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Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Τον Νοέμβριο του 1912 απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό η Λέσβος 
και αργότερα ενσωματώθηκε στον εθνικό κορμό. Σε λίγο περισσότερο από έναν 
αιώνα η νήσος κατόρθωσε όχι μόνο να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της Ελ-
λάδας αλλά και να καθιερωθεί ως ένα παραγωγικό τμήμα της. Η πρωτογενής πα-
ραγωγή της, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κατέχουν σήμερα δεσπόζουσα θέση 
στη διαμόρφωση του ακαθάριστου προϊόντος της. Έχει καταστεί τρίτος νομός 
της χώρας στην παραγωγή γάλακτος και παράγει άνω του 60% της καταναλώσε-
ως ούζου παραγωγής της. Εβδομήντα δύο ελαιοτριβεία και δώδεκα τυροκομεία 
παράγουν πολύτιμα προϊόντα. Ο τουρισμός, σε φυσιολογικές χρονιές, αποδίδει 
συμπληρωματικό εισόδημα. Τα έξι τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου βρίσκουν 
τη θέση τους στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Οι απόφοιτοι των Λυκείων της 
επιτυγχάνουν στα ΑΕΙ και διαπρέπουν μετά.

Μένουν πολλά να γίνουν και να διορθωθούν. Όμως η Λέσβος παρά, τα προβλή-
ματα της νησιωτικότητάς της και τη μεγάλη απόσταση από το κέντρο, δεν έχει επι-
τύχει και λίγα στο διάστημα της ελεύθερη ζωής της. Ας βλέπουμε τις καταστάσεις 
και με αισιοδοξία.

Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Χαιρετισμός του Δημάρχου Μυτιλήνης για την 8η Νοεμβρίου

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την 8η Νοεμβρίου ημέρα εορτασμού της 
108ης επετείου της απελευθέρωσης της Μυτιλήνης από τον τουρκικό ζυγό.

Αποτελεί για όλους μας ημέρα απέραντης χαράς, αλλά και μεγάλης υπερηφά-
νειας για την ελευθερία που χαίρουμε, την οποία με τόσο αγώνα και αυτοθυσία 
κατέκτησαν οι πρόγονοί μας. 

Ως Δήμαρχος Μυτιλήνης σας καλώ όλους να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ένδοξη 
ημέρα. Σας καλώ, επίσης, να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να είστε 
βέβαιοι, ότι θα αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τις όποιες σημερινές δυ-
σκολίες μας παρουσιάζονται.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Στρατής Κύτελης
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«Ιδού πώς τα καταφέραμε»

 Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Δεκαπέντε Σεπτεμβρίου του 1462-
Οκτώ Νοεμβρίου του 1912, ισούται 
με τετρακόσια πενήντα μαύρα χρόνια 
και πενήντα τέσσερις εξίσου απαίσιες 
μέρες. Με την πτώση της πόλης της 
Μυτιλήνης στους Οσμανλήδες, που 
σημαδεύτηκε από φρικτές σφαγές, 
εξανδραποδισμούς, ευτελισμό της αν-
θρώπινης ύπαρξης, αρχίζει για τη Λέ-
σβο μια περίοδος παντελούς αφάνειας 
τουλάχιστον για τους πρώτους τρεις 
αιώνες. Μια απόλυτη μαυρίλα, μια στεί-
ρωση, μια ζωή χωρίς τα απλά, τα στοι-
χειώδη οράματα. Ένα εξουθενωτικό 
κενό. Ο ιστορικός και ανταποκριτής 
του «Λονδινείου Χρόνου» επί Όθω-
νος, τουτέστιν των “London Times”, 
George Finlay γράφει: «από της αλώσε-
ως και εντεύθεν οι κάτοικοι της Μυτιλή-
νης εγένοντο μία τών μάλιστα εκφυλι-
σμένων κοινωνιών παρά τοις νεωτέροις 
Έλλησιν».

Η κακοπραγία και ψευδολογία αυτών 
εκφράζεται εν τη παροιμία: «Αθηναίοι 
και Θηβαίοι και κακοί Μυτιληναίοι άλλα 
λέγουν το βραδύ κι άλλα κάμνουν το 
ταχύ», λόγια που όμως σε καμιά περί-
πτωση δεν προσδιορίζουν την κακότη-
τα του μυτιληναϊκού λαού. Ποια κακία; 
την κατάντια του, τον ξεπεσμό του, 
την ισοπέδωσή του υπογραμμίζουν. 
Την εποχή εκείνη μόνο η χατζάρα και 
η τρομοκρατία όριζαν τη ζωή και την 
ύπαρξη των υποδούλων για την άλλη 
μέρα που ξημερώνει. Η παλιά καλή ζωή 
αποτελεί πλέον μια θολή και απόμακρη 
ανάμνηση, κάτι σαν μια αόριστη διάδο-
ση. Τώρα ο ανθρώπινος νους τριβελί-
ζεται με το πώς θα περάσει άλλη μια 

σκλαβωμένη μέρα, μιαν απροσδιόριστη 
επαύριο. Κατάσταση που επιβεβαιώνε-
ται και από τις πολυπληθείς αναφορές 
διαφόρων κατά καιρούς επισκεπτών 
του νησιού.

Ο Άγγλος περιηγητής Sandys, λ.χ. 
ένας από τους διάφορους που πέρα-
σαν από το νησί, μαρτυρεί: 

«Η τροφή τους: παξιμάδι, ελιές, 
σκόρδο, κρεμμύδι. Κι όμως μέσα στη 
φτώχεια τους είναι χαρούμενοι...». Τι 
κρύβει τούτο; Μοιρολατρία, αισιοδοξία 
ή απλή παρατήρηση; Απόλυτη αφάνεια! 
Τίποτε άλλο!

*
Στα τέλη του 17ου και στα μέσα του 

18ου αιώνα, εμφανίζεται και καρπο-
φορεί ο Διαφωτισμός, σημαντικότατη 
πνευματική κίνηση των χρόνων εκείνων 
την οποία οι Γάλλοι, ως πρωτοπόροι 
διαφωτιστές, αποκάλεσαν «Siècle des 
lumières», τουτέστιν αιώνας των φώτων, 
και δικαιωματικά... αυτοχαρακτηρίζο-
νται ως οι «φωτοδότες».

Η θεωρία του διαφωτισμού αναπτύ-
χθηκε αρχικά στη Γαλλία, λίγο αργότε-
ρα στις άλλες χώρες της Ευρώπης και 
ουσιαστικά προετοίμασε το έδαφος για 
τη γαλλική επανάσταση. Οι διαφωτιστές 
πρέσβευαν τον ορθολογισμό και την 
πίστη στην πρόοδο, αξιώνοντας αλλα-
γές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, στους πολιτικοκοινω-
νικούς θεσμούς, στην οικονομία, στην 
εκπαίδευση και στη θρησκεία. Τάχθη-
καν σαφώς υπέρ της ελευθερίας του 
ατόμου και αντίθετοι σε κάθε τυραννι-
κή διακυβέρνηση ακόμα και στην κατα-
πίεση που ασκούσε με τον τρόπο της 

Χαιρετισμός Δημάρχου Δυτικής Λέσβου

Το λέω κι ας το χρεωθώ από κάποιους καλοθελητές πως τάχα ρίχνω νερό στο 
μύλο της κόντρας των «Βόρειων και Νότιων», των «Ανατολικών και των Δυτικών» 
ή των Μυτιληνιών και των Καλλονιατών. Ωστόσο είναι γεγονός πως για το πρόβλη-
μα που πολλοί συμπατριώτες μας σε όλη τη χώρα αναγνωρίζουν ως «Μυτιλήνη» το 
νησί της Λέσβου, ίσως ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι οι Λέσβιοι. Δεν το υποστη-
ρίζω αυτό επιχειρώντας όμως να αποκαταστήσω την πανελλαδικής έκτασης αυτή 
παρερμηνεία. Δεν είναι της παρούσης και ούτε αντιδικούμε με κανέναν.

Μπαίνω όμως ευθύς αμέσως στο θέμα: Χρονολογικά η απελευθέρωση της Μυ-
τιλήνης προηγήθηκε κατά έναν μήνα της Απελευθέρωσης ολόκληρου του νησιού. 
Η Απελευθέρωση ολόκληρου του νησιού για να γίνει, προϋπέθετε όμως μία απο-
φασιστικής σημασίας μάχη με τα εναπομείναντα οθωμανικά στρατεύματα η οποία 
και δόθηκε στον Κλαπάδο. Με τα χρόνια, έχει επικρατήσει να γιορτάζουμε την 
Απελευθέρωσή μας την 8η Νοεμβρίου και για πολλούς άλλους λόγους που δεν 
εστιάζονται μόνο στο ότι η πρωτεύουσα συνήθως επισκιάζει τα πάντα. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, η εξέλιξη αυτή, αδικεί θα έλεγα την ίδια τη σημασία της περί-
φημης μάχης του Κλαπάδου που συντέλεσε σε αυτό που γιορτάζουμε κάθε 8η 
Δεκεμβρίου και δεν είναι άλλο από την Απελευθέρωση της Λέσβου.

Με την ίδρυση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να 
αποκαταστήσουμε μία ιστορική αδικία και να δώσουμε στην 8η Δεκεμβρίου, την 
ημέρα που αποχώρησε το 1912 οριστικά από το νησί ο τουρκικός στρατός, την 
αναγνώριση που της αξίζει. Το δήλωσα και το στήριξα πέρυσι τον Δεκέμβριο που 
ο νεοσύστατος Δήμος μας διοργάνωσε τις εκδηλώσεις στο Λόφο στο «Τυραννί-
δι» και θα το υλοποιήσουμε, προκειμένου να καθιερωθεί η 8η Δεκεμβρίου και ως 
η επίσημη Ημέρα Απελευθέρωσης του Νησιού. 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου 
Ταξιάρχης Βέρρος

Χαιρετισμός προέδρου της “Λεσβιακής Παροικίας”

Πέρασαν 108 χρόνια από την ημέρα που ελευθερώθηκε η Λέσβος μας από τον 
Οθωμανικό ζυγό. Αισθήματα υπερηφάνειας μας οδηγούν στην οργάνωση, κάθε 
χρόνο, εορταστικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα όλους εμάς που ζούμε μακριά από τα 
αγαπημένα χώματα του νησιού μας.

Η “Λεσβιακή Παροικία”επί 55 χρόνια τιμά με ιδιαίτερη λαμπρότητα  την επέτειο 
της 8ης Νοεμβρίου 1912.

Δεν θα μπορούσε φέτος να σταθεί εμπόδιο η σημερινή παγκόσμια κατάσταση. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι με πόνο ψυχής λειτουργούμε αυτό το διάστημα, όμως 
τούτη η ημέρα έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και σημασία για όλους τους Λέσβιους.

Ας ευχηθούμε με δύναμη: “Ποτέ, μα ποτέ, να μην σταματήσουμε να γιορτάζουμε 
με τον ίδιο ενθουσιασμό αυτή την ιδιαίτερη, σημαντική για το νησί μας επέτειο.”

Η πρόεδρος
Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή
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χοντας του νησιού Μουσταφά Αγά 
Κουλαξίζ, ο αμέσως μετέπειτα τοπάρ-
χης της Λέσβου. Το έκτροπο τούτο 
γεγονός έμεινε στην ιστορία ως το «με-
γάλο τζουλούσι» που μεθερμηνεύεται, 
η μεγάλη σφαγή. Σε δεκαπέντε περίπου 
μέρες μετά την πυρπόληση, οι Τούρ-
κοι επιδόθηκαν στις ωμές σφαγές των 
Κυδωνιατών και των Μοσχονησιωτών 
ως αντίποινα, όπως λίγο πιο πριν έγινε 
λόγος.

Η Φιλική Εταιρεία από την άλλη μεριά 
ωστόσο, στη Λέσβο άρχισε να ενεργεί 
αρκετά συστηματικά. Είχε προηγηθεί 
η διαφωτιστική διδασκαλία του επιφα-
νούς ιερωμένου Βενιαμίν του Λεσβίου 
και οι μυημένοι φιλικοί Παλαιολόγος 
Λεμονής, ο αδελφός του ο επονομαζό-
μενος Κοντογδής, οι προύχοντες Δη-
μητράκης και Γεωργάκης Γρημάνης κ.α. 
προετοίμαζαν το λαό σ’ επανάσταση.

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στη νήσο 
Τήνο. Αφού το νησί τούτο έζησε μια 
μακρόχρονη Ενετοκρατία, στη συνέχεια 
μια χαλαρή και προνομιακή Τουρκοκρα-
τία και τέλος μια βραχύβια κατάληψη 
από τους Ρώσους, η ζωή τελικά εκεί άρ-
χισε ν’ αποπνέει ελευθερία και να προ-
σφέρει γόνιμο έδαφος για εξέγερση.

Από διάφορα επίσημα έγγραφα τα 
οποία έχουν διασωθεί, πληροφορού-
μαστε ότι την περίοδο αυτή στην Τήνο 
ζούσαν ήδη αρκετοί Λέσβιοι των οποί-
ων διακαής πόθος ήταν η απελευθέρω-
ση της πατρίδας των.

Πώς βρέθηκαν εκεί;
Σύμφωνα με επιστολή διαφόρων γνω-

στών καπεταναίων του ελληνικού στό-
λου πληροφορούμαστε για τη σφαγή 
των Κυδωνιών μετά την πυρπόληση του 
δικρότου και ότι ελληνικά πλοία μετέ-
φεραν πλήθος κυνηγημένους Αϊβαλιώ-
τες, Μοσχονησιώτες και Λέσβιους κατ’ 
αρχήν στα Ψαρά.

Το μικρό και φτωχό τούτο νησί εκ 
των πραγμάτων ήταν αδύνατο να συ-

ντηρήσει τόσες επιπρόσθετες ψυχές 
και σύντομα αποφασίσθηκε τα ελληνι-
κά καράβια να διανείμουν τον κόσμο 
αυτό σε διάφορα άλλα ελεύθερα νησιά 
του Αιγαίου, ένα απ’ αυτά και η Τήνος. 
Εκεί, λοιπόν, μεγάλος αριθμός Λεσβίων  
βρήκε αδελφική και ελληνοπρεπή φι-
λοξενία. Αμέσως τούτοι συνεισέφεραν 
σημαντικά χρηματικά ποσά, κατάρτι-
σαν επαναστατική επιτροπή με προε-
ξάρχοντα τον Λέσβιο Βασ. Μπούχλια  
και οργάνωσαν εκστρατευτικό σώμα 
με σκοπό την εξέγερση, αποτελούμενο 
κυρίως από Λέσβιους και Αϊβαλιώτες. 
Παραπονούνται μάλιστα ότι περιφέρο-
νται από τόπο σε τόπο «κατατρεγμένοι 
από τον τύραννον χωρίς πατρίδα» και 
ότι ανησυχούν μη μαθευτούν τα σχέδιά 
τους από τους Τούρκους και κακοπά-
θουν οι συγγενείς των στη Λέσβο ένε-
κα αντιποίνων.

Δυστυχώς, το όνειρο των πατριωτών 
της Τήνου έμεινε τελικά απραγματο-
ποίητο αλλά παρέμεινε σεβαστή και 
αλησμόνητη η φιλοξενία, η ανοχή και η 
στήριξη τού τηνιακού λαού προς τους 
Λέσβιους. Η Λέσβος ευγνωμονεί την 
Τήνο!

Και... σιγά-σιγά τα χρόνια περνούν. 
*

Εξαγγέλλεται το περιβόητο Τανζιμάτ, 
άλλος ένας σταθμός στις τύχες των 
υπόδουλων, ήτοι η διοικητική αλλαγή 
και μεταρρύθμιση των οθωμανικών νό-
μων σε ευρωπαϊκά πρότυπα, δημοσιο-
ποιείται το σουλτανικό διάταγμα Χαττ-ι 
Χουμαγιούν (1856) που επικυρώνει τα 
ανωτέρω και υπόσχεται κυρίως θρη-
σκευτικές και άλλες μεταρρυθμίσεις. 
Κάποια αναλαμπή και μικρή ανάσα στην 
καθημερινότητα της καταπίεσης. 

Τότε είναι που οι Λέσβιοι αρχίζουν 
να εφαρμόζουν συστηματικά τον «οι-
κονομικό πόλεμο» κατά των Τούρκων 
με αποτέλεσμα όλες σχεδόν οι δρα-
στηριότητες – οικονομικές, παραγω-

η ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Γνωστά 
ονόματα του γαλλικού διαφωτισμού 
υπήρξαν ο Βολταίρος, ο Μοντεσκιέ, ο 
Ντιντρό, ο Ζαν-Ζακ Ρουσώ, κ.α. ενώ 
συνάμα περίφημοι διαφωτιστές εμφα-
νίζονται και στην Αγγλία όπως ο Λοκ, 
στην Ιταλία ο Μπεκαρία, στη Γερμανία 
οι Καντ και Λάϊμπνιτς.

Στη σκλαβωμένη Ελλάδα, μετά τους 
τρεις βαρείς αιώνες της πλήρους αφά-
νειας του νησιού που προανέφερα, οι 
αρχές του διαφωτισμού δειλά αλλά 
σταθερά και αρκετά γρήγορα διεισδύ-
ουν χάρη στην ενόραση και επίμονη 
αφοσίωση προσωπικοτήτων όπως ο 
Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος 
Κοραής οι οποίοι κατατάσσονται στους 
κορυφαίους Έλληνες διαφωτιστές, ο 
Ευγένιος Βούλγαρις, ο Ιώσηπος Μοισιό-
δαξ, ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, ο Γρηγόριος 
Κωνσταντάς, ο Άνθιμος Γαζής, κ.ά.

Μορφοποιείται, λοιπόν, και στον 
τόπο αυτό, το όραμα της απολύτρωσης. 
Το πνεύμα της λευτεριάς ξεθαρρεύει 
και κατακτά δειλά-δειλά τις ψυχές των 
υποδούλων. Έτσι, και στη Λέσβο ήδη 
ένα καζάνι αρχίζει να σιγοβράζει.

Κατά το έτος 1821 η κατάσταση στο 
νησί, εν πολλοίς και στην υπόλοιπη 
χώρα, ήταν συγκεχυμένη. Πέρα από 
την Φιλική Εταιρεία η οποία ενεργού-
σε με πρόγραμμα και σύστημα, οι κατά 
τόπους επαναστατικοί παράγοντες 
δρούσαν λίγο-πολύ αυτόβουλα, χωρίς 
σωστή καθοδήγηση, χωρίς συνοχή. Ευ-
τυχώς παντού κυριαρχούσε η φλογερή 
επιθυμία της αποτίναξης του δυνάστη 
και ο ενθουσιασμός μαζί με την ελπίδα 
για τη μεγάλη αλλαγή και, τούτα τα δυο 
αγαθά τροφοδοτούσαν συνεχώς με 
άφθονο οξυγόνο τον αγώνα που είχε 
αρχίσει να δυναμώνει.

Βέβαια, στο νησί επικρατούσε δι-
σταγμός και φόβος για μιαν οργανω-
μένη εξέγερση διότι αφ’ ενός οι Τούρ-
κοι, προβλέποντας μια τέτοιαν πιθανή 

εξέλιξη, είχαν προληπτικά ενισχύσει με 
πολύ στρατό τα απέναντι παράλια και 
είχαν μεταφέρει πολλούς άτακτους βα-
σιβουζούκους στο νησί. Εξάλλου είχαν 
μόλις λάβει χώρα και οι άγριες σφαγές 
στο Αϊβαλίκ, κοντινό μέρος στη Λέσβο 
και πολύ συνδεδεμένο μαζί της τόσο 
ιδεολογικά και κοινωνικά όσο και στη 
διενέργεια λαθρεμπορίου και δολιο-
φθορών εις βάρος της Τουρκίας.

Γενικά η γειτνίαση της Λέσβου με τα 
μικρασιατικά παράλια που σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα κάθε προσπάθεια 
εξέγερσης φαινόταν καταδικασμένη 
να πνιγεί στο αίμα, αποτελεί τον κύριο 
αποτρεπτικό παράγοντα κάθε σκέψης 
αποτίναξης του ζυγού.

Και να όμως που στις 27 Μαϊου του 
1821, στα νερά της Ερεσού Λέσβου 
επιτυγχάνεται από τον ναυμάχο Δη-
μήτριο Παπανικολή και τον καπετάνιο 
Αποστόλη η πυρπόληση του περίφη-
μου τουρκικού δίκροτου πολεμικού 
γνωστού με την ονομασία «Κινούμενον 
Όρος» ή «Φερμαντιγμενέζ» που τουρ-
κικά σημαίνει «μη υπακούον σε φιρ-
μάνια». Η πράξη αυτή θεωρείται στην 
ιστορία της ελληνικής επανάστασης η 
πρώτη επιτυχής κατά μέτωπο ανοιχτή 
επίθεση του ελληνικού ναυτικού κατά 
του τουρκικού και βεβαίωσε τον ελλη-
νισμό ότι η κατά θάλασσα δύναμη των 
Ελλήνων ήταν απαραίτητη για την ευ-
όδωση του αγώνα. Το γεγονός τούτο 
υπήρξε το απτό δείγμα της ανυπακοής 
και του ξεσηκωμού.

Είναι γνωστό ότι το συμβάν αυτό 
εξαγρίωσε τους Οθωμανούς της Λέ-
σβου όπως και τους ενδημούντες βα-
σιβουζούκους, οι οποίοι ξεχύθηκαν 
στους δρόμους της πόλης σφάζοντας 
αδιακρίτως και καταστρέφοντας κατα-
στήματα και περιουσίες των Ελλήνων 
συντοπιτών τους. Την αιματηρή αυτή 
αναταραχή λέγεται ότι σταμάτησε 
όπως-όπως ο ισχυρός Τούρκος πρού-
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νεώτερη ελληνική ιστορία, γιατί κατά 
τη διάρκεια του συντελέσθηκε η απε-
λευθέρωση ενός τμήματος του υπό-
δουλου γένους των Ελλήνων που είχε 
μείνει σκλαβωμένο πάνω από τέσσερις 
αιώνες. Η μικρή έκταση που ελευθε-
ρώθηκε κατά την επανάσταση, απ' το 
1821 έως το 1827, απετέλεσε τον πυ-
ρήνα του νεοελληνικού κράτους που 
με σκληρούς αγώνες, πολύ χυμένο αίμα 
και μέσα από μια ταραχώδη εσωτερική 
πολιτική διαδρομή, άρχισε να μεγαλώ-
νει καθώς τμήματα ηπειρωτικής γης, 
αλλά και συστάδες νησιών προστίθεντο 
συν τω χρόνω στο αρχικό έδαφος στο 
οποίο είχε υπάρξει "εθνική κυριαρχία". 

Η "εθνική κυριαρχία" ασφαλώς τότε 
δεν είχε το ίδιο νόημα μ' αυτό που 
σήμερα, τουλάχιστον, εννοούμε. Οι 
επιρροές των μεγάλων ευρωπαϊκών δυ-
νάμεων της εποχής ήταν περισσότερο 
από αποφασιστικές για την τύχη και την 
εξέλιξη ενός νεοσύστατου κράτους, όχι 
μόνο σε ό,τι αφορούσε στις εσωτερι-

κές πολιτικές διεργασίες, τη μορφή του 
πολιτεύματος, τον τρόπο διακυβέρνη-
σης, αλλά και σε ό, τι αναφερόταν στις 
αυξομειώσεις - υπογραμμίζω τον όρο 
τούτο - του "εθνικού εδάφους".

*
Ζητώ την επιείκειά του αναγνώστη 

για την εκτενή τούτη εισαγωγική πολυ-
λογία! Είναι, βλέπετε, η συσσωρευμένη 
πίκρα και το παράπονο του ραγιά που 
αλλιώς δεν θα κράταγε άσβεστη την 
ελπίδα της λύτρωσης που μια μέρα θα 
ερχόταν.

Μέσα σ’ αυτό, λοιπόν, το κλίμα έρχε-
ται επιτέλους η μεγάλη μέρα!

Μαυροβούνιοι, Σέρβοι, Βούλγαροι 
και Έλληνες στις 3 Οκτωβρίου 1912 δι-
ακόπτουν τις διπλωματικές σχέσεις και 
στις 6 του ίδιου μήνα κηρύσσουν τον 
πόλεμο κατά της Τουρκίας. 

Τι φέρνει κοντά τους λαούς αυτούς; 
Τι τους ενώνει:

Πρώτον, η προαιώνια φυλετική και 
θρησκευτική αντίθεση Χριστιανών και 

Η κατάληψη της Μυτιλήνης

γικές, κοινωνικές και πολιτισμικές - να 
περιέλθουν στα χέρια των ραγιάδων, 
οι δε δυνάστες να περιοριστούν στη 
λειτουργία της απαρχαιωμένης διοίκη-
σης και στο... «μπαξίσι» που ήταν ομο-
λογουμένως κοινή πολιτική και μέσον 
συμβίωσης. 

Το έτος 1897 ξεσπά ο πόλεμος κατά 
της Τουρκίας, μια καθαρά αποτυχη-
μένη εθνική μας απόφαση, πράξη που 
δυσχεραίνει την κατάσταση και για τη 
Λέσβο. Απαγορεύεται ο διάπλους, ανά-
μεσα στη Λέσβο και τις μικρασιατικές 
ακτές τις οποίες οι Λέσβιοι τακτικά επι-
σκέπτονταν προσφέροντας εργασία. 
Στο νησί για ένα διάστημα πέφτει φτώ-
χια και οικονομική δυσπραγία.

Ώσπου το έτος 1908 εκδηλώνεται η 
επανάσταση των Νεοτούρκων και ανα-
κοινώνεται το σύνταγμα που υπόσχεται 
ισοπολιτεία, προνόμια και ευεργεσίες 
στους υπόδουλους. Όλα αποδεικνύο-
νται μια μεγάλη φενάκη που προοιωνί-
ζεται δεινά που δεν θα περάσουν πολλά 
χρόνια για να πάρουν σάρκα και οστά. 
Σφαγές, αμελέ ταμπουρού, διωγμοί.

Ένα γεγονός που δεν έχει λάβει τη 
δημοσιότητα που του έπρεπε είναι και 
το ακόλουθο: Στις αρχές του εικοστού 
αιώνα, τελευταία περίοδο της τουρκο-
κρατίας, (1906-1907), στη Λέσβο ιδρύ-
ονται διάφοροι Αθλητικοί Σύλλογοι 
ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο 
«Άτλας» και ο «Διαγόρας» που παράλ-
ληλα με τις αθλητικές τους δραστηρι-
ότητες φρόντιζαν να καλλιεργείται και 
η εθνική συνείδηση των μελών τους. 
Είχαν ιδρυτές και μέλη εξέχουσες 
προσωπικότητες της μυτιληναϊκής κοι-
νωνίας, γυμνάζονταν δε τακτικά στον 
«Ταρλά» κι έκαναν προκλητικές στρα-
τιωτικές παρελάσεις. Λέγεται μάλιστα 
ότι ως εκπαιδευτή του "Ατλαντα" εί-
χαν καλέσει από την Αθήνα αξιωματι-
κό του ελληνικού στρατού, τα δε μέλη 
του έφεραν κονκάρδες που έμοιαζαν 

με ελληνικές σημαίες. Στις αθλητικές 
εκδηλώσεις και στις παρελάσεις που 
διοργάνωνε το σωματείο, οι αθλητές 
περνούσαν συντεταγμένα με στρατιω-
τικό βήμα υπό τους ήχους ελληνικών 
εθνικών εμβατηρίων.

Δυστυχώς η αθλητική δραστηριό-
τητα των παραπάνω συλλόγων ήταν 
σύντομη. Η εθνική δράση, ιδίως του 
«Ατλαντα», προκάλεσε τη μήνι των 
Τούρκων με αποτέλεσμα το Διοικητικό 
Συμβούλιο του συλλόγου να οδηγηθεί 
στο δικαστήριο με την κατηγορία της... 
εσχάτης προδοσίας. Η δίκη ορίσθη-
κε να γίνει στη Ρόδο γιατί οι Τούρκοι 
φοβόντουσαν ότι θα δημιουργηθούν 
επεισόδια στο νησί μας από υποστηρι-
κτές του συλλόγου αλλά τελικά έλαβε 
χώρα στη Μυτιλήνη και διήρκεσε από 
τις 28 Ιανουαρίου έως τις 11 Φεβρου-
αρίου 1910. Από τους τριάντα δύο κα-
τηγορούμενους, τέσσερις εκ των οποί-
ων ήσαν ιδρυτικά και εικοσιοκτώ απλά 
μέλη, παρουσιάσθηκαν μόνο τρεις: Ο 
Πρόεδρος του «Ατλαντα» βιομήχανος  
Γεωργιάδης και τα μέλη Αναστασίου 
και Πετρογιάννου. Οι υπόλοιποι κατά-
φεραν να διαφύγουν. Το κατηγορητή-
ριο ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Περιελάμβανε 
μεταξύ άλλων και την κατηγορία "δια-
κίνησης όπλων με σκοπό την στάση". 
Μάλιστα δύο Τούρκοι μάρτυρες κατέ-
θεσαν ότι είχαν δει αθλητές του "Ατ-
λαντα" πάνω σε κάρο φορτωμένο με 
όπλα, ενώ κάποιος δεκανέας ονόματι 
Μουχιντίν κατέθεσε ότι άκουσε πυρο-
βολισμούς και είδε μέλη του συλλόγου 
να κρατούν μικρές ελληνικές σημαίες.

Παραδόξως, οι κατηγορούμενοι αθω-
ώθηκαν, όμως απαγορεύτηκε η λειτουρ-
γία του σωματείου και μαζί με τον «Ατ-
λαντα» ανεστάλη και η λειτουργία και 
των υπολοίπων σωματείων του νησιού.

Σαν παρένθεση προσθέτω, ότι ο 19ος 
αιώνας θα μπορούσε ίσως να χαρακτη-
ρισθεί ως ο σημαντικότερος αιώνας στη 
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Λυπηρό να λέγεται, στο χρονικό δι-
άστημα από την «Κατοχή του στόλου» 
μέχρι την τελική παράδοση των Τούρ-
κων, ακριβώς ένας μήνας, εκδηλώνονται 
διαφορές και διενέξεις μεταξύ Ελλήνων 
αξιωματικών, πρωτίστως μεταξύ του 
υποπλοιάρχου Κ. Μελά φρούραρχου 
της Μυτιλήνης και του ταγματάρχη Α. 
Μανουσάκη διοικητή του στρατού, γε-
γονός που δεν τους τιμά. Μικροπράγ-
ματα, ασήμαντα, ενδεικτικά όμως του 
αιώνιου αψύ ελληνικού χαρακτήρα. 

Η κατάσταση τούτη και ιδίως η αργο-
πορία άφιξης επαρκών ενισχύσεων για 
την ολοκλήρωση του σκοπού δίνουν 
την ευκαιρία στους Τούρκους να επι-
δοθούν σε τρομοκρατία, σε δολοφονί-
ες και έκτροπα στο βόρειο μέρος του 
νησιού, ενέργειες γνωστές ως «τα φό-
βια». Ύποπτες, σκοτεινές και επικίνδυ-
νες μέρες ώσπου να δοθεί η περίφημη 
μάχη του Κλαπάδου και να υπογραφεί 
επιτέλους το Πρωτόκολλο παράδοσης 
και... να πάρουν οι ντόπιοι τη βαθιά 
ανασαιμιά.

Την περίοδο τούτη αναφαίνονται φυ-
σιογνωμίες του Αγώνα, που ποτέ δεν  
θα λησμονηθούν: Ιερωμένοι, Στρατιωτι-
κοί, Πολιτικοί, απλοί πολίτες: 

Ο ξέχωρος Μητροπολίτης Κύριλλος 
με τις αξιοθαύμαστες διπλωματικές ικα-
νότητες που άρχισε την Κυριακή, την 
Δοξολογία «επί τη απολυτρώσει» με 
δάκρυα στα μάτια βροντοφωνάζοντας 
το «Χριστός Ανέστη»... χειμώνα καιρό. 

Οι ηρωϊκοί καλόγεροι της Μ. Λειμώνος.
Ο οραματιστής και τολμηρός ναύαρ-

χος Κουντουριώτης, ο Κοκός Μελάς, 
ο πρώτος φρούραρχος της πόλης που 
κατέκτησε τον σεβασμό και την αγάπη 
του μυτιληναϊκού λαού και εισήγαγε 
στους μαθητές και τους νέους τις αρ-
χές του προσκοπισμού, ο αγέρωχος 
τίμιος ταγματάρχης Αλ. Μανουσάκης.

Ο Β. Βασιλείου ο πρώτος Δήμαρχος 
που έζησε την πανδαισία της λεύτερης 

Μυτιλήνης και γενναίος χορηγός του 
Αγώνα. Ο Θρ. Μελανδινός, Πλωμαρί-
της θερμός και ενεργός πατριώτης, ο 
Ιωάννης Σκυβαλάκης που έφερε νυ-
χτιάτικα το χαρμόσυνο μήνυμα την 
παραμονή της άφιξης του στόλου. Ο 
Γρ. Βαμβούρης, σεμνός και ανιδιοτελής 
αριστοκράτης ο οποίος λίγες ώρες πριν 
την ναυτική κατάληψη προσέφερε προ-
σωπικά στον Ελ. Βενιζέλο δεκαπέντε 
χιλ. χρυσά φράγκα υπέρ του αγώνος. 
Ο Κώτσος Λούης, ο φτωχός λαχειοπώ-
λης, γραφικός, θερμός πατριώτης με τις 
πενιχρές δωρεές υπέρ των οικογενειών 
των τραυματιών και πεσόντων υπέρ πα-
τρίδος.

Οι κυρίες που κρυφά κεντούσαν 
νυχτέρι τις γαλανόλευκες, ο γέρος 
λεμβούχος που παρακούοντας τις δι-
αταγές των αξιωματικών του στόλου, 
έδεσε με το έτσι-θέλω τη βάρκα του 
στον Αβέρωφ για να κάνει το σταυρό 
του και να φιλήσει γονατιστός το κατά-
στρωμά του.

Οι πεσόντες ηρωικά στα χώματα του 
νησιού. 

Η ένδοξη Λεσβιακή Φάλαγγα από 
την Αμερική. Μετανάστες, με στρω-
μένες εκεί δουλειές, δεν δίστασαν να 
τις αφήσουν άρον-άρον για να πολεμή-
σουν στο νησί τους.

Οι Πολιτοφύλακες, εθελοντές από δι-
ακεκριμένες οικογένειες της πόλης. Κι 
οι Αντάρτες, πρώην κοντραμπατζήδες 
και κατζάλια με σκοτεινό παρελθόν, 
που σαν φιλότιμοι πατριώτες κατατά-
χθηκαν εθελοντικά στο απελευθερωτι-
κό σώμα για να προσφέρουν υπηρεσίες 
αλλά συνάμα να... αποκτήσουν πια ένα 
καλό όνομα. 

Το προσκλητήριο είναι ατελείωτο. 
Αξίζει να τιμούμε τη μνήμη όλων αυτών 
και να τους ευγνωμονούμε!

***
Μια σύντομη ματιά στα μεθεόρτια: 

Η αμφισβήτηση της ελληνικής κατοχής 

Μωαμεθανών η οποία αιώνες τώρα 
σφυρηλατεί το όραμα της απολύτρω-
σης, της απεξάρτησης.

Δεύτερον, η βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των υποδούλων που γίνεται 
αφορμή για την δια της βίας και πολέ-
μου αποτίναξη του ζυγού από τις κατε-
χόμενες από τους Τούρκους περιοχές. 

Το αίτημα όλων είναι απλό, αυτονόη-
το όσο και βαθύ:
Επιτέλους, δώστε μας την ελευθερία μας! 

Με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει στη 
σκέψη του κάθε καταπιεσμένου.

Χαρακτηριστική είναι η ομολογία του 
Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου, όταν 
παρουσίαζε τον απολογισμό του στη 
Βουλή, τον Ιούνιο του 1913, μετά τη 
λήξη των δύο νικηφόρων βαλκανικών 
πολέμων.

«Έλεγον, λοιπόν, προκειμένου να ευ-
ρεθώ εις την ανάγκην αύριον χωρίς να 
το θέλω, ουχί βεβαίως εγώ, διότι εγώ 
δεν θα ήθελον να έρθω εις σύγκρου-
σιν με την Τουρκίαν άνευ συμμάχων, 
[...] ότι καλλίτερον θα είναι να κάμω τον 
σταυρόν μου και να είπω: εις το όνο-
μα του Θεού! Κακοί ήσαν οι Βούλγα-
ροι εις το παρελθόν, χειροτέρα είναι η 
Τουρκία σήμερον, δεν αφήνει εις αυτό 
το κράτος να ζήση, ας έλθωμεν εις συ-
νεννόησιν προς αυτούς, υπάρχει χώ-
ρος αρκετός δι’ όλους τους λαούς της 
Ανατολής, υπάρχει μέσον να επιτευχθή 
αληθής διανομή κατά τας δικαίας βλέ-
ψεις εκάστου των λαών μετά την ένεκα 
γεωγραφικών λόγων ανταλλαγήν πληθυ-
σμών προς βίον άνετον εν τη Ανατολή 
και προς ευδαιμονίαν της Ανατολής», 

Τους Λέσβιους χώρια από τη σφοδρή 
επιθυμία της απελευθέρωσης, τους δια-
κατέχει και το πικρό παράπονο: Τόσα 
εκατομμύρια λιόδεντρα, τέτοιο ανθηρό 
εμπόριο, τόσες φάμπρικες, τόση οικο-
νομική ευρωστία... «Τι να τα κάνω τα 
καλά» όταν ο δυνάστης κάθε μέρα που 
ξημερώνει τσαλακώνει την αξιοπρέπειά 

μου; Ο κόσμος και οι Πλωμαρίτες, οι 
πιο θερμόαιμοι Λέσβιοι, αδημονούν. 
Δημιουργείται «Εθνικό Κομιτάτο» από 
τους Θρ. Μελανδινό, Αρχιμανδρίτη 
Βασ. Κομβόπουλο και Δημ. Πετρέλλη. 
Πότε θα ρθουν επιτέλους τα βαπόρια; 
Πότε; Ο κόμπος έχει φτάσει πια στο 
χτένι! Ειν’ αλήθεια, σημειώνεται σημα-
ντική καθυστέρηση στην απελευθέρω-
ση των νησιών αλλά για επιτελικούς 
λόγους προηγούταν η εκκαθάριση των  
χερσαίων εδαφών. 

Ο ελληνικός στόλος στην επιχείρη-
ση τούτη είναι πολύτιμος. Χρειάζεται 
απαραίτητα για να μπλοκαριστεί η κυ-
κλοφορία εχθρικών πλοίων στο Αιγαίο 
ανάμεσα στην Ελλάδα και τις μικρασια-
τικές ακτές, για να καταστεί η μεταφο-
ρά εφοδίων κάθε τύπου απρόσκοπτη 
και το κυριότερο, όταν θα ρθει η ώρα, 
να αναλάβει την κατάληψη των νησιών 
που «ντε φάκτο» είναι καθήκον και δι-
καιοδοσία του Πολεμικού Ναυτικού. 
Και να:

Μέσα στην καταχνιά του φθινοπώ-
ρου, στις οκτώ Νοεμβρίου ο ελληνικός 
στόλος με μπροστάρη τον «Αβέρωφ» 
φέρνει τη λύτρωση της Λέσβου, την 
εθνική πολυπόθητη αναγέννηση. 

Τα γεγονότα και οι διαβουλεύσεις 
εκείνων των στιγμών είναι γνωστές και 
χιλιοειπωμένες. Δεν θα τις επαναλάβω. 
Όμως θα πω μόνο τούτο:

«Η αυγή της 8ης Νοεμβρίου, αυγή 
παρόμοιά της, δεν θα ανατείλει ξανά...» 
κι όπως γράφει ο Ασημάκης Πανσέλη-
νος «...δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική 
αλλαγή στη ζωή, παρά του σκλάβου 
που γίνεται λεύτερος, την ώρα που 
αντικρίζει τη λευτεριά».

Τούτες τις θαυμάσιες ώρες η εθνική 
αγωνία, η κατάκτηση του δικαίου, ο πα-
τριωτισμός, η πίστη στον προστάτη Αρ-
χάγγελο, η ενόραση ενός αλλιώτικου αύ-
ριο, είναι οι αδιαμφισβήτητες αρχές που 
κανονίζουν τη νέα ζωή κάθε Λέσβιου.
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8 Νοεμβρίου 1912: Απελευθέρωση της Λέσβου

Γράφει ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης*

Η Κήρυξη του Α' Βαλκανικού Πο-
λέμου (5 Οκτωβρίου 1912) έγινε με 
αφορμή την άρνηση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας να ικανοποιήσει σειρά 
αιτημάτων που έθεσαν οι κυβερνήσεις  
της Ελλάδος, της Σερβίας, του Μαυρο-
βουνίου και της Βουλγαρίας, τα οποία 
αφορούσαν την ισότιμη εκ μέρους των 
Οθωμανικών αρχών μεταχείριση των 
χριστιανών και των μουσουλμάνων υπη-
κόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Η αιτία, ασφαλώς, του πολέμου ήταν η 
απελευθέρωση των περιοχών εκείνων, 
στις οποίες κατοικούσαν ορθόδοξοι 
χριστιανοί με ελληνική, σερβική και 
βουλγαρική συνείδηση.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-13 
αποτέλεσαν μεγαλειώδη σταθμό δόξας 
στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους. 
Οι Έλληνες την περίοδο αυτή, διαπνε-
όμενοι από πνεύμα ομοψυχίας, ομό-
νοιας και αλληλεγγύης έγραψαν για μία 
ακόμα φορά σελίδες δόξας και υπερο-
χής. Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια 
από την ταπεινωτική συνθηκολόγηση 
του 1897 και όμως βρήκαν τη δύναμη 
να ατενίσουν το μέλλον με αισιοδοξία.  
Βρήκαν τη δύναμη να εγείρουν το ανά-
στημά τους και να εμπλακούν σε δύο 

νικηφόρους πολέμους που αύξησαν τα 
σύνορά μας και εδραίωσαν την προαι-
ώνια παρουσία μας σε αυτό το κομμάτι 
της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικός 
στόλος παρά την οικονομική δυσχέ-
ρεια όπου βρισκόταν τότε το ελληνικό 
κράτος, ενισχύθηκε με νέα πολεμικά 
πλοία. Στις αρχές του 20ου αιώνα προ-
στέθηκαν πιο σύγχρονες και αξιόμαχες 
μονάδες με αποκορύφωμα, το 1911, το 
θρυλικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ».

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώ-
της με τα πλοία και τα ηρωικά πληρώ-
ματά τους επικράτησε στο Αιγαίο και 
επέτρεψε στον ελληνικό στρατό να 
προελάσει γρήγορα προς τη Μακεδο-
νία και τη Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως 
απελευθέρωνε τα νησιά του Αιγαίου 
από τον κατακτητή.

Η λήξη των Βαλκανικών πολέμων βρή-
κε την Ελλάδα να έχει διπλασιάσει την 
εδαφική της έκταση, να έχει εξυψώσει 
το κύρος και το γόητρό της διεθνώς και 
να έχει αναβαθμίσει τη γεωπολιτική της. 
Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, 
στον οποίον ο Πρωθυπουργός Ε. Βε-
νιζέλος, είχε αναθέσει τη διοίκηση του 
ελληνικού στόλου, σχεδίασε την άμεση 
κατάληψη των νησιών που βρίσκονταν 
κοντά στην έξοδο των Δαρδανελλίων. 
Το πρώτο νησί που απελευθερώθηκε 
ήταν η Λήμνος στις 8 Οκτωβρίου 1912, 
γιατί ο Ναύαρχος αποσκοπούσε στη 
χρήση του κόλπου του Μούδρου ως 
φυσικού αγκυροβολίου του ελληνικού 
στόλου. Στόχος του ήταν η παρουσία 
του ελληνικού στόλου στην περιοχή να 
λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μια ενδε-
χόμενη έξοδο του οθωμανικού στόλου 
από τα στενά των Δαρδανελλίων. Έτσι 

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης

των νησιών από την τουρκική πλευρά 
αλλά και οι διώξεις σε βάρος ελληνικών 
πληθυσμών στην οθωμανική επικράτεια, 
έφεραν τις δύο χώρες Ελλάδα και Τουρ-
κία και πάλι στα πρόθυρα σύρραξης. 
Ακολούθησαν διμερείς διαπραγματεύ-
σεις. Η οθωμανική πλευρά διεκδικούσε 
την αποκατάσταση της επικυριαρχίας 
του σουλτάνου στη Λέσβο και τη Χίο. 
Ο Βενιζέλος, πάλι, αν και ενδιαφερόταν 
ιδιαίτερα για μια συνολική διευθέτηση 
των ελληνοτουρκικών διαφορών, έθετε 
ως «απαράβατον όρον, ότι αι νήσοι αύ-
ται θα εξηκολούθουν κατεχόμεναι, δια-
κυβερνώμεναι και διοικούμεναι υπό της 
Ελλάδος και μόνον». 

Οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν με 
πρωτοβουλία της Πύλης, το Σεπτέμ-
βριο του 1914 καθώς είχε ξεσπάσει ο 
πανευρωπαϊκός πόλεμος, και συμμετέ-
χοντας στο πλευρό των Κεντρικών Δυ-
νάμεων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
ήταν πεπεισμένη ότι σύντομα θα ανα-
κτήσει και τον έλεγχο του Ανατολικού 
Αιγαίου.

Τελικά το ζήτημα του διεθνούς κα-
θεστώτος των νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου έκλεισε οριστικά με την υπο-
γραφή της Συνθήκης της Λωζάννης στις 
24 Ιουλίου 1923. Με τη Συνθήκη της 
Λωζάννης, ήτοι δέκα και πλέον χρόνια 
από το ιστορικό Δώδεκα, οριστικο-
ποιούνται τα σύνορα της χώρας και τα 
νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία κα-
τακυρώνονται ως ακραιφνώς ελληνικά 
νησιά.

Όμως θα θέσω ωμά ένα ερώτημα 
που συχνά με τρομάζει, έστω κι αν σή-
μερα έχει πια μόνο ρητορική σημασία: 
Σκέφτηκε κανείς από μας να μπει για 
μια στιγμή στη θέση, στα «παπούτσια» 
όπως λέμε, των Ιμβρίων ή των Τενεδίων 
που τη μια ξυπνούσαν Έλληνες υπήκο-
οι και την άλλη Τούρκοι; Τότε που οι 
μεγάλες λεγόμενες δυνάμεις, το προα-
νέφερα, με διπλωματικά τερτίπια, ψυ-

χρές μπροστά σ’ ένα επιτελικό χάρτη, 
έκοβαν και έραβαν, άλλαζαν τα σύνορα 
των ευρωπαϊκών χωρών, μοίραζαν εδά-
φη κατ’ επιλογήν και συμφέροντα, κι ο 
κόσμος καρδιοχτυπούσε; Ιδού, ο κίν-
δυνος ορατός, χειροπιαστός, στα καλά 
καθούμενα να ξαναγίνει κι η Λέσβος 
τουρκική. Πού η δυσκολία; Πώς θα νοι-
ώθαμε σήμερα; Ποιοι θα ήμασταν; Τι 
οράματα, τι όνειρα θα πλάθαμε; Τι θα 
λέγαμε στα παιδιά μας; Ας το φαντα-
στούμε προς στιγμήν τούτο το τραγικό.  

Από τότε που το ελληνικό έθνος απέ-
κτησε κράτος, κάναμε κι εμείς τραγικά 
λάθη: Πόλεμος του ‘97, μικρασιατική 
εκστρατεία, στα πρόσφατα χρόνια ο 
εμφύλιος πόλεμος. Τότε που αντί της 
λογικής και της ψυχραιμίας, επεκρά-
τησε ο ανόητος εγωισμός, τα πολιτικά 
πάθη, η ηθελημένη τύφλωση.

Για τούτο οι βαλκανικοί πόλεμοι εί-
ναι μια ολοφώτεινη σελίδα της ιστο-
ρίας μας. Γιατί επικράτησαν, έστω και 
προσωρινά αν θέλετε; η ομοψυχία, η 
αποφασιστικότητα των πολιτικών τα-
γών, η λογική του δικαίου, τα ιδανικά 
της φυλής. Το πνεύμα της φυλής. Ο 
φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος 
σε μια κατάθεσή του, μεταξύ άλλων, 
σημειώνει με γλαφυρό ύφος: «Γι’ αυτή 
τη στρατηγική θέση την επίζηλη, εμάς 
τους φτωχούς μας κύκλωναν από πα-
λιά οι βουλιμίες και οι έχθρες πλήθους 
φυλών, που ήρθαν ορμητικές και πέρα-
σαν, χωρίς να μπορέσουν να πειράξουν 
την καθαρότητα του Γένους μας, όπως 
περνάει πάνω από τη σκληρή πέτρα το 
νερό. Το προικιό μας, όπως νάναι από 
τη φύση των πραγμάτων, ήταν πενιχρό 
και η μοίρα μας στάθηκε σκληρή και 
φιλάργυρη. Μόνο ένα μας δόθηκε με 
πρωτόφαντη απλοχεριά: το πνεύμα».

Ε! Κάπως έτσι αποκτήσαμε το μεγάλο 
αγαθό που λέγεται ελευθερία, που λέ-
γεται γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα 
μας!
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το πρωί 7 Νοεμβρίου. Έφτασε, όμως, 
στον Αβέρωφ την 11η νυχτερινή της 
6ης Νοεμβρίου και έτσι ήταν αδύνατο 
να επαρκέσει ο χρόνος για την προε-
τοιμασία και ο Ναύαρχος Κουντουριώ-
της αποφάσισε να αναβάλλει την κατά-
ληψη για το πρωί της 8ης Νοεμβρίου.

Η άπαρσις του στόλου από το Μού-
δρο άρχισε στις 4. 30 μμ της 7ης Νο-
μεβρίου. Εμπρός και σε απόσταση 2 μι-
λίων πήγαιναν τα αντιτορπιλικά «Νίκη» 
και «Ασπίς». Τα θωρηκτά «Αβέρωφ», 
«Ύδρα», «Ψαρά» σε μία στήλη. Στην 
άλλη στήλη δεξιά ο «Κανάρης», ο «Πέ-
λοψ», τα τορπιλοβόλα 12 και 14. Αρι-
στερά της γραμμής των θωρηκτών ήταν 
ο «Ιέραξ». Το «Σπέτσαι» έπλεε εκτός 
της παράταξης μέχρι την επισκευή του 
πηδαλίου του που είχε υποστεί βλάβη.

Την χαραυγή της 8ης Νοεμβρίου, ο 
ελληνικός στόλος, υπό τον Ναύαρχο 
Κουντουριώτη βρισκόταν έξω από τη 
Μυτιλήνη. Είχαν ήδη ενωθεί με αυτόν 
το νέο αντιτορπιλικό «Νέα Γενιά» και 
τα ατμόπλοια «Ισμήνη» και «Καλουτάς» 
μεταφέροντας το στρατιωτικό τάγμα. Η 
γραφική παραλία της Μυτιλήνης καλυ-
πτόταν ακόμα από την πρωινή ομίχλη 
και στο παλαιό φρούριο της Πόλεως 
ματαίως αναζητούσαν οι ναύτες κάποια 
κίνηση αντίστασης. Αντιθέτως, κάτω 
στην παραλία κόσμος πολύς. Τα πλοία 
αγκυροβολούν έξω απ’το λιμάνι. Καθαι-
ρείται ατμάκατος του Αβέρωφ και πλέ-
ει προς την αποβάθρα. Πυροβολισμοί 
χαιρετιστήριοι βροντούν, μανδήλια σεί-
ονται, καπέλα πετούν υψηλά, ελληνικές 
σημαίες προβάλλουν έξαφνα και ανεμί-
ζουν υπερήφανα, οι καμπάνες χτυπούν 
χαρμόσυνα και ο ήλιος είναι θερμός 
φθινοπωρινός, φωτίζει την πανέμορφη 
αγκάλη του κόλπου της Μυτιλήνης. Η 
ατμάκατος του Αβέρωφ επιστρέφει στη 
Ναυαρχίδα μεταφέροντας το Μητρο-
πολίτη, το δήμαρχο Μυτιλήνης Βασίλειο 
Βασιλείου -που είναι ο προπάππους του 

ομιλούντος- και τον Μουτεσαρίφη. Η 
μουσική της Ναυαρχίδας παίζει εμβα-
τήρια και καταλήγει στο «Μαύρη είναι 
η νύχτα στα βουνά!». Μετά από λίγο, 
αφού έφυγε η αντιπροσωπεία, η από-
βαση άρχισε στις 11.30 και ολοκληρώ-
θηκε στις 12.30. Στη 1.00 μ.μ. υψώθη-
κε η ελληνική σημαία στο διοικητήριο 
της πόλεως υπό τους χαιρετιστήριους 
κανονιοβολισμούς του Αβέρωφ και τις 
εκδηλώσεις ενθουσιασμού του Λεσβι-
ακού λαού. Προηγουμένως, πριν την 
κατάληψη, είχε επιδοθεί τελεσίγραφο 
του Κουντουριώτη προς τις οθωμανι-
κές αρχές του νησιού με το οποίο ζη-
τούσε την άμεση παράδοση της πόλης, 
πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη μετα-
ξύ οθωμανικών αρχών και αντιπροσω-
πείας χριστιανών. Στη σύσκεψη αυτή 
αποφασίστηκε να αποχωρίσουν οι ολι-
γάριθμες οθωμανικές ένοπλες δυνάμεις 
στο εσωτερικό του νησιού και να γίνει 
αναίμακτα η κατάληψη της Μυτιλήνης 
προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη 
αιματοχυσία του άοπλου πληθυσμού, 
χριστιανικού και μουσουλμανικού.

Στο Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Αθανασίου πραγματοποιήθηκε δοξο-
λογία χοροστατούντος του Μητροπο-
λίτου Μυτιλήνης Κυρίλλου, ο οποίος 
μαζί με τους παρευρισκομένους έψαλ-
λαν το «Χριστός Ανέστη». 

Αμέσως με ανακοίνωσή τους, οι ελ-
ληνικές αρχές κήρυξαν την ένωση του 
νησιού με τη Μητέρα Ελλάδα και διακή-
ρυξαν την ισονομία και την ισοπολιτεία 
για όλους τους κατοίκους χριστιανούς 
και μουσουλμάνους.

Εν συνεχεία, πολιτικός διοικητής της 
πόλεως της Μυτιλήνης ορίστηκε προ-
σωρινά ο Υποπλοίαρχος Μελάς ενώ το 
αποβατικό σώμα με επικεφαλή τον Ταγ-
ματάρχη Μανουσάκη διατάχθηκε να 
βαδίσει προς το εσωτερικό του νησιού 
για να αντιμετωπίσει την αποσυρθείσα 
από την πόλη οθωμανική φρουρά. Η 

ο οθωμανικός στόλος εγκλωβίστηκε 
στα στενά και τις δύο φορές που επι-
χείρησε να εξέλθει υπέστη ισάριθμες 
ήττες (Ναυμαχίες της Έλλης και της 
Λήμνου). Μετά τη Λήμνο ακολούθησε 
η κατάληψη από τον ελληνικό στόλο 
των γειτονικών νησιών Ίμβρου, Τενέ-
δου, Θάσου και Σαμοθράκης.

Η Λέσβος και η Χίος επειδή βρίσκο-
νταν αρκετά μακριά από την έξοδο των 
Δαρδανελλίων, δεν εντάσσονταν άμε-
σα στα σχέδια του Κουντουριώτη και 
γι’αυτό η απελευθέρωσή τους καθυστε-
ρούσε. Οι ειδήσεις που κατέφθαναν 
στη Λέσβο για την απελευθέρωση των 
γειτονικών της νησιών από τον ελληνικό 
στόλο αύξαναν τόσο την αγωνία όσο 
και την επιθυμία των χριστιανών κατοί-
κων της για την άμεση απελευθέρωση 
και του δικού τους νησιού. Έτσι επιτρο-
πή Πλωμαριτών που αποτελούνταν από 
τους: Ιωάννη Πετρέλλη, Γεώργιο Λύτρα, 
Δ.Τσακίρη και Γιώργο Τόμπρα επιβιβά-
στηκε σε πλοιάριο και κατευθύνθηκε 
στη Λήμνο, στον κόλπο του Μούδρου, 
όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. 
Εκεί παρέδωσε στο Ναύαρχο Π. Κου-
ντουριώτη επιστολή με την οποία δίνο-
νταν πληροφορίες για τις δυνάμεις των 

Οθωμανών στη Λέσβο, ενώ παράλληλα 
επιτροπή ζήτησε την επίσπευση της 
απελευθέρωσης του νησιού.

Το Υπουργείο Ναυτικών απεφάσισε 
οριστικώς την 6η Νοεμβρίου την κατά-
ληψη της Μυτιλήνης και της Χίου. Ανήγ-
γειλε δε στο Ναύαρχο ότι θα διατε-
θούν για το σκοπό αυτό ένα Σύνταγμα 
πεζικού και μία πυροβολαρχία, ειδικώς 
προοριζόμενα για τη Χίο. Επιπλέον ένα 
τάγμα πεζικού δυνάμεως 1000 ανδρών 
για τη Μυτιλήνη. Την στρατιωτική αυτή 
δύναμη θα ενίσχυε ένας λόχος ναυτι-
κού αγήματος από 250 άνδρες υπό τον 
Υποπλοίαρχο Δεμέστιχα, που είχε στα-
λεί στο Μούδρο την 5η Νοεμβρίου με 
το ατμόπλοιο «Φρόσω» και δύο ακόμα 
λόχοι από το ναυτικό άγημα που ήταν 
κατανεμημένο στα νησιά της Θράκης. 
Το τάγμα το προοριζόμενο για τη Μυ-
τιλήνη είχε επιβιβασθεί στα ατμόπλοια 
«Ισμήνη» και «Καλουτάς», που επρό-
κειτο να αποπλεύσουν το βράδυ της 
6ης Νοεμβρίου και να κατευθυνθούν 
προς τη Μυτιλήνη, όπου αποστέλετο 
για πρώτη φορά το νέο αντιτορπιλικό 
«Νέα Γενιά». Το ραδιοτηλεγράφημα 
από το Υπουργείο όριζε η εκτέλεση 
της επιχείρησης στη Μυτιλήνη να γίνει 

Ο ελληνικός στόλος με το θωρηκτό "Αβέρωφ" έξω από την Μυτιλήνη
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Η απελευθέρωση της Λέσβου το 
1912 από τον οθωμανικό ζυγό των 
450 χρόνων δεν έγινε σε μια μέρα, 
χρειάστηκε να περάσει ο φοβερός και 
τρομερός ενάμιση μήνας, που σοφά 
ο λαός τον ονόμασε “Τα Φόβια”, από 
την απελευθέρωση της πρωτεύουσας 
Μυτιλήνης στις 8 Νοεμβρίου μέχρι την 
απελευθέρωση της Ανεμώτιας, του τε-
λευταίου τουρκοκρατούμενου χωριού 
στις 24 Δεκεμβρίου. 

Στις 8 Νοεμβρίου απελευθερώθηκε 
η πρωτεύουσα Μυτιλήνη, από 16 πλοία 
του ελληνικού στόλου με σημαντικό-
τερο το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ», 
υπό την αρχηγία του υποναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη, όταν αποβιβά-

στηκαν 1.600 Έλληνες στρατιώτες και 
ναύτες από διάφορα μέρη πλην Λέ-
σβου, που ανάγκασαν τους 400 στρατι-
ώτες της τουρκικής φρουράς να εγκα-
ταλείψουν την πόλη χωρίς μάχη και να 
καταφύγουν στο οχυρωμένο και αμιγώς 
μουσουλμανικό χωριό Κλαπάδος της 
βόρειας Λέσβου, σε ακτινική απόσταση 
έξι χιλιομέτρων από την Καλλονή. 

Το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου ο Ναύ-
αρχος Κουντουριώτης αναχώρησε από 
τη Λέσβο με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και 
το μεγαλύτερο τμήμα του στόλου για 
την απελευθέρωση και της Χίου και ει-
σηγήθηκε να ανατεθεί η διοίκηση στον 
ταγματάρχη Αλέξανδρο Μανουσάκη, 
αλλά ο υπουργός Ναυτικών Νικόλαος 

Τρεις επίσημοι απελευθερωτικοί εορτασμοί της Λέσβου 
για τις 8, 10 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου 1912

Γράφει ο Αριστείδης Κυριαζής

Αναχώρηση του ελληνικού στρατού για Κλαπάδο

απόβαση τερματίστηκε στις 2μμ και ο 
στόλος σιγά-σιγά άρχισε να αποπλέει.

Στις 10 Νοεμβρίου το οπλιταγωγό 
«Μακεδονία» αγκυροβόλησε έξω από 
το Πλωμάρι και οι πεζοναύτες του απο-
βιβάστηκαν μέσα στους έξαλλους πα-
νηγυρισμούς των κατοίκων.

Ακολούθησε η κατάληψη των οθωμανι-
κών αρχών στην Αγιάσσο, στον Πολιχνή-
το, στη Γέρα, ενώ η ελληνική ζώνη κατο-
χής επεκτάθηκε βόρεια μέχρι τη Θερμή.

Ο αριθμός των ελληνικών δυνάμεων 
που αποβιβάστηκαν στο νησί δεν ξε-
περνούσε τους 1600. Επειδή, ο οθω-
μανικός στρατός αριθμούσε 1500-2000 
άνδρες αποφασίστηκε να μη γίνει η τε-
λική σύγκρουση πριν φτάσουν ενισχύ-
σεις σε άνδρες, στρατιωτικά μέσα και 
πολεμοφόδια. Όμως, το βόρειο και δυ-
τικό μέρος του νησιού θα παραμείνουν 
κάτω από την τρομοκρατία των Οθω-
μανών και κυρίως των άτακτων ανταρ-
τικών μουσουλμανικών σωμάτων (βα-
σιβουζούκοι) που συνέδραμαν το έργο 
του τακτικού στρατού. Έτσι, βασιβου-
ζούκοι διάσπαρτοι στις βορειοανατολι-
κές περιοχές του νησιού, λεηλάτησαν 
το Μεσότοπο, την Αγ.Παρασκευή, την 
Ερεσσό και έκαψαν σπίτια στην Πέτρα.

Όταν στις 8 Νοεμβρίου 1912 έγινε 
αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη 
Μυτιλήνη, αρκετοί χριστιανοί πατριώ-
τες τέθηκαν στη διάθεση του ελληνικού 
στρατού, ο οποίος και τους εξόπλισε με 
σκοπό να τους χρησιμοποιήσει ως πο-
λιτοφυλακή στα Λεσβιακά χωριά και ως 
αντίβαρο στα μουσουλμανικά ανταρτι-
κά σώματα. Έτσι, πράξεις τρομοκρα-
τίας κατά του άμαχου πληθυσμού δεν 
έλειψαν ούτες από τους χριστιανούς, 
ούτε από τους μουσουλμάνους αντάρ-
τες στις περιοχές της δράσης τους, με 
αποτέλεσμα η λεσβιακή ύπαιθρος να 
γνωρίσει στιγμές βαρβαρότητας. Για το 
λόγο αυτό οι ελληνικές αρχές ζήτησαν 
τον αφοπλισμό των λεσβιακών χριστια-

νικών ανταρτικών σωμάτων και τιμώρη-
σαν αρκετούς ένοπλους που πρωτο-
στάτησαν σε επεισόδια εναντίον του 
άμαχου μουσουλμανικού πληθυσμού.

Οι οθωμανικές τακτικές στρατιωτικές 
δυνάμεις είχαν οχυρωθεί στο στρατό-
πεδό τους στον Κλαπάδο, ένα μουσουλ-
μανικό χωριό που δεν υπάρχει σήμερα. 
Όμως, οι χριστιανοί κάτοικοι του Τουρ-
κοκρατούμενου ακόμα τμήματος του 
νησιού δεν είχαν καμία αμφιβολία για 
την τελική έκβαση της μάχης. Πλοία του 
ελληνικού στόλου βομβάρδισαν τα καΐ-
κια στη Σκάλα του Μολύβου για να απο-
κόψουν την επικοινωνία των Οθωμανών 
με τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. 

Στο μεταξύ ο ελληνικός στρατός είχε 
ενισχυθεί σημαντικά από 1500 περίπου 
άνδρες και πολλούς ντόπιους εθελο-
ντές. Το κύριο σώμα των εθελοντών 
αποτελούσε η περίφημη «Λεσβιακή 
Φάλαγγα», η οποία απαρτιζόταν από 
200 Λέσβιους μετανάστες που είχαν 
έρθει από την Αμερική για να βοηθή-
σουν στην απελευθέρωση της Πατρίδας 
τους. Μετά την άφιξη των πολυπόθη-
των ενισχύσεων στα τέλη Νοεμβρίου, 
ο ελληνικός στρατός θα βαδίσει προς 
το οχυρωμένο στρατόπεδο των Οθω-
μανών στον Κλαπάδο.

Το οθωμανικό στρατόπεδο στον Κλα-
πάδο δε θα μπορέσει να αντέξει πολύ 
στις επιθετικές ενέργειες του Ελληνικού 
Στρατού που ξεκίνησαν στις 6 Δεκεμ-
βρίου. Ο βομβαρδισμός του στρατο-
πέδου συμπληρώθηκε και από βολές 
ακριβείας που ρίχνονταν από ελληνικά 
πολεμικά πλοία ανοιχτά της Πέτρας.

Το πρωτόκολλο τελικά παραδόσεως 
του Οθωμανικού Στρατού υπογράφηκε 
στις 8 Δεκεμβρίου 1912 στο ύψωμα Πε-
τσοφάς νοτιοανατολικά του Κλαπάδου.

*Ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης είναι Αντιναυάρ-
χος Π.Ν. ε.α
Επίτιμος Διοικητής Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και 
Πρώην Προέδρος του ΕΚΑΒ
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Στράτος κακώς όρισε Στρατιωτικό Δι-
οικητή τον υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο 
Μελά, κατά ένα βαθμό κατώτερο του 
Μανουσάκη. Λόγω της διαταγής αυτής 
οι δύο αξιωματικοί άρχισαν την φιλονι-
κία για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο 
στην εκστρατεία κατά του εχθρού. 

Έτσι αντί να κυνηγηθεί αμέσως η 
τουρκική φρουρά οι τετραπλάσιοι αυ-
τών Έλληνες, από διάφορα μέρη εκτός 
Λέσβου, στρατοπέδευσαν στην πρω-
τεύουσα Μυτιλήνη για ένα μήνα με 
αποτέλεσμα ο Τούρκος φρούραρχος 
Γκανή Μπέης να ανασυνταχθεί, συγκε-
ντρώνοντας συνολικά 2.000 στρατιώτες 
και Τούρκους αντάρτες τρομοκρατώ-
ντας την κεντρο-βορειο-δυτική Λέσβο.

Ο Καλλονιάτης ιατρός Ορέστης Κυ-
πριανός, βουλευτής των Φιλελευθέρων 
το 1920, ’23 και ’36 και αντιπρόεδρος 
της Γερουσίας τα έτη 1929-35, έγραψε 
σχετικά: «Αν ο Ελληνικός Στρατός αμέσως 
ετρέπετο εις καταδίωξιν του ασυντάκτως 
και ατάκτως και με τελείως χαμένον το 
ηθικόν του, και κακήν κακώς υποχωρού-
ντος τουρκικού στρατού, θα έληγεν έκτοτε 
εκείνη η κατάστασις, κατά την οποίαν επί 
μήνα και πλέον η ημίσεια σχεδόν Λέσβος 
ήτο Ελληνική, η δε ετέρα ημίσεια Τουρκική. 
Και δεν θα συνέβαιναν βεβαίως τα όσα συ-
νέβησαν κατόπιν· διότι ούτε θα εθρηνούμεν 
τόσα θύματα εν γένει, ούτε ο εμπρησμός 
της Πέτρας θα ελάμβανε χώραν, ουδέ η 
δήωσις του Μεσοτόπου, ουδέ τα τρομερά 
εκείνα πυρά ομαδόν εναντίον του Μανδα-
μάδου και ο φόνος αθώων πολιτών». 

Επίσης στις 8 Νοεμβρίου απελευθε-
ρώθηκε το Πλωμάρι από τον Πλωμα-
ρίτη οπλαρχηγό Εμμανουήλ Σιταρά και 
τους 22 Πλωμαρίτες αντάρτες του, οι 
οποίοι στις 9 Νοεμβρίου απελευθέ-
ρωσαν το Μεγαλοχώρι, στις 10 Νο-
εμβρίου την Αγιάσο μαζί με τους εκεί 
αντάρτες, επίσης στις 10 Νοεμβρίου οι 
Πλωμαρίτες αντάρτες απελευθέρωσαν 
τον Ασώματο, τη Σκούντα, το Ίππειος 

και στις 11 Νοεμβρίου τους Λάμπου 
Μύλους μετά από μάχη με 30-35 Τούρ-
κους αντάρτες, οι οποίοι είχαν 22 νε-
κρούς. Την απελευθέρωση του Πλωμα-
ρίου επισημοποίησε ο εκεί κατάπλους 
με στρατιωτικό άγημα του πλοίου του 
ελληνικού στόλου «Μακεδονία» την 
10η Νοεμβρίου 1912, η οποία καθιε-
ρώθηκε ως η επίσημη απελευθέρωση 
του Πλωμαρίου. Στις 12 Νοεμβρίου 
Πολιχνιάτες αντάρτες απελευθέρωσαν 
τα χωριά του Πολιχνίτου και στις 15 
Νοεμβρίου Γεραγώτες αντάρτες απε-
λευθέρωσαν τη Γέρα, ολοκληρώνοντας 
την απελευθέρωση της νοτιο-ανατολι-
κής Λέσβου (όπως φαίνεται στον πίνακα 
του πρώτου εσωφύλλου). 

Οι Έλληνες Λέσβιοι αντάρτες και 
οπλαρχηγοί τους, μαζί με αρκετούς Έλ-
ληνες μη Λέσβιους αντάρτες και οπλαρ-
χηγούς, αντιμετώπισαν με την έγκριση 
και βοήθεια του Ελληνικού Στρατού την 
οργανωμένη τακτική εκφοβισμού και 
τρομοκρατίας των χωριών καθώς και 
τις λεηλασίες- θηριωδίες των Τούρκων 
ανταρτών και των τουρκικών στρατιω-
τικών αποσπασμάτων, που οργάνωνε 
επί ένα μήνα από τον Κλαπάδο ο Γκανή 
Μπέης, στην κεντρο-βορειο-δυτική Λέ-
σβο, έχοντας ως δεξί χέρι τον φανατικό 
ανθυπολοχαγό της Χωροφυλακής Καλ-
λονής Κεμάλ Αγά, ο οποίος σε κάθε 
χωριό που πήγαινε τότε απαιτούσε εκα-
τό χρυσές λίρες για να μη το κάψει. 

Οι 13 γνωστότεροι οπλαρχηγοί ήταν: 
ο Αϊβαλιώτης Ευστράτιος Λαγίδης, ο 
Κρητικός ιερομόναχος Ευγένιος Πα-
νακάκης, ο Μανιάτης Κωνσταντίνος 
Μουνδραίος, οι Πλωμαρίτες Εμμανου-
ήλ Σιταράς, Δημήτριος Στεφάνου και 
Δημήτριος Τσακύρης, ο Ερέσιος Ιωάν-
νης Χατζηγιάννης, ο Αγιαπαρασκευώ-
της Ευστράτιος Παντελής, ο Σκοπελί-
της Ευστράτιος Γαβαλάς, ο Τελωνιάτης 
Ευάγγελος Κρασάς, ο Αγιασώτης Πα-
ναγιώτης Βαδέλλης, ο Καπετάν Μικρός 

στην περιοχή της Θερμής και ο Λέσβι-
ος Μακαρονάς.

Για το μεγαλείο του ηρωϊκού αντάρτι-
κου στο γενναίο αμιγώς χριστιανικό και 
βιομηχανικό Πλωμάρι, των τότε 13.000 
κατοίκων, που ήταν το άντρο των Ελ-
λήνων ανταρτών, ο Πλωμαρίτης δάσκα-
λος Γεώργιος Ζεϊμπέκης έγραψε στην 
εφημερίδα της Λέσβου “Λαϊκός Αγών” 
στις 24-11-1912 με το ψευδώνυμο “Ρε-
πόρτερ”: «Όταν βλέπη και παρακολουθή 
κάποιος τας καθημερινάς εκ Γέρας, Πολι-
χνίτου, Ερεσού, Τελωνείων και Μεσοτόπου 
αιτήσεις περί αποστολής εις τας περιφε-
ρείας των μερών τούτων ενισχύσεων εκ 
σωμάτων ενόπλων, υποθέτει ότι εις την 
πόλιν μας, το Πλωμάρι, είναι εστημένον το 
στραταρχείον του Στρατιωτικού αρχηγού 

της ελληνικής κατοχής της νήσου μας». 
Οι Έλληνες αντάρτες και οι οπλαρ-

χηγοί εντάχθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 
στον ελληνικό στρατό υπό τον αντισυ-
νταγματάρχη Απολλόδωρο Συρμακέζη 
και πολέμησαν στην τετραήμερη απε-
λευθερωτική μάχη του Κλαπάδου, στις 
5-8 Δεκεμβρίου, όπου από τον ελληνι-
κό στρατό πολέμησαν οι 1.600 άνδρες 
που αποβιβάστηκαν αρχικά και οι 1.575 
που έφθασαν αργότερα, ανεβάζοντας 
τη συνολική δύναμη στους 3.175 άν-
δρες. Στις δυνάμεις αυτές συμπεριλαμ-
βάνονται και οι 210 Ελληνοαμερικανοί 
Λέσβιοι εθελοντές στρατιώτες της “Λε-
σβιακής Φάλαγγας”, που ήλθαν από την 
Αμερική και πολέμησαν στην πρώτη 
γραμμή της μάχης του Κλαπάδου. 

Στις 8-12-1912, μετά τη μάχη του 
Κλαπάδου ο ελληνικός στρατός αντί να 
εγκαταστήσει στρατιωτικά αποσπάσμα-
τα στα χωριά για την παράδοση των το-
πικών τουρκικών αρχών και την τήρηση 
της ασφάλειάς τους, επέστρεψε αυθη-
μερόν στη Μυτιλήνη με αποτέλεσμα οι 
Τούρκοι αντάρτες να συνεχίσουν να 
τρομοκρατούν την κεντρο-βορειο-δυ-
τική Λέσβο. Τότε την καταδίωξη των 
Τούρκων ανταρτών, που δεν αποδέ-
χτηκαν την ήττα του τουρκικού στρα-
τού, ανέλαβαν οι Έλληνες αντάρτες, σε 
συνεννόηση με τον ελληνικό στρατό, 
όπως καταγράφεται στην φυλασσόμε-
νη από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού 
αναφορά προς τον ταγματάρχη Αλέ-
ξανδρο Μανουσάκη του Πλωμαρίτη κα-
πνέμπορου και οπλαρχηγού Δημητρίου 
Στεφάνου, του αποκαλούμενου από 
τον στρατό Αρχηγού των Προσκόπων: 

«Κύριε Ταγματάρχα. Σήμερον 10 του 
μηνός (σ.σ. Δεκεμβρίου 1912) μετέφερα 
27 αιχμαλώτους 3 δεκανείς και ένα επιλο-

χίαν και τους παρέδωσα εις την φρουράν 
του Μοναστηρίου, 4 τσουβάλια σφαίρας 26 
Μαρτίνη και 20 λόγχας, άπαντες έφεδροι 
με τας στολάς των, υπάρχουν πολλοί εις 
διαφόρους τρώγλας ευρισκόμενοι. Διάταξέ 
μου τηλεγραφικώς να τους συλλάβω και 
καθαρίσω τα βορειοδυτικά χωριά [...]». 

Στις 16-12-1912, η ελληνική Στρατιω-
τική Διοίκηση έστειλε με καθυστέρηση 
οκτώ ημερών στην επαρχία της Λέ-
σβου 900 άνδρες, σύμφωνα με τα εξής 
δημοσιεύματα: 

«Γράφουσιν ημίν εξ Ερεσσού ότι περί 
τους 100 Τούρκοι άτακτοι, συλλαβόντες 
τον κ. Γαληνόν Κούκκον εξεβίασαν αυ-
τόν όπως τοις δώση περί τας 100 λίρας. 
Μετά τούτο κατασχόντες το ιστιοφόρον 
του απέπλευσαν αφού ετρομοκράτησαν 
την περιφέρειαν. Η Διοίκησς αποστέλει εις 
Μόλυβον και Σίγριον την ακταιωρόν “Άκτι-
ον” μετ’ ισχυρού αγήματος ίνα καταλάβη 
το Σίγριον και αποκαταστήσει την τάξιν. 
Αποστέλλονται 900 οπλίται και πεζοναύ-
ται υπό 4 αξιωματικούς τους κ.κ. Δρίτσαν, 

9-24 Δεκεμβρίου 1912
“Η κατάληψις των βορείων πόλεων” της Λέσβου 
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Σαραντόπουλον, Εγγλέζον και Σκοπελίτην. 
Θα αφεθώσιν φρουραί εις Πλωμάριον, 
Πολυχνίτον, Καλλονήν, Μόλυβον, Σίγριον, 
Ερεσσόν, Θερμήν, Μανδαμάδον και Αγίαν 
Μαρίναν [...]». (Εφημεριδα της Λέσβου 
“Σάλπιγξ”, 16-12-1912).

«Η κατάληψις των βορείων πόλεων. Την 
παρελθούσαν Κυριακήν (16 Δεκεμβρίου) 
το ατμόπλοιον “Αντζουλέττα” του Γιαννου-
λάτου παραλαβόν εντεύθεν ισχυράν δύνα-
μιν πεζικού και πεζοναυτών και συνοδευ-
όμενον υπό της θωρακοβάριδος “Ακτίου” 
έφθασε το απόγευμα της ιδίας ημέρας προ 
του Μολύβου. Εκεί απεβίβασε δύο λόχους 
πεζικού και διμοιρίαν πεζοναυτών υπό 
τον Λοχαγόν κ. Σαραντόπουλον. Η πόλις 
σύμπασα εν εξάλλω ενθουσιασμώ υπεδέ-
χθη την αποβίβασιν του στρατού μας. [...] 
Η “Αντζουλέττα” συνοδευομένη πάντοτε 
υπό του “Ακτίου” μετέβη είτα και απεβίβα-
σε περί τους 50 πεζοναύτας υπό τον ανθυ-
ποπλοίαρχον κ. Εγγλέζον εις την καθαρώς 
Τουρκικήν κωμόπολιν Σίγριον». (Εφ. Λέ-
σβου “Λαϊκός Αγών”, 19-12-1912). )

Για την απελευθέρωση της Ερεσού, ο 
Ερέσιος γιατρός Δημήτριος Λουκίδης 
έγραψε τότε: «Ο Ελληνικός στρατός χω-
ρίς να προχωρήση προς απελευθέρωσιν 
του ΒΔ τμήματος της νήσου επανέκαμψεν 
εις την πρωτεύουσαν. [...] Την αλησμόνη-
τον ημέραν της 17ης Δεκεμβρίου 1912 
απεβιβάσθη τέλος εις την παραλίαν της 
Ερεσού ο απελευθερωτικός στρατός, άγη-
μα εκ τριακοσίων (300) πεζοναυτών υπό 
τας διαταγάς του Ν. Ιγγλέση, Πλωτάρχου 
του Β. Ναυτικού και βοηθόν του τον Γ. 
Μελετόπουλον, ανθ/χαγόν του Πεζικού. 
Η Δημογεροντία της Ερεσού με τον προ-
εστώτα Θεμ. Χαβαράνην μοι ανέθηκε να 
προσφωνήσω τους Ελευθερωτάς». (Βιβλίο 
Δημ. Λουκίδη: Ιστορικά σημειώματα περί 
Ερεσού της Λέσβου. 1955, σ. 78).
«Εξ Ανεμώτιας. Υποδοχή αποσπάσματος. 
Την παρελθ. Δευτέραν 24 λήγοντος από-
σπασμα εκ 17 ανδρών του πεζικού υπό 
έναν λοχίαν επεσκέφθη και το ημέτερον 
χωρίον. [...]». (“Λαϊκός Αγών” 29-12-
1912).   

Κατά τα “Φόβια”, δηλαδή τον ενάμιση 
μήνα από την απελευθέρωση της πόλης 
Μυτιλήνης στις 8 Νοεμβρίου μέχρι και 
την απελευθέρωση της Ανεμώτιας στις 
24 Δεκεμβρίου 1912, στις διάφορες 
μάχες της Λέσβου, όπως στη μάχη του 
Κλαπάδου αλλά και σε εκείνες που προ-
ηγήθηκαν και σε αυτές που ακολούθη-
σαν, έπεσαν συνολικά 479 αντάρτες και 
πολίτες, (116 Έλληνες και 363 Τούρκοι), 
των οποίων πολλά ονοματεπώνυμα ανα-
κοινώθηκαν κατά την εισήγηση-έρευνά 
μου: «Τα Φόβια του 1912 μέσα από 
μαρτυρίες και τέσσερα κείμενα των Κω-
δήκων της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύ-
μνης», στο Συνέδριο Ιστορίας: «Λέσβος 
1912 από την οθωμανική στην ελληνι-
κή επικράτεια», που πραγματοποιήθη-
κε στη Μυτιλήνη στις 8-10 Νοεμβρίου 

2012 από την Περιφέρεια Βορείου Αι-
γαίου, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού 
Λέσβου, την Εταιρία Λεσβιακών Μελε-
τών και την Εταιρία Αιολικών Μελετών, 
με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από 
την απελευθέρωση της Λέσβου. 

Στον πίνακα του τελευταίου εσω-
φύλλου καταγράφονται οι 116 Έλληνες 
πεσόντες για την απελευθέρωση της 
Λέσβου του 1912 (45 αντάρτες, 45 πο-
λίτες, 22 στρατιώτες και 4 εθελοντές 
στρατιώτες της Λεσβιακής Φάλαγγας), 
που έπεσαν: α) στη μάχη του Κλαπά-
δου, β) στις επιχειρήσεις της ελληνικής 
εμπροσθοφυλακής σε Λάμπου Μύλους, 
Φεράνα, Καντρί Αγίας Παρασκευής και 
Φίλια, γ) σε μάχες Ελλήνων και Τούρ-
κων ανταρτών στην Πλάτη-Δεσπότη 
Αγίας Παρασκευής, στη Λάρσο, στη 

479 πεσόντες (116 Έλληνες και 363 Τούρκοι) κατά τα “Φόβια” του 1912

Χλιά Βρύση των Λάμπου Μύλων και 
στο Μπαλτζίκι, δ) σε μάχες Τούρκων 
στρατιωτών και ανταρτών με Έλληνες 
αντάρτες σε Μεσότοπο, Μαλιόντα και 
Άγρα, ε) σε επιθέσεις αποσπασμάτων 
του τουρκικού στρατού σε Μανταμά-

δο, Ερεσό, Πέτρα και Σκαμιά, στ) σε 
συμπλοκή Ελλήνων φρουρών με Τούρ-
κους αντάρτες σε Παπιανά και Φίλια και 
ζ) σε απαγχονισμούς Ελλήνων Λεσβίων 
στη Σμύρνη ύστερα από απόφαση του 
εκεί οθωμανικού Στρατοδικείου. 

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, 
κατά τον εορτασμό των 106 χρόνων 
της απελευθέρωσης της Λέσβου από 
την τουρκική κατοχή των 450 ετών, τε-
λέσθηκαν στον χώρο του Ηρώου του 
Πλωμαρίου, τα αποκαλυπτήρια του 
μαρμάρινου μνημείου της “Λεσβιακής 
Φάλαγγας”, που φιλοτέχνησε ο γλύ-
πτης Γεώργιος Κατσαρός και ανεγέρ-
θηκε με δαπάνη του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Λέσβου, ύστερα από 
πρωτοβουλία και πρόταση της Λέσχης 
Πλωμαρίου “Βενιαμίν ο Λέσβιος”, με 
τα ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα και την 
κατά πόλεις και χωριά καταγωγή των 
210 Ελληνοαμερικανών Λεσβίων εθε-
λοντών στρατιωτών, που ελήφθησαν 
από την έρευνα-εισήγηση της Κωνστα-
ντίνας Βάκκα-Κυριαζή: «Τα ονόματα 
των ανδρών της Λεσβιακής Φάλαγγας 
και η συνέντευξη του οργανωτή-ταμία 
Ευστρατίου Ι. Αθανασιάδη στον Αμερι-
κανικό Τύπο» στο αναφερόμενο στην 
προηγούμενη παράγραφο Συνέδριο 
Ιστορίας.

Οι άνδρες της Λεσβιακής Φάλαγγας 
ήλθαν από την Αμερική με δικά τους 
έξοδα εισιτηρίων, οπλισμού, στρατιω-
τικής ενδυμασίας και διατροφής κατά 
το δεκαπενθήμερο ατμοπλοϊκό υπερω-
κεάνιο ταξίδι τους και πολέμησαν στην 
πρώτη γραμμή της τετραήμερης απε-
λευθερωτικής μάχης της Λέσβου στον 
Κλαπάδο, στις 5-8 Δεκεμβρίου 1912, 
συνέχισαν την ένοπλη δράση τους στη 

Μνημείο της “Λεσβιακής Φάλαγγας” στο Πλωμάρι 
με τα 210 ονοματεπώνυμα των ανδρών της 

Μακεδονία το 1913, ενώ ορισμένοι εξ 
αυτών πολέμησαν και στη Μικρασιατική 
εκστρατεία μέχρι και το 1922. Οι στρα-
τιώτες της Λεσβιακής Φάλαγγας επέ-
στρεψαν στην Αμερική ή παρέμειναν 
στην Ελλάδα, πλην τεσσάρων που θυ-
σιάστηκαν για την πατρίδα α) του Με-
σοτοπίτη Νικολάου Καξερή, που υπέ-
κυψε στα από τη μάχη του Κλαπάδου 
τραύματά του, β) του Μανταμαδιώτη 
Κωνσταντίνου Κούκου, που σκοτώθηκε 
στο Λισβόρι από εκπυρσοκρότηση του 
όπλου του ασκώντας αστυνομικά καθή-
κοντα τα οποία είχαν ανατεθεί στους 
άνδρες της Λεσβιακής Φάλαγγας, γ) 
του Πολιχνιάτη Γεώργιου Κωστομοίρη, 
νεκρού του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου 
και δ) του Πλωμαρίτη Αθανασίου Αρ-
σενίου, αγνοούμενου της Μικρασιατι-
κής εκστρατείας.

Όπως σημείωσε ο Πλωμαρίτης 
ιδρυτής της Λεσβιακής Φάλαγγας, 
μεγαλέμπορος Ευστράτιος Ιωάννου 
Αθανασιάδης, σε συνέντευξή του στις 
28-12-1912 στην εφημερίδα της Νέας 
Υόρκης New York Herald: «Οι περισ-
σότεροι από τους 210 άνδρες απομακρύν-
θηκαν από τα σπίτια τους, για να αποφύ-
γουν τη στρατιωτική θητεία στον τούρκικο 
στρατό και την τυραννική συμπεριφορά 
της οθωμανικής κυβέρνησης, και ήρθαν 
σε αυτή τη χώρα να βρουν καταφύγιο από 
τη διαρκή δίωξη. Αφήνοντας την Αμερική 
εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και άφη-
σαν αποδοτικές θέσεις».
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Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Βάκ-
κα-Κυριαζή «Ο σκοπός της Λεσβιακής 
Φάλαγγας και η διαφοροποίησή της από 
άλλες αποστολές ήταν να τεθεί στις διατα-
γές της ελληνικής κυβέρνησης ένα σώμα 
ένστολο, εξοπλισμένο με όπλα και πολε-
μοφόδια, γυμνασμένο, δομημένο σε λόχο, 
έτοιμο να πολεμήσει, χωρίς να επιβαρύνει 
την Ελλάδα, οικονομικά και στρατολογικά. 
Ένα σώμα εθελοντών στρατιωτών που δεν 
θα εγκαταλειπόταν με την αναχώρησή του 
στην Ελλάδα, αλλά θα υποστηριζόταν από 

τους Λέσβιους συμπατριώτες τους στην 
Αμερική για όποια ανάγκη ήθελε προκύ-
ψει. Ένας λόχος Λεσβίων, ο οποίος δεν θα 
τοποθετούνταν σε πεδίο μάχης εκεί που 
θα όριζε η στρατιωτική ηγεσία της Ελλά-
δας, όπως συνέβαινε με τα άλλα σώματα 
των εθελοντών, αλλά όντας οικονομικά 
ανεξάρτητος, θα αποτελούσε σύμφωνα με 
τον ιδρυτή της Λεσβιακής Φάλαγγας “τον 
πυρήνα μιας ενόπλου δυνάμεως προς σύ-
μπραξιν εις την απελευθέρωσιν της μεγα-
λονήσου (Λέσβου)”».

Επιβεβλημένη η καθιέρωση τριών επίσημων απελευθερωτικών 
εορτασμών της για τις 8, 10 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου 1912

Κλείνοντας την παραπάνω ιστορική 
αναφορά θεωρώ επιβεβλημένο να καθι-
ερωθούν τρεις επίσημοι απελευθερωτι-
κοί εορτασμοί της Λέσβου για το 1912 
κατά τις τρεις σημαντικότερες απελευ-
θερωτικέ επετείους της.

α) Στις 8 Νοεμβρίου για την απελευ-
θέρωση της πρωτεύουσας Μυτιλήνης 
από τον ελληνικό στόλο, στις 8 Νοεμ-
βρίου 1912, β) στις 10 Νοεμβρίου για 
την επίσημη απελευθέρωση του Πλω-
μαρίου, του κέντρου των ανταρτών και 
εθελοντών στρατιωτών, από το πλοίο 
του ελληνικού στόλου "Μακεδονία" 
στις 10 Νοεμβρίου 1912 με ιδιαίτερη 
τιμή στο εκεί Μνημείο της Λεσβιακής 
Φάλαγγας όπου είναι χαραγμένα κατά 
χωριά τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυ-
μα των 210 Ελληνοαμερικανών Λεσβίων 
εθελοντών στρατιωτών της, που ήλθαν 
από την Αμερική και πολέμησαν στην 
πρώτη γραμμή της μάχης του Κλαπά-
δου, των 5 Ελλήνων μη Λεσβίων βαθ-
μοφόρων με τον Διοικητή υπολοχαγό 
Περικλή Δρίτσα, καθώς και τα ονομα-
τεπώνυμα της εννεαμελούς Κεντρικής 
Οργανωτικής Επιτροπής της με τον 
Πλωμαρίτη ιδρυτή της, μεγαλέμπορο 

Ευστράτιο Ι. Αθανασιάδη, που προε-
τοίμασαν από την Νέα Υόρκη την απο-
στολή της Λεσβιακής Φάλαγγας στη 
Λέσβο, γ) στις 8 Δεκεμβρίου για τη 
σημαντικότερη απελευθερωτική μάχη 
της Λέσβου στον Κλαπάδο που άρχισε 
στις 5 και έληξε νικηφόρα για τους Έλ-
ληνες στις 8 Δεκεμβρίου 1912. 

Υποστηρίζω ότι είναι επιβεβλημένη η 
καθιέρωση τριών επίσημων απελευθε-
ρωτικών εορτασμών της Λέσβου α) στις 
8 Νοεμβρίου, επέτειο απελευθέρωσης 
της πρωτεύουσας Μυτιλήνης, β) 10 Νο-
εμβρίου, επέτειο απελευθέρωσης του 
Πλωμαρίου και γ) 8 Δεκεμβρίου, επέ-
τειο της μάχης του Κλαπάδου, διότι 
εάν το 1912 δεν είχε απελευθερωθεί 
από τον ελληνικό στόλο η πρωτεύου-
σα Μυτιλήνη δεν θα απελευθερωνόταν 
από τους αντάρτες το Πλωμάρι και οι 
κωμοπόλεις της νοτιο-ανατολικής Λέ-
σβου ούτε θα διεξαγόταν η νικηφόρα 
για τους Έλληνες μάχη του Κλαπάδου 
στην κέντρο-βορειο-δυτική Λέσβο, και 
αντίστροφα εάν είχαμε ηττηθεί στη 
μάχη του Κλαπάδου δεν θα ήταν σή-
μερα ελληνική η πρωτεύουσα Μυτιλήνη 
και τα χωριά της Λέσβου!




