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ΤΑ ΑΙΤΙΑ TOT ΙΙΟΛΕΜΟΤ
‘Π έκότρατΕΐη της Κρήτης
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ΑΕ αίτίαι τοΰ μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας έεραγέντος τδν ’Απρίλιον τοΰ 1897 πολέμου, είναι βεβαίως π·λλαΐ καί ποικϊλαΐ' δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία, δτι ή
κυριωτέρα αύτών είναι τδ αιώνιον μίσος τδ όποιον τά Su·
έθνη αισθάνονται έναντίον άλλήλων, καί τδ όποιον χρο
νολογείται άφ’ δτου οί Τούρκοι έπάτησαν τδν πόδα των
είς τήν Ευρώπην καί προσίβαλον τήν Ελληνικήν Αυτο
κρατορίαν τοΰ Βυζαντίου.
ΑΕ άφορμαί δμως τοΰ πολέμου τούτου είναι τοιαΰται,
ώστε ή ιστορία δέν δύναται παρά άμερολήπτως κρίνουσα
νά άποφανθή, δτι τδν πόλεμον προεκάλεσαν ο£ Τούρκοι
διά τής άπανθρώπου έν Κρήτη διαγωγής των καί διά τών
προσπαθειών αύτών, άγρίων καί αιματηρών προσπαθειών,
δπως καταπνίξωσιτήν τελευταίαν τής ήρωϊκής ταύτης νή
σου έπανάστασιν.
Ή τελευταία Κρητική έπανάστασις είχεν άρχίση άπδ
τοΰ 1896, Ιξηκολούθει δέ διαρκής μέ μικρά διαλείμματα
ήσυχίας έν τφ μεταξύ, καταστρεπτική δμως διά τήν άτυχή
νήσον τήν όποίαν Ιπί αιώνας ήδη έδοκίμασαν άλεπάλλη λοι έπαναστάσεις. Τήν 20 Ίανουαρίου 1897 ό λαδς τής
έπαρχίας Σητείας έν Κρήτη συνελθών είς πάνδημον συνέ
λευσιν άνεκήρυξε τήν μετά τής Ελλάδος ένωσιν μετά
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τινας Si ή μέρας τδ αδτδ έπραξεν & λαδς Λασιθίου Ίεραπίγ'
τρας Λιαίου κτλ. Άπ’ άκρου εϊς άκρον τής νήσου άντήχιΐ
τδ κήρυγμα τής ένώσεως, δ Si Έλληνικδς λαδς μετ’ άγω-Ι
νιας παρηκολούθει τήν ήρωϊκήν Εκείνην στάσιν τών άδελ"
φών Κρητών.
Έν τφ μεταξύ οί Τούρκοι προέβαινον εϊς παντοειδείς]
καταστροφάς. Κατά τ ϋ μέσα Ίανουαρϊου πλεϊστα χωρία |
έλεηλατήθησαν καί έδηώθησαν, συμπλοκαί δ’ Ιξωθεν τών
Χανιών, άποβάσαι κατά τών Τούρκων, έπληρώθησαν εϊτα
διά σφαγών καί πυρπολήσεων.
Τήν 21 Ίανουαρϊου ή έπανάστασις έξερράγη πλέον
φανερά εϊς τά Χανία, ή εϊδησις δέ Αναγγελθεϊσα έν Άθήναις προικάλεσε γε/ικήν έξέγερσιν τοϋ λαοΰ ζητοΰντος vd
προστατευθώσιν οί Κρήτες. Ό τότε πρωθυπουργδς θ. Δη·
λιγιάννης άναγγέλλων εϊς τήν Βουλήν 8τι τά Χανία πυρπολοΰνται άνήγγειλε συγχρόνως δτι διαταγαΐ έδόθησαν
εϊς δύο πλοία τοϋ στόλου, νά κατέλθωσιν εϊς τά Κρητικά
δδατα πρδς προστασίαν τών Ελλήνων υπηκόων. Τά δύο
ταϋτα πλοία, τδ θωρηκτδν «Ύδρα* καί τδ καταδρομικών
<Μιαούλης», ταχέως έξοπλισθέντα άπέπλευσαν τήν 2ί
Μαρτίου εϊς Κρήτην, συνοδευόμενα ύπδ τών εδχών δλβκλήρου τοϋ Ελληνικού λαοΰ. Δύο Ακόμη θωρηκτά καί
δύο καταδρομικά διετάχθησαν νά είναι Ετοιμα εις πρώτην
διαταγήν, ουτω δέ πλήρης πολεμική παρασκευή έγίνετο
πλέον έκ μέρους τοϋ Κράτους. Άλλ’ ή Αποστολή αδτη
θά ήτο έλλειπής άνευ τών τορπιλλικών, τοιουτοτρόπως δέ
διετάχθη καί άπέπλευσε μετά τοϋ τορπιλικού στολίσκου
τήν 27 Ίανουαρϊου δ πρίγκηψ Γεώργιος, έν μέσψ φρενητι
ώδους ένθουσιασμοΰ τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ.
Διά τής Αποστολής ταύτης ή Ελλάς έφαίνετο ήδη Αποκλείουσ« πλέον τά Κρητικά παράλια, διά στενοί ναυτικοί
άποκλεισμοΰ.
Τήν 1 Φεβρουάριου άπεφασίσθη έν Άθήναις καϊ ή Απσσταλή στρατού εϊς τήν Κρήτην. Τοδ στρατοΰ τούτου, συγ
κειμένου έκ δισχιλίων Ανδρών, άρχηγδς διωρίσθη δ συνταγ
ματ Αρχής Τιμολέων Β άσσος. Τδ σώμα τής κατοχής, ώς
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[έκλήΟη 6 στρατός βδτος έπιβιβααθέν τριών πολεμικών με
ταγωγικών, κατήλθεν είς Κρήτην δπου μόλις έφθασεν ό
συνταγματάρχης Βάσσος, άπηύθηνε πρός τούς κατοίκους
προκήρυξιν, έν ή έδήλου αύτοϊς διι τήν νήσον κατέλαβε
διά διαταγής καί έπ’ δνόματι τοΰ Βασιλέως Γεωργίου,
Ευθύ; ώς άπεβιβάσθη δ Ελληνικός στρατός, δ διοικητής
τής νήσου Βέροβιτς πασσάς, Ιφυγέν έγκαταλείψας τήν θέσιν
του, οί δέ ναύαρχοι τών έν Κρήτη άπδ πολλοΰ διαμενόντων
ξένων πλοίων, διετάχθησαν νά προβώσιν είς τήν άπδ κοινοΰ
κατάληψιν τών Χανιών, έπί τοϋ φρουρίου τώ/ όποιων ν’
άναπετάσωσι τάς σημαίας δλοκλήρου τής ήνωμένης Εύρώπης.
Ό Ελληνικός στρατός άπιβιβασθείς είς Κολυμπάρι, προ
ήλασε κατόπιν πρός τόν Πλατανιά χωρίον τής έπαρχίας
Κυδωνιάς, δπου καί έστρατοπέδευσεν. Εκεί άπεφασίσθη νά
γίνη Ιπίθεσις κατά δυνάμεως τακτικού Τουρκικού στρατού
κατέχοντας τόν Πύργον τών Βουκουλιών. Οί έν τφ Πύργψ
Τούρκοι άνήρχοντο είς 400, Ό στρατός δστις άνέλαβε τήν
,έκτόπισιν αυτών, έτέθη υπό τάς διαταγάς τοΰ ταγματάρχου
Κωνσταντινίδου, συνίστατο δέ έξ ένός πεζικού τάγματος,
μιάς λυομένης πυροβολαρχίας υπό τόν άνθυπολοχαγόν
'Ρέγκλην, τού λόχου τοΰ μηχανικού υπό τόν λοχαγόν Ίω·
άννβυ, καί τοϋ ιερού λόχου τών φοιτητών. Πολυάριθμοι
Κρήτες έκ τών άριστων μαχητών έβοήθουν τήν πρώτην
ταύτην πολεμικήν τοΰ στρατού μας έπιχείρησιν.
Ό ταγματάρχης Κωνσταντινίδης πρίν προσβάλη τόν
πύργον έκάλεσε τόν φρούραρχον νά παραδοθή- ουτος δμως
ήρνήθη καί ή προσβολή ήρχισε τή 8 πρωινή ώρφ. Πέντε
δλοκλήρους ώρας διήρκεσεν ή μάχη λυσσώδης άμφοτέρω·
θεν. Τέλος δέ τήν νύκτα οί Τούρκοι ώφελούμενοι τοϋ
σκότους, έτράπησαν είς φυγήν, καί έπί τοΰ πύργου άνεπετάσθη ή Ελληνική σημαία. Κατά τήν πρώτην ταύτην
νίκην τού Ελληνικού στρατού έν Κρήτη έπληγώθη βαρέως δ άξιωματικός Παπούλιας, ήρωϊκώς πολεμήσας καί 15
Κρήτες έπαναστάται, ένφ αί άπώλειαι τών Τούρκων άνήλθον είς 150 νεκρούς.
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Τήνπρώτην ταύτην μάχην ήκολούθησε tή 8 Φ«|Ιρ·υκ^
ου ή μάχη τών Βουκολιών ένθα «Ιχον συμπλακή οί έπ«1
ναστάται μέ Τούρκους τινάς φεύγοντας, Ισπευσε δέ πρδ®.
χά έχεϊ καί i Ελληνικές στρατός· συνεκροχήθη δέ έκεί 'ήϊ
μεγαλυτέρα μάχη τής Κρητικές έπαναστάσεως.
Έ μάχη ήρχησεν άπδ χήν θέσιν Μονοκούμαρον βπου ο!·
έπανασχάται συνεπλφιηόαν πρώτοι.ΙΙρώτον προεχώρησε xil
τάγμα τού ταγματάρχου Ίοσαδρίβχκη τδ όποιον προσέβαλε·
χδν στρατώνα τών Λειβαδιών, βοηθούμε; ον ύπδ Κρητών άρ I
χηγών, κατόπιν δε προσήλθε καί 6 Επίλοιπος στραιδς δσ-Ι
τις ελαβε μέρος είς χήν έπίθεσιν.
Μία τών ώραιοχέρων της νεωτέρας ιστορίας ύπήρξεν '
ή μάχη τών ΒουκολιώΛ Οί άρχηγοί τοΰ Έλληνικοδ
οχραχοϋ δλοι έμπρδς ώδήγουν τούς άπειροπολέμους σχραχιώχας των καί ίδιδον είς αύτούς χδ παράδειγμα της
γενναιόχητος καί τής τόλμης.
Μετά μιάς ώρας Αντίστασιν, ί στρατών τών Λειβαδιών
κατελ.ήφθη ύπδ τών ήμετέρων, ol· δέ Τούρκοι φεόγουσι
προς τά Χανία αίοχρώς καταδιωκίμενοι, καί πληροΰντες
τήν πεδιάδα μέ τά πτώματά των.
Κατά χήν μάχην ταύτην έφονεύθησαν 500 περίπου
Τούρκοι καί συνελήφθησαν ύπδ τών ήμετέρων 107 αι
χμάλωτοι. Έκ δέ τών ίδικών μας έφονεύθησαν ήρωϊκώς
πολεμήσαντες οί άνθυπολοχαγοί Ραούλ Τριγγέτας, Σαράτσογλους καί Εύάγ. Δανάλης, δ λοχίας Ζερβουλάκος, 7
στρατιώται καί 5 Κρήτες έπαναστάται.
Ό άρχηγδς τής κατοχής Βάσσος άναγγέλλων είς τάς
Αθήνας τήν νίκην τών Βουκολιών, είπε περί αύτής χήν
φράσιν ή όποια εμεινεν Εκτοτε.
—Τοές Τούρκους τούς έσάρωσα !
Άλλ' ή διπλή Έλλ.ηνική νίκη έτάρ ξε τούς ναυάρχους,
οΐτινες πρ·έ|1ησαν είς κατοχήν τού Ηρακλείου τής 'Ρεθύμνης καί τής Σιτείας, συγχρόνως δέ συνελάμβανον καί
τδ μεταγωγικόν πλοΐον «Λαύριον» καί ώριζον ού?ε έραν
ζώνην μεταξύ Ντών κατεχομένων ύπδ τβϋ Έλλ.ηνικβύ
στρατού θέσεων καί τής λοιπής νήσου.
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Έν τφ μεταξύ ί ίπλαρχηγές τής Κρήτης καί λοχαγός
τοδ Ελληνικού στρατού ’Αριστοτέλης Κόρακας, διατηρών
τήν Εμπόλεμον κατάστασιν προς τους Τούρκους τού μικρού
-έπαναστατικοϋ του σώματος, κατελάμβανε τό< "Αγιον
Μύρωνα καί τά πέρ;ξ τού 'Ηρακλείου καί έαχημάτιζε
πολιορκητικήν ζώνην πέριξ τού φρουρίου τούτου τό όποιον
κατείχαν αΕ Δυνάμεις.
Εις τδ σημεΐον τούτο ευρίσκοντο τά πράγματα, βτε άπεφάσισε νά λάβη μέρος. καί ή Γερμανία είς τήν διεθνή
κατοχήν τής Κρήτης, καί είς τόν λιμένα τών Χανίων
κατέπλευσε τά θωρηκτόν « Αύιοκράτειρα Αυγούστα». Αιλ
τού πλοίου τούτου συνεπληρώθη πλέον 6 έν Κρήτη διεθνής
στόλος τού όποιου πρώτη ένέργεια ή το ό κανονιοβολισμέ;
έπαναστατών τού 'Ακρωτηρίου, ή άθλιεστέρα πρίξις Ιιά
τήν όποίαν πρέπει νά αίσχύνηται ή Εύρώπη, καί ή όποία
έξήγειρε τήν άγανάκτηαιν όλων τών πεπολιτισμένων
λαών.
Ή εΐδησις τοΰ βομβαρδισμού, τών δλίγων, άλλά γεν
ναίων μαχητών τοΰ ’Ακρωτηρίου ύτδ όλοκλήρου τού
ήνωμένου στόλου τής Ευρώπης προύξένησε κατάπληξιν
είς τάς ’Αθήνας. Ό λαΐς σύσσωμος έξηγέρθη κατά τής
τοιαύτης βαρβαρότητας καί διά πρωτοφανούς διαδηλώσεως
διευθυνόμενος είς τά άνάκεορα, ϊξήτει πλέον σοβαροτέραν
Ενέργειαν τής Κυβερνήσεως καί περιμένων πρό τών προ
πυλαίων ν’ άκούση παρά τοΰ βασί/έως του μίαν παρηγο
ρητικήν λέξιν.
Έν τφ μεταξύ ο£ Κρήτις έπαναστάται κατεΐχον Ιλα τά
πέριξ τής Κανδάνου καί προέβαινον είς πολιορκίαν καί
ταΰτης. ΟΕ ναύαρχοι φοβούμενοι 2τι οί έν Κανδάνψ Τούρ
κοι δέν θά ήδύναντο ν’ άντισταθώσιν καί ότι Επομένως
μία άκόμη νίκη θά Εστεφε τά Ελληνικά όπλα άπεφάσισαν νά έπέμβωσι καί έζήτησαν νά παραδοθώσιν είς αϊτούς
οΕ πολιορκούμενοι. Είς τήν άπαίτησιν ταύτην ήναγκάσθη
νά υποκύψη ό άρχηγδς τής κατοχής Βάσσος καί οΕ έπα·.
ναστάται έδέχθησαν νά άπελευθερώσωσι τούς πολιορκουμένους οΐ'τινες Εξήλθον φρουρούμενοι υπό τών ξένων άγη-
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μάτων καί παρήλκεαν ένώπιεν τε* στριιτεΙ καΙτΑνέπ«·1
ναστατΑν ζητεκραυγαζδντων υπέρ ένώσεως τής Κρήτης·
μετά τής Ελλάδος.
Αυστυχώς ίμως τά πράγματα τής Κρήτης έγίνοντο
•κετεινότερα ή μέρα τή ήμέρφ. Αί Αυνάμεις διά διακεινώσεώς των πρδς τήν Ελληνικήν Κυίέρνησιν, έδήλωσαν
Ιτι Ιπ’ εύδενί λόγψ ή Κρήτη θά ένωθή μετά τής Ελλά
δες καί Ιτι τδ μόνον τδ όποιον άπεφασίσθη νά γίνη, είνε
νά έγκατασταθή έν Κρήτη αύτβνομία. Συγχρόνως δέ »ί
ναύαρχει έλάμΐανον διαταγάς νά φανώσιν αύστηρότεροι
έν Κρήτη, καί ή Ελληνική Κυδέρνησις πιεζομένη πανταχόθεν, ήναγκάαθη νά άνακαλέση τδ θωρηκτδν «Ύδρα»
καί ν’ άφίση μόνον τούς δύο άτμομυοδρόμενας «Άλ«ρεοΑν» καί Πηνειόν*.
Μένει εί έπαναστάται έξηκολούθουν ήρωϊκώς τήν άντίβτασιν κατά τΑν Τούρκων καί ήμέρα δέν παρήρχετε χω
ρίς μάχην. Εις τάς μάχας των αύτάς οί Τούρκοι έβοη•εύντε ύπδ τΑν Εύρωπα'ίκών στόλων, οί όποιοι δέν έδυσκολεύεντε νά κανονιοδολώσι τούς χριστιανούς καί φονεύωσιν
δλίγευς άπ’ αύτεύς
Εις τδ εημεϊον τούτο εύρίσκοντο τά πράγματα'έν Κρή
τη κατά τήν έποχήν έκείνην. Ό Ελληνικός στρατός
κατελθών μέ τήν έλπίδα δτι 6ά ήδύνατο νά καταλάβη όλόκληρον τήν νήσον καί νά υψώση έπ’ αύτής τήν σημαίαν
τής Ελλάδος έν ένόματι Γεωργίου του Αλ, κατενόησεν
ένα'ρίς δτι ούδέν ήδύνατο νά κατορθώση ώς έκ τής φανε
ρές καί σκανδαλώδους υπέρ τών Τούρκων έπεμδάσεως τής
Εδρώπης. Μέ δεδεμένας λοιπόν τάς χεϊρας άνέμενεν έκεί
νά ΐδη τ£ θά γείνη έν Έλλάδι, πώς θά διεξαχθή πλέον έ
άγων διπλωματικώς τί θά Ικαμνιν ή Ελληνική Κυβέρνησις, ένώπιον τής ρητής καί όμοφώνου άποφάσ;ως τών Δυ
νάμεων καί μόνον οί έπαναστάται έξηκολούθουν άκλόνητοι τδ έργον των, άκατάβλητοι καί άκαμπτοι πάντοτε, «ιδηρεϊ άνθρωποι, τούς όποιους δέν άπεγοήτευσεν ή συστη
ματική των καταδίωξις καί ή ύπεράσπισις τΑν άντιπάλων των.
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Ή μικρά έχστρατεί* τοδ Έλληνικββ «τραχεδ είς Κρή
την άπέδειξε τί ήδύνατο οδτες νά χατορΙώση, (ταν είχε
άργηχούς καλούς δυναμένους νά τδν διοικήσωσι. ΜικραΙ
βεβαίως ή σαν *ί δυνάμεις τΑν Τούρκων έν Κρήτη καί αί
μώχαι τΑν ΒουχολιΑν χαΐ τής 'Αγιάς δέν ή σαν άποφασιστικο.Ι μάχαι' Αλλά καΐτοΰ Ελληνικού στρατού αί δυνά
μεις ή σαν πολύ χατώτεραι, είχε δέ τδ πλεονέκτημα 6
Τουρκικός στρατός, (τι άπετελείτο άπδ έμπειροπολέμους
στρατιώτας πρδ πολλοΰ συνειθισμένους εις τ( τουφέκι καί
εις τδ πΰρ. ένφ οί ίδικοί μας πρώτην φοράν τότε ήχευεν
τδν κρότον τηλεβόλου καί έχαλοϋντε νά σκοπεύσουν έν αν
τίο ν άνθρώπου,
ΒδτυχΑς ή μικρά έχστρατεία τής Κρήτης άπέμεινε ώς
φωτεινόν σημείο ν τής δρίιεως τοΟ Ελληνικού στρατού
χατά τδν πόλεμον καί τούτο είναι δπω, δήποτε παρηγορη
τικόν. Διότι έν μέσφ τΑν άτυχη μάτων χαΐ τΑν καταστρο
φήν παρηγορεϊται κανείς σχεπτόμενος, (τι (που ήδύνατο
νά έχτελέση τδ καθήχόν του κατώρθωσε νά τδ έχτελέση
καλδς, δέν ήδυνήθτ) δέ νά χάμη, δτι Ιπρεπεν έχει (που δέν
πιαίει πλέον αδτδς άλλ’, ή άνικανότης έχείνων οί όποίοι
τδν διηύθυναν χαΐ ίσως καί μία μοιραία καταδρομή τής
τύχης ή όποια φαίνεται, δτι τήν φοράν αυτήν 8έν ήθέλησε
νά δοξασθή άχόμη «ιταξ τδ Ελληνικόν όνομα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β\

ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
'II ΈΟνικιι 'Εταιρία.— 'Οι αντάρται.
Ή άποστολή τού Ελληνικού στρατού είς Κρήτην, άφήκε κατ’ άρχάς άδιάφορον τήν Τουρκίαν. Ό Σουλτάνος
σκεφθείς, δτι δέν ήτο Ετοιμασμένος διά νά έπιχειρήση πό-
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λεμον μετά τής Ελλάδες άφήκε νμ καταληφβΐ ή Κρήτη I
καί μόνβν παρεκάλεσε τήν ήνωμένην Εύρώπην νά tiv I
προστατεύση.
Ί
Καί έκείνη έκαμε πολύ καλά τδ καθήκδν της. *Η Κρήτη
Ελληνική πλέον, κατεχομένη άπδ Έλληνικδν στρατόν,:
άνηρπάζετο άπδ τήν Ελλάδα καί έστέλλεςο πάλιν όπίσω
είς τήν Τουρκίαν, ύπδ τών χριστιανικών Εύρωπαίων χω
ροφυλάκων τής Τουρκίας.
“Αλλ’ έντφ μεταξύ ή Τουρκία παρεσκευάζετο. Χρήματα
διά τούς έξοπλισμούς της τά δποΐα δέν ήδύνα'το νά εΰρη
τής παρεχώρησεν εδχαρίστως ή Γερμανία διά δανείου, αί
σιδηροδρομικαί εταιρίαι αί δποΐαι ήρνοΰντο νά καταβιβάσωσιτδν στρατόν της εις τά Θεσσαλικά σύνορα, έπείσθησαν
άφοΰ ϊλαδαν γένναίαν προκαταβολήν. Καί όιά τά δπλα δέ
καί διά τά τηλεβόλα της δίν έστενοχωρήθη πολύ ή Τουρ
κία. "Οπλα καί πυροβόλα κατήλθον άφθονα άπδ τήν Γερ
μανίαν καί τδ πυροβολικόν της παρουσιάσθη αφθονώτατον
καί κάλλιστα κατηρτισμένον.
Καί ώς νά μή ήρκουν δλα ταΰτα 6 αύτοκράτωρ Γουλιέλμος δέν έδίστασε καί άξιωμαιικούς του νά στείλη είς τήν
Τουρκίανδπως διευθύνωσιτάτηλεβόλακατάτών χριστιανικών
στηθών. Καί δ Σουλτάνος δ διτοΤος δέν ι!χε καμμίαν πεποίθησιν είς τούς Αξιωματικούς του έδίχθη τήν προσφοράν
αύτήν καί τοιουτοτρόπως τό Τουρκικόν έπιτελεΐον κατηρ
τίσθη ώς έπΐ τδ πλεΐστον έκ Γερμανών άξιωματικών, οί
δποϊοι μάλιστα έφεραν έτοιμον τδ σχέδιον τοΰ πολέμου έκ
Βερολίνου. Τδ σχέδιον τούτο είχε καταρτισθή άπδ τοΰ 1886
έφηρμόσθη δέ κατά γράμμα καί έφερε τήν. έιπτυχίαν τών
τών Τουρκικών δπλων.
Έξηκολούθουν λοιπόν, αί πρ<.ε:οιμασ!ο;ι τών Τούρκων
βραδέως άλλ" άσφαλώς. Είς τά θεσσαλομακιδονικά σύνορα
συνηθροίζοντο βραδέως τά Τουρκικά στρατεύματα καί με
τεφέροντο πολυάριθμα καί άφθονα πολεμοφόδια καί τηλε
βόλα άπαστράποντα Ακόμη καί καινο^ρ^ή ώς είχον έξέλθη
άπδ τά Γερμανικά έργοστάσια.
Γενικδς άρχηγδς τοΰ έν Μακεδονία στρατού διυ>ρίσθη δ
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Έττέμ πα«β*ς, Αλλοτε στρατιωτικός διοικητής τής Κρήτης
Ανήρ γενναίος μέν Αλλά βραδύς καί Αναποφάσιστος, ϊ
δποϊος έάν,δέν είχε γύρω του τό έκ Γερμανών στρατηγών
έπιτελεϊόν του ποτέ δέν ΘΑ κατώρθωνε νά φθάση ιΐς τέ
σημεΐον τδ όποιον Ιφθασεν. Άρχηγδς δέ τοΰ έπιιελείου του
διωρίσθη δ Σε’-'φουλλάχ πασσδς, Αλλοτε στρατιωτικδς Ακό
λουθος τής Τουρκίας έν’Αθήναις, όπότε έπΐ έτη μακρά είχε
τήν ευκαιρίαν νά απουδάση στρατιωτικώς τήν Θεσσαλίαν
net,I νά είξεύρη πλέον τδν τέπον σπιθαμήν πρδς σπιθαμήν.
Τόπος δπου ό Έττέμ πασσδς είχεν έγκαταστήση τδ έπιτελεϊόν του ήτο ή μικρά πόλις Έλλασάών ή πλησιεστέρα
πρδς τά θεσσαλιχά σύνορα πόλις. Διά νά Αποδειχθή δέ
πόσον έφοβοΰντο οί Τούρκοι μή δ Έλλην. στρατός ύπερβή
τά σύνορα χαΐ φθάση είς Έλαασώνα, Ας Ανχφέρωμεν χαΐ
τούτο. Ή μικρά ’Βλασσών ιΐχε περιφραχθή διά διπλών
καί τριπλών χαρακωμάτων, ούτως ωστεκαί Αν προσεβάλλετο ύπδ τοΟ Ελληνικού στρατού νά είνε Απδρθητος.
Είπομεν ήδηδτι είς χέ έπιτελεϊόν τοΰ'Εττέμ ύχήρχον καί
Γερμανοί Αξιωματικοί. Δύο τούτων ιδίως οί Ανώτεροι, Φδν
• δέρ Γχδλς πασσάς καί ΓροΟμχοφ πασσδς παρέσχον τάς
μεγαλείτέρας υπηρεσίας κατά τδν πόλεμον, Αλλά καί Αλλοι
κατώτεροι Αξιωματικοί οιηύθυνον μόνοι των τά πυροβόλα
κατά τού Ελληνικού στρατού, κατά δέ τήν μάχην τοΰ
Βελεστίνου ώς γνωστόν πολλοί μεταξύ τών νεκρών εύρέθησαν φέροντες Γέρμα Ίκάς σχολάς.
Κατά τάς Αρχάς Μαρτίου ή κατά τήν μεθόριον γραμμήν
δύναμις τού Τουρκικού στρατού άνήρχετο είς 117 χιλ.
Ανδρών, έκτοτε δμως ή ένίσχυσις έξηκολούθησε μέχρι τέ
λους αδτοΰ, ουτω; ώστε υπολογίζεσαι δτι καθ’ δλην τήν
διάρκειαν τού πολέμου ή Τουρκία παρέταξε 140 χιλ, Αν
δρών καί 40 χιλ, υποζύγια.
αύτής δυνάμεως τί παρετίΑπέναντι τής
ξαμε/ ήμιίς ; Έξήκα*
^ιλιάδας Ανδρών καί τόσον
όλίγον Αριθμόν ύπκ$
ΛΚαί κινήσεις τής έπιμελητείας έγένιτο iXMlSfffi
έβλοψαν σπουδαίως τό
Αποτέλεσμα τού Imp λ
Ελλειψιν αυτήν τών
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κτηνών πρέπει ν’ άποδο8ή iti οί στρατιώται ήμών έπολέ
μουν έπΐήμέρας νηστιν,βΐ καί διψό&ντβς διότι κ«1 έάν 4πήρχον τροφαί δέν υπήρχον δμως τά μέσα τής μεταφεράς.
Γενικός άρχηγός τοϋ Ελληνικοί} στρατού διωρίαΙη i
διάδοχος Κωνσταντίνος άρχηγός δέ τού έπιτελείου του δ
τέως αύλάρχης αυτού συνταγματάρχης Σαπουντζάκης.
Ό διάδοχος Κωσταιτΐνος άνεχώρησεν έξ Αθηνών τήν
15 Μαρτίυυ καί μετέδη είς Λάρισσαν διτου άνέλαδε τήν
γενικήν άρχηγίαν τού στρατού του, Ό Ελληνικός στρατός
τότε δέν' άνήρχετο εις 63 χιλιάδας άνδρών ώς εϊπομεν ίνωτέρω, άλλ’ είς πολύ δλιγοτέρους διότι 63 χιλιάδες συνεπο
σώβησαν μόνον δταν συνεκλήθη καί ή τελευταία «ιρά τής
έγεδρίας.
Τοιαύτη ή το ή κατάστασις τών δύο στρατών καί τών
έπιτελείων κατά τάς άρχάς Μαρτίου. Καί αί προπαρασκιυαΐ
έξηκολούθουν καί άπό τά δύο μέρη πυρετωδώς.
Κατά τάς άρχάς Μαρτίου πάντες είχον πλέον πεισθή
δτι ή μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας κατάστασις αίίτη δέν
ήτο δυνατδν ή νά καταλήξη είς πόλεμον. Καί ό πόλεμος
αύτός—δ πρώτος τδν δποΐον έπρόκειτο νά έπιχειρήση ή
ή Ελλάς μόνη, μικρά, άπέναντι δεκαπλασίας δυνάμεως—
άνησύχει καί τούς μάλλον όρμητικούς καί φιλοπολέμους
πολίτας οί δποϊοι δμως δσον καί άν έφοδοϋντο άνεγνώριζον
έν τούτοις δτι άλλη δδδς δέν υπήρχε πλέον καί δτι προτι·
μωτέρα θά ήτο μία καταστροφή καί ήττα παρά δποχώρησις
είς τήν άγέρωχον καί άπάνθρωπον πολιτικήν τής Τουρκίας.
Τά αισθήματα ταΰτα τών Ελλήνων προεκάλεσαν τήν
ένέργειαν τής «Εθνικής Εταιρείας» έν Μακεδονία Ή
«Εθνική Εταιρεία» μυστικόν σωματεΐον ίδρυθέν κατ'
άρχάς ύπδ άξιωματικών περιλαδόν δέ έπειτα πάντας
τούς διακεκριμένους καί έντιμους πολίτας, σκοπόν είχε
νά διοργάνωση Ιπανάστασιν έν Μακεδονία έν περιπτώσει Ελληνοτουρκικοί! πολέμου, δπως φέρή άντιπερισπασμόν είς τούς Τούρκους καί βοηθήση τοιουτοτρόπως τό
Ελληνικόν στράτευμα. Μυστική ώς ήτο ή πατριωτική
αύτή έταιρεία κατώρθωσε νά έπιίληθή καί νά σχηματισθή
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περί αδτής μεγάλη ιδέα, άφθονα δέ είσήρχοντο εις τδ τα
μείου της τά χρήματα μέ τά όποΓα ήγόραζεν δπλα καί
πολεμοφόδια καί τά άπέστελλεν εις τήν Μακεδονίαν, πρδς
έξοπλισμδν τών έκεί Ελληνικών πληθυσμών.
Τδ Ιργον της ή Εταιρεία Ιξηκολούθει κατ’ άρχάς φιλοτίμως καί πατριωτικώτατα. Χιλιάδες δπλων εϊχον διανεμηθή εις τήν Μακεδονίαν, άπόστολοι δέ τής Εταιρείας διέτρεχον τήν Ελλάδα ένθαρρύνοντες τδν λαδν καί καλοΰντες αδτδν νά έκτελέση εδόρκως τδ καθήκόν του.
Μεγάλαι καί πολύτιμοι είναι αί ύπηρεσίαι τάς έποίας
κατ’άρχάς παρέσχεν εις τδ κράτος ή Εθνική Εταιρία καί
τάς όποιας ή δυνατό νά έξακολουθή παρέχουσα έάν δέν έξήρχετο κατόπιν τοΟ προορισμού της καί δέν έπεχιίρει ν'
άναμιχθή καί εις τά πράγματα διά τά όποια δέν είχεν άρ- μοδιότητα.
Τδ σπουδαιότερου δμως καλδν τδ όποιον Ικαμεν εις τήν
πατρίδα ή'«Εθνική ‘Εταιρεία» ήτο ή πρδς τδν λαδν ήθική
αδτής διδασκαλία καί ή παρώτρυνσις δπως φανή άξιος
τών προγόνων αδτοϋ. Έως τήν μάλλον άπόκεντρον γωνίαν
τής Ελλάδος διενέμοντο αί ένθουσιώδεις αδτής προκηρύ
ξεις καί τά παραγγέλματα πρδς τδν λαόν, άνδρες δέ ένθουσιώδεις καί διακεκριμένην κατέχοντες θέσιν έν τή πο
λιτεία καί τή κοινωνία άνέλαβον τδ Ιργον νά κατηχήοωσι
τόν λαόν, νά ένθουσιάσωσιν αδτόν, νά τοΰ άνυψώσωσι τδ
φρόνημά του, νά τοΰ έμπνεύσωσι τήν άγάπην καί τήν έλπίδα τής πατρίδος.
Χάρις εΖς τάς ένεργείας ταύτας τής 'Εθνικής Εταιρείας
ή προπαρασκευή τοΰ λαοΰ ήθικώς έγένετο χωρίς κανείς νά
τήν έννοή. Αδτή ή Κυβέρνησις δέν είχεν έντελή γνβσιν
τών ένεργειών τής Εταιρείας, ή όποια διετέλει εις διαρκή
συγκοινωνίαν μέ τδ έξωτερικδν καί ήντλει έκεΐθεν δυνά
μεις καί χρήματα διά νά έξοδεύση διά τάς προπαρασκευάς.
Ή ‘Εθνική Έταιρείαάπδ τών άρχών Φέδρουαρίου άπεφάσισε νά σχηματίση σώματα τά όποια νά διασπείρη εις τήν
Μακεδονίαν διά νά καταστρέψωσι τά τεχνικά Ιργα, γέφυ
ρας τών σιδηροδρόμων κτλ. καί τοιουτοτρόπως νά δυσχε-
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ράνϊ τήν έπιβίτιαιν καί τήν ένίσχυβιν τοδ Τουρκικοβ «τρ«τοΰ βτε θά έπήρχετο δ άφευκτος πρδς τήν Ελλάδα πό
λεμος.
Τδ πρώτον τοιοΰτον σώμα κατηρτίσθη ini τής 15 Μαρ
τίου ήδη καί άνέμενε τήν. 25 δπως έπΐ τή εδκαιρία τής
Εθνικής έορτής είσβάλη είς τήν Μακεδονίαν. Τό σώμα
τούτο 4κ χιλίων πεντακοσίών άνδρών είς τδ έποΐον συνηνώθη καί 6 φιλέλλην ίταλδς ήρως Άμίλκας Κυπριάνης,
διωκεΐτο όπδ δύω Αξιωματικών τοΰ Ελληνικού στρατού
τών ’Αλεξάνδρου Μυλωνά καί Γ. Καψολοπουλου, περιλάμ
βανε 5έ ώς ύπαρχηγούς καί διαφόρους γενναίους Μαχεδόνας άπλαρχηγούς.
Τήν 26 Μαρτίου ή είσβολή των Ανταρτών είς τήν Μα
κεδονίαν άπεαοβήθη δι’ ένεργειών τής Κυδερνήβεως, ήτις
δέν έθεώρησεν άκόμη κατάλληλον τήν έποχήν. Είς τάς
26 τδ μικρδν σώμα έστρατοπέδευσε παρά τήν Καλαμπάκαν
τήν έπομένην δέ είσέβαλεν είς τδ Τουρκικόν έδαφος διά τής
Άγόριανης καί διηυθύνθη πρδς τδ χωρίον Μπαλτΐνον τδ
έποΐον έπολιόρκησαν.
Είς τδν στρατώνα τοΰ χωρίου τούτου είχον κλεισθή δια
κόσιοι Τούρκοι μετά δύο άξιωματικών οΐτινες έζήτησαν νά
παραδοθώσιν ένφ Χαθ’ δλην τήν γραμμήν πλέον είχε γενικευθή τδ πΰρ μεταξύ άνταρτών καί Τούρκων. Μετά διήμε
ρον έξακολούθησιν τής πολιορκίας τδ Τοΰρκικδν σώμα κατώρθωσε νά οιαφύγη διά νυκτδς, τδ χωρίον δμως κατελήορθη ύπδ τών άνταρτών τών δποίων τδ σώμα τήν έπομένην
προεχώρει νικηφόρον πρδς τδ έσωτερικδν πλέον τής Μακε
δονίας.
Τήν πρωίαν τής 31 Μαρτίου i μικρδς στρατδς τών
άνταρτών παρέμενεν έν Κρανιά δπού προσεβλήθη πανταχόθεν ύπδ τών Τούρκων. ΘΕ Τούρκοι ήρχοντο πολυάριθμοι.
Π εΐδησις τής εισβολής τών άνταρτών καί τής έν Μπαλτίνφ νίκης είχε θορυβήσει τούς Τούρκους, δ φόβος H μή
πως ή έπιτυχία τών Αντάρτικών δπλων έξεγείρη είς £έπανάσταοιν τήν Μακεδονίαν τού; Ικαμε νά λάδωσιν συντονώτερα μέτρα καί νά άποφα«(σω«ιν ίριστικώς τήν έξέντωοιν
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τών μικρών καί άδυνάτων άνταρτιχών έμάδων. Διότι πρέ
πει νά σημειωθώ καί τούτο* τά άνταρτικά σώματα βεβαίως
δΐν ή σαν ικανά νά ένεργήσωσι μόνα των καί μόνον μετά
τοΰ στρατού συμπράττοντα ήδύναντο νά Ιχωσιν έλπίδας
έπιτυχίας.
Οί άντάρται περικυκλωθέντες σχεδόν πανταχόθεν έν
Κρανιά ύπδ τών Τούρκων, ή ρχισαν ζωηρότατον πΰρ.Άλλ’
ήσαν όλίγοι Απέναντι πολλών, υπολογίζονται δέ είς δεκακισχιλίους οί Τούρκοι οϊτινες προσέβαλεν τούς δυστυχείς
άντάρτας.
’Απεγνωσμένη καί άπελπις υπήρξεν ή πρώτη έκείνη σο
βαρά μάχη.ΈπΙ ώραςπολλάς οί άντάρται ήγωνίσθησαν νά
κρατή,σωσι τάς θέσεις των, τούτο δμως ήτο Αδύνατον, Οί
δεκαπλάσιοι Τούρκοι ένισχυθέντες καί δι' ιππικού, έπήλθον
τολμηρώτεpot καί Ακάθεκτοι καί οί δυστυχείς άντάρται
δενιατιαθέντες ήναγκάσθησαν -νά υποχωρήσωσι πρδς τήν
Καλαμπάκαν, πρώτων τραπέντων πρδς τά έκεί τών Ιτα
λών έθελοντών τοΰ Κυπριάνη οί όποιοι άσυνείθιστοι είς τοιούιου είδους πόλεον δέν ήδυνήθησαν ν’ άνθέξωσιν.
Γ Τοιουτοτρόπως άπέτυχεν ή πρώτη αδτη είσβολή της
Εθνικές Εταιρείας, ή δποία άλλως τε δένήτο δυνατόν η ν’
άποτύχη. Τί ήδύναντο νέ κάμουν οί χίλιοι γενναίοι έκεϊνοι άνδρες μεθ’ δλην τήν άνδρείαν τών άρχηγών των άπέναντι δεκακισχιλίων Τούρκων ; έππιθέμενοι δέ καί μή Α
μυνόμενοι ποσώς,φυσικώτατον ή το νά καταστρα^ώσι καΐνά
έπέλθη ή πρώτη άπογοήτευσις είς τούς ήμετέρους, καί ή
πρώτη λύσσα τής έπιτυχίας είς τούς Τούρκους.
Έν τούτοις ένφ ή πρώτη αΰτη έπιχείρησις διωργανοΰτο
καί τό ϊθνος όλόκληρον άνέμενεν έναγωνίως τό Αποτέλεσμα
αυτής, μία άλλη όχι δλιγώτερον σοβαρά ένέργεια έπιχειρεϊτο, είς άλλο μέρος τής Τουρκίας ύπό τών άνταρτών καί
πάλιν.
Είπομεν ήδη δτι άπό τού Φεβρουάριου ένισχύοντο άθορύβως αί στρατιωτικαί δυνάμεις τής 'Γουρκίας είς τήν με
θόριον, καθημερινώς δέ οί σιδηρόδρομοι μετέφερον ατρατιώτας καί υλικά. Έπάναγ/.ες λοιπόν ήτο πρό πάσης ένεργεί-
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ας νά έμποδισθή ή κάθοδος αυτή στρατού καί ύλικοδ καί
τούτο ήδύνατο νάγείνη μόνον διά καταστροφής τής σιδη
ροδρομικής γραμμήςΘράκης-Μακεδονίας, δ/ιου ήτο δυναι
τδν νά γείνη αυτή. 'Γπελογίζετο τότε
εδλόγως 8τι
έάν μία τοιαύτη καταστροφή .έπήρχετο, οί Τοΰρκοθά
ήναγκάζοντο νά κομίσωσι
τάς δυνάμεις καί
τά πολεμοφόδια διά θαλάσσης, τότε δέ μεγάλη θά έπήρχετο βραδύτης, τής όποιας θά έπωφελοΰντο οί Έλληνες.
Τδ δύσκολον καί έπικίνδυνον τούτο έπιχείρημα άνέλα6εν δ έκ Ρωσσίας έπίτηδες κατελθών άρχηγδς Δημαράς
δστις προσεφέρθη νά άνατινάξη τήν γέφυραν τοΰ Δεδεαγάτς έκεΐ δπου ή σιδηροδρομική γραμμή πλησιάζει πολύ
πρδς τήν θάλασσαν. Διά τήν Ιπιχείρησιν ταύτην δ Δημα
ράς έξήτησε τετρακοσίους άνδρας καί τά Ανάλογα μέσα
δυναμίτιδος κλπ.
Έκατδν πεντήκοντα άνδρες μόνβν έπετράπη ν' Ακολουθήσωσι τδν Δημαράν καί τδ σώμα έπιβάν μετά τού Αρχηγού Βελέντζα τής < Ηπείρου» ϊφθασεν εις τδ Άκρω
τήριον Καρεγάτς τήν 3 'Απριλίου.
Δυστυχώς καί ή εισβολή αδτη άπέτυχε καθ’ δλοκληρίαν. Οί Αποβιβασθέντες δέν ήξευρον φαίνεται καλώς τά
μέρη προχωρήσαντες δέ πλειότερον τοΰ δέοντος είς τά ένδότερα περιεκυκλώθησαν πανταχδθεν ύπδ τών Τούρκων
προδοδέντες ύπδ βουλγάρου χωρικού. Ή μάχη υπήρξε φονικωτάτη. Έκ τών άτυχών Ανταρτών 17 διασωβέντες
μετά τού Δημαρά προύχώρησαν πρδς τήν Καβάλλαν (που
έπολιορκήθησαν καί έφονεύθησαν άλλοι δέ τραπέντες είς
φυγήν κατώρθωσαν νά διασωθώσιν είς τά παράλια τού
'Αγίου Όρους,
Έκ τών λοιπών έλάχιστοι διεσώθησαν· τούς άλλους οί
Τούρκοι αίχμαλωτίσαντες, έφόνευσαν δλους, τάς δέ κεφαλάς των έξέθηκαν είς τήν κοινήν θέαν ϊξω τής Θεσσα
λονίκης.
Δί ένέργειαι τών Αντάρτικών σωμάτων δέν περιωρίσίησαν μόνον κατά τήν Μακεδονίαν. Τδ σχέΐιον ήτο νά
γιίνη πανταχόθεν έπιΐρομή. Τφ Ιντι (έ καί «ίς τήν Ίπει-
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ρον ένένοντο άπδπειραι τοιαϋτα; 1200 άνδ;ών ύκδ διαφό
ρους έπλαρχηγοΰς Έ rc ιρώίαζ·
Οί-άντάρτ,α ούιοι συναθροιςθέ-.'τες είς τδ χωρίον Πέτα
έτρόκειτο να είυδάλαπ.ν εις τό Τουρκικόν έδεφος δ»ε
ά/ηγ^έλΟησαν αί έν Μκιίεόο,ία τρομερά! των άνιαρτών
άποτυχί ί- τδ έργ&ν της .Εθνικής Εταιρείας ήτο δύσ/ολον
πλέον, έξ. άλλου δέ καί ή Κυδέρνησις εΰρισκεν ίτι ή γειτνίασις ίκείνη τών ανταρτών πρός τά στρατεύματα ή δυ
νατό νά παρασύρη είς παράφορου κίνημα τόν σ;ρατδν. τοϋ
δποίου 6 έ.θο σιασμός είχεν έξνφθή έπιχινδύνως κα!
το όποιον 0ά *ίχε μεγάλ'ας , συνεπείας. Προσεκλήθη λοιπόν
τότε ή Έίνιχή ‘Εταιρεία νά προβή είς διάλυσήν τών άνταρτικών έχείνων δμάδων, τψ δτιδέ έλήφθησαν μίτρα δπως
αύται μή είσβάλωσιν είς Ήπειρον, δπου ήδη 6 Τουρκικός
στρατός σπουδαίως ένισχϋθείς άνέμενεν έτοιμος ιίς άπίχ ρουσΐ'.
Αί άποτυχίαι τών άνταρτικών σωμάτων αντί νά έλαττώσωσι τδ·/ πολεμικόν ένθαυτιασμδν τοΰ πλήθους τουναν
τίον ηϋξησαν ,αυτδν κα! ή Ελλάς άπό το έν ά/.ρον έω; τδ
άλλο, άπδ τοϋ Βασιλέως xal τοϋ πρωβυπουργοϋ μέχρι
τοϋ τελευταίου πολίτου έφαί.-οντν πλέον κατειλημμένοι
ύπδ τής ιδέας δτι ό πόλεμος ήτο αναπόφευκτος κα! έπρεπε
νά γείνη.
Ήρχισαν λοιπόν οιί προπαρασκευα! τής Ελλάδος. Άλλ’
αί πολεμικά! αϋται προπαρασκευο! έγένοντο βραδέως πάν
τοτε έως ίτου έπήλθεν ή συμφωνία τών Εύρωπαϊκών
κρατών, δπως παύση ή έξκγωγή δπλων κα! πολεμεφοδίων διά τήν Ελλάδα. Σημειωτέου δτι αύτή ή άπόφασις
έλήφθη· άφ,ΰ ή Τουρκία αυνεπλήρωτεν έντελώς τάς προε
τοιμασίας της !
Έν ιψ μεταξύ έ ένθουσιασμδς άπό τοϋ κέντρου διεδίδετο είς τος έπαρχίας κα! τό έξωτερικόν, ήγγέλλοντο δε καθη
μερινώς συνεισφορά! υπέρ τοΰ πολέμου ούχ! ευκαταφρό
νητοι κα! έ^ελοντα! συνέρρεον πανταχόθεν είς τήν Ελλά
δα, ένφ ή μεγαλειτέρα μερίς τοϋ Εΰρωπαϊκοϋ τύπου καθ’
ή μέραν έδημοσίευεν ένδουσιώδη άρθρα δπέρ τής Ελλάδος.
Τστορίατοϋ Ελληνοτουρκικού πολέμου
2

— 18 Τόσοι ϊέ ήσαν οΕ ξένοι ίθελοντα'ι οί οποίοι καθ’ ήμέραν^
χατήρχοντο εις τήν Ελλάδα, ώστε άπεφααίσθη νά συστη^ 1
«Λβγεών τών Φιλελλήνων» ι<ρ δντι δέ μετ5 όλίγον συνι ‘1
στήθη αΰιη καί περιέλαβεντό πρώτον 170 άνδρας άξιωμα- 1
τικούς χαΐ στρατιώιας.
Συγχρόνως πολυάριθμοι νοσοκόμοι άκοστελλόμενοι δπδ
χών κομητάτων χοΰ 'Ερυθρού Σταυρού κατέφθανον εις χάς
’Αθήνας, τών όποΕων πλέον ή άτμίσφαιρ* ήχο πλήρης
ονείρων κ*1 πυρίτιδος,
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Ό ’Απρίλιος ευθύς άπδ χής πρώτης χου ή μέρας ιδρέ χά
πράγματα εις πολύ όξύτερον σημεΐον. Άνιμένεχο ήδη άπδ
στςγμής εις στιγμήν ό πόλεμος καί τυφλδς οέ χαΐ άνόηχας
άνθρωπος δέν ήχο δυνατδν νά φαντασθή βχι χά πράγματα
ήδΰναχο νά λήξωσιν είρηνικώς.
Εις τοΟτο τδ σημιίον εύρίσχονχο χά πράγματα δχε τήν
5 ’Απριλίου δ διάδοχος Κωνσταντίνος διά τηλεγραφήματός
χου πρίς χήν Κυβέρνησιν άνήγγειλεν δχι χήν προτεραίαν
είχεν άρχίσει χδ πΟρ. ΟΕ ΤοΟρχοι χοΟ άπένανχι τοϋ ΝεζεροΟ
σιαθμού, ένόμισαν δχι έπρεπε νά καταλάβουν τήν κορυφήν
τοΟ λόφου τής Άναλήψεως ό όποιος έως τότε έθεωρίΐτο
ούδέτερος.
Οί ήμέχεροι γνωρίζονχες δχι οΕ Τούρκοι άνεργδμενοι τήν
κορυφήν τής* Αναλήψεως χαχελάμβανον όχυράνθίσιν ή όποια
πολύ θά έδυσχόλευεν έπειτα τάς ίδικάς μας κινήσεις, άπέχρουσαν τούς Τούρκους καί ή συμπλοκή ήρχισε μετατραπείσα έπειτα εις λυσσώδη μάχην εις τήν όποιαν οί "Ελλη
νες ένίκησαν τούς Τούρκους άναγκάσανχες αδτού; νά δπβχωρήσωσι μετά μεγάλων άπωλιιβν. Κατά τήν μάχην ταύ-
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την έπληγώθησαν τρεις στρατιώται τοΰ Ελληνικού στρα
τού καί δ άνθυπολοχαγός Ξενοφών Κονταράτος.
ΟΕ Τούρκοι δμως δεν άπηλπίσθησαν καί τήν έπομένην
τόπρωί έπεχείρησαν νέαν έφοδον, συγχρόνως δέ προσέβαλαν
καί τδν Ελληνικόν σταθμόν Μπυϊρακτάρη τού όποιου ό
σταθμάρχης γενναίος λοχίας Τυλιδάδης έπιτυχώς άπέκρουσε τόν έχθρόν πληγωθιίς καί αυτός είς τήν χείρα.
Ή εϊδησις τών πρώτων αδτών συμπλοκών καί μάλιστα
τής έπιτυχίας τών Ελληνικών δπλων, άνεπτέρωσε τάς
έλπίδας δλων καί ή κήρυξις τού πολέμου άνεμένετο πλέον
άπό στιγμής είς στιγμήν τφ δ/τι δέ τηλεγράφημα έκ
Κων)πόλεως τήν έσπέραν τοΰ Σαββάτου 5 ’Απριλίου άνήγγειλεν δτι ή Τουρκία-, έπαρκώς πλέον προπαρασκευασθεϊσα
προφασιζομένη δέ δτι τάς συμπλοκάς τής Άναλήψεως
προεκάλεσεν ό Ελληνικός στρατός έκήρυττε τόν πόλεμον
κατά τής Ελλάδος.
Ή εϊδησις τής κηρύξεως τοΰ (πολέμου έπλήρωαεν ένβουσιασμοΰ πάσαν Ελληνικήν ψυχήν. Ό Ελληνικός λαός
έχων ύπ’ δψει τό ένδοξον παρελθόν αύτοΰ καί τόν έπιτυχή
άγώνα τοΰ 1821 άνελάμβανε μετά θάρρους τήν νέαν ταΰτην δοκιμασίαν καί οΕ έθελονταί ήρχοντο πανταχόθεν
άθρδοι καί τά χρήματα άφθονα1 ο δέ λαός μέ τήν καρδίαν
πλήρη έλπίδων προσήρχετο ν’ άγωνισθή τόν ιερόν υπέρ
πίστει ς καί πατρίδος άγώνα.
Τήν ιδίαν ήμέραν δ πρωθυπουργός Δηλιγιάννης άνήγγειλε τήν εϊδησιν είς τήν Βουλήν, ή δέ άντιπολίΐευσις
διά τών άρχηγών αυτής έδήλωσεν δτι άποδέχεται τήν
άπδφασιν τής Κυβερνήσεως καί άφίνουσα πλέον κατά
μέρος ’τήν άντίδρασιν άδελφοΰται μετά τής Κυβερνήσεως
πρός κοινήν υπέρ τοΰ έθνους ένέργειαν
Καί αδτά μέν συνέβαινον είς τήν Ελληνικήν Βουλήν.
ΟΕ Τούρκοι δμω; Αποφασισμένοι πλέον νά έπιτεθώσι, έδιδον Αφορμήν καί είς άλλο σημεΐον τής Ελληνοτουρκικής
μεθορίου γραμμής. Τήν πρωίαν τής 6 ’Απριλίου τό Ελ
ληνικόν άτμδπλοιον «Μακεδονία» έκφορτώσαν τά άλτυρα
*«1 τούς ήμιόνους τούς όποιους έφερε, έξήρχετο διά τοΰ
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στενού τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου, δτε τά έκείθεν του στι·Ι
νοΰ Τουρκικά πυροβολεία ήρχισαν νά τήν κανονιοβολώστ.Ι
Μάτην ό πλοίαρχος προσεπάθησε νά έπιταχύνη τδν δρό-'
μον τοΰ πλοίου καί νά σώση αυτό. Τδ σχέδιον τών Τούρ
κων ήτο νά τδ βυθίσωσιν εις τήν στενήν έκείνην είσοδον,
ώστε βραούτερον νά μή δυνηθώσι νά είσέλθωσι τά Ελ
ληνικά πολεμικά. Έν τούτοις δ πλοίαρχος τής «Μακεδο
νίας» κατώρϋωσε νά ρίψη τδ πλοϊον έπΐ τής άριστερδς
παραλίας και τοιουτοτρόπως έμεινεν έλευθέρα ή δίοδος
ένψ τδ πλήρωμα έξήρχετο άβλαβές, πλήν ένδς των έπιοατών, τοΰ συ/ταγματάρχου Γκολφινοπούλου δστις πλη
γωθείς ύπδ μιας των βολών τοΰ Τουρκικοΰ πυροβολείου
άπεβίωσεν έκ τοΰ τραύματος.
Έ πρώτη σύγκρουσις κατά τήν μεθόριον γραμμήν ήρχισε άπδ τοΰ κεντρικού αταθμοϋ Νεζεροΰ τήν 5 ’Απρι
λίου. Κατά τ>,ν σύγκρουσιν τα·'την τδ πΰρ έγεν.κιύθη
καθ’ δ ην τήν γραμμήν οί δέ ίδικοί μας δχε μόνον άπέκρουσαν τού; Τούρκους αλλά κ«ί Ικυρίευσαν καί έκαυσαν
τούς πρώτους αυτών σταθμούς καί εις πολλά μέρη οί Τοΰρκοι ή αγκάσθησαν νά οπιοθοχωρήσωσι πολύ πρδς τά έσω.
Τρ|ϊς ίδίως ατνθμοί έπίκαιροι δ τοΰ Προφήτου Ήλιού, τής
Ραχόβρυσης καί τής Τεφίλ βρύσης καταληφθέντες ύπδ τών
ήμετέρων Ιδωκαν εις τδν Έλλην κδν στατδν καλδν ύποστήριγμα καί αί συμπλοκαί έπε.-ταθεισαι πλέον καθ’ίλην
τήν γραμμήν έγένοντο ήδη λυσσωδέατεραι.. Έκεϊ 8μως
δπου ή μάχη οπωσδήποτε διεξήγετο άποφασιστικώτερον
ήτο ή Θέσις Γκριτζόβαλι κατά τοΰ δποίου οΐ Τοΰρκοι
διηύθυναν τδ μεγαλείτερον μέρος τών δυνάμεών των, διά
νά έκτοπίαωσι τούς ήμετέρο ·ς οί οποίοι δμως έκράτουν
καλώς τάς θέσεις των. Κατέβαλον δέ τόσας προσπάθειας
οί Τούρκοι, διότι ήξευρον δτι ή θέσις έκείνη ήτο δεσπό
ζουσα τής Ελληνικής γραμμής καί δτι ή κατάληψίς της
θά ήτο σπουοαιότατον ούφέλημα διά τάς ίδικάς των ένεργειας.
Τήν προσβολήν κατά τοΰ Γκριτζόβαλι έκαμνεν ό Νισάτ
πασσάς μετά έπτά περίπου χιλιάδων άνδρών καί άναλόγων
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•πυροβέλων. Εννοείται 3π αί ίδικαί μας δυνάμεις ήσαν
πόλύ μικρότεραι, οί γενναίοι δμως στρατιώταί μας έμάyovto μετά θάρρους καί ή πρώτη ήμέρατούς ευρεν εύθυ
μους καί εύέλπιδας είς τάς θέσεις των, έτοιμους νά θυσιασθώσιν υπέρ της πατρίδος δχι δμως ν’ άφίσωσι τού;
έχθρούς νά πατήσωσιν έπΐ Ελληνικού ίδάφους.
Συγχρόνως μετά τοΰ Γκριτζέβαλι ή άλλη δχυρά θίσις
ή Μελοΰνα είχε προσβληθή υπό τρισχιλίων Τούρκων υπό
τόν Χαϊδάρ πασσάν. ή προσβολή δμως εκείνη άπεκροΰσθη
υπό τών ήμετέρων, μέ μεγάλας άπωλιίας τών Τούρκων.
'Γπολογίζεται δτι κατά τάς έπανειλημμένας έπιθέσεις έναντίον τής θέσεως ταύτης καί τού Γκριτζ βαλι οί Τούρκοι
άπώλεσαν διακοσίους. άνδρας νεκρούς και τραυματίας, έ φ
τών ίδικών μας αί άπώλειαι ήσαν έλάχιστοι, διότι οί ήμέτεροι έπολέμουν έχυρωμένοι οί δέ Τούρκοι ήσαν έπιτιθέμενοι.
Τοιουτοτρόπως έτελείωσεν ή ό ’Απριλίου, ά/ευ αποτε
λέσματος. Είχεν δμως έν άποτέλεσμα καλόν ή ή μέρα αύτη,
δτι οί στρατιώταί μας πρώτην φοράν πολεμούντες καί κατορθώσαντες ν’άποκρούσουν τόσον μεγάλας δυνάμεις ένεθαρρύ',θησαν καί ή έπομένη άνεμένετο μετά μεγάλων έλπίδων. Είχε δέ άκόμη καί τούτο τό καλόν ή ήμέρα έκείνη,
δτι κατέδειξε τό στρατκυτικόν σχέδιον τδ>ν Τούρκων οί
έποίοι ώς έβεβαίώθη καί άργότερα, αυτό έμελέτων νά κατέλθωσι διά τού στενού τής Μελούνας καί διά τούτο πρός
τό σημεΐον αυτό έγίνετο ή κυρία των έπίθεσις, ένιμ καθ'δλην
τήν άλλην γραμμήν τό πύρ ήτο αραιόν, τόσον δσον ήρκει
ν’ άπασχολή μόνον τούς ή μετόχους καί νά τούς άναγκάζη
νάδιαθέτωσιν είς τά σημεία έκεΐνα τάς μικράς των δυνά
μεις καί νά μή δύνανται νά συγχεντρώσωσιν αυτάς είς τό
κύριον σημεΐον.
Τό έσπέρας τό πύρ έπαυσε καί από τά δύο μέρη. ‘Ελ
ληνικός δέ καί Τουρκι*ός στρατός έδόθη είς άναγκαίαν
άνάπαυσιν. Συγχρόνως τά άρχηγεία άπέστειλαν ένισχύσεις ιδίως δέ είς τούς ήμετέρους οί οποίοι πολύ όλι^ώτεροι
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τβν Τούρκων, είχον κοπιάσει πολύ καί είχον Απδλυτβγ!
Ανάγκην ν’άντικατασταθώσι.
’Από τήν πρώτην αυτήν ήμέραν τών συμπλοκών ίφάνη-,
σαν αί έλλείψεις τοϋ Ελληνικού στρατού. Οί Αρχηγοί του
δέν είχον μελετήσει εν σχέδιον ώρισμένον, οί περισσότεροι
αυτών δέν ήξευρον καν τόν τόπον είς τόν όποιον έγένετο 4
πόλεμοο, ή δέ επιμελητεία δέν είχε λάβει καμμίαν πρό
νοιαν ούτως, ώστε επί ώρας όλοκλήρους, επί μίαν όλόκληρον ημέραν οί στρατιώται έμάχοντο χωρίς νά έχωσι τρο-,
φήν καί όλίγον νερόν καν νά δροσίσωσι τά χείλη των.
Είς πολλάς θέσεις Ιλλειψαν τά πολιμιφόδια καί τήν ήμέ
ραν έκείνην καί τάς έπομένας καί συμπλοκαί καί μάχαι
έκινδύνευσαν νά χαθώσιν ένεκα της έλλείψεως-ταύτης.
Εντούτοις οί άτυχοι άλλά γενναίοι στρατιώταί μας έμάχοντο μέ απερίγραπτων ενθουσιασμόν. Οί ξένοι δημβσ.·γράφοι οί όποιοι παρηκολούθουν τόν πόλεμον έμειναν έκπληκτοι διά τήν ευθυμίαν καί τήν φαιδρότητα τών στρα
τιωτών-μας είναι δέ γνωστόν βτι ένας έξ αυτών έτηλεγρά·
φησεν είς τήν έφημερίδα του.
Έ5ώ δέν είναι πόλεμος- είναι πανηγύρι.
Διότι πραγματικώς κατά τάς πρώτας ήμέρας 8τε δ πό
λεμος ήρχισε μέ έλπίδας καί μέ θάρρος, ό πόλεμος ήτό
πανήγυρις, ή οποία δμοις δυστυχώς δέν διήρκεσε πολύ.
Έςημέρωσεν έν τούτο ς ή 6’Απριλίου. \Α.πδ πρωίας *ί
συμπλοκαί έπανελήφθησαν καθ’ δλην τήν γραμμήν, 'it
θέσις όμως τών Τούρκων Από τής στιγμής αδτής ήτ·
καλυτέρα. Διότι είκοσι χιλιάδες άνδρες άνεπαυμένοι ' έλαβον μέρος ήδη είς τάς μάχας καί έπήρχοντο αιωνίως Αναχεούμενοι κατά τών ήμετέρων, οί όποιοι μόλις είχον κ.οιμηθή όκτώ ώρας κατόπιν μάχης ή όποία \ήν χθεσινήν
ήμέραν είχε διαρκέσει δώδεκα ολοκλήρους ώρας. Οί Τοΰρκοι ήρχοντο Ακάθεκτοι άπδ δλα τά σημεία, τδ δέ Γκριτζό·
6αλι ύφίσταται τήν λυσσωδεστέραν έπίθεσιν. Καί' έγένετο
μέν τρομερός δεκατισμός είς τάς τάξεις των, έξηκολούθει
δμως πάντοτε ή έπίθεσις διότι μόλις παριτηριίτο δτι έν
σώμα εί^ε πάθει σπουδαίως καί είχενΰποσιή μεγάλας Απο-
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ίλείας, Αντικαθίστατο άμέσως υπό άλλου, ώστε ή έπίθεσις
νά μή χαλαρούται διόλου. Περί τήν μεσημβρίαν ή λυασωδεστέρα προοβελή ήρχησε κατευθυνομένη κατά τής Με
λίνας, πολλά συγχρόνως τά τάγματα τής Τουρκίας καί αί
τβξιαρχίαι τής ΆΒριανουπόλεως προσέβαλλαν όλίκληρσν
τήν γραμμήν λίαν έκτεταμένην, άκριβώς διά νά έξαντλή σουν τ ύς ίδικούς μας υποχρεωμένους ν’ άγωνίζωνται είς
τόσον εύρύ μέτωπον άνευ Αντιστάσεως, άνευ βλων τών άπαιτουμένων στηριγμάτων καί μέσων. Έν τούτοις οί στρατιώταί μας §μενον εις τάς θέσεις των πάντοτε καί είς κάθε
υποχώρησιν τών Τούρκων εύθυμα άσματα ήχούοντο άπό
τούς γεννβίους εύζώνους καί τούς θαρραλέους πεζούς τών
Ελληνικών γραμμών.
Δύο ήμέραι μαχών είχον περάσει καί οί Τούρκοι οί όποι
οι ή λ πίζαν βτι άπό τήν πρώτην θά διασπάσωσι τήν γραμ
μήν τών (δικών μας, δέν είχον κάμιι ούτε εν βήμα αί δέ
άπώλειαί των ήσαν σημαντικαί τόσον ώστε νά τούς κάμουν
νά σκέητωντατ ότι πρέπει νά λάβουν γενναίαν άπόφασιν.
"Ολα τά τάγματα τά δπιία δίν είχον χρησιμοποιηθώ άκόμη διετάχθησαν νά λάβουν μέρος είς τήν έιτίθεσιν, τ4 πυ
ροβολικόν των δέ ένισχύθη σπουδαίως καί ή έπίθεσις τοΟ
Μενεξέ δπήρξε λυσσώδης.
’Απέναντι τοιούτων μέτρων τί έκάμνομεν ήμιϊς ; Δίν
είχομεν στρατιώτας ν’ άντικαιαστήσωμεν τούς μαχομένους
καί άφίνομεν αύτούς νά μάχωνται νηκτικοί καί διψασμέvcr τά δπλα τβν έπύροναν έκ τών συνεχών καί άδιακόπων πυροβολισμών καί πολλοί ?ξ αύτών ένεκα τούτου δέν
ήδύνάντο νά πυροβολώσιν. Είς μερικάς θέσεις οί στρατιώται
άπό τήν άρχήν ούτε μίαν γαλέτταν είχον νά καταπαύσωσι
τήν πεινάν των καί νά ένδυναμω°ώσιν.
Ή έπίθεσις κατά τής Μελούνας έγένετο δρμητικωτάτη,
Οί Τούρκοι άπεφάσισαν πλέον νά μή βραδύνωσι περισσότε
ρον καί συνεχέντρωσαν πρός τδ μέρος έκεΐνο δίας των τάς
δυνάμεις ούτως ώστε ή άντίστασις ή ιο πλέον άδύνατος.Καί
δμως ό Ελληνικός στρατός δπερήσπισε τδ στενόν περισσό
τερον παρ’ ίσον ήδόνατο. Άλλ’ έπί τέλους έξηντλήθη. Αί
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άπολειαι τών Τούρκων ήσαν. μέγιστα'.' άλλά καί χΛιν ίδικών μας αί άπώλειαι δέν ήσαν ολίγοι ήτο £έ καί τδ πυρο
βολικόν μας εις θέσιν οχι τόσον καλήν δσον τδ Τουρκικόν
καί έκ τούτου ή ένέργειά του δ»ν έιτετύγχανεν δσον έκείνο.
Επομένως ο[ ίδικοί μας μή δυνάμενοι πλέον ν’άντισταθώσιν υπεχώρησαν καί οί Τούρκοι έγειναν κύριοι τού στε
νού τής Μελούνος ένφ οί ίίικοί μας υπεχώρησαν πέραντών
συνόρων πρδς τάς πεδιάδας τής Θεσσαλίας είς μέρη δπου
πλέον ή άμυνα ήτο άκόμη ο.σκολωτέρα. Είς τον τελευταϊον σταθμόν τής Μελούνας είχε μείνει Ιν μίνον τάγμα Έλ
ληνικόν αλλά καί τούτο δέν ήδύνατο ν’ άντισιαθή έπΐ πολύ
καί δπεχώρησεν ένψ άφίνετο πλέον δπ.αθεν ή Μελοΰ/α
είς τους Τούρκους.
“Οταν τοιαύιη ύπήρξεν ή έκβασις τής έπιθέσεως τών
Τούρκων καχά τής Μελούνας, αί άλλαι θέσε;ς δύσκολον
ήτο πλέον νά κρατηθώσι.
Είς τδ Γκοιτζέβαλι καί τήν Λιγαργιάν αί θέσεις ή σαν
καλαΐ ά).λ’ αί δυνάμεις των ήμετέρων άνεπαρκείς καί προ·
εβλέπετο δτι οί ίΐικοί μας δέν θά ήδύναντο ν’ άντ σχαθώσιν έηΐ πολύ. Τοδναντίον οί Τούρκοι I ισχύοντο άκαταπαύστως, τήν τελευταίαν δέ στιγμήν έπχά τάγματα
Γκέγκηδων κατελθόντα έκ τοΰ έσωτερικοΰ τή; Μακεδονίας
Ι/ίσχυσαν τδν Τουρκικόν στρατόν.
Τοΰ Παπαλε βάδου ή έπίθεσις έγεινε τήν 5 Απριλίου,
μολονότι δέ έλάχιστοι ή σαν οί άνϊρες οί ύπερασπίζοντες
τήν θέσιν ταύχην rf άμυνα έτηρήθη μετά θαυμαστής άνδρείας καί καρτεροψυχίσες Οί Τούρκοι ύπέστηααν μεγάλας άπωλείας, Ινταΰθα δέ ίφονεύθη καί δ γηραιός Τούρ
κος συνταγματάρχης Χαφήζ πασσάς. Άλλ* ή είδησις τών
άπωλειών τούτων καί τού θανάτου τού Χαφήζ πασσά γνω·
σθεΐσα είς τδ άρχηγεϊον, 10 ρόβησε τούς Τούρκους οί
όποιοι έσπευσαν ν’ άποστείλωσι σπουδαίας έησχύσιις,.
ούτως ώστε τήν έτομένην μετά δεκαέξ ωρών συνεχή μά
χην οί ίδικοί μας ευρέθησαν κοπιασμένοι, έξηντΛημένοι
πλέον, ένανχίον στρατιωτών έντελώς αναπαυμένων κάΐ
έχοίμων νά άγωνισθίδσιν έπΐ ώρας.
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Τοΰτο δήήρξεν ή κυριωτέρα αίτία διά τήν όποιαν cE
/^μέιεροι δέν ήδυνήθησαν Vs άντισταθώσίν έrrl πολύ εις
^τδ Εαπαλείβαδον καί έτράπησαν εζς φυ ήν πρδς το Μάτι
καί άλλοι πρδς τδν Τύρναβον άφίνοντες τον σταθμόν των
εις τούς Τούρκους, οί όποιοι τδν κατέλαβον ούχΐ διότι αυ
τοί Νίκησαν τούς "Ελληνας, άλλα διότι τούς ίνίκησε τούς
άτυχεΐς ή πιΐνα, ό ΰπνοςκαί ή έξάντλησις.
Είς τήν διήμερον συμπλοκήν τοΰ Παπαλειβάδου έλαβον
μέρος 3000 Τούρκοι πρδς· έκατόν μόλις "Ελληνα πιζούς
υπό τδν λοχαγόν Παπ.ϊωάννου. Αύτδ καί μόνον άρκεΐ νά
καταδείξη πώς ένικήθησαν οι Έ ληνες καί ποία θά ήχο ή
Ιίβασις τής μάχης έκείνης άν υπήρχε κάποια άναλογία
μεταξύ τών Τούρκων καί τών Ελλήνων.
- Διά τής καταλήψιως τοΰ στάθμου Παπαλειβόδου οί
Τούρκοι ευρισκον τήν πρδς τδν Τύρναβον άγουσαν ανοι
κτήν καί ήδύναντο προχωρχϋντες νά καταλάβωσι τήν πόλιν ταύτην. Επειδή δρ.ως τδ σχέδιίν των ήτο ή έπ(θε3ΐς
νά γείνη διά τής Μελσύνας, διαταγή πρδς τούς Τούρκους
νά προχωρήσωσι δέν έστάλη και ό Τύρναβος δέν κατελή«ρθ/J τήν ήμέραν έκείνην.
Ένφ δμως πρδς τά έκ;ΐ οί Τούρκοι ύπερίσχυον είς άλλο
σημεΐον, οί ίδικ’οί μας κατώρθωσαν νά έκτοπίσωσι τούς
Τούρκοΰς καί νά προελάσωσι πρδς τό Τουρκικόν Ιδαρος.
Οί Τούρκοι όπεχώρουν πρδς τήν Τσαρίτσηναν καί οί {δι
κοί μας ένθουσιώδεις έκ τής έπιτυχίας έπώτουν ήδη έ.ι»1
τοΰ Τουρκικοΰ έδάφους, τοΰ όποιου τήν πρώτην δχυράν
Οίσιν άπετέλει δ υπό τών Τούρκον; κατεχόμενος Μενεξές,
ή όχυιωτάτη ΘΙσις δλων τών έπί τής Τουρκικής γραμμής
δεσπόζουσα τής όδοΰ τής άγούσης είς Έλασσώνα.
Έκ τών θέσεων τοΰ Μενεξέ δύο κατελήφθησαν υπό τών
ίδικών μας βοηθουμέ-ων υπό πυροβολικού τδ έπιΐον διηύθν/ον οί άνθυπολοχαγοί Τουρνάκης καί Φραντζής. Έκ
τών δύο άλλων θίσεων οί Τούρκοι ϊβαλον έπιτυχώς κατά
τών'ήμετερων καί προσεπάθουν νάτηρήσωσι τάςθέσεις των
τών όποίων ή κατάληψις ήχο δυσκολωτάτη. Άν καί τόσον
δύσκολος δμως πάλιν θά κατορθοΰτο έά; δέν ήρχεχο Ιξ^ι-
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φνα είς τούς μαχομένους ή είδησις τής ύποχωρήσεως Ικ.
Ιίελούνβς.
Μετά τήν υποχώρησιν (κείνην άσκοπον ή το νά ίξαχολου- .
θήση ή έπίθεσις κατά τού Μενεξέ διότι καί £ν ύποτιθή,
δη ούτος κατελαμβάνετο, ζημία θά ήτο· διότι οί ήμέτιροι
θά περιικυκλ&Οντο υπό ιών Τούρκων καί θά κατεστρέφοντο καθ’ όλοκληρίαν. Ήναγχά .θησαν λοιπόν ν4 υποχωρ/ήοωσι καί (κεΐθεν κοί νά έγκαταλείψωσι τήν έπικίνδ^νον
κατά τού Μενεξέ έπίθισιν.
Μετά τήν δποχώρησιν έκ Γκριτζόβαλι καί Ααπαλειβάδου α( Έλληνικαί δυνάμεις διετάχθησαν νά καταλάβωσι
τήν γραμμήν Αελερίων—Αοσφακ!ου, δπου (τάχθησαν περί
τό έσ αέρας πλέον, τής κοπιωϊεστίτης καί φονικής (κεί
νης ή μέρας. Οί Τούρκοι έννοήσαντες τήν κατάληψιν έ**1- νην ήθέλησαν πρίν νυκτώση νά (κτοπίσωσι καί Ικεΐθεν
τούς ίβιχούς μας καί έπετέθησαν μετά δυνάμεως κατά τών
θέσεων Αοσφάκι καί Ρουπάχι.
Άλλ’ οί ίδικοί μας ά.ιέσιησαν μετά θάρρους. Αί δύο
Ικιΐναι θέσεις, καταλαμβχνόμεναι δπό τών Τούρκων θά
έξέθιτον τούς Ιδικοίις μας είς κίνδυνον καταστροφής τελείας
καί τούτο έννοήσαντις οί Έλληνες άντέστησαν έπιμόνως.
Ή μάχη δέν διήρκησε πολύ, ήτο δμως λίαν πεισματώ
δης.
Μετά τινας ώρας οί Τούρκοι ήναγκάσθησαν νά δπο·
χιορήσωσιν άτίκτως μετά μεγάλων άπωλε ών καί ν’ άφίσωσι τούς ίίικούς μας είς τήν θέσιν των. Είς τύ Αοσφάκι
αί άπώλειαι τών ίδ,κών μας δέν ή σαν σημαντικοί, ιών
Τούρκων δμως αί τάξεις Ιδεκατίσθησαν.
Ή μάχη αυτή ήτο ή μόνη κατ4 τήν ίποίαν οί ίδικοί μας
Ινισχύθησαν έγκαίρως καί έπαρκώς. Μετά τήν Ινίσχυσιν
ταύτην τό άριστερόν τής παρατάξεως προελάσαν ίπΐ Τουρ
κικού έδάφους Ιφθασεν είς τό Μπομάζι τού Τυρναβου καί
έ Φ οί Τούρκοι ύπιχώρησαν οί ίδ.κοί μας κατέλαβαν τάς
δύο Αοφοσιιρές τοό στενού καί (τοποθέτησαν ΙκεΙ πυροβολαρχίας αί όποϊαι ϊβσλλον ήδη κατά τοΟΤουρκικοΟ στρα
τού, Έκ τών θέσιων τάς όποίας κατέλαβαν οί Έλληνες
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προύχώρησ*ν πρδς τήνόχυρωτάτηνΒίγλαν καί τ&Τουρχικδν
πυροβολεΤον τοΰ έποίου ή κατάληψις έξησφάλιζε σπουδαίαν
έπιτυχίαν. Ή Βίγλα έπομένως έπολιορκήθη στενώς, έπτά
Τουρκικοί σταθμοί περιήλθον είς τάς χείρας τών ήμετέρων, ένφ οί Τοΰρκοι ύπεχώρουν μετά πολλών άπωλειών.
Τήν 8 ’Απριλίου ή μάχη είς τήν θέσιν Ικείνην έπανελή·
φθη καί οίΤοΰρκοι ήναγκάσθησαν ταχέως νά ύποχωρήσωσι
καί νά χαρακωθώσιν είς τάς θέσεις των.
’Εν τούτοις ή κρίσιμος μάχη άνεμένετο τήν έιτομένην
9 ’Απριλίου είς τδ Μάτι 5π^υ είχε συγκεντρωθή ή υποχονρήσασα ταξιαρχία τοΰ Μαστραπά.
ΠρΙν δμως πιριγράψωμεν τήν άποφασιστικήν ταύτην
μάχην «ίς τήν δποίαν έκρίθη ή τύχη τοΰ πολέμου, άνάγκη
νά έκθίσωμεν πολεμικάς ένεργείας συμβαινούσας είς 4λλ·
σημεΓον τών Ελληνοτουρκικών συνόρων είς τδν Άμβραχικδν κόλπον έκ μέρους τοΰ στόλου ήμών.
’Απ’ άρχής τοΰ πολέμου καί πρδ αΰτοΰ άκόμη ή πεποίθησις τοΰ Έλληνικοΰ Εθνους όλοκλήρου ή το δτι έάν ή
Τουρκία δπερτερή ήμών κατά ξηράν καί έάν δύναται νά
διοθέση χιλιάδας δλσς στρατοΰ, είναι δμως άδύνατος κατά
θάλασσαν. Έπομένως δ ίσχυρδς Έλληνικδς στό)ος άνε
μένετο, δτι θά παρείχε σπουδαίαν υπηρεσίαν είς τδν στρα
τόν τής ξηράς καί δτι δ άντιπερισπασμδς δ δποΐος θά έπήρχιτο κατά θάλασσαν θά ήτο 8ν άντισήκωμα είς τάς έπιτυχίας τών Τούρκων κατά ξηράν. Ιδίως δέ είς τάς νήσους
τοΰ Αιγαίου πιλάγους ή ένέργεια τοΰ στόλου άνεμένετο μέ
τόσην πεποίθησιν ώστε καί αύταί α£ ΕδρωπαϊκαΙ Δυνάμεις
καί αύτή ή Τουρκία τήν άνέμενεν άπδ στιγμής είς στιγμήν·
Φαίνεται τψ δντι έκτών υστέρων δτι τδ σχέδιοννά καταληφθώσιν αί νήσοι τοΰ Αιγαίου πελάγους δέν ήτο πολύ έπω
τρελές, διότι θά καταλαμβάνοντο μέν αί νήσοι καί θά δ·
ψοΰτο ή Ελληνική σημαία έπ* αύτών, δτορν δμως μετά τδν
πόλεμον θ’ άπεδίοοντο καί πάλιν είς τήν Τουρκίαν, οί Τοΰρ
κοιθά προέδαινον είς τρομεράς σφαγάς τών κατοίκωνκαί θά
έδλάπτετο έπομένως τδ έθνος μάλλον παρά νά ώμεληθή.
’Αντί δμως τούτου λογικώτερον έφαίνετο νά προσβλη-
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θή ή Θεσσαλονίκη καί ή Σμύρνη. Διά τήν πρώτην μάλι
στα ήχο γνωστόν δχι έφυλάσσειο ύπδ δλίγων μόνον και
παλαιών τηλεβόλων, υπό φρουράς άνεπαρκοΰς καί υπό έ*
νδς ξυλίνου πλοίου. Επομένως ή κα'άληψις ή 6 βομβαρδι
σμός αύτής ήχο εΰκολώχατος, τόσον δέ είχον πεισθή περί
αυτού δχι μόνον οί Έλληνας άλλά καί οί Τούρκοι καί οί
Ευρωπαίοι, ώστε έλήφθηααν πάντα τά μέ'ρα δπως ή πόλις
κατορθώση νά έκκενωθή ιύθύ; μόλις παρουσιασθή 6 Έλλην.κδς στόλος, αύτοί δέ οί πρόξενοι καί ό .διοικητής είχον μεταφέρει εις τό έσωτερικδν τής Μακεδονίας τάς οικογέ
νειας των. “Οσον άφορά τήν Σμύρνην τδ οχέδιον ήτο κ£πω; δυσκολώτερον διότι ή πόλις είναι σχεδόν καθ’ ολοκλη
ρίαν Ελληνική καί έπομένως ό βομβαρδισμός αύτής θά
ίπέφερε ζημίας ιίς Έλληνες καί άφ’ έτέρου ώς ίμπορική
πόλις θά ίπροσταχεύετο ύπδ των ξένων. Άς ίδωμεν τώρα
πόσον έπραγματοποιήθησαν αί δίκαιαι αύταί έλπίδες τοΰ
Ελληνικού έθνους περί τού ναυτικού αύτοΰ.
Αί κατά θάλασσαν ένέργειαι ήρχισαν άπό τοΰ’Αμβρακικ·ύ κόλπου.
Είδομεν ήδη δ:ι τά πυροβολεία τής Πρεβέζης προσέβαλον καί άπεπειράθησαν νά βυθίσωσι τήν «Μακεδονίαν»
Συχρόνως δύοτών πυροβολείων τούτων ήνοιξανπύρ καί κα
τά τών Ιδικών μας πυροβολείων, τών όποιων έν μόνον άπήντησε, τά δέ άλλαϊέν άπήντησαν. Τδ άπαντήσαν ήτο
τδ πυροβολεΓον «Κεφάλι Παναγιά» τδ όποιο / ήνάγκασε τδ
Τουρκικδν πυροβολεΐον «Σκαφιδάκι» νά σιγήση.
Ευθύς μόλις τδ πράγμα «Εηγγέλθη εις τήν Ιίυβέρνησιν
δ υπουργός τών Ναυτικών Λεβίδης, διέταξε τδν μοίραρχον
Κριεζήν νά άρχίοη έπίθεσ.ν κατά τών φρουρίων καί τών
πυροβολείων τής ΙΙρεβέζης· τψ δντι δέ δύο έκ τών ήμετέρων πλοίων ό «Μιαούλης» καί 6 «Γεώργιος» ήρχισαν τήν
2)1 2 μ.μ. έπίθεσιν κατά τού Χαμηδιέ καί τού Παντοκράτορος δύο τών μεγάλητέρων πυροβολείων τής .Πρεβέζης.
Συγχρόνως ήρχισεν ήέπίθεσις καί έντός τού κόλπου διά τού
<Ά>τίου» καί τής Άμβρακίας» τά δποϊα κατώρθωσαν νά
έπιβάλωσι σιγήν εις τά Τουρκικά πυροβολεία.
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’Ολίγον κατ’ δλίγον εις τήν έπίθεσιν Ελαβον μέρος καί
τ’ άλλα πλοία τοΰ στόλου, προσήλθον δέ καί at <Σπέτσαι>
καί δ ύπδ τοΰ Βουδούρη κυβερνώμενος ®Εύρώτα'ν>, δστις
μάλιστα έπλησίασεν Οπό τά τείχη τοΰ Παντοκράτορος καί
κατεπυρπόλει αυτόν μεθ'δλαδμως ταΰτακαί τάπυροβολεΐατής
Πρεβέζης καί τδ φρούριον άντεΐχον, διότι τά μέν πυροβόλα
ύψοΰντο είς θέσεις έπικαιροτάτας, τόσον ώστε καί βλάβη έάν
γείνη ταχέως νάέπισκευάζωνται, τα δέτείχη τοΰ φρουρίου
καίτοι άρχαιότατα είναι τόσον καλώς κατεσκευασμέναώστε
δέν φοβοΰνται ευκόλως προαβολάς τοΰ πυροβολικού όσον
εύστοχοι καί ά’λ είναι αύται.
“Οπως δήποτε όμως τ' άποτελέσματα τοΰ πρώτου τού
του βομβαρδισμού δέν ήσαν καί δλίγα. Κατεστράφησαν ή
Σαλαώρα καί τα πυροβολεία Σκαφιδώκι καί Χαμηδ.έ,
έπήλθον δέ σπουδαία ρήγματα καί βλάβαι είς τά λοιπά
πυροβολεία, ούτως ώστε ή πρώτη αύιη δράσις τοΰ στόλου
μας ήδύνατο νά πληρώση Ελπίδων τδ μέλλον. Διότι άλλως
τε ή κατάληψις τής Πρεβιζης δέν ήδύνατο νά γείνη ή δι’
ισχυρών άποβατικών άγημάτων καί έπομένως καλόν ήτο
ή άπόβασις τούτων νά εύρη δκως δήποτε κατεστραμμένα
τά πυροβολεία.
Τούτο έσκέφθησαν καί οι κατά τδν Άμβρακικδν κόλπον
πολέμαρχοι καί ευθύς ώς Ιπήλ°ον τά άποτελέσματα ταΰτα
άπεφάσισαν νΐ άποβιβάσωσιν άγήματα. Δυστυχώς δμως
ταΰτα ήσαν άνεπαρκή, διότι έν ω δ στόλος μετέβαινε νά
καταστρέψη τά όχυρώματα τής Νικοπόλεως, άγημα 570
άνδρών άπεβιβάζετο δι’ Ενεργείας κατά ξηράν !
Πεντακόσιοι Εβδομήκοντα άνδρες τών όποιων οί πλείστοι χωρικοί άπειροπόλεμοι, μή γνωρίζοντες κάν τήν χρήσιν τρϋ όπλου !
Δυστυχώς καί ό καιρός δέν ηύνόησε τήν έπιχείρησιν.
τήν επομένην δτε έπρόκειτο νά άρχίση δ βομβαρδισμός
τής Πρεβέζης, πυκνή δμίχλη ήνάγκασε τά πλοία νά χάσωσι τέσσαρας ώρας ούτως ώστε ό βομβαρδισμός ήρχιαεν
έίς τάς 9 1)2. Μετά μεσημβρίαν δέ ισχυρά φουσκοΟαλασσιά όχι μόνον τά ήνάγκασε νά διακόψωσι τδ πυρ λίαν ένω-

-

30

-

Α.

.Θ

Π

.

ρίς Απδ τής 4 μ. μ. Αλλά καί συνετέλεσεν δοτέ τά βλή
ματα των πλοίων νά μή έπιφέρωσι σχεδδν άποτέλεσμά τι
χατά τής Πρεβέζης.
Τρεις ήμέρας διήρχεσεν ή χατάστασις αΰτη καί χατά τδ
διάστημα τών τριών τούτων ή μερών ένφ ό 'Ελληνικδς λαδς
άγωνιωδώς άνέμενε ν’ Αναγγελθή αίσιον τδ άποτέλεσμά
τών ίνεργειών τοΟ στύλου οΰτος ήρχεϊτο νά ρίπτη όλίγας
βόμβας χατά τής Πρεβέζης καί κατόπιν ν' άποχωρή, ένφ
ήδύνατο νά ένεργήση χαλλίτερον χαί νά φέρη Εν Αποτέλε
σμα τδ ίποΐον χαί τδν στρατδν τής ξηράς θά ένεθάρρυνε
χαΐ τδ Αποτέλεσμα τοΟ πολέμου ίσως θά μετέβαλλε' τδ μυ
στήριον τής τοιαύ.ης ένεργείας τοΟ στόλου δέν έλύθη Αχόμη. "Εν έτος παρήλθεν Από τότε χαί δέν έφώτισενάχόμη
τά Αδυτα ταΰτα σχίτη ό ήλιος δπως Αφού μέ Αμυδράς Α
χτίνας τήν ύμίχλην διαλύση,κατανοήση τδ έθνος, τδ αίτιον
τής μυστηριώδους Απραξίας τού στόλου, εις τά Οδατα
Κρήτης, Πρεβέζης, Σκιάθου καί πανταχοΰ δπου έν τφ
Αίγαίψ χαί τώ Ίονίφ θαλασσοχράτωρ καί υπερήφανος ή
κυανόλευκος έκυμάτιζεν! "Ας έλπίσωμεν δτι μέ τδν χαιρδν
θά λυθή χαί τδ μυστήριον τοΰτο χαί θά καταδειχθώσι ποιοι
είναι οί αίτιοι τής τοιαύτης Αδρανείας ϊνα τούς βράβευση
ή καταφρόνια τοΟ κόσμου!
Καί ήδη είσερχόμεθα είς τδ θλιβερώτερον μέρος τής ιστο
ρίας τού ‘Ελληνοτουρκικού πολέμου, είς τδ κεφάλαιον τής
έθνιχής άτιμώσεω; χαί καταστροφής, τής Αρνήσιως δλων
πλέον ιών πόθων καί τών έλπίδων τού Ελληνισμού, ένεκα
τής Αδεξιότητας έχείνων οίτινες διηύθυναν τδν στρατόν
μας καί τής Απρονοησίας έχείνων οί δποίοι Επιχείρησαν
τδν πόλεμον.
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Μετά τάς πρωίας υποχωρήσεις τάς όποίας περιενράψαμεν είς τδ πρώτον κεφάλαισν τδ κύριον δώμα τοϋ Ελληνι
κού στρατού συνεκεντρώθη πλέον είς τδ Μάτι διότι έκείθεν
έφαίνετο δτι δ έχθρδς θά έπεχείρη νά είσέλθη είς τδ Έλ
λη νικδν έδαφος.
Εις τδ Μάτι λοιπδν Ιγεινεν ή συγκέντρωσις καί έκεϊ
τδ Ελληνικόν έπιτελεϊον άπεφάσισε—πολύ άργά πλέον—
νά κατασιρώση σχέδιον πολεμικής ένεργείας κατά τδ
όποιον οί διάφοροι σωματάρχαι έκαλοΰντο νά έπιτεθώσι
κατά τών Τούρκων, άφ’ ένδς μέν δπως καταλάδωσι τάς
θέσεις τάς όποιας είχον πρίτερον, καί άφ' έτέρου δπως
έκτοπίσωσι τδν έχθρδν άπδ τώ / ιδικών του θέσεων. Κατά
τδ σχέδιον τούτο αί ταξιαρχίαι Μαστραπά, Δημοπούλου
καί Σμολένσκη θά προήλαυνον πρδς τδ Δαμάσι, έκιί θά
συνηντώντο μετά της άλλης μοιραρχίας τοΰΜαυρομιχάλη,
δστις έπρεπε νά προχωρήση δι’ Έλευθεροχωρίου, ένφ δ
συνταγματάρχης Κακλαμάνος θά κατήρχετο έξ άνατολώ*
πρδς τήν Έλασσώνα. Πρδ πάντων δμως πρίν έπιχειρηθώσι
πάντα ταΰτα Ιδει ν’ άνακτήση τάς θέσεις άς πρίτερον είχε
καί τάς όποιας είχεν άπωλέσει ή ταξιαρχία Μαστραπά.
Καί αυτή ή το ή πρώτη δυσκολία. Διότι τούτο άηήτει δυ
νάμεις ύπιρτέρας καί δ ταξίαρχος Μαστραπάς δέν ήτο
είς τδ Βψος τών περιστάσεων.
Έν τφ μεταξύ δμως καί ύ Τουρκικός στρατός είχεν
ήδη προετοιμασθή είς έπίθεσιν πρδς έφαρμογήν άλλου
σχεδίου τδ όποιον δυστυχώς άπεδείχθη πολύ καλλίτερον
τού ίδικοΟ μας.
Ή πρώτη έπίθεσις κατά του ’Ρεβενίου, τδ όποιον ύπερήσπιζεν έ συνταγματάρχης Γιαννηκώστας, ήρχισε τήν 5
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Απριλίου. Καί κατ’ Αρχάς μέν έπειέθησχν οί Τούρκοι
£νευ τής β/ηθείας τού πυροβολικού των, κατόπιν δμωρ
Ιλαβί μίρος καί τό πυροβολικόν καί .πρέπει νά τό είπωμιν προς τιμήν μας, δτι καί έδώ οί ίδικοί μας πυροβολη
τή, από τών Αξιωματικών μέχρι τού τελευταίου οπλίτου
Ιπραξαν γενναίως τδκαθήκόν των, κινήσαντες τ6ν θαυ
μασμόν καί αυιών τών ξένων Ανταποκρι.ών, οίπνις παρηκολούθουν τόν πόλεμον.
Τό 'Ελληνικόν πυροβολικόν άνακαλύψαν τά πυροβολεία
της Βίγλας έβαλε κατ’ αυτών Ιτιτυχώς, αν καί είνε γνω
στόν δτι τά πυροβόλα της Βίγλας διηύθυναν Γερμανοί
Αξ.ωματικοί.
Τήν άνωτέραν έηίβλεψιν τών Ελληνικών πυροβόλων
ιίχεν αυτός δ ταξιάρχης Σμολενσκης, ήρωϊκώς έκτεθε'ι;
ιίς τάς βολάς τών Τουρκικών πυροβόλων καί μόνος του
βοηθών τούς πυιονολητάς του, έμπνέων είς αύτούς θάρρος
καί γενναιότητα. Μ.:5 δλίγον τό Τουρκικόν πυροβολεΐον
της Ταβέρνας έσίγησε, όλόκληρος δέ ή ένέργεια τού ίδικοΰ μας πυροβο ικοΰ έστράφη ήδη κατά τής Βίγλας.
Μετά μεσημβρίαν ή μάχη έπαυσε, Τά Αποτελέσματα
αότής δέν ή σαν ουσιώδη, διότι κατ’ αυτήν μάλλον έγένετο ή μονομαχία τοΰ πυροβολικού.
Ή νΰξ έπηλ^ε καί μέ αυτήν αί Απαραίτητοι ίνισχύσιις
τών στρατιωτικών σωμάτων τά όποια έλαβον μέρος είς
τήν μάχην. Άλλ’ εις τούς, ίδικούς μας ποία σοβσρά ένίσχυσς νά σταλή ; ’Ολίγα μόνον πυροβόλα καί ίσως
ολίγοι λόχοι έ ψ ή ένίσχυσις τών Τούρκων συνίστατο έκ
μυριάδων στραιιάς καί έξ όλοκλήρων πυροβολαρχιών.
Τήν 7 ’Απριλίου ή μάχη ήρχισεν ένωρίτερον τού συ
νήθους· προφανώς oEToCpnoi άπιδιδον μεγάλην σημασίαν
?ίς ττ,ν μάχην τής ήμέρας ίνείνης, ή τις προανηγγέλλετο
Απφασιστική. Άλλα καί πάλιν ή έπίθεσις υπήρξε μέν λυσ
σώδης οδχΐ δμως καί τοιαύτη ώστε νά καταλήξη είς Απο
φασιστικήν μάχην καί δπως ίνωρίς ήρχισεν αδτη, οΰτω
#«ί ένωρίς κκτεπαυσε διά προελάσιως τών ήμετέρών μέχρι
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τών Τουρκικών θέσεων καί κατάλήψεως Τουρκικών τινων
σταθμών.
’
Έ μάχη τοΰ Ρεβενίου τής 7 ’Απριλίου είναι κατά τούτο
μόνον άξιομνημόνευτος διάτδ θάρρος καί τών Τούρκων καί
^τών ήμετέρων. Διότι ΐνψ οί Τούρκοι οτηριζόμενοι βΖς τδν
άριθμόν των Ακράτητοι έφώρμων καί έρθανον είς άπόστασιν έκατδν μόνον μέτρων άπδ τών Ελλήνων, οί ίδικοί μας
χωρίς νά πτοηθώσιν άπήντων διά ζωηροτάτου πυρές καί
Ιχι μόνον άπέκρουσαν τάς όρμητικάς καί άκαταπαύοτους
ε πιθέσεις άλλά καί κατώρθωσαν νά προχωρήσω σιν έλίγβν.
’Απδ τής 5 πρωινής ώρας τής επομένης ή μάχη έν Ρείενίφ έπανελήφθη διά νέας κατ’ άρχάςμονομαχίας μεταξύ
το δ πυροβολικού τών δύο άντιπάλων στρατευμάτων. Αύ·
ίδίως πυροβολαρχίαι αί τοΟ Πετρίδου καί τοΰ Γαργαλίδου
βάλλουσοι κατά τής Ταβέρνας καί τής Βίγκας έκαμαν θχύ
ματα. Τδ πυροβολεΐον τής Ταβέρνας έπαυσε τέλος ένφ ή
μάχη ήδη έγενικεύετο πανταχόθεν υπδ τοΰ πεζικού καίτών
εύζώνων.
Μετά μεσημβρίαν ή ταξιαρχία τοΰ Σμολένοκη προελαύνουσα πάντοτε κατέλαβε τέν σταΐμδν Δαμασίβυ καί έκεΐθεν
προσέβαλεναότδ τδ Δαμάσι, τοΰ ίποίου ή κατάληψις ίλ
ήτο γεγονές έάν έδίδετο πρές τούτο
διαταγή. Αλλά
περί τήν 8 έσπερινήν ώραν ή μάχη έπαυσε καίέ Ελληνικές
στρατές έξηκολούθησε κατέχων τάς θέσεις του, ivf ήδύνατο, έάν έλάμβανε διαταγάς νά προελάση καί νά καταλάίη
τήν Βίγλαν.
Ή ιϊδησις τών Ιπιτυχών αύτών Αποκρούσεων έγέμιζεν
άπέ χαράν πάσαν Ελληνικήν καρδίανκαί έν Άβήναις ή
συγκίνησις ήτο μεγίστη. Τής συγκινήσεως ταύτης καί τής
χαράς διερμηνεύς ή Ελληνική Κυβέρνησ.ς έξέφραζε τηλεγραφίκώς πρϊς τδν Δημόπουλον, Σμολένσκην καί Μαυρομιχάλην τά συγχαρητήριά της καί μετέδιδον εις τέ κοινδν
δι’έπισήμων δελτίων τάς έκ τού πεδίου τών μαχών έ,τισήμους καί ευχάριστους ταύτας ειδήσεις.
Ένφ δέ ταΰτα συνέβαινον είς τδ Ρείένι, είς άλλο σημεΓον τής γραμμής εϊς τήν Άνάληψιν τού ^Γεζερβύ, οί TaSpy.ot
Ιστορία ‘Βλληνοτουρκ. πολέμου
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δεκατισθέντες δπεχώρουν άτάκτως καταλιπόντες έπΐ τοΰ πβ
δίου τής μάχης πολυαρίθμους νεκρούς καί τραυματίας, ένφ
οί ήμέτεροι κατέλαβον έξ έφόδου τδν έπΐ τού Τουρκικού έδάφουςτόν σταθμόν Μαρκέζι τοΰ οποίου τήν φρουράν έθέριζον των’Ελλήνων τά βόλια. Τήν αυτήν ή μέραν συμπλο
κή κρατερά έγένεco εις τήν θέσιν «Δύω Δένδρα» δπου αί
ΈλληνικαΙ δυνάμεις ήσαν έλάχισται άπέναντι τών Τουρκι
κήν, είχον δμως δτως δήποτε καλάς θέσεις, ου'ως ώστε αί
άπώλααι των Τούρκων νά είνε άρκούντως σημαντικοί. Δυ
στυχές έκτάκτως ψυχρός καιρός έτικρατήσας τήν ή μέ
ραν έκείνην διηυκό υνε τήν πρίοδον τέν πολυαρίθμων
Τούρκων οί όποιοι προχωρήσα-τες κατέλαβον έπΐ τέλους
τά λύω Δένδρα καί κατέστησαν ουσχερεστάτην τήν θέσιν
ifijv ήμέτίρων.
Εις τδ σημεϊον τοϋτο εύρίσκοντο έν Νεζερφ τά πράγ
ματα, 8τε είς τον 'Ελληνικήν στρατόν διεβιβάσθη διαταγή
νά ύποχωρήση, διότι πραγματικές μετά τήν κατάληψ.ν
τέν Δύο δένδρων ή διαμονή πλέον είς τήν θέσιν έκείνην
ήτο έπικίνδυνος. Τοιουτοτρόπως ό στρατός μας ύπεχώρη-ε
πρδς τδ ΔερελΙ καί τήν Ραψάνην, ένφ οί ToCptoi μή
Ιχοντες ίιαταγάς προελώσεως, ήρκοΰντο νά καταλά^ωσι
τήν έγκαταληφθεΐσαν υπό τέν ήμετέρων θέσιν.
Ήδη οί Τούρκοι κύριοι πλέον καί τού μέρους τούτου καί
καί μή φοβούμενοι έντεΰθεν ένόχλησιν, συ εκεντρώθησαν
ίτ ω; έπιχειρήσωσι άπεγνωσμένην κατά τοΰ Ελληνικού
στρατού έφοδον.
’Εν τφ μεταξύ καί κατά τήν 'ΑγίανΠσρασκευήν έγένετοϊπί
θεσίς τις κατά τδν ήμετέρων, ή έιεοία δμως άπεκρούσάη
έ· φ έκ τδν Εδικδν μας ή ταξιαρχία Άντωνιάδου προήλαυνς πράς τέ Έλευθεροχδρι έπΐ σκοπφ ύπερφαλαγγίσεως
έκείθεν τδν Τούρκων καί τήν έπομένην ό Ρέγκλης πρδς τδ
Καρά Τεπέ, δπου οί Τούρκοι ύπέστησαν μεγάλας άπωλείας.
Αί συγκρούσεις έλάμβα/ον χώραν συγχρόνως σχεδόν είς
Άσηροκκλησίαν καί Βελεμοΰσι, δπου 6 τακτικός στρατδς
καί σώμα άνταρτδν υπό τδν Τερτίπην έξώθησε τούς Τούρ-
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κους εις τό Εσωτερικόν τοΰ Τουρκικού έδάφος μετά ση-.
Ιμαντικών Απωλειών.
Τοιουτοτρόπως κατά τήν II ’Απριλίου 1911 ή θέσις τών
'Ελλήνων κατά τό δυτικόν μέρος τής Θεσσαλίας καί είς τό
Αριστερόν τής παρατάξεως ήτο πλέον ή Αρίστη, δυστυχώς
δέ^ή Ανωτέρα διοίκησις, είτε μή κατανοήσασα τά πλεονε
κτήματα ταΟτα, είτε μή θεωρούσα αυτά συμβιβαζόμενα
πρός τδ σχέδιόν της καί τάς έδηγίας της, δέν έπωφελήθη
αύτών καί τοιουτοτρόπως δέν έπεχειρήθη τολμηρά ένέρνεια πρός τό Δυτικόν μέρος προς Αντιπερισπασμόν τών
Τούρκων, οίτινες ήδη ώς είπομεν, συνεκεντροϋντο πρός
τόΜάτι, δ που έφαίνετο, δτι έπρόκειτο νά δοθή ή Αποφα
σιστική μάχη.
Δίς έπέπεσαν οί Τούρκοι κατά τών έιΜάτι συντεταγμένων
Ελλήνων, άλλά καί δίςάπεκρούαθησαν άφίσαντες εκατοντά
δας νεκρών, έ-ψ τό θάρρος τών ίδικών μας καταπληκτι•κώς ηύξήθη, δταν μάλιστα έγνώσθησαν αί έπιτυχίαι τών
•πρός τδΔυτ.κδν μέρος σωμάτων. Έν τούτοις έπέστη ήδη ή
Απαισία καί Αποφράς Μεγάλη Παρασκευή 11 ’Απριλίου
1897.
Τήν παραμονήν τής ήμέραςταότης πολυάριθμοι ένισχύΕε^ς είχον έλθει έξ Έλασώνος είς τόν Αρχιστράτηγον Έτέμ
Πασσάν. Όλη ή έν τή πόλει ταύτη Ιφεδρεία τοΰ πυροβολι
κού καί πεζικού διετάχθη νά προχωρήσ/) είς τό Μάτι, έκάλεσαν δέ καί όλα τά σώματα, δσα ήδη Από τά ’Ανατολικά
τής Θεσσαλίας ήδύναντο νά συνγκεντρωθώσιν είς τό σημεΐον τούτο. Τοιουτοτρόπως ή Απέναντι τών Ελληνικών δυ
νάμεων έχθρική στρατιά ήτο πολ.υαριθμοτάτη καί ίσχυροτάτη ή δέ θέσις τών ήμετέρων στρατευμάτων καθίστατο
πλέον δυσχερής.
Έγνώσθη δέ δτι δ Έτέμ πασσάς έπεδίωκε νά έπιτύχη
είς τήν μάχην έκεί.ην, διότι είχε πληροφορηθή, δτι
. Ανακαλείται καί δτι Αντ' αυτού διορίζεται Αρχηγός τού
στρατού τής Θεσσαλίας δ Γαζή Όσμάν Πασσάς, δπις
μάλιστα'είχεν Αναχωρήσει έκ Κωνσταντινουπόλεως. Καί
είναι εύκολον νά πιστεύση τις τήν τιληροφσρίαν ταύτην,
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άν λάβη ύπ’ δψιν δτιδ Έτέμ Πασσάς άναλαμβάνων τήν ίιοίκησιν τοϋ στρατού τής Θεσσαλίας, είχιν υποσχιθή.
έντδς τριών ή μερών θά εϊσέλθη εις Λάρισσαν, Καί ήδη
άπδ τής ένάρξεως τώ · έχθροπραξιών όκτώ ήμέραι είχον
παρ έλθει καί ό Τουρκικές στρατδς δχι μίνον τίποτε δέν
είχε καταλάβει, άλλά κα\ είς πολλά μέρη είχιν άπολέσιι
έδαφος.
Επομένως έν Μάτι ή μάχη άνεμένετο μετ’ άγωνίας.
Ή μάχη ήρχισεν δλίγον άργά. Κατά τήν 9 ώραν π,μ,
τδ τουρκικόν πυρ.βοΗκίν, σπουδαίως, ώς εϊπομεν ένιοχυθέν τήν νύκτα, ήρχισε βάλλον κατά τοΰ Ελληνικού
στρατού, τού ίποίου τδ πυροβολικόν άπήντησεν εδστοχώματα,
Ήμο.ομοχία τοΰ πυροβολικού έξηκολούθησε μέχρι τής
μεσημβρίας άνευ συμμετοχής τών άλλων σωμάτων. Τήν
μεσημβρίαν ή μάχη έπαυσε, μετά μίαν δέ ώραν έπανελή·
φθη καί τήν φοράν ταύτην όλόκληρος δ στρατδς καί άπδ
τά δύο μέρη άπεδύθη είς τδν άγώνα. Περί τήν 3 μ. μ.
ώραν μέρος τής τοξιαρχίας Μαυρομιχάλη έξωθήσαν τούς
Ιχ^ρούς προσχώρησε πρδς τδ Εαρατσόλι. Ή μικρά αδτη
νικηφόρος δύναμις θά έξηκολούθη τδν δρόμον της, «ν, ή
Τουρκική δύναμις, ήτις ένέργει άπδ τδ Μάτι, δέν κατώρ·
θονε νά καταβάλη τούς ίοικούς μας πολύ όλιγωτέρευς καί
τοι άνδρείότατα μαχομένους, καί δέν προύχώρη έπΐ τά
πρόσω, έπαπειλοΰσα νά υπερφαλαγγίση δλόκληρον τδ
Έλληνικδν στράτευμα. Τότε ή προελαύνουσα δύναμις tieτάχΟη νά υποχώρηση καί ή μάχη ίξηκολούθησεν λυσσω·
δεστάτη είς τδ κύριον κέντρον αυτής.
’Εκεί έξηκολούθησεν ή μάχη μέχρι βαθείας νυκτός. Περί
τήν ογδόην ώραν τής νυκτδς έπρόκειτο πλέον τδ πδρ νά
παύση καί οί δυστυχείς στρατιώταί μας, οί γενναίως άπο·
κρούσαντες τρετραπλασίους έχθρούς ήτοιμάζοντο ν’ άναπαυθώσιν έξηντλημένοι έκ τοΰ κόπου, δτε άνεξήγητος πανικδς
μετεδόθη είο τδ στράτευμα τδ δποΐον έν συγχύσει έτράαη
πρδς τήν Λάρισσαν.
Μυστήριον άκόμη άπομένειπώς μετεδόθη δ πανικδς ίκιΐ
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νος. At άρχαί μβθ’ δλας τάς άνακρίσεις τάς έποίας ένήργησαν δέν κατώρθωσαν νά έξακριβώσωσι τήν αιτίαν τοΰ
άκατασχέτ·υ έκείνου πανικού, ό όποιος μετέβχλεν είςστρατδν «ρνίων τό άκαταμάχητον καί φιλότιμον στράτευμα τό
όποϊον έως χθές έτήρει τάς θέσεις του, χωρίς καθόλου νά
ίειλιάση πρό πολλαπλασίων καί άκαταβλήτων έχθρδν.
Έν άπό τά τρομερώτερα σημεία της ‘Ιστορίας της Ελλά
ί·ς εΐνε βεβαίως ό τρομερός οΰτος πανικός τοΰ στρατού.
Καμμία περιγραφή άπό δσας έγεινεν Εως τώρα δέν Ιδωκαν
άκριβή ιδέαν τής φοβέρας Εκείνης φυγής, κατά τήν όποίαν
ήτιμάσθη ή έθνική άξιοπρέπεια καί έξηλήφθησαν τόσαι
γενναϊαι πράξεις μέ τάς όποίας ήρξατο ό άγών. Στρατιώται, άςιωματικοί, άνώτεροι καί κατώτεροι, όλοι δμοΰ φευγοντες προτροπάδην ούδέν άλλο έσκέπτοντο παρά μόνον
πώς νά σωθώσιν άπό φανταστικδνκαί ιδεώδη έχθρόν,ό όποίο;
ένόμιζον δτι τούς καταδίωκε. Καί τό ένόμιζον τούτο. Διότι
ένφ αύτο Ιφευγον πρϊς τήν πεδιάδα τής Λαρρίσης καί
ένφ οί πυροβοληταί έμάστιζον τούς ίππους των διά νά
σωθώσι ταχύτερον, άδιαφορούντες δν τά τηλέβολα των συνέτριβον κάιω άπό τούς τροχούς των τούς στρατιώτας των,
ό έχθρός μή δυνάμενος τά φαντασθή, δτι είναι δυνατόν
στρατός όλόκληρον τήνήμέραν Ιπιτυχώς πολεμήσας, νά
τραπή εις τόσον ά τακτόν φυγήν τήν νύκτα, Ιμεινεν ήσυχος
είς τήν θέσιν του άναμένων,τήν πρωίαν νά έπαναλάβη τήν
μάχην.
Μετά τήν υποχώρησιν ή μάλλον τήν φυγήν έκείνην
τό ήθικόν τοΰ στρατού έκλονίσθη καί ή συ/κρότησίς του
ήτο δυσκολοτάτη πλέον. Κατ’.άρχάς ύπετέθη δτι θά
είναι δυνατόν τά Ελληνικά στρατεύματα νά συγκεντρωθώσιν όλίγον κατωτέρω καί νά έξακολουθ^σωσι τόν &γώνα, τινές μάλιστα γενναίοι καί φιλότιμοι Αξιωματικοί
προσεπάθησαν νά έμπνεύσωσι θάρρος καί ή ρεμίαν είς τούς
στρατιώτας των. °Ολαι δμως αί προσπάθειαι άπέβησαν άνωφελείς καί ό Ελληνικός στρατός ώς άγέλη έλάφων έφευγε
Ακράτητος ύπερπηδδ/ κάθε πρόσκομα τής φυγής του καί
eiwptay άκούων ένθάρρονίΐν ^ Απειλήν, ή παράκλησιν.
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’'Εφευγε μόνον, δ Έλλην στρατιώτης ζητών νά σωθή !
Όλίγα τάγματα Ελληνικού στρατού είχον κατορθώσει
νά τηρήσωσιΛ δπως δήποτε την τάξιν των καί δσπευσαν
αυτά είς Λάρισσαν δπου έπρόκειτο νά άποφασισθή *ώς
θά έγίνετο ή άνασύστασις τού στ(ατεύματος καί ή έξακολούθησις τού πολέμου.
Έχει συνεσκέφθη καί τδ Ελληνικόν έπιτελεϊον καί Ιλα·
6ε τήν άπ'φααιν νά έγκαταλιίψβ τήν Λάρισσαν κα! νά
διατάξη τήν ά'ασύστασιν τού στρατίύματος εις Φάρσαλα. „
Ματα'ως σωματάρχαι τ,νές ύπεστήριζον δτι ή Λάρισσα δέν
Ιπρεπε νά έγκαιαλειφθή καί ότι ϊκιΐ ήδύνατο νά τηρηθή
ή άμυνα έπΐ καιρόν τινα μέχρις, δτου Ιλθη τροπή εύνοϊ>ή τών πραγμάτων καί πρδ πάντων άναπτέρωσις τού φρο
νήματος τών στρατιωτικών. Οί σωματάρχαι υπεβτήριζον
τήν γνώμην ταύτην τδ Ι,πιτελεϊον δμως τήν άπέρριφε πανηγυρικώς καί ή έγκατάλειψις τής Λαρίσσης άπεφασίσθη !
"Οταν οί φεύγοντες στρατιώται είσήλθον είς τήν Αάρισσ>ν, κάθιδροι, περίτρομοι, άσθμαίνοντες, οί άτυχε!; τής
πόλεως έκεΕης κάτοικοι πνρηκολοί θουν τήν Ικφοράν τού
έπιταφίου,— ήτο ως εΐπομεν ή νυξ τής Μεγάλης Παρα
σκευής — ήσυχοι έκ τών άλλεπ^λλή ων ειδήσεων αίτινις
ήρχοντο άπδ τά πϊΐία τών μαχών περί έ.'ίτυχοΰς άμύ.ης
τών ήμετέρων.
Όταν δμως έθεάθη φεύγουσα ή στρατιά καί είσερχομένη εις τήν πόλιν έν άποτυνθίσει, Ιγνώσθη δέ καί ή
άπόφασις τού έπιτελείου, δ πανικό; μετεδόθη εις τήν Λά.·
ρισσαν καί οί κάτοικοι αυτής ήρχιααν νά τρέπονται είς
φυγήν.
*
„
Λυπηρήν είναι διά τήν ιστορίαν ν’ άναγράψη έδώ καί
πάλιν τάς τρομεράς έ.<ε£>ας σκηνάς αί έπ&Γαι έηηκολούθη*
σαν τήν νύκτα ένείνην. "Ο,τι δύναται νά φαντασθή ή άνθρωπίνη φαντασία φρικτίτερον καί τρομεριυτερον Ιλαβε
χώραν. Ή πόλις ήρημώθη οί κάτοικοι κατέφυγον μέ τά
γυναικόπαιδα εις τδν σιδηρόδρομον καί Ικεϊ πολΐται ναι
στρατιώται έπυροβολούντο διά νά Ιπιτύχωσι μίαν θίσιν
_ϊνα κατορθώσουν νά φύγουν.
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Καί τούτο ένψ δ έχθρδς κοιμώμενος έβα,καλίζετο είς
•όνειρα, ήσυχος, άγνοών άνέλπιστον τύχην καί μέλλων τήν
έπιοΰσαν, δπως άφοΰ συγκεντρφση τάς δυνάμεις του έπαναλάβη τδ πρωί τδν άγώνα, εις τδν όποιον τόσην άπήντα
άντίστασ ιν.
Διά τής έγκαταλείψεως τής Λαρίσσης, έλόκληρος ήδη
ή πεδιάς τής θεσστλίας άίφνετο εις τήν διάκρισιν τοΰ
έχθροϋ καί ούδαμοΰ πλέον ήδύνατο νά τηρηθή ή άμυνα
ή τυπικώς μόνον εις τά Φάρσαλα καί κατόπιν εις τδν
όχυρώτατον'Δομοκδν, τήν τελευταίαν θεσσαλικήν θέσιν ή
όποία άπέμενεν άκόμη πρδς υπεράσπισιν εις τήν άτυχή
εκείνην χώραν. Διά τοΰτο καί ή συγκέντρωσή τοΰ στρατού
εϊςτά Φάρσαλα δέν είχεν άλλον λόγον, παρά νά άναδάλη
τήν αποφασιστικήν μάχην ή όποία μόνον είς τδν Δομβκδν
ήδύνατο νά δοθή.
ΠρΙν είσέλθωμεν ιίς είς τδ δεύτερον στάδιον τοΰ πολέ
μου ανάγκη ήδη νά καθορίσωμιν ένταΰθα τά μέρη, άπερ
έλαβον τά διάφορα δράσαντα πρόσωπα.
Άπδ τών πιώτων συμπλοκών τής μεθορίου έφάνη ή
έλεεινή άποτυχία έν τή έκλογή τών προσώπων τοΰ έπιτελε'ου τοΰ άρχηγοΰ. "Απειρα τά πρό :ωπα ταϋτα, άτολμα
μή Ιχοντα τήν έλαχίστην ιδέαν τοΰ τόπου είς τδν όποιον
θά έγίνετο ό πόλεμος κατείχοντο διαρκώς υπδ τοΰ φόδου
μήπως αίχμαλωτισθή αδτδ μετά τοΰ άρχηγοΰ καί διά
τοΰτο είς πάσαν κίνησιν τοΰ Τουρκικοΰ στρατού έφχντάζετο βτι άλλο πλέον δέν έμενε παρά νά ύ ιοχωρήση.
Οί διάφοροι δμως σωματάρχοι κατά τδ πλιϊστον Ιπραξαν
τδ καθήκόν των. Ή κατηγορηθεΐσα ταξιαρχία Μαστραπά,
δίκαιον ε!.ε νά σημειωθή δτι αυτή υπέστη δλην τήν έπίθεσιν τών Τούρκων. ‘Η ταξιαρχία Άντωνιάδου διεξήγαγε
κρατεράν άμυναν. Εκείνη όμως ή όποια άπδ τήν πρώτην
ήμέρα- διεκρίθη, ήτο ή τ.τξιαρχία τοΰ Συνταγματάρχου
Σμολένσκη.
Ό γενναίος διοικητής της δ όποιος καί κατόπιν έδοξάσθη έν Βελεστίνφ καί ίσωσε τήν τιμήν τών Ελληνικών
5πλων, μόνος του έμάχ*το πρδ τών στρατιωτών του, πολ-

— 4β
^Εκις δέ αδτδς διηύθυνε τδ πυρββδλαν τβυ καί Απτόητος
Εμενεν είς τάς σφαίρας αΕ δποΐαι Επιπτον τριγύρω του.
"ΟιανδΕ οΕ σιρατιώταΕ τουτφ συνΕστων νά προφυλάσβηται,
δ γενναίος συνταγματάρχης Απήντα μειδιών.
—Μή σάς μέλλη I ΑΕν μέ πειράζουν ταϊς Εχω μαγεμμίναις !
Έκ ιών άλλων Αξιωματικών δ. συνταγματάρχης Γιαννι·
κώστας, δ ταγματάρχης ’Αλεξάνδρου, Αξιωματικοί τοΟ πυρο
βολικού ΓαργαλΕδης, Φραντζής, Τουρνάκης καί Αλλοι διέπρεψαν, δικαίως τιμηθέντες Επειτα ύπδ τοΰ στρατοί καί τοϋ
λαββ.
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Η ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ·-« ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΕΙπομεν ήδη τΕ Εγένετο μέχρι τοΰδε έν Θεσσαλία
μέχρι της Εγκαταλείψιως της Λαρίσσης καί ποϊον #ίκτρδν τέλος Ελαβε τδ πρώτον αύτδ μέρος της έν Θεσσαλία
πολεμικής δράσεως.
Ή5η είσερχέμεθ* είς Αλλο μέρος της Εκστρατείας, είς
τήνπολυθρύλλητον εισβολήν τών Ελληνικών ^στρατευμά
των είς Ήπειρον.
’Από τών Αρχών τοΟ πολέμου ή θέσις τών Έλληνικώ/
στρατευμάτων κατΑ τδ μέρος τοΟτο Εθεωρεΐτο πολύ καλλιτέρα, οΕ Αριθμοί ήμών καί τών Τούρκων είχον κάποιαν
Αναλογίαν, διότι οΕ Τούρκοι δέν ήσαν πολύ περισσότεροι
τών ήμετέρων καί έν γένει έπιστεύετο δτι Εάν ή τύχη τών
βπλων δέν μάς ΕφαΕνετο εύνοίκή είς τήν Θεσσαλίαν, δπο ό
τόπος είνε πεδινδς χαΐ αΕ δυνάμέις μας δέν ήσαν μιγίλαι,
ΘΑ ιϊχομεν δμως Αντισήκωμα ιΐς τήν Ήπειρον δπου
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ίριινόν τό μέρος καί έπροφυλάσσετο υπό πολύ δλι/οτέρων
δυνάμεων έχριχών. Διά πάντας τούιους τούς λόγους τό
Ελληνικόν έπιτελεϊον ένφ είχεν άποφασίσιι νά τηρήση
παθητικήν άμυναν είς τήν θΐσσαλίαν καί νά μή ύπερβή
αύτήν, εις τή Ήπειρον θάέπετίθετο b Ελληνικός στρατός,εύθύς ώς Ιβλεπ.ν 8τι παρήχετο κατάλληλος πρίς τούτο
ευκαιρία.
Τοιοΰτον ήτοτό σχέδ.ον τού έπιτελε£ου καί είς τήν έπ·μένην σελίδα θα ίδωμεν πώς αί διατάξεις αύται έτέθησαν
είς ένέμγειαν καί κατά πιΐον τρόπον έξετελέσθησαν,πώς δέ
συγετέλεσεν καί ή άδεξία διεξαγωγή τών πολεμικών έπιχειρήσεων έν Ήπείρψ καί έδείνωσε τήν έκβασιν τού πολέμου.
Οί Τούρκοι τής ‘Ηπείρου εύθύς ώς τά σημεία τού και
ρού προανήγγειλαν τόν πόλεμον προίβηαχν είς δχυρωματικά τινα έργα άπαραίτητα, τό αύτό δέ έπραξαν καί οί ήμέτεροι άν καί πολύ όλίγος ήτο δ καιρός, τόν όποϊον ήδύναντο νά διαθέσωσι διότι 6 πόλεμος έηήρχιτο πλέον άκράτητος.
Ό άρχηγός τού στρατού τής Ηπείρου συνταγματάρχης
θ. Μάνος, εύθύς ώς τά πράγματα έδειξαν δτι ή κήρυξις
τού πολέμου ήτο άφευκτος διέταξε τήν έκκένωσιν τής πόλεως Άρτης τό μέτρον δέ τούτο έκρίθη έκ τών υστέρων
ώφελιμώτατον διότι ελειψεν ή σύγχυοις έκείνη ήτις παρα
κολουθεί τάς τοιαύτας περιστάσεις έν πόλει άπειλουμένη
ύπδ τού έχθροΰ.
Τήν g ’Απριλίου τήν πρωίαν τά διάφορα σί'ματα κατέ
λαβαν τάς θέσεις των, τήν δέ 2 μ. μ. ώραν τής αύτής ήμέ
ρας ό^άρχηγός τής Δυτικής Μοίρας έτηλεγράφησεν είς
τόν-άρχηγόν Μάνον δη έλαβε διαταγήν ν’ άρχίση τόν κα
νονιοβολισμδν κατά τών φρουρίων τής Πρεβεζης. Μίαν ώ
ραν μετά ταΰτα δ άρχηγός τού στρατού τής Ηπείρου κ.
Μάνος έτηλεγράφει νά γείνη έναρξις τού πυρές χαθ’ δλην
τήν γραμμή / τών άκροβολιστών καί τφ δντι πέντε λιπτά
μετάταύτα τά Ελληνικά πυροβολεία ήρχισαν τήν προσβο

λήν Λπο τού παλαιού Αμυντικού στραιώνος καί καθ’ δλην
τήν γραμμήν.

— 42

Α.

.Θ

Π

.

Τά άπέναντι Τουρκικά, πυροβολεία ίλίγυν κατώρθωσαν
ν’ άντισταθώσιν είς τήν έπιθεπν ταύτην καί μετ’ δλίγον
τδ έν μετά τδ άλλο έυίγει καί τελευταίον παύει τδ τοΟ Μαραθοβουνίου ένεκα τής καταστροφής ένδς ιών τηλεβόλων
«ύτοΰ ύπδ των ήμειέρων,
Μέχρι της έσπέρας έξηκολσόθησεν ή σφοδρά αΰτη μονο- '
μαχία τοΰ πυροβολικού κατά τήν δποίαν. τδ Έλληνικδν
πυροβολικόν άνεδίίχΟη άξιον Οχυμασμού καί διά τήν ευ
στοχίαν τών βολών του καί διά τήν τόλμην τών στρατιω
τών του καί τών αξιωματικών.
Ή ήμέρα έκείνη έτελείωσε κκΐ δια μιά; άτιμίας Ικ μέ
ρους τών Τούρκων. *Ενω είναι γνωσιόν δτι τά νοσοκομεία
καί έν γίνει τά μέρη δπου κατατίθενται τραυματία;, φέροντα σημαίαν τοΰ Ερυθρού σταυροΰ, ουδέποτε κανονιοβο·
λοΰνται, οί Τούρκοι δ^ως δέν έδυσκολεύθησαν νά κανονιοβο·
λήσωσι τδ νοσοκομείον τής Άρτης, καίτοι έπ5 αδτοΰ έκυμάτιζεν ή σημαία τοΰ Ερυθρού Σταυροΰ. Τδ κακούργημα
τοΰτο τηλεγραφηθέν είς τήν Εύρώπην έκαμε μεγίστην αϊ·
οθησιν καί προυκάλισε δεινήν κατακραυγήν κατά τών
Τούρκων.
Μικρδν μέρος έλαβε τήν ημέραν έκείνην εις τήν μάχην ό
λοιπδς στρατός. Είς τάς 4 μ μ. σ μπλοκή ήρχ σεν έπΐ τής
γέφυρας τοΰ Άράχθου, δυο £έ
τουρκικοί σταθμοί
τής απέναντι όχθης πυροβολούμενοι καί υπό τοΰ πυροβολι
κού μας, ΰπέστηοαν τελείαν καταστροφήν.
Λ σοώδης συμπλοκή έγίνετο καί είς τόν σταθμόν «Κάτω
Παναγιής», δπου δυο λόχοι πεζικού καί μηχανικού κοί μία
λυομένη πυροβολαρχία.έπετίθη νικηφόρος κατά τοΰ έχθρι·
κοϋ στρατεύματος καί έπέφερε τρομεράν καταστροφήν είς
αύτό. Κατά τήν συμπλοκή/ ταύτην έφονεύθη καί δ γεν
ναίος άνθυπολοχκγδς τοΰ πεζικού Κατσελίδης ξιφήρης δδηγών τούς στρατιώτας του είς τήν μάχην.
Καί κατά τήν γέφυραν τοΰ Άράχϋου αί έπιθέοεις καί
αί συμπλοκαί διήρκουν δλόκληρον τήν ή μέραν, ή πρώτη
δέ αδτη σύγκρουαις τών ήμ»;έρων μ»τά τφν Ιχθρφν άπο·
6«σα δπέρ τών Ελληνικών οφρατιμμάΐων έπλήρωπν
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ίίουσιαιμού τά Έλληνκά «τρατεύμαΐα καί ίλην τήν \ ύκτ
ή ήσυχία έπήλθεν. οί στρατιτώαί μας, οί γενναίοι καί κα
λοί μας στρατιώται, άνεπαύθησαν άφ’οδ έπανειλημμένως
Εζητωκεαύγασαν δπέρ τοΰ Εθ/ους καί τής σημαίας των.
Τήν θέσιν δμως ταύτην δέν ήτο δηνατδν νά κρ χτή σωσιν
Επί πολύ οί ίδικοί μας. Κατά τδ σχέδιον τοΰ Επιτελείου,
Επρεπε νά Ετιτεθώσι καί νά όπερβώσι τόν ποιαμδν ^ά είσβάλωσι δέ είς τδ Τουρκικδν Εδαφος· τδ σχέδιον δέ τούτο
Εμελέτησε τήν νύκτα τδ έπιτελεΐον τοΰ άρχηγοΰ.
Τήν Επομένην τδ πρωί εύθύς ώς έξ/ημέρωσεν τδΈλληνικδν σώμα συνοδευόμενον ύπδ μηχανικού καί λυόμενης πυ
ροβολαρχίας είσώρμησεδιά τής θέσεωςΚάτω-Μπάνι Ενψσυγχρόνως καθ' δλην πάλιν τήν γραμμήν τοΰ’Αράχθου τδ πΰρ
έπανιλαμβάνετο ζωηρίτερον.Είς τδΗουρνάρι τάγματα πεζι
κού καί εδζωνικά διοικούμενα ύπδ τοΰ ταγματάρχου Κουμουνδούρου είχον διαταχθή νά είσβάλωσιν εύθύς, ώς θά
Εσίγων τα Εχθρικά πυροβολεία. Άλλ’ οί Τούρκοι τήν νύ
κτα πιστεύϊαντες τήν εισβολήν είχον ένισχυθή πρός τά
μέρη Εκείνα διά νέων Εφεδρικών πυροβολαρχιών, ουιω δέ
άκριδώς τήν στιγμήν καθ’ ήν ά αμένετο δτι θά Ιπαυον τά
πυρά των άπεκαλύφθησαν νέαι πυροβολαρχίαι καί ήρχισαν πυκνότατον πΰρ κατά ιών ήμετέρων.
Οί Τούρκοι Εν τφ μετοξύ κατανοήσαντες δτι ή εισβολή
τών Ελλήνων πανταχέθεν θά τούς ίφερεν είς δυσχερή
ΘΕσιν άπιφάσισα/ νχ φανώσιν δτι αύτοί Επιτίθενται καί
πρδς τούτο συνεκέντρωσαν πάσας τάς δυνάμεις, ο διών είς
τήν πεδιάδα καί προηγουμένου τού ίππικοϋ, Επεχείρησαν
λυσσώδη Επίθισιν κατά τών ήμετέρων οί οποίοι δμως τήν
υπέστησαν άκλόνητοι ύποστηριζόμενοι υπδ τών 38 πυρο
βόλων, τά δποία κυριολεκτιν.ώς Εσάρωναν τήν πεδιάδα καί
Είεκάτιζαν τούς Επιτιθεμένους Το ρκους.
Έν ω δμως αδτά συνέβαινον κατά τδ μέρος τούτο ή άπδ
τδ Μπανι εισβολή τών Ελλήνων άπέβαινεν Επιτυχής. ”Ηδη
τήν 8ην π. μ. ώΓαν είχεν ιίσβάλει έλόκληρον τδ 9ον σύν
ταγμα ύπδ τδν συνταγματάρχην Γκολφινόπουλον καί τδν
ταγματάρχην Γερογιάννην, πϋρθβθλικδν ύπδ τδν λοχαγδν
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ΊΓρικούπην καί £λλα σώματα Οί Τούρκοι προσεστάβησαν
ν* άντισταθώσιν ήτβ δμως τούτο δύσκολον έπί πβλδ καί
μετά χινων ώ?Αν άμυναν ήναγκάσθησαν νά τραπώσι πρδς
τήν Φιλιππιάδα.
Είς τάς 10 τδ πρωί δ στρατός μας προελαύνων κατελάμβανεν ήδη καί τδ τρίτον χωρίον, τδ Τσαπρελή· ή δέ
άμυνα των Τούρκων έξετοπίζετο πρδς τά δ πίσω καί τδ
θάρρος τδ άκατάβλητον τών ήμετέρων ηΰξανε. Δύο θύμα
τα γενναίων άξιωματικών ήρίθμει μέχρι τής ώρας έκεί·
νης δ Έλληνικδς στρατδς τδν λοχαγδν του μηχανικού Γεωργιάδην καί τδν
έφεδρον άνθυπολοχαγδν Κρητικόν,
γενναιότατα πεσίντις καί οί δύο. 'ΓπαξιωματικΑν καί
στρατιωτών αί άαώλειαι δέν ήσαν πολλαί.
Καί τήν δευτέραν ταύτην ήμέραν οί Τούρκοι έδειξαν χήν>
άπαθρωπίαν αύτών, ήδποία τούς έφερεν είς τήν τάξιν άγρίου
λαού, έν μέσφ τής πεπολιτισμένης Ευρώπης. Διότι ένφ οί
ήμέχεροι προύχώρουν καί οί Τούρκοι έβλεπον, δτι δέν θά
ήδύναντο νά τούς έμποδίσουν, τί έσκέφθησαν! νά θέσωσιν
έμπρδς γέροντας παιδία καί γυναίκα; Χριστιανών, ώστε
οί ήμέτεροι πυροβολοΰντες νά φονεύωσι τούς ίμοεθνεΐς καί
ίμοΒρήσκους των.
Έν τούτοις καί τδ άγριον καί άπάνθρωπαν αύχδ στρα
τήγημα δέν τούς έβιήθησεν έπί πολύ, καί ή προέλασις τών
Ζδικών μας δέν έκόπη.
Συγχρόνως έξηκολουθει ή συμπλοκή καθ’ δλην τήν γραμ
μήν τοΟ Άράχθου καί ή εισβολή έκ διαφόρωον σημείων
αύτοΰ Ούτως δ Έλληνικδς στρατδς είσήλθεν άπδ τάς θέσεις
«Κάτω Παναγιά» «Γλυκόρριζα» καί μέχρι τού σταθμού τών
Καλαρρυτών* τδ πύρ .σφοδρδν έξηκολουθει έκατέρωθεν, είς
τδν τελευταΐον μάλιστα σταθμδν — έν Καλαρρύταις— είσέβαλε καί σώμα άνταρτών τδ όποιον πραγματικώς έπολέμησε μετά θαυμαστής άνδρείας καί ήλθεν έίς σύγκρουσιν
μέ τούς έχθρούς έξ άποστάσεως δέκα βημάτων. Δυστυχώς
οί άντάρται δέν ήσαν έπαρκώς έφοδίασμένοι διά πολεμο
φοδίων καί ή πιιλοΟντο ύπδ τοΟ αιωνίως πολλαπλασιαζομέynu έχθροΟ νά περικυκλωθώσι καί νά καταστραφώσιτελίίωίι
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Τήν Ιπομένην — Μεγάλην Τρίτην — οί Τούρκοι κατήλθον είς τδ πεδίον τής μάχης σπουδαίως ένισχυθέντες τήν
νύκτα. 'Η εΐδησις βτι τά Ελληνικά δπλα θριαμβεύουσιν έν
Ήπείρψ έθορύβησε τούς Τούρκους ο£ όποΐοι^έσπευσαν νά
ένισχύσωσι σπουδαίως τά έκεϊ στρατεύματά των φοβούμε
νοι δτι ·ί Έλληνες γενόμενοι κύριοι τής ’Ηπείρου άφ’ ένός
θά έδιίεν θάρρος εις τδν στρατδν τής Θεσσαλίας πρδς άντί·
στάσιν καί άφ’ έτέρου ήδύναντο καί αύτούς νά πιρικυκλώσιοσι καί νά διακόψωσι τήν συγκοινωνίαν τιον. Τοιουτο
τρδπως σπουδαίοι ένισχύσεις άπεστάλησαν ιδίως πυροβο
λικόν, 4στε νά έπέλθη άντιαήκωμα είς τάς προυηγουμένας
άπωλείας, δτε δηλαδή τδ Έλληνικδν πυροβολι δν ύπερίοχυσε καί αί μάχαι τής έπομένης καί τής μεθεπομένης
εύρον τούς Τούρκους άνανεωθέντας καί άναπιπαυ μένους,
τουναντίον δέ τούς ίδικούς μας μέ δλον τδν ένθουσιασμόν
των ίξηντλημένους, καί καταπεπονημένους.
Τήν μεγάλην Τρίτην ή μονομαχία τοΰ πυροβολικού έξηκολούθησε ζωηρά τδ ήμέτερον δέ πυροβολικδν καί τήν ήμέραν έκείνην κατέστρεψι τούς Τουρκικούς σταθμούς, Αιχαλήτση καί τούς παρά τδ Ίμαρέτ. Έφάνη δμως τότε ή άϊ*πάρχεια του ήμετέρου πυροβολικού καί δύναταί τις νά
σχεφθή τί θά έγίνετο έάν τδ πυροβολικδν ήμών διιυΐυνόμεν·ν υπδ τόσων λαμπρβν άξιωματικών, ήτο πολυπληθέστερον είς τηλεβόλα καί ζφα.
Συνέβη δέ τήν ήμέραν έκείνην καί μία μικρά παρεξήγησις· τινές Έλληνες είσβαλό'-τις είς τό Τουρκικδν έδαφος καί
έπιστρέφοντες τήν νύκτα δπίσω δέν άνεγνωρίαθησαν ύπδ
τ®ν ήμετέρων καί έπυροβολήθησαν ή παρεζήγησις Ιμως
«δτη δέν είχε καμμίαν λυπηροτέραν συνέπειαν.
Ή τετάρτη ή μέρα τοΰ πολέμου υπήρξε θριαμβευτική (ιά
τδν έν Ήπείρφ στρατόν ό άρχηγδς τοΰ Τουρκικού στρατού
Χιαζή πασσάς, βλέπων τήν θριαμβευτικήν προέλασιν τών
Ελλήνων, διέτοξε γενικήν όποχώρησιν των στρατευμάτων
του καί συγκέντρωσιν αύτών είς ΦιλιππιάδακαΙ ’Ιωάννινα.
Τήν νύκτα λοιπδν τής 8ης πρδς τήν 6ην ‘Απριλίου ό
•τρατδς τού Χιαζή πασσά έτράπη πρές τά ’Ιωάννινα καί
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κατέλαδτν.έν τώ μειαξύ τά Πέντε Π/,γάδια καί τά ’Ιωάν
νινα.
Τήν υποχώρησήν ταύτην τών Τούρκων δέν έννόησεν άμέσω; δ Ελληνικός στρατός, δχαν δμως έπείσθη δτι ή πρδ
αυτού ’Ηπειρωτική πιδιάς ήτο έλευθέρα, παραφροσύνη ϊκ
χαράς κατέλαβεν δλδκληρον τδ στράτευμα άπδ τοϋ άνωτέρου άξ ωματικοΰ μέχρι τοΰ τελευταίου στρατιώτου, ή πρδς
τδν Ίμαρέτ Εέ πορεία έγίνετο έν μέσψ δακρύων, ένθτσιασμοϋ καί ζητωκραυγών.
"Ολα τά έν τφ μεταξύ ’Ηπειρωτικά χωρία καί οί σταθ
μοι κατελήθησαν ύπδ τοΟ Ελληνικού στρατού· τέλος Σέ
ϊ^θασεν ούτος μέχρι τής Φιλιππιάδος τήν δποίαν εϊχον έγκαταταλείψει οί Τούρκοι· καταλαδίντες λοιπίν αύτήν
ύψωσαν τήν Ελληνικήν σημαίαν.
Τήν νύκτα τής αυτής ήμέρας τά έντδς τού Άμδρακικού
πλοία τοΰ Ελληνικού στόλου ένήργησαν άπδδασιν κατά
τής Σαλαώρας καί έξεδίωξαν τήν έκ 500 άνδρών φρουράν
αυτής έξασφαλίζοντες βδτω καί τάδπίσθια τοϋ είσελαύνοντος ’Ελληνικού στραοΰ.
Τήν 10 ’Απριλίου έγνώαθη δτι οί Τούρκοι θεωρούντες
μετά τήν κατάληψιν τής Φιλιππιάδος έπικίνδυνον τήν θέαιν
των έγκατέλειψαν καί τά Πέντε Πηγάδάδια, τά όποια
τοιουτοτρόπως άνέμενον πλέον τήν κατάληψίν των όπδ
τοϋ Ελληνικού τρατού. 'Ο Κουμουνδοΰρος διαταχθείς έσπευσε πρδς τά έκιΐ καί κατέλαβε τούς Κουμτζάδες, έπρόκειτο
δέ τήν έπομένην νά βαδίση κατά τών Πέντε Πηγαδίων,
διότι ή δδδς ή άγουσα πρδς τά έκεΐ είνε δυσχερής καί
δύσδατος, τήν νύκτα δέ παρουσίαζε άνυπερδλήτους δυσκο
λίας.
Ό ταγματάρχης Κουμουνδούρος προκειμένου νά προσβάλη τήν έπομένην τά Μέντε Πηγάδια έζήτησι τήν νύκτα
ένίσχυσιν πυροβολικού, ή δποία δμως δέν τοΰ έστάλη, τοϋ
άρχηγού προφασισθέντος, δτι τήν νύκτα δέν ήτο δυνατόν
νά προχωρήσωσι κανόνια διά τής δδοΰ έκείνης. Λοιπόν τοι
ουτοτρόπως δ γενναίος ταγματάρχης ήγούμενος 1070 μό
νον άνδρών ήναγκάσθη νά προδή εις πριέλασιν πρδς τά
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Πέντε Πηγάδια καί άνευ πυροβολικού.
Εντούτοις προδχώρησε καί κατέλαβε τά πέντε Πηγάδια
,τά όποια εύρεν έγκαταλελειμένα συγχόνως δέ κατέλαβε
vwxl θέλεις τινάς ίχυράς πέριξ τού χωρίου τούτου, δτε οΕ
άνιχνευταί του, του άνήγγειλαν δ;ι πολυάριθμο; Τουρκικές
«τρατδς ήρχετο έναντίον του. Ό ΧουμουνδσΟρος έζήτησε
πάραυτα ένισχύσεις, άλλ’ αί ένισχύσεις έβράδυναν καί οί
Τούρκοι έπετέθησαν μεθ’ έρμης κατά τού Ελληνικού στρα
τεύματος τού δποίου δμως ήγνόουν τήν δυναμιν.
’Αλλά καί έδώ οΕ Τούρκοι μετεχειρίσθησαν δόλον. ΠρωτοπορεΕαν έθεσαν τούς ’Αλβανούς, ούτοι δέ προχωρήσαντες
ύπικρίθησαν δ τι ήσαν Χριστιανοί’Αλβανοί καί έκραύγαζον πρδς τούς ήμετέρους·
— Μή, μή χτυπάτε' είμαστε Χριστ:ανοΐ.
Τδ στρατήγημα κατ’άρχρδς έπέτυχε καί οί ιδικοί μας,
ήλάττωσαν το πΰρ των, δίαν δμως κατενόησαν τδν δόλον
οΕ Τούρκοι είχον κερδίσει σπουδζΐον έδαφος.
Άδη ή μάχη διεξήγετο έ* τοΰ συοτάδην. ΟΕ Έλληνες
έθ εσαν τήν λόγχην έφ’ δπλου καί άπέκρουον τδν έχθρόν, αΕ
δέάπώλειαι καί τών μέν καί τών δέ ήσαν πλέον σημαντικοςί.
Έδώ έφονεύθη γενναίως μαχόμενος καί δ λοχαγός τού
πεζικού Σολωμός, έπά'ω ε’ς τδ σώμα τού οποίου συνήφθη
άγων τρομερός τών Τούρκων προσπαθούντων νά τδ άρπάσωσι καί τών ήμετέρων προσπαθούντων νά τό διαφυλάξωσιν, δπερ καί κατώρθωσαν.
Ένδεκα δλας ώραςοιήρκεσεν ή άλησμίνητος αΰτη μάχη
ή μόνη' έκ τού συστάδην μάχη τού Ελληνοτουρκικού
πολέμου καθ’ήν έγένοντο πραγματικώς θαύματα άνδρείας
έε μέρους τών ίδικώ > μας μαχομένων κατά πολυπληθεστέρωνάντιπάλων. Έβδ'.μήκονταΈλληνες εφονεύθησαν καί έπληγώθησαν, μεταξύ δέ τών πληγωμένων ήτο καί ό ταγ
ματάρχης Κουμουνδοΰρος, δ ήρως Μεσήνιος δ τιμήσας
τδ δνομά του καί την Ελλάδα.
Δυστυχώς μεθ’ δλην τήν άνδρείαν τών ήμετέρων, μεθ’
δλον τδν ήρωϊσμδν Αρωματικών καί στρατιωιών ή μάχη
αυτή ίΐχςν Αποτυχίαν ώ; Αποτέλεσμα1 διότι οΕ Τούρκοι ο,
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δποϊοι πλέον έφευγον δχι μόνον άνεθάρρησαν άλλά κατέλαβον τά Πέντε Πηγάδια, των δποίων άργότερα ή κατάληψις υπό τών Ελλήνων καθίστατο δυσχίρεστάτη, τό άποτέλεσμα τοΟτο όφείλεται είς τήν άδικαιολόγητον άπραξίαν
τοΰ Αρχηγείου ’Ηπείρου τό όποιον, έν ψ ό ΚουμουνδοΟρος
έζήτει βοηθείας, αύτδ δέν έσπευδε νά τοΰ ά.τοστείλη πυ
ροβολικόν πρδ πάντων καί εδζώνου*.
Τοιουτοτρόπως άπωλέσθησαν τά Πέντε Πηγάδια καί ή
έλπίς δ:ΐ δ Ελληνικές σ ρατδς θά προήλαυνε πρδς τά
Ιωάννινα έν φ πρδ μιας άκίμη ήμέρας καί πρδ τής άποτυχίας ταύτης τούτο έ^εώρουν ώ, βέβαιον δχι μόνον οί
ίδικοί μας. άλλά και οί Τούρκοι οί δποίοι έφιυγον προτροπάδην διά νά σωθώσι.
Οί σ:ρατ δται τοΰ Κουμουνδούρου μετά τήν ήρωϊκήν
μάχην έξηντλημένοι, κατάκοποι, νήσαις, διψδντες, πλή
ρεις ίμως θάρους καί υπερηφάνειας έπέστρεψαν είς τήν
Άρταν έν φ είς τά ’Ιωάννινα δ Ελληνικός καί δ Τουρκι
κός πληθυσμός καί αύτοί οί πρόξενοι τών Μ. Δυνάμεων
άιέμενον τον Ελληνικόν στρατόν νά είσέλθη ι'να καταλάβη
τήν πόλιν. "Αμα τή υποχωρήσει τοΰ τάγματος τού Κου
μουνδούρου τό άρχηγεΐον 'Ηπείρου καταληφθέν υπό άθυμίας καί θεωρήσαν δπ τό τιάν έχάθη καί δτι σπουδαίος
κίνδυνος ήπείλει τό δλον στράτευμα, διέταξε γενικήν δποχώρηοιν ηρός τήν Άρταν.
Περιεγράψαμεν τήν είοβολήν τοΰ ένδς τμήματος τοΰ
Έλληνικοΰ στρατού. Άς Ιλθωμεν τώρα καί εί; τό έτερον
τμήμα τό δ.οικούμενον ύπό τοΰ συνταγματάρχου Μπότσαρη τό δποίον διετάχθη νά προέλαση καί αύτό έκ τής γέ
φυρας τοΰ Λούρου, ώς καί τό 9ον σύνταγμα τό υπό τόν
συνταγματάρχην Γκολφινδπουλον καί νά βαοίση πρός τήν
αυτήν διεύθυνσιν ήτοι διά Κουμτζάδων πρός τά Πέντε
Πηγάδια, 'δπόθεν άπό κοινοΰ θλ διηυθύνοντο είς τά
’Ιωάννινα.
Τά σώματα έκείνα Εφθασαν είς Φιλιππιάοα τήν 12
’Απριλίου,άφ’ οδτήν προηγουμέ.ην μικρόν άπόσπασμά των
•υνεπλάκη καί Ιτρεψεν είς φυγήν μικράν ίχθρικήν δύνα-
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"μιν, όποια εδρίσκετο ΙκεΙ πρός κατόπτευσιν. Ή υπό ιόν
. Χρίστον Μπότσαρην δύναμις είδοποιηθεΓσα, δτι ή όδός ή
άγουσα πρός τήν Φιλιππιάδα μέχρι Κερασσόβου είχεν
έγκαταλειφθή υπό τοΰ έχθροΰ, άπεφάσισε νά σχηματίση
κατά τά μέρη έκιΐνα δευτέραν άμυντικήν γραμμήν.
Έχει εδρίσκετο τό {σχυοδν τοΰτο σώμα έστρατοπεδευ ·
μένον, δτε έλήφθη ή διαταγή τής πρός τήν Άρταν δποχωρήιεως. Ή διαταγή προδξένησε κατάπληξιν εις τό
στράτευμα πρός τό όποιον οδδ’ αυτοί ο£ άνώτεροι ήδύναντο
νά έξηγήσωσι τόν λόγον τοΰ τοιούτου μέτρου τοΰ ’Αρχη
γείου. Έπηκολούθησε λοιπόν κατ’ άρχάς άθυμία καί σύγχυσις, κατόπιν δέ πανικό; εις τε τό στράτευμα καί τους
χωρικούς καί οΰτως έληξε τό πρώτον μέρος τής έκστρατείας τής’Ηπείριυ, έντελώς άντιθέτως άπό δτιήρχησεκαί
διαψιΰσαν δλας τάς έλπίϊας δσαι είς αυτό έστηρίχθησαν.
Καί μόνη φαεινή άνάμνησις θά μείνη αιωνίως ή θαυμασία μάχη τών Πέντε Πηγαδίων ή όποία άνεξαρτήτως τοΰ
άποτελέσματος αυτής, όπήρξεν δμως μάχη τιμήσασα τά
’Ελληνικά δπλα, τόν γενναΐον Κουμουνδοΰρον καί τούς
ήρωϊκούς στρατιώτας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΝ
‘Η μάχη των Φαρσάλων
‘II νΐκητονΒ ελεεΙτίνον
'Ο πόλεμος δέν είχε λήξει διά τής έγκαταλείψεως τής
Λαρίσσης. Τό έθνος όλίκληρον είχεν έξεγερθή σύσσωμον
‘Ιστορία ‘Ελληνοτουρ,κ. πολέμου
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καΙΕζήτειτήν Εξακολούθησιν τοΰ πολέμου δια νά λάβη τήν
ίκανοποίησιν τής τιμής, ή δποία Απωλέσθη έν Λαρίσση
Ήτο Επομένως γνωστόν, 8τι δ πόλεμος θά Εξηκολούθη
καί ή Κυβέρνησις Αηληγιάννη παραιιηθεΐσα, παρεχώρησε
τήν θέσιν της είς τήν Κυδέρνησιν Ράλλη, ή δποία ήρχισε
λαμβάνουσα έκτακτα μέτρα όπως κατορθώση καί συνέχιση
τδν πόλεμον Αλλά καί νά τόν συνέχιση έριτυχώς.
Τοιουτοτρόπως συνεστήθη ή Φ.λελληνική Λεγεών εις τήν
δποίαν κατετάχθησαν οί ξένοι, οΕ πανταχόθεν καιερχόμενοι
ώς έθελονταί είς τήν Ελλάδα, άπεφασίσθη δΕ νά γιίνη καί
βδμα Γαριβάλδινδν τοΰ δποΕου άρχηγδςώρίοθη δ ίδιος γεν
ναίος φιλέλλην στρατηγός τής ’Ιταλίας Ριτσιώτης Γαριβάλ
δης, πρδς τδν δποΐον ή 'Ελλάς θά είνε αιωνίως εύγνώμων.
Συγχρόνως καί διά τήν θάλασσαν Ελήφθησαν μέτρα
τινά καί άντικατεστάθησαν δ ναύαρχος Σαχτούρης, δστις
εϊχεν ώς θά Ιδωμεν δείξει άδικαιολόγητον άδράνειαν καθ'
δλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου.
Καί Εν άκόμη άναγκαϊον μέτρον τδ δποΐον ένόμισεν ή
νέα Κυβέρνησις βτι έπρεπε νά λάβη ήτο καί ή Αντικατάστασις τοΰ Επιτελάρχου τοΰ στρατοΰ Θεσσαλίας Κ. Σαπουνζάκη, διά τοΰ ταγματάρχου Πάλλη.
Έν τφ μεταξύ ό Ελληνικός στρατός είχε συγκεντρωθή
έν Φαρσάλοις καί Ανέμενεν έκεΐ τούς Τούρκους, ή θέσις
αΰτη δΕν είνε δχυρά καί άπρόσβλητος, άλλ’ έχρειάζετο καί
έκεΐ άμυνα διότι έκεΐ έθεωρεΐτο σχηματιζομένη ή δευτέρα
γραμμή τής θεσσαλικής άμύνης.
'Αλλως τε ήτο άνάγκη ν’ άνασυνταχθζ Εκ?ΐ δ
στρατός καί ν’ Αναλάβη τό θάρρος του’ τούτο δΕ πράγματι
κατωρθώθη καί τά Ελληνικά στρατεύματα συγκεντρω
μένα έν Φαρσάλοις Ανέκτησαν ήδη τό θάρρος των καί άνέυενονγενναίως τόν Εχθρόν. Είς Φάρσαλα έφθασε καί ή
λεγεών τών Φιλελλήνων υπό τόν γεννοΙον λοχαγόν Βαρα
τάσσην πρδς Ενίσχυσιν τοΰ στρατοΰ μας Εκεί, Εν ω ήτο
γνωστόν δτι δ Τουρκικός στρατός μεθ’δλας του τάς Επιτυ
χίας Ενισχύετο διά μεγάλων δυνάμεων παντοιοτρόπως δέ
Ενεθαθρύνοντο ql στρατιώται καί qE Αξιωματικοί πρδς τού;

51

Α.

.

.Θ

Π

όποιους έστέλλοντο καί παράσημα έκ Κωνσταντινουπόλεως.
' Διά τής υποχωρήσεως τής Λσρρίσσης ολόκληρος ή θεσσαλική πεδιάς άφίνετο εις τήν διάβεσιν τοΰ έχθροΰ έπομένω; καί δ Βώλος. Πρός τήν πόλιν' ταύτην δμως ή δποία
άπετέλει τό τελευταΐον τμήμα τού δεξιού τής Ελληνικής
παρατάξιως είχε σταλή ή ταξιαρχία Σμολένσκη Ιχουσα
έιτί κεφαλής τδν γενναΐον συνταγματάρχην, δστις καί πρότερον είχε διακριθή έν Ρεβενίω.
Κατά τοΰ στρατού τού Βελεστίνου έστάλη τήν 15 ’Απρι
λίου ισχυρά Τουρκική δύναμις μέ τήν πρόθεσιν νά“ καταλάβη τδ μέρος έκεΐνο πρίν ό Σμολένσκης προφθάση νά
δχυρωθή. Εύιυχ,ώς δύο πυροβολαρχίαι τοΰ Ελληνικού
στρατού έγκαίρως άντιληφθεϊσαι τήν προέλασιν έκρύφθησαν
καί έτοποΟετήθησαν’ ήρχισαν δέ κατά τοΰ έχθροΰ τόσον
ισχυρόν πΰρ ώστε ούτος ήναγκάσθη νά τραπή είς φυγήν
προτροπάδην έγκάΐαλείπων έπΐ τού πεδίου τής μάχης καί
τά πυροβόλα του, νεκρού; καί τραυματίας ούχ{ δλίγους έν
φ αί ίδικαί μας άπώλειαι ήσαν δλως άσήμαντοι.
Ή έκ τής πρώτης ταύτης συγκρούσεως καί τής φυγής
των Τούρκων έντύπωσι; παρά τψ άιτοτεθαρρυμένψ λαφ καί
τφ στρατψ τών Φαρσάλων ήτο μεγάλη' έπληρώθησαν δέ
χαράς τά στήθη όλων τών δυστυχών 'Ελλήνων καί μία έλπίς έγεννήθη 8τι ήτο δυνατόν τδ ΒελείτΓνον νά Εκανοποιήση τά Ελληνικά δπλα διά τήν άτυχή Λάρισσαν. Έκ τών
ύστέρων άπεδείχθη δτι ή έλπίς έκείνη δέν ήτο ματαία έλπίς
καί δτι έπέπρωτο τδ Βελεστϊνον νά μείνη τδ μόνον παρη
γορητικόν σημεΐον τής άτυχούς ταύτης ιστορίας.
Τήν έπομένήν οΕ Τούρκοι παρουσιάσθησαν καί πάλιν καί
ήρχισαν πυκνδν πΰρ κατά τών Εδικών μας. Ό Ελληνικός
στρατδς δμως έν τφ μεταξύ είχεν δχυρωθή έκ τού προχεί
ρου καΐ^άπήντησε δι' ευστόχου πυρδς έξόχως ένθαρρυνόμενος δπδ τοΰ παραδείγματος τοΰ ίδΙου ταξιάρχου Σμολέν
σκη, δστις έφιππος περ.έτρεχε τάς τάξεις τού στρατού
σκορπίζων θάρρος καί έλπίδας.
Τήν ήμέραν έκείνην έβοήθησε τδ Ελληνικόν στράτευμα
γ,οΛ σώμα άνταρτών υπό τδν Νταβέλην, δπερ καί πολύ
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συνειέλεσεν εις τήν Επιτυχίαν τής ήμέρας έζείνης. τέλος τδ
έσπέρας τής 17’Απριλίου 4 έχθρδς ϊδών τδ μάταιον τής
Ιπιθέσεώς του καί άναλογιζόμενος τάς άπωλ,είας του, αί
έποϊσι δέν ή σαν μικραί έπροτίμησε νά ύποχωρήση άλλος
τακτικβς καί άλλος άτάκτως διά νά σωθή καί ούτως έληξαν
ή ήμέρα έκείνη μέ μίαν άκίμη Επιτυχίαν διά τδν στρατδν
τοΰ Βελεστίνου.
Άλλ’ ώς άπεδείχθη Εκ των υστέρων καί τάς δύο αδτάς
ήμέρας 4 Τουρκικές σιρατδς δέν είχε σκοπδν νά πολεμήσ^
σπουδαίως, μάλλον δέ δοκικαί ήσαν έκεΐναι τάς δπςίας
Επανειλημμένος Ικαμνεν. Τήν έπομένην όμως ήτοι τήν 18·
Απριλίου άπδ πωίας Εφάνη δτι ή μάχη Επρίκειτο νά είναι
άποφασιστική.
ΟΕ Τούρκοι πριν άκίμη έξημερώση καλά, ήρχισαν την
Επίδεσίν των, ήρεμωτέραν καί λυσσώδη έπειτα. Οί έννέα
χιλιάδες άνδρες τοΰ Ελληνικού στρατού πλήρεις θάρρους
υφίσταντο τή.ν έπίθεσιν τριπλασίων Τούρκων οί ίποϊοι έπετίθεντο λυσσωδώς καί μέ σπάνιον θάρρος.
Εις τάς 8 π. μ. ή πυροβολαρχία Μήτσα προχωρήσασα
τρισχίλια μέτρα πρδς τά έμπρδς καί τοποθετηθεΐσα εις θέσιν κατάληλλον έβαλλε μετά τόσης ευστοχίας κατά τοΰ
Τουρκικού πεζικού δπερ ήτοιμάζετο πρδς έπ.θεσιν, ώστε οί
Τούρκοι ήναγκάαθησαν νά τραπδσιν εις φυγήν προτροπάδην καί νά κρυφθωσιν δ.τισθεν μακρυνοΰ λοφίσκου δπου
άνασυνετάχθησαν.
Συγχρόνως πρδς τδ δεξ δν μέρος ή έκεΐ Ελληνική δυναμις ένισχυθιΐσα ύπδ [κανού πυροβολικού ώπίκρουσεν εδχερώς τάςέττιθέσεις τών Τούρκων καί άνευ μεγάλωνάπωλειών.
Αίφνης δμως χίλιοι διακόσιοι ιππείς έθεάθησαν Ερχόμε
νοι κατά φάλαγγας Εναντίον τού κέντρου τής Ελληνικής
παρατάξεως. Ό ταξίαρχος Σμο-ένοχης καταλλήλων τοποθετήσας τδ πυροβολικόν του, τού όποιου τά πυροβόλλαέκρυ
ψεν υπδ τούς σϊάχεις καί τδ πεζικόν του, τδ
4ποϊον ή.ο
έκεϊ πρδς ένίσχυσιν έδέχθη τήν έ,-Ιθεσιν των Τούρκων άτάραχος διά ζωηροτάτου πυρός. Οί Τούρκοι άδιάφοροι μολο
νότι ϊδεκατίζοντο προχωρούν. *Αλλ’ ήδη τδ πυροβολικδν
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Ικαμνε θραΰσιν είς τάς τάξεις των. Οί ίππεϊς έπιπτον πο
λυάριθμοι άπδ τούς Ιππους των καί τά ζώα λυσσώννα
πλέον έκτου τρόμου έθερίζοντο ύπδ των δβίδων καί έθρυμματίζοντο· Τέλος μετά τρεΓς έφδδους άλλεπαλλήλου; οί
Τούρκοι ήναγκάαθησαν νά ύποχωρήσωσιν αφού άφήκαν έπί
τοΟ πεδίου τής μάχης χιλίους νεκρούς καί χιλίους τριά
κοντα πέντε Ιππους. Οί διασωθέντες δακόσιοι μόλις ίππεϊς
έτράπησαν είς άτακτον φυγήν άφίνοντες οί πλεϊστοι έπΐ
τοΰ πεδίου τής μάχης τούς Ιππους των.
Έξ άλλου τδ πυροβολικόν μαχόμενον γενναίως διασκορ
πίζει τούς πεζούς οίτινες ύπεστήριζον τάς Τουρκικάς πυ
ροβολαρχίας, δ δέ Νταβέλης μετά των άνταρτών. άποκρούει
πλαγίαν κίνησιν τών Τούρκων δι’ ής ούτοι προσεπάθουν. νά
καταλάβουν τά νώτα τών ήμετέρων.
’Αληθή πανωλεθρίαν υπέστησαν τά σώματα ταΰτα ώς
καί δύο λόχοι Τουρκικού πυρ.βολικοΰέπιχειρήσανΐες άλλην
' πλαγίαν πρδς τά δεξιά κίνησιν διά μίσου τών χαραδρών
ώς καί τό πολυάριθμον Τουρκικόν σώμα, τδ όποιον είχεν
έπιτεθή κατά τού κέντρου τής παρατάξεως.
Τέλος τήν 2 1)2 ώραν οί Τούρκοι υποχωρούν καθ’ δλήν
τήν γραμμήν καί τδ πΰρ παύει- αί άπώλειαι τών Τούρκων
καιά τήν μάχην ταΰτην υπήρξαν άνυπολόγιστοι, Ό Μέραρ
χος Χαϊρή πασσάς καί τρισχίλιοι ϊ;ως άνδρες έφονεύθησαν
καί έπληγώθησαν, πολυάριθμα δε καί πολύτιμα λάφυρα
περιήλθον είς χεΐρας τών ήμετέρων, έκ τών δποίων αί
άπώλειαι δέν υπήρξαν μεγάλαι.
Ή νίκη τού Βελεετίνου, τήν όποιαν καί οί ξένοι δημο
σιογράφοι καί στρατιωτικοί άκβλουθοι έξήραν, υπήρξε
παρηγορία τοιαύτη διά τδν λαόν καί τδν στρατόν, ώστε
τό θάρρος του όλόκληρον άνεκτήθη καί φρενίτις ένθουσιασμοΰ κατέλαβε πάντας· Ικτοτε δέ άρχίζει άληθής λαιρεία
- πλέον δ;ά τόν ήρωα τού Βελεσιίνου, τδν δημοφιλή στρα
τηγόν Σμολένσκην.
Έν τφ μεταξύ δ Τουρκικός στρατός συγκεντροΰται πρό
τών Φαρσάλων καί ή έπίθεσις κανά τής θεσεως έκείνης άνεμίνετο άπδ στιγμής είς στιγμήν, πρδς τούτο δέ ό Διάδοχος
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μετά τοΰ έπιτελείουτου κατεγίνετο άπδ τήν πρώτην ή μέ
ραν τής Εκεί στρατοπεδεύσεως είς κατάταξιν τών σωμάτων,
ου .ως ώστε νά κατορθωθώ ή άμυνα τοΰ μέρους Εκείνου.
Τήν 23 ’Απριλίου, ήμερον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, αί
ΤουρκικαΙ προφυλακαί είσήλθον προς τά Φ;ρσαλαένψ αυγ.
γρόνως άλλο μέρος τοΰ Τουρκικού στρατού προσιβαλε τον
Σμολένσκην έν 'Βελεστίνφ, δπως άπασχολή αύτδν καί Ιμ»
ποδίση νά Ελθη είς ένίσχυσιν τοΰ στρατοΰ των Φαρσάλων.
Εις Φάρσαλα άπδ πρωίας ήρχισεν ή σύγκρουσις ιών
προφυλακών. Τδ πΰρ έπίξετάθη καθ·’ δλην τήν γραμμήν
τής παρατάξεως καί μέχρι Βελεστίνου, πρώτη οέ όπίστη
τήν έπίθεσιν ή Λεγεών τών Φιλελλήνων καί τμήμα εύ'ωνικδν τδ δποΐΟν ώς καί ή Λεγεών άπέκρουσαν Επιτυχώς τήν
έπίθεσιν. Πρδς τδ μέρος τής Λιγεώνος δ έχθρδι προύχώρη-ε
καί ή Λεγεών διετάχθη νά υποχωρήση, τδ αύτδ δέ συνέβη
καί είς τδ πρώτον εύζωνικδν σύνταγμα Εκ τοΰ χωρίου
Ίδρόσκοϊ. Κατά τήν ύποχώρησιν τής Λεγεώνας Εφονεύθη δ
Εφίδρος καί άρχηγδς αύτής Βαρατάσσης λοχαγδς τοΰ πυρο
βολικού πληγωΰείς διά σφαίρας είς τήν κοιλίαν. Δέον νά
ση.μειωθή, δτι ή Λεγεών τών φιλελλήνων καί τδπρομνησθέν
εδζωνικδν σώμα είνε τά μίνα τά δποΐα ύπέστησαν τήνμεγαλειτέραν έπίθεσιν τών Τούρκων κκΐ άπέκρουσαν αύτούς
Επί 5 1)2 ώρας μαχομένους.
Δυστυχώ; είς τήν μάχην τών Φαρσάλων παρετηρήθη,δτι
ή Ελλειψις πυροβολικού καί ή μεμονωμένη άμυνα λόχων
μόνον καί ταγμάτων κατέστησε τήν θέσιν.τοϋ Ελληνικού
στρατού δυσχερεοτάτην. ‘Ολόκληρα σώματα Τουρκικού
στρατοΰ προσέβαλον λόχους μόνον καί Επάλαιον Επί ώρας
δλοκλήρους πρδς αύτούς. Δέον Επίσης νά σημειωθή, δτι καί
ή άμυνα αΰτη έ ηρήθη παντοΰ μετά θάρρους καί υπομονής.
Ή το, δμως άποφκσισμένη ήδη ή ύποχώρησις καί ούδέν
ήτο δυνατόν νά μεταβάλη τήν άπόφααιν τοΰ Επιτελείου.
Τδ έσπέρας ένψ ή μάχη Εξηκολούθει καθ’ δλην τήν
γραμμήν τής παρατάξεως, τδ σχέδιον τής ύιτοχωρήσεω;
είς Δομοκδν είχε ληφθή. Α£ κινήσεις τών στρατιωτικών
σωμάτων υπδ τδ πΰρ ένηργοΰντο άκόμη, κατά Εφεδρικά τά-
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Υματα μετέβαινον Ενα κκταλάβωσι τάς θέσεις των καί νά
ά-τικαταστήαωσι τού; μαχομένους, μ'α ταξιαρχία έλίκλή
ρος έμενεν άχρηστος περιμένουσα διαταγάς καί τδ έπιτελεϊον κατέστρωνε τδ σχέδιον τής ύποχωρήσεως.
Εις τάς 8 περίπου τδ έσπέρας ή μάχη έπαυσε καί τά
στρατιωτικά σώματα διετάχθησαν νά καταυλιοθώσιν, έκοιμώντο δέ οί στρατιώται ήσυχοι άναμένοντες τήν έπομένην
νά ίπαναληφθή ή μάχη, δτε σί σωματάρχαι κληθέντες εις
τδ άρχηγειον, Ιλαβον τήν διαταγήν νά έτοιμασϋώσι πρδς
δποχώρησιν διά τδν Δομοκόν.
Ή ύποχώρησις ήρχισεν εις τά 2 1)2 τής πρωίας δπώς
δήποτε καί έφ’ δσον ήτο δυνατδν κανονική, τελευτοϊον δέ
πάντων τών σωμάτων ύπεχώρησεν ή Λεγεών τών Φιλελ
λήνων.
Ή μάχη τών Φαρσάλων—άν δύναται νά δνομααθή μά
χη, συμπλοκή κατά τήν δποίαν δλόκληρα στράτιωκά σώ
ματα έμειναν έν άχρηστεία,—έληξε μετά μεγίστων άπωλειών διά τδν έχθρόν. Κατά πληροφορίας αύιών τών ξένων
άνταποκριτών οι όποιοι παρηκολούθουν τδν πόλεμον, κατν
τήν μάχην ταύτην, έφονεύθ .σαν καί έπληγώθησαν οΰχΐ δ
λιγώ εροι τών δισχιλίων καί πεντακοσίω/ Τούρκων.ϊσως δέ
ήσαν καί πλειότεροι ά»όμη οι νεκροί καί οΕ τραυματίαι
των, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτt όλόκληρο; δ Τουρκικός
στρατός τής πρώτης γραμμής έπετίθετο μετά τής συνήθους
μάλιστα δρμής.
Τών ήμετέρων αΕ άπώλειαι δέν ήσαν μιγάλαι,δεκαεννέα
ιεκρδί καί έννενήκοντα ιΐς τραυματίαι ήσαν αΕ άπώλειαι μας
κατά τήν ήμέραν έκείνην. τί σημαίνει τούτο; τί άλλο, ή
δτι μάχαι σοβαραί δέν έγειναν καί δτι έπο^ένως καμμία
άνάγκη δέν έπίβαλλε τήν ύποχώρησιν;
Εις τήν μάχην ταύτην έλαβεν αυτοπροσώπως μέρος καί
δ Διάδοχος μετά τού πρίγκηπος Νικολάου. 'Ι^ειδησ.ς αδτη
έκαμε μεγίστην αϊσθησιν άνά τάς ’Αθήνας, ή δέ Κυβέρνησις Ράλλη διερμηνεύουσα κοινόν πόθον τοΰ λαοΰ έσπευσε
νά τηλεγραφήση πρίς τούς πρίγκηπας συγχαίρουσα αύγοίις έξ όνόματος τού έθνους διά τήν διαγωγήν τα>ν.

—
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‘Η μάχη τών Φαρσάλων άπέδειξε καί σπουδαία στρα
τηγικά σφάλματα τών Τούρκων, οί όποιοι καί πρΙν άπό
τάς πρώιας μάχας τοΟ Βαλεστίνου έπεερίθησαν αύστηρό- τατα δπό ιών ξένων στρατιωτικών άκολούθων. ΕΙνι δυ
στυχώς βέβαιον τώρα πλέον, δτι έάν οί Τούρκοι ιΐχον
άπέναντί των^δχι καλλίτερον στρατόν, διότι 6 στρατός ήτο
καλός καί δ αυτός παντού καί πάντοτε, άλλ’ έάν είχον
άπέναντί των καί είς τά Φάρσαλα ένα Σμολένσκη ν, ή έκβασις τής μάχης έκείνης καί Ισως καί δλοκλήρου τού πο
λέμου θά ήτο διοφορετική.
Δυστυχώς ό θεός ήθέλησε τήν φοράν ταύτην νά ταπεινώση τήν Ελλάδα, καί έναντίον τής θελήσεώς του τίποτε
βεβαίως δέν ισχύει. Ή απλή σύγκρουσις τών προφυλακών
είς Φάρσαλα ίχαρακτηρίσθη ώς μάχη σπουδαία καί δυναμίνη νάφίρη ήτταν, καί διά νά σωθή άπό τήν ήτταν αύτήν τό έπιτελεϊον τού Ελληνικού στρατού άπεφάσισε νά
υιτοχωρήση καί νά έγκαταλείψη τό ήμισυ πλέον τής θεσσαλικής πεδιάδος, ν’ άποσύρη τόν στρατόν τού Σμολένσκη
άπό τό Βαλεστϊνον, τό^ποϊον ούτος ένδίξως κατείχε, καί
τέλος νά μή ύπολογίση όποιαν έπίδρασιν θά είχε έπΐ
τού ήθικοΰ τού στρατού ή άδίκαιολόγητος αΰτη καί άπλουστάτη δευτέρα ύποχώρησις.
Δυστυχώς τ’ άποτελέσματα τής ύποχωρήσεως ταύτης
έπΐ τού ήθικοΰ τού στρατού ήσαν άνυπολόγιστα καί Ιξ άλ
λου ή παραμονή τού Σμολένσκη έν Βελεστίνφ ήτο άδύνατος.
Τοιουτοτρόίίως καί άπό τό §ν καί άπό τό άλλο μέρος τού
Ελληνικού στρατού άφηρείτο πάσα έλπίς έπιτυχίας.

‘Η μάχη του Δομοκοΰ
Ψ

-----------------

^ Πλησιάζομεν ήδη πρός τήν τελευταίαν πράξιν τού βρα
χέος καί σχεδόν άσημάντσυ Ελληνοτουρκικού πολέμου,
πρός τήν μάχην δηλαδή τού Δομοκού, ή όποια ίιπήρξεν ή
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τελευταία μάχη άπδ παρατάξεως είς τήν δποίαν έδοκιμάσθη
δ άτυχης μας στρατδς.
* Πρίν δμώς είσέλθωμεν είςτά της μάχης άνάγκη νά δρίσωμεν τά τής παρατάξεως τοΰ στρατού.
Ή ύπδ τδν συνταγματάρχην Μαστραπαν ταξιαρχία άνέλαβεν όλοκλήρουςτάς μεταξύ τοΰ χωρίουΤσατμά καίΒουζίου θέσεις, έπειδή δέ αί θέσεις αύται παρουσίαζον σπου
δαίας έλλείψεις δσον άφορά τήν άμυνανκαί ήσαν λίαν έκτεθιιμέναι, δ ταξιάρχης έζήτησε
καί
έλαβε
μεγάλας ένισχύσεις διά νά κατωρθώση νά τηρήση τήν
θέσιν του.
Είς τδν Δομοκδν συνέρρετν έν τφ μεταξύ δλδκληρος ή
διαθέσιμος έν Έλλάδι έφεδρεία. Οΰιως έκεΐ διετάχθηνά μεταδή δ στρατδς τδν δποϊον άπέσυρεν ή Έλλός έκ τής
Κρήτης, ή άφιξις δέ είς τδ στρατδπεδον τοΰ Δομοκοϋ τδν
άνδρών έκείνων οί όποιοι καί είς τδ πΰρ είχον δοκιμασθή
καί ήτταν καμμίαν δέν ύπέστησαν, άνεπτέρωσε τδ φρόνημα
τοΰ στρατοπέδου καί έδωκε πολύ θίρρος είς τούς ύπδ τό
σων Ατυχημάτων δοκιμασθέντας δυστυχείς στρατιώτας μας·
τδν οτρατδν τής Κρήτης διφεει δσυνταγματάρχης Βάσσος,
δστις μετέβη καί άπετέλεσε μέρος τοΰ έπιτελείου τοΰ
Δομοκοΰ.
Επίσης είς τδν Δομοκδν άπεστάλη καί ή λεγεών τδν
Γαριβαλδινών, ή δποία έσχηματίσθη ύπδ τάς διαταγάς τοΰ
στρατηγού Ριτσιώιη Γαριβάλδη, υί·,ϋ τοΰ ήοωος Γαριβάλδη, παρέλαβε δέ τούς Έλληνας Αξιωματικούς, νέους εύγενεϊς καί γενναίους, τδν ’Αλέξανδρον Ρώμαν πρόεδρον τής
Β.υλής καί άλλους.
Ή παρά τδ χωρίον Τσατμά ταχθεϊσα ταξιαρχία τοΰ
Μαστραπά, ήτις ώς εΐπομτν ήδη είχεν ένισχυθή διά δύο
πυροβολαρχιών, έξηδυνάτισε άπδ τής έπομένης διότι καί ή
μία τδν πυροβολαρχιών τούτων τής άφηρέθη καί άλλα
μικρά σώματα άπεσπάσθησαν άπ* αυτής.
Επίσης είς τήν γραμμήν έτάχθη καί ή ταξιαρχία Άντωνιάδου ή δποία καί άνέλαβε τάς δχυρωματικάς έργα·
?(ας τάς Απαραιτήτους είς τοιαύτας περιστάσεις, διότι περί
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έκτάκτων Ιργων άμύνης καί έν γένει έτοιμασιών, ούδέ
λόγος πρέπει νά γίνεται.
Άναλόγως έτάχθησαν καί τά λοιπά σώματα τά ίποΓ* =
γνωρίζομεν ήδη καί άνεμένετο πλέον δ έχθρός, δπω; δοθή
μεγάλη καί άποφασιστική μάχη, ή ίποία θά έκρινε τήν
τύχην τοϋ πολέμου καί θ’ άπεδείκνυεν άν έπρεπε νά έπισπευσθώσιν αΕ περί έπεμβάσεως τώνδυνάμεων προσπάθεια:.
Ούτως είχον τά πράγματα δτ» τήν πρωίαν τής 5 Μαΐ;υ
αΕ προφυλακαί έσημείωσαν τήν έμφάνισιν τής πρωτοπΟρείας τοϋ Τουρκικού στρατού.
ΟΕ Τούρκοι κατελθόντες ταχέως καί κατά φάλαγγας
κατά τήν συνήθειάν των, παρετάχθησαν άπέναντι τού
'Ελληνικού στρατού, εις μεγάλην δμως άπ’ αύτού άπόστασιν. Πρώτον ήρχισε τό πυροβολικόν των. Διά συχνών καί
Ιπανειλημμίνων βολών προσεπάθησε νά έξακριβώση τήν
θέσιν τού 'Ελληνικού πυροβολικού, τό όποιον δμως προφυλαγμένον ώς ήτο δέν άπήντα, διότι ή άπόστασις ήτο με
γάλη καί τά βλήματά του δέν ήτο δυνατόν νά φθάσωσι καί
νά προξενήσωσι ζημίας είς τούς Τούρκους.
Τό Τουρκικόν πυροβολικόν άφοΰ έπΐ ήμίσειαν περίπου
ώραν προσεπάθησε νά παρασύρη τό Ελληνικόν είς’μονομαχίαν διά νά δώση καιρόν είς τάς Τουρκικάς πεζικάς
δυνάμεις ν’ άναπτυχθώσιν καί νά έπιτεθώσιν, ίδόν δτι άπε·
τυχε τού σκοπού του έσίγησε καί άνέμενεν.
Έν τφ μεταξύ έθεάθησαν αΕ ΤουρκικαΙ φάλαγγες έκτυλισσόμεναι καί άναλαμβάνουσαι τάς θέσεις των. Είς τό δε
ξιόν τής Ελληνικής παρατάξεως έσημειώθη ή πρώτη προέλασις τών Τούρκων. Κατά τής ταξιαρχίας Μαστραπά τής
όποιας τήν άδυναμίαν έφαίνετο μαντεύων ό έχθρός ίβάδιζεν ήδη ή πρωτοπορεία αύτού, τά τρία δέ Ελληνικά
τάγματα τά όποια άπετέλουν τήν έμπροαθοφυλακήν, ήνοιγον ήδη τό πΰρ μετά τών Τούρκων όλίγον π(ό τής 10
πρωϊ»ής ώρας.
ΈπΙ μίαν όλόκληρον ώραν τό πϋρ περιωρίσθη είς τό
μέρος τοΰτοδηλαδή ιίς τό μέτωπον τής παρατάξεως Μα
στραπά, όπου όλίγον κατ’ όλίγον κατέσιη ζωηρότατον,
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Ευθύς έξ άρχής έφάνη !τι 6 έχθρδς άφ’ ένδς μαντεύων τήν
άδυναμίαν τής ταξιαρχίας ταύτης κα’ άφ’ έτέρου γνωρίζων
τήν άξίαν τών διόδων τάς όποιας κατείχε, προσεπάθει νά
έκβιάσχ) τάς διόδους ταύτας διά συγχρόνου έπιθέσεως καί
διασπών τήν ταξιαρχίαν Μαστραπά. νά κατορθώση νά είσδυση έκεϊθεν καί νά άποκβψη τδ δεξιόν τών Ελλήνων καί
νά κυκλώση τόν Ελληνικόν στρατόν.
Έν τούτοις μετά μιας ώρας μονομαχίαντών δύο άπέναντι
τμημάτων τοΰ στρατού, τό πΰρ έπεξετάθη δλίγον κατ’ δλίγον καί πρός τ’ άριστερά καί περί τήν μεσημβρίαν όλόκληρον ήδη τό μέτωπον τών δύο άντιθέτων στρατειών έκαλύπτετο υπό τού πυκνοΰ λευκού καπνού τής μάχης.
*0 έχθρός ήτο πολυαριθμότατος καί είχε τήν διαταγήν
νά πολεμήαη άποφασ στικώς. Μετά δύωρον μάχην τά σώ
ματα άντικαθίσταντο δι' όίλΡ.ων έφεδρικών, ώστε νά μή κο·
πιάζωσι καί ή έπίθεσις κατά τών έξηντλημένων ίδικών μας
στρατιωτών καθ στατο άπό στιγμής ε7ς σιιγμήν λυσσω
δεστέρα.
Εκ τού κέντρου τής Ελληνικής παρατάξεως ή άκρόπολ'ς
τοΰ Δομοκοΰ, έφοδιασμένη διά τριών τυπομαχικών πυρο
βόλων ύτό τήν διεύθυνσιν τού λοχαγού Κλεομένους έπέφερε θραΰσιν είς τόν έχθρόν τά τρία ταΰτα τοπομαχικά πυ
ροβόλα διευθυνόμενα όπό τών άνθυπολοχαγών Κοντοπούλου, Μακά καί Κρίσπη, συνεκράτησαν έπΐ πολύ τόν έχθρόν
καί έν τέλει έπέφεραν είς αδτόν τοιαύτην βλάβην ώστε
ήναγκάσθη νά παραιτηθή τής ιδέας τής προελάσεως διά
τής άνοικτής δδοΰ Δομοκού — Φαρσάλων, έν τή όποία μία
ταξιαρχία, τής όποιας άρχηγδς ήτο ο NV άτ πασσάς έδεκατίσθη. 'Γπεχώοησαν λοιπόν, καί αί πυροβολαρχίαι τού
έχθρού καί έτάχθησαν άκροβολιστικώς δπισθεν τού λόφου
Νησί, δπου μία βολή τού ά.θυπολοχαγού Νιοπτ. Κοντοπούλου προσέβαλε τήν έφεδρείαν των καί προύξένησεν
άληθή καταστροφήν.
Έν τούτοις ή τοξιαρχία Νεσάτ ήθέλησε νΐ έπιμείνη καί
μετά μικράν άνάπαυσιν έπανέλαβε τήν πορείαν της.
Μετά μιας ώρας δμως κρατιράν έπίθισιν καί κρατερωτέραν
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άμυναν, ή ταξιαρχία ήναγκάσθη νά υποχωρήση δεκατισθεΖ
σα υπδ τών όβίδων τών τοπομαχικών, τά όποια διηύθυνον
οί γενναίοι μας αξιωματικοί.
Είς τδ δεξιόν κέρας πρδς τδ όποιον είχε συγκεντρωθή
ή προσοχή τών Τούρκων, ή μάχη έξηκολούθει τώρα πει
σματώδης· τδ Έλληνικδν ιππικόν ύπδ πυκνήν βροχήν δβί·
δων προελάσαν ήναγκάσθη νά μοιρασθή είς δύο, συνεπεία
δμως τής προελάσεως αύτοΰ άπεκαλύφθη τδ ήμέτερον πυρο
βολικόν,τδ όποιον είχε μείνει μέχρι τήςώρας Εκείνης κεκρυμμίνον. Κ<1 ήρχισεν ή Επίθεσις τυΰ πυροβολικού, Επίθεσις
κρατερά, λυσώδης άλλά καί άνισος διότι τά πυροβόλα
τού έχθροΰ ή σαν πενταπλάσια των ήμετέρων.
Περί τήν δευτέραν ώραν μ. μ. ή μάχη είχε φθάσει είς
τδ κατακόρυφον τής λύσσης. Είς τδ μαχδμενον πυροβολικδν
προσετέθη ήδη καί μία δρειβατική πυροβολαρχία μετά κα
ταπληκτική; έπιτυχίας βάλλουσα. θραϋσιν δ’ έπροξένησαν
είς τους Εχθρούς οί ευζωνοι κεκρυμμένοι είς τά υψηλά σπαρ
τά τής πεδιάδο; καί άποτελοϋντες τήν Εμπροσθοφυλακήν
τοϋ ήμετέρου στρατού..
Εΐπομενήοη δ·.ι δ άγων τοϋ πυροβολικού ήτο έντιλώς
ά ίσος. Τψ δ ·>τι Ενψ τά Τουρκικά πυροβόλα ή σαν Εννενήκοντα Εξ έν Ζλφ, υπήρχον δέ άκόμη καί περί τά 15 Ιν Εφε
δρεία τά όποια δέν έχρησιμοποιήθησαν, τά Ελληνικά ή σαν
μόνον είκοσι έπτά. Επίσης δέ Ενψ τά Τουρκικά πυροβόλα
τελειότατα εβαλλον άπδ άποστάσεως 6000 μέτρων, τά Ελ
ληνικά μόλις Εφθαναν τά τετρακισχίλια μέτρα· δμοβροντίαι
δ’έχθρικαί ήσαν κεραυνοί άπέναντι τών άκινδύνων άστραπω / τών ίδικών μας.πυροβόλων, τά δποϊα οΰδ' Ιφθανον κάν
τδ μέτωπον τής παρατάξεως τοϋ έχθροΰ.
Δύο είσέτι ώρας διήρκεσε κατ’ αύτδν τρόπον ή μάχη,
αιωνίως άνανεουμένων τών Τούρκων καί βαθμηδόν έξασθενουμένων τών ήμετέρων. Είς τάς τέσσ-ρας μ.μ. άποφασιστική έπίθεσις τοϋ Τουρκικού Εππίίοΰ έπροκάλεσε νέαν
πεζικήν παράταξιν τών εφεδρικών σωμάτων τών Τούρκων
άπέναντι τών καταπονημένων ίδικών μας. Συγχρόνως δύο
νέσει πυροβολαρχία; ταχθείσαι Εναντι τοϋ κέντρου Ιβαλον
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κατά τών Οχυρωμάτων ιών Ελληνικών δυνάμεων, πιζικδν δΕ τής ταξιαρχίας Άνδριανουπόλεως άφσΰ έ-ίσχυσε
σιτουδαίως τήν κατά τοΰ κέντρου έπ θεσιν, έπεξετείνετο
επ?ιτα καί είς τά πλευρά εναντίον των εύζώνων καί ιών
Γαριβαλδινών, οϊτινες Εμάχοντο γενναιότατα.
Κατά τήν συμπλοκήν ταύτην τής Τουρκικής ταξιαρχίας
μετά τών Γαριβ χλδινών Ιπληγώθη είς τό γόνυ ό διοικώ t
αύτούς ήρως Άμίλκας Κυπριάνης, τό σώμά του δμως ίχ»
μόνον δέν ύπεχώρει μετά τήν σφοδράν ΙαείνηνΕπίθεσ ν, άλλά
καί προήλασεν άπό τοΰ χωρίου Τσαμάσι πρός τδν λόφον
Διομονέτι, δπου δ υπό τόν ’Ιταλόν βουλευτήν λοχαγόν
Fratti λόχος διετάχθη νά Εκτελέση Εφοδον κατά τοΰ Εχθρού
Mi τάς λόγχας Εφ’ δπλου οίγενναΐοι ΓαριβαλδινοΙ έπηλθον
κατά τοΰ Εχθροΰ, δτε μία Τουρκική σφαίρα Ιπληξε τδν η
ρώα Frattl είς τήν καρδίαν. ’Εν τούτοις καί δ λόχος αύτδς
μετά τϊν θάνατον τοΰ άρχηγοΰ του καί δ λόχος τοΰ
Ρώμα Εξηκολούθησαν τήν Επίθεσίν των κατά τών Τούρκων
οί όποιοι ή 5η μή δυνάμενοι να ύποατώσι τήν βίαν τής
έπιθέσεως ήναγκάσθησαν νά τραπώσιν είς φυγήν άφίνοντες επί τοΰ πεδίου τής μάχης πλήθος νεκρών καί τραυμα
τιών.
Ή ήρωϊκή διαγωγή τών Γαριβαλδινών είς τήν μΐχην
τοΰ Δομοκοΰ Εξετιμή^η μετ’ ιυγνωμοσύνης ύ,τΐ τής Ελλά
δος. ’Αλλά καί ή λεγεών τών Φιλελλήνων, διοικουμένη
υπό τοΰ γενναίου λοχαγού τοΰ Πυροβολικού Περικλέους Βαρατάσση, Εδειξε θαυμασιήν όντως διαγωγήν.
•Η λεγεών αυτή είς τδ άριστερίν κέρας ευρισκομένη καί
άποτελοΰσα μέρος τής άνεξαρτήτου ταξιαρχίας Κακλαμάνου, κατέλαβε τάς Επικλινείς πλευράςτοΰ λόφου Χατζή μήρι καί ήναψε σφοδρόν πΰρ κατά τοΰ Εχθροΰ, δ όποιος έβαλεν άπό θέσεως Κολαλεικέρι καί επέφερε μεγάλας ζημίας
είς τούς Εκτεθειμένους άνδρας τής λεγεώνος. Μετά , πολύωρον τοιαύτην μάχην δ Βαρατάσσης στενοχωρουμενος ήδη
υπό τών πολλαπλασίων Εχθρών, άπεφάσισε νά άπδκρούση
αυτούς διά γενναίας έπιθέσεως, τφ δντι δέ ή έπίθεσις έξετελέσθη είς τήν πεδιάδα και δ Εχθρός καταπλαγείς Ετράτ
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πη είς φυγήν. ΑΕ σφαϊραι δμως ιών φευγόντων έχθρών έσ 5ριζον άκόμη άραιαΐ καί μία αύτώ; παραιτλανηθεΐσα, εύρι
τδν άρχηγδν Βαρατάσσην είς τήν κοιλίαν καί άφήκεν
αύτδν νεκρόν, καθ’ήν ώραν πλέον ήμάχη κατέπαυε
καί τδ σκότος έκάλυπτε τήν πεδιάδα.
Έν τούτοις περί ώραν 4 μ. μ. ή μάχη είιρίσκετο είς τδ κατακίρυφον αΰτής σημεί^ δτε ή προφυ
λακή τοΰ εδζωνικοΰ τάγματος τοΰ άιτοτελοΰντος τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυρδς τής ταξιαρχίας Μαστραπά, μή
ένισχυθεϊσα έγκαίρω; ήναγκάσθη νά ύποχωρήση' τούτο
ήκολούθησε τδ ύπδ τδν ταγματάρχην Μιμή/ον τάγμα, τδ
διτοϊον μέχρι τής ώρας έκείνης εΐχεν άμυνθή κρατερώς.
Ή διπλή αδιη ύποχώρησις άφή*εν έκτεθειμένας τάς
δυνάμεις τοΰ 5ου πεζικού συντάγματος, μολονότι,δέ πάραυτα Εσπευσαν πρίς τά Εκεί έκ Βουζίου ενισχύσεις στελλόμεναι υ.τδ τοΰ διαδόχου, ή ύποχώρησις είχε συντελεσθή
πλέον καί οΕ φόβοι τής υ τερφαλαγγίσεως έπεκτείνοντο.
Καί μετά τήν ύτοχώρησιν ταύτην ή μάχη είς τδ κέν
τρο 4 Ιξηκολούθει λυσσώδης, πολλαχοΰ δέ ή προέλασις
τοΰ έχθροΰ ήτο τοιαύτη, ώστε έλαχίστη άπόατασις έχώριζε τούς Τούρκους άπδ τών ή μετέρων. Τοιαύτη δέ ήτο ή
Εντασις τής μάχης, ώστε ούδέ καν έγνώσβη ή ύιιοχώρησις
τ.ΰ διξιοΰ ή δποίαθά έπέφερε βεβαίως μιγάλην σΰγχυσιν.
Πρδς τδ Εσπέρας τδ πΰρ κατέπαυσε πλέον Εκατέρωθεν.
Κατά τήν άξιομνημόνευτον ταύτην μάχην Ιλαβον μέ
ρος έκ μέν τοΰ Τουρκικού στρατού, 17 χιλ. άνδρες, έκ 5έ
τοΰ Ελληνικού, δλη αύτοΰ ή έκτϊ δύναμις ήτο 3,487 άνδρες ! Άπετέλει δηλαδή όλόκληρος δ Ελληνικός στρατός
παρατεταγμένος είς ευρύ μέτωπον, τδ τρίτον τοΰ Τουρκικοΰ
δ δπ.ΐος έπιτίθετο άεννάως άνανεούμενος καί ύττοστηριζόμινος υπδ τριπλασίου πυροβολικού τοΰ ίδικοΰ μας.
ΑΕ άπώλειαι τών έχθρών κατά τήν μάχην ταύτην ήσαν
μεγάλαι. ΟΕ άνταιτοκριτα1. τών Εύρωπαϊκών Εφημερίδων
φρονοΰσιν δτι οΕ φονευθέντες Τοΰρκοι ύπερβαίνουσι τούς
8,500 άνδρει, μεταξύ τών δπο'ων είς στρατηγός τραυματίας
καί δύο ταξίαρχοι νεκροί.
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ΑΕ ίδικαί μας άπώλειαι δέν ήσαν μεγάλαι. Νεκροί έπεσαν
80 μόνον μεταξύ τών όποιων ο[ λαχαγοί Βαρατάσσης καί
Βισιλειάδης ό ’Ιταλός Fratti καί ό άνθυπολοχαγδς Γ.
Μχυρομιχίλης. ΤραυματΕαι δέ συνελέγησαν έκ τοΰ πεοίου
τ-ής μάχης 393.
Τδ έ «τέροίς έν πολεμικφ συμβουλίη) άπεφασίσθη καί ή
έκ τοΰ Δομοκοΰ ύιτοχώρησις πρός τά στενά της Όρθρυος,
έξετελέαθη δέ αίίτη έν τάχει, ένφ ό έχθρός έννοήσας αότήν
Ιιπευσεν είς κατα^ίωξιν τών ήμετέρωνμέχρι τής Ταράτσας·
ΠιρΙ τών συμπλοκώ' τούτων θά δμιλήσωμεν είς τό προσε
χές κεφάλαιον.
Συγχρόνως δ ταξίαρχος Σμολένσκης δλέπων τδ άδύνατον
τής συγκρατήσεως τής θεσεως έν Άλμυρώ, κατήλθε καί
αυτός πρδς τήν Σούρπην καί έκεΐθεν εις Λαμίαν, δ,αταγή
τοΰ ’Αρχηγείου.

Α.

CII 5{>α(ίις τον Στόλον

Πολύ πρδ τής ένάρξεως τοΰ πολέμου, εύθύς έδεινώθησ»ν τά πράγματα καί έφαίνετο διι μοιραίως έβαινον πρίς
σύγκρουσιν, οΕ κρίνοντες άσφαλέστερον τήν κατάστχσιν τών
δύο άντιπάλων κρατών έφχΕνοντο πιστεύοντες δτι κατά
ξηράνδέν θά ή το δυνατόν v’ άντ.σταθώμεν έπΐ πολύ. ΑΕ
δυνάμεις τών έχθρών ήσαν πολύ μεγαλείτιρχι τών ίδικών
μας, γενινώς δ’ έπιστεύετν δτι ή μονομαχία τοΰ στρατού είς
τά σύνορα δέν θά είχε πολύ καλά δι’ ή μάς άποτελέσματα.
Διά τοΰτο δλαι αί έλπίδις άν δχι τελικής έπιτυχίας, τούλάχιστον δμως έλατώσεως τής μεγάλης καταστροφής έστηρίζετο. είς τόν στόλον. Τφ δντι ό στόλος ήμών άν δέν
ήτον άτολύτως ισχυρός, ήτο δμω; ίιχυρότερος τοΰ Τουρ
κικού, δ όποιος έιτϊ έτη ήδη άραγμένος είς τά στενά τοΰ
Ελλησπόντου είχε πλέον καταστή σχεδόν άχρηοτος.
Τήν γενικήν αύτήν πεποίθησιν ένίσχυον καί αί παντα
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χόθεν λαμβανόμεναι πληροφορίαν περί τής καταστάσεως
τοϋ Τουρκικού στόλου· άλλά πρδ πάντων αί ειδήσεις έκ
τών διαφόρων νήσων τού Αρχιπελάγους, αί όποίαι παρισιώντο 6τοιμοι νά έπαναστατήσωσιν, εύθύς ώς ήΈλληνική
σημαία ήθελε φανή κυματίζουσα έπΐ τοϋ ίστοΰ πολεμικού
Ελληνικού πλοίου.
Πρό τού πολέμου Ακόμη δ τότε υπουργός τίον Ναυτικών
Ν. Λεβίδης διήρεσε τδν στόλον είς δύο μοίρας Ανεξαρτή
τους, τήν Δυτικήν μοίραν, προωρισμένην διά τδ Ίόνιον
πέλαγος καί τά παράλια τής Ηπείρου καί τήν ’Ανατολικήν
μοίραν διά τδ Αίγαίον πέλαγος καί τδν θερμαϊκδ·* κόλπον.
Μέρος τής Δυτικής μοίρας άπετέλει δ Ιντδς τού Άμβρακικοϋ κόλπου στολίσκος των κανονιοφόρων, υπήρχε δέ καί
μία μοίρα τορπ λλική ύπδ τδν πλοίαρχον πρίγκηπα Γεώρ
γιον. τής Δυτικής μοίρας άρχηγδς διωρίσθη δ πλοίαρχος
Κριεζής, τής δέ ’Ανατολικής ό πλοίαρχος Σαχτούρης.
Τδ σχέδιον τής συναντήσεως τών δύο μοιρών ή το τδ
έζής. Ή μέν Δυτική μοίρα έπρόκειτο νά βομβαρδίση τήν
Πρέβεζαν καί νά διευκολύνη οΰτω τήν κατάληψιν τής
’Ηπείρου ύπδ τού Ελληνικού στρατού καί νά καταστρέψη
τάς παραλίους Αποθήκας τής Ηπείρου, δπως καιαστήση
δυσχερή τήν θέοιν τών Τούρκων. Η δέ’ Ανατολική μοίρα
είχε σπουδαιότερον Ακόμη σκοπόν. Αίίτη έπρόκειτο ν’άν·
τιμετωπίση τδν Τουρκιχδν στόλον έάν ού:ος έπεχείρη νά
εξέλθη τών Δαρδανελλίων, αύτή θά έξήγε^ρε τήν έπανάστάσιν τών νήσω> καί θά κατελάμβανεν αύτάς άποβτβάζουσα Αγήματα, αύιή τέλος βομβαρδ.ζουσα τήν Θεσσαλο
νίκην θά διέκοπτε τήν συγκοινωνίαν τού Τουρκικού στρατού
τού δποίου ή θέσις θά καθίστατο δυσχερής. Ώς καί ή
Σμύρνη ήπειλεΐτο ύπδ τής ’Ανατολικής μοίρας.
Δυστυχώς δλα ταΰτα Απεδείχθησαν έλπίδες μάταιαι.
Ό Ελληνικός στόλος, είς τδν όποιον δλον τδ έθνος.έστήριζε
τόσας ελπίδας καί τόσην πεποίθησιν δέν έκαμε τίποτε καί
μόνον συνετέλεσεν είς τδνέξευτιλισμδν τού έθνικούμας γοή
τρου διά τής άνεξηγήτου, άκόμηδιαγωγής του,τήν δποίανθά
θαυμάσ^ ή ίστορία τού μέλλοντος
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Τδ Ύπουργιϊον τών Ναυτικών εύθύς ώς αΕ μοΐραι αδται
,ευρέθησαν είς τάς ταχθείσας δι’ αύτάς θέσεις, έσπευσε νά
διαβιβάσω πρδς τούς μοιράρχους τάς έδηγίας του, αΕ έποϊ,αι έτηρήθησαν τύτε μυστικαί, άπεκαλύφθησαν δμως άργύτερον 8τε καί έκρίθησαν ώς σχέδια παράτολμα μέν, άλλ'
Ε<ανά νά μιταβάλωσιν έξ άρχής τήν δψιν τών πραγμάτων
ύπέρήμών.
Τήν πρωίαν τής ήμέρας καθ’ ήν τά Τουρκικά πυροβο
λεία ήρχισαν βάλλοντα κατά τών Ελληνικών, ύ ΰπουργδς
Λεβίδης διέταζε τδν μοίραρχον Κριεζήν νά πρ&βή άμέσως
εις τδν] βομβαρδισμδν τών φρουρίων.
Τφ δντι τά πολεμικά «Ναύαρχος Μιαούλης» καί «Γεώρ
γιος» ήρχισαν πάραυτα πΰρ κατά τών πυροβολείων «Παντοκράτορος» καί «Χαμηδιέ»τά δποϊα Ισίγησαν μετ’δλίγον’
τδ έσπέρας κατέπλευσαν καί αΕ «Σπέτσαι* καί ούτως ή
μοίρα διηρημένη είς τρία, έπυροβέλει ήδη έντδς καί έκτδς
τοΰ Άμβρακικοΰ. Έκ τών βλημάτων τών πλοίων τούτων
τά τείχη ύπέστησαν σοδαράν βλάβην λέγεται δέ ίτι 300
•Τοΰρκοι έτέ^Ιησαν έκτδς μάχης τήν ήμέραν Εκείνην.
Έ πολεμική άπύπειρα τών πλοίων τής Δυτικής μοίρας
έξηκολούθησεν ούτως έπί τρεις ήμέρας άκύμη άνευ δμως με
γάλου άποτελέσματος. Καί καταστάφησαν μέ τά πλεϊστα
πυροβολεία καί ύπέστησαν σημαντικάς βλάβας τά φρούρια
τίποτε δμως δέν κατωρθώθη άποτελεοματικδν καί διύτι
άπειροι ή σαν οί διευθύνοντες τδν στύλον καί πρδ πάντων
διύτι άποβατικά άγήματα δέν ύπήρχον.
ΑΕ καταστροφαί άλλως τε αΐτινες έπήρχοντβ τήν ήμέραν
τοΰ βομβαρδισμού έπεδιωρθοΰντο τήν νύκτα, έπελθών δέ
καί, έ σάλος, ήμπύδιζε πάσαν νέαν άπύπειραν ούτω δέ οίκτρά παρουσιάζετο εύθύς έξ άρχής ήδιάψευσις τών ελπίδων
α( δποίαι έστηρίχθησαν είς τδν στύλον
Καί ένφ τίποτε σπουδαϊον δέν άνηγγέλετο έκ τοΰ Άμ
βρακικοΟ έγνώσθη μίαν πρωίαν δτιτό θωρηκτδν «Σπέτσαι»
διετάσσετο δπδ τοΰ Υπουργείου τών Ναντικών ν’ άφίση
τήν θέσιν του έκ τής Δυτικής μοίρας καί νά μεταδή πρδς
ένίσχυσιν τής ’Ανατολικής, καθ’ ήν έποχήν τά πυροβολεία
Ιστορία τοΰ Ελληνοτουρκικού πολέμου
δ
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τής Πρεβέζης κατώρθουν νά μένουν άθικτα μετά τού; τό
σους κανοβολισμούς.
Συγχρόνως δμως σρβαραί δ.αταγαί ένεργείας έδίδοντο
εις τήν ’Ανατολικήν μοίραν τής δποίας τδ μέρος έξ άρχής
είχεν όρισθή πολύ σπουδαιότεροι τήν 8ην ’Απριλίου κα
τόπιν τηλεγραφικής διαταγής τοΰ Υπουργείου των Ναυ
τικών, ή ’Ανατολική μοίρα άπέπλειν έν τάξει μάχης οιευθυνομένη πρδς Βορράν καί βραδυπο'/οϋσα κατέπλεε το ε
σπέρας είς Τζάγεζι δπου καί ό στόλος παρέμεινε.
Τήν έπομένην ή μοίρα διη .θύνθη κατά τοΰ φρουρίου τοΰ
Πλαταμώνος κατά .τοΰ όπο'ου ήρχισεν δ πρώτος κανονιο
βολισμός. Τό φρούριον υπό τδ σφοδρόν πΰρ τών Ελληνι
κών τηλεβόλων δέν ήδυνήθη έπΐ πολύ ν’ ά,τιστή καί τά
τείχη του κατέρρευσαν, έάν όέ υπήρχε τότε επαρκές άποβατικδν άγημα εΰχερεστάτη θά ήτο ή κατάληψίς του.
Μετά τήν καταστροφήν τοΰ φρουρίου τοΰ Π/.αταμώνς δ
στόλος διηυθύνθη πρδς τήν Λεπτοκαρυάν ή οποία έχρησίμευεν ώς Αποθήκη τροφίμων τοΰ Τουρκικοΰ στρατού καί έν
τή όποία ή to γνωιτδν δτι ύτιήρχεν ήδη μεγάλη ποσότης
σίτου καί άλλων τροφίμων τορπιλικδν δέ σταλέν πρδς κατόπτευσιν έβεβαίωσεν δτι εδάριθμοι Τούρκοι υπήρχον είς
τήν ξηράν, οί όποιοι έτράπησαν είς φυγήν υπδ τδ πΰρ τών
μυδραλιοβόλων καί άφήκαν έλευθέραν τήν παραλίαν είς τδ
άποίατικδν άγημα δπερ έξήλθε κάΐ κατέστρεψε τάςτροφάς.
Τήνέπομένην ήτοιχήν 10’Απριλίου δ στόλος δστις έν τφ
μεταξύ είχε καταπλεύσει καί διενυκτέρευσεν είς Τσάγεζι
έξήλθε καί πάλιν τοΰ λιμένος τούτου καί διηυθυνθη πρδς
Βορράν πρδς τήν Αικατερίνην, τήν δποίαν έφρούρουν χίλιοι
πεντακόσιοι άνδρες περίπου πεζοί καί ιππείς. Άμα τφ κατάπλω του δ στόλος έπετέθη κατά τών Τούρκων, οί'τινες
μετά μικράν άντίστασιν έτράπησαν είς φυγήν άφίνοντες έ
λευθέραν τήν άκτήν είς τούς έρχομένους Έλληνας ναύτας
οί δποΐοι έπυρπόλησαν έκ νέου δτι εύρον καί έπίστρεψαν είς
τά πλοίά των άποκομίζοντες δέσμην ’Οθωμανικών σημά
των καί διάφορα άλλα λάφυρα. Τήν αύτήν ήμέραν κατ?·
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ςιτράφησαν καί τά είς τήν σκάλαν τών 'Αγίων θεοδώρων
τρόφιμα καταδιωχθέντων τών Τούρκων.
Τήν 11 ’Απριλίου ή μοίρα διηυθύνθη καί πάλιν πρδς
Βορράν καί έπλησίασε τήν Σκάλαν Λινοχωρίου, δπου οί
Τούρκοι είχον κατορθώσει άπδ τής προτεραίας νά διασώσωσι μεγάλας ποσότητας τροφίμων. Πρδς τήν άκτήν διετάχθησαν νά πλεύσωσι τά υπδ τον υποπλοίαρχον Έμ. Άντωνιάδην τορπιλοφόρα καί άγημα 30 άνδρών ύπδ τδν τελευταΐον
τούτον ιίσήλθεν είς τάς λέμβους διά νά άποβιβασθή. Μόλις
δμως έπλησίασε τδ άγημα είς τήν ξηράν οί Τούρκοι κεκρυμμένοι έκεϊ πλησίον ίξήλθον άποτόμως καί ήρξαντο πυροβολοΰντες* έκ των πυροβολισμών πίπτει πρώτος δ άνθυποπλοίαρχος Άντωνιάδης μαχόμενος μέ τδ πολύκροτον είς
τάς χεΐρας καί έτερος ναύτης δ Γκολέμης δ δποϊος μετε•φέρθη είς τδ πλοΐον τραματίας, ένφ τδ πτώμα τοΰ δυστυχούς
'■’Αντωνιάδου δέν άνευρέθη μεθ’ δλας τ^ς προσπάθειας τοΰ
στόλου.
Ούτως αίματηρδν άπέβη δι’ ήμάς τδ άποτέλεσμα τής
ή μέρας έκε,ίνης καί έντελώς άβλαβές διά τούς Τούρκους.
Δύο άκόμη ή μέρας έξηκολούθησεν δ στόλος υμώ ν νά
παραπλέη τδν Θερμαϊκόν, μή σκεπτόμενος κάν νά προσβάλη
τήν θεσσαλονίκην,ή δποία δμως ήτο ήδη περίφοβος καί εί
χε κατά-τδ πλειστον έκκε·.ωθή έγκαταλειφθείσης καί υπδ
αύτοΰ τοΰ διοικητοΟ της, δ δποΐος φοβούμενος τδν Έλληνικδν
στόλον είχεν άπομακρύνει έκεΐθεν τήν οίκογένειάν του καί
είχε μεταφέρει^αύτήν είς τδ έσωτερικδν τής Μακεδονίας.
Πόση δέ ήτο ή συγκίνησις καί δ φόβος τών έν Θεσσαλο
νίκη έκ τής διαταγής τού Υπουργείου τών Ναυτικών τοΰ
νά βομβαρδιαθή τδ Καρά Μπουρνοΰ άποδεικνύεται καί έκ
τοΰ δτι οί Τούρκοι μή εχοντες πεποίθησιν είς τδ φρούριόν
των άπέστειλαν καί Γερμανόν άξιωματικδν νά τδ έιτιθεωρήση κοί νά έκφράση τήν γνώμην του.
Ένφ τοιαύτη άνευ σπουδαίου άποτελέσματος ήτο ή
δράσις τής ’Ανατολικής μοίρας, ή τής Δυτικής δέν ήτο
καλυτέρα. Ό μοίραρχος Κριεζής δικαιολογούμενος δτι δεν
είχεν έπαρκή άγήματα οδδέποτε έπεχείρησέ τι, έμεινε δέ
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καθ’ έκάστην βομβαρδίζων την Πρέβεζαν,τής δποίας ή πτώ·
σις ματαίως άνεμένετο άπδ ήμέρας είς ήμέραν.
Είς τά δχυρώματα τής Πρεβέζης προσετέθησαν ήδη καί
τά δχυρώματα τής Νικοπόλεως τά δποϊα έμβοβορδίσθησαν καί αύτά άνεο τινδς άποτελέσματος σπουδαίου,
Τέλος ή μοίρα άπεφάσισε νά πλεύση πρδς Βορράν διά
νά έκτελέση τάς περί καταστροφής διαταγές τοϋ Υπουρ
γείου τών Ναυτικών.
Τφ δντι τήν 10 ’Απριλίου ή μοίρα διηυθύνθη πρδς τά
άνω καί παρακάμψασα τάς νησίδας Σύβοκα, έπλευσε πρδς
τδν λιμένα τοΰ Μούρτου δπου καί συνέλαβε μικρόν 'Οθωμα
νικόν ίστιοφόρον.Ό στόλος έβομβάρδισε τδν στρατώνα του
Μούρτου καί τά τελωνειακέ γραφεία του, έξεδίωξε οέ διά
μυδραλίων καί τήν φρουράν αύτοΰ έκ 50 άνδρών άποτελουμένην. Οί Τούρκοι φρουροί καταλειπβντες τδν στρατώνα
διηυθύνθησαν πρδς τά υψώματα, δπου δμως δλίγον έμειναν
διότι καί έκείθεν τούξ" έξεδίωξαν αί βολαΐ τοΰ «Γεωργίου».Τήνέπομένην ή μοίρα διηυθυνθη πρδς τήν Σικυώνα καί κα
τέστρεψε/ αυτήν μεθ’ δ διετάχθη νά πλεύση πρδς τούς
'Αγίους Σαράντα, πρδ τών όποιων ευρέθη τήν πρωίαν τής
11 ’Απριλίου.
Είς τούς 'Αγίους Σαράντα εΰρίσκετο μεγάλη άποθήκη
ΰλικου πολέμου καί τρόφιμα δλοκλήρου τοΰ στρατοπέδου
τής Ήπείρου.Ό βομβαρδισμός ήρχισεν ευθύς, μετά δίωρον
οέ προσβολήν τά οικοδομή ματα έκαίοντο καί ή φρουρά
έτρέπετο πρδς τδ φρούριον δπιος άσφαλισθή. Περί τήν με
σημβρίαν άγημα ναυτών άποβιβασθέν περιεκύκλωσε τήν
πόλιν καί έθεσε πΰρ είς δτι ύπελείπετο, ένψ συγχρόνως προ
σέβαλε τούς είς τάς λοφοαειράς πέριξ καταφυγόντας Τούρ
κους καί έφόνευσεν ούκ’ όλίγους έξ αύτών, τό άγημα παραλαβδν 50 γυναικόπαιδα χριστιανών άπήλθεν ιίς Κέρκυραν
δπου διενυκτέρευσεν ή μοίρα μετά τήν καταστροφήν τών
'Αγίων Σαράντα.
Μετά τήν έπ.στροφήν είς τήν Πρέβεζαν ή Δυτική μοίρα
έπανέλαβε τόν βομβαρδισμόν καί πάλιν δμως άνευ τινός
άιτοτελέσματος, καί έξηκολούθησεν έπΐ δύο ήμέρας θυσιά-
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-ζουσα πολύτιμον χρόνον, ένφ έν Θεσσαλία ή καταστροφή
ήρχετο πλέον άνατόφευκτος νά έλαττώση τδ θάρρος καΐνά
■ καταπαύση τάς έλπίδας.
Ή άδικαιολόγητος αδτη άδράνεια τοΰ Ελληνικού στό
λον είχε καί τδν άντίκτυπόν της έν Άθήναις δπου μετά τάς
καταστροφές τής Θεσσαλίας παρετηρήθη τάσις τις, δπως
διαταραχή ή τάξις καί έγένοντο καί έιταναστατικά τινα
κινήματα· τότε δ Υπουργός Αεβίδης έπιθυμών νά δικαιολογήση τήν ίδικήν του διάγω/ή ν καί ν' αποκάλυψη τους
αιτίους τής άδρανείας τοϋ στόλου, υπέβαλε τήν παραίτησίν του καί έδημοσίευσεν ϊκθεσιν έν τή δποία κατήγγειλε
τδν μοίραρχον Σαχτούρην ώς διαταχθέντα νά κανονιοβολήση
τδ φρούριον τοΰ Καρά Μπουρνοΰ καί μή έκτελέσαντα τήν
διαταγήν ταύτην, ένφ είχε πάντα τά μέσα πρδς τούτο, έπίσης δέ καί έπΐ άδρανεία τδν μοίραρχον Σαχτούρην !
Συγχρόνως έπήλθε καί ή παραίτησις τής Κυβερνήσεως
Δηληγιάννη καί τδ Ύπουργεϊον των Ναυτικών άνέλαβενδ
Δ. Ράλλης, δστις καί προέβη είς άντικατάστασιν τοΰ πλοι
άρχου Σαχτούρη διά τοΰ υποναυάρχου Γ. Σταματέλου.
Ή5η ή Θεσσαλία είχεν έγκαλειφθή καί ή ’Ανατολική μοίρα
άντί προσβολής πλέον διετάσσετο νά προσΐατεύαη τδν
Βόλον, είς τδν δποΐον καί κατεπλευσε τήν 18 ’Απριλίου.
Τήν αύτήν ήμέραν ή Δυτική μοίρα συνελάμβανεν Αυ
στριακόν πλοΐον ώς αιχμάλωτον, διότι έφερε φορτίον τρο
φίμων διά τδν Τουρκικόν στρατόν Κρήτης· τήν έπομένην ή
αύτή μοίρα έκανονιοβόλησε τήν Σαγιάδα καί έξηκολούθησε
βάλλουσα κατά τής Πρεβίζης.
Είς τδν λιμένα τοΰ Βόλου παραμένουσα ή ’Ανατολική
μοίρα κατώρθωσε νά προστατεύση καί νά βοηθήση τήν
μεταφοράν τοΰ ύλικοΰ πολέμου καί γυναικοπαιδών καί
τοΰτο υπήρξε τδ μεγαλείτερόν της κατώρθωμα· τήν έπομέ
νην δέτή μοίρα διετάχθη νά άποσυί,θή είς άπόστασιν βολής,
δπερ καί Ιπραξε παραστάσα ώς άπλή θεατής τής καταλήψεως τοΰ Βόλου δπδ τών....... Τουρκικών στρατευμάτων.
Ήδη δτε πλησιάζομεν είς τδ τέλος τοΰ λυπηροΰ τούτου
κ|βρ«λ«(ογ δφείλομεν νά μνημονεύσωμεν δτι τήν 29 Άπρι-
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λίου δ «Πηνειός» περιπολών έξωθεν τής Τ>νέδου συνέλαβε
τδ ύπδ Τουρκικήν σημαίαν πλοΐον τής Εταιρίας Χατζή
Δαούτ «Γεώργιον» μετά 96 στρατιωτών, χρηματικού. ιςο
σοΰ άνωτέρου τών 70 χιλ. φρ. 300 τυφεκίων καί πολεμο
φοδίων τδ πλοΐον μετεφέρθη είς τδν Πειραιά δπου μιτωνομάσθη «Κρήτη», οί δέ αιχμάλωτοι έφυλάχθησαν είς τδ
Παλαμήδι· Επίσης συνελήφθη καί τδ Αδστριακδν έμπορικδν «Μινέρβα», 8/τερ ώοηγήθη είς Ώραιούς, δπόθεν Απελύθη ταχέως.
Αΰτή είνε ή δλη ιστορία τής δράσεως τοΰ ναυτικού
ήμών κατά τδν πόλεμον. Ιστορία θλιβερά καί Απελπιστική"Αλλά πρδ πάντων ιστορία μυστηριώδης καί Απροσδόκητος.
Είθε νά δοθή ταχέως είς τδ Ελληνικόν ναυτικόν εύκαιρία νά Αποσβέση τάς σ-.οτεινάς αότάς σελίδας άπδ τήν.
ιστορίαν του.
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ΛΙΥΪΕΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ
'Η

τον Γζ»ιηπό6ον.

"Οταν έπήλθον αΕ άτοτυχίαι τοΰ ‘Ελληνικού στρατοϋ είς
τήν Θεσσαλίαν καί δ πόλεμος έφαίνετο πλέον δριστικώς
άπολειθείς άνεμένετο δέ άπδ στιγμή: είς στιγμήν ή έπέμβ'Α'σ:ς τών δυνάμεων, ή Του,-.κία κατείχε πλέον δλόκληρον
τήν Θεσσαλίαν, ήτο δέ βέβαιον, 5τι οΕ
8ροι τής ειρήνης
του; έποίους θά υπηγόρευε θά ήσαν σκληρότατοι' τούτο
κατανοούσα ή Ελληνική Κνβέρνησις Απεφάσισε νά προβή
είς Αποφασιστικόν κίνημα έν Ήπείρω 6πως κατορθώση νά
έχη Αντισήκωμά τι καί έιτομίνω; νά έπιτΰχη ?ρους έπιεικεσΐέρους ίκ μέρους τών Δυνάμεων.
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Έν τφ μεταξύ ίΐχονφθάσει είς Ήπειρον πρός ένίαχυσιν/
ΐοΰ έκεΐ στρατοΰ ό συνταγματάρχης Μπαϊρακτάρης μετά
τοϋ έπιλέκτουσώμαtoe άποτελουμένου έκ τής χωροφυλακές
καί άστυφυλακής, ή Ηπειρωτική φάλογξ ύπδ τόν Βδτσαρην καί τό σώμα τών άτάκτων τοΰ’Ιταλοΰ Μπερτέ. ΕΙχον
έπομένως ένισχυθή σπουδαίως αί κατά τήν Ήπειρον στρα
τιωτικά', ήμών δυνάμεις καί δ άρχηγές Μά· ος διετάχθη
ύπό τοΰ Υπουργείο^ νά μελετ-ήση τά τής έπ.βέσεως.
Ό στρατδς τής ‘Ηπείρου διηρέθη τότε εις τρεις ταξιαρ
χίας· καί ή μ έν πρώτη έτέθη ύπό τάς διαταγάς τοΰ Μπαϊρακτάρη, ή δευτίρα υπό τόν συνταγματάρχην Γκολφινόπουλον καί ή τρίτη μετά τώ < έθίλοντικών σωμάτων καί
τής 'Ηπειρωτικής φάλαγγος ύπό τάς διαταγάς τοΰ συνταγ
ματάρχου Μάρκου Βίτσαρη, είς αύτάς δέ προσετέθη ή
άμυνα τών ό.-.εινών μερών τής ’Ηπείρου πρδς παριμπόδιπν
εϊοβολής τών Τούρκων.
Τό σώμα 8περ έπρόκε .το νλά είοβάλη ή το ή ύπό τδν Γκολφινόπουλον οευτέρα ταξιαρχία ή έποία 0ά είσήρχετο διά
τής γέφυρας τοΰ Λούρου, θά συνηντάτο δέ μετά τοΰ Βότσαρη, ίνφ δ Μπαϊρακτάρης θ’ άπησχόλη έν τώ μεταξύ
τδν έχθρδν διά συμπλοκών παρά τό Γρίμποβον, δτως άφεθή
είς τούς δύο άλλους δ δρόμος έλεύθερος νά βαδίσωσιν, ή
ύπό τδν Βότσαρην ταξιαρχία πρδς τήν δδδν Ίωαννίνων
καί ή τ.ΰ Μπαϊρακτάρη πρδς τά τά Ιΐέντε —Πηγάδια.
Ή Ιπίθεσις άπεφασίσθη νά γίνη τήν νύκτα τής 29
Απριλίου, πρδς τοΰτο δέ συνεννοήθησαν δ ταξίαρχοςΒότσαρης καί δ διοικητής τΟ>ν πλο’ων τοΰ Άμβρακικοΰ Τομπάζης. Τήν τελευταίαν δμως στιγμήν δ Βότσαρης έδήλωσεν δτι θέλει τακτικδν στρατόν καί έως ου τφ άποσταλή
ουτος, ή Ενέργεια άνεβλήθη διά τήν έπομένην.
Ή ίπιχε ρηθΰσα τήν έπομένην άπόβασις παρά τήν
Σαλαώραν, έγένετο κατά τρόπον ούχΐ κανονικόν, τοΰτο δέ
παρέβλαψε πολύ καί τάς έν τφ Άμβρο κικφ ένεργείας τοΰ
μικροΰ αύτοΰ στρατιωτικού τμήματος, τό δποΐον έξήρχετο
ήδη είς τήν ξηράν σχεδίν άνευ σχεδίου κ«\ άνευ ΙντελοΟς
γνώσεως «0 τοπου,
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Έκ τών έξελθάντων τμημάτων δλοχαγδςΠαπαναστασίου.
παραλαβών τδ έν διηυθύνθη μετά τού Ανθυπομοιράρχου
Σπηρομήλιου πρδς τδ Φλάμπουρον τδ όποιον ήθελε νά
καταλάβη. Έν τφ μετάξι» δ άρχηγ&ς τής ταξιαρχίας συν
ταγματάρχης Βίτσαρης άνέμενεν εις Μηχαλήτσι άφωνων
τούς άλλους νά μάχωνται καί νά φονεύωνται. Καί είς τδ
σημεΐον τούτο καί περί τήν Νικόπολιν αί μικραί συμπλοκαί
ίξηκολθύθουν Αδίκως κατακοπιάζουσαι τδ στράτευμα καί
πρδ πάντων Αφρόνως έξαντλοϋσαι τήν υπομονήν Αναμενόντων νά Τ5ωσι τδν Αρχηγόν των έπίκεφαλής καί νά βαδί·
•ωσιν Αποφασιστικώς πρδς τά έμπρός.
Δυστυχώς δμως δχι μόνον τούτο δέν συ', έβη, Αλλά καί
δποχώρησίς τις μικρά έγένετο πρδς τά δπίσω συνεπεία Ανεξηγήτου διαταγής τοϋ ταξιάρχου, δ δποΐος ώμολόγησεν
δτι, ή διαταγή έκείνη εΐχε δοθή κατόπιν παρεξηγήσεως καί
διέταξε τους δποχωρήσαντας νά καταλάβωσιν έκ νέου τάς
θέσεις των τοΰθ’ ίπιρ δέν κατωρθώθη έντελώς, έπειε δέ
καί Αξιωματικές γενναίος καί φρόνιμος δ λοχαγός Παπα
ναστασίου, Α^ήσας κενδν δυσαναπλήρωτον δπισθέν του.
Ήδη ή Αδράνεια του Αρχηγού Βότσαρη ήτο Αδύνατον
νά μή έχη καταστρεπτικά Αποτελέσματα· τήν έσπέραν τέ
λος τής 5 Μαΐου γενική δποχώρησίς έγένετο πρδς τδν
Λούρον, Ατακτος έννοεΐται καί έν μεγίστη συγχύσει καί
ούτως Ιληξεν οίκτρώς ή πρδς τδ μέρος τούτο ένέργεια τών
Ελληνικών δυνάμεων μόνον καί μόνον έξ αίτίας τής άτολμίας τού Αρχηγού αδτών.
Ένφ δέ ταύτα τά λυπηρά συνέβαινον είς τήν Νικόπολιν
καί τήν Σαλαώραν έχάνετο πλέον πάσα έλπίς περί ένερ·
γειας Απδ τοΰ σημείου τούτου, είς τδ κέντρον τής ένεργείας
έγίνετο έπιμελής ένέργεια δπως προσβληθώσιν οί Τούρκοι
οί κατέχοντες τδ Γρίμποβον,τήν όχυρωτέραν τών Τουρκικών
θέσεων, πρδς τδ μέρος έκιϊνο καί τής όποιας καταλαμβανομένης Αφήνετο πλέον Ανοικτός καί έλεύθερος ό δρόμος
πρδί τά ’Ιωάννινα.

Κατά τού Γριμπόβου δ.ετάχθη σαν νά Ιπιτεθώσιν^οί χω*
ρρφύλ#κ«{
ά3τυφύλακ*ς, ξύρ τάγματα τρα 10
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συντάγματος καί δλόκληρον τδ 6 σύνταγμα τής ταξιαρχίας
Μπαϊρακτάρη, Τήν 1 Matsu ήρχισεν ή προέλασις τής πρωτοπορείας τών σωμάτων τούτων πάραυτα δέ ή μάχη άρχισε
καθ’ δλην τήν γραμμήν. Μετ’ δλίγον εισέρχεται εις τήν
γραμμήν τοΟ πυρές ή ταξιαρχία τοΰ Γκολφινοπούλου καί
τδ πυροβολικδν τοΰ λογαχοϋ Τυπάλδου καί ή μάχη έγενικεύθη διαρκέσασα σφοδρά μέχρι τής έπέρας.
Τήν έιτομένην οί Τούρκοι έπωφελούμενοι ραγδαιοτάτης
βροχής καί έπακολουθησάσης πυκνής δμίχλης έπετέθησαν
κατά τών ήμετέρων, οί όποίοι δμως ταχέως συνταχθέντες
άπίκρουσαν τήν έπίθεσιν καί ήρχισαν πάλιν ζωηροτάτη μά
χη, καθ’ήν οίΓοΰρκοι έκτοπιζόμενοι προσεπάθουν μετά λυσ
σώδους ίπιμονής ν’άνακτήσωσι τάς θέσεις των, ένψ οί ίδικοί μας προσεπάθουν δχι μόνον νά διατηρήσωσιν έκείνας τάς
όποιας είχον, άλλά καί νά καταλάβουν τά έπίκαιρα σημεία,
πρδς τά όποία έφέροντο μιτά θάρρους όδηγούμενοι δπδ
γενναίων καί τολμηρών αρχηγών.
Ήναγκάαθησαν λοιπδν οί Τούρκοι νά υποχωρώσι πρδς
τά δχυρώματα τού Γριμπόβου άποδιωκόμενοι ύπδ τών
ήμετέρων, οϊτινες έπετίθιντο ήδη λυσσωδώς' τδ κέντρον καί
τδ άριστερδν κέρας τής Ελληνικής παρατάξιως άπδ κοινού
προαβάλλοντα τάς κορυφάς τού Γριμπόβου καθίστων άπδ
στιγμής είς στιγμήν δυσχερεστέραν τήν θέσιν τώνΤούρκων,
τμήματα δέ τινα έπλησίασαν τόσον πολύ τήν χαρακωμένην
έχθρικήν δυναμιν, ώστε έμάχοντο άπδ άποστάσεως 600
μέτρων.
Μέχρι τής μεσεμβρίας έξηκολουθει ούτως άδιάκοπος καί
λυσσώδης ή μάχη αδτη καθ' ήν δ Ελληνικές στρατδς έπέδειξε θαυμασίαν τόλμην, οί δέ Τούρκοι ήναγκάζοντο δλίγον
κατ’ δλίγον ν’ άποσύρωνται πρδς τήν κυρίως κορυφογραμ
μήν τού Γριμπόβου, ή όποία καί μόνη άπέμενε πλέον είς
αδτούς μετά τήν άπώλειαν τών πέριξ μικρών θέσεων,
Έντφ μεταξύ, δμως α£ άπώλειαι τών ίδικών μας ή σαν
ήδη σημαντικαί. ΑΕ άλλεπάλληλοι Ιπιθέσεις είς σημεΐον
Ιντελώς άνοικτδν καί έναντίον έχθρών ώχυρωμένων καί μαύπίρααπιζίντων τήν θέσιν τών, έδεκάτισαν τάς
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δυνάμεις μας μερικά δέ τάγματα Ιφθασε νά χάσωσι μέχρι
τού ήμ£σεως τής άριθμήσεώς των δυνάμεις.
Τήν μεσημβρίαν ακριβώς δ ύπδ τίν άνθυπολοχαγδν τού,
πεζικού Μπνρδόπουλον λόχος διετάχθη νά προχωρήση διά
τβϋ άνοικτοΰ πεδίου πρδς ένίσχυσιν τών μαχομένων εΐς τά
άριβτερά τού Ίμαρέτ. Τδ Επιχείρημα ήτο δυσκολώτατον
τδ πεδίον είς τά μέρη Εκείνα ή το Εντελώς άνοικτόν, τό δέ
Εδοφος-λασπώδες ένφ άνωθεν του άνοι-ιτοΰ πεδίου τδ πυροβολεΐον τής Σερεβίνης Εβαλλε βροχήν όβίίων κατά τών
προελαυνόντων στρατιωτών μας.ΚαΙ όμως δ γενναίος άνθυπολοχαγδς καίοί ύπ’ αύιδν άνδρες ούδέ μίαν στιγμήν Εδιιλίασαν άλλά προδχώρουν άλλαλάζοντες καί Ενθουσιώδεις
ύπδ τά χειροκροτήματα καΐτάς Επευφημίας δλοκλήρου τού
άνω αύτών Ελληνικού στρατεύματος.
Ή προίλασις τού σώματος τού Μιταρδοπούλου κατέστησε
λυσσωδεστ/ραν πλέον τήν μάχην καί δλόκληρον τδ έκτεταμένον Εκείνο πεδίον Εκαλύπτετο τώρα ύπδ καπνού. Τούρ
κοι καί Έλλη ες Εμάχοντο μετά μεγίστης άνδρείας, τδ
θάρρος δμως τών ϊδικών μας είναι άξιον θαυμασμού, τόσον
δέ τούτο είναι άληΟές ώστε οί Τούρκοι κετεπλάγησαν καί
δλονέν άπεσύροντο αν καί ήσαν δχυρωμένοι καλώς καί τδ
Γρίμποβον Εφαίνετο άπρόσ ;λητον. Τήν.κυρίαν έαίθεσιν διεξήγε τδ δες δν τής Ελληνικής παρατάξεως ύπδ τδν συν
ταγματάρχην Μπαϊρακτάρην, τούτο δέ ήτο καί τδ περισ
σότερον έκτεθειμένον διότι κατ’ αυτού διηυθύνοντο έκτδς
τών βολώ/ τού Τουρκικού μετώπου, άλλά καί σί σφαίραι
τού χαρακώματος Μπέρνιτσας, τδ δ,τοΙον ήτο είς άρίστην'
πραγματικές θέσιν.
’ΙΙδη οΕ Τούρκοι μή δυνάμενοι πλέον νλ τηρήσωσι τάς
γύρω τού χαρακώματος θέσεις των κατέλιπον αύτάς καί
έιηυθύνθησαν πρδς τδ κέντρον δ-.ά στενής καί άποτόμου
χαράδρας ή δποία συνέδεε τά Εξωτερικά των δχυρώματα
πρδς τδ κέντρον τής Ενε ιγείας αυτών.
ΟδτωςΕξηκολούθησε κρατερά ή μάχη μέχρι τής έσπέρας.
Καθ’ ίσον μάλιστα Επήρχετο τδ σκότος τής νυκτδς ή συμ
πλοκή άπίβαινι λυσσωδεστέρα^ τώ>Έλλή/ων ίπιθυμούντων
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νά νιν.ήσωσι πρίν νυχτώσω κ*1 τών Τούρκων έπίσης έπιθυμούντων ν’ άποκρούσωσι τούς προοβάλλοντας καί νά
σωθώσιν άπδ τής έπιθέσεω> xfjc έπομένης ή δποία θ’ άπέβαινεν δλεθρία είς αδτούς.
Όπως δήπιτε ή λαμπρά αίίτη μάχη ή δποία άνεπτίρωσε
τδ φρόνημα τού στρατού μας καί άπέδειξεν είς αδτδν
πόσον άνδρείως γνωρίζει νά πολεμά 5ταν καλώς διοικήται,
έστβίχησεν'είς τδ Ελληνικόν στράτευμα μεγάλας πραγματικώς άπωλείας. Είς τήν μέθην της μάχης άξ ωματικοΐ
καί στρατιώται Ιβαφον τδ Ιδχφος διά τοϋ αίματός των,
ήμιλλώντο δέποϊος νά έκτεθή πλειότερον καί ποιος νά έκτελέση γενναιότερον τδ πρδς τήν πατρίδα καθήχόν του. Διά
τούτο καί τετρακόσιοι όγδοη κοντά ή σαν οΕ άξιώματικοΐ χαΐ
στρατιώται ο£ όποιοι έτέθησαν έκτδς μάχης κατά τήν φονι
κήν ταύτην σύγκρουσιν ή δποία έΐτοίχησεν είς τούς Τούρ
κους βεβαίως διπλάσιάς διά νά μή εΐπωμεν πλειοτέρας
άπωλείας.
Δυστυχώς ένφ τήν έπομένην άνεμένετο πλέον ή δριστική
καί άποφασιστική μάχη ή όποια άναμφ βόλως θά έστεφε
τά Ελληνικά δπλα διά μιας περιφανούς νίκης, ήλθον τότε
νύκτα αί άπαίσιοι ειδήσεις τής οίκτράς ύτοχωρήσεως τών
σωμάτων τού Βίτσαρη, τοιουτοτρόπως άφ'εντο όπισθεν
πλέον άνοικτή ή έδδς τών 'Ελληνικών στρατευμάτων καί δ
κίνδυνος έδιπλασιάζετο, έξ άλλου δέ τδ άρχηγεϊον τής Ηπεί
ρου δέν έφαίνετο έγκρίνον τήν κατά τού Γριμπόβου έπίθεσιν τής γενναίας ταξιαρχίας Μπαϊρακτάρη. ή δποία έπίθεσις
άνεπτέρωσε μέν τδ φρόνημα τών άνδρών άλλα καί άπέβη
είς τήε άπώλειαν πεντακοσίών περίπου άνδρών μεταξύ τών
όποίων οΕ γενναιότεροι καί τολμηρότεροι τών κατά τά μέρη
έκεΐ/α Ελλήνων αξιωματικών.
Παρήλθον λοιπδν τέσσαρες ήμέραι καθ’ άς δ έν Γριμπόβψ Έλληνικδς στρατός περιέμενε τδ σύνθημα νέας άποφαοιστικής μάχης καί άντί τού συνθήματος τούτου ήλθε μόνον
διαταγή ύποχωρήσεως είς τήν Άρταν ήτις καί έγένετο
κανονικώς τήν 4 Μαΐου. Συνέβη δέ τήν ή μέραν έκείνην
τής ύποχωρήσίως π<*νικδς τών κατοίκων τής Άρτας, νομι>
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σάντων δτι δ υποχωρών Ελληνικός στρατός καταδιώκεται
δπδ τοϋ Τουρκικού άπειλοϋντος νά καταλάβ/) τήν πόλιν
των. Έξ άλλου δέ καί δ Το'υρκικδς στρατός τοϋ Γριμπόβου
ίδών τήν Εκτακτον κίνησιν τών Άρτινών πρδς τά άνω
τής πόλεως υψώματα καί και ύποπτευθείς δτι σοβαραί Ενι
σχύσεις Εστάλησαν εις τον Ελληνικόν στρατδν κατελήφθη
καί αδτός 6πδ πανικού καί Ετράπη εις φυγήν πρδς τά
Πέντε Πηγάδια.
Ό πανικδς τών κατοίκων τής Άρτας μικρού δεΐν νά μεταδοθή καί εις τδν ύποχωροΰντα στρατόν μας τά τελευταία
τμήματα τού όποίου μή έννοούντατί συμβαίνει ήρχισαννά
διασπώνται δτε άξιωματικοί τινες σπεύσαντες κατώρθωσαν
νά κα3υστχάσωσι τούς δπλίτας καί νά άνασυντάξωσι τά
διασπασθέντα σώματα.
Διά τής ύποχωρήσεως ταύτης Εληξεν ή τελευταία πρδξις
τού Εν Ήπείρψ πολέμου ήμών. Έκ τής περιγραφής τής
μάχης τού Γριμπόβου δ Ελληνικός λαός θά κατανόηση δτι
καί στρατιωτών γενναίων δέν έστερούμεθα καί άξιωματικών
ριψοκίνδυνων καί τολμηρών. "Οπου ή διοίκησις ύπήρχε
καλή, διτου Επί κεφαλής έτίθεντο οί άξιωματικοί Ενθαρρύνοντες τούς στρατιώτας των, ή άνδρεία τού στρατού υπήρξε
παραδειγματική. Άπόδιιξις είναι πρδ πάντων ή μάχη τού
Γριμπόβου ή κατ’ Εξοχήν μάχη τής τόλμης καί τής γενναιότητος, τάς προσβολάς είς ανοικτόν πεδίον, τού Εχθροΰ
ώχυρωμένου κ\1 ύποστηριζομένου δπδ τηλεβόλων καλών
καί πολλών. Πιθανόν τό σχέοιον τής μάχης ταύτης νά μή
ή ο τέλειον υπό Εποψιν στρατηγικήν. Παρέσχεν δμως είς
τούς "Ελληνας στρατιώτας τήν ευκαιρίαν νά έπιδείξωσιν δτι
γνωρίζουσι νά μάχωνται μετά λύσσης καί δτι δέν τούς
τρομάζει δ θάνατος έπΐ τοϋ πεδίου τής μάχης.
Δυστυχώς δμως ή έπιδειχθεΐσα άνδρεία είς τίποτε δέν
ώφ-λησε. Ό Ελληνικός στρατός ήθέλησε ν’ άνακτήση τάς
θέσεις τάς δποίας άκινδύνως είχε καταβάλη πρίν, καί πρός
τούτο δέν έφείσθη ούτε αίμάτων ούτε ζωής.Άλλά τό δλέθρων
σύστημα τών υποχωρήσεων ήλθε πάλιν νά φέρη τά άπαίσιά
φου άποτιλίσματα· „τδ άρχηγείον τής ’Ηπείρου δ πως καί
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τδ άρχηγεϊον τής Θεσσαλίας ένόμιζεν δτι Αναγκαία έπισφράγισις κάθι μάχης έπιτυχοϋς ή καταστρεπτικής ήτο ή
δποχώρησις μεθ’ δλων τών δυνάμεων πρδς τά όπίσω, ή
έγκατάλειψις είς χεϊρας τοϋ έχθροϋ δλης έκείνης τής χώ
ρας τήν δποίαν έπότισε μέ τόσον αίμα καί τόσα πτώματα.
Οΰτω λοιπδν καΓμετάτήν μάχην τοΟ Γριμπόβου έπήλθεν ή Απαραίτητος δποχώρησις ή καταστρέψασα πάν δτι είχε
κατορθωθώ τήν προηγουμένην, καί Αποδείξασα δτι δωρεάν
έφονεύθησαν τόσοι γενναίοι Αξιωματικοί καί τόσοι γενναίοι
στρατιώται. ’Εννοείται δτι διά τοιαύτης διαγωγής τά
άρχηγεΐα',άντί θάρρους ένέπνεον άπογοήτευσιν μόνον είς
τδ στράτευμα καί τίποτε περισσότερον.
Ή έκστρατεία τής ’Ηπείρου έληξε πλέον ίριστικώς· α£
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών μαχών πρδς τδ μέρος τοΰτο
άπώλειαι τών Ελλήνων συνεποσοΟντο κατά τδν έπίσημον
πίνακα τοϋ άρχηγείου είς φονευθέντας 13 Αξιωματικούς
37 δπαξιωματικούς καί 270 στρατιώτας πληγωθέντας δέ
27 Αξιωματικούς 67 δπαξιωματικούς καί 564 στρατιώτας.
Έκ τών Απωλειών τούτων αί πλειότεραι άνήχουσιν είς
τήν μάχην τοϋ Γριμπόβου, τήν φονικωτάτην Αλλά καί
ένδοξοτάτην πραγματ-.κώς μάχην τοϋ ’Ηπειρωτικού πο
λέμου.

Η ΕΙΡΗΝΗ
ΕΙδομεν ήδη δτι εύθύς μετά τήν μάχην τοϋ Δομοχοΰ δ
Ελληνικός στρατός διαταχθε’ς υπδ τοϋ άρχηγείου του υπεχώρησε πρδς τήν κορυφήν τής Όρθρυος. Άλλα καί δ
Τούρκικός άφίνων τήν τακτικήν τήν δποίαν εΐχεν Ακολου
θήσει £ως τότε, έσπευσεν «!ς καταδίωξιν τοϋ Έλληνικοϋ
πρίν ή προφθάση ούτος νά όχυρωθή είς τήν δχυράν κορυ
φογραμμήν τών παλαιών συνόρων τής Ελλάδος· τψ δντι
δέ τήν πρωίαν τής 6 Μαίου οί Τούρκοι προσέβαλον αίφνης
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δίως καί άποτόμως τάς προφυλακάς τού Δημοπούλου έπί
τών λόφων τού Δραχμάν-Άγά, έπί σκοπφ νά προελάιουν
αριστερόθεν, καί νά κυκλώσωσιν οΰτω τήν έκεϊ μαχομένην
δύνομιν.
Επήλθεν δμως ταχεία καί Ικεϊ ή δποχώρησις τών στρα
τευμάτων πρδς τήν Λαμίαν ή μάλλον πρδς τήν Ταράτσαν
δπου καί έγένετο ή συγκέντρωσις μετά τήν έγκατάλειψιν
τής Δερβέν Φούρκας. Είς τήν Ταράτσαν έγένετο ή τελευ
ταία σύγχρουσις μεταξύ Ελλήνων καί Τουρκικού στρατού,
ή δποία πάλιν κατέληγεν είς ύποχώρησιν άν μή δ μοίραρ
χος Μακρής Ισπευδεν έγκαίοως πρδς άνασύνταξιν το8 Απο
συντεθειμένου στρατεύματος.
’Εκεί έξηκολούθει ή μάχη τήν πρωίαν τής 7 Μαΐου ίτε
κατέφθασεν ή διαταγή περί παύσεως τού πυρδς καθ’ ίσον
είχεν έπιτευχθή ήδη άνακωχή διά τήν προπαρασκευήν τής
Ειρήνης.
Ή τελευταία αΰτη συμπλοκή τής Ταράτσας διεξήχθη
λυσσωδώς. Καί ο£ Έλληνες καί οί Τούρκοι προησθάνο»το
δτι ή συμπλοκή αδτη ή'ο ή τελευταία πράξις τού αιμα
τηρού δράματος καί έξέχυσαν τήν τελευταίαν λύσσαν τού
πατροπαραδότου μεταξύ τών δύο φυλών μίσους. Πρδς
τ£ δμως δλα ταΰτα ; Πάσα παραχώρησις καί πάσα ύποχώρησις είχεν άποφασισθή ήδη έπομένως άσκοπος καί Απάν
θρωπος ή το ή αιματοχυσία.
Μετά μεσημβρίαν τής ή μέρας έκείνης οί Αξιωματικοί
Κοντογιάννης καί Μουρούζης φέροντες διαταγάς τού άρχηγείου καί λευκήν σημαίαν διηυθύνθησαν πρδς τάς προφυ·
λακάς τού έχθροΰ, ένψ αίΈλληνικαί σάλπιγγες άνήγγειλλον πανταχού τού Ελληνικού στρατού δτι άπεφασίσθη νά
παύση τδ πΰρ, τδ τελευταίον πΰρ τού άτυχούς πολέμου.
Ούτως Ιληξε καθ’ δλοκληρίαν ή πολεμική μεταξύ Ελλά
δος καί Τουρκίας δράσις διά σειράς άτυχιών τών ήμετέρων,
διά {καταδίκης τών Ελληνικών δπλων νά ύφίστανται αίσχη
μόνον,δσάκις δέ έπετύγχανον νά στρέφωνται πρδς τά δπίσω.
Αί καθ’ δλον τδν πόλεμον άπώλβιαι ήμών έν Ήπείρφ καί
Θεσσαλία άνέρχονται είς 728 φονευθέντας 2244 τραύμα-
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χίας καί 250 αιχμαλώτους. Των Τούρχων αΐ άπώλειαι υπο
λογίζονται είς 15 χιλ. άνδαας μολονότι καί ξένοι άνταποκριταί βεβαιοΰσιν ίτι οί φονευθέντες καί πληγωθέντίς έκ
-'■τού Τουρκικού στρατού υπέρέβησ,ιν τάς 25 χιλ. άνδρών.
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Τήν 6 Μαίου οί Ιν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευταί ιών
Μ. Δυνάμεων κρίνοντες δτι άπεφασίσθη πλέον ό πόλεμος
καί άπέβη κατά της Ελλάδος, έζήτησαν παρά της Πύλης
τήν άμεσον άναστολήν των έχθροπραξιών. Συγχρόνως έπί
τών υψωμάτων της Ταράτσας ύπεγράφετο μεταξύ τοΰ ήμετέρου λοχαγού Κοντογιάννη καί των Τούρκων ταγματαρ
χών Ίιζέτ-μπέη καί Ριζά-μπέη τδ πρωιό.κολλον της άνακωχής δπως δοθή είς τήν διπλωματίαν δ καιρδς νά κατάρ
τιση τούς δρους τής είρήνης καί κατωρθοϋτο υπό των Τούρ
κων καί άνακωχή κατά θάλασσαν, ήτοι έπίσημος καταδίκη
ε'ς άδράνειαν τοΰ Ελληνικού στόλου, δστις είχε καί πρίν
άδρανήσει άνεπισήμως.
Ή συνθήκη ήργησε καταπληκτικώς. Τά δύο άντίπαλα
στρατόπεδα ίμενον άπδ της 7 Μαϊου μέχρι της 15 Αύγούστότ έν( άνακωχη άπέναντι άλλήλων άλλ’ υπδ διαρκή έρεθισμδν μέχρις ού έπιτευχθή ή ειρήνη.
Τέλος είς τήν συνεδρίασιν της Βουλής 11 Αύγούστου ή
Ελληνική ΚυβέρνησΓς υπέβαλε τδ σχέδιον τής είρήνης τδ
οποίον περιελάμβανε τούς εξής κυριωτέρους δρους.
Α') Ή Θεσσαλία άποδίδεται είς τήν Ελλάδα συμφώνως
πρδς τήν άρχικήν άπόφασιν τών Δανάμεων τοΰ νά μή
δφεληθή τις έκ τών εμπολέμων ίδάφικώς άλλ’ ή μεθόριος
γραμμή διαρρυθμίζεται ούτως ώστε.Λνά άποσοβηθή είς τδ
μέλλον δ κίνδυνος είσβολήςΈλληνικών δμάδωνείςτήν Τουρ
κικήν έπικράτειαν,πρδς δφελος τής^οίας γίνεται ήμεταρρύθμισις τών συνόρων.
* JJ
Β') Ή Ελλάς ύποχρεούται "ν^ίΛηρώση είς τήν Τουρ
κίαν άποζημίωσιν τεσσάρδτν'-έκτάίομμτρίων λιρών. Συγχρό
νως δέ συνισιάται έν Άθήναις διεθνής έπιτροπή οίκονομι-
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κοϋ έλέγχου 8πως μή έκ τής πληρωμές τής άποζημιώσεως
παροραθώσι τά δικαιώματα τών παλαιών δανειστών.
Γ') Έπί τών προνομίων, ών άπήλαυον οί Έλληνες iv
Τουρκία γίνονται είδικαί συμβάσες.
Δ') Μετά δεκαπέντε ή μέρας άπδ τής ύπογρ αφής τής προ
καταρκτικής ειρήνης θά μεταβώσιν είς Κωνσταντινούπολή/
άμέσως πληρεξούσιοι πρδς υπογραφήν τής δριστικής.
Ε') Ή έκκένωσις τής Θεσσαλίας θ’ άρχίση Ινα μήνα
μετά τήν λειτουργίαν τοΰ έλέγχου.
ΣΤ') Έν περιπτώσει οίας δήποτε διαφωνίας μεταξύ Ελ
λήνων καί Τούρκων πληρεξουσίων είς τίιν καθορισμόν τών
λεπτομερειών οΕ δ;αφωνοΟντες θά καταφεύγωσιν είς τήν
άπόφασιν τών Δυνάμεων.
Ή δριστική συνθήκη ύπεγράφη τήν 22 Νοεμβρίου1897·ή
ίπιτροπή του έλέγχου έγκατέσιη τδν ’Απρίλιον τοΰ 1898·
ή δέ έκκένωσις τής Θεσσαλίας ήρχισε τδν Μάιοντιϋ αύτοΰ
έτους καί οδτως έληξαν ί> άτυχήςΈλληνοτουρκικδς πόλεμος.
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KfliaitBjtftTfl ΜΙΧΑΗΛ I. ΣΪΛΤΒέΡ
ΛαΙΚΙΙ

λεπτά 30

"Εκαότον

Βιογραφία του Κακούργου Ν.
Πετμεζά. ||
Τά θαύματα τοΰ ταχυδακτυ
λουργού Μπόσκου·
Βίος τοΰ Μπερτολδίνου.
Βίος τοΰ Κακασένου.
Βίος Αίσωπου.
Μύθοι Αίσώπου.
'Η θυσία τοΰ ’Αβραάμ.
Πνευματικδς Καθρέπτης.
’Αφροδίτη ή φιλομελής.
Τά Λιανοτράγουδα.
'Ο Σεβνταλής Τραγουδιστής. ^
Ό Νέος Τραγουδιστής.
Έ Νέα ’Ανθοδέσμη μετ’ ’Ε
ρωτικών άσμάτον-ι
’Ακολουθία τοΰ Άναγ| ι/υτ;
ήτοι Συλλειτουργών.
Καταβασίαι τών Δεσποτικών
έορτών.
Νεκρώσιμος .’Ακολουθία W
κοσμικούς ύπδ Διονυ·,
Λάττα.
Ερωτικδν έπιστολάριον.
‘Ο Έρωτόκριτος.
Νέος Έλλ. Έρωτδκριτod|
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Βίος τοΰ Ίηαοΰ Χριστού .
'Η 25 Μαρτίου.
Τελευταΐαι στιγμαί τοΰ Με
γάλου Ναπολέοντος.
Διηγήματα τοΰ Ποδογύρου
ύπδ Μποέμ.
Διηγήματα καί έχλεκτά δη
μοσιεύματα ύπδ Πολυβίου
Δημητρακοπούλου.
ΈμμετροιέπιστολαΙ τοΰ«Ζλάπι» ύπδ Πολ. Δημητρακοπούλου.
.Αθανάσιος Διάκος τραγψδία.
Βίος τοΰ ‘Αθανασίου Διάκου.
’Αληθής ’Ονειροκρίτης.
Τά 36 νέα Παραμύθια.
Τά 40 Παραμύθια τοΰ Λαοΰ.
Τά 52 άξιοπερίεργα Παρα
μύθια.
T'j Καλδν καί τδ Κακδν ύπδ
Μοντεγκάτσα..
Ό νέο; Ό/ειροκρίτης.
Το Βιβλίον τών γυναικών.
Ό Κατσαντώνης.
'Ο Κολοκοτρώνης.
'Ο Μάρκος Μπότσαρης.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

λεπ.
'Η Γκόλφω, Δράμα ειδυλλιακόν. Σ. Περισιάδου
'Η Εσμέ, Εθνική Τραγωδία Σ. Περισιάδου
λεπ. 80
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