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Η «Λεσβιακή Παροικία» ευχαριστεί θερμά τις εκδόσεις asterias και 
τις εκτυπώσεις Λιθοτυπική Ο.Ε. για τη δωρεάν παραγωγή του περιο-
δικού ΑΙΟΛΙΔΑ που είναι αφιερωμένο στη Βρίσα.
Με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν παραδόθηκε μια επιταγή 1.000€ 
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ανάγκες των σεισμοπλήκτων. 
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Τα λόγια να γίνουν πράξη!

Στις 12 Ιουνίου το νησί δέχτηκε τις τραγικές συνέπειες ενός ισχυρού σει-
σμού. Το χωριό Βρίσα – οικισμός παραδοσιακός – ο οποίος από το 1845 
ξαναδημιουργήθηκε αφού είχε υποστεί ολική καταστροφή με ένα ανθρώπι-
νο θύμα, καταστράφηκε ολοσχερώς για δεύτερη φορά, με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο και με ένα θάνατο κι’ αυτή τη φορά, όπως τότε. 

Μια συμφορά... Πόνος ψυχής!
Όλος ο κόσμος αναστατώθηκε. Ήθελε με κάθε δυνατό τρόπο να συμμε-

τέχει, ώστε να ελαφρύνει το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, αυτού του 
νησιού, που τόσο τραγικά επλήγει, γιατί ζημιές μικρότερες υπήρχαν και σε 
άλλα κοντινά χωριά.

Και έτρεξαν να επισκεφτούν τον τόπο υπεύθυνα άτομα, επίσημα πρόσω-
πα. Και όλοι να εκφράσουν διάθεση συμπαράστασης, να δώσουν ιδέες, συμ-
βουλές, υποσχέσεις.

Μέσα στον πόνο αυτής της καταστροφής, μετά απ’ όλο αυτό το ενδιαφέ-
ρον, οι ελπίδες ζωντάνεψαν.

Τώρα, τέλος Αυγούστου, ένας άνεμος σιωπής και προσμονής καλύπτει το νησί. 
Μετά το άλλο θλιβερό γεγονός του σεισμού στην Κω, όλοι αυτοί οι άνθρω-

ποι, μαζί και οι υποσχέσεις τους, εξαφανίστηκαν. 
Μένουν τα προβλήματα στο νησί να περιμένουν τη λύση τους.
Εμείς, η «Λεσβιακή Παροικία», με τις μικρές δυνάμεις μας, υποσχεθήκαμε  

στον εαυτό μας – και το κάναμε πράξη -  να συνδράμουμε με 1000 ευρώ 
μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου τους σει-
σμοπαθείς της Βρίσας και να αφιερώσουμε την Αιολίδα αυτή στη Βρίσα και 
τα προβλήματά της.

Ελπίζουμε ότι και οι υποσχέσεις που έδωσαν όλοι οι άλλοι να μην μείνουν 
στα ευχολόγια, αλλά τα  λόγια να γίνουν πράξη.
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Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»

Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώσουν 
μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

Τη συνδρομή σας 30€, για το 2016, καθώς και κάποιες άλλες προσφορές 
σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυνση: «Λε-
σβιακή Παροικία» – ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 – ΤΘ 34118 – ΑΘΗΝΑ 
10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και στην Εθνική Τρά-
πεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας» Νο 415/481058-93, 
IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893 ή στην Τράπεζα Πειραι-
ώς στον αριθμό: 5067-059786-003, ΙΒΑΝ: GR10 0172 0670 0050 6705 
9786 003.

Η «Λεσβιακή Παροικία» παρέδωσε στην Αντιδήμαρχο  
κ. Αναστασία Αντωνέλλη επιταγή 1000 € για τις ανάγκες 

των σεισμοπαθών της Βρίσας
Στις 12 Ιουνίου το νησί μας δέχτηκε τις τραγικές συνέπειες ενός ισχυρού σει-

σμού. Το χωριό Βρίσα,  οικισμός παραδοσιακός, καταστράφηκε ολοσχερώς για 
δεύτερη φορά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και το 1845. 

Και έτρεξαν  να επισκεφτούν το χωριό υπεύθυνα άτομα, επίσημα πρόσωπα. 
Και όλοι να εκφράσουν διάθεση συμπαράστασης, να δώσουν ιδέες, συμβουλές, 
υποσχέσεις.

Η «Λεσβιακή Παροικία», ένας μη κερδοσκοπικός Σύλλογος των Μυτιληνιών της 
Αθήνας, με τις μικρές δυνάμεις της, με ψήφισμα του Διοικητικού της Συμβουλίου  
αποφάσισε να συνδράμει με 1000 ευρώ μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέ-
ριμνας του Δήμου Λέσβου τους σεισμοπαθείς της Βρίσας και να αφιερώσει αυτό 
το περιοδικό της «Αιολίδας» στη Βρίσα και τα προβλήματά της. 

Η Πρόεδρος της Καίτη Μεσσηνέζη μαζί με την ταμία Άννα Σασιάκου και την 
αντιπρόεδρο Νατάσα Σαμαρέλλη, την Πέμπτη 31 Αυγούστου παρέδωσαν στην 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου κ. Αναστασία Αντωνέλλη 
μια επιταγή 1000 € για τις ανάγκες των σεισμοπαθών της Βρίσας.

Ελπίζουμε, ότι και άλλοι σύλλογοι μιμούμενοι τον δραστήριο Σύλλογο μας να 
μην μείνουν στα ευχολόγια και να κάνουν πράξη τις υποσχέσεις που έδωσαν.
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Ισχυρός σεισμός «ταρακούνησε»  
τη Μυτιλήνη –  

Πάνω από είκοσι μετασεισμοί

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ 
σημειώθηκε στις 15:28 το μεσημέρι 
της Δευτέρας ανοιχτά της Μυτιλήνης. 
Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 
οι τραυματίες είναι 11, εκ των οποίων 
δύο σοβαρά, από την ισχυρή σεισμική 
δόνηση, ενώ η 57χρονη γυναίκα για την 
οποία είχε στηθεί επιχείρηση απεγκλω-
βισμού, ανασύρθηκε νεκρή λίγο μετά 
τις 8 το βράδυ από τους πυροσβέστες, 
στο χωριό Βρίσα. To χωριό, όπως λένε 
οι κάτοικοι, έχει σχεδόν ισοπεδωθεί 
και γι’ αυτό το λόγο εκκενώθηκε. Ταυ-
τόχρονα έχει απαγορευτεί η πρόσβαση 
σε όλους. 

Οι κάτοικοι θα διανυκτερεύσουν σε 
ξενοδοχεία και σκηνές του στρατού.

Αργά το βράδυ, στο γήπεδο του Πο-
λιχνίτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
για την αντιμετώπιση της όλης κατά-
στασης υπό τον αναπληρωτή υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα. 
Ο αναπληρωτής υπουργός μετά το 
πέρας της σύσκεψης στην οποία συμ-
μετείχαν η περιφερειάρχης Βορείου 
Αιγαίου κα Καλογήρου, ο υφυπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Νεκτάριος Σαντορινιός, ο δήμαρχος 
Σπύρος Γαληνός, σεισμολόγοι και μη-
χανικοί, διαβεβαίωσε πως όλοι οι κά-
τοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί 
έχουν τακτοποιηθεί για να περάσουν 
το βράδυ με ασφάλεια ενώ αύριο, με το 
πρώτο φως της ημέρας, μηχανικοί και 
σεισμολόγοι υπό τον κ. Λέκκα θα μετα-
βούν στις περιοχές όπου εντοπίζονται 
τα περισσότερα προβλήματα για να κά-
νουν αυτοψία. Το πρωί θα καταφθάσει 
στο νησί και ο υπουργός Υποδομών, κ. 
Σπίρτζης συνοδευόμενος από κλιμάκιο 
μηχανικών, το οποίο θα εξετάσει πρώ-
τα τα σχολεία, αφού οι μαθητές δίνουν 

Πανελλήνιες και στη συνέχεια θα εξε-
ταστούν τα σπίτια των κατοίκων.

Από αύριο το «στρατηγείο» των 
εμπλεκόμενων φορέων και των ειδικών 
επιστημόνων θα λειτουργεί στη γενική 
γραμματεία Αιγαίου και νησιωτικής πο-
λιτικής στη Μυτιλήνη.

Παλιά βιομηχανικά κτίρια έχουν κα-
ταρρεύσει στη Σκάλα Πολιχνίτου. Επί-
σης κατέρρευσε μέρος της καμινάδας 
του παλιού βιομηχανικού κτιρίου ελαι-
οτριβείου στη Σκάλα Λουτρών, ενώ 
ζημιές καταγράφονται σε πολλά κτίρια 
στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης. 
Ανάμεσα σε αυτά και στο ιστορικό Δη-
μαρχείο στην Προκυμαία της πόλης. 

Νεκρή ανασύρθηκε η 57χρονη που 
ήταν εγκλωβισμένη

Μια 57χρονη γυναίκα στο χωριό Βρί-
σα, που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από 
τα ερείπια του σπιτιού της για περίπου 
πέντε ώρες, ανασύρθηκε νεκρή από τα 
συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας που επιχειρούσαν εκεί. Ο σύζυγός 
της, ο οποίος πρόλαβε και βγήκε από 
το σπίτι εγκαίρως, έχει τραυματιστεί κι 
έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας με 
κάταγμα στο ισχίο.

Το 90% των σπιτιών στη Βρίσα  
κατέστησαν ακατοίκητα

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Στέ-
λιος Πανσεληνάς, κάτοικος της Βρίσας, 
«εννιά στα δέκα σπίτια του χωριού είτε 
έχουν γκρεμιστεί, είτε έχουν υποστεί 
μεγάλες ζημίες». Ωστόσο, όπως διευ-
κρίνισε, αυτό αφορά τα παλιά σπίτια 
του χωριού, καθώς τα νεότερα δεν 
έχουν τόσο σοβαρές ζημίες.

«Όλα τα παλαιά κτίσματα έχουν πέ-
σει μόνο τα νέα έχουν διασωθεί» ανέ-

Επιμέλεια Θ. Πλατσής



6 7

φερε ο κ. Πανσεληνάς, που σημείωσε 
ακόμη ότι οι περίπου 800 κάτοικοι βρί-
σκονται εκτός χωριού, ενώ έχουν φτά-
σει στην περιοχή τέσσερα οχήματα της 
πυροσβεστικής και οχήματα της περι-
φέρειας Βορείου Αιγίου.

«Το μισό χωριό έχει μεγάλες ζημιές 
και πολλά σπίτια έχουν καταρρεύσει». 
Αυτό ανέφερε στο Αθηναϊκό και Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αρ-
μόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 
και Έκτακτων Αναγκών του Δήμου Λέ-
σβου, Νίκος Καρασάββας, ο οποίος 
μεταβαίνει στη σεισμόπληκτη Βρίσα.

Τρόφιμα για τους σεισμόπληκτους

Έναν τόνο τρόφιμα παρέδωσε την Τρί-
τη στη Βρίσα, η ποτοποιία «Σαμαρά», 
στην προσπάθεια ανακούφισης των 
σεισμόπληκτων κατοίκων της, με τους 
περισσότερους από τους οποίους, κυ-
ριότερα ως πελάτες, αλλά και ως κατα-
ναλωτές, έχει δεσμούς δεκαετιών!

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ανα-
γνώστου, εμπορικός διευθυντής της 
ποτοποιίας «Σαμαρά», «Οι εμπορικοί 
δεσμοί που μας ενώνουν με τη Βρίσα 
και τις γύρω περιοχές, κρατούν πάνω 
από 20 χρόνια», προσθέτει και συγκι-
νημένος, ενθυμούμενος από μικρός 
τον πατέρα του να έχει πελάτες στην 
περιοχή, αναφέρει ότι κάθε Πέμπτη για 
χρόνια, το δρομολόγιο ήταν Λισβόρι, 
Πολιχνίτος, Βασιλικά.

Η Λέσβος απομακρύνθηκε 4,4  
εκατοστά από τη Χίο!

Έκπληκτοι οι επιστήμονες από τις κατα-
γραφές των δύο γεωδαιτικών σταθμών.

Την απομάκρυνση της Λέσβου κατά 
4,4 εκατοστά από το νησί της Χίου, 
μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3R, που 
συγκλόνισε το βόρειο Αιγαίο στις 12 
Ιουνίου, κατέγραψαν οι επιστήμονες, 
σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 

Θανάση Γκανά.
Την καταγραφή έκαναν, σύμφωνα με 

όσα δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα 
«Τα Νέα», οι δύο γεωδαιτικοί σταθ-
μοί, που είναι τοποθετημένοι στα νησιά 
αυτά και χρησιμοποιούνται για τις ακρι-
βείς μετρήσεις συντεταγμένων εδά-
φους. Οι μετρήσεις αυτές, όπως γίνεται 
αντιληπτό, έγιναν πριν και μετά το σει-
σμό, με τα αποτελέσματά τους να προ-
καλούν την έκπληξη των επιστημόνων.

Σημειώνεται ότι οι σεισμολόγοι έχουν 
καταλήξει πως η σεισμική δόνηση της 
12ης Ιουνίου προκλήθηκε από την ενερ-
γοποίηση του ρήγματος, που βρίσκεται 
νότια του Πλωμαρίου, καθώς και ότι το 
επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 
14χλμ. νότια από τις ακτές του χωριού. 
Εξακολουθούν λοιπόν να παρατηρούν 
με ενδιαφέρον τη σεισμική ακολουθία, 
σε μια προσπάθεια να εξαχθούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο ασφαλή  συ-
μπεράσματα για τη φυσιολογική εκτό-
νωση του φαινομένου.

Συνεχίζονται οι καταγραφές κτι-
σμάτων, φτάνοντας τα 1.361

Με αμείωτους ρυθμούς προχωρούν οι 
έλεγχοι των κτισμάτων που έχουν υπο-
στεί ζημιές από τον σεισμό της προπε-
ρασμένης Δευτέρας και πλέον ο αριθ-
μός των μη κατοικήσιμων ανήλθε στα 
753, εκ των 1.361 κτηρίων που είχαν 
ελεγχθεί μέχρι και χθες. Οι έλεγχοι συ-
νεχίζονται ενώ και οι τηλεφωνικές γραμ-
μές στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής έχουν πάρει… 
«φωτιά», καθώς είναι πολλές οι αιτήσεις 
πολιτών για τις ζημιές που έχουν υπο-
στεί οι οικίες και τα ακίνητά τους. 

Έλεγχος δημοσίων κτισμάτων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, στη 
Λέσβο αναμένονται, εκτός του υπουρ-
γού Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη, και 
δώδεκα μηχανικοί από τις «Κτιριακές 
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Υποδομές Α.Ε.» προκειμένου να ελεγ-
χθούν όλα τα δημόσια κτίρια μεταξύ 
των οποίων και οι παιδικοί σταθμοί που 
από την προηγούμενη Τρίτη παραμέ-
νουν κλειστοί. Οι «Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε.» είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός 
φορέας του ελληνικού κράτους, που 
ενσωμάτωσε και τον Οργανισμό Σχολι-
κών Κτιρίων και θα ελέγξει όλες τις δη-
μόσιες κτιριακές υποδομές (νοσοκο-
μεία, σχολεία, δικαστήρια). Οι δώδεκα 
μηχανικοί θα συγκροτήσουν έξι συνερ-
γεία και θα ξεκινήσουν τους ελέγχους.

Παράλληλα από αύριο οι εργολάβοι 
που σύναψαν συμβάσεις με το Δήμο, 
θα ξεκινήσουν τη διαδικασία άρσης 
επικινδύνων κτισμάτων σε 100 περίπου 
σημεία που έχουν εντοπιστεί. Πρόκει-
ται για επικίνδυνα ή ετοιμόρροπα κτί-
ρια ή τμήματα κτιρίων που πρέπει να 
απομακρυνθούν. Συγκεκριμένα, δύο 

κλιμάκια θα ξεκινήσουν από την Βρίσα 
και την ευρύτερη περιοχή του Πολιχνί-
του και ένα κλιμάκιο στο Πλωμάρι. 

Έλεγχος στα εξεταστικά κέντρα

Η Εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές» 
(ΚΤΥΠ Α.Ε.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των της, από την πρώτη στιγμή στάθηκε 
στο πλευρό των σεισμόπληκτων κατοί-
κων της Λέσβου. Τα κλιμάκια προχώρη-
σαν και ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα, 
τον έλεγχο στα 14 εξεταστικά κέντρα 
του νησιού, προκειμένου να μην υπάρξει 
πρόβλημα με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 
καθώς και στο «Βοστάνειο» Νοσοκομείο 
Μυτιλήνης και τα Κέντρα Υγείας της πε-
ριοχής που επλήγησαν από τον σεισμό, 
προκειμένου να μην υπάρξουν κενά στην 
παροχή δημοσίων υπηρεσιών υγείας 
προς τους σεισμοπλήκτους.

Ψήφισμα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λεσβιακή Παροικία»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Λεσβιακής Παροικίας» συνήλθε εκτάκτως, 
μετά από τον φοβερό σεισμό που έπληξε το νησί μας, απέστειλε μήνυμα 
συμπαράστασης προς τον Δήμαρχο και τον Δήμο Λέσβου και αποφάσισε 
τα εξής: 

1) Το επόμενο περιοδικό του Συλλόγου, «Αιολίδα Νο 64», της περιόδου 
Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, να βγει όλο ασπρόμαυρο, σε 48 σελίδες, 
αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στο χωριό Βρίσα και στα γεγονότα του κατα-
στροφικού σεισμού.

2) Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, ένα ποσό περίπου 1000 €, να 
δοθούν στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου») σαν ελάχιστη συμβολή της Λε-
σβιακής Παροικίας για την περίθαλψη των πληγέντων συμπατριωτών μας.

Ο Σύλλογος μας παρών πάντα σε ό,τι αφορά το νησί μας, συμπάσχει με 
τις οικογένειες της Λέσβου που χτυπήθηκαν από τον φοβερό σεισμό και 
εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες συμπα-
τριώτες μας.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2017
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Ο Εγκέλαδος «χτύπησε» τη Λέσβο!
Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3R με επίκεντρο νότια του Πλωμαρίου 
και καταστροφές σε όλη τη νότια Λέσβο, ειδικότερα στη Βρίσα

«Ταρακουνήθηκε» η Λέσβος από τον 
ισχυρό σεισμό των 6,3R στις 15:28 της 
Δευτέρας 12ης Ιουνίου 2017, με επίκε-
ντρο νότια του Πλωμαρίου, στο θαλάσ-
σιο χώρο μεταξύ του νησιού μας και της 
Χίου. Το εστιακό βάθος ήταν μόλις 10 
χιλιόμετρα και η δόνηση επιφανειακή, 
προκαλώντας εκτεταμένες καταστρο-
φές κυρίως σε Βρίσα, και λιγότερο σε 
Λισβόρι, Ακράσι, Βατερά, Βασιλικά, Πο-
λιχνίτο και Πλωμάρι.

Μετά τους εκατοντάδες μικροσει-
σμούς που καταγράφονταν σταθερά 
από τα τέλη του 2016 μέχρι και τον Φλε-
βάρη, ο προβληματισμός για τη σεισμι-
κή δραστηριότητα μεταξύ της Λέσβου, 
της Χίου και των απέναντι τουρκικών 
ακτών επανήλθε, πιο σοβαρός όμως 
από ποτέ. Το επίκεντρο αυτής της δό-

νησης μπορεί να διαφέρει από εκείνα 
των σεισμών στις Μικρασιατικές Τρω-
άδες, ωστόσο η έντονη δραστηριότητα 
στην ευρύτερη περιοχή προβληματίζει 
γενικότερα τους επιστήμονες.

Η νοτιοδυτική Λέσβος μετρά ήδη 
πληγές, με το χωριό Βρίσα της περιο-
χής του Πολιχνίτου να φέρει εικόνες 
βιβλικής καταστροφής. 

Μικρές φθορές καταγράφηκαν επίσης 
και στην πρωτεύουσα του νησιού, τη Μυ-
τιλήνη, όπου έπεσαν σοβάδες μέχρι και 
στο παλαιό δημαρχείο, αλλά οι σημαντι-
κές ζημιές εντοπίζονται στη νότια Λέσβο.

Το χρονικό της δραστηριότητας

Ο σεισμός προκάλεσε από την έντασή 
του πανικό σε όλη τη Λέσβο. Ενδεικτικά 
της έντασής του, αφενός ότι έγινε αισθη-

Λέσβος: 753 κτίρια έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα μετά τους σεισμούς

Ρεπορτάζ
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Η νοτιοδυτική Λέσβος μετρά ήδη πληγές, με το χωριό Βρίσα της περιοχής του Πολιχνίτου  
να φέρει εικόνες βιβλικής καταστροφής.
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στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, και 15 
περίπου τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 
κέντρο Υγείας Πολιχνίτου,  αποχώρη-
σαν μετά τις πρώτες βοήθειες. Το χωριό 
Βρίσα ισοπεδωμένο. Κατολισθήσεις που 
δημιούργησαν πολλά προβλήματα στο 
οδικό τμήμα του νότιου νησιού, ζημιές 
σε σπίτια στο Πλωμάρι και στα γύρω 
χωριά, ζημιές ακόμα και στην πόλη της 
Μυτιλήνης, ζημιές σε εκκλησίες - μνη-
μεία της πόλης και της υπαίθρου, είναι ο 
απολογισμός του σεισμού.

Το χωριό Βρίσα ισοπεδώθηκε. Περί-
που το 80% των σπιτιών - χαρακτηρι-
στικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής 
του τέλους του 19ου αιώνα μέχρι και το 
1930- είναι σωροί ερειπίων. Κι όσα ακό-
μα στέκουν όρθια δύσκολα θα ξανακα-
τοικηθούν. Το χωριό εκκενώθηκε, αφού 
η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί κρί-
θηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι 850 περί-
που κάτοικοι του χωριού μετακινήθηκαν 
σε συγγενικά σπίτια, ενώ σε ξενοδοχεία 
της γειτονικής τουριστικής περιοχής Βα-

τός ως την Αττική, αφετέρου πως και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη γειτονική 
Τουρκία τον παρουσιάζουν ως μείζον ζή-
τημα για τα παράλια απέναντι από τα νησιά 
του βορείου Αιγαίου. Στην Τουρκία υπήρ-
χαν αναφορές πως ο σεισμός έγινε αισθη-
τός μέχρι και την Κωνσταντινούπολη!

Από τις 15:30 και μετά, το Γεωδυνα-
μικό Ινστιτούτο Αθηνών κατέγραψε μια 
σειρά από μετασεισμικές δονήσεις με 
μεγαλύτερη εκείνη των 4,6R, λίγο μετά 
τον κύριο σεισμό. Ακολούθησαν αρκε-
τές ακόμα, η πιο ισχυρή στα 4,1R και 
πολλές λίγο πάνω από τα 3R.

Τι λένε οι σεισμολόγοι
Η Λέσβος μετρά τις πληγές της μετά τον 
καταστροφικό σεισμό των 6,1 ρίχτερ, 
με επίκεντρο 36,4 χιλιόμετρα, νότια της 
Μυτιλήνης στη θαλάσσια περιοχή ανοι-
κτά του Πλωμαρίου, την Δευτέρα 12 
Ιουνίου 2017 στις 3:28 το μεσημέρι.

Μια 57χρονη μητέρα δυο παιδιών 
νεκρή, δυο τραυματίες νοσηλεύτηκαν 

Το χωριό Βρίσα ισοπεδώθηκε.Περίπου το 80% των σπιτιών είναι σωροί ερειπίων



10 11

τερών φιλοξενήθηκαν ηλικιωμένοι. Από 
τον Στρατό στήθηκε επίσης καταυλι-
σμός στο γήπεδο του Πολιχνίτου. 

Στο Πλωμάρι και στα χωριά της επαρ-
χίας Πλωμαρίου μεγάλες ζημιές έχουν 
υποστεί σπίτια και εκκλησίες, καθώς 
και άλλα κτίρια, μεταξύ των οποίων και 
αυτό του παλιού δημαρχείου, στο ιστο-
ρικό κέντρο της Μυτιλήνης.

Σημειώνεται ότι η σεισμόπληκτη πε-
ριοχή του νησιού κηρύχθηκε  σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης.

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στις 
πληγείσες περιοχές ο δήμαρχος Λέσβου 
Σπύρος Γαληνός και όλοι οι αντιδήμαρ-
χοι, ενώ με ελικόπτερο έφτασε στην πε-
ριοχή, από την Ικαρία, η περιφερειάρχης 
Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι λόγω 
του σεισμού ανέβαλε τις σημερινές πα-
νελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων 
των ΕΠΑΛ στα νησιά Χίο και Λέσβο. 
Για προληπτικούς λόγους με απόφαση 
του δημάρχου Λέσβου, όλα τα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 
Λέσβο παρέμειναν κλειστά.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας κήρυξε τον δήμο Λέσβου σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας, με απόφασή 
του κήρυξε το σύνολο των Δημοτι-
κών Ενοτήτων του δήμου Λέσβου της 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε Κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης, λόγω της 
ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε μέσα στην Αιγαιακή Μικροπλάκα, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης 
πλάκας της Ευρασίας στα βόρεια. Ακόμη πιο νότια, η πλάκα της Αφρικής (Nubia) συγκλίνει και 
υποβυθίζεται κάτω από την Ευρασία στην ελληνική τάφρο. Στα βόρεια και ανατολικά, το βορειοανα-
τολικό ρήγμα Ανατόλια είναι ένα μεγάλο ρήγμα δεξιάς και πλευρικής μετατόπισης που εκτείνεται 
ανατολικά- δυτικά μέσω της βόρειας Τουρκίας. Η τοποθεσία του γεγονότος της 12ης Ιουνίου 2017 
είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα βόρεια από το κοντινότερο κύριο όριο των πλακών, όπου 
η πλάκα της Αφρικής κινείται προς τα βόρεια με ρυθμό περίπου 9 χιλιοστά/έτος όσον αφορά την 
Ευρασιατική πλάκα.
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Ωδή στη Βρίσα
Γράφει ο Στρατής Π. Πάντας

Αν ήταν δυνατόν αγαπημένη μου Βρίσα, να 
σε ξαναζωντανέψω με κλάματα και με πύρινα 
δάκρυα, βγαλμένα με πραγματική ειλικρίνεια 
απ΄ τα τρίσβαθα της ψυχής μου, θα τόκανα 
μέρα-νύχτα, μέχρι που να σε ξανάβλεπα να 
στέκεις όρθια, να σφύζεις από δράση και 
ζωή, να ξαναγινόσουν όπως ήσουν πριν.

Την μοιραία ώρα 3:28 της 12 Ιουνίου 
2017. Τότε που μέσα σε δευτερόλεπτα 
του χρόνου γύρισαν τα πάνω-κάτω. Φά-
νηκε η μηδαμινότητα του ανθρώπου, η 
αδυναμία του να αντιμετωπίσει το φυσι-
κό φαινόμενο του σεισμού. Του σεισμού 
που έσυρε στο πέρασμά του τη «δική 
μας» Ελένη ισοπεδώνοντας αρχοντικά και 
λαϊκά σπίτια αδιακρίτως.  Σπέρνοντας τον 
όλεθρο, τη βουβαμάρα, την καταστροφή.

Σπίτια χτισμένα με μεράκι, από άξια χέ-
ρια μαστόρων κάποιας εποχής. Χτιστάδων, 
πελεκάνων, μαραγκών και σουβατζήδων. 
Πραγματικά έργα τέχνης. Με σκαλισμένα 
σουβελίκια και γωνιές. Με πέτρινα σκαλο-
πάτια και μπαλκόνια. Με τις ασβεστωμένες 
αυλές, τις ανθοφυτεμένες. Που μοσχοβο-
λούσαν τα δεντροσάνια, οι βασιλικοί, τα 
τζιράνια, τα γιασεμιά και τ’ αγιοκλήματα.

Έσβησε, χάθηκε, γκρεμίστηκε ή ρηγ-
ματώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του οικι-
σμού. Του οικισμού που έσφυζε από ζωή 
και ζωντάνια.

Αγαπημένο μου χωριό Βρίσα και στο σύ-
νολό τους σχεδόν αγαπητοί μου οι Βρισα-
γώτες κάτοικοί της. Έχοντας τις ρίζες μου 
από αυτό το χωριό, αφού ο προπάππος 
μου (απ΄ τη μητέρα μου) ήταν Βρισαγώτης. 
Λεγόταν Κοντογιώργης ή Γεωργέλλης και 
είμαστε συγγενείς με τους Γεωργέλληδες 
της Βρίσας. Αγαπώ ειλικρινά τον Πάνο και 
την Γραμματική Γεωργέλλη και τα παιδιά 
τους. Αξέχαστα μου μένουν τα γλέντια μας 
με τους όμορφους εκείνους ανθρώπους, 
που με μεγάλη φιλία είχαμε δεθεί και λέγω 

είχαμε, γιατί δυστυχώς, έφυγαν σχετικά 
γρήγορα απ΄την εφήμερη ζωή. Θεοχάρης 
Περρής, Τάκης Καραμάνης (Τσάκονας), 
Πάνος Διαμαντής, Μοσχόβης  Στρούμπας, 
Στάθης Κουτσουραδής, Σταύρος  Βίρας 
(μετέπειτα ιερέας) και αρκετοί άλλοι, που 
ήταν περιστασιακοί. Όλοι μαζί, με τον αγα-
πημένο σε όλους μας Μιχάλη Μοναχέλλη, 
που για χάρη της παρέας, κρεμούσε το 
σαντούρι στο λαιμό του. Κάποιες βραδιές 
μάλιστα κάναμε και «πατινάδα» μέσα στο 
χωριό, ύστερα από γερή ουζοποσία, τρα-
γουδώντας παλιές αξέχαστες καντάδες. 
«Καναρίνι κίτρινο μ’ έβαλες σε κίνδυνο» 
«εσύ κοιμάσαι στα σεντονάκια κι εγώ γυ-
ρίζω μεσ’ τα σοκάκια» «χωρίζει η μοίρα 
τους ανθρώπους» κι άλλα πολλά. Αφού πε-
ριδιαβαίναμε μέσα από τα καλντερίμια και 
τα όμορφα σοκάκια, καταλήγαμε αρκετές 
φορές στα σκαλοπάτια της εξώπορτας του 
Δημοτικού Σχολείου. Του όμορφου σχο-
λείου που δυστυχώς ισοπεδώθηκε. Εκεί 
στα σκαλοπάτια, όπως φώτιζε η λάμπα του 
κοινοτικού φωτισμού, χορεύαμε και μερι-
κούς καρσιλαμάδες, μπάλους και απτάλι-
κους, πάντοτε με τις νότες του σαντουριού 
και ύστερα «το διαλύαμε». Θυμάμαι μια 
φορά. Είχα γυρίσει απ΄ την Αθήνα και είχα 
στην τσέπη μου μερικά κέρματα του ΟΤΕ, 
που μου είχαν περισσέψει. Πάνω στο γύρι-
σμα του χορού λοιπόν αδειάζω την τσέπη 
μου πάνω στο σαντούρι του Μιχάλη, λέγο-
ντας «Χρυσή Βροχή τα τάλιρα να πέφτουν 
στα σαντούρια» όπως γράφει ο Μυριβήλης. 
«Βρε τον κατεργαρ’» έλεγε με τον Σταύρο 
ο Μιχάλης στην παρέα «Μήτι γρόσια εν 
ήταν τα χρυσά του τάλιρά τ’». 

Θα σας εξομολογηθώ δημόσια, το ότι 
δεν βάσταξε η ψυχή μου να μπω μέσα 
στον κατεστραμμένο οικισμό. Δεν θέλω να 
δω την καταστροφή, που με προϊδέασαν 
τα κανάλια της τηλεόρασης, ότι θα αντικρί-

«Ω Παρθένα! Αν ημπόρειαν ή κλάψαις πεθαμένου να δώσουν ζωή,
τόσαις έκαμα κλάψαις για σένα που θελ’ έχεις την πρώτη πνοή»

 (Απ ΄την «Φαρμακωμένη» του Διον. Σολωμού)

Αφιέρωμα 
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σω. Θέλω να έχω στα μάτια μου τη Βρίσα 
την όμορφη, την νοικοκυρεμένη, την πε-
ντακάθαρη την ιστορική Βρίσα, την Βρίσα 
την αγαπημένη. Ελπίζω και παρακαλώ, ότι 
οι υπεύθυνες αρχές και εξουσίες, δεν θα 
μείνουν στα λόγια που διεκήρυξαν τις πρώ-
τες ώρες και ημέρες μπροστά στα κανάλια 
της τηλεόρασης Ήλθαν, ας είναι καλά, κο-
ντά στους σεισμοπαθείς Βρισαγώτες πολύ 
σύντονα, ειδικοί επιστήμονες, σεισμολόγοι, 
εδαφολόγοι, γεωλόγοι, μηχανικοί, συντονι-
στές προγραμμάτων, υπουργοί, άρχοντες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφ. 
Βορ. Αιγαίου, με τις υπηρεσίες τους. Ως και 
ο ανώτατος άρχοντας ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και ο προκαθήμενος της Ελληνι-
κής Εκκλησίας κ.κ. Ιερώνυμος. Όλοι ήλθαν 
και είπαν  τον καλό τον λόγο τους. Και ο 
πάπας ακόμη έστειλε, απ’ το υστέρημά του 
πενήντα χιλιάδες  ευρώ, για να συνδράμει 
στην ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. 
Όμως σήμερα που γράφω είναι 12.09.2017 
και συμπληρώνονται τρεις ολόκληροι μή-
νες απ’ την αποφράδα 12.06.2017 και ακό-
μα δεν αποπερατώθηκε η καθαίρεση των 
επικίνδυνων κτισμάτων, ούτε εισέπραξαν 
το βοήθημα όλοι εν γένει οι παθόντες, δεν 
χορηγήθηκε η επιδότηση ενοικίου. Μια πο-
λυνομία που δυστυχώς επικρατεί στην πα-
τρίδα μας. Η κατά γράμμα εφαρμογή των 
νόμων περί παραδοσιακών οικισμών, περί 
της αρχαιολογικής κ.α. αφήνουν πολύτιμο 
χρόνο να χάνεται και σε λίγο τα πρωτο-
βρόχια θα βάλουν τη σφραγίδα τους στα 
χαλάσματα. Ο πληθυσμός θα περιέλθει σε 
απόγνωση. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί. 
Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν πλη-
σίασαν την ιδιοκτησία τους, να βρουν και 
να πάρουν κάποια ενθύμια τους, τις φω-
τογραφίες των γονιών τους, τα χαρτιά, της 
ταυτότητές τους. 

Γιατί στην Κεφαλονιά (και καλά έγινε) 
μέσα σε μια εβδομάδα είχαν υπογραφεί 
οι κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚVΑ) 
και άλλα πολλά και είχαν γίνει όλα τα πα-
ραπάνω, που δεν έγιναν εδώ; Γιατί ήδη 
στην επίσης σεισμόπληκτη Κω αποκατα-
στάθηκε σε μια εβδομάδα το λιμάνι που 
διακινείται ο τουρισμός; Εδώ με ρυθμούς 
χελώνας, θα, θα, θα;

Οι κάτοικοι της Βρίσας είναι ένας ιδι-
όρρυθμος λαός.  Αγαπούν με πάθος τον 

τόπο τους, αγαπούν τη Βρίσα σαν τοπι-
κιστές. Είναι υπερήφανοι άνθρωποι, δεν 
θέλουν στο σύνολό τους να γίνεται εκ-
μετάλλευση του παθήματός τους από κα-
νέναν, σφίγγουν τα δόντια τους, γιατί δεν 
επιτρέπουν σε κανένα να τους χαρακτη-
ρίσει καημένους και κακομοίρηδες.

Είναι νοικοκύρηδες, εργατικοί και καλό-
καρδοι. Είναι πραγματικοί Έλληνες.

Τηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα 
έθιμά τους, με ευλάβεια. Υπήρξαν και είναι 
πρωτοπόροι στις τέχνες, τα γράμματα και 
τις επιστήμες. Ανέδειξαν παγκόσμιας εμ-
βέλειας επιστήμονες, που η επιστημοσύνη 
τους τιμά ολόκληρη την Ελλάδα.

(Ένας τέτοιος κορυφαίος του κόσμου 
οφθαλμίατρος, που είναι γέννημα – θρέμμα 
της Βρίσας, είναι ο Ευάγγελος Γραγουδάς, 
του οποίου το όνομα φέρει μία έδρα του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ. Το πορτρέ-
το του είναι αναρτημένο στο αμφιθέατρο 
της Κλινικής ματιού και αυτιού της Μασα-
χουσέτης και η προτομή του κοσμεί το 
προαύλιό της. Του έχει δε απονεμηθεί το 
βραβείο Champalimaud Vision Award 2014, 
που θεωρείται το Νόμπελ στην έρευνα για 
την όραση). Τέλος η Βρίσα είναι δασκαλο-
μάνα. Σχεδόν τα μισά σχολεία του νησιού 
της Λέσβου, ήταν ή είναι επανδρωμένα με 
δασκάλους και καθηγητές Βρισαγώτες.

Ας το καταλάβουν εγκαίρως επιτέλους οι 
υπεύθυνοι και κάνοντας το καθήκον τους, 
ας ξανακτίσουν την καταστρεμμένη Βρίσα 
εκεί όπου πρέπει, αλλά και που εγκρίνουν 
οι ίδιοι οι κάτοικοί της, για να ξαναπλώσει 
τα κλαδιά του ο ιστορικός πλάτανος της 
πλατείας, να δροσίσει τους επισκέπτες 
του χωριού, να ξαναγεμίσουν ζωή και κί-
νηση τα σοκάκια, να ξαναλειτουργήσουν 
οι όμορφες εκκλησίες και να μπορέσουν 
να ξαναεύρουν τους ρυθμούς της ζωής 
τους οι οικογένειες που ξεσπιτώθηκαν.

Ας συμβάλλουν θετικά, πρακτικά και 
με ταχύ ρυθμό όλοι, ώστε να γίνει και να 
μείνει απλώς μία κακή ανάμνηση ο κατα-
στροφικός σεισμός της 12.6.2017, που 
ήταν κλίμακας 6,1 ή 6,3 ρίχτερ (κατά τους 
Τούρκους 7 ή και περισσότερα). Μόνη 
ανάμνηση, για τις επερχόμενες γενιές, ας 
μείνει μία πινακίδα στον Πλάτανο, που θα 
γράφει «Πλατεία Ελένης Βαληλή».

Πολιχνίτος Σεπτέμβριος 2017
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Το χωριό της μητέρας μου, η Βρίσα
Ο Γιώργος Κουρμαδάς, αρχιτέκτονας μηχανικός/αναστηλωτής ΕΜΠ εξηγεί γιατί 

πρέπει να αποκατασταθεί η Βρίσα όπως της αξίζει
Γράφει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Κουρμαδάς

Η Βρίσα ήταν ένα πολύ όμορφο χωριό. Είχε την τύχη να μην αλλοιωθεί, γιατί οι κάτοικοί του το αγαπούσαν 
και πρόσεχαν αυθόρμητα να φροντίζουν τα κτήρια, πολύ πριν ανακηρυχθεί «παραδοσιακός οικισμός»

 το 2002. Φωτο: Ελίνα Αγγέλη, Αύγουστος 2016

H Βρίσα (ή Βρισά στη ντόπια διάλεκτο, ή 
Βρύσα ή Βρήσσα ή Βρύσσα - όλες τις ορ-
θογραφίες μπορεί να τις συναντήσει κα-
νείς σε παλιά κείμενα) είναι το χωριό της 
Λέσβου που έγινε ξαφνικά γνωστό, όταν 
το χτύπησε ο καταστροφικός σεισμός της 
12ης Ιουνίου. Είναι όμως κι ένας τόπος 
που θα του άξιζε να είναι γνωστός ούτως 
ή άλλως. Όχι μόνο για τα όμορφα τοπία 
και τις παραλίες του. Τόσο η τοπική του 
αρχιτεκτονική, που έχει διατηρηθεί σε με-
γάλο βαθμό, όσο και η διάλεκτος, αλλά και 
ο τρόπος ζωής διατηρούσαν εικόνες ενός 
παρελθόντος που σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας έχει προ πολλού χαθεί. 
 Η καρδιά της Βρίσας είναι «ο Πλάτανος». 

Στην ουσία πρόκειται για ένα σταυροδρόμι 
με καφενεία, κάτω από τη σκιά ενός πλα-
τάνου, όπου οι άνδρες μαζεύονταν και τα 
έλεγαν από πολύ πρωί μέχρι αργά το βρά-

δυ. Οι ιστορίες που ο παππούς μας μετέ-
φερε στο σπίτι σαν θέσφατα, επειδή «το 
είπανε στον πλάτανο», πολλές φορές έκα-
ναν τις πιο τραβηγμένες θεωρίες συνομω-
σίας να ωχριούν. 
 Στον πλάτανο γίνονταν και τα πανηγύ-

ρια, που ξεχείλιζαν στους γύρω δρόμους, 
αφού τόσος κόσμος δεν χωρούσε στη 
μικρή πλατεία. Στον Πλάτανο είχε και το, 
όμορφο σαν σκηνικό μαγαζάκι του και 
ο κύριος Μανώλας – Θεός σχωρέστον- 
που πούλαγε τις μπουκάλες υγραερίου. 
Στην άλλη μεριά ήταν το παντοπωλείο της 
«Αλατζάδαινας», που όσα χρόνια και αν 
περνούσαν, εξακολουθούσε να ξημερο-
βραδιάζεται στο μαγαζί της. 
 Ενώ οι άνδρες σύχναζαν στον πλάτανο, 

οι γυναίκες του χωριού, το σούρουπο, 
όταν ανοίγαν τα νυχτολούλουδα που εί-
ναι φυτεμένα σε κάθε γωνία, έπαιρνε η 
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καθεμία το μαξιλάρι της και μαζεύονταν 
στις χαρακτηριστικές σκάλες στις εισό-
δους των σπιτιών, σε συγκεκριμένα πά-
ντα πόστα, και τα λέγανε μέχρι αργά... 
Η Βρίσα είχε και δύο παλιά λιοτρίβια 

στην είσοδο του χωριού- όπως πάντα στη 
Λέσβο- που τα «κατέσχεσε η τράπεζα 
γιατί φάγανε τα λεφτά στο Συνεταιρισμό». 
Αλλά και το μοναδικό σύστημα κοινοτικών 
μεγαφώνων, που έκανε τις πιο σουρρεάλ 
ανακοινώσεις, τις πιο άκυρες ώρες: «Ένα-
δυο, ένα-δυο, Ανακοίνωση!..» 
Αν έχει κανείς απορία για το πώς θα ήταν 

σήμερα τα μέρη της Μικράς Ασίας που 
περιγράφουν η Διδώ Σωτηρίου και ο Ηλί-
ας Βενέζης στα βιβλία τους, αν δεν είχαν 
φύγει οι κάτοικοί τους, κάπως έτσι θα ήτα-
νε. Γιατί η περιοχή της Βρισάς, όπως και 
όλη η Λέσβος, δεν είναι τίποτα άλλο από 
ένα αποκομμένο τμήμα της Μικρασίας. 
Μέχρι και στην πανίδα και τη χλωρίδα της 
έχει κάποια είδη της Ανατολίας, αντί για τα 
αντίστοιχα της ηπειρωτικής Ελλάδας. 
 Ήρθε όμως ο σεισμός και όλες αυτές οι 

εικόνες στη Βρίσα θάμπωσαν. Το χωριό 
βυθίστηκε στη σιωπή. Το έρημο μαγαζάκι 
του Μανώλα σα να ανατινάχτηκε, ενώ της 
Αλατζάδαινας έχει γείρει προς τη μια μεριά.
Η Βρίσα ήταν ένα πολύ όμορφο χωριό. 
Είχε την τύχη να μην αλλοιωθεί, γιατί οι 
κάτοικοί του το αγαπούσαν και πρόσε-
χαν αυθόρμητα να φροντίζουν τα κτήρια, 

Τα σουβελίκια σε όλο τους το μεγαλείο. 
Φωτο: Γιώργος Κουρμαδάς, Αύγουστος 2016

Πριν από το σεισμό: Ένα από τα καφενεία του πλάτανου, με το κατάστημα Μανώλα στα δεξιά. 
Φωτο: Γιώργος Κουρμαδάς, Αύγουστος 2016
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πολύ πριν ανακηρυχθεί «παραδοσιακός 
οικισμός» το 2002. Σε αυτό βέβαια συ-
ντέλεσε και ότι οι νέες ανάγκες για κα-
τασκευές εκτονώθηκαν στην παραλία του 
χωριού, τα Βατερά, αφήνοντας τη Βρισά 
σχετικά αλώβητη. 

Τα περισσότερα χωριά της Λέσβου, απέ-
κτησαν τη σημερινή τους εικόνα κατά την 
περίοδο της μεγάλης οικονομικής και δημο-
γραφικής τους ακμής, από τα τέλη του 19ου 
αιώνα μέχρι και το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. 

Ήταν η ραγδαία εκβιομηχάνιση χάρη 
στη μονοκαλλιέργεια της ελιάς, που άλ-
λαξε και την αρχιτεκτονική σε αυτή την 
εύπορη τότε γωνιά της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Συνηθίζουμε να αποκαλού-
με αυτού του είδους την αρχιτεκτονική 
«παραδοσιακή». Στην πραγματικότητα η 
Βρίσα είναι ένας νεοκλασικός οικισμός, 
αποτελούμενος τόσο από κτήρια λόγιας, 
όσο και λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

«Πηγή» αυτού του στιλ είναι ο βασικός 
οικισμός της περιοχής, ο Πολιχνίτος, που 

στις αρχές του 20ου αιώνα είχε σχεδόν 
15.000 κατοίκους. Δεν είναι ο νεοκλασι-
κισμός που γνωρίζουμε από την Αθήνα 
και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της «Πα-
λιάς Ελλάδας». Είναι ένας νεοκλασικισμός 
λιγότερο αυστηρός, πιο απλός, αλλά και 
πιο ανοιχτός σε άλλες επιρροές. 

Σήμα κατατεθέν του είναι τα περίφη-
μα «σουβελίκια», οι λαξευμένοι λίθοι 
που μένουν εμφανείς, ενώ η υπόλοιπη 
όψη του κτηρίου είναι σοβατισμένη. Τα 
σουβελίκια είναι γωνιόλιθοι, περιθυρώ-
ματα, γεισώματα, είτε απλής μορφής είτε 
με γλυπτά κοσμήματα. Προσδίδουν στα 
κτήρια του χωριού μιαν αξιοπρέπεια και 
μια ευταξία.

Ένα άλλο στοιχείο που προσδίδει στη 
Βρίσα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, εί-
ναι η ιδιαίτερη κλίμακα που έχουν τόσο 
τα μέρη όσο και το σύνολο του οικισμού, 
η εναλλαγή χαμηλών και ψηλότερων κτη-
ρίων, συμπαγών μετώπων κτηρίων και 
αυλών, οι καμπύλοι δρόμοι, το ήπιο αλλά 
ορατό ανάγλυφο. Αυτό το παιχνίδισμα σε 
όλες τις κλίμακες ήταν βασικό γνώρισμα 
της υψηλής αισθητικής εμπειρίας που απο-
κόμιζε κανείς περπατώντας στο χωριό. 

Σήμερα, μετά το σεισμό, στους κεντρι-
κούς δρόμους της Βρίσας επικρατούν τα 
μπάζα και οι εικόνες των ερειπίων. Το χω-
ριό είχε για ένα διάστημα εκκενωθεί και 
οδοφράγματα έκλειναν την πρόσβαση 
στον οικισμό. Οι κάτοικοι τρομαγμένοι 
μετέφεραν τα υπάρχοντά τους όπου ο κα-
θένας μπορούσε. Αυτό που απέμεινε είναι 
μια σιωπή και μια αμηχανία για το μέλλον. 

Όμως αυτό το μέλλον δεν πρέπει να 
το σκεφτούμε με διεκπεραιωτική λογική, 
μόνο στο πλαίσιο των αποζημιώσεων που 
διεκδικούμε από το κράτος. 

Πρέπει να υπάρξει ένα όραμα για την 
αναβίωση αυτού του οικισμού, έχοντας 
στο νου μας όλα αυτά που τον έκαναν 
τόσο ιδιαίτερο. Αυτά που φέρουν οι κά-
τοικοι της Βρισάς ως μνήμες και αξίες 
του τόπου τους. 

Η περίπτωση της Βρισάς είναι ευκαιρία 
για να γίνει στη χώρα μας κάτι συστηματι-
κό και υποδειγματικό από την άποψη της 
αντιμετώπισης ενός ιστορικού συνόλου 

Οι φιλόξενες σκάλες της Βρίσας όπου οι γυναίκες 
μαζεύονταν για βεγγέρα. 



16 17

που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή. 
Το μέγεθός της είναι σχετικά μικρό, τα 
χρήματα για την αποκατάσταση του χω-
ριού θα δοθούν από το κράτος. Το χωριό 
έχει στο μεγαλύτερο μέρος του αδειάσει 
και δεν πρόκειται να ξεκινήσουν οικοδο-
μικές εργασίες για αρκετούς μήνες. 

Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το 
χρόνο για να σχεδιαστεί από ειδικούς η 
βέλτιστη λύση και όχι να σκεφτούμε κάτι 
βραχυπρόθεσμα για να μπαλωθεί η κα-
τάσταση. Να περισώσουμε και να διατη-
ρήσουμε την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
του συνόλου του οικισμού. Να σχεδια-
στεί μια μεθοδολογία παρέμβασης, που 
θα χρησιμεύσει και στο μέλλον για άλλες 
περιπτώσεις ιστορικών συνόλων που μπο-
ρεί να πληγούν από φυσική καταστροφή. 

Διακόσια είκοσι ένα κτίσματα κρίθηκαν 
επικίνδυνα και ετοιμόρροπα στη Βρίσα 
της Λέσβου.

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματο-
ποιεί μια πρωτοποριακή τρισδιάστατη 
χαρτογράφηση του οικισμού με μεγάλη 
ακρίβεια. Και μια εθελοντική ομάδα του 
Ε. Μ. Πολυτεχνείου, στην οποία συμ-
μετέχω και εγώ έσπευσε στην περιοχή 
προκειμένου να προσφέρει τεχνογνωσία 
σε σχέση με τη διαχείριση του οικισμού 
ως συνόλου και την αντιμετώπιση των με-
μονωμένων κτηρίων ως προς την αντισει-
σμική τους ενίσχυση. 

Ελπίζουμε οι απόψεις των ειδικών να 
εισακουσθούν και η δουλειά αυτών των 
ομάδων – και άλλων που ενδεχομένως να 
υπάρχουν – να μην πέσει στο κενό. 

Αν και η μετασεισμική αντίδραση του 
κράτους υπήρξε άμεση και αποτελεσμα-
τική ως προς την αντιμετώπιση των θεμά-
των ασφάλειας, δυστυχώς, μέχρι στιγμής 
δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την 
ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του θέματος 
ως πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο. 

Μόνο η υπουργός Πολιτισμού ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη περισυλλογής των 
σουβελικιών και άλλων πολύτιμων υλικών, 
αλλά δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέ-
τρα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Από την άλλη, αυτονόητες πρακτικές 
διεθνώς, όπως είναι η λήψη άμεσων σω-

στικών μέτρων για υποστύλωση των αξι-
όλογων κτηρίων, δεν προβλέπονται από 
κανέναν κυβερνητικό φορέα. Υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος η μπουλντόζα να πάρει 
αδιάκριτα αδιάφορα και αξιόλογα κτήρια, 
επισκευάσιμα και μη. 

Η περίπτωση του σεισμού της Λ’ Άκουι-
λα στην Ιταλία θα έπρεπε να λειτουργήσει 
σαν παράδειγμα. Εκεί υπήρξε ολοκληρω-
μένη αντιμετώπιση των σεισμόπληκτων 
οικισμών, με βασική προτεραιότητα, πέρα 
από την ασφάλεια, τη διάσωση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς. 

Και η Βρίσα επιβάλλεται να αντιμετωπι-
σθεί ως ένα σύνολο και όχι ως μεμονω-
μένες περιπτώσεις κτηρίων. Πολλά κτήρια 
του οικισμού μπορούν και θα πρέπει να 
αποκατασταθούν – πολύ περισσότερα από 
αυτά που τα τεχνικά κλιμάκια έχουν σημα-
τοδοτήσει ως «κίτρινα» (επισκευάσιμα). 

Η διατήρηση του αρχιτεκτονικού χα-
ρακτήρα της Βρίσας, πέρα από τη δια-
τήρηση μιας αισθητικής εμπειρίας, είναι 
ένα εχέγγυο για την επιβίωση του χω-
ριού στο μέλλον. Εφόσον αποκατασταθεί 
υποδειγματικά, μπορεί να λειτουργήσει 
ως προστιθέμενη αξία στο τουριστικό 
προϊόν της περιοχής σε συνδυασμό με 
τον παραθεριστικό οικισμό των Βατερών, 
κάτι που μέχρι σήμερα είχαμε αποτύχει 
στο να αναδείξουμε. Στην άλλη άκρη του 
νησιού, ο Μόλυβος έχει σήμερα ως πιο 
πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο την 
ομορφιά του. Η διατήρηση της φυσιο-
γνωμίας του κατοχυρώθηκε σε εποχές 
που αυτό κάθε άλλο παρά αυτονόητο 
ήταν, χάρις σε οραματιστές, με προεξάρ-
χοντα τον παλαιό του δήμαρχο Κώστα 
Δούκα, ο οποίος δυστυχώς πολύ πρό-
σφατα απεβίωσε. 

Ζούμε στο 2017, όχι στο 1953. Η τε-
χνογνωσία υπάρχει και είναι δοκιμασμέ-
νη. Τα χρήματα επίσης υπάρχουν (όσο 
και αν γκρινιάζουμε). Δεν επιτρέπεται 
να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση της 
Λέσβου όπως αυτή της Κεφαλονιάς πριν 
μισό αιώνα. Οι όμορφες εικόνες της Βρι-
σάς θέλουμε να μας συντροφεύουν και 
στο μέλλον ως βίωμα και όχι μέσα από 
φωτογραφίες εποχής. 
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Σε Πολιχνίτο – Βρίσα απαντούν από 
Νότο προς Βορρά, αναλυτικά, οι κάτω-
θι γεωλογικοί σχηματισμοί:

Μικρή επιμήκης ζώνη αμμώδους 
ακτής και χαλαρών αλλουβιακών απο-
θέσεων Βατερών, διεύθυνσης ανατολή–
δύση, όπου υπάρχουν εξοχικές κατοι-
κίες και ξενοδοχειακές μονάδες.

Νεογενείς – Τεταρτογενείς σχημα-
τισμοί ηλικίας 2 εκ. ετών και νεώτεροι, 
εντός των οποίων απαντούν απολιθώμα-
τα εκτιθεμένα στο Γεωλογικό Μουσείο 
Βρίσας, αποτελούμενοι από μάργες, 
ψαμμίτες, μαργαϊκούς ασβεστολίθους, 
τοφφικά και αμμοχαλικώδη υλικά. Τμή-
μα του οικισμού Βρίσας είναι δομημένο 
πάνω στους σχηματισμούς αυτούς.

Μικρής έκτασης αλλουβιακές αποθέ-
σεις  ή προσχώσεις (είναι οι αποθέσεις 
αργίλου, άμμου, χαλικιών και άλλων φερ-
τών υλικών που παράγονται εξαιτίας της 
ροής ύδατος σε ένα ποτάμιο περιβάλ-
λον). Μέρος του οικισμού είναι δομημέ-
νο πάνω στις αποθέσεις αυτές.

Ανάλυση της γεωλογικής δομής της περιοχής
Γράφει ο Δρ. Ακίνδυνος Κελεπερτζής

Ο Δρ. Α. Κελεπερτζής, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αναλύει τη γεωλογική δομή της πληγείσας περιοχής, με βάση τις γεωλογικές - γεω-
χημικές έρευνες του.

Βόρεια και σε απόσταση περίπου 2 
χλμ. από τη Βρίσα, απαντούν ορεινοί 
όγκοι διεύθυνσης ανατολής προς δύση, 
από ηφαιστειακά και υπερβασικά πετρώ-
ματα (δουνίτες και περιδοτίτες) ηλικίας 
πλειοκαινικής και ιουρασικής, αντίστοι-
χα. Τα πετρώματα αυτά, μαζί με μικρή 
εμφάνιση μεταμορφωμένων πετρωμά-
των του Αγίου Φωκά, ηλικίας παλαιοζωι-
κής, αποτελούν ένα συμπαγή γεωλογικό 
φραγμό μεταξύ Βρίσας και Πολιχνίτου. 
Θερμοπηγές εκδηλώνονται εντός των 
ηφαιστειακών πετρωμάτων.

Η διαφορετικότητα της ορυκτολογί-
ας, της γεωχημείας, της τεκτονικής, της 
συνοχής των κόκκων και της εξαλλοίω-
σης, αντανακλά διαφορετικότητα γεω-
τεχνικών συνθηκών και συμπεριφοράς 
σε σεισμούς. Με βάση τα ανωτέρω, το 
βάθος του επικέντρου του σεισμού και 
την απόσταση της Βρίσας από το επί-
κεντρο, επιχειρείται μία ερμηνεία της 
καταστροφικότητας.

Η κοινότητα της Βρίσας υπέστη τις 
μεγαλύτερες καταστροφές λόγω της 
σχετικής χαλαρότητας των γεωλογικών 
σχηματισμών, πάνω στους οποίους είναι 
δομημένη και της γειτονίας προς το επί-
κεντρο, δεχθείσα τη μεγαλύτερη ένταση 
των εγκάρσιων και οριζόντιων κυμάτων.

Αντίθετα, οι υπάρχοντες γεωλογικοί 
σχηματισμοί βόρεια της Βρίσας, σχημα-
τίζοντας γεωμορφολογικά ένα γεωλογι-
κό φραγμό και λόγω της συμπαγούς δο-
μής και της χαμηλής διαρρηξιμότητας, 
συνέβαλαν στην απορρόφηση σημαντι-
κής ενέργειας και προστάτευσαν Πολι-
χνίτο, Λισβόρι και Βασιλικά από επικίν-
δυνες καταστροφές.

Επιπροσθέτως, τα σπίτια και τα σχολεία 
στον Πολιχνίτο είναι κτισμένα πάνω σε 
πετρώματα τα οποία είναι συμπαγή, με 
μικρή διαρρηκτικότητα και εξαλλοίωση.
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Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Βρίσας
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Οι ανασκαφές και το Μουσείο
Γραφική εικόνα της περιοχής όπως τη 
φανταζόμαστε. Τα απολιθώματα στα 
Βατερά έρχονται στο φως το 1980 ύστε-
ρα από μιας μικρής κλίμακας ανασκαφή 
που πραγματοποίησε ο Καθηγητής Γε-
ωλογίας και Παλαιοντολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Μιχ. Δ. Δερμιτζάκης. Αρκετά 
χρόνια αργότερα, διάφοροι κάτοικοι 
της περιοχής ανακαλύπτουν σε κάποιες 
αγροτικές τοποθεσίες πολλά απολιθω-

μένα οστά. Έτσι, ξεκινάει το 1997 συ-
στηματική παλαιοντολογική έρευνα και 
ανασκαφές σε όλη την ευρύτερη περι-
οχή. Για την πραγματοποίηση των ανα-
σκαφών και τη μελέτη των απολιθωμά-
των συνεργάζονται η ερευνητική ομάδα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επί-
βλεψη του καθηγητή κ. Δερμιτζάκη με 
διεθνή ομάδα παλαιοντολόγων.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έτσι, βοη-
θώντας στην τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής και κατά κύριο λόγο συμβάλ-
λοντας στην περιβαλλοντική ευαισθη-

Η περιοχή Βατερά–Βρίσα ευτύχησε να φιλοξενεί στο έδαφός της μερικά απ’ τα πιο εντυ-
πωσιακά ζωικά, παλαιοντολογικά ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη, μετα-
τρέποντας έτσι τη Λέσβο, σε συνδυασμό με το παγκόσμιας φήμης απολιθωμένο δάσος του 
Σιγρίου, σε απαραίτητο προορισμό για τους λάτρεις και όχι μόνο, της Φυσικής Ιστορίας.

Η Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Βρίσας εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 και περι-
λαμβάνει τα απολιθώματα σπονδυλωτών και ασπόνδυλων που έζησαν στην περιοχή πριν 
από 2 εκατομμύρια χρόνια, δείγματα ορυκτών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων της Λέ-
σβου, τμήμα ζωολογίας καθώς και τμήμα βοτανικής με μοναδική αξία όχι μόνο στον ελλαδι-
κό χώρο αλλά και σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν οστά από ρινόκερους, καμήλες, αντιλόπες, γαζέλες, 
ελέφαντες και καύκαλα χελωνών που φτάνουν σε μήκος τα 2,5 μέτρα. Το εντυπωσιακότερο 
από τα ευρήματα είναι μια οικογένειας υπερμεγεθών πιθήκων, του γένους Paradolipithecus, 
των νεωτέρων εκπροσώπων που έχουν βρεθεί στην Ευρώπη.

Η περιοχή Βατερά–Βρίσα ευτύχησε να φιλοξενεί στο έδαφός της μερικά απ’ τα πιο εντυπωσιακά ζωικά, 
παλαιοντολογικά ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη
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τοποίηση των επισκεπτών, προχώρησε 
στη δημιουργία μιας τοπικής Συλλογής 
Φυσικής Ιστορίας στο χώρο του παλαι-
ού παρθεναγωγείου της Βρίσας, που 
παραχωρήθηκε γι’ αυτό το σκοπό από 
το δήμο Πολιχνίτου Λέσβου. Τα εγκαί-
νια έγιναν τον Σεπτέμβριο του 1999 και 
μέχρι σήμερα έχει τύχει της θετικής 
ανταπόκρισης και του ενθουσιασμού 
από την πλευρά των κατοίκων. Υπεύθυ-
νος έχει οριστεί, λόγω της μεγάλης του 
προσφοράς, ο εκπαιδευτικός, καθηγη-
τής Φυσικής, κ. Κων. Ταξείδης.

Η Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Βρίσας 
περιλαμβάνει τα απολιθώματα σπονδυ-
λωτών και ασπόνδυλων που βρέθηκαν 
στη περιοχή, δείγματα ορυκτών, πε-
τρωμάτων και μεταλλευμάτων της Λέ-
σβου, τμήμα ζωολογίας με αντιπροσω-
πευτικά είδη της πανίδας της Λέσβου, 
καθώς και τμήμα βοτανικής με δείγματα 
σύγχρονης και απολιθωμένης χλωρίδας 
της ίδιας περιοχής.

Oρισμένα από αυτά τα απολιθώματα 
επιλέχθηκαν για τη δημιουργία τής έκθε-
σης των απολιθωμένων σπονδυλωτών, η 
οποία οργανώθηκε έτσι, ώστε ο επισκέ-
πτης να αποκτά μια γενική εντύπωση για 
τα είδη των ζώων που έζησαν στη περιοχή 
πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Αντιπρο-
σωπευτικά δείγματα αποτελούν οι πίθηκοι, 
τα άλογα, τα σαρκοφάγα, τα ελάφια και τα 
βοοειδή, οι ρινόκεροι και οι καμηλοπαρ-
δάλεις, τα προβοσκιδωτά και οι χελώνες. 

Έτσι, από τη μελέτη των ευρημάτων 
της απολιθωμένης πανίδας των Βατερών 
έχουν προκύψει ενδιαφέροντα συμπε-
ράσματα, όσον αφορά στην ηλικία της 
πανίδας, στα αίτια της εξαφάνισης των 
νυκτερευτών και των γιγαντιαίων χελω-
νών αλλά και στον τρόπο βάδισης του 
παραδολιχοπιθήκου. Η μελέτη του σκε-
λετικού υλικού του παραδολιχοπιθήκου 
από τα Βατερά θα βοηθήσει στη καλύτε-
ρη κατανόηση του τρόπου βάδισης των 
πρωτευόντων και θα συμβάλει ουσιαστι-
κά στην επιστημονική μελέτη και έρευνα 
για την καταγωγή τού ανθρώπου.

Ο στόχος πλέον είναι η ανέγερση ενός 
καινούριου Μουσείου Φυσικής Ιστο-

ρίας στη Βρίσα, όπου θα στεγαστεί και 
παράρτημα του Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθήνας και το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί τόσο για την περαιτέρω 
ανάδειξη των ευρημάτων, όσο και στην 
επιστημονική έρευνα πάνω σ’ αυτά. Το 
τεράστιο αυτό, για την περιοχή, έργο θα 
αποτελέσει πνοή ανάπτυξης για όλο το 
νότιο τμήμα του νησιού.

Ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα 
εκθέματα της συλλογής

Ένας φαρδύς δρόμος ενώνει την Βρίσα 
με τα Βατερά. Ο δρόμος αυτός διασχί-
ζει ποταμοχειμάρρια κροκαλοπαγή και 
αμμώδεις ιλύες. Τα ιζήματα αυτά απο-
τελούν την απόδειξη ύπαρξης ενός πο-
τάμιου συστήματος με κοίτες και πεδι-
άδες πλημμύρας. Κατά την κατασκευή 
οικήματος στα Βατερά ανακαλύφθηκε 
αρχικά η κάτω γνάθος ενός προβοσκι-
δωτού. Το απολίθωμα προσδιορίστηκε 
ότι ανήκει στο είδος anancus arvenensis, 
ένα προβοσκιδωτό το οποίο εξαφα-
νίσθηκε πριν από 1,6 εκατομμύριο 
χρόνια. Περισσότερη έρευνα οδήγησε 
στην ανακάλυψη περισσότερων απολι-
θωμάτων, όπως είναι τα μεταπόδια ενός 
απολιθωμένου αλόγου, το καβούκι μιας 
χελώνας και η θρυμματισμένη γνάθος 
ενός σαρκοφάγου, του nyctereutes. Το 
πλήθος των απολιθωμάτων είναι μονα-
δικό. Πρώτα απ’ όλα σε ότι αφορά την 
ποικιλότητα των ειδών και δεύτερο και 
σημαντικότερο στα ίδια τα απολιθώμα-
τα, τα οποία μερικά είναι τελείως άγνω-
στα και άλλα τελείως γνωστά σε άλλες 
θέσεις: μια νάνος αντιλόπη, μια γιγάντια 
χελώνα και ένας μεγάλος πίθηκος.

Η απολιθωματοφόρος θέση στα 
Βατερά είναι μεγάλης επιστημονικής 
σπουδαιότητας, καθώς δίνει νέες σημα-
ντικές πληροφορίες για το περιβάλλον, 
κατά την περίοδο πριν από την έναρξη 
των παγετώνων στο πλειόκαινο, την πε-
ρίοδο δηλαδή που οι πρώιμοι άνθρω-
ποι εμφανίζονται στον Παλαιό Κόσμο.

Η αφθονία απολιθωμάτων γαζέλας, 
αλόγων και αντιλόπης υποδηλώνει ένα 
περιβάλλον σαβάνας. Τα ιζήματα υπο-
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δεικνύουν την ύπαρξη ενός ποτάμιου 
συστήματος, όπου πιθανότατα στις 
όχθες του αναπτύσσονταν δάση. Η 
παρουσία του σχεδόν άγνωστου πιθή-
κου paradolichopithecus, ο οποίος είναι 
γνωστός μόνο σε δύο θέσεις στην Ευ-
ρώπη και η γιγάντια χελώνα κάνουν την 
πανίδα των Βρίσας-Βατερών μοναδική.

Κατά την διάρκεια των παλαιοντο-
λογικών ανασκαφών ανακαλύφθηκαν 
διαφόρων ειδών απολιθώματα μέσα σε 
ποτάμια ιζήματα. Πολλά από τα απολι-
θώματα βρέθηκαν σε φυσική ανατομική 
θέση κάτι που δείχνει ότι ανήκουν στο 
ίδιο άτομο. Άρα αποκλείεται μεταφο-
ρά από μεγάλη απόσταση. Αυτό μας 
δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις 
διαστάσεις και τις αναλογίες των ζώων, 
επιτρέποντας μας να δημιουργούμε ρε-
αλιστικές αναπαραστάσεις.

Χελώνα: Στα Βατερά έχει βρεθεί 
μια γιγαντιαία χελώνα το μέγεθος της 
οποίας είναι ανάλογο με εκείνο της 
Geochelone atlas. Το μέγεθος της ήταν 

συγκρίσιμο με εκείνο ενός μικρού αυ-
τοκινήτου. Είχε μήκος 2.5 μέτρα, ύψος 
1,6 μέτρα και βάρος 1000 kgr.Είναι η 
πρώτη φορά που μία γιγαντιαία χελώνα 
βρίσκεται σε μια Ευρωπαϊκή ηπειρωτι-
κή πανίδα. Επίσης βρέθηκε στη Λέσβο 
μια μικρή χελώνα, Testudo sp, στον ίδιο 
σχηματισμό αλλά σε άλλη θέση.

Αρτιοδάκτυλα: Η εξέλιξη των αρτι-
οδακτύλων άρχισε πριν από πενήντα  
περίπου εκατομμύρια χρόνια, παρου-
σιάζοντας μια μεγάλη ποικιλία μορφών. 
Η εξελικτική πορεία κάποιων μορφών  
οδήγησε στις αντιλόπες, στα βοοειδή, 
στις καμηλοπαρδάλεις και στα ελαφοει-
δή. Οι αντιλόπες, τα βοοειδή, και οι κα-
μηλοπαρδάλεις προσαρμόστηκαν για  
διαβίωση σε ανοιχτές περιοχές ενώ τα 
ελαφοειδή εξελίχθηκαν σε τυπικά δα-
σόβια είδη.

Στα Βατερά έχουν βρεθεί τρία είδη 
αντιλόπης, δυο είδη γαζέλλας, (μια μι-
κρόσωμη και μια μεγάλου μεγέθους) 
και μια αντιλόπη με σπειροειδή κέρατα, 

Στα Βατερά έχει βρεθεί μια γιγαντιαία χελώνα
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η Gazelllospira torticornis. Επίσης έχει 
βρεθεί ένα μεγάλο βοοειδές, Leptobos 
sp., καθώς και μια καμηλοπάρδαλη.

Ίππος: Η εξέλιξη του ίππου άρχισε 
πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια. Κατά 
την διάρκεια αυτής της εξέλιξης παρου-
σιάστηκε μια μείωση του αριθμού των 
δακτύλων των ζώων αυτών.

Η εξέλιξη των ίππων άρχισε με ένα τε-
τραδάκτυλο (στα εμπρόσθια άκρα) ζώο, 
το Hyracotherium. Αυτό έδωσε γένεση σε 
μια εξελικτική πορεία τριδάκτυλων αλό-
γων, τον Mesohippus και το Anchitherium. 
Αυτά τα είδη είχαν προσαρμοστεί για δια-
βίωση μέσα στο δάσος.

Μια δεύτερη εξελικτική πορεία κατέ-
ληξε στο Hipparon. Σε αυτήν παρουσι-
άζεται μια μεγέθυνση του μεσαίου δα-
κτύλου, προκαλώντας μια ανύψωση των 
πλευρικών δακτύλων.

Η Τρίτη εξελικτική γραμμή παρουσί-
ασε μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση των 
πλευρικών δακτύλων οδηγώντας στο 
μονοδάκτυλο σημερινό ίππο(Equus).

Η αιτία των αλλαγών στον τρόπο βά-
δισης των ίππων ήταν οι παγκόσμιες 
κλιματολογικές αλλαγές του παρελθό-
ντος που είχαν ως αποτέλεσμα τον πε-
ριορισμό των δασών. Οι δασόβιοι τότε 
ίπποι, προσαρμόστηκαν πλέον στη δια-
βίωση σε ανοιχτά περιβάλλοντα.

Πίθηκος: Εξέλιξη της δίποδης βάδι-
σης στα πρωτεύοντα.

Κατά την διάρκεια της εξελικτικής ιστο-
ρίας των πρωτευόντων ο διποδισμός ανα-
πτύχθηκε δυο φορές. Πρώτα στην αρχή 
του Πλειοκαίνου από τα ανθρωποειδή, 
και αργότερα στο Μέσω Πλειόκαινο από 
τους κερκοπίθηκους της Ευρώπης. Και 
στις δύο περιπτώσεις ο διποδισμός σχε-
τίζεται με το περιβάλλον σαβάνας.

Ο αστράγαλος μεταβιβάζει το βάρος 
του σώματος προς το έδαφος. Η μορ-
φολογία του οστού αυτού μας πληρο-
φορεί για το πώς τα ζώα κινούνται. Ο 
αστράγαλος του Paradolichopithecus 
ομοιάζει, από λειτουργικής άποψης, με 
εκείνον του Australopithecus και δια-
φέρει σε αρκετές απόψεις από εκείνων 
των τετραπόδων πιθήκων (Pan) και μαϊ-

μούδων (Papio). Με βάση τα παραπάνω 
συμπεραίνουμε ο Paradolichopithecus 
ήταν δίποδος.

Ελάφι: Στα Βατερά έχει βρεθεί ένα 
τουλάχιστον είδος ελαφιού. Αυτό το εί-
δος είχε το μέγεθος ενός Dama. Αυτό το 
ελαφοειδές πιθανόν να είναι ίδιο είδος 
με το Cervus rhenanus, που έχει βρεθεί 
στην περίπου ίδιας ηλικίας θέση Telegen 
της Ολλανδίας. Τα ελάφια ζούσαν στης 
περιορισμένης έκτασης δασώδεις εκτά-
σεις που αναπτύσσονταν γύρω από τις 
κοίτες των ποταμών και τις λίμνες.

Σαρκοφάγα: Η εξέλιξη των σαρκο-
φάγων άρχισε πριν από 50 εκατομμύρια 
χρόνια. Σήμερα τα σαρκοφάγα παρου-
σιάζουν μια τεράστια ποικιλία μορφών. 
Στην τάξη αυτή υπάγονται ζώα αποκλει-
στικά κρεοφάγα, όπως οι τίγρεις, τα 
λιοντάρια και οι ύαινες καθώς και κά-
ποια ζώα με ποικίλες διατροφικές συ-
νήθειες όπως οι λύκοι και οι αρκούδες. 
Κατά τη διάρκεια της εξελίξεως τους 
κάποια σαρκοφάγα προσαρμόστηκαν 
σε μια διατροφή αποκλειστικά με φύλ-
λα όπως το γιγαντιαίο Πάντα.

Ελέφαντες: Η διάρκεια 50 εκατομ-
μυρίων χρόνων εξελικτική ιστορία των 
ελεφάντων έχει δώσει μια μεγάλη ποι-
κιλία ειδών τα οποία είχαν προσαρμο-
στεί σε διαβίωση σε δάση ή σαβάνες. 
Μια εξελικτική πορεία οδήγησε στο 
Dinotherium, μια άλλη στο Anancus και 
μια τρίτη στο Mammuthus.

To Dinotherium έχει δόντια με ρά-
χεις κατάλληλα για το κόψιμο των φύλ-
λων στο δάσος. Τα ζώα αυτά εξαφανί-
στηκαν πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. 
Τo Anancus έχει δόντια βουνοδοντικού 
τύπου για μια πιο ποικίλη διατροφή. 
Εξαφανίστηκε 1,6 εκατομμύρια χρόνια 
πριν. Το Mamuthus έχει δόντια με ελά-
σματα κατάλληλα για την μάσηση χόρ-
του. Το Mammuthus είναι συγγενικό με 
τον σημερινό Ινδικό ελέφαντα.

Στα Βατερά έχουν βρεθεί δυο τύποι 
ελέφαντα. Το Mammuthus meridionalis 
και το Anancus arvenensis.
Βοήθημα από το διαδίκτυο (την ιστοσελίδα του 
Στρατή Νικέλλη www.vatera.gr)
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Θέσεις - Απόψεις

Για τη Βρίσα των θερινών επισκεπτών της και 
για τη Βρίσα των μόνιμων κατοίκων της

Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

Μπορεί να μείνει ζωντανός ένας τό-
πος, όταν διατηρείται απαράλλαχτος 
μέσα στο χρόνο; Και στην περίπτωση 
που συμβαίνει από κάποια φυσική ή αν-
θρώπινη δύναμη να καταστραφούν τα 
σπίτια των κατοίκων του, αρκεί να ξα-
ναστηθούν αυτά, όπως ήταν παλιά, για 
να συνεχιστεί η ζωή των κατοίκων τους;

Την απάντηση στα παραπάνω ερωτή-
ματα μάς τη δίνει η Ιστορία. Πόλεις και 
χωριά που άκμαζαν κάποτε, με σπίτια 
πετρόχτιστα και με ωραία «κοντυλοπε-
λεκητά» στολίδια -πολύ πιο θαυμαστά 
από αυτά της σεισμόπληκτης Βρίσας- 
παραμένουν, μέχρι σήμερα, έρημοι τό-
ποι, με τα λαμπρά οικοδομήματά τους 
να κείτονται σε ερείπια, όπως π.χ. η Δή-
λος και η πλούσια ιωνική μεγαλούπολη, 
η Έφεσος.

Ποιο είναι αυτό που μπορεί να κρα-
τήσει ζωντανό ένα τόπο; Την απάντηση 
μάς τη δίνει και πάλι η Ιστορία αλλά και 
η κοινή λογική: ένας τόπος παραμένει 
ζωντανός -κι όταν καταστρέφεται, ξα-
ναχτίζεται και συνεχίζει την πορεία του 
μέσα στο χρόνο- όταν ικανοποιούνται, 
πρωτίστως, οι οικονομικοκοινωνικές 
ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίες ανα-
πτύσσονται και διαμορφώνονται σύμ-
φωνα με τις εξελίξεις στον ευρύτερο 
περιβάλλοντα χώρο.

Φοβούμαι, λοιπόν, ότι εάν δεν ληφθούν 
υπόψη στο ξαναχτίσιμο της Βρίσας, που 
γκρέμισε ο σεισμός της 12ης Ιουνίου, 
οι σύγχρονες ανάγκες των Βρισαγωτών, 
που ζουν και δουλεύουν, επί δώδεκα μή-
νες το χρόνο, στην περιοχή του χωριού 
τους, η Βρίσα κινδυνεύει να μείνει στο 
μεγαλύτερο μέρος της ένας ερειπιώνας.

Να διατηρηθούν τα εξωτερικά χαρα-
κτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής, που γοήτευαν τους θερινούς 
επισκέπτες της προσεισμικής Βρίσας 

και κάποιους… «εικονολάτρες» αρχι-
τέκτονες (της ημεδαπής ή και της αλλο-
δαπής) που επιμένουν νοσταλγικά στην 
εικόνα της παλιάς Βρίσας· συγχρόνως, 
όμως, να γίνουν όλες εκείνες οι παρεμ-
βάσεις που θα απαλλάξουν τον καινού-
ριο οικισμό από τις δυσλειτουργίες και 
τις ελλείψεις που βίωναν οι Βρισαγώτες 
κάτοικοι των δώδεκα μηνών το χρόνο.

Εάν η Βρίσα «αναστυλωθεί» απλώς, 
για να μην αλλοιωθεί η εικόνα της παρα-
δοσιακής αρχιτεκτονικής της, αυτό δεν 
αρκεί για να προσελκύσει τους παλιούς 
κατοίκους της, οι οποίοι επί τρία, τέσ-
σερα χρόνια (ίσως και περισσότερα) 
θα έχουν μετεγκατασταθεί στα Βατερά 
ή και σε άλλες περιοχές. Και, προ πά-
ντων δεν αρκεί -ακόμα κι αν όλα απο-
κατασταθούν στην προτέρα τους μορ-
φή- για να κρατηθεί ζωντανή η Βρίσα 
στα επόμενα χρόνια.

Η Βρίσα, καθώς και ολόκληρη η νότια 
Λέσβος, είναι μια περιοχή, διαχρονι-
κά, εγκαταλειμμένη από την πολιτεία, η 
οποία μαραζώνει οικονομικά και συρ-
ρικνώνεται πληθυσμιακά. Κανένα ανα-
πτυξιακό έργο δεν έγινε τα τελευταία 
50 χρόνια. Οι θερμοπηγές Πολιχνίτου 
παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Ο πα-
ραλιακός δρόμος Πλωμαρίου–Βατερών 
– που η διάνοιξή του άρχισε από τον… 
Πασά της Λέσβου επί Τουρκοκρατί-
ας – δεν ευτύχησε ακόμη να βρει τον 
συνεχιστή… πασά του με το ελληνικό 
«κουβέρνο»! Όσο για το πολυθρύλητο 
Πανεπιστημιακό Κέντρο Βρίσας είναι 
γνωστό ότι, αν και είχε δημοπρατηθεί… 
απεντάχθηκε από τους επανεμφανισθέ-
ντες, σήμερα… «προστάτες» της παρα-
δοσιακής Βρίσας! Έτσι η Βρίσα (και σε 
μεγαλύτερο βαθμό ο Πολιχνίτος) από 
τους 2.000 κατοίκους έφτασε, σήμερα 
να κατοικείται από 600 υπερήλικες στην 
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πλειονότητά τους. Και εάν τα Βατερά 
δεν διέσωζαν κάποια οικονομική ικμάδα, 
λόγω του τουρισμού, η Βρίσα θα είχε 
καταντήσει («παρά τα ωραία πελεκητά 
της») – και πριν από τον καταστροφικό 
σεισμό – «πληθυσμιακός ερειπιώνας».

Πρέπει, λοιπόν, όλοι οι Βρισαγώτες 
– τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, όσο και 
αυτοί της διασποράς – να δούμε το 
πρόβλημα της Βρίσας, όχι μόνο με τα 
μάτια του τουρίστα αλλά με τα μάτια 
του Βρισαγώτη, που ζει στο χωριό και 
τους 12 μήνες το χρόνο, και να καταλά-
βουμε ότι η Κυβέρνηση, όπως και όλες 
οι κυβερνήσεις, θα διαθέσουν –πιθανό-
τατα – γύρω στα 30 εκατομμύρια, για 
να «ξεμπερδεύουν» με το πρόβλημα 
της Βρίσας (υπάρχουν, άλλωστε κι αλ-
λού σεισμόπληκτοι)· από κει και πέρα, 
όμως, το ζήτημα είναι εάν εμείς, όσοι 
θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας 
και τον αγαπάμε, θα αντιμετωπίσουμε 
το γεγονός του σεισμού – πέρα από τις 
ανθρώπινες, οδυνηρές συνέπειές του 
– ως μια μοναδική ευκαιρία, για να χτί-
σουμε και να παραδώσουμε στις νεότε-
ρες γενιές μια Βρίσα γερά θεμελιωμένη 
ή, απλώς, θα πάρουμε μια παράταση 
ζωής ως τον επόμενο μεγάλο σεισμό.

Ειδικότερα, καλούμαστε να χειριστού-
με με υπευθυνότητα και πνεύμα συλλο-
γικότητας την υπάρχουσα κατάσταση 
και να διαχειριστούμε με σύνεση και 
σχέδιο τις πιστώσεις που θα διατεθούν 
από την πολιτεία ή αυτές που θα συγκε-
ντρωθούν από προσφορές χορηγών.

Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, ορ-
γάνωση και συντονισμός της κοινής 
προσπάθειας. Και, ακόμα, θα χρειαστεί 
φαντασία και τόλμη. Να ξεκινήσουμε 
από τη δημιουργία ενός οικοδομικού 
οργανισμού από Βρισαγώτες - κυρίως 
από αυτούς που ζουν στη Λέσβο-ο 
οποίος θα αναλάβει να εκπονήσει (με 
ανάθεση σε Μελετητικό Γραφείο) μια 
ολοκληρωμένη μελέτη ανοικοδόμησης 
της Βρίσας.

Η μετασεισμική Βρίσα πρέπει να δι-
ατηρήσει τα εξωτερικά παραδοσιακά 
στοιχεία της αρχιτεκτονικής της, όχι, 

όμως, εις βάρος της ασφάλειας των 
κατοίκων της και της λειτουργικότητας 
του οικισμού. Θα χρειαστεί να γίνουν 
εκείνες οι παρεμβάσεις στον οικιστικό 
ιστό και στα έργα υποδομής που θα κα-
ταστήσουν τη Νέα Βρίσα έναν πρότυ-
πο, σύγχρονο και λειτουργικό οικισμό, 
ελκυστικό σε ντόπιους και ξένους, που 
θα παρέχει στους κατοίκους του όλες 
τις ευκολίες και τις άριστες συνθήκες 
υγιεινής που μπορεί να εξασφαλίσει, 
σήμερα, η σύγχρονη τεχνολογία, κα-
θώς και η γνώση και η εμπειρία που έχει 
συγκεντρωθεί από την αντιμετώπιση 
ανάλογων περιπτώσεων (στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό).

Σε παλαιότερο άρθρο μου, αναφέρ-
θηκα σε τέτοιες λειτουργικές παρεμβά-
σεις αναφορικά με το διάγραμμα των 
εσωτερικών δρόμων, καθώς και στις 
απαραίτητες υποδομές (χώροι στάθ-
μευσης στις εισόδους του οικισμού, 
διεύρυνση-ανάπλαση πλατειών, χώροι 
πρασίνου, Παιδική Χαρά, δίκτυο απο-
χέτευσης και σύνδεσή του με τον Βιο-
λογικό Καθαρισμό).

Σήμερα καταθέτω για προβληματισμό 
δυο ακόμα προτάσεις: την εγκατάστα-
ση δικτύου κεντρικής θέρμανσης στη 
μετασεισμική Βρίσα, με την αξιοποίη-
ση της θερμικής ενέργειας των θερμο-
πηγών Πολιχνίτου και την ενεργειακή 
αυτονομία του νέου οικισμού με την 
εγκατάσταση στις στέγες (δημόσιων 
κτιρίων και οικιών) συσσωρευτών ηλια-
κής ενέργειας (φωτοβολταϊκών).

Και μη σπεύσουν κάποιοι να χαρα-
κτηρίσουν τις παραπάνω προτάσεις 
ουτοπικές. Ουτοπικά είναι όσα βρίσκο-
νται εκτός τόπου και χρόνου· όμως, 
εδώ και αρκετά χρόνια, υπάρχει στην 
Ελλάδα ένας πρότυπος ορεινός οικι-
σμός (πρώην «τσομπανοχώρι») που 
καλύπτει, εξολοκλήρου, τις ενεργειακές 
του ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Στην Ανάβρα της Μαγνησί-
ας («Αιολίδα Νο 63), όλα αυτά έγιναν 
πραγματικότητα, χάρη σε έναν άνθρω-
πο, τον δήμαρχο Ανάβρας!



24 25

Ο σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017, που 
κατέστησε αυτό το όμορφο χωριό μου  
ερειπιώνα, είναι ένα δραματικό γεγο-
νός, τόσο για την καταστροφή που 
προκάλεσε, όσο και στις συνέπειες του.

Η οδύνη είναι μεγάλη για όλους και για 
τον καθένα χωριστά, πιότερο για μας που 
γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και κουβαλά-
με μέσα μας θύμισες και αισθήματα.

Και όπως λέει ο «άκης» ( 14 Ιουν. 
2017, Αντίλαλος της Βρίσας, τευχ. 61 ), « 
το γεροπλατανόδεντρο που στέκει στην 
πλατεία, θωρεί το δράμα από ψηλά…»

Αλήθεια και για σένα Βρίσα, « που το 
κάλλος έδυ της μορφής σου;».

Φθάνει όμως ο θρήνος. Το ηθικό και 
ο δυναμικός προσανατολισμός για την 
ανοικοδόμηση της, πρέπει να παραμεί-
νουν σε υψηλό επίπεδο.

Η αρωγή της Πολιτείας πρέπει να εί-
ναι δεδομένη, γιατι η σημερινή Βρίσα 
έχει μια μεγάλη ιστορία, οι απαρχές της 
οποίας φθάνουν στην εποχή του Χαλ-
κού, 5000 χρόνια πριν, εκεί στο ακρω-
τήριο του σημερινού Αγίου Φωκά, στην 
«Άκρα Βρίσα» των αρχαίων προγόνων 
μας, εκεί όπου ιδρύθηκε ο ναός του 
Διονύσου από τον Μάκαρα, εκεί που 
το «μέγα τέμενος εύδηλον» απετέλεσε 
θρησκευτικό και παλεσβιακό κέντρο με 
το πιθανό μαντείο.

Στο μέρος αυτό – όπως ισχυρίζεται 
Αμερικανός επιστήμων και δεν αποκλεί-
ουν επιφανείς Ευρωπαίοι – κατέφυγε ο 
ποιητής Αλκαίος τον 7ο π.χ αιώνα, διω-
κόμενος από πολιτικούς αντιπάλους.

Εκεί στο αρχαίο λιμάνι, σταμάτησαν 
οι ήρωες του Τρωικού  πολέμου, Με-
νέλαος, Διομήδης και Νέστωρ, για να 
αποφασίσουν, δεόμενοι, πια κατεύθυν-
ση να ακολουθήσουν, από τα Ψαρά ή 
από τη Χίο, για τον προορισμό τους 
στην νότια Ελλάδα.

 Χωριό μου, Χωριουδάκι μου (Βρίσα της Λέσβου) 
Γράφει ο Κωνσταντίνος Κώστας

Η αίγλη της αρχαίας Βρίσας κορυφώ-
θηκε και πάλι στο τέλος του 2ου π.Χ 
αιώνα με την κατασκευή περικαλούς 
μαρμάρινου ναού του Διονύσου, με 
χορηγό πιθανότατα, ένα από τα  Ελλη-
νιστικά κράτη της απέναντι Μικρασιατι-
κής χώρας.

Αργότερα οι Ρωμαίοι ανέδειξαν τον 
όμορο οικισμό της Αγίας Αικατερίνης 
με δίκτυο ύδρευσης, το οποίο και σή-
μερα προκαλεί το ενδιαφέρον.

Με την έλευση του Χριστιανισμού 
στη Λέσβο, ιδρύθηκαν κατά τον 5ο 
πιθανόν αιώνα δύο παλαιοχριστιανικές 
βασιλικές, όπως τις λέμε,  εκκλησίες, 
στο ακρωτήριο του Αγίου Φωκά και 
στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης.

Σ’ αυτό το μέρος λοιπόν βρισκόταν η 
αρχαία Βρίσα με το ναό του Διονύσου 
και την ακτινοβολούσα πολιτιστική και 
θρησκευτική κληρονομιά της, γνωστή 
σε όλη τη Λέσβο και στην απέναντι Μι-
κρασιατική ακτή.

Τα καταστροφικά κτυπήματα που 
δέχθηκε στη μακραίωνα ιστορία της, 
δεν ήταν μόνο αυτός ο σεισμός της 12 
Ιουνίου. 

Ο Αχιλλέας του Τρωικού πολέμου, 
πρώτα από όλους  στη Λέσβο, χτύπησε 
την αρχαία Βρίσα. Για τη Βρισηίδα που 
γεννήθηκε εκεί, είναι γνωστή η φιλονι-
κία του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, 
στην Ιλιάδα του Ομήρου.

Οι δύο οικισμοί καταστράφηκαν αρ-
γότερα από του Άραβες, στο πέρασμα 
τους για την κατάληψη της Κωνσταντι-
νούπολης γύρω στα 666–670 μ.Χ.

Η οδύνη μεγάλη και τότε, όπως και 
τώρα, που τους ανάγκασε στην πρώτη 
μετεγκατάσταση τους, στα ριζά του 
σημερινού Γατελούζικου Πύργου, στο 
Παλαιοχώριο, όπως ανάφερεται στους 
κώδικες της κοινότητας Βρίσας.
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Η σημερινή Βρίσα δημιουργήθηκε 
από αυτόν και τους γύρω διασπαρμέ-
νους οικισμούς. Το μεγαλείο και η ακτι-
νοβολία του παρελθόντος της έσβησαν. 
Η Οθωμανική κατάκτηση την περιόρισε 
σε ένα φτωχό χωριό. Ο Γάλλος περιη-
γητής Μπουτάν περιέγραψε το1856 το 
χωριό της Βρίσας με τα τετρακόσια σπί-
τια να αποτελούν μια θλιβερή αντίθεση.

Όμως αργότερα και μετά τους σει-
σμούς του 1845 και 1867, με τις φτω-
χικές στέγες από χώμα ( λίπεδο, όπως 
λεγόταν ) χωριό, άρχισε να ανοικοδομεί-
ται. Υπήρχαν τέτοια αποθέματα δυνάμε-
ων που έφτιαξαν ένα από τα μεγαλύτε-
ρα και ωραιότερα χωριά του νησιού, με 
πετρόκτιστα σπίτια, σχολεία και ναούς. 
Έναν παραδοσιακό ζηλευτό οικισμό.

Δίχως άλλο αυτό θα συμβεί και τώρα. 
Η ιστορία της Βρίσας δεν σταματά εδώ. 
Οι άνθρωποι που μένουν, αυτοί που έρ-
χονται και αυτοί που την αγάπησαν είναι 

η δύναμη και ο κόσμος της αισιοδοξίας.
Προσωπικά «ουκ έχω ένδυμα» ή πιο 

απλά δεν έχω τις γνώσεις για να προτεί-
νω κάτι σχετικά με την ανοικοδόμηση 
της. Θέλω μόνο να πω για την αναγκαι-
ότητα να μιμηθούμε και άλλες χώρες, 
όπως η Ιταλία, η οποία το 2017 εξασφά-
λισε 1,2 δις. από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
– στην οποία ανήκουμε και εμείς- για 
την επισκευή κτιρίων και την ενίσχυση 
της οικονομίας των περιοχών που επλή-
γησαν από τους σεισμούς ( βλ. άρθρο 
του Κων. Σπυράκου, καθηγητή Αντισει-
σμικών Κατασκευών και Αντισεισμικής 
Τεχνολογίας, αναφερόμενος και στη 
Βρίσα, στην εφημερίδα « Η Καθημερι-
νή», Κυριακή 3 Σεπ. 2017).

Ούτως ή άλλως όμως, η Βρίσα θα ξα-
ναγίνει ένα μεγάλο χωριό, όπως πριν, 
«με τις ραχούλες και τις ρεματιές...»! 

Βατερά–Βρίσας Λέσβου, 1 Σεπ. 2017

Η εκκλησία του χωριού πριν την καταστροφή
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Δυνατός σεισμός τραυμάτισε τη Λέσβο
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή

Με τις αναμνήσεις του χωριού μου τις 
ανέμελες και γεμάτες από παιδικά παι-
χνίδια, περνούσαν τα χρόνια επάνω 
από τις σκούρες γκρίζες πέτρες με τις 
οποίες ήταν χτισμένα τα περισσότερα 
σπίτια, κι ακόμα τις ξεθωριασμένες κα-
φετιές πέτρες που είχαν οι περισσό-
τεροι τοίχοι, οι δρόμοι, τα σέτια στα 
χωράφια και οι φράχτες στις αυλές. 
Ακόμα και αυτές που οι νοικοκυραίοι 
τις άσπριζαν συ χνά με ασβέστη, μετά 
από λίγο καιρό έβγαζαν στο φως τα 
γκρίζα σημάδια τους.

Μια μέρα, που τα σύννεφα έπνιγαν 
ασφυκτικά τον ήλιο και κατάπιναν τις 
χλωμές του ακτίνες, άφησα το μικρό 
μου χωριό, το Πληγώνι, και εγκαταστά-
θηκα στην πόλη της Μυτιλήνης. Εκεί 
ήταν το Γυμνάσιο που θα πήγαινα, εκεί 
ήταν η αγορά, το λιμάνι, οι όμορφοι 
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, ωραία σπί-
τια σαν παλάτια, με σπάνια λουλούδια 
και δέντρα σε ωραίους κήπους στολι-
σμένους με αγάλματα, αλλά και άλλα 
πολλά μικρά σπίτια κολλημένα το ένα 
επάνω στο άλλο φτιαγμένα με τούβλα 
και πλινθόκτιστα, βαμμένα θαρρείς βια-
στικά και άτεχνα. Όμως όλα μου άρε-
σαν, αλλά και όλα μου έλειπαν. Μου 
έλειπε το χωριό που γεννήθηκα, με τα 
καταπράσινα χωράφια με τα λιόδεντρα, 
με τα στενά δρομάκια και μονοπάτια, 
με τα χτισμένα ακατάστατα σπίτια του, 
με τη ζεστασιά της ανθρώπινης πάχνης 
της επικοινωνίας, και ακόμα μου έλει-
παν οι γκρίζες πέτρες που τις έβλεπα 
παντού όπου γύριζα τη ματιά, λες και 
γεννήθηκαν μαζί μου και θα παρέμεναν 
όπου κι αν πήγαινα ένα κομμάτι από 
εμένα. Όμορφο το χωριό μου, όμορ-
φη η Μυτιλήνη, όμορφα και όλα τα χω-
ριά του νησιού μου – το κάθε ένα και 
μια ξεχωριστή ζωγραφιά – θαρρώ πως 
έκρυβαν παντού μυστικά, άλλα βαθειά 
στα παράξενα χώματα τους, άλλα μυ-

στικά που ανέμιζαν στην αχνογάλαζη 
ατμό σφαιρα, και άλλα που κρύβονταν 
στη φλύαρη θάλασσα που μιλού σε χί-
λιες γλώσσες, χωρίς να εξηγεί, σε κα-
νέναν τίποτα από αυτά που έλεγε μόνη 
της... Έτσι το θυμόμουν και έτσι θέλω 
πάντα να θυμάμαι το νησί μου. Ανερμή-
νευτο, γραφικό, μυστηριώδες.

Ένα γκριζοπράσινο πλατανόφυλλο 
που έπεσε από τον ουρανό στο Βόρειο 
Αιγαίο, και που δεν ήθελα να το αγγίξει 
κανείς, αλλά να  εμφανίζεται στις μνή-
μες μου όλο δικό μου, να λάμπει μέσα 
σε ένα παράξενο φως που τυφλώνει και 
μετά να μένει ακίνητο και σιωπηλό στη 
θέση του, λες και στερεωνόταν επάνω 
στους πέτρινους κορμούς του απο-
λιθωμένου δάσους που το κρατούσε 
στην επιφάνεια.

Πριν από λίγες ημέρες άνοιξα βαριε-
στημένα την τηλεόραση. Δεν μπορού-
σα να εξηγήσω τι ήταν αυτό το προ-
αίσθημα του φόβου που εγκλωβιζόταν 
στην ψυχή μου, φώλιαζε εκεί, και έμενε 
για ώρες. Τώρα, τα μάτια μου ακίνητα 
κόλλησαν στην οθόνη, που οι εικόνες 
της μαρτυρούσαν ψυχρά ότι κάπου 
πριν από λίγο, είχε συμβεί κάποιο με-
γάλο κακό. Η ματιά μου έτρεξε γρήγο-
ρα, διαβά ζοντας από τη βιασύνη μισές 
τις λέξεις που ήταν γραμμένες, ότι: 

«Μεγάλος σεισμός 6,3  βαθμών της 
κλίμακος Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 
χλμ. και επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο 
μεταξύ Λέσβου και Χίου, έπληξε τη 
Λέσβο και κυρίως το νότιο τμήμα του 
νησιού... Ιδιαίτερα το χωριό Βρίσα έχει 
σχεδόν καταστραφεί στο μεγαλύτερο 
τμήμα του.» 

Αυτό που έβλεπα στην οθόνη κομ-
μάτι –κομμάτι, ήταν η πολύπαθη Βρίσα 
που όπως έμαθα αργότερα και το 1845 
είχε καταστραφεί από δυνατό σεισμό 
το μισό χωριό. Και τότε - όπως και 
τώρα  είχε χάσει τη ζωή της εγκλωβι-
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σμένη στο σπίτι της που την καταπλά-
κωσε, μία γυναίκα και οι τραυματίες 
ήταν πολλοί.

Σε όλο το νησί επεκράτησε τρόμος 
και πόνος. Η καταστροφή που κουβα-
λούσε στους ώμους του ο Εγκέλαδος 
ήταν μεγάλη, αλλά εκεί που άφησε την 
οργή του να ξεσπάσει ήταν η Βρίσα, 
γνωστή από τον αρχαίο ναό του Διόνυ-
σου του Βρισαγενούς. Ακόμα λέγεται, 
ότι πήρε το όνομα της από την Βρισηί-
δα. Τώρα, έβλεπα τις τραγικές εικόνες 
του χαμού να περνούν μπροστά από 
τα μάτια μου κι’ ένας πόνος βαθύς, σαν 
μια βελόνα να τρυπούσε το στήθος 
μου ξανά και ξανά, λες και μου υπενθύ-
μιζε συνέχεια: «Μην κλείνεις τα μάτια. 
Όλα πρέπει να τα δεις. Κι εσύ, όπως 
και όλοι οι άλλοι που νομίζετε ότι αυτά 
που βρήκατε έτοιμα, αλλά και αυτά που 
δη μιουργήσατε εσείς με στερήσεις 
και κόπο, είναι αιώνια δικά σας... Τίπο-
τα δε σας ανήκει. Όλα είναι έργα της 
στιγμής, και μόνο αυτή η στιγμή, το λε-
πτό, το δευτερόλεπτο, μόνο αυτό σας 
ανήκει. Μία, βαθιά ανάσα του χρόνου, 
κόβει σα μαχαίρι τη δική σας ανάσα... 
Ένα απότομο ξύπνημα οργής του Εγκέ-
λαδου, σας τα, καταστρέφει όλα, και 
σας αφήνει γυμνούς  και ανήμπορους, 
πονεμένους και δυστυχείς να προσπα-
θείτε να πιστέψετε ότι εσείς γλιτώσα-
τε και είστε ζωντανοί και ψάχνετε σαν 
τρελοί στα χαλάσματα με πανικό στην 
ψυχή, μήπως δεν πρόλαβαν τα παιδιά  
να βγουν έξω  οι συγγενείς, οι γείτονες 
πού χάθηκαν, πόσοι αγνοούνται, πόσοι 
εγκλωβίστηκαν στα γκρεμισμένα σπίτια 
τους, κι εκεί ουρλιάζοντας για βοήθεια 
και καταπίνοντας χώμα και σκόνη, περι-
μένουν ίσως κάποιος τους βρει...

Στο χωριό της Βρίσας, όλα σχεδόν 
τα σπίτια είχαν γκρεμιστεί. Οι όμορ-
φες κεραμοσκεπές και τα παραδοσι-
ακά σχέδια είχαν σκορπιστεί στους 
δρόμους, και από παντού έχασκαν σαν 
ανοιχτά γκρίζα στόματα οι μισογκρε-
μισμένοι τοίχοι με τις γνωστές πέτρες 
που φύλαγα στη μνήμη μου από μικρό 

παιδί. Τώρα παντού ερείπια, σπασμέ-
νοι σοβάδες, χώματα, κομματιασμένα 
ξύλα, και τα σπίτια που ακουμπούσαν 
το ένα στο πλευρό του άλλου ισοπε-
δωμένα σχημάτιζαν μακάβρια μικρά και 
μεγάλα βουναλάκια που είχαν εξαφανί-
σει τους δρόμους και τα δρομάκια του 
χωριού. Ελά χιστα σπίτια ήταν όρθια, 
αλλά και αυτά πληγωμένα, γεμάτα ρωγ-
μές, επικίνδυνα και απλησίαστα.

Ημέρες τώρα παρακολουθώ από τα 
Μ.Μ.Ε, την περίεργη εξέ λιξη αυτού του 
σεισμού και παρακαλώ κι εγώ, αντιγρά-
φοντας τους  σεισμολόγους, να εκτο-
νωθεί αυτός ο σεισμός όσο πιο ομαλά 
γίνεται. Στάζει φαρμάκι η εικόνα που 
βλέπω. Άνθρωποι βασανισμένοι, κάθε 
ηλικίας, να πλησιάζουν θρηνώντας τα 
ερείπια του σπιτιού τους και να ση-
κώνουν με όση δύναμη έχει απομείνει 
στα πληγωμένα τους χέρια τις βαριές 
πέτρες και κάτω από την πυκνή σκόνη 
να τραβούν και να βγάζουν τα ρούχα 
τους και ό,τι άλλο χρήσιμο μπορούν, 
να γεμίζουν μεγάλους μπόγους, να τους 
δένουν σφιχτά, να τους φορτώνονται 
στους ώμους, και να πορεύονται «προς 
το θλιβερό άγνωστο και απρόβλεπτο 
αύριο που τους επιφύλα ξε η μοίρα». 
Φεύγοντας αφήνουν στο σπίτι, τους 
μια δακρυσμένη τελευταία ματιά θολή 
από τη σκόνη, και ύστερα; Συνεχίζουν 
το δικό τους Γολγοθά.

Κι εγώ, αόρατη σκούρα σκιά, τους 
ακολουθώ. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος 
από αυτούς. Δεν ξέρω πού πηγαίνω. 
Δεν μπορώ να τους βοηθήσω σε τίπο-
τα. Γεννήθηκα κι εγώ μαζί τους σ’ αυτό 
το νησί, έχω τις ίδιες μνήμες και εικό-
νες, και τώρα γεύομαι τον ίδιο πόνο.

Εύχομαι να ηρεμήσει αυτός ο κοπε-
τός όσο πιο γρήγορα γίνεται, και στους 
σωρούς της καταστροφής που βλέπω 
τώρα μπροστά μου, να χτιστούν ξανά 
πιο όμορφα, και πιο στερεά, όλα όσα 
πήρε μαζί του ο Εγκέλαδος. Συχνά, και 
επάνω στις γκρίζες σκονισμένες πέ-
τρες του χαμού, φυτρώνουν και τα λευ-
κά άνθη της ΕΛΠΙΔΑΣ!
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Τι γύρευε...
Επιμέλεια Στρατής Αλ. Μολίνος

Ο Κώστας Αν. Τσέλεκας, δάσκαλος το 
επάγγελμα, παράλληλα με τη δουλειά του, 
ασχολήθηκε και με το χωριό του Βρίσα το 
οποίο αγαπούσε πολύ. Για το σκοπό αυτό, 
έγραψε δυο ενδιαφέροντα βιβλία «Το χω-
ριό μου η Βρίσα Λέσβου» και το «Αντίλαλοι 
απ’ τη ζωή του χωριού μου, Βρίσας Λέσβου 
και το δασκαλίκι μου στο σχολειό της Καλ-
λονής».

Με τον πρόσφατο δυνατό σεισμό, η Βρί-
σα προεξάρχει στην επικαιρότητα –δυστυ-
χώς σε συνθήκες λύπης και σπαραγμού-και 
τα έργα του δάσκαλου ξανακεντρίζουν τη 
διάθεση του αναγνωστικού κοινού, γίνονται 
αντικείμενα μελέτης και πληροφόρησης για 
το πολύπαθο χωριό.

Από το δεύτερο βιβλίο του Τσέλεκα που 
προανέφερα, αποσπώ ένα μικρό κομμάτι, 
χιουμοριστικό, χαρακτηριστικό της παλιάς 
εποχής, τιμή στη μνήμη του δημιουργού 
και με την ευχή το χωριό να ξαναδεί γρή-
γορα ευτυχισμένες και ξένοιαστες μέρες.

«Πάντα τέτοια εποχή ακούς στους καφε-
νέδες του χωριού των ορθυκιών, τη Βρίσα, 
απ’ τους χωριανούς διάφορα κυνηγετικά 
ανέκδοτα που τα αναδιηγούνται μόλις δο-
θεί ευκαιρία με πολύ χιούμορ και σαρκα-
σμό για τα παθήματα των κυνηγών ντόπιων 
και ξένων.

Πριν χρόνια, τότε που και τα ορθύκια 
μπόλικα ήταν και οι κυνηγοί λίγοι και ως επί 
το πλείστον ντόπιοι, βγαίναν και πολλοί χω-
ριανοί που είχαν την ικανότητα να τα βλέ-
πουν στα καθ’στά, αλλά δεν είχαν τουφέκι, 
να χτυπήσουν κανένα με το ραβδί, την ορ-
τυκόβεργα κι επειδή γυροβολούσαν καβά-
λα σε ζώο και προπάντων σε γάιδαρο, τους 
λέγανε γαϊδουράδες. Μόλις διέκριναν κα-
νένα ορθύκι μέσα στα ξερόχορτα, επεσή-
μαιναν τη θέση του, απομακρυνόταν λίγο, 
κατέβαιναν από το ζώο και αν δεν υπήρχε 
εκεί κοντά κανένα πρόσωπο να προσκαλέ-
σουν, οδηγούσαν με τρόπο το ζώο να πε-
ράσει μπροστά απ’ το ορθύκι, ώστε έτσι με 
τρόπο να αποσπάσουν την προσοχή του 
ενώ αυτοί προσπαθούσαν να το πιάσουν 
με το χέρι αν ήταν εύκολο ή να το χτυπή-
σουν με την ορτυκόβεργα. Ευνόητο πως τις 

περισσότερες φορές η προσπάθειά τους 
πήγαινε στα χαμένα γιατί ή το ορθύκι εν τω 
μεταξύ φτέρωνε ή το χτύπημα αστοχούσε.

Ένα πουρνό ο χωριανός μας γιατρός 
Γεώργιος Καραμάνος, κυνηγώντας κατά 
τα Βατερά με τα σκυλιά και το τσανταδό-
ρο του και ξεπροβαίνοντας στην κορυφή 
ενός υψώματος βλέπει κάτω στη λαγκαδιά 
ένα γαϊδουρά να ετοιμάζεται για χτύπημα 
ορθυκιού. Επειδή σπάνιζαν εκείνη τη μέρα 
τα ορθύκια, στάθηκε και περίμενε μήπως 
αστοχήσει το χτύπημα και περνώντας 
το πουλί σε απόσταση βολής, του ρίξει. 
Πράγματι το χτύπημα αστόχησε, το που-
λί πέταξε και ο γαιδουράς πάνω στο θυμό 
του και στην απελπισία του σφεντογόνησε 
πίσω του το ραβδί του το οποίο το πέτυ-
χε, ώ του θαύματος, ρασκιλτί όπως λένε οι 
Τούρκοι. Ο γιατρός θαυμάζοντας για ό,τι 
είδε και ακολουθώντας την ανίχνευση των 
σκυλιών του χάθηκε πίσω από το ύψωμα 
και ύστερα από κάμποση ώρα έφθασε στο 
μέρος της παραπάνω σκηνής, καλημερίζει 
το γαϊδουρά ο οποίος έχοντας το ραβδί 
του στον ώμο τσομπάνικα αναζητούσε με 
τη ματιά του κάτι μέσα στα ξερόχορτα, ενώ 
ο γάιδαρός του πιο πέρα μασούσε ένα γαϊ-
δουράγκαθο και του λέγει:

– Μπράβο κυρ Βασίλη! Καλά τα κατάφε-
ρες! Συ μας ξεπερνάς αφού τα χτυπάς στο 
φτερό με το ραβδί. Τι γυρεύεις; Δε το βρή-
κες; Στάσου να βάλουμε τα σκυλιά.

Με ήρεμο ύφος, χωρίς να σηκώσει τα μά-
τια του από το έδαφος, απαντά:

– Του βρήκα γιατρέ…
– Ε, τι έχασες, τι γυρεύεις τώρα…
– Ε, να κόπτσι του τσιφάλιτ’ μι του στέλι-

αρου τσι του γυρεύγου τόσην ώρα, τσι δε 
μπουρώ να του βρω…

Με κόπο ο γιατρός κράτησε το τουφέκι 
του στα χέρια για να μην του πέσει απ’ ό,τι 
άκουσε γιατί τον ήξερε τι τσιγκούνης ήταν, 
μα τώρα επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά με 
την απάντησή του.

Σκάσαμε στα γέλια όταν ακούσαμε το 
γιατρό να διηγείται μέσα στη λέσχη την πα-
ραπάνω ιστορία με το χιούμορ που πάντα 
τον διέκρινε…».



30 31

Ιστορία

Ότι το ακρωτήριο Άγιος Φωκάς της πε-
ριοχής των Βατερών ονομαζόταν κατά 
την αρχαιότητα «Βρίσειον άκρον» και 
ήταν αφιερωμένο στο θεό Διόνυσο είναι 
γνωστό από τα τέλη του 19ου αι. Δυο 
διερχόμενοι τότε στην περιοχή Γάλλοι 
αρχαιολόγοι πρόσεξαν ότι το όνομα 
του γειτονικού οικισμού, της «Βρησάς», 
έμοιαζε εντυπωσιακά με το όνομα ενός 
ονομαζόμενου έτσι, από αρχαίες πηγές, 
ακρωτηρίου, στο οποίο υπήρχε ένα ιερό 
αφιερωμένο στον Διόνυσο «Βρισαίον». 
Η παρατήρηση αυτή τους οδήγησε στο 
να ταυτίσουν με το ιερό αυτό τα υπάρ-
χοντα στο γειτονικό ακρωτήριο λιγοστά 
ερείπια ενός ναού της ύστερης αρχαιό-
τητας. Με την ίδια αυτή προσωνυμία του 
θεού, εξάλλου, σχετίζεται η γνωστή και 
αυτή από αρχαίες πηγές πόλη «Βρίσα», 
που θεωρείται βέβαιο ότι με το όνομά 
της συνδέεται το όνομα της ομηρικής 
«Βρισηίδας», της ερωμένης του Αχιλ-
λέα.1 Η αρχαία πόλη, όμως, δεν βρισκό-
ταν εκεί όπου βρίσκεται ο σύγχρονος οι-
κισμός, αλλά κατά πάσα πιθανότατα στην 
περίμετρο του ιδίου του ακρωτηρίου. 
Τέλος, «Βρίσες» (Βρίσαι) αποκαλούνται, 
σε ορισμένες αρχαίες πηγές, τα μνη-
μονευόμενα ως «νύμφες» μυστηριώδη, 
θεϊκά πλάσματα που είχαν αναλάβει να 
αναθρέψουν τον Διόνυσο στη θέση της 
μητέρας του Σεμέλης.

Το τι σήμαινε η λέξη «βρίσα», που συ-
μπίπτει τόσο με το όνομά τους όσο και 
με το όνομα της αρχαίας πόλης, και που 
προφανή παράγωγά της είναι τόσο το 
όνομα «Βρίσειον» του ακρωτηρίου όσο 
και η προσωνυμία «Βρισαίος» που έφε-
ρε ο εκεί λατρευόμενος Διόνυσος, είναι 
εντελώς άγνωστο. Αντικείμενο, όμως, του 
παρόντος άρθρου δεν είναι η ετυμολογία 
της λέξης αυτής, αλλά οι ίδιες οι «Βρίσες» 
ως πρόσωπα της μυθολογίας σχετιζόμενα 
με τον θεό Διόνυσο.

Σύμφωνα με την κυριότερη από τις 

αρχαίες αναφορές στις νύμφες αυτές, 
στην οποία όμως δεν γίνεται λόγος για 
το ρόλο τους ως τροφών του θεού, αλλά 
ούτε καν για τον Διόνυσο, οι «Βρίσες» 
ήσαν νύμφες της Κέω (σήμερα Τζιάς), 
οι οποίες είχαν διδάξει στον ήρωα Αρι-
σταίο την παρασκευή του ελαιόλαδου 
και του μελιού. Ακριβώς, όμως, επειδή 
δεν αναφέρεται ο ίδιος ο θεός, η διατύ-
πωση αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα σε ό, τι αφορά την υπόστασή τους.

Οι «Βρίσες» αυτές, πράγματι, δεν εμ-
φανίζονται εδώ ως ενεργούμενα του 
θεού αλλά ως αυτοδύναμες θεότητες, 
σε ένα ρόλο που συνήθως επωμίζεται ο 
ίδιος ο Διόνυσος, όπως, για παράδειγμα, 
στον αττικό μύθο στον οποίο αναθέτει 
στον - αντίστοιχο του Αρισταίου – τοπικό 
ήρωα Ικάριο να διδάξει την αμπελουργία 
στους Αθηναίους. Οι «Βρίσες» της Κέω, 
λοιπόν, μάλλον θυμίζουν τις Οινώ, Σπερ-
μώ και Ελαΐδα, τις τρεις επονομαζόμενες 
«Οινοτρόποι» θυγατέρες του βασιλιά 
της Δήλου Άνιου, οι οποίες μπορούσαν 
να αλλάζουν οτιδήποτε σε κρασί, σιτάρι 
ή λάδι. Σύμφωνα με την επικρατέστερη 
εκδοχή, το χάρισμα αυτό τους το είχε 
δώσει ο Διόνυσος, λογικότερο, ωστόσο, 
μου φαίνεται να κατείχαν αυτεξούσια 
στον αρχικό μύθο το χάρισμα αυτό, και 
ο Διόνυσος να παρεμβλήθηκε αργότερα, 
μέσω του οίνου, και από την παρεμβολή 
αυτή να προήλθε και η παραπλανητική 
προσωνυμία «Οινοτρόποι». Eπομένως, 
το εξαιρετικό ενδιαφέρον που παρουσι-
άζει η αναφορά αυτή στις «Βρίσες» της 
Κέω είναι ότι έχουμε πιθανότατα να κά-
νουμε, όπως και με τις Οινοτρόπους της 
Δήλου, με αρχέγονες γυναικείες θεότη-
τες με έντονη παρουσία στα νησιά του 
Αιγαίου και αναγόμενες στην περίοδο 
εκείνη κατά την οποία ο ανθρωπομορφι-
σμός δεν είχε ακόμα υπερισχύσει στην 
παράσταση των θεϊκών όντων. 

Τι είδους, λοιπόν, πλάσματα ήσαν οι 

Από τον Διόνυσο «Βρισαίον» στον «Άγιο Φωκά»
Γράφει ο Ιωάννης-Ανδρέας Γ. Βλάχος
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«Βρίσες» αυτές, που στο φαντασιακό 
των κατοίκων του Αιγαίου της προϊστο-
ρικής περιόδου είχαν αναλάβει την τρο-
φοδοσία όποιων θνητών τις τιμούσαν με 
θυσίες, και που είχαν έπειτα αναλάβει να 
αναθρέψουν τον μικρό Διόνυσο, μετεξε-
λισσόμενες σε θαλάσσιες νύμφες ή Νη-
ρηίδες; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό 
ίσως μας τη δώσει το όνομα που έλαβε 
το αφιερωμένο ως τότε στον «Βρισαίον» 
Διόνυσο ακρωτήριο των Βατερών, με την 
ανέγερση στη θέση του παγανιστικού 
ιερού ενός παρεκκλησίου αφιερωμένου 
στον Άγιο Φωκά.

Όπως ξέρουμε, με τη διάδοση του 
χριστιανισμού, οι εκκλησιαστικές αρχές 
φρόντιζαν ώστε η λατρεία παλαιών θεών 
να αντικαθίσταται από τη λατρεία αγίων 
που η ιδιότητά τους, ή ακόμα και το όνο-
μά τους, να επιτρέπουν την όσο δυνατόν 
ομαλότερη μετάβαση των κατά τόπους 
εναπομεινάντων «εθνικών» στη νέα θρη-
σκεία. Η πιο εντυπωσιακή τέτοια μετάλ-
λαξη είναι ασφαλώς εκείνη της υποκατά-
στασης της λατρείας του θεού Ηλίου με 
εκείνη του Προφήτη Ηλία, στην οποία 
αποκλείεται να μη έπαιξε ρόλο η ομοι-
ότητα των ονομάτων τους. Με τη λογι-
κή αυτή, δεν είναι άξιον απορίας το ότι 
υποκατέστησαν τον Διόνυσο, ένα θεό 
γενικά συνδεδεμένο με το θαλάσσιο 
στοιχείο και, ειδικότερα, όπως θα δούμε 
και παρακάτω, με τα ακρωτήρια, με τον 
Άγιο Φωκά. Ο Άγιος αυτός υπήρξε μέ-
χρι και τον 7ο μ.Χ. αι., πριν τον σχεδόν 
ολοκληρωτικό του εκτοπισμό από τον 
Άγιο Νικόλαο, ο μοναδικός προστάτης 
των ναυτικών άγιος, γι’ αυτό και απαντώ-
νται ακόμα πολλά αφιερωμένα σε αυτόν 
παρεκκλήσια ευρισκόμενα συνηθέστε-
ρα σε απόμερες παραλίες, αλλά επίσης, 
όπως στα Βατερά, σε ακρωτήρια, που τo 
πιο δημοφιλές είναι εκείνο της Πάρου, 
με ομώνυμη εκκλησία στην Παροικιά, 
κοντά στον εκεί φάρο. Τώρα, γιατί είχε 
καθιερωθεί ο συγκεκριμένος, καταγόμε-
νος από την Σινώπη του Πόντου άγιος 
ως προστάτης των ναυτικών, ενώ, όπως 
το καθιστά ανάγλυφο και η προσωνυμία 
του ως «Κηπουρού», αυτή ήταν αρχικά 

η θεμελιώδης χάρη του και όχι η προ-
στασία των ναυτικών, αυτό θα μπορού-
σε ενδεχομένως να αποδοθεί στο ότι, 
ακριβώς όπως ο Διόνυσος συνδεόταν με 
την αμπελοκαλλιέργεια, έτσι και ο Άγιος 
Φωκάς συνδεόταν αρχικά μόνο με την 
κηπουρική. Υπάρχει, όμως, νομίζω, κά-
ποιο άλλο, περισσότερο καθοριστικό, 
στοιχείο της φυσιογνωμίας του αγίου 
που είχε οδηγήσει στην επιλογή του ως 
διαδόχου του Διονύσου: το ίδιο το όνο-
μά του, «Φωκάς» - ένα όνομα που όχι 
μόνο μοιάζει με τη λέξη «φώκια» αλλά 
θεωρείται βέβαιο πως αποτελεί παράγω-
γό της, ως παρωνύμιο. 

Ο προτεινόμενος αυτός συσχετισμός 
σίγουρα δεν θα παρουσίαζε κανένα ενδι-
αφέρον αν το θαλάσσιο αυτό θηλαστικό, 
το οποίο ενδημεί ως και στις μέρες μας 
σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου, ήταν 
ανύπαρκτο στην ελληνική μυθολογία, κάτι 
το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Όπως θα 
δούμε, πράγματι, καταλαμβάνει σε αυτήν 
μια περιορισμένη, όχι όμως και δίχως ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, θέση. 

Κατ’ αρχάς, με αυτό συνδέεται ο επώ-
νυμος ήρωας των Φωκέων, ο ονομαζό-
μενος Φώκος.

Τον Φώκο, τον είχε γεννήσει μία από τις 
Νηρηίδες, η ονομαζόμενη Ψαμάθη, που 
το όνομά της σημαίνει «της αμμουδιάς», η 
οποία, για να ξεφύγει από τον βασιλιά της 
Αίγινας Αιακό, που την είχε δει στην ακρο-
γιαλιά και την πόθησε, είχε μεταμορφωθεί 
σε φώκια. Εκείνος, όμως, την άρπαξε και 
την έσφιξε δυνατά στην αγκαλιά του, υπο-
χρεώνοντάς την έτσι να ξαναπάρει γυναι-
κεία μορφή και ενώθηκε μαζί της. Η ίδια 
αυτή Ψαμάθη, αναφέρεται, όμως, επίσης, 
από τον Ευριπίδη, ως γυναίκα του Πρωτέα, 
του προικισμένου με μαντικές ικανότητες 
«θαλάσσιου γέροντα», που τον περιγράφει 
ο Όμηρος στην Οδύσσεια να φυλάει ένα 
κοπάδι φώκιες (δ 350 κ. επ.). Με τον ίδιο 
τρόπο που το κάνει ο Αιακός, σφίγγοντάς 
τον, δηλαδή, δυνατά στην αγκαλιά του, θα 
υποχρεώσει ο Μενέλαος τον Πρωτέα να 
τον πληροφορήσει για το ταξίδι επιστρο-
φής του στην πατρίδα του (δ 414-424, δ 
455-459). Είναι φανερό, νομίζω, ότι το ομη-
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ρικό αυτό επεισόδιο έχει παρωδιακό χα-
ρακτήρα· ότι με αυτό, ο Όμηρος παρωδεί 
τον μύθο της νικηφόρας αναμέτρησης του 
Ηρακλή με τον επίσης προικισμένο με μα-
ντικές ικανότητες «γέροντα της θάλασσας», 
τον Νηρέα, ο οποίος είχε πάρει κι εκείνος 
διάφορες μορφές κατά τη συμπλοκή τους, 
και από τον οποίο θα πληροφορηθεί πού 
βρίσκεται ο κήπος των Εσπερίδων. Επειδή, 
ωστόσο, δεν γίνεται λόγος για φώκιες στον 
περί Νηρέα και Ηρακλή μύθο αυτό, στον 
οποίο μεταμορφώνεται σε φωτιά και νερό, 
πολύ πιθανό είναι, νομίζω, να παρωδεί επί-
σης συγχρόνως ο Όμηρος τον περί Αια-
κού και Ψαμάθης πιο πάνω μύθο, βάζοντας 
τον Μενέλαο και τους συντρόφους του 
να «μεταμορφωθούν» οι ίδιοι σε φώκιες. 
Πράγματι, με τη συμβουλή της κόρης του 
Πρωτέα, της Ειδοθέας, κρύβονται ανάμεσα 
στις φώκιες ντυμένοι με τα δύσοσμα τομά-
ρια άρτι σκοτωμένων αγριμιών, για να μην 
τους πάρει είδηση ο Πρωτέας και να προ-
λάβουν έτσι να τον αιχμαλωτίσουν προτού 
μεταμορφωθεί ο ίδιος σε κάποιο τέρας 
ή στοιχείο της φύσεως και τους ξεφύγει. 
Το ειδικό ενδιαφέρον, όμως, που παρου-
σιάζουν σε σχέση με το θέμα μας τόσο η 
περί Νηρέως και Ηρακλή ιστορία όσο και 
το κωμικό αυτό ομηρικό επεισόδιο με τον 
Πρωτέα, αλλά και ένας σχετικός με την 
θυγατέρα του Νηρέα μύθος που θα εξετά-
σουμε πιο κάτω, είναι ότι τις ίδιες ακριβώς 
ικανότητες μεταμόρφωσης σε διάφορα τέ-
ρατα ή στοιχεία της φύσεως διαθέτει επί-
σης, όπως προβάλλεται σε έναν από τους 
αφιερωμένους στον θεό αυτό Ομηρικούς 
Ύμνους, ο ίδιος ο Διόνυσος. 

Πρόκειται για την ιστορία της απαγω-
γής του θεού, που στεκόταν τότε στην 
άκρη ενός ακρωτηρίου, από το πλήρωμα 
ενός διερχόμενου Τυρρηνικού πειρατι-
κού πλοίου. Τους πειρατές θα τους τιμω-
ρήσει ο θεός εμφανίζοντας επάνω στο 
πλοίο των απαγωγέων του θεϊκά σημάδια: 
μια τεράστια κληματαριά, αλλά και ένα 
λιοντάρι και μια αρκούδα, που θα τους 
αναγκάσουν να πηδήξουν στη θάλασσα. 
Το ότι δεν μεταμορφώνεται κυριολεκτι-
κά ο ίδιος σε τέρατα αλλά τα παράγει, 
μάλλον δείχνει ότι από τον Πρωτέα στον 

Διόνυσο μεσολαβεί μια εξέλιξη που δεν 
είναι άλλη από τον ανθρωπομορφισμό: 
ένας θεός που έχει πια ανθρώπινη μορ-
φή μπορεί και μεταμορφώνει τα πάντα 
σε ό, τι θέλει, τείνει όμως στο να μη με-
ταμορφώνει πια τον ίδιο του τον εαυτό 
σε οτιδήποτε, τουλάχιστον σε τέρατα. 
Η σημαντική, επομένως, αυτή λεπτομέ-
ρεια δεν αλλάζει την ουσία, που είναι 
ότι ο ομηρικός Πρωτέας δεν είναι άλλος 
από μία παλαιότερη έκφανση του ιδίου 
του Διονύσου – ενός Διονύσου που, ως 
Πρωτέα, τον περιγράφει ο ποιητής πε-
ριστοιχισμένο από φώκιες, όπως μικρός 
ήταν περιστοιχισμένος από τις τροφούς 
του ο θεός, με τη διαφορά ότι εδώ, ο 
ποιητής αντιστρέφει περιπαιχτικά τους 
όρους: δεν είναι οι φώκες-τροφοί που 
προσέχουν τώρα τον Διόνυσο αλλά ο 
Διόνυσος που τις προσέχει, και δεν είναι 
μία από αυτές που θα σφιχταγκαλιάσουν 
ο Μενέλαος και οι σύντροφοί του, αλλά 
ο ίδιος Διόνυσος! Υπάρχει, ωστόσο, 
εκτός από αυτά τα δυο, και ένα τρίτο 
μυθολογικό περιστατικό, στο οποίο ένας 
ήρωας κατορθώνει να ακινητοποιήσει 
ένα θαλάσσιο γυναικείο πλάσμα, και το 
οποίο ενισχύει ακόμα περισσότερο την 
υπόθεση ότι οι φώκιες που εμφανίζονται 
στους ελληνικούς μύθους αποτελούν την 
αρχετυπική μορφή των μετέπειτα, πολύ 
γνωστότερων ως Νηρηίδων, θαλάσσι-
ων πλασμάτων που, υπό την ονομασία 
«Βρίσαι», τις λάτρευαν στο αρχιπέλα-
γος του Αιγαίου, και οπωσδήποτε στην 
Λέσβο, ως τροφούς του Διονύσου. Και 
αν - γεγονός που θα έπρεπε να είχε, νο-
μίζω, προβληματίσει περισσότερο τους 
μελετητές -, ενώ παρατηρούνται κάθε 
είδους άλλα θαλάσσια πλάσματα: δελφί-
νια, ιππόκαμποι, χταπόδια και διάφορα 
ψάρια, τα οποία μάλιστα συχνά τα χρη-
σιμοποιούν ως υποζύγια Νηρηίδες, καμία 
απολύτως φώκια δεν απεικονίζεται σε έργα 
της ελληνικής αρχαιότητας2, τούτο δεν θα 
έπρεπε να μας εκπλήσσει: πώς θα ήταν, 
αλήθεια, δυνατόν να απεικονίζονται φώ-
κιες όταν τη θέση τους, ακριβώς, είχαν 
προ πολλού καταλάβει οι Νηρηίδες· 
ή μάλλον, όταν, με τη διαδικασία του 
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ανθρωπομορφισμού, οι ποιητές και οι 
καλλιτέχνες είχαν μεταπλάσσει τις δύ-
σμορφες πια στα μάτια του κοινού τους 
φώκιες σε χαριτωμένες γυναικείες μορ-
φές – τις Νηρηίδες, ή «Βρίσες»;

Ας έλθουμε όμως τώρα στην άλλη αυτή 
περίπτωση ήρωα που κατορθώνει να ακινη-
τοποιήσει ένα θαλάσσιο γυναικείο πλάσμα 
που, στην προσπάθειά του να του ξεφύγει, 
μεταμορφώνεται και αυτό διαδοχικά σε 
διάφορα τέρατα και στοιχεία.

Ο ήρωας αυτός δεν είναι άλλος από τον 
ίδιο τον αδελφό του Φώκου, τον Πηλέα, 
που μητέρα του όμως δεν ήταν η Ψαμά-
θη αλλά η νόμιμη γυναίκα του Αιακού, η 
Ενδηίδα, και το θαλάσσιο πλάσμα με το 
οποίο επιθυμεί να ενωθεί είναι η πιο σπου-
δαία από όλες της Nηρηίδες: η Θέτιδα, 
θυγατέρα του Νηρέα. Για να του ξεφύγει, 
η Θέτιδα θα μεταμορφωθεί και αυτή σε 
διάφορα τέρατα και στοιχεία, αλλά, συμ-
βουλευόμενος από τον Χείρωνα, ο Πη-
λέας, ακριβώς όπως είχε κάνει ο Αιακός 
με την Ψαμάθη, θα την κρατήσει σφιχτά 
στην αγκαλιά του και θα μπορέσει να ενω-
θεί μαζί της, και από την ένωσή τους θα 
γεννηθεί ο Αχιλλέας. Στην ιστορία αυτή, 
βέβαια, τουλάχιστον στην πιο εξεζητημέ-
νη εκδοχή της, στην κρισιμότερη φάση 
της συμπλοκής, η Θέτιδα δεν μεταμορ-
φώνεται, όπως η Ψαμάθη, σε φώκια, αλλά 
σε σουπιά (σηπία), η οποία θα δώσει το 
όνομά της στο ευρισκόμενο ΝΑ της χερ-
σονήσου της Μαγνησίας, γειτονικό ακρω-
τήριο «Σηπία άκρα» (νυν κάβος Σέπια). 
Εφόσον δεν θα αποτελούσε η εκδοχή 
αυτή παρά μια επινόηση για να δικαιολο-
γηθεί το περίεργο όνομα του ακρωτηρί-
ου, πιθανόν να αποτελούσε η σουπιά, που 
ίσως όχι τυχαία αποτελεί ένα από τα προ-
σφιλέστερα στους Μινωίτες καλλιτέχνες 
θαλάσσια ζώα, μια τοπική εναλλακτική, 
αντί εκείνης της φώκιας, μορφή της Νη-
ρηίδας. Αυτό που είναι, όμως, καίριας ση-
μασίας για το θέμα μας είναι ότι, αντίθετα 
με την Ψαμάθη, η Θέτιδα όχι μόνο δεν 
είναι φαινομενικά άσχετη με τον Διόνυσο, 
αλλά την εξομοιώνει φανερά ο Όμηρος 
με τροφό του θεού αυτού, με άλλα λόγια, 
με μία «Βρίσα».

Αναφερόμενος, πράγματι, στην Ιλιάδα, 
στην καταδίωξη του Διονύσου από τον 
βασιλιά της Θράκης Λυκούργο, ο Όμη-
ρος λέει ότι, αφού έδιωξε τις παραμάνες 
του κυνηγώντας τες επάνω στο όρος Νή-
σηιον, ο Λυκούργος έστρεψε τη μανία 
του εναντίον του ιδίου του Διονύσου, ο 
οποίος για να του ξεφύγει, «βούτηξε ως 
τα βάθη του πελάγους, όπου τον παρέλα-
βε στην αγκαλιά της, έντρομο, η Θέτιδα»: 
«…Διώνυσος δε φοβηθείς δύσεθ’ αλός 
κατά κύμα, Θέτις δ’ υπεδέξατο κόλπω.» 
(Ζ 130-137)

Χαρακτηριστικό, άλλωστε, των στενών 
σχέσεων της Θέτιδας και του Διονύ-
σου είναι ότι αυτός της είχε, λέει αλλού 
ο ποιητής, χαρίσει τον χρυσό αμφορέα 
μες στον οποίο θα τοποθετηθούν, μετά 
το θάνατό του, τα οστά του γιου της, 
του Αχιλλέα (ω 74-79). Όσο για την αρ-
χέγονη μορφή τόσο της ίδιας της Θέτι-
δας όσο και των υπόλοιπων Νηρηίδων, 
η καλύτερη απόδειξη ότι είχαν αρχικά 
τη μορφή φώκιας είναι το ότι το όνομα 
με το οποίο αναφέρεται μία από αυτές 
στον σχετικό κατάλογο του Ησιόδου 
είναι το ίδιο ακριβώς με εκείνο της μη-
τέρας του Φώκου, που, όπως είδαμε, 
για να ξεφύγει από τον Αιακό είχε με-
ταμορφωθεί σε φώκια - ακριβέστερα: 
είχε ξαναπάρει την κανονική της μορφή, 
εκείνη της φώκιας. «Ψαμάθη», ή «νύμφη 
της αμμουδιάς», πράγματι, ονομάζεται 
μία από αυτές στον «κατάλογο Νηρηί-
δων» του Ησιόδου, ενώ «Αμάθεια», που 
αποτελεί μία παραλλαγή της ίδιας λέξης 
για την αμμουδιά (άμαθος), την αποκαλεί 
ο Όμηρος στην Ιλιάδα (Σ 48). Πρόκειται 
για τη σκηνή στην οποία η Θέτιδα αφή-
νει, συνοδευόμενη από όλες τις άλλες 
Νηρηίδες, τη σπηλιά της στα βάθη του 
πελάγους για να έλθει στην αμμουδερή 
ακρογιαλιά της Τροίας να συμπαραστα-
θεί στο γιο της, τον Αχιλλέα. Αλήθεια, 
είναι δυνατόν να μην αντιληφθεί κανείς 
την πραγματική φύση των μυστηριωδών 
αυτών πλασμάτων διαβάζοντας το χωρίο 
αυτό του έπους: «Ο Αχιλλέας βόγγησε 
φοβερά και τον άκουσε η σεβάσμια μη-
τέρα του, που καθόταν κοντά στον γέρο-
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ντα πατέρα της στα βάθη της θάλασσας, 
κι έβαλε κι αυτή τα κλάματα. Γύρω της 
μαζεύτηκαν όλες οι θεές, όσες Νεράι-
δες βρίσκονται στα βάθη της θάλασσας. 
(…) Άμα τα είπε αυτά, άφησε τη σπηλιά. 
Εκείνες, γεμάτες δάκρυα, πήγαιναν μαζί 
της, κι ολόγυρά τους άνοιγε το κύμα της 
θάλασσας. Όταν έφτασαν στην εύφορη 
Τροία, πήραν να ανεβαίνουν, η μια πίσω 
από την άλλη την ακρογιαλιά…» (Σ 35-
69, Μτφ. Όλγας Κομνηνού-Κακριδή). 
Και πώς να μη συμφωνήσει κάποιος με 
τον Robert Graves (The Greek Myths, 
81. 1.), όταν συσχετίζει όχι ακριβώς το 
θέαμα αυτό αλλά εκείνο των Νηρηίδων, 
που, αναφερόμενος στους γάμους του 
Πηλέα και της Θέτιδας, τις βάζει ο Ευ-
ριπίδης (Ιφιγένεια εν Αυλίδι, 1036 κ. επ.), 
να χορεύουν όλες μαζί πάνω στην κάτα-
σπρη αμμουδιά, με εκείνο με το οποίο 
είχε έρθει αντιμέτωπος ο Αιακός, σε μια 
αμμουδερή παραλία της Αίγινας; Το θέ-
αμα ενός ομίλου από φώκιες που αλλά-
ζουν μορφή και να γίνονται πανέμορφες 
γυναίκες, και ανάμεσά τους: την Ψαμά-
θη, την Νηρηίδα «της αμμουδιάς», την 
έπειτα μητέρα του γιου του, του Φώκου; 
Έχοντας, πάντως, εμπεδώσει μια τέτοια 
ερμηνεία αναφορικά με την αρχέγονη 
φύση των Νηρηίδων, καθόλου απίθα-
νη δεν θα μας φανεί πλέον, νομίζω, μια 
ιστορία που αναφέρει ο Φώτιος σχετικά 
με το πώς, σύμφωνα με ορισμένους, πέ-
θανε η Ελένη: ότι κατά το ταξίδι της επι-
στροφής της στην Σπάρτη, την άρπαξε 
από το πλοίο η Θέτιδα, μεταμορφωμέ-
νη… σε φώκια!

Από τα μυθολογικά περιστατικά που 
σταχυολογήθηκαν, συνάγεται καθαρά, 
νομίζω, ότι στο φαντασιακό των προϊ-
στορικών ανθρώπων του Αιγαίου, προ-
τού περιβληθούν αυτές, διαμέσου της 
διαδικασία του ανθρωπομορφισμού, τις 
«εξευγενισμένες» μορφές των Νηρηί-
δων, με «τροφούς» ή «Βρίσες» του Δι-
ονύσου εννοούσαν τα συμπαθητικά αυτά 
θαλάσσια πλάσματα, που σίγουρα ήξε-
ραν ότι δεν ήσαν ψάρια αλλά θηλαστικά: 
τις φώκιες. 

 Αφού το εν γένει υγρό στοιχείο, είτε 

ήταν ο χυμός των φυτών, είτε το κρα-
σί, αποτελούσε τη βαθύτερη ουσία του 
θεού αυτού, και επομένως τον συνέδεε 
με τη θάλασσα, φυσικό τους φαινόταν, 
εν απουσία μιας κανονικής μάνας, να τον 
θήλασαν φώκιες. Δεν θα είχαν, εξάλλου, 
παραλείψει να προσέξουν επίσης οι προ-
ϊστορικοί κάτοικοι του Αιγαίου ότι τα 
θαλάσσια αυτά πλάσματα εγκατεβίωναν 
σε απρόσιτες θαλάσσιες σπηλιές, όπου 
μεγάλωναν τα βλαστάρια τους, στους 
τυπικούς δηλαδή χώρους-κρησφύγετα 
στους οποίους, αρχής γενομένης από 
τον ύψιστο θεό Δία, τοποθετούνταν από 
αμνημονεύτων χρόνων οι θείες γεννή-
σεις. Επίσης, θα είχαν παρατηρήσει ότι 
όχι μόνον οι φώκιες τρώνε σταφύλια 
αλλά είναι ικανές να διανύσουν ακόμα 
και μεγάλη απόσταση, συρόμενες με δυ-
σκολία πάνω στο έδαφος με τα πτερύγιά 
τους, ώστε να ικανοποιήσουν το πάθος 
τους γι’ αυτά! Ένα πάθος που δεν είναι 
τυχαίο ότι το μοιράζονται με ένα άλλο 
είδος αγριμιών, που στη δική τους πε-
ρίπτωση, είναι βέβαιο πως ήταν, για τον 
ίδιο προφανώς λόγο, αφιερωμένα στον 
Διόνυσο: τους πάνθηρες, που, όπως το 
αναφέρει ο Οππιανός, οι αρχαίοι κυνη-
γοί, για να τους εξουδετερώσουν, τους 
προσέλκυαν με αμφορείς γεμάτους κρα-
σί, που το οσφραίνονταν τα θηρία από 
μεγάλη απόσταση, και έπειτα τα άφηναν 
να πιούν ώσπου να μεθύσουν και να είναι 
στο έλεός τους. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως, στους απλούς 
ανθρώπους της υπαίθρου και ειδικά στα 
νησιά του Αιγαίου, η σύνδεση αυτή του 
Διονύσου με τις φώκιες είχε επιζήσει 
του ανθρωπομορφισμού που είχε επι-
κρατήσει κατά την κλασική περίοδο, με 
αποτέλεσμα όταν επικράτησε ο χριστια-
νισμός, να επέλεξαν οι εκκλησιαστικές 
αρχές ως αντικαταστάτη του Διονύσου 
σε όποιο σημείο του ελληνικού χώρου 
τον λάτρευαν ως προστάτη των ναυτι-
κών, έναν άγιο που το όνομά του να κα-
θιστούσε ασφαλέστερη την ταύτισή του 
με έναν θεό που τον είχαν αναθρέψει 
φώκιες, και ο άγιος αυτός δεν μπορεί να 
ήταν άλλος από τον Άγιο Φωκά. Είναι, 
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άλλωστε, εντελώς τυχαίο, σε ό, τι αφο-
ρά ειδικότερα το «Βρίσειον» άκρον, ότι 
«Φώκια» ονομάζεται το βραχώδες νησά-
κι που βρίσκεται ακριβώς στη μύτη του 
ακρωτηρίου; Πολύ περισσότερο πιθανό 
θα ήταν μάλιστα το ενδεχόμενο να έχει 
μεταφερθεί στην βραχονησίδα αυτή το 
όνομα που έφερε άλλοτε, πριν ονομα-
στεί «Βρίσειον», το γειτονικό ακρωτήριο, 
αν ληφθεί υπόψη ότι το ίδιο παρατηρεί-
ται και σε άλλες περιπτώσεις: «Καπέλο» 
ονομάζεται μια από τις δυο βραχονησί-
δες που βρίσκονται ακριβώς απέναντι 
από το ευρισκόμενο στο νοτιοανατολικό 
άκρο του νησιού, ομώνυμο ακρωτήριο 
των Κυθήρων. Το να είχαν ονομάσει, 
άλλωστε, οι αρχαίοι, πολύ πριν το ονο-
μάσουν «Βρίσειον», «Φώκης άκρα» ή 
κάτι παραπλήσιο, το ακρωτήριο αυτό 
της μεσημβρινής Λέσβου, δεν θα ήταν 
καθόλου απίθανο, αφού εκτός από τον 
θαλάσσιο βράχο «Φώκια» του λεσβια-
κού ακρωτηρίου, απαντώνται στον χώρο 
του Αιγαίου και άλλα παρεμφερή παρα-
θαλάσσια τοπωνύμια στο Αιγαίο: «Φώκι-
ες» ή «Φωκιονήσια» στην Αστυπάλαια, 
ακρωτήρι «Φωκιότρυπες», νοτιοανατο-
λικά της Σύρου, παραλία «Φωκιές» (ή 
Κούτελος) στη Χώρα Σφακίων, κ.ά. Μή-

πως, άλλωστε, «Σηπίας άκρα», ακρωτήρι 
δηλαδή «της σουπιάς», δεν είχαν ονομά-
σει εκείνο έξω από το οποίο είχαν, όπως 
το θύμιζα πιο πάνω, κατ’ αντιστοιχία με 
το ζευγάρωμα του Αιακού και της Ψαμά-
θης από το οποίο γεννήθηκε ο Φώκος, 
ζευγαρώσει, για να γεννηθεί ο Αχιλλέας, 
ο αδελφός του Πηλέας και η Νηρηίδα 
Θέτιδα; Δίχως να λησμονούμε, βέβαια, 
και την Φώκαια της Μικράς Ασίας, που 
αν δεν ονομάστηκε έτσι απευθείας από 
τον Φώκο της Φωκίδας, πιθανόν είναι 
να οφείλει το όνομά της σε μια δική της, 
ανάλογη σχέση με το ίδιο πλάσμα, που 
ήταν απεικονισμένο σε όλα της τα νομί-
σματα και που ακόμα σήμερα ενδημεί 
στα παρακείμενα νησάκια.

1) Με την ομηρική αυτή ηρωίδα ασχολού-
μαι στο τελευταίο μου βιβλίο Όμηρος και Λέ-
σβος μέρος δεύτερο Βρισηίδα και Χρυσηίδα 
εκδ. Καρδαμίτσα Αθήνα 2016
2) Την απορία τους για την παντελή αυτή 

απουσία παραστάσεων Φωκιών διατυπώνουν 
οι William M. Jonson και David M. Lavigne, 
Monk Seals in Antiquity, The Mediterranean 
Monk Seal Monarchus monaechus) in Ancient 
History and Literature, Mededelingen No 35, 
1999, σελ. 11.

Τα Βατερά με την περιοχή του Αγίου Φωκά
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Η Βρίσα είναι ένα χωριό της νότιας Λέ-
σβου με μακραίωνη ιστορία. Το ίχνος 
της στους χάρτες φιγουράρει εδώ και χι-
λιάδες χρόνια, μετακινούμενο μεν μέσα 
σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή αλλά 
συνοδευόμενο πάντα –ηχητικά τουλάχι-
στον- αναλλοίωτα με το όνομα Βρίσα.

Κάθε τόπος διατηρεί ζωντανά –άλλος 
σε μεγαλύτερο και άλλος σε μικρότερο 
βαθμό- σημαντικά στοιχεία από τα έθι-
μα, τις παραδόσεις, τη θρησκεία και τη 
γλώσσα, με τα οποία συνοδοιπόρησε 
στον ιστορικό χρόνο, συνδέοντας άρ-
ρηκτα το παρόν με τις ρίζες του ή με 
κορυφαίες φάσεις της πορείας του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 
στοιχεία της ντοπιολαλιάς: «τι ποίτσεις» 
από το «τι εποίησες» ή  «ένα χλιαρ» από 
το «ένα κοχλιάριον». 

Στη Βρίσα ένας ισχυρός σύνδεσμος 
του παρόντος (των τελευταίων 50 χρό-
νων) με το παρελθόν είναι τα ονόματα 
των κατοίκων της και ιδιαίτερα τα γυ-
ναικεία. Είναι αξιοθαύμαστη η συχνότη-
τα  αρχαιοελληνικών ονομάτων καθώς 
κάποιος διασχίζοντας έναν έστω δρό-
μο του χωριού αναζητά τα γυναικεία 
ονόματα των τελευταίων δεκαετιών σε 
κάθε σπίτι. Να σημειωθεί δε ότι μέχρι 
τις τελευταίες δεκαετίες επειδή αφενός 
οι γάμοι γίνονταν στη συντριπτική τους 
πλειονότητα ανάμεσα σε κατοίκους του 
ίδιου του χωριού και αφετέρου η ονο-
ματοδοσία των παιδιών ακολουθούσε 
τον άγραφο κανόνα «απ’ τον παππού 
στον εγγονό κι απ’ τη γιαγιά στην εγγο-
νή» τα ονόματα αυτά ανακυκλώνονταν.

Έτσι (για να αναφερθούμε μονά-
χα στα γυναικεία ονόματα) εκτός απ’ 
τα συνηθισμένα ονόματα των θεών 
Αφροδίτη και Δήμητρα και της κόρης 
της Περσεφόνης, που συναντιούνται 
πολλαπλά, έχουμε τη νύμφη Ευρυδίκη, 
τις χάριτες Αγλαΐα και Ευφροσύνη, τις 
μούσες Καλλιόπη, Μελπομένη και Ου-
ρανία, τη σειρήνα Θελξιόπη, την ποι-

Η Βρίσα είναι ένα χωριό της νότιας Λέσβου
Γράφει ο Στρατής Νικέλλης

ήτρια Σαπφώ, τη δαναΐδα Θεανώ, την 
αμαζόνα Αντιόπη, την τιτάνα Θέμιδα, 
την πλειάδα Μερόπη, τη βασίλισσα Πη-
νελόπη, τις κόρες βασιλέων και ιερέων 
Αριάδνης και Βρισηίδας, τη μητέρα του 
ημίθεου Ηρακλή Αλκμήνη, την εταίρα 
Ασπασία αλλά και τις Αβροκόμη, Αρε-
τή, Ελεονώρα, Περμαθία, Μελισσινή  
και Μυρτώ με τις αρχαιοελληνικές ρίζες 
τους να ακούγονται ταυτόχρονα στους 
δρόμους του χωριού.

Επίσης και ονόματα με λατινική  ή  ρω- 
μαϊκή προέλευση όπως Θέκλα, Όλγα, 
Κλεοπάτρα, Κορνηλία, Λουκία, Πουλ-
χερία.

Η Φραγκοκρατία του Γενουατών 
άφησε στο πλούσιο ονοματικό χρω-
ματολόγιο του μικρού χωριού τη Φρα-
γκούλα και στην πιο σύγχρονη γενιά 
Φραντζέσκα. Δεν έλειψε και το χνάρι 
της τούρκικης επαφής με το χαρακτη-
ριστικό Σουλτάνα αλλά και το ξενόφερ-
το Βικτώρια.

Παρατηρούμε ότι ονόματα με πολύ 
χαμηλή αντιπροσωπευτικότητα σε πα-
νελλήνια κλίμακα όπως Αντιόπη (με 
σειρά 314 ανάμεσα στα γυναικεία ονό-
ματα σύμφωνα με αρκετά έγκυρη μελέ-
τη δημοσιευμένη στο διαδίκτυο), Ελεο-
νώρα (354), Σαπφώ (400), Θέκλα (423), 
Πουλχερία 434, Θελξιόπη (461), Θέμις 
(462) και Βρισηίδα, Αβροκόμη, Βλου-
τίνη, Περμαθία και Μελισσινή που δεν 
αναφέρονται καθόλου ανάμεσα στα 
1000 και πλέον πιο διαδεδομένα ελλη-
νικά ονόματα ακούγονται σχεδόν ταυ-
τόχρονα σε μια μικρή κοινωνία 1000 
περίπου ατόμων.

Θεωρούμε ότι το φαινόμενο αυτό 
δείχνει έναν –έστω και υφέρποντα- 
έρωτα προς την αρχαιότητα, προς τις 
ρίζες της μικρής κοινωνίας. Σεβασμός 
προς τα θρησκευτικά χριστιανικά πρό-
σωπα [πάμπολλες οι Μαρίες, οι Πα-
ναγιώτηδες, οι Στρατήδες (χάριν του 
Ταξιάρχη), οι Μυρσίνες (με ονοματική 
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προέλευση από την αρχαία μυρρίνη 
αλλά χάριν της Παναγιάς της Μυρτι-
διώτισσας)] αλλά και έλξη προς το πα-
ρελθόν. Ένα φαινόμενο που στις μέρες 
μας αναβιώνει ευρύτερα από πολλά 
ζευγάρια που αποφεύγουν τα πατρογο-
νικά ονόματα και αντ’ αυτών επιλέγουν 
ονόματα από την ελληνική αρχαιότητα. 
Οι Βρισαγώτες τον δρόμο αυτό τον βά-
διζαν εδώ και αιώνες.

Είναι και αυτό ένα σημαντικό χαρα-
κτηριστικό μιας ανοιχτόμυαλης κοινω-
νίας, μιας κοινωνίας με κλασσική μόρ-
φωση και ανοιχτούς ορίζοντες. Μιας 
κοινωνίας που παρά το μικρό μέγεθός 
της ενεργούσε πάντοτε πρωτοποριακά 
με έργα για ύδρευση και ηλεκτροφω-
τισμό, με συνεταιριστικές  οργανώσεις 
και «σνάφια» στην οικονομία, με πα-
κτωλό προσφορών για μια αποδοτική 
εκπαίδευση, με πολυποίκιλες δράσεις 

στο χώρο του πολιτισμού. Η γειτονία 
και η εύκολη πρόσβαση στο πολιτιστι-
κό κέντρο του 19ου αιώνα, τη Σμύρνη, 
μπόλιασε τους κατοίκους της –εγγράμ-
ματους και αγράμματους- με μια κουλ-
τούρα και έναν αέρα ξεχωριστό.    

Η Βρίσα ως οικιστικό σύνολο σχεδόν 
καταστράφηκε αλλά όλα τα υπόλοιπα 
συστατικά της στοιχεία, τα πιο κρίσι-
μα και τα πιο ουσιαστικά, βγαίνουν πιο 
ενισχυμένα μέσα απ’ την καταστροφή. 
Γιατί Βρίσα πρώτα απ’ όλα είναι οι άν-
θρωποί της. Οι «όπου γης» άνθρωποί 
της, που τιμούν τις ρίζες τους, που πε-
ρηφανεύονται για την καταγωγή τους, 
που αγωνίζονται για να την κρατήσουν 
ζωντανή, που προσφέρουν ότι μπορεί 
ο καθένας γι αυτήν. Αυτοί οι άνθρωποι 
αποτελούν την εγγύηση ότι η Βρίσα και 
ως οικιστικό σύνολο σύντομα θα έχει 
αποκατασταθεί.

Τεράστια, ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά εκατοντάδων ετών αφανίστηκε από το χωριό Βρίσα  
της Μυτιλήνης ως αποτέλεσμα του ισχυρού σεισμού. 

 (Αεροφωτογραφία της Βρίσας του 1998  πριν την καταστροφή. Στο βάθος η παραλία με τα Βατερά).
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Από Νύμφη Βρίσα ονομάστηκαν ο Βρισαίος 
Διόνυσος και η Βρισηίς του Ομήρου

Γράφει ο Αριστείδης Κυριαζής*

Η σεισμόπληκτη Βρίσα αξίζει ιδιαίτε-
ρης προσοχής λόγω και των παρακάτω 
ιστορικών στοιχείων που φέρει από την 
εποχή του Τρωικού πολέμου (1190-
1180 π.Χ.). 

O πρώτος οικιστής της Λέσβου ο 
βασιλιάς Μάκαρ έκτισε το παλάτι του, 
το «Μάκαρος έδος» (έδρα), που ανα-
φέρει ο Όμηρος, δυτικά της εισόδου 
του Κόλπου της Καλλονής πάνω από 
τη γραφική παραλία με το διατηρημέ-
νο ως σήμερα όνομα «Τα Μάκαρα» και 
όπου αμέσως ανατολικά της αμμουδιάς 
διακρίνει κανείς τρεις κιβωτιόσχημους 
Μυκηναϊκούς τάφους, τους οποίους ο 
αρχαιολόγος Σεραφείμ Χαριτωνίδης 
χρονολογεί μεταξύ των ετών 1330-
1190 π.Χ.1

Στα ανατολικά της εισόδου του Κόλ-
που της Καλλονής και μάλιστα στην 
«Άκρα Βρίσα», στο ακρωτήρι του Αγί-
ου Φωκά, στην αρχή της απαράμιλλης 
αμμουδερής παραλίας των εννέα χιλιο-
μέτρων του ωραιότατου παραθαλάσσι-
ου θερέτρου των Βατερών, ο βασιλιάς 
Μάκαρ ίδρυσε το ναό του Διόνυσου. Ο 
Διόνυσος αποκαλείται και «Βρησαγε-
νής» όπως προκύπτει από την επιγρα-
φή,2 που είδε ο Γερμανός αρχαιολόγος 
Robert Koldewey πάνω σε αφιερωματι-
κό κιονίσκο στο ναό.

Όπως γράφει ο Βρισαγώτης φιλόλογος 
Βασίλης Ψαριανός: «Πάνω στο ακρωτήρι 
της Βρίσας και κοντά στο ναό πρέπει να 
είχε κτιστεί και η ομώνυμη πόλη».3

Ο τελευταίος αρχαίος ναός του Διονύ-
σου ανήκει στον 1ο π.Χ. αιώνα και είναι 
δωρικού ρυθμού. Τα λείψανά του σώθη-
καν ως σήμερα στο ακρωτήρι του Αγί-
ου Φωκά, στην «Άκρα Βρίσα», και είχε 
ονομασθεί «Διόνυσος Βρισαίος»  από τη 
Νύμφη Βρίσα, την τροφό του Διόνυσου. 

Ο Σχολιαστής του έργου «The 
Satires» του Λατίνου Persius (34-62 
μ.Χ.) βασιζόμενος σε μια φράση του 
κεφαλαίου «Satire I» του Persius,4  ση-

μειώνει ότι: «Μία Νύμφη με το όνομα 
Βρίσα είχε εκθρέψει τον Διόνυσο».5 

Ο Αθανάσιος Σταγειρίτης γράφει ότι από 
τη «Νύμφη Βρίσα, την τροφό του Διόνυ-
σου, ονομάστηκε Βρισαίος ο Διόνυσος».6

Το 1572, ο Γάλλος λόγιος Hernicus 
Stephanus υποστηρίζει ότι: «αι Βρίσαι 
[όμοια με το περισπώμενο Βρισαι] είναι 
αι Νύμφαι από τας οποίας είχε ονομα-
σθεί ο Διόνυσος Βρισαίος».7

Στο «Αναλυτικό Λεξικό της Ελληνι-
κής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας» του  
Wilhelm Roscher στο λήμμα: «Brisai 
(περισπώμενο Βρισαι)», επαναλαμβάνε-
ται το παραπάνω και στο κεφάλαιο για 
τη λατρεία του Διόνυσου στα νησιά του 
Αιγαίου υποστηρίζεται ότι: «Στη Λέσβο 
λατρευόταν ο Διόνυσος ο Βρησαγενής 
ενώ παλαιότερα εκεί ο θεός ήταν γνω-
στός μόνο ως Βρισαίος».8

Σε ένα απόσπασμα του Αριστοτέλη, 
που διέσωσε ο Σχολιαστής του Συρα-
κούσιου Θεόκριτου, καταγράφεται ότι 
«όπως λέει ο Αριστοτέλης, οι Νύμφες 
ανέθρεψαν τον Αρισταίο και του δίδα-
ξαν την ελαιοκομία και μελισσουργία».9 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης έγραψε ότι: 
«Ο Απόλλωνας απόκτησε από την Κυ-
ρήνη γιο με το όνομα Αρισταίος, που 
τον έδωσε νήπιο ακόμη στις Νύμφες να 
τον αναθρέψουν, αυτές, όμως, έδωσαν 
στο παιδί τρία ονόματα- τον αποκαλού-
σαν Νόμιο, Αρισταίο και Αγρέα. Αυτός, 
τώρα, έμαθε από τις Νύμφες πώς πήζει 
το γάλα και πώς γίνονται τα μελίσσια, κα-
θώς και πώς καλλιεργούνται οι ελιές, και 
πρώτος τα δίδαξε στους ανθρώπους. 
Λόγω της χρησιμότητας τούτων των 
ανακαλύψεων, οι άνθρωποι που ευερ-
γετήθηκαν τίμησαν τον Αρισταίο αποδί-
δοντας του θεϊκές τιμές, όπως ακριβώς 
έγινε και με τον Διόνυσο».10

Στο Βυζαντινό «Μέγα Ετυμολογικό 
Λεξικό» του 11ου αιώνα μ. Χ., σημει-
ώνεται ότι «Οι Νύμφες οι αποκαλού-
μενες με το όνομα Βρίσαι ή βλίσαι από 
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την τροπή του λ σε  ρ(δίδαξαν στον 
Αρισταίο, στον γιο του Απόλλωνα και 
της Κυρήνης, την μελλισουργία (ή από 
το βρύειν, το άνθισμα της ελιάς, της 
οποίας και αυτή την εργασία διά της 
αμβροσίας υπέδειξαν οι νύμφες Βρίσαι 
στον Αρισταίο (ή από του βρίξαι όταν 
κατακοίμισαν και καταβαυκάλισαν αυ-
τόν, τότε που τον ανέθρευαν».11

Ο κορυφαίος Γερμανός κλασικός φι-
λόλογος Ulrich Wilamowitz υποστήρι-
ξε ότι ο Βρισεύς, που ήταν ιερέας της 
Λυρνησσού της Μυσίας της Μικράς 
Ασίας και η κόρη του Βρισηίδα καταγό-
ταν από την Άκρα Βρίσα της Λέσβου,12 

και η Αμερικανίδα αρχαιολόγος Emily 
Shields πρόσθεσε: «Σίγουρα το όνομα 
Βρίσα φαίνεται εδραιωμένο καλά στη 
Λέσβο από την πρώιμη περίοδο και 

ο Wilamowitz υποστήριξε ότι η κόρη 
Βρισηίς, η αιχμάλωτη του Αχιλλέα, ήλθε 
από τη Λέσβο».13

Η Βρισηίς της Βρίσας Λέσβου, ήταν 
η ωραιότερη κατά τον Όμηρο από 
τις κόρες, τις αιχμάλωτες του Αχιλ-
λέα, εκείνες τις «Λεσβίδες τις άξιες 
σε έργα λαμπρά, τις οποίες, όταν την 
καλοχτισμένη Λέσβο πόρθησε αυτός, 
είχε διαλέξει επειδή νικούσαν το γένος 
των γυναικών στο κάλλος». Την Βρισηί-
δα υμνεί απλόχερα ο Ποιητής για την 
ομορφιά της. Από τις δέκα ονομαστι-
κές καταγραφές της Βρισηίδας στην 
Ιλιάδα, σε μία καταγράφεται ως «ικέλη 
χρυσέη Αφροδίτη» (όμοια της χρυσής 
Αφροδίτης), σε πέντε ως «Βρισηίδα 
καλλιπάρηος» (Βρισηίδα με τις ωραίες 
παρειές) και στις υπόλοιπες τέσσερις 

«Η Βρισηίς οδηγείται στον Αγαμέμνονα από τους Ταλθύβιο και Ευρυβάτη.» Τοιχογραφία του Τιέπολο στη 
Villa Valmarana της Βιτσέντζα (1757).
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ως «Βρισηίδα κούρη» (κόρη).
Στο «Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό» κα-

ταγράφεται και το λήμμα: ««Βρίσαι», το 
επερχόμενο βάρος».14 Το επερχόμενο 
βάρος, δικαιολογείται από την απαρά-
μιλλη ομορφιά της Βρισηίδος η οποία, 
σύμφωνα με το ομηρικό ρήμα «βαρέ-
ω-βαρώ», που ως σύνθετο «παραβαρώ» 
διασώζεται μέχρι σήμερα στη Λέσβο,15 
με την ίδια έννοια της επαχθούς πίεσης 
σε κάποιον, η Βρισηίς παραβαρεί λόγω 
του κάλλους της όλες τις γυναίκες!

Επίσης το επερχόμενο βάρος, κατα-
νοείται από την πίεση που άθελά της 
προκάλεσε στους Έλληνες η κόρη του 
Βρισέως, η Βρισηίς,16 όταν ο Αχιλλέας 
αποφάσισε να απέχει από τις μάχες του 
Τρωικού πολέμου, τότε που ο βασιλιάς 
Αγαμέμνονας υποχρεωμένος από την 
θανατηφόρο για τους Αχαιούς οργή 
του Απόλλωνα, που εκδηλώθηκε με την 
πανώλη των ποντικιών, αναγκάσθηκε 
να επιστρέψει την αιχμάλωτή του, την 
Χρυσηίδα, στον πατέρα της Χρύση, 
τον ιερέα του Απόλλωνα, αλλά συγχρό-
νως ο υπερόπτης βασιλιάς των Μυκη-
νών και αρχιστράτηγος των Ελλήνων, 
αποφάσισε να πάρει ως αντάλλαγμα την 
αιχμάλωτη του θεϊκού ήρωα Αχιλλέα, 
την πρώτη εξαδέλφη της Χρυσηίδας, 
την όμορφη σαν την θεά Αφροδίτη, 
την Βρισηίδα, την κόρη του Βρισέως, 
του ιερέα του Βρισαίου Διόνυσου στην 
Άκρα Βρίσα της Λέσβου! 
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Στην τρισχιλιετή ύπαρξη της Βρίσας 
έγιναν για διάφορους λόγους, δυο με-
τεγκαταστάσεις του αρχικού οικισμού.

Μήπως, σήμερα, μετά τον καταστρο-
φικό και φονικό σεισμό της 12ης Ιου-
νίου, επιβάλλεται να γίνει και μια τρίτη 
μετεγκατάσταση;

Την ίδρυση της προϊστορικής Βρί-
σας σκεπάζει η αχλή του μύθου. Τα 
πρώτα σημάδια για την ύπαρξή της, 
τα ανιχνεύουμε στις μυθικές παραδό-
σεις που αναφέρονται στον πρώτο οι-
κιστή της Λέσβου, τον Μάκαρα, στον 
οποίον, κατά τους αρχαίους συγγρα-
φείς Ανδροτίωνα και Κλαύδιο Αιλιανό, 
αποδίδεται και η ίδρυση του ναού του 
Διονύσου στην «ΑΚΡΑ ΒΡΙΣΑ», όπως 
ονομαζόταν το σημερινό ακρωτήρι του 
Αγίου Φωκά, το οποίο διέσωζε ως τον 
6ο αιώνα μ. Χ. την αρχαία ονομασία 
του «Άκρα Βρίσα» κατά τον Στέφανο 
τον Βυζάντιο.

Η ύπαρξη της Βρίσας ανιχνεύεται, 
επίσης, και μέσα στα ομηρικά έπη, την 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια (Βλέπε και «Τα 
τοπωνύμια της Βρίσας Λέσβου» Βασίλη 
Ψαριανού, Εκδόσεις «Νοών»). Σπουδαί-
οι φιλόλογοι και αρχαιολόγοι (ανάμεσά 
τους ο μεγάλος Γερμανός φιλόλογος 
Βιλαμόβιτς και η Αμερικανίδα αρχαι-
ολόγος Emily Shields) συσχετίζουν τη 
σημερινή Βρίσα με την πατρίδα της πα-
νέμορφης Βρισηίδας, κόρης του Βρισέα, 
βασιλιά ή ιερέα της ομηρικής Βρίσας.

Τα λείψανα του πρώτου οικισμού, της 
προϊστορικής Βρίσας, βρίσκονται πάνω 
στο σημερινό ακρωτήρι του Αγίου 
Φωκά -όπου και ο ναός του Διονύσου 
του Βρισαίου ή Βρισαγενούς- όπως μας 
βεβαιώνουν τα ευρήματα που κατέγρα-
ψε κατά την επίσκεψή του εκεί το 1885 
ο Γερμανός αρχαιολόγος R. Koldewey, 
και, επίσης, σύμφωνα με τα ανασκαφικά 
ευρήματα που έφερε στο φως νεότερη 
(επιφανειακή και περιορισμένης έκτα-
σης) αρχαιολογική έρευνα του 1972.

Ο πρώτος οικισμός της Βρίσας στον 
Άγιο Φωκά («Άκρα Βρίσα») εικάζουμε 
ότι επιβίωσε ως την ελληνιστική εποχή 
και τους πρώτους Ρωμαϊκούς χρόνους, 
για να μεταφερθεί κατά την Πρωτοβυ-
ζαντινή περίοδο στην κοντινή προς τον 
Άγιο Φωκά θέση, της Αγια-Κατερίνας, 
όπου έχουν ανευρεθεί κάποιοι τάφοι 
και παρατηρείται άφθονη κέραμος και 
δομικά υλικά.

Και στη θέση που βρίσκεται το ση-
μερινό εκκλησάκι της Αγια-Κατερίνας, 
διακρίνονται τα θεμέλια παλαιοχριστια-
νικής εκκλησίας.

Η ακμή και του δεύτερου οικισμού 
της Πρωτοβυζαντινής Βρίσας επιβε-
βαιώνεται από το μέγεθος της παλαιο-
χριστιανικής εκκλησίας, καθώς και από 
τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη (κιο-
νόκρανα και κολόνες), τα οποία μετα-
φέρθηκαν στον σημερινό οικισμό της 
Βρίσας. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το 
σύστημα ύδρευσης του οικισμού (πή-
λινοι σωλήνες για την μεταφορά νερού 
από απόσταση 3 περίπου χιλιομέτρων).

Ο δεύτερος οικισμός της αρχαίας 
Βρίσας εγκαταλείφθηκε κατά πάσα πι-
θανότητα κατά τον 7ον ή 8ον αιώνα, πε-
ρίοδο κατά την οποία όλοι οι παράλιοι 
οικισμοί του βυζαντινού κράτους βρέ-
θηκαν ανυπεράσπιστοι στο έλεος πει-
ρατικών επιδρομών. Η ανασφάλεια και 
η πιθανή καταστροφική λεηλασία που 
υπέστησαν οι κάτοικοι, τούς ανάγκασε 
να αναζητήσουν ασφαλέστερο καταφύ-
γιο και τόπο εγκατάστασης στα ενδότε-
ρα εδάφη της «Βρισαίας χώρας». 

Πολλά στοιχεία που έχουμε, σήμε-
ρα, στη διάθεσή μας από τα αρχεία του 
οθωμανικού κράτους, επιβεβαιώνουν 
την άποψη, που από παλιά είχαμε υπο-
στηρίξει, για τη διασπορά των έντρομων 
κατοίκων και την εγκατάστασή τους σε 
πολλούς αγροτοκτηνοτροφικούς οι-
κισμούς στην ευρύτερη περιοχή, από 
τους οποίους ο πολυπληθέστερος, αθέ-

Δυο ιστορικές μετεγκαταστάσεις της  
αρχαίας Βρίσας

Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός



42 43

ατος από τη θάλασσα και καλύτερα προ-
στατευμένος από τις πειρατικές επιδρο-
μές με σύστημα «βιγλών» και «βιγλίων», 
ήταν αυτός στη θέση της σημερινής σει-
σμόπληκτης Βρίσας.

Η θέση, που επέλεξαν ως ασφαλές 
καταφύγιο οι κάτοικοι που προέρχο-
νταν από τον οικισμό της Αγια-Κατε-
ρίνας, ήταν η παραποτάμια κοιλάδα με 
την πυκνή βλάστηση, από βελανιδιές 
και θεόρατους πρίνους, η οποία ήταν 
αθέατη από τη θάλασσα, πίσω από 
τους, επίσης δασωμένους λόφους Κα-
ναϊτη, Χούλιαρη, Αλώνια και Παγώνι.

Ο μεσαιωνικός, τρίτος οικισμός της 
Βρίσας ενισχύθηκε πληθυσμιακά μετά 
το 1462, όταν ο φόβος – που τώρα προ-
ερχόταν από τους Οθωμανούς κατα-
κτητές – ανάγκασε τους κατοίκους των 
άλλων μικρότερων οικισμών να αναζητή-
σουν κάποια μεγαλύτερη ασφάλεια στη 
συνοίκησή τους με τους Βρισαίους, που 
ήσαν, εξαρχής, εγκατεστημένοι στον 
ασφαλέστερο και πολυπληθέστερο οικι-
σμό της σημερινής Βρίσας.

Στα επόμενα χρόνια, ο οικισμός της 
τουρκοκρατούμενης Βρίσας, όπου 
εγκαταστάθηκε κι ένας αριθμός επήλυ-
δων Οθωμανών ή και εξισλαμισμένων 
χριστιανών, άρχισε να επεκτείνεται από 
την παραποτάμια, πεδινή έκταση στις 
υπώρειες και συν τω χρόνω και στις 
πλαγιές των τριών λόφων, προς τα νό-
τια και ανατολικά, τα Αλώνια, το Παγώνι 
και το Εκκλησίδι–Αϊ Γιάννη.

Το 1855 επισκέφτηκε τη Βρίσα ο 
Γάλλος περιηγητής Boutan. Είχε προη-
γηθεί ο φονικός σεισμός του 1845 και 
ο επίσης καταστροφικός παγετός, ο « 
Κάης», του 1850, όπως έμεινε στη μνή-
μη των κατοίκων. Στην περιγραφή που 
κάνει ο Γάλλος περιηγητής, μάς δίνει μια 
εικόνα φτώχειας και αθλιότητας: «Έχει 
400 σπίτια όλα ελληνικά» (οι μουσουλ-
μανικές οικογένειες είχαν αναχωρήσει 
πριν από κάποια χρόνια και είχαν εγκα-
τασταθεί στη Γρίπα του Πολιχνίτου ), 
«όλα τα σπίτια είναι φτωχικά και η αθλι-
ότητα είναι γενική».

Η εικόνα της Βρίσας αλλάζει από τα 

τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 
20ου, κατά την περίοδο της οικονομικής 
ακμής και της κοινωνικής ανόδου. Πολλά 
από τα πλινθόκτιστα και «λασπόχτιστα» 
σπίτια, από τα οποία κάποια ήταν, ακό-
μα, «δωματερά», με σκεπή από χώμα, 
«λήπεδο», αντικαθίστανται από «μπινιά-
δες», χτισμένα με ασβεστοκονίαμα και 
όμορφες πελεκητές πέτρες. Από τότε 
σώζονταν, μέχρι την αποφράδα ημέρα 
της 12ης Ιουνίου, τα καλαίσθητα «αρ-
χοντόσπιτα» της Βρίσας με τα σκαλιστά 
υπέρθυρα, τα γείσα και τις παραστάδες 
που χτίστηκαν από μερακλήδες ντό-
πιους «Μιμάρηδες».

Όμως ακόμα και τα όμορφα σπίτια… 
όμορφα «πεθαίνουν», όταν τα βρει στο 
δρόμο του, το «κύμα» ενός σεισμού 6,1 
ρίχτερ – και μάλιστα επιφανειακού – και, 
κυρίως, όταν είναι θεμελιωμένα, χωρίς 
αντισεισμικές προδιαγραφές, στο προ-
σχωσιγενές έδαφος της ποταμιάς.

Σήμερα που εξέλιπαν οι λόγοι να πα-
ραμένει κρυμμένο το χωριό της Βρίσας 
πίσω από τους λόφους, στην κοιλάδα 
της Λαγκάδας, και αφού η Φύση, με 
τρόπο σκληρό και οδυνηρό για τους 
Βρισαγώτες, μάς επισημαίνει πως εί-
χαμε χτίσει τα σπίτια μας σε έδαφος 
ασταθές και ακατάλληλο, πρέπει να 
σκεφτούμε και να αποφασίσουμε μια 
νέα μετεγκατάσταση και χωροθέτηση 
της Βρίσας.

Τέτοιοι χώροι ασφαλέστεροι και υγι-
εινότεροι, αλλά και κοντινοί προς τον 
σημερινό οικισμό είναι δύο: η Πευκια-
νή, βόρεια του σημερινού οικισμού, 
όπου ήδη κάποιοι έχουν χτίσει το σπίτι 
τους και κατοικούν, και η Χούλιαρη, νό-
τια του σημερινού οικισμού και πλησιέ-
στερα προς τα Βατερά.

Μια τέτοια επιλογή, ασφαλώς δεν 
είναι εύκολη στην υλοποίησή της. Θα 
χρειαστεί μελέτη, οικοπεδοποίηση και 
ρυμοτόμηση της περιοχής, καθώς και 
τα αναγκαία έργα υποδομής.

Ας κάνουμε, όμως κάποτε τη σωστή 
δουλειά. Θα είναι «ύβρις» προς τη φύση 
να ξαναχτίσουμε τα γκρεμισμένα σπίτια 
μας στο σαθρό έδαφος της ποταμιάς.
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Ο Παλαιόπυργος της Βρίσας*

Ο Παλαιόπυργος της Βρίσας, μοναδικό 
σήμερα απομεινάρι στην επαρχία της 
Λέσβου από το πέρασμα των Ιταλών 
της Γένοβας (Γατελούζοι) και την ιδιό-
τυπη κατοχή απ’ αυτούς του νησιού για  
εκατό και πλέον χρόνια. 

Βρίσκεται δυτικά του σημερινού χω-
ριού σε απόσταση δύο χιλιομέτρων, 
στην κορυφή ενός λόφου που δεσπό-
ζει γύρω από εύφορο κάμπο, μεγάλο 
σιτοβολώνα του παλιού καιρού.

Πρόκειται για ένα τετράγωνο κτί-
σμα με εξωτερικές διαστάσεις 12,50 
Χ 12,50 μέτρα  και πάχος τοίχων που 
φτάνει τα 2,25 μ. Το ύψος δεν έχει κα-
θοριστεί λόγω της εν μέρει ερειπώσεως 
του. Στο δάπεδο του πρώτου ορόφου 
υπάρχει άνοιγμα που οδηγεί σε δεξα-
μενή νερού, όπως συμπεραίνεται από 
υλικό κονιάματος (κουρασάνι).

Είναι αφανής από τη θάλασσα και στα 
ριζά του βρισκόταν ο βυζαντινός οικι-
σμός του σημερινού χωριού, το Παλαι-
οχώριον, όπως αναγράφεται στον κώ-
δικα (Γόντικας) της κοινότητας Βρίσας, 
αναφερόμενος στο κτηματολόγιο του 
έτους εκτιμήσεως 1872.

Κτητορική επιγραφή του Πύργου  δεν 
έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Η Γατελού-
ζικη προέλευσή του στηρίζεται στην 
παράδοση , που έχει ισχυρό υπόβαθρο 
στη Λέσβο.

Σημαντική επιβεβαίωση της προέλευ-
σης αυτής είναι οι αγωγοί απορροής 
όμβριων υδάτων, οι οποίοι είναι όμοιοι 
με αυτούς του κάστρου της Μυτιλήνης.

Η χρονολογία ανέγερσης του Πύρ-
γου δεν έχει τεκμηριωθεί. Πρέπει να 
υπολογιστεί στο χρονικό διάστημα με-
ταξύ των ετών 1384 και 1420.

Ο σκοπός της κατασκευής του  πα-
ραμένει άγνωστος. Πολύ πιθανόν ο 
Πύργος να κατασκευάστηκε για στρα-
τιωτικούς σκοπούς. Το πάχος του τοί-

χου (2,25 μ.) η χρήση της δεξαμενής, οι 
πολεμίστρες στον πρώτο όροφο, αλλά 
και η θέση του δείχνουν καθαρά τον 
αμυντικό του χαρακτήρα.

Κατά την γνώμη μας, ο Πύργος της 
Βρίσας κατασκευάστηκε για στρατιωτι-
κούς σκοπούς υπεράσπισης των νοτίων 
οικισμών της Λέσβου, συμπεριλαμβα-
νομένου και του σιτοπαραγωγού βυζα-
ντινού οικισμού της Βρίσας σαν εσχάτη 
αντίδραση στον τουρκικό επεκτατισμό 
της εποχής εκείνης και όχι σαν φρού-
ριο στο πλαίσιο αστυνόμευσης της 
περιοχής, εξυπηρετώντας ένα σκληρό 
φεουδαρχικό σύστημα, κατά τη χρονι-
κή  περίοδο μάλιστα κατά την οποία οι 
Λατίνοι είχαν ανάγκη της συμπαράστα-
σης του ελληνικού πληθυσμού για την 
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.
*Τα στοιχεία του κειμένου είναι παρμένα από 
άρθρο του ιατρού Κωνσταντίνου Κώστα

Ξεκίνησε η αποκατάσταση του Πα-
λαιόπυργου με τη χρηματοδότηση 

της Περιφέρειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο λεσβιακό 
τύπο, το πράσινο φως  για την αποκατά-
σταση του Παλαιόπυργου Βρίσας  από 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία Λέσβου, 
άναψε με την υλοποίηση του έργου: «Κα-
θαρισμός και υλοποίηση μελέτης αποκα-
τάστασης του μεσαιωνικού πύργου (Πα-
λαιόπυργος) στη Βρίσα Λέσβου». 

Οι εργασίες καθαρισμού ξεκίνησαν 
και θα διαρκέσουν 10 ημέρες.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
30.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου και ανάδοχοι μελετητές 
του εν λόγω μνημείου, είναι ο Βρισα-
γώτης Γιώργος Κουρμαδάς, αρχιτέκτων 
μηχανικός και η Μαρία Τσιτιμάκη, πολι-
τικός μηχανικός.
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Γιατί ο Παλιόπυργος της Βρίσας Λέσβου
Γράφει ο ιατρός Κωνσταντίνος Κώστας

Ο Παλιόπυργος που βρίσκεται Ν.Δ του 
χωριού της Βρίσας, είναι το μοναδικό μνη-
μείο στην αγροτική ύπαιθρο της Λέσβου, 
έργο των αρχόντων Γαττελούζιο στο τε-
λευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα, που δι-
οίκησαν το νησί από το 1355 έως την κα-
τάληψη του από τους Τούρκους το 1462. 
Στις στήλες του περιοδικού «Αντίλαλος 
της Βρίσας» έχουν γραφεί πολλές φορές 
και αρκετά κατατοπιστικά γύρω από την 
ιστορικότητα αυτού, που συνοψίζεται στο 
ρόλο του ως αμυντικού πύργου, που μαζί 
με τον αντίστοιχο στο Σκαμνιούδι Λισβο-
ρίου, έργο της ίδιας περιόδου και κτίσμα 
του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου, 
σκοπό είχαν να κατοπτεύουν το χώρο και 
να ασκούν μια σχετική αμυντική λειτουρ-
γία ενάντια στον επεκτατισμό των Τούρ-
κων και της πειρατείας της εποχής. 

Η αποκατάσταση και η ανάδειξη του 
είναι εξαιρετικής σημασίας για τον τόπο 
μας, όχι μόνο γιατί είναι το μοναδικό 
μνημείο εκτός της πόλης της Μυτιλήνης, 
αλλά κυρίως για την ανάδειξη της ιστο-
ρίας της περιόδου αυτής και την ώθηση 
που θα δώσει στον τουρισμό, αν γίνει 
αντιληπτό ότι οι αρχαιότητες είναι απα-

ραίτητη παράμετρος στην ανάπτυξη του.
Η ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής την 

εποχή της πρώτης περιόδου των χορη-
γήσεων, από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, 
χρημάτων για την ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων, υπήρξε πλήγμα για μας.

Οι προσπάθειες σήμερα των Πολιτιστι-
κών και άλλων Συλλόγων των Βρισαγωτών 
με το ενδιαφέρον της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Λέσβου και της Περιφέρειας, 
δημιουργούν αισιόδοξες προβλέψεις για 
μια καλύτερη τύχη στις άκαρπες προσπά-
θειες που άρχισαν από το 2005 περίπου. 

Το κείμενο αυτό για τον Παλιόπυργο 
της Βρίσας, που γράφτηκε χωρίς επιστη-
μονικές απαιτήσεις άρα και χωρίς επε-
ξηγηματικές υποσημειώσεις και βιβλιο-
γραφικές αναφορές, σκοπό έχει να γίνει 
κατανοητή η σημασία του στην τοπική 
κοινωνία, αλλά και στις εμπλεκόμενες αρ-
χές ως προς τη συμβολή του στην ιστορι-
ογραφία της Λέσβου και στην ανάπτυξη 
της περιοχής.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα αναφέ-
ρω ορισμένα νέα στοιχεία για το ρόλο 
και τη διοίκηση των Γαττελούζων στο 
νησί της Λέσβου.

Ο Παλαιόπυργος της Βρίσας, μοναδικό σήμερα απομεινάρι.
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Μέχρι προ λίγων ετών διάφοροι ιστο-
ριογράφοι και τοπικοί ιστοριοδίφες άφη-
ναν να εννοηθεί ότι το νησί διοικήθηκε 
καταπιεστικά περιγράφοντας τους ως 
φεουδάρχες. Τίποτα από όλα αυτά δεν 
είναι αλήθεια.

Καμιά από τις αρχειακές αναφορές δεν 
αναφέρει φεουδαρχικές σχέσεις διοίκη-
σης και οι αναφορές σε στρατιώτες σχε-
τίζονται μόνο σε πολιτοφυλακή ή σε μι-
σθοφόρους, όχι σε ιδιοκτήτες φέουδων 
δυτικού τύπου.

Πολλοί Γενουάτες Ιταλοί της εποχής κά-
τοικοι της Λέσβου είχαν αποκτήσει γη από 
τους ντόπιους Έλληνες όχι μόνο στην πόλη 
της Μυτιλήνης αλλά και στην αγροτική εν-
δοχώρα, με νόμιμο τρόπο, όπως δείχνουν 
συμβολαιογραφικές συλλογές από τη Μυ-
τιλήνη. Με τον ίδιο τρόπο οι Γαττελούζοι 
και οι συγγενείς αυτών απέκτησαν καλλι-
εργήσιμη γη και βοσκοτόπια γύρω κυρίως 
από τον κόλπο της Καλλονής. Στην περι-
ουσία μάλιστα ενός Άρχοντα Γαττελούζιο, 
του Ντορίνου (1428-145), αναφέρεται μια 
εξοχική βίλλα στην περιοχή Μάκρη των 
Βασιλικών.

Οι Γατιλούζιοι είχαν κερδοφόρες πη-
γές από το εμπόριο στυπτηρίας από τα 
εδάφη της Λέσβου και της Φώκαιας, από 
τη φορολόγηση της παραγωγής, από τα 
έσοδα οικογενειακών κτημάτων και επεν-
δύσεων σε μετοχές του Γενουατικού δη-
μοσίου, από τα αλατορυχεία του Αίνου 
και τέλος από τα κέρδη πειρατειών.

Στις θρησκευτικές αντιθέσεις ανάμεσα 
στους καθολικούς Γενουάτες και ορθο-
δόξους Έλληνες κράτησαν ισορροπία 
και δεν επέτρεψαν δογματικές πικρίες να 
υπονομεύσουν την κυβερνητική εξουσία 
και την κοινωνική αρμονία.

Συμμετείχαν στο στρατιωτικό συνα-
σπισμό, εναντίον των Τούρκων, με τους 
Γενουάτες του Πέραν της Κωνσταντινού-
πολης, του Τάγματος των Ιπποτών της 
Ρόδου και με το βασιλιά της Κύπρου, που 
κατέστησαν τις επιθέσεις των Τούρκων 
σε περιοχές υπό των Γαττελούζιο πριν το 
1450, να είναι σπάνιες.

Πρόσφυγες από τις απέναντι ακτές της 
Ανατολής, που σχετίζονταν με την άνοδο 

της Οθωμανικής ισχύος και τον επεκτατι-
σμό τους στα Μικρασιατικά παράλια, έγιναν 
στα τέλη του 14ου αιώνα δεκτοί από του 
Γαττελούζους, όταν η Λέσβος έγινε ένας 
από τους κύριους προορισμούς για τους 
λαούς που έφευγαν από τους πολέμους.

Η οικονομική ευμάρεια των αρχόντων 
αλλά και των κατοίκων, έκαναν αυτούς να 
συμμετέχουν σε κάθε στρατιωτική προ-
σπάθεια αναχαίτισης της Τουρκικής επι-
θετικότητας.

Το 1403 είχαν συμβάλει στο στόλο 
του Μπουσικώ για την αναχαίτιση της 
Τουρκικής επιθετικότητας, με τέσσερες 
γαλέρες και οκτώ γαλλιώτες, με μηνιαίο 
κόστος 8000 βενετικά δουκάτα, ίσως και 
περισσότερο.

Η πιο εντυπωσιακή μαρτυρία του πλού-
του των Γαττελούζιο είναι η συμβολή του 
Φραντζίσκου 2ου για λύτρα αιχμαλώτων 
στην αποτυχημένη εκστρατεία της Νικό-
πολης το 1397. Ο Φραντζίσκος δεσμεύ-
τηκε να πληρώσει έως και 110.000 δου-
κάτα.

Είναι ξεκάθαρο επίσης, ότι οι Έλληνες 
επίσημοι απάρτιζαν ένα μέρος της κοινω-
νικής τάξης, αλλά και της διοίκησης.

Το 1423 μια επιδημία πανώλης που σά-
ρωσε την πόλη της Μυτιλήνης, ανάγκασε 
τον Τζάκοπο Γαττελούζιο να αφήσει τη 
διακυβέρνηση της πρωτεύουσας σε δύο 
άλλους, ο ένας εκ των οποίων Έλληνας 
κάτοικος της Λέσβου, ο Θεόδωρος Θε-
ογίτης Κολυβάς και να αποσυρθεί στο 
εσωτερικό της Λέσβου.

Ο τόπος αυτός διαμονής του αναζη-
τείται, αλλά ο Παλιόπυργος της Βρίσας 
μπορεί να είναι ο πλέον κατάλληλος για 
να σκεφτεί κάποιος, ευρισκόμενος πολύ 
μακριά από τη Μυτιλήνη που είχε πολλούς 
θανάτους και διότι κανένας άλλος Πύργος 
ή κατοικία ιδιοκτησίας των, δεν περιγρά-
φεται, μέχρι τότε, στις πηγές.

Όλα αυτά γράφτηκαν για να δώσου-
με ορισμένα νέα ιστορικά στοιχεία και να 
πούμε πως αξίζει να προβληθεί και να ανα-
δειχθεί ως μέρος της ιστορίας της Λέσβου, 
αλλά και του ενδιαφέροντος των Ιταλών 
ακόμη, θα αποτελέσει δε μια νέα παράμε-
τρο ανάπτυξης της περιοχής.
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Τα κρινάκια, στην άμμο της παραλίας των Βατερών
Τα παραμελημένα αγριολούλουδα της θάλασσας

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Το κρινάκι της θάλασσας, «Παγκράτιο 
το παράλιον», όπως ονομάζεται στην 
καθομιλουμένη, χαρακτηριστικό αγριο-
λούλουδο της χλωρίδας της Μεσογεί-
ου, για τα νησιά του Αιγαίου αποτελεί 
εμβληματικό φυτό, καθώς η εποχή αν-
θοφορίας του συμβαδίζει με την εποχή 
των μελτεμιών. 

Επιβιώνοντας εδώ και αιώνες μέσα 
στην άμμο, αποτελεί χαρακτηριστικό 
αγριολούλουδο στις παραλίες χλωρίδας 
της Μεσογείου. Στην Ελλάδα φύεται σε 
ορισμένες περιοχές της Αττικής, της 
Στερεάς Ελλάδας, της δυτικής Πελοπον-
νήσου, της Χαλκιδικής και του Πηλίου, 
ενώ για τα νησιά του Αιγαίου αποτελεί 

εμβληματικό φυτό, καθώς η εποχή αν-
θοφορίας του συμβαδίζει με την εποχή 
του χρόνου που υπάρχουν ευνοϊκές 
συνθήκες (μελτέμια) για την ιστιοπλοΐα. 

Στο βιβλίο του Έλμουτ Μπάουμαν, «Η 
ελληνική χλωρίδα στον μύθο, στην τέ-
χνη και στη λογοτεχνία» (Ελληνική Εται-
ρεία Προστασίας της Φύσης, β’ έκδοση 
εξαντλημένη, 1993), αναφέρεται το γε-
γονός ότι οι θαλασσοκράτορες ναυτι-
κοί της μινωικής Κρήτης, γυρνώντας τις 
ατέλειωτες ακρογιαλιές της Μεσογείου 
με τα ιστιοφόρα τους, συναντούσαν τα 
πλήρως ανθισμένα κρινάκια, σύμβολο 
των ισχυρών χωρών του Μίνωα, αλλά και 
της μοναδικότητας του Αιγαίου. 

Έχουν μια ευχάριστη, λεπτή και εξωτική μυρωδιά.  
Το άρωμά τους όμως γίνεται αντιληπτό μόνο τις απάνεμες καλοκαιρινές νύχτες.

Καμαρώνω κάθε χρόνο, τα κρίνα της θάλασσας ν’ ανθίζουν μέσ’ το κατακαλόκαιρο, στην 
παραλία των Βατερών, να ομορφαίνουν και ν’ αρωματίζουν με το μεθυστικό τους άρωμα 
την παραλία μας, εκεί μπροστά φυτρωμένα στην αρμυρή άμμο... Το μεγαλείο της φύσης 
του νησιού μας, σε κάνει να υποκλιθείς μπροστά του.
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Απεικονίζεται επίσης σε τοιχογραφί-
ες στη «Βίλα της Αμνισού» στο Ηρά-
κλειο, αποτυπώνεται σε μια λεκάνη στη 
Φαιστό, και στο ανάκτορο της Κνωσού 
στον «Πρίγκιπα με τα Κρίνα», ενώ στο 
«Γαλάζιο Πουλί» στην κάτω δεξιά γωνία 
υπάρχει η πρώτη σωζόμενη αναπαρά-
σταση του Παγκρατίου στον κόσμο. 

Η πρώτη παράσταση του Παγκράτιου 
αναφέρεται στον Έβανς, ο οποίος την 
ανακάλυψε στις ανασκαφές που έκα-
νε στο παλάτι της Κνωσσού το 1896. 
Αργότερα αναφέρεται από τον Μαρι-
νάτο κατα τις ανασκαφές στη Θήρα 
το 1967-72. Το κρινάκι ενέπνευσε με 
το κάλλος του τον αρχαίο καλλιτέχνη, 
που το ζωγράφισε σε τοιχογραφίες 
κατά την Υστεροκυκλαδική Εποχή στην 
«οικία των γυναικών» της προϊστορικής 
πόλης του ακρωτηρίου στη Σαντορίνη, 
όπως απεκάλυψε 3.500 χρόνια μετά η 
αρχαιολογική σκαπάνη. Έχει μια ιστο-
ρία σχεδόν μυθική. Εμφανίζεται χωρίς 
τα εξωτερικά πέταλα.

Το φυτό ανήκει στην οικογένεια των 
Αμαρυλλιδών (Amaryllidaceae), είναι 

αυτοφυές και συναντάται σε αμμουδε-
ρές παραλίες, όπου βρίσκονται θαμμέ-
νοι οι βολβοί του. Είναι πολυετές και 
ανθίζει από τα μέσα Αυγούστου για 
έναν, το πολύ ενάμιση μήνα. Τα άνθη 
του (τα κρίνα) εμφανίζονται μέσα από 
την καυτή άμμο και το καθένα έχει 
έξι πέταλα, τα οποία διαμορφώνουν 
ένα στέμμα, όπως οι ασφόδελοι, και 
γι’ αυτό ονομάζεται και «Θαλάσσιος 
Ασφόδελος». Ο πολλαπλασιασμός του 
γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με τους 
βολβούς από τους οποίους αναφύεται, 
είτε από τους σπόρους, που μεταφέ-
ρονται από τον αέρα και τη θάλασσα 
και διασκορπίζονται παντού. Βγάζει τα 
φύλλα του το χειμώνα και το καλοκαί-
ρι ξεραίνονται, σαν να καίγονται από 
την καυτή άμμο και εκείνη ακριβώς την 
στιγμή μέσα στον καυτό ήλιο του καλο-
καιριού πετάγονται κάτασπρα τα άνθη 
του τεράστια, συμμετρικά, αρωματικά. 
Το φθινόπωρο θα βγουν οι καρποί του. 
Πετάγονται μακριά τα σπόρια, μαύρα 
ακανόνιστα, πολύ ελαφριά, ώστε να 
μπορούν να ταξιδεύσουν, με τον αέρα 

Το κρινάκι ενέπνευσε με το κάλλος του τον αρχαίο καλλιτέχνη, που το ζωγράφισε σε τοιχογραφίες.
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και με τα κύματα σε κάθε ακρογιάλι που 
θα βρουν ιδανικές συνθήκες, ώστε να 
δημιουργήσουν, νέες αποικίες, επιτε-
λώντας ένα πολύ σημαντικό οικολογικό 
καθήκον. Στο κέντρο τους έχουν έναν 
μικρό βολβό που είναι ο πραγματικός 
σπόρος. Θάβονται στην άμμο, ψάχνο-
ντας για υγρασία. Όσοι επιζήσουν, ίσως 
και μετά από 4-5 χρόνια θα ανθίσουν και 
θα συνεχίσουν τον κύκλο της ζωής τους. 

Η Χριστίνα Τεσσερομμάτη, αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια Φαρμακολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμι-
ου Αθηνών, στη μελέτη της «Φυτά με 
φαρμακολογικές δράσεις: Σύγχρονες 
φυτοθεραπευτικές δυνατότητες» (Κ. 
Σπανός - Βιβλιοφιλία 2016) σημειώνει 
ότι οι δραστικές ουσίες του φυτού 
ήταν γνωστές από την αρχαιότητα. Το 
αλκοολούχο εκχύλισμά του όλου του 
φυτού έχει αντιμικροβιακή δράση, ενώ 
χρησιμοποιείται και στην κοσμετολο-
γία. Στον βολβό απέδιδαν φαρμακευτι-
κές ιδιότητες, ενώ το άνθος του συχνά 
ο Διοσκουρίδης το χρησιμοποιούσε ως 
αντιασθματικό και αντιβηχικό.

Χρησιμοποιείται ακόμη και ως το-
νωτικό ειδικά του καρδιακού και του 
νευρικού  συστήματος, είναι αντιβακτη-
ριδιακό, αντιμυκητιακό, αντιφλεγμονώ-
δες, αντιπαρασητικό, και πολλά συστα-
τικά στο Παγκράτιο έχουν ανιχνευθεί 
με αντιβιοτική δράση.

Ο Θεόφραστος αναφέρει για το Πα-
γκράτιο είναι ένα είδος κρεμμυδιού 
και χρησιμοποιείται ως αντίδοτο στις 
δηλητηριάσεις και σε μαγιές αλλά είναι 
πολύ δύσκολο να το ξεριζώσει κανείς.

Το κρινάκι της άμμου άντεξε χιλιάδες 
χρόνια, αντεπεξερχόμενο στις δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες, έχει χαρακτηρι-
σθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
ως σπάνιο και απειλούμενο είδος, αλλά, 
δυστυχώς, όπως προειδοποιούν οι με-
λετητές του φυτού δεν περιλαμβάνεται 
σε σχετικούς καταλόγους απειλούμε-
νων ή προστατευόμενων ειδών της Ελ-
λάδας ή της Ευρώπης. Οι παραλίες (οι 
αμμόλοφοι) στις οποίες φυτρώνει συ-
χνά δέχονται έντονες πιέσεις για του-

ριστική εκμετάλλευση, ανοικοδόμηση, 
κίνηση οχημάτων, μηχανικό καθαρισμό 
παραλιών κ.ο.κ. Ως εκ τούτου, παρου-
σιάζει κατά τόπους μείωση του πληθυ-
σμού του. Η έντονη και χωρίς μέτρο 
τουριστική ανάπτυξη, η αλόγιστη με-
ταχείριση της παραλίας, ξαπλώστρες, 
ομπρέλες, αυτοκίνητα που την προ-
σεγγίζουν, κτιριακές κατασκευές, χω-
ρίς σεβασμό στο περιβάλλον, η άγνοια 
των επισκεπτών που πολλές φορές το 
κόβουν ή το ξεριζώνουν, ο καθαρισμός 
της παραλίας με μηχανικά μέσα και 
πολλοί άλλοι παράγοντες αποτελούν 
αιτίες να λιγοστεύουν με μεγάλη ταχύ-
τητα οι πληθυσμοί του.

Στην Αττική, οι πληθυσμοί που έχουν 
μείνει είναι ελάχιστοι, φαίνεται ότι δεν 
φυτρώνει πλέον στη Βουλιαγμένη και 
στη Ραφήνα, ενώ και στον Σχινιά οι πλη-
θυσμοί είναι οριακοί. 

Εδώ στη Λέσβο, είμαστε τυχεροί 
όσοι μπορούμε ακόμα μερικά χιλιό-
μετρα παραπέρα, σε μικρή απόσταση 
από τα ερείπια που άφησε ο καταστρο-
φικός σεισμός, να καμαρώνουμε και να 
μυρίζουμε μέσα στο κατακαλόκαιρο 
αυτά τα υπέροχα κρινάκια, φυτρωμένα 
στην αλμυρή άμμο των Βατερών. Είναι 
στολίδι της φύσης. Είναι ευλογία για 
το νησί μας. Αν αυτό το καλοκαίρι εί-
στε τυχεροί και τα δείτε θαυμάστε τα, 
μυρίστε τα, αλλά μην τα κόψετε ούτε 
να τα ξεριζώσετε, για να είναι για πολ-
λά χρόνια εκεί, να μας θυμίζουν την 
ιστορία μας, την καταγωγή μας, για να 
παίρνουμε δύναμη από το παράδειγμά 
τους, που μπορούν να επιβιώνουν μέσα 
σε ένα  κατά τα άλλα αφιλόξενο τόπο 
για πολλά άλλα φυτά, ας αναπτύξου-
με την οικολογική μας συνείδηση πριν 
είναι αργά, να εμπνευστούμε από την 
ομορφιά τους και την αρμονία τους, 
να ξαναβρούμε το χαμένο μέτρο μέσα 
μας κι ας τα αφήσουμε παρακαταθήκη 
στα παιδιά μας, μια και δεν έχουν μείνει 
πολλά πράγματα να τους αφήσουμε.

Πληροφορίες για τα κρινάκια της άμμου  από 
το διαδίκτυο.


