
Ελληνική Επανάσταση

25η Μαρτίου 1821



Ο «Θούριος» 

τοσ Ρήγα 

Φεραίοσ

Τραγοσδά ο 

Νίκος 

Ξσλούρης  

Ο Ρήγας 

ψέλνει το 

Θούριο. 



Η ζωή ζηη Λέζβο 

καηά ηην Τοσρκοκραηία



Τν πιηθό ζπγθεληξώζεθε από ηα 

παξαθάησ βηβιία ηνπηθήο ηζηνξίαο



Ο Σοσληάνος Μωάμεθ ο Πορθηηής



Δλδπκαζία 
γπλαίθαο ηεο Κπηηιήλεο 

ην 1581 



Ζ  Κπηηιήλε ζε ραξαθηηθό ηνπ 1717



Γπλαίθεο από ηελ Πέηξα 
ζε ραξαθηηθό ηνπ 1717



Άπνςε ηνπ Κνιύβνπ από ηηο απέλαληη 
κηθξαζηαηηθέο αθηέο ζε ραξαθηηθό ηνπ 1714



Ο άγηνο Ηγλάηηνο Αγαιιηαλόο, 
ηδξπηήο ηεο κνλήο Ιεηκώλνο…



…ζηελ νπνία ιεηηνύξγεζε  ην πξώην 
γλσζηό νξγαλσκέλν ζρνιείν ζηε Ιέζβν



Ζ Πέηξα θαη ε παξαιία ηεο 
ζε ραξαθηηθό ηνπ 19νπ αηώλα



Χαιθνγξαθία ηεο Κπηηιήλεο 
θαη ηνπ θαηνηθεκέλνπ θάζηξνπ ηεο 



Αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη «Αλάζεκα ηνλ αίηην»
Παξαδνζηαθό ηξαγνύδη ηεο Ιέζβνπ
Τξαγνπδνύλ νη «Γπλάκεηο ηνπ Αηγαίνπ»



Σπ κπαρηζέο θαη γσ θηληάλη

λα ζ’ απαξλεζώ δελ θάκεη

Θιαίεη θαξδηά κ’ θαη δε κεξώλεη

ζαλ ηεο εξεκηάο η’ αεδόλη



Ζ Λέζβος 

καηά ηη διάρκεια ηης 

Επανάζηαζης ηοσ 1821



Φηιηθή 
Δηαηξία



Ο Παιαηνιόγνο 
Ιεκνλήο, 

πξσηεξγάηεο ηνπ 
θηλήκαηνο ηεο 

Φηιηθήο Δηαηξίαο ζηε 
Ιέζβν



Ο 
Χαηδεγεσξγάθεο 

Κάλδξαο, 
ηζρπξόο 

πξνύρνληαο ηεο 
Κπηηιήλεο, πνπ 
θαηεγνξήζεθε 
όηη πξόδσζε 
ηνπο Φηιηθνύο



Χάξηεο πνπ δείρλεη ηε ζπνπδαία 
γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Ιέζβν



Κπηηιήλε, 
ην κεζαησληθό νρπξό «Θαζηξέιιη» 

θαη ζην βάζνο ην θάζηξν



Ο δεκνγέξνληαο 
Χαηδεγεσξγάθεο 

Κάλδξαο, πνπ ε νηθία 
ηνπ θαηαζηξάθεθε από 
ηνπο Τνύξθνπο θαηά ην 

«κεγάιν ηδνπινύζη»



Ζ ππξπόιεζε νζσκαληθνύ πινίνπ ζηελ παξαιία 
ηεο Δξεζνύ από ην Γεκήηξην Παπαληθνιή,

ζηηο 27 Καΐνπ 1821



Βαζιβοσζούκοι, ένοπλοι μοσζοσλμάνοι ποσ 

έκαναν επιδρομές ζηα τωριά ηοσ νηζιού



Αγηάζνο, ηόπνο εμέγεξζεο 
ησλ ρξηζηηαλώλ ηεο Ιέζβνπ θαηά 

ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821



Γπλαίθα ηεο Κπηηιήλεο 
ζε ραξαθηηθό ηνπ 1831



Ζ ζωή ζηη Λέζβο 

μεηά ηην Επανάζηαζη 

ηοσ 1821



Ζ Κπηηιήλε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα



Ιηνκαδώρηξεο κε παξαδνζηαθή ελδπκαζία 
ζε ιεζβηαθό ειαηώλα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα



Ο λαόο 
ηνπ αγίνπ 

Θεξάπνληα ζηε 
Κπηηιήλε



Κπηηιήλε, ην πξώην Γπκλάζην 



Η απελεσθέρωζη 

ηης Λέζβοσ ηο 1912



Πξώηνο 
Βαιθαληθόο 
Πόιεκνο, 

Οθηώβξηνο 1912



Διιάδα, 
Βνπιγαξία, 
Σεξβία θαη 

Καπξνβνύλην 
ελαληίνλ ηεο 
Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο



Ο πξσζππνπξγόο Διεπζέξηνο Βεληδέινο 
αλαζέηεη ζην λαύαξρν Παύιν Θνπληνπξηώηε 

ηε δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ



Παύινο Θνπληνπξηώηεο, 
ν απειεπζεξσηήο ησλ λεζηώλ ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ 

Αηγαίνπ



Τν ζσξεθηό «Αβέξσθ»



Τν ζσξεθηό «Αβέξσθ», 
πνπ αγνξάζηεθε κε ηα ρξήκαηα ηνπ 

επεξγέηε Γεσξγίνπ Αβέξσθ



Ο Κόιπβνο ηηο εκέξεο ηεο απειεπζέξσζεο



Άθημε ειιεληθνύ ζηόινπ ζηε 
Κπηηιήλε, 8 Λνεκβξίνπ 1912



Άθημε ηνπ ζσξεθηνύ 
«Αβέξσθ» θαη ησλ 
άιισλ πνιεκηθώλ 
πινίσλ ζηε Ιέζβν



8 Λνεκβξίνπ 1912, 
ε εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Κπηηιήλεο



Ζ απειεπζέξσζε ηεο Κπηηιήλεο



Παξέιαζε Διιήλσλ πεδνλαπηώλ 
ηελ εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο 

ζηηο 8 Λνεκβξίνπ 1912



Αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη 
«Εήησ ν Αβέξσθ»



Εήησ ν Αβέξνο, δήησ ν Αβέξνο

πξνβάιιεη κε ραξά

θαη ξίρλεη ηα θαλόληα 

ζηεο Ιέζβνπο ηα λεξά



Απόζπαζκα από ην βηβιίν 
«Τόηε πνπ δνύζακε» 

ηνπ Κπηηιεληνύ ζπγγξαθέα 
Αζεκάθε Παλζέιελνπ



Ζ εθεκεξίδα «Ιέζβνο» 
ηελ Παξαζθεπή 9 Λνεκβξίνπ 1912, 
κε ηελ είδεζε ηεο απειεπζέξσζεο



Τν θάζηξν ηεο Κπηηιήλεο ζε θαξη πνζηάι 
ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα



Κπηηιήλε, ην Γηνηθεηήξην



Σπίηηα κνπζνπικάλσλ 
ζην θάζηξν ηεο Κπηηιήλεο, 

ηελ επνρή ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ



Γεύηεξε εκέξα 
ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Κπηηιήλεο



Ζ νδόο Χαιθά ζηε Κπηηιήλε ησλ αξρώλ ηνπ 
20νπ αηώλα (ζεκεξηλή νδόο Θαβέηζνπ)



Ζ Πέηξα 
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα



Ο Κόιπβνο θαη ην θάζηξν ηνπ 
ζε θαξη πνζηάι ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα



Χάξηεο ηνπ λεζηνύ, κε ζρεδηάγξακκα ησλ επηρεηξήζεσλ 
γηα ηελ θαηάιεςή ηνπ από ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο



Απόζπαζκα από ην βηβιίν 

ηνπ Κεζπκλαίνπ ζπγγξαθέα Γηώξγνπ Τζαιίθε 

«Ζ Κήζπκλα ζηα θύκαηα ησλ αηώλσλ»



Κόιπβνο 
θαη Πέηξα



Έιιελεο ζηξαηησηηθνί θαη πνιίηεο ζην Κόιπβν, 
ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, 

ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1912.



Αλαρώξεζε 
ηεο θάιαγγαο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ 

από ην ιηκάλη ηεο Κπηηιήλεο



Ο ειιεληθόο ζηξαηόο κπξνζηά ζηνλ Θιαπάδν, ζηηο 
8 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1912. Σην ύςσκα ‘Πεηζνθάο’ 

ζπλζεθνιόγεζε ν νζσκαληθόο ζηξαηόο



Αθνύγεηαη ην ηξαγνύδη «Τζάκηθνο»

Σηίρνη: Λίθνο Γθάηζνο

Κνπζηθή: Κάλνο Χαηδεδάθηο

Τξαγνύδη: Καλώιεο Κεηζηάο 


