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Τα "Φόβια" του 1912 στο Λεκανοπέδιο της Καλλονής

"Ἄν ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀμέσως ἐτρέπετο εἰς καταδίωξιν τοῦ ἀσυντάκτως καί ἀτάκτως καί
μέ τελείως χαμένον τό ἠθικόν του καί κακήν κακῶς ὑποχωροῦντος Τουρκικοῦ Στρατοῦ, θά ἔληγεν
ἔκτοτε ἐκείνη ἡ κατάστασις κατά τήν ὁποίαν ἐπί μῆνα καί πλέον ἡ ἡμίσεια σχεδόν Λέσβος ἦτο
Ἑλληνική, ἡ δέ ἑτέρα ἡμίσεια Τουρκική . καί δέν θά συνέβαιναν βεβαίως τά ὅσα συνέβησαν
κατόπιν διότι οὔτε θά ἐθρηνοῦμεν τόσα θύματα ἐν γένει, οὔτε ὁ ἐμπρησμός τῆς Πέτρας θά ἐλάμβανε
χώραν, οὐδέ ἡ δήωσις τοῦ Μεσοτόπου".
Το παραπάνω απόσπασμα του κειμένου του Καλλονιάτη ιατρού Ορέστη Κυπριανού,
δημοσιευμένο στο "Πανελλήνιον Ημερολόγιον Λέσβου 1914", αναφέρεται στην επί ένα μήνα
καθυστέρηση της απελευθέρωσης της κεντρο-βορειο-δυτικής Λέσβου. Ο Ορέστης Κυπριανός (18771943), γιος τού κατά το 1912 Προηγουμένου της Μονής Λειμώνος και εξ Υψηλομετώπου Κλεάνθη
Κυπριανού, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν εθελοντής στον πόλεμο του 1897,
καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Τούρκους ως στασιαστής αλλά αμνηστεύθηκε. Διετέλεσε μέλος
στην Εθνοσυνέλευση των Πατριαρχείων, Δήμαρχος Αχερώνης το 1913, βουλευτής Ελληνικής Βουλής
το 1920 και '23 με το κόμμα των Φιλελευθέρων, γερουσιαστής το 1929 και αντιπρόεδρος της
Γερουσίας το 1934.
Σημειώνω ότι το βράδυ της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας Μυτιλήνης, Πέμπτη 8-11-1912,
όταν ο Παύλος Κουντουριώτης αναχώρησε με το θρυλικό "Αβέρωφ" και το μεγαλύτερο τμήμα του
στόλου για την απελευθέρωση και της Χίου, δυστυχώς οι διοικητές των Ελληνικών δυνάμεων που
αποβιβάστηκαν με 1600 άνδρες, δηλαδή ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Μελάς που διορίστηκε
στρατιωτικός Διοικητής της νήσου και ο ταγματάρχης Αλέξανδρος Μανουσάκης που είχε
μεγαλύτερο βαθμό, άρχισαν την φιλονικία μεταξύ τους για το ποιος από τους δυο θα έχει τον πρώτο
λόγο στη διοίκηση τής κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τουρκοκρατούμενης Λέσβου.
Έτσι καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να δώσουν τη μάχη με τις δυνάμεις του Τούρκου
Φρουράρχου Αμπντούλ Γκανή Μπέη που ανενόχλητος αναχώρησε από τη Μυτιλήνη με μόλις 400
στρατιώτες, οχυρώθηκε στον Κλαπάδο, συγκέντρωσε δυνάμεις Τούρκων εθελοντών, φθάνοντας να
διαθέτει το μέγιστο 2000 άνδρες, ήλεγχε και τρομοκρατούσε την κεντρο-βορειο-δυτική Λέσβο με
προεξάρχοντα τον φανατικό Κούρδο μουσουλμάνο, τον ανθυπολοχαγό της Χωροφυλακής
Καλλονής Κεμάλ Αγά, ο οποίος σε κάθε χωριό που πήγαινε τότε απαιτούσε 100 χρυσές λίρες για να
μη το κάψει.
Ο Γκανή Μπέης δήλωνε παραπειστικά και πονηρά ότι θα πολεμήσει για την τιμή των όπλων
ενώ υπακούοντας στις οδηγίες της Κωνσταντινουπόλεως περίμενε την έξοδο του Τουρκικού στόλου
για την ανακατάληψη της πρωτεύουσας.
Στην εργασία μου για τα "Φόβια" του 1912, δηλαδή την περίοδο του ενάμιση μήνα από την
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απελευθέρωση της πρωτεύουσας Μυτιλήνης στις 8 Νοεμβρίου μέχρι την απελευθέρωση της
Ανεμώτιας στις 26 Δεκεμβρίου 1912, που ο λαός σοφά ονόμασε "Φόβια", κατέγραψα 211 συνολικά
αντάρτες και πολίτες (65 Έλληνες και 146 Τούρκους) που έπεσαν: α) στη μάχη του Κλαπάδου β)
στις επιχειρήσεις της Ελληνικής Εμπροσθοφυλακής στους Λάμπου Μύλους, στη Φεράνα και στο
Καντρί Αγίας Παρασκευής καθώς και στη Φίλια γ) σε μάχες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων
ανταρτών στην Πλάτη-Δεσπότη Αγίας Παρασκευής, στη Λάρσο, στη Χλιά Βρύση των Λάμπου
Μύλων και στο Μπαλτζίκι δ) σε μάχες Τούρκων στρατιωτών και Τούρκων ανταρτών με Έλληνες
αντάρτες στο Μεσότοπο, στο Μαλιόντα και στην Άγρα ε) σε επιθέσεις αποσπασμάτων Τούρκικου
στρατού στα χωριά Μανταμάδος, Ερεσός, Πέτρα και Σκαμιά και στ) σε συμπλοκή Ελλήνων
στρατιωτών με Τούρκους αντάρτες Βασιβουζούκους στα Παππιανά.
Στη μάχη του Κλαπάδου έπεσαν 219 στρατιωτικοί (19 Έλληνες και 200 Τούρκοι) οι οποίοι
προστιθέμενοι στους 211 πεσόντες πολίτες κατά τα Φόβια φθάνουν στους 430 νεκρούς (84 Έλληνες
και 346 Τούρκους).
Υποστηρίζω ότι είναι καιρός μετά από εκατό χρόνια να συμπληρωθεί η στήλη του Ηρώου στο
Τυραννίδι με τα ονοματεπώνυμα ή όσα στοιχεία διασώζονται για τους επί πλέον πολίτες, ενόπλους
ή αόπλους Έλληνες, που έπεσαν στην Λέσβο κατά τα Φόβια, ώστε να είναι πληρέστερος ο
κατάλογος των 84 Ελλήνων πεσόντων (19 στρατιωτικών και 65 πολιτών).
Στο Λεκανοπέδιο Καλλονής έπεσαν 34 άοπλοι ή ένοπλοι πολίτες (15 Έλληνες και 19 Τούρκοι)
για τους οποίους στις παραπομπές που ακολουθούν παραθέτω δημοσιευμένες μαρτυρίες σε
εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία και στον επισυναπτόμενο πίνακα καταγράφονται στοιχεία για τον
καθένα πολίτη ή αντάρτη: τόπος καταγωγής, εθνικότητα, σχετικές μαρτυρίες, βιβλιογραφία, τόπος
και ημερομηνία θανάτου καθώς και όσα ονοματεπώνυμα συνέλεξα, ελπίζοντας ότι ο πίνακας είναι
δυνατόν να συμπληρωθεί από πληροφορίες και πηγές αναγνωστών και μελλοντικών ερευνητών.

Πίνακας 34 πεσόντων αόπλων ή ενόπλων πολιτών (15 Ελλήνων και 19 Τούρκων) στο
Λεκανοπέδιο Καλλονής κατά τα Φόβια του 1912

α/α Ονοματεπώνυμο Εθνικότητα
1
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(πολίτηςδιαβάτης)
Νικ.
Κλεφτοβασίλης
(βοσκός)

Τόπος
θανάτου

ΜαρτυρίαΒιβλιογραφία
Αγ.
εφ. "Σάλπιγξ", 17-11Παρασκευή 1912, στ. Επιτόπια
Καταγωγή

Ελλην.

Μέσσα

Ελλην.

Παρθένης

Δάφια

3

(πολίτης)

Ελλην.

Παρθένης

Φίλια

4

(πολίτης)

Ελλην.

Παρθένης

Δάφια

5-7

(τρεις πολίτες)

Ελλην.

Κάμπος
Καλλονής

Λέσβος

810
11

(αρκετοί
αντάρτες)
Παρ. Δ. Πατσάς

Πλάτη
Δεσπότη
μάχη

Β.Δ.
Λέσβος
Αγ.

Τουρκ.
Ελλην.

Ημέρα
θανάτου
16-111912

εφ. "Λαϊκός Αγών",
20-11-1912, σ. 2

19-111912

εφ. "Λαϊκός Αγών",
20-11-1912, σ. 2
εφ. "Λαϊκός Αγών",
20-11-1912, σ. 2
Ρ. Παπαδέλλης,
"Αιολ. Χρονικά",
2012 σ. 190
Εφ. "Σάλπιγξ", 6-121912 σ. 1,
Στρ. Κράλλης, "Αγ.

19-111912
19-111912
1-121912
4-121912
4-12-
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(αντ. εμπρ/φυλ.)

Καντρί

Παρασκευή Παρασκευή", 1963,
σ. 27
Στρ. Κράλλης, "Αγ.
Αγ.
Παρασκευή", 1963,
Παρασκευή
σ. 27
Α. Στρατηγόπουλος,
"Εις Λέσβον
Λέσβος
εκστρατεία", 1914, σ.
99
Γ. Καραμάνος,
Σουμούρια "Αιολ. Γράμματα",
1973, σ. 469
Γ. Καραμάνος,
Σουμούρια "Αιολ. Γράμματα",
1973, σ. 469
Γ. Καραμάνος,
Σουμούρια "Αιολ. Γράμματα",
1973, σ. 469
Γ. Καραμάνος,
Σουμούρια "Αιολ. Γράμματα",
1973, σ. 469
π.-Γιώργης Ράλλης,
Δάφια
"Απομνημονεύματα",
2001, σ. 41
περ. Μυτιλ.
Λέσβος
"Χαραυγή", τ. Δ, αρ.
53-54, 12ος 1912
εφ. "Λαϊκός Αγών",
Αργιανά
6-12-1912, σελ. 2

12

Δημ. Αλάνης
(αντ. εμπρ/φυλ.)

Ελλην.

μάχη
Καντρί

13

(κατάσκοπος
Τούρκων)

Ελλην.

πρόποδες
Παρθένη

14

(ανήλικοςαραπάκι)

Τουρκ.

Σουμούρια

15

(πολίτηςκτίστης)

Τουρκ.

Σουμούρια

16

(πολίτης)

Τουρκ.

Σουμούρια

17

(πολίτηςΑρβανίτης)

Τουρκ.

Σουμούρια

18

(πολίτηςβοσκός)

Τουρκ.

Δάφια

19

αντάρτης μάχης
Κλαπάδου)

Ελλην.

μάχη
Κλαπάδου

Τουρκ.

Αργιανά

Τουρκ.

Αργιανά

Αργιανά

20
21

(χότζας
Αργιανών)
πεθερός του
Μεμέτ Πεσεντζή
(πολ.)

22

Χαμζά
(πολίτης)

Τουρκ.

Αργιανά

Αργιανά

23

Βερεσέγ
(πολίτης)

Τουρκ.

Αργιανά

Αργιανά

24

Καμμένος
Νεόφυτος
(καλόγερος)

Ελλην.

Μονή
Λειμώνος

Παράκοιλα

25

(χότζας
Δαφίων)

Τουρκ.

Δάφια

Δάφια

26

(αστυνομικόςΤσερκέζος)

Τουρκ.

Δάφια

Δάφια

27

Μπεκήρ Αγάς
(πολίτης)

Τουρκ.

Δάφια

Δάφια

28

(πολίτης-Μπέης) Τουρκ.

Δάφια

Δάφια

Δημ. Καμπάς
(αντ. μάχης
Κλαπάδου)
(δύο ναύταιφρουροί)
(μερικοί
πολίτες)

Ελλην.

Αγία
Άννα
Καλλονής

Πλωμάρι

Ελλην.

Παππιανά

Τουρκ.

Παππιανά

29
3031
3234

Β.Δ.
Λέσβος

εφ. "Λαϊκός Αγών",
6-12-1912, σελ. 2
Γ. Πανταζής,
"Καλλονιάτικα", τ.
13, 1981, σ. 4
Γ. Πανταζής,
"Καλλονιάτικα", τ.
13, 1981, σ. 4
Μ. Καλλοναίος ,
"Σκίτσα Καλλονής"
1927, σ. 15
Μ. Καλλοναίος,
"Σκίτσα Καλλονής",
1927, σ. 15
Μ. Καλλοναίος,
"Σκίτσα Καλλονής",
1927, σ. 15
Μ. Καλλοναίος,
"Σκίτσα Καλλονής",
1927, σ. 15
Μ. Καλλοναίος,
"Σκίτσα Καλλονής",
1927, σ. 15

1912
4-121912
4-121912
4-121912
4-121912
4-121912
4-121912
4-121912
5-121912
5-121912
5-121912
5-121912
5-121912
7-121912
7-121912
12ος
1912
12ος
1912
12ος
1912

εφ. "Λαϊκός Αγών",
13-12-1912, σ. 2

11-121912

εφ. "Λαϊκός Αγών",
18-12-1912 , σ. 2
εφ. "Λαϊκός Αγών",
18-12-1912, σ. 2

15-121912
15-121912
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Παραπομπές για τους 34 αόπλους ή ενόπλους πολίτες (15 Έλληνες και 19 Τούρκους)
πεσόντες στο Λεκανοπέδιο Καλλονής κατά αύξοντα αριθμό του πίνακα
1.- Η εφημερίδα "Σάλπιγξ" της Μυτιλήνης, στη στήλη "Επιτόπια" στο φύλλο της 17ης
Νοεμβρίου 1912 δημοσιεύει την παρακάτω είδηση: "ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΑ. Ἀξιόπιστοι
συμπατριῶται ἐλθόντες ἐκ Καλλονῆς βεβαιοῦσιν ὅτι τό εἰς Μέσα φρουροῦν τουρκικόν
ἀπόσπασμα ἐφόνευσεν ὁμογενῆ διαβάτην καί ὅτι ἀξιωματικός Τοῦρκος διελθών ἐκεῖθεν
ἀφοῦ ἐπέπληξε τούς δράστας τοῦ φόνου ὑποδείξας ὅτι τοιαύτη διαγωγή δύναται νά
προκαλέσῃ ἀντίποινα σοβαρά, ἀπέστειλε τό ἀπόσπασμα εἰς τό ἐν Κλαπάδῳ στρατόπεδον,
ἀπελευθερώσας τήν κεντρικήν ἐκείνην ἀρτηρίαν".
2.- Η εφημερίδα "Λαϊκός Αγών" της Μυτιλήνης γράφει στις 20-11-1912: "Οὕτως ἐν
Καλλονῇ ὑπάρχει ἀλγεινή τρομοκρατία. Μέ τόν σκαιότερον καί βιαιότερον τρόπον
εἰσπράττουσι τούς καθυστερουμένους φόρους. Εἰς τά πέριξ ὑψώματα ἀπειλητικῶς
εὑρίσκεται κατεσκηνωμένος τουρκικός στρατός ὡς ἀπαίσιος ἐφιάλτης, ὡς σπάθη
Δαμοκλέους. Προχθές ὀλίγον ἀνωτέρω τοῦ χωρίου Δάφια συνελήφθη καί μετεφέρθη εἰς τό
(σ. σ. Τουρκικόν) στρατόπεδον ἕνας νέος ποιμήν Νικ. Κλεφτοβασίλης ὁ ὁποῖος ὑπεβλήθη
εἰς φοβερά βασανιστήρια καί ἐπι τέλους εὗρεν οἰκτρόν θάνατον ἀπό δολοφόνους
Τούρκους στρατιώτας διότι ἐτόλμησε νά διαμαρτυρηθῇ διά τήν ὑπ' αὐτῶν διαρπαγήν τοῦ
ποιμνίου του. Τόν ἔδεσαν τόν δυστυχῆ ἐπί δένδρου καί ἐπυροβόλησαν κατ' αὐτοῦ μέ
Μάουζερ. Ἐπειδή δέ ἀμέσως δέν ἐξέπνευσε ἐπλησίασαν καί μέ τάς ξιφολόγχας των
ἀπετελείωσαν τό θῦμα τῶν ἀγρίων ἐνστίκτων των".
3-4.- Ο "Λαϊκός Αγών" γράφει στις 20-11-1912 σελ. 2: "Ἐν Συκαμιᾷ οἱ Τοῦρκοι
ἀφώπλισαν τούς κατοίκους, ἀφ οὗ τούς ἐξυλοφόρτωσαν δεόντως. Εἰσπράττουν βίᾳ φόρους
καθυστερουμένους ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Χαμίτ, συνέλαβον δέ καί 4 φυγοστράτους οὕς
ἀπέστειλαν εἰς τό ἀρχηγεῖον. Τά αὐτά συμβαίνουσι καί εἰς Μανδαμάδον, Ὑψηλομέτωπον,
Κάπην, Κλειοῦ, Γέλοια κλπ. Τρομοκρατία ἀληθής. Ἔξωθι τῆς Φίλιας καί Δαφνίου
εὑρέθησαν δύο σώματα χριστιανῶν ἠκρωτηριασμένα τό ἕν ἀκέφαλον".
5-7.- Ο Ραφαήλ Παπαδελλης, ("Αιολικά Χρονικά", τ. ΙΔ΄, 2012, σ. 190) γράφει ότι
στην αναφορά του Απ. Σημαντήρη προς τον Πρόξενο της Γαλλίας στην Σμύρνη, στις 1-121912 σημειώνεται: "Σήμερα, γίνεται λόγος για 3 με 4 φόνους που διαπράχθηκαν από
Τούρκους κοντά στην Καλλονή".
8-10.- Η "Σάλπιγξ", στις 6-12-1912 δημοσιεύει: "Συμπλοκή ἀνταρτῶν. Ἐγνώσθη
ἀσφαλῶς ὅτι παρά τήν θέσιν Πλάτη-Δεσπότη τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, Ἕλληνες ἀντάρται
ἦλθον εἰς σύγκρουσιν μετά Τούρκων χωροφυλάκων. Κατά τήν συμπλοκήν ταύτην
ἐφονεύθησαν ἀρκετοί ἐκ τῶν Τούρκων τραπέντες ἐν τέλει εἰς φυγήν. Ἐκ τῶν ἡμετέρων
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ἐτραυματίσθη ὁ ἐξ Ἁγιάσσου νέος Παντελῆς Φιλέλης μετενεχθείς πρός νοσηλείαν εἰς τό
χωρίον του".
11-12.- Ο ιατρός Στρατής Κράλης, το 1963, στο βιβλίο του "Αγία Παρασκευή Λέσβου"
(σελ. 27) καταγράφει: "Εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα τῆς Λέσβου τοῦ 1912, ἔλαβον μέρος
καί περί τούς 30-40 Λέσβιοι ἀντάρτες οἱ ὁποῖοι εἰς τήν περιφέρειαν Ἁγ. Παρασκευῆς
ἀπώλεσαν καί δύο μέλη τους. Οὕτω στήν ἀγροτική περιφέρεια τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς
"Καντρί" καί ἀκριβῶς στή θέση "Καφενεδέλλι" κατά τίς μέρες τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος
τῆς Λέσβου, ἔφθασαν 30-40 περίπου ἀντάρτες, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν 1) ὁ Εὐστρ. Κ.
Παντελῆς ἀρχηγός τῆς ὁμάδος, 2) Παρ. Δ. Πατσᾶς, 3) Δημ. Ἀλάνης, 4) Παν. Γ. Σοφός, 5)
Ἀνέστης Τσολάκης, 6) Γ. Ἀρχοντίτσης, 7) Σοφοκλῆς Σβιντερῖκος, 8) Ἡρακλῆς Κοδατέλλης,
9) Εὐσ. Κλούρας καί 10) Ε. Π. Ταλιάνης δημοδιδάσκαλος. Οὗτοι μπῆκαν μέσα στο
Καφενεδέλλι για να παρασκευάσουν τό συσσίτιό τους. Ὅταν ὅμως για μιά στιγμή βγῆκαν
ἔξω δυό ἀπ᾽ αὐτούς, οἱ Παρ. Δ. Πατσᾶς και Δημ. Ἀλάνης, γιά νά ἰδοῦν μήπως ἀπ᾽ τό δρόμο
ἤ ἄλλο σημεῖο ἔρχεται Τουρκικός στρατός, δέχονται τά ὁμαδικά πυρά ὁλοκλήρου σχεδόν
λόχου Τουρκικοῦ στρατοῦ, πού εἶχε λάβει θέσεις στό ἐπάνω τοῦ Καφενεδέλλι εὑρισκόμενο
ὕψωμα. Ὡς ἦταν ἑπόμενο καί οἱ δυό αὐτοί ἀντάρτες ἔπεσαν νεκροί, ἀφοῦ ὕστερα ἀπό λίγο
ἀποτελειώθηκαν ἀπ᾽ τίς ξιφολόγχες τῶν Τούρκων στρατιωτῶν.
13.- Ο Καλαματιανός Αναστάσιος Στρατηγόπουλος, που πολέμησε στον Κλαπάδο ως
δεκανεύς, γράφει στο βιβλίο του: "Εἰς Λέσβον ἐκστρατεία, ἐφιάλται καί ὄνειρα, 1912-1913",
Καλάμαι 1914, σελ. 98-99: "Κατεσκηνώσαμεν εἰς μικρόν χλοερόν πλάτωμα. Μεταξύ τῶν
προπόδων τοῦ ὄρους καί τῶν τελευταίων οἰκίσκων τῆς κωμοπόλεως (σ. σ. Ἀχερώνης). Τό
Πυροβολικόν ἀνῆλθεν ἐπί τῶν ὑψωμάτων... Ἡ νύξ δέν διῆλθε καθόλου ἥσυχος: Συνελήφθη
παρά τῶν προφυλακῶν ὁμάς κατασκόπων ἐνδεδυμένων γυναικεῖα. Μεταξύ αὐτῶν καί εἷς
Ἕλλην, τίς οἶδε πῶς καταντήσας οὕτω, ἄν ἐκ ξένης ἤ προσωπικῆς ἀνάγκης . πάντως ὅμως
ἐκ ψυχικῆς οὐτιδανότητος. Ὅταν ὡδηγήθη πρό τῶν Ἀξιωματικῶν:
-Σᾶς μισῶ, εἶπεν ἀγρίως καί ἔπτυσεν.
Τό πρόσωπόν του διηυλακώθη διά μαστιγώσεως, ἡ δέ τύχη του ἐννοεῖται εὐκόλως..."
14-17.- Ο Γεώργιος Καραμάνος, γράφει στα "Αιολικά Γράμματα" (τόμος Γ' , 1973, σ.
469) ότι στις 3-12-1912, φοιτητής τότε της Ιατρικής, συστράτευσε στη Βρίσα ομάδα 10
εθελοντών χωριανών του και ξεκίνησαν με κυνηγετικά ρούχα και γκράδες, κρυφά από τους
γονείς τους, για να πολεμήσουν στον Κλαπάδο. Το βράδυ έφθασαν στην Καλλονή,
εντάχθηκαν σε σώμα ανταρτών, κοιμήθηκαν στο σχολείο όπου συνάντησαν τους γνωστούς
τους εθελοντές Μίλτο Κουντουρά, Χρύσανθο Μολίνο και τον γιατρό Μανώλα. Το επόμενο
πρωί και πριν ανατεθεί στην ενδεκαμελή ομάδα να φυλάξει στη γραμμή Σκουτάρου-Πέτρας
την έξοδο των Τούρκων από τον Κλαπάδο, επιχείρησαν μια διερευνητική βόλτα και όπως
γράφει βρέθηκαν: "Σ' ἕνα μικρό χωριουδάκι δίπλα στή Καλλονή βορεινά, στά Σουμούρια,
καθαρότατα Τουρκικό. Σπάνια στή ζωή μου, ἴσως ποτέ, νά μή αἰσθάνθηκα, τόση λύπη,
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ἀηδία καί θυμό ἀφάνταστο. Ἕνας γέρος Τοῦρκος σκοτωμένος, πιό πέρα ἕνα ἀραπάκι 8-10
χρόνων, παρέκει ἕνας ἄλλος Τοῦρκος, ἕνας ἀρβανίτης. Τόν ἤξερα. Χτίστης καί οἱ ὑπ᾽ ἐμέ σ᾽
ἕνα ἀπ᾽ τά ἐγκαταλελειμμένα καί ρημαγμένα σπίτια προσπαθοῦσαν νά ἀνοίξουν μιά
κασέλλα μεγάλη χωριάτικη πού δέν ἄνοιγε εὔκολα. Ἐπί τέλους τά κατάφεραν καί βγῆκε
ἀπό μέσα... ἕνας Τοῦρκος. Ποτέ στή ζωή μου δέν εἶδα τόσο φόβο ζωγραφισμένο σέ
πρόσωπο ἀνθρώπου. Εἶχε δεῖ τά προηγούμενα. Οἱ δικοί μου ἑτοιμαζόταν. Φρένιασα. "Μή
τόν ἀγγίξει κανείς, τούς λέγω, γιατί θά τοῦ κόψω τό χέρι". Πῆρα τόν Τοῦρκο ἀπό τό χέρι,
τόν ἔβγαλα ἀπό τό σπίτι καί τό χωριουδάκι καί δείχνοντας κατά τόν Κλαπάδο τοῦ λέγω:
-Τράβα κι ὁ Ἀλλάχ νά σέ φυλάξει, ἀφοῦ ὁ Σαβαώθ δέν φύλαξε τούς ἄλλους".
18.- Ο παπα-Γιώργης-Ράλλης, στο βιβλίο του (Τα απομνημονεύματα της ζωής μου,
έκδοση Συλλόγου Καλλονιατών Αθήνας, 2001, σ. 41) αναφέρει ότι στις 4-12-1912: "βλέπουμε
δύο ρασοφόρους αρματωμένους σαν αστακούς, με τα φυσέκια σταυρωτά στο στήθος, με
όπλο γκρα στο χέρι, με ένα άσπρο σταυρό στο καλυμμαύχι τους. Πίσω τους, καμιά
πενηνταριά ίσως και περισσότεροι αντάρτες από διάφορα μέρη του νησιού, αρματωμένοι
κι αυτοί, βιαστικοί, ακολουθούσαν. Έτρεξαν πρώτοι στα Δάφια, να λεηλατήσουν, να
κάνουν πλιάτσικα και ύστερα να πάνε να πολεμήσουν. Μαζί τους και ένας βουβός
αντάρτης κι αυτός με μια κουτσκούδα. Αυτός βρήκε, μπαίνοντας στα Δάφια, τον καλό
εκείνο Τούρκο τσομπάνη, που με έφερε το αρνέλι και στις παρακλήσεις και ικεσίες του, μη
ακούοντας ο βουβός Αγιασώτης, του δίνει μια με την κουτσκούδα στο κεφάλι και τον
αποτελείωσε... Μετά απ´ το σώμα των ανταρτών περνούσε κάτω απ' τα παράθυρά μας το
πυροβολικό. Φορτωμένα τα κανόνια πάνω στα μουλάρια. Στο πρώτο μουλάρι πάνω στο
σαμάρι είχαν ένα πετεινό που στεκόταν όρθιος, χωρίς να είναι δεμένος".
19.- Το δεκαπενθήμερο περιοδικό "Χαραυγή" της Μυτιλήνης (Έτος Γ΄ Τομ. Δ΄ αρ. 5354. 15-31 Δεκεμβρίου 1912) στη στήλη " Ἡμερολόγιον Γεγονότα καί Ἐπεισόδια" δημοσιεύει:
"Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου. Ἡμέτεροι ἀντάρται κατέχοντες τά ὑψώματα τοῦ Ντερέ
ἐκτεινομένου ἀριστερά τῆς Μονῆς Λειμῶνος ἀντήλλαξαν πῦρ μέ τόν ἐχθρόν κατέχοντα
ὑψηλοτέρας ἀπέναντι θέσεις. Ἔλαβε μέρος καί τμῆμα στρατοῦ μας. Τό πῦρ διήρκεσε μέχρι
τῆς νυκτός. Ἐφονεύθη ἕνας ἀντάρτης καί 2 στρατιῶται ἐπληγώθησαν. Αἱ ἀπώλειαι τῶν
Τούρκων μεγάλαι".
19.- Ο Αριστείδης Καλάργαλης, στο βιβλίο του "Ελευθέρια Λέσβου 1912-2012"
(Μυτιλήνη 2012, σ. 62-63) παραθέτει δημοσίευμα της Εφημερίδας "Λέσβος" στις 7-12-1912
σύμφωνα με το οποίο: "Ψες- 5 Δεκεμβρίου- περί ώραν 3 1/2 μ.μ. Ημέτεροι αντάρται,
κατέχοντες τα υψώματα του Ντερέ ο οποίος εκτείνεται αριστερά γυναικείας μονής,
αντήλλαξαν πυρ επί δυόμιση περίπου ώρας μετά του εχθρού κατέχοντος υψηλοτέρας
απέναντι θέσεις. Έλαβε μέρος και τμήμα ημετέρου στρατού. Το πυρ έπαυσεν ένεκα της
νυκτός. Εις το προχείρως εγκατασταθέν εις Αχυρώνα νοσοκομείον υπό την διεύθυνσιν του
απεσταλμένου του αυτόθι νοσοκομείου χειρουργού κ. Μανώλα, συνοδευομένου από τους κ.

7
κ. Παπαλάμπρον και Μαμάκον ως βοηθούς μετεφέρθησαν δύο στρατιώται των οποίων ο εις
έχει το αριστερόν βραχίωνα διαπερασμένον. Ο έτερος είναι βαρέως πληγωμένος με ολίγας
ελπίδας ζωής. Επίσης μετέφεραν και έναν αντάρτην νεκρόν".
20-21.- Ο "Λαϊκός Αγών" στις 6-12-1912, στη σελίδα 2, γράφει: Εἰς τά Ἀργιανά μόνον
ἕνας Χότζας καί ὁ πενθερός τοῦ Μεμέτ Πισιντζῆς ἔμειναν καί ἠμύνοντο ἀπό τοῦ
παραθύρου πυροβολοῦντες κατά τοῦ στρατοῦ ἄνευ ἐννοεῖται ἀποτελέσματος ἔλαβον ὅμως
τά ἐπίχειρα τῆς κακίας των.
21-22-23.- Ο Γιώργος Πανταζής, κατέγραψε το Δεκέμβριο του 1981 στο περιοδικό
«Καλλονιάτικα» (τεύχος 13, σ. 4) τη μαρτυρία του Νίκου Γκαγκανέλλη: "Τήν ἐπαύριον (στις
5-12-1912) ἤρχισεν ἡ μάχη. Ἄτακτοι Ρωμιοί ἀπό διάφορα χωριά τοῦ νησιοῦ, ἔφθασαν στήν
Καλλονή, καί ἐλεηλάτουν τά τούρκικα σπίτια. Ἔκαψαν τό Τζουμαϊλή, τήν τωρινή Ἀρίσβη,
τά Σουμούρια καί τ᾽ Αργιανά, πού ἦταν τουρκοχώρια, φονεύσαντες καί μερικούς
Τούρκους, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦτο ὁ Χαμζά, πεθερός τοῦ Μεμέτ Πεσεντζῆ καί ἕνας
ὀνόματι Βερεσέγ".
24-28.- Ο Μιχαήλ Καλλοναίος-Καρέκος, στο βιβλίο του "Σκίτσα της Καλλονής" το
1927 γράφει: "Τό γιοφῦρι τῶν Δαφίων βάφηκε μέ τό αἷμα ἑνός χόντζα κι᾽ ἕνας καλόγερος
τῆς Μονῆς τοῦ Λειμῶνος ἔπεσε θῦμα ἐχθρικῆς σφαίρας. Εἰς τά πρόσωπα τῶν δύο αὐτῶν
ἀντιθέτων λειτουργῶν τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀλλάχ, ἡ μιά θρησκεία ἐκδικεῖται τήν ἄλλην
θανασίμως". (σ. 17)
Ένας: "Ἄλλος τρομερός ἀστυνομικός Τσερκέζος, ἔπεσε θῦμα ἀντάρτη Ἕλληνος". (σ. 16)
Ακόμα :"Ἕνας Μπέης, Μπεκήρ ἀγᾶς ὀνόματι", τρόμαξε από μια επίθεση του
Καλλονιάτη Μπουγάμαλη με αποτέλεσμα να χάσει την ομιλία του και μετά 3 μέρες να
πεθάνει. (σ. 15)
Επίσης: "Ὁ Μπουγάμαλης κατέσφαξε τόν Μπέην, ὁ ὁποῖος ἦταν τό φόβητρον τῆς
περιοχῆς Καλλονῆς καί ἀφοῦ τόν ἔθαψε στο χωράφι του, ὤργωσεν ἐπάνω του τό χῶμα".
(σελ.15)
28.- Ο Στρατής Μισγίρης, στο βιβλίο του "Αντιποίηση Αρχής" Καλλονή 1981,
περιγράφει λεπτομερειακά στο ομώνυμο εξαιρετικό συγκλονιστικό αφήγημά του, την
αναφορά του Καλλοναίου για τη σφαγή του παραπάνω μνημονευόμενου Τούρκου από τον
Μπουγάμαλη, αποδίδοντας την αιτία της στο βιασμό της εξηντάχρονης μακρινής εξαδέλφης
του Μπουγάμαλη Αμερσώς από τον Μπέη, ο οποίος δεν αρκέστηκε στην μακρόχρονη
ερωτική σχέση που είχε με τις δύο κόρες της. Για το όνομα του Μπουγάμαλη, ο Στρατής
Μισγίρης σημειώνει: "Ήταν γερός ο Μαλλής. Αλύγιστος στη δουλειά. Κι ας είχε πιάσει τα
πενήντα. Μεγαλόσωμος και χειροδύναμος. Το σβέρκο του χοντρό, σαν το λαιμό του βοδιού,
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του αρσενικού βοδιού, του μπουγά, καθώς τον λένε στο Νησί. Γι αυτό οι χωριανοί τού
είχαν κολλήσει το παρατσούκλι Μπουγάμαλλης."
29- Ο "Λαϊκός Αγών" δημοσίευσε στις 13-12-1912, στη 2η σελίδα, το παρακάτω κείμενο:
"ΔΗΜ. ΕΥΣΤ. ΚΑΜΠΑΣ. Μετά μεγάλης λύπης ἀγγέλλομεν τόν ἄδικον θάνατον τοῦ
καλλίστου ἐκ Πλωμαρίου νέου Δημ. Καμπᾶ ἀντάρτου γενναίως πολεμήσαντος παρά τό
πλευρόν τοῦ στρατοῦ μας μέ τό ὑπό τόν ἐκ Πλωμαρίου ἀνδρεῖον ὁπλαρχηγόν Δημ.
Τσακύρην ἀνταρτικόν σῶμα. Δυστυχῶς δέν τόν ἔφαγε τόν ἀγαπητόν καί λεοντόκαρδον
νέον σφαῖρα τουρκική-τοῦτο θά ἤτο εὐτύχημα. Τόν ἐφόνευσε τό ἴδιόν του ὅπλον!
Εὑρίσκετο εἰς Ἁγίαν Ἄνναν τῆς Καλλονῆς, ὅτε λοχίας τοῦ ἡμετέρου στρατοῦ διαταχθείς
νά ἀφοπλίσῃ τούς ἀντάρτας ἐνέτεινε καί εἰς τόν Καμπᾶν νά παραδώσῃ καί αὐτός τά ὅπλα
του. Μετά δυσφορίας ὁ νεαρός πολεμιστής ἤκουσε τήν διαταγήν ταύτην τοῦ λοχίου, ἀλλά
δέν ἠδύνατο παρά νά ὑπακούσῃ. -Πάρε τά ὅπλα σου, ἀδελφέ, εἶπεν ἐπί τέλους εἰς τόν
λοχίαν καί παρέδωκε ταῦτα εἰς αὐτόν. Τό περίστροφόν του ὅμως, ἕν ὡραῖον πλήν
ἀπαίσιον περίστροφον Σμίθ, ἐνῶ ἀπερρίπτετο ἐκπυρσοκροτεῖ καί ἡ σφαῖρα διαπερνᾶ τήν
χεῖρα του καί ἐμπήγνυται εἰς τήν κοιλίαν του. Πίπτει ὁ δυστυχής θανασίμως πληγείς καί
σπεύδουσιν ἀμέσως οἱ σύντροφοί του νά καλέσωσιν ἰατρόν. Δυστυχῶς, αἱ προσπάθειαι
τοῦ ἰατροῦ εἰς οὐδέν ὠφέλησαν καί μετά τινας ὥρας ἐξέπνευσεν. Αἰωνία του ἡ μνήμη!"
29.-Ο "Λαϊκός Αγών" στις 19-12-1912 δημοσιεύει το παρακάτω κείμενο του
Καλλονιάτη Σταύρου Βαρβερίδη, ο οποίος μετά την μάχη του Κλαπάδου ορίστηκε Τελώνης
της Αγίας Άννας Καλλονής: "Τά εἰλικρινέστερα τῶν συλλυπητηρίων διαβιβάζω πρός τήν
ἐρίτιμον οἰκογένειαν τοῦ καλλίστου μου φίλου Δημ. Ε. Καμπᾶ ἐπί τῇ σκληρᾷ ἀπωλείᾳ τοῦ
χρυσοῦ τούτου νέου, ὅστις ἐπέπρωτο ὄχι ἐν τῇ μάχῃ, ὅπου ὡς λέων ἐπολέμησεν, ἀλλ' ὑπό
τοῦ ἰδίου αὐτοῦ ὅπλου μετά τήν μάχην ἕνεκα μικρᾶς ἀπροσεξίας νά ἀπωλέσῃ τήν
πολύτιμον ζωήν του, ἔντιμον παλληκάρι τοῦ Πλωμαρίου. Ἐν Καλλονῇ τῇ 18 10/βρίου 1912".
30-34.-Ο "Λαϊκός Αγών" δημοσιεύει στις 18-12-1912: " Πρό τριῶν ἡμερῶν εἰς τά
Παππιανά Τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι κατελθόντες διά νυκτός ἐσκόπουν νά κοκοποιήσουν
τήν ἐξ ἐννέα ναυτῶν φρουράν. Εἰδοποιηθέντες οἱ ναῦται ἐξῆλθον πρός συνάντησιν τῶν
βασιβουζούκων, κατά τήν γενομένην δέ συμπλοκήν δύο μέν ναῦται ἐφονεύθησαν, οἱ
βασιβουζούκοι ὅμως ἐπλήρωσαν πολύ ἀκριβά τήν τόλμην των, διότι οὐδείς ἐξ αὐτῶν
ἐγλύτωσε".
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