
Έρευνα στα μνημεία της πόλης 
 
 
Την πόλη της Μυτιλήνης την επισκεφτήκαμε πρώτη 
φορά τον Οκτώβριο 2013 με στόχο να αναζητήσουμε 
χώρους και ανθρώπους για το συναίσθημα της χαράς. 
Επισκεφτήκαμε τα παλιά εργοστάσια “Καλαμάρι” στο 
Σιλό και ήρθαμε σε επαφή με ντόπιους που μας μίλησαν 
για την ιστορία των εργοστασίων και της γύρω περιοχής. 
Ανάμεσα τους οι Παλιοί φούρνοι , τα εργοστάσια 
σιτηρών και λαδιού.  
 
 
 

 
  
 Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Κάστρο της πόλης αλλά 
και τους γύρω χώρους του, που μας ενέπνευσαν για τη 
διαδρομή μας προς τη χαρά. Χώροι που χρονολογούνται 
από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο εως και την 
Τουρκοκρατία με τα παλιά χαμάμ.  
Άλλοι χώροι ανακαινισμένοι , άλλοι σε διαδικασία 
αναστήλωσης και άλλοι ακόμα ανεκμετάλλευτοι. 
 

 
 
Επιστρέψαμε στη Μυτιλήνη για δεύτερη φορά τον Μάιο 2014 για να πραγματοποιήσουμε το κάλεσμα των 
τοπικών καλλιτεχνών στα παλιά εργοστάσια “Καλαμάρι” στο Σιλό. Η  εμπειρία πολύτιμη και η διαδικασία 
δημιουργική. Στη συνέχεια αναζητήσαμε άλλους τρόπους χαράς του νησιού και βρεθήκαμε στο πανηγύρι 
του Ταξιάρχη, και συζητώντας με τους ντόπιους για όλη αυτήν την εμπειρία δημιουργήσαμε παιχνίδια και  
αυτοσχεδιασμούς για το [project 4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέσα από τις επισκέψεις μας στην πόλη της Μυτιλήνης,στο κάστρο, στο πανηγύρι αλλά και σε πολλές 
άλλες γωνιές της, ξεκινήσαμε ένα κύκλο δουλειάς αναζητώντας επίμονα τις πηγές της ενέργειας, της πίστης, 
της έκστασης, της χαράς. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δημιουργήσαμε ασκήσεις που 
δουλεύονται και θα εξακολουθήσουν να δουλεύονται με τους καλλιτέχνες της Μυτιλήνης. 
 
 
 

 
 
 
 



 

Σε αυτήν μας την αναζήτηση ,  για την δημιουργία μιας διαδρομής μέσα στην πόλη  πολύτιμη ήταν η 
συμβολή των καλλιτεχνών που ήρθαν και μας κατέθεσαν ποιες περιοχές ή σημεία της πόλης  τους 
δημιουργούν χαρά ή λύπη στην καθημερινότητά τους και μας φώτισαν και άλλες γωνιές  και 
ατμόσφαιρες της πόλης. 
 
 
Περιοχές που τους δημιουργούν Χαρά  
 

 Κοντά στην θάλασσα 

 Στην παραλία 

 Στο Άγαλμα της Ελευθερίας   

 Στο δάσος του κάστρου , στα βράχια από κάτω 

 Στο αρχαίο θέατρο 

 Στα ουζερί της πόλης 

  Στον λιμενοβραχίονα ,Τσαμάκια 

 Seasides /old mansions 

 Αγορά / Ερμού 

 Αυλή αρχοντικού Γεωργιάδη με βροχή 

 Στην περιοχή της Απάνω Σκάλας 

 Περιοχή ναυτικού ομίλου 
 
 

  
 
 
 
Περιοχές που τους δημιουργούν Λύπη 
 

 Στα parking της πόλης 

 Στην προκυμαία  

 Στην αγορά 

 Στα σκαλάκια έξω από το μουσικό καφενείο 

 Στο εμπορικό λιμάνι 

 Στην περιοχή του νοσοκομείου της πόλης 

 Decay of  buldings /sites/ 

 Τα σημεία που βγαίνουν οι λαθρομετανάστες 

 Στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου 

 Στο νεκροταφείο 
 


