
Η ιστορία του χωριού 
μου μέσα από 
φωτογραφίες



Μία εικόνα 
είναι χίλιες 
λέξεις……



Έτσι έλεγαν 
οι αρχαίοι 
Κινέζοι…



φωτογραφίες… 

Εμείς, οι μαθητές της 
Α΄και Β΄Τάξης του 
δημοτικού σχολείου 
Λισβορίου θα σας 

πούμε την ιστορία του 
δικού μας χωριού 

μέσα από 
φωτογραφίες…



Το χωριό μας λέγεται Λισβόρι.



Είναι ένα χωριό με πολύ πράσινο και πολύ παλιά 
ιστορία…



Εδώ, στη σημερινή περιοχή Σκαμνιούδι βρισκόταν ο 
προϊστορικός οικισμός Κουρτήρ. Έχουν βρεθεί πολλά 

αγγεία…



…και πολλά εργαλεία



Τα αρχαία χρόνια βρισκόταν στην περιοχή μας μέρος της 
αρχαίας Πύρρας, η οποία εντοπιζόταν κυρίως στην 

Αχλαδερή. Πολλοί μάλιστα λένε ότι στο Λισβόρι χτίστηκε η 
δεύτερη αρχαία Πύρρα, όταν η πρώτη καταστράφηκε από 
σεισμό. Οι αρχαιολόγοι πάντως έχουν βρει πολλά αρχαία 

νομίσματα…



Τα Βυζαντινά χρόνια στο Λισβόρι υπήρχε σημαντικός 
πολιτισμός. Στη φωτογραφία βλέπετε ερείπια από Βυζαντινό 

ανάκτορο.



Στο σημερινό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μάλιστα, 
βρίσκεται χαραγμένο το μονόγραμμα του Μανουήλ 

Παλαιολόγου.



Εδώ μπορείτε να το δείτε καλύτερα…



Για  τα  χρόνια  της 
Τουρκοκρατίας  δεν 

ξέρουμε  να  σας  πούμε 
πολλά  πράγματα, 

μπορούμε  όμως  να  σας 
δείξουμε  μερικά  κτίρια 

που  χτίστηκαν  εκείνη  την 
εποχή  και  υπάρχουν 
ακόμα  και  σήμερα… 

Για  τα  χρόνια  της 
Τουρκοκρατίας  δεν 

ξέρουμε  να  σας  πούμε 
πολλά  πράγματα, 

μπορούμε  όμως  να  σας 
δείξουμε  μερικά  κτίρια 

που  χτίστηκαν  εκείνη  την 
εποχή  και  υπάρχουν 
ακόμα  και  σήμερα…



Η εκκλησία μας



Ονομάζεται ναός του Τιμίου Προδρόμου και χτίστηκε 
το 1837. Οι παππούδες μας λένε ότι οι κάτοικοι 

έσκαψαν πολύ βαθιά για να χτίσουν την εκκλησία, για 
να μην εμποδίζει τη θέα από τον πύργο του Τούρκου 

Πασά.



Το καφενείο των Σταυρακέλληδων, που λειτουργεί από 
το 1895.



Αυτή,  όμως,  είναι  η 
ιστορία  που  ξέρουν  οι 

πολλοί…Εμείς  ψάξαμε  τα 
μπαούλα  των  παππούδων 
μας  και  ανακαλύψαμε  μια 
άλλη  ιστορία,  την  ιστορία 
των  κατοίκων  του  χωριού. 

Δείτε  τι  βρήκαμε… 

Αυτή,  όμως,  είναι  η 
ιστορία  που  ξέρουν  οι 

πολλοί…Εμείς  ψάξαμε  τα 
μπαούλα  των  παππούδων 
μας  και  ανακαλύψαμε  μια 
άλλη  ιστορία,  την  ιστορία 
των  κατοίκων  του  χωριού. 

Δείτε  τι  βρήκαμε…



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΠΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΣ



Κάποιοι ήταν ψαράδες…









Πολλοί ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες









Κάποιοι άλλοι ήταν τεχνίτες



…κι άλλοι πραματευτάδες



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ



Οι άνθρωποι έπαιρναν νερό από τις βρύσες του 
χωριού.



Σ’ αυτές πότιζαν και τα ζώα τους.



Μία από αυτές, μάλιστα, υπάρχει και σήμερα στην 
περιοχή «Θερμοπηγές».



Ο κόσμος διασκέδαζε στα καφενεία με μεζέδες και 
ζωντανή μουσική.



Κάθε οικογένεια είχε το γαϊδουράκι της. Το 
χρησιμοποιούσε ως μεταφορικό μέσο, αλλά και στις 

αγροτικές εργασίες της.



Οι κάτοικοι πήγαιναν εκδρομές στη θάλασσα



ή στη φύση.



Φορούσαν παραδοσιακές στολές. Εδώ βλέπετε έναν 
παππού με την παραδοσιακή βράκα.



Βέβαια, σιγά σιγά, κάποιοι άρχισαν να φοράνε 
διαφορετικά ρούχα, τα «φράγκικα».



Διασκέδαζαν σε εκδηλώσεις και πανηγύρια,



Όπως και σήμερα. Εδώ, ο κόσμος διασκεδάζει στο 
πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που 

γίνεται κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΖΩΗ



Οι μαθητές φορούσαν μια μπλε στολή, που την έλεγαν 
ποδιά.



Έκαναν και τότε γιορτή στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς με ποιήματα,



χορούς



και γυμναστικές επιδείξεις







Βέβαια, οι σχολικές γιορτές δεν ήταν πάντα 
χαρούμενες. Για κάποια χρόνια (19671973) στη χώρα 

μας δεν υπήρχε δημοκρατία, αλλά δικτατορία. Οι 
δικτάτορες ανάγκαζαν τους μαθητές να κάνουν γιορτές 
για να θυμούνται την ημέρα επιβολής της χούντας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ…



Μερικές  φορές,  οι  κάτοικοι 
του  χωριού  μας  αναγκάζονταν 

να  φύγουν  μακριά.  Τότε, 
επειδή  δεν  υπήρχαν 
τηλέφωνα  για  να 

επικοινωνήσουν  με  τις 
οικογένειές  τους,  έστελναν 

φωτογραφίες  ή  καρτ-ποστάλ 
με  το  ταχυδρομείο… 

Μερικές  φορές,  οι  κάτοικοι 
του  χωριού  μας  αναγκάζονταν 

να  φύγουν  μακριά.  Τότε, 
επειδή  δεν  υπήρχαν 
τηλέφωνα  για  να 

επικοινωνήσουν  με  τις 
οικογένειές  τους,  έστελναν 

φωτογραφίες  ή  καρτ-ποστάλ 
με  το  ταχυδρομείο…



Κάποιος φαντάρος στην Κομοτηνή το 1924 έστειλε 
στην οικογένειά του τη φωτογραφία του με λίγα λόγια 

γραμμένα στην πίσω πλευρά…



Κάποιος άλλος φαντάρος, το 1924, στέλνει κι αυτός τη 
φωτογραφία του, γράφοντας από πίσω: «Ένα κορμί 
που δε μιλεί, σώμα που δεν κινείται, είναι ένα ενθύμιον 

που δεν αλησμονείται».



Μυτιλήνη, 16 Ιουνίου 1919



Ένας άλλος στέλνει τη φωτογραφία του στην 
αγαπημένη του, Ελένη.



Κάποιοι άλλοι είχαν φύγει για δουλειά κι έστελναν 
φωτογραφία με τη στολή της εργασίας τους.



Κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν πολύ πιο 
μακριά, όπως στην Αμερική και την Αυστραλία. Η 

φωτογραφία αυτή είναι μια καρτποστάλ, που γράφει 
από πίσω: «Αυτό είναι το καράβι που ταξίδεψα».



Μερικοί έστελναν και φωτογραφίες τους στους 
συγγενείς τους. Αυτή εδώ είναι από τη μακρινή 

Αμερική.



Όσοι έστελναν φωτογραφίες από Αμερική φορούσαν 
συνήθως όμορφα ρούχα



και έβγαιναν φωτογραφίες σε στούντιο φωτογραφίας.



Προς  Λισβόρι Προς  Λισβόρι 

Πολλοί έστελναν καρτ ποστάλ 
στους δικούς τους από το μέρος 

όπου έμεναν



«Από το Παρίσι με αγάπη…»



«Ευτυχισμένο το νέον έτος 1915»



«Εξαδέλφη Πάτρα, σ’ εύχομαι το νέον έτος όπως το 
διέλθετε εν υγεία και ευτυχία…»



«Αγαπημένοι μου γονείς καλό Πάσχα…»



«Καλή χρονιά και μ’ ένα παιδί…Εσύ με ξέχασες, αλλά εγώ σε 
θυμάμαι…». Μερικές φορές μαζί με τις ευχές υπήρχαν και 

κάποια παράπονα.



«Στον γαμπρό μου. Σου εύχομαι δια τις χαρμόσυνας εορτάς 
καλός πολίτης και ό,τι ποθεί η καρδιά σου, σε χαιρετώ ο 

κουνιάδος σου».



«Σας ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας χρόνια πολλά και 
ευτυχισμένα. Χριστός ανέστη, Ιωάννης και Ανθή».



«Χριστός Ανέστη, η Μνηστή σου», 1922.



Σμύρνη, 24 Απριλίου 1922, λίγο πριν τη Μικρασιατική 
καταστροφή…



Δυστυχώς, όμως, αυτοί που έφυγαν ήταν πολλοί… Κι ύστερα 
έφυγαν ακόμη περισσότεροι… Και φεύγουν ακόμα και 

σήμερα… Έτσι, το χωριό μας σιγά σιγά ερημώνει.



Αυτή ήταν η ιστορία του 
χωριού μας με λίγα λόγια


