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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 Το ΘΗΤΑ της Θερμής 

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

     ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ  
                               ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 



          

   

Πώς γυρίστηκαν οι «Σουλιώτες»  
       στα βουνά της Δυτικής Λέσβου  

1. Η Κάτια  Δανδουλάκη    
και ο Γ. Κατράνης  «Σουλιώτες»  
στο  Σκαλοχώρι της  Λέσβου. 
2.Φαντάροι ντυμένοι Σουλιώτες  
 3.Κομπάρσοι ντυμένοι Σουλιώτες  
στα  Δάφια  της Λέσβου 
 4.Σκαλοχωρίτες  ντυμένοι 
Σουλιώτες   
 

Η πρώτη επαφή μας για το 1821 είναι βιωματική και συνήθως προέρχεται 
από τις σχολικές γιορτές της 25ης Μαρτίου. Υπάρχουν όμως και άλλα 
ερεθίσματα, όπως η ζωγραφική, τα έντυπα, τα τραγούδια, ο Καραγκιόζης, 

αλλά και οι ταινίες με γεγονότα αυτής της περιόδου. Στην έκδοση αυτή 

φιλοξενούμε αναμνήσεις από βιωματικές  προσεγγίσεις ανθρώπων που 
ανήκουν σε παλιότερες  γενιές. Ξεκινάμε με την ταινία «Σουλιώτες».  
 

…………………………………………………………………………………….. 

“Οι Σουλιώτες” μια από τις ταινίες για το 1821 γυρίστηκε  στη Λέσβο το 
1972. Ο σκηνοθέτης Δ. Παπακωνσταντής  μετέφερε  στην οθόνη το  

μυθιστόρημα του Μ. Περάνθη με πρωταγωνιστές τους  Χρ. Πολίτη, Κ. 
Δανδουλάκη, Γ.Κατράνη, Αλ.Κατσέλη, Λ.Διανέλλο, Χρ. Καλαβρούζο και Φ. 
Σάντσο.  Στο φιλμ, οι Σουλιώτες πληροφορούνται ότι ο Αλή Πασάς θα τους 
επιτεθεί  και αποφασίζουν να αντισταθούν. Έτσι, όταν τους  πολιορκεί 
αποφασίζουν να μην πέσουν ζωντανοί στα χέρια τους. Το δράμα 
κορυφώνεται με τις Σουλιώτισσες να τραγουδούν “Στη στεριά δεν ζει το 
ψάρι” και να πέφτουν στον γκρεμό χορεύοντας.  
Γαβριέλα Τζατζαλιάρη – Δ΄ τάξη  
 

#  Γιάννης Καλλοντζής  

Πήγαμε σε μια  αυλή, που θα 
γυρίζανε μια  σκηνή. Εγώ 
μαζί τους, για τα θελήματα.  

Σε λίγο ήρθαν και μερικά 
στρατιωτικά αυτοκίνητα 
γεμάτα στρατιώτες.  
Ήταν οι κομπάρσοι που θα 
έκαναν τους Σουλιώτες.  
Όλο το άλλο πρωί ντύνανε 
τους φαντάρους Σουλιώτες.    
Οι φαντάροι ήταν μες στον 
ιδρώτα με τα χοντρά εκείνα 
ρούχα. Μου είπαν να με 
ντύσουν και μένα να κάνω ένα 
μικρό που θα έφερνε το 
μαντάτο, αλλά  δεν δέχτηκα. 
Καθόμουν στον ίσκιο  
με τους ηθοποιούς και ήταν 
….πιο ωραία!      

# Γιασεμή Ταράνη  

Η σκηνή που φέρνουν το γιο 
της Τζαβέλαινας   
σκοτωμένο, γυρίστηκε στην 
αυλή της μαμάς μου.  
Το θυμάμαι και  συγκινούμαι 
και τώρα.  

# Ελισάβετ Συκιώτη 

Αξέχαστες στιγμές  Στους 
κομπάρσους ήταν και ο 
παππούς μου. Έχω την 
φωτογραφία του.  
# Γεωργία  Γδοντέλλη  

Εμείς παιδιά τότε 
κρυφοκοιτάζαμε με ανοιχτό 
το στόμα! Πολλή ομορφιά!   

# Ξένια Βαργιαντζίκη   

Πήγαν ν' ανεβάσουν την 
Δανδουλάκη σε ένα άλογο, 

εκείνο αφήνιασε κι άρχισε να 
τρέχει μέσα στον κόσμο!  
Ευτυχώς  το παλικάρι  
που το είχε, το άρπαξε  
απ' τα γκέμια  
και το συμβάν τελείωσε! 
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# Χάρης  Καλλίας 

Υπηρετούσα τότε τη θητεία 
μου και πήρα μέρος σαν 
κομπάρσος. Θυμάμαι τη 

σκηνή της ανατίναξης στο 
Κούγκι από τον «ηγούμενο» 
Λαυρέντη Διανέλλο. Τέτοια 

«ανατίναξη» δεν έγινε. Οι  
κάμερες κατέγραψαν  
ανατίναξη από μια μακέτα   
που της… έβαλαν φωτιά!  

                        Η σταδιακή  εδαφική ολοκλήρωση του Ελληνικού κράτους  

 

* * *  1832 : Το πρώτο ελληνικό κράτος  
 περιλαμβάνει την Πελοπόννησο με τα νησιά  του  
Αργοσαρωνικού, τη Στερεά Ελλάδα,  
 την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. 
* * *  1864: Προσαρτώνται τα Ιόνια Νησιά  
* * *   1881 : Προσαρτάται η Θεσσαλία   
* * *   1912 – 1913: Προσαρτώνται η Μακεδονία, 
 η  Ήπειρος, η Κρήτη και τα  νησιά του Αιγαίου. 

Με την  επανάσταση του 1821 δεν  απελευθερώ-
θηκε  όλη η Ελλάδα,  αλλά μόνο ένα τμήμα της.  
Τα υπόλοιπα- ανάμεσα στα οποία και το νησί μας  
η Λέσβος- απελευθερώθηκαν σταδιακά στα  χρόνια  
που ακολούθησαν.  Στους παραπάνω χάρτες  
παρουσιάζονται οι χρονολογίες και οι περιοχές   
που απελευθερώθηκαν, μέχρι το ελληνικό κράτος   
να πάρει την σημερινή μορφή του. 
 
την σημερινή μορφή του. 
 

* * *   1920 : Προσαρτάται  η Δυτική και η Ανατολική 
Θράκη  καθώς και τμήμα της  Μικράς  Ασίας . 
      Οι δύο  τελευταίες περιοχές θα επιστρέψουν  
    στην Τουρκία   το 1923 και θα μείνει στην Ελλάδα     
     τελικά μόνο η Δυτική Θράκη 
1947 : Προσαρτώνται  τα Δωδεκάνησα. 

         

       ΤΟ ΘΗΤΑ  
της  Θερμής  
 

Περιοδική έκδοση 
του Δημοτικού Σχολείου  
Θερμής Λέσβου 
Λουτρόπολη Θερμής  
 

81100 - Λέσβος 
Τηλ.2251071055 
mail@dim-loutrop.les.sch.gr   
Έτος  4ο - Τεύχος 1ο   
Φεβρουάριος  2021  
Διανέμεται δωρεάν  
 

Ειδικό τεύχος 
για τα 200 χρόνια  
από την επανάσταση  
του 1821  
 
Συνέκδοση των 
 Δ.Σ. Λουτρόπολης Θερμής  
& Κάτω Τρίτους 
 

Το τεύχος εκδίδεται  
στο πλαίσιο  
των προγραμμάτων  
σχολικών δραστηριοτήτων  
για το 2020-21 
 

Υπεύθυνες  

 Εκπαιδευτικοί  
Φυντάνη Βασιλική                                                  
Χρύσα Βαλεντίνου 
  

Για την έκδοση   
συνεργάστηκαν 
τα Δημοτικά Σχολεία 
Λουτρόπολης  Θερμής  
και Κάτω Τρίτους  
 

Συντακτική Επιτροπή  
Αντώνης Βάλεσης 
Διευθυντής   
Δ.Σ. Λουτρόπολης Θερμής  
Χριστίνα  Βογιάννη  
Διευθύντρια  
Δ.Σ. Κάτω Τρίτους   
Χρύσα Βαλεντίνου  
Δασκάλα  
Δ.Σ. Λουτρόπολης Θερμής 
Βασιλική Φυντάνη  
Δασκάλα   
Δ.Σ. Λουτρόπολης Θερμής 
Αναστασία Παλιβάνη 
Δασκάλα   
Δ.Σ. Κάτω Τρίτους   
Ανδρόνικος Θεοχαρίδης 
Δάσκαλος Εικαστικών 
Δ.Σ. Λουτρόπολης Θερμής 
 

Σελιδοποίηση  
Αντώνης Βάλεσης 
 
 

Διορθώσεις  
Τάνια Δουκάκη   
 

Εκτύπωση  
Αντωνία Σάββα 
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ Χ#ΜΙΧΑΗΛ 

ΟΟΟ   ζζζωωωγγγρρράάάφφφοοοςςς   τττοοουυυ   111888222111         
 

Ο Μυτιληνιός «αχμάκης» ιστόρησε καλύτερα  από κάθε άλλον  
τους ήρωες και τα γεγονότα της ελληνικής επανάστασης  

Δεν θα είναι υπερβολή αν χαρακτηρίσουμε 
τον Θεόφιλο σαν ζωγράφο του ’21 , αφού 
βασικό τομέα στη θεματική του   
αποτελούν οι αναπαραστάσεις ηρώων και 
γεγονότων  από την Επανάσταση.  

Οι ήρωες του ’21 είναι τα πρότυπά του. 
 Ταυτίζεται με τα πρόσωπα που συναντάει, 
τα ζωγραφίζει, τα υποδύεται σαν ηθοποιός, 
τα μεταπλάθει στα δικά του μέτρα.  
Απαρνιέται τη μυτιληνιά φορεσιά -την 
παραδοσιακή βράκα-  εγκαταλείπει  
και  τα ευρωπαϊκά ρούχα και υιοθετεί 
 για την υπόλοιπη ζωή του την εθνική 
ενδυμασία, τη φουστανέλα. Φορά τα ρούχα 
των ανθρώπων που ζωγραφίζει .  
 Όλη του η ζωή θα είναι ένας μοναχικός 
περίπατος ανάμεσα στο μύθο και στην 
Ιστορία, που εκτείνεται από τον Μέγα 
Αλέξανδρο έως το 1821.  
 

 
 

 

Ένα μουσείο για τους ήρωες του ‘21  
 

Τον Ιούνιο του 1961 εγκαινιάστηκε  μεγάλη έκθεση με 
έργα του Θεόφιλου στο Μουσείο του Λούβρου.  Ο 

φουστανελάς μπήκε στις αίθουσες του πιο λαμπρού 
μουσείου και οι Λουδοβίκοι συναντήθηκαν με τον  
Κατσαντώνη, τον Αθανάσιο Διάκο, τον  Κολοκοτρώνη, 
τον Μέγα Αλέξανδρο, την Αρετούσα.  Συλλογιζόμουνα 
πως τα περισσότερα απ’ αυτά τα έργα θα σκόρπιζαν μια 
μέρα στις συλλογές της Ευρώπης ή της Αμερικής.  
 

Και το  άλλο βράδυ, καθώς  έτρωγα με τον Teriade, του το εξομολογήθηκα.  
Πήρε ένα ύφος παράξενο, με κοίταξε στα μάτια κι αντί να μου αποκριθεί, με 
ρώτησε αν, ανάμεσα   στη Βαρειά, βρισκότανε κανένα οικόπεδο κατάλληλο για 
Μουσείο. “Μουσείο;” ρώτησα  ξαφνιασμένος. “Ναι, για το Μουσείο Θεόφιλου”  
μου αποκρίθηκε ήρεμα. - Οδυσσέας Ελύτης  
………………………………………………………. 
 

# Κάθε 25η Μαρτίου, ο Θεόφιλος ντυνόταν με φουστανέλες και πήγαινε στο 
Βερχανέ του ελληνικού προξενείου.  Ντυμένος με αυτά παρίστανε πατριωτικά 
και ηρωικά θέματα και μετά, μαζί με το μπουλούκι του, έβγαζε αναμνηστικές 
φωτογραφίες. Φορούσε πάντα φουστανέλα, που δεν ήταν η φορεσιά της 
πατρίδας του. Μα, για τον Θεόφιλο, αυτό δεν ήταν μόνο μια καλλιτεχνική 
παραξενιά ή επίδειξη. Ήταν κάτι παραπάνω: μια ένδειξη πίστεως αυτή η λατρεία 
της φουστανέλας (…)  Τη φουστανέλα του την απαρνιόταν μόνο για να ντυθεί 
Μεγαλέξανδρος  τις Απόκριες, ενώ οργάνωνε  λαϊκές παραστάσεις  στις  εθνικές 

γιορτές , φτιάχνοντας τα σκηνικά και τα κουστούμια. -  Γιάννης Τσαρούχης    
………………………………………………………. 
 

   Ο  Θεόφιλος ζωγραφισμένος από τον Γιάννη Τσαρούχη  
  ( Μουσείο Θεόφιλου /Βαρειά  Μυτιλήνης ) 

 

@ Στο έθιμο αυτό ο αρχινιστής 
ήταν  βρακοφόρος.  Το 1900  

κάποιος πρωτοτύπησε  
στη στολή και καθιερώθηκε 

 η περικεφαλαία.  
@ Αυτή ήταν χαρτονένια με 
χρυσό ή χρωματιστό χαρτί 
στολισμένη με στρογγυλά 
καθρεφτάκια και πολλές 
κορδέλες. Στο πρόσωπο φορούσε 
προσωπίδα   με στριφτό λεπτό 
μουστάκι.  
@ Μετά το 1920 η φουστανέλα 
αυτή αντικαταστάθηκε από την 
τσολιάδικη φουστανέλα.  Ο 
αρχινιστής παρίστανε το 
Μεγαλέξανδρο συνοδευόμενο 
από «γυναίκες» βρακοφορεμένες 
και κουκουλωμένες με 
πολύχρωμα τσεμπέρια.  
@ Οι Τούρκοι δεν ενοχλούνταν    
αντίθετα  έκαναν χάζι. Δεν 
υποπτευόντουσαν, όμως, ότι 
αυτό το αλλοπρόσαλλο 
τσούρμο με αρχηγό αυτόν το 
«Μεγαλέξανδρο» με τα 
τραγούδια του ξεσήκωνε τους 
σκλαβωμένους και φούντωνε 
τον πόθο τους για τη λευτεριά. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τραγουδώντας  
τη  Σούσα στην Αγιάσο 

«Μια χρονιά τις Απόκριες   
μάζεψα  καμιά 40ριά αγόρια και 
ντυθήκανε τα μισά παλικάρια, με 
βράκες, και τα μισά κοπέλες με  
βρακιά, φλουριά στο λαιμό, και 
πολλά άλλα στολίδια. Γυρίσαμε  
όλο το χωριό.  Άμα κατεβήκαμε  
στην αγορά, σχηματίσαμε κύκλο - 
ήταν και 2-3 ντυμένοι τσολιάδες- 

και τραγουδούσαμε  το σκοπό της 
«Σούσας». Τότε έγινε κάτι που δεν 
το περιμέναμε.  Άδειασαν όλα τα 
καφενεία. Βγήκαν όλοι στην 
πλατεία και μας καμάρωναν. 
Πολλοί έκλαιγαν, προπάντων οι 
γέροι. Οι δίσκοι με τα κεράσματα 
έρχονταν ο ένας πίσω από τον 
άλλον.  Αυτό έμεινε αθάνατο. 
Μέχρι και σήμερα το θυμούνται 
και το λένε.'' 
Βασίλης  Βλαστάρης (Βαγιάνας) 
Αγιασώτης  Σατιρογράφος  

Το έθιμο της περικεφαλαίας 

στο καρναβάλι της Αγιάσου   

Στη δεκαετία 
του 1920, η  
οικογένεια του 
Μ. Θεοδωράκη  
έμενε στη 
Λέσβο, όπου  ο 
πατέρας του 
ήταν 
Διευθυντής  
στη Νομαρχία. 
Όπως θυμάται  
ο Μίκης:  Στη 
Μυτιλήνη οι 
πρώτες μου 
αναμνήσεις 
είναι από ένα 
προάστιο που 
λέγεται Βαρειιά. 
Εκεί σήμερα 
είναι το 
Μουσείo του 
Θεόφιλου, του 
μεγάλου 
ζωγράφου.  
Ήταν ένα 
παραδείσιο 
μέρος για μένα. 
Είχαμε μια βίλα, 
όπου έμενε όλη 
η οικογένεια.   
 Ο Θεόφιλος 
έμενε κι αυτός 
τότε στη Βαρειά 
και «μας έβαζε 
όλα τα παιδιά 
να κατουράμε 
στα τενεκεδάκια 
του για να 
αραιώνει τα 
χρώματά του». 
Είχε μια 
καλύβα, 
ζητιάνευε και 
φορούσε 
φουστανέλα 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ  
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
(ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ) 

  



                   
              

    

 

Ιωάννης Θεοφιλόπουλος 
(Καραβόγιαννης) 

#  Τα πυρπολικά  ήταν παλιά καΐκια που τα μετασκεύαζαν 
γι’ αυτόν το σκοπό.   Έπαιρναν ένα μικρό, παλιό σκάφος, το 
γέμιζαν εκρηκτικά,  έφταναν στα πελώρια καράβια, το 
κολλούσαν πάνω τους με γάντζους, έβαζαν φωτιά  και 
απομακρύνονταν με μια βαρκούλα. Η φωτιά σύντομα 
εξαπλωνόταν στο εχθρικό καράβι και το κατέστρεφε. 
 

# Πέραν του αρχηγού που έμενε τελευταίος στο σκάφος κι 
έβαζε φωτιά πριν πηδήξει στην βάρκα, σημαντικότατος ήταν 
επίσης ο πηδαλιούχος, καθώς οι δικές του μανούβρες 
έφερναν το σκαφάκι γρήγορα και με ακρίβεια στα πλαϊνά 
του στόχου.  
# Στη διάρκεια του ’21, έγιναν 58 επιθέσεις με πυρπολικά, 
από τις οποίες 39 πέτυχαν να κάψουν το αντίπαλο καράβι. 
Γι’ αυτό και μπουρλοτιέρηδες όπως ο Κανάρης ή ο 
Παπανικολής έγιναν από τους διάσημους αγωνιστές της 
επανάστασης. Μανώλης Φωτεινός- Δ΄Τάξη  

Μικρός πήγε στην Ύδρα και  ύστερα 
στα Ψαρά όπου έμαθε τη ναυτική 
τέχνη.  Πανύψηλος και ατρόμητος, 
πήρε μέρος σε δεκάδες επιδρομές με 
πυρπολικά σ’ όλο το Αιγαίο.  
Μετά πήρε μέρος σε μάχες στην 
Πελοπόννησο αλλά η προσφορά του 
δεν αναγνωρίστηκε όπως  έπρεπε.  
 

Πέθανε άσημος και πάμφτωχος στην 
Αθήνα σε μεγάλη ηλικία.   
Το ελληνικό κράτος του χρωστούσε  
5.521 γρόσια και 11.194 φοίνικες, 
χρήματα που δεν πήρε ποτέ.  
Ούτε αξιώματα πήρε ποτέ.  
Το ελληνικό κράτος τον τίμησε 
δίνοντας το όνομά του σε ένα πλοίο 
του Πολεμικού Ναυτικού. 
 

Στην κηδεία του παρέστη και ο εγγονός 
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 
Θεόδωρος Γενναίου Κολοκοτρώνης, ο 
οποίος μόλις πήγε να εκφωνήσει τον 
επικήδειο, ξέσπασε σε δάκρυα 
λέγοντας: "Τι να ειπώ εγώ εις τον 
Καπετάν Γιάννη; Μπορεί ο λύχνος να 
φέξη τον ήλιον; Ο Καπετάν Γιάννης 
ήτο και του πάππου μου ανώτερος".  
Θάλεια Καραμάνη  
Δ΄Τάξη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 

ΚΑΝΑΡΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ 

Ανάμεσα στις ηρωικές μορφές του 
θαλάσσιου αγώνα του 1821, οι 
περίφημοι μπουρλοτιέρηδες 
κατέχουν  μια ξεχωριστή θέση. Από 
τους πιο γνωστούς θαλασσινούς  του 
αγώνα ήταν ο Ιωάννης 
Θεοφιλόπουλος ή Καραβόγιαννης. 
 

Ήταν περιζήτητος από τους 
αρχηγούς των πυρπολικών, καθώς 
ποτέ δεν του χρειάστηκε να κάνει 
δεύτερη μανούβρα για να κολλήσει 
στο εχθρικό καράβι, ό,τι καιρό κι αν 
αντιμετώπιζε.  
Αυτός ήταν πηδαλιούχος του 
Παπανικολή, όταν έγινε η πρώτη 
πυρπόληση στην Ερεσό και του 
Κανάρη, όταν έκαψε την ναυαρχίδα 
του Καρά Αλή στη Χίο. Ο 
Καραβόγιαννης είχε γεννηθεί στα 
Λαγκάδια Αρκαδίας. 

 
 

Ο περιζήτητος πηδαλιούχος  
των πυρπολητών 

Ήταν πηδαλιούχος 
του  Παπανικολή  στην  Ερεσό  
και του Κανάρη  
όταν έκαψε την ναυαρχίδα  

του Καρά Αλή στη Χίο. 

Νικολής  Χατζητριανταφύλλου  
Το πυρπολικό που 
χρησιμοποιήθηκε στη 
ναυμαχία της Ερεσού  
 ήταν το «Άγιος 
Παντελεήμων».   

Το πρόσφερε  ο Λημνιός  Νικολής Χ#Τριανταφύλλου.   

# Υδραίοι, Σπετσιώτες και Ψαριανοί αρνήθηκαν να δώσουν  
άλλο καράβι για να γίνει πυρπολικό,  δεδομένου ότι  είχαν 
ήδη αποτύχει δύο άλλα πλοία-μπουρλότα.  Η γενναία 
προσφορά στοίχισε ακριβά στον καπετάν-Νικολή. Η 
περιουσία του δημεύτηκε και η οικογένειά του βασανίστηκε. 
# Για το πλοίο του, που είχε ξοδέψει 6.000 γρόσια για να το 
μετατρέψει σε πολεμικό του έδωσαν «χάριν ελέους» μόλις 
500.  Λίγους μήνες αργότερα πέθανε από τη στεναχώρια του 
στην Ύδρα, όπου είχε πάει να ζητήσει κάποια ενίσχυση. 
Θεόδωρος Μπελίτσος : Λημνιοί αγωνιστές του 1821  

 

Ο  Λημνιός καπετάνιος  
που έδωσε  το καράβι του    
να γίνει πυρπολικό   
στη ναυμαχία της Ερεσού  



       

   

27 Μαΐου 1821: Αρχή των ναυτικών κατορθωμάτων του στόλου μας   

      Η ανατίναξη του τουρκικού  
 δίκροτου στην Ερεσό της Λέσβου 

 

@ Στις  27 Μαΐου του 1821 ο  
Ψαριανός πυρπολητής Δημήτριος 
Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό 
δίκροτο με 74 πυροβόλα  
και 1.000 άνδρες στο λιμάνι 
 της Ερεσού στη Λέσβο.  
@ Οι Έλληνες, που ως εκείνη την 
ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την 
άνιση αναμέτρηση με τον τουρκικό 
στόλο, αναθαρρούν και 
συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. 
@ Το δίκροτο είχε αναχωρήσει με 
ολόκληρο τον Τουρκικό στόλο από 
τα στενά του Ελλησπόντου και στη 
συνέχεια προσορμίστηκε στον όρμο 
της Ερεσού, όπου  αποβίβασε 
απόσπασμα στην ξηρά.  
 

@ Η αποστολή του ήταν  να 
ενισχύσει με πολεμοφόδια και 
άνδρες τις φρουρές στα νησιά κατά 
μήκος της Μικράς Ασίας. Έφερε 74 
πυροβόλα και 1.000 και πλέον 
άνδρες. 
@ Ο ελληνικός στόλος 
(αποτελούμενος από 57 πλοία) 
προσπάθησε να χτυπήσει το δίκροτο. 
 Δέχθηκε, όμως, σφοδρά πυρά από 
τα κανόνια του τουρκικού πολεμικού 
και γρήγορα αναγκάσθηκε να 
οπισθοχωρήσει, με απώλειες 3 
νεκρούς κι έναν τραυματία. 
@ Τότε οι Έλληνες σκέφτηκαν να το 
χτυπήσουν με δύο πυρπολικά, του  
Παπανικολή και του Καλαφάτη.  
@ Ο Παπανικολής πλεύρισε με 
επιτυχία το πυρπολικό του κάτω από 
την υψηλή πρώρα του εχθρικού 
πλοίου, όχι όμως και ο Καλαφάτης. 
Ο Παπανικολής έβαλε μπουρλότο 
στο πυρπολικό του και αμέσως οι 
φλόγες που ξεπετάχθηκαν, άρχισαν 
να γλείφουν το ξύλινο δίκροτο.   
@ Στο τουρκικό πλοίο επικράτησαν 
σκηνές πανικού και καθένας κοίταζε 
πώς να σωθεί.   
Ένας από τους πρώτους που 
προσπάθησε να διαφύγει στην ξηρά 
ήταν ο κυβερνήτης του, καπετάν 
Αρναούτ.  
Τον πρόλαβε ένας οργισμένος 
αξιωματικός του και τον τραυμάτισε 
με μαχαίρι στο λαιμό.  
 

@ Όμως, πολλοί αξιωματικοί και 
ναύτες είτε πνίγηκαν πέφτοντας στη 
θάλασσα, είτε κάηκαν πάνω στο 
κατάστρωμα του πλοίου. Η 
καταστροφή του πλοίου 
ολοκληρώθηκε με την έκρηξη της 
πυριτιδαποθήκης, που προκάλεσε 
μεγάλο αριθμό θυμάτων.   
@ Η πυρπόληση του τουρκικού 
δικρότου στην Ερεσό υπήρξε το 
πρώτο μεγάλο ναυτικό κατόρθωμα 
του '21. Ήταν η πρώτη φορά που οι 
Έλληνες χρησιμοποίησαν 
πυρπολικό.   
Στρατής Σγουρέλλης  
ΣΤ΄Δημοτικού   

Ένα  από τα μεγαλύτερα ναυτικά κατορθώματα  του 1821  

που έδωσε θάρρος στους Έλληνες και τους έκανε να πιστέψουν  

στις  δυνάμεις τους  και να  κυριαρχήσουν σιγά-σιγά στο Αιγαίο 
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Η ζωή στη Λέσβο  
στα χρόνια του ‘21 

Αναδρομή στις σημαντικότερες πτυχές  της ιστορίας  

του νησιού, τους τελευταίους δύο αιώνες  της 
Τουρκοκρατίας  με βάση  το βιβλίο του  Στρατή 
Αναγνώστου  «Αναφορές στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία της Λέσβου»  αλλά και άλλων 

Το Σεπτέμβριο του 1462 η Λέσβος 
κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς 
Τούρκους. Αμέσως μετά την 
κατάληψη της Λέσβου ένα τμήμα του 
χριστιανικού πληθυσμού του νησιού 
μεταφέρθηκε αναγκαστικά στην 
Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Σουλτάνος 
Μωάμεθ ο πορθητής ήθελε να γεμίσει 
την Κωνσταντινούπολη με εργάτες 
και κατοίκους. 
 

# Μουσουλμάνοι  έποικοι: Από τη 
Μικρά Ασία θα έλθουν σταδιακά να 
κατοικήσουν στη Λέσβο πολλοί 
μουσουλμάνοι , επιλέγοντας κυρίως 
τις οχυρές τοποθεσίες της Μυτιλήνης 
και του Μολύβου, αλλά και τις μικρές 
σε έκταση πεδινές περιοχές της 
Καλλονής, της Γέρας και της Ερεσού. 
Ωστόσο, οι μουσουλμάνοι του νησιού 
αποτελούσαν πάντα το 15 έως 20% του 
πληθυσμού του νησιού.   

 

# Η διοίκηση των Χριστιανών : Ως 
επικεφαλής των χριστιανικών 
κοινοτήτων της Λέσβου ήταν πρώτα ο 
Μητροπολίτης Μυτιλήνης και ο 
Μητροπολίτης Μηθύμνης και έπειτα 
οι επικεφαλής των χριστιανικών 
κοινοτήτων στην πόλη της Μυτιλήνης, 
στις συνοικίες και στα χωριά, οι 
«δημογέροντες» ή «προεστοί».  
 
 

# Οι  δημογέροντες:  Ήταν Λέσβιοι 
άρχοντες, που  όφειλαν να 
συγκεντρώνουν το φόρο που έβαζε ο 
Τούρκος διοικητής στο χωριό, να 
διατηρούν την τάξη ανάμεσα στους 
χριστιανούς και να δικάζουν τις 
υποθέσεις τους. Κανόνιζαν για  
την καθαριότητα και για μικρά  
δημόσια έργα 
 

# Οι  αγγαρείες των Χριστιανών:   Οι 
χριστιανοί υποβάλλονταν σε 
αγγαρείες, για το τουρκικό δημόσιο.  
Τις  ημέρες της αγγαρείας δεν 
μπορούσαν να πάνε στα χωράφια τους 
και στο μεροκάματο. Σε πολεμικές 
περιόδους έκαναν επισκευές τειχών, 
κατασκεύαζαν πολεμικά πλοία κ.ά. 
 

  

# Ναυτική  βάση:   Στόχος των Οθωμανών ήταν 
να κάνουν τη Λέσβο μια μεγάλη και ισχυρή 
ναυτική βάση για τον πολεμικό στόλο. Η 
Λέσβος έπρεπε να εφοδιάζει τα τουρκικά 
πολεμικά πλοία με τρόφιμα και νερό. Τα πλοία 
αυτά έλεγχαν ολόκληρο το Αιγαίο και 
προστάτευαν   την Κωνσταντινούπολη. Να 
σημειωθεί  ότι εξαιρούνταν από το 
«παιδομάζωμα» οι νέοι της Λέσβου, επειδή  
είτε υπηρετούσαν ως ναύτες στα τουρκικά 
καράβια ή έκαναν αγγαρείες στο οθωμανικό 
ναυπηγείο της Μυτιλήνης, είτε μπορούσαν να 
εξαγοράσουν τη θητεία τους. 
 

 

# Ανισότητες μουσουλμάνων - χριστιανών: Όλα τα ανώτερα διοικητικά 
αξιώματα του νησιού καταλαμβάνονταν αποκλειστικά από μουσουλμάνους. 

Οι Μουσουλμάνοι, αν και ήταν πολύ λιγότεροι, είχαν περισσότερα 
δικαιώματα και πλήρωναν πολύ λιγότερους φόρους από τους χριστιανούς. 
Οι Χριστιανοί δεν μπορούσαν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι.   
 

 

Χάλκινο νόμισμα των 20 παράδων  
από τη Λέσβο την εποχή του σουλτάνου 
Abdul Medschid 1839-1861  

με επιγραφή Ερεσός 

 
 

 

#Δικαστικές διαφορές: Αν υπήρχαν δικαστικές διαφορές ανάμεσα σε έναν 
Χριστιανό και έναν Τούρκο, τότε δικάζονταν από τουρκικά δικαστήρια και 
σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, οι χριστιανοί δεν γίνονταν αποδεκτοί ως 
μάρτυρες σε δίκες.  Άρα, το δικαστήριο έβγαζε απόφαση μόνο από αυτά που 
κατέθεταν οι μουσουλμάνοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εκφόρτωση εμπορευμάτων στο λιμάνι της Πέτρας- Παλιά λιθογραφία 
………………………………………………………………………………. 

# Οδοποιία - μεταφορές: Δρόμοι ανάμεσα στα χωριά της Λέσβου δεν 
υπήρχαν παρά μόνο δύσβατα  μονοπάτια. Οι άνθρωποι δύσκολα βγαίνανε 
από τα χωριά τους και περισσότερο οι γυναίκες. Η μεταφορά προϊόντων και 
ανθρώπων γινόταν πιο εύκολα με βάρκες από ακτή σε ακτή.  

# Ξεριζώνονται  
τα αμπέλια  
Μέχρι το 1600 στη 
Λέσβο καλλιεργούσαν 
ελιές, αμπέλια και 
σιτάρι. Όμως, η 
θρησκεία των 
Μουσουλμάνων 
απαγορεύει το αλκοόλ 

και έτσι οι Οθωμανοί 
ανάγκασαν τους 
Λέσβιους να ξεριζώνουν 
τα αμπέλια και να 
φυτεύουν ελιές.  
 

 

 

 

 

 

 

 

# Ελαιόδενδρα   
και βελανίδια  
Από το 1700 στο νησί  
θα καλλιεργείται μόνο η 
ελιά και στην περιοχή 
του Σιγρίου  η 
βελανιδιά, γιατί τα 
βελανίδια τα 
χρησιμοποιούσαν για να 
επεξεργάζονται τα 
δέρματα. 
 

# Εμπόριο μόνο  
από τους Τούρκους  
 Επίσης, οι τιμές  
των προϊόντων 
καθορίζονταν από τους 
Τούρκους, οι οποίοι 
απαγόρευαν την 
εξαγωγή λαδιού στην 
Ευρώπη και κανόνιζαν 
να αγοράζουν το λάδι 
φτηνά και να το πουλάνε 
αλλού ακριβά.  
Το λάδι και το σαπούνι 
της Λέσβου  προωθείται  
όλο προς την 
Κωνσταντινούπολη. 

Παλιός οθωμανικός χάρτης της  Λέσβου 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΥΣΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΑ)  
Συνεργάστηκαν οι μαθητές  Αργ. Τσούρος,  Αριάν Χουριάν, Ε. Κουρασάνη 

 

 
 



  # Εθελοντικοί 
εξισλαμισμοί: Οι άσχημες 
συνθήκες ζωής  για τους 
Έλληνες της Λέσβου 
έκαναν κάποιους  να 
απαρνηθούν την πίστη τους 
και να γίνουν 
μουσουλμάνοι. Μία 
προφορική παράδοση 
αναφέρει ότι στο χωριό 
Κλαπάδος στα 1700 οι 
κάτοικοι έγιναν μαζικά όλοι 
μουσουλμάνοι.  
 

# Εκτελέσεις : Υπήρχαν 
εκτελέσεις χριστιανών, που 
απαρνούνταν δημοσίως  την 
ισλαμική θρησκεία.  
Μεταξύ των νεομαρτύρων 
αυτών  Αγίων της Λέσβου  
είναι και οι παρακάτω:   

Θεόδωρος Χατζής-1784 

Θεόδωρος Βυζάντιος-1795      

Γεώργιος Χιοπολίτης-1807    

Αναστάσιος  Πανέρας -1816 

Δημήτριος Μπεγιάζης-1816   
 

 

# Η εκπαίδευση των 
Χριστιανών : Τους πρώτους 
αιώνες της τουρκοκρατίας 
δεν υπήρχαν σχολεία. 
Υπήρχαν μόνο τα 
«παπαδικά» σχολεία, όπου 
ιερείς δίδασκαν ανάγνωση 
και γραφή στους νέους που 
ήθελαν να γίνουν ψάλτες ή 
ιερείς. Αυτά έμειναν σαν 
«κρυφά σχολεία». Το μόνο 
γνωστό οργανωμένο σχολείο 
στη Λέσβο την περίοδο 
εκείνη ήταν στη Μονή 

Λειμώνος, στην Καλλονή, 

που μάθαινε γράμματα 
στους δόκιμους μοναχούς 
της.  Στην Μυτιλήνη  
ιδρύθηκε  το πρώτο σχολείο   

το 1744 από  προεστούς.  
 

# Η εκπαίδευση των 
Μουσουλμάνων : Για τα 
οθωμανικά σχολεία της 
Λέσβου ο υποπρόξενος της 
Γαλλίας στη Λέσβο Ch. 

Roboly την πενταετία 1854-

1858 σημειώνει: "Η 
εκπαίδευση των 
μουσουλμάνων είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη και 
μόλις 40 εγγράμματοι 
αντιστοιχούν σε χίλιους. Στο 
νησί υπάρχουν 20 σχολεία τα 
οποία διευθύνονται από 
ιμάμηδες. Σε αυτά φοιτούν 
παιδιά και των δύο φύλων 
και διδάσκονται εδάφια από 
το κοράνι. Για την ανώτερη 
εκπαίδευση υπάρχουν δυο 

ιεροδιδασκαλεία 
(μεντρεσέδες) όπου 
σπουδάζει ένας μικρός 
αριθμός μαθητών (5

 

# Πειρατικές επιδρομές:  Οι συχνές επιδρομές των πειρατών ερήμωσαν  τα 
παραλιακά χωριά  εκτός από τη  Μυτιλήνη, το Σίγρι και το Μόλυβο,  που είχαν 
κάστρα, και την Πέτρα, που προστατευόταν από το βράχο. Οι κάτοικοι 
εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό του νησιού σε τόπους μη ορατούς από τη 
θάλασσα, για να μη δίνουν στόχο στα πειρατικά πλοία. Γι’ αυτό  τα 
περισσότερα χωριά της Λέσβου  είναι στο εσωτερικό του νησιού. Η 
αντιμετώπιση της πειρατείας αργότερα οδήγησε αρκετούς  να εγκατασταθούν 
ξανά σε παραλιακά μέρη, γνωστά με το όνομα «Σκάλες».  Μέχρι το 1900  δεν 
υπήρχαν δρόμοι στο νησί και η μετακίνηση  κατοίκων και εμπορευμάτων 
γινόταν με βάρκες από Σκάλα σε Σκάλα. 
 

 

# Σχέσεις με Μικρά Ασία: Οι σχέσεις των κατοίκων της Λέσβου με τα 
απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας είναι έντονες και πολύ συχνές. Οι άνδρες 
εργάζονταν κυρίως στο ράβδισμα της ελιάς και οι γυναίκες σαν υπηρέτριες με 
στόχο την εξασφάλιση μιας μικρής προίκας, η οποία θα τους επέτρεπε να 
παντρευτούν. Η μετακίνηση ραβδιστών και εργατών γης προς τη Μικρά Ασία    
αυξήθηκε μετά το Τανζιμάτ, που κατήργησε  το καθεστώς της μονοπωλιακής 
εκμετάλλευσης του λαδιού από τον Τούρκο Διοικητή.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συμβίωση Χριστιανών - Μουσουλμάνων: Σε αρκετά χωριά οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι ζούσαν μαζί, 
ενώ υπήρχαν και άλλα με πληθυσμό είτε χριστιανικό, είτε μουσουλμανικό. Η Μυτιλήνη, ο Μόλυβος, η Πέτρα, η 
Θερμή, το Σκαλοχώρι ήταν χωριά με μικτούς πληθυσμούς.  Στα χωριά αυτά υπήρχαν ξεχωριστές γειτονιές για τους 
χριστιανούς και τους μουσουλμάνους, με εξαίρεση το Μόλυβο, όπου τα χριστιανικά και μουσουλμανικά σπίτια 
ήταν σκορπισμένα σε όλο το χωριό. Υπήρχαν και χωριά αποκλειστικά τουρκικά, όπως ο Κλαπάδος.  

Οι  Δερβίσηδες  
του Μολύβου 

Με την κατάληψη της Λέσβου 
από τους Τούρκους το 1462, 

μαζί με τον τουρκικό στρατό  

ήρθαν πολλοί ντερβίσηδες στο 
νησί, που γέμισε με τεκέδες - 
μοναστήρια.   
O τεκές στη Μήθυμνα ήταν 
πολυάνθρωπος και ο 
κεντρικός όλης της επαρχίας. 

Είχε   και αρχιντερβίση, 
δηλαδή μουφτή.    

Οι Μολυβιάτες ενώ με τους 
χοτζάδες   ήταν πάντα 
χωρισμένοι, όπως το λάδι με το 
ξίδι,  με τους ντερβίσηδες 
ήταν πολύ αγαπημένοι.  
Πήγαιναν κάθε Παρασκευή και 
παρακολουθούσαν τη γιορτή 
τους και χαίρονταν με το 
θρησκευτικό χορό τους.  

Κοντολογίς είχαν αμοιβαία 
συμπάθεια κι εμπιστοσύνη.  
Οι ντερβίσηδες  πάλι τους 
παραστέκονταν στις διαφορές 
τους με τη διοίκηση και με τον 
πασά. 
Γ. Τσαλίκη: Η Μήθυμνα  
στα κύματα των αιώνων  
 

………………………………… 

 

 Δερβίσηδες που καπνίζουν  
(Φωτό: Αλ. Κιουρέλλης  
 Τοιχογραφία από το αρχοντικό 
Κομνηνάκη-Κράλλη (1812)  

Παράρτημα της Α.Σ.Κ.Τ.  
στη Μήθυμνα της Λέσβου     

Ο Μόλυβος  στα 1821, όπως τον ζωγράφισε  ξένος περιηγητής.  
Διακρίνεται το κάστρο  και τα τρία Τζαμιά με τους μιναρέδες τους .  
Τρεις  ήταν και οι εκκλησίες - ενορίες των Χριστιανών στο  χωριό. 

 

ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ 

Βρακάδες   

και βρακούσες   
Χαρακτηριστικό   στοιχείο της 
λεσβιακής φορεσιάς είναι η 
βράκα. Είναι μαύρου 
χρώματος στερεώνεται στη 
μέση με τη βρακοζώνη, ένα 
κορδόνι πλεγμένο στο χέρι. 
Ένα μαύρο  ζωνάρι συγκρατεί 
τη βράκα.  Η φορεσιά 

συμπληρώνεται  με λευκό 
πουκάμισο, μαύρο γιλέκο,   
σκούρες κάλτσες, μαύρη 
κατσούλα στο κεφάλι και 
μαύρα υποδήματα. Τα 
παπούτσια χαρακτηρίζονται  
ως παντόφλες με σηκωμένη τη 
μύτη και είναι βαριά.  
 

@  Η  βράκα (ή αλλιώς σαλβάρι) ήταν το ένα από τα δύο χαρακτηριστικά 

ενδύματα και της γυναικείας λεσβιακής,φορεσιάς- το άλλο ήταν η μακριά 
φούστα (ή φ΄σταν’). Η βράκα αποτελούνταν από δύο, τρία ή και 
περισσότερα βρακιά, που δυσκόλευαν αυτή που τα φορούσε να κάνει 
εύκολα την  ανάγκη της.  Γι’ αυτό και ένα παλιό δίστιχο έλεγε:  «Η θεια μ’ 
η Αμιρσούδα/ τρία βρατσά φορεί/ ώσπου να βγάλει το ένα/ τα δυο  τα 
κατουρεί». 
 



       
Παλαιολόγος  
          

         

Λέσβιοι αγωνιστές του 1821 
 

 

Ο φλογερός  αγωνιστής δεν σταμάταγε 

τη δράση του  μπροστά σε κανένα εμπόδιο 

 

# Ο Θεόδωρος Αλκαίος  γεννήθηκε 
στη Μυτιλήνη το 1780 και ήταν 
θεατρικός συγγραφέας και πρωτοπόρος 
ηθοποιός. Σε αντίθεση με άλλους 
αγωνιστές είχε σημαντική μόρφωση.  
Το 1801 τον βρίσκουμε να εργάζεται  
στο Ελληνικό Γυμνάσιο στο Ιάσιο και 
αργότερα  υπάλληλο στην αυλή του 
ηγεμόνα Αλέξανδρου Μουρούζη.  
# Το 1815 παντρεύεται την Μαριγώ   
Βρανέλλη, η οποία τον συνόδευε  
από τότε  παντού. Το 1818 είναι 
καταξιωμένος πρωταγωνιστής στο 
«Πατριωτικό Θέατρο Καρατζά» 
στο Βουκουρέστι. 
# Ο Αλκαίος  πολέμησε στην Ελλάδα 

το 1821 σαν  οπλαρχηγός σε   μάχες 
στην Ρούμελη, Χίο και Κρήτη υπό τον 
Φαβιέρο. Εξιστόρησε την πτώση των 
Ψαρών το 1824 στην οποία συμμετείχε 
και διέφυγε τραυματισμένος 
κολυμπώντας προς τη Χίο.   

Επίμονος αγωνιστής ο Π. Λεμονής 

προσπαθεί από την Τήνο να συγκροτήσει 
ένα εκστρατευτικό σώμα από φυγάδες 

Λέσβιους για να ελευθερώσουν το νησί. 
Γράφει συνεχώς στην Κυβέρνηση και, 
όταν εκείνοι με τη φωνή της λογικής του 

απαντούν πως το σχέδιό του θα είναι 
καταστρεπτικό για τους ίδιους και τον 

πληθυσμό της Λέσβου, καταφέρεται βίαια 

εναντίον των αρχών, ώσπου αποφασίζεται 
η απέλασή του.  

 

 

 
 

 

 

Όμως τον προλαβαίνει ο θάνατος  

από μια μεγάλη επιδημία  

που ξέσπασε στην Τήνο. 
Ο Παλαιολόγος Λεμονής υπήρξε  
και χορηγός «της έκδοσης βιβλίων 

 και κυρίως βιβλίων που εντάσσονται  
στο πλαίσιο δράσης του κινήματος του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού,  
με την τεράστια συμβολή 

του στην έκρηξη της Ελληνικής 
Επανάστασης και δημιουργία 

του ελληνικού κράτους». 
Ειρήνη Δάλα  
Δ’ Τάξη 

  

 

# Πήγε στη Σύρο, όπου  εξόπλισε 
στρατιωτικό σώμα Μυτιληνιών και 
το έστειλε στην Κρήτη. Υπό την 
ηγεσία του οργανώθηκε στρατιωτικό 
σώμα Χιωτών πολεμιστών για να 
σταλεί στην Χίο να την 
απελευθερώσει. Τελικά όμως το 
σχέδιο ακυρώθηκε. 
 

# Μετά τη δολοφονία 
του Καποδίστρια έλαβε μέρος στον 
Εμφύλιο πόλεμο, που ακολούθησε 
και σκοτώθηκε στο Άργος τον  
Ιανουάριο του 1833. 
# Το έργο του συνέχισε ο αδελφός 
του Ευστράτιος (επίσης ηθοποιός)  
και ο γιος του Ξενοφών. Έγραψε τις  
τραγωδίες «Η άλωσις των Ψαρών» , 

«Πιττακός ο Μυτιληναίος» και«ο 
Θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη». 

Σαράντος Πατέστος 

Ε’ Τάξη  

Θεόδωρος  Αλκαίος :  

Ο θεατράνθρωπος του αγώνα  
  

Αγωνιστής του 1821 και ένθερμο μέλος 
της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος κήρυξε 
την επανάσταση στη Χίο. Επίσης, 
ίδρυσε την Ιωνική φάλαγγα, τα μέλη της 
οποίας ήταν Μικρασιάτες.  
Πήρε μέρος σε πολλές μάχες της 
Αττικής. Μετά την απελευθέρωση 
υπηρέτησε σε ανώτερα δημόσια 
λειτουργήματα και πέθανε το 1850. 
 

Ο  Παλαιολόγος Λεμονής  

ήταν  έμπορος στην Κωνσταντινούπολη 

και Οδησσό.Μυήθηκε στη Φιλική 

Εταιρεία από τον Εμμανουήλ Ξάνθο  

και ενστερνίστηκε τον σκοπό 

 της Εταιρείας ως ιεραποστολή.  
 

 

 

 

 

Έρχεται στη Μυτιλήνη και οργανώνει 
την πρώτη ομάδα Φιλικών. Στη συνέχεια 

επιστρέφει στη Ρωσία και ακολουθεί τον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Δραγατσάνι. 
Μετά την καταστροφή του Ιερού Λόχου 

κατεβαίνει στην επαναστατημένη 

Ελλάδα, ενώ στη Μυτιλήνη οι Τούρκοι 
κρεμάνε τον αδερφό και τον γαμπρό 

του, προκρίτους της πόλης, μυημένους 

 στη Φιλική Eταιρεία  από εκείνον. 
 
 

  

Παλαιολόγος  Λεμονής 

# Το 1829 ίδρυσε στη Σύρο θεατρική 
ομάδα. Το θέατρο στα χρόνια της 
Επανάστασης κατείχε πρωταρχική θέση 
στην εκτίμηση του κόσμου ως "σχολείον 
του πατριωτισμού", ως όργανο της 
μόρφωσης και του εκπολιτισμού του 
ανθρώπου, .  

# Το σημερινό λιμάνι 
της Μυτιλήνης 
αναφερόταν  
μέχρι το 1770   
ως Κουλούν (=λιμάνι 
των δούλων).  
 

# Οι Τούρκοι 
χρησιμοποιούσαν  
το βόρειο λιμάνι στην 
Επάνω Σκάλα  
 
 

# Μόλις έφταναν  
τα διάφορα προϊόντα  
από τα χωριά στην πόλη 
της Μυτιλήνης  στο 
τελωνείο επιβαλλόταν  
φόρος …8% . 
 

# Αυτό επιβάρυνε όλες 
τις μεταφορές, 

τις τιμές των 

προϊόντων. 
 

# Ήταν προτιμότερο 
να εισάγεις σιτάρι  
από την ….Οδησσό  
της Ρωσίας 

(δεν υπήρχε φόρος 
τελωνείου)   
παρά από  οποιοδήποτε 
μέρος της Λέσβου!  

ΞΕ
ΡΕ

ΤΕ
  Ο

ΤΙ
  …

.. 

   



                      
       

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 
1759 και πέθανε στο 
Ναύπλιο το 1824.  Ήταν 
μέλος της Φιλικής Εταιρίας 

και πολιτικός κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης.  
Ήταν επίσης ιερέας και 
μαθηματικός. 
Το όνομά του ήταν 
Βασίλειος και ήταν γιος του 
Ιωάννη και της Αμυρίσσας   
από το Μεγαλοχώρι,  το 
παλιό Πλωμάρι  της Λέσβου. 
Σε ηλικία 17 ετών πήγε στο 
Άγιο Όρος κοντά στον θείο 
του που ήταν ηγούμενος και 
χειροτονήθηκε μοναχός.  
Εκεί συνέχισε τις σπουδές 
του στη σχολή του Ιωάννη 
Οικονόμου και τον επόμενο 
χρόνο στην Πάτμο. 

Το 1789 επέστρεψε   στις 
Κυδωνίες και δίδαξε στη 

σχολή του Οικονόμου.  
Το 1790 ταξίδεψε για 
σπουδές, στην Πίζα και στο 
Παρίσι.  
Εκεί γνωρίστηκε με τον 
Κοραή και άλλους Έλληνες 
λόγιους.  Μετά το τέλος των 
σπουδών του έζησε για ένα 
χρόνο στη Αγγλία.  

            Λέσβιοι ιερωμένοι στον αγώνα του 1821 
                  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΛΕΣ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ  ΙΩΑΚΕΙΜ 

 Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος 
Ουγγροβλαχίας γεννήθηκε 
στη  Μυτιλήνη το 1765. Τα πρώτα  
γράμματα τα έμαθε στη μονή 
Λειμώνος κοντά στον θείο  του, 
ιερομόναχο Γεράσιμο.   
Με προτροπή  του μετέβη 
στην Κωνσταντινούπολη όπου 
φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή. Αφού ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του  σε ηλικία 28 ετών,  
το 1794, χειροτονήθηκε   
επίσκοπος Άρτας.  
Διετέλεσε μητροπολίτης Άρτας   από 
το 1794 μέχρι το 1805, όπου είχε 
σχέσεις με τον Αλή πασά και 
συμμετείχε στις πολιτικές κα 
στρατιωτικές εξελίξεις της περιοχής.  
Ανάμεσα στα άλλα μεσολάβησε  
για συνθήκη μεταξύ των Επτανησίων 
και του Αλή πασά. 
 

Ιερομόναχος Βενιαμίν ο Λέσβιος 
Ο  Πλωμαρίτης  Δάσκαλος του Γένους, που διετέλεσε   
πρώτος Υπουργός (αρμοστής) Αιγαίου  

 Χάρη στο διδακτικό του έργο 
απέκτησε φήμη, αλλά λόγω του 
έργου του χαρακτηρίσθηκε 
άθεος. Αρνήθηκε να διευθύνει 
την Πατριαρχική σχολή 
Κωνσταντινούπολης και το 1817 
δέχτηκε να αναδιοργανώσει την 
Ακαδημία του Βουκουρεστίου. 
Εκεί  μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρία. Το 1820 δίδαξε στην 
Ευαγγελική σχολή Σμύρνης. Με 

την έναρξη της επανάστασης 
μετέβη στην Ελλάδα για να 
μαζέψει πολεμοφόδια για τον 
αγώνα  Πήρε μέρος στην Α΄ 
Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου το 
1821 και στην Β΄ Εθνοσυνέλευση 
του Άστρους το 1823.  Ήταν 
μέλος της Αρμοστείας του 
Αιγαίου. 
Το όνομά του έχει πάρει η Λέσχη 
Πλωμαρίου Βενιαμίν ο 
Λέσβιος που είναι πολιτιστικό,  
σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 
1878 για να συνεχίσει το έργο, 

καθώς και το 5ο Λύκειο 
Μυτιλήνης 

Μυρσίνη Τσούρου- Δ΄τάξη     

Το 1799 επέστρεψε στις 
Κυδωνίες  και δίδαξε πάλι στη 
Σχολή. Η διδασκαλία του 
περιλάμβανε μαθήματα 
φιλοσοφίας , 
φυσικομαθηματικά  
αστρονομία καθώς  και 
διεξαγωγή πειραμάτων.  Οι 
Κυδωνίες είχαν το 
μεγαλύτερο ελληνικό σχολείο 
της εποχής με 90 διαφορετικές 
τάξεις. Υπεύθυνος του 
προγράμματος σπουδών ήταν  
ο Βενιαμίν ο Λέσβιος. 

Ο Μητροπολίτης  
Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος  

Την περίοδο 1806–1809 βρισκόταν 
στα Επτάνησα, παρών και εκεί στις 
εξελίξεις.  Το 1807 έλαβε μέρος 
στην άμυνα της Λευκάδας, 

επικεφαλής σώματος 400 
Ηπειρωτών και Σουλιωτών.  
Στα τέλη του 1809 πήγε στην 
Πετρούπολη της Ρωσίας. 
Διορίστηκε από τη Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ρωσίας  
μητροπολίτης Βουκουρεστίου και 
πρόεδρος του τοπικού Διβανίου.  
Το 1812, με την επιστροφή των 
παραδουνάβιων ηγεμονιών στους 
Τούρκους εγκαταστάθηκε στη 
Βιέννη. Από εκεί, το 1815, 
μετακινήθηκε στην Πίζα. 
Υποστήριξε την ελληνική 
επανάσταση, χωρίς όμως να 
μεταβεί στην Ελλάδα.  
 

Πέθανε στις 31 Αυγούστου  
1830. Το 1962 κατόπιν 
πρωτοβουλίας του 
Μητροπολίτη Μυτιλήνης 
Ιακώβου Β΄, τα οστά του 
μεταφέρθηκαν στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του και 
τοποθετήθηκαν στον ναό του 
Αγίου Θεράποντος 

 Κωνσταντίνα Οικονόμου 

Δ΄ Τάξη  

 

Διετέλεσε Μητροπολίτης Άρτας     
11 χρόνια,   την περίοδο 

 που  την  Ήπειρο  διοικούσε  
ο Αλή Πασάς   

 Μετά το 1821  
απέρριψε την πρόταση  
να αναλάβει την αρχηγία 

 και οργάνωση  
της ελληνικής Εκκλησίας  



Ο Χαηδεγεσξγάθεο Κάλδξαο, ηζρπξόο πξνύρνληαο ηεο Κπηηιήλεο, πνπ θαηεγνξήζεθε όηη πξόδσζε ηνπο Φηιηθνύ Το μεγάλο Τζουλούσι 
και ο Ναζίρης Κουλαξίζ Αγάς 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΥΣΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ -  ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ  ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΙΧΑΕΛΑ & ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ  

 

@ Το «τζουλούσι» ήταν η 
εξέγερση των μουσουλμάνων 
κατά των χριστιανών   της 
Μυτιλήνης στις 27 Μαΐου 
1821 και πιθανότατα είχε ως 
στόχο το δημογέροντα 
Χατζηγεωργάκη Μάνδρα, ο 
οποίος αν και χριστιανός, 
διέθετε τέτοια ισχύ ώστε να 
επηρεάζει την οθωμανική 
διοίκηση. Οι μουσουλμάνοι 
κάτοικοι της πόλης 
λεηλάτησαν τα εργαστήρια 
της αγοράς, το ναό του Αγίου 
Συμεών και την οικία του 
Χατζηγεωργάκη Μάνδρα.  

 

@ Οι λεηλασίες συνοδεύ-

τηκαν και από τις σφαγές 47 
τουλάχιστον χριστιανών. 
Σύμφωνα με Κώδικα της 
Μητρόπολης Μυτιλήνης, την 
Πέμπτη 27 Μαΐου 1821 
σφάχτηκαν στην αγορά της 
πόλης  43 χριστιανοί και 
λεηλατήθηκαν σπίτια και 
μαγαζιά. Ακόμα δυο 
σκοτώθηκαν στην περιοχή 
Κεραμειών.    

  

 

Πώς φύλαξαν  
το 1821 τη Λέσβο 
οι Τούρκοι  
 

@ Όταν ξέσπασε η Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, οι 
Οθωμανοί έκαναν ό,τι 
μπορούσαν για να μην ξεσπάσει 
επανάσταση και στη Λέσβο. 
Συγκεκριμένα: 
@ Ο οθωμανικός  
 και ο Αιγυπτιακός στόλος 
αγκυροβολούσε συχνά  
στη Λέσβο.  
@  Έχτισαν γύρω από την πόλη 
της Μυτιλήνης ένα χαμηλό 
περιτείχισμα, που  περιέκλειε  
και τη χριστιανική και τη 
μουσουλμανική συνοικία. 

@  Ενίσχυσαν το κάστρο της 
Μυτιλήνης κατασκευάζοντας 
περιμετρικά τάφρο, επίχωμα 
και φράγμα πασσάλων. 
@  Τον Απρίλιο και Μάιο  
του 1821 εγκαταστάθηκαν, 
3.000 γενίτσαροι  υπό τη 
διοίκηση ενός πασά, ο οποίος 

ανέλαβε και την πολιτική 
διοίκηση του νησιού.  
@ Οι γενίτσαροι αυτοί 
εγκαταστάθηκαν στη 
χριστιανική συνοικία της πόλης 
της Μυτιλήνης και μάλιστα 
δεσμεύτηκαν πολλά σπίτια 
χριστιανών. 
@ Μεταφέρθηκε στη Λέσβο 
από τη Μικρά Ασία πλήθος 
άτακτων ένοπλων μου-

σουλμανικών ομάδων, οι οποίοι 
γυρνούσαν από χωριό σε χωριό, 
βιαιοπραγούσαν και 
τρομοκρατούσαν τους 
χριστιανικούς πληθυσμούς. 
@ Συλλαμβάνονταν κατά 
καιρούς χριστιανοί 
δημογέροντες, οι οποίοι και 
κρατούνταν προσωρινά ως 
όμηροι, προκειμένου να 
αισθάνονται οι οθωμανικές 
αρχές διασφαλισμένες από το 
ενδεχόμενο ένοπλης εξέγερσης 
των χριστιανών της Λέσβου.      
 

# Οι κατακόμβες  του 
κάστρου της Μυτιλήνης. 
Εδώ θα κατέφευγαν σε 
περίπτωση πολεμικής 
σύρραξης  οι  
πολιορκούμενοι 
μουσουλμάνοι που 
κατοικούσαν μέσα στο 
κάστρο ή  γύρω από αυτό.   

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γιατί δεν  επαναστάτησε η Λέσβος  το 1821 
Η Λέσβος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα μικρασιατικά παράλια. Επομένως ήταν εύκολη η 
καταστολή της επανάστασής της με στρατεύματα, που μπορούσαν να μεταφέρουν οι Τούρκοι  από  

απέναντι.  Στο νησί δεν υπήρχε αντάρτικο σώμα,  που θα σήκωνε το βάρος των πολεμικών επιχειρήσεων. 
Δεν υπήρχε  επίσης στρατιωτική παράδοση, απαραίτητη για μια επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα.    
Τα τρία μεγάλα κάστρα, Μυτιλήνης, Μολύβου, Σιγρίου ήταν καλά οχυρωμένα και εφοδιασμένα.  
Τέλος στο σημερινό Δημοτικό Κήπο της Μυτιλήνης λειτουργούσε  ναύσταθμος με  στρατιωτική δύναμη 
που στάθμευε μόνιμα στο νησί,  που  ήταν  ναυτική βάση του οθωμανικού στόλου.  

 

@ Όλοι τους αποτελούνταν από 
εξαγριωμένα μπουλούκια ατάκτων 
από την ασιατική ακτή,   με τα 

οποία είχε ενισχυθεί η φρουρά της 
Μυτιλήνης  για να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τυχόν 
επαναστατικές  ενέργειες.  

Η εξάπλωση των εκτρόπων 
εναντίον του χριστιανικού 
στοιχείου της  Μυτιλήνης,              

 

αποτράπηκε από τον μουσουλμάνο 
προύχοντα Μουσταφά Αγά 
Κουλαξίζ, Λέσβιο στην καταγωγή, 

ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε τα 
έκτροπα, «βγήκε στους δρόμους 

και καθησύχασε τον εξαγριωμένο 

τουρκικό όχλο, σταμάτησε το κακό 

κι έσωσε τους Μυτιληναίους 

ραγιάδες από βέβαιη γενική 

σφαγή».   
 

@ Η χριστιανική κοινότητα της 
Μυτιλήνης με πρωτεργάτη τον 

Χατζηγεωργάκη Μάνδρα, μάζεψε 
αργότερα χρήματα, ώστε ο 
Κουλαξίζ να εξαγοράσει τη θέση 
του διοικητή της Λέσβου, επειδή 
τον θεωρούσαν φιλικό απέναντι 
στους χριστιανούς του νησιού. 
Πράγματι με φιρμάνι στις αρχές 

του 1822 ο σουλτάνος διορίζει ως 

Ναζίρη  της περιοχής  τον 

Μουσταφά Αγά Κουλαξίζη. 
 
 

@ Τις ίδιες μέρες εκτελούνταν  
στη Μυτιλήνη με απαγχονισμό    
οι Φιλικοί  Γιαννάκης Λεμονής  
 και Χατζηγρηγόρης Ιωάννου  

Ο  δημογέροντας Χατζηγεωργάκης  
Μάνδρας  συνέβαλε στην 
ανάδειξη του Κολαξίζ  Αγά  
ως Ναζίρη της Λέσβου  

Στον χώρο του σημερινού 
Δημοτικού κήπου  
λειτουργούσε ταρσανάς 

του Οθωμανικού στόλου  



            
  

ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΑΣ ΤΖΕΖΑΕΡΛΗ 

Ο Καπουδάν Πασάς με το λιοντάρι  
Το ναζιράτο   
της Λέσβου 
και το αξίωμα  
του Ναζίρη  
 

Η Λέσβος τότε ήταν 
χωρισμένη σε τρεις 
επαρχίες, Μυτιλήνης, 
Μολύβου και Καλλονής. Ο 
διοικητής κάθε επαρχίας 
λεγόταν Καζάς και ο γενικός 
διοικητής Λέσβου Ναζίρης. 
Το ναζιράτο του 

περιελάμβανε τη Λέσβο, το 

Αϊβαλί, το Μοσχονήσι και 
τα άλλα νησιά, το 

Αγιασμάτ και την 

περιφέρεια Αδραμυττίου. 
Όρος απαράβατος οι 
Ναζίρηδες να είναι 
Οθωμανοί. 
   

@ Ο Ναζίρης διοριζόταν 
από τον Σουλτάνο στην 
Κωνσταντινούπολη και 
πήγαινε στο νησί για να 
διοικήσει. Έπρεπε να 
προσφέρει στην Κυβέρνηση 
κάποια δικά του χρήματα ή 
μια εγγυητική επιστολή ενός 
τραπεζίτη, συνήθως Αρμένη, 
για να νοικιάσει για δύο 
χρόνια τον Μουκατά, 
δηλαδή το δικαίωμα να 
εισπράττει τους φόρους 
του νησιού.  
@ Όφειλε να μαζέψει το 
1/10 της σοδειάς των 
χριστιανών και να το 
αποδώσει στον Σουλτάνο, 
αλλά συνήθως συγκέντρωνε 
το διπλάσιο ποσοστό πέρα 
από τα τυχερά, τους 
λεγόμενους τζερεμέδες. 
Έτσι γινόταν πλούσιος και 
πανίσχυρος.  
 

@ Είχε 300 - 400 άνδρες 
στην υπηρεσία του, οι μισοί 
πεζικάριοι και οι άλλοι 
μισοί ιππείς. Επιβαλλόταν 
στους άλλους αγάδες, 
διατηρώντας μερικούς από 
τους άνδρες του μέσα στις 
περιοχές δικαιοδοσίας τους. 
Του πλήρωναν φόρο οι 
κάτοικοι της Ερεσού και του 
Πλωμαρίου.  
@ Τον σεβόταν ακόμα  
κι ο Αρχιναύαρχος του 
Οθωμανικού στόλου, ο 
Καπετάν Χασάν Πασάς 
Τζεζάερλη, που έμενε 
αρκετό καιρό στη Μυτιλήνη, 
όπου ήταν  ο ναύσταθμος 
του Οθωμανικού στόλου.  

Οι Λέσβιοι τον θυμούνται 
για το λιοντάρι που τον 
συνόδευε πάντα.  Η 
Μυτιλήνη του χρωστάει το 
έργο ύδρευσης της πόλης -  
χάρη στο οποίο ξεδίψασαν οι 
Μυτιληνιοί.  
 

Οι Αϊβαλιώτες δεν ξεχνούν 
πάλι, ότι χάρη σ΄αυτόν  
εξασφάλισαν τα προνόμια,  
που τους επέτρεψαν να 
γίνουν αυτόνομη 
(ουσιαστικά)  πολιτεία μέσα   
στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία  τον 19ο 
αιώνα. Η χάρη αυτή που  
τους έκανε ξεπλήρωσε την 
καλοσύνη που του έδειξε 
ένας ιερέας του Αϊβαλιού, 
όταν βρήκε καταφύγιο εκεί 
μετά την  ήττα των 
Οθωμανών στη ναυμαχία του 
Τσεσμέ.  
 

Η ζωή του  
μυθιστορηματική.  Από 
σκλάβος σε  πειρατικό, 
γίνεται ο ίδιος κουρσάρος , 
μαθαίνει τα μυστικά της 
θάλασσας και καταφέρνει να 
γίνει μπέης στο Αλγέρι και 
ύστερα Καπουδάν  πασάς 
(αρχιναύαρχος) του 
τουρκικού στόλου. Με  την 
ιδιότητά του αυτή μένει 
αρκετούς μήνες το χρόνο 

 στη Μυτιλήνη,  φτιάχνει 
σπίτι με κήπους  στο Κιόσκι 
και ανάμεσα  στα άλλα 

αναμορφώνει  τα θερμά 
λουτρά του κόλπου Γέρας 
και της Θερμής.  

 

Σκληρός  και αδυσώπητος πολεμιστής   γλίτωσε τους  Έλληνες 
της Πελοποννήσου  από σφαγή  το 1774,  μετά την αποχώρηση 
του Ρωσικού στόλου. Τότε  όλοι οι Οθωμανοί  πρότειναν στο 
Σουλτάνο γενική σφαγή των επαναστατών Ελλήνων ως αντίποινα.  

  
 

Ο   Τζεζάερλη ήταν ο μόνος που  
αντέδρασε με το επιχείρημα: «Αν 
τους σκοτώσουμε  όλους, τότε  
ποιος θα πληρώνει το χαράτσι;».  

Απάντηση σ’ αυτό δεν είχε 
κανένας  και έτσι σώθηκε τότε ο 
ελληνικός πληθυσμός  

 
 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΟΥΛΑΞΙΖ ΑΓΑ 

Ο Ναζίρης που  ήξερε να  ισορροπεί 
O άνθρωπος που κατάφερε, να κρατήσει τη Λέσβο έξω από το χορό της επανάστασης του1821 
είναι ο Μουσταφά Κουλαξίζ Αγά. Το οικογενειακό του όνομα το οφείλει στο αυτί που έχασε ο 
πατέρας του σε ένα καβγά (κουλάκ-σιζ  θα πει δίχως αυτί) κι έτσι το παρατσούκλι έγινε το 
επώνυμό του.   Κατέχοντας το αξίωμα του Ναζίρη (διοικητή) της Αιολίδας είχε το προνόμιο της 
αποκλειστικής εμπορίας του λαδιού του νησιού και κατάφερε με λογής-λογής αυθαιρεσίες  να 
αποκτήσει μεγάλη περιουσία. Έχοντας τις δάφνες  του «φιλο ραγιά» - μια και κατάφερε να 
σταματήσει τη σφαγή στο Μεγάλο Τζουλούσι - κατόρθωσε (ισορροπώντας επιδέξια ανάμεσα 
στο ελληνικό και το μουσουλμανικό στοιχείο του νησιού) να αποτρέψει (ή να καταστείλει) 
κάθε επαναστατική προσπάθεια που πήγε να εκδηλωθεί στο νησί.  

Κατασκεύασε το εμβληματικό Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης 
(φωτο) και το απέναντί του ευρισκόμενο Τσαρσί Χαμάμ, 
που έχει αναμορφωθεί σε μουσειακό χώρο. Ο τράγος του 

μας έμεινε σαν παροιμιακή φράση, γιατί  κανείς δεν  

τολμούσε να τον πειράξει ή να ζητήσει  αποζημίωση για 
τις ζημιές που προκαλούσε. Οι απόγονοί του ανέλαβαν 
διάφορα διοικητικά πόστα ως τα 1912. Ο Χαλήμ  Μπέης 

στου οποίου το  αρχοντικό στεγάζεται  η σημερινή  
Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης ήταν εγγονός του.  
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΣΕΛΙΔΑΣ 
……………. 
ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΒΑΛΕΣΗΣ 
……………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΘΕΡΜΗΣ   



                           

  Η τουρκοκρατούμενη Αιολίδα    

 μέσα από κείμενα  λογοτεχνών  
 

Τέσσερις συγγραφείς  (Φώτης  Κόντογλου, Μίλτος Κουντουράς ,  
Στράτης Μυριβήλης και Ασημάκης Πανσέληνος ) περιγράφουν πτυχές της  ζωής 

 στην περιοχή της Αιολίδας,  την περίοδο της  τουρκοκρατίας  

 

# Οι Τούρκοι, παίρνοντας τη Μυτιλήνη, επιδοθήκανε, κατά τα συνηθισμένα 
τους, σε κάθε βαρβαρότητα. Αρπούσανε, σφάζανε, βιάζανε γυναίκες, δέρνανε 
δίχως αιτία, βασανίζανε, μ' έναν λόγο κάνανε σαν διάβολοι, έχοντας για 
παράδειγμα τον  σουλτάνο τους Μεχμέτ, πού στάθηκε ο πιο σκληρόκαρδος, ο 
πιο αιμοβόρος,  ο πιο πρόστυχος κι αδιάντροπος απ’ όλους τους σουλτάνους.  
# Πέφτοντας στα χέρια των Τούρκων η Λέσβος μαράθηκε. Από εκατό χιλιάδες 
πού είχε το νησί επί Γατελούζων, ο πληθυσμός του κατέβηκε στις τριάντα ως 
σαράντα, χιλιάδες, άμα την πήρανε οι Τούρκοι. Πείνα και δυστυχία απλώσανε 
παντού, στις πολιτείες και στα χωριά της. Γραμματισμένο Μυτιληνιό δεν 
εύρισκες τα πρώτα εκατό χρόνια, της σκλαβιάς, γιατί οι Τούρκοι είχανε 
χαλάσει τα μοναστήρια..." / Φώτη  Κόντογλου «Η πονεμένη Ρωμιοσύνη» 
 

 

Από το βιβλίο
του Φώτη Κόντογλου
Η πονεμένη Ρωμιοσύνη» 

Η Μυτιλήνη  τουρκεμένη 

 

 Το ξεκλήρισμα  
των Μυτιληνιών 

... "Δυο μέρες ύστερα  από το 
πάρσιμο της  Μυτιλήνης, ο 
σουλτάν  Μεχμέτ κάθισε απάνω 
σ' έναν ψηλόν θρόνο, που 

στήθηκε κοντά στο βορινό 
λιμάνι, και πρόσταξε να 
παρουσιαστούνε μπροστά του 
όλοι οι κάτοικοι της πολιτείας,   
και να τους γράφουνε οι 
γραμματικοί του.  
Σαν τα κοπάδια τα τρομαγμένα 
σπρωχνόντανε χιλιάδες 
Άνθρωποι μπροστά στον 
σουλτάνο, σαν να 'τανε η 
Δευτέρα Παρουσία. 

Μ’ ένα φοβερό γνέψιμο του 
σουλτάνου, πεντακόσια 
παλληκάρια και  κορίτσια 
αρπαχτήκανε από τους 
γενίτσαρους, για τα χαρέμια 
του αφέντη τους.  Με σπαραγμό 
βλέπανε οι γονιοί να χωρίζονται 
από τα παιδιά τους κι από τα 
εγγόνια τους, τ' αδέρφια  
από τ' αδέρφια.  
 «Όλη κείνη τη μέρα», γράφει ο 
Λατίνος επίσκοπος Λεονάρδος, 
πού ήτανε κι αυτός σκλάβος, 
«παρακαλούσαμε με δάκρυα να 
μας πάρει ο Χάρος για να 
γλιτώσουμε, μα δεν μας 
άκουσε.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 # Ο σουλτάνος πρόσταξε να 
μπαρκάρουνε στα καράβια όλοι 
οι επίσημοι κ' οι πλούσιοι της 
Μυτιλήνης.  
Απομείνανε μέσα στην πολιτεία 
μοναχά οι φτωχοί, που καθίσανε 
τρυπωμένοι στα σπίτια τους. 
Όσοι στοιβαχτήκανε στα 
καράβια, τραβήξανε μεγάλα 
μαρτύρια.  
Ως  να φτάξουνε στην 
Κωνσταντινούπολη, στις 16 
Οκτωβρίου, πολλοί πεθάνανε...  
 

 

 

 

 
 

Από το βιβλίο  

του Φώτη  

Κόντογλου  

«Η πονεμένη 

Ρωμιοσύνη» 

 

ένα βράδυ στην πολιτεία του 
Οικονόμου σε κακό χάλι.  
Κι ο παπάς τον συμμάζεψε σπίτι 
του και τον ζωογόνησε, τόσο 
που, μισεύοντας ο Τούρκος πήρε 
όρκο πως δε θα ξέχανε  ποτές 
την καλοσύνη που ΄χε δει απ τον 
Οικονόμo .  

Σαν περάσανε ένα-δυό χρόνια,   
ο Χασάν-πασάς ο Γαζής  
θέριεψε κ’  έγινε παντοδύναμος 
συμβουλάτορας του σουλτάνου. 
Σαν έφταξε στ΄ αυτί του 
Οικονόμου η τέτοια είδηση, 
σηκώθηκε και πήγε στην Πόλη. 

Και πηγαίνοντας στο παλάτι,  
τον υποδέχτηκε  ο Χασάν-πασάς 
με μεγάλη εγκαρδιότητα  

και τον ρώτηξε  τι χάρη ήθελε  
  
 

Φώτη  Κόντογλου  
"Το Αϊβαλί η Πατρίδα μου". 

Τότες  ο Οικονόμος ξετύλιξε το 
χαρτί, για να διαβάσει ο βεζίρης 
το τι αγαπούσε.  Και κείνος, σαν 
άνθρωπος που κρατά το τάξιμο 
που βγαίνει από το στόμα του, 
έκανε ριτζά στο σουλτάνο να μη 
φύγει μ’ αδειανά τα χέρια ο 
παπάς, ‘ξιστορώντας του το πώς 

τον είχε συμμαζέψει γυμνόν και 
ξετραχηλισμένον στο σπίτι του. 
  

 

Η απόφαση του Σουλτάνου  
Και, στ’ αλήθεια, η Πόρτα 
έβγαλε φετβά που  διαλάβαινε τα 
προνόμια που δινόντανε στην 
πολιτεία του Οικονόμου:   
@ Όσοι Τούρκοι έχουνε σπίτι 
μέσα στην πολιτεία, να φύγουνε 
παρευθύς μαζί με τις φαμελιές 
τους στα τουρκοχώρια που ναι 
ολοτρόγυρα.  

@ Και στο εξής κανένας 
Οθωμανός δεν έχει την άδεια 

 ν’ ανοίξει σπίτι και τζάκι 
 μέσα στη χώρα.  

@ Και Τούρκος καβαλάρης να 
μη ζυγώνει στο έμπα της 
πολιτείας, παρά όσο ακούγεται 
πετεινός.  
@ Κι αν κανένας επίσημος του 
στρατού τύχει να μπει καβάλα 
μέσα στη χώρα, να βγάζει τα 
πέταλα του χαϊβανιού του. 
@ Η πολιτεία λογαριάζεται  
στο εξής ανεξάρτητη  
από τον ντερέμπεη που θα 
διορίζεται στα πέριξ.  

@ Η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη 
και τα κουμέρκια  δίνουνται  
στους ντόπιους χριστιανούς, 
 οι οποίοι   θα πληρώνουνε  48 

χιλιάδες γρόσια κάθε χρόνο.  
@ Καϊμακάμης, αγάς για 
βοεβόντας θα στέλνεται απ’ την 
Πόλη, μα θα διορίζεται κείνος 
που θέλουνε διαλέξει  
οι χριστιανοί, κι απ’ τους 
χριστιανούς θα πληρώνεται 
και πάλε απ’ τους χριστιανούς  
θαν αλλάζεται. 
@ Καδής θα στέλνεται 
απ’ την Πόλη ή απ’ αλλού,  
μα θε να ναι και τούτος 
μισθωτός των χριστιανών.  
@ Φρούραρχος δεν επιτρέπεται 
να καθήσει μέσα στη χώρα, 
μηδέ να περάσει από μέσα. 
 @ Η πολιτεία στο εξής δεν θα 
δίνει δέκατο όπως πριν, αμή  
ο κάθε νοικοκύρης έχει χρέος  
να πληρώνει δυο παράδες  
για κάθε λιόδεντρο…  

Τα προνόμια του Αϊβαλιού 

και ο Χασάν Πασά Τζεζάερλη 

και  

Το Αϊβαλί ξακούστηκε  ύστερα 
από το 1770. Κείνον τον χρόνο 
πιάστηκε σε μεγάλη ναυμαχία ο 
Τούρκος με τον Ρούσο μέσ’ τα 
νερά του Τσεσμέ…  Σαν 
σκόρπισε κακή-κακώς η 
τούρκικη αρμάδα, ένας απ τους 
ναυάρχους, ο Χασάν-πασάς  
γλύτωσε απ’ το Χάρο παρά 
τρίχα.    Τράβηξε τότες   να πάει 
στην Πόλη από στεριά, επειδή η 

θάλασσα ήτανε πιασμένη απ΄  
τον οχτρό, κ’  έλαχε να κονέψει 



             

  

  

 

 

 

 

 

Στα  χαμάμ  
της Μυτιλήνης  
 

 «... Οι κυράδες δίναν εκεί 
ραντεβού με τις φίλες τους, και 
ειδοποιούσαν πρωτύτερα τις 
χαμαμτζούδες να τους 
κρατήσουν ένα καμαράκι.   
     @ Προπορευόταν οι 
παρακόρες, κρατώντας 
μποξάδες με ασπρόρουχα 
καθαρά  και μπουρνούζια και 
καλαθούνες με φαγητά, 
μεζελίκια, μπουρέκια, γλυκά να 
τρέχουν τα σάλια σου και 
ακολουθούσαν   οι κυράδες με 
τις κόρες τους και τα αγόρια τα 
πριν από την ήβη. 

@ Ξαπλωμένος στα μάρμαρα 
τα καυτά, πλάι σε μία γούρνα 
μαρμάρινη, έπρεπε να αφεθείς 
στα χέρια μιας ειδικής 
Τουρκάλας χαμαμτζούς, που με 
ερωτική σχεδόν δεξιοτεχνία σε 
έτριβε από την κορφή ως τα 
νύχια, ίσαμε να φύγει από πάνω 
σου κάθε ακαθαρσία, τα νεκρά 
κύτταρα από το δέρμα σου κι 
ένα μέρος από τα ζωντανά, με 
μορφή μανέστρας. 
   @ Επακολουθούσαν τρία 
σαπουνίσματα στο κεφάλι, από 
την ίδια Τουρκάλα, στο όνομα 
της Αγίας Τριάδας κι άλλα 
τρία στο σώμα, και σε όλο 
αυτό το διάστημα οξύτατη 
κοινωνική κριτική της γειτονιάς 
και του κόσμου, κλάματα από 
τα παιδιά που καίγανε τα μάτια 
τους από το σαπούνι και 
συμμαζωμένες προσπάθειες από 
τις κοπελούδες, όταν ξέφευγε 
από τη μέση τους το 
παραπέτασμα της σεμνότητας, 
να κρύψουν τις πλαστικές τους 
διαφορές από τα αρσενικά 
αδέρφια και γειτονόπουλα».  
 

 

 

 

 

 

 
 

Ασημάκης   
Πανσέληνος  
Από το βιβλίο του  
«Τότε που ζούσαμε»  

Η συμβίωση  Λέσβιων και Τούρκων   
  

"Είχαμε και κάμποσους Τούρκους στο χωριό κείνα τα χρόνια και μεγάλη 
έχτρα στεκόταν ανάμεσα στις δυο φυλές. Ειρηνικά περνούσαμε, όμως απ' 
έξω απ' έξω, όσο ο ένας είχε την ανάγκη τ'αλλουνού. Αυτοί βαστούσαν την 
εξουσία, εμείς τα χτήματα, την εξυπνάδα και τον παρά. Χώρια οι 
καφενέδες μας, χώρια τα γλέντια, χώρια κ΄ οι γιορτές" -  Στράτη  
Μυριβήλη :"Ο Βασίλης ο Αρβανίτης"   

 

# Ήτανε  γλυκό το τραγούδι του μουεζίνη, το θλιβερό και μεθυσμένο 
από τον πόνο. Μα έπρεπε να μισώ το τραγούδι εκείνο τότε. Κι όταν τη 
μέρα βλέπαμε  τον μουεζίνη  με τους φίλους μου ν’ αργογυρίζει στο 
στρογγυλό μπαλκονάκι του αψηλού μιναρέ, μια προσευχή  έβγαινε από 
την ψυχούλα μας, που μαθαίναμε από τους πατεράδες μας: να 
γκρεμιστεί από το ύψος του μιναρέ ο μουεζίνης. 
# Κι όταν τη νύχτα άκουα πάλι το τραγούδι του μουεζίνη, έπεφτα στην 
αγκαλιά της μάνας μου, μα τα μάτια μου αφηρημένα στρεφόντανε προς 
τα εκεί και είχα τ’αυτιά μου  στηλωμένα προς το τραγούδι του μουεζίνη.  
Έμαθα να φοβούμαι το τραγούδι αυτό, κι όμως με αγάπη περίμενα 
την ώρα που θα ξανακουστεί και με λύπη περίμενα την ώρα που θα 
ξανακουστεί και με λύπη περίμενα το τέλος του.   Ήταν γεμάτο πόνο κι 
αγάπη για κάτι άγνωστο και μακρινό…  
# Αχ με πόση αγάπη έτρεχα με τη γιαγιά μου στο παράθυρό της για να 
δω το μουεζίνη που ανεβασμένος κοντά στα σύννεφα στόλιζε τον 
μιναρέ του με τα φαντασμαγορικά του καντήλια, μες τη νύχτα, και ν’ 
ακούω τον πονεμένο σκοπό του!  
………………………………………………………………. 

Μίλτος  Κουντουράς  
Αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια  
στη Γέρα της Λέσβου  
  

# Η Μεγάλη Παρασκευή με τον  
επιτάφιο  και η Δευτερανάσταση, 
με  τις μεγάλες λιτανείες τους και  
όλα τα λάβαρα, παίρνανε μορφή 
εθνικής επίδειξης μπροστά στους 
Τούρκους. 
 

# Τον Επιτάφιο τον περιμέναμε 
όλο το χρόνο με λαχτάρα. Ήταν 
μια νύχτα γεμάτη μαγεία και 
συγκίνηση, όλο χρυσαφιά χρώματα 
και φως.  
 

# Μύριζε ως τ’ άστρα ο αγέρας 
δάφνες και μοσκολίβανα. Σαν 
ξεκινούσε η λιτανεία, μπροστά 
πήγαιναν τα ασημένια φανάρια με 
τα χρωματιστά κρύσταλλα.  
 

# Τα ξεφτέρουγα με τις 
μαλαματένιες αχτίδες άστραφταν 
στα φώτα.  Τα κρατούσαν «τα 
παπαδάκια», ντυμένα με άσπρα και 
γαλάζια άμφια, τα σήκωναν όσο 
μπορούσαν πιο ψηλά, να φτάνουν 
ως εκεί μπροστά στα «ξεπεταχτά» 
των τούρκικων σπιτιών.  
 

# Ξέραν πως πίσω από τα 
μισόκλειστα παραθυρόφυλλα  
   

  

Η περιφορά του επιταφίου στη Συκαμιά  

Το θλιμμένο τραγούδι του μουεζίνη  

Αποσπάσματα από το 
μυθιστόρημα του Στράτη  
Μυριβήλη  "Ο Βασίλης ο 
Αρβανίτης"   Τα χαρακτικά 
είναι του  Πάνου Βαλσαμάκη 
από την πρώτη έκδοση     

ξενυχτούσαν οι χανούμισσες,  τα  
τουρκάκια, οι γέροι 
μουσουλμάνοι,  φαρμακωμένοι 
όλοι τους από τη ζήλια, να 
βλέπουν την αρχοντιά και τα 
μεγαλεία της θρησκείας μας.  
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«’’’  

«’Ήταν πια πρωινές ώρες, όταν τα 
πράγματα δεν μπορούσαν να 
ταιριάξουν. Κι ο Κωνσταντής Κανάρης, 
άγρια θυμωμένος από την άρνηση του 
Πούλια, σηκώθηκε να φύγει, λέγοντας 
τη βαριά κουβέντα: “Θα σε κυνηγήσω 
κι άμα σε πιάσω, θα σε κρεμάσω στο 
μεσιανό κατάρτι”. 

……………  

«Ο καπετάν Δημήτρης βαρύθυμος και 
δίγνωμος για το αν έπραξε το σωστό, 
καβάλησε το άλογό του και σε μια ώρα 
περίπου βρισκόταν στο σπίτι του, στο 
παλιό Πλωμάρι, να δει τη μάνα του και 
να κάνει ένα σταυρό στην εκκλησιά της 
Παναγιάς, μη και τον φωτίσει να πράξει 
το καλό. 

Ένα Πλωμάρι που σιγά σιγά το 
εγκατέλειπαν οι κάτοικοί του για να 
στήσουν καινούργιο σπιτικό στο 
καινούργιο χωριό δίπλα στη θάλασσα. 
Εξάλλου τέτοια παραγγελιά  είχε  
στείλει στους συντοπίτες του ο σοφός 
Βενιαμίν ο Λέσβιος: «σπεύσατε να 
καλλιεργήσετε την υγράν πεδιάδα». 
Έμεινε δυο μέρες και γύρισε στη 
Μυτιλήνη ξανά στο πόστο του».  

………………  
 

«Το 1825 σε μια ναυμαχία με τον 
ελληνικό στόλο στο Σίγρι 
τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια. Η 
γαλέτα βρέθηκε περικυκλωμένη και -
μη έχοντας άλλη οδό διαφυγής- της 
έβαλε φωτιά και πρόλαβε να το σκάσει 
με μια μικρή βάρκα. Η ζημιά όμως που 
έπαθαν τα πόδια του από τη φωτιά  δεν 
είχε γιατρειά.  

Έτσι έμεινε όλα τα επόμενα 
χρόνια στο χωριό του, το νέο Πλωμάρι 
πια, ως το θάνατό του το 1853 και 
τάφηκε   στο νεκροταφείο του Αγίου 
Παντελεήμονα, δίπλα στη θάλασσα, να 
«βλέπει» το Αιγαίο, «τιμώμενος και 
αγαπώμενος παρά πάντων, δι’ ας 
προσήνεγκεν  υπηρεσίας πολυτίμους εν 
τη νήσω». 

………………  

«Το χώμα του νησιού του, που τον 
σκέπασε, ήταν ακόμα έδαφος τουρκικό, 
τη στιγμή που ο μεγάλος του αντίπαλος 
ο Κωνσταντής Κανάρης, ως υπουργός 
και πρωθυπουργός διαφέντευε τις τύχες 
της Ελλάδας». 

 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΟΥΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ     

Η μυστική συνάντηση στο Πλωμάρι  
που δεν καρποφόρησε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ψάρι με κεφάλι και 
ουρά”. Έτσι επιγράφεται 
η συλλογή διηγημάτων 
του Ξεν. Μαυραγάνη, 

Προέδρου της Λέσχης 
Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο 
Λέσβιος»,που  κάνει 
αναφορές σε σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα- 

άγνωστα στους πολλούς. 

@ Πιο χαρακτηριστικό 

απ’ όλα  η συνάντηση 
του Πλωμαρίτη 
καπετάνιου Πούλια (που 
προστάτευε τα νότια 
παράλια του νησιού απ’ 
τις επιδρομές των 
Ψαριανών πειρατών) 
υπό τις διαταγές του 
Τούρκου κυβερνήτη της 
Λέσβου Κουλαξίζ Αγά, 
και του Κωνσταντή 

Κανάρη, (που μαζί με 
τον Παπανικολή ήταν τα 
πρωτοπαλίκαρα των 
επιθέσεων των Ελλήνων 
κατά του Τουρκικού 
στόλου στην 
επανάσταση του 1821).  

@ Η συνάντηση γίνεται 
μυστικά με στόχο ο 
Πούλιας να φύγει απ’ 
τον Κουλαξίζ Αγά και 
να ενώσει τις ναυτικές 
του δυνάμεις με εκείνες 
των Ελλήνων που έχουν 
επαναστατήσει.  
@ Το περιστατικό που 
περιγράφεται και 
παραθέτουμε παρακάτω 
είναι απ’ τα πιο 
ενδιαφέροντα του 
βιβλίου και δείχνει πόσο 
δύσκολο είναι να 
χωρέσει η ιστορία σε 
απλουστευτικά δίπολα 
και πόσο σύνθετη 
παρουσιάζεται πολλές 
φορές η 
πραγματικότητα. 
@ Παρακάτω 
σταχυολογούμε 
ενδεικτικά 
αποσπάσματα από το 
διήγημα “Πατρίδα”: 
 
 

# Δυο Έλληνες  
θαλασσόλυκοι  ταγμένοι  
σε διαφορετικά μετερίζια  

ως τότε, συναντιούνται  
μυστικά στο Πλωμάρι  
για να συζητήσουν  

αν μπορούν να ενώσουν  

τις δυνάμεις τους  
για τον εθνικό αγώνα  
 

……… 
 

@ Αν οι  συζητήσεις 
που κράτησαν ως το πρωΐ 
κατέληγαν σε συμφωνία 

ίσως η Λέσβος 
να έμπαινε κι αυτή  

στον χάρτη  

των επαναστατημένων 

περιοχών της χώρας 

  

 «Ο Κουλαξίζ,(ο Τούρκος  κυβερνήτης του 
νησιού) πανέξυπνος και διορατικός, 
σκέφτηκε πως αν σταματούσε τις 
πειρατείες, θα έπαιρνε με το μέρος του τους 
Πλωμαρίτες. Γι ‘αυτό και οργάνωσε μικρή, 
αλλά καλά εξοπλισμένη και δυνατή 
ναυτική μονάδα, με πλήρωμα μισούς 
χριστιανούς και μισούς μουσουλμάνους,  

θέτοντας επικεφαλής της, τον γνωστό ήδη 
για τις ναυτικές του επιδόσεις καπετάν 
Δημήτρη Πούλια, τον δαιμόνιο, όπως τον 
αναφέρουν συγγραφείς της εποχής” (…) 

 “ Ο πόλεμος όμως, δεν γίνεται να 
έχει περιθώρια και εξαιρέσεις. Κι ο ναζίρης 
Κουλαξίζ δεν περιοριζόταν στην 
αντιμετώπιση των Ψαριανών πειρατών. 
Επεκτεινόταν και στη σύγκρουση με τον 
ελληνικό επαναστατικό στόλο, που στην 
περιοχή απαρτιζόταν κυρίως από 
Ψαριανούς. Με πιο γνωστούς καπετάνιους 
τον Παπανικολή και τον Κανάρη”. (…) 
 

           ………………  
 

“Πατριώτες είπε την πρώτη κουβέντα ο 
αφέντης του σπιτιού, που γινόταν η 
συνάντηση. Το Έθνος έχει ξεσηκωθεί και 
γυρεύει τη λευτεριά του.  Ήρθε ο καιρός να 
διαφεντέψουμε τη μοίρα μας, ήρθε η μέρα 
να κάνουμε δικό μας γκουβέρνο. Κι είναι 
κρίμα σάματις, Ρωμιοί και Χριστιανοί, να 
σφαζόμαστε αναμεταξύ μας, κάνοντας το 
θέλημα του Τούρκου. 

     Και συνέχισε, ζητώντας από τους 
δυο Έλληνες θαλασσόλυκους, που 
βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα, να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους για την πατρίδα. 
Ο ένας θα άφηνε τον εργοδότη κι αφέντη 
του και τα μπερεκέτια που του έφερε αυτή 
η θέση, κι ο άλλος θα παραχωρούσε μέρος 
της εξουσίας του”. 

…………………  
 

 

 ”Οι κουβέντες και τα παζάρια κράτησαν 
όλη τη νύχτα. Ο καπετάν Πούλιας 
απαιτούσε τη διοίκηση ενός από τα τρία 
νησιά: της Λέσβου, της Σάμου, ή της 
Χίου. Ο  Κωνσταντής Κανάρης του 
παραχωρούσε τη διοίκηση  μιας  ναυτικής 
μοίρας αντίστοιχης μ’ εκείνη που είχε τώρα 
στο τουρκικό ναυτικό. 
  

   Η συμφωνία δεν ερχόταν. Ήταν κι 
εκείνη η δυσπιστία που είχε έτσι κι αλλιώς 
ο Πούλιας για τον Κανάρη. ( Οι Ψαριανοί 
σαν πειρατές είχαν ρημάξει τα 
Πλωμαριτοχώρια). 

 Όσες υποσχέσεις και εγγυήσεις κι 
αν δόθηκαν, ο Πούλιας ήταν αμετάπειστος. 
Ήθελε διοίκηση στεριάς, να μπορεί να πατά 
σίγουρα για να κάνει το χρέος του και να 
βαστά τους όρκους του».  
 

 

 

Επιμέλεια αφιερώματος  
Χριστίνα Βογιάννη  
(Διευθύντρια Δημοτικού  
Σχολείου Κάτω Τρίτους ) 



                        

 

@ Η λέξη Ψωροκώσταινα 
χρησιμοποιείται σήμερα    
για να αποδώσει την άσχημη  
οικονομική κατάσταση της χώρας. 
Πώς προέκυψε όμως;  
Ας δούμε την τραγική ιστορία που 
κρύβεται πίσω από αυτήν τη λέξη.  
@ Ο τουρκικός στρατός  για να 
εκδικηθεί την πυρπόληση του 

τουρκικού δίκροτου στην Ερεσό  
μπήκε στο Αϊβαλί  στις 2 Ιουνίου, 

όπου προβαίνει σε σφαγές και 
πυρπολεί την πόλη.  Τότε μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού κατέφυγε στα 
Ψαρά. Μεταξύ τους ήταν και η  
Πανωραία Χατζηκώστα που 
αργότερα την είπαν Ψωροκώσταινα. 
 @ Ο άντρας της,  Κώστας 
Αϊβαλιώτης, πλούσιος έμπορος της 
περιοχής, σφαγιάστηκε από τους 
Τούρκους ενώ έχασε και τα 4  

παιδιά της.  Η ίδια  κατέφυγε 
αρχικά στα Ψαρά, απ’ όπου 
απέκτησε και το προσωνύμιο 
Ψαροκώσταινα.  

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ  

Η δραματική ιστορία πίσω  
από τη λέξη  Ψωροκώσταινα  

Την πήρε μαζί τους το Ναύπλιο   
ο Βενιαμίν ο Λέσβιος , αλλά όταν 
εκείνος πέθανε από τύφο  άρχισε να 
ξενοπλένει για να μπορέσει να ζήσει  

 

 

Η  περήφανη αρχόντισσα του  Αϊβαλιού, 
παρά τις  μεγάλες συμφορές της  
δεν έχασε  ποτέ  τη  φιλοπατρία της  
 

@ Εκεί την βοήθησε  ο Βενιαμίν ο Λέσβιος (δάσκαλος της 
Ακαδημίας των Κυδωνιών). Την πήρε ως οικιακή βοηθό στο 
Ναύπλιο -  πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.  Στην αρχή όλα 
πήγαιναν καλά.  Όμως τον Αύγουστο του 1824,  ο προστάτης της 
πέθανε από τύφο.  Από κει κι έπειτα  την περίμενε ένας σκληρός  
αγώνας επιβίωσης. 
@ Εργάστηκε ως πλύστρα  και παρά τα μεγάλα της προβλήματα, 
ανέλαβε την προστασία ορφανών παιδιών των αγωνιστών της 
Επανάστασης για την ανατροφή των οποίων αναγκάστηκε να 
καταφύγει ακόμα και στη ζητιανιά.   
   

 

Η καταστροφή του Αϊβαλιού από τους Τούρκους  
Οι Τούρκοι λύσσαξαν από την ανατίναξη του τουρκικού 

δίκροτου στις 27 Μαΐου 1821 στο λιμάνι της Ερεσού και 
θέλησαν να εκδικηθούν το Αϊβαλί.  Η έγκαιρη παρέμβαση 
του ελληνικού στόλου έσωσε στην αρχή την πόλη,  που είχε 
μόνο έναν Τούρκο κάτοικο, τον Αγά της. Στη συνέχεια όμως 
οι Τούρκοι την κατέστρεψαν και έσφαξαν πολλούς από τους 
κατοίκους της. Μέρος του πληθυσμού φυγαδεύτηκε από 
ελληνικά πλοία κυρίως στα Ψαρά.   

 

Χάρη στις γενναίες προσπάθειες του ελληνικού στόλου διασώθηκαν στα Ψαρά πάνω από 25.000 
πρόσφυγες από την ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας. Πολλοί άλλοι όμως που 
εγκλωβίστηκαν στην φλεγόμενη πόλη, αιχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους και μεταφέρθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη. Εκεί πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα με τίμημα 25 γρόσια ανά άτομο. 
Αργύρης Τσούρος - Στ΄Δημοτικού 

 

Γιατί πρέπει να περιθάλψουμε τους πρόσφυγες του Αϊβαλιού  
 

«Αδέλφια μου, οι πολίτες των Κυδωνιών έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα να 
ζητήσουν τη συνδρομή σας. Διότι υπήρξαν αίτιοι του φωτισμού του έθνους μας. 
Διότι ίδρυσαν την περίφημη Σχολή τους, υποδέχθηκαν σοφούς δασκάλους που 
δίδαξαν πλήθος νέων συμπατριωτών μας.   Διότι οι απόφοιτοι της Σχολής αυτής 
σκορπίστηκαν παντού και μετέδωσαν τα φώτα στην πατρίδα μας αλλά και έξω από 
αυτήν. Και έτσι μεταμορφώθηκε το έθνος μας. Πέρασε από τη χυδαία βαρβαρότητα 
στη σημερινή κατάσταση».  -   Απόσπασμα από εγκύκλιο που έστειλε ο Ιάκωβος 
Τομπάζης, πρώτος ναύαρχος του ελληνικού στόλου, στους προύχοντες νησιών για να τους 
πείσει  να περιθάλψουν τους πρόσφυγες από τις Κυδωνίες και τα Μοσχονήσια.   

  

Αργύρης Τσούρος - Στ΄Δημοτικού 

 

Εσύ πρώτος… 
 

Κόρινθος 1822. Ο Βενιαμίν είναι 
μέλος του πρώτου Βουλευτικού. 
Είναι   βαρύς και λιγομίλητος. Σε 
κάποιο διάλειμμα των εργασιών  
πάει έναν περίπατο με έναν από 
τους βουλευτές της Ύδρας.   
- Δάσκαλε τα έμαθες;τον ρωτά 
εκείνος. Νέες δυνάμεις του εχθρού 
κατεβαίνουν. Πώς θα τα βγάλουμε 
πέρα με τόσους Τούρκους;  
- Θα τους σκοτώσουμε.  
- Ναι, αλλά θα κατέβει και η 
αρμάδα τους! 
- Θα την κάψουμε. 
- Μα πού θα βρούμε χρήματα για 
να κινηθεί ο στόλος μας; 
- Θα πληρώσουμε. 
Την άλλη μέρα ξεκινά η 
συνεδρίαση του Βουλευτικού με 

θέμα την εξεύρεση χρημάτων για 
να κινήσει ο στόλος. Αρκετοί 
βουλευτές προτείνουν να 
συνεισφέρουν όλοι από κάτι. 
Τότε πετάγεται  ο Υδραίος 
βουλευτής και λέει: 
- Και ποιοι έχουν άραγε 
χρήματα για να δώσουν… 

Για να του απαντήσει θυμωμένα  
ο Βενιαμίν από την έδρα:   

- Εσύ πρώτος!  
Ευαγγελία Κουρασάνη  

Στ΄Δημοτικού 

 

 Η ενέργειά της ξύπνησε το 
ελληνικό φιλότιμο και όλοι οι 
παρευρισκόμενοι άρχισαν να 
προσφέρουν ό,τι μπορούσε ο 
καθένας από το υστέρημά του. 
 

@ Με την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους, κάποιος  παρομοίασε το 
ελληνικό Δημόσιο με την 
Ψωροκώσταινα και η  έκφραση 

αυτή έμεινε από τότε. 
Ευαγγελία Κουρασάνη  

Στ΄Δημοτικού 

…………………………………… 
@ Οι εικόνες είναι της   Εύας Καραντινού   
από το βιβλίο της Άννας Ιακώβου  
«Ψωροκώσταινα»  Εκδόσεις Παρρησία 

 

 @  Η «Ψωροκώσταινα», παρά την άθλια 
οικονομική της κατάσταση, όταν έγινε  
έρανος για την ενίσχυση των  
πολιορκημένων του Μεσολογγίου, πρώτη 
απ’ όλους πρόσφερε τα ελάχιστα 
υπάρχοντά της  λέγοντας:  «Δεν έχω 
τίποτε άλλο από αυτό το ασημένιο 
δαχτυλίδι κι αυτό το γρόσι. Αυτά 
προσφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι». 
 

@ Τότε κάποιος από το πλήθος σχολίασε: 

«Για δείτε, η πλύστρα η Ψωροκώσταινα 

πρώτη πρόσφερε τον οβολό της». 
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Ανιχνεύοντας το οθωμανικό 

παρελθόν της Λέσβου 

 Το Καστρέλι  
της Μυτιλήνης  

Όταν κάποιος μπαίνει 
στο λιμάνι της 
Μυτιλήνης, το πρώτο 
πράγμα που αντικρίζει 
είναι το άγαλμα της 
Ελευθερίας. Το άγαλμα 
φτιάχτηκε, αφού έφυγαν 
από το νησί οι Τούρκοι. 
Πιο παλιά στη θέση του 
υπήρχε ένα μικρό 
κάστρο, το Καστρέλι , 
που εκεί οι κατακτητές  
κρέμαγαν όσους  
καταδίκαζαν σε θάνατο. 
Ανάμεσά τους ήτανε και   
πατριώτες, που οι 
Τούρκοι είχαν κρεμάσει 
για την επαναστατική 
τους δράση το 1821. 
Άγγελος Τζαννής 

 Δ΄ τάξη  

 
 

Ο  Ταρλάς  

Το δημοτικό στάδιο 

 της Μυτιλήνης οι 
περισσότεροι το ξέρουνε 

σαν ‘’Ταρλά’’. Έτσι 
λεγόταν   στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας  γιατί 
στα Τούρκικα  Ταρλάς 

σημαίνει  ανοιχτό 
χωράφι, ορνιθώνας. 
Μυρσίνη Τσούρου 

Δ' τάξη  

 

Ο Μανταμάδος  
 Το όνομά του  ο 
Μανταμάδος το πήρε  
στην Τουρκοκρατία. 
Ονομάστηκε έτσι γιατί 
στην περιοχή αυτή  
τρέφονται   μικρά βόδια 
που λέγονται μαντάδες.  
Μανταμάδος λοιπόν είναι 
η περιοχή που έχει 
πολλούς μαντάδες,  
δηλαδή μικρά  
αρσενικά βόδια..... 
Χριστ. Θεοδώρου  

Ε΄ τάξη   
 

Το Μπας Φανάρ    
Μπας  σημαίνει στα 
τούρκικα μεγάλο, 
κεντρικό. Μπας φανάρ 

λέμε μέχρι σήμερα μια 
περιοχή στο κέντρο  της 
Μυτιλήνης - στην οδό 
Πιττακού - όπου υπήρχε 
στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας ένα 
μεγάλο φανάρι, που 
φώτιζε το βράδυ. 
Αργύρης Τσούρος 

ΣΤ' τάξη. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
Ο λάκκος   
Μαν’κάτσα  
 «Μαν’ κάτσα» στα τούρκικα 
θα πει «μανιασμένη σάρκα». 
Έτσι ονομάζεται μια 
τοποθεσία στον Μανταμάδο  

με βράχια ύψους 15-20μ.  Η 
ονομασία προήλθε από τον 
θρύλο μιας βοσκοπούλας, 
που ζούσε  εκεί  και αφού 
πρώτα ικανοποιούσε το 
σεξουαλικό της πάθος με τα 
αγροτόπαιδα της περιοχής,  
μετά τα παράσερνε  στον 
καταρράκτη και τα γκρέμιζε 
από τα βράχια κάτω στην 
άβυσσο του άγριου λάκκου.      
Έργκι Χότζα  
 Δ΄ Ταξη  
  

Τα Ταμπακαριά 

Απέναντι από το βενζινάδικό 
μας στον Καρά-Τεπέ,   η 
περιοχή  λέγεται 
«Ταμπακαριά ».  

Το όνομά της το πήρε από τα   
βυρσοδεψεία  που ήταν  εκεί 
και κάνανε την επεξεργασία 
των δερμάτων. Η δουλειά 
αυτή άφηνε μια πολύ άσχημη 
μυρωδιά γι αυτό τα κτίρια 
αυτά ήταν έξω από την πόλη 
για να μην ενοχλεί η μυρωδιά 

τους κατοίκους.  
Η περιοχή μέχρι και σήμερα 
λέγεται  με το τούρκικο 
όνομά της αφού στα 
τούρκικα ο βυρσοδέψης 
λέγετε ταμπάκ. 
Παναγιώτης  Βουνάτσος  
 Δ΄ Τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Το Καγιάνι   
Οι Ταξιάρχες βρίσκονται σε 
απόσταση 6,5 χιλιομέτρων 
νότια της Μυτιλήνης . Το 
χωριό είναι γνωστό και με 
την παλαιότερη ονομασία 
Καγιάνι (kay, = λόφος στα 
τουρκικά).  
Χριστόφορος Θεοδώρου 

Ε΄ τάξη      

Ο παλιός  ταρσανάς  γίνεται  κηποθέατρο 
 

Γύρω στα 1800 ο ναύαρχος  Χασάν Πασάς Τζεζάερλη απαλλοτρίωσε το 
χώρο που σήμερα είναι ο Κήπος της Μυτιλήνης και το έκανε ταρσανά 
(Ναυπηγείο) του Τουρκικού στόλου του Αιγαίου.  Το 1850-70 ο ταρσανάς 
καταργήθηκε και η περιοχή περιήλθε στο Τουρκικό Δημόσιο. Νομάρχης Αιγαίου 
τότε ήταν ο Αμπεντίν Πασά Ντίνο, ο οποίος έκανε διακοπές  στην Μυτιλήνη σε 
ένα μικρό σπίτι στο Κιόσκι.  

 

Κάποια στιγμή ζήτησε από τον Δήμαρχο 
Μυτιλήνης Μ. Καβέτσο να του βρει ένα 
καλύτερο σπίτι για τις διακοπές του. Άρπαξε 
την ευκαιρία ο Καβέτσος, έκανε έρανο, 

μάζεψε λεφτά και έχτισε ένα σπίτι στο Κιόσκι, 
εκεί που σήμερα είναι η Λέσχη Αξιωματικών, 
και το χάρισε στον Αμπεντίν Πασά.  
 

Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός του Πασά που έγραψε στον Σουλτάνο ζητώντας η 
περιοχή να αποδοθεί στους Μυτιληνιούς και μάλιστα να γίνει εκεί ένας .... 
Σουλτανικός Κήπος!  Πάρα πολύ γρήγορα ο Καβέτσος έφτιαξε έναν καταπληκτικό 
για την εποχή κήπο που είχε και ένα υπαίθριο Θέατρο με υπόδειξη του Αμπεντίν,  

που ήταν πολύ θεατρόφιλος και άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας(!) 
   

 
 

Η ύδρευση της Μυτιλήνης 
Στην πόλη της Μυτιλήνης (που δεν διαθέτει δικές της πηγές) άλλοτε το νερό 

είτε κατέβαινε με υδατογέφυρες (υδραγωγείο Μόριας), είτε το αντλούσαν από 
πηγάδια. Την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι στρατιώτες του τουρκικού στόλου 

άρχισαν να αρρωσταίνουν από τις βδέλλες που βρίσκονταν στο νερό 
 

Ο αρχιναύαρχος  
Χασάν Πασά Τζεζάερλη 

αρχικά νόμισε ότι οι  
Μυτιληνιοί  προσπάθησαν  
να δηλητηριάσουν  
τους στρατιώτες τους.  
Όμως άλλαξε γνώμη  
όταν διαπίστωσε  
την άθλια κατάσταση του 
υδρευτικού συστήματος 

 της Μυτιλήνης.  
Έτσι διέταξε να βρεθούν νέες 
πηγές και να μεταφερθεί 
καθαρό νερό στην πόλη.  

Πράγματι το 1770 ξεκίνησε η κατασκευή υδραγωγείου που μετέφερε νερό από τις 
πηγές Ταξιαρχών στο λόφο «Καμάρες». Εκεί σώζεται τμήμα του υδραγωγείου  με 
τόξα (Καμάρες), απ’ό που πήρε και το όνομά της η περιοχή.  Από κει το νερό 
διοχετευόταν σε δημόσιες κρήνες μερικές από τις οποίες σώζονται ακόμα.  
 

 

Ο Δημοτικός κήπος της Μυτιλήνης σε παλιά καρτ ποστάλ 

Ο ναός των Ταξιαρχών  
σε παλιά καρτ ποστάλ  

 Παλιά κρήνη 
 με χαζανέ 
στην Επάνω Σκάλα    



  Μυχού:  Ένα  
από τα τουρκοχώρια  
της  Λέσβου 

Η Μυχού ήταν ένα  
από τα τουρκοχώρια  
της Λέσβου. Εδώ ζούσαν 
μόνο Τούρκοι. Το 1905  
ο πληθυσμός της  
ήταν 40 οικογένειες με 
τζαμί και σχολείο, λουτρό,    
μεζάρια. Ο Αγάς της 
Μυχούς, ο Κιαμήλ, είχε 
σαν τσιφλίκι όλη την 
περιοχή.  Η Μυχού μετά 
το 1922 κατοικήθηκε από 
πρόσφυγες, που ήρθαν από 
το Κινίκιο της Μικράς 
Ασίας. Το τζαμί, το 1927, 
έγινε Αϊ Δημήτρης,  ο 
μιναρές του έγινε 
καμπαναριό και το 
τσιφλίκι του Τούρκου Αγά 

πέρασε στα Φιλανθρωπικά 

Καταστήματα Μυτιλήνης! 

Μόνικα Τσακάλι 
Δ΄ Τάξη 

 

Από το Τσάμι  
στα  …Τσαμάκια  
Τσάμι στα τουρκικά είναι 
το πεύκο.  Στη  Μυτιλήνη 
όταν απελευθερώθηκε   
 το 1912 ο λόφος του 
κάστρου που βλέπει στη 
θάλασσα   φυτεύτηκε με 
μικρά τσάμια , τα 
Τσαμάκια. Τα μικρά 
πεύκα μεγάλωσαν αλλά η  
ονομασία έμεινε στην 
περιοχή.  Έτσι σήμερα η  
δημόσια πλαζ της 
Μυτιλήνης λέγεται 
«Τσαμάκια»  
Ευστρατία Ανηφόρου  
Δ΄Τάξη   

 

Το τσαμλίκι   
Στη Λέσβο στο κεντρικό 
τμήμα του νησιού υπάρχει 
το  μεγαλύτερο 
πευκοδάσος έκτασης 
32.000 στρεμμάτων (το 
αρχαίο Πυρραίο δάσος). 
Αυτό  έχει μείνει στη 
γλώσσα μας με την 
τούρκικη ονομασία του 
«τσαμλίκι» - από την 
τουρκική λέξη "τσάμι" (= 

πεύκο) . Το  τσαμλίκι 
αυτό με την άφθονη 
ξυλεία του έγινε  αφορμή 
να δημιουργήσουν οι 
Τούρκοι έναν  ναύσταθμο 
στην Μυτιλήνη , στην 
περιοχή που βρίσκεται το 
Δημοτικό θέατρο.  

Ευστρατία Ανηφόρου   
Δ΄Τάξη   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Θερμή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
 

Στην περιοχή της Θερμής ζούσαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας αρκετοί 
Οθωμανοί. Μάλιστα ένας από αυτούς  ο Χουσεϊν Χιλμή Πασάς έγινε και 
μεγάλος βεζίρης, δηλαδή πρωθυπουργός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Όταν ο Χουσεϊν Χιλμή πασάς πήρε το αξίωμα του 
βεζίρη σκέφτηκε να αξιοποιήσει τις θερμές πηγές 
της Θερμής και σε συνεργασία με τον αδερφό του 
Χασάν Εφέντη Μολλά Μουσταφά, που ζούσε στη 

Θερμή, κάλεσαν Γάλλους αρχιτέκτονες και έχτισαν 
το 1909 ένα υπέροχο ξενοδοχείο το «Σάρλιτζα 
Παλλάς» (Hotel Sarlidje Palace). Το «Σάρλιτζα 
Παλλάς» απέκτησε μεγάλη φήμη και κάθε χρόνο 
το επισκεπτόντουσαν πλούσιες οικογένειες για τις 
διακοπές τους από την Κωνσταντινούπολη, την 
Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Το ξενοδοχείο πήρε 
το όνομά του από τις λέξεις «sari» που στα τούρκικα 
σημαίνει κίτρινο και «λίτζα» που σημαίνει 
θερμοπηγές, από το βαθύ κίτρινο χρώμα που αφήνει 
το νερό στις δεξαμενές. 

Ακριβώς δίπλα υπήρχε και ένας ξενώνας με την ονομασία «Πασάδικα», 
που  διατηρείται και σήμερα  με την ονομασία «Παλατάκι». 
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας κτίσθηκαν επίσης δύο δεξαμενές των 
θερμών λουτρών από τον Τούρκο ναύαρχο Χασάν Πασά Τζεζάερλη.   Μια 
για τους άνδρες  και μια για τις γυναίκες. Επίσης κατασκευάσθηκαν από 
τον  Φαχρή βέη και οι 15 μικρότεροι λουτήρες.    
 

Μαριάννα  Σιδερά - Δ΄ τάξη    

(Πηγή : Γ.Διγιδίκη :  Θερμή Λέσβου –Μια μικρή κώμη με ιστορία 5000 ετών)  

 
 

 

Σίγρι: Η πύλη των Οθωμανών  
στη Δυτική Λέσβο  

Όταν η Λέσβος κατακτήθηκε απ’ 
τους Οθωμανούς έπρεπε να οχυρωθεί 
και στα δυτικά του νησιού σε ένα 
σημείο, ώστε να αποτρέπονται 
πειρατικές επιδρομές και να 
διασφαλίζεται η ομαλή διακίνηση 
των εμπορευμάτων. Επιλέχτηκε το 
Σίγρι, που ήταν προστατευμένο από 
τη νησίδα  Νησιώπη και μπορούσε να 
φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό πλοίων.  
Το κάστρο του Σιγρίου κτίστηκε στα 
1757 από τον αρχιναύαρχο 
Σουλεϊμάν Πασά. Ο ίδιος  φρόντισε 
και για την ανέγερση τζαμιού, 
σχολείου, λουτρού, ενός μεγάλου 
υδραγωγείου και κρηνών.   

Το Σίγρι ήταν Οθωμανικό χωριό και παρέμενε εκεί μόνιμα μεγάλη 
στρατιωτική δύναμη. Από το Σίγρι εξάγονταν μεγάλες ποσότητες 
βελανιδιών τον 18ο- 19ο αι. σε Αγγλία και Ιταλία.  Στο Σίγρι  φτιάχτηκε 
και φάρος πάνω στη νησίδα  Νησιώπη ( Φωτο -Παν/μιο Κωνσταντινούπολης ) 
από Γαλλική Εταιρεία  το 1861.     -    Παναγιώτης Βουνάτσος - Δ΄ τάξη  

 

 

 

 

 
 

Πώς έγινε  
χωριό η  Αγιάσος  
 

Στα  1700 η  Αγιάσος 
δεν ήταν ακόμα χωριό. 
Υπήρχε  μόνο το 
μοναστήρι  της 
Παναγίας και λίγα 
σπίτια. Τότε  ο 
Κουμαντάτης (τοπικός 
διοικητής) αρρώστησε. 

Οι προύχοντες  
της Αγιάσου  τον 
επισκέφτηκαν με δώρα 
και αγίασμα της 
Παναγίας. Ξαφνικά  ο 
πυρετός του υποχώρησε 
και ο ίδιος απέδωσε 
την θεραπεία του σε 
θαύμα. Για να 
ξεπληρώσει  το καλό 
μεσολάβησε στο 
Σουλτάνο και εκδόθηκε  
για τους Αγιασώτες το 
λεγόμενο «φιρμάνι της 
ασυδοσίας» με το 
οποίο  απαλλάχτηκαν 
από κάθε φορολογία. 
Έτσι οι κάτοικοι από τα 
γύρω χωριά άρχισαν να 
μετακινούνται ομαδικά 
προς την Αγιάσο. 

Χάρη στο γεγονός   
αυτό έγινε χωριό  
η Αγιάσος , αφού  
εκατοντάδες  Λέσβιοι 
εγκαταστάθηκαν   
εκεί για να γλιτώσουν 
τη φορολογία.  
Ευστρατία Ανηφόρου  
Δ΄ Τάξη 
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Το Σάρλιτζα Παλλάς σε παλιά  καρτ ποστάλ   

Ο Χιλμή Πασάς,  

ο Θερμιώτης μεγάλος 

Βεζύρης  (πρωθυπουργός ) 

 της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας   

Μουκατάς:  Ο φόρος  
που έγινε …γήπεδο !   

Το γήπεδο του Κάτω 
Τρίτους είναι γνωστό  ως 
«Μουκατάς».   Η λέξη  
αυτή  είναι οθωμανική και 
σημαίνει τον  φόρο. 
 Ο μουκατάς έβγαινε σε  
πλειστηριασμό για τρία 
χρόνια και τον έπαιρνε  
όποιος πλήρωνε  
τα περισσότερα. 
  Ο φορομισθωτής 
πλήρωνε  στο οθωμανικό 
κράτος μια προκαταβολή 
και στη συνέχεια  
το υπόλοιπο ποσό  
σε δόσεις. Φυσικά  
έβγαζε και αυτός  
μεγάλο κέρδος. 
Σοφία Ψωμά 

Δ΄Τάξη   
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 # Η  λέξη Τσολιάς είναι 
τούρκικη και  συγγενική 
με το τσόλι. Προέρχεται 
από το τουρκικό çul και 
σημαίνει “κουρέλι”, 
“παλιόρουχο”.  
Φαίνεται ότι  την  έλεγαν 
κοροϊδευτικά οι Τούρκοι 
στους κλέφτες και τους 
αρματολούς,  επειδή η 
φουστανέλα τους  ήταν 
ραμμένη από πολλά 
μικρά κομμάτια 
υφάσματος.  
 

Η λέξη Τσολιάς σήμαινε 
τον …κουρελή. Γι’ αυτό 
το 1868  
αντικαταστάθηκε με την 
αρχαία ελληνική λέξη 
«Εύζωνος», που 
σημαίνει αυτός που είναι 
καλά ζωσμένος.  
 

   
# Το Φέσι  δεν είναι τουρκική λέξη.    

 Προέρχεται 
από την πόλη 
Φεζ του 
Μαρόκου, που 
παλιά ήταν η 
μοναδική πηγή 
για αυτά τα 
παραδοσιακά 
καπέλα με το 
ιδιαίτερο 
κόκκινο χρώμα.  

 

# Η λέξη καριοφίλι  είναι Ιταλική. Το 
1800 τα  καλύτερα όπλα της εποχής 
ήταν τα φημισμένα τουφέκια της 
Ιταλικής εταιρείας “Carlo e Figli” 
(=Κάρλο & υιοί). Αυτό το “Κάρλο ε 
φίλιοι”, οι Έλληνες το πρόφεραν ως 
«καριοφίλι» και έτσι και έμεινε στο 
ελληνικό λεξιλόγιο .  

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ 
# Το δυσκολότερο κομμάτι είναι 
το ράψιμο στη μύτη του 
τσαρουχιού. Χρειάζονται 
εξακόσιες βελονιές, για να δέσει 
η φούντα τους, σ’ αυτήν,  οι 
αγωνιστές   στερέωναν κρυφά 
και μαχαιράκι, για κλωτσιές  
σε μάχες στήθος με στήθος.  

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ 
# Κάθε ζευγάρι τσαρούχια  
για να φτιαχτεί χρειάζεται μια 
εβδομάδα Τη μία ημέρα βάζουν 
στο νερό τα δέρματα .   

Την επομένη τα ράβουν,  
την άλλη τα βάζουν στο καλαπόδι· 
Εκεί  στεγνώνουν και σε μια-δυο 
μέρες έχουν πάρει τη φόρμα τους.  
  

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ 
# Κάθε φορεσιά εύζωνα  
είναι  φτιαγμένη στο χέρι.   
Όλα  είναι χειροποίητα.  

Από την φέρμελη (γιλέκο)  
ως τη φουστανέλα, το φάριο 
(κάλυμμα της κεφαλής)  
και τον ντουλαμά (καθημερινή 
ευζωνική στολή).    

Ο εύζωνας και τα …αξεσουάρ του    
Την ευζωνική στολή  την 
καθιέρωσε πρώτος ο 
βασιλιάς Όθωνας . Οι 
άνδρες της  φρουράς  του 
ήταν οι πρώτοι που 
φόρεσαν αυτή  την 
παραδοσιακή στολή. 
  

# Η λέξη  τσαρούχια είναι 
και αυτή τουρκική. 
Προέρχεται από το 
τουρκικό  çaruk   που 
σημαίνει σανδάλι με  
πέτσινη σόλα.   
 

# Το Γιαταγάνι ήταν το 
πλατύ και κυρτό σπαθί των 
Οθωμανών, που  σημαίνει 
αυτό που σε ξαπλώνει, ή σε 
κοιμίζει . 
 

 

● 10.000 ευρώ είναι η αξία μιας φέρμελης (γιλέκου). 
Χρειάζεται  180 μέρες  να ετοιμαστεί 
●  600  βελονιές χρειάζονται για το ράψιμο της φούντας 

στη μύτη ενός τσαρουχιού 

●  Οι πιέτες της φουστανέλας είναι 400, 
όσα και τα χρόνια της τουρκοκρατίας 

●  60-120 είναι τα καρφιά στη σόλα κάθε τσαρουχιού, 
ανάλογα με το νούμερο του εύζωνα 

●  Μια  ευζωνική στολή  χρειάζεται 7  μήνες για να φτιαχτεί 
●  Ένα ζευγάρι τσαρουχιών ζυγίζει 3-3,5  κιλά 

●  Η χειμερινή στολή του εύζωνα λέγεται ντουλαμάς  

 # Ο εύζωνας ταυτίστηκε 
με το Ελληνικό 
έθνος  χάρη  στους ήρωες 
της επανάστασης, που 
απεικονίζονταν στην 
τέχνη σε έργα 
ζωγραφικής και γλυπτά.  
 

#Διάσημοι 
φουστανελάδες  είναι ο 
Κολοκοτρώνης, ο 
Καραϊσκάκης, ο Αθ. 
Διάκος, ο Καρατάσος,  ο 
μαραθωνοδρόμος Σπύρος 
Λούης, αλλά και ο 
καλοκάγαθος μπαρμπα-

Γιώργος του Καραγκιόζη. 
 

# Οι μακριές 
φουστανέλες του Μοριά 
και οι κοντές της 
Ρούμελης δεν είχαν 
εσώρουχο. Τα 
απόφευγαν  γιατί δύσκολα 
έβρισκε κάποιος πανί για 
σώβρακα αλλά και δεν 
τους χρειαζόταν αφού το 
μήκος κάλυπτε τα 
επίμαχα σημεία, τα 
οποία έδειχναν συχνά 
για περιφρόνηση στο 
νικημένο εχθρό.  
 

# Η φουστανέλα παλιά 
ήταν  βρώμικη και 
λιγδιασμένη  
με χοιρινό λίπος για να 
είναι αδιάβροχη. Τα 
παλικάρια  
που τις φορούσαν 
σκούπιζαν 

τα χέρια τους πάνω της 
και καθάριζαν τα 
μαχαίρια 

 στις δίπλες της. 
 

# Στην Τουρκία 

 η χρήση του φεσιού 
απαγορεύτηκε το 1925. 
Ο Κεμάλ Ατατούρκ,  ο 
ηγέτης των Τούρκων, το 
κατήγγειλε  ως 
“κάλυμμα της κεφαλής 
των Ελλήνων”. 
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Εύζωνες της  Προεδρικής Φρουράς  
σε παρέλαση στη Μυτιλήνη 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
………………… 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΤΩ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 
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Το Παρουσιάστε, ο Ντε Γκωλ και η ...τιμητική!  # Στην Ανακτορική 

Φρουρά πέρασα δυο 
αξέχαστα χρόνια  1960-

1962. Με πήρανε χωρίς 
να ξέρω τι είναι αυτό το 
σώμα. Εγώ είχα δηλώσει 
να πάω  στα Λ.Ο.Κ. 
Τους έκανε όμως 
εντύπωση το μπόι μου 
και με διαλέξανε.   

……………. 

# Μια φορά το μήνα μάς 
εξέταζαν οι γιατροί του 
Βασιλιά. Ο Μάνος, ο 
Δοξιάδης και ο 
Τσάντουλας.  
Αυτοί είχαν τόσο πολύ 

εντυπωσιαστεί με το 
παράστημά μου, που μια 
μέρα με ρώτησαν.  
- Τι έτρωγες μικρός και 
έφτιαξες τέτοιο σώμα;  
- Γεννήθηκα το 1940 -
τους απάντησα-και 
μεγάλωσα στην Κατοχή. 
Τότε στη Λέσβο δεν 
υπήρχε σιτάρι για να 
κάνουμε ψωμί. Σαν να 
μην έφτανε αυτό 
ορφάνεψα στα τέσσερά 

μου χρόνια. Έτσι 
μεγάλωσα τρώγοντας 
αυγά από τις κότες μας, 
ραδίκια που έβγαζε η 
μάνα μου από το βουνό 
και πίνοντας γάλα από 
την κατσίκα μας.  
 

# Οι γιατροί κοιτάχτηκαν 
μεταξύ τους και ένας 
τους μου είπε:   
- Τώρα μας λύθηκε η 
απορία. Πήρες από 
μικρός τόσο πολύ 
ασβέστιο  που έφτιαξες 
έναν πραγματικά 
ατσάλινο σκελετό. 

……………. 

# Στην Ανακτορική 
Φρουρά έμαθα να έχω 
σιδερένια  πειθαρχία και 
να στέκομαι ακίνητος 
ό,τι και αν συνέβαινε 
γύρω μου, όταν ήμουν 
στη σκοπιά. Αρκετοί  δεν 
μπορούσαν να το 
αντέξουν αυτό και 
άλλαζαν υπηρεσία.  

……………. 

# Δεν θα ξεχάσω μια 
φορά, που έσκαγε ο 
τζίτζικας και έμεινα  
ακίνητος ώσπου να με 
αλλάξουν. Ο ιδρώτας 
έτρεχε ποτάμι και ένα 
περιστέρι είχε κάτσει 
στον ώμο μου  
και ξεδιψούσε 
….πίνοντάς τον!!! 

  

 

# Όταν υπηρετούσα, ήρθε στην Αθήνα ο Ντε Γκωλ, τότε πρόεδρος της Γαλλίας. Τον έφερε ο 
Καραμανλής - ο γέρος - που ήταν πρωθυπουργός . 

  Ο κόσμος είχε βγει στα μπαλκόνια και τον 
χειροκροτούσε. Εμένα με είχαν βάλει φρουρά 
εκεί που είναι σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο.  
 Κάποια στιγμή ο Ντε Γκωλ επισκέφθηκε τα 
Ανάκτορα. Δίνει το σύνθημα ο λοχαγός και 
κάνω ένα «Παρουσιάστε», που σείστηκε όλη η 
Ηρώδου του Αττικού.  Ο Ντε Γκωλ 
εντυπωσιάστηκε- σαν στρατιωτικός, που ήταν - 
κοντοστάθηκε, έκανε μια κίνηση σαν 
χαιρετισμό και προχώρησε μέσα. Εγώ 
«άγαλμα».   

Όταν τέλειωσε η επίσκεψη, επαναλήφθηκε η ίδια σκηνή. Διαταγή- «Παρουσιάστε» και ο κρότος 
του τσαρουχιού πάνω στο σανιδένιο πάτωμα του φυλακίου τούς τρόμαξε όλους. Ο Ντε Γκωλ πάλι 
κοντοστάθηκε, κάτι ψιθύρισε στον υπασπιστή του και φύγανε. 
   Με την αύριο έρχεται στο φυλάκιο ο Στρατηγός ο Δόβας,,  ήταν τότε αυλάρχης του βασιλιά 
Παύλου. Ρωτά: Μαντζουράνης! Ποιος είναι ο Μαντζουράνης;  Βαράω προσοχή, αναφέρομαι, 
«Διατάξτε στρατηγέ», λέω και με έτρωγε η αγωνία... 

 - 30 μέρες τιμητική. Από το στρατηγό Ντε Γκωλ. Για το «Παρουσιάστε» που έκανες.    

 # Ταξίδεψα παντού. 
Στην Ολλανδία για 
μια σύνοδο του 
ΝΑΤΟ, στη Δανία 
τότε που 
αρραβωνιάστηκε ο 
Κωνσταντίνος, στην 
Ισπανία με τη 
βασίλισσα Σοφία και 
τον Χουάν Κάρλος.  
Άσε τις 
φωτογραφίσεις για 
καρτ- ποστάλ.  

……….. 
Όπου κι αν πήγα  
σε όλο τον κόσμο 
τσολιάς ίσον Έλληνας  
 και φουστανέλα.  

ίσον  Ελλάδα 

Δεν ξεχνώ τη λαχτάρα που 
μας έκανε η Τζάκι (Κέννεντι).  
Είχε έρθει στην Ελλάδα και 
πήγαμε στο αεροδρόμιο του 
Ελληνικού  να αποδώσουμε 
τιμές.  Ήμουν επικεφαλής  
του αγήματος. Λίγο πριν μπει 
στο αυτοκίνητο κάνει μια 
…χραπ,  μου βγάζει το …φέσι 
και το παίρνει μαζί της. 
Παγώσαμε όλοι. Δεν ξέραμε 
πώς να αντιδράσουμε. Όμως 
μας έγνεψε ο Δόβας,  
που ήταν αυλάρχης του 
βασιλιά πως …δεν τρέχει 
τίποτα κι έτσι πήγε 

η ψυχή μας στη θέση της.  
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Η ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ  

   Δυο αξέχαστα χρόνια 
         με τη στολή του τσολιά 

# Ο  Δ. Μαντζουράνης ως εύζωνος (πρώτος)  στην αλλαγή  
φρουράς στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτου στο Σύνταγμα.  
#  Τα όσα περιλαμβάνονται στη σελίδα αυτή αποτελούν  
αφήγηση του  ίδιου στον  εγγονό του Δημήτρη Καραχαρίση,  
μαθητή της Ε΄τάξης  σto πλαίσιo του προγράμματος  
του  σχολείου «Ψηφιοποιώ την ιστορία του τόπου μου» 
  



δδ 

Η παλιά αυτή φωτογραφία, πριν ακόμα το νησί ελευθερωθεί, είναι στην Επάνω Σκάλα  
της Μυτιλήνης και απεικονίζει το τζαμί, που υπήρχε εκεί. Το 1930 το τζαμί αυτό  

μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Μήπως ξέρετε ποια εκκλησία είναι;  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΝΤΑΝΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ)- Συνεργάστηκαν οι μαθητές: Αγγελική Καραγκούνη, Σαράντος  Πατέστος, Χρήστος Λημνιός 
 



δ 

    

      
Η προτομή αυτή του πιο 
σπουδαίου ήρωα 
της επανάστασης  του ‘21 
βρίσκεται στο Δημοτικό θέατρο 
Μυτιλήνης.Ποιος είναι;    
……………………………………          
 

Η προτομή αυτού  
του σπουδαίου πυρπολητή   
βρίσκεται στην  Ερεσό  
που τον τίμησε  για το 
κατόρθωμά του . Ποιος είναι;  
…………………………………… 
    
 
 

 
Το μαγαζί έχει το όνομα  
του πιο σπουδαίου πηδαλιούχου 
των πυρπολικών  το ’21. 
Βρίσκεται σε  χωριό  
της Λέσβου, όπου έγινε  
το πρώτο σπουδαίο ναυτικό 
κατόρθωμα.   
Σε ποιο χωριό βρίσκεται;  
 
……………………………………  
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Σταυρόλεξα , Κρυπτόλεξα,Λαβύρινθοι,Ακροστιχίδες,Γρίφοι 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ποιο χωριό  
της Λέσβου  

ονόμασε 
τη Λέσχη του  

«Βενιαμίν Λέσβιος»  
για να τιμήσει 

τον μεγάλο 
 δάσκαλο  

του γένους; 

 

 
 
 
 

Ποιο χωριό  
της Λέσβου  
έδωσε στην 

ποδοσφαιρική του 
ομάδα το όνομα 

Παπανικολής 
για να τιμήσει 
τον ατρόμητο 

πυρπολητή;    

 
 
 
 
 

Ποια ποτοποιία  
της  Λέσβου  

ονόμασε  ένα 
ούζο της 

 «Βενιαμίν 
Λέσβιος»  

για να τιμήσει 
τον μεγάλο 

δάσκαλο; 
του γένους; 

 
 
 
 

Ποιος είναι ο 
σημαιοφόρος  

της εικόνας 
δίπλα 

στον Κανάρη; 
Ήταν ο πιο 

επιδέξιος 
πηδαλιούχος 

των 
πυρπολικών 

 

 

 Μπορείτε  να απαντήσετε ;   
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   Πολλές και καλές οι εκδόσεις για την ιστορία στης Ελλάδας και της Λέσβου 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Παρουσιάζουμε μερικές από αυτές  

 

 ΠΠΠαααιιιδδδιιικκκάάά   βββιιιβββλλλίίίααα   γγγιιιααα   τττοοο   ‘‘‘222111   

Α. Δαρλάση  : ΟΙ αγωνιστές του 1821   - Εκδότης : Μεταίχμιο  

Τι συμβαίνει όταν ο Θοδωρής κατεβαίνει με το 
γαϊδουράκι του από το βουνό, για να πουλήσει ξύλα 
στην Τριπολιτσά, κι εκείνο λερώνει με λάσπες έναν 
Τούρκο;  Όταν η Λασκαρίνα κλέβει μια βάρκα και 
ξανοίγεται στη θάλασσα;  Όταν ο Γιώργης χάνει ένα 
πρόβατο από το κοπάδι που βοσκάει; Όταν ο 
Κωνσταντής παίρνει μια δύσκολη απόφαση κρυφά από 
τη μητέρα του;  Ιστορίες για εκείνους τους Μεγάλους 
που ως μικροί αντιμετώπισαν κάποιες  δυσκολίες που 
διαμόρφωσαν την προσωπικότητά τους ή και την πορεία 
της ζωής τους. 

 

Π. Μωραΐτου: Η Ελευθερία και το ταξίδι της ελληνικής σημαίας - Εκδότης  Πορφύρα 

 - Αχ! Πιάστηκα, βρε παιδάκι μου, τόσο καιρό στριμωγμένη ανάμεσα στις 
ντουλάπες. Ήταν μια παλιά σημαία! Το κοντάρι της ήταν φθαρμένο, γεμάτο 
χαραγματιές, και το πανί της λεκιασμένο. 
Η Ελευθερία ξαφνιασμένη κοίταξε τη σημαία ψιθυρίζοντας 

- Παναγία μου! Δεν πάω καλά... μου μιλάνε και οι σημαίες... 
- Όλα μιλάνε γύρω μας, μικρή μου, είπε με νόημα η παλιά σημαία. 
- Και, δηλαδή, τι μπορεί να ξέρει μια σημαία; 
- Πολλά, μικρή μου. Βλέπεις μέσα μου ζουν όλοι οι Έλληνες.    

 
Γ. Χατζή: Ρήγας Φεραίος- Εκδόσεις Καστανιώτη  

Στη Βιέννη του 18ου αιώνα ένας άνθρωπος αγωνίζεται 
για την απελευθέρωση της πατρίδας του. Ποιος είναι 
αυτός; Και γιατί είναι τόσο σημαντικός ο αγώνας του; 

Από τη  σειρά «Μικρές ελληνικές ιστορίες»  για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.   

 

 

Γ. Χατζή: Σουλιώτες και Αλή Πασάς- Εκδόσεις Καστανιώτη 

"Ένας περήφανος πολεμιστής. Ένας άπληστος αφέντης. Ο Λάμπρος Τζαβέλας 
και ο Αλή πασάς. Τι θα γίνει όταν ο δεύτερος βάζει τον πρώτο να διαλέξει 
ανάμεσα στο γιο του και στην πατρίδα του Οι Σουλιώτες και ο Αλή Πασάς 

είναι μια ιστορία θάρρους και πατριωτισμού.   
 

 Άννα Ιακώβου  :  Ψωροκώσταινα: Η αρχόντισσα από το 
Αϊβαλί Εκδόσεις  Παρρησία 

Δεν έχουν άδικο όσοι χαρακτηρίζουν την Ελλάδα μας 
Ψωροκώσταινα. Ναι! Μοιάζει σε όλα με την 
αρχόντισσα απ' το Αϊβαλί, την Πανωραία 
Χατζηκώστα......που ακόμη κι αν γίνηκε ζητιάνα και 
πλύστρα για να θρέψει τα ορφανά που είχε περιθάλψει 
κι αν της κόλλησαν το παρατσούκλι Ψωροκώσταινα, 
εκείνη δεν έχασε την αρχοντιά της ψυχής της. 

 

Θ.Λούφα – Τζοάννου-Κ. Κανάρης, τα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια  
Εκδότης: Άγκυρα 

Ο Κανάρης δεν εντυπωσίαζε με την πρώτη ματιά. Όλοι τον φαντάζονταν σαν 
έναν πελώριο άντρα, μεγαλόσωμο σαν τον Ηρακλή. Στην πραγματικότητα όμως, 
ήταν ένας τόσος δα άνθρωπος. Μεγάλη ήταν η ψυχή του και η καρδιά του ήταν 
λιονταριού καρδιά. «Ο Ψαριανός!» έλεγαν κι έτρεμαν οι αντίπαλοί του, από τον 
ναύαρχο μέχρι τον τελευταίο ναύτη και παρακαλούσαν τον Αλλάχ να μη βρεθεί 
στην πλώρη τους.   
Φ .Μανδηλαρά : Θ. Κολοκοτρώνης - Εκδότης  Παπαδόπουλος 

Το βιβλίο είναι ένα από αυτά που προσφέρονται για μια όμορφη γιορτή με 
συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα πρώτης γραμμής. Η εικονογράφηση της 
Ναταλίας Καπατσούλια εξαιρετική και παιχνιδιάρικη και  η ιστορία με ρίμα και 
κατανοητή.  
 

Θ. Λούφα-Τζοάννου : Μιλώντας με τους ήρωες του 1821  
 Εκδότης Άγκυρα 

Το βιβλίο παρακολουθεί την Επανάσταση από τα πρώτα 
της βήματα, ιστορώντας με σεβασμό τις δυσκολίες που 
προέκυψαν, τις μεγάλες νίκες αλλά και τις ήττες, τις 
απογοητεύσεις και τη δύναμη της θέλησης των 
οπλαρχηγών και του λαού, τις διχόνοιες, τις αντιδράσεις 
των ξένων δυνάμεων, αλλά και το ψυχικό μεγαλείο 
εκείνων που τόλμησαν να σηκώσουν το ανάστημά τους 
απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
 

Επιτραπέζια     
            Παιγνίδια 
  γνώσεων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

# Ετοιμάσου να ζήσεις 
μερικές από τις πιο 
σπουδαίες στιγμές της 
ελληνικής ιστορίας. Πάρε 
μέρος κι εσύ στην Ελληνική 
Επανάσταση του 1821. 
Φόρεσε τη «φουστανέλα» 
σου, πάρε το άλογό σου και 
ακολούθησε τους 
οπλαρχηγούς στις μάχες για 
την απελευθέρωση της 
πατρίδας! Στάσου με 
υπερηφάνεια δίπλα στον 
Κολοκοτρώνη, τον Οδυσσέα 
Ανδρούτσο, την 
Μπουμπουλίνα και τον 
Μακρυγιάννη.    
#  Ηλικία: 8+/Αριθμός 
παικτών: 2-4.  Περιεχόμενα: 
1 ταμπλό, 40 κάρτες 
ερωτήσεων, 20 κάρτες 
αποστολών, 48 «σύμβολα 
βοήθειας»,  4 πιόνια παικτών, 
4 βάσεις για πιόνια, 1 ζάρι, 
Φύλλο οδηγιών 

  

 

 

 

 

 

 
 

1821 : Η Μεγάλη 
Επανάσταση 

# Λάβε μέρος στην Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 και 
πολέμησε σε όσο 
περισσότερες μάχες μπορείς 
για να απελευθερώσεις την 
Ελλάδα και να την κάνεις 
ανεξάρτητη! Από την Άλωση 
της Τριπολιτσάς και τη 
Ναυμαχία του Ναυαρίνου 
έως και την Έξοδο του 
Μεσολογγίου και τη Μάχη 
στα Δερβενάκια, ο αγώνας θα 
είναι γεμάτος περιπέτειες και 
δράση!    
# Αριθμός παικτών: 2-4. 

Περιεχόμενα: 1 ταμπλό, 1 
ζάρι + φύλλο οδηγιών, 40 
κάρτες ερωτήσεων, 20 
κάρτες αποστολών, 48 
«σύμβολα κατάκτησης» και 4 
πιόνια αγωνιστών με βάσεις. 
Κατάλληλο για παιδιά 
ηλικίας 8+. 
 

Μαρία Κουρασαντζή  
Δ΄ Δημοτικού 

ΣΤΡΑΤΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Αναφορές 

στη Νεότερη 

και Σύγχρονη Ιστορία  
της Λέσβου 

Εκδόσεις Εντελέχεια 

Μυτιλήνη 2011            
Ένα  ευσύνοπτο εγχειρίδιο, 
που καλύπτει πολλές πτυχές 
της νεότερης και σύγχρονης 
ιστορίας της Λέσβου 

Απευθύνεται κυρίως  στους 
νέους του νησιού,  που θέλουν 
να μάθουν την   ιστορία του 
τόπου που γεννήθηκαν.  
 Η ύλη του χωρίζεται στις 
παρακάτω 6 ενότητες : 
1. Οι άνθρωποι και ο τόπος- 

2.Λέσβος και απέναντι 
Μικρασιατική Ακτή- 3.Η 
Λέσβος της επανάστασης του 
1821 - 4. Η απελευθέρωση της 
Λέσβου  το1912 -  5.Η εθνική 
ενοποίηση (1912 - 1940)- 6. 

Τα μνημειακά σύμβολα της 
Ιστορίας (κατοικία , ναοδομία,  
κάστρα της Λέσβου). 
 Πλουσιότατο  και πολύ 
ενδιαφέρον το εικονογραφικό 
υλικό που πλαισιώνει  τα 
κείμενα: παλιές φωτογραφίες, 
καρτ ποστάλ, χάρτες, 
γκραβούρες κ.ά. 

 
 

Σύνδεσμος  
Φιλολόγων  Ν. Λέσβου 

 Ιστορία της Λέσβου 
Συγγραφείς :  
Στρ. Τζιμής, Ευ. Γιαννάκας, 
Παν. Παρασκευαΐδης, 
Β.Κωμαΐτης ,  Γ.Διγιδίκης     

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Ένα  βιβλίο που καλύπτει  την 
ιστορία  της Λέσβου από την 
αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα 
χρόνια  και έχει 
πραγματοποιήσει 
αλλεπάλληλες επανεκδόσεις 
από ην πρώτη του έκδοση. 
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Με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι Λέσβιοι αρχίζουν να 

εμπορεύονται  οι ίδιοι το λάδι τους  στις ξένες αγορές. Τα κέρδη τους 
είναι σημαντικά και σιγά- σιγά οι μεγάλες ιδιοκτησίες και ο έλεγχος της 
τοπικής οικονομίας περνούν στα χέρια τους. Η επιρροή τους  εκτείνεται 
και στις απέναντι ακτές της Μικράς Ασίας.  Εκεί εκμεταλλεύονται 
εκτάσεις που ξεπερνούν πολλές φορές τα 200 στρέμματα για τον καθένα. 
 

Η αλλαγή που επέρχεται  στην παραγωγή του λαδιού είναι εντυπωσιακή.  
Το 1844 το παραγόμενο λάδι στη Λέσβο  ανερχόταν σε 5.300.000 κιλά 
ανά διετία. Το 1881 η παραγωγή διπλασιάστηκε και έφθασε τα 
12.000.000 κιλά 
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ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΑ 

# Αμέσως μετά το Τανζιμάτ,  
ίδρυσαν υποπροξενεία στη 
Μυτιλήνη η Γαλλία και η 
Αγγλία,  η Αυστρία , η 
Ρωσία,  η  Δανία, η 
Σαρδηνία κι άλλες χώρες. 
Το ελληνικό κράτος είχε 
ιδρύσει υποπροξενείο στη 
Μυτιλήνη από το 1834. 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  
# Στη Μυτιλήνη 
λειτούργησαν από το 1852 
έως το 1880  αυστριακό, 
γαλλικό, ρωσικό και 
αιγυπτιακό ταχυδρομείο. 
Κι αυτό  εξαιτίας  
της καθυστέρησης της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
να φτιάξει  ταχυδρομική 

υπηρεσία κατά 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ  
ΕΚΡΗΞΗ 

# Το 1840 ο πληθυσμός της 
Λέσβου ανερχόταν σε 
74.000 (από τους οποίους οι 
Τούρκοι ήταν 12.000).  Στα 
1900  ο πληθυσμός έφτασε  
τους 150.000. Από αυτούς 

οι Τούρκοι ήταν  μόνο 
15.000.  Το 1913 η  Λέσβος 
έρχεται 4η σε ανάπτυξη, 
μετά τον Πειραιά, την 
Ερμούπολη και την Πάτρα.  
 

Λιομάζωμα σε ελαιόκτημα  των μικρασιατικών παραλίων. Το εργατικό 
προσωπικό είναι ανάμικτο . Μυτιληνιές μαζώχτρες  με τις  παραδοσιακές 
βράκες  και μουσουλμάνοι επιστάτες, με τις ιδιαίτερες ενδυμασίες τους   

Η ελαιοπαραγωγή «απογειώνεται» 

# Η κατασκευή του μητροπολιτικού ναού 
του Αγίου Αθανασίου με το γοτθικού 
τύπου καμπαναριό (1887), του  
Γυμνασίου  στην δεκαετία του 1890 και 
του  ναού  του Αγίου Θεράποντα στη 
Μυτιλήνη απεικονίζουν  την δύναμη που 
είχαν αποκτήσει οι  χριστιανοί. 
# Η δύναμη του χριστιανικού στοιχείου  
φαίνεται και από το γεγονός ότι το νησί  
εξέλεξε τρεις Χριστιανούς βουλευτές 

 -και κανέναν μουσουλμάνο-στην 
Οθωμανική βουλή του 1910-12.  

# Το 1912 το μεγαλύτερο μέρος της ιδιοκτησίας της γης έχει πλέον 
περάσει στους  Χριστιανούς. Με άλλα λόγια η οικονομική και κοινω-

νική  απελευθέρωση της Λέσβου προηγήθηκε της εθνικής, το 1912. 

 

Παγετός : Η καταστροφή έγινε ευκαιρία για ανάπτυξη 
 

Η Λέσβος δοκιμάστηκε τον 19ο αιώνα από 
τρία μεγάλα θανατικά και θεομηνίες. Την 
επιδημία της πανούκλας  το 1832,  τη 
μεγάλη καμάδα των ελιών το 1850και τον 
σεισμό του 1867.Μια από τις θεομηνίες 
αυτές ομεγάλος παγετός στη Λέσβο, που 
κατέστρεψε τα  ελαιόδεντρά της  
αποδείχτηκε σωτήρια για τους Λέσβιους. 
Λόγω αυτής της καταστροφήςαρκετοί 
Λέσβιοι μετανάστευσαν στη Ρωσία,την 
Αίγυπτο και τη Ρουμανία,όπου πλούτισαν 
από εμπορικές δραστηριότητες.  

 

Άλλοι πάλι  στράφηκαν στη ναυτιλία και τη βιοτεχνία- βιομηχανία. Οι Πλωμαρίτες άρχισαν με τα ιστιοφόρα τους να 
μεταφέρουντα εμπορεύματα ως τη Ρουμανία, την Τεργέστη, τη Βενετία, τη Μασσαλία. Όλος αυτός ο πλούτος άρχισε 
να επενδύεται στο νησί. Απόδειξη είναι τα περίφημα αρχοντικά που χτίστηκαν αυτή την περίοδο, τα περισσότερα από 
Λέσβιους που ζούσαν στο εξωτερικό.     

ΤΑΝΖΙΜΑΤ 
Οι μεταρρυθμίσεις  
 που έδωσαν φτερά 

στην οικονομία   
της  Λέσβου   
 

Η λέξη Τανζιμάτ –άγνωστη 
στους  περισσότερους - είναι 
σημαδιακή για τη Λέσβο. 
Πρόκειται για έναν νόμο  
με πολλές μεταρρυθμίσεις  
του Σουλτάνου  
ΑμπντούλΜετζίτ, που  
φιλοδοξούσε  
να μετατρέψει τηντότε 
Οθωμανική Αυτοκρατορία 

σε ευρωπαϊκό κράτος. 
 

Οι μεταρρυθμίσεις  αυτές 
επέτρεπανστους μη 
μουσουλμάνους υπηκόους   να 
αποκτήσουν ισότιμα  
δικαιώματακαι να πάψουν  
να είναι πολίτες  
δεύτερης κατηγορίας.  
 

Κατευθυντήριες γραμμές  
των μεταρρυθμίσεων 
θεωρούνταν ο σεβασμός  
της ασφάλειας, της τιμής  
και της περιουσίας των 
υπηκόων ανεξάρτητα  
από το θρήσκευμά τους,  
και η ισότητά τους  
απέναντι στο νόμο 
 

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ 

# Με το Τανζιμάτ  
καταργήθηκαν επίσης τα 
μονοπώλια  και  δόθηκε  το 
δικαίωμα στον καθένα να 
εμπορεύεται ο ίδιος τα 
προΐόντα  του (στην 
περίπτωση της Λέσβου  
το λάδι).    
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
# Στο πλαίσιο του Τανζιμάτ  
οι παλιοί «ναζίρηδες», που     
διοικούσαν το νησί  
αντικαταστάθηκαν από 
υπαλλήλους διοικητές 

τους «μουτεσαρίφηδες». 

Θυροφύλακας 
(καβάσης )  
του ελληνικού  
υποπροξενείου  
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΣΕΛΙΔΑΣ : 
ΑΝΤΩΝΗΣ  ΒΑΛΕΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δ.Σ.  ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ  



                                           

 
ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΛΑ  

Μια  παλιά 
μαθήτρια    
θυμάται και 
νοσταλγεί  
Ανήμερα το σχολείο 
γέμιζε από πολύχρωμες 
στολές.  Αμαλίες και 
τσολιάδες έμπλεκαν 
αρμονικά με βρακάδες 
και βρακούσες. Και ήταν 
το εθιμικό όλα μα όλα 
τα παιδιά να είναι 
ντυμένα. Στολές που 
είχαν φυλάξει οι 
γιαγιάδες από τα δικά 
τους χρόνια, με 
κεντημένες ποδιές, 
βελούδινα γιλέκα,  
φεσάκια και τσαρούχια, 
φρεσκοπλυμένες και 
καλοσιδερωμένες , 
έβγαιναν στο φως.  
Χορευτικοί   σύλλογοι 
δάνειζαν το υλικό τους 
για τούτη τη μέρα. Αλλά 
και για τα παιδιά που δεν 
είχαν στολή, είχε 
φροντίσει ο Σύλλογος 
γονέων  να αγοράσει 
διάφορα μεγέθη και είδη.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτές οι στολές 
υπάρχουν ακόμη στο 
σχολείο ως 
παρακαταθήκη για  τους 
τωρινούς μαθητές και 
είναι πάντα υπό τη 
διαχείριση του εκάστοτε 
συλλόγου γονέων. 
 Μια τέτοια 
παραδοσιακή στολή 
φόρεσα και εγώ. Ήταν η 
καλή βράκα της γιαγιάς 
μου. Αυτή με τα καρό 
σκουρόχρωμα σχέδια. 
Μάταια  αγωνιζόταν η 
μάνα μου να σφίξει τη 
βρακοζώνη ώστε το 
περίσσιο ύφασμα να 
σουρώσει στη λεπτή μου 
μέση. Άσπρο πουκάμισο 
με κεντητό γιακά και 
μαντίλι στο κεφάλι 
ολοκλήρωναν  την 
εικόνα μου. Έπρεπε να 
τη βάλω. Έπρεπε να 
τιμήσω τη γιαγιά που 
τη φύλαξε και που ήρθε 
να με καμαρώσει. 
Αλήθεια πόσες φορές 
την κουβάλησα από το 
χωριό για να με δει! 
……………………………………………  
 

Καταγραφή :  Σεράινα 
Μουτσέκο , μαθήτρια   
Ε΄ Δημοτικού   
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΡΤΗΣ/ Απόστρατος αξιωματικός 

Η  ιστορία από τα «Κλασσικά εικονογραφημένα»  
Την δεκαετία του 1960 που πήγαινα στο Δημοτικό τηλεόραση 
δεν υπήρχε. Η μόνη ψυχαγωγία μας  ήταν το παιχνίδι  και για 
πολλούς το διάβασμα  εικονογραφημένων περιοδικών.  Τα 
περιοδικά αυτά ήταν η Μάσκα , ο Γιαούρ Ταρζάν , ο Μικρός 
Σερίφης, ο Μικρός  Ήρωας και φυσικά τα «Κλασσικά 
εικονογραφημένα».   

Θυμάμαι με πόση λαχτάρα έπαιρνα το τεύχος κι ήθελα πρώτα να 
το ξεφυλλίζω όλο, να δω τις εικόνες και μετά να το διαβάσω από 
την αρχή.  Τα «Κλασσικά» με βοήθησαν πολύ στο να διαβάζω, και 
βέβαια να ξέρω να μάθω αρκετά νωρίς και πάντως πριν τα διδαχτούμε 
στο σχολείο τι ήταν κάθε ήρωας, πού πολέμησε κ.λ.π.  Τα 
περισσότερα από τα τεύχη αυτά τα δάνειζα ύστερα στα παιδιά που δεν 
είχαν να τα αγοράσουν και ήθελαν να τα διαβάσουν.  

Κάποιες φορές συζητούσαμε ποιος ήρωας μας άρεσε περισσότερο. Οι πιο πολλοί θέλανε τον 
Κολοκοτρώνη. Εμένα όμως με γοήτευε ο Κανάρης. Γενικά τα πυρπολικά με  εντυπωσίαζαν πιο πολύ 
απ  ́όλα, γι΄αυτό και θεωρούσα τους μπουρλοτιέρηδες  τους πιο μεγάλους ήρωες και τα κατορθώματά 
τους υπερφυσικά. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Καταγραφή αφήγησης: Γιώτα Γιαννάκα- μαθήτρια  Ε΄ Δημοτικού    

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ (πρώην Δήμαρχος Λουτρόπολης Θερμής)  

Το κάδρο στο καφενείο    
Μεγάλωσα  στο καφενείο του πατέρα μου, 

καθώς και αυτός και η μητέρα μου δούλευαν 
συνέχεια  εκεί. Όπως καθόμουν σε πολύ μικρή 
ηλικία  αυτό που με  εντυπωσίαζε πιο πολύ 
ήταν ένα μεγάλο κάδρο, που κρεμόταν στον 
τοίχο.  Ένας άντρας με μακριά μαλλιά, μεγάλο 
στριφογυριστό μουστάκι και μια παράξενη 
φορεσιά. Τον κρατούσαν από τα χέρια δυο 
άλλοι άντρες με περίεργα καπέλα και με 
διαφορετική φορεσιά.  

 

Φαίνονταν άγριοι σαν να ήθελαν να κάνουν κακό στον άντρα με τα μακριά μαλλιά.  Οπόταν 
χρειαζόταν να κατέβει το κάδρο για να βαφεί ο τοίχος, πήγαινα κοντά για να προσέξω 
περισσότερες λεπτομέρειες κι έτσι μεγάλωναν οι απορίες κι άρχισα να ρωτάω. 
- Ποιος είναι αυτός; Γιατί   τον κρατάνε έτσι;  
-Ήμασταν σκλαβωμένοι από τους Τούρκους, μου λέει ο πατέρας,  και κάποια στιγμή το 1821 
ξεσηκωθήκαμε, νικήσαμε και λευτερωθήκαμε. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι αυτός ο άντρας. 
Ένας ήρωας  που τον έπιασαν οι Οθωμανοί και τον έκαψαν ζωντανό. 

 

Στο παιδικό μυαλό δεν ήταν εύκολα κατανοητά όλα αυτά. Το 1821 ήταν πολύ αόριστο και 
μακρινό, η «επανάσταση» κάτι μεγάλο και τρανό αλλά κι αυτό κάπως αόριστο. Χαράχτηκε 
στην παιδική μνήμη, ότι εμείς οι Έλληνες κάναμε κάποτε κάτι πολύ σπουδαίο. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Καταγραφή αφήγησης: Δ. Καραχαρίσης  μαθητής Ε΄ Δημοτικού   

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ  

Η παράσταση προς τιμήν του Πατριάρχη  
 

Πριν το 1940, που δεν είχαμε και την επέτειο του  ΟΧΙ,   
οι παραστάσεις που ανέβαζε το σχολείο στις  25 Μαρτίου 
ήταν μεγάλο γεγονός και έσπευδαν όλοι να τις 
παρακολουθήσουν. Ξεκινούσαμε αμέσως μετά τις 
διακοπές των Χριστουγέννων τις προετοιμασίες και οι 
θεατρικές παραστάσεις ήταν άρτιες.   Εγώ έπαιξα σε τρία 
έργα: Την «Ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου», το «Σούλι 
και το χορό του Ζαλόγγου»  και το «Βάθος του 
Ποτηριού».   Το τελευταίο το ανεβάσαμε  το 1934   και το 
ξαναπαίξαμε το καλοκαίρι της ίδια χρονιάς  στον κήπο 
του «Σάρλιτζα», του φημισμένου ξενοδοχείου, που τότε 
ήταν στην ακμή του.  

Η παράσταση  δόθηκε  προς τιμήν του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελέτιου, που 
πήγαινε για θερμά μπάνια στο Λουτράκι και πέρασε από τη Λέσβο για να δει τον 
Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο τον Α΄ .     
……………………………………………………………………… 
 

 Συνέντευξη  στο πλαίσιο   του προγράμματος  του  Σχολείου «Ψηφιοποιώ την ιστορία του τόπου μου»  

 από τους μαθητές της  Στ΄ Δημοτικού  Π. Μιχαλέλλη –Άγγ. Βαξεβάνη  –Π. Γιαννάκα   


