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Ζ ΘΝΟΩΛΑ ΡΝ ΣΩΟΗΝ

 Ρν θάζηξν ηνπ Κνιύβνπ βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο λήζνπ Ιέζβνπ
ζηε ζέζε ηεο αξραίαο Κήζπκλαο θαη απνηειεί ην δεύηεξν ζε κέγεζνο θαη
ζεκαζία θάζηξν ηεο Ιέζβνπ. Νηθνδνκήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Βπδαληηλήο επνρήο ζηα απνκεηλάξηα αξραίσλ, εθηεηακέλσλ ηεηρώλ, κε
ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε επηδξνκώλ Φξάγθσλ θαη Ρνύξθσλ, νινθιεξώζεθε
ην έηνο 1373 από ηνλ Γελνπάηε Φξαγθίζθν Α’ Γαηεινύδν θαη εληζρύζεθε
πεξαηηέξσ από ηνπο Ρνύξθνπο ην 1462. Σηηζκέλν κε θόθθηλν θαη θαθέ
ηξαρείηε, ην θάζηξν ηνπ Κνιύβνπ, θαηείρε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζέζε πνπ
επέηξεπε ηνλ έιεγρν ηνπ βόξεηνπ πεξάζκαηνο πξνο ηνλ Αδξακπηηηλό
θόιπν. Πηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη ζε κεγάιν βαζκό έξγν ησλ
Γαηεινύδσλ εγεκόλσλ κε πνιιέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη επηζθεπέο
επί νζσκαληθήο θπξηαξρίαο αιιά θαη κε ζύγρξνλεο επηζθεπέο πνπ δύζθνια
δηαθξίλνληαη θαζώο έρνπλ γίλεη κε ην ίδην πιηθό θαη κε ηα ίδηα
αξκνινγήκαηα. Ρα ζσδόκελα ηκήκαηα ηνπ (ν θεληξηθόο ππξήλαο) πνπ
ρξνλνινγνύληαη γύξσ ζην 1373 αθνινπζνύλ ην ςεπδντζόδνκν ζύζηεκα
δόκεζεο κε θαλνληθνύο ιίζνπο, ελώ κεγάιν ηκήκα ηεο ζεκεξηλήο κνξθήο
ηνπ (πξνπύξγηα, είζνδνη αθξόπνιε) αλάγεηαη ζηελ επνρή ηεο
Ρνπξθνθξαηίαο κε πεξηζζόηεξεο από κία νηθνδνκηθέο θάζεηο. Νη ηειεπηαίεο
επηζθεπέο ζην θάζηξν ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζνύλ πξηλ ηα κέζα ηνπ 18νπ
αηώλα.



Ρν θάζηξν ηεο Κήζπκλαο ζηελ παξνύζα κνξθή ηνπ 

ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε κε εζσηεξηθό ηείρνο.

Απνηειείηαη από 10 πύξγνπο κε αληίζηνηρα κεηαπύξγηα, 2 πξνπύξγηα πνπ
ζπλδένληαη κ' έλα κεηαπύξγην, ηελ "αθξόπνιε" ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα
ηνπ, πέληε θηήξηα ζην εζσηεξηθό ηνπ θάζηξνπ θαη δύν πξνηεηρίζκαηα γηα
ελίζρπζε ησλ εππξόζβιεησλ ζεκείσλ. Ζ πξόζβαζε ζην θάζηξν γίλεηαη
κέζσ ηξηώλ δηαδνρηθώλ ππιώλ. Ζ εμσηεξηθή αλνίγεηαη ζην λνηηόηεξν άθξν
ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβόινπ θαη ρξνλνινγείηαη ζηελ νζσκαληθή πεξίνδν. Πε
κηθξή απόζηαζε ε δεύηεξε είζνδνο νδεγεί ζε έλαλ ππαίζξην ρώξν ν νπνίνο
πξνζηαηεύεηαη από ηα ηείρε.
Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά πύιε πνπ απνηειεί ηελ θύξηα είζνδν ηνπ θάζηξνπ θαη
ρξνλνινγείηαη ζηνλ 14ν αη. θαη ζπλαληάηαη αλεβαίλνληαο ην θαιληεξίκη.
Δλδηαθέξνπζα είλαη ε μύιηλε, κε κεηαιιηθή επέλδπζε, ζύξα πνπ θιείλεη ηελ
είζνδν (νζσκαληθήο πεξηόδνπ). Πην εζσηεξηθό ηνπ θάζηξνπ ηα ζσδόκελα
θηήξηα ρξνλνινγνύληαη ζηελ νζσκαληθή πεξίνδν. Έλα από απηά είρε
πηζαλόηαηα ρξήζε ππξηηηδαπνζήθεο.



Ζ ΑΟΣΑΗΑ ΚΖΘΚΛΑ

 H APXAIA MHΘYMNA. Iδξύζεθε ζην ηέινο ηεο Eπνρήο
ηνπ Xαιθνύ θαη γλώξηζε ηε κεγαιύηεξε άλζεζή ηεο θαηά
ηνπο Aξρατθνύο Xξόλνπο. Aπό ηνλ 4ν αη. π.X. ε πόιε
πεξηνξίζηεθε πξνο ηελ αθξόπνιε θαη ηε ζέζε «Nηάπηα».
Σώδνληαη ιείςαλα από ην κόιν ηνπ αξραίνπ ιηκαληνύ,
ηκήκαηα ηεηρώλ Aξρατθώλ θαη Eιιεληζηηθώλ Xξόλσλ,
θαζώο θαη ηνπ πδξαγσγείνπ ησλ Pσκατθώλ Xξόλσλ.
Eπίζεο, έρνπλ εληνπηζηεί ην αξρατθό λεθξνηαθείν θαη ε
λεθξόπνιε ησλ Eιιεληζηηθώλ θαη ησλ Pσκατθώλ Xξόλσλ.



ΑΟΣΑΗΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ
Kαηά ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
νηθόπεδν έλαληη ηνπ 
Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ, 
απνθαιύθζεθε ηκήκα ηνπ 
ειιεληζηηθνύ λεθξνηαθείνπ 
ηεο αξραίαο Κήζπκλαο. 
Δληνπίζηεθαλ θηηζηνί 
θηβσηηόζρεκνη θαη 
θεξακνζθεπείο ηάθνη, ιίζηλεο 
ζαξθνθάγνη θαη κηα 
καξκάξηλε κε αεηνκάηηθν 
θάιπκκα, ειεύζεξεο ηαθέο θαη 
εγρπηξηζκνί. Απνθαιύθζεθαλ 
επίζεο αξραηόηεξα νηθνδνκηθά 
ιείςαλα αξρατθώλ ρξόλσλ, 
πάλσ ζηα νπνία ηδξύζεθε ην 
λεθξνηαθείν. Ξξόθεηηαη γηα 
ηκήκα ιηζόθηηζηεο νδνύ, 
δπηηθά ηεο νπνίαο ππάξρεη 
αςηδσηό θηίξην. Πηα αλαηνιηθά 
ηεο νδνύ ππάξρεη δσκάηην 
άιινπ θηηξίνπ κε είζνδν ζην 
δξόκν.



Αξραηνινγηθόο ρώξνο απέλαληη 
από ην Ρνπξηζηηθό Γξαθείν

Απέλαληη από ην Τνπξηζηηθό 
Γξαθείν έγηλαλ πξόζθαηα 
αλαζθαθέο πνπ απνθάιπςα 
αμηόινγα 
επξήκαηα. Εληνπίζηεθαλ 
ειιεληζηηθνί θαη ξσκατθνί 
ηάθνη, θαζώο θαη νηθνδνκηθά 
ιείςαλα αξρατθώλ ρξόλσλ. 
Από ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα 
είκαζηε ζε ζέζε λα 
ζπκπεξάλνπκε όηη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 
εθηεηλόηαλ ε πόιε από ηνλ 
8ν έσο 5ν θαζώο θαη ε 
ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή 
λεθξόπνιε.

http://www.mymolivos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF+%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF&catid=38%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82&Itemid=37&lang=el
http://www.mymolivos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF+%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF&catid=38%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82&Itemid=37&lang=el


Αξραηνινγηθόο ρώξνο θάησ από 
ηελ Δθνξία

Πην ύςσκα πάλσ από ην 
ιηκάλη, ζηεγάδνληαη νη 
ππεξεζίεο ηεο Αζηπλνκίαο 
θαη ηεο Γεκόζηαο 
Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο 
(Δθνξία). Θάησ απ' απηό ην 
ιόθν, πξνο ην ιηκάλη, 
έρνπλ γίλεη αλαζθαθέο.
Bξέζεθαλ 2 ηάθνη. Πηνλ 
έλαλ βξήθαλ ζθειεηό 
αλζξώπνπ θαη ζνλ άιιν 
ζθειεηό ζθύινπ. Ρόζν 
κεγάιε ήηαλ ε αγάπε ηνπ 
λεθξνύ πξνο ην ζθύιν ηνπ, 
ώζηε λα ζειήζεη ζην 
ζάλαην λα ηνλ πάξεη καδί 
ηνπ. Πύκθσλα κε ηνπο 
αξραηνιόγνπο ν ηάθνο 
ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 
3ν αηώλα.

http://www.mymolivos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%95%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&catid=38%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82&Itemid=37&lang=el
http://www.mymolivos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%95%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&catid=38%3A%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82&Itemid=37&lang=el


ΡΝ ΡΕΑΚΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)

Πην θέληξν ηεο Αγνξάο πάλσ από ηε ζηνά βξίζθεηαη ην Ππλεδξηαθό Θέληξν ηεο 
Κήζπκλαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρνπξθνθξαηίαο ήηαλ Ρδακί. Κε ηελ 
απειεπζέξσζε γθξεκίζηεθε ν Κηλαξέο θαη ζήκεξα ππάξρεη κόλνλ ε βάζε ηνπ.
Πηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο Ιέζρε ηεο Αζηηθήο Ράμεο 
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Αξγόηεξα έγηλε θηλεκαηνγξάθνο. Πήκεξα 
αλαθαηληζκέλν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ιεηηνπξγεί σο ζπλεδξηαθόο ρώξνο κε 
δπλαηόηεηα θηινμελίαο 200 αηόκσλ. Έρεη θηινμελήζεη ζεκαληηθά παλεπξσπατθά 
ζπλέδξηα θαζώο επίζεο θαη παλεπηζηεκηαθά.
Ξάλσ από ην Ππλεδξηαθό Θέληξν βξίζθεηαη ε Γεκόζηα Βηβιηνζήθε κε 
10.000 ηόκνπο θαη πνιιέο ζπάληεο εθδόζεηο θαζώο επίζεο θαη ην 
παξαδνζηαθό θηίξην ηνπ Θέληξνπ Λεόηεηαο πνπ ζηεγάδεη ην Θέληξν 
Ξιεξνθνξηθήο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κέζα από ην επξσπατθό πξόγξακκα 
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο. 



ΡΝ ΙΝΡΟΝ (ΣΑΚΑΚ)

 Ιίγα κέηξα κεηά ηε δηράια ηεο Ξαιηάο Αγνξάο πξνο ηα πάλσ, έλα 
αδηέμνδν δξνκάθη κε ζθαινπάηηα ζην δεμί καο ρέξη βγάδεη ζην 
Ρνπξθηθό Ινπηξό ή Σακάκ. Από ηε καξκάξηλε είζνδν νδεγνύκαζηε 
ζ’ έλαλ καξκάξηλν πξνζάιακν θάησ από έλαλ δηάηξηην ζόιν θη από 
εθεί ζ’έλα εληππσζηαθό θπθιηθό ινπηξό κε κηα ζεηξά κεκνλνκέλνπο 
ινπηήξεο από κάξκαξν θάησ από έλαλ επίζεο δηάηξηην ζόιν. 
Γπζηπρώο ιόγσ κεξηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ ζόινπ ην θηίξην 
παξακέλεη θιεηζηό γηα ην θνηλό. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε πόξσλ γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ.



ΠΣΝΙΖ ΘΑΙΩΛ ΡΔΣΛΩΛ

.



ΡΝ ΑΟΣΝΛΡΗΘΝ  ΡΖΠ 
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ ΘΟΑΙΙΖ

Ιίγν πην πάλσ από ην βηβιηνπσιείν ζηελ αγνξά ηνπ Κνιύβνπ βξίζθεηαη 
ην παξάξηεκα ηεο Πρνιήο Θαιώλ Ρερλώλ. Ζ ζρνιή ζηεγάδεηαη ζ' έλα 
παξαδνζηαθό δηώξνθν θηίξην πνπ ρηίζηεθε ην 1812.
Π' απηό ην αξρνληηθό δνύζε από ην 1830 πεξίπνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ 
Αληώληνπ Θνκλελάθε θαη αξγόηεξα ηνπ Θξάιιε. Δθείλε ηελ επνρή 
ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ ηνλ θάησ όξνθν πέηξηλν θαη ηνλ επάλσ από 
μύιν (κπεξληέο) γηα πξνζηαζία από ηνπο ζεηζκνύο. Ζ νηθνγέλεηα έκελε 
ζηνλ επάλσ όξνθν θαη ζηνλ εκηώξνθν έκελαλ νη ππεξέηεο. Νη ηνίρνη 
θαη ηα ηαβάληα ηνπ θηηξίνπ είλαη δηαθνζκεκέλνη κε εληππσζηαθέο 
ηνηρνγξαθίεο, κε ζέκαηα από ηε θύζε, ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ 
ηζηνξία. Πηηο ηνηρνγξαθίεο απεηθνλίδνληαη ινπινύδηα, θπηά, θαξάβηα 
θαη νη ηνπηθέο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, όπσο ην κάδεκα ηεο ειηάο θαη ην 
ςάξεκα. Νη άξρνληεο ηεο επνρήο ζεσξνύζαλ απαξαίηεην λα έρνπλ ζην 
ζπίηη ηνπο θαη αλαπαξαζηάζεηο από ηελ Θσλζηαληηλνύπνιε θαη από 
δηάθνξεο επξσπατθέο πόιεηο όπνπ ηαμίδεπαλ. Ζ απνκίκεζε καξκάξνπ 
ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θεληξηθνύ δσκαηίνπ ζπκπιεξώλεη ηελ αξρνληηθή 
εηθόλα ηνπ ρώξνπ.



Από ην θηίξην ηεο Πρνιήο κπνξνύκε λα πάξνπκε 

πιεξνθνξίεο γηα ηα παιηά αξρνληηθά ηνπ Κνιύβνπ:



Νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ αξρνληηθνύ είραλ αιινησζεί από ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, γη' 
απηό έγηλε ζπληήξεζε από ζπληεξεηέο έξγσλ ηέρλεο ηεο Πρνιήο Θαιώλ Ρερλώλ 

πνπ θξάηεζαλ πεξίπνπ 2,5 ρξόληα.

Μηα βνηζαισηή απιή θαη κηα κεγάιε 
μύιηλε πόξηα νδεγεί ζην ηζόγεην ηνπ 
ζπηηηνύ. Εθεί ππάξρνπλ ηξία δσκάηηα 
δεμηά θαη αξηζηεξά από ηνλ θεληξηθό 
δηάδξνκν πνπ νδεγεί ζηνλ επάλσ 
όξνθν. Αξηζηεξά, ζηελ θνπδίλα, 
ζώδεηαη αθόκα ν θνύξλνο πνπ 
ζεξκαηλόηαλ κε μύια θαη ην παιηό 
πεηξόρηηζην «πιπληήξην».
Υπάξρνπλ  πνιιά παξάζπξα, πνπ ηα 
ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα λα είλαη ην ζπίηη 
ειηόινπζην θαη κε ζσζηή 
ζεξκνθξαζία. Γηα λα θπθινθνξεί ν 
αέξαο θαιύηεξα θαη λα ζεξκαίλνληαη 
όια ηα δσκάηηα ηνπ νξόθνπ, έθαλαλ 
ηξύπεο ζην πάλσ κέξνο ησλ ηνίρσλ.



ΝΗ ΒΟΠΔΠ

Σην Μνιπβν ζώδνληαη πνιιέο δεκόζηεο βξύζεο ηεο πεξηόδνπ ηεο   

Τνπξθνθξαηίαο κε αλάγιπθεο επηγξαθέο θαη δηαθνζκήζεηο



ΗΔΟΝΗ ΛΑΝΗ ΠΡΝ ΚΝΙΒΝ

Ζ βαζηιηθή ηνπ Ραμηάξρε
ρηίζηεθε ην 1795 θαη είλαη έλα 
από ηα 
ζεκαληηθόηεξα αξρηηεθηνληθά 
κλήκεηα ηνπ Μνιύβνπ. 
Σηα 1795 επηζηάηεζε ν 
Δηνλύζηνο, εγνύκελνο ηεο 
Μνλήο Λεηκώλνο, γηα ηελ 
αλαθαηαζθεπή ηεο εθθιεζίαο, 
όπσο αλαγξάθεη ε 
εληνηρηζκέλε ζηελ είζνδν ηνπ 
λανύ πιάθα. Είλαη ρηηζκέλνο 
από αξραίν νηθνδνκηθό πιηθό. 
Κνιόλεο ζαπκάζηεο από ληόπηα 
πέηξα, θαζώο θαη άιια αξραία 
αξρηηεθηνληθά κέιε είλαη 
ρηηζκέλα ζηνλ πξόλαν. 



ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑΠ

 Ν λαόο ηδξύζεθε ην 1844 θαη 
απνηειεί μερσξηζηό δείγκα 
ηξίθιηηεο μπιόζηεγεο βαζηιηθήο 
κε ηνμσηή νξνθή ζην θεληξηθό 
θιίηνο. Γηαζέηεη αμηόινγν μύιηλν 
ηέκπιν κε αλάγιπθν γύςηλν 
δηάθνζκν, επηδσγξαθηζκέλν, ελώ 
ζηηο όςεηο ηνπ είλαη 
ελζσκαησκέλα αξραία κέιε θαη 
επηγξαθέο

 Ξξόθεηηαη γηα ηξίθιηηε βαζηιηθή, 
πεηξόρηηζηνο κε λάξζεθα θαη 
ιέγεηαη όηη είλαη έξγν ηνπ 
Πηξαηήγε Θαξέθνπ. Απηό ην 
καξηπξεί κηα καξκάξηλε πιάθα 
ζηελ πξόζνςε. Πην ππέξζπξν ηεο 
πύιεο γξάθεη: « Καΐνπ 9 1844». 
Ζ εθθιεζία απηή κλεκνλεύεηαη θη 
από ηνλ Γαβξηήι ην 1640. Άξα, 
ππνζέηεη θαλείο όηη ηα θνκκάηηα 
ηνπ παιαηνρξηζηηαληθνύ κλεκείνπ 
πνπ βξίζθνληαη εθεί γύξσ, θαη 
είλαη εληνηρηζκέλα πνιιά από 
απηά ζηνλ θαηλνύξγην λαό 
αλήθνπλ ζε θάπνην λαό 
παιαηόηεξν. 



ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ

 Ν λαόο βξίζθεηαη ζην ιηκάλη 
ηνπ Κνιύβνπ. Κέζα ζην λαό 
ππάξρεη αθηέξσκα πνπ πίζσ 
ηνπ αλαγξάθεη ηελ ηζηνξία 
από ην 1988 ελόο Ηηαινύ δύηε 
πνπ ςάξεπε ζηα λεξά έμσ από 
ην ιηκάλη, θάπνην ζθάθνο πνπ 
έκπαηλε ζην ιηκάλη δελ ηνλ 
είδε θαη πέξαζε από πάλσ ηνπ 
ηξαπκαηίδνληάο ηνλ ζνβαξά. Ν 
δύηεο επηθαιέζηεθε ηε ράξε 
ηνπ Αγίνπ Ληθόιανπ θαη δελ 
έραζε ηε δσή ηνπ. Πε έλδεημε 
επγλσκνζύλεο αθηέξσζε απηό 
ην αγαικαηάθη, πνπ 
απεηθνλίδεη ην δξάκα ηνπ, 
ζηνλ Άγην. Ρα Θενθάληα 
γίλεηαη ζην λαό ε ιεηηνπξγία 
ηνπ αγηαζκνύ ησλ πδάησλ θαη 
ηα λέα παηδηά πέθηνπλ ζην 
ιηκάλη γηα λα πηάζνπλ ην 
ζηαπξό. 



ΡΑ ΜΩΘΘΙΖΠΗΑ ΡΝ ΚΝΙΒΝ
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 Άγηνο Ηγλάηηνο ζηελ 
εηζνδν ηνπ ρσξηνύ.

 Νη Άγηνη Αλάξγπξνη 
ζηελ Δθηαινύ. 
Ξαξαδίπια ππάξρεη ν 
ηάθνο θαη ε πξνηνκή 
ηνπ Κεζπκλαίνπ 
ινγνηέρλε Αξγύξε 
Δθηαιηώηε.



ΡΑ ΜΩΘΘΙΖΠΗΑ ΡΝ ΚΝΙΒΝ 
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 Ν Ατ Γηώξγεο ιίγν πξηλ ηελ 
ηνπνζεζία Κλνο.

 Η Αγία Μαξίλα έλα κηθξό 
μσθιήζη πνπ ζηηο 17 Ινπιίνπ,

εκέξα πνπ ηηκάηαη ε κλήκε ηεο,

ν κηθξόο ρώξνο μερεηιίδεη από 
πηζηνύο, ηόζν ληόπηνπο

όζν θαη μέλνπο πνπ έρνπλ έιζεη 
γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο.
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 Ρεο Αγίαο Θενθηίζηεο ηεο 
Κεζπκλαίαο, γηνξηάδεη ηελ 
ηειεπηαία Θπξηαθή ηνπ 
Ηνπιίνπ

κε πνιιέο παξαδνζηαθέο 
εθδειώζεηο.Ρξία λεζηά έρνπλ 
ζαλ θαύρεκα ηελ Αγία 
Θενθηίζηε. Ζ Ιέζβνο ζηελ 
νπνία  γελλήζεθε,

ε Ξάξνο ζηελ νπνία έδεζε 
ηξηάληα πέληε ρξόληα 
αζθεηηθή δσή θαη ε Ηθαξία 
ζηελ νπνία απεβίσζε.

 Ζ Αγία Ξαξαζθεπή ζρεδόλ 
κέζα ζην ρσξηό. Θη απηή κηα 
Αγία θαινθαηξηλή

πνπ ενξηάδεηαη ζηηο 26 
Ηνπιίνπ.


