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« Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των
τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι της Γης που
θα μας λυτρώσει».
Στράτης Μυριβήλης

1η Παράσταση
Λήμνος, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
Μετόχι Παλαιάς Μητρόπολης
Το «Τραγούδι της Γης» ξεκίνησε το ταξίδι του, στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τη Λήμνο και το
ιστορικό μοναστήρι, Μετόχι της Παλαιάς
Μητρόπολης, γνωστό κατά τη Βυζαντινή περίοδο
με το όνομα «Αγιοπαυλίτικο». Έτος ίδρυσης του
Μοναστηριού θεωρείται το 1078, όπως
αναφέρεται στο υπέρθυρο του ναού της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κατά τη Φραγκοκρατία
μεταφέρθηκε στο χώρο η έδρα της Αρχιεπισκοπής
Λήμνου. Επί Οθωμανοκρατίας το κτήμα παρέμεινε
υπό τον έλεγχο της χριστιανικής κοινότητας με την
επωνυμία Κοινοτικό Αγρόκτημα Μητρόπολις, ενώ
από τα έσοδά του χρηματοδοτούνται την περίοδο
εκείνη σχολεία του νησιού και άλλες
δραστηριότητες. Η διοργάνωση της εκδήλωσης,
που σηματοδοτεί και την έναρξη των παραστάσεων
στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, υποστηρίχθηκε
από το Σύλλογο Φίλων της Παλαιάς Μητρόπολης
και το Δήμο Λήμνου. Την θεατρική παράσταση
παρακολούθησαν περίπου 120 κάτοικοι της
Λήμνου που έφτασαν στο Μοναστήρι από κάθε
σημείο του νησιού.

2η Παράσταση
Λέσβος, Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014
Κάστρο Μυτιλήνης

Η πρώτη παράσταση στο νησί της Λέσβου
πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο της Μυτιλήνης,
που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βυζαντινά
κάστρα του Μεσογειακού χώρου. Το κάστρο έχει
καταλάβει τη θέση της αρχαίας ακρόπολης σε
σημείο της πόλης που δηλώνει την ιστορική
συνέχεια από τα αρχαία χρόνια έως την
οθωμανική περίοδο. Το κάστρο κατασκευάστηκε
κατά τον 6ο αιώνα εποχή του Ιουστινιανού, ενώ
σημαντική ανακαίνιση δέχτηκε από τον Γατελούζο
στα χρόνια της ηγεμονίας του στο νησί κατά τον
14ο αιώνα. Το «Τραγούδι της Γης» παρουσιάστηκε
με σκηνικό τα τείχη των βυζαντινών οικισμάτων
κατά την ώρα της δύσης του ήλιου. Η εκδήλωση
είχε την υποστήριξη της 14ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Νομού Λέσβου. Τη
θεατρική παράσταση στο Κάστρο της Μυτιλήνης
παρακολούθησαν περίπου 150 θεατές από την
πόλη της Μυτιλήνης και τις γύρω περιοχές του
νησιού.

3η Παράσταση
Λέσβος, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014
Αρχαίος Ναός των Μέσων
Σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία
της Λέσβου, στον ιωνικό Ναό των Μέσων του 4ου
αι. π.Χ., πραγματοποιήθηκε η τρίτη παράσταση. Tο
Iερό των Μέσων βρίσκεται στην αγροτική
περιφέρεια της Αγίας Παρασκευής στα βόρεια
σύνορα της επικράτειας της αρχαίας πόλης της
Πύρρας και στο μέσο της Λέσβου. Πρόκειται για
ιερό, πιθανόν αφιερωμένο στη Λεσβιακή Τριάδα:
Ζευς, Διόνυσος, Ήρα. Τον 3ο - 4ο αιώνα μ.Χ. ο
αρχαίος ναός καταστράφηκε και πάνω στο δάπεδο
του υστεροκλασικού ναού, κτίστηκε βασιλική των
παλαιοχριστιανικών χρόνων. Η λατρεία συνεχίζεται
στην ίδια θέση μέχρι και σήμερα στον
μεταβυζαντινό ναό του Ταξιάρχη. Το «Τραγούδι της
Γης» παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο που έχει
κατασκευαστεί στο χώρο, ενώ τη θεατρική
παράσταση παρακολούθησαν περίπου 150 θεατές
από τις κεντρικές περιοχές του νησιού. Η εκδήλωση
είχε την υποστήριξη της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βορείου Αιγαίου.

4η Παράσταση
Λέσβος, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014
Ιαματικά Λουτρά Πολιχνίτου

Σε ένα αξιόλογο περιβαλλοντικό μνημείο του
νησιού, στα Ιαματικά Λουτρά Πολιχνίτου,
παρουσιάστηκε η τέταρτη παράσταση από το
«Τραγούδι της Γης». Τα θερμά νερά στην περιοχή
αναβλύζουν από πολλές πηγές διάσπαρτες στο
χώρο μέσα από ηφαιστειογενή, πρωτογενή και
δευτερογενή πορώδη πετρώματα. Η θερμοκρασία
των πηγών μεταξύ 67 και 92 βαθμούς C
θεωρούνται από τις θερμότερες της Ευρώπης. Στην
περιοχή υπάρχουν μια σειρά από ιστορικά
κτίσματα, αψιδωτές καμάρες, γεφύρια και βρύσες
που είχαν αξιοποιηθεί για την ιαματική χρήση των
λουτρών. Σε όλη την περιοχή τα θερμά νερά
τρέχουν ελεύθερα, αχνίζοντας τον τόπο και
βάφοντας τα πετρώματα με τα πιο αναπάντεχα
θερμά χρώματα. Η παράσταση δόθηκε την ώρα της
δύσης του ηλίου στον περίγυρο μίας από τις
θερμές πηγές και την παρακολούθησαν περίπου 60
κάτοικοι της ευρύτερη περιοχής.

5η Παράσταση
Λέσβος, Κυριακή 29 Ιουνίου 2014
Μονή Λειμώνος
Στην μεγάλη μονή του Αγίου Ιγνατίου, γνωστότερη ως
Μονή Λειμώνος εξαιτίας του λιβαδιού (λειμώνα) στο
οποίο είναι χτισμένη, δόθηκε η τελευταία παράσταση
στο νησί της Λέσβου. Η Μονή ιδρύθηκε κατά την
παράδοση πάνω στα ερείπια Βυζαντινού μοναστηριού
κατά το έτος 1526 από τον άγιο Ιγνάτιο Αγαλλιανό και
αφιερώθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Από τις αρχές του
16ου αιώνα μέχρι σήμερα η Μονή έχει διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική, εκπαιδευτική και
πνευματική ιστορία του νησιού. Οι συλλογές της Μονής
περιλαμβάνουν εικόνες, χρυσοκέντητα άμφια και
υφάσματα, αντικείμενα εκκλησιαστικής χρήσης,
λαογραφικά κειμήλια, αλλά και πετρώματα από όλη τη
Λέσβο. Ιδιαίτερης αξίας είναι επίσης η Βιβλιοθήκη της
μονής καθώς επίσης και το Αρχείο των ελληνικών και
οθωμανικών εγγράφων της. Η εκδήλωση στη Μονή
Λειμώνος πραγματοποιήθηκε με την αμέριστη
υποστήριξη και αγάπη του ηγούμενου της Μονής
Νικόδημου, ενώ την παράσταση παρακολούθησαν
περίπου 120 θεατές από τις γύρω περιοχές καθώς και
οι φιλοξενούμενοι στο γηροκομείο της Μονής.

6η Παράσταση
Χίος, Τρίτη 1 Ιουλίου 2014
Κάμπος Χίου, Πολυχώρος Citrus
Σε ένα μοναδικό περιβαλλοντικό και ιστορικό
μνημείο, στον κάμπο της Χίου, παρουσιάστηκε η
πρώτη παράσταση στο νησί. Στον Κάμπο της Χίου
στον Πολυχώρο Citrus, εκεί όπου γεννήθηκε και η
ιδέα της ανάδειξης ενός από τα σημαντικότερα
αγροτικά και επιχειρηματικά προϊόντα του νησιού, τα
εσπεριδοειδή, απλώνεται ο ατελείωτος κήπος των
δέντρων, που χρόνια τώρα προσφέρουν τους
καρπούς τους στους κατοίκους του νησιού. Η περιοχή
αναπτύχθηκε ως περιαστική του Κάστρου από τους
Γενοβέζους, κατά τον 14ο αιώνα, περίοδο που
αποτέλεσε και το χρόνο άφιξης των εσπεριδοειδών
στη Χίο. Σήμερα ο Κάμπος έχει χαρακτηριστεί
Ιστορικός Τόπος από το Υπουργείο Πολιτισμού και
παραμένει μια σημαντική αρχιτεκτονικά και
πολιτιστικά περιοχή, όπου κυριαρχούν ακόμη οι
δραστηριότητες των εσπεριδοειδών μαζί με άλλες
δραστηριότητες. Το «Τραγούδι της Γης»
παρουσιάστηκε στον ειδικά διαμορφωμένο για
εκδηλώσεις χώρο στην αυλή του περιβολιού. Τη
θεατρική παράσταση παρακολούθησαν περίπου 120
θεατές από το νησί.

7η Παράσταση
Χίος, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014
Πλατεία Μεστών
Το «Τραγούδι της Γης» έκλεισε τον κύκλο των
παραστάσεων του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου με μια
τελευταία παράσταση που δόθηκε στην Πλατεία των
Μεστών στη Χίο. Τα Μεστά είναι μεσαιωνικό καστροχώρι
ένα από τα πιο όμορφα και καλοδιατηρημένα
«Μαστιχοχώρια» του νησιού. Το χωριό, το οποίο δεσπόζει
σε μια μικρή κοιλάδα, κτίστηκε στα βυζαντινά χρόνια, σε
πενταγωνικό και κλειστό τετράπλευρο σχήμα με
δαιδαλώδη εσωτερικά δρομάκια, ενώ τα σπίτια, που ήταν
χτισμένα από την εξωτερική πλευρά, έπαιζαν το ρόλο
τείχους και δεν είχαν παράθυρα προς τα έξω. Το ιδιαίτερο
στοιχείο του χωριού είναι η αρχιτεκτονική του, καθώς τα
σπίτια είναι χτισμένα πολύ κοντά το ένα στο άλλο και
επικοινωνούν μεταξύ τους με πολύ στενά, σκεπαστά
δρομάκια, τους «θόλους». Λόγοι αμυντικοί επέβαλαν τη
δυνατότητα κινήσεως πάνω στα δώματα των σπιτιών και
την ενιαία στάθμη τους σ' όλο τον οικισμό. Το «Τραγούδι
της Γης» παρουσιάστηκε στην κεντρική πλατεία του
χωριού που αποτελεί από μόνη της ιστορικό μνημείο. Την
παράσταση παρακολούθησαν περισσότεροι από 250
κάτοικοι του χωριού και των γύρω περιοχών, καθώς το
σημείο αποτελεί τόπο συνάντησης για τους ντόπιους και
τους ταξιδιώτες.

