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Η Λέσβος γιορτάζει αυτές τις ηµέρες 
τα 100 χρόνια της απελευθέρωσής 
της από τον οθωµανικό ζυγό. Με 

την ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε την 
περασµένη Κυριακή, 11 Νοεµβρίου, στη 
∆ηµαρχία της Μυτιλήνης το βιβλίο του 
Αριστείδη Καλάργαλη «Ελευθέρια Λέ-
σβου, 1912-2012» (εκδόσεις Εντελέχεια).  
Στο βιβλίο περιλαµβάνονται 67 κείµενα 
γραµµένα από 38 λόγιους της Λεσβιακής 
Άνοιξης. Τα περισσότερα είναι γραµµένα 
τα δύο πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης 
της Λέσβου και το βιβλίο παρακολουθεί 
µε ποιον τρόπο αποτύπωσαν οι λόγιοι της 
Λεσβιακής Άνοιξης την απελευθέρωση 
της Λέσβου το 1912, µέσα από άρθρα, 
ανταποκρίσεις, ποιήµατα, χρονικά και 
χρονογραφήµατα. Όπως σηµειώνεται στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου, «ζούµε, όσο 
είναι δυνατό, τη Μυτιλήνη πριν εκατό 
χρόνια, τις πρώτες πρωϊνές ώρες της απε-
λευθέρωσης, τα στρατιωτικά, πολιτικά και 
κονωνικά γεγονότα. Παρατηρούµε τους 
Μυτιληνιούς, Οθωµανούς υπηκόους, να 
µετατρέπονται µέσα σε λίγες ώρες, στο ξη-
µέρωµα µίας νύχτας, από υπόδουλους σε 
ελεύθερους πολίτες».

Έτσι, µέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
του Αριστείδη Καλάργαλη, «µαθαίνουµε 
πως έζησε ο Μυριβήλης της απελευθέρω-
ση της Μυτιλήνης, ως στρατιώτης µακριά 
από το νησί του, στην Κοζάνη. Τους στί-
χους που έγραψε ο Κώστας Μάκιστος, ως 
ιεροσπουδαστής, στη Σάµο. Τη συµµετοχή 
του Μίλτου Κουντουρά, του Χρύσανθου 
Μολίνου, του Θεόδωρου Θεοδωρίδη και 
του Στρατή Παπανικόλα ως εθελοντών. 
Παρακολουθούµε τους µαθητές του Γυ-
µνασίου Μυτιλήνης να τραγουδούν τα κά-
λαντα, των Χριστουγέννων του 1912 και 
της Πρωτοχρονιάς του 1913, για να βοη-
θήσουν οικονοµικά τις οικογένειες όσων 
σκοτώθηκαν ή τραυµατίστηκαν στις µάχες 
για την απελευθέρωση της Λέσβου».

Πρόκειται για µία εξαιρετική δουλειά 
που µας µεταφέρει τον ενθουσιασµό που 
επικράτησε για την απελευθέρωση της 

Λέσβου, µέσα από απλά στιγµιότυπα και 
καθηµερινές ασχολίες, καθώς «οι λόγιοι 

της Λεσβιακής Άνοιξης, µε τα κείµενά 
τους αυτά, πρόσθεσαν σηµαντικά τεκµή-

ρια γραπτού λόγου και τοπικής Ιστορίας 
στη γραµµατεία της Λέσβου».

«ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ»
Το βιβλίο µπορούν να το αποκτήσουν 

οι ενδιαφερόµενοι (αντί $20) κι εδώ στο 
Σίδνεϊ, µε ένα τηλεφώνηµα στον Γιάννη 
Ψωµά, στο 9567 5228. Ο ίδιος µας είπε: 
«Καλό είναι το βιβλίο αυτό να µπει σε 
όλα τα σπίτια για να µάθουν τα παιδιά 
και τα εγγόνια µας πως ελευθερώθηκε το 
νησί µας».

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο Αριστείδης Καλάργαλης γεννήθηκε 

το 1959 στην Σκόπελο Λέσβου. Σπούδα-
σε Παιδαγωγικά, Τεχνολόγος Μηχανικός 
κι επιµορφώθηκε στη Συµβουλευτική. Ξε-
κίνησε να διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση 
και σήµερα είναι δάσκαλος στη ∆ηµοτική 
Εκπαίδευση. Εργάστηκε στο δηµόσιο κι 
ιδιωτικό ραδιόφωνο ως δηµοσιογράφος 
και δηµιουργός εκποµπών, µε αντικείµε-
νο το βιβλίο και τη λογοτεχνία. 

Αρθρογραφεί από το 1989 σε εφηµε-
ρίδες και περιοδικά της Λέσβου και κατά 
περιόδους της Αθήνας, όπου δηµοσιεύει 
επιφυλλίδες κοινωνικού σχολιασµού, δο-
κίµια και παρουσιάσεις βιβλίων. 

Τα τελευταία χρόνια ερευνά το πνευµα-
τικό φαινόµενο της Λεσβιακής Άνοιξης, 
που αναπτύχθηκε τα χρόνια του Μεσοπο-
λέµου.

Έργα του: Πλέουµε σ’ άγνωστα νερά 
(ποίηση, 1998), Μίλτος Κουντουράς, ο 
δάσκαλος του αύριο (µελέτη, 1998), Η 
Γέρα στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη 
(δοκίµιο, 1999), Εγκώµιο θέρους (λεύ-
κωµα, 2004), Μίλτος Κουντουράς, Κλεί-
στε τα σχολειά, άρθρα στην Καµπάνα 
(2007), Ιεράς Έλυτρα (ποίηση, 2009), 
Λεσβιακά Φύλλα (βραχύβιο περιοδικό 
της Λεσβιακής Άνοιξης, 2010), Ανθλόγιο 
Χρονογραφηµάτων, ∆ηµοκράτης 1928-
1932 (2010), Η Επάνω Σκάλα των Χρο-
νογράφων (2011) και Καλόν αιώνα κυρ 
Αλέξανδρε (2011).

Η ταν 8 Νοεµβρίου του 1012, 
όταν ο ναύαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης κατέφτασε 

στη Μυτιλήνη µε µια µοίρα του 
ελληνικού στόλου, επικεφαλής 
της οποίας ήταν το περίφηµο θω-
ρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ». Ο ελ-
ληνικός στόλος ξεκίνησε από τον 
κόλπο του Μούδρου το βράδυ 
της 7ης Νοεµβρίου κι αγκυροβό-
λησε τα ξηµερώµατα της 8ης Νο-
εµβρίου 1912 έξω απ’ το λιµάνι 
της Μυτιλήνης. Μετά την επίδο-
ση του τελεσιγράφου του Κου-
ντουριώτη προς τις οθωµανικές 
αρχές του νησιού, µε το οποίο 
ζητούνταν η άµεση παράδοση 
της πόλης, πραγµατοποιήθηκε 
σύσκεψη µεταξύ των οθωµανι-
κών αρχών, των χριστιανών και 

µουσουλµάνων προυχόντων της 
Μυτιλήνης. Στη σύσκεψη αυτή, 
αποφασίστηκε να αποχωρήσουν 
οι ολιγάριθµες οθωµανικές ένο-
πλες δυνάµεις στο εσωτερικό 
του νησιού και να γίνει αναίµα-
κτα η κατάληψη της Μυτιλήνης, 
προκειµένου να αποφευχθεί η 
άσκοπη αιµατοχυσία του άοπλου 
πληθυσµού, του χριστιανικού 
και του µουσουλµανικού. 

Ναυτικό άγηµα και δύναµη 
στρατού από 1.000 άντρες, υπό 
τον Αλέξανδρο Μανουσάκη, 
που επέβαιναν στο θωρηκτό 
«Αβέρωφ» και σε τρία επίτακτα 
ατµόπλοια, αποβιβάσθηκαν στη 
Μυτιλήνη. Η τουρκική φρουρά, 
αποτελούµενη από 2.000 άντρες 
συµπτύχθηκε στο εσωτερικό του 

νησιού, όπου και υποχρεώθηκε 
να παραδοθεί στις 8 ∆εκεµβρίου 
1912, µετά από µάχη στην περι-
οχή Κλαπάδος. Έτσι, ολόκληρη η 
Λέσβος κατέστη ελεύθερη.

Η αποβίβαση των Ελλήνων 
πεζοναυτών και ναυτών στη Μυ-
τιλήνη άρχισε στις 12:30 της 8ης 
Νοεµβρίου 1912, κάτω απ’ τα 
ξέφρενα πανηγύρια του κόσµου 
κι έγινε στη λεγόµενη Πετρό-
σκαλα, που βρισκόταν στη θέση 
του σηµερινού Τελωνείου. Μετά 
την παράδοση των οθωµανικών 
αρχών, όλη η πόλη σηµαιοστο-
λίστηκε. Αµέσως, µε ανακοίνω-
σή τους οι ελληνικές αρχές κή-
ρυξαν την ένωση του νησιού µε 
την Ελλάδα και διακήρυξαν την 
ισονοµία και την ισοπολιτεία για 
όλους τους κατοίκους, χριστια-
νούς και µουσουλµάνους.

Από τα πρώτα µέτρα της ελλη-
νικής διοίκησης ήταν η έκδοση 
αναµνηστικής σειράς γραµµατο-

σήµων. Η έκδοση πραγµατοποι-
ήθηκε µε την επισήµανση των 
κατασχεθέντων στο ταχυδροµείο 
οθωµανικών γραµµατοσήµων 
µε τη φράση: «Ελληνική Κατοχή 
Μυτιλήνης». Η λέξη «κατοχή» 
σηµατοδοτούσε την προσωρι-
νότητα της ενσωµάτωσης του 
νησιού στην Ελλάδα, αφού η 
διεθνής συνθήκη, µε την οποία 
επικυρώθηκε οριστικά η ενσω-
µάτωση αυτή, υπογράφηκε  11 
χρόνια αργότερα, δηλ. το 1923 
(Συνθήκη της Λοζάνης). ∆ιαφο-
ρετική ωστόσο ήταν η τύχη των 
δύο νησιών του Βορειοανατολι-
κού Αιγαίου, δηλ. της Ίµβρου και 
της Τενέδου, τα οποία η παραπά-
νω συνθήκη κατακύρωσε οριστι-
κά στην Τουρκία.  
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