
Σν ππέξνρν ρσξηό ηεο ηύςεο

Η ηύςε νθείιεη ην όλνκά ηεο ζηε «ζηππηεξία», δειαδή ην δηπιό ζετθό άιαο ηνπ αξγηιίνπ 
θαη ηνπ θαιίνπ, πνπ αθζνλεί ζην ππέδαθνο ηεο, ρξήζηκν γηα ηελ επεμεξγαζία δεξκάησλ θαη 
άξηζην πξόζηπκκα ζηε βαθηθή. Οη θάηνηθνη είλαη θπξίσο θηελνηξόθνη, ειαηνθαιιηεξγεηέο θαη 
εμαίξεηνη ιαμεπηέο ηεο πέηξαο. Ο Διαηνπξγηθόο πλεηαηξηζκόο ηεο ηύςεο δηαζέηεη έλα από 
ηα πην ζύγρξνλα ειαηνηξηβεία ηεο Λέζβνπ. Σν μερσξηζηήο πνηόηεηαο ιάδη πνπ ην ηππνπνηεί 
ζε γπάιηλεο θηάιεο θαη κεηαιιηθά δνρεία θαη ην εκπνξεύεηαη κε επξεία θαηαλάισζε ζηελ 
εγρώξηα αγνξά.

Σν ρσξηό έρεη Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθό ρνιείν, Αγξνηηθό Ιαηξείν θαη Αζηπλνκηθό ηαζκό. 
Από ηα ιίγα  ρσξηά ηεο Λέζβνπ πνπ δελ ηα άγγημε θαζόινπ ην δεκνγξαθηθό πξόβιεκα. Δδώ 
γελλήζεθε ην 1866 ν Μαθεδνλνκάρνο ήξσαο Μεηξνπνιίηεο, Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο ηνπ 
νπνίνπ ε πξνηνκή θνζκεί ηελ απιή ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ.



Σν Γεκνηηθό ρνιείν ηύςεο
Σν ζρνιείν ππήξρε από ην 1882. Σν 1912 
ππήξραλ  δύν ζρνιεία (αξέλσλ θαη ζειέσλ) πνπ 
είραλ 270 παηδηά.

Αθόκα πην πέξα από ηα ιηνηξείβηα, ζηνλ θάησ 
Μαραιά, ππάξρεη έλα ςειό πεηξόρηηζην ζπίηη κε 
κεγάια ηνμσηά παξάζπξα. Δδώ ζηεγαδόηαλ ην 
παιηό ζρνιείν ηεο ηύςεο.

Σώξα ην ρσξηό έρεη ην κεγάιν πεηξόρηηζην 
ζρνιείν επηβιεηηθό θηήξην, κε γθξίδα πέηξα, 
ρηηζκέλν ζηε δεθαεηία ηνπ ΄30.

ΣΟΣΔ:

Γελ ήηαλ ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε θαη εηδηθά ν 
εμσηεξηθόο ρώξνο ηνπ θηεξίνπ (ε απιή). Τπήξραλ 
300 παηδηά θαη ην ζρνιείν έγηλε εμαζεζην.

ΣΩΡΑ:

Σν ζρνιείν απνηειείηαη από κόιηο 100 παηδηά καδί 
κε ην Νεπηαγσγείν, ππάξρνπλ έμη ηάμεηο θαη έμη 
βαζηθνί δάζθαινη θαζώο έρνπλ γίλεη αηζζεηέο 
αιιαγέο.

ε απηό ην ζρνιείν όπσο μέξνπκε έρνπλ 
απνθνηηήζεη γεληέο θαη γεληέο θαζώο ζα πεξάζνπλ 
θαη ηα δηθά καο ηα παηδηά αλ ζπλερηζηεί ε 
ζπληήξεζή ηνπ θηηξίνπ.



Ο Ιερός ναός τηςΠαναγίας

Φανερωμένης
ην βόξεην κέξνο ηνπ ρσξηνύ θάησ από ηα 

θαθνηξάραια βξάρηα βξίζθεηαη ρηηζκέλν ην 
ζπγθξόηεκα ηνπ λανύ ηεο Παλαγίαο 
Φαλεξσκέλεο ηεο ηύςεο.Έλαο ρώξνο αξθεηώλ 
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζην 
θέληξν κηαο κεγάιεο απιήο, ην λαό ηελ θξύπηε 
κε ην Αγίαζκα, ηελ ιηζόθηηζηε βξύζε ηεο ,ηα 
θειία,ηνλ θήπν θαη έλα ηεξάζηην πεύθν.

Ο λαόο κνλόθιηηνο βαζηιηθή είλαη θηηζκέλνο κε 
πέηξα  κε κηα επηγξαθή ραξαγκέλε ζε κάξκαξν 
κε ζηαπξό θαη θιαδί δάθλεο ηνπνζεηεκέλε 
πάλσ από ην πεξηζηύιην ηνπ λάξζεθα καο 
δειώλεη ηελ εκεξνκελία αλέγεξζεο 25/7/1904

ε ρεηξόγξαθν ηεηξάδην κε εκεξνκελία 2/8/1885 
ζπγθξνηείηαη εξαληθή επηηξνπή γηα ηελ αλέγεξζε 
ηνπ λανύ.

Σν εζσηεξηθό ηνπ λανύ ζηνιίδεηαη κε έλα ζαπκάζην 
μπιόγιππην ηέκπιν θαη ν δηάθνζκνο ηνπ λανύ 
γίλεηαη κε πινύζηα γύςηλα θνξληδώκαηα κέζα 
ζηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη δώδεθα 
απόζηνινη ζε νιόζσκνη ζηάζε θαη ζην θέληξν ν 
παληνθξάησξ.ην πάλσ κέξνο ηνπ ηέκπινπ 
πςώλεηαη ν εζηαπξσκέλνο.   



Η πξνηνκή ηνπ Υξηζηόθα 

Υαηδεδνπθάθε
Γελ αλαθέξνληαη πνιιά ζηνηρεία γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνηνκή αιιά είλαη 
γλσζηό ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
ρσξηνύ, πσο ζην εζσηεξηθό ηνπ 
κλεκείνπ ππάξρνπλ ηα θόθαια ηνπ 
Υξηζηόθα Υαηδεδνπθάθε.

Δπίζεο ήηαλ έλα από ηα 
ζπνπδαηόηεξα άηνκα ηνπ ρσξηνύ 
γηαηί ε βνήζεηα ηνπ σθέιεζε ην 
ρσξηό όπσο θαη ηνπ Γεξκαλνύ 
Καξαβαγγέιε.

Γελλήζεθε ην 1830 θαη πέζαλε ην 
1919. (απ’όηη αλαγξάθεηαη ζην 
άγαικα)



Ο Ιεξόο λαόο Αγίαο Σξηάδνο

Ο ελνξηαθόο λαόο ηεο ηύςεο ηηκάηαη πξνο 
ηηκήλ ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Οη εξγαζίεο 
αλνηθνδνκήζεώο ηνπ άξρηζαλ ην 1922 
θαη νινθιεξώζεθαλ ζηα εγθαίληά ηνπ 
ζηηο 27/9/1970.   

Δίλαη ηξίθιηηε ζηαπξνεηδήο βαζηιηθή κε 
εζσηεξηθό ηξνύιν θαη επηβιεηηθό 
ηέκπιν.

Ναόο κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη ε 
πξόζνςήο ηνπ είλαη από πειεθεηή 
πέηξα πνπ ιαμεύεηαη ζηελ πεξηνρή 

Δζσηεξηθά ην ηέκπιν ,νη θνξεηέο εηθόλεο 
ηνπ, ν Γεζπνηηθόο ζξόλνο  κε πινύζηα 
αλάγιπθε δηαθόζκεζε, ην καξκάξηλν 
δάπεδν,  νη πνιπέιαηνη θαη νη 
ηνηρνγξαθίεο ζπληεινύλ ζηε βίσζε 
βαζηάο θαηάλνημεο ηνπ επηζθέπηε –
πξνζθπλεηή.  



Σν εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

ηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ εληππσζηάδεη 
ην εμσθθιήζη ηνπ Αγίνπ –Γεσξγίνπ 
ρηηζκέλν ζε απόθξεκλνπο 
βξάρνπο. Η εηθόλα ζπκπιεξώλεηαη 

κε ην κηθξό δάζνο  από πεύθα 
θάησ από ηα βξάρηα,πόινο έιμεο 
γηα θάζε επηζθέπηε. Η παλνξακηθή 
ζέα από ηελ θνξπθή ηνπ βξάρνπ 
πξνμελεί  ζαπκαζκό θαη 
εληππσζηάδεη ην αξκνληθό ήξεκν 
θαη γεκάην γαιήλε ηνπίν.

Ληζόθηηζην νηθνδόκεκα αθηεξσκέλν 
ζηνλ Άγην – Γεώξγην.

Καηά ηελ παξάδνζε ηεο εθθιεζίαο 
καο ηελ Γεπηέξα ηεο Γηαθαηλεζίκνπ 
ζπλεζίδεηαη ε αλάζηαζε λα 
επηζθέπηεηαη θαη λα ηειείηαη ε ζεία 
ιεηηνπξγία. 



Η Πξνηνκή ηνπ Γ.Καξαβαγγέιε

Ο Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο γελλήζεθε ζηε ηύςε ηεο 
Λέζβνπ ζηηο 16 Ινπλίνπ ην 1866. Μεγάισζε ζην 
Αδξακύηηην ηεο Μ. Αζίαο.

Σν 1888 έθπγε λα ζπνπδάζεη κε ππνηξνθία ζηε 
ζενινγηθή ζρνιή ηεο Υάιθεο όπνπ απνθνίηεζε κε 
άξηζηα. Σελ εκέξα ηεο απνθνίηεζεο ρεηξνηνλήζεθε 
δηάθνλνο από ηνλ Παηξηάξρε Γηνλύζην Δ’ θαη πήξε ην 
όλνκα Γεξκαλόο πξνο ηηκήλ ηνπ ηδξπηή ηεο ζρνιήο 
Παηξηάξρε Γεξκαλνύ Γ΄. πλέρηζε ζπνπδάδνληαο 
θηινζνθία ζην παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο θαη ηεο 
Βόλλεο.

Σν 1900  ιόγσ ηεο ζπνπδαίαο δξάζεσο ηνπ εμειέγεη 
κεηξνπνιίηεο Καζηνξηάο.Αξγόηεξα ην 1907 ε 
Σνπξθηθή θπβέξλεζε αμίσζε από ηνλ Παηξηάξρε 
Ιναθείκ Γ’ ηελ αλάθιεζε ηνπ Γ.Καξαβαγγέιε  κε 
απεηιή απειάζεσο.

Μεηά ηελ αλάθιεζή ηνπ εθ Καζηνξηάο ηνπνζεηήηαη 
Μεηξνπνιίηεο Ακαζείαο Πόληνπ κε έδξα ηελ 
ακςνύληα.Σν 1913 κεηά ην ζάλαην ηνπ Παηξηάξρνπ 
Ιναθείκ Γ’ εμειέγεη ηνπνηεξεηήο  ηνπ νηθνκεληθνύ 
ζξόλνπ θαη παξακέλεη ζηε ζέζε απηή κέρξη ηελ 
εθινγή ηνπ Γεξκαλνύ Δ’

Σν 1923 έξρεηαη ζηελ Διιάδα όπνπ πξνηάζεθε λα εθιεγεί 
Αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ αιιά δελ επέηπρε ε εθινγή 
ηνπ.Δμειέγεη Μεηξνπνιίηεο Ισαλίλσλ γηα ιίγν ρξόλν 
γηαηί ην 1924 εμειέγεη Έμαξρνο ηνπ νηθνπκεληθνύ 
Παηξηαξρείνπ ζηελ θελξηηθή Δπξώπε κε έδξα ηε 
Βηέλλε όπνπ θαη πέζαλε ηελ 11/2/1935.



ΤΕΛΟΣ!!!!


