
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 

Δημοσιογράφος-Κύριε Πλάτανε,της Λευκοπηγής. Θα θέλαμε να σας 

πάρουμε μια μικρή συνέντευξη με σκοπό να υλοποιήσουμε μια εργασία 

στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που κάνουμε με το σχολείο μας. 

Γεροπλάτανος-Ναι φυσικά! 

Δημοσιογράφος-Πείτε μας κάποια πράγματα για τον εαυτό σας,άρχικα 

πώς ξεκίνησε η ιστορία της ζωής σας? 

Γεροπλάτανος-Να σας ξεκαθαρίσω αρχικά ότι δεν είμαι ένα άγριο 

πλατάνι.Αντιθέτως φυτεύτηκα από έναν τούρκο στρατιώτη,κατά την 

τουρκοκρατία.Ο στρατιώτης βρισκόταν τη συγκεκριμένη περίοδο στη 

Λευκοπηγή. 

Δημοσιογράφος-Κατά τη τουρκοκρατία εεε?Λίγο παλιά δεν είναι? 

Γεροπλάτανος-Τότε ήταν τα πρώτα μου χρόνια καθώς είμαι γύρω στα 

350.Ξέρεις έχασα και το μέτρημα τόσος καίρος πέρασε…!! 

Δημοσιογράφος-Πείτε μας,τι γινόταν εκείνο τον καιρό? 

Γεροπλάτανος-Οι Τούρκοι ήταν παντού και σκότωναν όποιον έβρισκαν 

μπροστά  τους. 

Δημοσιογράφος-Είδατε δηλαδή ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά 

στα μάτια σας? 

Γεροπλάτανος-Δυστηχώς ναι.Αρκετοί έλληνες κρεμάστηκαν στα κλαδιά 

μου γεμίζοντας με αίματα τον κορμό μου και πολλοί στάθηκαν δίπλα μου. 

Δημοσιογράφος-Μήπως είδατε και τον Αλή Πασά? 

Γεροπλάτανος-Βέβαια,είχε πέσει τότε στα χέρια του η Βελιότη,όπως 

λεγόταν τότε η περιοχή και αποτελούσε το τσιφλίκι του.Απ’οσο τον 

θυμάμαι συνδύαζε αρετές όπως οι ηγετικές ικανότητες,η κοινωνική 

δικαιοσύνη  η ευστροφία κλπ.Ήταν γενικά ένας αρκετά έξυπνος 

άνθρωπος αλλά αρκετά σκληρός και αλύπητος ταυτόχρονα. 

Δημοσιογράφος-Αυτό το μαρτύριο πότε τελείωσε και πόσο άλλαξε η 

καθημερινότητά σας από τότε? 



Γεροπλάτανος-Το 1911 ήταν η απελευθέρωση.Η ζωή όλων μας απέκτησε 

χρώματα.Η βροχή καθάρισε τον κορμό μου από τα αίματα.Τα παιδιά 

έπαιζαν με το τόπι τους και οι μεγαλύτεροι απολάμβαναν τον καφέ τους 

προστατευμένοι από τη σκιά μου. 

Δημοσιογράφος-Δηλαδή έτσι ειρηνικά συνεχίστηκε η ζωή σας? 

Γεροπλάτανος-Μακάρι να ήταν έτσι.Δυστηχώς το 1941 ξεκίνησε ο 

Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος μαζί με την εισβολή των Ιταλών και στη συνέχεια 

ήρθαν και οι Γερμανοί. 

Δημοσιογράφος-Πόσο κράτησε αυτός και τι συνέβαινε εκείνη την 

περίοδο? 

Γεροπλάτανος-Κράτησε 5 χρόνια τα άτομα σημαδεύτηκαν από μαζικές 

εκτελέσεις και θανάτους πολιτών.Όπως το ολοκαύτωμα των 

εβραίων,που είχα ακούσει να συζητούν δυο ταραγμένοι συγχωριανοί 

μπροστά μου. 

Δημοσιογράφος-Θυμάστε κάτι άλλο από τότε? 

Γεροπλάτανος-Πολλά.Τα περισσότερα όμως τα άκουσα από τους 

ανθρώπους,όπως  το ότι έχουν σκοτωθεί  πάνω από 60.000.000 

άνθρωποι.Τραγικό έτσι?Θυμάμαι ακόμα τους Γερμανούς να τριγυρνάνε 

στους δρόμους και να σκοτώνουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.Έτσι οι 

άνθρωποι δεν έβγαιναν πολύ από τα σπίτια τους .Σκληροί οι Γερμανοί 

τότε.Είχαν επικεφαλής τον Χίτλερ.Πρέπει να ήταν από τους πιο σκληρούς 

ανθρώπους που πάτησαν το πόδι τους στη γη. 

Δημοσιογράφος-Και μετά απ’ όλα αυτά? 

Γεροπλάτανος-Η ειρήνη επανήλθε στον τόπο μας.Το χαμόγελο ξεχώριζε 

στα πρόσωπα των ανθρώπων που προσπαθούσαν να βρουν ξανά τον 

ρυθμό της ζωής τους. 

Δημοσιογράφος-Ας περάσουμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο.Έμαθα ότι το 

2017 κηρυχθήκατε από την κυβέρνηση ως Διατηρητέο Μνημείο της 

Φύσης. 

 

 

 



Γεροπλάτανος-Αισθάνομαι μεγάλη τιμή  γι’αυτό.Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όμως όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και τις γυναίκες του 

χωριού που έντυσαν με τα εργόχειρα τους τον κορμό μου,δουλεύοντας 

για πάνω από 518 ώρες.Αλλά και τους υπόλοιπους κατοίκους για την 

υπέροχη γιορτή που μου αφιέρωσαν.Θα ήθελα ακόμη να τους πω πως 

θα μείνω εδώ για να τους κρατάω δροσιά και να τους προσφέρω τη σκιά 

μου ,βλέποντας τους να χαμογελάνε και να διασκεδάζουν δίπλα μου για 

πολλά χρόνια ακόμη. 

Δημοσιογράφος-Χαίρομαι που ακούω τόσο ευχάριστα λόγια.Κάπου εδώ 

φτάνουμε στο τέλος της συνεντευξης μας.Θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε και τις 

πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. 

Γεροπλάτανος-Παρακαλώ!!Ήταν μεγάλη η χαρά μου για την συνεργασία 

μας. 

 


