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Τ ο «Open Lesvos» είναι μια εθελοντική 
δράση που στοχεύει να δώσει τη δυνατό-
τητα στο κοινό της Λέσβου να επισκεφτεί 

αξιόλογα κτίρια του νησιού μας, να μπει σε αυτά, 
να εκτιμήσει την αρχιτεκτονική τους αξία, να μά-
θει την ιστορία τους και, τελικά, να γνωρίσει και 
να αγαπήσει την πλούσια αρχιτεκτονική μας κλη-
ρονομιά. 

Στις 14 και 15 Οκτώβρη 2017 πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη δράση της ομάδας, όπου έξι αξιόλογα 
κτίρια άνοιξαν τις πόρτες τους και 100 συμμε-
τέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο 
εσωτερικό τους και να ακούσουν την ιστορία 
τους από επαγγελματίες ξεναγούς, αλλά και 
τους τωρινούς ιδιοκτήτες τους. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής έγιναν ηλεκτρονικά και 
μόλις σε τέσσερις ώρες συμπληρώθηκαν οι 10 
ομάδες των 10 επισκεπτών, οι οποίες να αναφέ-
ρουμε ότι γίνονται χωρίς αντίτιμο. Η διαδρομή 
που ακολουθήθηκε ήταν τα Κεντρικά Λύκεια της 
Μυτιλήνης (το σημερινό Πειραματικό Γενικό Λύ-
κειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου) με 
τα σπάνια χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του, το 
Αρχοντικό Ηλιάδη-Βουλιουρή που παραμένει σε 
απογόνους της οικογένειας, το Αρχοντικό Δου-
καρέλλη που σήμερα στεγάζει την Υπηρεσία Νε-
ωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου 
Αιγαίου, το Αρχοντικό Αλαμανέλλη, το Αρχοντικό 
Κούμπα που σήμερα στεγάζει την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Λέσβου του υπουργείου Πολιτισμού και 
από τις εκπλήξεις της διαδρομής που διήρκεσε 
δύο ώρες, το κτίριο Βαλλιάνου, τυπική αστική μο-
νοκατοικία των αρχών του 20ου αιώνα.

Ποιοι είμαστε...
Αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε ένα βιωματι-
κό εργαστήρι σε συνεργασία με ένα δημοτικό 
σχολείο για να φέρουμε πιο κοντά τη νέα γενιά 
στο σκοπό της ομάδας μας, που δεν είναι άλλος 
από το να γνωρίσουν παλαιά και νέα κτίρια του 
νησιού μας τα οποία αναβαθμίζουν το περιβάλ-
λον που ζούμε. Θέλουμε οι κάτοικοι της Λέσβου 
να ανακαλύψουν τον αρχιτεκτονικό θησαυρό που 
βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τα μάτια τους 
και να εκπαιδεύσουμε τους συμπολίτες μας στη 
συντήρηση και διάσωση του αρχιτεκτονικού μας 
πλούτου. Λεπτομέρειες γι’ αυτή τη δράση μας θα 
ανακοινώσουμε σύντομα.

Παράλληλα, η ομάδα Περιεχομένου ετοιμάζει τη 
λίστα με τα νέα κτίρια που θα επισκεφτούμε στη 
δράση μας τον Οκτώβρη του 2018, για την οποία 
αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα περι-
λαμβάνει περισσότερα κτίρια, αλλά και περισσό-
τερες διαδρομές. 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φί-
λους φωτογράφους που μας παραχώρησαν το 
φωτογραφικό υλικό, τα ΜΜΕ που μας φιλοξένη-
σαν στις σελίδες τους, τους εθελοντές που βοήθη-
σαν στην πραγμάτωση της δράσης μας και αυτού 
του εντύπου που κρατάτε στα χέρια σας και φυ-
σικά τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των κτιρίων 
που μας άνοιξαν τις πόρτες τους για ένα ολόκληρο 
διήμερο. 
Καλή ανάγνωση! 

www.openlesvos.gr 
facebook.com/OpenLesvos 
youtube.com/Open Lesvos 
info@openlesvos.gr
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Ο Θεόδωρος Ηλιάδης ήταν πλούσιος 
έμπορος με οικογενειακή καταγωγή 
από τη Μάνη, ο οποίος είχε γεννηθεί 

στη Μυτιλήνη και έφερε ελληνική υπηκοότητα. 
Την κατοικία της οδού Βουρνάζων την έκτισε για 
προίκα της θυγατέρας του, που παντρεύτηκε τον 
ιατρό Ι. Βουλιουρή.

Η κατοικία κτίσθηκε περί το 1900 με αρχιτέ-
κτονα τον εμπειρικό Δ. Μεϊμάρη στην απέναντι 
πλευρά του ποταμού της Αλυσίδας, που αποτε-
λούσε τότε το νότιο όριο της πόλης της Μυτι-
λήνης. Η ιδιοκτησία επί της οποίας ανεγέρθη η 
κατοικία είναι διαμπερής (με βοηθητική είσοδο 
από τον παράλληλο, προς τον ποταμό της Αλυσί-
δας, δρόμο) και αρχικά ήταν μεγαλύτερη, αφού 
περιελάμβανε και την όμορη ιδιοκτησία, μέσα 
στην οποία ανεγέρθηκε αργότερα (1912), και 
σε επαφή με την κατοικία, η κλινική του ιατρού 
Βουλιουρή. Μεταγενέστερα έγιναν διάφορες 
προσθήκες βοηθητικών κτισμάτων στην πίσω 
πλευρά της κατοικίας (πλυσταριό, αποθήκες) 
λόγω της ανέγερσης της κλινικής σε επαφή με το 
αρχικό κτίριο, ενώ στον επίσημο κήπο της πρό-
σοψης έχει προστεθεί μικρό μονώροφο κτίσμα, 
που αλλοίωσε σοβαρά την αρχική φυσιογνωμία 
του κτιρίου, αλλά και γενικότερα του μετώπου 
των ιστορικών κτιρίων της οδού Βουρνάζων. 

Αρχικά η κατοικία ήταν οργανωμένη σε τρία επί-
πεδα. Τη δεκαετία του 1980 έγινε αλλοίωση της 
εσωτερικής διάρθρωσης της κατοικίας με τη με-
τατροπή της σε επαγγελματική στέγη.

Στην παρούσα κατάσταση αξίζει να παρατη-
ρηθούν τα εξωτερικά στοιχεία της κατοικίας, η 
οποία αρθρώνεται με λιτό τρόπο κατά τα πρό-
τυπα του νεοκλασικισμού σε βάση, κορμό και 
στέψη. Η πρόσοψη έχει τριμερή διάρθρωση με 
το κεντρικό τμήμα να προεξέχει ελαφρά. Η κε-
ντρική μορφολογική ενότητα διαμορφώνεται 
με στοιχεία του νεοκλασικού λεξιλογίου, όπως 
το μαρμαρόγλυπτο, υψηλής ποιότητας, θύρωμα 
της εξώθυρας, το μαρμάρινο επίσημο κλιμακο-
στάσιο και τον κεντρικό εξώστη στον όροφο 
που διαμορφώνεται με σφυρήλατο κιγκλίδωμα 
και αντηρίδες. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε μία από τις πιο 
όμορφες βρύσες της Μυτιλήνης, η οποία είναι 
εντοιχισμένη στον αυλότοιχο της πίσω αυλής της 
οικίας (με πρόσβαση από την οδό Ικτίνου). 

Κτίριο Ηλιάδη-Βουλιουρή

Σύμφωνα με τους απογόνους της οικογένειας η 
βρύση μεταφέρθηκε από άλλη τοποθεσία και 
τοποθετήθηκε στην σημερινή της θέση πριν απο-
χωρήσουν οι Τούρκοι από το νησί. Η βρύση απο-
τελούσε δώρο των Τούρκων στον γιατρό Ι. Βου-
λιουρή ως δείγμα εκτίμησης κι ευγνωμοσύνης στο 
πρόσωπό του. Δεν φέρει επιγραφή ή ημερομηνία 
κατασκευής και έχει φτιαχτεί πιθανότατα από Έλ-
ληνες μάστορες. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάστα-
ση, φτιαγμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από το γκρίζο 
μάρμαρο του νησιού σε συνδυασμό με το λευκό 
μάρμαρο του «στηθαίου» που προσθέτει στην 
αισθητική της. Είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο 
ύδρευσης (χωρίς δεξαμενή) και φέρει πολύ όμορ-
φα ανάγλυφα. Στην σύνθεση της διακόσμησής της 
συναντάμε στοιχεία της αρχαίας ελληνικής και βυ-
ζαντινής τέχνης, καθώς και στοιχεία της Αναγέννη-
σης και του μπαρόκ.

Επιμέλεια κειμένων: Πάνος Τατάκης , Εύα 
Γιαννίκου. Βιβλιογραφία: Σωτηρίου – Δωροβί-
νη Ιωάννα, «Η αρχιτεκτονική των κατοικιών 
της Ανώτερης Αστικής Τάξης της Μυτιλήνης 
(1850-1930)», διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, 
Αθήνα 1999. Συνέντευξη: Ομάδα Περιεχομένου 
OpenLesvos με κ.Χατζηγιάννη το Σεπτέμβριο 
του 2017, απομαγνητοφώνηση Άννα Καγιαδάκη

Βουρνάζων 15
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Έ να σημαντικό σχολείο, στην καρδιά της 
πόλης, στον ιστορικό ίσκιο του Κήπου, 
το Γυμνάσιο Μυτιλήνης, με μια αδιάκοπη 

παρουσία και προσφορά στα γράμματα, τις τέχνες 
και τις επιστήμες, από τα μέσα του 19ου αιώνα, 
έχει μια πορεία γεμάτη από αγώνες και επιτεύγμα-
τα, έχει περάσει μέσα από τις «συμπληγάδες» της 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Μυτιλήνης, 
διαμορφώνοντας την εκπαιδευτική, ιστορική και 
πολιτιστική φυσιογνωμία της. Μόρφωσε πολλές 
γενιές νέων της Μυτιλήνης και της Λέσβου. Ιδιαίτε-
ρα σε περιόδους δύσκολες, Τουρκοκρατία - μέχρι 
την απελευθέρωση το 1912 - Μικρασιατική Κατα-
στροφή (1922), Κατοχή (1941-1944), υπήρξε ένα 
από τα σημαντικότερα εκπαιδευτήρια του Βορειο-
ανατολικού Αιγαίου και γενικότερα του ευρύτερου 
Μικρασιατικού χώρου. 

Η ιστορία του ξεκινά το 1840. Με πρωτοβουλία 
του λόγιου Μητροπολίτη Μυτιλήνης Μελέτιου Φω-

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Το σημερινό Πειραματικό Γενικό Λύκειο 
Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

τίου (1839-1843 και 1858-1867) και με δωρεές 
πλούσιων Λεσβίων κτίστηκε το πρώτο κτίριο, 
στη θέση που σήμερα βρίσκεται το 1ο Γυμνά-
σιο. Η δράση του θα γίνει ιδιαίτερα γνωστή και 
εκτός νησιού, όταν στα 1875, με ενέργειες του 
Διευθυντή Χριστόφορου Λαίλιου, θα αναγνω-
ριστεί επίσημα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Εκπαιδευτικές, όμως, ανάγκες ανάγκασαν τη 
Δημογεροντία Μυτιλήνης, στο ίδιο οικόπεδο, 
στα 1888 να ξεκινήσει την ανέγερση νεότερου 
σχολικού κτιρίου, με έντονα νεοκλασικά αρχι-
τεκτονικά στοιχεία, το οποίο αποπερατώθηκε 
το 1890. Για την κατασκευή του, ο Σοφοκλής 
Βουρνάζος, μέγας ευεργέτης των εκπαιδευ-
τηρίων της Μυτιλήνης, δαπάνησε το ποσό των 
20.000 λιρών. Γι’ αυτό κι ο ανδριάντας του, 
ιδρυμένος το 1896, στολίζει μέχρι σήμερα επι-
βλητικά την αυλή του Σχολείου. Αρχιτέκτονας 
ήταν ο φημισμένος Αργύρης Αδαλής.
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Ένα σχολείο, στο πολυκύμαντο ταξίδι του στον 
ιστορικό χρόνο, που έχει δύο εκδοχές ζωής. Η 
μια είναι το σχολείο που βίωσαν οι παλαιότεροι, 
σε δύσκολες ιστορικές συγκυρίες, κάτω από δια-
φορετικές συνθήκες. Η άλλη, είναι το γνωστό σή-
μερα Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διαρκώς οι νεότεροι 
καλούνται να ψηλαφήσουν, γινόμενοι ζωτικοί 
δρομοδείχτες γι’ αυτούς που έρχονται μετά από 
αυτούς. 

Μια θεσμοθετημένη, λοιπόν, κοινότητα ανθρώ-
πων, που στο διάβα του ιστορικού χρόνου δι-
αρκώς αλλάζει σύνθεση, δεσμούς και στόχους, 
υπήρξε αυτή του Γυμνασίου Μυτιλήνης, από το 
1840 μέχρι σήμερα. Ένα σχολείο με τους εκα-
τοντάδες μαθητές και καθηγητές του, να έχουν 
«αφήσει εποχή», είτε με το έργο τους, είτε με τις 
ιστορίες τους, οι οποίες πλέχθηκαν γύρω από 
την παρουσία τους. Ένα σχολείο, με κτίριο αρχι-
τεκτονικό στολίδι για τη Μυτιλήνη, με αίθουσες 
διδασκαλίας, σημεία αναφοράς για την ιστορία 
της εκπαίδευσης, με μαυροπίνακες, με μια βιβλι-
οθήκη με σπάνια χειρόγραφα και παλαιά βιβλία, 
ένα προαύλιο και άλλους σχολικούς χώρους, που 
έχουν κι αυτοί τη δική τους ιστορία. 

Σ’ αυτόν το χώρο μια σειρά από επιφανείς γυμνα-
σιάρχες, διευθυντές και καθηγητές, όλοι τους 
πρωτοπόροι παιδαγωγοί, κυριολεκτικά άφησαν 
το στίγμα τους, όπως ο Ιγνάτιος Δημητριάδης 
Σαρδέλλης (1840-1841), ο Νικόλαος Αργυριά-
δης (1842-1847), ο Χριστόφορος Λαίλιος (1848-
1850, 1863-1881), ο Γεώργιος Αριστείδης 
- Πάππης (1850-1863), ο Γρηγόριος Ν. Βερναρ-
δάκης (1881-1894), ο Πέτρος Παπαγεωργίου 
(1894-1899), ο Ιωάννης Ολύμπιος (1901-1907, 
1914-1932), ο Εμμανουήλ Δαυίδ (1907-1914) 
και ο Αριστείδης Δελλής (1932-1940).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι κατά την πε-
ρίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής, το Γυ-
μνάσιο Μυτιλήνης μετατράπηκε σε στρατιωτικό 
νοσοκομείο, φιλοξενώντας παράλληλα και πολ-
λούς Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Ωστόσο, εκείνο που κάνει ξεχωριστό το πάλαι 
ποτέ Γυμνάσιο Μυτιλήνης, είναιη περίφημη Ιστο-
ρική Βιβλιοθήκη του, η οποία σήμερα στεγάζε-
ται στον πρώτο όροφο. Περιλαμβάνει 74 σπάνια 
χειρόγραφα από τον 9ο μέχρι τον 17ο αιώνα και 
15.000 περίπου παλαιά βιβλία, πολλά εξ αυτών 
παλαίτυπα, καθώς επίσης και πλήρεις σειρές φι-
λολογικών επιστημονικών εκδόσεων και περιο-
δικών.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ



Open Lesvos | 6

Η κατοικία στην οδό Βουρνάζων 19 κτί-
στηκε στην όχθη του ποταμού Αλυσί-
δας απέναντι από την αυλή του Α’ Γυ-

μνασίου, στην περιοχή «Εφτά Μοναστήρια» και 
σε μικρή σχετικά ιδιοκτησία από τον Νικόλαο 
Δουκαρέλλη, Μυτιληνιό έμπορο ξενιτεμένο από 
νεαρή ηλικία στην Αίγυπτο. Κτίστηκε πιθανότατα 
το 1922, ανάμεσα στις κατοικίες του Θ. Ηλιάδη 
- Βουλιουρή και του Τ. Καμπούρη και αρχιτέκτο-
νας αναφέρεται ο Ασημάκης Φούσκας.

Ο Ν. Δουκαρέλλης παντρεύτηκε την Σαπφώ 
Νουλέλλη, η οποία έμενε στο κτίριο μέχρι τα 
103 της χρόνια. Έκαναν τρία παιδιά, απ’ τα οποία 
τα δύο έμεναν με τις οικογένειές τους σε αυτό το 
κτίριο, ο Παναγιώτης και η Ειρήνη Παραδέλλη. 
Η άλλη κόρη έμενε σε ένα κτίριο στην οδό Αγίας 
Ειρήνης, πολύ κοντά σε αυτό.

Σήμερα, η κατοικία έχει περιέλθει κληρονομικά 
στην οικογένεια Μπίνου - Παραδέλλη, αλλά δεν 
χρησιμοποιείται ως κατοικία. Νοικιάζεται στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και στεγάζει την Υπηρε-
σία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Βορείου Αιγαίου. Τις προηγούμενες δεκαετίες 
ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί ως γραφεία της 

Αρχοντικό Δουκαρέλλη
ΑΔΤΕ - Στρατιωτικής Μεραρχίας Λέσβου και στη 
συνέχεια για λίγα χρόνια στις αρχές του’ 90 ως 
μπαρ με την ονομασία «Μουσείο».

Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές πέτρινο διώ-
ροφο κτίριο με υπερυψωμένο ισόγειο, χωρίς 
σοφίτα. Η μορφολογία του κτιρίου διέπεται από 
τις αρχές σύνθεσης του νεοκλασικισμού (τριπλή 
διάρθρωση), ενώ η πομπώδης διακόσμηση όλων 
των μορφολογικών ενοτήτων ανάγει στις αρχές 
του στιλ Beaux-Arts. Στους δύο κύριους ορόφους 
το υπόβαθρο των όψεων διαμορφώνεται με εγ-
χάρακτη κατά ζώνες και κατ’ απομίμηση λιθοδο-
μή, που στον μεσαίο όροφο χρησιμοποιείται και 
για την απόδοση της διακόσμησης. Ορισμένα από 
τα διακοσμητικά στοιχεία δεν έχουν τις αναλογί-
ες, ούτε την εκλέπτυνση των λεπτομερειών των 
νεοκλασικών προτύπων και εμφανίζονται ως πα-
ραποιημένα αντίγραφά τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει ο πολυγωνικός όγκος στην όψη 
που κάνει το κτίριο να αποκλίνει από τη συμμε-
τρία.

Στο υπερυψωμένο ισόγειο βρίσκονταν οι αποθη-
κευτικοί χώροι του κτιρίου και οι χώροι διαμονής 
του υπηρετικού προσωπικού, ενώ το πλυσταριό 
ήταν τοποθετημένο κάτω από την κουζίνα.

 Βουρνάζων 19
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Στον πρώτο επίσημο όροφο όλοι οι χώροι ανοί-
γουν προς το μεγάλο χολ με πολύφυλλες πόρτες. 
Εκεί βρίσκονταν το σαλόνι, η τραπεζαρία, το καθη-
μερινό, η κουζίνα και η σκευοθήκη. Η κουζίνα πα-
ραμένει σχεδόν όπως ήταν τότε, με τα ίδια ντουλά-
πια και τα ιδιαίτερα πλακάκια της σε βαθύ πράσινη 
απόχρωση ή κυπαρισσί.

Στον όροφο των υπνοδωματίων το κλιμακοστάσιο 
διαχωρίζεται με τζαμωτό πέτασμα. Ο πάνω όρο-
φος έχει πλήρες μπάνιο και μικρό βοηθητικό χώρο 
με μαρμάρινο πάγκο. Ανεβαίνοντας αριστερά ήταν 
το γραφείο. Τέρμα δεξιά ήταν το δωμάτιο της Σαπ-
φούς. Σε αυτό το δωμάτιο υπάρχει και η πρόσβα-
ση στη στέγη, με μικρό άνοιγμα (καταπακτή) στην 
οροφή. 

Στο κτίριο μπαίνανε από την πίσω πόρτα, δεν χρη-
σιμοποιούσαν την κύρια είσοδο επί της Βουρνά-
ζων. Η είσοδος στο κτίριο γινόταν και από τις δύο 
εισόδους, της οδού Βουρνάζων και Ικτίνου, με πιο 
συχνή σε καθημερινή χρήση αυτήν που επικοινω-
νούσε με την πίσω αυλή στην οδό Ικτίνου. Στην 
μπροστά αυλή, στην είσοδο υπήρχε βοτσαλωτό το 
οποίο σήμερα έχει καλυφθεί με τσιμέντο. 

Οροφογραφίες υπήρχαν στο σαλόνι, την τραπε-
ζαρία και το χολ, αλλά τώρα δεν είναι εμφανείς, 
παραμένει όμως ο περίτεχνος γύψινος διάκοσμος.
Τα έπιπλα του αρχικού σπιτιού, τα οποία δεν βρί-
σκονται πλέον στο κτίριο, είχαν όλα εισαχθεί. 
Εντυπωσιακό ήταν το τραπέζι της τραπεζαρίας στο 
οποίο έτρωγαν 15 άτομα. Στη σκάλα υπήρχε ένα 

πιάνο, το οποίο βρίσκεται ακόμα εκεί. Στη σκά-
λα υπάρχει ακόμα το πιάνο του σπιτιού που αρ-
χικά ήταν τοποθετημένο στο σαλόνι, και μάθαι-
ναν τα παιδιά της Σαπφούς να παίζουν καθώς 
τότε έπρεπε να γνωρίζουν Γαλλικά και πιάνο. 

Γίνονταν μαζώξεις στην κατοικία. Γεύματα στην 
τραπεζαρία και χαρτιά στο σαλόνι. Τα παιδιά 
κάθονταν στο καθημερινό (πίσω αριστερά). 
Οι περισσότερες τροποποιήσεις έγιναν όταν 
νοικιάστηκε στην Μεραρχία τη δεκαετία του 
’80. Τότε πρέπει να αλλοιώθηκαν και οι ορο-
φογραφίες που υπήρχαν στο ισόγειο. Όταν 
νοικιάστηκε για να λειτουργήσει ως μπαρ, ο 
ενοικιαστής προσπάθησε να επαναφέρει τις 
οροφογραφίες χωρίς αποτέλεσμα. Έχει υπο-
στεί σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις, στο 
εσωτερικό του. Παρ’ όλα αυτά παραμένει εντυ-
πωσιακό με την εκπληκτική επίπλωση στη δι-
ακόσμηση, με ξύλινα και γύψινα στολίδια στα 
ταβάνια του ισογείου.

Επιμέλεια: Έλλη Καλάργαλη 
Βιβλιογραφία: Σωτηρίου- Δωροβίνη Ιωάννα, 
«Η αρχιτεκτονική των κατοικιών της Ανώ-
τερης Αστικής Τάξης της Μυτιλήνης (1850- 
1930)», διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα 
1999. Συνέντευξη: Ομάδα Περιεχομένου 
OpenLesvos με τον κ. Μανόλη Μπίνο, εγγονό 
της Ειρήνης Παραδέλλη τον Δεκέμβριο του 
2017. 
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Τ ο αρχοντικό Αλαμανέλλη χτίστηκε λίγο πριν 
το 1894 (σύμφωνα με την επιγραφή στο 
υπέρθυρο της εισόδου) και αποτελούσε τη 

χειμερινή κατοικία της οικογένειας Αλαμανέλλη με 
καταγωγή από την Αίγυπτο. Πληροφορίες για αρ-
χιτέκτονα δεν υπάρχουν.Το διατηρητέο κτίριο είχε 
χρήση κατοικίας έως και το 1985. Έκτοτε έκλεισε 
και πουλήθηκε το 2002 στην ΤΕΔΚ Λέσβου. Έγιναν 
εργασίες αποκατάστασης και πλέον στεγάζει υπηρε-
σίες της ΤΕΔΚ.

Η ιδιοκτησία αρχικά ήταν μεγαλύτερη και περιελάμ-
βανε την έκταση των σημερινών γειτονικών πολυ-
κατοικιών προς τον Άγιο Θεράποντα, αλλά στη συ-
νέχεια χωρίστηκε σε μικρότερα οικόπεδα τα οποία 
πουλήθηκαν. Το κτίριο δόθηκε προίκα στην Ευανθία 
Αλαμανέλλη-Κουρτζή και αφού πέθανε πέρασε 
στον Στρατή Αλαμανέλλη, τον ανιψιό της (πεθερό 
της Ρένας Αλαμανέλλη).

Η Ευανθία Αλαμανέλλη-Κουρτζή ήταν μία πολύ δυ-
ναμική γυναίκα της εποχής της με ισχυρή γνώμη και 
αποφασιστικότητα. Ήταν μία μεγαλόσωμη γυναίκα, 
με πυρόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια, όπως οι 
περισσότεροι Αλαμανέλληδες. Πέθανε σχεδόν στα 
90 της χρόνια. Δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στα χρή-
ματα και σπατάλησε μεγάλο μέρος της οικογενεια-
κής περιουσίας. Ξόδευε για οτιδήποτε μπορούσε να 
θελήσει.

Το κτίριο αποτελείται από τρεις ορόφους και σο-
φίτα. Η σημαντικότερη διαφορά με τα περισσότερα 

Αρχοντικό Αλαμανέλλη
αρχοντικά της πόλης είναι ότι δεν έχει υπόγειο, 
αλλά ισόγειο χαμηλού ύψους για τις βοηθητι-
κές λειτουργίες. Εκεί βρίσκονταν το θολωτό 
λουτρό-χαμάμ της οικίας με έναν μικρό χώρο 
εισόδου, η καρβουναποθήκη, η κουζίνα, το 
πλυσταριό, ένα μικρό λουτρό και το σπουδα-
στήριο, όπου τα παιδιά της οικογένειας διδά-
σκονταν τρόπους καλής συμπεριφοράς και 
τα απασχολούσε το υπηρετικό προσωπικό, 
το «κρατητήρι», όπως το έλεγαν οι γονείς για 
εκφοβισμό.

Στον πρώτο όροφο ήταν το γραφείο, το καθη-
μερινό δωμάτιο και οι κρεβατοκάμαρες. Στον 
δεύτερο όροφο ήταν το παιδικό δωμάτιο, το 
καπνιστήριο, ένα μαρμάρινο κρύο μπάνιο και 
το υπνοδωμάτιο της Ευανθίας Αλαμανέλλη, 
βαμμένο με έντονο κόκκινο. 

Η σκάλα για τον όροφο είναι ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά μέρη του κτιρίου. Στο τμήμα από 
τον δεύτερο όροφο προς τη σοφίτα υπάρχει 
ένα μικρό μπαλκονάκι στο οποίο τοποθετού-
ταν η ορχήστρα όταν γίνονταν οι χοροί, καθώς 
οι χοροί γίνονταν στον δεύτερο όροφο και όχι 
στον πρώτο, όπως θα περίμενε κανείς. 

Στη σοφίτα υπάρχει ένας μικρός χώρος με θέα 
προς τον Άγιο Θεράποντα. Από εκεί η Ευανθία 
Αλαμανέλλη παρακολουθούσε τις κηδείες που 
γίνονταν στην εκκλησία και οι γειτόνισσές την 
ζήλευαν γι’ αυτό το προτέρημα. 

Καραντώνη 6
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Κύριο χαρακτηριστικό της κατοικίας είναι η ύπαρ-
ξη ζωγραφικού διακόσμου στους τοίχους και 
στις οροφές του κτιρίου. Όταν έμενε η οικογένεια 
της Ρένας Αλαμανέλλη μέχρι και να μετακομίσει, 
οι οροφογραφίες και ο ζωγραφικός διάκοσμος 
των τοίχων ήταν βαμμένα από πάνω, δεν φαίνο-
νταν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο 
ύψος των ορόφων, το οποίο δυσκόλευε την θέρ-
μανσή του. 

Το κτίριο θερμαινόταν με σόμπες σε κάθε δω-
μάτιο, αλλά προφανώς δεν επαρκούσαν. Οι τε-
λευταίοι κάτοικοί του ομολογούν ότι ήταν ένα 
πολύ κρύο κτίριο, το οποίο δεν μπορούσαν να 
ζεστάνουν με κανέναν τρόπο μόνοι τους. Όταν 
διατηρούσαν υπηρετικό προσωπικό, κάθε πρωί 
καθάριζε τις σόμπες, ανέβαζε ξύλα και κάρβουνα 
από την αποθήκη στο ισόγειο και άναβε όλες τις 
σόμπες, πράγμα που δεν μπορούσαν να κάνουν 
αυτοί. 

Όσο λιγόστευαν οι κάτοικοί του περιορίζονταν οι 
όροφοι που χρησιμοποιούνταν. Στο τέλος χρησι-
μοποιούσαν το ισόγειο και τον πρώτο όροφο. 

Η οικογένεια πάντα είχε υπηρετικό προσωπικό, 
ακόμα και όταν λειτουργούσε ο ένας όροφος. 
Η είσοδος του προσωπικού ήταν από την πίσω 
πλευρά του κτιρίου, όχι από την κεντρική. Το υπη-
ρετικό προσωπικό φρόντιζε για τη θέρμανση του 
σπιτιού, το μαγείρεμα του φαγητού και όλες τις 
υπόλοιπες δουλειές. Τα ψώνια τα έφερναν στο 

σπίτι από τα μαγαζιά με παραγγελίες, δεν πήγαι-
νε κάποιος να τα αγοράσει. Επίσης, το υπηρετικό 
προσωπικό φρόντιζε τα παιδιά.

Στην καθημερινότητά της η οικογένεια είχε ένα 
είδος πρωτόκολλου σχεδόν για τα πάντα. Ήταν 
συγκεκριμένες οι ώρες που έτρωγαν, οι θέσεις 
που κάθονταν, η σειρά που έβγαιναν τα φαγητά, 
κάθε δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες των 
γυναικών επίσης γίνονταν στο σπίτι. Διδάσκο-
νταν από δασκάλες Γαλλικά, Τούρκικα, ζωγραφι-
κή, κέντημα, τρόπους καλής συμπεριφοράς.  

Το κτίριο εσωτερικά δεν δέχτηκε σημαντικές 
επεμβάσεις, ούτε αλλαγές στην αρχική διαρρύθ-
μιση των χώρων, εκτός από δύο δωμάτια στον 
δεύτερο όροφο. Κάποιες τροποποιήσεις έγιναν 
το 1953 από τον πεθερό της Ρένας Αλαμανέλλη. 
Μετέτρεψε το χαμάμ σε γκαράζ, ρίχνοντας έναν 
εσωτερικό τοίχο, μεταφέρθηκε η κουζίνα από το 
ισόγειο στον όροφο (εκεί που είναι τώρα οι του-
αλέτες), το γραφείο στον πρώτο όροφο μετα-
τράπηκε σε καθιστικό και πρόσθεσαν ένα τζάκι.
 
Τα περισσότερα έπιπλα της κατοικίας τα είχαν 
αγοράσει η Ευανθία με τον άντρα της από ταξί-
δια που έκαναν και κυρίως από την Κωνσταντι-
νούπολη. Αφού πουλήθηκε το κτίριο τα έπιπλα 
μοιράστηκαν στην οικογένεια και κοσμούν τις 
νέες τους κατοικίες.

Επιμέλεια: Έλλη Καλάργαλη 
Συνέντευξη: Ομάδα Περιεχομένου 
OpenLesvos με την κ. Ειρήνη Αλαμανέλλη τον 
Σεπτέμβριο του 2017, απομαγνητοφώνηση 
Άννα Καγιαδάκη.
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Η οικία αυτή ανήκε στον Αντώνιο Κούμπα, 
γόνο παλιάς και πολυπληθούς μυτιληναίας 
οικογένειας γαιοκτημόνων και εμπόρων της 

διασποράς. Κτίστηκε το 1900 σε σχέδια του αρχι-
τέκτονα Αργύρη Αδαλή, στην οδό Σαπφούς, στην 
συνοικία του «Αρχοντομαχαλά». Η χρονολογία ανέ-
γερσης της οικίας είναι χαραγμένη στο υπέρθυρο 
της κύριας εισόδου. Σύμφωνα με την αποτύπωση 
του σχεδίου πόλης του 1929, ανέρχεται σε 300 μ2 
περίπου.

 
Τα μέλη της οικογένειας Κούμπα αναφέρονται σε 
πολλές αρχειακές πηγές και ασχολούνταν με επεν-
δύσεις σε ελαιοκτήματα και με εμπόριο στην αγορά 
της Μυτιλήνης. Άλλα μέλη της οικογένειας αναδεί-
χτηκαν σε πλούσιους εμπόρους και επιχειρηματίες 
της διασποράς, όπως στην Αίγυπτο, στο Ταϊγάνι της  
Ρωσίας και στη Βραΐλα της Ρουμανίας. Ακόμη κά-
ποια μέλη της οικογένειας ασχολήθηκαν με τα κοινά. 

Ο Αντώνιος Κούμπας ήταν έμπορος στην Αίγυπτο, 
όπως και ο αδερφός του Νικόλαος Κούμπας. Δια-
τέλεσε δημογέροντας Μυτιλήνης στα 1900. Ήταν 
ανιψιός του Μιχαήλ Κούμπα, πλουσιότατου μεγα-
λοεπιχειρηματία και συνεταίρου του Π. Μ. Κουρτζή. 
Νυμφεύθηκε την Όλγα Βενλή, απόγονο γνωστής 

Αρχοντικό Αντωνίου Κούμπα
οικογένειας εμπόρων και δημογερόντων της 
Μυτιλήνης.

Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής κατα-
στροφής το σπίτι καταλήφθηκε από τους 
πρόσφυγες, καθώς βρέθηκε ακατοίκητο, 
λόγω συχνών απουσιών της οικογένειας στην 
Αίγυπτο. Την περίοδο εκείνη φαίνεται πως έγι-
νε η καταστροφή του πλούσιου ζωγραφικού 
διακόσμου  που κοσμούσε τους επίσημους χώ-
ρους. Σήμερα, η κατοικία δεν παραμένει στην 
αρχική οικογένεια. Ένας από τους επόμενους 
ιδιοκτήτες ήταν ο ιατρός Χατζηγιώργης, ενώ 
σήμερα το κτίριο στεγάζει την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Λέσβου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο κτίριο έχουν γίνει περιορισμένες επεμ-
βάσεις, όπως η αντικατάσταση του αρχικού 
κεντρικού εξώστη του ορόφου, στην πρόσο-
ψη. Στο εσωτερικό έχει αφαιρεθεί η dispensa 
και έχουν τροποποιηθεί η κλίμακα κατάβασης 
από την κουζίνα προς το υπόγειο και η πρό-
σβαση προς το λουτρό του ορόφου. 

Η κατοικία διαρθρώνεται σύμφωνα με τις βα-
σικές αρχές του νεοκλασικισμού, με τριμερή 
κατακόρυφο και οριζόντιο επιμερισμό, όμως 
χρησιμοποιούνται στοιχεία διακόσμησης και 

Σαπφους 13
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Σαπφους 13

σύνθεσης που παραπέμπουν στο νεογοτθικό 
στιλ.

Η κεντρική ενότητα τονίζεται με εξώστη στον 
όροφο και ανάγλυφες πλαισιώσεις στα ανοίγμα-
τα, που φέρουν μανιεριστικά διακοσμητικά στοι-
χεία. Παράλληλα η προέκταση της σοφίτας στην 
πρόσοψη με οξυκόρυφη στέγη προσδίδει κατά 
κάποιον τρόπο, την κατακόρυφη διάσταση του 
νεογοτθικισμού.  

Το περίγραμμα της κατοικίας είναι τετραγωνικό, 
ένα ακραίο τμήμα του οποίου προβάλλει στην 
πρόσοψη, σε πολυγωνική προεξοχή. Οργανώ-
νεται σε τέσσερα επίπεδα, χαμηλωμένο ισόγειο, 
δύο ορόφους κύριας κατοικίας και σοφίτα (σερ-
βανί). Εσωτερικά παρουσιάζει τριμερή διάταξη, 
με κεντρικό χολ, στο βάθος του οποίου βρίσκεται 
το εσωτερικό κλιμακοστάσιο, και εκατέρωθέν 
του τοποθετούνται τα δωμάτια.

Το χαμηλωμένο ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε 
δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα. Στην πλευρά επί 
της οδού Σαπφούς υπάρχει το γραφείο του ιδιο-
κτήτη και ένα κατάστημα, ενώ στην πίσω μεριά 
της αυλής βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι της 
κατοικίας, το πλυσταριό και το κελάρι. Η πρό-
σβαση στο υπόγειο εσωτερικά γίνεται μέσω μίας 
ανεξάρτητης μικρής κλίμακας, που υπάρχει στον 
χώρο της κουζίνας και κλείνει με καταπακτή. Βο-
ηθητικό αναγκαίο προβλεπόταν σε ανεξάρτητο 
κτίσμα στην αυλή.

Η πρόσβαση στην κύρια είσοδο του επίσημου 
ορόφου γίνεται μέσω ευθύγραμμου, σε σχήμα Γ, 
εξωτερικού κλιμακοστασίου, το οποίο καταλήγει 
σε γέφυρα- βεράντα υποδοχής (η γεφύρωση δεν 
γίνεται με θόλο, αλλά με χρήση σιδηροδοκών). 
Κάτω από το βραχίονα ανάβασης της σκάλας βρί-
σκεται η στέρνα του νερού. Μία δευτερεύουσα 
είσοδος προβλέπεται από το επίπεδο του χαμη-
λωμένου ισογείου, στο πλυσταριό της κατοικίας.

Στον επίσημο όροφο συγκεντρώνονταν οι επί-
σημοι χώροι υποδοχής (τραπεζαρία, σαλόνι και 
μεγάλο χολ) και συνυπήρχαν με τους χώρους κα-
θημερινής διαβίωσης της οικογένειας (κουζίνα 
και καθημερινό). Η τραπεζαρία βρισκόταν στο 
μεγάλο, με πολυγωνική προεξοχή, δωμάτιο και 
ανάμεσα σε αυτήν και την κουζίνα (αλλά μέσα 
στο χώρο της τελευταίας) υπήρχε χώρος σκευο-
θήκης. Το κεντρικό κλιμακοστάσιο απομονωνό-
ταν με ξυλόγλυπτο, με κρυστάλλινες πόρτες πέ-
τασμα, οι οποίες δεν σώζονται πλέον, ενώ στην 
πίσω πλευρά του υπήρχε τοιχογραφία. 

Στο μεγάλο χολ διατηρείται το ξυλόγλυπτο, με 
κρυστάλλινες πόρτες, πέτασμα, το οποίο λειτουρ-
γεί σαν ανεμοθραύστης. Σήμερα σώζεται μόνο η 
οροφογραφία που υπήρχε  στο χώρο του καθη-

μερινού, αλλά ενδεχομένως να υπήρχε ζωγρα-
φικός διάκοσμος και στους επίσημους ορόφους.

Στο επίπεδο του ορόφου βρίσκονταν τα τρία 
υπνοδωμάτια της κατοικίας, που  διατάσσονται 
εκατέρωθεν του κεντρικού χολ, το οποίο κατέ-
ληγε σε εξώστη στην πρόσοψη. Στον τέταρτο 
χώρο του ορόφου βρίσκονταν, σε ασυνήθιστη 
διάταξη, το λουτρό και το αναγκαίο της κατοι-
κίας. Είναι πολύ πιθανό οι χώροι υγιεινής να 
προβλέπονταν αρχικά στο υπόγειο (χαμάμ) και 
στο μεσοπάτωμα του κλιμακοστασίου προς την 
σοφίτα (αναγκαίο), όπως γινόταν σε πολλές αντί-
στοιχες οικίες της περιόδου, αλλά το σχέδιο να 
άλλαξε κατά την εκτέλεση ή λίγο μετά την ανέ-
γερση της κατοικίας, κατά παρέμβαση του ιδιο-
κτήτη. Επιμέλεια: Χιωτέλλη Φανή

Βιβλιογραφία: Χιωτέλλη Φανή, «Το έργο του 
αρχιτέκτονα Αργύρη Αδαλή στην Μυτιλήνη 
(1882-1915)», ερευνητική εργασία, 
ΔΠΘ, Ξάνθη 2016
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Για την υλοποίηση της 

δράσης βοήθησαν οι 

εθελοντές:  

   

Ανδριώτης  Τζάννος 

Βεκρής  Παναγιώτης 

Εγγλεζοπούλου  Έλσα 

Καγιαδάκη  Άννα 

Καλάργαλη  Έλλη 

Καπετανάκης  Θοδωρής 

Κελίδου  Ελισάβετ 

Κλειδαράς  Γιώργος 

Κοτζαμάνη  Θώμη 

Μαμωλή  Μυρσίνη 

Μητσέλης  Μάριος 

Μπάκας Μιχάλης 

Πρωτούλης Δημήτρης 

Ραλλίδης  Μαρσέλος 

Σαμαρά  Πωλίνα 

Σεραΐδης  Ευστράτιος 

Σπέρκος Άρης 

Τατάκης  Παναγιώτης 

Τζαννέτος  Κλεομένης 

Τσαμπαρλή  Φερενίκη 

Χατζηγιαννάκης Δημήτρης 

Χιωτέλλη Φανή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ξεναγοί: 

 

 

 

Γιαννίκου  Εύα 

Εγγλεζοπούλου  Έλσα 

Κρητικού  Ελένη 

Μαμουνή  Ισμήνη 

Νεραντζή  Ειρήνη 

Χατζηευστρατίου Όλγα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι χορηγοί: 

 

 

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

“Μυστακέλλη” 

Ζυμαρικά “Theros” 

Ξένες Γλώσσες Τατάκη 

Οινοποιείο “Μεθυμναίος” 

Παραδοσιακό καφενείο 

“Πανελλήνιο” 

Τσέγγου Μαρίνα 

Χιωτέλλης Γρηγόρης 

Foodblog “Τζετζερές” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


