Η Τηµηνίτ’ς ( Ο Τεµενίτης )
Στο χωριό µας όταν θέλουµε να πούµε πως κάποιος έζησε πολλά χρόνια,
πως έφτασε σε βαθιά γεράµατα, λέµε « γίν΄κη µη τουν Τηµηνίτ’ !».Και
όταν κάποιος πολύ ηλικιωµένος µάς λέει πως θα ζήσει και άλλα χρόνια
ακόµα ,του λέµε µε ειρωνεία και θαυµασµό: « Ω µάννα µ’ ! Μη τουν
Τηµηνίτ’ θα γίν’ς ;». Οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν πως στη συνείδηση
των ανθρώπων του χωριού µας ο Τεµενίτης θεωρείται ως κάτι το πολύ
παλιό, που αντέχει στη φθορά του χρόνου και υπάρχει εδώ και αµέτρητα
χρόνια .
Ο Τεµενίτης είναι ο λόφος που υψώνεται πάνω από την τοποθεσία
Τέµενος του Λισβορίου , κοντά στα Βιγλιά, στον οποίο υπάρχουν κτήµατα
και συγχωριανών µας.
Τέµενος στην Αρχαιότητα ήταν ένα κοµµάτι γης περιφραγµένο, που
ήταν αφιερωµένο σε κάποιο θεό ή σε κάποιον ήρωα ,γι’ αυτό και θεωρείτο
χώρος ιερός. Ήταν συνήθως κάποιο άλσος ,στο οποίο υπήρχε ναός , βωµός
ή στήλη, ήταν ένας τόπος λατρείας. Στην περιοχή Τέµενος του Λισβορίου ,
στην πλαγιά του Τεµενίτη προς τα δυτικά ,
υπάρχουν και σήµερα
µαρµάρινα τεµάχια ,που µαρτυρούν την ύπαρξη κάποιου Τεµένους από
την αρχαιότητα ,στο οποίο και η περιοχή οφείλει το όνοµά της.
Τεµενίτης είναι αυτός που έχει την ιδιότητα του τεµένους ,που ανήκει
στο τέµενος ή που προέρχεται από αυτό. Με άλλα λόγια ο λόφος µε το
όνοµα Τεµενίτης, φανερώνει πως ο λόφος
είχε σχέση µε το ιερό στο
Τέµενος ,µε τη θεότητα που λατρευόταν σ’ αυτό .Για τον λόγο αυτό ήταν
λόφος ιερός.

Ιερό Μέσσων
Βρίσκεται στον δρόµο προς την Καλλονή ,λίγο πριν από την Αγία Παρασκευή. Ήταν
το ιερό τέµενος ,όπου λατρεύονταν ο ∆ίας , η Ήρα και ο ∆ιόνυσος. Ιδρύθηκε από
τους Αιολείς ,όταν εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο και ήταν θρησκευτικό κέντρο

ολόκληρου του νησιού. Ο ναός χρονολογείται από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Σε µικρή
απόσταση ,κοντά στην Αχλαδερή, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Πύρρας.

