ΛΕCΒΙΑΚΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ
ΤΗC ΕΤΑΙΡΕΙΑC

ΛΕCΒΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΟΜΟΣ Κ ΄

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
2020

328

Μ.Ι. ΦΥΛΛΑΣ
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Η ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Το Γαλλικό Στρατόπεδο Απελαθέντων, στα Λουτρά Μυτιλήνης
Εισαγωγή

Ο

εθνικός διχασμός της περιόδου 1916-17, που συμπλήρωσε ήδη μία εκατονταετηρίδα, ταλάνισε την Ελλάδα μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, επιφέροντας μεγάλα δεινά, αφού τα ίχνη του ακόμη ανιχνεύονται στην πολιτική, κοινωνική
και οικονομική ζωή της χώρας. Στο νησί μας, τη Λέσβο, η περίοδος αυτή δεν έχει μελετηθεί σε βάθος, αφενός διότι στη μεγάλη του πλειοψηφία ο Λεσβιακός λαός στήριξε τον
ένα πόλο του διχασμού, τον Βενιζελισμό και αφετέρου γιατί οι γραπτές πηγές της εποχής
(εφημερίδες, περιοδικά, κ.λπ.) επιμελημένα απέφευγαν να περιλάβουν σχετικές με τον Διχασμό ειδήσεις και αναφορές, λόγω της αυστηρής λογοκρισίας. Ο Γενικός Διοικητής των
Νησιών του Αιγαίου Μίνως Πετυχάκης με επιστολή του στον πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο
ζήτησε την εφαρμογή της λογοκρισίας και ακόμη περισσότερο την αναστολή έκδοσης των
εφημερίδων και περιοδικών1. Τελικά η λογοκρισία εφαρμόστηκε μετά την εγκατάσταση
της κυβέρνησης της Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του
στρατιωτικού νόμου από την 20ή Ιουλίου 1917 αρχικά στην Αττικοβοιωτία και μετά σ’
όλη την επικράτεια.2
Ο άλλος πόλος του διχασμού στη Λέσβο, οι Βασιλόφρονες, εκφραζόταν από μερίδα
των οικονομικά ισχυρών (κτηματίες, έμποροι, τραπεζίτες) και μέρος της κρατικής γραφειοκρατίας, που εγκαταστάθηκε στο νησί μετά την απελευθέρωση το 1912 (υπάλληλοι,
αστυνομία, χωροφυλακή και αξιωματικοί του Στρατού).
Η στρατηγική θέση της Λέσβου προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον των αντιπάλων
συμμαχιών, στον ευρισκόμενο σε εξέλιξη από το καλοκαίρι του 1914 Μεγάλο Πόλεμο (Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο), δηλαδή της Εγκάρδιας Συνεννόησης (Entente Cordiale - Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία κ.λπ.) και των Κεντρικών Δυνάμεων (Γερμανία, Αυστροουγγαρία,
1. Επιστολή της 27 Μαΐου 1917 (Συνημμένο 1 - Αρχείο Ελ. Βενιζέλου).
2. Το Β.Δ. για τη σύσταση του γραφείου λογοκρισίας στο κεντρικό τηλεγραφείο υπογράφτηκε στις 30 Ιουνίου 1917. Πρόεδρος ανέλαβε ο Κ. Θεοτόκης και σταδιακά δημιουργήθηκαν γραφεία λογοκρισίας και στα
περιφερειακά τηλεγραφικά κέντρα [Εφημερίδα Νέα Ημέρα Τεργέστης (Αθήνας), 1-7-1917].
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Οθωμανική Αυτοκρατορία, Βουλγαρία). Το νησί χρησιμοποιήθηκε ως ναυτική βάση (κυρίως ο κόλπος της Γέρας) στον αγώνα της Entente για την αποτυχημένη εκπόρθηση των
Στενών των Δαρδανελίων (1915), τον αποκλεισμό των Μικρασιατικών Παραλίων προς
αποφυγή μεταφοράς ενισχύσεων στην περιοχή των Στενών εκ μέρους της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και την υποστήριξη του υποβρυχιακού πολέμου στο Αιγαίο.3

Φωτ. 1: Αεροφωτογραφία Κόλπου Γέρας (Αρχείο Στρατή Αναγνώστου)
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του προξενικού πράκτορα της Γαλλίας στη Μυτιλήνη Α. Σημαντήρη προς τον διοικητή της 5ης Γαλλικής Μοίρας τορπιλακάτων, που ναυλοχούσε στο Σίγρι, ότι μπορεί να ξεφορτώσει άλευρα και να παρασκευάσει ψωμί στους
τοπικούς φούρνους, αλλά χωρίς να προκαλεί4. Στην τελευταία φράση του Σημαντήρη
φαίνεται η δυσκολία που αντιμετώπιζε η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το διπλωματικό
καθεστώς των πρόσφατα καταληφθέντων νησιών (δεν είχε αναγνωριστεί η de facto κατάσταση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία), καθώς και η έλλειψη σταθερής και ξεκάθαρης
θέσης στο θέμα της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο.
Στην Αθήνα, από την έναρξη του πολέμου, άρχισε να φαίνεται η διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της πιθανής συμμετοχής της χώρας μας σ’ αυτόν, μεταξύ της πολιτειακής
3. Γερμανική αεροφωτογραφία, όπου φαίνονται τα πολεμικά πλοία και οι εγκαταστάσεις στο όρμο των Λουτρών, καθώς και στην απέναντι ακτή της Γέρας. (Φωτ. No 1 - Αρχείο Στρατή Αναγνώστου)
4. Επιστολή της 25-1-2015 του Α. Σημαντήρη προς τον διοικητή των γαλλικών αντιτορπιλικών στο Σίγρι
(Αρχείο Γαλλικού Προξενικού Πρακτορείου Μυτιλήνης, αρ. πρωτ. 220).
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ηγεσίας, δηλαδή του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄, ο οποίος υποστήριζε την ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Entente και του εκλεγμένου πρωθυπουργού Ε. Βενιζέλου, ο οποίος ενώ
αρχικά είχε συμφωνήσει με τον Βασιλέα, αργότερα τάχθηκε υπέρ της εξόδου στον πόλεμο,
στο πλευρό της Entente. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση οδήγησε στην παραίτηση, δυο
φορές, του πρωθυπουργού Βενιζέλου και στην αντισυνταγματική συμπεριφορά του Βασιλέα, που εκδηλώθηκε με την παύση της Βουλής της 31ης Μαΐου 1915 και την τυπική
έναρξη του Εθνικού Διχασμού.
Δυστυχώς και οι δύο πλευρές, με επικεφαλής τις λαοπρόβλητες και ισχυρές προσωπικότητες του Βασιλέα Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Βενιζέλου, που μεγαλούργησαν στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13, πεισματικά επέμεναν στις απόψεις
τους, υποκινούμενοι από τα περιβάλλοντά τους, δεν αντιλήφθηκαν τις προθέσεις, τους
στρατηγικούς σχεδιασμούς και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των εμπλεκομένων
δυνάμεων, δεν αξιολόγησαν σωστά τις δυνατότητες της χώρας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε τραγικά λάθη, που οδήγησαν στη συρρίκνωση του Έθνους το 1922.
Η Συμμαχική Κατάληψη της Λέσβου − Πρώτος Διωγμός
Πριν από το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου η ελληνική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές
στα νησιά του Β. Α. Αιγαίου, πλέον της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας5, που δημιουργούσε η μη επίλυση του διπλωματικού προβλήματος,6 βρέθηκαν αντιμέτωπες και με το
μεγάλο κύμα προσφύγων (πρώτος διωγμός) από τη Μικρά Ασία, εξ αιτίας του κύματος
τρομοκρατίας, που εξαπέλυσαν οι Νεότουρκοι, κατόπιν οδηγιών και σχεδιασμού της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής, κατά των χριστιανών κατοίκων7.
Η εκκαθάριση της Μικράς Ασίας από το χριστιανικό στοιχείο (Έλληνες και Αρμένιοι) ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της γερμανικής πολιτικής για την οικονομική
κυριαρχία στην περιοχή από τα Στενά μέχρι τον Περσικό κόλπο, η οποία ξεκίνησε τέλη
του 19ου αιώνα με την ανάληψη μεγάλων έργων (σιδηροδρομική γραμμή Κωνσταντινούπολη – Βαγδάτη) και εντάθηκε με την επικράτηση του κινήματος των Νεότουρκων (Κίνημα ένωση και Πρόοδος) το 1908. Συγκεκριμένα, με «όχημα» την γερμανική τράπεζα
«Deutsch Bank», πλήθος γερμανικών εμπορικών οίκων άνοιξαν υποκαταστήματα, ενώ
παράλληλα χρηματοδοτούνταν οι μουσουλμάνοι επιχειρηματίες σε βάρος των υπολοίπων
5. Σε επιστολή του της 25-4-1914 ο Σημαντήρης γράφει προς τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Σμύρνη:
«Η Λέσβος οργανώνεται για να αποκρούσει επίθεση από την Τουρκία. Δύο κανόνια «Κρούπ» τοποθετήθηκαν στη δυτική πλευρά της πόλης (Αγία Κυριακή). Ο λαός συνεισφέρει αγόγγυστα στις δυνάμεις
της Κατοχής (δηλ. στον ελληνικό στρατό), αφού μέχρι τώρα συνολικά προσέφερε 1.200.000 γαλλικά φράγκα. Οι στρατιώτες στο νησί (ντόπιοι και Μικρασιάτες) φθάνουν τις 4.000. Το θωρηκτό «Σπέτσαι» ναυλοχεί στο λιμάνι. Οι κοινότητες έχουν εκπέμψει ένοπλες περιπόλους, με όπλα που έδωσε η κυβέρνηση»
(Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ. 153).
6. Στρατή Χαραλάμπους, «Η διπλωματική περιπέτεια των Νησιών του Β. Α. Αιγαίου», εφημερίδα Εμπρός
(Μυτιλήνης), 7 και 14-11-2017.
7. Εφημερίδα Πατρίς (Αθήνας) 17-7-1915.
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(χριστιανών).8 Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του σχεδίου σε σειρά άρθρων στην
αθηναϊκή εφημερίδα «Εστία»: «...Ὁ οὐσιαστικός ὅμως λόγος, ὁ πράγματι ἐμπνέων τήν πολιτικήν τῆς Γερμανίας, εἶναι ἡ πρόθεσις τῆς ἀποκαθάρσεως τῶν Τουρκικῶν χώρων ἀπό παντός
ξένου στοιχείου. Τότε θά μείνουν οἱ ἔποικοι αὐτῆς μόνοι ἐκμεταλλευταί τῶν πλουσίων ἐδαφῶν,
μόνοι οἰκονομικῶς ἐν Τουρκίᾳ ἐργαζόμενοι καί παραγωγικῶς δρῶντες, μόνοι χρησιμεύοντες
ὡς συνεκτικός δεσμός ἐμπορίου μεταξύ τῶν τουρκικῶν ἀγορῶν καί τῶν Εὐρωπαϊκῶν, δηλαδή
τῶν Γερμανικῶν Οἴκων»9.
Βέβαια η γερμανική πολιτική διευκόλυνε τα σχέδια των Νεότουρκων, οι οποίοι περιορίζοντας τις εξουσίες του Σουλτάνου ήθελαν να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της χώρας
και να την μετατρέψουν σε «εθνικό κράτος», αφομοιώνοντας τα λοιπά στοιχεία με τη
μετατροπή τους σε «Τούρκους», χρησιμοποιώντας το σύνθημα: «ισότις για όλους τους
υπηκόους της αυτοκρατορίας» ως δέλεαρ. Η πολιτική αυτή του Κομιτάτου αναλύθηκε
από τον ιατρό και αρχηγό του Κομιτάτου στη Σμύρνη Ναζήμ Μπέη, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ιατρό - δημοσιογράφο Μιχάλη Αργυρόπουλο της εφημερίδας «Νέα
Σμύρνη» και ανταποκριτή της εφημερίδας «Αθήναι», παρουσία ανταποκριτών των εφημερίδων «Temps» και «Levand Herald», όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αθήναι» στις 8 Σεπτεμβρίου 190810. Στη συνέντευξη, μεταξύ των άλλων, γίνεται λόγος για
«εθνική οθωμανική ιδέα» και για την «εξέλιξη των φυσικών νόμων σε συνδυασμό με
τη βελτίωση της διοίκησης της δικαιοσύνης και την αποκατάσταση των ατομικών δικαιωμάτων, που θα εξαλείψουν τα προνόμια των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων και των
ξένων». Ωραία συνθήματα, που σκοπό είχαν να παραπλανήσουν τους χριστιανούς της
αυτοκρατορίας, όπως και έγινε αρχικά, αλλά αργότερα, όταν φάνηκε το αληθινό προσωπείο του Κομιτάτου, αποδείχθηκε ότι αυτά ήταν «κούφια λόγια».
Δυστυχώς η Ελλάδα την εποχή εκείνη, αλλά και αργότερα, μετά τους Βαλκανικούς
πολέμους, δεν είχε τη δυνατότητα να αξιολογήσει σωστά τις προθέσεις των Νεότουρκων
αλλά και ούτε είχε τη δύναμη να αντιδράσει, με τόσα ανοικτά μέτωπα (νησιωτικό, Βόρεια
Ήπειρο, Κυπριακό, ένταξη και οργάνωση των νέων εδαφών) και επερχόμενης της λαίλαπας του Μεγάλου Πολέμου. Το 1913, με την πλήρη ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση του Κομιτάτου, ορίστηκε υπουργός στρατιωτικών ο Ενβέρ Πασάς και υπουργός
εσωτερικών ο Ταλάτ Μπέης. Αμέσως κλήθηκε γερμανική στρατιωτική αποστολή πενήντα
αξιωματικών, με επικεφαλής τον Λίμαν φον Σάντερς, για την αναδιοργάνωση του οθωμανικού στρατού. Ο τελευταίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή του Στρατού και φθάνοντας στη Σμύρνη το Μάρτιο του 1914, όταν αντίκρισε τη μεγαλοπρέπεια
των χριστιανικών εκκλησιών και σχολείων είπε στους Οθωμανούς επίσημους, παρουσία
του Μητροπολίτη Σμύρνης: «Εφ’ όσον ανέχεστε αυτά εδώ και τις καμπάνες, σεις θα είσθε
8. Μιχαήλ Ροδά, Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, Αθήνα 1995, σ. 80-85.
9. Σειρά άρθρων στην «Εστία»: Η εν Ανατολή Γερμανική πολιτική η Ελλάς και ο Ελληνισμός, τυπογραφεία
Ραφτάνη, Αθήνα 1915, σ. 72.
10. Εφημερίδα Αθήναι (Αθήνας), 8-9-1908.
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είλωτες των Ελλήνων».11
Για την οργάνωση του σχεδίου εκδίωξης των χριστιανών, αρχικά πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη του Κομιτάτου και της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής στην Πόλη. Επικεφαλής τέθηκε ο υπουργός εσωτερικών με βοηθούς τους Νομάρχες Αδριανούπολης Χατζή
Αδήλ Μπέη και Σμύρνης Ραχμή Μπέη. Στάλθηκαν γραπτές οδηγίες σε όλα τα κατά τόπους γραφεία του Κομιτάτου και στα τμήματα της Στρατοχωροφυλακής και της Αστυνομίας. Με βάση τις οδηγίες συγκεντρώθηκαν όλα τα κακοποιά στοιχεία και άρχισαν οι
πρώτες διώξεις το Μάρτιο του 1914, με παράλληλο μποϋκοτάζ στα χριστιανικά μαγαζιά.
Τον Απρίλιο άρχισε ο διωγμός στη Θράκη και τον επόμενο μήνα επεκτάθηκε στη Μικρά
Ασία. Όλοι οι κατά τόπους διοικητές με τη βοήθεια των μελών των λεσχών του Κομιτάτου
είχαν οδηγίες «για την εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού στα παράλια, όπου θα υπήρχαν
πλοία για να τους μεταφέρουν σε Χίο και Μυτιλήνη»12. Τέτοιες οδηγίες περιήλθαν στην
κατοχή του Ελληνικού Προξενείου στην Σμύρνη και μέσω του Γενικού Διοικητή Νήσων
Μ. Πετυχάκη στάλθηκαν στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπήρξε
ουσιαστική αντίδραση παρά μόνο ανούσια διαβήματα προς την Οθωμανική κυβέρνηση
χωρίς αποτέλεσμα.13
Το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από τη Μικρά Ασία, από το συνολικό αριθμό των
300.000, δέχθηκε η Λέσβος. Ο Α. Σημαντήρης έγραφε χαρακτηριστικά στον προϊστάμενό του στη Σμύρνη: «Από 4 Ιουνίου 1914 καΐκια και καράβια μεταφέρουν πρόσφυγες
από απέναντι, που διώχθηκαν από τη Λέσχη Ένωση και Πρόοδος. Κακοποιημένοι και κυνηγημένοι βρήκαν καταφύγιο στο νησί. Μέχρι τώρα έφθασαν περίπου 10.000, εκ των οποίων
οι 5.000 μένουν στην πρωτεύουσα, ενώ απέναντι περιμένουν άλλες 12.000. Οι αρχές έλαβαν
μέτρα για την αποφυγή αντιποίνων κατά των οικογενειών των Οθωμανών κατοίκων του νησιού».14 Δεν έλειψαν μάλιστα και βίαια επεισόδια από τους αγανακτισμένους πρόσφυγες
κατά μουσουλμάνων και προς τούτο η κυβέρνηση ενίσχυσε την τοπική χωροφυλακή.15
11.
12.
13.
14.

Σειρά άρθρων στην «Εστία», ό.π., σ. 73.
Μ. Ροδά, ό.π.
Μ. Ροδά, ό.π.
Με επιστολή της 23 Ιουνίου 1914 ο Σημαντήρης ενημερώνει τον προϊστάμενο του στη Σμύρνη ότι ο
αριθμός των προσφύγων έφθασε τις 37.000, εκ των οποίων οι 18.000 παρέμεναν στη Μυτιλήνη, μεταξύ
των οποίων και 79 τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. (Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ. 153). Στη
φωτογραφία Νο 2 εικονίζεται η οικία Γεωργιάδη, που χρησιμοποιούταν ως Νοσοκομείο. (Φωτογραφικό
Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Σίμου). Σημείωση: Στις 31 Δεκ 1916 ο συνολικός αριθμός των προσφύγων στην
Ανωτέρα Διοίκηση Νήσων Αιγαίου (Α.Δ.Ν.Α. – Λέσβος, Λήμνος, Ίμβρος, Τένεδος και Σαμοθράκη) που
περιθάλπονταν, ήταν 47.680 άτομα και περίπου 20.000, εκτός του συστήματος περίθαλψης. Στην πόλη
της Μυτιλήνης και τα γύρω χωριά διέμεναν 5951 οικογένειες με συνολικό αριθμό προσφύγων 18.513. Η
διαμονή τους ήταν σε δέκα σημεία της πόλης (κτίρια και ανοικτοί χώροι), ανάλογα της περιοχής προέλευσης: Τμήμα Φώκαιας, Κρήνης (χερσόνησος Ερυθραίας), Σμύρνης και ενδοχώρας, Περγάμου, Δικελή,
Κυδωνιών, Μοσχονησίων, Κεμερίου, Αδραμυττίου και Θράκης. Βλ. Υπουργείον Περιθάλψεως, Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-20, Αθήνα 1920, σ. 157).
15. Επιστολή της 19 Ιουνίου 1914 του Γενικού Διοικητή προς τον Πρωθυπουργό, όπου δίνει εξηγήσεις για
ένα βίαιο επεισόδιο. (Συνημμένο 2 - Αρχείο Βενιζέλου)
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Φωτ. 2: Οικία Γεωργιάδη
Η περίθαλψη (σίτιση, στέγαση, υγειονομική κάλυψη16) των προσφύγων αποτέλεσε ένα ακόμη πρόβλημα για την ηγεσία του νησιού, ενώ οι επιτροπές των προσφύγων
(που συστήθηκαν με βάση τον τόπο προέλευσης) συνέστησαν την «Παμμικρασιατική
16. Για τις ανάγκες των προσφύγων δημιουργήθηκε ξεχωριστό από το υπάρχον υγειονομικό σύστημα με:
α) Τη λειτουργία Νοσοκομείου Προσφύγων 80 κλινών στο αρχοντικό Γεωργιάδη στην Επάνω Σκάλα.
β) Τη μετατροπή του διαλυθέντος τον Οκτώβριο του 1916 Στρατιωτικού Νοσοκομείου σε Παράρτημα
του Νοσοκομείου Προσφύγων με 50 κλίνες, στον προαύλιο χώρο του οποίου λειτουργούσε τη θερινή
περίοδο ιατρείο, που εξέταζε 100-120 ασθενείς την ημέρα. γ) Τη μετατροπή του λοιμοκαθαρτηρίου της
Λαγκάδας σε Φθισιατρείο, όπου νοσηλεύονταν οι φυματικοί, που βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο της
ασθένειας δ) Τη λειτουργία τμήματος φρενοπαθών στις στρατιωτικές φυλακές του Άνω Κάστρου. ε) Τη
λειτουργία Ασύλου Παίδων (ορφανοτροφείο ) στο τουρκικό διοικητήριο όπου φιλοξενούνταν 120 ορφανά προσφυγόπουλα. Βλ. Υπουργείον Περιθάλψεως, ό.π., σ. 189-190.
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Φωτ. 3: Συμβούλιο Παμμικρασιατικής Ένωσης Προσφύγων στη Λέσβο
Ένωση Προσφύγων».17 Στόχος ήταν η επίτευξη ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης. Οι
πρόσφυγες στεγάστηκαν πρόχειρα σε δημόσια κτίρια και σε καταυλισμούς σε ανοικτούς
χώρους.18 Πέρα από τη στέγαση, τη σίτιση και την περίθαλψη η ελληνική κυβέρνηση,
μέσω των τοπικών αρχών, διένειμε κατ’ άτομο ημερησίως 40 φράγκα.19
Ο αντιβενιζελικός στο φρόνημα Νομάρχης Σπηλιωτόπουλος προτίμησε να εξοφλήσει
η Νομαρχία τα χρέη των προσφύγων σε παντοπωλεία και αρτοποιεία, αντί να διανείμει
στους ίδιους το χρηματικό ποσό, που του είχε αποστείλει η κυβέρνηση. Γιαυτό οι πρόσφυγες κατέβηκαν σε διαμαρτυρία και ζήτησαν την αποπομπή του Νομάρχη, τον οποίο και
17. Φωτ. Νο 3 – Δ.Σ. Παμμικρασιατικής Ένωσης Προσφύγων, Ε.Λ.Ι.Α.
18. Πρόσφυγες στο Κάστρο, Φωτ. Νο 4 – Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Σίμου.
19. Επιστολή Σημαντήρη της 23 Ιουνίου 1914 προς τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Σμύρνη (Α.Γ.Π.Π.Μ.,
αρ. πρωτ. 153). Σημείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο 1916 χορηγούταν 20 λεπτά την ημέρα σε κάθε άπορο
πρόσφυγα σχεδόν το σύνολο ήταν άποροι και αναξιοπαθούντες). Από το Νοέμβριο του 1916 η κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας καθόρισε τα 35 λεπτά την ημέρα κατ’ άτομο, δηλαδή 10,5 δραχμές το μήνα.
Πλέον τούτων, από το 1915 με απόφαση του Νομάρχη δίνονταν επιδόματα σε ιερωμένους, δασκάλους
και ασθενείς πρόσφυγες από 15-40 δραχμές το μήνα (Υπουργείον Περιθάλψεως, ό.π., σ. 152, 163).
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Φωτ. 4: Πρόσφυγες στο Κάστρο Μυτιλήνης (Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)
αποκαλούσαν “τυραννίσκο”.20 Η οικτρή οικονομική κατάσταση των τοπικών αρχών στα
νησιά φαίνεται σε επείγον τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή της 24 Αυγούστου 1914
προς τον πρωθυπουργό Βενιζέλο και τον υπουργό οικονομικών Α. Διομήδη.21
Οι επιτροπές των προσφύγων στη Λέσβο εξέδωσαν στις 21 Ιουλίου/ 3 Αυγούστου
του 1914 την εφημερίδα «Πρόσφυξ» με διευθυντή τον Αλέξανδρο Κολυφέττη, πρώην διευθυντή των Σχολών της κοινότητος Περγάμου, προκειμένου να υποστηρίξουν τα
αιτήματά τους.22 Η εκδοτική δραστηριότητα των προσφύγων συνεχίστηκε και το 1915
στην Αθήνα, με την έκδοση του βιβλίου «Οι Διωγμοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρά Ασία». Σε αυτό περιέλαβαν μαρτυρίες των παθόντων, αλλά και των ευρισκομένων
επί τόπου ξένων διπλωματικών αντιπροσώπων και δημοσιογράφων για τη συστηματική
δράση του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, που ξεκίνησε με μποϋκοτάζ κατά των χριστιανικών
καταστημάτων και κορυφώθηκε με βίαιες απελάσεις την 21η Μαΐου 1914, οι οποίες συνεχίστηκαν επί μήνες. Επί πλέον περιέλαβαν επίσημα έγγραφα και τηλεγραφήματα προς
τους ξένους πρεσβευτές και τις Ελληνικές και Οθωμανικές αρχές, καθώς και πίνακες, με
τον πληθυσμό που εκδιώχθηκε και την ακίνητη περιουσία που εγκαταλείφθηκε.
Από τις επιστολές διαπιστώνεται ότι στη Λέσβο κατέφυγαν πάνω από 100.000 πρόσφυγες από τις επαρχίες του Αδραμυτινού κόλπου, Κυδωνιών, Μοσχονησίων, Περγάμου

20. Εφημερίδα Αστραπή 13 και 14-7-1915.
21. Τηλεγράφημα της 24 Αυγούστου 1914 (Συνημμένο 3 - Αρχείο Ελ. Βενιζέλου).
22. Εφημερίδα Λέσβος (Μυτιλήνης), 4-8-1914 και εφημερίδα Πρόσφυξ (Μυτιλήνης), 4-8-1914.
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και Παλαιάς και Νέας Φώκαιας.23 Αξιοσημείωτη είναι η επιστολή διαμαρτυρίας των επιτροπών προς τον Γενικό Διοικητή των Νήσων Αιγαίου Μίνωα Πετυχάκη, με την οποία
διαμαρτύρονται για τον χαρακτηρισμό «μετανάστες» και όχι πρόσφυγες, που περιλήφθηκε στο δελτίο απογραφής της Ελληνικής κυβέρνησης.24
Εκτός από τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, η ελληνική κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει και το έντονο αίτημα των προσφύγων να καταταχθούν στις γαλλικές μονάδες
ως εθελοντές, για να πάρουν εκδίκηση από τους Τούρκους, γεγονός που θα σήμαινε την
άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και την πιθανή αντίδραση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Με τηλεγράφημά του ο Σημαντήρης στις 18-4-1915 ενημερώνει το διοικητή των Γαλλικών στρατευμάτων στο Μούδρο ότι οι ελληνικές αρχές απαγορεύουν την
αναχώρηση των εθελοντών για Λήμνο.25 Οι επιτροπές των προσφύγων επέμειναν και ο
Σημαντήρης αναγκάστηκε να ζητήσει τη διαμεσολάβηση της Γαλλικής Πρεσβείας στην
Αθήνα για την άρση της απαγόρευσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.26 Τελικά οι τοπικές αρχές
«έκαναν τα στραβά μάτια» και έτσι με διάφορα πλοία και από άλλα λιμάνια του νησιού
αναχώρησαν πρόσφυγες εθελοντές και με τον τρόπο αυτό σταδιακά συγκροτήθηκε στη
Λήμνο το 1ο Τάγμα Ακροβολιστών της Ανατολής με επικεφαλής Γάλλους αξιωματικούς.27
Μετά την επανένωση της χώρας και την εμπλοκή της στον Μεγάλο Πόλεμο, η στράτευση
των προσφύγων από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, που διέμεναν στην ηπειρωτική Ελλάδα, έγινε υποχρεωτική.28
Στις 16 Ιουλίου 1915 ο Συμμαχικός στόλος (αγγλο-γαλλικός), που μέχρι τότε χρη-

23. Επιστολή προς την Διεθνή Ανακριτική Επιτροπή και τηλεγράφημα προς τον Βασιλέα Κωνσταντίνο της
12-6-1914 στο: Επιτροπαί των εν Λέσβω Προσφύγων, Οι Διωγμοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρά
Ασία, Αθήνα 1915, σ. 200-201, 210.
24. Επιστολή της 10-1-1915 στο: Επιτροπαί των εν Λέσβω Προσφύγων, ό.π., σ. 230.
25. Επιστολή Σημαντήρη της 20-4-1915 προς το διοικητή των Γαλλικών στρατευμάτων στο Μούδρο
(Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ. 238).
26. Με επιστολή του της 28-4-1915 προς τον Γάλλο Πρέσβη στην Αθήνα (Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ. 242) ο Σημαντήρης ενημερώνει ότι ο Εγγλεζόπουλος (διερμηνέας του Γαλλικού προξενείου στις Κυδωνίες) και ο
Γ. Καλλιπολίτης (ιατρός, εκπρόσωπος των επιτροπών των προσφύγων στη Λέσβο) συνάντησαν στη Λήμνο τον Γάλλο στρατηγό Baumann και υποσχέθηκαν τη συγκρότηση ενός συντάγματος από εθελοντές
πρόσφυγες, αρκεί η Γαλλία να αναλάμβανε τα έξοδα συγκρότησης και της μεταφοράς του στο μέτωπο. Η
ελληνική κυβέρνηση, αιχμάλωτη της απουσίας ξεκάθαρης πολιτικής και μετέωρη μεταξύ των δύο συνασπισμών, επίσημα αρνήθηκε να άρει την απαγόρευση.
27. Με επιστολές του της 1ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 1915 προς τις γαλλικές στρατιωτικές αρχές στη Λήμνο (Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ. 244 & 254) ο Σημαντήρης ενημερώνει για την παροχή αδείας αναχώρησης
εθελοντών για τη Λήμνο από άλλα λιμάνια και αποστέλλει τη Σημαία του ελληνικού «προσφυγικού»
τάγματος, που κατασκεύασε η ηγουμένη του ιδρύματος Sainte-Geneviève των Φραγκισκανών μοναχών
της Μυτιλήνης.
28. Εφημερίδα Νέα Ελλάς (Αθήνας), 25-7-1918. Με διάταγμα του Υπουργείου Στρατιωτικών καλούνταν οι
πρόσφυγες να παρουσιαστούν στα κέντρα κατάταξης Αθηνών και Βόλου.
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Φωτ. 5: Ο Αγγλογαλικός Στόλος στον Κόλπο της Γέρας (Αρχείο Στρατή Αναγνώστου)
σιμοποιούσε ως βάση τον κόλπο της Γέρας, κατέλαβε όλο το νησί.29 Την απόφαση αυτή
ανακοίνωσε ο πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας στις 14 Ιουλίου 1915 στον Πρωθυπουργό
Γούναρη, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα γίνουν σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας μας και θα αποσυρθούν τα στρατεύματα, όταν θα εκλείψουν οι λόγοι της κατάληψης.30
Επόμενο ήταν, μετά την κατάληψη όλου του νησιού, να δημιουργηθεί στην ξηρά γαλλικό στρατόπεδο, αφού ο κατοχικός διοικητής ήταν Γάλλος, ο Συνταγματάρχης Μας, ο
οποίος διέμενε στη Μυτιλήνη. Στη συνημμένη φωτογραφία31 του χωριού Λουτρά με ημε29. Η αγκυροβόληση των αγγλο-γαλλικών πλοίων στον Κόλπο της Γέρας φαίνεται χαρακτηριστικά σε
αεροφωτογραφία της εποχής, που λήφθηκε από γερμανικό αεροσκάφος. (Φωτ. 5 - Αρχείο Στρατή
Αναγνώστου)
30. Ο Α. Σημαντήρης με επιστολή του στις 15 Ιουνίου 1915 προς τον υποπρόξενο της Αγγλίας στη Μυτιλήνη Hadkinson (Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ. 265) ενημερώνει ότι παρέλαβε το μνημόνιο, που συνέταξε ο
κυβερνήτης του καταδρομικού «Εκδίκηση» Smith, για την επικοινωνία των γαλλικών πολεμικών, που
ναυλοχούσαν στον Κόλπο της Γέρας, με το Γαλλικό Προξενικό Πρακτορείο της Μυτιλήνης.
31. Φωτογραφία Νο 6, από το αρχείο του Στρατή Αναγνώστου.
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Φωτ. 6: Τα Λουτρά, τη δεκαετία του 1910
ρομηνία 10 Μαΐου 1916, που έστειλε ένας Γάλλος στρατιώτης στους δικούς του, υπάρχει η
εξής σημείωση «είμαι στρατοπεδευμένος δεξιά του χωριού, στην κατεύθυνση που δείχνει
το βέλος, περίπου 800 μέτρα».32 (Χάρτης, Συνημμένο 4, δείκτης [1])
Η Γαλλική κατοχική διοίκηση σε συνεργασία με το Αγγλικό ναυτικό δημιούργησαν
βάσεις υποστήριξης στη ξηρά για τις πλωτές μονάδες, στις παραλιακές θέσεις της Σκάλας
Λουτρών, του Περάματος και των Παλαιών Λουτρών. Επίσης έστησαν, στρατιωτικό νοσοκομείο εκστρατείας για την περίθαλψη των τραυματιών στη θέση «Χόβολα»33 (Χάρτης, Συνημμένο 4 δείκτης [2]) και νεκροταφείο (Χάρτης, Συνημμένο 4 δείκτης [3]) αριστερά του χωματόδρομου που οδηγεί από τα Λουτρά στη Σκάλα περίπου 200 μέτρα από
τη διασταύρωση με το δρόμο Λουτρά − Χαραμίδα.
Εκτός από τα παραπάνω κατασκεύασαν δρόμους για σύνδεση της παραλίας των Λου32. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής (οικογένεια Τατάκη) ότι, «Ο πατέρας του διατηρούσε
φούρνο στα Λουτρά και πήγαινε και πουλούσε κουλούρια στους Γάλλους στρατιώτες και στους απελαθέντες στη θέση Λάμια» (Χάρτης, Συνημμένο 4, δείκτης [1]), εκτιμάται ότι το στρατόπεδο των Γάλλων
ήταν δεξιά του δρόμου από Λουτρά προς Χαραμίδα. Στη θέση αυτή και σήμερα οδηγεί χωματόδρομος
που ξεκινά από τον κεντρικό Λουτρά - Χαραμίδα περίπου 500 μέτρα από το χωριό και μετά από το χωματόδρομο που οδηγεί στο γαλλικό στρατιωτικό νεκροταφείο και μετά στη Σκάλα Λουτρών.
33. Η θέση «Χόβολα» είναι αριστερά του δρόμου Λουτρά - Χαραμίδα περίπου 500 μέτρα από το χωριό,
απέναντι από τη διασταύρωση προς τη θέση Λάμια (σημείωση 32). Οι τρείς εγκαταστάσεις (στρατόπεδο,
νοσοκομείο και νεκροταφείο) σχημάτιζαν τρίγωνο και οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι περίπου 500 -800
μέτρα. (μαρτυρία οικογένειας Κινικλή)
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Φωτ. 7: Γαλλικό στρατιωτικό εργοτάξιο
τρών με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις (στρατόπεδο – νοσοκομείο και νεκροταφείο), ανέπτυξαν τηλεγραφικό καλώδιο για σύνδεση με τη Μυτιλήνη (υποπροξενεία γαλλικό και
αγγλικό) και κατασκεύασαν διάφορα έργα προστασίας34. Βασικό ζητούμενο για τη γαλλική διοίκηση ήταν η ασφάλεια των ναυτικών μονάδων που κατά διαστήματα ναυλοχούσαν
μέσα στον Κόλπο της Γέρας για ανάπαυση και εφοδιασμό, μεταξύ της παραλίας των Λουτρών και του Περάματος και για τούτο:
− Τοποθέτησαν φυλάκιο ελέγχου των πλόων στο νησάκι των Πύργων της εισόδου του
Κόλπου της Γέρας με πολυβόλο καθώς και ανθυποβρυχιακό δίκτυ μεταξύ του νησιού
και της παραλίας.35
− Τοποθέτησαν όπλα μακρού βεληνεκούς στη θέση «Καστρί» (Χάρτης, Συνημμένο
4, δείκτης [4]) στην κορυφή του υψώματος ΝΑ του χωριού Λουτρά, από την οποία
ελεγχόταν με πυρά η παραλία των Λουτρών και η θάλασσα.36
Η ελληνική κυβέρνηση, για να δικαιολογηθεί στο λαό και κυρίως στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες για τις καταλήψεις των νησιών του Αιγαίου ανέφερε ότι «πρόκειται για χρη-

34. Φωτογραφία Νο 7. Από το διαδίκτυο, όπου Γάλλοι στρατιώτες κατασκευάζουν δρόμο στην περιοχή των
Λουτρών.
35. Φωτογραφία Νο 8 …από το διαδίκτυο όπου φαίνεται η φρουρά και το πολυβόλο στη νησίδα Πύργων, η
γαλλική σημαία και η επιγραφή με μεγάλα γράμματα «Αργά ταχύτης 5 μίλια ……..». (Χάρτης, Συνημμένο 4, δείκτης [5])
36. Μάκη Αξιώτη, Στα Χνάρια τα Παλιά, 1987, σ. 130-131.
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Φωτ. 8: Γαλλική φρουρά στη νησίδα των Πύργων
σιμοποίηση (utilization), λόγω των στρατιωτικών αναγκών».37 Η αμηχανία και η έλλειψη
στρατηγικής για τη θέση της χώρας σε σχέση με την παγκόσμια σύρραξη φαίνεται και
στις κάτωθι οδηγίες, που είχε δώσει το Υπουργείο των Εξωτερικών στο Νομάρχη Λέσβου:
«Παρακαλούμε αν γίνει απόβαση σε κάποιο λιμάνι του νησιού πριν λάβετε νεώτερες οδηγίες
μας, οφείλετε να δηλώσετε στον άγγλο Πρόξενο ή στρατιωτικό αρχηγό ότι δεν έχετε διαταγή
να επιτρέψετε κατάληψη του νησιού και ότι υποκύπτετε σε ανώτερη βία, αλλά τίποτε άλλο δεν
θα πράξετε πλέον της τυπικής διαμαρτυρίας και να εκκενώστε τα διοικητήρια…».
Νωρίτερα ο Άγγλος πρόξενος μαζί με τον στρατηγό Hamilton, που ήλθε από την Καλλίπολη, με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για τη συμμαχική κατάληψη της Λέσβου,
επισκέφθηκε το Νομάρχη Σπηλιωτόπουλο και του ζήτησε να επεκταθούν τα συμμαχικά
γυμνάσια μέχρι την πόλη της Μυτιλήνης. Ο Νομάρχης, αδυνατώντας προφανώς να αντιδράσει, του απάντησε ότι είναι προτιμότερο τα συμμαχικά στρατεύματα να περιορισθούν
στην ύπαιθρο. Στα τέλη Ιουλίου του 1915 ο νέος Άγγλος υποπρόξενος Smith ενημέρωσε
τις αρχές του νησιού ότι «άγνωστος αριθμός συμμαχικών στρατευμάτων θα φθάσουν στη
Λέσβο για ξεκούραση και θεραπεία των τραυματιών».38
Έκτοτε η Λέσβος ενεπλάκη έμμεσα στον πόλεμο και υπέστη και τις συνέπειες του
37. Εφημερίδα Πατρίς (Αθήνας), 16–7-1915. Η εφημερίδα Αστραπή της 28ης Ιουλίου 1915, που αναδημοσίευσε την είδηση, δημοσίευσε επίσης την κατάληψη της Λήμνου και της Τενέδου, καθώς και την κοπή
του τηλεγραφικού καλωδίου μεταξύ των νησιών και την εγκατάσταση αγγλικού ελέγχου στα τελωνεία
και λιμάνια για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου.
38. Αρετή Τούντα - Φεργιάδη, Θέματα Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας (1912-1932), Αθήνα 1986, σ. 74.
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(αποκλεισμός, άνοδος τιμών, κ.λπ.). Ο συμμαχικός στόλος βομβάρδιζε κατά διαστήματα
τις μικρασιατικές ακτές39 και οι ντόπιοι προξενικοί πράκτορες, που ανήκαν στα εμπόλεμα
κράτη, προσπαθούσαν να συλλέξουν πληροφορίες για τον αντίπαλο. Η επικοινωνία με
τη Σμύρνη ήταν σπάνια, πολλές οικογένειες Οθωμανών (κυρίως εύποροι) του νησιού με
διάφορους τρόπους και παρά την ισχύουσα απαγόρευση είχαν αναχωρήσει για την απέναντι ακτή.40 Τα κύματα των Μικρασιατών προσφύγων περιορίστηκαν, χωρίς όμως να
σταματήσουν μέχρι και το τέλος του πολέμου (Οκτώβριος 1918).
Προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης,
οι 11 βουλευτές του νησιού, που ανήκαν στο κόμμα των Φιλελευθέρων, συσκέφθηκαν για
το θέμα στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου 1915.41
Μετά τη στρατιωτική αποτυχία της Entente στα Δαρδανέλια, με πρωτοβουλία της
Γαλλίας αποφασίστηκε η δημιουργία του Μακεδονικού μετώπου και εκ των πραγμάτων
η ουδέτερη Ελλάδα ενεπλάκη έμμεσα στον πόλεμο. Η δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου
από την πρωθυπουργία τον Οκτώβριο του 1915 όξυνε το πολιτικό κλίμα και η εμπλοκή
των Συμμάχων στα εσωτερικά πράγματα της χώρας περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την
κατάσταση. Με δεδομένο ότι η όποια επιτυχία της Entente στη Βαλκανική προϋπέθετε
την εμπλοκή της ουδέτερης Ελλάδας, η πίεση των Συμμάχων δημιούργησε κλίμα δυσφορίας στον παραδοσιακά φιλοδυτικό Ελληνικό λαό.42
Στην Αθήνα η μία βασιλική κυβέρνηση διαδεχόταν την άλλη, οι συνομιλίες με τους
Συμμάχους καρκινοβατούσαν, η προπαγάνδα και η κατασκοπεία οργίαζαν. Ο Ελληνικός Στρατός, που είχε επιστρατευθεί προληπτικά μόλις η Βουλγαρία εξήλθε στον πόλεμο
(Οκτώβριος 1915) με τις Κεντρικές Δυνάμεις μετά από απαίτηση του Γάλλου Αρχιστρατήγου του Μακεδονικού μετώπου Sarail, αποστρατεύτηκε την άνοιξη του 1916. Ο Μεταξάς για τη στήριξη του Βασιλέα δημιούργησε στην ηπειρωτική χώρα τους Συλλόγους των
Επιστράτων, οι οποίοι ενεργούσαν ως πραιτοριανοί των διαδοχικών βασιλικών κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ενεργά την ουδετερότητα και τρομοκρατώντας τους υποστηρικτές
της εξόδου της χώρας στο πόλεμο (Βενιζελικούς).
Στην κατεχόμενη από τα συμμαχικά στρατεύματα Λέσβο, αν και το κλίμα ήταν με το
μέρος του Βενιζέλου, οι συμμαχικές δυνάμεις με την κατηγορία της κατασκοπείας και του
εφοδιασμού των γερμανικών υποβρυχίων προχώρησαν στην απέλαση των υπηκόων των
χώρων του αντιπάλου συνασπισμού.
39. Επιστολή Σημαντήρη της 5ης Μαρτίου 1915 προς τον Γάλλο Πρέσβη στην Αθήνα (Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ.
229). Το αγγλικό καταδρομικό «Saphir» ναυλοχούσε στο λιμάνι και βομβάρδιζε τις απέναντι ακτές
(Αγιασμάτι, Γενιτσαροχώρι και Σαρμουσάκι).
40. Επιστολή της 27ης Μαρτίου 1914 του Σημαντήρη προς τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Σμύρνη
(Α.Γ.Π.Π.Μ., αρ. πρωτ. 146).
41. Εφημερίδα Αστραπή (Αθήνας), 5-7-1915. Σημ. Οι βουλευτές ήταν οι Γ. Βαμβούρης, Ν. Παρίτσης, Αλ.
Μητρέλιας, Ιων. Καραμήτσος, Π. Βοστάνης, Απ. Σιφναίος, Α. Παπαγεωργίου, Γ. Καλδής, Χρ. Βασιλακάκης, Γ. Καραπαναγιώτης και Μ. Σάλτας.
42. Γ. Λεονταρίτη, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2005, σ. 25.
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Από τις φειδωλές ανταποκρίσεις προς τις εφημερίδες των Αθηνών προκύπτει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αστραπιαία από τις 02.00 -05.00 ανήμερα των Χριστουγέννων του 1915. Τα συμμαχικά πλοία έφτασαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και αποβίβασαν
αγήματα, που κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις στην πόλη και απαγόρευσαν την κυκλοφορία.
Ταυτόχρονα, ομάδες ξένων στρατιωτών, έχοντας σχετικό κατάλογο υπόπτων και καθοδηγημένοι από ντόπιους, που φορούσαν προσωπίδες (προσωπιδοφόροι) και μανδύες, κατευθύνθηκαν σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Επικεφαλής τους ήταν γνωστό βενιζελικό
στέλεχος, το οποίο υπέδειξε στους στρατιώτες τα σπίτια των 14 Μυτιληνιών και ξένων,
που είχαν γερμανική ή αυστριακή υπηκοότητα.43
Πρώτοι συνελήφθηκαν οι Πάνος Κουρτζής, επιχειρηματίας και υποπρόξενος της
Γερμανίας και ο γιος του Μίτσας, δημοσιογράφος (εκδότης της αντιβενιζελικής εφημερίδας
«Λέσβος») και διερμηνέας του προξενείου. Στην άρνησή τους να ανοίξουν την πόρτα
του σπιτιού χρησιμοποιήθηκε βία (σπάσιμο με τσεκούρια της πόρτας και πυροβολισμοί
στα παράθυρα). Μάλιστα ο δεύτερος πυροβόλησε κατά των στρατιωτών μπροστά στην
κρεβατοκάμαρά του. Ακολούθησε η σύλληψη του υποπρόξενου της Αυστροουγγαρίας
Νατάλε Μπαρτζίλι, χωρίς αυτός να προβάλει αντίσταση και μετά του κτηματία από το
Αϊβαλί Πάνου Φωτιάδη, του οποίου η σύζυγος ζήτησε να τον ακολουθήσει, αίτημα που
έγινε δεκτό.
Ο έμπορος Δ. Βαρδόπουλος και ο γιος του Παναγιώτης δεν άνοιγαν την εξωτερική
πόρτα, η οποία αφού παραβιάστηκε, συνελήφθησαν, καίτοι η προηγηθείσα έρευνα στο
εσωτερικό του σπιτιού, προκειμένου να βρεθούν αποδείξεις «εφοδιασμού με βενζίνη των
γερμανικών υποβρυχίων», ήταν αρνητική. Πηγαίνοντας οι Μυτιληνιοί στην εκκλησία,
για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία των Χριστουγέννων, έβλεπαν έκπληκτοι τους
συλληφθέντες να οδηγούνται στην αποβάθρα. Το κλίμα που επικράτησε τα ξημερώματα
της 25ης Δεκεμβρίου 1915 στην πόλη της Μυτιλήνης περιγράφεται γλαφυρά στην
επιστολή της Κορνηλίας προς τον Αριστείδη Παραδέλλη(Παράρτημα Α΄ ).44
Συνολικά συνελήφθηκαν 18 άτομα, 14 που φαίνονται στην εφημερίδα Σάλπιγγα
(υποσημείωση 43) και 2 γιοι και 2 ανίψια του Μουφτή). Επιβιβάστηκαν σε αγγλικό
αντιτορπιλικό και οδηγήθηκαν στον κόλπο της Γέρας. Μετά μεταφέρθηκαν σ’ ένα
γαλλικό ατμόπλοιο και οδηγήθηκαν στο Μούδρο, όπου παρέμειναν στο πλοίο σε άθλιες
συνθήκες για οκτώ ημέρες. Ύστερα μεταφέρθηκαν στο ατμόπλοιο «Βαρδίγαλα» και
έφθασαν στην Τουλόν της Γαλλίας, όπου άλλαξαν και πάλι πλοίο, στο οποίο έμειναν για
δύο μήνες. Μετά ο πλοίαρχος ανακοίνωσε στους Κουρτζήδες ότι θα μεταφερθούν στην
Ελβετία, ενώ ο νομάρχης της Τουλόν, αναχωρώντας, τους συνέστησε «να αποφεύγουν τα
43. Απόσπασμα της εφημερίδας Σάλπιγξ, από το αρχείο του Κουρτζή (Δόθηκε από τον Στρατή Αναγνώστου
στο ιστορικό αρχείο «Εργάνη» και βρίσκεται αναρτημένο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. (Συνημμένο 5)
44. Επιστολή με ημερομηνία 25-12-1915, που απέστειλε η Κορνηλία στον Αριστείδη Παραδέλλη, στο Tala
Αιγύπτου (αρχείο Στρατή Αναγνώστου). Τα κυριότερα σημεία της επιστολής φαίνονται στο Παράρτημα
Α΄.
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εδάφη που ελέγχει η Αντάντ». Τελικά Πάνος και Μίτσας Κουρτζής μέσω Βελιγραδίου,
Νύσσας, Μοναστηρίου, Φλώρινας και Κοζάνης έφθασαν στην Αθήνα.
Ας γυρίσουμε όμως στην Αθήνα, στις ημέρες μετά τις συλλήψεις στη Μυτιλήνη
(σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί παρόμοιες συλλήψεις και στη Μακεδονία). Μετά
τη σχετική ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών στον πρωθυπουργό Σκουλούδη, ο
δεύτερος επισκέφθηκε τον Βασιλέα και στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες στις πρεσβείες
στην Ευρώπη να προβούν σε έντονα διαβήματα. Εν τω μεταξύ οι πρεσβευτές της Γερμανίας
και της Αυστροουγγαρίας είχαν επισκεφθεί τον υπουργό Εξωτερικών και πρωθυπουργό
Σκουλούδη και είχαν διαμαρτυρηθεί. Φυσικά ουδεμία απάντηση δόθηκε από τη Γαλλία
και την Αγγλία στις διαμαρτυρίες. Μόνο την επομένη των συλλήψεων ο ουσιαστικός
διοικητής του νησιού Γάλλος συνταγματάρχης Μας, συνοδευόμενος από τον Σημαντήρη,
επισκέφθηκε το νομάρχη Σπηλιωτόπουλο και «εξέφρασε τη λύπη του για τη διατάραξη
της ησυχίας και της τάξης της πόλης, που έγινε αναγκαστικά για την ασφάλεια του γαλλικού
στρατού».
Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο νησί, κυρίως λόγω της αλαζονικής συμπεριφοράς των δυνάμεων κατοχής φαίνεται από τα πρωτοσέλιδα του φιλοβασιλικού τύπου στην
Αθήνα, τα οποία απεικονίζουν το κλίμα που επικρατούσε, έστω και με μία δόση υπερβολής. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό της απαξίωσης των τοπικών αρχών από τον Γάλλο διοικητή
Μας είναι το πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της φιλοβασιλικής «Σκρίπ» της 28ης Δεκεμβρίου 1915 με τίτλο: «Οι προστάται μας σύμμαχοι και ο πολιτισμός της κτηνώδους βίας».
Στο άρθρο καυτηριάζεται η συμπεριφορά των ανδρών των αγημάτων, τα ξημερώματα
της 25ης Δεκεμβρίου και γενικά η παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας. Αφορμή πήρε η
εφημερίδα από το επεισόδιο της απελευθέρωσης, κατόπιν απαίτησης του Συνταγματάρχη
Μας, δύο κατηγορουμένων Ελλήνων, μη Λέσβιων, για εσχάτη προδοσία και ληστεία, οι
οποίοι ήταν μισθοδοτούμενοι κατάσκοποι των Άγγλων.45
Η Ελλάδα Διασπασμένη
Μέσα σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον και με τον Ελληνικό λαό να υποφέρει από τις ελλείψεις τροφίμων, που ήταν αποτέλεσμα της δυσκολίας εφοδιασμού εξαιτίας της δράσης
των υποβρυχίων, φθάσαμε στον Αύγουστο του 1916. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα
(δυτικό και ανατολικό) ήταν δυσμενείς για τους Συμμάχους, γεγονός που καθιστούσε
απαραίτητη την εμπλοκή του Ελληνικού Στρατού για τη δημιουργία αντιπερισπασμού
στη Βαλκανική στα νώτα του αντιπάλου.
Μία ομάδα αξιωματικών της ΧΙης Μεραρχίας με πρωτεργάτες τους Υποστράτηγο
Ζυμβρακάκη και Συνταγματάρχη Μαζαράκη με τη βοήθεια του Γάλλου στρατηγού Σαράιγ και την ηθική υποστήριξη του Βενιζέλου, στις 16 Αυγούστου 1916 επαναστάτησε
κατά της κυβέρνησης της χώρας. Το κίνημα της «Εθνικής Άμυνας», όπως ονομάστηκε
45. Νικ. Γερακάρη, Σελίδες Σύγχρονης Ιστορίας, τόμος Α΄, Αθήνα 1936, σ. 366-367. Εφημερίδες Πατρίς (Αθήνας), 27, 28 και 29-12-1915, Σκρίπ (Αθήνας), 27, 28 και 29-12-1915 και Αθήναι (Αθήνας) 27-12-1915.
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αρχικά, αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία, αλλά σταδιακά, με τη συμμαχική υποστήριξη, επικράτησε στην περιοχή της Μακεδονίας, της Θράκης και τα νησιά του Βορειοανατολικού
Αιγαίου.46
Τους αξιωματικούς, που επανέρχονταν από άδεια, τους οδηγούσαν ενώπιον του Μαζαράκη, ο οποίος με υποσχέσεις προσπαθούσε να τους πείσει να προσχωρήσουν στο κίνημα. Όσοι αρνήθηκαν, περίπου 15, φυλακίστηκαν για 2-3 ημέρες και στη συνέχεια με το
Γαλλικό ατμόπλοιο «Σαίν Μπριέν» μεταφέρθηκαν στον κόλπο της Γέρας, στο ανοικτό
στρατόπεδο απελαθέντων, που ήταν περιτριγυρισμένο με συρματόπλεγμα. Τους επισκέφθηκε ο Γάλλος διοικητής της Λέσβου Συνταγματάρχης Μας, ο Λοχαγός Θ. Βουτσινάς
και ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Κύριλλος, οι οποίοι προσπάθησαν να τους μεταπείσουν.
Μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης της Εθνικής Άμυνας οδηγηθήκαν πάλι πίσω στη
Θεσσαλονίκη και κλείστηκαν στις φυλακές.47
Μία περιγραφή του στρατοπέδου μας δίνει ο Ηλίας Ηλιόπουλος. «Στην παραλία
των Λουτρών μέσα σε συρματοπλέγματα φυλάσσονται ως οι έσχατοι των αλητών υπό Σενεγαλέζων, αρχιερείς, αξιωματικοί, αρεοπαγίτες, πρεσβευτές, καθηγητές, ναύαρχοι. Απαγορεύεται η προσέγγιση επί ποινή τυφεκισμού».48 Το στρατόπεδο ονομαζόταν «Σίσμερις»
και λειτουργούσε υπό την επίβλεψη Γάλλων αξιωματικών με φύλακες Σενεγαλέζους και
Καμποτζιανούς στρατιώτες.49 Περιλάμβανε αγροτική έκταση κοντά σε παραλιακή τοποθεσία στα Λουτρά, περιφραγμένη με διπλά συρματοπλέγματα. Οι κρατούμενοι έμεναν
σε σκηνές 9 ατόμων σε άθλιες συνθήκες, ενώ οι φύλακες τούς συμπεριφέρονταν άσχημα.
Εδώ μεταφέρονταν οι Έλληνες κρατούμενοι, που συλλαμβάνονταν από τα Γαλλικά στρατεύματα, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 1917 είχαν συνολικά εκτοπισθεί 850 άτομα.50
Ο απελαθείς από τη Βέροια στα Λουτρά της Μυτιλήνης εφέτης Θ. Θεοδωρόπουλος,
που παρέμεινε για δύο χρόνια στο στρατόπεδο, δίνει τα παρακάτω στοιχεία: «Επιβιβαστήκαμε (μέσα Ιουνίου 1917) στη Θεσσαλονίκη στο γαλλικό ατμόπλοιο “Μποφίλ”, περίπου
200 άτομα και μετά από περιπετειώδες ταξίδι φθάσαμε στον κόλπο της Γέρας. Αμέσως αποβιβαστήκαμε και μετά από μια ώρα πορεία, μέσω χαράδρας, φθάσαμε σ’ ένα μικρό κοίλωμα
έκτασης περίπου 3 στρεμμάτων, περιτριγυρισμένο από κατάφυτους λόφους με ελιές, που ονομαζόταν στρατόπεδο Σίσμερις. Μαζευτήκαμε 850 άτομα σε τρύπιες σκηνές της Μεραρχίας
Αρχιπελάγους... Πλείστοι των κρατουμένων χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή δρόμων, οι
Τούρκοι μπέηδες οδηγούνταν στη Γέρα για το ξεφόρτωμα ατμόπλοιων... Λειτουργούσε καντίνα
με ληστρικές τιμές... Ο υπουργός δικαιοσύνης Ι. Τσιριμώκος έστειλε τον διευθυντή φυλακών
46. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Ι.Ε.Ε.), τόμος ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 37.
47. Νικ. Γερακάρη, ό.π., σ. 208-209. Τους χρησιμοποίησαν για ανταλλαγή με αξιωματικούς, που είχαν συλληφθεί από τη κυβέρνηση των Αθηνών.
48. Ηλία Ηλιόπουλου, Ιστορικαί Αναμνήσεις και Στοχασμοί, χωρίς ημερομηνία και τόπο έκδοσης.
49. Φωτογραφία κρατουμένου Αξιωματικού που στάλθηκε σε φίλους του. ( Φωτ. 9 – Αρχείο Στρατή Αναγνώστου )
50. Άρθρο του υποστράτηγου Χρήστου Βήττου στην εφημερίδα Πυροβολητής, φύλλο 25, Μάιος - Ιούνιος
2008, σ.12.
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Σκουριώτη, για να διαπιστώσει τις
συνθήκες κράτησης των ανώτερων
δικαστικών λειτουργών… Παρέμεινα στο στρατόπεδο μέχρι τον Ιανουάριο του 1919. Μετά διαλύθηκε και απελύθησαν οι αιχμάλωτοι,
πλην του Αγαμέμνονα Σλήμαν, εμού
και των συνταγματαρχών Φράγκου
και Γρίβα, που παραμείναμε στη
Μυτιλήνη υπό επιτήρηση.»51.
Ο απελαθείς εφέτης Αθηνών
Γ. Βογιατζάκης προσθέτει τα εξής
στοιχεία: «Οι φύλακες ήταν στρατιώτες Σενεγαλέζοι και Αναμίτες
(από τη γαλλική κτήση στο Βιετνάμ) και διοικητής ο άγριος Ποτζέ
από την Κορσική... Ανά σκηνή 9
ατόμων μοιραζόταν μεγάλη τσίγκινη πιατέλα με ρύζι ή φασόλια και
ψωμί σάπιο από καλαμπόκι και ορισμένες φορές κονσέρβες με αλογίσιο
κρέας... Ο κρατούμενος Ρήγας Παπαδάκης από το Πήλιο είχε καταφέρει, μέσω ενός Αναμίτη φρουρού
και ενός αγοριού από τα Λουτρά
επί αμοιβή, να μας φέρνει τοπικές
εφημερίδες, για να μαθαίνουμε τις
εξελίξεις αλλά δυστυχώς τη νύκτα
Φωτ. 9: Αντισυνταγματάρχης Καναβατζόγλου
της 18ης Μαΐου 1918 έγινε αντιαπελαθείς στα Λουτρά - 1917
ληπτός και τουφεκίστηκε. Την
(Αρχείο Στρατή Αναγνώστου)
επομένη έφθασε από τη Μυτιλήνη
ο Γάλλος διοικητής συνταγματάρχης Μας και διέταξε για κρατητήριο αντί σκηνής, να σκαφτεί
λάκκος βάθους 2 μέτρων και πλάτους 1,5 και να καλυφθεί με σκηνή...»52.
Τον Σεπτέμβριο του 1916 ο Βενιζέλος υποκινούμενος κυρίως από τη Γαλλία και βλέποντας ότι ο Βασιλέας δεν είχε την πρόθεση να εξέλθει από την ουδετερότητα, πήρε την
απόφαση να σχηματίσει προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Είχε μεσολαβήσει, στα τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου, η είσοδος των Βουλγαρικών στρα51. Νικ. Γερακάρη, ό.π. σ. 469-471.
52. Νικ. Γερακάρη, ό.π. σ. 472-477.
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τευμάτων με την υποστήριξη των Γερμανών στην Ανατολική Μακεδονία, η κατάληψη της
Καβάλας και η αιχμαλωσία μέρους του Δ΄ Σώματος Στρατού (400 αξιωματικοί και 6.000
οπλίτες) και η μεταφορά του στο Γκαίρλιτζ (Görlıtz), όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος του
πολέμου.53
Τη νύκτα 13/14 Σεπτεμβρίου 1916 (π. η.) ο Βενιζέλος, με τη βοήθεια της γαλλικής
μυστικής αστυνομίας, κρυφά απέπλευσε από το Κερατσίνι μαζί με 100 περίπου συνεργάτες (στρατιωτικούς και πολιτικούς με επικεφαλής τους Κουντουριώτη και Δαγκλή)
με προορισμό την Κρήτη, όπου και ανακοίνωσε το σχηματισμό της επαναστατικής του
κυβέρνησης.
Την αναχώρηση του Βενιζέλου από την Αθήνα ακολούθησε και μέρος της αγγλικής
κατασκοπίας με επικεφαλής τον σταθμάρχη της Intelligence Service Κόμπτον Μακένζυ
(Compton Mackenzie) με προορισμό τη Σύρο, με σκοπό την οργάνωση και την πραγματοποίηση της προσχώρησης των Κυκλάδων στην Εθνική Άμυνα. Η προσχώρηση έγινε
αλλού με τη βία (Σύρος – Νάξος – Σάμος ) και αλλού εθελοντικά. Σαν δύναμη επιβολής
χρησιμοποιήθηκε τμήμα 200 ανδρών της Μεραρχίας Αρχιπελάγους από τη Μυτιλήνη με
αρχηγό τον συνταγματάρχη Καλομενόπουλο και τμήμα 100 Κρητικών χωροφυλάκων.54
Στο νησί μας, τη Λέσβο, με την έκρηξη του κινήματος της Εθνικής Άμυνας (Αύγουστος 1916), ο νομάρχης Δουκουμετζίδης σχημάτισε επαναστατική επιτροπή για την προσχώρηση στο κίνημα. Πρόεδρος ήταν ο ίδιος και μέλη ο δημοσιογράφος Παρίτσης και
άλλα στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων. Έργο της επιτροπής ήταν να πεισθούν
οι υπάλληλοι της κυβέρνησης και τα μέλη των αρχών ασφάλειας να δηλώσουν την προσχώρησή τους στο κίνημα. Οι μη προσχωρήσαντες στο κίνημα άνδρες της Χωροφυλακής,
συνολικά 12, με αρχηγό τον ενωμοτάρχη Α. Μιχαλόπουλο κλείστηκαν στις φυλακές στο
Κάστρο της Μυτιλήνης. Μαζί με αυτούς ήταν ο έμπορος Θ. Θεοδοσιάδης και άλλοι ιδιώτες, συνολικά 50 άτομα. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1916 ο Μιχαλόπουλος έστειλε αναφορά
στο Νομάρχη Δοκουμετζίδη και παραπονέθηκε για τις συνθήκες κράτησης. Την επομένη
οδηγήθηκαν 14 άτομα στην παραλία και από εκεί με πλοιάριο στη Γέρα και στη συνέχεια
στη Λήμνο.55 Προσωρινά κρατήθηκαν στο πολεμικό «Ευρώπη», όπου γνωρίστηκαν με
ένα Κύπριο ναύτη, που ήταν στην υπηρεσία του Άγγλου ναυάρχου. Μέσω αυτού έγιναν
δεκτές οι εξηγήσεις που έδωσαν και αποκαλύφθηκαν τα σκόπιμα λάθη στην αναφορά του
συνταγματάρχη Μας και τελικά με πλοίο οδηγήθηκαν στον Πειραιά.56
Μετά το ξέσπασμα του κινήματος της Θεσσαλονίκης, έφθασε στη Μυτιλήνη το στέ53. Ι.Ε.Ε., ό.π., σ. 39.
54. Νικ. Γερακάρη, ό.π., σ. 252-271. και Aegean Memories, Compton Mackenzie, Λονδίνο 1944, σ. 424455. Σημείωση: O Μακένζυ οργάνωσε στο Αιγαίο την «Aegean Intelligence Service» με έδρα τη Σύρο.
Μετά τον πόλεμο έγραψε σειρά βιβλίων για τη δράση του στην Ελλάδα (Greek, Athens και Aegean
Memories).
55. Ν. Γερακάρη, ό.π. σ. 301 και 367-371. Σημ. Στο χωριό Πορτιανού της Λήμνου λειτουργούσε στρατόπεδο
απελαθέντων, παρόμοιο με αυτό των Λουτρών με την ευθύνη των Άγγλων.
56. Νικ. Γερακάρη, ό.π. σ. 301 και 368-69.
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λεχος του κόμματος των Φιλελευθέρων Γεώργιος Παπανδρέου, για να οργανώσει την
προσχώρηση του νησιού στη νέα κυβέρνηση. Σίγουρα θα είχαν σταλεί αντιπρόσωποι και
σε άλλα νησιά, τα οποία σταδιακά, άλλα εθελοντικά και άλλα με τη βία (Σάμος – Νάξος), προσχώρησαν στην Εθνική Άμυνα.57 Ο Παπανδρέου είχε σχηματίσει την Επιτροπή του Λεσβιακού Λαού58 υπό την προεδρία του, για να προετοιμάσει την προσχώρηση
της Λέσβου στην Εθνική Άμυνα. Επίσης σε απάντηση για τη δημιουργία των Συλλόγων
Επιστράτων της ηπειρωτικής Ελλάδας το κόμμα των Φιλελευθέρων, όπου είχε τη δυνατότητα, είχε συστήσει τους Εθνικούς Συνδέσμους Επιστράτων. Έτσι και στο Αιγαίο με
έδρα τη Μυτιλήνη ιδρύθηκε ο «Εθνικός Σύνδεσμος Ελλήνων Επιστράτων Αιγαίου», με
επταμελή κεντρική επιτροπή και πρόεδρο τον Β. Κανέλλη.59
Οι δύο επιτροπές οργάνωσαν στις 14 Σεπτεμβρίου 1916 συλλαλητήριο και στήσανε
εξέδρα έξω από το κατάστημα του Γρημάνη. Οι επίστρατοι απ’ όλη τη Λέσβο στις 9 π.μ.
συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Κήπο και στη συνέχεια πλαισίωσαν το συλλαλητήριο. Για
τη μεταφορά τους από τα χωριά και τις κωμοπόλεις προς την πόλη της Μυτιλήνης χρησιμοποιήθηκαν αγγλικά πλοία, που ναυλοχούσαν στον κόλπο της Γέρας. Πρώτος μίλησε ο
πρόεδρος των προσφύγων, παρουσιάζοντας τον κύριο ομιλητή Γ. Παπανδρέου, ο οποίος
με τη ρητορεία του και τα συνθήματα ξεσήκωσε το πλήθος και ανακοίνωσε την προσχώρηση της Λέσβου στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Υπολοχαγός Κανελλόπουλος, που είχε προσχωρήσει στο
κίνημα και κάλεσε τους συναδέλφους του να πράξουν το ίδιο. Μετά οι συγκεντρωθέντες
πήγαν στο σπίτι του Γάλλου Διοικητή Συνταγματάρχη Μας,60 ο οποίος είχε υψώσει τη
γαλανόλευκη. Εκεί τον προσφώνησε και τον ευχαρίστησε ο Γ. Παπανδρέου. Επόμενος
σταθμός ήταν το Αγγλικό προξενείο, όπου έβγαλε λόγο ο Χ. Βασιλακάκης (βουλευτής
Λέσβου των Φιλελευθέρων της βουλής των Λαζάρων - 31 Μαΐου 1915) και ευχαρίστησε
τον κυβερνήτη Σμίθ. Το βράδυ στο εστιατόριο «Ανακτορικό» (είχε καταστραφεί το πρωί
η πινακίδα του από τους συγκεντρωθέντες) η Επιτροπή του Λαού παρέθεσε δείπνο προς
τιμήν των Συμμάχων.61
Εν τω μεταξύ στη Νομαρχία έφθαναν τα τηλεγραφήματα προσχώρησης στο κίνημα
από τα χωριά, τους Δήμους και τους κρατικούς υπαλλήλους. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1916
57. Νικ. Γερακάρη, όπ., σ. 252-271.
58. Εφημερίδα της Μυτιλήνης Ελεύθερος Λόγος της 17-9-1916. Στην επιτροπή με πρόεδρο τον Παπανδρέου συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές των Φιλελευθέρων της Βουλής της 31ης Μαΐου 1915, πλην των
Μ. Σάλτα, Π. Βοστάνη και Καραμήτσου. Δες παραπάνω υποσημείωση 41.
59. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 14-9-1916. Τα άλλα μέλη ήταν οι Ι. Χιωτέλλης, Ζ. Γιανέλλης, Π. Καΐρης,
Δ. Βαμβούρης, Σ. Μυριβήλης, Π. Καμπαδέλλης και Αθ. Π. Μητρέλιας.
60. Στον Ελεύθερο Λόγο της 12ης-10-1916, περιλαμβάνεται είδηση για την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για ανακήρυξη του σε επίτιμο δημότη της πόλης για «την πάσα αρωγή για
την εδραίωση του επαναστατικού καθεστώτος».
61. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 15-9-1916. Στο δείπνο μετείχε η επιτροπή του λαού, ο Γάλλος διοικητής
Μας, ο Άγγλος κυβερνήτης της ναυαρχίδας «Doris», οι πρόξενοι της Γαλλίας, Αγγλίας, Ρωσίας και Ιταλίας κ.λπ.
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αποστέλλεται στην Επιτροπή της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, τηλεγράφημα, με
το οποίο η Επιτροπή του Λεσβιακού Λαού χαιρετίζει την προσχώρηση του νησιού στο
Κίνημα.62 Ωστόσο, ο ενθουσιασμός δεν μπορούσε να αποκρύψει τι ς στερήσεις του Λεσβιακού λαού. Η έλλειψη ψωμιού ήταν εμφανής και τα μικρά φορτία τροφίμων, που έφθαναν
από τον Πειραιά, δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες του νησιού.63 Η Επιτροπή διανομής
σιταριού παραιτήθηκε, αποστέλλοντας ευχαριστήριο επιστολή προς τον Γάλλο διοικητή
Μας για την εξασφάλιση φορτίων σταριού απευθείας στο νησί και του πρόσφερε 2.000
φράγκα για τη λειτουργία του Γαλλικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου στα Λουτρά.
Παρατηρούμε ότι οι Συμμαχικές αρχές μεροληπτούσαν στην προμήθεια τροφίμων και
προτιμούσαν να εφοδιάζουν τα μέρη που είχαν ταχθεί με το Κίνημα και κατ’ επέκταση
συμφωνούσαν με την πολιτική τους. Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και μετά την εφαρμογή του αποκλεισμού της ηπειρωτικής Ελλάδας (Νοέμβριος 1916 - Μάιος 1917) από το
Συμμαχικό Στόλο, προκειμένου να εξαναγκαστεί η κυβέρνηση των Αθηνών να κηρύξει το
πόλεμο κατά των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Φυσικό επακόλουθο της έλλειψης βασικών
αγαθών ήταν η «μαύρη αγορά» και η υπερβολική αύξηση των τιμών. Κάθε προσπάθεια
των κυβερνήσεων (Αθηνών αρχικά ή Θεσσαλονίκης στη συνέχεια) να εφαρμόσουν τη
διατίμηση στη Λέσβο δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο νησί την περίοδο
της προσχώρησης στο Κίνημα μέχρι την επανένωση της Ελλάδος (Ιούνιος 1917) οι τιμές
ανέβηκαν υπερβολικά (αλεύρι 118%, ρύζι 550%, ζάχαρη 422%, βούτυρο 250%, βοδινό
κρέας 112%, πατάτες 400%, φασόλια 230% και φωτιστικό πετρέλαιο 650%).64
Γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία των κρατικών υπαλλήλων στη Λέσβο προσχώρησε στο
Κίνημα, υπήρχε όμως και ένα τμήμα που αρνήθηκε. Τούτο προκύπτει από δύο ενέργειες
του προέδρου της Επιτροπής του Λαού Γ. Παπανδρέου :
− Πρώτα αποφάσισε τη συγκρότηση πολιτοφυλακής με διοικητή τον Υπολοχαγό Κανελλόπουλο65 για ενίσχυση της Αστυνομίας, στην οποία κατατάχθηκαν επίστρατοι
και πρόσφυγες.
− Στη συνέχεια με επιστολή του στις 17 Σεπτεμβρίου 1916 προς τους Δημάρχους, Δημοτικά Συμβούλια και Δημογεροντίες ο Γ. Παπανδρέου ζήτησε η αναφορά των συμβάντων να γίνεται στην Επιτροπή και όχι στην Αστυνομία και στη Χωροφυλακή.
Επίσης ζήτησε τα ονόματα αυτών που δεν προσχώρησαν στο Κίνημα.66 Επιπρόσθετα
αποφάσισε την ανάθεση του τμήματος καταδίωξης ανυπότακτων και αντιφρονούντων
62. Πρωτότυπο τηλεγράφημα της Επιτροπής Προσχώρησης της Λέσβου στην Εθνική Άμυνα, της 18 Σεπτεμβρίου 1916. (Συνημμένο 6, από το Αρχείο του Στρατή Αναγνώστου)
63. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 21-9-1916. Οι παντοπώλες παρουσιάστηκαν στο Νομάρχη Δοκουμετζίδη και διαμαρτυρήθηκαν ότι οι 120.000 οκάδες ζάχαρη, που μοιράστηκαν, δεν αναλογούν ούτε 100 οκάδες ανά παντοπωλείο. Η Επιτροπή διανομής αποτελούταν από τους Δ. Σιφναίο, Β. Γούτο, Περ. Αμπατζή,
Δ. Βοστάνη, Δ. Σάλτα, Α. Μητρέλια και Ν. Παρίτση.
64. Γ. Λεονταρίτη, ό.π., σ. 172.
65. Διαλύθηκε μετά την εδραίωση της επανάστασης με απόφαση του Γ. Παπανδρέου (Ελεύθερος Λόγος
17-11-1916).
66. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος 18 και 21-9-1916.

350

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

στον Κρητικό ενωμοτάρχη Γ. Γυπαράκη.67
Επακόλουθο της προσχώρησης Λέσβου στο κίνημα ήταν η αναχώρηση από το νησί
των επιφανών αντιφρονούντων. Οι οικογένειες, που εγκατέλειψαν τη Μυτιλήνη με τη θέλησή τους ή με την υπόδειξη των Γάλλων ήταν των Π. Βοστάνη, Μουζάλα, Αμυρά και Βασιλείου. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή του Δ. Βοστάνη στον τοπικό τύπο, με την οποία
διαμαρτύρεται για δημοσίευμα της εφημερίδας «Σάλπιγγας» και καταφέρεται κατά του
εκδότη Ν. Παρίτση. Ο τελευταίος είχε κατηγορήσει τον Π. Βοστάνη ότι ευρισκόμενος
στην Αθήνα κυνήγησε τους βενιζελικούς Μυτιληνιούς.68
Στις 24-25 Σεπτεμβρίου 1916 επισκέφθηκε τη Μυτιλήνη ο Ε. Βενιζέλος με την κυβέρνησή του. Η τοπική επαναστατική ηγεσία τον υποδέχθηκε στο λιμανάκι του Ακόθ (ο
όρμος μετά την Κουντουρουδιά, στην ανατολική ακτή του Κόλπου της Γέρας - Χάρτης,
Συνημμένο 4), όπου προσέγγισε το ατμόπλοιο “Εσπερία” και η αποβίβαση έγινε με γαλλική βενζινάκατο. Ακολούθησαν ομιλίες, γεύματα, δείπνα (ο Βενιζέλος με τα πολιτικά στελέχη κατέλυσε στη βίλλα Αλεπουδέλλη και οι στρατιωτικοί στο ξενοδοχείο «Εθνικό»).
Την επομένη σε δεξίωση, που παρέθεσε ο Σύνδεσμος Επιστράτων στο κινηματοθέατρο
«Σαπφώ», ο Βενιζέλος ανακοίνωσε το διορισμό του Γ. Παπανδρέου ως κυβερνητικού
εκπροσώπου, δηλαδή Γενικού Διοικητή Νήσων Αιγαίου. Επίσης διόρισε ως Φρούραρχο
Λέσβου τον Λοχαγό Α. Ζαββό, ως Διοικητή Χωροφυλακής τον Αντισυνταγματάρχη Ματζακριωτάκη και ως Διοικητή της Αστυνομίας τον Τζίκα.69
Ενώ στη Θεσσαλονίκη η επαναστατική κυβέρνηση προσπαθούσε να σταθεί στα
πόδια της, ο Σαράιγ πίεζε για την ταχεία οργάνωση του στρατού της Εθνικής Άμυνας
και συνεχώς παραπονιόταν για την ασφάλεια των νώτων του από πιθανή επίθεση του
Στρατού των Αθηνών. Μετά τη συμπλοκή βασιλικών και επαναστατικών τμημάτων στην
Κατερίνη αποφασίστηκε η δημιουργία ουδέτερης ζώνης, πλάτους 5 χλμ, από την παραλία
της Κατερίνης μέχρι την παραλία της Ηπείρου και έτσι υλοποιήθηκε και γεωγραφικά η
διάσπαση της Ελλάδας.
Μια τέτοια εξέλιξη βόλευε τους Συμμάχους, που προσπαθούσαν να παρασύρουν τη
χώρα μας στον πόλεμο χωρίς εκ των προτέρων να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις
για τις εθνικές διεκδικήσεις (Κύπρος, Β. Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Θράκη) ούτε καν για
αυτή την ίδια την εδαφική ακεραιότητά της. Αντίθετα μεταξύ τους με μυστικές συνθήκες
είχαν συμφωνήσει την ικανοποίηση των στρατιωτικών τους στόχων και έφτασαν στο
σημείο, προκειμένου να αποσπάσουν τη Βουλγαρία από το αντίπαλο στρατόπεδο, να της
υποσχεθούν εδάφη, που είχαν κερδηθεί από τη χώρα μας στους Βαλκανικούς πολέμους
1912-13 με αίμα.
Δυστυχώς η επιστράτευση στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά δεν προχωρούσε με γρή67. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος 19-9-1916.
68. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 1-1-1917. Σημ. ο Δ. Βοστάνης αναφέρει ότι η Γαλλική Διοίκηση απέλασε τον αδελφό του με τη δικαιολογία ότι «είναι πλούσιος, εξασκεί επιρροή, ας κάμει οικειοθελώς εν
ταξίδιον μέχρι των εκλογών και ας επιστρέψει αμέσως μετ’ αυτάς».
69. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 26-9-1916.
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γορο ρυθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μεραρχία Αρχιπελάγους στα νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου. Την 1η Οκτωβρίου 1916 διαβάζουμε στον τοπικό τύπο της
Μυτιλήνης πρόσκληση για κατάταξη των ανυπότακτων υπογεγραμμένη από τον Στρατιωτικό Διοικητή Νήσων Αιγαίου Ταγματάρχη Θ. Πάγκαλο.70 Στις 6 Μαρτίου 1917 ο
διοικητής της Μεραρχίας Υποστράτηγος Ιωάννου εξέδωσε εγκύκλιο «για συγκρότηση
στρατιωτικών καταδιωκτικών αποσπασμάτων στα τρία νησιά με αποστολή τη βίαιη προσαγωγή των ανυπότακτων μέχρι τέλος Μαρτίου».71 Τελικά η Μεραρχία ολοκλήρωσε τη συγκρότησή της με 3 Συντάγματα (4ο Μυτιλήνη, 5ο Μυτιλήνη - Λήμνοκαι 6ο Σάμο - Χίο),
των δύο ταγμάτων το καθένα και τον Απρίλιο του 1917 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη
στο στρατόπεδο της Τούμπας.72
Η κυβέρνηση των Αθηνών με τις οδηγίες του Βασιλέα και του Επιτελείου συνεχώς
υποχωρούσε στις απαιτήσεις των Συμμάχων, για να διαφυλάξει την ουδετερότητα της
χώρας, που ήταν και η βασική επιθυμία του Βασιλέα και των Μεταξά – Δούσμανη, οι
οποίοι πίστευαν στη νίκη των Κεντρικών Δυνάμεων. Μετά τα τραγικά γεγονότα του
Νοεμβρίου 1916 και την εφαρμογή του αποκλεισμού από τους Συμμάχους, η πείνα
και η δυστυχία που ακολούθησαν, αντί να μεταστρέψουν τη γνώμη του λαού υπέρ της
Entente, συνέβηκε το αντίθετο. Σε αυτό βέβαια συνέβαλαν η γερμανική προπαγάνδα και
οι Σύλλογοι των Επιστράτων.
Παρά τον αφοπλισμό των ελληνικών δυνάμεων (πιστών στο Βασιλέα και στην κυβέρνηση των Αθηνών) και τη μεταφορά τους στην Πελοπόννησο, την κατάληψη του
Ναυστάθμου από τον Συμμαχικό Στόλο, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των επικοινωνιών,
τελωνείων και λιμανιών από τους Συμμάχους η επιστράτευση στη Θεσσαλονίκη καρκινοβατούσε. Η Γαλλία δια του εκπροσώπου της Ζονάρ (Γάλλος πολιτικός, απεσταλμένος της
κυβέρνησής του για επίλυση του ελληνικού προβλήματος), σε συνεργασία με την προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, τελικά αποφάσισε και πραγματοποίησε την εκδίωξη
του Βασιλέα στα τέλη Μαΐου 1917 και την κατάληψη της Θεσσαλίας και της Αττικής.
Προς τούτο στις 25 Μαΐου 1917 (π. η.) η 30η Γαλλική Μεραρχία αναχώρησε με πλοία
από τη Θεσσαλονίκη για τον Πειραιά και μία άλλη Μεραρχία με το Στρατηγό Βενέλ πέρασε την ουδέτερη ζώνη και προήλασε προς τη Λάρισα.73
Η Κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα
Κατά την κάθοδο του Γαλλικού στρατού προς την Αθήνα τα εναπομείναντα βασιλικά
στρατεύματα δεν προέβαλαν αντίσταση πλην του Διοικητού του 1/38 Συντάγματος
Ευζώνων της 1ης Μεραρχίας στη Λάρισα. Μόλις οι Γάλλοι εισήλθαν στη πόλη ο
Αντισυνταγματάρχης Φράγκου με τους αξιωματικούς του Συντάγματος και μέρος των
στρατιωτών κίνησε για το Βόλο, αρνούμενος να παραδοθεί. Στην τοποθεσία Μεζουρλού
70.
71.
72.
73.

Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 1-10-1916.
Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 9-3-1917.
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στον Α΄ Π.Π. 1914-18, σ.120.
ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 157.
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στις 2 Ιουνίου 1917 τους πρόλαβε το Γαλλικό ιππικό και έγινε μάχη, στην οποία
σκοτώθηκαν 59 Έλληνες με σπαθισμούς και τραυματίστηκαν 9 Γάλλοι. Συνελήφθησαν
αιχμάλωτοι 49 αξιωματικοί και 269 στρατιώτες. Οι τελευταίοι χρησιμοποιήθηκαν για
έργα οδοποιίας στο Λιτόχωρο και οι αξιωματικοί φυλακίστηκαν στην Κατερίνη.
Ο Φράγκου μαζί με τον Αντισυνταγματάρχη Γρίβα οδηγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη
και μετά στη Μυτιλήνη στο στρατόπεδο Λουτρών.74 Οι περίπου 80 αξιωματικοί του συντάγματος που κρατούνταν στην Κατερίνη, παρά την αντίσταση που προέβαλαν αρχικά
κατά του Γαλλικού στρατού, υπέγραψαν στη συνέχεια δήλωση προσχώρησης στο κίνημα
και οδηγήθηκαν στην Αθήνα, για να παρουσιαστούν στον υπουργό στρατιωτικών και
πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο.75 Κατά την επέλαση των Γαλλικών στρατευμάτων στην Αττική όσοι στρατιωτικοί και πολίτες συλλαμβάνονταν, οδηγούνταν είτε στο στρατόπεδο
αιχμαλώτων στο Ζεϊντινλικ της Θεσσαλονίκης είτε στα Λουτρά της Μυτιλήνης.
Μετά την κάθοδο της κυβέρνησης του Βενιζέλου στην Αθήνα (14 Ιουνίου 1917)
και την ανάληψη της εξουσίας, πρώτο μέλημα ήταν η κήρυξη του πολέμου κατά των
Κεντρικών Δυνάμεων και κατ’ επέκταση η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου σε όλη την
επικράτεια. Παράλληλα υπεδείχθη στο Ζονάρ η εξορία 30 πολιτικών και στρατιωτικών
(Γούναρης, Μεταξάς κ.λπ.), οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Κορσική. Στη συνέχεια οι αρχές
ασφαλείας έθεσαν υπό αστυνομική επιτήρηση 103 άτομα (υπάλληλοι, κληρικοί, λόγιοι),
μεταξύ αυτών ήταν και ο Μητροπολίτης Μηθύμνης Βασίλειος Κομβόπουλος.76
Στη Λέσβο λόγω της ανάληψης της εξουσίας από τον Γ. Παπανδρέου ξέσπασε “πόλεμος” στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Ο πρώην βουλευτής και εκδότης της «Σάλπιγγας»
Ν. Παρίτσης με την πένα του ασκούσε κριτική σε κάθε ενέργεια της διοίκησης, η οποία
απαντούσε μέσω του «Ελευθέρου Λόγου». Ιδιαίτερη κριτική ασκήθηκε στο θέμα της
εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου σε επίπεδο νησιού προς υποβοήθηση του έργου του
Παπανδρέου77 και στην κατάργηση των Δημογεροντιών στις έδρες των Δήμων.78 Τελικά,
μετά από συνεχή δημοσιεύματα της «Σάλπιγγας» ο Γ. Παπανδρέου στις 28 Ιανουαρίου
1917 αναχώρησε για τη Χίο, όπου είχε τοποθετηθεί Νομάρχης και στη θέση του την επο74. Φράγκος Δ. Φράγκου, Ο Στρατηγός Φράγκου και η 1η Μεραρχία των Θεσσαλών, εκδόσεις Τροχαλία, σ.
57-61 και ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π. σ.159. Σημ.: Η συμπεριφορά των Γάλλων δεν ήταν καλή «ιδιαίτερα των Μαύρων, οι κάτοικοι υπέφεραν τα πάνδεινα μέχρι το τέλος της κατοχής από τις λεηλασίες, τις καταστροφές
των αγρών, τις παρενοχλήσεις των γυναικών και άλλα». [ΓΕΣ/ΔΙΣ σ.160]. Η μάχη αυτή ονομάστηκε και
«Μάχη της Σημαίας», διότι οι Γάλλοι απέσπασαν τη σημαία του συντάγματος και την έδωσαν δώρο στον
Σαράιγ.
75. Εφημερίδα Νέα Ημέρα Τεργέστης της 8 Ιουλίου 1917.
76. Κ. Παπαρρηγόπουλου – Π. Καρολίδη, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΣΤ΄, σ. 264, και εφημερίδα
Νέα Ημέρα Τεργέστης της 5 και 6 Ιουνίου 1917.
77. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 26-10-1916. Στο φύλλο της 27-10-1916 όλοι οι πρώην βουλευτές των
Φιλελευθέρων (31 Μαΐου 1915 ) με κοινή ανακοίνωση καυτηρίασαν τη δημιουργία του εκλεγμένου
Διοικητικού Συμβουλίου Λέσβου.
78. Άρθρο του ιατρού της Καλλονής Ορέστη Κυπριανού στην εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 6-11-1916.
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μένη ήλθε από τη Χίο ο Μίνως Πετυχάκης.79
Ενώ παρατηρούμε μία συνεχή αρθρογραφία επί παντός επιστητού στον τοπικό τύπο
της εποχής, ουδεμία αναφορά γίνεται για το στρατόπεδο στα Λουτρά. Αξιοσημείωτο είναι
και το γεγονός ότι οι διάφοροι φιλανθρωπικοί σύλλογοι δεν προέβηκαν σε καμιά ενέργεια
για την ανακούφιση των κρατουμένων. Η Εκκλησία σιωπούσε, αφού ο Μητροπολίτης
Κύριλλος είχε ταχθεί με πάθος στο πλευρό της επαναστατικής κυβέρνησης, ενεπλάκη
στην πολιτική και απομακρύνθηκε από το ποιμαντορικό του έργο.
Στο στρατόπεδο απελαθέντων στα Λουτρά κατά το 1917 ο αριθμός των κρατουμένων αυξανόταν και οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονταν. Τα μέτρα, ωστόσο, άρχισαν
να χαλαρώνουν, καθώς πλησίαζε το τέλος του πολέμου. Από τις αρχές του 1918 πολλές
οικογένειες υπέβαλλαν αιτήσεις για απελευθέρωση των απελαθέντων συγγενών τους και
η κυβέρνηση Βενιζέλου, βλέποντας την αρνητική επίδραση που είχε το θέμα στο λαό, μεσολαβούσε στις Γαλλικές αρχές και έτσι αρκετοί κρατούμενοι σταδιακά αφήνονταν ελεύθεροι.80
Τέλος του Πολέμου – Διάλυση του Στρατοπέδου
Με την εμπλοκή στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η ζυγαριά έγειρε προς το μέρος της Entente, παρά την επικράτηση της Οκτωβριανής
Επανάστασης στη Ρωσία και την πρώιμη συνθηκολόγησή της με τη Γερμανία. Το καλοκαίρι του 1918 και συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου ο ενωμοτάρχης Λεοντάρης πήρε εντολή
από το Γενικό Διοικητή Δάσιο να μεταβεί στα Λουτρά και να παραλάβει από τη Γαλλική
διοίκηση 265 κρατουμένους από το στρατόπεδο στα «Παλαιά Λουτρά».81 Πράγματι, οι
κρατούμενοι επιβιβάστηκαν στο ατμόπλοιο «Ελλήσποντος» και στη συνέχεια οι 54 παραδόθηκαν στις αρχές της Κύθνου, όπου τέθηκαν υπό περιορισμό και οι 211 αφέθηκαν
ελεύθεροι.82
Το στρατόπεδο απελαθέντων στα Λουτρά της Μυτιλήνης διαλύθηκε τον Ιανουάριο
του 1919, όταν ο αξιωματικός της Χωροφυλακής Γ. Καλαντζόπουλος πήρε εντολή από
τον Ταγματάρχη Αστυνομικό Διευθυντή Βασίλειο Γρηγοράκη «να μεταβεί στο Γαλλικό
Στρατόπεδο των Λουτρών της Γέρας με το ατμόπλοιο “Ελλήσποντος” και να παραλάβει ως
79. Εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος της 22 και 30-1-1917.
80. Φ. Φράγκου, ό.π., σ. 63.
81. Σήμερα στη θέση «Παλαιά Λουτρά» οδηγούν δύο χωματόδρομοι. Ένας από τη Σκάλα Λουτρών και
ένας από τον ασφαλτόδρομο, που συνδέει τα Λουτρά με τη Χαραμίδα. Όπως φαίνεται στο Xάρτη (Συνημμένο 4), ο χωματόδρομος που οδηγεί στη θέση «Λάμια» (δες σημείωση 32) συνεχίζει και συναντά το
χωματόδρομο από Σκάλα Λουτρών προς Παλαιά Λουτρά. Επομένως οι κρατούμενοι οδηγούντο από το
στρατόπεδο από καλυμμένο δρομολόγιο στη παραλία των Παλιών Λουτρών και επιβιβάζονταν στα πλοία
Σήμερα, στο φυσικό όρμο λειτουργεί ιχθυοκαλλιέργεια και το βάθος του είναι γύρω στα 8-10 μέτρα, δηλαδή ικανό για την προσέγγιση σε μικρή απόσταση των πλοίων που παρελάμβαναν τους απελαθέντες.
82. Εφημερίδα Σάλπιγξ της 26-7-1918. Σημείωση: Ο Φ. Φράγκου (ό.π.) αναφέρει για απελευθέρωση 365
κρατουμένων το καλοκαίρι του 1918 (για την ακρίβεια 211 ελεύθεροι, 78 υπό επιτήρηση στην Εύβοια
και 76 στη Κύθνο).
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εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης 550 αιχμαλώτους»83. Η Γαλλική διοίκηση παρέδωσε 375 κρατούμενους, καίτοι ο κατάλογος, που δόθηκε στον Καλατζόπουλο περιλάμβανε
550 και σε ερώτηση του Έλληνα αξιωματικού για την τύχη των υπολοίπων 175 δεν υπήρξε απάντηση.
Αθροίζοντας τις δύο μαρτυρίες απελαθέντων έχουμε το συνολικό αριθμό 640, πολύ
μικρότερο του 850. Ο κρατούμενος Δ. Μαργαρίτης συνέταξε τον κατάλογο των κρατουμένων (μόνο Ελλήνων) τέλη Ιανουαρίου του 1919, από τον οποίο προκύπτει ο συνολικός
αριθμός των 252 μέσα στους οποίους υπήρχαν και 4 Λέσβιοι84. Διαπιστώνεται μία απόκλιση στους αριθμούς, αν όμως ληφθούν υπόψη μόνο οι παραλαβές των κρατουμένων από
τις ελληνικές αρχές, ο αριθμός 640 πλησιάζει περισσότερο στην ακρίβεια.
Το φθινόπωρο του 1918, μετά από την επιτυχή προέλαση των Συμμαχικών δυνάμεων
στον άξονα Σκόπια – Νύσσα, αφού είχε διασπαστεί το Μακεδονικό μέτωπο, χάρη στην
καθοριστική συμβολή του Ελληνικού στρατού,85 η Βουλγαρία αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Στη συνέχεια ακολούθησε η Τουρκία, που υπέγραψε στη Λήμνο στις 30 Οκτωβρίου 1918 τη Συνθήκη Ανακωχής του Μούδρου. Την ίδια μέρα ο Στόλος των Συμμάχων
(μαζί και ελληνικά πλοία) απέπλευσε από το Μούδρο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και ο Γάλλος στρατηγός Φρανσαί ντ’ Εσπεραί έλαβε εντολή να κατευθύνει τη Στρατιά της Ανατολής προς τη Βασιλεύουσα.
Στο διπλωματικό πεδίο οι νικητές προσπαθούσαν να «μοιράσουν τα λάφυρα του
πολέμου» και τότε άρχισαν να φαίνονται οι αντικρουόμενες επιδιώξεις τους στην
περιοχή (Στενά – διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας). Η Ελλάδα, μη έχοντας τίποτα
χειροπιαστό και προσυμφωνημένο και με ελάχιστη συμμετοχή στον πόλεμο, προσπαθούσε,
με τον πρωθυπουργό Βενιζέλο που βρισκόταν σε διαρκή κινητικότητα μεταξύ Λονδίνου –
Παρισίων και Ρώμης, να εκπληρώσει τις εθνικές επιδιώξεις της.
Η Γαλλία, που είχε πρωτοστατήσει στην έξοδο της χώρας μας στον πόλεμο, βλέποντας
τις πρωτοβουλίες της Μ. Βρετανίας στην περιοχή, άρχισε να αντιμετωπίζει με δυσπιστία
τα ελληνικά αιτήματα. Η Ιταλία έδειξε την εχθρότητά της στα θέματα της Βορείου Ηπείρου
και της Δωδεκανήσου. Μόνο στήριγμα παρέμεινε η Μ. Βρετανία, αλλά σε θεωρητικό
επίπεδο, χωρίς ωστόσο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Μάλιστα στη συνέχεια,
επιχειρώντας να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της, εκμεταλλεύτηκε τη “λαχτάρα” της
Ελλάδας για εθνική ολοκλήρωση, χρησιμοποίησε τον Ελληνικό Στρατό ως εντολοδόχο
και τον οδήγησε στη Μικρασιατική περιπέτεια με τα γνωστά αποτελέσματα.
Στη Μυτιλήνη παρέμειναν συμμαχικές δυνάμεις, αν και τμήματα του στόλου είχαν
αποπλεύσει για τη Σμύρνη. Συγκεκριμένα στη δοξολογία της 8ης Νοεμβρίου 1918, για
την επέτειο της απελευθέρωσης, ήσαν παρόντες Άγγλοι και Γάλλοι αξιωματικοί, με επικε83. Νικ. Γερακάρη, ό.π., σ. 479-80.
84. Νικ. Γερακάρη, ό.π., σ. 481-85. Οι Λέσβιοι ήταν ο έμπορος Παναγιώτης Μάνδρας, ο δικηγόρος Νικ.
Κορρές, ο σωφέρ Κώστας Μαυρομμάτης και ο εφημέριος Μερκούριος Κουκέλλης.
85. Η αρχή της διάσπασης του μετώπου έγινε τέλη Μαΐου 1918 με την ηρωική και πολύνεκρη Μάχη του
Σκρα, όπου η Μεραρχία Αρχιπελάγους επέδειξε γενναιότητα και αυτοθυσία.
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φαλής το νέο Γάλλο Διοικητή Δωφέν.86
Στην Αθήνα ο Αντιπρόεδρος Ρέπουλης πιέστηκε από την αντιπολίτευση να δώσει
πλήρη στοιχεία για τους απελαθέντες και απαντώντας στη Βουλή στις 7 Δεκεμβρίου
1918 ανέφερε τα παρακάτω:
− Με ευθύνη του Υπουργείου Στρατιωτικών είχαν απελαθεί 363 μόνιμοι αξιωματικοί και
320 έφεδροι. Από αυτούς βρίσκονταν σε άδεια 100 και παρέμεναν κρατούμενοι 583
στα νησιά Θήρα, Αμοργό, Ίο και Κρήτη, για δυσμένεια κατά του καθεστώτος.
− Με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών είχαν απελαθεί για τον ίδιο λόγο συνολικά
706 πολίτες (σταδιακά απέμειναν 145) στη Σκόπελο, Σκύρο, Ικαρία, Κρήτη και νησιά
του Αργοσαρωνικού.
− Με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν επίσης φυλακισθεί στρατιωτικοί και
πολίτες για τον ίδιο λόγο στις φυλακές της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Για τους απελαθέντες από τους Συμμάχους ο αντιπρόεδρος Ρέπουλης ανέφερε ότι δεν
έχει στοιχεία, πρόσθεσε όμως ότι οι συλληφθέντες στην Κορυτσά και στη Μακεδονία κρατούνται στη Γαλλία, οι συλληφθέντες στην ουδέτερη ζώνη και στη Θεσσαλία στη Μυτιλήνη και οι πολιτικοί εξόριστοι στην Κορσική.87 Πρόσθεσε όμως ότι παραδόθηκαν από τους
συμμάχους (μάλλον μετά τον Ιούλιο του 1918) 131 απελαθέντες από την Εύβοια, οι οποίοι είχαν κρατηθεί στη Μυτιλήνη, ενώ συνέχισαν να κρατούνται 72 (σίγουρα στη Κύθνο).
Επίλογος
Από την περίπου τρίχρονη παρουσία των Συμμαχικών στρατευμάτων στην ευρύτερη
περιοχή του κόλπου της Γέρας παραμένει ως ανάμνηση το εγκαταλειμμένο Γαλλικό
Νεκροταφείο. Μαρτυρίες των κατοίκων αναφέρουν ότι τα οστά των νεκρών μεταφέρθηκαν,
άγνωστο πότε, στο γαλλικό νεκροταφείο στη Θεσσαλονίκη.
Η αρχική επιγραφή του μνημείου(Φωτογραφία 10 του 1940 – αρχείο Στρατή
Αναγνώστου) στη γαλλική88 σήμερα δεν υπάρχει, σβήστηκε με τσιμεντοκονίαμα. Στις 3
Οκτ 2018 100 χρόνια μετά τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου στο χώρο του νεκροταφείου
πραγματοποιήθηκε τελετή μνήμης και έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός νέου μικρού
μνημείου (Φωτογραφία 11).
Δυστυχώς στη χώρα μας τα πολιτικά πάθη αποτέλεσαν οδηγό για τις ενέργειες
εξευτελισμού της ανθρώπινης προσωπικότητας σχεδόν σε όλη τη νεότερη ιστορία μας.
Στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 ο άλλος πόλος του Εθνικού Διχασμού θα πάρει
τη “ρεβάνς” και αυτή η οξεία πολιτική αντιπαράθεση θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 1930.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι έφταιγε η έλλειψη παιδείας στην πλειοψηφία του λαού.
Μερικώς αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά πιστεύω ότι οι οξείες πολιτικές διενέξεις αποτελούν
86. Εφημερίδα Σάλπιγξ της 10-11-1918.
87. Εφημερίδες Ακρόπολις της 8-12-1918 και Έθνος της 9-12-1918.
88. «Η Στρατιά της Ανατολής στους συντρόφους που πέθαναν στη Μυτιλήνη κατά τη διάρκεια της γαλλικής
κατοχής 1916-19».
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Φωτ. 10: Επιγραφή του Μνημείου του 1940
(Αρχείο Στρατή Αναγνώστου)

Φωτ. 11: Επιτύμβια στήλη από την τελετή συμπλήρωσης ενός αιώνα
από το τέλος του Μεγάλου Πολέμου.
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γνώρισμα της φυλής μας. Άξια αναφοράς είναι επίσης και η τάση μας να είμαστε δεκτικοί στις
ξενικές επιδράσεις, καθώς και η αδυναμία μας να αντιληφθούμε τις πραγματικές επιδιώξεις
των ξένων. Αρνούμαστε να ομονοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας με
γνώμονα το «εθνικό συμφέρον», όπως αυτό αντικειμενικά παρουσιάζεται στο διάβα της
ιστορίας και όχι όπως το θέλουν οι πολιτικές σκοπιμότητες και η δίψα για την εξουσία.

Το κατεστραμμένο Μνημείο σήμερα.
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Π Α ΡΑΡΤ ΗΜ Α Α΄
Επιστολή Κορνηλίας προς τον Αριστείδη Παραδέλλη
Μετά τό μεσονύκτιον ἀπεβιβάσθη γαλλικός στρατός, περιέζωσεν ὅλην τήν πόλιν
καί περί τήν τρίτην ὥραν, ἀφοῦ πρῶτον εἰδοποίησαν τόν φρούραρχον, μήν τυχόν
καί θελήσει νά ἀντισταθῇ, συνέλαβον ὅλους τούς ὑπόπτους κατασκόπους καί
τούς ἐπῆραν καί κατόπιν ὁ στρατός ἀνεχώρησεν ἐν πλήρει τάξει καί ἡσυχία…
Ἐν πρώτοις πατήρ καί υἱός Κουρτζῆς, ὅστις εἰς τάς ἀρχάς ἠθέλησε νά ἀντισταθῇ καί μάλιστα ἐπυροβόλησε, ἀλλά σπάσαντες τήν θύραν εἰσῆλθον οἱ ἀξιωματικοί καί τούς συνέλαβον ἀμέσως, ἀφοῦ πρῶτον ἐγένετο μεγάλη ἔρευνα εἰς
τό γραφεῖον του καί ὅτι ἔγγραφον εὑρέθη ἐσφραγίσθη καί τά ἐπῆραν, ἐννοεῖται
ὅτι τό ἴδιον ἐγένετο καί εἰς τά γραφεῖα τῆς Λέσβου. Πατήρ καί υἱός Βαρδόπουλος, Νατάλης, Ἀσλάν, Μουράτ, Οὗφνερ, Φρίτς, Μούγερ, Ὀσβάλδος τῆς Ὀθωμανικῆς Τραπέζης ὑπάλληλος, Μουφτῆς υἱός Ὀμέρ, υἱός Χαλήμ βέη καί ἄλλοι
δύο-τρεῖς Τοῦρκοι καί Φωτιάδης πρόσφυξ γαμβρός Π. Ἀντωνιάδου. Φαντάζεσαι λοιπόν Ἀριστείδη, ὅταν ὁ κόσμος τό πρωί εὑρέθη ἔξαφνα πρό τοιούτων γεγονότων, ἄν καί οἱ περισσότεροι ἦσαν παρόντες, διότι ἀκριβῶς μετ’ ὀλίγον
ἐκτύπησαν καί οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησιῶν δηλαδή εἰς τάς 4 τό πρωί. Ὁ δέ
στρατός συνέκειτο ὅλος ἀπό Σουδανέζους. Ὅπως δέ μᾶς διηγοῦντο σήμερον ἀπό
τόν Μακρύ Γυαλόν ἡ σύλληψις τοῦ Βαρδοπούλου ἦτο πρᾶγμα φοβερόν, διότι κανείς βεβαίως δέν εἶχε ἰδέαν οὔτε ὑποψιάσθησαν τοιοῦτον πρᾶγμα. Ἐξύπνησαν ἀπό
τούς πυροβολισμούς, ὄχι βέβαια ἓνας καί δύο, ἀλλ’ ὡς νά συνήπτετο μάχη ἔβλεπον εκ τοῦ μακρόθεν ταῖς φωτειαῖς, ἤκουον τάς φωνάς, τά κλαύματα, διότι ὅλο του
τό χαρέμι ἐξέσπασε εἰς κλαυθμούς καί ὀδυρμούς καί κατ’ οὐδένα τρόπον ἤθελε
νά παραδοθῇ, ὅτι κατόπιν τόν ἐφοβέριξαν ὅτι ἄν ἐντός δύο λεπτῶν δέν παραδοθῇ, θά ρίξουν βόμβα νά τούς τινάξουν ὅλους εἰς τόν ἀέρα, ὥστε πρό μιᾶς τοιαύτης μεγάλης ἀποφάσεως ἠναγκάσθη αὐτός καθώς καί ὅλοι νά παραδοθοῦν,
τώρα πλέον ποῦ θά τούς μεταφέρουν βεβαίως τά τοιαῦτα δέν εἶναι γνωστά. Τό δέ
περίεργον εἶναι ὅτι δέν εὑρέθη ἓνας ἄνθρωπος νά εἴπῃ διά τόν Κουρτζῇ ὁ καημένος, ὅλοι ἔχαιρον καί δέν ἤκουες παρά καλά καί νά πάθῃ
Κορνηλία
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