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ςτὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ 
ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα 
τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, 
ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν ὄψει τῆς 
συγκρούσεως, καθὼς καὶ ἡ πορεία τοῦ α΄ 
Βαλκανικοῦ Πολέμου μέχρι καὶ τὴν ἀπελευ-
θέρωση τῆς Θεσσαλονίκης.

ςτὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ με-
ταφερθοῦμε στὸν διεξαγόμε-
νο κατὰ θάλασσα ἀγῶνα εἰς 
τὸ αἰγαῖο Πέλαγος. τὸ ἰσοζύ-
γιο τῶν ναυτικῶν δυνάμεων 

Ἑλλάδος-τουρκίας ἔκλινε ἐλαφρῶς ὑπὲρ 
τῶν τούρκων ἀριθμητικά, ὅμως ποιοτικὰ 
ἰσοσταθμίζετο ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴ σὲ τα-
χύτητα καὶ ἐξοπλισμὸ τοῦ πολεμικοῦ 
«Ἀβέρωφ» καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑνὸς 
ὑποβρυχίου ποὺ διέθεταν οἱ Ἕλληνες 
(οἱ τοῦρκοι δὲν διέθεταν).

Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς νήσου λή-
μνου τὴν 8η Ὀκτωβρίου 1912 ἔδωσε τὴ 
δυνατότητα στὸν ςτόλο μας, ὑπὸ τὴν 
ἀρχηγία τοῦ ναυάρχου Π. κουντουριώ-
τη, νὰ μετακινηθεῖ στὸν Μοῦδρο καὶ νὰ 
ἐγκαταστήσει ἐκεῖ τὴ βάση του, ἔχοντας 
σὲ ἄμεση ἐπιτήρηση τὰ ςτενά, ἐντὸς τῶν 
ὁποίων ἐναυλοχοῦσε ὁ τουρκικὸς ςτόλος.

λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευ-
θέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, τὴ νύκτα τῆς 
18ης Ὀκτωβρίου, ὁ τολμηρὸς Ὑποπλοίαρ-
χος ν. Βότσης, κυβερνήτης τορπιλοβό-

λου, εἰσέρχεται χωρὶς νὰ γίνει ἀντιληπτὸς 
στὸν λιμένα καὶ βυθίζει μὲ τορπιλισμὸ τὸ 
τουρκικὸ θωρηκτό «φετὶχ Μπουλέντ». 
τὸ κατόρθωμά του ἀνέβασε στὰ ὕψη τὸ 
ἠθικὸ τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων καὶ τοῦ 
λαοῦ, ἐνῷ εἶχε ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὰ 
τουρκικὰ στρατεύματα.

λίγο ἀργότερα, τὴ νύκτα τῆς 8ης νο-
εμβρίου, μιὰ ἄλλη τολμηρὴ ἐνέργεια ἔλαβε 
χώρα στὸ λιμάνι τῶν κυδωνιῶν (Ἀιβαλί), 
ὅπου εἰσῆλθε τὸ τορπιλοβόλο 14, μὲ κυ-
βερνήτη τὸν Ὑποπλοίαρχο ν. Ἀργυρό-
πουλο, προκειμένου νὰ αἰχμαλωτίσει καὶ 
ρυμουλκήσει τουρκικὴ κανονιοφόρο. οἱ 
τοῦρκοι πρόφθασαν καὶ ἄνοιξαν τοὺς 
κρουνοὺς καὶ ἐβύθισαν τὸ πλοῖο τους.

τὰ νέα ὅπλα τῆς ἀεροπορίας καὶ 
τοῦ ὑποβρύχιου ἀγῶνα δὲν ὑστέρησαν 
σὲ δράση. Ἔτσι ἔχουμε τὸν παγκοσμίως 
πρῶτο βομβαρδισμὸ ἀπὸ ἀέρος, ἀπὸ τὸν 
κυβερνήτη ἑνὸς ὑδροπλάνου, τὸν Ὑπο-
λοχαγὸ Μουτούση, μὲ συγκυβερνήτη τὸν 
ςημαιοφόρο Μωραϊτίνη, τοῦ τουρκικοῦ 
ναυστάθμου μέσα στὰ ςτενά, μὲ αὐτο-
σχέδιες βόμβες ριπτόμενες μὲ τὰ χέρια.

Ἐπίσης, ὁ πρῶτος παγκοσμίως τορπι-
λισμὸς ἀπὸ θέση καταδύσεως ἔγινε τὴν 9η 
δεκεμβρίου ἀπὸ τὸ ὑποβρύχιο «δελφίν», 
μὲ κυβερνήτη τὸν Ὑποπλοίαρχο Παπαρ-
ρηγόπουλο, κατὰ τοῦ τουρκικοῦ θωρη-
κτοῦ «Μετζιτιέ». Ἡ τορπίλη, πρὶν φθάσει 
στὸν στόχο της, ἀναπήδησε καὶ ἐβυθίσθη, 
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προφανῶς ἀπὸ κατασκευαστικὴ ἀστοχία, 
πρᾶγμα ὅμως ποὺ δὲν μειώνει τὸ γεγονός.

Μετὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς Θεσσαλονί-
κης, ἡ Ἡγεσία ἄρχισε νὰ προσανατολίζε-
ται πρὸς τὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου, δεδομένου 
ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ 
στὸ αἰγαῖο ἐξασφάλιζε τὶς ἀναγκαῖες 
μεταφορὲς στρατευμάτων, ἀπαραίτητες 
γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους. Ἔτσι, ναυ-
τικὲς δυνάμεις καὶ μεταφερόμενα τμήματα 
στρατοῦ ἄρχισαν τὸν ἀγῶνα ἐπανάκτησης 
τῶν νήσων, τῶν πλείστων ἐξ αὐτῶν εἰς 
τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ αἰγαίου, ὄχι 
μακρὰν τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν.

τὰ μεγαλύτερα νησιά, ἡ λέσβος καὶ 
ἡ χίος, ἀνάγκασαν τὰ τμήματά μας σὲ 
σκληρὸ ἀγῶνα κάποιες φορές, ἀγῶνα 
ἑνὸς μηνὸς καὶ 40 ἡμερῶν ἀντίστοιχα, ἕως 
ὅτου οἱ φρουρές των, ἀπὸ περίπου 2.000 
ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλῖτες σὲ κάθε νησί, 
ἀναγκασθοῦν σὲ παράδοση. ςτὴ ςάμο ἡ 
ἐξέλιξη ὑπῆρξε διαφορετική, ἀφοῦ ἐκεῖ ἡ 
ὑπὸ τὸν Θεμ. ςοφούλη ἐπανάσταση ἀπε-
μάκρυνε τὴν τουρκικὴ φρουρά, ἀπέκτησε 
τὴν αὐτονομία τῆς νήσου καὶ ἐκήρυξε τὴν 
πρόθεσή της γιὰ ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα. 
εἰς τὸν χάρτη 4 φαίνεται ἡ ἀπελευθέ-
ρωση τῶν νήσων κατὰ ἡμερομηνία.

Ἀρχὰς δεκεμβρίου, ὁ Ὀθωμανικὸς 
ςτόλος ἀπεφάσισε νὰ ἐξέλθει τῶν ςτενῶν 
καὶ νὰ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὸν ἀντίπαλο, σὲ 
μιὰ προσπάθεια ἀνάκτησης τῆς κυριαρ-
χίας στὸν θαλάσσιο χῶρο τοῦ αἰγαίου. 
αὐτὴ τὴ στιγμὴ περίμενε ὁ ναύαρχος Π. 
κουντουριώτης, καὶ ἔπλευσε ὁλοταχῶς 
πρὸς τὰ ςτενά. Ἔτσι, τὴν 3η δεκεμβρίου 
1912 ἔλαβε χώρα ἡ ναυμαχία τῆς Ἕλλης 
(ἀκρωτήριο τοῦ Ἑλλησπόντου) κατὰ τὴν 
ὁποία ὁ ναύαρχος ἐπέδειξε ἰδιαίτερο 
ἐπιθετικὸ πνεῦμα. Ὁ τουρκικὸς ςτόλος 
ὑποστὰς ζημίες καὶ ἀπώλειες προσωπι-
κοῦ ἀναγκάσθηκε νὰ ἐπανακάμψει στὸ 
ὁρμητήριό του, ἐνῷ ἡ νίκη ἔκλινε κατα-
φανῶς ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων.

Μετὰ ἕνα μῆνα περίπου, τὴν 5η Ἰα-

νουαρίου 1913, ὁ τουρκικὸς ςτόλος ἀπο-
πειράθηκε καὶ πάλιν ἔξοδο ἀπὸ τὰ ςτε-
νά, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ ναύαρχος 
κουντουριώτης, ἐπιβαίνων τοῦ «Ἀβέρωφ», 
ὅπως καὶ κατὰ τὴ ναυμαχία τῆς Ἕλλης, 
ἀνάγκασε τὸν ἀντίπαλο νὰ ἐπιστρέψει 
στὸ κρησφύγετό του, ἐπιτυγχάνοντας 
δεύτερη νίκη καὶ ταὐτόχρονα πλήρη 
ἔλεγχο καὶ κυριαρχία στὸ αἰγαῖο Πέλα-
γος. αὐτὴ ἦτο ἡ ναυμαχία τῆς λήμνου, 

Ἐπιβάλλεται νὰ ἐπανα-
λάβουμε ἐδῶ τὴ μεγάλη 

ὑπηρεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν 

πόλεμο αὐτόν, μὲ τὸ νὰ 
καταστήσει ἀπαγορευτικὲς 
τὶς θαλάσσιες μεταφορὲς 
τῶν Τούρκων καὶ ἔτσι νὰ 
μὴ μπορέσουν αὐτοὶ νὰ 

ἐνισχύσουν τὸ βαλκανικὸ 
θέατρο μὲ τὶς δυνάμεις 

τους τῶν περιοχῶν Δαμα-
σκοῦ καὶ Σμύρνης.

χάρτης 4: Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν νησιῶν 
τοῦ Ἀνατολικοῦ αἰγαίου
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μετὰ τὴν ὁποία ὁ τουρκικὸς ςτόλος δὲν 
ἐπανεμφανίσθη ἕως τὴ λήξη τοῦ πολέμου.

Ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλάβουμε ἐδῶ 
τὴ μεγάλη ὑπηρεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πο-
λεμικοῦ ναυτικοῦ στὸν πόλεμο αὐτόν, μὲ 
τὸ νὰ καταστήσει ἀπαγορευτικὲς τὶς θα-
λάσσιες μεταφορὲς τῶν τούρκων καὶ ἔτσι 
νὰ μὴ μπορέσουν αὐτοὶ νὰ ἐνισχύσουν τὸ 
βαλκανικὸ θέατρο μὲ τὶς δυνάμεις τους 
τῶν περιοχῶν δαμασκοῦ καὶ ςμύρνης.

Παράλληλα μὲ τὶς ναυτικὲς ἐπιχειρή-
σεις, ἡ ςτρατιὰ Θεσσαλίας, μετὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, στράφηκε 
μὲ τὸ μεγάλο μέρος τῶν δυνάμεών της 
πρὸς τὰ δυτικά, μὲ γενικὴ κατεύθυνση 
τὴν Ἔδεσσα καὶ φλώρινα. κινούμενη μὲ 
ταχὺ ρυθμὸ καὶ ἐκδιώκοντας διάσπαρ-
τες τουρκικὲς δυνάμεις, εἰσῆλθε στὴν 
πόλη τῆς φλωρίνης τὴν 7η νοεμβρίου, 
προφθάνοντας μιὰ ςερβικὴ δύναμη, δι-

ότι ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ςέρβοι εἶχαν κατα-
λάβει τὸ Μοναστήρι. τὴν 11η νοεμβρίου 
ἀπελευθερώνεται ἡ καστοριά, καὶ τὴν 
7η δεκεμβρίου τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα 
εἰσέρχονται στὴν κορυτσά (δὲν ἔχει δη-
μιουργηθεῖ εἰσέτι τὸ Ἀλβανικὸ κράτος).

Μετὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτή, εἰς τὸ γενικὸ 
ςτρατηγεῖο, στοὺς Ἐπιτελεῖς, κατέστη ἐπι-
τακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἐπεμβάσεως στὸ μέτωπο 
Ἠπείρου, ὅπου ὁ ςαπουντζάκης ναὶ μὲν 
εἶχε ἐπιτελέσει ἀρκετά, ὅμως θὰ ἦτο παρά-
λογο νὰ τοῦ ζητηθεῖ καὶ ἡ ἀπελευθέρωση 
τοῦ διαμερίσματος αὐτοῦ καὶ τῶν Ἰωαννί-
νων,  ἀφοῦ –ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει– 
δὲν διέθετε τὶς πρὸς τοῦτο ἀπαραίτητες 
δυνάμεις. ςυμφωνοῦντος δὲ καὶ τοῦ δια-
δόχου, ἄρχισε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου 
ἡ μετάγγιση τμημάτων πρὸς τὴν Ἤπει-
ρο, ἀκόμα καὶ ἐκ τῶν ἀπελευθερωθεισῶν 
νήσων, πρὸς συγκρότηση τῆς ἀναγκαίας 

χάρτης 5: Ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ ςτρατοῦ στὸ μέτωπο τῆς Ἠπείρου



ΕΤΟΣ 76ο  |  IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

136 137

δύναμης. τὴν ἀρχηγία καὶ ἐδῶ ἀνέλαβε ὁ 
διάδοχος, καὶ μὲ σύντονες προπαρασκευ-
αστικὲς ἐνέργειες καὶ μὲ τὴν  πεῖρα τῶν 
προηγουμένων ἀγώνων τὸ τμῆμα Ἠπεί-
ρου, ποὺ πλέον ἀριθμοῦσε περὶ τὶς 40.000 
ἀνδρῶν, ἀνέλαβε ἐπιθετικὲς ἐπιχειρήσεις, 
μὲ κύρια κατεύθυνση πρὸς τὸ ὀχυρὸ Μπι-
ζάνι καὶ τὰ Ἰωάννινα. γιὰ τὰ ὀχυρὰ τοῦ 
Μπιζανίου τὸ ςτρατηγεῖο εἶχε πολὺ καλὴ 
πληροφόρηση, καὶ ἔτσι τὸ πῦρ τοῦ πυ-
ροβολικοῦ ὑπῆρξε ἀπόλυτα ἐπιτυχές. οἱ 
τολμηρὲς κινήσεις τῶν εὐζωνικῶν ταγμά-
των τοῦ Ἰατρίδη καὶ τοῦ Βελισσαρίου ἀπὸ 
τὸ ἀριστερὸ πλευρὸ καὶ ἡ ἰσχυρὰ κατὰ 
μέτωπον ἐπίθεση στὸν τομέα Μπιζανίου 
ἔφεραν σὲ δεινὴ θέση τοὺς τούρκους καὶ 
τοὺς ἀνάγκασαν σὲ ὑποχώρηση. Ἡ κα-
τάσταση σὲ λίγο ἔφερε σὲ ἀδιέξοδο τὸν 
Ἐσσὰτ πασᾶ, καὶ τὴν 21η φεβρουαρίου 
1913 ὁ στρατός μας εἰσῆλθε στὴν πόλη 
τῶν Ἰωαννίνων, ἐξαναγκάσας τὶς τουρκικὲς 
δυνάμεις σὲ παράδοση (χάρτης 5).

οἱ ἐπιχειρήσεις δὲν σταμάτησαν μὲ 
τὴν κατάληψη τῶν Ἰωαννίνων. οἱ δυνά-
μεις μας συνέχισαν τὴν προέλασή των, καὶ 
ἐντὸς τῆς πρώτης ἑβδομάδος τοῦ Μαρ-
τίου ἀπελευθέρωσαν τὸ Ἀργυρόκαστρο, 
τὴ χειμάρα, τοὺς Ἁγίους ςαράντα, τὴν 
Πρεμετή, τὸ τεπελένι καὶ τὴν κλεισού-
ρα, ὑποστηριζόμενες στὴν προσπάθειά 
τους αὐτὴ καὶ ἀπὸ τὸν στόλο μας τοῦ 
Ἰονίου, τόσο μὲ τὴ διάθεση ἀποβατικῶν 
ἀγημάτων, ὅσο καὶ κυρίως μὲ πυρά. γιὰ 
πρώτη φορὰ Ἑλληνικὸς στρατὸς πατοῦσε 
τὰ Βορειοηπειρωτικὰ χώματα, μὲ τοὺς 
Βορειοηπειρῶτες νὰ πανηγυρίζουν ἀπὸ 
ἐνθουσιασμό. Θὰ ἀκολουθήσουν ἄλλες 
δύο φορές (τὸ 1914 καὶ τὸ 1940-41), χωρὶς 
ὅμως μέχρι σήμερα οἱ Βορειοηπειρῶτες 
νὰ ἔχουν τύχει δικαίωσης.

οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἤχθησαν 
εἰς τὸ πέρας κατὰ τὸν  πλέον ἐπιτυχῆ 
τρόπο. Ἡ λήξη τοῦ α΄ Βαλκανικοῦ Πολέ-
μου ἐσφραγίσθη μὲ τὴ ςυνθήκη εἰρήνης 
τοῦ λονδίνου τῆς 17ης Μαΐου 1913, μεταξὺ 

ἀφ’ ἑνὸς μὲν τῶν νικητριῶν συμμάχων 
χωρῶν Ἑλλάδος, ςερβίας, Μαυροβουνίου 
καὶ Βουλγαρίας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τῆς Ὀθω-
μανικῆς αὐτοκρατορίας.

Μὲ τὴ ςυνθήκη αὐτὴ παρεχωρήθη-
σαν στὶς νικήτριες χῶρες ὅλα τὰ ἐδάφη 
δυτικὰ τῆς γραμμῆς αἴνου-Μηδείας (στὴ 
σημερινὴ Ἀνατολικὴ Θράκη), πλὴν τῆς 
Ἀλβανίας. Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία 
παρέμενε στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο μόνο 
μὲ τὴν κωνσταντινούπολη, καὶ δυτικὰ 
αὐτῆς μέχρι τὴν προαναφερθεῖσα γραμμή. 
τὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου περιήρχοντο στὴν 
Ἑλλάδα (ἡ ςάμος ἑνώθηκε μὲ τὸ Ἑλλη-
νικὸ κράτος, καί, ὡς πρὸς τὴν κρήτη, 
ἡ Πύλη παρῃτεῖτο ὅλων τῶν ἐπ’ αὐτῆς 
κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της).

Β΄ Βαλκανικὸς πόλεμος

Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἦτο ἐνδοσυμμα-
χικός, κυρίως τῶν χωρῶν Ἑλλάδος καὶ 
ςερβίας κατὰ τῆς Βουλγαρίας. λέγουμε 
κυρίως, διότι τελικὰ ἐνεπλάκησαν τόσο 
ἡ ρουμανία, ὅσο καὶ αὐτὴ ἡ τουρκία. 
Ἦτο πόλεμος μικρᾶς μὲν διαρκείας (32 
ἡμερῶν), μεγάλης δὲ σκληρότητος.

τὸν πόλεμο ἄρχισε τὴν 16η Ἰουνίου 
1913 ἡ Βουλγαρία μὲ νυκτερινὲς ἐπιθε-
τικὲς ἐνέργειες κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν τμη-
μάτων στὶς περιοχὲς νιγρίτας καὶ Παγ-
γαίου ὄρους, ταὐτόχρονα δὲ καὶ κατὰ 
τῶν ςέρβων στὶς περιοχὲς τοῦ Ἰστὶπ καὶ 
τῆς γευγελῆς. οἱ Βούλγαροι, θεωροῦντες 
ἑαυτοὺς ὡς τοὺς Πρώσσους τῶν Βαλκα-
νίων καὶ ἔχοντες κατὰ νοῦν τὴ Μεγά-
λη Βουλγαρία τῆς ςυνθήκης τοῦ Ἁγίου 
ςτεφάνου (τοῦ Μαρτίου 1878, ἡ ὁποία 
ἀναθεωρήθηκε μὲ τὸ ςυνέδριο τοῦ Βε-
ρολίνου τοῦ Ἰουλίου 1878), ἐπεδίωξαν νὰ 
ἐπεκταθοῦν πέραν τῶν κτηθέντων κατὰ 
τὸν προηγηθέντα πόλεμο ἐδαφῶν, εἰς βά-
ρος τῶν πρῴην συμμάχων τους, ςέρβων 
καὶ Ἑλλήνων.



138

τόσο οἱ ςέρβοι ὅσο καὶ οἱ Ἕλληνες 
ἀντέδρασαν ἀμέσως, διότι ἀντελήφθη-
σαν τὶς βουλγαρικὲς προθέσεις καὶ καλῶς 
ἐξέλαβαν τὶς προαναφερθεῖσες ἐνέργειες 
ὡς ἔναρξη ἑνὸς ἀκήρυκτου πολέμου ἀπὸ 
πλευρᾶς Βουλγαρίας. Πρώτη ἑλληνικὴ 
ἀντίδραση ἦτο ἡ ἐκκαθάριση τῆς Θεσ-
σαλονίκης ἀπὸ τὶς βουλγαρικὲς μονάδες 
ποὺ εἶχαν ζητήσει τὴν παραμονή τους γιὰ 
ἀνάπαυση (στὸν α΄ Βαλκανικὸ Πόλεμο) 
καὶ δὲν εἶχαν εἰσέτι ἀποσυρθεῖ. Μονάδες 
τῆς ΙΙ Μεραρχίας, μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτια 
συμπλοκή, ἀνάγκασαν τοὺς Βουλγάρους 
νὰ παραδοθοῦν. αἰχμαλωτίσθηκαν 19 
ἀξιωματικοί, 1.200 ὁπλῖτες καὶ 80 κο-
μιτατζῆδες.

Πρώτη μάχη τοῦ πολέμου αὐτοῦ ἦτο 
ἡ τοῦ κιλκίς-λαχανᾶ. Ἡ δύναμη τῶν 
Βουλγάρων στὴν περιοχὴ κιλκίς-λαχανᾶ 
ἀνήρχετο σὲ 100.000, ὀργανωμένη σὲ μία 
ςτρατιά, τὴ 2α, ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγο 
Ἰβάνωφ, μὲ τὸ στρατηγεῖο του στὶς ςέρ-
ρες. Ὁ στρατός μας, ὑπὸ τὴ διοίκηση καὶ 
πάλι τοῦ Βασιλέως τώρα κωνσταντίνου 
(εἶχε διαδεχθεῖ τὸν δολοφονηθέντα τὴν 5η 

Μαρτίου 1913 στὴ Θεσσαλονίκη πατέρα 
του, Βασιλέα γεώργιο α΄), διέθεσε 4 Με-
ραρχίες εἰς τὸν τομέα κιλκὶς καὶ 3 Με-
ραρχίες εἰς τὸν τομέα λαχανᾶ, οἱ ὁποῖες 
ἐπετέθησαν κατὰ μέτωπο, μὲ κάλυψη ἐκ 
τοῦ ἀριστεροῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς 
δοϊράνης ἀπὸ τὴν ταξιαρχία Ἱππικοῦ.

Ἡ μάχη διήρκεσε ἐπὶ τριήμερον (19-
21 Ἰουνίου) καὶ ἦτο ἡ φονικώτερη μάχη 
τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, μὲ πολλὲς 
ἀπώλειες ἑκατέρωθεν. Ὁ ἀγὼν ἔπρεπε 
νὰ κερδηθεῖ μὲ κάθε θυσία, ἄλλως ἡ ζη-
μία θὰ ἦτο μεγάλη, τοὐλάχιστον ὡς πρὸς 
τὴν ἐξασφάλιση τοῦ χώρου τῆς κεντρικῆς 
καὶ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. οἱ διοικητὲς 
ταγμάτων καὶ ςυνταγμάτων προηγοῦντο, 
γιὰ νὰ ἐμψυχώνουν τοὺς ὁπλῖτες των, μὲ 
ἀποτέλεσμα στὴ μάχη αὐτὴ νὰ φονευ-
θοῦν δέκα διοικητὲς στὴν πρώτη γραμμή, 
κἄτι ποὺ δὲν εἶχε ἕως τότε συμβεῖ στὴν 

ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ ἱστορία, καὶ ὄχι μό-
νο. Πρέπει νὰ μνημονευθοῦν τὰ ὀνόματά 
τους. αὐτοί, λοιπόν, ἦσαν οἱ καμπάνης, 
Παπακυριαζής, καμάρας, καραγιαννό-
πουλος, κορομηλᾶς, διαλέτης, Ἰατρίδης, 
κατσιμίδης, κουτήφαρης καὶ χατζόπου-
λος. Ἐδῶ ἔπεσε στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ 
ὁ ἥρωας τοῦ Μπιζανίου Ἰατρίδης, ἐνῷ 
λίγο ἀργότερα, στὴ τζουμαγιὰ τῆς Βουλ-
γαρίας, θὰ ἔπιπτε καὶ ὁ ἕτερος ἥρωας 
τοῦ Μπιζανίου Βελισσαρίου, ἡγούμενος 
τοῦ τάγματός του.

οἱ ἐχθρικὲς δυνάμεις, πιεζόμενες καὶ 
μὲ πολλὲς ἀπώλειες σὲ ἄνδρες καὶ πο-
λεμικὸ ὑλικό, ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκατα-
λείψουν τὶς θέσεις τους καὶ νὰ ὑποχω-
ρήσουν μὲ τὸν κύριο ὄγκο τους διὰ τῆς 
κοιλάδος τοῦ ςτρυμόνα ποταμοῦ. τὴν 
ἐκδικητικὴ μανία τους πλήρωσαν ἀκριβὰ 
ἡ νιγρίτα, τὸ ςιδηρόκαστρο, οἱ ςέρρες, 
τὸ δοξάτο δράμας καὶ ἄλλες πόλεις καὶ 
χωριά. διέπραξαν φόνους προκρίτων καὶ 
ἁπλῶν ἀνθρώπων, ἐμπρησμούς, κατα-
στροφὲς καὶ λεηλασίες. Μόνον οἱ ἐπι-
τεθεῖσες στὸν τομέα κιλκὶς Μεραρχίες 
εἶχαν περὶ τὶς 5.650 ἀπώλειες, ἐνῷ οἱ 
Μεραρχίες τοῦ τομέως λαχανᾶ περὶ τὶς 
2.700. αἰχμαλωτίστηκαν 2.500 Βούλγαροι 

 Οἱ Διοικητὲς Ταγμάτων 
καὶ Συνταγμάτων προη-
γοῦντο, γιὰ νὰ ἐμψυχώ-
νουν τοὺς ὁπλῖτες των, 

μὲ ἀποτέλεσμα στὴ μάχη 
αὐτὴ νὰ φονευθοῦν δέκα 

Διοικητὲς στὴν πρώτη 
γραμμή, κἄτι ποὺ δὲν 

εἶχε ἕως τότε συμβεῖ στὴν 
ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ 
ἱστορία, καὶ ὄχι μόνο.
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ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες καὶ ἐκυριεύθη-
σαν 19 πυροβόλα, 1.300 ὅπλα καὶ ἄφθονο 
πολεμικὸ ὑλικό.

Ὁ στρατός μας μετὰ τὴ νίκη του στὸ 
κιλκὶς καὶ τὸν λαχανᾶ προήλασε μὲ τὸν 
ὄγκο του διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ ςτρυμό-
να ποταμοῦ καὶ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ διὰ 
ςτρωμνίτσης καὶ νευροκοπίου καί, ἀφοῦ 
ἐξεπόρθησε τὰ φύσει ὀχυρὰ ςτενὰ τῆς 
κρέσνας, συνέχισε μαχόμενος στὸν χῶρο 
τῆς τζουμαγιᾶς, μέσα στὴ Βουλγαρία, μὲ 
νικηφόρα ἀποτελέσματα.

ςτὸν χρόνο ποὺ συνέβαιναν αὐτά, ἡ 
VII Μεραρχία, μεταφερθεῖσα ἀπὸ τὸ δια-
μέρισμα τῆς Ἠπείρου, ἀπηλευθέρωσε τὴν 
ξάνθη στὶς 12 Ἰουλίου. τὴν ἰδίαν ἡμέρα 
μὲ τὴ σύμπραξη ςτρατοῦ καὶ ναυτικοῦ 
ἀπελευθερώθηκε καὶ ἡ Ἀλεξανδρούπολη, 
ἐνῷ τὴν 14 Ἰουλίου τμήματα τῆς ἰδίας Με-
ραρχίας εἰσέρχονται καὶ ἀπελευθερώνουν 
τὴν κομοτηνή. Ἤδη κατὰ τῶν Βουλγάρων 
εἶχε ταχθεῖ καὶ ἐνεργήσει καὶ ἡ ρουμανία, 
ἀλλὰ καὶ ἡ τουρκία στὸν χῶρο τῆς Ἀνα-
τολικῆς Θράκης, ἀνακαταλαμβάνουσα τὴν 
Ἁδριανούπολη. Πιεζομένη πανταχόθεν 
ἡ Βουλγαρία ἐξαναγκάσθηκε σὲ σύναψη 
ἀνακωχῆς, μὲ κατάπαυση τοῦ πυρὸς τὴν 
18η Ἰουλίου 1913.

Ἡ λήξη τοῦ Β΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου 
ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὴ ςυνθήκη τοῦ Βου-
κουρεστίου τῆς 28ης Ἰουλίου 1913, μεταξὺ 
τῆς Βουλγαρίας καὶ τῶν πρῴην συμμάχων 
της, Ἑλλάδος, ςερβίας καὶ Μαυροβουνί-
ου, στοὺς ὁποίους εἶχε προστεθεῖ καὶ ἡ 
ρουμανία. Ἡ Ἑλλάδα ἐξασφάλισε μὲ τὴ 
ςυνθήκη αὐτὴ ὁλόκληρη τὴ Μακεδονία, 
ὄχι ὅμως καὶ τὴ δυτικὴ Θράκη, ποὺ ὁ 
στρατός της εἶχε ἀπελευθερώσει.

Ἀπολογισμός

Ἡ ἐξόρμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὰ ἔτη 
1912-13 γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράμα-
τος τοῦ Ἔθνους στέφθηκε ἀπὸ ἐπιτυχία 

καὶ ἔχει καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ὡς τὸ 
δεύτερο μεγαλούργημα μετὰ τὴν Ἐπανά-
σταση τοῦ 1821. οἱ στρατηγικοὶ ἀναλυτές 
(ἡμέτεροι καὶ ξένοι) σημειώνουν ὅτι, γιὰ 
τὸν χρόνο τῆς διαρκείας τῶν ἐπιχειρή-
σεων καὶ τὶς διατεθεῖσες δυνάμεις, τὸ 
ἀποτέλεσμα φαίνεται ἀπίστευτο. Ἐπέ-
στρεψαν στὴν ἀγκάλη τῆς μητέρας Πα-
τρίδος ἡ Ἤπειρος (πλὴν Βορείου Ἠπεί-
ρου), ἡ Μακεδονία (Ἀνατολική, κεντρικὴ 
καὶ δυτική), τὰ νησιὰ τοῦ Βορείου καὶ 
Ἀνατολικοῦ αἰγαίου, καθὼς καὶ ἡ κρήτη 
(παραιτηθείσης τῆς τουρκίας τῶν ἐπὶ τῆς 
νήσου κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της μὲ 
τὴ ςυνθήκη τοῦ λονδίνου τὸ 1913). Ἡ 
Ἑλλάδα τῶν 64.000 τ. χιλ. διπλασιάστηκε 
στὰ 120.000 τ. χιλ., ὁ δὲ πληθυσμός της 
ἀπὸ 2,8 ἔφτασε στὰ 5 ἑκατομμύρια κατοί-
κους. Ἡ Ἑλλάδα ὡς κράτος ἀνδρώθηκε, 
ἔγινε στρατιωτικὰ ἰσχυρή, οἰκονομικὰ βι-
ώσιμη καὶ πολιτικὰ ὑπολογίσιμη δύναμη.

Μεγάλα τὰ κέρδη ἀπὸ τοὺς Βαλκα-
νικοὺς Πολέμους, μεγάλες ὅμως καὶ οἱ 

Ἡ ἐξόρμηση τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ τὰ ἔτη 1912-13 γιὰ 

τὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράμα-
τος τοῦ Ἔθνους στέφθηκε 
ἀπὸ ἐπιτυχία καὶ ἔχει κα-
ταγραφεῖ στὴν ἱστορία ὡς 
τὸ δεύτερο μεγαλούργημα 
μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821. Οἱ στρατηγικοὶ ἀνα-
λυτές (ἡμέτεροι καὶ ξένοι) 
σημειώνουν ὅτι, γιὰ τὸν 
χρόνο τῆς διαρκείας τῶν 

ἐπιχειρήσεων καὶ τὶς διατε-
θεῖσες δυνάμεις, τὸ ἀποτέ-
λεσμα φαίνεται ἀπίστευτο.
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ἀπώλειες σὲ ἀνθρώπινο δυναμικό: 41.555 
ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες (νεκροί, τραυμα-
τίες, ἀγνοούμενοι) ἀπὸ τὸν ςτρατό, 29 
ἀπὸ τὸ ναυτικὸ καὶ 2 ἀξιωματικοὶ ἀπὸ 
τὴν Ἀεροπορία ἦτο ὁ ἀπολογισμός. αὐτὸ 
ἦτο τὸ τίμημα ποὺ κατέβαλαν οἱ Ἔνο-
πλες δυνάμεις τῆς χώρας, περίπου τὸ 
ἕνα τρίτο τῆς συνολικῆς δυνάμεώς τους.

Μέγα τὸ κατόρθωμα τοῦ Ἔθνους, 
ποὺ ὀφείλεται:

–ςτὸ ὅραμα καὶ στὴ διορατικότητα 
τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, καὶ κυρίως τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ ςτρατι-
ωτικῶν Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

–ςτὴ σωστὴ προετοιμασία τῶν Ἐνό-
πλων δυνάμεων καὶ τοῦ λαοῦ, ἰδίως κατὰ 
τὰ τελευταῖα ἔτη, 1909-1912. Ἐδημιουρ-
γήθησαν ὁ ςτρατὸς καὶ τὸ ναυτικὸ τῆς 
«Μεγάλης Ἰδέας», τὸ ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο 
γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐθνικοῦ ὁράματος.

–ςτὴ σωστὴ ἐκτίμηση γιὰ τὶς προθέ-
σεις τῶν Μεγάλων δυνάμεων τῆς ἐποχῆς 
ὡς πρὸς τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα (διάλυ-
ση τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορία καὶ 
ἀνακατανομὴ τῶν ἐδαφῶν της) καὶ στὴν 
ἀρίστη ἐκμετάλλευση τῆς διεθνοῦς συ-
γκυρίας.

–ςτὴν ἀπαγόρευση τῶν τουρκικῶν 
διὰ θαλάσσης μεταφορῶν ἀπὸ τὸ ναυ-
τικό μας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀδυναμία 

ἐνισχύσεως τοῦ βαλκανικοῦ θεάτρου μὲ 
δυνάμεις ἀπὸ τὴ Μ. Ἀσία (ὁ λόγος γιὰ 
τοὐλάχιστον 250.000 ἄνδρες).

–ςτὴν ἔγκαιρη στροφὴ τῆς ςτρατιᾶς 
Θεσσαλίας πρὸς Θεσσαλονίκη μὲ τὴν ἐπι-
μονὴ τοῦ Βενιζέλου, ποὺ ὑπῆρξε καὶ τὸ 
προοίμιο τοῦ ἐπιτυχοῦς Β΄ Βαλκανικοῦ 
Πολέμου.

–ςτὴν ὁμοψυχία καὶ τὴν ἑνότητα 
λαοῦ-ςτρατοῦ-Ἡγεσίας (πολιτικῆς καὶ 
στρατιωτικῆς) καὶ στὸ ξεδίπλωμα στρα-
τιωτικῶν ἀρετῶν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀπὸ 
ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλῖτες, στρατευμένους 
καὶ ἐθελοντές.

οἱ πρωταγωνιστικὲς ἡγετικὲς φυσιο-
γνωμίες στὴ διάρκεια τῶν πολέμων ποὺ 
ἐξιστορήθησαν ἦσαν αὐτὲς τοῦ Ἐλευθερί-
ου Βενιζέλου, Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουρ-
γοῦ τῶν ςτρατιωτικῶν, τοῦ διαδόχου καὶ 
μετέπειτα Βασιλέως κωνσταντίνου, Ἀρχι-
στρατήγου τῶν χερσαίων ἐπιχειρήσεων, 
καὶ τοῦ ναυάρχου κουντουριώτη, διοι-
κητοῦ τοῦ Πολεμικοῦ ςτόλου.

Ἐπίλογος

Ἡ ἐξιστόρηση τῆς στρατιωτικῆς 
πλευρᾶς τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ἔγινε 
στὸ πλαίσιο ἑορτασμοῦ τῆς συμπλήρω-
σης 100 χρόνων ἀπὸ τὰ πολὺ σημαντικὰ 
ἐκεῖνα γεγονότα τῆς νεώτερης ἱστορίας 
μας. Ἡ 100ή ἐπέτειος συμπίπτει μὲ μιὰ 
βαθύτατη ἠθική (πρωτίστως), πολιτικὴ 
καὶ οἰκονομικὴ κρίση καὶ κάμψη τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ στὴν κοιτίδα του, τὴν Ἑλλά-
δα. δὲν θὰ ἦταν ἐπιτρεπτὸ νὰ κλείσου-
με, χωρὶς μιὰ ἀναφορὰ στὴν πολύπλευρη 
κρίση ποὺ ὅλοι μας βιώνουμε.

εἶναι γεγονὸς ὅτι τὴν πτώχευση τοῦ 

Στὸν φαῦλο κύκλο μας πρέ-
πει νὰ βροῦμε μιὰ ἀρχή, καὶ 

αὐτὴ εἶναι ἡ Παιδεία. 



ΕΤΟΣ 76ο  |  IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

140 141

1893, ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχή, ἀκολού-
θησε τὸ μεγαλούργημα τοῦ 1912-13. Ὅπως 
τὴν πτώχευση τοῦ 1932 ἀκολούθησε τὸ 
Ἔπος τοῦ 1940-41. φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἡ 
χώρα μπορεῖ νὰ ἀναγεννᾶται ἀπὸ τὶς 
κρίσεις της καὶ τὶς στάχτες της. αὐτὸ 
ὅμως δὲν δέχομαι ὅτι γίνεται μοιραῖα, 
κατὰ τύχη, ἀλλὰ ἀπὸ δυναμικὲς ἡγεσίες 
καὶ μὲ λαϊκὴ ὁμοψυχία. οἱ Ἕλληνες εἶναι 
ἱκανοὶ γιὰ τὰ καλύτερα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ 
χειρότερα. Ἔτσι, μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς 
θριάμβους εἴχαμε διχασμὸ καὶ Μικρασια-
τικὴ καταστροφή, ὅπως μετὰ τὸ 1940-41 
εἴχαμε καὶ πάλι διχασμὸ καὶ ἕναν ἐμφύ-
λιο, ποὺ πρόσθεσε νέες καταστροφὲς 

πάνω στὴν κατοχικὴ καταστροφή.
καὶ τώρα, λοιπόν, ὅπως τὸ 1912-13, 

μᾶς χρειάζεται ὅραμα, ἐθνικὴ στρατηγι-
κή, ὁμοψυχία καὶ πατριωτικὸ φρόνημα, 
γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ 
τέλμα. Ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ 
διορθώσουμε τὴν Παιδεία μας, νὰ στρα-
τευθοῦν γιὰ τὰ κοινὰ ἱκανοὶ ἄνθρωποι, 
μὲ γνώση καὶ θέληση καὶ πρὸ παντὸς 
ἀνιδιοτέλεια, νὰ ἐπικρατήσει ἀξιοκρατία. 
ςτὸν φαῦλο κύκλο μας πρέπει νὰ βροῦμε 
μιὰ ἀρχή, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Παιδεία. Ἡ 
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γραμματεία καὶ οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν πολλὰ νὰ 
μᾶς διδάξουν, καὶ πρέπει νὰ μποῦν στὰ 
σχολεῖα μας. διαβάζουν πολλοὶ τὸν Ἡγε-
μόνα τοῦ Μακιαβέλλι, ἀλλὰ πόσοι γνωρί-
ζουν τὸν Ἡγεμόνα τοῦ Μεγάλου φωτίου, 
τοῦ Πατριάρχη, μὲ τίτλο... Τί ἐστὶν ἔργον 
ἄρχοντος. Ὁ φώτιος μᾶς δίδει πρότυπον 
ἡγεμόνος πρὸς μίμησιν, ἐνῷ ὁ Μακιαβέλλι 

πρότυπον πρὸς ἀποφυγήν.
Ἡ χώρα εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ 

ὀρθοποδήσει, νὰ ξαναβρεῖ τὴν ἐκτίμηση 
καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν ξένων καὶ τὸν φόβο 
τῶν ἐπιβούλων. αὐτὸ δὲν θὰ γίνει ἀπὸ 
τοὺς ξένους, ἀλλὰ ἐπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους.

δικαιοῦμαι, νομίζω, λόγῳ προηγού-
μενης ἰδιότητός μου, νὰ θίξω ἰδιαιτέρως 
τὸν τομέα τῆς Ἀμύνης, πρὶν κλείσω αὐτὸ 
τὸ ἄρθρο. Ἡ κρίση ἔχει πλήξει καὶ τὸν 
τομέα αὐτόν, καὶ πολὺ φοβοῦμαι ὅτι 
κάποιοι γύρω μας –ἐννοῶ στὸν γεωγρα-
φικὸ περίγυρό μας– χαίρονται γι’ αὐτό. 
Ἂς σκεφθοῦν οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες ὅτι, 
ἂν θέλουν ξένες ἐπενδύσεις, ἂν θέλουν 

τουρισμὸ καὶ γενικώτερα οἰκονομικὴ 
ἀνάπτυξη,  αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μό-
νο σὲ βέβαιο περιβάλλον ἀσφαλείας. τὸ 
κλειδὶ γιὰ ἕνα τέτοιο περιβάλλον εἶναι οἱ 
Ἔνοπλες δυνάμεις μας. Ἂν αὐτές –λόγῳ 
κρίσης– ἀπωλέσουν τὶς ἀποτρεπτικὲς 
καὶ κατασταλτικὲς δυνατότητές τους, θὰ 
ἀκολουθήσουν προκλητικὲς ἐνέργειες, 
κρίσεις τύπου Ἰμίων, δημιουργία πολε-
μικῆς ἀτμόσφαιρας, συγκρουσιακῆς, μὲ 
ἀποτέλεσμα ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἠρεμία νὰ 
δεινοπαθοῦν, καὶ μαζί τους νὰ δεινοπαθεῖ 
καὶ ἡ ὅποια ἀναπτυξιακὴ προσπάθεια.

δὲν ἐπεκτείνουμε ἄλλο, ὅμως ἂς με-
λετήσουμε τὴν περίπτωση τοῦ θαύματος 
τοῦ 1912-13. Ἂς διδαχθοῦμε ἐπιτέλους 
ἀπὸ τὴν ἱστορία μας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ
Ἀκαδημαϊκός, Στρατηγὸς ἐ.ἀ., 

πρῴην Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ

Ἂς σκεφθοῦν οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες ὅτι, ἂν θέλουν ξένες 
ἐπενδύσεις, ἂν θέλουν τουρισμὸ καὶ γενικώτερα οἰκονομικὴ 
ἀνάπτυξη,  αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόνο σὲ βέβαιο περι-
βάλλον ἀσφαλείας. Τὸ κλειδὶ γιὰ ἕνα τέτοιο περιβάλλον 

εἶναι οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας. 
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