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XAIPETIΣMOΣ

A
ποτελεί βαθιά μου πεποίθηση, ότι η ιστορία ενός τόπου, είναι κατά το δυνατόν
πλήρης, όταν εκτός από τους ιστορικούς επιστήμονες, ασχολούνται με τα ιστο-
ρικά γεγονότα του παρελθόντος, και άνθρωποι που έχουν μεράκι και διάθεση

έρευνας των σημαντικών γεγονότων στην ιστορία του τόπου τους. Η συμπληρωματι-
κότητα των στοιχείων τους στην έρευνα, είναι, πολλές φορές, κρίσιμη.

Ένας τέτοιος, είναι ο συμπατριώτης μας, Γιώργος Γαλέτσας, ένας άνθρωπος με εν-
διαφέροντα και ποιότητα, που ασχολήθηκε με μια ζοφερή περίοδο, την περίοδο της γερ-
μανικής κατοχής στη Λέσβο, και τους συμπατριώτες μας, που είχαν τραγικό θάνατο την
περίοδο αυτή.

Είναι γνωστό, ότι αρκετοί συμπατριώτες μας εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρα-
τεύματα κατοχής για διαφόρους λόγους, όχι κατ’ ανάγκην όλοι για ηρωικές πράξεις.

Η Λέσβος τίμησε κάποιους από αυτούς με την ανέγερση ενός μνημείου στα «Τσα-
μάκια». Η καταγραφή και αναγραφή των εκτελεσθέντων συμπατριωτών μας, όμως, δεν
ήταν πλήρης. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει με το βιβλίο του, «Στο σημάδι», ο Γιώρ-
γος Γαλέτσας. Με τη μελέτη εφημερίδων της εποχής και άλλων ντοκουμέντων, ο συγ-
γραφέας έρχεται να αποκαταστήσει την ιστορική πραγματικότητα σε μια τραγική για
το νησί μας, εποχή.

Το βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει από το Δήμο Μυτιλήνης, είναι ένα ντοκουμέντο
αυτής της άγριας περιόδου και ένας φόρος τιμής σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή
τους, που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές.

Με την κυκλοφορία του βιβλίου «Στο σημάδι», καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγ-
κη ανέγερσης ενός νέου καλαίσθητου μνημείου στα «Τσαμάκια», στο οποίο θα ανα-
γράφονται όλοι οι συμπατριώτες μας, όπως τους κατέγραψε η ιστορική έρευνα του συγ-
γραφέα, σαν ελάχιστος φόρος τιμής της Αυτοδιοίκησης της Λέσβου, σε εκείνους που
έχασαν άδικα και βίαια τη ζωή τους.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Γιώργο Γαλέτσα, για αυτή την τόσο σημαντική του
προσπάθεια. Η έκδοση του, αποτελεί μια πραγματική προσφορά στην ιστορία της Λέ-
σβου.

Νάσος Γιακαλής
Δήμαρχος Μυτιλήνης





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τ
ούτο το αφιέρωμα είναι καρπός μιας αναζήτησης που ξεκίνησε στην αρχή, απ’ την
αντίφαση ότι στο μνημείο των εκτελεσμένων στα «Τσαμάκια», έχουν αναγραφεί
33 ονόματα τουφεκισθέντων, ενώ στις καταστάσεις εκτελεσμένων που δη-

μοσιεύτηκαν μετά την απελευθέρωση, στις εφημερίδες της εποχής εκείνης, ο αριθ-
μός αυτός κυμαινόταν από 41 έως 45, καθώς και λαθών που υπήρχαν σε ονοματεπώνυμα
και ημερομηνίες εκτέλεσης.

Το Ηρώο στα «Τσαμάκια», εγκαινιάσθηκε στις 8-11-1945, η δε αναγραφή των ονο-
ματεπώνυμων, σε ξεχωριστή αναθηματική μαρμάρινη πλάκα, έγινε επί δημαρχίας του
Νότη Παναγιώτου το καλοκαίρι του 1994, που τοποθετήθηκε το Νοέμβριο του ίδιου έτους,
με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού. Η καταγραφή
των εκτελεσμένων, ανατέθηκε στη φιλόλογο Βασιλική Κουρβανιού, η οποία έχοντας ως
μόνη πηγή, το αρχείο 16 τόμων ληξιαρχικών πράξεων θανάτου του Δήμου Μυτιλήνης,
από τον Ιανουάριο του 1941 έως και τον Οκτώβριο του 1944, κατόρθωσε να αποκρυ-
πτογραφήσει 34 ονοματεπώνυμα εκτελεσθέντων, τα οποία αποτυπώνονται μαζί με άλλα
στοιχεία, όπως καταγωγή, αιτία και χρονολογία εκτέλεσης. Συμπεριέλαβε δε αυτά, σε
γραπτή εισήγησή της προς το δήμο υπό τον τίτλο «Οι τουφεκισθέντες πατριώτες από
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής (από 4 Μαΐου 1941-12 Σεπτεμβρίου 1944)» και
ημερομηνία παράδοσης τις 7-8-1994. Τελικά η μαρμάρινη στήλη θα συμπεριλάβει 33 ονο-
ματεπώνυμα, αφού από την εισήγηση αυτή, κόπηκαν τρία ονόματα και προστέθηκαν άλλα
δύο, για τα οποία δεν είχαν βρεθεί ληξιαρχικές πράξεις θανάτου αλλά ήταν βέβαιο ότι
εκτελέστηκαν.

Εδώ θεωρώ αναγκαίο να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις, που αφορούν τη σύνταξη
των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου.

- Για τους δύο πρώτους εκτελεσμένους, το Λαγουτάρη Γιώργο και το Βουδούρη Νίκο,
δεν συντάχθηκαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου την περίοδο αυτή, στο Δήμο Μυτιλή-
νης.

- Για την 3η εκτέλεση, του Ψάνη Παναγιώτη, η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσ-
σεται εφτά μήνες μετά.

- Για την 4η εκτέλεση, με θύματα τέσσερις Γεραγώτες, οι ληξιαρχικές πράξεις συν-
τάσσονται τρεις μήνες μετά. Ως δικαιολογητικό της σύνταξης των τεσσάρων αυτών λη-
ξιαρχικών πράξεων, αναφέρεται σχετικό έγγραφο της Νομαρχίας. Ως αιτιολογικό δε της
εκτέλεσης αυτής, αναφέρεται, λανθασμένα, η απόπειρα διαφυγής στην Τουρκία, ενώ η
σχετική ανακοίνωση, στην τοπική εφημερίδα «ΦΩΣ», του Γερμανού στρατιωτικού δι-
οικητή, την επομένη της εκτέλεσης, αναφέρει ως αίτιο την κατοχή όπλων και εκρηκτι-
κών υλών, που ήταν και η πραγματικότητα από προφορικές μαρτυρίες συγγενών και συν-
τοπιτών των εκτελεσμένων.
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- Για την 6η εκτέλεση, με τρία θύματα, οι ληξιαρχικές πράξεις συντάσσονται τρεις μή-
νες μετά. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ως αιτία εκτέλεσης στη ληξιαρχική πρά-
ξη θανάτου για τον Καπακτσή Λευτέρη, αναφέρεται: «Διότι ως συνεργάτης των Γερμανών
υπέπεσεν εις δυσμένιαν», αναφορά που αποτέλεσε το αίτιο αποκλεισμού του ονομα-
τεπώνυμου του από την αναθηματική στήλη του μνημείου. Η «γνωστοποίηση» όμως της
εκτέλεσης σε εφημερίδα από τη γερμανική διοίκηση, αναφέρει ως αίτιο: «Ο χωρικός Κα-
πακτσής Ελευθέριος εξ Ιππείου επροπαγάνδιζε και διοργάνωνε διάφορα άτομα δια να
μεταβούν κριφύως και παρανόμως όπως αντιδρούν κατά του άξονος».

- Για την 8η εκτέλεση, με τέσσερα θύματα, το έγγραφο της Νομαρχίας, που χρησι-
μοποιείται ως δικαιολογητικό σύνταξης των ληξιαρχικών πράξεων, έχει ως ημερομηνία
αποστολής προφανώς λανθασμένα, τις 15-5-42, ενώ η εκτέλεση έγινε μια βδομάδα μετά,
στις 22-5-42.

- Όλες οι παραπάνω ληξιαρχικές πράξεις, έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από το Χον-
δρονίκη Γεώργιο, διορισμένο Δήμαρχο Μυτιλήνης από τις γερμανικές αρχές στο νησί.

Αυτή λοιπόν η προχειρότητα στη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των
εκτελεσμένων, υπήρξε και η βασική αιτία της λειψής αναγραφής των ονοματεπώνυ-
μων στη μαρμάρινη αναθηματική στήλη που τοποθετήθηκε στο Ηρώο το 1994.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ξεκίνησα το ψάξιμο στοιχείων για τους υπόλοιπους δώ-
δεκα εκτελεσμένους, που δεν έχουν αναγραφεί τα ονόματά τους στο μνημείο. Είχα
βέβαια για προίκα και άλλες πηγές:
� Το ονοματεπώνυμο, τον τόπο καταγωγής και την ημερομηνία εκτέλεσης, από δη-

μοσιεύσεις εφημερίδων στα δυο πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση.
� Την πρόσβαση στο αρχείο της εφημερίδας «ΦΩΣ», όπου δημοσιεύτηκαν οι πιο πολ-

λές ανακοινώσεις των εκάστοτε Γερμανών στρατιωτικών διοικητών του νησιού για
τις εκτελέσεις στα «Τσαμάκια», και

� Το ληξιαρχείο του Δήμου Μυτιλήνης, όπου έγινε επανέλεγχος των βιβλίων της πε-
ριόδου αυτής.
Έτσι κατάφερα να βρω στοιχεία, όπως ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, ανακοινώσεις

γερμανικού στρατοδικείου, για τους εννιά από τους δώδεκα εκτελεσμένους πατριώτες,
που τα ονόματα τους δεν έχουν αναγραφεί στο Ηρώο.

Γι’ αυτούς τους οποίους δεν έχουν βρεθεί στοιχεία, είναι: ο Φεργαδιώτης Δημήτριος
με φερόμενο τόπο καταγωγής τη Μυτιλήνη, ο Μυστεγνιώτης Μαρίνος από την Αγ. Μα-
ρίνα, με χρονιά εκτέλεσης το 1943, που μάλλον αποτελεί διπλοεγγραφή με τον τρίτο
Μυστεγνιώτη Μαρίνο του Γεωργίου, με τόπο καταγωγής την Αγ. Μαρίνα, που ήταν παν-
τρεμένος στον Παλαιόκηπο και εκτελέστηκε το Μάιο του 1944, όχι στα «Τσαμάκια», αλλά
μέσα σε βάρκα στο Πέραμα από άνδρες του εκεί γερμανικού φυλακίου.

Στην προσπάθεια αυτή αναζήτησης στοιχείων για τους εννιά εκτελεσμένους και μη
αναγραφόμενους στο Ηρώο, διαπίστωσα ότι μέχρι σήμερα, κανένα ολοκληρωμένο αφιέ-
ρωμα δεν είχε γίνει για τις εκτελέσεις αυτές των Γερμανών στο νησί και κατ’ επέκταση
για τα 42 αυτά θύματα της γερμανικής θηριωδίας. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο, την επέ-
κταση της αναζήτησης και για τους 42 εκτελεσμένους, με σκοπό τη δημιουργία ενός αφιε-



ρώματος, που θ’ αποκαλύπτει όλο το πλαίσιο για κάθε εκτελεσμένο και που περιλαμ-
βάνει τις συνθήκες εμπλοκής του με τις αρχές κατοχής, την σύλληψη, την εκτέλεση κα-
θώς και πόση πίκρα και ορφάνια άφηνε πίσω του.

Η έρευνα αυτή στράφηκε στα ληξιαρχεία των δήμων όλης της Λέσβου ώστε να βρε-
θούν στοιχεία οικογενειακής κατάστασης του καθενός, στην αναζήτηση της αιτίας που
οδήγησε τον καθένα απ’ τους εκτελεσμένους, στα χέρια της Γκεστάπο, μέσα από τις διη-
γήσεις των παιδιών τους, αδελφών, εγγονών, συγγενών τους, συγχωριανών ή από δι-
καστικά ρεπορτάζ εφημερίδων της εποχής 1945-46, όπου έχουμε τις δίκες των δοσίλογων
- προδοτών.

Το αφιέρωμα αυτό δεν διεκδικεί δάφνες πλήρους μελέτης για τους 42 εκτελεσμένους
στα «Τσαμάκια». Γιατί στα 66 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, σίγουρα πρέπει να
υπάρχουν στοιχεία μνήμης, που δεν μπόρεσα αντικειμενικά να προσεγγίσω. Σίγουρα πρέ-
πει να υπάρχουν στοιχεία γραπτού λόγου, που δεν μπόρεσα να ανθολογήσω.

Η παράδοση όμως στο Δήμο Μυτιλήνης, των νέων στοιχείων που έφερε στο φως το
αφιέρωμα αυτό, ήταν η αιτία να ξεκινήσει η διαδικασία να τοποθετηθεί νέα αναθημα-
τική μαρμάρινη πλάκα, αναγράφοντας τα ονόματα όλων των εκτελεσμένων συμπα-
τριωτών μας και μη, διορθώνοντας ταυτόχρονα ορισμένα λάθη σε ονοματεπώνυμα
και ημερομηνίες εκτέλεσης.

ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 11
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Σ’ αυτή τη γη είπε, κι ό,τι κανείς ψάχνει
το βρίσκει, μα ξεφεύγει ό,τι αμελήσει»
(Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος,
στ. 110-111, μτφρ. Ι. Ν. Γρυπάρης)

Σ
άββατο 3 Μαΐου 1941, μικρή δύναμη μηχανοκίνητου τμήματος, αποβιβάζεται στην
Πέτρα και στη συνέχεια δια μέσου της Καλλονής, φθάνει το πρωινό της Κυρια-
κής, στην έρημη πόλη της Μυτιλήνης χωρίς να συναντήσει καμιά αντίσταση από

τα διαλυμένα τμήματα του ελληνικού
στρατού, που ‘χαν φθάσει στο νησί μας
μετά την κατάρρευση του μακεδονικού
μετώπου. Το ίδιο πρωινό της Κυριακής
4 Μαΐου 1941, στο λιμάνι της Μυτι-
λήνης, αποβιβάζεται η κύρια δύναμη
του γερμανικού στρατού κατοχής στο
νησί. Σε λίγες ώρες, τα επιταγμένα αρ-
χοντόσπιτα της πόλης (φωτό 1) θα στε-
γάσουν τις διοικήσεις και τους διοι-
κητές των στρατιωτικών μονάδων.
Τόσο απλά… ολοκληρώνεται η κατο-
χή του νησιού σε μια έρημη Μυτιλή-
νη… που παραδίδεται στον πρώτο
Γερμανό στρατιωτικό διοικητή Φον
Σέρβιτς.

Έτσι θα ξεκινήσει η μεγάλη και
πολυστένακτη νύχτα της γερμανικής
κατοχής στο νησί μας, που κράτησε 40
ολόκληρους μήνες. Μιας νύχτας που με
το ξεκίνημά της, γέννησε δοσίλογους,
μαυραγορίτες, που συνεργαζόμενοι
με τους «ένδοξους» στρατιώτες του Γ΄

((φφωωττόό  11)) Το γερμανικό φρουραρχείο στην οδό Καβέτσου,
σε επιταγμένη κατοικία οικογένειας Μπίνου
(Αναδημοσίευση από εργασία του Σάββα Κωφόπουλου με
τίτλο «Πείνα, μαύρη αγορά και θάνατοι στη Λέσβο επί
Kατοχής» στον ΚΑ΄ τόμο «ΛΕΣΒΙΑΚΑ» της Εταιρείας
Λεσβιακών Μελετών, 2006.)
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Ράιχ (φωτό 2), θα σβήσουν τα φώτα του νησιού,
για να ληστέψουν, να βασανίσουν και να εξαν-
δραποδίσουν το λαό του. Από δω και πέρα, οι λε-
σβιακές οικογένειες θα μετρούν μόνο θύματα… και
τα θύματα της μαύρης αυτής περιόδου στο τέλος
της, θα καταμετρηθούν σε χιλιάδες, όπου:

Οι «πολλοί», οι χιλιάδες συμπατριώτες μας,
που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν γέροι
και παιδιά (φωτό 3), θ’ ακολουθήσουν μέσα από
τα σοκάκια της φτώχειας τους, τα βήματα προς
το δικό τους Γολγοθά, πείνα – πρήξιμο - θάνα-
τος…

Οι «λίγοι» συμπατριώτες μας, σχεδόν δυο
εκατοντάδες, ήταν αυτοί που πέρασαν από τα
κελιά της Γκεστάπο, εδώ και στη υπόλοιπη χώρα
μας, για ενέργειες κατά των γερμανικών αρχών
κατοχής, βασανίστηκαν άγρια στο κάθε άντρο
της και καταδικάστηκαν από γερμανικά στρα-

τοδικεία σε θάνατο δια τουφεκισμού.
Και ήταν ανάμεσα τους:
Αυτοί που δεν «συνεμορφώθην προς τα υποδείξεις» των αρχών κατοχής, του δο-

σιλογικού κράτους και δεν παρέδωσαν κυνηγετικά, πολεμικά όπλα, πιστόλια, σφαίρες
και δυναμίτες. Οι «σαλταδόροι» - κλεφτρόνια γερμανικού υλικού, τα «παιδιά της γα-
λαρίας», που προτίμησαν να παίξουν με το θάνατο παρά να γίνουν συνεργάτες και μαυ-
ραγορίτες εξασφαλίζοντας τον επιούσιο. Αυτών που η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
αναφέρει ως αιτία ότι «ετυφεκίσθει παρά των Γερμανικών Αρχών» με παραπομπή στο
περιθώριο της «διότι διέπραττε κλοπάς μεταχειρίζετο περίστροφον» ή «διότι κατείχε
όπλον κυνηγετικόν» ή «έκλεψεν έκα-
στος περίπου ½ σάκκον τσιμέντου» ή
«δια κλοπήν πετρελαίων». Όλοι αυτοί
οι ατίθασοι νέοι, που η φτώχεια κι ο
αγώνας για τον επιούσιο των ίδιων και
των πολυπληθών οικογενειών τους, ήδη
από τη μεταξική δικτατορία, τους υπο-
χρέωναν να κινούνται στα όρια της νο-
μιμότητας και να ‘χουν ανοικτούς
λογαριασμούς με τη Χωροφυλακή. Στην
περίοδο δε της Κατοχής, οι λογαριασμοί
αυτοί όχι μόνο δεν θα κλείσουν, αλλά θα
ενισχυθούν σε ένταση, αφού το λαθρεμ-
πόριο και η μαύρη αγορά θα κυριαρχή-

((φφωωττόό  33)) Λίγο πριν πεθάνει μεταφέρεται στο νοσοκομείο
(Αναδημοσίευση από εργασία του Σάββα Κωφόπουλου με
τίτλο «Πείνα, μαύρη αγορά και θάνατοι στη Λέσβο επί
Kατοχής» στον ΚΑ΄ τόμο «ΛΕΣΒΙΑΚΑ» της Εταιρείας
Λεσβιακών Μελετών, 2006.)

((φφωωττόό  22))



σουν στις ανταλλακτικές σχέσεις. Τώρα πια στις συλλήψεις της Χωροφυλακής για μι-
κροκλοπές ή λαθρεμπόριο, αντί της παραπομπής σε ποινικά δικαστήρια για μια ολιγό-
μηνη ποινή φυλάκισης, το ερώτημα που τίθεται στα τμήματα Ασφάλειας της
Χωροφυλακής, είναι: «Ή συνεργάζεσαι μαζί μας και ξεχνούμε το θέμα της οπλοφορίας
ή πας για τη Γκεστάπο». Η απάντηση της συντριπτικής πλειοψηφίας ήταν … «καλύτερα
στη Γκεστάπο».

Αυτοί που δεν παρέδωσαν ιδεολογία, ούτε ακολούθησαν τις προτροπές του Γκρά-
βαλη1 «εφέρατε (…) τον αγκυλωτόν σταυρόν μέχρι των επάλξεων επί των οποίων η ψυχή
μας υψώνει και λατρεύει την γαλανόλευκον (…)» (φωτό 4) αλλά θέλησαν να συνεχίσουν
τον αντιφασιστικό συμμαχικό αγώνα, τους εξτρεμισμούς και τις επιπολαιότητες.

Τα περισσότερα θύματα της κατηγορίας αυτής, ανήκουν σ’ αυτούς που από το
καλοκαίρι του 1941, φτιάχνουν ομάδες 3-6 ατόμων με στόχο τη διαφυγή στα παρά-
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1 Ο Γκράβαλης Αθανάσιος* (1890-1974) γεννήθηκε στις Κυδωνίες. Ο μεσοπόλεμος θα τον βρει δημοσιο-
γράφο σε πολλές εφημερίδες της Μυτιλήνης και το 1934 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της καθημερινής
εφημερίδας «ΦΩΣ». Με την κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς, η υπό την ιδιοκτησία του εφη-
μερίδα, θα γίνει «όργανο εθνικοσοσιαλιστικών αρχών» και η μοναδική εφημερίδα που θα κυκλοφορεί στο
νησί. Το τελευταίο φύλλο της, εκδίδεται την παραμονή της αποχώρησης των Γερμανών, στις 9-9-1944.
Την επομένη θα συλληφθεί από το ΕΑΜ και θα προφυλακισθεί με την κατηγορία του δοσίλογου. Την
άνοιξη του ΄45 απελευθερώνεται και στη συνέχεια θα απαλλαγεί της κατηγορίας του δοσίλογου με βού-
λευμα. Από τον Οκτώβρη του ΄45, μέχρι και το 1970, θα αρθρογραφεί στη φιλοβασιλική εφημερίδα
«ΣΤΕΜΜΑ».

((φφωωττόό  44))
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λια της Μικράς Ασίας και από κει μέσω αγγλικού δικτύου, διεκπεραιώνονται στις
συμμαχικές ένοπλες δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Η συντριπτική πλειοψηφία το
κατάφερε, υπήρχαν όμως και οι άτυχοι…

- Που συλλαμβάνονται από τούρκικα φυλάκια, όπου οι διοικητές, πράκτορες γερ-
μανικών συμφερόντων, τους επιβιβάζουν σε σκάφη και τους επιστρέφουν στο νησί, πα-
ραδίδοντάς τους στις γερμανικές δυνάμεις, που μετά από απάνθρωπους βασανισμούς,
τους εκτελούν.

- Που το σχέδιο διαφυγής τους μετά από κατάδοση, γνωστοποιείται στη Γκεστάπο,
με αποτέλεσμα την σύλληψη τους, τις ανακρίσεις - βασανισμούς, το γερμανικό στρα-
τοδικείο και την εκτέλεσή τους.

Απ’ αυτούς τους «λίγους», οι 42 εκτελέστηκαν στο νησί μας σε 17 εκτελέσεις. Ως
χώρος εκτέλεσης, χρησιμοποιείται για τις τρεις πρώτες εκτελέσεις με τρία θύματα,
αυτός που οι τότε Μυτιληνιοί ονόμαζαν «Mπλόκια» και που σήμερα περιλαμβάνει το
χερσαίο χώρο λιμένα από το ύψος του ξενοδοχείου «BLUE SEA» ως το λιμενοβραχίονα.
Επειδή όμως ο χώρος αυτός ήταν στα όρια του αστικού ιστού της τότε πόλης, με οπτική
επαφή από κτίρια αλλά κυρίως από τα πληρώματα καϊκιών του λιμανιού, που έπιαναν
έτσι και αλλιώς δουλειά τα χαράματα, την ώρα της εκτέλεσης, ο τόπος αυτός θ’ αλλά-
ξει και οι υπόλοιπες 14 εκτελέσεις θα γίνουν στο αλσύλλιο «Τσαμάκια» και συγκεκρι-
μένα στο χώρο μπροστά από το ξύλινο οικίσκο, που σήμερα χρησιμοποιείται από τους
προσκόπους, από την απέναντι πλευρά και λίγο πιο πάνω από την είσοδο των εγκα-
ταστάσεων για λουόμενους του Δήμου Μυτιλήνης. 



Νεοκλασικό «Ηλιόπουλου»
το άντρο της Γκεστάπο

Μ
ε την άφιξη των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, οι μονάδες G.F.P. (Ge-
heim Feld Polizei - Μυστική Στρατιωτική Αστυνομία) και η GE.STA.PO.2 (Ge-
heim Staats Polizei - Μυστική Κρατική Αστυνομία), στεγάζονται στο νεο-

κλασικό κτίριο Ηλιόπουλου3 (φωτό 5) στην περιοχή «Σουράδα». Το υπόγειο διαμορ-
φώνεται σε κρατητήρια, όπου μαρτύρησαν εκατοντάδες παλικάρια του νησιού. Το ισό-
γειο χρησιμοποιείται ως γραφεία των αξιωματικών, υπαξιωματικών, διερμηνέων ανακριτών
και ως χώρος ανάκρισης των διαβόητων αυτών υπηρεσιών. Η μεγάλη αίθουσα του ισο-
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2 Πολιτική Aστυνομία της ναζιστικής Γερμανίας, επιφορτισμένη να «συντρίψει κάθε επικίνδυνη για το
κράτος και το κόμμα, ενέργεια». Οι αποφάσεις της δεν είχαν ανάγκη επικύρωσης από τα δικαστήρια.
Έκανε συλλήψεις, υπέβαλλε συλλαμβανόμενους σε βασανιστήρια, εξόντωνε ή έκλεινε στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, κάθε ύποπτο. Οι μέθοδοι των βασανιστηρίων που χρησιμοποιούσε στα άτυχα θύματά
της, έμειναν παροιμιώδη. Για το λόγο αυτό και η αναφορά μονάχα της λέξης αυτής, έσπερνε τον τρόμο
τόσο στους Γερμανούς όσο και στους λαούς των κατεχόμενων χωρών.

3 Η βίλα αυτή βρίσκεται στο τέρμα του αδιέξοδου δρόμου, ανατολικά της Ελ. Βενιζέλου, που σήμερα φέρει
την ονομασία του εκτελεσμένου από τους Γερμανούς, στη Θεσσαλονίκη, Βολογιάννη Νίκου.

((φφωωττόό  55))
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γείου, χρησιμοποιείται και
ως χώρος συνεδρίασης του
γερμανικού στρατοδικείου σ’
όλη τη διάρκεια της Κατο-
χής.

Η επιλογή του κτιρίου
αυτού στις παρυφές της
πόλης, δεν είναι τυχαία. Τις
προσαγωγές στο κολαστή-
ριο, έπρεπε να τις κρύψουν.
Οι οιμωγές από τα βασανι-

στήρια έπρεπε να καλυφθούν, γι’ αυτό το άντρο της Γκε-
στάπο έπρεπε να βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής.
Ένας ακόμη λόγος για την επιλογή αυτού του κτιρίου, ήταν

ότι το νεοκλασικό «Ηλιόπουλου» βρισκόταν κοντά στο «Διδασκαλείο»4 (φωτό 6) της
πόλης, όπου από την αρχή χρησιμοποιήθηκε από τους γερμανικές αρχές κατοχής ως
χώρος κράτησης - ανάρρωσης πατριωτών μετά την ανάκριση και μέχρι την προσαγωγή
τους στο γερμανικό στρατοδικείο.

Οι G.F.P. και GE.STA.PO. αυτονομημένες ουσιαστικά από τη γερμανική στρατιω-
τική διοίκηση, θα’ ναι αυτές που θα ασκούν εξουσία ζωής και θανάτου στις κατεχόμε-
νες περιοχές. Η επιλογή του στελεχιακού δυναμικού τους, γίνεται από τα πιο
φανατισμένα μέλη του ναζιστικού κινήματος. Όλοι οι ανακριτές – βασανιστές ήταν
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, Γερμανοί πολίτες, που εντάχθηκαν εθελοντικά στις
υπηρεσίες αυτές, για να υπηρετήσουν τους στόχους του Γ΄ Ράιχ. Το νησί μας, από το
1941 έως και το 1943, έχει διοικητή της G.F.P. - GE.STA.PO., τον περίφημο για τη
σκληρότητά του, Dr. Heinrich, αυτός αποφασίζει και το γερμανικό στρατοδικείο εκτε-
λεί, και ως υποδιοικητή τον ξακουστό ανακριτή - βασανιστή Χάλκο, που και το άκου-
σμα μόνο του ονόματός του, προκαλούσε ανατριχίλα σε χιλιάδες συμπατριώτες μας,
την εποχή αυτή.

Τα βασανιστήρια
Μαρτυρίες για τα βασανιστήρια στην τοπική Γκεστάπο, υπήρξαν λίγες κι ακόμη πιο

λίγες είναι αυτές που αποτυπώθηκαν στο χαρτί. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μιλή-
σουν ξαναζώντας τους εφιάλτες…

Βρέθηκε όμως ένα βιβλίο ντοκουμέντο, που ρίχνει άπλετο φως στα έργα και τις ημέ-
ρες των Ναζί στο νησί μας. Είναι ένα βιβλίο - ημερολόγιο του τότε ηγουμένου της

((φφωωττόό  66))  Αναδημοσίευση από
«Λεσβιακό Κήρυκα» αρ. φ. 29,
11/9/1959  

4 Μετά τον πόλεμο, στο κτιριακό αυτό συγκρότημα, στεγάστηκε η Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης,
κατεδαφίστηκε από τη Χούντα και στη θέση του κατασκευάστηκαν τα νέα κτίρια της, που μετά την απο-
μάκρυνσή της στις αρχές της δεκαετίας του ΄80, θα μεταφερθούν εκεί δύο Δημοτικά Σχολεία και ένα Λύ-
κειο.



Μονής Λειμώνος, Διονυ-
σίου Χαραλάμπους5, με
τίτλο «Μάρτυρες, διωγμοί
1942-1945»6 (φωτό 7), που
συνελήφθη το καλοκαίρι
του 1942 για την υπόθεση
φιλοξενίας στην Ιερά
Μονή, του ψευτο-εγγλέζου
στρατιώτη και πράκτορα
της Γκεστάπο. Από το
πρώτο μέρος του βιβλίου,
παραθέτουμε εκτεταμένα
αποσπάσματα από τα βα-
σανιστήρια που υπέστη ο
ηγούμενος στα κρατητήρια
της Γκεστάπο.

«(…) Και σε λίγο, στην
Γκεστάπο, μπροστά στους
σταυρωτές. Ένας μισόγυμνος νεαρός. Χρώμα μπακιρένιο,
μάτια λοξά με χρυσά γυαλιά, μπράτσα ατσαλένια. Όψι τραχιά
και σκληρή. Ο Ανακριτής. Ο ξακουσμένος για την … λεπτό-
τητά και ευγένεια του, ο κ. Χάλκο. (φωτό 8) Κι ένας άλλος: Γη-
ραλέος τούτος, χοντρός, φιλήδονος, γεμάτος σαρκασμό και
ειρωνεία, ο κ. Λόχνερ, ο διερμηνέας. Μιλά ελληνικά καλύτερα
κι’ από μάς. Σμυρνιός, φραγκολεβαντίνος.

- Φιλοξένησες εσύ και περιποιήθηκες στο Μοναστήρι σου κανέναν Άγγλο στρατιώτη;
Σκέπτομαι. Πριν προφθάσω ν’ απαντήσω, μούρχεται μια κατακεφαλιά. Το καλυμμαύχι πέ-
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((φφωωττόό  88))    Ο περιβόητος Γερμανός
ανακριτής Χάλκο, δέχεται
επίσκεψη νοικοκυράς με δώρο ένα
καλάθι φρούτα…
(Αναδημοσίευση από εργασία του
Παύλου Βλάχου με τίτλο «Η
Γερμανική κατάληψη της
Μυτιλήνης το 1941» στον ΙΓ΄ τόμο
«ΛΕΣΒΙΑΚΑ» της Εταιρείας
Λεσβιακών Μελετών, 1993)

5 Διονύσιος Β΄ Χαραλάμπους*: Ο κατά κόσμον Γιαβατσιάς Κων/νος γεννήθηκε στη Στύψη το 1907 και με
την αποφοίτησή του από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θα βρεθεί στο νησί ως μοναχός της Ιεράς
Μονής Λειμώνος, της οποίας εκλέγεται ηγούμενος το 1941. Συλλαμβάνεται τον Αύγουστο του 1942 για
τη φιλοξενία και βοήθεια που παρείχε για διαφυγή του στη Μ. Ασία, του πράκτορα των Γερμανών, ψευτο-
Εγγλέζου στρατιώτη. Θα βασανιστεί απάνθρωπα στη Γκεστάπο και θα καταδικαστεί σε 10ετή φυλάκιση.
Από τις φυλακές της Μυτιλήνης θα βρεθεί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης «Παύλος Μελάς» και μετά από
παραμονή 1,5 χρόνου σ’ αυτό, τον Απρίλη του 1944, θα μεταφερθεί ως αιχμάλωτος πολέμου στη Γερμα-
νία. Θα κατορθώσει να επιζήσει και μετά την απελευθέρωσή του, θα επιστρέψει στο νησί, το καλοκαίρι
του 1945. Το 1951 εκλέγεται Μητροπολίτης Λήμνου και στα 1959 μετακομίζει στη Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών. Το 1951 θα εξιστορήσει την κατοχική του περιπέτεια στο προαναφερόμενο βιβλίο, εκτετα-
μένα αποσπάσματα του οποίου χρησιμοποιούμε στο αφιέρωμα αυτό.

6 Το πρώτο βιβλίο του Διονυσίου Χαραλάμπους που εκδίδεται στα 1951, όπου περιγράφεται η περιπέτεια
του, που αρχίζει με τη φιλοξενία του ψευτο-Εγγλέζου και τελειώνει με την απελευθέρωσή του από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, τρία χρόνια μετά. Στο αρχείο μου, υπάρχει η τρίτη έκδοση του βιβλίου, που
μου δόθηκε σε φωτοαντίγραφο από τη βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών και βραβεύτηκε από την
Ακαδημία Αθηνών.

((φφωωττόό  77))
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φτει και κυλά στο πάτωμα. Δεν τολμώ να σκύψω να το πάρω.
Ομολογώ πως φιλοξένησα τον άγγλο, και προσπαθώ να κρύψω όλους τους άλλους που

είχαν αναμιχθή στην υπόθεσι. Αυτό κυρίως είναι που προκαλεί την μανία του Ανακριτή. Με
αρχίζει στο ξύλο χωρίς περιορισμούς και προσχήματα. Πιο πολύ με χτυπά στα χέρια. Σε λίγο,
είχαν πρησθή και μελανιάσει. Αυτός όμως συνεχίζει. Μου τραβά τα γένια. Με μπατσίζει. Μου
δίνει δυνατές γροθιές στο στομάχι.

Αναίσθητο, με πετούν σ’ ένα μπουντρούμι. Κάποτε συνέρχομαι. Είμαι ολομόναχος μέσα
στο σκοτάδι, κι’ αυτό μου μιλά με τόσην ευγλωτία. Ώστε αυτό που φοβόμουν είναι μια πραγ-
ματικότης. Παρακαλώ τον Κύριο να μου δώση θάρρος και δύναμι.

24 Αυγούστου. Το δράμα συνεχίζεται. Αλλά με περισσότερα πρόσωπα. Πρωταγωνιστής,
εγώ.

- Πού θα μας πας κακούργε; με υποδέχονται μόλις μ’ανέβασαν στη σκηνή.
Μου δείχνουν μια κόλλα χαρτί.
- Εδώ έχουμε όλη σου τη δράσι. Πες μας, γιατί θα σε σκοτώσουμε. Ποιους άλλους Άγγλους

φιλοξένησες και που τους έχεις κρυμμένους; - και με χτυπούν όπου βρουν.
Τους μιλώ, κι αυτοί λεν «πες μας». «Πες μας αν το ξέρει ο Δεσπότης, (σ.σ Διονύσιος Μη-

θύμνης) Πες μας που είναι η οργάνωσι που σε διέταξε να κάνεις αυτά τα πράγματα (…)
Εγώ σωπαίνω, κι’ αυτοί χτυπούν όλο και πιο δυνατά (…)
(…) Και πάντα καταλήγουν πως ο πρωταγωνιστής είμαι εγώ, - δώσ’ του ξύλο. Χτυπούν

πια για σκοτωμό. Κεφάλι, πρόσωπο, χέρια, πόδια, όλα είναι πιο μαύρα και από το ράσο μου,
σπασμένα, καταματωμένα.

Και το δράμα τούτο γίνεται τρίπρακτο. Παίζεται πρωί, μεσημέρι και βράδυ… Πόνος ανεί-
πωτος…

25 Αυγούστου. Το δράμα εξελίσσεται σε τραγωδία. Γιατί, σήμερα, μαζί με το ξύλο έχουμε
και τους εξευτελισμούς, το ψυχικό μαρτύριο. Εξευτελισμοί που μονάχα τέρατα απιστίας και
αθεΐας θα μπορούσαν να τους επιβάλουν σ’ ένα λειτουργό του Ύψιστου.

Μου βγάζουν το ράσο. Ύστερα και το αντερί. Με αφήνουν με τα ματωμένα εσώρουχα.
Με δέρνουν, με κοροϊδεύουν, με βρίζουν. Ό,τι κακό έχουν ακούσει για έναν οποιονδήποτε
κληρικό, μου το φορτώνουν απάνω μου (…) Χείμαρρος οι αισχρολογίες με κατακλύζουν.

Αυτό με κάνει να πονώ πολύ περισσότερο απ’ τα σωματικά βασανιστήρια. Στο πρόσωπό
μου χορταίνουν το μίσος τους προς τον Ελληνικό Κλήρο.

Για μια στιγμή παίρνουν κάτι, με το οποίο καθαρίζουν τις κάνες των ντουφεκιών, το βου-
τούν μέσα σ’ ένα μαύρο υγρό και μ’ αυτό μου πασαλείβουν το πρόσωπο. Και ξεκαρδίζονται
στα γέλια.

Αγωνίζονται νάχω διαρκώς ζωηρό μπροστά μου το μαρτύριο. Εκείνου που εκένωσεν εαυ-
τόν, για να μη λυγίσω. Τι αγώνας!

(…) Ομολογώ πως τον φιλοξένησα αυτόν τον άνθρωπο. Και τον βοήθησα επίσης. Δεν
τους φθάνει όμως. Με πιέζουν ν’ ανοίξω το στόμα μου. Να κάνω αποκαλύψεις, να γεμίσουν
τα μπουντρούμια. Να σκοτώνουν στη σειρά. Να τσουβαλιάζουν συνέχεια και να χορταίνουν
τα ψάρια με ανθρώπινες σάρκες. Μα αν ο ιερέας οφείλη να κρατήσει ένα ασήμαντο παρά-



πτωμα, πώς μπορεί να φανερώση κάτι από όπου εξαρτάται η ζωή ενός αδελφού του;
Μα, πάλι, το ξύλο τα μαρτύρια, οι εξευτελισμοί. Πώς θα τα βαστάξω όλ’ αυτά; Αν με λυγί-

σουν; Αν μου ξεφύγουν λόγια που μπορεί να επιβαρύνουν κι’ άλλους; Για σταθήτε. Ως που θα
πάει αυτό; Δεν μπορώ άλλο. Ναι αυτό κάντε. Μια και καλή-μια κι’ έξω. Ναι, αυτό θα κάνω.
Αυτό θα κάνω. Να κλείσω μια για πάντα το στόμα μου. Έτσι γλιτώνω και εγώ και οι άλλοι. Η
ψυχή μου παλεύει απεγνωσμένα. Κάπου γυρεύει να πιαστή (…) Ξημερώνει. Και περιμένω ν’
ακούσω το τρομερό κουδούνισμα των κλειδιών στην πόρτα, να ιδώ την απαίσια μορφή του
Γκεσταπίτη να μου κάνει νόημα με το δάκτυλο, -ενώ συγχρόνως θα σφυρίζει με απάθεια,- να
πάω στο αφεντικό του το Χάλκο. Περιμένω και με συνέχει η αγωνία, - η αγωνία που μόνον
όσοι έχουν περάσει μέσ’ από τα μπουντρούμια της Γκεστάπο μπορούν να την έχουν νιώσει.

Μεσημέρι. Κι επαναλαμβάνεται η ίδια σκηνή.
Βραδιάζει. Πάλι μπροστά στους κανίβαλους.
Ο πόνος! Αχ, ο πόνος! Είναι ανάγκη να μας τυλίξη μέσα στην καθαρτήρια φλόγα του. (…)
27 Αυγούστου. Νέο πρόσωπο στη σκηνή του δράματος: ο Διοικητής της Γκεστάπο. Σω-

στός χοντρόλυκος. Τούχουν πει, φαίνεται, πώς, ενώ αυτοί με χτυπούν, εγώ επικαλούμαι τη
βοήθεια του Θεού. Και με φοβερίζει κουνώντας το ραβδί του:

- Τεός, ε; Να Τεός!
Και μου δείχνει το ξύλο.
Δε με ξαφνιάζει. Προχθές, τα ίδια και χειρότερα δε μούλεγε ο Χάλκο, όταν είχε έρθει στο

αποκορύφωμα της μανίας του και κατέβαζε όπου έφτανε τις βουρδουλιές; Απ’ τον υπερβο-
λικό πόνο είχαν κολλήσει τα χείλη μου. Τόσο μονάχα άνοιγαν, όσο για να ψιθυρίζουν: «Θεέ
μου… Θεέ μου…»

Τότε, γεμάτος λύσσα, μου λέει:
- Τεός, ντεν έκει Τεός! Να Τεός!
Και μου δείχνει το κάδρο του Χίτλερ. Μ’ όλο μου τον πόνο δεν βάσταξα κι εγώ:
- Θεός υπάρχει του λέω, και θάρθη η ώρα που θα ζητήσετε το έλεος Του.
Ο Διοικητής είναι… ευγενέστατος κύριος.
- Που θέλεις με ρωτά με το διερμηνέα να σε χτυπήσω;
Σα ν’ άφησαν και κανένα μέρος αχτύπητο κι’ αμάτωτο! Αφού ούτε να πλαγιάσω μπορώ,

ούτε και να σταθώ στα πόδια μου. Πάω να του μιλήσω και γυρίζει το πρόσωπό του άλλου.
- Δε θέλει, λέει ο …. Κ. Λόχνερ γελώντας σαρκαστικά, να τον κοιτάζεις όταν του μιλάς,

μην πετούν τα σάλια σου τα βρώμικα επάνω του.
Κι’ αρχίζει κι’ ο ίδιος ο κ. Διοικητής να με δέρνη σκληρά, αλύπητα.
Χτύπα όσο θέλεις! Τόχουμε περάσει πια το ακρωτήριο της αναισθησίας. (…)
28 Αυγούστου. Πρώτη βραδιά πούκλεισα λίγο τα μάτια μου. Το ματωμένο μου ράσο είναι

στρώμα, σκέπασμα και προσκέφαλο συγχρόνως.
Ο θάνατος δεν απέχει πολύ. Θα με σκοτώσουν, θ’ ανεβώ στον ουρανό. Κι’ εκεί… Εκεί είναι

ο Κύριος ανάμεσα στο χορό των μαρτύρων της πίστεως!
Με πήρε για λίγο ο ύπνος. Ξύπνησα ξελαφρωμένος. Και το μαρτύριο σήμερα ήταν κάπως

λιγότερο.
Το απόγευμα κουβάλησαν κι’ άλλους. Μαζί τους εδώ κι’ ένα παλικαράκι ως δεκαοκτώ χρο-
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νών. Όταν κατέβηκαν απ’ το αυτοκίνητο, το πρόσταξε ο Χάλκο να του κουβαλήσει κάτι βα-
λίτζες. Τόκανε, και ύστερα κάθησε να ξεκουραστεί λιγάκι. Το βλέπει το θηρίο κι’ εξαγριώνε-
ται. Μα το αθώο το παιδί του λέει με αφέλεια:

- Ξεκουράζουμε!...
Κι’ αυτός:
- Έλα μέσα να σε ξεκουράσω εγώ!
Και τ’ αρχίζει στο ξύλο. Ύστερα μας τον φέρνουν. Τάχει χαμένα. Μας δείχνει τα μελανια-

σμένα του κρέατα και μας λέει, κλαίγοντας:
- Εγώ το ξύλο το σηκώνω, ας δέρνουν όσο θέλουν. Στο σημάδι μόνο να μη με βάλουν.

(…)
Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσουμε ότι αν ο ηγούμενος είχε μια τέτοια μεταχεί-

ριση στο μπουντρούμι της Γκεστάπο με τις τόσες υπέρ του παρεμβάσεις από πολιτικές
και εκκλησιαστικές αρχές προς τους Γερμανούς, τότε καταλαβαίνουμε τι συνέβαινε μ’
όλους τους άλλους κρατούμενους, που δεν είχαν τη βοήθεια αυτή.

…στα υπόγεια κελιά της ανάκρισης
Οι υπόγειοι χώροι της βίλας «Ηλιόπουλου», θα διαμορφωθούν σε κελιά, όπου απο-

μονώνονται οι κρατούμενοι της Γκεστάπο, κατά την πολυήμερη ανάκρισή τους.
Ο χώρος αυτός είναι για τον ανακρινόμενο, η όαση στο ψυχικό και σωματικό του

μαρτύριο. Εκεί θα συνέλθει απ’ τα πολύωρα χτυπήματα των βασανιστών. Εκεί θα προ-
σπαθήσει να βρει τις επιπλέον ψυχικές και βιολογικές δυνάμεις για ν’ αντέξει στη συ-
νέχεια. Εκεί θα ονειρευτεί ξύπνιος τους γονείς του, την αγαπημένη του, τα παιδιά του,
τ’ αδέλφια του και θ’ αποδράσει νοερά, για να βρεθεί έστω και για λίγο μαζί τους.

Οι τοίχοι του κελιού θα γίνουν χαρτί και το πετράδι μολύβι, για ν’ αποτυπώσει πάνω
σ’ αυτούς, ένα μήνυμα παρηγοριάς γι’ αυτούς που θ’ ακολουθήσουν, ένα μήνυμα ζωής
στους δικούς του πριν ακουστεί ο ανατριχιαστικός θόρυβος των κλειδιών που θ’ ανοί-
ξουν την πόρτα, για να συνεχιστεί η ανάκριση, βάζοντας τέλος στο διάλειμμα της νο-
ερής απόδρασης.

Στιγμές από τη δική του «εμπειρία» στα κελιά της τοπικής Γκεστάπο, θα μας δώσει
ο τότε ηγούμενος μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του:

(…) Αναίσθητο, με πετούν σ’ ένα μπουντρούμι. Κάποτε συνέρχομαι. Είμαι ολομόναχος
μέσα στο σκοτάδι, κι’ αυτό μου μιλά με τόσην ευγλωττία. Ώστε αυτό που φοβόμουν είναι πια
πραγματικότης. Παρακαλώ τον Κύριο να μου δώση θάρρος και δύναμι. (…)

(…) Ξημερώνει. Και περιμένω ν’ ακούσω το τρομερό κουδούνισμα των κλειδιών στην
πόρτα, να ιδώ την απαίσια μορφή του Γκεσταπίτη να μου κάνει νόημα με το δάκτυλο, -ενώ
συγχρόνως θα σφυρίζει με απάθεια,- να πάω στο αφεντικό του το Χάλκο. Περιμένω και με συ-
νέχει η αγωνία, - η αγωνία που μόνον όσοι έχουν περάσει μέσ’ από τα μπουντρούμια της Γκε-
στάπο μπορούν να την έχουν νιώσει. (…)

(…) Σήμερα, που έβαλαν μια άνω κάτω τελεία στο καθημερινό μαρτύριο, κάθομαι και πε-
ριεργάζομαι το… μέγαρο όπου τόσες μέρες τώρα μένουμε κλεισμένοι. Στενό, χαμηλό, με



δυο παραθυράκια - τρύπες, που η μια είναι σαν να μην υπάρχη καθόλου. Γιατί βλέπει μέσα σε
μια σκοτεινή στοά (φωτό 9). Η άλλη μας δείχνει έναν κήπο με δένδρα (φωτό 10). Τα πιο πολλά
είναι χωρίς κλαδιά. Όσο χοντρά κι’ αν ήταν, έγιναν ρόπαλα και έσπασαν κόκκαλα Ελλήνων.

Οι τοίχοι του κελιού είναι γεμάτοι ονόματα και σημειώσεις. «Είμαστε οι πέντε λεβέντες
που πεθαίνουμε παλικαρίσια για την πατρίδα μας». Κι’ από κάτω οι υπογραφές, δυσανάγνω-
στες. «Όποιος χάσει χρήματα χάνει πολλά. Όποιος χάσει φίλο χάνει περισσότερα. Αλλ’ όποιος
χάσει το θάρρος χάνει το παν». Λήμνιος Κ.

Κάνω κι εγώ το ίδιο, και γράφω: « Τον αθλητήν το στάδιον, τον κυβερνήτην ο χειμών, τον
στρατηγόν η παράταξις, τον μεγαλόψυχον η συμφορά, τον δε Χριστιανόν ο πειρασμός δο-
κιμάζει».

Σε μια ακρίτσα είναι το ουρητήριο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί μας ανοίγουν
μια φορά στις 24 ώρες.

Δυο πόρτες, η μια πιο γερή απ’ την άλλη, με μια πελώρια κλειδαριά, εξασφαλίζουν αυτό
το ελεεινό κατώγι. (…)

...στο γερμανικό στρατοδικείο
Μετά τις ανακρίσεις, οι κρατούμενοι στα κελιά της Γκεστάπο, μεταφέρονται στο

«διδασκαλείο» μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του στρατοδικείου. Αυτό συνεδριάζει
στο ισόγειο της βίλας «Ηλιόπουλου». Η διαρρύθμιση του χώρου και η διαδικασία που
ακολουθείται, μας παρουσιάζεται ανάγλυφα στο προαναφερόμενο βιβλίο του Διονύ-
σιου Χαραλάμπους.

(…) Πρωί- πρωί, ο αρχιφύλακας μας ειδοποιεί πως σήμερα θα περάσουμε απ’ το Στρα-
τοδικείο. Η ψυχή τρέμει από την αγωνία. Ωστόσο, η λίγη ώρα που μας μένει αφιερώνεται
στην προσευχή. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε την ανάγκη της θείας βοή-
θειας.

Στις 8 είμαστε στα μπουντρούμια της Γκεστάπο. Σε λίγο, θόρυβος επάνω. Οι στρατοδί-
κες κι’ ο κόσμος παίρνουν τις θέσεις των7. Ανεβάζουν κι εμάς. Ένα μεγάλο τραπέζι, στη μέση,
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ο πρόεδρος (βλέπε παράρτημα Π1), ένας ψηλός αξιωματικός. Δεξιά, ο γερμανός Λιμενάρ-
χης του νησιού. Αριστερά, ένας νεαρός αξιωματικός. Στις άκρες, ο δημόσιος κατήγορος κι’ ο
γραμματέας. Στον τοίχο, πάνω απ’ το κεφάλι του προέδρου, η εικόνα του Χίτλερ. Πάνω στο
τραπέζι, ένα κράνος και μια σημαία με τον αγγυλωτό σταυρό. Είναι βαλμένα έτσι, για να τα
βλέπουν όλοι. Στην πόρτα δεξιά κι’ αριστερά, πέντε- έξι φρουροί με εφ’ όπλου λόγχη. Ένα
ρίγος διαπερνά το σώμα μας, και τα χείλη όλων ψιθυρίζουν: «Χριστέ βοήθα μας!»

Οι κατηγορούμενοι σχηματίζουμε σειρά. Πρώτος εγώ, ύστερα (…) Ο δημόσιος κατήγο-
ρος διαβάζει την κατηγορία: Υπέθαλψαν και εβοήθησαν πρόσωπον ανήκον εις εχθράν δύ-
ναμιν.

- Διονύσιος Χαραλάμπους! Φωνάζει δυνατά ο πρόεδρος. Σηκώνομαι. Εξετάζει την κατά-
θεσί μου και κάνει συνεχώς ερωτήσεις. Δεν αρνούμαι την πράξι μου.(…) Έδωσα την βοήθεια
μου, γιατί έπρεπε. Και το ίδιο θα έκανα αν στην τραγική θέση του Άγγλου βρίσκονταν κι’ ένας
Γερμανός ή Ιταλός (…)

Οι συνήγοροι μας υποστηρίζουν επί ώρες ολόκληρες. Μα οι δικαστές δεν δίνουν σημα-
σία (…)

Μόλις βρεθήκαμε στο μπουντρούμι, όπου μας έριξαν ξανά, ώσπου να συσκεφθούν και εκ-
δώσουν την απόφασί τους κοιτάζαμε ο ένας τον άλλο βουβοί. Τα μάτια όλων μας βουρκω-
μένα. Η καρδιά μας χτυπά δυνατά. (…) Κάποτε μας παίρνουν επάνω.

Όλοι ορθοί! Διατάζει ο πρόεδρος και απαγγέλλει την απόφασι.
Οι κατηγορούμενοι κηρύσσονται ένοχοι και καταδικάζονται (…) εις δεκαπενταετή φυ-

λάκισιν (…)
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις - διευκρινίσεις όσον

αφορά τη λειτουργία του γερμανικού στρατοδικείου.
Η συγκεκριμένη συνεδρίαση του στρατοδικείου, με κατηγορούμενο τον ηγούμενο

της Μονής Λειμώνος και άλλων συμπατριωτών για την υπόθεση της φιλοξενίας του
ψευτο-εγγλέζου στρατιώτη, έγινε δημόσια και μάλιστα η πραγματοποίησή της ανα-
κοινώθηκε μέσα από τις στήλες της εφημερίδας «ΦΩΣ» (βλέπε παράρτημα Π2) την
παραμονή της δίκης με ανακοίνωση της Νομαρχίας Λέσβου! Αυτή η κίνηση ήταν ένα
τρικ στα προπαγανδιστικά τερτίπια των Ναζί, ότι τάχα τηρούν τις δικονομικές διαδι-
κασίες σε συνεδριάσεις του στρατοδικείου. Οι αποφάσεις όμως ήταν προειλημμένες με
ποινές προαποφασισμένες από τον εκάστοτε διοικητή της G.F.P. και απλά τα ανδρεί-
κελα - στρατοδίκες τις ανακοίνωναν. Την άποψη αυτή έρχεται να την υποστηρίξει το βι-
βλίο της Μητρόπολης Μυτιλήνης «Πεπραγμένα Μητροπόλεως Μυτιλήνης την
περίοδον της κατοχής», που βρίσκεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, όπου μνη-
μονεύονται οι ενέργειες του Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ιάκωβου Α΄, την περίοδο της
Kατοχής. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 82, αναφέρεται:

(…) Όταν κατά τον μήνα Αύγουστον του 1942 συνελήφθησαν το Ηγουμενοσυμβούλιον

7 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: Υπολοχαγός ΦΟΥΓΚΕ (εισαγγελέας στην πολιτική ζωή)
ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ (δεξιά του Προέδρου): Λοχαγός ΑΛΤ (Λιμενάρχης - φρούραρχος Μυτιλήνης)
ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ (αριστερά του Προέδρου): Ανθυπασπιστής ΚΙΛΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ: Ανθυπολοχαγός ΡΙΤΣ



της Ι. Μονής Λειμώνος, υπαγομένης εις ξένην Μητρόπολιν, ο εφημέριος του Μολύβου και
διάφορα άλλα πρόσωπα εκ της επαρχίας Μυθήμνης, επί το λόγω, ότι εφιλοξένησαν ύποπτον
πρόσωπον, ανήκον τάχα εις τον Αγγλικόν Στρατόν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ηγωνί-
σθη κυριολεκτικώς δια να τους σώση. Επισκέφθη κατ’ επανάληψιν τον πανίσχυρον τότε Γερ-
μανόν ανώτερον αξιωματικόν Dr. Heinrich, διοικητήν της G.F.P. νήσων Αιγαίου, και
συνεζήτησε δια μακρών δια τα συλληφθέντα πρόσωπα, ζητήσας την απαλλαγήν των. Κατά
την τελευταίαν επίσκεψιν παρίστατο και ο Funke, πρόεδρος του Στρατοδικείου, εις ον εδόθη
υπό του Dr. Heinrich εντολή για επιεική κρίσιν του δικαστηρίου. Χάρις εις τας ενεργείας
ταύτας του Σεβασμ. Μητροπολίτου απελύθησαν τα δυο μέλη του Ηγουμενοσυμβούλιου, απε-
φεύχθη η επιβολή της εις θάνατον ποινής εις τον Ηγούμενον, την οποίαν και αυτός και όλοι
ανέμενον, και εδικάσθησαν επιεικώς τα λοιπά πρόσωπα. (…).

Ψάχνοντας την εφημερίδα «ΦΩΣ» της περιόδου 1941-1944, δεν βρήκα καμιά άλλη
δημοσίευση, που να προαναγγέλλει συνεδρίαση του γερμανικού στρατοδικείου. Στις
δώδεκα ανακοινώσεις - γνωστοποιήσεις εκτελέσεων, του Γερμανού στρατιωτικού δι-
οικητή, που βρήκαμε δημοσιευμένες, μόνο σε δύο γίνεται αναφορά για συνεδρίαση του
γερμανικού στρατοδικείου με ακροατήριο.

Από δημοσιεύματα μετά την Κατοχή, από διηγήσεις συγγενών, συνάγεται το συμ-
πέρασμα ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι αποφάσεις των γερμανικών στρα-
τοδικείων, ήταν προαποφασισμένες, απλά οι συνεδριάσεις αυτές επικύρωναν τις
διαταγές του διοικητή G.F.P. Στις περισσότερες δε αποφάσεις, ούτε καν την τυπική συ-
νεδρίαση του στρατοδικείου είχαμε, αφού οι κατηγορούμενοι, τσακισμένοι, σωματικά
και ψυχολογικά, δεν μπορούσαν καν να σταθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου και
γι’ αυτό μόλις ανάρρωναν λίγο, ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, οδη-
γούνταν στα «Τσαμάκια» για εκτέλεση.

…στο δρόμο για το «σημάδι»
Μετά την «απόφαση» του τοπικού γερμανικού στρατοδικείου, οι κατάδικοι οδη-

γούνται στις τότε ποινικές φυλακές Μυτιλήνης, στη «Λαγκάδα», όπου η φύλαξη των
κατάδικων ανατίθεται στην ελληνική φρουρά των φυλακών. Η διαταγή βέβαια της Γκε-
στάπο είναι ρητή: «Όποιος κατάδικος προσπαθήσει ν’ αποδράσει, θα πρέπει να εκτε-
λείται επί τόπου, αν παρ’ όλα αυτά κατορθώσει ν’ αποδράσει, τότε μέσα σε δυο μέρες
θα εκτελείται ένα άλλο μέλος της οικογενείας, πατέρας ή αδελφός».

Στις φυλακές, αυτοί που δεν καταδικάστηκαν σε θάνατο, θα περιμένουν τη μετα-
γωγή τους στο γερμανικό στρατόπεδο του «Παύλου Μελά»8 στη Θεσσαλονίκη κι από
εκεί δεκάδες «τυχεροί» θα μεταφερθούν ως όμηροι σε γερμανικά στρατόπεδα εργα-
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σίας.
Οι δε μελλοθάνατοι θα περιμένουν …το ζοφερό εκείνο χάραμα, που γερμανικό κα-

μιόνι με τον Έλληνα διερμηνέα ως συνοδηγό, θα φτάσει στις φυλακές, για να τους
πάρει…

Υπήρξαν όμως και μελλοθάνατοι, που ουδέποτε έγινε η μεταγωγή τους στις φυλα-
κές. Ήταν αυτοί που δεν είχαν καταγωγή από το νησί, οπότε η πιθανότητα απόδρασής
τους ήταν μεγαλύτερη, αφού μεταξύ των άλλων, τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές,
ήταν ελλιπή. Αυτοί κρατούνται στη Γκεστάπο και μετά από 1-2 μέρες εκτελούνται. Την
ίδια τύχη έχουν και όσοι είναι σακατεμένοι από τα βασανιστήρια, που, σέρνοντάς τους
κυριολεκτικά, τους οδηγούν στην εκτέλεση. Γι’ αυτούς η απόφαση του γερμανικού
στρατοδικείου, είναι μια πολυτέλεια.

Όλες οι εκτελέσεις θα γίνουν χαράματα. Η πομπή της εκτέλεσης θα ξεκινήσει από
τις φυλακές ή από την «Σουράδα», έχοντας την ακόλουθη διάταξη:  Προπορεύεται ο
«Χάρος» μικρό αυτοκίνητο που είχε μέσα αναμμένο λαδοφάναρο, σαν αυτό που βά-
ζουν στους πεθαμένους, ακολουθεί το αυτοκίνητο - κούρσα που μεταφέρει τους αξιω-
ματικούς φρουράς και εκτέλεσης, πίσω του η κλούβα με τους μελλοθανάτους και την
τετραμελή φρουρά τους με τα αυτόματα υπό μάλης και στο τέλος, δυο καμιόνια με την
στρατιωτική φρουρά και την 10μελή ομάδα εκτέλεσης.

Πριν ακόμα χαράξει, όταν η πομπή θα φθάσει στο χώρο της εκτέλεσης,
αν αυτός ήταν τα «Μπλόκια», για τις τρεις πρώτες εκτελέσεις, ο μελλοθάνατος θα

δεθεί σε ξύλινο πλαίσιο, που προηγούμενα έχει πακτωθεί, θα του φορέσουν κουκούλα
και θα εκτελεσθεί από δεκαμελές απόσπασμα. Μοναδικό ντοκουμέντο - εικόνα είναι η
φωτογράφηση της εκτέλεσης του Ψάνη Παναγιώτη, που για πρώτη δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα «Λεσβιακός Κήρυξ» στο αφιέρωμά της «Οι Γερμανοί εις την Λέσβον», αρ.
φύλ. 2 στις 13-3-1959 και την παρουσιάζουμε στο εξώφυλλο του αφιερώματος.

Αν αυτός ήταν τα «Τσαμάκια», οι μελλοθάνατοι δένονται με σχοινί στα πεύκα και
αφού τους φορέσουν κουκούλα, θα τους εκτελέσουν με ριπές ενός ή δυο οπλοπολυ-
βόλων ανάλογα με τον αριθμό των μελλοθάνατων. Πολλές δε εκτελέσεις, κυρίως τα
χειμωνιάτικα και ανοιξιάτικα πρωινά, που δεν είχε ακόμα φέξει, γίνονταν κάτω από το
φως των προβολέων των γερμανικών αυτοκινήτων, με τις μηχανές τους να μαρσάρουν,
για να μπορέσουν να σκεπάσουν τα απαίσια κροταλίσματα των σιδερικών.

Σε κάθε περίπτωση, η αυλαία της εκτέλεσης κλείνει με τη χαριστική βολή, που δί-
νεται σε κάθε παλικάρι από τον αξιωματικό του εκτελεστικού αποσπάσματος.

Τα κορμιά των εκτελεσμένων εξαφανίζονται!
Το μεγαλύτερο όμως ανοσιούργημα των φαντασμάτων της κολάσεως, ήταν η εξα-

φάνιση των εκτελεσμένων, αφού κανένα σώμα από τους 42 εκτελεσμένους σε «Μπλό-
κια» και «Τσαμάκια», δεν παραδόθηκε για ταφή στους δικούς του ή εδόθη στην
εκκλησία για ταφή.

Μετά την εκτέλεση, οι δήμιοι έβαζαν τα πτώματα μέσα σε τσουβάλια μαζί με μια



μεγάλη πέτρα και αφού τα έδεναν, τα μετέφεραν σε παρακείμενη γερμανική βενζι-
νάκατο ή επιταγμένο αλιευτικό και τα πετούσαν στη θάλασσα ανοικτά της «Φυκιό-
τρυπας» (στο παράρτημα Π3 παραθέτουμε ντοκουμέντα για την πράξη αυτή).

Μ’ αυτό τον τρόπο, οι ένδοξες γερμανικές δυνάμεις «τιμούσαν» τα ιερά και όσια
των γενναίων Ελλήνων, εξαφανίζοντας κάθε αποδεικτικό στοιχείο των απάνθρωπων
ανομημάτων τους, επιτείνοντας τη θλίψη και την οργή στους συγγενείς των θυμάτων
και το φόβο σ’ ολόκληρη την κοινωνία της Λέσβου. Η ανοίκεια και υβριστική αυτή
πράξη πρέπει να εφαρμόστηκε από τις κατοχικές δυνάμεις στη χώρα μας, μόνο στο
νησί μας.

Εκτελέσεις την Κυριακή!
Ένας μύθος που είχε συντηρηθεί στη χώρα μας τα μεταπολεμικά χρόνια, ήταν ότι

οι Γερμανοί δεν εκτελούσαν ποτέ ημέρα Κυριακή. Αυτό τονίστηκε με έμφαση την επο-
μένη της κυριακάτικης εκτέλεσης του Ν. Μπελογιάννη και των τριών συντρόφων
στα 1952, με τη φράση: «Αυτή τη μέρα που τη σεβάστηκαν ακόμα και οι Γερμανοί,
αυτό που δεν τόλμησαν να κάνουν οι χιτλερικές ορδές, το κάνουν σήμερα Έλλη-
νες…».

Κι όμως εδώ στο νησί μας, ούτε αυτή την ιερή μέρα σεβάστηκαν, ούτε αυτό το
θρησκευτικό στοιχείο εθιμικού δικαίου τίμησαν οι «ένδοξες δυνάμεις» του Γ΄ Ράιχ.
Την Κυριακή 29 Αυγούστου 1943 στα «Τσαμάκια», εκτελούνται οι Χατζηαναστασίου
Παναγιώτης και Λιόσης Μανώλης (φωτό 11).
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Εκτελέσεις

Σ
τη διάρκεια των 40 μηνών γερμανικής κατοχής, έγιναν 17 εκτελέσεις με 42 θύ-
ματα. Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτω σε χρονολογική σειρά, τις εκτελέσεις αυτές,
με την παρατήρηση ότι οι πρώτες τρεις εκτελέσεις θα γίνουν στον τότε χώρο

«Μπλόκια», που σήμερα περιλαμβάνει το χερσαίο χώρο λιμένα από το ύψος του ξενο-
δοχείου «BLUE SEA» ως το λιμενοβραχίονα. Οι υπόλοιπες 14 εκτελέσεις θα γίνουν στα
«Τσαμάκια».

Στη χρονική αυτή παρουσίαση, πλην του ονοματεπώνυμου και της καταγωγής κα-
θενός από τους εκτελεσμένους, συμπεριλαμβάνονται η οικογενειακή του κατάσταση
και όποια ντοκουμέντα μπόρεσα να βρω, όπως ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, ανακοι-
νώσεις εκτελέσεων δημοσιευμένες στην εφημερίδα «Φως»9, φωτογραφίες εκτελεσμέ-
νων και ό,τι άλλο στοιχείο σχετίζεται με αυτούς.

Στο τέλος ορισμένων εκτελέσεων, παρατίθενται είτε κείμενα, που ‘χουν δημοσιευ-
τεί στο παρελθόν, μέσα από βιβλία ή δημοσιεύσεις και έχουν σχέση με την κάθε εκτέ-
λεση, είτε κείμενο - μυθιστορία του επιμελητή του αφιερώματος, που ανταποκρίνεται
στο βασικό του κορμό σε αληθινό σενάριο, που φιλοτεχνήθηκε από διηγήσεις συγγε-
νών και συγχωριανών των εκτελεσμένων.

9 Το «ΦΩΣ» είναι καθημερινή εφημερίδα με εκδότη - διευθυντή σύνταξης, το Μικρασιάτη δημοσιογράφο
Αθαν. Γκράβαλη, γνωστό στο χώρο του Τύπου και της πολιτικής για τα φιλογερμανικά του «αισθήματα».
Την περίοδο της Κατοχής, είναι η μόνη εφημερίδα που θα κυκλοφορεί στο νησί μας κάτω από την προ-
στασία και την οικονομική βοήθεια των γερμανικών αρχών κατοχής. Η έκδοσή της ξεκίνησε στις 5-3-34
και σταμάτησε στις 9 Σεπτεμβρίου 1944, τελευταία μέρα κατοχής του νησιού από τους Γερμανούς, έχον-
τας εκδώσει 2.942 φύλλα.





Εκτέλεση 1η

ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤH10

45 χρονών, από την ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Ηεκτέλεση αυτή έγινε
το πρωινό της 28ης

Αυγούστου 1941, μετά από
καταδίκη σε θάνατο από το
γερμανικό στρατοδικείο
Μυτιλήνης στις 26/8/1941,
ενώ η ανακοίνωση της έγι-
νε μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας «ΦΩΣ» στις
30/8/41 (φωτό 12). Για την
εκτέλεση αυτή, όπως και
για την επόμενη, δεν συν-
τάχθηκε ληξιαρχική πράξη
θανάτου από το Δήμο Μυ-
τιλήνης.

Ο Λαγουτάρης Γεώρ-
γιος (φωτό 13) του Πανα-
γιώτη και της Βενετίας, γεννήθηκε στην Πλαγιά το 1896 και ήταν παντρεμένος με τη
Μαρία Στεριανού. Είχε επτά παιδιά, τη Βενετία, την Περσεφόνη, την Αικατερίνη, τον
Παναγιώτη, την Αμερισούδα, τη Σοφία και το Γιάννη, ηλικίας αντίστοιχα 24, 16, 13,
11, 8, 6 και 2 ετών, όταν εκτελέστηκε ο πατέρας τους. Το καλοκαίρι του 1941, η οικο-
γένεια του μένει στον τόπο καταγωγής του, την Πλαγιά.

Η «πανταχού»
(Το 2008, ο γυιός του Γιάννης, μας διηγείται…)

«(…) η σύλληψη του πατέρα μου, έγινε το Α΄ δεκαήμερο του Αυγούστου στη μικρή αγροι-
κία – “ντάμι” στην αγροτική περιοχή “Παληόμυλος – Χορεύτρια” της πρώην κοινότητας Πλα-
γιάς. Θυμάμαι ακόμη τη μητέρα μου πολλές φορές να μου διηγείται, “…ο Γιώργος τις
τελευταίες μέρες, πριν τη σύλληψή του, ήταν αρκετά νευρικός και πάντα κοιμόταν με το πε-

10 Δεν είχε αναγραφεί το ονοματεπώνυμό του στο μνημείο που βρίσκεται στα «Τσαμάκια».

((φφωωττόό  1122)) ((φφωωττόό  1133))  Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από το γιο του Γιάννη
Λαγουτάρη
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ρίστροφο στο προσκεφάλι και της έλεγε ότι σε λίγες μέρες θα φύγει, χωρίς άλλες διευκρινή-
σεις. (…)”.

(…) Μέσα Ιούλη, μεικτό απόσπασμα Γερμανών στρατιωτών και χωροφυλάκων από το
Πλωμάρι, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο, βρήκαν το περίστροφο και τις σφαίρες, κατόπιν προφο-
ρικής “μαρτυριάς”, που έγινε από ντόπιους δοσίλογους στη γερμανική στρατιωτική διοίκηση
Πλωμαρίου.

(…) Μετά την σύλληψή του, κρατείται ως υπόδικος τουλάχιστον ένα μήνα στα κρατητή-
ρια της Γκεστάπο και στο Διδασκαλείο στη Μυτιλήνη. Στις συχνές επισκέψεις της μητέρας
μου, ο πατέρας είναι αισιόδοξος ότι θα πέσει στα “μαλακά”. Στην τελευταία επίσκεψη της,
τέσσερις μέρες πριν την απροσδόκητη εκτέλεση του, της είχε εκμυστηρευθεί χαρούμενος:

- Χθες έγινε η δίκη ενός συγκρατούμενου μου από τον Αφάλωνα, για κατοχή περιστρό-
φου, και δικάστηκε σε τρία χρόνια φυλακή (…).

- Άντε Μαρία, ησύχασε και φύγε για το σπίτι και φίλησέ μου τα παιδιά, μάλλον τη γλιτώ-
σαμε!

Φέρνοντας η μάνα στο χωριό την είδηση της πιθανής σωτηρίας του πατέρα, θα φθάσει
στ’ αυτιά των ρουφιάνων του. Τότε συντάσσουν επιστολή και στέλνοντάς την στη Γκεστάπο,
ζητούν τη θανατική καταδίκη του πατέρα μου, αφού μελλοντική απελευθέρωσή του, θα τους
έφερνε σε δύσκολη θέση. Ακόμα και τώρα θυμάμαι τη μάνα μου πυκνά - συχνά να μονολο-
γεί με πίκρα, για την “απανταχού” που ‘στειλαν οι άτιμοι στους Γερμανούς. (…)».

Στις 26 Αυγούστου 1941, ο πατέρας μου καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελείται σχεδόν
αμέσως, μια μέρα μετά, το πρωινό της 28ης Αυγούστου, στα «Mπλόκια» (…).

Έτσι άρχισε ο χορός των εκτελέσεων, ένας χορός ηρωικός, όμοιος του χορού τσά-
μικου, όπου ο μελλοθάνατος ως πρώτος του χορού, αφού κάνει τη δική του λεβέν-
τικη αποχαιρετιστήρια στροφή, θ’ αφήσει τη θέση του στον επόμενο…



Εκτέλεση 2η

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛAOΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ11

34 χρονών, από την ΠΡΟΥΣΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Ηεκτέλεση αυτή έγινε
το πρωινό της 6ης Σε-

πτεμβρίου 1941, μετά από
καταδίκη σε θάνατο από το
γερμανικό στρατοδικείο Μυ-
τιλήνης στις 5/9/1941, ενώ η
ανακοίνωση της έγινε μέσα
από την εφημερίδα «ΦΩΣ»
(φωτό 14-15), στις 9/9/41.

Ο Βουδούρης Νίκος
(φωτό 16) του Σταύρου και
της Βασιλικής, γεννημένος
το 1908 στη Προύσα, ήταν
παντρεμένος με την Ασπα-
σία Μπενή ή Μπενάκη από
τη Βρίσα, και είχε δυο παι-
διά, το Σταύρο και τη Βάσω,
ετών 9 και 5 αντίστοιχα
κατά την εκτέλεση του. Το
καλοκαίρι του 1941, η οικο-
γένεια του μένει στη Βρίσα.
Η ληξιαρχική πράξη θανά-
του συντάσσεται εκπρόθε-
σμα, στις 30-9-1946, μετά
από απόφαση του Πρωτοδι-
κείου Μυτιλήνης.

(...) Ο Νίκος ήρθε από την
Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο
του Ιούνη, επιδιώκοντας να
ανασυγκροτήσει τη διαλυ-
μένη, από τη μεταξική δικτα-
τορία, οργάνωση του ΚΚΕ στο νησί και συνάμα να συγκροτήσει αντιστασιακή οργάνωση, μετά

11 Δεν είχε αναγραφεί το ονοματεπώνυμό του στο μνημείο που βρίσκεται στα «Τσαμάκια».

(φωτό 16) Η φωτογραφία δόθηκε
από την εγγονή του, Ασπασία
Βουδούρη ((φφωωττόό  1155))

((φφωωττόό  1144))
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από απόφαση της νέας κεν-
τρικής καθοδήγησης του ΚΚΕ.
Προδόθηκε στην Ασφάλεια,
και αυτή τον συνέλαβε και τον
παρέδωσε στους Γερμανούς,
οι οποίοι τον εκτέλεσαν, αφού
πρώτα τον βασάνισαν απάν-
θρωπα12. (...)

Η απόφαση του γερμανι-
κού στρατοδικείου, αναφέρει
στις δυο ανακοινώσεις της:

«…Καταδικάζει τον Νι-
κόλαον Βουδούρην καταγό-
μενον εκ Βρυσσάς και δια-
μένοντα εν Αθήναις δια τα
αποδεδειγμένως βαρύνοντα

αυτόν αδικήματα εις την εσχάτην των ποινών, ήτοι την ποινήν του θανάτου, συμφώνως προς
την Γερμανικήν στρατιωτικήν δικονομίαν…».

«…Ο κομμουνιστής Νικόλαος Βουδούρης εκ Βρίσας, καταδικασθείς υπό του Γερμανι-
κού Στρατοδικείου την 5Σεπτεμβρίου ε.ε. δια προετοιμασίαν εσχάτης προδοσίας και σαμ-
ποτάζ εις την ποινήν του θανάτου, ετουφεκίσθει σήμερον. (…)».

«…Ουδέν κατά των Γερμανικών Αρχών έπραξεν…»
Η μεσοαστική οικογένεια του Σταύρου Βουδούρη (φωτό 17), που ασχολείται με την

καλλιέργεια μεταξοσκώληκα στην ευρύτερη περιοχή της Προύσας, θα φθάσει στον Πει-
ραιά μαζί με χιλιάδες άλλες μικρασιάτικες οικογένειες, έχοντας αφήσει πίσω, στα ματω-
μένα χώματα, τον πεντάχρονο γιο τους, Γιώργο. Τον άρπαξαν οι Τσέτες μέσα από τα χέρια
της μάνας του Βασιλικής, μετά την κατάρρευση του μετώπου κατά την άτακτη φυγή τους
από τις προγονικές εστίες. Όπως δε και κάθε μικρασιάτικη οικογένεια, θα προσφέρει το
μονάκριβό τους ως εσαεί θυσιαστήριο στις χαμένες πατρίδες …

Ο Νίκος, το τρίτο παιδί της οικογένειας, όταν θα φθάσουν στην Αθήνα, τελειώνει το
σχολαρχείο και αμέσως αρχίζει ν’ ασχολείται με την οικοδομή ως εργάτης στην αρχή και
μετά το 1932 ως εργολάβος – εργοδηγός. Στα 1931, παντρεύεται την συμπατριώτισσα
μας, από τη Βρίσα, Ασπασία, που εργάζεται ως οικιακή βοηθός σε γειτονικό αρχοντό-
σπιτο. Ο Νίκος εντάχθηκε στο ΚΚΕ στο τέλος της δεκαετίας του ΄20 και μέσα από τη μα-
χητική του δράση, στο συνδικάτο οικοδόμων του Πειραιά, θ’ αναδειχθεί σε στέλεχος του,

12 Η παράγραφος αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο «Αντίσταση στη Λέσβο (πηγές και πτυχές της)» των
Π. Κεμερλή - Α. Πολυχρονιάδη, όπου εξετάζεται αναλυτικά η υπόθεση Βουδούρη στο κεφ. 17, σελίδα
94. Σε παράγραφο δε κάτω από φωτογραφία του, αναφέρει: « Ο Νίκος Βουδούρης ήταν ο πρώτος κομ-
μουνιστής που εκτελέστηκε στη Μυτιλήνη (Αύγουστος 1941)».

((φφωωττόό  1177))  Η φωτογραφία δόθηκε από την κόρη του, Βασιλική Βουδούρη



με αποτέλεσμα να φυλακίζεται, με βάση την αντεργατική νομοθεσία, για σύντομα χρονικά
διαστήματα και τον Αύγουστο του 1936 να συλληφθεί από το δικτατορικό καθεστώς της
4ης Αυγούστου και να εξοριστεί στον Άη Στράτη. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης εξο-
ρίας του, η Ασπασία με τα παιδιά θα τον επισκεφθούν εκεί πολλές φορές.

Η κήρυξη του πολέμου και η γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην
Αθήνα, θ’ αναγκάσει την Ασπασία να πάρει τα παιδιά και να έρθει στη Βρίσα, κοντά στους
γονείς της, ενώ ο Νίκος παραμένει ως εξόριστος στον Άη Στράτη, αφού η μεταξική δι-
κτατορία απέρριψε την ομόφωνη απόφαση όλων τους ν’ απελευθερωθούν και να στα-
λούν απευθείας στο ελληνοϊταλικό μέτωπο για να πολεμήσουν!

Το Μάρτη του 1941, μαζί με μια ομάδα συντρόφων του, θ’ αποδράσουν μετά από από-
φαση του κόμματος και θα έλθουν στην Αθήνα13. Εκεί θ’ αποκτήσει επαφή με άλλα ηγε-
τικά στελέχη του ΚΚΕ, που έχουν κι αυτά αποδράσει από άλλα νησιά εξορίας,
Φολέγανδρος, Κίμωλος, Αστυπάλαια, Ανάφη, κ.λπ., και θ’ αποφασιστεί η οργανωτική
ανασυγκρότηση του ΚΚΕ και η ταυτόχρονη οργάνωση αντιστασιακών ομάδων σε πα-
νελλαδική κλίμακα.

«(…)14 Η έκθεσή του ήταν πολύ επιμελημένη και η επαφές που κράτησε με αυτούς που ανα-
χώρησαν για τις επαρχίες πολύ προσεκτικές. Βέβαια δεν αγκαλιαζόταν όλη η Ελλάδα (…). Ένας
από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να πιαστεί όλη η Ελλάδα, ήταν ότι οι σύντρο-
φοι ήταν σχετικά λίγοι και καθένας είχε κάποιο δικαίωμα να επισκεφθεί τους δικούς του, το σπίτι
του. (…)».

Στις 19-5-1941, ο Νίκος με επιστολή του προς τη σύζυγό του, που την κόμιζαν στη
Βρίσα, συγχωριανοί της Ασπασίας, της γνωρίζει ότι αναβάλλεται για «λίγο» η αντάμωσή
τους15…

«Παλαιόν Φάληρον 19/5/1941
Αγαπητή μου Ασπασία και αγαπητά μου παιδιά χαίρετε,
Με την παρούσα μου επιστολή σπεύδω να ερωτήσω περί της ποθητής σας υγείας και αν

ερωτάτε δι’ εμέ καλώς υγιαίνω.
Μάθε αγαπητή μου Ασπασία ότι σήμερα που σας γράφω ήλθαν στο σπίτι δια να με αποχαι-

ρετήσουν τα παιδιά τα οποία αναχωρούν και έρχονται δια το χωριό. Ασπασία μου δε φαντάζε-
σαι το πώς λαχταρούσα να έλθω και εγώ. Αλλά υπάρχει κάποιος λόγος, τον οποίο είπα στο
Στράτο και θα σου τον πει προφορικώς ο Στράτος.

ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 35

13 Το περιστατικό τούτο δημοσιεύεται στο βιβλίο του Γρηγ. Φαράκου «Άρης Βελουχιώτης - το χαμένο αρ-
χείο-άγνωστα κείμενα», σελ. 185. Και χρησιμοποιεί ως ντοκουμέντο τη μυστική έκθεση του Παντελή
Σίμου - Κυρλαγκίτση, ηγετικό τότε εξόριστο στέλεχος του ΚΚΕ, που πρωτοξεκίνησε την ανασυγκρό-
τηση του την άνοιξη του ΄41, και αναφέρει: «(…) Για τον Αη-Στράτη ξέρω ότι από νωρίς είχε αποδρά-
σει μια ομάδα μεταξύ των οποίων ήτανε και ο Γιάννης Γκουλιμάρης. Την απόδραση αυτή την οργάνωσε
το κόμμα απ’ έξω χρησιμοποιώντας το Στρατούλη.(…)

14 Απόσπασμα από έκθεση του Ανδρέα Τζήμα - «Σαμαρηνιώτης», δικηγόρου, ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ
και μέλους της θρυλικής τριανδρίας του Γ.Σ. ΕΛΑΣ μαζί με τον Άρη και το Σαράφη. Τούτο δε δημοσι-
εύεται στο βιβλίο του Γρηγ. Φαράκου «Άρης Βελουχιώτης - το χαμένο αρχείο-άγνωστα κείμενα», σελ.
138.

15 Η επιστολή αυτή αναδημοσιεύεται από το βιβλίο των Π. Κ Κεμερλή - Α. Σ. Πολυχρονιάδη, «Η Αντίσταση
στη Λέσβο - (πηγές και πτυχές της)», σελ 103.
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Λοιπόν Ασπασία μου να μην στεναχωριέσαι διόλου δια εμένα. Περνώ πολύ καλά και το μόνο
που με απασχολεί είναι ότι βρισκόσαστε πολύ μακριά μου. Αλλά, εφόσον ήλθαν τα πράγματα
έτσι, θα λάβομεν ολίγην υπομονήν ακόμα και όλα θα διορθωθούν. Το μόνο που θα σας παρα-
καλέσω είναι να περιποιείσαι τα παιδιά και τον εαυτόν σου.

Σας φιλώ όλους και το Γιαννούλι
Με αγάπη

Ν. Βουδούρης».

Αρχές Ιούνη του ΄41, ο Νίκος με πλοίο θα φθάσει στη Μυτιλήνη.
«(…)16 Ερχόμενος στη Μυτιλήνη συνταξίδευε στο πλοίο με τον Τάκη Τσαρδανέλλη. Φαίνεται

ανοίχτηκαν σε κουβέντες γύρω από την κατάσταση της κατοχής και τον ρώτησε αν γνώριζε κα-
νένα κομμουνιστή να του συστήσει. Ο Τσαρδανέλλης που έμεινε στο Συνοικισμό κοντά στον
Αποστ. Ξυλά, που διατηρούσε παντοπωλείο και τον ήξερε για αριστερό, προθυμοποιήθηκε να
τον πάει εκεί. Και πραγματικά, όταν βγήκανε από το καράβι πήγανε.

Όμως, στο παντοπωλείο, όταν πήγανε, ήταν μονάχα η γυναίκα του Ξυλά. Ο ίδιος απουσίαζε.
Εδώ ρωτήθηκε η γυναίκα του Ξυλά, αν θυμάται κανένα περιστατικό, για να καθορίσουμε χρο-
νικά αυτή την επίσκεψη. Απάντησε: Θυμούμαι πως είχαν βγει τα αχλάδια. Κι αυτό σημαίνει ότι
θάτανε Ιούνης(10-15 Ιούνη). (…)».

Ο Νίκος θα μείνει ακόμη λίγες μέρες στη Μυτιλήνη, προσπαθώντας ν’ αποκτήσει
επαφή με κάποια στελέχη του ΚΚΕ της προπολεμικής περιόδου. Αυτό όμως θα σταθεί
αδύνατο, αφού η Ασφάλεια Μυτιλήνης, τις μέρες αυτές, έχει προβεί σε αθρόες συλλήψεις
ντόπιων κομμουνιστών και όχι μόνο, εξαιτίας προκηρύξεων που έπεσαν στην πόλη και
καλούσαν το λαό Μυτιλήνης σε αντίσταση κατά των Γερμανών17, με αποτέλεσμα να φύγει
για τη Βρίσα φοβούμενος μια τυχαία προσαγωγή και άρα σύλληψή του από την κινητο-
ποίηση αυτή της Ασφάλειας. Εκεί, κάτω υπό συνθήκες παρανομίας, θα μείνει για δυο έως
τρεις βδομάδες με την οικογένεια του, κάνοντας παράλληλα και κάποιες επαφές στη
Βρίσα, στον Πολιχνίτο και την Αγιάσο. Στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη, θα ξαναβρε-
θεί στη Μυτιλήνη παρά τους φόβους και τις αντιρρήσεις της Ασπασίας.

- Δεν οργανώνονται αυτές οι καταστάσεις, Ασπασία μου, από το χωριό… Εδώ με ξέρουν
όλοι… εκεί κάτω λίγοι, απ’ εκεί λοιπόν πρέπει να ξεκινήσω…

«(…)15Αφού πέρασε αρκετός καιρός, περισσότερο από ένας μήνας, ίσως και ενάμισης μήνας,
ξαναήρθε ο Βουδούρης μόνος, αλλά και πάλι ο Απόστολος απουσίαζε. Μετά 1-2 μέρες μαθεύ-
τηκε πως τον συνέλαβε η Ασφάλεια. Εδώ, ο Ξυλάς αφηγείται: «Τότε έπιασαν και μένα. Με πήγαν
στην Ασφάλεια. Με κράτησαν αρκετές μέρες σε απομόνωση. Ένα βράδυ με ανέβασαν στο γρα-
φείο του Γαλούση (σ.σ. Διοικητής Ασφάλειας). Έφεραν και τον Βουδούρη. Ήθελε να δει ο Γα-
λούσης αν γνωριζόμαστε. Φυσικά, φαινόταν πως βλεπόμαστε για πρώτη φορά. (…) Ο Γαλούσης,
αφού πείστηκε γι’ αυτό, με άφησε ελεύθερο. Αργότερα μαθεύτηκε πως η Ασφάλεια παράδωσε

16Αποσπάσματα από το βιβλίο των Π.Κ Κεμερλή - Α.Σ. Πολυχρονιάδη , «Η Αντίσταση στη Λέσβο - (πηγές
και πτυχές της)», σελ. 95-96.

17 Μια ενέργεια που οργανώθηκε από τον αείμνηστο Δήμαρχο Μυτιλήνης, Απόστολο Αποστόλου. Λε-
πτομέρειες αυτής της αντιστασιακής πράξης, υπάρχουν στο βιβλίο του «Μνήμες», σελ. 96-98.



το Βουδούρη, στους Γερμανούς, σαν επικίνδυνο κομμουνιστή, και αυτοί τον εκτέλεσαν. (…)».
Στην οικογένεια του Νίκου, η εκτέλεση ανακοινώθηκε από την τοπική Χωροφυλακή,

προσκομίζοντας της παράλληλα και κάποια ρούχα του εκτελεσμένου.
Όσον αφορά την αποτρόπαια πράξη της τοπικής Ασφάλειας, να συλλάβει και να πα-

ραδώσει το Νίκο στους Γερμανούς, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό κάποιου «κομμου-
νιστοφάγου» ή φιλογερμανού Έλληνα διοικητή, αλλά μια ενιαία και ενσυνείδητη πρακτική
των «ελληνικών» διωκτικών αρχών. Τούτο δε, αποδεικνύεται από πληθώρα εγγράφων
που βρίσκονται στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών ή στη Δ/νση Ιστορίας Στρατού,
Αρχείο Αντίστασης, και έφερε στο φως, το δίτομο βιβλίο του Γρηγόρη Φαράκου «Ο ΕΛΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ», Το αντάρτικο-στρατός για “τώρα” και για “μετά”», Αθήνα 2000. Προς
τούτο αναδημοσιεύουμε από το βιβλίο αυτό, αποσπάσματα:

«(…) Από τις πλέον εγκληματικές δραστηριότητες κάποιων “Ελλήνων” υπευθύνων ήταν η
άμεση παράδοσή στους κατακτητές των κρατουμένων σε φυλακές και εξορίες από την Μετα-
ξική δικτατορία, αριστερών πολιτών. (…) Όπως και ο υπερβάλων ζήλος των “ελληνικών” διω-
κτικών αρχών για την ανεύρεση και την σύλληψη ατόμων, γνωστών για τις αριστερές τους
αντιλήψεις ή αγωνιστών που προέβαιναν σε πράξεις Αντίστασης. (…) Όπως φαίνεται από το
παραπάνω, οι “ελληνικές” διωκτικές αρχές, στους πρώτους μήνες της κατοχής έδειχναν υπερ-
βάλλοντα ζήλο, να επισημαίνουν αντιστασιακές δραστηριότητες, ν’ αναζητούν τα σημεία που
κρύβονταν οι αγωνιστές και να τους συλλαμβάνουν. (…) Άλλωστε, είχε εκδοθεί, προς το σκοπό
αυτό, αυστηρή διαταγή (21-8-1941) από το “Αρχηγείον Χωροφυλακής προς τας ανωτέρας Δι-
οικήσεις, Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Ειδικής Ασφάλειας”, που καθόριζε “τον ακόλουθον τρόπον
συλλήψεως κομμουνιστών”. Πρόσθετε: “Θα ενεργήται αμέσως αύτη… θα παρέχει αμελητί πλη-
ροφορίας προς την αστυνομικήν αρχήν ή Ιταλικήν αρχήν Κατοχής… να αποφεύγηται και η ελά-
χιστη χρονοτριβή… Έχομεν κάθε συμφέρον να ευρισκόμεθα εν αρμονία σχέσεων μετά των
αρχών κατοχής”18 .(...)

Όταν στα 1946, η Ασπασία θα ζητήσει να της χορηγηθεί σύνταξη από το Ελληνικό Δη-
μόσιο για τον εκτελεσμένο σύζυγό της από τους Γερμανούς, σύμφωνα με το νόμο που
ίσχυε τότε, σχηματίσθηκε φάκελος όπου έχουμε δύο προανακρίσεις της Διοίκησης Χω-
ροφυλακής Λέσβου στις οποίες οι κραυγαλέες αντιφάσεις τους, εντάσσονται στις πολιτι-
κές σκοπιμότητες της εποχής. Η πρώτη έκθεση ένορκης προανάκρισης αναφέρει:19 «Εν
Μυτιλήνη την 30η Απριλίου 1947 ο υπογεγραμμένος Ανθ/χος Κοσμόπουλος Παύλος Δντής του
Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης ενεργήσας, συνεπεία της (…) διαταγής της Δ.Χ Λέσβου
ένορκον προανάκρισιν … και λαβών υπ’ όψιν τας ληφθείσας μαρτυρικάς καταθέσεις και λοιπήν
αλληλογραφίαν εξήγαγον τα κάτωθι:

Κατά τον μήνα Αύγουστον 1941… ο ιδιώτης Νικ. Βουδούρης του Σταύρου συνελήφθη εν
Μυτιλήνη υπό των γερμανικών αρχών (σ.σ απαλλάσσει την Ασφάλεια Μυτιλήνης από τις ευθύ-
νες σύλληψης, ανάκρισης και παράδοσης στοιχείων και Βουδούρη στους Γερμανούς) κατηγορηθείς
υπ’ αυτών δι’ ενέργειαν σαμποτάζ εις βάρος των. Παρεπέμφθη εις το Γερμανικόν Στρατοδικείον
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18 ΔΙΣ, Α/Αντίστασης, τ.8, σελ 25-26
19 Το έγγραφο αυτό αναδημοσιεύεται από το βιβλίο των Π. Κ Κεμερλή - Α. Σ. Πολυχρονιάδη, «Η Αντί-

σταση στη Λέσβο - (πηγές και πτυχές της)», σελ 97.
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και καταδικασθείς εις θάνατον εξετελέσθη.(…).
Με βάση το πόρισμα τούτο, η Ασπασία θα δικαιούταν σύνταξη.
Μετά όμως από εννιά μήνες, το Γενάρη του 1948, αφού το ΚΚΕ έχει κηρυχθεί παράνομο

και ο εμφύλιος πόλεμος βρίσκεται στην κορύφωσή του, έχουμε παραγγελία για σύνταξη
νέας έκθεσης ένορκης προανακρίσεως, η οποία στο πόρισμά της, αναφέρει:20 (φωτό 18)

Έκθεσις εξαγομένου ενόρκου Ανακρίσεως
Εν Μυτιλήνη σήμερον την 23 του μηνός Ιανουαρίου του 1948 έτους ημέραν (…) ο υπογε-

γραμμένος Μοίραρχος Σκούρτης Παναγιώτης Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Μυτιλήνης
ενεργών ένορκον ανάκρισιν δυνάμει (…) προς εξακρίβωσιν των αιτιών δια των οποίων ετυφε-
κίσθη υπό των Γερμανικών αρχών ο Βουδούρης Νικόλαος του Σταύρου και λαβών υπόψιν την
σχηματισθείσαν δικογραφίαν συνήγαγον τα κάτωθι:

Ευθύς μετά την Γερμανικήν εισβολήν το Κομμουνιστικόν κόμμα ηθέλησεν ν’ αναπτυχθή και
πάλιν και να επιβληθή. Προς τον σκοπόν αυτόν η Κ. Επιτροπή τούτου η εις Αθήνας εδρεύουσα
απέστειλεν κατά το θέρος του 1941, πράκτορας προς όλα τα Κέντρα του Κράτους. Εις Μυτιλή-
νην απεστάλη ο Νικόλαος Σταύρου Βουδούρης, κάτοικος Φαλήρου, όστις υπό το πρόσχημα

20 Τούτο το έγγραφο μού δόθηκε από την εγγονή του Βουδούρη, Ασπασία Στ. Βουδούρη.

((φφωωττόό  1188))



του μικροπωλητού έθετεν τας βάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος δια του καταρτισμού μι-
κρών ομάδων. Κατά τον μήναν Αύγουστον 1941 ενεργήθη επ’ αυτού υπό των Αστυνομικών ορ-
γάνων έρευνα, αποτέλεσμα της ερεύνης ήτο η ανεύρεσις προκηρύξεων αίτινες περιείχον
Κομμουνιστικά συνθήματα. Τούτο κατέστην γνωστόν εις τας Γερμανικάς αρχάς αίτινες αφού τον
παρέλαβον παρά των αστυνομικών αρχών (σ.σ τώρα το τμήμα Ασφαλείας αποκαλύπτει την
σύλληψη από τις «ελληνικές» αρχές και την παράδοσή του στους Γερμανούς. Τώρα πια το
φωνάζουν δυνατά… ζωντανός ή νεκρός κομμουνιστής τότε ή τώρα είναι απάτριδας και
προδότης …) τον εξετέλεσαν δια τυφεκισμού την 2 Σ)βρίου 1941.(σ.σ αφού ούτε την σωστή
ημερομηνία εκτέλεσης δεν μπόρεσαν να εξακριβώσουν, καταλαβαίνει ο καθένας ποιες πο-
λιτικές σκοπιμότητες εξυπηρετούσε η «ανάκριση» αυτή.) Επειδή εκ της δικογραφίας απο-
δεικνύεται ότι, ο Νικόλαος Σταύρου Βουδούρης κάτοικος (…) επειδή ο λόγος της εκτελέσεως
του ήτο ότι κατείχεν προκηρύξεις Κομμουνιστικού περιεχομένου και επειδή ουδέν κατά των
Γερμανικών Αρχών έπραξεν

Δ ι α τ α ύ τ α
Αποφαίνομαι ότι ο Βουδούρης Νικόλαος του Σταύρου κάτοικος (…) εξετελέσθη δια τυφε-

κισμού υπό των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών κατοχής, εις Μυτιλήνην την 2 Σ)βρίου 1941
διότι ως απεσταλμένος του ΚΚΕ εις Μυτιλήνην έφερεν μετ’ αυτού προκηρύξεις Κομμουνιστικού
περιεχομένου και ότι ουδέν Σαμποτάζ εις βάρος των Γερμανικών Αρχών έπραξεν.

Προς πίστωσιν συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται
Ο ενεργήσας την ανάκρισιν
Με βάση την πιο πάνω προανάκριση και αφού κατά αυτή «Ουδέν Σαμποτάζ έπραξε

εναντίον των Γερμανικών Αρχών», το Ελληνικό Δημόσιο θ’ απορρίψει την αίτηση της
Ασπασίας για συνταξιοδότησή της.

Κλείνοντας το σημείωμα αυτό, παραθέτω αυτούσιο το κείμενο από το προαναφερό-
μενο βιβλίο των Κέμερλη - Πολυχρονιάδη, σελ. 102.

«Ο κομμουνιστής Νικ. Βουδούρης έδωσε τη ζωή του για τη λευτεριά της Ελλάδας, προδο-
μένος και παραδομένος στους Γερμανούς από Έλληνες και τις Ελληνικές Αρχές (Ασφάλεια Μυ-
τιλήνης).

Για το ήθος του, τον πατριωτισμό του, την αγάπη στην οικογένεια και τις ευθύνες του αγώνα
(…) μιλούν τα παρακάτω αποσπάσματα από γράμμα του στη γυναίκα του Ασπασία και τα παι-
διά του.

Αθήνα 12/4/1941
Πολυαγαπητή μου Ασπασία και αγαπητά μου παιδιά,
Από υγεία είμαι καλά το ίδιο επιθυμώ και για σας.
Ασπασία, μη στεναχωριέσαι διόλου δια την κατάσταση. Διότι δεν νικηθήκαμε. Η νίκη είναι

δική μας και θα νικήσουμε. Θα μας υποδεχθείτε νικητές και όχι νικημένους και γι’ αυτό να είστε
ήσυχοι.

Ουδέν νεώτερο έχω και σας φιλάω. Να φιλήσεις τα τέκνα εκ μέρους μου.
Με αγάπη

Ν. Βουδούρης».
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Εκτέλεση 3η

ΨΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
29 χρονών, από τον Πολιχνίτο

Ηεκτέλεση αυτή έγινε το πρωινό της 17ης Οκτωβρίου
1941, μετά από καταδίκη σε θάνατο από το γερμανικό

στρατοδικείο Μυτιλήνης. Η ανακοίνωση της εκτέλεσης αυ-
τής δεν δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα «ΦΩΣ», που ήταν
και η μοναδική εφημερίδα που κυκλοφορούσε την περίοδο
αυτή.

Ντοκουμέντο από την εκτέλεση αυτή, είναι η φωτογράφησή της. Βρήκαμε δημοσιευμέ-
να δυο στιγμιότυπα της, το πρώτο (φωτό 19) βρέθηκε στην εργασία του Παύλου Βλάχου με
τίτλο «Η Γερμανική κατάληψη της Μυτιλήνης το 1941», στον ΙΓ΄ τόμο «ΛΕΣΒΙΑΚΑ» της Εται-
ρείας Λεσβιακών Μελετών, και αποτυπώνει τη στιγμή που οι άνδρες του αποσπάσματος θα
υψώσουν τα όπλα για να σκοπεύσουν…

Tο δεύτερο στιγμιότυπο (φωτό 20) βρέθηκε δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Λεσβιακός
Κήρυξ» στο αφιέρωμά της «Οι Γερμανοί εις την Λέσβον», αρ. φύλ. 2 στις 13-3-1959, στην οποία
αποτυπώνεται η στιγμή που Γερμανός αξιωματικός διαβάζει την σε θάνατο απόφαση του γερ-
μανικού στρατοδικείου. Η τρίτη αυτή εκτέλεση είναι και η τελευταία που γίνεται στα «Μπλό-
κια». Όλες οι επόμενες θα γίνουν στα «Τσαμάκια».

Ο Ψάνης Παναγιώτης του Νικολάου και της Μιλτώ, γεννημένος στο Πολιχνίτο το 1912,
είχε άλλες δυο αδελφές, τη Γιασεμή και τη Μαρία, 34 και 24 ετών αντίστοιχα. Αυτός δε ήταν
το δεύτερο παιδί της οικογενείας. Τον Οκτώβρη του 1941, ο ίδιος εργάζεται και διαμένει στη
Μυτιλήνη, ενώ η οικογένεια του στον Πολιχνίτο.

(φωτό 19) Αναδημοσίευση από
εργασία του Παύλου Βλάχου με
τίτλο «Η Γερμανική κατάληψη της
Μυτιλήνης το 1941» στον ΙΓ΄ τόμο
«ΛΕΣΒΙΑΚΑ» της Εταιρείας
Λεσβιακών Μελετών



Σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου που συντάχθηκε στο Ληξιαρχείο Μυτιλήνης,
στις 6/6/1942, οκτώ (!) μήνες μετά την εκτέλεση του, ως αιτία της καταδίκης αναφέρει … «δια
κλοπάς τας οποίας διενήργει».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει η διευκρίνιση ότι σε όποιες ληξιαρχικές πράξεις θα-
νάτου ή ανακοινώσεις γερμανικών στρατοδικείων υπάρχουν, αναφέρεται ως αιτία καταδί-
κης σε θάνατο:

- «διότι διενήργει κλοπάς». Αυτό σημαίνει ότι η αφαίρεση του υλικού ή προϊόντος γι-
νόταν από γερμανικές εγκαταστάσεις ή φυλάκια και η σύλληψη έγινε από γερμανικές δυνάμεις.

- «διενήργει κλοπάς, μεταχειρίζετο περίστροφο». Τις περισσότερες φορές, η αφαίρεση
του υλικού ή προϊόντος γινόταν από ιδιώτες, η σύλληψη γινόταν από τις ελληνικές αρχές –
Χωροφυλακή, αλλά η κατοχή όπλου «υποχρέωνε» τις διοικήσεις Χωροφυλακής να παραδώσουν
τους κατέχοντες όπλο, στις γερμανικές αρχές για τα «περαιτέρω». Πολλές δε ήταν οι περι-
πτώσεις συνεργαζομένων με τη Χωροφυλακή, πολιτών, που συνελήφθησαν με όπλο αλλά
το θέμα «θάφτηκε».
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(φωτό 20)  Αναδημοσίευση από «Λεσβιακό Κήρυκα» αρ. φ. 2, 13/3/1959  
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Ο μαέστρος
Απρίλης του ΄41, στη Θεσσαλονίκη, Έλληνες στρατηγοί ερήμην της παραπαίουσας ελληνικής

κυβέρνησης, υπογράφουν συνθηκολόγηση με τα γερμανικά στρατεύματα. Ο βασιλιάς Γεώργιος
Β΄ με την κυβέρνηση θ’ αναχωρήσουν για τη Μέση Ανατολή, ενώ στη Κρήτη γίνεται μια τελευταία
απέλπιδα προσπάθεια άμυνας. Η Ελλάδα παραδίνεται στα χέρια του ένδοξου Γ΄ Ράιχ. Η μεγάλη νύ-
χτα της τριπλής κατοχής ξεκινά.

Στη Σκάλα Πολιχνίτου, στον καφενέ του Μιχάλη Κουμάνια, μια συντροφιά - ορχήστρα του κον-
τραμπάντο με μαέστρο τον καπετάν Γιώργη και πρώτα βιολιά τον Παναγιώτη και το Νικόλα, σι-
γοκουβεντιάζουν την απόφαση του να διαλύσει τη συντροφιά. Ο καπετάν Γιώργης με βραχνή και
αποφασισμένη φωνή, θα τους μιλήσει για τους παράξενους καιρούς που θα έλθουν στο τόπο μας
και στο νησί μας.

- Το κοντραμπάντο, παιδιά μου, με την άφιξη των Γερμανών, θα βρεθεί σε διπλή κατοχή. Από
τη μια ο χωροφύλακας και από την άλλη ο Γερμανός στρατιώτης. Και οι δυο τους σε αγαστή συ-
νεργασία με τους μεγαλέμπορους, θα θέλουν να ελέγξουν και να πάρουν μερίδιο από την αυξα-
νόμενη πίτα του λαθρεμπορίου. Θα δείτε κολλητιλίκια και ρουφιανιές, που θα τρίβετε τα μάτια σας…
«Θα ‘ρθουν παράξενοι καιροί – θα ‘ρθουν καινούργιοι χρόνοι, θα παίζει ο λύκος με τ’ αρνί – κι ο κού-
κος με τ’ αηδόνι».

- Γι’ αυτό τ’ αποφάσισα, θ’ αρματώσω τη βάρκα και θα γίνω ψαράς. Με τη δουλειά αυτή, δυο
τζόβενο μπορώ να τα συντηρήσω, οι υπόλοιποι είστε άξιοι και μπορείτε να σταθείτε παλικαρίσια
στους δύσκολους καιρούς που μας περιμένουν.

Κανείς από τους υπόλοιπους της συντροφιάς δεν πήρε το λόγο, όλοι τους με σκυμμένα τα κε-
φάλια, κατανοούν τα λόγια του μαέστρου… αλλά από την άλλη δεν θέλουν να πιστέψουν τη διά-
λυση της συντροφιάς!

Την ολιγόλεπτη σιωπή θα σπάσει και πάλι ο καπετάν Γιώργης, που, αφού σηκωθεί όρθιος, θα
βγάλει απ’ την τσέπη ένα μάτσο χιλιάρικα και θα πει:

- Αυτά είναι τα κέρδη απ’ το τελευταίο κοντραμπάντο, ο καθένας θα πάρει το μερίδιο που έχου-
με συμφωνήσει.

- Εε Στρατή, βάλε μια οκά ρακί στο τραπέζι και φέρε κανένα καλό μεζέ. Συ Παναγιώτη φώνα-
ξε τον Κώστα με το ούτι να παίξει τα δικά μας. Σήμερα κερνάω εγώ, ο καπετάν Γιώργης, πρώην κον-
τραμπατζής.

Τέλος Μαΐου του ΄41, στο Πολιχνίτο, σε μια γωνιά στον καφενέ του Σαλταμάρα, σιγοκουβεν-
τιάζουν ο καπετάν Γιώργης με τον Παναγιώτη.

- Άκου καπετάν Γιώργη, τ’ αποφάσισα, θα ποδίσω21 στη χώρα. Βρήκα εκεί δουλειά χα-
μάλη στην αγορά, το μεροκάματο μικρό, δε θα φθάνει ούτε για το φαγητό, αλλά περιστα-
σιακά θα κάνω το μπουκαδόρο σε αποθήκες τροφίμων, για να μπορέσω να ζήσω εγώ, η
οικογένεια μου και ό,τι περισσεύει για τους ανήμπορους. Τη δουλειά του χαμάλη δε τη φο-
βάμαι, η πλάτη μου μόνο το ξέρει... το πόσα τσουβάλια αλάτι έχει μεταφέρει από τις αλυ-

21 Μένω προσωρινά σε απάνεμο μέρος λόγω κακοκαιρίας.



κές…
- Παναγιώτη, δε πέρασε ούτε ένας μήνας απ’ την τελευταία μας συνάντηση στη Νυ-

φίδα και βλέπεις ότι το κοντραμπάντο πέφτει στην ξεφτίλα. Οι καπετάνιοι του, τα βαπο-
ράκια του, ξεκίνησαν τη συνεργασία με τους χονδρέμπορους και με την ανοιχτή κάλυψη
του χωροφύλακα, έβαλαν χέρι στο λαθρεμπόριο, έκρυψαν τα προϊόντα και σήμερα η
μαύρη αγορά είναι πραγματικότητα. Το κοντραμπάντο έβγαζε στην αγορά, φτηνά προ-
ϊόντα, για να μπορεί να τ’ αγοράσει ο φτωχός. Το κοντραμπάντο ήταν η αντίσταση στον οι-
κονομικό έφορο, που έφερε μαζί της η απελευθέρωση του νησιού. Το κοντραμπάντο ήταν
για όλους μας, τρόπος ζωής, για να ζήσουμε όλοι μας κι όχι να πλουτίσουμε με το σταυ-
ρουδάκι της ορφανής. Όσο για την απόφασή σου να ποδίσεις στη χώρα, είναι κατ’ αρχάς
σωστή. Τουλάχιστον εκεί θα μπορείς να κινηθείς πιο ελεύθερα. Εδώ αυτή η ταχτική δε
περνά. Η φτώχεια, η ανέχεια, η πείνα θα πολλαπλασιάσει τους ρουφιάνους και σε λίγο «θα
χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα». Καλή τύχη στη νέα σου δουλειά και πρόσεχε…
ούτε πολύ πράμα παίρνουμε… ούτε κάθε μέρα μπουκάρουμε…. ούτε στα ίδια μέρη χτυ-
πάμε! Από δω και πέρα μόνο εσύ και εγώ ξέρουμε την κουβέντα αυτή. Τσιμουδιά σε κα-
νέναν, ούτε στον πατέρα, ούτε στη μάνα.

Δεκαπενταύγουστος του ΄41, ο Παναγιώτης θα βρεθεί στον Πολιχνίτο για την ονομα-
στική του γιορτή. Με τη σχολιάτικη φορεσιά του, φαντό δριμονί πουκάμισο, μαύρο παν-
τελόνι με ζωνάρι στη μέση και μαντήλι στο λαιμό, θα βρεθεί και πάλι στο καφενείο του
Κουμάνια για το ραντεβού με τον καπετάν Γιώργη.

- Να ‘σαι καλά, ρε Παναγιώτη για τα πεσκέσια22 σου αλλά προς το παρόν δεν τα είχα
ανάγκη, γι’ αυτό είπα στο πατέρα σου να τα δώσει στον Κώστα και τη γυναίκα του, τη
Φιλιώ, που περνούν άσχημες στιγμές και δεν έχουν κανέναν να τους σταθεί. Εγώ ευτυχώς
με τις λίγες οικονομίες που ‘χα, πρόκανα ν’ αρματώσω τη βάρκα και προς το παρόν ο επι-
ούσιος βγαίνει… με καθαρές τράμπες. Μια το ξύδι, μια το λάδι, μια και το λαδόξιδο! Γιατί
όσοι βρέθηκαν με φαγώσιμα ή λάδι στις αποθήκες, έχουν γίνει μαυραγορίτες… όλοι κρύ-
βουν και η οκά το στάρι ανταλλάσσεται με μια περιουσία. Κι αυτό γίνεται τώρα που ‘ναι κα-
λοκαίρι κι η φύση μάς δίνει απλόχερα τα ζαρζαβατικά…. Το χειμώνα όμως, θα κλάψει η
μάνα το παιδί…

- Αλλά πες μου τώρα για σένα, τι νέα μου φέρνεις από τη χώρα;
- Καπετάν Γιώργη, στη χώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα και να ‘χεις χρήματα ή

λάδι, δεν βρίσκεις τίποτα φαγώσιμο στην αγορά. Πού και πού, όταν το επιτρέπουν οι Γερ-
μανοί, εμφανίζεται στα ψαράδικα λίγη σαρδέλα ή γαύρος… αλλά γίνεται ο χαμός, όπως τα
ψάρια στη μαλάγρα23. Άστα σου λέω … φτώχεια, πείνα, δυστυχία. Συνεχίζω το χαμαλίκι στα
λάδια που βγαίνουν απ’ το νησί. Χιλιάδες βαρέλια (φωτό 21) σου λέω, έχουν φύγει, ποιοι
τα παίρνουν, ποιοι τα δίνουν, δεν ξέρω, αλλά γίνεται μεγάλη τράμπα. Το βδομαδιάτικο απ’
το χαμαλίκι φθάνει μόλις για τρεις μέρες φαγητό, κι ας μαγειρεύει ο συγκάτοικός μου αρά-
πης γέρο-Αλή. Μένουμε μαζί σ’ ένα χαμόσπιτο στ’ Αραπίνικα, το «Παρίσι» της φτωχολογιάς
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22 Δώρα.
23 Φαγητό που ρίχνουν οι ψαράδες, για να προσελκύσουν τα ψάρια.
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στην πόλη, που φτιάχτηκε
απ’ τους απόμαχους μαύρους
δούλους που ‘φεραν οι Τούρ-
κοι απ’ την Αφρική. Άστα,
φτωχοί, ταλαίπωροι, φουκα-
ράδες, τα σκουπίδια των πο-
λιτισμένων….

- Μέχρι σήμερα έχω βγει
για νυχτερινό περίπατο
καμιά δεκαριά φορές. Σε
διαφορετικούς στόχους. Το
μαλλί που παίρνω κάθε
φορά, είναι 2 ή 3 κούτσες,
που τις κρύβω σε εγκαταλε-
λειμμένες παράγκες στ’ Αρα-
πίνικα. Το μισό εμπόρευμα

το στέλνω στους δικούς μου, για τις ανάγκες τους και ό,τι περισσέψει, το μοιράζω … ξέρεις
που! Όπως τότε που ένα Ξάϊ24 πήγαινε στους ανήμπορους, σ’ αυτούς που ο χάρος μπαινο-
βγαίνει στα σπίτια τους. Έτσι δε το ‘λεγες ή κάνω λάθος;

Ένα δάκρυ κυλά στο λιοκαμένο, ρυτιδιασμένο μάγουλό του καπετάνιου. Ο Παναγιώτης
παίρνει θάρρος … είναι σε καλό δρόμο.

- Εεε Σπύρο… Βάλε μωρέ ακόμα ένα κατοστάρι ρακί. Δυο μήνες έχω να βρεθώ με το
μαέστρο και τον πεθύμησα παναθεμά τον…

Οκτώβριος του ΄41 στον καφενέ του Σαλταμάρα, στο μαχαλά των Ψάνηδων, η οικογένεια
θα κάνει τα «νιάμερα» του Παναγιώτη. Σε μια γωνιά του καφενέ, ο μαέστρος κάθεται μόνος
σ’ ένα τραπέζι, αμέτοχος στα ψιθυρίσματα συμπόνιας, με το βλέμμα καρφωμένο στην εί-
σοδο. Ο καφετζής σερβίρει το ρεβιθοκαφέ, που συνοδεύεται με ένα ποτηράκι κονιάκ. Ο κα-
πετάνιος βαρύθυμος, τραβά από δίπλα, μια ακόμη καρέκλα κοντά του και κάνει σήμα στον
καφετζή για ένα ακόμα σερβίρισμα. Η ώρα περνά… ο κόσμος αρχίζει ν’ αποχωρεί… μεση-
μέριασε και στο καφενείο οι μόνοι που ‘χουν απομείνει, είναι ο καπετάν Γιώργης και ο Νι-
κόλας, πατέρας του Παναγιώτη, που παίρνει μια καρέκλα και κάθεται στο τραπέζι του
καπετάνιου.

- Σε βλέπω απ’ τις δέκα να κάθεσαι μόνος, με την αδειανή καρέκλα δίπλα σου, σκεφτικός
κι αμίλητος. Ξέρω, περιμένεις το δεξί σου χέρι… Δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι έφυγε…

- Με το συμπάθιο Νικόλα, τον διακόπτει ο καπετάνιος, ο Παναγιώτης για πάρτη μου, ήταν
παλικάρι… και τα παλικάρια δεν φεύγουν έτσι… Ανακοίνωση δεν βγήκε στις εφημερίδες.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου δε συντάχθηκε στη Μυτιλήνη. Το λείψανό του δε σας παραδό-
θηκε. Μόνο μια ανακοίνωση που τοιχοκολλήθηκε στην αγορά της Μυτιλήνης, υπάρχει! Γιατί

(φωτό 21) Χιλιάδες βαρέλια λάδια για εξαγωγή…
( Αναδημοσίευση από εργασία του Σάββα  Κωφόπουλου με τίτλο «Πείνα,
μαύρη  αγορά και θάνατοι στη Λέσβο επί Kατοχής» στον ΚΑ΄ τόμο
«ΛΕΣΒΙΑΚΑ» της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, 2006.)

24 Μερίδιο στο κοντραμπάντο.



να τους πιστέψω; Να δεις ότι τους ξέφυγε και κάπου στο νησί κρύβεται ή θα ‘χει περάσει
απέναντι…

- Αχ καπετάνιο, μακάρι να ‘χες δίκιο και να ‘ταν έτσι… Χθες γύρισα απ’ τη χώρα. Δυο
μέρες έφαγα στη Μυτιλήνη ζητώντας πληροφορίες, «από τον Άννα στον Καϊάφα», από το
Δήμο στη Γκεστάπο και απ’ εκεί στο Γερμανό στρατιωτικό διοικητή. Απ’ τις φυλακές στο Νο-
μάρχη και απ’ εκεί στο Δεσπότη. Παντού η ίδια απάντηση:

- Ο γιος σας, κύριε, εκτελέστηκε για κλοπή, λυπούμαστε ειλικρινά!
- Καλά, από πότε η κλεψιά τιμωρείται με θάνατο; Απάντηση καμιά!
- Και πού τον θάψατε; Ποιος παπάς τον έψαλε; Τα βλέμματα χαμηλώνουν, το κεφάλι σκύ-

βει, απάντηση καμιά!
Τη δεύτερη μέρα απελπισμένος, τραβώ για τ’ «Αραπίνικα», μήπως τούτη τη φορά βρω

τον συγκάτοικό του, γέρο-Αλή. Τον βρίσκω αλλοπαρμένο να ξεκαρφώνει τους τσίγκους της
παράγκας μουρμουρίζοντας. Μόλις με πήρε είδηση, λες και ήξερε ποιος ήμουν, πέφτει πάνω
μου, μ’ αγκαλιάζει κλαίγοντας. Είδα κι έπαθα να τον συνεφέρω. Στην αρχή δε μίλαγε, μόνο
ένα βουβό κλάμα, του συντάραζε τα στήθια. Σε λίγο με παίρνει απ’ το χέρι και με πάει στο
μικρό δασάκι που ‘ναι πιο πάνω. Καθόμαστε κάτω από ένα τσάμι κι αρχίζει να μου μιλά κοι-
τάζοντας επίμονα προς το λιμάνι…

- Τον Παναγιώτη μού τον έφερε ένας φίλος μου χαμάλης, ο Αντρέας. Η συμφωνία μας
ήταν να μένει στην παράγκα μου κι εγώ να μαγειρεύω ό,τι τρόφιμο θα έφερνε αυτός. Στους
τέσσερις μήνες που μείναμε μαζί, πάντα το τσουκάλι κάτι είχε να βράσει.

- Μα τον Αλλάχ, με πρόσεχε σα να ‘μουν πατέρας του… Έφευγε κάθε πρωινό πριν να
φέξει για τη δουλειά, με τη χαμαλίκα25 στον ώμο και το καφαλτί26 στο χέρι και γύριζε με το
ηλιοβασίλεμα. Αμέσως ερχόταν εδώ πιο κάτω, στη δημόσια βρύση και πλενόταν, άλλαζε
ρούχα, τρώγαμε το βρισκόμενο και στη συνέχεια ανεβαίναμε εδώ πάνω στο δασάκι για κου-
βέντα μέχρι αργά το βράδυ.

- Κάποιες φορές έφευγε αργά το βράδυ και γύριζε πριν χαράξει. Ποτέ δεν μου ‘πε πού πή-
γαινε και τι έκανε. Ούτε και γω ρώτησα, αφού κατάλαβα απ’ την αρχή ότι δεν ήθελε να ξέρω.
Πριν δυο μήνες, αργά το βράδυ, μου ‘φερε ένα τσουβάλι φασόλες κι ένα πάκο χαρτοσα-
κούλες, μου τα παράδωσε τονίζοντας:

- Αλή, χώρισε τις φασόλες σε πενήντα πακέτα και να τα μοιράσεις στους πιο φτωχούς
στ’ Αραπίνικα. Η δουλειά πρέπει να τελειώσει μέχρι να ξημερώσει, χωρίς να σε πάρουν μυ-
ρωδιά ούτε κι αυτοί που τα δίνεις. Αυτό έγινε άλλες δυο φορές.

Χαράματα Σαββάτου, ανήμερα του Σταυρού,  δεκάδες κάρα παίρνουν σειρά στο μου-
ράγιο απέναντι από το Λιμεναρχείο, για να μεταφέρουν από το καΐκι του Χονδρογιάνογλου,
εκατοντάδες τσουβάλια με τρόφιμα στο χονδρεμπορικό κατάστημα του Χατζή… στα Λα-
δάδικα. Εκεί από τις έξι το πρωί, θα βρεθεί και ο Παναγιώτης, όπως και όλο το σωματείο
φορτοεκφορτωτών, για να πάρει μέρος στη μεταφορά των τροφίμων από τα κάρα που φθά-
νουν έξω από την αποθήκη του Χατζή… Ο καθένας τους με τη χαμαλίκα στο κεφάλι, περι-
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25 Τσουβάλι - πάνινο επίστρωμα, που τοποθετούσαν στο κεφάλι και την πλάτη, οι φορτοεκφορτωτές.
26 Το μεσημεριανό φαγητό που κουβαλούσε ο εργαζόμενος στη δουλειά.
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μένει, ίσα για μια ανάσα, την σειρά για το ξεφόρτωμα των κάρων.
Εκεί από κοντά ο επιστάτης του χονδρεμπορικού, διοπτροφόρος, ψηλός κι αδύνατος, ο

κυρ Παντελής, θα καταγράφει στο τεφτέρι τα ζύγια, δίνοντας τη διαταγή στα τσιράκια ανάλογα
με το είδος των τροφίμων, πού να οδηγήσουν τους χαμάληδες.

Ο Χατζής… ευτραφής, κοντός, με προχωρημένη φαλάκρα φορώντας μαυρομάνικα, μέσα
από το ξύλινο γραφείο στο πατάρι του χονδρεμπορικού, μ’ ένα μάτσο φορτωτικές στα χέρια,
ελέγχει… και κάθε τόσο πετιέται σαν ελατήριο από το δρύινο γραφείο του …

- Ε, Παντελή το ζύγι και το νου σου… Απ’ το στάρι λείπουν 50 οκάδες. Οι φασόλες κι η
φακή εντάξει.

Ο Αλή μαγείρεψε ρεβίθια, ξαγέρισε τις φορεσιές για τη βραδινή έξοδό τους, στο καφενείο
του Kουτσομύτη και πήρε τον κατήφορο απ’ τις «Καμάρες», πέρασε απ’ το «Πανελλήνιο» και
σε λίγο βρίσκεται έξω από το Λιμεναρχείο. Είναι πια έντεκα η ώρα. Δυο σειρές κόσμος παρα-
κολουθεί βουβός το ξεφόρτωμα από τ’ αμπάρια και τη μεταφορά των τροφίμων με κάρα. Δυο
σειρές κόσμος, που αρχίζουν από το μουράγιο και καταλήγουν στο χονδρεμπορικό του
Χατζή…, μια παρέλαση όμοια με αυτές που πρωτοργάνωσε ο δικτάτορας Μεταξάς. Μόνο που
στην παρέλαση αυτή, πρωταγωνιστούν, συμμετέχουν και παρελαύνουν αντί για μαθητές, ερ-
γατικά σωματεία, στρατός, οι ναυτεργάτες, χαμάληδες κι αραμπατζήδες. Μια παρέλαση που
γιορτάζει την έναρξη της μαύρης αγοράς και της πείνας. Μιας αλλιώτικης παρέλασης, όπου
κανείς δεν χειροκροτεί, κανείς δεν επευφημεί, αλλά βουβός και άβουλος παρακολουθεί τις
χιλιάδες οκάδες τροφίμων να στοιβάζονται στην αποθήκη του Χατζή…. Τις επόμενες μέρες,
το στάρι θα πουλιέται σπυρί-σπυρί, με το φλουρί, το σταυρουδάκι της ορφανής και τα δα-
χτυλίδια του αρραβώνα της φτωχής μάνας, για να περιδιαβαίνουνε μετά οι μαυραγορίτες τα
σαράφικα της πόλης, να επενδύσουν τα άνομα κέρδη τους.

Ο Αλή προχωρά αργά, πίσω από το ακίνητο και βουβό πλήθος, παρακολουθώντας τα κάρα
να τον προσπερνούν, φορτωμένα με κάθε λογής τρόφιμα, ενώ ο Σίμος ο αραμπατζής, του φω-
νάζει γελώντας:

- Αλή, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομος!
Χωρίς να το καταλάβει, θα πλησιάσει, σαν υπνοβάτης, τη χονδρεμπορική αποθήκη του

Χατζή… Ο φακός του μυαλού όμως, έχει νετάρει στις πρωτόγνωρες εικόνες αντίθεσης εκα-
τοντάδων ανθρώπων, που όλη τη μέρα ψάχνουν για κάτι φαγώσιμο, και των χιλιάδων τσου-
βαλιών με τρόφιμα που στοκάρονται στις αποθήκες των χονδρεμπόρων. Τώρα μπροστά του,
δεν υπάρχει η αποθήκη αλλά μια τεράστια εικόνα του Χατζή… να καταβροχθίζει τα τρόφιμα
και κάθε τόσο να φτύνει ανθρωπόμορφα σπόρια… που το καθένα έχει τη μορφή του Σίμου του
αραμπατζή, του Θύμιου του ναυτεργάτη, του χαμάλη συγκάτοικού του, Παναγιώτη… Τσιμπιέ-
ται, χτυπιέται μα η καταραμένη νεταρισμένη εικόνα, σα κακό όνειρο δεν φεύγει. Το κεφάλι του
βουίζει, δεν αισθάνεται καλά και κρύος ιδρώτας λούζει το κορμί του. Το πόδια δεν αντέχουν το
λιπόσαρκο κορμί και παραπατώντας, σωριάζεται μπροστά στο κουρείο του «Δεκάρα». Σηκώ-
νει το κεφάλι, να πάρει ανάσες, μα να και πάλι μπρος του η τεράστια νεταρισμένη εικόνα του
Χατζή… να φτύνει ανθρωπόμορφους σπόρους. Ένα ποτήρι νερό του κουρέα, θα σβήσει το
κακό όνειρο. Τώρα όμως, το μέχρι πριν λίγο βουβό ακροατήριο της παρέλασης, τρέχει προς το
χονδρεμπορικό. Πέντε Γερμανοί στρατιώτες αντάμα με τον υποδιοικητή της Γκεστάπο, τον πε-



ρίφημο βασανιστή Χάλκο, συλλαμβάνουν τον Παναγιώτη. Όλο το πλήθος της παρέλασης, σα
σμάρι έχει κυκλώσει την αποθήκη και παρακολουθεί τις συνομιλίες του Χάλκο με το Χατζή…
και τον επιστάτη κυρ-Παντελή.

- Αλή πρέπει να φύγεις, η χαμαλίκα που χρησιμοποιούσε ο «ψηλός» συγκάτοικός σου, ήταν
κλεμμένη από την αποθήκη τροφίμων του Χατζή… Το αναγνώρισαν, σήμερα, το αφεντικό κι
ο επιστάτης, γι’ αυτό φέρανε τους Γερμανούς.

- Έλληνες χωροφύλακες με Γερμανό αξιωματικό, με συλλάβανε στο μεγάλο κτήμα του
Κουρτζή, στον Καρά Τεπέ. Εκεί μεγάλωσα πριν 60 χρόνια όταν δουλεύαμε παππούς προς εγ-
γονό στα χτήματα του Μπέη. Πώς έφθασα εκεί, ούτε που θυμάμαι…

- Με δείρανε, με χτύπησαν, με βασάνισαν τρεις μέρες. Κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τους
επαναλάμβανα αυτά που ήξερα για τον Παναγιώτη... αλήθειες. Κι αυτοί το χαβά τους, γύρευαν
τα οκτώ άδεια τσουβάλια των γερμανικών τροφίμων που τους προμήθευε ο Xατζή... κι έκλεψε,
όπως έλεγαν, ο γιος σου. Γύρευαν και ένα όπλο που χάθηκε από τις γερμανικές αποθήκες… Πού
να ξέρω… και μα τον Αλλάχ και σε σένα τώρα, την αλήθεια λέω. Δεν ήξερα τίποτα.

- Τον Παναγιώτη τον είδα μόνο μια φορά στο γραφείο του Χάλκο, στη Γκεστάπο, σε κατ’ αν-
τιπαράσταση εξέταση. Εγώ ίσα που περπάταγα… Ο Παναγής τα ίδια και χειρότερα. Τον έφεραν
και τον πήραν σηκωτό δυο στρατιώτες. Τον έβαλαν να κάτσει σε μια καρέκλα, χάνει την ισορ-
ροπία του και πάει να πέσει… οι δυο Γερμανοί στρατιώτες τον κρατούν. Και οι ερωτήσεις του
Χάλκο, βροχή… Πού είναι τα τσουβάλια απ’ τις κλεψιές, πού έκρυψες το πιστόλι… Κι ο Πανα-
γής να απευθύνεται σ’ εμένα:

- Αλή θα με καθαρίσουν τα τσακάλια… τη φορεσιά και το νου σου, τη θέλω για τη μέρα της
εκτέλεσης.

- Θέλω το δριμονί φαντό πουκάμισο και το μαντήλι… ακούς;
- Ο Χάλκο δεν καταλάβαινε, ο Αρμένης μεταφραστής ούτε αυτός καταλάβαινε… και τόσο

μας χτυπούσαν, μέχρι που λιπόθυμους μας ξαναγύρισαν στο υπόγειο σε διαφορετικά κελιά.
- Με πέταξαν έξω από τη Γκεστάπο ξημερώματα, σερνόμουν μα κανείς δεν σταματούσε

για βοήθεια… με κόπο και μετά από τρεις ώρες, έφθασα στο καφενείο του «Μπουκάλα» στο
Μακρύ Γιαλό. Εκεί με συμμάζεψε ο καφετζής, ας είναι καλά ο χριστιανός, και μ’ ένα κάρο
έφθασα το μεσημέρι στο χαμόσπιτο. Πέρασαν πέντε μέρες και μόλις στάθηκα στα πόδια μου,
με τη σχολιατική φορεσιά στα χέρια, να ‘μαι στη Γκεστάπο. Φοβόμουν, έτρεμα… μα έπρεπε να
τιμήσω την επιθυμία του φίλου μου…

- Κάθε αυγή από τότε και μετά, ερχόμουν εδώ πάνω… Είχα μάθει ότι οι δυο προηγούμενες
εκτελέσεις είχαν γίνει στα «Μπλόκια». Απ’ εδώ πάνω, απ’ το σημείο αυτό, παρακολούθησα την
εκτέλεση. Να, εκεί κάτω στο εξωτερικό μέρος του λιμανιού, που είναι μπαζωμένο.

- Κι αμέσως μετά ροβόλησα για το λιμάνι. Εκεί ίσα που πρόλαβα το αλιευτικό «Αλέξανδρος»
να λύνει τους κάβους με δύο Γερμανούς στρατιώτες και το τσουβαλιασμένο κουφάρι του Πα-
ναγή στην πλώρη του. Το πέταξαν ανοιχτά της Κρατήγου…

Δεν έχει αποσώσει τις τελευταίες του κουβέντες ο χαροκαμένος πατέρας, κι ο καπετάνιος
σηκώθηκε βαρύθυμος κι έφυγε από το καφενείο αμίλητος.

Μάρτης 1959, κι ο καπετάνιος, παρά τα ογδόντα του χρόνια, καθημερινά θα βρίσκεται στο
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καφενείο του Σαλταμάρα για το απογευματινό εξηνταέξι με έπαθλο τον καφέ. Τη μέρα αυτή,
έχοντας χάσει την παρτίδα ο καπετάνιος, θα φωνάξει τον καφετζή για να πληρώσει… Αυτός
όμως σκουπίζοντας το μικρό, προσωπικό του μαρμάρινο τραπέζι δίπλα από τεσγιάκι, προ-
σκαλεί τον καπετάνιο για δυο ούζα ενώ μεταφέρει σ’ αυτό δυο καρέκλες. Δεν πρόλαβε να κά-
τσει ο καπετάν Γιώργης, κι ο καφετζής με μια διπλωμένη εφημερίδα, κάθεται σιμά του.

- Καπετάνιε, σήμερα έπεσε στα χέρια μου μια νια Μυτιληνιά εφημερίδα, ο «Λεσβιακός
Κήρυξ» και ξέρεις για ποιόν γράφει; Για τον εκτελεσμένο μας… Τον Ψάνη μωρέ! Έβαλε και μια
φωτογραφία από την εκτέλεση του! Να δες την… και βάζει την εφημερίδα στις ροζιασμένες πα-
λάμες του καπετάν Γιώργη. Τα χέρια του καπετάνιου τρέμουν καθώς ανοίγει την εφημερίδα. Τα
μάτια του έχουν βουρκώσει… βγάζει τα γυαλιά του, τα φορεί και κάνει να διαβάσει. Πλησιάζει
την εφημερίδα με τη φωτογραφία της εκτέλεσης στο πρόσωπο και την εξετάζει… στο μέτωπο
εμφανίζονται μικρές σταγόνες ιδρώτα, τα γυαλιά δεν τον βοηθούν να διαβάσει, μπορεί και να
μη θέλει… γι’ αυτό την προτείνει στον καφετζή λέγοντάς του...

- Πανάθεμά τους με τα γράμματα - ψείρες που τυπώνουν, πρέπει να ‘σαι γεράκι για να τα
δεις… διάβασε ρε Νικόλα, τι γράφει;

- «Οι Γερμανοί εις την Λέσβον», και κάτω από τη φωτογραφία:
- «Η πρώτη εκτέλεσις Λεσβίου υπό των Γερμανών εγένετο το 1942 και εις την θέσιν

«μπλόκια». Όλαι αι άλλαι εκτελέσεις έγιναν εις τα «τσαμάκια». Εις την εικόνα μας η σκηνή
της εκτελέσεως του ατυχούς Παναγιώτου Ν. Ψάνη. (Σημ. –Η φωτογραφία είναι αυθεν-
τική ληφθείσα από Γερμανόν αξιωματικόν όστις ηγήθη του εκτελεστικού αποσπάσμα-
τος.)»

Χοντρές σταγόνες ιδρώτα κυλάνε στ’ αυλάκια του σκαμμένου από τις ρυτίδες, μετώπου του
καπετάνιου. Βγάζει το μαντήλι και το σκουπίζει.

- Αυτός είναι πράγματι, βλέπεις ήταν ντερέκι, λάτα, κρίμα που έφυγε έτσι…
- Βλέπεις τα τσακάλια, ακόμα και στην εκτέλεση τον είχαν δεμένο πάνω σε τετράξυλο.
- Και τι σου λέει το λευκό μαντήλι στο τσεπάκι του πουκάμισου στο μέρος της καρδιάς;
- Άκουσα κάπου, καπετάνιο, ότι επειδή οι εκτελέσεις γίνονταν πριν ακόμη χαράξει, και δεν

είχε πολύ φως, οι κολασμένοι εκτός από την κουκούλα που φορούσαν στους μελλοθάνατους,
τους κρεμούσαν άσπρο πανάκι στο μέρος της καρδιάς, για να βοηθούν στο σημάδι, το εκτε-
λεστικό απόσπασμα! Και μάλλον το ίδιο έκαναν και στον συχωρεμένο.

Ο καπετάνιος ξαναβγάζει το μαντήλι, ξανασκουπίζει το ιδρωμένο μέτωπο. Διπλώνει προ-
σεχτικά την εφημερίδα και τη βάζει στην τσέπη. Σηκώνεται… πίνει μονορούφι το ποτηράκι με
κονιάκ που έχει μπροστά του και προχωρώντας προς την έξοδο, αρχινά σε σιγανό τόνο το τρα-
γούδι…

«Αναστενάζω, θλίβομαι, πουλάκια κελαηδούνε
κλαίω και συμμαζεύονται και με παρηγορούνε.
Της Μπαρμπαριάς τα όργανα κι αν παίξουνε μπροστά μου
δεν την παρηγορούνε πια τη θλιβερή καρδιά μου.»



Εκτέλεση 4η

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51 χρονών, από το ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΕΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
21 χρονών, από το ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΕΡΑΣ

ΤΡΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
51 χρονών, από τα ΛΟΥΤΡΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
42 χρονών, από το ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΕΡΑΣ

Ηπρώτη ομαδική αυτή
εκτέλεση, έγινε το

πρωινό της 23ης Μαρτίου
1942, μετά από καταδίκη σε
θάνατο από το γερμανικό
στρατοδικείο Μυτιλήνης
στις 16/3/1942, ενώ η ανα-
κοίνωση της έγινε μέσα από
τις στήλες της εφημερίδας
«ΦΩΣ» στις 23/3/42 (φωτό
22). Ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό της εκτέλεσης αυτής,
είναι ότι εκτελούνται μαζί οι
Παναγής Παναγιώτης και
Γιώργος, πατέρας και γιος
αντίστοιχα.

Ο Παναγής Παναγιώ-
της (φωτό 23) του Γεωργί-
ου και της Μυρσίνης, γεν-
νημένος το 1891 στο Σκό-
πελο, ήταν παντρεμένος με
την Ευαγγελία Κουρκουρή

(φωτό 23) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από τη νύφη του,
Ευθυμία Παναγή

(φωτό 22) 



και είχε πέντε παιδιά, το
Γιώργο 21 χρονών, παντρε-
μένο, που εκτελέστηκε μαζί
του, τη Μαρία 18 ετών, την
Αικατερίνη 17 ετών, την Ει-
ρήνη 15 ετών και τον Στρα-
τή 9 ετών, όταν αυτός εκτε-
λέστηκε. Το Μάρτη του
1942, ο ίδιος με την οικο-
γένεια του διαμένει στον
τόπο καταγωγής του, το
Σκόπελο.

Σύμφωνα με τη δημοσι-
ευμένη απόφαση του γερ-
μανικού στρατοδικείου Μυ-

τιλήνης, καταδικάστηκε σε θάνατο διότι «…παραβέντες την διαταγήν του Ανωτάτου
Στρατιωτικού Διοικητού περί παραδώσεως όπλων και εκρηκτικών υλών δεν παρέδωσεν
κυνηγετικόν όπλον…».

Ο Παναγής Γεώργιος ου Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, γεννημένος το 1921 στο
Σκόπελο, γιος του Παναγή Παναγιώτη που εκτελέστηκε μαζί του, ήταν παντρεμένος με
τη Βασιλική Τράτα και είχε ένα παιδί, τον Στρατή, μόλις τριών μηνών (!) όταν αυτός εκτε-
λέστηκε. Το Μάρτη του 1942, ο ίδιος με την οικογένεια του διαμένει στο Πέραμα. Σύμ-
φωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, ο Πα-
ναγής Γεώργιος εκτελέστηκε διότι «…μετήρχεντο εμπορίου δυναμίτιδας παρά τας ως
άνω διαταγάς».

Ο Τράτας Θεόδωρος (φωτό 24) του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννημένος το 1891
στα Λουτρά, παντρεύτηκε στο Σκόπελο με την Ξάφη Κλεάνθη και είχε ένα παιδί, τη Βα-
σιλική 22 ετών, παντρεμένη με τον Παναγή Γεώργιο. Το Μάρτη του 1942, ο ίδιος με την
οικογένεια του διαμένει στο Σκόπελο.

Η Βασιλική είναι το τραγικότερο θύμα, αφού σ’ αυτή την εκτέλεση, χάνει τον άν-
τρα της, τον πατέρα της και τον πεθερό της!

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης,
ο Τράτας Θεόδωρος καταδικάστηκε σε θάνατο διότι «…παραβέντες την διαταγήν του
Ανωτάτου Στρατιωτικού Διοικητού περί παραδώσεως όπλων και εκρηκτικών υλών δεν
παρέδωσεν πολεμικόν όπλον…» και «…μετήρχεντο εμπορίου δυναμίτιδας παρά τας
ως άνω διαταγάς».

Ο Χατζηγιάννης Μιχαήλ (φωτό 25) του Γεωργίου και της Ελεονώρας, γεννημένος
το 1900 στο Σκόπελο, ήταν παντρεμένος με τη Μαγδαληνή Παπαργυρίου και είχε τρία
παιδιά, το Γιώργο 3 ετών, τον Αλκιβιάδη και τη Μαρία, δίδυμα, 9 μόλις (!) μηνών όταν
αυτός εκτελέστηκε. Η κόρη του, Μαρία, θα πεθάνει οχτώ μήνες μετά την εκτέλεση. Το
Μάρτη του 1942, ο ίδιος με την οικογένεια του διαμένει στο Σκόπελο. Σύμφωνα με τη
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(φωτό 24) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από την εγγονή
του, Κλεάνθη Παυλή

(φωτό 25)  Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από τους γιους του
Γιώργο και Αλκιβιάδη 



δημοσιευμένη απόφαση του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, καταδικάστηκε σε
θάνατο διότι «…μετήρχεντο εμπορίου δυναμίτιδας παρά τας ως άνω διαταγάς».

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, συντάχθηκαν στο Δήμο
Μυτιλήνης στις 24 Αυγούστου 1942, πέντε μήνες (!) μετά την εκτέλεση, ύστερα από έγγρα-
φο της Νομαρχίας Λέσβου, από το Δήμαρχο Μυτιλήνης, Γ. Χονδρονίκη, που είχαν διορίσει οι
γερμανικές αρχές. Ως αιτία της εκτέλεσης, αναφέρεται και στις τέσσερις ληξιαρχικές πράξεις
θανάτου, προφανώς λανθασμένα … «διότι αποπειράθησαν να φύγουν εις Τουρκίαν δια τας
δυνάμεις της Μέσης Ανατολής».

Ο Γαρμπής και η Όστρια
Αρχές Φλεβάρη του ́ 42, ο Αβέρωφ, καπετάνιος του καϊκιού που κάνει το δρομολόγιο Σκά-

λα Λουτρών - Πέραμα, όλο και πιο συχνά παρατηρεί, ότι στα τελευταία βραδινά δρομολόγια
προς Πέραμα, ανάμεσα στους λιγοστούς επιβάτες που επιστρέφουν στη Γέρα, είναι και ένα ζευ-
γάρι γνώριμό του, μ’ αταίριαστο.

Αυτός είναι ο συντοπίτης του, Παναγής Γιώργης, ο μεγαλύτερος γιος του Παναγιώτη, από
φτωχιά μα καλή και νοικοκυρεμένη οικογένεια, που ‘χουν ντάμια στην περιοχή «Μαγκάς».

Αυτή ξανθιά, ντυμένη με λαμέ μπορντό ταγέρ, καλοχτενισμένη και το βυσσινί κραγιόν να
περιγράφει τα έντονα σαρκώδη χείλη της. Τη γνωρίζει καλά… τα τελευταία χρόνια πριν τον πό-
λεμο, έκανε κονσομασιόν στα μαγαζιά της «Επάνω Σκάλας». Τώρα, με την Κατοχή, ανέβηκαν
οι μετοχές της και κατηφόρισε στα «καλά» μαγαζιά της Κουντουριώτη. Ας είναι καλά τα γλέν-
τια και οι βίζιτες με τους Γερμανούς, στο κτίριο της Γκεστάπο στη «Σουράδα». (φωτό 26)

Μέχρι να ρίξει μερικούς κουβάδες θαλασσόνερο για το καθάρισμα της κουβέρτας, να καργά-
ρει το σχοινί της άγκυρας, το ζευγάρι έχει πάρει το δρόμο προς το ντάμι των Παναγήδων στο «Μαγ-
κάς».

Στο δεύτερο ούζο, ο καπετάν Αβέρωφ ξαναφέρνει στο νου, το Γιώργη και το μπλέξιμο του με
την πουτανίτσα. Πρέπει να του μιλήσει. Δεν είναι πράγματα αυτά… νιόπαντρος και με λεχώνα γυ-
ναίκα, να τραβιέται με το Αλι-
κάκι.

Στο τρίτο ούζο, ο καπετάν
Αβέρωφ ξαναφέρνει στο νου
του, την παραδοσιακή ναυτική
ιστορία των αέρηδων, που του
διηγήθηκε ο παππούς ένα βρά-
δυ στο καΐκι… τότε που έφη-
βος πια στον καβάλο του παν-
τελονιού, άρχισαν τα σκιρτή-
ματα. Μια ιστορία με τις πιο απί-
θανες περιπέτειες και ίντριγκες
που συμβαίνουν με τους αέ-
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(φωτό 26) Αναδημοσίευση από «Λεσβιακό Κήρυκα» αρ. φ. 1, 7/3/1959  
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ρηδες, αρσενικούς και θηλυκούς.
Για την Όστρια, που ‘ναι μια πανέμορφη ξανθιά, πονηρή πουτανίτσα… που της αρέσει να χαϊ-

δεύεται και να κωλοτρίβεται μέχρι να φθάσει στον οργασμό. Γι’ αυτό όταν έχουμε Όστριες, ο και-
ρός γυρίζει βαρύς, υγρός για πολλές μέρες και ένα άσπρο πέπλο καλύπτει τον ουρανό, που οδη-
γεί σε μια ψιλή και αραιή βροχή.

Για το Μαΐστρο, που ‘ναι παλικάρι, σκληρό, δυνατό, με φωνή βροντερή κι ακούραστος. Ξυπνά
μεσημέρι και κρατά μέχρι το απόγευμα αλλά μπορεί να γαμάει κι όλο το βράδυ… Η περιέργεια του
θα τον οδηγήσει στην Όστρια. Οι άλλοι δυο εραστές, Γαρμπής και Σιρόκος, μη αντέχοντας τον συ-
ναγωνισμό, θα χαθούν. Τότε αυτός θα σηκώσει την Όστρια και θα την πάρει μαζί του, στα βόρεια
μέρη και μέσα από την Προβέντζα27, τρεις μέρες θα βροντά και τρεις μέρες θα πηδάει. Βροχές δυ-
νατές θα πέφτουν τη μέρα και τα ποτάμια θα γεμίσουν νερά από τη συνεύρεση αυτή…

Με την τελευταία γουλιά ούζου, ακόμα στο στόμα, ο Αβέρωφ αποφασίζει αύριο κιόλας να βρει
το «Μαΐστρο» και να του μιλήσει για την «Όστρια»...

Την επόμενη μέρα, κάθε φορά που το καΐκι του επιστρέφει στο μόλο του Περάματος, ο καπε-
τάν Αβέρωφ βιγλίζει την παραλία και τα καφενεία ψάχνοντας το Γιώργη. Απόγευμα τελικά τον βλέ-
πει έξω από το καφενείο του Όθωνα.

- Ε, Γιώργη, έλα μωρέ σε τούτο δω τ’ αγώγι να με βοηθήσεις, για να μεταφέρουμε τούτα τα κο-
φίνια με λαχανικά. Έλυσαν τον κάβο, μάζεψαν τα εισιτήρια και να ‘σου κι δυο τους στο δοιάκι.

- Άκου Γιώργη, τώρα τελευταία σε βλέπω να ‘χεις νταλαβέρια με το Αλικάκι και να την κουβα-
λάς τα βράδια στα ντάμια σας στο «Μαγκάς». Επικίνδυνα αλισβερίσια γιε μου. Δέκα χρόνια στην
πόλη, κι έχουν περάσει από το στρώμα της, κάθε καρυδιάς καρύδι… και πάντα το Αλικάκι βγαίνει
κερδισμένο. Αυτή τότε, για μια βίζιτα, έδινε το κοντραμπάντο στους χωροφύλακες... Τώρα τελευ-
ταία έχει αλλάξει αφεντικό, και είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις… έχει σχέσεις και με τους Γερμανούς.
Τι θέλεις και μπλέκεις μ’ αυτές τις δουλειές; Πολύ περισσότερο τώρα που έχεις γυναίκα και μωρό
στη κούνια και οι εποχές είναι άσχημες, οι καιροί πονηροί, το μεροκάματο βγαίνει με δυσκολία κι
όλο πρέπει να πηγαίνει στο σπιτικό.

- Άκου γιε μου, άξιος είσαι και καθαρός, μα η Αλίκη θέλει μεγάλο παχνί και πολύ σανό. Κάτι πα-
ραπάνω λοιπόν της δίνεις και το στερείς απ’ την οικογένεια σου ή κάτι άλλο ζητά από σένα, για ν’
αφήνει τις βίζιτες της Μυτιλήνης και να τρέχει στα ντάμια… Ό,τι και να συμβαίνει όμως, για καλό
δεν είναι. Μπορεί ακόμη να κρατάς γινάτι στον πατέρα για το γάμο σου...

- Καπετάνιο, το ξέρετε όλοι καλά ότι ο γάμος με τη Βασιλική, έγινε με το στανιό, ίσως ήταν λά-
θος που υποτάχτηκα στη γνώμη του…

- Άκου Γιώργη, πρέπει να σου περάσει ο θυμός αυτός, όλοι μας τα ‘χουμε περασμένα αυτά με
τους γέρους μας. Κι όλοι μας έχουμε πάθει… χθες με μένα η Ντίνα, σήμερα σε σένα η Αλίκη. Κόψε
λοιπόν, γιε μου, τις παρτίδες αυτές κι άσε την Αλίκη στα ραβαΐσια της με τους Γερμανούς. Εσύ τώρα
πρέπει να ‘σαι κοντά στη γυναίκα και το παιδί σου.

- Ε, Γιώργη, τι με κοιτάς μωρέ σα χαζός, πήδα στο μουράγιο και δέσε τον κάβο…
Δεν πέρασαν δέκα μέρες και ο «Μαγκάς» γέμισε Γερμανούς, έρευνα στα ντάμια των Παναγή-

27 Έντονη αλλαγή καιρού από νότια σε βόρεια κατεύθυνση.



δων και σ’ όλα τα ντάμια των συγγενών και φίλων τους. Σε λίγο στη γερμανική βενζινάκατο, που
‘χε δέσει στο μουράγιο, μεταφέρουν στη Γκεστάπο το Γιώργη, τον πατέρα του, τον πεθερό του, και
μετά από μερικές μέρες το φίλο τους, Χατζηγιάννη. Μαζί και τα πειστήρια της ενοχής, πέντε δέματα
δυναμίτες, ένα κυνηγετικό και ένα πολεμικό όπλο.

Ο καπετάν Aβέρωφ με τον κάβο στα χέρια, αποσβολωμένος, παρακολουθεί τους τρεις συμ-
πατριώτες του, να μπαρκάρουν στη γερμανική βενζινάκατο που ‘χει δέσει δίπλα του. Ο Γιώργης ση-
κώνει το κεφάλι, κοιτά κατάματα τον καπετάνιο και σφίγγοντας τα χείλη, κουνά το κεφάλι ανεπαί-
σθητα πάνω κάτω… παραδεχόμενος την ήττα του.

Ένα δάκρυ κυλά στο ρυτιδιασμένο πρόσωπό του καπετάνιου. Η Αλίκη για μια άλλη φορά νί-
κησε, μόνο που τώρα το λάφυρο της ήταν τέσσερις ζωές, τέσσερις οικογένειες...

Βραδιάζει κι ο καπετάν Αβέρωφ ετοιμάζεται για το τελευταίο δρομολόγιο στην Κουντουριδιά.
Δυο επιβάτες όλοι κι όλοι κι αυτοί άγνωστοι. Με βιαστικές κινήσεις, τακτοποιεί κάβους, παγκάκια
θέλοντας να ξεμπερδεύει το δυνατόν γρηγορότερα, για να πάει στο καφενείο του φίλου του. Πρέ-
πει να μάθει περισσότερα για το δόσιμο του Γιώργη… απ’ αυτά που του ‘πε πεταχτά το μεσημέρι
ο φίλος του, καφετζής Όθων. Σκύβει να λύσει τον κάβο, μα δυνατές φωνές ακούγονται από το κτί-
ριο του Λιμεναρχείου, που τώρα στεγάζει το πολυπληθές γερμανικό φυλάκιο.

- Ανάθεμά σας φονιάδες, ψιθυρίζει κι ανασηκώνεται κρατώντας τον κάβο στα χέρια.
Οι Γερμανοί σκοποί της βόρειας πύλης, ανοίγουν την έξοδο του συρματοπλεγμένου, με τρεις

σειρές, κάστρου τους και δυο Γερμανοί με όπλα στα χέρια και μια κοπέλα στη μέση, τρέχουν προς
την ξύλινη προβλήτα που ‘χε αράξει το σκαρί του καπετάν Αβέρωφ…

- Τ’ είναι πάλι τούτο, δεν φθάνει αυτό που περάσαμε το μεσημέρι; Άιντε να δούμε…
Μέχρι να ξεδιαλύνει το μυστήριο, οι Γερμανοί έχουν φθάσει μπρος του έχοντας ανάμεσα τους

την Αλίκη.
- Α, τώρα μάλιστα…, θα σιγοψιθυρίσει ο καπετάνιος ενώ ο ένας Γερμαναράς δίνοντας το αυ-

τόματο στο άλλον, θ’ αρπάξει την Αλίκη απ’ τη μέση και σαν πούπουλο θα τη σηκώσει στα δυο του
χέρια, θα της ρίξει ένα ρουφηχτό φιλί και θα την αποθέσει στην πλώρη του καϊκιού. Αυτή θα του
στέλνει με το χέρι φιλάκια, ξεφωνίζοντας «Γεια σου Χανς, γεια σου Ερρίκο!» κι αυτοί ανταποδίδοντας,
κουνούν χέρια, κεφάλια, όπλα και γυρίζοντας απότομα προς τον έκπληκτο καπετάνιο, θα τον δια-
τάξουν στριγκλίζοντας, να ξεκινήσει.

Η Αλίκη όρθια δίπλα στην καμπίνα του καϊκιού, κουμπώνει τη βεραμάν καμπαρντίνα της και
με το δεξί της χέρι, κάθε τόσο, διώχνει τα ξανθιά μαλλιά της από τα πέτα προς τους ώμους. Ο κα-
πετάνιος με το πόδι στο δοιάκι, δε κρατιέται… θα της τα ψάλλει κι ό,τι θέλει ας γίνει. Τι θα του κά-
νει;

- Καλά βρε Αλίκη, θεό δεν φοβάσαι… Κρίμα, μεγάλο κρίμα να βάλεις σε μεγάλες περιπέτειες
τέσσερις οικογένειες. Δεν ξέρω και δεν θέλω να το πιστέψω μα αν είναι αλήθεια αυτό που ακού-
στηκε, αν όντως συμβεί αυτό που φοβάμαι, να ξέρεις ότι έσπειρες μεγάλο θανατικό στο μικρό χω-
ριό μου.

- Μη ξεχνάς κι εσένα και μένα, μια μάνα, ένας πατέρας, αδελφός, αδελφή μάς περιμένουν να
γυρίσουμε… Ενώ αυτοί εδώ, και δείχνει προς το «Μαγκάς», δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Ούτε
τα κορμιά τους… Γιατί; Το ξέρεις ότι η λεχώνα γυναίκα του Γιώργη, πρέπει να προσεύχεται για τον
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άντρα της, τον πατέρα της και τον πεθερό της;
- Άκου μπάρμπα, τον διακόπτει η Αλίκη, εγώ νομίζω ότι μπήκα σε καΐκι με καπετάνιο κι όχι σε

εκκλησία με ξομολόγο. Κράτα τα δασκαλέματα για τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τ’ ανίψια σου και
τα βαφτιστήρια σου. Τούτος ο κόσμος και πριν και τώρα και μετά, ένα μπούσουλα έχει «ο θάνατος
σου… η ζωή μου». Με όποιο κόστος! Άσε λοιπόν τις παπαριές… γιατί η πιάτσα, εδώ και είκοσι χρό-
νια, μου δίδαξε ότι περνάς καλά μόνο όταν είσαι με τους δυνατούς, με το οποιοδήποτε γκουβέρ-
νο, ελληνικό ή γερμανικό, και με το χρήμα… Γκε-γκε;

- Α, μάθε και κάτι άλλο, το Αλικάκι είναι φωτιά… μη πλησιάζεις λοιπόν γιατί θα καείς!
Ενώ πέντε-έξι επιβάτες μπαίνουν στο καΐκι για επιστροφή στο Πέραμα, η Αλίκη έχει επιβιβα-

στεί στο κλειστό γερμανικό καμιόνι που θα τη μεταφέρει στη Μυτιλήνη.
Αρχίζει να βραδιάζει, το γέρικο σκαρί πλησιάζει την ξύλινη προβλήτα και το βλέμμα του κα-

πετάν Αβέρωφ, είναι στραμμένο στο φωταγωγημένο κτίριο του γερμανικού Λιμεναρχείου, λες και
σήμερα ανακάλυψε το θέαμα αυτό. Όλες οι εργασίες προσέγγισης γίνονται μηχανικά, ενώ συχνά-
πυκνά γυρνά και κοιτά το ολοφώτιστο συρματοπλεγμένο φρούριο με τους τέσσερις προβολείς να
λαμπιρίζουν... Ο ένας φωτίζει την πρόσοψη του κτιρίου, με την σβάστικα ν’ αναπετά. Ο άλλος φέγ-
γει την έρημη προβλήτα με τα επιταγμένα καΐκια να χορεύουν πεντοζάλη, στο σκοπό της όστριας
γύρω της, και οι άλλοι δυο φέγγουν τις εισόδους του σιδερόφρακτου κάστρου, που οι σκιές του
τριπλού αγκαθωτού συρματοπλέγματος διαγράφουν σε πλακόστρωτα και χώμα, τις πιο παράξε-
νες μορφές και αλλόκοτα σχήματα που προκαλούν δέος και φόβο.

Η όστρια ζαλίζει… ο καπετάνιος αποσβολωμένος κι ορθός στην πρύμνη. Το Πέραμα ολοσκό-
τεινο, έχει χαθεί… λες και βούλιαξε στο μυχό της Ευρειακής. Ούτε πλατεία, ούτε εργοστάσιο, ούτε
σπίτια διακρίνονται, μόνο το κάστρο, που στεγάζει τα φαντάσματα της κολάσεως, φωτοβολεί…
Τα πόδια του δε μπορούν να κρατήσουν το λιπόσαρκο κορμί του, που τρεκλίζει, ακουμπά στη καμ-
πίνα και σιγά-σιγά κάθεται στην πρύμνη, η ζάλη δεν περνά… ξαπλώνει και κλείνει τα μάτια, ίσως
έτσι να ‘ναι καλύτερα.

Τα σκοτάδια διαλύθηκαν, το τοπίο καθαρίζει και μπροστά του είναι όχι η προβλήτα, το εργο-
στάσιο, τα σπίτια και το επιταγμένο Λιμεναρχείο, αλλά τα ντάμια των Παναγήδων στο «Μαγκάς».
Κοντεύει μεσημέρι και έξω απ’ αυτά σε διπλανή πεζούλα, η βρακοφορούσα Ευαγγελία και η νύφη
της, Βασιλική, μπροστά σε δυο ξύλινες σκάφες, μ’ ανεβασμένα μανίκια, φορώντας η κάθε μια τους
δερμάτινη ποδιά που κρέμεται με σχοινί από το λαιμό, έχουν μπουγάδα.

- Τα ‘δες μάνα τα χθεσινά; Πάλι μας έφερε το τσουλί. Πήγαν στο παραδίπλα ντάμι που μερεμέ-
τισε το περασμένο καλοκαίρι. Απ’ εμάς πέρασε μόνο το πρωί, ρωτώντας αν λείπει τίποτα για να το
φέρει το μεσημέρι, όπου θα ‘ρθει για φαγί, αφού σήμερα θα κάτσει στο Πέραμα.

- Το ξέρω κόρη μου, το βράδυ δεν τον πήραμε χαμπάρι, αλλά το πουρνό μετά το φευγιό του
πεθερού σου, ήλθε και μου ζήτησε ψωμί και γάλα για πρωινό της λεγάμενης… Δεν έχει τίποτα…
ούτε νερό για τη Ρουσπού. Του τα ‘ψαλα πάλι…

- Μπούμπακαλούμ μάνα, τούτο θα ‘ναι το τελευταίο μου ‘πε.
Με τα πλυμένα ρούχα στην πανέρα, η Ευαγγελία θα κατευθυνθεί στο ντάμι για το άπλωμά τους,

ενώ η Βασιλική θα συδαυλίσει τη φωτιά στο καζάνι και θα επιστρέψει στην σκάφη της.
Ξαφνικά από το μονοπάτι προς τα ντάμια τους, ακούγεται θόρυβος από ποδοβολητό, που συ-

νοδεύεται από ομιλίες. Η Βασιλική σταματά το πλύσιμο κι αφουγκράζεται προσπαθώντας να κα-



ταλάβει τι γίνεται… Δεν θα περάσουν δυο με τρία λεπτά κι απ’ τη στροφή του μονοπατιού που βλέ-
πει τα ντάμια, θα εμφανιστεί μια κουστωδία έξι - επτά Γερμανών, του αγροφύλακα και του χωρο-
φύλακα. Η Βασιλική θα μείνει στήλη άλατος, μαρμαρωμένη να κοιτά την πομπή αυτή να έρχεται
προς τα ντάμια. Έξαφνα ανάμεσά τους, διακρίνει τον άντρα της, το Γιώργη. Με μια υστερική κίνη-
ση, θα φέρει τα χέρια στο πρόσωπο, θα κάνει μεταβολή και θα τρέξει προς το ντάμι της, στριγλί-
ζοντας, λες και την χτύπησε οχιά...

- Μάνα, έλα μάνα… ήρθαν Γερμανοί κι έχουν μαζί τους το Γιώργη.
- Ακούς μάνα, το κακό έρχεται... και κλείνεται στο ντάμι, σφαλώντας με δύναμη την πόρτα και

διπλαμπαρώνοντάς την.
Η Ευαγγελία, θα πετάξει απ’ τα χέρια της, το πλυμένο ρούχο στην πανέρα, και τρέχοντας προς

την αυλή, θα σκουπίσει γρήγορα τα χέρια στο βρακί, θα λύσει το μαντήλι ρίχνοντάς το στους ώμους,
που θα συμπαρασύρει τις φουρκέτες του κότσου, και έτσι το πλούσιο μαύρο μαλλί της, με τις άσπρες
ανταύγειες, θα πέσει στους ώμους της. Θα σφίξει τη βρακοζώνη ανασηκώνοντας τη βράκα και θα
φωνάξει στη μεγαλύτερη κόρη:

– Μαρία πάρε το Στρατή και τις άλλες κόρες και μέσα στο ντάμι γρήγορα. Μένοντας δε ορθή,
ακίνητη, κι αμίλητη μπροστά απ’ τα ντάμια, περιμένει την κουστωδία που έχει πλησιάσει στα είκοσι
μέτρα.

Οι Γερμανοί που ‘χουν γίνει πάνω από δέκα, έχουν βάλει στη μέση το γιο της. Μπροστά ο διο-
πτροφόρος αξιωματικός με το πιστόλι στο χέρι και το διερμηνέα δίπλα του για ταυτοποίηση της
γλώσσας. Πίσω οι στρατιώτες μ’ αυτόματα στα χέρια, συνοδεύουν το γιο της. Πιο πίσω ο χωροφύλακας,
για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των προσώπων, ο αγροφύλακας, για να βοηθήσει στην ταυ-
τοποίηση της θέσης, και τέλος η Αλίκη, για την ταυτοποίηση της κατάδοσης. Μέχρι η Ευαγγελία
να κάνει την περισκόπηση αυτή, ο Γερμανός αξιωματικός την έχει προσπεράσει και βαδίζει προς
το φούρνο και το γαϊδουρόνταμο μαζί με τέσσερις στρατιώτες, ενώ άλλοι δυο τη βάζουν στη μέση
και ο γιος της με σκυμμένο το κεφάλι στα δέκα -πια- μέτρα, βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις στρα-
τιώτες. Πιο πίσω ο αγροφύλακας, ο χωροφύλακας και η Αλίκη με δυο Γερμανούς πλάι της, έχουν
γυρίσει τις πλάτες τους στα ντάμια και συζητούν…

Τα φρέσκα ακόμη αίματα στο πρόσωπο του Γιώργη και οι μεγάλες βυσσινί στάμπες στο χακί
στρατιωτικό πουκάμισο του, θ’ ανησυχήσουν και θ’ αναστατώσουν τη μάνα, που προσπαθεί να κι-
νηθεί προς το γιο της, μιλώντας του χαμηλόφωνα.

- Είσαι καλά γιε μου; Τι σου ‘καναν τα τσακάλια… Γιατί; πώς;
Οι δυο όμως γερμανικές άγκυρες την ακινητοποιούν.
- Καλά είμαι μάνα… μόνο μερικές μπάτσες πέσανε, δεν είναι τίποτα… Η Αλίκη μ’ έδωσε.
Οι τελευταίες λέξεις του Γιώργη, θα πέσουν σαν κεραυνός… στη μάνα. Με μια απότομη κίνη-

ση, θ’ απελευθερωθεί απ’ τους δεσμώτες της και θα κινηθεί προς την κατεύθυνσή της Αλίκης, αλλά
η μεγάλη δύναμη που έβαλε, την σπρώχνει προς τα εμπρός και πέφτει κάτω, οι Γερμανοί δεσμώ-
τες της την ξαναγκυρώνουν, ενώ αυτή σφαδάζοντας, ξεφωνίζει…

- Μωρή πουτάνα, μωρή ρουσπού, γιατί το ‘κανες τούτο το κακό; Ψωμί μωρή έφαγες απ’ τα χέ-
ρια του και τα χέρια μας… Παλιό-λέσι βρώμισες τη Μυτιλήνη, τώρα ήρθες, να βρωμίσεις και το Πέ-
ραμα…

Ο Γερμανός αξιωματικός, ο διερμηνέας και οι στρατιώτες έχουν επιστρέψει από την έρευνα έχον-

ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 55



56 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΤΣΑΣ

τας στα χέρια τους, τα πειστήρια της ενοχής. Πέντε δέματα δυναμίτες, ένα πολεμικό και ένα κυνηγετικό
όπλο. Με αυστηρό δε ύφος, ζητά από την Ευαγγελία να μάθει πού βρίσκονται ο άντρας της και ο
συμπέθερος.

- Εμείς παιδί μου, είμαστε τίμιοι Έλληνες, ρωτήστε το Πέραμα, ρωτήστε το Σκόπελο και όλη τη
Γέρα.

- Το μάλινχερ ήταν τ’ όπλο του άντρα μου από τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, πέντε χρόνια στρα-
τιώτης πρώτα στη Μακεδονία και μετά στη Μικρά Ασία.

- Το κυνηγετικό όπλο ήταν ενθύμιο από τη ναυτική του προϋπηρεσία, αγορασμένο από την Οδησ-
σό.

- Οι δυναμίτες; Για τροπίλια τους είχε… το μισό Πέραμα χρησιμοποιεί στο ψάρεμα τέτοια μα-
σούρια. Τι νόμιζες; Πομπές εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε.

- Στρατή, μωρή Μαρία, φέρε το μικρό να πάει τους Γερμανούς στον πατέρα σου και το συμπέθερο,
που ραβδίζουν στο σωθήρι του…

Οκτώ Γερμανοί στρατιώτες και ο αξιωματικός μ’ οδηγό τον 9χρονο Στρατή, θα πάρουν το δρό-
μο προς το κτήμα του… Πλησιάζοντας το σωθήρι, ακούγονται καθαρά τα χτυπήματα από τις τέμ-
πλες στα λιόδεντρα, η παιδική του φαντασίωση βλέπει τώρα τους Γερμανούς με τα ραβδιά, να χτυ-
πούν το πατέρα του και διαισθανόμενος τον κίνδυνο, θα φωνάξει:

- Πατέρα, φύγε… έρχονται οι Γερμανοί!
Η άναρθρη κραυγή του Στρατή, θα μεταφραστεί από το διερμηνέα και δυο χαστούκια του Γερ-

μανού αξιωματικού, θα καίνε πολλά χρόνια στο πρόσωπό του.
Πατέρας και πεθερός θα συλληφθούν πάνω στα λιόδεντρα με τις τέμπλες στα χέρια, θα οδη-

γηθούν στα ντάμια κι από εκεί όλη η κουστωδία, στο Πέραμα.

- Καπετάνιο, ε Αβέρωφ, τι μου ‘παθες μωρέ και ξάπλωσες βραδιάτικα στην πρύμνη, είναι ώρες
για ρομάντζα, φωνάζει απ’ την προβλήτα ο φίλος του, ο καφετζής Όθων. Απάντηση καμιά… και
ανήσυχος πηδά στο σκαρί, πλησιάζει τον Αβέρωφ, τον σκουντά απαλά με το χέρι… Το κορμί του
Αβέρωφ σαλεύει. Ο Όθων παίρνει θάρρος… Τον σπρώχνει πιο δυνατά, αυτός ξυπνά και σιγά-σιγά
σηκώνει το μισό κορμί του και τρίβοντας τα μάτια, θέλει να καταλάβει πού βρίσκεται…

- Καπετάνιο, τι είναι μωρέ τούτα τα καμώματα βραδιάτικα και πόντισες στην πρύμνη… μεγα-
λώσαμε και γοργόνες δεν υπάρχουν πια… Το ξέρεις ότι σε δέκα λεπτά αρχίζει η απαγόρευση κυ-
κλοφορίας. Ανησύχησα που δεν φάνηκες από το καφενείο…

Ο Αβέρωφ σηκώνεται σιγά-σιγά και στηριζόμενος στους ώμους του φίλου του Όθωνα, θ’ ανα-
χωρήσουν προς το καφενείο…

23 Μάρτη 1942, η πρώτη ομαδική εκτέλεση θα εγκαινιάσει τα «Τσαμάκια», ως νέο χώρο εκτέ-
λεσης, βυθίζοντας στο πένθος τέσσερις οικογένειες.

Φλεβάρης του ΄45, η γυναίκα του Γιώργη ξαναπαντρεύεται… δεύτερος γάμος στα μόλις 25
χρόνια της Βασιλικής και η ζωή προχωρά.

Οκτώβρης του ΄45, η Αλίκη καταδικάζεται ως απλή συνεργάτης των Γερμανών, σε 5,5 χρόνια
φυλάκιση από το ορκωτό δικαστήριο ενόρκων για υποθέσεις δοσίλογων…



Εκτέλεση 5η

ΠΟΡΤΟΓΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ28

27 χρονών, από το ΠΛΩΜΑΡΙ

ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ28

30 χρονών, από το ΠΛΩΜΑΡΙ

Ηεκτέλεση αυτή έγινε το πρωινό της 1ης Απριλίου
1942, και ανακοίνωση της εκτέλεσης αυτής δεν δη-

μοσιεύτηκε από την εφημερίδα «ΦΩΣ». Χαρακτηριστικό
της εκτέλεσης αυτής, είναι ότι ο Κουκάρας Κωνσταντίνος
είναι γαμπρός του Πόρτογλους Γεωργίου.

Ο Πόρτογλους Γεώργιος του Ιωάννη και της Βενε-
τίας, γεννημένος στο Πλωμάρι το 1915, ήταν το δεύτερο
από τα δώδεκα παιδιά (!) της οικογένειας του Πόρτο-
γλους Ιωάννη. Όταν εκτελέστηκε ο μικρότερος σε ηλι-
κία αδελφός του, ήταν τεσσάρων ετών, ενώ η αδελφή του
Αναστασία πριν τρία χρόνια, είχε παντρευτεί τον σύν-
τροφο του στην εκτέλεση, Κουκάρα Κωνσταντίνο. Τον
Απρίλη του 1942, διαμένει στον τόπο καταγωγής του, το
Πλωμάρι.

Ο Κουκάρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της
Πελαγίας (φωτό 27), γεννημένος στο Πλωμάρι το 1910,
ήταν παντρεμένος με την Αναστασία Πόρτογλους, η
οποία στην εκτέλεση αυτή χάνει άντρα και αδελφό, έχοντας και ένα παιδί τριών μόλις
μηνών (!) όταν αυτός εκτελέστηκε. Στη συνέχεια δε το παιδί αυτό έλαβε το όνομα, του
εκτελεσμένου πατέρα του, Κωνσταντίνος. Τον Απρίλη του 1942, ο ίδιος με την οικο-
γένεια του, διαμένει στο Πλωμάρι.

Σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που
συντάχθηκαν την επομένη της εκτέλεσης: Ο Πόρτογλους Γεώργιος και ο Κουκάρας
Κωνσταντίνος καταδικάστηκαν σε θάνατο διότι «…διέπραταν κλοπάς μεταχειρίζοντο
περίστροφον…».

28 Δεν είχαν αναγραφεί τα ονοματεπώνυμά τους στο μνημείο εκτελεσμένων, από τους Γερμανούς, στα
«Τσαμάκια».

(φωτό 27) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από το γιο του,
Κώστα Κουκάρα



Εκτέλεση 6η

ΓΚΙΡΓΚΕΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21 χρονών, από τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
27 χρονών, από την ΑΝΤΙΣΣΑ

ΚΑΠΑΚΤΣΗΣ EΛEYΘEPIOΣ του ΙΖΕΤ29

41 χρονών, από τo ΙΠΠΕΙΟΣ

Ητρίτη ομαδική αυτή εκτέλεση, έγινε το πρωινό
της 4ης Μαΐου 1942, μετά από καταδίκη σε θά-

νατο από το γερμανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης,
ενώ η ανακοίνωση της έγινε μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας «ΦΩΣ» στις 4/5/429 (φωτό 28). Ιδιαίτε-
ρο χαρακτηριστικό της εκτέλεσης αυτής, είναι το επει-
σόδιο που συνέβη το πρωί της εκτέλεσης από τον πα-
τέρα του μελλοθάνατου Γκιργκέτσου Πέτρου, όπου
κρυμμένος στο καφενείο «ΑΠΕΛΛΕΙΟΝ», θέλησε να
παρακολουθήσει την εκτέλεση…

Ο Μαραγκός Αριστείδης (φωτό 29) του Φωτίου
και της Ευρυδίκης, γεννημένος το 1915 στην Άν-
τισσα, ήταν χωροφύλακας και είχε τέσσερα αδέλφια,
αυτός δε ήταν το δεύτερο παιδί της οικογενείας. Το
Μάη του 1942, υπηρετεί στη Μυτιλήνη ως χωροφύ-
λακας επί θητεία.

Ο Γκιργκέτσος Πέτρος του Γεωργίου (φωτό 30),
γεννήθηκε το 1921 στη Μυτιλήνη, όπου και διαμένει
με την οικογένεια του, βοηθώντας τον πατέρα του,
που ήταν ιχθυοπώλης.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερ-
μανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, οι Πέτρος Γκιργ-
κέτσος και Μαραγκός Αριστείδης καταδικάστηκαν

29 Δεν έχει αναγραφεί το ονοματεπώνυμό του στο μνημείο που βρίσκεται στα «Τσαμάκια».

(φωτό 28) 



σε θάνατο διότι «Ανεχώρησαν παρανόμως και κριφύως εκ Μυτιλήνης δια να αντι-
πράξουν κατά των ενεργειών του άξωνος.».

Ο Καπακτσής Ελευθέριος (φωτό 31), γεννήθηκε το 1901 στο Ίππειος και ήταν γιος
των μουσουλμάνων ΙΖΕΤ και ΧΑΛΙΖ, με ελληνική ιθαγένεια. Παντρεύτηκε το 1921
στη Μυτιλήνη, την Τζανέτογλου Ευγενία από την Αγιάσο. Είχε πέντε παιδιά, τους
Ιωάννη, Αγγέλα, Καλλιόπη, Αθανάσιο και Μυρσίνη, 19, 18, 15, 14 και 9 ετών αντί-
στοιχα, όταν αυτός εκτελέστηκε. Το Μάη του 1942, ο ίδιος με την οικογένεια του, δια-
μένει στο Ίππειος.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης,
ο Λευτέρης εκτελέστηκε διότι «(…) επροπαγάνδιζε και διοργάνωνε διάφορα άτομα
δια να μεταβούν κριφύως και παρανόμως όπως αντιδρούν κατά του άξωνος.».

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ληξιαρχική πράξη θανάτου, που συντάχθηκε από το
Δήμαρχο Μυτιλήνης Χονδρονίκη, που ήταν διορισμένος από τη δοσιλογική κυβέρνηση Τσο-
λάκογλου, αναφέρει ως αιτία εκτέλεσης «Διότι ως συνεργάτης των Γερμανών υπέπεσεν
εις δυσμένιαν».

Στο βιβλίο όμως «Αντίσταση στη Λέσβο (πηγές και πτυχές της)» των Π. Κεμερλή - Α. Πολυ-
χρονιάδη, σελ. 115, αναφέρεται «(…) Ο Καπακτσής Λευτέρης ατομικά ανέπτυξε σημαντική
δραστηριότητα στις διαφυγές. Πιάστηκε όμως από την G.F.P και εκτελέστηκε. (…)».

Στο σημείο αυτό, κρίνουμε αναγκαίο να περιγράψουμε το περιστατικό που συνέβη
πριν την εκτέλεση του Γκιργκέτσου Πέτρου και είχε σαν θύμα το γραφικό καφενείο του
«Απελλείον» (φωτό 31) στα «Τσαμάκια», από διήγηση του Κίμωνα Ψύχα, γιου του
«Απελλή», στον Αντώνη Πλάτωνα.
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(φωτό 31) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από τον εγγονό
του, Σταύρο Καπακτσή

(φωτό 30) Γκιργκέτσος Πέτρος
Η φωτογραφία από συγκέντρωση
του Συστήματος Προσκόπων
Μυτιλήνης,  σε μεγέθυνση.(Αρχείο
του Πολυχρονιάδη Αριστείδη)

(φωτό 29) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε  από την αδελφή
του Ευρυδίκη, στον  τοπικό
σύλλογο Αντίσσης 
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Ο άψυχος αυτόπτης μάρτυρας
Το πρωί της παραμονής κάθε εκτέλεσης που θα γινόταν στα «Τσαμάκια», Γερμανός αξιω-

ματικός επισκεπτόταν τον καφετζή και του ζητούσε χωρίς άλλες εξηγήσεις, το καφενείο από
νωρίς το απόγευμα μέχρι το μεσημέρι της επομένης, να παραμείνει κλειστό και να μην υπάρ-
χει κανείς μέσα σ’ αυτό, το χρονικό εκείνο διάστημα. Ούτε ο ίδιος, ούτε μέλος της οικογενείας
του, ούτε οποιοσδήποτε άλλος. Αφού οι «γενναίοι» άνδρες του Γ΄ Ράιχ, δεν ήθελαν κανένα αυ-
τόπτη μάρτυρα στα ανδραγαθήματά τους.

Βλέπετε το γραφικό «Απελλείον» είχε και ένα κουσούρι, την άμεση οπτική επαφή με τον
τόπο των εκτελέσεων και οι Γερμανοί θέλανε αυτοί και μόνο να ‘ναι αυτόπτες μάρτυρες …

Ένα μεσημέρι, ο καφετζής του «Απελλή» δέχεται την επίσκεψη του γνωστού και φίλου
του, Γκιργκέτσου Γιώργη, που ‘χε το γιο του, υποψήφιο για εκτέλεση. Έπεσε στα πόδια του
φίλου του, με κλάματα, παρακαλώντας τον να του επιτρέψει να μείνει στο καφενείο το βράδυ,
για να είναι παρών στην εκτέλεση του γιου του, που θα γίνει τις πρωινές ώρες. Τον είχε από
δω, τον είχε από κει… όρκοι ότι κανείς δεν θα τον πάρει είδηση… έπεισε τον καφετζή. Το
απόγευμα στις 5, το καφενείο κλείνει πόρτες, παράθυρα κρύβοντάς μέσα το δύστυχο πα-
τέρα. Δεν έχει ακόμη ξημερώσει και τα γερμανικά καμιόνια φτάνουν στα «Τσαμάκια» για την
εκτέλεση. Ο πατέρας από τις γρίλιες, ξεχωρίζει ανάμεσα στους τρεις μελλοθανάτους, την σι-
λουέτα του γιου του. Δεν το πιστεύει… και που δεν είχε τρέξει… και ποιους δεν παρακαλέ-
σει… του ‘χαν δώσει ελπίδες… θολώνει, ξεχνά τους όρκους που ‘χε δώσει στον «Απελλή».

(φωτό 31) Το «ΑΠΕΛΛΕΙΟΝ» στις αρχές της δεκαετίας του 1930



Θέλει να τρέξει κοντά στο γιο του, να παρακαλέσει τους Γερμανούς...
- Ένα λάθος, μια επιπολαιότητα καμαράτ…
Μα οι πόρτες είναι κλειδωμένες απ’ έξω, δεν ανοίγουν. Ξανακοιτά απ’ τις γρίλιες, οι τρεις

σιλουέτες οδηγούνται, για να δεθούν σε τρία τσάμια. Μόνο βήματα στρατιωτικής μπότας
που σβαρνά τα λιθάρια, ακούγονται… Κι αυτός αιχμάλωτος στο κλουβί του «Απελλή». Ξαφ-
νικά σαν αστραπή, του ‘ρχεται η σκέψη «(…) τα κλουβιά έχουν και παράθυρα κι αυτά δεν
κλειδώνουν απ’ έξω».

Αυτό ήταν, σε δευτερόλεπτα ο Γκιργκέτσος βρίσκεται στην αυλή του «Απελλή»… Λεύτε-
ρος πια, τρέχει προς τις τρεις δεμένες σκιές ολοφυρόμενος… Τριάντα μέτρα, είκοσι μέτρα
τον χωρίζουν απ’ το γιο του… Πέντε-έξι Γερμανοί πέφτουν επάνω του κι όλοι μαζί ένα κου-
βάρι τον απομακρύνουν… Ενώ το στρατιωτικό τζιπ με τον πατέρα φτάνει στο ύψος του αρ-
χοντικού «Μουζάλα», το κροτάλισμα των πολυβόλων του εκτελεστικού αποσπάσματος, θα
σταματήσει το παραλήρημα του πατέρα…

Η γερμανική Διοίκηση έχει θορυβηθεί… Η απόφαση άμεση. Το «Απελλείον», ο μοναδικός,
άψυχος μάρτυρας των εκτελέσεων, πρέπει να εξαφανισθεί!

Πώς;
- Θα κατεδαφιστεί άμεσα!
Πράγματι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το καφενείο του «Απελλή» θα υπάρχει μόνο στα

καρτ-ποστάλ.
…Tίποτε δεν πρέπει να υπάρχει και να θυμίζει τον άψυχο αυτόπτη μάρτυρα των εννέα

μέχρι τώρα εκτελεσμένων.

Τα πληγωμένα τσάμια

Φθινόπωρο του 2008, οι πρόσκοποι της Μυτιλήνης επιμελούνται και καθαρίζουν το χώρο
που τους παραχωρήθηκε, από το Δήμο Μυτιλήνης, στα «Τσαμάκια». Οργανώνουν το υπαί-
θριο στέκι τους, τοποθετώντας πινακίδες ενημέρωσης, φτιάχνοντας το ξύλινο οικίσκο και
διαμορφώνοντας τον περιβάλλοντα χώρο. Παρών στις παρεμβάσεις αυτές, ο Στρατής Μπα-
λάσκας, στέλεχος του Προσκοπισμού στο νησί. Κάποιο απόγευμα, στο ξύλινο κιόσκι, ο Στρα-
τής δέχεται την επίσκεψη ενός ηλικιωμένου, που του εκφράζει το θαυμασμό του για τα
τεκταινόμενα στα «Τσαμάκια». Για τον εξωραϊσμό που σήμερα γίνεται από τους προσκόπους,
σ’ ένα χώρο που δεκαετίες τώρα είχε παραμεληθεί και είχε δοθεί σε χρήσεις που τον βρώμι-
ζαν και πρόσβαλαν την ιστορία του, λειτουργώντας κέντρο διασκέδασης, όπου δεκάδες ανί-
δεων, για την ιστορία του χώρου, νέων, το γλεντούσαν τις ίδιες πρωινές ώρες, χαράματα, που
οι ριπές των πολυβόλων ροκάνιζαν τα κορμιά δεκάδων παλικαριών.

Στη συνέχεια, η κουβέντα θα περπατήσει στα προπολεμικά μονοπάτια του Προσκοπι-
σμού της Μυτιλήνης, για τις τότε εκδηλώσεις του, τις εκδρομές του, τα στέκια του.

- Πρέπει να το γνωρίζεις Στρατή, εδώ είκοσι μέτρα πιο κάτω, οι Γερμανοί, στην Κατοχή,
εκτέλεσαν δεκάδες παλικάρια. Εκεί στα πεύκα αυτά, έδεναν τα παλικάρια, για να τα γαζώ-
σουν στην συνέχεια με πολυβόλα.
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- Να, σ’ εκείνο εκεί το πεύκο, το πρώτο πίσω από την πινακίδα σας, έδεσαν τα σκυλιά, τον
καλό παιδικό μου φίλο τον Πέτρο, το Γκιργκέτσο, και στη συνέχεια τον εκτέλεσαν μαζί με
άλλα δυο παλικάρια. Ήθελε να φύγει στη Μέση Ανατολή… μα τον πρόλαβαν οι άτιμοι. Από
παιδιά μαζί με τον Πέτρο στον Προσκοπισμό, μαζί στις εκδηλώσεις του, μαζί στις εκδρομές
του.

- Έλα λοιπόν Στρατή, πάμε στο πεύκο που ‘χαν δεμένο τον καλό μου φίλο και καλό πρό-
σκοπο, πρέπει να σου δείξω και κάτι άλλο…

- Τον βλέπεις το σταυρό (φωτό 32) που ‘ναι χαραγμένος πάνω στον κορμό του πεύκου; Τον
είχε χαράξει ο πατέρας, ο Γιώργης, στο αποτύπωμα που ‘χε αφήσει μια από τις σφαίρες που
‘ριξαν τα σκυλιά. Για πολλά χρόνια μετά την εκτέλεση, ο πατέρας ερχόταν εδώ συχνά, για να
προσκυνήσει το δέντρο που άφησε ο γιος του, την τελευταία του πνοή. Βλέπεις τα σκυλιά,
ούτε τα σώματα των εκτελεσμένων παρέδιναν. Τα πετούσαν στη θάλασσα.

Α, και κάτι άλλο, με λένε Κίμωνα Ψύχα, είμαι γιος του Απελλή, που ‘χαμε το καφενείο εδώ
πιο πέρα και θα ξέρεις την ιστορία με την κατεδάφιση του από τους Γερμανούς. Πάλι «αίτιος»
ο φίλος μου, ο μικρασιάτης Πέτρος Γκιργκέτσος… αλλά χαλάλι του, ήταν καλό παιδί και καλός
πρόσκοπος…

(φωτό 32) Το τσάμι  όπου είχε δεθεί ο Γκιργκέτσος Πέτρος για εκτέλεση και ο σταυρός όπου είχε χαράξει ο
πατέρας στο αποτύπωμα της σφαίρας…



Στα 1984, ο Ιορδάνης Τάκης θα φέρει στο προσκήνιο την υπόθεση Αριστείδη Μα-
ραγκού, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ένα μοναδικό ντοκουμέντο των εκτελέσεων
στα «Τσαμάκια», αυτό της επιστολής του ως μελλοθάνατου, στους γονείς και τα αδέλ-
φια του. Τούτο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΑΝΤΙΣΣΑ», που εξέδιδε ο τότε πρό-
εδρος της Κοινότητας, Κορδώνης Κώστας, τεύχος 7 / Μάης - Ιούνης 1984, και το
παραθέτουμε ολόκληρο.

Τιμή Στον Ήρωα
Τώρα που αποκαταστάθηκε η Ιστορική μνήμη του Έθνους μας με τον νόμο που κατέ-

θεσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ψηφίστηκε στη Βουλή σε σχέση με την αναγνώριση της
Εθνικής μας Αντίστασης, νομίζω πως κι εμείς οι Αντισσαίοι έχουμε χρέος να τιμήσουμε τους
συγχωριανούς μας, αντιστασιακούς. Δεν ξέρω αν έχει την τιμή να επιδείξει, το χωριό μας,
πολλούς αντιστασιακούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, ξέρω όμως οπωσδήποτε ένα
παλληκάρι που θυσιάστηκε για να βλαστήσει το δεντρί της Λευτεριάς μας. Είναι ο αείμνη-
στος Αριστείδης Μαραγκός γιος του Φώτη και της Ευρυδίκης.

Όταν η χώρα μας στέναζε κάτω από την ανελέητη μπότα των Χιτλερικών Ες-Ες, ο λε-
βέντης αυτός θέλοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα προσπάθησε να φτά-
σει στην Μέση Ανατολή όπου αγωνιζόταν η Ελληνική Κυβέρνηση των ελεύθερων Ελλήνων
και όλη η ανυπότακτη Ελληνική νεότητα.

Έτσι από τις πρώτες μέρες της κατοχής, η αγάπη του προς την λευτεριά και την πατρίδα
τον οδήγησε στους κόλπους της Εθνικής Αντίστασης. Η ψυχή του δεν σκλαβώθηκε ποτέ,
έμεινε αδούλωτη και θυσιάστηκε στο βωμό της λευτεριάς της πατρίδας μας.

Μια φορά κατάφερε μαζί με τον αδελφό του Αντώνη και τον Μενέλαο Λαμπόγλου να πε-
ράσει στην Τουρκία στη περιοχή του Αϊβαλί. Ατυχώς όμως οι Τούρκοι τους ανάγκασαν να
γυρίσουν πίσω στο χωριό. Όμως το παλληκάρι δεν απογοητεύτηκε, ούτε το έβαλε κάτω. Με
την σκέψη ότι αν θα ήταν μέσα στη Μυτιλήνη θα μπορούσε να διαφύγει ευκολότερα στην
Τουρκία και πάλι, ώστε τελικά να φθάσει στην Μέση Ανατολή, κατατάχθηκε στη Χωροφυ-
λακή της Μυτιλήνης.

Έτσι μια βραδιά που φύλαγε σκοπός, μαζί μ’ άλλα πέντε παλληκάρια πήραν μια βάρκα
και μπόρεσαν τελικά να φτάσουν στη Σμύρνη. Τους έπιασαν πάλι οι Τούρκοι και αφού τους
κράτησαν ένα μήνα περίπου, τους γύρισαν στη Μυτιλήνη και τους παρέδωσαν στους Γερ-
μανούς. Εκεί μετά από σύντομη διαδικασία, κατά τον τρόπο που συνήθιζαν οι καταχτητές,
καταδίκασαν τον Αριστείδη και άλλους δυο συντρόφους του σε θάνατο.

Η Εκτέλεση έγινε στα «Τσαμάκια» με τουφεκισμό στις 2 ή 4 Μάη του 1942, όταν ο ήρωας
διένυε τον Μάη της νεότητάς του στα είκοσι έξη του χρόνια.

Λίγο πριν σταθεί μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα μπόρεσε να γράψει το γράμμα
που παραθέτουμε πιο κάτω και είχε την ευγενή καλωσύνη να μας δώσει η αδελφή του Ει-
ρήνη Βατού.

Τα λόγια του ήρωα είναι απλά, ανεπιτήδευτα, γεμάτα αγάπη για την οικογένεια του και
κυρίως για την πατρίδα. Δεν μετανιώνει για ότι έκανε γιατί πιστεύει πως θυσιάζεται για ύψι-
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στο ιδανικό, δεν φοβάται τον θάνατο και έχει το κουράγιο να δίνει κουράγιο στους δυστυ-
χισμένους γονείς του. Η αγάπη προς την πατρίδα είναι εκείνο που ξεχειλίζει σ’ όλο το πε-
ριεχόμενο του «Κύκνειου Άσματος» του παληκαριού, που χωρίς καμιά αλλαγή έχει ως
ακολουθεί (…)

Ας αποτελέσουν αυτές οι γραμμές μνημόσυνο στον ήρωα – μια και τυχαίνει αυτές τις
μέρες να έχουν συμπληρωθεί σαράντα δυο χρόνια από την μέρα που τα δολοφονικά βόλια
του κατακτητή σκότωσαν τον ήρωα μας – και ας γίνει η αρχή να του αποδώσει η Κοινό-
τητά μας τις τιμές που του αρμόζουν. Κάνω την πρόταση, εκτός από το να γραφεί το όνομά
του στο Ηρώον, να μετονομάσει προς την τιμήν του την πλατεία του Πέρα (όπου βρισκό-
ταν το πατρικό του σπίτι) σε πλατεία ΗΡΩΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ.

Ηλιούπολη - Μάης ΄84
Τάκης Χ. Ιορδάνης

Τα χρόνια πέρασαν… μα ο Τάκης θα επιμένει… και μόλις το 2007 (!) θα κατορ-
θώσει να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερεσού Αντίσσης
και να λάβει αυτό την απόφαση, να γραφεί το όνομα του Αριστείδη Μαραγκού στο
Ηρώο της Άντισσας -τούτο δεν έγινε ακόμα- και να μετονομαστεί η πλατεία «Πέρα»,
όπου βρίσκεται το πατρικό του σπίτι, σε πλατεία «Ήρωα Αριστείδη Φ. Μαραγκού».

Τελειώνοντας την αναφορά μου στις ενέργειες του Τάκη Ιορδάνη, δεν θα μπο-
ρούσα παρά να παραθέσω αποσπάσματα από το τελευταίο δημοσίευμα του στην εφη-
μερίδα «Δημοκράτης», στις 10 Σεπτέμβρη 2008, με τίτλο «Αποκατάσταση Ιστορικής
Μνήμης».

«(…) Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2008, μετά την λειτουργία σε μια απέριττη τελετή ο Δή-
μαρχος Ερεσού-Αντίσσης Σ. Καρδαράς έκανε στην Άντισσα τα αποκαλυπτήρια της μαρμά-
ρινης πλάκας που έφερε την ένδειξη «Πλατεία Ήρωα Αριστείδη Φ. Μαραγκού» στην πλατεία
του «Πέρα» μετονομάζοντας την αντιστοίχως.

Έτσι το αγροτόπαιδο αυτό που το είχαν ξεχάσει οι κατά καιρούς ταγοί του χωριού μας,
αφού ούτε το όνομά του δεν είχαν γράψει στο Ηρώο του χωριού, δεν χάθηκε για πάντα
στην άχλη της λησμονιάς, αλλά από τώρα και στο εξής θα βρίσκεται για πάντα στην ιστο-
ρική μνήμη του τόπου μας, τουλάχιστον όσο υπάρχει Άντισσα. (…)

Ύστερα από 25 ολόκληρα χρόνια που το πρωτόφερα το θέμα στο προσκήνιο, τώρα που
μετά τις κατά καιρούς, σχετικές ενέργειες και παρεμβάσεις μου προς την τότε κοινότητα
Αντίσσης αλλά και στη συνέχεια στο Δήμο μας, αισθάνομαι ικανοποίηση για το ότι μπό-
ρεσα επιτέλους να αποκαταστήσω τα πράγματα δικαιώνοντας το επί 65 χρόνια αδικαίωτο
αυτό παλικάρι και έτσι ο ξεχασμένος αυτός ήρωας μας να μείνει για πάντα στην ιστορική
μνήμη των Αντισσαίων.(…)».



Η χαμένη επιστολή

Βρισκόμαστε στα 1983 και η Ρηνιώ, αδελφή του Αριστείδη Μαραγκού, 70 χρονών
πλέον, με τις επισκέψεις σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα, άλλη κουβέντα δεν έχει, παρά
να βρει κάποιον που θα διασώσει την ιστορία του αδελφού της και το τελευταίο γράμμα
του προς την οικογένεια λίγες ώρες πριν εκτελεστεί. Πολλοί άκουσαν για την ιστορία
αυτή και το γράμμα του μελλοθάνατου, που ‘χε αποστηθίσει, αλλά κανείς δεν μπήκε
στον κόπο να τα καταγράψει. Όλοι πλην ενός, του Τάκη Ιορδάνη, που έκτοτε ξεκινά ένα
μοναχικό αγώνα, για ν’ αποκαταστήσει τη μνήμη του.

Ας γυρίσουμε όμως στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, όπου συγγενείς και φίλοι θυ-
μούνται τη μάνα του Αριστείδη, την Ευρυδίκη, κάθε Σάββατο απόγευμα με τον κτύπο
της καμπάνας στις τέσσερις το απόγευμα, με το θυμιατό στο χέρι, να προσεύχεται μπρος
στο οικογενειακό εικονοστάσι και στη συνέχεια ν’ αφήνει αυτό μπροστά στη φωτο-
γραφία του γιου της πάνω στο μικρό σκρίνιο της τραπεζαρίας, να κάνει τρεις φορές το
σταυρό της και με τρεμάμενο χέρι ν’ ανασηκώνει λίγο την κορνίζα από το επιτραπέζιο
στήριγμα της, για να πάρει στα χέρια της, ένα μικρό φύλλο επιστολόχαρτου, διπλω-
μένο στα δύο, να το ανοίγει και να διαβάζει το γράμμα του μελλοθάνατου γιου της.
«…»

«Αγαπημένη μου Μητέρα, Πατέρα, Αδέλφια, Αδελφούλα μου σας γράφω και σας χαιρετώ
για τελευταία φορά και σας ζητώ συγγνώμην αν καμμιά φορά σας έφταιξα. Εγώ φεύγω δια
παντός, πεθαίνω για την Πατρίδα, να μη κλαίτε μόνο να χαρείτε αυτό, διότι αν πεθάνω, πε-
θαίνω για την πατρίδα. Έτσι ήταν η τύχη μου. Το Γερμανικό δικαστήριο με δίκασε ποινή θα-
νάτου. Να μη κλαίτε, μόνο να το χαρείτε αυτό, διότι αν πεθαίνω, πεθαίνω για την πατρίδα.
Έτσι ήταν η τύχη μου ο Θεός δεν με άφησε να ζήσω. Να μη κλαίτε μόνο να το χαρείτε αυτό
κι εγώ η ψυχή μου θα είναι πάντοτε μαζί σας. Κι εσύ αγαπημένη μου αδερφή να πηγαίνεις στο
αγαπημένο μας σπιτάκι και να παρηγορείς τους αγαπημένους μας γονείς. Και σεις αγαπη-
μένα μου αδέρφια να έχετε υπακοή στους αγαπημένους μας γονείς.

Αγαπημένη μου θεία Κατίνα και θείε Ψαλτάκη, σας γράφω και σας χαιρετώ για τελευταία
φορά και σας ζητώ συγγνώμη αν καμιά φορά σας έφταιξα κι εγώ φεύγω δια παντός και να μη
κλαίτε, μόνο να το χαρείτε αυτό διότι αν πεθαίνω, πεθαίνω για την πατρίδα. Έτσι ήτανε η τύχη
μου, ο Θεός δεν με άφησε να ζήσω. Το γερμανικό δικαστήριο με δίκασε ποινή θανάτου. Σε πα-
ρακαλώ θεία Κατίνα να πηγαίνεις στη Μάνα μου και αδέρφια μου να τους παρηγορείς κι εγώ,
η ψυχή μου θα είναι πάντοτε μαζί σας.

Σας χαιρετώ και σας φιλώ ο ανεψιός σας
Αριστείδης Μαραγκός

Γειά σας, γεια σας, γειά σας»
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Γράμματα δεν γνωρίζει βέβαια, αλλά ο τονισμός και οι παύσεις της, συναγωνίζονται
τον καλύτερο αφηγητή. Όταν τελειώνει την ανάγνωση, το διπλώνει με προσοχή, το φιλά
και το ξανατοποθετεί στη θέση του. Παρακολουθώντας χρόνια τώρα το μνημόσυνο αυτό
της μάνας, η Ρηνιώ θ’ αποστηθίσει κι αυτή την τελευταία επιστολή του αδελφού της και
ευτυχώς γιατί… Δυο μέρες μετά το θάνατο της μάνας της, σε απογευματινή επίσκεψη στο
πατρικό, όπως τότε τους καλούς καιρούς λίγο μετά την καμπάνα των τέσσερις, θ’ ανακα-
λύψει έντρομη, ότι η κορνίζα με τη φωτογραφία του αδελφού της, έχει μείνει άδεια και η
επιστολή λείπει. Κρύος ιδρώτας θα την κόψει… κάθεται σε μια καρέκλα και προσπαθεί να
θυμηθεί. Τώρα τελευταία με τα τρεξίματα που ‘χε για την άρρωστη μητέρα της, δεν είχε
προσέξει την «απουσία» του αδελφού της από το μικρό σκρίνιο.

- Πανάθεμά με αδελφέ, συχώραμε την «Τούρκα» …θα μονολογήσει. Κι ευθύς μετά σα
δαιμονισμένη, θ’ αρχίσει να ψάχνει ντουλάπια, συρτάρια, ρούχα της συχωρεμένης, στρώ-
ματα, μαξιλάρια, μα πουθενά η φωτογραφία και το γράμμα. Το πατρικό σπίτι δεν τη χωρά,
όλοι λείπουν, ούτε πατέρας, ούτε μάνα, ούτε αδελφός…

Ξεκρεμά τη μαύρη μάλλινη ζακέτα της, τη ρίχνει στους ώμους, διπλοκλειδώνει το
σπίτι, κατεβαίνει τη σκάλα και βρίσκεται έξω στη μικρή πλατεία του «Πέρα». Έχει κιόλας
βραδιάσει, πώς πέρασε η ώρα σκέφτεται… μα ο διαβολεμένος βοριάς, σαν ένα αόρατο
χέρι, την σπρώχνει ξανά στην αυλή του πατρικού της σπιτιού. Η Ρηνιώ, τρομαγμένη, με
κόπο στέκεται όρθια, κάνει το σταυρό της και ξεκινά να περπατά με το πλάι προσπαθών-
τας ν’ αποφύγει τ’ αόρατο χέρι. Με κόπο, κατακίτρινη κι αναμαλλιασμένη, θα επιστρέψει
στο σπιτικό της.

Κυριακάτικο πρωινό του Γενάρη, μετά το σαραντάμερο μνημόσυνο της Ευρυδίκης,
στο καφενείο του «Αμπατζή» στην κεντρική πλατεία του χωριού, γνωστοί και φίλοι συλ-
λυπούνται τα παιδιά της. Κοντεύει μεσημέρι και η τελευταία που δίνει τα συλλυπητήρια,
είναι η Μαρία, φίλη της συχωρεμένης Ευρυδίκης, που τραβά τη Ρηνιώ από το χέρι, για
την ξεμοναχιάσει από τον οικογενειακό περίγυρο και με απολογητικό ύφος θα της πει:

- Άκου κόρη μου, τούτο που θα σου πω. Σε μια από τις τελευταίες επισκέψεις στην άρ-
ρωστη μάνα σου, στο πατρικό σπίτι, η συχωρεμένη μού ζήτησε να βγάλω τη φωτογραφία
του Αριστείδη από την κορνίζα και μαζί με την τελευταία του επιστολή, να τα βάλω μέσα
στην εσωτερική τσέπη της καλής φορεσιάς της.

Ήθελε να τα πάρει μαζί της, γιατί εκεί που θα πήγαινε, έπρεπε να ‘χει κάτι μαζί της, για
να την αναγνωρίσει ο Αριστείδης της… βλέπεις, οι ψυχές δεν έχουν πρόσωπο. Μ’ έβαλε

δε να ορκιστώ ότι δεν θα πω σε κανέναν τίποτα παρά μόνο όταν περάσουν 40 μέρες.

68 χρόνια μετά…
«Επί της γης», δυο μαρμάρινες πλάκες στην Άντισσα και μια αναθηματική στήλη στα

«Τσαμάκια», θα θυμίζουν εσαεί τη θυσία του παλικαριού.
«Εν τοις ουρανοίς» η κυρά Ευρυδίκη με τον άντρα της, συνεπικουρούμενοι από τα

τέσσερα παιδιά τους, ζουν όλοι μαζί, «εν ειρήνη», όλα αυτά που τους στέρησαν ένα πρωινό
Μαγιού, οι θεριστές της ζωής, τα φαντάσματα της κολάσεως.



Mια ιστορία σε πέντε πλάνα

Ο  ταχυδρόμος που χτύπησε την πόρτα της κυρά Ευγενίας, δεν ήξερε τίποτα… Αυτός,
τη σύνταξη του πεθαμένου  άντρα της, του Λευτέρη Καπακτσή, της έφερνε κάθε μήνα. Ο
Λευτέρης Καπακτσής, που επί Τουρκοκρατίας, λεγόταν Οσμάν, γιος του Ιζέτ και της Χαλίζ,
είχε σπουδάσει οδοντογιατρός στην Πόλη, αλλά δεν είχε δουλέψει ποτέ, γιατί ήταν άρχον-
τας στο Ίππειος. Αυτά και άλλα πολλά, ο ταχυδρόμος δεν τα ήξερε, αυτός τη σύνταξη του,
έφερνε στη χήρα…

Η κυρά Ευγενία άνοιξε την πόρτα, στυφή κι αγέλαστη, πήρε τα λεφτά και πέταξε την κου-
βέντα της:

- Αφού μας κατασπάραξε το γκουβέρνο, τώρα μας φιλοδωρεί… Σφάξε με αγά μ’ ν’ αγιά-
σου… Πες τους γιε μ’, ότι άργησαν πολύ.

***
Θα έσκαγε ο Φρίξος, δάσκαλος απ’ τη Μόρια, αν δε τα ‘λεγε. Είχαν περάσει και σαράν-

τα πέντε χρόνια από τότε, Δημοκρατία πια, ούτε τρομοκρατία, ούτε Κατοχή. Τώρα πια, θα
έλεγε αυτά που ήξερε, την αλήθεια. Ήταν το ΄42, που στη Γκεστάπο είχαν το Λευτέρη Κα-
πακτσή, έναν τούρκικης καταγωγής Έλληνα πατριώτη. Οι Γερμανοί τον είχαν λιώσει… σερ-
νόταν στο χώμα, μεσ’ τα αίματα, και παραμιλούσε για τον πατέρα του, που ήταν Τούρκος  μπέ-
ης στο Ίππειος, για τη γυναίκα του, την Ευγενία Τζανέτογλου από την Αγιάσο, και για έναν
προδότη μπεχτσή, κιοπέκ μπεχτσή… Δεν πρέπει να ήταν στα καλά του, παραμιλούσε κι έβρι-
ζε τον προδότη μπεχτσή, κιοπέκ μπεχτσή. Τον εκτέλεσαν ύστερα από λίγες μέρες. Τον μπε-
χτσή αργότερα τον κάναν παπά, οι εθνικόφρονες… και το Λευτέρη Καπακτσή, για να του
φάνε την περιουσία, τον βγάλαν συνεργάτη των Γερμανών.

Θα έσκαγε αν δεν τα έλεγε αυτά ο Φρίξος, ο δάσκαλος  απ’ τη Μόρια, τώρα Δημοκρα-
τία έχουμε, ούτε Κατοχή, ούτε τρομοκρατία.

***
Ο Ιζέτ Καπακτσής ήταν μπέης στο Ίππειος (φωτο 33), τρεις γενιές τώρα ρίζωσε στην πε-

ριοχή. Το ́ 12 δεν έφυγε, έμεινε, τον αγαπούσαν οι Έλληνες, αλλά ύστερα το ́ 23, είχε πια σπου-
δάσει το γιο του, έπρεπε να παντρέψει τις κόρες του, πέσαν πάνω στην περιουσία τα αν-
ταλλάξιμα, πήρε των οματιών του και έφυγε στ’ Αϊβαλί.

Άφησε πίσω του περιουσία, κόκαλα των προγόνων του και το γιο του, τον Οσμάν, που
βαπτίστηκε Λευτέρης, σημαδιακό όνομα, για να παντρευτεί την Ευγενία από την Αγιάσο. Όταν
φτιάξαν τα πράγματα, το ́ 32, ξαναπήγε στο Ίππειος, είδε το γιο του, πήρε τα κόκαλα των παπ-
πούδων του, κέρασε όλους τους καφενέδες, είπαν και αμανέ, κι έφυγε πια και κανείς δεν τον
ξαναείδε. Στο Ίππειος έμεινε ο γιος του, Οσμάν,  που βαφτίστηκε Λευτέρης, ο Τουρκολευ-
τέρης, που ήταν άρχοντας και Έλληνας.

***
Όταν ήρθαν οι Γερμανοί και η πείνα, ο Λευτέρης Καπακτσής, με όποια περιουσία κατάφερε

να σώσει απ’ το ελληνικό γκουβέρνο, τάισε όλους τους πεινασμένους στο Ίππειος, φτωχούς
και αρρώστους. 

Και πληρώνοντας με λίρες, έστελνε στις μικρασιατικές ακτές,  Εγγλέζους κι Έλληνες,
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όπου τους περίμεναν δικοί του
άνθρωποι, για να τους στείλουν
στη Μέση Ανατολή. Γνωστά
πράγματα…

Κάτι στράβωσε, βρέθηκε κι
ο προδότης, ένας μπεχτσής, κιο-
πέκ μπεχτσής, και ο Λευτέρης
έπεσε στα χέρια των Γερμανών.
Τον αφάνισαν, τον έλιωσαν και
τον εκτέλεσαν στα «Τσαμάκια»
στις 4 Μαΐου του ΄42.            

***
Ο Λευτέρης Καπακτσής άφη-

σε μια γυναίκα χήρα και πέντε
παιδιά ορφανά.

Για να του φάνε την περιου-
σία, οι εθνικόφρονες δοσίλο-
γοι είπαν ότι ήταν συνεργάτης
των Γερμανών, που τον εκτέλε-
σαν «Διότι ως συνεργάτης των
Γερμανών υπέπεσεν εις δυσμέ-
νιαν».

Τον προδότη μπεχτσή, κιο-
πέκ μπεχτσή, τον χειροτόνησαν
παπά…

Το όνομα του Λευτέρη δε γράφτηκε ποτέ στο μνημείο…
Η γυναίκα του, τώρα πια, παίρνει τη σύνταξη του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης. Αργά,

πολύ αργά, έστω…
Αλλά αυτά, ο ταχυδρόμος που της χτύπησε την πόρτα, δεν τα ήξερε…

Γ.Τ 

(φωτό 33) H φωτό δόθηκε από τον εγγονό του, Σταύρο Kαπακτσή



Εκτέλεση 7η

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ30

27 χρονών, από τον Πριόλιθο Καλαβρύτων ΑΧΑΪΑΣ

ΚΙΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
από την ΑΘΗΝΑ

ΣΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
27 χρονών, από το Ισάρι Μεγαλόπολης ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΗΛΙΑ31

27 χρονών, από το Μελίσσι Ξυλοκάστρου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
34 χρόνων, από το Ραβδούχα ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
29 χρονών, από το ΠΛΩΜΑΡΙ

ΠΡΩΤΟΓΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22 χρονών, από το Παλαιοχώρι ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Ηομαδική αυτή εκτέλεση, έγινε το πρωινό της 15ης
Μαΐου 1942, μετά από καταδίκη σε θάνατο από το

γερμανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης στις 13/5/1942, ενώ
η ανακοίνωση της έγινε μέσα από τις στήλες της εφημε-
ρίδας «ΦΩΣ» στις 15/5/42 (φωτό 34). Ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό της εκτέλεσης αυτής, είναι η καταγωγή των
εκτελεσμένων, όπου για πρώτη φορά περιλαμβάνονται
πέντε πατριώτες από άλλα μέρη της χώρας.

Ο Κωστόπουλος Πέτρος (φωτό 35) του Νικολάου, γεν-

30 Ο Κωστόπουλος Πέτρος στο μνημείο, αναφέρεται λανθασμένα ως Κυβόπουλος Πέτρος.
31 Ο Πατέρας Νικηφόρος στο μνημείο, αναφέρεται λανθασμένα ως Πατεζιάς Νικηφόρος.

(φωτό 34) 
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νημένος το 1915, στον Πριόλιθο του Δήμου Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας, είχε άλλα
πέντε αδέλφια, το Δήμο, την Ελένη, την Κωνσταντίνα, τη Θεοδώρα και τη Γεωργού-
λα. Ήταν δευτεροετής σπουδαστής της Σχολής Ευελπίδων και έφθασε στο νησί με τους
Σιώρη Κωνσταντίνο, Κινούση Χρήστο, Διγαλάκη Νικόλαο και Πατέρα Νικηφόρο, με πρό-
θεση να μεταβούν στις ακτές της Μικράς Ασίας και από εκεί στην Αίγυπτο, για να εν-
ταχθούν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Κινούσης Χρήστος, γεννημένος στην Αθήνα, ήταν υπαξιωματικός της Αεροπορίας.
Ο Σιώρης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη και της Θεοδώρας (φωτό 36), γεννημένος

το 1915, στο Ίσαρι του Δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας, ήταν υπαξιωματικός της Αε-
ροπορίας.

Ο Διγαλάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Ελένης (φωτό 37), γεννημένος το 1908
στην κοινότητα Ραβδούχα του νομού Χανίων, είχε άλλα τρία μεγαλύτερα αδέλφια, το Γιώρ-
γο, το Βασίλη και τη Μαρία. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄30, διορίζεται χωροφύλακας
και από την αρχή της Κατοχής, βοηθά αγγλικά δίκτυα, που οργάνωναν διαφυγές στις ακτές
της Μικράς Ασίας με σκοπό να φτάσουν στη Μέση Ανατολή, βρετανών στρατιωτών που
είχαν αποκλειστεί στη χώρα μας, και Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών. Κάποια
στιγμή προδόθηκε και για ν’ αποφύγει τη σύλληψη του, θα βρεθεί στο νησί μας μ’ άλλους
Έλληνες στρατιωτικούς, για να διεκπεραιωθούν στις μικρασιατικές ακτές.

Ο Πατέρας Νικηφόρος του Ηλία και της Διονυσίας, γεννημένος το 1915, στο Μελίσσι
του Δήμου Ξυλοκάστρου της Κορινθίας, ήταν υπαξιωματικός της Αεροπορίας.

Ο Γέραλης Αντώνιος του Γρηγορίου και της Μαριγώς, γεννημένος στο Πλωμάρι το 1913,
δούλευε ως βοηθός οδηγού και είχε έξι αδέλφια, εκείνος δε ήταν το πέμπτο παιδί της οι-
κογενείας και το πρώτο αγόρι. Το Γενάρη του ‘42, ο Αντώνης έχοντας χάσει και τον πα-
τέρα στα τέλη Δεκέμβρη του ‘41, θ’ αναγκαστεί να μεταβεί στη Λήμνο ως εθελοντής ερ-
γάτης σε γερμανικά έργα. Εκεί θα συνδεθεί με άλλους δυο Πλωμαρίτες και θα προσπαθήσουν

(φωτό 35) Η φωτογραφία  αυτή
ελήφθη  από την ιστοσελίδα της
Σχολής Ευελπίδων   

(φωτό 37) Η φωτογραφία
δόθηκε από τον ανιψιό του,
Διγαλάκη Νικόλαο

(φωτό 36) H φωτογραφία υπάρχει στο
βιβλίο της Bικτώριας Bουτσά-
Bελούτσου «Aπ’ το περιβολάκι μου
της Λέσβου»



να διαφύγουν από εκεί στα μικρασιατικά παράλια. Κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες, θα προδοθεί το σχέδιο δια-
φυγής τους. Θα συλληφθεί από τις δυνάμεις κατοχής και
θα παραδοθεί στην τοπική Γκεστάπο.

Ο Πρωτόγυρος Ματθαίος (φωτό 38) του Γεωργίου και
της Ευαγγελίας, γεννημένος στο Παλαιοχώρι το 1920,
ήταν ξυλουργός και είχε επτά εν ζωή αδέλφια, τα άλλα δύο
πέθαναν σε ηλικία 2 και 15 ετών, εκείνος δε ήταν το τρί-
το παιδί της οικογενείας. Ο Ματθαίος διαμένει με την οι-
κογένεια του στον τόπο καταγωγής του, το Παλαιοχώ-
ρι.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερ-
μανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, και οι επτά πατριώτες
εκτελούνται διότι «Εγκατέλειψαν την νήσον Λέσβον
δια να προξενήσουν πολεμικάς πράξεις εναντίων

των Γερμανικών στρατευμάτων».

Απόσπασμα από το βιβλίο «Μάρτυ-
ρες» (φωτό 39) του ηγούμενου της Μο-
νής Λειμώνος, όπου περιγράφει τα κελιά
της Γκεστάπο στο υπόγειο της βίλας
Ηλιόπουλου. Οι πέντε μελλοθάνατοι
που υπογράφουν το μήνυμα στους τοί-
χους της Γκεστάπο, είναι τέσσερις στρα-
τιωτικοί, οι Κωστόπουλος Πέτρος, Κι-
νούσης Χρ., Σιώρης Κων/νος, Πατέρας
Νικηφόρος και ο χωροφύλακας Διγα-
λάκης Νικόλ., που συνελήφθησαν από
τούρκικα φυλάκια στις μικρασιατικές
ακτές και παρεδόθησαν στη Γερμανική

Φρουρά Μυτιλήνης. Το μήνυμα αυτό βρί-
σκει γραμμένο ο ηγούμενος στους τοίχους των κελιών, μόλις τρεις μήνες μετά την εκτέ-
λεσή τους!
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(φωτό 38) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από το αρχείο του
Δ.Δ Παλαιοχωρίου
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Κόκκινη λάσπη

Η άνοιξη του 1942, θα βρει τη νεολαία του νησιού στο πόδι. Οι περισσότεροι ψάχνουν μια
ευκαιρία για να εγκαταλείψουν το νησί. Άδειες μετακίνησης για άλλα μέρη της Ελλάδας, δεν
χορηγούνται από τις αρχές Κατοχής, οπότε η μόνη διέξοδος είναι η φυγή προς τις μικρασια-
τικές ακτές και από εκεί, μέσω αγγλικών συνδέσμων, στη Μέση Ανατολή. Ο κίνδυνος μιας
αποτυχημένης διαφυγής, μεγάλος, και το κόστος της, που είναι η εκτέλεση, ακόμα μεγαλύ-
τερο. Η εμπειρία του περασμένου φοβερού χειμώνα, είναι ακόμα νωπή.

Ήταν ο χειμώνας της ανεργίας, της ανέχειας, των στερήσεων, της πείνας.
Ήταν ο χειμώνας του θανάτου, ο χειμώνας της επέκτασης των νεκροταφείων, ο χειμώνας

των σκελετωμένων παιδιών που τριγυρνούν, περιφέροντας την αναλγησία αυτών που είχαν
και δεν έδωσαν, είναι ο χειμώνας των ρακένδυτων ηλικιωμένων, που πεθαίνουν αβοήθητοι,
με τις κραυγές του θεριστικού άλγους, στους δρόμους ή στα σπίτια, κάτω από τα βλέμματα
συγγενών και φίλων, που θέλουν να βοηθήσουν αλλά δεν έχουν τα μέσα.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, η νεολαία του νησιού δεν κρατιέται με τίποτα… Ο ζόφος της
πείνας, υπερνικά το φόβο της εκτέλεσης και μυστικά φτιάχνουν ομάδες 3-5 ατόμων με σκοπό
τη διαφυγή.

Σε μια από αυτές τις ομάδες, συμμετέχει και ο 22χρονος, ξυλουργός στο επάγγελμα, Μα-
θιός Πρωτόγυρος. Η ομάδα του, φτάνοντας στις μικρασιατικές ακτές, θα πέσει στα χέρια
τουρκικού φυλάκιου γερμανικών «συμφερόντων». Σε λίγες μέρες, όλη η ομάδα του Μαθιού,
μαζί με τους πρόσφυγες, επιβιβάζονται σε μεγάλη βάρκα με τη διαταγή να κινηθούν προς τη
Μυτιλήνη. Μπροστά στον κίνδυνο της επιστροφής στο νησί και της βέβαιης εκτέλεσης τους,
αποφασίζουν να πλεύσουν νότια προς τον Τσεσμέ. Η θαλασσοταραχή θα τους οδηγήσει στις
ανατολικές ακτές της Χίου, στην παραλία του «Καρφά». Τις επόμενες μέρες θα ξαναπροσπα-
θήσουν να προσεγγίσουν τον Τσεσμέ. Μέσα στο μυχό του, τούρκικη καταδίωξη θα τους δέσει
και θα τους ξαναγυρίσει ανοικτά της Χίου. Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο Μαθιός
θ’ αποκοπεί απ’ τους υπόλοιπους και άγνωστο πως, σε λίγες μέρες θα εμφανιστεί στην πε-
ριοχή του Παλαιοχωρίου. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο του λάθος. Κάποιος χωριανός πρό-
δωσε την παρουσία του στην περιοχή, ειδοποιώντας τους Γερμανούς του Πλωμαρίου. Την
ίδια μέρα, ομάδα Γερμανών ανέβηκε στο Παλαιοχώρι και τοιχοκόλλησε διαταγή «ότι αν εντός
24ώρου δεν παρουσιαστεί ο Μαθιός, οι γονείς θα συλληφθούν και θα δικαστούν αυτοί σε
θάνατο!». Το βράδυ της επόμενης μέρας, ο Μαθιός μην έχοντας άλλη επιλογή, παρουσιάζε-
ται και παραδίδεται στους Γερμανούς. Μέσα Απριλίου θα περάσει στρατοδικείο. Στην απο-
λογία του, απαντώντας σε ερώτηση του στρατοδίκη, ορθός και με το κεφάλι ψηλά, θ’
απαντήσει:

- Ναι, θέλησα να φύγω από την πατρίδα μου γιατί πεινούσα, αλλά και γιατί ήθελα να πο-
λεμήσω στο πλευρό των συμμάχων…

Οι στρατοδίκες χωρίς άλλη κουβέντα, θα τον καταδικάσουν σε θάνατο.
Στις 4 Μαΐου, στα «Τσαμάκια», γίνεται η εκτέλεση τριών παλικαριών για απόπειρα διαφυ-



γής. Στην ομάδα αυτή δε συμπεριλαμβάνεται ο Μαθιός και ελπίδες αρχίζουν να γεννιούνται
ότι οι Γερμανοί θα φανούν ελαστικότεροι μαζί του. Την Πέμπτη 14 Μαΐου, μια ομάδα Παλιο-
χωριανών θα επισκεφθεί τις ποινικές φυλακές Μυτιλήνης, όπου και θα συνομιλήσει με το
Μαθιό. Ήταν χαρούμενος για τις εξελίξεις και τους ζήτησε να παραγγείλουν στη μάνα του, να
του στείλει καθαρά ρούχα. Πρωινές ώρες Σαββάτου, οι γονείς του θα φύγουν απ’ το Παλαι-
οχώρι και με τα πόδια θα φτάσουν στο Πέραμα, θα περάσουν με καΐκι στην Κουντουριδιά
και από κει με τα πόδια, μεσημέρι πια, στις ποινικές φυλακές Μυτιλήνης. Ζητούν απ’ τη
φρουρά, το γιο τους και αυτοί αμέσως τους οδηγούν στο διευθυντή των φυλακών. Αυτός
σκυθρωπός, τους ανακοινώνει ότι ο γιος τους, το πρωινό της Παρασκευής, παρελήφθη από
γερμανικό καμιόνι μαζί με έξι μελλοθάνατους και οδηγήθηκαν στα «Τσαμάκια», όπου και
εκτελέστηκαν με ριπές οπλοπολυβόλου, ενώ στη συνέχεια Γερμανός αξιωματικός τούς έριξε
τη «χαριστική» βολή.

Με δάκρυα στα μάτια και με τα καθαρά ρούχα στα χέρια, οι γονείς θα συναντήσουν στη
συνέχεια το διερμηνέα, ζητώντας να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις τελευταίες
στιγμές του γιου τους. Το μόνο που έκανε, ήταν να τους δείξει στην αριστερή πλευρά ακά-
λυπτου χώρου, το τρίτο πεύκο όπου είχαν δεμένο το Μαθιό.

- Και πού είναι το σώμα του, κύριε; Ρώτησαν και οι δυο με μια φωνή. Πρέπει να τον πά-
ρουμε στο χωριό, να τον πλύνουμε, να τον ντύσουμε, να τον κλάψουμε, να τον κηδέψουμε
και να τον θάψουμε!

- Οι Γερμανοί δεν παραδίδουν τα σώματα των εκτελεσμένων!
- Και τι τα κάνουν;
- Τα πετάνε στη θάλασσα, ψιθύρισε ο διερμηνέας ενώ απομακρύνεται από το χώρο εκτέ-

λεσης.
Κατάπληκτος ο πατέρας, θα φωνάξει:
- Εμείς κύριε… ακόμη και τα σκυλιά μας, ακόμη και τα γατιά μας τα θάβουμε, γιατί κι αυτά

έχουν ψυχή!
Αποσβολωμένη η μάνα, κοιτάει το πέλαγος και ψιθυρίζει:
- Τους αντίχριστους, ούτε σκουπίδι να ‘ταν ο Μαθιός μου. Και γυρίζοντας την πλάτη, θα

πλησιάσει το τρίτο πεύκο αριστερά και θα γείρει πάνω στο γρατσουνισμένο κορμό του, αγ-
καλιάζοντας τον, βουβή, αμίλητη. Στη συνέχεια, σκύβοντας στη βάση του κορμού, χαϊδεύει
το χώμα κι απαλά-απαλά μαζεύει μια χούφτα κόκκινη λάσπη και τη δένει μέσα στο τσεμπέρι
που φορούσε στο κεφάλι της, για να την πάει στο χωριό, να κάνει την κηδεία και το μνημό-
συνο του Μαθιού της.

Ο πατέρας, πενήντα μέτρα πιο κάτω, πλένει το πρόσωπό του με τη θάλασσα και κου-
νώντας τα χέρια προς το πέλαγος… αποχαιρετά το Μαθιό του.
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Ενώ το αφιέρωμα τούτο είχε παραδοθεί στον εκδότη
για διορθώσεις και σελιδοποίηση με ένταξη του φωτο-
γραφικού υλικού στο κείμενο, από το Χρήστο Παρα-
σκευαΐδη, δυο μέρες μετά, δέχθηκα τηλεφώνημα του δεύ-
τερου, που μου ανέφερε την ύπαρξη ενός βιβλίου, το οποίο
ανάμεσα στα άλλα, πραγματευόταν σε ένα κεφάλαιο του,
την εκτέλεση συμπατριωτών μας στα «Τσαμάκια». Συ-
ναντηθήκαμε και μου παρέδωσε σε φωτοαντίγραφο, το κε-
φάλαιο αυτό. Ήταν από το βιβλίο με τίτλο «Απ’ το περι-
βολάκι μου, της Λέσβου» (φωτό 40), της συμπατριώτισ-
σάς μας Βικτώριας Βουτσά - Βελούτσου (φωτό εξώφυλ-
λο), που πρωτοεκδόθηκε στα 1974 στην Αθήνα, λαμβά-
νοντας το 1975, βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, πριν τη

δεύτερη έκδοσή του στα 1987, και κυκλοφορεί με εξώφυλ-
λο φιλοτεχνημένο από το Μανώλη Καλιγιάννη και πρόλογο του Τάκη Χατζηαναγνώ-
στου. Οι εκδόσεις αυτές έγιναν με φροντίδα της ανιψιάς της συγγραφέως, Νέδας Βου-
τσά - Περδίκη. Τούτο το βιβλίο βρέθηκε στα χέρια του Χρήστου, καθώς η οικογένεια
του πατέρα του, Θανάση Παρασκευαΐδη, ήταν φίλοι και γείτονες με την συγγραφέα στην
περιοχή «Ακλειδιού».

Τούτο δε το κεφάλαιο που παραθέτω πιο κάτω σε εκτεταμένα αποσπάσματα, απο-
τελεί ένα ντοκουμέντο για την κατοχική περίοδο, ένα ντοκουμέντο της πικρής πορεί-
ας των παλικαριών προς το θάνατο, που αρχίζει με την παράδοσή τους από Τούρκους
στην τοπική Γκεστάπο, τις εικονικές αποφάσεις του τοπικού γερμανικού στρατοδικείου,
αλλά και την ψυχολογική πίεση των καταδίκων, που δεν ήξεραν τι τους ξημέρωνε, αφού
λιγόχρονες καταδικαστικές αποφάσεις μετατρέπονται σε θάνατο από τη γερμανική δι-
οίκηση της G.F.P στη Θεσσαλονίκη.

Ένα ντοκουμέντο που παρουσιάζει ανάγλυφα, τη στάση μιας απλής κυρίας, η οποία
μέσα από το καμίνι της Κατοχής, ριζοσπαστικοποιείται και μεταμορφώνεται σε εθελόντρια
καλή Σαμαρείτιδα, λαμβάνοντας τη δύσκολη απόφαση να υιοθετήσει τους πέντε μη Λέ-
σβιους κρατούμενους και με κίνδυνο της ζωής της, απ’ την αρχή μέχρι το τέλος, να στα-
θεί στο ύψος των περιστάσεων, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια, ηθική και υλική, σ’ αυ-
τούς που αντικειμενικά δεν μπορούσαν να ‘χουν. 

Μαύροι καιροί. Να μη φτάνει άνθρωπος
να ζη μέσα σε πολέμους…

Γκεστάπο

Σαν πρόλογος.
Ο μακαρίτης ο Δημοσθένης Σιδερής μου είχε πει πως διάβασε βιβλίο που είχε εκδοθή, σχε-

τικά με την αποστολή του μεγάλου ήρωος αεροπόρου Κωνσταντίνου Σιώρη, στην Αίγυπτο.
Είχε μάλιστα και τη φωτογραφία του.

Εγώ, εκείνο που έμαθα από το στόμα του (σ.σ εννοεί το Σιώρη), ήταν ότι στην Τουρκία που

(φωτό 40) 



είχε περάσει, περιπλανήθηκε δύο μήνες και κατά κακή του τύχη είχε πέσει σε Γερμανόφιλα
φυλάκια και τον γύρισαν πίσω, με άλλον έναν χωροφύλακα Διγαλάκη Νικόλαο και τον Μιχά-
λη Καραφύλλα. (…)

Η πόλις μας εις ένδειξιν τιμής και ευγνωμοσύνης σ’ αυτούς και τους άλλους εθνομάρτυ-
ρας, έστεισε μνημείο στα Τσαμάκια, στο μέρος που τους τουφέκισαν. Το μαρτύριο και το έργο
τους τα σκέπασε η λήθη, όπως τα σώματά τους τα σκέπασε η θάλασσα.

Εκτός από εμένα και από κείνους που ήσαν κρατούμενοι μαζί τους κανείς δε γνώριζε τί-
ποτα για τα άτυχα αυτά παιδιά, που με χαρά δέχτηκαν το μαρτύριο.

Το μόνο που τους έκανε να πονέσουν βαθιά ήταν ότι πέθαναν ξένοι ανάμεσα σε ξένους.
Ήμουν η μόνη που ήξερα αυτό τους το καϋμό που είχε πληγώσει βαθιά την καρδιά τους. 
Αισθάνομαι ένοχη απέναντι των ηρώων, που δεν ανέφερα ό,τι ήξερα σε αρμόδια πρόσωπα

και να φέρω στο φως όσα διαδραματίστηκαν στα σκοτεινά υπόγεια της Γκεστάπο. Είθε όμως
στο μέλλον να βρεθούν οι κατάλληλοι που θα εξιστορίσουν και θα εξυμνήσουν τη θυσία τους,
η οποία με αθάνατη ακτινοβολία θα ενθαρρύνη και θα οδηγή στο δρόμο του καθήκοντος τις
ερχόμενες γεναιές της Μυτιλήνης. Τα ονόματα των εξ αυτών μαρτύρων είναι τα εξής: Κων-
σταντίνος Σιώρης - αεροπόρος από την Τρίπολη, Νικόλαος Διγαλάκης – χωροφύλακας Κρη-
τικός, Χρήστος Κινούσης - Μυτιληνιός, Πέτρος Κωστόπουλος - Μυτιληνιός, Νικηφόρος Πατέρας,
από τη Χίο. (…) Ήταν και δύο ακόμα Λέσβιοι που τα ονόματά τους ατυχώς δεν γνωρίζω. (σ.σ
πρόκειται για τους Γέραλη Αντ. - Πρωτόγερο Ματθαίο)

Σαν παραμύθι το διηγήθηκε ο Θωμάς. Μου είπε, κάτσε ν’ ακούσης, τι θα πει φιλία.
Χτες το απόγευμα είχε μαζευτή κόσμος στην προκυμαία κι από περιέργεια πλησίασα κι

εγώ να δω τι συμβαίνει.
Ένα καΐκι ερχόταν με τούρκικη σημαία. Αυτοί οι Τούρκοι ζαπτιέδες (σ.σ χωροφύλακες) έφε-

ραν δεμένα τρία παλληκάρια. Τον Αεροπόρο Σιώρη, τον Μιχαλάκη Καραφύλλα και τον Νικόλαον
Διγαλάκη, χωροφύλακα Κρητικό. 

Όταν πάτησαν στην προκυμαία, γύρισε στον κόσμο ο Σιώρης και είπε. «Θα σας παρακα-
λέσω να μου κάνετε τη χάρη, αν γνωρίζει κάποιος από σας τον Θασίτη να του πη, πως τον φίλο
του τον Σιώρη τον έφεραν στη Γκεστάπο και να έλθη να μου φέρει κανένα σκέπασμα.» Ήταν
ο φοβερός χειμώνας του 1941. Κατά σύμπτωσιν βρέθηκα εγώ, λέει ο Θωμάς, που ήμουν φί-
λος του Θασίτη και τον ειδοποίησα αμέσως και του πήγε ένα κομμάτι ψωμί και μια καρπέτα.

Τότε, πρώτη φορά, άρχισα να πηγαίνω στη Γκεστάπο για τον Μιχαλάκη Καραφύλλα που
ήταν συγγενής μου.

Οι Γερμανοί είχαν έναν θυρωρό τον Γιάννη. Δεν ξέρω τι υποκείμενο ήταν. Άλλοι τον έλε-
γαν καλό και άλλοι πονηρό. Εμένα με εξυπηρέτησε σ’ αυτή τη περίσταση. (…)

- Δεν με ενδιαφέρει , του είπα, Γιάννη, ποιοι είναι οι φυλακισμένοι σας, μήτε θα σε ρωτή-
σω πως τους λένε. Εκείνο που μ’ ενδιαφέρει είναι να μάθω αν υπάρχει κανένας, που να μην
έχει κανέναν εδώ να τον φροντίση.

Εκείνος μου είπε αρκετοί, όπως ο Κώστας Σιώρης που είναι από την Τρίπολη, κτλ.
Τότε έγραψα λίγα λόγια απάνω σ’ ένα χαρτάκι και τον παρακάλεσα να του το δώση, αφού

βέβαια το δώσει να το διαβάσουν οι Γερμανοί. Πού για όνομα του Θεού να με τσάκωναν πως
είχα μυστική αλληλογραφία μαζί τους!.. Αν με υποψιάζοντο θα με κάθιζαν μέσα, και τον εαυ-
τό μου θα έβλαφτα, και σε κανέναν δεν θα μπορούσα να χρησιμεύσω.

Το χαρτί έγραφε: «Επιθυμώ ν’ αντικαταστήσω τη μητέρα σας. Αν θέλετε, γράψετέ μου τι
έχετε ανάγκη». 

Το πήρε ο Γιάννης και το πήγε κάτω (…). Ξαναγύρισε μ’ ευχαρίστησε ο Σιώρης χωρίς να
μου ζητήσει τίποτε. Ήταν πολύ υπερήφανος, δεν ήθελε να βάλη σε κόπο κανέναν. 
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Από το Γιάννη έμαθα πως έτρεμε όλη τη νύκτα από το κρύο -Δεκέμβριος μήνας- και είχε
ανάγκη από συμπληρωματική τροφή. 

Από κείνη τη μέρα πήγαινα τακτικά και τους έφερνα ό,τι οικονομούσα από τροφή την οποί-
αν μ’ έδιναν κρυφά χριστιανές κυρίες, και την συμπλήρωνα με χόρτα που μάζευα ένα γύρω
από τ’ Ακλειδιού και τα βουνά. (…)

Αυτό γινόταν αρκετό διάστημα, ως που γίνοντο οι ανακρίσεις.
Ακόμα σφυρίζουν στ’ αυτιά μου οι φωνές του Κάλκου όταν κτυπούσε εκείνους που ανέ-

κρινε. Μου είπε ο Λημνιός Ν. Κεχαγιάς πως το ξύλο έσπασε απάνω του και τα κομμάτια του
χτυπούσαν στο ταβάνι. (…)

Αφού τελείωσαν οι ανακρίσεις τους μετέφεραν στο στρατόπεδο. Εκεί πήγαινα συχνά και
τους επισκεπτόμουν (…). Εγώ, παρ’ όλο το ελεύθερο που μ’ έδιναν τα καλά αυτά παιδιά, ελά-
χιστη ώρα έμενα από το φόβο του Κάλκου ο οποίος έκανε αιφνιδιασμούς.

Αλησμόνητη μου έμεινε η συγκίνηση όταν για πρώτη φορά γνωριστήκαμε. 
Με παρουσίασαν στον Κώστα Σιώρη. Ο ήρωας αυτός της Αλβανίας, ο υψηπετής αετός,

που είχε καταρρίψει έντεκα ιταλικά αεροπλάνα ,όπως μου είπε ο Θασίτης που ήταν βοηθός
του, στεκόταν μπροστά μου με χαμηλωμένα μάτια σαστισμένος κι αυτός απ’ την ανέλπιστη
αντάμωση.

Τι σεμνή φυσιογνωμία!
Μου είπε: «Σας ευχαριστώ με όλη μου τη ψυχή για τα σκεπάσματα. Τα σκεπαζόμαστε τρεις.

Είχα νύκτες να κοιμηθώ. Μόλις ξάπλωνα, πάγωνα και μ’ έπιαναν φοβεροί πόνοι στα πόδια (…)».
Έπειτα ήλθε ο Διγαλάκης γιγαντόσωμος χωροφύλακας από τη Κρήτη που με συγκίνηση

μέχρι δακρύων μ’ έσφιξε το χέρι.
Ήλθαν και τα άλλα παιδια. (…)
Ετοίμασα με αγώνα ένα πακετάκι γλυκά για χαρά και τα πήγα στο στρατόπεδο. Παρακά-

λεσα τον χωροφύλακα, όπως συνήθως έκαμα, να φωνάξη το Σιώρη να του τα δώση, για όλα
τα ξένα παιδιά. Μου λέγει: Τον Σιώρη τον κατεδίκασαν έξη χρόνια φυλακή. Μην τον γυρεύεις
εδώ. (…) Άρχισα να ζαλίζομαι και χωρίς να το θέλω άρχισα να τρέμω. (…) 

Γύρισα σπίτι μου σε κακή κατάσταση. Ήταν απόγευμα. Πήρα το καλάθι και το μαχαίρι και
πήγα στ’ αντικρινά χωράφια για χόρτα να φάμε εμείς για ψωμί, να βράσω να πάγω και σε κεί-
νους. (…) Την επαύριο μετά την Ανάσταση πήρα πάλι το πακετάκι και πήγα στη Γκεστάπο. 

Έγραψα πάλι λίγα λόγια παρηγορητικά, τα πήγα στο Γιάννη και τα κατέβασε κάτω.
Τον περίμενα να ξανανεβή να πάρω πίσω τις κατσαρόλες, όπου μέσα σε μια, στο χέρι το

κυλινδρικό βρήκα ένα λαδωμένο χαρτί, που έγραφε ο Σιώρης τα εξής. «Τα μητρικά αισθήματά
σας με συγκίνησαν βαθύτατα και μου δώσαν χαρά κι ελπίδα στις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής
μου. Ήλθον εκ Τουρκίας σε ένα ξένο για μένα τόπο και εκλείσθην εις τας φυλακάς, κατόπιν εις
το στρατόπεδον και τέλος εισείχθην ενώπιον του Γερμανικού Στρατοδικείου. Δεν εδίστασα
να ομολογήσω ότι μετέβην εκεί χάριν της Πατρίδος μου. Ο Δημόσιος κατήγορος και οι άλλοι
ζήτησαν για μένα και μερικούς άλλους την ποινήν του θανάτου. 

Επέρασα τρεις ώρες αγωνίας. Όχι γιατί θα πέθαινα όσο γιατί θα πέθαινα άγνωστος μεταξύ
αγνώστων! Κατόπιν μου είπαν πως επειδή ξέρουμε να τιμώμε τους ανδρίους, τουναντίον να
καταφρονώμε τους δειλούς, μετριάζομε τη ποινή σε εξαετή ειρκτή. Δε θα ξεχάσω κτλ…». Τα
παρακάτω για μένα.

Μαζί με τα άλλα παιδιά που είχαν την ίδια τύχη τους μετέφεραν στις ποινικές φυλακές.
(…)

Πέρασε ένας μήνας ήσυχα και καλά. Πήγα φορτωμένη με καθαρά ρούχα, και με βιβλία που
μ’ είχαν ζητήσει.



Μ’ άνοιξε ο Ενωμοτάρχης Γεώργιος Κολώνιας και μου λέγει καταχαρούμενος. 
- Πάρτα πίσω, τα παιδιά μας δε θα τα χρειαστούν, απολύονται. Ο Χίτλερ είχε τα γενέθλιά

του και χάρισε τις ποινές τους. Όλη τη νύκτα είχαμε γλέντια. Απ’ τη χαρά τους κανένας δε πλά-
γιασε να κοιμηθή. (…) 

Αφού τους έγραψα τη χαρά μου και άλλα, τους είπα όταν βγουν με το καλό να παν στην
κυρία Οικονομοπούλου να τρώνε εκεί και σε μένα να έρχονται να μένουν στο σπίτι μου, για-
τί δεν θα χωρούσαν όλοι τους εκεί ώσπου να πάνε στα μέρη τους.

Σα γύρισα στο σπίτι μου ετοίμασα κρεββάτια, και περίμενα τη χαρούμενη στιγμή, από μέρα
σε μέρα, από ώρα σε ώρα.

Με τη φυλακή επικοινωνούσα από το τηλέφωνο του (σ.σ. γείτονα) Ορέστη Μεταξά και πα-
ρακάλεσα όταν έχουν είδηση να με φωνάξουν.

Επί τέλους ήλθε η ευλογημένη στιγμή. Τρέξε μου είπαν σε ζητούν από τη φυλακή. 
Έτρεξα έξαλλη από ενθουσιασμό.
- Τι ευχάριστα, κ. Κολώνια του λέγω, έχομε χαρές αί; Ακούω μια σβησμένη φωνή να μου

λέγει:
« Όχι, κυρία Βιτώρια… τα δυσάρεστα. (…) Τα παιδιά τα καταδίκασαν σε θάνατο και αύριο

θα τα τουφεκίσουν». Άφησα το ακουστικό του τηλεφώνου και σωριάστηκα απάνω στη σκά-
λα που ήταν δίπλα στο τηλέφωνο. 

Τι είναι ο κεραυνός του Θεού μπροστά σε τέτοιες ειδήσεις!!!.. Έχασα το νου μου (…).
Του ξαναλέγω. «Με συγχωρείτε. Είμαι ζαλισμένη και δε ξεδιάλεξα καλά αυτά που είπατε.

(…) Είπατε πως θα τους τουφεκίσουν; Πότε θα γίνει αυτό, αύριο;» 
- Όχι, όχι μου λέγει, δε ξέρω. Ίσως και μετά από μια βδομάδα, δε ξέρω ακριβώς πότε.
Έχασα το δρόμο και δεν εύρισκα δίπλα το σπίτι μου. Το ανεπάντεχο αυτό κακό μου θό-

λωσε το μυαλό (…).
Τ’ αγαπημένα μου παιδιά, τα άτυχα παλληκάρια θα τα εκτελούσαν την επαύριο (…).
Έτρεξα στην εκκλησία, έπεσα μπροστά στην Παναγιά και την παρακαλούσα να μη τα σκο-

τώσουν. 
«Ελπίς απελπισμένων γίνου βοήθεια».
Γύρισα στο σπίτι μου ενισχυμένη, και αποφασισμένη να αγωνισθώ (…).
Όλοι με συμβούλεψαν να ησυχάσω, γιατί τίποτα δεν θα μπορέσω να κάνω, και θα διατρέξω

κίνδυνο. Δεν άκουσα κανέναν. Πήρα χαρτί και μελάνι και έγραψα δε ξέρω και γω που…
«Κύριοι, είμαι η μητέρα των πέντε καταδικασθέντων. Σας ζητώ συγνώμην, συγχωρείστε

την τόλμη μου. Θυμηθείτε τις μητέρες σας, που αυτή τη στιγμή προσεύχονται για σας τα ξε-
νητεμένα παιδιά μπροστά τον Ανώτατο Κριτή και Κύριον της ζωής και του θανάτου!...

Εν ονόματι των αγαπημένων μητέρων σας αναφωνώ το «Άφες αυτοίς»
Έφταιξαν, τιμωρήστε τους.
Αποτείνομαι στην μεγάλη σας ψυχή, σε σας που ξέρετε να τιμάτε τους ανδρείους. Χαρί-

στε τους τη ζωή.»
Έγραψα άλλο ένα για τα μελλοθάνατα παιδιά.
«Απόψε θα προσευχηθούμε όλοι μας μπροστά στο Μεγάλο Μάρτυρα και σα μητέρες θα

πέσουμε στα πόδια της Παναγιάς -στην πονεμένη του κόσμου Μάνα. Ο θεός μαζί σας. Σας φιλώ
όλους».

Η μητέρα σας
(…) στις 4 το απόγευμα, πήρα το γράμμα και έτρεξα στη Γκεστάπο και ζήτησα τον Διοι-

κητή.
Μου λένε: «ο Διοικητής δεν είναι εδώ (…)».

ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 77



78 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΤΣΑΣ

Σ’ αυτό το αναμεταξύ με είδε ο Διερμηνέας από το παράθυρο (…).
Αμέσως κατέβηκε και με ρώτησε τι ζητώ. Του είπα: «πως αυτό το φάκελο πρέπει να το δια-

βάση αμέσως ο Διοικητής γιατί δεν δέχεται αργοπορία.» 
Το πήρε και το διάβασε – ήταν έλληνας από τη Σμύρνη και μου λέγει «Πήγαινε κυρά μου,

γιατί δεν γίνεται τίποτε. Ήταν καλά να μην βγη η απόφαση, τώρα τελείωσε.»
Παρ’ όλ’ αυτά δεν είχα σκοπό να σαλέψω. 
Είδε και απόειδε αναγκάστηκε να φωνάξη τον υποδιοικητή (…) στο μεταξύ πήρα το γράμ-

μα από του διερμηνέα τα χέρια και το έδωσα σε κείνον.
Το είδε καλά-καλά και το ξανάδωσε στο διερμηνέα , ο οποίος το μετάφρασε γερμανικά,

αλλά ανάκαρδα (…).
Ο υποδιοικητής στάθηκε συλλογισμένος πολλή ώρα χωρίς να πη λέξη (…). Δεν ήταν θη-

ρίο, σαν που νόμιζα όλους αυτούς μέσα. Τίγρης ανήμερη, έχιδνα φαρμακερή ήταν ο Κάλκου.
Βούρκωσαν τα μάτια του και με κύτταξε με συμπόνια. (…)
«Μητέρα των, μου λέγει; Γιατί το λες έτσι. Τι σε κάνει να λες πως είναι δικά σου παιδιά αφού

δεν είναι αδέρφια;»
«Με κάνει η δυστυχία τους, του λέγω και άρχισα να κλαίω. (…)»
Με πιάνει από τον ώμο και μου λέγει: «Πήγαινε στο Φρουραρχείο.»
Περιπλανήθηκα όλη τη νύχτα από τον Πιλάτο στον Καϊάφα. (…) Πηγαίνω στο Φρου-

ραρχείο, ζητώ το Διοικητή (…) μου είπαν, «δεν είναι εδώ. Να πάς στο Κιόσκι στου Βουρνάζου
κάθεται». Πηγαίνω χτυπώ βγαίνουν και μου λέν πάλι πως δεν κάθεται εδώ.

Στην απελπισία μου σκέφτηκα το δικηγόρο Δημητρίου, που ήξερε γερμανικά και ήτο διερ-
μηνέας στο Φρουραρχείο. 

Τον βρήκα φαρμακωμένο. Όλη τη νύκτα μου λέγει, προσπαθούσα να τους σώσω. Τρέχα
πίσω στη Σουράδα στου Γούτου το σπίτι κάθετε ο Λάρης (σ.σ πρόκειται για τον φον Λάρις, δι-
οικητή των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων στο νησί) (…).

Πήγα εκεί, χτύπησα τη πόρτα. Βγήκε το αφεντικό ο κ. Γούτος (…).
Το φάκελο αυτό να τον δώσετε στο Διοικητή (…). «Δεν ξέρει ελληνικά» (…). 
– Εσείς ξέρετε Γαλλικά του λέγω και σας παρακαλώ να του το μεταφράσετε.
Κατάλαβε πως ήμουν αποφασισμένη, να μην το κουνήσω, ανέβηκε το έδωσε στο Διοικητή.

Το συζήτησαν πολλή ώρα. Ύστερα κατέβηκε και μου λέγει: «Του το μετάφρασα και λυπήθη-
κε πολύ, αλλά ήρθε ραδιοφωνική διαταγή από τη Θεσσαλονίκη και είναι αδύνατον αυτός να
την αναστείλη. (…)»

Περίμενε να φύγω , αλλά δεν έφευγα. (…) Τέλος άκουσα που κατέβαινε τη σκάλα ο Διοι-
κητής. (…) Στάθηκε δίπλα μου ο Λάρης (…). Έλεγε με σιγανή φωνή, σε γαλλική γλώσσα. «Τι
να κάνω; κι εγώ είμαι πατέρας παιδιών που πολεμούν και βρίσκονται σε κίνδυνο, αυτά έχουν
οι πόλεμοι.» (…) Προχώρησε σιγά (…) και έφυγε. (…) Ο κ. Γούτος (…) γύρισε πάλι κοντά μου
(…) και μου λέγει: Μη χάνεις καιρό, τρέξε στο Δεσπότη, ίσως να ζητήση χάρη… Ξεπόρτισα
και άρχισα να τρέχω . Ελάχιστη ελπίδα μου είχε μείνει. 

Η μέρα είχε σωθή και άρχιζε να σκοτεινιάζη. (…) Ο Δεσπότης δεν ήταν εκεί, έλειπε στην
Αχλαδερή. Κατεβαίνουμε στο Νοσοκομείο. Βρίσκομε τον Πρωτοσύγκελο Κλεομβρότου
στην πόρτα, και του είπαμε τα τρέχοντα. 

Μας λέγει, «αν δεν φύγουν αυτά τα σκυλιά από δω, δε θα σωθούμε. Ο Δεσπότης θα γυ-
ρίση ύστερα από δυο μέρες».

Αφού εξήντλησα και τις τελευταίες προσπάθειες γύρισα στο σπίτι και ετοίμασα αγρυπνιά.
(…)

Σκέφτηκα για μια στιγμή σαν πέρασαν τα μεσάνυκτα να τρέξω, να πάγω να σταθώ σε μιαν



άκρη από το σοκάκι που θα περνούσαν, να με ιδούν και να πάρουν τη χαρά, πως έχουν εδώ
μάνα και τους θρηνά και δεν είναι μονάχοι (…). Αλλά μόλις έκανα να ξεπορτίσω μ’ έπιασε τέ-
τοιος φόβος, τόση φρίκη που γύρισα πίσω. (…)

Έκανα υπομονή ως την ώρα που άρχισε να χαράζη. Πριν ακόμα φέξει καλά βρέθηκα στη
πόρτα της Γκεστάπο και περίμενα να φανή κανείς να ρωτήσω. Επιτέλους βγήκε ο Γιάννης να
σκουπίση την αυλή. Από μακρυά έσεισε με το χέρι του το «τετέλεσται». Τα γόνατά του λύγι-
σαν, σκοτείνιασαν τα μάτια μου (…) έπεσα σε μια πέτρα (…).

Μας είδε ο Γιάννης και έτρεξε κοντά μας , έκαστε δίπλα μου, έπιασε τα χέρια μου και μου
είπε: «Σκέφτεσαι σα γυναίκα που είσαι γι’ αυτό σκοτώνεσαι και θρηνάς έτσι, ο Κώστας και τα
άλλα παιδιά τραγουδούσαν όλη τη νύχτα, που νόμιζες ότι γινόταν κανένας γάμος στη φυλα-
κή».

Σηκώθηκα και έφυγα παρηγορημένη για το λόγο που μου είπε. 
Στο δρόμο βρήκα μια Πλωμαρίτισα απάνω σε μουλάρι, που το λαλούσε ο γεροάντρας της

(σ.σ πρόκειται για τους γονείς του Πρωτόγερου Ματθαίου) . Έφταναν αυτή την ώρα από το
χωριό, για να ιδούν το παιδί τους στη Γκεστάπο, μη ξέροντας πως δεν θα τώβρισκαν. Έφυγα
τρεχάτη για να μην παραβρεθώ και σ’ αυτό το δράμα, δεν άντεχα.

Αυτό ήταν το τέλος των επτά ηρώων, που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα τους.
Πέντε ξένοι, δυο Πλωμαρίτες (…).

Τη νύκτα την πέρασαν με τραγούδια της πατρίδας των. Τους είχε στείλει φαγητό η Ελένη
Οικονομοπούλου. Δεν έβαλαν στο στόμα τους τίποτε. Το μόνο που ζήτησαν ήταν μισή οκά
κρασί. Το ήπιαν εις υγείαν των αγαπημένων των. Το μόνο που έφαγαν ήτο ένα μπουρεκάκι που
μ’ είχε δώσει η Ιφιγένεια Μεταξά.

Ο Διγαλάκης είπε «θα φάγω απ’ αυτό, γιατί τα έφτιανε η μάνα μου στην Κρήτη.». (…)
Στις τρεις το πρωί τους έβαλαν σε φορτηγό αυτοκίνητο. Προπορεύετο ο «Χάρος» μικρό

αυτοκίνητο που είχε μέσα αναμμένο λαδοφάναρο, σαν που βάζουν τους στους πεθαμένους. 
Σ’ όλο το δρόμο τραγουδούσαν του Διάκου το τραγούδι.
Έχε γεια καημένε κόσμε,
Έχε γεια γλυκειά ζωή.
Και συ, δύστυχη Πατρίδα,
Έχε γεια παντοτεινή.
Μου είπε ο Μαχαίρας, πρώην κρατούμενος και αυτός μαζί τους -φοιτητής ιατρικής που

παρηκολούθησε την εκτέλεση- πως ήταν πιασμένοι και οι επτά από τα χέρια με το περίφα-
νο μέτωπο ψηλά, τραγουδούσαν την αγαπημένη τους Ελλάδα. 

Ο Κώστας Σιώρης αναθεμάτιζε τον Χίτλερ και τη Γερμανία και επέπληξε τον Νικηφόρο Πα-
τέρα, που έτρεμε το σαγόνι του - ήταν αδύνατο παιδί, άρρωστο και δεν άντεχε.

Γύρισε ο Σιώρης και του είπε. «Πρόσεξε, αδελφέ μου μη μας ντροπιάσης».
Όλοι έπεσαν μονομιάς. Μόνο ο Διγαλάκης δεν ξεψύχησε αμέσως όπως οι άλλοι. Βογκούσε

και σπαρτάριζε άγρια και κυλιώταν στο χώμα ως την ώρα που ένας Γερμανός του έδωσε τη
χαριστική βολή και το αίμα πετάχτηκε σα συντριβάνι.

Στο χρόνο, της Αναλήψεως, έκαμα το ετήσιο μνημόσυνο τους (…).
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Εκτέλεση 8η

ΜΠΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ32

34 χρονών, από την ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤH
45 χρονών, από το ΠΕΡΑΜΑ

ΤΑΡΑΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ33

28 χρονών, από την ΠΕΤΡΑ

ΚΑΒΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
70 χρονών, από τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ηεκτέλεση αυτή, έγινε το πρωινό της 22ης Μαΐου 1942, μετά από καταδίκη σε θά-
νατο από το γερμανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης, ενώ η ανακοίνωση της εκτέλε-

σης αυτής, δεν βρέθηκε δημοσιευμένη στην εφημερίδα «ΦΩΣ».

Ο Μπατάς Χαράλαμπος του Παναγιώτη και της Πηνελόπης, γεννημένος στο Ατζα-
νός της Μ. Ασίας το 1908, παντρεύτηκε τη Μικρασιάτισσα Καραγιάννη Κουζηνία και
είχαν τρεις κόρες, τη Μαλάμω, την Παναγιώτα και τη Μαρία, 9, 6, και 3 ετών αντί-
στοιχα. Ο ίδιος με την οικογένεια του, διαμένει στην Παναγιούδα. Στη ληξιαρχική πράξη
θανάτου, αναφέρεται ως Βάτρος Χαράλαμπος.

Ο Κούτρας Στυλιανός του Παναγιώτη και της Δέσποινας, γεννημένος στη Μικρά
Ασία το 1897, είχε τέσσερα αδέλφια, αυτός δε ήταν το δεύτερο παιδί της οικογενείας.
Το Μάη του 1942, ο ίδιος εργάζεται ως ψαράς στην Επάνω Σκάλα. Η υπόλοιπη οικο-
γένεια του, ψαράδες κι αυτοί, διαμένουν στον τόπο καταγωγής τους, το Πέραμα.

Ο Ταρατόρης Θεοδόσιος του Βασιλείου και της Μαριάνθης, γεννημένος στην
Πέτρα το 1914, είχε ένα μικρότερο αδελφό, το Γιώργο. Πριν την εκτέλεση, διαμένει με
την οικογένεια του στην Πέτρα.

Σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, που
συντάχθηκαν 10 μέρες μετά την εκτέλεση: Οι Μπατάς Χαράλαμπος, Κούτρας Στυλια-
νός, Ταρατόρης Θεοδόσιος, καταδικάστηκαν σε θάνατο «Διότι επιχείρησαν να δια-
φύγουν για να καταταχθούν εις τον Αγγλοελληνικόν Στρατόν».
32 Ο Μπατάς Χαράλαμπος στο μνημείο, αναφέρεται λανθασμένα ως Βάτρος Χαράλαμπος, με το επώνυμο

δηλαδή που αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
33 Ο Ταρατόρης Θεοδόσιος στο μνημείο, αναφέρεται λανθασμένα ως Ταρατώλης Θεοδόσιος.



Ο Καβακέλλης Μιχαήλ του Παναγιώτη, ήταν γεννημένος στη Μυτιλήνη το 1872.
Σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου, εκτελέ-
στηκε «Διότι κατείχε όπλον».

Για τις συνθήκες σύλληψης του Κούτρα Στυλιανού, ο ανιψιός του, Παναγιώτης Κού-
τρας, μας διηγείται:

«(… ) Την εποχή αυτή, ήμουν 22 χρονών, όλη η οικογένεια, παππού προς πάππο, ασχο-
λούνταν επαγγελματικά με το ψάρεμα, έχοντας ιδιόκτητο μικρό σκαρί στο Πέραμα. Τόσο ο
Μικρασιάτης πρόσφυγας παππούς Παναγιώτης, όσο και τα παιδιά του, ο πατέρας Νικόλας
και αδελφός του Στυλιανός, γνώριζαν όλα τα μικρασιατικά παράλια, απ’ τ’ Αδραμύτι μέχρι το
Κουσάντασι, καλύτερα από τον καθένα. Εκεί μεγάλωσαν, εκεί έκαναν οικογένειες και παιδιά,
κι ύστερα ήρθε η μικρασιατική καταστροφή. (…)

Αυτή η γνωριμία για κάθε κόλπο, κάθε μυχό, κάθε απόκρημνη ακτή, τους έκανε περιζή-
τητους στις διαφυγές… Δεκάδες είναι μόνο αυτές που συμμετείχα εγώ, άλλες τόσες ο πατέ-
ρας, ο θείος… Σε μια απ’ αυτές, έμεινα και εγώ εκεί, για να με μεταφέρουν μετά στη Μέση
Ανατολή.

Ο θείος μου ο Στυλιανός, από κάποια εποχή και μετά, που δε μπορώ να θυμηθώ γιατί και
πώς, θα εγκατασταθεί στην Επάνω Σκάλα εργαζόμενος ως ψαράς. Οι δουλειές πηγαίνανε
καλά, αλλά ασχολήθηκε πάλι με τις διαφυγές και σ’ ένα από τα ταξίδια του «απέναντι», μετά
από “μαρτυριά”, τον πιάσανε οι Γερμανοί και τον εκτέλεσαν μαζί με άλλους στα “Τσαμάκια”.
(…)

Ο Φραντζέσκος Θ., συντοπίτης του Ταρατόρη Θεοδόση, μας διηγείται:

(…) Ο Θεοδόσης στην απόπειρα να φθάσει στις ακτές της Μ. Ασίας, θα πέσει στα χέρια
τούρκικου φυλάκιου, που ο διοικητής του, ήταν πράκτορας των Γερμανών. Τον επιβιβάζουν
δύο φορές σε βάρκα, με τη διαταγή να επιστρέψει στο νησί. Αυτός όμως, ξέροντας τι τον πε-
ριμένει, προσπαθεί να πλεύσει σε διπλανές ακτές μήπως βρεθεί σε φιλοαγγλικό φυλάκιο. Την
τρίτη φορά που συλλαμβάνεται, οδηγείται από τους ίδιους τους Τούρκους μέχρι τις ακτές της
Λέσβου, όπου και παραδίνεται σε γερμανική καταδίωξη. (…)
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82 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΤΣΑΣ

Το χτενάκι της Μαλάμως
Ο Χαράλαμπος Μπατάς, ήταν γέννημα θρέμμα του Ατζανός, μικρού παραλιακού χωριού

απέναντι από το κάβο-Μαλιά του νησιού μας, μέσα σε μυχό, που η είσοδός του προστα-
τεύεται από τις ιστορικές Αργινούσες και που ανήκε στην επαρχία Περγάμου. Οι κάτοικοί του
στην πλειοψηφία Έλληνες, διακόσιες ψυχές, ασχολούνται με τη γεωργία και την αλιεία και
συντηρούν σχολείο με 85 μαθητές και δυο δασκάλους πριν τη μικρασιατική καταστροφή.

Από τότε που θυμάται… πάντα μέσα στη θάλασσα, πλατσούριζε, και στα δώδεκα του,
γνώριζε σπιθαμή προς σπιθαμή, κάθε μυχό και κάθε βράχο από το Δικέλλι μέχρι το Τσαν-
ταρλί. Ο πατέρας του, πρώτα ψαράς και μετά καφετζής στο ένα από τα δυο καφενεία του χω-
ριού, του ‘χε μάθει όλα τα μυστικά της ψαρικής. Στην αρχή συνοδός στο παράκτιο, χωρίς
βάρκα, πυροφάνι, κρατώντας το λουξ. Έπειτα σαλαγγιά, με τα μικρά, άσπρα βαμμένα, ξύλινα
ψαράκια, που ξεγελούν τα χταπόδια βγάζοντάς τα απ’ τα θαλάμια τους. Μετά στο πέταμα πε-
ζόβολου, από την παραλία, για άγρα κεφαλόπουλων τις μέρες που ‘χε μπουνάτσα. Ύστερα ερ-
γάτης απ’ την παράλια στην καλάδα της πεζότρατας. Στην ομάδα τους, που στη συνέχεια
βοηθούν στη συλλογή και μεταφορά της καλάδας από τροπίλια. Τούτα όλα ήταν τα διπλώ-
ματα και τα πτυχία του Χαράλαμπου, που στα δεκατέσσερά του χρόνια, αφήνοντας οικογε-
νειακώς το Ατζανός, θα πάρει μαζί του…

Την πρώτη του και τυχερή σαλαγγιά, που ‘φτιαξε με τη βοήθεια του χταποδά μπάρμπα
Σταύρου στα 12 του χρόνια. Το πεζόβολο με δυόμισι οργιές διάμετρο, που ‘χε φτιάξει μόλις
στα 13 του και μέχρι τα επτά μέτρα πέταγμα, έκανε θαύματα… Τα δυο ατσαλένια καμάκια με
τρία και πέντε βελόνια, φτιαγμένα στο σιδεράδικο του Μάστρο-Κώστα στο Δικελί. Τούτα όλα,
μαζί με δυο ντουζίνες από τα ποτηράκια του κρασιού, του ούζου, του νερού, του καφέ με τα
σχετικά πιατάκια και το λουξ που χρησιμοποιούσαν στο καφενείο και στο πυροφάνι, τις δυο
μεγάλες σπιτικές πορσελάνινες λάμπες και τα εικονίσματα τ’ Άη Νικόλα, της Παναγιάς, ήταν
μέσα στο μικρό και πρώτο μπουχτσά, που ξεμπαρκάρισε στη Μυτιλήνη τον Σεπτέμβρη του
΄22. Κανείς πια δε θυμάται πώς βρέθηκαν εγκατεστημένοι στα Κεραμειά. Κοντά η θάλασσα,
μα τι τα θες, πάντα κόλπος είναι… και τούτος ήθελε το πέλαγος… ήθελε τον τρελό Σορόκο,
τον σκληρό Μαΐστρο και την πανέμορφη ξανθιά Όστρια…

Ο πατέρας θέλει ν’ ανοίξει καφενείο, μα που, η σιρμαγιά που χρειάζεται, μεγάλη και βοή-
θεια από το γκουβέρνο καμιά. Eίπαν για αποζημιώσεις, αλλά πότε; Αυτός και τ’ αδέλφια του
κατεβαίνουν καθημερινά στο Ντίπι, προσπαθώντας να βρουν κανά μεροκάματο στη θά-
λασσα, μα η μαλάγρα μικρή και τα ψαριά πολλά… πόλεμος.

Στα 1926, τέσσερα χρόνια μετά το μεγάλο ξεριζωμό, ο πατέρας και τ’ αδέλφια του, θα αρ-
χίζουν να ριζώνουν στην περιοχή του Ευεργέτουλα, βρίσκοντας απάγκιο στη στεριά και σί-
γουρο μεροκάματο στα λιοκτήματα, καθαρίσματα, τσιπιλίκια, ράβδισμα.

Ο Χαράλαμπος πολλά βράδια, στο σπίτι που ‘χουν εγκατασταθεί, ανοίγει το μπόγο… σα-
λαγγιά, πεζόβολο, καμάκια, πετονιές αρχίζουν ν’ αραχνιάζουν... Ώσπου ένα πρωί με το μπόγο
στο χέρι, ο Χαράλαμπος θ’ αφήσει τα Κεραμειά…

- Εγώ, πατέρα όλη τη ζωή μου στα λιοκτήματα δεν θα την περάσω, κολίγας δεν γίνομαι…
Φεύγω, λαχτάρισα το τσαλαβούτημα στη θάλασσα, το στεριανό πυροφάνι, τη σαλαγγιά, το



πεζόβολο, την τράτα… Φεύγω για την Παναγιούδα. Τουλάχιστον εκεί ένα κύμα βρέχει τα
πόδια σου… μια στη Παναγιούδα, μια στο Ατζανός.

Αρχές της δεκαετίας του ́ 30 και μετά την επιστροφή του από το στρατιωτικό, έχοντας πια
μόνιμα ποδίσει στη Παναγιούδα, θα παντρευτεί τη Μικρασιάτισα Κουζηνία και θ’ αποκτήσει
μαζί της τρεις κόρες. Με κόπους και γραμμάτια, θ’ αγοράσει μια βάρκα πάσαρες, από δεύτερο
χέρι, σκαρί που ‘χαν ναυπηγήσει οι καραβομαραγκοί Ψαραδέλληδες-«Γαδάρ’» στην Επάνω
Σκάλα.

Στη διάρκεια της Κατοχής, αξιοποιώντας την πολύ καλή γνωριμία του με τις παραλίες του
Ελαΐτικου Κόλπου της Περγάμου, θα βοηθά περιστασιακά στη διεκπεραίωση νέων στις μι-
κρασιατικές ακτές, πότε ο ίδιος, πότε ο φίλος του Κούτρας, πάντα με το σκαρί του.

Μα ήρθε η άτυχη στιγμή, μια-δυο μαρτυριές και ο Χαράλαμπος θα βρεθεί στη Γκε-
στάπο…

- Κουζηνία, τα δύσκολα πέρασαν… και βαστάξαμε όλοι… δεν είναι πια ανάγκη να κατε-
βαίνεις καθημερινά στη Γκεστάπο. Σε λίγες μέρες θα μας περάσουν από δίκη, απ’ εκεί στις φυ-
λακές της Λαγκάδας και στο πρώτο ταξίδι σαλπάρουμε για το στρατόπεδο του Π. Μελά…
Έτσι συμβαίνει με τους περισσότερους, έτσι θα γίνει και με μένα. Επί τόπου δεν μας πιάσανε,
ούτε μένα ούτε τον Κούτρα, κάποια παιδιά δεν άντεξαν την ανάκριση και μαρτύρησαν… Να
προχθές σε μια όμοια υπόθεση, τρεις «οδηγοί» βαρκάρηδες δικάστηκαν δέκα χρόνια ο κα-
θένας…

- Ξέρεις όμως, επειδή όλα αυτά μπορούν να συμβούν γοργά, θέλω πριν φύγω απ’ το νησί,
να δω την πρωτοκόρη μου, Μαλάμω. Γι’ αυτό στο επόμενο επισκεπτήριο, πάρε την μαζί
σου…

Πρωινό Σαββάτου και η Κουζηνία με την εννιάχρονη Μαλάμω, θα επιβιβαστούν στο κάρο
που θα τις φέρει στη Μυτιλήνη. Απ’ εκεί με τα πόδια, θα πάρουν το δρόμο για τη Γκεστάπο,
στη «Σουράδα». Στο ύψος του «Φόρου», μια σειρά συρματοπλέγματα κλείνουν το δρόμο και
πίσω τους, δυο οπλισμένοι Γερμανοί στρατιώτες αποτελούν το πρώτο φυλάκιο ελέγχου για
αυτούς που κατευθύνονται στη Γκεστάπο ή στο Διδασκαλείο. Η Κουζηνία συνηθισμένη στα
επισκεπτήρια, ψύχραιμα βγάζει απ’ τη τσάντα της ταυτότητες και το έγγραφο βεβαίωσης για
τον κρατούμενο άντρα της και τα παραδίδει στον ξανθό διοπτροφόρο στρατιώτη, ενώ η Μα-
λάμω με φοβισμένο πρόσωπο, κοιτά προς τα πίσω, σφίγγοντας με δύναμη το χαλαρό χέρι της
μάνας και κρύβεται πίσω της, όσο διαρκεί ο έλεγχος.

Τώρα βρίσκονται μπροστά, απ’ το δεύτερο φυλάκιο, στο αδιέξοδο στενό, που στο τέλος
του βρίσκεται η βίλα «Ηλιόπουλου», όπου στεγάζονται η Γκεστάπο και οι άτυχοι κρατούμε-
νοί της. Θα περάσουν τον έλεγχο και θα πάρουν τον στενό δρόμο προς το άντρο των Γερ-
μανών. Η Κουζηνία επιταχύνει το βήμα… η Μαλάμω την ακολουθεί τρέχοντας, αντικρίζοντας
όμως στο βάθος, τον πανύψηλο τοίχο με τη μεγάλη σιδερένια πόρτα (φωτό 41) κι απέξω να
βαδίζει, πέρα δώθε, ο οπλισμένος Γερμανός στρατιώτης, σκιάζεται και σταματά αφήνοντας
το χέρι της μάνας…

- Μαμά φοβάμαι… τόσο ψηλοί τοίχοι, κάτι κακό θέλουν να κρύψουν, τόσο μεγάλη πόρτα,
μόνο σε σπίτι δράκου υπάρχει…

Η μάνα οπισθοχωρεί, θα πλησιάσει τη Μαλάμω, θα της χαϊδέψει τα μαλλιά με το κόκκινο
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κοκάλινο χτενάκι, θα της σκου-
πίσει με τα ακροδάκτυλα, τα δά-
κρυα, θα της φτιάξει το
φουστανάκι και θα της ψιθυρί-
σει...

- Μη φοβάσαι, κόρη μου,
άνθρωποι έχουν χτίσει τα τοιχία
τούτα, για να προστατεύσουν
το βιο τους… όσο πιο πολλά
έχουν, τόσο πιο ψηλά ντουβά-
ρια φτιάχνουν…

- Κι ο μπαμπάς, τι μεγάλο
κακό έχει κάνει και τον φυλακώ-

σανε εδώ μέσα;
- Τίποτα, κόρη μου… τίποτα… αλήθεια σου λέω. Έλα τώρα προχώρα, πάμε να δούμε τον

πατέρα σου, που τόσο σε πεθύμησε! Κι εσύ το ίδιο δεν έλεγες στο σπίτι; Τώρα που φθάσαμε
κοντά του, θα τον αφήσουμε και θα φύγουμε; Χαμογέλα κόρη μου, κι ο πατέρας σου δεν πρέ-
πει να σε δει ταραγμένη και κλαμένη. Για να του δώσεις χαρά ήρθαμε… όχι στεναχώρια!

Τούτα τα τελευταία λόγια της μάνας, θα πείσουν τη Μαλάμω να ξαναπιάσει χαλαρά το
χέρι της μάνας και να προχωρήσουν…

Θα περάσουν την πύλη, θα βρεθούν στο μεγάλο προαύλιο του επιταγμένου πλουσιόσπιτου
και θα κάτσουν στο ξύλινο παγκάκι κάτω από ένα πεύκο, περιμένοντας… (φωτό 42). Η Μαλάμω
περιεργάζεται το μεγάλο κτίριο και τις τριανταφυλλιές της αυλής. Πρώτη φορά στη ζωή της,
βρίσκεται τόσο κοντά σ’ ένα τόσο μεγάλο σπίτι με πολλά και μικρά παράθυρα, πρώτη φορά στη
ζωή της, θα δει τόσες πολλές τριανταφυλλιές με όλα τα χρώματα του κόσμου, κόκκινα, άσπρα,
κίτρινα, ροζ τριαντάφυλλα. Τούτα όλα τα χρώματα διώχνουν τις κακές σκέψεις…

Η Κουζηνία περιεργάζεται τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στο κτίριο της Γκεστάπο
και στην αυλή του. Γερμανοί στρατιώτες και αξιωματικοί με καλοσιδερωμένες στολές και Έλ-
ληνες ή Γερμανοί με πολιτικά, ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες και μπαινοβγαίνουν στο κτίριο
ή συνοδεύουν πολλές φορές κρατούμενους στο προαύλιο της αυλής. Εκεί πια, στη σκάλα
του υπογείου, θα έχει στραμμένο το πρόσωπό της, ώσπου κάποια στιγμή η σιλουέτα του Χα-
ράλαμπου με την συνοδεία Έλληνα χωροφύλακα να τον ακολουθεί, αναδύεται από τη σκάλα
του υπογείου (φωτό 43).

- Μαλάμω, ο μπαμπάς… φωνάζει η Κουζηνία και με το χέρι της, δείχνει την κατεύθυνση.
Η Μαλάμω πηδά απ’ το παγκάκι και τρέχει προς τον πατέρα της, ενώ κι αυτός βλέποντας

το παιδί του, επιταχύνει το βήμα… Δέκα μέτρα, έξι μέτρα… τους χωρίζουν, κι οι δυο ανοίγουν
τα χέρια, για να πετάξουν ο ένας κοντά στον άλλο. Δυο μόλις μέτρα μένουν απ’ τη μεγάλη αγ-
καλιά…

- Μπαμπά… ξεφωνίζει η Μαλάμω.
- Κόρη μου… ψιθυρίζει ο Χαράλαμπος, κι αντί να κάνει το επόμενο βήμα για τη μεγάλη

αγκαλιά με την πρωτοκόρη του, θα πέσει λιπόθυμος στα πόδια της Μαλάμως. Το ξεφωνητό
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της χαράς θα μετασχηματισθεί σε κραυγές κλάματος… Ο πατέρας της θα μεταφερθεί πίσω
στο κελί. Άδικα, μάνα και κόρη περιμένουν μια νέα συνάντηση, το απαγορεύουν, λένε, οι κα-
νονισμοί για δυο επισκεπτήρια την ίδια μέρα. Με θλιμμένα τα πρόσωπα, θ’ αφήσουν ρούχα
και φαγητό στους φύλακες, ενώ η Μαλάμω, την τελευταία στιγμή, θα βάλει το κόκκινο χτε-
νάκι της στην τσέπη του πουκάμισου.

Παρασκευή πρωί, σαν κεραυνός έπεσε στην Παναγιούδα, η είδηση ότι φορτηγό με τέσσε-
ρις τσουβαλιασμένους σορούς εκτελεσμένων, βρίσκεται στο μουράγιο του χωριού, περιμέ-
νοντας το καΐκι που θα τους φουντάρει ανοιχτά στο πέλαγος. Όσοι ήταν στο χωριό τη μέρα
εκείνη, θα κινήσουν για το λιμανάκι. Ανάμεσά τους κι η Κουζηνία… Όταν το καΐκι αρχίζει να
πλησιάζει στο μόλο, ένα-ένα τα τσουβάλια με τις σορούς των εκτελεσμένων, θα ξεφορτωθούν
απ’ την κάσα του φορτηγού και θα τοποθετηθούν στο μουράγιο ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο κό-
σμος, κάνοντας το σταυρό του, θα σχηματίσει ένα μεγάλο «πι» γύρω από τις σορούς, ενώ πολ-
λές γυναίκες κλαίνε βλέποντας τη μεγάλη λίμνη αίματος στη σιδερόκασα του φορτηγού και
τις τέσσερις μικρές λίμνες αίματος που αρχίζουν να σχηματίζονται πλάι στα τσουβάλια.

Η Κουζηνία ανήσυχη, πλησιάζει τα τέσσερα τσουβάλια, προσπαθώντας να βρει στο κα-
θένα, κάποιο χαρακτηριστικό που να μη μοιάζει με το σωματότυπο του Χαράλαμπου. Τούτη
η σορός ανήκει σε κοντό, η άλλη σε σωματώδη… Τρεις βόλτες έχει κάνει γύρω από τις σο-
ρούς και κάθε φορά της φαίνεται ότι όλο και κάποια λεπτομέρεια δεν έλεγξε με αποτέλεσμα
ν’ αποφασίζει ακόμα μια γύρα στο κλοιό που ‘χουν σχηματίσει Γερμανοί στρατιώτες. Σκουπίζει
το ιδρωμένο μέτωπο της και ξαναρχίζει το ψάξιμο. Το βλέμμα της τώρα θα πέσει σ’ ένα από
τα τσουβάλια, που στα πλαϊνά του έχουν σχηματισθεί πέντε - έξι κόκκινα γραμμικά σημαδά-
κια. Αίματα θα ‘ναι… αναλογίζεται και συνεχίζει να κιαλάρει τα υπόλοιπα. Μα δευτερόλεπτα
μετά, το βλέμμα της θα ξαναπέσει στα ίδια γραμμικά κόκκινα σημάδια και σπρώχνοντας τους
πλαϊνούς της, θα πλησιάσει όσο μπορεί το τσουβάλι αυτό. Κοντά και πιο κάτω, άλλα σημάδια
αίματος, στο τσουβάλι τούτο, είναι πιο σκούρα

…Το ίδιο βυσσινί είναι τα αίματα και σ’ όλα τ’ άλλα τσουβάλια. Μόνο δυο μέτρα κι οι πλά-
τες του Γερμανού στρατιώτη, τη χωρίζουν απ’ το τσουβάλι με τα κόκκινα γραμμωτά σημά-
δια… Βγάζοντας μια άναρθρη κραυγή, θα σπρώξει το Γερμανό στρατιώτη στο πλάι και θα
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χιμήξει πάνω στο τσουβάλι… Το χέρι της θ’ ακουμπήσει τα κόκκινα γραμμωτά σημάδια που
‘ταν τα δόντια απ’ το χτενάκι… κι αυτά θα κρυφτούν μέσα στο τσουβάλι.

- Μάνα μου… το χτενάκι της Μαλάμως! Τούτος δω είναι ο Χαράλαμπός μου!
Δυο Γερμανοί στρατιώτες αρπάζουν σαν πούπουλο την Κουζηνία και την απιθώνουν λίγο

πιο πέρα. Φωνές, σούσουρο, κλάματα… και το τσουβάλι με το Χαράλαμπο θα μεταφερθεί
πρώτο στην πλώρη του καϊκιού πριν ακόμα τούτο δέσει…

Το γερμανικά καμιόνια έχουν αναχωρήσει για τη Μυτιλήνη, ενώ το επίτακτο καΐκι έχει
απομακρυνθεί από το μουράγιο της Παναγιούδας. Η Κουζηνία με τη μάνα της, δίπλα στο μα-
τωμένο αποτύπωμα που άφησε το τσουβάλι με το κόκκινο γραμμωτό σημάδι, στο κέντρο
ενός κύκλου, θ’ αρχίσει το μικρασιάτικο μοιρολόι για τον καλό της…

«(…) Φεύγεις και φεύγει η όψη μου. Πού πας παρηγοριά μου;
Πού πας κλειδί της γλώσσας μου και μύρο της καρδιάς μου.(…)»
Κάθε λέξη κι ένα βίαιο τράβηγμα των μαλλιών της, κάθε στίχος και μια τούφα των μαλλιών

της απιθώνεται στη μικρή λίμνη αίματος. Οι μανάδες σταυροκοπιούνται και σφίγγοντας το
χέρι των παιδιών τους, θ’ αφήσουν την Κουζηνία και τη μάνα της, μόνες στο μουράγιο.

Σε λίγο το μοιρολόι θα τελειώσει… κι η Κουζηνία χωρίς μαλλιά, θα σηκωθεί και με στα-
θερό βήμα θ’ αναχωρήσει για το σπίτι της, ακολουθούμενη απ’ τη μάνα, που κρατά στα δυο
χέρια το λεκιασμένο μαντήλι της Κουζηνίας, που μέσα του έχει τοποθετήσει τις ξεριζωμένες
τούφες της μαυρομαλλούσσας κόρης της.

(φωτό 44) (φωτό 45) 



Δυο δημόσιες παρεμβάσεις για τις διαφυγές…
Ο Μάιος του 1942, είναι για το νησί, ο πιο σκληρός και ματωμένος μήνας της Κατο-

χής, αφού έχουμε 14 εκτελεσμένους! Με αφορμή το αμόκ αυτό των Γερμανών, στην προ-
σπάθεια τους να αντιμετωπίσουν το μαζικό κύμα φυγής της νεολαίας από το νησί προς την
Τουρκία και από κει στη Μέση Ανατολή, δημοσιοποιείται:

- ανακοίνωση από τη Νομαρχία στις 24-5-1942, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα
«ΦΩΣ» στις 27/5/1942 (ΦΩΤΟ 44).

- εγκύκλιος – επιστολή του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου Α΄ προς το λεσβιακό
λαό στις 22-5-42 (ΦΩΤΟ 45), την ίδια μέρα που εκτελούνται τέσσερις πατριώτες στα
«Τσαμάκια», η οποία διαβάστηκε σ’ όλες της εκκλησίες κατά την κυριακάτικη Θεία Λει-
τουργία και δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα με αυτή της Νομαρχίας.

Η εγκύκλιος αυτή, και ιδιαίτερα η τελευταία παράγραφος, προκάλεσε πολλές συζη-
τήσεις τόσο κατά την Κατοχή, όσο και μετά την απελευθέρωση. Εμείς απλώς την παρα-
θέτουμε, όπως και την ανακοίνωση της Νομαρχίας, για τις απαραίτητες συγκρίσεις τόσο
στο ύφος όσο και στην ουσία των επιχειρημάτων τους, και τα συμπεράσματα δικά σας…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εγκύκλιος 17,
Αρ. Πρωτ. 542,
Εν Μυτιλήνη 22/5/42
Προς τους ευσεβείς Χριστιανούς της καθ΄ υμάς Θεοσώστου Επαρχίας, χάριν και ειρή-

νην παρά Θεού.
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Ως τυγχάνει υμίν γνωστόν κατά τας τελευταίας ημέρας το Γερμανικόν στρατοδικείον

ευρέθη εις την ανάγκην να καταδικάση εις θάνατον διάφορα απειθάρχητα άτομα, διότι
παρά την αυστηράν απαγόρευσιν των Αρχών της κατοχής αποπειράθησαν δις και τρις να
εγκαταλείψουν την πατρίδα των και να απέλθουν, άνευ νομίμου αδείας, αλλά λάθρα, εις
το εξωτερικόν, δια λόγους, ους μόνον αυτοί γνωρίζουσι και διότι ούτως ηθέλησαν.

Οι περισσότεροι εκ των καταδικασθέντων και τυφεκισθέντων ήσαν νέοι εις την ηλι-
κίαν. Όλοι δε έχασαν την ζωήν των ασκόπως, διότι το διάβημά των δεν εξυπηρετεί ούτε
την Πατρίδαν, ούτε τας οικογενείας ούτε τον εαυτόν των. (…)

Ως πνευματικός αρχηγός εδοκιμάσαμεν βαρύν πόνον ψυχής δια τους τυφεκισμούς οί-
τινες έλαβαν χώραν εις την πόλιν μας κατά τας τελευταίας ημέρας. Θέλοντας να προλά-
βωμεν εις τον μέλλον και άλλα παρόμοια λυπηρά γεγονότα απευθυνόμεθα ως πατήρ προς
όλους τους Χριστιανούς τους κατοικούντας εν τη Θεοσώστω ημών Επαρχία και ιδία προς
τους νεωτέρους την ηλικίαν, ων αι φρένες, κατά τον ποιητήν, «Ύπερθε ή γηρεύονται» και
παραγγέλλομεν πατρικώς εις αυτούς, να αποφεύγουν τοιούτου είδους ενέργειας και πρά-
ξεις αι οποίοι μόνον κακόν προξενούν και εις τον τόπον και εις τας οικογενείας των.

Δεν είνε τιμητικόν δι’ ένα νέον να επιζητή να εγκαταλείψη την πατρίδα εις στιγμές
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τόσον κρισίμους ως αι παρούσαι, και να φεύγει κρυφίως εις την αλλοδαπήν δια να απο-
φυγή τας ταλαιπωρίας.

Το καθήκον προς την πατρίδα επιβάλλει να παραμείνει έκαστος εις τον τόπον του,
υφιστάμενος με καρτερίαν και υπομονήν ως και οι λοιποί αδελφοί του τας εκ του πολέ-
μου συνεπείας και συντελών εν τω μέτρω των δυνάμεων του εις την βελτίωσιν της θέ-
σεως της οικογενείας του.

Συνιστώμεν λοιπόν και πάλιν εκ καθήκοντος πατρικού, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, να
πειθαρχήσουν όλοι οι νέοι εις την φωνήν της εκκλησίας και εις διαταγάς του Γερμανικού
στρατού και να μην παρέχουν πράγματα εις τας Αρχάς κατοχής διότι, ως βλέπετε πληρώ-
νουν με την ζωήν των τα δήθεν ηρωικά κατορθώματα, εις τα οποία τους οδηγεί η έλλει-
ψις φρονήσεως.

Εάν αγαπούν την πατρίδα των, να μην απομακρίνωνται απ’ αυτής, αλλά να παρα-
μένουν εις τον τόπον των, «θλιβώμενοι και κακουχούμενοι» υπέρ αυτής μετά των άλλων
συμπατριωτών των μέχρις ου ανατείλει η μεγάλη ημέρα, καθ’ ην ο Άγιος Θεός, επι-
βραβεύων το δίκαιον, θα χαρίσει εις όλην την ανθρωπότητα την ειρήνην και την δι-
καιοσύνην, υπέρ ης μάχεται σήμερον το μέγα Γερμανικόν Έθνος.

Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
+ Ο Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ως είνε γνωστόν ωρισμένα άτομα είτε εντεύθεν καταγόμενα, είτε εξ άλλων μερών της

Ελλάδος, διεπεραιούνται λαθραίως εις τας έναντι Τουρκικάς ακτάς, άλλα μεν υπό την
πρόφασιν ότι πεινούν, και άλλα ότι μεταβαίνουν δι’ εργασίαν, ενώ πληροφορίαι είνε ότι
μεταβαίνουν δια να καταταχθούν ως στρατιώται εναντίον των Γερμανών.

Η πράξις των αυτή εν μέσω πολέμω και παρά τας απαγορεύσεις των ενταύθα Γερμα-
νικών Αρχών, αποτελεί αδίκημα κολαζόμενον δια ποινών αυστηροτάτων.

Εφιστώμεν δια τελευταίαν φοράν την προσοχήν των κατοίκων και συνιστώμεν εις αυ-
τούς όπως αποφεύγουν να βοηθούν τους σκοπεύοντες ν’ αναχωρήσουν λάθρα δια Τουρ-
κίαν διότι διατρέχουν ίσους κινδύνους με τους παραβάτας των Γερμανικών διαταγών.

Διότι άλλως είνε και άσκοπος η εις την Τουρκίαν μετάβασις καθ’ όσον, ως βασίμως
πληροφορούμεθα, ούτε εργασίαι εκεί υπάρχουν, ούτε επαρκή τρόφιμα ούτε και αι Τούρ-
κικαι Αρχαί ανέχονται εις το έδαφος των εισερχομένους ιδιώτας παρανόμως.

Επιθυμούμεν όπως η παρούσα σύστασις είναι η τελευταία. Δεν είνε δυνατόν άλλως
να εξακολουθήση κατάστασις της οποίας τα θλιβερά αποτελέσματα ρίπτουν εις την δυ-
στυχίαν τόσας οικογενείας, προκαλούν δε και δυσχερείας εις τας Ελληνικάς Αρχάς, αι
οποίαι φροντίζουν με κάθε δυνατόν τρόπον δια την εξασφάλισιν της γαλήνης και της ησυ-
χίας του Λεσβιακού λαού.

Εκ της Νομαρχίας



Εκτέλεση 9η

ΤΣΑΚYΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ34

21 χρονών, από το ΠΛΩΜΑΡΙ

ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ35

23 χρονών, από το ΧΑΛΙΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
67 χρονών, από την ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ηομαδική αυτή εκτέλεση, έγινε το πρωινό της 28ης

Ιουλίου 1942, μετά από καταδίκη σε θάνατο από
το γερμανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης στις 21/7/1942,
ενώ η ανακοίνωση της έγινε μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας «ΦΩΣ» στις 29/7/42 (φωτό 46). Οι λη-
ξιαρχικές πράξεις θανάτου συντάχθηκαν εκπρόθεσμα
μετά την απελευθέρωση.

Ο Τσακύρης Γεώργιος του Βασιλείου και της Μα-
ριγώς, γεννημένος το 1921 στο Πλωμάρι, ήταν το με-
γαλύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας του
Τσακύρη Βασιλείου. Όταν εκτελέστηκε, τα υπόλοιπα
αδέλφια του ήταν 18, 12, 9 και 5 ετών. Τον Ιούλιο του
1942, διαμένει προσωρινά στη Μυτιλήνη και εργάζε-
ται ως βοηθητικός εργάτης σε γερμανικά έργα, προ-
σπαθώντας να βοηθήσει την οικογένεια του, στον
αγώνα επιβίωσης.

Ο Μαρούσκος Σάββας του Γεωργίου και της Σο-
φίας, γεννημένος το 1919 στη Μυτιλήνη, ήταν το τέ-
ταρτο από τα έξι παιδιά του Μαρούσκου Γεωργίου. Το
Φλεβάρη του ΄42, στη «μεγάλη πείνα», μέσα σε 20
μέρες, χάνει και τους δυο γονείς του από ασιτία! Τον
Ιούλιο του 1942, ο ίδιος με τα αδέλφια του, διαμένουν

34 Δεν έχει αναγραφεί το ονοματεπώνυμό του, στο μνημείο που βρίσκεται στα «Τσαμάκια».
35 Δεν έχει αναγραφεί το ονοματεπώνυμό του, στο μνημείο που βρίσκεται στα «Τσαμάκια».

(φωτό 46) 
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στο Χάλικα και αυτός εργάζεται ως βοηθητικός εργάτης
σε γερμανικά έργα.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερμανι-
κού στρατοδικείου Μυτιλήνης, οι Τσακύρης Γεώργιος και
Μαρούσκος Σάββας εκτελέστηκαν «…ένεκα κλοπής και
σαμποτάζ εις θάνατον διότι εν τη ιδιότητή των, ως βοη-
θητικοί εργάται έκλεψαν έκαστος ½ περίπου σάκκον
τσιμέντου…».

Ο Κυριαζής Ευστράτιος του Αντωνίου και της Αικα-
τερίνης (φωτό 47), γεννημένος το 1875 στην Αγ. Παρα-
σκευή, παντρεύτηκε στο Κεράμι με τη Χατζόγλου Όλγα
και είχε τέσσερα παιδιά, τη Μαριάνθη, το Νικόλαο, την
Ελένη και το Χαράλαμπο, 30, 26, 24, και 19 ετών αντί-
στοιχα, όλα τους άγαμα κατά την εκτέλεση του. Ο ίδιος

με την οικογένεια του, διαμένει στο Κεράμι. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση
του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, ο Κυριαζής Ευστράτιος καταδικάστηκε σε
θάνατο διότι «…απέκριψεν εις την κατοικίαν του περίστροφον ».

Η θυσία
Η οικογένεια του Στρατή Κυριαζή, θα βρεθεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής, να διατηρεί

ένα μικρό κοπάδι πρόβατα, που δημιούργησε με πολλούς κόπους και θυσίες και ήταν το
κύριο περιουσιακό στοιχείο στη μάχη για την επιβίωση.

Σ’ ένα περιβάλλον όπου οι ζωοκλοπές βασιλεύουν, η φύλαξη τους, μέρα-νύχτα, ήταν το
κύριο μέλημα κάθε αγροτικής οικογένειας. Για το λόγο αυτό, σχεδόν όλοι οι κτηνοτρόφοι,
κατέχουν κάποιο όπλο για την υπεράσπιση του ζωικού κεφαλαίου τους αλλά και της ζωής
του προβατάρη, από τις επιθέσεις των ζωοκλεφτών.

Ο Χρήστος, 18 χρονών, στερνοπαίδι της οικογένειας, έχει αναλάβει εδώ και ένα χρόνο, τη
βόσκηση και φύλαξη του κοπαδιού. Πάντοτε δε μαζί, κάθε πρωινό, θα παίρνει μαζί του και
το περίστροφο. Τώρα δε τελευταία, τούτο το σιδερικό, έσωσε τρία πρόβατα από επίθεση
κουκουλοφόρων ληστών, μέρα μεσημέρι στα «Kατάγιαλα». Το σταθερά προτεταμένο χέρι με
το πιστόλι στην παλάμη και ένας πυροβολισμός στον αέρα, κατάφερε την τελευταία στιγμή,
να σώσει τα πρόβατα μέσα από τα χέρια τους. Τούτη η ψύχραιμη στάση του Χρήστου, μπο-
ρεί να έσωσε τα τρία αρνιά, έδωσε όμως την ευκαιρία στους επίδοξους ληστές, να καταδώ-
σουν το Χρήστο στη Χωροφυλακή και στους Γερμανούς.

Μια βδομάδα μετά το περιστατικό τούτο, μεικτό απόσπασμα Γερμανών και Χωροφυλα-
κής, θα μεταβούν στο χωράφι, όπου ο Χρήστος βόσκει τα πρόβατα. Θα του γίνει εξονυχι-
στική έρευνα τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλα πιθανά μέρη όπου μπορούσε να έχει κρύψει το
περίστροφο. Στο δισάκι του, στο πηγάδι, στην πρόχειρη τσαρντάκα, σε κορμούς δέντρων με
τρύπες, μα πουθενά δεν θα βρεθεί το σιδερικό. Το μεικτό απόσπασμα αρχίζει να εκνευρίζε-
ται… θα πέσουν και κάτι ψιλές… μα ο Χρήστος βράχος, καμώνεται τον ανήξερο. Ο Γερμανός

(φωτό 47) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από την εγγονή
του, Βάνα



αξιωματικός θα δώσει τη διαταγή για έρευνα στο πατρικό του σπίτι στο Κεράμι. Μπροστά ο
Χρήστος, το κριάρι, τα πρόβατα και πίσω σε διπλή σειρά, το μεικτό απόσπασμα.

- Όχι θα τ’ άφηνα μονάχα τους… για να τ’ αρπάξουν οι ρουφιάνοι… να μας αφανίσουν!
Δεν μεσημέριασε ακόμα και η αλλόκοτη πομπή θα φθάσει στο σπίτι του Κυριαζή. Μέσα,

το μεικτό απόσπασμα θα κάνει φύλλο φτερό το σπίτι, κάτω από το έντρομο βλέμμα της
μάνας. Έξω το μικρό κοπάδι δεν είναι πια μόνο του… το ‘χει κυκλώσει η άβουλη αγέλη των
περίεργων συγχωριανών τους. Αυτοί οι πρωτόφαντοι επάλληλοι κύκλοι, ζώων - ανθρώπων,
θα κοπούν στα δυο από το μεικτό απόσπασμα, που με δυο σειρές και έχοντας ανάμεσά τους
το Χρήστο, θ’ αποχωρήσουν από το σπίτι του Κυριαζή, έχοντας βρει το περίστροφο…

Δεν θα περάσουν δυο ώρες από τη σύλληψη του Χρήστου και ο πατέρας παρουσιάζεται
στις αρχές και ομολογεί ότι δικό του ήταν το περίστροφο και ο ίδιος έκανε χρήση του πριν με-
ρικές μέρες… Με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος ο γιος και ο πατέρας να οδηγηθεί στη
Γκεστάπο κι από κει στο σημάδι…, στα «Τσαμάκια»...
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Εκτέλεση 10η

ΛΙΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
41 χρονών, από το ΜΟΛΥΒΟ

ΚΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
25 χρονών, από το ΜΟΛΥΒΟ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
41 χρονών, από τον ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ

Ηομαδική αυτή εκτέλεση, έγινε το χάραμα της 25ης

Οκτωβρίου 1942, μετά από καταδίκη σε θάνατο
από το γερμανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης στις
16/10/1942, ενώ η ανακοίνωση της έγινε μέσα από τις
στήλες της εφημερίδας «ΦΩΣ» στις 27/10/42 (φωτό
48).

Ο Λιαμής Αντώνιος του Αθανασίου και της Μα-
ριάνθης (φωτό 49), γεννημένος το 1901 στη Μήθυμνα,
παντρεύτηκε τη χωριανή του, Καμπά Αικατερίνη και
απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την
Άννα, 16 και 14 ετών αντίστοιχα κατά την εκτέλεση.
Ο ίδιος με την οικογένεια του, διαμένει στη Μήθυμνα.

Ο Κουνιάρης Βασίλειος του Στυλιανού και της Εύας
(φωτό 50), γεννημένος το 1917 στο Μόλυβο, ήταν το
πρώτο από τα πέντε παιδιά του Κουνιάρη Στυλιανού,
ο οποίος έχει πεθάνει το 1939. Τα υπόλοιπα τέσσερα
αδέλφια του, των οποίων είχε την προστασία, η Αντιόπη,
ο Απόστολος, ο Παντελής και ο Κωνσταντίνος, ήταν
21,17,15 και 6 ετών αντίστοιχα κατά την εκτέλεση του.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερ-
μανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, οι Λιαμής Αντώνιος
και Κουνιάρης Βασίλειος εκτελέστηκαν διότι «…είχον
μεταβεί εις την Μικράν Ασίαν ίνα τιθέμενοι εις την
διάθεσιν του εχθρού μετάσχουν του πολέμου κατά του
Ράιχ, παραβέντες ούτω τας διατάξεις του γερμανο- (φωτό 48) 



ελληνικού συμφώνου ανα-
κωχής…».

Μια αναγκαία επισή-
μανση που πρέπει να γίνει,
είναι ότι και οι δυο Μολυ-
βιάτες είναι θύματα της
άκαρπης προσπάθειας να
διεκπεραιωθεί ο ψευτο-
Εγγλέζος στρατιώτης στις
μικρασιατικές ακτές. Για το
λόγο αυτό παραθέτουμε
αποσπάσματα από το βι-
βλίο «Αντίσταση στη Λέ-
σβο (πηγές και πτυχές της)», σελ. 173, των Π. Κε-
μερλή - Α. Πολυχρονιάδη, όπου μας δίνονται ση-
μαντικές πληροφορίες για το πώς παγιδεύτηκαν:

«(…) Οι Γερμανοί δεν έμεναν απληροφόρητοι για
τις συχνές διαφυγές των νέων στις Τουρκικές ακτές.(…)
‘Όλα τα μέτρα επιτήρησης κι ακόμα οι θανατικές ποι-
νές, που επιβαλλότανε (…) δεν αποδώσανε. Πίστευαν
ότι κάποια οργάνωση προετοιμάζει και προωθεί τις δια-
φυγές. Γι’ αυτό, (…) καταφεύγουν σε ένα τέχνασμα. Ένα
ρωμιό, γλωσσομαθή, πράκτορά τους από το Χαλάντρι
(;) τον εφοδιάζουν με μια ψεύτικη ταυτότητα Νεοζηλανδού, με το όνομα Τζέιμς και τον ξα-
μόλυσαν σε διάφορα μέρη του Νησιού. (…) Έπαιζε θαυμάσια τον ρόλο του. Νεοζηλανδός
αξιωματικός που ξέφυγε από την αιχμαλωσία.(…)

Είχε ξεχυθεί στην περιφέρεια Καλλονής. Επεσήμανε διάφορα πρόσωπα και εκεί φιλο-
ξενήθηκε από τους Αλεξίου των Αλυκών, Μπαρδάνην και Γιαβασάν, ηγούμενο του μονα-
στηριού Λειμώνα. Τον ενίσχυσαν και οικονομικά. (…) του βρήκαν μέσο για να διαφύγει στη
Τουρκία, αλλά ο «Νεοζηλανδός» προφασιζόμενος ανασφάλεια στο ταξίδι το ματαίωσε. (…)
με φροντίδα του Ν. Ταπτέλη πηγαίνει στο Μόλυβο όπου φιλοξενήθηκε από τον Παπα-Στρα-
τή Νιτσόπουλο στο κελί του Αγ. Παντελεήμονα. Και πάλι καταβλήθηκε προσπάθεια και του
βρήκαν μέσο να διαφύγει (...) από το Πλωμάρι. (…) όταν έφτασαν (…) οι Τουρκικές αρχές
τους διέταξαν να γυρίσουν πίσω. Και ο «Νεοζηλανδός» βρίσκεται και πάλι φιλοξενούμενος
στο μοναστήρι του Λειμώνος. (…) Ο Ηγούμενος ανησυχεί, γιατί ο φιλοξενούμενος του απε-
ρίσκεπτα χωρίς προφύλαξη καμιά, περιφέρεται στη γύρω περιοχή (…) και τον στέλνει στο
Μόλυβο ώσπου να βρεθεί μέσο να διαφύγει. (…) Γρήγορα εκδήλωσε την επιθυμία να κα-
τέβει στη Μυτιλήνη. (…) Φαίνεται όμως πως η αποστολή είχε τελειώσει. Μια μέρα πιάστη-
κε  - τάχα - από τη Γκεστάπο. (…) Άρχισαν οι συλλήψεις. Από την Μυτιλήνη πιάστηκε ο Αση-
μάκης Μουζάλας. (…) Από την περιφέρεια Καλλονής οι Αλεξίου, Βαρδάνης, ο Γιαβασάς ηγού-
μενος της Μονής Λειμώνος και ο καλόγερος Ευγένιος. Από τη Σκαμιά οι αδελφοί Γώγος και
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(φωτό 50) Η φωτογραφία
αυτή δόθηκε από την
αδελφή του Aντιόπη
Λημναίου

(φωτό 49) Η φωτογραφία αυτή
δημοσιεύτηκε στο  αφιέρωμα του
«Λεσβιακού Κήρυκα» οι «Γερμανοί εις
την Λέσβον», της 4/8/1960 αρ. φ. 140.
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Δημήτρης Καλιγέρης. Και από την περιφέρεια Μολύβου ο γιατρός Φώτης Λογοθέτης, ο Πα-
παστρατής Νιτσόπουλος, ο χωροφύλακας Νικόλαος Καλαποθάκης, ο Βασ. Κόνιαρης και ο
Αντ. Λιαμής. Από αυτούς οι Βασ. Κόνιαρης και ο Αντ. Λιαμής καταδικάστηκαν σε θάνα-
το, γιατί αποπειράθηκαν να διαφύγουν στην Μέση Ανατολή και εκτελέστηκαν στις 25-
10-1942. Οι άλλοι δικάστηκαν με μικρές ποινές. (…) Έτσι η προσπάθεια των γερμανών να
εντοπίσουν την οργάνωση των διαφυγών έπεσε στο κενό».

Η τελευταία «άκαρπη» προσπάθεια του ψευτο-Εγγλέζου να διεκπεραιωθεί στη Μικρά
Ασία και η απόφασή του να κατέβει στη Μυτιλήνη, θα ενσπείρει το φόβο σ’ όλους αυτούς
που τον βοήθησαν. Το δεύτερο απόσπασμα που παραθέτουμε, μας περιγράφει ανάγλυ-
φα τις στιγμές αυτές και είναι παρμένο από το βιβλίο του ηγούμενου Διονυσίου Χαρα-
λάμπους, «Μάρτυρες, διωγμοί 1942-1945», σελ. 22.

«(…) 10 Αυγούστου. Μαθαίνω πως αυτός ο ευλογημένος γυρίζει ακόμα στο νησί. Τώρα μά-
λιστα βρίσκεται στη Μυτιλήνη. Είμαι βέβαιος, εκατό τοις εκατό, πως θα τον συλλάβουν.

15 Αυγούστου. Είμαι ανήσυχος. Η ζωή μου βγήκε από τον κανονικό της ρυθμό. Έχασα την
ψυχική μου γαλήνη. Ένας φόβος πιέζει διαρκώς την ψυχή μου. Μόλις ακούσω αυτοκίνητο, τρέ-
χω αμέσως στο παράθυρο. Από μια στιγμή στην άλλη, περιμένω ν’ αντικρύσω τη μαύρη κούρ-
σα της Γκεστάπο.

Την πιο πολλή νύχτα την πέρασα με προσευχές και κάνοντας σουλάτσο στη βεράντα.
17 Αυγούστου. Επιτέλους, λίγο φως!
Είχα μια μυστική οργάνωση με τον κ. Μ…(σ.σ πιθανότατα ο Μουζάλας Ασημάκης). Είναι μέ-

λος οργανώσεως που έχει σκοπό να φυγαδεύη στην Τουρκία ανθρώπους σαν τον δικό μου. Ανέ-
λαβε να φροντίση.

19 Αυγούστου. Στη Μυτιλήνη. Όλη τη νύχτα, ντακ-ντουκ με το μουλάρι. Με ξεσήκωσαν τα
λόγια του κ. Μ… «Όλα εν τάξει. Αύριο να τον έχεις έτοιμο στη Μυτιλήνη». Κι έτσι κατέβηκα για
να τον βρω.

Όλη την ημέρα γυρίζω στη Μυτιλήνη, και τα μάτια μου τρώνε τους δρόμους. Μια στιγμή τον
αποκαλύπτω. Εξαπολύω αμέσως τον αγροφύλακα καταπόδι του.

- Το νου σου μην τον χάσης, πρόσεξε! Να μου πης πού θα πάη, του λέω. Σε λίγο γυρίζει.
- Άσ’ τα, μου κάνει θυμωμένος. Τόριξε στο πιοτό σ’ έναν καφενέ εκεί κάτω.
Παίρνω μαζί μου κάποιο φίλο μου, και, με προσοχή, τραβώ κατά κει. Τον ανακαλύπτω σε λίγο.

Είναι σε μια ύποπτη παρέα και πίνει. Στα χάλια που είναι, δεν τολμώ να τον πλησιάσω. Γυρίζω
άπρακτος στο μέρος που έμενα.

Την νύκτα συναντώ τον κ. Μ… εκεί όπου είχαμε ορίσει.
- Παρά την υπόσχεση που σούδωσα, μου λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τον πα-

ρακολουθήσαμε. Δυστυχώς δεν γίνεται.
21 Αυγούστου. Η είδησι που μου ετηλεφώνησε τώρα την νύχτα ο Αντώνης, ο ταχυδρομι-

κός διανομέας: Στη Μυτιλήνη, οι Γερμανοί έπιασαν έναν Εγγλέζο. Καταζητούν και τον κύριο Επι-
τηρητή (σ.σ εννοεί τον Αλεξίου Νίκο).

22 Αυγούστου. (…) Δέκα η ώρα. Κάθομαι στο γραφείο και ασχολούμαι με τις υποθέσεις του
Μοναστηριού. Χτυπά το τηλέφωνο. Καμπάνα που αναγγέλλει πυρκαϊά είναι; Έτσι χτυπά κι αυτό



τώρα. Παίρνω το ακουστικό. Εμπρός… «Εδώ, ο αστυνόμος Καλλονής».
Τι ήθελα και τόπιανα;
- Κατ’ εντολήν της Γερμανικής Αστυνομίας, να κατεβήτε μετά του υφηγουμένου αμέσως κάτω!

(…)»

Ο Φωτιάδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Βασιλικής, γεννημένος το 1901
στον Παλαιόκηπο, παντρεύτηκε τη χωριανή του, Γανωτή Πελαγία και απέκτησαν τέσσερα
παιδιά, την Ελένη, τη Μαρία, τη Βασιλική και το Δημήτρη, 16, 14, 12, και 9 ετών αντίστοιχα
κατά την εκτέλεση του. Ο ίδιος με την οικογένεια του, διαμένει στον Παλαιόκηπο. Σύμ-
φωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, ο Φωτιάδης
Κωνσταντίνος καταδικάστηκε σε θάνατο «…λόγω παρανόμου οπλοφορίας. Ο καταδι-
κασθείς κατείχε περίστροφον μετά φυσιγγίων...».

Για την εκτέλεση αυτή, υπάρχει ένα απόσπασμα (φωτό 51) από το βιβλίο - ημερολό-
γιο, «Διωγμοί και Μάρτυρες» του Ηγούμενου της Μονής Λειμώνος, Χαραλάμπους Διο-
νύσιου, όπου μετά την καταδίκη του στο γερμανικό στρατοδικείο, βρίσκεται στις ποινι-
κές φυλακές της «Λαγκάδας», περιμένοντας τη μεταγωγή του στο γερμανικό στρατόπε-
δο της Θεσσαλονίκης «Παύλος Μελάς».

«(…) 26 Οκτωβρίου. Δεν την γλίτωσαν τα καημένα τα παιδιά. Μια είδηση θλιβερή, μόλις έφθα-
σε: Σήμερα, στις 6, τα εξετέλεσαν. Φοβερό! Ο ένας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο άλλος παλι-
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κάρι, πάνω στα νιάτα του, και ο τρίτος είχε γυναίκα και παιδιά.
Και το βράδυ, η παρέα στην εκκλησούλα της φυλακής. Ο παπάς, μπροστά στην Ωραία Πύλη,

ανάμεσα στις χλωμές μορφές των εικόνων, κάτω από το θαμπό φως μιας καντήλας, διαβάζει
το τρισάγιον των εκτελεσθέντων. Ακολουθούν δυο λόγια για τους νεκρούς, λίγες στιγμές σιω-
πής. Για να πετάξη το πνεύμα ψηλά, ως τον ουρανό, να γονατίση εμπρός στο θρόνο του Θεού
των Πνευμάτων, να Τον παρακαλέση για τις ψυχές των νέων τούτων μαρτύρων. (…)»

Τούτη η αναφορά - ντοκουμέντο, του ηγούμενου για την εκτέλεση αυτή, θα πρέπει
να ‘ναι και ένα μνημόσυνο τιμής προς τους δυο Μολυβιάτες πατριώτες, που βρέθηκαν να
είναι θύματα της ίδιας προβοκάτσιας που έστησαν οι Γερμανοί με τον ψευτο-Εγγλέζο στρα-
τιώτη. Μόνο που οι Λιαμής, Κουνιάρης δεν είχαν τη βοήθεια – παρέμβαση (που περιγράψαμε
στη σελ. 14-15) του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου Α΄, που είχαν οι υπόλοιποι υπό-
δικοι, οι οποίοι βοήθησαν τον ψευτο-Εγγλέζο. Για το λόγο αυτό, έγινε και ο διαχωρισμός
της δίκης των δυο εκτελεσμένων στις 16/10/42, από τον ηγούμενο με τους υπόλοιπους
στις 29-9-42, όπου τους υποβλήθηκαν μικρότερες ποινές. Αυτή βέβαια η βοήθεια του Μη-
τροπολίτη, δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει αν προηγούμενα δεν υπήρχε κάποια αντι-
παροχή του προς τους Γερμανούς. Και πράγματι, 13 μέρες πριν την εικονική δίκη, στις 16
Σεπτεμβρίου 1942, κυκλοφορεί εγκύκλιος του Μητροπολίτη με θέμα τη φιλοξενία υπό-
πτων ατόμων. Αυτή η εγκύκλιος και ιδιαίτερα η τελευταία παράγραφος της, που καλού-
σε τους πολίτες να καταδίδουν τα ύποπτα αυτά άτομα, προκάλεσε πολλά αρνητικά σχό-
λια. Το ντοκουμέντο αυτό, όπως διαβάστηκε στις εκκλησίες και δημοσιεύτηκε στον Τύπο,
είναι το ακόλουθο:

Εγκύκλιος 25
Αρ. Πρωτ. 1083 Εν Μυτιλήνη 16 Σεπτεμβρίου 1942
Προς
Τον Ευαγή κλήρον και τους Ευσεβείς Χριστιανούς της καθ’ ημάς Θεοσώστου Επαρ-

χίας.
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος δια της υπ’ αρ. 829/368/4-8-42 εγκυκλίου της εγνώρισεν ημίν,

ότι καθ’ α διεπιστώθη εσχάτως εις τινας Μονάς της Πελοπονήσου μεταξύ των προσώπων,
άτινα εφιλοξενήθησαν εν αυταίς κατά το επικρατούν εν ταις Μοναίς, έθος, υπήρχον και
τινα ύποπτα πρόσωπα, και δη άγγλοι και Κύπριοι στρατιώται, και ότι, συνεπεία τούτου,
αι αρχαί κατοχής ηναγκάσθησαν να συλλάβουν πολλούς μοναχούς ως φιλοξενήσαντας
εν ταις μοναίς αυτών τα ως άνω πρόσωπα.

Επειδή δε παρόμοιον συνέβη προ τινος και εις την Νήσον μας εις τινα Μονήν, διετά-
ξαμεν το ηγουμενοσυμβούλιον, της Ι. Μονής Υψηλού, ήτις υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν
της καθ’ ημάς Μητροπόλεως, να μη δέχεται ούτε να παρέχη φιλοξενίαν ή βοήθειαν εις πρό-
σωπα άγνωστα, ει μη μόνον εις εκείνους, περί ων υπάρχει σαφής απόδειξις περί της ταυ-
τότητος ή γραπτή σύστασις της Μητροπόλεως.

Το ίδιον συνιστώμεν και εις υμάς τέκνα εν κυρίω αγαπητά: Να μη δέχησθε εις τας οι-
κίας σας, ούτε να βοηθήτε πρόσωπα υπόπτου προελεύσεως διότι θα διατρέξητε τον κίν-



δυνον να συλληφθήτε και να φυλακισθήτε ως συνέβη πρότινος και με πολλούς εκ των Χρι-
στιανών μας, οι οποίοι χωρίς να προσέξουν εβοήθησαν ύποπτον πρόσωπον και εγένον-
το ούτω θύματα της καλοσύνης των, ένεκα τούτου δε ευρίσκονται σήμερον εις τας φυ-
λακάς.

Συνιστώμεν δι’ υμίν πατρικώς, όπως εις την περίπτωσιν καθ’ ην υποπίπτει εις την
αντίληψίν σας ότι ο προσφεύγων εις τον οίκον σας, επί σκοπώ να ζητήσει την βοήθει-
αν σας, είναι πρόσωπον ύποπτον, να ειδοποιείτε αμέσως την πλησιεστέραν Αστυνο-
μικήν Αρχήν ή τας Αρχάς Κατοχής τας οποίας οφείλομεν να εξυπηρετήσωμεν εις το Κε-
φάλαιον τούτο.

Ευχέτης προς Κύριον
+ Ο Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ 

Μαύρα χρόνια, μαύρα ρούχα…

Ο Αντώνης, από τους καλύτερους μαστόρους της περιοχής στην καθαίρεση βράχων, μι-
ναδόρος στο επάγγελμα, ήταν πατριώτης γραμμής. Στα 18 του μόλις χρόνια, θα καταταχ-
θεί εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό και θα λάβει μέρος στη μικρασιατική εκστρατεία, υπη-
ρετώντας σε λόχο σαμποτέρ, λόγω της εμπειρίας του στις ανατινάξεις, επί τεσσεράμισι χρό-
νια με ηρωισμό. Για το λόγο αυτό, τιμήθηκε με διακρίσεις και μετάλλια. 

Μόλις η γερμανική μπότα πάτησε στο νησί, ο Αντώνης ανάστατος και εγκλωβισμένος
απ’ την κατάσταση, προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στις οικογενειακές του υπο-
χρεώσεις και τις πατριωτικές του θέσεις, για την ανάγκη συνέχισης του αγώνα ενάντια στις
κατοχικές δυνάμεις. 

Οι τραγικές εικόνες του χειμώνα που μόλις πέρασε, με την εκτεταμένη ανεργία, την ανέ-
χεια, τις στερήσεις, την πείνα, τους μαυραγορίτες και το θανατικό, ήταν η θρυαλλίδα που
έβαλε φωτιά κι έκαψε τις όποιες απόψεις για «καρτερία και υπομονή», που πρέπει να δεί-
ξει ως οικογενειάρχης. 

«Κατερίνα, το αποφάσισα… Αν μείνουμε όλοι μας με δεμένα τα χέρια, δε θα ζήσει στο
τέλος, κανένας μας. Πρέπει να το καταλάβουμε, αν κάτσουμε “στ’ αυγά μας”, τούτοι δω με
τους ντόπιους συνεργάτες τους, θα μας πάρουν όλους υπηρέτες…».

Με μια μικρή βάρκα αντάμα με τον Κουνιάρη, ξεκίνησαν για τα κοντινά μικρασιατικά
παράλια. Δεν μπόρεσαν όμως ν’ αποκτήσουν επαφή με αγγλικούς συνδέσμους που δρού-
σαν στην περιοχή, συνελήφθησαν απ’ τους Τούρκους και με την ίδια βάρκα επαναπρο-
ωθήθηκαν στο νησί.

Στο μεταξύ «καλοθελητής» πρόδωσε στους Γερμανούς, τη διαφυγή αυτή. Και ενώ αυ-
τοί προσπαθούν να διεκπεραιωθούν στα μικρασιατικά παράλια, η γυναίκα του Κατερίνα συλ-
λαμβάνεται και οδηγείται στην τοπική γερμανική διοίκηση, που στεγάζεται στο κτίριο του
Κράλλη. Θα τη χτυπήσουν άσχημα, ζητώντας πληροφορίες για τη διαφυγή του άντρα της.

ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 97



98 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΤΣΑΣ

Απ’ έξω, στην αυλή, τα δυο παιδιά τους, ο Κώστας και η Άννα, με δάκρυα στα μάτια, ζητούν
απ’ τη φρουρά, την απελευθέρωση της μάνας. Μετά από δυο μέρες, θα την αφήσουν ελεύ-
θερη, ενώ ο Γερμανός τοπικός διοικητής συνοδεύοντάς την στην εξώπορτα, θα της δείξει
τα δυο παιδιά και δίνοντας της με το κάτω μέρος της μπότας, μια κλωτσιά, θα της φωνάξει:
«Χάρη στα δυο αυτά παιδιά σ’ αφήνουμε ελεύθερη… αλλιώς τώρα θα βρισκόσουν στη Γκε-
στάπο!».

Η Κατερίνα έχοντας χάσει την ισορροπία της, από τη δυνατή κλωτσιά του τέρατος, έχει
πέσει στην αυλή κουλουριασμένη και με γυρισμένο το πρόσωπο, κοιτά έντρομη τη γερμανική
κουστωδία. Με τη βοήθεια των παιδιών, θα επιστρέψει στο σπίτι σε κακά χάλια… μια βδο-
μάδα θα μείνει ξαπλωμένη, τρέμοντας απ’ το φόβο της.

Όταν ο πατέρας ένα βράδυ, θα επιστρέψει στο σπίτι, μετά την άκαρπη προσπάθεια του,
η Κατερίνα τον ξορκίζει να φύγει ξανά και να κρυφτεί κάπου στο νησί, γιατί οι Γερμανοί τα
ξέρουν όλα. Του διηγήθηκε τα όσα τράβηξε στην ανάκριση, για την άρνησή της να δεχθεί
ότι ο άντρας της έφυγε για τη Μέση Ανατολή. Αυτός προσπαθεί να την ηρεμήσει και τις επό-
μενες μέρες προσπαθεί μέσω φίλων του, σε χωριά, να φτιάξει το άλλοθι της εκεί παραμο-
νής του για δουλειές. 

Δεν πέρασε ούτε μήνας απ’ την επιστροφή του, και στο χωριό φθάνει ειδικό κλιμάκιο
της GFP από τη Μυτιλήνη, που κάνει ανακρίσεις για την υπόθεση του πράκτορα ψευτο-
Εγγλέζου στρατιώτη, και για τους ντόπιους που τον βοήθησαν στη δήθεν διεκπεραίωση του
στις μικρασιατικές ακτές. Ο Αντώνης παρακολουθεί την υπόθεση και βλέπει να συλλαμ-
βάνονται πολλοί, όχι όμως ο φίλος του, Κόντης, υπάλληλος ταχυδρομείου, που του ‘χε βρει
τη βάρκα της διαφυγής του, αφού αυτός εξαφανίστηκε όταν αναζητήθηκε από τους Γερμανούς
ως ύποπτος για συμμετοχή στην ομάδα που βοήθησε τον ψευτο-Εγγλέζο στρατιώτη. Τού-
το είναι καλό σημάδι, αφού μόνο αυτός γνώριζε από πρώτο χέρι, την απόπειρα διαφυγής
του. Σε τούτες δε τις ανακρίσεις, ο Αντώνης δε θα αναζητηθεί από τους Γερμανούς. Στην εξέ-
λιξή τους όμως, από μια άδολη (;) κατάθεση συγχωριανού του, ξαναμπλέκονται τα ονόμα-
τα των Λιαμή - Κουνιάρη. Τι είχε συμβεί; Ο δήθεν Εγγλέζος στρατιώτης, πράκτορας των Γερ-
μανών, για τις μετακινήσεις του στο νησί, εφοδιάστηκε από τους πατριώτες, μέσω του Δή-
μου ή του ντόπιου τμήματος Χωροφυλακής, με μια χαμένη ταυτότητα συγχωριανού. Η ταυ-
τότητα αυτή κατατέθηκε από τον πράκτορα στους Γερμανούς, οπότε στην ανάκριση, ο εμ-
πλεκόμενος πολίτης που η ταυτότητά του βρέθηκε στα χέρια των Γερμανών, καταθέτει: «Εγώ
δεν ξέρω πώς η ταυτότητά μου βρέθηκε στα χέρια σας, εγώ την έχασα και αυτό το δήλω-
σα αρμοδίως… ούτε σε διαφυγές συμμετείχα… ρωτήστε αυτούς που τον εφοδίασαν… ρω-
τήστε τους Λιαμή, Κουνιάρη, που την ίδια περίοδο είχαν διαφύγει στην Τουρκία…». 

Οι Γερμανοί ξανανοίγουν την υπόθεση διαφυγής των Κουνιάρη - Λιαμή, συλλαμβάνοντάς
τους. Όλοι μαζί ύποπτοι για βοήθεια ή διαφυγή, θα μεταφερθούν στη Γκεστάπο της Μυτι-
λήνης για τα περαιτέρω…

Η Κατερίνα αρχίσει ένα τιτάνιο, μοναχικό αγώνα, για να γλιτώσει τον άντρα της από τα
νύχια της Γκεστάπο. Μέρα παρά μέρα, με το πρώτο καΐκι της γραμμής, που τότε ήταν το μο-
ναδικό συγκοινωνιακό μέσο με τη Μυτιλήνη, θα βρίσκεται πρωί - πρωί στη Γκεστάπο, όπου
έχουν κλεισμένο τον Αντώνη της… 
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Μετά θ’ αρχίζει τις επισκέψεις στους διοικητές, της Γκεστάπο, των γερμανικών στρα-
τιωτικών αρχών κατοχής στο νησί, στον Εισαγγελέα του γερμανικού στρατοδικείου, προ-
σπαθώντας να τους πείσει ότι η σύλληψη του άντρα της, πατέρα δυο παιδιών, οφείλεται σε
παρεξήγηση, παραδίδοντάς τους σχετική επιστολή… Τούτοι δω ακούν σοβαροί κι ανέκ-
φραστοι, το διερμηνέα να μεταφράζει και χωρίς ν’ απαντήσουν, της δείχνουν την πόρτα, ενώ
ο διερμηνέας χαμηλόφωνα θα της τονίζει: «(…) Ο κ. διοικητής θα λάβει υπόψη τα λεγόμε-
να και γραφόμενα σας… μα κι αυτός είναι πατέρας παιδιών που πολεμούν και βρίσκονται
σε κίνδυνο, αυτά έχουν οι πόλεμοι. Και αυτό έπρεπε να το γνωρίζει ο άντρας σας… αφού
στη Μέση Ανατολή που θα πήγαινε να πολεμήσει το ένδοξο Γ΄ Ράιχ, υπηρετεί ο γιος του...
ο αδελφός του…».

Μετά θ’ αρχίσει τις επισκέψεις στους ταγούς των ελληνικών αρχών κατοχής, το Νομάρχη
και το Δήμαρχο Μυτιλήνης, αλλά και το Δεσπότη Μυτιλήνης, που «περνά» ο λόγος του στους
Γερμανούς. Τούτοι δω ακούν τα λεγόμενά της με συμπόνια, μιλούν ακατάσχετα για τις προ-
σπάθειες τους να σώσουν «άμυαλους» συμπατριώτες τους… με κίνδυνο της ζωής τους! Υπό-
σχονται να κάνουν ό,τι μπορούν, για να σώσουν όσους έμπλεξαν με την υπόθεση φιλοξε-
νίας και βοήθειας του ψευτο-Εγλέζου πράκτορα των Γερμανών. 

Ο διαχωρισμός όμως της δίκης τους από τους συμπατριώτες συγκατηγορούμενους και
η μετάθεση της 15 μέρες μετά, διέψευσε και τις τελευταίες ελπίδες για τη διάσωση τους. Η
Κατερίνα όμως δε θα το βάλει κάτω. Ξανά επισκέψεις, ξανά παρακλήσεις… ξανά βλοσυρά
πρόσωπα, που δεν καταδέχονται να μιλήσουν, ξανά σκυθρωπά πρόσωπα, που τάζουν βοή-
θεια… που δεν θα έρθει ποτέ!

Όλη η επιείκεια των Γερμανών σώθηκε στην πρώτη δίκη του ηγούμενου και των συγ-
κατηγορουμένων του.

Όλη η προσπάθεια της μεσολάβησης των ντόπιων πολιτικών και εκκλησιαστικών ηγη-
τόρων, αναλώθηκε στην ίδια κατεύθυνση.

«Ζήτω η Ελλάδα, τα παιδιά μου και η γυναίκα μου», ήταν οι τελευταίες κραυγές του Αν-
τώνη, ενώ οδηγείται στην κλούβα για την εκτέλεση. Προηγουμένως δε, θα δώσει σε συγ-
κρατούμενο του, το εγγλέζικο ρολόι τσέπης «Longines», με την επιθυμία να δοθεί στο γιο
του… 

«Αυτό λοιπόν, απόμεινε από τον Αντώνη μου; Ένα άδειο μνήμα; Πέντε-έξι φωτογραφίες
του;», φώναξε η Κατερίνα στους χωροφύλακες, που της έφεραν το επίσημο μήνυμα της εκτέ-
λεσης του. 

«Μαύρα χρόνια, μαύρα ρούχα», θα επαναλαμβάνει συχνά η χήρα, δεκαετίες μετά. «Μας
τα πήραν όλα οι άτιμοι, μέσα σε τέσσερις μήνες… Πάει το κομπόδεμα που ‘χε αφήσει ο συ-
χωρεμένος, πάει και το χωράφι στην Εφταλού, πάνε τα μετάλλια ανδρείας που μείνανε αμα-
νάτι σε κάποιο γραφείο, πάει και το αγαπημένο του ρολόι, που άφησε στο γιο, αφού κι αυτό
πουλήθηκε την Κατοχή, στη μαύρη αγορά, για λίγες οκάδες τρόφιμα… 

Άσπλαχνα χρόνια, πέτρινα… κι αυτά που ακολούθησαν μετά. Μέρα – νύχτα στο μερο-
κάματο, να ξενοπλύνει και να καθαρίζει σπίτια, για να στήσει την οικογένεια στα πόδια της,
και τα κατάφερε!

Τη δεκαετία του ΄60, η πολιτεία θ’ «αξιωθεί» να δώσει μια μικρή σύνταξη στην Κατερί-
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να, για τον Αντώνη… Κι αυτή θα μονολογεί κάθε μήνα
στο ταχυδρόμο: «Δε λέω, κάτι είναι κι αυτό. Τουλά-
χιστον θυμίζει τον άδικο χαμό του! Αλλά εγώ απ’ όλα
πιο πολύ, ήθελα να ‘χα κοκάλα στην οστεοθήκη του,
και το αγαπημένο του ρολόι να χτυπά στο τσεπάκι του
γιου μας… 

Είχα παραδώσει το σχέδιο του αφιερώματος
τούτο, για επεξεργασία, και μάζευα το υλικό που
‘χα χρησιμοποιήσει για τη σύνταξή του, αρχει-
οθετώντας το, όταν ξανάπεσε στα χέρια μου, το
περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης» τεύχος 61 - 62,
Απρίλης - Μάης 1962, που ‘ταν αφιερωμένο στην
Εθνική Αντίσταση (φωτό 52) . Για μια ακόμη φορά
το ξεφύλλισα και ούτε κι εγώ ξέρω πώς, σταμάτησα
στη σελίδα 283, όπου υπήρχαν σε φωτογραφίες,
δύο επιστολές μελλοθάνατων με μια λεζάντα

στη μέση. Τη διάβασα και έμεινα έκπληκτος… Τό-
σες φορές στο παρελθόν, το είχα ξεφυλλίσει προσεκτικότερα διαβάζοντας αποσπά-
σματα του, μήπως μπορέσω και βρω κάτι που θα με βοηθούσε στη σύνταξη του αφιε-
ρώματος, αλλά ποτέ δεν είχα παρατηρήσει τα ονόματα των μελλοθάνατων που ανέ-
φερε η λεζάντα. Συγκεκριμένα, η λεζάντα αυτή έγραφε: 

«Δυο γράμματα εκτελεσμένων στην κατοχή. (Άνω: του Μήτσου Ρεμπούτσικα. Κάτω: του
Αντώνη Λιαμά)». 

Αμέσως αναρωτήθηκα ποια σχέση μπορεί να έχει ο δεύτερος εκτελεσμένος με τον
Αντώνη Λιαμή και πράγματι διαπίστωσα ότι η επιστολή αυτή ήταν δική του, αφού απευ-
θυνόταν στη γυναίκα του, που ονομαζόταν Κατερίνα, είχε δυο παιδιά και ήταν παν-
τρεμένοι 16 χρόνια, όπως αναφέρει στην 11η σειρά της επιστολής του. (φωτό 53)

Την ύπαρξη της επιστολής αυτής, δεν γνώριζε η κόρη του, Άννα Καρρά, που ζει
στο Μόλυβο. 

Τούτο το μοναδικό γραπτό ντοκουμέντο, που μπόρεσα ν’ ανθολογήσω για το αφιέ-
ρωμα αυτό, ας είναι ένα μνημόσυνο μνήμης για όλους αυτούς τους μελλοθάνατους
που οι επιστολές τους, δεν έφθασαν ποτέ στους δικούς τους ή αν έφθασαν στη συνέχεια,
για διάφορες αιτίες χάθηκαν.

«Αγαπιτί μου γυναίκα κατερίνα
Πρότον εροτό την υγεία σου και 
δεύτερον εάν εροτάς και δια εμάς 
ο Θεός βοηθός. Να ξέρεις
κατερίνα όταν το θέλη ο Θεός
να μας εκτελέσουν. Σου γράφω 

(φωτό 52)



τα εξής λόγια. Να καθίσεις
μετα πεδιά μας Να πάρης 
και την Μητέρα σου και να ζήσης
έμορφα στο σπίτι να μεγαλόσουν
τα πεδιά να σε ζήσουν όπως ζήσαμε 
μαζί 16 τώρα. Αν θελήση ο θεός 
να μας γλυτώση Και μας δικάσουν 
χρόνια θα τα πούμε. Και να (…)» 
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(φωτό 53)



Εκτέλεση 11η

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ
42 χρονών, από την ΑΓΙΑΣΟ

Ηεκτέλεση αυτή έγινε το πρωινό της 28ης Νοεμβρί-
ου 1942, μετά από καταδίκη σε θάνατο από το γερ-

μανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης, ενώ η ανακοίνωση της
εκτέλεσης αυτής δεν βρέθηκε δημοσιευμένη στην εφη-
μερίδα «ΦΩΣ».

Ο Ψαριανός Ευστράτιος (φωτό 54) του Φρατζέσκου,
γεννημένος στην Αγιάσο το 1900, παντρεύτηκε τη χω-
ριανή του, Βλουτέλλη Σταυρίτσα, και απέκτησαν τέσσερα
παιδιά, την Αρχοντούλα, το Βαγγέλη, το Σταύρο και τον
Παναγιώτη, που κατά το χρόνο της εκτέλεσης, ήταν
τριών ετών. Ο ίδιος με την οικογένεια του, διαμένει στην
Αγιάσο.

Σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου που συντάχθηκε στο Ληξιαρχείο Μυτι-
λήνης, στις 7/12/1942, καταδικάστηκε σε θάνατο «…διότι κατείχε όπλον Γκρά…».

(φωτό 54) Η φωτογραφία δόθηκε
από την κόρη του, Παρασκευαΐδη
–Ψαριανού Αρχοντούλα 



Εκτέλεση 12η

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡIΔΩN του ΑΝΔΡΕΑ
από τη ΖΑΚΥΝΘΟ

Ηεκτέλεση αυτή έγινε το πρωινό της 29ης Ια-
νουαρίου 1943, μετά από καταδίκη σε θάνατο

από το γερμανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης στις
16/1/1943, ενώ η ανακοίνωση της έγινε μέσα από
τις στήλες της εφημερίδας «ΦΩΣ» αυθημερόν
(φωτό 55).

Ο Τσιριγώτης Σπύρος του Ανδρέα ήταν γεν-
νημένος στη Ζάκυνθο. Πώς και από πότε βρέθηκε
στο νησί, δεν μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε. Η ανα-
κοίνωση του γερμανικού στρατοδικείου, μας ενη-
μερώνει ότι ασκούσε το επάγγελμα του
καραγωγέα. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη από-
φαση του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης,
αλλά και της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, κατα-
δικάστηκε σε θάνατο «…λόγω παρανόμου κατο-
χής όπλου…».

(φωτό 55)



Εκτέλεση 13η

ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ36

32 χρονών, από την ΑΓΙΑΣΟ

Ηεκτέλεση αυτή έγινε το πρωινό της 8ης Μαρ-
τίου 1943, μετά από καταδίκη σε θάνατο από

το γερμανικό στρατοδικείο Μυτιλήνης στις 26/2/1943,
ενώ η ανακοίνωση της έγινε μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας «ΦΩΣ» στις 8/3/43 (φωτό 56).

Ο Βαρβάκης Γεώργιος του Αριστείδη και της
Βλωτίνας (φωτό 57), γεννημένος το 1911 στην
Αγιάσο, παντρεύτηκε τη χωριανή του, Αγρίτη Πα-
ναγιώτα και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Αριστείδη,
τη Μαρία και το Γιώργο, με ηλικία 4 (!), 2 (!) και ενός
(!) ετών αντίστοιχα κατά την εκτέλεση του πατέρα
τους. Ο Γιώργος που ήταν αβάπτιστος κατά την
εκτέλεση του πατέρα του, έλαβε το όνομά του. Ο
ίδιος με την οικογένεια του, διαμένει στην Αγιάσο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Βαρβάκης Γιώργος
προέρχεται από πολυμελή οικογένεια, αφού είχε έν-
τεκα αδέλφια! Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, καταδικάστηκε σε θάνατο διότι «…κατείχε όπλον
κυνηγετικόν μετά πυρομαχικών…».

Για τη Bereta
Ο Βαρβάκης, τσομπάνης στο επάγγελμα, ήταν και μανιώδης κυνηγός. Το αγαπημένο μονό-

καννο εμπροσθογεμές όπλο του, παρά τις επανειλημμένες και ρητές ανακοινώσεις, δεν το παρέ-
δωσε ποτέ, στις αρχές κατοχής. Από το χειμώνα του ΄41 - ΄42, άρχισε να πηγαίνει κυνήγι, δειλά και
αραιά στην αρχή και πιο συχνά στη συνέχεια.

Ένα παγωμένο πρωινό, Φλεβάρης του ΄43 με πολύ χιόνι, μετά την καθημερινή μετάβαση στο
ποιμνιοστάσιο του, πάνω από την Αχλαδερή, θα πάρει το κρυμμένο, εκεί, κυνηγετικό όπλο και θα
κατεβεί στην Αχλαδερή, για να πάρει το φίλο του, Πουλιόγλου, επίσης τσομπάνη, για να πάνε κυ-
νήγι συντροφιά. Δεν θα τον βρει στη στάνη και θ’ αναχωρήσει μόνος του για την περιοχή «Γούρ-

36 Ο Βαρβάκης Γιώργος στο μνημείο, αναφέρεται λανθασμένα ως Βαρκάρης Γιώργος.

(φωτό 56)



νες». Τη διαδρομή του αυτή, θα παρακολουθήσει ο αγροφύλα-
κας της Αγ. Παρασκευής και αμέσως θα απευθυνθεί στο σταθμό
Χωροφυλακής Βασιλικών, ζητώντας με φορτικότητα από το δι-
οικητή, να βγάλει απόσπασμα για την σύλληψη του Βαρβάκη.
Στη θέση «Μάγγανα», το απόσπασμα Χωροφυλακής με καθο-
δηγητή τον αγροφύλακα, θα συλλάβει το Γιώργη, με το μονό-
καννο στο χέρι και ένα λαγό στον τορβά και θα τον οδηγήσουν
στο σταθμό Χωροφυλακής Βασιλικών.

Εξαιτίας μιας παλιάς παρεξήγησης για αγροζημίες, ο άτεγ-
κτος «κεφαλοκυνηγός», ζητά από το διοικητή του σταθμού, να
πράξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Έκθεση σύλληψης, πρωτόκολλο κα-
τάσχεσης όπλου και θηράματος, έκθεση κράτησης - προφυλά-
κισης στο σταθμό Χωροφυλακής. Ο διοικητής προσπαθεί να
πείσει τον αγροφύλακα ν’ αλλάξουν το κατηγορητήριο… και
λόγω καιρού, αναβάλλει την αυθημερόν μεταγωγή του στη Μυ-
τιλήνη και παράδοση στις γερμανικές αρχές. Το πρώτο βράδυ, τ’

αδέρφια του, που έχουν στο μεταξύ φθάσει στα Βασιλικά, προτείνουν την απελευθέρωσή του
αλλά ο Γιώργης αρνείται, αφού πιστεύει ότι τελικά κάποια λύση θα βρεθεί και δεν θα γίνει η μετα-
γωγή. Κατά τη διάρκεια της διήμερης κράτησής του στο σταθμό, οι παρεμβάσεις της οικογένειας
του, των συγγενών και φίλων στο διοικητή του σταθμού, Λέσβιος κι αυτός, δεν θα φέρουν κανένα
αποτέλεσμα. Οι λύσεις που προτείνονται πολλές, για να πέσει στα «μαλακά» ο Γιώργης. Θες όμως
η ατολμία του, θες ο φόβος του αγροφύλακα που πάντα εκεί, ζητά από τον σταθμάρχη να πράξει
τα νόμιμα, ο διοικητής του τμήματος θ’ αποφασίσει τη μεταγωγή, παραδίδοντας στον κεφαλοκυ-
νηγό, αντίγραφο του πρωτόκολλου κατάσχεσης όπλου.

Τούτο δε, θα ‘ναι το παράσημο του «ένδοξου Γ΄ Ράιχ», που θα λάμπει στο στήθος του δοσίλο-
γου αγροφύλακα για την αγαστή τους συνεργασία, αφού αυτό πληρώθηκε με τη ζωή του 32χρο-
νου πατέρα τριών παιδιών. Μάταια η μάνα, με το αβάπτιστο βυζανιάρικο στα χέρια, παρακαλά
και κλαίει, δυο μέρες εκεί, κοντά στο κρατούμενο σύντροφο της.

Ο καιρός καλυτέρευσε και το επόμενο πρωινό, ο Γιώργης με την συνοδεία δυο χωροφυλάκων,
θ’ αναχωρήσουν για τη Μυτιλήνη με τα πόδια. Συγγενείς και φίλοι του Γιώργη, που μαθαίνουν το
προηγούμενο βράδυ τη μεταγωγή, αποφασίζουν την απελευθέρωσή του. Το επόμενο πρωινό στή-
νουν παγάνα στον Άη Δημήτρη. Ο Γιώργης με το χωροφύλακα πλησιάζουν στη φάκα. Η ομάδα
απελευθέρωσης κοιτάζονται μεταξύ τους… αλλά κανείς δε κάνει το πρώτο βήμα. Αμήχανοι, άβου-
λοι μπροστά στις συνέπειες της πράξης τους, μένουν μαρμαρωμένοι και τους παρακολουθούν ν’
απομακρύνονται… Ο Γιώργης βαδίζει μπροστά με τα χέρια δεμένα, ο χωροφύλακας με το όπλο
υπό μάλης και «εφ’ όπλου λόγχη», τον ακολουθούν.

Με σκυφτό το κεφάλι, οι απελευθερωτές του Γιώργη θα επιστρέψουν στην Αγιάσο, άπραγοι.
Με ψηλά το κεφάλι, οι δεσμώτες θα παραδώσουν το θήραμά στους σταυρωτές της Γκεστάπο.
Το πρωινό της Δευτέρας, 8 Μαρτίου 1943, ο Γιώργος Βαρβάκης εκτελείται στα «Τσαμάκια».
Τρεις μήνες μετά, σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα γίνει η βάπτιση του τελευταίου παιδιού

του, που έλαβε το όνομά του… Γεώργιος Βαρβάκης του Γεωργίου.
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(φωτό 57) Η φωτογραφία
παραχωρήθηκε από συγγενείς  του 



Εκτέλεση 14η

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
23 χρονών, από τις ΚΥΔΩΝΙΕΣ

ΛΙΟΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Από την ΑΘΗΝΑ

Ηεκτέλεση αυτή, έγινε το
πρωινό της 29ης Αυγού-

στου 1943, μετά από καταδίκη
σε θάνατο από το γερμανικό
στρατοδικείο Μυτιλήνης στις
28/8/1943, ενώ η ανακοίνωση
της έγινε μέσα από την εφη-
μερίδα «ΦΩΣ» στις 29/8/1943
(φωτό 58).

Ο Χατζηαναστασίου Πα-
ναγιώτης (φωτό 59) του Κων-
σταντίνου και της Ευαγγελίας,
γεννημένος στις Κυδωνίες το
1920, ήταν το πέμπτο από τα
οχτώ παιδιά της οικογένειας
του Χατζηαναστασίου Κώστα. Ο Παναγιώτης ήταν μιας
εβδομάδας νιόπαντρος, με την Πολύζου Κατερίνα, όταν
συνελήφθη, και όταν εκτελέστηκε, είχαν περάσει μόλις τρεις
μήνες.

Ο Λιόσης Μανώλης, μηχανικός στο επάγγελμα, σύμ-
φωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, καταγόταν από το
Πλωμάρι. Η αναφορά αυτή είναι άστοχη, αφού αυτός δεν
είναι καταχωρημένος στα μητρώα αρρένων, ούτε υπάρχει
οικογενειακή μερίδα στο ονοματεπώνυμο αυτό. Μάλλον
πρόκειται για Αθηναίο μέτοικο, που βρέθηκε στο νησί μας
κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερμανι-
κού στρατοδικείου Μυτιλήνης, οι Χατζηαναστασίου Πα-

(φωτό 59) H φωτογραφία δόθηκε
από τον ανηψιό του Xατζηαναστα-
σίου Kώστα

(φωτό 58)



ναγιώτης και Λιόσης Εμ-
μανουήλ, καταδικάστηκαν
σε θάνατο διότι «…είχον
κλέψει βενζίνην ανήκου-
σαν εις τα Γερμανικά στρα-
τεύματα…».

[σ.σ. Το ρεπορτάζ που
ακολουθεί, δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα του ΕΑΜ
«Ελεύθερη Λέσβος» στις
27/11/45 αρ. φ. 182 (φωτό
60). Οι δε Βέρα, Φλώρα,
Ντίνα (φωτό 61) είναι η
διαβόητη τριάδα της κον-
σομασιόν της προπολεμικής
Μυτιλήνης, που από την
πρώτη μέρα της κατοχής
του νησιού, έθεσαν τις
«υπηρεσίες» τους, στους
Γερμανούς αξιωματούχους,
προδίδοντας συνάμα δεκά-
δες υποθέσεις.]

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟ-
ΠΡΟΔΟΤΩΝ

Η ΦΛΩΡΑ 
ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ

Τα πρακτικά της δίκης

Χτες συνεχίστηκαν οι δί-
κες των δοσιλόγων. Το ειδικό
δικαστήριο αποτελείτο από
τους κ.κ. Γεωργίου, Καρβελά
και Κρομύδα. Λαϊκοί δικα-
στές ήταν ο Αντώνιος Αντωνιάδης (συμβολαιογράφος) και Αντ. Βογιατζής. Πρώτα άρχισε η δίκη
της περιβόητης γκεσταπίτισας Φλώρας.

Η μάρτυς κατηγορίας Ευαγγελία Χατζηαναστασίου μητέρα του Π. Χατζηαναστασίου ή Κόκ-
κινου που τον σκότωσαν οι Γερμανοί, καταθέτει ότι μια μέρα ήρθε χλωμή στο σπίτι της η Μα-
ρία Κρητικού και της είπε ότι η Φλώρα πήγε στο κατάστημα Μαθιέλη και τηλεφώνησε στην
Γκεσταπώ ότι ο γυιός της είχε πετρέλαια. Οι Γερμανοί σε λίγο πιάσανε το γυιό της και τον κλεί-
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(φωτό 61)

(φωτό 60)
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σανε στο στρατόπεδο.. Το στρατοδικείο τον καταδίκασε σε θάνατο. Στις 13 Ιούνη τον εκτέ-
λεσαν (σ.σ λάθος ημερομηνία). Η κατηγορούμενη είχε πεί στο γυιό μου: έννοια σου και γω θα
σε κάψω. Σχετιζόταν μαζί της πριν παντρευτεί. Η ίδια μου είπε ότι ε κ ε ί ν η πρόδωσε το γυιό
μου.

Ο μάρτυς Γιάννης Μαθιέλης καταθέτει ότι η Φλώρα πήγαινε στο κατάστημά του και τη-
λεφωνούσε στη Γκεσταπώ 2 φορές τη μέρα. Την ώρα που τηλεφωνούσε τον έβγαζε έξω. Η Φλώ-
ρα και οι φίλες της (Ντίνα, Βέρα) κυβερνούσαν την Γκεσταπώ.

Η μάρτυς Μ. Ζέρβα ή Βέρα καταθέτει ότι έμαθε πως ο Κόκκινος προδόθηκε απ’ τη Φλώ-
ρα από το Γερμανό φίλο της Ζορζ που ήταν γραμματέας στην Γκεσταπώ.

Η Αλεξάνδρα Μαυρομιχάλη καταθέτει ότι η Φλώρα ήταν γκεσταπίτισσα. Πρόδωσε στους
Γερμανούς λέει, δυο νέους (σ.σ εννοεί Χατζηναστασίου και Λιόση). Ο Κόκκινος είχε πάρει δυο
δοχεία πετρελαίου και αυτή τον παρακολουθούσε και τον πρόδωσε. Παρακολουθούσε τις νύ-
κτες τα καΐκια και ότι άλλες κινήσεις έβλεπε.

Ο Κόκκινος όταν προδόθηκε απ’ τη Φλώρα ήταν 8 ημερών γαμπρός. Η Φλώρα τον αγα-
πούσε γιατί τούτρωγε πολλά λεφτά.

Ο μάρτυς Ελ. Ρεπαντής καταθέτει ότι η κατηγορούμενη πρόδωσε τον Κόκκινο στους γερ-
μανούς. Τον παρακολουθούσε, λέει και έλεγε πως θα τον κάψει. Τη μέρα που οι Γερμανοί τον
σκότωσαν αυτή είχε τη μουσική κι’ έπαιζε ένα τραγούδι που αγαπούσε ο Κόκκινος. Αναφέρει
ότι η κατηγορούμενη πρόδωσε και τον ίδιο στους Γερμανούς.

Η Ευδοξία Βλουτή καταθέτει ότι η Φλώρα έλεγε στον Κόκκινο ότι θα τον κάψει και ότι απει-
λούσε και τη Ντίνα ότι θα την καταγγείλει στους γερμανούς γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά
της.

Ο Ι. Χατζηαναστασίου (αδελφός του Κόκκινου) χαρακτηρίζει σαν ηθικό αυτουργό τον Στρ.
Θερμιώτη που αυτός ενώ γνώριζε τι θα γινόταν προέτρεπε τον Κόκκινο σ’ αυτή τη δουλειά
λέγοντάς του ότι δεν θα πάθει τίποτα. Αυτός είχε φιλίες με την Γκεσταπώ. Όταν του είπα αν
χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, μου είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη.

Ο Αργύριος Μερτήρης λέει ότι στο διάστημα αυτό ήταν χωροφύλακας. Εκτός των άλλων
σημαντικών καταθέτει σε βάρος της κατηγορουμένης, αναφέρει ότι ο Διοικητής του Τμήμα-
τος είπε να μην πειράξουν τη Φλώρα και Ντίνα. Ερχόταν στο τμήμα και τηλεφωνούσαν συν-
θηματικά, αφού μας έβγαζαν έξω. Η κατηγορούμενη ήταν φοβερή.

Ο κ. Εισαγγελέας στην αγόρευσή του τόνισε ότι η κατηγορούμενη ήταν συνειδητό όργα-
νο των Γερμανών. Πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά, είπε, γιατί απ’ τη διαδικασία αποδείχτηκε ότι
όχι μονάχα συνεργαζόταν με την Γκεσταπώ, αλλά και συνετέλεσε στο θάνατο Ελλήνων.

Το δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορούμενη σε θάνατο.



Εκτέλεση 15η

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
27 ετών, από τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
23 ετών, από τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΖΛΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
25 ετών, από τις ΚΥΔΩΝΙΕΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30 ετών, από τις ΚΥΔΩΝΙΕΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
από την ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ηομαδική αυτή εκτέλεση, έγινε το πρωι-
νό της 14ης Σεπτεμβρίου 1943, μετά από

καταδίκη σε θάνατο από το γερμανικό στρα-
τοδικείο Μυτιλήνης στις 2/8/1943, ενώ η
ανακοίνωση της έγινε μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας «ΦΩΣ» στις 15/9/43 (φωτό 62).

Ο Καραμούτσος Ευστράτιος του Απο-
στόλου και της Μαριάνθης, γεννημένος το
1916 στη Μυτιλήνη, είχε πέντε αδέλφια,
αυτός δε ήταν το στερνοπαίδι της οικογε-
νείας. Τον Σεπτέμβριο του 1943, ο ίδιος με
την οικογένεια του, διαμένει στον τόπο κα-
ταγωγής του, τη Μυτιλήνη.

Ο Ζωγράφος Ευστράτιος του Αλεξάν-
δρου (φωτό 63) και της Δέσποινας, γεννημέ-
νος το 1920 στη Μυτιλήνη, ήταν μοναχοπαίδι
και υπηρετούσε ως χωροφύλακας στο Τμήμα
Χωροφυλακής Μυτιλήνης. Τον Σεπτέμβριο
του 1943, ο ίδιος με την οικογένεια του δια- (φωτό 62) 



110 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΤΣΑΣ

μένει και εργάζεται στον τόπο καταγωγής του, τη Μυτιλήνη.
Ο Ζλατόγλου Γεώργιος του Ευστρατίου (φωτό 64), γεννήθηκε το 1918 στις Κυδω-

νίες της Μικράς Ασίας. Το χειμώνα του ΄41 – ΄42 σε συνεργασία με το Λιμενάρχη Μυ-
τιλήνης, Καζάκο Ηλία37, δημιουργεί παράνομη προσκοπική ομάδα, που μαζεύει στοιχεία
οχύρωσης των γερμανικών θέσεων στον Καρά Τεπέ.

Ο Ανδριώτης Θεόδωρος (φωτό 65) του Δημητρίου και της Ζαχαρώς, γεννημένος
το 1913 στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, είχε τρία αδέλφια, αυτός δε ήταν το τέταρτο
παιδί της οικογενείας. Τον Σεπτέμβριο του 1943, ο ίδιος με την οικογένεια του, διαμέ-
νει στον τόπο καταγωγής του, το Μπαλτζίκι.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης,
και οι τέσσερις πατριώτες, Καραμούτσος Ευστράτιος, Ζωγράφος Ευστράτιος, Ζλατό-
γλου Γεώργιος και Ανδριώτης Θεόδωρος, εκτελούνται διότι «(…) αποπειράθησαν να
διαφύγουν εις την Τουρκίαν δια να καταταγούν εις τας δυνάμεις μαχομένας εναν-
τίον του Γερμανικού Στρατού(…)».

Ο Βεκιαρίδης Τριαντάφυλλος, πρόσφυγας από την Καππαδοκία, υπηρετούσε ως
χωροφύλακας στη Μυτιλήνη και καταδικάστηκε σε θάνατο διότι «(…) ήτο εν γνώσει
του εγκλήματος τούτου εσχάτης προδοσίας. Μολονότι ετύγχανε χωροφύλαξ δεν
ανέφερεν τι περί τούτου εις τους ανωτέρους του ή εις τας Γερμανικάς Αρχάς».

Απόσπασμα από ομιλία του Πρωτοσύγκελου Ιακώβου (σ.σ. μετέπειτα Μητροπολί-
της Μυτιλήνης, από Σισανίου, Ιάκωβος Β΄) στο μνημόσυνο που διοργάνωσε η «Εθνική

37 Μέλος της οργάνωσης «Όμηρος», που είχε την έδρα της στην Αθήνα. Από το καλοκαίρι του 1941, δη-
μιουργεί στη Μυτιλήνη, κατασκοπευτική ομάδα για τις γερμανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο
νησί, συνεργαζόμενος ταυτόχρονα με την πρώτη τοπική αντιστασιακή ομάδα. Το Γενάρη του 1942, αρ-
χίζουν οι πρώτες συλλήψεις μελών της τοπικής αντιστασιακής ομάδας, φοβούμενος δε και τη δική του
σύλληψη, θ’ αναχωρήσει στην Αθήνα. Στην προσπάθεια του να διαφύγει στη Μέση Ανατολή, θα συλ-
ληφθεί από τις γερμανικές δυνάμεις και θα εκτελεστεί στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 1942.

(φωτό 63) Η φωτογραφία αυτή
δημοσιεύτηκε στο  αφιέρωμα του
«Λεσβιακού Κήρυκα» οι «Γερμανοί
εις την Λέσβον», στις 4/8/1960 αρ.
φ. 140.

(φωτό 64) Η φωτογραφία από
συγκέντρωση του Συστήματος
Προσκόπων Μυτιλήνης  σε
μεγέθυνση. (Αρχείο του
Πολυχρονιάδη Αριστείδη)

(φωτό 65) Η φωτογραφία αυτή
δημοσιεύτηκε στο  αφιέρωμα του
«Λεσβιακού Κήρυκα» οι «Γερμανοί
εις την Λέσβον», στις 4/8/1960, αρ.
φ. 140.



Αλληλεγγύη» στις 17-12-44 για τους Λέσβιους, θύματα του φασισμού. Η τελευταία
παράγραφος αναφέρεται στις τελευταίες ώρες των πέντε παλικαριών τούτης της εκτέ-
λεσης.

«(…) Όταν πέρυσι την 14ην Σεπτεμβρίου, αλησμόνητον ημέραν του Σταυρού, εκλήθη ο ιε-
ρεύς κατά τας μεταμεσονυκτίους ώρας δια να κοινωνήση πέντε παλληκάρια λεβεντόπαιδα,
μετά την συγκινητικώτατην Εξομολόγησιν και την Θείαν Μετάληψιν, ένας απ’ αυτούς επλη-
σίασε τον ιερέα, έσφιξε το χέρι του, το εφίλησε, και έπειτα, αναλυόμενος εις δάκρυα, είπε:
«Πάτερ μου, είσαι ο τελευταίος Έλληνας που βλέπουμε. Στο πρόσωπό σου ημπορούμε ν’ απο-
χαιρετήσουμε τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, την Πατρίδα μας. Ύστερα από
λίγο δεν θα βρισκόμαστε στη ζωή. Οι τύραννοι θα πετάξουν τα σώματά μας στη θάλασσα. Μη
λησμονήσεις στη λειτουργία το πρωί να μας μνημονεύσεις στα πεθαμένα…». Και ο ιερεύς
με συγκίνηση, μόλις συγκρατών τα δάκρυά του, έψαλε μόνος μετά την λειτουργίαν την νε-
κρώσιμον ακουθίαν. (…)

Γιατί ρε πατέρα, γιατί...

Αρχές του καλοκαιριού 1943, μια ομάδα πέντε νέων, τρεις από το Μπαλτζίκι και δυο από
τη Μυτιλήνη, φίλοι τα τελευταία χρόνια, σχεδιάζουν και οργανώνουν τη διαφυγή τους στη
Μέση Ανατολή. Με απόλυτη μυστικότητα, συγκεντρώνουν τις αναγκαίες προμήθειες τροφί-
μων, βρίσκουν τη βάρκα και ορίζουν ως τόπο αναχώρησης, την παραλία Θερμής. Αυτό που
μένει να οριστεί, ήταν η ημερομηνία αναχώρησης. Το ξέρανε και το γνωρίζανε ότι το πιο βα-
σικό στοιχείο μιας πετυχημένης απόπειρας διαφυγής στις ακτές της Μ. Ασίας, ήταν η απόλυτη
εχεμύθεια απ’ όλους, ακόμη και από τους γονείς και τ’ αδέλφια τους. Σε αντίθετη περίπτωση,
όλοι τους γνώριζαν τι θα επακολουθούσε. Την ημερομηνία αυτή θα την όριζε ο Γιώργος Ζω-
γράφος, χωροφύλακας, που είχε από τη θέση του, καλύτερη πληροφόρηση και γνώση για
τα μέτρα ασφαλείας των Γερμανών. Αυτός θα επέλεγε τη μέρα και την ώρα αναχώρησης και
θα ειδοποιούσε τους άλλους το ίδιο βράδυ της διαφυγής, μόλις λίγες ώρες πριν.

Βράδυ Σαββάτου στις οκτώ, κι ο Θοδωρής Ανδριώτης ειδοποιείται από τον ίδιο το Ζω-
γράφο, ότι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όλοι πρέπει να ‘ναι στο σημείο που ‘χαν
κρύψει τη βάρκα, ακολουθώντας ο καθένας για λόγους μυστικότητας, το δικό του δρομολό-
γιο προς την παραλία Θερμής.

Ο Νίκος, επίσης από το Μπαλτζίκι, μετά την ειδοποίηση του από τον συγχωριανό του Θο-
δωρή κατά τις οκτώ η ώρα, θα επιστρέψει στο σπίτι. Κάτι οι ανήσυχες κινήσεις του μέσα σ’
αυτό, κάτι οι κουβέντες του στη μητέρα, προδίδουν τον εκνευρισμό της αναμονής για την αυ-
ριανή διαφυγή του. Γάτος ο πατέρας, τον είχε από δω, τον είχε από κει… κάποια στιγμή, γύρω
στις εννιά, ο Νίκος τα ‘πε όλα, χαρτί και καλαμάρι…

- Ξέρεις πατέρα, ξημερώματα φεύγουμε… δεν αντέχω άλλο, εκεί θα ‘ναι καλύτερα! Όλα
τα έχουμε φροντίσει μήνες τώρα και είναι οργανωμένα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένας κίν-
δυνος. Μαζί μας φεύγει και ένας χωροφύλακας από τη Μυτιλήνη… που τα ‘χει τακτοποιήσει
όλα στην εντέλεια! Σε λίγες ώρες θα ‘μαστε απέναντι σε δικούς μας γνωστούς μεράδες. Στο

ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 111
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κάτω - κάτω για την πατρίδα θα πολεμήσουμε εκεί κάτω! Μη στεναχωριέσαι, δεν υπάρχει
λόγος, όλα θα πάνε καλά. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος…

Ο πατέρας ήρεμος και έτοιμος όσο ποτέ, δεν αντιδρά στην απόφαση αυτή, εύχεται στο
γιο του να πάνε όλα καλά, του δίνει ορισμένες συμβουλές και φεύγει στο υπνοδωμάτιο, με την
πρόφαση, να μη δημιουργηθούν υπόνοιες στη μάνα.

Γνώριζε καλά το γιο του, μέρες να ‘χε μπροστά του για κουβέντα, δεν θα του άλλαζε
μυαλά. Ας είναι καλά οι παρέες! Τούτο μόνο ήθελε και τα κατάφερε, να τον εμπιστευθεί ο γιος
του. Και το δικό του σχέδιο ήταν έτοιμο… πηδά από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας στην
αυλή, κι από κει… στην Κομαντατούρ.

- Το και το, κ. διοικητά, εγώ θέλω να σώσω το παιδί μου…
Μεσάνυχτα κι οι πέντε νέοι της παρέας, ψηλόλιγνες σκιές, συναντιούνται στο σημείο που

‘χαν κρύψει τη βάρκα. Με βιαστικές αλλά μελετημένες κινήσεις, μεταφέρουν τη βάρκα προς
τη θάλασσα. Έχουν περάσει το δρόμο, μόλις είκοσι μέτρα απέχει η θάλασσα. Τότε απ’ όλα τα
σημεία της παραλίας και από το δρόμο, ξεπετάγονται οι πεταλάδες (έτσι ονομάζανε τις ειδι-
κές δυνάμεις ασφαλείας, από το πέταλο που ‘χαν ραμμένο στο πέτο τους), που ‘ναι πάνω από
πενήντα. Σε λίγα δευτερόλεπτα, κάτω από τις άναρθρες κραυγές που με κόπο ξεχώριζες το
Αλτ, και πέντε - έξι ριπές αυτόματων στον αέρα, η βάρκα με τους πέντε βαστάζους της, έχει
περικυκλωθεί από τα φαντάσματα της κολάσεως με τα σιδηρά κράνη και τα αυτόματα τους
προτεταμένα. Ο αιφνιδιασμός των πέντε παλικαριών, είναι τόσο μεγάλος… που ακόμα κρα-
τούν στα χέρια τους τη βάρκα, λες και μείνανε μαρμαρωμένοι. Ακόμα και αυτή η ανάσα τους,
έχει κοπεί! Ο κλοιός σφίγγει γύρω από τα παλικάρια… κι αυτά συνεχίζουν μαρμαρωμένα να
κοιτούν το πέλαγος… ούτε είκοσι μέτρα δεν είχαν μείνει!

Δυο σκιές, ο διοικητής της Γκεστάπο και ο διερμηνέας σπάνε τον κλοιό των φαντασμάτων
και πλησιάζουν τη βάρκα με τους κολασμένους… Τότε μόνο ο Νίκος θα αντιληφθεί το τρα-
γικό χθεσινοβραδινό του λάθος και η στεντόρεια φωνή του, θα καλύψει απ’ άκρη σ’ άκρη την
παραλία της Θερμής.

- Γιατί ρε πατέρα, γιατί...
Τη φράση αυτή θα την επαναλαμβάνει υστερικά σ’ όλη τη διαδρομή προς Μυτιλήνη. Τε-

λικά όμως ο Νίκος θα σωθεί ως τα «τριάκοντα αργύρια» της προδοσίας του πατέρα του. Για
να συμπληρωθεί όμως ο αριθμός των συλληφθέντων για διαφυγή, τη θέση του Νίκου στο
εκτελεστικό απόσπασμα, θα την πάρει ο Καππαδόκης χωροφύλακας Βεκιαρίδης Τριαντά-
φυλλος με το αιτιολογικό «…ήτο εν γνώσει του εγκλήματος τούτου εσχάτης προδοσίας. Μο-
λονότι ετύγχανε χωροφύλαξ, δεν ανέφερεν τι περί τούτου εις τους ανωτέρους του ή εις τας
Γερμανικάς Αρχάς».



Εκτέλεση 16η

ΒΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ38

25 χρονών, από το ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΕΡΑΣ

ΝΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ38

32 χρονών, από το ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΕΡΑΣ

Ηεκτέλεση αυτή, έγινε το πρωινό της 8ης
Μαρτίου 1944, μετά από καταδίκη σε

θάνατο από το γερμανικό στρατοδικείο Μυ-
τιλήνης στις 7/1/1944, ενώ η ανακοίνωση της
εκτέλεσης έγινε μέσα από τις στήλες της εφη-
μερίδας «ΦΩΣ» στις 10/3/1944 (φωτό 66).

Ο Βαλιός Δημήτριος του Αθανασίου και
της Αρετής, γεννημένος στο Σκόπελο Γέρας
το 1919, ήταν παντρεμένος με τη Ναδία
Γιαννίκου, στις 16/11/1941. Το Γενάρη του
1943, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον
Αθανάσιο, που όμως πέθανε μετά από μερι-
κές μέρες. Το Μάρτη του 1944, μαζί με τη
σύζυγό του, διαμένει στον τόπο καταγωγής
του, το Σκόπελο.

Ο Νήρος Γεώργιος του Νικολάου, γεν-
νήθηκε το 1912 στο Σκόπελο Γέρας.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση
του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, οι Νήρος Γεώργιος και Βαλιός Δημήτριος εκτε-
λέστηκαν διότι «Αμφότεροι οι καταδικασθέντες από κοινού και εν υπαίθρω έλαβον επα-
νειλλημένως πιεστικώς χρήματα παρουσιαζόμενοι ως μέλη του Γερμανικού φυλακίου
Περάματος. Προς βεβαίωσιν των λεγομένων των παρουσίαζον ψευδή πιστοποιητικά
άτινα είχον εις την κατοχήν των ως απολυθέντες εργάται του Γερμανικού Στρατού».

38 Δεν έχουν αναγραφεί τα ονοματεπώνυμά τους, στο μνημείο εκτελεσμένων στα «Τσαμάκια».

(φωτό 66)



Εκτέλεση 17η

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
28 χρονών, από την ΑΓΙΑΣΟ

Ηεκτέλεση αυτή, που ήταν και η τελευταία στα
«Τσαμάκια», έγινε το πρωινό της 17ης Ιουνίου

1944, μετά από καταδίκη σε θάνατο από το γερμανικό
στρατοδικείο Μυτιλήνης, ενώ η ανακοίνωση της εκτέλεσης
αυτής, δεν βρέθηκε στην εφημερίδα «ΦΩΣ», αφού για το
καλοκαίρι του 1944, τα φύλλα της εφημερίδας που έχουν
διασωθεί, είναι πολύ λίγα.

Ο Πασχαλιάς Στρατής (φωτό 67) του Ιωάννη και της
Αφροδίτης, γεννημένος το 1916 στην Αγιάσο, ήταν το
τρίτο από τα πέντε παιδιά του Πασχαλιά Ιωάννη, ο
οποίος έχει πεθάνει το 1942. Τα υπόλοιπα τέσσερα αδέλ-
φια του, ο Μιχάλης, η Βασιλική, η Στυλιανή και ο Αντώ-
νης, ήταν 35, 32, 24 και 14 ετών αντίστοιχα κατά την
εκτέλεση του.

Σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου που συν-
τάχθηκε στο ληξιαρχείο Μυτιλήνης, στις 19/6/1944, δυο
μέρες μετά την εκτέλεση του, αναφέρεται ως αιτία εκτέλεσης «…. εν συμπλοκή τραυ-
ματισθείς και ιαθείς, ετυφεκίσθη».

Στο βιβλίο «Αντίσταση στη Λέσβο (πηγές και πτυχές της)» των Π. Κεμερλή - Α. Πο-
λυχρονιάδη, στο κεφάλαιο «Ο γιορτασμός της 25ης του Μάρτη 1944 στην Αγιάσο»,
υπάρχουν οι πληροφορίες για το πώς και πού συνελήφθη ο Πασχαλιάς Στρατής, απο-
σπάσματα του οποίου παραθέτουμε:

«Η 25η του Μάρτη 1944 θα γιορταζόταν στην Αγιάσο ελεύθερα. Οι κατοχικές αρχές επέ-
τρεψαν το γιορτασμό τους εκτός από την “ύψωση σημαιών”. (…) Στην Αγιάσο, η Επιτροπή
του ΕΑΜ πήρε την απόφαση για γιορτασμό, χωρίς να προκληθούν οι Γερμανοί. (…) Φυσικά
η ΕΠΟΝ είχε αναλάβει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα (…) ενώ αυτό εξελισσόταν ομαλά, τρεις
νεολαίοι, ο Όμηρος Κοντούλης, ο Μιχ. Συνοδινός και η Κορνηλία Νιγδέλλη παρουσιάζονται
μέσα στην αγορά, που την πλημμύριζε κόσμος, κρατώντας μια Ελληνική σημαία, που την σή-

(φωτό 67) Η φωτογραφία
πάρθηκε από το ημερολόγιο 2000
της Κ.Ο  ΑΓΙΑΣΟΥ του Κ.Κ.Ε 



κωναν ψηλά, φωνάζοντας συνθήματα κατά των Γερμανών και υπέρ των συμμάχων. (…) ο εν-
θουσιασμένος λαός συγκρότησε πορεία-διαδήλωση προς το «Σταυρί». Εκεί, ο Μιχάλης Συ-
νοδινός (…) με φλογερή ομιλία καταφέρθηκε ανοιχτά κατά της Γερμανικής κατοχής και
παρότρυνε τον κόσμο να αγωνιστεί για λευτεριά και πιο καλή ζωή. (…) Όμως τα πράγματα
ήταν δύσκολα. (…) Ήταν γνωστό, πως οι Γερμανοί είχαν «μάτια και αυτιά» στην Αγιάσο. (…)
Στις 28 του Μάρτη είχε ξεσπάσει πολύ κρύο. Είχε χιονίσει την προηγούμενη μέρα. (…) Οι
σκοποί άφησαν τις σκοπιές τους. (…) Όμως το απόγευμα οι Γερμανοί κύκλωσαν το χωριό κι
από τρεις κατευθύνσεις άρχισαν να πυροβολούν όποιον έβλεπαν. Έντρομοι οι κάτοικοι κλεί-
στηκαν στα σπίτια τους. Όσοι είχαν λόγους ν’ αποφύγουν τους Γερμανούς όρμησαν απ’ το
πέρασμα του «Απέσου» και κατάφεραν να περάσουν. (…) Απ’ αυτούς σκοτώθηκε ο Στρα-
τής Γραμμέλλης και η μικρή Μαριάνθη Μαϊστρέλλη. Πολλοί τραυματίστηκαν (…) και ο Στρα-
τής Πασχαλιάς. Αυτός τραυματίστηκε σοβαρά, τόσο που δεν μπόρεσε να ξεφύγει. (…) Οι
Γερμανοί, όταν τον έπιασαν, του βρήκαν πιστόλι που δεν πρόλαβε να πετάξει. Τον κατέβα-
σαν στο Νοσοκομείο και, αφού θεραπεύτηκε, τον πέρασαν Στρατοδικείο, τον καταδίκασαν
σε θάνατο και τον εκτέλεσαν στις 17 Ιούνη 1944. (…)».
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Απελευθέρωση... τα «Τσαμάκια»
περνούν στην ιστορική μνήμη

Τ
ο πρωί της Κυριακής, 10 Σεπτέμβρη 1944, τα γερμανικά στρατεύματα έχουν απο-
χωρήσει από το νησί. Ο λαός της Λέσβου σύσσωμος πανηγυρίζει τη λευτεριά του
(φωτό 68-69). Η σαραντάμηνη νύχτα της Κατοχής τέλειωσε, και κύριο σημείο ανα-

φοράς όλων, είναι τα «Τσαμάκια» με τα γρατσουνισμένα πεύκα, αδιάψευστοι μάρτυρες
της θυσίας δεκάδων παλικαριών.

Τις επόμενες μέρες, οι οικογένειες του νησιού μας, θ’ αρχίσουν να μετρούν τις πληγές
που άφησε πίσω της η ναζιστική κατοχή.

(φωτό 68) Φωτογραφία  από την συγκέντρωση της απελευθέρωσης, στην οδό Βουρνάζων , που  δημοσιεύτηγκε
στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ»* της 12-9-1964 

* Κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου 1963 ως εβδομαδιαία εφημερίδα του λαού της Λέσβου και της Λή-
μνου και είναι η ανεπίσημη έκδοση της προδικτατορικής Ε.Δ.Α. Σταματά την έκδοσή της με το πραξι-
κόπημα της 21ης Απριλίου 1967, έχοντας εκδώσει 190 φύλλα. Επανεκδίδεται στα τέλη του 1976, ως
επίσημη φωνή της Ανανεωτικής Αριστεράς (Κ.Κ.Ε. εσ.), με δεκαπενθήμερη κυκλοφορία μέχρι τα τέλη
του 1984, όπου και κλείνει οριστικά, έχοντας εκδώσει την περίοδο αυτή, 120 φύλλα. 
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- Πληγές που δημιούργησε η προδοσία, με τα δεκάδες άταφα κορμιά των παλικαριών που
εκτελέστηκαν στα «Τσαμάκια» και τ’ άψυχα κορμιά τους πετάχτηκαν στη θάλασσα.

- Πληγές που δημιούργησε η πείνα με τα χιλιάδες θύματα, αφενός μεν της μαύρης αγο-
ράς και αφετέρου της ανάλγητης, σκληρής και άκαρδης στάσης αυτών που είχαν και ΔΕΝ
έδωσαν.

- Πληγές που δημιούργησε η αρπαγή κάθε περιουσιακού στοιχείου, είτε αυτό ήταν το
λάδι από τους Γερμανούς με την εταιρεία «ΕΛΑΙΟΝ» (φωτό 70-71) και συγκεντρωτές Έλ-
ληνες οικονομικούς δοσίλογους, που μετριόταν σε χιλιάδες τόνους, απογυμνώνοντας την
αγροτική λεσβιακή οικογένεια από το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο και καταδικά-
ζοντάς την στην ανέχεια και την πείνα, οδηγώντας την έτσι είτε στα σαράφικα για την αν-
ταλλαγή - αρπαγή πολύτιμων οικογενειακών κειμηλίων, είτε στα μεσιτικά γραφεία για την
πώληση σπιτιών ή ελαιοκτημάτων για ένα κομμάτι ψωμί, που τις περισσότερες φορές το
χρηματικό αντίτιμο θα ισοδυναμούσε με λίγες δεκάδες οκάδες όσπρια και δημητριακά.

Στις 12 Σεπτέμβρη πραγματοποιείται, για την απελευθέρωση του νησιού, πάνδημη δο-
ξολογία στον Άγιο Θεράποντα, μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο της Μυ-
τιλήνης και τέλος, προσκύνημα στον τόπο εκτέλεσης. Από το προσκύνημα αυτό,
παραθέτουμε αυτούσιο το ρεπορτάζ που δημοσιεύει η εφημερίδα του ΕΑΜ «Ελεύθερη Λέ-
σβος»39, το μοναδικό έντυπο που κυκλοφορεί τις ημέρες αυτές (βλέπε παράρτημα Π4), όπως

(φωτό 69) Φωτογραφία  από την συγκέντρωση της απελευθέρωσης, στην πλατεία Κυπρίων πατριωτών, που
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ» στις 12-9-1964 

39 Η «Ελεύθερη Λέσβος» είναι η πρώτη εφημερίδα που κυκλοφορεί μετά την απελευθέρωση, ως όργανο
της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ε.Α.Μ Λέσβου, στις 11 Σεπτεμβρίου 1944, με αρ. φύλου 6, αφού στην
Κατοχή είχε εκδώσει παράνομα πέντε φύλλα πολυγραφημένα. Έκλεισε, μετά από πολύμηνη καταδικα-
στική απόφαση, στις 18 Μαρτίου 1947, έχοντας εκδώσει 466 φύλλα. Η κυκλοφορία της, γίνεται «ανά
διήμερο», μονόφυλλη με 2 σελίδες, όπως και όλες οι εφημερίδες της εποχής.



και την ομιλία του διορισμένου από το ΕΑΜ, Νομάρχη Κώστα Φριλίγγου40 στα «Τσαμάκια»
(βλέπε παράρτημα Π5)

Η πρώτη δημοσίευση ονομάτων, εκτελεσμένων στα «Τσαμάκια», γίνεται στις
22/11/1944, τρεις μήνες απ’ την απελευθέρωση, στην εφημερίδα «Αλληλεγγύη»41, όπου
καταχωρούνται 33 ονόματα (βλέπε παράρτημα Π6), με την επισήμανση της ότι ακο-
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(φωτό 70) Απόσπασμα έκθεσης ελέγχου της ΔΟΥ Μυτιλήνης για την εταιρεία «ΕΛΑΙΟΝ», το 1948. Από το
αρχείο του δικηγόρου Χρήστου Κόρακα 

(φωτό 71)
Έγγραφο της
εταιρείας
«ΕΛΑΙΟΝ». Από
το αρχείο του
δικηγόρου
Χρήστου Κόρακα 

40 Ο Φριλίγγος Κώστας γεννήθηκε το 1882 στη Σμύρνη, σπούδασε ιατρική και θεολογία και διετέλεσε
Δ/ντής των σχολών Περγάμου. Ήρθε στο νησί μετά την απελευθέρωση του από τους Τούρκους και εγ-
καταστάθηκε στην Πέτρα, ασκώντας το επάγγελμα του ιατρού - δερματολόγου. «…‘Ένας καταξιωμένος
άνθρωπος της Επιστήμης και της Τέχνης…» θ’ αναφέρει γι’ αυτόν, ο Απ. Αποστόλου στο βιβλίο του
για την Αντίσταση στο νησί.

41 Η εφημερίδα «Αλληλεγγύη», αποτελεί περιοδική έκδοση του τοπικού τμήματος της πανελλήνιας φι-
λανθρωπικής οργάνωσης του ΕΑΜ «Εθνική Αλληλεγγύη», που ιδρύθηκε το 1942 και στόχο είχε την
παροχή βοήθειας - αλληλεγγύης στις οικογένειες των θυμάτων του γερμανο-ιταλικού φασισμού αλλά
και στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένους, παιδιά.
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λουθεί συμπληρωματικός κατάλογος.
Στις 20/12/44, το τοπικό παράρτημα της «Εθνικής Αλληλεγγύης (Ε.Α)», διοργα-

νώνει μνημόσυνο για τα θύματα της γερμανο-ιταλικής κατοχής (βλέπε παράρτημα Π7).
Στην εκδήλωση αυτή, εκφωνούνται 41 ονόματα εκτελεσθέντων στα «Τσαμάκια».

Στις 10-9-1946, η εφημερίδα του ΕΑΜ «Ελεύθερη Λέσβος», στην εορταστική τε-
τρασέλιδη έκδοσή της, για τα δυο χρόνια απ’ την απελευθέρωση, δημοσιοποιεί σε ξε-
χωριστό κατάλογο, τους εκτελεσθέντες στα «Τσαμάκια», ανεβάζοντας τους σε 45
(βλέπε παράρτημα Π8), όπου για πρώτη φορά έχουμε για κάθε εκτελεσμένο, τον τόπο
καταγωγής και την ημερομηνία εκτέλεσης.

Το Ηρώο στα «Τσαμάκια» εγκαινιάσθηκε στις 8-11-45 επί δημαρχίας Σάλτα Δημ.42

(βλέπε παράρτημα Π9), η δε αναγραφή των ονοματεπώνυμων, σε ξεχωριστή αναθη-
ματική μαρμάρινη πλάκα, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Νότη Παναγιώτου, επί δη-
μαρχίας του, το καλοκαίρι του 1994, για την επέτειο των 50 χρόνων από την
απελευθέρωση του νησιού.

Κλείνοντας το αφιέρωμα αυτό, θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε ορισμένα στα-
τιστικά στοιχεία, που αφορούν αφενός μεν τη χρονολογική κατανομή των εκτελέσεων
και αφετέρου δε την κοινωνικο-ανθρωπολογική διάρθρωση των εκτελεσμένων.

Α. Όσον αφορά τη χρονική περίοδο:
- Το 1941 έχουμε τρεις εκτελέσεις με ισάριθμα θύματα.
- Το 1942 έχουμε οχτώ εκτελέσεις με 27 θύματα, με μήνα αιχμής το Μάιο, όπου

έχουμε τρεις εκτελέσεις με 14 θύματα. Στις 15 Μαΐου, έχουμε και την πολυπληθέστερη
εκτέλεση, με θύματα εφτά παλικάρια.

- Το 1943 θα γίνουν τέσσερις εκτελέσεις με εννιά θύματα.
- Το 1944 έχουμε δύο εκτελέσεις με τρία θύματα.

Β. Όσον αφορά την αιτία εκτέλεσης:
- Οι 19 εκτελεσθέντες ή το 45%, για διαφυγή στη Μ. Ασία.
- Οι δώδεκα εκτελεσθέντες για κατοχή όπλου.
- Οι εννιά εκτελούνται για κλοπή γερμανικού υλικού και κατοχή όπλου.
- Ένας για οργάνωση διαφυγών και ένας για απόπειρα δημιουργίας αντιστασιακής

οργάνωσης.

Γ. Όσον αφορά τον τόπο καταγωγής, ανά «καποδιστριακό» δήμο:
- Οκτώ εκτελεσμένοι έχουν καταγωγή εκτός Λέσβου.
- Από οκτώ εκτελεσμένους έχει ο Δήμος Γέρας και ο Δήμος Μυτιλήνης.
- Έξι εκτελεσμένοι από το Δήμο Πλωμαρίου.

42 Ο Δημήτριος Σάλτας, επιχειρηματίας, είναι ένας από τους πολλούς διορισμένους δημάρχους Μυτιλήνης
από τη δικτατορία Μεταξά, από τον Αύγουστο του 1936 μέχρι το 1950, όπου γίνονται εκλογές στους
πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



- Τρεις εκτελεσμένοι από το Δήμο Αγιάσου.
- Από δυο εκτελεσμένους έχει ο Δήμος Πολιχνίτου και ο Δήμος Μήθυμνας.
- Από ένα εκτελεσμένο έχει ο Δήμος Ευεργέτουλα, ο Δήμος Ερεσού - Αντίσσης,

Καλλονής, Πέτρας και Λουτρ. Θερμής.

Δ. Κοινωνικο-ανθρωπολογικά στοιχεία
- Ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκτελεσμένος, είναι ο 70χρονος Καβακέλλης Μιχαήλ και

μικρότεροι οι Γκιργκέτσος Πέτρος και Τσακύρης Γεώργιος, 21 χρόνων.
- Από τους 42 εκτελεσμένους, οι 24 είναι ανύπαντροι. Έχοντας στοιχεία για 16 απ’

αυτές τις οικογένειες, θα καταμετρήσουμε 112 (!) συγγενείς πρώτου βαθμού, γονείς -
αδέλφια, που θα μαυροφορέσουν το χαμό των παλικαριών αυτών.

- Από τους 42 εκτελεσμένους, οι 18 είναι έγγαμοι. Καταφέραμε να βρούμε στοιχεία
για τις 14 οικογένειες τους και καταμετρήσαμε 158 (!) συγγενείς πρώτου βαθμού, σύ-
ζυγο - παιδιά - γονείς - αδέλφια, που θρήνησαν το χαμό αυτό, ενώ οι 51 απ’ αυτούς, ήταν
παιδιά! Δηλαδή ο καθένας άφηνε πίσω του, κατά μέσο όρο, τέσσερα ορφανά!

Από τους 42 εκτελεσμένους, πετύχαμε να βρούμε στοιχεία οικογενειακής κατά-
στασης για τους 30, και αθροίζοντας τους συγγενείς α΄ βαθμού, καταλήγουμε στο συμ-
πέρασμα ότι 270 (!), που με αναγωγή στους 42, θα φτάσουν τα 380 (!) άτομα, ένα
ολάκερο χωριό δηλαδή, ως γονείς, σύζυγοι, παιδιά, αδέλφια, θρήνησαν και θυμούνται
τον άδικο χαμό των παλικαριών…
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Π
ολλές φορές, φιλοτεχνώντας τούτο το αφιέρωμα, τρόμαξα από τη δημόσια
λησμονιά. Ένα ηρώο που στήθηκε μόλις ένα χρόνο μετά την απελευθέρωση,
παρέμεινε 50 χρόνια ανώνυμο, λες και όλα αυτά έγιναν σε λησμονημένους

χρόνους πριν εκατοντάδες χρόνια. Κι όμως, ο κατάλογος αυτός υπήρχε από την πρώ-
τη στιγμή. Αλλά οι πολιτικές σκοπιμότητες της εποχής, και όχι μόνο, έσβησαν τα ονο-
ματεπώνυμα, γιατί άλλοι θεωρήθηκαν κομμουνιστές, άλλοι συνεργάτες των Γερμα-
νών, άλλοι κλεφτρόνια και παράνομα οπλοφορούντες.

Πρέπει όμως κάποτε να μάθουν οι νέοι για τους εκτελεσμένους στα «Τσαμάκια».
Όχι για να μισήσουν, μα για να καταλάβουν… Ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και τότε
και τώρα.

Πάντοτε ήθελε θάρρος να πας αντίθετα στο ρεύμα της εποχής.
Τότε ήθελε τρέλα, για να γίνει απόπειρα διαφυγής στη Μέση Ανατολή, αντί να

«καθίσεις στ’ αυγά σου», όπως ζητούσαν οι επίσημες ελληνικές δοσιλογικές αρχές.
Τότε ήθελε παλικαριά να πεις όχι στους μαυραγορίτες και να έρθεις σε σύγκρουση

μαζί τους. Χρειαζόταν κάθε φορά, θάρρος και μαγκιά, για να μη «συμμορφωθείς προς
τας υποδείξεις», καθώς το διακύβευμα ήταν η ίδια η ζωή, αφού προηγουμένως θα
πέρναγες από το Γολγοθά των βασανιστηρίων της Γκεστάπο.

…Πολλοί περαστικοί, ηλικιωμένοι πια, που στοχάστηκαν, ονειρεύτηκαν και αγω-
νίστηκαν για έναν καλύτερο κόσμο, ακούν κάθε αυγή, δεκαετίες τώρα, στο θρόισμα
των πεύκων, ένα προσκλητήριο νεκρών πάνω από το αλσύλλιο αυτό. Μαζί με τ’
αγιάζι, τόσο αθόρυβα, ακούγονται ψιθυριστές φωνές διαμαρτυρίας για το άδικο…
ίσως και κάποιες συγνώμες. Οι δίκες όμως των ενόχων, που άρχισαν με την απελευ-
θέρωση, δεν τελείωσαν ποτέ. Οι πολιτικές σκοπιμότητες οξείδωσαν κάθε λαμπερό. Τα
αφιερώματα που γράφτηκαν τις επόμενες δεκαετίες, για την περίοδο της Κατοχής,
υποβάθμισαν τις εκτελέσεις αυτές και τις συμπεριέλαβαν ως παροράματα και υπο-
σημειώσεις, που ακόμα και στην έκταση αυτή, περιέχουν πολλά λάθη, θελημένα και
αθέλητα.

Κανένας πια, δεν θυμάται μαρτυρίες και ονόματα. Χάθηκαν οι αποδείξεις, και η
ενοχή πλανιέται σαν αναθεματισμένος άνεμος πάνω από το σκοτεινό βασίλειο της
λήθης. Και η μνήμη θα μείνει ορφανή, για να στεγαστεί εκεί δίπλα στο άσβηστο καν-
τήλι με τη φωτογραφία του εκτελεσμένου συντρόφου, παιδιού, αδελφού …

- στο φτωχόσπιτο της πολύτεκνης χήρας, που πολέμησε μόνη της, για να επιβιώ-
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σει η οικογένεια και να μεγαλώσει τα ορφανά.
- στο σπίτι των χαροκαμένων γονιών, που για τα άταφα παιδιά τους, θα χαράξουν

σταυρό στα τσάμια ή θα πάρουν λίγη λάσπη από τα αιματοβαμμένα χώματα, για μνη-
μόσυνο… 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1

Τούτο το ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε, ένα περίπου μήνα μετά την απελευθέρωση, στην
«Ελεύθερη Λέσβος» στις 5 Οκτωβρίου 1944, αρ. φ. 15, και αναφέρεται σε «απόψεις»

- τραγούδι του Φούγκε, προέδρου του γερμανικού στρατοδικείου Μυτιλήνης, για τη Μυ-
τιλήνη.

ΠΩΣ ΕΙΔΕ Ο ΚΑΤΑΧΤΗΤΗΣ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥΣ
________________
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Είμεθα στη Μυτιλήνη.
Είνε το μέρος που σε τρώει
η μαλάρια, ο ελώδης και ο κίτρινος πυρετός.

Αυτή είνε η Μυτιλήνη.
Είνε το μέρος που σε τρώνε τα κουνούπια
οι κορεοί και οι ψύρες,
αυτή είνε η Μυτιλήνη.

Είνε το μέρος που αγοράζεις συνειδήσεις
για ένα κομμάτι ψωμί, αυτή είνε η Μυτιλήνη.
Είνε το μέρος που οι άνδρες κάνουν τις γυναίκες
αυτή είνε η Μυτιλήνη.

Είνε το μέρος που αγοράζεις τις γυναίκες για φαγητό μόνο,
αυτή είνε η Μυτιλήνη.
Είνε τέλος η Μυτιλήνη
ο πρωκτός της γης.

___________
Σημ. Συνθέτης είνε ο Εισαγγελέας της Δρέσδης ΦΟΥΓΚΕ. Είναι ο αιμοβόρος Πρό-

εδρος του Γερμανικού Στρατοδικείου, που με τα εκτελεστικά του αποσπάσματα έβαψε
μ’ αίμα αθώων παλληκαριών τα γραφικά τσαμάκια και τ’ ακρογιάλια μας. Είνε ο φασί-
στας που τρομοκράτησε τη Λέσβο.

Αν λέγει αλήθεια ποιος ξέρει!!! Όπως και νάναι όμως με το σαρκασμό και περιφρό-
νηση μιλά στη Λέσβο που γνώρισε. Κι’ ασφαλώς το τραγούδι του είνε για κείνους που
αποτελούσαν το φαιδρό περιβάλλον του τον καιρό της σκλαβιάς. Δεν μιλά για τον
τίμιο Λεσβιακό λαό, γιατί δεν τον γνώρισε ούτε σε γλέντια, ούτε σε παζαρέματα κι
ακόμη ούτε σε έκφυλες εκδηλώσεις. Τον είδε ψυχρά στους τίμιους αγώνες του, γιατί
μόνο αγώνες έκανε όλο τον καιρό της κατοχής.
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Ας νοιαστούν λοιπόν οι άνθρωποι του θλιβερού εκείνου κύκλου. Ας νοιώσουν τον
εξευτελισμό τους αυτοί πούχαν τα προσόντα να πουλούν τις συνειδήσεις τους και την
τιμή τους.

Ας καμαρώσουν οι ήρωες κι’ οι ηρωίδες του τραγουδιού.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
___________
Φέρεται εις γνώσιν του κοινού ότι

αύριον 29ην τρέχοντος και ώραν 8 ½ π.μ
θέλει συνεδριάσει το Γερμανικόν Στρα-
τοδικείον εν τη οικία Ηλιόπουλου (Σου-
ράδα) προς εκδίκασιν των κάτωθι
υποθέσεων, κατά:

2) Κων/νου Γιαβατσά ηγουμένου
Μονής Λειμώνος.

3) Ευστρατίου Νιτσοπούλου ιερέως.
4) Γώγου Καλλιγέρη εμπόρου.
5) Δημητρίου Καλλιγέρη εμπόρου.
6) Φώτιου Λογοθέτου ιατρού.
7) Ανδρέα Κυριακού εμπόρου.
8) Νικολάου Αλεξίου επιτηρητού

αλυκής Καλλονής.
9) Γεωργίου Μπαρτάνη ζυγιστού.
10) Νικολάου Καλαθάκη χωροφύλα-

κος,
κατηγορουμένων επί παροχή βοή-

θειας εις υπηκόους εχθρικού κράτους.
Η συνεδριάσις θα είναι δημόσια.
Εν Μυτιλήνη τη 28/9/1942
Ο Νομάρχης Λέσβου
Π. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π2



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π3

1) Απόσπασμα από το βιβλίο «Πεπραγ-
μένα Ι. Μ. Μυτιλήνης» στην περίοδο της
Κατοχής.

«(…) Τάφος των μαρτύρων τούτων του
Έθνους εγένετο η Λεσβιακή θάλασσα, διότι οι
απαίσιοι τύραννοι μετά την εκτέλεσιν τα καθη-
μαγμένα σώματα των νεκρών έθετον κατά τον
πλέον βάνδαλον τρόπον εντός σάκκων μετά
λίθων και τα έρριπτον εις την θάλασσαν. Ποσά-
κις δεν εξεβράσθησαν εις τας ερημικάς ακτάς
της Λέσβου τυμπανιαία σώματα ή μέλη αυτών!
(…)».

2) Απόσπασμα από το βιβλίο του αεί-
μνηστου δάσκαλου Απόστολου Απόστολου
«Σκόρπια απ’ την αντίσταση»

«(…) Αρκετά, όμως, από τα παιδιά αυτά το
γερμανικό Στρατοδικείο τα καταδίκασε σε θά-
νατο. (…) Τους έδεναν πάνω στους κορμούς
των πεύκων και τους θέριζαν με τα αυτόματα.
Έβαζαν τα πτώματα τους σε σακιά. Τα μετάφε-
ραν με τη βάρκα, ανοιχτά και τα πετούσαν στη
θάλασσα (….)».

3) Αποσπάσματα από επίσημες μαρτυ-
ρικές καταθέσεις, σε δίκη δοσίλογου, που
χρησιμοποιήθηκαν στα πολιτικά δικαστή-
ρια το Νοέμβριο του 1945.

«(…) Από το πλήρωμα τράτας μεταφερού-
σης πτώματα εκτελεσθέντων στα Τσαμάκια
άκουσα να λένε για τα κτηνώδη ένστικτα του
(…) παρευρισκομένου εις την εκτέλεσιν και γε-
λούσε κτηνωδώς, αυτά μου τα είπαν όταν πλέ-
ναν τα αίματα (…)»

«(… ) Ένα πρωί έξω απ’ το Λιμεναρχείο είδε



ένα καΐκι και πλύναν αίματα που προήρχοντο
από εκτελεσθέντας κατά το διάστημα δε που
εγένετο η συσκευασία δια την μεταφοράν των
εκτελεσθέντων είδα τον κατηγορούμενον που
γελούσε (…)».

«(…) Όταν βάζουν τους εκτελεσμένους στα τσουβάλια έλεγε το πλήρωμα του “Αλεξαν-
δρή”, αυτός γελούσε(…).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π4

Ρεπορτάζ για το πρώτο μνημόσυνο στα «Τσαμάκια» από την εφημερίδα «Ελεύ-
θερη Λέσβος» στις 12-9-1944, αρ. φυλ. 7.

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Με την σκέψη στα θύματα των Ούννων ο κόσμος σχημάτισε μια πελώρια πομπή που πλη-
μύρισε όλη την προκυμαία μας. Την ώρα που όλοι προχωρούν για το μέρος της εκτέλεσης ξα-
ναζωντανεύουν οι εικόνες των πρωινών εκείνων που ξυπνούσανε από τις ομοβροντίες των
εκτελεστικών αποσπασμάτων. Τα μάτια βουρκώνουν και μες την υγρή θολάδα τους προ-
βάλλουν οι θλιβερές αναμνήσεις, οι σκηνές των απάνθρωπων μαρτυρίων που δοκίμασαν τα
θύματα της άνανδρης φασιστικής βαρβαρότητας, η στιγμή που ο διοπτροφόρος καβαλλιέ-
ρος πολύ γνωστών δεσποινίδων της «αριστοκρατίας» μας ανάγκαζε τα θύματά του να ανοί-
ξουν το στόμα των για να σπρώξη βάρβαρα έως το λαρύγγι την πιο βρώμικη πατσαβούρα της
γκεσταπός και να μποδίση έτσι τις τελευταίες ζητωκραυγές των ηρωικών παλληκαριών για
την Ελλάδα και το πανανθρώπινο ξεσκλάβωμα. Όλοι οι Μυτιληνιοί τώρα ακολουθούν τον
ίδιο δρόμο απ’ τον οποίο οδηγούνταν δεμένοι οι μάρτυρες της λευτεριάς μας. Κανείς δε λεί-
πει από την πομπή αυτή που ζητά εκδίκηση για τα βάρβαρα μαρτύρια που σοφίστηκε ο χιτ-
λερισμός για να σώση με ηλίθια συνθήματα την πλουτοκρατία που ξεψυχά.

Γύρω από τα αιματοβαμμένα πεύκα πάνω στα οποία δέθηκαν τα θύματα του φόβου των
καταχτητών μας συγκεντρώθηκεν όλη η Μυτιλήνη για να κλάψη τα αξέχαστα παιδιά της.
Όλες οι συνοικίες είχαν κατεβεί με τις σημαίες των παρατάχθηκαν κάτω από τον πευκώνα. Την
τάξη είχε αναλάβει τμήμα του ΕΛΑΣ το οποίο διηύθυνε ο διοικητής του 22ου συντάγματος
συναγωνιστής Β. Ευλαμπίου. Αφού έφθασαν συντεταγμένες όλες οι οργανώσεις του ΕΑΜ άρ-
χισε η κατάθεση στεφανιών από αντιπροσώπους του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Κομμουνιστικού
κόμματος, της ΕΠΟΝ, της οργάνωσης Εθνικής Αλληλεγγύης (Ε.Α) και των κατοίκων των τριών
Χαλίκων. Τους τελευταίους αντιπροσώπευσε ο συναγωνιστής Παπαφώτης, ο οποίος χαιρέ-
τησε τους αξέχαστους νεκρούς με πολύ συγκινητικά λόγια. Την τελευταία στιγμή σχηματί-
στηκε χορωδία από συναγωνιστές, κι έψαλε το πένθιμο χαιρετισμό των θυμάτων της μεγάλης
ιδέας για την παγκόσμια λευτεριά. Όλος ο κόσμος της Μυτιλήνης για να τιμήση τα Λεσβιακά
θύματα σήκωσε τότε για χαιρετισμό το αριστερό χέρι. Το τιμητικό απόσπασμα έρριξε ριπές
πολυβόλων και τουφεκιές πάνω απ’ την θάλασσα, που μέσα της οι καταχτητές μας έκρυψαν
τα σημάδια της χτηνωδίας τους. Η φανφάρ του Ορφανοτροφείου μας έπαιξε έπειτα τον αθά-
νατο ύμνο του Σολωμού που σκόρπισε ιερή συγκίνηση.

Τα στεφάνια των τραγικών παλληκαριών του νησιού μας μεταφέρθηκαν ύστερα στην
ακρογιαλιά και ρίχτηκαν στον υγρό τάφο από άνδρες του ΕΛΑΣ ενώ ο κόσμος συγκεντρώ-
θηκε όλος στον παραλιακό δρόμο και ύψωσε πάλι το χέρι του ζητώντας εκδίκηση και εξα-
σφάλιση της λευτεριάς μας.



ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 131



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π5

Ολόκληρη η ομιλία του Νομάρχη Λέσβου, Φριλίγγου Κώστα, στο πρώτο μετά την
απελευθέρωση, μνημόσυνο στα «Τσαμάκια» από την εφημερίδα «Ελεύθερη Λέσβος»

στις 12-9-1944, αρ. φυλ. 7

Λαέ της Λέσβου
Πλάτυνε τ’ ακρογιάλια σου, κάνε το κάστρο σου και τις πολεμίστρες σου νανθίσουν ρόδα

και βασιλικούς και στήσε κει στα θρυλικά τα τσαμάκια σου που τα στοίχιωσε το αίμα των
ηρώων σου που πέσανε απ’ του δολοφόνου το χέρι, ένα καινούριο άγαλμα λευτεριάς, και



βάλτου για μπρούτζινη βάση τη λαϊκή σου τη θέληση.
Και δος του φτερά να ζυγιαστή απάνου η Λαϊκή Δικαιοσύνη και βάλτου για μάτια δυο με-

γάλα ρουμπίνια διπλές βίγλες και διπλοσκοπούς. Για δυο πράματα. Για ν’ απειλούν κάθε φα-
σισμό και κάθε τυρανία απ’ όπου κι αν μας έρθουν, και για να μπορούν ν’ ατενίσουν κατάματα
μια μέρα, στο μεγαλύτερο μεσουράνημά του ολόκληρο το χαρμόσυνο ήλιο της τελιωτικής
μας ευτυχίας και λευτεριάς. Για την ώρα στο μπρούτζινο βάθρο της θέλησίς σου στήσε άφοβο
το μεγάλο σου ανάστημα και σήκωσε το μεγάλο σου ανάστημα και σήκωσε το δυνατό σου
το χέρι κι από τα κατάβαθα της καρδιάς φώναξε μαζί μου.

Ζήτω η Λαϊκή Κυριαρχία
Ζήτω σ’ όλους τους συμμάχους και τους τρεις ξεχωριστούς κι αδιαίρετους.
Ζήτω στην καινούργια Ελλάδα που θα στήσουμε με τα δυνατά μας τα χέρια.
Και φώναξε ακόμα πιο δυνατά και πιο πλέρια.
Ζήτω το ΕΑΜ από τον Όλυμπο ως το Ταίναρο κι από τον Εβοϊκό ως το γαλανό το Αιγαίο.
Ζήτω στα παιδιά της ΕΠΟΝ.
Ζήτω στο λαό το μαρτυρικό της Μυτιλήνης, στο λαό τον ιστορικό και τον πρωτοπόρο της

Λέσβος ολόκληρης.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π6

Η πρώτη δημοσίευση ονομάτων 80 θυμάτων του κατακτητή, γίνεται στις
22/11/1944, τρεις μήνες μετά την απελευθέρωση, στην εφημερίδα «Αλληλεγγύη», με
την επισήμανση της ότι ακολουθεί συμπληρωματικός κατάλογος. Σ’ αυτήν καταχω-
ρούνται 33 ονοματεπώνυμα εκτελεσμένων στα «Τσαμάκια», τα υπόλοιπα 47 ονοματε-
πώνυμα είναι Λέσβιοι πατριώτες, που εκτελέστηκαν σε άλλα μέρη της χώρας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π7

Στις 17/12/44, η τοπική «Εθνική Αλληλεγγύη», φιλανθρωπική οργάνωση του ΕΑΜ,
διοργανώνει μνημόσυνο, «(…) για όλους τους Λέσβιους που έπεσαν θύματα του φασι-
σμού (…)», στον Άγιο Θεράποντα και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στα «Τσαμάκια».

Παρουσιάζουμε δε αναλυτικά τα ρεπορτάζ των εφημερίδων για το μνημόσυνο αυτό,
γιατί:

Ενώ στην Αθήνα, τα «Δεκεμβριανά» βρίσκονται στην κορύφωσή τους, με οδομαχίες
ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και στα αγγλικά στρατεύματα, με αποτέλεσμα ο λαός της να πλη-
ρώνει καθημερινά νέο φόρο αίματος, όχι πια για την απελευθέρωση της πατρίδας από
τους Ναζί, αλλά στο βωμό της αγγλικής επικυριαρχίας στη χώρα μας, που κάποιοι τόλ-
μησαν ν’ αμφισβητήσουν,

εδώ στην «Εαμοκρατούμενη» Λέσβο, διοργανώνεται ένα μνημόσυνο και μετά μια εκ-
δήλωση, πραγματικά παλλαϊκή, χωρίς πολιτικούς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, μια
εκδήλωση σε κλίμα αυθεντικής εθνικής ενότητας, που θα τιμήσει τον άδικο αυτό χαμό
τόσων και τόσων συμπατριωτών μας και μη. Έτσι, αυτό που τις δύσκολες αυτές μέρες,
φαινόταν ακατόρθωτο αλλού, εδώ στο νησί μας, η μνήμη των αδικοχαμένων παλικαριών,
θα καταφέρει να φέρει τους ναύτες, αξιωματικούς του Ναυτικού και του Στρατού, δίπλα-
δίπλα με τους άντρες του ΕΛΑΣ, και τους Άγγλους αξιωματικούς, τον εαμικό Νομάρχη,
τη νομαρχιακή επιτροπή του ΕΑΜ με τους εκπροσώπους των προπολεμικών κομμάτων!

Η ιστορική αυτή στιγμή, που δύσκολα θα βρεθεί παρόμοια της σ’ όλη την υπόλοιπη
χώρα, μας διδάσκει ότι ακόμα και σε περιόδους εθνικής κρίσης, πάντοτε υπάρχουν επι-
λογές που βοηθούν στην επίλυση των κρίσεων αυτών. Αρκούσε η νηφαλιότητα, για να
επιλέξουμε και να αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν, και η ψυχραιμία, ώστε στον κα-
τάλληλο χρόνο, να επιλύσουμε αυτά που μας χωρίζουν.

Ανακοίνωση του μνημόσυνου
που δημοσιεύθηκε στην εφημε-
ρίδα «Ελεύθερη Λέσβος», στις
16-12-1944, αριθμός φύλλου
45. (φωτό 72)

Ανακοίνωση του μνημόσυνου
που δημοσιεύθηκε στην εφημε-
ρίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στις
15-12-1944, αριθμός φύλλου
19. (φωτό 73)

(φωτό 72) (φωτό 73)



Ρεπορτάζ μνημόσυνου στις 17-12-44, που δημοσιεύτηκε στη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»*
στις 19-12-1944, αρ. φύλ. 20.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Την παρελθούσαν Κυριακήν και
ώραν 10,30 π.μ ετελέσθη εις τον
Ναόν του Αγίου Θεράποντος μνημό-
συνον υπό της Εθνικής Αλληλεγ-
γύης δια τα Θύματα του φασισμού
χοροστατούντος του πρωτοσυγγέ-
λου κ.κ. Ιακώβου μεθ΄ όλων των ιε-
ρέων της πόλεως μας.

Παρέστησαν ο κ. Νομάρχης, ο κ.
Δήμαρχος, ο κ. Στρατιωτικός Διοικη-
τής νήσων Αιγαίου, ο κ. Διοικητής
του 22ου Συν/τος ΕΛΑΣ, ο άγγλος
συνταγματάρχης κ. Μάρτυρ με άγ-
γλους αξιωματικούς, αξιωματικοί του
αγγλικού και του ελληνικού Ναυτι-
κού του Ιερού Λόχου, του ΕΛΑΣ, της
Εθνικ. Πολιτοφυλακής, αντιπρόσω-
ποι των ενταύθα οργανώσεων και
κομμάτων καθώς και πλήθος κόσμου
όστις ασφυκτικώς είχεν κατακλείσει
τον εντός του Ναού χώρον.

Ιδιαιτέραν θέσιν είχον οι μάννες,
αδελφαί, σύζυγοι και λοιποί συγγε-
νείς των τιμημένων θυμάτων δίδον-
τες μίαν συγκινητικήν εικόνα με τα
συντριμένα εκ της συγκινήσεως πρό-
σωπα, τους δακρυβρέκτους οφθαλ-
μούς, και τας πενθίμους ενδυμασίας.

Μετά το πέρας της επιμνημοσύ-
νου τελετής ο σύν/χης κ. Μάρτυρ

* Η εφημερίδα αυτή κυκλοφορεί στις 26 Οκτωβρίου ως όργανο της Περιφερειακής Επιτροπής Αιγαίου του
Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας (Α.Κ.Ε.) με πρόεδρο το Γαβριηλίδη Κώστα. Το κόμμα αυτό συμμετέχει
ως ιδρυτικό μέλος του Ε.Α.Μ., και μετά τον Εμφύλιο, η ηγεσία του πρωτοστατεί στην ίδρυση όλων των
κινημάτων της Αριστεράς. Κυκλοφορεί δύο φορές την εβδομάδα μονόφυλλη, και μέχρι τα μέσα του ΄47
που έκλεισε, τύπωσε περίπου 150 φύλλα.



ανέπεμψε προσευχήν δια τα θύματα εις την αγγλικήν
γλώσσαν μετ’ αυτόν δε ο πρωτοσύγγελος κ. Ιάκωβος δι’
ωραίων και συγκινητικών φράσεων ετόνισε τον ηρωι-
σμόν τον οποίον έδειξαν ενώπιον του θανάτου οι νεοέλ-
ληνες μάρτυρες και την παρηγορίαν την οποίαν τους
παρέσχε η εκκλησία κατά τας τελευταίας στιγμάς των.

Εκ μέρους της Εθνικής Αλληλεγγύης ωμίλησεν ο κ.
Γ. Κορτέσης όστις εξιστόρησεν τους ηρωικούς αγώνας
του Ελληνικού Έθνους από το 1821 έως σήμερα και ετό-
νισεν ότι οι νεκροί του ελληνικού αγώνος εναντίον του
γερμανικού φασισμού καταλαμβάνουν περίλαμπρον
θέσιν τόσον πλησίον τω ηρωικών αγωνιστών του 21 όσο
και των χριστιανών μαρτύρων.

Μετά ταύτα το εκκλησίασμα εν πομπή της οποίας
προηγούντο οι κρατούντες στεφάνους των αρχών και
των οργανώσεων, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επί-
σημοι, κατευθύνθη εις τα τσαμάκια.

Τον τόπον του μαρτυρίου των θυμάτων της γερμανικής βαρβαρότητος πλαισίωναν
στίχοι ανδρών του Ιερού Λόχου, του Ελληνικού Ναυτικού, της Εθνικής Πολιτοφυλακής
και του ΕΛΑΣ.

Εν μέσω συγκινητικής ατμόσφαιρας εγένετο προσκλητήριον όλων των θυμάτων
που ετυφεκίσθησαν εις Μυτιλήνην καθώς και των λεσβίων θυμάτων που εμαρτύρησαν
εις την άλλην Ελλάδα ενώ τμήμα του ΕΛΑΣ εστραμμένον προς την θάλασσαν έρριπτε
τιμητικούς πυροβολισμούς.

Μετά το πέρας προσκλητηρίου ανηρτήθη εκ του κορμού ενός πεύκου πινακίς χρώ-
ματος κυανού φέρουσα με λευκούς χαρακτήρας την φράσιν: «Από εδώ πέρασε ο Φα-
σισμός. Σ΄ αυτό το μέρος οι γερμανοί σκότωσαν 41 αδέρφια μας. Αιωνία η μνήμη τους.»
(φωτό 74)

Ακολούθως το πλήθος εγονυπέτησε και ετήρησε σιγήν ενός λεπτού εις μνήμην των
μαρτύρων της ελευθερίας.

Η στιγμή ήτο συγκινητική.
Η μνήμη επανέφερε εις την σκέψιν όλων τας τραγικάς στιγμάς κατά τας οποίας τα

παγωμένα πρωινά οι έλληνες πατριώται εσύροντο δέσμιοι προ του εκτελεστικού απο-
σπάσματος.

Όλοι έζησαν νοερά το βουβό δράμα των εθνομαρτύρων. Δάκρυα είρχοντο στα
μάτια.

Επηκολούθησε κατάθεσις στεφάνων εκ μέρους των αρχών, των οργανώσεων κ.α.
Η τελετή ετελείωσε με το γνωστόν άσμα «Πέσατε θύματα αδέρφια» το οποίον

έψαλε μικτή χορωδία του Φιλοτεχνικού ομίλου.-
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(φωτό 74) Φωτογραφία  από το
μνημόσυνο στα «Τσαμάκια» στις
17-12-1944, με την πινακίδα που
αναφέρει το ρεπορτάζ.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ» στις
12-9-1964 



Ρεπορτάζ μνημόσυνου στις 17-12-44, που δημοσιεύτηκε στην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ»*
στις 20-12-1944, αρ. φύλ. 14

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ

Προχθές Κυριακή, στις 10 το πρωί, έγινε στον Άγιο Θεράπη το Μνημόσυνο που ορ-
γάνωσε η Εθνική Αλληλεγγύη για τους ήρωες της Λέσβου που σκοτώθηκαν από τους
Γερμανούς φασίστες στα χρόνια της σκλαβιάς.

Στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων, οι τοπικές αρχές, οι Αξιω-
ματικοί του Ναυτικού και του Στρατού του νησιού μας, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΕΑΜ,
Άγγλοι αξιωματικοί, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, οι αντιπρόσωποι του Τύπου. Τα δι-
οικητικά συμβούλια των συλλόγων και σωματείων και άπειρο πλήθος κόσμου που γέμισε
πέρα ως πέρα τη μεγάλη εκκλησιά.

Στην επιμνημόσυνη δέηση πήρανε μέρος πολλοί κληρικοί με επικεφαλής τον παπά
πρωτοσύγγελο κ. Ιακώβου.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ
Μόλις άρχισε το μνημόσυνο οι συναγωνίστριες της Εθνικής Αλληλεγγύης έδωσαν

θέση γύρω από το κενοτάφιο στους συγγενείς των σκοτωμένων, τις μαυροφορεμένες
μάνες, τ’ αδέλφια και τους πατεράδες που ολοφύροντο αδιάκοπα μέσα στη βαθειά συγ-
κίνηση όλου του κόσμου, για το μαρτυρικό θάνατο των αξέχαστων αγωνιστών της λευ-
τεριάς. Πραγματικά κανένα μνημόσυνο δεν είχε προκαλέσει ποτέ στο τόπο μας τόση
θλίψη, τόσο σπαραγμό. Έκλαιαν οι άντρες, έκλαιαν κι’ οι γυναίκες, έκλαιαν και τα παιδιά,
όλο το εκκλησίασμα ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυα. Μα πιο πολύ απ’ όλους οι
μαυροντυμένες μάνες που στέκονταν συντετριμμένες, γύρω από το κενοτάφιο, μπροστά
στις τοποθετημένες φωτογραφίες των παιδιών τους που τους σκότωσαν οι σφαίρες της
Χιτλερικής βαρβαρότητας. Εκεί, γινόταν πραγματικός θρήνος, ένας θρήνος που ράγιζε
καρδιές, από την ώρα που άρχισε με το « Άμωμοι εν οδώ…» ως τη στιγμή που τελείωσε.
Έπειτ’ απ’ το μνημόσυνο μίλησε στην Αγγλική ο Άγγλος αντισυνταγματάρχης κ. Μάρτυρ
αναπέμποντας μέσα στην γενική συγκίνηση μια αρκετά υποβλητική προσευχή.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΡΗΤΟΡΩΝ
Όμορφους λόγους έβγαλαν ύστερα για τον τραγικό θάνατο των θυμάτων του φασι-

σμού και για την σημασία του μεγάλου αγώνα των ο άγιος πρωτοσύγκελος κ. Ιάκωβος (σ.σ

* Κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 1944, στην αρχή ως όργανο Λέσβιων Δημοκρατών και στη συνέχεια
ως όργανο της Εθνικής Δημοκρατικής Ένωσης Λέσβου (Ε.Δ.Ε.Λ.), αντιεαμικής οργάνωσης, που ενώ-
νει όλα τα προπολεμικά αστικά, που δεν συμμετέχουν στο συνασπισμό του Ε.Α.Μ. Κυκλοφορεί «ανά
διήμερο», μονόφυλλη με δύο σελίδες, ενώ σταματά την έκδοσή της στις 5 Απριλίου 1945, έχοντας εκ-
δώσει 157 φύλλα. 



ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ... 139



140 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΤΣΑΣ

μετέπειτα Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος Β από Σισανίου) και ο συναγωνιστής δικη-
γόρος Γιώργος Κορτέσης που άρχισε το λόγο του με τις φράσεις:

«Τιμούμε τους ήρωες και τους μάρτυρες μιας ιδέας της λευτεριάς της Ελλάδας μας.
Μιας ιδέας που κράτησε πάντα σ’ όλες τις εποχές και σ’ όλες τις καταιγίδες τις εθνικές,
αδάμαστη την Ελληνική ψυχή κι’ αδιάπτωτο το εθνικό φρόνημα. Προχωρώντας ο ρήτο-
ρας είπε ότι κάποια μέρα της άνοιξης του 1941, βάρβαροι της Δύσης ξεμπάρκαραν στο ει-
δυλλιακό νησί μας για να εφαρμόσουν έναν ηλίθιο ιμπεριαλισμό και να επιβάλουν μιαν
ανήθικη κοσμοκρατορία, σκοτώνοντας τις ψυχές των λαών μας. Μα η Λεσβιακή ψυχή δε
λύγισε. Όπως δε λύγισε τότε, όταν αντίκρυσε εθνικές συμφορές.

Η καινούργια περιπέτεια, άρχισε από τους πρώτους μήνες της θεομηνίας, ν΄ αντιδρά
στους τυράννους. Τα λεσβιακά νιάτα αψηφώντας κάθε κίνδυνο άρχισαν να φεύγουν στην
Μ. Ανατολή για να πολεμήσουν δίπλα στους συμμάχους τον κοινό εχθρό. Άλλοι με κίν-
δυνο της ζωής τους έκρυβαν όπλα για να πολεμήσουν μ’ αυτά τον καταχτητή. Άλλοι αψη-
φώντας την τρομοκρατία της Γκεστάπο έγιναν οι σύνδεσμοι του Ελληνικού και λαού και
των συμμάχων. Κι άλλη η μεγάλη μάζα του λεσβιακού λαού οργανώθηκε σ’ ένα ενιαίο
απελευθερωτικό μέτωπο όταν ακόμα τα Γερμανικά θηρία ήταν πανίσχυρα.

Έπειτα αναφέρθηκε ο ομιλητής στις δίκες του στρατοδικείου και στα μαρτύρια των
παιδιών του λαού μέσα στα μπουντρούμια, πούχανε φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε ο θά-
νατος νάναι απολύτρωση.

ΣΤΑ ΤΣΑΜΑΚΙΑ
Σαν τελείωσε το Μνημόσυνο, όλο το εκκλησίασμα και μαζί το άπειρο πλήθος κόσμου,

πήγε στα Τσαμάκια, στον τόπο των εκτελέσεων όπου αναρτήθηκε τιμητική πινακίδα πούχε
κάνει η Ε.Α για τα θύματα.

Γύρω απ’ τον τόπο του μαρτυρίου είχανε παραταχθεί άνδρες του ΕΛΑΣ με τους αξιω-
ματικούς των, αγήματα του «Αετού» και του ΕΛΑΝ άνδρες της πολιτοφυλακής και του
Ιερού Λόχου.

Μόλις έφτασαν οι επίσημοι και πήρανε θέση ολόγυρα μέσα στο δασύλλιο και στη πλα-
τειά λεωφόρο τα πλήθη, άρχισε η τελετή. Οι παρατεταγμένοι άντρες παρουσίαζαν όπλα
και ριπές πολυβόλων για τιμή των ηρώων ακουόντανε μέσα στην πένθιμη ατμόσφαιρα.
Τότε η συναγ. Καίτη Ελευθεριάδη άρχισε να εκφωνεί τα ονόματα των θυμάτων του φασι-
σμού που εκτελέστηκαν εκεί, ενώ ο συναγ. Βαγγέλης Καραγιάννης ανέφερε τις χρονο-
λογίες των τουφεκισμών.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Οι αγωνιστές της λευτεριάς που θερίστηκαν στα Τσαμάκια από τα φασιστικά πολυ-

βόλα είνε οι παρακάτω: (…) (σ.σ εκφωνούνται 41 ονοματεπώνυμα).
Η συναγ. Κ. Ελευθεριάδη εκφωνεί έπειτα τα ονόματα των Λεσβίων αγωνιστών που

εκτελέστηκαν από τους Χιτλεροφασίστες έξω από το νησί μας ή πέθαναν εξ αιτίας των και
είνε οι παρακάτω: (…) (σ.σ εκφωνούνται 67 ονοματεπώνυμα).

Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ



Μετά την εκφώνηση των
ονομάτων συναγωνίστριες της
Εθνικής Αλληλεγγύης ανάρ-
τησαν σ’ ένα απ’ τα τσαμάκια
που στήριξαν με τους κορμούς
των τους μαρτυρικούς αγωνι-
στές, την πινακίδα που έκανε
για τιμή του, η Ε.Α. (φωτό 52)

Η πινακίδα γράφει:
«Από δώ πέρασε ο φασι-

σμός. Σ΄ αυτόν τον τόπο οι
Γερμανοί καταχτητές τουφέ-
κισαν 41 αδέρφια μας. Αιωνία
η μνήμη τους.» Εθνική Αλλη-
λεγγύη

ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Έπειτα άρχισε η κατάθεση
των στεφανιών πάνω στα χώ-
ματα που ποτίστηκαν από το
αίμα των αξέχαστων αγωνι-
στών.

Ο σγ. Κ. Φριλίγγος κατα-
θέτοντας το στεφάνι του ΕΑΜ
είπε (…). Στεφάνια επίσης κα-
τέθεσαν η Στρατιωτική Διοί-
κηση, η Ναυτική Βάση, ο
ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, το ΚΚΕ, το
ΑΚΕ το πλήρωμα του υποβρυ-
χίου «Πιπίνος» η Ε.Α και
άλλοι. (…)

Ο Μητροπολίτης Μηθύ-
μνης κ. Διονύσιος έστειλε στην
Ε.Α. το ακόλουθο τηλεγρά-
φημα:

«Συμπονούμεν αμέριστα
ψυχικόν πόνον πενθούντων
Έθνους και συγγενών για τα

ιερά θύματα απαίσιου Χιτλερισμού. Συνενώνομε δέησή μας με δέηση Παλλεσβιακή».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π8
Πίνακας με τους εκτελεσμένους στα «Τσαμάκια», που δημοσιεύτηκε στην εφημε-

ρίδα του ΕΑΜ «Ελεύθερη Λέσβος» στις 10-9-1946, σε αφιέρωμά της για τα δυο χρό-
νια από την απελευθέρωση του νησιού.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π9
Ρεπορτάζ από εφημερίδες, για την εκδήλωση από τα αποκαλυπτήρια του μαρμάρι-

νου μνημείου, που υπάρχει και σήμερα χωρίς την στήλη με τα ονοματεπώνυμα, για τους
εκτελεσθέντες κατά τη διάρκεια της Κατοχής στα «Τσαμάκια». Τα μόνα δημοσιεύματα
που βρήκαμε σ’ όλες τις εφημερίδες, ήταν τούτα τα δύο. Τα παραθέτουμε αυτούσια…

Δημοσίευμα της «Δημοκρατίας» στις 10/11/45, αρ. φυλ. 127 
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Δημοσίευμα της «Ελεύθερης Λέσβου» στις 8/11/45, αρ. φυλ. 174. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π10

ΛHΞIAPXIKEΣ
ΠPAΞEIΣ ΘANATOY
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Ληξιαρχική πράξη θανάτου  ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛAOY
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Ληξιαρχική πράξη θανάτου ΨΑΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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Ληξιαρχική πράξη θανάτου ΠΑΝΑΓΗ  ΓΕΩΡΓΙΟY
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Ληξιαρχική πράξη θανάτου ΠΑΝΑΓΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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Ληξιαρχική πράξη θανάτου ΤΡΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟY
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Ληξιαρχική πράξη θανάτου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ  ΜΙΧΑΗΛ
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Ληξιαρχική πράξη θανάτου ΚΟΥΚΑΡΑ ΚΩΝΣTANTIΝΟY
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