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οἱ Βαλκανικοὶ πόλεμοι 1912-13 
(α΄ καὶ Β΄) ἦσαν ἡ συνέχεια 
τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21, 
μέσα στὸ πνεῦμα τῆς «με-
γάλης Ἰδέας», ποὺ ἄρχισε νὰ 

ἀναπτύσσεται στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου 
αἰῶνα. Ἦσαν πόλεμοι ἀπελευθερωτικοί, 
μία ὑποχρέωση τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνι-
κοῦ κράτους πρὸς τοὺς ὑπόδουλους στὸν 
Ὀθωμανὸ Σουλτάνο Ἕλληνες.

Ἡ διεθνὴς συγκυρία ἦτο εὐνοϊκή, ἡ 
Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ὁ «μεγάλος 
ἀσθενής», ἔκλινε πρὸς τὴ δύση της, καὶ 
οἱ μεγάλες δυνάμεις εἶχαν ἀρχίσει νὰ 
ὀρέγονται τὰ ἐδάφη της (νέα φάση τοῦ 
περίφημου Ἀνατολικοῦ ζητήματος). Ἡ 
διάλυσή της (ἡ ἀρχὴ τῆς ὁποίας ἔγινε 
μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21) θὰ ἐπέλθει 
ἀργότερα, μὲ τὸν α΄ παγκόσμιο πόλεμο. 
οἱ Βαλκανικοὶ πόλεμοι εἶχαν ὡς ἀποτέ-
λεσμα ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία νὰ 
ἀπωλέσει καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῶν εὐρωπα-
ϊκῶν ἐδαφῶν της, αὐτῶν ποὺ τῆς εἶχαν 
ἀπομείνει ἀπὸ τὴ σταδιακὴ ἀνεξαρτητο-
ποίηση καὶ συγκρότηση τῶν κρατικῶν 
ὀντοτήτων τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας 
καὶ τοῦ μαυροβουνίου μέσα στὸν 19ο 
αἰῶνα (ἡ Ἑλλάδα εἶχε προηγηθεῖ).

Στὸν Χάρτη 1 φαίνονται τὰ εὐρωπα-
ϊκὰ ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατο-
ρίας τὶς παραμονὲς τῶν Βαλκανικῶν πο-
λέμων καὶ τὰ τέσσερα προαναφερθέντα 

βαλκανικὰ κράτη, τὰ ὁποῖα συμμαχήσαντα 
ἐπολέμησαν ἐναντίον της. Ὅλα αὐτὰ ἀφο-
ροῦν τὸν α΄ Βαλκανικὸ πόλεμο, διότι ὁ Β΄ 
Βαλκανικὸς πόλεμος ἦτο ἐνδοβαλκανικὴ 
σύγκρουση –ὅπως θὰ ἐξιστορήσουμε στὴ 
συνέχεια– μεταξὺ τῶν πρῴην συμμάχων.

τὰ προαναφερθέντα βαλκανικὰ κράτη 
σταδιακὰ ἄρχισαν νὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι 
οἱ ἀλυτρωτικοί τους ὁραματισμοὶ ἀπαι-
τοῦσαν τὴ μεταξύ τους συνεργασία σὲ πο-
λιτικὸ καὶ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο. Ἡ πρώτη 
κίνηση πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἔγινε 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τὴν 10η αὐγούστου 
1910 συμφωνήθηκε ἕνα σχέδιο ἑλληνοβουλ-
γαρικῆς συμμαχίας, μὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ 
οἰκουμενικοῦ πατριάρχη καὶ τοῦ Βούλ-
γαρου Ἐξάρχου, πλὴν ὅμως ἡ ὑπογραφή 
του ματαιώθηκε, διότι ἡ Ἑλλάδα ἤθελε 
νὰ περιληφθεῖ σὲ αὐτὸ καὶ ἡ ἄρση τοῦ 
Σχίσματος. παρὰ ταῦτα, τὸ κλῖμα παρέ-
μεινε φιλικὸ μεταξὺ τῶν δύο κρατῶν, καὶ 
ὑπῆρχαν ὑποσχέσεις ἀλληλοβοηθείας σὲ 
περίπτωση ἐπίθεσης τοῦ Ὀθωμανικοῦ 
κράτους. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπὸ τὸ θέμα 
τοῦ Σχίσματος, οἱ ἐμφανεῖς βλέψεις τῶν 
Βουλγάρων ἐπὶ μακεδονικῶν καὶ θρακικῶν 
ἐδαφῶν ἦσαν ἀνασταλτικὸς παράγων γιὰ 
τὴν Ἑλλάδα. τελικὰ ὑπεγράφη τὸν Ἰούνιο 
τοῦ 1912 Συνθήκη, στὴν ὁποία προστέθη-
κε ἀργότερα καὶ στρατιωτικὴ σύμβαση γιὰ 
συνεργασία κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν, χωρὶς 
νὰ γίνεται μνεία περὶ διανομῆς ἐδαφῶν.

Οί ΒαΛΚανίΚΟί 
ΠΟΛεμΟί 1912-1913 
η ΣΤΡαΤίωΤίΚη ΠΛευΡα 
α΄ μεΡΟΣ
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πλέον ἐνεργὲς κατέστησαν οἱ σχέσεις 
–μὲ τὴ μεσολάβηση τῆς ρωσίας– μεταξὺ 
τῆς Σερβίας καὶ τῆς Βουλγαρίας. Ἀρχὲς 
τοῦ 1912 ὑπεγράφη στὴ Σόφια μυστικὴ 
συμφωνία μεταξύ τους, ποὺ ἀργότερα συ-
μπληρώθηκε καὶ μὲ στρατιωτικὴ σχεδίαση 
γιὰ πόλεμο κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτο-
κρατορίας, στὴν ὁποία σχεδίαση ὑπῆρχαν 
καὶ προβλέψεις γιὰ διανομὴ ἐδαφῶν.

μὲ Σερβία καὶ μαυροβούνιο ἡ Ἑλλά-
δα δὲν ὑπέγραψε καμία Συνθήκη ἢ Συμ-
φωνία. παρὰ ταῦτα, ὅταν ἄρχισε ὁ πόλε-
μος, ἐστάλησαν ἀμοιβαίως στρατιωτικὲς 
ἀντιπροσωπεῖες στὰ γενικὰ Ἐπιτελεῖα 
τῶν συμμάχων χωρῶν (Ἑλλάδος, Βουλ-
γαρίας, Σερβίας καὶ μαυροβουνίου) γιὰ 
τὸν συντονισμὸ τῶν στρατιωτικῶν ἐπι-
χειρήσεων.

Ἐν κατακλεῖδι, τὰ τέσσερα χριστια-
νικὰ βαλκανικὰ κράτη ἄρχισαν τὸν πόλεμο 
κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, 
χωρὶς νὰ ἔχουν ὑπογράψει κοινὸ ἀμυντικὸ 
σύμφωνο. Ἐν τούτοις, στὸν α΄ Βαλκανικὸ 
πόλεμο ἐπολέμησαν ἑνωμένα καὶ ἀλλη-
λέγγυα κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ. κοινὸ 
Σύμφωνο θὰ ἀπαιτοῦσε καὶ προκαταρ-

κτικὲς διανομὲς ἐδαφῶν, πρᾶγμα ἀνέφικτο 
μὲ τὶς διεκδικήσεις ποὺ εἶχε κάθε χώρα. 
Ἔτσι, τὸ πρᾶγμα ἀφέθηκε στὶς ἐπιτυχίες 
τοῦ κάθε στρατοῦ.

Ἂν δὲν ὑπῆρξε κοινὸ ἀμυντικὸ σύμ-
φωνο, ὑπῆρξε κοινὸ τελεσίγραφο, τὴν 30η 
Σεπτεμβρίου 1912, μὲ αἰτήματα προστα-
σίας τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, ποὺ 
βέβαια ἀπέρριψε ὁ Σουλτάνος.

Ὅταν ἀποφασίζεις ἕναν πόλεμο, πρέ-
πει νὰ βρεῖς –ἢ καὶ νὰ δημιουργήσεις– καὶ 
τὶς σχετικὲς ἀφορμές. μεθοριακὰ ἐπεισό-
δια λοιπόν, κατάσχεση ἀπὸ τοὺς τούρ-
κους ἁμαξοστοιχίας μὲ πολεμικὸ ὑλικὸ 
ποὺ προοριζόταν γιὰ τὸ Βελιγράδι, κα-
τάσχεση ἑλληνικῶν πλοίων ποὺ εὑρέθη-
σαν σὲ τουρκικοὺς λιμένες καὶ ἄλλα τινὰ 
ἐδημιούργησαν τὸ κατάλληλο κλῖμα γιὰ 
κήρυξη τοῦ πολέμου. μιὰ τελεσιγραφικὴ 

Χάρτης 1. Ἡ Βαλκανικὴ πρὶν τοὺς Βαλκανικούς 
Πολέμους τοῦ 1912-1913

Τὰ τέσσερα χριστιανικὰ 
βαλκανικὰ κράτη ἄρχισαν 
τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ὀθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας, 
χωρὶς νὰ ἔχουν ὑπογράψει 
κοινὸ ἀμυντικὸ σύμφωνο. Ἐν 
τούτοις, στὸν Α΄ Βαλκανικὸ 
πόλεμο ἐπολέμησαν ἑνω-
μένα καὶ ἀλληλέγγυα κατὰ 
τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ. Κοινὸ 
Σύμφωνο θὰ ἀπαιτοῦσε καὶ 
προκαταρκτικὲς διανομὲς 
ἐδαφῶν, πρᾶγμα ἀνέφικτο 
μὲ τὶς διεκδικήσεις ποὺ εἶχε 
κάθε χώρα. Ἔτσι, τὸ πρᾶγμα 
ἀφέθηκε στὶς ἐπιτυχίες τοῦ 
κάθε στρατοῦ.
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διακοίνωση τῶν συμμάχων χωρῶν πρὸς 
τὴν πύλη γιὰ ἀνάκληση τῆς τουρκικῆς 
ἐπιστρατεύσεως, γιὰ διοικητικὲς μεταρ-
ρυθμίσεις καὶ αὐτονομία τῶν ἐθνοτήτων, 
ἐθεωρήθη ἀπὸ τὸν Σουλτάνο... ἀνάξια 
καὶ ἀπαντήσεως. Ἔτσι, τὴν 4η Ὀκτωβρί-
ου 1912, Ἑλλάδα, Σερβία καὶ Βουλγαρία 
ἐκήρυξαν τὸν πόλεμο –τὴν ἐποχὴ ἐκείνη 
οἱ πόλεμοι ἐκηρύσσοντο– κατὰ τῆς Ὀθω-
μανικῆς αὐτοκρατορίας, τοῦ μαυροβου-
νίου προτρέξαντος εἰς τοῦτο ἀπὸ τὴν 25η 
Σεπτεμβρίου.

μετὰ τὴν ἀπαραίτητη αὐτὴ εἰσαγω-
γή, θὰ ἀσχοληθοῦμε στὴ συνέχεια μὲ τὸ 
μέρος τῶν Βαλκανικῶν πολέμων ποὺ μᾶς 
ἀφορᾷ (δηλαδὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά), 
καὶ καλὸν εἶναι νὰ ἀρχίσουμε μὲ τὰ κύρια 
γεγονότα ποὺ προηγήθηκαν τῶν πολέμων.

Προηγηθέντα κύρια γεγονότα

τὸ 1893 ἡ Ἑλλάδα ἐκήρυξε «πτώχευ-
ση». Ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευση ἑπόμενο 
ἦτο νὰ ρίχνει τὴ σκιά της πάνω σὲ κάθε 
προσπάθεια γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς 
χώρας, καὶ ἰδίως τῶν Ἐνόπλων δυνάμεών 
της, γιὰ τὴ μεγάλη ὥρα τῆς ἐκπλήρωσης 
τῶν ὁραμάτων της.

τὸ 1896 ἐτελέσθησαν στὴν Ἀθήνα, 
μέσα σὲ κλῖμα ἀνέχειας, οἱ πρῶτοι Ὀλυ-
μπιακοὶ Ἀγῶνες μετὰ τὴν ἀναβίωσή των. 
Ἦσαν ἐπιτυχεῖς, ὄχι διότι ὑπεστηρίχθη-
σαν οἰκονομικὰ ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ δι-
ότι τὴν ἀνέχεια ὑπερεκάλυψε ἡ φιλοτιμία 
τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καὶ ἰδίως τῶν 

Ἐνόπλων δυνάμεων, καὶ πρὸ παντὸς ἡ 
συμμετοχὴ καὶ ἡ ποικίλη προσφορὰ τοῦ 
λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντελήφθη ὅτι ἡ ἐπιτυχία 
ἦτο θέμα ἐθνικῆς τιμῆς. Ἡ ἐπιτυχία φυ-
σικὰ συνέβαλε στὴν ἐξύψωση τοῦ ἐθνικοῦ 
φρονήματος, ποὺ εἶχε δεχθεῖ τὸ πλῆγμα 
τῆς πτώχευσης.

τὸ 1897 ἡ χώρα ἐκινδύνευσε νὰ ἀπω-
λέσει ἐδάφη μετὰ τὴ στρατιωτικὴ ἧττα 
της στὸ θεσσαλικὸ μέτωπο. Ὑποχρεώθηκε 
μάλιστα νὰ καταβάλει στὴν Ὀθωμανικὴ 
αὐτοκρατορία πολεμικὴ ἀποζημίωση 4 

ἑκατομμυρίων τουρκικῶν λιρῶν, μεγάλο 
γιὰ τὴν ἐποχὴ ποσό, μέσα σὲ δυσχερεῖς 
οἰκονομικὲς συνθῆκες. τὸν πόλεμο αὐτὸ 
τὸν ἀποκαλοῦμε «ἀτυχῆ», προφανῶς γιὰ 
νὰ τακτοποιούμεθα συνειδησιακὰ καὶ νὰ 
ἀποσείουμε τὶς εὐθῦνες μας γιὰ τὴν ἀνε-
παρκῆ προπαρασκευή του, κυρίως στὸν 
στρατιωτικὸ τομέα. εὐτυχῶς ἔγινε ἀντι-
ληπτὸ ἀπὸ τὸ πάθημά μας, τόσο ἀπὸ 
τὶς πολιτικὲς ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς στρατι-
ωτικὲς ἡγεσίες, ὅτι ὁ ἐνθουσιασμὸς δὲν 
ἀρκεῖ, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ τὸ κατάλληλο 
ἐργαλεῖο τοῦ πολέμου, ποὺ εἶναι ὁ καλὰ 
ὠργανωμένος στρατός, ἐκπαιδευμένος καὶ 
ἐξωπλισμένος, μὲ ἱκανὴ ἡγεσία καὶ πλή-
ρη πολεμικὰ σχέδια. τὸ πάθημα καὶ ἡ 
φιλοτιμία γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς ντροπῆς 
τοῦ ’97 εἶχαν τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδρασή 
τους στὸν λαὸ καὶ στὶς ἡγεσίες του, σὲ 
ὅλο τὸ διάστημα μέχρι τοὺς Βαλκανικοὺς 
πολέμους.

μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1904 καὶ 1908 ἔλαβε 
χώρα ὁ μακεδονικὸς Ἀγώνας, ἕνας ἰδιό-

Ἂν ὁ πόλεμος τοῦ 1897 ἦτο ἀπροετοίμαστος, ὁ ἐπερχόμενος δὲν 
ἔπρεπε νὰ ἀφεθεῖ στὴν τύχη, διότι αὐτὸ ἐπέβαλλε ἡ ὑποχρέωση 
ἀπελευθέρωσης τῶν εἰσέτι ὑπόδουλων ἀδελφῶν, διότι ἔπρεπε 
τὸ μικρὸ κράτος τῆς Μελούνας νὰ μεγαλώσει καὶ νὰ καταστεῖ 
βιώσιμο καὶ ὑπολογίσιμο, διότι ἔπρεπε νὰ λησμονηθεῖ ἡ ἀπο-
τυχία τοῦ 1897 καὶ νὰ ἀποκτηθεῖ ἡ ἐθνικὴ αὐτοπεποίθηση.
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μορφος πόλεμος, μὴ κηρυγμένος καὶ ἀνε-
πίσημος, στὰ μακεδονικὰ κυρίως ἐδάφη. 
Στηρίχθηκε στὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ 
λαοῦ καὶ στρατοῦ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ 
καὶ ντόπιων ἐθελοντῶν ἀνταρτῶν καὶ κα-
πεταναίων. εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ διά-
σωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς μακεδονίας 
καὶ τὴν ἐξύψωση τοῦ φρονήματός του, 
καθὼς καὶ αὐτοῦ στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα.

τὸ 1908 ἐξεδηλώθη τὸ κίνημα τῶν νε-
οτούρκων, μὲ αἰτήματα τὸν ἐκμοντερνισμὸ 
τοῦ κράτους μέσα ἀπὸ μεταρρυθμίσεις καὶ 
ἕνα φιλελεύθερο Σύνταγμα. τοῦτο ἔδωσε 
πρὸς στιγμὴν ἐλπίδες στοὺς χριστιανικοὺς 
πληθυσμοὺς γιὰ ἰσονομία καὶ ἐλευθερίες, 
στὴ συνέχεια ὅμως αὐτοὶ ἀντελήφθησαν 
τὶς ἄκρως ἐθνικιστικὲς ἐπιδιώξεις τῶν νε-
οτούρκων, οἱ ὁποῖες θὰ τοὺς ἔβαζαν σὲ 
νέες δοκιμασίες.

τὸν αὔγουστο τοῦ 1909 ἐκδηλώθη-
κε στὴν Ἀθήνα στρατιωτικὸ κίνημα ἀπὸ 
ἀξιωματικοὺς τοῦ Στρατοῦ, ὡς ἀποτέλε-
σμα δυσαρέσκειας γιὰ τὰ συμβαίνοντα 
στὴ χώρα (οἰκονομικὴ ἀνέχεια, φαυλό-
τητα, ἐγκατάλειψη τοῦ στρατεύματος). 
Ὁ «Στρατιωτικὸς Σύνδεσμος», ἀνώτατη 
ἀρχὴ τῶν κινηματιῶν, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Συ-
νταγματάρχη νικόλαο ζορμπᾶ, ἐπεδίωξε 
καὶ ἐπέτυχε τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴ Βουλὴ 
τοῦ προγράμματός του γιὰ βελτίωση τῆς 
κατάστασης τῆς χώρας, πρωτίστως ὅμως 
γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωση τῶν Ἐνόπλων 
δυνάμεων, διότι οἱ Ἀξιωματικοὶ ἔβλεπαν 
ὅτι ὁ πόλεμος θὰ ἦτο ἀναπόφευκτος, ἂν 
ἤθελαν τὴν πραγμάτωση τοῦ ὁράματος 
τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν 
ὑπὸ Ὀθωμανικὸ ζυγὸ ἑλληνικῶν ἐδαφῶν, 
ἀποφεύγοντες μιὰ ἧττα ὅπως τὸ 1897. 
δὲν ἐπεδίωξαν ἀνάληψη τῆς πολιτικῆς 
ἐξουσίας, ὅμως ἐπέλεξαν γι’ αὐτὸ ἕναν 
δοκιμασμένο στοὺς κρητικοὺς ἀγῶνες καὶ 
μαχητικὸ πολιτικό, τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέ-
λο, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1910 ἀνέλαβε πρω-
θυπουργὸς καὶ Ὑπουργὸς Στρατιωτικῶν.

Ἐκτιμώντας συνολικὰ τὰ προαναφερ-

θέντα κύρια γεγονότα, καταλήγουμε ὅτι 
ναὶ μὲν εἶχαν τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις 
τους, στὰ οἰκονομικὰ ἰδίως τῆς χώρας καὶ 
στὰ δημόσια πράγματα, ὅμως εἶχαν καὶ 
θετικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐπέβαλλαν τὴν ἐγρή-
γορση τῶν ἡγεσιῶν ἐν ὄψει ἐπερχομένων 
γεγονότων (κυρίως πολεμικῶν) μεγίστης 
σημασίας γιὰ τὴ χώρα, τὴν ἐπιβίωσή της 
καὶ τὴ μελλοντικὴ πορεία της. Ὁ λαός, 
παρὰ τὶς δυσκολίες, ἀντιλαμβανόμενος 
τὴν κρισιμότητα τῶν καιρῶν, ἐπέδειξε 
σύνεση, ὁμοψυχία, καρτερικότητα καί, 
ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα, βρέθηκε ἕτοιμος, μὲ 
φρόνημα, πατριωτισμὸ καὶ ἀπαράμιλλο 
πνεῦμα θυσίας.

Στρατιωτικὴ προπαρασκευή

Ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει, ἂν ὁ πό-
λεμος τοῦ 1897 ἦτο ἀπροετοίμαστος, ὁ 
ἐπερχόμενος δὲν ἔπρεπε νὰ ἀφεθεῖ στὴν 
τύχη, διότι αὐτὸ ἐπέβαλλε ἡ ὑποχρέωση 
ἀπελευθέρωσης τῶν εἰσέτι ὑπόδουλων 
ἀδελφῶν, διότι ἔπρεπε τὸ μικρὸ κράτος 
τῆς μελούνας νὰ μεγαλώσει καὶ νὰ κα-
ταστεῖ βιώσιμο καὶ ὑπολογίσιμο, διότι 
ἔπρεπε νὰ λησμονηθεῖ ἡ ἀποτυχία τοῦ 
1897 καὶ νὰ ἀποκτηθεῖ ἡ ἐθνικὴ αὐτο-
πεποίθηση.

Χρονικὰ ἡ προετοιμασία τῶν Ἐνό-
πλων δυνάμεων ἄρχισε τὸ 1904 καὶ συ-
νεχίσθηκε μέχρι τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου. 
Ἡ οἰκονομία τῆς χώρας, ὅπως ἔχει ἤδη 
καταγραφεῖ, δὲν ἐπέτρεπε ταχεῖα κάλυ-
ψη τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν ἐλλείψεων στὸ 
στράτευμα. Ὅμως μεθοδικὰ καὶ μὲ ἐπί-
γνωση εὐθύνης ἔγιναν σημαντικὰ βήμα-
τα. Συνεστήθη ταμεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης 
γιὰ συγκέντρωση χρημάτων. Ψηφίσθηκε 
νέος Ὀργανισμὸς Στρατοῦ. Ἐγένοντο 
προμήθειες πολεμικοῦ ὑλικοῦ (100.000 
τυφέκια μάνλιχερ, πολὺ σύγχρονα γιὰ 
τὴν ἐποχή, 7.000 ἀραβίδες, πυροβόλα γιὰ 
10 πυροβολαρχίες ταχυβόλων, 35 ἑκατομ-
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μύρια φυσίγγια, ὑλικὸ ἐπιστρατεύσεως 
γιὰ τρεῖς μεραρχίες). τὸ προαναφερθὲν 
ταμεῖο ἐπέτυχε δάνειο 20 ἑκατομμυρίων 
δραχμῶν, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγένοντο πρόσθετες 
παραγγελίες ὑλικοῦ ἐπιστρατεύσεως καὶ 
κατασκευάσθηκαν ἀποθῆκες ἐπιστρατεύ-
σεως. τὰ ἔτη 1907-9 ἐδαπανήθησαν περὶ 
τὰ 77 ἑκατομμύρια δραχμές. παράλληλα, 
ἄρχισε ἡ συστηματικὴ στρατιωτικὴ ἐκπαί-
δευση τῶν κλάσεων, καὶ γιὰ πρώτη φορὰ 
διεξήχθησαν ἀσκήσεις μεγάλης κλίμακος, 
ὑπὸ τὸν διάδοχο κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος 
εἶχε ὁρισθεῖ γενικὸς διοικητὴς τοῦ Στρα-
τοῦ.

Ἡ μεγάλη ὤθηση, ὅμως, πρὸς τὴν κα-
τεύθυνση τῆς ἀπόκτησης ποσοτικὰ καὶ 
ποιοτικὰ ἀξιόμαχων Ἐνόπλων δυνάμεων 
ἐδόθη τὰ ἑπόμενα τρία ἔτη (1909-1912), 
τόσο ἀπὸ τὸν Στρατιωτικὸ Σύνδεσμο, ὅσο 
καὶ ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ Ὑπουργὸ 
Στρατιωτικῶν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Ὁ τε-
λευταῖος, δραστήριος καὶ διορατικὸς πο-
λιτικός, ἔβλεπε νὰ ἔρχεται ἡ ὥρα γιὰ τὴν 
πραγμάτωση τοῦ ἐθνικοῦ ὁράματος, καὶ 
τὸ ἐργαλεῖο γι’ αὐτὴν τὴν πραγμάτωση, 
μαζὶ μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴ διπλωματία, 
ἦτο τὸ ἱκανὸ καὶ ἀξιόμαχο στράτευμα.

Ἔτσι καθωρίσθηκαν παραγγελίες 
γιὰ τὸ 1910 ὕψους 35,5 ἑκατομμυρίων 
δραχμῶν γιὰ πυροβόλα καὶ πυρομαχικὰ 
καὶ 25 ἑκατομμυρίων δραχμῶν γιὰ ὀχυ-
ρώσεις, ἀποβάθρες σιδηροδρόμων καὶ 
ὁδικὰ ἔργα. Ἐγένετο μετάκλησις γαλ-
λικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς ὑπὸ τὸν 
Στρατηγὸ Ἐντού, γιὰ συνδρομὴ σὲ θέματα 
ὀργανωτικὰ καὶ γιὰ ἐκπαίδευση σὲ σύγ-
χρονες εὐρωπαϊκὲς μεθόδους τακτικῆς 
καὶ πυρῶν. τὸ ἔτος 1911 διετέθησαν ἄλλα 
55 ἑκατομμύρια δραχμές γιὰ ἐκτέλεση 
ἔργων συγκοινωνιακῶν καὶ γιὰ συμπλη-
ρώσεις τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ. τὸν μάιο 
τοῦ 1912 διεξήχθησαν μεγάλες ἀσκήσεις 
στὴν περιοχὴ θηβῶν μὲ δύο μεραρχίες 
καὶ μὲ πρόσκληση ἐφέδρων. τὸ 1912 τὸ 
γενικὸ Σχέδιο Ἐπιστρατεύσεως εἶχε λάβει 

τὴν πλήρη μορφή του καὶ ἐγγυᾶτο μιὰ 
ὁμαλὴ στρατιωτικὴ κινητοποίηση. Ὅλες 
αὐτὲς οἱ προετοιμασίες ἐπέτυχαν ὥστε ὁ 
στρατὸς ξηρᾶς τὶς παραμονὲς τοῦ πολέ-
μου νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ παρατάξει 7 συ-
νολικὰ μεραρχίες πεζικοῦ (4 ἐνεργὲς καὶ 
3 ἐπιστρατευμένες), 1 ταξιαρχία Ἱππικοῦ, 
1 Ἀνεξάρτητο Σύνταγμα πεζικοῦ καὶ 8 
τάγματα εὐζώνων, μὲ ὑποστήριξη ἱκανοῦ 
πυροβολικοῦ, ὀρειβατικοῦ καὶ πεδινοῦ. 
Ἀριθμητικά, ἔχουμε ἕνα σύνολο 130.000 
ἀνδρῶν, 32.000 κτηνῶν καὶ 5.700 ὀχημά-
των (αὐτοκινήτων καὶ ζῳήλατων).

παράλληλα, καὶ στὸν ἄλλο κλάδο 
τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων, τὸ πολεμικὸ 
ναυτικό, ἡ προσπάθεια ἐνίσχυσης καὶ 
ἐκσυγχρονισμοῦ δὲν ὑστεροῦσε. μετα-
κλήθηκε ἀγγλικὴ ἀποστολὴ ὑπὸ τὸν 
Ὑποναύαρχο λάιονελ τάφνελ γιὰ τὰ 
ὀργανωτικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ ζητήματα. 
κάτω ἀπὸ συνθῆκες ἀνταγωνισμοῦ μὲ 
τὴν τουρκία, ἀπεκτήθη τὸ θωρακισμένο 
καταδρομικὸ «Ἀβέρωφ», ἰταλικῆς κατα-
σκευῆς (συνθῆκες ἀνταγωνισμοῦ, διότι 
καὶ ἡ τουρκία ἐπεδίωξε τὴν ἀπόκτησή 
του). Ἀποκτήθηκαν ἀκόμη δύο νεότευκτα 
ἀντιτορπιλικά, 4 μικρότερα σκάφη καὶ ἕνα 
ὑποβρύχιο, τό «δελφίν» (εἶχε παραγγελ-
θεῖ καὶ δεύτερο σὲ γαλλικὰ ναυπηγεῖα, 
τὸ ὁποῖο παρεδόθη μετὰ τὴ λήξη τοῦ 
πολέμου). Ἐπίσης, ἐγένοντο προμήθειες 
πυρομαχικῶν καὶ πάσης φύσεως ναυτικοῦ 
ὑλικοῦ. Στὸ ναυτικὸ ὑπήχθησαν καὶ 95 
ἐπίτακτα ἐμπορικὰ καὶ ἐπιβατικὰ σκάφη 
γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ πολέμου. Ἐπισημαίνε-
ται σχετικὰ μὲ τὸ ναυτικὸ ὅτι τοῦτο ἐβά-
ρυνε πολὺ στὴ συμμετοχὴ τῆς χώρας μας 
στὴ Συμφωνία τῶν Βαλκανικῶν κρατῶν, 
διότι τὰ ἄλλα κράτη ἐστεροῦντο ναυτικῆς 
ἰσχύος, ἐνῷ ἀντελαμβάνοντο σαφῶς ὅτι 
μόνον ὁ Ἑλληνικὸς στόλος ἦτο σὲ θέση 
νὰ ἀπαγορεύσει τὶς θαλάσσιες μεταφορὲς 
τουρκικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων πρὸς 
τὸ βαλκανικὸ θέατρο ἐπιχειρήσεων, μετα-
φορὲς πού, ἂν δὲν ἀνέτρεπαν τὸ ἰσοζύγιο 
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ἰσχύος, θὰ δυσκόλευαν ὁπωσδήποτε τὴν 
ἐπίτευξη τῆς νίκης.

κἄτι ποὺ πρέπει νὰ προστεθεῖ εἶναι 
ὅτι, στὴν ἐποχὴ στὴν ὁποία ἀναφερόμεθα, 
εἶχαν κάνει τὴν ἐμφάνισή τους δύο νέα 
πολεμικὰ μέσα. τὸ ἕνα ἦτο τὸ ὑποβρύχιο 
καὶ τὸ ἄλλο τὸ ἀεροπλάνο. Ἡ χώρα μας, 
μὲ τὸν πρωθυπουργό της Ἐλευθέριο Βε-
νιζέλο, ὁ ὁποῖος διέβλεψε τὸν σημαντικὸ 
ρόλο καὶ τῶν δύο μέσων στὸν πόλεμο, 
ἔσπευσε νὰ τὰ ἀποκτήσει. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
ὑποβρύχιο, ποὺ ἤδη ἀναφέρθηκε, ἀπέκτη-
σε καὶ μιὰ τετράδα ἀεροσκαφῶν. αὐτὰ τὰ 
ἀεροσκάφη, καὶ ἄλλα ποὺ ἀπεκτήθησαν 
στὴ συνέχεια, ὑπήχθησαν στὸν Στρατὸ καὶ 
τὸ ναυτικό (κλάδος Ἀεροπορίας ὀργανώ-
θηκε πολὺ ἀργότερα, τὸ 1932).

Ἐθελοντικὸς στρατός

θὰ ἦτο παράλειψη, ἂν δὲν σημειώνα-
με τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ στράτευσης 
στοὺς πολέμους αὐτούς. Χιλιάδες νέοι 
ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό (η.π.α., αἴγυπτο, κύ-
προ), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἑλληνικὲς ὑπόδουλες  
καὶ μὴ περιοχές, ὅπως ἀπὸ τὴν κρήτη, 
τὴν Ἤπειρο, τὴ μακεδονία, ἔσπευσαν νὰ 
καταταγοῦν στὸν στρατό, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐθε-
λοντικὰ σώματα. Συγκροτήθηκαν τὰ ὀνο-
μασθέντα Σώματα προσκόπων, περίπου 
100, τῶν 50-60 μαχητῶν τὸ καθένα, ἕνα 
σύνολο 5.000 ἕως 6.000 ἀνδρῶν. Σὲ αὐτὰ 
πρέπει νὰ προστεθοῦν τὸ Σῶμα τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου ρώμα τῶν 1.100 ἀνδρῶν, καθὼς 
καὶ αὐτὸ τοῦ ριτσιότι γκαριμπάλντι, υἱοῦ 
τοῦ γκιουζέπε γκαριμπάλντι, τῶν 2.300 
ἀνδρῶν (οἱ κληθέντες Ἐρυθροχίτωνες). Ἡ 
ἐθελοντικὴ αὐτὴ στράτευση τῶν συνο-
λικὰ 9.400 ἀνδρῶν καὶ πολλῶν ἄλλων 
ποὺ κατετάγησαν σὲ μονάδες τοῦ τακτι-
κοῦ στρατοῦ καταδεικνύει τὸν φλογερὸ 
πατριωτισμό, τὸ ὑψηλὸ φρόνημα, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ἐλευθερία τῶν 
Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς καὶ κάποιων ξένων.

ΔίεξαΓωΓη Των 
εΠίΧείΡηΣεων

α΄ Βαλκανικὸς πόλεμος
Ἡ ἐκτεθεῖσα πολεμικὴ προπαρα-

σκευή, συνοπτικὴ γιὰ λόγους οἰκονομίας 
χώρου, δὲν ἔχει τύχει ὣς σήμερα τῆς προ-
βολῆς ποὺ τῆς ἀξίζει, ὅμως εἶναι αὐτὴ ποὺ 
σὲ μεγάλο ποσοστὸ ἔφερε τὸ μεγαλειῶδες 
ἀποτέλεσμα καὶ στοὺς δύο Βαλκανικοὺς 
πολέμους. Ἀπὸ πλευρᾶς ἐπιχειρήσεων, θὰ 
γίνει ἀναφορὰ μόνο στὶς ἑλληνικὲς ἐπιχει-
ρήσεις ξηρᾶς καὶ θαλάσσης, γιὰ λόγους 
περιορισμοῦ τῆς ἔκτασης τοῦ κειμένου, 
ἀλλὰ καὶ διότι αὐτὲς πρωτίστως μᾶς ἐνδι-
αφέρουν.

οἱ ἀντίπαλες δυνάμεις ἐνδιαφέρουν 
ὡς πρὸς τὸ δυναμικό τους καὶ τὴ συ-
γκριτικὴ μαχητικὴ ἰσχύ τους. οἱ σύμμαχες 
χῶρες διέθεσαν γιὰ τὸν πόλεμο ἕνα σύ-
νολο στρατοῦ ξηρᾶς τῶν 675.000 ἀνδρῶν 
(Ἑλλάδα 120.000, Σερβία 220.000, Βουλ-
γαρία 300.000 καὶ μαυροβούνιο 35.000). 
Ἡ ἀντίπαλη παράταξη, ἡ Ὀθωμανικὴ 
αὐτοκρατορία, διέθετε στὸ βαλκανικὸ 
θέατρο πολέμου ἕνα σύνολο 340.000 
πεζῶν καὶ 6.000 ἱππέων. Ὡς πρὸς τὸ 
πυροβολικό, ἀμφότερες οἱ παρατάξεις δι-
έθεταν ἀπὸ 1.600 πυροβόλα. πρέπει ὅμως 
νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ τουρκικὴ πλευρὰ 
προεβλέπετο νὰ ἐνισχυθεῖ καὶ μὲ τὸ 8ο 
Σῶμα Στρατοῦ τῆς δαμασκοῦ, καθὼς καὶ 
μὲ δύναμη 15 περίπου μεραρχιῶν ἀπὸ τὴ 
Σμύρνη καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή της. 
οἱ ἐνισχύσεις αὐτὲς δὲν μποροῦσαν νὰ 
μεταφερθοῦν διὰ ξηρᾶς λόγῳ ἔλλειψης 
μεταφορικῶν μέσων καὶ ἀνεπάρκειας τοῦ 
ὁδικοῦ δικτύου. Ἡ μόνη ἀπομένουσα διὰ 
θαλάσσης μεταφορὰ κατέστη ἐκ τῶν 
πραγμάτων ἀδύνατος λόγῳ τῆς ἀπόλυτης 
ἐπικράτησης τοῦ Ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ 
στὸν χῶρο τοῦ αἰγαίου πελάγους. αὐτὴ 
ὑπῆρξε ἡ τεράστια συμβολὴ τοῦ ναυτικοῦ 
μας στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους.

Ἡ δύναμη τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ 
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ποὺ προανεφέρθη, αὐτὴ τῶν 346.000 
ἀνδρῶν (συνολικά), ἴσως νὰ δημιουργεῖ 
τὴν ἐντύπωση τοῦ εὔκολου ἀγῶνος γιὰ 
τὶς διπλάσιας ἰσχύος δυνάμεις τῶν συμμά-
χων χωρῶν, τὶς 675.000. Ἂν ὅμως ληφθεῖ 
ὑπόψιν ὅτι οἱ συμμαχικὲς δυνάμεις ἦσαν 
οἱ ἐπιτιθέμενες, καὶ τὸ ἐπιθετικὸ δόγμα 
τῆς ἐποχῆς ἀπαιτοῦσε τριπλάσια (3 πρὸς 
1 σχέση) μαχητικὴ ἰσχὺ ἀπὸ τὸν ἀντίπαλο, 
ὁ ὅλος ἀγώνας προεβλέπετο σκληρός, μὲ 
ἀβέβαιη ἔκβαση.

Ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, ἡ κήρυ-
ξη τοῦ πολέμου ἀπὸ τὶς σύμμαχες χῶρες 
ἔγινε τὴν 4η Ὀκτωβρίου 1912, ὅμως ἡ ἐπι-
στράτευση εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὴν 17η Σε-
πτεμβρίου. Ἡμέρα ἔναρξης τοῦ πολέμου 
εἶναι ἡ 5η Ὀκτωβρίου, τὸ πρωὶ τῆς ὁποίας 
οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις διέβησαν τὰ σύνορα 
καὶ προήλασαν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ.

πρώτη μάχη εἶναι αὐτὴ τοῦ Σαρα-
νταπόρου, καὶ ἡ σημασία της ἦτο καθο-
ριστικὴ γιὰ τὴν ὅλη πορεία τοῦ πολέμου. 
Ὁ Στρατός μας ναὶ μὲν εἶχε φθάσει σὲ 
εὐρωπαϊκὰ ἐπίπεδα, ὀργανωτικά, ἐξο-
πλιστικὰ καὶ ἐκπαιδευτικά, καὶ διέθετε 
ἄριστο ἠθικό, ὅμως ὅλα αὐτὰ ἔπρεπε νὰ 
ἀποδειχθοῦν στὴν πράξη, στὴν πρώτη 
μεγάλη μάχη. προσέτι, τὸ Σαραντάπο-
ρο ἦτο μιὰ φυσικὴ ἀμυντικὴ τοποθεσία 
ἰσχυρά, ἡ ὁποία, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη 
τῆς γερμανικῆς ἀποστολῆς στὸ Ὀθωμα-
νικὸ κράτος ὑπὸ τὸν Στρατηγὸ φὸν ντὲρ 
γκόλτς, εἶχε ἐπιπρόσθετα ὀχυρωθεῖ, σὲ 
βαθμὸ ποὺ ἔκανε τὸν γερμανὸ Στρατηγὸ 
νὰ ἐκτιμᾷ καὶ νὰ λέγει ὅτι θὰ ἀποβεῖ ὁ 
τάφος τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Ἄν στὴν 
πρώτη αὐτὴ μάχη ἀντὶ τῆς νίκης εἴχαμε 
ἧττα –καὶ τὸ ’97 δὲν ἀπεῖχε πολὺ χρονι-
κά–, ἴσως ἡ ὅλη πορεία τοῦ πολέμου νὰ 
ἦτο διαφορετική, καθόλου εὐνοϊκὴ γιὰ 
τὴν Ἑλλάδα.

οἱ Ἕλληνες στὸν α΄ Βαλκανικὸ πόλε-
μο ἀντιμετώπισαν τὶς δυνάμεις τῆς τουρ-
κικῆς Στρατιᾶς τῆς μακεδονίας ὑπὸ τὸν 
Στρατηγὸ ριζᾶ πασᾶ, μὲ ἕδρα τὸ μονα-

στήρι. οἱ τοῦρκοι διέθεταν τὴν Ὁμάδα 
Ἀλιάκμονος ὑπὸ τὸν ταχσὶν πασᾶ μὲ 3 
(+) μεραρχίες ἀμυντικὰ τοποθετημένες 
στὴ γραμμὴ Χάσια-καμβούνια-τίταρος, μὲ 
κέντρο βάρους τὸ Σαραντάπορο, καὶ τὴν 
Ὁμάδα Ἰωαννίνων ὑπὸ τὸν Ἐσσὰτ πασᾶ 
μὲ 2 μεραρχίες ἐπὶ τῆς ἀμυντικῆς τοπο-
θεσίας τῶν Ἰωαννίνων (μεγάλη τσούκα, 

μεγάλη ράχη, καστρί, αὐγό, Ἄραχθος 
ποταμός, μὲ κέντρο τὸ ὀχυρὸ συγκρότημα 
μπιζανίου). τὶς ἡμέτερες δυνάμεις ἀπο-
τελοῦσαν ἡ Στρατιὰ θεσσαλίας ὑπὸ τὸν 
διάδοχο κωνσταντῖνο, μὲ 6 μεραρχίες 
καὶ τὴν ταξιαρχία Ἱππικοῦ, μὲ ἀποστολὴ 
τὴ διάσπαση τῆς τοποθεσίας Σαραντα-
πόρου στὴν κατεύθυνση Ἐλασσῶνα-
Σαραντάπορο-Σέρβια-κοζάνη καὶ ἔξοδο 
τῆς Στρατιᾶς στὸ ὑψίπεδο τῆς κοζάνης, 
καὶ τὸ τμῆμα Ἠπείρου ὑπὸ τὸν Ἀντιστρά-
τηγο κων. Σαπουντζάκη, μὲ δύναμη τὸ 
ἰσοδύναμο μιᾶς μεραρχίας, πρὸς συγκρά-
τηση τοῦ ἐκεῖ ὑπερτέρου ἐχθροῦ καὶ κατὰ 

Ἡ Θεσσαλονίκη ἔπρεπε 
νὰ καταληφθεῖ ἀπὸ τὸν 
Ἑλληνικὸ Στρατὸ καὶ νὰ 
παραμείνει ἔτσι στὸ ἑλλη-
νικὸ κράτος τὴν ἐπαύριο 
τοῦ πολέμου, πρᾶγμα ὅμως 
ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ τίθεται 
σὲ κίνδυνο, ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἀξιόπιστες πληροφορί-
ες τῆς κυβέρνησης ἔφεραν 
τοὺς Βουλγάρους νὰ ἐπο-
φθαλμιοῦν τὴν πόλη καὶ 
νὰ προσανατολίζουν στρα-
τιωτικὲς δυνάμεις πρὸς τὴν 
κατεύθυνσή της.
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τὸ δυνατὸν βελτίωση τῆς διατάξεώς του.
οἱ ἐπιθετικὲς ἐνέργειες τῆς Στρατιᾶς 

θεσσαλίας ἀπὸ τὴν πρωΐαν τῆς 5ης Ὀκτω-
βρίου εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἀπελευθε-
ρωθοῦν τὴν 7η καὶ 8η ἡ Ἐλασσώνα καὶ ἡ 
δεσκάτη ἀντιστοίχως, ἀπὸ δὲ τὴν 9η νὰ 
ἀρχίσει ἡ κύρια ἐπίθεση κατὰ Σαραντα-
πόρου (Χάρτης 2). τὸ σχέδιο τοῦ γενικοῦ 
Στρατηγείου προέβλεπε μετωπικὴ ἐπίθεση 
κατὰ Σαρανταπόρου μὲ 4 μεραρχίες καὶ 
πλευρικὴ ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ πρὸς τὰ Στενὰ 
τῆς πόρτας μὲ 1 μεραρχία καὶ τὴν ταξι-
αρχία Ἱππικοῦ, γιὰ ὑπερκέραση τοῦ ἀμυ-
νομένου ἐπὶ Σαρανταπόρου ἐχθροῦ καὶ 
ἀποκοπὴ τῶν ὁδῶν ὑποχωρήσεώς του. 
μία μεραρχία (ἡ VII) θὰ ἀκολουθοῦσε 
ὀρεινὴ κατεύθυνση διὰ τῶν διαβάσεων 
τοῦ Ὀλύμπου πρὸς κατερίνη.

Ἡ ἐπιτυχία τῆς πλευρικῆς ἐνέργειας 
ἔφερε τὸν ταχσὶν πασᾶ πρὸ τοῦ διλήμ-
ματος νὰ συνεχίσει ἀμυνόμενος μὲ κίν-
δυνο ἀποκοπῆς του ἢ νὰ ὑποχωρήσει. 

Ἀπεφάσισε τὸ δεύτερο, ἀφ’ ἑνὸς διότι ἡ 
μετωπικὴ πίεση ποὺ ἐδέχετο ἦτο ἰσχυρὰ 
καὶ οἱ ἀπώλειές του σοβαρές, κυρίως 
ἀπὸ τὰ εὔστοχα πυρὰ τοῦ ἑλληνικοῦ 
πυροβολικοῦ, ἀφ’ ἑτέρου διότι ὁ πολὺ 
πιθανὸς ἐγκλωβισμὸς τῆς Στρατιᾶς του 
(καὶ ἡ συνακόλουθη παράδοσή της) θὰ 
ἦτο χειρότερος τῆς ὑποχωρήσεως, ἡ ὁποία 
τοῦ ἔδινε τὴν εὐκαιρία νὰ διασώσει τὶς 
δυνάμεις του καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν 
ἑλληνικὸ στρατὸ ἀλλαχοῦ.

Ἡ λαμπρὰ πρώτη ἐπιτυχία τοῦ Στρα-
τοῦ μας εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπε-
λευθέρωση τῆς κοζάνης τὴν 11η Ὀκτω-
βρίου, στὸ ὑψίπεδο τῆς ὁποίας ὁ ὄγκος 
τῆς Στρατιᾶς ἀνεπαύθη γιὰ πολὺ λίγο, 
ἀναδιοργανώθηκε καὶ ἐφοδιάσθηκε γιὰ τὴ 
συνέχιση τοῦ ἀγῶνος. Ἡ πρώτη αὐτὴ με-
γάλη ἐπιτυχία ἀνέβασε στὰ ὕψη τὸ ἠθικὸ 
στρατοῦ καὶ λαοῦ.

εἰς τὸ θέατρο τῆς Ἠπείρου, παρὰ 
τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἐχθροῦ, ὁ Ἀντιστράτη-

Χάρτης 2. Ἡ μάχη τοῦ Σαρανταπόρου
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γος Σαπουντζάκης ὄχι μόνο ἐβελτίωσε 
τὴ διάταξή του, ἀλλὰ τὴ 12η Ὀκτωβρίου 
ἀπελευθέρωσε καὶ τὴ Φιλιππιάδα ἀπὸ 
τὴν τουρκικὴ κατοχή.

Ἡ Στρατιὰ θεσσαλίας, ἐνῷ ἄρχισε νὰ 
ἑτοιμάζεται γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἐπιχει-
ρήσεών της πρὸς τὴ γενικὴ κατεύθυνση 
κοζάνη-Ἀμύνταιο-Φλώρινα-μοναστήρι, 
σύμφωνα μὲ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ διαδόχου 
κωνσταντίνου, ἔλαβε τηλεγραφικὴ ὁδηγία 
ἔχουσαν ὡς ἑξῆς:

«Ἀρχηγὸν Στρατοῦ Θεσσαλίας. Ἀνα-
μένω νὰ μοὶ γνωρίσητε τὴν περαιτέρω 
διεύθυνσιν ἣν θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ προέ-
λασις τοῦ Στρατοῦ Θεσσαλίας. Παρα-
καλῶ μόνον νὰ ἔχητε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι 
σπουδαῖοι πολιτικοὶ λόγοι ἐπιβάλλουσι 
νὰ εὑρεθῶμεν μίαν ὥραν ταχύτερον εἰς 
Θεσσαλονίκην. Βενιζέλος».

οἱ σπουδαῖοι πολιτικοὶ λόγοι ἦσαν 
ὅτι ἡ θεσσαλονίκη ἔπρεπε νὰ καταλη-
φθεῖ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ καὶ νὰ 
παραμείνει ἔτσι στὸ ἑλληνικὸ κράτος τὴν 
ἐπαύριο τοῦ πολέμου, πρᾶγμα ὅμως ποὺ 
εἶχε ἀρχίσει νὰ τίθεται σὲ κίνδυνο, ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἀξιόπιστες πληροφορίες τῆς 

κυβέρνησης ἔφεραν τοὺς Βουλγάρους νὰ 
ἐποφθαλμιοῦν τὴν πόλη καὶ νὰ προσα-
νατολίζουν στρατιωτικὲς δυνάμεις πρὸς 
τὴν κατεύθυνσή της.

παρὰ τὶς κάποιες ἀντιρρήσεις ἀρχικά, 
ὁ διάδοχος πείσθηκε, καὶ ὁ ὄγκος τοῦ 
Στρατοῦ θεσσαλίας κινήθηκε διὰ τῶν δι-
αβάσεων τοῦ Βερμίου πρὸς τὴν πεδιάδα 
τῆς Βεροίας καὶ ναούσης, ἐπιτυγχάνων 
τὴν ἀπελευθέρωση τῶν πόλεων αὐτῶν 
ἀντιστοίχως τὴν 16ην καὶ 17ην Ὀκτωβρίου. 
πρὸς τὴν κατεύθυνση Φλωρίνης-μοναστη-
ρίου προήλασε ἡ V μεραρχία, καὶ τὴν 18ην 
Ὀκτωβρίου ἀπελευθέρωσε τὸ Ἀμύνταιον, 
ἐνῷ ἡ VII μεραρχία, ἡ ὁποία, ὅπως προ-
αναφέρθηκε, εἶχε κινηθεῖ διὰ τῶν διαβάσε-
ων Ὀλύμπου, τὴν 16η Ὀκτωβρίου εἰσῆλθε 
ἐντὸς τῆς πόλεως τῆς κατερίνης.

Ἤδη εὑρισκόμεθα στὶς παραμονὲς 
τῆς δεύτερης μεγάλης μάχης τοῦ στρατοῦ 
μας ἐναντίον τῶν ὀθωμανικῶν δυνάμεων. 
Ἡ ὕπαρξη τότε τῆς μεγάλης λίμνης τῶν 
γιαννιτσῶν, μαζὶ μὲ τὰ ἔλη τοῦ λουδία 
ποταμοῦ, δὲν ἄφηναν περιθώρια γιὰ τὴν 
κίνησιν τοῦ πλείστου τοῦ Στρατοῦ θεσ-
σαλίας παρὰ μόνον ἀπὸ τὸν βορείως τῆς 
λίμνης διάδρομο, ὅπου καὶ ἡ πόλη τῶν 
γιαννιτσῶν (ἱερὴ γιὰ τοὺς Ὀθωμανοὺς 
πόλη). Ἐκεῖ εἶχε ὀχυρωθεῖ ἀμυντικὰ μιὰ 
δύναμη 20-25.000 ἀνδρῶν, καὶ ὁ ἀγών (ἐκ 
συναντήσεως), ποὺ ἄρχισε τὴν πρωΐαν 
τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, μὲ 5 μεραρχίες ἐπι-
τιθέμενες κατὰ μέτωπον, ὑπῆρξε πολὺ 
σκληρός (Χάρτης 3). τὴν ἑπομένη ἐπα-
ναλήφθηκε, καὶ περὶ τὴν μεσημβρία οἱ 
ἡμέτερες δυνάμεις ἄρχισαν νὰ εἰσέρχονται 
εἰς τὴν πόλη, ἐνῷ οἱ τουρκικὲς ὑποχω-
ροῦσαν, μὴ δυνάμενες νὰ ἀνθέξουν τὴν 
πίεση καὶ φοβούμενες ὅτι τὰ δρομολόγια 
ὑποχωρήσεώς των πρὸς θεσσαλονίκη θὰ 
μποροῦσαν νὰ καταληφθοῦν ἀπὸ ἑλλη-
νικὲς δυνάμεις, ποὺ προχωροῦσαν ἀπὸ 
κατερίνη καὶ νοτίως τῆς λίμνης. Ἡ νίκη 
στὰ γιαννιτσὰ ἦτο τὸ προοίμιο τῆς ἀπε-
λευθερώσεως τῆς θεσσαλονίκης.

Στὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ 
Ταχσὶν πασᾶ (συνεντεύ-
ξεις) ἀναγράφεται ὅτι «... ὁ 
ἀγώνας χάθηκε, ἄδοξα καὶ 
συντριπτικὰ γιὰ τοὺς Τούρ-
κους, θριαμβευτικὰ γιὰ τοὺς 
Ἕλληνες. Ἡ Θεσσαλονίκη 
χάθηκε μέν, ἀλλὰ καὶ σώ-
θηκε». Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι 
κατὰ τὸν Στρατηγὸ ἡ σω-
τηρία τῆς πόλης δὲν ἦτο 
ἄσχετη μὲ τὴν παράδοσή 
της στοὺς Ἕλληνες. 
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οἱ ὀθωμανικὲς δυνάμεις κατὰ τὴν 
ὑποχώρησή τους κατέστρεψαν ὅλες τὶς 
ἐπὶ τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ γέφυρες, καὶ ἔτσι 
οἱ δυνάμεις μας καθυστέρησαν ὡς πρὸς 
τὴν καταδίωξη τῶν ὑποχωρούντων. μετὰ 
τὴν κατασκευὴ γεφυρῶν ἐκστρατείας ἀπὸ 
τὸ μηχανικό, οἱ δυνάμεις μας διάβηκαν 
τὸν ποταμὸ καὶ τὴν 24η Ὀκτωβρίου βρέ-
θηκαν ἀνατολικά του, κινούμενες πρὸς 
θεσσαλονίκη.

τὸ Στρατηγεῖον, εὑρισκόμενο στὸ χω-
ριὸ γέφυρα, πλησίον τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ, 
δέχθηκε ἀντιπροσωπεία τούρκων ἀξιωμα-
τικῶν τὴν 25η Ὀκτωβρίου, ἀπεσταλμένων 
τοῦ ταχσὶν πασᾶ, γιὰ διαπραγματεύσεις 
σχετικὰ μὲ τὴν παράδοση τῆς θεσσαλονί-
κης. οἱ ὅροι ὅμως ποὺ ἔθεσαν δὲν ἔγιναν 
ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὸν διάδοχο, ὁ ὁποῖος 
ἀπαιτοῦσε τὴν παράδοση τοῦ τουρκικοῦ 
στρατοῦ, τὸν ἀφοπλισμό του καὶ τὴν κρά-
τησή του ὡς αἰχμαλώτου πολέμου, ὑπο-
σχόμενος τὴ μεταφορά του σὲ τουρκικὸ 
λιμένα στὸν κατάλληλο χρόνο.

καθ’ ὃν χρόνον ἐλάμβαναν χώρα οἱ 
διαπραγματεύσεις, τὰ ἑλληνικὰ τμήματα 
ἐκινοῦντο καὶ περιέσφιγγαν τὴν πόλη. Ὁ 
ταχσὶν πασᾶς σταδιακὰ ἄρχισε νὰ ἐκτιμᾷ 
ὅτι ὁ ἀγὼν εἶχε ἤδη κλίνει ὑπὲρ τῶν Ἑλλή-
νων καὶ κάθε περαιτέρω συνέχισή του θὰ 
ἦτο ἄσκοπος καὶ θὰ ἐχύνετο ἀδίκως καὶ 
ἄλλο αἷμα. κατέληξε νὰ ἀποδεχθεῖ τοὺς 
ὅρους τοῦ διαδόχου κωνσταντίνου, καὶ 
τὴ νύκτα τῆς 26ης/27ης Ὀκτωβρίου (ὥρα 
23.00 τῆς 26ης) ὑπογράφηκε τὸ σχετικὸ 
πρωτόκολλο ἀπὸ τοὺς Β. δούσμανη καὶ Ἰ. 
μεταξᾶ ὡς ἐκπροσώπους τοῦ διαδόχου. 
25.000 τοῦρκοι ὁπλῖτες καὶ 1.000 τοῦρκοι 
ἀξιωματικοὶ περιῆλθαν σὲ κατάσταση 
αἰχμαλωσίας, κυριευθέντος καὶ πολυτίμου 
ὑλικοῦ ἀπὸ πυροβόλα καὶ τυφέκια (70 καὶ 
70.000 τὸν ἀριθμὸ ἀντίστοιχα), καθὼς καὶ 
ἀπὸ ἄλλα πολεμικὰ εἴδη, καὶ περὶ τοὺς 
1.200 ἵππους. Ἡ ἡμερομηνία τοῦ πρωτο-
κόλλου (26 Ὀκτωβρίου) δὲν ἀποσκοποῦσε 
μόνο στὸ νὰ τιμηθεῖ ὁ Ἅγιος προστάτης 
τῆς πόλης δημήτριος, ἀλλὰ καὶ νὰ λει-

Χάρτης 3. Ἡ μάχη τῶν Γιαννιτσῶν 
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τουργήσει ὡς μαρτυρία ὅτι ἡ πόλη εἶχε 
καταληφθεῖ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ 
σὲ χρόνο πρὸ τῆς ἀφίξεως τῆς Βουλγα-
ρικῆς ἀντιπροσωπείας. διότι ὄντως τὴν 
ἴδια νύκτα ἔφθασαν στὸν ταχσὶν πασᾶ 
Βούλγαροι ἀξιωματικοὶ ζητοῦντες τὴν πα-
ράδοση τῆς πόλης. Ὁ ταχσὶν ἀπάντησε: 
«μία θεσσαλονίκη εἶχα, καὶ αὐτὴν τὴν 
παρέδωσα στὸν Ἑλληνικὸ στρατό».

Στὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ ταχσὶν 
πασᾶ (συνεντεύξεις) ἀναγράφεται ὅτι «... 
ὁ ἀγώνας χάθηκε, ἄδοξα καὶ συντριπτικὰ 
γιὰ τοὺς τούρκους, θριαμβευτικὰ γιὰ τοὺς 
Ἕλληνες. Ἡ θεσσαλονίκη χάθηκε μέν, 
ἀλλὰ καὶ σώθηκε». εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι 
κατὰ τὸν Στρατηγὸ ἡ σωτηρία τῆς πό-
λης δὲν ἦτο ἄσχετη μὲ τὴν παράδοσή 
της στοὺς Ἕλληνες. Ἐκφεύγει τοῦ σκο-
ποῦ τοῦ ἄρθρου μιὰ ἀνάλυση γιὰ τὸ τί 
θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ, ἂν παρεδίδετο 
στοὺς Βουλγάρους ἢ ἂν οἱ τοῦρκοι συνέ-
χιζαν τὴν ἄμυνα στὰ περίχωρά της. πολὺ 
πιθανὸν ὁ χάρτης τῶν σημερινῶν Βαλκα-
νίων νὰ ἦτο διαφορετικός, μὲ ἐδαφικὲς 
ἀπώλειες γιὰ τὴ χώρα μας.

κρίνεται σκόπιμο νὰ γραφοῦν δυὸ 
λόγια γιὰ τὸν ταχσὶν πασᾶ. Ὁ ταχσὶν 
δὲν ἦτο τουρκικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ 
ἀλβανικῆς, καὶ τὰ νεανικὰ χρόνια του τὰ 
εἶχε περάσει στὰ Ἰωάννινα, σπουδάζο-
ντας σὲ ἑλληνικὰ σχολεῖα. κατατάχθηκε 
ἀρχικὰ στὴν Ἀγροφυλακὴ τῆς Ὀθωμα-
νικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ὑπηρέτησε ὡς 
ἀγροφύλακας στὴν κατερίνη. μεταπήδη-
σε στὸν στρατὸ καὶ ἐξελίχθηκε σὲ ἄριστο 
ἀξιωματικό, μὲ ἐξαιρετικὲς ἐπιδόσεις στὶς 
περιοχὲς ὅπου ὑπηρέτησε (Συρία, Ὑεμένη, 
κρήτη καὶ ἀλλαχοῦ). Στὴν κρήτη εἶχε 
γνωρίσει καὶ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, καὶ 
ἄφησε τὴν ἐντύπωση ἱκανοῦ καὶ συνάμα 
δίκαιου καὶ ἔντιμου στρατιωτικοῦ. μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς θεσσαλονίκης τοῦ 
ἐπετράπη (καίτοι ἦταν αἰχμάλωτος) νὰ 
ἀναχωρήσει γιὰ τὴ γαλλία γιὰ λόγους ὑγεί-
ας, στὴ συνέχεια δὲ μετακινήθηκε στὴν 

Ἑλβετία, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε τὸ 1918. κα-
ταδικάσθηκε ἐρήμην ἀπὸ στρατοδικεῖο 
τῆς κωνσταντινουπόλεως εἰς θάνατον, 
διότι παρέδωσε ἀμαχητὶ τὴ θεσσαλονίκη. 
οἱ ἀπόγονοί του παρέμειναν καὶ ἔζησαν 
στὴν Ἑλλάδα. τὰ ὀστᾶ του μεταφέρθηκαν 
τὸ 1937 στὴ θεσσαλονίκη.

τὴν 28η Ὀκτωβρίου ὁ διάδοχος κων-
σταντῖνος μὲ τὸ Ἐπιτελεῖο του, προη-
γούμενος τμημάτων τῆς 1ης μεραρχίας, 
εἰσῆλθε πανηγυρικὰ στὴ θεσσαλονίκη 
κάτω ἀπὸ τὶς ἐπευφημίες τῶν Ἑλλήνων 
τῆς πόλης, ἐνῷ τὴν ἑπομένη κατέφθασε 
μὲ τὴν ἀκολουθία του καὶ ὁ Βασιλεὺς 
γεώργιος. μετὰ ἀπὸ ὀθωμανικὴ κατοχὴ 
482 χρόνων, ἡ πόλη εἶχε ἐπιστρέψει στὸν 
Ἑλληνισμό.

Ἐν τῷ μεταξύ, δύο Βουλγαρικὰ τάγ-
ματα ποὺ εἶχαν καταφθάσει στὴν πόλη, 
στὸν ἀγῶνα δρόμου γιὰ τὴν κατάληψή 
της, ζήτησαν ἄδεια παραμονῆς γιὰ ἀνά-
παυση, ἡ ὁποία καὶ τοὺς ἐχορηγήθη. τὰ 
τάγματα αὐτὰ ἀπεχώρησαν στὸν Β΄ Βαλ-
κανικὸ πόλεμο, ὄχι χωρὶς ἐπεισόδια καὶ 
ἀνταλλαγὴ πυρῶν μὲ τὰ περικυκλώσαντα 
αὐτὰ ἑλληνικὰ τμήματα.

Στὸ μέτωπο τῆς Ἠπείρου, ὁ δραστήρι-
ος Ἀντιστράτηγος Σαπουντζάκης ἐπέτυχε 
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πρεβέζης τὴν 21η 
Ὀκτωβρίου, αἰχμαλωτίζοντας τὴν τουρ-
κικὴ φρουρά της, δυνάμεως ἄνω τῶν 800 
ἀνδρῶν. Ἕνα ἀτυχὲς ἐπεισόδιο εἰς βάρος 
τῆς κινουμένης πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς 
Φλωρίνης V μεραρχίας, μὲ ἕναν αἰφνι-
διασμὸ ποὺ ὑπέστη στὰ μετόπισθέν της 
ἀπὸ διεισδύσαν τουρκικὸ τμῆμα, δὲν εἶχε 
σοβαρὰ ἐπακόλουθα, καὶ ἡ τάξη ἀπεκα-
τεστάθη.

(συνεχίζεται στὸ ἑπόμενο φύλλο)

ΔημηΤΡίΟΣ ΣΚαΡΒεΛηΣ 
Ἀκαδημαϊκός, Στρατηγὸς ἐ.ἀ., 
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