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Με την υιοθέτηση ενός κειμένου που έχει τον τίτλο «Το μέλ-

λον που θέλουμε», ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΟΗΕ τον πε-

ρασμένο Ιούνιο, στο Ρίο της Βραζιλίας, με τις περιβαλλοντικές

οργανώσεις να κάνουν λόγω για μία «αποτυχία επικών διαστά-

σεων».

Στο τέλος της συνόδου Rio+20 οι ηγέτες και οι υπουργοί πε-

ρισσότερων από 190 χωρών υπέγραψαν το εν λόγω κείμενο το

οποίο θέτει τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και άλλα

μέτρα της παγκόσμιας περι-

βαλλοντικής διαχείρισης, της

προστασίας των ωκεανών,

της βελτίωσης της ασφάλειας

των τροφίμων και της προ-

ώθησης μίας «πράσινηςοικο-

νομίας». Στην τελική

διακήρυξη της διάσκεψης

του ΟΗΕ για την Βιώσιμη

Ανάπτυξη, που προτάθηκε

από την οικοδέσποινα Βραζι-

λία, προτείνεται «η υιοθέτηση

της πράσινης οικονομίας και

ένα πιο βιώσιμο κοινωνικό

και οικονομικό μοντέλο».

Ορίζει ότι σαφέστεροι στόχοι

για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να τεθούν ως το 2015, αν

και δεν προβλέπει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για

την εφαρμογή τους. Στην πραγματικότητα το κείμενο που υιο-

θετήθηκε δεν θέτει ουσιαστικές δεσμεύσεις και λύσεις. Οι πε-

ριβαλλοντικές οργανώσεις σημειώνουν πως δεν αποφασίστηκαν

τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν γεννηθεί λόγω

της κλιματικής αλλαγής, της επιδείνωσης των ανισοτήτων και

της αύξησης του παγκόσμιουπληθυσμού.  Αντίθετα ο γενικός

γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν δήλωσε πως το κείμενο

που υιοθετήθηκε θα οδηγήσει τον κόσμο σε ένα πιο βιώσιμο

μέλλον.  Ο εκτελεστικός διευθυντής της Greenpeace, έκανε

λόγο για μία αποτυχία επικών διαστάσεων. «Εμείς δεν βλέπουμε

το μέλλον που θέλουμε βάσει του κειμένου του Ρίο, διότι δεν

έχουμε τους ηγέτες που απαιτεί η κατάσταση. Οι ηγέτες των πιο

ισχυρών χωρών, ως συνήθως βάζουν το κέρδος των επιχειρή-

σεων πάνω από τους ανθρώπους και τον πλανήτη», τόνισε.

Το Ρίο+20 είχε παρουσιαστεί ως η συνέχεια της διάσκεψης

που πραγματοποιήθηκε στο Ριο το 1992. Τότε είχαν τεθεί κά-

ποιες συμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλό-

τητα, αλλά και την εξάλειψη της φτώχειας και την ενίσχυση της

κοινωνικής δικαιοσύνης. Τι έχει γίνει από τότε; Οι παγκόσμιες

εκπομπές έχουν αυξηθεί κατά 48%, η καταστροφή των δασών

συνεχίζεται, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί, ενώ ένας στους έξι αν-

θρώπους παγκοσμίως υποσι-

τίζονται.

Σύμφωνα με τον διεθνή

τύπο, απογοητευμένοι δηλώ-

νουν και πολλοί σύνεδροι,

ωστόσο σημειώνουν πως θα

μπορούσε η απόφαση να

στηριχτεί και να έχει κάποιο

αποτέλεσμα. «Η απόφαση

δεν ανταποκρίνεται πλήρως

στις φιλοδοξίες μας και στις

προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζει η παγκόσμια κο)ινότητα,

αλλά είναι ένα σημαντικό

βήμα. Αυτός είναι και ο λόγος

που την υποστηρίξαμε και για αυτό πρέπει να συνεργαστούμε»,

δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον. 
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Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ

229/19.06.2012) του διατάγματος για την προστασία 380 μικρών υγρότο-

πων έκτασης μέχρι 80 στρ. στα ελληνικά νησιά, σύμφωνα με τη WWF

Ελλάς.

«Με βάση το Προεδρικό διάταγμα το οποίο περιέχει αναλυτικό κατά-

λογο των υγροτόπων με τα όρια της προστατευόμενης περιοχής από εδώ

και στο εξής θα προστατεύονται αυστηρά και οποιαδήποτε υποβαθμιστική

ενέργεια είναι πλέον ποινικό αδίκημα. Το Προεδρικό διάταγμα για την προ-

στασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων περιλαμβάνει και 90 μικρούς

υγρότοπους των νησιών του βορείου Αιγαίου (4 στον Αγ Ευστράτιο, 16

στη Λήμνο, 43 στη Λέσβο, 4 στην Ικαρία, 3 στη Σάμο, 11 στη Χίο, 3 στις

Οινούσσες και 1 στη νήσο Πασά). Έτσι με το συγκεκριμένο διάταγμα

μπαίνουν σε καθεστώς προστασίας 63 περιοχές στο Νομό Λέσβου, από

ένα στρέμμα ο μικρότερος έως 76 στρέμματα ο μεγαλύτερος. 

Η υπογραφή του Π.Δ., σύμφωνα με το WWF Ελλάς, έρχεται μεν να

καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

της χώρας, όμως απαιτείται η άμεση και χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή

των διατάξεών του για να επιτευχθεί ουσιαστική προστασία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος

θα υπάρξει αλλαγή σε πολλές περιοχές του Νομού σ’ ό,τι αφορά στη χρήση

γης, καθώς και απαγόρευση δόμησης και κάθε άλλης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα, στους μικρούς νησιωτικούς υγρότο-

πους του καταλόγου επιτρέπονται δραστηριότητες για τη διατήρηση και

την ανάδειξή τους, καθώς και για την αειφορική διαχείριση των πόρων

τους, συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής έρευνας, της ευαισθητο-

ποίησης του κοινού και των ελαφρών υποδομών, όπου απαιτούνται. Δεν

επιτρέπεται η δόμηση (εκτός ήδη αδειοδοτημένων κτιρίων), οι εκχερσώ-

σεις της φυσικής βλάστησης, οι αποξηράνσεις και οι επιχωματώσεις (μπά-

ζωμα), οι εξορύξεις, η συλλογή των οργανισμών και οι παρεμβάσεις στο

υδρολογικό δίκτυο (π.χ. γεωτρήσεις) και στο τοπίο. Ενθαρρύνονται οι φι-

λικές προς το περιβάλλον μέθοδοι γεωργίας και οι δραστηριότητες ανά-

δειξης των περιοχών αυτών. Όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές και στο

παρελθόν, πέρα από την προστασία των μικρών υγροτόπων πρέπει το

Υπουργείο Περιβάλλοντος ν’ ασχοληθεί και με τους μεγάλους υγρότοπους.

Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί  μια κατάσταση όπου θα απαγορεύεται

η οικιστική ανάπτυξη σε μικρούς υγρότοπους των 5-6 στρεμμάτων, ενώ

θα επιτρέπεται σε μεγάλους υγρότοπους, υψηλής οικολογικής αξίας, ακόμα

και στην καρδιά των περιοχών Νατούρα. Τέτοιο παράδειγμα είναι ο υγρό-

τοπος της  Καλλονής στη Λέσβο, που λόγω μεγάλου μεγέθους δεν συμπε-

ριλήφθηκε στο συγκεκριμένο ΠΔ, αλλά εξαιτίας της καθυστέρησης της

σύνταξης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τη διαχείριση τους,

ουσιαστικά παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι στη δόμηση. Στο Βόρειο

Αιγαίο δεν υπάρχει κανένας φορέας διαχείρισης των προστατευόμενων πε-

ριοχών (υγροτοπικών ή ορεινών) και προς αυτή τη κατεύθυνση παρατάξεις

και φορείς ζητάνε την άμεση προώθηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών

Μελετών για την προστασία των περιοχών αυτών. 

Ως γνωστόν η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς έχει αναδείξει

από το 2004 με συνεπή δουλειά έρευνας, χαρτογραφικής αποτύπωσης, επι-

τόπιας παρακολούθησης και πίεσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες την τε-

ράστια οικολογική αξία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, των μικρών

αυτών θησαυρών της Ελλάδας.

Υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των υγροτόπων είναι οι τοπικοί

αρμόδιοι φορείς, αλλά και όλοι οι πολίτες που μπορούν να γίνουν οι φρου-

ροί αυτών των “διαμαντιών” της Λέσβου».
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Η φύση δεν είναι λεία προς υφαρπαγή. Είναι το κοινό μας σπίτι.. Η οικονομική δραστηριότητα που

συγχέεται με μια απλή συσσώρευση νομισματικού πλούτου, θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγή του περι-

βάλλοντος. Παράγει πρακτικές επικίνδυνες για την ανθρωπότητα γιατί είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον.

Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και η πίεση προς τους υπευθύνους, για μια διαχείριση των φυσικών

πόρων  που θα στηρίζεται στην  αρχή της κοινωνικής ισότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισό-

τητας των γενεών, προβάλλει πια ως επιτακτική ανάγκη. Αναμφίβολα η λήψη αποτελεσματικών μέτρων

έχει υψηλό κόστος. Δεν υπάρχει όμως άλλος δρόμος, γιατί το διακύβευμα είναι η ίδια η ζωή. Η πίεση προς

τα κέντρα εξουσίας, τοπικά και εθνικά, ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα και πιο τολμηρά, είναι πρω-

ταρχικό καθήκον όλων μας. 



του Μιχαήλ Δεκλερή, Πρόεδρου του Επιμελητηρίου

Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος,  
Αντιπρόεδρου του ΣτΕ ε.τ.

Τον τελευταίο καιρό έγινε της μόδας ένας αγγλικός όρος

«fast track» που καλύπτει την έννοια αυτού που στην ελλη-

νική αποκαλούμε συνήθως «γρήγορο μονοπάτι». Η ιδέα

είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένας κανονικός δρόμος, αλλά

υπάρχει επίσης και ένα γρήγορο μονοπάτι για να επιτύχεις

ένα σκοπό. Τοιουτοτρόπως, εξυπονοείται ότι ο κανονικός

δρόμος είναι για το μέσο άνθρωπο, ενώ το γρήγορο μονο-

πάτι είναι για τους έξυπνους, που δεν χάνουν χρόνο στην

πιστή τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την

επιδίωξη και πραγμά-

τωση ενός σκοπού.

Έτσι λοιπόν, οι κοινοί

άνθρωποι χάνουν

χρόνο συμμορφούμε-

νοι με όρους και προ-

ϋποθέσεις για να

επιδιώξουν ή να επιτύ-

χουν κάτι, ενώ οι έξυ-

πνοι ξέρουν το

γρήγορο μονοπάτι,

δηλ. τον τρόπο να απο-

φύγουν όλες τις υπο-

χρεώσεις, τους

περιορισμούς και τις

διατυπώσεις που επι-

βάλλονται για την επίτευξη ενός σκοπού. Η παρατήρηση

αυτή σημαίνει ότι όπου ο όρος χρησιμοποιείται κατά κυριο-

λεξίαν, λ.χ. στην ορειβασία, το γρήγορο μονοπάτι μπορεί να

βοηθά στην οικονομία δυνάμεων, κόπου και χρόνου, εκεί

όμως που η χρήση του όρου είναι μεταφορική, λ.χ. εκεί που

χρησιμοποιείται για την υπέρβαση ηθικών και νομικών εμ-

ποδίων, το γρήγορο μονοπάτι σημαίνει πράγματι υπέρβαση

ή παράβαση του νόμου και οπωσδήποτε τη διάπραξη αδι-

κίας που δεν θα ήτο άλλως εφικτή.

Στη χώρα μας, η επινόηση και επίκληση του fast track έγινε

τον τελευταίο καιρό και μάλιστα από κυβερνητικές πηγές,

προερχομένη όμως από αγοραίους υποβολείς. Η αγορά που

έχει χωνέψει και σέβεται τον νόμιμο ρόλο της δεν αντιλαμ-

βάνεται (δηλ. δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται) την γενική και

άνευ οιασδήποτε εξαιρέσεως τήρηση της νομιμότητος ως

μία διαδικασία που προορίζεται για τους κουτούς, ενώ οι

«έξυπνοι» ξέρουν πάντοτε να βρίσκουν ένα γρήγορο μονο-

πάτι με το οποίο μπορούν να αποφεύγουν ανεπιθύμητους

περιορισμούς. Κατά την λογική αυτή, κανένας λόγος δημο-

σίου συμφέροντος δεν αποκλείει την χρήση του γρήγορου

μονοπατιού. Προέχει πάντοτε το συμφέρον της αγοράς και

η ταχύτης στην επίτευξη των αγοραίων σκοπών. Όλοι οι

αγοραίοι εκ προοιμίου θρηνολογούν για την γραφειοκρατία

και τις περιττές διατυπώσεις της, που αποτελούν γι’ αυτούς

πολλές και περιττές υπογραφές.

Αν αυτό δεν είναι εκδήλωση αγοραίου θράσους, είναι οπωσ-

δήποτε άγνοια των απαιτήσεων της εννόμου τάξεως σε

Κράτος Δικαίου όπως η Ελλάς. Με προφανή δημαγωγική εκ-

μετάλλευση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών που

έχει η συνεχιζομένη κρίση της Χώρας, η μέθοδος του «γρή-

γορου μονοπατιού» προβάλλεται ως αυτονόητος στις περι-

πτώσεις των μεγάλων επενδύσεων και έργων, προδήλως

για να αποφευχθεί ο περιβαλλοντικός έλεγχος των έργων

αυτών. 

Κατ’ αρχήν ο περιβαλλοντικός έλεγχος δεν διακρίνει μεταξύ

μεγάλων και μικρών έργων. Όλα τα έργα, μικρά ή μεγάλα,

υποβάλλονται στον ίδιο επιστημονικό / περιβαλλοντικό

έλεγχο, με τα ίδια κρι-

τήρια, χωρίς να γίνε-

ται έκπτωση

προκειμένου περί των

μεγάλων έργων. Ο

λόγος είναι αυτονόη-

τος, τοσούτω μάλλον

καθ’ όσον μεγάλα

έργα ενέχουν και με-

γάλους κινδύνους για

το περιβάλλον. Προ-

δήλως, όμως, στον

νου ορισμένων πολι-

τικών, οι οποίοι, με το

αζημίωτο ή μη, αισθά-

νονται ευγνωμοσύνη

προς τους μεγάλους

επενδυτές, προέχει η

προσδοκία του «μεγάλου χρήματος» που αναμένεται από

την «μεγάλη επένδυση», οι οποίοι μάλιστα μπορεί να θεω-

ρούν και αυτονόητο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται

και κάποια «έκπτωση» του περιβαλλοντικού ελέγχου, κατά

τα αγοραία ήθη. Διότι, κατά τα εμφατικώς τονιζόμενα, οι

πολλοί έλεγχοι αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και προδια-

θέτουν δυσμενώς τους επενδυτές. 

Με άλλα λόγια, οι αγοραίοι και οι προστάτες τους, επιθυ-

μούν ένα είδος περιβαλλοντικού ελέγχου a la carte! Δυστυ-

χώς τις σκέψεις αυτές ενισχύει το πρόσφατο νομοσχέδιο

«Eπιτάχυνση και διαφάνεια της υλοποίησης των στρατηγι-

κών επενδύσεων», το οποίο πρέπει να θεωρηθεί αντισυν-

ταγματικό από την αρχή μέχρι τέλους, και ως τοιούτο

πρέπει να απορριφθεί από τη Βουλή, και εν αδρανεία αυτής,

να κηρυχθεί αντισυνταγματικό από τα Δικαστήρια. 

Αν η σύγχρονη Ελλάς έχει συνεισφέρει κάτι στην ανθρω-

πότητα και στον παγκόσμιο πολιτισμό σήμερα, αυτό είναι

στο σύστημα αποτελεσματικής προστασίας που θέσπισε το

Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ κατά τα έτη 1990-1999 και απετέλεσε

έκτοτε παγκόσμιο υπόδειγμα. Το σύστημα αυτό δεν θα εξευ-

τελιστεί χάριν δήθεν μεγάλων έργων, και πράγματι μεγάλης

ανομίας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουν ούτε το οικολογικό κί-

νημα της Χώρας, ούτε τα Δικαστήρια.

ΣΕΛ. 4

Fast Track ή περιβαλλοντικός έλεγχος a la carte



Πάντα υπάρχουν λύσεις, άλλωστε γι’  αυτό έχουμε τη λογική,

αλλά χρειάζεται ασκητική και θυσιαστική διάθεση να δούμε

πόσο απλά είναι μερικά πράγματα, όταν τα δούμε διαφορετικά,

με άλλη οπτική γωνία, με την αλήθεια τελικά: 

Να πως σκέφθηκε ο άνθρωπος, ο ήρωάς μας, σε ανάλογες κα-

ταστάσεις: Το 1982 δούλευε σε μεγάλη βιομηχανική αμερικα-

νική εταιρεία στην Νέα Υόρκη. Η ύφεση άρχιζε και στο

Διοικητικό Συμβούλιο γινόταν η συζήτηση για το πόσο κόσμο

θα απολύσουνε. Ήταν υπεύθυνος για το σχέδιο κερδοφορίας και

είχε μαζέψει όλες τις προτάσεις  από 42 χώρες. 

Όλοι είχαν προτείνει

περικοπές προσωπι-

κού - 15.000 υπάλλη-

λοι παγκοσμίως. 

Το κάθε στέλεχος

έκανε τις προτάσεις

του. Ο Πρόεδρός μας

δεν μιλούσε, άκουγε

και σκεπτόταν. Ξαφ-

νικά ο Πρόεδρος ζή-

τησε την άδεια να

μιλήσει. Ο λόγος του

έχει μείνει αποτυπω-

μένος στο μυαλό

όλων. Θα τον αναπα-

ράγω όσο πιο σωστά

μπορώ, διότι οι αξίες

που περιέχει είναι

αθάνατες και μπορούν

να φανούν χρήσιμες

σε αυτό που ζούμε. 

«Ο καθαριστής όταν περνά την πόρτα του εργοστάσιου είναι σύ-

ζυγος, πατέρας παιδιών που πάει στο σπίτι που χρωστάει και κοι-

τάζει με υπερηφάνεια αυτά που δημιούργησε και αν και λίγα του

είναι αρκετά. Αποφασίζουμε σήμερα να τον διώξουμε. Να χάσει

την δουλειά του, να πάει σπίτι άνεργος με μια επιταγή δύο μηνών.

Τί θα πει στα παιδιά του; Τί θα πει στην γυναίκα του, πώς να τους

εξηγήσει ότι από αύριο χάνει την αξιοπρέπειά του; Και εάν σε

τρεις μήνες δεν έχει βρει δουλειά θα χάσει το σπίτι του και ίσως

τη γυναίκα του. Δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου σε ένα

σχέδιο που καταδικάζει τη ζωή και την ύπαρξη τόσων ανθρώπων.

ΑΛΛΑ, την ιδία στιγμή, έχω και υποχρέωση στους μετόχους μου

που μου εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους, και εάν δεν κάνω

κάτι, τα συνταξιοδοτικά ταμεία δεν θα έχουν λεφτά για τις συν-

τάξεις. Οι απολύσεις που όλοι μου προτείνετε μειώνουν τα ετήσια

έξοδα κατά $ 135.000.000. Έκανα έναν απλό υπολογισμό και

προτείνω το εξής σχέδιο: Ελάττωση του μισθού μου, 75% ελάτ-

τωση μισθού όλων των αντιπροέδρων, 50% ελάττωση μισθού γε-

νικών διευθυντών, 40% υψηλόμισθων στελεχών κλπ. Καμμία

απόλυση. Θέλω τους αριθμούς σε μια ώρα». 

Σηκώθηκε και έφυγε...και όπως έφευγε, είπε με ένα ειρωνικό

χαμόγελο:

«Κρίμα που θα παίζετε γκολφ, μόνο τρεις φορές αντί για έξι ...». 

Περάσαμε τη θύελλα χωρίς να διώξουμε ούτε ένα άτομο, και

σε τρία χρόνια η αξία της μετοχής ήταν $ 147 από $ 7,5 το 1980

πριν αρχίσει η κρίση. 

Α ναι, είχαμε και 27 διπλώματα ευρεσιτεχνίας από απλούς ερ-

γάτες σ’ αυτό το διάστημα. Δεν χρειάζεται να πω ότι ο κόσμος

έπινε νερό στο όνομά του. 

Το 1992, στο τραπέζι που του κάναμε για τη συνταξιοδότησή

του (και είχαμε έρθει από όλο τον κόσμο, αν και δουλεύαμε σε

άλλες εταιρείες), τον ρωτήσαμε να απαντήσει στον αποχαιρετι-

στήριο λόγο του, γιατί διάλεξε να κάνει αυτό που έκανε. 

Όπως το θυμάμαι, η απάντηση ήταν: 

«Ακούστε, μπορεί να είχε και συναισθηματικές ρίζες η απόφαση

αυτή. Αλλά δεν χωρούν συναισθήματα σε τέτοιες αποφάσεις.

Απλώς βρήκα μια λύση που απαντούσε και στη λογική και στο συ-

ναίσθημα. Ήμαστε σε  42 χώρες, από τις οποίες οι 38 είναι φτω-

χές. Θα κατέστρεφα ολόκληρες μικρές κοινωνίες, διότι όπως

ξέρετε τα εργοστάσια μας είναι σε κωμοπόλεις. Εάν το έκανα,

όπως μου είχατε προτείνει, είναι αυτονόητο ότι θα έφερνα αν-

θρώπους στην απελπισία. Και κανείς, μα ΚΑΝΕΙΣ, δεν ξέρει τι

μπορεί να κάνει ένας απελπισμένος άνθρωπος. Η πιθανότητα

ακόμα και να ΕΚΑΙΓΑΝ το εργοστάσιο ήταν μεγάλη. Ενώ εσείς

που ήσασταν δίπλα μου, και όλο το μισθό να σας έπαιρνα δεν θα

κάνατε τίποτα, γιατί πιστεύετε ότι είστε μέσα στο ΣΥΣΤΗΜΑ, και

άνθρωποι που αισθάνονται κομμάτι του συστήματος δεν κάνουν

επαναστάσεις. Να θυμάστε, ότι η πραγματική καταστροφή έρχεται

όταν ο κόσμος αισθάνεται αποκλεισμένος από το σύστημα, νιώθει

αδικία και δεν έχει καμιά ελπίδα. Τότε είναι έτοιμος για όλα...και

εργοστάσια καίει». 

Σήμερα ζωγραφίζει στο San Francisco και είναι στο στρογγυλό

τραπέζι της κουζίνας (άτυπη συνάντηση κάθε 8 εβδομάδες) του

Ομπάμα... 

Γιατί τα έγραψα αυτά; Βλέπω όλους να βγαίνουν στην τηλεό-

ραση και στο ράδιο και να μιλούν για διαρθρωτικές αλλαγές

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ), ανάγκη για αλλαγή (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛ-

ΛΟΥΣ), αλλαγή νοοτροπίας (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ). 

Όλα αυτά, χωρίς ίχνος συμπόνιας και λογικής σκέψης για το

ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Ζουν με τη φαντασίωση

ότι ΑΥΤΟΙ δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Δεν έχουν τίποτα να χά-

σουν διότι είναι με το ΣΥΣΤΗΜΑ. Έτσι, θα είναι όχι μόνο προ-

στατευμένοι, αλλά η ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να

γεμίσουν περισσότερο τις τσέπες τους. 

Καλά Χριστούγεννα.

ΣΕΛ. 5

Οικονομική κρίση



Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 και από ώρα 18.00 έως 20.00  παρουσιά-

σαμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου το επανεκ-

δοθέν από το Σύλλογό μας βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά με τίτλο : «Η Ελλάδα

στη Μικρά Ασία – Μικρασιατική καταστροφή». Τα κείμενα του Μι-

χαήλ Ροδά γράφτηκαν το 1924 και δημοσιεύτηκαν αρχικά στις εφημερίδες

«Εθνική Φωνή» και «Ελεύθερον Βήμα». Ο ίδιος τα συγκέντρωσε το

1947 με σκοπό να τα εκδώσει, τον βρήκε ωστόσο ο θάνατος και το σχετικό

βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1949, με πρωτοβουλία του γαμπρού

του, Γιώργου Γερακάκη, και με τη βοήθεια των Γ. Συριώτη, Α. Ζαφειρό-

πουλου, Γ. Φτέρη και Γ. Βαλέτα, κυκλοφορώντας σε 1.000 αντίτυπα.

Στην έκδοση εκείνη περιλαμβάνονταν όλα τα στρατιωτικά, πολιτικά και

άλλα έγγραφα που διακινήθηκαν μέσω της Ύπατης Αρμοστείας της Σμύρ-

νης την περίοδο 1918 - 1922, όταν ο Μιχαήλ

Ροδάς ήταν ο διευθυντής του Γραφείου

Τύπου της υπηρεσίας. Η επανέκδοση του

πρωτοτύπου σε 500 αντίτυπα από το Σύλλογό

μας «Το Δελφίνι», είχε ως στόχο να ρίξει και

πάλι «φως» σε όλο αυτό το υλικό, που είχε

γίνει πλέον δυσεύρετο.

Κατά την παρουσίαση της νέας αυτής έκδο-

σης του Συλλόγου στο Επιμελητήριο Λέσβου,

η αίθουσα της εκδήλωσης ήταν σχεδόν γε-

μάτη. Οι εισηγητές κ. Αλφόνσος Δελής και

κ. Παναγιώτης Αλεξέλλης μίλησαν για τη

σπουδαιότητα του βιβλίου, ενώ ο πρόεδρος

του Συλλόγου κ. Δημήτρης Παπαχρυσός

είχε τον συντονισμό της εκδήλωσης. Η κ

Νάσια Δαφιώτη, μέλος του διοικητικού συμ-

βουλίου του Συλλόγου, διάβασε μια σειρά

από επιστολές γνωστών και μη αναγνωστών,

που έτυχε να πάρουν στα χέρια τους την έκ-

δοση ή επιθυμούν να την αποκτήσουν.

Μεταξύ των παραπάνω, ο διευθυντής της ελ-

ληνικής έκδοσης του «National Geographic»,

κ. Νικόλαος Μάργαρης, προκειμένου να

αξιοποιήσει το υλικό του για την έκδοση

τόμου σχετικά με τον Ελληνισμό της Ιωνίας,

φοιτητές, αλλά και Μικρασιάτες από όλη τη

χώρα, οι οποίοι εκφράζονται με τα καλύτερα

λόγια για την έκδοση, ευχαριστώντας το Σύλ-

λογο για τη συμβολή του στη διατήρηση της

ιστορικής μνήμης ή ζητώντας του επιπλέον πληροφορίες. 

«Θα ήθελα να γίνω γνώστης, εγώ και τα παιδιά μου, των πραγματικών γε-

γονότων που οδήγησαν στην καταστροφή και στην προσφυγιά τους γονείς

μου και παππούδες μου. Σας ευχαριστώ πολύ και να προβαίνετε πάντα σε

τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να διατηρήσουμε τις μνήμες και τις ρίζες μας»,

αναφέρει σε επιστολή της κάτοικος της Νέας Σμύρνης.

Το βιβλίο διατίθεται από το Σύλλογό μας στην τιμή των 20 ευρώ.

Ομιλία του Φιλολόγου κ. Παναγιώτη Αλεξέλλη.

- Είναι κοινός τόπος το ότι η παρουσίαση ενός συγγραφικού έργου κα-

θορίζεται κυρίως απ’ το είδος του, αλλά διατηρεί πάντα ένα βασικό χαρα-

κτηριστικό:

δεν παύει να είναι μια κριτική αποτίμηση του έργου έστω και κάπως εξω-

ραϊσμένη. Στο ποιητικό έργο πρυτανεύει μεταξύ άλλων η αποτίμηση του

λυρισμού και της αισθαντικότητας, και το ίδιο περίπου ισχύει και για το

πεζό λογοτέχνημα, μαζί βέβαια με το θέμα του δράματος, την ένταση και

την ποιότητα.

- Για το επιστημονικό και ιστορικό έργο όμως δεν ισχύουν τα ίδια. Ιδι-

αίτερα για το ιστορικό – τέτοιο έχουμε εδώ – πίστευα πάντα ότι, πέρα απ’

την παρουσίαση των φραστικών μέσων και του περιεχομένου – γιατί υπάρ-

χει το εναργές αλλά και το υπαινικτικό περιεχόμενο – εκείνο που επιβάλ-

λεται είναι η διερεύνηση της ρεαλιστικής απόδοσης των καταγραφών, της

υπερβατικότητας, δηλαδή της αντικειμενικότητας, άρα και της εγκυρότη-

τας των σχολίων, και πάνω απ όλα η αναζήτηση αναλογιών του ΤΟΤΕ με

το ΣΗΜΕΡΑ, η οποία και ΜΟΝΟ θα μπορέσει να οδηγήσει σε σωστές ερ-

μηνείες και – γιατί όχι – σε διδαχές και αναπροσαρμογές των σύγχρονων

δράσεων και στόχων.

Ήταν αναγκαία η εισαγωγή αυτή για να προσδιορίσει την οπτική, με

την οποία προσεγγίζονται εδώ τα δύο βιβλία.    

- Το πρώτο, του Μιχαήλ Ροδά, δεν μπορεί φυσικά να αρνηθεί κάποια

υποκειμενικότητα στη θεώρηση των πραγμάτων που μπορεί να οδηγήσει

σε υπερβολική έμφαση, όπως το «προϋπήρξαμεν εκεί (οι Έλληνες στη

Μικρά Ασία) από της εποχής του Θεού, του πυρός και του ηλίου», όταν ο

Ροδάς ήθελε να τονίσει ότι οι Έλληνες υπήρξαν οι παλαιότερα εγκατεστη-

μένοι στα παράλια αυτά. Ούτε όμως και ο

κριτικός αναγνώστης μπορεί να αρνηθεί

την εγκυρότητα των καταγραφών μια και

κάθε σχόλιο στηρίζεται σε επίσημα έγ-

γραφα, στα οποία ο Ροδάς είχε απόλυτη

πρόσβαση ως διευθυντής του γραφείου

τύπου της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης,

τις μαύρες αυτές για τον Ελληνισμό μέρες.

Το άλλο, το ημερολόγιο του 2012, είναι

ένα πραγματικά συγκινητικό αφιέρωμα,

διανθισμένο με παλιές φωτογραφίες και

κείμενα Μυριβήλη και Κόντογλου μαζί μ’

αυτά που είναι γραμμένα απ’ τους Μικρα-

σιάτες της Σκάλας Λουτρών, στους οποίους

άλλωστε οφείλεται και η επανέκδοση του

βιβλίου του Ροδά.

- Έτσι, πρωτ’ απ’ όλα θα αναγνωρίσουμε

ως δεδομένη την ιστορική αλήθεια και δι-

καιοσύνη που επικαλείται ο Μιχαήλ Ροδάς,

αλλά και την εγκυρότητα της πληροφόρη-

σης που παρέχει το ημερολόγιο, πέρα από

κάποιο πικρά νοσταλγικό στοιχείο. Ύστερα

όμως πρέπει να στραφούμε στην αναζή-

τηση των παραλληλισμών και συσχετισμών

του 1922 με το 2012, γιατί αυτή ΜΟΝΗ θα

είναι και η κορυφαία δικαίωση αυτής της

ιστορικής καταγραφής.

- Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια απ’ τις

ζοφερότερες στιγμές του  Ελληνισμού ήταν

η Μικρασιατική καταστροφή. Ο Δημήτρης Φωτιάδης θα τη θεωρήσει ως

τη μελανότερη σελίδα της Ελληνικής ιστορίας και θα επικαλεστεί τη σύμ-

φωνη γνώμη του Γάλλου ιστορικού  E. Driault στο έργο του «La question

d’ orient” 1918-38 και του Octave Merlier που στην έκθεση του κέντρου

Μικρασιατικών σπουδών γράφει: «Η απώλεια της Μικράς Ασίας σήμανε

το τέλος πλέον των 20 αιώνων Ελληνικής ιστορίας» και πιο κάτω «Αν το

1453 σήμανε το τέλος του Βυζαντίου, το 1922 σήμανε το τέλος της Ελληνικής

παρουσίας ανατολικά του Αιγαίου».

Επίσης αναφέρεται η άποψη του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη,

George Horton, που στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας» παραλληλίζει

τη συμφορά με την καταστροφή της Καρχηδόνας απ’ τους Ρωμαίους. Σε

ανάλογα όπως συμπεράσματα καταλήγει και ο Στήβεν Ράνσιμαν και πολ-

λοί άλλοι μελετητές της ιστορίας του Ελληνικού πολιτισμού.

- Ύστερ’ από 90 χρόνια, τα αίτια της καταστροφής δεν μπορούν πια να

θεωρηθούν συγκεχυμένα ούτε να αποδοθούν σε τυχαίες συγκυρίες. Είναι

βέβαια ένα κράμα κακοτυχίας και εσφαλμένων επιλογών, αλλά απ’ το φυ-

λετικό μίσος των δύο λαών (ιδιαίτερα τον εθνικισμό των Τούρκων), την

πείσμονα και ιδιοφυή στρατηγική του Κεμάλ, την ασύγγνωστη προδοσία

των συμμάχων και το διχαστικό πνεύμα των Ελλήνων, κανείς δεν μπορεί

να αμφιβάλλει ότι το τελευταίο αυτό υπήρξε ο κύριος υπεύθυνος για την

εξαλλαγή της θριαμβικής συνθήκης των Σεβρών στην ταπείνωση της συν-

θήκης της Λωζάνης με όλες τις απώλειες εδαφών και τις «ανταλλαγές»

πληθυσμών.

ΣΕΛ. 6
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«Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία – Μικρασιατική καταστροφή»



- Η Διχόνοια! Ο δρεπανηφόρος ίσκιος που συντροφεύει πιστά τον Ελλη-

νισμό, κοντά 3000 χρόνια ιστορίας. Αυτή κατέλυσε τη Χρυσή Εποχή με

τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτή διέλυσε το κληροδότημα του Μεγάλου

Αλεξάνδρου στους επιγόνους, άφησε ανοιχτές πύλες στο Ρωμαϊκό περί-

πατο, πετσόκοψε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, παραλίγο να σβήσει τη

φλόγα του ’21, στον 20ο αιώνα έφερε το Μεγάλο Διχασμό, σήκωσε αδελ-

φοκτόνο χέρι στον εμφύλιο και έφερε στις ψυχές χολή και στο νου σκοτάδι.

Κι άφησε στις μέρες μας διάδοχο ένα σχεδόν παρανοϊκό ιδεολογικό πλου-

ραλισμό και μια ισοπεδωτική αναξιοκρατία δίπλα σ’ ένα χυδαία επιδει-

κτικό καταναλωτισμό, που όλ’ αυτά μαζί ανταγωνίζονται στην

αποκαθήλωση όλων των ειδώλων και σταθερών που είναι τόσο απαραίτη-

τες για την επιβίωση ενός λαού όσο το οξυγόνο για τη ζωή.

- Κι αλλού υπήρξε Διχόνοια. Και άλλοι λαοί είχαν λόγους – και σοβαρό-

τερους – για αυτοπεριφρόνηση και αμοιβαίο μίσος. Η Αμερική τον εμφύλιο

του 19ου αιώνα, η Ισπανία με το 1,5 εκατομμύριο νεκρούς του δικού της

εμφυλίου, η Γαλλία την επαίσχυντη ήττα του 1940, το Βισύ, το Αλγέρι...

Για να μη μιλήσουμε για Ιταλία, Γερμανία και άλλες, κα.. Καμιά όμως απ

αυτές δεν άφησε τον εαυτό της να διολισθήσει σε μαζοχιστική αυτοάρ-

νηση, διαστροφή της Εθνικής Ιστορίας, στανική εκρίζωση της Εθνικής συ-

νείδησης και απώλεια του ίδιου του Εθνικού Φρονήματος που αποτελεί

την πιο αδιαπέραστη άμυνα για την επιβίωση και το κίνητρο για την προ-

κοπή ενός λαού.

- Αναλογίες του ’22 με το σήμερα!. Αλλά σήμερα οι υπαρξιακοί κίνδυνοι

του Ελληνισμού είναι μεγαλύτεροι από τότε. Σε κάποια επιφυλλίδα του ,

ο Χρήστος Γιανναράς έγραφε ότι ήταν πάντα πρόκληση, όχι δυστυχία του

να είσαι Έλληνας και αμφέβαλλε αν σήμερα σ’ ένα μεγάλο μέρος του Ελ-

ληνικού λαού απαντάται ενεργός έγνοια να συνεχίσει να υπάρχει το Ελ-

ληνικό έθνος – κράτος  και στον 22ο αιώνα. Ήδη, τη διαχείριση του

αρχαιοελληνικού και Βυζαντινού πολιτισμού διεκδικούν Δυτικοί που εγ-

γυώνται υπέρτερη καλλιέργεια, συσπείρωση γύρω στην πολιτεία τους, πα-

ραγωγικότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

- Διατρέχουμε, ναι, εποχή οξύτατης κρίσης. Αλλ’ αυτή είναι το σύμπτωμα

της ασθένειας, όχι η ασθένεια η ίδια με το όνομα – που το είπαμε ήδη -

και τα αίτιά της. Αίτια όπως: 

-την άμβλυνση του αισθητηρίου του Ελληνικού λαού. Του αισθητηρίου

της γλώσσας, της ιδέας του ωραίου και του καλού, της αξιοπρέπειας, του

δικαίου…

-τον παραπλανητικό εξωραϊσμό νεολογισμών: η εγκληματικότητα λέγεται

πια «παραβατικότητα», η αναρχία «αντιεξουσιαστικός χώρος», και η ανα-

τροπή και ο ανατρεπτικός από αρνητική έχουν προσλάβει θετική φόρτιση,

έχουν γίνει έπαινος και καμάρι.

-Η παραμικρή ανθρώπινη επιφύλαξη απέναντι στο απωθητικό, στο αφύ-

σικο, στο επικίνδυνο έγινε «δυσανεξία» και ρατσισμός και το ανθρωπι-

στικό αίσθημα αντικαταστάθηκε απ’ την «ανοχή του διαφορετικού» για ν’

αφήσει έδαφος στη σύγχυση των ηθικών ποιοτήτων και στη λοιμική του

αμοραλισμού. Χαρακτηριστικά επίκαιρο είναι ένα ποίημα του Χαλίλ Γκιμ-

πράν που η ποιητική ευαισθησία της κυρίας Κονιαρέλλη-Σιακή ανέσυρε

και δημοσίευσε εντελώς πρόσφατα στον τοπικό τύπο:

Το έθνος να λυπάστε,

αν φορεί ένδυμα που δεν ύφανε.

Ψωμί αν τρώει, αλλά όχι απ τη σοδειά του.

Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.

Το έθνος να λυπάστε,

που δεν υψώνει τη φωνή, 

παρά μονάχα στην πομπή της κηδείας.

Που δεν συμφιλιώνεται 

παρά μονάχα μεσ’ τα ερείπιά του.

Που δεν επαναστατεί,

παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του

ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.

Το έθνος να λυπάστε,

που έχει αλεπού για πολιτικό,

απατεώνα για φιλόσοφο,

μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του.

Το έθνος να λυπάστε,

που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους.

- Αναλογίες του ’22 με το σήμερα! Κίνδυνος δεν είναι η πάντα παρούσα

εξ Ανατολών φοβέρα, ούτε ο σφετερισμός της Ελληνικής Ιστορίας απ’ τους

Σκοπιανούς, ούτε η απαξιωτική και εκμεταλλευτική στάση των Δυτικών.

Είναι ο απροκάλυπτος αφελληνισμός των Ελλήνων, ιδιαίτερα των νέων,

που σύρονται προς μια κοινωνία ουδέτερη, χωρίς ταυτότητα, χωρίς παρα-

δόσεις, χωρίς ιστορία, χωρίς βιώματα και μνήμες, χωρίς μεταφυσική ελ-

πίδα. Η υπέροχη μοναδικότητα του Χριστιανισμού με εκφραστή – όχι

προφήτη - αλλά Θεάνθρωπο, Αμνό Θυσίας και κηρύγματα την Αγάπη στον

πλησίον, την Ελευθερία απ’ το Πάθος, την Ταπεινοφροσύνη, το Χρέος έχει

αντικατασταθεί απ την χαμέρπουσα ιδιοτέλεια του «Ιδιώτη» και την ανευ-

θυνότητα των παραταξιακών προκαταλήψεων.

- Αναλογίες! Το 22 δεν κινδύνεψε η ίδια η υπόσταση της Ελληνικής πα-

τρίδας. Συρρικνώθηκε όμως, σφαγιάστηκαν και ξεριζώθηκαν εκατομμύρια

ομογενών και σκόρπισαν σ όλα τα σημεία του ορίζοντα, αλλά απ’ όλους

αυτούς κανένας δεν έβαλε βόμβες στους υπεύθυνους δεν έκανε πόλεμο με

ανύποπτους αθώους για να ακουστούν τα δίκαια παράπονά του. Πήραν οι

Έλληνες το δισάκι τους στον ώμο και μια φούχτα χώμα στο μαντήλι για

να φυτέψουν όπου βρεθούν λίγο βασιλικό και φύτεψαν παντού πολιτισμό

και προκοπή, στωικά κι αθόρυβα.

- Που να μιλήσει κανείς σήμερα για τις Χαμένες, τις Αξέχαστες Πατρίδες!

Για τη Βόρεια Ήπειρο, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη, την Αιολίδα,

την Ιωνία, κα, κα… Δεν ζητήσαμε τις Χαμένες Πατρίδες! Ο αλυτρωτισμός

έσβησε μαζί με τη Μεγάλη Ιδέα! Ζητάμε μονάχα να μας αφήσουν ήσυχους.

Το διεθνικό σύνθημα «Let me be» των μικρών και αδύναμων. Αλλ’ ούτε

αυτό μας επιτρέπουν. Και δεν ευθύνεται μόνο η έξωθεν απειλή… 

Γράφει ο Φωτιάδης:  «Και η ελπίδα, καθώς η θράκα έσβησε, σκόρπισε κι

αυτή στους 4 ανέμους. Δεν επέζησε ούτε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ούτε η

μισοτελειωμένη λειτουργία κι ούτε έχει πια νόημα το «πάλι με χρόνια με και-

ρούς…» Το μόνο που απόμεινε είναι οι Χαμένες Πατρίδες. Κι αυτές ζουν

ακόμα στις μνήμες της δικής μου (του) γενιάς. Όταν κι αυτή πάρει το δρόμο

που δεν έχει γυρισμό, τότε οι Χαμένες Πατρίδες θα γίνουν μονάχα ιστορία». 

Αλλά να που έχει άδικο ο Φωτιάδης! Γιατί όσο θα υπάρχει και η δική μου

(του γράφοντος) η γενιά και η γενιά των παιδιών και των παιδιών των παι-

διών μας, οι Χαμένες Πατρίδες θα μείνουν Αξέχαστες για να συντηρούν

τις εθνικές μνήμες και να ανανεώνουν υποθήκες ευθύνης προς την Ελλη-

νική πατρίδα.

Και όσο υπάρχουν στη Λεσβιακή ύπαιθρο, σ’ όλη την Ελληνική επικράτεια

αλλά και σε ξένους τόπους μακρινούς, Έλληνες γόνοι Μικρασιατών, με

Συλλόγους σαν το «Δελφίνι» της Σκάλας Λουτρών να συντηρούν σε Μου-

σεία την παράδοση, να εκδίδουν βιβλία, να κάνουν αφιερώματα, πρέπει

να είμαστε βέβαιοι ότι η Ελληνική πατρίδα, παρά τις επιβουλές και τις Δι-

χόνοιες, δεν θα χαθεί. Θα υπάρχει και στον 22ο αιώνα και πολύ πέρ’ απ’

αυτόν. Αυτή είναι η αναλογία του ’22 με το Σήμερα κι αυτή είναι η πεμ-

πτουσία των βιβλίων τούτων,

Τέτοιες δράσεις για τον σύγχρονο Έλληνα είναι ανάσα ελπίδας.

Παναγιώτης Αλεξέλλης
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Ο Σύλλογός μας «Το Δελφίνι» σε συνεργασία με την «Λεσβιακή Παροι-

κία» και τον Οργανισμό για τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας ΟΔΕΓ

διοργάνωσαν στην Αθήνα την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012, στις 18.30, εκ-

δήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχαήλ Ροδά «Η Ελλάδα

στη Μικρά Ασία – Μικρασιατική καταστροφή». Η αίθουσα «Δαίδα-

λος» του Ελληνοβρετανικού Κολεγίου, όπου έγινε η παρουσίαση, ήταν

ασφυκτικά γεμάτη. Το βιβλίο παρουσίασαν ο κ. Σαράντος Καργάκος,

ιστορικός-συγγραφέας και ο κ. Στρατής Μολίνος, συγγραφέας - λαογρά-

φος.

Την εκδήλωση συντόνισε η Πρόεδρος της Λεσβιακής Παροικίας κ. Καίτη

Μεσσηνέζη. Πρώτος πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Δη-

μήτρης Παπαχρυσός ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον ΟΔΕΓ και τους ομι-

λητές, περιέγραψε το χωριό Σκάλα

Λουτρών Λέσβου, το οποίο έχει 350

μόνιμους κατοίκους, στην πλειοψη-

φία τους πρόσφυγες από τα απέναντι

παράλια της Μ. Ασίας. Επίσης ανα-

φέρθηκε στις δραστηριότητες του

Συλλόγου, που είναι προσανατολι-

σμένος στην ανάδειξη του πολιτι-

σμού της Μικρας Ασίας. Μετά τον κ.

Δημήτρη Παπαχρυσό, τον λόγο πήρε

ο κ. Κώστας Καρκανιάς, Πρόεδρος

του ΟΔΕΓ και του Ελληνοβρετανι-

κού Κολεγίου, ο οποίος είπε ότι ο

ΟΔΕΓ, ως Ελληνοκεντρικός Οργα-

νισμός, ενδιαφέρεται για την Ελλάδα

που αφήσαμε πίσω εκείνη την μαύρη

εποχή. Όλοι οι Έλληνες έχουμε μία

συγκινησιακή επαφή με αυτά που

συνέβησαν τότε και λόγω γειτονίας

αλλά και λόγω του ότι από όλα τα μέρη της Μητροπολιτικής Ελλάδας

υπήρχαν άνθρωποι που βρέθηκαν και πολέμησαν εκεί. Οι παρουσιαστές

του βιβλίου, μεταξύ άλλων επεσήμαναν ότι το υλικό του βιβλίου εκτός

από ενδιαφέρον, είναι πρωτόγνωρο και σπάνιο και δεν συναντάται, που-

θενά παρά  μόνο ίσως στα αρχεία του Ελληνικού κράτους. Τα βιβλία που

είχαν μεταφερθεί από τη Λέσβο για τις ανάγκες της παρουσίασης, έγιναν

ανάρπαστα  αφού δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους ενδια-

φερόμενους και αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε κατάλογο παραγγελιών

προς αποστολή του βιβλίου μέσω των ΕΛΤΑ.

Ομιλία του συγγραφέα και λαογράφου κ.  Στρατή Μολίνου.

Αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι.

Σας ευχαριστώ κι εγώ θερμά για την τιμή που μας κάνετε με την παρουσία

σας και για την εντυπωσιακή προσέλευσή σας στην αποψινή παρουσίαση

του έργου «Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία-Μικρασιατική καταστροφή».

Ευχαριστώ τον Σύλλογο «Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών Λέσβου, το

Δελφίνι», την «Λεσβιακή Παροικία» και τον «Οργανισμό για την διάδοση

της Ελληνικής γλώσσας» για την ευγενή παραχώρηση της συμμετοχής μου

σ’ αυτήν την εκδήλωση.

Στις 2 Μαϊου του 1919, η 1η Μεραρχία του 1ου Σώματος στρατού υπό

τον συνταγματάρχη Νικόλαο Ζαφειρίου αποβιβάζεται στο λιμάνι της

Σμύρνης. Με τους αλαλαγμούς χαράς και αγαλλίασης των Ελλήνων αυτής

της πόλης στην αντίπερα και κάτω από τις φονικές τουφεκιές μερικών

Τούρκων εθνικιστών.

Τούτην ακριβώς την ώρα, μπαίνει φαρδιά-πλατιά και η σφραγίδα για την

έναρξη της πιο μεγάλης τραγωδίας που έζησε ποτέ ο ελληνισμός.

Πέρασαν τρία χρόνια από τότε, όταν έξαφνα άρχισαν να φτάνουν απα-

νωτά τα ανατριχιαστικά μαντάτα, με ρυθμό βασανιστικό, εξοντωτικό.

Ηττηθήκαμε στο Αφιόν-Καραχισάρ. Η σπαρακτική αυτή κραυγή, διαπέ-

ρασε τις λαγκαδιές της Ανατολής, έφτασε στα χώματά μας κι έκανε τον

κόσμο να ριγήσει. Κι ας ήταν κατακαλόκαιρο, Αύγουστος μήνας του 1922.

Ρήγμα στο Τουμλού-Μπουνάρ. Λίγοι κατάλαβαν τη σημασία αυτής της

φρικτής είδησης, όμως τρύπησε τα σωθικά τους σαν δυσοίωνη μαχαιριά.

Απώλεια στο Αλή–Βεράν. Τούτο πλέον σήμαινε την ολική καταστροφή.

Κι ύστερα ήρθαν οι αλλεπάλληλες βαριές, εξευτελιστικές ήττες, οι αιχμα-

λωσίες, η άτακτη υποχώρηση, ο αφανισμός της γης απέναντι. 

Εκείνες τις μέρες, λίγο μετά, ένας απαίσιος, σερνάμενος, βραχνός αχός

απλώθηκε  στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στ’ άλλα τα κοντινά. Οιμωγές,

τσιρίδες, βογγητά, ατέλειωτοι λυγμοί και κατάρες. Κατέφθασε, είπανε, η

προσφυγιά.

Καραβιές ξεφορτώνονταν οι δυστυχείς. Με κάθε μέσο, όποιαν ώρα, όσοι

προλάβαιναν. Και τη Λέσβο, που έχει στο κορμί της ακόμα νωπά τα ση-

μάδια του καμτσικιού του δυνάστη, τούτο το κακό την βρίσκει ευσυγκί-

νητη, με ολόζεστη καρδιά, να συμπαραστέκεται όσο μπορεί, στον μεγάλο

πόνο, τους κατατρεγμένους της Μικρασίας.

Οι πρόσφυγες βολεύτηκαν όπως-

όπως, όπου χώρεσαν. Στα λίγα δια-

θέσιμα κτίρια, στον Δημοτικό

κήπο, σε κάποια σχολεία. Πολλοί

απ’ αυτούς έστησαν τη φτωχή τους

φωλιά μέσα στο βυζαντινό κάστρο.

Στα ιστορικά του τοιχιά έμπηξαν

τσίτες, στερέωσαν μικρά παλούκια

και κρέμασαν τις ιερές εικόνες,

φερμένες από τα χώματα που άφη-

σαν πίσω, σωσμένες απ’ τη φωτιά.

Σαν προστασία, σαν παρηγοριά

μέχρι να ρθει η ώρα να ξαναπάνε

πίσω, όπως νόμιζαν.

Κι ο Ασημάκης Πανσέληνος

συμπληρώνει:

«Ήταν κι κείνες οι προσφυγικές

παράγκες, σκεπασμένες με πισσό-

χαρτα και με τενεκέδες που είχαν

φυτρώσει όπου βρήκαν κενό, κατασκέπαζαν την πόλη και τα περίχωρα,

πλημμύριζαν τις νύχτες από τη βροχή, βροντολογούσαν οι τενεκέδες στον

άνεμο, όμως αντιστεκότανε και στα δύο».

Και τ’ απόβραδα, όταν η πόλη ησύχαζε από το αναπάντεχο τούτο νταβα-

τούρι, έπεφτε το πλάκωμα της ψυχής. Από δω κι από κει ακούγονταν ανα-

τολίτικοι ρυθμοί, αργόσυρτοι, διάχυτοι σαν μοιρολόγια. Παλιά σμυρνέϊκα,

παλιά τραγούδια μας λυπητερά και παραπονιάρικα. Ξεφούσκωναν τα στή-

θια των κατατρεγμένων, για να ραγίζει η καρδιά του ντόπιου συνάνθρωπου

και να αντιλαμβάνεται τι θα πει κατάρα της προσφυγιάς. Αστέρευτες λύπες.

Αλησμόνητο πένθος, σκορπισμένο στη μικρή και άμαθη από κάτι τέτοια

πόλη μας και στα λίγα χωριά του νησιού μας που καλοδέχτηκαν κι όπου

φώλιασε η προσφυγιά.

Ήταν κι ο στρατός μας που είχε ξεπέσει από τα ιδανικά του πολεμώντας

εδώ κι εκεί, πολλοί, πολεμιστές ίσαμε και δέκα χρόνια και κατακερματί-

σθηκε στα ξένα μέρη, με άδικο τρόπο, σχεδόν εγκαταλελειμμένος, έκθετος

σε συνθήκες απρόσμενες, ακαθόριστες. Υπάκουος όμως, υπομονετικός

στις εξωφρενικές διαταγές. Τώρα, κακήν-κακώς, καταρρακωμένος, πέρασε

στα μητροπολιτικά χώματα. Το μεγάλο του μέρος είναι αγανακτισμένο,

δεν μπορεί να χωνέψει «πώς την έπαθε έτσι» με πισώπλατες μαχαιριές.

Πώς έχασε τις αξίες του, πώς ξεθώριασαν τα οράματά του που τους είχαν

εμπνεύσει οι πολιτικοί. Αποτελεί όμως τώρα πια μια μάζα, στην ουσία

άβουλη, ακυβέρνητη, με την περηφάνια της ξεφτισμένη.

Υπήρξε όμως και το σαφώς μικρότερο μέρος του στρατού μας που είχε

εντελώς διαφορετική γνώμη για τα διαπραχθέντα. Είχε διατηρήσει αλώ-

βητη την τιμή του και σκεπτόταν με καθαρό μυαλό για το τι έπρεπε να

γίνει από δω και πέρα. Ήταν αυτοί που πέρασαν αξιόπρεποι και συντεταγ-

μένοι στη Μυτιλήνη και στη Χίο, αυτοί που έριξαν μερικές αποχαιρετι-

στήριες βολές προς τιμήν της γης που εγκατέλειπαν και που βάλθηκαν

γρήγορα-γρήγορα να περισώσουν ό,τι απόμεινε από την εθνική μας υπό-

σταση.

Ήταν εκείνοι που οργάνωσαν το «Επαναστατικό Κίνημα του ‘22» στα

δυο Αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τη νύχτα της 11ης προς την 12η Σεπτεμβρίου,

υπό την αρχηγία του «μαύρου καβαλάρη», του Νικολάου Πλαστήρα.

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να πρωταγωνιστήσει η Λέσβος.
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«Εξάλλου εις την Μυτιλήνην, το ίδιον επαναστατικόν πνεύμα κατείχε

τους στρατιωτικούς. Στελέχη ως ο συνταγματάρχης Γονατάς, Διοικητής

του Α΄ Σώματος Στρατού, ο αντισυνταγματάρχης του πεζικού Πρωτοσύγ-

γελος, ο αντισυνταγματάρχης του πυροβολικού Μαμούρης κ.α. με τον

αυτόν ζήλον κατειργάζοντο την επανάστασιν» αναφέρει ο Κώστας Αθά-

νατος στην ιστορική του μονογραφία «Το εθνικόν κίνημα Χίου και Μυτι-

λήνης», έκδοσης 1923.

Τώρα, η Μυτιλήνη ζει έντονες εθνικές στιγμές. Η πόλη για μιαν ακόμα

φορά είναι ανάστατη από τα περίεργα που ακούονται, από τις διαταγές που

παίρνουν και δίνουν, από τις γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις των

στρατιωτικών.

Ιδού ένα απόσπασμα από την τηλεγραφική συνδιάλεξη, που χαρακτηρί-

σθηκε ιστορική, μεταξύ του Ν.

Πλαστήρα στη Χίο και του Μα-

μούρη στη Μυτιλήνη ο οποίος είχε

εγκατασταθεί με τον προϊστάμενό

του συνταγματάρχη Γονατά στο

Παρθεναγωγείο της πόλης, ενώ... «

την ιδίαν ώραν το πολυβόλον από

κάτω εμαίνετο».

«Μυτιλήνη(Μαμούρης): «Γονα-

τάς εδέχθη βαδίση κατ’ Αθηνών

επικεφαλής ΙΙας και ΧΙΙΙης μεραρ-

χιών. Αποστείλατε εντός της ημέ-

ρας δύο αντιτορπιλλικά εδώ.

Αναμένομεν(…). Γνωρίσατε εις

στρατόν Χίου ότι Γονατάς έχει

αδιάσειστον πεποίθησιν ότι πατρίς

σώζεται δια πτώσεως καθεστώτος

και κεραυνοβόλου ενεργείας κατ’

Αθηνών» όπως και πάλι ο Αθάνα-

τος πληροφορεί.

Η επανάσταση αυτή ως γνωστό,

πέτυχε με ευκολία. Στους κινηματίες του στρατού προστέθηκε ο αντιπλοί-

αρχος Δημήτριος Φωκάς και με την υποστήριξη του στόλου υπό την αρ-

χηγία του δυναμικού πλοιάρχου Αλέξανδρου Χατζηκυριάκου, οι

επαναστάτες περαιώθηκαν στο Λαύριο και κατέλυσαν τις αρχές.

Η πολιτική κατάσταση άλλαξε άρδην και η Λέσβος στην υπόθεση αυτή

είχε θέσει, με τον δικό της τρόπο, το λιθαράκι της ή μάλλον έναν ακρογω-

νιαίο λίθο στο στήσιμο της νέας πολιτειακής περιόδου.

*

Απ’ το νησί της Λέσβου περνά εκατοντάδες χιλιάδες προσφυγικός κόσμος.

Τελικά, παραμένουν οριστικά γύρω στις τριανταοκτώ χιλιάδες ψυχές.

Αστοί, αγρότες, μεροκαματιάρηδες. Ποτέ δεν γύρισαν πίσω, στα σπίτια

τους. Αγνάντευαν κάθε λίγο με την παλάμη σκίαστρο τα απέναντι ακρο-

γιάλια, σκούπιζαν στα κρυφά κάποιο δάκρυ του μεγάλου παράπονου. Σιγά-

σιγά αφομοιώθηκαν, έγιναν ένα με τους ντόπιους. 

Ο ένας έδωσε στον άλλο ό,τι ήξερε, ό,τι μπορούσε, πήγαν  χέρι-χέρι όσο

χρειάστηκε. Η Λέσβος πρόσφερε τη γη της, την ανθρωπιά της, την αγκαλιά

της μάνας πατρίδας. Οι πρόσφυγες πάλι, μέσα στον κατατρεγμό τους, πρό-

σφεραν την περηφάνια τους, τις πατρογονικές τους αρχές, την καλλιέργειά

τους. Όλα τούτα ταίριασαν. 

Τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε!

Κι έφτασε η στιγμή, μετά την πιο πάνω κουραστική φοβάμαι περιγραφή,

για την αναφορά στον σχετικό με τα γεγονότα, γραπτό λόγο. Μελετητές

και λογοτέχνες ολκής, Έλληνες και μη, εντυπωσιάστηκαν και ασχολήθη-

καν σε βάθος με τη μικρασιατική καταστροφή. Η λογοτεχνία, ιδίως η λε-

σβιακή, την οποία ας μου επιτραπεί να την χαρακτηρίζω ως ζέουσα,

αείθαλη, ως αδιόρθωτα επίμονη στις μέρες μας, δεν έμεινε αμέτοχη στο

μεγάλο αυτό θέμα του ξεσπιτωμού. Ο Στρ. Μυριβήλης, ο Ηλ. Βενέζης, ο

Ασ. Πανσέληνος πρώτοι-πρώτοι, πιο ύστερα ο Τάκης Χατζηαναγνώστου,

η Μ. Αναγνωστοπούλου, ο Μ. Καμίτζος, ο Αρ. Κλήμης, ο Π. Παρασκευαϊ-

δης και άλλοι που θα σας κουράσω αν τους απαριθμήσω, αλλά και o Άγ-

γλος δημοσιογράφος Giles Milton, o Αμερικανός Πρέσβυς Horton σαν

παράδειγμα, πρόσθεσαν τη γνώση τους και την εμπειρία τους. Ο καθένας

με την δική του αντίληψη παρουσίασε τα συμβάντα, φιλοσόφησε, ανέλυσε,

τοποθετήθηκε υπέρ ή κατά. Έβαλαν όλοι τους την υπογραφή τους σ’ αυτό

το ανεξάντλητο εθνικό θέμα.

Ο Μιχαήλ Ροδάς, Αιγιώτης την καταγωγή, τυπογράφος στα πρώτα του

χρόνια, εραστής της θεατρικής διεργασίας, δημοσιογραφεί, αρθρογραφεί

μετέπειτα στη Σμύρνη, αλλά πολεμά κατά τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο όπου

και τραυματίζεται. Μετά από διάφορες «περιπλανήσεις» στον ελλαδικό

χώρο, καταλήγει τελικά και πάλι στη Σμύρνη ως διευθυντής του γραφείου

τύπου της Αρμοστείας Σμύρνης. Κι έτσι, έχει το προνόμιο να παρακολου-

θεί από κοντά όλη την εξέλιξη των διπλωματικών και στρατιωτικών αγώ-

νων εκείνων των χρόνων. Παράλληλα, μπροστάρης στη λογοτεχνία και

στο θέατρο, με έργα αξιοπρόσεκτα που το θεατρικό κοινό τίμησε δεόντως. 

Ο Ροδάς σε ηλικία εξήντα τεσσάρων ετών εγκαταλείπει τα εγκόσμια, με

την ικανοποίηση ότι σ’ όλους τους τομείς που καταπιάστηκε έκανε το κα-

θήκον του με το παραπάνω. Θα μπορούσαν να λεχθούν πολλά γι’ αυτόν

τον αξιολογότατο συγγραφέα αλλά

ο χώρος και ο χρόνος είναι αυστη-

ρός.

Ο συγγραφέας συνέταξε τα απο-

μνημονεύματά του με τον τίτλο «Η

Ελλάδα στη Μικρά Ασία», το βιβλίο

που απόψε έχετε στη διάθεσή σας,

το έτος 1924 και αρχικά τούτα δη-

μοσιεύθηκαν σε συνέχειες σε δύο

έγκριτες αθηναϊκές

εφημερίδες(«Εθνική Φωνή» και

«Ελεύθερον Βήμα»). Το έτος 1947

ο συγγραφέας τα ετοίμασε με κάθε

προσοχή για να εκδοθούν ως σύ-

νολο αλλά ως συμβαίνει συχνά, ο

θάνατος αιφνίδια ανέτρεψε τα σχέ-

διά του. Δύο χρόνια μετά συγγενείς

και φίλοι του τα εξέδωσαν, κατά το

έτος 1949. 

Σημειώνω, χωρίς ίχνος υπερβολής,

ότι μεταξύ των διαφόρων σχετικών,

το σύγγραμμα του Μιχ. Ροδά ξεχωρίζει ως ένα από τα εγκυρότερα της κα-

τηγορίας του. Σύγγραμμα όχι λογοτεχνικό αλλά δημοσιογραφικό με πολλές

όμως πινελιές λογοτεχνίας, βιβλίο ογκώδες, περιεκτικό, πολύτιμο για κάθε

Έλληνα που αναζητά την αλήθεια. Θα φανταζόταν κανείς, ότι ίσως να μην

διακρίνει το έργο αυτό απόλυτη αντικειμενικότητα επειδή ο συγγραφέας

το συνέταξε με τον συναισθηματισμό της αμεσότητας των γεγονότων,

όμως είναι αντικειμενικό και προπαντός αληθινό γιατί βγαίνει μέσα από

το χωνευτήρι της πραγματικής διεργασίας.  

Το βιβλίο «Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία», έργο πλέον αναφοράς-reference

book όπως θα λέγαμε- αποτελείται από τις ακόλουθες συγγραφικές ενό-

τητες:

Κείμενα του ίδιου του συγγραφέα, λεπτομερή, σαφή, ενίοτε γλαφυρά,

όπου ο ίδιος κατατοπίζει τον αναγνώστη σε πολλές πτυχές των γινομένων.

Είναι διάχυτο το ψυχικό σθένος του συγγραφέα να λέει τα σύκα-σύκα και

τη σκάφη-σκάφη-ας μου επιτραπεί η έκφραση-ιδίως σε ότι αφορά στον

Αρμοστή Στεργιάδη του οποίου μολαταύτα στη διάρκεια της θητείας του

υπήρξε πιστός υπηρέτης.

Έγγραφα επίσημα, πολλά θα έλεγα δυσεύρετα, που πλαισιώνουν τα γρα-

φόμενα και συμπληρώνουν την ανάγνωση με τρόπο διεισδυτικό, διαφωτι-

στικό.

Σπάνιο εικαστικό υλικό, αποκαλυπτικό  όσο και περιγραφικό που εν μέρει

παραμένει άγνωστο στους ερευνητές της υπόθεσης  αυτής.

Στις μέρες μας, το Δ.Σ. του Συλλόγου Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών

«το Δελφίνι» έλαβε την απόφαση να επανεκτυπώσει το εν λόγω έργο σε

πεντακόσια αντίτυπα, προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό υλικό πρω-

τόφαντο, σπάνιο που αλλού ίσως δεν συναντάται, ίσως μόνο στα Αρχεία

του Ελληνικού Κράτους και για τούτο ο εν λόγω Σύλλογος αξίζει «χίλιες

φορές συγχαρητήρια». 

*

…Κάποια μέρα κι αν μαλακώνει ο πόνος, αν σχεδόν ξεθωριάζει, η πένα

παραμένει αυστηρή, άτεγκτη. Κρατά τις θυμίσεις ζεστές, διατηρεί την

ιστορία μας γνήσια και αλώβητη και το μεγάλο κεφάλαιο των ξεσπιτωμέ-

νων, διαχρονικό.

Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αθρόα προσέλευση, έγινε η παρου-

σίαση του βιβλίου των Χάρη Γιακουμή και Νικολάου Χόρμπου, με

τίτλο: «Φωκαϊκά Βλέμματα», του Felix Sartiaux, που οργάνωσε

ο Σύλλογός μας «ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ» στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Επιμελητηρίου Λέσβου το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 και με

ομιλητές τον Ιστορικό Τέχνης, κ. Χάρη Γιακουμή και τον καθηγητή

Φιλόλογο και Ιστορικό, κ. Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

- Ο κ. Χάρης Γιακουμής  αναφέρθηκε στον  F. Sartiaux και στις

φωτογραφίες του, που αποτύπωσαν πρόσωπα και τοπία της Φώ-

καιας, εκτός από τις ανασκαφικές του εργασίες. 

- Όπως ο ίδιος είπε: «Ο Φελίξ Σαρτιώ, Γάλλος αρχαιολόγος και μη-

χανικός, αποτέλεσε το βασικότερο μάρτυρα των γεγονότων του

διωγμού που είχαν υποστεί οι Έλληνες κάτοικοι της Παλαιάς και

της Νέας Φώκαιας της Μικράς Ασίας, τον Ιούνιο του 1914. 

- Η έκδοση του πρώτου βιβλίου: «Φώκαια 1913-1920, η μαρτυρία

του Φελίξ Σαρτιώ, Παρίσι - Αθήνα, 2008», έγινε μετά από την ανα-

κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του φωτογραφικού και ιστορικού

του αρχείου. 

- Μετά την έκδοση, το φωτογραφικό αυτό υλικό, παρουσιάστηκε

σε έκθεση το 2009 στο Μουσείο Ιστορίας της πόλης της Μασσα

λίας, - χώρο συμβολικό. 

- Εκεί, οι συγγραφείς γνώρισαν την απόγονο του Σαρτιώ, κ. Ζανίν

Σιεπκά, η οποία άνοιξε εγκάρδια το σπίτι της, όπου έζησε ο ίδιος ο

Σαρτιώ για πολλά χρόνια της ζωής του και έθεσε στη διάθεση των

συγγραφέων, όλο το υπόλοιπο φωτογραφικό αρχείο το οποίο, μετά

την πρώτη κιόλας μελέτη, φάνηκε εξαιρετικά πλούσιο. Έτσι, έγινε

φανερή η ανάγκη για ένα δεύτερο βιβλίο, ένα φόρο τιμής, όχι μόνο

σ αυτόν το φιλέλληνα, αλλά και στους Φωκιανούς, που έμελλε να

υποστούν δύο ξεριζωμούς, το 1914 και το 1922.

- Σ’ αυτό το βιβλίο, εκτός από το νέο φωτογραφικό υλικό του Φελίξ

Σαρτιώ  δημοσιεύετε και κατάλογος με επτακόσια περίπου πατρώ-

νυμα που συγκέντρωσε με επιμονή και κόπο ο Φωκαικής καταγω-

γής ιατρός κ. Νικόλαος Χόρμπος από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα

πατρώνυμα, που από γενιά σε γενιά οι Φωκιανοί μεταφέρουν, απο-

τελούν μια άλλου είδους πατρίδα, την οποία δεν μπορεί κανείς να

τους την αφαιρέσει. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος της Μη-

τροπόλεως Μυτιλήνης, ο βουλευτής Λέσβου κ. Παύλος Βογιατζής,

ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Δημ. Βουνάτσος, ο τ. βουλευτής Λέσβου κ.

Σπύρος Γαληνός, εκπρόσωποι των τοπικών Μ.Μ.Ε. καθώς και εκ-

πρόσωποι και μέλη τοπικών Συλλόγων.

Στο τέλος της παρουσίασης οι νοικοκυρές του οικισμού μας πρό-

σφεραν διάφορα εδέσματα και αναψυκτικά στους παρευρεθέντες

στην εκδήλωση. 

«Φωκαϊκά Βλέμματα» του Felix Sartiaux
(Άρθρο του κ. Αλέξανδρου Αθ. Χατζηδήμου – Ιατρού).

Λίγες συνοπτικές σκέψεις για το πολύτιμο βιβλίο – φωτογραφικό

λεύκωμα, των Χάρη Γιακουμή και Νικολάου Χόρμπου με τίτλο

«Φωκαϊκά Βλέμματα» του Felix Sartiaux, που παρουσιάστηκε

την 22-9-2012 στο Επιμελητήριο Λέσβου, στη Μυτιλήνη, από τον

Σύλλογο Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών Λέσβου ̈ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ».

Είναι γνωστό ότι κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, και

καθ όλη την διάρκεια του 19ου αιώνος αναπτύσσεται στην Ευρώπη

και ιδιαιτέρως στην Γαλλία, ένα ισχυρό πνεύμα Φιλελληνισμού.

Αυτό συμβαίνει διότι οι Νέο-Έλληνες, ύστερα από 400 χρόνια πο-

λιτισμικής σιωπής και βίαιης υπαρξιακής καθηλώσεως από την

Οθωμανική σκλαβιά, τολμούν με υπέρτατες θυσίες και ηρωισμό,

να διεκδικήσουν την ελευθερία τους και την πολιτιστική συνέχεια

των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό όμως ισοδυναμεί με αναγέννηση του

αισθήματος ότι ο Ευρωπαϊκός και γενικά ο Δυτικός πολιτισμός, έχει

τις ρίζες του στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. 

Ιδιαιτέρως οι Γάλλοι, αισθάνονται ότι έχουν άμεση συνέχεια με

αυτόν τον πολιτισμό, καθ ότι «περί το έτος 600 π.χ. , Έλληνες ναυ-

τικοί από την πόλη Φώκαια της Μικράς Ασίας, ίδρυσαν την Μασ-

σαλία ως αποικία απ όπου έλαμψε στη Δύση ο Πολιτισμός» όπως

αποτυπώθηκε στην αναμνηστική πλάκα του παλαιού λιμανιού της

Μασσαλίας (σελ. 31 του βιβλίου). Παράλληλα η Γαλλία, ήδη από

τον 19ο αιώνα είχε πετύχει να θέσει υπό την προστασία της τις χρι-

στιανικές μειονότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η πολιτι-

στική παρουσία της Γαλλίας στο χώρο της Ανατολής εκδηλώθηκε

με τη λειτουργία ενός ολόκληρου δικτύου σχολείων, και φιλανθρω-

πικών ιδρυμάτων που τα διατηρούσαν τα καθολικά μοναχικά τάγ-

ματα.

Η Γαλλία, πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914, αποτε-

λούσε τον μεγαλύτερο δανειστή της Τουρκίας και είχε υπό τον

έλεγχό της, το 60% του Οθωμανικού δημοσίου χρέους. Σε όλο το

έδαφος της Τουρκίας, ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις αναλάμ-

βαναν την κατασκευή και εκμετάλλευση μεγάλων δημοσίων έργων,

ανέπτυσσαν δε επενδυτικές και αρχαιολογικές δραστηριότητες.

Οι συνεχιζόμενες απελευθερωτικές επιτυχίες των Ελλήνων κατά

τους Βαλκανικούς πολέμους και έως τη νίκη του 1912, εντείνουν

στη Γαλλία το Φιλελληνικό συναίσθημα και την ανάγκη της περαι-

τέρω αναζήτησης των πολιτισμικών ριζών τους, μέσω αρχαιολογι-

κών ανασκαφών και μελετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατέχει η

Φώκαια της Μικράς Ασίας, ως ένδοξος Μητρόπολη της Αποικίας

των Φωκιανών της Μασσαλίας (σελ. 9). 

Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, κατόπιν υποδείξεως μιας ειδικής πολιτι-

στικής επιτροπής, διορίζεται από τον υπεύθυνο υπουργό, ο Felix

Sartiaux, για διερευνητική αρχαιολογική επιχείρηση, στην Φώκαια

τον Σεπτέμβριο του 1913.

Παρά τις ατυχείς χρονικές ιστορικές συγκυρίες που παρ ολίγον

να σβήσουν την μνήμη της σημαντικότατης αυτής προσπάθειας και

χάρη στην επιμονή της ιστορικής αναζήτησης του κ. Χάρη Για-

κουμή και των συνεργατών του, το παρόν βιβλίο, αποδεικνύει την

εξέχουσα προσωπικότητα του Felix Sartiaux.

Ο Felix Sartiaux, (1876 – 1944), Γάλλος αρχαιολόγος και μηχα-

νικός, ήταν αξιόλογος Ελληνιστής ήδη στα 33 του χρόνια όπως

αποδεικνύεται από την απονομή τιμητικού μεταλλείου, από την

εταιρεία προώθησης Ελληνικών σπουδών, στο Παρίσι το 1909

(σελ.6).
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Παρουσίαση στο Επιμελητήριο Λέσβου του βιβλίου

“Φωκαϊκά βλέμματα» του Felix Sartiaux



Οι αρχαιολογικές έρευνες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1913,

είχαν τόσο θετικά αποτελέσματα ώστε να του ανατεθεί, με κυβερ-

νητικό διάταγμα καινούργια αρχαιολογική αποστολή, τον Μάρτιο

του 1914, που δέχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό (σελ.34). Η απο-

στολή διεκόπη διότι τον Ιούνιο του 1914, εξερράγη ο πρώτος διωγ-

μός των Ελλήνων της Φώκαιας και η απαρχή του Α΄ παγκοσμίου

πολέμου.

Ο Felix Sartiaux αποτέλεσε τον βασικότερο μάρτυρα των γεγο-

νότων του διωγμού των Ελλήνων της Παλαιάς και της Νέας Φώ-

καιας του Ιουνίου του 1914. Επρόκειτο για τον μόνο ξένο μάρτυρα

του διωγμού που διέθετε αντί-

στοιχο φωτογραφικό αρχείο. Τα

πολλαπλά γραπτά κείμενα προς

τον Γαλλικό τύπο, από τον Απρί-

λιο έως τον Ιούνιο του 1914 που

παρατίθενται στο βιβλίο, μαρτυ-

ρούν έναν ιδιαίτερα συναισθημα-

τικά πλούσιο άνθρωπο με μεγάλη

μόρφωση, ηθική υπόσταση και

φιλανθρωπική διάθεση.

Η επιβράβευση από το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών της Γαλλίας το

1915, για τον ενεργό και πρω-

τεύοντα ρόλο του στην σωτηρία

των Φωκιανών προσφύγων κατά

τον διωγμό του Ιουνίου 1914 αναγνωρίζει το έργο του (σελ.6). 

Η κορυφαία επιβεβαίωση των ανωτέρω, είναι η ιδιόχειρη αφιέ-

ρωση του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου «τω λαμπρώ φίλω

και φιλέλληνι και φιλανθρώπω … αγάπης και ευγνωμοσύνης δείγμα

δι όσα υπέρ των ψυχών Φωκαέων έπραξεν» (σελ.7).

Θεωρώ ότι το κείμενο που παρατίθεται στη σελ. 122 είναι εξαι-

ρετικό και έχει μεγάλη σημασία για την έννοια του Ελληνισμού και

των φορέων του, διαχρονικά. «Οι πληθυσμοί που μόλις εκδιώχθη-

καν από την Ανατολία δεν είναι τυχαίοι πληθυσμοί, που η ταραγμένη

πολιτική κατάσταση στην Ανατολή τους μεταφέρει από τη μια περιοχή

στην άλλη. Είναι οι άμεσοι κληρονόμοι των λαμπρών και ανδρείων

Ελλήνων, οι οποίοι μας κληροδότησαν τον πολιτισμό μας, έθεσαν

τις βάσεις του δικαίου και της ηθικής, ανακάλυψαν τις πρώτες αρχές

της επιστήμης και έκαναν τη γοητεία και την τελειότητα του κάλλους

να θεριέψει στον κόσμο. Εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια, οι ακτές της

Μικράς Ασίας είναι Ελληνικές. Οι Έλληνες δημιούργησαν τη ζωή,

τη διέσωσαν και την ανέπτυξαν σε αυτή την ευφρόσυνη χώρα. Κρά-

τησαν εδώ συνεχώς ζωντανή τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τη λατρεία

των προγόνων τους. Τομή και απότομη ρήξη υπέστη τώρα η μακριά

αυτή αλυσιδωτή διαδοχή, που οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί

και οι Λατίνοι, οι Οθωμανοί του 15ου αιώνα είχαν σεβαστεί τη συνέ-

χειά της. Στη Φώκαια συγκεκριμένα, τη λαμπρή αυτή πόλη της Ιω-

νίας, που με τέτοια τόλμη

μετέφερε στις ακτές της δικής

μας Προβηγκίας τα καλά του Ελ-

ληνισμού, όσοι επιζούσαν μετά

από τόσες ανατροπές και κατα-

στροφές κατάφερναν πάντα να

υπερασπίζουν την αρχαία κληρο-

νομιά, ενάντια στην πίεση που

άσκησαν τόσες και τόσες φορές

κατακτητικές και βάρβαρες

ορδές. Κατάφεραν να μεταδώ-

σουν από γενιά σε γενιά τις πα-

ραδόσεις και τις μνήμες τους.

Καμιά επίθεση από όσες υπέστη-

σαν κατά τη διάρκεια της λαμ-

πρής και θυελλώδους ιστορίας τους δεν διέρρηξε τον δεσμό που τους

συνέδεε με τις ρίζες τους και καμιά δεν είχε, όπως η τωρινή, τον χα-

ρακτήρα άνανδρης επίθεσης, τον οποίο μόλις προσέδωσε η Νέα

Τουρκία στον διωγμό τους. Φελίξ Σαρτιώ.» 

Η έννοια της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας είναι μια συ-

νεχής διαδικασία που βασίζεται στις αμοιβαίες ηθικές αξίες, παρα-

δοσιακές αρχές και κοινωνική δικαιοσύνη του αρχαίου Ελληνικού

Πολιτισμού.

Στην σημερινή, μεγάλη, ηθική και οικονομική κρίση στην Ελ-

λάδα, επιβάλλεται αυστηρή αυτοκριτική, αμοιβαία ανθρώπινες σχέ-

σεις καλής γειτονίας, χωρίς υποτέλεια, με ζωντανή πάντοτε την

Ιστορική Μνήμη.

ΣΕΛ. 11

ΚΟΠΑΝΟΣ

Ο ΡΩΜΗΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Διατίθεται σε προνομιακή τιμή (30ευρώ και οι 3τόμοι) από το 

Σύλλογό μας, το τρίτομο δερματόδετο έργο του καθηγητή κ. Δημήτρη

Νικορέτζου, «ΚΟΠΑΝΟΣ, ο Ρωμηός της Σμύρνης» που αφορά 
«το έπος της σατιρικής εφημερίδας του Γ.Ι. Αναστασιάδη».

Η πορεία της εγκυρότερης σατυρικής ελληνικής εφημερίδας της

Σμύρνης την περίοδο 1908-1922. Στους 3 τόμους της περιλαμβάνον-

ται ανθολογημένα άρθρα, σχόλια, γελοιογραφίες, σμυρναίικα διηγή-

ματα, εύθυμες ιστορίες, σατυρικά σκετς κ.α.

Ο καθηγητής, κ. Νικορέτζος διέθεσε δωρεάν για την ενίσχυση του

«Μουσείου Προσφυγικής Μνήμης 1922», 80 σειρές του προανα-

φερθέντος έργου. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου μας τον ευχαρι-

στούν θερμά για την προσφορά του αυτή.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 1922
Για επισκέψεις απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

22510 91170 κα Ευθαλία Τουρλή & 6974 640 419 κ. Δημ.Παπαχρυσό



Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής.

Εξώδικη Διαμαρτυρία, Καταγγελία, Πρόσκληση και Δήλωση

με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Του εις Σκάλα Λουτρών Λέσβου εδρεύοντος, Συλλόγου Μικρασια-

τών της Σκάλας Λουτρών Λέσβου «ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ» και των 205

μελών αυτού ατομικά, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με το υπ

αρ. 29/2012 πρακτικό το Δ.Σ. αποτελούμενο από τους, Δημήτριο

Παπαχρυσό πρόεδρο, Αγγελική Σταματέλλη Αντιπρόεδρο, Μαρία

Δασκάλου Γενική Γραμματέα, Μιχάλη Τουρλή Ταμία, Δώρα Βέν-

του μέλος, Τζένη Παλκάνικου μέλος, και Βικτώρια Λιόφλου μέλος,

να συντάξει και κοινοποιήσει  την παρούσα.   

Προς τους: Φωκίωνα Βουνάτσο, Δήμαρχο Λέσβου, Ιωάννη Βατό,

Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Σωτήρη Μαρι-

νάτο, πρόεδρο Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέ-

σβου  ΔΕΥΑΛ, Δέσποινα Μπώκου, προϊσταμένη τεχνικών

υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ, Παρασκευά Φινδανή, επιβλέποντα κατα-

σκευαστικών έργων ΔΕΥΑΛ.  

Κοινοποιουμένη: Υπουργό Εσωτερικών   Σταδίου 27      Τ.Κ. -

10183 Αθήνα, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, προκυμαία Μυτι-

λήνη, Προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών Βορείου Αιγαίου, Δικα-

στικό Μέγαρο Μυτιλήνης.

Μετά τη δημοπράτηση του έργου ύδρευσης – αποχέτευσης της

Σκάλας Λουτρών Λέσβου από την τότε Δημοτική Εταιρεία Ύδρευ-

σης Αποχέτευσης Μυτιλήνης (ΔΕΥΑΜ) και με προβλεπομένη χρο-

νική διάρκεια εκτέλεσης του έργου 10 μήνες, ξεκίνησαν τον Ιούλιο

του 2009 οι εργασίες του προαναφερθέντος έργου από την ανα-

λαβούσα την εκτέλεσή του εταιρία «ΙΣΤΟΣ ΑΕ» και έγιναν οι εκ-

σκαφές τόσο επί της Νομαρχιακής οδού Μυτιλήνης

Κουντουρουδιάς επί μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων όσο και επί της

παρακαμπτηρίου κεντρικής οδού προς τη Σκάλα Λουτρών μήκους

περίπου 1,5 χιλιομέτρων.

Μετά πάροδο 18 μηνών από την έναρξή του, και ενώ το έργο θα

έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το αργότερο σε 10 μήνες ήτοι μέχρι

τον Απρίλιο-Μάιο του 2010, αυτό εγκαταλείφθηκε ημιτελές από

τον Δεκέμβριο του 2010 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2011 χωρίς

να πραγματοποιείται καμία εργασία κατά το διάστημα αυτό.

Μετά την ετήσια διακοπή οι εργασίες ξανάρχισαν τον Ιανουάριο

του 2012 από καινούργιο συνεργείο και αυτές γινόντουσαν απο-

σπασματικά όπως  και πριν με την παρουσία ελάχιστων εργαζομέ-

νων (συνήθως 2 η 3 ατόμων) και όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της αδικαιολογήτου μακράς καθυστέ-

ρησης και υπέρβασης κάθε λογικού χρονικού ορίου ολοκλήρωσης

του μικρού αυτού έργου και αποκατάστασης της πλήρους και ακιν-

δύνου κυκλοφορίας των οδών προς Κουντουρουδιά και Σκάλα

Λουτρών είναι, η μεν Νομαρχιακή οδός προς Κουντουρουδιά να

είναι ημικατεστραμμένο το οδόστρωμα  με διαρκείς κινδύνους για

πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων η δε κεντρική οδός προς Σκάλα

Λουτρών να είναι πλήρως ανασκαμμένη και αποκλεισμένη από την

κυκλοφορία οχημάτων σε αρκετά σημεία, με ανοιχτά φρεάτια, χαν-

τάκια, πέτρες, σωλήνες, χώματα, μπάζα, μηχανήματα, κτλ χωρίς

καν τις απαραίτητες σημάνσεις με αποτέλεσμα η διεύθυνση του

ΚΤΕΛ Μυτιλήνης να εκδώσει ανακοίνωση και να μην εκτελεί τα

δρομολόγια του λεωφορείου προς τη Σκάλα Λουτρών από τον Ιού-

νιο του 2011.

Αποτέλεσμα αυτής της επί τριετία και πλέον κατάστασης ο οι-

κισμός της Σκάλας Λουτρών είναι πλήρως απομονωμένος, οι υπε-

ρήλικες, τα παιδιά και γενικώς όλοι οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι,

υπό όλες τις καιρικές συνθήκες (χειμώνα – καλοκαίρι) να περπα-

τάνε ενίοτε φορτωμένοι  με ψώνια και βάρη 1,5 χιλιόμετρο για να

πάνε στα σπίτια τους.

Εκτός της ανωτέρω ταλαιπωρίας, η κεντρική οδός με τα ανοικτά

και αφύλακτα φρεάτια, ορύγματα, μπάζα, μηχανήματα εγκαταλειμ-

μένα κτλ και με κατεστραμμένο τον δημοτικό φωτισμό της, είναι

ιδιαιτέρως επικίνδυνη και έχουν γίνει σοβαρά ατυχήματα πεζών

(πτώσεις σε ανοικτά ορύγματα, σπάσιμο ποδιών κτλ). Πλέον αυτών

η Σκάλα Λουτρών έχει απομονωθεί τελείως τουριστικά επί τριετία

και πλέον από επισκέπτες στις ταβέρνες, στα ενοικιαζόμενα, στα

ξενοδοχεία στο Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 κτλ προξε-

νώντας ανυπολόγιστη οικονομική ζημία σε όλους τους επιχειρημα-

τίες της περιοχής. Ακόμη έχει υποβιβαστεί πλήρως η ποιότητα ζωής

των κατοίκων της Σκάλας Λουτρών διότι εκτός από τα προβλήματα

της κεντρικής οδού, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, (γήπεδο μπάσκετ,

βιβλιοθήκη, παιδική χαρά, χώροι αθλήσεως, περιπάτου κτλ) έχουν

καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και είναι απρόσιτοι και επικίνδυνοι

στο ευρύ κοινό.

Από τις 11-10-2010 και εφεξής μέχρι σήμερα ενημερώσαμε εγ-

γράφως και κατ επανάληψη τόσο το Δήμαρχο Μυτιλήνης όσο και

τη ΔΕΥΑΜ (σημερινή ΔΕΥΑΛ) με επανειλημμένα έγγραφα για τα

σοβαρά προαναφερθέντα προβλήματα, κινδύνους και ζημιές που

έχουν δημιουργηθεί από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση και την

πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του έργου. Κάναμε επίσης επα-

νειλημμένες προφορικές ενημερώσεις για τα θέματα αυτά προς τον

Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο και τον

προϊστάμενο κατασκευαστικών έργων της ΔΕΥΑΛ χωρίς όμως κα-

νένα αποτέλεσμα. Επίσης από τις 20-9-2011 έχουμε αποστείλει

σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Μυτιλήνης, όμως ουδέποτε

μέχρι σήμερα πήραμε οποιαδήποτε απάντηση από τις παραπάνω

αρχές ούτε επεδείχθη οποιαδήποτε επίσπευση των εργασιών για

την ολοκλήρωση του έργου και την επαναφορά του τρόπου ζωής

των κατοίκων σε φυσιολογικά επίπεδα με εξάλειψη των υπαρκτών

και αποδεδειγμένων κινδύνων που προαναφέρθηκαν. Το μόνο που

πήραμε όλο αυτό το διάστημα ήταν προφορικές διαβεβαιώσεις

χωρίς κανένα αποτέλεσμα στις επανειλημμένες επισκέψεις μας

στους ανωτέρω.

Αυτή τη στιγμή είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να υποστούν οι

κάτοικοι για τέταρτο συνεχή χειμώνα τις ίδιες και χειρότερες τα-

λαιπωρίες και τους ίδιους κινδύνους με αποκλεισμό του χωριού

τους και με κίνδυνο της ζωής τους λόγω ενδεχόμενων ατυχημάτων,
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Εξώδικη Διαμαρτυρία του Συλλόγου μας 

για τα έργα ύδρευσης αποχέτευσης.



πλέον των τεραστίων οικονομικών ζημιών που έχουν υποστεί, της

ταλαιπωρίας και της ψυχικής κούρασης που ήδη αισθάνονται από

την πλήρη υποβάθμιση του τρόπου της ζωής τους καθώς ευρίσκον-

ται πλέον όλοι σε κατάσταση απελπισίας και κοινωνικής αναταρα-

χής.

Στην απίθανη περίπτωση συνεχίσεως της επί μακρόν αδιαφορίας

κάθε αρμοδίας αρχής και οργάνου εκ των καθών προς τους οποίους

απευθύνεται η παρούσα να ενεργήσει άμεσα στην αποκατάσταση

και επαναλειτουργία όλων των εκκρεμοτήτων του έργου και ειδι-

κότερα στην πλήρη και άμεση αποκατάσταση και άμεση ασφαλτό-

στρωση της κεντρικής οδού της Σκάλας Λουτρών ούτως ώστε να

επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα η καθημερινότητα και η ποι-

ότητα της ζωής των κατοίκων της Σκάλας Λουτρών και να απο-

φευχθούν περεταίρω οικονομικές ζημίες και άμεσοι κίνδυνοι

ατυχημάτων και ζωής, δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμεθα όλοι εμείς

οι 205 κάτοικοι εφ ενός να επιδιώξουμε ενώπιον  παντός αρμοδίου

ποινικού δικαστηρίου την κατά νόμο τιμωρία τόσο των καθών

απευθύνεται η παρούσα για τις προφανείς παράνομες ενέργειες και

παραλήψεις των, όσο και κάθε άλλου αδρανούντος η παρανομούν-

τος εκπροσώπου η οργάνου αρχής για παράβαση καθήκοντος και

οποιαδήποτε άλλη κολάσιμη από τους νόμους και τις διατάξεις του

κοινού ποινικού δικαίου και τις αντίστοιχες διατάξεις του Δημοτι-

κού και Κοινοτικού Κώδικα και επί πλέον να απαιτήσουμε κατ’

αυτών έκαστος εξ ημών των 205 ενώπιον των αστικών δικαστηρίων

ατομικά κάθε νόμιμη αποζημίωσή μας για αποδεδειγμένη θετική

και αποθετική ζημία μας εκ των παραπάνω ενεργειών και παραλεί-

ψεών τους καθώς και κάθε νόμιμη χρηματική αποζημίωση ηθικής

βλάβης για τον αποδεδειγμένο υποβιβασμό της ποιότητας ζωής και

της ταλαιπωρίας ενός εκάστου εξ ημών και των μελών των οικογε-

νειών τους.

Καλούνται οι αρχές, προϊστάμενες και εποπτεύουσες προς τους

οποίους κοινοποιείται η παρούσα για να λάβουν γνώση, όπως πα-

ρέμβουν άμεσα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εκ του

νόμου διαθέτουν τόσο προς αναζήτηση των πάσης φύσεως ασφα-

λώς ευθυνών κατά των παραπάνω κατά των οποίων απευθύνεται η

παρούσα, όσο και προς άμεσο τερματισμό της επί τριετία και πλέον

συνεχιζόμενης από υπαιτιότητα των καθών ταλαιπωρίας των κα-

τοίκων και αποκλεισμού της Σκάλας Λουτρών.

Συνημμένα επιδίδεται με την παρούσα τόσο στους καθών απευ-

θύνεται όσο και σ αυτούς που κοινοποιείται, αντίγραφο DVD της

κατάστασης του έργου που βιντεοσκοπήθηκε στις 25-8-2012.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, με επιφύλαξη κάθε γενικά

νομίμου δικαιώματός των υπογραφόντων την παρούσα όσο και

εκάστου των 205 μελών και κατοίκων που μας έχουν εγγράφως

εξουσιοδοτήσει, να επιδώσει νόμιμα ανά ένα αντίγραφο της παρού-

σας προς ένα έκαστο των καθών προς τους οποίους απευθύνεται

αυτή και προς ένα έκαστον προς τους οποίους απλώς κοινοποιείται

κατά τα ανωτέρω, προς γνώσιν τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια,

αντιγράφων ολόκληρο το περιεχόμενο στις αντίστοιχες εκθέσεις

επίδοσης που θα συντάξει παραδίδων συγχρόνως προς όλους κατά

την επίδοση και ένα αντίγραφο του προαναφερθέντος DVD ανα-

φέροντας σε κάθε έκθεση επίδοσης ότι παρέδωσε και το DVD.

Μυτιλήνη 3-9-2012

ΣΕΛ. 13

Λόγω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η οποία

καθιερώθηκε από τον περασμένο Ιούνιο υπήρξε αδυνα-

μία συνταγογράφη-

σης των φαρμάκων

των κατοίκων της

Σκάλας Λουτρών οι

οποίοι θα έπρεπε για

τον λόγο αυτό να

μεταβαίνουν στο ια-

τρείο των  Λουτρών

για να εξυπηρετη-

θούν πράγμα δύ-

σκολο αν κρίνουμε

ότι οι περισσότεροι

από τους ασθενείς

είναι ηλικιωμένα

άτομα και επομένως

θα ήταν πολύ δύσκολο να υφίστανται αυτή την ταλαι-

πωρία. 

Ο Σύλλογός μας θέλοντας να εξυπηρετήσει τους κα-

τοίκους του οικισμού μας έκανε επαφές τόσο με τον

Δήμο Μυτιλήνης όσο και με το νοσοκομείο για την προ-

μήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

πράγμα όμως που

δεν είχε κανένα

αποτέλεσμα και ως

εκ τούτου παρά τις

δύσκολες οικονο-

μικά συγκυρίες

προέβη στην δα-

πάνη αγοράς αυτού

του εξοπλισμού το

κόστος του οποίου

ανήλθε περίπου στα

750 ευρώ. 

Έτσι από τον πε-

ρασμένο Αύγουστο

οι κάτοικοι εξυπη-

ρετούνται όπως  πρωτύτερα από το ιατρείο της Σκάλας

Λουτρών το οποίο υπενθυμίζουμε ότι έχει στηθεί πριν

6 περίπου χρόνια πάλι από τον Σύλλογό μας στον αύλιο

χώρο του «Μουσείου Προσφυγικής Μνήμης 1922».

Αγορά εξοπλισμού στο ιατρείο της Σκάλας Λουτρών



Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων από την Μικρα-

σιατική καταστροφή και του εορτασμού του Πολιούχου του Πε-

ράματος Γέρας, Αγίου Παντελεήμονος, πραγματοποιήθηκε, την

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012, στις 10 το πρωί, για πρώτη φορά,

συμβολικά, «Κολυμβητικός Διάπλους» του Κόλπου Γέρας, με

αφετηρία την Κουντουρουδιά και τερματισμό το Πέραμα, με

την ονομασία «Διάπλους Μικρασιατικής Μνήμης».

Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Σύλλογος μας «ΤΟ

ΔΕΛΦΙΝΙ», ο «Παγγεραγωτικός» Πολιτιστικός Σύλλογος Γέρας,

οΠαγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης και ο Μορφωτικός Σύλ-

λογος Περάματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

Συμμετείχαν 58 συνολικά κολυμβητές, 43 άνδρες και 15 γυναί-

κες, ηλικίας από 8 έως 70 ετών. Όλοι τους τερμάτισαν, χωρίς

προβλήματα, στο Πέραμα, που ήταν και ο τελικός προορισμός.

Η απόσταση που διανύθηκε ήταν περίπου 1100 μέτρα και ο χρό-

νος που έκαναν οι κολυμβητές παρόλο που ο διάπλους ήταν

συμβολικός και όχι διαγωνιστικός κυμάνθηκε από 14 περίπου,

λεπτά ο πρώτος μέχρι 72 λεπτά ο τελευταίος.

Ανάμεσα στους κολυμβητές ξεχώρισαν οι ομάδες του

τμήματος κολύμβησης του «Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης» και

των «Αργοναυτών».

Με την άφιξη των πρώτων κολυμβητών στο Πέραμα

ξεκίνησε και η τέλεση του Μικρασιατικού εθίμου το «Κον-

τάρι», το οποίο επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο στις 27 Ιουλίου,

ημέρα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονος, πολιούχου Περά-

ματος.

Στην ασφαλή διεξαγωγή του κολυμβητικού διάπλου συ-

νέβαλαν, αποφασιστικά, o Λιμενικός Σταθμός Περάματος

Γέρας, τα πλωτά του Λιμενικού Σώματος ΠΛΣ 762 και ΠΛΣ

186 ΚΕΑ καθώς και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τους οποί-

ους ευχαριστούμε θερμά. Τις ευχαριστίες μας, επίσης, οφείλουμε

στον ιατρό κ. Σαντζιλιώτη Κώστα που συνόδευσε τον διάπλου,

στον πρόεδρο του Τ.Σ. Περάματος κ. Χρυσίδη Κίμωνα για τις

αδειοδοτήσεις που διεκπεραίωσε και στον κ. Ευστράτιο Κα-

ραντώνη, ο οποίος διέθεσε τη βάρκα του για τη δωρεάν μετα-

φορά των αθλητών και των συνοδών τους από την

Κουντουρουδιά στο Πέραμα και αντιστρόφως.

Τέλος, σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνη-

στικά διπλώματα για τη συμμετοχή τους και μοιράστηκαν ανα-

μνηστικά καπελάκια.

Πρόθεση όλων των διοργανωτών και των συμμετεχόντων είναι,

αυτή η επιτυχημένη εκδήλωση να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο

την ίδια ημερομηνία.

ΣΕΛ. 14

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΙΑ»
Στις 10 το βράδυ με εκλεκτή ορχήστρα, πλούσιο φαγητό, λαχειοφόρο αγορά με πλούσια-

δώρα, κοπή βασιλόπιτας, και κλήρωση χρυσού Κωνσταντινάτου.

Περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων στα τηλ.: 22510. 91231, 91170, 91310,

κινητό: 6974 640 419

«Κολυμβητικός διάπλους Μικρασιατικής Μνήμης»



Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε με επι-

τυχία, ο ετήσιος διαγωνισμός ζωγραφικής και έκθεσης με

τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Λου-

τρών στις 5 Ιουνίου 2012 , ημέρας αφιερωμένης ως γνωστόν

στην προστασία του Περιβάλλοντος. 

Οι τέσσερις πρώτες τάξεις διαγωνίσθηκαν στην ζωγραφική

με θέμα:

«Ζωγραφίζω ένα μικρό εκκλησάκι του χωριού μου»

και οι δύο μεγαλύτερες τάξεις διαγωνίσθηκαν στην έκθεση

με θέμα: 
«Συνέντευξη από τον παππού η την γιαγιά σχετική με

τα παραδοσιακά παιχνίδια του χωριού μου» 

Η επιλογή της καλλίτερης ζωγραφικής και της καλλίτερης έκ-

θεσης από κάθε τάξη έγινε από τους δασκάλους του σχολείου

και τα παιδιά δούλεψαν με ενθουσιασμό και φαντασία τόσο

στην ζωγραφική όσο και στην έκθεση. 

Τα παιδιά που διακρίθηκαν βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση

που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥ-

ΔΙΑ» το Σάββατο 4 Αυγούστου 2012 στις 9.30 το βράδυ. 

Τα αποτελέσματα στη ζωγραφική.

Από την Α! Τάξη οι Σπανός Χαράλαμπος και Σαρόγλου Αν-

τώνης.

Από την Β! Τάξη οι  Koζπή Σταυρούλα, Αγιασώτη Μαρία και

Ευαγγέλου Χριστίνα.

Από την Γ! Τάξη οι Λέλεκας Κωνσταντίνος 

και Αλεξίου Μαρία.

Από την Δ! Τάξη οι Κουκώνης Ιωάννης και Κοζπή Ταξιαρ-

χούλα.

Από την Ε! Τάξη οι Αχλάδα Μαρία και Αραμπατζή Πανα-

γιώτα.

Από την ΣΤ! Τάξη οι Ντινιακός Μαρίνος, Σταυριανός Γεώρ-

γιος και Αχλάδας Παναγιώτης

Παρακάτω δημοσιεύουμε δύο από τις εκθέσεις.

ΣΤ! Τάξη , Η Έκθεση του Αχλάδα Παναγιώτη.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, στα παλιά χρόνια δεν υπήρχε η άνεση

να αγοράσουν οι γονείς παιχνίδια στα παιδιά τους. Αυτό όμως

έκαναν τα παιδιά τους πιο έξυπνα και πιο δραστήρια. Έτσι

κατάφερναν μόνα τους να σκαρφιστούν μερικά, όπως τα

βόλια. Το παιχνίδι αυτό παίζεται ως εξής: ζωγραφίζουμε έναν

κύκλο με μια κιμωλία και μαζεύουμε μέσα όλα τα βόλια. Ο

κάθε παίχτης κρατάει μόνο ένα. Ο στόχος του παιχνιδιού

είναι να πετύχουμε τα βόλια που βρίσκονται μέσα στον

κύκλο. Όποιος τα πετύχει τα παίρνει στο σπίτι του. 

Επίσης τα κορίτσια εκείνη την εποχή έκαναν σκληρές δου-

λειές αλλά στον ελεύθερο χρόνο τους έπαιζαν με κούκλες που

είχαν φτιάξει μόνες τους. Έπαιρναν πανιά και ένα μικρό ξυ-

λάκι και σχεδίαζαν ότι ήθελαν. Τα παιχνίδια τότε ήταν λιγο-

στά. Σε αυτά τα φτωχά χρόνια όλοι περνούσαν δύσκολα.

Εκείνα τα χρόνια όμως τα παιδιά ζούσαν συντροφικά. Έδιναν

στα παιχνίδια ζωή και τα ζωντάνευαν. Περνούσαν μαζί στις

δύσκολες και στις ευχάριστες στιγμές. Ακόμα ένα παιχνίδι

των αγοριών ήταν να παίζουν με τα ξύλα, να φτιάχνουν σπη-

λιές και να είναι μέσα στη φύση. Αυτό ήταν το ωραιότερο

παιχνίδι απ όλα. Τα συναισθήματα της γιαγιάς μου ήταν η ευ-

χαρίστηση και η λιτότητα που την σημάδεψε στις δύσκολες

στιγμές που πέρασε. 

Εγώ να πω την αλήθεια αισθάνομαι διαφορετικά. Αισθάνομαι

ενθουσιασμό και θαυμασμό για το κουράγιο και την πίστη

που είχαν στον εαυτό τους. Τα παραδοσιακά παιχνίδια είναι

και θα μείνουν στη μνήμη μας για πάντα. 

Ε! Τάξη  Η Έκθεση της Αραμπατζή Παναγιώτας.

Πήγα στη γιαγιά μου να ρωτήσω τι παιχνίδια έπαιζαν όταν

ήταν μικρά παιδιά. 

Εγγονή: γιαγιά τι παιχνίδια παίζατε όταν ήσασταν μικρές? -

Γιαγιά: πολλά, αλλά και απλά παιχνίδια, που μας έκαναν να

περνάμε ευχάριστα τις ώρες μας. –Εγγονή: πες μου ποια παι-

χνίδια ήταν αυτά και πως παίζονταν? –Γιαγιά: ένα παιχνίδι

που μου άρεσε ήταν το «Μέντα-Μέντα». Αυτό το παιχνίδι

παίζονταν με δύο ομάδες παιδιών, που κρατούσαν χέρια και

ήταν απέναντι σε κάποια απόσταση. Έλεγε η πρώτη ομάδα

στη δεύτερη: «Μέντα-Μέντα» και απαντούσε η δεύτερη «τα

Μελεγγίτικα» και πάλι η πρώτη στη δεύτερη: «εγώ παρήγ-

γειλα να μου τα στείλεις» και απαντούσε η δεύτερη: «με

ποιόν» και έλεγε η πρώτη το όνομα ενός παιδιού που ήταν

στην ομάδα της. Έτρεχε το παιδί να σπάσει τον κλοιό που

είχαν κάνει τα παιδιά με τα χεράκια τους. Αν μπορούσε να

τον σπάσει έβγαινε νικήτρια η πρώτη ομάδα. Αν όχι το παιδί

έμενε όμηρος στην δεύτερη ομάδα. –Εγγονή: ποιο άλλο παι-

χνίδι γιαγιά σου άρεσε? – Γιαγιά: παίζαμε επίσης κουτσό: κά-

ναμε πάνω στο χώμα με μια πετρούλα έναν κύκλο με ένα Χ

και έπρεπε με την πλατιά πετρούλα που κλωτσούσαμε με το

ένα πόδι και το άλλο το είχαμε λυγισμένο να μην πατάμε το

Χ . Αν το πατάγαμε τότε χάναμε. –Εγγονή: τι άλλο παιχνίδι

γιαγιά παίζατε? –Γιαγιά: επίσης παίζαμε «τα καρύδια». Κρα-

τάγαμε ένα μεγάλο καρύδι που το λέγαμε «κόζα» και βάζαμε

κάτω τα μικρά και προσπαθούσαμε με το μεγάλο να χτυπή-

σουμε και να μετατοπίσουμε τα μικρά. –Εγγονή: παίζατε και

άλλα? –Γιαγιά: παίζαμε επίσης το «περνά περνά η μέλισσα»

όπου ήταν δύο παιδιά που χτυπάγανε τα χέρια τους απέναντι

και από κάτω περνούσαν τα άλλα παιδιά. Επίσης παίζαμε

κρυφτό όπου τα φύλαγε ένα παιδάκι και τα άλλα έτρεχαν να

κρυφτούνε. Μετρούσε μέχρι το 10 και μετά έβγαινε να τα

βρει. Όποιο παιδάκι έβρισκε, τα φύλαγε μετά. Αυτά ήταν τα

βασικά παιχνίδια, όμως είχαμε και άλλα. 

–Εγγονή: σ ευχαριστώ γιαγιά για όλα αυτά που μου είπες.

ΣΕΛ. 15

Διαγωνισμός ζωγραφικής και  έκθεσης
την 5η Ιουνίου 2012 -  Ημέρα Περιβάλλοντος



ΣΕΛ. 16



ΣΕΛ. 17



Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η χοροεσπερίδα του

Συλλόγου μας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 10 το

βράδυ στο ξενοδοχείο ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΙΑ. 

Η ανακαινισμένη αίθουσα του ξενοδοχείου ήταν κατάμεστη από

τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που για μια ακόμη χρο-

νιά έδειξαν ότι, παρά την κρίση, στηρίζουν τις εκδηλώσεις μας

και μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε το έργο που επιτε-

λούμε ανελλιπώς εδώ στη Σκάλα Λουτρών από το 1990.

Το κέφι ήταν παντού διάχυτο και ο χορός ασταμάτητος αφού η

εξαίρετη ορχήστρα του ξενοδοχείου μας κράτησε συντροφιά

μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης διενεργήθηκε λαχειοφόρος

αγορά με πολλά και πλούσια δώρα , όλα προσφορές των κατα-

στημάτων και των επιχειρήσεων της Μυτιλήνης και του χωριού

μας.

Με την αλλαγή του χρόνου αμέσως μετά τις 12.00 κόπηκε η

βασιλόπιτα του Συλλόγου μας, με τις ευλογίες του ιερέα του χω-

ριού μας του Παπά Παναγιώτη, η οποία μοιράστηκε σε όλα τα

τραπέζια. Τυχερή της βραδιάς με κλήρωση ήταν η κ. Ανδριώτου

Μερόπη που με τον αριθμό 158 κέρδισε το φλουρί της πίτας,

ένα ασημένιο χειροποίητο Κωσταντινάτο, προσφορά του χρυ-

σοχοείου Βέτσικα, καθώς και ένα επώνυμο γυναικείο ρολόι χει-

ρός, προσφορά από το χρυσοχοείο Γεωμηλά.

Η εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου ήταν πολύ καλή, το φα-

γητό εξαιρετικό  και όλοι οι παρευρισκόμενοι έφυγαν με τις καλ-

λίτερες εντυπώσεις.

Και του χρόνου με υγεία.

ΣΕΛ. 18

Kοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας



Με πρωτοφανή κακοκαιρία ο Αγιασμός των υδάτων 

στη Σκάλα Λουτρών.
Με βροχερό καιρό και θυελλώδεις νοτιάδες πραγματοποιήθηκε

η φετινή εορτή των Θεοφανίων στη Σκάλα Λουτρών με αποτέ-

λεσμα η συμμετοχή των κατοίκων του Δημοτικού διαμερίσμα-

τος Λουτρών να είναι αρκετά περιορισμένη. 

Μετά την θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου

Λουτρών ο ιερέας μαζί με το εκκλησίασμα κατέβηκαν στην

προβλήτα της Σκάλας Λουτρών όπου και έγινε η καθιερωμένη

θρησκευτική τελετουργία και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη

θάλασσα. Λόγω της έντονης κακοκαιρίας δεν υπήρξαν κολυμ-

βητές και ο Σταυρός ανεσύρθη από τον Ιερέα δεμένος με μια

γαλάζια κορδέλα και απελευθερώνοντας συμβολικά ένα άσπρο

περιστέρι. Παρόντες ο αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Τσακύρης, ο

δημ. σύμβουλος κ. Παντ. Πατερέλλης, τα μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Λουτρών καθώς και το Δ.Σ. με τα μέλη του Συλλό-

γου μας. Μετά τον Αγιασμό των υδάτων το Πολιτιστικό κέντρο

Λουτρών έκοψε την Βασιλόπιτά του προσφέροντας από ένα κέ-

ρασμα σε όσους παρευρέθησαν. 

Με πρωτοφανή κακοκαιρία και ο Αγιασμός 

των υδάτων στη Χαραμίδα.
Μετά τον Αγιασμό των υδάτων που έγινε στη Σκάλα Λουτρών

ο ιερέας της ενορίας του χωριού μας και οι περισσότεροι από

τους παρευρισκόμενους, ξεκίνησαν για να παρευρεθούν στον

αγιασμό των υδάτων στην περιοχή της Χαραμίδας, κάτω από

την ταβέρνα του κ. Π. Βουτσαρδέλλη. Εκεί περίμεναν πολλοί

κάτοικοι της περιοχής, καθώς και αρκετοί Μυτιληνιοί οι οποίοι

το έχουν καθιερώσει κάθε χρόνο τέτοια μέρα να έρχονται στη

Χαραμίδα για τον Αγιασμό των υδάτων. 

Η καθιερωμένη τελετή πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ δυ-

σμενείς καιρικές συνθήκες με προπέτασμα για τον αέρα τα αυ-

τοκίνητα των παρευρισκομένων και τον Σταυρό ανέσυραν από

τη θάλασσα από κοινού δύο χειμερινοί κολυμβητές, ο κ. Σωτή-

ρης Μαμουνής και ο κ. Μιχάλης Μακρής.

Αμέσως μετά ακολούθησε και εδώ το κόψιμο της βασιλόπιτας

των κατοίκων της περιοχής και το σχετικό κέρασμα σε όλους

τους παρευρισκόμενους με  πρωτεργάτες την κ. Άσπα Αβαγια-

νού, την κ. Μαρία Βουτσαρδέλλη, την κ. Αμπατζή κ.α. 

ΣΕΛ. 19
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Παιδική εορτή και κόψιμο βασιλόπιτας.
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά την παραμονή των Φώτων

στις 5 η ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Κουντουρουδιά παι-

δική γιορτούλα με τη συμμετοχή όλων των μικρών μας φίλων

μαζί με τους γονείς τους.

Η γιορτή περιελάμβανε, κόψιμο βασιλόπιτας και απονομή

δώρων από τον Σύλλογο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν,

κουκλοθέατρο και ατομικό παιδικό μακιγιάζ από το μέλος του

Συλλόγου μας την κ. Νάσια Δαφιώτη η οποία ομολογουμένως

ενθουσίασε όλα τα παιδιά.

Οι μητέρες είχαν φέρει μαζί τους διάφορα γλυκίσματα όπως

μελομακάρονα, κουραμπιέδες, κέικ και όλων των ειδών τις λι-

χουδιές. Όλοι περάσαμε πραγματικά υπέροχα και πρόθεσή μας

είναι αυτή την γιορτούλα να την καθιερώσουμε να επαναλαμ-

βάνετε κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Ο Σύλλογός μας ευχαρί-

στησε το ξενοδοχείο αφού πρόσφερε αφιλοκερδώς τόσο την

αίθουσα όσο και τα διάφορα ποτά που προσφέρθηκαν στους

ενήλικες.

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 η ετήσια τα-

κτική Γενική Συνέλευση των μελών στην αίθουσα της βιβλιοθήκης

του Συλλόγου μας. Κατά την διάρκεια της Γ.Σ. έγινε ο διοικητικός

και ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2011 και συζητήθηκαν

διάφορες προτάσεις για την μέχρι τώρα πορεία του Συλλόγου,

καθώς και για τα τρέχοντα θέματα κυρίως δε για τα προβλήματα

που έχουν δημιουργηθεί με τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης του

οικισμού μας. Η Γ.Σ. ενέκρινε τους μέχρι τότε χειρισμούς του Δ.Σ.

του Συλλόγου και τους εξουσιοδότησε για την συνέχιση της προ-

σπάθειας αυτής.

Νησί μου
Τι πρέπει να γράψω, τι πρέπει να πω

εσένα νησί μου μικρό να υμνήσω

τι λόγια αγάπης να βρω στοργικά

στεφάνι λουλούδινο εσέ να στολίσω.

Μικρό με ανάθρεψες θερμή αγκαλιά

μου έδωσες όλα, αυτά που ποθούσα

το χέρι μου έπιασες, με πήγες μακριά

μα στο ζεστό πάντα κόρφο σου ζούσα.

Με πήγες σε δάση και σ ακρογιαλιές

με γύρισες σ όλα τα ψηλά κορφοβούνια

με δρόσισες σ όλες τις δροσάτες πηγές

και μου δειξες ζώα, πουλιά και ζουζούνια.

Κι αν κάποτε τύχει να φύγ από δω

αλήθεια στο λέω πονώ και δακρύζω

τον πόνο θε να χω στενή συντροφιά

στη σκέψη μου πάντα, εσέ θ αντικρίζω.

Γιώργος Ψωμαδέλλης.

Καβουρμάς (κρέας με ρεβύθια).

Υλικά:
1.5  κιλό κρέας μοσχαρίσιο
1 κιλό ρεβύθια
1 κρεμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
Σόδα
Αλάτι

Εκτέλεση:

Βάζουμε τα ρεβύθια αποβραδίς  και για 12 ώρες στο
νερό μαζί με μία κουταλιά της σούπας αλάτι και 2 κου-
ταλάκια του γλυκού σόδα.

Το πρωί ξεπλένουμε καλά τα ρεβύθια και τα βάζουμε
να βράσουν κανονικά. Σε μία άλλη κατσαρόλα κα-
βουρντίζουμε το κρέας με ένα κρεμμύδι και μια σκελίδα
σκόρδο. Σβήνουμε με νερό κι αφήνουμε να βράσει.
Αφού βράσει και το κρέας σουρώνουμε τα ρεβύθια και
τα ανακατεύουμε μαζί με το κρέας αφήνοντάς τα να
βράσουν όλα μαζί ώσπου να ενσωματωθούν.
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Πάσχα  στη Σκάλα Λουτρών.
Πραγματοποιήθηκαν και φέτος για έβδομη συνεχή χρονιά οι

θρησκευτικές εκδηλώσεις των αγίων ημερών του Πάσχα στο

παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος στη Σκάλα Λουτρών.

Αυτές ξεκίνησαν με την τέλεση της θείας λειτουργίας το πρωί

της Κυριακής των Βαΐων και της ακολουθίας του Νυμφίου το

απόγευμα της ίδιας μέρας. Στην συνέχεια το απόγευμα της Μ.

Τετάρτης ετελέσθη το Μυστήριο του Ευχελαίου. Την Μ. Πέμ-

πτη ετελέσθη η ακολουθία των παθών και εψάλησαν τα 12

Ευαγγέλια.  Την Μ. Παρασκευή έγινε η περιφορά του επιτάφιου

και η αποκαθήλωση του εσταυρωμένου με την συμμετοχή όλων

των κατοίκων και της νεολαίας του οικισμού μας.

Τέλος το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μέσα σε μια κατανυ-

κτική ατμόσφαιρα υπό το φως των κεριών  ετελέσθη η αναστά-

σιμη Θεία Λειτουργία. Ο σύλλογός μας στο τέλος της Θείας

λειτουργίας μοίρασε σε όλους τους παρευρισκόμενους κόκκινα

αυγά  και τσουρέκια. Εμείς από την πλευρά μας ευχαριστούμε

τον Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη Μυτιλήνης καθώς και το αρ-

μόδιο γραφείο της Μητροπόλεως  που μερίμνησαν και ικανο-

ποίησαν το αίτημά μας  για αποστολή ιερέα. Η συμμετοχή των

κατοίκων ήταν καθολική και ιδίως των ηλικιωμένων οι οποίοι

προσήλθαν με μεγάλη χαρά. Και του χρόνου να είμαστε γεροί

να ξαναγιορτάσουμε όλοι μαζί αυτές τις Άγιες ημέρες.

Εξόρμηση καθαριότητας.
Με την ευκαιρία της 5ης Ιουνίου, ημέρας αφιερωμένης στην προ-

στασία του περιβάλλοντος, ο Σύλλογός μας «ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ»

πραγματοποίησε τρεις εξορμήσεις καθαριότητας στις 9, 10, και

30 Ιουνίου.

Καθαρίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι της Σκάλας Λουτρών, η

παραλία στην προβλήτα (πρώην ΜΑΜΙΔΑΚΗ) και μέρος της

παραλιακής οδού Σκάλας Λουτρών-Κουντουρουδιάς από πλή-

θος σκουπιδιών, κυρίως πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυ-

κτικών.

Επίσης επισκευάσαμε και βάψαμε όλα τα ξύλινα παγκάκια και

τα όργανα της παιδικής χαράς που εγκαταλελειμμένα από το

Δήμο Λέσβου  δεν επέτρεπαν την ασφαλή χρησιμοποίησή τους

από τα μικρά παιδιά.

Το μήνυμα που δίδουμε κάθε χρόνο με αυτή την ενέργειά μας

είναι ότι είμαστε παρόντες στην προσπάθεια που πρέπει να γί-

νεται από όλους για την προστασία του περιβάλλοντος, των

ακτών και των δημόσιων χώρων εν γένει που αποτελούν σημαν-

τικό χώρο αναψυχής των πολιτών, πόλο έλξης επισκεπτών και

πηγή οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας. 

Ζητάμε από το Δήμο Μυτιλήνης και από το Τοπικό Συμβούλιο

Λουτρών, την αυτονόητη φροντίδα  από την υποχρέωση που

έχουν σε θέματα καθαριότητας του οικισμού μας.
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Λειτουργία στο εκκλησάκι 

του Αγίου Παντελεήμονα
Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2012 εορτάσθηκε με λαμπρότητα και

πλήθος πιστών από τη Σκάλα Λουτρών,  τα Λουτρά και τη Μυ-

τιλήνη η εορτή του Αγίου Παντελεήμονα στο ομώνυμο εκκλη-

σάκι του οικισμού μας στη Σκάλα Λουτρών. Κάθε χρόνο πολλοί

πιστοί προσέρχονται για να προσευχηθούν και να θαυμάσουν

το γραφικό αυτό εκκλησάκι του οικισμού μας το οποίο ως γνω-

στό έχει ανακαινισθεί πλήρως με την βοήθεια των κατοίκων και

του Συλλόγου μας ο οποίος εξακολουθεί να το φροντίζει και να

το συντηρεί  όπου είναι απαραίτητο.

Συντήρηση των κτιρίων του Συλλόγου μας.
Με την βοήθεια των μελών του Συλλόγου μας και με την αγορά

των κατάλληλων υλικών, συντηρήθηκαν τόσο εσωτερικά όσο

και εξωτερικά τα κτίρια της  βιβλιοθήκης του Συλλόγου, του

«Μουσείου Προσφυγικής Μνήμης» και της αίθουσας διδασκα-

λίας του Μουσικού τμήματος. Επίσης συντηρήθηκαν το γήπεδο

μπάσκετ, τα όργανα αθλοπαιδιών και η παιδική χαρά όπου εκτός

από το βάψιμο των οργάνων έγινε και επισκευή τους όπου ήταν

απαραίτητο. Τα έξοδα που δαπάνησε ο Σύλλογος σε υλικά αλλά

και σε πληρωμή εξειδικευμένων εργασιών υπερέβησαν τα 2000

ευρώ και μάλιστα σε δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. Δυστυχώς

η εγκατάλειψη που βιώνει από τον Δήμο Μυτιλήνης ο οικισμός

μας εδώ και αρκετά χρόνια μας αναγκάζει να διαθέτουμε τις

λίγες οικονομίες που με κόπο αποκτάμε σε έργα που θα έπρεπε

να τα φροντίζει εκείνος η τουλάχιστον να έχουμε την συνδρομή

του.

Η ιστοσελίδα μας  www.delfini1922.gr
Εδώ και πέντε ολόκληρα χρόνια  λειτουργεί η ιστοσελίδα του

Συλλόγου μας την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε πληκτρολο-

γώντας στον Ηλεκτρονικό σας υπολογιστή το

www.delfini1922.gr Στην αρχική σελίδα έρχεστε σε επαφή με

το μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις διάφορες σε-

λίδες και να περιηγηθείτε σ αυτές. Αρκετό ενδιαφέρον υπάρχει

στη στήλη Μικρασιάτικα, στην στήλη με τα ημερολόγιά μας και

σ αυτή που αφορά το «Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922». 

Υπάρχει άφθονο φωτογραφικό υλικό από τα παράλια της Μι-

κράς Ασίας καθώς και σημαντικά ιστορικά στοιχεία που σί-

γουρα ενδιαφέρουν όσους έλκουν την καταγωγή τους από τα

απέναντι παράλια. Επίσης θα μπορέσετε να περιηγηθείτε στις

οικολογικές και διάφορες άλλες δραστηριότητές μας καθώς και

στις ομορφιές του οικισμού μας. Με αυτή τη δραστηριότητα ο

Σύλλογός μας προβάλλετε  πλέον δυναμικά μέσω του διαδι-

κτύου σε όλο τον κόσμο.                                             

Ομάδα «Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922» 

και στο Facebook.
Όσοι από τα μέλη του Συλλόγου μας έχετε κάνει προσωπική σε-

λίδα στο facebook μπορείτε να γίνετε μέλη της ομάδας «Μου-

σείο Προσφυγικής Μνήμης 1922» και να απολαύσετε από όπου

και αν βρίσκεστε πολλές από τις φωτογραφίες των αντικειμένων

που υπάρχουν στο Μουσείο μας καθώς και να το διαδώσετε

στους φίλους σας. Αξίζει τον κόπο.
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η χοροεσπερίδα του Συλλό-

γου μας το Σάββατο 4 Αυγούστου 2012 στον ανακαινισμένο θε-

ρινό χώρο του ξενοδοχείου ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΙΑ”.

Με την συμμετοχή των μελών και των φίλων του Συλλόγου

περάσαμε μια υπέροχη βραδιά δίπλα στη θάλασσα, με θέα το

Πέραμα και τα απέναντι χωριά της Γέρας. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η κα-

θιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών του τοπικού

διαμερίσματος Λουτρών.

Βραβεύτηκαν οι παρακάτω:

Λίγκος Χαράλαμπος του Αργύρη     από την    Α! γυμνασίου

Ταλιαντζής Ιωάννης του Σταύρου από την    Α! γυμνασίου

Ευαγγέλου Μαρία του Ασημάκη       από την    Α! γυμνασίου

Δράκου Χαρίκλεια του Δημητρίου   από την    Β! γυμνασίου

Σιμιτζής Παναγιώτης του Γεωργ.  από την    Γ! γυμνασίου        

Τατάκη Ευστρατία του Παναγ.       από την    Γ! γυμνασίου

Τασιοπούλου Παναγιώτα του Γεωργ. από την    Α! λυκείου

Σφακιανός Κωνσταντίνος  του Γεωργ. από την    Γ! λυκείου 

Ευαγγέλου Ιωάννης του Ασημάκη       από την    Γ! λυκείου

Επίσης εδόθησαν έπαινοι σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου

Λουτρών γιατί πρώτευσαν σε διαγωνισμό ζωγραφικής και έκ-

θεσης με θέμα το περιβάλλον ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί

στις 5 του περασμένου Ιουνίου.

Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι οι παρακάτω.
Σπανός Χαράλαμπος και Σαρόγλου Αντώνης

από την   Α! δημοτικού
Κοζπή Σταυρούλα, Αγιασσώτη Μαρία και 

Ευαγγέλου Χριστίνα από την Β! δημοτικού

Λέλεκας Κωνσταντίνος και Αλεξίου Μαρία     

από την   Γ! δημοτικού

Κουκώνης Ιωάννης και Κοζπή Ταξιαρχούλα

από την   Δ! δημοτικού

Αχλάδα Μαρία και Αραμπατζή Παναγιώτα

από την   Ε! δημοτικού  
Ντινιακός Μαρίνος, Σταυριανός Γεώργιος 

και Αχλάδας Παναγιώτης 

από την   ΣΤ! δημοτικού

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η κλή-

ρωση των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς του Συλλόγου  και

κέρδισαν οι παρακάτω αριθμοί:

1ος λαχνός το νούμερο 660 κέρδισε το ποδήλατο.

2ος λαχνός το νούμερο 373 κέρδισε την τηλεόραση.

3ος λαχνός το νούμερο 212 κέρδισε το ατμοσίδερο.

4ος λαχνός το νούμερο 266 κέρδισε  τον ανεμιστήρα.

Θερινή χοροεσπερίδα και βράβευση των αριστούχων μαθητών.
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Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις (22

και 23 Αυγούστου) του Συλλόγου μας οι οποίες ήταν αφιερω-

μένες στα 90 χρόνια από την  μικρασιατική καταστροφή και

είχαν τίτλο «Συννεφιάζει».

Η όλη εκδήλωση της Τετάρτης 22 Αυγούστου ήταν εστια-

σμένη στην φιλία ενός Τουρκόπουλου και ενός Ελληνόπουλου

με την λογοτεχνική ματιά του Μενέλαου Λουντέμη και συνο-

δευόταν από ένα οδοιπορικό με τραγούδια, χορούς και παιδικά

παιχνίδια των παραλίων της Μικράς Ασίας.

Στα κείμενα, η Αθανασία Δαφιώτη (θεατρολόγος και μέλος

του Συλλόγου) με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο μας συγκίνησε

και μας έκανε να κλάψουμε γι αυτές τις μικρές μα τόσο ανθρώ-

πινες ιστορίες που συνέβησαν σ αυτά τα τραγικά χρόνια της Μι-

κρασιατικής καταστροφής.

Στα τραγούδια η χορωδία γυναικών της Σκάλας Λουτρών κα-

τέπληξε το κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση αφού πα-

ρουσίασε με μεγάλη επιτυχία γνωστά αλλά και άγνωστα στο

ευρύ κοινό τραγούδια από τις αλησμόνητες πατρίδες.

Τους παραδοσιακούς χορούς της εκδήλωσης όπως και την

μουσική κάλυψε αφιλοκερδώς η «Πάραλος Πολιτιστική Πα-

ρέμβαση» με εξαιρετική επιτυχία. 

Στα παιδικά παιχνίδια η συμμετοχή των μικρών μας φίλων

έδωσε μια άλλη διάσταση στην εκδήλωση, χαρούμενη όμως

αυτή τη φορά.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης 22-8-2012

με την τέλεση του  εσπερινού, την περιφορά της εικόνας της

κοιμήσεως της Θεοτόκου και την σχετική αρτοκλασία στον

αύλιο χώρο του Μουσείου και τελείωσαν με το μοίρασμα του

Μικρασιάτικου «Καβουρμά» (φαγητό από ρεβίθια και κρέας)

που μαγείρεψαν οι νοικοκυρές του χωριού.

Την επομένη το πρωί 23-8-2012 τελέσθηκε η καθιερωμένη

Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στην Παναγιά την Αψηλή

όπου προσφέρθηκαν καφές και διάφορα εδέσματα από τον

Σύλλογό μας μετά το πέρας της λειτουργίας.

Διήμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου, 22 και 23 Αυγούστου 2012.
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Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της

Μυτιλήνης οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων της

Μικράς Ασίας στο πλαίσιο

της 90ης επετείου από τη Μι-

κρασιατική καταστροφή. 

Η Μικρασιατική κατα-

στροφή καταγράφεται στις

ποιο θλιβερές σελίδες του Ελ-

ληνικού Έθνους, στιγματί-

στηκε από την απώλεια

ανθρώπων και πατρίδων, δη-

μιούργησε πρόσφυγες και

σκόρπισε δυστυχία. Αυτοί οι

πρόσφυγες πληγωμένοι από

τη βαρβαρότητα και τη φρίκη

ήρθαν στην Ελλάδα αγωνί-

στηκαν για την επιβίωσή τους

και συνέβαλαν με τους αγώνες τους στην ανανέωση και στην πρόοδο της

Ελληνικής κοινωνίας. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων ετελέσθη δο-

ξολογία και αρτοκλασία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Επάνω

Σκάλα και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Νικόλαος Χριστό-

πουλος, σχολικός σύμβουλος Θεολόγων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που

συγκίνησε όλο το εκκλησίασμα.

Μετά την δοξολογία επακολούθησε επι-

μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφά-

νων στον χώρο του αγάλματος της

Μικρασιάτισσας Μάνας με την συμμε-

τοχή της Στρατιωτικής Μουσικής της 98

ΑΔΤΕ. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρα-

βρέθηκε σύσσωμο τόσο στην τέλεση της

δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νι-

κολάου όσο και στην συνέχεια με κατά-

θεση στεφάνου στο άγαλμα της

Μικρασιάτισσας μάνας μαζί με τους υπό-

λοιπους Συλλόγους και τις αρχές του

τόπου.

Παρακάτω δημοσιεύουμε ολόκληρη την ομιλία του σχολικού συμβούλου

και Θεολόγου κ. Νικολάου Χ. Χριστόπουλου.

Στις χιλιοτραγουδισμένες πόλεις της Μικράς Ασίας, τις μεγάλες

κοσμοπολίτισσες, ο κόσμος, με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα, χτίζει

και γεμίζει περίλαμπρους ναούς, με φλογερή αγάπη για την παιδεία, ιδρύει

περίφημα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άρτια οργανωμένες βιβλιοθήκες, με

παροιμιώδη φιλαλληλία δημιουργεί κλινικές και ιατρεία όλων των ειδικο-

τήτων, με έμφυτη αγάπη για την τέχνη διοργανώνει καλλιτεχνικές εκδη-

λώσεις, ζωγραφικής, μουσικής, γλυπτικής και πολύ θέατρο, φιλοξενεί

αθλητικούς αγώνες, ανεγείρει στάδια, εκδίδει εφημερίδες, περιοδικά και

σπουδαία βιβλία και τις ώρες της ανάπαυσης πλημμυρίζει τα εύθυμα κέν-

τρα, δίνει ωραιότατους  χορούς, ξεχύνεται στις εξοχές και τα προσκυνή-

ματα.

Στα χωριά πάλι που τα δροσίζουν οι  πνοές των μικρασιατικών

βουνών ή τα χαϊδεύουν τα γαλάζια κύματα του Αιγαίου, και τα ομορφαί-

νουν οι δροσερές πηγές τους, τα αμπέλια, τα δασάκια, οι ελιές, τα σπίτια

με αετώματα και σταυρούς στις στενωσιές, μπουκάλια στερεωμένα με

ασβέστη και γεμάτα αγιασμό και στη μέση η εκκλησιά τους, ο κόσμος ζει

ειρηνική ζωή που θα την αναπολεί νοσταλγικά τα πικρά και δίσεκτα χρόνια

που θα ακολουθήσουν. 

Ο κόσμος της Μικράς Ασίας είναι ένας χαρωπός ξέγνοιαστος

κόσμος που, σύμφωνα με ξένους και έλληνες περιηγητές, μοιάζει να ζει

πανηγύρι και όχι κοινές καθημερινές μέρες δουλειάς. 

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο στη Σμύρνη στα 1920 από τους

330.000 κατοίκους οι 200.000 είναι Έλληνες, την εποχή που η Αθήνα έχει

300.000 κατοίκους. 

Το 1919, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η κυβέρνησή του, νικητές

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, διατάζουν την απόβαση ελληνικών στρα-

τευμάτων στην Μικρά Ασία με «εντολή» την αποκατάσταση της ειρήνης

και της τάξης.  Και ναι μεν ο τελικός στόχος των Ελλήνων είναι η υλοποί-

ηση της Μεγάλης Ιδέας, η προσάρτηση περιοχών της Μικράς Ασίας (κυ-

ρίως στα παράλια), όπου το ελληνικό στοιχείο, είτε ως πλειοψηφία είτε

όχι, ζούσε και δραστηριοποιείτο έντονα, πρωταρχική όμως μέριμνα της

Κυβέρνησης Βενιζέλου είναι, όντως, η «προστασία των ελληνικών πλη-

θυσμών» από την τουρκική αυθαιρεσία. Μάλιστα αυτά γίνονται με νωπή

την εμπειρία από την αισχρή μεταχείριση των πληθυσμών αυτών μετά τους

βαλκανικούς πολέμους, όταν δηλ. χιλιάδες μη-Τούρκοι μικρασιάτες (όχι

μόνον Έλληνες) υπέστησαν απάνθρωπες πιέσεις και εκδιώχθηκαν από τις

πατρογονικές εστίες τους κατά τρόπο που άγγιζε και συχνά ξεπερνούσε τα

όρια της εθνοκάθαρσης. Το 1920 υπογράφεται  η Συνθήκη των Σεβρών, η

οποία καθορίζει μέχρι πού θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα ελληνικά

στρατεύματα.

Και ενώ ο Σουλτάνος δέχεται τη συνθήκη, οι Νεότουρκοι με επι-

κεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ δεν την αναγνωρίζουν και αρχίζουν να

προετοιμάζονται για πόλεμο ώστε να αντιμετωπίσουν την Αντάντ και τους

Έλληνες συμμάχους της. Έτσι,  όπως διηγείται ο Μανώλης Αξιώτης: «Μας

είχε γεννήσει και τους δύο λαούς η ίδια γη, στο βάθος της ψυχής μας ούτε

εμείς τους μισούσαμε ούτε αυτοί.», ανάψανε όμως τα αίματα των Νεό-

τουρκων. Οι απλοί άνθρω-

ποι φανατίζονται από τους

επικεφαλής τους.

Αυτά οδηγούν

την ελληνική κυβέρνηση

στην ανάληψη δράσης

προκειμένου να επιβάλει

τα συμφωνηθέντα. Έτσι, τα

ελληνικά στρατεύματα αρ-

χίζουν να προελαύνουν, ως

μη όφειλαν, στην ημιά-

ναρχη Οθωμανική Αυτο-

κρατορία.

Πολιτικές εξελί-

ξεις στην Ελλάδα όμως

ανατρέπουν τον Βενιζέλο,

αφού στις εκλογές του Νο-

εμβρίου του 1920 δεν εξελέγη ούτε καν βουλευτής, ενώ στην Τουρκία ο

Μουσταφά Κεμάλ εδραιώνεται όλο και πιο γερά. Έτσι  ο ελληνικός στρα-

τός της Μικράς Ασίας, αποτελούμενος κυρίως από βενιζελικούς αξιωμα-

τικούς αποδυναμώνεται, ενώ ο τουρκικός ενισχύεται. Το 1922 τα τουρκικά

στρατεύματα εξαπολύουν αντεπίθεση, διασπούν τις ελληνικές δυνάμεις,

συντρίβουν ένα μέρος τους και αναγκάζουν τον υπόλοιπο στρατό να υπο-

χωρεί διαρκώς μαζί με τους Έλληνες κατοίκους που φοβούνται αντίποινα.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει. Με την Συνθήκη της Λωζάννης κα-

θορίζονται τα νέα σύνορα. 

Μαύρες σελίδες στον πόλεμο αυτό είναι ο ευτελισμός κάθε αν-

θρώπινης αξιοπρέπειας, οι μαρτυρικοί βασανισμοί, οι βιασμοί και η οδύνη

υπό το κλίμα του τρόμου και της απειλής του θανάτου, οι ατέλειωτες πο-

ρείες αιχμαλώτων, στα περιώνυμα «τάγματα εργασίας», με άγνωστο

αριθμό αγνοούμενων, οι σφαγές, οι θηριωδίες, οι εκτελέσεις,  οι αρπαγές

και οι λεηλασίες σπιτιών και περιουσιών, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές

καταστροφές, το γκρέμισμα σχολείων, ναών και άλλων ευαγών ιδρυμάτων,

Εκδηλώσεις  μνήμης

Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
του σχολικού συμβούλου και Θεολόγου κ. Νικολάου Χ. Χριστόπουλου.
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η χρεοκοπία και καταστροφή βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Όλα αυτά δεν έχουν μέχρι σήμερα ερευνηθεί πλήρως.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρ-

κικό Κράτος, υπήρξε μία από τις τραγικότερες συμφορές της Ιστορίας της

Φυλής μας και καθιερώθηκε με τον Ν. 2645 του 1998 (ΦΕΚ Α~ 234), της

Βουλής των Ελλήνων να εορτάζεται την 14η Σεπτεμβρίου εκάστου

έτους, ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης.

Για το όνειρο που έσβησε, την κόλαση, τη φρίκη, τη σφαγή αν-

δρών, γυναικών και βρεφών, την εξόντωση, το ολοκαύτωμα που ακολού-

θησε, έχουν μιλήσει οι μάρτυρες, -κυριολεκτικά και μεταφορικά μάρτυρες-

που το έζησαν, έχουν καταθέσει την αλήθεια τους για τους ανθρώπους τους

που είδαν να ατιμάζονται και να μετατρέπονται σε κουρέλια μπροστά στα

μάτια τους. Οι περιγραφές τους είναι ανατριχιαστικές, γεννούν αποτρο-

πιασμό και κάνουν το νου να σαλεύει, γιατί ενσαρκώνουν τους στίχους

του Σολωμού :

Παντού φόβος και τρομάρα, και φωνές και στεναγμοί

Παντού κλάψα, παντού αντάρα και παντού ξεψυχισμοί.

Είναι άφατος ο πόνος και πληγώνεται η καρδιά και η μνήμη,

όταν επιστρέφει σε εκείνες τις πράξεις. Επειδή δεν έχει νόημα η συναι-

σθηματική προσέγγιση του θέματος, το να γυρνάμε το μαχαίρι στην πληγή,

θα παραλείψουμε τις όντως συγκλονιστικές περιγραφές, και θα αναφερ-

θούμε μόνο σε έναν από τους πολλούς εθνομάρτυρες της καταστροφής,

τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Σμύρνης. 

Ο Μητροπολίτης λειτουργεί για τελευταία φορά στην Αγία Φω-

τεινή, σαν σε μία δεύτερη Αγιά Σοφιά, τον προειδοποιούν για την κατα-

στροφή που θα ακολουθήσει και του εξασφαλίζουν θέση για αναχώρηση

με τη γαλλική ναυαρχίδα. Οι τελευταίοι Έλληνες αξιωματούχοι και υπάλ-

ληλοι της ελληνικής αρμοστείας έχουν ήδη φύγει. Εκείνος όμως απαντά

ότι καθήκον του καλού ποιμένα είναι να παραμένει με το ποίμνιό του. Το

ίδιο βράδυ τον προσάγουν στον Νουρεντίν πασά. Αυτός τον κατηγορεί ότι
υποστήριξε τις ελληνικές αρχές κατοχής από την πρώτη ήμερα της

άφιξής τους στη Σμύρνη, (πράγμα που είναι αληθές). Ο διοικητής όμως

του επιτρέπει να φύγει, αλλά εμφανίζεται στο μπαλκόνι και φωνάζει στον

όχλο των φανατισμένων Τούρκων που έχει συγκεντρωθεί: «Αν σας

έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε· αν σας έκανε κακό, να του κάνετε

και εσείς κακό!». Μόλις αυτός βγαίνει από το διοικητήριο οι Τούρκοι  με

ξιφολόγχη του, τον οδηγούν έξω από ένα κουρείο, από το οποίο παίρ-

νουν μία άσπρη μπλούζα και τον ντύνουν, του ξεριζώνουν τα γένια, τον

κτυπούν με μαχαίρι πισώπλατα και τον τρυπούν με μαχαίρια σε όλο το

σώμα, βγάζουν τα μάτια, του κόβουν τη γλώσσα, τα αυτιά.  Από καιρού

εις καιρόν, όταν μπορεί, υψώνει κάπως το δεξί του χέρι και ευλογεί

τους διώκτες του. Ένας Τούρκος αναγνωρίζει τη χειρονομία, μανιάζει,

και με το μαχαίρι του κόβει και τα δυο χέρια του Δεσπότη. ΄Ο,τι απο-

μένει από το κορμί του το κρεμούν στην πλατεία του Τιλκιλίκι βορά

στους σκύλους. Το πρόσωπο του το κατάχλομο, το σκεπασμένο με αίμα

των ματιών του, το είχε στραμμένο προς τον ουρανό και διαρκώς κάτι

ψιθύριζε. Από τις αφηγήσεις των αυτοπτών μαρτύρων ένα είναι εξα-

κριβωμένο, πως η καρτερικότητά του έκανε και αυτόν τον τουρκικό

συρφετό να φοβηθεί. Το σκήνωμά του χάθηκε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία

τον ανακήρυξε άγιο και εθνομάρτυρα και  την Κυριακή προ της Υψώσεως

του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται η μνήμη του και των συν αυτώ αγίων αρ-

χιερέων Γρηγορίου Κυδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικο-

νίου, Ευθυμίου Ζήλων καθώς και των κληρικών και λαϊκών που

σφαγιάσθηκαν κατά την Μικρασιατική Καταστροφή. Το σύνολο σχεδόν

των κληρικών της Μικράς Ασίας βρήκε μαρτυρικό θάνατο. 
Έτσι ξεριζώνεται ο μικρασιατικός ελληνισμός από τις τρι-

σχιλιόχρονες εστίες του.  Πάνω από 1.500.000 οι Έλληνες πρόσφυγες

στην Ελλάδα, και  πίσω τους στη γη που κρατά τα αγιασμένα κόκκαλα των

προγόνων τους πάνω από 600.000 νεκροί. Δύο χιλιάδες οκτακόσιες εκκλη-

σίες και τρεις χιλιάδες πεντακόσια σχολεία μεταβάλλονται σε ερείπια, σε

τζαμιά ή σε αποθήκες και σταύλους. 

 Οι σύµµαχοι Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Αµερικάνοι παρακολουθούν

με απάθεια από τα πλοία την τραγική έξοδο, τραβούν φωτογραφίες και όχι

μόνο δεν κινούνται να σώσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς αλλά -µε

εξαίρεση τους Αµερικανούς -χτυπούν µε κοντάρια τους Έλληνες και τους

Αρµένιους πού κατορθώνουν  να φθάσουν κολυμπώντας στα πλοία τους,

πετούν βραστό νερό, σπάζουν δάκτυλα, κόβουν χέρια και τους ξαναπετούν

στη θάλασσα. Έτσι πολλοί πνίγονται και λίγοι επιστρέφουν στην προκυ-

µαία. «Νέρωνες ασυμπόνετοι της Δύσης τα καράβια» θα γράψει ο ποιητής.

Από αγγλικό πολεμικό μάλιστα μέσα στην αγριότητα ακούγονται ήχοι ελα-

φράς μουσικής προς τέρψη των επιβαινόντων. 

Ο George Horton, πρόξενος των ΗΠΑ, από τους τελευταίους

που εγκατέλειψαν την πόλη και από τους ελάχιστους που συμπεριφέρθη-

καν ανθρώπινα, αναφέρει: «Δεν θυµάµαι παρόµοιο επεισόδιο ανθρώπινης

συµφοράς στην Ιστορία». Και την ώρα που το καράβι του βάζει πλώρη για

την Αθήνα γράφει: «Μια από τις οξύτερες εντυπώσεις που αποκόμισα

από τη Σμύρνη ήταν το αίσθημα της βαθιάς ντροπής, γιατί ανήκα στο

ανθρώπινο γένος».

Ο ανταποκριτής της εφημερίδας Τρίμπιουν του Σικάγου γράφει

στις 4 Οκτωβρίου: «Θρήνος ηκούσθη εν Ραμά. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα

της. Όσοι από μας παρέστησαν στην έξοδο νόμιζαν πως βρίσκονταν στην

κόλαση».

Και φτάνουν  οι πρόσφυγες στην Ελλάδα και μέσα σε λίγα χρό-

νια με νωπές τις πληγές τους και τις προσωπικές τους απώλειες, αλλά και

με μακραίωνη παράδοση και αρχοντιά βγάζουν την ελληνική οικονομία

από τον λήθαργό της και την ωθούν σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις, τονώνουν

την πνευματική ζωή και συνδιαμορφώνουν τον σύγχρονο πολιτισμό. Ουκ

εάλω η ψυχή των Ελλήνων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων της

Κοινωνίας των Εθνών, Henry Morgenthau αποτιμά: «Δεν υπάρχει στα

έργα του Ομήρου σελίδα που να είναι τόσο συναρπαστική όσο αυτό το

σύγχρονο έπος του ελληνικού λαού. ..Η φοβερή καταστροφή του 1922…

.δημιούργησε για αυτό το μικροσκοπικό έθνος των πέντε εκατομμυρίων

μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορούσε στην αιφνίδια εισροή

ενός πρόσθετου 25% του γηγενούς πληθυσμού που είχε ανάγκη άμεσης

περίθαλψης και στη συνέχεια μόνιμης αποκατάστασης. Αυτήν την πρό-

κληση προς τον ανθρωπισμό και την ευρηματικότητά της η Ελλάδα την

αντιμετώπισε με εξαιρετικά αξιοθαύμαστο τρόπο». Ο ίδιος στο βιβλίο του

‘’Η αποστολή μου στην Αθήνα’’ λέει: «όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη

ήρθαν από κάποιο χωριό νεοπροσφύγων της Βέροιας, ο ιερέας και κάποιοι

άλλοι για να με παρακαλέσουν να μεταφέρω κάποιο αίτημα τους στην ελ-

ληνική κυβέρνηση νομίζοντας πως έχω κάποια δύναμη. Αυτό που μου ζή-

τησαν αυτοί οι άνθρωποι και μου έκανε μεγάλη εντύπωση δεν ήταν άλλο

από το να τους φτιάξουν ένα σχολείο…(!!!)».

Έχουν περάσει ενενήντα χρόνια, αλλά οι κραυγές των νεκρών και των προ-

σφύγων παραμένουν σκληρές και ηχηρές. Όπως γράφει ο Ελύτης:

Τα θεμέλιά μου στα βουνά

και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους

και πάνω τους η μνήμη καίει

άκαυτη βάτος!

Τα μαρτυρολόγια και τα συναξάρια δε σβήνουν, αλλά προέχει η

αγάπη για την ειρήνη και για τον άνθρωπο. Μέσα στην ιστορία βέβαια

πολλές φορές το απροσδόκητο διαψεύδει τα σχέδια των ισχυρών και επι-

βάλλει το δίκιο· Άλλωστε όποιου του μέλλει Ανάσταση, το Γολγοθά δια-

βαίνει.  Ας θυμηθούμε το ποίημα του Γεωργίου Αθάνα για «το στερνό

καράβι» που έφυγε από τις χαμένες πατρίδες και την ώρα του χαμού φόρ-

τωσε την ελπίδα του ξαναγυρισμού ως το μόνο του θησαυρό. Οι στίχοι

που ακολουθούν το καλούν να μας δώσει πάλι την ελπίδα:

Έλα μικρό καράβι, έλα ξεφόρτωσε,

δος μας το θησαυρό σου κι άνοιξε τα πανιά,

ολόισια για τη Σμύρνη και για τα Μουδανιά.

Αιωνία τους η Μνήμη!
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Στη σημερινή εκδήλωση, την αφιερωμένη στη μνήμη των πεσόν-
των και μη, Ελλήνων Μικρασιατών γενικά και των Φωκαέων ει-
δικά, θεώρησα καθήκον μου να πω δυο λόγια κι εγώ. Τα λόγια αυτά
δεν τα βρήκα σε βιβλία και σε πηγές ιστορικών. Ήταν λόγια εκεί-
νου, του πατέρα μου από τη Νέα Φώκαια. Την ιστορία της Μικρα-
σιατικής καταστροφής την «έμαθα» όταν ακόμη ήμουν μικρή 8-10
χρόνων. Συχνά τον άκουγα να ξεστομίζει τις λέξεις: Ανατολή, Φώ-
καιες, Μενεμένη, Πέργαμο, Σμύρνη και τις φράσεις Συνθήκη Σε-
βρών, εκλογές Βενιζέλου, ο στρατός έφτασε μέχρι το Σαγγάριο.
Όλα αυτά όταν μεγάλωσα και διάβασα ιστορία, τα έβαλα κοντά
κοντά και βρήκα την άκρη του νήματος. Σαγγάριος. Πέρασαν και
το Σαγγάριο και άνοιξαν το δρόμο προς την Άγκυρα. «Στην Άγκυρα,
στην Άγκυρα» φώναζαν μεθυ-
σμένοι από το αίσθημα της
νίκης οι στρατιώτες. Μεγάλη
επιτυχία! Ο Γούναρης καμά-
ρωνε όταν δήλωνε στη Βουλή,
στις αρχές του Οκτώβρη 1921,
ότι οι Έλληνες κατείχαν μια
ζώνη 100 περίπου χιλιάδες τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Σαγ-
γάριος όμως ήταν το ανώτατο
όριο της αντοχής του Ελληνικού
στρατού. Ο εχθρός αποσύρθηκε
κι οχυρώθηκε πέρα από το Σαγ-
γάριο. Ο στρατός μας δεν κα-
τόρθωσε να ξεπεράσει την δεξιά
όχθη του ποταμού. Η ηγεσία
αποφάσισε τη σύμπτυξη στη
γραμμή Εσκί Σεχίρ – Κιουτά-
χεια – Αφιόν Καραχισάρ. Για ένα περίπου χρόνο η γραμμή του με-
τώπου έμεινε αμετακίνητη. Δεν ήταν πια μέτωπο επίθεσης αλλά
άμυνας. Το ηθικό των στρατιωτών, η αυτοπεποίθηση και η προσ-
δοκία της νίκης χάθηκαν. Σε λίγο άρχισε η αντίστροφη μέτρηση
και ο Γούναρης που θεωρήθηκε ως κύριος υπεύθυνος της Μικρα-
σιατικής καταστροφής, καταδικάσθηκε αργότερα σε θάνατο κα
εκτελέσθηκε μαζί με άλλους πέντε, σύμφωνα με την απόφαση της
δίκης των εξ. Ο κόσμος στα παράλια, αγνοούσε την κατάσταση που
επικρατούσε στο εσωτερικό της Ανατολής. Οι άνθρωποι αμέριμνοι
εργάζονταν στα χωράφια, στα μαγαζιά και στα σπίτια. Το ίδιο και
ο πατέρας μου, όταν ξαφνικά, ο αδελφός του που ήταν στρατιώτης,
ξέκοψε απ τη μονάδα του και έφερε την είδηση. «Φεύγετε όλοι σε
δυο μέρες κατεβαίνουν οι Τσέτες και θα σας σφάξουν». Δημιουρ-
γήθηκε σύγχυση, πανικός. Έτρεχαν στην παραλία για να σωθούν.
Τα ζώα που τους μετέφεραν περνούσαν μέσα από χωράφια σπαρ-
μένα, περιβόλια κατάμεστα από ζαρζαβατικά, αμπέλια φορτωμένα
σταφύλια και προκαλούσαν τεράστιες ζημιές. Δεν υπολόγιζαν τί-
ποτε. Υπήρχαν και άλλοι που δεν πίστευαν στις διαδόσεις. Σκέ-
φτονταν επιπόλαια, κι όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούσαν να
εμποδίσουν και εκείνους που έφευγαν. Αυτοί όμως βρήκαν τραγικό
τέλος. Τα καΐκια έφευγαν γεμάτα και γύριζαν αδειανά. Ο κόσμος
όμως ήταν πολύς και δεν ήταν εύκολο να βρεις καΐκι. Με σινιάλο
από ένα κοντινό κάβο, μας έλεγε, κατάφερε να ναυλώσει ένα καΐκι
μόνος του. Μπήκαν μέσα, με πολλές δυσκολίες, οι συγγενείς οικο-
γένειες και ξεκίνησαν.
Δεν είχαν πάρει σχεδόν τίποτε μαζί τους. Λίγα ρούχα και το εικό-

νισμα του σπιτιού, «Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα». Η μητέρα μου
κρατούσε στην αγκαλιά της το νεογέννητο αγοράκι τους 8 μηνών.
Η γιαγιά μου, για να πούμε κι ένα ευτράπελο, φόρεσε δυο φουστά-
νια για να έχει να αλλάζει. Μπαίνοντας όμως στο καΐκι βράχηκε
τόσο πολύ, που αναγκάστηκε να βγάλει το ένα και να το πετάξει

στη θάλασσα. Η δε θεία μου, μωρό 7 χρόνων κουβαλούσε μαζί της
τις κούκλες της. Έφευγαν πάμπτωχοι κι άφηναν πίσω τους πλούτη.
Σπίτια, χρυσαφικά, κτήματα πάνω στην ευφορία τους, σταφίδες,
σιτάρια, καρπούζια κι άλλα πολλά. Μόλις ξεκίνησαν έφτασαν οι
Τσέτες και άρχισαν να τους πυροβολούν «μπαμ μπουμ, μπαμ
μπουμ». Ο χαρακτηριστικός ήχος των όπλων. Παρ όλο που το καΐκι
δυνάμωσε την μηχανή κι έτρεχε, μια σφαίρα βρήκε την άτυχη
έγκυο γυναίκα και τη σκότωσε. Οι Τσέτες δε σκέφθηκαν να τρέξουν
στον κοντινό κάβο απ τον οποίο θα περνούσε το καΐκι οπότε θα
τους σκότωναν όλους. Ο Θεός το έκανε το θαύμα του. Βγήκαν στο
Πλωμάρι και φιλοξενήθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Οι πρόσφυγες δεν ήταν μοιρολάτρες ούτε ζητιάνοι. Ήταν έξυπνοι,

φιλόπονοι κι εργατικοί. Την έκ-
πληξή τους τη διαδέχτηκε η ανα-
ζήτηση. Έπειτα ήρθε η
αυτοπεποίθηση και η δημιουργική
πνοή στην καινούργια πατρίδα.
Έπιαναν πέτρα και την έκαναν
ψωμί. Το είδα στον πατέρα μου,
που δημιούργησε ξανά περιουσία.
Ολόκληρο ρουμάνι με πεύκα και
κουμαριές το μετέτρεψε σε ελαι-
ώνα, μόνο με τα χέρια του. Συχνά
μας έλεγε: «Δυο φορές ήμουν
πλούσιος, δυο φορές ήμουν φτω-
χός». Τώρα είμαι πάλι πλούσιος.
Δόξα τω Θεώ. Να, ένα θετικό
στοιχείο της προσφυγιάς για την
Ελλάδα. Τονώθηκε η οικονομική
– πολιτική και πνευματική ζωή

στη χώρα. Γνωρίζουμε ότι οι ντόπιοι έδειχναν όχι μόνον αδιαφορία
για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας αλλά, πολλές φορές, μιλού-
σαν με περιφρόνηση γι αυτούς. Στην κοινή συνείδηση η λέξη «πρό-
σφυγας» είχε υποτιμητική σημασία. Η αντίθεση μεταξύ προσφύγων
και γηγενών, σε ελάχιστες περιπτώσεις, πήρε τη μορφή ανοικτής
σύγκρουσης. Ο πατέρας μου δεν ένοιωσε την πικρία αυτή. Το φαι-
νόμενο ήταν μάλλον τοπικό και όχι γενικό. Πάντα μιλούσε υπέρ
του Βενιζέλου και κατά του Κωνσταντίνου. Είναι γνωστό ότι τις
συμφορές τους οι πρόσφυγες είχαν αποδώσει στον Κωνσταντινισμό
και στους Αντιβενιζελικούς. Και, όπως ήταν φυσικό, ψήφισαν αβα-
σίλευτη δημοκρατία το 1924.

Η νοσταλγία για τις «χαμένες πατρίδες» υπήρξε σύντροφος και
καημός ζωής. Πίστευαν ότι θα επιστρέψουν, όπως και στον πρώτο
διωγμό του 1914, όχι μόνο όσο έμενε ανοιχτό το θέμα των αποζη-
μιώσεων και της ανταλλαγής των περιουσιών, αλλά και μετά τη δι-
ευθέτησή του. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στα βουνά της
Ανατολής. Οι διηγήσεις του για το πλούσιο κυνήγι σε λαγούς και
αγριογούρουνα και το ψάρεμα, ήταν η καθημερινή προσευχή του.
Αυτό μου θυμίζει τους περίφημους στίχους του Σολωμού «περα-
σμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις». Εκείνος όμως δεν
έκλαιγε, πονούσε μέσα του, πράγμα που δε φαίνεται. Οι ευθύνες
της οικογένειας και η τύρβη της ζωής, δεν άφηναν περιθώριο για
τέτοιους συναισθηματισμούς. Όταν ο αδελφός του περνούσε έξω
από την αυλή μας για να πάει στο χωράφι του, μαζί με την καλη-
μέρα του φώναζε, «ε, Παναγή, πότε θα πάμε στην πατρίδα». Όταν
πια γέρασε, περιορίστηκαν τα λόγια του. Έριχνε κάπου τη ματιά
του για πολλή ώρα. Ήταν απορροφημένος, συγκεντρωμένος. Να
σκεφτόταν το θάνατο? Όχι. Τέτοιοι άνθρωποι που αντιμετώπισαν
δυο διωγμούς 1914 – 1922 και τα προβλήματα της προσφυγιάς, δε
φοβούνται το θάνατο. Σκεφτόταν τον τόπο που γεννήθηκε, την ιδι-
αίτερή του πατρίδα, τις Φώκαιες!!!!!

Χριστιανική Πνευματική κίνηση Μυτιλήνης

Ομιλία της κ. Ειρήνης Πέππα Μαντζουράνη Φιλολόγου

στην εκδήλωση του Συλλόγου «Επάνω Σκάλα» στις 10-10-2012 στον χώρο του Ναϋδρίου του αποστόλου Παύλου.
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Εκδήλωση μουσικού τμήματος.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ετήσια εκδήλωση του

μουσικού τμήματος του Συλλόγου Μικρασιατών της Σκάλας

Λουτρών Λέσβου «ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ», την Κυριακή 23-9-2012 το

απόγευμα στην αυλή του Μουσείου Προσφυγικής Μνήμης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι

γονείς των παιδιών και πολλά μέλη του Συλλόγου οι οποίοι

είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντά την πρόοδο

των παιδιών τους στη μουσική και να τα καμαρώσουν γι αυτό.

Στο μουσικό τμήμα του Συλλόγου συμμετέχουν αυτή τη

στιγμή 36 παιδιά ηλικίας από 6 έως 17 ετών και τα μαθήματα

για όσους ενδεχομένως ενδιαφέρονται γίνονται στην αίθουσα

του Συλλόγου στη Σκάλα Λουτρών κάθε Σάββατο και Τρίτη το

απόγευμα.

Στην εκδήλωση έπαιξαν κιθάρα και τραγούδησαν οι παρα-

κάτω μαθητές και μαθήτριες.

Βατζάκα Χριστίνα, Βατζάκα Μαριλένα, Μωυσιάδου Βασιλική,

Εγγλέζου Μελπομένη, Λέλεκας Κωνσταντίνος, Θύμιατζης  Βαγ-

γέλης, Χλαχλά Μιχαέλα, Κουκώνης Ιωάννης, Κουκώνης Ρα-

φαήλ, Μεταξάς Ερμογένης, Μεταξάς Γεώργιος, Καλιοντζής

Θεόδωρος, Καλιοντζής Παναγιώτης, Κέντζης Μαρίνος, Γκύζα

Κωνσταντίνα,  Γκύζα Γεωργία, Ντηνιακός Μαρίνος, Σαράκης

Ακίνδυνος, Ευαγγελέλλη Μαρία, Αλεξίου Μαρία, Δράκου Δή-

μητρα, Αραμπατζής Μίλτος, Αραμπατζή Παναγιώτα, Καραντώ-

νης Μιχάλης, Μωυσιάδου Αλεξάνδρα, Κομνηνός Απόστολος,

Κρητικός Γαβριήλ, Μύνικνα Μαρία, Κιλεξίζη Μαρία, Στρίγκου

Αναστασία, Κανέλος Άγγελος, Γκαγκάνης Βασίλης, Τριαντα-

φύλλου Παναγιώτης, και Λύρας Δημήτρης.

Εορτή Αγίου Νικολάου
Με λαμπρότητα και με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου

και όλων των κατοίκων του χωριού μας, πραγματοποιήθηκαν

στη Σκάλα Λουτρών, οι εκδηλώσεις για την εορτή του Αγίου Νι-

κολάου, προστάτη των ναυτικών και των αλιέων.

Συγκεκριμένα, με την παρουσία του εφημέριου Αγίου Γεωρ-

γίου Λουτρών, τριών ιεροψαλτών και στρατιωτικού αγήματος

από την μονάδα καταδρομέων του Περάματος, ετελέσθη στο

παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου της Σκάλας Λουτρών, η Θεία

Λειτουργία και στη συνέχεια έγινε η λιτάνευση της εικόνας (του

Αγίου Νικολάου, φερμένη το 1922 από τον Τσεσμέ της Μ.

Ασίας), με κατεύθυνση την προβλήτα μπροστά από το πρώην

πυρηνελαιουργείο. Μετά την ευλογία των άρτων ο ιερέας και

το στρατιωτικό άγημα επιβιβάσθηκαν στη βάρκα του κ. Ευστρά-

τιου Καραντώνη από την Κουντουρουδιά  και κρατώντας την

εικόνα του Αγίου την περιέφεραν, ρίχνοντας το στεφάνι που την

πλαισίωνε στην θάλασσα και ευχόμενοι ήρεμα ταξίδια για τους

ναυτικούς και τους αλιείς μας.

Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων οι παριστά-

μενοι κατέληξαν στην Βιβλιοθήκη του Συλλόγου όπου προ-

σφέρθηκαν διάφορα εδέσματα και καφές, από τις νοικοκυρές

του οικισμού μας.

Μόνη παραφωνία στις εκδηλώσεις, η άθλια κατάσταση και η

πλημμελής καθαριότητα που επικρατεί στους δρόμους και στους

δημόσιους χώρους της Σκάλας Λουτρών, από την εγκατάλειψη

των έργων στο λιμανάκι και σ αυτά της ύδρευσης – αποχέτευ-

σης.

Και του χρόνου με υγεία.
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Δωρεά βιβλίων στο Σύλλογό μας. 
Ευχαριστούμε θερμά  τους  κ.κ. Αλεξέλλη Παναγιώτη, Παυ-

λάκη Μάριο, Κινικλή Μαρικούλα, Τασιοπούλου Παναγιώτα,

Πελεκάνο Θεόδωρο, Λεκάκη Γιώργο, Παπάλα Προκόπη, Χα-

τζηαναγνώστου Τάκη, Δαλαμάγκα Γιώργο, πάτερ Γιουσμά Αθα-

νάσιο, Αναγνωστοπούλου Μαρία, Παπαχρυσό Γιώργο,

Buonomo Joshef, Δούκα Μάκη , Σαράτση Νίκο , Ιωάννου -  Βα-

λειάδου Όλγα, ΚΕΜΙΒΟ, Λεωνιδοπούλου Μυρσίνη, Ψωμα-

δέλλη Γιώργο, Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο και   Δρ. κ.

Τσολακίδη Στέφανο από την εταιρεία ΚΛΕΟΣ ΑΕ για τα βιβλία

που προσέφεραν στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας.

Ο Σύλλογός μας παρακαλεί όσους έχουν βιβλία που δεν τα χρει-

άζονται να μας τα χαρίσουν για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθή-

κης μας η οποία ήδη στεγάζεται στο καινούργιο κτίριο που

κατασκευάσαμε στη Σκάλα Λουτρών και που αυτή τη στιγμή

τα βιβλία που διαθέτει ξεπερνούν τις 6.000.

Ευχαριστήρια.
Ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω.

*Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αγορά ημερολογίων

του Συλλόγου μας έτους 2013 με τίτλο «Μικρασιατική Εκστρα-

τεία».

*Τους χορηγούς του ημερολογίου μας που διαφημίζονται μέσα

από τις σελίδες του.

*Τα καταστήματα της Μυτιλήνης και όσους προσφέρουν δώρα

στις εκδηλώσεις μας.

* Τον κ. Σαράτση Νίκο που επιδιορθώνει χωρίς αμοιβή τα βι-

βλία της βιβλιοθήκης μας.

*Τα διάφορα συνεργεία που κάνουν ειδικές τιμές για τις εργα-

σίες του Συλλόγου καθώς και όσους προσφέρουν εθελοντικώς

την εργασία τους.

*Όλους όσοι χάρισαν τα πολύτιμα κειμήλια που στεγάστηκαν

στο Μουσείο μας.

*Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε το συγχωριανό μας Δημήτρη Γρη-

γορέλλη που από ιδρύσεως του Συλλόγου μας , μας έχει παρα-

χωρήσει αφιλοκερδώς το πατρικό του σπίτι στη Σκάλα Λουτρών

για την στέγαση  δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας.

Οικονομικές ενισχύσεις.
Για τους σκοπούς του Συλλόγου μας προσφέρθηκαν τα παρα-

κάτω ποσά:

Κατσαλή Γεωργία                       30 ευρώ

Σεβαστός Δημήτριος                   50 ευρώ

Κατανάκης Μιχάλης                   50 ευρώ

Κρητικός Σταύρος                     100 ευρώ

Κρητικού Βίκυ                          100 ευρώ

Μπαστούνη Μυρσίνη                  20 ευρώ

Λεωνιδοπούλου Μυρσίνη           50 ευρώ

Λευκαδίτης Παναγιώτης             50 ευρώ

Γρημάνη Τραχανιά Μυρσίνη    150 ευρώ

Κεφαλίδης Δημήτρης                  50 ευρώ

Τσουμάκης Ευστράτιος             100 ευρώ

Γεωργιάδου Ιφιγένεια                100 ευρώ

Δριβελέγκας Ιωάννης                  20 ευρώ

Αναγνωστοπούλου Μαρία          20 ευρώ

Σύλλογος γυναικών Παμφίλων   20 ευρώ

Περγαμηνού Γαρουφαλιά  20 ευρώ 

στη μνήμη του συζύγου της Ευστρατίου.

Μανδαμά Ελπίδα 50 ευρώ 

στη μνήμη της εκλιπούσης αδελφής της Φρόσως 

Παπαδάκης Ιωάννης 50  ευρώ 

στην μνήμη του εκλιπόντος πατέρα του Θεοδώρου

Παπαδάκης Παναγιώτης 50  ευρώ 

στην μνήμη του εκλιπόντος πατέρα του Θεοδώρου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί θερμά και καλεί τα

μέλη του να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια που κάνει ο

Σύλλογός  για αναβάθμιση του οικισμού μας , έτσι ώστε να μπο-

ρέσουμε να ανταποκριθούμε στο βαρύ φορτίο των υποχρεώσεων

που έχουμε αναλάβει και να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας

σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Νέα μέλη του Συλλόγου μας.
Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Συλλό-

γου μας τα νέα μέλη του, που είναι οι παρακάτω:

Έλλη Δεσπότου

Τάγκου Ζωή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

εύχεται  στα μέλη του και  σε  όλον τον κόσμο

Καλά Χριστούγεννα

Ευτυχισμένος και  Ειρηνικός ο  Καινούργιος  Χρόνος
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Λοιπές δραστηριότητες.
1. Συντηρήθηκε το κτίριο της Βιβλιοθήκης και του Μου-

σείου με βάψιμο των εξωτερικών τοίχων και της αυλής. 

2. Συντηρήθηκε το οίκημα που στεγάζει τις δραστηριότητες

του μουσικού τμήματος του Συλλόγου μας.

3. Επισκευάστηκαν τα παγκάκια και τα όργανα της παιδικής

χαράς του οικισμού μας.

4. Βάφτηκαν οι μπασκέτες και το δάπεδο του γηπέδου μπά-

σκετ του Συλλόγου μας. 

5. Διάθεση του ποσού των 100 ευρώ για βάψιμο του Ναϋ-

δρίου της Παναγίας στη Σκάλα Λουτρών.

6. Διάθεση του ποσού των 100 ευρώ για εργασίες συντήρη-

σης στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.

7. Κάλυψη εξόδων στολισμού Επιταφίου.

Μουσικό τμήμα.
Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι

μέχρι τις 7 το απόγευμα και αυτή την περίοδο φοιτούν 35 παι-

διά σχολικής ηλικίας τα οποία μαθαίνουν κιθάρα. Τα μαθή-

ματα εκτός από πρακτικά είναι και θεωρητικά έτσι ώστε τα

παιδιά να αποκτούν γερές βάσεις και να συνεχίσουν μελλον-

τικά τις σπουδές τους στην μουσική εφ όσον το επιθυμήσουν.

Η μηνιαία συνδρομή είναι 20 ευρώ και όσοι ενδιαφέρονται

για τα παιδιά τους μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον

πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτρη Παπαχρυσό στο τηλ.

69746.40419 για περισσότερες πληροφορίες. Δάσκαλος είναι

ο κ. Μολυβιάτης Γρηγόρης ο οποίος επί πολλά χρόνια έχει

προσφέρει εξαιρετικό έργο.

Νέα τμήματα.
Ο Σύλλογός μας μπορεί να ιδρύσει νέα τμήματα παραδο-

σιακών μουσικών οργάνων εφ όσον εκδηλωθεί σχετικό εν-

διαφέρον από τα μέλη μας. Διευκρινίζουμε ότι για να

λειτουργήσει ένα νέο τμήμα θα πρέπει να ενδιαφερθούν κατ

ελάχιστο τρία άτομα.

Τμήματα παραδοσιακών τραγουδιών

και χορών.
Αυτά τα τμήματα λειτουργούν περιστασιακά και πλαισιώ-

νουν διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας που έχουν σχέση

με τις αλησμόνητες πατρίδες της Μ. Ασίας.   Τα μαθήματα είναι

δωρεάν και όσοι ενδιαφέρονται μικροί και μεγάλοι μπορούν να

έλθουν σε συνεννόηση με την κ. Ευθαλία Τουρλή στο τηλ.

22510 91170.

Τμήμα βιβλιοθήκης
Με γοργό ρυθμό εμπλουτίζετε η βιβλιοθήκη του Συλλόγου

μας και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τα μέλη μας που την

επισκέπτονται για να δανειστούν διάφορα βιβλία. Κατά το

τρέχον έτος προστέθηκαν πολλά νέα βιβλία, όλα δωρεές των

μελών και των φίλων του Συλλόγου μας. Όλα τα βιβλία είναι

καταχωρημένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την εύκολη δια-

χείριση τους.

Το βιβλίο είναι ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο, γιατί προ-

σανατολίζει τη σκέψη σε νέους δρόμους, προσφέρει γνώσεις,

πληροφορίες και η γνώση είναι δύναμη. Η μόρφωση ευαισθη-

τοποιεί το άτομο απέναντι στα προβλήματα που αποτελούν  τη

ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και τοποθετεί τις βάσεις για τη

συνολική πρόοδο του πολιτισμού, συντελεί δε, στη διαμόρφωση

ψύχραιμης και νηφάλιας σκέψης μακριά από ακρότητες και φα-

νατισμούς.

Από την ιστοσελίδα www.Mikrasiatis.gr πληροφορήθηκα

ότι με πρωτοβουλία του συλλόγου σας έχουν επανεκδοθεί

δύο παλαιά βιβλία :  

α) του Κ. Πολίτη «Χρυσόστομος Σμύρνης», έκδοση του

1934 και 

β) του Μ. Ροδά  «Η Ελλάδα στην Μ. Ασία», έκδοση του

1924. 

Για τα δύο αυτά βιβλία δεν είχα ξανακούσει και επειδή

είμαι Μικρασιάτισα στη καταγωγή  μου εκίνησαν το εν-

διαφέρον να τα διαβάσω. 

Τώρα έχω τη χαρά να τα κρατώ στα χέρια μου και τα

δύο. Παρατηρώ ότι το υλικό και των δύο είναι αξιόλογο

και πραγματικά προσθέτει φως στη γνώση της Μικρασια-

τικής αλλά και γενικότερης νεοελληνικής μας ιστορίας. 

Θέλω να σας συγχαρώ θερμά  για αυτές τις προσπάθειές

σας να διαφυλάξετε πολύτιμα ιστορικά στοιχεία που θα

μπορούσαν να είχαν αλλιώς ξεχασθεί ή και να είχαν εν-

τελώς χαθεί. 

Θέλω επίσης να εξάρω την επιλογή σας να διατηρήσετε

ζωντανή τη μνήμη ανθρώπων που θυσιάστηκαν για το κα-

θήκον και την πατρίδα τους.

Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς όλα τα παραπάνω

αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, μιας και η ιστορία μας εξα-

κολουθεί να είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουμε ως λαός

‘ ίσως και να είναι και το καλλίτερο στήριγμα για να πο-

ρευθούμε σ’ ένα δυσοίωνο μέλλον. 

Ο σύλλογός σας αξίζει κάθε έπαινο ! 

Με τιμή 

Ειρήνη Χρυσοστόμου Καλαφάτη  

εγγονή Ευγένιου Καλαφάτη, αδελφού του 

Εθνομάρτυρα (και τώρα Αγίου) Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Ένας έπαινος για τον σύλλογό μας



ΣΕΛ. 31

Ένας στους περίπου δέκα άνδρες στη νότια Γαλλία

προέρχεται από αποίκους της Ιωνίας 

της αρχαϊκής εποχής

Της Στελίνας Μαργαριτίδου

Βρισκόμαστε στο 570-560 π.Χ. Οι κάτοικοι της αρχαίας Φώκαιας,

στα παράλια της Μικράς Ασίας, τολμηροί θαλασσοπόροι, επιχει-

ρούν μακρινά ταξίδια στην Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο.

Στο τέλος του 7ου αιώνα, χρησιμοποιώντας τις θρυλικές πεντηκον-

τόρους, αντί για τα στρογγυλά πλοία των Φοινίκων, ιδρύουν εμπο-

ρικούς σταθμούς και αποικίες κατά μήκος των ακτών της Δυτικής

Μεσογείου με σκοπό τις εμπορικές συναλλαγές με μακρινούς προ-

ορισμούς στη Δύση.

Γύρω στο 600 π.Χ. οι Έλληνες από τη Φώκαια ιδρύουν την πόλη

της Μασσαλίας κοντά στην εκβολή του ποταμού Ροδανού, όπου

βρίσκεται και η σημερινή πόλη της Μασσαλίας, και την Αλαλία

στην ανατολική ακτή της Κορσικής, για να εξασφαλίσουν βάσεις

για το εμπόριο με την Ισπανία και ακόμη μακρύτερα.

Λόγω όμως της στρατηγικής θέσης της η Μασσαλία αναπτύχθηκε

σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές αποικίες της Δυτικής Μεσο-

γείου. Στην περιοχή αυτή, ιδιαίτερα γόνιμη για τις εμπορικές συ-

ναλλαγές, οι τολμηροί Φωκαείς συνάντησαν, προέβησαν σε

εμπορικές συναλλαγές και αλληλεπίδρασαν με τους ντόπιους

κελτο-λιγουριανούς πληθυσμούς. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της

περιοχής αποδεικνύουν ότι οι ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής είχαν

αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο διανομής κρασιού από

τους τοπικούς αμπελώνες, εκμεταλλευόμενοι τον Ροδανό ποταμό,

ο οποίος καταλήγει στη Μεσόγειο...

Οι γενετικές μελέτες
Αυτά τα ίχνη των κατοίκων της ιωνικής πόλης Φώκαιας καταγρά-

φονται στις πληθυσμιακές ομάδες της περιοχής, όπως δείχνουν οι

γενετικές μελέτες του ομότιμου καθηγητή Γενετικής Ανθρώπου

(τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας) στο ΑΠΘ

Κ. Τριανταφυλλίδη και της αναπληρώτριας καθηγήτριας Αναστα-

σία Κουβάτση.

Σύγκριση του γενετικού δείγματος Ελλήνων από τη Σμύρνη και

τη Φώκαια και των Γάλλων από την Προβηγκία και την Κορσική

δείχνει πως είναι πολύ πιθανό ένας στους περίπου δέκα άνδρες στη

νότια Γαλλία να προέρχεται από αποίκους της Ιωνίας της αρχαϊκής

εποχής. Η κυριότερη ένδειξη για αυτή τη γενετική σχέση είναι η

απλοομάδα Ε -V13, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητά

της στα νότια Βαλκάνια και έχει συνδεθεί στο παρελθόν και με τον

αποικισμό της Σικελίας.

Ο καθηγητής Γενετικής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης εξηγεί:

“Λίγες πληθυσμιακές μελέτες έχουν διερευνήσει τη συμβολή απλο-

ομάδων του χρωμοσώματος Υ των Ελλήνων στη διάδοση της γε-

ωργίας από την Εγγύς Ανατολή προς τη Δυτική Μεσόγειο. Για τον

σκοπό αυτό μελετήθηκε η γενετική σύσταση ατόμων που η κατα-

γωγή τους είναι η ιωνική πόλη Φώκαια με τη γενοτύπηση 66 γενε-

τικών δεικτών του χρωμοσώματος Υ και συγκρίθηκε με αντίστοιχα

αποτελέσματα από δείγματα που προέρχονται από τη Σμύρνη, την

ηπειρωτική Ελλάδα (Νέα Νικομήδεια, Σέσκλο, Διμήνι και

Λέρνη/Σπήλαιο Φράχθη), την Ανατολική Τουρκία, την Προβηγκία

(Νότια Γαλλία), την Κορσική, τη χώρα των Βάσκων και την Ευ-

ρώπη.

Η διείσδυση του ελληνικού αποικισμού
Η σύγκριση αυτή στόχο είχε να διατυπώσει τη γενετική συμβολή

και διείσδυση του ελληνικού αποικισμού στο σημερινό δημογρα-

φικό πρότυπο της νότιας Γαλλίας και της Κορσικής. Ο στατιστικός

έλεγχος των απλοομάδων ανάμεσα σε εννέα πληθυσμιακά δείγματα

έδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική διάκριση ανάμεσα σε αυτά από

τη Φώκαια και τη Σμύρνη, ενώ το δείγμα από τη Σμύρνη διέφερε

σημαντικά από το δείγμα που προερχόταν από την Κεντρική Ανα-

τολία και αυτό της Φώκαιας από τη Δυτική Ανατολία. Η περαιτέρω

στατιστική ανάλυση των εννέα δειγμάτων ανάλογα με τη γεωγρα-

φική θέση (ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίθεση με την Ανατολία-Τουρ-

κία ) και τη γλώσσα - θρησκεία (Έλληνες/χριστιανοί σε αντίθεση

με Τούρκους/μουσουλμάνους) έδειξε ότι τόσο η γλώσσα - θρησκεία

όσο και η γεωγραφική θέση διακρίνουν τις διάφορες πληθυσμιακές

ομάδες:

Η υπο-απλοομάδα Ε V-13 έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί τη γενετική

‘υπογραφή’ των πρώιμων κατοίκων της εποχής του Χαλκού των

Ελλήνων / Βαλκανίων ή της αποίκησης της Νότιας Ιταλίας από

τους αρχαίους Έλληνες. Είναι συνεπώς ενδιαφέρον ότι ποσοστό

ίσο με 19,4% των δειγμάτων από τη Φώκαια και 12,1% από την

περιοχή της Σμύρνης είχε γενετική σύσταση με την υπο-απλοομάδα

ΕV-13 που χαρακτηρίζει την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ το 3,9% των

δειγμάτων από την Προβηγκία ήταν φορείς της απλοομάδας αυτής.

Η στατιστική ανάλυση εκτίμησης του ποσοστού επιμειξίας έδειξε

ότι ποσοστό 17% των χρωμοσωμάτων της Προβηγκίας μπορεί να

αποδοθεί στη γενετική συμβολή αποίκων από τις ελληνικές πόλεις

της Φώκαιας και της Σμύρνης. Χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο

δείγμα από 368 άτομα που ζουν στην Προβηγκία και φέρουν γαλ-

λικά επίθετα, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι στην ανατολική

Προβηγκία η ελληνική γενετική συμβολή είναι της τάξης του 12%,

ενώ η αντίστοιχη τιμή για τη δυτική Προβηγκία είναι 19%”.

Η μελέτη των ελλήνων γενετιστών δημοσιεύθηκε σε έγκυρο επι-

στημονικό περιοδικό Βιολογίας (Evolutionary Biology 2011

http://www.biomedcentral.com/1471-2148/11/69).

Οι αρχαίοι Φωκαείς, πρόγονοι των κατοίκων 

της Προβηγκίας και της Κορσικής 



Το ημερολόγιό μας

για το 2013
Με τίτλο «Μικρασιατική εκ-

στρατεία - Πορεία Μεραρχίας
Αρχιπελάγους» κυκλοφόρησε
το ημερολόγιο του Συλλόγου
μας για το έτος 2013. Το αφιε-
ρώσαμε κυρίως σε όσους  έλ-
κουν την καταγωγή τους από τα
απέναντι παράλια της Μικράς
Ασίας με σκοπό να διδαχθούν
από την τραγική αυτή περιπέ-
τεια του Ελληνισμού και να
μην επαναλάβουν ποτέ τα τρα-
γικά λάθη της εποχής εκείνης.

Πρόκειται για επιτραπέζιο
ημερολόγιο, το δέκατο στη
σειρά από αυτά που εκδίδει ο
Σύλλογός μας τα τελευταία
χρόνια, είναι συλλεκτικό κομ-
μάτι με 164 σελίδες και περι-
λαμβάνει κείμενα και
φωτογραφίες-ντοκουμέντα,
από την Μικρασιατική εκστρα-
τεία.

Πρόλογος
Πριν από ενενήντα περίπου χρόνια έλαβε χώρα η μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο Ελληνισμός. Το Γένος δεν

έχασε τότε απλώς ένα τμήμα του, αλλά στην κυριολεξία, απώλεσε τον μισό εαυτό του. Σε όλες τις εποχές της ιστορίας
μας, η Μ. Ασία αποτελούσε το ένα από τα δύο βάθρα του Ελληνισμού. Μετά το 1922, έχει μείνει μόνο το ένα, η
κυρίως Ελλάδα.
Με την παρούσα έκδοση ο Σύλλογος Μικρασιατών της Σκάλας Λουτρών Λέσβου φέρνει στην επικαιρότητα, εν μέρει,

μέσω ενός αυθεντικού οδοιπορικού της Μεραρχίας Αρχιπελάγους, όσα συνέβησαν τότε, κατά τη διάρκεια της Μι-
κρασιατικής εκστρατείας.
Το χειρόγραφο αυτό οδοιπορικό (έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του πρωτότυπου κειμένου με τις ελάχιστες δυνατές

παρεμβάσεις) γραμμένο από τον Βρυσσαγώτη έφεδρο ανθυπολοχαγό της Μεραρχίας Αρχιπελάγους Ηλία Ν. Κώσση
εκτίθεται στο «Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922» στη Σκάλα Λουτρών δοσμένο από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου «Μίλτος Κουντουράς».
Μέσα από αυτό το οδοιπορικό, αποσπάσματα του οποίου έχουν μεταφερθεί στο παρόν ημερολόγιο, δίδεται στον ανα-
γνώστη από πρώτο χέρι, περιληπτικά, όλη η πορεία της Μεραρχίας Αρχιπελάγους τόσο κατά την προώθησή της στο
εσωτερικό της Μικράς Ασίας όσο και κατά την υποχώρηση (σημειώνουμε ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονται είναι
με το παλαιό ημερολόγιο).
Οι καταδιώξεις, ο διωγμός, η απέλαση, η άτακτη φυγή υπό συνθήκες πολέμου, η απώλεια των προσώπων, των υλικών
αγαθών, της προγονικής γης και της κοινωνικής υπόστασης, είναι το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης καταστροφής.

Τις ευχαριστίες μας στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου «Μίλτος Κουντουράς» για
το βιβλίο που φιλοξενείται στο Μουσείο μας, στον ιατρό κ. Τιμολέοντα Κουτσουραδή, στον Δ/ντή του Ελληνικού N.
Geographic κ. Ν. Μάργαρη και στον Μυτιληνιό κ. Θεόδωρο Πελεκάνο για το φωτογραφικό υλικό που μας παραχώ-
ρησαν με ιδιαίτερη προθυμία από τα αρχεία τους, καθώς και στον καθηγητή-φιλόλογο κ. Παναγιώτη Αλεξέλλη για
την επιμέλεια των κειμένων του ημερολογίου αυτού.
Χαμένες πατρίδες, τι θα απογίνετε σαν φύγουν από τη ζωή και οι τελευταίοι που δακρύζουν ακόμη για σας;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Μικρασιατών της Σκάλας Λουτρών Λέσβου.
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