
Επζτειοσ 
τθσ απελευθζρωςθσ τθσ Λζςβου

8 Νοεμβρίου 1912



Η Ελλάδα το καλοκαίρι του 1912



Α΄
Βαλκανικόσ 

Πόλεμοσ

(8 Οκτ 1912 –

30 Μαΐου 1913)



Β΄
Βαλκανικόσ 

Πόλεμοσ

(16 Ιουν 1913 –

18 Ιουλ 1913)



Βαςιλιάσ
Γεώργιοσ  Α’

(Γκλφξμπουργκ)

(1845-1863-1913)



Βαςιλιάσ
Κωνςταντίνοσ  

Α’
(Γκλφξμπουργκ)

(1868-1913-1922)



Πρωθυπουργόσ 

Ελευθζριοσ 
Βενιηζλοσ

(1864-1936)



Ναφαρχοσ 

Παφλοσ 
Κουντουριώτθσ

(1865-1935)



Το κωρθκτό «Αβζρωφ»



Το κωρθκτό «Αβζρωφ», που αγοράςτθκε με τα 
χριματα του ευεργζτθ Γεωργίου Αβζρωφ



Το κωρθκτό «Γ. Αβζρωφ», ναυαρχίδα του ελλθνικοφ 
ςτόλου ςτουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ 1912-13, 

αγκυροβολθμζνο  ζξω από το λιμάνι τθσ Μυτιλινθσ,  
δζχεται τουσ επιςκζπτεσ, που κζλουν να γνωρίηουν 

από κοντά το ίδιο και το πλιρωμα. 



Το κωρθκτό «Γ. Αβζρωφ» ςιμερα.



Απελευθζρωςθ νθςιών 
Βορείου Αιγαίου:

• Λήμνος: 8 Οκτωβρίοσ 1912

• Λέσβος: 8 Νοεμβρίοσ 1912

• (Πέτρα: 6 Δεκεμβρίοσ 1912)

• Χίος: 11 Νοεμβρίοσ 1912

• Σάμος: 2 Μαρτίοσ 1913



• Οργανϊκθκαν κρυφζσ ελλθνικζσ επιτροπζσ ςτθ
Μυτιλινθ και ςτο Πλωμάρι, οι οποίεσ
επικοινωνοφςαν με τον ελλθνικό ςτόλο και
πίεηαν για γριγορθ επζμβαςθ του ςτόλου. Η
επιτροπι Πλωμαρίου κατόρκωςε να φκάςει με
το δικό τθσ καΐκι ςτο Μοφδρο τθσ Λιμνου και
να ςυναντιςει το ναφαρχο Κουντουριϊτθ, τον
αρχθγό του ελλθνικοφ ςτόλου. Του παρζδωςαν
ζγγραφα με τα οποία οι Ζλλθνεσ τον
παρακαλοφςαν να καταλάβει όςο πιο γριγορα
γινόταν το νθςί πριν οι Τοφρκοι αρχίςουν να
βιαιοπραγοφν κατά των χριςτιανϊν τθσ Λζςβου.



Το κάςτρο τθσ Μυτιλινθσ ςε καρτ ποςτάλ των 
αρχϊν του 20ου αιϊνα



Η αγορά τθσ 
Μυτιλινθσ με 
τθν τουρκικι 
ςθμαία ςτο 

βάκοσ



Η αγορά τθσ 
Μυτιλινθσ με 

τουσ 
βρακοφόρουσ 

ντόπιουσ



Η οδόσ Χαλκά ςτθ Μυτιλινθ των αρχϊν του 20ου 
αιϊνα (ςθμερινι οδόσ Καβζτςου)



Μυτιλινθ, το πρϊτο Γυμνάςιο 



Το οκωμανικό διοικθτιριο Μυτιλινθσ, όπου υπογράφθκε θ 
παράδοςθ των οκωμανικϊν αρχϊν τθσ πόλθσ.



Μυτιλινθ, το Διοικθτιριο



Μυτιλινθ, Δικαςτιρια (Παλιό Οκωμανικό ςχολείο)



Μυτιλινθ, Γενικι Γραμματεία Βορείου Αιγαίου



Άφιξθ ελλθνικοφ ςτόλου ςτθ Μυτιλινθ, 8 
Νοεμβρίου 1912



Ο ελλθνικόσ ςτόλοσ ςτα ανοιχτά του λιμανιοφ τθσ Μυτιλινθσ ςτισ 8-
11-1912. Διακρίνεται το Καςτρζλι, που γκρεμίςτθκε το 1921 και ςτθ
κζςθ του τοποκετικθκε το Άγαλμα τθσ Ελευκερίασ.



Αποβίβαςθ ελλθνικϊν ςτρατευμάτων ςτθ Μυτιλινθ 
ςτισ  8-11-1912.



Αποβίβαςθ ελλθνικϊν ςτρατευμάτων ςτθν προκυμαία τθσ 
Μυτιλινθσ ςτισ 8-11-1912.



8 Νοεμβρίου 1912, 
θ θμζρα τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Μυτιλινθσ





Παρζλαςθ Ελλινων πεηοναυτϊν τθν θμζρα τθσ 
απελευκζρωςθσ τθσ πόλθσ ςτισ 8 Νοεμβρίου 1912



Πανθγυριςμοί του 
κόςμου ςτο λιμάνι 

τθσ Μυτιλινθσ.



Η κατάλθψθ του διοικθτθρίου από τισ ελλθνικζσ αρχζσ ςτισ 
8-11-1912. 



Κατάλθψθ του οκωμανικοφ Γυμναςίου (ςθμερινό Δικαςτιριο).



Αλί Εκρέμ Μπολαγίρ: Νομάρτης Αιγαίοσ, ο οποίος δέτηηκε να

γίνει η αποβίβαζη ηων ελληνικών ζηραηεσμάηων ζηη Μσηιλήνη,

τωρίς ηην ένοπλη ανηίζηαζη ηων οθωμανικών ενόπλων δσνάμεων





Το Λιμεναρτείο και ηο Τελωνείο Μσηιλήνης ηις 

πρώηες μέρες ηης Απελεσθέρωζης.



Η έπαρζη ηης ελληνικής ζημαίας ζηο κάζηρο ηης 

Μσηιλήνης ζηις 10 Νοεμβρίοσ 1912.



Στισ 9 Νοεμβρίου ζφκαςε ςτθν Πζτρα το τορπιλοβόλο «14» και ο
πλοίαρχόσ του διαβεβαίωςε τουσ κατοίκουσ τθσ Πζτρασ ότι κα
παρζμενε εκεί το πλοίο, μζχρι να ζλκει ο ελλθνικόσ ςτρατόσ. O κόςμοσ
ενκουςιάςτθκε.



Σπίτι ςτθν Πζτρα, καμζνο από Τοφρκουσ  ςτρατιϊτεσ και 
ατάκτουσ (βαςιβουηοφκουσ).



Χάρτθσ του νθςιοφ, με ςχεδιάγραμμα των επιχειριςεων για 
τθν κατάλθψι του από τισ ελλθνικζσ δυνάμεισ



• Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ είχε ενιςχυκεί 
ςθμαντικά, με τθν προςκικθ ςε αυτόν 

1.500 περίπου ανδρϊν και πολλϊν 
ντόπιων εκελοντϊν. Το κφριο ςϊμα 

των εκελοντϊν αποτελοφςε θ 
περίφθμθ Λεςβιακι Φάλαγγα, θ 

οποία απαρτιηόταν από 210 Λζςβιουσ 
μετανάςτεσ που είχαν ζρκει από τθν 

Αμερικι, για να βοθκιςουν ςτθν 
απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ τουσ.



Αναχϊρθςθ τθσ φάλαγγασ του ελλθνικοφ ςτρατοφ 
από το λιμάνι τθσ Μυτιλινθσ



Η αναχϊρθςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ, ςτισ 30-11-1912 , 
από τθν Απάνω Σκάλα Μυτιλινθσ για τισ ςτρατιωτικζσ 
επιχειριςεισ ςτον Κλαπάδο, ζνα μουςουλμανικό χωριό 

πάνω από τθ Λαφιϊνα, όπου ο τουρκικόσ ςτρατόσ είχε το 
ςτρατθγείο του.





Το τάγμα του Α. Μανουςάκθ ςτα Δάφια
(5-12-1912).



Πυροβολιςμοί πεηοναυτϊν κατά των Τοφρκων 
ςτθν τοποκεςία του Κλαπάδου.



Αιχμάλωτοι Τοφρκοι ςτρατιϊτεσ ςτισ 8-12-1912 ςτο
λιμάνι του Μολφβου. Διακρίνονται κατεςτραμμζνα κτίρια
από το βομβαρδιςμό, που πραγματοποίθςε το ελλθνικό
επίτακτο «Αρκαδία», ςτισ 3-12-1912.



Αιχμάλωτοι  Τοφρκοι  ςτρατιϊτεσ μεταφζρονται 
ςτισ 9-12-1912 ςε ατμόπλοιο  ςτο λιμάνι του Μολφβου.



Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ ςτον Κλαπάδο, τθ μζρα τθσ 
ςυνκθκολόγθςθσ των οκωμανικϊν ςτρατευμάτων. 



Ο αγροτικόσ οικίςκοσ ςτθ κζςθ «Πετςοφάσ», όπου
ςτισ 8-12-1912 υπογράφθκε θ ςυνκθκολόγθςθ του
οκωμανικοφ ςτρατοφ.



Οι Τοφρκοι εμπρθςτζσ τθσ Πζτρασ οδθγοφνται ςτισ 
φυλακζσ του κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ. 



• Η διεκνισ ςυνκικθ, με τθν οποία κα γίνει
οριςτικά και επίςθμα θ ενςωμάτωςθ τθσ
Λζςβου ςτο Ελλθνικό κράτοσ είναι θ Συνκικθ
τθσ Λωηάννθσ, θ οποία υπογράφθκε 11 χρόνια
αργότερα, δθλ. το 1923. Στα πλαίςια αυτισ τθσ
Συνκικθσ οι μουςουλμάνοι κάτοικοι τθσ
Λζςβου αναγκάηονταν να εγκαταλείψουν το
νθςί. Στθ κζςθ τουσ ιρκαν οι χριςτιανοί τθσ
Μικράσ Αςίασ, οι οποίοι εγκαταςτάκθκαν ςτα
χωριά ι ςτισ ςυνοικίεσ που εγκατζλειψαν οι
μουςουλμάνοι.



Το υλικό ςυγκεντρϊκθκε από τα παρακάτω βιβλία τοπικισ ιςτορίασ και από
παρουςιάςεισ των ςχολικϊν ςυμβοφλων φιλολόγων τθσ Λζςβου.


