνας της Μάκρης.»

Μάκρη το 1919 ως μέλος της Αποστολής του Ερυθρού Σταυρού. Το 1918 ίδρυσε στην Αθήνα τον «Παλλύκιον 
Μικρασιατικόν Σύλλογον ‘Τελμησσός’». Ως τοποτηρητής της Μητροπόλεως Πισιδίας έπαιξε πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην αποκατάσταση των Μακρηνολιβισιανών στην Ελλάδα.
183 Νικόλαος Μάνωλας (+Μάκρη 1919). Ιατρός και αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής του Ερυθρού Σταυρού στην 
περιοχή το 1919. Μετά τον φόνο του από Τούρκους αξιωματικούς έγινε ήρωας και θρύλος για τους Μακρηνολι-
βισιανούς. Βλ. Δράσις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήναι 1927, σ. 29.
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Εμπρός, Αθήνα, 16 Ιουνίου 1919

«Υπέρ των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Ο Σύλλογος των «Τριών Ιεραρχών» απέστειλε προς τον 
Π. Μητροπολίτην Σμύρνης 5.500 φράγκα με τον σκοπόν να διατεθώσι 2000 φρ. διά τους αδελφούς των 
Κυδωνιών και 500 φρ. υπέρ των αδελφών της Μάκρης και Λιβισίου, 1.000 φρ. υπέρ των φιλανθρωπι-
κών και πατριωτικών αναγκών της Μητροπόλεως Σμύρνης.»

Αστήρ, Αθήνα, Τρίτη, 30 Ιουλίου 1919

Ροδιακή, Ρόδος, 12 Δεκεμβρίου 1919, Συνδρομητές
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The South Bend New Times, 21 Μαΐου 1919. 

 

Σύμφωνα με αναφορές ησυχία επικρατεί στη Σμύρνη [Smyrna is quiet according to reports]

«Οι Ιταλοί, οι οποίοι αποβίβασαν στρατό στην Αττάλεια, διοίκηση Ικονίου, πριν από την αποβίβαση 
Ελλήνων στη Σμύρνη, αποβίβασαν στρατό και στην Αλικαρνασσό, 26 μίλια νότια της Σμύρνης καθώς 
επίσης και στη Μάκρη, που ανήκει στη διοίκηση Σμύρνης, στον κόλπο της Μάκρης, στις 17 Μαΐου.» 184

The Evening Star, 22 Μαΐου 1919.

 

«Οι Ιταλοί αποβίβασαν στρατιωτικές δυνάμεις στην Αττάλεια, Αλικαρνασσό και Μάκρη ενόσω ο 
πρωθυπουργός Ορλάντο και ο υπουργός Εξωτερικών Σοννίνο είχαν αποσυρθεί από τη Διάσκεψη Ειρή-
νης, κάνοντας τις αποβιβάσεις χωρίς να ειδοποιήσουν τους Συμμάχους. Η φύση της ιταλικής απάντη-
σης και το κατά πόσο αυτή ήταν αποδεκτή από τους αποστολείς της παραμένει άγνωστη στο παρόν. 
Το αναφερόμενο ιταλικό επεισόδιο περιπλέκει το τουρκικό ζήτημα, ένα ήδη ακανθώδες ζήτημα, με το 
οποίο οι επικεφαλείς της Διάσκεψης Ειρήνης παλεύουν εδώ και λίγο καιρό. Προφανώς αναμένοντας μια 
ελληνική εντολή για τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης, συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη 
Σμύρνη την προηγούμενη Πέμπτη, συναντώντας υπολογίσιμη αντίσταση από τους Τούρκους αλλά κά-
νοντας τους εαυτούς τους κυρίαρχους της πόλης. Ιταλοί στρατιώτες αναφέρθηκε να έχουν συμμετάσχει 
σε κάποιο βαθμό σε αυτές τις αποβιβάσεις. Σύμφωνα με πηγή του Παρισιού την 20ή Μαΐου, ωστόσο, 
οι Ιταλοί είχαν προηγουμένως αποβιβάσει δυνάμεις στην Αττάλεια, στην νοτιοανατολική ακτή της Μι-
κράς Ασίας και ομοίως αποβίβασαν στρατιώτες στην Αλικαρνασσό, 35 μίλια νότια της Σμύρνης και στη 
Μάκρη, στον κόλπο της Μάκρης. Δεν υπήρχε τίποτα να καταδεικνύει ότι αυτές οι αποβιβάσεις δεν ήταν 

184 The South Bend New Times, 21 Μαΐου 1919: "The Italians, who landed troops at Adalia, Vilayet of Konieh, prior 
to the landing of the Greeks in Smyrna, also disembarked troops at Budrum, 26 miles southeast of Smyrna, and 
also at Makri, in the Vilayet of Smyrna on the Gulf of Makri, May 17."
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κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Συμμάχων και πράγματι, κάποιες από τις ανεπίσημες προβλέψεις για 
την πιθανή διαίρεση του τουρκικού εδάφους σύμφωνα με τις εντολές της Κοινωνίας των Εθνών, έχουν 
επισημάνει την πιθανότητα στην Ιταλία να δοθεί η διοίκηση της περιφέρειας Ατταλείας.»185

Journal de Génève, Γενεύη, 21 Αυγούστου 1919, 90ό έτος, αρ. 230, σ. 8.

 

«Οθωμανικό έγκλημα. Αθήνα, 20 Αυγούστου. Ένδεκα στρατιώτες Τούρκοι του τακτικού στρατού 
εισέβαλαν στο κτήριο του τελωνείου στη Μάκρη και δολοφόνησαν τον αρχηγό της αποστολής τους 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Μ. Μάνωλα. Οι ύπατοι αρμοστές των Συμμάχων θα προβούν σε δια-
βήματα προς την Οθωμανική Κυβέρνηση για να πετύχουν την τιμωρία των ενόχων και την καταβολή 
αποζημίωσης στην οικογένεια του θύματος ανάλογη με αυτή που ζητήθηκε στο Βερολίνο για τον φόνο 
του Γάλλου λοχία Mannheim.»186

185 The Evening Star, 22 Μαΐου 1919 - Παρίσι, 22 Μαΐου: "The Italians landed forces at Adalia, Budrum and 
Makri during the period when Premier Orlando and Foreign Minister Sonnino had withdrawn from the Peace 
Conference, making the landings without notice to the Allies. The nature of the Italian reply and whether it was 
acceptable to the senders of the note was not known this forenoon. The reported Italian incident apparently 
complicates the Turkish problem, already a vexed question, with which the Peace Conference heads have been 
struggling for some little time past. In evident anticipation of a Greek mandate to administer the Smyrna dis-
trict, Allied forces were landed at Smyrna last Thursday, meeting with considerable resistance from the Turks 
but making themselves masters of the city. Italian troops were reported to have patricipated to some extent in 
these landings. According to a Paris despacth of May 20, however, the Italians had previously landed forces at 
Adalia, on the southern coast of Asia - Minor, and likewise disembarked troops at Budrum 35 miles southeast of 
Smyrna, and at Makri, on the Gulf of Makri. There had been nothing to indicate that these landings were not by 
agreement among the Allies, and, indeed, some of the unofficial forecasts as to the probable division of Turkish 
territory under League of Nations mandatories have indicated the probability that Italy would be given the Adalia 
district to administer."
186 Journal de Génève, National, Politique et Litteraire, 90 έτος, αρ. 230, 21 Αυγούστου 1919: "Crime ottoman. 
Athenes, 20 aout. Onze soldats turcs de l'armee reguliere ont penetre dans le batiment de douane de Makri et 
ont assassine le chef de la mission de la Croix-Rouge hellenique, M.Manolas. les hauts commissaires allies agiront 
aupres du gouvernement ottoman pour obtenir la punition des coupables et le paiement a la famille de la victime 
d' une indemnite en rapport avec celle qui fut exigee a Berlin pour l' assassinat du sergent francais Mannheim."
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New York Times, 14 Ιουνίου 1922

«Τουρκικές σφαγές, πάνω από 15.000 Έλληνες, αναφέρει η Κυβέρνηση των Αθηνών στην Αποστο-
λή της στην Ουάσινγκτον. Δικαιολογία οι εκτοπισμοί. Οι κεμαλικές δυνάμεις εφάρμοσαν συστηματική 
εκστρατεία φόνων και ασιτίας. Σύμφωνα με άλλο ανακοινωθέν ένας Ιταλός γιατρός του Ιταλικού Ερυ-
θρού Σταυρού, άρτι αφιχθείς στην Αθήνα από τη Μάκρη κατέθεσε στις αρχές για τις κεμαλικές βιαιό-
τητες, των οποίων υπήρξε αυτόπτης μάρτυς. Λέγεται ότι ο εν λόγω γιατρός έχει επιβεβαιώσει μαρτυρίες 
για διώξεις σύμφωνα με προμελετημένο σχέδιο εξαφάνισης κάθε ίχνους των μη Μουσουλμάνων. Όλοι 
οι άντρες ηλικίας από 12 έως 85 ετών εκτοπίσθηκαν στο εσωτερικό και υποχρεώθηκαν σε πεζοπορία για 
σαράντα μέρες έως το Φοντζάχ και τη Μαλάτια, ή σε καταναγκαστική εργασία.»187

187 New York Times, 14 Ιουνίου 1922. Turk massacre. 15.000 more Greeks. So the Athens Government reports 
to its Legation in Washington. Deportations the pretext. Kemalist troops employed in systematic campaign of 
murder and starvation. The fariest portions of Asia Minor are now reduced to a smoking and howling wilderness 
the like of which the civilized world perhaps never before in history has had brought to its attention» the Greek 
legation declares. Another official cablegram says that Dr. Dalolio, an Italian physician of the Italian Red Cross, has 
just arrived in Athens from Makri and has made known to the authorities an account of Kemalist atrocities which 
«he saw with his own eyes”. This physician is said to have confirmed the reports that the atrocities are carried out 
according to a premediateted plan of eliminating all traces of elements which are not Musulmans. Every male 
inhabitant between the ages of 12 and 85 years is deported into the interior and forced to march for forty days 
to Fonjah and Malatin, or assigned to forced labor.
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Ροδιακή, Ρόδος 29 Σεπτεμβρίου 1922

 

«Κατ' ειδήσεις ιδιωτικάς εξ Ανατολής ο διωγμός των Χριστιανών συνεχίζεται εκεί αδιάκοπος των 
μεν στρατευσίμων μεταφερομένων εις το εσωτερικόν, του δε λοιπού πληθυσμού διαταχθέντος να εγκα-
ταλείψη το έδαφος. Κατά τελευταίας μάλιστα τηλεγραφικάς πληροφοράς εκ Μαρμαρησίου συνεκε-
ντρώθησαν ήδη εκεί περί τους 200 τοιούτοι, οίτινες εζήτησαν παρά των οικείων τους όπως ενεργήσωσι 
παρά ταις ενταύθα Αρχαίς όπως τοις επιτραπή να μεταφερθώσιν ενταύθα έστω και προσωρινώς ως και 
τα μέσα διά την εκείθεν αναχώρησίν των. Τούτ' αυτό βεβαιούται και περί των Χριστιανών της Μάκρης, 
Λειβησίου, Μούγλων, Ατταλείας και λοιπών μεσογείων και παραλίων πόλεων της απέναντι Ανατολής.»

Εμπρός, Αθήναι, 30 Σεπτεμβρίου 1922

«Αι Αμερικανικαί αρχαί ειδοποιούν το Υπουργείον των Ναυτικών ότι εις την Αττάλειαν και την 
Μάκρην συνεκεντρώθησαν περί τας 25 χιλιάδας γυναικόπαιδα Ελλήνων ζητούντα επειγόντως ν' ανα-
χωρήσουν. Αι Κεμαλικαί Αρχαί παρέσχον μόνον επτά ημερών προθεσμίαν.»
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Ελεύθερος Τύπος, 30 Σεπτεμβρίου 1922

 

«24.000 γυναικόπαιδα συγκεντρωθέντα εις τους λιμένας Ατταλείας, Μάκρης και Μαρμαρίτσης.»

Ροδιακή, 3 Οκτωβρίου 1922

«Και νέοι πρόσφυγες. Εξακολουθούν καθημερινώς καταφθάνοντα εις την πόλιν μας νέα πλοία πλή-
ρη προσφύγων εκ της απέναντι Ανατολής. Πλην των 250 περίπου των αφιχθέντων εκ Μαρμαρά την 
Πέμπτην, οίτινες επεβιβάσθησαν των α/π «Αθηνάς» και «Σπυρίδωνος» διά την Ελλάδα, το Σάββατον 
έφθασαν άλλα 15 περίπου πλοιάρια πλήρη νέων τοιούτων, οίτινες και παραμένουσιν ενταύθα εν ανα-
μονή ατμοπλοίων προς επιβίβασίν των. Επίσης διά του «Μιλάνου» διήλθον προοριζόμενοι διά την Σά-
μον 300 περίπου τοιούτοι εξ Ατταλείας. Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας οι διωκόμενοι χριστιανοί 
τόσον εξ Ατταλείας όσον και εκ των άλλων μερών της απέναντι Ανατολής αναμένουσιν ευκαιρίαν προς 
αναχώρησιν πριν ή παρελθούσης της προθεσμίας μεταφερθώσιν εις το εσωτερικόν. Κατόπιν τούτου 
η Ελληνική Κυβέρνησις απέστειλε πλοία, άτινα προσεγγίζοντα με υπεσταλμένην την σημαίαν των τη 
συνοδεία Ιταλικού και Αμερικανικού εκ των εν τω λιμένι μας ορμούντων πολεμικών τα απέναντι μέχρις 
Ατταλείας παράλια θα παραλάβωσι τους πρόσφυγας μεταφέροντα τούτους εις Πειραιά.»
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Ροδιακή, 10 Οκτωβρίου 1922, αρ. 436, σ. 2

«Οι πρόσφυγες της απέναντι Ανατολής. Κατά ασφαλείς πληροφορίας οι μέχρι τούδε διελθόντες 
εντεύθεν πρόσφυγες της απέναντι Ανατολής κατά την παρελθούσαν και προπαρελθούσαν εβδομάδα 
είνε 4.500 περίπου εκ της περιοχής Μούγλων, Ταλιανίου και Μάκρης και 8.700 εξ Ατταλείας. Εκ τού-
των 2.100 παρέλαβεν η «Αλεξάνδρα», 1.900 η «Ευγενία», 2.200 ο «Ιωάννης», 6.500 ο «Ανδρέας», 
τους δε λοιπούς ο «Αγ. Σπυρίδων» και η «Πελοπόννησος» προς μεταφοράν εις διαφόρους πόλεις της 
Ελλάδος προς εγκατάστασιν των εκεί. Προς τους ατυχείς τούτους πρόσφυγας τόσον τους προσωρινώς 
αποβιβασθέντας ενταύθα, όσον και τους επί των προσορμισθέντων ενταύθα πλοίων παρεσχέθη πάσα 
δυνατή περίθαλψις. Είνε προ παντός αξία επαίνου η φιλάνθρωπος μέριμνα, ην επεδείξατο η Διοίκησις, 
ήτις επεδαψίλευσε εις αυτούς πάσαν βοήθειαν τόσον περί την επιβίβασιν και αποβίβασιν, την προ-
σωρινήν εγκατάστασιν και διά σκηνών στέγασιν και την διατροφήν, τόσον δύσκολον άλλωστε λόγω 
του αριθμού των, όσο και διά την όλην φροντίδα υπέρ αυτών, εκδηλωθείσαν διά του ενδιαφέροντος, 
όπερ επεδείξατο διά την εκ της Ανατολής σωτηρίαν των. Αλλά και εκ μέρους της ημετέρας Κοινότητος 
παρεσχέθη αυτοίς πάσα δυνατή βοήθεια. Αρκεταί δε ποσότητες άρτου και τροφίμων διενεμήθησαν εις 
αυτούς είτε εδόθησαν εις τους πλοιάρχους των πλοίων προς διανομήν κατά τον πλουν εις τους δεδο-
μένους. Εκτός τούτου μετεφέρθησαν ενταύθα χθες δι' Αμερικανικού πολεμικού περί τους 600 έτεροι 
πρόσφυγες εξ Αλαΐας, οίτινες και επεβιβάσθησαν αυθημερόν της «Πελοποννήσου» διά την μεταφοράν 
των εις την Ελλάδα.»

Άφιξις νέων προσφύγων. Διά του ατμοπλοίου «Ανδρέας» αφίχθησαν χθες εις τον Πειραιά 700 πρό-
σφυγες. Επί του ως άνω ατμοπλοίου απέθανεν εκ των κακουχιών ο 70ούτης Αρμένιος πρόσφυξ Αρτίν 
Καραμπέτ. Επίσης εις τον λιμέναν Πειραιώς εισέπλευσαν έτερα δύο ατμόπλοια πλήρη προσφύγων εξ 
Ατταλείας και Μάκρης. Ούτοι θα μεταφερθούν προς εγκατάστασιν εις τας Κυκλάδας.»
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Ροδιακή, Ρόδος, 10 Οκτωβρίου 1922, αρ. 436

Πατρίς, Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1922

«Επίσης εις τον λιμένα Πειραιώς εισέπλευσαν έτερα, δύο ατμόπλοια πλήρη προσφύγων εξ Ατταλεί-
ας και Μάκρης. Ούτοι θα μεταφερθούν προς εγκατάστασιν εις τας Κυκλάδας.»

Πολιτεία, Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1922

«Κατέπλευσαν εις Πειραιά τα φορτηγά «Ανδρέας» εξ Ατταλείας με 2.000 πρόσφυγες και «Ευγενία 
Εμπειρίκου» με 2.300 πρόσφυγες εκ Μάκρης.»
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Ριζοσπάστης, 12 Οκτωβρίου 1922

«Κι άλλοι πρόσφυγες. Διά του χθες καταπλεύσαντος εις την 11ην ώραν εξ Ατταλείας Ελληνικού 
φορτηγού ατμοπλοίου «Ανδρέας» αφίκοντο 3.000 πρόσφυγες Μικρασιάται. Επίσης αφίκοντο και άλλοι 
2.300 διά του εκ Μάκρης καταπλεύσαντος ατμοπλοίου «Ευγενία Εμπειρίκου».»

Εμπρός, Αθήναι, 25 Νοεμβρίου 1922

«Και άλλοι πρόσφυγες. Διά του κυβερνητικού ατμοπλοίου «Καβάλλα» αφίκοντο χθες εκ Μερσί-
νης και άλλοι 1.500 Μικρασιάται πρόσφυγες, οίτινες απεστάλησαν εις την Κέρκυραν προς οριστικήν 
εγκατάστασιν. Εκ των ατυχών τούτων προσφύγων κατά τον πλουν μέχρι Πειραιώς απέθανον 12 εκ των 
κακουχιών. Διά του ιταλικού «Μόρπε» μετεφέρθησαν εις Λουτράκιον 900 ορφανά προσφυγόπουλα.»
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Μακρηνολιβισιανός Τύπος στην Ελλάδα μετά το 1922

Η διασπορά των Μακρηνολιβισιανών μετά το 1922

Η Μάκρη, μηνιαία εφημερίς των απανταχού Μακρηνών και Λιβησιανών, Αθήναι, 1η 
Μαΐου 1957

«Εις ποια σημεία της Ελλάδος εγκατεστάθησαν Μακρηνοί – Λιβησιανοί. Η Μικρασιατική κα-
ταστροφή ηνάγκασε τους Μακρηνούς και Λιβησιανούς γυμνούς και στερουμένους χρημάτων κατά το 
πλείστον να ζητήσουν καταφύγιον όπου ηδύναντο να εύρουν εργασίαν και στέγην εις την νησιωτικήν 
και την ηπειρωτικήν Ελλάδα. Η ανάγκη της εξευρέσεως εργασίας αλλά και το πανθομολογούμενον 
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δαιμόνιόν των τους ωδήγησε εις όλα σχεδόν τα σημεία της Ελληνικής γης. Δεν υπάρχει σήμερα πόλις ή 
χωρίον εις το οποίον να μη συναντά κανείς εγκατεστημένους συμπατριώτας μας. Κατωτέρω θα αναφέ-
ρωμεν εις ποίας πόλεις και χωρία εγκατεστάθησαν ομαδικώς Μακρηνοί και Λιβησιανοί.

Αθήναι. Εις την πόλιν των Αθηνών υπάρχουν εγκατεστημένοι 500 και πλέον οικογένειαι Μακρηνών 
και Λιβησιανών. Ευρίσκονται διασκορπισμένοι κυρίως εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς της πρω-
τευούσης αλλά και αρκετοί εις το κέντρον της πόλεως. Η κυριωτέρα ομαδική εγκατάστασίς των είναι 
εις το Αιγάλεω, όπου πέριξ της ακτίνος της οδού Μάκρης ευρίσκονται εγκατεστημέναι 100 περίπου 
οικογένειαι, με ιδικά των καφφενεία, καταστήματα κλπ. Από της εγκαταστάσεώς των εκεί ίδρυσαν και 
σωματείον υπό τον τίτλον «Η Νέα Μάκρη», το οποίον διατηρείται εν ενεργεία με γραφεία, ιατρεία κ.λπ. 
αξιόλογον δράσιν. Άλλη ομαδική εγκατάστασις ημπορεί να θεωρηθή εις τον συνοικισμόν Υμηττού, 
όπου αι εγκατασταθείσαι οικογένειαι έδωσαν παρά την πλατείαν Υμηττού εις την οδόν των επίσης το 
όνομα της Μάκρης. Επίσης πολλοί συμπατριώται έχουν εγκατασταθή εις τα Πετράλωνα, Αμπελοκή-
πους, τους συνοικισμούς Βύρωνος, Νέας Ελβετίας Καισαριανής κ.λ.π.

Πειραιεύς. Εις την πόλιν του Πειραιώς και τα προάστεια ευρίσκονται επίσης εγκατεστημένοι 500 
και πλέον οικογένειαι συμπατριωτών μας. Αι περισσότεραι εξ αυτών κατοικούν εις Δραπετσώνα όπου 
έχουν ιδικά των καφενεία, παντοπωλεία, εστιατόρια κλπ καταστήματα. Οι συμπατριώται μας της Δρα-
πετσώνος διατηρούν άσβεστον την φλόγα της πατριωτικής αλληλεγγύης. Προ διετίας περίπου συνέλα-
βον την ιδέαν της ιδρύσεως Συλλόγου τον οποίον ωνόμασαν Ένωσις Μακρηνών «Ο Γλαύκος», εκά-
λεσαν δε και πλείστους άλλους συμπατριώτας να εγγραφούν και να παράσχουν την συνδρομήν των. 
Έκτοτε ο Σύλλογός των εσημείωσεν αξιόλογον δράσιν. Ήνοιξε γραφεία επί της οδού Κανελλοπούλου 
εις Δραπετσώνα και συνεχώς αναπτύσσεται. Πολλαί επίσης οικογένειαι συμπατριωτών μας εγκατεστά-
θησαν εις Νίκαιαν (Κοκκινιά) Πειραιώς και ολιγώτεραι εις άλλα προάστεια του επινείου.

Νέα Μάκρη. Εις την προ του Μαραθώνος θέσιν «Ξυλοκέριζα» εγκατεστάθησαν αγροτικώς πολλαί 
οικογένειαι συμπατριωτών μας, αι οποίαι διά της εργασίας των, της ενεργητικότητός των και της κα-
λαισθησίας των εδημιούργησαν τον ωραιότερον προσφυγικόν συνοικισμόν της Αττικής, ο οποίος τιμά 
την πατρίδα μας της οποίας φέρει και το αλησμόνητον όνομα. Σήμερα εις την Νέαν Μάκρην κατοικούν 
200 και πλέον οικογένειαι συμπατριωτών μας, αίτινες εκτός της γεωργίας ασχολούνται επιτυχώς και με 
την κεραμευτικήν κ.λπ. εργασίας. Εδημιούργησαν ωραιότατα καταστήματα και κέντρα διασκεδάσεως 
και διά της φιλοξένου συμπεριφοράς των προς τους ξένους εξεμεταλλεύθησαν πλήρως τας φυσικάς 
καλλονάς της περιοχής ώστε η Νέα Μάκρη εγένετο περιζήτητος τόπος παραθερισμού και μία από τας 
καλυτέρας παραλίας της Αττικής, έλαβεν δε και θα λάβη εξέλιξην αλματώδη. Καθήκον όλων των Μα-
κρηνών και Λιβησιανών οπουδήποτε κι αν ευρίσκονται είναι να βοηθήσουν εις την ανάπτυξιν αυτού 
του ωραίου στολιδιού της Αττικής, το οποίον θα παραμείνη ένα ζωντανό ενθύμιον της Πατρίδος μας. 

Νέον Λιβήσι (Ζωοδ. Πηγή). Παρά τον Ωρωπόν της Αττικής και πλησίον του Μαρκοπούλου Ωρω-
πού εγκατεστάθησαν αγρότες εις τα πρώην κτήματα της Μονής Ζωοδόχου Πηγής και πέριξ του χώρου 
του μοναστηρίου αρκεταί οικογένειαι συμπατριωτών μας, αι οποίαι ονόμασαν τον συνοικισμόν των 
Νέον Λιβήσι. Ασχολούνται με την γεωργίαν η οποία όμως δεν αποδίδει διότι ο κλήρος των είναι ανε-
παρκής και άγονος και διά τούτο εργάζονται και εις τα πλησίον του χωρίου ευρισκόμενα λιγνιτωρυχεία 
Ωρωπού. Η θέσις του χωρίου των κατά τα άλλα είναι υγιεινή, με υπέροχον θέαν προς τον Ευβοϊκόν, με 
ωραίο νερό και περιβάλλεται υπό πευκοδάσους.

Πλατανάκι Θηβών. Εις απόστασιν 18 χλμ από της πόλεως των Θηβών και εις ωραιοτάτην τοποθε-
σίαν πλην όμως απομεμονωμένην και άγονον, εγκατεστάθησαν αγρότες επί μοναστηριακών κτημάτων 
πλέον των 50 οικογενειών συμπατριωτών μας οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικώς με την γεωργίαν. 
Είναι αμιγείς Λιβησιανοί και διατηρούν μέχρι σήμερον τα ήθη και έθιμα της πατρίδος. Έχουν ιδικόν 
των γεωργικόν συνεταιρισμόν και συμπατριώτην δημοδιδάσκαλον τον κ. Γαρύφαλλον Γαρυφάλλου, ο 
οποίος επεμελήθη της ανεγέρσεως ωραίου διδακτηρίου. Είναι εργατικοί και προοδευτικοί και αποτε-
λούν υπόδειγμα φιλοπονίας και νοικοκυρωσύνης εις ολόκληρον την περιφέρειαν.

Κεχριές - Φαράκλα (Ευβοίας). Εις το κέντρον της Ευβοίας περίπου, μεταξύ Χαλκίδος και Αιδη-
ψού εγκατεστάθησαν αγροτικώς πλησίον της Λίμνης Ευβοίας τρεις συνοικισμοί συμπατριωτών μας. 
Οι συνοικισμοί της Φαράκλας, της Σκυλόγιαννης και των Κεχριών. Έχουν εν συνόλω 200 και πλέον 
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οικογενείας συμπατριωτών οι οποίοι ασχολούνται με την γεωργίαν. Καίτοι ο κλήρος των είναι ανεπαρ-
κής και άγονος εν τούτοις διά της εργατικότητός των κατορθώνουν να διάγουν εις καλυτέραν μοίραν 
από τους πέριξ γηγενείς, οι οποίοι αν και υπερτερούν από απόψεως γης εν τούτοις υστερούν εις την 
απόδοσιν.

Συνοικισμός Αμφίσσης. Ο προσφυγικός συνοικισμός Αμφίσσης απετελέσθη κυρίως από Λιβησια-
νούς οι οποίοι και τον ονόμασαν Λιβήσι. Πρόκειται περί της αστικής αποκαταστάσεως η οποία όμως 
υπήρξεν ατυχής διότι η πόλις της Αμφίσσης δεν ηδύνατο να απορροφήση εις αστικά επαγγέλματα νέους 
κατοίκους. Ούτω οι εγκατεστημένοι εκεί συμπατριώται μας στερούνται οιασδήποτε βάσεως διά την 
ανάπτυξίν των. Παρόλα αυτά κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τας προϋποθέσεις μιας ανεκτής ζωής. εις 
την πόλιν της Αμφίσσης διαμένει και ο προσφιλής εις όλους τους συμπατριώτας μας και ανεκτίμητος 
ιερεύς του εκεί Μητροπολιτικού Ναού κ. Αιμιλιανός Κόκκινος, ο οποίος μεγάλως τους εκεί συμπατρι-
ώτας μας εβοήθησεν και λατρεύεται υπ' όλων των Αμφισσέων.

Ιτέα. Εις τους δύο προσφυγικούς συνοικισμούς της Ιτέας διαμένουν επίσης πλέον των 60 οικογενει-
ών Μακρηνοί και Λιβησιανοί όντες και αυτοί αστικώς αποκατεστημένοι. Ασχολούνται εις διαφόρους 
εργασίας εντός της πόλεως αλλά και εις την γεωργίαν. Έχουν στενήν επαφήν με τους συμπατριώτας της 
Αμφίσσης αλλά και με τους εγκατεστημένους επίσης εις Γαλαξείδι και εις Χρυσόν τοιούτους οι οποίοι 
ανέρχονται εις αρκετάς οικογενείας.

Γιάννουλη (Λαρίσης). Εις το χωρίον Γιάννουλη της Λαρίσης εγκατεστάθησαν αγροτικώς αρκεταί 
οικογένειαι συμπατριωτών μας οι οποίοι ασχολούνται επιτυχώς με την γεωργίαν. Είναι κατά το πλεί-
στον Λιβησιανοί και διατηρούν τας παραδόσεις και τα έθιμα της Πατρίδος.

Θεσσαλονίκη. Πολλαί οικογένειαι συμπατριωτών μας υπερβαίνουσαι τας 100 εγκατεστάθησαν εις 
την συμπρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος. Κατοικούν εις το κέντρο της πόλεως και εις συνοικισμούς 
και ασχολούνται με το εμπόριον και με διαφόρους άλλας εργασίας.

Ρόδος. Εις την γειτονικήν και φίλην πόλιν της Ρόδου άντικρυ της αλησμονήτου Πατρίδος μας εγκα-
τεστάθησαν αρκεταί οικογένειαι συμπατριωτών μας, αι οποίαι ευδοκιμούν ιδιαιτέρως εις το εμπόριον.

Κρήτη. Εις πολλάς πόλεις της Κρήτης ευρίσκονται οικογένειαι συμπατριωτών μας. Έχουν επίσης 
δημιουργήσει και αμιγείς συνοικισμούς εις την Μεγαλόνησον, εξ ων οι μεγαλύτεροι είναι εις την Ιερά-
πετραν και παρά τα Χανιά. Περί των εν Κρήτη συμπατριωτών μας θα αναγράψωμεν προσεχώς ιδιαίτε-
ρον άρθρον.»

Το χρονικό της Ενώσεως των Συλλόγων «Γλαύκος» και «Τελμησσός»

«Επετεύχθη επί τέλους η ένωσις των δύο Συλλόγων Μακρηνών και Λιβισιανών. Ο ζωηρός πόθος 
όλων ανεξαιρέτως των συμπατριωτών μας, οπουδήποτε και αν είναι εγκατεσπαρμένοι, είτε εις περιοχάς 
του εσωτερικού, είτε εις χώρας του εξωτερικού, επραγματοποιήθη και τώρα, ηνωμένοι όλοι υπό την 
ηγεσίαν του ενός και μόνου πλέον Συλλόγου, θα βαδίσωμεν προς τα εμπρός με μόνην επιδίωξιν μας την 
πραγμάτωσιν των σκοπών του Συλλόγου. Αλλά πώς έγινε το θαύμα; Πώς επετεύχθη η ένωσις αυτή, εις 
την οποίαν όλοι μας είχαμε αποβλέψει ως μόνον μέσον διά την εξυπηρέτησιν των συμπατριωτών μας; 
Ιδού τα ερωτήματα, τα οποία αυτομάτων ανακύπτουν και εις τα οποία πρέπει να δοθή μια απάντησις. 
Ως γνωστόν, πρώτος είχε ιδρυθή ο Σύλλογος «ΓΛΑΥΚΟΣ» κατά το έτος 1954, με πρωτοβουλία ωρι-
σμένων συμπατριωτών μας της Δραπετσώνος και με έδραν την Δραπετσώνα. Διατηρούμεν όλοι ζωηράν 
ανάμνησιν της συγκίνησης, η οποία συνείχειν όλους ημάς κατά τας συγκεντρώσεις και άλλας εορτα-
στικάς εκδηλώσεις, αι οποία είχαν πραγματοποιηθή υπό του Συλλόγου τούτου. Βραδύτερον ιδρύθη και 
ο δεύτερος Σύλλογος «Η ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ» με προοπτικήν να συμπεριλάβη εις τους κόλπους του όλους 
τους απανταχού της Ελλάδος Μακρηνολιβισιανούς, με αγαθάς πάντοτε προθέσεις, ώστε να μη θίγεται 
εκ τούτου η υπόσταστις του «Γλαύκου». Η τοιαύτη όμως ενέργεια ωδήγησεν ατυχώς εις τον διχα-
σμόν με όλας τας ολεθρίας συνεπείας του. Αδιαφορία πολλών συμπατριωτών μας διά την συμμετοχήν 
των εις τας συλλογικάς εκδηλώσεις, απροθυμία εις την καταβολήν των προς τον Συλλόγων εισφορών 
των και συνεπεία τούτου ο οικονομικός μαρασμός των δύο Συλλόγων, περιορισθέντων εις πολύ στενά 
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οικονομικά πλαίσια, και αδυναμία τέλος τούτων να ανταποκριθώσιν εις τας εκ του Καταστατικού απορ-
ρεούσας υποχρεώσεις των. Μία μόνον ηκούετο φωνή από τα στόματα όλων «Ένωσις των Συλλόγων». 
Είχαμε όλοι διαγνώσει ότι διά την εξυπηρέτησιν των σκοπών, οι οποίοι διεγράφοντο εις τα καταστατικά 
και των δυο Συλλόγων, απαραίτητος προϋπόθεσις ήτο ο συντονισμός των ενεργειών και ο συντονισμός 
αυτός προϋπέθετε πάλιν συνένωσιν δυνάμεων, εις ένα και μόνον Σύλλογον. Την ανάγκη η οποία επ' 
εσχάτων είχε καταστή επιτακτική, διέγνωσαν τα Συμβούλια και των δύο Συλλόγων και την ενεκολπώ-
θησαν. Κατόπιν χρήσιμων προκαταρκτικών συνομιλιών συνήλθαν εις κοινήν σύσκεψιν και απεφάσισαν 
την αυτοδιάλυσιν και την εν συνεχεία ίδρυσιν ενός νέου Συλλόγου, ο τίτλος του οποίου ως και της 
μελλούσης να εκδοθή εφημερίδος, ουδεμίαν να έχη σχέσιν προς ουδένα εκ των διαλυομένων Συλλόγων 
ή τον υπό τούτων εκδιδομένων εφημερίδων τίτλον. Προς τον σκοπόν τούτο ώρισαν 8μελή Επιτρο-
πήν, κοινής εμπιστοσύνης, εκ των κ.κ. 1)Δαμασκηνού Λαζαρίδου Αρχιμανδρίτου, 2) Πλατ. Μουσαίου, 
3) Μιχ. Πανηγύρη, 4) Παντελ. Χατζηπαναγιώτου, 5) Κων. Θεοδοσιάδου, 6) Βασ. Πετρά, 7) Μαρίας 
Τσακώνη και 8) Παράσχου Καπαταϊδάκη. Η Επιτροπή αυτή συνελθούσα την 4/11/1959 και πέριν ώρα 
8μ.μ. εις την οικίαν της κ. Ευαγγελίας Βασιλειάδου και αρθείσα υπεράνω των έως τότε κρατουσών 
αντιθέσεων, συνεκροτήθη εις Σώμα, ορίσασα Πρόεδρον τον κ. Πλατ. Μουσαίον, Γραμματέα τον κ. 
Μιχ. Πανηγύρην και ταμίαν την κ. Μαρίαν Τσακώνη. Η ούτω συγκροτηθείσα προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή συγκαταλέξασα ως ιδρυτικά μέλη του νέου Συλλόγου και τα μέλη των δύο υπό αυτοδιάλυσιν 
προγενέστερων Συλλόγων, εργάσθη φιλοτίμως και κατόπιν αλλεπαλλήλων συνεδριάσεων συνέταξε το 
Καταστατικόν του νέου Συλλόγου, διά του οποίου ο μεν Σύλλογος θα φέρη την επωνυμία «Ένωσις 
Μακρηνών και Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ», η δε εφημερίς θα τιτλοφορήται «ΛΙΒΙΣΙ», εμερίμνησε διά 
την αναγνώρισιν του, διά να λάβη ο Σύλλογος υπόστασιν νομικήν εκδοθείσης προς τούτο της υπ' αριθ-
μόν 325/1960 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, και συνεκάλεσε την Γενικήν Συνέλευσιν της 3ης 
Απριλίου ε.ε εις την αίθουσαν των επαγγελματικών και βιοτεχνικών Σωματείων με θέματα: 1) Έκθεσις 
πεπραγμένων της προσωρινής Διοικ. Επιτροπής και 2) Αρχαιρεσίαι. Η προσέλευσις των συμπατριωτών 
μας εις την Συνέλευσιν εκείνην, ήτις θα παραμείνη ιστορική, υπήρξε μεγαλειώδης. Ο Πρόεδρος της 
προσωρινής Διοικ. Επιτροπής κ. Πλάτων Μουσαίος εχαιρέτησε δι' ολίγων τους συνελθόντας, εξέθεσε 
τα πεπραγμένα και εν συνεχεία διεξήχθη ψηφοφορία διά την ανάδειξην του οριστικού Διοικ. Συμβου-
λίου καθ' ην εξελέγησαν: 

Α Διοικητικόν Συμβούλιον: 1) Μιχ. Βασιλειάδης, 2) Μιχ. Θεοδοσιάδης, 3) Παντελής Χατζηπανα-
γιώτου, 4) Μιχ. Σαράφης, 5) Αντιγόνη Γεωργαλίδου, 6) Ρένα Βελισαρίου, 7) Δέσποινα Ζαμπάκη, 8) 
Μιχ. Χατζηκωνσταντίνου, 9) Μιχ. Πανηγύρης, 10) Χρυσούλα Βράτσου και 11) Παναγ. Δουλής. 

Β Εξελεγκτική Επιτροπή: 1) Πλάτων Μουσαίος, 2) Μάνος Θεοδοσιάδης, 3) Κωνστ. Κοφτερός το 
ούτω εκλεγέν Διοικ. Συμβουλίον συνελθόν την 26ην Απριλίου ε.ε και περί ώρα 8ην μ.μ εις το γραφείον 
του κ. Πλατ. Μουσαίου και εις την πρώτην αυτού συνεδρίαν συνεκροτήθη εις Σώμα ως ακολούθως: 
πρόεδρος Μιχ. Σαράφης - αντιπρόεδρος Μιχ. Χατζηκωνσταντίνου - γεν. γραμματεύς Αντ. Γεωργαλίδου, 
ταμίας Μιχ. Θεοδοσιάδης. Μέλη: 1) Μιχ. Βασιλειάδης, 2) Παντελ. Χατζηπαναγιώτου, 3) Ρένα Βελισ-
σαρίου, 4) Μιχ. Πανηγύρης, 5) Δεσπ. Ζαμπάκη, 6) Χρυσούλα Βράτσου και 7) Παν. Δουλής. Ευχόμεθα 
την συνένωσιν όλων των συμπατριωτών μας εις τον νέον τούτο Συλλόγον και καλήν σταδιοδρομίαν εις 
το Δ. Συμβούλιον προς το καλόν όλων ημών. Μιχ. Πανηγύρης.»
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Ο καταστροφικός σεισμός στη Μάκρη - Φετιγιέ το 1957 

Εφημερίδα Cumhuriyet, Τρεις σεισμοί στο Φετχιέ, ένας εκ των οποίων ισχυρός

Το Φετχιέ ισοπεδώθηκε. Ο τραγικός απολογισμός του σεισμού: 17 νεκροί, περίπου 200 τραυματισμένοι

Εφημερίδα Η Μάκρη, Μάιος 1957, τεύχος 1.

«Με μεγάλην θλίψην αγγέλλομεν εις τους συμπολίτας μας ότι φοβεροί σεισμοί με επίκεντρον την 
Μάκρην (Φετιγιέ όπως την ονομάζουν οι Τούρκοι) κατέστρεψαν κυριολεκτικώς τας χαμένας πατρίδας 
του Λιβησίου και της Μάκρης. Κατά τας πληροφορίας του τύπου τα 4/5 των οικιών κατεστράφησαν, οι 
δε νεκροί ανέρχονται εις 20 και πλέον και υπάρχουν σοβαρώς τραυματισμένοι 80. Ως φαίνεται οι γενό-
μενοι αισθητοί εις Ρόδον και τα λοιπά Δωδεκάνησα σεισμοί είχον επίκεντρον την Μάκρην, η οποία ήτο 
ανέκαθεν σεισμογενής περιοχή. Παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι τελευταίως υπήρξαν σφοδροί πολέμιοί 
μας εις το Κυπριακόν και η Κυβέρνησίς των επέδειξε τόσον εχθρικήν λύσσαν εναντίον μας, εν τούτοις 
είναι αδύνατον να μην συγκινηθώμεν από το δράμα των σεισμοπλήκτων. Πλέον όμως της συμπαθείας 
μας αυτής υπάρχει ο πόνος μας διά την τύχην των αψύχων οικιών, εκκλησιών και σχολείων, τα οποία 
αφίσαμε εκεί. Θα ηθέλαμε οι χαμένες πατρίδες μας να ευημερούσαν και ας εχαίροντο οι Τούρκοι τας 
εγκαταλελειμμένας εκεί περιουσίας μας.» 
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Εφημερίδα Η Μάκρη, 7 Ιουνίου 1957, τεύχος 2, σ. 1.

Διά τους σεισμούς της Μάκρης. 

«Εν σχέσει με τους τελευταίους καταστρεπτικούς σεισμούς της Μάκρης και το σχετικόν εις το προ-
ηγούμενον φύλλον αρθρίδιόν μας ο διδάσκαλος κ. Αυγερινός Πανηγύρης μας γράφει τα εξής: Παρό-
μοιος σεισμός εκλόνισε την περιοχήν της Μάκρης και κατά το 1851, οπότε οι κάτοικοι του Λιβησίου 
επ' αρκετόν έμεναν υπό σκηνάς, αι μετασεισμικαί δε δονήσεις εξηκολούθησαν επί διετίαν περίπου. Το 
επίκεντρον του σεισμού ήτο εις το ανατολικώς του Λιβησίου όρος «Κράγος», το υπό των Τούρκων κα-
λούμενον «Μέντος-Νταγ» υπό δε των Λιβησιανών «βουνό του Άη-Κατακαλμάζη». Κατά τον σεισμόν 
εκείνον η ράχις του όρους εις ικανήν έκτασιν απεκόπη και οι βράχοι κατωλίσθησαν εις την παραλίαν 
της Καταρράκτης (καταρράκτου ο οποίος εκίνει τον υδρόμυλον του συμπολίτου μας Τζαφάρη). Τους 
βράχους εκείνους είδεν ιδίοις όμμασιν ο γράφων. Η δε πλευρά του όρους κατά το μέρος εκείνο έμεινε 
και θα μένη ασφαλώς γυμνή και λευκάζουσα. Αιτία των σεισμών τούτων είναι το υπό το όρος εσβε-
σμένον ήδη ηφαίστειον, το οποίον η Ελληνική Μυθολογία εχαρακτήρισεν ως το θηρίον «Χίμαιρα» που 
εξέπεμπε φλόγας από το στόμα. Ο μύθος ασφαλώς θα σας είναι γνωστός. Η ονομασία «Άης-Κατακαλ-
μάζης» προήλθεν από παράδοσιν πολύ ενδιαφέρουσαν που πρέπει να περιληφθή εις την λαογραφίαν. 
Αυγερινός Πανηγύρης.»

Εφημερία Λιβίσι, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1962, αρ. 19, σ. 1.

Νοσταλγοί της πατρώας γης
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«[...] Μετά λύπης μου εκύτταζα να προσανατολιστώ και να δω το σπίτι μου και τα γειτονικά σπίτια, 
αλλά ουδέν ίχνος ευρέθη που να μαρτυρεί ότι ήταν η ελληνική Μάκρη, διότι ο τελευταίος σεισμός που 
έγινε το 1958 δεν άφησε τίποτε όρθιο. Εστοίχισε δε 30 νεκρούς και 300 τραυματίες. Η ωραία προκυμαία 
είχε πάθει τελεία καταστροφή και εξηφανίσθη λόγω της καθιζήσεως. Τα εξαιρετικά ωραία αρχοντικά 
σπίτια, τα τζαμιά, η εκκλησία του Αγ. Νικολάου, το Σχολείον εις το οποίο φοιτούσα, το Παρθεναγωγείο, 
όλα είχαν σβήσει από το πρόσωπο της γης. Στη θέση αυτών χτίστηκαν κρατικά αντισεισμικά σπίτια, 
όπου στεγάζονται σήμερα 8 χιλιάδες εργάτες καθότι η περιοχή είναι πλουσία εις μεταλλεύματα χρωμί-
ου, νικελίου, μαγγανίου και σιδήρου, τα οποία εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. [...] Από οικονομικής 
πλευράς υπάρχει μεγάλη κατάπτωσις. Τα καταστήματα που υπήρχαν προπολεμικώς με τις μεγάλες και 
πλούσιες ποθήκες δεν υπάρχουν πλέον. Ο λιμενάρχης της Μάκρης θέλοντας να με ευχαριστήση μόλις 
έμαθε ότι ήμουν από τη Μάκρη και ιατρός, μου έθεσε εις την διάθεσίν μου το γιο του με τη μοτοσυκλέ-
τα του, όπου με γύρισε όλη τη Μάκρη. Πήγα στον στρατώνα που είναι πάνω σ’ ένα ύψωμα και αντίκρυ-
σα όλη τη Μάκρη με το λιμάνι της. Δεν υπήρχε ίχνος που να θυμίζη την ελληνική Μάκρη, αλλά τώρα 
ευρίσκεται χτισμένη αντισεισμική πόλις Φετιχιέ, που σημαίνει νικήτρια. [...]

Μεταξύ των ευεργετών της Μάκρης την πρώτην θέσιν εις την Ελλάδα κατέχει ο τέως Γενικός Διευ-
θυντής Αστυνομίας Ν. Υόρκης, Σαράφης, που άφησε κληροδότημα 200 χιλιάδες δολλάρια εκτός των 
άλλων, διά να χτίσουν τα λουτρά των Αθηνών στο Πεδίον του Άρεως, τα οποία ακόμη δεν έχουν δει το 
φως του ηλίου. Μετά από 4ωρον παραμονήν ανεχώρησα παίρνοντας ως μόνο δώρο και ενθύμιο από τη 
γενέτειρα, ένα κουτί με χώμα της Μάκρης για να το παραδώσω στον εν Αθήναις Σύλλογό μας. Η χαρά 
και ο πόθος μου για να δω το μέρος όπου για πρώτη φορά αντίκρυσα το φως είχε πραγματοποιηθεί. 
Μιχ. Σιτές.»

Εφημερίδα Λιβίσι, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1963, αρ. 26, ψ. 1. 

Μια επίσκεψις στην πατρίδα

 

«[...] Ήταν Σεπτέμβριος όταν αντίκρυσα την Μάκρην. Μου ήλθε ρίγος. Δεν ήταν η ωραία εκείνη 
Μάκρη αλλά μια ερειπωμένη από σεισμόν και από πολιτισμόν πόλις που ανθούσε με τον ελληνικώ-
τατον πληθυσμόν της, άλλοτε, με τα σχολεία και με τα ωραία σπίτια της και τις εκκλησίες. Έκλαψα 
εκείνην την νύχτα. Δεν είχα κανέναν να πω τον πόνο μου, που αισθανόμουν, καλά και ήξευρα την τουρ-
κικήν γλώσσα και δεν εδυσκολευόμουν να μιλήσω. Λοιπόν αγαπητοί μου, όλη εκείνη η περιφέρεια από 
τα Καρακόλια έως το Κορδόνι και έως το Δικαστήριον δεν φαίνεται τίποτε. Είναι όλα κατεστραμμένα. 
Μόνον η Πασπατούρα και το Τζαμίν εκείνο το στενό. [...] Μετά από την Πασπατούρα, προχώρησα 
δεξιά, επήγα εις τον Άγιον Νικόλαον, εκείνη όλη η περιοχή, τα σπίτια της στέκουν κλειστά και ερει-
πωμένα όπως ήταν. Κατοικούν μόνο σε κείνα που είναι σε καλή κατάστασι. Αντίκρυσα την εκκλησίαν, 
Την έχουν κατεδαφίσει. Έκλαψα πικρά, αγαπητοί μου. Θυμήθηκα τα περασμένα κι είπα: Εγώ σ’ αυτήν 
την αγίαν εκκλησίαν έλεγα τον Απόστολο και πολλές φορές εμοίραζα τον άρτον του Αγίου Νικολάου 
του αειμνήστου Νικολάου Λουιζίδου των Ευεργετών της Μάκρης και του Λιβισίου. Ενθυμούμαι την 
νονά μου, την αείμνηστον Καλλιόπην, η οποία με φιλούσε όταν με έβλεπε. Έπειτα προχώρησα να βρω 
το σπίτι μας, το είχαν κατεδαφίσει. Επήγα εις την Γέφυραν, ενθυμήθηκα πού έπαιζα. Εκεί στο ποτάμι 
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δίπλα έκτισαν άλλη γέφυρα σιδερένια. Επήγα εις του Μαρατσίνου. Δίπλα ήταν το δικό μας σπίτι, είδα 
τον κήπον μας που είχε τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές κι’ εμπήκα μέσα και με συγκίνησι έκοψα ένα 
λεμόνι και το εχάδεψα και έκλαψα. Θυμήθηκα που τις είχα φυτεύσει εγώ. Είδα δε να κτίζουν νέα κτίρια, 
Τελωνείον, Δικαστήριον, και κάνανε υπονόμους. Έχουν κτίσει και νοσοκομείο. Στο Λιβίσι δεν επήγα 
από την συγκίνησί μου ήθελα, να φύγω. Μεγάλην εντύπωσιν μου έκανε που δεν έχουν ζώα καμήλες και 
γαϊδούρια. Τώρα έχουν αμερικανικά αυτοκίνητα. Σταύρος Κιλμέτης.»
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Δύο άρθρα για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
και την Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου

Εφημερίδα Λιβίσι, Αθήναι, Ιούνιος-Ιούλιος 1962, έτος 2ον, αρ. 17, σ. 1.

Η κ. Μέλπω Μερλιέ ευχαριστεί

«Η στήλη έχει την τιμήν να φιλοξενήση σήμερα μίαν επιστολήν της διακεκριμένης διευθύντριας 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κ. Μέλπως Μερλιέ προς το διοικητικόν συμβούλιο του Συλλό-
γου. […] Κοντά τρεις πενταετίες είχαμε την κυρία Μπουγιούκου κοντά μας. Λαμπρή στο επάγγελμά 
της, κι εκεί με υπερωρίες, κι εκεί με ανωτερότητα και με αφοσίωση, έχει κατακτήσει την αγάπη όλων, 
προϊσταμένων και συναδέλφων. Το έργο της Καλλιόπης Μουσαίου -Μπουγιούκου θα ήταν βέβαια, και 
χωρίς το πρώτο τεύχος το αφιερωμένο στο γλωσσικό ιδίωμα του Λιβισιού, μια από τις καλύτερες ελλη-
νικές εκδόσεις παροιμιών. Έτσι όμως παίρνει ένα βάρος, που την καθιστά για το Λιβίσι μια πρωταρχική 
και αναντικατάσταστη μαρτυρία της Ελληνικής και Μικρασιατικής του ύπαρξης. Κι αυτό το οφείλομε 
αποκλειστικά στον κ. Ν. Ανδριώτη, καθηγητή της Γλωσσολογίας στο Παν/μιο της Θεσσαλονίκης. […] 
Ο φίλος κ. Πετρόπουλος, καθηγητής στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, με τον ωραίο διαφωτιστικό του πρό-
λογο, συμπλήρωσε τον πλούσιο τόμο των «Παροιμιών». Ο κ. Μιχάλης Σακελλαρίου, καθηγητής στο 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Νάσος Δετζώρτζης, συνετέλεσαν στην αυστηρά πειθαρχημένη παρουσία-
ση παραπομπών και σημειώσεων. Τέλος οφείλομε οφειλή μεγάλη στην κυρία Πέτρου Μπακάκου, στον 
κύριο και στην κυρία Μένη Μπακάκου, που τίμησαν το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών με το πρώτο 
Έπαθλο Πέτρου Μπακάκου. Χάρη σε αυτό τυπώθηκε το δίτομο βιβλίο, πρώτη προσφορά του Κέντρου 
στο Λιβίσι και στη Μάκρη της Λυκίας. Έργο ομαδικό, το Κέντρο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε 
όλους και ιδιαίτερα, στους πολύτιμους πληροφορητές μας και σε όλους τους Μακρηνούς και Λιβισι-
ανούς. Με συγκίνηση αναπολούμε κι’ αυτούς που μας άφησαν, που δεν τους νιώθομε λιγότερο κοντά 
μας. […] Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Συλλόγου, Μακρηνοί και Λιβισιανοί σας ευχαριστώ και πάλι πολύ 
θερμά για την ψυχική τόνωση που μου δίνουν οι αγαπητοί εκπρόσωποι της Μάκρης και του Λιβισιού. 
Ελπίζω να συνεχίσομε την έρευνά μας για τη Λυκία. Τίποτα δεν είναι αδύνατο με τέτοιους συνεργάτες.»
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Εφημερίδα Λιβίσι, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1962, έτος 3ον, αρ. 19, σ. 1.

 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος: Η Φωνή της Λυκίας [αναδημοσίευση από εφημερίδα Ελευθερία]

«[…] Όσο είναι καιρός πρέπει να διασωθή ό,τι ζη ακόμα στην καρδιά, στην ψυχή και στα χείλη των 
πρεσβυτέρων. Οι συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δεν ανατρέχουν μόνο στα βιβλία. 
Ταξιδεύουν στην Ανατολή, πηγαίνουν και στους συνοικισμούς, στις καινούριες πολιτείες, που έχουν 
αντικαταστήσει σε τούτα τα χώματα τις χαμένες πατρίδες, συναναστρέφονται τους ηλικιωμένους, αν-
θολογούν από το στόμα τους, με την ιδιότυπη προφορά τους -και η προφορά έχει τεράστια σημασία- τα 
κατάλοιπα του λαογραφικού και, ειδικώτερα, του γλωσσικού θησαυρού. Έπειτα τα κοσκινίζουν, τα 
συγκρίνουν, τα εντάσσουν σε γενικώτερες ομάδες, τα συνδέουν, εφόσον συνδέονται, με το υπόλοιπο 
σώμα του Ελληνισμού και τα διασώζουν σε βέβαια κείμενα, σε δίσκους γραμμοφώνου ή σε ταινίες μα-
γνητοφώνου, ώστε να μη χάσουν τίποτε από την αναβρυστική τους δύναμη, από τη φρεσκάδα τους, από 
την ανθρώπινη παρουσία τους, να μην απομείνουν γράμμα νεκρό. Καρποί μιας τέτοιας προσπάθειας, 
αληθινά αξιοθαύμαστης, είναι οι εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Ας έρθουμε τώρα στο Λιβίσι και στη Μάκρη. Το Λιβίσι, γράφει ο κ. Δ. Πετρόπουλος, «είναι χτισμέ-
νο σε βραχώδη υψώματα, δυτικώτερα από τις υπώρειες του όρους Αντίκραγου. Οι Έλληνες το λέγανε 
και Κάστρο, γιατί στο κέντρο έχει ερείπια παλιού κάστρου, και οι Τούρκοι Καγιά, που σημαίνει βράχος, 
πετρώδης τόπος. Από αρχαίες επιγραφές, που βρέθηκαν εκεί, συμπεραίνουν ότι στη θέση του Λιβισιού 
ήταν στην αρχαιότητα η πόλη Καρμυλησσός, γνωστή από τη γεωγραφική περιγραφή του Στράβωνα και 
από άλλους συγγραφείς. […] Για τον αριθμό των Ελλήνων κατοίκων στο Λιβίσι τον περασμένο αιώνα 
δεν έχουμε θετικές πληροφορίες. Πριν από την καταστροφή του 1922 έφταναν τους 6.500 περίπου, κα-
θώς βεβαιώνουν όλοι οι παλιοί Λιβισιανοί, που ζουν ακόμη. Η γειτονική Μάκρη, περί τα 6 χιλιόμετρα 
προς Β. στο μυχό του Γλαύκου κόλπου είναι αναπόσπαστα δεμένη με την ιστορική πορεία και εξέλιξη 
του Λιβισιού. […]

Λόγιοι του περασμένου καιρού, καθώς ο περιώνυμος δάσκαλος Μιχαήλ Μουσαίος, «το φως του 
Λιβισιού», ο Κωνσταντίνος Λαμέρας και ο Ανδρέας Ιωαννίδης έδωσαν στη συγγραφέα του τόμου των 
παροιμιών, εγγονή του πρώτου. Κ. Κ. Μουσαίου - Μπουγιούκου, σε τυπωμένα κείμενα ή σε χειρόγρα-
φα, την πρώτη αφορμή και την πρώτη ύλη του βιβλίου της. Η πρόωρα χαμένη, εξ άλλου, Μαρία Λιου-
δάκη, συγκέντρωσε πολλές παροιμίες από το στόμα Λιβισιανών και Μακρηνών εγκατεστημένων στην 
Κρήτη. Από τις εργασίες αυτές η κ. Κ.Μουσαίου - Μπουγιούκου εξεδιάλεξε 1.103, άλλες 205 πρόσθεσε 
η ίδια από την προσωπική της επικοινωνία με τους μέτοικους. Έτσι εσχηματίσθηκε ένα σώμα 1.308 
λημμάτων. Τυπωνόταν το βιβλίο, όταν ανακοινώθηκαν στη συγγραφέα άλλες 202 παροιμίες. Αυτές, 
«κατ' ανάγκην» πια, μπήκαν στο τέλος ανυπομνημάτιστες. Ως προς τη γλώσσα, η εργασία του κ. Ν. Π. 
Ανδριώτη είναι αληθινά υποδειγματική. Ο κ. Ανδριώτης, αντικρούοντας τον Κρέτσμερ και τον Χατζι-
δάκη, που είχαν εντάξει το γλωσσικό ιδίωμα του Λιβισιού «στη μεγάλη ομάδα των βόρειων ιδιωμάτων 
της Νέας Ελληνικής», βρίσκει, πως πολύ περισσότερα είναι τα γνωρίσματα που το συνδέουν «με τα 
καθαρώς νότια ιδιώματα της Δωδεκανήσου, της Κύπρου και της Καππαδοκίας». Έπειτα προχωρεί στην 
εξέταση των παθήσεων των φωνηέντων και των συμφώνων του ιδιώματος του Λιβισιού και, σε δεύτερο 
τμήμα του βιβλίου του, εκθέτει τη μορφολογική κατασκευή του ιδιώματος (όνομα, ρήμα, παραγωγή και 
σύνθεση). Ακολουθούν οι συντακτικές ιδιομορφίες, το λεξιλόγιο κ' ένα χαριτωμένο διαλεκτικό κείμενο, 
δείγμα προφοράς και γραφής.

Βέβαια, οι δυο αυτοί τόμοι δεν εξαντλούν την παράδοση του Λιβισιού και της Μάκρης. Υπάρχει 
ακόμη έδαφος για τη σπουδή και την έρευνα. Αλλά ό,τι μας προσφέρεται ήδη είναι πολύτιμο. Η φωνή 
της Λυκίας, που δεν θ' αργήση να σβήση, ανασύρεται από το αδηφάγο στόμα του χρόνου και δι-
ασώζεται. Επισημαίνονται τα στοιχεία που την ενώνουν με τη φωνή του άλλου Ελληνισμού, και 
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τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν. Θα ήθελα να μιλήσω ιδιαίτερα για τις παροιμίες. Η συγκριτική τους 
μελέτη αποκαλύπτει και σ' αυτή την περίσταση, την ελληνική ενότητα και συνέχεια. Φυσικά, δεν πρέπει 
να λησμονούμε, πώς υπάροχυν αποστάγματα της κοινής πείρας των ανθρώπων, που βρίσκονται, με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο διατυπωμένα σ' όλους τους λαούς και σ' όλους τους τόπους. Εκείνο που ως προς 
τη διαπίστωση της ενότητος και της συνεχείας έχει σημασία είναι η ταυτότητα της εκφοράς. Η ενότητα 
δείχνεται στην παράλληλη ανεύρεση παροιμιακών εκφράσεων σε σύγχρονα ή περίπου σύγχρονα ελλη-
νικά ιδιώματα. […] Μπορεί να προσέξη κανείς και στις παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης γνωρί-
σματα από τα χαρακτηριστικώτερα της λαϊκής ψυχής: την ευστροφία της φαντασίας, που επιτρέπει τις 
απροσδόκητες παρομοιώσεις, αλλά και τη σύνεση, που εξασφαλίζει τη στερεότητά τους, την ειρωνική 
διάθεση, που κάνει ευαπορρόφητες τις βαρειές αλήθειες, την ανοιχτοστομιά, που αγνοεί τους φραστι-
κούς και λεκτικούς ακκισμούς και πετυχαίνει με συνταραχτική αμεσότητα το στόχο της. Ανήκουν και οι 
παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης σ' ένα λαό που κατάγεται από τον Αριστοφάνη, που δεν τρέμει 
τη λέξη και που αποδέχεται το χοντρό αλάτι, χωρίς ποτέ να το μεταμορφώνη σε αηδιαστική χυδαιότητα. 
Γιατί, βέβια, υπάρχουν υπονοούμενα, που ντροπιάζουν κι' εκείνον που τα ξεστομίζει κ' εκείνον που τα 
ακούει, και σταράτα λόγια, που μπορεί να ξαφνιάζουν τους ευαίσθητους αλλά δεν προσβάλλουν την 
πραγματική ανθρώπινη αξιοπρέπεια.» 
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ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ 
ΑΡΘΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ HM/NIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «H MAΚΡΗ»

1 (e) 5/1/1957 Ίδρυση Συλλόγου απανταχού Μακρινών 
& Λιβισιανών «ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ»
Σε ποια σημεία της Ελλάδας εγκαταστά-
θηκαν Μακρινολιβισιανοί
Το Πάσχα στο Λιβίσι Τσακίρης Αγγελος

1883 Η Μάκρη & το Λιβίσι Μουσαίος Μιχαήλ

2 6/1/1957 Εκδρομή στη Νέα Μάκρη

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Πρόλογος) Πασχαλίδης Σάββας

Η μετακόμιση στον Κάμπο του Λιβισίου Σκυφτός Αδαμάντιος

Πρωτομαγιά στο Λιβίσι Τσακίρης Αγγελος

Ιστορικό της αποκατάστασης στη Νέα 
Μάκρη

Καραγεωργίου Εμμανουήλ

3 7/1/1957 Εκδρομή στο Νέο Λιβίσι 

5 Παραδόσεις του Λιβισιού Πανηγύρης Αυγερινός

Μνημόσυνο μεγάλων δασκάλων & 
επιστημόνων

Παπαθανασίου Αντώνιος

Ιστορικό της αποκατάστασης στη Νέα 
Μάκρη (2)

Καραγεωργίου Εμμανουήλ

Ήθη της Αναλήψεως στο Λιβίσι Τσακίρης Αγγελος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Τελμησσός) Πασχαλίδης Σάββας

4 9/1/1957 Πώς αναπτύχθη η Νέα Μάκρη Καραγεωργίου Εμμανουήλ

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Η Μάκρη) Πασχαλίδης Σάββας

Οι γάμοι στο Λιβίσι Σαράφη Μαρία

Αγία Πυργιώτισσα Πανηγύρης Αυγερινός

5 10/1/1957 Εκδρομή στο Πλατανάκι

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Τελμησσός) Πασχαλίδης Σάββας

Αρραβώνες & Γάμοι (1) Τσακίρης Αγγελος

Επιστροφή στο Κάστρο Σκυφτός Αδαμάντιος

6 11/1/1957 Αρραβώνες & Γάμοι (2) Τσακίρης Αγγελος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Ευεργέτες) Πασχαλίδης Σάββας

Πως προοελήφθησαν οι σφαγές στο Λιβίσι Πανηγύρης Αυγερινός
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Ιστορία της Νέας Μάκρης Καραγεωργίου Εμμανουήλ

7 12/1/1957 Αναμνήσεις της Ανατολής (1) Πασχαλίδης Στέφανος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Ευεργέτες) Πασχαλίδης Σάββας

Αρραβώνες & Γάμοι (3) Τσακίρης Αγγελος

8 12/1/1957 Περίπατος στη Μάκρη & το Λιβίσι Τσακίρης Αγγελος

Αρραβώνες & Γάμοι (4) Τσακίρης Αγγελος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Ευεργέτες) Πασχαλίδης Σάββας

Αναμνήσεις της Ανατολής (2) Πασχαλίδης Στέφανος

9 2/1/1958 Από τη ζωή του Λιβισιού (1) Πανηγύρης Αυγερινός

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Ευεργέτες) Πασχαλίδης Σάββας

Χριστιανική & υγιεινή ανάπτυξη & μόρ-
φωση παιδιών

Παπαθανασίου Αντώνιος

10 3/1/1958 Είμεθα όλοι Μακρινοί

Από τη ζωή του Λιβισιού (2) Πανηγύρης Αυγερινός

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία 
(Δημογεροντία)

Πασχαλίδης Σάββας

11 4/1/1958 Αναμνήσεις της Ανατολής (3) Πασχαλίδης Στέφανος

Από τη ζωή του Λιβισιού (3) Πανηγύρης Αυγερινός

Μιχαήλ Μουσαίος Πανηγύρης Αυγερινός

Περίπατος στη Μάκρη & το Λιβίσι (2) Τσακίρης Αγγελος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία 
(Δημογεροντία)

Πασχαλίδης Σάββας

Δωρεά Αλκ. Σαράφη

12 5/1/1958 Αναμνήσεις της Ανατολής (4) Πασχαλίδης Στέφανος

Ανέκδοτα από τη ζωή του Μιχαήλ 
Μουσαίου

Πανηγύρης Αυγερινός

Αρχαίοι θρύλοι Τσακίρης Αγγελος

Του Αγιασμού στη Μάκρη Κιλμέτης Σταύρος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία 
(Δημογεροντία)

Πασχαλίδης Σάββας

Πως εγίνοντο οι Κουμπανίες στο Λιβίσι Σαράφη Μαρία

Ιστορία της μετάβασης του Ερυθρού 
Σταυρού στη Μάκρη (1)

Ηλιάδης Γιάννης

13 6/1/1958 Ιστορία της μετάβασης του Ερυθρού 
Σταυρού στη Μάκρη (2)

Ηλιάδης Γιάννης

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία 
(Δημογεροντία)

Πασχαλίδης Σάββας

Περίπατος στη Μάκρη & το Λιβίσι (3) Τσακίρης Αγγελος
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Διοίκηση της Κοινότητας Πανηγύρης Αυγερινός

14 7/1/1958 Διοίκηση της Κοινότητας (2) Πανηγύρης Αυγερινός

Τσαγκαράδες Σαράφη Μαρία

Πάμε στο Λιβίσι Πανηγύρης Αυγερινός

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Πατριαρχείο) Πασχαλίδης Σάββας

15 8/1/1958 Αναμνήσεις, όνειρα, πόθοι Πανηγύρης Αυγερινός

Εθνομάρτυρες της Πατρίδας Πασχαλίδης Σάββας

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Πατριαρχείο) Πασχαλίδης Σάββας

Αγία Μαρίνα Σαράφη Μαρία

16 9/1/1958 Αναμνήσεις, όνειρα, πόθοι (2) Πανηγύρης Αυγερινός

Η Νέα Μάκρη & η γοητεία της Μηλιώρης Νίκος

Εθνομάρτυρες της Πατρίδας (2) Πασχαλίδης Σάββας

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Ληστεία) Πασχαλίδης Σάββας

Ιστορία της Νέας Μάκρης Καραγεωργίου Εμμανουήλ

17 11/1/1958 Αρίστανδρος ο Τελμησσεύς Πασχαλίδης Σάββας

Λιβισιανό σπίτι Πανηγύρης Αυγερινός

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Διωγμοί) Πασχαλίδης Σάββας

Λιβισιανά γλυκίσματα Σαράφη Μαρία

18 12/1/1958 Αρίστανδρος ο Τελμησσεύς (2) Πασχαλίδης Σάββας

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Φόνος 
Μάνωλα-Διωγμοί)

Πασχαλίδης Σάββας

Το Σαββατοκύριακο της νοικοκυράς Πανηγύρης Αυγερινός

19 1/1/1059 Οι Μαντινάδες Πανηγύρης Αυγερινός

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία (Διωγμοί) Πασχαλίδης Σάββας

Θάνατος του Νικόλαου Χρυσαφίνη

Παιδεία - Πένθη Τσακίρης Αγγελος

20 3/1/1959 Παιδεία - Πένθη (2) Τσακίρης Αγγελος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία 
(Καρμυλησσός)

Πασχαλίδης Σάββας

1921 Εξορίες Σκυφτός Αδαμάντιος

21 5/1/1959 1921 Εξορίες (2) Σκυφτός Αδαμάντιος

Αρχαία & Σύγχρονος Λυκία 
(Καρμυλησσός)

Πασχαλίδης Σάββας

Νεκρολογία Κυριακού Κρεμμυδά
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΩΝΗ ΛΙΒΙΣΙΟΥ & 
ΜΑΚΡΗΣ»

1 4/12/1958 Το αίμα νερό δεν γίνεται Μουσαίος Πλάτων 

Προσκύνημα στους χαμένους τόπους Μουσαίου Καλλιόπη 

Το Πάσχα στο Λιβίσι Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Η Μακρινολιβισιανή Γυναίκα Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Από ποιους κατωκήθη το Λιβίσιον (1) Πασχαλίδη Σάββα

2 5/16/1958 Ψήφοι και κούνια Μουσαίος Πλάτων 

Ο Δάσκαλος Μιχαήλ Μουσαίος Μπαϊρακτάρης Λάζαρος 

Από ποιους κατωκήθη το Λιβίσιον (2) Πασχαλίδη Σάββα

Η Μάκρη & το Λιβίσι το 1899 (1) Αλιμπέρτη Σωτηρία

Κουννιστός Χαλβάς

Εθνομάρτυρες (1) Πολίτης Γεώργιος

3 6/15/1958 Σταμπούλ η ξεθωριασμένη βασιλίς Μουσαίος Πλάτων 

Εκδρομή στο Νέο Λιβίσιον Ρένα Βελισσαρίου 

Εθνομάρτυρες (2) Πολίτης Γεώργιος

Η Μάκρη & το Λιβίσι το 1899 (2) Αλιμπέρτη Σωτηρία

4 7/15/1958 Λιβισιανά Μουσαίος Πλάτων 

Μάκρη & Λιβίσι 1899 (2)/περί Πλατ. 
Μουσαίου

Αλιμπέρτη Σωτηρία

Εθνομάρτυρες (3) Πολίτης Γεώργιος

5 8 & 
9/1958

Συλλογικό πνεύμα Μουσαίος Πλάτων 

Μάκρη & Λιβίσι 1899 (3) Αλιμπέρτη Σωτηρία

Η σημασία της μυθολογίας στη ζωή 
(Βελλερεφόντης)

Χατζής Χριστόδουλος

Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο 
Χειμώνα 

Ζαμπάκη Δέσποινα

Εθνομάρτυρες (4) Πολίτης Γεώργιος

Σεπτέμβριος στο Λιβίσι (1) Λιβισιανός (Τζιζής Α.)

6 10/1/1958 Δεν μονιάζομε γιατί αγαπιόμαστε Μουσαίος Πλάτων 

Το Πλατανάκι που είδαμε Μουσαίου Καλλιόπη

Μια σπιθαμή Λιβισιανής γής Χατζηκωνσταντίνου Α.

Σεπτέμβριος στο Λιβίσι (2) Λιβισιανός (Τζιζής Α.)

7 11/1/1958 Ένωσις ή θάνατος Μουσαίος Πλάτων 



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

178

Ανέκδοτα του τόπου μας Μουσαίου Καλλιόπη

Σεπτέμβριος στο Λιβίσι (2) Λιβισιανός (Τζιζής Α.)

Το Πλατανάκι που δεν είδαμε Περικλής Γ.

8 12/1/1958 Το χαμόγελο του Χριστού Μουσαίος Πλάτων 

Πρωτοχρονιά στο Λιβίσι Λιβισιανός (Τζιζής Α.)

Οι Καλικατζαρίες Μουσαίου Καλλιόπη

Λιβίσι: Κάλαντα Αη Βασιλειού

Η Γωνιά της Γυναίκας: Μπακλαβάς & 
Μοσχοκούμπια
Χριστούγεννα στο δρόμο προς την 
Καισάρεια

Χατζηκωνσταντίνου Α.

9 1/1/1959 Αδιέξοδο Μουσαίος Πλάτων 

Το Λιβίσι (1) Λιβισιανός (Α.Τζιζής)

Πως δεν γίναμε κατσάκια! Τζιζής Ν.

10 4/1/1959 Καρνάβαλος Μουσαίος Πλάτων 

Το Κωνσταντάκι Μουσαίου Καλλιόπη

Απόσταγμα ζωής Μουσαίος Πλάτων 

Ένας χρόνος Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Η ίδρυση της Νέας Μάκρης (1) Τζιζής Αντώνης

Η τελευταία μεγάλη εξορία του Λιβισιού 
& της Μάκρης (1)

Τζιζής Ν.

Το Λιβίσι (2) Λιβισιανός (Τζιζής Α.)

11 6/1/1959 Τουρλού - Τουρλού Μουσαίος Πλάτων 

Πάντα μπροστά Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Η ίδρυση της Νέας Μάκρης (2) Τζιζής Αντώνης

Το Λιβίσι (3) Λιβισιανός (Τζιζής Α.)

Ένα Προικοσύμφωνο

Ήθη & Έθιμα Μάκρης Σταματιάδου Ανδρέα

Η τελευταία μεγάλη εξορία του Λιβισιού 
& της Μάκρης (1)

Τζιζής Ν.

Αναμνήσεις & Ανέκδοτα

12 1/8/1959 Φαύλος Κύκλος Μουσαίος Πλάτων 

Η ίδρυση της Νέας Μάκρης (3)

Η τελευταία μεγάλη εξορία του Λιβισιού 
& της Μάκρης (1)

Τζιζής Ν.

Η εκπαίδευση στην Τουρκία
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ»

1 8/1/1960 Ξεκίνημα Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Ιστορικό της Ένωσης των συλλόγων

Η συντέλεια του κόσμου Μουσαίος Πλάτων 

Το γράμμα Νίκβας Ντόλης

Εκδρομή εις Νέα Μάκρη Σαράφης Μιχάλης 

2 9/1/1960 Να σπάσει ο πάγος Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Πώς μας βλέπουν οι ξένοι

Άτυχη μάνα Νίκβας Ντόλης

3 12/1/1960 Μακρυά από τον κόσμο Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Ο κύριος με το μπαστουνάκι & η Βαρβάρα Μουσαίος Πλάτων

Ευχαριστήριο για Βαρβάρα Μουσαίου Μουσαίος Πλάτων

4 1/1/1961 Η πρώτη νίκη Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Νεκρολογία Βαρβάρας Μουσαίου

Κατακαϋμένοι σύμβουλοι Μουσαίος Πλάτων

5 2/1/1961 Απολογισμός Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Ογδόντα χρόνων φωνή Μουσαίος Πλάτων

Μια αξέχαστη εκδρομή (στη Νέα Μάκρη) Μπαζιώνης Ν.

Πατριωτικές Αναμνήσεις (1) περί ΜΜ) Δαμιανού Βερούλα

6 3/1/1961 Παθητικό Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Ιδιοτροπία της φύσεως Μουσαίος Πλάτων

Πάσχα στο Λιβίσι Δαμιανού Βερούλα

7 4/1/1961 Ανανέωση εντολής Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Ατυρπη Καλακουμάνα Μουσαίος Πλάτων

Γρηγόριος Ξενόπουλος Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Πατριωτικές Αναμνήσεις (2) (Π.Μουσαίος 
1912)

Δαμιανού Βερούλα

Οι διδάσκαλοι Λιβισιού & Μάκρης (Δημ. 
Παπαντωνίου)

Πασχαλίδης Σάββας

8 5/1/1961 Διαπιστώσεις Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Αργία μήτηρ πάσης κακίας Μουσαίος Πλάτων
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Πατριωτικές Αναμνήσεις (3) Δαμιανού Βερούλα

Εκδρομή στο Πλατανάκι Πανηγύρης Μιχάλης

9 6 & 
7/1961

Διακοπές Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Πατριωτικές Αναμνήσεις (3) Δαμιανού Βερούλα

Ταξιδεύοντας στο Παρίσι Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Συνοριακά επεισόδια Μουσαίος Πλάτων

Λαμπάδα ειρήνης & Πολιτισμού (Μερλιέ) Μουσαίος Πλάτων

Πατριωτικές Αναμνήσεις (4) Δαμιανού Βερούλα

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

10 8 & 
9/1961

Γενέθλια Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα

Ζητείται συνάδελφος Μουσαίος Πλάτων 

Πατριωτικές Αναμνήσεις (5) (Μάνωλας) Δαμιανού Βερούλα

11 10/1/1961 Μια παράκληση Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Εκλογικά Μουσαίος Πλάτων

Πατριωτικές αναμνήσεις (6) Δαμιανού Βερούλα

12 12/1/1961 Απάντηση στο προσκλητήριο Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Ραβασάκιον πνιγέν εν τη γεννήσει του Μουσαίος Πλάτων

Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Κινηματογραφική κριτική Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Χριστούγεννα στην Πατρίδα Δαμιανού Βερούλα

Πατριωτικά τραγούδια Χατζησωτηρίου Βασίλης

Πατριωτικές αναμνήσεις (7) Δαμιανού Βερούλα

13 1/1/1962 Μια Ιδέα Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Πρωτοχρονιάτικα Μουσαίος Πλάτων

Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Πατριωτικές Αναμνήσεις (8) Δαμιανού Βερούλα

Το σπιρτόζικο πνεύμα των ανθρώπων της 
πατρίδας μας

Θωμαΐδου Ειρήνη

14 2/1/1962 Ένας άθλος Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 
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Μασκαράδες Μουσαίος Πλάτων

Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Κινηματογραφική κριτική Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Πατριωτικές αναμνήσεις (9) Δαμιανού Βερούλα

15 3 & 
4/1962

Αδικαιολόγητα Παράπονα Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Παλιοί καλοί χρόνοι Λαμέρας Γιάννης

Πατριωτικές Αναμνήσεις (9) Δαμιανού Βερούλα

16 5/1/1962 Αφιερωμένο στη Μέλπω Μερλιέ Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Το Ελληνικό Θαύμα Μουσαίος Πλάτων

Παροιμίες του Λιβισιού & της Μάκρης 

Θέατρο Μουσαίος Πλάτων 

Ισπανο-Λιβισιανή διάλεκτος Μουσαίος Πλάτων 

Πατριωτικές Αναμνήσεις (10) Δαμιανού Βερούλα

17 6&7/1962 Η Μέλπω Μερλιέ ευχαριστεί... Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Το Ελληνικό Δράμα Μουσαίος Πλάτων 

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Κινηματογραφική κριτική Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Πως είδαν το 1821 στο Λιβίσι Μουσαίος Μιχαήλ

18 8/1/1962 Στερνός χαιρετισμός Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Θλίψη Μουσαίος Πλάτων

Πατριωτικές Αναμνήσεις (11) Δαμιανού Βερούλα

Περίπατοι στα περασμένα Χατζησωτηρίου Βασίλης

Πως είδαν το 1821 στο Λιβίσι (2) Μουσαίος Μιχαήλ

19 9 & 
10/1962

Γνώση & Πίστη Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Απογοήτεψη Μουσαίος Πλάτων

Η φωνή της Λυκίας Παναγιωτόπουλος Ι.Μ. 

Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Κινηματογραφική κριτική Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

182

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Πατριωτικές Αναμνήσεις (12) Δαμιανού Βερούλα

20 11 & 
12/1962

Γυρίζοντας στα περασμένα Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Οι ρίζες του Σατυρικού Λεξικού Μουσαίος Πλάτων

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις Μάκρη Σιτές Μιχαήλ

Πατριωτικές Αναμνήσεις (13) Δαμιανού Βερούλα

Εκδρομή στο Πλατανάκι Πανηγύρης Μιχάλης

21 1 & 
2/1963

Λήξη Θητείας Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Η λίρα και η καβαλίνα Μουσαίος Πλάτων

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Πατριωτικές Αναμνήσεις (14) Δαμιανού Βερούλα

22 3 & 
4/1963

Προσκλητήριο Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Συμπεράσματα Μουσαίος Πλάτων

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Κινηματογραφική κριτική Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

23 5 & 
6/1963

Καλή αρχή Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Δεν σκέπτομαι άρα υπάρχω Μουσαίος Πλάτων

Βράβευση Ακαδημίας για το βιβλίο Κ. 
Λαμέρα
Ιων - Ιωνία & η καταγωγή του (1) Λαμέρας Γιάννης

Πατριωτικές Αναμνήσεις (15) Δαμιανού Βερούλα

24 7 & 
8/1963

Πατριώται & Σύλλογος Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Ιδανικά με Μουσική Υπόκρουση Μουσαίος Πλάτων

Έκδοση ιστορίας Λιβισιού & Μάκρης 

Προκήρυξη Κ. Λαμέρα

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Ιων - Ιωνία & η καταγωγή του (2) Λαμέρας Γιάννης

25 9 & 
10/1963

Συγκρίσεις & Συμπεράσματα Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Ελάτε να ψηφίσουμε το Μανωλιό! Μουσαίος Πλάτων

Δωρεά Βασ. Αγιορείτη
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Θεατρική κριτική Μουσαίος Πλάτων

Κινηματογραφική κριτική Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Λιβισιανές ερωτικές μαντινάδες Καραγεωργίου Νικόλαος

Σκηνές από την εξορία του 1920 (1) Σκυφτός Αδαμάντιος

26 11 & 
12/1963

Καινούρια Χρονιά Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Άντε πάλι ο Έρμος Μουσαίος Πλάτων

Μιχαήλ Μουσαίος Μουσαίου Καλλιόπη 

Σκηνές από την εξορία του 1920 (2) Σκυφτός Αδαμάντιος

Ιων - Ιωνία & η καταγωγή του (3) Λαμέρας Γιάννης

Τραγούδια του γάμου Καραγεωργίου Νικόλαος

Μια επίσκεψη στην πατρίδα Κιλμέτης Σταύρος

27 3/1/1964 Να μη βασκαθούμε Μουσαίος Πλάτων

Οι ρίζες του νέου Ελληνισμού Τενεκίδης Γεώργιος

Ιων - Ιωνία & η καταγωγή του (4) Λαμέρας Γιάννης

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

28 5/1/1964 Μεταξύ μας Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Κούραση Μουσαίος Πλάτων

Η καταστροφή της Σμύρνης (1) Χασίκος Μιχάλης 

Αναμνήσεις από ένα γάμο Καλλιντζής Μιχαήλ

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

29 8 & 
9/1964

Εύανδρος & Αριστότοκος Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Λίγη γαλήνη παρακαλώ Μουσαίος Πλάτων

Η καταστροφή της Σμύρνης (2) Χασίκος Μιχάλης 

Σκηνές από την εξορία του 1920 (3) Σκυφτός Αδαμάντιος

30 10 & 
11/1964

Μια Νέα Προσφορά Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Η Μεγάλη Παλίρροια και ο κος 
Καλαθιώτης 

Μουσαίος Πλάτων

Η καταστροφή της Σμύρνης (3) Χασίκος Μιχάλης 

Δωρεά Β. Αγιορείτη
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31 12/1/1964 Χριστουγεννιάτικες σκέψεις Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Το βολικό δένδρο Μουσαίος Πλάτων

32 2/1/1965 Διπλή Χαρά Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Θορυβώδης Σιωπή Μουσαίος Πλάτων

Η καταστροφή της Σμύρνης (4) Χασίκος Μιχάλης 

33 4/1/1965 Σκοποί & Σκέψεις Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Σκοροφαγωμένος Τουρισμός Μουσαίος Πλάτων

Η καταστροφή της Σμύρνης (4) Χασίκος Μιχάλης 

34 6/1/1965 Καινούριο Ξεκίνημα Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Σχετικότητες Μουσαίος Πλάτων

Η καταστροφή της Σμύρνης (5) Χασίκος Μιχάλης 

35 11/1/1965 Εκδηλώσεις Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Λιβισιανές Παροιμίες & Ανέκδοτα Μουσαίου Καλλιόπη

Σέξυ - Σέξυ & Ασπασμοί Αγγέλων προς τα 
Άστρα

Μουσαίος Πλάτων

Ναός Ταξιαρχών Νέας Μάκρης

Ερωτικές μαντινάδες Καραγεωργίου Νικόλαος 

Η καταστροφή της Σμύρνης (6) Χασίκος Μιχάλης 

36 12/1/1965 Επίκαιρες Σκέψεις Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Πήρε των Ομματιών του κ΄ έφυγε Μουσαίος Πλάτων

Λιβισιανοί Διάλογοι Χατζησωτηρίου Βασίλης

Τα εγκαίνια του Ναού Ταξιαρχών 

Η καταστροφή της Σμύρνης (7) Χασίκος Μιχάλης 

37 (e) 4/1/1966 Έπαθλο Μαρίκας Κοτοπούλη Μουσαίος Πλάτων

Γε-Γε Μουσαίος Πλάτων

Η καταστροφή της Σμύρνης (8) Χασίκος Μιχάλης 

38 7/1/1966 Στερνός χαιρετισμός Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Η Θανή & ο Θρήνος της Κ. Μουσαίου 

Η καταστροφή της Σμύρνης (7) Χασίκος Μιχάλης 

Παροιμίες & ανέκδοτα της πατρίδας μας

39 (e) 1/1/1967 Λιβισιανές Παροιμίες & Ανέκδοτα Καλλιόπη Μουσαίου
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΜΑΚΡΗΣ»

1 4/1/1983 Ένας Χαιρετισμός & μια Ευχή Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

Για τα Γεννητούρια της Φωνής Μουσαίος Πλάτων

Το πρώτο προσκύνημα Δαμιανάκου Βούλα

Αντ. Τζιζής αφιέρωμα Καραγεωργίου Νίκος 

2 5/1/1983 Συνέντευξη Ρένα Βελισσαρίου 

Οι δρόμοι της Νέας Μάκρης διηγούνται 
την ιστορία τους 

3 6/1/1983 Το Λαογραφικό Μουσείο της Νέας 
Μάκρης

Μουσαίος Πλάτων

Παρεξηγήσεις Μουσαίος Πλάτων

Λυκία 1

Τα έμορφα τραγούδια μας

4 7/1/1983 Ομοψυχία Μουσαίος Πλάτων

Τα αξιοθέατά μας Δαμιανός Αντώνης

Λυκία 2

5 8 & 
9/1983

Βέρα Τσακιργιάννη Βαγγελάτου Μουσαίος Πλάτων

Ρένα Βελισσαρίου

Λυκία 3

6 10/1/1983 Βήματα & Ανάσες Μ. Δελησάββα Μουσαίος Πλάτων

7 11/1/1983 Λυκία 4

Η αείμνηστη απλότητα κ’ η μακαρίτισσα 
σοφία

Μουσαίος Πλάτων

8 12/1/1983 Τα Φώτα στην παλιά Μάκρη Δελησσάβας Μιχάλης 

9 1/1/1984 Κριτική για το Αλλαλούμ Δελησσάβας Μιχάλης 

Τα Φώτα στην παλιά Μάκρη Δελησσάβας Μιχάλης 

10 2/1/1984 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μουσαίος Πλάτων

Απόκριες στην παλιά & Νέα Μάκρη ΜΠΔ

Τα αξιοθέατά μας 3 Δαμιανός Αντώνης

11 3/1/1984 Ραγιαδισμός Μουσαίος Πλάτων

12 4/1/1984 Ζωικός Προσανατολισμός Μουσαίος Πλάτων

Το Πάσχα στο Λιβίσι & την Παλιά Μάκρη Δελησσάβας Μιχάλης 

Νέο βιβλίο της Βέρας Βαγγελάτου 

13 5/1/1984 Ο ξένος Μουσαίος Πλάτων
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Μια επίσκεψη στο Μουσείο της Νέας 
Μάκρης 

Παπαντωνίου - Βελισσαρίου 
Ρένα 

14 6/1/1984 Μην την Είδατε μην την Απαντήσατε Μουσαίος Πλάτων

Τα αξιοθέατά μας Δαμιανός Αντώνης

15 7/1/1984 Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου Λαζαρίδης Βασίλης 

Γιατί έκλαιγες μάννα μου Βαγγελάτου Βέρα

Μην την Είδατε μην την Απαντήσατε Δαμιανός Αντώνης

16 8 & 
9/1984

Πληθωρισμοί Μουσαίος Πλάτων

17 10 
&11/1984

Ανόητοι Φανατισμοί Μουσαίος Πλάτων

18 12/1/1984 Προφτάστε Δελησσάβας Μιχάλης 

19 1&2/1985 Περί βροντών & αστραπών Μουσαίος Πλάτων

Κ. Λαμέρα: Η Μάκρη & το Λιβίσι Δελησσάβας Μιχάλης 

Πάει η θεία Χαρδαλούμπαινα Δαμιανός Αντώνης

20 3&4/1985 Το Μάτι Μουσαίος Πλάτων
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Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 13, 24
2. Αγά Κονάκ, προάστιο του Λιβισιού 124
3. Αγάπη, περιοδικό 14, 18, 21, 44
4. Αγγελίδης, Κυριαζής 96
5. Αγγέλου, Κλεόβουλος 109
6. Άγκυρα (η) 59, 108
7. Αγρόειρα (τα), Αλόειρα 58
8. Αγών ο, εφημερίδα 12, 14, 117, 119, 122, 123, 124
9. Αιγαίο (το) 12, 19, 23, 63, 94, 99, 117, 122
10. Αιγαίον, εφημερίδα 14,
11. Αιγάλεω (το) 10, 26, 162
12. Αίγυπτος (η) 63
13. Αϊδίνιο (το), Aydın 12, 20, 55, 61, 71, 73, 89, 97, 100, 123, 147
14. Αιολίς (η) 58
15. Αισχύλος (ο) 46, 47
16. Ακ-τσάι, Akçay, Ξάνθος ποταμός 129
17. Ακαλισσός (η), αρχαία πόλη της Λυκίας 98, 118
18. Αλαγία (η) 92
19. Αλάριχος (ο) 46
20. Αλάτσατα (τα), Alaçatı 61
21. Αλεξάνδρεια (η) 60, 123, 124
22. Αλεξάνδρου, Γεώργιος Ι., υποπρόξενος της Ελλάδος στην Αττάλεια 61
23. Αλεξοπούλου, Σαμβύκη 110
24. Αλικαρνασσός (η), Βουδρούμι, Bodrum 12, 25, 89, 150, 153
25. Αλιμπέρτη, Σωτηρία 16, 24, 103, 105, 107, 111, 177
26. Άλινα (τα), αρχαία πόλη της Λυκίας 98, 118
27. Αλμαλύ (το), Ελμαλί, Ελμαλή, Elmalı 57, 60, 94
28. Αμάλθεια, εφημερίδα 14, 20, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 93, 111
29. Αμελάς (η) αρχαία πόλη της Λυκίας 98, 118
30. Αμπαλίογλου, Γιουνούς Ναντί, Abalıoğlu, Yunus Nadi, Τούρκος 

δημοσιογράφος και πολιτικός 148, 149
31. Άμφισσα (η) 163
32. Αναγνωστόπουλος, Αντώνιος Δ., δικαστής 96
33. Ανατολή (η) 22, 25, 59, 76, 91, 97, 107, 121, 156, 157, 158, 170, 175
34. Ανατολή (η), εφημερίδα 15, 75, 77, 78, 79, 80
35. Ανατολή (η), Σύλλογος Μικρασιατών 12, 13, 23, 24, 98, 126, 137, 142, 172
36. Ανδριάκη (η) αρχαία πόλη της Λυκίας 98, 118,
37. Ανδριώτης, Ν. 170, 172
38. Αννίβας (ο) 33
39. Αντίκραγος (ο), Baba Dağı, όρος 63
40. Αντιόχεια (η) 12, 39, 71, 89, 99, 119
41. Αντίφελλος (η), Κας 11, 19, 30
42. Αξάριο (το), Θυάτειρα 58
43. Απολλωνία (η), Πουλδούριον 29, 99, 119
44. Αποστολίδης, Διαμαντής, δικηγόρος 96
45. Απόφωρο (α), Opofora, προάστιο του Λιβισιού 124



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

188

46. Αππιανός, Αππιανός Αλεξανδρεύς, Ρωμαίος ιστορικός 130
47. Απτούλ Χαμήτ Χαν Β', Abdülhamid II, 34ος σουλτάνος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας 137
48. Άραξα (η) 29, 98, 118
49. Αράπ Κουλές (ο), τοποθεσία στη Ρόδο 31, 35, 36, 38, 52
50. Αρνέαι (αι) 98, 118
51. Αρριανός (ο) 130
52. Άρσαδα (τα), Άρσα 98, 118
53. Άρτεμις (η) 129
54. Αρτίν Καραμπέτ 158
55. Άρυα (η) 98, 118
56. Αρύκανδος (η), Αρύκανδα (τα) 11, 98, 118
57. Αρύμαξα (τα) 98
58. Ασκάνδαλις (η) 98, 118
59. Αστακηνός (ο) κόλπος 33
60. Αστήρ, εφημερίδα 152
61. Αττάλεια (η) 12, 13, 24, 25, 29, 52, 58, 59, 77, 88, 89, 98, 99, 119, 149, 153, 

156
62. Αττίλας (ο) 46
63. Αυγουστίνος, Κ. 47, 50
64. Αυστραλία (η) 8, 13, 26
65. Βαγγελάτου – Τσακιργιάννη, Βέρα 185
66. Βαθύ Σάμου (το) 88
67. Βαΐ (του), κόλπος 63
68. Βάιο (το) 63
69. Βαϊρακτάρη 110
70. Βασιλειάδης, Βασίλειος 12, 96, 141, 143
71. Βασιλειάδης, Βλάσιος 103
72. Βασιλειάδης, Μιχάλης 164
73. Βασιλειάδης, Σπ., ρομαντικός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας 105
74. Βασιλειάδου, Δέσποινα 140
75. Βασιλειάδου, Ευαγγελία 164
76. Βελισσαρίου - Παπαντωνίου, Ρένα 26, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 

183, 184, 185, 186
77. Βελλεροφόντης 103, 122, 177
78. Βενέδικτος, Μητροπολίτης Πισιδίας 121
79. Βενετία (η) 47, 110
80. Βενιζέλος, Ελευθέριος 151
81. Βερολίνο (το) 25, 42, 45, 154
82. Βιθυνία (η) 121
83. Βίλελμ, Wilhelm, Adolf, Αυστριακός κλασικός φιλόλογος και επιγραφολόγος 

93
84. Βοιωτία (η) 13, 33, 129
85. Βόλος (η), νήσος στον κόλπο του Καλαμακίου 126
86. Βουβών (η), πόλη της λυκιακής Τετραπόλεως 11, 29
87. Βουδρούμι (το), Αλικαρνασσός 88, 89
88. Βουλδούριο (το), Βuldur 56
89. Βουρλά (τα), Βρύουλλα 31, 61
90. Βουρνόβας Σμύρνης 38
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91. Βράτσου, Χρυσούλα 164
92. Βρύουλλα (τα), Βουρλά 92
93. Βύρων, το περιοδικό 23, 82, 85,
94. Βύρωνας (ο), η συνοικία 162
95. Γάγαι (αι) 29, 98, 118
96. Γαλαξίδι (το) 13
97. Γαλάτη, Αικατερίνη 89
98. Γαλλία (η) 13, 19, 46, 60, 61, 96, 100, 111, 120, 138
99. Γενεύη (η) 149, 154
100. Γεράσιμος, Γεράσιμος Τανταλίδης, Γεράσιμος Γ ,΄ Μητροπολίτης Πισιδίας 12
101. Γεωργαλλίδου, Αντιγόνη 26
102. Γεωργαλλίδου, Φανή 96
103. Γεωργαλλίδου, Χρυσάνθη 106, 107
104. Γεωργαλλίδου, Χρυσή Κ. 96
105. Γιάννουλη Λάρισας (η) 163
106. Γίββων, Gibbon, Edward, Άγγλος ιστορικός 48
107. Γιολ Ασάρι (το) 56
108. Γλαύκος (ο), κόλπος (κόλπος της Μάκρης) 68
109. Γλαύκος (ο), ποταμός 38
110. Γλαύκος ο, σύλλογος 15, 26, 162, 163
111. Γυγαία, λίμνη 58
112. Δαδιέ (η), επαρχία 62
113. Δαίδαλα (τα), όρος 21, 38, 68, 94
114. Δαίδαλα (τα), πόλη 33
115. Δαμιανάκου, Βούλα 185
116. Δαμιανός, Αντώνης 185, 186
117. Δαμιανού, Βερούλα 179, 180, 181, 182
118. Δαμιανού, Βούλα185
119. Δανιέλλης, αρχαιολόγος 29
120. Δανιηλίδης, Ευστράτιος 60, 61
121. Δανιηλίδης, Εφραίμ 60, 61
122. Δελησάββας, Μιχάλης 172, 185
123. Δενιζλή (το), Denizli 62
124. Δετζώρτζης, Νάσος, καθηγητής 169
125. Διαμαντάρας, Αχιλλέας Σ. 126, 130
126. Διάς (η) 98, 118
127. Διόδωρος ο Σικελιώτης 130
128. Δουλής, Παναγ. 164
129. Δραπετσώνα (η) 26, 162, 163,
130. Δρυμούσα (η) 33
131. Δωδεκάνησα 11, 16, 18, 165
132. Εβδομάς (η), το περιοδικό 14, 22, 89,
133. Εβραίοι 12, 37, 108, 123
134. Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου, ημερολόγιο 15, 140, 143,
135. Έθνος (το), η εφημερίδα 14
136. Εκεντζίκ (το), Ekencik, λιμάνι 20, 32
137. Ελβετία (η) 17, 23, 95, 101
138. Ελγίνος [Thomas Bruce, 7th of Elgin], Άγγλος λόρδος, πασίγνωστος για την 

αφαίρεση των γλυπτών της Ακρόπολης Αθηνών 46
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139. Ελευθερίου Παρασκευάς 131, 138, 143
140. Ελεύθερος Λόγος (ο), εφημερίδα 14, 150, 151,
141. Ελεύθερος Τύπος (ο), εφημερίδα 14
142. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ο εν Κωνσταντινουπόλει 15, 16, 22, 23
143. Ελμαλή, Ελμαλί, Αλίμαλα (βλ. και Αλμαλύ) 60, 90, 94, 98, 99, 118, 119
144. Εμπρός, εφημερίδα 14, 25, 149, 151, 152, 156, 160
145. Εργάνη, Σύλλογος Κυριών 16, 24, 103, 107
146. Ερενάτις (η) 98, 118
147. Ερμούπολη 59
148. Ερυμναί (αι) 98, 118
149. Εύβοια (η) 13, 33
150. Εύκολα (τα), Αύκουλα, μοναστήρι 63, 113
151. Έφεσος (η) 18, 30
152. Εφημερίς της Σμύρνης, 11, 14, 18, 19, 20, 31, 33, 34, 38, 43, 46, 48
153. Εφημερίς των Φιλομαθών, 15, 85
154. Ζαμπάκη, Δέσποινα 164
155. Ζαμπάκη, Μαρία Δ. 96
156. Η Νέα Μάκρη, σωματείο 162
157. Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης, εφημερίδα 15, 26, 27
158. Ηλιάδης, Γιάννης 113, 175
159. Ηλιού, Λουίζος 96, 101, 120
160. Ηλιού, Μαρία Λ. 96
161. Ηλιού, Μιχαήλ 96
162. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 23, 101
163. Ησίοδος 45
164. Θεοδοσιάδης, Μάνος 164
165. Θεοδοσιάδης, Μιχ. 26, 164
166. Θεολογική Σχολή Χάλκης 121
167. Θεσσαλονίκη (η) 13, 163, 169
168. Θήβη (η) 98, 118
169. Θυάτειρα (τα), Αξάρι 58
170. Θωμαΐδου, Ειρήνη 180
171. Ιάσανδρος (η) 128
172. Ιδεβησσός (η) 98, 118
173. Ίδυρος (η) 98, 118
174. Ιερώνυμος Μητροπολίτης Μαρωνείας 86
175. Ικόνιο (το), νομός 25, 89, 94, 99, 118, 153
176. Ικόνιο (το), πόλη 58, 59
177. Ιουδαίοι 100, 119
178. Ιππότες του Αγίου Ιωάννου, Ιωαννίτες, ιππότες της Ρόδου 11, 36
179. Ιππότες του Τάγματος Φραγκίσκου Ιωσήφ 111
180. Ίσινδα (η) 98, 118
181. Ίσιον (το) 98, 118
182. Ισμαήλ μπέη, Χατζή 60
183. Ίσπαδα (τα) 98, 118
184. Ισπανία (η) 110
185. Ισπάρτα (η), Isparta, Σπάρτη Πισιδίας 108
186. Ιτέα (η) 13, 163
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187. Ιωακείμ Γ΄, Χρήστος Δημητριάδης Δεβετζής, Οικουμενικός Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως 138

188. Ιωαννίδης, Ανδρέας Π. 96, 170
189. Ιωαννίδης, Παυλίνος 69
190. Ιωαννίδης, Σταύρος 96
191. Καβασσός (η) 98, 118
192. Καδύανδα (τα), Ουζουμλί, Üzümlü 11, 98, 118
193. Κάιρο (το) 60
194. Καισάρεια (η) 59
195. Καισαριανή (η) 26, 162
196. Καισάριος 78, 79
197. Κάκαβα (τα) 149
198. Καλαμάκι (το), Κάλαμος, Καλαμάκιον, Kalkan 88, 90, 99, 118, 119
199. Κάλαμος (ο), λιμάνι 19, 30
200. Καλαφάτης Διονύσιος ή Κριεζής Καλαφάτης ή Διονύσιος Καλαφάτης 

Οικονόμος, αρχιερατικός επίτροπος, τοποτηρητής της Μητρόπολης Πισιδίας 
150

201. Καλιφορνία (η) 39
202. Καλλικράτης 37
203. Καλλιντζής, Μιχαήλ 183
204. Κάλυμνος (η) 64
205. Κάμπος (ο), του Λιβισίου 105
206. Κάνδυβα (τα) 98, 118
207. Καπαταϊδάκης, Παράσχος 164
208. Καραάτζ (το), Karaağaç 57
209. Καραγεωργίου, Εμμανουήλ 174, 175, 176
210. Καραγεωργίου, Νικόλαος 26, 183, 185
211. Καράπουρνα (τα), Karaburun 61
212. Καράσουλτσα (τα), Karaçulha 20, 53, 54
213. Καρία (η) 33, 38, 39, 89, 94, 98, 100, 117, 119, 120, 137
214. Καρλόβασι (το) 88
215. Καρμυλησσός (η) 11, 18, 19, 30, 62, 63, 98, 118, 122, 170
216. Κάρπαθος (η) 40
217. Καρύανδα (τα) 18, 30
218. Κας (το), Kaş, Αντίφελλος 94, 99, 118
219. Κασσίδαγη (η) 98
220. Κάσσος (η) 40
221. Κατσαρώνας, Μιχαήλ Π., δικηγόρος 96
222. Καύνος (η), αρχαία πόλη 11, 18, 21,
223. Κέβιζε (η), Gebze, Τακίβιζα 33
224. Κείστρος (ο), ποταμός 58
225. Κέρκυρα (η) 33, 160
226. Κεχριές Ευβοίας (οι) 162
227. Κιλικία (η) 58, 93, 99, 119, 130
228. Κιλμέτης, Σταύρος 168, 175, 183
229. Κινίκιο (το), Ξάνθος 98, 118, 128, 129
230. Κιοϊτζεγέζ (το), Köyceğiz 12
231. Κιουλούκι (το) 88
232. Κισθήνη (η), Καστελλόριζο 98, 117
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233. Κνίδος (η) 18, 30
234. Κογάμος (ο), ποταμός 58
235. Κολοσσός (Ρόδου) 36, 37, 89
236. Κόμβα (η), Κιόμπε 98, 99, 118
237. Κόντος, Κωνσταντίνος Σ., Έλληνας φιλόλογος 106
238. Κοραής, Αδαμάντιος 23, 35, 97, 101, 172
239. Κορύδαλλα (τα) 11, 98, 118
240. Κορυτσά (η) 96, 101, 120
241. Κούμας, Κωνσταντίνος, ιστορικός, φιλόσοφος, πρωτεργάτης του
242. Κοφτερός, Κωνστ. 164
243. Κράγος (ο), όρος, Αη-Κατακαλμάζη, Μέντος Νταγ, Mendos Dağı 11, 19, 30, 

63, 68, 103, 105, 124, 126, 166
244. Κρεμμυδάς, Κυριακός Εμ. 12, 97, 176
245. Κρέτσμερ, Kretschmer Paul, Γερμανός γλωσσολόγος 170
246. Κρήνη (η), Τσεσμές 61, 64, 92
247. Κρήτη (η) 13, 33, 129, 163, 170
248. Κριεζής Καλαφάτης: βλ. Καλαφάτης Διονύσιος 150
249. Κροασσός (η) 98, 118
250. Κυκλάδες 25, 158, 159
251. Κύπρος (η) 11, 63, 170
252. Κων/πολη, μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου 109
253. Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Χ., δικηγόρος 111
254. Κωνσταντινίδης, Χριστόδουλος, γιατρός 96
255. Κωνσταντίνου, Δέσποινα Χ. 96
256. Κωνσταντίνου, Κώνστας, καθηγητής μαθηματικών 96, 101, 109
257. Κωνσταντίνου, Σαμβύκη 96
258. Κώρυκος (η) 98, 118
259. Λαγούσα (η), νησί 63
260. Λαζαρίδης, Βασίλης 186
261. Λαζαρίδης, Γεώργιος Α., δικηγόρος 96
262. Λαζαρίδης, Δαμασκηνός, αρχιμανδρίτης 164
263. Λαμαρτίνος, Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, Γάλλος ρομαντικός 

μυθιστοριογράφος και πολιτικός 45
264. Λαμέρας, Γιάννης 181, 182, 183
265. Λαμέρας, Κωνσταντίνος, γιατρός 12, 13, 26, 96, 170, 172
266. Λεβάσιος, Philippe Le Bas, Γάλλος αρχαιολόγος και ελληνιστής 30
267. Λειβησιανή διάλεκτος 74, 75, 100, 120, 172
268. Λειβησιανοί 19, 21, 21, 22, 23, 33, 39, 56, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 81, 

83, 85, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 118, 119, 120
269. Λητώον (το) 129
270. Λιβίσι (το) 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 
115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, ....

271. Λικίνιος Μουκίνος 127
272. Λίμυρα (τα) 11, 98, 118
273. Λόπτα (τα) 98, 118
274. Λουιζίδειος Σχολή 139
275. Λουιζίδης, Γεώργιος Ι. 97
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276. Λουιζίδης, Σωκράτης Ι. 97
277. Λουιζίδης, Χατζη-Νικόλαος 12, 100, 108, 120, 125, 137, 139, 142, 143
278. Λουιζίδου, Καλλιόπη 110, 137, 138, 142, 167
279. Λουιζίδου, Μαρία Ι. 108, 110
280. Λύσιππος 36
281. Μαβίας 37
282. Μαγνησία (η) 71, 92
283. Μακραίοι, Μακρηνοί 21, 63, 95, 97, 99, 100, 108, 119, 120, 131, 161, 162, 

163, 169
284. Μάκρη, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 2, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, ...

285. Μακρής, Παύλος Κ. 151
286. Μαλάτια, Μαλάτεια (η), Malatya 155
287. Μάνωλας, Ν. 151, 180
288. Μασσαλία (η) 8, 13
289. Μαύρη Θάλασσα (η) 12
290. Μέγας Αλέξανδρος 29, 42, 130
291. Μεγίστη (η), Καστελλόριζο 19, 30, 40, 58, 71, 90, 94, 98, 99, 117, 118, 119, 

123, 126, 129
292. Μεδιόλανα (τα), Μιλάνο 47
293. Μελέτιος, Μητροπολίτης Πισιδίας 60
294. Μενεμένη (η) 61
295. Μεντεσέ, Menteşe, υποδιοίκηση 11, 12, 20, 73, 89, 99, 118
296. Μερλιέ - Λογοθέτη, Μέλπω, μουσικολόγος και λαογράφος, ιδρύτρια του 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 169, 180, 180, 181
297. Μηλόη (η) 98
298. Μηλιώρης, Νίκος 176
299. Μητρόπολη Πισιδίας 12, 60, 61, 69, 71, 89, 97, 99, 102, 111, 119, 121, 142, 

151
300. Μικρά Αντιοχεία (η) 12, 39, 71, 89, 99, 119
301. Μικρά Ασία (η) 9, 15, 18, 22, 23, 27, 68, 75, 77, 78, 79, 91, 98, 117, 119, 120, 

122, 124, 137, 150, 172
302. Μικρασιατικόν Ημερολόγιον Ε. Σβορώνου, ημερολόγιο 15, 110, 142
303. Μίλητος (η) 18, 30
304. Μισαηλίδης, Ευαγγελινός 15, 75, 76, 78
305. Μοναστήρκιοϊ, προάστιο του Λιβισιού 124
306. Μόναχο (το) 37
307. Μοσχονήσια (τα) 31
308. Μούγλα (τα), Μώγλα, αρχ. Μένβολα ή Μώβολα 11, 12, 25, 55, 66, 67, 156, 

158
309. Μουσαίος, Βασίλειος Μ., γιατρός 10, 96, 150
310. Μουσαίος, Μιχαήλ Ι., εμβληματική μορφή της εκπαιδευτικής και 

πνευματικής ζωής της Μάκρης και του Λιβισιού 9, 13, 22, 23, 69, 70, 71, 81, 
88, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 120, 125, 170, 172, 174, 175, 177

311. Μουσαίος, Πλάτων Μ., εκπαιδευτικός - συγγραφέας 26, 164, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

312. Μουσαίου - Σαράφη, Ειρήνη 96, 106, 107, 109
313. Μουσαίου – Μπουγιούκου, Καλλιόπη, 7, 169, 170, 177, 178,
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314. Μουσαίου Βαρβάρα, 179
315. Μουσαίου, Δέσποινα 96
316. Μπαζιώνης, Ν. 179
317. Μπαϊρακτάρης, Λάζαρος 177
318. Μπακάκος, Πέτρος 169
319. Μποζούν, επαρχία 62
320. Μύνδος Καρίας (η) 89, 100, 119
321. Μύρα (τα) 8, 11, 19, 30, 60, 71, 90, 94, 98, 99, 107, 118, 119
322. Ν. Έφεσος (η) 61
323. Ναπολέων 46
324. Ναύπλιο (το) 85
325. Νέα Ελβετία (η) 26, 162
326. Νέα Έφεσος (η) 61
327. Νέα Έφεσος (η), επαρχία 61, 92
328. 327. Νέα Μάκρη (η) 13, 162, 174, 176, 179, 185
329. Νέα Σμύρνη (η), εφημερίδα 15, 21, 86, 87, 88
330. Νέα Υόρκη (η) 17, 52
331. Νεάπολη (η) 45
332. Νέο Λιβίσι (το), Ωρωπός 174, 177
333. Νεοελληνικού Διαφωτισμού 35, 172
334. Νεολόγος (ο), εφημερίδα 15, 22, 23, 86, 92, 93
335. Νέρων 46
336. Νίκαια, (Κοκκινιά) 26, 162
337. Νίκβας, Ντόλης 179
338. Νικήτας, γιατρός 151
339. Νικολάου, Αντώνιος, θεολόγος 96, 109, 124
340. Νικομήδεια (η) 33
341. Νοσκόπιον (το) 98, 118
342. Ντοβέρ (το), Düver 20, 53, 54
343. Ξάνθος (η), αρχαία πόλη 11, 18, 71, 90, 94, 98, 115, 118, 128, 129
344. Ξάνθος (ο), ποταμός 98, 118, 122, 127, 128
345. Ξενοφάνης (ο), περιοδικό 15, 23, 24, 98, 126, 131, 137, 172
346. Ξενοφών 42
347. Οδεμίσιο (το), Ödemiş 61
348. Οθωμανοί 12, 21, 72, 73, 99, 100, 118, 119, 123, 124, 125
349. Οινόανδα (τα), πόλη της Λυκιακής Τετραπόλεως 11
350. Ολβία (η) 94, 98, 118
351. Ολλενδόρφος, Ollendrof Heinrich Gottfrie, Γερμανός 92
352. Όλυμπος (η), αρχαία πόλη της Λυκίας 11, 18, 19, 30, 98, 118
353. Όμηρος 128
354. Όμηρος, το περιοδικό 11, 16, 21, 68
355. Ορλάντο, Orlando, Vittorio Emanuele, πρωθυπουργός Ιταλίας 153
356. Οσμάν Νουρή Βέης, Osman Nuri Bey, δήμαρχος Μάκρης 138
357. Ουζουμλή (τo), Üzümlü 98, 99, 100, 118, 120
358. Ουμβόλδος, Friedrich Wilhlem Heinrich Alexander von Humbolt, Γερμανός 

γεωγράφος, φυσιοδίφης και εξερευνητής 45
359. Όχενδρα, Οφειδούσα, νήσος στον κόλπο του Καλαμακίου 126
360. Πάγος (ο), λόφος Σμύρνης 39
361. Παμφυλία (η) 29, 58, 68, 89, 94, 98, 99, 117, 119, 122
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362. Παναγιά της Περδικιάς, ναός 98
363. Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ. 170, 181
364. Πανηγύρης, Αυγερινός, δάσκαλος 26, 166, 174, 175, 176,
365. Πανηγύρης, Μιχ. 164, 180, 182
366. Παπαδουλή, Μαρία Θεοφάνους 96
367. Παπαδουλής, Θ. 96
368. Παπαδουλής, Χριστόδουλος Θ., γιατρός
369. Παπαθανασίου, Αντώνιος 174, 175
370. Παπαθανασίου, Βαρβάρα, δασκάλα 96
371. Παρθενώνας 37
372. Πάρλα (η), κωμόπολη της Πισιδίας 92, 99, 119
373. Πασχαλίδης, Σάββας 174, 175, 176, 177, 179
374. Πάταμος (η) 98, 118
375. Πάταρα (τα), Patara, Ovagelemiş 11, 18, 71, 90, 94, 98, 118, 127, 128
376. Πάτερσον, Paterson, John, Λεβαντίνος της Σμύρνης, ιδιοκτήτης των 

μεταλλείων χρωμίου στην περιοχή της Μάκρης 21, 95, 123
377. Πατρίς, αθηναϊκή εφημερίδα 159
378. Πατρίς, εφημερίδα Σμύρνης 16
379. Παυλίδης Νικόλαος Α., γιατρός 96
380. Παυλίδης, Παύλος Εμμ., γιατρός 96
381. Παυλίνου, Μαρία 96, 110
382. Παυσανίας, Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος 129
383. Πειραιάς (ο) 13, 25, 26, 149, 157, 158, 159
384. Πελέγκιο, Πελέγκι (το), προάστιο του Λιβισιού 124
385. Πέλι (το), όρος 114
386. Πελτζεγίζ, Belceğiz, Σύμπολο, Σύμβολον 99, 118
387. Περδικία (η), Περδικιά, Ölüdeniz 118
388. Περικλής, Γ. 178
389. Πετρά, Βασιλική 164
390. Πετράλωνα (τα) 26, 162
391. Πετράς, Νικόλαος Μ. 96
392. Πετρής, Ν. 85
393. Πετρόπουλος, Δ., 169, 170
394. Πίναρα (τα) 90, 98, 99, 118
395. Πισιδία, Πισιδεία, περιφέρεια 56, 58, 89, 92, 98, 117, 120, 121,
396. Πλατανάκι (το), Θηβών 162, 174, 177, 178, 180, 182
397. Πλάτων 42
398. Πλειάς η, περιοδικό 16, 24, 103, 112, 114
399. Πλίνιος, ο Πρεσβύτερος, Ρωμαίος φυσιοδίφης, φιλόσοφος και πολύγλωσσος 

φιλόλογος 92
400. Πλούταρχος 42, 130
401. Πολίτης, Γεώργιος 177
402. Πολιτεία η, εφημερίδα 16, 159
403. Πόρλου (το) 92
404. Πουρνάζ, Burnaz, ναχηγές (δήμος) 99, 118
405. Πριήνη (η) 18, 30
406. Προποντίδα (η) 12, 33
407. Προύσα (η) 11, 58, 59, 121
408. Πυθαγόρας (ο) 36
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409. Πύργος του Αγ. Ομάρου 36
410. Ρεγκυλιάς (η) 99, 118
411. Ριζοσπάστης ο, εφημερίδα 16, 160
412. Ροβέρτειο Λύκειο (Robert College), το Αμερικανικό Κολλέγιο στην
413. Ροβιεσπιέρος, Μαξιμιλιανός, Γάλλος πολιτικός της Γαλλικής Επανάστασης 

46
414. Ροδιακή η, εφημερίδα 16, 25, 152, 156, 157, 158, 159
415. Ρόδος (η) 8, 11, 13, 16, 19, 25, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 52, 53, 54, 

56, 58, 59, 60, 64, 68, 73, 88, 89, 94, 98, 99, 113, 117, 119, 126, 129, 130, 
152, 156, 159, 163, 165

416. Ρώμη (η) 47, 48
417. Σακελλαρίου Μιχάλης, καθηγητής 169
418. Σάμος (η) 13, 14, 15, 23, 64, 103, 142, 149
419. Σαντραπέ, Αναστασία 137
420. Σαντραπές, Λουκάς 137
421. Σαράφη, Ειρήνη Β. 106
422. Σαράφη, Μαρία 174, 175, 176
423. Σαράφης Μιχ. 164, 179
424. Σαράφης, Αλκιβιάδης 167, 175
425. Σαράφης, Βασίλειος Ιωάννου, γιατρός 140
426. Σαράφης, Βασίλειος Κυριακού, γιατρός 69, 72, 96
427. Σαρδησσός (η) 99, 118
428. Σεϊντζιρλέριδες, οι [Seyncirler] 57
429. Σεϊντιλέρ, Seydiler, χωριό της Μάκρης 149
430. Σεμσεδίν βέη, μουδίρης Τσακαλίκιοϊ, μετέπειτα ληστής 151
431. Σενές (ο), Sene 20, 53, 54, 99, 118
432. Σιατιστεύς, παπα-Νικόλαος 86
433. Σιδάκη (Στέγκι) 99, 118
434. Σίδη (η) 18, 30, 71, 89, 99, 119
435. Σίδυγμα, Τότουρκα, Toturka
436. Σίμνηνα, Σέμενας, Simena 99
437. Σιμωνίδης, Κ. 44, 45
438. Σιτές, Μιχ. 167, 182
439. Σκάροι (οι) 99, 118
440. Σκούταρι (το) 109
441. Σκυλόγιαννη Ευβοίας (η) 162
442. Σκυφτός, Αδαμάντιος 174, 176, 183
443. Σμύρνη (η) 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 

44, 46, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 86, 87, 
88, 89

444. Σόλυμα (τα) 128
445. Σοννίνο, Sonnino, Sidney, υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας 153
446. Σουλεϊμάν Α΄ο Μεγαλοπρεπής, Süleyman–ı Evvel Kanunî, 10ος σουλτάνος 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 36
447. Σούρα (τα) 99, 118
448. Σούτσος, Αλέξανδρος, Φαναριώτης ρομαντικός ποιητής και πεζογράφος 89
449. Σπάθης, αρχαιολόγος 29
450. Σπανός, Α. 69
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451. Σπάρτη (η): βλ. Ισπάρτα 12, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 92, 96, 99, 108, 
119

452. Σταματιάδης, Ανδρέας, 112, 114, 178
453. Σταματιάδης, Λάζαρος Α., δικηγόρος 96
454. Στράβων, Έλληνας γεωγράφος 19, 22, 23, 33, 34, 58, 68, 81, 94, 98, 101, 117, 

118, 120, 129, 170
455. Στρατιωτικός διοικητής 127
456. Σύεσσα (τα) 99, 118
457. Σύμβολον (το) 62, 63, 98, 118
458. Συρία (η) 63
459. Σύρος (η) 40, 41, 58
460. Σχοινουσία (η), Σκοίνοβα, χωριό της Αττάλειας 59
461. Τακίβιζα (τα), Κέβιζε, Gebze 33
462. Ταλιάνι (το), Dalyan 89
463. Ταρσανάς (ο), νήσος Tersane 55, 64, 98, 117
464. Τεκκέ, Tekke, σαντζάκι (διοικητικό διαμέρισμα) 89
465. Τεκκίρ οβά, Tekkirova, Φάσηλις 90
466. Τελμησσός (η) 11, 18, 33, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 62, 63, 66, 67, 89, 94, 

100, 119, 122, 123, 174, 176
467. Τελμησσός, σύλλογος 26, 151, 163, 174
468. Τέμρεζ, Demre, Μύρα 90
469. Τένεδος (η) 31
470. Τενεκίδης, Γεώργιος 183
471. Τεξιέ, Τεξιέρος, Texier, Charles Félix Marie, Γάλλος αρχαιολόγος και 

αρχιτέκτονας 18
472. Τέργασο (το) 99, 118
473. Τέρμηρα (τα) 99, 118
474. Τερμησσός (η) 99, 118
475. Τζαφάρης 166
476. Τζιζής, Αντώνης 177, 178, 185
477. Τζιζής, Ν. 178
478. Τζουμχουριέτ [Cumhuriyet], εφημερίδα 149
479. Τηγάνι (το) 88
480. Τήλανδρος (η) 99, 118
481. Τήνος (η) 108
482. Τιμούρ, (ο) 46
483. Τλως (η) 11, 54, 90, 94, 98, 100, 118, 119
484. Τόντιδες (οι) 114
485. Τουβέρι (το), Düver 90, 98, 118
486. Τουραπής, Κωνσταντίνος 63, 138
487. Τουργέλ Ηλίας 139
488. Τουρκία (η) 11, 52, 76, 110, 111, 124, 178
489. Τουστζόγλους, ληστής 20, 56, 57
490. Τράβαλλα (τα), Τράβαλα 99, 118
491. Τσακαλίκιοϊ (το) 151
492. Τσακίρης Κυριακός Δ. 138
493. Τσακίρης, Άγγελος 174, 175, 176
494. Τσακύρης, Γεώργιος Αλεξ. 109
495. Τσακύρης, Γεώργιος Εμμ. 109



Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ού αιώνα

198

496. Τσακώνη, Μαρία 164
497. Τσεσμές (ο), Çeşme, Κρήνη, νομός 61, 64, 92
498. Τσολ-μπασή, Gölbaşı, μνημείο του Γκιόλμπασι – Gölbaşı 90
499. Τύμηννα (τα) 99, 118
500. Τυρμισσός (η), Κιτριμισού 99, 118
501. Ύλαμοι (οι) 99, 118
502. Υμηττός (ο) 26, 162
503. Φανάρι (το) 78, 80
504. Φαράκλα Ευβοίας (η) 162
505. Φάσηλις (η) 19, 30, 60, 90, 94, 99, 118
506. Φέλλοους, Φέλλος, Fellows Charles, Άγγλος αρχαιολόγος και εξερευνητής, 

18, 29, 90
507. Φετχιέ, Fethiye: βλ. Μάκρη 7, 8, 11, 148, 165
508. Φιλαδέλφεια (η) 58, 71
509. Φιλάδελφος, Ν. 55
510. Φιλολογικός Συνέκδημος, περιοδικό 16, 18, 29
511. Φοινικούς, Φοίνικας, Φοίνικε, Finike 90, 99, 118, 127
512. Φοντζάχ (το), κωμόπολη της Μ. Ασίας στην περιοχή της Μαλάτιας 155
513. Φόρβης, Forbes Edward, Βρετανός φυσιοδίφης 29
514. Φορόπουλος, Δ. 87
515. Φρίξος (η), αρχαία πόλη της Λυκίας 118
516. Φωκίδα (η) 13
517. Χάδραι (αι) 99, 118
518. Χάλκη (η), νήσος 151
519. Χαριτωνίδης, Σταύρος Χ. 87, 96
520. Χαριτωνίδης, Χαρ. 87, 106
521. Χασίκος, Μιχάλης 183, 184,
522. Χατζηκωνσταντίνου, Α. 177, 178
523. Χατζηκωνσταντίνου, Μιχ. 164
524. Χατζηπαναγιώτου, Παντελής, 26, 164
525. Χατζησωτηρίου, Βασίλης 180, 181, 182, 183, 184
526. Χατζιδάκης, Γεώργιος, θεμελιωτής της Γλωσσολογίας στην Ελλάδα 170
527. Χατήπογλους 55
528. Χίλλερ, Friedrich Hiller von Gaertringen, Γερμανός αρχαιολόγος 93
529. Χίμαιρα, Γιανάρτας, Yanartaş 19, 34, 166
530. Χίος (η) 64, 88,
531. Χρισσό (το) 13
532. Χριστοφίδης, Β. 87
533. Χρυσαφίνης, Νικόλαος Π. 96, 97, 176
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Β. ΞΕΝΟΙ ΟΡΟΙ

1. Abalıoğlu, Yunus Nadi: βλ. Αμπαλίογλου Γιουνούς Ναντί 148, 149
2. Abdülhamid II: βλ. Απτούλ Χαμήτ Χαν Β΄ 137
3. Alkrait, W. G. Arkwright, Άγγλος αρχαιολόγος 100
4. Benndorf, Otto, Αυστριακός περιηγητής και αρχαιολόγος 23, 93, 100, 173
5. Billioti, Charles, Άγγλος πρόξενος στη Μάκρη 20, 54
6. Denbighshire Free Press, εφημερίδα 16, 25, 149, 150
7. Elgin, Thomas Bruce: βλ. Ελγίνος 131, 138, 143
8. Fellows, Charles: βλ. Φέλλοους 18, 29, 30, 53, 173
9. Forbes, Edward: βλ. Φόρβης 29, 30, 173
10. Gibbon, Edward: βλ. Γίββων 48
11. Hiller, Friedrich, von Gaertringen: βλ. Χίλλερ 93
12. Humbolt, Friedrich Wilhlem Heinrich Alexander: βλ. Ουμβόλδος 45
13. Journal de Genève, εφημερίδα 16, 17, 25
14. Kretschmer, Paul: βλ. Κρέτσμερ 170
15. Lamartine, Alphonse Marie Louis: βλ. Λαμαρτίνος 45
16. Le Bas, Philippe: βλ. Λεβάσιος 30, 173
17. Le Courrier du Valais, εφημερίδα 17, 20, 54
18. Mannheim, Γάλλος λοχίας 25, 154
19. New York Times, εφημερίδα 17, 155
20. Ollendrof, Heinrich Gottfrie: βλ. Ολλενδόρφος 92
21. Orlando, Vittorio Emanuele: Ορλάντο 153
22. Osman Nuri Bey: βλ. Οσμάν Νουρή Βέης 138
23. Paterson, John: βλ. Πάτερσων 90, 123
24. Renan, Ernest, Γάλλος φιλόλογος, φιλόσοφος και ανατολιστής ειδικός στις 

σημιτικές γλώσσες 22
25. Servet-i Fünun, περιοδικό 17
26. Sonnino, Sidney: βλ. Σοννίνο 153
27. Süleyman–ı Evvel Kanunî: βλ. Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής 36
28. Texier, Charles Félix Marie: βλ. Τεξιέ 18, 30, 148, 173
29. The Church Missionary Intelligence, ιεραποστολικό περιοδικό 17, 65
30. The Evening Star, εφημερίδα 17, 65, 153, 154
31. The Gentleman’s Magazine and Historical Chronicle, εφημερίδα 17, 53
32. Ulus, εφημερίδα 17, 148
33. Voltaire (Βολταίρος), Γάλλος διαφωτιστής, φιλόσοφος και ιστορικός 22
34. Weekly North Carolina Standard, εφημερίδα 17, 20, 52
35. Wilhelm, Adolf: βλ. Βίλελμ 93



Τάσος Κακλαμάνης (Χημικός Μηχανικός - Ερευνητής - Αθήνα)
Εύα Αχλάδη (Τουρκολόγος-Ερευνήτρια - Αρχι-Βιβλιοθηκονόμος Σισμανόγλειου Βιβλιοθήκης 

Κωνσταντινούπολης) 
Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ»

Σαμψούντος 6, Αιγάλεω 12242, Τηλ +30 6977 841099
Mail: kaklamanist@yahoo.gr και lyciagreece@gmail.com,

Facebook: Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών "Λυκία" - Society of Historical Research "Lycia"
Site: www.lycia.gr


