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Αναμφίβολα το πάλαι ποτέ Γυμνάσιο Μυτιλήνης υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα 

εκπαιδευτήρια του ευρύτερου μικρασιατικού χώρου, και υπό στη σημερινή του 

μορφή, ως Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξακολουθεί να 

δίνει το πρωτοποριακό του στίγμα στα εκπαιδευτικά πράγματα της Λέσβου.  Ένα 

σημαντικό σχολείο στην καρδιά της πόλης, στον ιστορικό ίσκιο του Κήπου, το 

Γυμνάσιο Μυτιλήνης, με μια αδιάκοπη παρουσία και προσφορά στα γράμματα, στις 

τέχνες και στις επιστήμες, από τα μέσα του 19ου αιώνα, έχει μια πορεία γεμάτη από 

αγώνες και επιτεύγματα διαπερνώντας τις «συμπληγάδες» της Νεότερης και 

Σύγχρονης Ιστορίας της πόλης, διαμορφώνοντας την εκπαιδευτική, ιστορική και 

πολιτιστική φυσιογνωμία της. Μόρφωσε πολλές γενιές νέων της Μυτιλήνης και της 

Λέσβου, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους: Τουρκοκρατία –μέχρι την 

απελευθέρωση της νήσου, το 1912– Μικρασιατική Καταστροφή (1922), Κατοχή 

(1941-1944). Στην εισήγησή μας για πρώτη φορά παρουσιάζεται η ιστορία του 

Γυμνασίου αλλά και η Ιστορική Βιβλιοθήκη του, στην οποία απόκεινται 74 

χειρόγραφα (από τον 10ο έως τον 19ο αιώνα), μαζί με τη σπάνια συλλογή 

αρχέτυπων και παλαίτυπων εκδόσεων.  
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Incunables and early printed books in the historical library of Mytilene High School  

 

Club of excellence and creativity of Mytilene Model High School of the Aegean 

University 

Supervising teachers: Athanasios I. Kalamatas & Iakovos Mastroyannis 

 

Undoubtedly, the Γυμνάσιο (Gymnasio: High School) of Mytilene was once one of 

the most important educational institutions in the wider Asia Minor area, and in its 

current form, as the Mytilene Model High School of the Aegean University, still gives 

its pioneering stamp to the educational affairs of Lesvos. An important school in the 

heart of the town, in the historical shadow of the Garden, the Γυμνάσιο of Mytilene, 

with an uninterrupted presence and contribution to letters, arts and sciences, since 

the middle of the 19th century, has had a path full of struggles and achievements, 



crossing the "Symplegades" of the Early Modern and Modern History of the town, 

shaping its educational, historical and cultural character. It educated many 

generations of young people of Mytilini and Lesbos, especially during difficult 

periods: the Ottoman rule –until the liberation of the island, in 1912–, the Asia Minor 

Catastrophe (1922), the Axis Powers’ Occupation (1941-1944). In our introduction, 

the history of the Γυμνάσιο is presented for the first time, as well as its Historical 

Library, which contains 74 manuscripts (from the 10th to the 19th century), together 

with its rare collection of incunables and early printed editions. 


