ΓΙΏΡΓΟΣ Ι. ΑΛΒΑΝΟΣ

Αντιγράφοντας τους ιστορικούς
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Κατά την αρχαιότητα πόλεις – κράτη στη Λέσβο ήταν , ως γνωστό, η Μυτιλήνη,
η Μήθυµνα, η Άντισσα, η Ερεσός και η Πύρρα.
Το 167 π.Χ. η ΄Αντισσα καταστράφηκε από τους Ρωµαίους και η επικράτειά της
συγχωνεύτηκε µε την επικράτεια της Μήθυµνας .
«Κοντά στις εκβολές του ποταµού Βούβαρη, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας
πόλης της «Πύρρας», καταποντισµένα στη θάλασσα και ορατά όταν το νερό ηρεµεί, η
θέα των οποίων προκαλεί δέος. Η Πύρρα ήταν µια από τις πέντε πόλεις - κράτη της
Λέσβου κατά την αρχαιότητα. Η ύπαρξή της χρονολογείται από τον 10ο - 8ο π. Χ.
µέχρι το 231 π. Χ. όπου ισχυρός σεισµός κατέστρεψε την πόλη και µε την παλίρροια
που προκάλεσε βύθισε τµήµα της. Η θέση που κατείχε η Πύρρα στην αρχαιότητα
ήταν ιδεώδης. Στο πλάτωµα πάνω από τη θάλασσα, δέσποζε στην γύρω θαλάσσια και
χερσαία περιοχή. Το τείχος του περιβόλου, ακολουθώντας το χείλος του πλατώµατος,
έφτανε το 1,5 χλµ., περιλαµβάνοντας στα όριά του έκταση 73 στρεµµάτων. Πύλες
υπήρχαν στα σηµεία που απέληγαν στο υψίπεδο οι φυσικές αναβάσεις των γενικά
ανηφορικών και δύσβατων πλαγιών.
Στην ίδια περιοχή έχουν βρεθεί επίσης και τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
Στην κορυφή του οµώνυµου λόφου ο οποίος είναι διάσπαρτος από θεµέλια κτιρίων
και αρχαία µέλη σώζονται τµήµατα του οχυρωµατικού τείχους της αρχαίας πόλης,
χτισµένα µε «λεσβία οικοδοµή», ενώ πλησίον της θάλασσας σώζονται τµήµατα του
µόλου µε πελεκηµένους ογκόλιθους, του αρχαίου λιµανιού. Η ζωή στο λόφο της
Πύρρας συνεχίστηκε και µετά την καταστροφή της πόλης, µέχρι το µεσαίωνα.» (1)
Tη θέση της αρχαίας Πύρρας παίρνουν τα βυζαντινά Βασιλικά
΄Ετσι,κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (324 - 642) η Μυτιλήνη
παραµένει η ισχυρότερη πόλη – κράτος του νησιού. « Η Μήθυµνα έµεινε το κέντρο
της Β. Α. Λέσβου και η δεύτερη σε σηµασία πόλη του νησιού. Η Ερεσός
εξακολούθησε να είναι το κέντρο της περιοχής, της παλιάς Ερεσίας…..Τη θέση της
Πύρρας που πιθανολογείται ότι είχε πάθει κάποια σηµαντική φυσική καταστροφή
από την Ελληνιστική Εποχή, φαίνεται ότι συνέχισαν ως «µητροκωµία» τα παραλιακά
Βασιλικά µε το κάστρο τους, τη µεγαλοπρεπή Βασιλική τους - τη µεγαλύτερη απ’ τις
ως τώρα γνωστές παλαιοχριστιανικές της Λέσβου - που ίσως να ήταν έδρα της
θρυλούµενης επισκοπής ‘’Στρογγύλης’’.» (2)
Το κάστρο των Βασιλικών
Στό λοφίσκο πούναι κοντά στήν παράλια τοποθεσία Άχλαδερή, άνακαλύφτηκαν τά
ίχνη τής πολίχνης τών βυζαντινών Βασιλικών µέ τό έρειπωµένο κάστρο τους. Σέ
µέγεθος άποδεικνύεται άξιόλογο κάστρο, κι’ ό λόγος είναι πώς µέσ’ στόν χώρο του
ήταν χτισµένη καί ή µικρή πόλη. Νά, λοιπόν, άκόµα µιά περίπτωση περιτείχιστης
µονάδας κι’ αύτό κάνει τό κάστρο τών Βασιλικών ν’ άναφέρεται συχνά σέ
περιγραφές έπισκεπτών κατέχοντας µιά σηµαντική θέση σπουδαιότητας στό νησί.
Συνήθως τήν τετάρτη. (3)

Τα βυζαντινά Βασιλικά ως µητροκωµία
«Η Μητροκωµία ήταν µια σπουδαία µορφή γεωργικού συνεταιρισµού που
αναπτύχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τις µητροκωµίες αποτελούσαν οµάδες
µικροϊδιοκτητών αγροτών (κωµητών) που συγκροτούνταν σε κοινότητες για τη
καλλιέργεια της γης στη περιοχή τους. Οι Μητροκωµίες άρχισαν ν΄ ακµάζουν από
τον 9ο αιώνα προς αντιµετώπιση των µεγάλων τότε ιδιοκτητών γης που είχαν
µετατραπεί σε δυνάστες και που ήταν άρχοντες και στρατιωτικοί του Βυζαντίου,
µάλιστα δε και ευαγή ιδρύµατα µέχρι και µοναστήρια.
Έτσι οι µητροκωµίες απετέλεσαν αυτόνοµες κοινότητες διοικούµενες εξ ιδίων
αρχόντων των οποίων το όνοµα µεταλλάσσεται κατά διάφορες εποχές της δράσης
τους. Από δηµοσιονοµικής άποψης αυτές θεωρούνταν ως ένα αδιάσπαστο σύνολο
που γράφονταν στους φορολογικούς καταλόγους µε αντίστοιχη ευθύνη έναντι του
κράτους για το συνολικό φόρο που βάρυνε αναλογικά τα καλλιεργούµενα κτήµατά
τους.» (4)
( Μια Νεαρά του Ρωµανού (922) αναφέρει τη µητροκωµία ως πρωτεύουσα κοινότητας
µε ξεχωριστά προνόµια. Άλλη Νεαρά του Κωνσταντίνου του ∆΄ Πορφυρογέννητου
(947), αναγνωρίζει οµάδα χωρίων, µ’ άλλα λόγια την αγροτική κοινότητα, ως νοµικό
πρόσωπο. )
« Ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα της “κώµης” που βγαίνει από τη διήγηση του Λόγγου.
Η λεσβιακή “κώµη” δεν ήταν ένα δεµένο οικιστικά σύνολο. Αποτελείτο από
‘’αγροικίες” των γαιοκτηµόνων της Μυτιλήνης,
που απείχαν µεταξύ τους αρκετά.
)
Οι “αγροικίες” ήταν κτήµατα µικτά, γεωργικά και κτηνοτροφικά. Σε καθεµία ήταν
εγκατεστηµένη και µια οικογένεια καλλιεργητών και βοσκών, που αποτελούσαν τους
“κωµήτας”, οι οποίοι είχαν µεταξύ τους κάποια κοινοτική σχέση. Πάντως η
οικονοµική και κοινωνική τους θέση δε φαίνεται να ήταν αξιοζήλευτη.
Η σχέση των καλλιεργητών και των βοσκών µε τους “δεσπότας” των κτηµάτων ήταν
σχέση δουλείας ή δουλοπαροικίας. Το δικαίωµά τους πάνω στα προϊόντα των
κτηµάτων ήταν πολύ κατώτερο του 50%, γιατί η παροχή του ποσοστού αυτού, “της
ηµισείας µοίρας’’, αναφέρεται από το Λόγγο σαν εξαιρετική χάρη του “δεσπότου”,
ανέλπιστο σχεδόν δώρο.» (5)
Βασιλικά
« Ή τριγωνική περιοχή τής Λέσβου πού όρίζεται άπ’ τήν δεξιά παραλία τού κόλπου
τής Καλλονής, τις άκτές ώς τά Βατερά καί τή νοητή γραµµή άπό δώ ίσαµε τήν
Άχλαδερή, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τού τέλους τής πρώτης χιλιετηρίδας καί
τούς κατοπινούς χρόνους, φαίνεται αποτέλεσε µιάν ιδιαίτερου ένδιαφέροντος περιοχή
στό νησί. Μάλιστα συµπεραίνεται πώς έκεί έπικρατούσε καί διαφορετικό καθεστώς,
µιάς κάποιας φεουδαλικής µορφής.
Ή καταπράσινη πεδιάδα, µιά άπ’ τίς εύφορότερες τού νησιού, τότε άνήκε στούς
αύτοκράτορες προσωπικά ή σέ πρόσωπα συγγενικά καί τού στενού περιβάλλοντός
των. Βέβαια δέν είναι γνωστό τί είδους καλλιέργεια γινόταν στά βασιλικά κτήµατα,
φαίνεται όµως πώς οί κτήτορες τής Πόλης έδειξαν ιδιαίτερο ένδιαφέρον χτίζοντας
κάστρο καί πύργους γιά τήν προστασία τους.
Πολύ πιθανό έκεί νά περνούσαν καί τόν καιρό τής άνάπαυσής των.
Σέ παλιές χαλκογραφίες καί χάρτες (ένα τέτοιο άπόσπασµα δηµοσιεύεται έδώ)
διαβάζει κανείς τις λέξεις: Colona Vasilika .

Colona , λέξη λατινική, σηµαίνει γεωργός. ‘Αργότερα στή νεολατινική γλώσσα καί
όπως φαίνεται µέχρι σήµερα, διατήρησε τήν έννοια τού άποικου, τού γεωµοιρίτη,
τού έκµισθωτή γαιών, τού Μυτιληναϊκού κισιµτζή (τουρκ: Κisim κοµµάτι, µερίδα).
Ντόπιοι κατά πάσα πιθανότητα έπιχειρηµατίες, έκµεταλλεύονταν τά βασιλικά
κτήµατα γιά λογαριασµό τών ιδιοκτητών καί, κρατώντας τή νόµιµη µοίρα γιά νά
περάσουν τή χρονιά, τούς άπεδίδαν τή µερίδα τού λέοντος.
‘Εδώ κι’ έκεϊ κτίσµατα έξασφάλιζαν τήν ήσυχία τού τόπου, τήν άκεραιότητα τής
περιουσίας κι’ οι φρουροί προφανώς έλεγχαν τήν άφοσίωση καί τιµιότητα τών
καλλιεργητών.» (6)
(γεώµορο (το) γεωµόρ-ου -ων (λόγ,) το τµήµα τής συγκοµιδής που δίνει ο
καλλιεργητής ως µίσθωµα στον ιδιοκτήτη τού κτήµατος. ΕΤΥΜ < µεσν γεώµορον <
αρχ. γεωµόρος «αυτός που κατέχει µερίδιο γης» < γεω- « γη) + -µορος < µείροµαι
«µοιράζω, παίρνω το µερίδιό µου»). ( Μπαµπινιώτης)
( Τέτοιες « κώµες» , που είχαν Μητροκωµία τους τα παράλια Βασιλικά, υποθέτω ότι
υπήρχαν από την περιοδο αυτή στον Άτζηρκο, στη Λαπτσή , στον Κ’στό στον Άγιο
Παύλο, στον Άι- ∆ηµήτρη και σε άλλα σηµεία , όπως µαρτυρούν ερείπια
παλαιοχριστιανικών εκκλησιών και ίχνη οικισµών στις περιοχές αυτές . )

Τα Βασιλικά τόπος εξορίας υψηλών προσώπων
Κατά την µεσοβυζαντινή περίοδο (642 - 1071) « οι τόποι καί τά κτίσµατα
τής βασιλικής καλλιέργειας δέν άργησαν νά γίνουν καί τόποι έξορίας ύψηλών
προσώπων, µιάς έξορίας τίς περισσότερεςb φορές καθ’ δλα πολυτελοϋς καί άνετης,
φτάνει οι
έξόριστοι νά ήταν µακριά άπό ραδιουργίες καί ϊντριγκες στήν
Κωνσταντίνου Πόλη.
‘Απ’ τήν κοινωνική θέση καί τό ε!δος τών έξορίστων — δλοι λίγο-πολύ βασιλικά
πρόσωπα — πολλοί παρασύρθηκαν νά πιστέψουν πώς άπό δώ πηγάζει τ’ δνοµα
Βασιλικά. ∆έν είν’ άλήθεια.
Στήν άναφορά στό παλάτι τών βασιλιάδων, παρατίθεται ένας µακρύς κατάλογος
έξορίστων. Πιστεύω πώς σ’ αύτόν τόν καστρόπυργο κατ’ άποκλειστικότητα έµεναν
µόνο οί έγκλειστοι. Φοβάµαι µόνο, µή τυχόν συχνός συνωστισµός άνεπιθύµητων γιά
τήν Πόλη προσώπων, δηµιούργησε τήν άνάγκη νά φυλακίζωνται πότε-πότε καί στά
ύπόλοιπα κτίσµατα πού άναφέρθηκαν. ∆υστυχώς οι περισσότερες πηγές, δταν µιλάν
γιά τόπο έξορίας δέν κάνουν διάκριση άνάµεσα στήν όλη περιοχή Βασιλικά καί στήν
όµώνυµη µόνο πόλη µέ τό κάστρο.» (7)
« Το 802 η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία, µια απ’ τις πιο αµφιλεγόµενες
γυναίκες του Bυζαντίου, …µετά από ένα βίο θυελλώδη, γεµάτο µηχανορραφίες και
αποτρόπαια εγκλήµατα, αναγκάστηκε σε παραίτηση από το νέο αυτοκράτορα
Νικηφόρο. Ασθενής αποσύρθηκε στο γυναικοµονάστηρο της Πριγκηπονήσου, που η
ίδια είχε ιδρύσει. Θεωρήθηκε όµως επικίνδυνη, αν παρέµενε τόσο κοντά στην
Κωνσταντινούπολη και γι’ αυτό εξορίστηκε στη Λέσβο όπου και πέθανε το 803.
Εδώ πρέπει να τεθεί το ζήτηµα: Ερχόµενοι στη Λέσβο οι διακεκριµένοι εξόριστοι,
πού άραγε να έζησαν; Να έχουν σχέση τα παράλια µεσαιωνικά Βασιλικά µε τη
διαµονή τους στο νησί; Οι ερευνητές της Ιστορίας της Λέσβου απαντούν καταφατικά
στο ερώτηµα αυτό, αλλά διαφωνούν στην ετυµολογία των Βασιλικών: Άλλοι
αποδέχονται ότι εκεί βρίσκονταν ‘’βασιλικά κτήµατα” κι άλλοι “διά το τους βασιλείς
ποτέ οικοδοµήσαι ταύτα λαµπρώς”. (8)

« Τήν Ειρήνη άκολούθησαν, ό πατριάρχης ‘Ιγνάτιος, γιός τού αύτοκράτορα Μιχαήλ
τού Ραγκαβέ, ό Νικόλαος Στουδίτης, οί άδελφοί Λεκαπηνοί άπ’ τούς όποίους µάλιστα
ό λεγόµενος Στέφανος έκτελέστηκε δηλητηριασµένος στή Μήθυµνα τήν ώρα πού
κοινωνούσε, κατά διαταγή άλλης δαιµόνιας γυναίκας τής Θεανώς.
‘Ο Λέων Φωκάς καθώς κι’ ό πρωτοξάδερφος τού Νικηφόρου Φωκά. ‘Ακόµα, στό
παλάτι τών βασιλιάδων πέρασε πολλά κι’ άσχηµα χρόνια, γεµάτα έξευτελισµούς καί
ταπεινώσεις, ό µετέπειτα αύτοκράτορας Κωνσταντίνος ό έπιλεγόµενος
Μονοµάχος.»(9)

Από τον Κατάνια στους Γατελούζους και από τους Γατελούζους
στους Τούρκους
Κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (1071 – 1355) «Μέ τήν πιθανότερη
αιτιολογία, δτι σάν άκραιφνώς βασιλικό κάστρο µιά προσβολή ένάντιά του θά
δηµιουργούσε σοβαρότερες άπ’ τίς συνηθισµένες συνέπειες ή ότι, γιά τήν ίδια πιό
πάνω αιτία, ή άµυνα θά ήταν τόσο σθεναρή ώστε ν’ άπογοητέψει έκ τών προτέρων
τούς πολιορκητές, πολεµικά έπεισόδια είναι τελείως άγνωστα γύρω άπ’ τό κάστρο
αύτό.
Τό µόνο γεγονός πού έµεινε στήν ιστορία, εΙναι πώς µαζί µέ τά περισσότερα,
πρόδωσε τόν αύτοκράτορα καί παρέδωσε τά κλειδιά τών πυλών στόν έπιδροµέα
Dom.Cattaneo. Τίποτ’ άλλο..» (10)
«Το 1275 ο Γενοβέζος ναυτικός Ανδρέας Κατάνια κατέλαβε τη Νέα Φώκαια κι
εγκαταστάθηκε εκεί µε την άδεια του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου, ως άρχοντας φόρου
b ∆οµένικος Κατάνια, επωφελούµενος από
υποτελής στο Βυζάντιο. Ο γιος του Ανδρέα
την παράλυση του βυζαντινού κράτους, επί Ανδρονίκου Γ’ Παλαιολόγου έπαυσε να
πληρώνει το φόρο υποτέλειας κι αφού συµµάχησε µε το δούκα της Νάξου Νικόλαο
Σανούδο και της Σπιλιώτες της ∆ήλου, επέδραµε κατά της Λέσβου και κατέλαβε
αιφνιδιαστικά – το 1335 – τα φρούρια του νησιού εκτός από εκείνα της Ερεσού και
της
Μήθυµνας,
όπου
οι
κάτοικοι
προέβαλαν
γενναία
αντίσταση.
Έτσι έγινε κύριος της Μυτιλήνης και µετέφερε εκεί την έδρα του από τη Νέα
Φώκαια. Αλλά εναντίον του ήλθε ο της ο Ανδρόνικος Γ’, καταδίωξε τα πλοία του
Κατάνια, συνέλαβε µερικά, εφοδίασε τα φρούρια Ερεσού και Μήθυµνας και
αποβίβασε στρατό υπό τον Αλέξιο Φιλανθρωπινό για να ανακαταλάβει και τα
υπόλοιπα φρούρια του νησιού, επιχείρηση της που αποδείχτηκε µάταιη.
……………………………………………………………………………………….
Το 1355 – είκοσι χρόνια µετά την επιδροµή του Κατάνια στη Λέσβο – η νήσος
παραδόθηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Η’ στο Γενοβέζικο δυναστικό Οίκο των
Cattilusio, από της οποίους παραδόθηκε της Τούρκους το 1462.» (11)

Από τα βυζαντινά Βασιλικά στον Βασιλικιώτη και από τον
Βασιλικιώτη στα σηµερινά Βασιλικά
Κατά την περίοδο της πρώιµης τουρκοκρατίας « και συγκεκριµένα κατά

τον 16ο και 17ο αιώνα θα συγκροτηθεί το οικιστικό δίκτυο του νησιού, το οποίο
επιβιώνει σε γενικές γραµµές µέχρι σήµερα. Οι παραλιακοί οικισµοί του νησιού, που
είχαν διατηρηθεί κατά τη ρωµαϊκή και βυζαντινή περίοδο θα ερηµωθούν κυρίως λόγω
της έξαρσης του πειρατικού φαινοµένου και οι κάτοικοί της θα µετοικίσουν της το
εσωτερικό του νησιού σε τόπους µη ορατούς ως επί το πλείστον από τη θάλασσα.

Παράλληλα µε την κατάργηση του θεσµού των σπαχήδων, που σαν άλλοι ακρίτες
είχαν λάβει ως ανταµοιβή των στρατιωτικών υπηρεσιών της τσιφλίκια και οικισµούς,
παρατηρούνται νέες πληθυσµιακές µετακινήσεις της τόπους που βρίσκονταν κοντά
της χώρους παραγωγής των λεσβιακών προϊόντων. Πράγµατι από της 150 και πλέον
οικισµούς που αριθµούσε η Λέσβος στα µέσα του 16ου αιώνα θα επιβιώσουν ως τα
µέσα του 19ου αιώνα µόλις 75. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ευρύτερη
περιοχή του Πολιχνίτου. Ο Πολιχνίτος η κυριότερη κωµόπολη της περιοχής που
χρονολογείται τουλάχιστον από το 1548, απορρόφησε σταδιακά της κατοίκους των
παρακείµενων οικισµών, γεγονός το οποίο ενισχύεται τόσο από την ετυµολογία του
ίδιου του τοπωνυµίου (πολίχνη = µικρή πόλη), όσο και από τη σχετική προφορική
παράδοση. Από της παρακείµενους οικισµούς άλλοι θα επιβιώσουν (Λισβόρι, Βρίσα,
Σταυρός ή Βούρκος) άλλοι θα εξαφανισθούν, της το ∆αµάνδρι, ο Κατάπυργος, η
Αιγίδα, ο Άγιος Νικόλαος και η Απλοθύρα, άλλοι θα µετακινηθούν της το εσωτερικό
(π.χ. τα παράλια µεσαιωνικά Βασιλικά θα µεταφερθούν στη θέση όπου βρίσκεται το
σηµερινό χωριό) και τέλος άλλοι θα συνενωθούν µεταξύ της, της στην περίπτωση της
Γρύπας, που στον όψιµο 19ο αιώνα θα αποτελέσει συνοικία του Πολιχνίτου.» (12)
« Πιστεύουµε πώς όλόκληρη ή τριγωνική περιοχή πού όρίστηκε πιο πάνω, ήταν
γνωστή ως Βασιλικά. Συνώνυµη ήταν και ή πολίχνη µέ τό φρούριο, πού δέσποζε
στήν περιοχή. Καί , έπί τουρκοκρατίας — βεβαιώνει ό Στ. ‘Αναγνώστου— δταν τά
πάντα γιά τό Βυζάντιο χάθηκαν, τ’ όνοµα Βασιλικά διατηρήθηκε σάν τοπωνύµιο γιά
τά χωριουδάκια πού σιγά-σιγά ξεπετάχτηκαν : Βρίσα, Λισβόρι, Πολιχνίτος, Γρίπα καί
Βασιλικιώτης. Τό τελευταίο συγκεκριµµένα πιστεύεται πώς ιδρύθηκε άπό γεωργούς
καί γεωµόρους πού προέρχονταν άπ’ τό κάστρο της πολίχνης των Βασιλικών.
Πολύ άργότερα, κάθε χωριό άπαλλάχτηκε άπ’ τήν έπωνυµία νά λέγεται Βασιλικό
χωριό καί µόνο ό Βασιλικιώτης µετωνοµάστηκε πιά µόνιµα σέ Βασιλικά, άνάµνηση
b
της παλιάς αίγλης.» (13)
______________________________
Σηµείωση : Στα αποσπάσµατα διατηρήθηκε βασικά η ορθογραφία των πηγών.

(14)
___________________________________________________
(1) http://www.agiaparaskevi.net/history.htm
(2) http://www.e-istoria.com/a5.html : Η ΛΕΣΒΟΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (324 –
1355)
(3) Στρατής Αλ.Μολίνος : Κάστρα και Καστρέλια ,σελ.41, Αθήνα 1984.
( 4 ) http://el.wikipedia.org/wiki (4)Πηγές :Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν
Ηλίου τ.13ος, σ.513
(5) http://www.e-istoria.com/a5.html: Η ΛΕΣΒΟΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (324 –
1355) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(6)Στρατής Αλ.Μολίνος : όπ.π.σελ.39
(7) Στρατής Αλ.Μολίνος :όπ.π. σελ.40
(8) http://www.e-istoria.com/a5.html
(9) Στρατής Αλ.Μολίνος : όπ.π. σελ.42
(10) Στρατής Αλ.Μολίνος : όπ.π.σελ.41.
(11) http://www.e-istoria.com/a5.html : Πηγή: Το εξαίσιο συλλογικό έργο του
Συλλόγου Φιλολόγων Ν. Λέσβου, Ιστορία της Λέσβου, Ζ’ έκδοση, Μυτιλήνη
2006.

(12) Στρατής Ι. Αναγνώστου Ιστορικός, Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων Ν.
Λέσβου : http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/histlesvou#byzantine
(13) Στρατής Αλ.Μολίνος : όπ.π.σελ.39,40
(14) Στρατή Π.Κολαξιζέλη : Θρύλος και Ιστορία της Αγιάσου, Μυτιλήνη 19471953,φωτοµηχ.ανατ. ΦιλοπρόοδουΣυλλόγου Αγιασωτών , σ.55 Αθήνα 1997

Γιώργος Ι. Αλβανός

b

