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ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΛΗΜΝΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

14 Αυγούστου 2016 

 

Διαφάνεια 1 

1. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με μία καταγραφή στην 

εφημερίδα ταχυδρόμος του Απρίλη του 1911 όπου ένας 

ανώνυμος Λημνιός ,  συγκεντρώνει όλο το νόημα του 

ευεργετισμού όπως εξελίχθηκε όχι μόνο στη Λήμνο 

αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

 

Διαφάνεια 2 

 

2. «Εις απόκεντρα ακόμη χωρία βλέπουσι οι επισκέπτες 

περικαλλείς Εκκλησίας και ωραιότατα νεόδμητα 

σχολεία θελκτικών θέσεων, κατά πολύ ανώτερα των της 

μεγαλουπόλεως Αλεξανδρείας». 

Διαφάνεια 3 

 

3. «Πολλά εξ αυτών εγένοντο δια του ιερού χρήματος του 

λαού» 

Διαφάνεια 4 

 

4. «και ουκ ολίγα εκτίσθησαν, επροικίσθησαν και 

εδωρήθησαν εις το Κοινόν της Λήμνου υπό ιδιωτών», 

Διαφάνεια 5 
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5. «οίτινες επί πολλά έτη μοχθήσαντες εις τα ξένα και 

αποκτήσαντες έντιμον πλούτον, καύχημα και τιμής των 

εθεώρησαν να εκπληρώσσωσι το προς την πατρίδα 

άγιο καθήκον των δια του χρήματός των, ή δια του 

λόγου, ή δια προσωπικής των εργασίας.»   

 

Διαφάνεια 6 

 

Αυτό τον κοινό κορμό συνοψίζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο 

ο ποιητής που τίμησε τον ελληνισμό της διασποράς, ο Κ. 

Καβάφης 

 

Στις αρετές αυτών που στις ζωή τους όρισαν να φυλάγουν 

Θερμοπύλες  στο ομώνυμο ποίημά του μεταξύ άλλων 

αναφέρει:  

Γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν 

Είναι πτωχοί, πάλ΄ εις μικρόν γενναίοι. 

 

Η ιδεολογία του ευεργετισμού διαμορφώθηκε από τον 

κοινοτισμό, και αντιπροσωπεύει μια κορυφαία εκδήλωση  

κοινωνικής και εθνικής συνείδησης, η οποία 

παρακάμπτοντας τις στενότητες της κρατικής μέριμνας 

ανέδειξε την στρατηγική λειτουργία της ανθρωποκεντρικής 

διάστασης του κοινωνικού βίου. Με τον τρόπο αυτό στη 

διάρκεια του 19ου  και 20ου  αιώνα οι έλληνες ευεργέτες που 

προέρχονταν κυρίως από τη διασπορά αναπλήρωσαν τις 

αδυναμίες της πολιτείας και κάλυψαν κρίσιμες ανάγκες της 
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κοινωνίας προς την κατεύθυνση του αστικού 

εκσυγχρονισμού της χώρας. 

 

Διαφάνεια 7  

Ο ευεργετισμός  έχει κοινή ιδεολογική βάση με τον 

εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία. Αντιστοιχεί στην έμπρακτη 

εκπλήρωση ενός χρέους (άγιο καθήκον) προς τους 

ανθρώπους σε διάφορες μορφές και κλίμακες. 

Και στις τρεις περιπτώσεις κατευθυντήρια δύναμη είναι η 

γενναιοδωρία της χειρονομίας, ανεξάρτητα από τις υλικές 

προϋποθέσεις.   

Διαφάνεια 8 

Στην περίπτωση του ευεργετισμού , 

 ο ευεργέτης προσφέρει από το περίσσευμά του. 

 Ο εθελοντής προσφέρει από υψηλή εθνική συνείδηση. 

 Ο φιλάνθρωπος πάλι προσφέρει από το ψυχικό του 

πλεόνασμα. 

 

Η γενικότερη στάση των ευεργετών στην προσπάθειά τους να 

δημιουργήσουν γέφυρες επανασύνδεσης με τον γενέθλιο 

τόπο , υπήρξε παραδειγματική, αναδεικνύοντας τον 

ευεργετισμό σε κατ΄ εξοχήν πολιτισμικό δείκτη της 

ανθρώπινης  συμπεριφοράς. 

Διαφάνεια 9 

Κίνητρά τους  
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η αγαθοεργία , προς την πατρίδα και προς τον συνάνθρωπο, 

η αγάπη για τη γενέθλια γη 

η νοσταλγία.  

 

Διέθεσαν αφιλοκερδώς τις περιουσίες τους για αγαθούς 

σκοπούς χωρίς να τους το επιβάλλει καμιά κρατική εξουσία 

δαπανώντας τεράστια ποσά και αφήνοντας ως κληρονομιά 

αθάνατα έργα στον τόπο που τους φιλοξένησε αλλά και 

στους τόπους καταγωγής τους. 

Τα σχολεία της Λήμνου κατά τους δύο προηγούμενους 

αιώνες είναι καρπός της ευεργετικής λειτουργίας του 

Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου και των μεγάλων 

ευεργετών.  

Η ιστορία του κοινοτικού κτήματος Μητρόπολις που μας 

φιλοξενεί απόψε συνδέεται άμεσα με την ιστορία της 

Εκπαίδευσης στο νησί και τους μεγάλους ευεργέτες.  

 

1.  Σύμφωνα με την παράδοση το κτήμα αυτό είχε δωριθεί 

στους Λημνιούς από τον Κωνσταντίνο ΙΑ Παλαιολόγο 

για να χρηματοδοτούνται οι σχολικές και 

εκκλησιαστικές ανάγκες του νησιού. 

2.  Μετά την άλωση, Από το 15ο  έως και τον 17ο αι., είχε 

αναπτυχθεί στη Λήμνο ένα δίκτυο στοιχειώδους 

εκπαίδευσης με φορέα κυρίως την Εκκλησία.  

3. Το αγρόκτημα με την ονομασία «Μητρόπολις » του 

Λιβαδοχωρίου από το 1776, ανήκε στην Κοινότητα και 

με τα έσοδά του εξακολουθούσε να χρηματοδοτεί τη 

λειτουργία των σχολείων. 
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4. Το 1818 μάλιστα, συγκρότησαν το ΚΟΙΝΟΝ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΛΗΜΝΟΥ , το οποίο αποτελούσε ένα είδος 

ταμιευτηρίου , όπου οι κάτοικοι κατέθεταν τις 

οικονομίες τους. Το κεφάλαιο του Κοινού αποτελούσαν 

τα εισοδήματα του κοινοτικού κτήματος Μητρόπολις. 

Το 1836 έχουμε την πρώτη αρχειακή μαρτυρία ότι το 

ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΝ «η Μητρόπολις» 

νοικιαζόταν με πλειοδοσία κατ έτος ή τριετία  και τα 

ενοίκια εισερχόμενα στο Κοινόν ξοδεύονταν για τις 

ανάγκες σχολικές και μη της Πολιτείας.» 

5. Μετά το 1830, κι ενώ λειτουργούν κοινά σχολεία στο 

Κάστρο, στο Ρεπανίδι και στο Σαρπί , το ενδιαφέρον για 

μόρφωση γίνεται εντονότερο όταν οι Λημνιοί ναυτικοί 

και μετανάστες στη Τεργέστη, Αίγυπτο και Εύξεινο 

Πόντο  δημιουργούν περιουσίες κι αρχίζουν να 

ευεργετούν ποικιλοτρόπως  τα χωριά τους.  

6. Σε επιστολή της  η εφορία της  σχολής του Κάστρου 

γράφει το 1845 : παρακαλούμεν τους ομογενείς μας 

φιλομούσους χριστιανούς εμπόρους , τεχνίτας, 

πλοιάρχους και ναύτας και παντός επαγγέλματος , ίνα 

συνδράμοσιν ευχαρίστως προς βοήθειαν της 

νεοανεγερθείσης ημών πτωχής σχολής…  

7. Σε άλλη επιστολή του 1848 στους λημνιούς του Καϊρου 

«…εξαιτούμενοι την συνδρομήν των λόγω κατεπειγούσης 

ανάγκης βελτιώσεων του ιερού σκάφους της 

πατρίδος…ευεργετούντες τους δυστυχείς της πατρίδος μας 

νέους.» 

8. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1876 είχε προκαλέσει 

σοβαρή οικονομική κρίση. Η κατάσταση είχε 

αποθαρρύνει τους φιλοπρόοδους εύπορους Λημνιούς 
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της διασποράς  να ενισχύσουν οικονομικά τα σχολεία 

του νησιού.  

9. Το 1881 λειτουργεί η Αντωνιάδειος Σχολή στη Μύρινα 

10. Διαφάνεια 10  

11. Το 1884 , η αρμονικότερη συνεργασία μεταξύ των 

διοικούντων δημογερόντων της Λήμνου και των 

ευπόρων χορηγών λημνιών της Αιγύπτου απέδωσε 

καρπούς για την ίδρυση νέων σχολείων , τη λειτουργία 

τους , τους μισθούς των  δασκάλων και την αγορά των 

βιβλίων. 

 

12. Το δίκτυο των σχολείων επεκτάθηκε φτάνοντας 

στα 23 κοινοτικά σχολεία στα τέλη του 19ου αι. 

 

 

13. Η απελευθέρωση στις  8 Οκτωβρίου 1912 βρήκε σε 

λειτουργία 35 σχολεία πάνω στο νησί, σε 30 χωριά και 

δύο αστικές σχολές, στο Κάστρο και στο Μούδρο.  

 

 

14. Ο  ρόλος της Παλλημνιακής , όπως ονομάστηκε 

μετά το 1922  υπήρξε καθοριστικός και  τα επόμενα 

χρόνια για την εκπαίδευση στο νησί. Το 1927 με το νόμο 

3437 ιδρύθηκε το Παλλημνιακόν Ταμείον Εκπαιδευτικής 

Πρόνοιας, το οποίο το 1931  μετονομάστηκε σε  

Παλλημνιακόν Σχολικόν Ταμείον. 
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Διαφάνεια  11  

Διαφάνειες 12-13 Διέθεσε το οικόπεδο και 

χρηματοδότησε εν μέρει το κτίσιμο του Γυμνασίου 

Λήμνου το 1927 (σημερινό Μύρινας), το οποίο 

συνέδραμαν οι δωρητές Γεώργιος Στράφτης και 

Γεώργιος Σαρρής. 

 

Διαφάνεια 14-15 Μούδρου 

 

15. Το 1932 ανήγειρε το σχολικό κτίριο του Μούδρου, 

σημερινό δημοτικό, με την αρωγή Μουδρινών της 

Διασποράς και του Κράτους. 

 

 Ο ευεργετικός του   ρόλος επεκτάθηκε και πέραν της 

εκπαίδευσης. 

Διαφάνεια 16 -17  

16. Το 1939 , το Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο αγόρασε 

το κτίριο του παλαιού τουρκικού διοικητηρίου και το 

δώρισε στο δημόσιο για τη στέγαση του Αρχαιολογικού 

Μουσείου. 

 

Διαφάνειες 18-19 -20 -21  

17. Επιπλέον, αγόρασε το οικόπεδο , στο οποίο το 

1941, ξεκίνησε η λειτουργία του νοσοκομείου Λήμνου.  

Όλα ξεκίνησαν χρόνια πριν- από το 1923 όταν το 

ελληνικό σωματείο Ν. Υόρκης «ο Ήφαιστος» 

αποφασίζει να κτίσει νοσοκομείο και αναθέτει στην 
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Παλλημνιακή τις απαιτούμενες ενέργειες- το 1928 

μπήκε ο  θεμέλιος λίθος. 

 

18. Ανήγειρε κτήριο στη θέση Πολιόχνη του 

Λιβαδοχωρίου για την εγκατάσταση Γεωργικής Σχολής, 

το οποίο μεταπολεμικά επιτάχτηκε και 

χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση στρατοπέδου. 

 

 

 

19. Σκόπευε να κτίσει βιβλιοθήκη και μουσείο στην 

περιοχή του παλιού τζαμιού αλλά μεσολάβησε ο 

πόλεμος του ΄40 και η προσπάθεια ματαιώθηκε.  

 

 

Στο νησί μας, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα των δύο 

προηγούμενων αιώνων, οι ευεργέτες , κυρίως εύποροι  

έλληνες της Διασποράς , στήριξαν διαχρονικά με  όλες τους 

τις δυνάμεις την Εκπαίδευση, τα Γράμματα, τον Πολιτισμό, 

τον συνάνθρωπο και αποτέλεσαν τον κύριο  μοχλό 

διατήρησης της ταυτότητάς μας αλλά και της δικής τους 

ελληνικής ταυτότητας στον τόπο που τους φιλοξένησε. 

Οι περισσότεροι προέρχονταν  από την Αίγυπτο όπου 

εγκαταστάθηκαν τον 19ο αι. Πολύ σύντομα μεγάλο μέρος 

από αυτούς αναδείχθηκε σε ηγετικό οικονομικό τμήμα της 

αιγυπτιακής κοινωνίας. Η οικονομική ανέλιξη προήλθε 

αρχικά από το εμπόριο και την επεξεργασία βαμβακιού και 

στη συνέχεια από την επέκταση σε ποικίλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, σε τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες. Οι 
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γονείς τους ήταν φτωχοί κεχαγιάδες στη Λήμνο, όμως οι ίδιοι 

ήταν κοσμοπολίτες και τα παιδιά τους συνήπταν γάμους με 

γόνους ευπόρων και ευγενών οικογενειών.  

Σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των Λημνίων έπαιξε η μεταξύ 

τους αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια , η οποία οργανωτικά 

εκφράστηκε από πολύ νωρίς ,το 1884,  στην Αλεξάνδρεια με 

τη σύσταση Κεντρικής Επιτροπής των Λημνίων για τη 

διαχείριση των δωρεών προς τα σχολεία της Λήμνου . 

Πρώτος Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 

Αποτέλεσε το σοβαρό όργανο στο οποίο με εμπιστοσύνη οι 

Αιγυπτιώτες κατέθεταν τον οβολόν τους υπέρ των Σχολών 

ενώ παράλληλα είχε δημιουργηθεί εφορία των σχολών και 

στο νησί. Το 1887 με την ίδρυση της Λημνιακής Αδελφότητας 

το κεφάλαιο επενδύθηκε σε χρεώγραφα για να ελέγχεται 

καλύτερα η χρηματοδότηση προς την πατρίδα.  

Η συνεισφορά των δεκάδων κληροδοτημάτων και 

προσφορών γενικά σε κοινωφελή έργα στη Λήμνο είναι 

ανυπολόγιστη. Ενώ λιγότερο γνωστή είναι η σημαντική 

συνεισφορά τους στην αιγυπτιακή παροικία και στον 

Ελληνισμό γενικότερα.  

 

Οι λημνιοί ευεργέτες είναι τόσοι πολλοί ώστε είναι αδύνατο 

να καταγραφούν όλοι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο  

Θεόδωρος Μπελίτσος. Και συνεχίζει : μία πρόχειρη ματιά 

στις κτητορικές επιγραφές των σχολικών κτιρίων ή των 

εκκλησιών του νησιού  είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς 

το μέγεθος της  προσφοράς.  
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*(από έρευνα και καταγραφή Θ. Μπελίτσου) 

 

 

 

Διαφάνεια 22          1. Δούκας Παλαιολόγος [1790-1870] 

     Γεννήθηκε στο Κάστρο και ήταν γόνος οικογένειας καπεταναίων οι οποίοι 

κατάγονταν από το Σαρπί (Καλλιθέα). Ο ίδιος εγκαταστάθηκε στο Λίβερπουλ, 

όπου δημιούργησε πρακτορείο ναυτιλιακών ασφαλίσεων. Οι απόγονοί του, 

εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια.  

 Διαφάνεια 23-24   Το 1868, λίγο προ του θανάτου του, προσφέρει τη 

μεγαλύτερη ευεργεσία στο χωριό του. Αποφασίζει να ιδρύσει σχολείο και να 

το συντηρεί με τους τόκους χρεογράφων. Ως το 1896 που το μέρισμα απέδιδε 

τόκους, η Παλαιολογική Σχολή ήταν το καλύτερο σχολείο του νησιού, αφού 

διέθετε κελιά για τη διαμονή των μαθητών των γειτονικών χωριών, δωρεάν 

τα απαραίτητα βιβλία, μαγειρείο, φούρνο και κατοικία του δασκάλου, ο 

οποίος είχε μισθό εφάμιλλο των συναδέλφων του στο Κάστρο. Το κτίριο 

στέγασε το Δημοτικό σχολείο Καλλιθέας για πάνω από έναν αιώνα, και από 

το 2001 στεγάζει το Σχολείο Ειδικής Αγωγής. Μάλιστα, τις πρώτες χρονιές 

(2001-2003) το ενίσχυσε με σεβαστό χρηματικό ποσό ο δισέγγονος του 

ιδρυτή, Ιωάννης Δ. Παλαιολόγος [1914-2006]. 

 

Διαφάνεια 25                2. Ιωάννης ή σερ Τζων Αντωνιάδης [1818-1895] 

Γεννήθηκε στον Κορνό από γονείς αγρότες. Σε ηλικία 15 ετών ξενιτεύτηκε 

στην Αλεξάνδρεια, όπου εργάστηκε ως λιμενεργάτης. Στράφηκε με επιτυχία 

στο εμπόριο και το 1843 αναφέρεται στους δωρητές του σχολείου και του 

νοσοκομείου της πόλης. Πρακτορεύει εταιρεία ατμόπλοιων αλλά ταξιδεύει 

και ο ίδιος.  



11 
 

Αποκομίζει τεράστια κέρδη όταν αναλαμβάνει την τροφοδοσία του 

βρετανικού στρατού κατά την εισβολή στο Σουδάν και στον Κριμαϊκό πόλεμο. 

Για τις υπηρεσίες του , το 1865 η βασίλισσα Βικτόρια των χρίζει ιππότη κι 

έκτοτε αναφέρεται ως «Σερ Αντωνιάδης». Το 1872 ιδρύει την Τράπεζα  

Αλεξανδρείας, την πιο δυναμική αιγυπτιακή τράπεζα, που δάνεισε το ίδιο το 

αιγυπτιακό κράτος όταν αυτό χρεοκόπησε το 1879. 

 Διαφάνεια 26   Ήταν ο πλουσιότερος Λημνιός της Αιγύπτου και ευεργέτησε 

ποικιλοτρόπως το νησί.  Το 1863-64 βοηθά στην ανέγερση της Αγίας Τριάδος 

στη Μύρινα. Ο ίδιος και η θυγατέρα του χρηματοδοτεί την ανέγερση του 

Ναού τηςς Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Κορνό. Από το 1861 με τους Ι. 

Δημητρίου και Κυρ. Χριστοδούλου συγκροτεί μία άτυπη επιτροπή, η οποία 

συγκεντρώνει εισφορές των Αιγυπτιωτών για τα σχολεία της Λήμνου. Το 1874 

ιδρύουν το Φιλεκπαιδευτικό Αναγνωστήριο «Η Ομόνοια», που χρηματοδοτεί 

την ίδρυση σχολείων στα  χωριά, δημιουργεί βιβλιοθήκη και γενικά 

Διαφάνεια  27  αναβαθμίζει την εκπαίδευση. Από το 1881 ως το θάνατό του 

συντηρεί μόνος του το Σχολαρχείο Λήμνου (Αντωνιάδειο Σχολαρχείο). Το 

1887 πρωτοστατεί στην ίδρυση της Λημνιακής Αδελφότητας Αλεξανδρείας, 

στην οποία παραχωρεί δωρεάν στέγη σε γραφείο των επιχειρήσεών του και 

γίνεται ισόβιος πρόεδρος και βασικός χρηματοδότης της. Ουσιαστικά στήριξε 

την παιδεία στο νησί για 35 περίπου χρόνια.  

     Πέραν της Λήμνου, το 1872 χρηματοδότησε την έκδοση του 3ου τόμου της 

Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους του Παπαρρηγόπουλου, το 1882 πρόσφερε 

ένα μεγάλο ποσό [40.000 λίρες] στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας που 

βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεωκοπίας και 1894 ενίσχυσε οικονομικά τη 

νεοσύστατη Αρχαιολογική Εταιρεία Αλεξανδρείας ώστε να κάνει ανασκαφές 

και να ιδρύσει Μουσείο, του οποίου μια αίθουσα ονομάζεται «Salle 

Antoniadis».  

   Διαφάνεια  28    Ο γιος του Αντώνιος Αντωνιάδης, όπως αναφέρει η επιστολή 

που συνέταξε ο ίδιος το 1911, δώρισε το αρχοντικό του με τον τεράστιο κήπο 

στον Ρωμαίικο Γιαλό και χρηματοδότησε την επισκευή του «…εις την εν Λήμνω 
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Ορθόδοξον Ελληνικήν Κοινότητα (σημερινό Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο) επί 

τω όρω όπως χρησιμεύη ως Ιερά Μητρόπολις Λήμνου…» ενώ άφησε τα 

υπόλοιπα ακίνητα στα σχολεία της Λήμνου. Το 1918 δώρισε στο αιγυπτιακό 

κράτος την έπαυλη και τον κήπο της Αλεξάνδρειας, με το όρο να 

αποκαλούνται εσαεί  «Κήπος και βίλα Αντωνιάδη». Σήμερα αποτελούν 

τουριστικό αξιοθέατο, ενώ η έπαυλη στεγάζει το Κέντρο Μεσογειακών 

Ερευνών και τη συλλογή πολυτελών αντικειμένων της οικογένειας Αντωνιάδη. 

Το 1925, οι κληρονόμοι του Αντώνιου Αντωνιάδη διέθεσαν τα χρήματα για τη 

δημιουργία του Αντωνιάδειου Γηροκομείου Αλεξανδρείας, που λειτουργεί 

μέχρι σήμερα. 

 Διαφάνεια 29                    3. Αντώνιος Δημητρίου [1791-1870] 

Γεννήθηκε στη Λήμνο, και τα πρώτα χρόνια της ζωής του υπήρξε ναυτικός. Το 

1824 είναι μεγαλέμπορος βαμβακιού εγκατεστημένο στην Τεργέστη, 

εφοπλιστής και βασικός μέτοχος σε εταιρεία ναυτικών ασφαλίσεων. Το 1842 

χτίζει νεοκλασικό μέγαρο στην πλατεία Συντάγματος, σε σχέδιο του Θεόφιλου 

Χάνσεν, στο οποίο δεν κατοίκησε ποτέ. Μετά τον θάνατό του τα παιδιά του το 

πούλησαν σε ξενοδοχειακή επιχείρηση, τη σημερινή «Μεγάλη Βρετανία». Το 

1880 διέλυσαν και τη ναυτιλιακή εταιρεία, που διέθετε στόλο 90 ιστιοφόρων, 

και στράφηκαν αποκλειστικά σε τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες. 

Το 1838 στέλνει χρήματα [4.000 γρόσια] για την ανέγερση νέου κτιρίου της 

Αλληλοδιδακτικής Σχολής  και το 1842 άλλα [5.950 γρόσια] χρήματα για τη 

λειτουργίας της. Το 1863 στέλνει τα υλικά (ξυλεία, μολύβι, κ.α. ) και εργαλεία 

από τη Βενετία για την ανέγερση του νέου Μητροπολιτικού Ναού της Αγ. 

Τριάδος.  

 

Διαφάνεια 30                        4. Εμμανουήλ Δημητριάδης [1841-1907] 

Γεννήθηκε στο Κοντοπούλι. Υπήρξε μεγαλέμπορος στην Αλεξάνδρεια. Το 1887 

υπήρξε από τους σημαντικούς χορηγούς της Λημνιακής Αδελφότητας. 
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   Διαφάνεια 31  Από το 1903, μαζί με τη γυναίκα του μισθοδοτούσε με 20 

λίρες ετησίως το σχολείο, ώστε να προσλαμβάνεται και δεύτερος δάσκαλος. 

Σκόπευαν να κτίσουν νέο σχολικό κτίριο, αλλά το 1907 ο Δημητριάδης 

απεβίωσε στην Αλεξάνδρεια. Τελικά την επιθυμία της εκπλήρωσε η κόρη 

τους[Όλγα Σαχτούρη] το 1925, η οποία διέθεσε τα χρήματα που κάλυψαν το 

μισό κόστος της ανέγερσης. Επίσης δώρισε ακόμη ένα οικόπεδο στον Α.Ο. 

Ηφαιστία, από την πώληση του οποίου αγοράστηκε η έκταση του γηπέδου του 

σωματείου. Τέλος, κληροδότησε στον Δήμο Μύρινας την οικία του στο 

Ρωμαίικο με σκοπό τη στέγαση βιβλιοθήκης. 

 

27. Ιωάννης Παντελίδης [1830-1901] 

Γεννήθηκε στον Κορνό. Ο πατέρας του υπήρξε δημογέροντας.  Το 1881 ζει στην 

Αλεξάνδρεια και το 1887 πρωταγωνιστεί στην ίδρυση της Λημνιακής 

Αδελφότητας στην οποία γίνεται από τους σημαντικότερους χορηγούς της. Την 

υπηρετεί ισοβίως, τυπικά ως αντιπρόεδρος.  

 Διαφάνεια  32-33   Ανακηρύσσεται Μέγας Ευεργέτης του Κορνού, όταν το 

1898-99 ανεγείρει σχολείο, την «Παντελίδειος Δημοτική Σχολή Αρρένων 

Κορνού», και το 1901 αφήνει κληροδότημα για τη συντήρησή του, 

απαλλάσσοντας την κοινότητα από τα έξοδα λειτουργίας του . Ήταν 

αρχαιόφιλος. Αγόραζε αρχαιότητες αλλά έκανε και ο ίδιος «ανασκαφές». Τη 

συλλογή του δώρισε στο ελληνικό κράτος ο γιος του. Σε αυτόν οφείλουμε τη 

μοναδική σωζόμενη πλήρη γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά της Λήμνου του 

18ου αιώνα, που σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών.  

 

 

Διαφάνεια  34                6.Οδυσσεύς Παντελίδης [1870-1937] 

Ήταν γιος του ευεργέτη Ιωάννη Παντελίδη. Η σημαντικότερη ευεργεσία του 

υπήρξε η ίδρυση του «Παντελίδειου Παρθεναγωγείου». Αγόρασε το παλιό 



14 
 

αρχοντικό (κτίσμα του 1858) του Δούκα Παλαιολόγου στον Ρωμαίικο Γιαλό, το 

διαρρύθμισε ώστε να στεγαστεί η σχολή και ανέλαβε τα έξοδα λειτουργίας.  

Διαφάνεια  35  Το «Παντελίδειο» στέγασε διαδοχικά το Δημοτικό  Σχολείο 

Θηλέων ως το 1956, την Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης, το ΤΕΛ Μύρινας, 

έγινε εκθεσιακός χώρος και πρόσφατα παραχωρήθηκε στη νεότευκτη σχολή 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου].  

 

 

 

Διαφάνεια  36                     7. Κυριάκος και Μαριγώ Χριστοδούλου 

Από το Πορτιανού μετανάστευσε στην Αίγυπτο, όπου μαζί με τους Ι. 

Αντωνιάδη και Ι. Δημητρίου αποτελούσαν την ηγετική τριανδρία των 

Αιγυπτιωτών  Λημνίων. Το 1861 ανταποκρίνεται στην έκκληση για οικονομική 

συνδρομή στην ανέγερση του Ναού σας Αγ. Τριάδος και τη λειτουργία των 

σχολείων . Είναι από τους βασικούς συντελεστές της ίδρυσης του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου « Ομόνοια» και το 1870 ανεγείρει και 

χρηματοδοτεί την λειτουργία σχολείου στο Πορτιανού («Χριστοδουλίδειο», το 

οποίο εξυπηρετεί τους μαθητές από τα γειτονικά χωριά:  Πεσπέραγο, 

Λιβαδοχώρι, Αγκαριώνες, Τσιμάνδρια 

Διαφάνεια  37                              8. Παντελής Φαμηλιάδης [1836-1912] 

Γεννήθηκε πάμφτωχος στις Σαρδές, και σε ηλικία 15 ετών ταξίδεψε στην 

Αίγυπτο δουλεύοντας άμισθος μούτσος σε πλοίο. Έζησε κυρίως στο Σουέζ, 

όπου πλούτισε από το εμπόριο, κυρίως ως προμηθευτής του αγγλικού στόλου.   

Διαφάνεια  38  Εν ζωή δώρισε ακίνητα και μεγάλα ποσά στο σχολείο των 

Σαρδών, ενώ συνέδραμε και στην ανοικοδόμηση του ναού του χωριού. Το 

1911-12 δαπάνησε 1000 λίρες για την ανέγερση της σχολής στις Σαρδές, την 

οποία επιπλέον προικοδότησε με ετήσιο εισόδημα για την πληρωμή των 
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μισθών των δασκάλων και την αγορά των βιβλίων των μαθητών. Στον 

Ελληνισμό της Αιγύπτου άφησε χρήματα, με τα οποία το 1926 ανεγέρθηκε η 

Φαμηλιάδειος Σχολή Αλεξανδρείας, το τελειότερο εκπαιδευτήριο της Αιγύπτου 

ως το 1961 που λειτούργησε. 

 

 

 

                       

 

 

       9. Δημήτριος Παρισίδης [1841-1891] 

Διαφάνεια  39  Γεννήθηκε στο Πλατύ εγκαταστάθηκε με τα αδέρφια του στην 

Αίγυπτο, όπου απέκτησε σεβαστή  περιουσία. Το 1887 αποφάσισε να 

ανεγείρει Νηπιαγωγείο στο Κάστρο και να το συντηρεί . Το Παρισίδειο 

Νηπιαγωγείο λειτούργησε από το 1888 και στεγάζει μέχρι σήμερα το Α΄ 

Νηπιαγωγείο Μύρινας.  

 

Διαφάνεια  40          10. Στυλιανός κα Τζώρτζης Χριστοδουλίδης. 

Ο Στυλιανός Χριστοδουλίδης πλούτισε εμπορευόμενος αιγυπτιακό βαμβάκι 

και αργότερα ίδρυσε βιομηχανία στο Μάντσεστερ. Το 1868 έφτιαξε κάτω από 

το Κάστρο ένα μέγαρο βικτωριανής τεχνοτροπίας και επαναπατρίστηκε. 

Επιχορηγούσε τα σχολεία τηςς Λήμνου ενώ το 1863 έστειλε χρήματα για την 

ανέγερση του Ναού της Αγ. Τριάδος.  

Την ευγενή δράση του συνέχισε ο γιος του Τζώρτζης, ο οποίος το 1906 

συνέδραμε την προσπάθεια ανέγερσης νοσοκομείου. Στην Κατοχή συνελήφθη 

από τους Γερμανούς, ως Βρετανός υπήκοος, βασανίστηκε από την Γκεστάπο 
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στο Μούδρο και πέθανε το 1945. Κληροδότησε το μέγαρο και ένα οικόπεδο, 

από την ενοικίαση των οποίων χρηματοδοτήθηκαν τα μαθητικά συσσίτια, και 

χρηματικό ποσό για την επιχρύσωση του τέμπλου του Ναού της Αγίας Τριάδος 

και την ενίσχυση του νοσοκομείου. Το Μέγαρο Χριστοδουλίδη 

χρησιμοποιήθηκε  από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέχρι τον μεγάλο πρόσφατο 

σεισμό, οπότε και κρίθηκε ακατάλληλο. 

11. Στυλιανός Ι. Γαροφάλλου  

Από το Θάνος. Εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο και από εκεί το 1863, μαζί με 

τουςς Ι. Αντωνιάδη και Ι. Δημητρίου ανέλαβε τη συντήρηση του σχολείου του 

Κάστρου. Το 1910 ανέγειρε το σχολικό κτίριο του Θάνους.  

 

 

12. Απόστολος Καρατζάς, Ειρήνη Ποριάζη. 

Ζεύγος Λημνιών Αιγυπτιωτών. Με κληροδότημα συνέστησαν το 

αυτοδιοικούμενο « Καρατζάδειο» Ίδρυμα με περιουσία : κτίριο, οικόπεδα, 

αγρούς στη Μύρινα και στο Κοντιά, χρηματικό ποσό και χρυσαφικά. Από τα 

έσοδά του ιδρύθηκε και λειτουργεί η Καρατζάδειος Βιβλιοθήκη Μύρινας. 

 

 

Διαφάνεια  41 -42     13. Οικογένεια Γεωργίου Σαράντη [1837-1903] 

Γεννήθηκε στον Κορνό, όπως και η σύζυγός του, και έγινε επιτυχημένος 

έμπορος στην Αλεξάνδρεια. Το 1875 πρόσφερε χρήματα στα σχολεία της 

Λήμνου. Οι γιοι του ίδρυσαν Παρθεναγωγείο στον Κορνό και ανέλαβαν τη  

συντήρηση του. 

Ο γιος του  Σαράντος ευεργέτησε με 300 λίρες το σχολείο του Τσας και το 1910 

συνέδραμε στην ανέγερση σχολείου στο Λιβαδοχώρι.  
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Διαφάνεια  43 -44-45            14. Νικόλαος Π. Ντάλλης [1855-1933] 

Γεννήθηκε στα Λύχνα. Νεαρός έφυγε στην Αίγυπτο, όπου εργάστηκε στη 

Διώρυγα του Σουέζ και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την καλλιέργεια και το 

εμπόριο βαμβακιού. Ως το 1910 επιδεικνύει τόσο έντονη αγαθοεργό δράση, 

που είναι αδύνατον να καταγραφεί στο σύνολό της. Συντηρεί το 

Παρθεναγωγείο Βάρους, επιχορηγεί τα σχολεία Μούδρου και Σαρπίου, 

δωρίζει οικόπεδο στη Σχολή Λύχνων, χρηματοδοτεί την έκδοση της Ιστορίας 

της Λήμνου του Μοσχίδη, μεταφέρει το νερό μακρινής πηγής σε 

καλλιμάρμαρη βρύση στο Βάρος (Δάλλειος Κρήνη). Η μέγιστη ευεργεσία του 

υπήρξε η αποπεράτωση και ο εξοπλισμός της Αστικής Σχολής Κάστρου που 

είχε καεί το 1896, δαπανώντας 700 λίρες Αγγλίας το 1903. 

Το 1905 αναδημιουργεί τη Λημνιακή Αδελφότητα Αλεξανδρείας που είχε 

αδρανοποιηθεί μετά τον θάνατο των ιδρυτών της. Γίνεται πρόεδρος και 

κινητήριος μοχλός της. Σταθερό μέλημα του η βελτίωση της λημνιακής 

εκπαίδευσης, αφού θεωρεί «την απαιδευσίαν και την αμάθειαν» ως το 

μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδας του.  

Διαφάνεια  45        16. Γεώργιος Δ. Σαρρής 

Γεννήθηκε στο Βαρούσι. Έφυγε στην Αλεξάνδρεια, όπου δημιούργησε ακμαίο 

εμπορικό οίκο βάμβακος με συνέταιρο τον Νικόλαο Ντάλλη. Στα 1900-1902 

οικοδόμησε εκ βάθρων τον ναό και το οίκημα του κοινοτικού κτήματος « 

Μητρόπολις». Το 1911 διαδέχθηκε τον Ντάλλη στην προεδρία της Λημνιακής 

Αδελφότητας. Η σημαντικότερη ευεργεσία του ήταν η συνεισφορά του στην 

ανέγερση του Γυμνασίου Λήμνου το 1925-1927, την οποία συμπλήρωσαν οι 

αδερφοί Στράφτη.  

Διαφάνεια  46           17.Χρήστος και Ανδρέας Καλατζής 
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Αδέλφια από τον Κοντιά εγκατεστημένα στη Βράιλα Ρουμανίας. Ίδρυσαν και 

συντηρούσαν το σχολείο Τσιμανδρίων και του Κοντιά από το 1903.  

18. Εμμανουήλ Ν. Κοκκιναράς 

Γεννήθηκε στη Φισίνη. Το 1904 διέθεσε την οικία του για τη στέγαση του 

σχολείου  και επιχορηγούσε τη λειτουργία του.  

27. Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης 

Από το Κοντοπούλι , εγκατεστημένος στην Αίγυπτο προ του 1875. Το 1906 

κληροδότησε 785 λίρες Αγγλίας, αλλά λόγω μακροχρόνιας αντιδικίας σας 

κοινότητας με τα τρία αδέρφια του, μόλις το 1930 αποδόθηκαν 305.000 δρχ. 

για την ανέγερση σχολείου στο Κοντοπούλι. (Ευαγγελίδειος Σχολή). 

27. Αθανάδιος και Κλεάνθη Φεργαδιώτη. 

Ζεύγος από το Πορτιανού εγκατεστημένοι στη Σμύρνη Το 1904 ίδρυσαν και 

συντηρούσαν το Φεργαδιώτειο Παρθεναγωγείο Πορτιανού. 

27. Δημήτριος Γεωργ. Μακρής 

Διαφάνεια  47     Από τα Λύχνα . Το 1910 ανέγειρε το σχολείο του χωριού και 

το προικοδότησε για τη μισθοδοσία του δασκάλου. 

22. Ευστράτιος Καλογεράς 

Από το Πεσπέραγο. Το 1924 διέθεσε οικόπεδο και χρηματοδότησε την 

ανέγερση  σχολείου στο  χωριό του, στο οποίο παραχώρησε την υπόλοιπη 

περιουσία του.  

Διαφάνεια  48                23. Αντώνιος και Γεώργιος Διαμανταρίδης 

Αδέρφια από το Ρουσσοπούλι. Το 1925 δαπάνησαν 200 λίρες για την 

κατασκευή  σχολείου στο χωριό τους.  

 

24. Παναγιώτης Κ. Κυδάς [1888-1945] 
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Το 1945 κληροδότησε στο Δήμο Κάστρου την οικία του, οικόπεδο στο Τσας και 

κεφάλαιο 400.000 δρχ. για την ίδρυση Γεωργικής Σχολής (Κυδάδειο 

Κληροδότημα). Το κτίριο παραχωρήθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. 

25. Νικόλαος Γαροφαλίδης 

Από τον Κοντιά. Δημιούργησε το αυτοδιοικούμενο Γαροφαλίδειο Ίδρυμα το 

1953 με κεφάλαιο 480.000.000 δραχμών, που επενδύθηκε στην αγορά 

κινηματογράφου για την ενίσχυση του νοσοκομείου. 

26. Τριαντάφυλλος Στράφτης 

Διαφάνεια  49-50 Γεννήθηκε στο Κάστρο αλλά είχε καταγωγή από τον 

Κάσπακα. Από το 1906 χρηματοδοτούσε με 10 λίρες ετησίως τη  Σχολή 

Κάσπακα και στη συνέχεια πρόσφερε 30 λίρες για την ανέγερση νέου 

σχολικού κτιρίου. Το 1906 προσφέρθηκε να αναλάβει τη δαπάνη ανέγερσης 

νοσοκομείου , έργο που δεν πραγματοποιήθηκε. 

 

27. Γαρόφαλλος και Γεώργιος Ι. Παπαϊωάννου 

Διαφάνεια  51      Αδέρφια  από το  Ρωμανού. Ο Γαρόφαλλος ανέγειρε σχολείο  

( Παπαϊωάννειος Σχολή) στο Ρωμανού, στη μνήμη της μητέρας του και τη 

χρηματοδοτούσε με ετήσια εισφορά. Όταν το 1936 κτίστηκε νεώτερο κτίριο 

και το παλαιό πουλήθηκε, έσπευσε να το αγοράσει και το προσφέρει στην 

κοινότητα.  

 

Σχεδόν όλοι τους πέθαναν στην ξενιτιά αλλά πίσω στη γενέτειρά  τους και στο 

φτωχό χωριό τους άφησαν το κοινωνικό τους  αποτύπωμα- ένα όνομα 

γραμμένο στο υπέρθυρο κάποιου σχολείου, σε μία στήλη, σε ένα βιβλίο 

συνδρομών, σε μία δημόσια βρύση, σε ένα δρόμο, σε μια εκκλησιά.  
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Οι λημνιοί ευεργέτες  εμφανώς εντάσσονται στην κατηγορία των γενναίων 

που αναφέρει ο ποιητής και τιμούν το όνομα της πατρίδας τους και της χώρας 

που τους φιλοξένησε με τον πιο υποδειγματικό τρόπο κι εμείς σήμερα ως 

ελάχιστο φόρο τιμής οφείλουμε  να τους μνημονεύουμε…  

 

 

 

 

 

επίλογος 

Το πιο ακανθώδες και πολύπλοκο ζήτημα είναι η διαχείριση 

των εθνικών κληροδοτημάτων του παρελθόντος. 

Τα σχολεία που έχτισαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα είναι 

τα περισσότερα κλειστά, είτε ρημάζουν είτε αποτελούν 

υπαίθρια μουσεία καθώς προβάλλουν την κλασική  ομορφιά 

τους  στο τοπίο των χωριών της Λήμνου. 

Σήμερα οι χρηματοφόροι μηχανισμοί έχουν στερέψει. 

Οι σχέσεις των αποδήμων με το εθνικό κέντρο έχουν 

χαλαρώσει.  

Οι εύποροι έλληνες  επενδύουν στο εξωτερικό και βγάζουν 

τα χρήματα τους από την Ελλάδα. 

Οι πλούσιοι απόδημοι έλληνες από την άλλη διστάζουν όχι 

μόνο να επενδύσουν αλλά και να ευεργετήσουν την Ελλάδα. 
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Αυτή η έλλειψη αντανακλαστικών από την πλευρά της 

ελληνικής πλουτοκρατίας  αν μη τι άλλο φωτογραφίζει τη  

συνοχή της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζεται τα 

τελευταία χρόνια. 

Διαφάνεια 52-53-54 Από τα σπάνια  παραδείγματα 

σύγχρονων ευεργετών σήμερα η περίπτωση των αδελφών 

Χαλαμανδάρη, Παναγιώτη, Θεοφάνη και Περικλή από το 

Λιβαδοχώρι, οι οποίοι επέλεξαν τη δική τους παρουσία στο 

βάθρο των μεγάλων ευεργετών της Λήμνου,  με την 

ανακατασκευή του Στράφτειου Γηπέδου , τη διαμόρφωση 

του αύλειου χώρου του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου και τη 

βράβευση των αριστούχων μαθητών. 

Διαφάνεια  55  η σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης 

και των δραματικών επιπτώσεων της στην καθημερινότητα 

πολλών ελληνικών οικογενειών επαναφέρει το αίτημα για 

αλληλεγγύη και προσφορά και όχι μόνο από τους εύπορους 

αλλά από τον καθένα μας.  

Σας ευχαριστώ πολύ 

Φωτοπούλου Χαριτίνη 

Διευθύντρια Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου 

* ο συγγραφέας Θ. Μπελίτσος ερεύνησε και παρουσίασε 

διεξοδικά το θέμα των λημνιών ευεργετών στην 

βιβλιογραφία που παραθέτουμε παρακάτω 
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