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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Το πρόγραµµα αυτό σκοπό έχει να γνωρίσουν οι µαθητές µας την πολιτιστική 
παράδοση και τα διατηρητέα µνηµεία του πολιτισµού της ιδιαίτερης πατρίδας τους. 
Το ενδιαφέρον µας εστιάστηκε, εν προκειµένω, στη µελέτη των αρχοντικών της 
Μυτιλήνης, κτισµάτων  που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη και αποτελούν 
χαρακτηριστικά δείγµατα οικονοµικής και κοινωνικής ακµής που συντελέστηκε στο 
νησί το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. 
  Στα πλαίσια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε: 1. Συγκέντρωση 
πληροφοριακού υλικού για τα αρχοντικά της Μυτιλήνης. 2. Φωτογράφηση των 
κυριότερων εξ αυτών. 3. Επίσκεψη και φωτογράφηση του εσωτερικού πλούτου 
συγκεκριµένων αντιπροσωπευτικών δειγµάτων αστικών οικιών. 4. Συνέντευξη µε 
απογόνους πλούσιων οικογενειών και καταγραφή σηµαντικών πληροφοριών σχετικά 
µε την κοινωνική και οικονοµική ζωή των ιδιοκτητών τους των αρχών του 20ου 
αιώνα.  5. Παρουσίαση του τελικού αποτελέσµατος σε ειδική εκδήλωση του Σχολείου. 
 

Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής εργάστηκαν: 

Οι µαθητές: 
 
Από την Α΄ Λυκείου: 
Μανωλακέλλης Νίκος 
Παντελής Διονύσιος 
 
Από την Β΄ Λυκείου: 
Βάµβουρα Ιωάννα 
Καραγκάνη Ελένη 
Κυριάκου Ορέστης 
Κωνσταντάρας Αποστόλης 
Ματθαίου Δηµήτρης 
Μαυραπίδη Μυρσίνη 
Μπαιράµασι Ιούλιος 
Πιτσιλαδής Πέτρος 
Πρωτούλη Ιωάννα 
Τζιµή Χαρά 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Διγιδίκης Γιώργος, φιλόλογος, συντονιστής 
Αιβαλιώτης Δηµήτρης, βιολόγος 
Τρούλος Αναστάσιος, κοινωνιολόγος 
Ζαφειρίου Μαρία, φιλόλογος 
 

Παραγόµενα τελικά προϊόντα: 

1. Έντυπη εργασία 55 σελίδων. 
2. Ηλεκτρονική έκδοση της εργασίας (cd) µε φωτογραφικό υλικό. 
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Αρχική ιδέα, οργάνωση blog και CD-ROM: Δ. Αϊβαλιώτης 

Επιµέλεια κειµένων: Γεώργιος Διγιδίκης, Συντονιστής 

                                 Δηµήτριος Αϊβαλιώτης 

            Αναστάσιος Τρούλος 

                                  Μαρία Ζαφειρίου 

Συνεντεύξεις: οι καθηγητές Μ. Ζαφειρίου, Δ. Αιβαλιώτης, και οι µαθητές Ιωάννα 
Βάµβουρα, Ορέστης Κυριάκου,  

Λεύκωµα φωτογραφιών: Δηµήτριος Αϊβαλιώτης 

 

Ευχαριστίες: 

Ευχαριστούµε θερµά την Διευθύντρια του Πρότυπου Πειραµατικού ΓΕΛ. Μυτιλήνης 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, κ. Γ. Σκαλοχωρίτου, για τη βοήθειά, τις διευκολύνσεις, 
αλλά και τα µέσα που µας παρείχε για την ολοκλήρωση του πρώτου µέρους του 
προγράµµατος. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τις κυρίες Όλγα Ιωάννου, Εύη Γρηγορίου και τον κύριο 
Κων/νο Ιωάννου για τις πολύτιµές πληροφορίες, την αµέριστη βοήθειά τους για τη 
φωτογράφηση των αρχοντικών, αλλά κυρίως για την εγκάρδια φιλοξενία στους 
ιδιωτικούς τους χώρους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Αναµφίβολα, τα βιώµατα, οι αναµνήσεις, οι εικόνες και πολύ περισσότερο η 
µνήµη αποτελούν παραµέτρους που σµιλεύουν την ιστορία ενός λαού. Η ιστορική 
µνήµη µε άξονα αναφοράς µια διάρκεια πολιτισµού δύο περίπου αιώνων (µέσα 19ου –
αρχές 20ου) στον τόπο µας τη Μυτιλήνη, ανάλογη µε αυτή που ενσαρκώνουν οι 
µεγαλοαστοί της µυτιληναϊκής κοινωνίας, συγκροτεί για το λαό που τη διεκδικεί 
ζωντανή παρακαταθήκη πολιτισµού και για το ίδιο το σχολείο, ως φορέα πολιτισµού, 
αφόρµηση για µελέτη, αναδίφηση στο χθές, αλλά και πρόκληση για περαιτέρω 
έρευνα. 

Με αυτή τη στοχοθεσία, καθηγητές και µαθητές, οργανώθηκαν σε οµάδες για 
τη συλλογή ιστορικών πληροφοριών «φωτογραφίζοντας», µεταφορικά και 
κυριολεκτικά, τα αρχοντικά της πόλης µας, της Μυτιλήνης, τόσο την αρχιτεκτονική 
τους, την εσωτερική τους δοµή, την οικοτεχνία όσο και τη ζωή µέσα σ’ αυτά 
καταγράφοντας προφορικές µαρτυρίες, συνήθειες, ήθη και  παραδόσεις της εποχής 
εκείνης. 

Για την εκπόνηση αυτής της µελέτης έγινε επισκόπηση της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας και χρησιµοποιήθηκε φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. Ως προς τη 
συλλογή πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ηµιδοµηµένης συνέντευξης 
των γόνων των αριστοκρατικών οικογενειών από τους ίδιους τους µαθητές που είχαν 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωµατικά το «χθές» µέσα από τις αφηγήσεις του 
«σήµερα» και την επιτόπια επίσκεψή τους στα αρχοντικά της πόλης µας. 

Η έρευνα αυτή ανέδειξε τον πολιτισµικό πλούτο της πρωτεύουσας του νησιού 
µας µέσα από την οικονοµική ανάπτυξή του, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε τις 
εµπορικές συναλλαγές της µεγαλοαστικής τάξης µε τις χώρες του εξωτερικού και 
αποτυπώθηκε στην ανέγερση των αρχοντικών κατοικιών τους, ως δείγµατα πλούτου 
και επίδειξης της δύναµής τους. Παράλληλα, κατέστησε τους µαθητές που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό κοινωνούς της εποχής αυτής συνδέοντας τα άψυχα 
µέχρι στιγµής µεγαλοπρεπή οικοδοµήµατα της πόλης τους  µε τη γνώση της ιστορίας 
τους και του πολιτισµού τους. 

Καταληκτικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πολιτιστικό αυτό πρόγραµµα 
έχει ολοκληρωθεί µόνο ως προς το α΄ µέρος του, λόγω του όγκου των πληροφοριών 
αλλά και του ενδιαφέροντος των παιδιών να µάθουν την ιστορία του τόπου τους, που 
δεν αφορά µόνο στο επίσηµα ιστορικά κοµµάτι, αλλά και στο ανεπίσηµο, αυτό που 
χαρακτηρίζεται επιστηµονικά ως οικοβίωµα. 
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ΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ 
 
Εισαγωγή 

 
Η κατάληψη της Λέσβου (1462) από τους Οθωµανούς µετέβαλε την 

κοινωνικοοικονοµική της φυσιογνωµία, την οικιστική  της διάρθρωση και την 
γεωπολιτική της θέση. Επί τέσσερις περίπου αιώνες, κάτω από τον ασφυκτικό 
εναγκαλισµό της Μικρασιατικής ακτής, η Λέσβος θα θεωρηθεί από την Υψηλή Πύλη  
στρατηγικό σηµείο για τη διενέργεια ή την αποτροπή πολεµικών επιχειρήσεων αλλά 
και αργότερα, εµπορικός κόµβος όπου θα διασταυρώνονται οι εµπορικοί δρόµοι της 
Μεσογείου. Παράγωγο της κατάληψης θα αποτελέσει στη συνέχεια η αποδιάρθρωση 
του αστικού κοινωνικού ιστού που υπό άλλες ιστορικές συνθήκες θα οδηγούσε το 
νησί στους νεότερους χρόνους. 

 
Άποψη της Μυτιλήνης και του λιµανιού της. Έγχρωµη λιθογραφία που έγινε µεταγενέστερα βάσει 

χαλκογραφίας του Cholseul- Gouffier (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα) 
 

            Στο πρώτο µισό του 16ου αιώνα οι οριακές οικιστικές αναστατώσεις ήταν 
αποτέλεσµα της αυξανόµενης παρουσίας των Οθωµανών στα παραλιακά αστικά 
κέντρα (Μυτιλήνη, Μόλυβος) ή σε παραλιακές στρατηγικής σηµασίας θέσεις (Σίγρι) 
οι οποίες επηρεάζονται από τη συχνότητα των πειρατικών επιδροµών. 
 Η µεταγενέστερη επέκταση της εγκατάστασης των Οθωµανών στο εσωτερικό 
του νησιού γύρω στα µέσα του 17ου αιώνα κυρίως ,σε πεδινές εκτάσεις και γύρω από 
τον κόλπο της Καλλονής, συµπίπτει µε τον περιορισµό της γεωγραφικής εξάπλωσης 
της αυτοκρατορίας αλλά και τη γειτνίαση της Λέσβου µε τη Μικρασιατική ακτή.  
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 Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα η παρουσία Γάλλων εµπόρων στην πόλη της 
Μυτιλήνης - στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρµογής των διοµολογήσεων, που θα 
συµβάλλει στην ανάπτυξη του εµπορίου λαδιού προς τη Μασσαλία - η µερική 
νοµιµοποίηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας των Ελλήνων, ως απόρροια της 
συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η συνοµολογούµενη προστασία των 
ορθοδόξων, η συγκρότηση του εµπορευόµενου ελληνισµού στη Ν. Ρωσία, θα 
οδηγήσουν σε ουσιαστικό µετασχηµατισµό της µέχρι τότε κοινωνικοοικονοµικής 
δοµής της Λέσβου που θα προλειάνει τις επερχόµενες µεταβολές του 19ου αιώνα. 
Μεταβολές που θα οδηγήσουν περί τα τέλη του αιώνα σε µια µεγάλη ανάπτυξη που 
θα αλλάξει την όψη του νησιού. 
 

 

 

 

Βόλτα στην προκυµαία 
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Μυτιλήνη 1866 

 

 

 

Σουράδα, η συνοικία της Μυτιλήνης µε τα περισσότερα αρχοντικά πριν πολλά χρόνια. 
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Ιστορικές εξελίξεις στη Λέσβο στα τέλη του 19ου αιώνα και µέχρι την 
απελευθέρωση  (1912) 

Περί τα µέσα του 19ου αιώνα, το νησί ταλανίζεται από µια φοβερή παγωνιά 
γνωστή ως «κάψιµο των ελιών», η οποία πλήττει θανάσιµα την οικονοµία του, καθώς 
πολλοί ελαιώνες ξεραίνονται και µαζί µε αυτούς πολλά ζώα πεθαίνουν.  Από την 
άλλη µεριά, η προηγηθείσα πυρκαγιά του 1814 που καταστρέφει ένα µεγάλο µέρος 
της Μυτιλήνης και οι σεισµοί που ακολούθησαν το 1867 και το 1889 έκαναν πολλούς 
Μυτιληναίους να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από τη γεωργία και την κτηνοτροφία 
υπάρχουν και άλλοι βιοποριστικοί τρόποι όπως το εµπόριο και η ναυτιλία, ενώ άλλοι 
αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη, τη Σµύρνη, τη 
Θεσσαλονίκη, το Βουκουρέστι , την Οδησσό, την Αλεξάνδρεια και αλλού. 

 

 
Άποψη της Μυτιλήνης 

 
Αυτού του είδους οι θεοµηνίες τελικά συµβάλλουν στην οικονοµική, 

κοινωνική και πολιτιστική ακµή του νησιού και συνεπώς στην απελευθέρωσή του 
από τον τουρκικό ζυγό. Η Οθωµανική αυτοκρατορία πλήττεται από τις Μεγάλες 
Ευρωπαϊκές δυνάµεις, οι οποίες επιδιώκουν την κυριαρχία τους στη Μεσόγειο 
θάλασσα, το µονοπώλιο της αγοράς και την αναδιανοµή των εδαφών της 
αυτοκρατορίας. Οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν θα έχουν ως επίκεντρο τη Λέσβο. 

Οι ευρωπαϊκές δυνάµεις δεν αργούν να εγκαταστήσουν υποπροξενεία και 
εµπορικούς οίκους στη Μυτιλήνη, η οποία απέκτησε σπουδαιότητα ύστερα από την 
αναγγελία του Xάτι Xουµαγιούν και την κατάργηση προνοµίων των βεζίρηδων στο 
εµπόριο λαδιού. Η πορεία της οικονοµίας στη Λέσβο ακολουθεί γοργούς ρυθµούς µε 
τη σωστή εκµετάλλευση του λαδιού, καθώς η καταστροφή των ελαιώνων συντέλεσε 
στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και κατ’ επέκταση του καρπού και στη 
συνέχεια από βιοτεχνική µετατρέπεται σε βιοµηχανική, µε την ανάπτυξη 
περισσότερων βιοµηχανιών και την οργάνωση του εµπορίου όχι µόνο στον εξαγωγικό 
και εισαγωγικό τοµέα, αλλά και στο διαµετακοµιστικό. Η Λέσβος ξαναπήρε τη 
σηµασία που είχε παλιά, ως ένας από τους τελευταίους σταθµούς του Αιγαίου προς 
την Ανατολή. Τείνει να µετατραπεί σε αποθήκη ευρωπαϊκών προϊόντων που 
προορίζονταν για τα παράλια της Μικράς Ασίας. Το λιµάνι της Μυτιλήνης έγινε και 
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πάλι ένα από τα σηµαντικότερα της Αιγαιακής περιοχής. Πλήθος πλοίων, ελληνικών 
και ξένων, διακινούν προϊόντα από και προς το νησί. 

 

 
 
Οι κάτοικοι δεν ασχολούνται µόνο µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά 

και µε το εµπόριο και την ναυτιλία, ενώ σηµαντικές είναι και οι επιδόσεις τους σε 
τεχνικά επαγγέλµατα. Όµως, τους σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης διαδέχονται 
ταχύτεροι ρυθµοί. Η βελτίωση των µεθόδων παραγωγής λαδιού, το κτίσιµο νέων 
ελαιοτριβείων εκ των οποίων πολλά είναι ατµοκίνητα, καθώς και η βελτίωση του 
λιµανιού δίνουν νέα ώθηση στην οικονοµική ζωή του νησιού. Η Λεσβιακή αγορά έχει 
επεκταθεί σηµαντικά και κεφάλαιά της βρίσκονται επενδεδυµένα στην Αίγυπτο και 
σε πολλά άλλα µέρη. Η απογραφή που έγινε από τις τουρκικές αρχές επιβεβαιώνει 
την µεγάλη βιοµηχανική πρόοδο της εποχής, ελαιοτριβεία συνεχώς κτίζονται και τα 
παλαιότερα εκσυγχρονίζονται, ενώ µεγάλη άνθιση γνωρίζει και η τέχνη της 
σαπωνοποιίας που συνδέεται µε την παραγωγή ελαιολάδου. Τέσσερις ατµοπλοϊκές 
εταιρίες εξυπηρετούν πλέον το λιµάνι της Μυτιλήνης εκ των οποίων η µία ανήκει στο 
Λέσβιο Κουρτζή, γεγονός που δείχνει ότι µια νέα τάξη Μυτιληναίων κάνει την 
εµφάνισή της, αυτή των εµπόρων και των επιχειρηµατιών, η αστική.    

Οι ποικίλες εξελίξεις που συνέβαιναν την περίοδο αυτή στην ευρύτερη 
περιοχή είχαν απήχηση στην οικονοµική ζωή του νησιού. Η πολιτική αναταραχή στην 
Οθωµανική αυτοκρατορία, η κρητική εξέγερση, ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 
1897 και η επέκταση της σιδηροδροµικής γραµµής στη Μικρασία επέδρασαν άλλοτε 
αρνητικά και άλλοτε θετικά στην οικονοµική ζωή της Λέσβου. 

Καταλήγοντας, η Λέσβος στο τέλος του 19ου αιώνα παρουσίαζε µια εικόνα 
άνθισης και ευηµερίας λόγω των αγροτικών της προϊόντων και της εξάπλωσης της 
αγοράς µέσω του εµπορίου και της βιοµηχανικής ώθησης που έδωσε η χρήση του 
ατµού, επιβεβαιώνοντας το χαρακτηρισµό που της είχαν δώσει οι Τούρκοι, του 
χρυσού νησιού (Αλντίν Ανατασί) και του ταµείου και κήπου της αυτοκρατορίας. 
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Όµως, η Οθωµανική αυτοκρατορία έχει ήδη αρχίσει να παρακµάζει κι έτσι 
από τα µέσα του 19ου και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα η πολιτική των Μεγάλων 
Δυνάµεων έναντι της Οθωµανικής αυτοκρατορίας αλλάζει, επωφελούµενες από τη 
σταδιακή κατάρρευσή της. Η ίδια, δέχεται πολλές πιέσεις και µη µπορώντας να 
αντιδράσει, υποκύπτει στις εξευτελιστικές πολλές φορές απαιτήσεις της Αντάντ. Οι 
παρεµβάσεις στα εσωτερικά της είναι συνεχείς, ενώ οι αντιδράσεις ελάχιστες και 
ανίκανες να ανακάµψουν την πορεία της. 

Σ’ αυτό το ιστορικό πλαίσιο εντάσσονται τα γεγονότα που διαδραµατίζονται 
στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου στη Λέσβο και κατ’ επέκταση 
επηρεάζουν την κοινωνική και οικονοµική ζωή των χριστιανών κατοίκων της. 

Το Νοέµβριο του 1901 µέρος του γαλλικού στόλου µε τις διαταγές του 
ναυάρχου Caillard αγκυροβολεί στο λιµάνι της Μυτιλήνης και αφού αποβίβασε 
στρατεύµατα, καταλαµβάνει το τελωνείο και το οθωµανικό τηλεγραφείο. Αυτού του 
είδους η κατάληψη πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να πιεσθεί η Οθωµανική 
κυβέρνηση να εξοφλήσει τα χρέη της προς τους Γάλλους Λεβαντίνους ιδιώτες, τα 
οποία εκκρεµούσαν για πολλές δεκαετίες. Αν και η Οθωµανική κυβέρνηση δέχτηκε 
να αποπληρώσει τα χρέη της, ενώ ο γαλλικός στόλος βρισκόταν ακόµη εν πλω προς 
την Μυτιλήνη, εντούτοις η κατάληψη πραγµατοποιήθηκε προβάλλοντας οι Μεγάλες 
Δυνάµεις νέες απαιτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια ικανοποιήθηκαν. 

Παρόµοια κατάληψη πραγµατοποιήθηκε 4 χρόνια µετά, αυτή τη φορά από 
µέρους ευρωπαϊκού στόλου, λόγω της άρνησης της Τουρκίας να αποδεχθεί τις 
προτεινόµενες από τις Δυνάµεις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στη Μακεδονία. Οι 
Μυτιληνιοί, στη διάρκεια και των δύο καταλήψεων, κράτησαν ουδέτερη στάση. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, όµως, βοήθησαν τον ευρωπαϊκό στόλο, προκαλώντας την 
οργή των  τουρκικών αρχών.  

 
Αβδούλ Χαµίτ (1842-1918) 

Όλη αυτή η κατάσταση διάλυσης που επικρατούσε στο Οθωµανικό κράτος 
αποκάλυψε την ανικανότητα και την αναποτελεσµατικότητα του απολυταρχικού 
καθεστώτος και οδήγησε στην εκδήλωση του «κινήµατος των Νεοτούρκων» το 1908 
στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υποχρέωσε τον σουλτάνο Αβδούλ Χαµίτ να 
παραχωρήσει συνταγµατικές ελευθερίες στους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Η 
επιτυχία του κινήµατος και συνεπώς η εκθρόνιση του σουλτάνου έγινε αποδεκτή µε 
ανακούφιση από τους υπόδουλους λαούς της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, οι οποίοι 
πίστεψαν τους ηγέτες του που διακήρυσσαν ότι το νέο καθεστώς θα εξασφάλιζε 
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ελευθερία και ισοπολιτεία, ενώ στην πραγµατικότητα είχε στόχο να διατηρήσει την 
ακεραιότητα του Οθωµανικού κράτους και βαθµιαία να εκτουρκίσει τους αλλοεθνείς 
λαούς του. 

Το κίνηµα των Νεότουρκων βρίσκει τη Λέσβο σε µεγάλη ακµή και ευηµερία, 
οι οποίες ήταν άµεσες συνέπειες των µεταρρυθµίσεων του Τανζιµάτ. Αυτές οι 
µεταρρυθµίσεις ήταν επακόλουθο των ρωσοτουρκικών πολέµων κατά τον 18ο αιώνα 
και της ανάµειξης των Μεγάλων Δυνάµεων στα εσωτερικά της αυτοκρατορίας 
προκειµένου να φιλελευθεροποιήσουν τις δοµές του κράτους, να εξαλείψουν τις 
θρησκευτικές διακρίσεις και να διευκολύνουν έτσι την διείσδυση των ευρωπαϊκών 
κεφαλαίων και κάποιες από αυτές προέβλεπαν το δικαίωµα µετανάστευσης σε 
παροικίες του εξωτερικού, την ανάπτυξη του εµπορίου και της ναυτιλίας, το δικαίωµα 
ιδιοκτησίας και την κατάργηση των µονοπωλίων. Έτσι, η Μυτιλήνη εξελίχθηκε 
σταδιακά σε σηµαντικό εµπορικό και τραπεζικό κέντρο αναπτύσσοντας την 
ναυσιπλοΐα, την βιοµηχανία και την εµπορία λαδιού, ο πληθυσµός της αυξήθηκε, 
στον τοµέα της παιδείας σηµειώθηκε σηµαντικότατη πρόοδος,  ενώ γνώρισε την 
αθρόα εγκατάσταση προξενικών αρχών. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα προξενικά 
σώµατα αναµειγνύονται στη διοίκηση και παρεµβαίνουν, γενικότερα, στις σχέσεις 
των τουρκικών αρχών µε την χριστιανική κοινότητα. 

Στις 13 Ιουλίου το 1908, οι Μυτιληνιοί πληροφορούνται τα γεγονότα της 
Θεσσαλονίκης και την επόµενη µέρα συγκεντρώνονται µπροστά στο Διοικητήριο, 
όπου ο Μουτασαρρίφης της Μυτιλήνης Αλή Νοσρέντ Πασάς, άτοµο ιδιαίτερα µισητό 
σε αυτούς, αναγγέλλει τις συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις του κινήµατος. Το πλήθος 
παρασυρµένο από ενθουσιασµό και αγνοώντας, φυσικά, τις αληθινές προθέσεις του 
κινήµατος ζητά την αντικατάσταση των µέχρι πρότινος διοικητικών υπαλλήλων. 
Γενικότερα, ο υπέρµετρος ενθουσιασµός των κατοίκων του νησιού, οι αντιδράσεις 
προς τα πρόσωπα εξουσίας που θεωρούνταν αυταρχικά και καταπιεστικά και η 
εκλογή δύο ελλήνων βουλευτών στις εκλογές τις 18ης Οκτωβρίου για το τουρκικό 
κοινοβούλιο, ανησύχησαν ιδιαίτερα τους εκπροσώπους του κινήµατος των 
Νεοτούρκων, οι οποίοι άρχισαν να σκέπτονται τρόπους αντιµετώπισης της 
κατάστασης. Διορίζεται νέος Διοικητής Λέσβου ο Αλή Γκαλήµπ Πασάς, ο οποίος αν 
και πήρε περιοριστικά µέτρα, οι έλληνες συνέχισαν να είναι οι κύριοι του νησιού. Στη 
συνέχεια, φθάνει στη Λέσβο ο βαλής Εκρέµ Μπέης προκειµένου να επιληφθεί 
προσωπικά της υπόθεσης. Όµως, η διαλλακτική πολιτική που ακολούθησε τόσο ο 
Γκαλήµπ όσο και ο βαλής, δεν σταµάτησαν τις διαµαρτυρίες που προέρχονταν από 
τους Οθωµανούς σχετικά µε την αυθάδεια και την ανυπακοή των Ελλήνων. Η 
επίδειξη δύναµης και η προσπάθειά τους να σπείρουν διχόνοια ανάµεσα στους 
µονιασµένους χριστιανούς έπεσε στο κενό. Κατάσταση αναρχίας επικρατεί στο νησί, 
καθώς νέες τουρκικές δυνάµεις φτάνουν στο νησί και προβαίνουν σε έκτροπα, 
επιτίθενται εναντίον λεσχών που είχαν ιδρυθεί στην πόλη, δηµιουργούν επεισόδια, 
σχηµατίζουν συµµορίες και λεηλατούν σε κάθε ευκαιρία γεωργικές εκτάσεις εντός 
και εκτός Μυτιλήνης. 

Οι πρώτοι 6 µήνες κυλούν µέσα σε κλίµα φόβου και αβεβαιότητας. Οι 
Χριστιανοί, λόγω της πληθυσµιακής τους υπεροχής και της µεγάλης ακµής που 
κανένα άλλο µέρος του υπόδουλου ελληνισµού δεν είχε καταφέρει, θεώρησαν πώς 
αφού είχαν καταφέρει τόσα σε καιρό τυραννίας, θα µπορούσαν να καταφέρουν 
περισσότερα σε καιρό έστω τυπικής συνταγµατικής ελευθερίας.  Από την άλλη µεριά, 
οι Τούρκοι και ιδιαίτερα οι νεώτεροι πίστευαν πώς είναι καιρός να αποκτήσουν όλα 
όσα είχαν χάσει τόσα χρόνια. Αυτή η αντιπαράθεση πρόκειται να διαταράξει την 
πρόοδο και την ευηµερία που µέχρι τότε διήγε η Λέσβος.  
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Το Αιβαλί στις αρχές του 20ου αιώνα 

 
Τον Ιανουάριο του 1909, η Τουρκία κήρυξε Μποϋκοτάζ και συγκεκριµένα 

εισήγαγε βαµβακέλαιο, πράγµα που θα προκαλούσε σοβαρές επιπτώσεις στο εµπόριο 
και θα έθιγε τα χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Οι εφηµερίδες της 
Κωνσταντινούπολης δεν σταµατούν να γράφουν ότι η κυβέρνηση είναι 
αποφασισµένη να κάµψει το επαναστατικό αίσθηµα του νησιού. Δηµιουργούνται 
επεισόδια και µέσα σ αυτήν την έξαψη Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι ενώνονται για 
λίγο προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον κοινό κίνδυνο. Μόλις όµως ξεπεράστηκε το 
πρόβληµα, οι Τούρκοι βρίσκουν ευκαιρία να προκαλέσουν αναταραχές µε 
αποτέλεσµα να κορυφώνονται οι επαναστατικές διαθέσεις των Ελλήνων. Ο Εκρέµ 
Μπέης, προκειµένου να µην εφαρµοστεί ο στρατιωτικός νόµος που προέβλεπε την 
αποστολή των στρατιωτικών ενισχύσεων και του τουρκικού στόλου και ύστερα από 
πιέσεις που δέχτηκε, αναγκάστηκε να πει ότι υπεύθυνοι για την αναταραχή είναι οι 
δύο γυµναστικού σύλλογοι «Άτλας» και «Διαγόρας» οι οποίοι µε την προκλητική 
τους δραστηριότητα δηµιουργούν παρεξηγήσεις που µπορεί κάποια µέρα να 
ξεσπάσουν εναντίον της ησυχίας του νησιού και συνέστησε στους προέδρους να 
αναστείλουν τη δράση τους για λίγες µέρες. 

Ενώ, όµως, συνέβαιναν αυτά στη Λέσβο, στο Αϊβαλί και στα Μοσχονήσια 
είχε ήδη εφαρµοστεί ο στρατιωτικός νόµος και πρώτοι πρόσφυγες άρχισαν να 
καταφτάνουν στα Πάµφιλα και η κατάσταση στις απέναντι ακτές έγινε αφόρητη. 
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Τα Μοσχονήσια στις αρχές του 20ου αιώνα 

 
Άλλα η κατάσταση στο νησί δεν ήταν καλύτερη, καθώς οι στρατιώτες και οι 

χωροφύλακες που είχαν σταλεί στο Αϊβαλί επέστρεψαν στο νησί ενισχυµένοι και 
αναζητούσαν προφάσεις για να δηµιουργήσουν επεισόδια. Στις 15 Ιουλίου καταπλέει 
στο λιµάνι της Μυτιλήνης σχεδόν ολόκληρος ο τουρκικός στόλος, γεγονός που οι 
Μυτιληνιοί αντιµετώπισαν µε πρωτοφανή αδιαφορία προκαλώντας τη δυσφορία των 
Τούρκων. 

Εν τω µεταξύ, στην Αθήνα ξέσπασε η επανάσταση στο Γουδί. Οι Λέσβιοι 
έδειξαν µεγάλη επιφυλακτικότητα στις εκδηλώσεις τους. Το 1897, η συνεχής 
πολιτική αναταραχή, η µη αποδοχή του ενωτικού κινήµατος της Κρήτης και η 
εγκατάλειψη της Σάµου έκαναν τους υπόδουλους Έλληνες να βλέπουν µε 
σκεπτικισµό το ελληνικό βασίλειο. Όταν γύρισαν οι εθελοντές του 1897, διηγήθηκαν 
µε τα µελανότερα χρώµατα τις προσπάθειες του ελληνικού στρατού, τη συναλλαγή 
και την παραλυσία που επικρατούσε στην Αθήνα, ενώ τις πράξεις των Τούρκων 
αξιωµατικών µε αρνητικότητα. Έτσι, το κίνηµα στο Γουδί θεωρήθηκε από τους 
Λέσβιους σαν µια ακόµη καινούρια διαµάχη µεταξύ των ελεύθερων Ελλήνων.  

Το 1910 η ίδια κατάσταση συνεχίζεται. Στα τέλη του 1909 οι Τούρκοι 
συνέλαβαν και φυλάκισαν τον πρόεδρο και δύο ακόµη µέλη της γυµναστικής λέσχης 
«Άτλας» µε την κατηγορία ότι ανήκουν σε παράνοµη επαναστατική εταιρία. Παρ’ 
όλα αυτά, τα αποτελέσµατα των εκλογών του προηγούµενου έτους εξακολουθούν να 
ανησυχούν τους εκπροσώπους της τουρκικής κυβέρνησης. Ολόκληρο το Αιγαίο 
έστειλε στη Βουλή µόνο Έλληνες βουλευτές, γεγονός που εµποδίζει την επιβολή της 
πολιτικής των Νεοτούρκων. Έτσι, τον Απρίλιο η κυβέρνηση αποφασίζει την αλλαγή 
των εκλογικών περιφερειών, πράγµα που προκάλεσε την καθολική αντίδραση των 
κατοίκων της Λέσβου και ανάγκασε εν τέλει την κυβέρνηση να µην προχωρήσει σ’ 
αυτές τις αλλαγές που σχεδίαζε. 

Η τεταµένη κατάσταση που επικρατούσε αυτήν την περίοδο στο νησί εύκολα 
αναζωπυρωνόταν κάθε φορά που κάποιο πρόβληµα εµφανιζόταν είτε σε τοπικό είτε 
σε ευρύτερο επίπεδο. Η ορκωµοσία των Κρητών βουλευτών στο όνοµα του βασιλιά 
των Ελλήνων Γεωργίου Α΄ προκάλεσε νέο κύµα αντιδράσεων σ’ ολόκληρη την 
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αυτοκρατορία. Η τουρκική κυβέρνηση διέταξε να γίνουν παντού διαδηλώσεις 
διαµαρτυρίας και πραγµατοποίησε γενικό µποϋκοτάζ των ελληνικών πλοίων και 
προϊόντων. Οι διαδηλώσεις συγκλόνισαν το νησί µε συνθήµατα κατά της Ελλάδας 
και υπέρ διατήρησης της Κρήτης υπό τουρκική κατοχή, στις οποίες βέβαια δεν 
προθυµοποιήθηκαν να συµµετάσχουν πλήττοντας καίρια το εµπόριο. Η κυβέρνηση 
αποφάσισε να παραχωρήσει πολλές ορθόδοξες εκκλησίες και Μονές της Μακεδονίας 
και Θράκης στη σχισµατική εκκλησία των Βουλγάρων, κάνοντας περισσότερο 
τεταµένη την ατµόσφαιρα. 

Τα επεισόδια µεταξύ χωροφυλάκων και πολιτών δε σταµατούν. Ο 
χριστιανικός πληθυσµός βρίσκεται σε αναταραχή και η Μητρόπολη αποφασίζει να 
εκδώσει εγκύκλιο που συνιστά υποµονή και ανεκτικότητα. Η κατάσταση όµως 
παραµένει εκρηκτική. Όλοι, ανεξαιρέτως, παραπονιούνται για την βίαιη συµπεριφορά 
των χωροφυλάκων. Τους τελευταίους µήνες του 1910 η κατάσταση καλυτερεύει. Ο 
Φαϊκ Ααλή, πρόσωπο έµπιστο της κυβέρνησης, κατορθώνει να χαλιναγωγήσει τα 
όργανα ασφαλείας. 
 

 
Ο άγιος Νικόλαος στην Επάνω Σκάλα 

 
Η κατάσταση στην Ελλάδα αρχίζει να στρέφει την προσοχή των υπόδουλων 

Ελλήνων, καθώς εξυγιάνεται το ελληνικό βασίλειο δίνοντας ελπίδες στον ελληνισµό 
της Τουρκίας. Ένα γεγονός όµως πρόκειται να ταράξει για άλλη µια φορά τη ζωή των 
κατοίκων της Λέσβου, ο πόλεµος που κηρύσσεται ανάµεσα στην Τουρκία και την 
Ιταλία. Στρατιωτικές ενισχύσεις καταφτάνουν κάθε µέρα, ενώ γίνονται οι 
απαραίτητες προετοιµασίες. Το Νοέµβριο η αγωνία των Τούρκων έχει κορυφωθεί. 
Αποφασίζεται µεταξύ των Τούρκων αξιωµατούχων παµψηφεί αντίσταση µέχρις 
εσχάτων. Η αναστάτωση εξακολουθεί να υφίσταται. Εκνευρισµός και αγωνία για το 
µέλλον έχει κυριεύσει τόσο το µουσουλµανικό όσο και το ελληνικό στοιχείο του 
νησιού. Η αντίστροφη µέτρηση της παραµονής των Τούρκων στη Λέσβο έχει αρχίσει. 
Το 1912 που θα ανατείλει σε λίγο θα σηµάνει το τέλος της τουρκικής κυριαρχίας και 
την αρχή του ελεύθερου βίου για τους έλληνες κατοίκους της Λέσβου. Δυστυχώς, 
όµως, η προσάρτηση του νησιού στο ελληνικό κράτος θα έχεις ως αποτέλεσµα τη 
σταδιακή παρακµή του εµπορίου µε τα παράλια της Μικρά Ασίας. 
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Αρχοντικό Παναγιώτη Βαµβούρη 1900 
 
 
 

 
 

Αρχοντικό Ιωάννη Γιανέλλη  1910
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Κοινωνικά και οικονοµικά στοιχεία της Λέσβου κατά το 19ο αιώνα.  

Η µεγαλοαστική τάξη  

Η πόλη της Μυτιλήνης δεν ξεπερνά τους 17.000 κατοίκους  το 1905. Οι 
υπηρεσίες που διαθέτει είναι τριάντα παντοπωλεία, 26 εστιατόρια, 7 κρεοπωλεία, 7 
γαλακτοπωλεία, 2 µακαρονοποιείες, 2 κουρεία, 3 αρτοποιεία και 20 καφενεία, καθώς 
επίσης 8 εκκλησίες, ένα νοσοκοµείο, τρία σχολεία(που δέχονται 1830 µαθητές) και 
ένα γαλλικό σχολείο µε 74 µαθητές. Την εποχή εκείνη δεν έλειπαν οι ατµοκίνητες 
βιοµηχανίες, οι εµπορικοί οίκοι, οι ατµοπλοϊκές εταιρίες και αρκετές τράπεζες. Αξίζει 
να σηµειωθεί πως η πόλη είχε επίσης ένα τριώροφο ξενοδοχείο, δύο θέατρα, δύο 
κινηµατογράφους, ένα εµπορικό επιµελητήριο, 12 δικηγόρους και διάφορα 
φιλανθρωπικά σωµατεία, λέσχες κλπ.  

       

Άποψη του λιµανιού της Μυτιλήνης στα τέλη του περασµένου αιώνα. Διακρίνονται τα εντυπωσιακά 
αρχοντικά 

Την ηγεµονική τάξη συγκροτούν οι µεγαλέµποροι, οι βιοµήχανοι και οι 
τραπεζίτες καθώς και οι γαιοκτήµονες. Όλοι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της εποχής 
εκείνης συνιστώντας το λεγόµενο αρχοντοαστικό στρώµα, ένα φαινόµενο που όπως 
φαίνεται από την ιστορία ανθίζει ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1880-1912 και 
επικρατέστερα τα δώδεκα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η αστική κοινωνία  της εποχής 
χαρακτηρίζεται από το «άνοιγµα» προς το σύγχρονο κόσµο και ιδιαίτερα τις 
Ευρωπαϊκές µητροπόλεις, µε κύριο γνώρισµά του τον κοσµοπολιτισµό. Οι άνθρωποι 
είναι γοητευµένοι από τα  ευρωπαϊκά µηνύµατα. 
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Η δηµιουργία των Αρχοντικών της Μυτιλήνης 

Οι αστικές κατοικίες που κτίστηκαν µετά το 1850 δεν παρουσιάζουν συνέχεια 
του µακροχρόνια εξελιγµένου αρχιτεκτονικού προτύπου της τουρκοκρατίας. 
Αντίθετα  χαρακτηρίζονται από ένα άνοιγµα προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Παράλληλα, η εµφάνισή τους συνδέεται µε τη ραγδαία ανάπτυξη της Λέσβου που 
σηµειώνεται την ίδια εποχή και που αποδίδεται σε ένα πλέγµα ιστορικών γεγονότων 
µε κυριότερα τα προνόµια που εξασφάλισε ο υπόδουλος ελληνισµός ως αποτέλεσµα 
των ρωσοτουρκικών πολέµων. Η Μυτιλήνη εξελίσσεται σταδιακά σε σηµαντικό 
εµπορικό και τραπεζικό κέντρο αναπτύσσοντας τη ναυσιπλοΐα, τη βιοµηχανία και το 
εµπόριο λαδιού, ενώ πλήθος προξενικών αρχών, ταχυδροµικών γραφείων και 
εµπορικών οίκων, ξένων και ελληνικών, κάνουν την εµφάνισή τους. Το νησί αποκτά 
σχέσεις µε προηγµένα κέντρα της Ανατολής, όπως τη Σµύρνη και την 
Κωνσταντινούπολη, ενώ η επαφή της µε τη Δύση θα επηρεάσει την οικονοµία της 
αλλά και την κοινωνία µε νέες αξίες, δοµές και αισθητικά ρεύµατα που 
αποτυπώνονται στον τρόπο ζωής, την τέχνη και την αρχιτεκτονική. 

 

H κατοικία του Αχ. Βουρνάζου, γόνου της παλαιάς οικογένειας γαιοκτηµόνων, προεστών, 
δωρητών και εµπόρων της διασποράς από την Οδησσό. Χρονολογείται ανάµεσα στα 1880-

1900, είναι µνηµειώδους ύφους και µεγέθους σε στιλ Second Empire και αθηναϊκού 
νεοκλασικισµού (Καθηµερινή, Επτά Μέρες της 8/8/1999) 

Τα αρχοντικά που έχτισαν οι αστοί στη διάρκεια του 18ου και  19ου αιώνα και 
στις αρχές του 20ου αποτέλεσαν ένα τρόπο επίδειξης του πλούτου που συσσώρευσαν 
από το εµπόριο και τη ναυτιλία. Κοσµοπολίτες όπως ήταν, συνδύασαν την κλασική 
ελληνική αρχιτεκτονική µε στοιχεία  της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Γι’ αυτό και η 
Μυτιλήνη το 19ο αι., µοιάζει µε ευρωπαϊκή κωµόπολη. Αρκετά από τα υπέροχα αυτά 
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σπίτια ήταν χτισµένα σε προβηγκιανό, βαυαρικό νεοκλασικό και µπαρόκ ρυθµό, 
είχαν σοφίτες, µαρµάρινες διακοσµήσεις, σαχνισιά και τζαµωτά, εκπληκτικούς 
κήπους, µαρµάρινες σκάλες, ζωγραφιστά ταβάνια, τοιχογραφίες και λιθόστρωτα. Τα 
χαρακτηριστικά των κατοικιών αυτών ήταν κοινά γνωρίσµατα και εντοπίζονται στη 
µεγαλοπρέπεια,  τη στέρεη  κατασκευή και τις ξένες αισθητικές αναφορές. Στην 
µελέτη των αστικών µεγάρων εντοπίζονται τριών ειδών κτίρια. 

 

Τοιχογραφία από την οικία Ε. Τρύφωνος στ΄ Ακλειδιού. Το άρµα του Ήλιου φέρνει την 
Ανατολή πάνω από τη Μυτιλήνη. (Καθηµερινή, Επτά Ηµέρες της 8/8/1999 

Στην πρώτη κατηγορία κατοικιών  (1850-1885) ανήκουν σπίτια που κτίζονται 
από την άρχουσα τάξη των γαιοκτηµόνων (οικία Κοντή Βουρνάζου, Χαλήµ Βέη, 
Δουκάκη Κουκλέλη κ.α.) µε δύο ορόφους κύριας κατοικίας και υπόγειο χώρο 
βοηθητικών λειτουργιών. Οι υγροί χώροι (πλυσταριό, χώρος υγιεινής) βρίσκονται 
συνήθως σε ανεξάρτητα κτίσµατα στον κήπο. 

 

Η οικογένεια Αλεπουδέλλη µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο 1915 
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Η κατοικία του Αθανασίου Φο(υ)ρτούνα, εµπόρου σαπωνοποιίας στη Βάρνα Βουλγαρίας σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Αργύρη Αδαλή, είναι τυπικό δείγµα των αστικών µεγάρων κατά τα πρότυπα του Second 

Empire  

Η ζωή της οικογένειας κυλά στο υπόγειο (ισόγειο προς τη πλευρά του 
εσωτερικού κήπου) όπου η κουζίνα τα κελάρια, τα δωµάτια των υπηρετών κ.α. οι 
επίσηµοι χώροι υποδοχής (σαλόνια, τραπεζαρία) βρίσκονται στον τελευταίο όροφο 
και έφεραν εσωτερική διακόσµηση µε τοιχογραφίες. Η απόληξη των κτιρίων γινόταν 
µε απλή τετράριχτη στέγη που διασώζεται σε ελάχιστες κατοικίες αφού µε την 
αλλαγή του αιώνα αντικαταστάθηκε µε σοφίτα. 

 

Σταύρος Σταθόπουλος  Νάπολη Ιταλία 
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Τοιχογραφία από το αρχοντικό Α. Μουζάλα στην πόλη της Μυτιλήνης 
(φωτ. Λ. Έβερτ). (Καθηµερινή Επτά Ηµέρες της 8/8/1999) 

 
Στη δεύτερη κατηγορία κατοικιών  (1885-1900) ανήκουν αυτές που 

ανεγείρονται από τη νέα αριστοκρατία εµπόρων και επιχειρηµατιών µε 
δραστηριότητες σε πλούσιες παροικίες του εξωτερικού (Αίγυπτο, Σµύρνη, Ρωσία 
κ.α). Χώροι οικοδόµησης είναι τώρα τα προάστια της πόλης (Μακρύς Γιαλός, 
Ακλειδιού) ή χώροι γύρω από το Κάστρο. Η τριώροφη κατοικία της προηγούµενης 
περιόδου αναδιοργανώνεται εσωτερικά σε 4 επίπεδα µε την προσθήκη της σοφίτας 
όπου διέµενε το υπηρετικό προσωπικό και µε αυστηρό πλαίσιο λειτουργιών ανά 
επίπεδο. Έτσι, στο υπόγειο (χαµηλωµένο ισόγειο) συγκεντρώνονται όλες οι οι 
βοηθητικές λειτουργίες και η καθηµερινή διαβίωση της οικογένειας (κουζίνα, 
πλυσταριό κ.α.. Το υπερυψωµένο ισόγειο αποκτά αποκλειστικά επίσηµο χαρακτήρα 
µε χώρους υποδοχής όπως σαλόνια και τραπεζαρία ενώ ο δεύτερος όροφος 
περιλαµβάνει αποκλειστικά υπνοδωµάτια. Στον εκτεταµένο περιβάλλοντα χώρο 
συνήθως υπάρχουν ο λαχανόκηπος, ο οπωρώνας, το αµπέλι, η στέρνα, το 
αµαξοστάσιο, το σπίτι του αµαξά και του κηπουρού κ.α. Η αρχιτεκτονική αυτής της 
περιόδου ανάγεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα του Second Empire, Beaux-Arts, 
νεοκλασικισµού ώστε να αποκληθούν δικαιολογηµένα «αστικά µέγαρα» (palais 
bourgeois) όπως οι οικίες των Ι. Γεωργιάδη, Παν. Βαµβούρη, Αχ. Βουρνάζου , Λ. 
Γούτου, Α. Χατζηχριστόφα κ.α. 

Στην Τρίτη κατηγορία κατοικιών (γύρω στα 1900) ανήκει ένας 
συνεκτικότερος τύπος κατοικίας µε ευρύτατη διάδοση. Στον επίσηµο όροφο 
συνυπάρχουν οι χώροι υποδοχής που περιορίζονται σε τρεις (σαλόνι, µεγάλο χωλ και 
τραπεζαρία) µε τους χώρους καθηµερινής διαβίωσης της οικογένειας (κουζίνα και 
καθηµερινό). Ο νέος τύπος χαρακτηρίζεται από την αποµάκρυνση από τα 
κλασικιστικά πρότυπα της συµµετρίας και ιεραρχίας που προσέδιδαν µεγαλοπρέπεια. 
Αντίθετρα η αλληλοδιείσδυση των όγκων, η έντονη κλίση στη στέγη, η ασυµµετρία  
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εκφράζει το στιλ picturesque (γραφικό), ένα ευρωπαϊκό κίνηµα που έβλεπε το 
αρχιτεκτόνηµα ως στοιχείο του ευρύτερου φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος. 
Τέλος, τα οικήµατα της εποχής είχαν ευρύχωρες ταράτσες και τα µπαλκόνια, 
περιτριγυρισµένα από περιποιηµένους κήπους µε πεύκα και διακόσµηση από 
µαρµάρινα σιντριβάνια. Επίσης το εσωτερικό των οικηµάτων ανέδυε άνεση και 
ηρεµία, στολισµένο µε έπιπλα γαλλικού τύπου σε στυλ Λουδοβίκου 15ου και 160υ αι. 
Θεωρούνταν πως ο κήπος  ήταν η προέκταση της κοινωνικής ζωής 

 
 

 

Οικία Απ. Ευστρατίου σε στιλ Picturesque µε ανάµεικτα στοιχεία Beaux-Arts. Κτίστηκε το 1905 µε 
σχέδια αρχιτέκτονος από τη Σκωτία και εκτέλεση Α. Αδαλή 

 

Οι αρχιτέκτονες 

Η ποιοτική αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται στη Μυτιλήνη µετά το 1850 
οφείλεται σε αρχιτέκτονες που  σπούδασαν στην Αθήνα και την Ευρώπη ενώ για λίγα 
κτίρια τα σχέδια ήρθαν από το εξωτερικό. Πολύ σηµαντικός αρχιτέκτονας υπήρξε ο 
Μυτιληναίος Αργύρης Αδαλής µε σπουδές στην Αθήνα και στο Μόναχο, συνεργάτης 
του Ε. Τσίλερ, που ανέγειρε  30 κατοικίες εκτός από τα δηµόσια κτίρια και τις 
εκκλησίες (1ο Γυµνάσιο, νυν Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Μυτιλήνης, Δηµαρχείο, 
Άγιος Θεράποντας κ.α.). 

Σπουδαίος υπήρξε επίσης και ο  αρχιτέκτονας Ξενοφών Λάτρης από τη 
Σµύρνη µε σπουδές στη Βαυαρία και ο οποίος ανήγειρε δύο κατοικίες, ο Ιάκωβος 
Αριστάρχης από τη Σάµο µε σπουδές στη Γαλλία και Αγγλία, ο Μυτιληναίος Ιγνάτιος 
Βαφειάδης µε λαµπρή σταδιοδροµία στη Σµύρνη ο οποίος ανήγειρε τέσσερις 
κατοικίες καθώς και οι εµπειρικοί αρχιτέκτονες Δ. Μεϊµάρης και Ι Φούσκας. Ο 
ζωγραφικός διάκοσµος πολλών κατοικιών οφείλεται στο σπουδαίο Σµυρναίο 
ζωγράφο Βασίλη Ιθακήσιο. 
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Οικία Ι. Γεωργιάδη σε στυλ Second Empire. Έργο του αρχιτέκτονα Αργ. Αδαλή κτισµένο το 
1890. (Φωτ. Μίκα Λαµπροπούλου- Παπαευστρατίου.) Καθηµερινή, Επτλά Ηµέρες της 30/10/1994 

 

 

Κάτοψη ορόφου αρχοντικού της Μυτιλήνης 

Η γυναίκα-αστή της εποχής 

Ρόλος της είναι η ανατροφή και το µεγάλωµα των παιδιών, η φροντίδα της 
συντήρησης της οικογενειακής ηρεµίας, οι οικιακές ενασχολήσεις και η επίβλεψη των 
υπηρετών. Επίσης, επιστατεί την παραγωγή γλυκών, εργόχειρων, κεντηµάτων, 
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υφαντών και ασπρορούχων. Ουσιαστικά, όµως, η µόνη της υποχρέωση ήταν η 
φροντίδα της οικογενειακής στέγης.  

Βέβαια, κατά το διάστηµα των ετών 1880-1912 η γυναίκα καταφέρνει να 
«βγει» από τον οικιακό χώρο, και πλέον καταφέρνει να µορφωθεί (µε σπουδές στο 
γαλλικό σχολείο, το Παρθεναγωγείο ή µε δάσκαλο στο σπίτι) όταν αυτό κρινόταν 
απαραίτητο, ενώ τα αγόρια στέλνονταν στο ελληνικό γυµνάσιο και αργότερα σε 
εµπορικές σχολές του εξωτερικού.  Επιπροσθέτως, άρχισε να συµµετέχει και σε άλλες 
δραστηριότητες. 

 

 
 

 
 

Από την οικογένεια Σταθοπούλου-Γρηγορίου
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Εσωτερική διακόσµηση αρχοντικών Μυτιλήνης
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Το υπηρετικό προσωπικό 
 

 
 

To αρxoντικό  του Mιλτιάδη Σιµωνίδη, ανώτατου στελέχους της Τράπεζας Μυτιλήνης στο κεντρικό  
κατάστηµά της στην Κωνσταντινούπολης.  Κτίστηκε περί  το 1908 και είναι τυπικά κατοικία των χρόνων 

του αστικού µετασχηµατισµού της ώριµης φάσης.(Καθηµερινή, Επτά Ηµέρες της 8/8/1999). 
 

Η παρουσία του υπηρετικού προσωπικού δίπλα στις αριστοκρατικές 
οικογένειες της εποχής εκείνης ήταν µέσο διάκρισης από τις κατώτερες κοινωνικές 
τάξεις. Οι κοπέλες ή τα αγόρια, που κατάγονταν από χωριό, «νοικιάζονταν» από τους 
γονείς τους στους άρχοντες της πόλης. Τα συµβόλαια «ενοικίασης» εξασφάλιζαν την 
διατροφή, την ένδυση και την υποχρέωση της οικογενείας για προικοδότηση, έναντι 
ενός ετήσιου µισθού που ανερχόταν από 5 έως 300 γρόσια. 

Το 1860, όµως, η κατάσταση των υπηρετών βελτιώνεται αφού, πλέον, τα 
αφεντικά ήταν υποχρεωµένα (εκτός από τις προαναφερθέντες υποχρεώσεις) να 
παρέχουν: µόρφωση, εκµάθηση µιας τέχνης ή δωρεά ενός ελαιώνα ή ενός µικρού 
σπιτιού. Μάλιστα, γίνεται λόγος για υιοθεσία των υπηρετών από τα αφεντικά που 
συνεπάγεται µε την δια βίου δωρεάν εργασία. Παρόλα αυτά το υπηρετικό έµενε στο 
υπόγειο, στο µεσοπάτωµα ή στη σοφίτα. 
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Οι συνήθειες διατροφής 

Ο αγροτικός πληθυσµός τρεφόταν µε όσπρια, σαλάτες, ψωµί, τυρί, ελιές και 
λάδι. Αντίθετα, στα αστικά σπίτια ή δίαιτα περιλαµβάνει τα εξής: κρέας, ψάρι και 
εισαγόµενα είδη από Ευρώπη, όπως: χαβιάρι, εγγλέζικες µαρµελάδες, κονιάκ, µπύρες 
Τεργέστης, γαλλικά κρασιά κ.α.   

 

Αρχοντικό Σταύρου Σταθόπουλου 1885 

Η ενδυµασία 

Η λεσβιακή ενδυµασία διαφοροποιήθηκε κατά τον 19ο αιώνα, επηρεασµένη 
από το τούρκικο και ευρωπαϊκό στοιχείο. Συγκεκριµένα, από την Τουρκιά 
υιοθέτησαν το φέσι, τη βράκα ή σαλβάρι, ενώ από την Ευρώπη τα φράγκικα ρούχα. 
Γύρω στα 1880 η ευρωπαϊκή µόδα εισβάλει για τα καλά στον ελληνικό χώρο και οι 
γυναίκες έχουν ως πρότυπο τα γαλλικά µοντέλα. Εκείνες ντύνονταν ως εξής: το σώµα 
τους ήταν σφιγµένο µέσα σε κορσέδες, τα χέρια καλυµµένα µε γάντια και οι γάµπες 
καλυµµένες µε µεταξωτές κάλτσες. 
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Οι επιγαµίες 

Με τους αλληλοδιασταυρούµενους γάµους οι αστοί προφύλασσαν τον 
οικονοµικό πλούτο  και εµπόδιζαν τη διαρροή κεφαλαίων έξω από τους κόλπους της 
τάξης τους. 

 

Καθιστική γωνιά σε αρχοντικό της Μυτιλήνης 

Ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος  

Οι ασχολίες των «εκλεκτών» της εποχής εκείνης ήταν το κυνήγι, οι περίπατοι, 
το θέατρο και οι λέσχες. Στα διάφορα καφενεία έπιναν κονιάκ, διάβαζαν τον τοπικό 
και το ξένο Τύπο, έπαιζαν χαρτιά, µπιλιάρδο, λοταρία και τόµπολα και τέλος, 
συζητούσαν για το χρηµατιστήριο, αφού εκεί µπορούσαν να ενηµερώνονται για την 
κίνηση του χρηµατιστηρίου βάµβακος στην Αίγυπτο. 

Αν και η κοινωνική τους ζωή αποτελούνταν από γιορτές, δεξιώσεις, χορούς 
και εκδηλώσεις Μουσικών Συλλόγων θεωρείται ότι ήταν µια ως επί το πλείστον 
«κλειστή ζωή», συγκριτικά µε αυτήν των µεγαλουπόλεων του εξωτερικού. 

            

Αρχοντικό Μουζάλα 
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H κατοικία του Kωνσταντινοπολίτη εµπόρου Iωάννη Γεωργιάδη. Χρονολογείται στα 1880 – 1900 και 
είναι στυλ Second Empire 

 
Οι γυναίκες της καλής κοινωνίας χαρακτηρίζονταν από τα φιλανθρωπικά τους 

αισθήµατα. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυρίων διατηρούσε εργαστήριο ραπτικής 
και σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο φρόντιζε τα εγκαταλελειµµένα µωρά και 
βοηθούσε νέες κοπέλες να βρουν δουλειά ως οικιακές βοηθοί. 

Η εκπαιδευτική κίνηση 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα οι λίγοι µορφώθηκαν εκτός Λέσβου, ενώ 
στα µέσα του ίδιου αιώνα ιδρύθηκε το Γυµνάσιο Μυτιλήνης. Η εξάπλωση της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έγινε από την ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία, όµως 
αργότερα που διαχωρίστηκαν οι εξουσίες, πέρασε στην σφαίρα επιρροής των 
«καταστηµάτων». 

Το 1874 η εκπαίδευση γίνεται δωρεάν κι έτσι αυξάνεται ο αριθµός των 
µαθητών. Σε  αυτή την περίοδο, όπου οι Έλληνες συνυπήρχαν µε τους Τούρκους, η 
εκπαίδευση υπήρξε λίκνο του «εθνισµού».  

Το 1891 ιδρύθηκε στη Αθήνα ένας σύλλογος από Μικρασιάτες φοιτητές, που 
στόχο είχε την κάλυψη των µορφωτικών αναγκών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 
και των νησιών. Ως χαρακτηριστικά αυτής της εκπαιδευτικής κίνησης είναι κατά 
πρώτο λόγο ο λαϊκός χαρακτήρας και κατά δεύτερο η ανοχή απέναντι από τον 
δηµοτικισµό (πνευµατική κίνηση). Ο δηµοτικισµός υποστηρίχτηκε, κυρίως, από 
δάσκαλους. 

Παράλληλα, σηµειώνονται και αντιδράσεις απέναντι στους «µαλλιαρούς»  
αφού υπήρχε ο φόβος άλωσης του εκπαιδευτικού χώρου. Έτσι, το Πατριαρχείο 
στέλνοντας εγκύκλιο ζήτησε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. 
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Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Μυτιλήνης, έργο του  Αργύρη Αδαλή, νεοκλασικού ρυθµού 

(Θεµελιώθηκε το 1887 και εγκαινιάστηκε το 1891) 

Οι ιδέες 

Η πνευµατική κίνηση αποτελεί τον λόγο των διαρκών αγώνων των Λέσβιων 
πολιτών, που εκτός από το εκπαιδευτικό ζήτηµα, αναφύονται καίρια κοινωνικά 
θέµατα και θίγονται σηµαντικοί εξουσιαστικοί µηχανισµοί. 
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Εσωτερικό αρχοντικού της Μυτιλήνης (τζάκι και πίνακας µεταφέρθηκαν από το Λονδίνο στα 
τέλη του 19ου αι.) 

Το κοινωνικό ζήτηµα 

Στις αρχές του 19ου αιώνα εµφανίζεται η εργατική τάξη, η οποία πλαισιώνεται 
από εργάτες βιοµηχανικών συγκροτηµάτων, παλαιών µύλων και αγροτών αλλά και 
από τους χαµάληδες του λιµανιού, αχθοφόρους, ναύτες, άεργους, υπάλληλους 
εµπορικών καταστηµάτων και  από το υπηρετικό προσωπικό της πόλης. 

Το κίνηµα προστίθεται σταδιακά στον Τύπο, ενώ το 1920 θα πάρει πιο 
οργανωµένη και συγκεκριµένη µορφή. Ταυτόχρονα, επισηµαίνονται οι σοσιαλιστικές 
ιδέες. Ο λόγος δηµιουργίας αυτού του κινήµατος είναι η απαίτηση αύξησης των 
ηµεροµισθίων και τηρήσεως της Κυριακής ως αργίας. Τα διάφορα άρθρα που 
δηµοσιεύονται στον Τύπο αφενός κατακρίνουν την αντεργατική και αντιλαϊκή στάση 
των εργοδοτών αφετέρου την απάθεια και την ολιγωρία των λαϊκών αντιπροσώπων, 
εξαιτίας των οποίων έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα στο οδικό δίκτυο κλπ.  
 

Το Εθνικό Ζήτηµα και ο ελληνικός αλυτρωτισµός 

Ο φιλελευθερισµός και ο εθνικισµός ήταν ένα νέο κίνηµα στο οποίο 
συµµετείχαν όλες οι κοινωνικές τάξεις, και στόχος ήταν ο εκδηµοκρατισµός του 
νησιού, ώστε να επιτευχθεί η ελευθερία δράσης όλων των θρησκευτικών 
µειονοτήτων. Άνθρωποι διαφορετικής εθνικότητας και θρησκείας διασχίζουν τους 
δρόµους µε συνοδεία µουσικής και παράλληλα ζητωκραυγάζουν, διότι τα αιτήµατά 
τους έγιναν δεκτά. Όµως µε την λύση του Κριτικού ζητήµατος οξύνθηκαν οι σχέσεις 
των δυο εθνοτήτων και οδηγηθήκαν στην οριστική ρήξη. 
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Η νότιο είσοδος της Μυτιλήνης στις αρχές του 20ου αιώνα 

 

Mαρτυρίες απογόνων αστικών οικογενειών  (Α΄ ΜΕΡΟΣ) 

Βασική ιστορική πηγή για το µελετητή του παρελθόντος υπήρξε µεταξύ των 
άλλων και η µαρτυρία ανθρώπων που έζησαν άµεσα ή έµµεσα γεγονότα που 
ενδιαφέρουν το σύγχρονο µελετητή.  

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας οµάδα µαθητών µε τους υπεύθυνους 
καθηγητές επισκέφτηκαν απογόνους µεγάλων αστικών οικογενειών και συγκεκριµένα 
την κ. Όλγα Βασιλείου (γόνο της οικογένειας Βασιλείου), τον κ. Κων/νο Ιωάννου 
(σύζυγο της κυρίας Βασιλείου, γόνο της οικογένειας Αλεπουδέλλη), και την κ. Εύη 
Γρηγορίου (γόνο της οικογένειας Σταθοπούλου) και µέσω ερωτήσεων που τους 
έθεσαν άντλησαν πολύτιµες πληροφορίες για την ζωή και τις δραστηριότητες της 
αστικής τάξης των αρχών του 20ου αιώνα που παρατίθενται µε τη µορφή 
ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν κατά την επίσκεψη των 
µαθητών στα αρχοντικά των  Αλεπουδέλλη και Σταθοπούλου. Οι ερωτήσεις και οι 
απαντήσεις παρατίθενται στη συνέχεια: 

 
 1η Ερώτηση: Πώς ήταν η  κοσµική ζωή µιας νησιώτικης αριστοκρατικής 
οικογένειας στα τέλη του 19ου αι.; 

Απάντηση: Η αριστοκρατική κοινωνία της εποχής αυτής ήταν µια κλειστή κοινωνία 
µεγαλοκτηµατιών, που συναποτελούσαν τη µεγαλοαστική κοινωνία του 19ου αι. 
Ασχολούνταν µε το κυνήγι και επιδίδονταν σε δεξιώσεις (βεγγέρες). Δεν 
κυκλοφορούσαν. Ήταν αυτάρκεις. Έπαιζαν µπριτζ (είδος χαρτοπαικτικού παιχνιδιού) 
στη Λέσχη «Πρόοδος» (πάνω από τη σηµερινή Αγροτική Τράπεζα) και αντάλλασσαν 
επισκέψεις.  
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Εσωτερικό αρχοντικού της Μυτιλήνης 
 

Πολλά φαγητά σερβιρισµένα σε σερβίτσια «βαριά», πορσελάνινα περίµεναν σε 
σχάρες ειδικές πάνω από τους φούρνους τους,  έτσι ώστε να διατηρούνται και να 
προσφέρονται ζεστά στους συνδαιτυµόνες προσκεκληµένους τους. Ήταν ένα είδος 
«επίδειξης πλούτου» µε πλούσια εδέσµατα σε βαρύτιµα σκεύη και µε τις γυναίκες 
«φορτωµένες» µε κοσµήµατα και προσεγµένη κόµµωση (κότσος µε χωρίστρα 
αριστερά ή δεξιά).  
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Ο Βενιζέλος στο σπίτι των Αλεπουδέλλη το 1915 
 

Συνήθιζαν να φιλοξενούν εξέχουσες προσωπικότητες όπως στην εξοχική 
κατοικία του Θρασύβουλου Αλεπουδέλλη, (σηµερινή ιδιοκτησία του κ. Ιωάννου), 
φιλοξενήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προσωπικός φίλος του ιδιοκτήτη και ο 
Οδυσσέας Ελύτης, γιός του αδελφού του, Παναγιώτη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. 
Ιωάννου ότι, επειδή ο µεγάλος ποιητής γεννήθηκε στην Κρήτη, η µεγαλόνησος 
προσπάθησε να οικειοποιηθεί το όνοµα του ποιητή, χωρίς όµως να τα καταφέρει. 
Ακόµη, γνωρίζουµε ότι στη συγκεκριµένη εξοχική κατοικία φιλοξενήθηκε πολλές 
φορές και ο Τεριάντ, ο οποίος οραµατίστηκε  την ίδρυση ενός µουσείου που θα 
στέγαζε την τέχνη του λαϊκού µας ζωγράφου, Θεόφιλου, ενώ αντέτεινε στην επιθυµία 
όλων να στεγαστεί στο οικόπεδο όπου ανεγέρθηκε η εξοχική κατοικία των 
Αλεπουδέληδων. Αντίθετα, υποστήριξε οικονοµικά και υλοποίησε την ανέγερσή του 
στην τωρινή θέση του, δηλαδή εκεί που ο Θεόφιλος κατοικούσε, στην περιοχή 
Βαρειά της πόλης µας. Πρόξενοι και πασάδες επισκέπτονταν τις αρχοντικές κατοικίες 
των Ρωµιών και συµµετείχαν στις δεξιώσεις τους. 
 
2η Ερώτηση: Με τι ασχολούνταν οι άνδρες και µε τι οι γυναίκες στην ιδιωτική 
τους ζωή; 
  
Απάντηση: Οι άνδρες ασχολούνταν µε την επιστασία των κτηµάτων τους και των 
επιχειρήσεών τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Πάνου Κουρτζή που 
είχε καλέσει τη Μαρί Κιουρί για να ελέγξει το νερό. Είχε µάλιστα κατασκευάσει την 
εργάνη ( ένα είδος ντέµπλας µε πτερύγια από ρίζες ελιάς), την ευρεσιτεχνία του αυτή 
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την παρουσίασε στη Γαλλία. Ακόµη γνωρίζουµε ότι η οικογένεια δηµιούργησε ένα 
είδος φυτολογίου µε ποικιλίες δένδρων για τη βελτίωση της σοδειάς της οικογένειας. 
Παράλληλα, επιδίδονταν σε πολυτελείς ασχολίες για την εποχή,  όπως ταξίδια στη 
Ρωσία, τη Ρουµανία, τη Γαλλία. Μην ξεχνάτε ότι η οικογένεια Σταθοπούλου ανήκε 
στη κατηγορία των µεγαλοεπιχειρηµατιών που προέρχονταν από άλλα µέρη του 
ευρύτερου ελληνισµού και εγκαταστάθηκαν στη Μυτιλήνη λόγω γάµου µε επώνυµες 
Μυτιληναίες. Ήταν εφοπλιστής µε 12 καράβια, ιστιοφόρα και ατµοκίνητα, είχε 
συναλλαγές µε την Ιταλία, τη Ρωσία και τη Ρουµανία, έτσι τα ταξίδια για την 
οικογένεια αυτή ήταν επαγγελµατικά αλλά και ψυχαγωγικά. Ακόµη χατακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί το ταξίδι του Μίτσα Κουρτζή (ταξίδι τριών ηµερών) στην 
Αθήνα για να κουρευτεί, ταξίδια αναψυχής στο Παρίσι αλλά και η ερασιτεχνική του 
ενασχόληση µε τη φωτογραφία από τα 15 του ήδη χρόνια.   
 

 
 

Το αρχοντικό  Θεµιστοκλή Νουλέλλη 1920 
 

Οι γυναίκες ήταν γαλλοµαθείς και έπαιζαν πιάνο. Παράλληλα, ζωγράφιζαν 
και κεντούσαν. Σπούδαζαν στο Σχολαρχείο (Γυµνάσιο θηλέων).  Η οικοδέσποινα είχε  
ισχυρή προσωπικότητα, ήταν  δυναµική, δεν κυκλοφορούσε στην αγορά. Κρατούσε 
τα έσοδα και τα έξοδα του σπιτιού (ακόµη και το κόστος µιας λαµπάδας). 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της  Μυρσινιώς της Κουρτζή που µε τον τέλειο 
γραφικό της χαρακτήρα κρατούσε ηµερολόγιο αποτυπώνοντας στο χαρτί τα γεγονότα 
της ηµέρας ακόµη και τις εντυπώσεις της για την υποψήφια νύφη του γιού της του 
Μίτσα. Το χειµώνα οι γυναίκες πήγαιναν στο Πανελλήνιο κι έπαιζαν µπριτζ. Το 
καλοκαίρι πήγαιναν στον Κήπο, που εκείνη την εποχή ήταν κλειστός και από τις δύο 
του πλευρές. Δεν θα πρέπει να παραλείψουµε και την αγάπη της Μυρσινιώς Κουρτζή 
για τη σηροτροφία και τη µεταξουργία.  
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Εσωτερικό αρχοντικού της Μυτιλήνης 
 

3η Ερώτηση: Γνωρίζουµε ότι η οικονοµία της Λέσβου το 19ο αι. στηριζόταν στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα παραγωγής (ελαιοκοµία, βυρσοδεψία, 
σαπουνοποιία, µεταξουργία, εµπόριο): Ποια ή ποιες στάθηκαν οι πηγές πλούτου 
των οικογενειών αυτών; 
 
Απάντηση: Ένα καίριας σηµασίας καιρικό φαινόµενο στα µέσα του 19ου αι., η 
απότοµη πτώση της θερµοκρασίας από τη ζέστη στο κρύο, οδήγησε πολλές 
οικογένειες στη φυγή τους προς τα έξω, στην Αίγυπτο, στη Ρωσία και στη Ρουµανία. 
Έκαναν περιουσίες και γύρισαν πίσω για να φανούν µέσα στη µυτιληναϊκή κοινωνία. 
Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο τα αρχοντικά τους έχουν επιρροές από τους τόπους όπου 
µετοίκησαν τόσο αρχιτεκτονικά όσο και στον διάκοσµό τους (τοιχογραφίες, 
οροφογραφίες, διακόσµηση, σκεύη, έπιπλα κ.α.). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 
είναι το αρχοντικό Σιφναίου που ακολουθεί την αρχιτεκτονική δόµηση της Ρωσίας, 
πάνω ξύλινο και κάτω πέτρινο. Οι Κουρτζήδες ήλθαν από τη Γεωργία και 
ασχολούνταν µε την ελαιοκοµία και το εµπόριο. Είχαν και εµπορικά καράβια, λίγα 
στον αριθµό. Ο Θρ. Αλεπουδέλλης είχε εργοστάσιο σαπωνοποιίας στο Αϊδίνι της 
Μικράς Ασίας. Η οικογένεια Κουλουκουντή από τη Κάσο, που ήταν καραβοκύρηδες, 
βοήθησαν στην αναγέννηση της ελληνικής ναυτιλίας µετά τον πόλεµο. Ακόµη η 
οικογένεια Σταθοπούλου καταγόταν από τη Ζάκυνθο ενώ ο παππούς Σταθόπουλος 
ξεκίνησε από τη Νεάπολη της Ιταλίας, παντρεύτηκε µια Μυτιληνιά, την αδελφή του 
Αχ. Βουρνάζου και παράλληλα «παντρεύτηκαν» δύο περιουσίες, ενός εφοπλιστή µε 
ενός µεγαλοκτηµατία. Λέγεται πως φόρτωσαν τις λίρες πάνω σ’ ένα άλογο γιατί δεν 



 
 

37 

µπορούσαν να τις κουβαλήσουν µε τα χέρια. Η προίκα αυτής ανερχόταν σε 17 
στρέµµατα, είχε αµαξοστάσια, οπωρώνα, κατοικία κηπουρού, φυλάκιο της φρουράς 
και περίπτερο αναψυχής. 

 
 
 

 
 

Εσωτερικό αρχοντικού της Μυτιλήνης 
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4η Ερώτηση: Από το ηµερολόγιο του Μίτσα Κουρτζή µαθαίνουµε για την 
ευρεσιτεχνία του, την εργάνη (ένα είδος ντέπλας µε πτερύγια από ρίζες ελιάς) 
αλλά και τη δηµιουργία φυτολογίου µε ποικιλίες δένδρων για τη βελτίωση της 
σοδειάς της οικογένειας: Το ερώτηµα είναι εάν οι άνδρες-γόνοι αυτών των 
οικογενειών σπούδαζαν δεδοµένου ότι είχαν την οικονοµική ευχέρεια για να 
κάνουν κάτι τέτοιο εντός ή και εκτός συνόρων ή ευρεσιτεχνίες τους ήταν 
εµπειρικές; 
Απάντηση: Οι άνδρες σπούδαζαν  στην Κωνσταντινούπολη, στη Σµύρνη και στην 
Εµπορική Σχολή της Αλεξάνδρειας. Η γαλλοµάθεια τόσο στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες  ήταν δεδοµένη. Πολλοί σπούδαζαν στη Μασσαλία ή στο Παρίσι. 
 
5η Ερώτηση: Ποια η θέση της γυναίκας αριστοκράτισσας εκείνη την εποχή; 
Ποια θεωρούνταν ως η  ιδανική γυναίκα αριστοκράτισσα;  Εκείνη µε το 
καλλίγραµµο σώµα,  την επιστηµοσύνη της, τη γλωσσοµάθεια ή τις δεξιότητες 
και την καλλιέργειά της; 
 
Απάντηση: Οι γυναίκες ήταν ευτραφείς µε επιµεληµένη κόµµωση. Ήξεραν πιάνο και 
ήταν γαλλοµαθείς. Τέλειωναν το Γυµνάσιο και παντρεύονταν σε νεαρή ηλικία τους 
«όµοιούς» τους  ως προς την οικονοµική επιφάνεια και την αριστοκρατική καταγωγή. 
Ζωγράφιζαν, κεντούσαν και επιστατούσαν στο σπίτι και στα κτήµατα το υπηρετικό 
τους προσωπικό. Ντύνονταν στην Αλεξάνδρεια, στη Ρουµανία, στην 
Κωνσταντινούπολη και έφερναν πολλά κεντήµατα από τη Ρουµανία για να στολίζουν 
τα αρχοντικά τους.   
 
 

  
Εσωτερικός χώρος αρχοντικού της Μυτιλήνης 
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Από το εσωτερικό αρχοντικών της Μυτιλήνης 
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6η Ερώτηση: Οι αριστοκρατικές οικογένειες της Λέσβου ήταν πατριαρχικές ή 
µητριαρχικές και γιατί; 
 
Απάντηση: Η αριστοκρατική οικογένεια της Λέσβου ήταν µητριαρχική µε τη 
γυναίκα-οικοδέσποινα στον αρχετυπικό ρόλο της µητέρας, συζύγου αλλά και της 
γνήσιας αριστοκράτισσας, που ήταν αυτάρκης στα  του οίκου της. 
   
7η Ερώτηση: Επιδίδονταν σε φιλανθρωπίες, δωρεές ή άλλης φύσεως αγαθοεργίες 
για να απαθανατίσουν ίσως το όνοµα της οικογενείας τους ή οι αριστοκράτες 
ζούσαν αποξενωµένοι από τους φτωχούς γύρω τους; 
 
Απάντηση: Οι αριστοκρατικές οικογένειες της εποχής εκείνης έβλεπαν τις δωρεές 
όχι ως έναν τρόπο για να αποκτήσουν υστεροφηµία αλλά γιατί θεωρούσαν τον εαυτό 
τους υπεύθυνο απέναντι στην πατρίδα. Στις διαθήκες τους άφηναν δωρεές υπέρ των 
φιλανθρωπικών ιδρυµάτων. Υπήρχαν πολλά κληροδοτήµατα  που αφορούσαν δωρεές 
γης  ή όριζαν ως κληροδότηµα ένα ποσό για την ανέγερση ενός ευαγούς ιδρύµατος 
όπως γηροκοµείου, ορφανοτροφείου αλλά και προίκας για τις άπορες κορασίδες. 
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του προύχοντα Σταύρου Σταθόπουλου που 
συνέστησαν επιτροπή κι έστειλαν πολλά ρούβλια για το σεισµό του 1889 γιατί η 
Μυτιλήνη είχε πλήρως καταστραφεί, ενώ ο Ιάκωβος Σταθόπουλος, παππούς της 
κυρίας Γρηγορίου, αναφέρεται ως χορηγός για την ίδρυση του ελληνικού 
νεκροταφείου και την ανέγερση του ναού του Αγίου Παντελεήµονα στο χώρο του, 
όπου βρίσκεται ταριχευµένος  σε οικογενειακό τάφο µε υπέροχες τοιχογραφίες 
ανακαινισµένες σήµερα αντάξιες του ονόµατος του µεγάλου αυτού ευεργέτη. Δεν θα 
πρέπει να παραλειφθεί ότι η αδελφή της γιαγιάς της κυρίας Γρηγορίου όταν 
αρρώστησε ήλθε από τη Νεάπολη της Ιταλίας κάνοντας τάµα να προσκυνήσει στην 
Παναγία της Αγιάσου. Επειδή όµως δεν της το επέτρεπε η υγεία της, δέκα άνδρες µε 
σανίδες εν είδει καρέκλας την έφεραν στα χέρια από τη Μυτιλήνη στον ναό του 
χωριού και τότε λέγεται ότι περπάτησε. Το καµπαναριό της οµώνυµης εκκλησίας, και 
δύο εικόνες δωρήθηκαν στην Παναγιά για το θαύµα της αυτό. Η µία µάλιστα από τις 
δύο εικόνες εικονίζει το Μυστικό Δείπνο και είναι από βελούδο και χρυσό. Το 
βελούδο έχει χαλάσει, το χρυσό όµως όχι. 
 
8η Ερώτηση: Ποιος ο θυρεός του αρχοντικού αυτού και τι ενδεχοµένως  
συµβολίζει; 
 
Το αρχοντικό Βουρνάζου-Σταθοπούλου έχει το µονόγραµµα της οικογένειας ως 
σύµβολο της αριστοκρατικής καταγωγής, το οποίο κοσµεί ακόµη και τα ασηµένια 
µαχαιροπίρουνα της οικογένειας. 

 
Οικόσηµο Αρχοντικού 
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Αρχοντικό Χριστοφίδη- Τουλιάτου 1926 
 
9η Ερώτηση: Ποιοι οι αρχιτεκτονικοί ρυθµοί του συγκεκριµένου αρχοντικού, 
πόσους ορόφους έχει και πόσα δωµάτια; Πώς ζεσταίνονταν αυτά τα 
υψηλοτάβανα δωµάτια; Πού έµενε το υπηρετικό τους προσωπικό; 
 
Απάντηση: Τα αρχοντικά της Μυτιλήνης ήταν νεοκλασσικά κτίρια, ανάλογα ίσως 
των τόπων που ταξίδευαν µε στιλ Μασσαλίας, Οδησσού αλλά και αιγυπτιακό στιλ, σε 
σχέδια ιταλικής διακόσµησης, ρωσικά έπιπλα, χρυσές ταπετσαρίες, πολύτιµα σκεύη, 
µεγάλους και «βαρείς» καθρέπτες, πιάνο, εικόνες φερµένες από τη Ρωσία, 
προσωπογραφίες της οικογένειας, οροφοδιακόσµηση. Είχαν συνήθως τρείς ορόφους 
µε πολλά δωµάτια. Το υπόγειο αποτελούνταν από αποθηκευτικούς χώρους, τον 
φούρνο του σπιτιού, την κουζίνα, την κάβα κι ένα χαµάµ. Εκεί βρίσκονταν και µερικά 
από τα υπνοδωµάτια του υπηρετικού προσωπικού. Ξύλινες, µεγαλοπρεπείς σκάλες 
οδηγούν στη σοφίτα που είναι διαρρυθµισµένη σε πολλά δωµάτια έκτασης όσης και η 
σκεπή. Εκεί ήταν το σερβανί, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την κυρία 
Γρηγορίου, όπου µεταφέρθηκαν όλα τα πολύτιµα αντικείµενα την εποχή της κατοχής 
και φυλάχθηκαν για να µην κλαπούν από τους Γερµανούς που είχαν επιτάξει το 
αρχοντικό τους αφήνοντας στην οικογένεια µόνο τρία δωµάτια για να µένει. Τα 
υψηλοτάβανα δωµάτια θερµαίνονταν µε τα περισσότερα του ενός τζάκια αλλά και τις 
σιδερένιες περίτεχνες σόµπες. Δίπλα στο αρχοντικό υπήρχε και το γεροντικό, όπου 
έµεναν η γιαγιά και ο παππούς. Δεν έλλειπε το αµαξοστάσιο και το σπίτι του 
κηπουρού στον ίδιο αύλειο χώρο του αρχοντικού. 
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Λεπτοµέρεια υπνοδωµατίου αρχοντικού 

 
10η Ερώτηση: Οι ζωγραφιές, που κοσµούν κυρίως τις οροφές, από ποιόν έχουν 
ζωγραφισθεί; Ποια τα κυρίαρχα θέµατα αυτών;  
 
Απάντηση: Οι πύργοι ήταν ζωγραφισµένοι  µε θέµατα από τη φύση, τη ζωή, την 
εργασία αλλά και στενά συνυφασµένα µε τη θάλασσα στην περίπτωση των 
οικογενειών- εφοπλιστών (Κουρτζής, Σταθόπουλος, Βαλιάνος). Ο παππούς Κουρτζής 
ήταν ερασιτέχνης ζωγράφος. Όταν γνώρισε έναν νέο ζωγράφο τον έστειλε µε δικά 
του έξοδα στο Παρίσι για να µάθει να ζωγραφίζει µε σκοπό να ζωγραφίσει το 
αρχοντικό του, γιατί δεν µπορούσε ο ίδιος να το κάνει (µας αναφέρει χαρακτηριστικά 
η κυρία Όλγα Ιωάννου). Ο Πύργος Αλεπουδέλλη φέρει ανάγλυφη οροφή µε 
βουκολικά θέµατα σχεδόν σε όλα τα δωµάτια διαµπερή από φως και θάλασσα. 
 
12η Ερώτηση: Πότε η αριστοκρατική κοινωνία στη Λέσβο αρχίζει να γνωρίζει 
την παρακµή και ποιοι παράγοντες συναινούν σ’ αυτό; 
 
Απάντηση: Η βραδεία φθορά της αριστοκρατικής κοινωνίας στη Λέσβο ξεκίνησε 
από τη Μικρασιατική καταστροφή (1922) µε τη διακοπή του διαµετακοµιστικού 
εµπορίου και τις υψηλές τιµές του ελαιολάδου. Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
παρακµάζει ενώ την εποχή της δικτατορίας πολλά από τα αρχοντικά της Μυτιλήνης 
µας κατεδαφίζονται και στη θέση τους ανεγείρονται πολυκατοικίες για να στεγάσουν 
τον αυξανόµενο πληθυσµό. 
(Τέλος του α΄ µέρους των συνεντεύξεων) 
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Από το εσωτερικό αρχοντικού της Μυτιλήνης 
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Σκέψεις και συναισθήµατα από τη συζήτηση των µαθητών και καθηγητών του 
προγράµµατος µε γόνους µεγαλοαστικών οικογενειών της πόλης µας: 
 

Η εµπειρία από την επίσκεψη στα αρχοντικά ήταν µοναδική τόσο για την 
επαφή µας µε τους ανθρώπους-γόνους των οικογενειών των αρχοντικών που 
επισκεφθήκαµε, όσο και για τις πληροφορίες που αποκοµίσαµε για τον τρόπο ζωής 
της αριστοκρατικής µυτιληναϊκής κοινωνίας του 19ου αι. στην ιδιαίτερη πατρίδα µας. 

Πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό µαρτυρεί την αρχιτεκτονική δόµηση των 
αρχοντικών του τέλους του 19ου αι. και των απαρχών του 20ου αι. αντιστρόφως 
ανάλογο των ζωντανών µαρτυριών των ίδιων των ιδιοκτητών για την εποχή αυτή 
όπως την άκουσαν, την έζησαν έµµεσα ως απόγονοι των αριστοκρατικών 
οικογενειών αλλά και  την «γεύονται» ζώντας σ’ αυτά τα αρχοντικά µέχρι σήµερα. 
Για το λόγο αυτό οι συνεντεύξεις µας ήλθαν να συµπληρώσουν, στο βαθµό που τις 
αναλογεί, µε τρόπο ζείδωρο τη ζωή στα αρχοντικά της πόλης µας από το χθές στο 
σήµερα, µια και δεν αποτελούν µόνο µνηµειακά είδη του παρελθόντος µε ιστορική 
αξία αλλά και «ζωντανά µουσεία» της πόλης µας, σπουδαία πηγή πληροφοριών της 
ζωής του ανθρώπου στο διάβα της ιστορίας. 

  Συγκεκριµένα, εντυπωσιαστήκαµε από τον πλούτο του εσωτερικού 
διακόσµου, τη διαρρύθµιση, την καλαισθησία των επίπλων αλλά και των µικρών 
χρηστικών ή διακοσµητικών αντικειµένων, που µε τη σειρά τους µας «µιλάνε» για 
την εποχή της ευµάρειας του νησιού µας αλλά και  τον τρόπο ζωής της εποχής 
εκείνης. Ο πλούτος και η άνεση των ιδιοκτητών είναι εµφανής σε κάθε σηµείο του 
σπιτιού µέχρι και την παραµικρή λεπτοµέρεια. Αυτό βέβαια που πρέπει να τονιστεί 
είναι  το διακριτικό γούστο και η σωστή τοποθέτηση των βαρύτιµων αντικειµένων 
στον εσωτερικό διάκοσµο των αρχοντικών, που σε καµιά περίπτωση δεν 
δηµιουργούσε την αίσθηση του περιττού.  Τα χρηστικά αντικείµενα είναι 
κατασκευασµένα από άριστα υλικά. Σερβίτσια από φίνα πορσελάνη µε τα 
µονογράµµατα των ιδιοκτητών, ασηµικά ποιότητας και τέχνης ξεχωριστής, έπιπλα 
πολύ καλής κατασκευής και µε εξωτερικής ποιότητας υφάσµατα και χαλιά που η 
χώρα κατασκευή τους βρίσκεται  στα βάθη της Ασίας, καθρέφτες και κρύσταλλα  από 
τη Βενετία κατασκευασµένα όλα αυτά τουλάχιστον δυο αιώνες πριν, είναι µερικά 
µόνο δείγµατα της απαράµιλλης τέχνης του εσωτερικού τους διακόσµου.   

Παράλληλα, η επίπλωση είναι εντυπωσιακή. Τα έπιπλα είναι προέλευσης 
άλλων χωρών, όπως Ρουµανία, Τουρκία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Αίγυπτο, Ρωσία, 
Ιταλία, που προδίδουν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν επαφές και πιο συγκεκριµένα 
οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές µε τις χώρες αυτές. Κρεβατοκάµαρες από την 
Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα µε το οικόσηµο και τα αρχικά της οικοδέσποινας, 
τραπεζαρίες από τη Ρουµανία, σαλόνια από τη Γαλλία, ολόκληρα τζάκια φερµένα 
από το Λονδίνο, χαλιά Περσικά, κρύσταλλα από την Ιταλία, εικόνες πολύ καλής 
τέχνης  από τη Ρωσία, κεντήµατα άριστης τέχνης από τη Ρουµανία, πορσελάνες από 
τη Κίνα, όλα µε τα αρχικά των οικογενειών και τα οικόσηµά τους, σηµάδια της 
οικονοµικής κατάστασης των µεγαλοαστών του 19ου  και των αρχών του 20ου αιώνα 
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στην πρωτεύουσα του νησιού, οι δραστηριότητες των οποίων επεκτείνονταν σε 
µεγάλη απόσταση από το νησί.   

Εµπόριο και συναλλαγές µε τη Ρουµανία, το Λίβανο, τη Γαλλία, την Ιταλία, 
τη Μεγάλη Βρετανία, την Αίγυπτο έδωσαν τα ερεθίσµατα και προσέφεραν τις 
παραστάσεις στους Μυτιληνιούς εµπόρους οι οποίοι θέλοντας να οµορφύνουν την 
πόλη των προγόνων τους αλλά και των οικογενειών τους, έχτισαν όλα αυτά τα σπίτια 
που το καθένα ξεχωριστά αποτελεί κάτι το διαφορετικό και το ανεπανάληπτο σε 
τοιχογραφίες, οροφογραφίες και αρχιτεκτονική, που σε κανένα άλλο µέρος της 
Ελλάδας δεν µπορεί κανείς να βρει σε τέτοιο µέγεθος και ποιότητα. 

Ξακουστοί αρχιτέκτονες και µαστόροι είχαν ασχοληθεί µε την ανέγερσή τους, 
πολλοί από τους οποίους είχαν µετακληθεί από µέρη µακρινά µεταφέροντας την 
τεχνοτροπία  και διαφορετικότητά τους, δίνοντας στην πόλη της Μυτιλήνης µια 
µοναδική εικόνα. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό έγινε  και σε ναούς όπως του Αγίου 
Θεράποντα και σε άλλες µικρότερες, όπως ο ναός της Μεταµορφώσεως στο 
ιδιόκτητο κοιµητήριο της οικογένειας Κουρτζή ή στο κοιµητηριακό ναό του Αγίου 
Παντελεήµονα που όλο το κοιµητήριο (όπου και ο οικογενειακός τάφος) αποτελεί 
δωρεά της οικογένειας Σταθοπούλου. Πολλές εκκλησίες της Μυτιλήνης κοσµούνται 
από εικόνες ή τοιχογραφίες δωρεών των οικογενειών ενώ σε πολλές άλλες 
συγκαταλέγονται µεταξύ των µεγάλων ευεργετών στο χτίσιµο ή στην αναστήλωσή 
τους. 

Δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να τονίσουµε την  αρχοντιά αλλά και την 
απλότητα µε την οποία µας δέχτηκαν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, την απλόχερη 
φιλοξενία τους, την άνεση µε την οποία µπορούν να µιλάνε για το παρελθόν, τις 
γνώσεις τους πάνω σε θέµατα που εµείς οι σύγχρονοι Μυτιληνιοί δεν έχουµε ιδέα και 
τη διάθεσή τους να µας βοηθήσουν δανείζοντάς µας άλµπουµ, ηµερολόγια, βιβλία, 
µελέτες ως ανεξάντλητες πηγές πληροφοριών της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και 
της λαογραφικής  προσέγγισης των σπιτιών τους.  

Θέλουµε να τους ευχαριστήσουµε από καρδιάς για την πολύτιµη βοήθεια, που 
µας παρείχαν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να βάζεις 
ξένους ανθρώπους µέσα στο σπίτι σου και να µιλάς για θέµατα που αφορούν την 
προσωπική οικογενειακή ζωή σου και να επιτρέπεις να βγαίνουν φωτογραφίες στο 
προσωπικό σου χώρο. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 

Μια σύντοµη περιήγηση στην πόλη µας θα ήταν αρκετή για να λάβει κανείς 
µια µικρή γεύση για τον πολιτισµό, την ευµάρεια και τη δύναµη του παρελθόντος που 
επιβιώνουν αβίαστα στο παρόν και γίνονται υπόσχεση για το µέλλον.  

 

 

Αρχοντικό Νικολάου Δουκαρέλλη 1922 

 

Αρχοντικό Μιχαήλ Κατσάνη 1908 
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Αρχοντικό Αντώνη Γούτου  1905 

 

Οικία Φωκίωνα Λαλέλλη 1907 
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Αρχοντικό Γεωργίου Δοµένικο 1920 

 

Αρχοντικό Χαριλάου Αγγελέτου 1912 
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Οικία Χατζηχριστόφα, ίσως 1912 

 

Πύργος Κωνσταντίνου Χατζηχριστόφα 1912-16 
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Οικία Σπυρίδωνα Τζωρτζίδη 1910 

 

 

Πύργος Κουτσουκίδη 1926 
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Αρχοντικό Κατσάνη τέως Μητρέλια  
 
 

 
 

 Από την αυλή του νεοκλασικού Γούτου 
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Νεοκλασικό της οικογένειας Γεωργή 1910.  
Ο χαρακτηριστικός πυργίσκος ήταν ο χώρος της υπηρέτριας  

 
 
 

 
 

 
 

Αρχοντικό του 19ου αι. 



 
 

56 

 

. 
 

Αρχοντικό οικογενείας Βουρνάζου 1880-85 στη Βαρειά  
 
 
 

 
 

Αρχοντικό Νικολάου Κούµπα 1925 
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Δηµαρχειακό Μέγαρο  Μυτιλήνης 1898-1906 
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