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ΠΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΣΙΣ – ΠΡΣΦΡΣ 
– ΘΣΙΩΝ ΚΙ ΤΗΣ ΓΝΙΚΤΡΗΣ
ΔΙΧΡΝΙΚΗΣ ΠΡΣΙΣ Τ

ΠΛ Τ ΠΖΙΚ

Τ
ο πνεύμα του Πεζικού αποτυπώνεται εμφανώς στο έμβλημά του, το 

οποίο συνθέτουν το τυφέκιο, η σπάθη −βασικά όπλα του Πεζικού 

που θεσπίστηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 2ας Μαρτίου 1833− 

η λυχνία, σύμβολο λατρείας του Θεού και εκδήλωση τιμής στους νεκρούς και 

το κόκκινο φόντο, σύμβολο του αίματος των ανδρών του Όπλου που θυσιά

στηκαν στους αγώνες του θνους. Το επιγραφόμενο σ’ αυτό ηθικό παράγγελ

μα «ΔΙΩΚΕ ΔΞΑΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΝ» δεν αποτελεί έναν απλό συμβολισμό για τα 

στελέχη του Πεζικού, αλλά έχει άμεση σχέση με το έργο και την αποστολή 

τους, γι’ αυτό τα νέα στελέχη διδάσκονται ότι: 

«Η Δόξα αποκτάται με την αυτοθυσία και την τόλμη, κερδίζεται με το 

τυφέκιο και τη σπάθη από αυτούς που έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 

γνώσεις με τη μελέτη και την άσκηση, και εδραιώνεται με το αίμα της στρα

τιάς των νεκρών του ΠΖ, που συμβολίζεται με το κόκκινο φόντο». 

Η Αρετή αποτελεί το κόσμημα των γενναίων, εκδηλώνεται με την ηθική, 

το δίκαιο, την τιμιότητα, την καλοσύνη, τον σεβασμό προς τους αντιπάλους 

και ολοκληρώνεται με τον συμβολισμό της λυχνίας, δηλαδή με την πίστη 

στον Θεό και την απόδοση τιμής στους νεκρούς. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως η ανακά

λυψη της ατομικής βόμβας, σ’ έναν νέο πόλεμο, τον οποίο δεν επιθυμούμε, 

θα μείωναν την αξία του προσωπικού του Όπλου μας.

Μερικοί μίλησαν και για πόλεμο «δια πιέσεως κομβίων». Όμως τα συμπε

ράσματα των τελευταίων τοπικών πολέμων, που έγιναν και γίνονται στον 

κόσμο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποδεικνύουν τον ηγετικό ρόλο του 

Πεζικού στο πεδίο της μάχης.

Και είναι φυσικό, γιατί παραμένει αναλλοίωτη η αρχή ότι «Νικητής θα είναι 

εκείνος που θα διατηρήσει αυτό που κατέχει ή αυτό που θα καταλάβει».
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι και στην περίοδο της ειρήνης το Πεζικό 

επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος για την ποιότητα και τη μαχητική ισχύ του 

Στρατού, αφού καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δυνάμεώς του.

Όλα αυτά στοιχειοθετούν τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

Πρώτον: Τα στελέχη του Πεζικού πρέπει να επιδιώκουν τη διαμόρφωσή 

τους σε ηγήτορες υψηλής ποιότητας.

Δεύτερον:  εκσυγχρονισμός του Όπλου πρέπει να είναι πάντοτε σε 

πρώτη προτεραιότητα.

Αποστολή του Όπλου στον πόλεμο είναι να μάχεται δια πυρός, ελιγμού και 

κινήσεως, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε έδαφος, 

ημέρα και νύκτα, να κατακτά το έδαφος, να καταστρέφει ή να αιχμαλωτίζει τον 

εχθρό, να τον εκδιώκει από τις θέσεις του και να εξασφαλίζει τη διατήρηση του 

καταληφθέντος εδάφους, αποκρούοντας την έφοδο με πυρά, αγώνα εκ του συ

στάδην και αντεπιθέσεις. Επιπλέον, στην περίοδο της ειρήνης είναι επιφορτισμένο 

να εκπαιδεύει το προσωπικό του, να συντηρεί το υλικό του και να συμμετέχει στις 

ασκήσεις των προσταμένων κλιμακίων, με σκοπό τη διατήρηση της μαχητικής 

ικανότητας στον απαιτούμενο βαθμό. φείλει, επίσης, να τηρεί και να ενημερώνει 

τα σχέδια που αφορούν την εκτέλεση της πολεμικής του αποστολής.

ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Αξιωματικοί   3.539

πλίτες   104.342

ΣΥΝΟΛΟ   107.863

τσι, ο Πεζός με σύγχρονα ή παλαιά οπλικά συστήματα ζει τις συγκινήσεις 

της μάχης, αντιμετωπίζει τους κινδύνους και περιφρονεί τον θάνατο. Δεν 

μετράει θυσίες, ούτε υπολογίζει κακουχίες. χει καρφωμένο το βλέμμα του 

σ’ έναν μόνο στόχο «Τη Νίκη». Να λοιπόν γιατί είναι σωστή η αλήθεια:

«Θλεις να μθεις την ιστρα τυ Στρατύ;

Διβασε την ιστρα τυ Πεζικύ»

ι αριθμοί των θυσιών είναι μια ακόμη απόδειξη για την πιο πάνω

αναντίρρητη αλήθεια:





ΜΕΡΟΣ Ι

Η Διαχρονική Παρουσία 

του Όπλου

του Πεζικού

ΓΕΣ/ΔΠΖ
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ΡΧΙΙ ΧΡΝΙ (20ός-8ος π.Χ. αινας)
Κατά την αρχαιότητα το Πεζικό αποτελούσε τη βάση του Στρατού. πλισμένο 

με αμυντικά και επιθετικά όπλα, διεξήγαγε τον αγώνα με την κίνηση και την ισχυρή 

κρούση. Γι’ αυτόν τον λόγο, διατηρούσε πολύ πυκνούς και μαζικούς σχηματισμούς, 

ώστε να έχει ισχυρή δύναμη κρούσεως. Τον κύριο όγκο κρούσεως αποτελούσε το 

βαριά οπλισμένο Πεζικό, που τασσόταν συνήθως σε αρκετά βαθείς σχηματισμούς, 

σε δύο γραμμές. Το ελαφρύ Πεζικό τασσόταν, πριν από την εμπλοκή, στο μέτωπο 

ή στα πλευρά και όταν άρχιζε η μάχη, επεδίωκε να επιφέρει όσο το δυνατόν μεγα

λύτερες απώλειες στον εχθρό και εξακολουθούσε σε όλη τη διάρκεια της μάχης 

να παρενοχλεί τον εχθρό με τα μέσα του. ι λληνες κατά τον Τρωικό Πόλεμο, 

έφεραν τον οπλισμό της εποχής εκείνης που περιλάμβανε, δόρυ, ακόντιο, σφεν

δόνα και για την άμυνα ασπίδα, κράνος και περικνημίδες.

ΙΣΤΡΙΚΙ ΧΡΝΙ (8ος-4ος π.Χ. αινας)
Σπάρτη (8ος-4ος π.Χ. αιώνας)

ι νέοι Σπαρτιάτες λάμβαναν δημόσια αγωγή από το �ο έτος της ηλικίας τους 

και υπολογίζονταν σαν στρατεύσιμοι από το 20ό έτος. Η ζωή κάθε νέου ήταν 

αφιερωμένη στη γυμναστική και στρατιωτική εξάσκηση, με αποτέλεσμα η Σπάρτη 

να αποκτήσει έναν στρατό μοναδικό για τις στρατιωτικές του αρετές, τη σιδηρά 

πειθαρχία, την αντοχή και μαχητική ικανότητα.  οπλισμός των αρχαίων Σπαρτια

τών περιλάμβανε θώρακα, κράνος και ασπίδα (αμυντικός οπλισμός) ή μακρύ δόρυ 

και βραχύ ξίφος (επιθετικός οπλισμός).  εφαρμοζόμενος σχηματισμός μάχης ήταν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΣΤΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΠΗΣΗ ΤΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΠΕΖΙΚΥ ΑΠ ΤΥΣ

ΑΡΧΑΙΥΣ ΧΡΝΥΣ ΜΕΧΡΙ

ΤΗ ΣΥΓΧΡΝΗ ΕΠΧΗ
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Oι τοξότες τα κλασικά χρόνια 
αποτελούσαν τμήμα του Πεζικού 
(Μόναχο, Αρχαιολογικό Μουσείο)

μια ενιαία παράταξη βάθους συνήθως οκτώ ανδρών. Το σπαρτιάτικο στρατιωτικό 

δόγμα στηριζόταν στην ατομική εκπαίδευση του οπλίτη, στη χρήση των όπλων 

και τους ελιγμούς, στην απόλυτη πειθαρχία και την ατομική του ανδρεία.

Αθήνα (7ος-4ος αιώνας)
Στην αρχαία Αθήνα μετά το 18ο έτος, ο νέος λογιζόταν ως έφηβος και έδινε 

τον όρκο του αστού. Στη συνέχεια, έπαιρνε οπλισμό και τον έστελναν στα σύνο

ρα της πόλεως, όπου εκπαιδευόταν στα του πολέμου.  στρατός των Αθηνών 

ήταν εξοπλισμένος με κράνος, θώρακα, ασπίδα, δόρυ με σιδερένια ή χαλύβδινη 

αιχμή και ξίφος. Την αθηνακή παράταξη αποτελούσαν λόχοι συμπαραταγμένοι, 

που σχημάτιζαν μετωπική φάλαγγα αλλεπάλληλων ζυγών, με διάστημα και βάθος 

από άνδρα σε άνδρα ενός βήματος.  Μιλτιάδης επινόησε το «Βήμα Εφόδου» που 

συνδυαζόταν με την «Πολεμική κραυγή», δηλαδή οι Αθηναίοι εκτελούσαν επίθεση 
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κραυγάζοντας πολεμικές ιαχές, όπως αλαλά, ελελεύ κ.λπ.

Από την εποχή του Μιλτιάδη, η στρατηγική και η τακτική έχουν, κατά γράμμα 

και κατ’ ουσία, ελληνική καταγωγή και σημαίνουν την κυριαρχία του γρηγορού

ντος εφευρετικού ελληνικού πνεύματος πάνω στην άψυχη μάζα.

Θήβα (379-362 π.Χ.)
Μετά την παρακμή των Αθηνών και της Σπάρτης, η Θήβα αναλαμβάνει την 

ηγεμονία των ελληνικών πόλεων, χάρις στη στρατιωτική της ισχύ, δημιούργημα 

των περίφημων Στρατηγών Επαμεινώνδα και Πελοπίδα. Στη μάχη των Λεύκτρων, 

ο Επαμεινώνδας καινοτόμησε:

 Εφαρμόζοντας νέα τακτική διάταξη, την περίφημη «Λοξή Φάλαγγα»

 Συλλαμβάνοντας πρώτος στην ιστορία τη σημασία της αρχής της οικονομίας 

των δυνάμεων και του τακτικού δόγματος επί του πεδίου της μάχης καθώς και της 

κατανομής των αποστολών για επιτυχία του επιδιωκόμενου σκοπού

 Αντιλαμβανόμενος πρώτος την έννοια της εφεδρείας και τη χρησιμοποίησή 

της για εξασφάλιση της εκτελέσεως του σχεδίου ελιγμού.

ΜΚΔΝΙΚΗ ΠΡΙΔΣ (359-323 π.Χ.)
ι Μακεδόνες μετά τη Μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) ανέλαβαν την ηγεμονία 

των ελληνικών πόλεων.  Φίλιππος ήταν ο πρώτος αναδιοργανωτής και θεμελιω

τής του Μακεδονικού Στρατού. Ειδικότερα:
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 Επέβαλε την υποχρεωτική θητεία.

 Μόρφωσε τα στελέχη.

 Θέσπισε σύστημα προαγωγών, στηριζόμενο στην προσωπική αξία και στην 

ευδόκιμη υπηρεσία των στελεχών.

 Συγκρότησε την περίφημη Μακεδονική Φάλαγγα.

 ργάνωσε Υπηρεσία Επιμελητείας και Μεταφορών.

Με αυτό τον τρόπο ο Φίλιππος υπήρξε ο πρόδρομος όλων των στρατιωτικών 

οργανωτών και έθεσε τις βάσεις επί των οποίων δύναται να οργανωθεί ένας Εθνι

κός Στρατός. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Μακεδονικής Φάλαγγας ήταν ο 

ατομικός οπλισμός και η διάταξη μάχης. ι Φαλαγγίτες ήταν βαρύτερα οπλισμέ

νοι. φεραν κράνος, θώρακα βαρύτερο και ασπίδα που κάλυπτε τον μαχητή, ως 

αμυντικό οπλισμό.  επιθετικός οπλισμός περιλάμβανε τη σάρισα (δόρυ, μήκους 

4,204,80 μ.) και το βραχύ ελληνικό ξίφος. ι Φαλαγγίτες τάσσονταν επί 1� ζυγών, 

έτσι ώστε οι σάρισες των πρώτων 5 ζυγών να υπερβαίνουν το μέτωπο της φάλαγγας 

σχηματίζοντας τείχος αδιαπέραστο. Εκτός από τους Φαλαγγίτες, το Μακεδονικό 

Πεζικό περιλάμβανε και το σώμα των «υπασπιστών», με κύριο έργο κατά τη μάχη 

την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

ΡΩΜΚΗ ΠΧΗ (753 π.Χ.-476 μ.Χ.)
ι αρχαίοι Ρωμαίοι, με την περίφημη «Στρατιωτική ργάνωσή» τους και την εισα

γωγή της γνωστής «Ρωμακής Λεγεώνας», δημιούργησαν νέα εποχή στην όλη εξέλιξη 

της πολεμικής τέχνης. Στην Αρχαία Ρώμη η στρατιωτική 

θητεία ήταν υποχρεωτική και είχε διάρκεια από το 1�ο 

έως και το 50ό έτος. Μετά την ηλικία αυτή, ο Ρωμαίος 

πολίτης γραφόταν σε εκατονταρχία εφέδρων και εκεί 

παρέμενε μέχρι το �0ό έτος. Η στρατιωτική αγωγή τού 

νέου αστού ήταν αντικείμενο που απαιτούσε τις πλέον 

επίμονες φροντίδες. Τα αμυντικά όπλα του λεγεωνάριου, 

δηλαδή του πεζού στρατιώτη, ήταν: η περικεφαλαία, η 

ασπίδα, ο θώρακας και η κνημίδα του δεξιού ποδιού, για 

να το προφυλάσσει στον αγώνα με το ξίφος. Επιθετικά 

ήταν: το δόρυ, ο ισσός (ακόντιο βραχύ μήκους 1,30 μ.), 

το ξίφος και ο πέλεκυς. Η Ρωμακή Τακτική παραδέχεται 

τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς:

 Τη «Διάταξη Αγώνα», ανοικτή ή ανεπτυγμένη, όπου 

οι στοίχοι και οι ζυγοί κατέχουν διάσταση 1,80 μ.

 Τη «Διάταξη Ελιγμού», παρελάσεως ή επιθεωρήσε

ως, όπου οι διαστάσεις είναι μειωμένες στο μισό.

 Την «εν Μάζη Διάταξη», όπου οι διαστάσεις είναι 

μειωμένες στο τέταρτο.



14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΖΝΤΙΝΗ ΠΡΙΔΣ (330-1453 μ.Χ.)
Αρχικά τον στρατό αποτελούσαν κυρίως Βάρβαροι μισθοφόροι κατά το ρω

μακό πρότυπο. Σταδιακά όμως το μισθοφορικό σύστημα άρχισε να εγκαταλεί

πεται και να δημιουργούνται Εθνικές Δυνάμεις. Η ολοκλήρωση του θεσμού τού 

«Εθνικού Βυζαντινού Στρατού» πραγματοποιήθηκε επί Λέοντος Γ΄ (�1��40) και 
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συνέπεσε με την καθιέρωση της νέας διοικητικής διάρθρωσης 

των «Θεμάτων». Η ιδέα ενός μόνιμου επαγγελματικού στρατού 

στην ειρήνη, ενισχυμένου με ισχυρές εφεδρείες στον πόλεμο, 

γεγονός που αποτελεί τη βάση της οργανώσεως και των σημε

ρινών στρατών, είναι ιδέα καθαρά βυζαντινή. Το τάγμα αποτε

λεί αυτοτελή διοικητική και τακτική μονάδα, η οποία διαθέτει 

ανάλογα βαριά και ελαφρά οπλισμένο προσωπικό, που έχει τη 

δυνατότητα να αναλαμβάνει την εκτέλεση ειδικών αποστολών 

και να επιτυγχάνει την άμεση ασφάλειά του με τα δικά του 

μέσα. Η καινοτομία αυτή των Βυζαντινών παρέμεινε μέχρι σή

μερα αμετάβλητη. Το τάγμα ήταν δύναμης 200400 ανδρών, 

το αποτελούσαν 1� στοίχοι ανδρών σε παράταξη 1� ζυγών. Η 

βυζαντινή διάταξη μάχης δεν έχει το γραμμικό χαρακτήρα της 

αρχαίας Τακτικής. Είναι διάταξη σε βάθος και ανταποκρίνεται 

μάλλον στις σημερινές αντιλήψεις της διάταξης «ολόπλευρης 

μάχης». Η διάταξη αυτή περιλάμβανε:

 Τη Γραμμή Μάχης

Περιλάμβανε τα 2/3 του συνολικού αριθμού των ταγμάτων 

και ήταν παράταξη προς ορισμένη κατεύθυνση.

 Τη Γραμμή της Εφεδρείας

Την αποτελούσε το 1/3 του συνολικού αριθμού των ταγ

μάτων. ταν παράταξη σε απόσταση 1.000 περίπου μέτρων 

πίσω από τη γραμμή μάχης, με διαστήματα 250 μέτρων μεταξύ 

των ταγμάτων.

 Την πισθοφυλακή

Περιλάμβανε δύο τάγματα που ήταν παραταγμένα σε από

σταση 250 μέτρων πίσω από το δεξιό και το αριστερό της γραμ

μής της εφεδρείας. Τα επιθετικά όπλα του Βυζαντινού Στρατού 

ήταν: δόρυ, ακόντιο, σπάθη, πέλεκυς, κορίννη, τόξα (βαριά και 

ελαφριά), σφενδόνη, ενώ ο αμυντικός οπλισμός περιλάμβανε 

ασπίδα, περικεφαλαία, θώρακα, χειρίδες, κνημίδες.

ΜΣΙΩΝΙΚΗ ΠΧΗ 
(5ος-16ος αινας)

Κατά τον Μεσαίωνα το Πεζικό, περιφρονούμενο από τους ιππότες, μπαίνει 

σε δεύτερη μοίρα και τάσσεται πίσω από το Ιππικό. ι Άγγλοι όμως γρή

γορα κατανόησαν αυτό το σφάλμα και έδωσαν κατά τον επταετή πόλεμο 

(144�1453) την πρέπουσα θέση στο Πεζικό, που παραμένει πάντα ο βασι

λιάς των Όπλων.
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ΝΤΡΙ ΧΡΝΙ (17ος-19ος αινας)
Η παραπάνω τακτική διατηρείται τον 1�ο και 18ο αιώνα. Το 18ο αιώνα 

παρουσιάζεται η τάση επανόδου στους κατά φάλαγγα σχηματισμούς, με τη 

χρησιμοποίηση της φάλαγγας, για την πορεία και την προσπέλαση, και της 

γραμμικής αναπτύξεως για τη μάχη. Η Ναπολεόντειος εποχή φέρνει νέα αλλα

γή.  σχηματισμός μάχης του Πεζικού είναι μικτός, προηγείται αραιά γραμμή, 

που έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει όλη την ισχύ τού πυρός της και ακολου

θούν μικρές φάλαγγες που αποτελούσαν το στήριγμα της πρώτης γραμμής, 

ενώ ακολουθεί τρίτη γραμμή σε πυκνούς σχηματισμούς, η οποία αποτελεί 

τη μάζα κρούσεως. Η τακτική αυτή διατηρείται κατά το πρώτο ήμισυ του 

19ου αιώνα και πλέον. Αργότερα τη γραμμή μάχης αποτελεί μια γραμμή που 

χρησιμοποιεί το πυρ και την κίνηση (ακροβολιστική διάταξη από το 18�0). 

Κάτω από τα πυρά του Πυροβολικού, τα τμήματα προχωρούν με αραιούς σχη

ματισμούς μικρών φαλαγγών και καθώς μπαίνουν στη ζώνη των πυρών του 

Πεζικού, αναπτύσσονται σε αραιά ακροβολιστική γραμμή. Δίνεται, δηλαδή, 

πολύ μεγαλύτερη σημασία στην κίνηση παρά στα πυρά. Το Πεζικό επιζητεί 

να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και να προσεγγίσει τον εχθρό, 

χωρίς να κάνει χρήση των όπλων του. Σταδιακά όμως άρχισε να διαφαίνεται 

η αξία τού πυρός, και οι πόλεμοι των αρχών του 20ού αιώνα απέδειξαν ότι 

το Πεζικό έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει μόνο με το πυρ.

ΣΓΧΡΝΗ ΠΡΙΔΣ (20ός αινας)
Κατά τη σύγχρονη εποχή, η αυξανόμενη καταστρεπτική ισχύς των διαφόρων 

μηχανημάτων επέφερε, σαν φυσική συνέπεια, την αύξηση του Πυροβολικού 

και τη δημιουργία νέου Όπλου, της Αεροπορίας. Η αναλογικά αριθμητική 

μείωση του Πεζικού που επήλθε δεν έγινε σε βάρος της αξίας του, αλλά σε 

ενίσχυση της ικανότητάς του. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχει η δυνατότητα 

να εφευρεθούν μηχανές που θα έχουν όχι μόνο αυτή την υλική καταστρεπτική 

ισχύ, αλλά και πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Πεζικού, δεν μπορούν όμως 

αυτές να παράσχουν ούτε ελάχιστο μέρος από την ηθική ισχύ του. Επίσης, 

είναι γνωστό ότι ο πόλεμος στο σύνολό του αποτελεί σύγκρουση όχι μόνο 

υλικών αλλά και ηθικών δυνάμεων. Κατά συνέπεια, θα παραμένει το μοναδικό 

πλήρες Όπλο του εκ του συστάδην αγώνα, το μόνο κατάλληλο να αγωνίζεται 

σε κάθε έδαφος, ημέρα και νύκτα, με τον συνδυασμό του πυρός, της δύναμης 

και της κρούσεως.



1�Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΖΙΚΥ

(18212012)

ΠΝΣΤΤΙΚΗ ΠΡΙΔΣ (1821-1832) 

ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Αρματολοί και κλέφτες

Μάχιμοι και ανυπότακτοι άνδρες που από την πρώτη ημέρα της Τουρκικής 

κατακτήσεως, μη ανεχόμενοι τη δουλεία, κατέφυγαν στις ορεινές περιοχές και 

αφού οργανώθηκαν συστηματικά συνέχισαν τον αγώνα του θνους μας κατά 

του κατακτητή. τσι «Κλέφτικα Σώματα» έδρασαν κυρίως στη ΝΔ. Μακεδονία, 

την πειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τον Πόντο. ι 

συνθήκες που στρατολογήθηκαν και έζησαν οι άνδρες εκείνοι και τα κίνητρά 

τους (αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία, βαθύτατο θρησκευτικό αίσθημα, 

μίσος και περιφρόνηση κατά του Τούρκου), τους κατέστησαν υπέροχους πολεμι

στές, εμπνέοντας θάρρος και ελπίδα στο υπόδουλο θνος, δέος στους Τούρκους, 

θαυμασμό και εκτίμηση στους ξένους. ι Αρματολοί και οι Κλέφτες υπήρξαν η 

ζύμη της στρατιωτικής οργανώσεως του αγώνα.

ΕΚΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Με την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, οργανωμένο στρατιωτικό Τμήμα 

δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Διεξήγαγαν τον αγώνα με άτακτα Σώματα κάτω από τη 

διοίκηση πεπειραμένων οπλαρχηγών, των Καπιτάνων, από τους οποίους αρκετοί 

είχαν υπηρετήσει στον Αγγλικό Στρατό των Ιονίων Νήσων.

Συγκρότηση των Πρώτων Τακτικών Σωμάτων
Τον Φεβρουάριο του 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συγκρότησε και εκπαίδευ

σε τον Ιερό Λόχο, αποτελούμενο από ένα τάγμα Πεζικού με 500 περίπου νέους, 

μιας πυροβολαρχίας με τέσσερα πυροβόλα και τμήμα με 200 ιππείς. ι Ιερολοχίτες, 

τρείς μήνες μετά από τη συγκρότησή τους, έπεσαν οι περισσότεροι στη μάχη του 

Δραγατσανίου την 8η Ιουνίου 1821.  Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός του Αλέ

ξανδρου, συγκρότησε στην Καλαμάτα τον Ιούλιο του 1821, τακτικό Σώμα ενός 

ημιτάγματος από τρεις λόχους Πεζικού των 100 ανδρών ο καθένας, συμπεριλαμ

βανομένων των αναγκαίων βαθμοφόρων. Το ημιτάγμα, έφερε ομοιόμορφη μαύρη 

στολή, γι’ αυτό και τους άνδρες του, τους αποκαλούσαν οι άτακτοι «μαυροφόρους». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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Το ημιτάγμα εξοπλίστηκε με λογχοφόρα τυφέκια. Η συμβολή του στον 

αγώνα υπήρξε αξιόλογη:

 Παρεμπόδισε τον θωμανικό Στόλο να αποβιβάσει στα παράλια 

της Καλαμάτας στρατό.

 Μετείχε στην πολιορκία της Τρίπολης.

 Μετείχε στην ανεπιτυχή επιχείρηση για την κατάληψη του 

Φρουρίου του Ναυπλίου, περί τα τέλη του 1821.

 Μετείχε στην πολιορκία και κατάληψη της Ακροκορίνθου κατά 

τα μέσα Ιανουαρίου 1822.

Συμμετοχή στον Αγώνα του Πρώτου Συντάγματος Πεζικού
Με θέσπισμα, από 23 Απριλίου του 1822, συγκροτήθηκε ένα σύνταγμα 

Πεζικού από δύο τάγματα, που το κάθε ένα είχε πέντε λόχους. Μετείχε 

στην εκστρατεία στη Δυτική Ελλάδα για ενίσχυση του Σουλίου που κιν

δύνευε. Στη μάχη στο Κομπότι, της 23ης Ιουνίου 1822, κάτω από την 

ηγεσία του Νόρμαν, απέκρουσε και διέλυσε ισχυρό τμήμα Τουρκαλβα

νών και Δελήδων ιππέων. Στη μάχη που ακολούθησε στο Πέτα, την 4η 

Ιουλίου 1822, δέχθηκε επίθεση από δύναμη 8.000 ανδρών του Κιουταχή, 

καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρο και σκοτώθηκαν περισσότεροι από 

200 από τον τακτικό στρατό, μεταξύ των οποίων και ο Διοικητής του 

Συνταγματάρχης Ταρέλλα. Τα υπολείμματα αυτού του Τακτικού Σώμα

τος, με Διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Κουβερνάτι, σχημάτισαν οκτώ 

λόχους και τον Αύγουστο του 1822 ήλθαν στην Αθήνα. Αμέσως μετά, το 

Σώμα χρησιμοποιήθηκε στις επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας τη φύλαξη 

των στενών «Μεγάλα Δερβένια». Μετά την καταστροφή του Δράμαλη ήλθε στο 

Ναύπλιο, για να συμμετάσχει στην πολιορκία του Φρουρίου. Εκεί, ενισχύθηκε με την 

κατάταξη νέων εθελοντών και αναπτύχθηκε σε δύο τάγματα των τεσσάρων λόχων 

με συνολική δύναμη 400 ανδρών. Αργότερα, επειδή η κυβέρνηση δεν μπορούσε 

να το συντηρήσει, διαλύθηκε.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ
Το έτος 1823 δεν ήταν δυνατή η ανασυγκρότηση του τακτικού Σώματος, για οικο

νομικούς λόγους. Τον Ιούλιο του 1824 ανασυντάχθηκε, μετά από τη συνομολόγηση 

του δανείου από την Αγγλία, με την κατάταξη εθελοντών. Συγκροτήθηκε ένα τάγμα 

Πεζικού των έξι λόχων: δύο εκλεκτών (των επίλεκτων και των ευζώνων) και τεσσάρων 

του Κέντρου, δυνάμεως περίπου 500 ανδρών, υπό τη διοίκηση του Συνταγματάρχου 

Ροδίου. Για τη συμπλήρωση των στελεχών του τάγματος, χρησιμοποιήθηκαν παλαιοί 

αξιωματικοί του τακτικού Σώματος. ι άνδρες ντύθηκαν ομοιόμορφα με ελληνικό 

ιματισμό: σαγιάκινο λευκό, κοντή φουστανέλα και φέσι. Η συμμετοχή του στις επιχει

ρήσεις κατά του Ιμπραήμ απέδειξε τα πλεονεκτήματα τάξεως και πειθαρχίας που 

προέκυπταν από την τακτική αυτής της συγκροτήσεως, που δεν υπήρχε στα άτακτα 

σώματα.  Φαβιέρος παρέλαβε τη διοίκηση του τάγματος από τον Συνταγματάρχη 

Ρόδιο, την 30ή Ιουλίου 1825. Λόγω κατατάξεως εθελοντών, οι λόχοι που υπήρχαν 
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αυξήθηκαν και συγκρότησαν δύο τάγματα των τεσσάρων λόχων και ο κάθε λόχος 

είχε 90100 άνδρες. Γύρω στα τέλη του 1825 η δύναμη του τακτικού Σώματος, συμπε

ριλαμβανομένου και του τάγματος του Ναυπλίου, ήταν 400 περίπου άνδρες. Μετά 

από αυτή την αύξηση, έγινε ανασυγκρότηση του Σώματος, έχοντας αύξηση στους 

λόχους των υφιστάμενων ταγμάτων κατά δύο. τσι το Α΄ Τάγμα Αθηνών είχε οκτώ (8) 

λόχους και το Β΄ Τάγμα Ναυπλίου έξι (�). Μετά από αυτό, συγκροτήθηκε στην Αθήνα 

το Γ΄ Τάγμα από οκτώ λόχους και το Δ΄ Ημιτάγμα από τέσσερις λόχους. Η δύναμη 

κάθε λόχου ήταν 120140 άνδρες. Επιπλέον, ο Φαβιέρος στρατολόγησε και τμήμα 

ελαφρού Πεζικού με 250 άνδρες, που ακολούθησε την πειθαρχία και την εκπαίδευση 

του υπόλοιπου τακτικού Σώματος, αλλά προοριζόταν να δράσει σαν Τμήμα ανιχνεύσε

ως. Στο Τμήμα αυτό απένειμε Σημαία και οι στρατιώτες του έφεραν στο στήθος, σαν 

διακριτικό, Σταυρό από μαύρο ύφασμα και ονομάζονταν «Σταυροφόροι».

Εκστρατεία Καρύστου (1826)
Αφού εξαντλήθηκε το δάνειο που συνομολογήθηκε, η κυβέρνηση βρέθηκε 

σε δυσχερή θέση και δεν μπορούσε ν’ ανταποκριθεί στα πολεμικά έξοδα.  Φα

βιέρος μπροστά στον κίνδυνο της διάλυσης του Σώματος, το οποίο καθημερινά 

ενισχυόταν με νέους εθελοντές, αποφάσισε εκστρατεία κατά της Καρύστου, η 

οποία εάν θα ήταν επιτυχής, θα εξασφάλιζε τη δυνατότητα συντηρήσεώς του από 
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τους επιτόπιους πόρους της Εύβοιας. Η εκστρατεία εκτελέστηκε με δυσμενείς για 

το τακτικό Σώμα συνθήκες και εναντίον σημαντικών εχθρικών δυνάμεων, που 

αμύνθηκαν στο ισχυρότατο φρούριο της Καρύστου και που ενισχύθηκαν επιπλέον 

με δύναμη 4.000 Τουρκαλβανών και 500 ιππέων από τη Χαλκίδα. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα την αποτυχία της εκστρατείας, παρά τους πολυήμερους αγώνες, τις 

αιματηρές θυσίες και το μεγάλο ηρωισμό εκ μέρους του τακτικού Σώματος.

Μάχη Ακροπόλεως (1826)
Λόγω της μειώσεως της δυνάμεως του Σώματος, εξαιτίας απωλειών, ασθενειών 

και λιποταξιών, ο Φαβιέρος ανασυγκρότησε την 20ή Ιουλίου του 182� το Τακτικό 

Σώμα σε τρία τάγματα, αντί των μέχρι τότε τεσσάρων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

στις επιχειρήσεις για τη λύση της πολιορκίας της Ακρόπολης από τους Τούρκους. Στη 

μάχη του Χαδαρίου (�η Αυγούστου 182�), το τακτικό Σώμα διακρίθηκε ιδιαιτέρως. 

Η κυριότερη όμως και ηρωικότερη δράση του τακτικού Σώματος υπήρξε η ενίσχυση 

της Φρουράς της Ακροπόλεως που είχε Διοικητή τον Κούρα, τον Δεκέμβριο του 182�, 

η οποία, λόγω έλλειψης πυρομαχικών, κινδύνευε να κυριευτεί από τον Ρεσίτ Πασά.

Η απόβαση στη Χίο (1827)
Η κατάσταση του τακτικού Σώματος, ξεκινώντας από το 182�, παρά τις προσπά

θειες που κατέβαλαν οι εκάστοτε διοικητές, δε βελτιωνόταν καθόλου, τόσο εξαιτί

ας της αντιδράσεως των άτακτων Σωμάτων και της έλλειψης χρηματικών πόρων, 

όσο και εξαιτίας της διχόνοιας.  Φαβιέρος, μπροστά στον κίνδυνο της διάλυσης 

του τακτικού Σώματος, δέχτηκε πρόταση της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει 

εκστρατεία για την απελευθέρωση της Χίου. Η εκστρατεία όμως απέτυχε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (1828-1831)
Η άφιξη του Καποδίστρια την 12η Ιανουαρίου του 1828 ως Κυβερνήτης της 

Ελλάδος σημείωσε την αρχή νέας περιόδου οργανώσεως των τακτικών και των 

άτακτων στρατευμάτων.  Κυβερνήτης φρόντισε για την ανασύνταξη και αναδιορ

γάνωση των στρατιωτικών Δυνάμεων της Χώρας, κατά προτεραιότητα.

Χιλιαρχίες Aτάκτων
Τα μέχρι τότε άτακτα Σώματα, αφού μετονομάστηκαν σε «αεικίνητα», συ

γκρότησαν οκτώ χιλιαρχίες. Η χιλιαρχία είχε διοικητή τον χιλίαρχο. Η δύναμη της 

χιλιαρχίας ανερχόταν σε 1.123 άνδρες.

Αναδιοργάνωση Τακτικού Στρατού
 Καποδίστριας, επειδή είχε τη γνώμη ότι μόνο με τα τακτικά στρατεύματα 

θα ήταν δυνατή η αποκατάσταση της ησυχίας και της τάξεως σε όλο το Κράτος, 

αποφάσισε να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα.  Φαβιέρος παραιτήθηκε από τη 

διοίκηση του τακτικού Σώματος και ανέλαβε ο Βαυαρός Συνταγματάρχης δεκ. 

 δεκ συγκέντρωσε όλα τα τμήματα του τακτικού Σώματος στο Ναύπλιο και 

καθιέρωσε νέα στολή παρόμοια προς τη στολή του Γαλλικού Στρατού.
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Οργάνωση, Σύνθεση, Εκπαίδευση
Μετά την παραίτηση, για λόγους υγείας, του Συνταγματάρχη δεκ, τοποθετή

θηκε από την κυβέρνηση Διοικητής ο Γάλλος Στρατηγός Τρέζελ, την 22α Ιουλίου 

1829.  Τρέζελ πραγματοποίησε την ανασυγκρότηση του τακτικού Σώματος, που 

το αποτέλεσαν τέσσερα Τάγματα Πεζικού. Με Διάταγμα της 30ής κτωβρίου 1829 

διατάχθηκε η υποχρεωτική στράτευση, που μέχρι τότε ήταν εθελοντική. Η στολή 

κανονίστηκε να είναι όμοια με αυτή του Γαλλικού Στρατού. Για τον εξοπλισμό του 

στρατού χρησιμοποιήθηκαν �.000 τυφέκια, τα οποία ήταν δωρεά της Ρωσίας. Για 

καλύτερη εξάσκηση του τακτικού Στρατού ιδρύθηκε, την �η κτωβρίου 1829 στα 

Μέγαρα, στρατόπεδο εκπαιδεύσεως. Η εκπαίδευση ήταν διάρκειας 40 ημερών. 

Μετά, τα τάγματα εγκαταστάθηκαν όπως παρακάτω:

 Α΄ και Δ΄ Τάγματα Πεζικού, στο Ναύπλιο

 Β΄ Τάγμα Πεζικού, στην Πάτρα

 Γ΄ Τάγμα Πεζικού, στη Ναύπακτο.

Μεταρρύθμιση Χιλιαρχιών σε Ελαφρά Τάγματα
 Καποδίστριας διέλυσε τις χιλιαρχίες και από αυτές σχημάτισε δεκατρία ελα

φρά τάγματα στη Στερεά Ελλάδα. ι οπλίτες που κατετάγησαν σ’ αυτά τα ελαφρά 

τάγματα έφεραν την ελληνική ενδυμασία (φουστανέλα, φάριο κ.λπ.).

Σχηματισμός του «Τυπικού» Τάγματος
Τον Ιούλιο του έτους 1830 ο Στρατηγός Τρέζελ αντικαταστάθηκε στη διοίκηση 

των τακτικών στρατευμάτων από τον Στρατηγό Ζεράρ. Μετά από πρότασή του 

αποφασίστηκε η συγκρότηση ενός πρότυπου τάγματος εκπαιδεύσεως. Το τάγμα 

αυτό ονομάστηκε «Τυπικό Τάγμα», συγκροτήθηκε με το Διάταγμα της �ης Δεκεμ

βρίου 1830 και το αποτελούσαν αρχικά τέσσερις και στη συνέχεια έξι λόχοι, που 

ο κάθε ένας είχε δύναμη 80100 ανδρών.

Θάνατος Καποδίστρια
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια επακολούθησε πλήρης αναρχία στη χώρα. 

Τα ελαφρά τάγματα διαλύθηκαν και μετασχηματίστηκαν σε ένοπλες ομάδες κάτω 

από τις διαταγές των παλαιών κατά το πλείστον αρχηγών των άτακτων Σωμάτων. 

Η κυβερνητική επιτροπή που διαδέχθηκε τον Κυβερνήτη, διόρισε Διοικητή του 

Τακτικού Σώματος τον παλαιό φιλέλληνα Συνταγματάρχη Γαλλιάρ.

ΠΡΙΔΣ ΘΩΝ (1833-1862)
Επί βασιλείας του Όθωνα, η οργάνωση του τακτικού Στρατού καθιερώθηκε 

με το Βασιλικό Διάταγμα της 25ης Φεβρουαρίου 1833. Συγκροτήθηκαν οκτώ Τάγ

ματα Πεζικού. Τον Μάρτιο του 1833 συγκροτήθηκαν με Βασιλικό Διάταγμα της 

2ας Μαρτίου 1833 δέκα Τάγματα Ακροβολιστών. Για το Πεζικό, σαν βασικά όπλα 
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καθορίστηκαν το τυφέκιο και η σπάθη. Στους Λόχους Ευζώνων οι υπαξιωματικοί 

και δέκα από τους στρατιώτες έφεραν ραβδωτές καραμπίνες με λόγχη, η οποία 

χρησίμευε συγχρόνως όπως και η σπάθη. ι ακροβολιστές ήταν οπλισμένοι με 

λογχοφόρο τυφέκιο.

Οργάνωση, Σύνθεση Πεζικού τους 1836. Συγκρότηση Οροφυλακής
Τον Ιανουάριο του 183� η σύνθεση του Πεζικού τροποποιήθηκε με Βασιλικό 

Διάταγμα της 13ης Ιανουαρίου 183� όπως παρακάτω:

Τα υπάρχοντα οκτώ Τάγματα Πεζικού μειώθηκαν σε τέσσερα και μετονομά

στηκαν σε Τάγματα Γραμμής. Συγκροτήθηκαν επίσης τέσσερα ελαφρά Τάγματα 

Πεζικού. Τελικά το Πεζικό το αποτέλεσαν πέντε τάγματα, τα οποία ονομάσθηκαν 

Τάγματα Πεζικού. Η δύναμη κάθε τάγματος ήταν 31 αξιωματικοί και 822 οπλίτες. 

Τον Ιανουάριο του 1833 συγκροτήθηκαν, με Βασιλικό Διάταγμα της 25ης Ιανουα

ρίου 1838 οκτώ, Τάγματα ροφυλακής. Σκοπός της συγκροτήσεώς τους ήταν η 

διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και η φρούρηση των συνόρων της χώρας. 

Για τη διοίκηση των ταγμάτων αυτών, συγκροτήθηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα 

της 11ης Φεβρουαρίου 1838 τρία Αρχηγεία ριοφυλακής, που το καθένα είχε ως 

διοικητή συνταγματάρχη ή αντισυνταγματάρχη.
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Οργάνωση, Σύνθεση Πεζικού τους 1842-1843
Στο τέλος του έτους 1842 ο Στρατός και ειδικά το Πεζικό είχε την παρακάτω 

μορφή και δύναμη:

 Πέντε Τάγματα Πεζικού

 Τρία Αρχηγεία ροφυλακής

 κτώ Τάγματα ροφυλακής.

Μεταβολές Ετών 1843-1852
 Πεζικό

Τον Ιούνιο του 1843 τα υφιστάμενα πέντε Τάγματα Πεζικού περιορίστηκαν με 

Βασιλικό Διάταγμα της 21ης Ιουνίου 1843 σε τέσσερα, από τα οποία τα δύο ονο

μάστηκαν Τάγματα Γραμμής και τα άλλα δύο Τάγματα Ακροβολιστών.

 Οροφυλακή

Το έτος 1843 συγκροτήθηκε ένας Ελαφρός Λόχος και μια Ελαφριά Διλοχία 

επί πλέον των υπαρχόντων οκτώ Ταγμάτων ροφυλακής. Τα Τμήματα αυτά συ

νενώθηκαν το 1844 σε μια μονάδα που ονομάστηκε «Παραπληρωματικό Σώμα 

ροφυλακής». Όλη η δύναμη ροφυλακής ανήκε στο Υπουργείο Στρατιωτικών, 

αφού καταργήθηκαν τα Αρχηγεία. Με το Βασιλικό Διάταγμα της 12ης κτωβρίου 

1852, η ροφυλακή συγκροτήθηκε σε τέσσερα συντάγματα, με δύο τάγματα το 

κάθε ένα. Μετά τις παραπάνω μεταβολές, η σύνθεση του Πεζικού και η δύναμή 

του κατά το τέλος του 1852 ήταν η παρακάτω:

 Δύο Τάγματα Γραμμής

 Δύο Τάγματα Ακροβολιστών

 Τέσσερα Συντάγματα ροφυλακής.

Κριμακός Πόλεμος 1854
Κατά την εποχή εκείνη, μολονότι κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων 

δεν υπήρχε καμία σημαντική τουρκική στρατιωτική δύναμη για να προβάλλει αντί

σταση, η ένοπλη κατά της Τουρκίας ελληνική προσπάθεια, περιορίστηκε μόνο 

στην εισβολή άτακτων ομάδων στην πειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Και 

ενώ η άσκοπη αυτή ενέργεια δεν πρόσφερε τίποτα, δημιούργησε αντιπερισπασμό 

υπέρ των Ρώσων, επέφερε τη μακροχρόνια Γαλλική Κατοχή του Πειραιά, τη μεγάλη 

επιδημία της χολέρας και την ολοσχερή πτώση του ηθικού του λαού.

Οργάνωση, Σύνθεση Πεζικού Ετών 1854-1863
Τον Αύγουστο του 1854, το Πεζικό το αποτελούσαν έξι Τάγματα Γραμμής και 

τρία Τάγματα Ακροβολιστών. Τα Τάγματα Ακροβολιστών χρωματίστηκαν από τη 

συγχώνευση των Ταγμάτων ροφυλακής και ήταν αυτοδύναμα. Αργότερα, με το 

Βασιλικό Διάταγμα της 11ης Φεβρουαρίου 185�, τα Τάγματα Γραμμής συγκροτήθηκαν 

σε τρία Συντάγματα. Όλες αυτές οι Μονάδες Πεζικού με το Βασιλικό Διάταγμα της 

�ης Σεπτεμβρίου 18�0 διαλύθηκαν και αντί αυτών συγκροτήθηκαν δέκα Τάγματα 

Πεζικού ομοιόμορφης σύνθεσης. Με το τελευταίο αυτό Διάταγμα διορίσθηκαν δύο 
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συνταγματάρχες σαν Επιθεωρητές Πεζικού. Τον Σεπτέμβριο του 18�0 συγκροτή

θηκαν δέκα Τάγματα Εφεδρείας με έδρα τού καθενός την πρωτεύουσα του Νομού 

και προορισμό τη διενέργεια στρατολογίας και την εκπαίδευση εφέδρων και εθνο

φυλάκων. Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν, το Πεζικό κατά το 18�3 είχε την 

παρακάτω σύνθεση:

 Δύο Επιθεωρητές Πεζικού

 Δέκα Τάγματα Γραμμής

 Δέκα Τάγματα Εφεδρείας.

Στρατολογία-Οπλισμός-Εκπαίδευση
Με τον Νόμο ΦΞΕ΄ της 29ης Μαου 1859, η στρατιωτική θητεία μειώθηκε από 

τέσσερα σε τρία χρόνια. ι απολυόμενοι έπαιρναν μετάθεση στην εφεδρεία για 

τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων καλούνταν κατά διαστήματα για εκτέλε

ση ασκήσεων, κατατασσόμενοι οι του Πεζικού στα Τάγματα Εφεδρείας. Μέχρι το 

έτος 1855 υπήρχε στο στράτευμα ποικιλία οπλισμού. Από τον Ιούνιο του 1855 όλα 

τα Τάγματα Πεζικού και Ακροβολιστών εφοδιάστηκαν με αυλακωτά τυφέκια. Με 

εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών της 3ης κτωβρίου 1859 εισήχθη 

στον Ελληνικό Στρατό ο Γαλλικός Κανονισμός Ασκήσεων Πεζικού. Τον Αύγουστο 

18�1 ρυθμίστηκαν τα της εκπαιδεύσεως του Πεζικού όπως παρακάτω:

Στη στοιχειώδη εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων συμπεριλήφθηκαν η γυ

μναστική και η λογχομαχία. Η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων γινόταν στην έδρα 

των ταγμάτων. Κατά το καλοκαίρι ή φθινόπωρο κάθε χρόνου, δημιουργείτο 

στρατόπεδο εκπαιδεύσεως, στο οποίο συγκεντρώνονταν αριθμός ταγμάτων με 

ανάλογο αριθμό Ιππικού και Πυροβολικού για εκτέλεση ασκήσεων διαρκείας 

ενός μηνός. Στο στρατόπεδο γίνονταν διαγωνισμοί σκοποβολής και απονομή 

βραβείων στους νικητές. Τον Μάρτιο και Αύγουστο του 18�1, συγκροτήθηκε 

στην Αθήνα «Σχολείο Ριπής» που είχε σαν σκοπό την εκπαίδευση των αξιωματι

κών και υπαξιωματικών στις βολές Πεζικού, την κατασκευή και συντήρηση των 

πυριτιδοβόλων και τη σπουδή της βλητικής των φορητών όπλων. Η διάρκεια 

της εκπαιδεύσεως στο σχολείο ήταν τρίμηνη (1 Νοεμβρίού31 Ιανουαρίου).

ΡΓΝΩΣΗ − ΠΛΜΙΚ ΓΓΝΤ 
(1863-1903) 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1863-1876

Μετά την εκθρόνιση του Βασιλιά Όθωνα την 10η κτωβρίου 18�2, επακολού

θησε μια μετέωρη κατάσταση των πραγμάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας η τάξη 

τηρήθηκε από τον Στρατό, το Ναυτικό και την Εθνοφυλακή, τα οποία τέθηκαν κάτω 

από τις διαταγές της Εθνοσυνέλευσης μέχρι την άφιξη του νέου Βασιλιά Γεωργίου 

Α΄, ο οποίος ανέλαβε τη βασιλική εξουσία την 10η κτωβρίου 18�3.
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Οργάνωση, σύνθεση, Πεζικού 1864-1867
Με το Νόμο ΜΙΘ΄ του 18�4, καταργήθηκαν τα δέκα εφεδρικά Τάγματα. 

Τον Δεκέμβριο του 18�� συγκροτήθηκαν τέσσερα αυτοδύναμα Τάγματα Ευ

ζώνων για την υπηρεσία της μεθορίου. Τον Μάρτιο του 18�8 συγκροτήθηκαν 

και τέσσερις αυτοδύναμοι Λόχοι Ευζώνων, που αργότερα προσκολλήθηκαν 

στα Τάγματα Ευζώνων. Τον φορητό οπλισμό του Πεζικού τον αποτελούσε 

το τυφέκιο υποδείγματος 185�. Το 18�8 διανεμήθηκαν δοκιμαστικά σε με

ρικές μονάδες τυφέκια Σασσεπώ υποδείγματος 18��. Τον Απρίλιο του 18�4, 

συγκροτήθηκε στη Φθιώτιδα μόνιμο στρατόπεδο εκπαιδεύσεως, το οποίο 

όμως διαλύθηκε μετά από έξι μήνες. Η εκπαίδευση συνεχιζόταν και πάλι σε 

προσωρινά στρατόπεδα, συγκροτούμενα κάθε χρόνο ανάλογα με τα διαθέσι

μα τάγματα διαρκείας ενός μηνός. Μετά τις τροποποιήσεις, η σύνθεση του 

Πεζικού ήταν τέσσερα Τάγματα Ευζώνων και έξι Τάγματα Πεζικού, συνολικής 

δυνάμεως 11.2�4 ανδρών.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1877-1897
Στην περίοδο αυτή, συνέβησαν ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 18��, οι επιστρα

τεύσεις 18801881 και 1885 και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 189�.

Ρωσοτουρκικός Πόλεμος 1877
Η κήρυξη του πολέμου από τη Ρωσία κατά της Τουρκίας (18��) έθεσε το πρό

βλημα του διαμελισμού της Τουρκικής Αυτοκρατορίας και της τύχης του αλύτρω

του ελληνισμού. Ελληνικές Δυνάμεις, με διοικητή τον Στρατηγό Σκαρλάτο Σούτσο, 

πέρασαν τα σύνορα της Όθρυος. πειτα από μερικές ασήμαντες συγκρούσεις μέχρι 

τον Δομοκό, η φάλαγγα εισβολής διατάχθηκε από την κυβέρνηση να επιστρέψει, 

έπειτα από την απειλή της Τουρκίας για κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδος. Μετά 

την ήττα της Τουρκίας, παραχωρήθηκε στην Ελλάδα η Θεσσαλία και μέρος της 

Ηπείρου και άρχισε να καταβάλλεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για δημιουρ

γία πραγματικού Στρατού.

Οργάνωση, Σύνθεση Πεζικού Ετών 1877-1882
 Οργανισμός 1877

Η σύνθεση των διαφόρων μονάδων με τον ργανισμό του 18�� καθορίστηκε 

όπως παρακάτω:

 Κάθε μεραρχία είχε ένα επιτελείο και δύο ταξιαρχίες.

 Κάθε ταξιαρχία είχε δύο Συντάγματα Πεζικού, ένα Τάγμα Ευζώνων και ανάλογα    

Τμήματα Ιππικού, Πυροβολικού, Μηχανικού και βοηθητικές Υπηρεσίες.

 Κάθε Σύνταγμα Πεζικού είχε δύο τάγματα, ενώ κάθε τάγμα αποτελούνταν  

από τέσσερις λόχους.

 Κάθε Τάγμα Ευζώνων είχε επίσης τέσσερις λόχους.

 Η δύναμη των Μονάδων Πεζικού σε άνδρες και κτήνη καθορίστηκε ως εξής:

• Σύνταγμα Πεζικού: Άνδρες 2019, κτήνη 9.

• Τάγμα Ευζώνων: Άνδρες 1009, κτήνη 4.
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• Τον Δεκέμβριο του 18��, σαν όπλο για τα Τάγματα Πεζικού και 

Ευζώνων ορίστηκε το Τυφέκιο Γκρα. Η ονομασία και η διάρθρωση 

των μονάδων καθορίστηκαν με τον παραπάνω ργανισμό 

όπως παρακάτω:

• Μεραρχία Στερεάς Ελλάδος, την οποία αποτέλεσαν οι Ταξιαρχίες 

Αθηνών και Μεσολογγίου.

• Μεραρχία Πελοποννήσου, την οποία αποτέλεσαν οι Ταξιαρχίες 

Πατρών και Κέρκυρας.

 Οργανισμός 1878

Με αυτόν τον ργανισμό, τη σύνθεση του Πεζικού αποτελούσαν 

δεκαέξι αυτοδύναμα Τάγματα Πεζικού των τεσσάρων λόχων και τέσσε

ρα αυτοδύναμα Τάγματα Ευζώνων των τεσσάρων επίσης λόχων.

 Οργανισμός 1879

Τα Τάγματα Πεζικού αυξήθηκαν κατά τέσσερα και από δεκαέξι έγι

ναν είκοσι, ενώ τα Τάγματα των Ευζώνων παρέμειναν τέσσερα.

 Οργανισμός 1880

Το Πεζικό το αποτέλεσαν τρία Συντάγματα Πεζικού. Το κάθε Τάγμα 

ήταν των τεσσάρων λόχων. Επίσης, υπήρχαν ένδεκα αυτοδύναμα Τάγ

ματα Ευζώνων, των τεσσάρων λόχων το κάθε ένα και ένα αυτοδύναμο 

Τάγμα Εκπαιδεύσεως.

 Οργανισμός 1881

Το Πεζικό, με τον ργανισμό του 1881, το αποτέλεσαν τριάντα ένα 

αυτοδύναμα Τάγματα Πεζικού, εννέα αυτοδύναμα Τάγματα Ευζώνων, 

δεκατρία έμπεδα Λόχων Πεζικού, σαράντα Μεταγωγικά υλαμών Υλικού Στρατού 

και Τροφίμων και σαράντα Μεταγωγικά υλαμών Πολεμοφοδίων Πεζικού.

 Οργανισμός 1882

Το Πεζικό, με τον ργανισμό του 1882, το αποτέλεσαν είκοσι επτά αυτοδύναμα 

Τάγματα Πεζικού και εννέα αυτοδύναμα Τάγματα Ευζώνων. Κάθε Τάγμα Πεζικού 

ή Ευζώνων είχε δύναμη τεσσάρων λόχων.

Οργάνωση Μονάδων κατά Συντάγματα
Με τα Βασιλικά Διατάγματα του έτους 1885 που εκδόθηκαν από τον Ιούλιο 

μέχρι τον κτώβριο, τα είκοσι επτά υφιστάμενα Τάγματα Πεζικού συγκρότησαν 

δέκα Συντάγματα Πεζικού. Το Πεζικό, το αποτέλεσαν δέκα Συντάγματα Πεζικού 

και οκτώ αυτοδύναμα Τάγματα Ευζώνων. Με διαταγή του Υπουργείου Στρατιω

τικών των ετών 1884, 1885 και 188� τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός 

Ασκήσεων Πεζικού, ο Κανονισμός της «εν Εκστρατεία» Υπηρεσίας και ο Κανονι

σμός Μεταφορών.
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Οργάνωση, Σύνθεση Πεζικού 1887-1896
Με τον ργανισμό του έτους 1893, το Πεζικό παρέμεινε όπως καθορίστηκε 

το 188�, δηλαδή, δέκα Συντάγματα Πεζικού των τριών Ταγμάτων και οκτώ Ταγμά

των Ευζώνων. Με τον ργανισμό του έτους 1893, το Πεζικό το αποτέλεσαν δέκα 

αυτοδύναμα Συντάγματα Πεζικού και οκτώ αυτοδύναμα Τάγματα Ευζώνων. 

Μεταξύ των σχολείων που συγκροτήθηκαν κατά τα έτη 188�1890 ήταν 

και το Σχολείο Βολής Πεζικού. Σε εκτέλεση του Νόμου ΑΘΠΤ΄ συγκροτήθηκε, 

με το βασιλικό Διάταγμα της 15ης Μαου 1889, Σχολείο Βολής Πεζικού στην 

Αθήνα με προορισμό τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα της βολής 

του φορητού οπλισμού των υπολοχαγών και ανθυπολοχαγών.

Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
 ελληνοτουρκικός πόλεμος του 189� αποτέλεσε την πρώτη μετά την Επανάσταση 

του 1821 δυναμική αναμέτρηση της μικρής και ανίσχυρης τότε Ελλάδας με την κραταιά 

ακόμη θωμανική Αυτοκρατορία και παρά την ατυχή έκβασή του, έδωσε στους λλη

νες τη δυνατότητα να αντιληφθούν τις πολλαπλές ελλείψεις τους και να αποκομίσουν 
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πολύτιμη πείρα στα ζητήματα της προπαρασκευής και της διεξαγωγής του πολέμου.

λληνες
Στον πόλεμο αυτό έλαβαν μέρος οι παρακάτω Ελληνικές Μονάδες:

 Στρατιά Θεσσαλίας

 Ι Μεραρχία: Ιη Ταξιαρχία (1ο και 2ο Συντάγματα Πεζικού), 2η Ταξιαρχία 

(4ο και 5ο Συντάγματα Πεζικού), VI Τάγμα Ευζώνων, Απόσπασμα δεξιού (ΙΙ, 

VIΙ και XI Τάγματα Ευζώνων)

 II Μεραρχία: 3η Ταξιαρχία (�ο και 8ο Συντάγματα Πεζικού), 4η Ταξιαρχία 

(3ο και 11ο Συντάγματα Πεζικού), VI Τάγμα Ευζώνων, IV/3 Τάγμα μετονο

μασθέν XI αυτοδύναμο Τάγμα, Απόσπασμα αριστερού (VIII και IX Τάγματα

Ευζώνων και IV/8 Τάγμα που μετονομάστηκε VII αυτοδύναμο).

Εκτός των παραπάνω προωθήθηκαν στη Θεσσαλία και Δομοκό κατά τη διάρκεια 

του πολέμου έξι αυτοδύναμα Τάγματα (I, II, III, VI, VIII και IX).

 Στρατιά Ηπείρου

 1η Ταξιαρχία (�ο και 10ο Συντάγματα Πεζικού και III Τάγμα Ευζώνων).

 2η Ταξιαρχία (9ο και 12ο Συντάγματα Πεζικού και Ι και Χ Τάγματα Ευζώνων).

 Εσωτερικό

 IV Αυτοδύναμο Τάγμα Αθηνών

 V Αυτοδύναμο Τάγμα Μεσολογγίου

 VII Αυτοδύναμο Τάγμα Χαλκίδος

 XII Τάγμα Ευζώνων Αγρινίου

 XIII Τάγμα Ευζώνων  Αθηνών.

Τούρκοι
Εναντίον των παραπάνω δυνάμεων οι Τούρκοι είχαν συγκεντρώσει:

 Θεσσαλία: Επτά Μεραρχίες Πεζικού, δηλαδή 99 Τάγματα Πεζικού.

 πειρο: Δύο Μεραρχίες Πεζικού, των 1� ταγμάτων η κάθε μία, δηλαδή 32 

τάγματα.

 Εσωτερικό: κτώ τάγματα στη Βέροια και οκτώ τάγματα στο Μοναστήρι.

Οριστική Οργάνωση του Στρατού κατά Μεραρχίας
Με το ΒΨ΄ Νόμο, που ψηφίσθηκε το 1900 «περί ργανισμού του Στρατού», η 

ειρηνική συγκρότηση του Στρατού καθορίστηκε όπως παρακάτω:  Στρατός τέθηκε 

κάτω από την ενιαία διοίκηση του Γενικού Διοικητού Στρατού, ο οποίος ήταν συγ

χρόνως και Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. Τα αρχηγεία Στρατού καταργήθηκαν και 

ο Στρατός οργανώθηκε σε τρεις μεραρχίες. Η κάθε μεραρχία είχε δύο ταξιαρχίες 

Πεζικού και ανάλογες μονάδες των υπολοίπων Όπλων, και η κάθε ταξιαρχία από δύο 

συντάγματα Πεζικού ή Ευζώνων και ένα αυτοδύναμο τάγμα Ευζώνων. Αυτοδύναμα 

τάγματα Ευζώνων παρέμειναν τελικά έξι. Αργότερα ο Νόμος ΒΨ΄ τροποποιήθηκε με 

τον Νόμο ΒΠΖ΄ του 1903 και η σύνθεση των μεραρχιών, έπειτα από αυτή την τροπο

ποίηση, καθορίστηκε σε τρεις (3) Μεραρχίες (I, II, III) των δύο (2) ταξιαρχιών η κάθε 

μία. Όσον αφορά το Πεζικό, κάθε ταξιαρχία είχε δύο (2) συντάγματα Πεζικού.
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ΡΓΝΩΣΗ ΠΖΙΚ ΠΡΙΝ Π ΤΣ 
ΒΛΚΝΙΚΣ ΠΛΜΣ (1904-1912) 

Η ατυχής έκβαση του πολέμου του 189�, που ήταν συνέπεια της μη υπάρ

ξεως ικανής στρατιωτικής δύναμης, καθώς επίσης και το Μακεδονικό Ζήτημα 

που δημιουργήθηκε από τους Βουλγάρους, έκαναν αναγκαία τη συγκρότηση 

ισχυρού Στρατού. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβλήθηκαν 

φάνηκαν στους Βαλκανικούς Πολέμους 19121913 που επακολούθησαν, κατά 

τους οποίους ο αναγεννημένος Ελληνικός Στρατός αντιμετώπισε με επιτυχία 

τον Τουρκικό Στρατό και στη συνέχεια κατανίκησε τον Βουλγαρικό.

Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908)
Στις αρχές του 20ού αιώνα, η τρομοκρατική βουλγαρική επέμβαση με 

αντάρτες στη Μακεδονία είχε δημιουργήσει κατάσταση που απειλούσε με 

πλήρη εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας. Η ελληνική κυ

βέρνηση αποφάσισε να αναλάβει την απόρρητη διεύθυνση της αντιμετώπισης 

με όπλα των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Από την απόφαση αυτή προήλθε 

η ένοπλη κατά των Βουλγάρων δράση με την επωνυμία «Μακεδονικός Αγώ

νας». Τα ανταρτικά Σώματα που στάλθηκαν στη Μακεδονία οργανώθηκαν με 

στρατιωτική πειθαρχία και είχαν σαν διοικητές υπεύθυνους αξιωματικούς του 

Στρατού. Η ενέργειά τους στηριζόταν σε καλά μελετημένο στρατιωτικό σχέδιο. 

Η εξέλιξη του αγώνα αναχαίτισε τη βουλγαρική επέκταση και εξασφάλισε την 

επιβίωση του ελληνικού στοιχείου στη Μακεδονία.

Οργάνωση, Σύνθεση Πεζικού
Με τον Νόμο ΓΛΑ΄ του 1904 ο ργανισμός του Στρατού ρυθμίστηκε σε νέα 

βάση Το Πεζικό το αποτέλεσαν δώδεκα Συντάγματα Πεζικού και έξι Τάγματα 

Ευζώνων. Η σύνθεση των μονάδων του Πεζικού καθορίστηκε έτσι ώστε κά

θε Σύνταγμα Πεζικού να έχει ένα Επιτελείο και τρία τάγματα, των τεσσάρων 

λόχων το κάθε ένα. Από τα τάγματα μόνο τα δύο ήταν ενεργά, ενώ το τρίτο 

ανενεργό, έχοντας μόνο στελέχη. Κάθε Τάγμα Ευζώνων είχε ένα επιτελείο και 

τέσσερις λόχους.

Το Σχολείο Βολής Πεζικού
Τον Νοέμβριο του 190� συγκροτήθηκε το Σχολείο Βολής Πεζικού. Με Δια

τάγματα των 1904 και 1905 κυρώθηκαν και κοινοποιήθηκαν οι Κανονισμοί 

Εκπαιδεύσεως και Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πεζικού.

Τον Φεβρουάριο του 190� ρυθμίστηκαν τα του οπλισμού του στρατεύματος 

με την εισαγωγή των νέων επαναληπτικών τυφεκίων Μάλινχερ, υποδείγματος 

1903, διαμετρήματος �,5 χιλιοστών. ι Μονάδες Πεζικού εφοδιάστηκαν με 

μακριά τυφέκια.
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Στρατιωτική Προεκπαίδευση
Για τη μείωση της πραγματικής θητείας των στρατευσίμων ψηφίστηκε ο ΓΥΒ΄ 

Νόμος της 5ης Νοεμβρίου 1909 που αφορούσε τη στρατιωτική προεκπαίδευση. 

Βάσει αυτού του νόμου, όλοι όσοι συμπλήρωναν το δέκατο έκτο έτος της ηλικί

ας τους είχαν την υποχρέωση να προσέρχονται στα κατά τόπους κέντρα στρα

τιωτικής προεκπαίδευσης για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η διάρκεια 

της εκπαίδευσης ήταν τριετής και κάθε νέος έπρεπε να πάρει μέρος ετησίως σε 

σαράντα συγκεντρώσεις. Για την οργάνωση της στρατιωτικής προεκπαίδευσης, 

η χώρα διαιρέθηκε σε εκπαιδευτικές περιοχές κατά περιφέρειες μεραρχίας.

Οργάνωση, Σύνθεση Πεζικού Ετών 1910-1912
Το Πεζικό περιλάμβανε δεκαοκτώ Συντάγματα Πεζικού και εννέα Τάγματα Ευζώ

νων. Η σύνθεση του ενεργού Στρατού ως προς το Πεζικό ήταν 12 Συντάγματα Πεζικού 

και � Τάγματα Ευζώνων. Το Σύνταγμα Πεζικού είχε τρία τάγματα των τριών λόχων το 

καθένα και δύο ουλαμούς πολυβόλων. Το Τάγμα Ευζώνων είχε τέσσερις λόχους και 

δύο ουλαμούς πολυβόλων. Υπήρχαν επίσης τα σχολεία εφαρμογής Πεζικού.

Ουλαμοί Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού
Βάσει του ργανισμού του Στρατού του έτους 1911 και του Νόμου Γ΄ και Ε΄ 

της �ης Ιανουαρίου 1912 «περί συνθέσεως του Στρατού» συγκροτήθηκαν υλαμοί 

Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών.

Ανακεφαλαίωση Περιόδου προ Βαλκανικών Πολέμων
Η έκβαση του πολέμου του 189� και η ένταση της δράσης των Βουλγάρων 

στη Μακεδονία κατέδειξαν την ανάγκη λήψης μέτρων για μια αξιόλογη στρατιω

τική προπαρασκευή. Η πρώτη εκδήλωση για την επίτευξη του σκοπού που 

τέθηκε υπήρξε ο ργανισμός του Στρατού του 1904, ο οποίος αποτέλεσε 

σταθμό στην εξέλιξη του Ελληνικού Στρατού, από την απελευθέρωση του 

υπόδουλου ελληνισμού και μετά.
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ΒΛΚΝΙΚΙ ΠΛΜΙ 1912-1913
Η περίοδος από την επανάσταση του 1909 (Γουδί) μέχρι τους Βαλκανικούς 

Πολέμους υπήρξε περίοδος αναγέννησης του Στρατού. Σε χρονικό διάστημα 

τριών χρόνων, πραγματοποιήθηκε σημαντική βελτίωση της οργάνωσης, της εκ

παίδευσης και του εξοπλισμού του Στρατού, ώστε αυτός να είναι πανέτοιμος για 

την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων που θα ακολουθούσαν, που με τη νικηφό

ρα έκβασή τους θα διαδραμάτιζαν σοβαρότατο ρόλο στην πραγματοποίηση των 

ιδανικών της Φυλής.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1912
Μετά τις μυστικές συνθήκες που υπογράφτηκαν μεταξύ της Σερβίας και της 

Βουλγαρίας για κοινή ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τουρκίας, η 

Ελλάδα κήρυξε γενική επιστράτευση την 1�η Σεπτεμβρίου 1912 και στη συνέχεια 

τον πόλεμο, την 4η κτωβρίου. Το σχέδιο των επιχειρήσεων κατά της Τουρκίας, 

προέβλεπε τη συγκρότηση δύο Στρατιωτικών μάδων, της Θεσσαλίας και της 

Ηπείρου. Κυριότερη μάδα ήταν αυτή της Θεσσαλίας, από τη δράση της οποίας 

θα εξαρτιόταν η έκβαση όλου του αγώνα. ι επιχειρήσεις ήταν επιτυχείς και η 

Τουρκία αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ειρήνη με τις διαπραγματεύσεις που έγι

ναν στο Λονδίνο (1� Μαου 1913).

Ο ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1913
Αμέσως μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ των Συμμάχων 

και της Τουρκίας, παρουσιάστηκαν σημαντικοί κίνδυνοι ενδοσυμμαχικής 
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ρήξης, από τις διαφωνίες που προέκυψαν για τη διανομή των εδαφών που 

θα παραχωρούσε η Τουρκία. Τα εδάφη αυτά με τη Συνθήκη παραχωρήθηκαν 

στους νικητές συμμάχους αδιαίρετα, και αυτό είχε σαν συνέπεια την πρόκληση 

ακήρυκτου εκ μέρους της Βουλγαρίας πολέμου, που εκδηλώθηκε με γενική 

επίθεση των στρατιωτικών της δυνάμεων κατά του Σερβικού και Ελληνικού 

Στρατού (1� και 1� Ιουνίου 1913). Η Βουλγαρία ηττήθηκε και ακολούθησε 

εκεχειρία που υπογράφηκε την �η Ιουλίου. ι αντιπρόσωποι των εμπολέμων 

συνήλθαν στο Βουκουρέστι, όπου, μετά από σύντομες διαπραγματεύσεις, 

υπέγραψαν την οριστική συνθήκη την 28η Ιουλίου με την οποία η Ελλάδα 

εξασφάλισε την Αν. Μακεδονία και διπλασίασε τα εδαφικά της όρια.

ΠΡΙΔΣ 1914-1919
Μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων 19121913 και την αποστράτευση που 

πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1913, επακολούθησε μια σύντομη περίοδος 

ειρήνης, που χρησιμοποιήθηκε για την αναδιοργάνωση της χώρας, λόγω της προσαρ

τήσεως των νέων εδαφών, καθώς επίσης και των στρατιωτικών της δυνάμεων.

 Η σύνθεση του Στρατού καθορίστηκε με τον προσωρινό ργανισμό του 

1913, όπως παρακάτω:

 Το Πεζικό το αποτέλεσαν 42 συντάγματα από τα οποία πέντε Συντάγματα 

Ευζώνων και τρία Συντάγματα Κρητών. Καθένα από τα συντάγματα το 

αποτελούσαν τρία τάγματα από τα οποία, δύο ενεργά. Κάθε τάγμα το απο

τελούσαν τέσσερις λόχοι (των τριών διμοιριών) και μια διμοιρία πολυβόλων. 

Τα συντάγματα αυτά κατανεμήθηκαν σε δεκατέσσερις μεραρχίες, που κάθε μία 

είχε τρία συντάγματα.

 Τον Φεβρουάριο και Απρίλιο του 1914 καθορίστηκε ο οπλισμός του Πεζικού  

ως εξής:

• Λοχίες, δεκανείς, σαλπιγκτές και στρατιώτες (πλην πολυβόλων): Τυφέκιο

Πεζικού και ξιφολόγχη.

• πλίτες πολυβόλων: Αραβίδα και ξιφολόγχη.

• Τυμπανιστές: περίστροφο.

 Προτού όμως συνταχθεί ο οριστικός ργανισμός, η περίοδος της ομαλότη

τας τερματίστηκε με τη γενική επιστράτευση που κηρύχθηκε κατά τον Νοέμβριο 

του 1915 με αφορμή την επιστράτευση της Βουλγαρίας, λόγω του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου που είχε ήδη ξεσπάσει.

Α΄ ΠΑΓΚoΣΜΙΟΣ ΠoΛΕΜΟΣ (1914-1918)
Τα πολεμικά γεγονότα, τα οποία συνθέτουν την τετραετία 19141918, μπορούν να 

χωριστούν χρονολογικά σε τρεις φάσεις. Η 1η φάση (1914191�) χαρακτηρίζεται από 

την εντύπωση της επικράτησης των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, ενώ οι Δυνάμεις της 

Αντάντ (Τριπλής Συνεννόησης), στον συνασπισμό των οποίων προστέθηκε από το 
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1915 και η Ιταλία, κυριαρχούσαν στη θάλασσα. Κατά την 2η φάση (191�), δύο πολιτι

κά γεγονότα συγκλονίζουν την πολεμική ατμόσφαιρα και μεταβάλλουν την αναλογία 

των Δυνάμεων. Το πρώτο είναι η μεγάλη Ρωσική Επανάσταση, στα πλαίσια της οποίας 

σημειώνονται η αποχώρηση της Ρωσίας και η συνθηκολόγησή της (με τη Συνθήκη του 

ΜπρέστΛιτόβσκ), και το δεύτερο η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) στον πό

λεμο. Τέλος, στην 3η φάση (1918) εξαπολύεται η μεγάλη γερμανική επίθεση, η οποία 

αντιμετωπίστηκε με την αντίστοιχη συμμαχική αντεπίθεση. Η συμμαχική αντεπίθεση 

επέφερε το τελικό και νικηφόρο αποτέλεσμα υπέρ της Αντάντ.

Διάσπαση Μακεδονικού Μετώπου
Η συμβολή των ελληνικών στρατευμάτων υπήρξε σημαντική. Στο δεξιό (Ανατ.) 

πλευρό της II Σερβικής Στρατιάς ενήργησε επιθετικά το 35ο ΣΠ της IV Ελληνικής 

Μεραρχίας, που υπαγόταν στην μάδα Μεραρχιών. Την 15η Σεπτεμβρίου το 35ο ΣΠ 

κατέλαβε τα εχθρικά χαρακώματα μεταξύ των ρυακιών Σουσίτσα και Μπιχρούτ και 

συνέχισε προς ΒΔ., ανάγκασε τους Βουλγάρους να τραπούν σε φυγή και διευκόλυνε 

πάρα πολύ την κατάληψη του Βέτερνικ από τη Μεραρχία «Σουμάδια». Τη νύκτα 15 

προς 1� Σεπτεμβρίου, ο λόχος του 35ου ΣΠ κατέλαβε το ύψ. Γκόλο Μπίλο. Άλλος 

λόχος του Συντάγματος κατέλαβε το ύψ. Σχλεμ. Με τις επιτυχίες αυτές, την 1�η 

Σεπτεμβρίου, διευκολύνθηκε πάρα πολύ η προέλαση της Μεραρχίας «Τιμόκ» προς 

ΣτουντέναΒόντα. Το πρωί της 1�ης Σεπτεμβρίου, το 35ο ΣΠ επιτέθηκε και κατέλα

βε το ύψ. Πρεσλάπ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ο εχθρός να εγκαταλείψει το χωριό 

Σμπόρσκο (Πευκωτό) και διευκόλυνε αποφασιστικά την προέλαση των Γαλλικών 

στρατευμάτων (Απόσπασμα Ρουά) που ενεργούσαν ανατολικά. Στο αριστερό (Δυτ.) 

πλευρό της Ι Σερβικής Στρατιάς ενέργησαν επιθετικά το �ο και το 12ο Ελληνικό ΣΠ, 

που υπάγονταν στην 11η Γαλλική Αποικιακή Μεραρχία. Την 1�η Σεπτεμβρίου, όταν 

οι Σέρβοι είχαν καταλάβει το χωριό Γραδέσνιτσα, τα � και 12 ΣΠ κατέλαβαν το χωριό 

Ζόβικ και τη γέφυρα κοντά στη Μονή Τσεμπρέν. Και τα δύο Συντάγματα κυρίευσαν 

σημαντικές ποσότητες πολεμικού υλικού και εφοδίων του εχθρού.

ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΟΥΚΡΑΝIΑΣ 1919
Η Συμμαχική επέμβαση στη Μεσημβρινή Ρωσία το 1919 στηρίχθηκε στην 

ενεργό συμβολή της Ελλάδος, που ανέλαβε να ενισχύσει αυτή τη συμμαχική 

προσπάθεια με το Α΄ ΣΣ, που το αποτελούσαν οι Ι, ΙΙ και XIIΙ Μεραρχίες. Το τέλος 

της συμμετοχής μας ήταν η εντολή που δόθηκε στην Ελλάδα για απόβαση στη 

Σμύρνη. τσι, την 2α Μαου 1919, η Ι Μεραρχία κατέλαβε τη Σμύρνη και από την 

ημέρα αυτή άρχισε η Μικρασιατική Εκστρατεία.

ΜΙΚΡΣΙΤΙΚΗ ΚΣΤΡΤΙ (1919-1922)
Σκοπός-Αίτια και Αφορμές της Μικρασιατικής Εκστρατείας

Η Μικρασιατική Εκστρατεία, την οποία πραγματοποίησε ο Ελληνικός Στρατός από 
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την 2α Μαου 1919 μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 1922, είχε 

ως σκοπό την απελευθέρωση των ελληνικών πληθυσμών 

του Δυτικού τμήματος της Μικράς Ασίας. Μετά την εθνε

γερσία του 1821, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατέ

βαλε προσπάθειες για να περιλάβει στους κόλπους του 

τους υπόδουλους ελληνικούς πληθυσμούς.  πόλεμος 

του 189�, οι Βαλκανικοί πόλεμοι 191213 και ο Μακεδο

νικός Αγώνας 19031908 αποτέλεσαν τις εκδηλώσεις του 

θνους για τον σκοπό αυτό.  Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

που είχε ξεσπάσει και ο οποίος έφερε αντιμέτωπους την 

Ελλάδα και την Τουρκία, έδωσε την ευκαιρία (αφορμή) 

στην ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει νέα προσπάθεια 

απελευθέρωσης των υπόδουλων Ελλήνων.

Περίοδοι της Μικρασιατικής Εκστρατείας
Η εκστρατεία του Ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία 

από τη 2α Μαου 1919 έως την 5η Σεπτεμβρίου 1922, 

διακρίνεται στις παρακάτω περιόδους:

 Κατάληψη της Σμύρνης και της ενδοχώρας

 Επιχειρήσεις προς ΦιλαδέλφειαΠρούσαυσάκ

 Επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας προς συντριβή του 

Τουρκικού Στρατού

 Τουρκική αντεπίθεσηΕκκένωση της Μικράς Ασίας.

Εκστρατεία Σαγγαρίου
Για την επιτυχία του πολιτικού σκοπού της εκστρα

τείας στη Μικρά Ασία επιβαλλόταν η ολοκληρωτική 

συντριβή του Τουρκικού Στρατού. Για τον λόγο αυτόν, 

πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις ΙουλίουΣεπτεμ

βρίου 1921 που είναι γνωστές σαν εκστρατεία του 

Σαγγαρίου. Σκοπός των νέων επιχειρήσεων της Στρατιάς ήταν η επίθεση κατά 

των εχθρικών δυνάμεων που βρίσκονταν ανατολικά του Σαγγαρίου, καθώς και η 

διάλυση και καταδίωξή τους προς την κατεύθυνση της Άγκυρας. Για τον σκοπό 

αυτόν η Στρατιά υπολόγιζε να απασχολήσει με μικρές δυνάμεις κατά μέτωπο 

τις εχθρικές δυνάμεις, κρατώντας τες με την απειλή της βίαιας διάβασης του 

Σαγγαρίου και να επιτεθεί με τον κύριο όγκο της ανατολικά του ποταμού, με 

υπερκέραση και κύκλωση της εχθρικής τοποθεσίας από Ν. και ΝΑ.

Η Καταστροφή της Στρατιάς Μικράς Ασίας
Μετά την επάνοδο της Στρατιάς στη βάση εξορμήσεως του Αυγούστου, η 

δύναμή της, μολονότι σημαντική, ήταν ανεπαρκής για να καλύψει σε στατική 

άμυνα το απέραντο μέτωπο των �50 χλμ. Με τη μειονεκτική αυτή διάταξη πα

ρέμεινε η Στρατιά στις θέσεις της όλο το χειμώνα του 19211922. Στο μεταξύ, 
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οι Τούρκοι προπαρασκευάζονταν δραστήρια για ανάληψη της επιθέσεως και 

στις αρχές Αυγούστου (�η και 11η) ενήργησαν παραπλανητικές επιθέσεις στις 

περιοχές ρτάντζας και Μπιλετζίκ που αποκρούστηκαν με ευχέρεια. Την 13η 

Αυγούστου 1922 άρχισε η μεγάλη επίθεση του Κεμαλικού Στρατού εναντίον 

των Ελλήνων. Μετά από ισχυρή αντίσταση, για δύο ημέρες, στο Αφιόν Καρά 

Χισάρ ο Ελληνικός Στρατός λύγισε και αρχικά υποχώρησε. Την 1�η και 1�η 

Αυγούστου, επακολούθησε η ήττα στο Χαμούρκιο και στο Αλή Βεράν για να 

αρχίσει γενική υποχώρηση προς τα παράλια. Μεγάλα τμήματα του Ελληνικού 

Στρατού αιχμαλωτίστηκαν μαζί με τους αξιωματικούς τους. ι ελληνικοί πληθυ

σμοί έμειναν στη διάθεση των Τούρκων. Μια σειρά πολιτικών, στρατηγικών 

και τακτικών σφαλμάτων κατέληξε στη συντριβή της Στρατιάς και σε μια άνευ 

προηγουμένου καταστροφή. Τα υπολείμματα της Ελληνικής Στρατιάς εγκατέ

λειψαν το μικρασιατικό έδαφος μεταξύ 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1922.
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Τροποποιήσεις Οργανώσεως
Αξιόλογες τροποποιήσεις για το χρονικό διάστημα 191�1923 είναι:

 η παραδοχή των οπλοπολυβόλων και βομβιδοβόλων στον οπλισμό του Πεζικού

 η οργάνωση των δύο ημιδιμοιριών των Διμοιριών Πεζικού, που η κάθε μία είχε 

μια Ενωμοτία τυφεκιοφόρων με ένα οπλοπολυβόλο και μία Ενωμοτία ακροβολιστών, 

από τους οποίους ο ένας ήταν οπλοβομβιστής

 η αύξηση του αριθμού των πολυβόλων Πεζικού κάθε τάγματος, που διέθετε ήδη, 

αντί μιας διμοιρίας, έναν λόχο πολυβόλων των τεσσάρων διμοιριών (οκτώ πολυβόλα).

Τ ΜΤ ΤΗ ΜΙΚΡΣΙΤΙΚΗ ΚΣΤΡΤΙ  
ΚΙ ΜΧΡΙ ΤΗΝ ΚΡΗΞΗ Τ

Β’ ΠΓΚΣΜΙ ΠΛΜ (1923-1939)
Τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης το καλοκαίρι του 1923 επακολούθησε 

αποστράτευση και εγκατάσταση των μονάδων στις έδρες που ανήκαν από την 

περίοδο της ειρήνης. Μια περίοδος αδράνειας διαδέχθηκε την πολεμική περίοδο 

στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η στρατιωτική θητεία διαρκώς ελαττωνόταν 

και περιορίστηκε τελικά στους δώδεκα μήνες.

Οργάνωση, Σύνθεση 1926
Με το ΝΔ της 14ης Ιουλίου 192� κατακυρώθηκε ο πρώτος μεταπολεμικός ργα

νισμός του Στρατού.  αριθμός των Συνταγμάτων Πεζικού ανερχόταν σε τριάντα 

οκτώ από τα οποία τέσσερα Ευζώνων. Το χαρακτηριστικό της νέας συγκρότησης 

των Μονάδων Πεζικού είναι η οργάνωση των Διμοιριών Πεζικού σε τρεις ομάδες, 

όπου η κάθε ομάδα περιλάμβανε ένα Στοιχείο οπλοπολυβολητών, που υπηρετού

σαν ένα οπλοπολυβόλο και ένα Στοιχείο ακροβολιστών, μεταξύ των οποίων και 

ένας οπλοβομβιστής, και των Διμοιριών πολυβόλων του Πεζικού από δύο ομάδες, 

των δύο πολυβόλων η κάθε μία.

Μείωση Δυνάμεως του Στρατού 1929-1930
Με τον Νόμο 4321 του 1929 καθορίστηκε νέος ργανισμός του Στρατού. ι 

μονάδες που αποτελούσαν το Πεζικό είναι είκοσι τέσσερα Συντάγματα Πεζικού, 

τέσσερα Τάγματα, από τα οποία τρία Ευζώνων, οκτώ Συνοριακοί Τομείς και ένας 

Λόχος Φρουράς Προέδρου Δημοκρατίας. Με τον Νόμο 4532 του 1930 ο αριθμός 

των Μονάδων Πεζικού καθορίστηκε σε είκοσι τέσσερα Συντάγματα (από τα οποία 

ένα Ευζώνων} και δέκα Τάγματα Πεζικού (από τα οποία δύο Ευζώνων).

Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή ΖΙΡΑΡ
Σε όλη αυτή την περίοδο δόθηκε σοβαρή ώθηση στη μετεκπαίδευση των 
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αξιωματικών στην οποία συνέβαλε πάρα πολύ η Γαλλική ργανωτική Στρατιω

τική Αποστολή που μετακλήθηκε το 1924 από τον Στρατηγό ΖΙΡΑΡ. Άρχισε η 

προμήθεια νέου υλικού από το 192� και συμπληρώθηκε τα τελευταία χρόνια, 

πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  οπλισμός του Πεζικού περιλάμβανε τυφέκια 

και αραβίδες Μάλινχερ, οπλοπολυβόλα, ελαφρά και βαριά πολυβόλα ΧΤΣΚΙΣ 

και όλμους ΜΠΡΑΝΤ.

Οργανισμός 1935
Το 1935 εκδόθηκε το ΝΔ της 4ης Σεπτεμβρίου «περί ργανισμού του Στρατού» 

που προέβλεπε τις παρακάτω μεταβολές από πλευράς Πεζικού:

 Συγκεντρώθηκαν δύο Διοικήσεις Φρουρίων Θεσσαλονίκης και Καβάλας για 

την παρακολούθηση των οχυρώσεων που πραγματοποιούνταν.

 Η Στρατιωτική Διοίκηση Αρχιπελάγους μετονομάστηκε σε Μεραρχία.

 Η Αλβανική προκάλυψη οργανώθηκε σε ξεχωριστό Τομέα.

Μεταβολές Οργάνωσης
Το 1939 εκδόθηκε ο υπ’ αριθ. 2005 ΑΝ «περί ργανισμού του Στρατού». ι κυ

ριότερες μεταβολές από πλευράς Πεζικού ήταν οι παρακάτω:

 Τα υπό του ργανισμού του 1935 προβλεπόμενα Τάγματα Πεζικού αναπτύ

χθηκαν σε Συντάγματα Πεζικού.

 Κατά την περίοδο αυτή λειτουργούν οι παρακάτω Σχολές Πεζικού:

 Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στη Σύρο

 Σχολή φεδρων Αξιωματικών στην Κέρκυρα

 Σχολή Εφαρμογής Πεζικού στη Θεσσαλονίκη.

 Τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για την προαγωγή 

της μαχητικής ικανότητας του Στρατού επιβεβαιώθηκαν με τη σθεναρή και νικη

φόρο αντίδρασή του κατά την επίθεση που δέχθηκε η χώρα την 28η κτωβρίου 

1940 από τους Ιταλούς και στη συνέχεια στους αγώνες εναντίον των Γερμανών.

ΠΡΙΔΣ Β΄ ΠΓΚΣΜΙ ΠΛΜ
(1939-1944)

Ελληνοταλικός Πόλεμος (28/10/40-10/4/41)
Από την άνοιξη του 1940 η ιταλική εξωτερική πολιτική άλλαξε απέναντι 

στην Ελλάδα προς το χειρότερο. Η ιταλική διπλωματία άρχισε να κατηγορεί 

αόριστα την Ελλάδα ότι παρείχε βάσεις στον Αγγλικό Στόλο και την Αγγλι

κή Αεροπορία. Η ιταλική προπαγάνδα στράφηκε κατά της Ελλάδος. Ιταλικά 

αεροπλάνα παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο και σε δύο περιπτώσεις 

εκτόξευσαν πυρά κατά ελληνικών πλοίων. Την 14η Ιουνίου ένας κοινός ληστής, 

ο Νταούτ Χότζα, σκοτώθηκε από δύο Αλβανούς που συνελήφθησαν στο ελλη
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νικό έδαφος. Και ενώ γίνονταν οι σχετικές διαπραγματεύσεις για την έκδοσή 

τους στην Αλβανία, παραδόξως την 11η Αυγούστου η ιταλική προπαγάνδα 

περνούσε σε ολόκληρο τον κόσμο τον επικηρυγμένο αυτόν ληστή σαν «υπέ

ροχο πατριώτη Αλβανό που δολοφονήθηκε από λληνες πράκτορες». Την 15η 

Αυγούστου το αγκυροβολημένο στην Τήνο θρυλικό καταδρομικό «λλη», λό

γω της εορτής της Παναγίας, τορπιλίστηκε από υποβρύχιο. Μετά από έρευνα, 

βρέθηκαν κομμάτια τορπιλών, από τα οποία αποδεικνυόταν ότι το υποβρύχιο 

ήταν ιταλικό. Η ελληνική κυβέρνηση, για να μην εξωθήσει τα πράγματα σε 

πόλεμο, απαγόρευσε την αναγραφή στον Τύπο κάθε πληροφορίας σχετικής 

με το ζήτημα αυτό. Η πρόθεση του Μουσολίνι να επιτεθεί κατά της Ελλάδος 

ήταν πλέον ξεκάθαρη. Τελικά, η ιταλική επίθεση εκδηλώθηκε την 0530 Ω της 

28ης κτωβρίου 1940.

Έλληνες στρατιώτες της 3ης Ορεινής 

Ταξιαρχίας, κατά τη μάχη του Ρίμινι.

(Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο,

Βρεταννική Συλλογή)
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Ελληνογερμανικός Πόλεμος (6/4-20/4/41)
Τα οχυρά των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, αν και δέχονταν 

πυρά συνεχώς από βαρύ Πυροβολικό και την Αεροπορία αντέταξαν 

έναν θρυλικό και δραματικό αγώνα. ι Γερμανοί, αφού εκμηδένι

σαν τη μικρή Νοτιοσλαβική αντίσταση, εισχώρησαν στα δάση της 

Νότιας Σερβίας. ι γερμανικές φάλαγγες κατήλθαν διαμέσου της 

κοιλάδας του Αξιού και των υψωμάτων του Μοναστηρίου και την 

8η Απριλίου κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη.  Ελληνικός Στρατός της 

Ανατολικής Μακεδονίας, αφού βρέθηκε περικυκλωμένος, αχρηστεύ

θηκε. Την 12η Απριλίου διατάχθηκε η σύμπτυξη του μαχόμενου 

κατά των Ιταλών Στρατού μας, για να αποσοβηθεί η κύκλωσή του 

από τους Γερμανούς. Την 20ή Απριλίου 1941, διατάχθηκε η κατά

παυση του πυρός και τερματίστηκε ο επικός αγώνας του Ελληνικού 

Πεζικού, το οποίο αντιμετώπισε νικηφόρα τον Στρατό και τα μέσα 

δύο μεγάλων αυτοκρατοριών, για να αποδείξει ότι και στην εποχή 

μας γίνονται θαύματα και να εγγυηθεί ότι από το Ελληνικό Πεζικό 

θαύματα θα γίνονται και στο μέλλον.

Η Μάχη της Κρήτης
Την 20ή Μαου 1941, η Γερμανική Αεροπορία εξαπέλυσε 

μεγάλη επίθεση κατά της Κρήτης. στερα από ένα φοβερό 

από αέρος βομβαρδισμό, τάγματα αλεξιπτωτιστών κατέλαβαν 

ορισμένα σημεία μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο του 

Μάλεμε. ι λίγες συμμαχικές και Ελληνικές Δυνάμεις, ενισχυ

μένες και από τον κρητικό λαό που έλαβε ενεργό μέρος στον 

αγώνα, αγωνίστηκε γενναία για πολλές ημέρες εναντίον εχθρού 

με συντριπτική υπεροχή και προξένησαν σε αυτόν σοβαρότατες 

απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό.

Οργανωτικές Εξελίξεις Περιόδου 1941/44
Το πρώτο Τμήμα, το οποίο συγκροτήθηκε στη Μέση Ανατο

λή από αυτούς που διέφυγαν από την Ελλάδα και από ομογενείς της Αιγύπτου, 

ήταν η 1η Ελληνική Ταξιαρχία, η συγκρότηση της οποίας άρχισε από το τρίτο 

δεκαήμερο του Ιουνίου του 1941. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 1943, συγκρο

τήθηκε η 2η Ελληνική Ταξιαρχία και τον Σεπτέμβριο του 1942 συγκροτήθηκε 

Λόχος που τον αποτελούσαν Αξιωματικοί και ονομάσθηκε Ιερός Λόχος. Τον 

κτώβριο του 1944, παραμονές της απελευθέρωσης της Ελλάδας, υπήρχαν 

οι παρακάτω Μονάδες Ελληνικού Στρατού:

 Στη Μέση Ανατολή, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Κάιρο), ο Ιερός Λόχος, 

το �ο Τάγμα Φρουρών και διάφοροι Σχηματισμοί.

 Στην Ιταλία η 1η Μη ρεινή Ταξιαρχία, που μετείχε στις επιχειρήσεις 

που διεξάγονταν τότε εκεί από τους Συμμάχους και που ήταν ενταγμένη στην 

8η Βρετανική Στρατιά.
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ΜΤΠΛΜΙΚΗ ΠΡΙΔΣ ΩΣ ΣΗΜΡ
ΡΓΝΩΤΙΚΣ ΞΛΙΞΙΣ ΠΡΙΔ

(1944-1949)
Από τη στιγμή της αποβίβασης στην Ελλάδα των πρώτων Βρετανικών Τμημάτων 

και του Ιερού Λόχου την 13η και 14η κτωβρίου 1944 και πριν ακόμη συντελεστεί 

η απελευθέρωση της Βορείου Ελλάδας, άρχισε η οργάνωση των πρώτων ελληνι

κών στρατιωτικών τμημάτων (Δ/σεων, Υποδ/σεων και Ταγ/των Εθνοφυλακής) με 

αποστολή την αποκατάσταση της τάξης και την απελευθέρωση και της υπόλοιπης 

Ελλάδας από τα στρατεύματα κατοχής.

Συγκρότηση Εθνοφυλακής και οι Πρώτες Μονάδες του Στρατού Εκστρατείας
Συγκροτήθηκαν τα παρακάτω Στρατηγεία και Μονάδες: Ανωτέρα Στρατιωτική 

Διοίκηση (ΑΣΔ) Αττικής, Στρατιωτική Διοίκηση (ΣΔ) Αθηνών, ΣΔ Πειραιά, τρεις 

Μεραρχίες (Εθνοφυλακής), δέκα Ταξιαρχίες στην Ηπειρωτική Ελλάδα και τρεις 

στην Κέρκυρα, εξήντα πέντε Τάγματα (Εθνοφυλακής), διάφοροι σχηματισμοί και 

βοηθητικές μονάδες. Εκτός των παραπάνω, υπήρχαν και οι μονάδες Στρατού που 

έφθασαν από Ιταλία και Μέση Ανατολή (3η ρεινή Ταξιαρχία, �ο Τάγμα Φρουρών, 

Τμήματα του Ιερού Λόχου). ι παραπάνω μονάδες αποτέλεσαν το σύνολο των 

στρατιωτικών δυνάμεων που οργανώθηκαν. τσι, από τον Μάρτιο 1945, άρχισε 

η οργάνωση με πυρήνα την 3η ρεινή Ταξιαρχία (Ρίμινι), η II Μεραρχία, που 

περιλάμβανε τρεις ταξιαρχίες, εννέα τάγματα και άλλα όπλα υποστηρίξεως και 

σχηματισμούς. Αργότερα, συγκροτήθηκαν και οι XI και IX Μεραρχίες της ίδιας 

σύνθεσης με την II Μεραρχία. Τελικά, εκτός των παραπάνω μονάδων εκστρατείας, 

συγκροτήθηκαν ή αναδιοργανώθηκαν από πλευράς εθνοφυλακής τα παρακάτω: 

έξι ΑΣΔ, δεκαπέντε ΣΔ, μία ταξιαρχία, τριάντα τέσσερα Τάγματα Εθνοφυλακής 

(εσωτερικού) και δεκατρία Τάγματα Εθνοφυλακής (στην προκάλυψη).

Οργάνωση Στρατού Εκστρατείας
Τον Μάρτιο του 194�, αποφασίστηκε η συγκρότηση των τριών (3) Σωμάτων 

Στρατού (Α΄, Β΄, Γ΄), τριών (3) πεδινών μεραρχιών (� ταξιαρχίες, 21 τάγματα), τεσ

σάρων (4) ορεινών μεραρχιών (� ταξιαρχίες, 21 τάγματα), δύο (2) ανεξαρτήτων 

ταξιαρχιών (� τάγματα) και αριθμό άλλων μονάδων από την μετάπτωση υφιστα

μένων Δνσεων και Μονάδων Εθνοφυλακής στις παραπάνω Μονάδες εκστρατείας. 

Με διαταγές που ακολούθησαν καθορίστηκαν τα παρακάτω:

 Η ανασυγκρότηση και η μετονομασία των υφισταμένων Ανωτέρων Στρα

τιωτικών Διοικήσεων και Στρατιωτικών Διοικήσεων, στα προβλεπόμενα Σώματα 

Στρατού, Μεραρχίες, Ταξιαρχίες, και Διοικήσεις (περιοχές)

 Ανασυγκρότηση και μετονομασία των Ταγμάτων Εθνοφυλακής σε Τάγματα 

Στρατού εκστρατείας
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 Η οργανική υπαγωγή των Ταγμάτων Πεζικού

  τρόπος αναδιοργανώσεως των παραμεθορίων Μονάδων.

Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων
Για την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων, συγκροτήθηκαν το έτος 194� ειδικά 

Κέντρα Εκπαιδεύσεως, τα οποία ονομάστηκαν «Κέντρα Βασικής Εκπαιδεύσεως» 



42 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

με προορισμό την υποδοχή, συντήρηση και εκπαίδευσή τους. Η καινοτομία αυτή 

απαλλάσσει τις Μονάδες από την εκτέλεση της βασικής εκπαίδευσης. ργανώ

θηκαν εννιά (9) ΚΒΕ (στην Αλεξ/πολη, Δράμα, Βόλο, Αθήνα, Κόρινθο, Τρίπολη, 

Καλαμάτα, Πάτρα και Ηράκλειο). Το κάθε ΚΒΕ αποτελείτο από τον Λόχο Δκσεως 

και μεταβλητό αριθμό Λόχων Ν/Σ, ανάλογα με τη δύναμη κατατάξεως. Μετά την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στα ΚΒΕ, το ΓΕΣ διαμέσου του υφιστάμενου σε 

κάθε ΚΒΕ Κέντρου Επιλογής πλιτών (ΚΕ) έκανε την οριστική κατανομή με την 

διαλογή των οπλιτών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. ι οπλίτες του Πεζικού 

μετέβαιναν στα Τάγματα Πεζικού όπου συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους. Η έναρξη 

της λειτουργίας των ΚΒΕ και των Ειδικών Κέντρων Εκπαιδεύσεως χρονολογείται 

από τους πρώτους μήνες του 194�.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1946-1948
Σε ό,τι αφορά στο Πεζικό καθορίστηκαν τα παρακάτω:

 Η δύναμη αυξήθηκε από 120.000 άνδρες σε 132.000. Συγκροτήθηκαν 

οκτώ λόχοι πολυβόλων, των τεσσάρων διμοιριών, έναντι των � λόχων, των 2 δι

μοιριών.

 ργανώθηκαν ενενήντα επτά Τάγματα Εθνοφρουράς, των 500 ανδρών το 

κάθε ένα.

 ργανώθηκαν έξι Διοικήσεις Εθνοφρουράς και δεκαέξι Στρατηγεία 

Εθνοφρουράς.

 Βελτιώθηκε ο οπλισμός των Ταγμάτων Εθνοφρουράς, στο καθένα από τα 

οποία διατέθηκαν τριάντα έξι οπλοπολυβόλα Μπρέν, τέσσερις (4) όλμοι των 3", 

δώδεκα (12) όλμοι των �0 χιλ. και σαράντα (40) μέσα πολυβόλα Βίκερς.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1948-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949
Εφαρμόζεται σε όλα τα Τάγματα Πεζικού η ρεινή Σύνθεση.

Η ΠΡΙΔΣ Π Τ 1949
ΜΧΡΙ Τ 2000

Μτβλές Ογνσως πό τν Οκτβι μέχι τν Δκέμβι 1949

Η δύναμη του Στρατού ανέρχεται σε 14�.000. ι μεταβολές κατά το παραπάνω 

χρονικό διάστημα ήταν οι παρακάτω:

 Η Εθνοφρουρά παύει να ισχύει ως ιδιαίτερη κατηγορία του Στρατού.

 Συγκροτείται η \/Ιη Μεραρχία από τις τρεις (3) ανεξάρτητες μέχρι τώρα 

Ταξιαρχίες �1η, �2η, και ��η.

 Η ορεινή Μεραρχία του Πεζικού διαθέτει πλέον � Τάγματα Πεζικού, σε κάθε 

ένα από τα οποία προβλέπεται διμοιρία από ενενήντα (90) ημιόνους.

 Μονάδες Στρατιάς. Παρέμειναν δέκα 10 Ελαφρά Συντάγματα Πεζικού 
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(ΕΣΠ) και είκοσι ένα (21) ελαφρά Τάγματα Πεζικού (ΕΤΠ), όλα τα υπόλοιπα 

διαλύθηκαν. Από το 194� και μετά, συγκροτήθηκαν Τάγματα Ασφαλείας 

Γραμμής Συγκοινωνιών (ΤΑΓΣ), τα οποία έχουν δύο (2) λόχους λιγότερο από 

τα άλλα τάγματα.

Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων
Από το 1949, τα ΚΒΕ μετονομάστηκαν σε Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων 

(ΚΕΝ) και προσαρμόστηκε η εκπαίδευσή τους σύμφωνα με το νέο κύκλο εκπαιδεύ

σεως. Τον Νοέμβριο του 1948, το ΚΕΒΠ μετατρέπεται σε Κέντρο Εκπαιδεύσεως 

Βαρέων Όπλων Πεζικού (ΚΕΒΠ) για την εκπαίδευση του προσωπικού στους 

όλμους, πολ/λα κ.λπ. Στα τέλη του 1949, διαλύονται τα ΚΕΝ Αλεξανδρούπολης, 

Δράμας, Πάτρας και αργότερα του Βόλου και μετατρέπονται σε Μονάδες Πεζικού. 

Στα εναπομείναντα ΚΕΝ γίνεται η εκπαίδευση όσων οπλιτών επιλέγονται για το 

Πεζικό. Το 1951, συγκροτήθηκε το ΚΕΝ Μεσολογγίου. Το έτος 1953, διαλύθηκε 

το ΚΕΝ Ηρακλείου, επανασυγκροτήθηκε το ΚΕΝ Πατρών και συγκροτήθηκε το 

ΚΕΝ Κέρκυρας. Από το 1953 μέχρι το έτος 1998, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν νέα 

ΚΕΝ για το Πεζικό, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στα ήδη υπάρχοντα ΚΕΝ, καθώς και 

μονάδων που λειτούργησαν ως ΚΕΝ. Κατά το 2001, τα λειτουργούντα ΚΕΝ του Πε

ζικού είναι το 29125354�5�3�04 ΤΠ(ΚΕΝ) και τα 55��0� ΤΠ(ΛΥΒ) καθώς και 

τα �9112/39 ΣΠ (ΚΕΝ).

Εκστρατεία Κορέας
Η Ελλάδα αποδέχτηκε πρόσκληση του ΗΕ και ήταν μεταξύ των πρώτων 

Εθνών που συμμετείχαν στον κορεατικό αγώνα. Το ΕκΣΕ που συγκροτήθηκε 

στη Λαμία, αποβιβάστηκε στην Κορέα την 9η Δεκεμβρίου 1950 και από 1ης 

Ιανουαρίου 1951 συμμετείχε στην κορεάτικη εκστρατεία στο πλευρό τού 

συμμαχικού Στρατού. Διακρίθηκε κατά την κατάληψη των υψωμάτων 381, 

325, και �55 και στη μεγάλη επίθεση προς κατάληψη τού, πολύ σημαντικού 

λόγω της τοποθεσίας, ζωτικού υψώματος 313 (Σκότς), που την πέτυχε παρά 

τη σθεναρή αντίσταση του εχθρού. Η επιτυχία αυτή του ΕκΣΕ, που βελτίωσε 

την αμυντική συμμαχική γραμμή, προκάλεσε την τιμητική διάκριση μεταξύ 

των Συμμαχικών Μονάδων που συμμετείχαν και έτυχε ηθικής αμοιβής, με την 

απονομή ευαρέσκειας από τους Προέδρους της Δημοκρατίας των ΗΠΑ και 

Νοτίου Κορέας. Η αξιόλογη δράση του ΕκΣΕ συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό 

και ένταση με επιτυχείς επιθέσεις κατά των υψωμάτων ΚΕΛΛΥ και 1��. μοί

ως, η υπέροχη δράση του στη μεγάλη επίθεση κατά του ζωτικού υψώματος 

Μεγάλο Νόρι, για την αποκατάσταση της απολεσθείσης αμυντικής γραμμής, 

επισφράγισε μεταξύ του Συμμαχικού Στρατού το «λίαν αξιόμαχο» του ΕκΣΕ. ι 

τελευταίες μάχες του ΕκΣΕ για την απόκρουση σφοδρότατων επιθέσεων του 

εχθρού που επιχειρούσαν την κατάληψη του υψώματος ΧΑΡΡΥ και τη διάσπα

ση της κατεχόμενης από το Τάγμα αμυντικής γραμμής ΠΜΙΝΓΚ, κορύφωσαν 

την αίγλη του και του εξασφάλισαν τιμητική θέση μεταξύ των εκστρατευτικών 

Σωμάτων των διαφόρων κρατών που συμμετείχαν.
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Μεταβολές Στρατού Εκστρατείας τους 1951
Κατά το 1951 από πλευράς Πεζικού έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:

 ι Ταξιαρχίες Πεζικού μετονομάστηκαν σε «Συντάγματα Πεζικού» με την 

ίδια σύνθεση.

 Η Μεραρχία Πεζικού περιλαμβάνει τρία Συντάγματα Πεζικού.

Συγκρότηση Στρατού Εκστρατείας τους 1951
 Στρατός από πλευράς Πεζικού περιλάμβανε:

 10 Μεραρχίες των � Ταγμάτων εκτός από την V των τριών Ταγμάτων.

 11 Ελαφρά Συντάγματα Προκαλύψεως (2� Τάγματα)

Μεταβολές τους 1953
ι μεταβολές κατά το έτος 1953 ως προς το Πεζικό, έχουν όπως παρακάτω:

 Μεραρχίες

ι Μεραρχίες Πεζικού δε διαθέτουν στην ειρήνη τον ίδιο αριθμό Ταγμά

των Πεζικού, αλλά κυμαίνονταν από 3 έως 9, ενιαίας σύνθεσης. Βελτιώθηκε 

η σύνθεση του Τάγματος Πεζικού με την προσθήκη Λόχου Βαρέων πλών, 

καθώς επίσης και η ισχύς πυρός της Μεραρχίας με την προικοδότησή της με 

όλμους των 4,2".

 Μονάδες Στρατιάς

Διαλύθηκαν τρεις Διοικήσεις Ελαφρών Συνταγμάτων Πεζικού (ΕΣΠ) και τρία 

Ελαφρά Τάγματα Πεζικού (ΕΤΠ). Μετατράπηκαν δύο Τάγματα Προκαλύψεως 

σε Μεραρχιακά και διατέθηκαν στις μεραρχίες αυξάνοντας έτσι τα Τάγματα 

Πεζικού από πενήντα επτά σε πενήντα εννέα.

 Άλλες υσιώδεις Μεταβολές μέχρι το Τέλος του 1953

Αυξήθηκε ο αριθμός των Ταγμάτων Πεζικού της ΙΙ Μεραρχίας, ώστε να διαθέτει 

εννέα Τάγματα Πεζικού. Αντίστοιχα μειώθηκε ο αριθμός των Ταγμάτων Πεζικού 

των VII και ΙΧ Μεραρχιών κατά ένα Τάγμα.

Μεταβολές 1954-1960
ι κυριότερες εξελίξεις, κατά την παραπάνω περίοδο, από πλευράς Πεζικού, 

είναι ότι το 195� συγκροτήθηκαν τα Τάγματα Α/Τ ΠΑ 10� χιλ. που η υπαγωγή 

τους ήταν ανά ένα σε κάθε Μεραρχία Πεζικού, το 195� οι Λόχοι Βαρέων Όλμων 

4,2" των Μεραρχιών συγκροτήθηκαν ως ΛΒ Συνταγμάτων Πεζικού, με την ίδια 

σύνθεση και στους Λόχους Βαρέων Όπλων των Ταγμάτων Πεζικού προστέθηκε 

και η Διμοιρία Α/Τ εκτοξευτών 3,5".

Μεταβολές 1960-2001
Η εξέλιξη του Πεζικού μετά το 19�0, ακολούθησε τη γενικότερη εξέλιξη 

του Στρατού, λόγω της κρίσης τόσο του 19�� όσο και του 19�4, και υπήρξε 

ραγδαία.
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 Κατά την περίοδο 19�41990 έγινε μεγάλη αναδιάταξη των Μονάδων, Συ

γκροτημάτων και Σχηματισμών. Σε ευπαθείς περιοχές της χώρας συγκροτήθηκαν 

Ανώτατες Διοικήσεις Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ), Συγκροτήματα και μετακι

νήθηκε αριθμός Μονάδων Πεζικού.

 Κατά την περίοδο από 19�41990 άρχισε σταδιακά η αναδιοργάνωση των 

Μονάδων Πεζικού με την είσοδο νέου υλικού και μέσων με σκοπό την ποιοτική 

αλλά και ουσιαστική αναβάθμιση των μονάδων με την ταυτόχρονη απόσυρση 

του παλαιού υλικού, την μετατροπή Τ.Π. σε Μ/Κ ΤΠ με την εισαγωγή ΤΜΠ 

Μ113, Μ113Α1 και ΤΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Εισήχθη σύγχρονος αποτελεσματικός 

οπλισμός, όπως ελαφρά τυφέκια της σειράς FN και G3 της ΕΒ, οπλοπολυβό

λα FN FALLO και ΗΚ11, πολ/λα MAG και MG3, νέα αποτελεσματικά Α/Τ όπλα 

όπως το LAW, το MILAN με τη θερμική του νυκτερινή διόπτρα σκοπεύσεως 

και το TOW. Αντικαταστάθηκε το μεγαλύτερο μέρος των οχημάτων Μ σειράς 

με χήματα 2 ½ τον. Στάγιερ και χήματα 1/4 τον. 240GD ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ κα

θώς 1/4 τον. 240GD ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ φορείς Α/Τ όπλων κ.λπ. Εισήχθησαν όργανα 

νυκτερινής παρατηρήσεως.

 Κατά την περίοδο 19901998, μετά τις ραγδαίες πολιτικοοικονομικές 

και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη, το Πεζικό έλαβε νέο σύγχρονο υλικό 

από αυτό που κατείχαν χώρες της ανατολικής Ευρώπης αλλά και δυτικής Ευ

ρώπης όπως ΤΜΑ ΒΜΡ1, το Α/Τ FAGOT, το Α/Τ CARL GUSTAF, το Α/Α όπλο 

ZU23 κ.λπ. καθώς και αριθμό ερπυστριοφόρων Μ113Α1, Μ10�, και Μ901 

ITV (φορέας ΤW). Εκσυγχρονίστηκαν τα Α/Τ Τ/Λ/ σε ΤW 2 και έγινε προ

μήθεια νέων πυρομαχικών ΤW 2, ΜILΑΝ 2, FAGOT και CARL GUSTAF κ.λπ. 

Μετατροπή των πολ/λων ΜΠΡΑΥΝΙΓΚ 0,50" σε 0.50" ΤΑΚ. Εισήχθησαν όργα

να νυκτερινής σκοπεύσεωςπαρατηρήσεως παθητικού τύπου για κάθε τύπο 

οπλικού συστήματος που διαθέτει το Πεζικό.

 Το έτος 199�, άρχισε η αναδιοργάνωση του Στρατού Ξηράς περιόδου 199�

2000.

 Το έτος 2001, άρχισε η σχεδίαση της αναδιοργάνωσης του Στρατού Ξηράς 

για την περίοδο 20012005.

 Η σημερινή εικόνα των Μονάδων Πεζικού που βαίνει συνεχώς βελτιούμενη, 

δείχνει ότι το Όπλο μας έγκαιρα, σταθερά και αποφασιστικά βαδίζει στον δρόμο 

της στρατιωτικής αποτρεπτικής ετοιμότητας και ισχύος.
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Η ΓΝΙΚΗ ΣΓΚΡΤΗΣΗ ΚΙ
ΡΓΝΩΣΗ Τ ΠΖΙΚ ΚΤ Τ 

ΤΣ 2012
Οργάνωση-Συγκρότηση του πλου

Το Όπλο κατά το 2012 είναι οργανωμένο στη Διεύθυνση Πεζικού, η οποία 

υπάγεται στο ΓΕΣ και διοικείται από Ανώτατο Αξιωματικό. Είναι συγκροτημένο 

σε Μηχανοκίνητους και Μηχανοποιημένους Σχηματισμούς (ΜεραρχίεςΤαξιαρ

χίες), Συντάγματα, Τάγματα και ανεξάρτητες Υπομονάδες. Στη Διεύθυνση υπά

γονται διοικητικά η ΣΠΖ, η ΣΕΑΠ, το 592 ΤΠ/ΕΚΕ και το ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. H ΕΛΔΥΚ 

υπάγεται δια μέσου της Διευθύνσεως στον κ. Α΄Υ/ΓΕΣ, ενώ για τα 2/39 ΣΕ, �11ο 

ΣΠ, 52358558� Μ/Π ΤΠ, η Διεύθυνση ασκεί Διοικητικό λεγχο σε ό,τι αφορά 

την εκπαίδευση των Ν/Σ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση κατά την περίοδο της ειρήνης αποτελεί πρωταρχική απο

στολή για το Πεζικό. Η παρεχόμενη εκπαίδευση διακρίνεται σε αυτή των 

στελεχών (Μονίμων και Εφέδρων) και σε αυτή των πλιτών.

Εκπαίδευση Στελεχών
 Στη Σχολή Πεζικού με έδρα τη Χαλκίδα λειτουργούν τα παρακάτω 

σχολεία: 

 «Ενιαίο Προκεχωρημένο Τμήμα Σ» όπου εκπαιδεύονται οι λοχαγοί 

ΠΖΤΘΠΒΜΧΔΒΑΣΤΧΥΠΕΜΕΠΓ(ΣΣΕ) διάρκειας 14 εβδομάδων.

 «Ενιαίο Προκεχωρημένο Τμήμα Λοιπών Σωμάτων» όπου εκπαιδεύ

ονται οι λοχαγοί Γ(ΣΜΥ)ΕΛΤΔΣΓΜΣ διάρκειας 4 εβδομάδων.

 Σχολείο Αρχιτεχνιτών ΠΖ διάρκειας 2 εβδομάδων.

 Σχολείο Διοικητικών Ανθυπασπιστών ΠΖΤΘ διάρκειας 8 εβδομάδων.

 Σχολείο Ανθυπασπιστών Λοιπών Σωμάτων ΜΣΤΔΣΓΓΕΕΠ διάρκειας 

4 εβδομάδων και λοιπών Σ(πλην ΥΓ) διάρκειας 4 εβδομάδων. 

 Στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού με έδρα το Ηράκλειο εκπαιδεύο

νται οι ΥΕΑ ΠΖΥΠΕΜΤΧΥΓ και οι ΔΕΑ ΠΖ όλων των ειδικοτήτων (πλην των ΔΕΑ 

ειδικότητας ΤΦ που εκπαιδεύονται στο Λιτόχωρο Πιερίας).

 Στο Κέντρο Εκπαίδευσης με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας διεξάγεται εκπαίδευ

ση στη μηχανοδήγηση ερπυστριοφόρωντροχοφόρων για τους παρακάτω:

 Ανθλγούς ΜΧ

 Μ. Λχίες ΠΖ (Φροντιστές)

 Μ. Λχίες ΜΧ (ΔιοικητικούςΤεχνικούς)

 ΕΠΠ ΠΖ ειδικότητας Πλήρωμα ερπυστριοφόρων και λοιπών τεχνι

κών ειδικοτήτων.



4�Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

 Από τον Αύγουστο 2012 τα Βασικά σχολεία Ανθυπολοχαγών και Μ. Λοχιών 

ΠΖ (ΔιοικητικώνΤεχνικών) διεξάγονται στη ΣΤΘ.

 

Εκπαίδευση Οπλιτών
ι οπλίτες που επιλέγονται για το Πεζικό κατατάσσονται σε ένα από τα 

παρακάτω Κέντρα Νεοσύλλεκτων: Μαυροδένδρι Κοζάνης, Ρέθυμνο, Γρεβενά, 

Τρίπολη, Μεσολόγγι, Αυλώνα, Θήβα, Ναύπλιο, Λαμία, Σπάρτη, Μεγάλο Πεύκο 

όπου τους παρέχεται η βασική εκπαίδευση. Κατόπιν, μετατίθενται στις Μονά

δες Εκστρατείας όπου γίνεται η εκπαίδευση ειδικοτήτων και εκπαίδευση Β΄ 

κύκλου εκπαιδεύσεως σύμφωνα με τους ΓΕ/ΓΕΣ.

Το Ελληνικό Πεζικό με 

την τεράστια ηθική δύ-

ναμη που αντλεί από το 

ιστορικό του παρελθόν 

και την ανυπολόγιστη 

προσφορά του σε αίμα, 

εξελίσσεται συνεχώς και 

προσαρμόζεται στις νες 

εξελίξεις της τεχνικής 

και της τακτικής, παρχο-

ντας όλες τις εγγυήσεις 

ότι θα βαδίσει στο μλ-

λον την οδό της Τιμής, 

του Καθήκοντος, της Δό-

ξας και της Θυσίας.





ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Οι Κυριότερες Μάχες 

του Ελληνικού Στρατού

(1912-1944) 

ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚOΣ ΠOΛΕΜΟΣ 

Η μαχΗ του Σαρανταπορου (9-10 οκτωβριου 1912)
Ο Στρατός Θεσσαλίας, με την κήρυξη του πολέμου, το πρωί της 5ης Οκτωβρίου 

1912, εξορμώντας από την ελληνοτουρκική μεθόριο, άρχισε να προελαύνει προς 

βορρά, με σκοπό την απώθηση και τη συντριβή του Τουρκικού Στρατού. Αφού 

κατέλαβε με σχετική ευκολία τα τουρκικά φυλάκια των συνόρων, έφτασε στις 6 

Οκτωβρίου στην Ελασσόνα και τη Δεσκάτη. Κατά την προέλασή του, δε συνάντησε 

ουσιαστικά ισχυρές τουρκικές δυνάμεις, καθώς αυτές είχαν οργανωθεί αμυντικά 

στα Στενά του Σαρανταπόρου και στην τοποθεσία Λαζαράδες-Βογγόπετρα. 

Η τοποθεσία του Σαρανταπόρου, που είχε επιλέξει να οργανώσει την άμυνά της η 

τουρκική διοίκηση, ήταν φύσει ισχυρή με εξαίρετα και ευρεία πεδία βολής. Τα πλευρά 

της στηρίζονταν ανατολικά στο όρος Τίταρος και δυτικά στα Καμβούνια όρη. Η φυσική 

ισχύς της επαυξήθηκε με την κατασκευή οχυρωματικών έργων υπό την επίβλεψη του 

Γερμανού Στρατηγού Κόλμαρ φον ντερ Γκολτς (Colmar von der Goltz). Στην υπόψη 

περιοχή οι Τούρκοι παρέταξαν την XXII Μεραρχία Κοζάνης και τη Μεραρχία Νεαπόλεως 

(ρεντίφ), υπό τον Στρατηγό Χασάν Ταχσίν πασά, με αποστολή τη σταθερή άμυνα στις 

οχυρωμένες τοποθεσίες Σαρανταπόρου και Λαζαράδων-Βογγόπετρας. Κύριος σκοπός 

τους ήταν η απαγόρευση της προέλασης του Ελληνικού Στρατού προς τα βόρεια1.

Το σχέδιο ενεργείας του Γενικού Στρατηγείου προέβλεπε την κατά μέτωπον 

επίθεση στα Στενά του Σαρανταπόρου, με ταυτόχρονη και από τα δύο πλευρά 

υπερκερωτική ενέργεια προς τα Σέρβια, με σκοπό την κατάληψη της γέφυρας του 

Αλιάκμονα, την αποκοπή της σύμπτυξης του εχθρού και την καταστροφή του2.

Ο Στρατός Θεσσαλίας, με έξι μεραρχίες, την Ταξιαρχία Ιππικού και δύο 

αποσπάσματα Ευζώνων, στις 9 Οκτωβρίου 1912, επιτέθηκε στη γενική κατεύ-

θυνση Σαραντάπορο-Σέρβια. Οι I, II και III Μεραρχίες επιτέθηκαν κατά μέτωπον 

εναντίον της τοποθεσίας του Σαρανταπόρου, ενώ η IV μαζί με την V Μεραρχία 

ανέλαβαν την εκτέλεση της υπερκέρασης της εχθρικής τοποθεσίας από τα δυ-

τικά. Η IV Μεραρχία προέλασε μέσω των χωριών Λιβαδερό-Μεταξάς-Τριγωνικό, 

με σκοπό να βρεθεί στα Σέρβια, στα νώτα της εχθρικής διάταξης, προκειμένου 

να αποκόψει την υποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων που αμύνονταν στο 

Σαραντάπορο. Η V Μεραρχία, υποβοηθούμενη από την Ταξιαρχία Ιππικού 

και το Απόσπασμα Γεννάδη, επιτέθηκε εναντίον της τοποθεσίας Λαζαράδες-

Βογγόπετρα, με σκοπό να τη διασπάσει, να κινηθεί προς Κοζάνη και να κυκλώσει 

τα τουρκικά στρατεύματα. Το Απόσπασμα Κωσταντινοπούλου ανέλαβε την 

εκτέλεση της υπερκέρασης της τοποθεσίας από ανατολικά, ενώ η VI Μεραρχία 

παρέμεινε στο χωριό Πετρωτό ως γενική εφεδρεία. Οι Τούρκοι πρόβαλαν σθε-

ναρή αντίσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας αρραγές το 

1 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1699α/Α/211, Δελτίο συγκεντρώσεως του Τουρκικού Στρατού 
στις 4 Οκτωβρίου 1912, 94-95

2 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1699α/Α/312, Οδηγίες του Διαδόχου της 7ης Οκτωβρίου 1912 
προς την Ταξιαρχία Ιππικού και το Απόσπασμα Ευζώνων Γεννάδη, 125
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μέτωπό τους. Οι Έλληνες μαχητές είχαν να παλέψουν όχι μόνο εναντίον ενός 

ισχυρά οργανωμένου αντιπάλου, αλλά και ενάντια στις εδαφικές και καιρικές 

δυσχέρειες. Το δύσβατο έδαφος αλλά και η συνεχής βροχή δυσκόλευαν τις 

ενέργειες των ελληνικών δυνάμεων, ενώ το τουρκικό πυροβολικό έβαλλε 

ασταμάτητα, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στους επιτιθέμενους. Μέχρι το 

απόγευμα, οι ελληνικές μεραρχίες που ενεργούσαν κατά μέτωπον, παρά την 

αμείωτη ένταση των προσπαθειών τους, δεν κατάφεραν να διασπάσουν την 

τοποθεσία. Την ίδια εξέλιξη είχαν και οι προσπάθειες της V Μεραρχίας στην 

τοποθεσία Λαζαράδες-Βογγόπετρα. Αντίθετα, η IV Μεραρχία, εκτελώντας με 

επιτυχία την κυκλωτική κίνηση, κατάφερε να φτάσει νότια των Στενών Πόρτας, 

αφού πρώτα εξουδετέρωσε τις αμυνόμενες τουρκικές δυνάμεις στον τομέα της. 

Τη νύχτα 9/10 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις διακόπηκαν. Οι τουρκικές δυνάμεις, 

μπροστά στον σοβαρό κίνδυνο αποκοπής της οδού συμπτύξεώς τους, λόγω 

της απειλής που δημιουργήθηκε στο δεξιό πλευρό της διάταξής τους από την 

υπερκερωτική ενέργεια της IV Μεραρχίας, αποφάσισαν να συμπτυχθούν κατά 

τη διάρκεια της νύχτας. Τα τουρκικά τμήματα εκμεταλλευόμενα το σκοτάδι και 

τη βροχή εγκατέλειψαν την αμυντική γραμμή Σαραντάπορο-Λαζαράδες και 

περνώντας από τα Στενά Πόρτας υποχώρησαν εσπευσμένα προς τα Σέρβια. 

Κατά την υποχώρησή τους, οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το σύνολο του πεδινού 

πυροβολικού τους και μεγάλες ποσότητες εφοδίων και υλικών. Το Γενικό 

Στρατηγείο αντιλήφθηκε την τουρκική σύμπτυξη το επόμενο πρωί, οπότε και 

διέταξε το σύνολο των δυνάμεών του να κατευθυνθεί προς τα Στενά Πόρτας 

και να καταδιώξει τις συμπτυσσόμενες εχθρικές δυνάμεις3. Στις 10 Οκτωβρίου, 

κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε τα 

3 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1699α/Α/367, Διαταγή της Στρατιάς της 10ης Οκτωβρίου 1912 προς ΙΙ 
και VI Μεραρχίες, 144. Φ.1699α/Α/368, Διαταγή Επιχειρήσεων της Στρατιάς της 10ης Οκτωβρίου 1912, 144

Σάλπισμα επίθεσης
στη Μάχη του 

Σαρανταπόρου
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Σέρβια. Ωστόσο οι τουρκικές δυνάμεις κατάφεραν να διέλθουν τη γέφυρα του 

Αλιάκμονα και να συμπτυχθούν βορειότερα. Η Μάχη του Σαρανταπόρου υπήρξε 

η πρώτη σημαντική νίκη του Ελληνικού Στρατού στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. 

Η ήττα των Τούρκων δεν ήταν απόρροια μόνο της αριθμητικής υπεροχής τών 

Ελλήνων, αλλά και της ορθής σύλληψης και υλοποίησης του υπερκερωτικού 

ελιγμού. Ο φόβος της κύκλωσης οδήγησε τις τουρκικές δυνάμεις στην αναγκα-

στική εγκατάλειψη της αμυντικής τοποθεσίας και στην υποχώρησή τους προς 

βορρά4. Η ταχεία και νικηφόρα έκβαση της Μάχης του Σαρανταπόρου ανύψωσε 

το ηθικό των ελληνικών δυνάμεων και άνοιξε τις πύλες για την απελευθέρωση 

της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Οι απώλειες του Ελληνικού Στρατού 

κατά τη διήμερη Μάχη του Σαρανταπόρου, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 

ανήλθαν σε 18 αξιωματικούς και 164 οπλίτες νεκρούς και σε 30 αξιωματικούς 

και 965 οπλίτες τραυματίες5.

4 Συνοπτική περιγραφή της μάχης του Σαρανταπόρου στο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών 
Πολέμων 1912-1913 (στο εξής: Επίτομη Ιστορία), Αθήνα 1987, 26-34

5 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Επιχειρήσεις κατά των 
Τούρκων στη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου (στο εξής: Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στη Μακεδονία), 
τ. Α΄, Αθήνα 1988, 60

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Η μαχΗ των ΓιαννιτΣων (19-20 οκτωβριου 1912)
Ο Ελληνικός Στρατός, μετά την επιτυχή έκβαση της Μάχης του 

Σαρανταπόρου, συνέχισε την προέλασή του προς τη Θεσσαλονίκη, φτά-

νοντας στα Γιαννιτσά. 

Η περιοχή των Γιαννιτσών, την οποία η τουρκική διοίκηση επέλεξε ως 

αμυντική τοποθεσία, παρά το γεγονός ότι στα νώτα της βρισκόταν ένα με-

γάλο φυσικό κώλυμα, ο Αξιός ποταμός, προσφερόταν για άμυνα με μέτωπο 

προς τα δυτικά, καθώς είχε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• έφραζε την κύρια οδική αρτηρία από την Έδεσσα μέσω Γιαννιτσών 

προς Θεσσαλονίκη, 

• στήριζε ικανοποιητικά τα πλευρά της στο όρος Πάικο και στη λίμνη 

των Γιαννιτσών και 

• η επάνδρωσή της απαιτούσε περιορισμένες σχετικά δυνάμεις. 

Ο Τούρκος Στράτηγος Χασάν Ταχσίν πασάς, μετά την ήττα που υπέστη 

στο Σαραντάπορο, ανέπτυξε τις δυνάμεις του βόρεια και νότια της λίμνης των 

Γιαννιτσών, με σκοπό την ανακοπή της ελληνικής προέλασης και την απαγό-

ρευση κατάληψης της Θεσσαλονίκης. Την κύρια τοποθεσία των Γιαννιτσών 

υπεράσπιζε η XIV Μεραρχία Σερρών, ενώ νότια της λίμνης εγκαταστάθηκαν 

αμυντικά τμήματα της XXII Μεραρχίας και της Μεραρχίας Εφέδρων Νεαπόλεως 

που είχαν συμπτυχθεί από το Σαραντάπορο. Η συνολική δύναμη των αμυνό-

μενων τουρκικών τμημάτων ανερχόταν σε περίπου 25.000 άνδρες.

Η έλλειψη πληροφοριών για τον εχθρό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της 

Mάχης των Γιαννιτσών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Στρατηγείου, 

η προέλαση προς τα Γιαννιτσά θα γινόταν χωρίς σοβαρή εμπλοκή με τον 

εχθρό –η μάχη χαρακτηρίστηκε ως «μη αναμενόμενη», με τις ανάλογες συ-

Έφοδος ελληνικών τμημάτων
πεζικού στη Μάχη των Γιαννιτσών
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νέπειες στον σχεδιασμό– καθώς θεωρούσε ότι οι Τούρκοι προπα-

ρασκευάζονταν για άμυνα στην περιοχή του Αξιού ποταμού6.

Στις 19 Οκτωβρίου άρχισε η ελληνική προέλαση με τις I, II, III, IV 

και VI Μεραρχίες στον άξονα βορείως της λίμνης των Γιαννιτσών και 

την VII Μεραρχία, την Ταξιαρχία Ιππικού και το Απόσπασμα Ευζώνων 

Κωσταντινοπούλου, στον άξονα νοτίως της λίμνης. Μέχρι το μεσημέρι 

η VI Μεραρχία κατάφερε να φτάσει στο χωριό Αμπελιές, η IV Μεραρχία 

στο χωριό Μυλότοπος, η I και II Μεραρχία στο χωριό Καρυώτισσα 

και η III Μεραρχία στο χωριό Μελίσσι. Το Γενικό Στρατηγείο, αφού 

διαπίστωσε ότι ο όγκος των τουρκικών δυνάμεων ήταν εγκαταστη-

μένος αμυντικά στα Γιαννιτσά, διέταξε τις II, III, IV και VI Μεραρχίες να 

επιτεθούν εναντίον της εχθρικής τοποθεσίας, με σκοπό την κατάλη-

ψη των Γιαννιτσών. Επίσης, διέταξε την VII Μεραρχία, την Ταξιαρχία 

Ιππικού και το Απόσπασμα Κωσταντινοπούλου να διαβούν τον Λουδία 

ποταμό και να επιτεθούν κατά των απέναντι αμυνόμενων τουρκικών 

δυνάμεων. Οι Μεραρχίες που δρούσαν βόρεια της λίμνης εξαπέλυσαν 

σφοδρή επίθεση εναντίον των τουρκικών τμημάτων. 

Τις τελευταίες απογευματινές ώρες τμήματα της VΙ Μεραρχίας 

κατάφεραν να διασπάσουν την εχθρική τοποθεσία και να φτάσουν 

νότια του χωριού Πενταπλάτανος. Οι δυνάμεις που δρούσαν νότια 

της λίμνης δε μετακινήθηκαν καθόλου, λόγω μη λήψεως της δια-

ταγής. Κατά τη νύχτα διακόπηκαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχί-

στηκαν από το πρωί της επομένης.

Την επομένη ολόκληρη η ελληνική δύναμη που δρούσε βόρεια της 

λίμνης συνέχισε την επίθεσή της για την κατάληψη των Γιαννιτσών. 

Προχωρώντας, κάτω από τα συνεχή πυρά του εχθρικού πυροβολικού, το ελληνικό 

πεζικό άρχισε να καταλαμβάνει το ένα μετά το άλλο τα εχθρικά οχυρώματα, εκτελώντας 

συνεχείς εφόδους με τη λόγχη. Οι τουρκικές δυνάμεις, βλέποντας την αρνητική για αυτές 

εξέλιξη της μάχης και για να αποφύγουν την κύκλωση, άρχισαν να συμπτύσσονται και 

τελικά να υποχωρούν προς τον Αξιό ποταμό. Στις 11.00 οι ΙΙ και IV Μεραρχίες, με τμή-

ματα της VI Μεραρχίας, εισήλθαν στην πόλη των Γιαννιτσών7. Στο μεταξύ οι ελληνικές 

δυνάμεις που δρούσαν νότια της λίμνης δεν κατάφεραν να διαβούν έγκαιρα τον Λουδία 

ποταμό, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να συμπτυχθούν ανενόχλητοι, να διαβούν τον Αξιό 

ποταμό και να κατευθυνθούν προς τη Θεσσαλονίκη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η 

κόπωση των ελληνικών τμημάτων, αλλά και η συγκέντρωση πολλών φίλιων μονάδων 

στην περιοχή, δεν επέτρεψαν την επιτυχή καταδίωξη του εχθρού. 

Οι απώλειες των ελληνικών Μεραρχιών (II, III, IV και VI) στη Μάχη των 

Γιαννιτσών, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, ανήλθαν σε 10 αξιωματικούς 

και 178 οπλίτες νεκρούς και σε 29 αξιωματικούς και 756 οπλίτες τραυματίες. Για 

τις απώλειες των υπόλοιπων ελληνικών μονάδων δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά 

6 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1605/Α/117, Διαταγή της Στρατιάς της 18ης Οκτωβρίου 1912
7 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1699α/Α/615, Αναφορά της IV Μεραρχίας της 20ής Οκτωβρίου 

1912 προς τον Αρχηγό του Στρατού, 206-207
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οι αριθμοί αυτοί πρέπει να ήταν μεγαλύτεροι8. Μεγάλος αριθμός των τουρκικών 

τμημάτων αιχμαλωτίστηκε, ενώ για τον αριθμό των απωλειών τους δεν υπάρ-

χουν εξακριβωμένα στοιχεία. Επιπλέον, άφθονο πολεμικό υλικό των Τούρκων 

περιήλθε στην κατοχή του Ελληνικού Στρατού9. 

Η επιτυχία της Μάχης των Γιαννιτσών ήταν απότοκο γεγονός της αρτιότατης εκπαί-

δευσης και οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, αλλά κυρίως του υψηλού ηθικού του. 

Το ηθικό των αξιωματικών και των οπλιτών όλων των ελληνικών μονάδων διατηρήθηκε 

ακμαίο σε όλη τη διάρκεια της μάχης. Ο Ελληνικός Στρατός, συνεχίζοντας τη νικηφόρα 

προέλασή του, στις 26 Οκτωβρίου διάβηκε τον Γαλλικό ποταμό και προετοιμάστηκε με 

επιθετικές βλέψεις για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Ήδη από την προηγουμένη 

είχαν ξεκινήσει οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για κατάπαυση του πυρός και την 

παράδοση του Τουρκικού Στρατού. Τελικά στις 23.00 της 26ης Οκτωβρίου υπογράφηκε 

το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης και του Τουρκικού Στρατού, ενώ την 

επομένη τα πρώτα ελληνικά τμήματα εισήλθαν στην πόλη10. 

8 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στη Μακεδονία, 96
9 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1699α/Α/648, Αναφορά του Διαδόχου Κωνσταντίνου της 21ης Οκτωβρίου 

1912 προς τον Βασιλιά Γεώργιο και τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, 215-216
10 Συνοπτική περιγραφή της μάχης των Γιαννιτσών και του Λουδία ποταμού στο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία, 45-54

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Η μαχΗ μπιζανιου-ιωαννινων (19-20 Φεβρουαριου 1913)
Ο Στρατός Ηπείρου, υπό τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σαπουντζάκη, 

λόγω της μειωμένης δύναμής του στην αρχή του πολέμου, ήταν υποχρεωμένος 

να τηρήσει αμυντική στάση, με αποστολή την απαγόρευση κάθε παραβίασης 

της ελληνοτουρκικής μεθορίου στο μέτωπο της Ηπείρου. Ωστόσο με απόφαση 

του Αρχηγού του Στρατού Ηπείρου αναλήφθηκε επιθετική πρωτοβουλία και 

στις 6 Οκτωβρίου 1912 οι ελληνικές δυνάμεις διάβηκαν τον Άραχθο ποταμό 

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ

και προέλασαν προς τα βόρεια. Έτσι, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, απελευθε-

ρώθηκαν το Γρίμποβο, η Φιλιππιάδα, η Πρέβεζα, τα Πέντε Πηγάδια και το 
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Μέτσοβο. Οι επιτυχίες αυτές, καθώς και η αίσια έκβαση των επιχειρήσεων στη 

Μακεδονία, οδήγησαν το Υπουργείο Στρατιωτικών στην απόφαση να ενισχυθεί 

ο Στρατός Ηπείρου, αρχικά με το Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών και αργότερα 

με τη II Μεραρχία –στη διάρκεια των επιχειρήσεων μεταφέρθηκαν στο ηπει-

ρωτικό μέτωπο ως ενισχύσεις και άλλες μεραρχίες από τη Μακεδονία– και να 

αναθέσει στον Στρατό Ηπείρου την απελευθέρωση ολοκλήρου της Ηπείρου. 

Στις 29 Νοεμβρίου ο Στρατός Ηπείρου απελευθέρωσε τα Πεστά και ανάγκασε 

τους Τούρκους να καταφύγουν στην οχυρωμένη τοποθεσία 

των Ιωαννίνων. 

Το υψίπεδο των Ιωαννίνων έχει σχήμα πεταλοειδές, φύσει 

οχυρό και οριοθετείται από βραχώδη και δυσπρόσιτα υψώματα. 

Στην τοποθεσία είχαν κατασκευασθεί μόνιμα οχυρωματικά έργα 

υπό την επίβλεψη αξιωματικών της Γερμανικής Στρατιωτικής 

Αποστολής, η οποία είχε αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των 

τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Η οχύρωση περιλάμβανε πυ-

ροβολεία, πολυβολεία, χαρακώματα, συρματοπλέγματα και 

άλλα αμυντικά έργα. Το τουρκικό σχέδιο ενεργείας προέβλεπε 

σταθερή άμυνα στην οχυρωμένη τοποθεσία των Ιωαννίνων 

και κυρίως στα υψώματα του Μπιζανίου και της Καστρίτσας. 

Στη φάση της τελικής επίθεσης του Στρατού Ηπείρου (19-20 

Φεβρουαρίου 1913) ο Αρχιστράτηγος Εσσάτ πασάς είχε στη 

διάθεσή του τέσσερις μεραρχίες11.

Διαδοχικές επιθέσεις του Στρατού Ηπείρου, από 1 έως 3 

Δεκεμβρίου 1912 και από 7 έως 11 Ιανουαρίου 1913, για την 

κατάληψη της αμυντικής τοποθεσίας Μπιζανίου και την απελευ-

θέρωση των Ιωαννίνων, δεν απέφεραν κάποιο ουσιαστικό απο-

τέλεσμα. Οι απώλειες των επιτιθέμενων ελληνικών τμημάτων 

ήταν σοβαρές. Συνέπεια των ανεπιτυχών προσπαθειών ήταν 

η αντικατάσταση του Σαπουντζάκη στη διοίκηση των δυνάμε-

ων Ηπείρου από τον Αρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο. Ο 

Αρχιστράτηγος ανέστειλε κάθε επιθετική ενέργεια και προέβη 

σε αναδιοργάνωση του Στρατού Ηπείρου, δίνοντας τον κατάλ-

ληλο χρόνο για να αναπαυθούν οι σκληρά για μακρό χρονικό δι-

άστημα δοκιμαζόμενες μονάδες της πρώτης γραμμής. Επιπλέον, 

ενισχύθηκε εκ νέου και πλέον διέθετε για την τελική επίθεση 

τέσσερις μεραρχίες, μια ταξιαρχία, ένα σύνταγμα Ιππικού, 

καθώς και διάφορα αποσπάσματα12. Παράλληλα, το Γενικό 

Στρατηγείο προετοίμαζε μεθοδικά το τελικό σχέδιο ενεργείας, 

το οποίο αποσκοπούσε στην ευρεία υπερκέραση από τα δυτικά 

της οχυρωμένης τοποθεσίας και την κατάληψη των Ιωαννίνων. 

11 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων 
στην Ήπειρο (στο εξής: Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο), τ. Β΄, Αθήνα 1991, 198

12 Στο ίδιο, 195-198
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Ταυτόχρονα, με επιθετικές ενέργειες στον κεντρικό και στον ανατολικό τομέα, 

το Γενικό Στρατηγείο επιδίωκε την παραπλάνηση του εχθρού και την καθήλω-

ση των δυνάμεων που αμύνονταν εκεί. Ο Στρατός Ηπείρου κατανεμήθηκε σε 

δύο τμήματα για την εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου: το Α΄ Τμήμα Στρατιάς, 

το οποίο θα διεξήγαγε, μαζί με τη ΙΙ Μεραρχία, αγώνα κατατριβής για την 

αγκίστρωση του εχθρού στο ανατολικό και νότιο μέτωπο, και το Β΄ Τμήμα 

Στρατιάς, το οποίο θα επιτίθετο κατά του δεξιού της τοποθεσίας13. Το πρωί 

της 19ης Φεβρουαρίου άρχισε η προπαρασκευή πυρών πυροβολικού εναντίον 

προκαθορισμένων στόχων στο Μπιζάνι και την Καστρίτσα. Είχε προηγηθεί από 

13 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1699α/Β/1366, Οδηγίες του Διαδόχου Κωνσταντίνου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1913 για τη γενική επίθεση κατά του Φρουρίου Ιωαννίνων, 638

Η είσοδος του Ελληνικού Στρατού 
στα Ιωάννινα
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τις 16 Φεβρουαρίου προσβολή τουρκικών στόχων στους Αγίους Σαράντα από 

τη Μοίρα Ιονίου, ενταγμένες και αυτές στο σχέδιο παραπλάνησης, ενώ στις 

18 και 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε επιδεικτική απόβαση ελληνικών 

τμημάτων στους Αγίους Σαράντα14. Παράλληλα, το Β΄ Τμήμα συγκεντρώθηκε με 

κάθε μυστικότητα απέναντι από τον τομέα Μανολιάσα-Άγιος Νικόλαος-Τσούκα. 

Από το πρώτο φως της επομένης, οι τρεις φάλαγγες του Β΄ Τμήματος Στρατιάς 

εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση με μεγάλη σφοδρότητα. Με μια τολμηρή και 

βαθιά διείσδυση στον δυτικό τομέα της τοποθεσίας, το 1ο Σύνταγμα Ευζώνων 

(8ο και 9ο Τάγματα Ευζώνων), που αποτελούσε την εμπροσθοφυλακή της 2ης 

Φάλαγγας, κατόρθωσε να καταλάβει το χωριό Πεδινή τις απογευματινές ώρες 

και να συνεχίσει την καταδίωξη των εχθρικών τμημάτων προς τα Ιωάννινα. Τα 

τάγματα Ευζώνων δε σταμάτησαν εκεί, παρά τη διαταγή του Διοικητού της 

2ης Φάλαγγας για ανακοπή της κίνησής του, αλλά συνέχισαν την καταδίωξη. 

Έτσι, με προτροπή του Ταγματάρχη Πεζικού Ιωάννη Βελισσαρίου, Διοικητή του 

9ου Τάγματος Ευζώνων, κατέλαβαν τον Άγιο Ιωάννη. Η είδηση ότι ελληνικές 

δυνάμεις έφτασαν έξω από τα Ιωάννινα έπεισε την τουρκική Διοίκηση για το 

μάταιο της συνέχισης του αγώνα. Στις 23.00 ο Εσσάτ πασάς έστειλε στο Γενικό 

Στρατηγείο πρόταση παράδοσης του Τουρκικού Στρατού, χωρίς να γνωρίζει 

ότι στο Μπιζάνι και στον υπόλοιπο ανατολικό τομέα οι τουρκικές δυνάμεις 

διατηρούσαν ακέραιες τις θέσεις τους, αφού οι εύζωνοι είχαν φροντίσει να 

καταστρέψουν τις τηλεφωνικές γραμμές, διακόπτοντας έτσι την επικοινωνία 

της πόλης με τα οχυρά. Στις 04.30 της 21ης Φεβρουαρίου οι απεσταλμένοι 

του Εσσάτ πασά, συνοδευόμενοι από τον Βελισσάριο, έφτασαν στην έδρα του 

Στρατηγείου, στο Χάνι Εμίν Αγά. Ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος αποδέχτηκε 

την άνευ όρων παράδοση των Τούρκων και διέταξε την κατάπαυση του πυ-

ρός. Έτσι, στις 09.00 το Σύνταγμα Ιππικού εισήλθε στα Ιωάννινα, κάτω από 

τις επευφημίες των κατοίκων της πόλης.

Κατά τη Μάχη των Ιωαννίνων τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην επιτυχή 

εκτέλεση του σχεδίου ενεργείας ήταν η ταχύτητα, η αποφασιστικότητα και 

η τόλμη των ελληνικών τμημάτων. Παράλληλα, το σχέδιο παραπλάνησης, 

αλλά και η επίτευξη πλήρους μυστικότητας κατά τη μεταφορά των δυνάμεων 

για την εκτέλεση της υπερκέρασης, πέτυχαν τον επιδιωκόμενο αιφνιδιασμό 

της τουρκικής Διοίκησης. Πρέπει να τονιστεί ότι η αμυντική τοποθεσία των 

Ιωαννίνων εθεωρείτο εκείνη την εποχή απόρθητη15.

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την εκ-

καθάριση των περιοχών της υπολοίπου Ηπείρου. Ο Ελληνικός Στρατός, έως 

τον Μάρτιο του 1913, απελευθέρωσε ακραιφνώς ελληνικές πόλεις, όπως το 

Αργυρόκαστρο, τη Χιμάρα, τους Άγιους Σαράντα, το Τεπελένι, την Πρεμετή 

και την Κλεισούρα.

14 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Φ.1699α/Β/1415, 1416, 1417-1417α, Τηλεγραφήματα προς τον Διάδοχο 
Κωνσταντίνο για την απόβαση στους Αγίους Σαράντα, 662-663

15 Συνοπτική περιγραφή της γενικής επίθεσης κατά της οχυρωμένης τοποθεσίας και της απελευθέρωσης της 
πόλης των Ιωαννίνων στο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία, 175-180
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Έφοδος ελληνικής διμοιρίας Πεζικού 
με εφ’ όπλου λόγχη στη Μάχη του Κιλκίς

Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚOΣ ΠOΛΕΜΟΣ
Η μαχΗ κιλκιΣ-λαχανα (20-21 ιουνιου 1913)

Η αιφνιδιαστική επίθεση των Βουλγάρων στις 16 Ιουνίου σε όλο το μήκος του 

μετώπου, από την περιοχή του Πολυκάστρου έως την περιοχή του Παγγαίου, και 

η συνακόλουθη σύμπτυξη των ελληνικών τμημάτων προκαλύψεως κατέδειξαν ότι 

επρόκειτο για εκδήλωση γενικής επίθεσης και όχι απλώς για μεθοριακά επεισόδια. 

Ωστόσο η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση του Ελληνικού Στρατού ανάγκασε 

τους Βουλγάρους να αποσυρθούν στην κύρια αμυντική τοποθεσία στην περιοχή 

Κιλκίς-Λαχανά. 

Η τοποθεσία αυτή, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της, παρουσίαζε με-

γάλες δυσκολίες κινήσεως τμημάτων πεζικού προς τα βόρεια και τα ανατολικά. 

Αντίθετα, προσφερόταν για αποτελεσματικό αμυντικό αγώνα, καθώς παρείχε 

στον αμυνόμενο άριστη παρατήρηση και εκτεταμένα πεδία βολής. Τα βουλγαρικά 

στρατεύματα, από τις 26 Οκτωβρίου 1912 που κατέλαβαν την υπόψη περιοχή, 

άρχισαν την αμυντική οργάνωσή της, κατασκευάζοντας χαρακώματα, πολυβολεία, 

πυροβολεία και άλλα αμυντικά έργα με μέτωπο προς τα δυτικά και τα νότια16. Εκεί, 

η 2η Βουλγαρική Στρατιά εγκατέστησε αμυντικά, μία μεραρχία και τρεις ταξιαρχίες 

Πεζικού, ενώ διέθετε ένα σύνταγμα Ιππικού για την εκτέλεση αντεπιθέσεων17. 

16 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων 
(Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος) (στο εξής: Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων), τ. Γ΄, Αθήνα 1992, 94

17 Η III Μεραρχία (μείον ταξιαρχία) υπό τον Υποστράτηγο Σαράφωφ στο Κιλκίς, η 1/Χ Ταξιαρχία υπό τον 
Συνταγματάρχη Πέτεφ στον Λαχανά, μία ανεξάρτητη ταξιαρχία υπό τον Συνταγματάρχη Πετρώφ στο Στρυμονικό 
και το 10ο Σύνταγμα Ιππικού στην περιοχή Ξυλόπολη-Λαχανά. Τις παραπάνω δυνάμεις ενίσχυσε από τη νύχτα 
19/20 Ιουνίου μία ταξιαρχία υπό τον Συνταγματάρχη Ιβάνωφ, που μεταφέρθηκε από την περιοχή Παγγαίου, βλ. 
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία, 217-218
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Το ελληνικό σχέδιο ενεργείας προέβλεπε την προέλαση των ελληνικών τμημά-

των προς τα βόρεια και τα ανατολικά και την εκτόξευση επίθεσης σε δύο γενικές 

κατευθύνσεις. Οι ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, και X Μεραρχίες, καθώς και η Ταξιαρχία Ιππικού, 

θα επιτίθεντο προς το Κιλκίς, ενώ οι I, VI, και VII Μεραρχίες θα επιτίθεντο προς 

τον Λαχανά. Λόγω της απόκλισης των κατευθύνσεων επιθέσεως, το πεδίο μάχης 

διαχωριζόταν σε δύο ξεχωριστούς τομείς, τον τομέα του Κιλκίς και τον τομέα 

του Λαχανά. Στις 19 Ιουνίου το πρωί άρχισε η προέλαση του Ελληνικού Στρατού 

σύμφωνα με το σχέδιο ενεργείας.

Η μαχΗ του λαχανα
Στον τομέα του Λαχανά τα ελληνικά τμήματα απώθησαν τις βουλγαρικές προφυλα-

κές, οι οποίες αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν στην κύρια αμυντική τοποθεσία, όπου 

υπήρχαν εγκατεστημένα 20 τάγματα Πεζικού, 3 πεδινές, 1 βαρεία και 1 ορειβατική 

πυροβολαρχίες. Μέχρι το βράδυ της 19ης, η VI Μεραρχία, η οποία εξόρμησε από 

την περιοχή του χωριού Άσσηρος, κατέλαβε τη γραμμή ύψωμα Γερμανικό-χωριό 

Καρτερές, η I Μεραρχία, η οποία κινήθηκε από το χωριό Λοφίσκος, κατέλαβε τα 

χωριά Όσσα και Βερτίσκος, ενώ η VII Μεραρχία, κινούμενη από το χωριό Αρεθούσα, 

κατάφερε να φτάσει στην περιοχή Σκεπαστού, απωθώντας τους Βουλγάρους προς τη 

Νιγρίτα. Το πρωί της 20ής Ιουνίου άρχισε η κύρια επίθεση των ελληνικών τμημάτων. 

Η VI Μεραρχία κατέλαβε στις 11.30 την Ξυλόπολη και αποκατέστησε σύνδεσμο με 

την Ι Μεραρχία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο Μεραρχίες προσπάθησαν, 

με σκληρότατους αγώνες, να πλησιάσουν σε απόσταση εφόδου την κύρια βουλγαρι-

κή τοποθεσία. Όμως τα πυρά των Βουλγάρων ήταν φονικότατα, ενώ το έδαφος δεν 

πρόσφερε την απαραίτητη κάλυψη, με αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλες απώλειες 

και να καθηλωθούν. Στο μεταξύ η VII Μεραρχία συνέχισε επιτυχώς την προέλασή της 

προς τα βόρεια και κατά τις πρώτες μεσημβρινές ώρες απελευθέρωσε τη Νιγρίτα. Το 

θέαμα που αντίκρισαν τα ελληνικά τμήματα ήταν αποτρόπαιο: η πόλη είχε πυρποληθεί 

και στους δρόμους κείτονταν νεκροί, θύματα της μανίας των Βουλγάρων.

Την επομένη η μάχη κορυφώθηκε με τους Βουλγάρους να εκτοξεύουν σφοδρή 

αντεπίθεση, η οποία αποκρούστηκε με επιτυχία. Στις 15.00 οι I και VI Μεραρχίες 

εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επίθεση με την κατάλληλη υποστήριξη πυροβολικού. Τα 

ελληνικά τμήματα, που προχωρούσαν με όλους τους αξιωματικούς στην πρώτη γραμ-

μή, έφτασαν σε απόσταση εφόδου και όρμησαν με εφ’ όπλου λόγχη. Οι Βούλγαροι, 

αδυνατώντας να ανακόψουν την επιθετική ορμή των Ελλήνων, άρχισαν να υποχω-

ρούν άτακτα προς τα βόρεια, εγκαταλείποντας πυροβόλα, οχήματα, κτήνη και κάθε 

Παράδοση 
βουλγαρικού οπλισμού



�2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

είδους άλλο υλικό. Στις 16.00 οι ελληνικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τον Λαχανά και 

καταδίωξαν τα υποχωρούντα βουλγαρικά στρατεύματα μέχρι τα τελευταία υψώματα 

προς την κοιλάδα του Στρυμόνα. Το μεγαλύτερο μέρος του Βουλγαρικού Στρατού 

τράπηκε σε φυγή προς τις Σέρρες. Η συντριβή των βουλγαρικών τμημάτων θα ήταν 

ολοκληρωτική αν η VII Μεραρχία καταλάμβανε εγκαίρως τη γέφυρα του Στρυμόνα 

ποταμού και δεν επέτρεπε την ανεμπόδιστη οπισθοχώρησή τους προς τις Σέρρες.

Η μαχΗ του κιλκιΣ18

Στον τομέα του Κιλκίς οι Βούλγαροι είχαν διατάξει αμυντικά την 3η Μεραρχία. 

Όπως και στον Λαχανά, στις 19 Ιουνίου οι ελληνικές δυνάμεις ανέτρεψαν τις βουλ-

γαρικές προφυλακές και έλαβαν επαφή με την κύρια αμυντική τοποθεσία του 

Κιλκίς, συλλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό Βουλγάρων αιχμαλώτων, ενώ περιήλθε 

στην κατοχή τους άφθονο πολεμικό υλικό.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Ιουνίου οι ελληνικές μεραρχίες, με το 

σύνολο των δυνάμεών τους, συνέχισαν την επίθεσή τους, χωρίς όμως να καταφέ-

ρουν να διασπάσουν την κύρια γραμμή άμυνας. Υπέστησαν μεγάλες απώλειες, γιατί, 

αφενός, το πεδινό έδαφος δεν τους πρόσφερε καμία κάλυψη και, αφετέρου, τα 

βουλγαρικά τμήματα αμύνονταν σθεναρώς. Κατόρθωσαν όμως να 

προσεγγίσουν τις κύριες βουλγαρικές θέσεις σε απόσταση εφόδου 

και μέχρι το βράδυ να εγκατασταθούν στη γενική γραμμή Μεγάλη 

Βρύση- Κρηστώνη-Ποταμιά-Ακροποταμιά. 

Το Γενικό Στρατηγείο, επιδιώκοντας την ταχεία κατάληψη του 

Κιλκίς, διέταξε τις II, III, IV και V Μεραρχίες, που ενεργούσαν προς αυτή 

την κατεύθυνση, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να εκτελέσουν 

νυχτερινή επίθεση για την κατάληψη της πόλης. Η νυχτερινή επίθεση, 

λόγω προβλημάτων συντονισμού, πραγματοποιήθηκε στις 03.30 μόνο 

από τη ΙΙ Μεραρχία, η οποία, παρά τις απώλειες και την έλλειψη συν-

δρομής από τις άλλες Μεραρχίες, κατάφερε να καταλάβει σημαντικές 

θέσεις στα ανατολικά του Κιλκίς. Αλλεπάλληλες βουλγαρικές αντεπιθέ-

σεις για την ανάκτηση των θέσεων αποκρούστηκαν επιτυχώς από τα 

ελληνικά τμήματα, με μεγάλες απώλειες εκατέρωθεν. Από το πρώτο 

φως της 21ης Ιουνίου, οι υπόλοιπες ελληνικές Μεραρχίες εξαπέλυσαν 

σφοδρότατη επίθεση με συνεχείς εφόδους εναντίον της εχθρικής 

τοποθεσίας, με αποτέλεσμα την κατάληψη της νότιας παρυφής της 

πόλης από τμήματα της IV Μεραρχίας. Σε μικρό χρονικό διάστημα η V 

Μεραρχία πέρασε τη σιδηροδρομική γραμμή και κατέλαβε σημαντικές 

θέσεις νοτιοδυτικά του Κιλκίς, ενώ η ΙΙΙ Μεραρχία κατέλαβε το χωριό 

Μεταλλικό, δημιουργώντας σοβαρή απειλή για το δυτικό πλευρό και 

τα νώτα των βουλγαρικών θέσεων. Οι Βούλγαροι, υπό τον φόβο της 

κύκλωσης από τις ελληνικές δυνάμεις, άρχισαν να συμπτύσσονται προς 

τα βόρεια, εγκαταλείποντας τις θέσεις τους. Στις 09.30 οι ελληνικές δυ-

18 Συνοπτική περιγραφή της Μάχης Κιλκίς-Λαχανά βλ. στο ίδιο, 216-223
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νάμεις απελευθέρωσαν το Κιλκίς και καταδίωξαν τις συμπτυσσόμενες εχθρικές δυνάμεις 

σε μικρό όμως βάθος, λόγω της έλλειψης εφεδρειών και της κόπωσης των τμημάτων, 

με αποτέλεσμα να μη γίνει πλήρης εκμετάλλευση της επιτυχημένης επίθεσης.

Η Mάχη Κιλκίς-Λαχανά αποτελεί μια από τις φονικότερες μάχες και μια από τις πιο 

ένδοξες σελίδες της ελληνικής πολεμικής ιστορίας. Οι απώλειες του Ελληνικού Στρατού 

ανήλθαν στους 8.828 νεκρούς και τραυματίες19. Η νίκη αυτή, απόρροια του υψηλού 

ηθικού, της ανδρείας και του ηρωισμού των Ελλήνων μαχητών, απέφερε, εκτός από την 

απελευθέρωση των πόλεων, τη σύλληψη περίπου 2.500 αιχμαλώτων και την κυρίευση 

σημαντικού πολεμικού υλικού. 

Η μαχΗ τΗΣ ΔοϊρανΗΣ (23 ιουνιου 1913)
Η ελληνική Στρατιά, μετά τη μάχη Κιλκίς-Λαχανά, συνέχισε την προέλασή της 

προς τα βόρεια. Το Γενικό Στρατηγείο, το οποίο εγκαταστάθηκε στον σιδηροδρομικό 

σταθμό του Κιλκίς, έθεσε ως άμεσο αντικειμενικό σκοπό την εκκαθάριση της περιοχής 

δυτικά του Στρυμόνα ποταμού και νότια της οροσειράς Κερκίνης. Στο πλαίσιο αυτό, 

στις 22 Ιουνίου εξέδωσε διαταγή, με την οποία συγκροτήθηκε Τμήμα Στρατιάς (Ι, VI 

και VII Μεραρχίες) και επιπλέον με άλλη διαταγή καθορίστηκαν οι αποστολές των 

19 Στο ίδιο, 223
Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Διέλευση του Ελληνικού Στρατού 
από τα Στενά της Κρέσνας

υπόλοιπων Σχηματισμών. Συγκεκριμένα, οι III και X Μεραρχίες θα ενεργούσαν κατά 

των βουλγαρικών δυνάμεων που βρίσκονταν στα υψώματα της Δοϊράνης20. 

Τα τμήματα της 3ης Βουλγαρικής Ταξιαρχίας της 3ης Μεραρχίας, μαζί με το 50ό 

Σύνταγμα Πεζικού, που συμπτύχθηκαν από το Κιλκίς, δύναμης έντεκα ταγμάτων, οργα-

νώθηκαν αμυντικά στα υψώματα νότια της Δοϊράνης. Στην περιοχή Δοϊράνης-Γευγελής 

μεταφέρθηκε ως ενίσχυση και η 1η Ταξιαρχία της 6ης Μεραρχίας (οκτώ τάγματα)21. 

Οι ελληνικές Μεραρχίες αποφάσισαν να επιτεθούν ταυτόχρονα στις 08.30 της 

23ης Ιουνίου. Πράγματι, η X Μεραρχία επιτέθηκε την καθορισμένη ώρα κατά των 

υψωμάτων της διάβασης Περάσματα, στα νοτιοδυτικά της Δοϊράνης. Αμέσως μετά 

την εξόρμησή τους, τα ελληνικά τμήματα δέχτηκαν σφοδρά πυρά πεζικού και πυ-

ροβολικού, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές απώλειες και να καθηλωθούν. 

Σε αυτό συνέβαλε και η καθυστέρηση της επίθεσης της III Μεραρχίας, που έδωσε 

τη δυνατότητα στους Βουλγάρους να συγκεντρώσουν το σύνολο των πυρών τους 

κατά των τμημάτων τής X Μεραρχίας. Στις 10.00 εκδηλώθηκε η επίθεση της III 

Μεραρχίας, εναντίον της οποίας στράφηκε πλέον το σύνολο των πυρών του βουλ-

γαρικού πυροβολικού. Μετά από σύντομο αλλά σφοδρό αγώνα, το 12ο Σύνταγμα 

της ΙΙΙ Μεραρχίας κατάφερε τις πρώτες μεσημβρινές ώρες να απελευθερώσει την 

πόλη της Δοϊράνης. Τα βουλγαρικά τμήματα συμπτύχθηκαν άτακτα προς τα βόρεια, 

αφού απήγαγαν ως ομήρους τον Μητροπολίτη και τριάντα προκρίτους της πόλης. 

Η III Μεραρχία, συνεχίζοντας την καταδίωξη των βουλγαρικών τμημάτων, κατέλαβε 

μέχρι το βράδυ τα υψώματα βόρεια της πόλης. Πολλοί Βούλγαροι συνελήφθησαν 

αιχμάλωτοι, ενώ άλλοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πνίγηκαν στη λίμνη.

Οι απώλειες της X Μεραρχίας ανήλθαν σε 5 αξιωματικούς και 101 οπλίτες 

νεκρούς και σε 22 αξιωματικούς και 733 οπλίτες τραυματίες, ενώ οι απώλειες της 

III Μεραρχίας ανήλθαν σε 146 νεκρούς και τραυματίες22.

Η νικηφόρα αλλά και η ταχεία έκβαση της Mάχης της Δοϊράνης ήταν απότοκο γε-

γονός της άρτιας εκπαίδευσης και του υψηλού ηθικού των ελληνικών τμημάτων.

20 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων, 129
21 Ν. Οικονόμου, «Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος. Οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού», Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους (στο εξής: Ι.Ε.Ε), τ. ΙΔ΄, Αθήνα 1977, 344
22 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων, 136
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Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η μαχΗ του Σκρα (17/30 μαϊου 1918)

Στις 22 Μαρτίου/4 Απριλίου 1918 ο Αρχιστράτηγος Γκυγιωμά (Marie Luis Adolfe 

Guillaumat), Διοικητής της Συμμαχικής Στρατιάς Ανατολής, διέταξε τον Στρατηγό 

Ζερόμ (Gérôm), Διοικητή της 1ης Ομάδας Μεραρχιών, να εκτελέσει ευρείας κλί-

μακας επιθετικό εγχείρημα, με σκοπό την αγκίστρωση των εχθρικών δυνάμεων 

στον τομέα ευθύνης του. Η ζώνη ευθύνης της 1ης Ομάδας Μεραρχιών εκτεινόταν 

από το χωριό Νότια έως τον Αξιό ποταμό και διέθετε την 122α Γαλλική Μεραρχία 

και το Σώμα Στρατού Εθνικής Άμυνας. Το ελληνικό Σώμα, υπό τον Αντιστράτηγο 

Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη, αποτελείτο από τη Μεραρχία Αρχιπελάγους, τη Μεραρχία 

Κρήτης και τη Μεραρχία Σερρών. 

Έναντι των συμμαχικών δυνάμεων ήταν εγκατεστημένη η 5η Βουλγαρική 

Μεραρχία, η οποία αποτελείτο από επτά συντάγματα. Οι εχθρικές θέσεις ήταν 

οργανωμένες από τον Δεκέμβριο του 1917 και ήταν ενισχυμένες με ανθεκτικά 

καταφύγια και συρματοπλέγματα23.

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της 1ης Ομάδας Μεραρχιών ήταν η κατάληψη 

του Σκρα ντι Λέγκεν, ενώ το σχέδιο ενεργείας προέβλεπε επίθεση σε δύο χρόνους. 

Συγκεκριμένα, σε πρώτο χρόνο θα καταλαμβανόταν το ύψωμα Σκρα και σε δεύ-

τερο χρόνο θα καταλαμβάνονταν τα υψώματα Τουμουλούς και Σερφ Βολάν. Την 

κύρια επίθεση εναντίον του Σκρα θα αναλάμβανε η Μεραρχία Αρχιπελάγους, ενώ 

η Μεραρχία Σερρών θα κάλυπτε το δυτικό πλευρό της Μεραρχίας Αρχιπελάγους 

και θα καταλάμβανε τη γραμμή Λαγκαδιά-ύψωμα Σαγράδα-ύψωμα Μπλοκ Ροσέ. 

Η Μεραρχία Κρήτης θα κάλυπτε το δεξιό πλευρό της Μεραρχίας Αρχιπελάγους και 

θα καταλάμβανε τα υψώματα 789 και 45924. Το μέτωπο επίθεσης της Μεραρχίας 

Αρχιπελάγους εκτεινόταν από το Ραβέν ντε Σασέρ έως το Ραβέν ντε Βολτιζέρ. Η 

επίθεση θα πραγματοποιείτο με τρία συντάγματα σε πρώτο κλιμάκιο, με το 6ο 

Σύνταγμα Αρχιπελάγους στα δεξιά, το 1ο Σύνταγμα Σερρών στο κέντρο και στα 

αριστερά το 5ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους25.

Στις 16/29 Μαΐου το συμμαχικό πυροβολικό έπληξε τους αντικειμενικούς σκοπούς 

της επίθεσης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας εκτελέστηκαν βολές παρενοχλή-

σεως και καταστροφής. Την επομένη, στις 04.55, εκτοξεύτηκε η κύρια επίθεση από 

τη Μεραρχία Αρχιπελάγους εναντίον του υψώματος Σκρα, με την υποστήριξη πυρών 

πυροβολικού. Ο καιρός ήταν νεφελώδης και βροχερός και ευνοούσε την επίθεση, 

γιατί τύφλωνε τα εχθρικά παρατηρητήρια. Όμως το απόκρημνο έδαφος και οι ισχυρά 

οργανωμένες εχθρικές θέσεις επέτειναν τις δυσχέρειες της επίθεσης. 

Η Μεραρχία παρά τις δυσκολίες επιτέθηκε με ακάθεκτη ορμή, υποστηριζόμενη 

23 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α  ́Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.232/Α/2, Έκθεση Συγκρότησης, Επιστράτευσης, Συγκέντρωσης και 
Δράσης της Μεραρχίας Σερρών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1918, 45-46

24 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918. Η Συμμετοχή της Ελλάδος 
εις τον Πόλεμον 1918 (στο εξής: Η Συμμετοχή της Ελλάδος), τόμος δεύτερος, Αθήναι 1961, παράρτ. 3, 212-214

25 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.234/Β/3, Διαταγή Επιχειρήσεων της Μεραρχίας Αρχιπελάγους 
υπ’ αριθ. 110 της 14ης/27ης Μαΐου 1918
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συνεχώς από το συμμαχικό πυροβολικό. Μετά από σύντομο αλλά σκληρό αγώ-

να, τα ελληνικά τμήματα κατάφεραν μέχρι τις 07.00 να καταλάβουν τα υψώματα 

Σκρα, Τουμουλούς και Σερφ Βολάν. Η αντίδραση του εχθρού περιορίστηκε σε 

εκτέλεση πυκνών φραγμών πυροβολικού επί του Σκρα. Αντεπιθέσεις που εκδη-

λώθηκαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα για την ανακατάληψη των εδαφών, 

τόσο κατά το απόγευμα όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντιμετωπίστηκαν 

με επιτυχία από τα συμμαχικά στρατεύματα. Από την επομένη, 18/31 Μαΐου, άρ-

χισε η οργάνωση των καταληφθέντων θέσεων. Συνελήφθησαν 1.835 Βούλγαροι 

αιχμάλωτοι και κυριεύθηκε άφθονο πολεμικό υλικό. Οι απώλειες της Μεραρχίας 

Αρχιπελάγους ανήλθαν σε 24 αξιωματικούς και 314 οπλίτες νεκρούς και 54 αξι-

ωματικούς και 1.723 οπλίτες τραυματίες. Υπήρχαν, επίσης, 2 αξιωματικοί και 162 

οπλίτες αγνοούμενοι26.

Παράλληλα με τη Μεραρχία Αρχιπελάγους, η Μεραρχία Κρήτης εξαπέλυσε επίθε-

ση στις 04.55, με το 7ο και 8ο Σύνταγμα στην πρώτη γραμμή. Σε σύντομο χρονικό 

διάστημα το 7ο Σύνταγμα κατέλαβε το ύψωμα 789, ενώ το 8ο Σύνταγμα ολοκλήρωσε 

την κατάληψη του υψώματος 459 στις 14.00. Σε όλη τη διάρκεια της επίθεσης υπήρχε 

26 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.234/Α/1, Έκθεση Πεπραγμένων της Μεραρχίας Αρχιπελάγους 
της 20ής Απριλίου 1919 από της συγκροτήσεώς της μέχρι τέλους του 1918, 49-50

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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υποστήριξη από το συμμαχικό πυροβολικό. Μετά την κατάληψη 

των αντικειμενικών σκοπών, τα τμήματα σταθεροποιήθηκαν επί 

των υψωμάτων και άρχισε η αμυντική οργάνωση του εδάφους. 

Συνελήφθησαν 210 Βούλγαροι αιχμάλωτοι, ενώ οι απώλειες της 

Μεραρχίας ανήλθαν σε 71 νεκρούς και 314 τραυματίες27.

Η Μεραρχία Σερρών, στο αριστερό, εξαπέλυσε επίθεση στις 

04.55 της 17ης/30ής Μαΐου, με το 2ο Σύνταγμα στην πρώτη 

γραμμή. Το συμμαχικό πυροβολικό είχε εκτελέσει βολές προ-

παρασκευής με σκοπό την άμβλυνση της εχθρικής αντίστασης. 

Η Μεραρχία κατάφερε μέχρι τις 06.45 να καταλάβει τη γραμμή 

Λαγκαδιά-Σαγράδα-Μπλοκ Ροσέ, χωρίς να συναντήσει ισχυρή 

εχθρική αντίσταση. Συνελήφθησαν δεκαοκτώ Βούλγαροι αιχμάλω-

τοι και κυριεύτηκε μικρή ποσότητα πολεμικού υλικού. Οι απώλειες 

της Μεραρχίας ανήλθαν σε 32 νεκρούς και 113 τραυματίες28.

Η νίκη των ελληνικών δυνάμεων στη μάχη του Σκρα προκάλεσε 

τον θαυμασμό των Συμμάχων και εξασφάλισε την εμπιστοσύνη 

τους. Ήταν η πρώτη σημαντική συμβολή του Ελληνικού Στρατού 

στη συμμαχική προσπάθεια κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η μαχΗ τΗΣ ΔοϊρανΗΣ (5/18-6/19 Σεπτεμβριου 1918)
Η μάχη της Δοϊράνης εντασσόταν στο ευρύτερο σχέδιο 

διάσπασης του Μακεδονικού Μετώπου του Αρχιστρατήγου 

Φρανσαί ντ’ Εσπεραί (Louis Franchet d’ Espèrey), Διοικητή της 

Συμμαχικής Στρατιάς Ανατολής29. Το σχέδιο προέβλεπε μια 

κύρια επίθεση στην περιοχή Ντοπροπόλιε-Βέτερνικ-Κόζιακα και δύο δευτερεύ-

ουσες, μία στον τομέα Αξιού-Δοϊράνης και μία στον τομέα του Στρυμόνα.

Στον τομέα Αξιού-Δοϊράνης θα δρούσε η Βρετανοελληνική Στρατιά, υπό τον 

Στρατηγό Μιλν, αποτελούμενη από δύο σώματα Στρατού. Το 12ο Σώμα Στρατού, που 

περιελάμβανε την 22η Βρετανική Μεραρχία, τη Μεραρχία Σερρών, την 83η Βρετανική 

Ταξιαρχία, το 2ο Γαλλικό Σύνταγμα Ζουάβων και το Σύνταγμα Ιππικού, θα ενεργούσε 

δυτικά της Δοϊράνης. Το 16ο Σώμα Στρατού, που περιλάμβανε την 28η Βρετανική 

Μεραρχία, την 228η Ταξιαρχία, ένα σύνταγμα Ιππικού, τη Μεραρχία Κρήτης και το 

3ο Ελληνικό Σύνταγμα Ιππικού, θα ενεργούσε ανατολικά της Δοϊράνης. Στην τοπο-

θεσία αμύνονταν τμήματα της 1ης Βουλγαρικής Στρατιάς. Η περιοχή μεταξύ του 

Αξιού ποταμού και της Δοϊράνης συνιστούσε μια ισχυρά οργανωμένη τοποθεσία, 

με πολυάριθμα βαθιά χαρακώματα και πλατιές ζώνες συρματοπλέγματος30.

27 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.228/Α/2, Περιληπτική Έκθεση της Μεραρχίας Κρήτης της 
10ης Μαρτίου 1919 σχετικά με τη δράση της κατά τη μάχη του Σκρα ντι Λέγκεν (17 Μαΐου 1918), 14

28 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.232/Α/2, Έκθεση Συγκρότησης, Επιστράτευσης, Συγκέντρωσης 
και Δράσης της Μεραρχίας Σερρών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1918, 55

29 Με απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης της 27ης Μαΐου/9ης Ιουνίου 1918 ο Στρατηγός Γκυγιωμά αντι-
καταστάθηκε από τον Στρατηγό Φρανσαί ντ’ Εσπεραί στη διοίκηση της Στρατιάς Ανατολής, βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, 
Η Συμμετοχή της Ελλάδος, 58

30 Στο ίδιο, 127-128
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Το 12ο Σώμα Στρατού εκδήλωσε την επίθεσή του στις 5/18 Σεπτεμβρίου 

1918, με την 22η Βρετανική Μεραρχία αριστερά και τη Μεραρχία Σερρών 

στα δεξιά, κατά της αμυντικής τοποθεσίας του υψώματος Πυραμίδα (Γκράν 

Κορονέ). Ο αγώνας υπήρξε σκληρός με εναλλασσόμενες φάσεις και με βαρύ-

τατες και από τις δύο πλευρές απώλειες. Η Μεραρχία Σερρών, με το 1ο και 

το 2ο Σύνταγμα στην πρώτη γραμμή, επιτέθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό και 

κατάφερε να προωθηθεί εντός της εχθρικής τοποθεσίας, καταλαμβάνοντας τους 

πρώτους αντικειμενικούς σκοπούς, δηλαδή τα Υψώματα Δοϊράνης, Τέτον και 

340. Συνεχίζοντας την επιθετική προσπάθεια, το 1ο Σύνταγμα Σερρών επιτέθη-

κε εναντίον του υψώματος Χιλτ. Όμως η 22η Βρετανική Μεραρχία συνάντησε 

σθεναρή εχθρική αντίσταση και, παρ’ όλο που ενισχύθηκε με το 3ο Σύνταγμα 

Σερρών, δεν κατάφερε να προωθηθεί εντός της εχθρικής τοποθεσίας. Τελικά 

η βρετανική Μεραρχία αναγκάστηκε να υποχωρήσει, αφήνοντας ακάλυπτο το 

αριστερό πλευρό του 1ου Συντάγματος Σερρών, το οποίο συμπτύχθηκε για 

να μην αποκοπεί. Τη νύχτα αναστάλθηκε η συμμαχική επίθεση και η ελληνική 

Μεραρχία σταθεροποιήθηκε στη γραμμή υψώματα Δοϊράνης-Ύψωμα 340. 
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Στις 6/19 Σεπτεμβρίου το 12ο Σώμα Στρατού συνέχισε την επίθεσή του στο 

δυτικό τμήμα της λίμνης Δοϊράνης, χωρίς όμως επιτυχία. Η Μεραρχία Σερρών, 

παρά τα συνεχή πυρά του εχθρικού πυροβολικού, κατάφερε να καταλάβει το 

ύψωμα Χιλτ. Όμως και πάλι η αποτυχία της βρετανικής Μεραρχίας αλλά και η 

ενίσχυση των βουλγαρικών τμημάτων είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 

των εχθρικών δυνάμεων εναντίον του Χιλτ, την ανακατάληψή του από τα 

βουλγαρικά τμήματα και τη σύμπτυξη της ελληνικής Μεραρχίας. Τελικά το 

12ο Σώμα Στρατού διέκοψε τις ενέργειές του και συμπτύχθηκε στις αρχικές 

θέσεις εξορμήσεως31. Οι απώλειες της 22ης Βρετανικής Μεραρχίας ανήλθαν σε 

165 αξιωματικούς και 3.155 οπλίτες νεκρούς και τραυματίες και των Ελλήνων 

σε 173 αξιωματικούς και 2.514 οπλίτες32. 

Παράλληλα, το 16ο Βρετανικό Σώμα Στρατού εξαπέλυσε την επίθεσή του 

31 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.232/Β/5, Μάχες Δοϊράνης – Επίθεση κατά Γκραν Κορονέ 
της Μεραρχίας Σερρών της 21ης Μαΐου 1919

32 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Συμμετοχή της Ελλάδος, 139. Αναλυτικά για τις απώλειες της Μεραρχίας Σερρών κατά τη 
Μάχη της Δοϊράνης βλ. στο ίδιο, παράρτ. 13, 222 

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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στις 03.00 της 5ης/18ης Σεπτεμβρίου, ανατολικά της λίμνης Δοϊράνης κατά του 

τομέα της Μπλάνγκα Πλάνινα. Την επίθεση ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Μεραρχία 

Κρήτης, καλυπτόμενη από δεξιά από την 84η Ταξιαρχία της 28ης Βρετανικής 

Μεραρχίας. Η ελληνική Μεραρχία επιτέθηκε με δύο Συντάγματα στην πρώτη 

γραμμή, το 9ο και το 29ο. Τα ελληνικά τμήματα κατόρθωσαν να διανοίξουν 

διαδρόμους στα εχθρικά συρματοπλέγματα και να εισχωρήσουν σε μικρό 

βάθος εντός της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας. Δέχτηκαν όμως σφοδρότατα 

πυρά πυροβολικού και πεζικού, καθώς και αλλεπάλληλες αντεπιθέσεις, και 

καθηλώθηκαν. Παρά την ενίσχυσή τους από βρετανικές δυνάμεις και από το 

3ο Σύνταγμα Ιππικού, δεν επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα. Την επο-

μένη επικράτησε ηρεμία στον τομέα και σταδιακά άρχισε η αντικατάσταση 

των ελληνικών τμημάτων πρώτης γραμμής.

Οι απώλειες της Μεραρχίας Κρήτης ανήλθαν σε 10 αξιωματικούς και 96 

οπλίτες νεκρούς και 34 αξιωματικούς και 540 οπλίτες τραυματίες, ενώ των 

Βρετανών ανήλθαν σε 100 νεκρούς και τραυματίες33.

Η επίθεση της Βρετανοελληνικής Στρατιάς στην περιοχή της Δοϊράνης είχε 

αποτύχει, αφού οι απώλειες ήταν μεγάλες και τα εδαφικά και τακτικά κέρδη 

ελάχιστα. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο η κύρια αιτία της αποτυχίας ήταν η 

ανεπαρκής και αναποτελεσματική υποστήριξη των ελληνικών δυνάμεων από 

το βρετανικό πυροβολικό34. Οι επιχειρήσεις όμως στη Δοϊράνη συντέλεσαν 

στην αγκίστρωση ισχυρών εχθρικών δυνάμεων πεζικού και πυροβολικού.

33 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.228/Β/3, Ιστορικό της Μεραρχίας Κρήτης της 21ης Μαΐου 1919 
για το διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 18 Νοεμβρίου 1918 (Επίθεση κατά Μπλάνγκα Πλάνινα), 14 

34 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.398/Γ/2, Επιστολή του Αρχιστρατήγου Δαγκλή προς τον 
Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο της 7ης/19ης Σεπτεμβρίου 1918

Πεδινό πυροβολικό στο 
Μακεδονικό Μέτωπο



�1ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (1912-1944)

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Η μαχΗ του αΦιον καραχιΣαρ (14/27 μαρτιου 1921)

Η μάχη του Αφιόν Καραχισάρ εντάσσεται στις επιθετικές επιχειρήσεις της Στρατιάς 

Μικράς Ασίας κατά τον Μάρτιο του 1921. Σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο, το Γ΄ Σώμα 

Στρατού, που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τρεις μεραρχίες Πεζικού (ΙΙΙ, VII και Χ), ξεκι-

νώντας από την Προύσα, θα προήλαυνε προς το Εσκί Σεχίρ, και το Α΄ Σώμα Στρατού, 

που διέθετε τρεις μεραρχίες Πεζικού (Ι, ΙΙ και ΧΙΙΙ), ξεκινώντας από το Ουσάκ, θα προή-

λαυνε προς Αφιόν Καραχισάρ. Στο μέτωπο του Αφιόν Καραχισάρ οι Τούρκοι διέθεταν 

το 12ο Σώμα Στρατού, με 5 μεραρχίες Πεζικού και 2 μεραρχίες Ιππικού. Η συνολική 

δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων ανερχόταν σε περίπου 23.000 άνδρες35. 

35 Για τη διάταξη των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων την 9η Μαρτίου 1921 βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Εκστρατεία 
εις την Μικράν Ασίαν (1919-1922). Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920-Μαρτίου 1921 (στο εξής: Επιθετικαί 
Επιχειρήσεις), τόμος τρίτος, Αθήναι 1963, 138-150 

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Το πρωί της 14ης Μαρτίου το Α΄ Σώμα Στρατού εκτόξευσε επίθεση για τη 

διάσπαση της εχθρικής τοποθεσίας με τις II και XIII Μεραρχίες σε πρώτο κλιμάκιο 

και όριο ανάμεσά τους τη γραμμή Μπουλτζά-Ακσίν. Η δύναμη των επιτιθέμενων 

ελληνικών τμημάτων ανερχόταν σε 5.240 άνδρες. Οι Τούρκοι είχαν παρατάξει 

αμυντικά τις 8η, 23η, 41η και 57η Μεραρχίες Πεζικού, ενώ διέθεταν τη 2η Μεραρχία 

Ιππικού και δύο πρότυπα συντάγματα, εκ των οποίων το ένα Ιππικού, συνολικής 

δυνάμεως περίπου 14.000 ανδρών36. 

Η ΙΙ Μεραρχία επιτέθηκε από τις 06.00, με τα δύο συντάγματά της στην πρώτη 

γραμμή. Το 7ο Σύνταγμα Πεζικού επιτέθηκε προς το Ρεσίλ Τεπέ για την κατάληψη 

των υψωμάτων βόρεια του Κιοπρουλού, ενώ το 1ο Σύνταγμα Πεζικού επιτέθηκε νο-

τιότερα για την κατάληψη των υψωμάτων νοτιοδυτικά του Κιοπρουλού. Η τουρκική 

αντίσταση ήταν ισχυρή με την υποστήριξη πυκνών πυρών πυροβολικού. Μέχρι το 

απόγευμα, τα τμήματα της Μεραρχίας, μετά από σφοδρό αγώνα και αφού αντιμε-

τώπισαν με επιτυχία όλες τις τουρκικές αντεπιθέσεις, εγκαταστάθηκαν στη γραμμή 

Αραπλί Τσιφλίκ-Σιπσίν-Ακσίν. Οι αμυνόμενες τουρκικές δυνάμεις αναγκάστηκαν 

να συμπτυχθούν ανατολικότερα, εγκαταλείποντας αρκετό πολεμικό υλικό37.

Η XIII Μεραρχία επιτέθηκε στις 05.30, μόνο με το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων, ενα-

ντίον της τοποθεσίας Αφιόν Καραχισάρ, τηρώντας ως εφεδρεία το 2ο Σύνταγμα 

Πεζικού. Ένα τάγμα Ευζώνων, αφού προωθήθηκε προς τα υψώματα νοτιοδυτικά του 

Αφιόν Καραχισάρ, επιτέθηκε στις 07.00 ακριβώς, αιφνιδιαστικά, εναντίον του αριστε-

ρού πλευρού των Τούρκων. Στις 09.00 η υπόλοιπη δύναμη του 5/42 Συντάγματος 

Ευζώνων εκτόξευσε γενική επίθεση, αναγκάζοντας τα τουρκικά τμήματα να συμπτυ-

χθούν νοτιοανατολικά, και μέχρι τις 15.00 κατέλαβε το Αφιόν Καραχισάρ.

Τα τμήματα της ΧΙΙΙ Μεραρχίας εγκαταστάθηκαν στη γραμμή Ακσίν-Αφιόν 

Καραχισάρ-Ντεπέρ38.

36 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία 1919-1922 (στο εξής: Επίτομη Ιστορία της 
Εκστρατείας στη Μικρά Ασία), Αθήνα 2001, 159. Βλέπε επίσης Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία, 
Φ.260/ΣΤ/1, Έκθεση Πεπραγμένων του Α΄ Σώματος Στρατού της 20ής Μαΐου 1921 για τον μήνα Μάρτιο του 
1921, όπου ωστόσο αναφέρεται ως συνολική δύναμη των Τούρκων 10.500 άνδρες, 13 

37 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία, Φ.213/Γ/2, Έκθεση της ΙΙ Μεραρχίας της 15ης Απριλίου 1921 
για τον μήνα Μάρτιο του 1921, 6-7

38 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιθετικαί Επιχειρήσεις, 272-273

Πορεία ιππικού 
προς Αφιόν Καραχισάρ



�3ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (1912-1944)

Οι απώλειες του Α΄ Σώματος Στρατού στη Μάχη του Αφιόν Καραχισάρ ανήλθαν 

σε 21 οπλίτες νεκρούς και σε 11 αξιωματικούς και 87 οπλίτες τραυματίες. Οι απώ-

λειες των Τούρκων δεν εξακριβώθηκαν, συνελήφθησαν όμως 575 αιχμάλωτοι και 

κυριεύθηκε αρκετό πολεμικό υλικό39. Στη Μάχη του Αφιόν Καραχισάρ, παρά την 

τουρκική αριθμητική υπεροχή, ο Ελληνικός Στρατός ήταν κυρίαρχος στο πεδίο της 

μάχης. Τα ελληνικά τμήματα, επιδεικνύοντας επιθετικό πνεύμα, αποφασιστικότητα, 

τόλμη και ηρωισμό, πέτυχαν μια αποφασιστικής σημασίας νίκη για τη συνέχιση 

των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία. 

Η μαχΗ του εΣκι Σεχιρ (8/21 ιουλιου 1921)
Από τις 25 Ιουνίου/8 Ιουλίου 1921 άρχισαν οι επιθετικές επιχειρήσεις της 

Στρατιάς Μικράς Ασίας, η οποία εξόρμησε από τις περιοχές της Προύσας και 

του Ουσάκ. Η τουρκική Στρατιά Δυτικού Μετώπου θα αμυνόταν σταθερά για 

την υπεράσπιση των ζωτικών περιοχών Εσκί Σεχίρ, Κιουτάχειας και Αφιόν 

Καραχισάρ. Η ελληνική επίθεση στέφθηκε από επιτυχία και μέχρι τις 4/17 

Ιουλίου είχαν καταληφθεί το Αφιόν Καραχισάρ και η Κιουτάχεια. Το γεγονός 

αυτό ανάγκασε την τουρκική Στρατιά να συμπτυχθεί προς το Εσκί Σεχίρ. 

Κατόπιν τούτου, η ελληνική Στρατιά ανέλαβε την καταδίωξη των τουρκικών 

δυνάμεων, με το Γ΄ Σώμα Στρατού από την Κιουτάχεια προς Εσκί Σεχίρ, το A΄ 

Σώμα Στρατού προς Σουπ Εϋρέν και το Β΄ Σώμα Στρατού προς Σεϊντί Γαζή. 

Στις 6/19 Ιουλίου το Γ΄ Σώμα Στρατού κατέλαβε το Εσκί Σεχίρ.

Η τουρκική ηγεσία40, προκειμένου να αποφύγει την κύκλωση των δυνάμεών 

της, τις απέσυρε στη γραμμή Μπόζ Ντάγ-ανατολικά Εσκί Σεχίρ-Αλπανός-Σεϊντί 

Γαζή. Στην περιοχή αυτή τα τουρκικά τμήματα, αφού ανασυγκροτήθηκαν, ετοι-

39 Στο ίδιο, 274
40 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία, Φ.367/Θ/1, Σήμα υπ’ αριθ. 4529 του Γ΄ Σώματος Στρατού της 6ης 

Ιουλίου 1921 προς τον Βασιλιά και τη Στρατιά Μικράς Ασίας σχετικά με την κατάληψη του Εσκί Σεχίρ, 38

Παρασημοφόρηση πολεμικής
σημαίας μετά την κατάληψη 
του Εσκί Σεχίρ
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μάστηκαν να εκτελέσουν αντεπίθεση εναντίον των ελληνικών 

δυνάμεων41. Ο Ισμέτ πασάς, Διοικητής της τουρκικής Στρατιάς, 

ήλπιζε να αιφνιδιάσει τον Ελληνικό Στρατό και εκτιμούσε ότι οι 

Έλληνες είχαν καταπονηθεί από τους συνεχείς αγώνες και πορείες, 

ότι η δύναμή τους είχε αισθητά ελαττωθεί εξαιτίας των απωλειών 

και ότι ο ανεφοδιασμός τους ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω της 

απομάκρυνσής τους από το κέντρο εφοδιασμού στο Ουσάκ. Το 

τουρκικό σχέδιο προέβλεπε επίθεση νότια του Εσκί Σεχίρ, από το 

Σεϊντί Γαζή μέχρι το Ακ Μπουνάρ, με σκοπό την ανατροπή των εκεί 

ελληνικών δυνάμεων και την αποκοπή των συγκοινωνιών τους. Η 

ενέργεια θα πραγματοποιείτο με 13 μεραρχίες Πεζικού, από τις 

οποίες οι 9 στην πρώτη γραμμή και οι 4 στη δεύτερη. Συγχρόνως 

με άλλη ενέργεια θα εκτελείτο επίθεση με 4 μεραρχίες Πεζικού 

και 1 ταξιαρχία Ιππικού βόρεια από το Μπόζ Ντάγ, με σκοπό την 

αποκοπή των συγκοινωνιών προς το Εσκί Σεχίρ. Οι τουρκικές δυ-

νάμεις είχαν κατανεμηθεί σε πέντε ομάδες μεραρχιών.

Η ελληνική Στρατιά ήταν παρατεταγμένη σε ολόκληρο το 

μέτωπο με μεγάλη διασπορά των δυνάμεών της. Τα τρία Σώματα 

Στρατού συνολικής δύναμης 8 μεραρχιών Πεζικού και 1 ταξιαρχίας 

Ιππικού αντιμετώπισαν την τουρκική αντεπίθεση στις 8/21 Ιουλίου 

1921 στην ευρύτερη περιοχή του Εσκί Σεχίρ. Ειδικότερα, οι ελλη-

νικές δυνάμεις αποτελούνταν από το Α΄ Σώμα Στρατού, με τις Ι, II 

και ΧΙΙ Μεραρχίες και την Ταξιαρχία Ιππικού, το Β΄ Σώμα Στρατού, 

με τις V και XIII Μεραρχίες, και το Γ΄ Σώμα Στρατού, με τις VII, ΙΧ 

και Χ Μεραρχίες42. Η Διοίκηση της Στρατιάς στερούμενη πληρο-

φοριών θεώρησε ότι οι τουρκικές δυνάμεις που υποχωρούσαν 

βρίσκονταν σε κατάσταση διάλυσης. Οι διαταγές της Διοίκησης 

περιορίστηκαν σε μέτρα αποκοπής της υποχώρησης των Τούρκων, 

καθώς δεν προέβλεψε τη δυνατότητα ανασύνταξης και ανάληψης 

από αυτούς ευρείας αντεπίθεσης. Νωρίς το πρωί της 8ης Ιουλίου 

το πρώτο τουρκικό επιθετικό κύμα αποτελούμενο από πέντε 

μεραρχίες συγκρούστηκε με τις τρεις μεραρχίες του Α΄ Σώματος 

Στρατού στα νότια του Εσκί Σεχίρ. Τα ελληνικά τμήματα αντέδρασαν άμεσα, χωρίς 

να αιφνιδιαστούν, ανέκοψαν την τουρκική προέλαση και εκτέλεσαν αντεπίθεση με 

πρωτοφανή ορμή. Η μάχη ήταν σφοδρότατη και διήρκησε ως αργά το απόγευμα. 

Τα τουρκικά στρατεύματα υποχώρησαν με αταξία, αφού υπέστησαν βαριές απώ-

λειες σε νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους. Τα ελληνικά τμήματα καταδίωξαν 

τις τουρκικές δυνάμεις μέχρι την περιοχή ανατολικά του Ακ Μπουνάρ, όπου και 

41 Για τη μάχη του Εσκί Σεχίρ βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν (1919-1922). Επιχειρήσεις 
Ιουνίου-Ιουλίου 1921 (στο εξής: Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921), τόμος τέταρτος, Αθήναι 1964, 283-329 
και ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 249-260

42 Για τη διάταξη των αντιπάλων το βράδυ της 7ης Ιουλίου βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921, 
284-287 
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ανακόπηκε η καταδίωξη εξαιτίας της έλευσης της νύχτας43. Το Γ΄ Σώμα Στρατού με 

τρεις μεραρχίες αντιμετώπισε τις τουρκικές δυνάμεις που επιτέθηκαν βόρεια του 

Εσκί Σεχίρ. Οι Τούρκοι, εξορμώντας από το πρωί της ίδιας ημέρας από το Μπόζ 

Νταγ, με τέσσερις μεραρχίες, επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά εναντίον του ελληνικού 

Σώματος Στρατού. Τα ελληνικά τμήματα, αφού αντιμετώπισαν την εχθρική επίθε-

ση με επιτυχία, εκτόξευσαν αντεπίθεση προς Μπόζ Νταγ. Οι τουρκικές δυνάμεις 

αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν κάτω από την ελληνική πίεση. Οι μεραρχίες του 

Γ΄ Σώματος Στρατού καταδίωξαν τις εχθρικές δυνάμεις και μέχρι το βράδυ κατέ-

λαβαν τη γραμμή Μπόζ Ντάγ-Γιουρούκ Καρατζά Βεράν. 

43 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία, Φ.260/H/8, Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής του Α΄ Σώματος 
Στρατού της 10ης Ιουλίου 1921, 10-11

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Το Β΄ Σώμα Στρατού αποτελούμενο από δύο μεραρχίες είχε σχεδιάσει για 

τις 8 Ιουλίου να συνεχίσει την προέλασή του για την κατάληψη της γραμμής 

Ακτσακαλή-Χαμιντιέ. Στην περιοχή οι Τούρκοι διέθεταν 2 μεραρχίες Πεζικού 

και 2 μεραρχίες Ιππικού. Μετά από πεισματώδη αγώνα, με συνεχείς αντε-

πιθέσεις και από τις δύο πλευρές, τα τουρκικά τμήματα αναγκάστηκαν να 

υποχωρήσουν. Οι ελληνικές δυνάμεις καταδίωξαν τα τουρκικά στρατεύματα 

μέχρι το τελευταίο φως, φτάνοντας βόρεια της γραμμής Κιζίλ Τεπέ-Αβντάν-

Ντουζ Τεπέ.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας η γενική αντεπίθεση των Τούρκων στην ευρύτερη 

περιοχή του Εσκί Σεχίρ όχι μόνο είχε αποτύχει τελείως αλλά και είχε καταλήξει 

σε σπουδαία νίκη του Ελληνικού Στρατού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι 

Τούρκοι συνέχισαν την υποχώρησή τους προς την Άγκυρα, η οποία τελικά στα-

μάτησε μετά από ημέρες, όταν διήλθαν τον Σαγγάριο ποταμό. Η καταδίωξη του 

Τουρκικού Στρατού δεν έγινε με συστηματικό τρόπο και ουσιαστικά διακόπηκε 

στις 10 Ιουλίου, προκειμένου οι ελληνικές δυνάμεις να ανασυνταχθούν, να ανα-

παυθούν και να οργανώσουν τον εφοδιασμό τους44.

Η Μάχη του Εσκί Σεχίρ υπήρξε η σπουδαιότερη μέχρι τότε σύγκρουση στη 

Μικρά Ασία, γιατί έγινε σε ανοικτό πεδίο και συμμετείχε το σύνολο των δυνάμε-

ων και των δύο αντιπάλων. Όμως η μη συστηματική καταδίωξη επέτρεψε στις 

τουρκικές δυνάμεις να αποσυρθούν χωρίς να παγιδευτούν και στέρησε από τους 

Έλληνες μια μοναδική ευκαιρία για να προξενήσουν δυσαναπλήρωτες απώλειες 

στον εχθρό. 

Οι απώλειες του Ελληνικού Στρατού κατά τη Μάχη του Εσκί Σεχίρ ανήλθαν σε 

9 αξιωματικούς και 109 οπλίτες νεκρούς και σε 26 αξιωματικούς και 767 οπλίτες 

τραυματίες. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν πολύ μεγαλύτερες, ενώ υπήρξε και 

σημαντικός αριθμός αιχμαλώτων45. Πρέπει να τονιστεί ότι ο μεγάλος νικητής στη 

Μάχη του Εσκί Σεχίρ ήταν ο Έλληνας μαχητής, ο οποίος επέδειξε απτόητο θάρρος, 

άφθαστη ορμητικότητα και αξιοθαύμαστη καρτερία και υπομονή.

Η μαχΗ του ΣαΓΓαριου (10/23 αυΓουΣτου-4/17 Σεπτεμβριου 1921)
Η ελληνική Στρατιά, μετά τη νικηφόρα εξέλιξη των επιχειρήσεων στην περι-

οχή της Κιουτάχειας, εδραιώθηκε στη γραμμή Εσκί Σεχίρ-Αφιόν Καραχισάρ. Ο 

Τουρκικός Στρατός, αφού απέφυγε την κύκλωση στην Κιουτάχεια, υποχώρησε 

ανατολικά του Σαγγαρίου ποταμού, προς την Άγκυρα. Στις 15/28 Ιουλίου 1921 το 

ελληνικό πολεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχεια αποφάσισε τη συνέχιση των επιχει-

ρήσεων προς την Άγκυρα. Οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού θα διεξάγονταν 

44 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία, Φ.367/Θ/1, Διαταγή Επιχειρήσεων της Στρατιάς Μικράς 
Ασίας της 10ης Ιουλίου 1921, 38-42

45 Οι συγκεντρωτικές απώλειες της Στρατιάς στις 8/21 Ιουλίου προκύπτουν από το άθροισμα των απωλειών 
των μεραρχιών. Οι απώλειες της ΧΙΙΙ Μεραρχίας ανέρχονταν σε περίπου σαράντα δύο αξιωματικούς και οπλίτες 
που τέθηκαν εκτός μάχης, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών. Ομοίως και 
για τις απώλειες της V Μεραρχίας, οι οποίες ανέρχονταν σε σαράντα εκτός μάχης, βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη 
Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 253-259. Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία, Φ.266/Γ/1, 
Δελτίο Στρατιωτικής Κατάστασης του Β΄ Σώματος Στρατού της 9ης Ιουλίου 1921, 97
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Διέλευση τμημάτων από πλωτή
 γέφυρα του Σαγγαρίου ποταμού

στο Καβουδζή-Κιοπρού

στο κεντρικό μικρασιατικό οροπέδιο, μια περιοχή που οριοθετείται από τα όρη 

Ελμά Ντάγ και Τσιλέκ Νταγ και από τους ποταμούς Σαγγάριο και Γκεούκ.

Στον χώρο αυτόν η τουρκική Διοίκηση οργάνωσε τρεις διαδοχικές αμυντικές το-

ποθεσίες σε βάθος 25-30 χιλιομέτρων. Η πρώτη στη γραμμή Σαγγάριος-Καλέ Γκρότο, 

η δεύτερη στη γραμμή Τσιλέκ Νταγ-Τσαλ Νταγ-Ελμά Νταγ και η τρίτη στη γραμμή 

Τσιλέκ Νταγ-Σαριγκιόλ-Ελμά Νταγ. Η τουρκική οχύρωση περιλάμβανε ορύγματα, 

χαρακώματα ενισχυμένα με συρματοπλέγματα, πρόχειρα πυροβολεία και θέσεις αυ-

τομάτων όπλων46. Η συνολική δύναμη της τουρκικής Στρατιάς Δυτικού Μετώπου, που 

θα επάνδρωνε την αμυντική τοποθεσία, ανερχόταν σε 90.000 άνδρες. Συγκεκριμένα, 

περιλάμβανε 16 μεραρχίες και 3 ανεξάρτητα συντάγματα Πεζικού, 4 μεραρχίες και 

1 ταξιαρχία Ιππικού. Η αποστολή των τουρκικών δυνάμεων ήταν η σταθερή άμυνα 

στην υπόψη περιοχή, με σκοπό την απαγόρευση της ελληνικής προέλασης προς την 

Άγκυρα. Ταυτόχρονα, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, θα εκτελούσαν αντεπιθέσεις 

για την απώθηση των ελληνικών δυνάμεων στην Αλμυρά έρημο. 

Το ελληνικό σχέδιο επιχειρήσεων καθόριζε ως γενικό σκοπό την καταστροφή 

των τουρκικών δυνάμεων ανατολικά του Σαγγαρίου ποταμού και στη συνέχεια 

την κατάληψη της Άγκυρας. Η ελληνική Στρατιά θα προέλαυνε με τρία σώματα 

Στρατού συνολικής δύναμης 120.000 ανδρών. Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις προς 

Άγκυρα η Στρατιά θα ενεργούσε επιθετικά με 9 μεραρχίες και 1 σύνταγμα Πεζικού, 

1 ταξιαρχία Ιππικού, 2 συντάγματα Πυροβολικού και 3 μοίρες αεροπλάνων47.

Το πρωί της 1ης/14ης Αυγούστου άρχισε η ελληνική προέλαση προς τον Σαγγάριο, 

με το Γ΄ Σώμα Στρατού κατά μήκος του ποταμού Πουρσάκ, το Α΄ Σώμα Στρατού 

δεξιότερα μέχρι τον νότιο κλάδο του Σαγγαρίου και το Β΄ Σώμα Στρατού πιο νότια, 

παράλληλα προς τον Σαγγάριο ποταμό. Μέχρι τις 8 Αυγούστου η ελληνική Στρατιά 

κατάφερε να διαβεί τον Σαγγάριο ποταμό και να στραφεί βορειοανατολικά. 

Στις 10 Αυγούστου το πρωί άρχισε η ελληνική επίθεση με τα Α΄ και Γ΄ Σώματα 

46 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 277-278
47 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία, Φ.367/Θ/6, Διαταγή Επιχειρήσεων της Στρατιάς Μικράς 

Ασίας της 28ης Ιουλίου 1921
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Στρατού, με σκοπό τη διάρρηξη του τουρκικού μετώπου στην περιοχή Ινλάρ 

Κατραντζί-Ιλιτζά. Παράλληλα, το Β΄ Σώμα Στρατού θα εκτελούσε υπερκερωτικό 

ελιγμό προς το αριστερό πλευρό της αμυντικής τοποθεσίας.

Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου ακολούθησαν σκληρότατοι αγώνες σε όλη την 

έκταση του μετώπου, με μεγάλες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Το Α΄ Σώμα 

Στρατού κατάφερε να διασπάσει την εχθρική τοποθεσία στο Ταμπούρ Ογλού. Το Γ΄ 

Σώμα Στρατού καθηλώθηκε μπροστά από τη Σαπάντζα, λόγω της σθεναρής αντί-

στασης των τουρκικών τμημάτων και της ισχυρότατης οργάνωσης της τοποθεσίας, 

ενώ το Β΄ Σώμα Στρατού κατάφερε να καταλάβει τα περισσότερα υψώματα του Καλέ 

Γκρότο, χωρίς όμως να επιτύχει την υπερκέραση της αμυντικής τοποθεσίας.

Στις 16 Αυγούστου εκδηλώθηκε γενική επίθεση και από τα τρία ελληνικά 

Σώματα Στρατού. Το Α΄ Σώμα Στρατού με διαδοχικές εφόδους προχώρησε 
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προς τις πλαγιές του Αρντίζ Ντάγ, το Γ΄ Σώμα Στρατού, μετά από σκληρό 

αγώνα σώμα με σώμα, κατάφερε να διασπάσει το μέτωπο στη Σαπάντζα και 

να υποχρεώσει τα τουρκικά αμυνόμενα τμήματα σε υποχώρηση και το Β΄ 

Σώμα Στρατού κατέλαβε το Καλέ Γκρότο και το διατήρησε παρά τις συνεχείς 

αντεπιθέσεις των Τούρκων48. Μέχρι τις 22 Αυγούστου η ελληνική Στρατιά 

κατάφερε να διασπάσει την αμυντική τοποθεσία και να καταλάβει τη γραμμή 

Καρά Ντάγ-Κορσακλί-Τσάλ Νταγ-Αρντίζ Νταγ-Καλέ Γκρότο. Τα προβλήματα 

όμως που αντιμετώπιζε πλέον ήταν σοβαρά. Η καταπόνηση των τμημάτων 

και η αδυναμία αντικατάστασής τους, λόγω έλλειψης εφεδρειών, οι μεγάλες 

48 Για τις επιθετικές ενέργειες των τριών Σωμάτων Στρατού στις 16 Αυγούστου 1921 βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η 
Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν (1919-1922). Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921 (στο εξής: Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 
1921), τόμος πέμπτος, μέρος πρώτον, Αθήναι 1965, 145-149, 169-174, 213-220

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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απώλειες, καθώς και τα προβλήματα σιτισμού, λόγω δυσχερειών ανεφοδι-

ασμού, οδήγησαν στην πτώση του ηθικού των Ελλήνων μαχητών. Από τις 

24 Αυγούστου η ελληνική Διοίκηση αποφάσισε τη διακοπή των επιθετικών 

επιχειρήσεων και τη μετάπτωση της Στρατιάς σε άμυνα, καθώς οι προβλέψεις 

της για συνέχιση της επίθεσης προς την Άγκυρα ήταν ιδιαίτερα δυσοίωνες. Τα 

ελληνικά Σώματα Στρατού ασχολήθηκαν με την ανασύνταξη, τον ανεφοδιασμό 

και την αμυντική οργάνωση των τομέων τους49.

Η τουρκική Στρατιά Δυτικού Μετώπου, από τις 25 Αυγούστου, άρχισε να 

αναπτύσσει επιθετική δραστηριότητα σε ολόκληρο το μέτωπο. Η τουρκική 

αντεπίθεση, η οποία συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση έως τις 29 Αυγούστου, 

αποκρούστηκε με επιτυχία από τις ελληνικές δυνάμεις, προκαλώντας όμως 

μεγάλες απώλειες. Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη δε μετέβαλε τις αντιλήψεις της ελλη-

νικής Διοίκησης για πλήρη διακοπή των επιχειρήσεων. Το απόγευμα της 29ης 

Αυγούστου διέταξε τη διακοπή των επιχειρήσεων, τη διάβαση του Σαγγαρίου και 

την υποχώρηση στη δυτική όχθη του ποταμού με τελικό προορισμό τις αρχικές 

θέσεις εξορμήσεώς της ανατολικά του Εσκί Σεχίρ50. Η απαγκίστρωση των ελληνι-

κών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Μέχρι την 1η/14η Σεπτεμβρίου 

τα ελληνικά τμήματα πέρασαν τον Σαγγάριο και οργανώθηκαν στη δυτική όχθη 

του. Η σύμπτυξη πραγματοποιήθηκε κάτω από δυσχερείς συνθήκες, καθώς οι 

τουρκικές αντεπιθέσεις ήταν συνεχείς. 

Το διάστημα από 2 έως 3 Σεπτεμβρίου οι Τούρκοι ανέπτυξαν ιδιαίτερη επιθετι-

κή δραστηριότητα εναντίον των ελληνικών δυνάμεων που αμύνονταν στη δυτική 

όχθη του Σαγγαρίου. Από το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου άρχισε η σύμπτυξη της 

ελληνικής Στρατιάς ακόμα δυτικότερα με πρόθεση να εγκατασταθεί στη γραμμή 

Νταγκτζιλάρ-Τσεβισλί, ανατολικά του Εσκί Σεχίρ51.

Οι απώλειες της Στρατιάς Μικράς Ασίας στη Μάχη του Σαγγαρίου ανήλθαν σε 

208 αξιωματικούς και 3.469 οπλίτες νεκρούς και σε 713 αξιωματικούς και 18.156 

οπλίτες τραυματίες. Επίσης, υπήρχαν και 354 οπλίτες αγνοούμενοι52.

Η Μάχη του Σαγγαρίου σήμανε το τέλος των επιθετικών επιχειρήσεων για τη 

Στρατιά Μικράς Ασίας. Ο Ελληνικός Στρατός αναγκάστηκε να διακόψει την επιθε-

τική του προσπάθεια προς την Άγκυρα και να συμπτυχθεί δυτικά του Σαγγαρίου, 

εξαιτίας της έλλειψης εφεδρειών και των δυσεπίλυτων προβλημάτων ανεφοδια-

σμού και συντήρησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πτώση του ηθικού 

του και κυρίως την αρνητική στάση των Συμμάχων, είχαν ως συνέπεια τη διάσπαση 

των δυνάμεων, την απόφαση για εκκένωση της Μικράς Ασίας και την καταστροφή 

που επακολούθησε. 

49 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μικρασιατική Εκστρατεία Φ.367/ΣΤ/1, Διαταγή Επιχειρήσεων της Στρατιάς Μικράς 
Ασίας της 24ης Αυγούστου 1921

50 Για τις επιθετικές ενέργειες της τουρκικής Στρατιάς από τις 25 Αυγούστου 1921 βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις 
προς Άγκυραν 1921, τόμος πέμπτος, μέρος δεύτερον, 24-61

51 Στο ίδιο, 82-103
52 Στο ίδιο, 178. Επισημαίνεται ότι στο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921, τόμος πέμπτος, μέρος δεύ-

τερον, από τις απώλειες του πίνακα της σ. 178 έχουν αφαιρεθεί οι απώλειες κατά τη Μάχη του Αφιόν Καραχισάρ 
που αναφέρονται στη σ. 154 του ίδιου 
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ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η μαχΗ τΗΣ πινΔου (28 οκτωβριου-13 νοεμβριου 1940)

Οι ελληνικές δυνάμεις που αμύνονταν στην Πίνδο ήταν το Απόσπασμα Πίνδου, 

υπό τον Συνταγματάρχη Πεζικού Κωνσταντίνο Δαβάκη. Το Απόσπασμα αποτελείτο 

από το 51ο Σύνταγμα Πεζικού, έναν λόχο προκαλύψεως, έναν ουλαμό Ιππικού, 

έναν λόχο Ημιονηγών, μία διμοιρία Διαβιβάσεων, μία ορειβατική πυροβολαρχία 

των 75 χιλ. και έναν ουλαμό Πυροβολικού των 65 χιλ., συνολικής δύναμης περίπου 

2.000 ανδρών. Αποστολή του ήταν η άμυνα στη γραμμή Σμόλικας-χωριό Μόλιστα-

ύψωμα Καστάνιανης-χωριό Οξυά-ύψωμα Κιάφα-ύψωμα Καταφύκι, με σκοπό την 

απαγόρευση των ορεινών διαβάσεων της Πίνδου που οδηγούσαν από τα δυτικά 

προς τα ανατολικά και την εξασφάλιση συνδέσμου μεταξύ των ελληνικών τμημά-

των που δρούσαν στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία.

Οι Ιταλοί έναντι του Αποσπάσματος Πίνδου παρέταξαν την 3η Μεραρχία Αλπινιστών 

«Τζούλια», συνολικής δύναμης περίπου 10.800 ανδρών. Αποστολή της ήταν να κινηθεί 

διαμέσου των ορεινών διαβάσεων της Πίνδου προς το Μέτσοβο και να αποκόψει την 

οδό διαφυγής των ελληνικών τμημάτων της Ηπείρου προς τα ανατολικά53.

Η ιταλική επίθεση στην Πίνδο εκδηλώθηκε στις 05.00 της 28ης Οκτωβρίου 

1940, με κύρια προσπάθεια στον κεντρικό τομέα της αμυντικής τοποθεσίας. Τα 

ελληνικά τμήματα στον τομέα αυτόν αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν το από-

γευμα στη γραμμή Πάτωμα-Μούκα-Επάνω Αρένα. Τα τμήματα στον αριστερό 

και δεξιό τομέα διατήρησαν τις θέσεις τους. Τις επόμενες δύο ημέρες, η ιταλική 

επίθεση συνεχίστηκε με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Το Απόσπασμα Πίνδου, μετά 

από σκληρό αγώνα, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες και απέναντι σε έναν 

53 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941 (Επιχειρήσεις Στρατού 
Ξηράς) (στο εξής: Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου), Αθήνα 1985, 52-53

Παρακολούθηση κινήσεως 
του εχθρού
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πολυπληθέστερο αντίπαλο, αναγκάστηκε να συμπτυχθεί στη γραμμή Σαμαρίνα-

Κούτσουρο-Τσούκα54.

Το Γενικό Στρατηγείο, λόγω της δυσμενούς εξέλιξης των επιχειρήσεων στον 

τομέα της Πίνδου, διέταξε την Ι Μεραρχία να ενισχύσει την προσπάθεια τού 

Αποσπάσματος Πίνδου. Η Μεραρχία προωθήθηκε στο Επταχώρι και αφού ανα-

συγκρότησε τα αμυνόμενα τμήματα ανέλαβε να εκτελέσει αντεπίθεση για την 

ανακατάληψη των εδαφών55. 

Την 1η Νοεμβρίου, στις 07.30, εκδηλώθηκε η ελληνική αντεπίθεση εναντίον 

του αριστερού πλευρού της Μεραρχίας «Τζούλια». Μέχρι το βράδυ είχαν καταλη-

φθεί τα χωριά Κάντζικο και Λυκορράχη. Η επιθετική ενέργεια ήταν περιορισμένη, 

κατάφερε όμως να σταθεροποιήσει το μέτωπο και να αναπτερώσει το ηθικό των 

ανδρών. Την επομένη οι αλπινιστές, αδιαφορώντας για την κάλυψη του αριστερού 

τους πλευρού, συνέχισαν την κίνησή τους προς νότο και κατέλαβαν τα χωριά 

Σαμαρίνα και Δίστρατο. 

Στις 2 και 3 Νοεμβρίου η Ι Μεραρχία κατέλαβε το ύψωμα Ταμπούρι και το 

χωριό Φούρκα, αποκόπτοντας, έτσι, τα ιταλικά τμήματα που είχαν προελάσει 

νότια. Το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου η Ταξιαρχία Ιππικού, που είχε προωθηθεί, 

ανακατέλαβε τη Σαμαρίνα. 

Από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου η επίθεση της Ι Μεραρχίας, ενισχυόμενη πλέον και από 

τη Μεραρχία Ιππικού, συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ακόμα ορμή. Η επίλεκτη Μεραρχία 

«Τζούλια» είχε αρχίσει να υποχωρεί, ενώ ένα μεγάλο τμήμα της κινδύνευε να αποκοπεί 

στο Δίστρατο. Χρειάστηκε η επέμβαση της 47ης Μεραρχίας «Μπάρι», η οποία εξασφάλισε 

τις διαβάσεις του Σμόλικα, προκειμένου να διαφύγουν τα υπολείμματα της Μεραρχίας 

«Τζούλια». Τις επόμενες ημέρες οι Ιταλοί υποχώρησαν προς την Κόνιτσα. Η ελληνική 

προέλαση συνεχίστηκε μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, οπότε ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση 

της αμυντικής γραμμής τού τομέα της Πίνδου, από τον Σμόλικα μέχρι τον Γράμμο56. 

Η ελληνική νίκη στη μάχη της Πίνδου απέτρεψε τον κίνδυνο διαχωρισμού 

των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονταν στην Ήπειρο από εκείνες στη δυτική 

Μακεδονία. Παράλληλα, η νίκη αυτή εναντίον επίλεκτων μονάδων του Ιταλικού 

Στρατού συνέβαλε, αφενός, στην εξύψωση του ηθικού των Ελλήνων και, αφετέρου, 

επέδρασε δυσμενώς στο ηθικό του αντιπάλου. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η 

συμβολή των κατοίκων της περιοχής στη μάχη της Πίνδου. Άνδρες και γυναίκες 

βοήθησαν με αυτοθυσία τα μαχόμενα ελληνικά τμήματα, μεταφέροντας πυρομα-

χικά, τρόφιμα και άλλα εφόδια στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Οι απώλειες των ελληνικών δυνάμεων κατά τη μάχη αυτή ήταν σημαντικές 

τόσο σε νεκρούς όσο και σε τραυματίες αξιωματικούς και οπλίτες.

54 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.668/Α/2, Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων του Αποσπάσματος 
Πίνδου από 31 Οκτωβρίου μέχρι 2 Νοεμβρίου 1940 του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη της 15ης 
Ιανουαρίου 1941

55 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.623/Α/23, Διαταγή του Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου 
της 30ής Οκτωβρίου 1940 προς το Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας (ΤΣΔΜ)

56 Για τη συντριβή της 3ης Μεραρχίας «Τζούλια» στην Πίνδο βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον 
Παγκόσμιον Πόλεμον. Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-1941. Η Ιταλική Εισβολή (28 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου 
1940) (στο εξής: Η Ιταλική Εισβολή), Αθήναι 1960, 172-203
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Η μαχΗ ελαιαΣ-καλαμα (2-8 νοεμβριου 1940)
Στον τομέα της Ηπείρου, την άμυνα επί της ελληνοαλβανικής μεθορίου είχε ανα-

λάβει η VIII Μεραρχία, κατάλληλα ενισχυμένη, υπό τον Υποστράτηγο Χαράλαμπο 

Κατσιμήτρο, συνολικής δύναμης 35.000 ανδρών. Αποστολή της Μεραρχίας 

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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ήταν η απαγόρευση των οδεύσεων που οδηγούσαν από την Ήπειρο προς την 

Αιτωλοακαρνανία και η κάλυψη του Θεάτρου Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας 

από την κατεύθυνση Ιωάννινα-Μέτσοβο. Η VIII Μεραρχία θα έπρεπε να αναχαιτίσει 

την ιταλική προέλαση στην περιοχή Ελαίας-Καλαμά ή στη γραμμή του Αράχθου 

ποταμού57. Για την εκπλήρωση της αποστολής, ο Κατσιμήτρος είχε κατανείμει τις 

δυνάμεις του σε τρεις κύριους τομείς: Νεγράδων, Καλαμά και Θεσπρωτίας. 

Έναντι των ελληνικών δυνάμεων στην Ήπειρο είχε αναπτυχθεί το 25ο Σώμα 

Στρατού Τσαμουριάς, υπό τον Στρατηγό Κάρλο Ρόσσι (Carlo Rossi). Στον τομέα 

Νεγράδων θα ενεργούσε η 23η Μεραρχία «Φερράρα» ενισχυμένη με άρματα μά-

χης της 131ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Κενταύρων». Στον τομέα Καλαμά θα 

ενεργούσε η 51η Μεραρχία «Σιένα» και στον τομέα Θεσπρωτίας θα ενεργούσε η 

Μεραρχία Ιππικού, ενισχυμένη με μονάδες πεζικού και πυροβολικού. Η συνολική 

δύναμη του ιταλικού Σώματος Στρατού υπολογιζόταν σε περίπου 42.000 άνδρες. 

Το ιταλικό σχέδιο επιχειρήσεων προέβλεπε κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες την 

κατάληψη του κόμβου Ελαίας, με μετωπική επίθεση, από τις Μεραρχίες της κυρίας 

προσπάθειας, «Φερράρα» και «Κενταύρων», εναντίον του τομέα Νεγράδων. Την 

επιθετική προσπάθεια θα υποστήριζε η Μεραρχία «Σιένα», η οποία θα ενεργούσε 

στη γενική κατεύθυνση Δελβίνο-Φιλιάτες και στη συνέχεια θα προέλαυνε προς 

τα Ιωάννινα. Στον τομέα Θεσπρωτίας η Μεραρχία Ιππικού θα προέλαυνε στον 

παραλιακό άξονα Κονίσπολη-Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα. Η όλη προσπάθεια θα υπο-

στηριζόταν από ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις58. 

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, στις 05.30, οι ιταλικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση 

σε ολόκληρο το μέτωπο της Ηπείρου. Τα ελληνικά τμήματα προκαλύψεως, αφού 

πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση, άρχισαν να συμπτύσσονται προς τις προκαθορι-

σμένες θέσεις, επιβραδύνοντας τον εχθρό σύμφωνα με το σχέδιο. Η σύμπτυξη 

διήρκησε δύο ημέρες, ώσπου τα τμήματα προκαλύψεως εγκαταστάθηκαν στην 

κύρια αμυντική τοποθεσία Καλαμά-Ελαία-Γκραμπάλα-Ύψωμα Κλέφτης59. 

Στις 2 Νοεμβρίου, στις 09.00, ξεκίνησε η κύρια επίθεση των Ιταλών κατά της τοπο-

θεσίας Ελαίας-Καλαμά. Μέχρι το μεσημέρι, οι Ιταλοί περιορίστηκαν σε αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς και σε βολές πυροβολικού. Στις 15.00 η Μεραρχία «Φερράρα» 

εκτόξευσε την κύρια επίθεσή της στην τοποθεσία Ελαία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Τα εύστοχα πυρά του ελληνικού πυροβολικού προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην 

ιταλική Μεραρχία60. Στις 3 Νοεμβρίου η ιταλική επίθεση ξεκίνησε πάλι με βολές πυ-

ροβολικού και συνεχίστηκε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Η ιταλική Αεροπορία 

βομβάρδισε κυρίως τον τομέα Νεγράδων. Στις 16.00 οι Ιταλοί εξαπέλυσαν νέα επίθε-

ση κατά του λόφου Καλπακίου με άρματα μάχης πλαισιωμένα από μοτοσικλετιστές. 

57 Για το σχέδιο αμυντικού ελιγμού ΙΒβ της VIII Μεραρχίας βλ. Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Φ.760/ΙΘ/3, Σχέδιο Αμυντικού Ελιγμού ΙΒβ της VIII Μεραρχίας της 23ης Σεπτεμβρίου 1940. Επίσης βλ. 
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Ιταλική Εισβολή, παράρτ. 9, 293-296 

58 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου, 34-35
59 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.692/Α/1, Έκθεση της πολεμικής δράσης της VIII Μεραρχίας 

από 28 Οκτωβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 1940 του Υποστρατήγου Χαράλαμπου Κατσιμήτρου της 14ης 
Δεκεμβρίου 1941, 15-22 

60 Στο ίδιο, 22-23 
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Τα ελληνικά τμήματα, με τη βοήθεια του πυροβολικού και των αντιαρματικών κω-

λυμάτων, παρ’ όλο που αντιμετώπιζαν τεθωρακισμένα για πρώτη φορά, κατάφεραν 

να αποκρούσουν την ιταλική επίθεση, διατηρώντας ακέραιες τις θέσεις τους. Στις 

4 Νοεμβρίου οι Ιταλοί περιορίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και βολές 

πυροβολικού σε ολόκληρο το μέτωπο και ταυτόχρονα προετοίμασαν τις δυνάμεις 

τους για γενική επίθεση την επομένη. Στις 5 Νοεμβρίου, στις 14.30, οι Ιταλοί, με με-

γάλες δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης, εξαπέλυσαν τη γενική τους επίθεση, με 

την υποστήριξη της αεροπορίας και του πυροβολικού. Τα ελληνικά τμήματα, παρά 

τη σφοδρότητα της εχθρικής επίθεσης, κατάφεραν να αποκρούσουν τους Ιταλούς 

και να τους προκαλέσουν σοβαρές απώλειες. Η ιταλική επίθεση συνεχίστηκε μέχρι 

τις 8 Νοεμβρίου, κυρίως κατά της τοποθεσίας Ελαίας, χωρίς όμως να επιφέρει κα-

νένα αποτέλεσμα. Από τις 9 Νοεμβρίου οι Ιταλοί στον τομέα Νεγράδων μετέπεσαν 

σε κατάσταση άμυνας, ενώ στον τομέα Θεσπρωτίας άρχισαν να συμπτύσσονται61. 

Οι απώλειες της VIII Μεραρχίας για το διάστημα από 1 έως 5 Νοεμβρίου ανήλθαν 

σε 3 αξιωματικούς και 57 οπλίτες νεκρούς και σε 5 αξιωματικούς και 203 οπλίτες 

τραυματίες62. Η VIII Μεραρχία κατάφερε, μετά από 12ήμερο ουσιαστικά αμυντικό 

αγώνα στην Ήπειρο, να συγκρατήσει προ της τοποθεσίας Ελαίας-Καλαμά το 25ο 

Ιταλικό Σώμα Στρατού. Προκάλεσε τόσες φθορές, ηθικές και υλικές, στις επίλεκτες 

ιταλικές μεραρχίες, που τις ανάγκασε να αναστείλουν τις επιθετικές επιχειρήσεις και 

να μεταπέσουν σε κατάσταση άμυνας εν αναμονή ενισχύσεων.

Η ιταλικΗ εαρινΗ επιθεΣΗ (9-15 μαρτιου 1941)
Η Εαρινή Επίθεση, σύμφωνα με το ιταλικό σχέδιο, θα άρχιζε στις 9 Μαρτίου 

1941 και θα εκδηλωνόταν σε περιορισμένο μέτωπο, μεταξύ των ποταμών Αώου 

και Άψου, στη γενική κατεύθυνση Γκλάβα-Μπούμπεσι. Αντικειμενικός σκοπός τής 

επίθεσης ήταν η διάνοιξη της κοιλάδας του Ντεσνίτσα ποταμού, η προέλαση των 

ιταλικών δυνάμεων διαμέσου της κοιλάδας του Αώου προς Πρεμετή-Λεσκοβίκι-

Μέρτζανη και την περιοχή της Ερσέκας, για να διαχωρίσουν το βόρειο από το 

νότιο μέτωπο και να καταλάβουν τελικά τα Ιωάννινα63.

Η όλη επιχείρηση ανατέθηκε στην 11η Στρατιά, υπό τον Στρατηγό Κάρλο 

Τζελόζο (Carlo Geloso), η οποία διέθετε 9 μεραρχίες Πεζικού και 1 τεθωρακισμένη 

μεραρχία64. Το αποτέλεσμα θα επιδιωκόταν με μετωπική επίθεση σε συνδυασμό 

με τοπικές υπερκερωτικές ενέργειες που θα εκδηλώνονταν αμέσως μετά τη δη-

μιουργία ρήγματος στην ελληνική αμυντική τοποθεσία.

61 Στο ίδιο, 33
62 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου, 51
63 Για το σχέδιο ενεργείας των Ιταλών βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. 

Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-1941. Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις Μαρτίου (7 Ιανουαρίου-26 Μαρτίου 
1941) (στο εξής: Χειμεριναί Επιχειρήσεις), Αθήναι 1966, 110-111

64 Σε πρώτο κλιμάκιο οι Ιταλοί διέθεταν την 22η Μεραρχία «Κυνηγοί των Άλπεων», την 59η Μεραρχία «Κάλιαρι», 
την 38η Μεραρχία «Πούλιε», την 24η Μεραρχία «Πινερόλο», τη 2η Μεραρχία «Σφορτσέσκα» και δύο τάγματα 
Μελανοχιτώνων. Σε δεύτερο κλιμάκιο διέθεταν την 51η Μεραρχία «Σιένα», την 47η Μεραρχία «Μπάρι» και 
την 7η Μεραρχία «Λύκοι της Τοσκάνης». Τέλος, ως εφεδρεία τέθηκαν η 29η Μεραρχία «Πιεμόντε» και η 131η 
Τεθωρακισμένη Μεραρχία «Κενταύρων». Οι Ιταλοί χρησιμοποίησαν στην Εαρινή Επίθεση ό,τι καλύτερο 
διέθεταν, βλ. στο ίδιο, 112 
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Απέναντι από τις ιταλικές δυνάμεις αμυνόταν το Β΄ Σώμα Στρατού με έξι με-

ραρχίες Πεζικού65. Οι ελληνικές δυνάμεις δε βρέθηκαν απροετοίμαστες για την 

αντιμετώπιση της ιταλικής επίθεσης. Οι ιταλικές προετοιμασίες είχαν γίνει αντιλη-

πτές και το Γενικό Στρατηγείο είχε διατάξει το Β΄ Σώμα Στρατού να εγκατασταθεί 

αμυντικά μεταξύ Αώου και Άψου ποταμού66.

Στις 9 Μαρτίου, στις 06.30, εκδηλώθηκε η ιταλική επίθεση με βολές πυροβολικού 

και αεροπορικούς βομβαρδισμούς, κυρίως εναντίον του τομέα της Ι Μεραρχίας, από 

την Τρεμπεσίνα έως το Μπούμπεσι. Η πυκνότητα των πυρών ήταν τόσο μεγάλη, που 

τα Υψώματα 717 και 731 ανασκάφτηκαν και τα πάντα εξαρθρώθηκαν. Ακολούθησαν 

αλλεπάλληλες επιθέσεις με τμήματα πεζικού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς 

όμως κανένα αποτέλεσμα. Την ίδια τύχη είχαν οι ιταλικές επιθέσεις και στο υπόλοιπο 

μέτωπο και έτσι το Β΄ Σώμα Στρατού διατήρησε αρραγή την αμυντική του γραμμή67. 

65 Σε πρώτο κλιμάκιο είχαν εγκατασταθεί αμυντικά οι ΧVII, V, I, XV και XI Μεραρχίες. Επίσης, στην περιοχή 
Λίμπχοβα παρέμενε η IV Μεραρχία, προς διάθεση του Β΄ Σώματος Στρατού, βλ. στο ίδιο, 111-112

66 Συνοπτική περιγραφή της Εαρινής Επίθεσης στο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και 
Ελληνογερμανικού Πολέμου, 132-143

67 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.634/Α/1β, Έκθεση Πεπραγμένων του Τμήματος Στρατιάς 
Ηπείρου κατά τον Πόλεμο 1940-1941, 48-49 

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Η ιταλική επίθεση συνεχίστηκε επί τέσσερις ημέρες, με αμείωτη σφοδρότητα και 

με μεγάλες απώλειες τόσο για τους επιτιθέμενους όσο και για τους αμυνόμενους. 

Οι βολές του ιταλικού πυροβολικού δε σταματούσαν ούτε κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, ενώ η ιταλική Αεροπορία πραγματοποιούσε πλήθος βομβαρδισμών σε όλο 

το μήκος του μετώπου.

Οι Έλληνες μαχητές δεν παραχώρησαν σπιθαμή εδάφους και πολεμώντας πολ-

λές φορές σώμα με σώμα απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις του ιταλικού πεζικού. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αντίδρασης ήταν η ενεργητική άμυνα, 

υλοποιούμενη με άμεσες ή προπαρασκευασμένες αντεπιθέσεις, η συνδυασμένη 

και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πυρών πυροβολικού και πεζικού, καθώς 

και το υψηλό ηθικό του προσωπικού. 

Ο ίδιος ο Μουσολίνι, στις 12 Μαρτίου, βλέποντας ότι η Εαρινή Επίθεση οδηγείτο 

σε αποτυχία, διέταξε τη συνέχισή της με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Η υποστήριξη 

της επιθετικής ενέργειας θα γινόταν από το σύνολο της ιταλικής Αεροπορίας και υπο-

λογίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν περί τα 400 αεροπλάνα68. Την επομένη, 13 Μαρτίου, 

εκδηλώθηκε ισχυρότατη επίθεση, αφού προηγήθηκε καταιγισμός αεροπορικών 

βομβαρδισμών και βολών πυροβολικού. Η κύρια επίθεση των Ιταλών εκδηλώθηκε 

πάλι εναντίον του τομέα της Ι Μεραρχίας, χωρίς όμως επιτυχία. Οι ιταλικές μεραρ-

χίες επιτίθεντο επί δύο ημέρες με αμείωτη ένταση, χωρίς όμως να καταφέρουν να 

διασπάσουν την ελληνική αμυντική τοποθεσία. Τα ελληνικά τμήματα αμύνονταν με 

πείσμα σε ολόκληρο το μέτωπο, διατηρώντας πάντα ακέραιες τις θέσεις τους69. Από 

τις 15 Μαρτίου η ιταλική ηγεσία αποφάσισε τη βαθμιαία αναστολή των επιχειρήσεων, 

68 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Χειμεριναί Επιχειρήσεις, 164
69 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.634/Α/1β, Έκθεση Πεπραγμένων του Τμήματος Στρατιάς 

Ηπείρου κατά τον Πόλεμο 1940-1941, 51-53 

Στοιχείο αντιαεροπορικού 
πυροβόλου σε δράση
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ένδειξη ότι η περιβόητη Εαρινή Επίθεση είχε αποτύχει. Στο επόμενο διάστημα οι 

ιταλικές επιθέσεις άρχισαν να ατονούν, ώσπου διακόπηκαν στις 26 Μαρτίου. 

Οι απώλειες των ελληνικών τμημάτων που απέκρουσαν την ιταλική Εαρινή 

Επίθεση ανήλθαν σε 47 αξιωματικούς και 1.196 οπλίτες νεκρούς, και σε 144 

αξιωματικούς και 3.872 οπλίτες τραυματίες. Οι απώλειες των ιταλικών δυνάμεων 

υπολογίζονται σε 11.800 νεκρούς και τραυματίες70.

Ο Ελληνικός Στρατός είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις πολυπληθέ-

στερες επίλεκτες ιταλικές δυνάμεις και να διατηρήσει αρραγές το μέτωπό του. Η κα-

τίσχυση των ελληνικών όπλων ήταν απόρροια της σωστής και μεθοδικής εφαρμογής 

των σχεδίων και του ακμαιότατου ηθικού που χαρακτήριζε τους Έλληνες μαχητές. 

70 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Χειμεριναί Επιχειρήσεις, 160

Βαρύ πυροβόλο βάλλει εναντίον 
ιταλικών θέσεων 
στην περιοχή Πόγραδετς
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η μαχΗ των οχυρων (6-9 απριλιου 1941)

Η επίθεση των Γερμανών εναντίον της Ελλάδας στις 6 Απριλίου 1941 έφερε 

την κωδική ονομασία «Μαρίτα». Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης ήταν 

η κατάληψη της βόρειας ακτής του Αιγαίου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης, 

με ετοιμότητα συνέχισης προς τα νότια, για την κατάληψη ολόκληρης της 

Ελλάδας71. Την επιχείρηση ανέλαβε η 12η Στρατιά, αποτελούμενη από τρία 

σώματα Στρατού, υπό τον Στρατάρχη Βίλχελμ φον Λίστ. 

Το 40ό Τεθωρακισμένο Σώμα Στρατού αρχικά θα καταλάμβανε τη νότιο 

Γιουγκοσλαβία και στη συνέχεια θα προέλαυνε στον άξονα Μοναστήρι-Φλώρινα-

Γρεβενά, προκειμένου να απειλήσει τις ελληνικές δυνάμεις του μετώπου της 

Βορείου Ηπείρου και τις ελληνοβρετανικές δυνάμεις στο Βέρμιο από τα νώτα. Το 

18ο Ορεινό Σώμα Στρατού θα αναλάμβανε τη διάσπαση της Γραμμής «Μεταξά», 

με σκοπό την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και την απομόνωση ολόκληρης της 

ανατολικής Μακεδονίας. Το 30ό Σώμα Στρατού θα καταλάμβανε τη Δυτική 

Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η όλη επιχείρηση θα υποστηριζόταν 

από ισχυρότατες αεροπορικές δυνάμεις −περίπου 1.000 αεροπλάνα72.

Στην οχυρωμένη τοποθεσία Μπέλες-Νέστος είχε αναπτυχθεί το ΤΣΑΜ, υπό 

τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μπακόπουλο, το οποίο διέθετε τις XVIII, XIV 

και VII Μεραρχίες Πεζικού, την ΧΙΧ Μηχανοκίνητη Μεραρχία, την Ταξιαρχία 

Νέστου, την Ταξιαρχία Έβρου και το Απόσπασμα Κρουσίων. Αποστολή του 

ΤΣΑΜ ήταν η σταθερή άμυνα επί της οχυρωμένης τοποθεσίας και, σε περίπτωση 

αδυναμίας εξασφάλισης της τοποθεσίας, σύμπτυξη των δυνάμεών του προς 

Θεσσαλονίκη. Το Απόσπασμα Κρουσίων θα απαγόρευε τη γερμανική προέλαση 

προς τη Θεσσαλονίκη σε περίπτωση διάρρηξης της τοποθεσίας Μπέλες73.

Η οχυρωμένη τοποθεσία περιλάμβανε είκοσι ένα οχυρά, γνωστά ως Γραμμή 

«Μεταξά». Κάθε οχυρό αποτελούσε περίκλειστο έργο, από ένα ή περισσότερα 

στεγανά συγκροτήματα, ικανό να αμυνθεί προς κάθε κατεύθυνση, και περι-

λάμβανε ενεργητικά σκέπαστρα (πολυβολεία, πυροβολεία, παρατηρητήρια 

κ.ά.), καθώς και εξόδους για τον ανεφοδιασμό και την εκτέλεση αντεπιθέσεων. 

Μεταξύ της μεθορίου και της οχυρωμένης τοποθεσίας είχαν κατασκευαστεί 

πρόχειρα έργα εκστρατείας για την επιβράδυνση του εχθρού74.

71 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Αγώνες εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν 
και την Δυτικήν Θράκην (1941) (στο εξής: Αγώνες εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν), Αθήναι 1956, 17-18

72 Το 18ο Ορεινό Σώμα Στρατού διέθετε τις 2η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, 5η και 6η Ορεινές 
Μεραρχίες, 72η Μεραρχία Πεζικού και το 125ο Ανεξάρτητο Ενισχυμένο Σύνταγμα Πεζικού. Το 40ό 
Τεθωρακισμένο Σώμα Στρατού διέθετε την 9η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, την 73η Μεραρχία Πεζικού 
και τη Σωματοφυλακή SS «Αδόλφος Χίτλερ», ενώ το 30ό Σώμα Στρατού διέθετε τις 50ή και 164η 
Μεραρχίες Πεζικού. Η Στρατιά διέθετε και μία μεραρχία στη Φιλιππούπολη ως εφεδρεία, ενώ τρεις 
βουλγαρικές μεραρχίες είχαν αναλάβει την προκάλυψη του μετώπου, βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία του 
Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου, 159-161

73 Συνοπτικά για την αποστολή των δυνάμεων του ΤΣΑΜ βλ. στο ίδιο, 163-164
74 Για τα ονόματα των είκοσι ένα οχυρών στην τοποθεσία βλ. στο ίδιο, 155-156
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Στις 05.15 της 6ης Απριλίου εκδηλώθηκε η επίθεση των Γερμανών με ισχυρή 

υποστήριξη πυροβολικού και αεροπορίας. Η κύρια προσπάθεια εφαρμόστη-

κε κατά του Μπέλες και του Ρούπελ. Μέχρι το βράδυ γερμανικές δυνάμεις 

κατάφεραν να κατέλθουν στην κοιλάδα Ροδοπόλεως και να λάβουν επαφή 

με τα ελληνικά αμυνόμενα τμήματα στην περιοχή Κρουσίων. Το γεγονός 

αυτό ανάγκασε τον Διοικητή του ΤΣΑΜ να διατάξει τη σύμπτυξη της XVIII 

Μεραρχίας στην τοποθεσία Στρυμόνας-Κερκίνη, σε σύνδεσμο με την τοποθεσία 

Κρουσίων. Τα οχυρά στον τομέα του Μπέλες αμύνονταν σταθερά. Από τον 

Στρυμόνα ποταμό μέχρι τον Νέστο οι Γερμανοί βρίσκονταν σε επαφή με την 

κύρια τοποθεσία άμυνας, αλλά δεν κατάφεραν να σημειώσουν καμία επιτυχία. 

Στην περιοχή όμως της Ξάνθης και της Κομοτηνής παρέκαμψαν τα Οχυρά 

Εχίνου και Νυμφαίας και κινήθηκαν προς τα νότια. Στις 7 Απριλίου, το πρωί, 

η γερμανική επίθεση συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση. Τα οχυρά στον τομέα 

του Μπέλες συνέχιζαν τον αγώνα τους, χωρίς να έχουν πλέον την υποστήριξη 

μονάδων επιφανείας, καθώς η XVIII Μεραρχία είχε συμπτυχθεί νοτιότερα, προς 

τη λίμνη Κερκίνη. Οι Γερμανοί, χρησιμοποιώντας αποπνικτικά αέρια και φλεγό-

μενη βενζίνη, κατάφεραν να καταλάβουν τα Οχυρά Κελκαγιά, Αρπαλούκι και 

Ιστίμπεη. Στους υπόλοιπους τομείς της αμυντικής τοποθεσίας μέχρι τον Νέστο, 
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τα οχυρά συνέχιζαν να αμύνονται, παρά τις συνεχείς επιθέσεις των γερμανικών 

τμημάτων που συνοδεύονταν από σφοδρότατους βομβαρδισμούς75.

Ενώ η οχυρωμένη τοποθεσία παρέμενε αρραγής και κατά την τρίτη ημέρα 

της επίθεσης, η κατάρρευση της γιουγκοσλαβικής αντίστασης δημιούργησε 

κίνδυνο στο αριστερό του ΤΣΑΜ. Η 2η Γερμανική Τεθωρακισμένη Μεραρχία δι-

ήλθε τη μεθόριο στη Δοϊράνη και προέλασε ταχύτατα προς το Κιλκίς, με σκοπό 

να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Μετά από αυτήν τη δυσμενή εξέλιξη, το Γενικό 

Στρατηγείο διέταξε το ΤΣΑΜ να συνθηκολογήσει, καθώς η συνέχιση του αγώνα 

ήταν μάταιη και το ΤΣΑΜ κινδύνευε να αποκοπεί και να αιχμαλωτιστεί. Στις 

08.00 της 9ης Απριλίου οι γερμανικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη76, 

ενώ στις 14.00, στο γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε η συν-

θηκολόγηση μεταξύ του Μπακόπουλου και του Αντιστρατήγου Φάιελ (Rudolf 

Veiel), Διοικητή της 2ης Γερμανικής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας, με έντιμους 

για τον Ελληνικό Στρατό όρους, προκειμένου να αποφύγει ανώφελες θυσίες. 

75 Οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν τα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως, τα γνωστά «Στούκας», τα οποία 
κατά τις καταδύσεις τους χρησιμοποιούσαν ειδικές σειρήνες για να κλονίζουν το ηθικό των αντιπάλων

76 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.601/Α/1, Έκθεση του Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου 
σχετικά με τον Ελληνοϊταλικό και Ελληνογερμανικό Πόλεμο 1940-41, 148-149

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Οι δυνάμεις των οχυρών παραδόθηκαν αργά το απόγευμα, σε εκτέλεση της 

διαταγής συνθηκολόγησης, ενώ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας συνέχιζαν με 

πείσμα τον αγώνα τους, μη επιτρέποντας στους Γερμανούς να διασπάσουν 

την αμυντική τοποθεσία. Τα γερμανικά τμήματα απέδωσαν τιμές στις φρουρές 

των οχυρών και ύψωσαν τη γερμανική σημαία στα οχυρά μόνο μετά την απο-

χώρηση των τελευταίων ελληνικών τμημάτων, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο την ανδρεία και τον ηρωισμό των υπερασπιστών τους και εκφράζοντας 

παράλληλα τον θαυμασμό τους προς τους Έλληνες μαχητές77. 

Μετά από τέσσερις ημέρες άνισου αγώνα, έληξε η ελληνική αντίσταση στην 

ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι απώλειες του ΤΣΑΜ ανήλθαν σε 1.000 

νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι γερμανικές απώλειες ήταν πολύ περισσότερες 

–περίπου 2.600 νεκροί και τραυματίες78.

Οι ελληνικές δυνάμεις των οχυρών, παρά τη συντριπτική υπεροχή του 

εχθρού, κατάφεραν να αποκρούσουν με επιτυχία όλες τις γερμανικές επι-

θέσεις. Κάμφθηκαν μόνο ύστερα από την κατάρρευση της γιουγκοσλαβικής 

αντίστασης, η οποία επέτρεψε την ταχεία προέλαση των γερμανικών τεθω-

ρακισμένων δυνάμεων προς τη Θεσσαλονίκη και την υπερκέραση της οχυ-

ρωμένης τοποθεσίας Μπέλες-Νέστος79. Παρά τη μικρή διάρκεια, η μάχη των 

Οχυρών μπορεί να χαρακτηριστεί ως παράδειγμα θάρρους και αυτοθυσίας 

του Ελληνικού Στρατού, το οποίο προκάλεσε τον θαυμασμό και τον σεβασμό 

των αντιπάλων του. 

77 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Φ.663/ΙΑ/2, Έκθεση του Ταγματάρχη Πεζικού Αλ. Χατζηγεωργίου 
της 8ης Ιουλίου 1941 σχετικά με τη δράση του Οχυρού Παληουριώνες από 6 έως 9 Απριλίου 1941, 9

78 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Αγώνες εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν, 237
79 Συνοπτική περιγραφή της μάχης των Οχυρών στο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και 

Ελληνογερμανικού Πολέμου, 164-176

Αντιαεροπορικό πυροβολείο
στο Οχυρό Ρούπελ
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Ελληνικό τμήμα 
στη Μέση Ανατολή διέρχεται μέσα από 

συρματοπλέγματα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Η μαχΗ του ελ αλαμειν (23 οκτωβριου-5 νοεμβριου 1942)

Η Μάχη του Ελ Αλαμέιν πραγματοποιήθηκε το 1942 στη Βόρειο Αφρική μετα-

ξύ των συμμαχικών και γερμανοϊταλικών δυνάμεων. Στη μάχη συμμετείχε και η I 

Ελληνική Ταξιαρχία, υπό τον Συνταγματάρχη Παυσανία Κατσώτα80.

Το σχέδιο επιχειρήσεων των Γερμανών προέβλεπε ενεργητική άμυνα στην 

κατεχόμενη τοποθεσία Ελ Αλαμέιν, με ιδιαίτερο βάρος στον βόρειο τομέα. Οι 

Δυνάμεις του Άξονα διέθεταν στην περιοχή, υπό τον Στρατηγό Έρβιν Ρόμελ (Erwin 

Johannes Eugen Rommel), δύο ιταλικά σώματα Στρατού, το ΧΧΙ, στον βόρειο 

τομέα, και το Χ, στον νότιο τομέα81.

Το γενικό σχέδιο επιχειρήσεων των Συμμάχων, με την κωδική ονομασία 

“Lightfoot“, προέβλεπε κύρια επίθεση κατά του βόρειου τομέα και ταυτόχρονα 

εξαπάτηση του εχθρού σχετικά με την εφαρμογή της κυρίας προσπάθειας, με επι-

θετικές ενέργειες κατά του νότιου τομέα του μετώπου. Την επιχείρηση ανέλαβε η 

8η Βρετανική Στρατιά, υπό τον Στρατηγό Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ (Bernard Law 

Montgomery), αποτελούμενη από το 30ό Σώμα Στρατού στον βόρειο τομέα και το 

13ο Σώμα Στρατού στον νότιο τομέα. Το 10ο Τεθωρακισμένο Σώμα Στρατού τέθηκε 

εφεδρεία, έτοιμο να καταδιώξει τον εχθρό μετά τη διάσπαση του μετώπου82.

Η συμμαχική επίθεση εκδηλώθηκε στις 22.00 της 23ης Οκτωβρίου 1942. 

80 Η Ι Ελληνική Ταξιαρχία συγκροτήθηκε στην Τζενέιφα της Αιγύπτου στις 26 Ιουνίου 1941 και αφού 
εκπαιδεύτηκε στο Στρατόπεδο Καφρ Υόνα της Παλαιστίνης και στην περιοχή Ρας Μπάαλμπεκ του Λιβάνου 
μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια και τέθηκε υπό την 8η Βρετανική Στρατιά. Η δύναμή της ήταν 316 αξιωμα-
τικοί και 5.155 οπλίτες. Για τη συγκρότηση της Ι Ελληνικής Ταξιαρχίας βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά 
το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή (1941-1945) (Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο) 
(στο εξής: Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή), Αθήνα 1995, 18-22 

81 Το ΧΧΙ Ιταλικό Σώμα Στρατού διέθετε την 164η Γερμανική Ελαφρά Μεραρχία και τις 25η και 102η 
Ιταλικές Μεραρχίες, καθώς και τμήματα γερμανικού πεζικού και Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Το Χ Ιταλικό Σώμα 
Στρατού διέθετε τις XVII, XXVII και CXCV Ιταλικές Μεραρχίες, ένα γερμανικό σύνταγμα Πεζικού και δύο γερμανικά 
τάγματα αλεξιπτωτιστών. Εφεδρεία τέθηκαν 2 ιταλικές και 2 γερμανικές τεθωρακισμένες μεραρχίες, καθώς και 
2 μηχανοκίνητες μεραρχίες βλ. στο ίδιο, 62 

82 Το 30ό Σώμα Στρατού διέθετε 5 μεραρχίες Πεζικού, το 13ο Σώμα Στρατού διέθετε 2 βρετανικές με-
ραρχίες Πεζικού, 2 ταξιαρχίες Πεζικού (Ι Γαλλική και Ι Ελληνική) και 1 βρετανική τεθωρακισμένη μεραρχία, ενώ 
το 10ο Σώμα Στρατού διέθετε 2 βρετανικές τεθωρακισμένες μεραρχίες, βλ. στο ίδιο, 61-62
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Η αντίσταση των γερμανοϊταλικών δυνάμεων ήταν σθεναρή, αποτρέποντας 

τους Συμμάχους να διασπάσουν την αμυντική τοποθεσία. Ωστόσο τη νύχτα 2/3 

Νοεμβρίου δημιουργήθηκε ρήγμα στον βόρειο τομέα του μετώπου, με συνέ-

πεια την κατάρρευσή του, ενώ το πρωί της 3ης Νοεμβρίου παρόμοιες ενδείξεις 

άρχισαν να εμφανίζονται και στον νότιο τομέα. Η συστηματική καταδίωξη των 

υποχωρούντων γερμανοϊταλικών δυνάμεων άρχισε στις 5 Νοεμβρίου. Οι ιταλικές 

μεραρχίες, εγκαταλελειμμένες στην έρημο χωρίς εφόδια και νερό, διαλύθηκαν ή 

παραδόθηκαν στις συμμαχικές δυνάμεις. Τα γερμανικά στρατεύματα συνέχισαν 

να υποχωρούν, εγκαταλείποντας την Κυρηναϊκή και τελικά εγκαταστάθηκαν στη 

Γραμμή Μάρεθ στην Τυνησία. 

Στη Μάχη του Ελ Αλαμέιν η 1η Ελληνική Ταξιαρχία υπαγόταν στην 50ή 

Βρετανική Μεραρχία του 13ου Σώματος Στρατού, με αποστολή να πραγματοποιεί 

επιδρομές και αναγνωριστικές περιπολίες, προκειμένου να προκαλεί σύγχυση, 

να επιφέρει απώλειες στον αντίπαλο και να συλλαμβάνει αιχμαλώτους. Από 19 

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ
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έως 23 Οκτωβρίου συμμετείχε σε εικονικές επιθέσεις στον νότιο 

τομέα, ενταγμένες στο σχέδιο παραπλάνησης του εχθρού. Επίσης, 

από την έναρξη της συμμαχικής επίθεσης έως τις 3 Νοεμβρίου 

εκτέλεσε περιπολίες και νυκτερινές επιθέσεις, προξενώντας πολλές 

απώλειες στα γερμανοϊταλικά στρατεύματα. Αποσπάσματα της I 

Ελληνικής Ταξιαρχίας συμμετείχαν στην καταδίωξη των εχθρικών 

δυνάμεων στον τομέα της, προελαύνοντας σε βάθος 100 χλμ., 

συλλαμβάνοντας πολλούς αιχμαλώτους και κυριεύοντας κάθε εί-

δους στρατιωτικό υλικό. Στις 19 Δεκεμβρίου άρχισε η αποχώρηση 

της ελληνικής Ταξιαρχίας, κατόπιν διαταγής της 8ης Στρατιάς, από 

το μέτωπο, με προορισμό την Αίγυπτο83. Η Μάχη του Ελ Αλαμέιν 

αποτέλεσε γενικά την πρώτη σημαντική νίκη των Συμμάχων –είχε 

προηγηθεί η νίκη του Ελληνικού Στρατού κατά των Ιταλών στο 

βορειοηπειρωτικό μέτωπο– και υπήρξε η αρχή για την απομά-

κρυνση, στη συνέχεια, των Δυνάμεων του Άξονα από τη Βόρειο 

Αφρική. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συγκρούσεις του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην οποία βρέθηκαν αντιμέτωπες δύο 

μεγάλες στρατιωτικές φυσιογνωμίες, ο Μοντγκόμερυ και ο Ρόμελ. 

Οι απώλειες των Συμμάχων έφτασαν τους 3.500 νεκρούς και 10.000 

τραυματίες, ενώ οι απώλειες της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας ανήλθαν 

σε 6 αξιωματικούς και 83 οπλίτες νεκρούς και 26 αξιωματικούς και 

202 οπλίτες τραυματίες84.

Η μαχΗ του ριμινι (14-21 Σεπτεμβριου 1944)
Η III ΕΟΤ συγκροτήθηκε στην Ινσαρίγιε του Λιβάνου την 31η 

Μαΐου 1944, με Διοικητή τον Συνταγματάρχη Πεζικού Θρασύβουλο 

Τσακαλώτο και συνολική δύναμη 3.377 άνδρες και εκπαιδεύτηκε στον 

ορεινό αγώνα. Μεταφέρθηκε στην Ιταλία στις 11 Αυγούστου 1944 και 

έλαβε μέρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις, με αντικειμενικό σκοπό τη 

διάσπαση της καλούμενης «Γοτθικής Γραμμής» την περίοδο από 5 Σεπτεμβρίου έως 

16 Οκτωβρίου 1944, όπως επίσης και για την κατάληψη της πόλης του Ρίμινι85.

Την επίθεση εναντίον του Ρίμινι στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 ανέλαβε η 1η 

Καναδική Μεραρχία, η οποία συγκεντρώθηκε νότια του ποταμού Μαράνο. 

Οι Γερμανοί κατείχαν με τμήματα της 1ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών και της 

Μεραρχίας Τουρκομάνων τα υψώματα βόρεια και βορειοδυτικά του Μαράνο 

ποταμού. Η αμυντική τοποθεσία καλυπτόταν από θάμνους και καλλιεργημένες 

εκτάσεις και είχε υδάτινες γραμμές, ποτάμια και χείμαρρους, κάθετες προς τις 

κατευθύνσεις επιθέσεως. Ήταν ισχυρά οργανωμένη, με παραλλαγμένα χαρακώ-

ματα, πολυβολεία και ναρκοπέδια86.

83 Για τη Μάχη του Ελ Αλαμέιν βλ. στο ίδιο, 46-81
84 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μέση Ανατολή, Φ.806/Β/1, Ημερολόγιο Πορειών και Επιχειρήσεων της Ι Ελληνικής 

Ταξιαρχίας από 4 Σεπτεμβρίου 1942 έως 31 Ιουλίου 1943, 117
85 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, Πίνακας Συγκροτήσεως III ΕΟΤ, 350-351
86 Στο ίδιο, 128
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Η ΙΙΙ ΕΟΤ, η οποία υπαγόταν στην καναδική Μεραρχία, διατάχθηκε να εκτοξεύσει 

νυχτερινή επίθεση εναντίον της εχθρικής τοποθεσίας. Η ζώνη ενεργείας της καθορί-

στηκε μεταξύ της οδού Ντελ-Φιούμε και της οδού Νο 16, με τελικό στόχο την κατά-

ληψη της πόλης του Ρίμινι. Την επίθεση της ελληνικής Ταξιαρχίας θα κάλυπτε από 

αριστερά η 3η Καναδική Ταξιαρχία και από δεξιά η 41η Ίλη Καναδών Δραγώνων.

Στις 02.00 της 14ης Σεπτεμβρίου η ελληνική Ταξιαρχία εκτόξευσε την επί-

θεσή της με τρία τάγματα στην πρώτη γραμμή επί τριών κατευθύνσεων. Το 1ο 

Τάγμα, υπό τον Ταγματάρχη Ιωάννη Καραβία, προς Μοντιτσέλι, το 2ο Τάγμα, υπό 

τον Ταγματάρχη Σοφοκλή Τζανετή, προς Μοναλντίνι και το 3ο Τάγμα, υπό τον 

Ταγματάρχη Ανδρέα Λουτεράκη, προς Μπατάρα. Παρά την πείσμονα γερμανική 

αντίσταση, τα ελληνικά τμήματα κατάφεραν να καταλάβουν τη γραμμή Μαλτόνι-

Μπατάρα-Μοναλντίνι87.

Στις 15 Σεπτεμβρίου η III ΕΟΤ, συνεχίζοντας με αμείωτη ένταση την επιθετική της 

προέλαση, κατέλαβε τη γραμμή Καζαλέκειο-νοτιοδυτική γωνία του αεροδρομίου 

του Ρίμινι-γέφυρα ποταμού Μαράνο. Κατά τις επόμενες δύο ημέρες τα ελληνικά 

87 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μέση Ανατολή, Φ.810Α/Θ/3, Έκθεση Επιχειρήσεων της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, 13

Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ



9�ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (1912-1944)

Εκκαθάριση της πόλης του 
Ρίμινι μετά την ομώνυμη μάχη

τμήματα κατάφεραν να κάμψουν τη γερμανική αντίσταση και να καταλάβουν το αε-

ροδρόμιο. Στις 19 Σεπτεμβρίου τα ελληνικά μαζί με τα καναδικά τμήματα διέβησαν 

τον Ροντέλλα ποταμό και κατευθύνθηκαν προς το Ρίμινι. Την επομένη εκτοξεύτηκε 

η κύρια επίθεση της ελληνικής Ταξιαρχίας για την κατάληψη της πόλης. Στις 06.45 

της 21ης το 2ο Τάγμα έφτασε επί του Αούζα ποταμού, στο κέντρο της πόλης και 

σε μικρό χρονικό διάστημα εξουδετέρωσε τοπικές νησίδες αντίστασης που είχαν 

αφήσει οι Γερμανοί προς υποβοήθηση της υποχωρήσεώς τους. 

Παράλληλα, το 3ο Τάγμα προωθήθηκε προς το κέντρο της πόλης, το οποίο και 

κατέλαβε. Στις 07.30 τριμελής τοπική επιτροπή του Αντιφασιστικού Κόμματος παρέ-

δωσε άνευ όρων την πόλη στα ελληνικά τμήματα, με επίσημο πρωτόκολλο, το οποίο 

συντάχθηκε στην ελληνική, αγγλική και ιταλική γλώσσα. Έτσι, από τις 09.00 της 21ης 

Σεπτεμβρίου η πόλη του Ρίμινι βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο της ΙΙΙ ΕΟΤ88.

Οι απώλειες της III ΕΟΤ από την είσοδό της στις επιχειρήσεις στην Ιταλία μέχρι 

την κατάληψη του Ρίμινι ανήλθαν σε 6 αξιωματικούς και 72 οπλίτες νεκρούς και 

σε 19 αξιωματικούς και 169 οπλίτες τραυματίες89. 

Κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Ρίμινι αποδόθηκαν 

τιμές στην πολεμική σημαία του 2ου Τάγματος και η III ΕΟΤ ονομάστηκε τι-

μητικά «Ταξιαρχία Ρίμινι». Από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου η 

Ταξιαρχία συνέχισε με επιτυχία τις επιθετικές επιχειρήσεις, υπό τη διοίκηση της 

2ης Νεοζηλανδικής Ταξιαρχίας, και στη συνέχεια αποχώρησε από την Ιταλία και 

επαναπατρίστηκε στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα90.

Η ελληνική Ταξιαρχία, στη Μάχη του Ρίμινι, διεξήγαγε σκληρό αγώνα εναντίον 

εχθρού άρτια εξοπλισμένου, με ισχυρή οχύρωση και μόνον ο ηρωισμός και η 

αυτοθυσία των ανδρών της οδήγησαν στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Η κατάληψη 

του Ρίμινι διευκόλυνε τη συμμαχική προέλαση προς τον Ρουβίκωνα ποταμό και 

συνέβαλε αποφασιστικά στην τελική νίκη των συμμαχικών δυνάμεων91.

88 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Μέση Ανατολή, Φ.810Α/ΙΓ/7, Πρωτόκολλο παράδοσης του Ρίμινι (στην αγγλική γλώσσα)
89 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 136
90 Στο ίδιο, 142-143
91 Για τη Μάχη του Ρίμινι βλ. στο ίδιο, 127-136
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 1.000 μ.

Κατά κινητού στόχου    200 μ.

Κατά σταθερού στόχου    250 μ.

Βάρη:

Συνολικό Βάρος 2.360 χλγ.

Βλήματος 1.000 χλγ.

Μήκη:

Σωλήνα συνεπτυγμένου 66 εκ.

Σωλήνα ανεπτυγμένου 89 εκ.

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

Α-Τ LAW M72 A2

Α-Τ ΟΠΛΑ
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Αποτελεσματικό (ύψος στόχου 2 μ.) 135 μ.

Ωφέλιμο 200 μ.

Μήκη:

Εκτοξευτή (ανεπτυγμένος) 1.050 χιλ.

Εκτοξευτή (συνεπτυγμένος) 705 χιλ.

Βάρος:

Όλικο Βάρος όπλου 2,6 κιλά

Διαμέτρημα: 64 χιλ.

Αρχική Ταχύτητα Βλήματος: 114 μ./δευτ.

Χώρα Κατασκευής: Ρωσία

A-T RPG - 18
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαμέτρημα: 84 χιλ.

Βάρη Όπλου με διόπτρα και δίποδα 14,2 κιλά

Μήκος: 1,130 μ.

Ταχυβολία: 6 βλημ./λεπτό

Επικίνδυνη οπίσθια ζώνη:
Τομέας, ακτίνας 60 μ. με γωνία 45ο 
εκατέρωθεν του άξονα του όπλου

Χώρα Κατασκευής: Σουηδία

CARL GUSTAF

Τύποι Πυρομαχικών

Πυρομαχικό
Δραστικό
βεληνεκές

Στομιακή
ταχύτητα

Μέγιστη
ταχύτητα

Σημείωση

HEAT 751 500 μ. 210 μ./δευτ. 340 μ./δευτ.
Διάτρηση θώρακα 
<425mm +ERA

HEAT 551 700 μ. 255 μ./δευτ. 340 μ./δευτ. Διάτρηση θώρακα περ. 400 χιλ.

TP 552 700 μ. 255 μ./δευτ. 340 μ./δευτ. Για άσκηση. Αδρανής κεφαλή μάχης

HEDP 502 600 μ. 225 μ./δευτ.
Τύπος πρόσκρουσης και καθυ-
στέρησης

HE 441B/C 1000 μ. 240 μ./δευτ.

SMOKE 469B 1300 μ. 240 μ./δευτ.

ILLUM 545 2100 μ. 260 μ./δευτ. Φωτιζόμενη ακτίνα 400-500 μ.

ILLUM 545B 1700 μ. 260 μ./δευτ. Βλ. ILLUM 545

FFV 553B με
τροχιοδ. φυσ. 

7,62 χιλ.
700 μ. 425 μ./δευτ.

Για άσκηση. Παρόμοια τροχιά με 
τα ΗΕΑΤ 551 και ΤΡ 552

HEAT 651 400 μ. 240 μ./δευτ.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 2.100 μ.

Κατά κινητού στόχου 450 μ.

Κατά σταθερού στόχου 800 μ.

Διαμέτρημα: 90 χιλ.

Βάρος: 15.870 χλγ.

Μήκος:

Ολικό μήκος πυροβόλου 1,34 μ.

Αρχική Ταχύτητα: 212 μ./δευτ.

Επικίνδυνη οπίσθια ζώνη: 44x55 μ.

Πυρομαχικά:
1. ΕΚ – Α-Τ
2. Εκπαιδεύσεως

Κανονικός ρυθμός βολής: 1 βλήμ./λεπτό

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

ΠΑΟ 90 χιλ. ΜΤ Μ67
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 7,650 μ.

Κατά κινητού στόχου 1,100 μ.

Κατά σταθερού στόχου 2,000 μ.

Διαμέτρημα: 106 χιλ.

Βάρος πλήρους πυροβόλου: 219.000 χλγ.

Μήκος:

Ολικό μήκος πυροβόλου 3,35 μ.

Επικίνδυνη οπίσθια ζώνη: 30 x100 μ.

Πυρομαχικά:
1. ΕΚ–Α-Τ
2. Καπνογόνα
3. Εκπαιδεύσεως

Μέγιστος ρυθμός βολής: 36 βλήμ./ώρα

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

ΠΑΟ 106 χιλ.
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Α-Τ ΟΠΛΟ MILAN

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 1.950 μ.

Ελάχιστο 25 μ.

Βάρη:

Βάρος όπλου με τρίποδα 16.000 χλγ.

Μήκος όπλου: 0,900 μ.

Ρυθμός βολής:
3 βλήμ /λεπτό στα 1.000 μ . 
και 2 βλήμ./λεπτό στα 1900 μ.

Χρόνος Πτήσεως Βλήματος: 12,5 δευτ.

Ταχύτητα βλήματος:

Κατά την εκτόξευση 75 μ./δευτ.

Στο τέλος της πτήσης 210 μ./δευτ.

Επικίνδυνη οπίσθια ζώνη: Κώνος γωνίας 60ο και μήκους 25μ.

Χώρα Κατασκευής: Γερμανία
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 1.950 μ.

Βάρος Πυραύλου: 12.000 χλγ.

Μήκος Πυραύλου: 1,26 μ.

Χρόνος Πτήσεως: 12,5 δευτ.

Αρχική ταχύτητα: 75 μ./δευτ.

Διατρητικότητα:

Σε χάλυβα 65 εκ.

Σε μπετό 2,5 μ.

Χώρα Κατασκευής: Γαλλία

Α-Τ ΠΥΡΑΥΛΟΣ MILAN - ΦΟΡΕΑΣ
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Α-Τ ΟΠΛΟ FAGOT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο
2.000 – 2.500 – 4.000 μ. (ανάλογα 
με τον τύπο του βλήματος)

Ελάχιστο 70 μ.

Βάρη:

Βάρος όπλου με τρίποδα 22.000 χλγ.

Μήκος όπλου: 0,900 μ.

Μέση Ταχύτητα βλήματος: 186 μ./δευτ.

Επικίνδυνη οπίσθια ζώνη:
Κώνος μήκους 30 μ. & 50 μ. (ανάλο-
γα με τον τύπο του βλήματος)

Χώρα Κατασκευής: Ρωσία
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Α-Τ ΠΥΡΑΥΛΟΣ FAGOT - ΦΟΡΕΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

9M111 2.000 μ.

9Μ111-2 2.000 μ.

9Μ111-Μ 2.500 μ.

9Μ111-ΜΚ 2.500 μ.

9Μ113 4.000 μ.

Βάρος Πυραύλου: 13.000 χλγ.

Μήκος Πυραύλου: 1.098 χιλ.

Διατρητικότητα:

Με μία γωνία πτώσεως 60ο 200 χιλ.

Διαμέτρημα: 120 χιλ.

Χώρα Κατασκευής: Ρωσία
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Α-Τ ΟΠΛΟ TOW 2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.750 μ.

Δραστικό 65 μ.

Βάρη:

Όπλου 93 χλγ.

Ταχύτητα Βλήματος: 75-210 μ./δευτ.

Χρόνος Πτήσεως Βλήματος: 14,8 δευτ. στα 3.000 μ.

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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Α-Τ ΠΥΡΑΥΛΟΣ TOW 2 - ΦΟΡΕΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.750 μ.

Ελάχιστο 65 μ.

Μήκος Πυραύλου: 128 εκ.

Χρόνος Πτήσεως: 14,8 δευτ.

Διατρητικότητα:

Σε χάλυβα 65 εκ.

Σε μπετό 2,5 μ.

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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Α-Τ ΟΠΛΟ KORNET - E

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 5.500 μ.

Ελάχιστο 100 μ.

Βάρη:

Όπλου 66 χλγ.

Ταχύτητα Πυραύλου: 270 μ/1”

Χρόνος Πτήσεως Πυραύλου: 28-35 δευτ.

Χώρα Κατασκευής: Ρωσία

Α-Τ ΠΥΡΑΥΛΟΣ KORNET – E - ΦΟΡΕΑΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 100-5.500 μ.

Μήκος Πυραύλου: 120 εκ.

Βάρος Πυραύλου: 29 κιλά

Χρόνος Πτήσεως: 8-35 δευτ.

Διατρητικότητα:

Σε χάλυβα
100 εκ. μετά την εξουδετέρωση της 
ενεργητικής θωράκισης

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΔΙΟΠΤΡΕΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ

(ECONOPTICS)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οπτικά χαρακτηριστικά:

Μεγέθυνση x 3,3

Διάμετρος αντικειμενικού φακού 80 χιλ.

Εστίαση Aπό 10 μ. έως ∞

Πεδίο ορατότητας 10.5ο

Απόσταση παρατήρησης με φωτισμό 3 m Lux >400 μ.

Ρύθμιση σταυρονήματος σε υπερανύψωση και αζιμούθιο +/- 12 μίλια

Ρύθμιση σταυρονήματος ανά κλίκ 0.5 μίλια

Λυχνία ενίσχυσης φωτός 2ης γενιάς

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας 2 V έως 3,4 V

Τύποι συσσωρευτών
ΑΑ Mignion
2 x 1,2 NiCd ή 2 x 1.5 Alkaline

Λειτουργικά χαρακτηρηστικά:

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40ο C έως +60ο C

Θερμοκρασία λειτουργίας -30ο C έως +55ο C

Βάρος με συσσωρευτές: 1.400 χλγ.

Μήκος:

Ολικό μήκος 205 χιλ.

Μήκος χωρίς ανεπτυγμένο κάλυμμα 150 χιλ.

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είναι διόπτρα ταχείας σκοπεύσεως τύπου RED DOT . Η σκόπευση επιτυγχάνεται με την 
τοποθέτηση της κόκκινης κουκίδας στον στόχο, καθώς και με διόπτρα νυκτός παθητι-
κού τύπου. Απαραίτητος ο μηδενισμός του όπλου με τη διόπτρα.

Βάρος: 175 γρ.

Μήκος: 125 χιλ.

Διάμετρος κουκίδας: 3 ΜΟΑ (8 εκ. στα 100 μ.)

Προσαρμογή: Τυφέκια Μ16 που διαθέτουν Βάση «Πικαντίνι»

Χώρα Κατασκευή: Σουηδία

ΔΙΟΠΤΡΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ FN

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είναι διόπτρα παθητικό τύπου, βασίζεται στην αρχή της ενίσχυσης του αστρικού φω-
τός και αποκάλυψη του χρήστη από τον εχθρό είναι πρακτικά αδύνατη. Είναι ανθεκτι-
κή (περιβάλλον) διόπτρα που χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση.

Βάρος: 1,4 χλγ. (με συσσωρευτές)

Μήκος: 205 χιλ.

Ύψος: 120 χιλ.

Πλάτος: 95 χιλ.

Εστίαση: 10 μ. έως άπειρο

Μεγεύθυνση: 3,3x

Πεδίο ορατότητας: 10,50

Τάση λειτουργίας: 2V-3,4V

Τύπος συσσωρευτών: AA Mignon 2x1,2 NiCd ή 2x1,5 Αlkaline

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40ο C έως +60ο C

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ο C έως +55ο C

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

ΔΙΟΠΤΡΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ RED DOT
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ΟΛΜΟΣ 81 ΧΙΛ Ε44-Ε1 ΕΒΟ

ΟΛΜΟΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 5.900 μ.

Ελάχιστο 75 μ.

Διαμέτρημα: 81 χιλ.

Βάρη:

Σωλήνα 15,1 χλγ.

Βάση 11,7 χλγ.

Δίποδα 14,1 χλγ.

Γωνία ανυψώσεως: 45ο-85ο

Ρυθμοί βολής:

Ταχύς 30 βλημ./λεπτό

Συνεχής 16 βλημ./λεπτό

Πυρομαχικά:

1. Ελαφρά και βαριά εκρηκτικά
2. Καπνογόνα
3. Φωτιστικά
4. Εμπρηστικά
5. Ασκήσεων και εκπαιδεύσεως
6. Εκρηκτικά μακρού βεληνεκούς ΗΕ 70

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
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ΟΛΜΟΣ 81 ΧΙΛ. Μ1 ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.650 μ.

Ελάχιστο 180 μ.

Διαμέτρημα: 81 χιλ.

Βάρη:

Πλήρους Όλμου 61,900 χλγ.

Σωλήνα 20,180 χλγ.

Δίποδα 21,320 χλγ.

Βάσης 20,400 χλγ.

Μήκη:

Σωλήνα 1,24 μ.

Ακτίνα Δράσεως Βλήματος:

Ελαφρύ εκρηκτικό 17 μ.

Βαρύ εκρηκτικό 20 μ.

Πυρομαχικά:

1. Ελαφρύ εκρηκτικό
2. Βαρύ εκρηκτικό
3. Φωτιστικό
4. Καπνογόνο
5. Ασκήσεως
6. Εκπαιδεύσεως

Ρυθμοί βολής:

Ταχύς 35-40 βλήματα/λεπτό

Κανονικός 18 βλήματα/λεπτό

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΟΛΜΟΣ 4.2’’ Μ30 ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 5.650 μ.

Ελάχιστο 920 μ.

Διαμέτρημα: 4,2” χιλ.

Βάρη:

Πλήρους Όλμου 305,05 χλγ.

Σωλήνα 71 χλγ.

Συνδετική γέφυρα 76,7 χλγ.

Πλάκα Βάσης Εδραιώσεως 87,6 χλγ.

Εμπρόσθιο Σύστημα Στηρίξεως 27 χλγ.

Περιστοφικό Υποστήρηγμα 
26 χλγ. (από κράμα μαγνησίου)
40,4 χλγ. (από κράμα χάλυβα)

Μήκη:

Μήκος σωλήνα 1,524 μ.

Ακτίνα Δράσεως Βλήματος:

Εκρηκτικό (βαρύ) 25 μ.

Πυρομαχικά:

1. Εκρηκτικό
2. Φωτιστικό
3. Καπνογόνο
4. Χημικών πολεμικών ουσιών
5. Βομδιδοφόρο

Ρυθμοί βολής:

Ταχύς 18 βλήματα/λεπτό

Κανονικός 9 βλήματα/λεπτό

Αργός 3 βλήματα/λεπτό

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΤΥΦΕΚΙΟ FN 7,62 ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ (STANDARD)

ΤΥΦΕΚΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.700 μ.

Ωφέλιμο 2.000 μ.

Δραστικό 600 μ.

Διαμέτρημα: 5,56 χιλ.

Βάρη:

Τυφέκιο χωρίς γεμιστήρα 4,200 χλγ.

Τυφέκιο με γεμιστήρα 4,450 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,10 μ.

Κάννη 53,3 εκ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 650 -700 βολές/λεπτό

Πρακτική αυτόματη βολή 120 Βολές/λεπτό

Πρακτική ημιαυτόματη βολή 60 Βολές/λεπτό

Γεμιστήρας: 20 φυσιγγίων

Χώρα Κατασκευής: Βέλγιο
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ΤΥΦΕΚΙΟ FN 7,62 L.A.R. PARA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.700 μ.

Ωφέλιμο 2.000 μ.

Δραστικό 600 μ.

Διαμέτρημα: 5,56 χιλ.

Βάρη:

Τυφέκιο χωρίς γεμιστήρα 3,780 χλγ.

Τυφέκιο με γεμιστήρα 4,030 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,095 μ.

Κάννη 53,3 εκ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 650-700 βολές/λεπτό

Πρακτική αυτόματη βολή 120 βολές/λεπτό

Πρακτική ημιαυτόματη βολή 60 βολές/λεπτό

Γεμιστήρας: 20 φυσιγγίων

Χώρα Κατασκευής: Βέλγιο
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ΤΥΦΕΚΙΟ Μ16 Α2
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΝΤΑΚΙΟ (RO 908)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.600 μ.

Μέγιστο δραστικό 550 μ. (στόχο σημείου) - 800μ. (στόχο περιοχής)

Διαμέτρημα: 5,56 χιλ.

Βάρη:

Τυφέκιο χωρίς γεμιστήρα 3,30 χλγ.

Τυφέκιο με γεμιστήρα 30 φυσ. 3,99 χλγ.

Μήκος κάνης (με φλογοκρύπτη): 100 εκ.

Ταχυβολία: 800 φυσ./λεπτό

Γεμιστήρας: 30 φυσιγγίων

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΤΥΦΕΚΙΟ Μ16 Α2 Μ4 COMMANDO RO 778

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.600 μ.

Δραστικό 300 μ.-500 μ.

Διαμέτρημα: 5,56 χιλ.

Βάρη:

Τυφέκιο χωρίς γεμιστήρα 2,44 χλγ.

Τυφέκιο με γεμιστήρα 3,02 χλγ.

Μήκη:

Μήκος με ανεπτυγμένο κοντάκιο 77 εκ.

Μήκος με κλειστό κοντάκιο 69 εκ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 700-1.000 βολές/λεπτό

Γεμιστήρας: 30 φυσιγγίων

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΤΥΦΕΚΙΟ Μ16 Α2Ε Μ4 CARBINE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.600 μ.

Μέγιστο Δραστικό 500 μ. (στόχο σημείου)-800 μ. (στόχο περιοχής)

Διαμέτρημα: 5,56 χιλ.

Βάρη:

Τυφέκιο χωρίς γεμιστήρα 2,80 χλγ.

Τυφέκιο με γεμιστήρα 3.48 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου ανεπτυγμένο 84 εκ.

Ολικό μήκος όπλου συνεπτυγμένο 76 εκ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 800 βολές/λεπτό

Γεμιστήρας: 30 φυσιγγίων

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΤΥΦΕΚΙΟ G3A3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.700 μ.

Δραστικό 400 μ.

Διαμέτρημα: 7,62 χιλ. 

Βάρη:

Τυφέκιο χωρίς γεμιστήρα 4,250 χλγ.

Πλήρης γεμιστήρας από αλουμίνιο 600 γρ.

Πλήρης γεμιστήρας από χάλυβα 740 γρ.

Φυσίγγιο 24 γρ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,02 μ.

Κάννη 0,45 μ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 500-600 φυσ./λεπτό

Πρακτική 120 φυσ./λεπτό

Χωρητικότητα Γεμιστήρα: 20 φυσίγγια

Αριθμός αυλακώσεων κάννης: 4

Αριθμός ραβδώσεων θαλάμης: 12

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
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ΤΥΦΕΚΙΟ G3A4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.700 μ.

Δραστικό 400 μ.

Διαμέτρημα: 7,62 χιλ. 

Βάρη:

Τυφέκιο χωρίς γεμιστήρα 4,250 χλγ.

Πλήρης γεμιστήρας από αλουμίνιο 600 γρ.

Πλήρης γεμιστήρας από χάλυβα 740 γρ.

Φυσίγγιο 24 γρ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,02 μ.

Κάννη 0,45 μ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 500-600 φυσ./λεπτό

Πρακτική 120 φυσ./λεπτό

Χωρητικότητα Γεμιστήρα: 20 φυσίγγια

Αριθμός αυλακώσεων κάννης: 4

Αριθμός ραβδώσεων θαλάμης: 12

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 100 μ.

Δραστικό 50 μ.

Διαμέτρημα: 9 χιλ.

Βάρη:

Σωλήνα 625 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 20 εκ.

Πλάτος 49 εκ. με σιγαστ.

Γεμιστήρας: 17 ή 31 φυσιγγίων

Χώρα Κατασκευής: Αυστρία

ΠΙΣΤΟΛΙ 9MM GLOCK 17 AMPHIBIOUS

ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ 1” MARK IV

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είναι οπισθογεμές πιστόλι σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται για την κατάδειξη θέ-
σης και επισήμανση κινδύνου.

Βάρος: 1.134 χλγ.

Διαμέτρημα: 1’’

Τροφοδοσία: Μία φωτοβολίδα

Χώρα Κατασκευής: Βρετανία
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ΠΙΣΤΟΛΙ 0,45”

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 1.465 μ.

Δραστικό 50 μ.

Διαμέτρημα: 0,45“ (11,4 χιλ.)

Βάρη:

Πιστολίου με γεμιστήρα 1,100 χλγ.

Βάρος χωρίς γεμιστήρα 1,024 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 21,6 εκ.

Κάννης 12,7 εκ.

Γεμιστήρα: 7 φυσιγγίων

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ 1”

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είναι οπισθογεμές πιστόλι σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται για την κατάδειξη θέ-
σης και επισήμανση κινδύνου.

Βάρος: 0, 480 χλγ.

Διαμέτρημα: 1’’

Τροφοδοσία: Μία φωτοβολίδα

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ 1” ΠΤ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είναι οπισθογεμές πιστόλι σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται για την κατάδειξη θέ-
σης και επισήμανση κινδύνου.

Βάρος: 1 χλγ.

Μήκος: 23 εκ.

Πλάτος: 16 εκ.

Διαμέτρημα: 1’’

Τροφοδοσία: Μία φωτοβολίδα

Χώρα Κατασκευής: Βρετανία
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ΟΧΗΜΑ 1/4 τον. 4x4 M/S 240 GD 
ΦΟΡΕΑΣ Α-Τ FAGOT

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 1.850 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 650 κιλά

Επιτρεπόμενο μέγιστο 2.500 κιλά

Φορτίο ρυμουλκούμενων με πέδηση 800 κιλά

Φορτίο ρυμουλκούμενων χωρίς πέδηση 750 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 4,165 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,005 μ.

Απόσταση από το έδαφος
Διαφορικού Εμπρός / πίσω: 241/240 χιλ.
Δαπέδου: 655 χιλ.

Πρόβολος Εμπρός 745 χιλ.

Πρόβολος Πίσω 800 χιλ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό /εκτός οδού 115/56 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 68 λίτρα

Κατανάλωση 7,92 χλμ./λίτρο

Αυτονομία 538,56 χλμ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 80%

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής 11,4 μ.

Γωνία προσεγγίσεως 39ο

Γωνία αναχωρήσεως 34ο

Βάθος Υδάτινου Κωλύματος 600 χιλ.

Οπλισμός: A-T FAGOT
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Η προσαρμογή του όπλου γίνεται στον έστορα TOW του οχήματος με ειδικό προσαρμοστήρα 
που αντικαθιστά τον τρίποδα του όπλου.

Απόθεμα Πυρκών 6 πύραυλοι

Πλήρωμα: Στοιχείο FAGOT (3 άτομα)

Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 4κίλυνδρος σε σειρά, 2.400 κυβ. εκ.

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 53Kw (72ps/din) στις 4.400 στρ./λεπτό

Κιβώτιο Ταχυτήτων
4 σχέσεων με όπισθεν και κιβώτιο βοηθη-
τικής με σχέση υποβιβασμού 1,0/2,14 και 
τετρακίνηση

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 Volt

Συσσωρευτές 2x12Vx70Ah

Προέλευση: Γερμανία

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:
Το M/S 240 GD είναι ένα ελαφρύ όχημα πα-
ντοδαπού εδάφους, μικρό σε διαστάσεις, 
αερομεταφερόμενο με Α/Φ και Ε/Π.

Χρησιμοποίηση:
Το M/S 240 GD φορέας FAGOT παρέχει Α-Τ 
προστασία στα τμήματα που διατίθεται.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 2 3/4 τον. HMMWV 
Μ1025Α2 (HUMMER) ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΒΟΛΟΥ 0,50’

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 4.676 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 2.815 κιλά

Κλάση άδειο /πλήρες 3/4

Διαστάσεις:

Μήκος 4,839 μ.

Πλάτος 2,16 μ.

Ύψος με/χωρίς όπλο 1,85/1,75 μ.

Απόσταση από το έδαφος 0,39 μ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 88 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 94,6 λίτρα

Αυτονομία σε οδό/γυμνό έδαφος 515/563 χλμ.

Μεγίστη ικανότητα αναρρίχησης 60%

Πλάγια κλίση 40%

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 72 εκ.

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής Αρ-Δεξ 66 εκ.

Μέγιστη ελκτική ικανότητα 1.905 κιλά - 4.000 κιλά με πέδηση

Δυνατότητα διέλευσης υδάτινου κωλύματος 83 εκ. και 1,50 μ. με προετοιμασία

Επιτάχυνση 0-48 χλμ./ώρα 9,4 δευτ. & 0-80 χλμ./ώρα 26,1 δευτ.

Μετάβαση σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ. με σκασμένα λάστιχα

Γωνία προσεγγίσεως 63o

Γωνία αναχωρήσεως 33o

Οπλισμός: ΠΟΛΥΒΟΛΟ 0.50

Βεληνεκές μέγιστο 6.800 μ.

Ωφέλιμο 1.830 μ.

Δραστικό 950 μ (750 μ για Α/Α βολή)

Γωνίες βολής 360ο

Απόθεμα Πυρκών 2.000 φυσ.
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Πλήρωμα:

- Στοιχείο ΠΟΛ/ΛΩΝ
- Επιπλέον δυνατότητα μεταφοράς 2 ατό-
μων εμπρός και 8 πίσω με κατάλληλη δια-
μόρφωση

Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 8κίλυνδρος, 6.500 κυβ. εκ., υδρόψυκτος

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 160 ίπποι/190 turbo στις 2.300 στροφές

Σύστημα Διευθύνσεως Υδραυλικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 2πλού Voltage 14/28Volt

Συσσωρευτές 2Χ100ΑΗΧ12Volt

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων, όπισθεν και κιβώτιο βοηθητικής με μόνιμη τετρακίνηση.

Προέλευση: ΗΠΑ

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Το Όχημα HUMMER είναι χαμηλής ορατό-
τητας, παντοδαπού εδάφους, ικανό για νυ-
χτερινές επιχειρήσεις, ικανό για μεταφορά 
μεγάλου φορτίου και όπλων μεγάλου διαμε-
τρήματος, σταθερό σε βολές λόγω χαμηλού 
κέντρου βάρους, με υδατοστεγές ηλεκτρικό 
κύκλωμα, αερομεταφερόμενο.

Χρησιμοποίηση:

Το Όχημα HUMMER είναι ένα όχημα φορέας 
ΠΟΛ/ΛΟΥ 0,50 το οποίο μπορεί να κινείται 
με ευκολία και ταχύτητα στο πεδίο της μά-
χης παρέχοντας Α-Τ προστασία στα τμήματα 
που υποστηρίζει.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 1/4 τον. 4x4 M/S 

240GD ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΒΟΛΟΥ

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 1.850 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 650 κιλά

Επιτρεπόμενο Μέγιστο 2.500 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. με πέδηση 800 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. χωρίς πέδηση 750 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 4,165 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,005 μ.

Απόσταση από το έδαφος
-  Διαφορικού Εμπρός / πίσω: 241/240 χιλ.
-  Δαπέδου: 655 χιλ.

Πρόβολος Εμπρός 745 χιλ.

Πρόβολος Πίσω 800 χιλ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό/εκτός οδού 115/56 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 68 λίτρα

Κατανάλωση 7,92 χλμ./λίτρο

Αυτονομία 538,56 χλμ.

Μεγίστη ικανότητα αναρρίχησης 80%

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής 11,4 μ.

Γωνία προσεγγίσεως 39ο

Γωνία αναχωρήσεως 34ο

Βάθος Υδάτινου Κωλύματος 600 χιλ.

Οπλισμός: ΠΟΛ/ΛΟ 7,62 χιλ. MAG ή MG3

Γωνίες Βολής Βολή μόνο Εμπρός

Απόθεμα Πυρκών: 2.000 φυσ.

Πλήρωμα: Στοιχείο πολ/λου (3 άτομα)
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Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 4κίλυνδρος σε σειρά, 2.400 κυβ. εκ.

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 53 Kw (72ps/din) στις 4.400 στρ./λεπτό

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 Volt

Συσσωρευτές 2x12Vx70Ah

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων  και όπισθεν.

Προέλευση: Γερμανία

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:
Το M/S 240 GD είναι ένα ελαφρύ όχημα πα-
ντοδαπού εδάφους, μικρό σε διαστάσεις, 
αερομεταφερόμενο με Α/Φ και Ε/Π.

Χρησιμοποίηση:
Το Εξοπλισμένο M/S 240 GD φορέας ΠΟΛΥ-
ΒΟΛΟΥ αναλαμβάνει αποστολές αναγνωρί-
σεως και συνοδείας οχημάτων. 

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 3,8 – 4 τον.

Ωφέλιμο φορτίο 1 τον.

Κλάση 4

Διαστάσεις:

Μήκος 4,095 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,140 μ.

ΕΛΑΦΡΥ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΚΡΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ – ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ VBL PANHARD 

ΜΕ ΠΟΛ/ΛΟ 7,62 χιλ. ΚΑΙ Α-Τ MILAN
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Εδαφική απόσταση 0,35 μ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό/εκτός οδού 70/97 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 75 λίτρα

Αυτονομία 600-800 χλμ.

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 0,90 μ.

Ταχύτητα στο νερό με προπέλα 5,4 χλμ./ώρα

Βάθος Υδάτινου Κωλύματος Απεριόριστο

Οπλισμός: Α-Τ MILAN

Βεληνεκές αποτελεσματικό 400 μ. έως 1.900 μ.

Γωνίες Βολής Περιορισμένη στα πλάγια

Απόθεμα Πυρκών: 6 βλήματα MAG 7,62 χιλ.

Βεληνεκές μέγιστο 3700 μ.

Βεληνεκές ωφέλιμο/δραστικό 1.800 μ. / 800 μ.

Απόθεμα πυρκών 1.500 φυσ.

Πλήρωμα: 3 άτομα

Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: PEUGEOT XD 3T Diesel - Turbo

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 95 cv DIN (70kw)

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο

Προέλευση: Γαλλία

Χώρα Κατασκευής: Γαλλία

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Το VBL (Vehicle Blinde Leger) PANHARD είναι 
ένα ελαφρύ θωρακισμένο όχημα παντοδαπού 
εδάφους, αμφίβιο, μικρό σε διαστάσεις, χαμη-
λού θορύβου, αερομεταφερόμενο με Α/Φ(C-
130,C-160), Ε/Π και με δυνατότητα πτώσης με 
αλεξίπτωτο. Η θωράκισή του αποτελείται από 
υψηλής σκληρότητας ατσάλι και παρέχει προ-
στασία από βολίδες 7,62 χιλ. (0,30’) και θραύ-
σματα βλημάτων. Επίσης, παρέχει προστασία 
από Νάρκες Κ/Π και ΡΒΧ ουσίες.
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Χρησιμοποίηση:

Το VBL PANHARD, λόγω χαρακτηριστικών, 
χρησιμοποιείται κατά βάση σε αποστολές 
Μακράς Αναγνωρίσεως και Συνοδείας 
Οχημάτων.

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΧΗΣ 

(ΤΟΜΑ) BMP-1

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 13.500 κιλά

Βάρος κενό 12.500 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 6,74 μ.

Πλάτος 2,94 μ.

Ύψος 2,15 μ.

Απόσταση από το έδαφος 0,39 μ.
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Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 80 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 350 λίτρα

Αυτονομία σε οδό (ειρήνη/πόλεμο) 430 χλμ./340 χλμ.

Σχέση ιπποδύναμης/βάρους 22,22 ίππους/τόνο

Πίεση στο έδαφος 0,6 χλμ./κυβ. εκ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 60%

Πλάγια κλίση 30%

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 0,8 μ.

Υπέρβαση τάφρου 2,2 μ.

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής Επι τόπου

Ικανότητα κινήσεως στο νερό

Εμπροσθοπορεία: 6-8 χλμ./ώρα
Μέγιστο βάθος υδάτινου κωλύματος:
Απεριόριστο
Θωράκιση:
5-19 χιλ. ανάλογα το τμήμα του σκάφους

Πύργος:

Υπηρετείται Από ένα άτομο

Κίνηση Ηλεκτρική & μηχανική

Περιστροφή 360ο

θωράκιση 13-33 χιλ.

Κύριο Οπλικό Σύστημα: ΠΥΡΟΒΟΛΟ 73 χιλ. 2Α28

Πρακτική ταχυβολία
Δραστικό βεληνεκές κατά Α-Τ στόχων 1.300 μ. 
και ΚΠ 1600 μ.

Ανύψωση –4ο έως +45ο

Τύποι Πυρκών:

Αντιαρματικά (ρουκέτα)
Εκρηκτικά Κ/Π (βλήματα)
Ασκήσεων
Εκπαιδεύσεως

Απόθεμα πυρκών 40 βλήματα (Κ/Π:16, Α/Τ:24)

Δευτερεύον Οπλικό Σύστημα: Συζυγές ΠΟΛΥΒΟΛΟ 7,62 χιλ. PKT

Μέγιστο βεληνεκές 3.800 μ.

Δραστικό βεληνεκές 1000 μ.

Πρακτική ταχυβολία έως 250 φυσ./ λεπτό

Απόθεμα πυρκών 2.000 φυσίγγια σε ταινία μέσα σε κιβώτιο

Α/Α Προστασία: Πολυβόλο 0,50’
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Μέγιστο βεληνεκές 6.800 μ.

Δραστικό βεληνεκές 1.830 μ.

Απόθεμα πυρκών 2.000  φυσ.

Σύστημα καπνογόνων: 6 απλός 902W

Πλήρωμα: Οδηγός  ΑΠΕΟ – Πυρτής – 8 οπλίτες

Κινητήρας:

Υδρόψυκτος, εξακύλινδρος (σε σειρά) πετρελαιοκινητήρας τύπου UTD-20

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 300 ίπποι στις 2.000 στροφές

Σύστημα διευθύνσεως Αεροϋδραυλικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 volt

Συσσωρευτές 2x12 volt των100 AH

Μετάδοση κίνησης μηχανική 5 σχέσεων εμπρός (η 5η απενεργοποιημένη) και 1 όπισθεν

Σύστημα Παρατήρησης:

Οδηγός
3 Περισκόπια TNPO 170 ή 350Β
Διόπτρα Νυχτερινής Οδήγησης. Υ/Α

Πυρτής
3 Περισκόπια TNPO 170 ή 350Β
Διόπτρα Νυχτερινής -Ημερήσια Παρατήρησης 
& Σκόπευσης παθητικού τύπου 1PN 22M2

ΑΠΕΟ
2 Περισκόπια TNPO 170 ή 350Β
Διόπτρα Παρατ Ημ & Νυχ Υ/Α ΤΚΝ-3Β

Ομάδα 8 Περισκόπια TNPO 170 ή 350Β
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Επικοινωνίες:

Ενδοεπικοινωνία
R 124 Οδηγός – ΑΠΕΟ – Πυρτής – Ομαδάρ -Β. 
Ομαδάρ.

Ασύρματη
R123 ή R123M
διαμόρφωση: FM από 20-51,5 MHZ

Προέλευση: πρώην ΕΣΣΔ

Χώρα Κατασκευής: πρώην ΕΣΣΔ

Χρησιμοποίηση:

Το ΤΟΜΑ BMP1 είναι ένα τεθωρακισμένο όχη-
μα το οποίο συνδυάζει πλεονεκτήματα ενός 
οχήματος μεταφοράς προσωπικού και ενός 
άρματος μάχης. Είναι αμφίβιο και έχει σχεδια-
στεί να αερομεταφέρεται, καθώς επίσης και να 
ρίπτεται με αλεξίπτωτο. 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΟΛΜΩΝ 4,2’’ (TOMO) M106 A1

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 11.945 κιλά

Βάρος Αερομεταφοράς
9.072 κιλά (Ελαφρή Α/Σ, Ελάχιστο πλήρωμα, 
όλμο, πυρκά και 80% καύσιμα)

Κλάση 12

Εδαφική Πίεση 8,3 PSI

Διαστάσεις:

Μήκος 486,41 εκ.

Πλάτος 268,6 εκ.

Ύψος (Συνολικό) 248 εκ.

Απόσταση από το έδαφος 40 εκ

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 64,36 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 359,6 λίτρα

Αυτονομία σε οδό (με ταχύτητα 25 ΜΑΩ) 482,7 χλμ.
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Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 60%

Πλάγια κλίση 30%

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 0,4 μ.

Υπέρβαση τάφρου 1,70 μ.

Μικρότερη ακτίνα κύκλου στροφής 3,904 μ.

Χαρακτηριστικά Λειτουργίας μέσα στο Νερό
- Εμπροσθοπορεία: 5,79 χλμ./ώρα
- Μέγιστο διαβατό βάθος ύδατος: Απεριόριστο

Οπλισμός:

Πολυβόλο 12.7 mm (0.50) TAK
- Μέγιστο βεληνεκές : 6.800 μ. 
- Ωφέλιμο βεληνεκές : 1.830 μ.
- Δραστικό βεληνεκές: 950 μ. & 750 μ. για Α/Α βολή

Αποθήκευση 600 φυσ. 0,50’’ και 720 φυσ. 7,62 ατομ. τυφ.

Όλμος 4,2’’ Μ30

Περιστροφή όλμου κατά διεύθυνση από το 
κέντρο:
- ΔΕΞΙΑ χωρίς σύνδεση με σύστημα ασφαλίσε-
ως: 700 χιλ.
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ χωρίς σύνδεση με σύστημα ασφα-
λίσεως: 650 χιλ.
- ΔΕΞΙΑ με σύνδεση με σύστημα ασφαλίσεως: 
825 χιλ.
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ με σύνδεση με σύστημα ασφαλίσε-
ως: 775 χιλ.
Συνολική διαδρομή από δεξιό προς αριστ. 
άκρο: 1.600 χιλ.
Μέγιστη ύψωση με όχημα οριζόντιο: 1.125 χιλ.
Ελάχιστη ύψωση: 740 χιλ.

Αποθήκευση πυρκών 88 βλημάτων

Πλήρωμα:
Οδηγός και στοιχείο όλμων 4,2’ (4 άτομα).
Δύναται να επιβιβασθεί και ένα άτομο επιπλέ-
ον του στοιχείου.

Επικοινωνίες:

Ενδοεπικοινωνία οδηγού – Αρχηγού πήγματος – Πολ/τή

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 6κίλυνδρος τύπου V – δίχρονος

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μεγιστη Ισχύς 210 Ίπποι στις 2.300 στροφές

Μετάδοση κίνησης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων



139ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΖΙΚΟΥ

Σύστημα Διευθύνσεως Μοχλοί διεύθυνσης και πέδησης

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 V

Συσσωρευτές 2 x 12 V

Προέλευση: ΗΠΑ

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Το ΤΟΜΟ Μ106 παρέχει προστασία στο πλή-
ρωμα του σκάφους από μικρά όπλα και θραύ-
σματα βλημάτων. Eπίσης, παρέχει δυνατότητα 
βολής προσωπικού από το όχημα. Μπορεί να 
μεταφερθεί μέσω αέρα με Α/Φ & Ε/Π και να 
διαβεί υδάτινο κώλυμα.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
TOW2 ITV M901A1

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 12 τον.
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Διαστάσεις:

Μήκος 4,8 μ.

Πλάτος 2,65 μ.

Ύψος
- Ελάχιστο (TOW θέση ανάπαυσης): 2,75 μ.
- Μέγιστο (TOW πάνω): 3,30 μ.
- Απόσταση από το έδαφος: 0,40 μ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 64 χιλ./ώρα

Μέγιστη ταχύτητα όπισθεν 15 χιλ./ώρα

Μέγιστη ταχύτητα πλεύσης Βάθος απεριόριστο: 6 χιλ/ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 360 λίτρα

Αυτονομία σε οδό 489,6 χιλ.

Μέγιστο φορτίο ρυμούλκα 6,5 τον.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 60%

Πλάγια κλίση 30%

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου

0,6 μ. εμπρός 
0,35 μ. πίσω 
Υπέρβαση τάφρου: 1,76 μ.
Μικρότερη ακτίνα στροφής: 426,72 εκ.

Οπλισμός:

Κύριος Οπλισμός: Διπλός Εκτοξευτής TOW 2

- Τομέας βολής: 360ο 
- Κίνηση πύργου: Υδραυλική
- Μεγ Βεληνεκές: 3.750 μ.
 Απόθεμα: 10 πύραύλοι TOW 2

Δευτερεύον Οπλισμός: Πολ/λο 7,62 MG3

- Μέγιστο. Βεληνεκές: 3.750 μ.
- Ωφέλιμο Βεληνεκές: 1.200 μ.
- Δραστικό Βεληνεκές: 800 μ.
Απόθεμα: 2.000 φυσ.

Πλήρωμα: Οδηγός και στοιχείο TOW 2 (3 άτομα) 

Σύστημα παρατήρησης – σκόπευσης:

Οδηγού

Περισκόπιο Μ17
- οριζόντια πεδίο: 150ο 
- κατακόρυφο πεδίο: 50ο

 Διόπτρα Υ/Α Μ19
- Ισχύς x1 Πεδίο 26,8ο
 Διόπτρα Μ26
- Ισχύς x1 Πεδίο 26,8ο 

Αρχηγού
Περιστροφικό περισκόπιο
- Ισχύς 4x12,5



141ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΖΙΚΟΥ

Σκοπευτή Διόπτρα σκοπεύσεως

Επικοινωνίες:

Ενδοεπικοινωνία Οδηγού – Αρχηγού

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 6κίλυνδρος, υδρόψυκτος, σε σχήμα V

Καύσιμο Diesel

Μέγιστη Ισχύς 210 Ίππους στις 2.300 στροφές

Μετάδοση κίνησης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Σύστημα Διευθύνσεως Οδήγηση με λεβιέδες (μοχλοί φρεναρίσματος)

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 V

Συσσωρευτές 2x12 V

Προέλευση: ΗΠΑ

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Το Μ901 A1 παρέχει προστασία στο πλή-
ρωμα του σκάφους από μικρά όπλα και 
θραύσματα βλημάτων. Επίσης, παρέχει 
δυνατότητα βολής προσωπικού από το 
όχημα. Μπορεί να μεταφερθεί μέσω αέρα 
με Α/Φ & Ε/Π και να διαβεί υδάτινο κώ-
λυμα.

Χρησιμοποίηση:

Το Βελτιωμένο Τεθωρακισμένο Όχημα 
TOW χρησιμοποιείται στον αγώνα κατά 
των Αρμάτων παρέχοντας προστασία 
τόσο στο όπλο όσο και στο στοιχείο που το 
υπηρετεί. Το όπλο μπορεί να εκτελέσει και 
Βολή στο έδαφος από τον τρίποδά του.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 2 3/4 τον. 
Μ1025Α2 (HUMMER) ΦΟΡΕΑΣ Α-Τ MILAN

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 4.676 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 2.815 κιλά

Κλάση άδειο /πλήρες 3/4

Διαστάσεις:

Μήκος 4,839 μ.

Πλάτος 2,16 μ.

Ύψος με/χωρίς όπλο 1,85/1,75 μ.

Απόσταση από το έδαφος 0,39 μ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 88 χιλ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 94,6 λίτρα

Αυτονομία σε οδό/γυμνό έδαφος 515/563 χλμ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 60%

Πλάγια κλίση 40%

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 72 εκ.

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής Αρ-Δεξ 66 εκ.

Μέγιστη ελκτική ικανότητα 1.905 Kg - 4.000 κιλά με πέδηση

Επιτάχυνση 0-48 χλμ/ώρα 9,4 δευτ. και 0-80 χλμ./ώρα: 26,1 δευτ.

Δυνατότητα διέλευσης υδάτινου κωλύματος 83 εκ. και 1,50 μ. με προετοιμασία

Μετάβαση σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ. με σκασμένα λάστιχα

Γωνία προσεγγίσεως 63o

Γωνία αναχωρήσεως 33o

Οπλισμός: A-T MILAN

Βεληνεκές αποτελεσματικό Από 400 έως 1.900 μ.

Γωνίες Βολής 360ο

Απόθεμα Πυρκών 6
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Πλήρωμα:
• Στοιχείο MILAN
• Επιπλέον δυνατότητα μεταφοράς 2 ατόμων 
εμπρός & 8 πίσω με κατάλληλη διαμόρφωση

Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 8κίλυνδρος, 6.500 κυβ. εκ., υδρόψυκτος

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 160 ίπποι/ 90 turbo στις 2.300 στροφές

Σύστημα Διευθύνσεως Υδραυλικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 2πλού Voltage 14/28 Volt

Συσσωρευτές 2x100 ΑΗ x 12 Volt

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων, όπισθεν και κιβώτιο βοηθητικής με μόνιμη τετρακίνηση

Προέλευση: ΗΠΑ

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Το όχημα HUMMER είναι χαμηλής ορατό-
τητας, παντοδαπού εδάφους, ικανό για 
νυχτερινές επιχειρήσεις, ικανό για μεταφο-
ρά μεγάλου φορτίου και όπλων μεγάλου 
διαμετρήματος, σταθερό σε βολές, λόγω 
χαμηλού κέντρου βάρους, με υδατοστεγές 
ηλεκτρικό κύκλωμα, αερομεταφερόμενο.

Χρησιμοποίηση:

Το όχημα HUMMER είναι ένα όχημα φορέας 
Α -Τ ΜΙLLΑΝ, το οποίο μπορεί να κινείται με 
ευκολία και ταχύτητα στο πεδίο της μάχης 
παρέχοντας Α-T προστασία στα τμήματα 
που υποστηρίζει.
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ΟΧΗΜΑ HUMMER
ΦΟΡΕΑΣ A-T KORNET-E 

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης (με θωράκιση, με προσαρμοσμένο 
οπλικό σύστημα, και γεμάτο δοχείο καυσίμων)

5.613 κιλά

Το βάρος του κενό 3,075 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 3,14 μ.

Πλάτος 2,18 μ.

Ύψος με/χωρίς όπλο 1,83 μ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 88 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 96,5 λίτρα

Αυτονομία σε οδό/γυμνό έδαφος 443 χλμ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 60%

Πλάγια κλίση 40%

Δυνατότητα διέλευσης υδάτινου κωλύματος 0,76 μ.

Δυνατότητα διέλευσης υδάτινου κωλύματος 
με ειδική συλλογή κώλυμα

1,52 μ.

Επιτάχυνση
0-48 χλμ./ώρα: 9,4 δευτ. & 0-80 χλμ./ώρα: 
26,1 δευτ.

Κινητήρας: 8κίλυνδρος, 6.555 κυβ. εκ., υδρόψυκτος

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 190 ίπποι

Σύστημα Διευθύνσεως Υδραυλικό

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων HYDRAMATIC 4 σχέσεων, όπισθεν, κιβώτιο βοηθητικής με μόνι-
μη τετρακίνηση και η μέγιστη ταχύτητά του μπορεί να φθάσει τα 113 χλμ./ώρα.

Προέλευση: ΗΠΑ

Κατασκευή:

Έχει δοθεί κατάλληλη τεχνογνωσία στην 
ελληνική εταιρεία «ΕΛΒΟ ΑΕ» για τη δια-
σκευή του οχήματος στην Ελλάδα ως φο-
ρέα Α-Τ KORNET-E.
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Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Το Όχημα HUMMER, είναι παντοδαπού 
εδάφους, ικανό για νυχτερινές επιχειρήσεις, 
για μεταφορά μεγάλου φορτίου και όπλων 
μεγάλου διαμετρήματος, σταθερό σε βολές 
λόγω χαμηλού κέντρου βάρους, με υδατο-
στεγές ηλεκτρικό κύκλωμα, αερομεταφε-
ρόμενο. Το αμάξωμα αλλά και το δάπεδο 
παρέχει θωράκιση επιπέδου 2 της STANAG.

ΟΧΗΜΑ 1/4 τον. 4x4 M/S 240 GD 
ΦΟΡΕΑΣ Α-Τ ΠΑΟ 106 χιλ.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 1.850 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 650 κιλά

Επιτρεπόμενο μέγιστο 2.500 κιλά
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Φορτίο ρυμουλκ. με πέδηση 800 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. χωρίς πέδηση 750 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 4,165 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,005 μ.

Απόσταση από το έδαφος
- Διαφορικού εμπρός/πίσω: 241/240 χιλ.
- Δαπέδου: 655 χιλ.

Πρόβολος εμπρός 745 χιλ.

Πρόβολος πίσω 800 χιλ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό/εκτός οδού 115/56 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 68 λίτρα

Κατανάλωση 7,92 χλμ./λίτρα

Αυτονομία 538,56 χλμ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 80%

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής 11,4 μ.

Γωνία προσεγγίσεως 39ο

Γωνία αναχωρήσεως 34ο

Βάθος υδάτινου κωλύματος 600 χιλ.

Οπλισμός: ΠΑΟ 106 Μ40 Α1

Τομέας βολής Εμπρός από 245ο έως 115ο

Γωνία βολής -15ο έως +15ο με κατά τόπους περιορισμούς

Απόθεμα Πυρκών
9 βλήματα
ΕΚΡ-Α/Τ: 8 βλήματα
Φυσ. τροχ. 0,50: 72 φυσ.

Πλήρωμα: Στοιχείο ΠΑΟ 106 (3 άτομα)

Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: Στοιχείο ΠΑΟ 106 (3 άτομα)
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Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 53 Kw (72 ps/din) στις 4.400 στρ./λεπτό

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 Volt

Συσσωρευτές 2 x 12 V x 70 Ah

Κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων και όπισθεν

Προέλευση: Γερμανία

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:
Το M/S 240 GD είναι ένα ελαφρύ όχημα 
παντοδαπού εδάφους, μικρό σε διαστά-
σεις, αερομεταφερόμενο με Α/Φ και Ε/Π.

Χρησιμοποίηση:
Το M/S 240 GD φορέας ΠΑΟ 106 χιλ. πα-
ρέχει Α -Τ προστασία στα τμήματα που 
διατίθεται.
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Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 1.850 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 650 κιλά

Επιτρεπόμενο μέγιστο 2.500 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. με πέδηση 800 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. χωρίς πέδηση 750 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 4,165 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,005 μ.

Απόσταση από το έδαφος
- Διαφορικού εμπρός/πίσω: 241/240 χιλ.
- Δαπέδου: 655 χιλ.

Πρόβολος εμπρός 745 χιλ.

Πρόβολος πίσω 800 χιλ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό/εκτός οδού 115/56 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 68 λίτρα

Κατανάλωση 7,92 χλμ./λίτρο

Αυτονομία 538,56 χλμ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 80%

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής 11,4 μ.

Γωνία προσεγγίσεως 39ο

Γωνία αναχωρήσεως 34ο

Βάθος υδάτινου κωλύματος 600 χλμ. 

Οπλισμός: A-T TOW /TOW 2

Τομέας βολής Εμπρός από 120ο έως 240ο

Γωνία βολής Από –20ο έως +20ο με κατά τόπους περιορισμούς

Απόθεμα Πυρκών 3 σε υποστηρίγματα πυραύλων

Πλήρωμα: Στοιχείο TOW (3 άτομα)

ΟΧΗΜΑ 1/4 τον. 4x4 M/S 240 GD 
ΦΟΡΕΑΣ Α-Τ TOW – TOW 2
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Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 4κίλυνδρος σε σειρά, 2.400 κυβ. εκ.

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 53 Kw (72 ps/din) στις 4.400 στρ./λεπτό

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 Volt

Συσσωρευτές 2 x 12 V x 70 Ah

Κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων και όπισθεν

Προέλευση: Γερμανία

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:
Το M/S 240 GD είναι ένα ελαφρύ όχημα πα-
ντοδαπού εδάφους, μικρό σε διαστάσεις, αε-
ρομεταφερόμενο με Α/Φ και Ε/Π.

Χρησιμοποίηση:
Το M/S 240 GD φορέας TOW παρέχει Α-Τ προ-
στασία στα τμήματα που διατίθεται. 
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Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 1.850 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 650 κιλά

Επιτρεπόμενο μέγιστο 2.500 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. με πέδηση 800 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. χωρίς πέδηση 750 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 4,165 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,005 μ.

Απόσταση από το έδαφος
- Διαφορικού εμπρός/πίσω: 241/240 χιλ.
- Δαπέδου: 655 χιλ.

Πρόβολος εμπρός 745 χιλ.

Πρόβολος πίσω 800 χιλ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό/εκτός οδού 115/56 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 68 λίτρα

Κατανάλωση 7,92 χλμ./λίτρο

Αυτονομία 538,56 χλμ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 80%

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής 11,4 μ.

Γωνία προσεγγίσεως 39ο

Γωνία αναχωρήσεως 34ο

Βάθος υδάτινου κωλύματος 600 χιλ.

Οπλισμός: A-T MILAN

Τομέας βολής 360ο

Γωνίες βολής 12ο έως +12ο με κατά τόπους περιορισμούς

Απόθεμα Πυρκών 6 βλήματα

Πλήρωμα: Στοιχείο MILAN (3 άτομα)

ΟΧΗΜΑ  1/4 τον. 4x4 M/S 240 GD 
ΦΟΡΕΑΣ Α-Τ MILAN
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Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 4-Κίλυνδρος σε σειρά, 2.400 κυβ. εκ.

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 53 Kw (72 ps/din) στις 4.400 στρ./λεπτό

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 Volt

Συσσωρευτές 2 x 12 V x 70 Ah

Κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων και όπισθεν

Προέλευση: Γερμανία

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:
Το M/S 240 GD είναι ένα ελαφρύ όχημα πα-
ντοδαπού εδάφους, μικρό σε διαστάσεις, 
αερομεταφερόμενο με Α/Φ και Ε/Π.

Χρησιμοποίηση:
Το M/S 240 GD φορέας MILAN παρέχει Α -Τ 
προστασία στα τμήματα που διατίθεται. 



152 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 3,8 – 4 τόνοι

Ωφέλιμο φορτίο 1 τόνοι

Κλάση 4

Διαστάσεις:

Μήκος 4,095 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,140 μ.

Απόσταση από το έδαφος 0,35 μ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό/εκτός οδού 70/97 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 75 λίτρα

Αυτονομία 600-800 χλμ.

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 0,90 μ.

Βάθος υδάτινου κωλύματος Απεριόριστο

Ταχύτητα στο νερό με προπέλα 5,4 χλμ./ώρα

Οπλισμός: Πολ/λο 0,50’

Βεληνεκή
- Ωφέλιμο: 1.830 μ.
- Μέγιστο: 6.800 μ.
- Δραστικό: 950 μ. (750 μ. για Α/Α βολή)

Γωνίες βολής 360o

Απόθεμα Πυρκών 2.000 φυσ.

Πλήρωμα: 3 άτομα

Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: PEUGEOT XD 3T Diesel - Turbo

ΕΛΑΦΡΥ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ - ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

VBL PANHARD ΜΕ ΠΟΛ/ΛΟ 0,50’
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Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 95 cv DIN (70 kw)

Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Προέλευση: Γαλλία

Χώρα Κατασκευής: Γαλλία

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Το VBL (Vehicle Blinde Leger) PANHARD είναι 
ένα ελαφρύ θωρακισμένο όχημα παντοδαπού 
εδάφους, αμφίβιο, μικρό σε διαστάσεις, χαμη-
λού θορύβου, αερομεταφερόμενο με Α/Φ(C-
130,C-160), Ε/Π και με δυνατότητα πτώσης με 
αλεξίπτωτο. Η θωράκισή του αποτελείται από 
υψηλής σκληρότητας ατσάλι και παρέχει προ-
στασία από βολίδες 7,62 χιλ (0,30’) και θραύ-
σματα βλημάτων. Επίσης, παρέχει προστασία 
από νάρκες Κ/Π και ΡΒΧ ουσίες.

Χρησιμοποίηση:

Το VBL PANHARD, λόγω χαρακτηριστικών, 
χρησιμοποιείται κατά βάση σε αποστολές 
Μακράς Αναγνωρίσεως και Συνοδείας Οχη-
μάτων.
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Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 1.850 κιλά

Ωφέλιμο φορτίο 650 κιλά

Επιτρεπόμενο μέγιστο 2.500 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. με πέδηση 800 κιλά

Φορτίο ρυμουλκ. χωρίς πέδηση 750 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 4,165 μ.

Πλάτος 2,020 μ.

Ύψος 2,005 μ.

Απόσταση από το έδαφος
- Διαφορικού εμπρός/πίσω: 241/240 χιλ.
- Δαπέδου: 655 χιλ.

Πρόβολος εμπρός 745 χιλ.

Πρόβολος πίσω 800 χιλ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό/εκτός οδού 115/56 χλμ./ώρα

Χωρητικότητα δεξαμενής καύσιμου 68 λίτρα

Κατανάλωση 7,92 χλμ./λίτρο

Αυτονομία 538,56 χλμ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 80%

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής 11,4 μ.

Γωνία προσεγγίσεως 39ο

Γωνία αναχωρήσεως 34ο

Βάθος υδάτινου κωλύματος 600 χιλ.

Οπλισμός: A-T FAGOT

Η προσαρμογή του όπλου γίνεται στον έστορα TOW του οχήματος με ειδικό προσαρμοστήρα 
που αντικαθιστά τον τρίποδα του όπλου.

Απόθεμα Πυρκών 6 πύραυλοι

Πλήρωμα: Στοιχείο FAGOT (3 άτομα)

ΟΧΗΜΑ 1/4 τον. 4x4 M/S 240 GD 
ΦΟΡΕΑΣ Α-Τ FAGOT
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Επικοινωνίες:

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 4κίλυνδρος σε σειρά, 2.400 κυβ. εκ.

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 53 Kw (72 ps/din) στις 4.400 στρ./λεπτό

Κιβώτιο Ταχυτήτων 4 σχέσεων με όπισθεν και κιβώτιο βοηθητικής με σχέση υποβιβασμού
1,0 / 2,14 και τετρακίνηση

Σύστημα Διευθύνσεως Μηχανικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 Volt

Συσσωρευτές 2 x 12 V x 70 Ah

Προέλευση: Γερμανία

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:
Το M/S 240 GD είναι ένα ελαφρύ όχημα πα-
ντοδαπού εδάφους, μικρό σε διαστάσεις, αε-
ρομεταφερόμενο με Α/Φ και Ε/Π.

Χρησιμοποίηση:
Το M/S 240 GD φορέας FAGOT παρέχει Α-Τ 
προστασία στα τμήματα που διατίθεται.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης M113 A1 11.156 κιλά

Κλάση κενό/φορτίο μάχης 10/12

Βάρος μάχης M113 A2 11.752 κιλά

Κλάση κενό/φορτίο μάχης 10/13

Διαστάσεις:

Μήκος M113 A1 486,41 εκ.

Μήκος M113 A2 531,82 εκ.

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΟΜΠ) Μ113 Α1/Α2
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Πλάτος 268,6 εκ.

Ύψος (συνολικό) M113 A1 219,71 εκ.

Ύψος (συνολικό) M113 A2 222,25 εκ.

Απόσταση από το έδαφος M113 A1 48,26 εκ.

Απόσταση από το έδαφος M113 A2 43,48 εκ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 64,36 χιλ./ώρα

Επιτάχυνση 0-32 χλμ./ώρα Α1/Α2 10,5’’/11’’

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 359,6 λίτρα

Αυτονομία σε οδό (με ταχύτητα 25 ΧΑΩ) 482,7 χλμ.

Εδαφική Πίεση M113 A1 53,85 KPΑ

Εδαφική Πίεση M113 A2 56,88 KPΑ

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 60%

Πλάγια Κλίση 30%

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 0,7 μ.

Υπέρβαση τάφρου 1,67 μ.

Μικρότερη ακτίνα στροφής 426,72 εκ.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας μέσα στο νερό
- Εμπροσθοπορεία: 5,79 χιλ./ώρα
- Μέγιστο διαβατό βάθος ύδατος: Απεριόστο

Οπλισμός: Πολυβόλο 12.7 χιλ. (0.50) TAK ή MG3 7,62 χιλ.

Μέγιστο βεληνεκές 6.800 μ.

Ωφέλιμο βεληνεκές 1.830 μ.

Δραστικό βεληνεκές 950 μ. & 750 μ. για Α/Α βολή

Απόθεμα 2.000 φυσίγγια

Σύστημα καπνογόνων όχι σε όλα

Πλήρωμα: Οδηγός – Πολυβολητής – 10 Οπλίτες

Επικοινωνίες:

Ενδοεπικοινωνία Οδηγού – Αρχηγού πήγματος – Πολ/τή

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: 6κίλυνδρος τύπου V - δίχρονος

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 210 Ίπποι στις 2.300 στροφές
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Μετάδοση κίνησης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Σύστημα Διευθύνσεως Μοχλοί διεύθυνσης και πέδησης

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 V

Συσσωρευτές 2x12 V

Προέλευση: ΗΠΑ

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

Η θωράκισή του είναι από κράμα αλουμι-
νίου και παρέχει προστασία στο πλήρωμα 
του σκάφους από μικρά όπλα και θραύσμα-
τα βλημάτων. Επίσης, παρέχει δυνατότητα 
βολής προσωπικού από το όχημα. Μπορεί 
να μεταφερθεί από αέρα με Α/Φ και Ε/Π και 
να διαβεί υδάτινο κώλυμα. 
Το Μ113 Α1 παρουσιάστηκε στον Αμερικα-
νικό Στρατό το 1964 και αποτελεί την έκδο-
ση του Μ113 (1960) με πετρελαιομηχανή, 
ενώ το Μ113 Α2 (1979) έχει βελτιωμένο σύ-
στημα ψύξεως και σύστημα αναρτήσεως.

Χρησιμοποίηση:

Το ΤΟΜΠ Μ113 είναι ένα τεθωρακισμένο 
όχημα μεταφοράς προσωπικού, το οποίο 
μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια και τα-
χύτητα μια ομάδα στο πεδίο της μάχης.
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Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάρος:

Βάρος μάχης 14.800 κιλά

Διαστάσεις:

Μήκος 5.870 χιλ.

Πλάτος 2.500 χιλ.

Ύψος
- Κορμού: 1.600 χιλ.
- Συνολικό, πολ/λο με έστορα: 2.095 χιλ.

Απόσταση από το έδαφος 420 χιλ.

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα σε οδό 70 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση από 0-32 χλμ./ώρα 11 με 13 δευτ.

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 360 λίτρα

Αυτονομία σε οδό 520 χλμ.

Σχέση ιπποδύναμης/βάρους 15,9 kW/t (21,6 HP/t)

Εδαφική πίεση 5,38 N/εκ.

Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης 75%

Πλάγια κλίση 40%

Υπέρβαση κάθετου εμποδίου 0,8 μ.

Υπέρβαση τάφρου 2,1 μ.

Βαθύ πέρασμα (χωρίς προετοιμασία) 1 μ.

Μικρότερη διάμετρος κύκλου στροφής επί τόπου

Οπλισμός: ΠΟΛΥΒΟΛΟ 12.7 χιλ. (0.50) TAK

Βεληνεκή
- Μέγιστο: 6.800 μ.
- Ωφέλιμο: 1.830 μ.
- Δραστικό: 950 μ. (750 μ. για Α/Α βολή)

Σύστημα καπνογόνων
- Διαμέτρημα: 76 χιλ.
- Αριθμός: 2x4

Αποθέματα
- Πυρκών: 2.000 βολίδες
- Καπνογόνων: 16 (8 σε αναμονή και 8 σε αποθή-
κευση)

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΟΜΠ) ΛΕΩΝΙΔΑΣ G127
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Πλήρωμα: Οδηγός – Πολυβολητής –  8 Άτομα

Σύστημα παρατήρησης:

Αφαιρούμενα περισκόπια
- Οδηγός: 3 περισκόπια
- Πολυβολητής: 3 περισκόπια περιστρεφόμενα

Επικοινωνίες:

Ενδοεπικοινωνία Οδηγού – Αργηγού – Πολ/τή

Ασύρματος
- Διαμόρφωση
- Εύρος συχνότητας

GRC 9200 ή DRC 9200
FM
FH

Κινητήρας: STEYR 7FA, 6κίλυνδρος,4χρονος, τούρμπο

Καύσιμο Πετρέλαιο

Μέγιστη Ισχύς 320 ίπποι στις 2.300 στροφές

Μετάδοση κίνησης Κιβώτιο ταχυτήτων με 6 εμπροσθοπορείας

Σύστημα Διευθύνσεως Υδραυλικό

Ηλεκτρικό Σύστημα 24 V

Συσσωρευτές 2 x 12 V των 180 AH

Προέλευση: Αυστρία

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:

• Προστασία στο σκάφος και στον πολυβολητή. 
Έμπροσθεν από διατρητικά βλήματα cal. 20 χιλ. και 
ολόπλευρα από μικρά όπλα και θραύσματα.
• Δυνατότητα βολής προσωπικού από το όχημα
• Δυνατότητα αερομεταφοράς (με Α/Φ).

Χρησιμοποίηση:

Το ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ είναι ένα τεθωρακισμένο όχη-
μα μεταφοράς προσωπικού, το οποίο μπορεί να με-
ταφέρει με ασφάλεια και ταχύτητα μια ομάδα στο 
πεδίο της μάχης.
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ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΟ ΗΚ-11 Α1

ΠΟΛΥΒΟΛΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.700 μ.

Ωφέλιμο 1.200 μ.

Δραστικό 600 μ.

Διαμέτρημα: 7.62 χιλ. 

Βάρη:

Οπλοπολυβόλου με δίποδα 7.700 χλγ.

Κάννης 1.700 χλγ.

Δίποδα 600 γρ.

Φυσιγγίου 24 γρ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,03 μ.

Κάννης 0,45 μ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 650 φυσίγγ./λεπτό

Χωρητικότητα Γεμιστήρα: 30 φυσίγγια

Αριθμός αυλακώσεων κάννης: 4

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
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ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΟ FN-FALO

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.700 μ.

Ωφέλιμο 2.000 μ.

Δραστικό 600 μ.

Διαμέτρημα: 7.62 χιλ. 

Βάρη:

Οπλοπολυβόλου με δίποδα 6.000 χλγ.

Οπλοπολυβόλου χωρίς δίποδα 5.380 χλγ.

Φυσιγγίου 24 γρ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,125 μ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 700 φυσίγγια/λεπτό

Πρακτική 120 φυσίγγια/λεπτό

Χωρητικότητα Γεμιστήρα: 20 φυσίγγια

Χώρα Κατασκευής: Βέλγιο
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ΒΟΜΒΙΔΟΒΟΛΟ 40 ΧΙΛ. Μ79

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 400 μ.

Μέγιστο δραστικό περιοχής 350 μ.

Μέγιστο δραστικό σημείου 150 μ.

Ελάχιστο εκπαιδεύσεως 80 μ.

Ελάχιστο μάχης 31 μ.

Διαμέτρημα: 40 χιλ.

Βάρη:

Όπλου κενού 2,700 χλγ.

Όπλου με βομβίδα 2,930 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 7,31 εκ.

Κάννης 35,6 εκ.

Ακτίνα Δράσεως Βομβίδας: 5 μ.

Φυσίγγια: Βομβίδες 40 χιλ.

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΠΟΛΥΒΟΛΟ MAG 7,62 ΧΙΛ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 3.700 μ.

Ωφέλιμο 1.800 μ.

Δραστικό 800 μ.

Διαμέτρημα: 7.62 χιλ. 

Βάρη:

Βάρος με δίποδα 11.000 χλγ.

Βάρος με τρίοδα 20.500 χλγ.

Μήκος: 1,255 μ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 600-900 φυσ./λεπτό

Πρακτική 250 φυσ./λεπτό

Τροφοδοσία: Ταινίες 250 φυσ.

Χώρα Κατασκευής: Βέλγιο
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ΠΟΛΥΒΟΛΟ MG3 7,62 ΧΙΛ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 4.000 μ.

Ωφέλιμο 1.200 μ.

Δραστικό 800 μ.

Διαμέτρημα: 7,62 χιλ.

Βάρη:

Όπλου κενού 10.500 χλγ.

Όπλου με βομβίδα 11.500 χλγ.

Μήκος: 1,225 μ.

Ταχυβολία:

Μέγιστη 1.000-1.300 φυσ./λεπτό

Τροφοδοσία: Ταινίες 250 φυσ.

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
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ΠΟΛΥΒΟΛΟ BROWNING 0,50 Μ2 Ε/Β

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 7.030 μ.

Ωφέλιμο 2.300 μ.

Δραστικό 950 μ.

Διαμέτρημα: 0,50’’ (12,7 χιλ.)

Βάρη:

Κορμού 25,400 χλγ.

Κάννης 11,700 χλγ.

Τρίποδα Μ3 19,600 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,65 μ.

Μήκος Κάννης 1,14 μ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 450-500 βολές/λεπτό

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΠΟΛΥΒΟΛΟ BROWNING 0,50 M2 E/B (TAK)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστο 7.030 μ.

Ωφέλιμο 2.300 μ.

Δραστικό 950 μ.

Διαμέτρημα: 0,50’’ (12,7 χιλ.)

Βάρη:

Κορμού 25,400 χλγ.

Κάννης 11,700 χλγ.

Τρίποδα Μ3 19,600 χλγ.

Μήκη:

Ολικό μήκος όπλου 1,65 μ.

Κάννης 1,14 μ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 450- 500  βολές/λεπτό

Χώρα Κατασκευής: ΗΠΑ
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ΠΥΡΟΒΟΛΟ ZU-23

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βεληνεκή:

Μέγιστη απόσταση βολής 2.500 μ.

Δραστικό ύψος βολής 1.500 μ.

Διαμέτρημα: 23 χιλ.

Βάρη:

Όλικο βάρος όπλου 950 κιλά

Μήκη:

Μήκος κάννης με φλογοκρύπτη 2.010 χιλ.

Ταχυβολία:

Θεωρητική 1.600-2.000 βολές/λεπτό

Πρακτική 400 βολές/λεπτό

Χώρα Κατασκευής: Ρωσία



168 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Προκειμένου να αποδοθούν οι δέουσες

τιμές στους αναρίθμητους

νεκρούς ήρωες του Όπλου του Πεζικού που 

έπεσαν υπέρ Πατρίδος στα πεδία των μαχών, 

και επ’ ευκαιρία του εορτασμού του Έτους 

Πεζικού, υποβάλλεται μεταφρασμένη επιστολή, 

του Αμερικανού Ταξιάρχου

RALΡΗ ΜcΤ.ΡΕRΝΕLL προς τον

επίσης Αμερικανό Γερουσιαστή

Clinton Ρ. Αnderson

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΖΙΚΟ;

Κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ, όπως άλλωστε και σε κάθε σύγκρουση, 

ορισμένοι πολίτες απευθύνθηκαν στους εθνικούς τους αντιπροσώπους 

στο Κογκρέσο αιτούμενοι ειδικής μεταχείρισης για τους αγαπημένους 

τους που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Η παρακάτω διάσημη επιστολή 

του Διοικητού της 27ης Μεραρχίας Πεζικού, η οποία μεταβιβάστηκε 

από χέρι σε χέρι μέσω διαδοχικών γενεών στρατιωτών, αποτελεί την 

κλασική απάντηση σε τέτοιου είδους ικεσίες, αποδίδοντας ταυτόχρο-

να φόρο τιμής στον δοκιμαζόμενο τυφεκιοφόρο. Ο Γερουσιαστής 

Anderson είχε εκλεγεί με το κόμμα των Δημοκρατικών στην Πολιτεία 

του New Mexico. Το όνομα του στρατιώτη έχει παραληφθεί.
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«Προς τον Αξιότιμο Clinton Ρ. Anderson 27 Φεβρουαρίου 1942

           Fort Ord California

Αγαπητέ κύριε Anderson,

Παρέλαβα την από 17ης Φεβρουαρίου επιστολή σας, η οποία απεστά-

λη στον Γενικό Υπασπιστή και αφορά στον Στρ (ΠΖ)…………………… 

του Λόχου Α, του 165 Τάγματος Πεζικού. Στην επιστολή σας δηλώνε-

τε: «Διερωτώμαι εάν συνέβη κάποιο λάθος στην τοποθέτηση του Στρ 

(ΠΖ)…………………… στο Fort Ord. Ο παραπάνω στρατιώτης έχει τύχει 

άριστης μόρφωσης, είναι κάτοχος Master, βρίσκεται στην πτυχιακή του 

εργασία για την απόκτηση διπλώματος ιατρού, είναι άριστος γνώστης 

της ισπανικής γλώσσας, επιδέξιος αρχαιολόγος ενώ έχει διατελέσει και 

δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο του New Mexico».

Στη συγκεκριμένη Μεραρχία των 22.000 ανδρών, έχω δεχθεί πολλές 

επιστολές παρόμοιες με τη δική σας από γονείς, συγγενείς, φίλους και 

αγαπημένες. Δεν κατανοούν το γιατί αυτοί που έχουν καλή νομική στα-

διοδρομία δεν τοποθετούνται στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ή 

το γιατί ο φαρμακοποιός δεν είναι τοποθετημένος στο Νοσοκομείο του 

Στρατοπέδου ή το γιατί ο δάσκαλος δεν χρησιμοποιείται σε καθήκον της 

ειδικότητάς του. Είναι όλοι πρόθυμοι να βάλλουν κάποιον άλλον να κάνει 

τη βρώμικη δουλειά του στρατιώτη που μάχεται, αρκεί αυτός για τον 

οποίον ενδιαφέρονται να απαλλαγεί από αυτό το καθήκον (της μάχης).

Εάν στο μέλλον οι γιατροί επιθυμούν να διατηρήσουν το προνόμιο 

ασκήσεως του επαγγέλματός τους, οι αρχαιολόγοι να ερευνούν αρχαιό-

τητες, οι φοιτητές να αποκτούν πτυχία και οι καθηγητές την ελευθερία να 

διδάσκουν με τον δικό τους τρόπο, τότε κάποιος πρέπει να προελάσει, 

να πολεμήσει, να ματώσει και να πεθάνει. Και δεν γνωρίζω κανένα λόγο 

γιατί οι φοιτητές, οι γιατροί, οι καθηγητές και οι αρχαιολόγοι δεν πρέπει 

να επωμιστούν το μερίδιο που τους αναλογεί.

Λέτε, «μου προξενεί θλίψη το γεγονός ότι απέκτησα αυτού του είδους τη 



170 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

μόρφωση και την έθαψα σε μια ομάδα τυφεκιοφόρων» εννοώντας ότι είναι 

ποταπό, κακό ή δουλοπρεπές το να είσαι μέλος μιας ομάδας τυφεκιο-

φόρων και ότι μόνον ηλίθιοι και ορυγματορύχοι πρέπει να επωμίζονται 

αυτά τα καθήκοντα. Δεν γνωρίζω κάποιο άλλο καλύτερο μέρος όπου 

θερμόαιμοι άνδρες με εξυπνάδα και πρωτοβουλία να είναι περισσότερο 

αναγκαίοι παρά από μια ομάδα πολυβόλων ή τυφεκιοφόρων.

Υπ’ αυτήν την ιδιότητα, δίδεται πλήρης αναγνώριση στην τοποθέ-

τηση των στρατιωτών με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο ωφέλιμοι για τη Μονάδα στην οποία ανήκουν. Όταν 

απαιτείται η χρησιμοποίηση των στρατιωτών για συγκεκριμένο κα-

θήκον, τότε λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά έγγραφα και επιλέγονται 

αυτοί με τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες. Εξέτασα τον 

ατομικό φάκελο του Στρ (ΠΖ)…………………… και διαπίστωσα ότι 

είναι αρκετά ικανοποιητικός. Γνωρίζω, λοιπόν, ότι διετέλεσε πρόεδρος 

της αδελφότητας στην οποία ανήκε, ότι η μητέρα του γεννήθηκε στην 

Alabama και ο πατέρας του στο Michigan, ότι ο πατέρας του ζει στην 

Washington σε κάποιο ξενοδοχείο και υποψιάζομαι ότι και αυτός σας 

ζήτησε να κάνετε ό,τι μπορείτε προκειμένου να ανατεθεί στον γιό του 

κάποιο άλλο καθήκον.

Είναι επιθυμητό όπως όλοι οι στρατιώτες, ανεξαρτήτως ειδικότητας, 

να διδάσκονται στην πράξη πόσο δύσκολη είναι μια πορεία 36 χλμ. με 

φόρτο, πώς διεξάγεται η λογχομαχία και πώς πρέπει να σεβόμαστε αυτόν 

που τη διεξάγει, ειδικά τον στρατιώτη της ομάδος τυφεκιοφόρων.

Εάν ο Στρ (ΠΖ)…………………… έχει ξεχωριστές δεξιότητες που 

ανταποκρίνονται στα καθήκοντα της Υπηρεσίας Πληροφοριών και 

παρουσιαστεί κενή θέση στο τμήμα Πληροφοριών του συντάγματος, 

της ταξιαρχίας ή της μεραρχίας, τότε αυτές (οι δεξιότητες) θα ληφθούν 

υπόψη. Δεν μπορείς στον Στρατό να αγνοείς έναν άξιο στρατιώτη για 

πάντα. Ο κάθε διοικητής αγωνιά για να αποκτήσει στρατιώτες με φα-

ντασία, εξυπνάδα, πρωτοβουλία και ενεργητικότητα.

Επειδή, ίσως, νομίζετε ότι βρίσκομαι σε ικανή απόσταση από μια 

ομάδα τυφεκιοφόρων, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι έχω έναν 
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γιό στη χερσόνησο Bataan. Το μόνο που γνωρίζω γι’ αυτόν είναι ότι 

τραυματίστηκε στις 19 Ιανουαρίου. Ελπίζω να επέστρεψε στη μονάδα 

του και εύχομαι να ήμουν εκεί στο πλευρό του.

Σας έγραψα αυτήν τη μακρά επιστολή, διότι από την υψηλά ιστάμενη 

θέση σας, ασκείται μεγάλη επιρροή στο τι σκέφτονται οι άνθρωποι και 

στον τρόπο που θεωρούν τα πράγματα στον Στρατό. Είναι αναγκαίο να 

κατανοήσουν ότι οι στρατιώτες πρέπει να κάνουν αυτό που θα βοηθήσει 

περισσότερο στο να κερδίσουμε τον πόλεμο και ότι συχνά αυτό το οποίο 

καλούνται να κάνουν δεν είναι το ίδιο με αυτό που έμαθαν να κάνουν 

καλύτερα (στην ιδιωτική τους ζωή)».

Ειλικρινά δικός σας

RALPH McT.PΕRNELL

Brig. Gen., USA

Commanding

Μετάφραση - Απόδοση:
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Κ φΪζαδο 1 

αζεανδεοέ πσζ µοδ 

1.1 Σα αζεΪνδα πλδν ουμ αζεανδεοτμ ΠοζΫµουμ 

Οδ αζεαθδεκέ Πσζ µκδ ά αθ τκ πσζ µκδ πκυ Ϋζαίαθ ξυλα α αζεΪθδα 
κ 1912-1913. λξδεΪ β αζεαθδεά υµµαξέα ( λίέα, Μαυλκίκτθδκ, ζζΪ α 
εαδ κυζΰαλέα) πδ Ϋγβε  εαδ απΫ πα  απσ βθ Ογπµαθδεά υ κελα κλέα β 
Μαε κθέα εαδ κ µ ΰαζτ λκ µΫλκμ βμ ΘλΪεβμ, θυ β υθΫξ δα, µ Ϊ δμ 
δαφπθέ μ µ αιτ πθ θδεβ υθ ΰδα κθ ζδεσ δαµκδλα µσ πθ αφυθ, 
ιΫ πα  τ λκμ πσζ µκμ (αυ ά β φκλΪ µ  β υµµ κξά εαδ βμ 
Ρκυµαθέαμ) απσ κθ κπκέκ ιάζγ  β βµΫθβ β κυζΰαλέα, ξΪθκθ αμ κ 
µ ΰαζτ λκ µΫλκμ πθ αφυθ πκυ έξ  αλξδεΪ εα αε ά δ. 

1.2 Η βµδουλΰέα βμ αζεανδεάμ υµµαχέαμ 

Σκθ ΜΪλ δκ κυ 1912 β  λίέα εαδ β κυζΰαλέα µ  βθ Ϋΰελδ β βμ 
Γ λµαθέαμ υπΫΰλαοαθ υµµαξέα θαθ έκθ βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ. 
Ϊ δ βμ υµφπθέαμ,  π λέπ π β θέεβμ πέ πθ Σκτλεπθ, β κυζΰαλέα γα 
πλκ αλ κτ  α Ϊφβ αθα κζδεΪ κυ  λυµσθα εαδ β  λίέα α Ϊφβ 
ίσλ δα κυ σλκυμ εΪλ κμ. Οδ τκ ξυλ μ θ εα Ϊφ λαθ θα υµφπθά κυθ 
ΰδα κ µκέλα µα πθ αφυθ βμ Μαε κθέαμ.  β υµµαξέα πλκ Ϋγβε  
αλΰσ λα εαδ κ Μαυλκίκτθδκ. 

Ο ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ πκυ ά αθ σ  Πλπγυπκυλΰσμ βμ ζζΪ αμ, 
γ πλυθ αμ σ δ, αθ ι πΪ δ Ϋθκπζβ τΰελκυ β α αζεΪθδα ξπλέμ ζζβθδεά 
υµµ κξά γα ξαθσ αθ ΰδα πΪθ α β υθα σ β α θα υζκπκδβγκτθ κδ ζζβθδεΫμ 
γθδεΫμ δ ε δεά δμ β Μαε κθέα εαδ β ΘλΪεβ, υπΫΰλαο  κθ ΜΪδκ κυ 

1912 αµυθ δεά υµµαξέα µ  β κυζΰαλέα. Οδ τκ ξυλ μ, πέ βμ, θ 
εα Ϊφ λαθ θα υµφπθά κυθ ΰδα κ µκέλα µα πθ αφυθ βμ Μαε κθέαμ 
εαδ υθαέθ αθ απζυμ κ θα ελα ά δ εΪγ  ξυλα σ α Ϊφβ γα εα Ϊφ λθ  
θα απκ πΪ δ απσ βθ Ογπµαθδεά υ κελα κλέα. θαμ παλΪΰκθ αμ πκυ 
υγβ  β κυζΰαλδεά βΰ έα θα ξγ έ Ϋ κδκυ έ κυμ υµφπθέα ά αθ κ 
ΰ ΰκθσμ ππμ β ά α βμ ζζΪ αμ εα Ϊ κθ ζζβθκ κυλεδεσ πσζ µκ κυ 1897 
έξ  βµδκυλΰά δ κυμ υπκζκέπκυμ αζεΪθδκυμ βθ π πκέγβ β σ δ κ 
ζζβθδεσμ  λα σμ θ απκ ζκτ  υπκζκΰέ δµκ παλΪΰκθ α. Οδ κτζΰαλκδ, 
κδ κπκέκδ γ πλκτ αθ σ δ έθαδ «κδ Πλυ κδ πθ αζεαθέπθ», πέ υαθ σ δ βθ 
εαζτ λβ π λέπ π β κ ζζβθδεσμ  λα σμ γα εκζζκτ  α τθκλα ά γα 
βµ έπθ  ζέΰ μ κπδεΫμ πδ υξέ μ, ξπλέμ πΪθ πμ θα µπκλΫ δ θα δ ε δεά δ 

µ  αιδυ δμ Ϊφβ πκυ απκ ζκτ αθ σξκ βμ κυζΰαλέαμ. ∆Ϋξγβεαθ σµπμ 
βθ υµµαξέα µ  βθ ζζΪ α π δ ά πέ υαθ κ αιδσµαξκ κυ ζζβθδεκτ 
 σζκυ, κ κπκέκμ έξ  β υθα σ β α θα µπκ έ δ β µ αφκλΪ θδ ξτ πθ 
απσ α ζδµΪθδα βμ ΜδελΪμ έαμ πλκμ βθ υλππαρεά Σκυλεέα, σππμ εαδ 
πλΪΰµα δ Ϋεαθ . 

Μ  δμ κζµβλΫμ κυ δπζπµα δεΫμ πλπ κίκυζέ μ κ θδαΫζκμ άλγ   
αθ έγ β µ  βθ βΰ έα κυ Τπκυλΰ έκυ ιπ λδευθ, κ κπκέκ (σππμ εαδ κ 
πθ ∆λαΰκτµβμ) ζσΰπ εαδ κυ πλσ φα κυ Μαε κθδεκτ αΰυθα γ πλκτ  πδκ 
πδεέθ υθκ αθ έπαζκ β κυζΰαλέα εαδ ιΫ αα  βθ π λέπ π β υµµαξέαμ µ  
βθ Σκυλεέα. Μ  κµΫθβ βθ πλσ φα β π λέκ κ κυ Μαε κθδεκτ αΰυθα, 
βθ αθ δπαζσ β α µ  β κυζΰαλέα εαδ ΰ θδεσ λα µ  κυμ φκλ έμ πθ δ υθ 
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κυ παθ ζαίδ µκτ, βθ ζζβθδεά πκζδ δεά απά ευλδαλξκτ  απσ α Ϋζβ κυ 
19κυ αδυθα β δ Ϋα κυ ζαίδεκτ εδθ τθκυ.  ζζΪ α αθ δµ υπδα  κ έζβµµα 
Ϊθ γα ά αθ πλκ δµσ λβ β υµµαξέα µ  κυμ ξλδ δαθκτμ ζΪίκυμ θαθ έκθ 
πθ Σκτλεπθ ά Ϊθ β ζαίδεά απ δζά ά αθ σ κ πδεέθ υθβ υ  γα Ϋπλ π  
θα πλκ δµβγ έ β υµµαξέα µ  βθ εα αλλΫκυ α Ογπµαθδεά υ κελα κλέα, β 
κπκέα µ ι ζδ σµ θβ γα µπκλκτ  έ πμ εαδ θα ευί λθβγ έ απσ ζζβθ μ. 

Ο εα α λκφδεσμ πσζ µκμ κυ 1897 έξ  πβλ Ϊ δ πκζζκτμ, αθΪµ α 
κυμ εαδ κθ πθα ∆λαΰκτµβ, κ κπκέκμ γ υλβ  σ δ κ ζζβθδεσ ελΪ κμ έξ  

απκ τξ δ εαδ σ δ β πλσκ κμ κυ ζζβθδ µκτ γα Ϋπλ π  θα αθααβ βγ έ µ  µέα 
αυ κελα κλδεά ζκΰδεά µΫ α βθ Ογπµαθδεά υ κελα κλέα. Οδ απσο δμ αυ Ϋμ 
φ Ϊθκυθ κ απκεκλτφπµΪ κυμ ζέΰκ πλδθ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫµκυμ σ αθ 
κ πθ ∆λαΰκτµβμ απκΰκβ υµΫθκμ απσ κ ζζβθδεσ ελΪ κμ µδζΪ δ πδκ 
δ αζδ δεΪ ΰδα «αθα κζδεσ ελΪ κμ», απαιδυθκθ αμ « κ ελα έ δκθ», σππμ 
απκεαζκτ  βθ ζζΪ α. θ έγ α κ θδαΫζκμ, Ϋεθκ βμ Κλά βμ, β κπκέα 
έξ  µσζδμ πλσ φα α απκε ά δ βθ αυ κθκµέα βμ, µφαθδασ αθ π λδ σ λκ 
πμ κπα σμ κυ εζα δεκτ αζυ λπ δ µκτ κυ 19κυ αδυθα. ΘΫ κθ αμ  πμ 
Ϊµ κ σξκ βθ απ ζ υγΫλπ β πθ Ογπµαθδευθ ε ά πθ βθ υλυπβ, 
ξπλέμ µΪζδ α πλκβΰκτµ θβ υµφπθέα ΰδα κ µκέλα µα κυμ, Ϊζζαι  Ϊλ βθ 
βθ ιπ λδεά πκζδ δεά.  πδζκΰά κυ θδαΫζκυ ΰδα υµµαξέα µ  β 
κυζΰαλέα απκ ζκτ  µ ΰΪζβ κµά δ δεΪ ΰδα βθ παζδΪ ΰ θδΪ κυ 

µαε κθδεκτ αΰυθα. Σ ζδεΪ κ Κλβ δεσμ πκζδ δεσμ εα Ϊφ λ  θα υπ λθδεά δ δμ 
αθ δ λΪ δμ βμ δπζπµα δεάμ ΰλαφ δκελα έαμ, φλκθ έακθ αμ αυ σξλκθα θα 
εα α ά δ β ξυλα κδµκπσζ µβ, υ  θα µβθ παθαζβφγ έ β λαυµα δεά 
µπ δλέα κυ 1897. 

 αζάγ δα έθαδ σ δ µ Ϊ βθ παθΪ α β κ Γκυ έ κ ζζβθδεσμ  λα σμ 
έξ  ί ζ δυ δ µ  πκζτ ΰλάΰκλκυμ λυγµκτμ κ πέπ κ επαδ τ πμ µ  βθ 
Ϊφδιβ ιΫθπθ (ΰαζζδευθ) επαδ υ δευθ απκ κζυθ, έξ  αθαθ υ δ εαδ 
ε υΰξλκθέ δ κθ ικπζδ µσ κυ εαδ έξ  δκδεβ δεΪ αθα δκλΰαθπγ έ µ  β 
ί ζ έπ β κυ υ άµα κμ πθ πλκαΰπΰυθ πθ αιδπµα δευθ εαδ βθ 
απκµΪελυθ β πθ α δζκπαέ πθ απσ βθ βΰ έα. Σαυ σξλκθα Ϋγβε   
φαλµκΰά εαδ κ πλσΰλαµµα ε υΰξλκθδ µκτ κυ σζκυ µ  απκεκλτφπµα 
βθ αΰκλΪ κυ Θπλβε κτ « ίΫλπφ». 

1.3 Γ νδεά αζεανδεά εα Ϊ α β 

• 1903 υ λκκυΰΰαλέα εαδ Ρπ έα υθκµκζκΰκτθ κ Πλσΰλαµµα 
Μυλ Ϋΰε πκυ αφκλΪ µ αλλυγµέ δμ ΰδα β Μαε κθέα. θα αλαξά 
β  λίέα. ∆κζκφκθ έ αδ κ α δζδΪμ ζΫιαθ λκμ ε κυ Οέεκυ 

ΟµπλΫθκίδ μ απσ υθπµσ μ αιδπµα δεκτμ.  γθδεά υθΫζ υ β 
εζΫΰ δ α δζδΪ κθ ΠΫ λκ Καλαΰδυλΰδ ίδ μ πκυ αθαζαµίΪθ δ βΰ δεσ 
λσζκ α µ Ϋπ δ α λυµ θα.  κυζΰαλέα  παθα α δεσ εέθβµα. Οδ 
Σκτλεκδ υζζαµίΪθκυθ κτζΰαλκυμ εκµβ α αά μ. 

• Μ αιτ  λίέαμ εαδ Μαυλκίκυθέκυ υθκµκζκΰ έ αδ β υµφπθέα 
Κ έΰθβμ πκυ αφκλΪ υµφΫλκθ α πέ βμ Μαε κθέαμ. εκζκυγ έ β 
(µυ δεά) υµφπθέα ζδΰλα έκυ (1904) ( υµµαξέα  λίέαμ-
κυζΰαλέαμ), βμ κπκέαμ υθΫξ δα έθαδ β υθγάεβ ζδΰλα έκυ (1904). 
 κυζΰαλέα απκ ζ έ ιαλξέα βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ. Οδ 
πέίκυζ μ λα βλδσ β Ϋμ βμ  ίΪλκμ αζζκ γθυθ πζβγυ µυθ εαδ 
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π λδ σ λκ ζζβθκΰ θυθ πκζζαπζα δΪακθ αδ.  ίκυζΰαλδεά 
ευίΫλθβ β ιαπκζτ δ Ϋθ κθβ πλκπαΰΪθ α πλκμ κυμ ζακτμ βμ 
υλυπβμ παλκυ δΪακθ αμ β Μαε κθέα πμ κυζΰαλδεά.  
ΚυίΫλθβ β Θ κ σεβ αθ δ λΪ. ∆βµδκυλΰ έ αδ κ ζζβθδεσ αµυθ δεσ 
εκµδ Ϊ κ. Ο α δζδΪμ Γ υλΰδκμ ΄ εαδ β ευίΫλθβ β Θ κ σεβ κ 
υπκ βλέακυθ. θαλιβ Μαε κθδεκτ ΰυθα. ΘΪθα κμ κυ Πατζκυ 
Μ ζΪ. ΜΫξλδ κ Ϋζκμ κυ Ϋ κυμ β κυζΰαλέα Ϋξ δ πλκ αλ ά δ 130 
ζζβθδεΫμ εκδθσ β μ. ΠαλΪζζβζα β Ι αζέα εαδ β υ λκκυΰΰαλέα 
υθκµκζκΰκτθ β υµφπθέα µπα έαμ ΰδα βθ « λδα δεά 
δ κλλκπέα». πέ βμ, µ αιτ κυζΰαλέαμ εαδ Σκυλεέαμ υθκµκζκΰ έ αδ 
β υθγάεβ σφδαμ (1904) πκυ αφκλΪ πκζδ δεά πλκ Ϋΰΰδ β εαδ 
αµθβ έα κυμ κυζΰΪλκυμ παθα Ϊ μ. 

• 1906 Ο ζζβθδεσμ Ϋθκπζκμ αΰυθαμ β Μαε κθέα Ϋξ δ πδελα ά δ. Οδ 
κτζΰαλκδ ιαπκζτκυθ β υθΫξ δα υµµκλέ μ εα Ϊ ζζάθπθ βθ 
θα κζδεά Ρπµυζέα, θυ κθ Ικτθδκ πΫ λαµαθ β Φδζδππκτπκζβ, 
ΰξέαζκ εαδ Ϊλθα. εκζκυγκτθ φαΰΫμ πυλπκζά δμ εαδ δπΰµσμ 
ζζάθπθ.  ζζΪ α ι εδθΪ πέ βµα, (πλυ β ίαζεαθδεά ξυλα), 
πλκΰλΪµµα α λα δπ δεκτ ικπζδ µκτ εαδ επαέ υ βμ. 

• 1907 Μ αιτ ζζάθπθ εαδ ζίαθυθ υθκµκζκΰ έ αδ β ∆άζπ β 
υθ θθσβ βμ (1907) πκυ π λδ σ λκ αφκλΪ τ φδιβ ξΫ πθ. Οδ 
ΜκθΪλξ μ Ρπ έαμ εαδ υ λέαμ υθκµκζκΰκτθ β υµφπθέα κυ ζ 
ΰδα δα άλβ β κυ "Status Quo" β αζεαθδεά, ε βμ κπκέαμ εαδ 
αεκζκυγ έ β ∆δαεκέθπ β Ρπ έαμ- υ λέαμ πλκμ ευί λθά δμ γβθυθ, 
ζδΰλα έκυ εαδ σφδαμ. 

• 1908  κυζΰαλέα, µ  βθ υπκ άλδιβ βμ υ λκκυΰΰαλέαμ 
αθαεβλτ αδ αθ ιΪλ β κ α έζ δκ. Ο κυζ Ϊθκμ, υπσ βθ πέ β πθ 
Ρυ πθ, αθαΰεΪα αδ θα κ αθαΰθπλέ δ. α δζδΪμ αθαζαµίΪθ δ κ 
Φ λ δθΪθ κμ, κ κπκέκμ εαδ ι εδθΪ αµΫ πμ πλσΰλαµµα λα δπ δεκτ 
ικπζδ µκτ εαδ επαέ υ βμ. εκζκυγ έ β υµφπθέα σφδαμ (1908) 

µ αιτ κυζΰαλέαμ εαδ Σκυλεέαμ πκυ αφκλΪ µκυ κυζµαθδεΪ πλκθσµδα, 
σξδ σµπμ εαδ πθ ζζάθπθ. ΠαλΪ ατ α θΫ μ ίκυζΰαλδεΫμ υµµκλέ μ 
δ ξπλκτθ β Μαε κθέα. Οδ κζκφκθέ μ πκζζαπζα δΪακθ αδ, µ αιτ 
πθ γυµΪ πθ εαδ κ Μβ λκπκζέ βμ Κκλυ Ϊμ Φυ δκμ.  δμ 11 Ικυθέκυ 
κυ 1908 υ άγβε  κ Ν κ κυλεδεσ εκµδ Ϊ κ πκυ λΫφ αδ εα Ϊ κυ 
κυζ Ϊθκυ Χαµέ  ΄ µ  ετλδκ αέ βµα βθ παλαξυλβ β υθ Ϊΰµα κμ. 
Μ  βθ αθαεάλυιβ υθ αΰµα δεκτ Πκζδ τµα κμ πατ δ εαδ πέ βµα κ 
Μαε κθδεσμ ΰυθαμ. 

• 1909 πσ δμ αλξΫμ κυ Ϋ κυμ κ Ν κ κυλεδεσ εκµδ Ϊ κ φΫλ αδ θα Ϋξ δ 
πδελα ά δ. θ α β µ αιτ Σκυλεέαμ εαδ κυζΰαλέαμ, 
υθκµκζκΰκτθ αδ α τκ Πλπ σεκζζα Π λκτπκζβμ (1909). εκζκυγ έ 
β (µυ δεά) υθγάεβ Π λκτπκζβμ (1909) µ αιτ Ρπ έαμ εαδ 
κυζΰαλέαμ.  ξΫ β κυ Ν κ κυλεδεκτ εκµδ Ϊ κυ µ  βθ ζζΪ α 
αλξέα δ θα ε λαξτθ αδ, βθ πλκ πΪγ δα πθ Ν σ κυλεπθ ΰδα 
εα Ϊλΰβ β βμ αυ κθκµέαμ βμ Κλά βμ εαδ βθ παθαφκλΪ βμ βθ 
κγπµαθδεά ευλδαλξέα. Ο κυζ Ϊθκμ µβ αθαΰθπλέακθ αμ πέ βµα κυμ 
Ν σ κυλεκυμ ιαθαΰεΪα δ εαδ βθ πέ βµβ ζζΪ α  απ’ υγ έαμ 
υπκ ξ δεΫμ βζυ δμ εαδ δπζπµα δεΫμ υπκξπλά δμ α αδ άµα α 
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πθ Ν σ κυλεπθ.  Ϊ β πκυ γα πβλ Ϊ δ Ϋθ κθα α π λδεΪ 
ΰ ΰκθσ α βμ ζζΪ αμ µ  λα δπ δεά παθΪ α β. 

• 1910 Σκ Μαυλκίκτθδκ αθαΰθπλέα αδ α έζ δκ. α δζδΪμ αθαζαµίΪθ δ 
κ βΰ µυθ Νδεά αμ µ  αφ έμ ίζΫο δμ πλκΫε α βμ βμ ξυλαμ κυ. 

• 1912 ∆δΪίβµα υ λέαμ (1912) πλκμ Ι αζέα ΰδ’ απκφυΰά µπζκεάμ α 
αζεΪθδα. υθκµκζκΰ έ αδ β υθγάεβ Φδζέαμ-υµµαξέαμ σφδαμ µ αιτ 
 λίέαμ εαδ κυζΰαλέαμ. εκζκυγ έ β υθγάεβ µυθ δεάμ υµµαξέαμ 
σφδαμ µ αιτ ζζΪ αμ εαδ κυζΰαλέαμ. Σκθ Ικτθδκ υθΫλξ αδ κ 
υθΫ λδκ ΠΪ µκυ (1912) πκυ εφλΪα δ κθ δαεαά πσγκ βμ Ϋθπ βμ 
βμ ∆π εαθά κυ µ  βθ ζζΪ α. Ξ εδθΪ β ∆δΪ ε οβ κυ 
κυεκυλ έκυ πκυ γα κζκεζβλπγ έ κθ τΰκυ κ κυ 1913. ΣΫζκμ 
δμ 18 Ικυθέκυ υθκµκζκΰ έ αδ β π λέφβµβ υµφπθέα πθ 

Χλδ δαθδευθ Κλα υθ κυ έµκυ, πκυ αφκλΪ β υµµαξέα µ αιτ 
 λίέαμ, κυζΰαλέαμ, ζζΪ αμ εαδ Μαυλκίκυθέκυ. 

1.4  λα δω δεά πλοπαλα ε υά 

Κα ’ αλξάθ ετλδκμ µκξζσμ βμ λα δπ δεάμ πλκπαλα ε υάμ ά αθ κ 
απκ Ϋζ µα κυ ζζβθκ κυλεδεκτ πκζΫµκυ κυ 1897 ε βμ µ ζΫ βμ κυ 
κπκέκυ α υµπ λΪ µα α πκυ ιάξγβεαθ κ άΰβ αθ βθ σ  λα δπ δεά εαδ 
πκζδ δεά βΰ έα βμ ζζΪ αμ βθ αθα δκλΰΪθπ β πθ ζζβθδευθ θσπζπθ 
υθΪµ πθ, αζζΪ εαδ βθ πατιβ β βμ επαέ υ βμ µ  παλΪζζβζκ 
ε υΰξλκθδ µσ πθ δα δγΫµ θπθ µΫ πθ. θαμ τ λκμ µκξζσμ υπάλι  κ 
υθ ξδασµ θκμ Μαε κθδεσμ ΰυθαμ. Σλέ κμ µκξζσμ ά αθ κ Κλβ δεσ αά βµα. 
ΠΫλαθ σµπμ αυ υθ, α δΪφκλα παλΪζζβζα ΰ ΰκθσ α πκυ υθΫίαδθαθ σ  
α αζεΪθδα θ Ϊφβθαθ εαµέα αµφδίκζέα ππμ α τθθ φα θσμ 

ΰ θδε υµΫθκυ πκζΫµκυ θ γ’ αλΰκτ αθ θα φαθκτθ. Καδ ί ίαέπμ β ζζΪ α 
θ µπκλκτ  θα αΰθκά δ εαδ κυμ ζζβθκΰ θ έμ πζβγυ µκτμ βμ 

Μαε κθέαμ πκυ υπΫφ λαθ ευλέπμ απσ δμ ίκυζΰαλδεΫμ ίαλίαλσ β μ. 

Σκ 1900 πέ ευίΫλθβ βμ Γ. Θ κ σεβ, πκυ αθΫζαί  κ 1899, υ άγβε  β 
«Γ θδεά ∆δκέεβ β  λα κτ» υπσ κθ σ  ∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ. Σκ 1904 
ΰελέθ αδ εαδ οβφέα αδ κ θΫκμ κλΰαθδ µσμ κυ λα κτ. τµφπθα µ  αυ σθ, 
κ ζζβθδεσμ  λα σμ υΰελκ έ αδ απσ λ δμ µ λαλξέ μ. ΠαλΪζζβζα 
βµδκυλΰ έ αδ κ «Σαµ έκ γθδεάμ µτθβμ» απσ κυμ πσλκυμ κυ κπκέκυ 
παλαΰΰΫζγβεαθ 60.000 υφΫεδα ΜΪθζδξ λ.  υθκζδεά τθαµβ κυ ζζβθδεκτ 
« θ θ λΰ έα» λα κτ αθΫλξκθ αθ µΫξλδ σ   18.000 Ϊθ λ μ απσ κυμ 
κπκέκυμ κδ 8.000 ά αθ απκ πα µΫθκδ  α δζδεά Χπλκφυζαεά, µ αία δεΪ 
απκ πΪ µα α, φλκυλΫμ φυζαευθ, Σ ζπθκφυζαεά, αεσµβ εαδ ΰλκφυζαεά.  
υπσζκδπβ λα δπ δεά τθαµβ ά αθ εα αθ µβµΫθβ  δΪφκλ μ πσζ δμ βμ 
ξυλαμ,  Ϋ κδα δα πκλΪ σµπμ, πκυ ά αθ α τθα β β επαέ υ β πθ 
µκθΪ πθ. 

Σκ 1906 εαδ υθΫξ δα βμ έ δαμ ευίΫλθβ βμ, µ Ϊ β ί ζ έπ β πθ 
βµκ έπθ κδεκθκµδευθ, ζάφγβεαθ εαδ α πλυ α κίαλΪ µΫ λα λα δπ δεάμ 
αθα υΰελσ β βμ, α κπκέα εαδ ιαεκζκτγβ αθ θα πδ αξτθκθ αδ εα Ϊ β 
δΪλε δα βμ µαελΪμ γβ έαμ βμ ευίΫλθβ βμ Θ κ σεβ. Σκ Σαµ έκ γθδεάμ 
µτθβμ µ  µδα δλΪ δα αΰµΪ πθ πλκδεκ κ άγβε  µ  θΫκυμ πσλκυμ, Ϋ δ 
υ  θα εα α έ υθα ά β παλαΰΰ ζέα Ϊζζπθ 40.000 αεσµβ υφ εέπθ 
ΜΪθζδξ λ πκυ παλαζάφγβεαθ κ έ δκ Ϋ κμ, θυ υθΪφγβε  Ϊθ δκ 20.000.000 
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λξ. πκυ δα Ϋγβε  κ παλαπΪθπ Σαµ έκ ΰδα παλαΰΰ ζέ μ υζδεκτ 
πδ λΪ υ βμ εαδ εα α ε υά απκγβευθ. Σκ τοκμ ε έθπθ πθ παλαΰΰ ζδυθ, 
εαγυμ εαδ πθ υθ 1907, 1908, εαδ 1909 ( πέ Θ κ σεβ) αθάζγ  κ υθκζδεσ 
πκ σ πθ 77.000.000 λξ. δ, κ 1909, σ αθ µ Ϊ β παλαέ β β κυ Γ. 
Θ κ σεβ αθΫζαί  κ ∆. ΡΪζζβμ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ έξ  παλαζΪί δ υθκζδεΪ: 
100.000 ΣυφΫεδα ΜΪθζδξ λ, 7.000 λαίέ μ ΜΪθζδξ λ, 10 Πυλκίκζαλξέ μ 
αξυίσζπθ, 36.000.000 Φυ έΰΰδα θΫκυ υφ εέκυ, σππμ εαδ υζδεσ 
πδ λΪ υ βμ ΰδα τθαµβ λδυθ µ λαλξδυθ εαδ εΪπκδα υ λ τκθ α έ β 
πκυ θ έξαθ αεσµβ παλαζβφγ έ. 

1.5 Ο Εζζβνδεσμ  λα σμ ο 1912 

Ο  λα σμ Θ αζέαμ κθ κπκέκ υΰε θ λυγβε  κ µ ΰαζτ λκ µΫλκμ πθ 
υθΪµ πθ απκ ζκτθ αθ απσ δμ I πμ VII Μ λαλξέ μ, 20 υθ Ϊΰµα α 
π αδεκτ, 1 υθ Ϊΰµα Κλβ υθ, 1 Ϊΰµα υαυθπθ, 3 ΣΪΰµα α γθκφλκυλΪμ, 1 
αιδαλξέα δππδεκτ, 4 υθ Ϊΰµα α π δθκτ εαδ 2 µκέλ μ κλ δία δεκτ 
πυλκίκζδεκτ. πέ βμ, κ µβξαθδεσ απκ ζκτθ αθ απσ 2 υθ Ϊΰµα α 
εαπαθΫπθ, 1 Ϊΰµα ΰ φυλκπκδυθ εαδ 2 ζσξκυμ βζ ΰλαφβ υθ. Σβ τθαµβ 
θέ ξυαθ εαδ 4 α λκ εΪφβ. 

Ο  λα σμ π έλκυ, πκυ κ λσζκμ κυ γα ά αθ υ λ τπθ, απκ ζκτθ αθ 
απσ βθ VIII Μ λαλξέα, 1 υθ Ϊΰµα π αδεκτ, 4 Ϊΰµα α υαυθπθ, 1 Ϊΰµα 
γθκφλκυλΪμ, 1 ζβ δππδεκτ, 1 µκέλα π δθκτ, 1 κλ δία δεκτ εαδ 1 
κπκµαξδεκτ πυλκίκζδεκτ. Πζαδ δπθσ αθ, πέ βμ, εαδ απσ Ϋθαθ ζσξκ 

µβξαθδεκτ. 

1.6 Ο Εζζβνδεσμ  σζομ ο 1912 

ε σμ σµπμ πθ παλαπΪθπ πλκµβγ δυθ εαδ εα α ε υυθ απκγβευθ ε.ζπ., 
β ευίΫλθβ β Θ κ σεβ πλκυγβ  β ί ζ έπ β κυ ζζβθδεκτ  σζκυ. ∆Ϋεα 
ξλσθδα πλδθ κ ζζβθδεσμ  σζκμ απαλ δασ αθ απσ απαλξαδπµΫθα εΪφβ, µ  
ιαέλ β α γπλβε Ϊ πκυ απκε άγβεαθ κ 1890 εαδ α κλπδζκίσζα πκυ έξ  
αΰκλΪ δ β ΚυίΫλθβ β κυ Σλδεκτπβ. δ, κ 1900 δ λτγβε  εαδ κ «Σαµ έκ 
γθδεκτ  σζκυ», κ κπκέκ εαδ θδ ξτγβε  µ  2.500.000 φλΪΰεα πκυ 
εζβλκ σ β  κ Γ υλΰδκμ ίΫλπφ, θυ εα ’ Ϋ κμ αθ ζκτ  πέ βμ 925.000 
λαξµΫμ απσ εκθ τζδα κυ πλκςπκζκΰδ µκτ. Σκθ ΝκΫµίλδκ κυ 1908 ι εδθΪ 
β παλαΰΰ ζέα κυ γπλβε κτ εα α λκµδεκτ εζΪ βμ «Πέαα», πκυ κθκµΪ βε  
«Γ. ΡΩΦ» εαδ εα Ϋπζ υ  µσζδμ κ 1911. πέ βμ, σ , βθ έ δα π λέκ κ 
(1906) εαδ ΰδα πλυ β φκλΪ, ι εέθβ  β τθ κθβ επαέ υ β κυ λα κτ. Ο 
Θ κ σεβμ µ  µδα απκφα δ δεά θΫλΰ δα εα Ϊλΰβ  σζ μ ε έθ μ δμ 
απκ πΪ δμ πθ αιδπµα δευθ κυ λα κτ  Ϊζζ μ υπβλ έ μ, α υθκµέα, 
απκ πΪ µα α, φτζαιβ ζδµΫθπθ ε.ζπ. απ ζ υγ λυθκθ αμ ξλβµα δεκτμ 
πσλκυμ. δ, κ 1907 ι εδθΪ β επαέ υ β κυ λα κτ, εαγυμ εαδ πθ 
Ϋφ λπθ Ϊλπθ πλκβΰκυµΫθπθ εζΪ πθ. Σκ 1908 επαδ τκθ αδ σζ μ κδ 
εζΪ δμ απσ 1900 µΫξλδ εαδ 1908. Σκ  1909 υθ ξέ βε  β υµπζβλπµα δεά 
επαέ υ β λδυθ εζΪ πθ 1902, 1904 εαδ 1906. 

•  σζομ δΰαέου: 

Θπλβε Ϊ: 4 ( ίΫλπφ, πΫ αδ, ΦαλΪ, Ύ λα) 
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θ δ κλπδζζδεΪ: 10 ( Ϋζκμ, φ θ σθβ, Λσΰξβ, Νέεβ, Ναυελα κτ α, ∆σεα, 
ΝΫα Γ θ Ϊ, πέμ, Θτ ζζα, Κ λαυθσμ) 

θδξθ υ δεΪ: 4 (ΛΫπθ, ΠΪθγβλ, σμ, ΙΫλαι) 

Σκλπδζζκίσζα: 5 (11, 12, 14, 15, 16) 

Τπκίλτξδα: 1 (∆ ζφέθ) 

Τ λκπζΪθα: 1 

Οπζδ αΰπΰΪ: 1 (φαε βλέα) 

Ναλεκγ δεΪ: 1 (Άλβμ) 

θ φκ δα δεΪ: 1 (ΚαθΪλβμ) 

• Μοέλα Ιονέου: 

µκίΪλδ μ: 2 (Άε δκθ, µίλαεέα) 

µκµυκ λσµπθ μ: 4 ( ζφ δσμ, ξ ζυκμ, Πβθ δσμ, υλυ αμ) 

Καθκθδκφσλκδ: 3 ( , , ∆) 

• Μοέλα Ευ λσµων: 

πέ αε α ικπζδ µΫθα: 

µπκλδεΪ: 5 ( π λέα, ΜυεΪζβ, Μαε κθέα, γάθαδ, λεα έα) 

κβγβ δεΪ: 3 ( δΰδαζ έα, Μκθ µία έα, Ναυπζέα) 

Χπλέμ αυ ά βθ πλκπαλα ε υά, σππμ βµ δυθκυθ τΰξλκθκδ λα δπ δεκέ 
αθαζυ Ϋμ, β ζζΪ α γα ά αθ α τθα κθ θα ίλ γ έ Ϋ κδµβ δμ λαΰ αέ μ ε έθ μ 
ι ζέι δμ παλ’ σζκ κθ πυλ υ β αΰυθα πκυ εα Ϋίαζ  β υθΫξ δα κ 
 λα δπ δεσμ τθ µκμ κυ 1909 εαδ β ευίΫλθβ β κυ . θδαΫζκυ µ αιτ 
πθ υθ 1909-1912 µ  αεσµβ πδ Ϊξυθ β βμ επαέ υ βμ εαδ κυ 
ικπζδ µκτ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ. βµ δυθ αδ, πέ βμ, σ δ εαδ β 
Ογπµαθδεά υ κελα κλέα ίζΫπκθ αμ µΪζζκθ γκλυίβµΫθβ βθ ατιβ β βμ 
ζζβθδεάμ θαυ δεάμ τθαµβμ παλάΰΰ δζ  κ1910 τκ ΰ λµαθδεΪ εα α λκµδεΪ. 
 θαυ δεά σµπμ υπ λκξά εαδ υπ λκπζέα βμ ζζΪ αμ ά αθ ά β κµΫθβ 
Ϋθαθ δ βμ ξαυ κυμ εα Ϊ α βμ πκυ πδελα κτ  κθ κυλεδεσ σζκ πκυ 
ά αθ αµφέίκζκμ αεσµβ εαδ κ απσπζκυμ κυ ζσΰπ αελδίυμ βμ παθ ζκτμ 
Ϋζζ δοβμ θαυ δεάμ επαέ υ βμ. 
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1.7 ΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ 

1.7.1 Εδ αΰωΰά 

΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ 

αζεανδεοέ Πσζ µοδ 

 

Χλκθκζκΰέα 30  π µίλέκυ 1912 – 30 Μα κυ 1913 

Σσπκμ αζεαθδεά Χ λ σθβ κμ, δΰαέκ ΠΫζαΰκμ 

εία β Νέεβ κυ αζεαθδεκτ υθα πδ µκτ 

Μαχσµ νοδ 

αζεαθδεσμ υθα πδ µσμ 
  ζζΪ α 
  Μαυλκίκτθδκ 
   λίέα 
  κυζΰαλέα 

Ογπµαθδεά υ κελα κλέα 
  Ογπµαθδεά υ κελα κλέα 
 ζίαθδεΪ µάµα α 

∆υνΪµ δμ 

ΕζζΪ α 129.000 π αδεσ, 
1.000 δππδεσ, 180 
πυλκίσζα, 4 α λκ εΪφβ 
Μαυλοίοτνδο 35.000 
π αδεσ, 130 πυλκίσζα 
 λίέα 220.000 π αδεσ, 
3.000 δππδεσ, 500 
πυλκίσζα 
κυζΰαλέα 300.000 π αδεσ, 

5.000 δππδεσ, 720 
πυλκίσζα[1] 

Ογωµανδεά υ οελα ολέα 340.000 π αδεσ, 
6.000 δππδεσ, 850 πυλκίσζα ε λα έαμ, 750 
πυλκίσζα φλκυλέπθ[1] 
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Η φβµ λέ α Εµπ ό  αναεοδνυν δ βν εάλυιβ ου ποζΫµου 

Μ Ϊ βθ πλκβΰβγ έ α υµµαξέα πθ αζεαθδευθ ελα υθ, ( λίέα, 
Μαυλκίκτθδκ, ζζΪ α, εαδ κυζΰαλέα), δμ 30  π µίλέκυ κυ 1912 κδ 
ίαζεαθδεΫμ αυ Ϋμ ξυλ μ Ϋ δζαθ υζζκΰδεΪ ζ έΰλαφκ βθ Σκυλεέα µ  κ 
κπκέκ αβ κτ αθ βθ δα φΪζδ β βμ αυ κθκµέαμ πθ γθδευθ µ δκθκ ά πθ 
κυμ, πκυ ακτ αθ κ Ϋ αφσμ βμ.  Σκυλεέα, σππμ ά αθ φυ δεσ, απΫλλδο  
κ ζ έΰλαφκ αυ σ, πκυ Ϋµ δθ  βθ δ κλέα ΰθπ σ πμ ∆δαεκέθπ β πθ 
Σ Ϊλπθ Χλδ δαθδευθ Κλα υθ, µ  απκ Ϋζ µα β τΰελκυ β θα έθαδ πζΫκθ 
αθαπσφ υε β. Οδ ι ζέι δμ πκυ αεκζκτγβ αθ υπάλιαθ λαΰ αέ μ. Ο πσζ µκμ 
αυ σμ εβλτξγβε  πέ βµα δμ 9 Οε πίλέκυ κυ 1912, αελδίυμ βµ λκµβθέα 
πκυ ιΫπθ  κ ζ έΰλαφκ, πζβθ σµπμ κδ πδ λα τ δμ δμ τµµαξ μ 
ξυλ μ ι εέθβ αθ πΫθ  βµΫλ μ πλδθ. ιέα δ θα αθαφ λγ έ, πέ βμ, σ δ βθ 
ζ υ αέα δΰµά β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα πλσ δθ  βθ ζζΪ α θα µβ 
υµµ Ϊ ξ δ κθ πσζ µκ, µ  αθ Ϊζζαΰµα βθ κλδ δεά εξυλβ β βμ Κλά βμ 
βθ ζζΪ α. 

Ο ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ Ϋζβι  µ  βθ υπκΰλαφά βμ υθγάεβμ Λκθ έθκυ 
(1913) πκυ υθκµκζκΰάγβε  µ αιτ πθ θδεβ υθ υµµΪξπθ ζζΪ αμ-
κυζΰαλέαμ, Μαυλκίκυθέκυ εαδ  λίέαμ αφ θσμ εαδ βμ Ογπµαθδεάμ 
υ κελα κλέαμ αφ Ϋλκυ. 
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1.7.2 Κα Ϊ α β δμ παλαµονΫμ ου ποζΫµου  

πσ κ εαζκεαέλδ κυ 1912 κ εέθ υθκμ πκζ µδεάμ αθΪφζ ιβμ α αζεΪθδα 
φαδθσ αθ εΪ δ παλαπΪθπ απσ υπαλε σμ, δ δαέ λα απσ µΫλκυμ βμ 
κυζΰαλέαμ εαδ κυ Μαυλκίκυθέκυ, πκυ έξαθ υθΪο δ ά β υµφπθέα εκδθάμ 
πδγΫ πμ θαθ έκθ βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ. 

Ο έ δκμ κ Πλπγυπκυλΰσμ βμ ζζΪ αμ, ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ, έξ  
υπκζκΰέ δ βθ Ϋθαλιβ κυ πκζΫµκυ βθ Ϊθκδιβ κυ 1913, Ϋίζ π  σµπμ κθ 
ξλσθκ θα πδΫα δ α φυε δεΪ. πδξ έλβ  θα κζκεζβλυ δ κ πζΫΰµα πθ 
ίαζεαθδευθ υµµαξδυθ βμ ζζΪ αμ, υθΪπ κθ αμ υµφπθέ μ απσ εκδθκτ 
πέγ βμ µ   λίέα, κυζΰαλέα εαδ Μαυλκίκτθδκ.  υµφπθέ μ αυ Ϋμ 
υπκΰλΪφ βεαθ δμ 22  π µίλέκυ 1912. 

1.7.3  λα δω δεά πλο οδµα έα 

 λα δπ δεά πλκ κδµα έα βμ ζζΪ αμ ά αθ απσ κυμ ετλδκυμ σξκυμ 
κυ εδθάµα κμ κ Γκυ έ κ 1909. Ωμ αεσζκυγκ αυ υθ πθ κδµα δυθ α 

µΫ α Ιαθκυαλέκυ 1912 Ϋφ α  βθ ζζΪ α ΰαζζδεά απκ κζά ΰδα βθ 
επαέ υ β κυ λα κτ. θ έ κδξβ ίλ αθδεά απκ κζά Ϋφ α  δμ 11 
πλδζέκυ ΰδα βθ επαέ υ β κυ σζκυ. 

 

To γωλβε σ Γ υλΰδομ ίΫλωφ. 

θα αεσµβ µΫζβµα κυ ζ. θδαΫζκυ ά αθ θα απκεα α αγ έ β θσ β α κ 
λΪ υµα. Γδ’ αυ σθ κθ ζσΰκ, κθ ΜΪλ δκ κυ 1912 παθΫφ λ  κθ ∆δΪ κξκ 

Κπθ αθ έθκ, κ κπκέκμ έξ  απκµαελυθγ έ µ Ϊ κ εέθβµα κυ 1909. πέ βμ, 
πλαΰµα κπκδάγβεαθ µ ΰΪζ μ παλαΰΰ ζέ μ  λα δπ δεσ ικπζδ µσ, κδ 
κπκέ μ ά αθ φδε σ θα πλαΰµα κπκδβγκτθ ξΪλβ β γ αµα δεά αθσλγπ β βμ 
ζζβθδεάμ κδεκθκµέαμ. Σκ γπλβε σ «Γ υλΰδκμ ίΫλπφ», απκ Ϋζ  βθ πδκ 
τΰξλκθβ µκθΪ α εαδ αυ σξλκθα τµίκζκ βμ υπ λκπζέαμ κυ ζζβθδεκτ 
 σζκυ. 

Ο ζζβθδεσμ  λα σμ δμ παλαµκθΫμ κυ πκζΫµκυ αθ λξσ αθ  τθαµβ 
135.000 αθ λυθ. Ο θδαΫζκμ, πέ βμ, Ϋ π υ  θα θδ ξτ δ κθ σζκ µ  
παλαΰΰ ζέ μ θΫπθ πζκέπθ αεσµβ εαδ βθ ζ υ αέα δΰµά. 

1.7.4 ∆δπζωµα δεά πλο οδµα έα 

Γδα κθ θδαΫζκ ά αθ κζκφΪθ λκ σ δ β παλαεµΪακυ α Ογπµαθδεά 
υ κελα κλέα γα κ βΰκτθ αθ  δαµ ζδ µσ. Γδα βθ ζζβθδεά ιπ λδεά 
πκζδ δεά, β δ Ϋα αθ δµ υπδ βμ βμ Σκυλεέαμ ξπλέμ υµµΪξκυμ ά αθ 
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α δαθσβ β ΰδα θα µβθ παθαζβφγ έ κ φΪζµα πκυ κ άΰβ  βθ ά α κυ 
1897.  ζζΪ α ΰδα θα ια φαζέ δ µδα γΫ β κθ αζεαθδεσ υθα πδ µσ 
Ϋπλ π  θα π έ δ κυμ θ υθΪµ δ υµµΪξκυμ σ δ: 

 Θα πλκ Ϋφ λ  βµαθ δεσ υΰελδ δεσ πζ κθΫε βµα πκυ γα βθ 
εαγδ κτ  απαλαέ β β β υµµαξέα. 

 Θα π έεθυ  δΪγ β ΰδα υµίδία µσ πλκε δµΫθκυ θα ι π λα κτθ 
υ πέζυ α πλκίζάµα α. 

πσ κ φγδθσππλκ κυ 1911, µΫξλδ δμ παλαµκθΫμ κυ πκζΫµκυ, σζα α 
ίαζεαθδεΪ ελΪ β κυζΰαλέα, ζζΪ α,  λίέα, Μαυλκίκτθδκ πδ σγβεαθ  
µαλαγυθδκ µυ δευθ δαπλαΰµα τ πθ, πκυ εα Ϋζβιαθ  µδα δλΪ απσ 
δµ λ έμ υθγάε μ εαδ λα δπ δεΫμ υµίΪ δμ. υ σ κ πζΫΰµα δµ λυθ 
ξΫ πθ κθκµΪ βε  « αζεαθδεσμ υθα πδ µσμ». 

Οδ δαπλαΰµα τ δμ εαδ α ε έµ θα πθ υθγβευθ πκυ εα Ϋζβιαθ 
ξαλαε βλέ βεαθ απσ απσζυ β µυ δεσ β α.  βθ ζζΪ α ε σμ απσ κθ 
θδαΫζκ εαδ κθ α δζδΪ Γ υλΰδκ ζΪξδ κδ ΰθυλδααθ βθ τπαλιβ εαδ βθ 

πκλ έα πθ δαπλαΰµα τ πθ. Ο έ δκμ κ θδαΫζκμ, σ αθ δαπλαΰµα υσ αθ 
µ  κθ κτζΰαλκ πλπγυπκυλΰσ, θ ΰθυλδα  κ ε έµ θκ βμ 
λίκίκυζΰαλδεάμ υθγάεβμ. Πκζτ π λδ σ λκ, πζάλβ Ϊΰθκδα έξαθ κδ 

Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ µ  ιαέλ β β Ρπ έα, β κπκέα υπκ άλδι  βθ 
λίκίκυζΰαλδεά πλκ Ϋΰΰδ β. 

1.7.5 Έναλιβ ποζΫµου 

 δμ 4 Οε πίλέκυ 1912 β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα εάλυι  κθ πσζ µκ 
εα Ϊ βμ κυζΰαλέαμ εαδ βμ  λίέαμ. Μ  βθ ζζΪ α απΫφυΰ  θα εβλτι δ κθ 
πσζ µκ ζπέακθ αμ αεσµα  δλβθδεσ δαεαθκθδ µσ. Σβθ αµΫ πμ σµπμ 
πσµ θβ βµΫλα, β ζζβθδεά ευίΫλθβ β εάλυι  ε έθβ κθ πσζ µκ, πμ µΫζκμ 
κυ αζεαθδεκτ υθα πδ µκτ. 

τµφπθα µ  κ ξΫ δκ πέγ βμ, κ λα σμ Θ αζέαμ µ  ∆δκδεβ ά κθ 
∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ γα αθαζΪµίαθ  κ ετλδκ ίΪλκμ πθ πδξ δλά πθ. Ο 
λα σμ π έλκυ µ  ∆δκδεβ ά κθ  λα βΰσ Κπθ αθ έθκ απκυ αΪεβ γα 

αθαζΪµίαθ  υ λ τκθ α λσζκ, µΫξλδ βθ κζκεζάλπ β κυ Ϋλΰκυ κυ 
λα κτ Θ αζέαμ. 

1.7.6 Επδχ δλά δμ ων υµµΪχων 

 

ουζΰαλδεΫμ υνΪµ δμ, εα Ϊ βν ποζδολεέα βμ λδανοτποζβμ. 
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1.7.6.1 ουζΰαλέα 

τµφπθα µ  α ξΫ δα πθ πδξ δλά πθ, µ  βθ εάλυιβ κυ πκζΫµκυ κ 
ετλδκμ σΰεκμ κυ κυζΰαλδεκτ  λα κτ εα υγτθγβε  θσ δα, πλκμ β ΘλΪεβ. 
Οδ αλΪθ α εεζβ δΫμ εα αζάφγβεαθ ξπλέμ κυ δα δεά αθ έ α β εαδ αµΫ πμ 
µ Ϊ Ϋγβε   πκζδκλεέα β λδαθκτπκζβ.  ίκυζΰαλδεά πέγ β αθαεσπβε  
β ΰλαµµά Σ α Ϊζ ααμ δμ 4 Νκ µίλέκυ, ζέΰα ξδζδσµ λα Ϋιπ απσ βθ 

Κπθ αθ δθκτπκζβ.  λδαθκτπκζβ µ Ϊ απσ πκζδκλεέα µβθυθ Ϋπ  
ζδεΪ α ξΫλδα πθ κυζΰΪλπθ, δμ 22 Φ ίλκυαλέκυ 1913. πέ βμ, 

εα αζάφγβε  εαδ β Ραδ σμ δμ αε Ϋμ βμ Πλκπκθ έ αμ. 

ΜΫλκμ κυ κυζΰαλδεκτ  λα κτ εα υγτθγβε  θκ δκ υ δεΪ Ϋξκθ αμ πμ 
σξκ βθ εα Ϊζβοβ βμ Θ αζκθέεβμ εαδ βμ ΚαίΪζαμ. Κα σλγπ  θα 

εα αζΪί δ βθ ΚαίΪζα εαδ δμ Ϋλλ μ, αζζΪ, σππμ πλκαθαφΫλγβε , θ 
πλσζαί  θα µπ δ β Θ αζκθέεβ πλδθ κθ ζζβθδεσ  λα σ. 

1.7.6.2  λίέα 

Ο  λίδεσμ  λα σμ εα υγτθγβε  θσ δα εαδ θκ δκαθα κζδεΪ εαδ εα Ϋζαί  
δα κξδεΪ δμ πσζ δμ ΝκίδπααΪλ, Μβ λκίέ α, Πλέ δθα, εσπδα, Μκθα άλδ 
εαδ π λθυθ αμ κθ ιδσ, κ Κλέίκζαε, κ Ι έπ εαδ β Γ υΰ ζά. Πλκπγάγβε  
εαδ πλκμ α υ δεΪ, µΫξλδ βθ λδα δεά εαδ εα Ϋζαί  κ ∆υλλΪξδκ εαδ κ 
ίσλ δκ µάµα βμ βµ λδθάμ ζίαθέαμ,  υθ λΰα έα εαδ µ  κ Μαυλκίκτθδκ. 

1.7.6.3 Μαυλοίοτνδο 

 

Μαυλοίοτνδοδ λα δυ μ µ αφΫλουν εανσνδ 

Ο λα σμ κυ Μαυλκίκυθέκυ εα Ϋζαί  βθ πσζβ εσ λα, δμ 13 πλδζέκυ 
1913. 

1.7.7 Πλο λδίΫμ µ αιτ ων υµµΪχων 

Οδ πλκ λδίΫμ αθΪµ α α µΫζβ κυ αζεαθδεκτ υθα πδ µκτ, ξ δεΪ µ  
βθ κλδ δεά δαθκµά πθ αφυθ βμ υλππαρεάμ Σκυλεέαμ, µφαθέ βεαθ µ  
β λαΰ αέα πλκΫζα β πθ λα υµΪ πθ κυ υθα πδ µκτ πλκμ β 
Μαε κθέα.  κυζΰαλέα, πκυ έξ  πδε θ λυ δ δμ υθΪµ δμ βμ εαδ πλκμ βθ 
ΘλΪεβ, δ ε δεκτ  εαδ β Μαε κθέα Ϊφβ α κπκέα έξ  εα αζΪί δ ά β κ 
ζζβθδεσμ  λα σμ εαδ, τµφπθα µ  ίκυζΰαλκ λίδεά υθγάεβ, Ϊφβ πκυ 
έξαθ π λδΫζγ δ βθ εα κξά βμ  λίέαμ. 
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 ζζΪ α θ µ υσ αθ µ  εΪπκδα υθγάεβ δαθκµάμ αφυθ.   λίέα 
δ ε δεκτ  σξδ µσθκ α Ϊφβ βμ Μαε κθέαμ πκυ έξ  βθ εα κξά βμ, 
αζζΪ εαδ βθ Ϋικ σ βμ πλκμ βθ λδα δεά, β κπκέα απ δζκτθ αθ απσ βθ 
βµδκυλΰέα αζίαθδεκτ ελΪ κυμ. Πλδθ αεσµβ κζκεζβλπγκτθ κδ υΰελκτ δμ 
κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ, έξ  αλξέ δ β αθ δπαλΪγ β ΰδα βθ κλδ δεά 
δαθκµά πθ θ καπκε βγΫθ πθ αφυθ. 

1.7.8 ∆δπζωµα έα εαδ δα εΫο δμ δλάνβμ 

πσ βθ Ϋθαλιβ πθ υΰελκτ πθ κδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ έξαθ 
πλκ παγά δ θα ζΫΰικυθ βθ εα Ϊ α β: θ µΫλ δ ΰδα θα ια φαζέ κυθ β 
εαγ µδΪ α δεΪ βμ απ δεΪ υµφΫλκθ α βθ π λδκξά εαδ θ µΫλ δ ΰδα θα 
απκφτΰκυθ θα µ α λαπ έ β ελέ β  ΰ θδε υµΫθκ υλππαρεσ πσζ µκ.   
αυ Ϊ α πζαέ δα κ Τπκυλΰσμ ιπ λδευθ βμ ΰΰζέαμ  λ κυΪλ κυ ΓελΫυ, 
Ϊλξδ  θ α δεΫμ δαπλαΰµα τ δμ πλκμ αυ Ϋμ δμ εα υγτθ δμ. 

Οδ Μ ΰΪζ μ υθΪµ δμ Ϋξ βεαθ βθ πλσ α β κυ ΓελΫυ θα υΰεζβγ έ 
δΪ ε οβ πθ πλ ί υ υθ κυμ κ Λκθ έθκ υπσ βθ πλκ λέα κυ. 
Σαυ σξλκθα, εΪζ  εαδ κυμ µπσζ µκυμ  δΪ ε οβ δλάθβμ. Γδα α 
µπσζ µα ελΪ β β δλβθ υ δεά δΪ ε οβ ά αθ υεαδλέα σξδ µσθκ θα 
υπκΰλΪοκυθ β υθγάεβ δλάθβμ πκυ γα δαµσλφπθ  κ µ απκζ µδεσ 
αφδεσ εαγ υμ α αζεΪθδα, αζζΪ εαδ θα ζτ κυθ δμ θ κ υµµαξδεΫμ 
δαφκλΫμ εαδ θα ια φαζέ κυθ βθ πδλλκά πθ Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ ΰδα α 
ΰ θδεσ λα υµφΫλκθ Ϊ κυμ. ΠαλΪ δμ δαφπθέ μ κυμ, α γΫµα α δαθκµάμ 
πθ θ καπ ε δγΫθ πθ αφυθ, κδ ίαζεαθδεκέ τµµαξκδ παλΫ αιαθ θδαέκ 

µΫ ππκ απΫθαθ δ βθ Τοβζά Πτζβ, β κπκέα αλθδσ αθ θα απκ ξ έ πμ 
ζ µΫθκ ΰ ΰκθσμ βθ απυζ δα πθ υλππαρευθ βμ αφυθ εαδ φΪλµκ  

αε δεά επζυ δ λΰέαμ. Μ Ϊ σµπμ δμ δα κξδεΫμ ά μ α π έα πθ µαξυθ 
εαδ σ αθ πδα δαφαδθσ αθ κ µβ αθα λΫοδµκ πθ υΰελκτ πθ (δ δαέ λα 
µ Ϊ βθ θαυµαξέα βμ Λάµθκυ), β κυλεδεά ευίΫλθβ β Κδαµάζ Πα Ϊ φΪθβε  
δα γ δµΫθβ θα απκ ξ έ κ ζ έΰλαφκ πθ Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ εαδ θα 
υπκΰλΪο δ υθγάεβ δλάθβμ. ζζΪ δμ 10 Ιαθκυαλέκυ ε βζυγβε  
λα δπ δεσ εέθβµα υπσ κθ µίΫλ Πα Ϊ πκυ αθΫ λ ο  βθ πλκβΰκτµ θβ 

µ λδκπαγά ευίΫλθβ β εαδ β θΫα γθδεδ δεά ευίΫλθβ β βμ 
Κπθ αθ δθκτπκζβμ απΫλλδο  κ ζ έΰλαφκ. 

Ω σ κ δμ 29 Ιαθκυαλέκυ, β θΫα ευίΫλθβ β βμ Κπθ αθ δθκτπκζβμ 
αά β  ε θΫκυ β µ κζΪίβ β πθ Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ. υ Ϋμ απαέ β αθ 
απσ κυμ µπκζΫµκυμ θα απκ ξ κτθ βθ Ϊθ υ σλπθ µ κζΪίβ ά κυμ ΰδα β 
τθ αιβ κυ ε δµΫθκυ βμ υθγάεβμ δλάθβμ.  Σκυλεέα φυ δεΪ Ϋξ βε  
αµΫ πμ, δσ δ β εα Ϊ α β έξ  πδ δθπγ έ ΰδ’ αυ άθ  σζα α µΫ ππα. 

1.7.9 υνγάεβ ου Λον ένου 

Σ ζδεΪ, κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ ζ έπ  πέ βµα µ  β υθγάεβ κυ 
Λκθ έθκυ (1913) β κπκέα π λδζΪµίαθ  α ιάμ ετλδα βµ έα: 

 παλαξυλβ β δμ ξυλ μ κυ αζεαθδεκτ υθα πδ µκτ σζπθ πθ 
αφυθ υ δεΪ βμ Γλαµµάμ έθκυμ-Μβ έαμ 

 λτγµδ β κυ εαγ υ κμ βμ ζίαθέαμ απσ δμ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ,  
πσµ θβ δΪ ε οβ 
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 παλαξυλβ β βμ Κλά βμ κυμ υµµΪξκυμ 

 λτγµδ β βμ τξβμ πθ θβ δυθ κυ δΰαέκυ εαδ βμ ξ λ κθά κυ κυ 
Άγπ απσ δμ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ ( πέ βμ  µ ζζκθ δεά δΪ ε οβ). 

 υθγάεβ δλάθβμ υπκΰλΪφ βε  κ Λκθ έθκ δμ 17 (30) Μα κυ 1913. 
∆τκ µΫλ μ αλΰσ λα υπκΰλΪφ βε  β Θ αζκθέεβ β ζζβθκ λίδεά 
υθγάεβ υµµαξέαμ εαδ υθ λΰα έαμ. 

 δΪ ε οβ δλάθβμ βµδκτλΰβ  ζδεΪ ζσΰκυμ ΰδα θΫ μ πλκ λδίΫμ µ αιτ 
πθ ίαζεαθδευθ υµµΪξπθ: β βµδκυλΰέα αζίαθδεκτ ελΪ κυμ, πκυ γα 
λκτ  β  λίέα απσ βθ Ϋικ κ πλκμ βθ λδα δεά, βθ αθΪΰεα  θα ΰέθ δ 

πδκ α δΪζαε β δμ ξΫ δμ βμ µ  βθ κυζΰαλέα εαδ θα αγ ά δ δμ 
υπκ ξΫ δμ ΰδα παλαξυλβ β αφυθ (πμ απκαβµέπ β) πκυ έξ  κλδ έ 
ιαλξάμ µ  δαελα δεά υµφπθέα. θαμ Ϊζζκμ παλΪΰκθ αμ πλκ λδίυθ ά αθ 
εαδ β Ϋζζ δοβ ζζβθκίκυζΰαλδεάμ υµφπθέαμ ΰδα β δαθκµά πθ θΫπθ 
αφυθ, εαγυμ εαδ κδ «φδζκµαε κθδεκέ» ετεζκδ β κυζΰαλέα, πκυ 

απαδ κτ αθ Ϊµ β ίκυζΰαλδεά πλκ Ϊλ β β βμ Θ αζκθέεβμ. 

 ζζΪ α ά αθ πζΫκθ Ϋ κδµβ θα αθ δµ ππέ δ απσ εκδθκτ µ  β  λίέα βθ 
απ δζά κυ πλυβθ υµµΪξκυ κυμ, βμ κυζΰαλέαμ. 

1.8 ΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ 

Παλ’ σζκ πκυ κδ ίαζεαθδεΫμ ξυλ μ υµµΪξβ αθ θαθ έκθ θσμ εκδθκτ 
ξγλκτ ( βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ), β υµµαξέα υλα θ βλδασ αθ 

 αγ λΪ γ µΫζδα εαδ ζδεΪ δα πΪ βε . Ο ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ 
ιΫ πα  σ αθ β κυζΰαλέα θ µπκλκτ  θα ίλ δ µδα εκδθά ΰλαµµά ΰδα βθ 
τξβ πθ θ κεα αε βγΫθ πθ π λδκξυθ πκυ ίλέ εκθ αθ υπσ λίδεά, ζζβθδεά 
εαδ λκυµαθδεά δκέεβ β.  υ αλΫ ε δα πθ κυζΰΪλπθ ά αθ µφαθάμ, 
δ δαδ Ϋλα π δ ά κυμ πλσζαίαθ κδ ζζβθ μ σ κθ αφκλΪ βθ εα Ϊζβοβ βμ 
Θ αζκθέεβμ. Οδ έ δκδ αά β αθ απσ κυμ ζζβθ μ θα δ Ϋζγ δ Ϋθα µδελσ 
Ϋθκπζκ µάµα κυμ β Θ αζκθέεβ. Σκ µάµα σµπμ αυ σ ά αθ εα Ϊ πκζτ 
µ ΰαζτ λκ απσ α υµφπθβγΫθ α, µ  απκ Ϋζ µα θα βµδκυλΰβγκτθ 
θ Ϊ δμ. βµ δυγβεαθ ΰ θδεΪ δΪφκλα π δ σ δα α εκδθΪ πδα τθκλα πθ 
κυζΰΪλπθ µ  κυμ ζζβθ μ αζζΪ εαδ µ  κυμ Ϋλίκυμ, εαδ κδ Ϋθκπζ μ 
υθΪµ δμ σζπθ πθ πζ υλυθ ά αθ  κδµσ β α. 

 ζζΪ α εαδ β  λίέα υπΫΰλαοαθ τµφπθκ υµµαξέαμ εαδ απσ εκδθκτ 
πδγΫ πμ,  π λέπ π β πκυ µέα απσ δμ τκ ξυλ μ ξσ αθ πέγ β απσ 
λέ β ξυλα (19 Μα κυ/1 Ικυθέκυ 1913).  δμ 16 Ικυθέκυ 1913, κ κτζΰαλκμ 
Σ Ϊλκμ Φ λ δθΪθ κμ κ ΄ εαδ κ  λα βΰσμ αίσφ, ξπλέμ πλκβΰκτµ θβ 
Ϋΰελδ β κυ εκδθκίκυζέκυ κυμ, εάλυιαθ πσζ µκ β  λίέα εαδ βθ ζζΪ α. 
πδ Ϋγβεαθ κθ  λίδεσ  λα σ β Γ υΰ ζά εαδ κθ ζζβθδεσ β Νδΰλέ α. 

Ο  λίδεσμ  λα σμ αθ δµ υπδ  υπ λΪλδγµ μ αθ έπαζ μ µκθΪ μ εαδ 
εαγβζυγβε . Ο ζζβθδεσμ σµπμ βµ έπ  πδ υξέ μ εαδ πλκυγβ  δμ γΫ δμ 
κυ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ πΫλα  τθ κµα βθ αθ πέγ β εαδ πδελΪ β  
β ΜΪξβ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ. µΫ πμ µ Ϊ δαξπλέ βε   τκ εα υγτθ δμ: 
υ δεΪ πλκμ κθ πκ αµσ ΝΫ κ εαδ πλκμ κθ  λυµσθα, πδελα υθ αμ βθ 
ΜΪξβ ∆κρλΪθβμ εαδ κυ ΜπΫζ μ. Όµπμ αυ σ κ µάµα κυ πλκπγάγβε  πλκμ 
α ίσλ δα σπκυ εαδ αεκζκτγβ αθ κδ ΜΪξ μ ΚλΫ θαμ-δµδ ζά-ΣακυµαΰδΪμ. Σβθ 



 15 

δΰµά ε έθβ πλκ Ϊγβε  αθαεπξά, πκυ ζδεΪ βθ απκ Ϋξ βεαθ εαδ κδ τκ 
πζ υλΫμ, εαγυμ υπάλξ  εαδ κ εέθ υθκμ βμ Ρκυµαθέαμ απσ ίσλ δα. 

Καγυμ β κυζΰαλέα έξ  ά β αθκδε Ϊ µΫ ππα, β Ρκυµαθέα εαδ β Ογπµαθδεά 
υ κελα κλέα απκφΪ δ αθ θα πδ γκτθ εαδ αυ Ϋμ.  Ρκυµαθέα εάλυι  κθ 
πσζ µκ δμ 27 Ικυθέκυ εαδ υθαθ υθ αμ ζΪξδ β αθ έ α β Ϋφ α  30 
ξδζδσµ λα Ϋιπ απσ βθ ίκυζΰαλδεά πλπ τκυ α σφδα. Μ  β υθγάεβ κυ 
κυεκυλ έκυ λµα έ βεαθ πέ βµα κδ υΰελκτ δμ. 

Οδ Σκτλεκδ αθαεα Ϋζαίαθ βθ λδαθκτπκζβ απσ κυμ κτζΰαλκυμ, πκυ 
βθ έξαθ ξΪ δ εα Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ. πέ βμ, αθαεα Ϋζαίαθ εαδ 
σζβ βθ θα κζδεά ΘλΪεβ. 

1.9 Οδ υνΫπ δ μ ων αζεανδευν ΠοζΫµων 

Ο ΄ αζεαθδεσμ πσζ µκμ έθαδ ΰδα βθ ζζΪ α αθ δ λσφπμ αθΪζκΰκμ, µ  
δμ απυζ δ μ. ∆βζα ά µ  µδελΫμ απυζ δ μ β ζζΪ α δπζα δΪ βε . 
θ έ κδξα εαδ β  λίέα επζάλπ  σζκυμ κυμ αθ δε δµ θδεκτμ σξκυμ βμ, 
θυ β κυζΰαλέα έξ  πκζτ µ ΰΪζ μ απυζ δ μ, δ δεΪ κ µΫ ππκ βμ 
λδαθκτπκζβμ µ Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ πσζ µκ κθ κπκέκ β έ δα πλκεΪζ , 

θυ θ έξ  µ ΰΪζα αφδεΪ εΫλ β. 

Σκ ζζβθδεσ ελΪ κμ δπζα δΪ βε  εαδ  Ϋε α β εαδ  πζβγυ µσ µ  
απκ Ϋζ µα θα βµδκυλΰβγκτθ κδ εαζτ λ μ πλκςπκγΫ δμ ΰδα εκδθπθδεά, 
πκζδ δεά εαδ κδεκθκµδεά αθΪπ υιβ. Σαυ σξλκθα Ϊζζαι  λδαδεΪ εαδ β κµά κυ 
πζβγυ µκτ, σ κ ΰδα κ θΫκ ζζβθδεσ ελΪ κμ σ κ εαδ κ εκµµΪ δ βμ 
Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ πκυ απκ πΪ βε  απσ αυ άθ. ∆βζα ά, βθ 
γΫ β θσμ θδαέκυ κδεκθκµδεκτ ξυλκυ µπάεαθ ιαφθδεΪ τθκλα, α κπκέα 
πβλΫα αθ π.ξ. κυμ θκµΪ μ ε βθκ λσφκυμ κδ κπκέκδ ά αθ υθβγδ µΫθκδ θα 

µ αεδθκτθ αδ κθ θδαέκ ξυλκ πθ αζεαθέπθ. θΪζκΰα πβλ Ϊ γβεαθ κδ 
ζζβθ μ Ϋµπκλκδ, πκυ ά αθ β α δεά Ϊιβ βμ πκξάμ. Μδα ζτ β ά αθ β 
λκφά β δκέεβ β. ∆βζα ά κδ ζζβθ μ α κέ απσ Ϋµπκλκδ Ϊλξδ αθ θα 

µ α λΫπκθ αδ  βµκ έκυμ υπαζζάζκυμ εαδ θα κπκγ κτθ αδ κθ 
δκδεβ δεσ µβξαθδ µσ κυ θΫκυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ β γΫ β πθ 
απκξπλκτθ πθ µκυ κυζµΪθπθ. 

Σαυ σξλκθα µ ΰΪζκμ αλδγµσμ πζβγυ µκτ µ αεδθάγβε  απσ σζ μ εαδ πλκμ 
σζ μ δμ πζ υλΫμ. Τπκζκΰέακθ αδ  π λδ σ λ μ απσ 400.000 κδ Σκτλεκδ 
πκυ Ϋφυΰαθ απσ βθ Ογπµαθδεά, υλππαρεά υ κελα κλέα εαδ πάΰαθ πλκμ 
βθ Σκυλεέα. Γ θδεΪ ευλέπμ µ Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ πσζ µκ κδ εΪ κδεκδ πθ 
αφυθ βμ Ϋπμ υλππαρεάμ Σκυλεέαμ αδ γΪθκθ αδ απ δζκτµ θκδ απσ κθ 

αζυ λπ δ µσ πθ υπκζκέππθ γθκ ά πθ εαδ  πκζζΫμ π λδπ υ δμ (ευλέπμ 
κδ φ πξσ λκδ) αεκζκυγκτθ α λα τµα α κυ Ϋγθκυμ κυμ. ΤπΪλξκυθ φδζµ 
βμ πκξάμ πκυ έξθκυθ εαλαίΪθδα Ϋλίπθ, κυζΰΪλπθ, Σκτλεπθ ά 
ζζάθπθ πλκ φτΰπθ θα αεκζκυγκτθ α αθ έ κδξα λα τµα α µΫξλδ θα 
κλδ γκτθ α ζδεΪ τθκλα. 

 ζζΪ α Ϋξγβε  εαδ Ϊζζα ετµα α πλκ φτΰπθ, ζσΰπ πθ δπΰµυθ πκυ 
υπΫ β αθ κδ ζζβθ μ β θα κζδεά ΘλΪεβ εαδ β ΜδελΪ έα. Σκ 
κγπµαθδεσ ελΪ κμ οΪξθκθ αμ υπ τγυθκυμ ΰδα βθ ά α ιΫ πα   δπΰµκτμ 
θαθ έκθ πθ ζζάθπθ. Τπκζκΰέακθ αδ  π λδ σ λκυμ απσ 100.000 κδ 
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πλσ φυΰ μ απσ βθ θα κζδεά ΘλΪεβ εαδ αθ έ κδξκμ αλδγµσμ απσ β ΜδελΪ 
έα πκυ ιαθαΰεΪ βεαθ θα φτΰκυθ µ Ϊ δμ ίδαδσ β μ. 

πσ εκδθπθδεά Ϊπκοβ µ  βθ θ πµΪ π β βμ Θ αζκθέεβμ αζζΪ εαδ βμ 
Μαε κθέαμ ΰ θδεσ λα, κ ζζβθδεσ ελΪ κμ, απσ µκθκ γθδεσ εαδ αΰλκ δεσ, 
ΰέθ αδ ιαφθδεΪ πκζυ γθδεσ αζζΪ εαδ ζσΰπ βμ θ πµΪ π βμ πθ θΫπθ 
αφυθ αζζΪα δ εκδθπθδεά κµά απκε υθ αμ π λδ σ λκυμ α κτμ εαδ 
λΰΪ μ. θ πµα υθκθ αδ (µΫξλδ βθ αθ αζζαΰά πθ πζβγυ µυθ κ 1923) 

µ ΰΪζ μ µΪα μ µκυ κυζµΪθπθ, ίλαέπθ εαδ  πκζτ µδελσ λκ ίαγµσ 
ζΪίπθ. 
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Κ φΪζαδο 2 
 
υµµαχέα ων ίαζεανδευν ελα υν ναν έον βμ Ογωµανδεάμ 
υ οελα ολέαμ 
 

 
 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/PublishingImages/Balkanski_Sayuz_armii_big.jpg 

 
Σκ 1912 Ϋ λα ελΪ β υµµαξκτθ εαδ κλγυθκυθ κ αθΪ βµΪ κυμ 
θΪθ δα βθ Ογπµαθδεά υ κελα κλέα.  β αζεαθδεά θπ β υµµ Ϋξκυθ 
β κυζΰαλέα, β ζζΪ α, κ Μαυλκίκτθδκ εαδ β  λίέα.  σξκμ κυμ έθαδ β 
απ ζ υγΫλπ β πθ υλππαρευθ π λδκξυθ βμ υ κελα κλέαμ, δμ κπκέ μ 
ακυθ ευλέπμ ξλδ δαθκέ εαδ β βµδκυλΰέα υθα κ ά πθ ζ τγ λβμ αθΪπ υιάμ 
κυμ  εκδθπθδεσ εαδ κδεκθκµδεσ πέπ κ. 

 κυζΰαλέα µπζΫε αδ κθ πσζ µκ 34 ξλσθδα µ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ ά 
βμ απσ βθ κγπµαθδεά εζαίδΪ, αεκζκυγυθ αμ βθ ζπέ α κυ ζακτ βμ ΰδα 
βθ Ϋθπ β πθ κυζΰΪλπθ β Μαε κθέα, εαδ β ΘλΪεβ βμ λδαθκτπκζβμ, 
π λδκξΫμ κδ κπκέ μ ιαεκζκυγκτ αθ θα έθαδ εζαίπµΫθ μ.  
Όππμ κθέα δ κ εαγβΰβ άμ Ι κλέαμ Γε σλΰεδ ΜΪλεκφ, δ υγυθ άμ κυ 

Ιθ δ κτ κυ δ κλδευθ λ υθυθ βμ εα βµέαμ πδ βµυθ βμ κυζΰαλέαμ, 
πλαΰµα κπκδάγβεαθ µ λδεΫμ αθ πδ υξ έμ πλκ πΪγ δ μ ΰδα β βµδκυλΰέα βμ 
αζεαθδεάμ θπ βμ. Οδ ζσΰκδ πκυ δμ κ άΰβ αθ  απκ υξέα ά αθ κδ 
αθ δγΫ δμ µ αιτ πθ πδ δυι πθ πθ ξπλυθ πκυ εσπ υαθ θα 
υµµαξά κυθ. α δεσμ σξκμ βμ ιπ λδεάμ πκζδ δεάμ βμ κυζΰαλέαμ ά αθ 
β πέ υιβ βμ αυ κθκµέαμ βμ ΘλΪεβμ βμ λδαθκτπκζβμ εαδ βμ 
Μαε κθέαμ, θυ β  λίέα εαδ β ζζΪ α απαδ κτ αθ κθ δαµ ζδ µσ βμ 
Μαε κθέαμ. 

φκλµά ΰδα βθ Ϋθαλιβ πθ υθκµδζδυθ κυμ ά αθ εΪ δ κ φαδθκµ θδεΪ 
Ϊ ξ κ. Πλσε δ αδ ΰδα βθ εάλυιβ κυ πκζΫµκυ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ, βθ 16β 
 π µίλέκυ κυ 1911, απσ βθ Ι αζέα εαδ β απσία β δ αζδευθ υθΪµ πθ β 

 φλδεά, βθ π λδκξά βμ βµ λδθά Λδίτβμ, κ πζαέ δκ κυ απκδεδαεκτ 
πκζΫµκυ. «  σ  ίκυζΰαλδεά ευίΫλθβ β, µ  Πλπγυπκυλΰσ κθ ΙίΪθ 
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ί λα έ φ ΓεΫ κφ», ζΫ δ κ ε Γε σλΰεδ ΜΪλεκφ, «απκφα έα δ σ δ απσ β 
δΰµά πκυ µδα απσ δμ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ ίλέ ε αδ  πσζ µκ µ  βθ 

Ογπµαθδεά υ κελα κλέα, κδ υπσζκδπ μ θ γα µπκλΫ κυθ θα αµα ά κυθ 
κυμ τµµαξκυμ βμ αζεαθδεάμ, πκυ γΫζκυθ πέ βμ θα πδ γκτθ εαδ θα 
πδ τξκυθ β δεά κυμ πέζυ β κυ απκεαζκτµ θκυ θα κζδεκτ αβ άµα κμ». 
Γδα κ ζσΰκ αυ σ, µ Ϊ βθ 16β  π µίλέκυ κυ 1911, β ευίΫλθβ β βμ 
κυζΰαλέαμ αλξέα δ δμ δαίκυζ τ δμ, αλξδεΪ µ  β  λίέα. Σβ κυζΰαλέα 
αθ δπλκ ππ τ δ κ Ν δµέ αλ Ρέακφ, ΠλΫ ίβμ βμ ξυλαμ µαμ β Ρυµβ. Ο ε 
Ρέακφ υµµ Ϋξ δ δμ υθκµδζέ μ ι κθσµα κμ κυ α δζδΪ Φ λ δθΪθ κυ εαδ 
βμ ίκυζΰαλδεάμ ευίΫλθβ βμ, µ  σξκ β υµφπθέα εαδ βθ πδγαθά υµµαξέα 
εα Ϊ βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ. 
Οδ δαίκυζ τ δμ υθ ξέακθ αδ ΰδα Ϋθα δΪ βµα µ λδευθ µβθυθ. λξδεΪ β 

 λίέα αβ Ϊ λ δμ αυθ μ βμ Μαε κθέαμ: µδα, αθαµφδ ίά β α λίδεά, αυθβ 
β ∆. Μαε κθέα, µδα αµφδ ίβ κτµ θβ πλκμ κθ πκ αµσ αλ Ϊλβ εαδ µδα 

α δαµφδ ίά β α ίκυζΰαλδεά αυθβ αθα κζδεΪ κυ πκ αµκτ  λυµσθα. Οδ 
λίδεΫμ απαδ ά δμ απκλλέπ κθ αδ απσ β ίκυζΰαλδεά ευίΫλθβ β. υ σ 

κ βΰ έ βθ πΫµία β βμ λπ δεάμ δπζπµα έαμ. 
Σβθ π λέκ κ ε έθβ β Ρπ δεά υ κελα κλέα πδγυµ έ β βµδκυλΰέα 
υµµαξέαμ µ αιτ πθ ία δζ έπθ βμ κυζΰαλέαμ εαδ βμ  λίέαμ, µδα εαδ 
αθαµ θσ αθ β Ϋελβιβ κυ πσζ µκυ εα Ϊ βμ υ λκκυΰΰαλέαμ εαδ βμ 
Γ λµαθέαμ. Μδα εαδ κδ δαίκυζ τ δμ ΰέθκθ αθ υπσ βθ αδΰέ α βμ Ρπ έαμ, µ Ϊ 
βθ απκ υξέα κυμ, α Ϋζβ Ιαθκυαλέκυ κυ 1912, κ Ρυ κμ Σ Ϊλκμ 
αθαζαµίΪθ δ κ λσζκ κυ δαµ κζαίβ ά. πκ Ϋζ µα βμ πΫµία βμ βμ 
λπ δεάμ δπζπµα έαμ έθαδ κ ξβµα δ µσμ µδαμ αµφδ ίβ κτµ θβμ αυθβμ β 
∆. Μαε κθέα – βμ π λδκξάμ πθ εκπέπθ– θυ σζκ κ υπσζκδπκ µΫλκμ βμ 
γ πλ έ αδ α δαµφδ ίά β α ίκυζΰαλδεσ. υ σ απκ ζ έ β ίΪ β κυ τµφπθκυ 
βμ υµµαξέαμ µ αιτ βμ κυζΰαλέαμ εαδ βμ  λίέαμ, κ κπκέκ υπκΰλΪφ αδ 
βθ 29β Φ ίλκυαλέκυ κυ 1912. 
 

 
 

Γυναέε μ εαδ παδ δΪ απσ βν π λδοχά βμ ∆υ δεάμ ΘλΪεβμ 
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έξ  σµπμ ΰέθ δ εα αθκβ σμ βθ υλυπβ κ ίαγµσμ κυ πλκίζάµα κμ πθ 
αθγλππέθπθ δεαδπµΪ πθ πθ ξλδ δαθυθ πκυ ακτ αθ δμ π λδκξΫμ βμ 
Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ; Τπάλξαθ Ϊζζ μ υθα σ β μ ε σμ βμ 
πκζ µδεάμ τΰελκυ βμ, ΰδα βθ πέ υιβ βμ αυ κθκµέαμ εαδ κυ ία µκτ 
πθ δεαδπµΪ πθ πθ κτζΰαλπθ εαδ πθ Ϊζζπθ ξλδ δαθδευθ γθκ ά πθ; 
τµφπθα µ  κθ εαγβΰβ ά ε ΜΪλεκφ, βθ πκξά ε έθβ µ  κθ σλκ 

« υλυπβ» κλέακθ αθ κδ Ϋιδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ, κδ κπκέ μ ά αθ ξπλδ µΫθ μ  
υκ αθ έπαζα λα σπ α: βθ λδµ λά υµµαξέα βμ Γ λµαθέαμ, 
υ λκκυΰΰαλέαμ εαδ Ι αζέαμ εαδ βθ, πέ βμ, λδµ λά υµµαξέα βμ Μ ΰΪζβμ 
λ αθέαμ, Γαζζέαμ εαδ Ρπ έαμ. Σα ίαζεαθδεΪ ελΪ β έξαθ βθ υπκ άλδιβ 
κλδ µΫθπθ απσ α υκ αυ Ϊ αθ έπαζα λα σπ α, κυμ κπκέκυμ 
λΫφκθ αθ σ αθ αθ δµ υπδααθ Ϋθα γθδεσ κυμ πλσίζβµα κ κπκέκ Ϋπλ π  

θα ζυγ έ.  
« λξδεσμ πλκ Ϊ βμ βμ κυζΰαλέαμ ά αθ β Ρπ δεά υ κελα κλέα», ζΫ δ κ 

ε ΜΪλεκφ. «Οδ ίκυζΰαλδεΫμ ευί λθά δμ πδαβ κτ αθ βθ αυ κθσµβ β βμ 
Μαε κθέαμ εαδ βμ ΘλΪεβμ βμ λδαθκτπκζβμ, π λδκξΫμ δμ κπκέ μ ακτ αθ 
θΪµδ δ εα κµµτλδκ κτζΰαλκδ. Ο πζβγυ µσμ αυ σμ ά αθ αθαΰθπλδ µΫθκμ 
αθ γθσ β α, έξ  ξκζ έα εαδ εεζβ έ μ. Όµπμ β πδγυµέα βμ ίκυζΰαλδεάμ 
ευί λθά πμ ά αθ β βµδκυλΰέα µδαμ αυ σθκµβμ π λδκξάμ. ’ αυ σ θ 
υµφπθκτ  κτ  β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα κτ  α ΰ δ κθδεΪ µ  β 
κυζΰαλέα ελΪ β, α κπκέα θ πδγυµκτ αθ βθ τπαλιβ πλΪιβμ παλσµκδαμ 

µ  αυ ά βμ θπ βμ βμ σλ δαμ εαδ Νσ δαμ κυζΰαλέαμ κ 1885. Ο ζσΰκμ 
ά αθ σ δ β τπαλιβ µδαμ παλσµκδαμ πλΪιβμ γα µ Ϋ λ π  β κυζΰαλέα  
πλπ κΰ θά παλΪΰκθ α βθ π λδκξά βμ αζεαθδεάμ». «Σκ 
γθδεκαπ ζ υγ λπ δεσ εέθβµα πθ κτζΰαλπθ δμ υπσ βθ ευλδαλξέα βμ 
Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ π λδκξΫμ, έξ  κλΰαθπγ έ απσ βθ π λδεά 
παθα α δεά κλΰΪθπ β πκυ λκτ  δμ π λδκξΫμ βμ Μαε κθέαμ εαδ βμ 
ΘλΪεβμ βμ λδαθκτπκζβμ,  υθ λΰα έα µ  κ θυ α κ εκµδ Ϊ κ», 
υθ ξέα δ κ ε. ΜΪλεκφ. «Κκλτφπ β κυ εδθάµα κμ ά αθ β ιΫΰ λ β κυ 
ζδθ θ κ Ϋ κμ 1903., εσµα σµπμ εαδ µ Ϊ βθ ιΫΰ λ β, Ϋΰδθ  φαθ λσ σ δ β 
Ογπµαθδεά υ κελα κλέα θ εκπ τ δ θα παλΪ ξ δ δμ π λδκξΫμ αυ Ϋμ 
εαγ υμ αυ κθκµέαμ, κτ  θα δ υλτθ δ α δεαδυµα α πθ ξλδ δαθυθ 
εα κέεπθ κυμ  σ, δ αφκλΪ β υµµ κξά κυμ βθ κπδεά αυ κ δκέεβ β. Σκ 
1908, µ Ϊ β υθΪθ β β κυ λ αθκτ α δζδΪ κυΪλ κυ ΄ µ  κθ Σ Ϊλκ 
βμ Ρπ έαμ Νδεσζακ ΄, απκφα έα αδ θα κγ έ αυ κθκµέα β Μαε κθέα εαδ 
θα πλαΰµα κπκδβγ έ λδαδεά µ αλλτγµδ β».  
Σκ 1908 ι πΪ β παθΪ α β πθ Ν σ κυλεπθ.  θΫα ικυ έα παθαφΫλ δ 
κ τθ αΰµα εαδ υπσ ξ αδ δ σ β α µ αιτ σζπθ πθ γθκ ά πθ εαδ 
γλβ ε δυθ δμ π λδκξΫμ βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ. Όµπμ, β 
υθΫξ δα, α ευθ αμ δκδεβ δεά εαδ κδεκθκµδεά πέ β, ι εδθΪ β δα δεα έα 
ιαφΪθδ βμ πθ γ µυθ εαδ βμ αυ κ υθ έ β βμ πθ γθδευθ µ δκθκ ά πθ.  
αθ έ α β εα Ϊ πθ µΫ λπθ κυ ε κυλεδ µκτ θ έθ αδ εαδ κδ 
µ αλλυγµδ δεΫμ πλκ πΪγ δ μ δαεσπ κθ αδ. 
Μ  κµΫθβ βθ δ ξτκυ α εα Ϊ α β, απκφα έα αδ σ δ β µσθβ ζτ β έθαδ 

β τθαµβ πθ σπζπθ. Όµπμ β κυζΰαλέα θ µπκλ έ θα πκζ µά δ µσθβ βμ 
βθ λΪ δα αυ ά αυ κελα κλέα.  κυζΰαλέα Ϋξ δ πζβγυ µσ µσζδμ 

Ϊλπθ εα κµµυλέπθ, θυ β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα ι π λθΪ α 26 
εα κµµτλδα. ε σμ αυ κτ, κδ ΰ δ κθδεΫμ βμ ξυλ μ βθ Ϋξκυθ πλκ δ κπκδά δ 
σ δ εκπ τκυθ θα υµµ Ϊ ξκυθ κ µκέλα µα βμ κγπµαθδεάμ εζβλκθκµδΪμ. 

δ, αλξέακυθ µαελΫμ δαίκυζ τ δμ, αλξδεΪ µ  β  λίέα, β υθΫξ δα µ  
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βθ ζζΪ α εαδ µ Ϊ µ  κ Μαυλκίκτθδκ.  σξκμ έθαδ β βµδκυλΰέα 
αζεαθδεάμ θπ βμ ΰδα β δ ιαΰπΰά πκζΫµκυ εα Ϊ βμ Ογπµαθδεάμ 
υ κελα κλέαμ. 
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Κ φΪζαδο 3 
 

Οδ πδχ δλά δμ ου Εζζβνδεοτ  λα οτ εα Ϊ ον ΄ αζεανδεσ Πσζ µο 
 
3.1 Εδ αΰωΰά 

 πδγυµ έα πθ ίαζεαθδευθ ελα υθ – ζζΪ αμ,  λίέαμ, 
Μαυλκίκυθέκυ εαδ κυζΰαλέαμ– ΰδα κλδ δεά απκ έθαιβ βμ κγπµαθδεάμ 
ευλδαλξέαμ κ άΰβ  δμ αλξΫμ κυ φγδθκπυλκυ κυ 1912 β τµπλαιβ 
εα Ϊ βμ α γµαέθκυ αμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ.  Ϊλθβ β βμ Σκυλεέαμ 
θα απκ ξγ έ λδαδεΫμ µ αλλυγµέ δμ πλκμ σφ ζκμ πθ ξλδ δαθδευθ 
πζβγυ µυθ έξ  πμ απκ Ϋζ µα βθ εάλυιβ κυ πκζΫµκυ. ΠαλΪ κ ΰ ΰκθσμ 
σ δ µ αιτ πθ Ϊλπθ υµµαξδευθ ελα υθ έξαθ υθαφγ έ αµυθ δεΫμ 
υθγάε μ εαδ υµφπθέ μ, δ άζγαθ π σ κ κθ πσζ µκ ξπλέμ εκδθσ ξΫ δκ 
πδξ δλά πθ. 
 
3.2 Επδχ δλά δμ ου Εζζβνδεοτ  λα οτ 
3.2.1 Επδχ δλά δμ β Θ αζέα εαδ βν ε ν λδεά Μαε ονέα 
3.2.1.1 ∆υνΪµ δμ ν δπΪζων 
τµφπθα µ  κ ξΫ δκ πδ λΪ υ βμ κυ 1912, υΰελκ άγβεαθ τκ 
λα βΰ έα, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ  λα κτ Θ αζέαμ υπσ βθ αλξδ λα βΰέα 
κυ ∆δα σξκυ Κπθ αθ έθκυ, βθ π λδκξά βμ ΛΪλδ αμ, εαδ κ  λα βΰ έκ 
 λα κτ π έλκυ υπσ κθ θ δ λΪ βΰκ Κπθ αθ έθκ απκυθ αΪεβ, βθ 
π λδκξά βμ Άλ αμ. Ο  λα σμ Θ αζέαμ δΫγ  7 µ λαλξέ μ Π αδεκτ, 1 
αιδαλξέα Ιππδεκτ εαδ 4 Ϊΰµα α υαυθπθ, υθκζδεάμ τθαµβμ 100.000 
αθ λυθ εαδ κ ίλΪ υ βμ 4βμ Οε πίλέκυ 1912 υΰε θ λυγβε  βθ π λδκξά 
βμ ΛΪλδ αμ.  αυθβ υγτθβμ κυ  λα κτ Θ αζέαμ ε δθσ αθ απσ κ 
π λξ δσ πκ αµσ µΫξλδ α ίσλ δα τθκλα κυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ β 
Θ αζέα. Ο  λα σμ π έλκυ δΫγ  µδα µ λαλξέα Π αδεκτ, β κπκέα 
αλΰσ λα (12 ∆ ε µίλέκυ 1912) κθκµΪ βε  VIII Μ λαλξέα, υθκζδεάμ 
τθαµβμ π λέπκυ 10.500 αθ λυθ, εαδ κζκεζάλπ  β υΰεΫθ λπ ά κυ βθ 
π λδκξά βμ Άλ αμ δμ 4 Οε πίλέκυ µ  αυθβ υγτθβμ υ δεΪ κυ ξ ζυκυ 
πκ αµκτ. ΠζΫκθ κυ αε δεκτ λα κτ, υΰελκ άγβεαθ αθ ιΪλ β α Ϊΰµα α, 
απκ πΪ µα α εαδ γ ζκθ δεΪ υµα α, σππμ πθ Κλβ υθ, π δλπ υθ, 
Μαε σθπθ, µ  πδε φαζάμ κπζαλξβΰκτμ ά αιδπµα δεκτμ, εαδ κ δ αζδεσ 
υµα πθ Γαλδίαζ δθυθ – γ ζκθ δεσ υµα πκυ υθΫ β  ΰδα πλυ β φκλΪ 
κ Ι αζσμ Giuseppe Garibaldi κ 1860, µ  εκπσ θα µΪξ αδ κ πζ υλσ σ πθ 
πκζ µκτ αθ ΰδα βθ ζ υγ λέα κυμ. Ο ΰδσμ κυ, Ricciotti Garibaldi, πκζΫµβ  
κ πζ υλσ πθ ζζάθπθ, πδε φαζάμ π λέπκυ 2.300 φδζ ζζάθπθ εαδ 
ζζάθπθ γ ζκθ υθ. Οδ ζζβθ μ κυ υµα κμ πθ Γαλδίαζ δθυθ 
απκ ζκτ αθ δ δαέ λκ µάµα υπσ κθ ζΫιαθ λκ Ρυµα εαδ ά αθ ΰθπ σ πμ 
«υµα λυγλκξδ υθπθ» ζσΰπ κυ λυγλκτ ξδ πθέκυ βμ κζάμ κυμ. 

θ δε δµ θδεσμ εκπσμ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ  π λέπ π β πκζΫµκυ µ  
βθ Σκυλεέα ά αθ β υθ λδίά κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ β Μαε κθέα εαδ β 
θ λΰσμ Ϊµυθα βθ π δλκ µΫξλδ θα ελδγ έ κ αΰυθαμ β Μαε κθέα. Οδ 
κυλεδεΫμ υθΪµ δμ υΰελκ άγβεαθ  τκ λα δΫμ, β  λα δΪ ΘλΪεβμ εαδ β 
 λα δΪ Μαε κθέαμ, υθκζδεάμ τθαµβμ 340.000 π αυθ, 6.000 δππΫπθ εαδ 
850 πυλκίσζπθ.   λα δΪ Μαε κθέαμ, υπσ κθ Ali Risa Pasha, γα 
πκζ µκτ  θαθ έκθ πθ ζζάθπθ, πθ Ϋλίπθ εαδ πθ Μαυλκίκυθέπθ. 
θαθ δ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ Θ αζέαμ Ϋ λα  κ 8κ ε αε κ υµα 

 λα κτ υπσ κθ  λα βΰσ Χα Ϊθ Σαξ έθ Πα Ϊ, υθκζδεάμ τθαµβμ π λέπκυ 
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35.000 αθ λυθ, µ  απκ κζά θα αµυθγ έ α  θΪ κυ αλαθ απσλκυ εαδ θα 
αθαεσο δ βθ πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ πλκμ βθ Κ θ λδεά 
Μαε κθέα. 

 
3.2.1.2 Επδχ δλά δμ µΫχλδ βν εα Ϊζβοβ βμ Θ αζονέεβμ 
 
Σκ πλπέ βμ 5βμ Οε πίλέκυ 1912 κ  λα σμ Θ αζέαμ Ϊλξδ  θα 

πλκ ζατθ δ πΫλα απσ α ζζβθκ κυλεδεΪ τθκλα, µ  εκπσ βθ απυγβ β εαδ 
υθ λδίά κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ. Ο σΰεκμ κυ  λα κτ Θ αζέαμ 
απ ζ υγΫλπ  βθ ζα σθα (6 Οε πίλέκυ), θυ κ πσ πα µα υαυθπθ 
Γ θθΪ β, α υ δεΪ, µ Ϊ απσ τθ κµκ αΰυθα, απ ζ υγΫλπ  β ∆ εΪ β. 
Μ  ίΪ β δμ πζβλκφκλέ μ ΰδα κθ ξγλσ εαδ ευλέπμ απσ β µ ζΫ β κυ 
Ϊφκυμ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ ε δµκτ  σ δ κδ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ γα 
υΰε θ λυθκθ αθ α  θΪ κυ αλαθ απσλκυ, ΰδα θα αθαεσοκυθ βθ 
πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ.  κπκγ έα κυ αλαθ απσλκυ έθαδ 
φτ δ κξυλά εαδ πλκ φΫλ αδ ΰδα δ ξυλά Ϊµυθα, µ  ιαέλ α π έα ίκζάμ πλκ 
αυ άμ. Οδ κπκγ έ μ αλαθ απσλκυ εαδ ΛαααλΪ πθ- κΰΰσπ λαμ 
φλΪ κυθ δμ εα υγτθ δμ ζα σθα-Ϋλίδα εαδ ∆ εΪ β-ΛαααλΪ μ-
Ϋλίδα. Σδμ κπκγ έ μ αυ Ϋμ υπ λΪ πδααθ τκ κυλεδεΫμ µ λαλξέ μ πκυ 
έξαθ κλΰαθπγ έ αµυθ δεΪ εΪ π απσ βθ πέίζ οβ κυ Γ λµαθκτ  λα βΰκτ 

Colmar von der Goltz. Σκ ζζβθδεσ ξΫ δκ θ λΰ έαμ κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ 
πλκΫίζ π  εα Ϊ µΫ ππκ πέγ β θαθ έκθ πθ αµυθσµ θπθ κυλεδευθ 
υθΪµ πθ α  θΪ κυ αλαθ απσλκυ, µ  αυ σξλκθβ εαδ απσ α τκ 
πζ υλΪ υπ λε λπ δεά θΫλΰ δα πλκμ α Ϋλίδα, ΰδα βθ εα Ϊζβοβ βμ 
ΰΫφυλαμ κυ ζδΪεµκθα εαδ βθ απκεκπά βμ τµπ υιβμ κυ ξγλκτ.  σζβ 
πδγ δεά θΫλΰ δα γα υθ υαασ αθ, πέ βμ, εαδ µ  υλτ λκ ευεζπ δεσ ζδΰµσ 
απσ βθ π λδκξά κυ ξ. ΚλαθδΪ, δα µΫ κυ κυ πσλκυ Ϊµπκυλ αμ, πλκμ βθ 
ΚκαΪθβ.  δμ 9 Οε πίλέκυ β  λα δΪ πδ Ϋγβε  µ  λ δμ µ λαλξέ μ κ εΫθ λκ 
(Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Μ λαλξέ μ), κ πσ πα µα υαυθπθ Κπθ αθ δθκπκτζκυ κ ιδσ 
πζ υλσ, βθ IV Μ λαλξέα κ αλδ λσ εαδ βθ V Μ λαλξέα, βθ Σαιδαλξέα 
Ιππδεκτ εαδ κ πσ πα µα υαυθπθ Γ θθΪ β κ Ϊελκ αλδ λσ βμ 
δΪ αιβμ. Ο αΰυθαμ κ εΫθ λκ δ ιάξγβ µ  υ εκζέα ζσΰπ κυ δ ξυλυμ 
κλΰαθπµΫθκυ αθ δπΪζκυ εαδ πθ κίαλυθ αφδευθ υ ξ λ δυθ, 
πδφΫλκθ αμ µ ΰΪζ μ εαδ κίαλΫμ απυζ δ μ δμ µ λαλξέ μ κυ εΫθ λκυ. 
Ω σ κ, β IV Μ λαλξέα πκυ θ λΰκτ  κ αλδ λσ βμ δΪ αιβμ εα σλγπ  
κ ίλΪ υ βμ έ δαμ βµΫλαμ θα αθα λΫο δ δμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ α ξπλδΪ 
Κ φαζκζέία κ εαδ Μ αιΪμ εαδ πλκπγβµΫθα µάµα Ϊ βμ θα φγΪ κυθ α 
 θΪ βμ Πσλ αμ, πέ π απσ κ αλαθ Ϊπκλκ. Μσζδμ κδ Σκτλεκδ 
πζβλκφκλάγβεαθ βθ υπ λε λπ δεά θΫλΰ δα βμ IV Μ λαλξέαμ εαδ µπλκ Ϊ 
κθ εέθ υθκ βμ απκεκπάμ βμ κ κτ τµπ υιβμ εαδ βμ αδξµαζπ έαμ κυ 

σΰεκυ πθ υθΪµ υθ κυμ, υµπ τξγβεαθ εα Ϊ β δΪλε δα βμ θτξ αμ πλκμ 
βθ ΚκαΪθβ ξπλέμ θα ΰέθκυθ αθ δζβπ κέ απσ δμ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ 
αλαθ απσλκυ-ΛαααλΪ πθ αθκέΰκθ αμ δμ πτζ μ ΰδα β υθΫξδ β βμ 
πλκΫζα βμ βμ  λα δΪμ εαδ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ Μαε κθέαμ.  δμ 10 
Οε πίλέκυ εα ζάφγβ αθ α Ϋλίδα εαδ βθ πκµΫθβ β ΚκαΪθβ.  δμ 13 
Οε πίλέκυ κ σΰεκμ κυ  λα κτ Θ αζέαμ ίλδ εσ αθ κ υοέπ κ βμ 
ΚκαΪθβμ, απ’ σπκυ µπκλκτ  θα λαφ έ έ  αθα κζδεΪ πλκμ β Ϋλκδα έ  
πλκμ α ίσλ δα.  VII Μ λαλξέα εδθάγβε  πλκμ α  θΪ βμ ΠΫ λαμ, κ 
πσ πα µα υαυθπθ Γ θθΪ β πλκμ α Γλ ί θΪ εαδ β Ι Μ λαλξέα θσ δα κυ 
ζδΪεµκθα κ ξ. ζί θ σμ. ε έθβ β ξλκθδεά δΰµά κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ 
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έξ  βθ πλσγ β θα εδθβγ έ µ  κθ σΰεκ πθ υθΪµ πθ πλυ α πλκμ κ 
Μκθα άλδ εαδ µ Ϊ πλκμ Ϋλκδα-Θ αζκθέεβ. Ω σ κ, β ευίΫλθβ β, 
Ϋξκθ αμ ιαελδίπµΫθ μ πζβλκφκλέ μ σ δ β κυζΰαλέα θ δαφ λσ αθ θα 
εα αζΪί δ κππ άπκ  β Θ αζκθέεβ πλκ κτ εα αζβφγ έ απσ κθ 
ζζβθδεσ  λα σ, Ϋ δζ  δμ 12 Οε πίλέκυ κθ αλξβΰσ κυ  λα κτ 
Θ αζέαμ βζ ΰλΪφβµα, µ  κ κπκέκ κυ ΰθυλδα  σ δ πκυ αέκδ πκζδ δεκέ 
ζσΰκδ πΫίαζαθ β ΰλάΰκλβ απ ζ υγΫλπ β βμ Θ αζκθέεβμ. Παλσµκδα 
τ α β Ϋεαθ  βθ έ δα βµΫλα εαδ κ υπκυλΰσμ ιπ λδευθ. ζζΪ κ Γ θδεσ 
 λα βΰ έκ πΫελδθ  µ  βζ ΰλΪφβµΪ κυ πλκμ κ Τπκυλΰ έκ ιπ λδευθ δμ 
π µίΪ δμ κυ β δ τγυθ β πθ πδξ δλά πθ. Ω σ κ, εα σπδθ 
πδ αε δεάμ εαδ εα βΰκλβµα δεάμ δα αΰάμ κυ Πλπγυπκυλΰκτ εαδ Τπκυλΰκτ 
 λα δπ δευθ ζ υγ λέκυ θδαΫζκυ ΰδα Ϊµ β λκφά βμ  λα δΪμ πλκμ 
απ ζ υγΫλπ β βμ Θ αζκθέεβμ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ αθαΰεΪ βε  θα 
υµµκλφπγ έ εαδ θα ε υ δ δα αΰά ΰδα λκφά εαδ πλκΫζα β πλκμ 
Θ αζκθέεβ. Σδμ πσµ θ μ βµΫλ μ κ  λα σμ Θ αζέαμ πλκΫζα  πλκμ β 
Ϋλκδα µ  βθ VII Μ λαλξέα θα εαζτπ δ κ ιδσ πζ υλσ κυ, µ  εα τγυθ β 
βθ Κα λέθβ, εαδ βθ V Μ λαλξέα θα εδθ έ αδ α αλδ λΪ, µ  εα τγυθ β βθ 
Π κζ µα α- θΪ Κζ δ δκτ. Σαυ σξλκθα, κδ λίκίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ 
εα Ϋζαίαθ κ Ι έπ εαδ Ϋθα ίκυζΰαλδεσ απσ πα µα κ Ν υλκεσπδ. Σκ ίλΪ υ 
15/16 Οε πίλέκυ κδ Σκτλεκδ ΰεα Ϋζ δοαθ β Ϋλκδα εαδ βθ Κα λέθβ εαδ β 
υθΫξ δα υµπ τξγβεαθ πλκμ α αθα κζδεΪ. δ, δμ 16 Οε πίλέκυ β 
 λα δΪ ίλδ εσ αθ βθ π δΪ α βμ Ϋλκδαμ µ  βθ V Μ λαλξέα θα εαζτπ δ 
α θυ α βμ βθ π λδκξά κυ µυθ αέκυ εαδ κ πσ πα µα υαυθπθ 
Γ θθΪ β α Γλ ί θΪ. Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, Ϋξκθ αμ υπσοβ κυ α 
µ δκθ ε άµα α βμ εέθβ βμ κυ σΰεκυ βμ  λα δΪμ θσ δα πθ Γδαθθδ υθ, έ  
κ ξγλσμ ίλδ εσ αθ αθα κζδεΪ κυ Λκυ έα πκ αµκτ έ  ίσλ δα βμ ζέµθβμ, 
απκφΪ δ  θα αεκζκυγά δ βθ εα τγυθ β ίσλ δα βμ ζέµθβμ µ  κθ σΰεκ 
κυ λα κτ εαδ θα πλκπγά δ µάµα Ϊ κυ µσθκ θσ δα αυ άμ. πέ βμ, 
ε δµκτ , ξπλέμ σµπμ θα Ϋξ δ αφά δεσθα ΰδα δμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ, σ δ β 
πλκΫζα β πλκμ α Γδαθθδ Ϊ γα ΰδθσ αθ ξπλέμ κίαλά µπζκεά µ  κθ 
ξγλσ, κ κπκέκμ, εα Ϊ δμ ε δµά δμ, πλκπαλα ε υαασ αθ ΰδα Ϊµυθα βθ 
π λδκξά κυ ιδκτ πκ αµκτ. Μ  ίΪ β α παλαπΪθπ, εαγκλέ βε  ΰδα βθ 19β 
Οε πίλέκυ β πλκΫζα β κυ σΰεκυ βμ  λα δΪμ πλκμ κθ ιδσ πκ αµσ, δα 
βμ αφδεάμ αυθβμ ίσλ δα βμ ζέµθβμ πθ Γδαθθδ υθ, θυ ΰδα βθ εΪζυοβ 
κυ ιδκτ πζ υλκτ βμ εαδ βμ Ϋλκδαμ απσ βθ εα τγυθ β κυ Λκυ έα 
δα Ϋγβε  β VII Μ λαλξέα, κ πσ πα µα υαυθπθ Κπθ αθ δθκπκτζκυ εαδ 
β Σαιδαλξέα Ιππδεκτ.  κπκγ έα πθ Γδαθθδ υθ, παλΪ κ µ δκθΫε βµα σ δ 
έξ  α θυ α βμ κθ ιδσ πκ αµσ, φλΪ δ βθ ετλδα κ δεά αλ βλέα απσ βθ 

α πλκμ β Θ αζκθέεβ, πδ λΫπ δ βθ πΪθ λπ ά βμ µ  ξ δεΪ 
π λδκλδ µΫθ μ υθΪµ δμ εαδ βλέα δ α πζ υλΪ βμ κ σλκμ ΠΪδεκ απσ α 
ίσλ δα εαδ β ζέµθβ απσ α θσ δα. Σβθ κπκγ έα υπ λα πδασ αθ β 14β 
Μ λαλξέα  λλυθ, µααέ µ  δμ υθΪµ δμ πκυ υµπ τξγβεαθ απσ β Ϋλκδα εαδ 
βθ ΚκαΪθβ, θυ θσ δα βμ ζέµθβμ ίλέ εκθ αθ µάµα α βμ XXII Μ λαλξέαμ εαδ 
βμ Μ λαλξέαμ φΫ λπθ Ν Ϊπκζβμ. πσ κ πλπέ βμ 19βμ Οε πίλέκυ εαδ µ  
ίΪ β β δα αΰά πδξ δλά πθ Ϊλξδ  β πλκΫζα β βμ  λα δΪμ πλκμ α 
αθα κζδεΪ. Κα Ϊ δμ ζ υ αέ μ απκΰ υµα δθΫμ υλ μ, β VI Μ λαλξέα, πκυ 
θ λΰκτ  κ αλδ λσ βμ δΪ αιβμ, εα σλγπ  θα δα πΪ δ βθ ξγλδεά 
κπκγ έα εαδ µάµα Ϊ βμ θα φγΪ κυθ α θσ δα κυ ξπλδκτ Π θ απζΪ αθκμ. 
Οδ πλκςπκγΫ δμ ΰδα β θέεβ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ έξαθ βµδκυλΰβγ έ εαδ 
βθ πκµΫθβ κδ φκ λΫμ πδγΫ δμ πθ II εαδ IV Μ λαλξδυθ  υθ υα µσ µ  
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β δ έ υ β βμ VI Μ λαλξέαμ αθΪΰεα αθ δμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ θα 
υµπ υξγκτθ µπλκ Ϊ κθ εέθ υθκ θα απκεκπκτθ. ΠαλΪζζβζα, κ θσ δκ 
κµΫα, β VII Μ λαλξέα εαδ β Σαιδαλξέα Ιππδεκτ, ζσΰπ α υθαµέαμ υθ κθδ µκτ, 
θ εµ αζζ τγβεαθ βθ πδ υξά δΪία β κυ Λκυ έα πκ αµκτ εαδ θ 

εα α έπιαθ α υµπ υ σµ θα κυλεδεΪ µάµα α πλκμ δμ ΰΫφυλ μ κυ 
ιδκτ. θυ δ ιαΰσ αθ β µΪξβ πθ Γδαθθδ υθ, β V Μ λαλξέα, πκυ έξ  
κλδ έ θα εαζτπ δ β  λα δΪ απσ α ίκλ δκ υ δεΪ εαδ ίλδ εσ αθ βθ 
π λδκξά κυ µυθ αέκυ, Ϊλξδ  θα πλκ ζατθ δ πλκμ κ Μκθα άλδ, εαγυμ κ 
δκδεβ άμ βμ γ πλκτ  σ δ απΫθαθ έ κυ ίλέ εκθ αθ ζΪξδ μ κυλεδεΫμ 
υθΪµ δμ ξπλέμ βγδεσ εαδ δΪγ β ΰδα αθ έ α β. Ω σ κ, β πλκΫζα β βμ 
Μ λαλξέαμ δαεσπβε  απσ κµα, ζσΰπ βμ µφΪθδ βμ δ ξυλυθ κυλεδευθ 
υθΪµ πθ πκυ αθάεαθ βθ XVII Μ λαλξέα, µ  απκ Ϋζ µα θα µ απΫ δ  
Ϊµυθα βθ π λδκξά κυ µυθ αέκυ, θυ αά β  βθ απκ κζά θδ ξτ πθ 
απσ κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ. Σκ ίλΪ υ 23/24 Οε πίλέκυ µάµα α βμ 
M λαλξέαμ πλκ ίζάγβεαθ απσ Ϋθα µδελσ κυλεδεσ απσ πα µα, µ  
απκ Ϋζ µα β θΫλΰ δα αυ ά θα πλκεαζΫ δ α δεαδκζσΰβ κ παθδεσ εαδ 
τΰξυ β  κζσεζβλβ β µ λαλξέα. Σ ζδεΪ, µ Ϊ βθ Ϊφδιβ πθ θδ ξτ πθ, 
κ µΫ ππκ β υ δεά Μαε κθέα αγ λκπκδάγβε  εαδ κδ ε έ µκθΪ μ 
ΰεα α Ϊγβεαθ αµυθ δεΪ α ίκλ δκ υ δεΪ βμ ΚκαΪθβμ, αθαµΫθκθ αμ βθ 
Ϊφδιβ βμ  λα δΪμ. 

 
3.2.1.3 π ζ υγΫλω β βμ Θ αζονέεβμ 
 
Μ Ϊ β µΪξβ πθ Γδαθθδ υθ, κ  λα σμ Θ αζέαμ Ϋζαί  σζα α 

απαλαέ β α πλκπαλα ε υα δεΪ µΫ λα πλκε δµΫθκυ θα δαί έ κθ ιδσ 
πκ αµσ εαδ β υθΫξ δα θα εδθβγ έ πλκμ β Θ αζκθέεβ. ΜΫξλδ δμ 25 
Οε πίλέκυ κδ I, II, III εαδ IV Μ λαλξέ μ πλαΰµα κπκέβ αθ β δΪία β κυ 
πκ αµκτ. ΠαλΪζζβζα, βθ έ δα βµΫλα, β Θ αζκθέεβ, κδ πλσι θκδ πθ 
Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ, ζσΰπ βμ πλκΫζα βμ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, Ϋπ δ αθ 
κθ αλξβΰσ κυ Tκυλεδεκτ S λα κτ β Θ αζκθέεβ, Χα Ϊθ Σαξ έθ Πα Ϊ, 
θα Ϋζγ δ  δαπλαΰµα τ δμ, ΰδα θα απκφ υξγ έ β Ϊ εκπβ αδµα κξυ έα. 
ΠλΪΰµα δ, αθ δπλκ ππ έα απκ ζκτµ θβ απσ κυμ πλσι θκυμ πθ Μ ΰΪζπθ 
∆υθΪµ πθ εαδ κθ  λα βΰσ Sefik Pasha υθαθ άγβε  µ  κθ ∆δΪ κξκ 
Κπθ αθ έθκ εαδ υπΫίαζ  δμ πλκ Ϊ δμ κυ Χα Ϊθ Σαξ έθ Πα Ϊ, κδ κπκέ μ 
σµπμ απκλλέφγβεαθ. Σβθ πκµΫθβ παθάζγ  κ Sefik Pasha µ  θΫ μ 
πλκ Ϊ δμ, κδ κπκέ μ σµπμ απκλλέφγβεαθ εαδ αυ Ϋμ εαδ κ Σκτλεκμ  λα βΰσμ 
αά β  εαδ πάλ  έπλβ πλκγ µέα ΰδα θα απαθ ά δ. Ω σ κ, β δκλέα 
πΫλα  ξπλέμ θα κγ έ β αθαµ θσµ θβ απΪθ β β απσ βθ κυλεδεά πζ υλΪ. 
ΠαλΪζζβζα, κ ζζβθδεσμ  λα σμ Ϊλξδ  απσ κ πλπέ βμ 26βμ Οε πίλέκυ 
θα εδθ έ αδ πλκμ δμ γΫ δμ ισλµβ άμ κυ, θυ θ κπέ βεαθ 
λίκίκυζΰαλδεΪ µάµα α θα εδθκτθ αδ πλκμ β Θ αζκθέεβ.  πλκυγβ β 
πθ ζζβθδευθ µ λαλξδυθ υθ ξέ βε  εαδ β ετεζπ β κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ 
ΰδθσ αθ κζκΫθα εαδ πδκ α φυε δεά, αθαΰεΪακθ αμ κθ Χα Ϊθ Σαξ έθ Πα Ϊ θα 
παλαδ βγ έ απσ δμ αιδυ δμ κυ εαδ θα απκ ξ έ σζκυμ κυμ σλκυμ κυ 
ζζβθδεκτ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ. ΠαλΪζζβζα, β VII Μ λαλξέα εαδ κ 
πσ πα µα υαυθπθ Κπθ αθ δθκπκτζκυ Ϋζαίαθ δα αΰά θα π τ κυθ θα 
εα αζΪίκυθ β Θ αζκθέεβ εαδ αυ σξλκθα Ϊζγβε  πδ κζά κθ 
δκδεβ ά πθ ίκυζΰαλδευθ υθΪµ πθ πκυ εδθκτθ αθ πλκμ β Θ αζκθέεβ, β 
κπκέα κθ πζβλκφκλκτ  ΰδα βθ πδε έµ θβ µΫξλδ κ ίλΪ υ εα Ϊζβοβ βμ 
πσζβμ απσ κθ ζζβθδεσ  λα σ. Σκ ίλΪ υ βμ 26βμ Οε πίλέκυ β ζζβθδεά 
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αθ δπλκ ππ έα, απκ ζκτµ θβ απσ κθ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβ Μβξαθδεκτ 
έε πλα ∆κτ µαθβ, κθ Λκξαΰσ Μβξαθδεκτ ΙπΪθθβ Μ αιΪ εαδ κθ πκζδ δεσ 
τµίκυζκ κυ λα βΰ έκυ πθα ∆λαΰκτµβ, υθυπΫΰλαοαθ µ  κθ Χα Ϊθ 
Σαξ έθ Πα Ϊ κ πλπ σεκζζκ παλΪ κ βμ βμ Θ αζκθέεβμ εαδ κυ 
Σκυλεδεκτ  λα κτ, θυ βθ πκµΫθβ υπκΰλΪφβε  υµπζβλπµα δεσ 
πλπ σεκζζκ πκυ λτγµδα  δΪφκλ μ ζ π κµΫλ δ μ. υθκζδεΪ παλα σγβεαθ 
25.000 κπζέ μ εαδ π λέπκυ 1.000 αιδπµα δεκέ, θυ π λδάζγαθ βθ εα κξά 
κυ ζζβθδεκτ  λα κτ 70 πυλκίσζα, 30 πκζυίσζα, 1.200 έππκδ εαδ Ϊφγκθκ 
υζδεσ εΪγ  εα βΰκλέαμ. Σδμ µ βµίλδθΫμ υλ μ βμ 27βμ Οε πίλέκυ κ 
πσ πα µα υαυθπθ Κπθ αθ δθκπκτζκυ µ  µάµα δππδεκτ δ άζγαθ βθ 
πσζβ, θυ β VII κυζΰαλδεά Μ λαλξέα υπσ κθ  λα βΰσ Todorov 
εα υγυθσ αθ πλκμ β Θ αζκθέεβ, παλΪ δμ πδ κζΫμ πκυ έξ  ζΪί δ απσ 
κθ ζζβθα λξδ λΪ βΰκ ΰδα παλΪ κ β κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ εαδ βμ 
πσζβμ.  δμ 11:00 βμ 28βμ Οε πίλέκυ κ λξδ λΪ βΰκμ µ  κ πδ ζ έκ κυ 
δ άζγ  γλδαµί υ δεΪ βθ πσζβ, πδε φαζάμ βμ Ι Μ λαλξέαμ, σπκυ 
παεκζκτγβ  κικζκΰέα εαδ παλΫζα β βμ Μ λαλξέαμ.  κ µ αιτ, µ Ϊ απσ 
υθ ξ έμ εεζά δμ κυ κτζΰαλκυ λα βΰκτ ΰδα έ κ κ κυ ίκυζΰαλδεκτ 
λα κτ β Θ αζκθέεβ, απκφα έ βε  εα σπδθ δαίκυζ τ πθ β έ κ κμ 

µσθκ τκ αΰµΪ πθ κ πλπέ βμ 29βμ. πέ βμ, κ λίδεσ τθ αΰµα Ιππδεκτ 
δ άζγ  βθ πσζβ δμ 28 Οε πίλέκυ εαδ, αφκτ κ Ϋλίκμ δκδεβ άμ 
απΫ δζ  υΰξαλβ άλδα πδ κζά κθ ζζβθα λξδ λΪ βΰκ, αθαξυλβ  
ΰδα β Γ υΰ ζά. Μ Ϊ βθ εα Ϊζβοβ βμ Θ αζκθέεβμ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ 
Ϋζαί  Ϊµ α µΫ λα ΰδα βθ ια φΪζδ β βμ υλτ λβμ π λδκξάμ εαδ πθ 
αφυθ πκυ έξαθ απ ζ υγ λπγ έ, πλκε έµ θκυ θα µπκ δ έ β πλκ πΪγ δα 
βμ VII κυζΰαλδεάμ Μ λαλξέαμ θα πλκεα αζΪί δ ζζβθδεΫμ π λδκξΫμ, µβ 
ζαµίΪθκθ αμ υπσοβ δμ υµµαξδεΫμ υπκξλ υ δμ.  θέ ξυ β πθ ζζβθδευθ 
φλκυλυθ α Γδαθθδ Ϊ, βθ α, βθ λδ αέα εαδ β Χαζεδ δεά 
αετλπ  α ίκυζΰαλδεΪ ξΫ δα, κδ θΫλΰ δ μ σµπμ αυ Ϋμ πθ κυζΰΪλπθ 
πλκεΪζ αθ πλκ λδίΫμ µ αιτ πθ υµµαξδευθ ίαζεαθδευθ ελα υθ. Σα 
ίκυζΰαλδεΪ µάµα α πκυ δ άζγαθ εαδ Ϊγµ υ αθ βθ πσζβ πλκεαζκτ αθ 
εσπδµα πλκίζάµα α εαδ υπΫγαζπ αθ βθ α αιέα µ  εκπσ θα µφαθδ έ β 
ζζΪ α δμ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ α τθαµβ θα πδίΪζ δ βθ Ϊιβ δμ π λδκξΫμ 
πκυ απ ζ υγΫλπ  κ ζζβθδεσμ  λα σμ.  εα Ϊ α β κµαζκπκδάγβε  µ Ϊ 
βθ αθαξυλβ β βμ ίκυζΰαλδεάμ µ λαλξέαμ ΰδα βθ θα κζδεά ΘλΪεβ, σπκυ β 
ιΫζδιβ πθ πδξ δλά πθ θ ά αθ υθκρεά ΰδα κυμ κυζΰΪλκυμ. Οδ 
πλαΰµα δεΫμ πλκγΫ δμ βμ κυζΰαλέαμ δαφΪθβεαθ κ πζαέ δκ πθ 
δαπλαΰµα τ πθ κλδ δεάμ δλάθβμ πκυ Ϋζαίαθ ξυλα κ Λκθ έθκ µ αιτ 
πθ µπκζΫµπθ, κδ κπκέ μ σµπμ απΫίβ αθ Ϊεαλπ μ ζσΰπ βμ κυλεδεάμ 
α δαζζαιέαμ.  κ δΪ βµα πθ δαπλαΰµα τ πθ, β ζζβθδεά εαδ 
ίκυζΰαλδεά αθ δπλκ ππ έα υαά β αθ β λτγµδ β πθ αφδευθ δαφκλυθ 
κυμ, αζζΪ ξπλέμ απκ Ϋζ µα ζσΰπ πθ υπ λίκζδευθ αιδυ πθ βμ 
κυζΰαλέαμ. 
Σ ζδεΪ β Θ αζκθέεβ δ άζγ  κζσεζβλκ κ ίκυζΰαλδεσ τθ αΰµα, αθ έ 
πθ τκ µσθκ αΰµΪ πθ ΰδα α κπκέα υπάλξ  Ϋΰελδ β απσ βθ ζζβθδεά 
πζ υλΪ. 
 

3.2.1.4 Επδχ δλά δμ β υ δεά Μαε ονέα 
 
Μ  ίΪ β βθ εα Ϊ α β πκυ πδελα κτ  β υ δεά Μαε κθέα, κ Γ θδεσ 

 λα βΰ έκ Ϋγ  πμ πλκ λαδσ β α β υθΫξδ β πθ πδξ δλά πθ πλκμ κ 
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Μκθα άλδ µ  αθ δε δµ θδεσ εκπσ β υθ λδίά πθ κυλεδευθ υθΪµ πθ πκυ 
υπκξπλκτ αθ πλκμ α θσ δα, εΪ π απσ βθ πέ β πθ Ϋλίπθ. τµφπθα µ  
δμ ε δµά δμ, κδ υθΪµ δμ αυ Ϋμ γα θ πµα υθκθ αθ β τθαµβ κυ 
Σκυλεδεκτ  λα κτ πκυ έξ  αθαπ υξγ έ βθ π δλκ. Οδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ 
πκυ ίλέ εκθ αθ β Μαε κθέα υΰελκ άγβεαθ  λ δμ κµΪ μ, βθ 
λδ λά, Σµάµα  λα δΪμ ΚκαΪθβμ (V Μ λαλξέα, πσ πα µα υαυθπθ 
Γ θθΪ β εαδ δΪφκλα Ϊζζ μ µκθΪ μ) µ  απκ κζά βθ αθα τθ αιβ εαδ 
αθα δκλΰΪθπ ά βμ V Μ λαλξέαμ βθ ΚκαΪθβ, βθ ΟµΪ α κυ ΚΫθ λκυ, µ  
δμ I, III, IV εαδ VI Μ λαλξέ μ εαδ βθ Σαιδαλξέα Ιππδεκτ (-), µ  απκ κζά β 
υθ λδίά πθ κυλεδευθ υθΪµ πθ πκυ ίλέ εκθ αθ κ υοέπ κ βμ 
Φζυλδθαμ εαδ βθ π λδκξά κυ Μκθα βλέκυ, εαδ β ∆ ιδΪ (ΙΙ εαδ VII 
Μ λαλξέ μ, κ πσ πα µα υαυθπθ Κπθ αθ δθκπκτζκυ εαδ κ 3κ 
τθ αΰµα Ιππδεκτ) µ  απκ κζά βθ απ ζ υγΫλπ β βμ υλτ λβμ π λδκξάμ 
βμ Θ αζκθέεβμ. ΜΫξλδ δμ 2 Νκ µίλέκυ κδ Μ λαλξέ μ βμ ΟµΪ αμ κυ 
ΚΫθ λκυ κζκεζάλπ αθ β υΰεΫθ λπ ά κυμ βθ π λδκξά βμ αμ, απσ 
σπκυ γα εα υγτθκθ αθ πλκμ κ υοέπ κ βμ Φζυλδθαμ.  κ µ αιτ, κ 
Τπκυλΰ έκ  λα δπ δευθ πζβλκφσλβ  κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ σ δ β Σκυλεέα 
αά β  απσ β κυζΰαλέα αθαεπξά εαδ παλΪζζβζα υθδ κτ  βθ 
πέ π υ β βμ πλκΫζα βμ κυ λα κτ πλκμ κ Μκθα άλδ. 
πσ δμ 3 Νκ µίλέκυ εαδ δμ πσµ θ μ βµΫλ μ β V Μ λαλξέα εδθάγβε  απσ 

βθ ΚκαΪθβ πλκμ α ίσλ δα, αθα λΫπκθ αμ δ ξυλά αθ έ α β πθ κυλεδευθ 
µβµΪ πθ α ξπλδΪ Μαυλκπβΰά εαδ Κσµαθκμ, β IV Μ λαλξέα εδθάγβε  απσ 
κ ξ. Γλαµµα δεσ εαδ πλκυγβ  µάµα Ϊ βμ µΫξλδ α υουµα α 
θκ δκαθα κζδεΪ βμ Άλθδ αμ, β VI Μ λαλξέα πλκΫζα  πλκμ βθ Άλθδ α 
σπκυ β µπλκ γκφυζαεά βμ πλκ ίζάγβε  αδφθδ δα δεΪ απσ α αµυθσµ θα 
ε έ κυλεδεΪ µάµα α, β III Μ λαλξέα εδθάγβε  ίσλ δα βμ VI Μ λαλξέαμ εαδ 
πλκπγάγβε  κ ξ. ΠΪ βµα ξπλέμ κίαλΫμ υ εκζέ μ, θυ β Ι Μ λαλξέα 
εδθάγβε  πλκμ κ ξ. Άΰλαμ. Μ Ϊ απσ δα κξδεΫμ µΪξ μ κ ξ. Κσµαθκμ, βθ 
Άλθδ α εαδ β  θππσ κυ Κζ δ έκυ, β πλκΫζα β πθ µκθΪ πθ βμ 
 λα δΪμ υθ ξέ βε  πλκμ κ υοέπ κ βμ Φζυλδθαμ απσ κ πλπέ βμ 7βμ 
Νκ µίλέκυ. Κα Ϊ δμ µ βµίλδθΫμ υλ μ, κ 1κ τθ αΰµα Ιππδεκτ δ άζγ  βθ 
πσζβ βμ Φζυλδθαμ εαδ θβµΫλπ  κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ ΰδα β τµπ υιβ, 
µΫ π βμ Φζυλδθαμ πλκμ κ Πδ κ Ϋλδ, µ ΰΪζβμ κυλεδεάμ φΪζαΰΰαμ πκυ 
πλκ λξσ αθ απσ κ Μκθα άλδ.  εα α έπιβ πθ υπκξπλκτθ πθ κυλεδευθ 
µβµΪ πθ υθ ξέ βε  απσ κ 1κ τθ αΰµα Ιππδεκτ, θυ Ϊζγβε  µδα έζβ 
Ιππδεκτ πλκμ βθ Κα κλδΪ, β κπκέα ά β έξ  ΰεα αζ δφγ έ απσ κυμ 
Σκτλεκυμ, µ  απκ Ϋζ µα δμ 12 Νκ µίλέκυ β πσζβ θα απ ζ υγ λπγ έ. 
ΠαλΪζζβζα, Ϊζγβε  κ πσ πα µα ∆υ δεάμ Μαε κθέαμ, πκυ ίλδ εσ αθ 
β Ν Ϊπκζβ-Γλ ί θΪ, πμ θέ ξυ β βμ ΦλκυλΪμ κυ Μ σίκυ πκυ 

απ δζκτθ αθ απσ πέγ β µ ΰΪζβμ κυλεδεάμ τθαµβμ.  κ ξλκθδεσ δΪ βµα 
13-18 Νκ µίλέκυ θ Ϋζαίαθ ξυλα κίαλΫμ πκζ µδεΫμ πδξ δλά δμ εαδ κδ 
λα βλδσ β μ πθ µκθΪ πθ βμ  λα δΪμ π λδκλέ βεαθ ευλέπμ  γΫµα α 
αθα δΪ αιβμ εαδ αθα υΰελσ β άμ κυμ. Οδ κτζΰαλκδ, µ αιτ Ϊζζπθ, 
αιέπ αθ βθ απκµΪελυθ β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ απσ σζα α Ϊφβ 
αθα κζδεΪ κυ ιδκτ πκ αµκτ. 
 δμ 2 Νκ µίλέκυ κ Σµάµα  λα δΪμ ΚκαΪθβμ Ϋπαο  θα υφέ α αδ, εαδ σζ μ 

κδ µκθΪ μ θ Ϊξγβεαθ β V Μ λαλξέα. 
Οδ I εαδ IV Μ λαλξέ μ µ αφΫλγβεαθ δ βλκ λκµδευμ β Θ αζκθέεβ  
δαφκλ δεΪ ξλκθδεΪ δα άµα α. Οδ πζβλκφκλέ μ ΰδα β τθαµβ κυ 
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Σκυλεδεκτ  λα κτ βθ π λδκξά βμ Κκλυ Ϊμ απσ β δΪία β βμ Ν Ϊλ αμ 
µΫξλδ κ ξ. Γεκζκµπσλθ α αθ λξσ αθ  π λέπκυ 13 Ϊΰµα α Π αδεκτ. 
Οδ πδγ δεΫμ πδξ δλά δμ κυ Σµάµα κμ  λα δΪμ ΰδα β δΪθκδιβ βμ 
δΪία βμ Μπέΰζδ αμ Ϊλξδ αθ δμ 5 ∆ ε µίλέκυ, θυ δμ πλκβΰκτµ θ μ 
βµΫλ μ έξαθ ζΪί δ ξυλα κυλεδεΫμ πδγΫ δμ εα Ϊ πθ πλκπγβµΫθπθ 
ζζβθδευθ µβµΪ πθ. πσ βθ πλυ β βµΫλα βμ πέγ βμ κδ ζζβθδεΫμ 
υθΪµ δμ εα Ϊφ λαθ θα εα αζΪίκυθ κυμ αθα δγΫµ θκυμ αθ δε δµ θδεκτμ 
εκπκτμ παλΪ β γ θαλά αθ έ α β πθ αµυθσµ θπθ κυλεδευθ µβµΪ πθ. 
 υσ π β πθ πδξ δλά πθ εαδ β εα Ϊζβοβ βμ Μπέΰζδ αμ πΫ λ ο  δμ 
ζζβθδεΫμ µ λαλξέ μ θα υθ ξέ κυθ βθ πδγ δεά κυμ θΫλΰ δα βθ πκµΫθβ 
πλκμ β  θππσ Σ αΰεσθδ.  πδγ δεά κλµά πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ ά αθ 
Ϋ κδα υ , παλΪ δμ υ µ θ έμ εαδλδεΫμ εαδ αφδεΫμ υθγάε μ, εΪγ  
αθ έ α β πθ Σκτλεπθ αθ λΪπβ εαδ δμ 7 ∆ ε µίλέκυ β µδζαλξέα βμ ΙΙΙ 
Μ λαλξέαμ δ άζγ  βθ λβµπµΫθβ απσ Σκτλεκυμ πσζβ βμ Κκλυ Ϊμ. Μ  
δα αΰά, κ πσ πα µα βμ V Μ λαλξέαμ,  υθ λΰα έα µ  κ 1κ τθ αΰµα 
Ιππδεκτ, αθΫζαί  βθ εα α έπιβ πθ Σκτλεπθ µΫξλδ βθ εα Ϊζβοβ βμ 
 θππκτ ΚδΪλδ, βθ κπκέα εα έξαθ δ ξυλΫμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ. Ω σ κ, 
αθαΰεΪ βεαθ θα ΰεα αζ έοκυθ δμ γΫ δμ κυμ π δ ά απ δζκτθ αθ θα 
ευεζπγκτθ εαδ υµπ τξγβεαθ πλκμ α θσ δα.  δμ αλξΫμ ∆ ε µίλέκυ κ Γ θδεσ 
 λα βΰ έκ απκφΪ δ  β δΪζυ β κυ Σµάµα κμ  λα δΪμ εαδ Ϋ δ β VI 
Μ λαλξέα εαδ κ 1κ τθ αΰµα Ιππδεκτ µ α Ϊγµ υ αθ β Φζυλδθα εαδ απσ 
ε έ µ αφΫλγβεαθ αλΰσ λα β Θ αζκθέεβ. Σκ πσ πα µα βμ V 
Μ λαλξέαμ εδθάγβε  πλκμ βθ ΚκαΪθβ πλκε δµΫθκυ θα παθ θ αξγ έ κθ 
κλΰαθδεσ ξβµα δ µσ κυ εαδ β ΙΙΙ Μ λαλξέα παλΫµ δθ  βθ Κκλυ Ϊ µ  
απκ κζά θα ια φαζέ δ κ υοέπ κ βμ Κκλυ Ϊμ απσ α θσ δα εαδ α 
υ δεΪ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ Ϋΰδθ  ετλδκμ κζσεζβλβμ βμ υ δεάμ Μαε κθέαμ 
εαδ κυ υοδπΫ κυ βμ Κκλυ Ϊμ, υπκξλ υθκθ αμ δμ ε έ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ 
θα υµπ υξγκτθ έ  πλκμ κ π λδεσ βμ ζίαθέαμ έ  πλκμ α ΙπΪθθδθα. 

 
 
3.2.2 Επδχ δλά δμ βν π δλο 
3.2.2.1 ∆υνΪµ δμ ν δπΪζων 
 
Σβθ βµΫλα βμ εάλυιβμ κυ πκζΫµκυ κ  λα σμ π έλκυ δΫγ  8 Ϊΰµα α, 

3 αθ ιΪλ β μ µκέλ μ Πυλκίκζδεκτ, 1 έζβ Ιππδεκτ εαδ 1 ζσξκ Μβξαθδεκτ, 
υθκζδεάμ τθαµβμ π λέπκυ 10.500 αθ λυθ. υΰε θ λυγβε  βθ π λδκξά 
βμ Άλ αμ, εα Ϊ µάεκμ βμ αθα κζδεάμ σξγβμ κυ λΪξγκυ πκ αµκτ, δμ 4 
Οε πίλέκυ, µ  απκ κζά βθ ια φΪζδ β βμ µ γκλέκυ απσ κθ µίλαεδεσ 
εσζπκ µΫξλδ κ ΜΫ κίκ, µΫξλδ θα ελδγκτθ κδ πδξ δλά δμ β Μαε κθέα. 
 βθ π δλκ, κδ Σκτλεκδ δΫγ αθ κ υµα  λα κτ Ιπαθθέθπθ, υπσ κθ 

Ϊ  - πα Ϊ, πκυ π λδζΪµίαθ  βθ XXIII Μ λαλξέα Κζβλπ υθ εαδ βθ XXIII 
Μ λαλξέα φΫ λπθ, υθκζδεάμ τθαµβμ π λέπκυ 20.000 αθ λυθ, µ  Ϋ λα α 
ΙπΪθθδθα. ΠαλΪζζβζα, πλκίζ πσ αθ θα υΰελκ βγκτθ εαδ δΪφκλα υµα α 
α Ϊε πθ Σκυλεαζίαθυθ. 

 
3.2.2.2 Επδχ δλά δμ µΫχλδ βν απ ζ υγΫλω β ων Ιωαννένων 
 
ΠαλΪ κ ΰ ΰκθσμ σ δ κ  λα σμ π έλκυ έξ  αµυθ δεά απκ κζά, κ 
δκδεβ άμ κυ απκφΪ δ  θα πδ γ έ δμ 6 Οε πίλέκυ, πλκε δµΫθκυ θα 
εα αζΪί δ βθ κδεκθκµδεσ λβ εαδ φτ δ δ ξυλσ λβ κπκγ έα πθ 
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υοπµΪ πθ κυ Γλδµπσίκυ, υ δεΪ κυ λΪξγκυ πκ αµκτ. δ, κ 7κ ΣΪΰµα 
υαυθπθ, υπκ βλδασµ θκ απσ κ πυλκίκζδεσ, δάζγ  β ΰΫφυλα βμ Άλ αμ 
εαδ, αφκτ αθΫ λ ο  δμ υθΪµ δμ πθ κυλεδευθ φυζαεέπθ, εδθάγβε  πλκμ α 
υουµα α κυ Γλδµπσίκυ, θυ αεκζκτγβ αθ εαδ α υπσζκδπα µάµα α πκυ 
υµµ έξαθ βθ πέγ β.  ιΫζδιβ αυ ά πΫ λ ο  β δαπ λαέπ β κυ 
σΰεκυ κυ  λα κτ π έλκυ υ δεΪ κυ λΪξγκυ βθ πσµ θβ βµΫλα, θυ β 
αέ β β κυ αλξβΰκτ κυ  λα κτ π έλκυ πλκμ κ Τπκυλΰ έκ  λα δπ δευθ 
ΰδα απκ κζά θδ ξτ πθ εαδ υθΫξδ β πθ πδγ δευθ πδξ δλά πθ πλκμ α 
ίσλ δα απκλλέφγβε .  κ δΪ βµα 9-11 Οε πίλέκυ βµ δυγβεαθ 
υΰελκτ δμ βθ π λδκξά πθ ξπλδυθ. µµσ κπκυ, Γλδµπσίκυ εαδ 
θπΰ έκυ, σπκυ κεδµΪ βεαθ εζβλΪ α ζζβθδεΪ µάµα α, πΫ υξαθ σµπμ 
σξδ µσθκ θα απκελκτ κυθ δμ αζζ πΪζζβζ μ πδγΫ δμ πθ Σκτλεπθ αζζΪ εαδ 
θα αγ λκπκδά κυθ δμ γΫ δμ κυμ. ΠαλΪζζβζα, κ ίλΪ υ 11/12Οε πίλέκυ 
κ Ϊ  πα Ϊμ δΫ αι  β τµπ υιβ πθ υθΪµ υθ κυ πλκμ β ΰλαµµά ΧΪθδ 

µέθ ΰΪ-ξ. Π Ϊ, φκίκτµ θκμ πδγαθά απκεκπά πθ υθΪµ υθ κυ.  
τµπ υιβ πθ Σκτλεπθ πΫ λ ο  κθ ζζβθδεσ  λα σ θα απ ζ υγ λυ δ 
β ΦδζδππδΪ α δμ 12 Οε πίλέκυ.  υθκρεά ιΫζδιβ πθ πδξ δλά πθ βθ 
π δλκ Ϋπ δ  κ Τπκυλΰ έκ  λα δπ δευθ θα λµα έ δ βθ αµυθ δεά Ϊ β 

πκυ µΫξλδ σ  βλκτ  κ  λα σμ π έλκυ εαδ θα κυ αθαγΫ δ βθ 
απ ζ υγΫλπ β σζβμ βμ π έλκυ. ΠαλΪζζβζα, κ πσ πα µα κυ 
Σαΰµα Ϊλξβ πβζδΪ β Ϊλξδ  θα εδθ έ αδ απσ δμ 20 Οε πίλέκυ πλκμ βθ 
ΠλΫί αα µ  εκπσ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ πσζβμ, µ  βθ υπκ άλδιβ βμ 
θαυ δεάμ Μκέλαμ πκυ ίλδ εσ αθ κθ µίλαεδεσ εσζπκ.  εα Ϊζβοβ βμ 
Νδεσπκζβμ απσ κ πσ πα µα εαδ β πέ β πκυ Ϊ εβ αθ κδ πλσι θκδ πθ 
Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ αθΪΰεα αθ κθ Σκτλεκ δκδεβ ά βμ ΠλΫί ααμ θα 
παλα υ δ βθ πσζβ δμ 21 Οε πίλέκυ. µΫ πμ µ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β 
βμ ΠλΫί ααμ, κ πσ πα µα κυ Τπκζκξαΰκτ Μβξαθδεκτ ∆βµβ λέκυ 
Μπσ αλβ ΰεα α Ϊγβε  αµυθ δεΪ κθ ξΫλκθ α πκ αµσ, ΰδα θα 
ια φαζέ δ κ αλδ λσ πζ υλσ εαδ α θυ α κυ  λα κτ π έλκυ απσ β 
γΪζα α.  κ µ αιτ, ΰδα βθ πλκ α έα πθ ξλδ δαθδευθ ξπλδυθ απσ δμ 
πδ λκµΫμ πθ Ϊ αε πθ Σκυλεαζίαθυθ, υΰελκ άγβε  κ πσ πα µα κυ 
θ δ υθ αΰµα Ϊλξβ Πυλκίκζδεκτ  αµα έκυ Μά α, κ κπκέκ µααέ µ  
γ ζκθ δεΪ υµα α Κλβ υθ εαδ π δλπ υθ Πλκ εσππθ εδθάγβεαθ πλκμ κ 
ΜΫ κίκ εαδ κ απ ζ υγΫλπ αθ δμ 31 Οε πίλέκυ. Σαυ σξλκθα, β ΦλκυλΪ 
Μ σίκυ, εα σπδθ αέ β βμ κυ ΦλκυλΪλξκυ, ζσΰπ Ϋθ κθβμ πδγ δεάμ 
λα βλδσ β αμ πθ Σκτλεπθ, θδ ξτγβε  απσ κ πσ πα µα ∆υ δεάμ 
Μαε κθέαμ, κ υµα πθ Γαλδίαζ δθυθ εαδ Ϊζζα µάµα α. Μ  δμ 
πδξ δλά δμ πκυ δ ιάΰαΰ  απσ βθ Ϋελβιβ κυ πκζΫµκυ, κ  λα σμ π έλκυ 
εα σλγπ  θα εα αζΪί δ βθ π λδκξά πθ ΠΫθ  Πβΰα δυθ, θα 
απ ζ υγ λυ δ βθ ΠλΫί αα, κ ΜΫ κίκ εαδ β Χ δµΪλλα (5 Νκ µίλέκυ) εαδ 
θα βµδκυλΰά δ δμ εα Ϊζζβζ μ πλκςπκγΫ δμ ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ β πθ 
Ιπαθθέθπθ εαδ βμ π λδκξάμ ίσλ δαμ αυ άμ, πκυ ά αθ εαδ κ ζδεσμ 
αθ δε δµ θδεσμ εκπσμ. 

 
3.2.2.3 Οδ πδγ δεΫμ πδχ δλά δμ εα Ϊ βμ οχυλωµΫνβμ οπογ έαμ 
ων Ιωαννένων 
 
 δμ 20 Νκ µίλέκυ β ζζβθδεά ευίΫλθβ β ΰθπ κπκέβ  κθ αλξβΰσ κυ 

 λα κτ π έλκυ σ δ πδίαζζσ αθ β απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ πλδθ βθ 
εα Ϊπαυ β πθ ξγλκπλαιδυθ, ζσΰπ βμ Ϋθαλιβμ πθ δαπλαΰµα τ πθ 
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δλάθβμ. δ, µΫξλδ δμ 27 Νκ µίλέκυ κζκεζβλυγβε  β υΰεΫθ λπ β πθ 
υθΪµ πθ, κδ κπκέ μ υΰελκ κτθ αθ πμ ιάμ: α αθα κζδεΪ, κ ΄ Μδε σ 
πσ πα µα, κ εΫθ λκ κ ΄ Μδε σ πσ πα µα εαδ α υ δεΪ, β ΙΙ 
Μ λαλξέα, πκυ έξ  µ αφ λγ έ απσ β Θ αζκθέεβ. Σβθ ευλέα πλκ πΪγ δα 
έξ  β ΙΙ Μ λαλξέα, θ λΰυθ αμ εα Ϊ κυ ιδκτ πθ Σκτλεπθ, κδ κπκέκδ 
αµτθκθ αθ βθ υλτ λβ π λδκξά πθ Π υθ, πκυ απκ ζκτ  κ 
πλκπτλΰδκ βμ κπκγ έαμ πθ Ιπαθθέθπθ.  κ δάµ λκ αΰυθα (29-30 
Νκ µίλέκυ) πκυ αεκζκτγβ  κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ εα σλγπ αθ θα 
εα αζΪίκυθ α Π Ϊ εαδ θα ζΪίκυθ θά παφά µ  βθ κξυλπµΫθβ 
κπκγ έα πθ Ιπαθθέθπθ, σπκυ εαδ υπκξλ υγβεαθ θα αθαεσοκυθ βθ 
πλκΫζα ά κυμ.  φυ δεά αµυθ δεά δ ξτμ κυ υοδπΫ κυ Ιπαθθέθπθ έξ  
παυιβγ έ απσ βθ κυλεδεά δκέεβ β µ  ξθβ ά κξτλπ β, βζα ά µ  πκζζΪ 

µσθδµα εαδ βµδµσθδµα Ϋλΰα πκυ έξαθ εα α ε υα έ απσ κθ εαδλσ βμ 
δλάθβμ. Σβθ υγτθβ βμ εα α ε υάμ πθ Ϋλΰπθ έξ  κ ∆δκδεβ άμ Πυλκίκζδεκτ 
βμ ΦλκυλΪμ Ιπαθθέθπθ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ Vechip Bey, υπσ βθ πέίζ οβ 
κυ Γ λµαθκτ  λα βΰκτ Von der Goltz απσ κ 1909. Σκ µ ΰαζτ λκ ίΪλκμ 
βμ κξτλπ βμ έξ  λδφγ έ κ θσ δκ κµΫα εαδ ευλέπμ α υουµα α βμ 
ΜαθκζδΪ αμ, κυ υΰκτ εαδ κυ Μπδααθέκυ, µ  εκπσ βθ απαΰσλ υ β κυ 
Ϊικθα Άλ α-Ιπαθθέθπθ εαδ βθ ια φΪζδ β κυ υΰεκδθπθδαεκτ εαδ 
αθ φκ δα δεκτ εσµίκυ πθ Ιπαθθέθπθ.  πλυ β πέγ β εα Ϊ βμ 
ΜαθκζδΪ αμ εαδ κυ Μπδααθέκυ Ϋΰδθ  βθ 1β ∆ ε µίλέκυ απσ κ ΄ Μδε σ 
πσ πα µα εαδ β ΙΙ Μ λαλξέα, α τκ Ϊελα, θυ κ εΫθ λκ κ ΄ Μδε σ 
πσ πα µα παλΫµ δθ  δμ γΫ δμ κυ, απα ξκζυθ αμ κθ ξγλσ.  κθ κµΫα 
βμ ΙΙ Μ λαλξέαμ, παλΪ δμ αλξδεΫμ πδ υξέ μ βμ, β Μ λαλξέα αθαΰεΪ βε  θα 
ΰεα α αγ έ αµυθ δεΪ α θσ δα υουµα α βμ ΜαθκζδΪ αμ, ζσΰπ φκ λάμ 
αθ πέγ βμ πκυ ιαπΫζυ  β XXI Μ λαλξέα πκυ έξ  Ϋζγ δ απσ κ 
Μκθα άλδ πμ θέ ξυ β. Σκ ΄ Μδε σ πσ πα µα ικυ Ϋλπ  δμ 
κυλεδεΫμ αθ δ Ϊ δμ βθ π λδκξά βμ κλΪξβμ, αζζΪ εαγβζυγβε  δμ 3 
∆ ε µίλέκυ απσ α πυλΪ κυ Οξυλκτ Μπδααθέκυ εαδ παλΪζζβζα Ϋξγβε  
αθ πέγ β εα Ϊ πθ τκ πζ υλυθ κυ, µ  απκ Ϋζ µα θα παθΫζγ δ δμ 
αλξδεΫμ κυ γΫ δμ. Οδ Σκτλεκδ, αφκτ πΫ υξαθ θα αθαξαδ έ κυθ βθ ζζβθδεά 
πέγ β, αθΫζαίαθ βθ πλπ κίκυζέα πθ πδξ δλά πθ εαδ κ δΪ βµα 4-

10 ∆ ε µίλέκυ ιαπΫζυ αθ πδγΫ δμ  κζσεζβλκ κ µΫ ππκ. Σα ζζβθδεΪ 
µάµα α αθ Ϋ αιαθ π έ µκθα αθ έ α β, αζζΪ υπΫ β αθ κίαλΫμ απυζ δ μ, 
ευλέπμ κθ κµΫα κυ ΄ Μδε κτ πκ πΪ µα κμ, σπκυ α πυεθΪ εαδ 
τ κξα πυλΪ πυλκίκζδεκτ κυ Οξυλκτ Μπδααθέκυ πλκεΪζ αθ εαδ εζκθδ µσ 
κυ βγδεκτ πθ αθ λυθ. Ω σ κ, κδ θδ ξτ δμ πκυ εα Ϋφγα αθ υθΫίαζαθ 
β αγ λκπκέβ β κυ µ υπκυ εαδ βθ τφ β βμ κυλεδεάμ 
πδγ δεσ β αμ.  δαµκλφπγ έ α εα Ϊ α β βθ π δλκ εαδ β ιΫζδιβ πθ 
δαπλαΰµα τ πθ κ Λκθ έθκ κ άΰβ αθ βθ ζζβθδεά ευίΫλθβ β βθ 
απσφα β ΰδα αξτ λκ λµα δ µσ πθ πκζ µδευθ πδξ δλά πθ βθ 
π λδκξά.  θέ ξυ β πθ ε έ κυλεδευθ υθΪµ πθ απσ βθ π λδκξά κυ 
Μκθα βλέκυ εαδ β π πκέγβ β σ δ κ ίκυζΰαλδεσμ εέθ υθκμ β Μαε κθέα θ 
ά αθ Ϊµ κμ εαγσλδ αθ πμ πλπ αλξδεσ σξκ βθ αθΪΰεβ απκ κζάμ 
θδ ξτ πθ βθ π δλκ. δ, απσ δμ 12 ∆ ε µίλέκυ Ϊλξδ  β γαζΪ δα 

µ αφκλΪ πθ IV εαδ VI Μ λαλξδυθ απσ β Θ αζκθέεβ βθ ΠλΫί αα ΰδα 
βθ Ϊµ β θέ ξυ β κυ µ υπκυ βμ π έλκυ. ε σμ απσ δμ τκ M λαλξέ μ, 
Ϋφ α  βθ ΠλΫί αα, δμ 29 ∆ ε µίλέκυ απσ β Χέκ, κ 7κ τθ αΰµα 
Π αδεκτ βμ ΙΙ Μ λαλξέαμ ( πσ πα µα Χέκυ). Μ Ϊ βθ θέ ξυ β κυ  λα κτ 
π έλκυ εαδ βθ κζκεζάλπ β πθ πλκπαλα ε υα δευθ θ λΰ δυθ ΰδα βθ 
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παθΪζβοβ πθ πδγ δευθ θ λΰ δυθ δμ 5 Ιαθκυαλέκυ 1913, κ 
θ δ λΪ βΰκμ απκυθ αΪεβμ αθ δεα α Ϊγβε  απσ κθ ∆δΪ κξκ 
Κπθ αθ έθκ, κ κπκέκμ µ  απσφα β βμ ευίΫλθβ βμ δκλδασ αθ 
Aλξδ λΪ βΰκμ σζπθ πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ β Μαε κθέα εαδ βθ 
π δλκ.  δμ 10 Ιαθκυαλέκυ κ ∆δΪ κξκμ Κπθ αθ έθκμ Ϋφ α  βθ π δλκ 

εαδ ΰεα Ϋ β  κ  λα βΰ έκ κυ β ΦδζδππδΪ α εαδ, αφκτ θβµ λυγβε  
ΰδα β ΰ θδεά εα Ϊ α β εαδ βθ πλσκ κ πθ πδξ δλά πθ, απκφΪ δ  θα 
πδ γ έ εα Ϊ βμ κξυλπµΫθβμ κπκγ έαμ Μπδααθέκυ, µ Ϊ απσ εα Ϊζζβζβ 
αθα υΰελσ β β πθ µκθΪ πθ κυ  λα κτ π έλκυ. ΠαλΪζζβζα, ζάφγβεαθ 
µΫ λα ΰδα βθ αθΪπαυ β πθ µβµΪ πθ βμ πλυ βμ ΰλαµµάμ, α κπκέα έξαθ 
εα απκθβγ έ υπ λίκζδεΪ απσ κθ παλα αµΫθκ αΰυθα.  δμ 17 Ιαθκυαλέκυ κ 
Aλξδ λΪ βΰκμ, µ  πδ κζά κυ πλκμ κθ ∆δκδεβ ά κυ  λα κτ Ιπαθθέθπθ, 

Ϊ  πα Ϊ, πλσ δθ  βθ παλΪ κ β βμ πσζβμ πθ Ιπαθθέθπθ, πλκε δµΫθκυ 
θα απκφ υξγ έ β αδµα κξυ έα εαδ β εα α λκφά βμ πσζβμ, αζζΪ κ Σκτλεκμ 
∆δκδεβ άμ αλθάγβε  θα παλα κγ έ. Μ Ϊ βθ απσλλδοβ πθ ζζβθδευθ 
πλκ Ϊ πθ εαδ µΫξλδ βθ ε σι υ β βμ πέγ βμ, κδ µκθΪ μ κυ  λα κτ 
π έλκυ πδ σγβεαθ βθ κλΰΪθπ β εαδ ί ζ έπ β πθ γΫ υθ κυμ, βθ 
ε Ϋζ β αθαΰθπλέ πθ, βθ ια φΪζδ β πθ ΰλαµµυθ αθ φκ δα µκτ εαδ 
πδεκδθπθδυθ εαδ βθ αθα δΪ αιβ πθ µβµΪ πθ κυμ, θυ θ Ϋζ δπαθ κδ 
αθαΰθπλδ δεΫμ πδγΫ δμ εαδ κδ αθ αζζαΰΫμ πυλυθ.  κ πζαέ δκ πθ 
πδ ζδευθ πλκ κδµα δυθ, κ ζζβθδεσ ξΫ δκ θ λΰ έαμ, παλΪ κ ΰ ΰκθσμ σ δ 
αλξδεΪ πλκΫίζ π  βθ ε άζπ β βμ πέγ βμ µ  ευλέα πλκ πΪγ δα εα Ϊ κυ 
Μπδααθέκυ, µ αίζάγβε  λδαδεΪ. δ, εα σπδθ παθ ε έµβ βμ βμ 
εα Ϊ α βμ, απκφα έ βε  θα ε βζπγ έ β πέγ β εα Ϊ κυ υ δεκτ 
µάµα κμ βμ κξυλπµΫθβμ κπκγ έαμ. Γδα κθ εαζτ λκ υθ κθδ µσ πθ 
πλκ παγ δυθ, δμ 19Φ ίλκυαλέκυ 1913 κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ 
υΰελκ άγβεαθ  δκδεά δμ µ  βθ ιάμ δΪ αιβ: 

• ∆ ιδΪ, κ ΄ Σµάµα  λα δΪμ (Σαιδαλξέα Μ σίκυ, VI εαδ VIII 
Μ λαλξέ μ) αθαπ τξγβε  απσ κ ξ. κλΪξβ εαδ 
ίκλ δκαθα κζδεσ λα µΫξλδ κ ∆λέ εκ. 

• ΚΫθ λκ, β ΙΙ Μ λαλξέα αθαπ τξγβε  α υουµα α κυ ξπλδκτ 
Θ λδαεά δ εαδ κυ υουµα κμ υΰσ. 

• λδ λΪ, κ ΄ Σµάµα  λα δΪμ υΰελκ άγβε   λ δμ φΪζαΰΰ μ, βθ 
π λδκξά κυ Οζέ δεα εαδ βμ ΜαθκζδΪ αμ εαδ γα θ λΰκτ  βθ 
ευλέα πλκ πΪγ δα. πσ α 51 Ϊΰµα α υθκζδεΪ, α 23 δα Ϋγβεαθ 
εα Ϊ κυ µ υπκυ βμ ΜαθκζδΪ αμ-Σ κτεαμ. Ο ζζβθδεσμ ζδΰµσμ 
απΫίζ π   αδφθδ δα δεά υπ λεΫλα β κυ Οξυλκτ Μπδααθέκυ απσ 
α υ δεΪ µ  αυ σξλκθβ ε άζπ β µ ππδεάμ πέγ βμ κθ 
ε θ λδεσ εαδ αθα κζδεσ κµΫα εαδ  παλαπζαθβ δεΫμ θΫλΰ δ μ βθ 
υλτ λβ π λδκξά ΰδα βθ αΰεέ λπ β πθ ε έ κυλεδευθ υθΪµ πθ. 
πσ πζ υλΪμ πθ Σκτλεπθ, βθ κπκγ έα υπ λα πέακθ αθ β XXIII 
Μ λαλξέα θ λΰκτ  λα κτ, β II εαδ III ε αε β Μ λαλξέα εαδ β 
Μ λαλξέα φΫ λπθ Ιπαθθέθπθ. Σκ κυλεδεσ ξΫ δκ θ λΰ έαμ 
πλκΫίζ π  αγ λά Ϊµυθα βθ κξυλπµΫθβ κπκγ έα, µ  ίΪλκμ 
α υουµα α κυ Μπδααθέκυ εαδ βμ Κα λέ αμ ΰδα βθ απαΰσλ υ β 
πθ εα υγτθ πθ πλκμ α ΙπΪθθδθα. πσ δμ 16 µΫξλδ δμ 19 
Φ ίλκυαλέκυ Ϋΰδθαθ σζ μ κδ απαλαέ β μ πλκεα αλε δεΫμ θΫλΰ δ μ 
εαδ β υΰεΫθ λπ β πθ µκθΪ πθ κυ ΄ Σµάµα κμ  λα δΪμ πκυ γα 
θ λΰκτ αθ βθ ευλέα πέγ β. ΠαλΪζζβζα, β Μκέλα Ικθέκυ κυ 
ζζβθδεκτ  σζκυ ε ζκτ  ίκζΫμ εα Ϊ κυλεδευθ γΫ πθ κυμ 
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ΰέκυμ αλΪθ α εαδ δεκθδεΫμ απκίΪ δμ, µ  εκπσ βθ αΰεέ λπ β 
πθ κυλεδευθ υθΪµ πθ βθ π λδκξά.  δμ 19 Φ ίλκυΪλδκυ κ 
ζζβθδεσ πυλκίκζδεσ Ϊλξδ  ίκζΫμ πλκπαλα ε υάμ θαθ έκθ 
πλκεαγκλδ µΫθπθ σξπθ α ΟξυλΪ ΜπδαΪθδ εαδ Κα λέ α, 
θΫλΰ δα πκυ υθ ξέ βε  εαδ βθ πκµΫθβ, βµΫλα βμ ΰ θδεάμ 
πέγ βμ, πλκε δµΫθκυ θα κγ έ β θ τππ β κθ ξγλσ σ δ β ετλδα 
πέγ β γα ε βζπθσ αθ εα Ϊ κυ Μπδααθέκυ. 

 
3.2.2.4 Η απ ζ υγΫλω β ων Ιωαννένων εαδ β εεαγΪλδ β βμ ∆υ δεάμ 

εαδ σλ δαμ Ηπ έλου 
 
Σκ πλπέ βμ 20άμ Φ ίλκυαλέκυ Ϊλξδ  β ΰ θδεά πέγ β κυ ζζβθδεκτ 

 λα κτ εα Ϊ βμ κξυλπµΫθβμ κπκγ έαμ.  κθ κµΫα κυ ΄ Σµάµα κμ 
 λα δΪμ, α 8κ εαδ 9κΣΪΰµα α κυ 1κυ υθ Ϊΰµα κμ υαυθπθ εα σλγπ αθ 
θα π τξκυθ ίαγδΪ δ έ υ β εαδ δ ξυλβ β αυ σξλκθα µ  βθ 3β ΦΪζαΰΰα, 
αθαΰεΪακθ αμ κυμ Σκτλεκυμ πκυ αµτθκθ αθ κ µΫ ππκ Μ ΰΪζβμ Σ κτεαμ-
ΜαθκζδΪ αμ θα υπκξπλά κυθ πλκμ α ΙπΪθθδθα. Σκ ίλΪ υ βμ έ δαμ βµΫλαμ 
α τκ Ϊΰµα α υαυθπθ ΰεα Ϋ β αθ µάµα α α φαζ έαμ  µδελά 
απσ α β απσ α ΙπΪθθδθα εαδ δΫεκοαθ βθ πδεκδθπθέα µ  κ ΜπδαΪθδ.  κ 
εΫθ λκ, β ΙΙ Μ λαλξέα, αφκτ εα Ϋζαί  κ τοπµα υΰσ, αθαΰεΪ βε  θα 
αθα έζ δ βθ πδγ δεά βμ λα βλδσ β α ζσΰπ λα δευθ πυλυθ απσ κ 
Οξυλσ ΜπδαΪθδ. ΠαλΪζζβζα, κ ΄ Σµάµα  λα δΪμ θάλΰβ  µ ππδεά 
πέγ β, θυ β Σαιδαλξέα Μ σίκυ εα Ϋζαί  α ξ. ∆αφθκτζα εαδ ∆λέ εκ, 
ζαµίΪθκθ αμ παφά µ  µάµα α βμ VI Μ λαλξέαμ εαδ αθαΰεΪακθ αμ κυμ 
Σκτλεκυμ θα υµπ υξγκτθ πλκμ βθ Κα λέ α.  πδ υξάμ θΫλΰ δα κυ 1κυ 
υθ Ϊΰµα κμ υαυθπθ, θυ α ΟξυλΪ Χδθ αβλΫζκυ, Μπδααθέκυ εαδ 
Κα λέ αμ Ϋµ θαθ αθΫπαφα, αθΪΰεα  κυμ Σκτλεκυμ θα ζΪίκυθ βθ 
απσφα β θα παλα κγκτθ. ΠλΪΰµα δ, µ  δαµ κζΪίβ β πθ ιΫθπθ 
πλκιΫθπθ βμ Γαζζέαμ, Ρπ έαμ, υ λκκυΰΰαλέαμ εαδ Ρκυµαθέαμ, κυλεδεά 
αθ δπλκ ππ έα υθαθ άγβε  µ  κθ ∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ α ιβµ λυµα α βμ 
21βμ Φ ίλκυαλέκυ κ ΧΪθδ µέθ ΰΪ, σπκυ παλΫ π  πδ κζά πθ ιΫθπθ 
πλκιΫθπθ. Κα σπδθ τθ κµβμ υαά β βμ, πάζγ  υµφπθέα ΰδα βθ 
παλΪ κ β Ιπαθθέθπθ εαδ πθ ε έ κυλεδευθ υθΪµ πθ. Σκ πλπέ κ 
τθ αΰµα Ιππδεκτ π έλκυ δ άζγ  βθ πσζβ εαδ βθ έ δα βµΫλα 
υπκΰλΪφβε  εαδ κ ξ δεσ πλπ σεκζζκ παλΪ κ βμ.  απ ζ υγΫλπ β πθ 
Ιπαθθέθπθ Ϋγ  Ϋζκμ δμ πδξ δλά δμ, ιυουθκθ αμ παλΪζζβζα αεσµα 
π λδ σ λκ κ ΰσβ λκ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ Ϋθαθ δ πθ ίαζεαθδευθ 
υµµΪξπθ εαδ πθ Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ βμ υλυπβμ. Μ Ϊ βθ 
απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ, κ  λα σμ π έλκυ πλκΫίβ  
αθα υΰελσ β β µ  εκπσ βθ εεαγΪλδ β εαδ ια φΪζδ β βμ υπσζκδπβμ 
π λδκξάμ βμ π έλκυ. δ, κδ IV εαδ VI Μ λαλξέ μ µ αφΫλγβεαθ β 
Θ αζκθέεβ, κδ II εαδ VIII Μ λαλξέ μ δα Ϊξγβεαθ θα πλκ ζΪ κυθ πλκμ κ 
λΰυλσεα λκ, θυ βθ III Μ λαλξέα αθα Ϋγβε  β εα α λκφά πθ 
ξγλδευθ υθΪµ πθ πλκμ βθ εα τγυθ β βμ Πλ µ άμ.  δμ 3 Μαλ έκυ 
µάµα α βμ VIII Μ λαλξέαμ, αφκτ αθΫ λ οαθ κυλεδεά αθ έ α β βθ 
ΚαεαίδΪ βθ πλκβΰκυµΫθβ, δ άζγαθ κ λΰυλσεα λκ εαδ δμ 5 Μαλ έκυ 
µάµα α κυ υθ Ϊΰµα κμ Ιππδεκτ, πκυ απκ ζκτ  µπλκ γκφυζαεά βμ 

µ λαλξέαμ, δ άζγαθ κ ΰεα αζ δµµΫθκ απσ Σκτλεκυμ Σ π ζΫθδ. 
ΠαλΪζζβζα, µάµα α βμ II Μ λαλξέαμ, πκυ αεκζκυγκτ  βθ VIII, 
πλκπγάγβεαθ κ ∆ ζίέθκ εαδ κ λΰυλσεα λκ, σπκυ αθΫζαίαθ β 
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φλκτλβ ά κυμ.  κ µ αιτ, β ΙΙΙ Μ λαλξέα πλκΫζα  πλκμ βθ Πλ µ ά, 
σπκυ Ϋφ α  δμ 2 Μαλ έκυ, µ  κδµσ β α υθΫξδ βμ πλκμ Κζ δ κτλα.  βθ 
δ ξυλά κπκγ έα βμ θππκτ βμ Κζ δ κτλαμ, κδ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ 
αθ Ϋ αιαθ γ θαλά Ϊµυθα, αθαΰεΪακθ αμ βθ ΙΙΙ Μ λαλξέα θα µπζΫι δ κ 
τθκζκ πθ υθΪµ υθ βμ. Ω σ κ, δμ απκΰ υµα δθΫμ υλ μ βμ 3βμ Μαλ έκυ 
β θππσμ βμ Κζ δ κτλαμ εα ζάφγβ απσ δμ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, 
αθαΰεΪακθ αμ κυμ Σκτλεκυμ θα υµπ υξγκτθ πλκμ κ λΪ δ. ΠαλΪ κ 
ΰ ΰκθσμ σ δ β σλ δα π δλκμ απ ζ υγ λυγβε  απσ κθ ζζβθδεσ  λα σ, κδ 
Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ, απκίζΫπκθ αμ βθ ιυπβλΫ β β πθ υµφ λσθ πθ κυμ, 
αθαεάλυιαθ βθ ζίαθέα « υ σθκµβ ΰ µκθέα» υπσ βθ πλκ α έα κυμ εαδ 
υπκξλΫπ αθ κθ ζζβθδεσ  λα σ θα απκ υλγ έ απσ α ζζβθδεΪ Ϊφβ βμ 
κλ έκυ π έλκυ. 
 
3.2.3 Η απ ζ υγΫλω β ων νβ δυν ου δΰαέου 
 
ΠαλΪζζβζα µ  δμ πδξ δλά δμ κθ κυλεκελα κτµ θκ βπ δλπ δεσ 
ζζβθδεσ ξυλκ, δ ιΪΰκθ αθ β γΪζα α κυ δΰαέκυ εαδ θαυ δεΫμ 
πδξ δλά δμ, πκυ εκπσ έξαθ, αφ θσμ, θα εα α έ κ ζζβθδεσμ  σζκμ 
ευλέαλξκμ β γαζΪ δα π λδκξά εαδ, αφ Ϋλκυ, θα απ ζ υγ λπγκτθ α 
ζζβθδεΪ θβ δΪ. Οδ Σκτλεκδ έξαθ κλΰαθυ δ βµαθ δεΪ αµυθ δεΪ Ϋλΰα ΰδα βθ 
πλκ α έα πθ θβ δυθ, ΰ ΰκθσμ πκυ απαδ κτ , απσ βθ ζζβθδεά πζ υλΪ, 
κίαλά εαδ πλκ ε δεΪ κλΰαθπµΫθβ πλκ πΪγ δα ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ ά 
κυμ.   πλυ β φΪ β πδ δυξγβε  β απ ζ υγΫλπ β πθ θβ δυθ κυ ίκλ έκυ 
δΰαέκυ (Λάµθκμ, µίλκμ, ΣΫθ κμ ε.Ϊ.) ΰδα εαγαλΪ πδξ δλβ δαεκτμ ζσΰκυμ, β 
κπκέα ι εέθβ  µ  βθ Ϋθαλιβ κυ πκζΫµκυ.   τ λβ φΪ β, β κπκέα 
ι εέθβ  µ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ Θ αζκθέεβμ, πδ δυξγβε  β 
απ ζ υγΫλπ β εαδ πθ Ϊζζπθ ζζβθδευθ θβ δυθ. λξδεΪ απ ζ υγ λυγβε  β 
Λάµθκμ δμ 8 Οε πίλέκυ εαδ ξλβ δµκπκδάγβε  πμ θαυ δεά ίΪ β κυ 
ζζβθδεκτ  σζκυ. Γδα βθ απ ζ υγΫλπ ά βμ ξλβ δµκπκδάγβε  µδα δζκξέα 
κυ 20κτ υθ Ϊΰµα κμ Π αδεκτ.  δμ 15 Οε πίλέκυ θαυ δεσ Ϊΰβµα 600 
αθ λυθ απκίδίΪ βε  β Λάµθκ εαδ β υθΫξ δα µααέ µ  β δζκξέα Π αδεκτ 
απ ζ υγΫλπ αθ β ΘΪ κ εαδ κθ Άΰ. υ λΪ δκ. θΪζκΰα θαυ δεΪ αΰάµα α 
Ϋ λα αθ κ τµπζ ΰµα πθ θβ δυθ κυ ίκλ έκυ δΰαέκυ, α κπκέα εαδ 
απ ζ υγΫλπ αθ. πσµ θκμ σξκμ βμ ζζβθδεάμ ευίΫλθβ βμ ά αθ α θβ δΪ 
βμ ΛΫ ίκυ, Χέκυ εαδ Ϊµκυ, α κπκέα σµπμ ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ ά κυμ 
απαδ κτθ αθ π λδ σ λ μ υθΪµ δμ. Γδα κθ ζσΰκ αυ σ απκφα έ βε  θα 
δα γ έ Ϋθα τθ αΰµα Π αδεκτ εαδ µδα πυλκίκζαλξέα απσ β ΙΙ Μ λαλξέα, θυ 
παλΪζζβζα υΰελκ άγβεαθ θΫ μ υθΪµ δμ απσ θαυ δεΪ αΰάµα α εαδ α 
Ϋµπ α γβθυθ. δ, µδα τθαµβ π λέπκυ 1.600 αθ λυθ απκίδίΪ βε  κ 
ζδµΪθδ βμ Μυ δζάθβμ δμ 8 Νκ µίλέκυ, θυ αλΰσ λα β τθαµβ αυ ά Ϋφ α  
κυμ 3.175 Ϊθ λ μ µ  ∆δκδεβ ά κθ υθ αΰµα Ϊλξβ πκζζσ πλκ υλµαεΫαβ. 
 κυλεδεά φλκυλΪ κυ θβ δκτ πλσίαζζ  γ θαλά αθ έ α β εαδ µσζδμ δμ 8 
∆ ε µίλέκυ κδ Σκτλεκδ αθαΰεΪ βεαθ θα παλα κγκτθ.  Χέκμ δΫγ  βθ 
εαζτ λβ αµυθ δεά κλΰΪθπ β εαδ Ϋ δθ  κθ αµυθσµ θκ βθ υεαδλέα θα 
αµυθγ έ απκ ζ µα δεΪ εαδ ΰδα µ ΰΪζκ ξλκθδεσ δΪ βµα. πσ ζζβθδεάμ 
πζ υλΪμ δα Ϋγβε  Ϋθα τθ αΰµα Π αδεκτ εαδ µδα πυλκίκζαλξέα υπσ κθ 
υθ αΰµα Ϊλξβ Νδεσζακ ∆ ζαΰλαµµΪ δεα, δκδεβ ά κυ 7κυ υθ Ϊΰµα κμ 
Π αδεκτ.  δμ 11 Νκ µίλέκυ κ ∆δκδεβ άμ βμ Μκέλαμ υ λσµπθ Πζκέαλξκμ 
ΙπΪθθβμ ∆αµδαθσμ αά β  απσ κθ Σκτλεκ δκδεβ ά βθ παλΪ κ β βμ πσζβμ 
βμ Χέκυ µΫ α  λ δμ υλ μ. Όµπμ κ ζ υ αέκμ αλθάγβε  εαδ σ  β ζζβθδεά 
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τθαµβ πλκΫίβ  ίέαδβ απσία β θσ δα βμ πσζβμ βμ Χέκυ, υθαθ υθ αμ 
δ ξυλά αθ έ α β, µδαμ εαδ κδ Σκτλεκδ έξαθ κλΰαθυ δ αµυθ δεΪ βθ αε ά 
απσία βμ. Ω σ κ, µ  β ίκάγ δα πθ λα δευθ πυλυθ κυ σζκυ, κδ 
Σκτλεκδ αθαΰεΪ βεαθ δμ ίλα δθΫμ υλ μ βμ 11βμ Νκ µίλέκυ θα 
απκ υλγκτθ κ π λδεσ κυ θβ δκτ. Σα ζζβθδεΪ µάµα α δ άζγαθ βθ 
πσζβ βμ Χέκυ βθ πκµΫθβ.  κυλεδεά φλκυλΪ εα έξ  φτ δ κξυλΫμ γΫ δμ 
εαδ αΰπθδασ αθ µ  π έ µα, ΰ ΰκθσμ πκυ εαγδ κτ  α τθα β βθ 
απ ζ υγΫλπ β κυ θβ δκτ µ  δμ υπΪλξκυ μ υθΪµ δμ. δ, κ 
υθ αΰµα Ϊλξβμ απκφΪ δ  θα πλκ ίΪζ δ δμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ εαδ απσ 
Ϊζζα βµ έα κυ θβ δκτ εαδ παλΪζζβζα θα απκεζ έ δ κ θβ έ. πδπζΫκθ, 
υΰελκ άγβεαθ γ ζκθ δεΪ υµα α απσ κυμ θ σπδκυμ εα κέεκυμ, θυ 
εα Ϋφγα  εαδ Ϋθα υµα 200 Κλβ υθ γ ζκθ υθ. Ω σ κ, κδ πδγΫ δμ πθ 
ζζβθδευθ υθΪµ πθ απκελκτ βεαθ, µ  απκ Ϋζ µα κ Τπκυλΰ έκ 
 λα δπ δευθ θα δα Ϊι δ δμ 30 Νκ µίλέκυ βθ αθα κζά εΪγ  πδγ δεάμ 
θΫλΰ δαμ. θ π µ αιτ, α µΫ α ∆ ε µίλέκυ εα Ϋφγα αθ πμ θέ ξυ β κ 
ΙΙ/19 ΣΪΰµα, κ Ϋµπ κ Ϊΰµα Π αδεκτ εαδ µδα πυλκίκζαλξέα απσ β ΛΫ ίκ, 
ΰδα βθ ζδεά πέγ β.  δμ 19 ∆ ε µίλέκυ, εα σπδθ Ϋΰελδ βμ κυ Τπκυλΰ έκυ 
 λα δπ δευθ, ιαπκζτγβε  β ζδεά πέγ β, αθαΰεΪακθ αμ κυμ Σκτλεκυμ 
θα αβ ά κυθ δαπλαΰµα τ δμ. Οδ υπ λίκζδεΫμ αιδυ δμ κυμ –απκξυλβ β 
απσ κ θβ έ µ  κθ κπζδ µσ κυμ εαδ σζα α φσ δα– απκλλέφγβεαθ εαδ κδ 
ξγλκπλαιέ μ παθαζάφγβεαθ βθ πκµΫθβ. Οδ Σκτλεκδ πζΫκθ ίλέ εκθ αθ  
υ µ θά γΫ β εαδ αθαΰεΪ βεαθ θα αβ ά κυθ παλΪ κ β Ϊθ υ σλπθ, β κπκέα 
κζκεζβλυγβε  δμ 21 ∆ ε µίλέκυ. Σ ζ υ αέκ απσ σζα α θβ δΪ 
απ ζ υγ λυγβε  β Ϊµκμ, βθ κπκέα ά β απσ δμ 11 Νκ µίλέκυ 1912 έξ  
ξβµα δ έ πλκ πλδθά ευίΫλθβ β υπσ κθ Θ µδ κεζά κφκτζβ, 
εβλτ κθ αμ βθ Ϋθπ β µ  βθ ζζΪ α.  δμ 2 Μαλ έκυ 1913 απκίδίΪ βε  
δζκξέα Π αδεκτ τθαµβμ 318 αθ λυθ, φλαΰέακθ αμ, Ϋ δ, βθ απ ζ υγΫλπ β 
κυ θβ δκτ.  µσθβ πζΫκθ εελ µσ β α ά αθ α ∆π εΪθβ α, α κπκέα απσ 
δμ 4 Μα κυ 1912 ίλέ εκθ αθ υπσ δ αζδεά εα κξά. 
  
3.2.4 ∆δαπδ υ δμ-υµπ λΪ µα α 
 
Ο ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ Ϋζβι  πέ βµα µ  βθ υπκΰλαφά βμ υθγάεβμ 
δλάθβμ κυ Λκθ έθκυ δμ 17 Μα κυ 1913, µ  βθ κπκέα κυ δα δεΪ 
δαζτγβε  β Ϊζζκ  Ογπµαθδεά υ κελα κλέα.  ιΫζδιβ πθ πκζ µδευθ 
πδξ δλά πθ  σζα α µΫ ππα εα Ϋ δι  κ ΰ ΰκθσμ σ δ α υµµαξδεΪ 
ίαζεαθδεΪ ελΪ β υπ λ λκτ αθ κυ αθ δπΪζκυ  τκ κµ έμ: βθ εαζτ λβ 
κλΰΪθπ β εαδ κ υοβζσ βγδεσ πθ λα υµΪ πθ κυμ.  Σκυλεέα δ άζγ  
κθ πσζ µκ µ  ζζδπά λα δπ δεά πλκπαλα ε υά, ΰδα έ ίλδ εσ αθ κ 
Ϊ δκ αθα δκλΰΪθπ βμ κυ λα κτ βμ. πδπζΫκθ, γ πλκτ  απέγαθβ µδα 
υµµαξέα πθ ίαζεαθδευθ ελα υθ θαθ έκθ βμ, απκ Ϋζ µα πκυ βθ 
αθΪΰεα  θα δ ιΪΰ δ πσζ µκ εα Ϊ Ϊλπθ ελα υθ.  υµµαξέα αυ ά 
κ άΰβ  βθ Σκυλεέα θα εα αθ έµ δ δμ υθΪµ δμ βμ  λέα γΫα λα 
πδξ δλά πθ, ΰ ΰκθσμ πκυ µ ΰδ κπκέβ  δμ κλΰαθπ δεΫμ α υθαµέ μ βμ εαδ 
πΫ λα  αλθβ δεΪ βθ υζκπκέβ β πθ ξ έπθ πδξ δλά πθ.  κ βµ έκ 
αυ σ έγ αδ κ ΰ θδεσ λυ βµα ΰδα βθ εα αζζβζσ β α κυ λα βΰδεκτ 
ξ έκυ πκυ πΫζ ι  β Σκυλεέα θα φαλµσ δ ΰδα θα αθ δµ ππέ δ κθ 
ίαζεαθδεσ υθα πδ µσ. πσ βθ Ϊζζβ πζ υλΪ, κδ υµµαξδεΫμ ξυλ μ δ άζγαθ 
κθ πσζ µκ ξπλέμ εκδθσ ξΫ δκ δ ιαΰπΰάμ πθ πδξ δλά πθ, ζσΰπ 
αφδευθ ίζΫο πθ εαδ δεαθκπκέβ βμ γθδευθ υµφ λσθ πθ. ΠαλΪ βθ 
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Ϋζζ δοβ υθ κθδ µκτ, κδ υµµαξδεκέ λα κέ δ ιάΰαΰαθ µ  πδ υξέα δμ 
πδγ δεΫμ πδξ δλά δμ. δ δεσ λα, κδ θέε μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, σππμ 
αυ ά κ αλαθ Ϊπκλκ, πΫ λα αθ Ϊµ α σ κ κυμ Ϋλίκυμ σ κ εαδ 
κυμ κυζΰΪλκυμ ΰδα βθ υµ θά ιΫζδιβ πθ πδξ δλά υθ κυμ. πέ βμ,  

αυ σ υθΫίαζ  εαδ β απσζυ β ευλδαλξέα κυ πκζ µδεκτ σζκυ βμ ζζΪ αμ 
κ δΰαέκ, κ κπκέκμ, αφ θσμ, απΫ λ ο  β µ αφκλΪ κυλεδευθ υθΪµ πθ 

απσ κ α δα δεσ Ϋ αφκμ βθ υλυπβ εαδ, αφ Ϋλκυ, απΫεζ δ  α παλΪζδα 
εαδ α ζδµΪθδα αθ φκ δα µκτ κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ. Ω σ κ, κδ 
υπκίσ εκυ μ δαφκλΫμ ( αφδεΫμ, γθκζκΰδεΫμ, γθδεΫμ ε.Ϊ.) µ αιτ πθ 

Ϊλπθ υµµαξδευθ ίαζεαθδευθ ελα υθ ελα άγβεαθ ΰδα ζέΰκ κ 
παλα εάθδκ εαδ άζγαθ αµΫ πμ µ Ϊ βθ ιΪζ δοβ κυ εκδθκτ ξγλκτ κ 
πλκ εάθδκ, µ  κ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ. 
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Κ φΪζαδο 4 
 

Ναυµαχέα βμ Λάµνου 
4.1 Εδ αΰωΰά 
 

Ναυµαχέα βμ Λάµνου 

΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ 

 
 

Σο ίΫλωφ σπωμ έναδ άµ λα 
 

Χλκθκζκΰέα 5 Ιαθκυαλέκυ 1913 

Σσπκμ π λδκξά βμ Λάµθκυ 

εία β Νέεβ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ εαδ ΰεζ δ µσμ κυ 
Ογπµαθδεκτ θ σμ πθ θυθ. 

Μαχσµ νοδ 

 ζζΪ α  Ογπµαθδεά υ κελα κλέα 

λχβΰοέ 

Πατζκμ Κκυθ κυλδυ βμ Ραµέα ΜπΫβμ 

∆υνΪµ δμ 

1 εα α λκµδεσ, 
3 γπλβε Ϊ,  
7 αθ δ κλπδζδεΪ 

1 εα α λκµδεσ, 3 γπλβε Ϊ, 5 αθ δ κλπδζδεΪ 

πυζ δ μ 

1 λαυµα έαμ αλδΫμ αβµδΫμ  τκ πζκέα,  
190 θ ελκέ εαδ λαυµα έ μ 

 

 Ναυµαξέα βμ Λάµθκυ δμ 5 Ιαθκυαλέκυ 1913, ά αθ β τ λβ απσ δμ 
τκ µ ΰΪζ μ θαυµαξέ μ µ αιτ κυ ζζβθδεκτ α δζδεκτ Ναυ δεκτ εαδ κυ 
Ογπµαθδεκτ  σζκυ εα Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ πκυ πλαΰµα κπκδάγβε  
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βθ π λδκξά βμ θά κυ Λάµθκυ, ι κυ εαδ β κθκµα έα βμ.  θαυµαξέα Ϋζβι  
µ  π λδφαθά θέεβ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ εαδ κθ ΰεζ δ µσ κυ Ογπµαθδεκτ 
θ σμ πθ ∆αλ αθ ζέπθ β εα έα πκυ αεκζκτγβ . 

4.2 Η ναυµαχέα 

Π λέ κ Ϋζκμ κυ ∆ ε µίλέκυ κυ 1912, παλα βλάγβεαθ υξθΫμ µφαθέ δμ 
πζκέπθ κυ Ογπµαθδεκτ  σζκυ βθ πλκ πθ ∆αλ αθ ζέπθ γΪζα α. Οδ 
µφαθέ δμ αυ Ϋμ θέ ξυ αθ βθ υπσθκδα σ δ κ ξγλδεσμ σζκμ γα κεέµαα  
ΰδα Ϊζζβ µδα φκλΪ β ξλά β πθ σπζπθ (µ Ϊ απσ β Ναυµαξέα βμ ζζβμ). 
ΠλΪΰµα δ, β θτξ α βμ 4βμ Ιαθκυαλέκυ 1913 κ λξβΰσμ κυ Σκυλεδεκτ 
 σζκυ Πζκέαλξκμ Σαξέλ ΜπΫβμ πδίδίΪ γβε  κ «Μ αβ δΫ» (Mecidiye ) εαδ 
πδξ έλβ  αθαΰθυλδ β βμ πλκ πθ ∆αλ αθ ζέπθ γΪζα αμ.  β υθΫξ δα 
πδίδίΪ γβε  β θαυαλξέ α «Χαρλ έθ αλίαλσ α», απσ σπκυ 
πδε φαζάμ κζκεζάλκυ κυ Σκυλεδεκτ  σζκυ εα υγτθ αδ µ  σζβ βθ 
αξτ β α πλκμ κ ζζβθδεσ κλµβ άλδκ κυ Μκτ λκυ.  Ϋικ κμ Ϋΰδθ  Ϋΰεαδλα 
αθ δζβπ ά απσ κ αθδξθ υ δεσ «ΛΫπθ» πκυ δ κπκέβ  ξ δεΪ κθ Ναταλξκ 
Κκυθ κυλδυ β. Ο λξβΰσμ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ, αφκτ κδµΪ βε  αµΫ πμ 
ΰδα θα απκπζ τ δ, Ϋ δζ  πλκμ κθ ζζβθδεσ  σζκ κ αεσζκυγκ άµα: «Ο 
θαταλξκμ τξ αδ βθ εαζάθ βµΫλαθ δμ α ΰ θθαέα πδ ζ έα εαδ α 
πζβλυµα α». 

δ κ πλπέ βμ 5 Ιαθκυαλέκυ 1913, απΫπζ υ  πδε φαζάμ κυ ζζβθδεκτ 
 σζκυ, πκυ κθ υΰελκ κτ αθ κ τ λκµκ µΪξβμ « ίΫλπφ» θαυαλξέ α, α 
γπλβε Ϊ «πΫ αδ» αλξβΰέ α κυ µκδλΪλξκυ Π. Γεέθβ, «Ύ λα» εαδ «ΦαλΪ» 
εαδ 6-7 αθ δ κλπδζδεΪ. Σβθ υλα πκυ κ ζζβθδεσμ  σζκμ ΰεα Ϋζ δπ  κ 
Μκτ λκ (π λέ δμ 09:45), µφαθέα αδ  απσ α β 15 π λέπκυ µδζέπθ κ 
Σκυλεδεσμ  σζκμ κυ Ραµέα ΜπΫβ πκυ κθ υΰελκ κτ αθ α γπλβε Ϊ 
«Χαρλ έθ αλίαλσ α» (Barbaros), «Σκυλΰκτ -ΡΫρμ» (Turgut Reis) εαδ 
«Μ κυ δΫ» (Mesudiye) κ τ λκµκ/εα α λκµδεσ «Μ αβ δΫ» (Mecidiye) εαδ 5-
8 αθ δ κλπδζδεΪ εαδ Ϊζζα ζαφλΪ εΪφβ. Ο ζζβθδεσμ  σζκμ λΪφβε  
αλξδεΪ πλκμ α αλδ λΪ ΰδα θα πλκ ΰΰέ δ κθ Σκυλεδεσ εαδ β υθΫξ δα 
ιδΪ ΰδα θα απκφτΰ δ ξ δλδ µκτμ κυ Σκυλεδεκτ  σζκυ. λα 11:35 κ 

Σκυλεδεσμ  σζκμ Ϊλξδ  θα ίΪζ δ µ  α πυλκίσζα κυ θαθ έκθ πθ 
ζζβθδευθ πζκέπθ απσ απσ α β 8.400 µΫ λπθ. Ο ζζβθδεσμ απΪθ β  
αµΫ πμ. Σκ πυλκίκζδεσ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ ίΪζ δ µ  εα αδΰδ δεΪ πυλΪ 
θαθ έκθ πθ κυλεδευθ πζκέπθ. λα 11:55 κ “Barbarossa” δαελέθκθ αδ 
πυλεαρΫμ εαδ κ «Μ κυ δΫ» πκυ πζάΰβε  απσ α γπλβε Ϊ «ΦαλΪ» εαδ 
«Ύ λα», ιΫλξ αδ απσ β ΰλαµµά µ  εαπθκτμ πυλεαΰδΪμ. 

Σκ γπλβε σ “Barbarossa” Ϋξ δ πζβΰ έ εαδ πΪζδ κίαλΪ. Μέα «ΰκυλκτθα» 
(κίέ α 270 ξδζδκ υθ) Ϋπζβι  κθ δ σ κυ, εα αλλέπ κθ αμ βθ δ κλδεά 
βµαέα κυ Χαλδ θ έθ αλίαλσ α, ΰ ΰκθσμ πκυ εα αλλΪεπ  κ βγδεσ πθ 
Σκτλεπθ. Ο Σκυλεδεσμ  σζκμ πκυ ίλδ εσ αθ  µδα Ϋ κδα υ ξ λά 
εα Ϊ α β λΫφ δ αλδ λΪ µ  εα τγυθ β α ∆αλ αθΫζδα, κπσ  κ 
Ναταλξκμ Κκυθ κυλδυ βμ δα Ϊ δ κθ ζζβθδεσ  σζκ θα λαφ έ πλκμ 
εα α έπιβ κυ ξγλκτ, πκυ Ϋπζ  πλκμ α θΪ µ  µ ΰΪζβ α αιέα. To 
« ίΫλπφ» µ  αξτ β α 20 µδζέπθ εα α δυε δ κθ Σκυλεδεσ  σζκ εαδ α 
πυλκίσζα κυ λΫφκθ αδ εα Ϊ κυ γπλβε κτ «Σκυλΰκτ » πκυ ίλέ ε αδ 
βθ κυλΪ κυ Σκυλεδεκτ  σζκυ. Σκ πζά δ εαέλδα. Σκ «Σκυλΰκτ » αλξέα δ 

θα ΰΫλθ δ. δ κ Σκυλεδεσμ  σζκμ, β βµΫθκμ εα Ϋφυΰ  α ∆αλ αθΫζδα. Ο 
ζζβθδεσμ  σζκμ έξ  Ϋθαθ εαδ µκθα δεσ λαυµα έα εαδ α άµαθ μ αβµδΫμ κ 
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εα Ϊ λπµα κυ « ίΫλπφ». θ έγ α κ Σκυλεδεσμ  σζκμ έξ  πκζζκτμ 
θ ελκτμ εαδ λαυµα έ μ εαδ πκζζΫμ αβµδΫμ α πζκέα κυ, κ πυλκίκζδεσ εαδ 
κθ ικπζδ µσ κυ. Κα Ϊ β θαυµαξέα αυ ά απκ έξγβε  εαδ πΪζδ β βγδεά 
υπ λκξά κυ λξβΰκτ κυ πδ ζ έκυ, πθ πζβλπµΪ πθ εαδ β ιδσ β α πθ 
ξ δλδ µυθ κυ « ίΫλπφ» µ  Κυί λθά β εαδ λξδ πδ κζΫα κυ  σζκυ κθ 
Πζκέαλξκ κφκεζά ∆κτ µαθβ, εαγυμ πέ βμ β µ ΰΪζβ αξτ β α κυ πζκέκυ 
εαδ β απκ ζ µα δεσ β α πθ πυλκίσζπθ κυ « ίΫλπφ». 

4.3 πο ζΫ µα α 

 απσ υλ β κυ Ογπµαθδεκτ  σζκυ α θΪ πθ ∆αλ αθ ζέπθ 
πδί ίαδυγβε  απσ κθ θγυπκπζκέαλξκ Μδξαάζ Μκυ κτ β εαδ κ 
βµαδκφσλκ λδ έ β Μπλαρ έθβ δμ 24 Ιαθκυαλέκυ 1913, κδ κπκέκδ  µδα 
απκ κζά βμ θαυ δεάμ α λκπκλέαμ, µ  υ λκπζΪθκ τπκυ Μπλέμ ΦαλµΪθ 
θ σπδ αθ κθ ξγλδεσ σζκ β θαυ δεά ίΪ β Nagara. Κα Ϊ β δΪλε δα βμ 
π ά βμ κυμ ξ έα αθ Ϋθα αελδίΫμ δΪΰλαµµα πθ γΫ πθ κυ Ογπµαθδεκτ 
 σζκυ, θαθ έκθ κυ κπκέκυ Ϋλδιαθ Ϋ λδμ ίσµί μ. Οδ Μκυ κτ βμ εαδ 
Μπλαρ έθβμ δΫθβ αθ µδα δα λκµά πΪθπ απσ 180 ξδζδσµ λα, δΪλε δαμ 2 
πλυθ εαδ 20 ζ π υθ ΰδα θα κζκεζβλυ κυθ βθ απκ κζά κυμ, β κπκέα 
αθαφΫλγβε  υλΫπμ σ κ κθ ζζβθδεσ σ κ εαδ κ δ γθά Στπκ. 

Σκ απκ Ϋζ µα κυ αΰυθα υθ Ϋζ  κ µΫΰδ κ ίαγµσ υ  β ζζΪ α θα 
µπ δ κθ πλυ κ παΰεσ µδκ πσζ µκ, τκ ξλσθδα αλΰσ λα, κ πζ υλσ πθ 
υµµΪξπθ σπκυ κ σ  Πλπγυπκυλΰσμ ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ µ Ϊ βθ 
Ϋεία β κυ πκζΫµκυ πΫ υξ  Ϋθαθ λΪ δκ δπζπµα δεσ εαδ πκζδ δεσ γλέαµίκ 
εαδ βµδκτλΰβ  µδα ζζΪ α πκυ µσθκ α σθ δλα πθ πκδβ υθ κυ Ϋγθκυμ 
µπκλκτ αθ θα υζζΪίκυθ, µΫξλδ θα µφαθδ έ ιαθΪ κ πα λκπαλΪ κ κμ 
ξγλσμ βμ ξυλαμ, κ δξα µσμ. 

Σκ λα βΰδεσ απκ Ϋζ µα βμ θαυµαξέαμ ά αθ κ Σκυλεδεσμ  σζκμ θα µβθ 
πδξ δλά δ ιαθΪ Ϋιπ απσ α ∆αλ αθΫζδα εα Ϊ β δΪλε δα πθ υθ πκυ 
αεκζκτγβ αθ, αφάθκθ αμ βθ ευλδαλξέα κυ δΰαέκυ βθ ζζβθδεσ  σζκ. 
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Κ φΪζαδο 5 

Η ΜΪχβ ου αλαν απσλου 

Σβθ 5β Οε πίλέκυ 1912, β ζζΪ α, β  λίέα εαδ β κυζΰαλέα εάλυιαθ εδ 
αυ Ϋμ κθ πσζ µκ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ, µ Ϊ κ Μαυλκίκτθδκ, πκυ έξ  
πλκβΰβγ έ απσ βθ 20ά  π µίλέκυ 1912. δ Ϊλξδ  κ ΄ αζεαθδεσμ 
Πσζ µκμ. 

  λα δΪ Θ αζέαμ, αφκτ πΫλα  βθ 5β Οε πίλέκυ βθ ζζβθκ κυλεδεά 
µ γσλδκ, απυγβ  αλξδεΪ α κυλεδεΪ φυζΪεδα πθ υθσλπθ εαδ β 
υθΫξ δα, βθ 6β Οε πίλέκυ, α ΰεα βµΫθα βθ ζα σθα εαδ ∆ εΪ β 
µάµα α κυ ξγλκτ. πσ βθ 7β Οε πίλέκυ, β  λα δΪ Ϊλξδ  θα πλκ ζατθ δ 
πλκμ α ίσλ δα, ΰδα θα υθαθ ά δ δμ ετλδ μ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ, πκυ 
απκ ζκτθ αθ απσ 2 Μ λαλξέ μ, υπσ κθ  λα βΰσ Σαιέθ Πα Ϊ, 
ΰεα βµΫθ μ αµυθ δεΪ δμ κξυλΫμ κπκγ έ μ αλαθ απσλκυ εαδ 
ΛαααλΪ πθ- κΰεσπ λαμ. 

 κπκγ έα αλαθ απσλκυ, βθ κπκέα έξ  πδζΫι δ εαδ κλΰαθυ δ β 
Σκυλεδεά ∆δκέεβ β, έθαδ ε φτ πμ κξυλά εαδ πλκ φΫλ αδ ΰδα δ ξυλά 
Ϊµυθα, µ  ιαέλ α π έα ίκζάμ πλκ αυ άμ. 

Σκ πλπέ βμ 9βμ Οε πίλέκυ 1912, κ ζζβθδεσμ  λα σμ µ  δμ II, III εαδ VI 
Μ λαλξέ μ κ εΫθ λκ, βθ I Μ λαλξέα α ιδΪ, κ πσ πα µα 
Κπθ αθ κπκτζκυ κ Ϊελκ ιδΪ, βθ IV, V Μ λαλξέα εαδ βθ Σαιδαλξέα 
Ιππδεκτ κ αλδ λσ εαδ κ πσ πα µα Γ θΪ β κ Ϊελκ αλδ λσ, 
ισλµβ  ΰδα βθ επσλγβ β πθ  θυθ κυ αλαθ απσλκυ εαδ βθ 
υθ λδίά κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ. 

Οδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, σζβ βθ βµΫλα, εα Ϋίαζαθ µ ΰΪζ μ πλκ πΪγ δ μ θα 
αππγά κυθ δμ αθ έ κδξ μ κυλεδεΫμ ξπλέμ σµπμ πδ υξέα, αφκτ Ϋπλ π  θα 
αθ δµ ππέ κυθ, σξδ µσθκ Ϋθαθ δ ξυλΪ κλΰαθπµΫθκ αθ έπαζκ, αζζΪ εαδ δμ 
υ ξ λΫ α μ αφδεΫμ εαδ εαδλδεΫμ υθγάε μ. 

Κα Ϊ β δΪλε δα βμ θτξ αμ βμ 9βμ πλκμ 10β Οε πίλέκυ 1912, κδ Σκτλεκδ 
ΰεα Ϋζ δοαθ βθ κπκγ έα εαδ Ϊλξδ αθ θα υµπ τ κθ αδ π υ µΫθα 
πλκμ α Ϋλίδα, π δ ά φκίάγβεαθ σ δ γα απκεκπκτθ απσ βθ απ δζβ δεά 
υπ λε λπ δεά θΫλΰ δα βμ IV Μ λαλξέαμ, πκυ εδθάγβε  ΰλάΰκλα εαδ µ  βθ 

µδζαλξέα βμ εα Ϋζαί  Ϊγδε β β ΰΫφυλα κυ ζδΪεµκθα. Σβθ πσµ θβ βµΫλα 
10β Οε πίλέκυ, κδ Μ λαλξέ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ Ϋγβεαθ  εέθβ β εαδ 
πΫ υξαθ θα ευλδ τ κυθ κζσεζβλκ ξ σθ κ Π δθσ Πυλκίκζδεσ πθ 
Σκτλεπθ, Ϊφγκθκ πκζ µδεσ υζδεσ εαδ θα αδξµαζπ έ κυθ π λδκλδ µΫθκ αλδγµσ 
απκεκµµΫθπθ µβµΪ πθ εαδ αθ λυθ. 

 θδεβφσλα Ϋεία β βμ ΜΪξβμ κυ αλαθ απσλκυ, αθτοπ  κ βγδεσ κυ 
ζζβθδεκτ  λα κτ, πκυ ά αθ ξαµβζσ µ Ϊ βθ ά α κυ 1897 εαδ απκ Ϋζ  
κ Ϋθαυ µα ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ β, β υθΫξ δα, βμ ∆υ δεάμ εαδ Κ θ λδεάμ 
Μαε κθέαμ. 
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Κ φΪζαδο 6 

Η απ ζ υγΫλω β βμ ΚοαΪνβμ (11 ΟΚΣΩ ΡΙΟΤ 1912) 

 

 

 

ΠΫθ  ζζβθδεΫμ µ λαλξέ μ, τκ αιδαλξέ μ υαυθπθ, Ϋ λα υθ Ϊΰµα α 
κλ δθκτ πυλκίκζδεκτ εαδ τκ µκέλ μ κλ δία δεκτ πυλκίκζδεκτ 
φυλκεκπκτ αθ δμ κυλεδεΫμ γΫ δμ κ µΫ ππκ πθ υθσλπθ βμ 
Θ αζέαμ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ ι εέθβ  απσ κθ Πλκφά β ζέα, κ 
ΜπκυλθΪαδ κυ ΣυλθΪίκυ, κ Ρ Ϋθδ εαδ β Μ ζκτθα εαδ πκζτ ΰλάΰκλα 
εα Ϋζαί  βθ ζα σθα εαδ β ∆ εΪ β. λΫγβε  τθ κµα µπλκ Ϊ α 
θΪ κυ αλαθ απσλκυ, δμ «δ βλΫμ Πτζ μ», σππμ δμ ζΫΰαθ  σ , εαδ 

πκυ κδ Σκτλεκδ έξαθ κδµΪ δ βθ πλυ β ΰλαµµά Ϊµυθαμ, εαγυμ δμ 
γ πλκτ αθ απσλγβ μ. Σβθ έ δα Ϊπκοβ έξ  εαδ κ κλΰαθπ άμ κυ Σκτλεδεκυ 
 λα κτ Γ λµαθσμ  λα βΰσμ Φκθ Ν λ Γεκζ μ, πκυ δΪζ ι  βθ κπκγ έα 
αυ ά, π δ ά ά αθ φυ δεσ κξυλσ εαδ βθ θέ ξυ  µ  µσθδµ μ γΫ δμ 
πυλκίσζπθ πλυ βμ ΰλαµµάμ. ΠαλΪζζβζα µ  βθ κξτλπ β αυ ά Ϋε δ  κ 
1910 θΫκ λα δπ δεσ θκ κεκµ έκ εαδ ΰεα α Ϊ δμ βθ πσζβ βμ ΚκαΪθβμ, 
πκυ π λδζΪµίαθαθ απκγάε μ σπζπθ εαδ πυλκµαξδευθ, λκφέµπθ, 
υΰ δκθκµδεκτ υζδεκτ ε.ζπ. Σα ε άλδα αυ Ϊ υακθ αδ µΫξλδ εαδ άµ λα  
Ϊλδ β εα Ϊ α β κ λα σπ κ Μαε κθκµΪξπθ. Οδ ζζβθ μ Ϊλξδ αθ θα 
ξ υπκτθ δμ «δ βλΫμ Πτζ μ» εαδ υΰξλσθπμ Ϋεαθαθ µ ΰΪζβ ευεζπ δεά 
εέθβ β α σλδα κυ βµ λδθκτ θκµκτ ΚκαΪθβμ απσ α ξπλδΪ Μσελκ 
(Λδία λσ), ΡΪξκίκ (Πκζτλαξκ) εαδ Μ αιΪ μ.Σα πλυ α µάµα α έξαθ 
π λΪ δ δμ α πµΫθ μ εκλυφΫμ αυ υθ πθ ίκυθυθ εαδ µπκλκτ αθ θα 
ίζΫπκυθ βθ ΚκαΪθβ.  βθ ΚκαΪθβ αεκτΰκθ αθ κδ ίκζΫμ πθ πυλκίσζπθ, 
αφκτ β απσ α β θ ά αθ παλαπΪθπ απσ λδΪθ α ξδζδσµ λα.  ΜΪξβ κυ 
αλαθ απσλκυ υπάλι  γλέαµίκμ πλαΰµα δεσμ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ.  
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Οδ Σκτλεκδ ΰεα Ϋζ δοαθ κ αλαθ Ϊπκλκ εαδ α Ϋλίδα, αφκτ πλυ α α 
Ϋεαοαθ.  φυΰά κυμ ά αθ σ κ Ϊ αε β, πκυ Ϊφβ αθ Ϊγδε β β ΰΫφυλα κυ 
πκ αµκτ ζδΪεµκθα, φκίκτµ θκδ θα φΫλκυθ ελβε δεΪ απσ δμ απκγάε μ βμ 
ΚκαΪθβμ, ΰθπλέακθ αμ σ δ κ α κτζπ κμ ζασμ βμ πσζβμ έξ  ι βεπγ έ εαδ 
εΪγ  πέ δ έξ  εαδ µ λδεΪ κπζδ µΫθα παζδεΪλδα µ  σπζα πκυ έξαθ ελυµµΫθα 
κδ παππκτ μ ΰδα αυ ά αελδίυμ βθ µ ΰΪζβ υλα. δ, απκ λαίάξ βεαθ α 
ξπλδΪ Κδ ζΫλ ( αγτζαεκ) εαδ Σαδ α ζΫλ (Π λαθΪ). Ο λα σμ µαμ 
πλκξπλκτ  µ γκ δεΪ ΰδα θα πλκφ αέθ δ α πλκ ζατθκθ α µΪξδµα µάµα α. 

Όµπμ β ΚκαΪθβ ΰεα αζ έφγβε  αµαξβ έ. Παθδεσίζβ κμ κ ετλδκμ σΰεκμ βμ 
Σκτλεδεβμ φλκυλΪμ βμ πσζβμ ΰεα Ϋζ δπ  α σπζα, αλπΪακθ αμ οπµδΪ, 
λσφδµα εαδ ελΫα α απσ φκτλθκυμ, µαΰααδΪ εαδ ελ κππζ έα πΪακθ αμ δμ 
πσλ μ κυμ. Μ Ϊ β ΜΪξβ κυ αλαθ απσλκυ, δμ 9 Οε πίλέκυ 1912, κ 
κυλεδεσ πδ ζ έκ βθ ΚκαΪθβ υθ λέα  εαδ απκφΪ δ  θα ΰεα αζ έο δ 
βθ πσζβ. ΚΪπκδκμ αιδπµα δεσμ κυ πδ ζ έκυ πλσ δθ  κ ίκµίαλ δ µσ εαδ 
βθ πυλπσζβ β βμ ΚκαΪθβμ, βθ εα α λκφά σµπμ απΫ λ ο  κ 
υΰελα βµΫθκμ Σκτλεκμ λξδ λΪ βΰκμ Σαξ έθ πα Ϊμ Ϋξκθ αμ µ  κ µΫλκμ 
κυ εαδ κθ αζίαθδεάμ εα αΰπΰάμ Μκυ έλ ΜπΫβ. Οδ Σκτλεκδ υπΪζζβζκδ 
δα Ϊξ βεαθ θα παλαζΪίκυθ α αλξ έα κυμ εαδ κ ετλδκμ σΰεκμ κυ λα κτ, 
σ κμ ά αθ αεσµα υθ αΰµΫθκμ, εδθάγβε  πλκμ β Ϋλκδα. Μσθκ τκ Ϊΰµα α 
κυ λα κτ ξ σθ δαζυµΫθα Ϋφυΰαθ Ϊ αε α πλκμ α ΚαδζΪλδα εαδ 
αθα υθ Ϊξ βεαθ Ϋιπ απσ κ ξπλδσ Π λ έεαμ µ  β φλκυλΪ πθ Καδζαλέπθ.  
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 κ µ αιτ κδ Κκααθέ μ Ϋ λ ιαθ κυμ κτλεδεκυμ λα υθ μ εδ Ϊλπαιαθ 
σπζα, πυλκµαξδεΪ, λσφδµα, φΪλµαεα εδ σ, δ Ϊζζκ υπάλξ  µΫ α ’ αυ Ϋμ. πσ 
σζ μ δμ ΰ δ κθδΫμ εα Ϋίβεαθ κπζδ µΫθκδ εΪ κδεκδ βθ εεζβ έα κυ ΰέκυ 
ΝδεκζΪκυ κ εΫθ λκ βμ πσζβμ. ΚΪπκδκδ κπκγΫ β αθ κ εαµπαθαλδσ β 
ΰαζαθσζ υεβ εαδ κ αυλσ βμ κλγκ κιέαμ. ε έθβ βθ υλα µφαθέ βε  κ 
πλυ κμ δππΫαμ, «πλσ εκπκμ αθδξθ υ άμ»', απσ κθ Νσ κ, βθ πζ υλΪ κυ 
Σαδ α ζΫλ (Π λαθΪ) εαδ Ϋξ βε  κυμ α πα µκτμ πθ υΰεδθβµΫθπθ πκζδ υθ. 

 κυζ έα πθ 459 υθ έξ  υπκξπλά δ. Οδ µΫξλδ ε έθβ β δΰµά 
υπσ κυζκδ Κκααθέ μ µ  α σπζα πκυ εα έξαθ, λ ζκέ απσ ξαλΪ εαδ 
αΰαζζέα β λΪθ αααθ βθ α µσ φαδλα απσ κυμ πυλκίκζδ µκτμ κυμ. Ο 
λα σμ, κ υπ λάφαθκ Ιππδεσ, δΫεκο  πλκμ δΰµά βθ πκλ έα κυ, 

θκµέακθ αμ σ δ πλσε δ αδ ΰδα µΪξβ πκυ δ ιΪΰκθ αθ µΫ α βθ πσζβ, µ αιτ 
πζβγυ µκτ εαδ ξγλκτ. Ό αθ σµπμ ί ίαδυγβε  απσ κθ αθδξθ υ ά κυ ΰδα δμ 
ε βζυ δμ ξαλΪμ πθ εα κέεπθ, κ πδε φαζάμ βμ Ιζαλξέαμ κυ Ιππδεκτ 
 λα βΰσμ κτ κμ, δΫ αι  ίλα έα εεέθβ β βμ φΪζαΰΰαμ πλκμ βθ πσζβ. 
θυ κδ εαµπΪθ μ βξκτ αθ ξαλµσ υθα, κ ζασμ θ Ϊλΰβ  θα ίλ γ έ βθ 
Ϋικ κ βμ πσζβμ µ  α ίζΫµµα α πλκ βζπµΫθα κ µΫλκμ απ’ σπκυ γα 
Ϋφ αθαθ κδ ζ υγ λπ Ϋμ. Μσζδμ κδ Κκααθέ μ αθ έελδ αθ κυμ λα δυ μ 
εαίαζΪλβ μ ιΫ πα αθ  αβ πελαυΰΫμ εαδ  παλα αµΫθα 
ξ δλκελκ άµα α. Σκ φΫ δ, κ αδυθδκ άµα βμ εζαίδΪμ ι ξέ βε  απσ κ 
θγκυ δα µΫθκ πζάγκμ εαδ π Ϊξ βε  κ λσµκ ΰδα θα πκ κπα βγ έ απσ α 
Ϊζκΰα κυ Ϋθ κικυ ζζβθδεκτ Ιππδεκτ. Λκυζκτ δα ίλ ΰµΫθα µ  Ϊελυα 
π Ϊξ βεαθ κυμ θδεβ Ϋμ. Όζ μ αυ Ϋμ κδ εβθΫμ ι ζέξ βεαθ δμ 11 
Οε πίλέκυ 1912, 5.00 β υλα κ απσΰ υµα εα Ϊ µάεκμ βμ κ κτ απσ κθ 
βµ λθσ εσµίκ Θ αζκθέεβμ- γβθυθ µΫξλδ βθ έ κ κ βμ πσζβμ –
βµ λδθσ ε άλδκ ξθδεκτ ΟΣ – πκυ απσ σ  κθκµΪ βε  κ σμ 11βμ 
ΟΚΣΩ ΡΙΟΤ. Μ Ϊ βθ έ κ κ κυ Ιππδεκτ, κ ζασμ τ λα απσ κ 
λδεκτί λ κ ΰζΫθ δ κυ, ΰτλδ  α πέ δα κυ δαίδίΪακθ αμ κ υξΪλδ κ 
ΰ ΰκθσμ κυμ ΰΫλκυμ βμ ΰ δ κθδΪμ κυ µ  β φλΪ β «Παππκτ άλγ  κ 
ζζβθδεσ». Οδ ΰΫλκδ µ  υΰεέθβ β εαδ Ϊελυα αυλκεκπκδκτθ αθ εαδ 
απαθ κτ αθ µ  α ζσΰδα «Συλα αμ π γΪθκυµ ». 
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θαμ µΪζδ α Κκααθέ βμ πκυ κ α λφσμ κυ έξ  π γΪθ δ π Ϊ µάθ μ πλδθ 
βθ εάλυιβ κυ ζζβθκ κυλεδεκτ πκζΫµκυ θγκυ δα µΫθκμ απσ κ απέ υ κ 
ΰ ΰκθσμ βμ απ ζ υγΫλπ βμ βμ ΚκαΪθβμ, Ϋ π υ  κ θ ελκ αφ έκ κυ ΰ. 
Γ πλΰέκυ εαδ αφκτ Ϊγβε  µπλκ Ϊ κθ Ϊφκ κυ α λφκτ έπ : « λφΫ 
µκυ εκδµά κυ ά υξκμ, ΰδα έ κ ξυµα µαμ Ϋΰδθ  πΪζδ ζζβθδεσ».Οδ δΰµΫμ κυ 
θγκυ δα µκτ κυ πζάγκυμ, αζζΪ εαδ πθ λα δπ υθ πκυ Ϊελυααθ απσ 
υΰεέθβ β β γΫα πθ αελυ µΫθπθ απσ ξαλΪ υπκ κτζπθ πκυ 
απκζΪµίαθαθ βθ ζ υγ λέα παλαµΫθκυθ απ λέΰλαπ μ. Οδ ∆βµκ δεΫμ εαδ 
Κκδθκ δεΫμ αλξΫμ µ  κθ Μβ λκπκζέ β εαδ κθ ∆άµαλξκ υΰξΪλβεαθ κυμ 
ζ υγ λπ Ϋμ εαδ κυμ κ άΰβ αθ βθ εεζβ έα κυ ΰέκυ ΝδεκζΪκυ, σπκυ 
Ϋΰδθ  κικζκΰέα.  κ ∆βµαλξ έκ παλΫ π αθ α ιέφβ κ αλξέα λκμ Χκυ έθ, κ 
αλξδφαλµαεκπκδσμ Πδθαλ Ϊεβμ Κλβμ ξλδ δαθσμ εαδ εΪπκδκμ Άλαίαμ 
αιδπµα δεσμ. ζάφγβ µΫλδµθα ΰδα κυμ 57 Σκτλεκυμ λαυµα έ μ απσ κυμ 
κπκέκυμ εΪπκδκδ ά αθ αιδπµα δεκέ. Σβθ πσµ θβ µΫλα 12 Οε πίλέκυ 1912, β 
πσζβ, µ  παθβΰυλδεά σοβ ΰ µΪ β βµαέ μ, υπκ Ϋξ βε  µάµα α πθ 
Μ λαλξδυθ εαδ κ υπσζκδπκ βμ αιδαλξέαμ κυ Ιππδεκτ εαγυμ εαδ κθ 
λξδ λΪ βΰκ ∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ. Μσζδμ Ϋφ α  κ λξδ λΪ βΰκμ Ϋΰδθ  
κικζκΰέα εαδ σ αθ αυ ά ζ έπ , κ πδ ζ έκ κυ λα κτ ΰεα α Ϊγβε  
α ΰλαφ έα βμ Μβ λσπκζβμ. Σβθ Κυλδαεά 14 Οε πίλέκυ Ϋφ α  βθ 

ΚκαΪθβ εαδ κ ζζβθαμ α δζδΪμ Γ υλΰδκμ εδ Ϋµ δθ  κ πέ δ κυ 
Κπθ αθ έθκυ ∆λέαβ, πκυ ά αθ κ εΫθ λκ βμ πσζβμ µααέ µ  βθ αεκζκυγέα 
κυ. πσ ε έ Ϋ π  δα αΰά µδα µδελά τθαµβ θα απ ζ υγ λυ δ α ΚαδζΪλδα 
εαδ κ υπσζκδπκμ λα σμ θα εδθβγ έ πλκμ Ϋλκδα εαδ Θ αζκθέεβ πκυ 
εδθ τθ υ  πζΫκθ απσ κθ κυζΰαλδεσ  λα σ, πκυ µ  λαΰ αέα πλκΫζα β έξ  
φγΪ δ µΫξλδ κθ ιδσ πκ αµσ, κ κπκέκμ υ υξυμ έξ  εα ίΪ δ πκζτ θ λσ 
πζβµµυλέακθ αμ κθ εΪµπκ εαδ έξ  αθαεσο δ βθ πκλ έα κυ. Μπάε , ζκδπσθ, 
κ « ζζβθδεσ» δμ 11 ΟΚΣΩ Ρ ΟΤ 1912, σ αθ Μβ λκπκζέ βμ βμ πσζβμ βμ 
ΚκαΪθβμ ά αθ κ Φυ δκμ, ∆άµαλξκμ κ Νδεσζακμ λµ θκτζβμ εαδ Γυµθα δΪλξβμ 
κ Παθαΰδυ βμ Λδκτφβμ.  ΚκαΪθβ Ϋΰδθ  εαδ υπδεΪ ζζβθδεά, π λδζάφγβε , 
βζα ά, µΫ α α εαδθκτλδα τθκλα βμ ζζΪ αμ, π θ αεσ δα ξ σθ ξλσθδα 

µ Ϊ βθ έ λυ ά βμ.  βθ πλαΰµα δεσ β α σµπμ ά αθ πΪθ κ  ζζβθδεά  
σζβ βμ βθ δ κλδεά πκλ έα βθ Σκυλεκελα έα, ΰδα έ αθ παλξέα αθάε  
βθ µβ Ϋλα κυ κυζ Ϊθκυ εαδ κδ εΪ κ  Ϊλξκθ μ βμ πσζβμ µ  κυμ 

εα Ϊζζβζκυμ ξ δλδ µκτμ εαδ ξλάµα α πθ πζκτ δπθ Κκααθδ υθ µπσλπθ απσ 
βθ ι θδ δΪ, έξαθ απκε ά δ πκζζΪ πλκθσµδα εαδ α απκζΪµίαθαθ πμ βθ 
απ ζ υγΫλπ ά βμ. Χαλαε βλδ δεσ έθαδ κ παλαεΪ π ΰ ΰκθσμ.  
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Οδ πλυ μ εαλ  πκ αζ πκυ ππζκτθ αθ βθ πσζβ ΰδα κυμ ζζβθ μ 
φαθ Ϊλκυμ απ δεσθδααθ βθ έ κ κ κυ Ιππδεκτ βθ πσζβ εαδ αθΪµ α α 
πέ δα ι ξυλδααθ κτλεδεα ααµδΪ.  ΚκαΪθβ σµπμ θ έξ  κτ  Ϋθα κτλεδεκ 
ααµέ, κτ  ίλαρεά υθαΰπΰά εαδ, Ϋ δ,  µδα ί κµΪ α υπυγβεαθ θΫ μ εαλ  
πκ αζ ξπλέμ ααµδΪ, ΰδα έ κδ φαθ Ϊλκδ αµΪ β αθ θα αΰκλΪακυθ δμ παζδΫμ, 
εαγυμ δαπέ π αθ βθ πλαΰµα δεσ β α εαδ κ σθδααθ βθ πέ π πζ υλΪ βμ 
εΪλ αμ, σ αθ Ϋΰλαφαθ κυμ δεκτμ κυμ. 
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Κ φΪζαδο 7 

 

Η απ ζ υγΫλω β βμ Κα λένβμ εαδ βμ Ϋλοδαμ 

 

 
 δμ 13 Οε πίλέκυ β VII Μ λαλξέα κυ  λα κτ Θ αζέαμ Ϊγµ υ  β 

Φκυ εέθα ( βµ. ΰέα ΣλδΪ α ά πκ σξκ Πβΰά). O Λκξαΰσμ Κ. ΜαααλΪεβμ 
αλξβΰσμ πθ πµΪ πθ πθ Πλκ εσππθ εα Ϋζαί  α  θΪ βμ ΠΫ λαμ, ΰδα έ 
έξ  βθ πζβλκφκλέα σ δ υθΪµ δμ κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ γα εδθκτθ αθ πλκμ 
βθ έ δα εα τγυθ β. 
Μ  δα αΰά κυ Κ. ΜαααλΪεβ, κ ζΫιαθ λκμ ∆. Ϊθθα (εα αΰσµ θκμ απσ κ 
ζαξκζ έία κ –ΛδίΪ δ κυ Οζτµπκυ), υθΪθ β  κ ΜΫλαλξκ Κζ κµΫθβ 
Κζ κµΫθκυμ κ ξπλδσ Άΰδκ ∆βµά λδκ, κυ παλκυ έα  βθ εα Ϊ α β πθ 
πδξ δλά πθ εαδ βθ αθΪΰεβ βμ Ϊµ βμ εέθβ βμ βμ Μ λαλξέαμ. 
Ο ΜΫλαλξκμ Ϋ π  αµΫ πμ δα αΰά ΰδα βθ αθαξυλβ β πθ µκθΪ πθ. 

ΠλΪΰµα δ α υθ Ϊΰµα α βμ VII Μ λαλξέαμ Ϊλξδ αθ βθ πκλ έα κυμ πλκμ α 
 θΪ βμ ΠΫ λαμ, σπκυ Ϋφγα αθ κ απσΰ υµα βμ 14βμ Οε πίλέκυ εαδ 
Ϊγµ υ αθ βθ γΫ β Καλαεσζδ. 
Σκ πλπέ βμ 15βμ κ ΜΫλαλξκμ Ϋ π  ΰλαφ ά « δα αΰά πδξ δλά πθ»: 

�  Μ λαλξέα θα πΪ δ πλκμ δεα λέθβ εαδ Κέ λκμ (Πτ θα) πλκμ ε έπιβ 
κυ ε έ ξγλκτ. 

�Μδα φΪζαΰΰα θα ία έ δ πλκμ Κέ λκμ (Πτ θα) π λθυθ αμ απσ κ ΧΪθδ βμ 
ΜβζδΪμ, εαδ απσ ε έ Κ λαµέ -Κέ λκμ. 
�Άζζβ φΪζαΰΰα, απκ ζκτµ θβ απσ κ υπσζκδπκ βμ Μ λαλξέαμ, θα 

ία έ δ απσ κθ αυ κεδθβ σ λκµκ πλκμ βθ Κα λέθβ. 
Σκ πλπδθσ βμ 15βμ Οε πίλέκυ β Μ λαλξέα αθαξυλβ  ΰδα βθ 

απ ζ υγΫλπ β βμ Κα λέθβμ εαδ πλκξπλκτ  εαθκθδεΪ εαδ ξπλέμ 
πλκίζάµα α απσ βθ πζ υλΪ κυ ξγλκτ. Γτλπ δμ 2.00 κ µ βµΫλδ εδ θυ 
µκθΪ α κυ 20κτ υθ Ϊΰµα κμ πζβ έαα  πλκμ κ Κκζκεκτλδ ( βµ. ίκλυθκ) 
κ ζζβθδεσμ  λα σμ Ϋξγβε  φκ λΪ πυλΪ απσ α ίκλ δκ υ δεΪ κυ ξπλδκτ, 
θ ζυμ αδφθδ δα δεΪ. 
Σκτλεκδ λα δυ μ έξαθ ελυφ έ κ πυεθσ απσ παζκτλδα Ϊ κμ βμ 

π λδκξάμ εαδ Ϋίαζαθ εα Ϊ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, µ  απκ Ϋζ µα θα 
παθδεκίζβγκτθ κδ λα δυ μ εαδ µΪζδ α Ϋθαμ ζσξκμ Ϊλξδ  θα υπκξπλ έ. 
Σβθ εα Ϊ α β Ϋ π  κ ∆δκδεβ άμ κυ 20κτ υθ Ϊΰµα κμ, 
θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ ∆βµά λδκμ ίκλυθκμ, πκυ Ϋ λ ι  µπλκ Ϊ Ϋφδππκμ εαδ 
µοτξπ  κυμ λα δυ μ κυ. 
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Οδ Σκτλεκδ σµπμ δΫελδθαθ α ΰαζσθδα εαδ κ ίαγµσ κυ εαδ Ϋ λ οαθ α 
πυλΪ κυμ θαθ έκθ κυ. Ο ΰ θθαέκμ ίκλυθκμ λαυµα έ βε  ίαλδΪ. 
υθΫξδ , σµπμ, Ϋφδππκμ θα πδ έγ αδ, µΫξλδμ σ κυ ίαζζσµ θκμ δαλευμ, 
ι οτξβ . Σκ ΰ ΰκθσμ πλκεΪζ  απ λέΰλαπ β υΰεέθβ β εαδ σθπ  κ 
βγδεσ πθ ζζάθπθ λα δπ υθ (Κ λευλαέπθ εαδ αευθγδθυθ κ πζ έ κθ), κδ 
κπκέκδ µ  αζαζαΰµκτμ εαδ ΰ θθαδσ β α πδ Ϋγβεαθ αεΪγ ε κδ πζΫκθ εα Ϊ πθ 
Σκτλεπθ.  µΪξβ ελΪ β  3,5 υλ μ υθκζδεΪ. Ο Σκυλεδεσμ  λα σμ εα Ϊ δμ 
5.30 κ απσΰ υµα αθαΰεΪ βε  θα υπκξπλά δ πΫλα απσ κθ πκ αµσ ΠΫζ εα 
πλκμ βθ Κα λέθβ.  δμ 3.00 α ιβµ λυµα α βμ 16βμ Οε πίλέκυ Ϋφ α  
δα αΰά κυ Γ θ.  λα βΰ έκυ θα πδ αξυθγ έ β πλκ πΫζα β. 
Σκ 20σ τθ αΰµα πλκξυλβ  . βμ Κα λέθβμ, θυ κ 19κ παλΫµ δθ  

πέ π β δΪγ β κυ Μ λΪλξκυ. Σκ πυλκίκζδεσ πάλ  εα Ϊζζβζβ γΫ β α 
υουµα α κ Κκζκεκτλδ ΰδα θα υπκ βλέα δ δμ εδθά δμ κυ Π αδεκτ.  VII 
Μ λαλξέα πκλ τ βε  ξπλέμ π δ σ δα, αφκτ κ Σκυλεδεσμ  λα σμ εαδ πκζζκέ 
απσ κυμ Σκτλεκυμ βμ Κα λέθβμ έξαθ ΰεα αζ έο δ βθ πσζβ β θτξ α. 
 δμ 7.30 κ πλπέ βμ 16βμ Οε πίλέκυ 1912, βµΫλα Σλέ β, α ζζβθδεΪ 
λα τµα α µπαέθκυθ βθ παθβΰυλέακυ α Κα λέθβ. Οδ εΪ κδεκδ απσ α 

µπαζεσθδ πθ πδ δυθ εαδ δμ Ϊελ μ πθ λσµπθ αβ πελατΰαααθ κθ λα σ 
πκυ π λθκτ  απσ δμ ε θ λδεΫμ κ κτμ VII Μ λαλξέαμ εαδ Μ. ζ ιΪθ λκυ. O 
ζζβθδεσμ  λα σμ πκλ τ βε  µΫξλδ κθ Κδ ζΪ, κυλεδεσμ λα υθαμ 

(πΪλεκ), σπκυ κθ υπκ Ϋξ βε  αθ δπλκ ππ έα εα κέεπθ βμ πσζβμ µ  
πδε φαζάμ κθ πέ εκπκ ΠαλγΫθδκ αλ Ϊεα. Ξ ξτγβεαθ Ϊελυα ξαλΪμ εαδ 
υπκ Ϋξ βεαθ κυμ ζ υγ λπ Ϋμ µ  ζζβθδεΫμ βµαέ μ, ζΫΰκθ αμ «Χλδ σμ 
θΫ β». θαμ ζσξκμ µ  β βµαέα εαδ δμ Ϊζπδΰΰ μ δΫ λ ι  βθ πσζβ 
παδαθέακθ αμ µία άλδα εαδ πλκεαζυθ αμ αελΪ β κ θγκυ δα µσ κυμ 
εα κέεκυμ. Λασμ εαδ λα σμ, αθΪµ Ϊ κυμ εαδ κ ∆άµαλξκμ βμ Κα λέθβμ 
ΜκυξαλΫµ Ρκυ Ϋµ, πάΰαθ βθ εεζβ έα βμ Θ έαμ θΪζβοβμ, σπκυ 
ζΫ βε  ∆κικζκΰέα απσ κθ πέ εκπκ ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ β βμ πσζβμ. 
Μ  αθΪµ δε α υθαδ γάµα α ξαλΪμ εαδ ζτπβμ, εβ τ βεαθ κδ άλπ μ θ ελκέ 
βμ µΪξβμ βμ Κα λέθβμ: ∆βµά λδκμ ίκλυθκμ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ, 
∆βµά λδκμ Νέεαμ Τπκζκξαΰσμ, Λκξέαμ έΰεκμ ΘπµΪμ, κδ  λα δυ μ: κ 
αθάζδεκμ Κλβ δεσμ Κκθ αιΪεβμ, Γ υλΰδκμ α έζζαμ, θ υθδκμ αλΪθ βμ, 
θ υζαίάμ . εαδ 6 Ϊθ λ μ (Σλτφπθ ΓδαθθκυζΪεβμ) εαδ 3 ΰυθαέε μ πκυ 
εσ π αθ φ τΰκθ αμ κδ Σκτλεκδ.  κ βµ έκ βμ µΪξβμ άγβε  µθβµ έκ 
π σθ πθ. 
Ο λα σμ αφκτ παλΫ π  β δκέεβ β βμ πσζβμ κθ Λδία δυ β Γ υλΰδκ 

Λαθαλέ β υθΫξδ  βθ εα α έπιβ κυ ξγλκτ πλκμ κ Κέ λκμ. 
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Κ φΪζαδο 8 
 

H απ ζ υγΫλω β βμ Θ αζονέεβμ 
 
8.1 Εδ αΰωΰά 

 
 
Μ αιτ πθ πδκ πκυ αέπθ εα αε ά πθ υΰεα αζΫΰ αδ β Θ αζκθέεβ, β 

«φυ δεά πλπ τκυ α» βμ Μαε κθέαμ: µδα πσζβ µ  αιδκ βµ έπ β 
λα βΰδεά γΫ β, β κπκέα αθΫεαγ θ Ϋπαδα  βµαθ δεσ λσζκ βθ δ κλδεά 

πκλ έα πθ ζζάθπθ. Ω σ κ, β απ ζ υγΫλπ β βμ πσζβμ εΪγ  Ϊζζκ παλΪ 
µδα τεκζβ υπσγ β ά αθ. ΠαλΪζζβζα µ  βθ ζζΪ α, β κυζΰαλέα εδθκτθ αθ 
απ δζβ δεΪ πλκμ β Θ αζκθέεβ, πδξ δλυθ αμ θα δ Ϋζγ δ πλυ β βθ 
πσζβ: ΰ ΰκθσμ πκυ πδγαθσ β α άµαδθ  σ δ β Θ αζκθέεβ γα π λθκτ  απσ 
βθ κγπµαθδεά β ίκυζΰαλδεά εα κξά. 
Σ ζδεΪ, εΪ π απσ βθ πέ β κυ ζ υγΫλδκυ θδαΫζκυ, κ ζζβθδεσμ 

 λα σμ υπ λΫίαζ  αυ σθ, Ϋεαµο  δμ σπκδ μ αθ δ Ϊ δμ υθΪθ β  κ 
λσµκ κυ εαδ µπάε  παθβΰυλδεΪ, κ ίλΪ υ βμ 26βμ Οε πίλέκυ, βθ πσζβ 
βμ Θ αζκθέεβμ. 
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8.2 Σ ζ έΰλαφο απσ ον Εζ υγΫλδο νδαΫζο 
 
Ο λξδ λΪ βΰκμ Κπθ αθ έθκμ κδµΪ βε  θα πλκξπλά δ µ  κθ λα σ 
κυ ίσλ δα πλκμ κ Μκθα άλδ, κ κπκέκ γ πλκτ  ππμ Ϋπλ π  θα εα αζΪί δ 
ΰδα ζσΰκυμ λα βΰδεάμ. Ω σ κ, βθ έ δα υλα, κδ κτζΰαλκδ υθΫξδααθ βθ 
πλκΫζα ά κυμ εαδ Ϋ δξθαθ ππμ κυμ θ δΫφ λ  β εα Ϊε β β βμ 
Θ αζκθέεβμ. Ο ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ, ίζΫπκθ αμ ππμ β ζζΪ α εδθ υθ τ δ 
θα ξΪ δ βθ πδκ βµαθ δεά πσζβ βμ Μαε κθέαμ, δΫ αι  κθ Κπθ αθ έθκ θα 
αζζΪι δ πκλ έα εαδ θα πλκζΪί δ κυμ κτζΰαλκυμ: κ ζζβθδεσμ  λα σμ 
Ϋπλ π  θα µπ δ πλυ κμ β Θ αζκθέεβ, ΰδα θα έθαδ  «γΫ β δ ξτκμ» σ αθ 
γα ΰδθσ αθ β µκδλα δΪ πθ αφυθ απσ πζ υλΪμ θδεβ υθ. Σ ζδεΪ, κ 
βζ ΰλΪφβµα-« δα αΰά» πκυ απΫ δζ  κ θδαΫζκμ κθ Κπθ αθ έθκ 
δΫζυ  εΪγ  υπσθκδα αθ έλλβ βμ κυ υ Ϋλκυ εαδ κ ζζβθδεσμ  λα σμ 
πάλ  εα τγυθ β πλκμ α αθα κζδεΪ. 
Σ ζ υ αέκ πκζτ βµαθ δεσ µπσ δκ βθ πκλ έα πθ ζζάθπθ πλκμ β 

Θ αζκθέεβ ά αθ α Γδαθθδ Ϊ, πσζβ δ λά ΰδα κυμ µκυ κυζµΪθκυμ. Σκ 
βµ έκ σπκυ κξυλυγβεαθ κδ Σκτλεκδ Ϋ δθ  κ πζ κθΫε βµα κθ αµυθσµ θκ, 
εαγυμ β πΪθ λπ ά κυ θ απαδ κτ  µ ΰΪζ μ υθΪµ δμ, θυ αυ σξλκθα, 
ά αθ ξ σθ α τθα β β υπ λεΫλα ά κυ απσ α πζΪΰδα. ΠΫθ  µ λαλξέ μ εαδ 
µδα αιδαλξέα δππδεκτ πθ ζζάθπθ εζάγβεαθ θα αθ δµ ππέ κυθ δμ 
κυλεδεΫμ υθΪµ δμ πκυ απκ ζκτθ αθ απσ Ϋιδ πυλκίκζαλξέ μ εαδ πΫθ  

µ λαλξέ μ. Μ Ϊ απσ φκ λά µΪξβ, δΪλε δαμ τκ βµ λυθ (19-20 
Οε πίλέκυ) µ  µ ΰΪζ μ απυζ δ μ εα Ϋλπγ θ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ µπάε  
γλδαµί υ άμ α Γδαθθδ Ϊ, θυ κδ Σκτλεκδ κπδ γκξυλβ αθ πλκμ β 
Θ αζκθέεβ. 

 
8.3 Σ ζδεΫμ δαπλαΰµα τ δμ 
  
Ο λσµκμ ΰδα βθ εα Ϊζβοβ βμ πσζβμ ά αθ ζ έπμ αθκδξ σμ. Όµπμ, κδ 

Σκτλεκδ, εα Ϊ βθ υπκξυλβ ά κυμ, έξαθ εα α λΫο δ πκζζΫμ ΰΫφυλ μ εαδ 
π λΪ µα α, υ ξ λαέθκθ αμ βθ πκλ έα κυ ζζβθδεκτ  λα κτ.  
εαγυ Ϋλβ β πθ ζζάθπθ εαδ αυ σξλκθα β έ β β σ δ κδ κτζΰαλκδ 
πζβ δΪακυθ β Θ αζκθέεβ, αθβ τξβ αθ κθ θδαΫζκ, κ κπκέκμ δ µάθυ  
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κθ Κπθ αθ έθκ ππμ κθ εαγδ Ϊ πλκ ππδεΪ υπ τγυθκ  π λέπ π β 
απυζ δαμ βμ πσζβμ. 
Σ ζδεΪ, δμ 25 Οε πίλέκυ κ ζζβθδεσμ  λα σμ πΫλα  κθ ιδσ πκ αµσ 

εαδ κδµΪ βε  ΰδα πέγ β β Θ αζκθέεβ. Ω σ κ, κ Σαξ έθ πα Ϊμ 
πλσ δθ  βθ, υπσ σλκυμ, παλΪ κ β βμ πσζβμ κυμ ζζβθ μ. Ο 
Κπθ αθ έθκμ αθ δπλσ δθ  β µ αφκλΪ πθ Σκτλεπθ αιδπµα δευθ β 
ΜδελΪ έα, έθκθ αμ δκλέα Ϋπμ α ιβµ λυµα α βμ 26βμ Οε πίλέκυ. Οδ 
Σκτλεκδ Ϋξγβεαθ, αβ υθ αμ παλΪζζβζα θα πΪλκυθ µααέ κυμ εαδ 5.000 
σπζα, σλκ πκυ απΫλλδο  κ Κπθ αθ έθκμ, έθκθ αμ έπλβ παλΪ α β ΰδα 
ζδεά υµφπθέα.  θΫα δκλέα πΫλα  εαδ κ ζζβθδεσμ  λα σμ κδµΪ βε  

ΰδα πέγ β, σµπμ ζδεΪ, κ Σαξ έθ πα Ϊμ αθαεκέθπ  σ δ Ϋξκθ αθ κυμ 
ζζβθδεκτμ σλκυμ. 
Σκ ίλΪ υ βμ 26βμ Οε πίλέκυ, βµΫλαμ βμ ΰδκλ άμ κυ πκζδκτξκυ εαδ 

πλκ Ϊ β βμ πσζβμ Άΰδκυ ∆βµβ λέκυ, β Θ αζκθέεβ απ ζ υγ λυγβε  απσ 
κθ ζζβθδεσ  λα σ: µσζδμ έεκ δ βµΫλ μ µ Ϊ βθ εάλυιβ κυ ΄ αζεαθδεκτ 
ΠκζΫµκυ εαδ ζέΰ μ υλ μ πλκ κτ κ κυζΰαλδεσμ  λα σμ φ Ϊ δ µ  β δλΪ 
κυ βθ ά β ζζβθδεά Θ αζκθέεβ… 
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Κ φΪζαδο 9 

Η απ ζ υγΫλω β βμ Φζυλδναμ (7 Νο µίλέου 1912)  

Όππμ αφβΰ έ αδ κ ΣΫΰκμ απκυθ αάμ, β Φζυλδθα εαδ α π λέξπλΪ βμ ά αθ 
σ  αθΪ α α. Ο ξλδ δαθδεσμ πζβγυ µσμ δΫ λ ξ  εδθ τθκυμ θα υπκ έ 
ίδαδκπλαΰέ μ σξδ µσθκ απσ δμ κλ Ϋμ πθ ΓεΫΰεβ πθ Σκυλεαζίαθυθ, πκυ 
έξαθ εΪθ δ βθ πδεέθ υθβ µφΪθδ ά κυμ, αζζΪ εαδ απσ κυμ υπκξπλκτθ αμ 
Σκτλεκυμ λα δυ μ. εσµβ εδθ τθ υαθ εδ απσ κυμ αζζσφλκθ μ Σκτλεκυμ 
πθ Καρζαλέπθ, κδ κπκέκδ µσζδμ Ϊλξδ  β θΫα πέγ β εαδ πλκΫζα β βμ VI 
Μ λαλξέαμ, ΰεα Ϋζ δοαθ α ΚαρζΪλδα εαδ α ΰτλπ ξπλδΪ εαδ  γζδί λΫμ µ θ 
αζζΪ αθΪ πΪ α δΰµά πδεέθ υθ μ φΪζαΰΰ μ, µ  δμ ίκρ Ϊµαι μ εαδ α 
εκπΪ δα κυμ εα Ϋεζυααθ β Φζυλδθα, αθ πλυ κ αγµσ, µ  εα τγυθ β βθ 
Κκλυ Ϊ.  

 

υ υξυμ, σµπμ, θ βµ δυγβεαθ αιδσζκΰα π δ σ δα, ξΪλδμ κυμ 
θκυθ ξ έμ Σκτλεκυμ Ϊλξκθ μ βμ Φζυλδθαμ. θ σο δ σζπθ αυ υθ πθ 
ΰ ΰκθσ πθ έξ  ΰέθ δ πδα  σζκυμ αθ δζβπ σ σ δ κ Ϋζκμ βμ κυλεδεάμ 
ευλδαλξέαμ έξ  φγΪ δ. Φυ δεΪ αυ σ θ δΫφυΰ  απσ βθ πλκ κξά πθ 
Σκτλεπθ αλξσθ πθ βμ Φζυλδθαμ, κδ κπκέκδ ΰδα θα πλκζΪίκυθ υ Ϊλ α 
θ ξσµ θα  ίΪλκμ κυμ εαδ  ίΪλκμ πθ πκζυπζβγυθ Σκτλεπθ βμ 
πσζβμ – υπκζκΰέακθ αθ σ   6.500, Ϋθαθ δ 3.000 ζζάθπθ – αζζΪ εαδ ΰδα έ 
άγ ζαθ θα παλα κγ έ β Φζυλδθα κυμ πλκ ζατθκθ μ ζζβθ μ, απσ κυμ 
κπκέκυμ, σππμ Ϋζ ΰαθ, βθ έξαθ πΪλ δ, υθάζγαθ  εκδθά τ ε οβ κ πλπέ 
βμ 6βμ Νκ µίλέκυ 1912 κθ Σ εΫ, σπκυ ίλέ ε αδ άµ λα κ ε άλδκ βμ 
ΣλαπΫαβμ βμ ζζΪ κμ, ΰδα θα υαβ ά κυθ εαδ απκφα έ κυθ δ γα πλΪικυθ, 
θ σο δ πθ π λξσµ θπθ λαΰ αέπθ πκζ µδευθ ΰ ΰκθσ πθ. Σα ΰ ΰκθσ α κυμ 
πέ ααθ. δ, θ Ϊλΰβ αθ θα υµφπθά κυθ σ δ πλΫπ δ θα εαζΫ κυθ βθ 
τ ε οβ κθ Μβ λκπκζέ β Πκζτεαλπκ εαδ µ λδεκτμ ζζβθ μ πλκελέ κυμ. 

δζαθ, ζκδπσθ, αθ δπλκ ππ έα απσ κυμ Χα αά ΣακφΫλ Χαφέα εαδ 
Κδκυ κτφ µΫ  ΰΪ κθ Μβ λκπκζέ β. Οδ απ αζµΫθκδ αθαξυλβ αθ 
αµΫ πμ ΰδα β Μβ λσπκζβ. υθΪθ β αθ κθ Μβ λκπκζέ β εδ τ λα απσ 
αφδαέκυμ µ θΪ μ, κυ αά β αθ θα πΪ δ κθ Σ εΫ σπκυ ά αθ µαα µΫθκδ κ 

Μκυφ άμ, κδ ΜπΫβ μ εαδ κδ ΰΪ μ, κΰ σθ α κθ αλδγµσ εαδ κθ π λέµ θαθ. Ο 
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Πκζτεαλπκμ αλξδεΪ φΪθβε  δ αε δεσμ. Μα τ λα απσ βθ πδµκθά πθ 
τκ απ αζµΫθπθ Ϋξγβε . Πάλ  µααέ κυ κθ ΣΫΰκ απκυθ αά εαδ κθ 
ΰδα λσ Μ θΫζακ αζΪ β εαδ πάΰαθ κθ Σ εΫ. ΜΫ α  Ϋ κδα α µσ φαδλα κ 
Μκυφ άμ Μ ξµΫ  Χκυζκυ ά φΫθ βμ, θβµΫλπ  αµΫ πμ κθ Μβ λκπκζέ β 
ΰδα έ κθ άγ ζαθ. Σκυ έπ  ι εΪγαλα σ δ άγ ζαθ θα παλα υ κυθ β Φζυλδθα 
κυμ ζζβθ μ εαδ θα ΰέθκυθ ΰδα κθ εκπσ αυ σ κδ ξ δεΫμ θΫλΰ δ μ. Χπλέμ 

εαµδΪ ξλκθκ λδίά απκφα έ βε  β απκ κζά πδ λκπάμ κθ  λα βΰσ 
Γ θθΪ β, πκυ ίλέ εκθ αθ κ µτθ αδκ. Σβθ πδ λκπά απ Ϋζ αθ κ ζζβθαμ 
λξδµαθ λέ βμ ΠαπαγαθΪ βμ, κ ξδ µα δεσμ παπΪμ Παπαθα Ϊ βμ, κ 
ΰδα λσμ Μ θΫζακμ αζΪ βμ εαδ κ Σκτλεκμ µπκλ υσµ θκμ Μ ξµΫ  αρθΫζ.  
υµµ κξά κυ ξδ µα δεκτ παπΪ βθ πδ λκπά έξ  βθ Ϋθθκδα, εα Ϊ κθ 
Μβ λκπκζέ β Πκζτεαλπκ, βμ απκ κξάμ εαδ ε µΫλκυμ πθ ξδ µα δευθ, βμ 
εα αζάο πμ βμ Φζυλδθαμ απσ κθ ζζβθδεσ  λα σ.  πδ λκπά 
φκ δΪ βε , εα ’ αέ β β πθ Σκτλεπθ, ΰδα κ ΰευλσ λκ βμ απκ κζάμ βμ 
εαδ µ  βθ εα π Ϋλπ τθ κµβ πδ κζά κυ Μβ λκπκζέ β Πκζτεαλπκυ: 
«Κτλδ  ∆δκδεβ Ϊ πθ ζζβθδευθ λα υµΪ πθ, αμ ΰθπ κπκδυ σ δ κδ φέζκδ 
εαδ τµµαξκδ Ϋλίκδ εα Ϋζαίαθ κ Μκθα άλδ εαδ πλκξπλκτθ πλκμ βθ 
Φζυλδθαθ. Οδ Σκτλεκδ βμ Φζπλέθβμ παλαεαζκτθ θα π τ β κ ζζβθδεσμ 
 λα σμ θα εα αζΪίβ βθ πσζδθ µ Ϊ πθ υµµΪξπθ Ϋλίπθ εαδ θ γα 
φΫλκυθ κυ µέαθ αθ έ α δθ, κτ  κθ υπκξπλκτθ α Σκυλεδεσθ  λα σθ γα 
αφά κυθ θα αθ δ αγά».  πδ λκπά, µ  κ βΰσ κθ Νδεσζακ ιαλξκ, 
αθ ξυλβ  αµΫ πμ ΰδα κ µτθ αδκ. Σκ µάθυµα κυ Μβ λκπκζέ β 
παλα σγβε  κθ  λα βΰσ Γ θθΪ β, κ κπκέκμ κ µ αίέία  µ  κπ δεσ 
βζΫΰλαφκ κθ λξδ λΪ βΰκ Κπθ αθ έθκ, πκυ ίλέ εκθ αθ βθ Άλθδ α, 
απ’ σπκυ δα Ϊξγβε , σππμ ΰλΪφ δ κ ΣΫΰκμ απκυθ αάμ, β πέ π υ β βμ 
απ ζ υγ λυ πμ βμ Φζυλδθαμ.  

 

έθαδ, σµπμ, ΰ ΰκθσμ σ δ, ζσΰπ ζδπκγυµέαμ κυ Μκυφ ά, µσζδμ Ϊεκυ  βθ 
Ϊφδιβ ζζάθπθ λα δπ υθ, κ Μβ λκπκζέ βμ, κ Μκυφ άμ εαδ κ Ραίίέθκμ, πμ 
εαδ Ϊζζκδ ζζβθ μ εαδ Σκτλεκδ πλσελδ κδ, ελα κτθ μ ζ υεσ παλαπΫ α µα, 
µ Ϋίβ αθ βθ έ κ κ βμ πσζ πμ, σπκυ υθΪθ β αθ κθ Άλ β εαδ  
τθ κµβ ζ ά πλκ φπθά πθ εαδ αθ δφπθά πθ, παλΫ π αθ βθ πσζβ. Ο 
ΙπΪθθβμ Άλ βμ, απ υγυθσµ θκμ πλκμ κυμ Ϊλξκθ μ, έπ  α ιάμ: « θ 
κθσµα δ κυ α δζΫπμ Γ πλΰέκυ κυ ΄ εα αζαµίΪθπ βθ πσζδθ βμ Φζπλέθβμ 
εαδ α υπσ βθ δεαδκ κ έαθ αυ άμ ξπλέα, εβλτ πθ Ϊµα κθ λα δπ δεσθ 
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θσµκθ. Άπαθ μ κδ εΪ κδεκδ πθ µ λυθ αυ υθ, αθ ιαλ ά πμ φυζάμ εαδ 
γλβ ε τµα κμ, Ϋ κθ αδ έ κδ απΫθαθ δ κυ θσµκυ, δγΫµ θκδ υπσ κ εάπ λκθ 
κυ α δζΫπμ Γ πλΰέκυ κυ ΄ εαδ παθ λξσµ θκδ δμ αμ αΰεΪζαμ βμ Μβ λσμ 
ζζΪ κμ».   αυ σθ απΪθ β  πλυ κμ κ Μβ λκπκζέ βμ Πκζτεαλπκμ, κ 
κπκέκμ έπ : «  πσζδμ βμ Φζπλέθβμ εαδ α υπ’ αυ άθ ξπλέα υξαλδ κτµ θ 
κθ Κτλδκθ, σ δμ µαμ βιέπ θ θα απκζατ πµ θ βθ ξαλΪθ βμ παθαφκλΪμ 

µαμ δμ βθ Μβ Ϋλα ζζΪ α. μ έθαδ υζκΰβµΫθκ κ σθκµα κυ Κυλέκυ. 
∆βζκτµ θ πέ δθ εαδ αφκ έπ δθ δμ κυμ θσµκυμ εαδ α οβφέ µα α κυ 
ΚλΪ κυμ, δγΫµ θκδ υπσ κ εάπ λκθ κυ α δζΫπμ Γ πλΰέκυ κυ ΄». 
Κα σπδθ κθ ζσΰκ Ϋζαί  κ Μκυφ άμ Χκυζκυ ά, κ κπκέκμ έπ : « µ έμ κδ 
Σκτλεκδ βυθκάγβµ θ υπσ κυ Κυλέκυ εαδ πσ αµ θ πέ κυ εσ µκυ σζκυ. 
ζζΪ γ ζά αµ  θα ΰέθπµ θ εα αε β αέ εαδ τλαθθκδ εαδ κ Θ σμ πλΰέ γβ εαγ’ 
βµυθ. μ έθαδ υζκΰβµΫθκ κ σθκµα κυ Κυλέκυ σ δ πκζτ πδ δευμ µαμ Ϋελδθ  
εαδ µαμ έ δ  εαζΪ ξΫλδα. ∆δ’ κ βζκτµ θ σ δ γα έµ γα κδ πδ σ λκδ 
υπβλΫ αδ κυ α δζΫπμ Γ πλΰέκυ».  κ έ δκ πθ τµα µέζβ  εαδ κ Ραίίέθκμ, ε 
µΫλκυμ πθ κζέΰπθ ίλαέπθ, πκυ υπάλξαθ β Φζυλδθα. 

Ο ξδ µα δεσμ παπΪμ θ παλαίλΫγβε  βθ παλΪ κ β βμ πσζ πμ, ΰδα έ, 
πδγαθσ α α, θα µβθ έξ  πδ λΫο δ αεσµα β παλαπΪθπ πδ λκπά, βθ κπκέα 
υµµ έξ , πκυ πάΰ  κ µάθυµα κυ Μβ λκπκζέ β κθ  λα βΰσ Γ θθΪ β 
κ µτθ αδκ. Μ Ϊ δμ πλκ φπθά δμ σζκδ µααέ δΫ ξδ αθ βθ πσζβ εαδ 

εα Ϋζβιαθ β Μβ λσπκζβ, σπκυ εαδ υουγβε  β ζζβθδεά βµαέα. Λέΰβ υλα 
αλΰσ λα απσ βθ πζ υλΪ βμ εκπδΪμ, δ άλξ κ β Φζυλδθα Ϊζζκ µάµα 
δππΫπθ υπσ κθ Τπέζαλξκ Παθκυ σπκυζκ, ΰθπ σ ά β β Φζυλδθα, απσ β 
υµµ κξά κυ κθ Μαε κθδεσ ΰυθα εαδ δμ 2.30 µ.µ., σππμ πλκ ζΫξγβ, 
δ άζγ  βθ πσζβ κ 1κ τθ αΰµα Ιππδεκτ, υπσ κθ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβ 
αξαλαεσπκυζκ εαδ κζκεζάλπ  βθ απ ζ υγΫλπ β βμ Φζυλδθαμ. Σβθ 
πκµΫθβ κ πλπέ, 8 Νκ µίλέκυ, κλ ά πθ Σαιδαλξυθ Γαίλδάζ εαδ Μδξαάζ, 
δ άζγ  γλδαµί υ δεΪ β Φζυλδθα κ ∆δΪ κξκμ Κπθ αθ έθκμ, κ εαδ 
 λα βζΪ βμ απκεζβγ έμ, πδε φαζάμ κυ πδ ζ έκυ κυ εαδ τκ 
υθ αΰµΪ πθ, βμ δ βλΪμ, σππμ απ εαζ έ κ, IV Μ λαλξέαμ. 
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 υπκ κξά κυ ∆δα σξκυ Ϋΰδθ  υπσ εα αλλαε υ β ίλκξά βθ έ κ κ βμ 
πσζ πμ σπκυ έξαθ υλλ τ δ κδ εΪ κδεκδ βμ Φζυλδθαμ, µ’ πδε φαζάμ κθ 
Μβ λκπκζέ β Πκζτεαλπκ εαδ κυμ ζκδπκτμ πλκελέ κυμ βμ πσζ πμ. Οδ 
εβθΫμ θγκυ δα µκτ πκυ ε υζέξγβεαθ εα Ϊ βθ υπκ κξά κυ ∆δα σξκυ εαδ 
κυ θδεβφσλκυ ζζβθδεκτ  λα κτ τ εκζα πΫθθα αθγλυπδθβ µπκλ έ θα δμ 
π λδΰλΪο δ. αθ ΰδα κθ ζασ βμ Φζυλδθαμ β εκλυφαέα δΰµά µδαμ 
ζυ λπ δεάμ πκλ έαμ πΫθ  αδυθπθ. αθ κ ι ξ έζδ µα βμ αζτΰδ βμ ουξάμ 
κυ Φζπλδθδυ β, πκυ εαλ λδεΪ εαδ α κτζπ κμ ουξδεΪ π λέµ θ  βθ γθδεά 
αθΪ α ά κυ. αθ β γ έα δΰµά κυ ΰελ µέ µα κμ µδαμ µδ β άμ 
αυ κελα κλέαμ εαδ κυ Ϋζκυμ θσμ ία αθδ δεκτ φδΪζ β αδυθπθ. υ Ϊ α 
πβΰαέα αδ γάµα α κυ Λακτ βμ Φζυλδθαμ ιΫφλα  µ  σµφκ εαδ 
πα λδπ δεά Ϋιαλ β κ Μβ λκπκζέ βμ Πκζτεαλπκμ δμ πλκ φπθά δμ κυ 
πλκμ κθ ∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ, σ κ β έ κ κ βμ πσζ πμ σ κ εαδ εα Ϊ β 
κικζκΰέα, πκυ υγτμ αµΫ πμ παεκζκτγβ  κθ δ κλδεσ Ι λσ Νασ κυ 
ΰέκυ Γ πλΰέκυ. Ο ∆δΪ κξκμ εαδ κ πδ ζ έκ κυ παλΫµ δθαθ πέ λ δμ 
ί κµΪ μ β Φζυλδθα.  β Φζυλδθα σµπμ παλΫµ δθαθ εδ κδ Ϋλίκδ, µ  
πδε φαζάμ κθ Πλέΰεδπα λ Ϋθδκ εαδ θ Ϋζ ΰαθ θα βθ ΰεα αζ έοκυθ. 
Ι ξυλέακθ αθ, µΪζδ α, σ δ αυ κέ πλυ κδ εα Ϋζαίαθ β Φζυλδθα. Σ ζδεΪ κ 
∆δΪ κξκμ Κπθ αθ έθκμ Ϋπ δ  κθ Πλέΰεδπα λ Ϋθδκ σ δ β Φζυλδθα 
απ ζ υγ λυγβε  απσ κθ ζζβθδεσ  λα σ. δ, µ Ϊ απσ µδα ί κµΪ α 
παλαµκθάμ β  λίδεά Μ λαλξέα αθαξυλβ  ΰδα κ Μκθα άλδ. ∆δα άλβ , 
σµπμ, υπσ βθ εα κξά βμ β ΰλαµµά Πλυ βμ-Ι Ϋαμ-Μ ζέ βμ. µ  υθΫπ δα σζα 
α ξπλδΪ, πκυ ίλέ εκθ αδ πλκμ ίκλλΪ βμ παλαπΪθπ ΰλαµµάμ, θα 
π λδΫλγκυθ βθ ευλδαλξέα πθ Ϋλίπθ. 

υ υξυμ, σµπμ, πκυ µ λδεκέ Μαε κθκµΪξκδ, πκυ έξαθ πλκ εζβγ έ απσ 
βθ ζζβθδεά ευίΫλθβ β θα λΪ κυθ α µ σπδ γ θ κυ ξγλκτ, κ εαπ Ϊθ 
υβμ, κ ΰθπ σμ κυμ παζαδσ λκυμ Φζπλδθδυ μ παδ κθσµκμ, µααέ µ  κυμ 
ΜπλαΰδΪθθβ εαδ Σ έ κ, πκυ Ϋαβ αθ εα σπδθ βθ Μ ζέ β, τοπ αθ ζζβθδεΫμ 
βµαέ μ κ ΰθπ σ απσ κθ Μαε κθδεσ ΰυθα Μκλέξκίκ εαδ κ εα Ϋζαίαθ. 
 εα Ϊζβοβ εδ απ ζ υγΫλπ β πδ φλαΰέ βε  αλΰσ λα απσ Ϊΰµα κυ 
ζζβθδεκτ  λα κτ, πκυ έξ  δ ξπλά δ βθ π λδκξά απσ βθ λδ αέα. δ, 
σ αθ κ 1913 Ϋΰδθ  β κλδ δεά κλδκγΫ β β πθ υθσλπθ ζζΪ κμ εαδ  λίέαμ, 
βθ ζζΪ α π λδάζγαθ σζα α ξπλδΪ, πκυ ίλέ εκθ αδ πλκμ ίκλλΪ βμ 

Φζυλδθαμ µΫξλδ α βµ λδθΪ τθκλα, α κπκέα, σππμ πλκαθαφΫλγβε , έξαθ 
εα αζΪί δ κδ Ϋλίκδ εαδ κ Ϊ υξκ ζζβθδεσ α κ Μκλέξκίκ, πκυ έξ  
απ ζ υγ λπγ έ απσ κυμ εαπ Ϊθδκυμ κυ Μαε κθδεκτ ΰυθα, π λδάζγ  β 
 λίέα. Μααέ, σµπμ, µ  κ Μκλέξκίκ, Ϋµ δθ  κλδ δεΪ α τθκλα κυ 
λίδεκτ ία δζ έκυ εαδ κ πλκπτλΰδκ κυ ζζβθδ µκτ, κ ιαεκυ σ εαδ 

αζβ µσθβ κ Μκθα άλδ, µααέ µ  σζβ βθ πΪζζκυ α απσ ζζβθδ µσ υλτ λβ 
π λδκξά κυ.  
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Κ φΪζαδο 10 

Η απ ζ υγΫλω β βμ ΛΫ ίου 

10.1 Εδ αΰωΰά 

Ο Ναταλξκμ Πατζκμ Κκυθ κυλδυ βμ, κθ κπκέκ κ Πλπγυπκυλΰσμ 
ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ έξ  αθαγΫ δ β δκέεβ β κυ ζζβθδεκτ  σζκυ, 
ξ έα  βθ Ϊµ β εα Ϊζβοβ πθ θβ δυθ πκυ ίλέ εκθ αθ εκθ Ϊ βθ Ϋικ κ 
πθ ∆αλ αθ ζέπθ. Σκ πλυ κ θβ έ πκυ απ ζ υγ λυγβε  ά αθ β Λάµθκμ (8 
Οε πίλέκυ 1912), ΰδα έ κ Ναταλξκμ απκ εκπκτ  β ξλά β κυ εσζπκυ 
κυ Μκτ λκυ πμ φυ δεκτ αΰευλκίκζέκυ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ.  σξκμ κυ 
ά αθ β παλκυ έα κυ ζζβθδεκτ  σζκυ βθ π λδκξά θα ζ δ κυλΰά δ 
απκ λ π δεΪ  µδα θ ξσµ θβ Ϋικ κ κυ Ογπµαθδεκτ  σζκυ απσ α θΪ 
πθ ∆αλ αθ ζέπθ. δ κ Ογπµαθδεσμ  σζκμ ΰεζπίέ βε  α θΪ εαδ δμ 
τκ φκλΫμ πκυ πδξ έλβ  θα ιΫζγ δ, υπΫ β δ Ϊλδγµ μ ά μ (θαυµαξέ μ βμ 
ζζβμ εαδ βμ Λάµθκυ). Μ Ϊ β Λάµθκ αεκζκτγβ  β εα Ϊζβοβ απσ κθ 
ζζβθδεσ  σζκ πθ ΰ δ κθδευθ θβ δυθ µίλκυ, Σ θΫ κυ, ΘΪ κυ εαδ 
αµκγλΪεβμ.  

 ΛΫ ίκμ εαδ β Χέκμ, π δ ά ίλέ εκθ αθ αλε Ϊ µαελδΪ απσ βθ Ϋικ κ πθ 
∆αλ αθ ζέπθ, θ θ Ϊ κθ αθ Ϊµ α α ξΫ δα κυ Κκυθ κυλδυ β εαδ ΰδ’ 
αυ σ β απ ζ υγΫλπ ά κυμ εαγυ λκτ . Οδ δ ά δμ πκυ εα Ϋφγαθαθ β 
ΛΫ ίκ ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ β πθ ΰ δ κθδευθ βμ θβ δυθ απσ κθ ζζβθδεσ 
 σζκ, ατιαθαθ σ κ βθ αΰπθέα σ κ εαδ βθ πδγυµέα πθ ξλδ δαθυθ 
εα κέεπθ βμ ΰδα βθ Ϊµ β απ ζ υγΫλπ β εαδ κυ δεκτ κυμ θβ δκτ. δ, 
πδ λκπά Πζπµαλδ υθ πκυ απκ ζκτθ αθ απσ κυμ ΙπΪθθβ Π λΫζζβ, 
Γ υλΰδκ Λτ λα, ∆. Σ αεέλβ εαδ Γ υλΰδκ Σσµπλα ά ΠκζυξθδΪ β πδίδίΪ βε  

 πζκδΪλδκ εαδ εα υγτθγβε  β Λάµθκ, κθ εσζπκ κυ Μκτ λκυ, σπκυ 
θαυζκξκτ  κ ζζβθδεσμ  σζκμ. ε έ, παλΫ π  κθ Ναταλξκ Πατζκ 
Κκυθ κυλδυ β πδ κζά, µ  βθ κπκέα έθκθ αθ πζβλκφκλέ μ ΰδα δμ υθΪµ δμ 
πθ Ογπµαθυθ β ΛΫ ίκ, θυ παλΪζζβζα β πδ λκπά αά β  βθ 
πέ π υ β βμ απ ζ υγΫλπ βμ κυ θβ δκτ.  

ΠλΪΰµα δ, κ ζζβθδεσμ  σζκμ, µ  κθ Nαταλξκ Πατζκ Κκυθ κυλδυ β 
πδε φαζάμ, ι εέθβ  απσ κθ εσζπκ κυ Μκτ λκυ κ ίλΪ υ βμ 7βμ 
Νκ µίλέκυ εαδ αΰευλκίσζβ  α ιβµ λυµα α βμ 8βμ Νκ µίλέκυ 1912 Ϋιπ 



 54 

απσ κ ζδµΪθδ βμ Μυ δζάθβμ. θΪµ α α ζζβθδεΪ πζκέα ι ξυλδα  µ  βθ 
πδίζβ δεσ β Ϊ κυ β θαυαλξέ α κυ σζκυ, κ γπλβε σ «Γ. ίΫλπφ», ΰδα β 
θαυπάΰβ β κυ κπκέκυ έξαθ υµίΪζ δ µ  µ ΰΪζα ξλβµα δεΪ πκ Ϊ κ γθδεσμ 
υ λΰΫ βμ Γ υλΰδκμ ίΫλπφ, αζζΪ εαδ ξδζδΪ μ ζζάθπθ κυ π λδεκτ εαδ 
κυ ιπ λδεκτ, αΰκλΪακθ αμ α ζ ΰσµ θα ζαξ έα κυ σζκυ, πκυ έξ  
ε υ δ κ ζζβθδεσ ∆βµσ δκ ΰδα βθ θέ ξυ β κυ σζκυ. Μ Ϊ βθ πέ κ β 
κυ ζ δΰλΪφκυ κυ Κκυθ κυλδυ β πλκμ δμ κγπµαθδεΫμ αλξΫμ κυ θβ δκτ, 

µ  κ κπκέκ αβ κτθ αθ β Ϊµ β παλΪ κ β βμ πσζβμ, πλαΰµα κπκδάγβε  
τ ε οβ µ αιτ πθ κγπµαθδευθ αλξυθ, πθ ξλδ δαθυθ εαδ µκυ κυζµΪθπθ 
πλκυξσθ πθ βμ Μυ δζάθβμ.  β τ ε οβ αυ ά, απκφα έ βε  θα 
απκξπλά κυθ κδ κζδΰΪλδγµ μ κγπµαθδεΫμ Ϋθκπζ μ υθΪµ δμ κ π λδεσ 
κυ θβ δκτ εαδ θα ΰέθ δ αθαέµαε α β εα Ϊζβοβ βμ Μυ δζάθβμ, πλκε δµΫθκυ θα 
απκφ υξγ έ β Ϊ εκπβ αδµα κξυ έα κυ Ϊκπζκυ πζβγυ µκτ, κυ ξλδ δαθδεκτ 
εαδ κυ µκυ κυζµαθδεκτ.  

 

 απκίέία β πθ ζζάθπθ π ακθαυ υθ εαδ θαυ υθ Ϊλξδ  δμ 12.30 κ 
µ βµΫλδ, εΪ π απσ α ιΫφλ θα παθβΰτλδα κυ εσ µκυ εαδ Ϋΰδθ  β 
ζ ΰσµ θβ Π λσ εαζα, πκυ ίλδ εσ αθ β γΫ β κυ βµ λδθκτ Σ ζπθ έκυ. 
Μ Ϊ βθ παλΪ κ β πθ κγπµαθδευθ αλξυθ, σζβ β πσζβ βµαδκ κζέ βε . 
 κ µβ λκπκζδ δεσ θασ κυ ΰέκυ γαθα έκυ πλαΰµα κπκδάγβε  κικζκΰέα, 
βθ κπκέα ξκλκ Ϊ β  κ Μβ λκπκζέ βμ Μυ δζάθβμ Κτλδζζκμ, κ κπκέκμ µααέ 

µ  κ τθκζκ πθ παλ υλδ εκµΫθπθ Ϋοαζ  κ «Χλδ σμ θΫ β». µΫ πμ, µ  
αθαεκέθπ ά κυμ κδ ζζβθδεΫμ αλξΫμ εάλυιαθ βθ Ϋθπ β κυ θβ δκτ µ  βθ 
ζζΪ α εαδ δαεάλυιαθ βθ δ κθκµέα εαδ βθ δ κπκζδ έα ΰδα σζκυμ κυμ 
εα κέεκυμ, ξλδ δαθκτμ εαδ µκυ κυζµΪθκυμ. πσ α πλυ α µΫ λα βμ 
ζζβθδεάμ δκέεβ βμ ά αθ β Ϋε κ β αθαµθβ δεάμ δλΪμ ΰλαµµα κ άµπθ.  
Ϋε κ β πλαΰµα κπκδάγβε  µ  βθ πδ άµαθ β πθ εα α ξ γΫθ πθ κ 
αξυ λκµ έκ κγπµαθδευθ ΰλαµµα κ άµπθ µ  β φλΪ β: « ζζβθδεά Κα κξά 
Μυ δζάθβμ».  ζΫιβ «εα κξά» βµα κ κ κτ  βθ πλκ πλδθσ β α βμ 
θ πµΪ π βμ κυ θβ δκτ βθ ζζΪ α, αφκτ β δ γθάμ υθγάεβ, µ  βθ 
κπκέα πδευλυγβε  κλδ δεΪ β θ πµΪ π β αυ ά, υπκΰλΪφβε  11 ξλσθδα 
αλΰσ λα, βζ. κ 1923 (υθγάεβ βμ ΛκαΪθβμ). ∆δαφκλ δεά, π σ κ, ά αθ β 
τξβ πθ τκ θβ δυθ κυ κλ δκαθα κζδεκτ δΰαέκυ, βζα ά βμ µίλκυ εαδ 
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βμ Σ θΫ κυ, α κπκέα β παλαπΪθπ υθγάεβ εα αετλπ  κλδ δεΪ βθ 
Σκυλεέα.  

 δμ 10 Νκ µίλέκυ κ κπζδ αΰπΰσ Μαε κθέα αΰευλκίσζβ  Ϋιπ απσ κ 
ΠζπµΪλδ εαδ κδ π ακθατ μ κυ απκίδίΪ βεαθ µΫ α κυμ Ϋιαζζκυμ 
παθβΰυλδ µκτμ πθ εα κέεπθ. εκζκτγβ  β εα Ϊζυ β πθ κγπµαθδευθ 
αλξυθ βθ ΰδΪ κ, κθ Πκζδξθέ κ, β ΓΫλα, θυ β ζζβθδεά αυθβ εα κξάμ 
π ε Ϊγβε  ίσλ δα µΫξλδ β Θ λµά. 

10.2 Η απ ζ υγΫλω β ου ίολ δοανα οζδεοτ µάµα ομ βμ ΛΫ ίου  

Ο αλδγµσμ πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ πκυ απκίδίΪ βεαθ θ ι π λθκτ  
κυμ 1.600 Ϊθ λ μ. π δ ά κ Ογπµαθδεσμ  λα σμ αλδγµκτ  1.500-2.000 
Ϊθ λ μ, απκφα έ βε  θα µβ ΰέθ δ β ζδεά τΰελκυ β, πλδθ φ Ϊ κυθ 
θδ ξτ δμ  Ϊθ λ μ, λα δπ δεΪ µΫ α εαδ πκζ µκφσ δα. Όµπμ, κ ίσλ δκ 
εαδ υ δεσ µΫλκμ κυ θβ δκτ γα παλΫµ θαθ εΪ π απσ βθ λκµκελα έα πθ 
Ογπµαθυθ, εαδ ευλέπμ πθ α Ϊε πθ αθ αλ δευθ µκυ κυζµαθδευθ πµΪ πθ 
(ία δίκυακτεπθ) πκυ υθΫ λαµαθ κ Ϋλΰκ κυ αε δεκτ λα κτ. δ, 
ία δίκυακτεκδ, δΪ παλ κδ δμ ίκλ δκαθα κζδεΫμ π λδκξΫμ κυ θβ δκτ, 
ζ βζΪ β αθ κ Μ σ κπκ, βθ ΰέα Παλα ε υά, βθ λ σ εαδ Ϋεαοαθ πέ δα 
βθ ΠΫ λα.  

Ό αθ δμ 8 Νκ µίλέκυ κυ 1912 Ϋΰδθ  β απκίέία β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ 
β Μυ δζάθβ, αλε κέ ξλδ δαθκέ πα λδυ μ Ϋγβεαθ β δΪγ β κυ 
ζζβθδεκτ  λα κτ, κ κπκέκμ εαδ κυμ ισπζδ  µ  εκπσ θα κυμ 
ξλβ δµκπκδά δ πμ πκζδ κφυζαεά α ζ ίδαεΪ ξπλδΪ εαδ πμ αθ έίαλκ α 
µκυ κυζµαθδεΪ αθ αλ δεΪ υµα α. δ, πλΪι δμ λκµκελα έαμ εα Ϊ κυ 
Ϊµαξκυ πζβγυ µκτ θ Ϋζ δοαθ κτ  απσ κυμ ξλδ δαθκτμ, κτ  απσ κυμ 
µκυ κυζµΪθκυμ αθ Ϊλ μ δμ π λδκξΫμ βμ λΪ βμ κυμ, µ  απκ Ϋζ µα β 
ζ ίδαεά τπαδγλκμ θα ΰθπλέ δ δΰµΫμ ίαλίαλσ β αμ. Γδα κ ζσΰκ αυ σ, κδ 
ζζβθδεΫμ αλξΫμ αά β αθ κθ αφκπζδ µσ πθ ξλδ δαθδευθ αθ αλ δευθ 
πµΪ πθ εαδ δµυλβ αθ αλε κτμ Ϋθκπζκυμ πκυ πλπ κ Ϊ β αθ  
π δ σ δα θαθ έκθ κυ Ϊµαξκυ µκυ κυζµαθδεκτ πζβγυ µκτ.  

Οδ κγπµαθδεΫμ αε δεΫμ λα δπ δεΫμ υθΪµ δμ έξαθ κξυλπγ έ κ 
λα σπ σ κυμ κθ ΚζαπΪ κ, Ϋθα µκυ κυζµαθδεσ ξπλδσ πκυ θ υπΪλξ δ 

πδα άµ λα εαδ ίλδ εσ αθ βθ υλτ λβ π λδφΫλ δα βμ Λαφδυθαμ. Όµπμ, κδ 
ξλδ δαθκέ εΪ κδεκδ κυ κυλεκελα κτµ θκυ αεσµα µάµα κμ κυ θβ δκτ θ 
έξαθ εαµδΪ αµφδίκζέα ΰδα βθ ζδεά Ϋεία β βμ µΪξβμ. δ, κθ Μσζυίκ 
ιαφαθέ βεαθ θ λδπά κφγαζµκτ απσ α µαΰααδΪ κ ΰαζΪαδκ εαδ ζ υεσ παθέ, 

µ  απκ Ϋζ µα κδ κγπµαθδεΫμ αλξΫμ θα δ θ λΰά κυθ Ϋλ υθ μ  πέ δα. 
πέ βμ, πζκέα κυ ζζβθδεκτ  σζκυ ίκµίΪλ δ αθ α εα εδα β εΪζα κυ 
Μκζτίκυ, πλκε δµΫθκυ θα απκεσοκυθ βθ πδγαθά πδεκδθπθέα πθ 
Ογπµαθυθ µ  α απΫθαθ δ µδελα δα δεΪ παλΪζδα.  κ µ αιτ κ ζζβθδεσμ 
 λα σμ έξ  θδ ξυγ έ βµαθ δεΪ απσ 1.500 π λέπκυ Ϊθ λ μ εαδ πκζζκτμ 
θ σπδκυμ γ ζκθ Ϋμ. Σκ ετλδκ υµα πθ γ ζκθ υθ απκ ζκτ  β π λέφβµβ 
Λ ίδαεά φΪζαΰΰα, β κπκέα απαλ δασ αθ απσ 210 ΛΫ ίδκυμ µ αθΪ μ, πκυ 
έξαθ Ϋλγ δ απσ βθ µ λδεά, ΰδα θα ίκβγά κυθ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ 
πα λέ αμ κυμ. Μ Ϊ βθ Ϊφδιβ πθ πκζυπσγβ πθ θδ ξτ πθ α Ϋζβ 
Νκ µίλέκυ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ γα ία έ δ πλκμ κ κξυλπµΫθκ λα σπ κ 
πθ Ογπµαθυθ κθ ΚζαπΪ κ. 



 56 

 
Ο Εζζβνδεσμ  λα σμ ον ΚζαπΪ ο. 

 

Σκ κγπµαθδεσ λα σπ κ κυ ΚζαπΪ κυ θ γα µπκλΫ δ θα αθ Ϋι δ ΰδα 
πκζτ δμ πδγ δεΫμ θΫλΰ δ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, πκυ ι εέθβ αθ δμ 6 
∆ ε µίλέκυ εαδ υθκ υσ αθ απσ τ κξ μ ίκζΫμ πυλκίκζδεκτ. Ο 
ίκµίαλ δ µσμ κυ λα κπΫ κυ υµπζβλυγβε  εαδ απσ επζβε δεάμ 
αελέί δαμ ίκζΫμ πκυ λέξθκθ αθ απσ α ζζβθδεΪ πκζ µδεΪ πζκέα πκυ 
ίλέ εκθ αθ α αθκδξ Ϊ βμ ΠΫ λαμ. Σκ πλπ σεκζζκ παλα σ πμ κυ 
Ογπµαθδεκτ  λα κτ υπκΰλΪφβε  κ πλπέ βμ 8βμ ∆ ε µίλέκυ 1912 κ 
τοπµα Π κφΪμ, θκ δκαθα κζδεΪ κυ ΚζαπΪ κυ.  

Σδμ πσµ θ μ µΫλ μ απ ζ υγ λυγβε  α δαεΪ εαδ κ υπσζκδπκ µάµα κυ 
θβ δκτ.  βθ ζδεά θέεβ πθ ζζβθδευθ σπζπθ βµαθ δεά ά αθ εαδ β υµίκζά 
βμ Λ ίδαεάμ φΪζαΰΰαμ. ζζΪ εαδ πκζζκέ Ϊζζκδ ξλδ δαθκέ βμ ΛΫ ίκυ 
ίκάγβ αθ κθ ζζβθδεσ  λα σ βθ πλκ πΪγ δΪ κυ θα εα αίΪζ δ κθ 
Ογπµαθδεσ  λα σ κθ ΚζαπΪ κ, αφκτ Ϋ π αθ βµαθ δεΫμ λα δπ δεΫμ 
πζβλκφκλέ μ ά ξλβ έµ υ αθ πμ κ βΰκέ κυ. 

 
. 

Η ζ ίδαεά φΪζαΰΰα 
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Κ φΪζαδο 11 

π ζ υγΫλω β βμ Κα ολδΪμ απσ ουμ Σοτλεουμ  

(11 Νο µίλέου 1912) 

Σκ 1912 κδ ίαζεαθδεκέ ζακέ θ λΰυθ αμ απσ εκδθκτ εάλυιαθ κθ πσζ µκ 
εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ ΰδα βθ ε έπιά βμ απσ β αζεαθδεά. Σµάµα κυ 
υθ Ϊΰµα κμ δππδεκτ πκυ έξ  ζ υγ λυ δ  

β Φζυλδθα δα Ϊξγβε  θα πλκξπλά δ πλκμ εα Ϊζβοβ βμ Κα κλδΪμ. Σκ 
µάµα έξ  έεκ δ π Ϊ µσθκ δππ έμ εαδ ζκτ  υπσ δμ δα αΰΫμ πθ 
υπδζΪλξπθ ΙπΪθθβ Άλ β, ζ υγ λπ ά βμ Φζυλδθαμ, Παθαΰδυ β Νδεκζα β 
εαδ κυ εα κλδαθκτ µαε κθκµΪξκυ αθγυπδζΪλξκυ ΦδζκζΪκυ Πβξ υθα. Σδμ 
πλπδθΫμ υλ μ βμ 10 Νκ µίλέκυ 1912 κ µάµα αυ σ Ϋπδα  κθ πσ ε πκ εδ 
κ Άλ βμ Ϋ δζ  µ  Ϋθα ξπλδεσ κ µβ λκπκζέ β Κα κλδΪμ Ιπαε έµ Λ π έ β κ 
αεσζκυγκ µάθυµα: 

«Σβθ πσζβ Ϋξκυθ ευεζυ δ απσ παθ κτ υθΪµ δμ 25.000 αθ λυθ, Ϋ δ εΪγ  
αθ έ α β ά απσπ δλα δαφυΰάμ λα κτ απσ βθ πσζβ έθαδ α τθα β. 
πδγυµυ θα µβ εα α λΫοπ βθ πσζβ. π τ α   υθ θθσβ β µ  κθ 
αλξβΰσ πθ υθΪµ πθ βμ πσζβμ, θα παλα κγ έ Ϊθ υ σλπθ θ σμ µδαμ υλαμ 
απσ βμ ζάο πμ κυ παλσθ κμ, αζζδυμ υλέ εκµαδ βθ αθΪΰεβθ 
ίκµίαλ δ µκτ βμ πσζ πμ πλδθ κ ίλΪ υ». 
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Κ φΪζαδο 12 

Ναυµαχέα βμ Έζζβμ 

12.1 Γ νδεΪ οδχ έα 

 

 θαυµαξέα βμ ζζβμ δμ 3/16 ∆ ε µίλέκυ 1912, ά αθ β πλυ β απσ δμ 
τκ εκλυφαέ μ µΪξ μ µ αιτ κυ ζζβθδεκτ Πκζ µδεκτ Ναυ δεκτ εαδ κυ 

 

 

 
 

«Η Ναυµαχέα βμ Έζζβμ, 13 ∆ ε µίλέου 1912» (π. 1913).  
Εζαδοΰλαφέα ου . Χα αά, Ναυ δεσ Μου έο ΕζζΪ αμ. 

Χλκθκζκΰέα 3/16 ∆ ε µίλέκυ 1912 

Σσπκμ ∆αλ αθΫζζδα 

εία β Νέεβ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ εαδ ΰεζ δ µσμ 
κυ Ογπµαθδεκτ θ σμ πθ θυθ. 

Μαχσµ νοδ 

 ζζΪ α  Ογπµαθδεά υ κελα κλέα 

λχβΰοέ 

Πατζκμ Κκυθ κυλδυ βμ Ραµέα ΜπΫβμ 

∆υνΪµ δμ 

1 εα α λκµδεσ, 3 γπλβε Ϊ,  
4 αθ δ κλπδζδεΪ 

1 εα α λκµδεσ, 3 γπλβε Ϊ,  
9-11 αθ δ κλπδζδεΪ 

πυζ δ μ 

2 θ ελκέ 
5 λαυµα έ μ 

ίαλδΫμ αβµδΫμ βθ θαυαλξέ α 
58 θ ελκέ 
40 λαυµα έ μ 
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Ογπµαθδεκτ  σζκυ εα Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ εαδ πλαΰµα κπκδάγβε  
βθ Ϋικ κ πθ θυθ πθ ∆αλ αθ ζέπθ (ά ζζβ πσθ κυ).  θαυµαξέα 

Ϋζβι  µ  β θέεβ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ εαδ κθ ΰεζ δ µσ κυ Ογπµαθδεκτ 
θ σμ πθ θυθ. 

12.2 Πλδν βν ναυµαχέα  

Σκυμ πλυ κυμ µάθ μ κυ πσζ µκυ κ Σκυλεδεσμ  σζκμ υπσ β δκέεβ β κυ 
Ναταλξκυ Ραµέα ΜπΫβ παλΫµ δθ  πλκ α υµΫθκμ α θΪ πθ 
∆αλ αθ ζέπθ ( κ θατ αγµκ ΝαΰαλΪ), ξπλέμ θα πδξ δλά δ Ϋικ κ κ 
δΰαέκ. πσ βθ Ϊζζβ πζ υλΪ κ ζζβθδεσμ  σζκμ υπσ βθ δκέεβ β κυ 
ΝαυΪλξκυ Πατζκυ Κκυθ κυλδυ β ελΪ β  πδγ δεά Ϊ β 
απ ζ υγ λυθκθ αμ Ϋθα Ϋθα α θβ δΪ κυ δΰαέκυ εαδ αθαµΫθκθ αμ βθ Ϋικ κ 
πθ κυλεδευθ πζκέπθ απσ α  θΪ. λξδεΪ απ ζ υγΫλπ  β Λάµθκ εαδ 
ΰεα Ϋ β  κθ σλµκ κυ Μκτ λκυ κ πλκε ξπλβµΫθκ αΰευλκίσζδκ κυ 
 σζκυ. εκζκτγβ  β απ ζ υγΫλπ β κυ ΰέκυ Όλκυμ, πθ θβ δυθ κυ 
ίκλ έκυ εαδ αθα κζδεκτ δΰαέκυ (ΘΪ κμ, αµκγλΪεβ, µίλκμ, ΣΫθ κμ, ΰ. 
υ λΪ δκμ, Μυ δζάθβ, Χέκμ). Μ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ Σ θΫ κυ δμ 24 
Οε πίλέκυ/6 Νκ µίλέκυ κ Ναταλξκμ Κκυθ κυλδυ βμ Ϋ δζ  βζ ΰλΪφβµα 
κθ Σκτλεκ αλξβΰσ κυ σζκυ µ  κ µάθυµα «αμ π λδµΫθκµ θ». 

12.3 Η ναυµαχέα 

 
 

To γωλβε σ «Γ υλΰδομ ίΫλωφ», ίλέ ε αδ άµ λα  
ο ναυ δεσ πΪλεο ο Σλοεαν λσ ου Παζαδοτ Φαζάλου. 

 

Σβθ παλαµκθά, κ ίλΪ υ βμ 4/17 ∆ ε µίλέκυ 1912, τµφπθα µ  β 
δάΰβ β κυ παλσθ κμ Σκτλεκυ Πζπ Ϊλξβ Χα Ϊθ αµέ ΜπΫβ, κδ Σκτλεκδ 
αιδπµα δεκέ Ϋΰλαοαθ δμ δαγάε μ κυμ εαδ απκ τλγβεαθ θπλέμ ΰδα τπθκ, 
υ  θα έθαδ αεµαέκδ κ πλπέ. Σα ιβµ λυµα α, κ Μκυ αέθβμ εΪζ  α 
πζβλυµα α ΰκθα δ Ϊ θα πλκ υξβγκτθ. µΫ πμ µ Ϊ, κ Σκυλεδεσμ  σζκμ 
απΫπζ υ . Σκ πλπέ βμ 3/16 ∆ ε µίλέκυ δμ 8 β υλα µ  εαζσ εαδλσ εαδ 
ά υξβ γΪζα α, Ϊλξδ  β Ϋικ κμ κυ Σκυλεδεκτ  σζκυ απσ α  θΪ. Οδ 
εαπθκέ κυ ι λξσµ θκυ απσ α ∆αλ αθΫζδα Σκυλεδεκτ  σζκυ φαέθκθ αθ 
εαγαλΪ. Σα ζζβθδεΪ ζαφλΪ εΪφβ πκυ π λδπκζκτ αθ βθ π λδκξά 
Ϋ δζαθ µάθυµα βθ θαυαλξέ α δ κπκδυθ αμ βθ ΰδα βθ Ϋικ κ.  αθαφκλΪ 
« Χ Χ Χ» ( ξγλσμ θ σο δ) δΫ λ ι  σζα α ζζβθδεΪ πζκέα.  κθ Σκυλεδεσ 
 σζκ πλκβΰκτθ αθ κ εα α λκµδεσ Μ αδ δΫ εαδ λέα αθ δ κλπδζζδεΪ εαδ 
αεκζκυγκτ αθ α γπλβε Ϊ Χαρλ θ έθ Μπαλµπαλσ α (θαυαλξέ α), Σκυλΰκτ  
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Ρ μ, Μ κυθ δΫ εαδ Ϊλδ-δ-Σ φέε.  κ Ϋζκμ ίλέ εκθ αθ 6-8 αθ δ κλπδζδεΪ εαδ 
πζπ σ θκ κεκµ έκ  ΰλαµµά παλαΰπΰάμ. 

Ο ζζβθδεσμ  σζκμ µ  πδε φαζάμ β θαυαλξέ α γπλβε σ « ίΫλπφ», 
αεκζκυγκτµ θβ απσ α γπλβε Ϊ Ύ λα, πΫ μ, αλξβΰέ α κυ ΜκδλΪλξκυ 
ΠζκδΪλξκυ ΠΫ λκυ Γεέθβ εαδ ΦαλΪ, εαδ απσ πέ π α αθ δ κλπδζδεΪ σμ, 
ΙΫλαι, ΛΫπθ εαδ ΠΪθγβλ ( α απκεαζκτµ θα Θβλέα) Ϋ π υ  θα υθαθ ά δ 
κθ αθ έπαζκ σζκ. 

Σα Ϋ λα κυλεδεΪ γπλβε Ϊ µ  βθ Ϋικ σ κυμ Ϋ λδοαθ ιδΪ 
παλαπζΫκθ αμ κ αελπ άλδκ βμ ζζβμ ( π δ ά θ άγ ζαθ θα 
απκµαελυθγκτθ απσ α φλκτλδα βμ αε άμ), θυ α ζζβθδεΪ λΪφβεαθ 
πλκμ υθΪθ β ά κυμ. Οδ τκ σζκδ άλγαθ αθ δµΫ ππκδ δμ 09:00  
δΪ αιβ µΪξβμ εαδ απσ α β 17 ξζµ.   αυ σ κ βµ έκ κ Ναταλξκμ 
Κκυθ κυλδυ βμ άµαθ  πκζ µδεά Ϋΰ λ β εαδ ιΫπ µο  κ παλαεΪ π δ κλδεσ 
άµα πλκμ κθ σζκ: 

 

 

Σο δ ολδεσ άµα πέγ βμ φΫλ αδ ο πλυµναέο εα Ϊ λωµα ου Θ/Κ ίΫλωφ. 

Μ  βθ ίκάγ δαθ κυ Θ κτ, αμ υξΪμ κυ α δζΫπμ µαμ εαδ θ κθσµα δ κυ 
∆δεαέκυ, πζΫπ µ γ' κλµάμ αεαγΫε κυ εαδ µ  βθ π πκέγβ δθ βμ θέεβμ εα Ϊ κυ 
ξγλκτ κυ ΓΫθκυμ.   

Ο ζζβθδεσμ  σζκμ θ Ϋίαζ  πλυ κμ ΰδα θα εΪθ δ κδεκθκµέα 
πυλκµαξδευθ. λα 09:05 υουθ αδ κ ίΫλπφ κ πλκ δ κπκδβ δεσ άµα 
«αλξέ α  πυλ υΰξλσθπμ µ Ϊ κυ ΝαυΪλξκυ».  δμ 09:22 κ Σκυλεδεσμ 
 σζκμ Ϊθκδι  πλυ κμ πυλ απσ απσ α β 12.500 µ., θυ κ ζζβθδεσμ 
π λέµ θ  3 ζ π Ϊ αθκέΰoθ αμ πυλ δμ 09:25 απσ απσ α β 12.000 µ. Σα 
κυλεδεΪ γπλβε Ϊ Ϋίαζζαθ ευλέπμ θαθ έκθ κυ ίΫλπφ µ  αξτ πυλ αζζΪ 
ξπλέμ πδ υξέα, θυ εαδ κ « ίΫλπφ» θ Ϋεαθ  αελδί έμ ίκζΫμ. 
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Ο ζδΰµσμ Σατ. Σα πζκέα κυ ΰαζΪαδκυ σζκυ, π λθυθ αμ µπλκ Ϊ απσ α 
ξγλδεΪ, µπκλκτθ θα ίΪζζκυθ µ  σζα α σπζα βθ πλτµβ εαδ βθ πζυλβ 
κυμ, θυ κυ εσεεδθκυ σζκυ µσθκ µ  α πλσ γδα πυλκίσζα. 

 δμ 09:35 µ  βθ απσ α β πθ τκ σζπθ α 9.500 µ. κ Κκυθ κυλδυ βμ 
απκ Ϋ µ υ  κθ σζκ απσ δμ εδθά δμ βμ θαυαλξέ αμ κυ υουθκθ αμ βθ 
βµαέα « » (εδθκτµαδ αθ ιΪλ β α), εαδ εµ αζζ υσµ θκμ β µ ΰαζτ λβ 
αξτ β α κυ « ίΫλπφ» σλµβ  αεΪγ ε κμ µ  αξτ β α 21 εσµίπθ, 
δαΰλΪφκθ αμ σικ µπλκ Ϊ απσ β ΰλαµµά κυ Σκυλεδεκτ  σζκυ µ  εκπσ 
θα υπ λφαζζαΰέ δ α κυλεδεΪ γπλβε Ϊ εαδ θα α ίΪζ δ µ αιτ πθ πυλυθ 
κυ « ίΫλπφ» εαδ πθ υπκζκέππθ ζζβθδευθ γπλβε υθ. υ σμ κ ζδΰµσμ 
ζΫΰ αδ «Σατ» εαδ πλαΰµα κπκδάγβε  µ  πδ υξέα απσ α ΙαππθδεΪ γπλβε Ϊ 
θαθ έκθ πθ Ρυ πθ β Ναυµαξέα βμ Σ κυ έµα. Καγυμ β αξτ β α βμ 
γπλβε άμ µκέλαμ τπκυ Ύ λα ά αθ µδελά (14 εσµίκδ), κ ίΫλπφ 
υπ λφαζΪΰΰδ  κθ ξγλσ µσθκ κυ εαδ αθΪµ α  πυεθΪ πυλΪ κυ 
Σκυλεδεκτ  σζκυ εαδ πθ απΫθαθ δ φλκυλέπθ Ϋφ α   απσ α β 2.900 µ. 
απσ κθ αθ έπαζκ. Οδ Σκτλεκδ, σ αθ εα Ϊζαίαθ σ δ κ ζδΰµσμ γα ε ζκτθ αθ 
µ  απσζυ β πδ υξέα, Ϋεαθαθ δα κξδεά λκφά 160κ εαδ µπάεαθ µ  φκί λά 
α αιέα ιαθΪ α  θΪ, εΪ π απσ βθ εΪζυοβ πθ πΪε δπθ πυλκίσζπθ πθ 
φλκυλέπθ  θ κτζµπαξδλ εαδ ΚκυµεαζΫ. 

 

Ο φολ ω άλαμ  ου ίΫλωφ δΪ λβ ομ απσ α χγλδεΪ πυλΪ. Εγνδεσ Ι ολδεσ Μου έο, γάνα 

Πλυ κ Ϋεαθ  µ αίκζά κ «Χαρλ θ έθ Μπαλµπαλσ α» δμ 09:50 
αεκζκυγκτµ θκ απσ α υπσζκδπα, αζζΪ Ϋ δ α κυλεδεΪ πζκέα ίλΫγβεαθ 
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πκζτ εκθ Ϊ κ Ϋθα κ Ϊζζκ, µ  απκ Ϋζ µα θα µβθ µπκλκτθ θα 
ξλβ δµκπκδά κυθ α πυλκίσζα κυμ εαδ θα µ δπγ έ β αξτ β Ϊ κυμ κυμ 10 
εσµίκυμ. Ο ξβµα δ µσμ ίαζζσ αθ υθ ξυμ απσ κ ίΫλπφ εαδ α Ϊζζα 
γπλβε Ϊ, πκυ κ µ αιτ πζβ έα αθ κθ Σκυλεδεσ σζκ  απσ α β 4.100 
µ.  δμ 09:55 κ «Μπαλµπαλσ α» Ϋξ βε  πζάΰµα κ εα Ϊ λπµα βμ 
πλτµθβμ εαδ ζέΰκ αλΰσ λα Ϋθα Ϊζζκ ίζάµα δαπΫλα  κθ πυλΰέ εκ βμ 
πλτµθβμ εαδ πλκεΪζ  αβµδΫμ εαδ κυμ ζΫίβ μ. Σα Σκυλΰεκτ  Ρ μ εαδ 
Μ αδ δΫ έξαθ µδελσ λ μ αβµδΫμ. Όµπμ β αξτ β α πυλσμ κυ ίΫλπφ έξ  
ζα πγ έ εαδ ξσ αθ α πυλΪ πθ γπλβε υθ εαδ πθ φλκυλέπθ πκυ έξ  
πζβ δΪ δ εα Ϊ βθ ε Ϋζ β κυ ζδΰµκτ, εδ Ϋ δ ΰεα Ϋζ δο  βθ εα α έπιβ. 

 θαυµαξέα Ϋζβι  δμ 10:17 µ  κθ Σκυλεδεσ  σζκ θα ιαεκζκυγ έ θα έθαδ 
απκεζ δ µΫθκμ µΫ α α  θΪ α αΰευλκίσζδα κυ Σ αθΪεεαζ  εαδ κυ 
 θ κτζµπαξδλ. 

  σζβ β δΪλε δα βμ µπζκεάμ κ γπλβε σ ίΫλπφ Ϋλδι  127 ίζάµα α, 
θυ γα µπκλκτ  θα ε κι τ δ λαπζΪ δα, ΰδα έ εα Ϊ β δΪλε δα βμ 
αθ ιΪλ β βμ λΪ βμ κυ, α πυλκίσζα κυ Ϋπαγαθ πλκ πλδθά µπζκεά. 
πέ βμ, Ϋξ βε  Ϋ λα ίζάµα α µ ΰΪζκυ δαµ λάµα κμ εαδ εαπΫθ  

µδελκτ, αζζΪ κδ αβµδΫμ πκυ υπΫ β ά αθ ζΪξδ μ. 

 πλυ β κυλεδεά µκέλα πκυ, ίΰαέθκθ αμ απσ α  θΪ Ϋ λδο  πλκμ βθ 
ΣΫθ κ, ξπλέμ θα αεκζκυγά δ α γπλβε Ϊ, υθΪθ β  κµΪ α ζζβθδευθ 
πζκέπθ εαδ πΫ λ ο  κθ ζζά πκθ κ µ Ϊ απσ µδα µδελά αθ αζζαΰά 
πυλυθ. 

12.4 πυζ δ μ 

Οδ απυζ δ μ πθ Σκτλεπθ ά αθ 7 θ ελκέ εαδ αλε κέ λαυµα έ μ απσ κ 
“Barbarossa” κ κπκέκ υπΫ β βµαθ δεΫμ αβµδΫμ κυμ ζΫίβ μ εαδ κ 
πυλκίσζκ πθ 180 ξδζ. αξλβ τ βε  θ ζυμ. πδπζΫκθ, κ “Torgut Reis” 
µΫ λβ  51 θ ελκτμ εαδ 40 λαυµα έ μ πκυ µ αφΫλγβεαθ κ θκ κεκµ δαεσ 
πζκέκ «Ρ έ  Πα Ϊμ». Οδ απυζ δμ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ ά αθ 2 Ϊθ λ μ κυ 
πζβλυµα κμ θ ελκέ εαδ 5 λαυµα έ μ, θυ λαυµα έ βε  εαδ Ϋθαμ αεσµβ 
Ϊθ λαμ απσ κ «πΫ αδ». 

12.5 Η πσµ νβ µΫλα 

Σβθ πσµ θβ βµΫλα κ Κκυθ κυλδυ βμ Ϋ δζ  βθ αθαφκλΪ κυ κ 
Τπκυλΰ έκ πθ Ναυ δευθ. Ο παλΪ κζµκμ ζδΰµσμ κυ γ πλάγβε  
α υζζσΰδ κμ βλπδ µσμ, εαδ αεσµβ εαδ κ α δζδΪμ Γ υλΰδκμ ΄ κυ 
βζ ΰλΪφβ  υ άθκθ Ϊμ κυ τθ β εαδ ουξλαδµέα. Σκ ίΫλπφ ά αθ β 
δ ξυλσ λβ µκθΪ α κυ σζκυ εαδ πδγαθά απυζ δΪ κυ γα αθΫ λ π  κθ 
υ ξ δ µσ υθΪµ πθ µ αιτ πθ τκ σζπθ. Σκθ ζδΰµσ κυ Κκυθ κυλδυ β 
δεαδκζσΰβ  κ αθ έπαζσμ κυ Ραµέα ΜπΫβμ κ θαυ κ δε έκ σ αθ 
παλαπΫµφγβε  ΰδα βθ υπκξυλβ β απσ βθ θαυµαξέα, σπκυ απκζκΰκτµ θκμ 
έπ  σ δ, αθ θ Ϋ λ φ  ΰδα θα απκµαελυθγ έ, γα ίλδ εσ αθ µ αιτ τκ 
πυλυθ απσ κθ ζζβθδεσ  σζκ πκυ γα κθ εµβ Ϋθδααθ. Ο Σκτλεκμ 
θαταλξκμ αγπυγβε , εαγσ κθ κ πλκρ Ϊµ θσμ κυ υπκυλΰσμ κθ έξ  
δα Ϊι δ ΰΰλΪφπμ θα µβθ εγΫ δ κθ σζκ  γαθα βφσλα πυλΪ. 
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Κ φΪζαδο 13 
 

ΜΪχβ Κδζεέμ-ΛαχανΪ 

 

13.1 Εδ αΰωΰά 

 

 ΜΪξβ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ (19-21 Ικυθέκυ 1913) δ ιάξγβ µ αιτ ζζβθδευθ 
εαδ ίκυζΰαλδευθ υθΪµ πθ εα Ϊ β δΪλε δα κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ. 

ΜΪχβ Κδζεέμ-ΛαχανΪ 

΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ 

 
ΜΪχβ ου ΛαχανΪ 

Χλκθκζκΰέα 19-21 Ικυθέκυ 1913 

Σσπκμ Κδζεέμ, ΛαξαθΪμ ζζΪ α 

εία β Νέεβ πθ ζζάθπθ 

Μαχσµ νοδ 

 ζζΪμ  κυζΰαλέα 

λχβΰοέ 

∆δΪ κξκμ Κπθ αθ έθκμ  λα βΰσμ ΝδεκζΪδ Ιίαθυφ 

∆υνΪµ δμ 

117.861, 176 πυλκίσζα 40.000, 62 πυλκίσζα  

πυζ δ μ 

8.828 θ ελκέ εαδ λαυµα έ μ 6.971 θ ελκέ εαδ 6.000 αδξµΪζπ κδ 



 64 

13.2 Ι ολδεσ 

 δμ 17 Ικυθέκυ, κδ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ εα έξαθ β ΰλαµµά λ έ εκμ-
Πκζτεα λκ, θυ παλΪζζβζα ξ έαααθ εαδ ξΫ δκ εα Ϊζβοβμ βμ 
Θ αζκθέεβμ δμ 19 κυ έ δκυ µάθα. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ αθ Ϋ λα  
Ϋΰεαδλα εαδ µ  πδγ δεΫμ θΫλΰ δ μ αθΪΰεα  β ίκυζΰαλδεά πζ υλΪ  
Ϊµυθα βθ κπκγ έα Κδζεέμ-ΛαξαθΪ.  µκλφκζκΰέα βμ κπκγ έαμ 
πλκ φ λσ αθ ΰδα απκ ζ µα δεσ αµυθ δεσ αΰυθα, θυ αυ σξλκθα 
παλκυ έαα  µ ΰΪζ μ υ εκζέ μ δμ εδθά δμ µβµΪ πθ π αδεκτ πλκμ 
ίκλλΪ εαδ αθα κζά. 

Σκ ξΫ δκ πέγ βμ πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ πλκΫίζ π  βθ πλκΫζα β 
ίσλ δα εαδ αθα κζδεΪ: κδ II, III, IV, V εαδ X Μ λαλξέ μ, εαγυμ εαδ β 
tαιδαλξέα δππδεκτ γα εα υγτθκθ αθ πλκμ κθ κµΫα κυ Κδζεέμ, θυ κδ VI 
εαδ VII Μ λαλξέ μ πλκμ κθ ΛαξαθΪ.  2β ίκυζΰαλδεά λα δΪ 
ΰεα Ϋ β  αµυθ δεΪ µδα µ λαλξέα εαδ λ δμ αιδαλξέ μ π αδεκτ, θυ 
δΫγ  εαδ Ϋθα τθ αΰµα δππδεκτ ΰδα βθ ε Ϋζ β αθ πδγΫ πθ. 

Λσΰπ βμ απσεζδ βμ πθ εα υγτθ πθ πέγ βμ πλκμ α ίσλ δα 
(Κδζεέμ) εαδ αθα κζδεΪ (ΛαξαθΪ) κ π έκ βμ µΪξβμ δαξπλέακθ αθ κυμ 
τκ αυ κτμ ι ξπλδ κτμ κµ έμ. 

13.3 ΜΪχβ ΛαχανΪ 

Σα ζζβθδεΪ µάµα α απυγβ αθ δμ ίκυζΰαλδεΫμ πλκφυζαεΫμ απσ κ 
πλπέ βμ 19βμ Ικυθέκυ. Σκ ίλΪ υ βμ έ δαμ µΫλαμ κδ ζζβθδεΫμ µ λαλξέ μ 
έξαθ εα αζΪί δ κ τοπµα Γ λµαθδεσ, κ ξπλδσ Ό α εαδ βθ π λδκξά 
ε πα κτ. Σκ πλπέ βμ πκµΫθβμ ιαπκζτγβε  β ετλδα ζζβθδεά 
πέγ β. Καγ’ σζβ β δΪλε δα βμ µΪξβμ κδ XI εαδ VI Μ λαλξέ μ 
πλκ πΪγβ αθ µ  εζβλσ α κυμ αΰυθ μ θα πζβ δΪ κυθ  απσ α β 
φσ κυ βθ ετλδα ίκυζΰαλδεά κπκγ έα. Σα πυλΪ σµπμ βμ ίκυζΰαλδεάμ 
πζ υλΪμ υπάλιαθ φκθδεσ α α, εαγυμ β π λδκξά ά αθ θ ζυμ αεΪζυπ β 
εαδ υθκκτ  βθ Ϊλδ β παλα άλβ β ΰδα κθ αµυθσµ θκ µ  ε αµΫθα 
π έα ίκζάμ. Παλ’ σζα αυ Ϊ β VII Μ λαλξέα υθΫξδ  πδ υξυμ βθ 
πλκΫζα β εαδ δ άζγ  β Νδΰλέ α. 

 δμ 21 Ικυθέκυ κ µ βµΫλδ κ ζζβθδεσ π αδεσ Ϋφ α   απσ α β 
φσ κυ εαδ ιαπΫζυ  ΰ θδεά φσλµβ β δα βμ ζσΰξβμ.  δμ 16.00 κ 
ζζβθδεσμ  λα σμ δ άζγ  κθ ΛαξαθΪ εα α δυεκθ αμ α υπκξπλκτθ α 
ίκυζΰαλδεΪ µάµα α µΫξλδ α ζ υ αέα υουµα α πλκμ βθ πζ υλΪ βμ 
εκδζΪ αμ κυ  λυµσθα. 

 υθ λδίά πθ ίκυζΰαλδευθ µβµΪ πθ γα ά αθ κζκεζβλπ δεά αθ β VII 
Μ λαλξέα εα αζΪµίαθ  ΰεαέλπμ β ΰΫφυλα κυ  λυµσθα εαδ απΫεκπ  
Ϋ δ β ίκυζΰαλδεά υπκξυλβ β πλκμ δμ Ϋλλ μ. 

13.4 ΜΪχβ Κδζεέμ 

 κθ κµΫα Κδζεέμ κ ζζβθδεσμ  λα σμ τ λα απσ πέµκθ μ µΪξ μ 
υπκξλΫπ  β ίκυζΰαλδεά πζ υλΪ  τµπ υιβ µ  απκ Ϋζ µα βθ 
εα Ϊζβοβ πθ ίκυζΰαλδευθ πλκφυζαευθ απσ βθ πλυ β µΫλα. Σκ πλπέ 
βμ 29βμ Ικυθέκυ παλ’ σζβ β ΰ θδεά πέγ β πκυ ιαπκζτγβε  β 
δΪ πα β βμ αµυθ δεάμ ΰλαµµάμ θ π τξγβ. Όµπμ µΫξλδ κ 
απσΰ υµα κδ ζζβθδεΫμ Μ λαλξέ μ πζβ έα αθ  απσ α β φσ κυ 
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Ϋξκθ αμ πλκπγβγ έ β ΰλαµµά: ΚΪ λκ-Μ ΰΪζβ λτ β-Κλβ υθβ-ΚΪ π 
Πκ αµδΪ- ελκπκ αµδΪ. Σκ ζζβθδεσ Γ θδεσ πδ ζ έκ κξ τκθ αμ βθ 
αξ έα εα Ϊζβοβ κυ Κδζεέμ δΫ αι  βθ πλαΰµα κπκέβ β θυξ λδθάμ 
πέγ βμ. 

 θυξ λδθά πέγ β σµπμ ζσΰπ πλκίζβµΪ πθ υθ κθδ µκτ 
ιαπκζτγβε  µσθκ απσ β II Μ λαλξέα δμ 3.30 π.µ. θυ δμ πλυ μ 
πλπδθΫμ υλ μ έξαθ εα αζβφγ έ λα βΰδεΫμ γΫ δμ α αθα κζδεΪ βμ 
πσζβμ. Μ  βθ αυΰά, δμ 21 Ικυθέκυ, πλαΰµα κπκδάγβε  φκ λά πέγ β 
απσ κ τθκζκ πθ δα δγΫµ θπθ Μ λαλξδυθ µ  υθ ξ έμ φσ κυμ.  δμ 
9.30 π.µ. δα πΪ βε  β ίκυζΰαλδεά αµυθ δεά ΰλαµµά εαδ κ ζζβθδεσμ 
 λα σμ απ ζ υγΫλπ  κ Κδζεέμ. 

13.5 ποζοΰδ µσμ 

 ΜΪξβ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ υπάλι  απσ δμ φκθδεσ λ μ βμ θ σ λβμ 
ζζβθδεάμ δ κλέαμ. Οδ απυζ δ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ ά αθ 8.828 
θ ελκτμ εαδ λαυµα έ μ. ΠαλΪζζβζα β ΜΪξβ απκ ζ έ απσ δμ πδκ Ϋθ κι μ 
ζέ μ βμ, πκυ πδ τξγβε  πμ απσλλκδα κυ υοβζκτ βγδεκτ, βλπδ µκτ 

εαδ αθ λ έαμ πθ ζζβθδευθ µβµΪ πθ. 

Σδμ πσµ θ μ βµΫλ μ κ ζζβθδεσμ  λα σμ υθΫξδ  βθ πλκΫζα ά κυ 
ίσλ δα πλκμ ∆κρλΪθβ. 
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Κ φΪζαδο 14 
 

ΜΪχβ ∆ορλΪνβμ 
 

 
 

14.1 Εδ αΰωΰά 

 

 ΜΪξβ ∆κρλΪθβμ Ϋζαί  µΫλκμ µ αιτ ζζβθδευθ εαδ ίκυζΰαλδευθ 
υθΪµ πθ δμ 23 Ικυθέκυ 1913 εαδ υθΫίαζ  β υθΫξδ β βμ ζζβθδεάμ 
πλκΫζα βμ ίσλ δα. Κα Ϊ δμ πλυ μ βµΫλ μ κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ, β 
απκ υξβµΫθβ ίκυζΰαλδεά πέγ β µ α λΪπβε  τθ κµα  υπκξυλβ β πκυ 
εκλυφυγβε  µ  β θδεβφσλα ΰδα δμ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ ΜΪξβ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ 
δμ 19-21 Ικυθέκυ 1913. µΫ πμ µ Ϊ β ζζβθδεά λα δΪ υθΫξδ  βθ 

πλκΫζα ά βμ ίκλ δσ λα. 

 

14.2 Επέγ β 

 

Οδ ζζβθδεΫμ Μ λαλξέ μ (III εαδ X) τµφπθα µ  δα αΰά κυ Γ θδεκτ 
πδ ζ έκυ πδ Ϋγβεαθ κ πλπέ βμ 23βμ Ικυθέκυ α υουµα α βμ (ΠαζαδΪμ) 
∆κρλΪθβμ ( άµ λα ΠΓ∆Μ) πκυ υλέ εκθ αθ κξυλπµΫθ μ ίκυζΰαλδεΫμ 
υθΪµ δμ.  X Μ λαλξέα πδ Ϋγβε  εα Ϊ πθ υοπµΪ πθ βμ δΪία βμ 
Π λΪ µα α, α θκ δκ υ δεΪ βμ ∆κρλΪθβμ. Σα ζζβθδεΪ µάµα α Ϋξγβεαθ 
φκ λΪ πυλΪ π αδεκτ εαδ πυλκίκζδεκτ µ  απκ Ϋζ µα θα εαγβζπγκτθ.   
αυ σ υθΫίαζ  εαδ β εαγυ Ϋλβ β βμ III Μ λαλξέαμ, πκυ Ϋ π  βθ υεαδλέα 
κ τθκζκ πθ ίκυζΰαλδευθ υθΪµ πθ θα υΰε θ λυ κυθ κ τθκζκ πθ 

πυλυθ εα Ϊ βμ X Μ λαλξέαμ. 
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 δμ 10.00 π.µ. ι εέθβ  θα πδ έγ αδ εαδ β III Μ λαλξέα. Ύ λα απσ 
τθ κµκ, αζζΪ εαδ φκ λσ αΰυθα, α ζζβθδεΪ µάµα α εα Ϊφ λαθ θα 
απ ζ υγ λυ κυθ βθ πσζβ βμ ∆κρλΪθβμ. Σα ίκυζΰαλδεΪ µάµα α 
υµπ τξγβεαθ Ϊ αε α πλκμ ίκλλΪ, αφκτ απάΰαΰαθ πμ κµάλκυμ κθ 
Μβ λκπκζέ β Πκζυαθάμ Φυ δκ εαδ 30 πλκελέ κυμ βμ πσζβμ. πκ φλυθκυθ, 
πέ βμ, β µβ λσπκζβ Πκζυαθάμ µααέ µ  α αλξ έα κυ Κυ δεα, πκυ 
απκ ζκτ αθ β βµαθ δεσ λβ εα αΰλαφά βμ δ κλέαμ βμ π λδκξάμ.  κ 
πΫλα µΪ κυμ εα Ϊ βθ κπδ γκξυλβ β, κδ κτζΰαλκδ θ Ϊφβ αθ έπκ α 
σλγδκ, κτ  Ϋµουξκ κτ  Ϊουξκ υζδεσ. πλσε δ κ ΰδα µδα κζκεζβλπ δεά 
εα α λκφά. 

 III Μ λαλξέα υθΫξδ  βθ εα α έπιβ εαδ κ έ δκ ίλΪ υ εα Ϋζαί  α 
υουµα α ίσλ δα βμ πσζβμ. 
Μ Ϊ β ξΪλαιβ πθ υθσλπθ σµπμ κ ίκλ δκ υ δεσ µάµα κυ 

ζ εαθκπ έκυ ∆κρλΪθβμ µααέ µ  βθ κµυθυµβ πσζβ, (ΠαζαδΪ) ∆κρλΪθβ ά 
Πκζυαθά, πΫλα  β κυζΰαλδεά πζ υλΪ εαδ κδ εΪ κδεκέ βμ πλκ Ϋφυΰαθ 
β ∆κρλΪθβ Κδζεέμ εαδ  Ϊζζα µΫλβ βμ ζζΪ αμ. 
 

14.3 ποζοΰδ µσμ 
 

Μ ΰΪζκμ υπάλι  κ αλδγµσμ πθ κυζΰΪλπθ αδξµαζυ πθ εαγυμ εαδ αυ υθ 
πκυ βθ πλκ πΪγ δΪ κυμ θα δαφτΰκυθ β τζζβοβ πθέΰβεαθ βθ 
κµυθυµβ ζέµθβ. Οδ υθκζδεΫμ απυζ δ μ βμ ζζβθδεάμ πζ υλΪμ αθάζγαθ ΰδα 
βθ III Μ λαλξέα  146 θ ελκτμ εαδ λαυµα έ μ εαδ ΰδα βθ X Μ λαλξέα  

106 θ ελκτμ εαδ 755 λαυµα έ μ. 
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Κ φΪζαδο 15 
 

Η απ ζ υγΫλω β βμ ΚαίΪζαμ 
 
Οδ κτζΰαλκδ κ εαζκεαέλδ 1913 π λέµ θαθ βθ ζζβθδεά πέγ β, δα 

γαζΪ βμ αφκτ κ Ναυ δεσ ευλδαλξκτ  α θ λΪ κυ δΰαέκυ. Σα 
ίκυζΰαλδεΪ πυλκίσζα, απσ α ίκυθΪ κυ υµίσζκυ σλκυμ πλκ παγκτθ, 
µα αέπμ, θα πζάικυθ α ζζβθδεΪ πζκέα. θ έγ α υπΫ β αθ βµαθ δεΫμ 
αβµδΫμ απσ α εαθσθδα κυ ζζβθδεκτ  σζκυ. Σβθ έ δα δΰµά κ ζζβθδεσμ 
 λα σμ αθαΰεΪα δ κυ κυζΰΪλκυμ πκυ έξαθ λα βΰδεΫμ γΫ δμ α 
π λΪ µα α κυ  λυµσθα εαδ κυ Παΰΰαέκυ θα υµπ υξγκτθ. Ο ζζβθδεσμ 
 σζκμ αΰευλκίκζ έ β ΘΪ κ εαδ βθ πσζβ βμ ΚαίΪζαμ κδ εσπδµ μ 
δα σ δμ κυ ζζβθδεκτ κδξ έκυ µδζκτθ ΰδα απσία β βθ ΚαίΪζα 

µ ΰΪζπθ µβµΪ πθ κυ  λα κτ πκυ «µ αφΫλκυθ» α ζζβθδεΪ πζκέα. 
Οδ κτζΰαλκδ δαεα Ϋξκθ αδ απσ παθδεσ. Φλκθ έακυθ σµπμ θα υζζΪίκυθ 
κυμ πδφαθ έμ πκζέ μ βμ ΚαίΪζαμ αζζΪ εαδ θα κπκγ ά κυθ ελβε δεΪ  
ε άλδα βμ πσζβμ. Ο  σζαλξκμ Πατζκμ Κκυθ κυλδυ βμ ΰθπλέα δ σ δ 
κπκδα άπκ  απσία β γα ά αθ Ϋθα τ εκζκ ΰξ έλβµα  µδα π λδκξά πκυ κδ 
κτζΰαλκδ έξαθ φλκθ έ δ θα κπκγ ά κυθ θΪλε μ. Σσ  ίΪα δ  φαλµκΰά 
Ϋθα ξΫ δκ σπκυ Ϊ δα µ αΰπΰδεΪ πζκέα µφαθέακθ αδ κθ εσζπκ βμ 
ΚαίΪζαμ, εαδ β θτξ α α πζκέα αυ Ϊ αθ αζζΪ κυθ εσπδµα άµα α φπ σμ 
µ  α πζκέα κυ σζκυ. 
Σκ γπλβε σ «Ύ λα» έθ δ βθ θ τππ β σ δ εαζτπ δ απσία β αθα κζδεΪ 
βμ πσζβμ, κδ κτζΰαλκδ µ  πλκίκζ έμ πλκ παγκτθ θα κυθ δ υµίαέθ δ. 
Νδυγκυθ σ δ γα « ΰεζπίδ κτθ» απσ κυμ ζζβθ μ εδ Ϋ δ απκφα έακυθ θα 
ΰεα αζ έοκυθ βθ πσζβ παέλθκθ αμ πμ «α πέ α» κµάλκυμ δμ αλξΫμ βμ 
ΚαίΪζαμ. 
Μδα κµΪ α θΫπθ βμ ΚαίΪζαμ απκφα έα δ θα θβµ λυ δ κθ  σζαλξκ 

Κκυθ κυλδυ β ΰδα βθ απλσίζ π β αυ ά ιΫζδιβ. έθαδ κδ ∆βµά λδκμ θ λάμ, 
ΠΫ λκμ ζΪξκμ,  αµΪ βμ Γαζαθσμ, ΠαλΪ ξκμ, Γ υλΰδκμ Χα αβαπκ σζκυ, 
∆βµά λδκμ Χαλδ δΪ βμ.  
Ο Κκυθ κυλδυ βμ µσζδμ µαγαέθ δ α θΫα έθ δ θ κζά κθ Πζπ Ϊλξβ, 

ευί λθά β κυ αθ δ κλπδζδεκτ «∆ΟΞ » θα λ υθά δ αθ υπΪλξ δ « ζ τγ λβ» 
έκ κμ θα πζ τ κυθ πλκμ βθ ΚαίΪζα.  
Οδ Καίαζδυ μ θΫκδ αθαζαµίΪθκυθ θα κυμ ίκβγά κυθ µ  β υθ λκµά 

οαλΪ πθ πκυ ΰθυλδααθ α «θ λΪ» εαδ α βµ έα σπκυ κδ κτζΰαλκδ έξαθ 
κπκγ ά δ θΪλε μ. Σκ «∆ΟΞ » απσ α θ λΪ πζβ έκθ ΝΫ κυ φγΪθ δ 
αθα κζδεΪ βμ πσζβμ. Οδ ίΪλε μ Ϋίΰαζαθ β λδΪ κυμ θατ μ. Οδ 
Καίαζδυ μ ι πκτθ  αβ πελαυΰΫμ.  ζζβθδεά βµαέα ευµα έα δ. ΚΪπκδκδ 
δμ Ϋξκυθ ελυµµΫθ μ α µπακτζα εαδ δμ αθαλ κτθ α πέ δα κυμ µ  εαµΪλδ. 
Ο Ϊθ µκμ βμ ζ υ λδΪμ πθΫ δ βθ ΚαίΪζα. Σκ Ϊΰβµα πθ θαυ υθ 
απκ ζ έ αδ απσ 35 Ϊ κµα µ  πδε φαζάμ κθ βµαδκφσλκ ΰΰ ζά. 
Ο Κλδ αάμ ΰέθ αδ πλσ ππκ ζα λ έαμ. Σκθ βευθκυθ α ξΫλδα κδ 

Καίαζδυ μ εαδ κθ κ βΰκτθ κ ∆δκδεβ άλδκ ( κ βµ λδθσ δεα δεσ µΫΰαλκ) 
σπκυ υουθ δ βθ ζζβθδεά βµαέα, κ µπαζεσθδ κυ ε βλέκυ, εδ ε έ κθ 
υθαθ κτθ κδ θαπκµ έθα μ αλξΫμ βμ πσζβμ, πκυ κυ αθαεκδθυθκυθ εαδ κ 
εαεσ µαθ Ϊ κ βμ κµβλέαμ πθ πδφαθυθ πκζδ υθ αζζΪ εαδ κυ πδ εσπκυ 
ΜυλΫπθ γαθα έκυ.. 
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Κ φΪζαδο 16 
 

ΜΪχ μ ΚλΫ ναμ-δµδ ζά-ΣαουµαΰδΪμ 
 

 
 
Ιππάζα ο πυλοίοζδεσ ου Εζζβνδεοτ  λα οτ, εα Ϊ β δΪία β ων νυν βμ ΚλΫ ναμ. 

16.1 Εδ αΰωΰά 

Οδ ΜΪξ μ ΚλΫ θαμ-δµδ ζά-Σ κυµαΰδΪμ (11-15 Ικυζέκυ 1913) απκ Ϋζ αθ 
βθ ζ υ αέα φΪ β βμ ζζβθδεάμ πλκΫζα βμ κ ίκυζΰαλδεσ Ϋ αφκμ εαδ β 
δΪλε δα κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ.  πλκμ ίκλλΪ εαδ εα Ϊ µάεκμ κυ 
πκ αµκτ  λυµσθα πκλ έα πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ λµα έ βε  µ  βθ 
αθαεπξά τ λα απσ β υ µ θά γΫ β βθ κπκέα έξ  π λδΫζγ δ β 
κυζΰαλέα  σζα α µΫ ππα µ  δμ υπσζκδπ μ ίαζεαθδεΫμ ξυλ μ (Ρκυµαθέα, 
Ογπµαθδεά υ κελα κλέα). 

16.2 Παλα Ϊι δμ 

Ύ λα απσ β θδεβφσλα ΰδα βθ ζζβθδεά πζ υλΪ ΜΪξβ ∆κρλΪθβμ, κδ 
ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ υθΫξδ αθ βθ πλκΫζα ά κυμ ίσλ δα εαδ αθαπ τξγβεαθ 
ίσλ δα πθ  θυθ βμ ΚλΫ θαμ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ δΫγ  ΰδα δμ 
πδξ δλά δμ υθκζδεΪ π Ϊ µ λαλξέ μ ( βθ III, IV, εαδ X α αλδ λΪ, βθ II, 

V, VI κ εΫθ λκ εαδ βθ VII α ιδΪ) εαδ µέα αιδαλξέα δππδεκτ. Οδ 
κτζΰαλκδ, ππφ ζκτµ θκδ σµπμ βμ αθα κζάμ βμ λίδεάμ πέγ βμ, 
απΫ υλαθ βµαθ δεΫμ υθΪµ δμ απσ κ Σ Ϊλ ίκ Ϋζκ εαδ δμ δΫγ αθ πλκμ 
θέ ξυ β βμ 2βμ κυζΰαλδεάμ  λα δΪμ εα Ϊ πθ ζζάθπθ.  δμ 11 Ικυζέκυ β 
ίκυζΰαλδεά ΰλαµµά ε δθσ αθ βθ αµυθ δεά κπκγ έα Χα Ϊθ Πα Ϊ-
έθ λ θ-δµδ ζά-ΟυλΪθκίκ-τοπµα 1378, πκυ εΪζυπ  βθ π λδκξά βμ Άθπ 
ΣακυµαΰδΪμ. 

16.3 ΠλοΫζα β 

 δμ 12 Ικυζέκυ α ζζβθδεΪ µάµα α ιαπΫζυ αθ πέγ β κθ ιδσ εαδ 
ε θ λδεσ κµΫα κυ µ υπκυ, β γ θαλά σµπμ αθ έ α β πθ κυζΰΪλπθ, κ 
αθυµαζκ Ϋ αφκμ εαδ κδ υ µ θ έμ εαδλδεΫμ υθγάε μ θ πΫφ λαθ αλξδεΪ α 
πδγυµβ Ϊ απκ ζΫ µα α.  δμ 13 β πέγ β θ Ϊγβε  εαδ πδ τξγβε  β 
δΪλλβιβ πθ ίκυζΰαλδευθ ΰλαµµυθ κθ κµΫα έθ λ θ, κδ κπκέ μ 
αθαΰεΪ βεαθ θα υπκξπλά κυθ ΰδα θα απκφτΰκυθ κθ εέθ υθκ ετεζπ βμ. 
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Σαυ σξλκθα τκ µ λαλξέ μ θ λΰκτ αθ εα Ϊ κυ κµΫα δµδ ζά εαδ 
εα Ϊφ λαθ θα εα αζΪίκυθ α θκ δκ υ δεΪ υουµα α κυ ξπλδκτ. Σα 
ίκυζΰαλδεΪ µάµα α Ϊλξδ αθ θα υµπ τ κθ αδ ίσλ δα ΰεα αζ έπκθ αμ 
Ϊφγκθκ πκζ µδεσ υζδεσ. Σκ µ βµΫλδ βμ έ δαμ µΫλαμ α πλυ α ζζβθδεΪ 
µάµα α δ άζγαθ κ δµδ ζά εαδ θ υθ ξ έα πλκπγάγβεαθ 
εα αζαµίΪθκθ αμ α ίσλ δα υουµα α κυ ξπλδκτ.  VII Μ λαλξέα β ιδΪ 
πζ υλΪ κυ µ υπκυ πλκΫζα  απσ κ Πλ θ Ϋζ Χαθ πλκμ κ ΓλΪθ ίκ. 

 δμ 14 Ικυζέκυ κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ υθΫξδ αθ κθ πδγ δεσ αΰυθα  
κζσεζβλκ κ µΫ ππκ µ  αµ έπ β Ϋθ α β. ∆ θ εα Ϊφ λαθ σµπμ αλξδεΪ θα 
δα πΪ κυθ βθ ετλδα ίκυζΰαλδεά αµυθ δεά κπκγ έα. Σ ζδεΪ β θτξ α βμ 

14βμ πλκμ 15β Ικυζέκυ κδ κτζΰαλκδ ΰεα Ϋζ δοαθ δμ γΫ δμ κυμ εαδ 
υµπ τξγβεαθ πλκμ Άθπ ΣακυµαΰδΪ. 

 

16.4 ποζοΰδ µσμ 

 πδ υξάμ πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ απσ α  θΪ βμ ΚλΫ θαμ, 
πλκμ κ δµδ ζά εαδ ζδεΪ πλκμ βθ Άθπ ΣακυµαΰδΪ, ά αθ απσ δμ ζ υ αέ μ 
πδξ δλά δμ πλδθ β τθαοβ αθαεπξάμ µ  β κυζΰαλέα δμ 18 Ικυζέκυ 

1913. 
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Κ φΪζαδο 17 
 

Ο λα σμ ων Κλβ υν 
 

17.1 Ο χβµα δ µσμ ου λα οτ βμ Κλά βμ 
 

Σβθ 1β Οε πίλέκυ 1907 µ  δΪ αΰµα πκυ υπκΰλΪφ δ κ τπα κμ λµκ άμ 
Κλά βμ ζΫιαθ λκμ α µβμ, υ άθ αδ β Κλβ δεά Πκζδ κφυζαεά, β κπκέα 
απ Ϋζ  εαδ κθ πλυ κ λα σ βμ Κλά βμ.  
Ό αθ αλξέα δ κ ΄ αζεαθδεσμ πσζ µκμ κ 1912, β ζζΪ α εβλτ δ 
πδ λΪ υ β δμ 18  π µίλέκυ 1912.  πδ λΪ υ β πλαΰµα κπκδ έ αδ 
εαδ βθ Κλά β σπκυ πδ λα τκθ αδ σζκδ πκυ έξαθ υπβλ ά δ βθ 
Κλβ δεά Πκζδ κφυζαεά απσ α Ϋ β 1907-1912. 
Όµπμ κδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ απαΰσλ υ αθ βθ απκ κζά πθ Κλβ υθ 
λα δπ υθ απσ α ζδµΪθδα βμ Κλά βμ πλκμ κθ Π δλαδΪ, ( π δ ά β Κλά β 

ά αθ σ  αυ σθκµκ ελΪ κμ εαδ σξδ µάµα βμ ζζΪ αμ) εαδ α πκζ µδεΪ κυμ 
εαλΪίδα π λδπκζκτ αθ βμ αε Ϋμ βμ Κλά βμ ΰδα κθ εκπσ αυ σ. Οδ 
λα δυ μ µαμ πδίδίΪακθ αδ θτξ α α ζζβθδεΪ πζκέα εαδ µ  βθ αθκξά 
ζδεΪ πθ µ ΰΪζπθ υθΪµ πθ, (πκυ Ϋεαθαθ Ϊξα σ δ θ Ϋίζ παθ), φ Ϊθκυθ 
βθ γάθα. Οδ πλυ κδ Κλβ δεκέ λα δυ μ Ϋφ α αθ δμ 4 Οε πίλέκυ 1912. 

δΰΪ δΰΪ φ Ϊθκυθ εαδ κδ υπσζκδπκδ. Οδ Κλά μ λα δυ μ απκ ζκτθ κ 1κ 
θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ. Ο πσζ µκμ µ  βθ Σκυλεέα Ϋξ δ αλξέ δ απσ δμ 

5 Οε υίλβ κυ 1912. π δ ά κδ Κλά μ λα δυ μ θ έξαθ κλΰαθπγ έ 
αεσµα πζάλπμ, απκφα έ βε  δμ πδξ δλά δμ θα αζκτθ αλξδεΪ Ϋ λδμ 
ζσξκδ κυ υθ Ϊΰµα κμ πκυ Ϋφ α αθ β ΛΪλδ α εαδ Ϋζαίαθ µΫλκμ δμ µΪξ μ 
απσ δμ 10 Οε πίλέκυ 1912. υ κέ κδ Ϋ λδμ ζσξκδ απ Ϋζ αθ κ 1κ 
θ ιΪλ β κ ΣΪΰµα Κλβ υθ. ΜΪζδ α κ Κλβ δεσ ΣΪΰµα έξ  βθ δµά εαδ βθ 
τξβ θα µπ δ πλυ κ εαδ θα ζ υγ λυ δ β Θ αζκθέεβ δμ 26 Οε πίλέκυ 

1912. ∆δκδεβ άμ κυ 1κυ θ ιΪλ β κυ ΣΪΰµα κμ Κλβ υθ ά αθ κ Σαΰµα Ϊλξβμ 
Γ υλΰδκμ Κκζκεκ λυθβμ. 
Οδ απυζ δ μ κυ 1κυ θ ιΪλ β κυ ΣΪΰµα κμ Κλβ υθ ά αθ λκµαξ δεΫμ. Ο 

∆δκδεβ άμ κυ Κκζκεκ λυθβμ Γ υλΰδκμ εκ υγβε . 
πσ κυμ Ϋ λδμ ζκξαΰκτμ πθ Ϊλπθ ζσξπθ κδ λ δμ εκ υγβεαθ εαδ 

κ Ϋ αλ κμ λαυµα έ βε . Όζκδ κδ αιδπµα δεκέ κυ εκ υγβεαθ ά 
λαυµα έ βεαθ ε σμ απσ Ϋθαθ. πσ κυμ 1000 Ϊθ λ μ πκυ έξ , κδ 950 έ  
εκ υγβεαθ, έ  λαυµα έ βεαθ. Μσθκ 50 λα δυ μ Ϋµ δθαθ υκδ µ Ϊ κ 
Ϋζκμ σζπθ πθ µαξυθ.  

• Οδ µΪξ μ πκυ Ϋζαί  µΫλκμ κ 1κ θ ιΪλ β κ ΣΪΰµα Κλβ υθ: 
΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ 

• Σβμ Κα λέθβμ (15/10/1912) 

• Σπθ Γδαθθδ υθ (19,20/10/1912 ) 

• Σβμ Θ αζκθέεβμ (26/10/1912 ) 
΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ 

• Σκυ ΛαξαθΪ (19,20,21/6/1913 ) 

• Σπθ θυθ κυ δ βλκεΪ λκυ (26,27/6/1913 ) 

• Σκυ Μ ζ θέεκυ (2/7/1913) 

• Σκυ ΠδζΪφ Σ πΫ (6/7/1913) 

• Σβμ Άθπ ΣακυµαΰδΪμ (12,13,14/7/1913 ) 
Οδ µΪξ μ πκυ Ϋζαί  µΫλκμ κ 1κ θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ: 
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• ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ 
•  ΜΪξβ Σ αΰεαλκπκτζκυ (23/10/1912 ) 

• Σπθ ΠΫθ  Πβΰα δυθ (24,25,26,27/10/1912 ) 

• Σπθ Π υθ ( 29/10/1912) 

• Σκυ Μπδααθέκυ εαδ βμ απ ζ υγΫλπ βμ πθ Ιπαθθέθπθ (Φ ίλκυΪλδκμ 
1913) 

• Κα Ϊζβοβ λΰυλκεΪ λκυ, Πλ µ άμ, Κκλυ Ϊμ, Μκ ξκπσζ πμ. 
• Κα Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ κ 1κ θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ 

ζ υγΫλπ  β ∆υ δεά ΘλΪεβ (ΞΪθγβ, Κκµκ βθά ) εαδ Ϋφ α  µΫξλδ 
κ Ν υλκεσπδ. ∆δκδεβ άμ κυ 1κυ θ ιΪλ β κυ υθ Ϊΰµα κμ Κλβ υθ 
ά αθ κ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ ΛΪµπλκμ δθαθδυ βμ. 

 
Οδ γ ζκθ Ϋμ, εα Ϊ βθ Ϋεγ β βμ πδ λκπάμ κυ ικπζδ µκτ γ ζκθ δευθ 

πµΪ πθ, αθΫλξκθ αθ  : 

• 77 υµα α Κλβ υθ, µ  Ϊθ λ μ 3.556 

• 9 υµα α π δλπ υθ, µ  Ϊθ λ μ 446 

• 9 υµα α Μαε σθπθ, µ  Ϊθ λ μ 211 

• ε βμ ζκδπάμ ζζΪ κμ, Ϊθ λ μ 1.812 

• Σκ σζκθ 6025. 

• ζΫπκµ , ζκδπσθ, σ δ απσ κ τθκζκ πθ γ ζκθ υθ β υθ λδπ δεά 
πζ δκθσ β α πλκ λξσ αθ απσ βθ Κλά β. Οδ Κλά μ γ ζκθ Ϋμ 
Ϋΰλαοαθ β δεά κυμ ζέ α κυμ παλαπΪθπ πκζΫµκυμ. Σα 
κδξ έα ΰδα αυ κτμ αθαφΫλ δ κ ίδίζέκ κυ κ κπζαλξβΰσμ 
γ ζκθ άμ πθ αζεαθδευθ ΠκζΫµπθ  ατλκμ Κ ζαρ άμ, κθ έ ζκ 
κυ κπκέκυ παλαγΫ π β ίδίζδκΰλαφέα. 

 
17.2 Η υΰελσ β β εαδ β λΪ β ου Κλβ δεοτ φοδ β δεοτ «Ι λοτ Λσχου» 
εα Ϊ ουμ αζεανδεοτμ ποζΫµουμ 1912-1913 

 
1  υΰελσ β β κυ ελβ δεκτ φκδ β δεκτ «Ι ΡΟΤ ΛΟΧΟΤ» 
 α 1912 β Κλά β ίλέ ε αδ υπσ εαγ υμ βµδαυ κθκµέαμ (∆ κλΪεβ, 

1990). Ο πσγκμ ΰδα Ϋθπ β µ  β µβ Ϋλα ζζΪ α µ ΰΪζκμ.  δμ 17-9-1912 
εβλτξγβε  ΰ θδεά πδ λΪ υ β βθ ζζΪ α εαδ µδα µΫλα µ Ϊ δμ 18-9-
1912 δα Ϊξγβε  αθΪζκΰβ εαδ βθ Κλά β (Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990). ΠΫλα σµπμ 
απσ κυμ λα τ δµκυμ Κλά μ υπάλιαθ εαδ εα κθ Ϊ μ Ϊζζκδ κδ κπκέκδ 
Ϋ π υ αθ θα εα α αΰκτθ πμ γ ζκθ Ϋμ. Μ αιτ αυ υθ πκζζκέ Χαθδυ μ 
φκδ β Ϋμ, αζζΪ εαδ ζ δσφκδ κδ µαγβ Ϋμ κυ «Γυµθα έκυ Χαθέπθ» ( λξκζΫπθ, 
1971). Άζζπ , θ ά αθ β πλυ β φκλΪ πκυ κδ ζ δσφκδ κδ µαγβ Ϋμ κυ θ 
ζσΰπ Γυµθα έκυ Ϋ π υ αθ θα εα α αΰκτθ πμ γ ζκθ Ϋμ, πλκε δµΫθκυ θα 
υµίΪζκυθ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ Μαε κθέαμ (Καλαίέ βμ, 1994). 
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ΞΫ πα  σµπμ δαµΪξβ µ αιτ πθ παζαδυθ Κλβ υθ εαπ αθαέπθ εαδ πθ 
ζζάθπθ αιδπµα δευθ, πκυ ίλδ εσ αθ βθ Κλά β ΰδα θα επαδ τκυθ κθ 
λα σ βμ Κλβ δεάμ Πκζδ κφυζαεάμ, εαγυμ κδ µ θ πλυ κδ άγ ζαθ θα 
θ Ϊικυθ β πκυ Ϊακυ α αυ ά θ κζαέα βμ Κλά βμ α υπσ υΰελσ β β 
γ ζκθ δεΪ κυμ υµα α ΰδα υθσβ κυμ ζσΰκυμ, κδ  ζζβθ μ αιδπµα δεκέ 
γ πλκτ αθ σ δ ά αθ πλκ δµσ λκ κδ θ αλκέ αυ κέ Κλά μ γ ζκθ Ϋμ 
πκυ α Ϋμ θ’ απκ ζΫ κυθ µΫλκμ θσμ αε δεκτ εαδ π δγαλξβµΫθκυ λα κτ 

( λξκζΫπθ, 1971). 
 

http://astypalaia.files.wordpress.com/2010/02/ethniki.jpg 
 
Σ ζδεΪ κ σζκ αά βµα δ υγ άγβε  µ  β µ κζΪίβ β κυ Λκξαΰκτ Πατζκυ 

Λαµπέλβ. Ο θ ζσΰπ ιδπµα δεσμ, αφκτ υΰεΫθ λπ  εαπ αθΫκυμ, 
πκυ α Ϋμ εαδ φκδ β Ϋμ κ Π έκθ κυ Άλ πμ Χαθέπθ « υθΫ β θ θα 
ξβµα δ γά ξπλδ σθ γ ζκθ δεσθ υµα πθ εαπ αθΫπθ εαδ αθ αλ υθ, εαδ 
ξπλδ σμ λα σμ απσ πκυ α Ϊμ εαδ φκδ β Ϊμ, κέ δθ μ εαδ π δγαλξδεκέ γα 
έθαδ πμ ά αθ δμ α ξκζ έα εαδ Παθ πδ άµδΪ πθ, αζζΪ ΰθπλέακυθ εαδ βθ 
αυ κγυ έα εαδ κθ βλπρ µσθ κυ ζσξκυ κυ ∆λαΰα αθέκυ εαδ γα µδµβγκτθ 
κτ κθ Ϋξκθ μ πμ βµαέαθ βθ φλαΰέ αθ πκυ παλβΰΰΫζγβ β εα α ε υά 
βμ…» ( λξκζΫπθ, 1971).  
Μ Ϊ β δ υγΫ β β κυ θ ζσΰπ αβ άµα κμ κ «Παΰελά δκμ Φκδ β δεσμ 

τθ µκμ» µ  πλσ λσ κυ κθ Νδεσζακ  λΰ θ Ϊθβ εαδ µ  Ϋ λα α ΧαθδΪ 
λα βλδκπκδ έ αδ ΰδα β υΰελσ β β γ ζκθ δεκτ Λσξκυ Φκδ β υθ, 
πλκε δµΫθκυ θα ζΪί δ µΫλκμ κθ πδε έµ θκ ζζβθκ κυλεδεσ πσζ µκ. 
παθ δζβµµΫθ μ υθ λδΪ δμ κυ υζζσΰκυ ζαµίΪθκυθ ξυλα· «υπ ΰλΪφβ 

µΪζδ α εαδ έ κμ υθυπκ ξ δεκτ υπσ πθ θ Χαθέκδμ µ θσθ πθ φκδ β υθ» 
(Γ θ λΪζδμ 1926), θυ « παθ δζβµµΫθπμ βζ ΰλΪφκυθ παλαεαζκτθ μ βθ 
ζζβθδεάθ ΚυίΫλθβ δθ, σππμ ξγ έ εαδ κτ κυμ θα πκζ µυ δ…» (Κκυµάμ, 

1995). 
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Σ ζδεΪ, β πκζυπσγβ β απΪθ β β Ϋλξ αδ απσ κθ έ δκ κθ Πλπγυπκυλΰσ. Ο 
κπδεσμ τπκμ αθαΰΰΫζζ δ πμ ιάμ βθ έ β β: «Σβθ παλ ζγκτ αθ Σ Ϊλ βθ 
ζάφγβ βζ ΰλαφδεά απΪθ β δμ κυ ε. θδαΫζκυ πλκμ βθ πδ λκπάθ πθ 
Φκδ β υθ, δ’ βμ αΰΰΫζζ αδ αυ κέμ σ δ π λΪπβ δα . ∆δα Ϊΰµα κμ β 
εα Ϊ αιδμ γ ζκθ υθ. Κα σπδθ κτ κυ απ φα έ γβ σππμ κδ βζυ αθ μ 
υµµ κξάθ δα βθ Φκδ β δεάθ φΪζαΰΰα µ αίυ δ δμ γάθαμ εαδ 
εα α αξγυ δθ δμ κθ ζζβθδεσθ λα σθ θ υµα δ. Πλκμ κθ εκπσθ κτ κθ 
δα βζ ΰλαφάµα κμ πλκ εΪζ αθ θ ατγα σζκυμ κυμ Φκδ β Ϊμ πθ 
δαφσλπθ Νκµυθ έθα υΰε θ λκτµ θκδ µ αίυ δθ δμ γάθαμ µ  βθ πλυ βθ 
υεαδλέαθ» ( φβµ. θ ιΪλ β κμ, 23/9/1912). 
Οδ Κλά μ φκδ β Ϋμ Ϋ π αθ κ Φκδ β δεσ κυμ ζσξκ βθ ππθυµέα «Ι λσμ 

Λσξκμ Φκδ β υθ Κλβ υθ-∆λαΰα Ϊθδκθ», κ κπκέκμ πμ ΫµίζβµΪ κυ έξ  µδα 
θ ελκε φαζά µ  τκ µβλδαέα κ Ϊ ξδα έ, βµ έα βμ αυ κγυ έαμ πκυ Ϋπλ π  
θα έξθκυθ εα Ϊ β δΪλε δα πθ µαξυθ ( λξκζΫπθ, 1971. Μαλάμ, 1989). 
πδπζΫκθ, αθαΰεΪ βεαθ θα υµπ λδζΪίκυθ κ Λσξκ κυμ ζ δσφκδ κυμ εαδ 
απσφκδ κυμ πθ Κλβ δευθ Γυµθα έπθ, µ Ϊ δμ πδΫ δμ πθ ζ υ αέπθ. Μ  
κθ λσπκ αυ σ αφ θσμ δεαθκπκδκτ αθ κ αέ βµΪ κυμ εαδ αφ Ϋλκυ ατιαθαθ 
β τθαµβ κυ φκδ β δεκτ κυμ ζσξκυ (Κ ζαρ άμ, 1995).  
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δ, «κ Κλβ δεσμ γ ζκθ δεσμ ζσξκμ απ ζΫ γβ ε Κλβ υθ Φκδ β υθ εαδ 
πκυ α υθ, κέ δθ μ ΰεα αζ έοαθ μ α µαγβ δεΪ πθ γλαθέα Ϋ π υ αθ 
αµΫ πμ µ Ϊ βθ εάλυιδθ κυ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ αυγκλµά πμ θα ξτ π δθ 
εαδ αυ κέ κ αέµα πθ πμ κδ Ι λκζκξέ αδ κυ 1821 υπΫλ βμ απ ζ υγ λυ πμ 
πθ υπσ κθ Σκυλεδεσθ αυΰσθ θαασθ πθ α ζφυθ µαμ» (Χα αδ Ϊεβμ, 1927. 
ΧααδλΪεβμ 1913). Ο «Ι λσμ Λσξκμ» πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ αλδγµκτ  240 
λα δυ μ εαδ 27 ίαγµκφσλκυμ (Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990). θαμ απσ κυμ 

Κλά μ Ι λκζκξέ μ φκδ β Ϋμ, αθαφ λσµ θκμ κθ γ ζκθ δεσ Λσξκ πθ 
Κλβ υθ Φκδ β υθ ΰλΪφ δ απσ κ π δλπ δεσ µΫ ππκ: «Ο ζσξκμ µαμ έθ  Ϋθα 
εκµµΪ δ βμ Κλά βμ π αΰµΫθκθ πέ πθ απλκ πΫζα πθ αυ υθ 
κλκ δλυθ… θα εκµµΪ δ Κλά βμ, θγκυ δυ βμ, αδ γβµα δεάμ, µπθ κµΫθβμ 
απσ α υΰ θΫ λα εαδ υοβζσ λα δ αθδεΪ, Κλά βμ παζζκτ βμ απσ 
γ ζκγυ έαθ εαδ αυ απΪλθβ δθ, µΫ α δμ α ΰ µΪ α φπ δΪθ άγβθ πθ 
θ αλυθ βμ Ϋεθπθ βμ, πθ ΰεα αζ δοΪθ πθ δμ κυ Ϋγθκυμ βθ φπθάθ, παθ 
σ, δ έξκθ δμ κθ εσ µκθ πλκ φδζΫμ ξΪλδθ βμ επζβλυ πμ κυ δ λκτ 
εαγάεκθ κμ» (Μαλεσπκυζκμ, 1912). 

 
17.2.1 Η αναχυλβ β εαδ β λΪ β ου ελβ δεοτ φοδ β δεοτ «Ι λοτ 

ζσχου» 
 

 υλα βμ λΪ βμ ΰδα β φκδ β δυ α θ κζαέα βμ Κλά βμ έξ  βµΪθ δ. 
 δμ 29-9-1912 Χαθδυ μ φκδ β Ϋμ υΰε θ λυθκθ αδ κθ Μβ λκπκζδ δεσ 

Νασ πθ Χαθέπθ, σπκυ οΪζζ αδ εα αθυε δεά Ϋβ β ξκλκ α κτθ κμ κυ 
πδ εσπκυ Κυ πθέαμ εαδ πκεκλυθκυ ΰαγΪΰΰ ζκυ ΝδθκζΪεβ, παζαδκτ 
εαγβΰβ κτ πθ π λδ κ Ϋλπθ γ ζκθ υθ φκδ β υθ απσ σ  πκυ φκδ κτ αθ 
κ «ΓυµθΪ δκ Χαθέπθ». εφπθκτθ αδ κδ ξ δεκέ ζσΰκδ απσ κθ 

ξκλκ α κτθ α πέ εκπκ, κθ πκζδ υ ά λδ έ β ΚλδΪλβ εαδ κθ πκδβ ά 
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∆βµά λβ ΚαζζδΰδΪθθβ. ε µΫλκυμ πθ αθαξπλκτθ πθ µέζβ  κ φκδ β άμ 
ΜδξΪζβμ Φλαθ α εΪεβμ (Κκυµάμ, 1995). µΫ πμ µ Ϊ κδ Χαθδυ μ φκδ β Ϋμ 
πδίδίΪακθ αδ κ α µσπζκδκ «Νδεσζακμ» µΫ π πδφβµδυθ ξδζδΪ πθ 

Xαθδπ υθ, πκυ έξαθ εα αεζ έ δ βθ απκίΪγλα ΰδα θα απκξαδλ έ κυθ κυμ 
γ ζκθ Ϋμ φκδ β Ϋμ (ΚΫλ κμ, 1913). 

 
http://astypalaia.files.wordpress.com/2010/02/ipografes2.jpg 

 
Μ Ϊ απσ έεκ δ τκ υλ μ αιέ δ, 117 Χαθδυ μ φκδ β Ϋμ εαδ πκυ α Ϋμ 

φ Ϊθκυθ βθ γάθα, αθαµΫθκθ αμ κ µ αιτ εαδ βθ Ϊφδιβ πθ 
λαεζ δπ υθ φκδ β υθ (Μπα κΰδΪθθβμ, 1989). έξαθ θα εαυξυθ αδ σ δ ά αθ 

«κδ πλυ κδ ε Κλά βμ αθαξπλκτθ μ γ ζκθ Ϋμ πκζΫµκυ» (Κκυµάμ, 1995). 
 β υθΫξ δα υΰελκ άγβε  πδ λκπά, β κπκέα πδ εΫφγβε  κθ 

Πλπγυπκυλΰσ εαδ Τπκυλΰσ πθ  λα δπ δευθ ζ υγΫλδκ θδαΫζκ, 
πλκε δµΫθκυ θα κθ παλαεαζΫ κυθ θα κυμ εα α Ϊι δ « θ δ δα Ϋλπ Λσξκ, 
ζσΰπ βμ υθα ζφσ β αμ, βμ εκδθάμ εα αΰπΰάμ εαδ φδζέαμ» (Κκυµάμ, 1995). 
Όππμ µαμ δαί ίαδυθ δ κ γ ζκθ άμ φκδ β άμ βμ Νκµδεάμ Πλκεσπβμ 
Μπα κΰδΪθθβμ «κ ε. θδαΫζκμ βυξαλδ άγβ δα βθ πλπ κίκυζέαθ πθ 
Κλβ υθ φκδ β υθ εαδ δαί ίαέπ θ αυ κτμ σ δ, σξδ µσθκθ γα εα α αξγυµ θ 
δμ κθ λα σθ, αζζΪ εαδ σ δ γα απκ ζΫ πµ θ έ δκθ φκδ β δεσθ γ ζκθ δεσθ 
ζσξκθ» (Μπα κΰδΪθθβμ, 1989). 

 
ΠλΪΰµα δ, κδ Κλά μ φκδ β Ϋμ υΰελσ β αθ ι ξπλδ σ Λσξκ, κ κπκέκμ 
θ Ϊξγβε  κ «1κ θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ». 
Σκ «1κ θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ» απκ ζ έ κ απσ λέα Ϊΰµα α εαδ 
δκδεβ άμ κυ Κλβ δεκτ αυ κτ υθ Ϊΰµα κμ ά αθ κ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ 
π αδεκτ ΛΪµπλκμ υθαθδυ βμ. πσ α λέα Ϊΰµα α πκυ απ Ϋζ αθ αλξδεΪ 
κ « θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ» κ 1κ ΣΪΰµα υπσ κθ Σαΰµα Ϊλξβ 
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Γ υλΰδκ Κκζκεκ λυθβ –ΰθπ σ εαδ πμ «ΣΪΰµα Κκζκεκ λυθβ»– απ Ϊζβ 
κ Μαε κθδεσ µΫ ππκ (8-10-1912), θυ α Ϊζζα τκ ΣΪΰµα α κ 
π δλπ δεσ ΜΫ ππκ (14-10-1912). Ο Κλβ δεσμ Φκδ β δεσμ Λσξκμ µααέ µ  Ϊζζα 
γ ζκθ δεΪ υµα α υΰελσ β αθ ε θΫκυ κ 1κ ΣΪΰµα κυ Κλβ δεκτ 
υθ Ϊΰµα κμ βθ π δλκ  αθ δεα Ϊ α β κυ ΣΪΰµα κμ πκυ έξ  
µ αφ λγ έ β Μαε κθέα ( ζ ιΪεβμ, 1967). ∆δκδεβ άμ κυ θ ζσΰπ ΣΪΰµα κμ 
ά αθ κ Λκξαΰσμ κυ Π αδεκτ  ατλκμ Ράΰαμ, θυ δκδεβ άμ κυ γ ζκθ δεκτ 
Λσξκυ πθ Κλβ υθ φκδ β υθ ά αθ κ Ϋφ λκμ Τπκζκξαΰσμ π αδεκτ ΠΫ λκμ 
αζ αµπΪ βμ. 
 δμ 23/10/1913 εαδ τ λα απσ τθ κµβ λα δπ δεά επαέ υ β (Κκυµάμ, 

1995. Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990) κ Κλβ δεσμ Φκδ β δεσμ Λσξκμ αθαξπλ έ µ  κ 
α µσπζκδκ «Ρκτµ ζβ» απσ Π δλαδΪ ΰδα βθ π δλκ δαµΫ κυ Πα λυθ.  δμ 
25/10/1912 φγΪθ δ βθ πσζβ βμ ΠλΫί ααμ (Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990). πσ βθ 
ΠλΫί αα κ Φκδ β δεσμ Λσξκμ πλκπγ έ αδ βθ Άλ α εαδ απσ ε έ βθ πλυ β 
ΰλαµµά κυ π δλπ δεκτ µ υπκυ. πσ βθ 1β Νκ µίλέκυ 1912 κ Κλβ δεσμ 
Φκδ β δεσμ Λσξκμ µ κθκµΪα αδ  2κ Λσξκ κυ 1κυ ΣΪΰµα κμ κυ 
« θ ιΪλ β κυ υθ Ϊΰµα κμ Κλβ υθ» (Κκυµάμ, 1995). 
 δμ 29-11-1912 β ΜΪξβ πθ Π υθ κ Λσξκμ πθ Κλβ υθ γ ζκθ υθ 

φκδ β υθ γα ζΪί δ κ ίΪπ δ µα κυ πυλσμ (Κκυµάμ, 1995) εαδ γα έθαδ αυ σμ 
πκυ γα δ Ϋλγ δ πλυ κμ υπσ κθ ΰ θθαέκ Λκξαΰσ  ατλκ Ράΰα α Π Ϊ 
(Ππζκΰδυλΰβμ, 1913).  β µΪξβ πθ Π υθ κ φκδ β άμ πσ κζκμ 
ΧααδλΪεβμ δαελέθ αδ ΰδα βθ αθ λ έα κυ, εαγυμ « υλ γ έμ αθ δµΫ ππκμ µ  
Σκτλεκθ αιδπµα δεσθ εαδ ξ σθ µκθκµαξά αμ φσθ υ θ αυ σθ δα βμ 
ζσΰξβμ κυ, παλαζαίυθ κ ιέφκμ κυ εαδ κ πδ σζδ…» ( φβµ. θ ιΪλ β κμ, 
20/1/1913).  β µΪξβ σµπμ πθ Π υθ κ «Ι λσμ Λσξκμ» πθ Κλβ υθ 
Φκδ β υθ γα Ϋξ δ εαδ κθ πλυ κ κυ θ ελσ, κθ φκδ β ά βμ Νκµδεάμ Νδεσζακ 
αµαλδ Ϊεβ (Κκυµάμ, 1995), θυ λαυµα έ βε  «εαδ κ Σαΰµα Ϊλξβμ κυ 
φκδ β δεκτ ζσξκυ  ατλκμ Ράΰαμ µ  δαµπ λΫμ λατµα πέ βμ µδαμ παλ δΪμ 
ι ζγσθ απσ κ εΪ π µΫλκμ κυ π σμ» ( λξκζΫπθ, 1971). 
 

 
 

 δμ 5-12-1912 κ Λσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ γα πλκίΪζ δ ΰ θθαέα 
αθ έ α β  αδφθδ δα δεά κυλεδεά πέγ β, υακθ αμ απσ ί ίαέα 
δΪ πα β β ιδΪ πζ υλΪ βμ ζζβθδεάμ ΰλαµµάμ (Κκυµάμ, 1995. 
Ππζκΰδυλΰβμ, 1914. Κπθ αθ δθέ βμ, 1914. Χα αδ Ϊεβμ, 1927). δ δεσ λα, κ 
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ζσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ απΫελκυ  Ϋ λδμ παθ δζβµµΫθ μ φσ κυμ 
πθ Σκτλεπθ εαδ Ϋζκμ π ξ έλβ  αθ πέγ β δα βμ ζσΰξβμ 

(Λαΰκυµδ αΪεβμ, 1915). Ο δκδεβ άμ κυμ  ατλκμ Ράΰαμ «αθαίΪμ φ’ υοβζκτ 
ζέγκυ ίλΪί υ  βθ ουξδεάθ λυµβθ πθ φάίπθ µαμ αθαφπθά αμ: 
“ υ α  βθ δµάθ κυ λα κτ µαμ, υ α  βθ π δλκθ”» (Γ θ λΪζδμ, 
1926). λπρεά, σµπμ, αθ έ α β πλσίαζ  κ Λσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ εαδ 
β γΫ β ΜΪθ λ μ κυ Μπδααθέκυ (Μαΰελέθβ, 1913. Κκυµάμ, 1995. ΚΫ λκμ, 

1913. Μαλεσπκυζκμ 1913, ∆βµκ Ϊεβμ, 1914). Άΰλυπθκμ πέ Ϋιδ βµΫλ μ 
υΰελα κτ  βλπρευμ δμ φσ κυμ πθ Σκτλεπθ. Ό αθ, σµπμ, κ Λσξκμ πθ 
Κλβ υθ Φκδ β υθ αθ δεα α Ϊγβε  απσ δζκξέα κυ Μβξαθδεκτ ΰδα θ’ 
αθαπαυγ έ β γΫ β εα ζάφγβ υπσ κυ ξγλκτ (Γ θ λΪζδμ, 1926). ΠαλΪ ατ α, 
κδ Κλά μ φκδ β Ϋμ εαγκ βΰκτµ θκδ απσ κθ Λκξαΰσ κυμ ΠΫ λκ αζ αµπΪ β 
θ έ α αθ θα θ λΰά κυθ αθ πέγ β εαδ θ’ αθαεα αζΪίκυθ ε θΫκυ β 

γΫ β (8-9/12/1912) (Κπθ αθ δθέ βμ, 1913). 
 

 
 δμ 10-12-1912 κ ∆δκδεβ άμ κυ Φκδ β δεκτ Λσξκυ κ βλπρεσμ Λκξαΰσμ 

ΠΫ λκμ αζ αµπΪ βμ λαυµα έα αδ γαθΪ δµα εαδ µ αφΫλ αδ β 
ΦδζδππδΪ α. Λέΰ μ βµΫλ μ αλΰσ λα (14-12-1912) κδ Κλά μ φκδ β Ϋμ, αφκτ 
αλξδεΪ Ϋξκθ αδ α υΰξαλβ άλδα κυ ∆δκδεβ ά κυ « θ ιΪλ β κυ 
υθ Ϊΰµα κμ Κλβ υθ» υθ αΰµα Ϊλξβ ΛΪµπλκυ υθαθδυ β « δα βθ 
αθ λ έαθ» εαδ « βθ βλπρεάθ αθ κξάθ» πκυ υπΫ διαθ « δμ αμ υθ ξ έμ 
πκζυβµΫλκυμ φσ κυμ πθ Σκτλεπθ», πζβλκφκλκτθ αδ µ  γζέοβ κθ γΪθα κ 
κυ ίαλΫπμ λαυµα δ γΫθ κμ κ ε φΪζδ ∆δκδεβ ά κυμ ΠΫ λκυ αζ αµπΪ β 

(Κκυµάμ, 1995). 
ΠαλΪ ατ α, κ ζσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ γα υµµ Ϊ ξ δ θ λΰΪ βθ 

πκζδκλεέα πθ Ιπαθθέθπθ, παέλθκθ αμ µΫλκμ  σζ μ ξ σθ δμ µΪξ μ απσ 
βθ 1/1 Ϋπμ 21/2/1913, βµΫλα παλΪ κ βμ κυ Μπδααθέκυ. έξαθ µΪζδ α θα 
εαυξυθ αδ κδ Κλά μ Ι λκζκξέ μ Φκδ β Ϋμ σ δ «β 21β Φ ίλκυαλέκυ, βµΫλα 
παλα σ πμ κυ Μπδααθέκυ, τλ θ αυ κτμ απΫθαθ δ κυ, εαδ δμ απσ α δθ 
µσζδμ 200 µΫ λπθ, κ  Ϋΰΰλαφκθ παλα σ πμ κυ Μπδααθέκυ Ϋπ θ δμ αμ 
ξ έλαμ πθ εαδ δ’ αυ υθ µ ίδίΪ γβ δμ κ Γ θ.  λα βΰ έκθ» (Χα αδ Ϊεβμ, 
1927. Ππζκΰδσλΰβμ, 1914, Γ θ λΪζδμ, 1926, Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990). 
ΠαλΪ ατ α, κ έµβµα ά αθ ίαλτ. Πκζζκέ Κλά μ φκδ β Ϋμ Ϊφβ αθ βθ 
ζ υ αέα κυμ πθκά δμ φκθδεΫμ µΪξ μ κυ Μπδααθέκυ (Λαΰκυµδ αΪεβμ, 

1915), σππμ κδ φκδ β Ϋμ πσ κζκμ ΧααδλΪεβμ Θ σ πλκμ λξκθ Ϊεβμ ( φβµ. 
θ ιΪλ β κμ, 20-1-1913 & 28-4-1913), Γ υλΰδκμ ΜδξαζΪεβμ (Τπκυλΰ έκθ 
 λα δπ δευθ, 1930), ΙπΪθθβμ Παθκυ Ϊεβμ ( φβµ. θ ιΪλ β κμ, 3-3-
1913),Νδεσζακμ Πα λΪεβμ (ΚαλαΰδαθθΪεβμ, 1927), αζζΪ εαδ ζ δσφκδ κδ 
µαγβ Ϋμ κυ «Γυµθα έκυ Χαθέπθ», σππμ κδ  υζδαθσμ Μαζαθ λΪεβμ 
(ΚαλαΰδαθθΪεβμ, 1927) εαδ Γ υλΰδκμ Πλκ Ϊεβμ (ΚαλαΰδαθθΪεβμ, 1927. 
λξκζΫπθ, 1971), κ κπκέκμ «Ϋπ  ίζβγ έμ υπσ ξγλδεάμ φαέλαμ 
λαΰκυ υθ µΪξδκθ κυ λπ κελέ κυ» πλκμ Ϋλοβ πθ υθ λσφπθ κυ 

(Κκυµάμ, 1995). ( φβµ. θ ιΪλ β κμ, 1-6-1913),  
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Μ Ϊ βθ Ϊζπ β πθ Ιπαθθέθπθ κ ζσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ υµµ έξ  
απσ κθ ΜΪλ δκ Ϋπμ κθ Ικτθδκ κυ 1913 βθ απ ζ υγΫλπ β µδαμ δλΪμ 
πσζ πθ βμ κλ έκυ π έλκυ (ΚαζπΪεδ, ∆κζδαθΪ, λΰυλσεα λκ, Πλ µ ά) 
(Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990. Μπα κΰδΪθθβμ, 1989). Ο ζσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ 
γα υµµ Ϊ ξ δ, σµπμ, εαδ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ. Κτλδκμ σξκμ κυ 
« θ ιΪλ β κυ υθ Ϊΰµα κμ Κλβ υθ» εα Ϊ β δΪλε δα κυ ζζβθκ-
κυζΰαλδεκτ ΠκζΫµκυ ά αθ θα θδ ξτ δ εαδ θα υµπζβλυ δ δμ απυζ δ μ 
πθ µαξκµΫθπθ εαδ δ έπμ θα εαγαλέ δ « βθ τπαδγλκ απσ κυμ 
θαπκµ έθαθ μ αθ Ϊλ μ εαδ κζδκφγκλ έμ κυζΰΪλκυμ» ( λξκζΫπθ, 1971). 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-
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δ, δμ 29/6/1913 κ 1κ ΣΪΰµα κυ « θ ιΪλ β κυ υθ Ϊΰµα κμ Κλβ υθ», 

σπκυ υπΪΰ αδ εαδ κ γ ζκθ δεσμ Λσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ, αθαξπλ έ ΰδα 
κ Μαε κθδεσ µΫ ππκ (Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990).  δμ 4/7/1913 πδίδίΪα αδ  
πζκέκ απσ κ ζδµΪθδ πθ ΰέπθ αλΪθ α εαδ µΫ π Πα λυθ φ Ϊθ δ βθ 
ΚαίΪζα (Μπα κΰδΪθθβμ, 1989. λξκζΫπθ, 1971. Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990). πσ 
βθ ΚαίΪζα (7/7/1913) κ ζσξκμ πθ Κλβ υθ φκδ β υθ πκλ τ αδ πλκμ ΞΪθγβ 

(13/7/1913) εαδ απσ ε έ πλκμ Κκµκ κθά (14/7/1913), σπκυ κδ εΪ κδεκδ βμ 
πσζβμ κυμ υπκ Ϋξκθ αδ µ  µ ΰΪζκ θγκυ δα µσ (Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990. 
Μπα κΰδΪθθβμ, 1989). πσ ε έ πδ λΫφ δ δ βλκ λκµδευμ βθ ΞΪθγβ 
(19/7/1913) µ  εα τγυθ β β ∆λΪµα.  τθαοβ δλάθβμ µ  κυμ κυζΰΪλκυμ 
(25/7/1913) ίλέ ε δ κυμ Κλά μ φκδ β Ϋμ κ Ν υλκεσπδ (Καζζδίλ Ϊεβμ, 
1990). 
 δμ 24/8/1913 κ Λσξκμ πθ Κλβ υθ Φκδ β υθ αθαξπλ έ δ βλκ λκµδευμ 

απσ ∆λΪµα ΰδα Θ αζκθέεβ.  δμ 28/8/1913 κδ Κλά μ φκδ β Ϋμ αθαξπλκτθ 
απσ κ ζδµΪθδ βμ Θ αζκθέεβμ ΰδα Π δλαδΪ µ  κ α µσπζκδκ «Κτπλκμ» 
(Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990) εαδ δμ 2/9/1913 φ Ϊθκυθ βθ γάθα, αφκτ 
πλκβΰκυµΫθπμ «παλΫµ δθαθ πέ λδάµ λκ κ ζκδµκεαγαλ άλδκ πκυ ά αθ 
ΰεα βµΫθκ β θβ έ α ΰέκυ Γ πλΰέκυ, κ θσ βμ αζαµέθαμ» 

(Κ ζαρ άμ, 1995. Καζζδίλ Ϊεβμ, 1990). 
πσ ε έ αθαξπλκτθ ΰδα βθ Κλά β δμ 7/9/1913, αφκτ Ϋξ δ ά β 

βµκ δ υγ έ βθ φβµ λέ α βμ Κυί λθά πμ κ α δζδεσ ∆δΪ αΰµα βμ 
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απσζυ άμ κυμ (Φ. .Κ. 171/3-9-1913) εαδ Ϋξκυθ παλα υ δ κθ λα δπ δεσ 
κυμ κπζδ µσ. 
Οδ Κλά μ φκδ β Ϋμ πδ λΫφκυθ β ΰ θΫ δλΪ κυμ µ  β υθαέ γβ β σ δ 

Ϋξκυθ πδ ζΫ δ κ γθδεσ κυμ ξλΫκμ· «Οδ υπσ κυζκδ βµ έμ βμ ξγ μ 
υθ δ φΫλκµ θ σ, δ υθΪµ γα δμ κθ παθΪΰδκθ γθδεσθ αΰυθα. ΤπΪλξ δ 

µ ΰαζυ Ϋλα ουξδεά αΰΰαζέα δμ απσ κυ θα απ ζ υγ λυθ δμ Ϋθαθ ζασθ, θα 
εαγδ Ϊμ πκζέ αμ ζ υγΫλκυμ α Ϋπμ ξγ μ υ υξά σθ α βμ κυζ έαμ, θα 
µ αίΪζβμ α Ϊελυα βμ απ ζπδ έαμ α πτλδθα δμ ξαλΪθ, κυμ θαΰµκτμ 
βμ κ τθβμ δμ θαΰµκτμ αθαεκυφέ πμ; δπΫ  µκυ υπΪλξ δ;». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 81 

ΠαλΪλ βµα ΄ 

Η Ϋνω β βμ Κλά βμ µ  βν ΕζζΪ α (1 Οε ωίλέου 1912) 

 δμ 23 Μαλ έκυ 1905 υθάζγ  υθΫζ υ β κ ΘΫλδ κ πκυ εάλυι  « βθ 
πκζδ δεάθ Ϋθπ δθ βμ Κλά βμ µ Ϊ βμ ζζΪ κμ δμ θ µσθκθ ζ τγ λκθ 
υθ αΰµα δεσθ ελΪ κμ», Ϋ π   εαδ ξ δεσ οάφδ µα δμ Μ ΰΪζ μ 
∆υθΪµ δμ, σπκυ υπκ άλδα  σ δ κ θσγκ µ αία δεσ εαγ υμ µπσ δα  βθ 
κδεκθκµδεά αθΪπ υιβ κυ θβ δκτ εαδ β µσθβ φυ δεά ζτ β κυ ελβ δεκτ 
αβ άµα κμ ά αθ β Ϋθπ β. 

 δμ 7 πλδζέκυ υθάζγ  αε δεά υθΫζ υ β βμ ελβ δεάμ κυζάμ α ΧαθδΪ, 
β κπκέα κµκέπμ εάλυι  βθ θπ β θυ Ϋθαμ απσ κυμ υµίκτζκυμ κυ 
Ύπα κυ λµκ ά παλαδ άγβε  εαδ πάΰ  κ ΘΫλδ κ θα θπγ έ µ  κυμ 
παθα Ϊ μ. Οδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ απΪθ β αθ κυμ παθα Ϊ μ σ δ γα 
ξλβ δµκπκδκτ αθ λα τµα α πλκε δµΫθκυ θα πδίΪζκυθ δμ απκφΪ δμ 
κυμ.   απΪθ β β κδ π λδ σ λκδ ίκυζ υ Ϋμ βμ αε δεάμ υθΫζ υ βμ 
πάΰαθ κ ΘΫλδ κ θα θπγκτθ εδ αυ κέ µ  κθ θδαΫζκ. 

Οδ πλσι θκδ πθ Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ υθαθ άγβεαθ µ  κθ θδαΫζκ δμ 
ΜκυλθδΫμ,  µδα πλκ πΪγ δα θα πδ υξγ έ υµφπθέα, ξπλέμ απκ Ϋζ µα.  
παθα α δεά ευίΫλθβ β αά β  θα ξκλβΰβγ έ βθ Κλά β πκζέ υµα 
αθΪζκΰκ µ' αυ σ βμ θα κζδεάμ Ρπµυζέαμ.  δμ 18 Ικυζέκυ κδ ∆υθΪµ δμ 
εάλυιαθ κθ λα δπ δεσ θσµκ, εΪ δ πκυ θ απκγΪλλυθ  κυμ παθα Ϊ μ. 
 δμ 15 υΰκτ κυ β αε δεά υθΫζ υ β πθ Χαθέπθ οάφδ  δμ π λδ σ λ μ 
απσ δμ µ αλλυγµέ δμ πκυ αβ κτ  κ θδαΫζκμ. 

υθαθ άγβεαθ εαδ πΪζδ µααέ κυ κδ πλσι θκδ εαδ Ϋεαθαθ ε Ϋμ δμ 
µ αλλυγµέ δμ πκυ πλσ δθ . υ σ κ άΰβ  κθ λµα δ µσ βμ 
παθΪ α βμ κυ Θ λέ κυ εαδ βθ παλαέ β β κυ Ύπα κυ λµκ ά 
Πλέΰεδπα Γ πλΰέκυ. Οδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ αθΫγ αθ κθ α δζδΪ βμ 
ζζΪ αμ Γ υλΰδκ ΄ θα εζΫι δ αυ σμ θΫκ λµκ ά. Σκπκγ άγβε  β γΫ β 
αυ ά κ ζΫιαθ λκμ α µβμ θυ π λΪπβ ζζβθ μ αιδπµα δεκέ εαδ 
υπαιδπµα δεκέ θα αθαζΪίκυθ βθ κλΰΪθπ β βμ Κλβ δεάμ Χπλκφυζαεάμ. 
Μσζδμ κλΰαθυγβε  Χπλκφυζαεά Ϊλξδ αθ θα απκξπλκτθ α ιΫθα 
λα τµα α απσ κ θβ έ. 

Σκθ  π Ϋµίλδκ κυ 1908 κ αυ κελΪ κλαμ βμ υ λέαμ αθαεκέθπ  βθ 
πλκ Ϊλ β β βμ κ θέαμ- λα ΰκίέθβμ εαδ κ βΰ µσθαμ βμ κυζΰαλέαμ βθ 
αθ ιαλ β έα βμ. Οδ Κλβ δεκέ θ Ϋξα αθ βθ υεαδλέα.  δμ 24  π µίλέκυ 
1908 ιΫ πα  θΫα παθΪ α β κ θβ έ. ΧδζδΪ μ πκζέ μ πθ Χαθέπθ εαδ 
πθ ΰτλπ π λδκξυθ βθ βµΫλα αυ ά υΰελσ β αθ υζζαζβ άλδκ, κ κπκέκ κ 
θδαΫζκμ εάλυι  βθ κλδ δεά Ϋθπ β βμ Κλά βμ µ  βθ µβ Ϋλα ζζΪ α. 
ξκθ αμ υθ θθκβγ έ µ  βθ ευίΫλθβ β βμ γάθαμ, κ α µβμ αθαξυλβ  ΰδα 
βθ πλπ τκυ α κυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ πλδθ απσ κ υζζαζβ άλδκ. 
υΰεζάγβε  β υθΫζ υ β εαδ εάλυι  βθ αθ ιαλ β έα βμ Κλά βμ, κδ βµσ δκδ 
υπΪζζβζκδ κλεέ γβεαθ πέ β κθ α δζδΪ Γ υλΰδκ ΄ βμ ζζΪ αμ, θυ 
δκλέ βε  π θ αµ ζάμ ε ζ δεά πδ λκπά µ  βθ θ κζά θα ευί λθά δ κ 
θβ έ θ κθσµα δ κυ α δζδΪ πθ ζζάθπθ εαδ τµφπθα µ  κυμ θσµκυμ κυ 
ζζβθδεκτ ελΪ κυμ. Πλσ λκμ βμ πδ λκπάμ ά αθ κ Μδξ ζδ Ϊεβμ µ  κθ 
θδαΫζκ Τπκυλΰσ ιπ λδευθ εαδ ∆δεαδκ τθβμ. Τπσ κ ίΪλκμ πθ απ δζυθ 
βμ Σκυλεέαμ, σµπμ, β πκζδ δεά απσφα β θ Ϋΰδθ  ε ά». 
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 δμ εζκΰΫμ ΰδα βθ ελβ δεά κυζά, κθ ΜΪλ δκ κυ 1910, κ θδαΫζκμ 
αθα έξ βε  Πλπγυπκυλΰσμ βμ Κλά βμ εαδ µ λδεκτμ µάθ μ αλΰσ λα, κθ 
τΰκυ κ, ίκυζ υ άμ κυ ζζβθδεκτ Κκδθκίκυζέκυ,  µδα πλκ πΪγ δα θα 
εζ ΰκτθ Κλά μ κ Κκδθκίκτζδκ βμ ζζΪ αμ εαδ θα θδ ξυγ έ β 
πλκ πΪγ δα βμ θπ βμ.  δμ εζκΰΫμ ε έθ μ εζΫξ βεαθ, πμ ίκυζ υ Ϋμ 
δεκίκδπ έαμ, Ϊζζκδ 4 Κλά μ, µ αιτ αυ υθ κ θ υθδκμ Μδξ ζδ Ϊεβμ. Οδ 

λ δμ σµπμ παλαδ άγβεαθ υπσ δμ κυλεδεΫμ απ δζΫμ ΰδα εα Ϊζβοβ βμ 
Θ αζέαμ. ΠαλΫµ δθαθ µσθκ κ θδαΫζκμ εαδ κ Ππζκΰ υλΰβμ, πκυ έξαθ βθ 
ζζβθδεά υπβεκσ β α. 

Κλά μ β ουζά 

Μ Ϊ βθ αθΪ διβ κυ ζ υγ λέκυ θδαΫζκυ β γΫ β κυ Πλπγυπκυλΰκτ 
βμ ζζΪ αμ, κ αέ βµα βμ θπ βμ φυ δεΪ αθαγ λµΪθγβε . Καδ β έ κ κμ 
βθ ζζβθδεά κυζά Κλβ υθ ίκυζ υ υθ γ πλάγβε  πμ Ϋθα µΫ κ ΰδα βθ 

κλδ δεά ζτ β κυ αβ άµα κμ. 

 δμ 19 Μα κυ 1912, σ αθ κδ Κλά μ ίκυζ υ Ϋμ πδξ έλβ αθ βθ έ κ σ κυμ 
β κυζά, κ θδαΫζκμ απΫ λ ο  µδα πλσπλβ τλλαιβ µ  βθ Σκυλεέα, 
δαεσπ κθ αμ β τθκ κ µΫξλδ βθ 1β Οε πίλέκυ, κπσ  εαδ Ϋξ βε  βθ 
έ κ κ πθ υµπα λδπ υθ κυ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

ΠαλΪλ βµα ΄ 
 

υνγάεβ Εδλάνβμ ουεουλ έου βμ 28.7/10.8.1913 
  

Άλγλκθ 5 
 
Σα µ αιτ κυ α δζ έκυ βμ ζζΪ κμ εαδ κυ α δζ έκυ βμ 

κυζΰαλέαμ τθκλα αεκζκυγκτ δ κ ιάμ δΪΰλαµµα, υµφυθπμ π 
εα αλ δ γΫθ δ υπσ πθ κδε έπθ λα δπ δευθ αθ δπλκ υππθ πλαε δευ π 
παλβλ βµΫθπ δμ κ υπ. λδγµ. 9 πλπ σεκζζκθ βμ 25 Ικυζέκυ (7 
υΰκτ κυ) 1913 βμ θ κυεκυλ έπ υθ δα εΫο πμ. 

 κλκγ δεά ΰλαµµά αθαξπλ έ απσ πθ θΫπθ ίκυζΰαλκ λίδευθ 
υθσλπθ πέ βμ εκλυφκΰλαµµάμ κυ σλκυμ ΜπΫζ μ, εα αζάΰκυ α δμ αμ 
δμ κ δΰαέκθ ΠΫζαΰκμ είκζΪμ κυ πκ αµκτ ΝΫ κυ. 

Μ αιτ πθ τκ κτ πθ Ϊελπθ βµ έπθ β κλκγ δεά ΰλαµµά αεκζκυγ έ 
κ θ δεθυσµ θκθ δΪΰλαµµα πέ κυ υθβµµΫθκυ ξΪλ κυ 1/200.000 κυ 
υ λδαεκτ πδ ζ έκυ, υµφυθπμ β π λδΰλαφά β πέ βμ παλβλ βµΫθβ 
π παλσθ δ Ϊλγλπ. 

Μδε ά πδ λκπά, υΰε δµΫθβ ι δ αλέγµπθ εα Ϋλκυ πθ 
υµίαζζκµΫθπθ Τοβζυθ Μ λυθ αθ δπλκ υππθ, πδφκλ δ γά αδ Ϋεα 
πΫθ  βµΫλαμ µ Ϊ βθ υπκΰλαφάθ βμ παλκτ βμ υθγάεβμ θα ξαλΪιβ πέ 
κυ Ϊφκυμ βθ θΫαθ µ γσλδκθ ΰλαµµάθ, υµφυθπμ κδμ πλσ γ θ 
υθ γ δµΫθκδμ. 

 πδ λκπά ατ β γΫζ δ δ θ λΰά δ βθ δαθκµάθ πθ αεδθά πθ 
ε βµΪ πθ εαδ ε φαζαέπθ Ϊ δθα αθάεκθ µΫξλδ κτ  απσ εκδθκτ δμ παλξέαμ, 
άµκυμ, εκδθσ β αμ εα κέεπθ, ξπλδακµΫθκυμ δΪ πθ θΫπθ υθσλπθ. θ 
π λδπ υ δ δαφπθέαμ πέ βμ δαξαλΪι πμ ά πθ ε ζ Ϋπθ µΫ λπθ, α 
ΤοβζΪ υµίαζζσµ θα ΜΫλβ υπκξλ κτθ αδ θα απκ αγυ δθ δμ ευίΫλθβ δθ 
λέ κυ φέζκυ ελΪ κυμ, παλαεαζκτθ α αυ άθ θα κλέ β δαδ β άθ, κτ δθκμ β 
απσφα δμ πέ πθ υπσ αµφδ ίά β δθ βµ έπθ γ πλβγά αδ πμ κλδ δεά. 

υθκµκζκΰ έ αδ λβ υμ σ δ β κυζΰαλέα παλαδ έ αδ πΪ βμ πέ βμ 
θά κυ Κλά βμ αιδυ πμ. 
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Πλω σεοζζο Πλο αλ βµΫνο ο Ϊλγλο 5 βμ ν ουεουλ έω 
υνγάεβμ βμ 28 Ιουζέου (10 υΰοτ ου) 1913 

 
Ολδ δεά µ γσλδκμ µ αιτ κυζΰαλέαμ εαδ ζζΪ κμ 

  
 κλκγ δεά ΰλαµµά Ϊλξ αδ πέ βμ εκλυφάμ βμ ΰλαµµάμ κυ σλκυμ 

ΜπΫζζ μ απσ βμ ίκυζΰαλκ λίδεάμ µ γκλέκυ, αεκζκυγ έ βθ 
εκλυφκΰλαµµάθ ατ βθ, εα Ϋλξ αδ εα σπδθ βθ εκλυφκΰλαµµάθ, ά δμ 
υλέ ε αδ πλκμ ίκλλΪθ κυ Γδκτλΰεζ λδ εαδ πλκξπλ έ µΫξλδ βμ υµίκζάμ 
κυ  λυµσθκμ εαδ βμ δ λέ ααμ, αθΫλξ αδ βθ δ λέ ααθ, έ  δ υγτθ αδ 
πλκμ αθα κζΪμ δμ Σ δθΰεαθΫ-Καζ έ (1.500). ε έγ θ φγΪθ δ δμ βθ 
εκλυφκΰλαµµάθ κυ ζά Μπκυ κτμ (υοσµ λκθ 1.650) εαδ αεκζκυγ έ βθ 
ΰλαµµάθ βμ δαξπλέ πμ πθ υ Ϊ πθ (υοσµ λα 1.820, 1.800, 713) εαδ 
 λΪΰεα μ. ε έγ θ, αεκζκυγκτ α πΪθ κ  βθ ΰλαµµάθ βμ δαξπλέ πμ 
πθ υ Ϊ πθ δ υγτθ αδ πλκμ ίκλλΪθ εαδ Ϋπ δ α ίκλ δκαθα κζδεκτμ, 
αεκζκυγκτ α βθ ΰλαµµάθ βμ δαξπλέ πμ πθ υ Ϊ πθ µ αιτ πθ 
υοκµΫ λπθ 715, 660, ιδεθκυµΫθβ δμ α υοσµ λα 1.150 εαδ 1.152, σγ θ, 
αεκζκυγκτ α βθ εκλυφκΰλαµµάθ αθα κζδευμ κυ ξπλέκυ Ραεέ β, 
δΫλξ αδ κθ ΝΫ κθ, δ υγτθ αδ πλκμ βθ εκλυφάθ κυ Ρκταα εαδ κυ 
ζΫαα, δΫλξ αδ κθ ∆Ϋ πα  (ΡΪθα) κυΰδκτ εαδ φγΪθ δ εαδ κυ Σ κτεα. 
πσ κυ βµ έκυ κτ κυ αεκζκυγ έ πΪζδθ βθ ΰλαµµάθ βμ δαξπλέ πμ πθ 
υ Ϊ πθ εαδ δ λξσµ θβ δΪ έµεπεκίαμ-Κα δλαεαΰδΪ (1.750), ζίέεα ∆αΰ 
(1.517), Καΰέθ-Σ αζ (1.811), ∆ µπδεζέ (1.587), εα Ϋλξ αδ πλκμ θσ κθ δμ 
υοσµ λκθ 985, λ φσµ θβ πλκμ αθα κζΪμ, θκ έπμ κυ ξπλδκτ ΚΪλκίκ, 
σγ θ δ υγτθ αδ πλκμ αθα κζΪμ, δΫλξ αδ πλκμ ίκλλΪθ κυ ξπλέκυ 
Καρµπσία, αθΫλξ αδ πΪζδ πλκμ ίκλλΪθ εαδ δΫλξ αδ δΪ πθ υοκµΫ λπθ 
1.450, 1.538, 1.350, εαδ 1.845. ε έγ θ εα Ϋλξ αδ πλκμ θσ κθ, δ λξσµ θβ 
δΪ βμ Σ έΰεζαμ (1.750), Κκυ ζΪλ (2.177). πσ κυ Κκυ ζΪλ β κλκγ δεά 
ΰλαµµά αεκζκυγ έ βθ ΰλαµµάθ βμ δαξπλέ πμ πθ υ Ϊ πθ κυ ΝΫ κυ 
εαδ κυ ΙΪ δ ίλΫθ-θ λΫ δΪ κυ σλκυμ ΡκυΰδΪθ εαδ φγΪθ δ δμ ξζΪ αΰέ 
(1.300), αεκζκυγ έ βθ εκλυφκΰλαµµάθ βθ δ υγυθκµΫθβθ πλκμ κθ 
δ βλκ λκµδεσθ αγµσθ Οε-Σ δζΪλ (41), εαδ απσ κυ βµ έκυ κτ κυ 
αεκζκυγ έ κθ λκυθ κυ ΝΫ κυ, εα αζάΰκυ α δμ κ δΰαέκθ ΠΫζαΰκμ. 
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ΠαλΪλ βµα Γ΄ 
 

Η υνγάεβ ου Λον ένου (1913) 

 

Εδ αΰωΰά 

 

 υθγάεβ κυ Λκθ έθκυ (30 Μα κυ 1913) ά αθ κ απκ Ϋζ µα βμ 
∆δΪ ε οβμ κυ Λκθ έθκυ (1912-1913) ζ ΰσµ θβμ εαδ υθ δΪ ε οβ δλάθβμ, 
πκυ Ϋΰδθ  κ Λκθ έθκ, ΰδα κθ λµα δ µσ κυ ΄ αζεαθδεκτ πκζΫµκυ. υ ά 
β υθγάεβ υθκµκζκΰάγβε  µ αιτ πθ αζεαθδευθ υµµΪξπθ ( κυζΰαλέαμ-
ζζΪ αμ-Μαυλκίκυθέκυ εαδ  λίέαμ) αφ θσμ, εαδ βμ Ογπµαθδεάμ 
υ κελα κλέαμ αφ Ϋλκυ. µ δθ  ΰθπ ά εαδ πμ αζεαθκ-Σκυλεδεά υθγάεβ. 

 

Η υν δΪ ε οβ Εδλάνβμ εαδ β Πλ ί υ δεά υν δΪ ε οβ 

 

 ιΫζδιβ κυ πκζΫµκυ εα Ϋ β  φαθ λσ σ δ α τθκλα βμ Ογπµαθδεάμ 
υ κελα κλέαμ γα µ αίΪζζκθ αθ βµαθ δεΪ, πλΪΰµα αθ έγ κ µ  βθ αλξδεά 
δαεάλυιβ πθ Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ  εα Ϊ βθ αλξά κυ πκζΫµκυ. Σα 
υµφΫλκθ α πκυ δαευί τκθ αθ ά αθ λΪ δα, µ  β θΫα λκπά πκυ Ϋπαδλθ  
κ θα κζδεσ ά βµα, εαδ θ ά αθ υθα σθ κδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ θα µ έθκυθ 
Ϋιπ απσ β δ υγΫ β β πθ πλκίζβµΪ πθ. 
Σσ  αελδίυμ κδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ ( ΰΰζέα, Γαζζέα, Γ λµαθέα, υ λέα, 

Ι αζέα εαδ Ρπ έα) πλκ φΫλγβεαθ θα µ κζαίά κυθ ΰδα κθ εαγκλδ µσ πθ 
ίαζεαθδευθ υθσλπθ, µ  πλσ ξβµα βθ εα Ϊπαυ β πθ ξγλκπλαιδυθ 
εαζυθ αμ δμ µπσζ µ μ ίαζεαθδεΫμ Χυλ μ ΰδα υθκµκζκΰέα υθγάεβμ 
δλάθβμ εαδ λµα δ µκτ κυ πκζΫµκυ. 

δ, δμ 16 ∆ ε µίλέκυ 1912 υθάζγαθ κδ αθ δπλκ ππ έ μ πθ 
µπκζΫµπθ κ Λκθ έθκ ΰδα β υθ δΪ ε οβ δλάθβμ σπκυ εαδ δαεσπβε  δμ 

10 Ιαθκυαλέκυ κυ 1913, πλκε δµΫθκυ θα υπκξπλά δ β Ογπµαθδεά 
υ κελα κλέα.  κ δΪ βµα αυ σ βμ αθαµκθάμ ιΫ πα  β 
Κπθ αθ δθκτπκζβ θΫκ εέθβµα πθ Ν κ κτλεπθ µ  υθΫπ δα κ θαυΪΰδκ πθ 
π λαδ Ϋλπ υαβ ά πθ εαδ β υθΫξδ β κυ πκζΫµκυ. Κτλδα σµπμ απσφα β 
πκυ ζάφγβε  σ  ά αθ εαδ β βµδκυλΰέα ζίαθδεκτ ελΪ κυμ. ΠαλΪζζβζα µ  
βθ ζ υ αέα υθ δΪ ε οβ πθ αζεαθδευθ Χπλυθ έξ  αλξέ δ, πέ βμ, δμ 
λΰα έ μ βμ εαδ β Πλ ί υ δεά υθ δΪ ε οβ, βθ κπκέα ζΪµίαθαθ µΫλκμ 

µσθκ κδ ΠλΫ ί δμ πθ µ ΰΪζπθ υθΪµ πθ υπσ βθ πλκ λέα κυ Τπκυλΰκτ 
ιπ λδευθ βμ Μ. λ αθέαμ κυΪλ κυ ΓελΫυ, εαδ β κπκέα ζδεΪ ε πθ 
πλαΰµΪ πθ έξ  µ ΰαζτ λβ πκυ αδσ β α απσ β υθ δΪ ε οβ δλάθβμ πκυ 
δαεσπβε , αφκτ υπσ β πέ ά βμ, τκ µάθ μ µ Ϊ β κζκφκθέα κυ 
α δζΫπμ πθ ζζάθπθ Γ πλΰέκυ κυ ΄, β Θ αζκθέεβ, κζκεζβλυθ αδ 
ζδεΪ εαδ υθκµκζκΰ έ αδ, κ Λκθ έθκ, β παλκτ α υθγάεβ. 

 

Η υνγάεβ 

 

τµφπθα µ  β υθγάεβ αυ ά παλαξπλκτθ αθ κυμ θδεβ Ϋμ ( α 
αζεαθδεΪ ελΪ β) σζα α Ϊφβ πκυ ίλέ εκθ αθ υ δεΪ βμ ΰλαµµάμ έθκυ-
Μβ έαμ, ε σμ βμ ζίαθέαμ, πκυ σππμ αθαφΫλγβε  παλαπΪθπ 
βµδκυλΰκτθ αθ πμ αθ ιΪλ β β ΰ µκθέα. υΰε ελδµΫθα κ ε έµ θκ βμ 
υθγάεβμ, κ κπκέκ υθ Ϊξγβε  κλδ δεΪ, πλκΫίζ π  (Ϊλγλκ 2) θα 
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παλαξπλά δ β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα σζα α υλππαρεΪ Ϊφβ πκυ 
ίλέ εκθ αθ υ δεΪ βμ ΰλαµµάμ έθκμ-Μά δα, ε σμ βμ ζίαθέαμ. Οδ 
τµµαξκδ εαδ β Σκυλεέα (Ϊλγλκ 3) αθΫγ αθ δμ Ϋιδ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ (υπσ 
βθ Πλ ί υ δεά υθ δΪ ε οβ πκυ υθΫξδα  δμ υθκµδζέ μ), β ξΪλαιβ πθ 
υθσλπθ εαδ κ δαεαθκθδ µσ πθ αβ βµΪ πθ πκυ αφκλκτ αθ βθ ζίαθέα, 
εαγυμ κυμ παλ έξαθ β υθα σ β α (Ϊλγλκ 5) θα απκφαθγκτθ ΰδα βθ τξβ 
πθ ζζβθδευθ θά πθ κυ δΰαέκυ, ε σμ βμ Κλά βμ (Ϊλγλκ 4) ΰδα βθ κπκέα 
β Πτζβ παλαδ έ κ «"υπΫλ πθ υµµΪξπθ ΰ µσθπθ πΪθ πθ πθ πέ βμ 
Νά κυ ευλδαλξδευθ δεαδπµΪ πθ βμ». 
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ΠαλΪλ βµα ∆΄ 
 

Ηµ λοζσΰδο εαδ Ϋλΰα ου 10ου υν Ϊΰµα ομ Π αδεοτ εα Ϊ ουμ ίαζεανδεοτμ 
ποζΫµουμ 

 
υΰελσ β β Μ λαλχέαμ 

 
Σκ 10κ Π αδεσ τθ αΰµα απκ ζκτµ θκ απκεζ δ δεΪ απσ Κ λευλαέκυμ, 

εα Ϊ δμ ε λα έ μ εαδ µΪξ μ κυ 1912-1913 υπαΰσ αθ β τθαµβ βμ ΙΙΙ 
Μ λαλξέαμ, β κπκέα υΰελκ άγβε  απσ δμ παλαεΪ π µκθΪ μ: 

•  6κ τθ αΰµα Π αδεκτ 
• 10κ τθ αΰµα Π αδεκτ 
• 12κ τθ αΰµα Π αδεκτ 
• τθ αΰµα Π δθκτ Πυλκίκζδεκτ 
• ζβ Ιππδεκτ 
• Λσξκμ Μβξαθδεκτ εαδ Σβζ ΰλαφβ υθ 
• Χ δλκυλΰ έκ ε λα έαμ 
• υαυΰαλξέα Πυλκµαξδευθ 
• ∆δΪφκλ μ κβγβ δεΫμ Τπβλ έ μ 
 

∆ΙΟΙΚ Σ  ΙΙΙ Μ Ρ ΡΧΙ :  λα βΰσμ Κπθ αθ έθκμ ∆αµδαθσμ  
∆ΙΟΙΚ Σ  ΤΝΣ ΓΜ ΣΟ: υθ αΰµα Ϊλξβμ θα Ϊ δκμ Παπκτζαμ  
 
Γ νδεά πδ λΪ υ β 
  
 δμ 18  π µίλέκυ 1912 µ  α δζδεσ ∆δΪ αΰµα εαζΫ βεαθ υπσ α σπζα 

κδ εζΪ δμ πθ φΫ λπθ απσ 1900-1910 εαδ κδ εζΪ δμ πθ γθκφλκυλυθ 
Τπαιδπµα δευθ εαδ ∆ εαθΫπθ µΫξλδ κυ 1897, εαδ σζκδ κδ φ λκδ 
Τπκζκξαΰκέ εαδ θγυπκζκξαΰκέ µΫξλδ 51 υθ.  πλκ Ϋζ υ β πθ φΫ λπθ 
Ϊλξδ  δμ 19  π µίλέκυ εαδ ζ έπ  δμ 21 κυ έ δκυ µβθσμ. Μ Ϊ βθ 
πλκ Ϋζ υ β πθ φΫ λπθ, κ τθ αΰµα υΰελκ άγβε  ΰδα πκζ µδεά 
ε λα έα εαδ απσ δμ 22 Ϋπμ εαδ δμ 26  π µίλέκυ ια εάγβε   πκλ έ μ 
εαδ α εά δμ ζδΰµυθ εαδ µΪξβμ πέ κπκδκυ άπκ  Ϊφκυμ. 

  
ναχυλβ β ου υν Ϊΰµα ομ 
 
 δμ 27  π µίλέκυ Ϊλξδ  β πδίέία β κυ υθ Ϊΰµα κμ α ιάμ πΫθ  

φκλ βΰΪ α µσπζκδα: 
• γβθΪ 
• Μαε κθέα 
• π δλκμ 
• Άΰδκμ πυλέ πθ 
• λξδµά βμ 

Οδ εΪ κδεκδ βμ πσζβμ εαδ πθ π λδξυλπθ αθ ιαλ ά πμ φτζζκυ, 
υΰε θ λυγβεαθ βθ πλκευµαέα εαδ α έξβ βμ πσζβμ εαδ 
απκξαδλ κτ αθ µ  υξΫμ εαδ Ϊελυα κυμ Ϊθ λ μ πκυ απκξπλκτ αθ ΰδα βθ 
πκζ µδεά ε λα έα, εαδ κδ τκ φδζαλµκθδεΫμ παδΪθδααθ δΪφκλα µία άλδα. 
Σκ γΫαµα ά αθ  µ ΰαζκπλ πΫμ αζζΪ εαδ πκζτ υΰεδθβ δεσ. 
 δμ 28  π µίλέκυ δμ 15:00 α α µσπζκδα αθαξυλβ αθ απσ κ ζδµΪθδ 
βμ ΚΫλευλαμ µ  υθκ έα α θ δ κλπδζδεΪ «Νέεβ» εαδ «∆σια». 
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 δμ 29  π µίλέκυ δΫ ξδ αθ κθ Ι γµσ βμ Κκλέθγκυ εαδ κ ίλΪ υ 
πλκ πΫλα αθ κ λδευµδυ μ κτθδκ. 
 δμ 30  π µίλέκυ δμ 05:00 αΰευλκίσζβ αθ πλδθ βθ Χαζεέ α 

π λδµΫθκθ αμ πέ πΫθ  υλ μ βθ παζέλλκδα ΰδα θα µπκλΫ κυθ θα δα ξέ κυθ 
κ θσ εαδ θα υθ ξέ κυθ κ αιέ δ κυμ φ Ϊθκθ αμ ζδεΪ κθ σζκ δμ 

19:00 σπκυ εαδ δαθυε Ϋλ υ αθ. 
Σβθ πσµ θβ µΫλα εαδ µ Ϊ κ µ βµ λδαθσ υ έ δκ κ τθ αΰµα εα Ϊ δμ 

14:00 αθαξυλβ  κ κδπκλδευμ ΰδα κ ζ έθκ σπκυ εαδ Ϋφ α  δμ 21:30 
σπκυ εαδ δαθυε Ϋλ υ   Ϋθαθ ζσφκ µΫ α  αθ έ εβθα.  δα λκµά ά αθ  
πκζτ πέπκθβ.  δμ 2 Οε πίλέκυ δμ 09:00 αθαξυλβ αθ απσ κ ζ έθκ 
ΰδα θα φ Ϊ κυθ δμ 14:00 βθ Γε λζά σπκυ εαδ απσ ε έ αθαξυλβ αθ δμ 
15:30 ΰδα θα εα αζάικυθ δμ 18:00 βθ ε λζά. ε έ δαθυε Ϋλ υ αθ  
αθ έ εβθα αζζΪ υπάλι  µ ΰΪζκ πλσίζβµα απσ κ δαπ λα δεσ ελτκ πκυ 
πδελα κτ . 
Σβθ πσµ θβ µΫλα αθαξυλβ αθ δμ 08:00 απσ βθ ε λζά ΰδα θα 

εα αζάικυθ δμ 12:00 κ Μαρµκτζδ.  δμ 14:30 αθαξυλβ αθ εαδ απσ ε έ ΰδα 
θα φ Ϊ κυθ δμ 17:00 κ Γδ µπ αζΫλ σπκυ ά αθ  κ ξυλκμ υΰεΫθ λπ βμ 
βμ ΙΙΙ Μ λαλξέαμ. ε έ δαθυε Ϋλ υ  κζσεζβλκμ κ ξβµα δ µσμ.  δμ 4 
Οε πίλέκυ αθαξυλβ αθ δμ 08:00 απσ κ Γδ µπ αζΫλ ΰδα θα φ Ϊ κυθ βθ 
Χα Ϊθ α α δμ 12:00 εαδ δμ 16:00 αθαξυλβ αθ ιαθΪ ΰδα θα εα αζάικυθ 
κ Χα αά-ΧαζΪλ δμ 17:30. 
Σβθ πσµ θβ µΫλα αθαξυλβ αθ εαδ απσ ε έ δμ 05:00 π λθυθ αμ µΫ α 

απσ κ ξπλδσ ζµαζΪλ.  δμ 11:00 δΫ ξδ αθ κθ πκ αµσ Πβθ δσ µΫ κ βμ 
ΰΫφυλαμ πκυ υπάλξ  β γΫ β «Κκυ σξ λκ» α θΪ βμ «Μ ζκτθαμ» 
σπκυ ε έ ά αθ  εαδ α κλσ βµα πθ ζζβθκ κυλεδευθ υθσλπθ. 

ε έ δ ξυλβ αθ κ ξγλδεσ Ϋ αφκμ ξπλέμ εαµέα αθ έ α β αφκτ κδ 
Σκτλεκδ ΰεα Ϋζ δοαθ δμ γΫ δμ κυμ εαδ υπκξυλβ αθ πλκμ βθ ζα σθα. 
Ό αθ κδ Ϊθ λ μ δ Ϋίαζαθ κ ξγλδεσ Ϋ αφκμ Ϊελυ αθ απσ θγκυ δα µσ 
αζζΪ εαδ απσ υΰεέθβ β εαδ τοπ αθ α ίζΫµα Ϊ κυμ πλκμ κ Θ σθ εΪθκθ αμ 
κ βµ έκ κυ  αυλκτ εαδ παλαεαζυθ αμ Σκθ θα κυμ υζκΰά δ.  δμ 17:00 
Ϋφ α αθ κ κτλεδεκ ξπλδσ ∆αµΪ δ σπκυ εαδ δαθυε Ϋλ υ αθ  αθ έ εβθα. 
 δμ 6 Οε πίλέκυ δμ 06:00 αθαξυλβ αθ απσ κ ∆αµΪ δ ΰδα θα φ Ϊ κυθ δμ 
09:00 β Μδζσΰκυ α εαδ µ Ϊ απσ Ϋθα µδελσ δΪζζ δµα αθαξυλβ αθ ιαθΪ 
δα ξέακθ αμ α ξπλδΪ µκτλ εαδ ∆κµέθδεκ ΰδα θα εα αζάικυθ δμ 17:00  
Ϋθαθ ζσφκ απΫθαθ δ απσ βθ ζα σθα σπκυ εαδ δαθυε Ϋλ υ αθ. 
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ΜΪχβ Εζα υναμ-αλαν απσλου 

 

 ζα σθα ά αθ β πλκε ξπλδµΫθβ ΰλαµµά κυ αλαθ απσλκυ εαδ ε έ 
υπάλξαθ δ ξυλΫμ ξγλδεΫμ υθΪµ δμ.   αυ ά β µΪξβ β ΙΙΙ Μ λαλξέα θ 
υµµ έξ  εαγσζκυ π δ ά κ ξγλσμ εα α λκπυγβε  απσ δμ υπσζκδπ μ 
Μ λαλξέ μ. Μ Ϊ βθ παλαπΪθπ ζζβθδεά πέγ β κ ξγλσμ αθαΰεΪ βε  θα 
υπκξπλά δ πλκμ κ αλαθ Ϊπκλκ. Σκ τθ αΰµα σζβ β µΫλα ά αθ   
αθαµκθά κθ απΫθαθ δ ζσφκ απσ βθ ζα σθα εΪ π απσ α αµΪ β β 
ίλκξά. 

Σβθ πσµ θβ µΫλα πΫλα αθ απσ κ ξπλδσ ∆Ϋεα λκ εαδ δμ 16:00 
Ϋφ α αθ κ Λυεκτ δ σπκυ εαδ δαθυε Ϋλ υ αθ  παυιβµΫθβ σµπμ 
πδφυζαεά, ΰδα έ πδα ίλέ εκθ αθ κ αλαθ Ϊπκλκ σπκυ παδασ αθ β τξβ πθ 
ζζβθδευθ σπζπθ εαδ ΰ θδεσ λα β πκλ έα αυ κτ κυ πκζΫµκυ. 

 µΪξβ Ϋξ δ πδα ι εδθά δ εαδ σζ μ κδ Μ λαλξέ μ ίΪζζκυθ εα Ϊ κυ ξγλκτ 
µ  κίαλΫμ απυζ δ μ. εκπσμ κυ ζζβθδεκτ Π αδεκτ έθαδ θα φ Ϊ δ σ κ πδκ 
εκθ Ϊ ΰέθ αδ πλκμ κθ ξγλσ εαδ κ εα αφΫλθ δ δμ 12:00 αφκτ β απσ α β 
πκυ ξπλέα δ δμ τκ αθ έπαζ μ υθΪµ δμ θ έθαδ µ ΰαζτ λβ απσ 500 µΫ λα. 
Όµπμ β µΪξβ θ έξ  α αθαµ θσµ θα απκ ζΫ µα α, ΰδα έ δαεσπβε  ζσΰπ 
βμ θτξ αμ. Κα Ϊ κ ιβµΫλπµα, κ 10κ Π αδεσ τθ αΰµα αθΪζαί  βθ πέγ β 
κ ξπλδσ Γζτεκίκ πκυ ζσΰπ βμ γΫ βμ κυ ά αθ φυ δεσ κξυλσ µ  δ ξυλΫμ 
ξγλδεΫμ υθΪµ δμ. δ, ζκδπσθ, κ τθ αΰµα πδ Ϋγβε  δμ 07:30 µ  φ Ϊ 
ζσξκυμ βθ πλυ β ΰλαµµά εαδ πΫθ  ζσξκυμ ΰδα υπκ άλδιβ.  πέγ β 
ελΪ β  κζσεζβλβ βθ βµΫλα µΫξλδ πκυ κ βλπδεσ τθ αΰµα µ Ϊ απσ 
π δ µα υ β µΪξβ εα Ϊφ λ  δμ 16:00 θα δ Ϋζγ δ α υουµα α κυ 
Γζυεσίκυ.  δμ 17:00 κδ πδ δγΫµ θκδ ζσξκδ πλαΰµα κπκέβ αθ βθ ζ δπ δεά 
κυμ Ϋφκ κ ΰδα θα ΰέθκυθ ζδεΪ δμ 18:00 θδεβ Ϋμ αυ άμ βμ µΪξβμ.  
παλαπΪθπ µΪξβ ά αθ κ ίΪπ δ µα κυ πυλσμ ΰδα κυμ Ϊθ λ μ κυ 
υθ Ϊΰµα κμ, κδ κπκέκδ σµπμ Ϋ διαθ αθ λ έα, αυ κγυ έα εαδ κλµβ δεσ β α 
αεκζκυγυθ αμ κ παλΪ δΰµα πθ βΰβ σλπθ κυμ.   αυ ά βθ πλαΰµα δεΪ 
φκ λά µΪξβ εκ υγβε  κ Τπκζκξαΰσμ κυ 4κυ ζσξκυ Κπθ αθ έθκμ 
Πκτζκμ, κ κπκέκμ ά αθ εαδ κ πλυ κμ θ ελσμ κυ υθ Ϊΰµα κμ. π ίέπ  
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µ Ϊ απσ κίαλσ λαυµα δ µσ εαδ κ Λκξαΰσμ κυ 5κυ ζσξκυ Γ υλΰδκμ 
Μπέθαμ. 

θαφΫλκθ αδ παλαεΪ π κδ λαυµα έ μ κυμ κπκέκυμ Ϋξ δ εα κθκµΪ δ κ 
∆δκδεβ άμ κυ 10κυ ζσξκυ πυλέ πθ α δζΪμ: 

1) Σαΰµα Ϊλξβμ Γεέζζδκμ Γ λΪ δµκμ 
2) Λκξαΰσμ Γλέίαμ Γ υλΰδκμ 
3) πδζκξέαμ Κα ππσ βμ Φ. 

4) Λκξέαμ Γ πλΰκΰδΪθθβμ Ι. 
5) ∆ εαθΫαμ Κκµπκζέ βμ υ . 

6)  λ ΓλαµµΫθκμ ∆. 

7)  λ Χαλ κφτζαεαμ . 

8)  λ Μπκτεαμ Γ. 

9)  λ λµΫθβμ ζ ι. 
10)  λ Κκµδαθσμ . 

11)  λ ΛαίλΪθκμ Ν. 

12)  λ ∆σθαμ ∆. 

13)  λ Μσ ξκμ λδ . 

14)  λ ΛΪ εαλβμ Μδξ. 
15)  λ ΡκυίΪμ . 

16)  λ Χκθ λκΰδΪθθβμ Γ. 

17)  λ ζΪξκμ παµ. 

 

 
 
Οδ µΪξ μ έθαδ πδα εζβλΫμ εαδ φκθδεΫμ, αζζΪ κ ξγλσμ πλΫπ δ θα δαζυγ έ 

µ  κπκδκ άπκ  εσ κμ. δ, ζκδπσθ, κ λξβΰσμ βμ ζζβθδεάμ  λα δΪμ 
δΫ αι  κθ ζδΰµσ πθ Μ λαλξδυθ εαδ βθ π λδετεζπ β πθ Σκτλεδεπθ 
υθΪµ πθ. 
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 κ παλαπΪθπ ξΫ δκ β ΙΙΙ Μ λαλξέα ι εδθΪ δ µδα π υ µΫθβ πκλ έα πλκμ 
εα α έπιβ κυ ξγλκτ. Σκ τθ αΰµα απκξπλ έ απσ κ Γζτεκίκ µ Ϊ απσ βθ 
ξκλάΰβ β πυλκµαξδευθ πκυ Ϋξ αδ εαδ αεκζκυγ έ β Μ λαλξέα βθ κπκέα 
αθάε δ.  δμ 12:00 ι εδθΪ δ β πκλ έα εαδ υθ ξέα αδ αεσµα εαδ β θτξ α υπσ 
ίλκξά µΫξλδ πκυ φ Ϊ αθ  α µ Ϊθυξ α κ ξπλδσ ΛαααλΪ μ εαδ 
ι εκυλΪ βεαθ µΫξλδ δμ 04:00 σπκυ εαδ ι εέθβ αθ ΰδα θα εα αζάικυθ δμ 
12:00 α Ϋλίδα. 
 δμ 12 κυ Οε πίλέκυ πδ ε τα αθ β ΰΫφυλα κυ ζδΪεµκθα ΰδα θα βθ 
δα ξέ κυθ βθ πσµ θβ µΫλα µ  εα Ϊζβιβ κ ξπλδσ Σ δ δζΫλ κ απσΰ υµα. 
 δμ 14 κυ µβθσμ ι εέθβ αθ δμ 07:00 ΰδα κ ξπλδσ Σ λ εζά σπκυ 

Ϋφ α αθ εαδ ε έ απσΰ υµα π λπα υθ αμ µΫ α βθ παΰπθδΪ. 
Σβθ πσµ θβ µΫλα Ϋφυΰαθ απσ κ Σ λ εζά δμ 07:00 ΰδα θα φ Ϊ κυθ 
κυμ Μτζκυμ κ απσΰ υµα. 
 δμ 16 κυ Οε πίλέκυ πΫλα αθ µΫ α απσ β Ϋλκδα π λπα υθ αμ 14 

υλ μ εαδ ΰεα α Ϊγβεαθ κ ξπλδσ κτζα σπκυ Ϋµ δθαθ εαδ βθ πσµ θβ 
µΫλα ΰδα θα υθ ξέ δ κ τθ αΰµα βθ πκλ έα κυ µΫξλδ α Γδαθθδ Ϊ σπκυ 
ε έ γα έθκθ αθ µδα πκζτ κίαλά µΪξβ. 

 
Η µΪχβ ων Γδαννδ υν 

 
 ΙΙΙ Μ λαλξέα ά αθ  βθ πλυ β ΰλαµµά βμ µΪξβμ αυ άμ εαδ έξ  

αθαπ υξγ έ απσ βθ πλκβΰκτµ θβ µΫλα µ  Ϊικθα εα υγτθ πμ κθ λσµκ 
Ϋιπ απσ α Γδαθθδ Ϊ. 
 δμ 20 Οε πίλέκυ δμ 05:00 κ τθ αΰµα Ϊλξδ  θα ίΪζζ αδ απσ κ 
ξγλδεσ πυλκίκζδεσ αζζΪ σµπμ υθΫξδ  θα πλκξπλΪ µ  βθ εΪζυοβ κυ 
πυλκίκζδεκτ βμ Μ λαλξέαμ. Σκ τθ αΰµα εΪθκθ αμ πέγ β εαδ 3 Ϊΰµα α 
πέ π ΰδα βθ εΪζυοά κυ εα Ϊφ λ  δμ 14:00 θα φ Ϊ δ Ϋιπ απσ βθ πσζβ µ  
αυ κγυ έα πθ αθ λυθ κυ, αφκτ ξλ δΪ βε  θα πκζ µά κυθ µΫ α  
ίΪζ κυμ εαδ  ξαλΪ λ μ. Οδ Ϊθ λ μ κυ υθ Ϊΰµα κμ Ϋ διαθ πλπ κφαθά 
αθ λ έα υ  κ έ δκμ κ ∆δκδεβ άμ βμ Μ λαλξέαμ κυμ Ϋ π  α ΰεΪλ δΪ κυ 
υΰξαλβ άλδα ΰδα β ΰ θθαέα υµπ λδφκλΪ κυμ εαδ κυμ παλκυ έα  αθ 
παλΪ δΰµα πλκ µέµβ β.  δμ 14:15 ζσξκδ κυ υθ Ϊΰµα κμ δ άζγαθ βθ 
πσζβ ΰδα θα µπκ έ κυθ υξσθ αθ ε δεά δμ εα Ϊ πθ Ογπµαθυθ εα κέεπθ 
εαδ ΰδα βθ άλβ β βμ Ϊιβμ βθ πσζβ. Οδ εαδλδεΫμ υθγάε μ ά αθ  πκζτ 
Ϊ ξβµ μ ζσΰπ α αµΪ β βμ ίλκξάμ. Σ ζδεΪ κζσεζβλκ κ τθ αΰµα δμ 19:30 
Ϋφ α  κ Σ δφζέεδ Κδλεαζσίκυ σπκυ εαδ δαθυε Ϋλ υ . ε έ, παλΫµ δθαθ 
σζβ βθ πσµ θβ µΫλα εαδ δμ 21 Οε πίλέκυ δμ 07:00 ι εέθβ αθ ΰδα κ 
Κζ δ έ κθ πκ αµσ ιδσ σπκυ εαδ Ϋφ α αθ µ Ϊ απσ π θ Ϊπλβ πκλ έα. πσ 
ε έ αθαξυλβ αθ δμ 25 Οε πίλέκυ εΪ π απσ α αµΪ β β ίλκξά ΰδα θα 
φ Ϊ κυθ κ ∆κυλµκυεζέ εαδ ΰδα θα ξλβ δµκπκδβγκτθ πμ µπλκ γκφυζαεά. 
 δμ 26 Οε πίλέκυ δμ 15:00 Ϋξκυµ  κ δ κλδεσ ΰ ΰκθσμ βμ παλΪ κ βμ 
βμ Θ αζκθέεβμ απσ κθ λξδ λΪ βΰκ Σαξ έθ Πα Ϊ εαδ αµΫ πμ µ Ϊ βθ 
έ κ κ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ βθ πσζβ. Σβθ πσµ θβ µΫλα κ τθ αΰµα 
παλΫµ δθ  κ ξπλδσ λαεζέ εαδ λα κπΫ υ  µΫξλδ δμ 30 κυ µβθσμ. 

 
Μ α Ϊγµ υ β βμ Μ λαλχέαμ βν Κα ολδΪ 
 

 ΙΙΙ Μ λαλξέα δα Ϊξγβε  θα θδ ξτ δ βθ V Μ λαλξέα βθ κπκγ έα 
σλκίδ μ, Ϋ δ κ τθ αΰµα αθαξυλβ  δμ 30 Οε πίλέκυ απσ κ λαεζέ εαδ 
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µ Ϊ απσ π θ Ϊπλβ πκλ έα Ϋφ α  κ Σκοέ εαδ αεκζκτγπμ βθ πσµ θβ 
µΫλα µ  κζκάµ λβ πέπκθβ πκλ έα εα Ϋζβιαθ κ ίλΪ υ κ Ϊζδ ααθ. 
 δμ 1 Νκ µίλέκυ ιαθΪ µ  πκζτπλβ πκλ έα Ϋφ α αθ κ ίλΪ υ β 

φ εζά εαδ βθ πσµ θβ µΫλα µ Ϊίβεαθ εαδ λα κπΫ υ αθ α κ θΪ. 
 δμ 3 Νκ µίλέκυ αθαξυλβ αθ µ  εα τγυθ β κ ΣΫξκίκ κ σλκμ Νέ κ 

µ  µδα µδελά αθΪπαυ β κ µ βµΫλδ κ δ βλκ λκµδεσ αγµσ β ζΪ κία. 
ε έ πλαΰµα κπκδάγβε  πέγ β απσ ξγλδεΪ µάµα α πλκμ ζζβθδεΪ 
µάµα α, α κπκέα αθ δεα α Ϊγβεαθ δμ 16:30 απσ κ 3κ ΣΪΰµα κυ 
υθ Ϊΰµα κμ εΪ π απσ α αµΪ β κυμ πυλκίκζδ µκτμ απσ κθ ξγλσ. Σβθ 
πσµ θβ µΫλα απσ κ πλπέ κ ξγλσμ πδ Ϋγβε  φκ λΪ κ 3κ ΣΪΰµα εαδ β 

µΪξβ ελΪ β  µΫξλδ δμ 12:00 σπκυ κδ ζσξκδ πδ Ϋγβεαθ δα βμ ζσΰξβμ εαδ 
Ϋ λ οαθ κθ ξγλσ  Ϊ αε β φυΰά. 
 δμ 5 Νκ µίλέκυ κ τθ αΰµα µ  ιαθ ζβ δεά πκλ έα εαδ εΪ π απσ 

α αµΪ β β ίλκξά εα υγτθγβε  κ Ο ζσπ σπκυ εαδ λα κπΫ υ  ΰδα θα 
εα αζάικυθ βθ πσµ θβ δμ 15:00 βθ Κκλθέεκία. Σκ πσµ θκ πλπέ µ  
ιαθ ζβ δεά πκλ έα ΰδα Ϊζζβ µδα φκλΪ εαδ εΪ π υπσ ίλκξά εαδ θυ κδ Ϊθ λ μ 
ξλ δΪ βε  µΫξλδ εαδ θα εκζυµπά κυθ κθ σλίκλκ Ϋφ α αθ ζδεΪ κ 
ίλΪ υ κ εαµΫθκ ξπλδσ ιέ κυδ εαδ βθ πσµ θβ µΫλα κ τθ αΰµα 
εα υγτθγβε  µ  πκλ έα κ ζ θέ δ σπκυ εαδ λα κπΫ υ  ΰδα υκ 
µΫλ μ. 
 δμ 11 Νκ µίλέκυ µ Ϊ απσ πέπκθβ πκλ έα πΪθπ α ίκυθΪ Ϋφ α αθ 
ζδεΪ δμ 21:00 βθ αΰπλέ αδθα.  υθκζδεά απσ α β πκυ έξ  δαθτ δ 
κ τθ αΰµα ά αθ πΪθπ απσ 220 ξζµ.  κ βµ έκ αυ σ Ϋξκυµ  κ ΰ ΰκθσμ βμ 
απ ζ υγ λυ πμ βμ Κα κλδΪμ: σ αθ µφαθέ βε  β ζζβθδεά τθαµβ κ 
ξγλσμ ΰεα Ϋζ δο  βθ πσζβ Ϊ αε α εαδ ξπλέμ αθ έ α β. ε έ, Ϋµ δθαθ κδ 
υθΪµ δμ βμ Μ λαλξέαμ µΫξλδ δμ 30 Νκ µίλέκυ σπκυ εαδ σγβε  δα αΰά θα 
εα υγυθγκτθ α θΪ κυ Μκλατα κ σλκμ ΓλΪµµκμ µ  µπλκ γκφυζαεά 
κ τθ αΰµα εαδ µδα κλ δθά πυλκίκζαλξέα. 
 δμ 4 ∆ ε µίλέκυ κ τθ αΰµα εα Ϋζβι  κ ξπλδσ Νκίκ Ϋζκ εαδ 
λα κπΫ υ , θυ κδ εαδλδεΫμ υθγάε μ ά αθ αελαέ μ ζσΰπ ξδκθδκτ. 
 δμ 5 ∆ ε µίλέκυ Ϋξκυµ  βθ πέγ β βμ Μ λαλξέαμ πλκμ κ ξπλδσ 

Πκζσ εα µ  πζαΰδκφυζαεά  απσ α β 1.500 µΫ λπθ κ 1κ ΣΪΰµα κυ 
υθ Ϊΰµα κμ, κ κπκέκ Ϋξ βε  πέγ β κθ πκ αµσ ∆ ίσζ, έπζα απσ κ 
ξπλδσ Ν σµπλδαε. Σκ ΣΪΰµα αθ πδ Ϋγβε  µ  κθ 3κ εαδ 4κ ζσξκ εαδ β µΪξβ 
ά αθ  φκ λά θυ κ 1κμ εαδ 2κμ ζσξκμ εΪζυοαθ κυμ Ϊζζκυμ ζσξκυμ απσ κ 
ξπλδσ ΜπλΪ ααθδ αζζΪ κ ξγλσμ κυμ ετεζπ  πδεέθ υθα µ  αλξβΰσ κθ 
π λδίσβ κ ζά αλξκ αζά Μπκτ εα πκυ ά αθ κ λσµκμ πθ ξλδ δαθυθ βμ 
π λδκξάμ. Ο 1κμ ζσξκμ έθκθ αμ µΪξβ µΫξλδ δμ 15:30 απΫελκυ  δα βμ 
ζσΰξβμ πκζζΫμ πδγΫ δμ κυ ξγλκτ, θυ σζκ κ ΣΪΰµα ξσ αθ υθ ξ έμ 
λδπΫμ απσ κ ξγλδεσ Π αδεσ εαδ Πυλκίκζδεσ εαδ αθαΰεΪ βε  θα αθαφΫλ δ 
κθ ∆δκδεβ ά βμ Μ λαλξέαμ σ δ ίλέ ε αδ  δθά γΫ β. Σσ  κ Πυλκίκζδεσ 

υπκ άλδι  κθ αΰυθα κυ ΣΪΰµα κμ µ  απκ Ϋζ µα βθ Ϊµ β υπκξυλβ β 
κυ ξγλκτ. 
Σκ ΣΪΰµα πΫ λ ο  δμ 16:30 µ  πΪλα πκζζΫμ απυζ δ μ. Οδ Ϊθ λ μ πκυ 

µαμ έθ δ κ πυλέ πθ α δζΪμ ∆δκδεβ άμ κυ 1κυ ΣΪΰµα κμ έθαδ κδ ιάμ: 
1)  λ Χ δµαλδσμ Κ. 
2)  λ ΓλαµµΫθκμ Χλά κμ. 
Σ γΫθ μ ε σμ µΪξβμ 
1)  λ Παθ ζδσμ Ν. 
2)  λ Κκθ κ υλκμ . 
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3)  λ Μ βµΫλβμ . 
4)  λ ακτζβμ Κ. 
5)  λ ΠΪΰεαζκμ Ι. 
6)  λ Κζβλκθσµκμ ζ. 
7)  λ ΓεκΰεΪεβμ Ν. 
8)  λ Χ δµαλδσμ Γ. 
9)  λ ΦαεδκζΪμ ζ. 
 
1.7 Η µΪχβ βμ Κζ δ οτλαμ 
 
 δμ 21 Φ ίλκυαλέκυ παλα σγβε  β πσζβ πθ Ιπαθθέθπθ κθ ζζβθδεσ 

 λα σ εαδ κ ξγλσμ εα υγτθγβε  κ λΪ δ µ  πέ ε φαζάμ κθ Σα ίέ  
Πα Ϊ. Σκ τθ αΰµα ξλβ δµκπκδάγβε  πμ πλκφυζαεά πλκμ Μ κΰΫφυλα 
βθ Πλ µ ά Ιπαθθέθπθ. Ο ξγλσμ αφκτ ΰεα Ϋζ δο  βθ πσζβ εα Ϋζαί  βθ 

Κζ δ κτλα εαδ δμ 1 Μαλ έκυ β Μ λαλξέα πδ Ϋγβε  δμ υθΪµ δμ κυ Σα ίέ  
Πα Ϊ.  δμ 11:30 κ τθ αΰµα δα Ϊξγβε  θα απκεζ έ δ κθ ξγλσ ΰδα θα µβθ 
µπκλ έ θα ι φτΰ δ υπκξπλυθ αμ πλκμ βθ ζίαθέα. Όµπμ σ αθ κ Σκτλεδεκμ 
 λα σμ απκ εα έ βε  απσ βθ ζζβθδεά πέγ β, υπκξυλβ  εαδ εα Ϊφ λ  
θα µπ δ βθ ζίαθέα. Σκ τθ αΰµα λα κπΫ υ  βθ πλκε ξπλβµΫθβ 
ΰλαµµά βμ Κζ δ κτλαμ µΫξλδ δμ 21 Μαλ έκυ θυ κ 3κ ΣΪΰµα ξβµΪ δ  
πλκεΪζυοβ κ ξπλδσ Μπ κυεδΪ α, ιδΪ κυ υκυ πκ αµκτ. 
 δμ 22 Μαλ έκυ µ Ϊ απσ ιΪπλβ πκλ έα κ τθ αΰµα Ϋφ α  βθ 

Πλ µ ά εαδ βθ πσµ θβ µΫλα µ Ϊ απσ εΪπλβ πκλ έα Ϋφ α  κ Π λΪ δ. 
 δμ 24 Μαλ έκυ µ Ϊ απσ λΪπλβ πκλ έα Ϋφ α  κ Λδα εκίέεδ εαδ βθ 
πσµ θβ µΫλα µ Ϊ απσ π θ Ϊπλβ πκλ έα Ϋφ α  β ΡΪθ θα.  δμ 26 
Μαλ έκυ µ Ϊ απσ εΪπλβ πκλ έα υπσ ίλκξά Ϋφ α  β Μπσλκία σπκυ 
εαδ λα κπΫ υ , θυ κ ξδσθδ εαδ κ ελτκ ά αθ αθυπσφκλκ.  δμ 28 
Μαλ έκυ µ Ϊ απσ π εΪπλβ πκλ έα υπσ α αµΪ β β ίλκξά εαδ θυ 
ξλ δΪ βε  θα εκζυµπά κυθ ιαθΪ κ σλίκλκ εαδ βθ Ιζτθ Ϋφ α  κ 
ΚαφαΫαδ. Σβθ πσµ θβ µΫλα Ϋφ α αθ κ Φζδυεδ µ Ϊ απσ κε Ϊπλβ πκλ έα 
εαδ κδ Ϊθ λ μ ξλ δΪ βε  θα εκζυµπά κυθ ιαθΪ µΫ α  Ϋθαθ πκ αµσ ΰδα θα 
π λΪ κυθ απΫθαθ δ. Σβθ πσµ θβ µΫλα πΪζδ λα κπΫ υ αθ κ ∆λΫθκίκ 
µ Ϊ απσ λΪπλβ πκλ έα σπκυ εαδ παλΫµ δθαθ ΰδα υκ µΫλ μ. Σβθ 1 
πλδζέκυ Ϋφ α αθ βθ Κκλυ Ϊ µ Ϊ απσ λΪπλβ πκλ έα µΫ α  
α αµΪ β β ξδκθσπ π β εαδ βθ πσµ θβ µΫλα µ Ϊ απσ πΫθ  υλ μ πκλ έα 

 αθ έικ μ εαδλδεΫμ υθγάε μ Ϋφ α αθ βθ Μπέζδ α.  δμ 3 πλδζέκυ µ Ϊ 
απσ π θ Ϊπλβ πκλ έα µΫ α  λδµτ οτξκμ εαδ ξδκθσπ π β Ϋφ α αθ κ 
Ϊµπ ζδ εαδ βθ πσµ θβ µΫλα µ Ϊ απσ έπλβ πκλ έα Ϋφ α αθ κ ξπλδσ 
δµαλ Ϋ δ βθ ΜπλΫ θδ α.  δμ 5 πλδζέκυ π λπΪ β αθ ΰδα Ϋ λ δμ υλ μ 
µΫ α απσ ίκυζΰαλδεΪ ξπλδΪ εαδ βθ πσµ θβ µΫλα µ Ϊ απσ φ Ϊπλβ πκλ έα 
λα κπΫ υ αθ βθ λµΫθ εα.  δμ 7 πλδζέκυ µ Ϊ απσ π θ Ϊπλβ 

πκλ έα κ 1κ εαδ 3κ ΣΪΰµα Ϋφ α αθ κ Κκυ σί θ θυ κ 2κ παλΪµ δθ  β 
Φζυλδθα σπκυ εαδ λα κπΫ υ .  δμ 10 πλδζέκυ κ τθ αΰµα 
υΰε θ λυγβε  κ δ βλκ λκµδεσ αγµσ Φζυλδθαμ κ ξπλδσ 
Μπ σ θδ α σπκυ βθ πσµ θβ µΫλα πδίδίΪ βε  κ λΫθκ δμ 13:30 ΰδα 
θα απκίδία έ δμ 22:00 κ λ δεσπ σπκυ εαδ λα κπΫ υ .  δμ 11 
πλδζέκυ µ Ϊ απσ π θ Ϊπλβ πκλ έα Ϋφ α αθ α Γδαθθδ Ϊ ΰδα λέ β φκλΪ 
σπκυ εαδ λα κπΫ υ αθ Ϋιπ απσ βθ πσζβ. 
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Η µ α Ϊγµ υ β βμ ΙΙΙ Μ λαλχέαμ β Θ αζονέεβ 
 
 δμ 27 πλδζέκυ κ τθ αΰµα λα κπΫ υ  κ αγτζαεκ σπκυ εαδ 

παλΫµ δθ  µΫξλδ δμ 19 Ικυθέκυ σπκυ κ ζζβθδεσμ  λα σμ πδ Ϋγβε  εα Ϊ πθ 
κυζΰΪλπθ κδ κπκέκδ έξαθ δ ξυλΫμ υθΪµ δμ κ Κδζεέμ εαδ κέµαααθ πέγ β 
πλκμ βθ πσζβ βμ Θ αζκθέεβμ. 
 δμ 19 Ικυθέκυ ι εέθβ αθ κδ ξγλκπλαιέ μ δμ 08:00 βθ κπκγ έα 
ίλΫ -Ι Ϊλ εαδ β Μ λαλξέα έξ  υπ’ υγτθβ βμ βθ αλδ λά Ϊελβ βμ 
πέγ βμ µ  εκπσ κ παζαδσ φλκτλδκ. Σκ τθ αΰµα πδ Ϋγβε  απσ α 
αλδ λΪ µ  βθ εΪζυοβ κυ Πυλκίκζδεκτ πκυ απαθ κτ  δμ πέµκθ μ 
ξγλδεΫμ λδπΫμ, µ  απκ Ϋζ µα κ µ βµΫλδ θα µΪξ αδ κ τθ αΰµα µΫ α  
εαδσµ θκ ξυλκ, ΰδα έ έξαθ πΪλ δ φπ δΪ ξσλ α εαδ εαζτί μ εαδ υπάλξ  
αθ ιΫζ ΰε β πυλεαΰδΪ. αθ  φλδε ά δΰµά ΰδα κ τθ αΰµα, ΰδα έ κδ Ϊθ λ μ 
µΪξκθ αθ  εαδσµ θκ Ϋ αφκμ εαδ α Ϊζκΰα εαέΰκθ αθ απθ αθΪ εαδ 
αθαφζΫΰκθ αθ κδ κίέ μ απσ µσθ μ κυμ εαδ ΰέθκθ αθ υθΫξ δα ελάι δμ. 
Σ ζδεΪ εα Ϊφ λ  κ τθ αΰµα θα αθαξαδ έ δ κθ ξγλσ εαδ δμ 16:00 
ευλέ υ  φλκτλδκ σπκυ εαδ λα κπΫ υ . 

 
Η µΪχβ ου Κδζεέμ 

 

 

 

 ΙΙΙ Μ λαλξέα Ϋζαί  µΫλκμ βθ πέγ β εα Ϊ κυ Κδζεέμ απσ βθ αλδ λά 
µ λδΪ βμ πδγ δεάμ παλΪ αιβμ, Ϋξκθ αμ παλα έπζα βμ α αλδ λΪ βμ βθ 
Σαιδαλξέα Ιππδεκτ.  δμ 20 Ικυθέκυ δμ 07:30 β Μ λαλξέα Ϋεαθ  πλκΫζα β 
απσ κ ίλΫ -Ι Ϊλ πλκμ κ Κδζεέμ δαγΫ κθ αμ κ 10κ εαδ κ 12κ τθ αΰµα 
Π αδεκτ ΰδα βθ πλυ β ΰλαµµά βμ µΪξβμ αφάθκθ αμ πέ π ΰδα φ λ έα κ 6κ 
τθ αΰµα.  δμ 09:00 ι εέθβ  φκ λά µΪξβ µ  α αθ έπαζα πυλκίκζδεΪ θα 
ίΪζζκυθ α αµΪ β α. Σκ 10κ τθ αΰµα ι εέθβ  απσ κ φλκτλδκ ίλΫ -Ι Ϊλ 

 υλ έα δπζά φΪζαΰΰα, αζζΪ σ αθ δ άζγ  β φκθδεά αυθβ κυ ξγλδεκτ 
πυλκίκζδεκτ, υπΫ β µ ΰΪζβ εα α λκφά εαδ µ  α λαπδαέ μ εδθά δμ κδ 
Ϊθ λ μ αεκζκυγυθ αμ κυμ βΰά κλΫμ κυμ αθ πδ Ϋγβεαθ ίΪζζκθ αμ πλκμ κθ 
ξγλσ.  µΪξβ ά αθ εζβλά εαδ Ϊθδ β, κ τθ αΰµα σµπμ υθΫξδ  θα 
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αθ δµ ππέα δ βθ ξγλδεά πυλκίκζαλξέα µΫξλδ πκυ δμ 16:00 β Μ λαλξέα 
απΫ δζ  θδ ξτ δμ εαδ αεκζκτγπμ δμ 17:00 κ Μ λαλξδαεσ πυλκίκζδεσ 
Ϋίαζζ  εα Ϊ κυ ξγλκτ µ  απκ Ϋζ µα κδ κτζΰαλκδ θα δαφτΰκυθ Ϊ αε α 
εαδ δα παλµΫθα Ϋξκθ αμ πκζζΫμ απυζ δ μ. Όµπμ εαδ πΪζδ δμ 19:15 απσ κ 
τοπµα κυ Κδζεέμ Ϊζζβ µδα ξγλδεά πυλκίκζαλξέα Ϊλξδ  θα ίΪζζ δ εα Ϊ κυ 
υθ Ϊΰµα κμ, ξπλέμ σµπμ απκ Ϋζ µα.  µΪξβ αµΪ β  ζσΰπ βμ θτξ αμ, 
αζζΪ κ τθ αΰµα ά αθ  αυιβµΫθβ πδφυζαεά. 
 δμ 21 Ικυθέκυ απσ α ιβµ λυµα α, κ τθ αΰµα ά αθ  αθαµκθά µΫξλδ δμ 

11:30 κπσ αθ εαδ πδ Ϋγβε  πλκμ κθ ξγλσ εαδ µ Ϊ απσ υκ υλ μ δ άζγ  
κ ξπλδσ ΓδαθθΫμ θυ υπκξυλβ  κ ξγλδεσμ σΰεκμ κ κπκέκμ απκ ζ δυγβε  

απσ κ πυλκίκζδεσ µ  β υθ λκµά κυ υθ Ϊΰµα κμ κυ κπκέκυ κδ Ϊθ λ μ 
έξαθ αθαζΪί δ λσζκ πυλκίκζδ ά. Σσ  κ ξγλδεσμ λα σμ ΰεα α Ϊγβε  β 
∆κρλΪθβ σπκυ απσ ε έ γα Ϋεαθ  Ϋφκ κ  σζβ β Μ λαλξέα. 

 ΙΙΙ Μ λαλξέα µ Ϊ απσ ιΪπλβ πέπκθβ πκλ έα αµΪ β  ΰδα αθΪπαυ β 
κθ δ βλκ λκµδεσ αγµσ εαδ ε έ  αθτπκπ κ ξλσθκ κ ξγλδεσ 

πυλκίκζδεσ Ϊλξδ  θα ίΪζζ δ εα Ϊ παθ κτ. Σσ  πδελΪ β  µ ΰΪζβ τΰξυ β 
εαδ αµβξαθέα. Μσθκ κ 10κ τθ αΰµα παλΫµ δθ  παλα δΰµα δεΪ οτξλαδµκ εαδ 
αξτ α α κλΰαθυγβε   γΫ β µΪξβμ.  δμ 15:00 Ϊλξδ  µκθκµαξέα αθΪµ α 
α αθ έπαζα πυλκίκζδεΪ µΫξλδ πκυ θτξ π .  δμ 05:00 κ τθ αΰµα 
δα Ϋγβε  πμ άλδΰµα πθ υπκζκέππθ υθ αΰµΪ πθ βμ Μ λαλξέαμ πκυ 

µΪξκθ αθ εαδ δμ 12:45 εα α έπι  δα βμ ζσΰξβμ α υπκξπλκτθ α πδα 
ξγλδεΪ µάµα α µΫξλδ δμ 14:00 πκυ ζδεΪ κ ξγλσμ ΰεα Ϋζ δο  β ∆κρλΪθβ 
εαδ εα α λκπυγβε  θ υθ ξ έα απσ κ πυλκίκζδεσ. 

 
ΠλοΫζα β βμ ΙΙΙ Μ λαλχέαμ 
 

 

 

 δμ 24 Ικυθέκυ δμ 04:30 κ τθ αΰµα πλκπκλ τκθ αθ βμ Μ λαλξέαμ εαδ 
Ϋιπ απσ β ∆κρλΪθβ Ϋξ βε  ξγλδεΪ πυλΪ εαδ αθ απΪθ β   µδα µΪξβ πκυ 
ελΪ β  µΫξλδ δμ 17:00 ξπλέμ απκ Ϋζ µα ζσΰπ βμ θτξ αμ. Σβθ πσµ θβ 
µΫλα δμ 08:00 κ τθ αΰµα αθαπ τξγβε   γΫ β µΪξβμ θυ απσ κ σλκμ 
ΜπΫζ μ Ϋίαζζ  κ ξγλδεσ πυλκίκζδεσ. Σκ 1κ ΣΪΰµα θ έξ  Ϊζζβ δαφυΰά 
απσ κ θα π λΪ δ µΫ α απσ κ Ϊ κμ πκυ υπΫ β πκζζΫμ απυζ δ μ, ΰδα έ 
ΰεζπίέ βε  µΫ α α παλα κµΫθα β φπ δΪ Ϋθ λα. Ό αθ σµπμ δΫφυΰαθ 
απσ κ Ϊ κμ Ϋεαθαθ Ϋφκ κ αθαΰεΪακθ αμ κθ ξγλσ θα ΰεα αζ έο δ δμ 
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γΫ δμ κυ µΫξλδ πκυ δμ 16:00 κδ κτζΰαλκδ Ϊλξδ αθ θα υπκξπλκτθ εαδ 
ζδεΪ δμ 17:30 δΫφυΰαθ Ϊ αε α ΰεα αζ έπκθ αμ κ π έκ βμ µΪξβμ θυ κ 

τθ αΰµα κυμ φυλκεκπκτ  ξπλέμ Ϋζ κμ µΫξλδ πκυ δμ 19:00 δαεσπβε  β 
µΪξβ.  δμ 29 Ικυθέκυ δμ 09:00 κ τθ αΰµα ι εέθβ  πκλ έα ΰδα θα 
εα αζάι δ δμ 16:00 βθ  λυµθδ α. θα αθαπΪθ ξκ σµπμ ΰ ΰκθσμ 
εζσθδ  κ βγδεσ πθ αθ λυθ κυ υθ Ϊΰµα κμ, αφκτ βµ δυγβεαθ Ϋθ εα 
ελκτ µα α ξκζΫλαμ. 
 δμ 5 Ικυζέκυ κ τθ αΰµα ι εέθβ  δμ 05:30 πμ µπλκ γκφυζαεά βμ 

Μ λαλξέαμ εαδ θ πζΪεβ α υουµα α ΣακυµΪ µ  κθ ξγλσ  µδα µΪξβ πκυ 
ελΪ β  µΫξλδ δμ 16:00 σπκυ εαδ κ ξγλσμ ΰεα Ϋζ δο  δμ γΫ δμ κυ εαδ 
υπκξυλβ  πλκμ Ρσµπκίκ-ΟµδζδΪθκ-ΠΫ κίκ. 

 δμ 6 Ικυζέκυ απκφα έ βε  ΰ θδεά πέγ β α παλαπΪθπ ξπλδΪ εαδ κ 
τθ αΰµα απκ ζκτ  βθ φ λδεά τθαµβ βμ Μ λαλξέαμ εαδ σζ μ κδ 
υθΪµ δμ ά αθ  ΰ θδεά πδφυζαεά µΫξλδ δμ 04:00 α ιβµ λυµα α πκυ 
Ϊλξδ  β πέγ β. 

 δμ 8 Ικυζέκυ κ 3κ ΣΪΰµα υπσ κθ Λκξαΰσ λ. Χα απέ β µ  αδφθδ δα δεά 
πέγ β Ϋπζβι  ξγλδεΪ µάµα α µΫ α α ξαλαευµα Ϊ κυμ. 
 δμ 18 Ικυζέκυ υπκΰλΪφβε  π θγάµ λκμ αθαεπξά εαδ δμ 23 θΫα 
λδάµ λκμ αθαεπξά. 

 δμ 27 Ικυζέκυ υπκΰλΪφ βε  β πλκεα αλε δεά εαδ δμ 28 Ικυζέκυ δμ 
10:30 β κλδ δεά δλάθβ µ  α τθκλα βμ θΫαμ ζζΪ αμ. 

 
ΚΪγο ομ βμ ΙΙΙ Μ λαλχέαμ 
 
Σβθ 1β υΰκτ κυ υΰε θ λυγβε  β Μ λαλξέα εαδ µααέ κ τθ αΰµα κ 

ΠΫ κίκ εαδ δμ 2 ι εέθβ αθ ΰδα κτε-ΛΪεεα. 
 δμ 3 υΰκτ κυ Ϋφ α αθ β  λυµθδ α σπκυ κδ εΪ κδεκδ µααέ µ  κυμ 

δ λ έμ εαδ σζα κυμ α δ λΪ ε δµάζδα ΰεα Ϋζ δοαθ β ΰ θΫ δλα ΰβ κυμ εαδ 
αεκζκτγβ αθ β Μ λαλξέα κ Κδζεέμ σπκυ εαδ ΰεα α Ϊγβεαθ. αθ πκζτ 
υΰεδθβ δεσ γΫαµα µΫξλδ αελτπθ. 
 δμ 4 υΰκτ κυ Ϋφ α αθ κ Κκυ κτλδθκ εαδ δμ 5 α  θΪ ∆ ζά. 
 δμ 6 υΰκτ κυ Ϋφ α αθ β ∆κρλΪθβ εαδ δμ 7 κ ξπλδσ ΧΫλ κίκ. 
 δμ 8 υΰκτ κυ Ϋφ α αθ κ Κδζεέμ σπκυ εαδ λα κπΫ υ αθ µΫξλδ δμ 

25  π µίλέκυ. 
 δμ 25  π µίλέκυ κ τθ αΰµα Ϋφ α  β ∆λΪµα α µ Ϊθυξ α µ  κ 
λΫθκ εαδ δμ 26 Ϋφ α  κυμ Μτζκυμ. 
 δμ 27  π µίλέκυ µ Ϊ απσ πκλ έα Ϋφ α  βθ ΚαίΪζα σπκυ εαδ 
λα κπΫ υ  ε έ µΫξλδ α Ϋζβ κυ Οε πίλέκυ. 
 α µΫ α κυ µάθα Νκ µίλέκυ δα Ϊξγβε  κ τθ αΰµα θα πδ λΫο δ βθ 

Ϋ λα κυ εαδ Ϋ δ κ 10κ Π αδεσ τθ αΰµα παθάζγ  βθ ΚΫλευλα δμ 27 
Νκ µίλέκυ. πσ βθ ΚΫλευλα εα Ϊΰκθ αθ σζκδ κδ Ϊθ λ μ κυ υθ Ϊΰµα κμ κδ 
κπκέκδ έξαθ µπθ υ έ απσ α υθαδ γάµα α: 

1) βμ πέ βμ πλκμ β γλβ ε έα 
2) κυ πα λδπ δ µκτ µ  βθ δ Ϋα βμ µ ΰΪζβμ πα λέ κμ 
3) βμ λα δπ δεάμ δµάμ 
4) βμ φδζκ δµέαμ, βμ σιβμ, κυ υθα πδ µκτ 
5) βμ π πκδγά πμ πλκμ κθ αλξβΰσ κυμ, υθ ζυθ αμ κ θα µ ΰαζυ δ 

εαδ θα κια γ έ β πα λέ α κυμ 
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Τπο οχά ου υν Ϊΰµα ομ βν ΚΫλευλα 
 

 έ β β σ δ πδ λΫφ δ κ τθ αΰµα βθ ΚΫλευλα δα σγβε  βθ πσζβ 
αζζΪ εαδ  σζκ κ θβ έ µ  αθαεκδθυ δμ κυ ∆άµκυ εαδ πθ κπδευθ 
φβµ λέ πθ εαδ βζΫε λδ  σζκ κθ ε λευλαρεσ ζασ πκυ µ  αΰπθέα π λέµ θ  θα 
αΰεαζδΪ δ κυμ ΰ θθαέκυμ θδεβ Ϋμ εαδ θα κυμ έι δ κθ γαυµα µσ κυ.  
∆βµκ δεά λξά Κ λευλαέπθ πλκΫίβ δμ εα Ϊζζβζ μ θΫλΰ δ μ ΰδα θα ΰέθ δ β 
υπκ κξά σ κ κ υθα σθ µ ΰαζκπλ πΫ λβ εαδ οάφδ  εκθ τζδα απαθυθ 
ΰδα κ βµαδκ κζδ µσ βμ πσζβμ εαδ εα Ϊλ δ  πδ λκπά ΰδα κθ κλ α µσ 
βμ υπκ κξάμ. εσµα κ ∆βµκ δεσ υµίκτζδκ απκφΪ δ  δμ 11 Νκ µίλέκυ 
θα κθκµα γ έ β πζα έα βμ πλκευµαέαμ πμ «Πζα έα 10κυ Π αδεκτ 
υθ Ϊΰµα κμ» εαδ αεσµα απκφΪ δ  θα Ϋο δ β βµαέα κυ υθ Ϊΰµα κμ µ  
α βµΫθδκ φΪθδ εαδ θα πλκ φΫλ δ δµβ δεσ παγέ κθ πλυβθ ∆δκδεβ ά κυ 
εα Ϊ κυμ πκζΫµκυμ Τπκ λΪ βΰκ θα Ϊ δκ Παπκτζα εαδ θα κθ 
αθαεβλτικυθ πέ δµκ ∆βµσ β Κ λευλαέπθ. πσ βθ παλαµκθά βμ Ϊφδιβμ κυ 
υθ Ϊΰµα κμ κζσεζβλβ β πσζβ ά αθ  πέ πκ σμ εαδ σζκμ κ εσ µκμ 
υΰε θ λπθσ αθ α δΪφκλα βµ έα βμ πσζβμ ΰδα θα παλαεκζκυγά κυθ 
κθ κζδ µσ µ  Ϊφθ μ, µ  γυλ κτμ, βµαέ μ εαδ βθ αθΫΰ λ β 
γλδαµί υ δευθ αοέ πθ κυμ λσµκυμ απσ κυμ κπκέκυμ γα παλάζαυθ  κ 
θδεβφσλκ τθ αΰµα. 
 δμ 27 Νκ µίλέκυ δμ 07:00, κ βµα κΰλΪφκμ βμ αελκπσζ πμ βµ έπ  
βθ µφΪθδ β πθ πζκέπθ κθ κλέακθ α. ΠαλΪ β πέµκθβ εαδ υθα ά ίλκξά 
κζσεζβλβ β πσζβ ίλΫγβε  πέ πκ σμ εαδ κδ υκ φδζαλµκθδεΫμ παλάζαυθαθ 
κυμ βµαδκ κζδ µΫθκυμ λσµκυμ παδαθέακθ αμ κ πγδθσθ.   πκζτ ζέΰβ 

υλα β απσ α β απσ α αθΪε κλα µΫξλδ εαδ κ θΫκ φλκτλδκ εα αεζ έ βε  
απσ α πζάγβ αθ ιαλ ά κυ Ϊιβμ εαδ βζδεέαμ πκυ α δαφκλκτ αθ ΰδα δμ 
Ϊ ξβµ μ εαδλδεΫμ υθγάε μ εαδ ε άζπθαθ µ  κπκδκθ άπκ  λσπκ κ 
γαυµα µσ κυμ πλκμ κυμ Κ λευλαέκυμ πκζ µδ Ϋμ. Μ Ϊ απσ ζέΰκ µ  πέ 
ε φαζάμ δμ ΦδζαλµκθδεΫμ Ϋφ α αθ α δΪφκλα πµα έα µ  δμ βµαέ μ κυμ 
εα αζαµίΪθκθ αμ εαδ κθ ζΪξδ κ ξυλκ πκυ έξ  απκµ έθ δ ζ τγ λκμ βθ 
πζα έα βμ πλκευµαέαμ, εαδ σζκμ κ εσ µκμ µΫ α  Ϋθα α φυε δεσ 
π λδίΪζζκθ αβ πελατΰαα  υθ ξυμ.  κυμ πδ άµκυμ ίλέ εκθ αθ β ∆βµκ δεά 
λξά, κ ΝκµΪλξβμ, κ  ί. Μβ λκπκζέ βμ εαδ Ϊζζκδ δΪφκλκδ.  δμ 08:00 α 
πζκέα αΰευλκίσζβ αθ εαδ Ϊλξδ  β απκίέία β δμ ζΫµίκυμ δμ κπκέ μ 
πλκ Ϋφ λαθ αφδζκε λ υμ κδ φδζσ δµκδ δ δκε ά μ κυμ. Ό αθ απκίδίΪ βεαθ 
α πλυ α µάµα α Ϊλξδ αθ θα ε υζέ κθ αδ υΰεδθβ δεΫμ εβθΫμ κδ κπκέ μ 
δα Ϋξκθ αθ β µδα βθ Ϊζζβ σ κ δαλεκτ  β απκίέία β εαδ πθ υπκζκέππθ 
µβµΪ πθ. Οδ λα δυ μ Ϋ λ ξαθ µ  λ µµΪµ θα ξ έζβ εαδ ίκυλεπµΫθα µΪ δα 
ΰδα θα ξ κτθ α φδζδΪ πθ υΰΰ θυθ εαδ πθ φέζπθ κυμ αοβφυθ αμ β 
ίλκξά . µΫ πμ µ Ϊ ξβµα έ βε  µδα πδίζβ δεά  σΰεκ παλΫζα β µ  πέ 
ε φαζάμ δμ ΦδζαλµκθδεΫμ πκυ παδΪθδααθ δΪφκλα γκτλδα, πέ π κ τθ αΰµα 
πκυ αεκζκυγκτ  αθ ίαέθκθ αμ βθ πδαθΪ α δα ξέακθ αμ δμ κ κτμ 
« ΰέκυ θ πθέκυ» εαδ «Νδεβφσλκυ Θ κ σεβ» σπκυ εαδ ε έ ζδεΪ 
παλα Ϊξγβε .   σζβ β δα λκµά κ εσ µκμ απσ α παλΪγυλα βµδκτλΰβ  
τ λβ ίλκξά λέξθκθ αμ Ϊθγβ, φτζζα Ϊφθβμ εαδ ααξαλπ Ϊ. 
Μπλκ Ϊ απσ κ παλα αΰµΫθκ τθ αΰµα ξβµα έ βε  ΰτλπ απσ β 
βµαέα κυ δµβ δεσ λΪΰπθκ απσ δμ βµαέ μ πθ Κ λευλαρευθ πµα έπθ 
εαδ µΫ α κ ΰ θδεσ θγκυ δα µσ κ ∆άµαλξκμ Κ λευλαέπθ ε. ∆βµ. Κσζζαμ 
απ υγτθγβε  κυμ Ϊθ λ μ ζΫΰκθ αμ α αεσζκυγα: 
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«Παδ δΪ µκυ Ϋθ κια εαδ δµβµΫθα. Ο α ζφδεσμ α πα µσμ, κθ κπκέκ έθπ 
πλκμ κ ΰ θθαέκ ∆δκδεβ ά αμ, έθαδ κ ΰζυεκφέζβµα βμ µΪθαμ, κ γ λµσμ 
α πα µσμ βμ ζα λ υ άμ µαμ ΚΫλευλαμ, κθ κπκέκ βθ πδ λκφά αμ 
άµ λα αμ έθ δ µΫ α απσ µΫθα, θγκυ δα µΫθβ ΰδα α µ ΰαζκυλΰάµα Ϊ 
αμ, υπ λάφαθβ ΰδα κθ βλπδ µσ αμ, υΰθπµκθκτ α ΰδα δμ µ ΰΪζ μ αμ 
γυ έ μ. υθκ υµΫθκδ απσ βθ υζκΰέα βμ γλβ ε έαμ µαμ, β ίκάγ δα Σκυ 
Θ κτ εαδ κυ Πλκ Ϊ β κυ θβ δκτ µαμ, εαδ βθ υξά πθ υµπκζδ υθ αμ, 
φτΰα  πλκ 14 µβθυθ, πλσγυµκδ βμ πα λέ αμ υπ λα πδ Ϋμ εαδ ΰυλέα  
άµ λα ζ υγ λπ Ϋμ κια µΫθκδ. Κα Ϊ κ µδελσ δΪ βµα βμ ε λα έαμ, 
λΰα άεα  υπ λΪθγλππα  υκ πκζΫµκυμ, ΰδα κ µ ΰαζ έκ βμ πα λέ αμ 
εαδ παθ λξσµ θκδ άµ λα βθ αΰεαζδΪ µαμ, φΫλθ  µααέ αμ κθ 
θγκυ δα µσ εαδ βθ υΰθπµκ τθβ κυ Παθ ζζβθέκυ εαδ κ γαυµα µσ κυ 
εσ µκυ σζκυ. ΣδµβµΫθκδ λα δυ μ κυ ΰ θθαέκυ αλξβΰκτ αμ θα α έκυ 
Παπκτζα εαδ πθ αθ λ έπθ ιδπµα δευθ κυ βλπδεκτ υθ Ϊΰµα σμ αμ, 
αθα έια  γλδαµί υ δεΪ βθ Κ λευλαρεά αθ λ έα, δµυθ αμ εαδ σζβ βθ 
Πα λέ α.  φαθπµΫθβ µ  β Ϊφθβ βμ Νέεβμ, µαμ ιαθαφΫλθ  βθ Ϋθ κιβ 
βµαέα κυ Κ λευλαρεκτ υθ Ϊΰµα κμ, υµα κμ βλπδεκτ βμ θγκυ δυ κυμ 
εαδ π δγαλξδεάμ λέ βμ Μ λαλξέαμ, βθ κπκέα εαδ κ ∆άµκμ Κ λευλαέπθ 
υΰθπµκθυθ αμ, βθ φΪθπ  άµ λα µ  α βµΫθδκ Ϊφθδθκ φΪθδ εαδ 
παθΫλξ  βθ δ δαέ λά αμ Πα λέ α µ  κ µΫ ππκ ΰ µΪ κ υπ λβφΪθ δα, 
εαδ έ  έεαδα υπ λάφαθκδ, ΰδα έ απσ κυμ αΰυθ μ αμ εαδ κθ βλπδ µσ αμ, 
µ ΰαζυ α  βθ Πα λέ α µαμ, ζαµπλτθα  µααέ µ  κθ υπσζκδπκ λα σ µ  
ξλυ Ϋμ ζέ μ βθ θ σ λά µαμ δ κλέα, δ Ϊια  κθ εσ µκ, ππμ κδ ζζβθ μ 
µΪξκθ αδ υπΫλ Πα λέ κμ εαδ ππμ κδ Κ λευλαέκδ π γαέθκυθ µ  κ λαΰκτ δ κ 
σµα. αθ β ε άζπ β βμ Κ λευλαρεάμ ΰ θθαδσ β αμ πκυ έθαδ πλκμ βθ 

Πα λέ α κ υπΫλ α κ εαγάεκθ εαδ µπλκ Ϊ κθ γΪθα κ λαΰκυ Ϊ δ αθ 
αβ σθδ. Σκ Ϋλΰκ σζπθ ε έθπθ, κδ κπκέκδ υΰελκ κτθ δμ πκζ µδεΫμ υθΪµ δμ 
βμ ξυλαμ, κ Ϋλΰκ κυ µ ΰΪζκυ  λα βζΪ β εαδ ζ υγ λπ ά α δζΫα, 
υπάλι  µΫΰδ κ, β βµ λδθά µΫλα , βµΫλα ξαλΪμ µ θ εαδ αΰαζζέα βμ ΰδα βθ 
πδ λκφά αμ, αδπθέκυ σµπμ εαδ δ λκτ µθβµσ υθκυ ΰδα ε έθκυμ, κδ κπκέκδ 
θ ΰτλδ αθ άµ λα µααέ αμ, απκ ζυθ αμ δ κλδεσ ΰ ΰκθσμ απσ α 
υΰεδθβ δεσ λα, γα ξλβ δµ τ δ αθ παλΪ δΰµα ΰδα κυμ µ αΰ θΫ λκυμ, 
κδ κπκέκδ κ µΫζζκθ, γα υζκΰκτθ πΪθ α κ σθκµΪ αμ, γα κιΪακυθ βθ 
Ϋθ κιά αμ βµαέα εαδ γα ζα λ τκυθ κθ Μ ΰΪζκ λξδ λΪ βΰκ εαδ γθΪλξβ 
α δζΫα. 
ά π κ 10κ Π αδεσ τθ αΰµα! 
ά π κ ζ υγ λπ άμ α δζ τμ» 

 
υθ ξ έμ εαδ Ϋθ κθ μ αβ πελαυΰΫμ υπκ Ϋξ βεαθ δμ ζ υ αέ μ ζΫι δμ κυ ε. 

∆βµΪλξκυ κθ κπκέκ απΪθ β  υΰεδθβ δεσ α α κ υθ αΰµα Ϊλξβμ 
∆δκδεβ άμ ε. ζ ιαθ λάμ, αθαφ λσµ θκμ βθ ε λευλαρεά αθ λ έα, κυμ 
υπΫλ βμ Ϋθπ βμ αΰυθ μ κυ π αθβ δαεκτ ζακτ εαδ βθ πλκμ βθ Πα λέ α 
αφκ έπ β πθ Κ λευλαέπθ µαξβ υθ, κυμ κπκέκυμ γατµα  απσ εκθ Ϊ ΰδα 
βθ υπκµκθά κυμ, βθ π δγαλξέα εαδ βθ αυ απΪλθβ ά κυμ. µΫ πμ µ Ϊ κδ 
ζσξκδ µ  β φαθπµΫθβ βµαέα εα υγτθγβεαθ κυμ λα υθ μ κυμ, θυ 
κ ίλ ΰµΫθκ πζάγκμ Ϊλξδ  θα απκξπλ έ µααέ εαδ κδ µαγβ Ϋμ µ  δμ βµαέ μ 
κυμ.  παλαπΪθπ αυ ά ζαµπλά ΰδκλ ά πδ φλαΰέ βε  κ ίλΪ υ µ  ΰ θδεά 
φπ αΰυΰβ β πθ εα α βµΪ πθ, πθ ∆βµκ έπθ εαδ ∆βµκ δευθ ε βλέπθ. 
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Οδ θ ελκέ Κ λευλαέκδ πκυ Ϋπ αθ Ϋθ κια εα Ϊ κυμ αζεαθδεκτμ πκζΫµκυμ 
1912-1913 

ΞΙΩΜ ΣΙΚΟΙ  
1) Λκξαΰσμ Μπέθαμ Γ υλΰδκμ (αλαθ Ϊπκλκ 9-10-12) 
2) Τπκζκξαΰκμ Πκτζκμ Κπθ/θκμ ( » 9-10-12) 
3) » ΜπΪεαμ …. (Κκλυ Ϊ ΝκΫµίλδκμ 1912) 

 
ΟΠΛΙΣ  1κυ Λσξκυ 
1) ∆ εαθΫαμ Κκλαεδαθέ βμ ΙπΪθθβμ (Κζ δ κτλα 1912) 
2)  λ ΓλαµµΫθκμ ΙπΪθθβμ (Πκζέ α 5-12-12) 
3)  λ Μαυλέεβμ πυλέ πθ (Κδζεέμ 19-6-13) 
4)  λ Χ δµαλδσμ ΠΫ λκμ (Μπλπ Ϊθβ 1912) 
5)  λ πξδσμ Μα γαέκμ (Πλ µ ά 1912) 
6)  λ Μκτλ κμ ΙπΪθθβμ (ΜπΫζ μ 1913) 
7)  λ ΚκθκφΪκμ ΧαλΪζαµπκμ (ΜπΫζ μ 1913) 
8)  λ Πβζσμ Γ υλΰδκμ (ΠΫ κίκ 1913) 
9)  λ Κα αλσμ ζΫιαθ λκμ (Κκλυ Ϊ 13-11-13) 
10)  λ Μπσΰ κμ θ λΫαμ (Γδαθθδ Ϊ 20-10-12) 

 
ΟΠΛΙΣ  2κυ Λσξκυ 
- 

  
ΟΠΛΙΣ  3κυ Λσξκυ 
1) ∆ εαθΫαμ δ δθδυ βμ ζΫιαθ λκμ ( θΪ ΜπΫζ μ 28-6-13) 
2)  λ Γκυζάμ ΙπΪθθβμ (Κδζεέμ 1913) 
3)  λ ΰΪγκμ ΙπΪθθβμ (Γδαθθδ Ϊ 1912) 
4)  λ υζπθέ βμ  υζδαθσμ ( ΠΫ κίκ 1913) 
5)  λ Μκυααεέ βμ Μδξαάζ ( Κδζεέμ 21-6-13) 
 
ΟΠΛΙΣ  4κυ Λσξκυ 
1) Λκξέαμ Μκθα βλδυ βμ πυλέ πθ (Κδζεέμ 20-6-13) 
2)  λ Πβΰάμ πυλέ πθ (ΠΫ κίκ 15-7-13) 
3)  λ Μκυααεέ βμ πυλέ πθ (Κα κλδΪ 1912) 
 
ΟΠΛΙΣ  5κυ Λσξκυ 
1) Λκξέαμ ζαµΪθκμ α έζ δκμ (Κκλυ Ϊ 1912) 
2)  λ ΜΪαβμ ΙπΪθθβμ (Κδζεέμ 20-6-13) 
3)  λ ΡΫίβμ ∆βµά λδκμ ( ΣακυµαΰδΪ 20-6-13) 
 
ΟΠΛΙΣ  6κυ Λσξκυ 
1)  λ Χ δµαλδσμ λ Ϋθδκμ (Πβζέ α 5-6-12) 
2)  λ ΚααδΪθβμ Κπθ/θκμ ( Κδζεέμ 19-6-13) 
3)  λ υζπθέ βμ Νδεσζακμ ( Κκλυ Ϊ 2-3-12) 
 
ΟΠΛΙΣ  7κυ Λσξκυ 
1)  λ λα λσμ ΙπΪθθβμ (Κκλυ Ϊ 14-10-12) 
2)  λ Κκζκίσμ ΙπΪθθβμ ( αλαθ Ϊπκλκ 9-10-12) 
 
ΟΠΛΙΣ  8κυ Λσξκυ 
1)  λ ΰκτλκμ Νδεβφσλκμ (ΠΫ κίκ 1913) 
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2)  λ Ϊλγβμ α έζ δκμ (αλαθ Ϊπκλκ 1912) 
3)  λ εκλ έζβμ Νδεσζακμ (αλαθ Ϊπκλκ 1912) 
 
ΟΠΛΙΣ  9κυ Λσξκυ 
1)  λ Καίία έαμ Γ υλΰδκμ (ΠΫ κίκ 15-7-13) 
2)  λ Χ δµαλδσμ θα Ϊ δκμ (ΠΫ κίκ 15-7-13) 
3)  λ  ζζΪμ ∆βµά λδκμ (ΠΫ κίκ 16-7-13) 
 
ΟΠΛΙΣ  10κυ Λσξκυ 
1) Λκξέαμ Παε ά βμ πυλέ πθ (ΠΫ κίκ 19-7-13) 
 
ΟΠΛΙΣ  11κυ Λσξκυ - 
 
ΟΠΛΙΣ  12κυ Λσξκυ 
1)  λ Κκτφαζβμ υ Ϊγδκμ ( ΠΫ κίκ 16-7-13) 
2)  λ ∆ θ λκτμ υΪΰΰ ζκμ (Κδζεέμ 1913) 
3)  λ αίίέθκμ θα Ϊ δκμ (Κδζεέμ 1913) 
Ο εα Ϊζκΰκμ Ϋξ δ υµπζβλπγ έ απσ κθ υθ αΰµα Ϊλξβ Π αδεκτ ( .α.) 

πυλέ πθα α δζΪ βθ Κ λετλα, β 10 πλδζέκυ 1930. Πλκμ Ϊλ β υξσθ 
παλ ιβΰά πθ, κ παλαπΪθπ εα Ϊζκΰκμ, υµπζβλυγβε  µ  ίΪ β δμ 
βµ δυ δμ, πκυ ά αθ υθα σθ θα παλΪ ξ δ β λα κζκΰέα κυ 10κυ Π βμ 
σ  πκξάμ. ΤπΪλξκυθ θ ελκέ Κ λευλαέκδ πκυ σ  θ έξαθ υΰε θ λπγ έ 
αεσµα α κθσµα Ϊ κυμ. Μ  ίΪ β µ Ϋπ δ α πβΰΫμ, κ τθ αΰµα πΫ λ ο  
βθ ΚΫλευλα µ  απυζ δ μ πκυ υπκζκΰέ βεαθ κυμ 500 Ϊθ λ μ. 
 
Η γυ έα βμ ποζ µδεάμ βµαέαμ ου υν Ϊΰµα ομ 
 
Σκ Ϋθ κικ 10κ τθ αΰµα Π αδεκτ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, πκζΫµβ  εαδ 
σια  βθ ΚΫλευλα εαδ πλυ κ µπάε  α θΪ κυ αλαθ απσλκυ, εα Ϊ 
κυμ αζεαθδεκτμ πκζΫµκυμ κυ 1912-13.  βµαέα κυ, β π λέφβµβ 

«αλαθ Ϊπκλκμ», φυζαΰσ αθ µ  εαµΪλδ εαδ  εΪγ  πέ βµβ ΰδκλ ά, σζδα  
κθ δ σ κυ  αυλκτ, βμ αελσπκζβμ κυ παζαδκτ θ δεκτ φλκυλέκυ σπκυ 
λα κπΫ υ  κ τθ αΰµα.  π λέφβµβ αυ ά βµαέα, β γλυζδεά 

«αλαθ Ϊπκλκμ», άµ λα θ υπΪλξ δ, δσ δ γυ δΪ βε  κθ ίπµσ βμ 
πα λέ αμ. Οδ υπ τγυθκδ δκδεβ Ϋμ κυ υθ Ϊΰµα κμ, Ϋεαοαθ β βµαέα κ 
σλκμ κυ Παθ κελΪ κλα κ 1941, σ αθ α δ αζδεΪ λα τµα α, εα Ϋζαίαθ βθ 
ΚΫλευλα, εα Ϊ κθ 2κ παΰεσ µδκ πσζ µκ. 
Ό αθ υπκΰλΪφ βε  β παλΪ κ β βμ ΚΫλευλα δμ κυμ Ι αζκτμ απσ κ 

ΝκµΪλξβ εαδ κ φλκτλαλξκ βμ φλκυλΪμ βμ ΚΫλευλαμ, σ  κδ αιδπµα δεκέ 
κτ 10κυ Π αδεκτ υθ Ϊΰµα κμ Ϋφυΰαθ απσ κ Παζαδσ θ δεσ Φλκτλδκ, 
παέλθκθ αμ µααέ κυμ εαδ β βµαέα κτ 10κυ Π αδεκτ υθ Ϊΰµα κμ, βθ 
Π λέφβµβ «αλαθ Ϊπκλκθ» εαδ πάΰαθ κ σλκμ κυ Παθ κελΪ κλα, κ 
κπκέκ θ έξαθ φ Ϊ δ αεσµβ κδ Ι αζκέ. ε έ, υθ λέα  ΰδα ζ υ αέα φκλΪ 
κ λα δπ δεσ υµίκτζδκ εαδ απκφΪ δ αθ θα εΪοκυθ  ζ ά β βµαέα 
κτ 10κυ Π αδεκτ υθ Ϊΰµα κμ, υ  θα µβθ πΫ δ α ξΫλδα κυ ξγλκτ, 
πλΪΰµα κ κπκέκ εαδ Ϋπλαιαθ. εαοαθ  ζ ά εαδ απΫ π αθ ΰδα ζ υ αέα 
φκλΪ, δµΫμ βθ «αλαθ Ϊπκλκθ», βθ βλπδεά βµαέα κυ 10κυ 
υθ Ϊΰµα κμ. 
Μ Ϊ αθαξυλβ αθ απσ κθ Παθ κελΪ κλα εαδ πάΰαθ βθ π λδκξά βμ 

Λ υεέµµβμ εαδ απσ ε έ µ  πζκδΪλδκ, Ϋφυΰαθ ΰδα βθ ΰκυµ θέ α εαδ απσ ε έ 
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ΰδα βθ γάθα. Ο δκδεβ άμ Πκζτακμ, υµµ έξ  µ Ϊ βθ ευίΫλθβ β 
Σ αεαζυ κυ, β κπκέα αθ δεα Ϋ β  βθ ισλδ β κ ΚΪδλκ πέ βµβ 
ζζβθδεά ΚυίΫλθβ β, εα Ϊ κ δΪ βµα άμ Γ λµαθδεάμ εα κξάμ. Μπκλ έ β 
ΚΫλευλα θα παλα σγβε  κυμ Ι αζκτμ, κ Ϋθ κικ σµπμ 10κ Π αδεσ 
τθ αΰµα, θ παλα σγβε  πκ Ϋ. Ο δκδεβ άμ κυ, κ βλπδεσμ 
υθ αΰµα Ϊλξβμ Πκζτακμ, θ υπΫΰλαο  πκ Ϋ κ ε έµ θκ βμ παλα σ πμ 
βμ ΚΫλευλαμ κυμ Ι αζκτμ. 
Σκ ε έµ θκ βμ παλα σ πμ, κ υπΫΰλαοαθ, κ θκµΪλξβμ Κ λετλαμ εαδ κ 

φλκτλαλξκμ εαδ δ υγυθ άμ βμ λα κζκΰέαμ. Μσθκθ αυ κέ!! Σκ παζαδσ 
θ δεσ φλκτλδκ, παλ σγβ κυμ Ι αζκτμ, µ  βθ κδε δκγ ζά παλΪ κ β βμ 
φλκυλΪμ κυ εαδ µσθκθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

ΠαλΪλ βµα Ε΄ 

χ δαΰλΪµµα α πδχ δλά ων 

Επδχ δλά δμ πλομ βν οπογ έα ου ∆λέ εου 
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ΜΪχβ Π υν 
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Πλυ β πέγ β εα Ϊ ΜανοζδΪ αμ εαδ Μπδαανέου-Πλυ β ουλεδεά 

αν πέγ β 
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Επέγ β εα Ϊ βμ οχυλωµΫνβμ οπογ έαμ ων Ιωαννένων δμ 7 

Ιανουαλέου ου 1913 
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Επέγ β εα Ϊ βμ οχυλωµΫνβμ οπογ έαμ ων Ιωαννένων δμ 20 

Φ ίλουαλέου ου 1913 
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ΕεεαγΪλδ β Ηπ έλου 
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Η ΤΜ ΟΛΗ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ Κ Σ  ΣΟΤ 
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Ε IIIβμ ΙωΪννβ Χοζέ β 
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ΕΙ ΓΩΓΗ 
 
εκπσμ αυ άμ βμ λΰα έαμ έθαδ β παλκυ έα β βμ υµίκζάμ κυ Π αδεκτ 

εα Ϊ κθ Πλυ κ εαδ ∆ τ λκ αζεαθδεσ Πσζ µκ. 
θαµφέίκζα β αγ λά απσφα β πθ ξλδ δαθδευθ ίαζεαθδευθ ελα υθ θα 

υµπαλα αγκτθ κυμ αζτ λπ κυμ κµκ γθ έμ κυμ, πκυ ιαεκζκυγκτ αθ θα 
ίλέ εκθ αδ εΪ π απσ κθ κυλεδεσ αυΰσ ά αθ βµαθ δεά εαδ εαγκλδ δεά.  

ΠλΪΰµα δ, α ίαζεαθδεΪ ελΪ β, αφσ κυ απΫε β αθ α δαεΪ βθ 
αθ ιαλ β έα κυμ απσ βθ Ογπµαθδεά υ κελα κλέα, β δΪλε δα κυ 19κυ 
αδυθα, Ϊλξδ αθ θα αθαπ τ κυθ Ϋθ κθβ λα βλδσ β α ΰδα β ί ζ έπ β βμ 
εα α Ϊ πμ πθ υπσ κυζπθ α ζφυθ κυμ εαδ β βµδκυλΰέα πλκςπκγΫ πθ 
ΰδα βθ πλκίκζά πθ δ ε δεά υθ κυμ α κυλεκελα κτµ θα αεσµα Ϊφβ. 

Ω σ κ, απσ δμ αλξΫμ κυ 1912 β εα Ϊ α β ΰδα κυμ ξλδ δαθδεκτμ 
πζβγυ µκτμ πθ αφυθ αυ υθ Ϊλξδ  θα ΰέθ αδ απ ζπδ δεά, ιαδ έαμ βμ 
κυλεδεάμ υµπ λδφκλΪμ εαδ α δαζζαιέαμ. ΠαλΪ δμ φδζ ζ τγ λ μ µ αλλυγµέ δμ 
πκυ έξαθ ιαΰΰ έζ δ κδ Ν σ κυλεκδ µ Ϊ βθ πδελΪ β β κυ εδθάµα σμ κυμ κθ 
Ικτζδκ κυ 1908, κδ πδΫ δμ  ίΪλκμ πθ ξλδ δαθυθ υθ ξυμ ατιαθαθ εαδ κ 
εέθ υθκμ αφαθδ µκτ κυμ βµΫλα µ  βθ βµΫλα ΰδθσ αθ εαδ πδκ µ ΰΪζκμ. 

υθΫπ δα αυ κτ ά αθ α ξλδ δαθδεΪ ίαζεαθδεΪ ελΪ β θα παλαµ λέ κυθ δμ 
µ αιτ κυμ δαφκλΫμ πλκε δµΫθκυ θα αθ δµ ππέ κυθ βθ Σκυλεέα, πμ εκδθσ 
πζΫκθ ξγλσ. δ, δμ 29 Φ ίλκυαλέκυ 1912, υπκΰλΪφ βε  υθγάεβ αµυθ δεάμ 
υµµαξέαμ µ αιτ βμ  λίέαμ εαδ βμ κυζΰαλέαμ εαδ δμ 16 Μα κυ κυ έ δκυ 
Ϋ κυμ υπκΰλΪφ βε  υθγάεβ µ αιτ βμ ζζΪ αμ εαδ βμ κυζΰαλέαμ. πδπζΫκθ 
α ελΪ β αυ Ϊ υθάοαθ εαδ δΪφκλ μ µ αιτ κυμ λα δπ δεΫμ υµφπθέ μ, µ  δμ 
κπκέ μ αθαζΪµίαθαθ βθ υπκξλΫπ β βμ αµκδίαέαμ υπκ βλέι πμ  π λέπ π β 
πκζΫµκυ µ  βθ Σκυλεέα. 

ΠαλΪζζβζα κ Μαυλκίκτθδκ, πκυ έξ  ε βζυ δ αθ πδφτζαε α βθ 
πδγυµέα κυ θα πΪλ δ µΫλκμ  κπκδκ άπκ  υθα πδ µσ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ, 
υπΫΰλαο  κθ  π Ϋµίλδκ κυ 1912 αθ έ κδξβ υµφπθέα µ  β  λίέα. δ, εαδ 
α Ϋ λα ξλδ δαθδεΪ ελΪ β ίλΫγβεαθ, δμ αλξΫμ κυ Φγδθκπυλκυ κυ 1912, 
υθ θπµΫθα εαδ αζζβζΫΰΰυα εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ. 

 αθ έ λα β βμ Σκυλεέαμ, β λα βλδσ β α αυ ά πθ ίαζεαθδευθ 
ελα υθ, ε βζυγβε  Ϊµ α εαδ υθαµδεΪ µ  βθ θέ ξυ β πθ παλαµ γσλδπθ 
φλκυλυθ εαδ β µ αεέθβ β, µ  κ πλσ ξβµα δ ιαΰπΰάμ λα δπ δευθ 
α εά πθ, βµαθ δευθ υθΪµ πθ απσ βθ θα κζά β Μαε κθέα εαδ β ΘλΪεβ. 
  απΪθ β β α ίαζεαθδεΪ ελΪ β εάλυιαθ ΰ θδεά πδ λΪ υ β εαδ κ 
Μαυλκίκτθδκ, ζαµίΪθκθ αμ βθ πλπ κίκυζέα, εάλυι  πλυ κ, δμ 25 
 π µίλέκυ, κθ πσζ µκ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ. 

ΠΫθ  µΫλ μ αλΰσ λα β  λίέα, β κυζΰαλέα εαδ β ζζΪ α, µ  Ϋθ κθβ 
δαεκέθπ ά κυμ αά β αθ απσ βθ Σκυλεέα θα πδφΫλ δ λδαδεΫμ µ αλλυγµέ δμ β 
δκέεβ β πθ ξλδ δαθυθ βμ υλππαρεάμ Σκυλεέαμ. Σκ τφκμ σµπμ εαδ κ 
π λδ ξσµ θκ βμ δαεκδθυ πμ αυ άμ πλκ ικφζκτ  βθ απσλλδοά βμ, πλΪΰµα 
κ κπκέκ Ϊζζπ  εαδ απΫίζ π . υ σ εαδ Ϋΰδθ . 

Ο πσζ µκμ ά β, µ αιτ πθ αζεαθδευθ υµµΪξπθ εαδ βμ Σκυλεέαμ ά αθ 
αθαπσφ υε κμ. δ, δμ 5 Οε πίλέκυ κυ 1912 Ϊλξδααθ κδ πκζ µδεΫμ 
πδξ δλά δμ, µ  κθ ζζβθδεσ  λα σ θα θ λΰ έ πλκμ β Μαε κθέα εαδ βθ 
π δλκ, κ κυζΰαλδεσ πλκμ βθ θα κζδεά ΘλΪεβ εαδ κ  λίδεσ πλκμ α 

εσπδα εαδ κ Μκθα άλδ. 
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ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 1897 
 

 
 

Εζζβνο ουλεδεσμ πσζ µομ - µπλο γοφυζαεά 

 
Σβθ 15β Φ ίλκυΪλδκυ 1897, κδ ζζβθ μ πδ λα τγβεαθ ε θΫκυ εαδ 

εζάγβ αθ υπσ α σπζα Ϋεα εζΪ δμ φΫ λπθ, υθκζδεάμ υθΪµ πμ 85.000 
αθ λυθ. Σα βµΫ λα µάµα α απκ ζκτθ αθ απσ λ δμ µ λαλξέ μ. Οδ τκ πλυ μ 
υΰε θ λυγβεαθ β Θ αζέα εαδ β Σλέ β βθ π δλκ. υθκζδεΪ, κδ ζζβθδεΫμ 
υθΪµ δμ β Θ αζέα αλδγµκτ αθ 42.000 Ϊθ λ μ π λέπκυ εαδ δΫγ αθ 96 
πυλκίσζα εαδ 600 δππ έμ.  

Ο αλδγµσμ πθ αθ έ κδξπθ λα υµΪ πθ βθ π δλκ Ϋφγα  κυμ 
16.000 Ϊθ λ μ. Σκ γΫα λκ πθ πδξ δλά πθ ά αθ β Θ αζέα, β θσ δα Μαε κθέα 
εαδ β π δλκμ. πδε φαζάμ πθ ζζβθδευθ λα υµΪ πθ ά αθ κ ∆δΪ κξκμ κυ 
γλσθκυ Κπθ αθ έθκμ. Ο πσζ µκμ ι εέθβ  εα ’ κυ έαθ µ  βθ αθ αζζαΰά πυλυθ 
µ αιτ πθ αθ λυθ κυ ζζβθδεκτ φυζαεέκυ Μπαρλαε Ϊλβ εαδ Σκτλεπθ 
λα δπ υθ κυ απΫθαθ δ ξγλδεκτ φυζαεέκυ, βθ 4β πλδζέκυ. τθ κµα, 
θ πζΪεβ αθ κ π δ σ δκ πκζυΪλδγµα λα τµα α εαδ απσ δμ τκ ξυλ μ. 
πσ βθ 5β Ϋπμ βθ 11β πλδζέκυ, Ϋζαί  ξυλα β µΪξβ πθ υθσλπθ, εα Ϊ βθ 
κπκέα κδ Σκτλεκδ π ελΪ β αθ µ  απκ Ϋζ µα θα δ ίΪζκυθ βθ π λδκξά βμ 
Μ ζκτθαμ. Σβθ 11β πλδζέκυ, υθάφγβ θΫα φκθδεά µΪξβ α ∆ ζΫλδα, εα Ϊ βθ 
κπκέα κ ξγλσμ π ελΪ β  ε θΫκυ.  αλθβ δεά Ϋεία β βμ µΪξβμ αυ άμ, β 
π υ µΫθβ τµπ υιβ πθ βµ Ϋλπθ µβµΪ πθ εαδ β απυζ δα λα δπ δεκτ 

υζδεκτ πΫφ λαθ βθ εα αεσλυφβ π υ β κυ βγδεκτ πθ αθ λυθ, 
υµπ λδζαµίαθκµΫθπθ εαδ πθ αιδπµα δευθ. Ο µσθκμ θβφΪζδκμ ά αθ κ 
Κπθ αθ έθκμ, κ κπκέκμ δΫ αι  βθ αθ έ αιβ αµτθβμ βθ π λδκξά πθ 
Φαλ Ϊζπθ. ∆υ υξυμ σµπμ έξ  ΰεα αζ δφγ έ πκζτ δµκ λα δπ δεσ υζδεσ β 
ΛΪλδ α, ζσΰπ ζζ έο πμ µ αφκλδευθ µΫ πθ. 

Οδ Σκτλεκδ θ άλβ αθ παφά µ Ϊ πθ υπκξπλκτθ πθ ζζάθπθ εαδ 
απ φΪ δ αθ θα έζκυθ υθΪµ δμ πλκμ κθ σζκ. υ Ϋμ, σµπμ, απκελκτ γβεαθ. 
Σσ , κ Σκτλεκμ λξδ λΪ βΰκμ Ϋ λ ο  βθ πλκ κξά κυ πλκμ α ΦΪλ αζα, 
σπκυ έξ  υΰε θ λπγ έ κ ετλδκμ σΰεκμ πθ ζζβθδευθ λα υµΪ πθ. λξδευμ, β 
κυλεδεά πέγ β απΫ υξ . θ κτ κδμ, κ λκυμ βμ µΪξβμ µ ίζάγβ σ αθ κ 
ζζβθαμ δκδεβ άμ πθ πλκφυζαευθ δΫ αι  βθ υπκξυλβ β κυ πυλκίκζδεκτ 

πλκμ βθ ετλδα κπκγ έα αθ δ Ϊ πμ µ  απκ Ϋζ µα κ Π αδεσ θα ίλ γ έ 
µαξσµ θκ έξπμ βθ υπκ άλδιβ κυ βµΫ λκυ Πυλκίκζδεκτ. Ο ξγλσμ 
εµ αζζ τ βε  βθ α υθ θθκβ έα εαδ εα Ϋζαί  πέεαδλ μ γΫ δμ, απ δζυθ αμ µ  
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υπ λεΫλα β βθ αλδ λά πζ υλΪ βμ ζζβθδεάμ παλα Ϊι πμ. παεκζκτγβ αθ 
φκ λΫμ µΪξ μ, εα Ϊ δμ κπκέ μ κδ ζζβθ μ πκζΫµβ αθ µ  ΰ θθαδσ β α. 
∆υ υξυμ, σµπμ, Ϊλξδ αθ θα παλκυ δΪακθ αδ ζζ έο δμ  λσφδµα εαδ 
πυλκµαξδεΪ, µ  απκ Ϋζ µα θα απκφα δ γ έ κλγυμ β τµπ υιβ πθ βµ Ϋλπθ 
λα υµΪ πθ πλκμ κθ ∆κµδεσ. Σαυ σξλκθα, υπ ξυλβ  εαδ κ απσ πα µα 

µκζΫθ εδ ( κ κπκέκ υπ λΪ πδα  κθ σζκ) πλκμ κθ ζµυλσ. 
 κθ ∆κµδεσ, σγβε  β ζ υ αέα µΪξβ κυ πκζΫµκυ. Σκ Ϋ αφκμ ά αθ 

πλσ φκλκ ΰδα κυμ ζζβθ μ, αζζΪ κδ Σκτλεκδ υπ λ έξαθ υθ λδπ δεΪ  Ϊθ λ μ 
εαδ τθαµβ πυλσμ, θυ εαδ κ βγδεσ κυμ ά αθ αεµαέκ. Σ ζδευμ, ζσΰπ εαδ πθ 
κίαλυθ αε δευθ φαζµΪ πθ πθ ζζάθπθ (δ έπμ κυ δκδεβ ά βμ 2βμ 
Σαιδαλξέαμ), α βµΫ λα µάµα α υπκξλ υγβεαθ θα υµπ υξγκτθ πλκμ Νσ κθ θ 
πζάλβ α αιέα.  κ µΫ ππκ βμ π έλκυ, α ζζβθδεΪ λα τµα α εα Ϊφ λαθ θα 
απκελκτ κυθ µδα ξγλδεά πέγ β ΰδα βθ εα Ϊζβοβ βμ Άλ αμ. λΰσ λα, α 
φέζδα µάµα α π Ϋγβ αθ κθ ξγλσ κ Γελέµπκίκ αζζΪ θ µπσλ αθ θα 
δα πΪ κυθ δμ ΰλαµµΫμ κυ. Σαυ σξλκθα, απΫ υξ  µέα πδξ έλβ β πλκ ζΪ πμ 
πλκμ βθ ΠλΫί αα. Σβθ 7β Μα κυ, αθ Ϊζβ αθ κδ ξγλκπλαιέ μ εαδ ζέΰκ 
αλΰσ λα υπ ΰλΪφβ αθαεπξά. Σβθ 22α Νκ µίλέκυ/4β ∆ ε µίλέκυ 1897, υθάφγβ 
β ζζβθκ κυλεδεά υθγάεβ δλάθβμ βθ Κπθ αθ δθκτπκζβ.  

 
ΟΡΓ ΝΩΗ ΣΟΤ ΣΡ ΣΟΤ (1897-1912) 
 
Ύ λα απσ κθ πσζ µκ κυ 1897, εα ζάφγβ υ βµα δεά πλκ πΪγ δα 

αθα υΰελκ ά πμ κυ λα κτ. Σκ 1900, γ πέ βε  β γΫ β κυ Γ θδεκτ 
∆δκδεβ κτ, βθ κπκέα εα Ϋζαί  κ ∆δΪ κξκμ Κπθ αθ έθκμ, κ κπκέκμ παλΫµ δθ  
αυ σξλκθα εαδ Γ θδεσμ πδγ πλβ άμ κυ λα κτ. θ εαδ υπαΰσ αθ κ 
Τπκυλΰ έκ  λα δπ δευθ, έξ  απσζυ β ζ υγ λέα εδθά πθ  γΫµα α 
κλΰαθυ πμ, επαδ τ πμ εαδ πλκπαλα ε υάμ πθ θσπζπθ υθΪµ πθ. 
λΰσ λα, οβφέ βε  κ θσµκμ «Π λέ Ολΰαθδ µκτ κυ  λα κτ», θυ απσ κ 1907 
θ α δεκπκδάγβεαθ α µΫ λα αθα δκλΰαθυ πμ εαδ παλαΰΰΫζγβεαθ θΫα τΰξλκθα 
σπζα. Σκ 1908, εαγκλέ βε  ΰδα πλυ β φκλΪ κζά ε λα έαμ. Σκ γΫλκμ κυ 
1909, ιΫ πα  κ εέθβµα κ Γκυ έ εα βµδκυλΰάγβε  αθα αλαξά κ λΪ υµα, 
β αθα δκλΰΪθπ β κυ κπκέκυ Ϋγβ  θΫ μ ίΪ δμ. πέ βμ, κδ µ λαλξέ μ, κδ µβ 
µκθΪ μ εαδ ζκδπΫμ λα δπ δεΫμ υπβλ έ μ υπάξγβ αθ απ υγ έαμ κ Τπκυλΰ έκ 
 λα δπ δευθ, θυ κ Γ θδεσ πδ ζ έκ βμ Γ θδεάμ ∆δκδεά πμ υΰξπθ τ βε  µ  
βθ πδ ζδεά Τπβλ έα κυ Τπκυλΰ έκυ  λα δπ δευθ. ΣΫζκμ απκφα έ βε  β 
αθ δεα Ϊ α β κυ πυλκίκζδεκτ Κλκυπ µ  κ π δθσ αξυίσζκ θΪδθ λ-∆αΰεζά. 
λΰσ λα, εζάγβεαθ ιΫθκδ επαδ υ Ϋμ, κδ κπκέκδ φΪλµκ αθ θΫ μ µ γσ κυμ. 
ΣΫζκμ, κθ ΙαθκυΪλδκ κυ 1912, βµκ δ τ βε  κ θΫκμ κλΰαθδ µσμ κυ λα κτ. 
τµφπθα µ  αυ σθ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ απκ ζ έ κ απσ Ϋ λδμ µ λαλξέ μ.  
εΪγ  µδα ι αυ υθ απαλ δασ αθ απσ λέα υθ Ϊΰµα α π αδεκτ εδ Ϋθα τθ αΰµα 
π δθκτ πυλκίκζδεκτ. πέ βμ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ απκ ζ έ κ απσ Ϋθα 
τθ αΰµα π δθκτ πυλκίκζδεκτ, Ϋιδ αθ ιΪλ β α Ϊΰµα α υαυθπθ, τκ µκέλ μ 
κλ δία δεκτ πυλκίκζδεκτ εαδ µδα µκέλα ίαλΫπμ πυλκίκζδεκτ, λέα υθ Ϊΰµα α 
δππδεκτ εαδ τκ υθ Ϊΰµα α µβξαθδεκτ. 

υ ά βθ π λέκ κ, λαΰ αέ μ ά αθ κδ ι ζέι δμ εαδ κ δπζπµα δεσ π έκ. 
Πδκ υΰε ελδµΫθα, β ΰέα Π λκτπκζβ εα Ϋζαί  Ϋθ κθβ πλκ πΪγ δα ΰδα βθ 
ικµΪζυθ β πθ ξΫ πθ µ αιτ πθ τκ ζαίδευθ ζαυθ βμ αζεαθδεάμ 
Χ λ κθά κυ, πθ κυζΰΪλπθ εαδ Ϋλίπθ. Σ ζδευμ, βθ 29β Φ ίλκυαλέκυ/13β 
Μαλ έκυ 1912 υπ ΰλΪφβ µέα ίκυζΰαλκ λίδεά υθγάεβ.   αυ άθ, 
π λδζαµίαθσ αθ, µ αιτ Ϊζζπθ, µδα αµκδίαέα λα δπ δεά υθ λκµά  
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π λέπ π β πδγΫ πμ λέ κυ ελΪ κυμ. Τπάλξ , σµπμ, εαδ µδα µυ δεά πλκ γάεβ, 
β κπκέα εαγσλδα  β λΪ β πθ λα υµΪ πθ πθ τκ ελα υθ  π λέπ π β 
π λδπζκευθ β αζεαθδεά εαδ β κ π λδεσ βμ Ογπµαθδεάμ 
υ κελα κλέαμ. Κα ’ κυ έαθ, πλσε δ κ ΰδα Ϋθα µκέλα µα βμ Μαε κθέαμ  
ΰ θδεΫμ σµπμ ΰλαµµΫμ. ΜΪζδ α, β τξβ θσμ µ ΰΪζκυ µάµα κμ αυ άμ θ 
δ υελδθδασ αθ αζζΪ γα παφδσ αθ βθ πδ δαδ β έα κυ Σ Ϊλκυ, υπσ βθ 
πλκςπσγ β σ δ θ γα ά αθ υθα ά β αυ κθκµέα βμ. Λέΰ μ ί κµΪ μ αλΰσ λα, 
υπ ΰλΪφβ εαδ µδα δ δεά λα δπ δεά τµία β. θ εαδ κ µ ΰαζτ λκ µΫλκμ πθ 
τκ υθγβευθ ά αθ µυ δεσ, κ π λδ ξσµ θσ κυμ δΫλλ υ  κ Λκθ έθκ. 
τθ κµα, β γάθα πζβλκφκλάγβε  α ε αδθσµ θα εαδ δεαδκζκΰβµΫθα 
αθβ τξβ  αφκτ π ξ δλ έ κ κ δαµ ζδ µσμ βμ Μαε κθέαμ. λάµβθ βμ.  
ζζβθδεά ευίΫλθβ β έξ  ά β πλκ παγά δ θα πλκ ΰΰέ δ βθ αθ έ κδξβ 
ίκυζΰαλδεά αζζΪ β σφδα επζυ δ λΰκτ  πλκε δµΫθκυ θα υκ πγκτθ κδ 
υθκµδζέ μ βμ µ  κ ζδΰλΪ δ εαδ θα µπκλΫ δ θα δαπλαΰµα υγ έ µ  βθ γάθα 

µ  γΫ β δ ξτκμ. Άζζπ , κδ κτζΰαλκδ αθ δµ υπδααθ απαιδπ δεΪ δμ 
λα δπ δεΫμ δεαθσ β μ πθ ζζάθπθ, µ Ϊ κθ πσζ µκ κυ 1897. Σβθ 6β/19β 

Μαλ έκυ, β γάθα υπΫίζ π  Ϋθα ξΫ δκ υµφπθέαμ, κ κπκέκ υθάθ β  βθ 
υθκρεά αθ δµ υπδ β βμ σφδαμ. µΫ πμ, ι εέθβ αθ δαπλαΰµα τ δμ µ αιτ 
βμ ίκυζΰαλδεάμ ευί λθά πμ εαδ κυ ζζβθα πλ ί υ ά ∆βµβ λέκυ ΠαθΪ. 
Σ ζδευμ, β ίκυζΰαλδεά πλπ τκυ α Ϊζβ κ υπα πδ άμ κυ ζζβθα 
πλπγυπκυλΰκτ ΙπΪθθβμ Μ αιΪμ, κ κπκέκμ πλκΫίβ β δ υγΫ β β πθ 
ζ υ αέπθ εελ µυθ αβ βµΪ πθ. Σ ζδευμ, βθ 16β/29β Μα κυ 1912, υπ ΰλΪφβ 

Ϋθα αµυθ δεσ τµφπθκ µ αιτ γβθυθ εαδ σφδαμ. Σκ τµφπθκ αυ σ πλκΫίζ π  
σ δ κδ ευί λθά δμ πθ τκ υµίαζζσµ θπθ ελα υθ γα α εκτ αθ πδΫ δμ κυμ 
κµκ γθ έμ κυμ, κδ κπκέκδ δαίδκτ αθ βθ πδελΪ δα βμ Ογπµαθδεάμ 
υ κελα κλέαμ πλκε δµΫθκυ θα υθυπΪλικυθ δλβθδεΪ. πδπζΫκθ, α τκ ελΪ β 
γα αζζβζκίκβγκτθ αθ, Ϊθ Ϋθα ε πθ τκ ξσ αθ πέγ β απσ κυμ 
Ογπµαθκτμ. πέ βμ, µ τκθ αθ θα µβθ υπκΰλΪοκυθ µκθκµ λά δλάθβ µ  κθ 
κυζ Ϊθκ. ΣΫζκμ, υπάλξ  µδα π ιβΰβµα δεά άζπ β, τµφπθα µ  βθ κπκέα, Ϊθ 
ι πκτ  πσζ µκμ ζσΰπ κυ Κλβ δεκτ αβ άµα κμ, κδ κτζΰαλκδ γα βλκτ αθ 
υµ θά ΰδα βθ ζζΪ α κυ λσ β α εαδ θ γα παλ µπσ δααθ µδα θ ξσµ θβ 
ζζβθδεά πλπ κίκυζέα ΰδα βθ πέζυ β κυ πλκίζάµα κμ. παεκζκτγβ  β 
φαΰά αλε υθ κυζΰΪλπθ ξπλδευθ κ ξπλδσ Κσ αθα, ΰ ΰκθσμ πκυ 
πλκ δΪγ  αλθβ δεΪ β ίκυζΰαλδεά εκδθά ΰθυµβ θαθ έκθ πθ Σκτλεπθ. ΣΫζκμ, 
κθ  π Ϋµίλδκ κυ έ δκυ Ϋ κυμ, υπκΰλΪφ δ µδα υµφπθέα αθΪµ α κυμ 
Μαυλκίκτθδκυμ εαδ κυμ κτζΰαλκυμ. 

Οδ ι ζέι δμ αυ Ϋμ υγβ αθ µ λέ α κυ υλππαρεκτ Στπκυ θα απκεαζΫ δ 
α υµµαξδεΪ ίαζεαθδεΪ ελΪ β πμ « ί σµβ Μ ΰΪζβ ∆τθαµβ». θ δγΫ πμ, πκζζΫμ 
Μ ΰΪζ μ υθΪµ δμ ικλΰέ βεαθ απσ β υθ θθσβ β πθ ίαζεαθδευθ ελα υθ 
εαγυμ δ έ αθ κθ εέθ υθκ αυιά πμ βμ λπ δεάμ πδλλκάμ βθ π λδκξά. Πλκμ 
κτ κ, Ϋ π υ αθ θα «θκυγ ά κυθ» α υµίαζζσµ θα µΫλβ. Σαυ σξλκθα, β 
δΫθθβ αθΫζαί  βθ πλπ κίκυζέα φαλµκΰάμ ε αµΫθπθ µ αλλυγµέ πθ πλκμ 
σφ ζκμ πθ ξλδ δαθδευθ πζβγυ µυθ βμ υλππαρεάμ Σκυλεέαμ. αθ πζΫκθ 
αλΰΪ. Οδ Ν σ κυλεκδ πλκΫίβ αθ  αθ έπκδθα, πλκξπλυθ αμ  εα Ϊ ξ β 
µ ΰΪζπθ πκ κ ά πθ λίδεκτ πκζ µδεκτ υζδεκτ α εσπδα εαδ απκίδίΪακθ αμ 
λα τµα α β Ϊµκ, εα Ϊ παλΪία β κυ δ δεκτ εαγ υ κμ βμ θά κυ. 
πδπζΫκθ, α κγπµαθδεΪ λα τµα α πλκεΪζ αθ παθ δζβµµΫθα π δ σ δα β 

µ γσλδκ µ  β κυζΰαλέα, κ Μαυλκίκτθδκ εαδ β  λίέα. Σβθ 13β/26β 
 π µίλέκυ, β κγπµαθδεά ευίΫλθβ β δΫ αι  βθ πδ λΪ υ β πθ υθΪµ υθ 
βμ β ΘλΪεβ υπσ κ πλσ ξβµα βμ δ ιαΰπΰάμ ε αµΫθπθ ΰυµθα έπθ βθ 
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π λδκξά. ∆τκ βµΫλ μ αλΰσ λα, σ κ κ ζδΰλΪ δ σ κ εαδ β σφδα δΫ αιαθ 
πδ λΪ υ β πθ υθΪµ υθ κυμ.  γάθα «απΪθ β » εβλτ κθ αμ ΰ θδεά 
πδ λΪ υ β, βθ 16β/29β  π µίλέκυ. Κα σπδθ, υπΫΰλαο  µέα λα δπ δεά 
υµφπθέα αζζβζκίκάγ δαμ µ  β σφδα, βθ 22α  π µίλέκυ/5β Οε πίλέκυ 

1912. Ϊθ κδ τκ ξυλ μ υλέ εκθ κ  µπσζ µβ εα Ϊ α β µ  β Ογπµαθδεά 
υ κελα κλέα, β µ θ ζζΪ α αθ ζΪµίαθ  βθ υπκξλΫπ β θα δαγΫ δ 
κυζΪξδ κθ 120.000 Ϊθ λ μ, θυ β κυζΰαλέα 300.000 Ϊθ λ μ. πδπζΫκθ, 
αθαφ λσ αθ σ δ «κ ετλδκμ εκπσμ κυ ζζβθδεκτ  σζκυ πλΫπ δ κππ άπκ  θα 
έθαδ β απσε β β ευλδαλξέαμ κ δΰαέκ εαδ β δαεκπά πθ υΰεκδθπθδυθ αυ υθ 

µ αιτ βμ Μ. έαμ εαδ βμ υλππαρεάμ Σκυλεέαμ».  ζζβθδεά ευίΫλθβ β 
πλκξπλκτ   Ϋθα λδοκεέθ υθκ ίάµα εαγυμ κυ µέα Ϋ µ υ β αθ ζΪµίαθ  β 
κυζΰαλέα ΰδα α Ϊφβ βμ Μαε κθέαμ. έθαδ αιδκ βµ έπ κ σ δ κυ µέα υθγάεβ 
έξ  υπκΰλαφ έ µ αιτ βμ ζζΪ αμ εαδ βμ  λίέαμ ά κυ Μαυλκίκτθδκυ.  

 
ΟΡΙΣΙΚΗ ΟΡΓ ΝΩΗ ΣΟΤ ΣΡ ΣΟΤ Ε ΜΕΡ ΡΧΙΕ Κ Ι Σ ΞΙ ΡΧΙΕ 
 

 
 

Εταωνοδ βν ολΪχβ  απσ α β 250 ίβµΪ ων απσ ον χγλσ 

 
Σβ ζάιβ κυ ΠκζΫµκυ κυ 1897 αεκζκτγβ  β α δαεά δΪζυ β πθ θΫπθ 

µκθΪ πθ πκυ έξαθ υΰελκ βγ έ β δΪλε δα βμ πδ λα τ πμ, εαγυμ εαδ β 
απσζυ β πθ φΫ λπθ. ∆δα βλάγβεαθ µσθκ τκ µ λαλξέ μ, µ  Ϋ λα β Λαµέα εαδ 
βθ γάθα αθ έ κδξα, εαγυμ εαδ πΫθ  αιδαλξέ μ, θυ αθ ιΪλ β α παλΫµ δθαθ 
πλκ πλδθΪ α Ϊΰµα α υαυθπθ. Σκ 1899 κδ ∆δ υγτθ δμ Μβξαθδεκτ κλέ βεαθ 

 Ϋ λδμ ( γάθα, ΠΪ λα, ΚΫλευλα εαδ ΛΪλδ α), δ λτγβεαθ Ϋ λα 
λα δπ δεΪ θκ κεκµ έα (Λαµέα, Χαζεέ α, ΠΪ λα εαδ ΚαζαµΪ α) εαδ µ  β θΫα 
δκδεβ δεά δαέλ β βμ ξυλαμ, εα Ϊ βθ κπκέα κ αλδγµσμ πθ θκµυθ αυιάγβε  
απσ εαΫιδ  έεκ δ Ϋιδ, υ άγβεαθ Ϋεα θΫα λα κζκΰδεΪ ΰλαφ έα. Σκθ Ικτθδκ 
κυ 1900 δα Ϊξγβε  β υΰελσ β β τκ υθ αΰµΪ πθ υαυθπθ. Σκυ 1κυ, µ  λέα 
Ϊΰµα α, α Σλέεαζα εαδ κυ 2κυ, µ  τκ Ϊΰµα α, β ΛΪλδ α. Σα υπσζκδπα 
Ϊΰµα α υαυθπθ παλΫµ θαθ αθ ιΪλ β α. Σκθ έ δκ ξλσθκ οβφέ βε  κ Νσµκμ 

«Π λέ Πλκ πλδθκτ Ολΰαθδ µκτ κυ  λα κτ», τµφπθα µ  κθ κπκέκ κζσεζβλβ 
β πδελΪ δα, απσ λα δπ δεάμ απσο πμ, απκ ζκτ  µέα π λδφΫλ δα υπσ βθ 
θδαέα δκέεβ β κυ Γ θδεκτ ∆δκδεβ ά  λα κτ, κ κπκέκμ ά αθ αυ σξλκθα εαδ 
Γ θδεσμ πδγ πλβ άμ  λα κτ. Ο Γ θδεσμ ∆δκδεβ άμ Ϋφ λ  κ ίαγµσ κυ 
αθ δ λα άΰκυ, δΫγ  αθΪζκΰκ πδ ζ έκ εαδ έξ  πμ πλκρ Ϊµ θβ αλξά κ 
Τπκυλΰ έκ  λα δπ δευθ.   αυ σθ υπΪΰκθ αθ σζ μ κδ µκθΪ μ, εα α άµα α εαδ 
υπβλ έ μ, ε σμ απσ β Χπλκφυζαεά, β ∆δ τγυθ β Τζδεκτ ΠκζΫµκυ, β 
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 λα κζκΰδεά Τπβλ έα, β  λα δπ δεά ∆δεαδκ τθβ, β Γ θδεά πκγάεβ Τζδεκτ 
εαδ β Χαλ κΰλαφδεά Τπβλ έα, πκυ υπΪΰκθ αθ απ υγ έαμ κ Τπκυλΰ έκ 
 λα δπ δευθ. πδπζΫκθ, εα αλΰάγβεαθ α αλξβΰ έα λα κτ εαδ υΰελκ άγβεαθ 
λ δμ µ λαλξέ μ, εαγ µέα απσ δμ κπκέ μ π λδζΪµίαθ  τκ αιδαλξέ μ Π αδεκτ εαδ 
αλδγµσ µκθΪ πθ απσ α Ϊζζα Όπζα. ΚΪγ  αιδαλξέα Π αδεκτ απκ ζκτθ αθ απσ 
τκ υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ ά υαυθπθ εαδ Ϋθα αθ ιΪλ β κ Ϊΰµα υαυθπθ. Σκ 

1903 Ϋΰδθαθ κλδ µΫθ μ λκπκπκδά δμ κθ Πλκ πλδθσ Ολΰαθδ µσ κυ  λα κτ 
κυ 1900 εαδ β τθγ β πθ λδυθ µ λαλξδυθ δαφκλκπκδάγβε .  τθαµβ κυ 
ζζβθδεκτ  λα κτ, β κπκέα κ 1898 αθ λξσ αθ  26.108 Ϊθ λ μ, κ 1903 

µ δυγβε   22.427 Ϊθ λ μ.  
 
Η ΟΡΓ ΝΩΗ ΣΡ ΣΟΤ Κ Σ  Σ  ΕΣΗ 1910-1912 
 
Σκθ Φ ίλκυΪλδκ κυ 1910 λυγµέ βε  µ  θσµκ κ θΫκμ Ολΰαθδ µσμ κυ 

 λα κτ. τµφπθα µ  αυ σθ β ξυλα δαδλΫγβε   λ δμ λα δπ δεΫμ π λδκξΫμ, β 
εαγ µέα απσ δμ κπκέ μ ά αθ Ϋ λα µ λαλξέαμ εαδ π λδζΪµίαθ  Ϋιδ δαµ λέ µα α. 
  εΪγ  δαµΫλδ µα ζ δ κυλΰκτ  Ϋθα λα κζκΰδεσ ΰλαφ έκ. 

Ο θ λΰσμ  λα σμ, τµφπθα µ  κ θΫκ Ολΰαθδ µσ  λα κτ, π λδζΪµίαθ  
δμ Γ θδεΫμ Τπβλ έ μ, α  λα τµα α, δμ δ δεΫμ Τπβλ έ μ, δμ πκγάε μ εαδ 
Κα α άµα α εαδ β Χπλκφυζαεά. 

Άζζ μ αιδσζκΰ μ πλκ πΪγ δ μ βθ κλΰΪθπ β κυ λα κτ εαδ β 
ί ζ έπ β βμ λα δπ δεάμ εα α Ϊ πμ βμ ξυλαμ εα Ϊ βθ π λέκ κ αυ ά ά αθ 
κδ αεσζκυγ μ: 

- τ α β θυ α κυ Μ δε κτ πδ ζ έκυ:  δμ 17 πλδζέκυ κυ 1910 
υ άγβε  µ  θσµκ θυ α κ Μ δε σ πδ ζ έκ κυ  λα κτ ΞβλΪμ εαδ ΘΪζα αμ, 
εκπσμ κυ κπκέκυ ά αθ β εα Ϊλ δ β εκδθκτ ξ έκυ πδξ δλά πθ ΰδα κθ 
λα σ εαδ κθ σζκ, β µΫλδµθα κλΰαθυ πμ εαδ πλκπαλα ε υάμ ΰδα βθ 
φαλµκΰά κυ ξ έκυ αυ κτ, β µ ζΫ β µ γκ δεάμ αθαπ τι πμ πθ ξ λ αέπθ εαδ 
θαυ δευθ υθΪµ πθ µ  ίΪ β κ ξΫ δκ αυ σ εαδ, Ϋζκμ, β αµυθ δεά κλΰΪθπ β βμ 
ξυλαμ εαδ β π λδκ δεά αθ δεα Ϊ α β, πδ ε υά εαδ επκέβ β πθ Ϊξλβ πθ 
πζκέπθ εαδ υζδευθ ΰ θδεΪ. 

- Χαλ κΰλαφδεά Τπβλ έα: ΠλκίζΫφγβε  κ εα αλ δ µσμ ε βµα δεκτ ξΪλ β, 
µ  ίΪ β κθ λδΰπθδ µσ πκυ ε ζκτ  β Χαλ κΰλαφδεά Τπβλ έα  λα κτ εαδ 
υ άγβε  Χαλ κΰλαφδεσ υµίκτζδκ κυ ΚλΪ κυμ. 

- Γαζζδεά  λα δπ δεά πκ κζά: Σκθ πλέζδκ κυ 1911 µ αεζάγβε  
Γαζζδεά πκ κζά, µ  πδε φαζάμ κθ Τπκ λΪ βΰκ Eydoux ( ςθ κτ), 
απκ ζκτµ θβ απσ εα λ έμ αιδπµα δεκτμ. 

 
ΝΕΕ Ν ∆ΙΟΡΓ ΝΩΕΙ Κ Ι ΝΕ  Γ ΛΛΙΚΗ ΟΡΓ ΝΩΣΙΚΗ ΠΟΣΟΛΗ 

 
Όππμ πλκαθΫφ λα, κ 1910 Ϋΰδθ  θΫκμ κλΰαθδ µσμ λα κτ, τµφπθα µ  

κθ κπκέκ κ Π αδεσ υΰελκ κτ  18 υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ εαδ θθΫα Ϊΰµα α 
υαυθπθ.  

Μ  βθ οάφδ β κυ Νσµκυ ΓΦΞ ΄ βμ 27βμ Μαλ έκυ κυ 1911, β 
ευίΫλθβ β απΫε β  βθ υξΫλ δα θα εαζΫ δ ιΫθβ απκ κζά αιδπµα δευθ ΰδα βθ 
κλΰΪθπ β εαδ επαέ υ β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ. αθ Ϋ κδα πδζΫξγβε  εαδ 
µ αεζάγβε  πΪζδ Γαζζδεά  λα δπ δεά πκ κζά, απκ ζκτµ θβ απσ εα λ έμ 
αιδπµα δεκτμ υπσ κθ Τπκ λΪ βΰκ υθ κτ (Eydoux).  δεαδκ κ έα εαδ κδ 
αλµκ δσ β μ κυ λξβΰκτ βμ απκ κζάμ εαγκλέ βεαθ µ  κ .∆. βμ 11βμ 
πλδζέκυ 1911. 
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τµφπθα µ  αυ σ, π λδάζγαθ βθ αλµκ δσ β α κυ λξβΰκτ α 
παλαεΪ π γΫµα α: κλΰαθδ µσμ λα κτ, Ϊγµ υ β πθ µκθΪ πθ, επαέ υ β, 
ΰ θδεά π δγαλξέα, πδ ζδεά υπβλ έα, λα πθδ µσμ, λα κζκΰέα, πδ λΪ υ β, 
πέ αιβ, µ αφκλΫμ, φκ δα µσμ εαδ µ ΰΪζ μ α εά δμ.  απκ κζά υθ κτ 
παλΫµ δθ  βθ ζζΪ α µΫξλδ κ 1914.  

Μ  κθ κλΰαθδ µσ κυ 1912 β ξυλα δαδλΫγβε   Ϋ λδμ  λα δπ δεΫμ 
Π λδκξΫμ, β εΪγ  µδα απσ δμ κπκέ μ υπκ δαδλ έ κ  λέα ∆δαµ λέ µα α.   εΪγ  
 λα δπ δεά Π λδκξά αθ δ κδξκτ  µέα Μ λαλξέα, θυ  εΪγ  ∆δαµΫλδ µα Ϋθα 
τθ αΰµα Π αδεκτ.  

Ο θ λΰσμ  λα σμ απαλ δασ αθ απσ Ϋ λδμ Μ λαλξέ μ µ  α κδξ έα Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ εαδ ΙV. ΚΪγ  Μ λαλξέα π λδζΪµίαθ  κ πδ ζ έκ, λέα υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ 
εαδ Ϋθα τθ αΰµα πθ λδυθ π δθκτ Πυλκίκζδεκτ. Σκ Π αδεσ έξ  12 υθ Ϊΰµα α 
Π αδεκτ εαδ Ϋιδ Ϊΰµα α υαυθπθ. Σκ εΪγ  τθ αΰµα Π αδεκτ έξ  λέα Ϊΰµα α, 
λδυθ ζσξπθ εαδ τκ κυζαµκτμ πκζυίσζπθ. Σκ Ϊΰµα υαυθπθ έξ  Ϋ λδμ 
ζσξκυμ εαδ τκ κυζαµκτμ Πκζυίσζπθ.  

 Ι Μ λαλξέα έξ  Ϋ λα β ΛΪλδ α, β ΙΙ βθ γάθα, β ΙΙΙ κ Μ κζσΰΰδ εαδ β 
ΙV κ Νατπζδκ. Σκ 1κ τθ αΰµα Π αδεκτ έξ  Ϋ λα βθ γάθα, κ 2κ β Λαµέα, κ 
3κ β Χαζεέ α, κ 4κ β ΛΪλδ α, κ 5κ α Σλέεαζα, κ 6κ κ Μ κζσΰΰδ, κ 7κ βθ 
γάθα, κ 8κ κ Νατπζδκ, κ 9κ βθ ΚαζαµΪ α, κ 10κ βθ ΚΫλευλα, κ 11κ βθ 
Σλέπκζβ εαδ κ 12κ βθ ΠΪ λα. 

Μ  κθ Νσµκ ΓΤΙ΄ βμ 16βμ Νκ µίλέκυ 1909 λκπκπκδάγβε  κ δ ξτπθ π λέ 
λα κζκΰέαμ θσµκμ. Μ  κθ θΫκ θσµκ, σ κδ υµπζάλπθαθ κ 19κ Ϋ κμ βμ βζδεέαμ 
κυμ εα α Ϊ κθ αθ βθ 1β Οε πίλέκυ κθ θ λΰσ  λα σ εαδ υπβλ κτ αθ ΰδα 
τκ ξλσθδα. Οδ απκζυσµ θκδ απσ κθ θ λΰσ  λα σ παλΫµ θαθ πέ 12 ξλσθδα, 
βζα ά µΫξλδ κ 33κ Ϋ κμ βμ βζδεέαμ κυμ, βθ α΄ δλΪ φ λ έαμ εαδ πέ 7 
ξλσθδα, βζα ά µΫξλδ κ 40σ Ϋ κμ βμ βζδεέαμ κυμ, β ί΄ δλΪ φ λ έαμ. 
εκζκτγπμ παλΫµ θαθ βθ γθκφλκυλΪ µΫξλδ κ 47κ Ϋ κμ κυμ εαδ βθ 
φ λ έα βμ γθκφλκυλΪμ µΫξλδ κ 54κ. πσ β λα δπ δεά γβ έα 
απαζζΪ κθ αθ µσθκ κδ αθέεαθκδ εαδ κδ δ λπµΫθκδ. εσµβ Ϋ λδμ Μ λαλξέ μ, β 
V, VI, VII εαδ VIII, εαγυμ εαδ Ϋ λα Ϊΰµα α υαυθπθ, υΰελκ άγβεαθ µ  βθ 
πδ λΪ υ β κυ 1912. Μ  β τθγ β αυ ά, βζα ά, µ  Ϋθα τθκζκ κε υ 
Μ λαλξδυθ Π αδεκτ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ πκζΫµβ  εα Ϊ κυμ τκ θδεβφσλκυμ 
αζεαθδεκτμ ΠκζΫµκυμ κυ 1912-1913. 

 
α δζδΪμ Γ υλΰδομ ΄ 
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Σβθ 5β Μαλ έκυ 1913 κζκφκθάγβε  βθ Θ αζκθέεβ κ ία δζδΪμ Γ υλΰδκμ ΄. 
ΠλΫπ δ θα βµ δπγ έ σ δ, β ζ υ αέα π λέκ κμ βμ ία δζ έαμ κυ εαδ δ δεσ λα β 
π λέκ κμ απσ κ 1909 ( παθΪ α β κ Γκυ έ) µΫξλδ κ 1912, ά αθ π λέκ κμ 
πλαΰµα δεάμ αθαΰΫθθβ βμ ΰδα κθ ζζβθδεσ  λα σ.  

 
ΣΟ ΣΡ ΣΙΩΣΙΚΟ ΗΣΗΜ  Κ Ι ΣΟ 1909 
 
Σκ 1909 έθαδ ευλέπμ πλκρσθ βμ λα δπ δεάμ ά αμ κυ 1897 εαδ ΰδ’ αυ σ β 

λµβθ έα κυ φαδθκµΫθκυ πλκςπκγΫ δ ΰθυ β πθ ι ζέι πθ κδ κπκέ μ 
πλκβΰάγβεαθ κ υµα πθ ζζάθπθ αιδπµα δευθ. 

Όππμ σζκδ κδ γ µκέ κυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ Ϋ δ εαδ κ αε δεσμ λα σμ 
βµδκυλΰάγβε  π λέπκυ απσ κ µβ Ϋθ εαδ απκ Ϋζ  Ϋθα αεσµα ξΫΰΰυκ ΰδα β 
θκµδµκπκέβ β κυ θ κ τ α κυ ελΪ κυμ.  

 

 
Πατζομ Μ ζΪμ 

 

Ωμ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫµκυμ κ λσζκμ κυ αε δεκτ λα κτ υπάλι  
α άµαθ κμ ΰδα βθ πλκυγβ β πθ αζτ λπ πθ κθ έλπθ κυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ. Ο 
πλυ κμ πυθυµκμ άλπαμ αιδπµα δεσμ, κ Πατζκμ Μ ζΪμ, πΫφ δ κ π έκ κυ 
αθκλγσ κικυ πκζΫµκυ β Μαε κθέα.  

Οδ κίαλΫμ λα δπ δεΫμ µ αλλυγµέ δμ Ϊλξδ αθ απσ δμ ευί λθά δμ 
Κκυµκυθ κτλκυ εαδ ∆ ζβΰδυλΰβ αζζΪ απΫε β αθ κυ δα δεσ π λδ ξσµ θκ εα Ϊ 
βθ µ ΰΪζβ πλπγυπκυλΰέα κυ ΧαλδζΪκυ Σλδεκτπβ. θΪµ α κ 1882-86 αλξέα δ 

µδα θΫα πκξά ΰδα κ υµα πθ ζζάθπθ αιδπµα δευθ.  ξκζά υ ζπέ πθ 
αθαµκλφυγβε  εα Ϊ α ΰαζζδεΪ εαδ υΰεΫθ λπ  ΰσθκυμ ππθτµπθ βμ 
ζζβθδεάμ εκδθπθέαμ. Οδ µ αλλυγµέ δμ αυ Ϋμ απΫ π αθ µαελκξλσθδκυμ 
εαλπκτμ, αζζΪ βµδκτλΰβ αθ Ϊµ μ πλκ κεέ μ, ΰδα β υθα σ β α θσμ 
λα τµα κμ πκυ θ ι π λθκτ  δμ 25.000 Ϋθαθ δ πθ 700.000 πκυ παλΫ αιαθ 

κδ Ογπµαθκέ κ λπ κ κυλεδεσ Πσζ µκ κυ 1877. πσ κ 1886 πμ κ 1893, κ 
Ϋ κμ βμ π υξ υ βμ, κ αλδγµσμ πθ λα υ έµπθ µ δπθσ αθ υθ ξυμ.  µ έπ β 
αυ ά παλαεκζκυγκτ  κθ αµυθ δεσ πλκςπκζκΰδ µσ, κ κπκέκμ απσ 58.000.000 
λξ. κ 1886, Ϋΰδθ  19.700.000 λξ. κ 1893.  αγ λά πκζδ δεά ιΪζζκυ πθ 

µ απ πξ υ δευθ ευί λθά πθ πκυ υφέ αθ κ βθ πέ β πθ ιΫθπθ πδ π υθ 
βμ ζζΪ αμ, ά αθ β µ έπ β πθ αµυθ δευθ απαθυθ. 

 πκζδ δεά βμ ζδ σ β αμ άλγ   Ϊµ β αθ έγ β µ  κθ µ ΰαζκρ α δεσ 
πυλ σ πκυ υθ πάλ  κθ γλσθκ, κθ λα σ εαδ κθ ζασ κ µκδλαέκ 1897. Σκ 
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φδΪ εκ βμ ξλκθδΪμ ε έθβμ κ π έκ βμ ζζβθκ κυλεδεάμ τΰελκυ βμ αθΫ δζ  
δμ µ ΰαζκρ α δεΫμ παλαελκτ δμ, αζζΪ Ϋ π  αφκλµά θα ε βζπγκτθ εαδ κδ 
παΰΰ ζµα δεΫμ υ αλΫ ε δ μ πθ αιδπµα δευθ. 

πσ δμ παλαµκθΫμ κυ 1897, κίκτ  β υ αλΫ ε δα πθ αιδπµα δευθ 
κυ Π αδεκτ εαδ κυ Ιππδεκτ πκυ γ πλκτ αθ σ δ κδ υθΪ ζφκέ κυμ πθ ξθδευθ 
σπζπθ απκζΪµίαθαθ ιαδλ δεΪ πλκθσµδα. Οδ απσφκδ κδ βμ ξκζάμ υ ζπέ πθ 
παλα κ δαεΪ έξαθ δεαέπµα πδζκΰάμ κυ Όπζκυ κ κπκέκ γα εα α Ϊ κθ αθ 
εαδ πλκ δµκτ αθ ΰδα ζσΰκυμ εκδθπθδεκτ ΰκά λκυ κ Πυλκίκζδεσ εαδ κ Μβξαθδεσ. 
Οδ αιδπµα δεκέ πθ Όπζπθ αυ υθ ζΪµίαθαθ εαδ πδµέ γδκ έεκ δ λαξµυθ εαδ 
εαγυμ ι π λθκτ αθ υθάγπμ α σλδα πθ κλΰαθδευθ γΫ πθ α « ξθδεΪ 
σπζα», έξαθ δεαέπµα θα κπκγ βγκτθ δμ «ΰ θδεΫμ γΫ δμ»,  πδ ζδεΪ 
υθάγπμ ΰλαφ έα. Ω σ κ κδ αιδπµα δεκέ, υθάγπμ « ε κυ λα τµα κμ» πκυ 
ζΫξπθαθ κ Π αδεσ, Ϋφ αθαθ πδκ ΰλάΰκλα κ ίαγµσ κυ υθ αΰµα Ϊλξβ 

εαγυμ θ υµπζάλπθαθ δμ κλΰαθδεΫμ γΫ δμ κυ Π αδεκτ. πκφα έ βε , Ϋ δ, 
µ Ϊ κθ πσζ µκ κυ 1897 κζσεζβλ μ Ϊι δμ βμ ξκζάμ υ ζπέ πθ θα 
εα α αΰκτθ κ Π αδεσ. Ο Θ σ πλκμ ΠΪΰεαζκμ αλξβΰσμ βμ Ϊιβμ κυ 1900 
ίλΫγβε  µ  σζκυμ κυμ υµµαγβ Ϋμ κυ, σππμ δβΰ έ αδ α απκµθβµκθ τµα α 
κυ, κ ζδΰσ λκ υΰ θΫμ ε έθκ Όπζκ.  

Μ  βθ αζζαΰά βμ εκδθπθδεάμ τθγ βμ πθ µβ ξθδευθ σπζπθ, α 
αδ άµα α πθ αιδπµα δευθ ε έθπθ πμ πλκμ βθ µδ γκζκΰδεά ιέ π β µ  κυμ 
υθα Ϋζφκυμ κυμ κυ Πυλκίκζδεκτ εαδ κυ Μβξαθδεκτ, απΫε β αθ κίαλΪ 
λ έ µα α. 

 

 
Γ υλΰδομ Θ ο σεβμ 

 
Μ Ϊ β θέεβ κυ δμ εζκΰΫμ βμ 7βμ Φ ίλκυαλέκυ 1899, κ Γ υλΰδκμ 

Θ κ σεβμ, δΪ κξκμ κυ ΧαλδζΪκυ Σλδεκτπβ κ εσµµα κυ, αθΫγ  δμ 
λα δπ δεΫμ µ αλλυγµέ δμ κθ Τπκυλΰσ κυ, Κ. Κκυµκυθ κτλκ. Ο ζ υ αέκμ 
 υθ λΰα έα, µ  κθ αΰµα Ϊλξβ Ι. Κπθ αθ δθέ β, αθΫζαί  β τθ αιβ θΫκυ 

κλΰαθδ µκτ λα κτ. Ό αθ λδµ ζάμ πδ λκπά αθυ λπθ γΫζβ  θα εγΫ δ κθ 
Τπκυλΰσ κυ Μδ γκζκΰδεκτ αδ άµα α πθ αιδπµα δευθ πθ µβ- ξθδευθ Όπζπθ, 
κ Θ κ σεβμ κυμ Ϋγ   δαγ δµσ β α. Σκ π δ σ δκ αυ σ σµπμ ά αθ β αδ έα θα 
µα αδπγ έ β εα Ϊγ β κυ θΫκυ κλΰαθδ µκτ.  

πσ βθ πκξά αυ ά ΰέθ αδ φαθ λά β υπ λκξά πθ απκφκέ πθ βμ ξκζάμ 
υ ζπέ πθ Ϋθαθ δ πθ Ϊζζπθ αιδπµα δευθ, έ  αβ κτ αθ θα αλγκτθ ά θα 
δα βλβγκτθ.  παλκυ έα µδαμ εα βΰκλέαμ πκυ απκζΪµίαθαθ βθ τθκδα πθ 
αθαε σλπθ, π λδΫπζ ι  αεσµα π λδ σ λκ δμ ξΫ δμ πθ λα δπ δευθ µ  βθ 
πκζδ δεά ικυ έα. Καγυμ κδ π ζα δαεΫμ ξΫ δμ µ  κυμ πλέΰεδπ μ εαδ β ία δζδεά 
πλκ α έα έξαθ µδα µκθδµσ β α πκυ θ ξαλαε άλδα  α «εαθκθδεΪ» π ζα δαεΪ 
έε υα, κδ π λδ σ λκδ αιδπµα δεκέ ίλέ εκθ αθ ε γ δµΫθκδ βθ υπ λκξά υθ 



 11

«αθαε κλδευθ» υθα Ϋζφπθ κυμ.  ξγλσ β α βμ πζ δκοβφέαμ αυ άμ πλκμ κ 
γλσθκ απΫε β  δα Ϊ δμ κ 1899 µ  βθ παλΪζζβζβ εα Ϊλ δ β τκ 
θκµκ ξ έπθ ΰδα βθ αθα τθ αιβ κυ λα κτ. Σκ Ϋθα πλκ λξσ αθ απσ κθ 
υπκυλΰσ  λα δπ δευθ Κ. Κκυµκυθ κτλκ εαδ κ Ϊζζκ απσ κ φδζκία δζδεσ 
πδ ζ έκ κυ λα κτ.  δΪ α β αθΪµ α α τκ υπσ εα Ϊλ δ β θκµκ ξΫ δα 
γα µπκλκτ  θα γΫ δ κθ γλσθκ αθ δµΫ ππκ µ  κ εκδθκίκτζδκ· κ υπκυλΰσμ 
σµπμ πλκ έµβ  θα παλαδ βγ έ, εαδ β ευίΫλθβ β Θ κ σεβ αθαΰθυλδ  Ϋ δ κυμ 
πλέΰεδπ μ κθ απκεζ δ δεσ Ϋζ ΰξκ πθ λα δπ δευθ αβ βµΪ πθ. Ο ία δζδεσμ 
κλΰαθδ µσμ πκυ οβφέ βε  κθ ΜΪλ δκ κυ 1900, εαγδΫλπ  δμ γΫ δμ κυ 
«Γ θδεκτ ∆δκδεβ κτ» εαδ κυ « πδγ πλβ κτ κυ  λα κτ». Καδ δμ τκ εα Ϋζαί  κ 
απκ υξβµΫθκμ λξδ λΪ βΰκμ κυ 1897, δΪ κξκμ Κπθ αθ έθκμ. Μ  κθ θΫκ 
κλΰαθδ µσ κ Κπθ αθ έθκμ απκε κτ  πζάλβ Ϋζ ΰξκ κυ λα κτ, θυ κ 
υπκυλΰσμ ΰδθσ αθ π λέπκυ δαεκ µβ δεσμ. 

 αθ έ λα β βμ πζ δκοβφέαμ πθ αιδπµα δευθ πκυ απκεζ έκθ αθ απσ βθ 
αθαε κλδεά τθκδα, εφλΪ βε  κ 1902 απσ κθ Θ σ πλκ ∆βζδΰδΪθθβ κ κπκέκμ 
βθ πλκ εζκΰδεά κυ ε λα έα υπκ ξσ αθ σ δ γα Ϊζζαα  κ θσµκ Π λέ Γ θδεάμ 

∆δκδεά πμ. Ό αθ ξβµΪ δ  ευίΫλθβ β κ ∆βζδΰδΪθθβμ κ Τπκυλΰσμ  λα δπ δευθ 
κυ, Θ. Λυµπλέ βμ, υπΫίαζ  β ίκυζά κθ Φ ίλκυΪλδκ 1903 Ϋ λα 
θκµκ ξΫ δα, Ϋθα ε πθ κπκέπθ εα αλΰκτ  β Γ θδεά ∆δκέεβ β εαδ αφαδλκτ  
απσ κθ ∆δΪ κξκ δμ ιαδλ δεΫμ κυμ ικυ έ μ.  θΫλΰ δα αυ ά πλκεΪζ  βθ 
πΫµία β κυ έ δκυ κυ Γ υλΰδκυ ΄ κ κπκέκμ απαέ β  απσ κθ Πλπγυπκυλΰσ 
θα απκ τλ δ α θκµκ ξΫ δα. Ο ∆βζδΰδΪθθβμ µ Ϊ απσ δΪφκλκυμ ζδΰµκτμ 
υπκξυλβ  κυμ φδζκία δζδεκτμ Τπκυλΰκτμ κυ ΜαυλκµδξΪζβ, ΚαλαπΪθκυ εαδ 
εκυαΫ, αφάθκθ αμ ε γ δµΫθκ κθ αθυπκξυλβ κ Τπκυλΰσ κυ. Καγυμ β 
υαά β β πέ πθ θκµκ ξ έπθ δαλευμ αθαίαζζσ αθ, κ Λυµπλέ βμ αθαΰεΪ βε  
θα παλαδ βγ έ. 

 εα αελαυΰά σµπμ πθ αιδπµα δευθ δμ ίΪλκμ πθ πλδΰεέππθ ά αθ Ϋ κδα 
υ  κ 1903 β ευίΫλθβ β ∆. ΡΪζζβ, µ  Τπκυλΰσ  λα δπ δευθ κθ υθ λΰΪ β 
κυ Κ. Κκυµκυθ κτλκυ, Ι. Κπθ αθ δθέ β, π λδΫ δζ  εΪππμ βθ πδλλκά πθ 
 λα δπ δευθ (Κκυµκυθ κτλκυ, Λυµπλέ β, Κπθ αθ δθέ β) –πμ λα δπ δεκέ 
απβξκτ αθ α αδ άµα α βμ πζ δκοβφέαμ πθ υθα Ϋζφπθ κυμ, ξπλέμ σµπμ θα 
εα αφΫλκυθ θα α πδίΪζκυθ βθ πκζδ δεά βΰ έα. Οδ Θ κ σεβμ, ∆βζδΰδΪθθβμ εαδ 
ΡΪζζβμ πΫζ ιαθ,  ΰ θδεΫμ ΰλαµµΫμ αζζΪ µ  εΪπκδ μ απκεζέ δμ, θα 
πλκ δµά κυθ δμ δαµΪξ μ αυ Ϋμ βθ υαλΫ ε δα κυ γλσθκυ εαδ θα ΰέθκυθ, Ϋ δ, 
α δαεΪ σξκμ πθ αιδπµα δευθ.  

Σκ π ζα δαεσ τ βµα βθ ζζΪ α ια φΪζδα  δατζκυμ υλτ λβμ 
υµµ κξάμ β θκµά βμ πκζδ δεάμ ικυ έαμ. υ σ πκυ µ αίαζζσ αθ εα Ϊ 
δα άµα α υπάλι  κ π λδ σ λκ ά ζδΰσ λκ, ζα δεσμ ξαλαε άλαμ πθ 
ξΫ πθ αυ υθ, µ  µ ΰαζτ λβ ά µδελσ λβ υµµ κξά α έε υα π ζα έαμ –
πλκ α έαμ. δ θυ κ υθβγδ µΫθκ υα δεσ υµίσζαδκ δαλεκτ  σ κ εαδ β 
αµκδίαδσ β α βθ παλκξά υπβλ δυθ εαδ ιυπβλ ά πθ, κδ ξΫ δμ κυ γλσθκυ 
µ  κυμ λα δπ δεκτμ π ζΪ μ απκε κτ  α δαεΪ µκθδµσ β α εαδ 
απκεζ δ δεσ β α. Σκ αθ ζα δεσ αυ σ τ βµα πλκ α έαμ πλκ Ϋφ λ  κυμ 
π ζΪ μ α υθαΰυθδ μ υπβλ έ μ εαδ βθ κυ έα εα αλΰκτ  σζα α Ϊζζα 
αθ αΰπθδ δεΪ έε υα.  µ ΰΪζβ πζ δκοβφέα πθ αιδπµα δευθ εαδ δ δαέ λα πθ 
απκφκέ πθ βμ ξκζάμ υ ζπέ πθ κδ κπκέκδ ιΫ λ φαθ εαδ δμ µ ΰαζτ λ μ 
παΰΰ ζµα δεΫμ πλκ κεέ μ, Ϋίζ π  κ µΫζζκθ κυμ υπκθκµ υσµ θκ απσ βθ 
τθκδα πθ αθαε σλπθ πλκμ κυμ υΪλδγµκυμ αιδπµα δεκτμ βμ αυζδεάμ 
υθ λκφδΪμ. 
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Σκ 1904 β ευίΫλθβ β Θ κ σεβ υΰεα Ϋθ υ  β τθ αιβ θΫκυ 
κλΰαθδ µκτ πκυ π λδζΪµίαθ  β τ α β κυ «υµα κμ Γ θδευθ πδ ζυθ» κ 
κπκέκ ζ ξυγβε  απσ ΰθπ κτμ υθκκτµ θκυμ κυ ∆δα σξκυ. Ο µσθκμ 
πκζδ δεσμ πκυ έξ  πδ έι δ δΪγ β π λδκλδ µκτ βμ αθαε κλδεάμ πδλλκάμ κ 
λα σ, κ ∆βµά λδκμ ΡΪζζβμ, απκΰκά υ  κυμ αιδπµα δεκτμ κτ 1909 σ αθ 

άλγ  πΪζδ β ικυ έα.  αυ σθκµβ λα δπ δεά θΫλΰ δα εα Ϊ κυ γλσθκυ εαδ 
πθ πκζδ δευθ Ϋΰδθ  β ζ υ αέα κ σμ εα αφυΰάμ πθ αιδπµα δευθ κυ 
 λα δπ δεκτ υθ Ϋ µκυ.  

Ο  λα δπ δεσμ τθ µκμ ξβµα έ βε  απσ πζ δκοβφέα απκφκέ πθ βμ 
ξκζδεάμ υ ζπέ πθ πκυ απκ ζκτ αθ σµπμ µ δκοβφέα µΫ α κ υθκζδεσ υµα 
πθ αιδπµα δευθ. 

Πκζζκέ παλΪΰκθ μ υθΫεζδθαθ κθ τΰκυ κ κυ 1909 ΰδα θα 
εα α ά κυθ κ εέθβµα απκ ε σ δμ υλτ λ μ ζαρεΫμ µΪα μ. Ο εαγΫθαμ 
µπκλκτ  θα ΰΰλΪο δ ’ αυ σ α πλκ ππδεΪ αδ άµα α εαδ παλΪπκθΪ κυ. Σκ 
Κλβ δεσ ά βµα εαδ κ Μαε κθδεσμ ΰυθαμ αθαθΫπ αθ κθ µτγκ κυ 1821 εαδ 
απΫ π , κυζΪξδ κθ κ αΰυθαμ κυμ ίΪζ κυμ πθ Γδαθθδ υθ, κυμ πλυ κυμ 
άλπ μ κυ αε δεκτ λα κτ.  δ γθάμ κδεκθκµδεά τφ β ιΪζζκυ µ έπ  α 
µ αθα υ δεΪ µίΪ µα α πκυ υµπζάλπθαθ, µ αιτ Ϊζζπθ, εαδ α δ κ άµα α 
πθ λα δπ δευθ εαδ µ ΰΪζπ αθ β ΰ θδεά υ αλΫ ε δα. 

 15β υΰκτ κυ υπάλι  κ γ δεσμ απσβξκμ κυ 1897. Μ  εαγυ Ϋλβ β 
υ εα υθ κδ ζζβθ μ αιδπµα δεκέ παθΫε β αθ κ βγδεσ πκυ έξαθ ξΪ δ δμ 
π δΪ μ βμ Θ αζέαμ. Ν αλκέ αιδπµα δεκέ, σππμ κ Θ σ πλκμ ΠΪΰεαζκμ 
αλξβΰσμ βμ Ϊιβμ κυ 1900 βμ ξκζάμ υ ζπέ πθ, πκυ θ ΰθυλδ αθ βθ ά α 
κυ 1897, ά αθ απκφα δ µΫθκδ θα αζζΪικυθ β εκ δθά µκέλα βμ ΰ θ Ϊμ κυμ. 
πσ κυμ αιδπµα δεκτμ κυ  λα δπ δεκτ υθ Ϋ µκυ πκυ Ϋζαίαθ µΫλκμ κ 
εέθβµα κ Γκυ έ, δμ 15 υΰκτ κυ 1909, έθαδ υθα σθ θα δαελέθ δ κ µ ζ β άμ 
δΪφκλ μ εα βΰκλέ μ αθΪζκΰα µ  κθ εζΪ κ εαδ κ Όπζκ κ κπκέκ αθάεαθ ά βθ 
εκδθπθδεά κυμ πλκΫζ υ β. 

θ υπκ γ έ σ δ α µΫζβ κυ «υθ Ϋ µκυ» έξαθ υ αλ βγ έ µ  βθ 
λα δπ δεά εαδ βθ πκζδ δεά βΰ έα, κδ αθα λ π δεΫμ κυμ δαγΫ δμ µ λδΪακθ αθ 

ά πδ έθκθ αθ απσ α ξλσθδα πκυ έξαθ π θ τ δ κ λΪ υµα, δμ ίΪ δµ μ 
πλκ κεέ μ αθσ κυ πκυ Ϋ λ φαθ εαδ δμ θαζζαε δεΫμ ζτ δμ απκεα Ϊ α βμ πκυ 
δΫγ αθ. δ, θυ κδ θ σ λκδ (αθγυπκζκξαΰκέ) παλκυ δΪακθ αθ υθάγπμ 
πλσγυµκδ ΰδα λδαδεΫμ αζζαΰΫμ, κδ µ ΰαζτ λκδ (ζκξαΰκέ) ά αθ πδκ πλκ ε δεκέ. 

Σκ Ν κ κυλεδεσ Κέθβµα κυ 1908 µ  δμ φδζ ζ τγ λ μ αλξδεΪ παΰΰ ζέ μ 
κυ Ϊγβε  αφκλµά ΰδα θα λµα δ έ κ Μαε κθδεσμ ΰυθαμ εαδ β λΪ β πθ 
Μαε κθκµΪξπθ αιδπµα δευθ.  ζζβθδεά ευίΫλθβ β αθαεΪζ  κθ Ικτθδκ κυ 
1908 κυμ αιδπµα δεκτμ πκυ ίλέ εκθ αθ αεσµα β Μαε κθέα εαδ κυμ 
απΫ πα , υ πκυ θα κπκγ βγκτθ  µκθΪ μ, κ « δ δεσ Γλαφ έκ γθδεάμ 
∆λΪ βμ». Ο ζΫιαθ λκμ ΜαααλΪεβμ βµ δυθ δ α πκµθβµκθ τµα Ϊ κυ: «Όζκδ 
σ κδ παθάζγκµ θ ε Μαε κθέαμ, µ Ϊ βθ εα Ϊπαυ δθ κυ ε έ αΰυθκμ, 
φΫλκµ θ µααέ µαμ βθ π πκέγβ δθ, σ δ πκζτ αξΫπμ κ αΰυθ εα Ϊ πθ 
α δσλγπ πθ Ν κ κτλεπθ, γα ι ζέ κ δμ πσζ µκθ εαδ σ δ αζζκέµκθκ δμ βθ 
ζζΪ α Ϊθ βθ τλδ ε  κ πσζ µκμ αυ σμ α γ θά λα δπ δευμ…».  

 αθβ υξέα πκυ δα υπυθ δ α απκµθβµκθ τµα Ϊ κυ κ ΜαααλΪεβμ 
Ϊγβε  β αφκλµά βμ πλυ βμ υθΪγλκδ βμ κλδ µΫθπθ Μαε κθκµΪξπθ κ 
πέ δ κυ ζαλξκυ παµ δθυθ α (Παµέεκυ) υµπλαεΪεβ, κθ ΜΪδκ κυ 1909.  
κµΪ α αυ ά αθ εαδ υΰξπθ τγβε  µ  αθγυπκζκξαΰκτμ εαδ υπκζκξαΰκτμ βμ 
ξκζάμ υ ζπέ πθ πκυ έξαθ ά β υµπάι δ υθπµκ δεά κµΪ α, δα άλβ  βθ 
ξ δεά βμ αυ κ Ϋζ δα.   πδ κζά πλκμ βθ κδεκΰΫθ δΪ κυ κ ΜαααλΪεβμ 
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βµ δυθ δ δμ 9 Ικυζέκυ 1909: « ζζΪ κδκτ κμ αθ π τξγβ πλκ ππδεσμ 
αθ αΰπθδ µσμ ε µΫλκυμ βμ πλκλλβγ έ βμ υθβ πδ µΫθβμ κµΪ κμ δ έα θαθ έκθ 
βµυθ πθ Μαε σθπθ, υ  β οβφκφκλέα δμ κυ Ϋθ εα Ϋζβι …».  

πσ κθ Φ ίλκυΪλδκ κυ 1908 πμ κθ ΝκΫµίλδκ κυ 1909, κ 
υθ αΰµα Ϊλξβμ Παθαΰδυ βμ ∆αΰεζάμ υπαεκτκθ αμ  θ κζά κυ 
Πλπγυπκυλΰκτ Γ. Θ κ σεβ, Ϋ λα  πμ δ υγυθ άμ απσλλβ βμ υπβλ έαμ µ  
ετλδκ Ϋλΰκ κθ υθ κθδ µσ κτ αΰυθα δμ αζτ λπ μ π λδκξΫμ βμ Ογπµαθδεάμ 
πδελΪ δαμ. Μ  βθ κυλεδεά µ απκζέ υ β κυ 1908 εαδ κθ λµα δ µσ κυ 
αθ αλ κπσζ µκυ β Μαε κθέα εαδ ΘλΪεβ, κ ζζβθδεσ «Μαε κθδεσ Κκµδ Ϊ κ» 
µ κθκµΪ βε   «Παθ ζζάθδκ ΟλΰΪθπ β» ΰδα θα π λδζΪί δ εαδ δμ πλκ πΪγ δ μ 
πθ ζζάθπθ βμ π έλκυ, βμ Κπθ αθ δθκυπσζ πμ εαδ βμ µτλθβμ. Σκ 
εαζκεαέλδ κυ 1909 µ  β ΰ θδεσ λβ πδ έθπ β πθ ζζβθκ κυλεδευθ υθαέθ  

 µΫ λα πλκ κδµα έαμ ΰδα αθ Ϊλ δε μ πδξ δλά δμ α θυ α κυ ξγλκτ. 
Μ λδεΫμ ί κµΪ μ αλΰσ λα απ υγυθσµ θκμ  φέζκ κυ αθυ λκ αιδπµα δεσ 
πδ κπκδκτ  βθ αθΪΰεβ υθαµδεάμ πΫµία βμ ΰδα βθ αθα υΰελσ β β κυ 
λα κτ αζζΪ παλΪζζβζα υπκ άλδα  σ δ κδ υθ αΰµα δεκέ γ µκέ Ϋπλ π  θα 

πλκ α υγκτθ απσ κ λδακ πα δ µσ πθ θ σ λπθ αιδπµα δευθ: « εΫφγβθ σ δ 
ά κ υθα σθ θα πκ βΰ ά πµ θ κδ αθυ λκδ κυμ θΫκυμ αιδπµα δεκτμ εαδ θα 
υΰελα ά πµ θ αυ κτμ έθα µβ παλ ε λαπυ δθ δμ πδεέθ υθκυμ θΫλΰ δαμ, 
υ ε π σµ θκδ εαδ απκφα έακθ μ βµ έμ εα Ϊ δθΪ λσπκθ γα β υθΪµ γα θα 
πδίΪζπµ θ βθ Ϋκυ α θΫλΰ δαθ πλκμ ί ζ έπ δθ βμ εα α Ϊ πμ». ΠΫθ  

µΫλ μ µ Ϊ κ εέθβµα κ Γκυ έ κ ∆αΰεζάμ, µκζκθσ δ έξ  υπκ έ π δγαλξδεά 
δµπλέα απσ κθ ∆δΪ κξκ ΰδα βθ αθΪµ διά κυ  υθπµκ δεά υΰεΫθ λπ β, 
υπκ άλδι   βµκ έ υµα κυ α αεσζκυγα: « θ υλέ επ κλγσθ θ’ απκι θπγά 
θ ζυμ κ ∆δΪ κξκμ –σ δμ έθαδ κ µΫζζπθ α δζ τμ κυ γθκυμ εαδ κ αλξβΰσμ 
πθ λα δπ δευθ υθΪµ πθ αυ κτ– πΪ βμ γΫ πμ θ π λα υ εαδ πΪ βμ 
υεαδλέαμ µ ζΫ βμ πθ εα ’ αυ σθ εαδ ε κυ ΰΰτμ παλαεκζκυγά πμ εαδ 
πδίζΫο πμ πθ πλκσ πθ κυ».  ζδεά παλαέ β β απσ β δκέεβ β βμ 

«Παθ ζζάθδκυ Ολΰαθυ πμ» δμ 3 Νκ µίλέκυ, θ ά αθ Ϊ ξ β µ  βθ 
δαζζαε δεά κυ Ϊ β Ϋθαθ δ κυ Θλσθκυ.  

Μ  εΪπκδ μ βµαθ δεΫμ ιαδλΫ δμ, κδ αιδπµα δεκέ πκυ αθαµ έξγβεαθ κθ 
Μαε κθδεσ ΰυθα, έ  θ Ϊξγβεαθ ζδεΪ κ ί θδα ζδεσ λα σπ κ έ  σξδ, 
έθκυθ εα Ϊ βθ π λέκ κ κυ εδθάµα κμ κ Γκυ έ θα αυ έακθ αδ π λδ σ λκ µ  
α τµίκζα κυ Ϋγθκυμ εαδ θα απκ ζκτθ υθ βλβ δεσ λκ φκλΫα 

µ αλλυγµδ δευθ απσο πθ απ’ σ, δ κδ θ σ λκδ αιδπµα δεκέ.  
Ο κυζδυ βμ Νδεκζα βμ ά αθ µδα απσ δμ ΰκβ υ δεΫμ µκλφΫμ κυ 

Μαε κθδεκτ ΰυθα εαδ κ λσζκμ κυ β δαµσλφπ β βμ δ κζκΰέαμ κυ πθα 
∆λαΰκτµβ Ϋξ δ ά β ξκζδα έ απσ κυμ µ ζ β Ϋμ.  αζζβζκΰλαφέα κυ µ  κθ 
πθα εα Ϊ δμ παλαθκµΫμ εαδ βθ Ϋελβιβ κυ εδθάµα κμ κυ Γκυ έ απκ ζ έ 
εµάλδκ ΰδα κ 1909, µ  θ δαφΫλκυ μ απκξλυ δμ. 

 δμ 5 Ικυθέκυ 1909 Ϋΰλαφ  κθ πθα αθΪµ α  Ϊζζα: «ΛΫθ  ππμ γα 
ΰέθ δ πσζ µκμ. ΜαεΪλδ θα ΰέθβ. θ κ Ϋγθκμ ’ Ϋθαθ πσζ µκ ίκβγά β κ ελΪ κμ, 
εαδ γα κ ίκβγά β, γα θδεά κυµ  εαδ γα πδίΪζπµ  κ πλσΰλαµµΪ µαμ 
αξτ λα». Ο πσζ µκμ παλκυ δαασ αθ αθ β µσθβ δΫικ κ ΰδα β α δµσ β α 
κυ Ϋγθκυμ αζζΪ εαδ δμ παΰΰ ζµα δεΫμ πλκκπ δεΫμ πθ λα δπ δευθ.  

Σβ θτξ α βμ 14βμ υΰκτ κυ υΰε θ λυγβεαθ 250 αιδπµα δεκέ εδ 
π λέπκυ 1.500 κπζέ μ κ Γκυ έ ΰδα θα δαεβλτικυθ βθ αθ έγ ά κυμ πλκμ 
κυμ ελα κτθ μ. Σκ πλσΰλαµµα κυ  λα δπ δεκτ υθ Ϋ µκυ πκυ ά αθ 
υπ τγυθκμ ΰδα βθ θΫλΰ δα αυ ά ά αθ δα υππµΫθκ  ιαδλ δεΪ άπδκ σθκ. 
ιΫφλα  ΰ θδεσ λ μ υξΫμ ΰδα βθ ί ζ έπ β πθ θσπζπθ υθΪµ πθ, βμ 
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παδ έαμ, βμ δκέεβ βμ εαδ βθ πΪ αιβ « βμ απαέ δαμ υθαζζαΰάμ». ΤπΪλξκυθ, 
πέ βμ, δαί ίαδυ δμ σ δ κδ εδθβµα έ μ θ λΫφκθ αθ θαθ έκθ βμ υθα έαμ ά 
βμ ία δζ έαμ, κτ  εσπ υαθ θα ΰεαγδ λτ κυθ λα δπ δεά δε α κλέα. Οδ 
κυ δα δεσ λ μ απαδ ά δμ κυ υθ Ϋ µκυ ά αθ σππμ «κ  ∆δΪ κξκμ εαδ κδ 
α δζσφλκθ μ απσ ξπ δ βμ θ λΰκτ εαδ δκδεβ δεάμ θ π λα υ εαδ θαυ δευ 
υπβλ έαμ, δα βλκτθ μ κυμ κυμ εΫε βθ αδ ίαγµκτμ εαδ πλκαΰσµ θκδ, σ αθ 
πλκμ κτ κ υ κεά κ α δζ τμ». παδ κτ αθ πέ βμ βθ εα Ϊλΰβ β κυ 
«υµα κμ πθ Γ θδευθ πδ ζυθ».  θ κ δεσ β α κυ γλσθκυ εαδ βμ 
ευίΫλθβ βμ ιΪφθδα  κυμ εδθβµα έ μ. Οδ πλέΰεδπ μ ΰεα Ϋζ δοαθ δμ δκδεά δμ 
κυμ, κ µσθκμ άλπαμ κυ 1897, κ  λα βΰσμ µκζΫθ εβμ, αθΫζαί  πλκ πλδθΪ 
βθ αλξδ λα βΰέα εαδ κ Πλπγυπκυλΰσμ ΡΪζζβμ παλαδ άγβε  υπΫλ κυ 
Κυλδαεκτζβ ΜαυλκµδξΪζβ.  ευίΫλθβ β εαδ β κυζά παλα σγβεαθ ξπλέμ σλκυμ. 

 τεκζβ πδελΪ β β υπάλι  εαεσμ τµίκυζκμ ΰδα α λδακ πα δεΪ 
κδξ έα κυ υθ Ϋ µκυ. Ο Τπκπζκέαλξκμ Κπθ αθ έθκμ ΣυπΪζ κμ εαδ µ λδεκέ 

αεσµα αιδπµα δεκέ κυ θαυ δεκτ αά β αθ απσ β κυζά βθ απκ λΪ υ β σζπθ 
π λέπκυ πθ αθυ λπθ αιδπµα δευθ κυ θαυ δεκτ.  παθα α δεά πδ λκπά, 
µκζκθσ δ αθ δ Ϊξγβε  δμ παλΪζκΰ μ αιδυ δμ κυ ΣυπΪζ κυ, θ πλκ πΪγβ  
θα µπκ έ δ βθ κµΪ α κυ θα εδθβγ έ.  δμ 16 Οε πίλέκυ κ ΣυπΪζ κμ εα Ϋζαί  
κθ θατ αγµκ εαδ α πκζ µδεΪ πζκέα πκυ Ϊγµ υ αθ ε έ, πλκεαζυθ αμ µδα 
αδµα βλά σ κ εαδ αθσβ β τΰελκυ β µ  δμ ευί λθβ δεΫμ υθΪµ δμ πλδθ 
υζζβφγ έ. 

 δμ 17 ∆ ε µίλέκυ π δ σ δκ β κυζά µ  πλπ αΰπθδ ά κυ Τπκυλΰσ 
 λα δπ δευθ, Λ πθέ α Λαπαγδυ β, πΫφ λ  β δΪ α β αθΪµ α κ 
εκδθκίκτζδκ εαδ κυμ λα δπ δεκτμ.  εα βΰκλέα κυ Λαπαγδυ β σ δ κδ 
πλκβΰκτµ θ μ ευί λθά δμ έξαθ αφά δ πέ π κυμ λ έπδα, αθΪΰεα  κυμ 
ίκυζ υ Ϋμ κυ Θ κ σεβ θα ΰεα αζ έοκυθ βθ αέγκυ α πθ υθ λδΪ πθ. 

 άζπ β κυ Τπκυλΰκτ σ δ α δαφκλκτ  ΰδα β ΰθυµβ σ πθ Ϋφυΰαθ, 
δσ δ κ τθ µκμ αθ ζκτ  βθ µπδ κ τθβ πκυ κθ π λδΫίαζ  εα υγ έαθ απσ 
κθ ζασ, πλκεΪζ  εαδ δμ δαµαλ υλέ μ κυ ΡΪζζβ. ∆βµδκυλΰάγβε , Ϋ δ, 
δΪ α β αθΪµ α βθ πζ δκοβφέα βμ κυζάμ εαδ α µΫζβ κυ υθ Ϋ µκυ. Μ  
ιαέλ β κυμ φκδ β Ϋμ πκυ Ϊ κθ αθ υπΫλ απλκεΪζυπ βμ λα δπ δεάμ 
δε α κλέαμ, κδ απσπ δλ μ κυ υθ Ϋ µκυ θα ι βευ κυθ δμ υθ ξθέ μ εαδ α 
πµα έα εα Ϊ βμ κυζάμ απΫ υξαθ.  

 
Νδεσζαομ ολµπΪμ 
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πσ κ α δΫικ κ αθΪµ α β κυζά εαδ κυμ λα δπ δεκτμ, Ϋίΰαζ  βθ 
ευίΫλθβ β κ έ δκμ κ Λαπαγδυ βμ µ  µδα Ϊεαδλβ βµκ έ υ β βθ φβµ λέ α βμ 
Κυί λθά πμ δα αΰµΪ πθ ΰδα κθ πλκίδία µσ αιδπµα δευθ, µ αιτ πθ κπκέπθ 
εαδ κυ έ δκυ κυ αλξβΰκτ κυ υθ Ϋ µκυ, υθ αΰµα Ϊλξβ Νδεσζακυ κλµπΪ. 

Ο κλµπΪμ, κπκέκμ πδγαθσ α α ΰθυλδα  ΰδα κυμ πλκίδία µκτμ πλδθ 
αθαεκδθπγκτθ, αά β  απσ κθ Λαπαγδυ β βθ παλαέ β ά κυ π δ ά έξ  εγΫ δ 
α µΫζβ κυ υθ Ϋ µκυ.  β υθΫξ δα, κ αλξβΰσμ κυ υθ Ϋ µκυ δα τππ  
κυμ πκζδ δεκτμ α παλΪπκθΪ κυ ΰδα κθ αλΰσ λυγµσ µ  κθ κπκέκ β κυζά 

πλαΰµα κπκδκτ  κ θκµκγ δεσ βμ Ϋλΰκ. Οδ ΡΪζζβμ εαδ Θ κ σεβμ απΪθ β αθ 
σ δ κ αλδγµσμ πθ θκµκ ξ έπθ πκυ έξαθ οβφδ έ εα Ϊ κ λέµβθκ πθ λΰα δυθ 
ε έθβμ βμ κυζάμ ά αθ πλπ κφαθάμ α ξλκθδεΪ κυ υµα κμ. Ω σ κ β ελέ β 
πδεκδθπθέαμ αθΪµ α κυμ πκζδ δεκτμ εαδ κυμ λα δπ δεκτμ µ ΰΪζπθ , σππμ 
πδ δθυθκθ αθ κδ ξΫ δμ αθΪµ α κυμ θ σ λκυμ εαδ κυμ πλ ίτ λκυμ κυ 
 λα δπ δεκτ υθ Ϋ µκυ. 

 
Εζ υγΫλδομ νδαΫζομ 

 
Ο ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ ζ δ κτλΰβ  αθ «απσ µβξαθάμ Θ σμ» α 

α δΫικ α αυ Ϊ.  πλσεζβ β απσ κυμ αιδπµα δεκτμ θα ΰέθ δ τµίκυζσμ κυμ 
Ϊζζαι  κ λ τµα βμ Ι κλέαμ.  
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ΛΚ ΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913) 
 

Σκ 1912 βθ αζεαθδεά Χ λ σθβ κ, θσ δα κυ ∆κτθαίβ, υπάλξαθ 
Ϋ λα ξλδ δαθδεΪ ελΪ β: Σκ Μαυλκίκτθδκ, β  λίέα, κυζΰαλέα εαδ β ζζΪ α β 
κπκέα π λδκλδασ αθ µΫξλδ κθ Όζυµπκ, ζέΰκ ίκλ δσ λα κυ Πβθ δκτ πκ αµκτ. 
πέ βμ, υπάλξ  β υλππαρεά Σκυλεέα. πσ κ 1900 µΫξλδ κ 1912, υθΫίβ αθ 
λέα βµαθ δεΪ ΰ ΰκθσ α β Χ λ σθβ κ κυ έµκυ εαδ βθ θα κζδεά Μ σΰ δκ, 
πκυ εα Ϊ εΪπκδκ λσπκ δαµσλφπ αθ κ σζκ εζέµα ΰδα κυμ αζεαθδεκτμ 
ΠκζΫµκυμ. υ Ϊ ά αθ: Ο Μαε κθδεσμ ΰυθαμ (1902-1908), κ δ αζκ κυλεδεσμ 
πσζ µκμ (1911) εαδ β παθΪ α β πθ Ν κ κτλεπθ (1908) πκυ ι πΫλα  βθ 
Μαε κθέα εαδ ΰλάΰκλα πδελΪ β   κζσεζβλβ βθ Ογπµαθδεά υ κελα κλέα.  

 παθΪ α β ξαδλ άγβε  απσ σζκυμ κυμ ξλδ δαθδεκτμ πζβγυ µκτμ 
βμ Σκυλεέαμ, π δ ά κ Ν σ κυλεκδ δαεάλυιαθ δ σ β α µ αιτ σζπθ πθ 
γθκ ά πθ εαδ γλβ ε δυθ βμ Σκυλεέαμ εαδ υπκξλΫπ αθ κθ κυζ Ϊθκ θα 
παθαφΫλ δ κ τθ αΰµα κυ 1877 εαδ θα πλκεβλτι δ εζκΰΫμ.  βθ 
πλαΰµα δεσ β α σµπμ πλσε δ κ ΰδα Ϋθα εαγαλΪ γθδεδ δεσ εέθβµα πκυ 
απΫίζ π  βθ αθα υΰελσ β β βμ παλαπαέκυ αμ αυ κελα κλέαμ.  θΫα 
εα Ϊ α β Ϋγ   φαλµκΰά δλΪ µΫ λπθ, σππμ β λα κζκΰέα πθ 
ξλδ δαθυθ, βθ υπκξλ π δεά δ α εαζέα βμ κυλεδεάμ ΰζυ αμ α ξκζ έα, 
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βθ εα Ϊλΰβ β κλδ µΫθπθ πλκθκµέπθ πκυ έξαθ εξπλβγ έ ε.Ϊ. Πκζτ ΰλάΰκλα κδ 
ξλδ δαθδεκέ πζβγυ µκέ αθ δζάφγβεαθ σ δ βθ Σκυλεέα υπάλξ  γΫ β µσθκ ΰδα 
κυμ Σκτλεκυμ µκυ κυζµΪθκυμ. 

 κ µ αιτ σζα α ίαζεαθδεΪ ελΪ β πκυ έξαθ εελ µσ β μ µ  βθ 
Ογπµαθδεά υ κελα κλέα, ίζΫπκθ αμ σ δ κ θ κ κυλεδεσ ελΪ κμ γα 
δ ξυλκπκδκτθ αθ µ  Ϋθαθ λα δπ δεσ εαδ δκδεβ δεσ ε υΰξλκθδ µσ εαδ  ζέΰκ 
ξλσθκ γα ά αθ δεαθσ θα αθ δµ ππέ δ εΪγ  ιπ λδεά εαδ π λδεά απ δζά, 
Ϋ π υ αθ θα δμ δ υγ ά κυθ. 

Ο Πλπγυπκυλΰσμ βμ ζζΪ αμ, ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ, δΫίζ ο  σ δ  
π λέπ π β πκζΫµκυ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ α Ϊζζα ίαζεαθδεΪ ελΪ β γα 
ππφ ζκτθ αθ εαδ γα εα αζΪµίαθαθ ζζβθδεσ α μ π λδκξΫμ εαδ πλκ πΪγβ  θα 
αθαζΪί δ αυ σμ βθ πλπ κίκυζέα. Σκθ πλέζδκ κυ 1911 ίκζδ κ εσπβ  βθ 
κυζΰαλέα ΰδα τθαοβ αµυθ δεάμ υµφπθέαμ εαδ πλσ δθ  σ δ  π λέπ π β 
κυλεδεάμ πέγ βμ θαθ έκθ βμ, β ζζΪ α ά αθ δα γ δµΫθβ θα βθ ίκβγά δ.  
ίκυζΰαλδεά ευίΫλθβ β, τ λα απσ αλε Ϋμ πδφυζΪι δμ, απΪθ β  σ δ γα Ϋεαθ  
κ έ δκ,  παλσµκδα π λέπ π β ΰδα βθ ζζΪ α. 

 κ µ αιτ, κτζΰαλκδ εαδ Ϋλίκδ έξαθ αλξέ δ µυ δεΫμ δαπλαΰµα τ δμ 
ΰδα τθαοβ υµµαξέαμ, πκυ δμ πΫ π υ  β αθαΰθυλδ β απσ βθ Τοβζά Πτζβ, 
τ λα απσ πδΫ δμ βμ υ λκκυΰΰαλέαμ, βμ υπ λκξάμ βμ αζίαθδεάμ 
γθσ β αμ δμ π λδκξΫμ εσ λαμ, Ιπαθθέθπθ, Μκθα βλέκυ εαδ Θ αζκθέεβμ, 
ΰ ΰκθσμ πκυ Ϋγδΰ  Ϊµ α εαδ κίαλΪ α υµφΫλκθ α σζπθ πθ Ϊζζπθ 
ίαζεαθδευθ ζαυθ.  

Κα σπδθ κτ κυ κ Πλπγυπκυλΰσμ ΜδζΪθκίδ μ βμ  λίέαμ εαδ ΓεΫ κλ βμ 
κυζΰαλέαμ υθαθ άγβεαθ κθ Οε υίλδκ κυ 1911 εαδ πλκξυλβ αθ µ  µ ΰΪζβ 

µυ δεσ β α βθ υπκΰλαφά υµµαξέαμ κθ Φ ίλκυΪλδκ 1912.  α φαθ λΪ 
Ϊλγλα, α τκ ελΪ β ΰΰυκτθ αθ αµκδίαέα βθ αε λαδσ β Ϊ κυμ εαδ Ϋ δθαθ 
υπσ ξ β αµκδίαέαμ υθ λκµάμ θαθ έκθ κπκδκυ άπκ  γα απ δζκτ  α 
κυλεδεΪ Ϊφβ βμ αζεαθδεάμ.  α µυ δεΪ σµπμ Ϊλγλα εαγκλδασ αθ 
ζ π κµ λυμ µδα εκδθά λα δπ δεά λΪ β εαδ λυγµδασ αθ β δαθκµά πθ αφυθ 
πκυ γα απκ πκτ αθ απσ βθ Σκυλεέα, βζα ά β Μαε κθέα εαδ β ΘλΪεβ. Λέΰκ 
αλΰσ λα ( πλέζδκμ 1912) β υµφπθέα υµπζβλυγβε  µ  κθ εαγκλδ µσ πθ 
λα δπ δευθ υθΪµ πθ πκυ γα εδθβ κπκδκτ  β εΪγ  ξυλα (200.000 Ϊθ λ μ β 
κυζΰαλέα εαδ 150.000 β  λίέα). Παλσ δ β υθγάεβ ά αθ µυ δεά, κ θδαΫζκμ 
εα σλγπ  θα βθ πζβλκφκλβγ έ µΫ π πλαε σλπθ εαδ δπζπµα δευθ πβΰυθ, εαδ 
µβ ΰθπλέακθ αμ αελδίυμ κυμ σλκυμ, αΰπθδκτ  αθ δζαµίαθσµ θκμ δμ υθΫπ δ μ. 

δ, κθ πλέζδκ κυ 1912 υπΫίαζ  ξΫ δκ υµµαξέαμ πλκμ βθ 
κυζΰαλέα δα κυ πλ ί υ ά βμ ζζΪ αμ βθ σφδα ∆. ΠαθδΪ, αζζΪ 
πλκ Ϋελκυ  βθ Ϊλθβ β βμ κυζΰαλέαμ θα αθαΰθπλέ δ δεαδυµα α βμ 
ζζΪ αμ πέ πθ παλαζέπθ βμ ζζβθδεάμ Μαε κθέαμ. πδπζΫκθ, κδ κτζΰαλκδ 
έξαθ ά β λτγµδ β β δαθκµά πθ αφυθ µ  β  λίέα. Ο ζζβθαμ 
Πλπγυπκυλΰσμ µ  βθ κιτθκδα εαδ βθ κζµβλσ β α πκυ κθ ξαλαε άλδααθ, 
εα Ϊζαί  σ δ πσζ µκμ ξπλέμ β υµµ κξά βμ ζζΪ αμ γα υθ παΰσ αθ βθ 
κλδ δεά απυζ δα πθ αζτ λπ πθ ζζβθδευθ π λδκξυθ εαδ πλσ δθ  βθ 
υπκΰλαφά υµµαξέαμ ξπλέμ θα π λδΫξ δ κπκδα άπκ  αφδεά απαέ β β. αθ 
µδα κζµβλά απσφα β, αζζΪ αυ ά β φκλΪ κδ κτζΰαλκδ θ αθ Ϋ λα αθ 
αλθβ δεΪ.  ζζΪ α γα ά αθ ξλά δµβ ΰδα αθ δπ λδ πα µσ εαδ θ ε δµκτ αθ 
λ αζδ δεΪ δμ υθα σ β μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ. Πέ υαθ σ δ ίλδ εσ αθ αεσµα 
βθ πκξά κυ 1897 εαδ θ έξαθ αθ δζβφγ έ κ Ϋλΰκ πκυ κ µ αιτ έξ  
υθ ζ έ.  ε έµβ ά κυμ ά αθ σ δ θ γα µπκλκτ  θα δα πΪ δ βθ 
κξυλπµΫθβ κπκγ έα κυ αλαθ απσλκυ, α ζζβθκ κυλεδεΪ τθκλα εαδ θα 
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πλκ ζΪ δ α Ϊφβ βμ υλππαρεάμ Σκυλεέαμ. υ σ απκ δεθτ αδ εαδ απσ κ 
ΰ ΰκθσμ σ δ αλξδεΪ θ έξαθ πλκ αθα κζδ έ αλε Ϋμ υθΪµ δμ πλκμ βθ 
εα τγυθ β βμ Θ αζκθέεβμ, ΰδα έ θσµδααθ σ δ έξαθ κθ απαδ κτµ θκ ξλσθκ. 
θ έγ α, ξλ δαασ αθ κ ζζβθδεσ Ναυ δεσ ΰδα θα µπκ έ δ δμ κυλεδεΫμ 
γαζΪ δ μ µ αφκλΫμ απσ β ΜδελΪ έα α υλππαρεΪ Ϊφβ βμ Σκυλεέαμ. 

δ, δμ 16 Μα κυ 1912, υπκΰλΪφ βε  βθ σφδα β ζζβθκίκυζΰαλδεά 
 λα δπ δεά υθγάεβ.  ζζΪ α γα Ϋπλ π  θα δαγΫ δ ΰδα κθ αΰυθα 120.000 
Ϊθ λ μ εαδ β κυζΰαλέα 300.000. 

Μ  β  λίέα κ θδαΫζκμ θ υπΫΰλαο  εαµδα υµφπθέα, θυ µ  κ 
Μαυλκίκτθδκ πλκξυλβ   πλκφκλδεά υµφπθέα ζέΰκ πλδθ απσ βθ Ϋθαλιβ κυ 
πκζΫµκυ. Όζα αυ Ϊ α ελΪ β  µυ δεΪ αεσµα εαδ απσ κυμ π λδ σ λκυμ 
υθ λΰΪ μ κυ. θβµΫλπ  σµπμ κθ ία δζδΪ Γ υλΰδκ ΄, κ κπκέκμ υπκ άλδι  
κθ Πλπγυπκυλΰσ κυ, θΫελδθ  δμ θΫλΰ δΫμ κυ εαδ κθ θγΪλλυθ .  

Μ Ϊ βθ απσφα β πθ αζεαθδευθ υµµΪξπθ θα µπζαεκτθ  πσζ µκ 
µ  βθ Σκυλεέα θ απΫµ θ  έπκ α Ϊζζκ ε σμ απσ βθ αφκλµά.  βθ Σκυλεέα κδ 
εα απδΫ δμ εα Ϊ πθ ξλδ δαθδευθ πζβγυ µυθ υθ ξέακθ αθ.  α Κσ αθα, 
κλΰαθυγβεαθ απσ δμ κυλεδεΫμ αλξΫμ φαΰΫμ ξλδ δαθυθ πκυ πλκεΪζ αθ δμ 
Ϋθ κθ μ δαµαλ υλέ μ πθ ίαζεαθδευθ ελα υθ. Σα υθκλδαεΪ π δ σ δα 
δα Ϋξκθ αθ κ Ϋθα κ Ϊζζκ. Π λέ α µΫ α  π µίλέκυ 1912 β κυζΰαλέα Ϊλξδ  
θα υΰε θ λυθ δ λα τµα α α τθκλα µ  βθ Σκυλεέα εαδ δμ 17 
 π µίλέκυ β  λίέα εαδ β κυζΰαλέα πδ λα τγβεαθ, δ κπκέβ αθ  ΰδα βθ 
εδθβ κπκέβ ά κυμ εαδ βθ ζζΪ α, πκυ πδ λα τγβε  εαδ αυ ά δμ 18 
 π µίλέκυ.   απΪθ β β β Σκυλεέα εάλυι  βθ έ δα µΫλα ΰ θδεά πδ λΪ υ β. 
Σκ Μαυλκίκτθδκ πδ λα τγβε  µααέ µ  βθ ζζΪ α, αζζΪ δμ 25  π µίλέκυ 
αθΫζαί  πλπ κίκυζέα εαδ εάλυι  πλυ κ κθ πσζ µκ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ. 

 δμ 30  π µίλέκυ, κδ πλ ί υ Ϋμ ζζΪ αμ, κυζΰαλέαμ εαδ  λίέαμ 
βθ Κπθ αθ δθκτπκζβ, πΫ π αθ βθ κυλεδεά ευίΫλθβ β εκδθά 
ζ δΰλαφδεά δαεκέθπ β βθ κπκέα αβ κτ αθ βθ αθΪεζβ β βμ κυλεδεάμ 
πδ λΪ υ βμ, βθ πδετλπ β βμ αυ κθκµέαμ πθ γθκ ά πθ, βθ υπκξλΫπ β 
βμ Σκυλεέαμ θα µβθ µ αίΪζ δ κθ γθκζκΰδεσ ξαλαε άλα πθ γθκ ά πθ κ 
υλππαρεσ µάµα βμ µ  µ αφκλΪ πκέεπθ απσ βθ έα, κθ δκλδ µσ 
ξλδ δαθυθ  βµσ δ μ γΫ δμ, βθ αθαΰθυλδ β πθ ξλδ δαθδευθ ξκζ έπθ εαδ 
βθ δ κ δµέα κυμ µ  α κυλεδεΪ, β λα κζκΰέα πθ ξλδ δαθυθ αζζΪ  
υθ υα µσ µ  β υθα σ β α θα ι ζέ κθ αδ πμ ζΫξβ κυ Ογπµαθδεκτ 
 λα κτ εαδ µΫξλδ βθ φαλµκΰά κυ µΫ λκυ θα αµα ά δ β λα κζκΰέα κυμ. 
β κτ αθ, πέ βμ, βθ πέίζ οβ ΰδα βθ φαλµκΰά πθ µ αλλυγµέ πθ, αφ θσμ, 
απσ δ δεσ υµίκτζδκ πκυ γα ξβµα δασ αθ απσ έ κ αλδγµσ ξλδ δαθυθ εαδ 
µκυ κυζµΪθπθ εαδ αφ Ϋλκυ απσ κυμ πλ ί υ Ϋμ πθ Μ ΰΪζπθ ∆υθΪµ πθ εαδ 
πθ ίαζεαθδευθ ελα υθ. 

Όππμ ά αθ πσµ θκ, β Σκυλεέα απΫλλδο  β δαεκέθπ β βθ κπκέα 
ξαλαε άλδ  πμ γλα έα απσπ δλα πΫµία βμ δμ π λδεΫμ υπκγΫ δμ βμ 
αυ κελα κλέαμ εαδ αθΪιδα απΪθ β βμ εαδ απκεΪζ  κυμ πλ ί υ Ϋμ βμ απσ 
γάθα, σφδα εαδ ζδΰλΪ δ. Σκ έ δκ Ϋεαθαθ εαδ κδ τµµαξκδ, αζζΪ πλδθ 
αθαξπλά κυθ κδ πλ ί υ Ϋμ κυμ απσ βθ Κπθ αθ δθκτπκζβ πΫ π αθ β 
δαεκέθπ β εάλυιβμ κυ πκζΫµκυ δμ 4 Οε πίλέκυ. Σκ Μαυλκίκτθδκ έξ  ά β 
αλξέ δ δμ πδξ δλά δμ απσ δμ 25  π µίλέκυ. 
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Πλσ εοποδ ου Εζζβνδεοτ  λα οτ παλα βλοτν δμ γΫ δμ ου Σουλεδεοτ  λα οτ 

 
 εάλυιβ κυ πκζΫµκυ Ϋΰδθ  ε ά απσ κθ ζζβθδεσ ζασ µ  θγκυ δα µσ. 

 πδ λΪ υ β κζκεζβλυγβε  αξτ α α. Πκζζκέ πλκ άλγαθ πμ γ ζκθ Ϋμ εαδ 
απσ κ ιπ λδεσ εαδ βµδκτλΰβ αθ α υµα α πλκ εσππθ. υθκζδεΪ κ 
γ ζκθ Ϋμ αθάζγαθ  6.000 εαδ κλΰαθυγβεαθ  95 υµα α πλκ εσππθ, απσ 
α κπκέα α 77 (3.556 Ϊθ λ μ) ά αθ Κλβ δευθ.  

Ο ζζβθδεσμ  λα σμ κλΰαθυγβε   τκ κµΪ μ: β  λα δΪ βμ 
Θ αζέαμ εαδ κθ  λα σ π έλκυ.   λα δΪ Θ αζέαμ υπσ κθ ∆δΪ κξκ κυ 
γλσθκυ Κπθ αθ έθκ, κ κπκέκμ κθκµΪ βε  λξδ λΪ βΰκμ, απκ ζκτθ αθ απσ 7 
Μ λαλξέ μ (απσ Ι µΫξλδ VII) πθ λδυθ υθ αΰµΪ πθ β εαγ µέα, απσ βθ αιδαλξέα 
Ιππδεκτ, απσ κ απσ πα µα Γ θθΪ β, απσ κ απσ πα µα Κπθ αθ δθκπκτζκυ 
εαδ απσ βθ Τπβλ έα Μ σπδ γ θ.  υθκζδεά κυ τθαµβ ά αθ 100.000 Ϊθ λ μ 
µ  70 πκζυίσζα, 96 π δθΪ πυλκίσζα, 24 κλ δία δεΪ εαδ 54 κπκµαξδεΪ. ∆δΫγ  
αεσµα 4 α λκπζΪθα τπκυ Far-man µ  εδθβ άλα 50 έπππθ. Ο  λα σμ βμ 
π έλκυ υπσ κθ θ δ λΪ βΰκ απκυθ αΪεβ αθ λξσ αθ  10.500 Ϊθ λ μ µ  12 
π δθΪ πυλκίσζα, 12 κλ δία δεΪ εαδ 18 κπκµαξδεΪ. λΰσ λα β τθαµβ αυ ά 
απκ Ϋζ  βθ VII Μ λαλξέα. 

Καµέα απσ δμ σ  θ δαφ λσµ θ μ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ ( λ αθέα, Γαζζέα, 
Ρπ έα, υ λκκυΰΰαλέα) θ έ  µ  εαζσ µΪ δ β υθ θθσβ β πθ ίαζεαθδευθ 
ελα υθ. ∆δΫίζ παθ κ Ϋζκμ βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ εαδ ξ έαααθ β 
δαθκµά βμ υπΫλ αυ υθ. β β Ι αζέα βμ έξ  απκ πΪ δ, µ  κθ δ αζκ κυλεδεσ 
πσζ µκ κυ 1911, β Λδίτβ εαδ έξ  εα αζΪί δ πλκ πλδθΪ α ζζβθδεΪ 
∆π εΪθβ α. Πλκ πΪγβ αθ ζκδπσθ, θα απκ λΫοκυθ β λάιβ µ  δαίάµα α σ κ 
πλκμ βθ Σκυλεέα σ κ εαδ πλκμ δμ ξυλ μ βμ υµµαξέαμ. ζΫπκθ αμ σµπμ σ δ κδ 
ζ υ αέ μ ά αθ απκφα δ µΫθ μ εαδ κ πσζ µκμ αθαπσφ υε κμ, Ϊφβ αθ α 

πλΪΰµα α θα ι ζδξγκτθ, υπκζκΰέακθ αμ θα ππφ ζβγκτθ, εαγ µέα ίΫίαδα ΰδα 
ζκΰαλδα µσ βμ, απσ α απκ ζΫ µα α κυ πκζΫµκυ, σππμ αυ Ϊ ζδεΪ γα 
δαµκλφυθκθ αθ, πδ δυεκθ αμ θα ια φαζέ κυθ βθ πδλλκά α αζεΪθδα. 

Ο πσζ µκμ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ ( ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ) δάλε  απσ κθ 
Οε υίλδκ 1912 µΫξλδ βθ Ϊθκδιβ κυ 1913. Όµπμ κθ Ικτθδκ εαδ Ικτζδκ κυ 1913 
αεκζκτγβ  κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ µ αιτ ζζΪ αμ εαδ  λίέαμ απσ β µέα 
πζ υλΪ εαδ βμ κυζΰαλέαμ απσ βθ Ϊζζβ. 
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΄ ΛΚ ΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 
ΘΫα λα Επδχ δλά ων (ΘΕ): 
 κθ πσζ µκ αυ σ βµδκυλΰάγβεαθ α ιάμ Θ : 
Σκ Νσ δκ, β Μαε κθέα εαδ βθ π δλκ, σπκυ πκζΫµβ αθ κδ ζζβθδεΫμ 

υθΪµ δμ. Σκ κλ δκ υ δεσ, β  λίέα µΫξλδ βθ λδα δεά, σπκυ πκζΫµβ αθ κδ 
υθΪµ δμ βμ  λίέαμ εαδ κυ Μαυλκίκτθδκυ. Σκ θα κζδεσ, β ΘλΪεβ σπκυ 
πκζΫµβ αθ κδ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ. 

 κ Νσ δκ Θ , απσ βθ αλξά κυ πκζΫµκυ υπάλιαθ τκ µΫ ππα: θα β 
Θ αζέα, α τθκλα βμ ξυλαμ µαμ ίσλ δα βμ ΛΪλδ αμ εαδ Ϋθα τ λκ βθ 
π δλκ, υ δεΪ βμ Άλ αμ. Σα τκ µΫ ππα ά αθ ξ σθ ζ έπμ αθ ιΪλ β α εαδ 
θ υπάλξ  πδεκδθπθέα µ αιτ κυμ. 

 
χΫ δα Εν λΰ έαμ: 
Σκ ξΫ δκ πθ υµµΪξπθ,  ΰ θδεΫμ ΰλαµµΫμ, πλκΫίζ π  απκεκπά κυ 

Σκυλεδεκτ  λα κτ βμ ΘλΪεβμ απσ κυμ λα κτμ βμ Μαε κθέαμ εαδ βμ 
π έλκυ- ζίαθέαμ, απκεζ δ µσ πθ υθΪµ πθ αυ υθ απσ εΪγ  θέ ξυ β εαδ 
υθ λδίά βμ εαγ µδΪμ κυμ ξπλδ Ϊ. Πλκμ κτ κ, κ κυζΰαλδεσμ  λα σμ γα 
αθαζΪµίαθ  πέγ β εα Ϊ βμ ΘλΪεβμ απσ κθ κλλΪ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ εα Ϊ 
βμ Μαε κθέαμ εαδ βμ π έλκυ απσ κθ Νσ κ εαδ κ  λίδεσμ  λα σμ εαδ κ 
 λα σμ κυ Μαυλκίκυθέκυ ευλέπμ εα Ϊ βμ Ν.  λίέαμ εαδ βμ Μαε κθέαμ απσ 
κθ κλλΪ εαδ υ λ υσθ πμ πλκμ κ Νσίδ ΠααΪλ εαδ βθ ζίαθέα.  

 

 
 

Εζζβνο ουλεδεσμ πσζ µομ ΜπδαΪνδ 
 
Σκ κυλεδεσ ξΫ δκ πλκΫίζ π  Ϋθα πκζυµΫ ππκ αΰυθα  δΪφκλα Θ  ΰδα 

δα άλβ β σζπθ πθ κυλεδευθ αφυθ εαδ αθΪζβοβ ΰ θδεάμ αθ πέγ βμ, έ  
απσ βθ αλξά κυ πκζΫµκυ έ  µ Ϊ βθ θέ ξυ ά κυ µ  αλε Ϋμ υθΪµ δμ απσ β 
ΘλΪεβ εαδ β ΜδελΪ έα. 

 
Επδχ δλά δμ Εζζβνδεοτ  λα οτ:  
Μ Ϊ βθ Ϋθαλιβ κυ πκζΫµκυ, κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, αφκτ απυγβ αθ 

δ ξυλΪ πλκεα αζυπ δεΪ µάµα α Σκτλεπθ απσ βθ ζα σθα, δ Ϋίαζαθ β 
Μαε κθέα εαδ δμ 8 Οε πίλέκυ 1912 Ϋφγα αθ πλκμ βθ κπκγ έα κυ 
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αλαθ απσλκυ. Οδ ετλδ μ µΪξ μ κ Νσ δκ Θ  ά αθ κδ ιάμ:  ΜΪξβ κυ 
αλαθ απσλκυ, Μ µΪξβ κυ Μπδααθέκυ-Ιπαθθέθπθ. 

 
ΜΪχβ αλαν απσλου:  κπκγ έα έξ  πκζτ κλγΪ πδζ ΰ έ εαδ 

κλΰαθπγ έ απσ κυμ Σκτλεκυμ, µ  βθ πέίζ οβ Γ λµαθυθ αιδπµα δευθ 
υµίκτζπθ εαδ Ϋφλαα  δμ κ τ δμ πλκμ ΚκαΪθβ εαδ π δΪ α Καµπαθέαμ. Παλσ δ 
κ Γ λµαθσμ  λα βΰσμ φκθ θ λ Γεκζ μ έξ  κθέ δ σ δ κ αλαθ Ϊπκλκμ γα ΰέθ δ κ 
Ϊφκμ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, κδ ζζβθ μ θέεβ αθ.  θέεβ κ αλαθ Ϊπκλκ ά αθ 
απκφα δ δεά, ΰδα έ Ϊθκδι  δμ πτζ μ ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ β βμ Μαε κθέαμ. Οδ 
κυλεδεΫμ υθΪµ δμ, µ Ϊ βθ ά α κυμ κθ αλαθ Ϊπκλκ, υµπ τξγβεαθ πλκμ 
Ϋλκδα εαδ µΫλκμ πλκμ β Φζυλδθα-Μκθα άλδ. Οδ πζβλκφκλέ μ ά αθ α αφ έμ ΰδα 
δμ εα υγτθ δμ τµπ υιβμ. 

 
ΜΪχβ Γδαννδ υν: Μ Ϊ κθ αλαθ Ϊπκλκ εαδ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ 

ΚκαΪθβμ, κ σΰεκμ βμ  λα δΪμ, µΫ π Ϋλκδαμ, εδθάγβε  πλκμ βθ π δΪ α βμ 
Καµπαθέαμ εαδ β Θ αζκθέεβ, µ  εΪζυοβ πθ θυ πθ εαδ πθ πζ υλυθ βμ απσ 
βθ V Μ λαλξέα.  βθ π λδκξά πθ Γδαθθδ υθ Ϋζαί  ξυλα β κµυθυµβ µΪξβ β 
κπκέα ά αθ µδα «µΪξβ µβ αθαµ θσµ θβ». Καδ α Γδαθθδ Ϊ Ϋελδθ  βθ τξβ βμ 
Θ αζκθέεβμ. ∆ θ βµ δυγβε  εαµέα αµυθ δεά πλκ πΪγ δα πθ Σκτλεπθ 
αθα κζδεΪ κυ ιδκτ πκ αµκτ. 

 

 
 

Σο Ιππδεσ πλο ζατν δ πλομ α ΙωΪννδνα 

 
ΰυν μ βμ V Μ λαλχέαμ: θσ π κ ζζβθδεσμ  λα σμ απ ζ υγΫλπθ  α 

Γδαθθδ Ϊ, β V Μ λαλξέα, εδθκτµ θβ πλκμ Φζυλδθα α θΪ Κδλζέ ∆ λίΫθ, 
ίλΫγβε  µπλκ Ϊ  υπΫλ λ μ ξγλδεΫμ υθΪµ δμ εαδ αθαΰεΪ βε  θα 
υµπ υξγ έ βθ π λδκξά µτθ αδκ. ε έ, τ λα απσ κυλεδεσ αδφθδ δα µσ, 
ζσΰπ µβ ζάοβμ πθ απαλαέ β πθ µΫ λπθ α φΪζ δαμ, εαδ µ Ϊ απσ τθ κµκ 

 
αΰυθα υπκξυλβ  πλκμ βθ Π κζ µαέ α εαδ θκ δσ λα.  Μ λαλξέα έξ  ξ σθ 
δαζυγ έ. θα δκλΰαθυγβε  σµπμ εαδ  ζέΰ μ βµΫλ μ αθΫε β  β µαξβ δεά βμ 
δεαθσ β α. υ υξυμ κδ Σκτλεκδ θ εµ αζζ τ βεαθ βθ πδ υξέα κυμ αυ ά  
ίΪγκμ, ΰδα έ πδ ασµ θκδ απσ κυμ Ϋλίκυμ απσ κθ κλλΪ, έξαθ λΫο δ βθ 
πλκ κξά κυμ βθ Ϊµυθα κυ Μκθα βλέκυ. δ, β υπκξυλβ β βμ Μ λαλξέαμ 
έξ  µσθκ κπδεΫμ υθΫπ δ μ. 
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π ζ υγΫλω β βμ Θ αζονέεβμ: Μ Ϊ β θδεβφσλα ΜΪξβ πθ 

Γδαθθδ υθ, β ζζβθδεά  λα δΪ εδθάγβε  πλκμ β Θ αζκθέεβ, βθ κπκέα εαδ 
απ ζ υγΫλπ  ξπλέμ µΪξβ δμ 26 Οε πίλέκυ 1912. Οδ ε έ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ 
πδ ασµ θ μ α φυε δεΪ, υπκξλ υγβεαθ θα παλα κγκτθ Ϊθ υ σλπθ µ  σζκ κ 
πκζ µδεσ υζδεσ κυμ. Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, αµΫ πμ µ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ 
Θ αζκθέεβμ, πλκυγβ  ξβµα δ µκτμ ΰδα βθ υλ έα εΪζυοά βμ. Ο ∆δΪ κξκμ 
Κπθ αθ έθκμ δ άζγ  παθβΰυλδεΪ βθ πσζβ βθ πσµ θβ µΫλα.  δμ 28 
Νκ µίλέκυ Ϋφγα  β Θ αζκθέεβ εαδ κ α δζδΪμ Γ υλΰδκμ ΄. θυ έξ  
παλα κγ έ β πσζβ βμ Θ αζκθέεβμ απσ κθ Σκξ έθ πα Ϊ κυμ ζζβθ μ, β VII 
κυζΰαλδεά Μ λαλξέα εδθάγβε  πλκμ Νσ κ µ  ετλδκ αθ δε δµ θδεσ εκπσ βθ 
εα Ϊζβοά βμ. Μ  βθ µπλκ γκφυζαεά άμ VII Μ λαλξέαμ υθαθ άγβεαθ 
ζζβθδεΪ µάµα α π λέ α 30 ξζµ. ίσλ δα βμ Θ αζκθέεβμ. Μ Ϊ απσ γ θαλά 
αθ έ λα β πθ ζζάθπθ εαδ δαπλαΰµα τ δμ µ αιτ κυμ, κδ κτζΰαλκδ 
π έ βεαθ εαδ θ πλκπγάγβεαθ πλκμ β Θ αζκθέεβ. Φδζκι θάγβεαθ µσθκ, µ  
Ϋΰελδ β βμ ευίΫλθβ βμ, τκ ίκυζΰαλδεΪ Ϊΰµα α, α κπκέα δκδεκτ αθ κδ 
πλέΰεδπ μ κυ ίκυζΰαλδεκτ γλσθκυ, ΰδα θα αθαπαυγκτθ.  έ κ κμ πθ 
κυζΰΪλπθ βθ πσζβ βμ Θ αζκθέεβμ βµδκτλΰβ  απσ δμ πλυ μ µΫλ μ 
πλκίζάµα α, αφκτ υµπ λδφΫλκθ αθ πμ λα σμ εα κξάμ.  κ µ αιτ, κδ 
κτζΰαλκδ µ  δΪφκλκυμ λσπκυμ ατιβ αθ β τθαµά κυμ, πλκφαθυμ ΰδα 
ιυπβλΫ β β πθ ξ έπθ κυμ κ µΫζζκθ.  εα Ϊ α β αυ ά ελΪ β  µΫξλδ βθ 
Ϋθαλιβ κυ ΄ αζεαθδεκτ πκζΫµκυ. 

 
Επδχ δλά δμ πλομ ∆υ δεά Μαε ονέα: µΫ πμ µ Ϊ βθ απκεα Ϊ α β 

βμ κµαζσ β αμ, µάµα βμ ζζβθδεάμ  λα δΪμ (Ι, ΙΙΙ, ΙV, VI Μ λαλξέ μ) θΫλΰβ  
πλκμ β ∆υ δεά Μαε κθέα. Μ Ϊ απσ πδξ δλά δμ ε έ απ ζ υγ λυγβεαθ β 
Φζυλδθα, β Κα κλδΪ εαδ β Κκλυ Ϊ.  βθ π λέκ κ 14-18 ∆ ε µίλέκυ Ϋΰδθαθ κδ 
απαλαέ β μ µ αεδθά δμ εαδ β ΰεα Ϊ α β πθ µκθΪ πθ δμ θΫ μ γΫ δμ κυμ, 
σππμ εαγκλέ βεαθ µ  δα αΰά. 

 
Επδχ δλά δμ ο ΜΫ ωπο Ηπ έλου:  βθ π δλκ κδ πδξ δλά δμ 

Ϊλξδ αθ πέ βμ δμ αλξΫμ Οε πίλέκυ.  ε έ τθαµβ, µ Ϊ απσ π υξβµΫθ μ 
πδξ δλά δμ, απ ζ υγΫλπ  β ΦδζδππδΪ α, β Νδεσπκζβ εαδ βθ ΠλΫί αα. Οδ 
κυλεδεΫμ υθΪµ δμ βμ π λδκξάμ υµπ τξγβεαθ πλκμ βθ κξυλπµΫθβ κπκγ έα 
κυ Μπδααθέκυ. πσ κθ ΝκΫµίλδκ κυ 1912 Ϊλξδ  β πκζδκλεέα πθ Ιπαθθέθπθ 
πκυ πάλ  ξλκθέακυ α µκλφά.  κ µ αιτ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, πλκε δµΫθκυ θα 
εεαγαλέ δ βθ ε έ εα Ϊ α β, πλκυγβ  α δαεΪ βθ π δλκ 3 µ λαλξέ μ 
Π αδεκτ εαδ κ τθ αΰµα Κλβ υθ. πσ κθ ΙαθκυΪλδκ κυ 1913 Ϊλξδ  πζΫκθ β 
π λέ φδιβ πθ κξυλυθ. Σκθ Φ ίλκυΪλδκ Ϋζαί  ξυλα β ΜΪξβ Μπδααθέκυ-
Ιπαθθέθπθ, σπκυ, µ Ϊ απσ αδφθδ δα δεά πέγ β εαδ παλαπζΪθβ β, 
απ ζ υγ λυγβε  β πσζβ πθ Ιπαθθέθπθ, δμ 22 Φ ίλκυαλέκυ.  κυλεδεά 
φλκυλΪ παλα σγβε  Ϊθ υ σλπθ. Μ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ, κδ 
ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ πλκπγάγβεαθ πλκμ β σλ δα π δλκ. τθ κµα 
απ ζ υγ λυγβεαθ ζζβθδεΫμ π λδκξΫμ, σππμ κ λΰυλσεα λκ, κ Σ π ζΫθδ ε.Ϊ. 

δ, Ϋζβιαθ κδ πδξ δλά δμ βθ π δλκ.  δμ 17 Μα κυ 1913 υπκΰλΪφγβε  
υθγάεβ δλάθβμ, µ  βθ κπκέα λµα δασ αθ κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ εαδ 
απκεαγέ α κ β δλάθβ µ αιτ πθ µπκζΫµπθ. ΠλκβΰκυµΫθπμ, κθ ΝκΫµίλδκ 
κυ 1912 έξ  υπκΰλαφ έ β αθαεπξά µ αιτ βμ Σκυλεέαμ εαδ πθ υµµΪξπθ 
ίαζεαθδευθ ελα υθ πζβθ βμ ζζΪ αμ, β κπκέα υθΫξδ  κθ πσζ µκ.  
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Η ∆λΪ β ων Εγ ζον υν ωµΪ ων (Πλο εσπων): πκ κζά κυμ ά αθ 
β υζζκΰά πζβλκφκλδυθ, β λΪ β α θυ α κυ αθ δπΪζκυ εαδ β δ θΫλΰ δα 
εα α λκφυθ δμ υΰεκδθπθέ μ εαδ δμ ΰλαµµΫμ αθ φκ δα µκτ πθ κυλεδευθ 
υθΪµ πθ. Μ  βθ Ϋθαλιβ πθ πδξ δλά πθ α υµα α πλκ εσππθ πλσ φ λαθ 
βµαθ δεΫμ υπβλ έ μ, σππμ δ δ τ δμ δμ ξγλδεΫμ ΰλαµµΫμ, εα Ϊζβοβ πθ 
θυθ βμ ΠΫ λαμ ΰδα βθ ια φΪζδ β βμ εέθβ βμ βμ VII Μ λαλξέαμ πλκμ 

Κα λέθβ, βθ εα Ϊζβοβ βμ ΰΫφυλαμ Νβ Ϋζδ κθ ζδΪεµκθα πκ αµσ, βθ 
αθΪπ υιβ βμ δ βλκ λκµδεάμ ΰλαµµάμ Ϋλκδαμ-Θ αζκθέεβμ  λέα βµ έα, 
βθ εα Ϊζβοβ γΫ πθ κ Σ ε ζέ µ Ϊ β α τιβ κυ ιδκτ πκ αµκτ. κίαλσ λβ 
θΫλΰ δΪ κυμ ά αθ β απ ζ υγΫλπ β βμ Χαζεδ δεάμ απσ υµα α πκυ έξαθ 
απκίδία γ έ κθ εσζπκ κυ Ολφαθκτ.  

 
Οδ Επδχ δλά δμ ων υµµΪχων: 
Οδ Ϋλίκδ θΫλΰβ αθ ευλέπμ β Ν.  λίέα εαδ υ λ υσθ πμ βθ 

π λδκξά κυ Νσίδ ΠααΪλ εαδ βθ ζίαθέα. Κυλδσ λ μ µΪξ μ πθ Ϋλίπθ κ 
ίκλ δκ υ δεσ Θ  ά αθ: Κκ σίκυ, Κκυµαθσίκυ, Π λζ πΫ, εαδ Μκθα βλέκυ.  δμ 
αλξΫμ Νκ µίλέκυ λίδεΪ λα υµΫθα εδθάγβεαθ κ π λδεσ βμ ζίαθέαμ 
εαδ εα Ϋζαίαθ κ ∆υλλΪξδκ, α Σέλαθα εαδ κ ζία Ϊθ. ΜΫ α  Ϋ λδμ µάθ μ 
πλκπγάγβεαθ κδ Ϋλίκδ µΫξλδ κθ υζυθα εαδ κ λΪ δ. 

 
Οδ κτζΰαλκδ, πκυ θΫλΰβ αθ β ΘλΪεβ εαδ β Μαε κθέα, ετλδκ 

αθ δε δµ θδεσ εκπσ Ϋγ αθ βθ λδαθκτπκζβ εαδ β υθΫξ δα βθ 
Κπθ αθ δθκτπκζβ. Κυλδσ λ μ µΪξ μ πθ κυζΰΪλπθ κ θα κζδεσ Θ  ά αθ: 
δμ αλΪθ α εεζβ έ μ, κ ΛκυζΫ ΜπκυλΰεΪμ εαδ κθ πκ αµσ Ά λα. Οδ 
πδξ δλά δμ πθ κυζΰΪλπθ δμ µΪξ μ αυ Ϋμ εα Ϋζβιαθ  θέεβ. Σ ζδεΪ σµπμ 
αθαξαδ έ γβεαθ απσ κυμ Σκτλεκυμ β Γλαµµά Σ α Ϊζ ααμ.  

 
Οδ ευλδσ λ μ πδξ δλά δμ πθ Μαυλκίκυθέπθ δ ιάξγβ αθ εα Ϊ βμ 

πσζβμ εσλ α εαδ κυ ε έ κξυλκτ Σαλαµπσμ. θΫλΰβ αθ εαδ πλκμ Νσίδ ΠααΪλ 
 υθ λΰα έα µ  κυμ Ϋλίκυμ.  πσζβ εσλ α µ Ϊ απσ ιΪµβθβ πκζδκλεέα 

παλα σγβε  κυμ Μαυλκίκτθδκυμ δμ 9 πλδζέκυ 1913.  
 
υµπ λΪ µα α: 
Ο ζζβθδεσμ  λα σμ δ άζγ  κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ µ  πκζτ εαζΫμ 

πλκςπκγΫ δμ. αθ αθα δκλΰαθπµΫθκμ εαδ ικπζδ µΫθκμ, εαζΪ 
πλκπαλα ε υα µΫθκμ, µ  υοβζσ βγδεσ εαδ πδγ δεσ πθ τµα, µ  αιέα εαδ δεαθΪ 
ζΫξβ εαδ µ  υµπαλΪ α β κζσεζβλκυ κυ ζζβθδεκτ ζακτ. Γδα βθ ζζΪ α, κ 

πσζ µκμ αυ σμ απκ ζ έ µδα απσ δμ µ ΰαζτ λ μ ιΪλ δμ βμ φυζάμ µαμ µ Ϊ βθ 
παθΪ α β κυ 1821. 

Ο ζζβθδεσμ  λα σμ ΞβλΪμ (ξπλέμ θα παλαΰθπλέα αδ β υµίκζά κυ 
Πκζ µδεκτ Ναυ δεκτ), άεπ  κ ετλδκ ίΪλκμ κυ πκζΫµκυ (εαδ κζσεζβλκυ κυ ΄ 
αζεαθδεκτ) εαδ πζάλπ  ίαλτ α κ φσλκ αέµα κμ. Οδ απυζ δ μ εα Ϊ κθ ΄ 
αζεαθδεσ Πσζ µκ ά αθ: 143 θ ελκέ αιδπµα δεκέ εαδ 2.231 κπζέ μ, 261 
λαυµα έ μ αιδπµα δεκέ εαδ 9.034 κπζέ μ, 62 αΰθκκτµ θκδ εαδ 58 παΰσπζβε κδ.  
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΄ ΛΚ ΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 

 
 

Πολ έα πλομ ο ΜΫ ωπο ΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ 
 
Πλκ κτ αεσµα ζ δυ δ κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ εαδ εα Ϊ β δΪλε δα 

πθ δαπλαΰµα τ πθ β ΄ ∆δΪ ε οβ κυ Λκθ έθκυ, κδ ευί λθά δμ ζζΪ αμ 
εαδ  λίέαμ πλσ δθαθ παθ δζβµµΫθα β ίκυζΰαλδεά ευίΫλθβ β θα υαβ ά κυθ 
εαδ θα φγΪ κυθ  υµφπθέα ΰδα βθ κλδ δεά δαθκµά πθ αφυθ πκυ έξαθ 
εα αζβφγ έ απσ κυμ υµµΪξκυμ.  ίκυζΰαλδεά ευίΫλθβ β σµπμ απαθ κτ  
πΪθ κ  µ  παλαπζαθβ δεΫμ ί ίαδυ δμ. Πλκ κτ αλξέ δ κ πσζ µκμ, έξαθ ζΪί δ 
ξυλα α ιάμ ΰ ΰκθσ α: β θαεπξά βμ Σ α Ϊζ ααμ, β υθγάεβ δλάθβμ πκυ 
υπκΰλΪφ βε  κ Λκθ έθκ εαδ β υµµαξέα ζζΪ αμ- λίέαμ. 

 κυζΰαλέα, αθ εαδ έξ  ζάι δ κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ µ αιτ πθ 
Ϊλπθ ίαζεαθδευθ ξλδ δαθδευθ ελα υθ εαδ βμ Σκυλεέαμ, απΫίζ π  βθ 

πΫε α β πθ κλέπθ βμ, κλαµα δασµ θβ β Μ ΰΪζβ κυζΰαλέα βμ υθγάεβμ κυ 
ΰέκυ  φΪθκυ κυ 1878. 

 δμ π λδκξΫμ βμ Μαε κθέαμ πκυ εα έξ  β κυζΰαλέα, κδ ίκυζΰαλδεΫμ 
αλξΫμ θ λΰκτ αθ αυγαέλ α εαδ δμ ίΪλκμ πθ ζζάθπθ. ιΪζζκυ, ε σμ απσ α 
π δ σ δα πκυ Ϋζαίαθ ξυλα πλδθ απσ κθ πσζ µκ, υπάλξ  κιτ β α δμ ξΫ δμ 

µ αιτ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ εαδ κυ κυζΰαλδεκτ. Όζα Ϋ δξθαθ σ δ ίΪ δααθ 
πλκμ βθ αθαπσφ υε β τΰελκυ β, πκυ εΪγ  φκλΪ πδγυµκτ αθ θα 
πλκεαζΫ κυθ κδ κτζΰαλκδ.  

 
έ δα εαδ φολµΫμ: 
Σα αέ δα κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ έθαδ α ιάμ:  
Οδ υπ λίκζδεΫμ απαδ ά δμ βμ κυζΰαλέαμ δμ ίΪλκμ πθ ίαζεαθδευθ 

υµµΪξπθ βμ. θυ αυ ά έξ  υθκβγ έ υπ λίκζδεΪ µ  β υθγάεβ κυ Λκθ έθκυ 
βμ 17βμ Μα κυ 1913, έξ  ίζΫο δμ α Ϊφβ πκυ έξαθ εα αζΪί δ κδ Ϊζζκδ 
τµµαξκδ, ευλέπμ κδ ζζβθ μ. Οδ κτζΰαλκδ πδγυµκτ αθ α Ϊφβ αυ Ϊ, ΰδα έ 
γ πλκτ αθ σ δ κυμ αθάεαθ µ  ίΪ β β υθγάεβ κυ ΰέκυ  φΪθκυ 1878. 

 
Η υποΰλαφά βμ Εζζβνο λίδεάμ υνγάεβμ 1913.  

 πλκ Ϋΰΰδ β µ αιτ πθ τκ ξπλυθ Ϋΰδθ  ΰδα θα αθ δµ ππέ κυθ β 
κυζΰαλέα απσ εκδθκτ. Πλκφαθυμ κδ κτζΰαλκδ πζβλκφκλάγβεαθ ΰδα β 
υθγάεβ αυ ά απσ κυμ Ρυ κυμ.  
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φκλµά ΰδα βθ Ϋθαλιβ κυ πκζΫµκυ ά αθ π δ σ δα δμ π λδκξΫμ βμ 
Νδΰλέ αμ εαδ κυ Παΰΰαέκυ, αθ εαδ κδ κτζΰαλκδ, σππμ πλκετπ δ απσ δ κλδεΪ 
κδξ έα, έξαθ απκφα έ δ θα πδ γκτθ εα Ϊ πθ ζζάθπθ εαδ πθ Ϋλίπθ 

αδφθδ δΪακθ Ϊμ κυμ. δ, κ ΄ αζεαθδεσμ πσζ µκμ Ϊλξδ  δμ 16 Ικυθέκυ εαδ 
δάλε  32 βµΫλ μ, βζα ά µΫξλδ δμ 18 Ικυζέκυ 1913. 

 
ΘΫα λα Επδχ δλά ων (ΘΕ):  
 κ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ βµδκυλΰάγβεαθ α ιάμ Θ : 
Σκ  λίδεσ: Π λδζΪµίαθ  δμ π λδκξΫμ εα Ϊ µάεκμ πθ παζαδυθ 

λίκίκυζΰαλδευθ υθσλπθ, κυ Ι έπ, κυ Κλέίκζαε εαδ βμ ΣακυµαΰδΪμ, σπκυ 
πκζΫµβ αθ κδ Ϋλίκδ. 

Σκ ζζβθδεσ: Π λδζΪµίαθ  δμ π λδκξΫμ απσ κ Πκζτεα λκ µΫξλδ εαδ δμ 
είκζΫμ κυ  λυµσθα πκ αµκτ, σπκυ πκζΫµβ αθ κδ ζζβθ μ. Μ Ϊ βθ Ϋθαλιβ 
πθ πδξ δλά πθ, κ Θ  π ε Ϊγβε  πλκμ α αθα κζδεΪ, φγΪθκθ αμ µΫξλδ βθ 
Άθπ ΣακυµαΰδΪ. 

 
ν έπαζ μ ∆υνΪµ δμ: 
 ζζΪ α παλΫ αι  αλξδεΪ 8 µ λαλξέ μ Π αδεκτ εαδ πλκμ κ Ϋζκμ κυ 

πκζΫµκυ 9 µ λαλξέ μ, εαγυμ εαδ µέα αιδαλξέα Ιππδεκτ. Γδα υπκ άλδιβ δΫγ αθ 
180 πυλκίσζα. υθκζδεά τθαµβ 101.000 Ϊθ λ μ. λξδ λΪ βΰκμ κυ λα κτ 
ά αθ κ α δζδΪμ Κπθ αθ έθκμ ΄. 

 
  λίέα παλΫ αι  11 µ λαλξέ μ Π αδεκτ. Γδα υπκ άλδιβ δΫγ  500 

πυλκίσζα. υθκζδεά τθαµβ 263.000 Ϊθ λ μ. λξδ λΪ βΰκμ κυ λα κτ ά αθ κ 
α δζδΪμ ΠΫ λκμ ΄. 

 
 κυζΰαλέα παλΫ αι  15 µ λαλξέ μ Π αδεκτ. Γδα υπκ άλδιβ δΫγ αθ 720 

πυλκίσζα. υθκζδεά τθαµβ 355.000 Ϊθ λ μ. λξδ λΪ βΰκμ πθ ίκυζΰαλδευθ 
υθΪµ πθ ά αθ κ  λα βΰσμ αίσφ.  

 
χΫ δα Εν λΰ έαμ: 
Όππμ έξ  δαµκλφπγ έ β εα Ϊ α β, κδ αθ έπαζκδ  λα κέ ίλέ εκθ αθ  

κδµσ β α ΰδα δμ πδξ δλά δμ. λξδεΪ θ έξαθ επκθβγ έ απσ κυμ υµµΪξκυμ 
(Ϋλίκυμ- ζζβθ μ) πδγ δεΪ ξΫ δα πδξ δλά πθ, κτ  έξ  υΰελκ βγ έ εκδθσ 
δα υµµαξδεσ λα βΰ έκ. δ δεσ λα, κ ζζβθδεσ Γ θδεσ  λα βΰ έκ πλκΫίζ π  
υΰελσ β β κυ ξγλκτ εα Ϊ µΫ ππκ εαδ µσζδμ βµδκυλΰβγκτθ υθκρεΫμ 
υθγάε μ, ε άζπ β αθ πέγ βμ  Ϋθα απσ α πζ υλΪ κυ ξγλκτ. 

θ έγ α κδ κτζΰαλκδ, κδ κπκέκδ έξαθ απκφα έ δ θα πδ γκτθ έξαθ 
εα αλ έ δ πδγ δεΪ ξΫ δα πδξ δλά πθ. δ δεσ λα κ ξΫ δσ κυμ πλκΫίζ π  
αυ σξλκθβ πέγ β πέ λδυθ αισθπθ: πλκμ Θ αζκθέεβ, πλκμ ζδΰλΪ δ εαδ 
πλκμ εσπδα. 

 
 λα βΰδεά υΰεΫν λω β ου Εζζβνδεοτ  λα οτ: 
Μ Ϊ βθ υπκΰλαφά βμ υθγάεβμ υµµαξέαμ µ  β  λίέα εαδ β 

υµφπθέα µ  κθ κτζΰαλκ  λα βΰσ ΙίΪθκφ, ΰδα κθ εαγκλδ µσ δαξπλδ δεάμ 
ΰλαµµάμ µ αιτ πθ ζζβθδευθ εαδ πθ ίκυζΰαλδευθ υθΪµ πθ εαδ, ίΪ δ 
ιαελδίπµΫθπθ πζβλκφκλδυθ πκυ υπάλξαθ, ΰδα πδε έµ θβ αδφθδ δα δεά 
ίκυζΰαλδεά πέγ β εα Ϊ βμ Θ αζκθέεβμ, κ ζζβθδεσ Γ θδεσ  λα βΰ έκ 
απκφΪ δ  β ί ζ έπ β βμ λα βΰδεάμ υΰεΫθ λπ βμ πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ 
βθ π λδκξά αυ ά. Μ  δα αΰά κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ βμ 24βμ Μα κυ 1913, κ 
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ζζβθδεσμ  λα σμ εα Ϋζαί  βθ αµυθ δεά ΰλαµµά. Πκζτεα λκ-υουµα α 
ίσλ δαμ Θ αζκθέεβμ-ζέµθβ Λαΰεα Ϊ-ζέµθβ σζίβ-εσζπκμ Ολφαθκτ, βμ κπκέαμ 
κ ιδσ γα υπκ άλδα  κ σζκμ. Σβ δαξπλδ δεά ΰλαµµά γα πδ βλκτ αθ 
απκ πΪ µα α πλκεΪζυοβμ εαδ µάµα α πλκφυζαευθ πθ µ λαλξδυθ πλυ βμ 
ΰλαµµάμ. ΜΫξλδ δμ 31 Μα κυ έξ  κζκεζβλπγ έ β υµπζάλπ β, β µ α Ϊγµ υ β 
εαδ β ΰεα Ϊ α β πθ µ λαλξδυθ δμ θΫ μ γΫ δμ κυμ.  

πέ βμ, υΰελκ άγβεαθ 8 αθ ιΪλ β α Ϊΰµα α, α κπκέα δα Ϋγβεαθ πμ 
ιάμ: τκ β Χ Μ λαλξέα, λέα β ∆δκέεβ β Φλκυλέκυ Θ αζκθέεβμ εαδ λέα 
βθ IV Μ λαλξέα. 

 
 λα βΰδεά υΰεΫν λω β ου ουζΰαλδεοτ  λα οτ: 
Οδ κτζΰαλκδ, π δ ά απκφΪ δ αθ θα πδ γκτθ αδφθδ δα δεΪ εα Ϊ πθ 

πλυβθ υµµΪξπθ κυμ, Ϋλίπθ εαδ ζζάθπθ, πλκΫίβ αθ  λα βΰδεά 
υΰεΫθ λπ β πθ υθΪµ υθ κυμ µ  πδγ δεά δΪ αιβ. Άφβ αθ βθ θα κζδεά 
ΘλΪεβ µσθκ δμ ζ έπμ απαλαέ β μ υθΪµ δμ. δ δεσ λα, απΫθαθ δ απσ δμ 
ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ έξ  παλα αξγ έ β 2β κυζΰαλδεά  λα δΪ. πΫθαθ δ απσ δμ 
λίδεΫμ υθΪµ δμ έξαθ παλα αξγ έ κδ 1β εαδ 3β  λα δΫμ, εκθ Ϊ α παζδΪ 
λίκίκυζΰαλδεΪ τθκλα, β 4β  λα δΪ βθ π λδκξά Ι έπ- λυµθδ αμ εαδ β 5β 

 λα δΪ κ Κδκυ θ άζ. 
 
ΜΪχ μ ο Εζζβνδεσ ΜΫ ωπο: 
Οδ ετλδ μ µΪξ μ κ ζζβθδεσ µΫ ππκ ά αθ:  ΜΪξβ βμ ∆κρλΪθβμ, β ΜΪξβ 

κυ ∆ µέλ Χδ Ϊλ, β ΜΪξβ κυ Π σίκυ, β ΜΪξβ κυ δµδ ζά εαδ β ΜΪξβ βμ 
ΣακυµαΰδΪμ. 

 
ΜΪχβ Κδζεέμ-ΛαχανΪ (19-21 Ιουνέου): Οδ κτζΰαλκδ έξαθ κλΰαθυ δ 

δ ξυλΪ βθ κπκγ έα Κδζεέμ-ΛαξαθΪ εαδ β γ πλκτ αθ απσλγβ κ κξυλσ.  
πέγ β πθ ζζάθπθ εα Ϊ πθ ίκυζΰαλδευθ γΫ πθ ε κι τγβε  κ πλπέ βμ 

19βμ Ικυθέκυ, µ  8 µ λαλξέ μ εαδ βθ αιδαλξέα Ιππδεκτ. Οδ κτζΰαλκδ εα έξαθ 
βθ κπκγ έα µ  τκ µ λαλξέ μ Π αδεκτ, λ δμ αιδαλξέ μ Π αδεκτ, Ϋθα τθ αΰµα 
Ιππδεκτ εαδ τκ Ϊΰµα α Π αδεκτ. Σβθ πλυ β βµΫλα, παλΪ α γ λδ δεΪ πυλΪ κυ 
ξγλκτ, κδ ζζβθ μ εα Ϋζαίαθ κζσεζβλβ β ΰλαµµά πθ πλκφυζαευθ πθ 
κυζΰΪλπθ. Σβθ πκµΫθβ υθ ξέ βε  β πέγ β, ξπλέμ σµπμ γ δεΪ 
απκ ζΫ µα α. Πλκπγάγβεαθ µσθκ κδ µκθΪ μ  απσ α β φσ κυ.  
θυε λδθά πέγ β απσ β ΙΙ µ λαλξέα έξ  γ δεΪ απκ ζΫ µα α. Σκ πλπέ 
υθΫξδ αθ βθ πδγ δεά κυμ θΫλΰ δα εαδ κδ Ϊζζ μ µ λαλξέ μ σπκυ ελέγβε  εαδ κ 
αΰυθαμ υπΫλ πθ ζζάθπθ. Οδ κτζΰαλκδ υµπ τξγβεαθ πλκμ ∆κρλΪθβ, Ϋλλ μ 
εαδ δ βλσεα λκ. αθ β πζΫκθ απκφα δ δεά µΪξβ εα Ϊ πθ κυζΰΪλπθ, αζζΪ 
εαδ β πδκ αδµα βλά πθ αζεαθδευθ ΠκζΫµπθ.  

 
ΜΪχβ βμ ∆ορλΪνβμ (22-24 Ιουνέου): Μ Ϊ β θέεβ κ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ, 

Ϋ λδμ µ λαλξέ μ εαδ β αιδαλξέα Ιππδεκτ υθΫξδ αθ βθ εέθβ ά κυμ πλκμ 
κλλΪ. ∆δαπδ υγβε  απσ αθαΰθπλέ δμ σ δ κδ κτζΰαλκδ εα έξαθ α υουµα α 
βμ ∆κρλΪθβμ. Σβθ κξυλά αυ ά πσζβ κδ κτζΰαλκδ βθ έξαθ εα α ά δ εΫθ λκ 
αθ φκ δα µκτ κυ κυζΰαλδεκτ  λα κτ.  ζζβθδεά πέγ β ε κι τγβε  κ 
πλπέ βμ 22αμ Ικυθέκυ. αθ µΪζδ α σ κ φκ λά, υ  κδ κτζΰαλκδ Ϊλξδ αθ 
θα εζκθέακθ αδ. Σβθ πκµΫθβ, θδ ξυµΫθ μ κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ πδ Ϋγβεαθ εα Ϊ 
πθ τκ πζ υλυθ βμ ξγλδεάμ δΪ αιβμ. ΜΫξλδ δμ µ βµίλδθΫμ υλ μ βμ 24βμ κδ 
κτζΰαλκδ έξαθ ε κπδ γ έ απσ δμ γΫ δμ κυμ, µ  δμ ζσΰξ μ εαδ έξαθ 
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υµπ υξγ έ πλκμ  λυµθδ α, παέλθκθ αμ µααέ κυμ 32 πλκελέ κυμ κυμ κπκέκυμ 
εαδ φσθ υ αθ. Όζα α ε έ φσ δα Ϋπ αθ α ξΫλδα κυ ζζβθδεκτ  λα κτ. 

 
ΜΪχβ ου ∆ µέλ Χδ Ϊλ (25-27 Ιουνέου): θσ π κδ κτζΰαλκδ 

υµπ τ κθ αθ απσ βθ ∆κρλΪθβ πλκμ κ ∆ µέλ Χδ Ϊλ εα α δπεσµ θκδ απσ 
κυμ ζζβθ μ, κ Ναταλξκμ Κκυθ κυλδυ βμ απ ζ υγΫλπθ  βθ ΚαίΪζα.  βθ 
π λδκξά αυ ά κδ κτζΰαλκδ παλΫ αιαθ ζέΰ μ υθΪµ δμ ΰδα θα αθαεσοκυθ βθ 
πλκΫζα β πθ ζζάθπθ.  πέγ β ε κι τγβε  κ πλπέ βμ 25βμ Ικυθέκυ. Ο 
αΰυθαμ µ  κυμ κυζΰΪλκυμ ά αθ πκζτ εζβλσμ.  επσλγβ β βμ υ πλσ δ βμ 
αυ άμ κπκγ έαμ Ϋΰδθ  απσ Ϊΰµα υαυθπθ υπσ β δκέεβ β κυ Σαΰµα Ϊλξβ Ι. 
ζδ αλέκυ. Σ ζδεΪ, β θέεβ φΪθπ  α ζζβθδεΪ σπζα εαδ κ ∆ µέλ Χδ Ϊλ 

απ ζ υγ λυγβε  δμ 27 Ικυθέκυ. Τπκξπλυθ αμ κδ κτζΰαλκδ, αθα έθαιαθ β 
ΰΫφυλα κυ  λυµσθα πκ αµκτ κ ∆ µέλ Καπκτ εαδ πάλαθ µααέ κυμ πμ 
κµάλκυμ πλκελέ κυμ βμ π λδκξάμ.  κ µ αιτ κδ κτζΰαλκδ εα Ϋ λ οαθ εαδ 
ζ βζΪ β αθ δμ Ϋλλ μ.  β υθΫξ δα, πλκ ζατθκθ αμ κ ζζβθδεσμ  λα σμ ξπλέμ 
κίαλά ξγλδεά αθ έ α β απ ζ υγΫλπ  κ Ν υλκεσπδ (7 Ικυζέκυ) εαδ κ 
Μ ζΫθδεκ (9 Ικυζέκυ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πατζομ Κουν ουλδυ βμ 
 
ΜΪχβ Π σίου (6-11 Ιουζέου): Μ Ϊ βθ ά α κυμ κ ∆ µέλ Χδ Ϊλ, κδ 

κτζΰαλκδ υπκξυλβ αθ πλκμ κ ΠΫ κίκ εαδ α θΪ βμ ΚλΫθ αμ. θ εαδ έξαθ 
αζζ πΪζζβζ μ ά μ εαδ µ ΰΪζ μ απυζ δ μ, εα σλγπ αθ, ίκβγκτµ θκδ εαδ απσ κ 
πκζτ κλ δθσ Ϋ αφκμ, θα αθα υθ Ϊικυθ µ λδευμ δμ υθΪµ δμ κυμ. δ Ϋΰδθ  εαδ 
βθ π λδκξά κυ Π σίκυ.  πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ πλκμ κ 

ΠΫ κίκ εαδ κ Όλζδαεκ ά αθ υ ξ λάμ, ζσΰπ Ϋζζ δοβμ λκµκζκΰέπθ ΰδα βθ 
αθΪπ υιβ πθ µκθΪ πθ.  ζζβθδεά πέγ β Ϊλξδ  κ πλπέ βμ 9βμ Ικυζέκυ.  
κλµά πθ ζζάθπθ ά αθ απαλΪµδζζβ, µ  απκ Ϋζ µα βθ εα Ϊζβοβ πΫθ  
δα κξδευθ δλυθ ξαλαεπµΪ πθ µ  β ζσΰξβ. φκ λσ α μ θυξ λδθΫμ 
αθ πδγΫ δμ πθ κυζΰΪλπθ απκελκτ γβεαθ απκ ζ µα δεΪ. Οδ απυζ δ μ κυ 
ξγλκτ ά αθ µ ΰΪζ μ. ΜΪζδ α αά β αθ πλκ πλδθά δαεκπά πδξ δλά πθ ΰδα θα 
γΪοκυθ π λδ σ λκμ απσ 500 θ ελκτμ. ΝΫα πέγ β πθ κυζΰΪλπθ εα Ϊ βμ 
ΙΙΙ Μ λαλξέαμ κ Μπκτεκίδ, αθ εαδ αλξδεΪ έξ  εΪπκδα πδ υξέα, ζδεΪ εα Ϋζβι  

 απκ υξέα. δ, Ϋζβι  κ αΰυθαμ µ  θέεβ πθ ζζάθπθ. Οδ κτζΰαλκδ 
υπκξυλβ αθ πλκμ κλλΪ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ πλκ ζατθκθ αμ εα Ϋζαί  β 
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θσ δα έ κ κ βμ θππκτ βμ ΚλΫθ αμ. ΜΫξλδ δμ 11 Ικυζέκυ εα Ϋζαί  κζσεζβλβ 
β θππσ βμ ΚλΫθ αμ. Οδ κτζΰαλκδ υπκξυλβ αθ ζδεΪ πΫλα απσ βθ 
Μαξπµέα. 

 
ΜΪχβ ου δµδ ζά (12-15 Ιουνέου): Οδ κτζΰαλκδ έξαθ κξυλυ δ αλε Ϊ 

βθ κπκγ έα δµδ ζά εαδ βθ εα έξαθ µ  6 υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ. ΜΫξλδ δμ 12 
Ικυζέκυ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ εα σλγπ  πλκ ζατθκθ αμ θα εα αζΪί δ β ΰλαµµά 
πλκφυζαευθ κυ ξγλκτ.  ζζβθδεά πέγ β εα Ϊ βμ κπκγ έαμ ε βζυγβε  
δμ 12 Ικυζέκυ, µ  4 µ λαλξέ μ πέ πθ λδυθ αισθπθ: κυ έ α-ΡκυΰΫθ, εα Ϊ 

µάεκμ βμ θππκτ βμ ΚλΫθ αμ εαδ δα κυ σλκυμ λδφµαθέ α πλκμ κ τοπµα 
1738. Ο αΰυθαμ ά αθ εζβλσμ, ζσΰπ βμ γ θαλάμ αθ έ α βμ πθ κυζΰΪλπθ. 
Σβθ µΫλα αυ ά κδ ζζβθ μ εα Ϋζαίαθ κλδ µΫθ μ πλκπγβµΫθ μ γΫ δμ πθ 
κυζΰΪλπθ εαδ αγ λκπκδάγβεαθ. Σβθ πσµ θβ βµΫλα υθ ξέ βε  β πέγ β µ  
γ δεΪ απκ ζΫ µα α, αζζΪ θ εα σλγπ αθ θα δα πΪ κυθ βθ ξγλδεά 
κπκγ έα.  δμ 14 Ικυζέκυ, υθΫξδ αθ βθ πέγ ά κυμ, υπκξλ υθκθ αμ κυμ 
κυζΰΪλκυμ θα υµπ υξγκτθ πλκμ β ΣακυµαΰδΪ. Σβθ πκµΫθβ, β κλµβ δεά 
πέγ β πθ ζζάθπθ αθΪΰεα  κθ ξγλσ θα ΰεα αζ έο δ βθ κπκγ έα.  

 
ΜΪχβ βμ ΣαουµαΰδΪμ (15-16 Ιουζέου): Οδ κτζΰαλκδ, µ Ϊ βθ ά α κυμ 

κ δµδ ζά, έξαθ υπκξπλά δ πλκμ βθ ΣακυµαΰδΪ εαδ ά αθ Ϋ κδµκδ θα 
υθ ξέ κυθ βθ υπκξυλβ ά κυμ, σ αθ Ϋφγα αθ θδ ξτ δμ δ βλκ λκµδευμ απσ 
κ Σ Ϊλδµπλκθ  κ Κδκυ θ άζ εαδ απσ ε έ π αά βθ ΣακυµαΰδΪ. Οδ θδ ξτ δμ 
αυ Ϋμ Ϋπ δ αθ β ίκυζΰαλδεά βΰ έα θα πδξ έλβ β αθαεα Ϊζβοβ πθ γΫ πθ 
πκυ έξαθ απκζΫ δ. δ, αφκτ υΰεΫθ λπ αθ πκζζΫμ υθΪµ δμ ε σι υ αθ 
δ ξυλά πέγ β εα Ϊ κυ ιδκτ βμ ζζβθδεάμ δΪ αιβμ.  τΰελκυ β µ αιτ πθ 
τκ αθ δπΪζπθ δάλε  τκ βµΫλ μ εαδ ά αθ εζβλά. Σβθ πλυ β βµΫλα (15 
Ικυζέκυ), κ αΰυθαμ ά αθ αµφέίκζκμ εαδ µ  πκζζΫμ απυζ δ μ ΰδα κυμ τκ 
αθ δπΪζκυμ.  δμ 16 Ικυζέκυ υθ ξέ γβε  κ εζβλσμ αΰυθαμ. Οδ κτζΰαλκδ 
Ϋπαδααθ κ ζ υ αέκ κυμ ξαλ έ. Σ ζδεΪ, κ ίλΪ υ βμ 16βμ Ικυζέκυ, β εα Ϊ α β 
έξ  πζΫκθ δ υελδθδ γ έ. Ο πδγ δεσμ ζδΰµσμ πκυ πδξ έλβ αθ κδ κτζΰαλκδ έξ  
απκ τξ δ.  

 
ναεωχά:  
θυ κ ζζβθδεσμ  λα σμ κδµαασ αθ θα δ Ϋζγ δ κ ίκυζΰαλδεσ Ϋ αφκμ 

µΫ π ∆κυπθέ αμ, αθαΰΰΫζγβε  β π θγάµ λβ αθα κζά πθ ξγλκπλαιδυθ, µ  
βθ αθαεπξά πκυ υπκΰλΪφ βε  δμ 18 Ικυζέκυ κ κυεκυλΫ δ. ε έ υθάζγαθ 
κδ αθ δπλσ ππκδ βμ ζζΪ αμ, βμ  λίέαμ, κυ Μαυλκίκυθέκυ, βμ Ρκυµαθέαμ 
εαδ βμ κυζΰαλέαμ ΰδα θα υαβ ά κυθ β υθγάεβ δλάθβμ, µ Ϊ απσ π υ µΫθβ 
παλΪεζβ β κυ Σ Ϊλκυ πθ κυζΰΪλπθ Φ λ δθΪθ κυ. Μ  βθ υπκΰλαφά βμ 
αθαεπξάμ Ϋζβΰ  κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ. 

 
υνγάεβ Εδλάνβμ: 
Μ  β υθγάεβ δλάθβμ κυ κυεκυλ έκυ (10 υΰκτ κυ 1913) 

λµα έ βε  κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ.  δμ δαπλαΰµα τ δμ ΰδα βθ υπκΰλαφά 
βμ υθγάεβμ Ϋΰδθ  ευλέπμ αΰυθαμ ΰδα α λίκίκυζΰαλδεΪ εαδ α ζζβθκ-
ίκυζΰαλδεΪ τθκλα β ΘλΪεβ. Σ ζδεΪ, µσθκ β  λυµθδ α π λδάζγ  βθ 
κυζΰαλέα, µ  πδγυµέα βμ Ρκυµαθέαμ. 

υµπ λΪ µα α:  
 εάλυιβ κυ πκζΫµκυ Ϋΰδθ  απσ β λα δπ δεά βΰ έα βμ κυζΰαλέαμ εαδ 

σξδ απσ βθ ευίΫλθβ β βμ σφδαμ. 
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 κυζΰαλέα, πδγυµυθ αμ θα γΫ δ  φαλµκΰά α π ε α δεΪ βμ ξΫ δα 
κ ξυλκ βμ Μαε κθέαμ, ευλέπμ  Ϊφβ πκυ αθάεαθ αθαµφδ ίά β α βθ 
ζζΪ α εάλυι  κ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ. 

 

 
 

Κένβ β Εζζβνδευν ΣµβµΪ ων ο δ βλσεα λο ( ΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ) 
 

 κλµβ δεσ β α κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, κ υοβζσ βγδεσ εαδ β πέ β πθ 
ζ ξυθ εαδ κπζδ υθ ΰδα β θέεβ, ά αθ κδ ετλδκδ υθ ζ Ϋμ βμ θέεβμ πθ 

ζζάθπθ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ. 
 
Ο βλπδ µσμ πκυ πΫ διαθ κδ ζζβθ μ κθ πσζ µκ αυ σ ά αθ Ϋ κδκμ, 

πκυ αεσµα εαδ κ κτζΰαλκμ  λα βΰσμ ΙίΪθκφ, ∆δκδεβ άμ βμ 2βμ κυζΰαλδεάμ 
 λα δΪμ αθαφυθβ  µ Ϊ βθ ά α κ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ: «Όζα α έξα πλκίζΫο δ, 
σζα α έξα ε φγ έ, σζα ε σμ απσ βθ λΫζα πθ ζζάθπθ».  

 
 

Η ∆Ρ Η ΣΗ VI ΜΕΡ ΡΧΙ  Κ Σ  ΣΟΝ ΄ Κ Ι ΄ ΛΚ ΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 
΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ: 

 
 VI Μ λαλξέα υΰελκ άγβε  µ Ϊ βθ εάλυιβ βμ πδ λΪ υ βμ κυ 

ζζβθδεκτ  λα κτ. Οδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ κμ υΰε θ λυγβεαθ βθ π λδκξά κυ 
ζ έθκυ. Σκ λα βΰ έκ βμ Μ λαλξέαμ ά αθ κ Νατπζδκ, θυ β βµδζαλξέα 
υΰελκ άγβε  βθ γάθα. Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ απκφΪ δ  θα δαγΫ δ β 

µκθΪ α κθ 5κ Λσξκ κυ 2κυ υθ Ϊΰµα κμ Μβξαθδεκτ. Σ ζδευμ, β VI Μ λαλξέα 
απαλ έ βε  απσ κθ 1κ τθ αΰµα υαυθπθ, κ 17κ τθ αΰµα Π αδεκτ, βθ ΙΙΙ/2 
Μκέλα π δθκτ πυλκίκζδεκτ, βθ βµδζαλξέα, κθ πλκαθαφ λγΫθ α ζσξκ, µέα 
δµκδλέα βζ ΰλαφβ υθ, µέα µκέλα υΰ δκθκµδεκτ εαδ µέα φκ δκπκµπά.  δκέεβ β 
βμ θΫαμ µκθΪ αμ αθα Ϋγβε  κθ υθ αΰµα Ϊλξβ Ιππδεκτ Κκµθβθσ Μβζδυ β. 

Σβθ 5β Οε πίλέκυ 1912, ι εέθβ  β πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ εαδ 
βθ πκµΫθβ εα ζάφγβ β ζα σθα.  µκθΪ α θ υµµ έξ  β µΪξβ αυ ά 
κ αλαθ Ϊπκλκ, εα Ϊ βθ κπκέα β VI Μ λαλξέα ά αθ φ λδεά βμ  λα δΪμ. 

Μσθκ κ 8κ ΣΪΰµα υµµ έξ , εδθκτµ θκ πλκμ β θππσ βμ ΠΫ λαμ. Σκ πλπέ 
βμ 10βμ Οε πίλέκυ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ δΫ αι  β µκθΪ α θα υπ λί έ βθ ΙΙ 
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Μ λαλξέα εαδ θα εα α δυι δ κθ υπκξπλκτθ α ξγλσ. Οδ Ϊθ λ μ βμ VI 
Μ λαλξέαμ πδ Ϋγβεαθ κυμ Σκτλεκυμ µ  αεα Ϊίζβ β κλµά εαδ εα Ϊφ λαθ θα 
ευλδ τ κυθ εαδ α 22 π δθΪ πυλκίσζα κυμ. εκζκτγπμ, β µκθΪ α θυγβε  µ  
δμ υπσζκδπ μ φέζδ μ υθΪµ δμ εαδ απυγβ  κθ ξγλσ απσ δμ δαίΪ δμ κυ 
λµέκυ, κυ Σλδπκ Ϊµκυ εαδ κυ Ξβλκζ δίΪ κυ, φγΪθκθ αμ µΫξλδ β Ϋλκδα. 

Ολδ µΫθα µάµα α βμ VI Μ λαλξέαμ ι εέθβ αθ πλκμ β ετ λα, ξπλέμ θα 
υθαθ ά κυθ ξγλδεά αθ έ α β. υ σ πΫ λ ο  κυμ Ϊθ λ μ κυμ θα 
εα υγυθγκτθ πλκμ βθ α, βθ κπκέα εδ απ ζ υγΫλπ αθ. Σα υπσζκδπα 
µάµα α βμ µκθΪ αμ υΰε θ λυγβεαθ κ ξπλδσ Λ υεΪ δα.  

Σβθ 18β Οε πίλέκυ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ ι εέθβ  βθ πλκΫζα ά κυ 
πλκμ βθ π λδκξά πθ Γδαθθδ υθ.  υΰε ελδµΫθβ κπκγ έα κλέα αδ απσ κυμ 
πκ αµκτμ Λκυ έα, Μπαζέθ αα εαδ Σ δθαθζέ, εαγυμ εαδ απσ κ σλκμ ΠΪδεκ εαδ β 
ζέµθβ πθ Γδαθθδ υθ.  πδζκΰά βμ κπκγ έαμ απσ κθ Σκτλεκ λξδ λΪ βΰκ 
ά αθ β εαζτ λβ τθαµβ, δσ δ αυ ά φλΪ δ βθ ετλδα κ δεά αλ βλέα, β κπκέα 
υθ Ϋ δ βθ α µ  β Θ αζκθέεβ. πδπζΫκθ, άλδα  α πζ υλΪ βμ πέ 
φυ δευθ επζυµΪ πθ σππμ κ σλκμ ΠΪδεκ εαδ β ζέµθβ πθ Γδαθθδ υθ. Σα 
υουµα α βμ π λδκξάμ πλκ φΫλκθ αθ ΰδα βθ αθ έ αιβ πδ υξκτμ Ϊµυθαμ, θυ 
µπκλκτ αθ θα αθαπ υξγκτθ σ κ α ξγλδεΪ λα τµα α σ κ εαδ α σπζα ΰδα 
βθ παλ µπσ δ β κυ Ϋλΰκυ κυ πδ δγΫµ θκυ. ΜΪζδ α, β τπαλιβ παλΪζζβζπθ 
αθ λ δ µΪ πθ πΫ λ π  βθ εα Ϊζζβζβ εέθβ β εαδ πθ φ λ δυθ. υθ κδμ 
Ϊζζκδμ θ απαδ έ κ β ξλά β πκζυΪλδγµπθ λα υµΪ πθ ΰδα β δα φΪζδ β πθ 
υΰεκδθπθδυθ βμ ετλδαμ αµυθ δεάμ κπκγ έαμ, δ έπμ πλκμ α αθα κζδεΪ. ΣΫζκμ, 
β πλκΪ πδ β µδαμ δ λάμ πσζ πμ ΰδα κυμ µκυ κυζµΪθκυμ σθπθ  κ βγδεσ κυ 
λα τµα κμ. Σβθ µΫλα αυ ά β VI Μ λαλξέα Ϋφγα  β ετ λα. Σκ Γ θδεσ 

 λα βΰ έκ δΫ αι  β υθΫξδ β βμ πλκΫζα βμ µΫξλδ α Γδαθθδ Ϊ εαδ κδ Ϊθ λ μ 
βμ µκθΪ αμ εδθάγβεαθ µΫ α απσ τ ία κ Ϋ αφκμ. Σκ µ βµΫλδ βμ πκµΫθβμ, β 

VI Μ λαλξέα υθάθ β  δμ ξγλδεΫμ πλκφυζαεΫμ εαδ εα Ϋζαί  κ αλδ λσ βμ 
ζζβθδεάμ παλΪ αιβμ βθ π λδκξά πθ ξπλδυθ Μαθ αλΫμ εαδ µπ ζδΫμ. Μ Ϊ 
βθ επσθβ β πθ ξ δευθ ξ έπθ, β µπλκ γκφυζαεά βμ µκθΪ αμ πδ Ϋγβε  
κθ ξγλσ εδ αθΫ λ ο  α πλκε ξπλβµΫθα φυζΪεδΪ κυ. τθ κµα, β Μ λαλξέα 
θΫπζ ι  κ τθκζκ πθ υθΪµ υθ βμ β µΪξβ εαδ εα Ϊφ λ  θα αππγά δ κθ 
ξγλσ. ∆υ υξυμ, βθ εκλτφπ β βμ µΪξβμ λαυµα έ βεαθ κδ δκδεβ Ϋμ κυ 

18κυ υθ Ϊΰµα κμ εαδ κυ 1/18 ΣΪΰµα κμ. Σκ α υξΫμ αυ σ ΰ ΰκθσμ πλκεΪζ  
τΰξυ β δμ φέζδ μ υθΪµ δμ, β κπκέα ιαζ έφγβε  ξΪλδμ βθ Ϋΰεαδλβ πΫµία β 
κυ δκδεβ ά κυ 1κυ υθ Ϊΰµα κμ υαυθπθ. τθ κµα, β ξγλδεά κπκγ έα 
εα αζάφγβε , αζζΪ κ ξγλσμ πλσζαί  θα απκ τλ δ ΰεαέλπμ α πυλκίσζα κυ. 
πμ βθ Ϋζ υ β βμ θυε σμ, κδ φέζδ μ υθΪµ δμ πΫ υξαθ εδ Ϊζζ μ κπδεΫμ θέε μ µ  

απκ Ϋζ µα θα ι εδθά κυθ βθ πέγ ά κυμ απσ πζ κθ ε δεσ λβ γΫ β βθ 
πκµΫθβ.  

 πέγ β παθαζάφγβε  µ  µ ΰαζτ λβ φκ λσ β α κ πλκ ξΫμ 
πλπδθσ. λπΰσμ βθ πλκ πΪγ δα πθ αθ λυθ βμ µκθΪ αμ ά αθ κδ 
υθαΰπθδ Ϋμ κυμ β IV Μ λαλξέαμ. Σκ 18κ τθ αΰµα πδ Ϋγβε  κθ ξγλσ πκυ 
εα έξ  βθ κξυλά γΫ β κ ξπλδσ Πυζπλδΰέ.  κ αλδ λσ κυ εδθ έ κ κ 9κ 
ΣΪΰµα υαυθπθ, κ κπκέκ υπ λεΫλα  κυμ Σκτλεκυμ εαδ λΪφβε  εα Ϊ πθ 
γΫ πθ πθ πυλκίσζπθ κυμ.  ιΫζδιβ αυ ά εζσθδ  κθ ξγλσ. Οδ Ϊθ λ μ κυ 
πλκαθαφ λγΫθ κμ ΣΪΰµα κμ υθΫξδ αθ απ σβ κδ βθ δα βμ ζσΰξβμ Ϋφκ σ κυμ 
µ  πδε φαζάμ κθ ∆δκδεβ ά κυμ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβ Παπα σπκυζκ. Οδ Σκτλεκδ 
υθ λέίβ αθ ξΪθκθ αμ εαδ α Ϋ λα πυλκίσζα κυμ. Κα σπδθ, κ 9κ ΣΪΰµα 
εδθάγβε  ΰλάΰκλα εαδ εα Ϋζαί  µδα δλΪ κξυλυθ γΫ πθ, ιαλγλυθκθ αμ κ 
αµυθ δεσ τ βµα κυ ξγλκτ. Οδ Σκτλεκδ, αθ δζαµίαθσµ θκδ κθ εέθ υθκ, 
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δ ιάΰαΰαθ παθ δζβµµΫθ μ αθ πδγΫ δμ ΰδα θα αππγά κυθ κυμ Ϊθ λ μ κυ 
Παπα σπκυζκυ. Οδ ζζβθ μ σµπμ δα άλβ αθ δμ γΫ δμ κυμ.  Ϋφκ κμ κυ 9κυ 
ΣΪΰµα κμ αεκζκυγάγβε  εδ απσ Ϊζζα µάµα α βμ µκθΪ αμ µ  απκ Ϋζ µα βθ 
εα Ϊζβοβ πκζζυθ ξγλδευθ γΫ πθ. Οδ Σκτλεκδ πδεΫθ λπ αθ δμ πλκ πΪγ δΫμ 
κυμ βθ αθΪε β β παθ έ λσππ πθ πυλκίσζπθ κυμ. Κα Ϊ δμ πλυ μ 
θυε λδθΫμ υλ μ, υθ δ β κπκέβ αθ κ µΪ αδκ πθ πλκ παγ δυθ κυμ εδ 
απκ τλγβεαθ Ϊ αε α πλκμ α Γδαθθδ Ϊ. Οδ Ϊθ λ μ κυ πλκαθαφ λγΫθ κμ 
Ϊΰµα κμ πλκ πΪγβ αθ θα δ υλτθκυθ κ λάΰµα πκυ έξαθ πδ τξ δ βθ 
αµυθ δεά δΪ αιβ κυ ξγλκτ εαδ εδθάγβεαθ α θυ α πθ Σκτλεπθ. ζζσξ υ  
σµπμ κ εέθ υθκμ θα γκτθ µ αιτ τκ πυλυθ, εαγυμ α θυ α κυμ ά αθ 
αεΪζυπ α, ιαδ έαμ βμ εαγυ λβµΫθβμ πλκπγά πμ πθ αθ λυθ κυ 17κυ 
υθ Ϊΰµα κμ. θ δζαµίαθσµ θκμ κθ εέθ υθκ κ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ 
Παπα σπκυζκμ δΫ αι  βθ πατ β βμ πδγ δεάμ θΫλΰ δαμ εαδ βθ αµυθ δεά 
ΰεα Ϊ α β πθ αθ λυθ κυ, κδ κπκέκδ Ϋπμ σ  έξαθ εα αζΪί δ Ϊζζα Ϋ λα 
ξγλδεΪ πυλκίσζα.  λαΰ αέα πλκΫζα β πθ µβµΪ πθ βμ µκθΪ αμ απ δζκτ  
Ϊµ α µ  απσε β β β ίσλ δα κ σ δαφυΰάμ κυ ξγλκτ. Σκ ΰ ΰκθσμ αυ σ έξ  
εα αζυ δεΫμ πδπ υ δμ κ βγδεσ πθ Σκτλεπθ, κδ κπκέκδ παθδεσίζβ κδ 
κπδ γκξυλβ αθ π υ µΫθα πλκμ β Θ αζκθέεβ, ΰεα αζ έπκθ αμ σζα α 
πυλκίσζα κυμ. τθ κµα, β υπκξυλβ β αυ ά ΰ θδε τ βε  εαδ β πσζβ πθ 
Γδαθθδ υθ απ ζ υγ λυγβε .  υθ δ φκλΪ βμ µκθΪ αμ β γ δεά ΰδα α 
ζζβθδεΪ σπζα Ϋεία β βμ µΪξβμ υπάλι  εαγκλδ δεά. Μ  σζα αυ Ϊ, β VI 
Μ λαλξέα γλάθβ  βθ απυζ δα 38 θ ελυθ εαδ 164 λαυµα δυθ. 

 απ ζ υγΫλπ β πθ Γδαθθδ υθ εζσθδ  κίαλΪ βθ αµυθ δεά δΪ αιβ 
πθ Σκτλεπθ  σζβ βθ ε θ λδεά Μαε κθέα εαδ εα Ϋ β  βθ πλκΪ πδ β βμ 
Θ αζκθέεβμ πλαε δευμ αθΫφδε β. Ύ λα απσ ζέΰ μ µΫλ μ, κ Σκτλεκμ 
λξδ λΪ βΰκμ κυ ζζβθδεκτ µ υπκυ Σαιέθ Πα Ϊμ παλΫ π  β Θ αζκθέεβ 
κυμ απ αζµΫθκυμ κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ. ∆υ υξυμ, β ξαλΪ ΰδα β 

ζαµπλά αυ ά λα δπ δεά πδ υξέα αµατλπ  κ «α τξβµα» βμ V Μ λαλξέαμ κ 
µτθ αδκ εαδ κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ Ϋ λ ο  Ϋθα µάµα πθ υθΪµ υθ κυ πλκμ 
βθ εα τγυθ β βμ υ δεάμ Μαε κθέαμ.  IV Μ λαλξέα υµπ λδζαµίαθσ αθ δμ 

µκθΪ μ αυ Ϋμ εαδ κδ Ϊθ λ μ βμ Ϋφγα αθ βθ π λδκξά βμ Άλΰαμ, βθ 1β 
Νκ µίλέκυ. Κα Ϊ δμ πλκ ξ έμ βµΫλ μ, αθ δµ υπδ  πκζυΪλδγµ μ ξγλδεΫμ 
υθΪµ δμ, δμ κπκέ μ εαδ εα Ϋίαζ , απ ζ υγ λυθκθ αμ βθ Άλθδ α, βθ 5β 
Νκ µίλέκυ. Σβθ πκµΫθβ, εδθάγβε  πδγ δεΪ πλκμ βθ εα τγυθ β βμ ΚΫζζβμ, 
βθ κπκέα δ άζγ  βθ 6β Νκ µίλέκυ. ΜΪζδ α, κ ξγλσμ λΪπβε   Ϊ αε β 

φυΰά, εα α δπεσµ θκμ απσ Ϊθ λ μ κυ 1κυ υθ Ϊΰµα κμ υαυθπθ. εκζκτγπμ, 
β µκθΪ α υθΫξδ  βθ πέγ ά βμ, απ ζ υγ λυθκθ αμ δΪφκλα ξπλδΪ βμ 
υ δεάμ Μαε κθέαμ. 

 βθ Κκλυ Ϊ έξαθ υΰε θ λπγ έ α υπκζ έµµα α πθ κυλεδευθ 
υθΪµ πθ βμ υλτ λβμ π λδκξάμ µ Ϊ δμ δα κξδεΫμ ά μ πκυ έξαθ υπκ έ 
απσ κυμ ζζβθ μ εαδ κυμ Ϋλίκυμ. τθ κµα, υΰε θ λυγβεαθ µάµα α 
 λα δΪμ απκ ζκτµ θα απσ δμ ΙΙΙ, V εαδ VI Μ λαλξέ μ εαγυμ εαδ κ 1κ τθ αΰµα 
Ιππδεκτ, κ κπκέκ αθα Ϋγβε  β ικυ Ϋλπ β κυ ξγλκτ. Οδ εα Ϊ εκπκδ 
Ϊθ λ μ βμ µκθΪ αμ αθαπατγβεαθ πέ τκ µΫλ μ εαδ εα σπδθ εδθάγβεαθ πλκμ βθ 
π λδκξά βμ Κλυ αζκπβΰάμ. Οδ πλκφυζαεΫμ βμ µκθΪ αμ απΫελκυ αθ µδα 
κυλεδεά πέγ β, βθ 2α ∆ ε µίλέκυ. Κα σπδθ, κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ πΫλα αθ 
βθ αθ πέγ β εαδ ι έπιαθ κθ ξγλσ απσ δμ αµυθ δεΫμ κυ γΫ δμ ίκλ έπμ 

εαδ θκ έπμ κυ λθέε, απ ζ υγ λυθκθ αμ β Μπδΰζέ α, ΰ ΰκθσμ πκυ κυμ 
πΫ λ ο  θα εα υγυθγκτθ πλκμ βθ Κκλυ Ϊ. Καγ’ κ σθ, β µπλκ γκφυζαεά 
βμ µκθΪ αμ εα Ϋ βζ  βθ ξγλδεά αθ έ α β πκυ ε βζυγβε  εκθ Ϊ κθ 
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πκ αµσ ∆ ίσζβ. Ο ξγλσμ έξ  υΰε θ λυ δ δ ξυλΫμ υθΪµ δμ κ ξπλδσ 
ΠζδΪ α, υπκξλ υθκθ αμ β µκθΪ α θα αθαπ τι δ σζα α Ϊΰµα Ϊ βμ. 
εκζκτγβ  φκ λά µΪξβ, β κπκέα Ϋζβι  µ  θέεβ πθ ζζάθπθ, κδ κπκέκδ 
ι έπιαθ κυμ Σκτλεκυμ απσ δμ γΫ δμ κυμ, εα αζαµίΪθκθ αμ εαδ λέα κλ δθΪ 
πυλκίσζα. Σβθ 7β ∆ ε µίλέκυ, Ϋθα απσ πα µα βμ V Μ λαλξέαμ, κ κπκέκ 
ζκτ  υπσ δμ δα αΰΫμ βμ VI Μ λαλξέαμ απ ζ υγΫλπ  β µαλ υλδεά πσζβ βμ 
κλ έκυ π έλκυ. 

Κα Ϊ κυμ πλκ ξ έμ µάθ μ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ πδεΫθ λπ  βθ 
πλκ πΪγ δΪ κυ βθ απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ.  υΰε ελδµΫθβ π λδκξά 
Ϋξ δ β µκλφά π Ϊζκυ, κ κπκέκ ξβµα έα αδ απσ ίλαξυ β εαδ απσ κµα 
υουµα α, π λδίΪζζκθ α π λδφ λ δαευμ κ κµυθυµκ υοέπ κ.  κπκγ έα έθαδ 
φτ δ κξυλΪ εαδ πδπζΫκθ έξ  κλΰαθπγ έ απσ κθ ξγλσ υπσ βθ πέίζ οβ ιΫθπθ 
αιδπµα δευθ πλκ υθ. Π λδζΪµίαθ  πυλκίκζ έα, πκζυίκζ έα, ξαλαευµα α εαδ 
Ϊζζα Ϋλΰα αµτθβμ, εαγυμ εαδ πλσξ δλα Ϋλΰα κξυλυ πμ, α κπκέα 
εα α ε υΪακθ αθ αεσµα εαδ µ Ϊ βθ Ϋθαλιβ πθ ξγλκπλαιδυθ.  κξτλπ β 
παλκυ έαα  µδα ε αµΫθβ π λδφ λ δαεά κλΰΪθπ β, β κπκέα απ έξ  απσ βθ 
πσζβ πθ Ιπαθθέθπθ π λέ α 8 Ϋπμ 10 ξδζδσµ λα.  αµυθ δεά πλκπαλα ε υά κυ 
ξγλκτ βλέα αδ, πλκμ ίκλλΪ, α υουµα α Γαλ έεδ-Παζαδσεα λκ, πέ πθ 
κπκέπθ υπάλξαθ πΫθ  µσθδµα πυλκίκζ έα, ξαλαευµα α, απκγάε μ εαδ λσµκδ 
αθ φκ δα µκτ. Πλκμ αθα κζΪμ, β κλΰΪθπ β βλδασ αθ κ σλκμ Μδ δεΫζδ, κ 
κπκέκ απκ ζκτ  φυ δεσ µπσ δκ. βµ δπ Ϋκθ σ δ κ ΠΫλαµα εαδ β θβ έ α πθ 
Ιπαθθέθπθ υπάλξαθ µσθδµα πκζυίκζ έα. πέ βμ, κ τοπµα Κα λέ α έξαθ 
κπκγ βγ έ κλδ µΫθα πλσ εαδλα πυλκίκζ έα. Πλκμ θσ κθ, β κλΰΪθπ β 
βλδασ αθ πέ βμ κ κτ Πλ ίΫαβμ-Ιπαθθέθπθ εαδ βμ θππκτ  λίδαθυθ 

εαγυμ εαδ κθ κλ δθσ σΰεκ κυ Μπδααθέκυ. ΣΫζκμ, πλκμ υ µΪμ, β αµυθ δεά 
δΪ αιβ πθ Σκτλεπθ βλδασ αθ α υουµα α ΰ. ΝδεκζΪκυ, ΰ. Ϊίία, 
∆κυλκτ βμ.   σζβ βθ κπκγ έα, υπάλξ  βζ φπθδεσ έε υκ εαδ έξαθ 
εα α ε υα έ λσµκδ αθ φκ δα µκτ, θυ δμ ευλδσ λ μ πλκ ίΪ δμ υπάλξαθ 
ξαλαευµα α εαδ υλµα κπζΫΰµα α. ΣΫζκμ, κδ Σκτλεκδ φλσθ δααθ θα ί ζ δυθκυθ 
βθ κξτλπ β εα Ϊ βθ αθΪπαυζα µ αιτ πθ µαξυθ εαδ θα θδ ξτκυθ σ α βµ έα 
γ πλκτ αθ α γ θά, ελέθκθ αμ απσ κ πκυ πδεΫθ λπθ  βθ πλκ πΪγ δΪ κυ κ 
ζζβθδεσμ  λα σμ. Πλκμ κτ κ, δα βλκτ αθ αεζσθβ β βθ π πκέγβ ά κυμ π λέ 
κυ απλσ ίζβ κυ βμ γΫ υμ κυμ. 

 VI Μ λαλξέα µ αφΫλγβε  κ µΫ ππκ βμ π έλκυ ΰδα θα θδ ξτ δ βθ 
ζδεά πλκ πΪγ δα πλκμ απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ. π Ϋζ  µΫλκμ κυ ΄ 

Σµάµα κμ βμ  λα δΪμ, κ κπκέκ έξ  πμ αθ δε δµ θδεσ εκπσ βθ εα Ϊ µΫ ππκ 
απα ξσζβ β κυ ξγλκτ κθ Ϊικθα ΜπδαΪθδ-Κα λέ α-∆λέ εκ. πσ β µκθΪ α 
απκξυλβ  κ 1κ τθ αΰµα υαυθπθ, κ κπκέκ θ Ϊξγβε  κ ΄ Σµάµα βμ 
 λα δΪμ. ΜΪζδ α, απκ Ϋζ  βθ µπλκ γκφυζαεά βμ φΪζαΰΰαμ εαδ κδ Ϊθ λ μ 
κυ πδ Ϋγβεαθ µ  β ιδφκζσΰξβ θαθ έκθ κυ ξγλκτ, κ κπκέκμ ά αθ κξυλπµΫθκμ 
Ϋιπ απσ κ ξπλδσ ΰ. Νδεσζακμ. εκζκτγβ  φκ λά µΪξβ, εα Ϊ βθ κπκέα κ 
Σκτλεκδ ε δυξγβεαθ απσ δμ γΫ δμ κυμ. τθ κµα σµπμ αθα υθ Ϊξγβεαθ εαδ 
Ϋζαίαθ θΫ μ γΫ δμ κ ευλέπμ φλκτλδκ κυ ΰ. ΝδεκζΪκυ.  γΫ β αυ ά ά αθ 
εαζυμ κξυλπµΫθβ εαδ κδ Σκτλεκδ Ϋίαζαθ ε κυ α φαζκτμ µ  απκ Ϋζ µα θα 
εαγβζυ κυθ δμ φέζδ μ υθΪµ δμ. Σκ υαπθδεσ θ π κάγβε  εαδ αλΰΪ αζζΪ 
αγ λΪ πλκπγάγβε  πλκμ δμ ξγλδεΫμ γΫ δμ. υξθΪ, κδ Ϊθ λ μ κυ πβ κτ αθ 

απσ κθ Ϋθα ίλΪξκ κθ Ϊζζκ, θυ έπζα κυμ κδ φαέλ μ «Ϋπ φ αθ ίλκξά». 
Σ ζδευμ, Ϋφγα αθ βθ εα Ϊζζβζβ γΫ β εδ φσλµβ αθ θαθ έκθ πθ Σκτλεπθ, κδ 
κπκέκδ α δ µΫθκδ υπκξυλβ αθ.  πδ υξάμ εα Ϊζβοβ κυ κξυλκτ υθκ τ βε  
απσ β τζζβοβ 200 π λέπκυ αδξµαζυ πθ. 
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Σκ υΰε ελδµΫθκ κξυλσ ξλβ δµκπκδάγβε  πμ φαζ άλδκ ΰδα βθ εα α έπιβ 
κυ ξγλκτ. Πλπ αΰπθδ δεσ λσζκ ’ αυ ά Ϋπαδι  κ Σαΰµα Ϊλξβμ ζδ αλέκυ, κδ 
Ϊθ λ μ κυ κπκέκυ ι εέθβ αθ µΫ π βμ αµαιδ άμ κ κτ Ιπαθθέθπθ-Πλ ίΫαβμ. 
αζζσµ θκδ υθ ξυμ υπσ κυ ξγλδεκτ Πυλκίκζδεκτ, κ κπκέκ ά αθ 
κπκγ βµΫθκ κ θβ Ϊεδ βμ ζέµθβμ, εα Ϊφ λαθ θα δαεσοκυθ δμ υΰεκδθπθέ μ  

 

 
ΙωΪννβμ Μ αιΪμ 

 
πθ Σκτλεπθ εαδ θα εα αζΪίκυθ κ ξπλδσ ΰ. ΙπΪθθβμ. πσ ε έ, λΪφβεαθ 
εα Ϊ µκθΪ πθ κυ κυλεδεκτ Πυλκίκζδεκτ, κδ κπκέ μ εδθκτθ αθ πέ βμ 
παλαε έµ θβμ αµαιδ άμ κ κτ. Οδ Ϊθ λ μ κυ Ϊΰµα κμ δα άλβ αθ δμ γΫ δμ κυμ 
µΫξλδ θα φγΪ κυθ εαδ α υπσζκδπα µάµα α βμ µκθΪ αμ. ε κ , ιαλγλυγβε  
σζκ κ αµυθ δεσ πζΫΰµα κυ ξγλκτ, κθ κπκέκ απΫµ θ  µσθκ β κ σμ βμ 
παλα σ πμ. Πλκμ ξΪλδθ βμ δ κλέαμ, πλΫπ δ θα απκ κγκτθ α τ βµα σ κ 
κθ ∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ σ κ εαδ κθ ΙπΪθθβ Μ αιΪ ΰδα βθ τζζβοβ εαδ βθ 
επσθβ β κυ ξ έκυ. θ σμ πθ πλκ ξυθ πλυθ, κ πδε φαζάμ πθ κυλεδευθ 
υθΪµ πθ Ϊ  Πα Ϊμ υπκξλ υγβε  θα αβ ά δ βθ εα Ϊπαυ β κυ πυλσμ. Σκ 
πλπέ βμ 21βμ Φ ίλκυαλέκυ 1913, κδ µΪξ μ Ϋζβιαθ εαδ α ΙπΪθθδθα 
απ ζ υγ λυγβεαθ.  

υθκζδεΪ, παλα σγβεαθ 332 αιδπµα δεκέ, 4.423 κπζέ μ εαδ 422 ε άθβ. Οδ 
απυζ δ μ βμ µκθΪ αμ ά αθ 40 θ ελκέ εαδ 328 λαυµα έ μ.  πδ υξέα κυ 
ζζβθδεκτ  λα κτ πλκεΪζ  κθ παΰεσ µδκ Θαυµα µσ.  
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΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ 
 
Οδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ παλα Ϊξγβεαθ µ αιτ πθ πκ αµυθ  λυµσθα εαδ 

ιδκτ. λξδευμ, κ Γ θδεσ λα βΰ έκ δΫ αι  β VI Μ λαλξέα θα εδθβγ έ πλκμ δμ 
ξγλδεΫμ υθΪµ δμ, κδ κπκέ μ ά αθ ΰεα α βµΫθ μ βθ υλτ λβ π λδκξά πκυ 
κλέα αδ απσ α ξπλδΪ Ά βλκμ-ΚζΫπ , Ξυζκτπκζδμ-ΛαξαθΪμ. Κα σπδθ, δΫ αι  βθ 
ιαπσζυ β υθ υα µΫθβμ πέγ βμ ΰδα βθ εα Ϊζβοβ πθ ξγλδευθ γΫ πθ.  κ 
ιδσ βμ υΰε ελδµΫθβμ µ λαλξέαμ, γα µΪξκθ αθ εαδ β Ι εαδ β VII Μ λαλξέ μ, θυ 
Ϋ λδμ Ϊζζ μ µ λαλξέ μ γα λΫφκθ αθ θαθ έκθ κυ Κδζεέμ. ΟΙ κτζΰαλκδ 
πλσίαζαθ γ θαλά αθ έ α β  σζκυμ κυμ κµ έμ κυ µ υπκυ. Σ ζδευμ, κδ 
βµΫ λ μ υθΪµ δμ εα Ϊφ λαθ θα εα αζΪίκυθ βθ κπκγ έα πλκφυζαευθ κυ 
ξγλκτ. θ κτ κδμ, εα Ϋίαζαθ ίαλτ φσλκ αέµα κμ, γλβθυθ αμ βθ απυζ δα 118 
θ ελυθ εαδ 395 λαυµα δυθ. Σβθ πκµΫθβ, κδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ αμ πδ Ϋγβεαθ ε 
θΫκυ, αοβφυθ αμ α υθ ξά πυλΪ κυ ίκυζΰαλδεκτ πυλκίκζδεκτ. τθ κµα, 
εα Ϊφ λαθ θα εα αζΪίκυθ βθ Ξυζκτπκζβ, αδξµαζπ έακθ αμ Ϋθαθ ξγλδεσ ζσξκ. 
Κα σπδθ, εδθάγβεαθ πλκμ ΛαξαθΪ, σπκυ Ϋφγα αθ θπλέμ κ απσΰ υµα.  π λδκξά 
κυ ΛαξαθΪ π λδίΪζζ αδ απσ α σλβ ∆τ πλκ εαδ λ έ εκμ, α κπκέα 
υθ Ϋκθ αδ µ αιτ κυμ µ  τκ υλ έμ αυξΫθ μ. Σα σλβ αυ Ϊ πσακυθ βμ 
π λδκξάμ εαδ πλκ φΫλκθ αδ ΰδα βθ αθ έ αιβ πδ υξκτμ Ϊµυθαμ. πδπζΫκθ, β 
ΰλαµµά πθ υοπµΪ πθ ΚζΫπ -Ν ακυ αά-∆έξαζκ έθαδ δ υ βμ ΰδα β ξλά β 
πλκφυζαευθ, εαγυμ πλκ έ δ αθΪζκΰκ ίΪγκμ βθ αµυθ δεά κπκγ έα. Οδ 
κτζΰαλκδ έξαθ αθ δζβφγ έ δμ υθα σ β μ δμ κπκέ μ κυμ πλκ Ϋφ λ  β 
υΰε ελδµΫθβ κπκγ έα εαδ έξαθ αλξέ δ θα εα α ε υΪακυθ κξυλπµα δεΪ Ϋλΰα, 
ζέΰκ µ Ϊ βθ εα Ϊζβοά βμ. Σβθ 26β Οε πίλέκυ. πσ δμ πλυ μ πλπδθΫμ υλ μ 
βμ 21β Ικυθέκυ, β µκθΪ α πδ Ϋγβε  κθ ξγλσ, κ κπκέκμ πλσίαζ  ζυ υ β 
αθ έ α β. πμ, κ µ βµΫλδ, β πέγ β πθ ζζάθπθ κθ κµΫα αυ σθ κυ 
µ υπκυ έξ  βµ δυ δ ζΪξδ β πλσκ κ. Σσ , Ϋφγα  β έ β β βμ 
απ ζ υγΫλπ βμ κυ Κδζεέμ, ΰ ΰκθσμ πκυ παλαεέθβ  σζα α µαξσµ θα 
λα τµα α θα πδ έικυθ αεσµβ µ ΰαζτ λκ αάζκ ΰδα θα εΪµοκυθ βθ ξγλδεά 

αθ έ α β. ΠλΪΰµα δ, α δαεΪ, κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ Ϊλξδ αθ θα ε λ έακυθ 
Ϋ αφκμ.  

 δμ 15.40 µ.µ, κ 1κ τθ αΰµα υαυθπθ εα Ϋζαί  κθ ζσφκ 
ΠαζβκεΪ λκυ, κθ κπκέκ έξαθ κξυλυ δ κδ κτζΰαλκδ µ  τκ δλΫμ 
υλµα κπζ ΰµΪ πθ. Ο ξγλσμ Ϋφυΰ  µ  Ϊ αε β φυΰά, εα α δπεσµ θκμ απσ α 
βµΫ λα µάµα α Ϋπμ α πλυ α πέ δα κυ ΛαξαθΪ. Σβθ έ δα π λέπκυ υλα, 
εα αζάφγβε  εαδ κ ζσφκμ κυ Πλκφά β ζέα απσ Ϊθ λ μ κυ 4κυ εαδ κυ 17κυ 
υθ αΰµΪ κμ Π αδεκτ. Σα τκ αυ Ϊ ΰ ΰκθσ α πΫ λα αθ εα αζυ δεΪ πέ κυ 
βγδεκτ κυ ξγλκτ, µάµα α κυ κπκέκυ Ϊλξδ αθ θα υπκξπλκτθ πλκμ β ∆κρλΪθβ 
εαδ κ δ βλσεα λκ.  δμ 16.00 µ.µ. εα αζάφγβε  εαδ κ ΛαξαθΪμ απσ κ 
πλκαθαφ λσµ θκ τθ αΰµα υαυθπθ µ  απκ Ϋζ µα βθ πζάλβ ιΪλγλπ β κυ 
αµυθ δεκτ υ άµα κμ κυ ξγλκτ. υθ κδμ Ϊζζκδμ, κδ Ϊθ λ μ κυ ΣΪΰµα κμ 
ζδ αλέκυ εα α έπιαθ απβθυμ κυμ κυζΰΪλκυμ µ  απκ Ϋζ µα θα εα α έ 

α τθα β σ κ β αθα υΰελσ β ά κυμ σ κ εαδ β πδ υξάμ αθΪπ υιβ πθ 
φ λδευθ κυμ µβµΪ πθ.  ζ υ αέα έα ξγλδεάμ αθ έ α βμ ιαζ έφγβε  
απσ κυμ Ϊθ λ μ κυ 9κυ ΣΪΰµα κμ υαυθπθ. ε κ , κ ξγλσμ απυζ  εΪγ  
Ϋθθκδα υθκξάμ εαδ λα δπ δεάμ π δγαλξέαμ, ΰεα αζ έπκθ αμ σζκ κθ κπζδ µσ 
εαδ απκλλέπ κθ αμ αεσµβ εαδ α α κµδεΪ σπζα κυ. τθ κµα, κδ αµα διά κ σμ 
ΰΫµδ  απσ πΪ βμ φτ πμ κπζδ µσ εαδ φσ δα. Ο ξγλσμ ίλδ εσ αθ  
εα Ϊ α β απκ τθγ βμ, ΰ ΰκθσμ πκυ αθ δζάφγβεαθ πκζζΪ βµΫ λα µάµα α εαδ 
υθΫξδ αθ βθ εα α έπιά κυ µΫξλδ βθ Ϋζ υ β βμ θυε σμ. θα ι αυ υθ ά αθ εαδ 
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κ 1κ τθ αΰµα υαυθπθ, κ κπκέκ ζδεΪ αµΪ β  βθ εα α έπιβ α 
υουµα α 618, σπκυ εαδ ΰεα Ϋ β  πλκφυζαεΫμ. Οδ υθκζδεΫμ απυζ δ μ βμ 
µ λαλξέαμ εα Ϊ βθ λδάµ λβ ε έθβ µΪξβ αθάζγαθ  139 θ ελκτμ εαδ 600 
λαυµα έ μ. 

Σβθ 22α Ικυθέκυ, β µκθΪ α Ϋγβε  υπσ βθ θδαέα δκέεβ β κυ 
Τπκ λΪ βΰκυ Μαθκυ κΰδαθθΪεβ. Σβθ πκµΫθβ, β υΰε ελδµΫθβ Μ λαλξέα 
εδθάγβε  πλκμ α ίσλ δα εδ Ϋφγα  β υλυθ δα, βθ 26β Ικυθέκυ. Οδ κτζΰαλκδ 
έξαθ κξυλπγ έ α υουµα α, πκυ ίλέ εκθ αθ θκ έπμ κυ Π λδ έκυ. Οδ Ϊθ λ μ 
βμ VI Μ λαλξέαμ κυμ πδ Ϋγβεαθ µ  φκ λσ β α, θυ κ 9κ Ϊΰµα Ϊζγβε  
πλκμ εα Ϊζβοβ βμ δΪία βμ κυ ∆ µέλ Καπκτ πέ κυμ σλκυμ ΜπΫζ μ. Κα Ϊ βθ 
µΫλα ε έθβ, ζΪξδ β πλσκ κ βµ έπ αθ α ζζβθδεΪ λα τµα α εαδ κδ 
κτζΰαλκδ δα άλβ αθ δμ γΫ δμ κυμ. Πλκμ κτ κ, β πέγ β παθαζάφγβε  κ 
πσµ θκ πλπέ. Σ ζδευμ, κδ ζζβθ μ εα Ϊφ λαθ θα εΪµοκυθ βθ αθ έ α β πθ 
κυζΰΪλπθ, κδ κπκέκδ υπκξυλβ αθ πλκμ α ίσλ δα. Σκ Γ θδεσ λα βΰ έκ δΫ αι  
βθ VI Μ λαλξέα θα εα α δυι δ κθ ξγλσ. Οδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ αμ ε Ϋζ αθ 
Ϊοκΰα β δα αΰά, µ α λΫπκθ αμ βθ υπκξυλβ β κυ ξγλκτ  Ϊ αε β φυΰά. 
Σα βµΫ λα λα τµα α δΫ ξδ αθ κθ πκ αµσ  λυµσθα εαδ κ απσΰ υµα 
δ άζγαθ βθ πσζβ κυ δ βλκεΪ λκυ.  µκθΪ α θ αµΪ β  βθ πλκΫζα ά 
βμ εαδ Ϋφγα  κ Μαλέ Κκ Ϋθκίκ, βθ 28β Ικυθέκυ. ιέα δ θα βµ δπγ έ σ δ  
εαθΫθα βµ έκ βμ πκλ έαμ βμ θ υθΪθ β  κλΰαθπµΫθβ ξγλδεά αθ έ α β. 
ΜΪζδ α, κδ ζζβθδεΫμ αθαΰθπλέ δμ Ϋφγα αθ αλε Ϊ ίαγδΪ θ σμ κυ 
ίκυζΰαλδεκτ Ϊφκυμ. Οδ πλκ ζατθκθ μ ζζβθ μ π λδ υθΫζζ ιαθ, µ αιτ 
Ϊζζπθ, 400 λΪ λκξα κξάµα α ΰ µΪ α µ  λα δπ δεσ υζδεσ. 

Ο ξγλσμ πλκ πΪγβ  θα πδίλα τθ δ βθ πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ 
 λα κτ, έθκθ αμ µΪξβ κπδ γκφυζαευθ.  πλκ πΪγ δΪ κυ αυ ά απΫ υξ  εαδ κδ 
ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ εα Ϊφ λαθ θα φγΪ κυθ βθ π λδκξά βμ ΚλΫ θαμ, βθ 1β 
Ικυζέκυ.  υΰε ελδµΫθβ µκθΪ α Ϋφγα  βθ Ϋικ κ βμ κµυθυµβμ θππκτ, 
βθ πσµ θβ βµΫλα. βµ δπ Ϋκθ σ δ κ ίκυζΰαλδεσ Γ θδεσ  λα βΰ έκ έξ  δα Ϊι δ 
βθ παθ έ λσππ υπ λΪ πδ β βμ π λδκξάμ.  υΰε ελδµΫθβ κπκγ έα έθαδ 
υοέ βμ ΰ π λα βΰδεάμ βµα έαμ εαδ β εα Ϊζβοά βμ γ πλ έ κ δ δαέ λα 
τ εκζβ. Σβθ 12β Ικυζέκυ, ι εέθβ  β δ αθκµαξέα πθ αθ έπαζπθ λα υθ, β 
κπκέα κθκµΪ βε  «µΪξβ ΚλΫ θαμ-ΣακυµαΰδΪμ».  µαελαέπθβ αθ δπαλΪγ β 
ζζβθδ µκτ εαδ ζαίδ µκτ πλκ Ϋζαί  β τΰξλκθβ Ϋεφαθ ά βμ βθ δ κλέα βμ 
ίαζεαθδεάμ ξ λ κθά κυ. Οδ κτζΰαλκδ ά αθ π π δ µΫθκδ σ δ υπ λΪ πδααθ α 
σ δα εαδ α δ λΪ κυμ εαδ ππμ θ µπκλκτ αθ θα υπκξπλά κυθ. Μδα θ ξσµ θβ 
ά α κυμ Ϊφβθ  κυμ ζζβθ μ κθ λσµκ αθκδε σ ΰδα β σφδα. Πλκμ κτ κ, 
πκζΫµβ αθ µ  ΰ θθαδσ β α εαδ φαθα δ µσ.  VI Μ λαλξέα εα Ϋζαί  µ Ϊ απσ 
εζβλσ αΰυθα δΪφκλα υουµα α βμ π λδκξάμ, α κπκέα άλδααθ κ αλδ λσ 
βμ ξγλδεάμ παλΪ αιβμ βθ κπκγ έα δµδ ζά. Ο ξγλσμ ιαπΫζυ  φκ λά 
αθ πέγ β πλκε δµΫθκυ θα αθαεα αζΪί δ α υουµα α αυ Ϊ, έξπμ, σµπμ, 
απκ Ϋζ µα. ΜΪζδ α, κλδ µΫθκδ λα δυ μ µΪξκθ αθ αεσµβ εαδ µ  ζέγκυμ σ αθ 
ιαθ ζάγβεαθ α πυλκµαξδεΪ. πμ κ ίλΪ υ, β ίκυζΰαλδεά αθ πέγ β έξ  
εφυζδ γ έ εαδ κ ξγλσμ υπκξυλβ  εα απ κβµΫθκμ βθ λδ ίαλέ α. Ο 
αΰυθαμ δΪλε  πέ τκ βµΫλ μ εαδ κδ απυζ δ μ εαδ πθ τκ αθ δπΪζπθ ά αθ 
µ ΰΪζ μ. ε έ, εκ υγβε  εαδ κ βλπδεσμ αΰµα Ϊλξβμ ζδ αλέκυ, άλπαμ πθ 
µαξυθ κ ΜπδαΪθδ εαδ κθ ΛαξαθΪ. Σ ζδευμ, κ τοπµα εα αζάφγβε  βθ 15β 
Ικυζέκυ. Οδ κτζΰαλκδ υθ π τξγβ αθ πλκμ βθ ΣακυµαΰδΪ.  µκθΪ α ιάζγ  
θδεά λδα, Ϋξκθ αμ σµπμ 1.208 αιδπµα δεκτμ εαδ κπζέ μ ε σμ µΪξβμ. πσ βθ 
πκµΫθβ, κ ξγλσμ αθ πδ Ϋγβε  µ  φκ λσ β α, πλκ παγυθ αμ θα απκεκµέ δ 
εαδ κ ζΪξδ κ αφδεσ σφ ζκμ θ σο δ βμ πδε έµ θβμ αθαεπξάμ. Όζ μ κδ 
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πλκ πΪγ δΫμ κυ σµπμ απΫ υξαθ.  υπκΰλαφά βμ αθαεπξάμ βθ 18β Ικυζέκυ 
1913, ίλάε  κυμ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ αμ θα εα Ϋξκυθ δ ξυλυμ κ τοπµα 1378.  

 
 

Η ∆Ρ Η ΣΗ VIΙ ΜΕΡ ΡΧΙ  Κ Σ  ΣΟΝ ΄ Κ Ι ΄ ΛΚ ΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 
΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ: 

 
 VII Μ λαλξέα υΰελκ άγβε  β Θ αζέα, κθ  π Ϋµίλδκ κυ 1912.  

µκθΪ α απαλ δασ αθ απσ κθ 19κ, κ 20κ εαδ κ 21κ τθ αΰµα Π αδεκτ. λξδευμ, 
υπάξγβ υπσ δμ δα αΰΫμ κυ ∆δα σξκυ κυ γλσθκυ Κπθ αθ έθκυ, δκδεβ κτ βμ 
 λα δΪμ Θ αζέαμ. ∆ θ Ϋζαί  µΫλκμ β ΜΪξβ βμ ζα σθαμ αζζΪ 
δα βλάγβε  πμ φ λ έα βμ  λα δΪμ βθ π λδκξά κυ Ρυακµτζκυ. εκζκτγπμ, 
δα Ϊξγβε  θα εδθβγ έ  πκλ έα εαδ θα υΰε θ λπγ έ βθ πλκαθαφ λγ έ α 
πσζβ, σπκυ Ϋφγα  µ Ϊ κ πΫλαμ βμ ΜΪξβμ κυ αλαθ απσλκυ. Κα σπδθ, 
εα υγτθγβε  πλκμ α  θΪ βμ ΠΫ λα. Σκ ίλΪ υ βμ 11βμ Οε πίλέκυ, κδ 
Ϊθ λ μ βμ Ϋφγα αθ βθ π λδκξά ΜΪ δ-Μ ΰΪζβ λτ β θκ έπμ βμ Μ ζκτθαμ. 
λΰσ λα, µ αεδθάγβεαθ βθ Φκυ εέθα, ε ζυθ αμ αθαΰθπλέ δμ βθ 
υλτ λβ π λδκξά. Κα Ϊ δμ πλκ ξ έμ βµΫλ μ, πάΰαθ πλκμ α ίσλ δα, 
εα υγυθσµ θκδ πλκμ κ Κκζκεκτλδ, θυ κ 3κ ΣΪΰµα υαυθπθ πζβ έαα  κ 
ξπλδσ Κ λαµέ δ. Σκ πσµ θκ πλπέ, β µκθΪ α ιαπΫζυ  φκ λά πέγ β θαθ έκθ 
πθ ξγλδευθ γΫ πθ. Σκ 21κ τθ αΰµα εδθάγβε  πλκμ βθ Κα λέθβ, Ϋξκθ αμ 
α αλδ λΪ κυ κ 20κ τθ αΰµα.  πέγ β Ϋφγβε  µ  απσζυ β πδ υξέα εαδ 

β πσζβ απ ζ υγ λυγβε  δμ 7.30 π.µ. εαγυμ κ ξγλσμ έξ  απκ τλ δ κ 
µ ΰαζτ λκ µάµα πθ υθΪµ υθ κυ εα Ϊ β δΪλε δα βμ θυε σμ. εκζκτγπμ, β 
µ λαλξέα πλκάζα  πλκμ βθ Πτ θα, σπκυ Ϋφγα  κ απσΰ υµα βμ έ δαμ 
βµΫλαμ, έξπμ θα υθαθ ά δ εαγ’ κ σθ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ. Οδ απυζ δ μ βμ VII 
Μ λαλξέαμ αθάζγαθ  2 αιδπµα δεκτμ θ ελκτμ εαδ 19 λαυµα έ μ. 

Σκ µ βµΫλδ β 19βμ Οε πίλέκυ, κ δκδεβ άμ βμ µκθΪ αμ Ϋζαί  δα αΰά 
σππμ πδ γ έ θαθ έκθ πθ Σκτλεπθ πκυ ίλέ εκθ αθ κ ξπλδσ Πζα τ εαγυμ 
εαδ θαθ έκθ σ πθ ξγλδευθ µβµΪ πθ πλκ Ϊ υαθ δμ τκ ΰΫφυλ μ κυ πκ αµκτ 
Λκυ έα.  πέγ β Ϋζαί  ξυλα κ πσµ θκ πλπδθσ. θα τθ αΰµα λΪφβε  
πλκμ εα Ϊζβοβ βμ δ βλκ λκµδεάμ ΰλαµµάμ εαδ Ϋθα Ϊΰµα θαθ έκθ σ πθ 
Σκτλεπθ εα έξαθ δμ ΰΫφυλ μ.  πέγ β υπκ βλδασ αθ απσ λ δμ 
πυλκίκζαλξέ μ. Οδ Σκτλεκδ πλσίαζαθ γ θαλά αθ έ α β αζζΪ ζδεΪ 
εΪµφγβ αθ. εκζκτγπμ, κδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ αμ πλκ κδµΪ βεαθ ΰδα θα 
πδ γκτθ θαθ έκθ σ πθ ξγλδευθ λα υµΪ πθ ίλέ εκθ αθ β Θ αζκθέεβ 
αζζΪ β παλΪ κ β κυ  λα βΰκτ Χα Ϊθ ΣΪιδθ Πα Ϊ αθΫ δζ  βθ πέγ β αυ ά.  

 
΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ: 

 
εκζκτγβ  β απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ, θυ κ ιπ λδεσ έξαθ 

ι εδθά δ κδ δαπλαΰµα τ δμ µ αιτ πθ µπκζΫµπθ. Σ ζδευμ, υπκΰλΪφγβε  β 
υθγάεβ δλάθβμ µ αιτ πθ θδεβ λδυθ υµµαξδευθ υθΪµ πθ εαδ βμ Τοβζάμ 
Πτζβμ, 17β/ 30β Μα κυ 1913. τµφπθα µ  κυμ σλκυμ βμ υθγάεβμ αυ άμ, β 
Ογπµαθδεά υ κελα κλέα παλαδ έ κ σζπθ πθ αφδευθ δεαδπµΪ πθ βμ 
υ δευμ βμ ΰλαµµάμ έθκυ-Μβ έαμ. ιαέλ β απκ Ϋζ  β ζίαθέα, β κπκέα 
εα Ϋ δ αθ ιΪλ β κ ελΪ κμ.  ζζΪ α θ ά αθ υξαλδ βµΫθβ απσ κυμ σλκυμ 
βμ υθγάεβμ εαγυμ κ θ κ τ α κ ελΪ κμ απΫε β  µ ΰΪζ μ αφδεΫμ π λδκξΫμ 
βμ κλ έκυ π έλκυ, εα κδεκτµ θ μ εα Ϊ υθ λδπ δεσ πκ κ σ απσ ζζβθδεκτμ 
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πζβγυ µκτμ. Οδ ζζβθ μ αθ δπλσ ππκδ υπΫΰλαοαθ β υθγάεβ αυ ά, τ λα 
απσ πλκ λκπά κυ θδαΫζκυ, κ κπκέκμ γ υλβ  σ δ έξ  δα φαζέ δ βθ 
αθαΰθυλδ β βμ ζζβθδεάμ ευλδαλξέαμ πέ πθ ά β απ ζ υγ λπµΫθπθ θά πθ κυ 
δΰαέκυ εαδ βμ Κλά βμ. Οτ  κδ κτζΰαλκδ σµπμ ά αθ υξαλδ βµΫθκδ, εαγυμ 
πέ υαθ, αθ εαδ έξαθ α µΫΰδ α β εκδθά υµµαξδεά τθαµβ, σ δ β ζζΪ α εαδ β 
 λίέα έξαθ πΪλ δ βθ µ λέ α κυ ζΫκθ κμ πθ αφυθ. πσ κθ πλέζδκ κυ 
1913, ι εέθβ αθ πλκ λδίΫμ µ αιτ πθ λα υµΪ πθ πθ πΪζ  πκ Ϋ 
υµµΪξπθ. Οδ πζΫκθ βµαθ δεΫμ ι αυ υθ Ϋζαίαθ ξυλα β Μαε κθέα, βθ 
π λδκξά κυ Παΰΰαέκυ σλκυμ σπκυ έξ  ΰεα α αγ έ β VII Μ λαλξέα. 
Χαλαε βλδ δεΪ αθαφΫλκθ αδ κδ µΪξ μ κ Παζαδκξυλδ, κ κτζ δ κ εαδ αυ ά πκυ 
Ϋζαί  ξυλα πθ ζ υγ λυθ. ΜΪζδ α, εα Ϊ βθ ζ υ αέα µΪξβ κδ ζζβθδεΫμ 
υθΪµ δμ έξαθ 30 θ ελκτμ εαδ 43 λαυµα έ μ. ιέα δ θα βµ δπγ έ σ δ δμ µΪξ μ 
αυ Ϋμ υµµ έξαθ κδ 20σ εαδ 21κ τθ αΰµα. 

 βµαθ δεσ λβ σµπμ, µΪξβ Ϋζαί  ξυλα βθ π λδκξά κυζέ αμ-
ΰΰέ αμ-Ρκ κζ έίκυ εα Ϊ κθ πλκ ξά µάθα. Οδ κτζΰαλκδ π έπιαθ βθ 
εα α λκφά κυ 19κυ εαδ 21κυ υθ Ϊΰµα κμ εαδ βθ εα Ϊζβοβ κυ Παΰΰαέκυ 
σλκυμ. Πλκμ πέ υιβ κυ πλκαθαφ λγΫθ κμ εκπκτ, θΫπζ ιαθ β µΪξβ 
δ ξυλΫμ υθΪµ δμ κδ κπκέ μ εα Ϊφ λαθ θα ε δυικυθ κυμ ζζβθ μ απσ δμ γΫ δμ 
κυμ εαδ θα εα αζΪίκυθ κ Παΰΰαέκ. πΫ υξαθ σµπμ θα δαζτ κυθ α βµΫ λα 
µάµα α. Οδ VII Μ λαλξέα γλάθβ  βθ απυζ δα 54 αθ λυθ εαγυμ εαδ 50 
αΰθκκυµΫθπθ. ∆υ υξυμ, κδ π λδ σ λκδ πθ ζ υ αέπθ Ϋπ αθ α ξΫλδα πθ 
κυζΰΪλπθ εαδ εα αελ κυλΰάγβεαθ.  τΰελκυ β θ Ϋζαί  µ ΰαζτ λ μ 
δα Ϊ δμ εαδ υπκΰλΪφγβε  Ϋθα πλπ σεκζζκ δαξπλέ πμ πθ αφυθ µ αιτ 
πθ τκ « υµµΪξπθ». εκζκτγβ  β αθα δΪ αιβ πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ βθ 
π λδκξά, εα Ϊ βθ κπκέα β υΰε ελδµΫθβ Μ λαλξέα εα Ϋζαί  β ΰλαµµά απσ βθ 
εΪζα  αυλκτ µΫξλδ α Ϊφβ αθα κζδευμ βμ ζέµθβμ σζίβμ, κ ΜπκΰΪαδ εαδ β 
Ρ θ έθα. Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ βμ αθΫγ  βθ πδ άλβ β βμ ΰλαµµάμ απσ κθ 
ζδµΫθα πθ ζ υγ λυθ µΫξλδ κ θσ δκ µάµα βμ ζέµθβμ Σαξέθκυ, 
υµπ λδζαµίαθκµΫθπθ εαδ κυ Ρκτµζκυ.  

Σ ζδευμ, β αθαεπξά απκ έξγβε  πλκ πλδθά, εαγυμ ίκυζΰαλδεΪ 
λα τµα α πδ Ϋγβεαθ αδφθδ δα δεΪ θαθ έκθ πθ αθ έ κδξπθ ζζβθδευθ πκυ 

ίλέ εκθ αθ δμ ζ υγ λΫμ, κ Ϋλ δ εκ, βθ Καζζέθ λδα εαδ κ Καλα κτζδ κ 
ίλΪ υ βμ 16βμ πλκμ 17β Ικυθέκυ. πέ βμ, κδ κτζΰαλκδ πδ Ϋγβεαθ εαδ θαθ έκθ 
πθ λίδευθ υθΪµ πθ, κδ κπκέ μ ά αθ ΰεα βµΫθ μ εα Ϊ µάεκμ κυ πκ αµκτ 
ιδκτ. βµ δπ Ϋκθ σ δ θ έξ  πλκβΰβγ έ πέ βµβ εάλυιβ πκζΫµκυ απσ 
ίκυζΰαλδεάμ πζ υλΪμ.  ξγλδεά πέγ β εφυζέ βε , θυ τθ κµα κδ ζζβθδεσμ 
 λα σμ εεαγΪλδ  β Θ αζκθέεβ απσ α ξγλδεΪ λα τµα α. Σβθ 18β 
Ικυθέκυ/1β Ικυζέκυ, Ϋφγα  βθ πσζβ κ α δζδΪμ Κπθ αθ έθκμ, κ κπκέκμ, 
απκφΪ δ  θα πδ γ έ κθ ξγλσ ΰδα θα απκ λΫο δ βθ πδγαθά υΰεΫθ λπ β βμ 
ίκυζΰαλδεάμ λα δΪμ κ Κδζεέμ, σπκυ έξαθ ά β εα α ε υα έ δ ξυλΪ 
κξυλπµα δεΪ Ϋλΰα.  κ πζαέ δκ βμ πδξ έλβ βμ αυ άμ, αθα Ϋγβε  βθ VII, 
Μ λαλξέα β εΪζυοβ βμ ζζβθδεάμ παλΪ αιβμ. Πλκμ κτ κ δα Ϊξγβε  σππμ 
πλκ ζΪ δ µΫξλδ β Νδΰλέ α, αεκζκυγυθ αμ βθ εα τγυθ β  θΪ Ρ θ έθαμ-
ΓΫφυλα Ολζδαεκτ. Ο δκδεβ άμ βμ µκθΪ αμ δΫ αι  β δ ιαΰπΰά πκλ έαμ δα τκ 
φαζαΰΰυθ. Σβθ 19β Ικυθέκυ, πλαΰµα κπκδάγβε  β πδγ δεά πλκΫζα β πλκμ 
ίκλλΪ εαδ αππγάγβεαθ κδ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ βμ π λδκξάμ. πμ κ ίλΪ υ, α 
βµΫ λα µάµα α έξαθ εα αζΪί δ κθ αυξΫθα Καλαεσζδ, θυ κ ξγλσμ 
υπκξυλβ  πλκμ κ Χκυµθδεσ εαδ β Νδΰλέ α. Σκ ΰ ΰκθσμ αυ σ πΫ λ ο  κ 20σ 
τθ αΰµα θα εα αζΪί δ βθ λαεζ έ α αµΪξβ β. πμ σ  κδ απυζ δ μ βμ 
µκθΪ κμ αθΫλξκθ αθ  30 κπζέ μ εαδ θ ελκτμ εαδ 169 λαυµα έ μ. 
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Σβθ 20ά Ικυθέκυ, β µκθΪ α υθΫξδ  βθ πλκΫζα ά βμ πλκμ β Νδΰλέ α, 
βθ κπκέα δ άζγ  κ µ βµΫλδ βμ έ δαμ µΫλαμ. Σα ίκυζΰαλδεΪ λα τµα α 
έξαθ εε θυ δ βθ πσζβ, αφκτ πλκβΰκυµΫθπμ έξαθ πυλπκζά δ κ τθκζκ πθ 
κδεδυθ βμ εαδ έξαθ γαθα υ δ κυμ π λδ σ λκυμ ε πθ εα κέεπθ βμ. 
εκζκτγπμ, κδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ κμ πλκπγάγβεαθ κ ξπλδσ Σ λπθά, σπκυ 
ΰεα Ϋ β αθ πλκφυζαεΫμ.  α υουµα α λΰκπκζδαθΪ, κλδ µΫθα µάµα α βμ 
Μ λαλξέαμ πλαΰµα κπκέβ αθ Ϋθα υπ λε λπ δεσ ζδΰµσ εαδ ετεζπ αθ Ϋθα 
ξγλδεσ Ϊΰµα, κδ Ϊθ λ μ κυ κπκέκυ παλα σγβεαθ. Σδμ βµΫλ μ ε έθ μ κδ 
κτζΰαλκδ β άγβεαθ αλξδευμ κ Κδζεέμ εαδ εα σπδθ κθ ΛαξαθΪ υπκξπλυθ αμ 
εαγ’ σζκ κ µάεκμ κυ µ υπκυ. ∆υ υξυμ, ζσΰπ εαεάμ υθ θθσβ βμ εαδ 
υπ λίκζδεάμ πδφυζαε δεσ β αμ κυ δκδεβ κτ βμ µκθΪ κμ, α µάµα Ϊ βμ 
εδθάγβεαθ ίλαίΫπμ εαδ θ εα Ϊφ λαθ θα απκεσοκυθ βθ κ σ υπκξπλά πμ κυ 
ξγλκτ. Ωμ ε κτ κυ, αππζΫ γβ µδα µκθα δεά υεαδλέα ΰδα βθ εα α λκφά κυ 

µ ΰαζτ λκυ µΫλκυμ κυ κυζΰαλδεκτ  λα κτ. Κα Ϊ βθ µ Ϋπ δ α πλκΫζα β 
πθ βµ Ϋλπθ υθΪµ πθ, β µκθΪ α θ υµµ έξ , εαγυμ ά αθ πδφκλ δ µΫθβ µ  
β φτζαιβ πθ δαίΪ πθ κυ  λυµσθα. λΰσ λα, β Μ λαλξέα δα Ϊξγβε  θα 
εα αζΪί δ δμ Ϋλλ μ. Ό αθ σµπμ Ϋφγα  ε έ, β πσζβ έξ  πυλπκζβγ έ απσ κθ 
ξγλσ. Σβθ πκµΫθβ, πλκάζα αθ µΫξλδ βθ Π θ Ϊπκζβ εαδ αλΰσ λα 
εα υγτθγβε  πλκμ κ Ν υλκεσπδ. ΠλκβΰκυµΫθπμ, απΫ δζ  Ϋθα µ δε σ 
απσ πα µα κ κπκέκ απ ζ υγΫλπ  β ∆λΪµα, βθ 1β Ικυζέκυ. Σβθ πσµ θβ 
βµΫλα, κ απσ πα µα αυ σ πδ Ϋγβε  κθ ξγλσ, κ κπκέκμ εα έξ  κξυλΫμ 
γΫ δμ β δΪία β ΧΪθδ λκθ κτμ. Ύ λα απσ κζδΰσπλβ µΪξβ, κδ κτζΰαλκδ 
υπκξυλβ αθ. θ π µ αιτ, κδ υπσζκδπ μ υθΪµ δμ βμ Μ λαλξέαμ πδ Ϋγβεαθ 
κθ ξγλσ, κ κπκέκμ έξ  κξυλπγ έ κ ΚΪ π Ν υλκεσπδ εαδ α υ δεΪ 

αθ λ έ µα α βμ υλτ λβμ π λδκξάμ.  µΪξβ ά αθ εζβλά εαδ δάλε  6 εαδ 
πζΫκθ υλ μ. Σ ζδευμ, α ζζβθδεΪ σπζα γλδΪµί υ αθ εαδ κδ κτζΰαλκδ 
ΰεα Ϋζ δοαθ δμ γΫ δμ κυμ. Οδ ζζβθ μ υθΫζαίαθ πκζζκτμ αδξµΪζπ κυμ εαδ 
ευλέ υ αθ 12 πυλκίσζα. Κα σπδθ εα α έπιαθ κθ ξγλσ, κ κπκέκμ δα υγβε , 
δσ δ πλσζαί  θα εα α λΫο δ µδα παλαε έµ θβ ΰΫφυλα. Σκ βµΫ λκ µβξαθδεσ 
πδ ε τα  β ΰΫφυλα αυ ά εαδ κ Ν υλκεσπδ απ ζ υγ λυγβε , βθ 3β Ικυζέκυ. 
Οδ Ϊθ λ μ αθαπατγβεαθ ΰδα ζέΰα δεκ δ λΪπλα εαδ υθΫξδ αθ βθ πλκΫζα ά 
κυμ εα Ϊ δμ πλκ ξ έμ βµΫλ μ.  

Σβθ 8β Ικυζέκυ β VII Μ λαλξέα αθ δµ υπδ  πδ υξυμ κυμ κυζΰΪλκυμ 
κ ΚλΫµ θ. Ο ξγλσμ υπκξυλβ  ε θΫκυ εαδ β µκθΪ α εα Ϋζαί  γΫ δμ πέ πθ 

υοπµΪ πθ πκυ ίλέ εκθ αδ υ δευμ κυ Οµπδθ έµ. πμ σ , κδ απυζ δ μ 
αθΫλξκθ αθ  62 θ ελκτμ εαδ 128 λαυµα έ μ.  α δαεΪ, κδ Ϊθ λ μ πλκπγάγβεαθ 
εαδ ΰεα α Ϊγβεαθ βθ π λδκξά ΜπΪθ εκ-Μαξπµέα.  υΰε ελδµΫθβ Μ λαλξέα 
απκ ζκτ  κ ιδσ άμ ζζβθδεάμ παλΪ αιβμ. Σβθ 12β Ικυζέκυ, Ϊφβ  µδα µ δε ά 
αιδαλξέα βθ Μαξπµέα εαδ ι εέθβ  βθ πλκΫζα ά βμ πλκμ κ δµδ ζά. 
λΰσ λα, εα Ϋζαί  κθ αυξΫθα κυ ΠλΫθ ζ ΧΫθ εαδ α πΫλα αυ κτ υουµα α.  
εα Ϊζβοά κυμ απκ έξγβε  υ εκζσ λβ κυ αθαµ θσµ θκυ εαδ ΰδα βθ πέ υιά 
βμ απαδ άγβε  β τθαοβ λέπλβμ µΪξβμ µ  α ίκυζΰαλδεΪ λα τµα α. Ο 
ζζβθδεσμ  λα σμ πλκάζαυθ   σζα α µΫ ππα εαδ απ ζ υγΫλπθ  δΪφκλ μ 
πσζ δμ εαδ ξπλδΪ. Σβθ 14β Ικυζέκυ β VI εαδ β VII Μ λαλξέ μ εα Ϋζαίαθ βθ 
λδ ίαθέ α, τ λα απσ πκζτπλβ µΪξβ, β κπκέα κέξδ  β απά  εΪ μ 
Ϊθ λ μ εαδ πθ τκ αθ δπΪζπθ. Οδ κτζΰαλκδ υπκξυλβ αθ πλκμ βθ ΣακυµαΰδΪ 
µ  φκ λσ β α. λξδεΪ, κ αλδ λσ βμ ζζβθδεάμ παλΪ αιβμ εζκθέ βε . Σκ 
ίλΪ υ βμ 16βμ Ικυζέκυ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ πζβλκφκλάγβε  βθ πδγ δεά 
θΫλΰ δα κυ ξγλκτ πλκμ βθ θππσ κυ ΠλΫθ ζ Χαθ, θ δΫγ  σµπμ 
φ λ έ μ εα Ϊ β κµΫθβ ξλκθδεά δΰµά. ∆δΫ αι , ζκδπσθ, κθ δκδεβ ά βμ VII 
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Μ λαλξέαμ θα εα υγυθγ έ πλκμ βθ π λδκξά εαδ θα φλΪι δ β δΪία β.  
υΰε ελδµΫθβ µκθΪ α σφ δζ  θα αµα ά δ εΪγ  π λαδ Ϋλπ πλκΫζα β κυ 
ξγλκτ εαδ, δ υθα σθ, θα κθ αππγά δ δμ ίΪ δμ ικλέ υμ κυ. ΠλΪΰµα δ, β 

VII Μ λαλξέα Ϋ π υ  κ αξτ λκ βθ π λδκξά εαδ πδ Ϋγβε  κθ ξγλσ µ  
σ μ υθΪµ δμ δΫγ . Οδ κτζΰαλκδ πκζΫµβ αθ µ  γΫθκμ εαδ β µΪξβ δάλε  
πκζζΫμ υλ μ. Όµπμ, ζδεΪ, β ξγλδεά πλκΫζα β αθα Ϊζγβε  εαδ κ ξγλσμ 
υπκξυλβ , εα α δπΰµΫθκμ απσ α βµΫ λα µάµα α. Κα Ϊ δμ πλκαθαφ λγ έ μ 
µΪξ μ πθ ζ υ αέπθ Ϋιδ βµ λυθ, β µκθΪ α υπΫ β µ ΰΪζ μ απυζ δ μ. Ο 
αλδγµσμ πθ θ ελυθ αθάζγ   288 Ϊθ λ μ εαδ κ αθ έ κδξκμ πθ λαυµα δυθ  
1.439. υ ά ά αθ εαδ β ζ υ αέα µΪξβ πθ αζεαθδευθ ΠκζΫµπθ, εαγυμ βθ έ δα 
µΫλα υπκΰλΪφγβε  π θγάµ λβ αθαεπξά µ αιτ πθ µπκζΫµπθ. Ύ λα απσ 
ζέΰ μ βµΫλ μ, υπκΰλΪφγβε  κ κυεκυλΫ δ εαδ β κµυθυµβ υθγάεβ, µ  βθ 
κπκέα λµα δασ αθ εαδ δπζπµα δεΪ κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ. υθκζδεΪ, εα Ϊ 
κθ πσζ µκ αυ σ, β υΰε ελδµΫθβ Μ λαλξέα γλάθβ  κθ γΪθα κ 380 αθ λυθ εαδ 
κθ λαυµα δ µσ Ϊζζπθ 1.936.  

 
 

Η ∆Ρ Η ΣΗ VIΙI ΜΕΡ ΡΧΙ  Κ Σ  ΣΟΝ ΄ Κ Ι ΄ ΛΚ ΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 
΄ αζεανδεσμ Πσζ µομ: 

 
Σβθ 11β Ιαθκυαλέκυ 1913, ι σγβ µέα δα αΰά κυ λξδ λΪ βΰκυ κυ 

ζζβθδεκτ  λα κτ ∆δα σξκυ κυ γλσθκυ Κπθ αθ έθκυ, µ  βθ κπκέα β 
Μ λαλξέα π έλκυ µ κθκµαασ αθ  VIII Μ λαλξέα. Καγάεκθ α δκδεβ κτ 
αθΫζαί  κ Ϋπμ σ  ∆δκδεβ άμ βμ Μ λαλξέαμ π έλκυ Τπκ λΪ βΰκμ ∆βµά λδκμ 
Μα γαδσπκυζκμ.  µκθΪ α απ ζ έ κ απσ κ 15κ τθ αΰµα Π αδεκτ, κ 1κ 
θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ, κ 3κ, 7κ εαδ 18κ υαπθδεσ ΣΪΰµα, µέα αξυίσζκ 
κλ δία δεά πυλκίκζαλξέα, Ϋθα απσ πα µα δππΫπθ, µδα δµκδλέα µβξαθδεκτ, µδα 
µκέλα λαυµα δκφκλΫπθ, τκ ξ δλκυλΰ έα, Ϋθα κλ δθσ µάµα µκέλαμ υαυΰαλξδυθ 
πυλκµαξδευθ εαδ τκ κπ δεκτμ αγµκτμ.  

 πλυ β µ ΰΪζβ µΪξβ βθ κπκέα υµµ έξ  β µκθΪ α ά αθ αυ ά ΰδα βθ 
απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ, υπσ β δκέεβ β κυ υθ αΰµα Ϊλξβ ∆βµβ λέκυ 
ΙπΪθθκυ. Κα Ϊ βθ π λέκ κ ε έθβ, β µκθΪ α απαλ δασ αθ απσ κ 15κ τθ αΰµα 
Π αδεκτ, κ 2κ τθ αΰµα υαυθπθ, κ θ ιΪλ β κ τθ αΰµα Κλβ υθ εαδ τκ 
κλ δθΫμ πυλκίκζαλξέ μ.  Μ λαλξέα έξ  θ αξγ έ κ ΄ µάµα βμ  λα δΪμ 
π έλκυ, κ κπκέκ έξ  πμ αθ δε δµ θδεσ εκπσ βθ εαγάζπ β κυ αλδ λκτ πθ 
Σκτλεπθ. Οδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ αμ υΰε θ λυγβεαθ βθ π λδκξά βμ κλΪξβμ 
εα Ϊ κ πλυ κ εαάµ λκ κυ Φ ίλκυαλέκυ. Σβθ 19β αυ κτ κυ µάθα, κ βµ έκ 
ισλµβ βμ ίλέ εκθ αθ κ 2κ τθ αΰµα υαυθπθ, κ θ ιΪλ β κ τθ αΰµα 
Κλβ υθ, λ δμ ζσξκδ π δθκτ πυλκίκζδεκτ εδ Ϋθαμ ζσξκμ µβξαθδεκτ. Κα Ϊ βθ 
βµΫλα ε έθβ, κ βµΫ λκ Πυλκίκζδεσ Ϋίαζ  υθ ξυμ εα Ϊ πθ ξγλδευθ γΫ πθ, 
θυ κ Π αδεσ δ ιάΰαΰ  πδγ δεΫμ αθαΰθπλέ δμ.  λΪ β κυ Πυλκίκζδεκτ 
παθαζάφγβε  απσ κ πλπέ βμ πκµΫθβμ. Κα Ϊ κ µ βµΫλδ, κδ Σκτλεκδ 
υπκξυλβ αθ απσ βθ π λδκξά βμ ΜαζπθδΪ βμ εαδ κ ΜΫλαλξκμ υΰελσ β  µδα 
φΪζαΰΰα πλκμ εα α έπιβ κυ ξγλκτ  π λέπ π β ΰ θδεάμ υπκξυλβ άμ κυ. 
 δμ 15.00 µ.µ., κδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ αμ δ ιάΰαΰαθ πδγ δεά αθαΰθυλδ β πλκμ κ 
ΜπδαΪθδ. Οδ Σκτλεκδ δα άλβ αθ δμ γΫ δμ κυμ µΫξλδ βθ ε άζπ β κυ 
κζµβλκτ ζδΰµκτ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ.  δμ 5.30 π.µ., κ ξγλσμ τοπ  ζ υεά 
βµαέα, παλα σγβε  κ ΜπδαΪθδ εαδ τ λα απσ βθ πΪλκ κ 90 ζ π υθ Ϋθαμ 
Σκτλεκμ αιδπµα δεσμ παλκυ δΪ βε  κ αλξβΰ έκ βμ VIII Μ λαλξέαμ. αθ κ 
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εκµδ άμ θσμ ΰΰλΪφκυ κυ δκδεβ κτ βμ XXIII κυλεδεάμ Μ λαλξέαμ, µ  κ 
κπκέκ αθαεκδθπθσ αθ β πλσγ β πθ Σκτλεπθ σππμ παλα υ κυθ κ κξυλσ. 
ΠλΪΰµα δ, ζέΰ μ υλ μ αλΰσ λα, β φλκυλΪ κυ Μπδααθέκυ παλα σγβε  εαδ α 
ΙπΪθθδθα απ ζ υγ λυγβεαθ. Κα σπδθ, κδ Ϊθ λ μ βμ µκθΪ κμ υΰεΫθ λπ αθ κυμ 
αδξµαζυ κυμ κ ξπλδσ Κυπαλέ δα εαδ ΰεα α Ϊγβεαθ κθ κµΫα υγτθβμ 
κυμ. υ σμ κλδασ αθ απσ α ξπλδΪ Κα έεα-Κκυ Ϋζδκ-Γκυλέ α- λίδΪθα.  

λΰσ λα, β µκθΪ α µ αεδθάγβε  κ ξπλδσ ζ κτ α. εκζκτγβ  µδα 
ίλαξτίδα π λέκ κμ αθα υΰελσ β βμ, εα Ϊ βθ κπκέα β υΰε ελδµΫθβ Μ λαλξέα 
απκ Ϋζ  µάµα βμ  λα δΪμ π έλκυ µααέ µ  β θ κ τ α β ΙΧ Μ λαλξέα.  κ 
µάµα αυ σ, αθα Ϋγβε  β απ ζ υγΫλπ β βμ υπσζκδπβμ π έλκυ.  µκθΪ α 
Ϋγ  υπσ δμ δα αΰΫμ βμ Ϋθα τθ αΰµα Ιππδεκτ εαδ εα α έπι  κυμ Σκτλεκυμ 
πλκμ κ ΚαζπΪεδ εαδ κ λΰυλσεα λκ. Σβθ 28β Φ ίλκυαλέκυ, ι εέθβ  β 
πλκΫζα β βμ Μ λαλξέαμ. υ ά β µΫλα, κ ΜΫλαλξκμ πλκυγβ  κ τθ αΰµα 
Ιππδεκτ κ ΧΪθδ Σα λαίέθαμ εαδ απσ ε έ κ ΧΪθδ ∆ ζίδθΪεδ. Σκ λα βΰ έκ βμ  

 

 
 

νΪπαυ β Ευαυνων βν ολΪχβ 

 
Μ λαλξέαμ µ αεδθάγβε  κ ΚαζπΪεδ. τθ κµα, Ϋΰδθ  ΰθπ σ σ δ 2.500 π λέπκυ 
Σκτλεκδ ίλέ εκθ αθ υΰε θ λπµΫθκδ εκθ Ϊ κ ξπλδσ Κ έ µα α. Οδ Ϊθ λ μ βμ 
µκθΪ κμ εα υγτθγβεαθ πλκμ α ε δ εαδ απ ζ υγΫλπ αθ α ξπλδΪ βμ π λδκξάμ, 
θυ κ ξγλσμ πλκ έµβ  θα υπκξπλά δ πλκμ ίκλλΪ. Σβθ 2α Μαλ έκυ, 
εα Ϋφγα  εαδ κ τθ αΰµα Ιππδεκτ, κδ Ϊθ λ μ κυ κπκέκυ εα α έπιαθ κυμ 
Σκτλεκυμ εαδ εα Ϊφ λαθ θα υζζΪίκυθ Ϋθα ξγλδεσ Ϊΰµα. Σβθ πκµΫθβ, 
απ ζ υγ λυγβεαθ κ ∆Ϋζίδθκ εαδ κ λξυλσεα λκ. Σβθ 4β Μαλ έκυ, κ Ϊθ λ μ 
βμ µκθΪ κμ εα υγτθγβεαθ πλκμ κ Σ π ζΫθδ εαδ αδξµαζυ δ αθ µδα µκθΪ α 
Ιππδεκτ απκ ζκτµ θβ απσ 22 αιδπµα δεκτμ εαδ 100 δππ έμ. Σβθ πκµΫθβ, 
απ ζ υγ λυγβε  κ Σ π ζΫθδ.  βθ πσζβ αυ ά, β Μ λαλξέα παλΫµ δθ  πέ αλε Ϋμ 
βµΫλ μ πλκμ αθΪπαυ β πθ αθ λυθ βμ εαδ αθα υΰελσ β β. λΰσ λα, 
παλΫµ δθαθ  αυ ά τκ Ϊΰµα α, θυ α υπσζκδπα µάµα α πλκξυλβ αθ πλκμ 
βθ Κζ δ κτλα. Σδμ παλαµκθΫμ κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ, β δΪ αιβ βμ VIII 
Μ λαλξέαμ έξ  πμ ιάμ: κ λα βΰ έκ βμ ά αθ ΰεα βµΫθκ βθ Πλ µΫ β, κ 
15κ τθ αΰµα Π αδεκτ ίλδ εσ αθ βθ Κζ δ κτλα, κ πλκαθαφ λγΫθ Ϊΰµα έξ  
ΰεα α αγ έ κ λΰυλσεα λκ, Ϋθα Ϊΰµα υαυθπθ ίλδ εσ αθ κ Σ π ζΫθδ 
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εαδ Ϋθα Ϊζζκ κ Φλα Ϊλδ, θυ α υπσζκδπα µάµα α ά αθ ΰεα βµΫθα βθ 
Πλ µΫ β. 

 
 
ΕΠΙΛΟΓΟ 
 
Ο ζζβθδεσμ  λα σμ Ϋπαδι  εαγκλδ δεσ λσζκ β θ σ λβ εαδ β 

τΰξλκθβ δ κλέα κυ ελΪ κυμ µαμ. λξδευμ, υθ Ϋζ  απκφα δ δεΪ βθ 
δ τλυθ β πθ κλέπθ κυ πλυ κυ µ παθα α δεκτ ζζβθδεκτ ελα δ έκυ εαδ βθ 
απ ζ υγΫλπ β εα κµµυλέπθ υπσ κυζπθ α ζφυθ µαμ. εκζκτγπμ, πλκΪ πδ  
βθ γθδεά αθ ιαλ β έα εαδ βθ αφδεά αε λαδσ β α βμ πα λέ κμ µαμ, 
δαφυζΪ κθ αμ α σ δα εαδ α δ λΪ βμ φυζάμ µαμ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ Ϋ π  
βθ δµά βμ ξυλαμ  π λδ Ϊ δμ εα Ϊ δμ κπκέ μ Ϊζζα µ ΰαζτ λα εαδ 
δ ξυλσ λα ελΪ β παλα έ κθ αθ θ σμ κζέΰκθ βµ λυθ.  

άµ λα απκ ζ έ κ γ µα κφτζαεα πθ παλα σ πθ εαδ ια φαζέα δ βθ 
παλκυ έα βμ ζζΪ αμ  σζα α βµ έα κυ πζαθά β, λυθ αμ κ πζαέ δκ πθ 
δαφσλπθ δ γθυθ κλΰαθδ µυθ. 
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1.ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙ  
 
Οδ αζεαθδεκέ Πσζ µκδ ά αθ τκ πσζ µκδ πκυ Ϋΰδθαθ α αζεΪθδα κ 

1912-1913 κυμ κπκέκυμ αλξδεΪ β αζεαθδεά υµµαξέα ( λίέα, Μαυλκίκτθδκ, 
ζζΪ α εαδ κυζΰαλέα) πδ Ϋγβε  εαδ απΫ πα  απσ βθ Ογπµαθδεά 
υ κελα κλέα β Μαε κθέα εαδ κ µ ΰαζτ λκ µΫλκμ βμ ΘλΪεβμ, θυ β 
υθΫξ δα, µ Ϊ δμ δαφπθέ μ µ αιτ πθ θδεβ υθ ΰδα κθ ζδεσ δαµκδλα µσ πθ 
αφυθ, ιΫ πα  τ λκμ πσζ µκμ (αυ ά β φκλΪ µ  β υµµ κξά εαδ βμ 

Ρκυµαθέαμ) απσ κθ κπκέκ ιάζγ  β βµΫθβ β κυζΰαλέα, ξΪθκθ αμ κ 
µ ΰαζτ λκ µΫλκμ πθ αφυθ πκυ έξ  αλξδεΪ εα αε ά δ.  

 
2. ΄ ΛΚ ΝΙΚΟ 
 

. ΕΙ ΓΩΓΗ 
 
Μ Ϊ β πλκβΰβγ έ α υµµαξέα πθ αζεαθδευθ ελα υθ, ( λίέα, 

ζζΪ α, εαδ κυζΰαλέα), δμ 30  π µίλέκυ κυ 1912 κδ ίαζεαθδεΫμ αυ Ϋμ 
ξυλ μ Ϋ δζαθ υζζκΰδεΪ ζ έΰλαφκ βθ Σκυλεέα µ  κ κπκέκ αβ κτ αθ β 
δα φΪζδ β βμ αυ κθκµέαμ πθ γθδευθ µ δκθκ ά πθ κυμ πκυ ακτ αθ κ 
Ϋ αφσμ βμ.  Σκυλεέα, σππμ ά αθ φυ δεσ, απΫλλδο  κ ζ έΰλαφκ αυ σ, πκυ 
Ϋµ δθ  βθ δ κλέα ΰθπ σ πμ ∆δαεκέθπ β πθ Σ Ϊλπθ Χλδ δαθδευθ 
Κλα υθ, µ  απκ Ϋζ µα β τΰελκυ β θα έθαδ πζΫκθ αθαπσφ υε β. Οδ ι ζέι δμ 
πκυ αεκζκτγβ αθ υπάλιαθ λαΰ αέ μ. Ο πσζ µκμ αυ σμ εβλτξγβε  πέ βµα δμ 
9 Οε πίλέκυ κυ 1912, βθ βµ λκµβθέα αελδίυμ πκυ ιΫπθ  κ ζ έΰλαφκ, 
αθ εαδ κδ πδ λα τ δμ δμ τµµαξ μ ξυλ μ ι εέθβ αθ πΫθ  βµΫλ μ πλδθ. 
ιέα δ θα αθαφ λγ έ, πέ βμ, σ δ βθ ζ υ αέα δΰµά β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα 
πλσ δθ  βθ ζζΪ α θα µβ υµµ Ϊ ξ δ κθ πσζ µκ, µ  αθ Ϊζζαΰµα βθ 
κλδ δεά εξυλβ β βμ Κλά βμ βθ ζζΪ α. Ο ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ Ϋζβι  µ  
βθ υπκΰλαφά βμ υθγάεβμ κυ Λκθ έθκυ (1913) πκυ υθκµκζκΰάγβε  µ αιτ 
πθ θδεβ υθ υµµΪξπθ, ( ζζΪ αμ, κυζΰαλέαμ, Μαυλκίκυθέκυ εαδ  λίέαμ) 
αφ θσμ, εαδ βμ Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ αφ Ϋλκυ. πσ κ εαζκεαέλδ κυ 
1912 κ εέθ υθκμ πκζ µδεάμ αθΪφζ ιβμ α αζεΪθδα φαδθσ αθ εΪ δ παλαπΪθπ 
απσ υπαλε σμ, δ δαέ λα απσ µΫλκυμ βμ κυζΰαλέαμ εαδ κυ Μαυλκίκυθέκυ, 
πκυ έξαθ υθΪο δ ά β υµφπθέα εκδθάμ πδγΫ πμ θαθ έκθ βμ Ογπµαθδεάμ 
υ κελα κλέαμ. Ο έ δκμ κ Πλπγυπκυλΰσμ βμ ζζΪ αμ, ζ υγΫλδκμ θδαΫζκμ, κ 
κπκέκμ έξ  υπκζκΰέ δ βθ Ϋθαλιβ κυ πκζΫµκυ βθ Ϊθκδιβ κυ 1913, Ϋίζ π  κθ 
ξλσθκ θα πδΫα δ α φυε δεΪ. πδξ έλβ  θα κζκεζβλυ δ κ πζΫΰµα πθ 
ίαζεαθδευθ υµµαξδυθ βμ ζζΪ αμ, υθΪπ κθ αμ υµφπθέ μ απσ εκδθκτ 
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πέγ βμ µ   λίέα, κυζΰαλέα εαδ Μαυλκίκτθδκ.  υµφπθέ μ αυ Ϋμ 
υπκΰλΪφγβεαθ δμ 22  π µίλέκυ 1912.  λα δπ δεά πλκ κδµα έα βμ 
ζζΪ αμ ά αθ απσ κυμ ετλδκυμ σξκυμ κυ εδθάµα κμ κ Γκυ έ κ 1909. Ωμ 
αεσζκυγκ αυ υθ πθ κδµα δυθ α µΫ α Ιαθκυαλέκυ 1912, Ϋφ α  βθ 
ζζΪ α ΰαζζδεά απκ κζά ΰδα βθ επαέ υ β κυ λα κτ.  δμ 4 Οε πίλέκυ 

1912 β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα εάλυι  κθ πσζ µκ εα Ϊ βμ κυζΰαλέαμ εαδ 
βμ  λίέαμ. Μ  βθ ζζΪ α απΫφυΰ  θα εβλτι δ κθ πσζ µκ ζπέακθ αμ αεσµα 

 δλβθδεσ δαεαθκθδ µσ. Σβθ αµΫ πμ σµπμ πσµ θβ βµΫλα, β ζζβθδεά 
ευίΫλθβ β εάλυι  ε έθβ κθ πσζ µκ πμ µΫζκμ κυ αζεαθδεκτ υθα πδ µκτ. 
τµφπθα µ  κ ξΫ δκ πέγ βμ, κ λα σμ βμ Θ αζέαμ µ  ∆δκδεβ ά κθ 
δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ γα αθαζΪµίαθ  κ ετλδκ ίΪλκμ πθ πδξ δλά πθ. Ο 
λα σμ βμ π έλκυ µ  ∆δκδεβ ά κθ  λα βΰσ Κπθ αθ έθκ απκυ αΪεβ γα 

αθαζΪµίαθ  υ λ τκθ α λσζκ, µΫξλδ βθ κζκεζάλπ β κυ Ϋλΰκυ κυ λα κτ 
βμ Θ αζέαμ. 

 
. Σ  ΚΤΡΙΟΣΕΡ  ΜΕΣΩΠ  ΣΟΤ ΓΩΝ              
Ι. ΜΫ ωπο Θ αζέαμ 
Μ  βθ εάλυιβ κυ πκζΫµκυ, κ λα σμ Θ αζέαμ πΫλα  α τθκλα µ  

σξκ βθ εα Ϊζβοβ βμ Μαε κθέαμ.  βθ πκλ έα κυ ίσλ δα αθ δµ υπδ , 
αλξδεΪ, µδελΫμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ, εαγυμ κ ετλδκμ σξκμ κυ Σκυλεδεκτ 
 λα κτ πδε θ λυγβε  βθ αθ δµ υπδ β πθ ίκυζΰαλδευθ υθΪµ πθ β 
ΘλΪεβ.  δμ 6 Οε πίλέκυ κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, µ  πδε φαζάμ κθ ∆δΪ κξκ 
Κπθ αθ έθκ, µπάεαθ βθ ζα σθα εαδ βθ πσµ θβ µΫλα ίλΫγβεαθ α 
θΪ κυ αλαθ απσλκυ, πκυ υπ λα πέακθ αθ δ ξυλΫμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ.  

ζζβθδεά πέγ β Ϊλξδ  κ απσΰ υµα δμ 9 Οε πίλέκυ εαδ κζκεζβλυγβε  βθ 
πκµΫθβ µ  βθ απκξυλβ β πθ Σκτλεπθ, κδ κπκέκδ ΰεα Ϋζ δοαθ κ π έκ βμ 

µΪξβμ κζσεζβλκ κ Πυλκίκζδεσ κυμ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ δ άζγ  α Ϋλίδα 
εαδ αµΫ πμ µ Ϊ πλκπγάγβε  πμ κθ πκ αµσ ζδΪεµκθα εαδ δμ 11 Οε πίλέκυ 
µπάε  βθ ΚκαΪθβ. 

 

 
 

Έφο ομ ζζβνδεοτ Π αδεοτ εα Ϊ βν ΜΪχβ ων Γδαννδ υν. 
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Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, πκυ πδε φαζάμ κυ ά αθ κ Κπθ αθ έθκμ, 
απκφΪ δ  θα εδθβγ έ κ ζζβθδεσμ  λα σμ ίσλ δα, µ  εα τγυθ β πλκμ κ 
Μκθα άλδ εαδ θα υθαθ ά δ κθ  λίδεσ  λα σ.  ευίΫλθβ β ζ. θδαΫζκυ 
σµπμ δαφυθβ  εαδ Ϋελδθ  σ δ έθαδ πδ αε δεά β αθΪΰεβ κ λα σμ θα εδθβγ έ 
ξπλέμ εαµέα εαγυ Ϋλβ β πλκμ Θ αζκθέεβ, πλκμ βθ κπκέα εα υγτθκθ αθ 
υθΪµ δμ κυ κυζΰαλδεκτ  λα κτ απσ α ίκλ δκ υ δεΪ. έθαδ ξαλαε βλδ δεά β 
π λέφβµβ φλΪ β κυ θδαΫζκυ κθ ∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ « αμ απαΰκλ τπ θα 
πΪ  κ Μκθα άλδ, γα πΪ  θα απ ζ υγ λυ  β Θ αζκθέεβ». Ο 
θδαΫζκμ αθαΰεΪ βε  θα εΪθ δ ξλά β κυ αιδυµα σμ κυ εαδ θα έζ δ κθ 
α δζΫα Γ υλΰδκ ΄ κ µΫ ππκ ΰδα θα εΪµο δ βθ αθ έ α β κυ Κπθ αθ έθκυ 
εαδ θα εα υγτθ δ κθ ζζβθδεσ  λα σ πλκμ β Θ αζκθέεβ.  πσµ θβ µ ΰΪζβ 
µΪξβ σγβε  δμ 19-20 Οε πίλέκυ β ζέµθβ πθ Γδαθθδ υθ, σπκυ κδ Σκτλεκδ 
έξαθ παλα Ϊι δ δ ξυλΫμ υθΪµ δμ, υ  θα αθαεΪοκυθ βθ πκλ έα κυ 
ζζβθδεκτ  λα κτ πλκμ β Θ αζκθέεβ.  ζζβθδεά πέγ β ά αθ πδ υξάμ εαδ 
δμ 20 Οε πίλέκυ κ πλπέ δ άζγ  βθ πσζβ πθ Γδαθθδ υθ.  β υθΫξ δα, 

αφκτ πδ ε τα  δμ ΰΫφυλ μ πκυ έξαθ εα α λΫο δ κδ Σκτλεκδ, κ ζζβθδεσμ 
 λα σμ πΫλα  βθ αθα κζδεά σξγβ κυ ιδκτ πκ αµκτ εαδ Ϊλξδ  θα 
πλκ κδµΪα δ βθ εα Ϊζβοβ βμ Θ αζκθέεβμ. 

 
ΙΙ.Η απ ζ υγΫλω β βμ Θ αζονέεβμ 
 
 δμ 18 Οε πίλέκυ 1912 κ ζζβθδεσ κλπδζκίσζκ αλ.11 µ  ευί λθά β κθ 

Τπκπζκέαλξκ Νδεσζακ σ β µπάε  κ ζδµΪθδ βμ Θ αζκθέεβμ απαλα άλβ κ 
εΪ π απσ β µτ β πθ πυλκίκζ έπθ κυ Καλα-µπκυλθκτ εαδ αθα έθαι  µ  τκ 
κλπέζ μ κ ΰ λα µΫθκ κυλεδεσ γπλβε σ «Φ ξέ ΜπκυζΫθ », κ κπκέκ µ  δμ 

µ ΰΪζκυ ί ζβθ εκτμ πυλκίκζαλξέ μ κυ έξ  αθαζΪί δ βθ πλκ α έα άμ πσζβμ 
απσ ιβλΪμ εαδ γαζΪ βμ. Σκ ΰ ΰκθσμ αυ σ έξ  βµαθ δεά πέ λα β κ βγδεσ 
πθ αµυθσµ θπθ Σκτλεπθ εαδ πβλΫα  βθ απσφα β κυ Σαιέθ Πα Ϊ θα 
παλα υ δ βθ πσζβ κθ πλκ ζατθκθ α ζζβθδεσ  λα σ. Σβθ έ δα µΫλα, βθ 
Άθπ ΣακυµαΰδΪ, κ  λα δπ δεσμ εσζκυγκμ βμ ζζβθδεάμ πλ ί έαμ β σφδα, 
γαθΪ δκμ κυζδυ βμ εζάγβε  θα υθαθ ά δ ε έ κ κτζΰαλκ  λα βΰσ 
Θ κ πλυφ, αζζΪ αθ έ αυ κτ υθΪθ β  ζδεΪ κθ ζζβθα βθ εα αΰπΰά 
Τπέα λκ κυ κυζΰαλδεκτ  λα κτ, Φέζδππκ Νέεκΰζκυ (απσ β  θάµαξκ βμ 
θα κζδεάμ Ρπµυζέαμ), κ κπκέκμ κυ εµυ βλ τ βε  σ δ κδ κτζΰαλκδ 
πλκ έγ θ αδ θα πδ γκτθ πλυ κδ β Θ αζκθέεβ.  δμ 25 Οε πίλέκυ κδ 
υλππαέκδ πλσι θκδ βμ Θ αζκθέεβμ εαδ κ Σκτλεκμ  λα βΰσμ α έζε 
παλκυ δΪ βεαθ δμ µπλκ γκφυζαεΫμ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ βθ π λδκξά 
Σκοέκυ (θυθ ΓΫφυλα) Ϋιπ απσ β Θ αζκθέεβ εαδ αά β αθ θα παλα υ κυθ 
υπσ σλκυμ β Θ αζκθέεβ κθ ζζβθδεσ  λα σ. Ο Κπθ αθ έθκμ απΫλλδο  
τκ φκλΫμ κυμ σλκυμ κυ Σκτλεκυ λξδ λΪ βΰκυ Χα Ϊθ Σαιέθ πα Ϊ µ  
απκ Ϋζ µα θα ξαγ έ πκζτ δµκμ ξλσθκμ εαδ θα πέε δ αδ β εα Ϊζβοβ βμ 
Θ αζκθέεβμ απσ κθ κυζΰαλδεσ  λα σ. Ο θδαΫζκμ δΫ αι  κθ 
Κπθ αθ έθκ θα εα αζΪί δ Ϊµ α β Θ αζκθέεβ, εαγδ υθ αμ κθ πλκ ππδεΪ 
υπ τγυθκ ΰδα θ ξσµ θβ απυζ δΪ βμ. Σ ζδεΪ κ Σαιέθ πα Ϊμ απκ Ϋξγβε  κυμ 
σλκυμ κυ Κπθ αθ έθκυ. Σβθ θτξ α βμ 26 Οε πίλέκυ-27 Οε πίλέκυ 1912 κδ 
αιδπµα δεκέ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ ΙπΪθθβμ Μ αιΪμ εαδ έε πλ ∆κτ µαθβμ κ 
∆δκδεβ άλδκ βμ Θ αζκθέεβμ υπΫΰλαοαθ κ πλπ σεκζζκ παλΪ κ βμ βμ 
πσζβμ κθ ζζβθδεσ  λα σ. Σβθ πσµ θβ βµΫλα (27 Οε πίλέκυ) υπκΰλΪφβε  
υµπζβλπµα δεσ πλπ σεκζζκ µ  κ κπκέκ παλα δθσ αθ κυμ ζζβθ μ σζβ β 
φλκυλΪ βμ Θ αζκθέεβμ, β κπκέα αθ λξσ αθ  25.000 λα δυ μ εαδ 1.000 
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αιδπµα δεκτμ µ  σζκ κθ ίαλτ εαδ α κµδεσ κπζδ µσ κυμ εαδ κ απσΰ υµα 
µπάεαθ βθ πσζβ τκ υαπθδεΪ Ϊΰµα α βμ VII΄ Μ λαλξέαμ, θυ κδ I, II, III, IV 
µ λαλξέ μ µ  βθ υπσζκδπβ τθαµβ βμ VII Ϋζαίαθ γΫ δμ α υουµα α ΰτλπ 
απσ βθ πσζβ. Ϊ δ κυ πλπ κεσζζκυ παλΪ κ βμ, σζκδ κδ κγπµαθκέ 
αιδπµα δεκέ γα ελα κτ αθ κθ κπζδ µσ κυμ. πέ βμ, κπζδ µΫθβ γα παλΫµ θ  β 
κγπµαθδεά ξπλκφυζαεά, ΰδα β δα άλβ β βμ ΣΪιβμ. β απσ δμ 26 
Οε πίλέκυ κ Κπθ αθ έθκμ Ϋ δζ  µάθυµα πλκμ κθ κτζΰαλκ  λα βΰσ 
Θ κ πλυφ πκυ εα υγυθσ αθ µ  µδα µ λαλξέα πλκμ β Θ αζκθέεβ, σ δ β 
Θ αζκθέεβ έξ  ά β απ ζ υγ λπγ έ εαδ σ δ µπκλκτ  θα δαγΫ δ δμ υθΪµ δμ 
κυ  Ϊζζ μ πδξ δλά δμ. Παλ’ σζα αυ Ϊ κ Θ κ πλυφ Ϋ δζ  απ αζµΫθκ 
αιδπµα δεσ κθ Σαιέθ πα Ϊ αβ υθ αμ κυ θα υπκΰλΪο δ πλπ σεκζζκ 
παλΪ κ βμ βμ Θ αζκθέεβμ, παλσµκδκ µ  ε έθκ πκυ µσζδμ έξ  υθΪο δ µ  
κυμ ζζβθ μ, πλκε δµΫθκυ θα µφαθδ έ πμ υθαπ ζ υγ λπ άμ βμ πσζβμ. Ο 
Σαιέθ αλθάγβε  εαδ µΪζδ α αά β  βθ πλκ α έα κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, 
π δ ά µκθΪ μ κυ, πκυ έξαθ ά β παλα κγ έ κθ ζζβθδεσ  λα σ, Ϋξκθ αθ 
πδγΫ δμ απσ ίκυζΰαλδεΪ µάµα α. Ο Θ κ πλυφ, φγΪθκθ αμ δμ 28 
Οε πίλέκυ Ϋιπ απσ β Θ αζκθέεβ, αά β  θα δ Ϋζγ δ βθ πσζβ ΰδα θα 
λα κπ τ δ. Ύ λα απσ δαπλαΰµα τ δμ, πδ λΪπβε  θα δ Ϋζγκυθ τκ 

ίκυζΰαλδεΪ Ϊΰµα α β Θ αζκθέεβ ΰδα θα ι εκυλα κτθ, αζζΪ β ίκυζΰαλδεά 
τθαµβ πκυ δ άζγ  βθ πσζβ αθάζγ   κζσεζβλκ τθ αΰµα κ κπκέκ 
λα πθέ βε  ευλέπμ  ίλαρεΪ εαδ ιαλξδεΪ κδεάµα α. 

 
ΙΙΙ.Οδ υπσζοδπ μ χ λ αέ μ πδχ δλά δμ Π  βν Μαε ονέα 

 
Εταων μ µ Ϊ βν ΜΪχβ ου Μπδαανέου 

 
 Χαζεδ δεά απ ζ υγ λυγβε  απσ υµα α «πλκ εσππθ» (µκθΪ μ 

ζαφλκτ π αδεκτ). ΜΫξλδ δμ 10 Νκ µίλέκυ κ Μαε κθδεσ µΫ ππκ β ζζβθδεά 
αυθβ εα κξάμ π ε Ϊγβε  απσ β ζέµθβ ∆κρλΪθβ µΫξλδ κθ πκ αµσ  λυµσθα. β 
υ δεά Μαε κθέα β V Μ λαλξέα υθΪθ β  δ ξυλά αθ έ α β απσ δμ κυλεδεΫμ 
υθΪµ δμ (40.000 Ϊθ λ μ) πκυ πλκΪ πδααθ κ Μκθα άλδ εαδ, παλΪ βθ 
θέ ξυ ά βμ απσ µάµα α βμ III εαδ βμ VI Μ λαλξέαμ, θ πλσζαί  θα 
απ ζ υγ λυ δ κ Μκθα άλδ, κ κπκέκ εα αζάφγβε  ζδεΪ απσ κυμ Ϋλίκυμ. 

 
ΙV.ΜΫ ωπο Ηπ έλου  
Κα Ϊ βθ Ϋθαλιβ πθ πδξ δλά πθ, κ λσζκμ κυ λα κτ π έλκυ ά αθ 

αµυθ δεσμ. Μσζδμ δμ 12 Οε πίλέκυ κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ µπάεαθ βθ 
ΦδζδππδΪ α εαδ δμ 21 παλα σγβε  β ΠλΫί αα, µ  υπκ άλδιβ θαυ δευθ 
µκθΪ πθ.  β υθΫξ δα, αεκζκτγβ  θ λΰβ δεά λα βλδσ β α µ  εα τγυθ β 
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πλκμ α ΙπΪθθδθα, α κπκέα υπ λα πέακθ αθ κ Σκτλεκμ ∆δκδεβ άμ Ϊ  Πα Ϊμ. 
Ύ λα απσ µΪξβ βθ κπκγ έα ΠΫθ  ΠβΰΪ δα (24-30 Οε πίλέκυ) κδ 
ζζβθδεΫμ εαδ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ αγ λκπκέβ αθ δμ γΫ δμ κυμ βθ π λδκξά. 
Μ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ Θ αζκθέεβμ, δμ 5 Νκ µίλέκυ 1912, µδελά 
τθαµβ µ  πδε φαζάμ κθ Σαΰµα Ϊλξβ πτλκ πυλκµάζδκ απκίδίΪ βε  β 
Χ δµΪλα εαδ δμ 7 ∆ ε µίλέκυ κ λα σμ Μαε κθέαμ δ άζγ  βθ Κκλυ Ϊ. κ 
µΫ ππκ θσ δα πθ Ιπαθθέθπθ, κ ΜπδαΪθδ, κδ Σκτλεκδ έξαθ κλΰαθυ δ ίΪ δ 
ΰ λµαθδευθ ξ έπθ, κξυλπµα δεΪ Ϋλΰα: δ ξυλΪ πυλκίκζ έα, πυλκίσζα εαδ 
δµ θ Ϋθδα ξαλαευµα α, εαγδ υθ αμ α τθα β βθ πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ 

 λα κτ µ  δμ π λδκλδ µΫθ μ υθΪµ δμ πκυ δΫγ  βθ π λδκξά. Ό αθ ζδεΪ κ 
µΫ ππκ βθ Μαε κθέα αγ λκπκδάγβε  εαδ µ αφΫλγβεαθ θδ ξτ δμ κ 
ζζβθδεσμ  λα σμ απ ζ υγΫλπ  α ΙπΪθθδθα δμ 22 Φ ίλκυαλέκυ 1913, αφκτ 
υπκξλΫπ  δμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ κυ Μπδααθέκυ  υθγβεκζσΰβ β. Ύ λα 
απσ α ΙπΪθθδθα κ λα σμ εδθάγβε  ίσλ δα: δμ 27 Φ ίλκυαλέκυ δ άζγ  κ 
λΰυλσεα λκ εαδ δμ 3 Μαλ έκυ κυμ ΰέκυμ αλΪθ α, κζκεζβλυθκθ αμ βθ 
απ ζ υγΫλπ β βμ π έλκυ.  
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Η παλΪ ο β ων Ιωαννένων 

 
 
Γ. ΗΜ ΝΣΙΚΟΣΕΡΕ Μ ΧΕ ΣΟΤ Π  Κ Σ  ΣΟΝ ΓΩΝ  
 
Ι.Η Μ ΧΗ ΣΟ  Ρ ΝΣ ΠΟΡΟ 
 
Σβθ 5β Οε πίλέκυ 1912 β ζζΪ α εάλυι  κθ πσζ µκ εα Ϊ βμ Σκυλεέαμ 

εαδ β ΜΪξβ κυ αλαθ απσλκυ ά αθ β πλυ β βµαθ δεά θέεβ κυ ζζβθδεκτ 
 λα κτ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ.   λα δΪ Θ αζέαμ, αφκτ πΫλα  βθ 5β 
Οε πίλέκυ βθ ζζβθκ κυλεδεά µ γσλδκ, απυγβ  αλξδεΪ α κυλεδεΪ φυζΪεδα 
πθ υθσλπθ εαδ β υθΫξ δα, βθ 6β Οε πίλέκυ, α ΰεα α βµΫθα βθ 
ζα σθα εαδ ∆ εΪ β µάµα α κυ ξγλκτ. πσ βθ 7β Οε πίλέκυ β  λα δΪ 
Ϊλξδ  θα πλκ ζατθ δ πλκμ α ίσλ δα ΰδα θα υθαθ ά δ δμ ετλδ μ κυλεδεΫμ 
υθΪµ δμ, υπσ κθ  λα βΰσ Σαιέθ Πα Ϊ, ΰεα α βµΫθ μ αµυθ δεΪ βθ κξυλά 
κπκγ έα αλαθ απσλκυ εαδ ΛαααλΪ πθ- κΰεσπ λαμ.  αµυθ δεά ΰλαµµά πθ 
θυθ κυ αλαθ απσλκυ ά αθ φυ δευμ κξυλά µ  ιαέλ α π έα ίκζάμ πλκ 

αυ άμ. πδπζΫκθ, έξ  ΰέθ δ υπκ δΰµα δεά αµυθ δεά κλΰΪθπ β κυ Σκυλεδεκτ 
 λα κτ απκ κυμ Γ λµαθκτμ. Σκ ξΫ δκ βμ Σκυλεδεάμ ∆δκέεβ βμ πλκΫίζ π  
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αγ λά Ϊµυθα µ  κ τθκζκ ξ σθ πθ υθΪµ υθ βμ, µ  εκπσ βθ 
απσφλαιβ πθ εα υγτθ πθ ζα σθα-Ϋλίδα εαδ ∆ εΪ β-ΛαααλΪ μ-Ϋλίδα 
εαδ βθ απαΰσλ υ β βμ πλκ ζΪ πμ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ πλκμ α ίσλ δα.Σκ 
λα βΰ έκ κυ 8κυ υµα κμ κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ ίλδ εσ αθ α ΧΪθδα βμ 
έΰζαμ, θυ κ λα βΰ έκ µδαμ κυλεδεάμ φ λδεάμ µ λαλξέαμ (10 Ϊΰµα α 
π αδεκτ) κ Γζτεκίκ (αλαθ Ϊπκλκ). Γδα βθ υπ λΪ πδ β πθ θυθ κδ 
Σκτλεκδ έξαθ δαγΫ δ 14 Ϊΰµα α π αδεκτ, 12 πυλκίσζα, 3 ζσξκυμ πκζυίσζπθ 
εαδ 2 έζ μ δππδεκτ. θα αεσµβ Ϊΰµα κυλεδεκτ π αδεκτ ίλδ εσ αθ κ ΛδίΪ δ. Σκ 
ξΫ δκ θ λΰ έαμ κυ ζζβθδεκτ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ, υπσ δμ δα αΰΫμ κυ 
ΰεα βµΫθκυ κ ΧΪθδ Χα αβΰυΰκυ ∆δα σξκυ εαδ λξδ λΪ βΰκυ 
Κπθ αθ έθκυ, πλκΫίζ π  πέγ β εα Ϊ µΫ ππκ θαθ έκθ πθ αµυθσµ θπθ 
κυλεδευθ υθΪµ πθ α  θΪ αλαθ απσλκυ, µ  αυ σξλκθβ εαδ απσ α τκ 
πζ υλΪ υπ λε λπ δεά θΫλΰ δα πλκμ α Ϋλίδα ΰδα βθ εα Ϊζβοβ βμ ΰΫφυλαμ 
κυ ζδΪεµκθα εαδ βθ απκεκπά βμ τµπ υιβμ κυ ξγλκτ.  πέγ β αυ ά γα 
υθ υαασ αθ εαδ µ  υλτ λκ ευεζπ δεσ ζδΰµσ, απσ βθ π λδκξά κυ ξπλδκτ 
ΚλαθδΪ, δα µΫ κυ κυ πσλκυ Ϊµπκυλ αμ πλκμ βθ ΚκαΪθβ.Σκ πλπρ βμ 9βμ 
Οε πίλέκυ 1912 κ ζζβθδεσμ  λα σμ µ  β II, III εαδ VI Μ λαλξέα κ εΫθ λκ, 
βθ Ι Μ λαλξέα ιδΪ, κ πσ πα µα Κπθ αθ δθκπκτζκυ κ Ϊελκ ιδΪ, βθ 

IV, V Μ λαλξέα εαδ βn Σαιδαλξέα Ιππδεκτ κ αλδ λσ εαδ κ πσ πα µα 
Γ θθΪ β κ Ϊελκ αλδ λσ, ισλµβ  ΰδα βθ επσλγβ β πθ  θυθ κυ 
αλαθ απσλκυ. Οδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, σζβ βθ βµΫλα βμ 9βμ Οε πίλέκυ, 
εα Ϋίαζαθ µ ΰΪζ μ πλκ πΪγ δ μ, αφκτ Ϋπλ π  θα αθ δµ ππέ κυθ σξδ µσθκ 
Ϋθαθ δ ξυλΪ κλΰαθπµΫθκ αθ έπαζκ αζζΪ εαδ δμ υ ξ λΫ α μ αφδεΫμ εαδ 
εαδλδεΫμ υθγάε μ. Κα Ϊ β δΪλε δα βμ θτξ αμ βμ 9βμ πλκμ 10β Οε πίλέκυ κδ 
Σκτλεκδ πζβλκφκλάγβεαθ βθ απ δζβ δεά ΰδ' αυ κτμ υπ λε λπ δεά θΫλΰ δα βμ 
IV Μ λαλξέαμ εαδ, εµ αζζ υσµ θκδ κ εκ Ϊ δ εαδ β ίλκξά, υπκξυλβ αθ απσ 
βθ αµυθ δεά ΰλαµµά αλαθ απσλκυ-ΛαααλΪ μ εαδ Ϊλξδ αθ θα υµπ τ κθ αδ 
π υ µΫθα πλκμ α Ϋλίδα. Σβθ πσµ θβ βµΫλα 10β Οε πίλέκυ, κδ Μ λαλξέ μ 
κυ ζζβθδεκτ  λα κτ Ϋγβεαθ  εέθβ β εαδ πΫ υξαθ θα ευλδ τ κυθ κζσεζβλκ 
ξ σθ κ Π δθσ Πυλκίκζδεσ, Ϊφγκθκ πκζ µδεσ υζδεσ πθ Σκτλεπθ εαδ θα 
αδξµαζπ έ κυθ π λδκλδ µΫθκ αλδγµσ απκεκµµΫθπθ µβµΪ πθ εαδ αθ λυθ.  IV 
Μ λαλξέα εδθάγβε  ΰλάΰκλα εαδ µ  βθ βµδζαλξέα βμ εα Ϋζαί  Ϊγδε β β ΰΫφυλα 
κυ ζδΪεµκθα. Οδ Σκτλεκδ εα Ϊ βθ υπκξυλβ ά κυμ ΰεα Ϋζ δοαθ κ π έκ 
βμ µΪξβμ α θΪ κυ αλαθ απσλκυ κζσεζβλκ κ πυλκίκζδεσ κυμ, πκυ 
Ϋπ  α ξΫλδα πθ ζζάθπθ, θυ κ πσµ θκ πλπέ, αφκτ ε Ϋζ αθ 75 
πλκελέ κυμ α Ϋλίδα, α ΰεα Ϋζ δοαθ εαδ υπκξυλβ αθ ίκλ δσ λα. Σα θΪ 
κυ αλαθ απσλκυ ά αθ β µκθα δεά γΫ β σπκυ β εα υ λβ αλδγµβ δεΪ κυλεδεά 
τθαµβ µπκλκτ  θα αθαεσο δ βθ ζζβθδεά πλκΫζα β. Ο Φκθ Ν λ Γεκζ μ 

µΪζδ α, Γ λµαθσμ κλΰαθπ άμ κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ, έξ  π δ σ δ α θΪ αυ Ϊ 
«γα ά αθ κ Ϊφκμ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ». Ο ζζβθδεσμ  λα σμ σµπμ κθ 
δΫο υ .  ΰλάΰκλβ εαδ θδεβφσλα Ϋεία β βμ ΜΪξβμ κυ αλαθ απσλκυ Ϊθκδι  
δμ πτζ μ ΰδα βθ απ ζ υγΫλπ β β υθΫξ δα βμ ∆υ δεάμ εαδ Κ θ λδεάμ 
Μαε κθέαμ. Οδ απυζ δ μ πθ Σκτλεπθ  θ ελκτμ, λαυµα έ μ εαδ αδξµαζυ κυμ 
ά αθ κίαλΫμ. Οδ απυζ δ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ εα Ϊ β δάµ λβ µΪξβ  
αιδπµα δεκτμ εαδ κπζέ μ ά αθ 182 θ ελκέ εαδ 995 λαυµα έ μ, πλκμ δµά πθ 
κπκέπθ ξ έ βε  κ 1972 κ µκυ έκ µΪξβμ αλαθ απσλκυ. 
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Γ λΪ δµκμ Ραφ σπκυζκμ (αλδ λΪ): έθαδ κ θ σ λκμ υπαιδπµα δεσμ βθ 

δ κλέα πθ ζζβθδευθ θσπζπθ ∆υθΪµ πθ. Γ θθάγβε  κ Φδ εΪλ κ βμ 
Κ φαζκθέαμ κ 1900. Κα Ϊ κ 1κ αζεαθδεσ Πσζ µκ, θαθ έκθ πθ Ογπµαθυθ, 
εα α Ϊξγβε  γ ζκθ δεΪ βθ βζδεέα πθ 12 εαδ Ϋΰδθ  ε σμ υμ κπζέ βμ κυ 
18κυ υθ Ϊΰµα κμ Π αδεκτ βμ IV Μ λαλξέαμ. Γδα κ γΪλλκμ κυ β ΜΪξβ κυ 
αλαθ απσλκυ Ϋζαί  θα Manlicher-Schonauer, πμ υλκ.  βθ ΜΪξβ κυ 
Κδζεέμ-ΛαξαθΪ, κ 1913, εα Ϊφ λ  θα ι φτΰ δ απσ αδξµαζπ έα, εκ υθκθ αμ 3 
απσ κυμ 5 κτζΰαλκυμ πκυ κθ έξαθ αδξµαζπ ά δ. πδ λΫφκθ αμ δμ 
ζζβθδεΫμ ΰλαµµΫμ, ίλάε  Ϋθαθ λαυµα δ µΫθκ ταπθα εαδ κθ µ Ϋφ λ  
υακθ Ϊμ κθ απσ ίΫίαδκ γΪθα κ. Γδα βθ αθ λ έα, κυ πλκάξγβ κ ίαγµσ κυ 
εαθΫα βθ 28β υΰκτ κυ 1913,  βζδεέα 13 υθ.  
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II.Η Μ ΧΗ ΣΩΝ ΓΙ ΝΝΙΣΩΝ 
 

 
Σκ ζζβθδεσ  λα βΰ έκ π λέµ θ  θα υθαθ ά δ κυμ Σκτλεκυμ 

κξυλπµΫθκυμ βθ θα κζδεά σξγβ κυ ιδκτ. Οδ Σκτλεκδ σµπμ 
απκφΪ δ αθ θα υ κυθ µΪξβ δμ φυ δεΫμ κξυλΫμ γΫ δμ πθ ζσφπθ, 
υ δεΪ βμ πσζβμ, πκυ Ϊλξδααθ απσ δμ παλυφΫμ βμ ζέµθβμ εαδ εα Ϋζβΰαθ 
κυμ πλσπκ μ κυ ΠΪρεκυ. Οδ ζσΰκδ πκυ πλκ έµβ αθ θα υ κυθ µΪξβ 
α Γδαθθδ Ϊ εαδ σξδ βθ αθα κζδεά σξγβ κυ ιδκτ ά αθ β κξυλά γΫ β κ 
θσ πΫλα µα β ζέµθβ εαδ κ ΠΪρεκ εαδ ευλέπμ β υπ λΪ πδ β βμ δ λάμ 

πσζβμ κυμ, πκυ φδζκι θκτ  κθ Ϊφκ κυ Γααά ίλ θσμ ΜπΫβ, κυ 
πλυ κυ Σκτλεκυ εα αε β ά βμ υλυπβμ εαδ πθ απκΰσθπθ κυ. Ο 
 λα σμ µαμ αδφθδ δΪ βε , ΰδα έ υπάλξ  Ϋζζ δοβ λα βΰδεκτ πδ ζδεκτ 
ξ έκυ, εαδ ΰδα έ ία έ βε   αυ κ ξ δα µκτμ βμ ζ υ αέαμ δΰµάμ. 

Οδ Σκτλεκδ δΫγ αθ 25.000 λα σ, βλδασµ θκ  δ ξυλσ 
πυλκίκζδεσ εαδ 30 πυλκίσζα. Κα έξαθ δ ξυλΫμ γΫ δμ εαδ πκζζΫμ «φπζδΫμ» 
πκζυίσζπθ πκυ µπκλκτ αθ θα γ λέακυθ ευλδκζ ε δεΪ εΪγ  λα δυ β κ 
π δθσ Ϋ αφκμ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ δΫγ   πυεθά δΪ αιβ δμ 
Μ λαλξέ μ κυ: III, II, IV, VI απσ β ζέµθβ µΫξλδ κ ΠΪρεκ εαδ πέ π απσ αυ Ϋμ 
βθ I πμ φ λ έα. 

 VII Μ λαλξέα πλκξπλκτ  θσ δα βμ ζέµθβμ µ  εκπσ θα εα αζΪί δ 
β ΰΫφυλα βμ δ βλκ λκµδεάμ ΰλαµµάμ πέ Λκυ έα εαδ θα πλκξπλά δ 
πλκμ κθ ιδσ.  
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Οδ λα δυ μ µαμ, φκί λΪ αζαδππλβµΫθκδ απσ βθ ιαθ ζβ δεά 
πκλ έα σ πθ βµ λυθ, εΪ π απσ υ µ θ έμ εαδλδεΫμ υθγάε μ έξαθ 
πλκίζάµα α φκ δα µκτ, κ βγδεσ κυμ σµπμ ά αθ υοβζσ, τ λα απσ δμ 
µ ΰΪζ μ θέε μ, θυ κυμ φζσΰδα  βθ ουξά β γΫζβ β θα πλκζΪίκυθ θα 
ζ υγ λυ κυθ β Θ αζκθέεβ πλδθ απσ κυμ κυζΰΪλκυμ. Σα 
πλκ ζατθκθ α ζζβθδεΪ µάµα α, Ϋξ βεαθ κυμ πλυ κυμ πυλκίκζδ µκτμ 
πζβ δΪακθ αμ β ΰΫφυλα βμ ΜπΪζθδ ααμ (Μ ζδ έκυ). Μ Ϊ κθ πλυ κ 
αδφθδ δα µσ, αθα υθ Ϊξγβεαθ. υΰξλσθπμ Ϊλξδ  εαδ κ εαθκθδκίκζδ µσμ 
πθ κυλεδευθ πκζυίσζπθ απσ α υουµα α κυ ΣαζαµπΪα. Σκ ζζβθδεσ 
Πυλκίκζδεσ άγβε  εαδ Ϊλξδ  θα εαθκθδκίκζ έ δμ ξγλδεΫμ γΫ δμ. ΚΪ π 
απσ υθ ξά εαθκθδκίκζδ µσ κδ µκθΪ μ βμ III εαδ II Μ λαλξέαμ π λθκτ αθ 
β ΰΫφυλα εαδ Ϋπαδλθαθ γΫ δμ κ π έκ µ αιτ Μ ζδ έκυ εαδ Γδαθθδ υθ. 
 IV M λαλξέα ία έακθ αμ απσ Γυοκξυλδ πλκμ Μυζσ κπκ εαδ ισ, ΰτλπ 
κ µ βµΫλδ µπάε  εαδ αυ ά β µΪξβ.  VI M λαλξέα πλκξπλκτ  απσ 
ξζα κξυλδ πλκμ µπ ζδΫμ, µ  α υαπθδεΪ βμ Ϊΰµα α. λγ   παφά µ  
κθ κξυλπµΫθκ ξγλσ, α αθ δελυθΪ υουµα α. δ, β µΪξβ ΰ θδε τ βε   
σζκ κ µάεκμ, απσ κλλΪ πλκμ Νσ κ, µ  κυμ ζζβθ μ λα δυ μ θα 
εα αίΪζκυθ υπ λΪθγλππ μ πλκ πΪγ δ μ θα πλκξπλά κυθ κ αθκδξ σ 
π έκ εαδ θα πζβ δΪ κυθ δμ ξγλδεΫμ γΫ δμ. Καδ σζα αυ Ϊ, εΪ π απσ 
δ ξυλά εα αλαε υ β ίλκξά.  µΪξβ αµΪ β  αλΰΪ β θτξ α. Σβθ 
πσµ θβ βµΫλα 20ά Οε πίλέκυ, µ  βθ αθα κζά κυ βζέκυ, ιαθΪλξδ αθ πΪζδ 
κδ εαθκθδκίκζδ µκέ. Γτλπ δμ 8.45 π.µ. κ Ϋθα κ υαπθδεσ Ϊΰµα, µ  
∆δκδεβ ά κθ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβ Κ.Παπα σπκυζκ εα σλγπ  θα εα αζΪί δ 
κ τοπµα πθ θ ελκ αφ έπθ βμ πσζβμ (Μβ λσπκζβμ) µ  α Ϋ λα 
πυλκίσζα πκυ ά αθ κξυλπµΫθα ' αυ σ. Κυθάΰβ  κυμ υπκξπλκτθ μ 
Σκτλεκυμ αθα κζδεΪ. Οδ υπσζκδπ μ ΰλαµµΫμ πθ Σκτλεπθ, µ  εέθ υθκ θα 
π λδευεζπγκτθ, τ λα απσ βθ έ β β σ δ α ίσλ δα Ϋ πα  κ µΫ ππκ 
απσ κυμ Σ κζδΪ μ, παλΪ β αθ πυλκίσζα-πκζυίσζα εαδ ζκδπσ ικπζδ µσ 
εαδ λΪπβεαθ  φυΰά πλκμ Θ αζκθέεβ. 

Οδ κυλεδεΫμ αλξΫμ, σ αθ Ϋµαγαθ σ δ κ ζζβθδεσμ  λα σμ πζβ δΪα δ, 
εΪζ αθ κυμ πλκτξκθ μ βμ ζζβθδεάμ Κκδθσ β αμ Π. Γεκ ααµΪθβ, Ι. 
ΜΪΰΰκ, Ι.  αµ θέ β, Χ. ΛδΪπ β, Χ. ΓεΪζ β, ∆. Μπσ εκ µααέ µ  κθ 
λξδµαθ λέ β βμ Μβ λσπκζβμ, πλκε δµΫθκυ θα κλΰαθυ κυθ απσ εκδθκτ 
βθ υπκ κξά κυ λξδ λα άΰκυ Κπθ αθ έθκυ εαδ θα παλα υ κυθ βθ 
πσζβ αµαξβ έ.  υπκ κξά γα ΰδθσ αθ Ϋιπ απσ κ Μ ζζέ δ µ  σζα α 
ζζβθδεΪ εαδ κυλεδεΪ ξκζ έα. 

Μ  βθ Ϊφδιβ σµπμ δ ξυλυθ κυλεδευθ λα υµΪ πθ, σ κ απσ βθ 
Ϋλκδα σ κ εαδ απσ βθ Θ αζκθέεβ, β εα Ϊ α β Ϊζζαι  θ ζυμ. Οδ 
ζζβθ μ απσ α ξαλΪµα α βμ 19βμ, µΫξλδ βθ έ κ κ κυ λα κτ βθ 

πσζβ, Ϋµ δθαθ α πέ δα κυμ, π λδµΫθκθ αμ µ  αΰπθέα βθ Ϋεία β βμ 
µΪξβμ. ΠκζζΪ ΰυθαδεσπαδ α εζ έ βεαθ ΰδα ζσΰκυμ α φαζ έαμ βθ 
Μβ λσπκζβ. Σα πλυ α µάµα α πκυ µπάεαθ βθ πσζβ απσ κ λσµκ βμ 
ικτ ά αθ βμ II M λαλξέαμ µ  κθ ΜΫλαλξκ ΚαζΪλβ. Γτλπ δμ 11 π.µ. απσ 
κθ έ δκ λσµκ µπαέθ δ εαδ κ Aλξδ λΪ βΰκμ Κπθ αθ έθκμ µ  κ πδ ζ έκ 
κυ. ∆βµκΰΫλκθ μ βμ ζζβθδεάμ εκδθσ β αμ εαδ πζάγκμ εσ µκυ κυμ 
υπκ Ϋξκθ αθ µΫ α  παλαζάλβµα ξαλΪμ εαδ αβ κελαυΰυθ, βθ κ σ 
Χα αβ βµβ λέκυ, κ τοκμ βμ θΫαμ αΰκλΪμ. παεκζκτγβ  θ ελυ δµβ 
αεκζκυγ έα κθ Νασ βμ Παθαΰέαμ ΰδα κυμ θ ελκτμ λα δυ μ. Γυθαέε μ 
κυμ εαγΪλδ αθ, κυμ Ϋπζυθαθ µ  ελα έ εαδ κυμ σζδ αθ µ  ζκυζκτ δα. 
Κα σπδθ Ϊλξδ  µ ΰΪζβ ∆κικζκΰέα µπλκ Ϊ  αιδπµα δεκτμ, λα δυ μ 
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εαδ εα κέεκυμ βμ πσζβμ. Οζα α πέ δα πάλαθ λα δυ μ θα κυμ 
φδζκι θά κυθ.  δεσθα πθ Σκτλεπθ λα δπ υθ πκυ ι ξτγβεαθ κυμ 
ζα ππµΫθκυμ λσµκυμ ά αθ φλδε ά.  εα α έπιβ Ϋΰδθ   µδελσ ίαγµσ, 
µΫξλδ βθ ΠΫζζα, ευλέπμ ζσΰπ βμ µ ΰΪζβμ ιΪθ ζβ βμ πθ αθ λυθ απσ β 
δάµ λβ µΪξβ. Οδ Σκτλεκδ δΫφυΰαθ πλκμ Θ αζκθέεβ εαδ κξυλυγβεαθ, 
απκφ τΰκθ αμ βθ πζάλβ αδξµαζπ έα. θαμ πκζ µδεσμ αθ απκελδ άμ πθ 
"Σ ΙΜ" κ Κλυφκλθ  ΠλΪρμ ΰλΪφ δ: « έ α πκζζΪ Ϊιδα ζσΰκυ γΫµα α β 
Μαε κθέα, αζζΪ εαθΫθα απ’ αυ Ϊ σ κ παλαε δεσ εαδ σ κ λκµ λσ, σ κ 
β υπκξυλβ β κυ Σαιέθ, βθ πσµ θβ βμ µΪξβμ πθ Γδαθθδ υθ». Πέ π α 
Γδαθθδ Ϊ β κυλεδεά υθκδεέα παλα σγβε  δμ φζσΰ μ, εαδ α ζΪφυλα ά αθ 
Ϊφγκθα. Τπάλιαθ 3.000 αδξµΪζπ κδ Σκτλεκδ λα δυ μ, 25 πυλκίσζα απσ 
α 30, εαδ 2 πκζ µδεΫμ βµαέ μ. ∆ θ υπΪλξ δ αφάμ δεσθα κυ αλδγµκτ πθ 
θ ελυθ. Οδ απυζ δ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ ά αθ ίαλδΫμ: 10 αιδπµα δεκέ 
εαδ 178 λα δυ μ θ ελκέ, 29 λαυµα έ μ αιδπµα δεκέ εαδ 756 λα δυ μ. 
Τπάλι  β πδκ φκθδεά µΪξβ πθ αζεαθδευθ πκζΫµπθ. 

 
III.Η Κ Σ ΛΗΦΗ ΣΗ ΘΕ ΛΟΝΙΚΗ  
 

 
 
O Κπθ αθ έθκμ π έγ αδ µ  β µ κζΪίβ β κυ πα Ϋλα κυ α δζδΪ 

Γ πλΰέκυ ΄ εαδ δμ 25 Οε πίλέκυ β µπλκ γκφυζαεά κυ ζζβθδεκτ  λα κτ 
φγΪθ δ πλκ πθ πυζυθ βμ Θ αζκθέεβμ. έξ  πλκβΰβγ έ β εαγκλδ δεά θέεβ 
β ΜΪξβ πθ Γδαθθδ υθ (19-20 ∆ ε µίλέκυ), πκυ έξ  εΪθ δ υεκζσ λβ βθ 

πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ. Ο Χα Ϊθ Σαιέθ Πα Ϊμ πκυ υπ λα πδασ αθ β 
Θ αζκθέεβ θ έξ  Ϊζζβ υθα σ β α, παλΪ θα αβ ά δ µδα Ϋθ δµβ υµφπθέα 
ΰδα βθ παλΪ κ β βμ πσζβμ.  δμ 25 Οε πίλέκυ κδ απ αζµΫθκδ κυ αά β αθ 
απσ κθ Κπθ αθ έθκ θα πδ λαπ έ κθ Σαιέθ θα απκ υλγ έ µ  κθ λα σ εαδ 
κθ κπζδ µσ κυ κ Καλαµπκυλθκτ εαδ θα παλαµ έθ δ ε έ µΫξλδ κ Ϋζκμ κυ 
πκζΫµκυ. Ο Κπθ αθ έθκμ, φυ δεΪ, απΫλλδο  κθ σλκ κυ εαδ κυ πλσ δθ  βθ 
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παλΪ κ β κυ λα κτ κυ εαδ β µ αφκλΪ κυ β ΜδελΪ έα µ  απΪθ μ βμ 
ζζβθδεάμ ευίΫλθβ βμ. Ο Ογπµαθσμ αιδπµα κτξκμ Ϋξγβε , ζδεΪ, κυμ σλκυμ 
κυ Κπθ αθ έθκυ εαδ δμ 11 κ ίλΪ υ βμ 26βμ Οε πίλέκυ, αθάµ λα βμ 
κλ άμ κυ ΰέκυ ∆βµβ λέκυ, κδ πζβλ ικτ δκδ αιδπµα δεκέ ΙπΪθθβμ Μ αιΪμ (κ 
εα κπδθσμ δε Ϊ πλ εαδ κ Ϊθγλππκμ κυ «ΟΧΙ» εαδ κ έε πλ ∆κτ µαθβμ 
µ αίαέθκυθ κ ∆δκδεβ άλδκ βμ Θ αζκθέεβμ εαδ υπκΰλΪφκυθ α ξ δεΪ 
πλπ σεκζζα παλΪ κ βμ βμ πσζβμ κθ ζζβθδεσ  λα σ. τµφπθα µ  κ 
πλπ σεκζζκ, παλα έθκθ αθ πμ αδξµΪζπ κδ 25.000 Σκτλεκδ λα δυ μ εαδ 1.000 
αιδπµα δεκέ.  βθ εα κξά κυ ζζβθδεκτ  λα κτ π λδΫλξκθ αθ σζκμ κ ίαλτμ εαδ 
ζαφλτμ κπζδ µσμ κυ ξβµα δ µκτ (70 πυλκίσζα, 30 πκζυίσζα, 70.000 
υφΫεδα εαδ πυλκµαξδεΪ). Σκ πλπέ βμ 27βμ Οε πίλέκυ δ άζγαθ β 
Θ αζκθέεβ τκ Ϊΰµα α υαυθπθ εαδ τοπ αθ βθ ζζβθδεά βµαέα κ 
∆δκδεβ άλδκ, θυ κδ υπσζκδπ μ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ Ϊλξδ αθ θα ζαµίΪθκυθ γΫ δμ 
α υουµα α ΰτλπ απσ βθ πσζβ.  δμ 11 κ πλπέ βμ 28βμ Οε πίλέκυ 1912 κ 

Κπθ αθ έθκμ δ άζγ  µ  κ πδ ζ έκ κυ β Θ αζκθέεβ εαδ κ µ βµΫλδ 
Ϋΰδθ  παθβΰυλδεά κικζκΰέα κ θασ κυ ΰέκυ ΜβθΪ. Σβθ έ δα µΫλα, εα Ϋφγα αθ 
Ϋιπ απσ β Θ αζκθέεβ εαδ κδ κτζΰαλκδ, ά αθ σµπμ ά β αλΰΪ ΰδα κυμ 
ΰ έ κθ μ. Ο πδε φαζάμ βμ µ λαλξέαμ κυμ  λα βΰσμ Σ κθ κλσφ αά β  θα 
δ Ϋζγ δ βθ πσζβ ΰδα θα λα κπ τ δ. 

δ Ϋπλαι  βθ αλθβ δεά απΪθ β β κυ Κπθ αθ έθκυ εαδ τ λα απσ 
δαπλαΰµα τ δμ, πδ λΪπβε  θα µπκυθ βθ πσζβ ΰδα κζδΰκάµ λβ αθΪπαυ β 
τκ Ϊΰµα α µ  πδε φαζάμ κτμ κτζΰαλκυμ Πλέΰεδπ μ σλδ εαδ Κτλδζζκ. 
πδελΪ β  σµπμ τΰξυ β εαδ ζδεΪ δ άζγ  β Θ αζκθέεβ Ϋθα κζσεζβλκ 
ίκυζΰαλδεσ τθ αΰµα, ΰ ΰκθσμ πκυ εθ τλδ  κθ θδαΫζκ. 

Οδ κτζΰαλκδ άζπθαθ µφαθ δεΪ παλσθ μ δμ ι ζέι δμ β Μαε κθέα. 
Ο πσλκμ κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ έξ  λδξ έ.  δμ 29 Οε πίλέκυ ά αθ β 
δλΪ κυ α δζδΪ Γ πλΰέκυ ΄ θα δ Ϋζγ δ βθ πσζβ εαδ θα πδ βµκπκδά δ βθ 

απ ζ υγΫλπ β βμ Θ αζκθέεβμ. ΰδθ  ε σμ µ  θγκυ δα µσ απσ κυμ 
ζζβθ μ εα κέεκυμ βμ, µ  απΪγ δα αθΪµδε β µ  φσίκ απσ κ µκυ κυζµαθδεσ 
κδξ έκ, θυ κδ ίλαέκδ πκυ ά αθ β πκζυπζβγΫ λβ πζβγυ µδαεά κµΪ α βμ 

πσζβμ θ Ϋελυοαθ βθ απκΰκά υ ά κυμ, εαγυμ πλκπγκτ αθ ξΫ δκ 
δ γθκπκέβ βμ βμ Θ αζκθέεβμ. 

 
ΙV.H Μ ΧΗ ΣΟΤ ΜΠΙ ΝΙΟΤ 
 

 ΜΪξβ κυ Μπδααθέκυ (16-22 Φ ίλκυαλέκυ 1913), υπάλι  β 
βµαθ δεσ λβ τΰελκυ β εα Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ µ αιτ κυ ζζβθδεκτ 
εαδ κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ κ µΫ ππκ βμ π έλκυ.  κπκγ έα ΜπδαΪθδ µ  δμ 
ΰ δ κθδεΫμ κπκγ έ μ θσ δα πθ Ιπαθθέθπθ, απκ Ϋζ  βµαθ δεσ φυ δεσ βµ έκ 
Ϊµυθαμ εαδ κ πΫζ ιαθ κδ Σκτλεκδ ΰδα θα εαγβζυ κυθ κθ ζζβθδεσ  λα σ. Μ  
κθ ευεζπ δεσ ζδΰµσ σµπμ πκυ ζδεΪ εα Ϊφ λαθ κδ ζζβθ μ, αθΪΰεα αθ κθ 
αθ έπαζκ  Ϊµ β παλΪ κ β.  θέεβ κ ΜπδαΪθδ απκ Ϋζ  κ εζ δ έ ΰδα βθ 
απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ, εαγυμ εαδ κζσεζβλβμ βμ υλτ λβμ π λδκξάμ 
βμ π έλκυ.Σκ υοέπ κ θκ έπμ πθ Ιπαθθέθπθ έθαδ π αζκ δ Ϋμ εαδ απσ β 
φτ β κυ κξυλσ: ξβµα έα αδ απσ ίλαξυ β εαδ υ πλσ δ α υουµα α πκυ κ 
π λδίΪζζκυθ.  βθ κπκγ έα έξαθ εα α ε υα γ έ µσθδµα κξυλπµα δεΪ Ϋλΰα µ  
βθ πέίζ οβ Γ λµαθυθ αιδπµα δευθ, πκυ έξαθ αθαζΪί δ κθ ε υΰξλκθδ µσ 
πθ κυλεδευθ θσπζπθ υθΪµ πθ. Σκ ξΫ δκ κυ κυλεδεκτ πδ ζ έκυ 
πλκΫίζ π  αγ λά Ϊµυθα βθ κξυλπµΫθβ κπκγ έα πθ Ιπαθθέθπθ εαδ 
ευλέπμ α υουµα α ΜπδαΪθδ εαδ Κα λέ α. Ο Σκτλεκμ λξδ λΪ βΰκμ Ϊ  
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Πα Ϊμ έξ  β δΪγ ά κυ 4 µ λαλξέ μ.Ο ζζβθδεσμ  λα σμ π έλκυ µ  
πδε φαζάμ κθ ∆δΪ κξκ Κπθ αθ έθκ απκ ζκτθ αθ απσ 4 µ λαλξέ μ, 1 
αιδαλξέα εαδ Ϋθα τθ αΰµα π αδεκτ. Σκ ξΫ δκ βμ πέγ βμ ά αθ ξ δεΪ 
λδοκεέθ υθκ: πλκΫίζ π  βθ υλ έα υπ λεΫλα β (ετεζπ β) απσ υ δεΪ βμ 
κξυλπµΫθβμ κπκγ έαμ εαδ βθ Ϊµ β εα Ϊζβοβ πθ Ιπαθθέθπθ. Σαυ σξλκθα, 
γα ΰέθκθ αθ πδγΫ δμ κθ ε θ λδεσ εαδ κθ αθα κζδεσ κµΫα κυ µ υπκυ, µ  
εκπσ βθ παλαπζΪθβ β κυ ξγλκτ εαδ βθ εαγάζπ β πθ Σκυλεπθ. 

 
∆. ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΄ ΛΚ ΝΙΚΟΤ 
 
Σ ζδεΪ, κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ ζ έπ  πέ βµα µ  β υθγάεβ κυ 

Λκθ έθκυ (1913).  κπκέα π λδζΪµίαθ  α ιάμ ετλδα βµ έα: 
 παλαξυλβ β δμ ξυλ μ κυ αζεαθδεκτ υθα πδ µκτ σζπθ πθ 

αφυθ υ δεΪ βμ Γλαµµάμ έθκυμ-Μβ έαμ  
 β λτγµδ β κυ εαγ υ κμ βμ ζίαθέαμ απσ δμ Μ ΰΪζ μ 

∆υθΪµ δμ,  πσµ θβ δΪ ε οβ  
 βθ παλΪξυλβ β βμ Κλά βμ κυμ υµµΪξκυμ  
 β λτγµδ β βμ τξβμ πθ θβ δυθ κυ δΰαέκυ εαδ βμ ξ λ κθά κυ 

κυ Άγπ απσ δμ Μ ΰΪζ μ ∆υθΪµ δμ ( πέ βμ  µ ζζκθ δεά δΪ ε οβ).  
 υθγάεβ δλάθβμ υπκΰλΪφ βε  κ Λκθ έθκ δμ 17 (30) Μα κυ 1913. 

∆τκ µΫλ μ αλΰσ λα υπκΰλΪφγβε  β Θ αζκθέεβ β ζζβθκ λίδεά υθγάεβ 
υµµαξέαμ εαδ υθ λΰα έαμ.  δΪ ε οβ δλάθβμ βµδκτλΰβ , ζδεΪ, ζσΰκυμ 
ΰδα θΫ μ πλκ λδίΫμ µ αιτ πθ ίαζεαθδευθ υµµΪξπθ: β βµδκυλΰέα αζίαθδεκτ 
ελΪ κυμ, πκυ γα λκτ  β  λίέα βθ Ϋικ κ πλκμ βθ λδα δεά, βθ 
αθΪΰεα  θα ΰέθ δ πδκ α δΪζαε β δμ ξΫ δμ βμ µ  β κυζΰαλέα εαδ θα 
αγ ά δ δμ υπκ ξΫ δμ ΰδα παλαξυλβ β αφυθ (πμ απκαβµέπ β) πκυ έξ  
κλδ έ ιαλξάμ µ  δαελα δεά υµφπθέα. θαμ Ϊζζκμ παλΪΰκθ αμ πλκ λδίυθ 
ά αθ εαδ β Ϋζζ δοβ ζζβθκίκυζΰαλδεάμ υµφπθέαμ ΰδα β δαθκµά πθ θΫπθ 
αφυθ, εαγυμ εαδ κδ «φδζκµαε κθδεκέ» ετεζκδ β κυζΰαλέα, πκυ 

απαδ κτ αθ Ϊµ β ίκυζΰαλδεά πλκ Ϊλ β β βμ Θ αζκθέεβμ.  ζζΪ α ά αθ 
πζΫκθ Ϋ κδµβ θα αθ δµ ππέ δ απσ εκδθκτ µ  β  λίέα βθ απ δζά κυ πλυβθ 
υµµΪξκυ κυμ, βμ κυζΰαλέαμ. 
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3. ΄ ΛΚ ΝΙΚΟ 
 

. ΕΙ ΓΩΓΗ 
 
Ο ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ ά αθ Ϋθκπζβ τΰελκυ β πκυ ι ζέξ βε  απσ 

16 Ικυθέκυ πμ 18 Ικυζέκυ 1913 εαδ ιΫ πα  ξ σθ αµΫ πμ µ Ϊ β ζάιβ κυ ΄ 
αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ. Ο πσζ µκμ δ ιάξγβ αθΪµ α β κυζΰαλέα εαδ δμ 
υπσζκδπ μ ξυλ μ κυ ίαζεαθδεκτ υθα πδ µκτ (µ  δμ κπκέ μ έξ  υµµαξά δ 
εα Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ) β  λίέα εαδ βθ ζζΪ α. Κα Ϊ βμ κυζΰαλέαμ 
λΪφβεαθ, πέ βμ, β Ρκυµαθέα εαδ β Ογπµαθδεά υ κελα κλέα.  δαφκλΪ µ  
κθ πλυ κ πσζ µκ ά αθ σ δ υλα β κυζΰαλέα πκζΫµβ  κυμ πλυβθ 
υµµΪξκυμ βμ, πλκε δµΫθκυ θα π τξ δ υθκρεσ λβ δαθκµά πθ υλππαρευθ 
αφυθ πκυ απκ πΪ βεαθ απσ βθ Ογπµαθδεά υ κελα κλέα κθ 

πλκβΰκτµ θκ πσζ µκ. Ο ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ ζ έπ  µ  πδελΪ β β βμ 
 λίέαμ εαδ βμ ζζΪ αμ, κδ κπκέ μ πΫ υξαθ βµαθ δεΫμ θέε μ βθ υλτ λβ 
π λδκξά βμ Μαε κθέαμ εαδ πθ ε θ λδευθ αζεαθέπθ. Μ  β ίκυζΰαλδεά ά α 
απκελκτ βεαθ εαδ κδ σπκδ μ ίζΫο δμ ΰδα β βµδκυλΰέα µδαμ µ ΰΪζβμ 
κυζΰαλέαμ.  Ρκυµαθέα απΫ πα  βθ πλυβθ ίκυζΰαλδεά ∆κίλκυ Ϊ, θυ β 
Ογπµαθδεά υ κελα κλέα αθαεα Ϋζαί  βθ π λδκξά βμ λδαθκτπκζβμ. Λέΰκυμ 
µάθ μ µ Ϊ β ζάιβ κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ αεκζκτγβ  κ ΄ Παΰεσ µδκμ 
Πσζ µκμ πκυ γα Ϋίαα  εαδ πΪζδ α ίαζεαθδεΪ ελΪ β  πκζ µδεΫμ π λδπΫ δ μ.  

Κα Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ πσζ µκ κ ζζβθδεσμ  λα σμ έξ  αυιβγ έ εα Ϊ 
πκζτ µ  εΰυµθΪ δμ εαδ θ σ λπθ εζΪ πθ εαδ βμ παλΫθ αιβμ αυ υθ  
παζαδσ λ μ µκθΪ μ. πέ βμ, κ Γ θδεσ πδ ζ έκ έξ  κλΰαθυ δ αεσµβ µδα 
Μ λαλξέα, β X, απσ 8 αλξδεΪ εαδ 9 π λέ κ Ϋζκμ κυ πκζΫµκυ. δ, κ 
ζζβθδεσμ  λα σμ πκυ έξ  αξγ έ υπσ βθ αλξδ λα βΰέα κυ α δζΫπμ 
Κπθ αθ έθκυ κυ ΄ µ  πδ ζΪλξβ κθ υθ αΰµα Ϊλξβ . ∆κτ µαθβ, 
υΰελκ κτθ αθ απσ δμ ιάμ Μ λαλξέ μ: 

 

Μ λαλξέα ∆δκδεβ άμ Μ λαλξέα ∆δκδεβ άμ 

I 
Aθ δ λΪ βΰκμ  

. Μαθκυ κΰδαθθΪεβμ VI 
υθ αΰµα Ϊλξβμ  
Ν. ∆ ζαΰλαµµΪ δεαμ 

II Yπκ λΪ βΰκμ Κ. ΚαζΪλβμ VII υθ αΰµα Ϊλξβμ Ν. π άζβμ 

III Τπκ λΪ βΰκμ Κ. ∆αµδαθσμ VIII 
υθ αΰµα Ϊλξβμ  
∆. Μα γαδσπκυζκμ 

IV 
Τπκ λΪ βΰκμ  
Κ. Μκ ξσπκυζκμ X 

υθ αΰµα Ϊλξβμ  
Λ. Παλα ε υσπκυζκμ 

V υθ αΰµα Ϊλξβμ . Γ θθΪ βμ Σαιδαλξέα 
Ιππδεκτ 

υθ αΰµα Ϊλξβμ 
αξαλαεσπκυζκμ 

 
 υθκζδεά τθαµβ κυ Eζζβθδεκτ  λα κτ αθΫλξκθ αθ  Π αδεσ: 

118.000, Ιππδεσ: 1.000 εαδ Πυλκίσζα: 176  
 

. ΧΡΟΝΟΓΡ ΜΜ  
 

 16 Ικυθέκυ: δφθέ δα Ϋθαλιβ πδξ δλά πθ ε µΫλκυμ πθ 
κυζΰΪλπθ. κυζΰαλδεά εα Ϊζβοβ Ι έπ  

 17 Ικυθέκυ: εεαγΪλδ β Θ αζκθέεβμ.  
 18 Ικυθέκυ: κυζΰαλδεά εα Ϊζβοβ Κλέίκζαε.  
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 19 Ικυθέκυ: ΜΪξβ Καζέθκίκυ ( ζζβθκίκυζΰαλδεά).  
 20 Ικυθέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ Γ υΰ ζάμ εαδ Νδΰλέ αμ.  
 21 Ικυθέκυ: ΜΪξβ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ. ζζβθδεά εα Ϊζβοβ Κδζεέμ, ΛαξαθΪ 

εαδ κζκεζβλπ δεά κυ Καζέθκίκυ. Ο α δζ τμ Φ λ δθΪθ κμ αβ έ β ίκάγ δα βμ 
υ λέαμ. Παλαδ έ αδ κ  λα βΰσμ Μ. αίσφ εαδ β γΫ β κυ αθαζαµίΪθ δ κ 
 λα βΰσμ ΡΪθ εκ ∆βµβ λέ φ.  

 22 Ικυθέκυ:  λίδεά εα Ϊζβοβ Κκ Ϊθπθ  
 23 Ικυθέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ ∆κρλΪθβμ  
 24 Ικυθέκυ:  λίδεά αθαεα Ϊζβοβ Κλέίκζαε  
 25 Ικυθέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ Κπ κυλέθκ.  λίδεά αθαεα Ϊζβοβ 

Ι έπ  
 26 Ικυθέκυ: ΜΪξβ Ϋ λδθα ( ζζβθκίκυζΰαλδεά). ζζβθδεά εα Ϊζβοβ 

 λυµθδ αμ.  λίδεά εα Ϊζβοβ Ρα κίέ αμ.  
 27 Ικυθέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ ∆ µέλ, Χδ Ϊλ εαδ ΚαίΪζαμ. θαλιβ 

µΪξβμ Πδλσ  ( λίκίκυζΰαλδεά).  Ρκυµαθέα δ Ϋλξ αδ κθ πσζ µκ.  
 28 Ικυθέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ  λλυθ. υθΫξδ β ζζβθδεάμ 

πλκΫζα βμ  
 29 Ικυθέκυ: Σκυλεδεά πλκΫζα β υπσ κθ Ι µΫ  πα α.  
 1 Ικυζέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ ∆λΪµαμ.  
 6 Ικυζέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ Ν υλκεκπέκυ. υθΫξδ β πλκΫζα βμ.  
 7 Ικυζέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ ΠΫ κίκυ.  
 9 Ικυζέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ Μαξκµέαμ. Ρκυµαθδεά πλκΫζα β. 

Σκυλεδεά εα Ϊζβοβ λδαθκτπκζβμ εαδ π λδκξάμ Κδλεδζδ Ϋ.  
 10 Ικυζέκυ: ζζβθδεσμ απκεζ δ µσμ  θυθ ΚλΫ θαμ.  VII 

ίκυζΰαλδεά M λαλξέα παλα έ αδ αµαξβ έ βθ I λκυµαθδεά M λαλξέα δππδεκτ.  
 12 Ικυζέκυ: θαλιβ ΜΪξβμ δµδ ζέ ( ζζβθκίκυζΰαλδεά). ζζβθδεά 

εα Ϊζβοβ ΠλΫί ζ Χαθ εαδ ∆ Ϋαΰα μ.  λίδεά εα Ϊζβοβ δ δθέκυ.  
 13 Ικυζέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ ΞΪθγβμ  
 14 Ικυζέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ δµδ ζέ, πΫλαμ µΪξβμ.  
 15 Ικυζέκυ: ζζβθδεά υπκξυλβ β απσ ΠΫ κίκ.  
 16 Ικυζέκυ: ζζβθδεά εα Ϊζβοβ Γεδκυµκυζ αέθαμ. θαλιβ 

λίκίκυζΰαλδευθ µαξυθ κ Σ Ϊλ ίκ Ϋζκ.  
 17 Ικυζέκυ: ζζβθκίκυζΰαλδεά ΜΪξβ ΠλΫ ζ Χαθ, ζζβθδεά 

αθαεα Ϊζβοβ Π σίκυ εαδ Παθ αΪλ ίκυ.  
 18 Ικυζέκυ: Γ θδεά αθαεπξά  
 28 Ικυζέκυ: υθγάεβ δλάθβμ κυεκυλ έκυ (µ  κ θΫκ βµ λ. 10 

υΰκτ κυ)  
 
Γ. ΟΙ ΗΜ ΝΣΙΚΟΣΕΡΕ Μ ΧΕ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ 
 
Ι.Η Μ ΧΗ ΣΟΤ ΚΙΛΚΙ-Λ Χ Ν  
 δμ 17 Ικυθέκυ, κδ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ εα έξαθ β ΰλαµµά λ έ εκμ-

Πκζτεα λκ, θυ παλΪζζβζα ξ έαααθ εαδ ξΫ δκ εα Ϊζβοβμ βμ 
Θ αζκθέεβμ δμ 19 κυ έ δκυ µάθα. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ αθ Ϋ λα  Ϋΰεαδλα 
εαδ µ  πδγ δεΫμ θΫλΰ δ μ αθΪΰεα  β ίκυζΰαλδεά πζ υλΪ  Ϊµυθα βθ 
κπκγ έα Κδζεέμ-ΛαξαθΪ.  µκλφκζκΰέα βμ κπκγ έαμ πλκ φ λσ αθ ΰδα 
απκ ζ µα δεσ αµυθ δεσ αΰυθα, θυ αυ σξλκθα παλκυ έαα  µ ΰΪζ μ 
υ εκζέ μ δμ εδθά δμ µβµΪ πθ π αδεκτ πλκμ ίκλλΪ εαδ αθα κζά. Σκ ξΫ δκ 
πέγ βμ πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ πλκΫίζ π  βθ πλκΫζα β ίσλ δα εαδ 
αθα κζδεΪ: κδ II, III, IV, V εαδ X Μ λαλξέ μ, εαγυμ εαδ β αιδαλξέα δππδεκτ γα 
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εα υγτθκθ αθ πλκμ κθ κµΫα κυ Κδζεέμ, θυ κδ VI εαδ VII Μ λαλξέ μ πλκμ κθ 
ΛαξαθΪ.  2β ίκυζΰαλδεά λα δΪ ΰεα Ϋ β  αµυθ δεΪ µδα µ λαλξέα εαδ λ δμ 
αιδαλξέ μ π αδεκτ, θυ δΫγ  εαδ Ϋθα τθ αΰµα δππδεκτ ΰδα βθ ε Ϋζ β 
αθ πδγΫ πθ. Λσΰπ βμ απσεζδ βμ πθ εα υγτθ πθ πέγ βμ πλκμ α 
ίσλ δα (Κδζεέμ) εαδ αθα κζδεΪ (ΛαξαθΪ), κ π έκ βμ µΪξβμ δαξπλiασ αθ κυμ 
τκ αυ κτμ ι ξπλδ κτμ κµ έμ. 

 
ΜΪχβ ΛαχανΪ. 
Σα ζζβθδεΪ µάµα α απυγβ αθ δμ ίκυζΰαλδεΫμ πλκφυζαεΫμ απσ κ πλπέ 

βμ 19βμ Ικυθέκυ. Σκ ίλΪ υ βμ έ δαμ µΫλαμ, κδ ζζβθδεΫμ µ λαλξέ μ έξαθ 
εα αζΪί δ κ τοπµα Γ λµαθδεσ, κ ξπλδσ Ό α εαδ βθ π λδκξά ε πα κτ. Σκ 
πλπέ βμ πκµΫθβμ ιαπκζτγβε  β ετλδα ζζβθδεά πέγ β. Καγσζβ β δΪλε δα 
βμ µΪξβμ κδ XI εαδ VI Μ λαλξέ μ πλκ πΪγβ αθ µ  εζβλσ α κυμ αΰυθ μ θα 
πζβ δΪ κυθ  απσ α β φσ κυ βθ ετλδα ίκυζΰαλδεά κπκγ έα. 

 

 
Σα πυλΪ σµπμ βμ ίκυζΰαλδεάμ πζ υλΪμ υπάλιαθ φκθδεσ α α, εαγυμ β π λδκξά 
ά αθ θ ζυμ αεΪζυπ β εαδ υθκκτ  βθ Ϊλδ β παλα άλβ β ΰδα κθ 
αµυθσµ θκ µ  ε αµΫθα π έα ίκζάμ. Παλ’ σζα αυ Ϊ β VII Μ λαλξέα υθΫξδ  
πδ υξυμ βθ πλκΫζα β εαδ δ άζγ  β Νδΰλέ α.  δμ 21 Ικυθέκυ κ µ βµΫλδ, κ 
ζζβθδεσ Π αδεσ Ϋφ α   απσ α β φσ κυ εαδ ιαπΫζυ  ΰ θδεά φσλµβ β 
δα βμ ζσΰξβμ.  δμ 16.00 κ ζζβθδεσμ  λα σμ δ άζγ  κθ ΛαξαθΪ 
εα α δυεκθ αμ α υπκξπλκτθ α ίκυζΰαλδεΪ µάµα α µΫξλδ α ζ υ αέα 
υουµα α πλκμ βθ πζ υλΪ βμ εκδζΪ αμ κυ  λυµσθα.  υθ λδίά πθ 
ίκυζΰαλδευθ µβµΪ πθ γα ά αθ κζκεζβλπ δεά αθ β VII Μ λαλξέα εα αζΪµίαθ  
ΰεαέλπμ β ΰΫφυλα κυ  λυµσθα εαδ απΫεκπ  Ϋ δ β ίκυζΰαλδεά υπκξυλβ β 
πλκμ δμ Ϋλλ μ. 
 

ΜΪχβ Κδζεέμ  
 κθ κµΫα Κδζεέμ κ ζζβθδεσμ  λα σμ τ λα απσ πέµκθ μ µΪξ μ 

υπκξλΫπ  β ίκυζΰαλδεά πζ υλΪ  τµπ υιβ, µ  απκ Ϋζ µα βθ εα Ϊζβοβ 



 18

πθ ίκυζΰαλδευθ πλκφυζαευθ απσ βθ πλυ β µΫλα. Σκ πλπέ βμ 29βμ Ικυθέκυ 
παλ’ σζβ β ΰ θδεά πέγ β πκυ ιαπκζτγβε , β δΪ πα β βμ αµυθ δεάμ 
ΰλαµµάμ θ π τξγβ. Όµπμ µΫξλδ κ απσΰ υµα κδ ζζβθδεΫμ Μ λαλξέ μ 
πζβ έα αθ  απσ α β φσ κυ Ϋξκθ αμ πλκπγβγ έ β ΰλαµµά: ΚΪ λκ-
Μ ΰΪζβ λτ β-Κλβ υθβ-ΚΪ π Πκ αµδΪ ελκπκ αµδΪ. Σκ ζζβθδεσ Γ θδεσ 
πδ ζ έκ κξ τκθ αμ βθ αξ έα εα Ϊζβοβ κυ Κδζεέμ δΫ αι  βθ 
πλαΰµα κπκέβ β θυξ λδθάμ πέγ βμ.  θυξ λδθά πέγ β σµπμ ζσΰπ 
πλκίζβµΪ πθ υθ κθδ µκτ ιαπκζτγβε  µσθκ απσ β II Μ λαλξέα δμ 3.30 
π.µ., θυ δμ πλυ μ πλπδθΫμ υλ μ έξαθ εα αζβφγ έ λα βΰδεΫμ γΫ δμ α 
αθα κζδεΪ βμ πσζβμ. Μ  βθ αυΰά, δμ 21 Ικυθέκυ, πλαΰµα κπκδάγβε  φκ λά 
πέγ β απσ κ τθκζκ πθ δα δγΫµ θπθ Μ λαλξδυθ µ  υθ ξ έμ φσ κυμ.  δμ 

9.30 π.µ. δα πΪ βε  β ίκυζΰαλδεά αµυθ δεά ΰλαµµά εαδ κ ζζβθδεσμ  λα σμ 
απ ζ υγΫλπ  κ Κδζεέμ. 
 

ΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 ΜΪξβ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ υπάλι  απσ δμ φκθδεσ λ μ βμ θ σ λβμ 

ζζβθδεάμ δ κλέαμ, εαγυμ κδ απυζ δ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ ά αθ 8.828 θ ελκέ 
εαδ λαυµα έ μ. ΠαλΪζζβζα σµπμ απκ ζ έ εαδ µέα απσ δμ πδκ Ϋθ κι μ ζέ μ 
βμ, πκυ πδ τξγβε  πμ απσλλκδα κυ υοβζκτ βγδεκτ, βλπδ µκτ εαδ αθ λ έαμ 
πθ ζζβθδευθ µβµΪ πθ. Σδμ πσµ θ μ βµΫλ μ κ ζζβθδεσμ  λα σμ υθΫξδ  
βθ πλκΫζα ά κυ ίσλ δα πλκμ ∆κρλΪθβ. 

 
ΙΙ. Η Μ ΧΗ ΣΗ ∆ΟΪΡ ΝΗ 
Οδ ζζβθδεΫμ Μ λαλξέ μ (III εαδ X), τµφπθα µ  δα αΰά κυ Γ θδεκτ 

πδ ζ έκυ, πδ Ϋγβεαθ κ πλπέ βμ 23βμ Ικυθέκυ α υουµα α βμ (ΠαζαδΪμ) 
∆κρλΪθβμ ( άµ λα ΠΓ∆Μ) σπκυ ίλέ εκθ αθ κξυλπµΫθ μ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ. 

 X Μ λαλξέα πδ Ϋγβε  εα Ϊ πθ υοπµΪ πθ βμ δΪία βμ Π λΪ µα α, α 
θκ δκ υ δεΪ βμ ∆κρλΪθβμ. Σα ζζβθδεΪ µάµα α Ϋξγβεαθ φκ λΪ πυλΪ π αδεκτ 
εαδ πυλκίκζδεκτ µ  απκ Ϋζ µα θα εαγβζπγκτθ.   αυ σ υθΫίαζ  εαδ β 
εαγυ Ϋλβ β βμ III Μ λαλξέαμ, πκυ Ϋ π  βθ υεαδλέα κ τθκζκ πθ 
ίκυζΰαλδευθ υθΪµ πθ θα υΰε θ λυ κυθ κ τθκζκ πθ πυλυθ εα Ϊ βμ X 
Μ λαλξέαμ.  δμ 10.00 π.µ. ι εέθβ  θα πδ έγ αδ εαδ β III Μ λαλξέα. Ύ λα 
απσ τθ κµκ, αζζΪ εαδ φκ λσ αΰυθα, α ζζβθδεΪ µάµα α εα Ϊφ λαθ θα 
απ ζ υγ λυ κυθ βθ πσζβ βμ ∆κρλΪθβμ. Σα ίκυζΰαλδεΪ µάµα α 
υµπ τξγβεαθ Ϊ αε α πλκμ ίκλλΪ, αφκτ απάΰαΰαθ πμ κµάλκυμ κθ 
Μβ λκπκζέ β Πκζυαθάμ Φυ δκ εαδ 30 πλκελέ κυμ βμ πσζβμ. πκ Ϋφλπ αθ 
πέ βμ, β µβ λσπκζβ Πκζυαθάμ µααέ µ  α αλξ έα κυ Κυ δεα, πκυ 
απκ ζκτ αθ β βµαθ δεσ λβ εα αΰλαφά βμ δ κλέαμ βμ π λδκξάμ.  κ 
πΫλα µΪ κυμ εα Ϊ βθ κπδ γκξυλβ β, κδ κτζΰαλκδ θ Ϊφβ αθ έπκ α σλγδκ, 
κτ  Ϋµουξκ κτ  Ϊουξκ υζδεσ. πλσε δ κ ΰδα µδα κζκεζβλπ δεά εα α λκφά.  
III Μ λαλξέα υθΫξδ  βθ εα α έπιβ εαδ κ έ δκ ίλΪ υ εα Ϋζαί  α υουµα α 
ίσλ δα βμ πσζβμ. Μ Ϊ β ξΪλαιβ πθ υθσλπθ σµπμ κ ίκλ δκ υ δεσ µάµα 
κυ ζ εαθκπ έκυ ∆κρλΪθβμ µααέ µ  βθ κµυθυµβ πσζβ, (ΠαζαδΪ) ∆κρλΪθβ ά 
Πκζυαθά, πΫλα  β κυζΰαλδεά πζ υλΪ εαδ κδ εΪ κδεκέ βμ πλκ Ϋφυΰαθ β 
∆κρλΪθβ Κδζεέμ εαδ  Ϊζζα µΫλβ βμ ζζΪ αμ. Μ ΰΪζκμ υπάλι  κ αλδγµσμ πθ 
κυζΰΪλπθ αδξµαζυ πθ, εαγυμ εαδ αυ υθ πκυ βθ πλκ πΪγ δΪ κυμ θα 
δαφτΰκυθ β τζζβοβ πθέΰβεαθ βθ κµυθυµβ ζέµθβ. Οδ υθκζδεΫμ απυζ δ μ 
βμ ζζβθδεάμ πζ υλΪμ αθάζγαθ ΰδα βθ III Μ λαλξέα  146 θ ελκτμ εαδ 
λαυµα έ μ εαδ ΰδα βθ X Μ λαλξέα  106 θ ελκτμ εαδ 755 λαυµα έ μ. 
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ΙΙΙ.Κα Ϊζβοβ βμ ανα οζδεάμ Μαε ονέαμ εαέ βμ υ δεάμ ΘλΪεβμ. 
 
Μ Ϊ β υθ λδίά πθ ξγλδευθ υθΪµ πθ, σξκμ κυ Γ θδεκτ 

 λα βΰ έκυ ά αθ β εεαγΪλδ β βμ π λδκξάμ µ αιτ  λυµσθα εαέ ΜπΫζ μ, θυ 
β VII M λαλξέα γΪ παλΫµ θ  πμ φ λ έα β υ δεά σξγβ κυ θ ζσΰπ πκ αµκτ. 
 σ µ αιτ σ ιδσ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ υθΫξδα  δμ εεαγαλδ δεΫμ κυ 
πδξ δλά δμ. πδε φαζάμ ά αθ κ θ δ λΪ βΰκμ µµαθκυάζ Μαθκυ κΰδαθθΪεβμ 
απσ Ϊ φαεδΪ. Σσ ίλΪ υ βμ 25βμ Ικυθέκυ β I M λαλξέα έξ  φ Ϊ δ σ 
Σκυλ ζά (Θλαεδεσ) εαέ β VI σθ ΣακυµΪ ΜαξαζΪ (Λ δίΪ δα). Τπάλξαθ 
πζβλκφκλέ μ ΰδΪ βµαθ δεΫμ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ α υουµα α βμ λέθαμ 
εαδ βθ αθα κζδεά σξγβ κυ  λυµσθα, µπλκ Ϊ απσ σ δ βλσεα λκ (∆ µέλ 
Ι Ϊλ). 

 

 
 

Μ Ϊ β τναοβ βμ αναεωχάμ µ  β ουζΰαλέα εαδ πλδν β µ Ϊία ά ου ο ουεουλΫ δ,  
ο Εζ υγΫλδομ νδαΫζομ πδ εΫφγβε  ο α δζδΪ Κων αν ένο ο Χα αά-Μπ ρζέε. 

 
π δ α απσ εζβλΫμ µΪξ μ λδυθ βµ λυθ σ 1κ τθ αΰµα υαυθπθ εα Ϋζαί  κ 
ΝΫκ Π λέ δ. Οδ ζζβθ μ εΪ κδεκδ κυ ξπλδκτ Ϋ π υ αθ µ  Ϊελα κ θγκυ δα µσ 
εαδ Ϊελυα α µΪ δα θα υπκ ξγκτθ εαδ θα ιυπβλ ά κυθ δμ αθΪΰε μ πθ 
εκυλα µΫθπθ υαυθπθ, πδε φαζάμ πθ κπκέπθ υπάλι  κ µ Ϋπ δ α  λα βΰσμ 
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Γ υλΰδκμ Κκθ τζβμ. Σα υουµα α πΪθπ απσ κ ξπλδσ ά αθ εαζΪ κξυλπµΫθα 
απσ κυμ κυζΰΪλκυμ. ε έ, έξαθ κπκγ βγ έ α 4 κπκµαξδεΪ πυλκίσζα, πκυ 
υ εσζ υαθ κ Ϋπαελκ δμ εδθά δμ πθ ζζβθδευθ µβµΪ πθ, ΰτλπ απσ κ 
ξπλδσ. Χλ δΪ βε , ζκδπσθ, µδα θΫα πλκ πΪγ δα ΰδα βθ εα Ϊζβοβ εαδ βθ 
ε έπιβ κυ ξγλκτ. Σκ πλπέ βμ 27βμ Ικυθέκυ 1913, κ ζσξκμ υαυθπθ, µ  
πδε φαζάμ κθ Λκξαΰσ Γ υλΰδκ Παπα σπκυζκ, εδθάγβε  πλκμ ΰ θδεά πέγ β, 
υµα µ  υµα µ  κθ ξγλσ. Ο ΰ θθαέκμ Λκξαΰσμ, µ  κ π λέ λκφκ κ ξΫλδ 
εαδ κ βΰυθ αμ κυμ Ϊθ λ μ κυμ α ξγλδεΪ κξυλΪ, Ϋπ  θ ελσμ απσ 
ίκυζΰαλδεσ ίσζδ. Οδ ταπθκδ σµπμ θ π κάγβεαθ. Πλκξυλβ αθ αεΪγ ε κδ εαδ 
µ  βθ ξαλαε βλδ δεά δαξά « Ϋλα» εα Ϋζαίαθ α 4 πυλκίσζα, ε κπέακθ αμ 
κυμ θαπκµ έθαθ μ κυζΰΪλκυμ, πκυ λΪπβεαθ  Ϊ αε β φυΰά πλκμ κθ 
 λυµσθα.  π λδκξά απσ κ ΝΫκ Π λέ δ µΫξλδ β ΰΫφυλα κυ  λυµσθα 
εα αεζτ βε  απσ παθδεσίζβ κυμ κυζΰΪλκυμ, πκυ πλκ παγκτ αθ θα 
π λΪ κυθ α θΪ κυ Ρκτπ ζ, θυ β VI Μ λαλξέα εα αζΪµίαθ  κ ∆ µέλ 
Χδ Ϊλ (δ βλσεα λκ). ε έ, ίλΫγβεαθ Ϊ π υµα α κυ Μβ λκπκζέ β εαέ 100 
πλκελέ πθ πκτ έξαθ φαΰ έ απσ κυμ κυζΰΪλκυμ.  έμ 28 Ικυθέκυ 1913, β VII 
M λαλξέα υπσ αμ δα αΰΪμ κυ Aθ δ λΪ βΰκυ ΝαπκζΫκθ κμ π άζβ, πΫλα  
iμ ΰΫφυλ μ  λυµκθδεκτ εαi ΚκυµαλδΪμ εαδ απ ζ υγΫλπ  δμ Ϋλλ μ.  δεσθα 
πκυ αθ έελδ  ά αθ λκµ λά. Οδ κτζΰαλκδ, πλδθ βθ αθαξυλβ ά κυμ Ϋεαοαθ 
κ µ ΰαζτ λκ µΫλκμ βμ πσζβμ.  έμ 30 Ικυθέκυ 1913, κ 21κ τθ αΰµα υπσ βθ 
βΰ έα κυ υθ αΰµα Ϊλξβ ΝδεκζΪκυ Μδξαζσπκυζκυ λεα δθκτ, Ϋζαί  δα αΰά 
θα εα υγυθγ έ πλσμ β ∆λΪµα εαέ κ έ δκ ίλΪ υ Ϋφγα  µΫξλδ κθ 
δ βλκ λκµδεσ αγµσ ΰΰέ βμ. Σβθ πκµΫθβ, 1β Ικυζέκυ, υθΫξδ  βθ πκλ έα 
κυ εαδ αφκτ Ϋ π  εζβλά µΪξβ µ  κυμ εκµδ α αά μ εκθ Ϊ άθ ζδ λΪ β, 
Ϋφγα  β ∆λΪµα εαδ βθ απ ζ υγΫλπ  Ϋπ δ α απσ 500 ξλσθδα ίαλίαλδεάμ 
εα κξάμ εαέ κυζ έαμ. Ι κτ πυμ π λδΰλΪφ δ κθ παθβΰυλδ µσ ΰδα βθ 
απ ζ υγΫλπ β βμ ∆λΪµαμ απσ κθ ζζβθδεσ  λα σ κ σ  Μβ λκπκζέ βμ 
ΰαγΪΰΰ ζκμ: ««ΧαλΪμ υαΰΰΫζδα! Καέ ίΫίαδα ξΪλδμ δμ φλκθ έ μ βμ 
Ολγσ κιβμ εεζβ έαμ εα Ϊφ λαθ κδ λαΰδΪ μ θα ελα ά κυθ β λπµαέδεβ ουξά 
εαέ βθ ζζβθδεσ β Ϊ κυμ κ δΪία πθ αδυθπθ εαδ κ δΪία πθ αζζκφτζπθ. 
 βθ επµσπκζβ κυ ∆κιΪ κυ, α θκ δκαθα κζδεΪ βμ ∆λΪµαμ, κδ κτζΰαλκδ εα Ϊ 
βθ υπκξυλβ ά κυμ, δμ 30 Ικυθέκυ, δΫπλαιαθ µ ΰΪζβμ ε Ϊ πμ 
ίαθ αζδ µκτμ, βθ πυλπσζβ αθ εαδ Ϋ φαιαθ π λδ σ λκυμ απσ 3.000 
εα κέεκυμ βμ, µ αιτ πθ κπκέπθ πκζζκτμ δ λ έμ, ΰυθαέε μ εαδ παδ δΪ.  δμ 9 
Ικυζέκυ, β VII M λαλξέα αφκτ υΰελκτ βε  µ  ίκυζΰαλδεΪ µάµα α εκθ Ϊ κ 
Ν θ ζΫλ (Καπθσφυ κ) Ϋφ α  κ ΠαλαθΫ δκ.  έμ 11 Ικυζέκυ εα Ϋζαί  β 
Χλυ κτπκζβ εαέ δμ 12 Ικυζέκυ 1913 βθ ΞΪθγβ. Σαυ σξλκθα κ σζκμ µαμ 
εα αζΪµίαθ  κ Πσλ κ ΛΪΰκμ, β Μαλυθ δα εαδ κ ∆ αΰΪ μ 
( ζ ιαθ λκτπκζβ). Οδ ζζβθδεΫμ µ λαλξέ μ κυ εΫθ λκυ εαδ κυ αλδ λκτ 
εδθάγβεαθ δμ 24 Ικυθέκυ 1913 πλκμ α ίκλ δκαθα κζδεΪ µ  εα τγυθ β βθ 
εκδζΪ α βμ  λπµθέ αμ πκυ β ξυλδα  απσ βθ π λδκξά βμ ∆κρλΪθβμ κ ίκυθσ 
ΜπΫζ μ. δ β II µ λαλξέα ι εέθβ  απσ κ θΫφ  (Κ θ λδεσ) εαδ Ϋφγα  κ 
ίλΪ υ δμ θσ δ μ πλκ ίΪ δμ κυ ΜπΫζ μ (Κ λεέθβ) µααέ µ  βθ IV M λαλξέα, 
θυ β III εαέ V M λαλξέα ίΪ δ αθ παλΪζζβζα, µ  Ϊικθα κθ αµαιδ σ λσµκ 
∆κρλΪθβμ- λπµθέ αμ. Μ Ϊ απσ εζβλΫμ µΪξ μ δμ πζαΰδΫμ κυ σλκυμ, β 
θτξ α βμ 25βμ πλκμ 26β Ικυθέκυ κδ κτζΰαλκδ υπκξυλβ αθ απσ σζ μ δμ γΫ δμ 
κυμ πΪθπ σ ΜπΫζ μ. Μσζδμ β υπκξυλβ ά κυμ Ϋΰδθ  αθ δζβπ ά, κ Γ θδεσ 
 λα βΰ έκ δΫ αι  δμ µ λαλξέ μ κυ εΫθ λκυ θα εα Ϋίκυθ απσ κ ίκυθσ εαδ θα 
εα αζΪίκυθ βθ εκδζΪ α βμ  λπµθέ αμ. µΫ πμ β IV M λαλξέα εα α έπι  
κyμ υπκξπλκτθ μ αθ δπΪζκυμ εαδ απκεσµδ  6 ξγλδεΪ πυλκίσζα, θυ κ 23κ 
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τθ αΰµα βμ V M λαλξέαμ µααέ µ  βθ βµδζαλξέα δππδεκτ βμ III M λαλξέαμ 
µπάεαθ δμ 11 κ πλπέ βθ πσζβ βμ  λπµθέ αμ, ξπλέμ θα υθαλ ά κυθ 
αθ έ α β. ΣΫζκμ κ ίλΪ υ βμ 26βμ Ικυθέκυ, β X M λαλξέα Ϋφγα  κ 
Πσπ ίκ εαέ β αιδαλξέα δππδεκτ κ Χα αά-Μπ ρζέε. Μ Ϊ βθ εα Ϊζβοβ βμ 
 λυµθδ αμ α υ δεΪ εαδ κυ δ βλκεΪ λκυ α αθα κζδεΪ, β VII M λαλξέα 
πκτ εδθ έ κ αθα κζδεΪ γα πλκξπλκτ  πλκμ κ Ν υλκεσπδ, κδ µ λαλξέ μ κυ 
εΫθ λκυ γα αεκζκυγκτ αθ βθ εκδζΪ α κυ  λυµσθα πκ αµκτ πλκμ δμ πβΰΫμ 
κυ, θυ κδ µ λαλξέ μ κυ αλδ λκτ (III, X) γα ίΪ δααθ πλκμ κ ΠΫ ίκ εαδ απσ 
ε έ πλκμ βθ ΣακυµαΰδΪ.  δμ 28 Ικυθέκυ 1913 β VI M λαλξέα εα Ϋζαί  κ 
Ρκτπ ζ εαδ β αιδαλξέα δππδεκτ κ Π λέ δ. Ο ζζβθδεσμ  λα σμ εα ζΪµίαθ  
κ Ϋθα ξπλδσ µ Ϊ κ Ϊζζκ, εα α δυεκθ αμ εα Ϊ πσ αμ εαδ µ  βθ δαξά " Ρ ", 
βθ πΪζαδ πκ Ϋ παθέ ξυλβ λα δπ δεά ίκυζΰαλδεά µβξαθά. εκζκτγβ αθ 
αδµα βλΫμ µΪξ μ α θΪ βμ ΚλΫ θαμ, κ δµδ ζά εαδ β ΣακυµαΰδΪ, κδ 
κπκέ μ υθ ξέ βεαθ µΫξλδ δμ 18 Ικυζέκυ 1913. Οδ κτζΰαλκδ ικυγ θυµ θκδ εαέ 
δαλευμ υπκξπλκτθ μ µΫ α κ Ϋ αφσμ κυμ αά β αθ αθαεπξά. β  σζα 
α µΫ ππα έξαθ ά μ εαδ µσθκ ά μ. Οδ Ϋλίκδ πλκΫζαυθαθ, σππμ εαδ κδ 
Σκτλεκδ πκy εα Ϋζαίαθ βθ λδαθκτπκζβ εαδ δμ αλΪθ α εεζβ δΫμ, θυ κδ 
ΡκυµΪθκδ δΪ π λδπΪ κυ Ϋφγαθαθ µΫξλδ εαδ β σφδα.  

 
Γ. Σο Ϋζομ ου ΄ αζεανδεου 
 
Ο ΄ αζεαθδεσμ Πσζ µκμ Ϋζβι  µ  β υθγάεβ κυεκυλ έκυ (1913) 

βµδκυλΰυθ αμ µδα θΫα εα Ϊ α β α αζεΪθδα.  ζζΪ α πλκ Ϊλ β  βθ 
θσ δα Μαε κθέα µ  β Θ αζκθέεβ, βθ ΚαίΪζα µΫξλδ δμ είκζΫμ κυ ΝΫ κυ 
πκ αµκτ, β Νσ δα π δλκ εαδ βθ Κλά β.  υµφδζέπ β βμ ζζβθδεάμ µ  βθ 
ΰ λµαθδεά ία δζδεά κδεκΰΫθ δα µΫ π κυ ΰΪµκυ κυ Κπθ αθ έθκυ µ  βθ α ζφά 
κυ ΚΪδα λ ιαλΰυλυγβε  µ  βθ πλκ Ϊλ β β βμ ΚαίΪζαμ, σ αθ βθ υθγάεβ 
κυ κυεκυλ έκυ, παλ θΫίβ κ έ δκμ κ ΚΪδα λ υπΫλ βμ ζζΪ κμ. Λέΰα ξλσθδα 
αλΰσ λα, βθ αλξά κυ ΄ Παΰεκ µέκυ ΠκζΫµκυ εαδ πλδθ β ζζΪ α δ Ϋζγ δ 
κθ πσζ µκ κ πζ υλσ βμ θ Ϊθ , β κυζΰαλέα γα εα αζΪί δ πλκεζβ δεΪ βθ 

πσζβ βμ ΚαίΪζαμ.   λίέα πλκ Ϊλ β  β ίσλ δα Μαε κθέα µ  κ 
Μκθα άλδ, α εσπδα εαδ β  λυµθδ α.  κυζΰαλέα απΫε β  Ϋικ κ κ 
δΰαέκ µ αιτ ζ ιαθ λκτπκζβμ εαδ Πσλ κ ΛΪΰκμ, θυ β Ογπµαθδεά 
υ κελα κλέα µ  βθ πέγ β πκυ Ϋεαθ  κθ B΄ αζεαθδεσ Πσζ µκ µπσλ  εαδ 
ελΪ β  βθ αθα κζδεά ΘλΪεβ µΫξλδ εαδ βθ λδαθκτπκζβ.  Ρκυµαθέα, πέ βμ, 
αε κπκέβ  πλκμ σφ ζσμ βμ δμ υθκλδαεΫμ βμ δαφκλΫμ µ  β κυζΰαλέα 
βθ π λδκξά βμ ∆κίλκυ Ϊμ.  ζίαθέα Ϋΰδθ  αθ ιΪλ β κ ελΪ κμ, κ κπκέκ 

π λδζάφγβε  εαδ β σλ δα π δλκμ, τ λα απσ θ κθσ α μ δ αζδεΫμ πδΫ δμ εαδ 
απ δζΫμ θαθ έκθ βμ ζζΪ κμ, θυ α θβ δΪ κυ δΰαέκυ απκ σγβεαθ βθ 
ζζΪ α Ϋθα ξλσθκ αλΰσ λα µ  κ πλπ σεκζζκ βμ Φζπλ θ έαμ (13 
Φ ίλκυαλέκυ 1914). Σα ∆π εΪθβ α παλΫµ δθαθ πλκ πλδθΪ υπσ δ αζδεά 
εα κξά 

 
 
4.ΕΠΙΛΟΓΟ ΣΩΝ ΛΚ ΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 
 
Ο ΄ αζεαθδεσμ πσζ µκμ έθαδ ΰδα βθ ζζΪ α αθ δ λσφπμ αθΪζκΰκμ, µ  

δμ απυζ δ μ. ∆βζα ά µ  µδελΫμ απυζ δ μ β ζζΪ α δπζα δΪ γβε . θ έ κδξα 
εαδ β  λίέα επζάλπ  σζκυμ κυμ αθ δε δµ θδεκτμ σξκυμ βμ, θυ β 
κυζΰαλέα β κπκέα έξ  πκζτ µ ΰΪζ μ απυζ δ μ δ δεΪ κ µΫ ππκ βμ 
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λδαθκτπκζβμ µ Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ πσζ µκ κθ κπκέκ β έ δα πλκεΪζ , θ 
έξ  µ ΰΪζα αφδεΪ εΫλ β.Σκ ζζβθδεσ ελΪ κμ δπζα δΪ βε  εαδ  Ϋε α β εαδ 

 πζβγυ µσ µ  απκ Ϋζ µα θα βµδκυλΰβγκτθ κδ εαζτ λ μ πλκςπκγΫ δμ ΰδα 
εκδθπθδεά, πκζδ δεά εαδ κδεκθκµδεά αθΪπ υιβ. Σαυ σξλκθα, Ϊζζαι  λδαδεΪ εαδ β 
κµά κυ πζβγυ µκτ, σ κ ΰδα κ θΫκ ζζβθδεσ ελΪ κμ σ κ εαδ κ εκµµΪ δ βμ 
Ογπµαθδεάμ υ κελα κλέαμ πκυ απκ πΪ βε  απσ αυ άθ. ∆βζα ά, β γΫ β 
θσμ θδαέκυ κδεκθκµδεκτ ξυλκυ µπάεαθ ιαφθδεΪ τθκλα, α κπκέα πβλΫα αθ 
π.ξ. κυμ θκµΪ μ ε βθκ λσφκυμ κδ κπκέκδ ά αθ υθβγδ µΫθκδ θα µ αεδθκτθ αδ 
κθ θδαέκ ξυλκ πθ αζεαθέπθ. θΪζκΰα πβλ Ϊ βεαθ κδ ζζβθ μ Ϋµπκλκδ, 

πκυ ά αθ β α δεά Ϊιβ βμ πκξάμ. Μδα ζτ β ά αθ β λκφά β δκέεβ β. 
∆βζα ά κδ ζζβθ μ α κέ απσ Ϋµπκλκδ Ϊλξδ αθ θα µ α λΫπκθ αδ  βµκ έκυμ 
υπαζζάζκυμ εαδ θα κπκγ κτθ αδ κθ δκδεβ δεσ µβξαθδ µσ κυ θΫκυ 
ζζβθδεκτ ελΪ κυμ βθ γΫ β πθ απκξπλκτθ πθ µκυ κυζµΪθπθ.Σαυ σξλκθα 

µ ΰΪζκμ αλδγµσμ πζβγυ µκτ µ αεδθάγβε  απσ σζ μ εαδ πλκμ σζ μ δμ πζ υλΫμ. 
Τπκζκΰέακθ αδ  π λδ σ λ μ απσ 400.000 κδ Σκτλεκδ πκυ Ϋφυΰαθ απσ βθ 
Ογπµαθδεά υλππαρεά αυ κελα κλέα πάΰαθ πλκμ βθ Σκυλεέα. Γ θδεΪ ευλέπμ 
µ Ϊ κθ ΄ αζεαθδεσ πσζ µκ κδ εΪ κδεκδ πθ αφυθ βμ Ϋπμ υλππαρεάμ 
Σκυλεέαμ αδ γΪθκθ αδ απ δζκτµ θκδ απσ κθ αζυ λπ δ µσ πθ υπκζκέππθ 
γθκ ά πθ εαδ  πκζζΫμ π λδπ υ δμ (ευλέπμ κδ φ πξσ λκδ) αεκζκυγκτθ α 
λα τµα α κυ Ϋγθκυμ κυμ. ΤπΪλξκυθ φδζµ βμ πκξάμ πκυ έξθκυθ 

εαλαίΪθδα Ϋλίπθ, κυζΰΪλπθ, Σκτλεπθ ά ζζάθπθ πλκ φτΰπθ θα 
αεκζκυγκτθ α αθ έ κδξα λα τµα α µΫξλδ θα κλδ γκτθ α ζδεΪ τθκλα.  
ζζΪ α Ϋξγβε  εαδ Ϊζζα ετµα α πλκ φτΰπθ, ζσΰπ πθ δπΰµυθ πκυ 
υπΫ β αθ κδ ζζβθ μ β θα κζδεά ΘλΪεβ εαδ β ΜδελΪ έα. Σκ Ογπµαθδεσ 
ελΪ κμ οΪξθκθ αμ υπ τγυθκυμ ΰδα βθ ά α ιΫ πα   δπΰµκτμ θαθ έκθ πθ 
ζζάθπθ. Τπκζκΰέακθ αδ  π λδ σ λκυμ απσ 100.000 κδ πλσ φυΰ μ απσ βθ 
θα κζδεά ΘλΪεβ εαδ αθ έ κδξκμ αλδγµσμ απσ β ΜδελΪ έα κδ πλσ φυΰ μ πκυ 
ιαθαΰεΪ βεαθ θα φτΰκυθ µ Ϊ δμ ίδαδσ β μ. πσ εκδθπθδεά Ϊπκοβ µ  βθ 
θ πµΪ π β βμ Θ αζκθέεβμ αζζΪ εαδ βμ Μαε κθέαμ ΰ θδεσ λα κ ζζβθδεσ 
ελΪ κμ, απσ µκθκ γθδεσ εαδ αΰλκ δεσ, ΰέθ αδ ιαφθδεΪ πκζυ γθδεσ αζζΪ εαδ ζσΰπ 
βμ θ πµΪ π βμ πθ θΫπθ αφυθ αζζΪα δ εκδθπθδεά κµά απκε υθ αμ 
π λδ σ λκυμ α κτμ εαδ λΰΪ μ. θ πµα υθκθ αδ (µΫξλδ βθ αθ αζζαΰά πθ 
πζβγυ µυθ κ 1923) µ ΰΪζ μ µΪα μ µκυ κυζµΪθπθ, ίλαέπθ εαδ  πκζτ 
µδελσ λκ ίαγµσ ζΪίπθ.  Μαε κθέα πζβ έαα  πδκ πκζτ β υλυπβ απσ δμ 
υπσζκδπ μ π λδκξΫμ κυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ. Τπάλξαθ α δεΪ εΫθ λα αµδΰυμ 
ζζβθδεΪ εΫθ λα αζζΪ εαδ ίζΪξδεα, σππμ β Κζ δ κτλα σπκυ  αθ έγ β µ  βθ 
παλξέα κυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ ά αθ ικδε δπµΫθκδ µ  κθ υλππαρεσ λσπκ 
απάμ, εαδ ίΫίαδα αυ σ αθ αθαεζΪ αδ εαδ α λκτξα πκυ φκλκτ αθ.  δμ αλξΫμ 
κυ 20κυ αδυθα κδ θΫ μ ζζβθέ μ αεσµβ εαδ α ξπλδΪ βμ Μαε κθέαμ θ 
φκλκτθ πζΫκθ α παλα κ δαεΪ λκτξα εαδ µΪζδ α κδ τπκλ μ α Ϋμ θ τθκθ αδ 
µ  βθ ζ υ αέα ζΫιβ βμ ΰαζζδεάμ µσ αμ. ∆βζα ά κ ζζβθδεσ ελΪ κμ 
α δεκπκδ έ αδ εαδ αυ σξλκθα «εζβλκθκµ έ» µ ΰΪζ μ κµΪ μ λΰα υθ ζσΰπ πθ 
πσζ πθ βμ Μαε κθέαμ. 

 
Μ ΡΙΚ  ΟΝΟΜ Σ  ΞΙΩΜ ΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΠΟΛ Μ  Ν ΣΟΤ ΛΚ ΝΙΚΟΤ 

ΠΟΛ ΜΟΤ Κ Ι ∆ΟΞ  Ν Σ Ν Π ΣΡΙ∆ :  
Νδεσζακμ Πζα άλαμ, 
Γ υλΰδκμ Κκθ τζβμ, 
Γ υλΰδκμ Κκζκεκ λυθβμ, 
ΙπΪθθβμ ζδ αλέκυ, Ν. Γ πλΰκτζβμ, 
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Θ σ πλκμ ΠΪΰεαζκμ, 
ΙπΪθθβμ Μ αιΪμ, 
έε πλ ∆κτ µαθβμ, 
Παθαΰδυ βμ ∆αΰεζάμ, 
Νδεσζακμ κλµπΪμ, 
Λ πθέ αμ Παλα ε υσπκυζκμ, 
Κπθ αθ έθκμ Καλαΰδαθθσπκυζκμ, 
θ υθδκμ ΚαµπΪθβμ, 
Παπαευλδααάμ ΙπΪθθβμ, 
Κπθ αθ έθκμ απκυθ αΪεβμ, 
Κπθ αθ έθκμ ΚαζζΪλβμ, 
Κπθ αθ έθκμ Μκ ξσπκυζκμ, 
∆βµά λδκμ Μα γαδσπκυζκμ, 
Νδεσζακμ ∆ ζαΰλαµµΪ δεαμ, 
Φπεέπθ ∆δαζΫ βμ, 
θ υθδκμ ΚαµΪλαμ, 
ΙπΪθθβμ β κυθδΪ βμ, 

µµαθκυάζ Μαθκυ κΰδαθθΪεβμ, 
παµ δθυθ αμ υµίλαεΪεβμ, 
Κπθ αθ έθκμ ∆αµδαθσμ, 
Νδεσζακμ Σλδεκτπβμ, 
∆. θ πθδΪ βμ, 
∆. εαλπαζΫ κμ, 
. Γ θθΪ βμ, 
Κ. Μβζδυ βμ, 
Κζ κµΫθβμ Κζ κµΫθκυμ, 
ΝαπκζΫπθ π έζβμ, 
ζΫιαθ λκμ κτ κμ, 
θ υθδκμ Κκυ άφαλβμ, 
Ξ θκφυθ  λα βΰσμ.  
 
υθκζδεΪ κδ π σθ μ α π έα πθ Μαξυθ ά αθ 307 θ ελκέ αιδπµα δεκέ, 

7.918 θ ελκέ κπζέ μ, 555 λαυµα έ μ αιδπµα δεκέ εαέ 32.587 λαυµα έ μ κπζέ μ.  
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ΛΚ ΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 
 

 
 

Εδεσνα 1. Η µ ΰΪζβ γνδεά ισλµβ β 

 
εκπσμ βμ παλκτ αμ µ ζΫ βμ έθαδ θα εα αΰλαφ έ κ λσζκμ κυ Π αδεκτ 

κυμ ίαζεαθδεκτμ αΰυθ μ «1912-13».  
 κµά αυ άμ βμ πλκ πΪγ δαμ βλέξγβε   υζζκΰά κδξ έπθ απσ 

ε σ δμ βμ ∆Ι, απσ αφδ λυµα α βμ  λα δπ δεάμ πδγ πλά πμ, απσ κ 
δα έε υκ εαδ απσ δΪφκλα δ κλδεΪ ε έµ θα. 

Μ  κθ σλκ « αζεαθδεκέ Πσζ µκδ», αθαφΫλκθ αδ κδ τκ πσζ µκδ πκυ 
υθ Ϊλαιαθ α αζεΪθδα β δ έα 1912/13. Οδ πσζ µκδ αυ κέ έξαθ αθ 
απκ Ϋζ µα βθ απυζ δα πθ αφυθ πκυ εα έξ  β ίαζεαθδεά ξ λ σθβ κ β 
Σκυλεέα εαδ βθ αθαεα αθκµά κυμ µ αιτ πθ ίαζεαθδευθ ελα υθ, ζζΪ αμ, 
 λίέαμ, κυζΰαλέαμ, Μαυλκίκυθέκυ εαδ Ρκυµαθέαμ.  

Οδ αζεαθδεκέ Πσζ µκδ εαδ δ δαέ λα β πδ υξάμ Ϋεία ά κυμ, απκ ζκτθ 
µδα απσ δμ ζαµπλσ λ μ δΰµΫμ βμ ζζβθδεάμ δ κλέαμ. Μ  βθ παθΪ α β 
κυ 1821 β ζζΪ α εα Ϋε β  βθ γθδεά βμ αθ ιαλ β έα. Μ  κ Ϋπκμ κυ ’12 
βµδκυλΰάγβεαθ κδ πλκςπκγΫ δμ ΰδα βθ δ ξυλκπκέβ β κυ ζζβθδεκτ 
γθκυμ.  αφδεά Ϋε α β βμ ξυλαμ µαμ δπζα δΪ βε  εαδ εα κµµτλδα 

α ζφυθ µαμ απΫε β αθ βθ ζ υγ λέα κυμ.   
 κ εζβλσ εαδ τ εκζκ ε έθκ αΰυθα πλπ κ Ϊ β αθ κδ θκπζ μ 

∆υθΪµ δμ βμ ξυλαμ µ  ετλδκ µκξζσ κ Όπζκ κυ Π αδεκτ πκυ δαελέγβε  ΰδα 
β µαξβ δεσ β α εαδ βθ απκφα δ δεσ β Ϊ κυ.  

Ρβ σ κυ Π αδεκτ απκ ζ έ κ «∆έπε  σιαθ εαδ αλ άθ».  ∆σια 
απκε Ϊ αδ µ  βθ αυ κγυ έα εαδ βθ σζµβ, ε λ έα αδ µ  κ υφΫεδκ εαδ βθ 
πΪγβ, απσ αυ κτμ πκυ Ϋξκυθ κ Ϋπαελκ δμ βγδεΫμ υθΪµ δμ εαδ δμ 
απαλαέ β μ ΰθυ δμ, µ Ϊ απσ µ ζΫ β εαδ Ϊ εβ β.  
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Ν ΛΤΗ 
ΡΧ ΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (20σμ-8ομ π.Χ. αδυναμ) 
Σκ Π αδεσ (Π ) απκ ζκτ  απσ βθ αλξαδσ β α β ίΪ β κυ λα κτ, 

κπζδ µΫθκ µ  αµυθ δεΪ εαδ πδγ δεΪ σπζα, δ ιΪΰκθ αμ κθ αΰυθα µ  εέθβ β 
εαδ δ ξυλά ελκτ β. Γδ’ αυ σ κ ζσΰκ δα βλκτ  πκζτ πυεθκτμ εαδ µααδεκτμ 
ξβµα δ µκτμ, υ  θα Ϋξ δ δ ξυλά τθαµβ ελκτ πμ. Σκθ ετλδκ σΰεκ 
ελκτ πμ απκ ζκτ  κ ίαλδΪ κπζδ µΫθκ Π αδεσ, πκυ α σ αθ υθάγπμ  
αλε Ϊ ίαγ έμ ξβµα δ µκτμ,  τκ ΰλαµµΫμ. Σκ ζαφλτ Π αδεσ α σ αθ, 
πλδθ απσ βθ µπζκεά, κ µΫ ππκ ά α πζ υλΪ εαδ σ αθ Ϊλξδα  β µΪξβ 
π έπε  θα πδφΫλ δ σ κ κ υθα σθ µ ΰαζτ λ μ απυζ δ μ κθ ξγλσ εαδ 
ιαεκζκυγκτ  σζβ β δΪλε δα βμ µΪξβμ θα παλ θκξζ έ κθ ξγλσ µ  α µΫ α 
κυ.  

 
 

Εδεσνα 2. λχαέοδ ποζ µδ Ϋμ 
 
ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (8ομ-4ομ π.Χ. αδυναμ) 

 

Εδεσνα 3. λχαέοδ ποζ µδ Ϋμ 
 
πΪλ β 

 πΪλ β έξ  Ϋθαθ λα σ µκθα δεσ ΰδα δμ λα δπ δεΫμ κυ αλ Ϋμ, β 
δ βλΪ π δγαλξέα, βθ εα κξά εαδ β µαξβ δεά δεαθσ β α.  

Ο κπζδ µσμ πθ αλξαέπθ παλ δα υθ π λδζΪµίαθ  γυλαεα, ελΪθκμ εαδ 
εκπέ β ά µαελτ σλυ εαδ ίλαξτ ιέφκμ. 

 
γάνα 
Ο λα σμ πθ γβθυθ ά αθ ικπζδ µΫθκμ µ  ελΪθκμ, γυλαεα, α πέ α, 
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σλυ µ  δ λΫθδα ά ξαζτί δθβ αδξµά εαδ ιέφκμ.  
 

 

 
Εδεσνα 4. λχαέοδ ποζ µδ Ϋμ 

 
Σβθ αγβθαρεά παλΪ αιβ απκ ζκτ αθ ζσξκδ υµπαλα αΰµΫθκδ πκυ 

ξβµΪ δααθ µ ππδεά φΪζαΰΰα αζζ πΪζζβζπθ αυΰυθ µ  δΪ βµα εαδ ίΪγκμ 
απσ Ϊθ λα  Ϊθ λα θσμ ίάµα κμ. Ο Μδζ δΪ βμ πδθσβ  κ « άµα φσ κυ», 
πκυ υθ υαασ αθ µ  βθ «πκζ µδεά ελαυΰά». 

 
Θάία 
υ κ λα σμ φαλµσα δ θΫα υπδεά δΪ αιβ, βθ π λέφβµβ «Λκιά 

ΦΪζαΰΰα». Οδ  λα βΰκέ παµ δθυθ αμ εαδ Π ζκπέ αμ υθΫζαίαθ ΰδα πλυ β 
φκλΪ β βµα έα βμ αλξάμ βμ κδεκθκµέαμ πθ υθΪµ πθ εαδ κυ αε δεκτ 
σΰµα κμ βμ πέ κυ π έκυ βμ µΪξβμ εα αθκµάμ πθ απκ κζυθ ΰδα 
πδ υξέα κυ πδ δπεσµ θκυ εκπκτ.  

Τπάλιαθ κδ πλυ κδ  λα βΰκέ πκυ αθ δζάφγβεαθ βθ Ϋθθκδα βμ 
φ λ έαμ εαδ β ξλβ δµκπκέβ ά βμ ΰδα ια φΪζδ β βμ ε Ϋζ βμ κυ ξ έκυ 
ζδΰµκτ.  

 
Μ ΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (359-323 π.Χ.) 
 

 
 

Εδεσνα 5. Μαε ονδεά ΦΪζαΰΰα 

 
Ο Φέζδππκμ ά αθ κ πλυ κμ αθα δκλΰαθπ άμ εαδ γ µ ζδπ άμ κυ 

Μαε κθδεκτ  λα κτ. δ δεσ λα:  
• πΫίαζ  βθ υπκξλ π δεά λα δπ δεά γβ έα. 
• Μσλφπ  α ζΫξβ. 
• ΘΫ πδ  τ βµα πλκαΰπΰυθ.  



 4

• υΰελσ β  βθ π λέφβµβ Μαε κθδεά ΦΪζαΰΰα.  
Σκ δ δαέ λκ ξαλαε βλδ δεσ βμ Μαε κθδεάμ ΦΪζαΰΰαμ ά αθ κ α κµδεσμ 

κπζδ µσμ εαδ β δΪ αιβ µΪξβμ.  
Ο πδγ δεσμ κπζδ µσμ π λδζΪµίαθ  β Ϊλδ α ( σλυ, µάεκυμ 4,20-4,80 

µ.) εαδ κ ίλαξτ ζζβθδεσ ιέφκμ. Οδ φαζαΰΰέ μ Ϊ κθ αδ πέ 16 αυΰυθ,  
λτπα, υ  κδ Ϊλδ μ πθ πλυ πθ 5 αυΰυθ θα υπ λίαέθκυθ κ µΫ ππκ βμ 
φΪζαΰΰαμ ξβµα έακθ αμ έξκμ α δαπΫλα κ.  

ε σμ απσ κυμ Φαζαΰΰέ μ, κ Μαε κθδεσ Π αδεσ π λδζΪµίαθ  εαδ κ 
υµα πθ «υπα πδ υθ» µ  ετλδκ Ϋλΰκ εα Ϊ β µΪξβ βθ αθ δµ υπδ β 
ε Ϊε πθ εα α Ϊ πθ.  

 
ΡΩΜ ΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (753 π.Χ.-476 µ.Χ.) 
Οδ αλξαέκδ Ρπµαέκδ µ  βθ π λέφβµβ « λα δπ δεά ΟλΰΪθπ ά» κυμ εαδ 

βθ δ αΰπΰά βμ ΰθπ άμ «Ρπµαρεάμ Λ ΰ υθαμ» βµδκτλΰβ αθ θΫα πκξά 
βθ σζβ ιΫζδιβ βμ πκζ µδεάμ Ϋξθβμ.  

Σα αµυθ δεΪ σπζα κυ ζ ΰ πθαλέκυ, βζα ά κυ π ακτ λα δυ β ά αθ: 
β π λδε φαζαέα, β α πέ α, κ γυλαεαμ εαδ β εθβµέ α κυ ιδκτ πκ δκτ, ΰδα θα 
κ πλκφυζΪ δ κθ αΰυθα µ  κ ιέφκμ.  

πδγ δεΪ  ά αθ: κ σλυ, κ υ σμ (αεσθ δκ ίλαξτ µάεκυμ 1,30 µ.), κ 
ιέφκμ εαδ κ πΫζ ευμ.  

 λπµαρεά αε δεά παλα ξσ αθ λ δμ δΪφκλκυμ ξβµα δ µκτμ: 
• Σβ «∆δΪ αιβ ΰυθα» 
• Σβ «∆δΪ αιβ ζδΰµκτ» 
• Σβθ « θ ΜΪαβ δΪ αιβ». 
 
Τ ΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (330-1453 µ.Χ.) 

 

 
 

Εδεσνα 6. Οπζέ μ υααν δνάμ Π λδσ ου 

 

Σκ ΣΪΰµα απκ ζ έ αυ κ ζά δκδεβ δεά εαδ αε δεά ΜκθΪ α, β κπκέα 
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δαγΫ δ αθΪζκΰα ίαλδΪ εαδ ζαφλΪ κπζδ µΫθκ πλκ ππδεσ, πκυ Ϋξ δ β 
υθα σ β α θα αθαζαµίΪθ δ βθ ε Ϋζ β δ δευθ απκ κζυθ εαδ θα 
πδ υΰξΪθ δ βθ Ϊµ β α φΪζ δΪ κυ µ  β δεΪ κυ µΫ α.  

 εαδθκ κµέα αυ ά πθ ίυααθ δθυθ παλΫµ δθ  µΫξλδ άµ λα αµ Ϊίζβ β. 
Σκ Ϊΰµα ά αθ τθαµβμ 200-400 αθ λυθ, κ απκ ζκτ αθ 16 κέξκδ αθ λυθ 

 παλΪ αιβ 16 αυΰυθ.  ίυααθ δθά δΪ αιβ µΪξβμ θ Ϋξ δ κ ΰλαµµδεσ 
ξαλαε άλα βμ αλξαέαμ αε δεάμ. έθαδ δΪ αιβ  ίΪγκμ εαδ αθ απκελέθ αδ 
µΪζζκθ δμ βµ λδθΫμ αθ δζάο δμ βμ δΪ αιβμ «κζσπζ υλβμ µΪξβμ».  
δΪ αιβ π λδζΪµίαθ : 

• Σβ Γλαµµά ΜΪξβμ. 
• Σβ Γλαµµά βμ φ λ έαμ. 
• Σβθ Οπδ γκφυζαεά. 
 
ΜΕ ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ομ-16ομ µ.Χ. αδυναμ) 
Κα Ϊ κθ Μ αέπθα, κ Π αδεσ, π λδφλκθκτµ θκ απσ κυμ Ιππσ μ, 

µπαέθ δ  τ λβ µκέλα εαδ Ϊ αδ πέ π απσ κ Ιππδεσ.  
Οδ Άΰΰζκδ σµπμ ΰλάΰκλα εα αθσβ αθ αυ σ κ φΪζµα εαδ Ϋ π αθ εα Ϊ 

κθ εα κθ α ά πσζ µκ (1447-1453) βθ πλΫπκυ α γΫ β κ Π αδεσ, πκυ 
παλαµΫθ δ πΪθ α κ ία δζδΪμ πθ Όπζπθ. 

 
ΝΕΟΣΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (17ομ-19ομ αδυναμ) 

 παλαπΪθπ αε δεά δα βλ έ αδ κθ 17κ εαδ 18κ αδυθα.  
 Ναπκζ σθ δκμ πκξά φΫλθ δ θΫα αζζαΰά. Ο ξβµα δ µσμ µΪξβμ κυ 

Π αδεκτ έθαδ µδε σμ, πλκβΰ έ αδ αλαδΪ ΰλαµµά, πκυ Ϋξ δ β υθα σ β α θα 
αθαπ τι δ σζβ βθ δ ξτ κτ πυλσμ βμ εαδ αεκζκυγκτθ µδελΫμ φΪζαΰΰ μ πκυ 
απκ ζκτ αθ κ άλδΰµα βμ πλυ βμ ΰλαµµάμ, θυ αεκζκυγ έ λέ β ΰλαµµά 

 πυεθκτμ ξβµα δ µκτμ, β κπκέα απκ ζ έ β µΪαα ελκτ πμ.  αε δεά 
αυ ά δα βλ έ αδ εα Ϊ κ πλυ κ άµδ υ κυ 19κυ αδυθα εαδ πζΫκθ.  

λΰσ λα β ΰλαµµά µΪξβμ απκ ζ έ µδα ΰλαµµά πκυ ξλβ δµκπκδ έ κ 
πυλ εαδ βθ εέθβ β. Σκ Π αδεσ πδαβ έ θα πλκξπλά δ σ κ κ υθα σθ 
π λδ σ λκ εαδ θα πλκ ΰΰέ δ κθ ξγλσ, ξπλέμ θα εΪθ δ ξλά β πθ σπζπθ 
κυ.  α δαεΪ σµπμ Ϊλξδ  θα δαφαέθ αδ β αιέα κτ πυλσμ εαδ κδ πσζ µκδ πθ 
αλξυθ κυ 20κτ αδυθα απΫ διαθ σ δ Π αδεσ µσθκ µ  κ πυλ Ϋξ δ β υθα σ β α 
θα πλκξπλά δ.  

 βθ ζζΪ α, µΫξλδ βθ εάλυιβ βμ ζζβθδεάμ παθΪ α βμ 
κλΰαθπµΫθκ λα δπ δεσ µάµα θ υπάλξ . θα αε δεσ υµα υΰελκ άγβε  
κθ Φ ίλκυΪλδκ κυ 1821, απσ κθ ζΫιαθ λκ ΤοβζΪθ β, κ Ι λσμ Λσξκμ.  
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ΤΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (20σμ αδυναμ) 
 

 
 

Εδεσνα 7. Επέγ β Π αδεοτ 1912/13 
 

Κα Ϊ β τΰξλκθβ πκξά β αυιαθσµ θβ εα α λ π δεά δ ξτμ πθ 
δαφσλπθ µβξαθβµΪ πθ πΫφ λ , αθ φυ δεά υθΫπ δα, βθ ατιβ β κυ 
πυλκίκζδεκτ εαδ β βµδκυλΰέα θΫκυ Όπζκυ, βμ λκπκλέαμ.  

 αθαζκΰδεά αλδγµβ δεά µ έπ β κυ Π αδεκτ πκυ πάζγ  θ Ϋΰδθ   
ίΪλκμ βμ αιέαμ κυ, αζζΪ  θέ ξυ β βμ δεαθσ β Ϊμ κυ.  

έθαδ αθαµφδ ίά β κ σ δ υπΪλξ δ β υθα σ β α θα φ υλ γκτθ µβξαθΫμ 
πκυ γα Ϋξκυθ σξδ µσθκ αυ ά βθ υζδεά εα α λ π δεά δ ξτ, αζζΪ εαδ πκζτ 
µ ΰαζτ λβ απσ αυ ά κυ Π αδεκτ· θ µπκλκτθ σµπμ αυ Ϋμ θα παλΪ ξκυθ 
κτ  ζΪξδ κ µΫλκμ απσ βθ βγδεά δ ξτ κυ.  

 

 
 

Εδεσνα 8. Μδελα δα δεά Εε λα έα 

 
πέ βμ, έθαδ ΰθπ σ σ δ κ πσζ µκμ κ τθκζσ κυ απκ ζ έ 

τΰελκυ β σξδ µσθκ υζδευθ αζζΪ εαδ βγδευθ υθΪµ πθ. Κα Ϊ υθΫπ δα, κ 
Π αδεσ γα παλαµΫθ δ κ µκθα δεσ πζάλ μ σπζκ, κυ ε κυ υ Ϊ βθ αΰυθα, 
κ µσθκ εα Ϊζζβζκ θα αΰπθέα αδ  εΪγ  Ϋ αφκμ, βµΫλα εαδ θτε α, µ  κθ 
υθ υα µσ κτ πυλσμ, βμ εδθά πμ εαδ βμ ελκτ πμ.  

Σκ Π αδεσ αυ ά βθ π λέκ κ εαδ µΫξλδ κ 1904, Ϋξ δ 3 Μ λαλξέ μ, µ  6 
Σαιδαλξέ μ, 12 υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ εαδ 6 ΣΪΰµα α υαυθπθ. Μ αιτ κυ 
Μαε κθδεκτ ΰυθα εαδ πθ αζεαθδευθ ΠκζΫµπθ, δαµκλφυθκθ αδ 7 
Μ λαλξέ μ, 20 υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ, 1 τθ αΰµα Κλβ υθ εαδ 1 υαυθπθ, 
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εαγυμ εαδ 3 ΣΪΰµα α γθκφλκυλΪμ. Λέΰκ πλδθ β Μδελα δα δεά ε λα έα 
Ϋξκυµ  β υΰελσ β β πθ ΄, ΄ εαδ Γ΄ πµΪ πθ  λα κτ εαγυμ εαδ βμ 
Σαιδαλξέαμ κυ ίλκυ.  

Κα Ϊ κθ ζζβθκρ αζδεσ πσζ µκ α ΄ εαδ ΄ υµα α  λα κτ υπΪΰκθ αδ 
κ Σµάµα π έλκυ.  

Κα Ϊ κθ µφτζδκ, π α έα 1967-1974, (µ απκζέ υ β), κ Π αδεσ 
υπάλι  κ πλυ κμ απκ Ϋε βμ βμ λαΰ αέαμ ιΫζδιβμ κυ λα κτ ΰ θδεσ λα, 
υθ ξυμ ικπζδασµ θκ εαδ θδ ξυσµ θκ αλδγµβ δεΪ.  

 βµαθ δεσ λβ πκξά ιΫζδιβμ υπάλι  β πκξά 1974-1990, σπκυ 
Ϋξκυµ  µ ΰΪζβ αθα δΪ αιβ, µ  β α δαεά αθα δκλΰΪθπ β, βθ δ αΰπΰά θΫκυ 
υζδεκτ, µ  αυ σξλκθβ βθ απσ υλ β κυ παζαδκτ, βθ πκδκ δεά αθαίΪγµδ β, 
αζζΪ εαδ βθ αλδγµβ δεά θέ ξυ β.  

 

 
 

Εδεσνα 9. Οπζέ μ ου 20οτ αδυνα 

 
Μ Ϊ κ Ϋ κμ 1897, Ϊλξδ  υ βµα δεά πλκ πΪγ δα ΰδα βθ 

αθα δκλΰΪθπ β εαδ κθ ικπζδ µσ κυ Π αδεκτ υ  θα γ λαπ υγ έ απσ βθ 
υζδεά εαδ βγδεά φγκλΪ πκυ βµδκτλΰβ  κ α υξάμ ζζβθκ κυλεδεσμ πσζ µκμ 
εα Ϊ κ Ϋ κμ αυ σ. Κτλδα πλκ πΪγ δα ά αθ θα εΰυµθα κτθ σζκδ κδ 
αΰτµθα κδ ΰδα Ϋθα λέµβθκ. Καγκλέ βε  β εαγκζδεά λΪ υ β, θυ α ξΫ δα 
πδ λα τ πμ Ϋζαίαθ φαλµσ δµβ µκλφά.  

θα δκλΰαθπµΫθκ κ Π αδεσ πλπ κ α έ  σζ μ δμ πδξ δλά δμ πθ 
αζεαθδευθ ΰυθπθ.  
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ΚΕΦ Λ ΙΟ ΄ 
΄ ΛΚ ΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΗ Μ ΚΕ∆ΟΝΙ  
Η ∆δΪ πα β βμ οπογ έαμ αλαν απσλου 
 
λδγµβ δεά τναµβ ων αν δπΪζων 

 

 
 

χ δΪΰλαµµα 1. χ δΪΰλαµµα πδχ δλά ων ου Εζζβνδεοτ  λα οτ  
Κα Ϊ β ΜΪχβ ου αλαν απσλου 

 
Σκ ξΫ δκ θΫλΰ δαμ πλκΫίζ π  βθ εα Ϊ µΫ ππκ πέγ β µ  

αυ σξλκθβ υπ λε λπ δεά θΫλΰ δα κυ Π αδεκτ, απσ δμ τκ πζ υλΫμ, πλκμ α 
Ϋλίδα µ  εκπσ θα απκεκπ έ β τµπ υιβ κυ ξγλκτ εαδ θα εα αζβφγ έ β 
ΰΫφυλα κυ ζδΪεµκθα.  

 
Πέναεαμ 1. λδγµβ δεά τναµβ αν δπΪζων ελα υν ΄ αζεανδευν ΠοζΫµων 
 

ν έπαζα ΚλΪ β Π αδεσ Πυλοίοζδεσ Ιππδεσ 
ζζΪ α 10.000 180 1.000 
Μαυλκίκτθδκ 35.000 130 - 
 λίέα 220.000 500 5.000 
κυζΰαλέα 300.000 720 5.000 
τµµαξκδ (τθκζκ) 655.000 1.530 9.000 
Σκυλεέα 350.000 850 6.000 

 
Σκ Π αδεσ υµµ έξ  µ  53 Ϊΰµα α π αδεκτ εαδ 6 Ϊΰµα α υαυθπθ.  

 πέγ β Ϊλξδ  βθ αυΰά βμ 9βμ Οε πίλέκυ. εκζκτγβ  εαγ’ σζβ β 
δΪλε δα βμ βµΫλαμ εζβλσμ εαδ αδµα βλσμ αΰυθαμ, εα Ϊ κθ κπκέκ κ Π αδεσ, 
παλΪ δμ υ ξΫλ δ μ κυ Ϊφκυμ εαδ β λαΰ αέα ίλκξά, εα σλγπ  θα φ Ϊ δ 

 απσ α β π λέπκυ 500 µ. απσ βθ ετλδα ξγλδεά αµυθ δεά ΰλαµµά.  κ 
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αλδ λσ βμ δα Ϊι πμ θ λΰυθ αμ µ  σζµβ εαδ απκφα δ δεσ β α, πΫ υξ  θα 
εΪµο δ βθ ξγλδεά αθ έ α β εαδ θα πλκ ζΪ δ  µ ΰΪζκ ίΪγκμ.  θΫλΰ δα 
αυ ά εζσθδ  κυμ Σκτλεκυμ πκυ υµπ τξγβεαθ π υ µΫθα πλκμ Ϋλίδα-
ΚκαΪθβ βθ θτε α 9/10 Οε πίλέκυ. Καδ κ πλπέ βμ πσµ θβμ απ ζ υγΫλπ  
α Ϋλίδα.  

 
Η ΜΪχβ ων Γδαννδ υν 
Σκ αφδεσ δαµΫλδ µα Γδαθθδ υθ π λδζαµίΪθ δ βθ κµυθυµβ πσζβ εαδ 

πκζζΪ ξαµβζΪ, αζζΪ πσακθ α υουµα α κ ίκλ δκ υ δεσ µάµα εαδ 
κλέα αδ πλκμ α ίσλ δα απσ κ σλκμ ΠΪδεκ, αθα κζδεΪ κθ πκ αµσ ιδσ, θσ δα 
β ζέµθβ Γδαθθδ υθ (πκυ ά β Ϋξ δ απκιβλαθγ έ) εαδ υ δεΪ κθ πκ αµσ Λκυ έα.  

Σκ πλπέ βμ 19βμ Οε πίλέκυ Ϊλξδ  β πλκΫζα β βμ λα δΪμ πλκμ α 
Γδαθθδ Ϊ.  

 

 
 

χ δΪΰλαµµα 2. Η ΜΪχβ ων Γδαννδ υν 

 
 µπλκ γκφυζαεΫμ πθ ΙΙ εαδ ΙΙΙ Μ λαλξδυθ Ϋξ βε  πυλΪ 

πυλκίκζδεκτ, αζζΪ αθαπ τξγβεαθ Ϋΰεαδλα εαδ, αφκτ απυγβ αθ α 
πλκπγβµΫθα ξγλδεΪ µάµα α, εα υγτθγβεαθ πλκμ α Γδαθθδ Ϊ θυ κδ IV εαδ 
VI Μ λαλξέ μ έξαθ ά β πδ γ έ εα Ϊ βμ ετλδαμ ξγλδεάμ αµυθ δεάμ 
κπκγ έαμ κ ίσλ δκ κµΫα.  

Οδ µκθΪ μ Π αδεκτ κ πλπέ βμ 20άμ Οε πίλέκυ παθΫζαίαθ βθ 
πέγ β πδΫακθ αμ υθ ξυμ κθ ξγλσ, κυ κπκέκυ β αθ έ α β Ϊλξδ  θα 
παλκυ δΪα δ βµ έα εΪµο πμ.  

 VI Μ λαλξέα εα Ϋζαί  α υουµα α παλΪ κ θ ελκ αφ έκ βμ πσζ πμ 
εαδ κδ µκθΪ μ κυ π αδεκτ πλκ ζατθκθ αμ γυ ζζπ υμ απ δζκτ αθ θα 
πζ υλκεκπά κυθ δμ κυλεδεΫμ γΫ δμ. Οδ Σκτλεκδ φκίκτµ θκδ βθ απκεκπά 
πθ κ υθ υµπ τι υμ κυμ, Ϊλξδ αθ θα υπκξπλκτθ εαδ Ϋ δ β πσζβ 
εα αζάφγβε .  
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π ζ υγΫλω β Θ αζονέεβμ 
 

 
 

Εδεσνα 10. Η έ ο ομ ου  λα οτ µαμ β Θ αζονέεβ 

 
Μ Ϊ βθ κυλεδεά ά α α Γδαθθδ Ϊ κδ µκθΪ μ π αδεκτ παέλθκυθ 

θ κζά θα δαίκτθ κθ ιδσ πκ αµσ εαδ θα εα υγυθγκτθ β Θ αζκθέεβ, µ  
εκπσ βθ ετεζπ β κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ.  

Ο ζζβθδεσμ  λα σμ δ άζγ  β Θ αζκθέεβ βθ 27β Οε πίλέκυ, µδα 
βµΫλα βζα ά µ Ϊ βθ υπκΰλαφά κυ πλπ κεσζζκυ παλα σ πμ βμ 
Θ αζκθέεβμ (23.00 βμ 26βμ Οε πίλέκυ). 

 
ΰυν μ ο µτν αδο 
 V Μ λαλξέα Π αδεκτ εδθ έ αδ πλκμ α ίσλ δα εαδ κ απσΰ υµα βμ 18βμ 

Οε πίλέκυ ΰεα Ϋ β  µάµα α α φαζ έαμ εκθ Ϊ κ µτθ αδκ.  
ΜκθΪ μ π αδεκτ ιαπκζτκυθ πέγ β εα Ϊ πθ Σκτλεπθ, πκυ 

Ϋ π υ αθ θα υµπ υξγκτθ πλκμ α  θΪ Κζ δ δκτ, θκ δκαθα κζδεΪ βμ τβμ. 
ζζΪ δμ 24 Οε πίλέκυ κδ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ αδφθδ έα αθ υθΪµ δμ π αδεκτ 
βμ V Μ λαλξέαμ εαδ εδθάγβεαθ πδγ δεΪ εα Ϊ κυ π λδεκτ βμ κπκγ έαμ 
βμ.  

Ο παθδεσμ εα Ϋίαζ  κζσεζβλβ βμ V Μ λαλξέα, β κπκέα  εα Ϊ α β 
πζάλκυμ υΰξτ πμ εαδ δαζτ πμ, υµπ τξγβε  βθ ΚκαΪθβ.  

Ο εζκθδ µσμ βμ Μ λαλξέαμ αυ άμ βµδκτλΰβ  πλΪΰµα δ πδεέθ υθβ 
εα Ϊ α β κ αλδ λσ βμ  λα δΪμ. ΧΪλβ σµπμ βθ π έΰκυ α εαδ 
βµαθ δεά θέ ξυ β µ  κεδµα µΫθ μ µκθΪ μ π αδεκτ κ µΫ ππκ β ∆υ δεά 
Μαε κθέα αγ λκπκδάγβε .  
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ΠλοΫζα β πλομ Φζυλδνα 
 

 
 

χ δΪΰλαµµα 3. χ δΪΰλαµµα πδχ δλά ων ου Εζζβνδεοτ  λα οτ  
εα Ϊ βν πλοΫζα ά ου πλομ ∆υ δεά Μαε ονέα 

 
πσ κ πλπέ βμ 7βμ Νκ µίλέκυ Ϋξκυµ  βθ πλκΫζα β κυ Π αδεκτ 

πλκμ κ υοέπ κ βμ Φζυλδθαμ εαδ δμ 11.30 βμ έ δαμ βµΫλαμ εα Ϋζαί  κθ 
δ βλκ λκµδεσ αγµσ βμ πσζ πμ εαδ τκ υλ μ αλΰσ λα β Φζυλδθα.  

 
π ζ υγΫλω β βμ Κολυ Ϊμ 

 

 
 

χ δΪΰλαµµα 4. Επδχ δλά δμ πλομ Κολυ Ϊ 

 
ΠαλΪ κ τ ία κ κυ Ϊφκυμ εαδ δμ υ µ θ έμ εαδλδεΫμ υθγάε μ, κδ 

τκ ζζβθδεΫμ Μ λαλξέ μ πλκΫζα αθ Ϊξδ α εαδ αφκτ εα Ϋζαίαθ, µ Ϊ απσ 
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εζβλκτμ αΰυθ μ, δμ δαίΪ δμ Κλυ αζζκπβΰάμ εαδ Σ αΰεσθδ, Ϊλξδ αθ θα 
πδΫακυθ α φυε δεΪ δμ κυλεδεΫμ υθΪµ δμ βθ Κκλυ Ϊ, βθ κπκέα 
απ ζ υγΫλπ αθ δμ 7 ∆ ε µίλέκυ.  

 
π ζ υγΫλω β βμ Χαζεδ δεάμ εαδ ου ΰέου Όλουμ 
 δμ 11 Οε πίλέκυ, υµα α πλκ εσππθ (µβ υπσξλ κδ λα τ πμ, 

γ ζκθ Ϋμ) εα Ϋζαίαθ δμ δαίΪ δμ κυ σλκυμ Χκζκµυθ αμ, εαδ δμ 23 
Οε πίλέκυ δ άζγαθ κθ Πκζτΰυλκ πκυ έξ  εε θπγ έ απσ κθ ξγλσ.  

Σβθ 1β Νκ µίλέκυ β VII Μ λαλξέα Ϋ δζ  Ϋθα Ϊΰµα π αδεκτ ΰδα θα 
ια φαζέ δ κ Άΰδκ Όλκμ.  

Σκ πέ αε κ « έκζκμ» πκυ µ Ϋφ λ  β ∆Ϊφθβ Ϋθα Ϊΰµα π αδεκτ, 
αθ δεα Ϋ β  α ε έ π ακθαυ δεΪ αΰάµα α πκυ έξαθ απκίδία έ απσ κ 
αθ δ κλπδζδεσ «γτ ζζα» εαγυμ εαδ απσ κ γπλβε σ « ίΫλπφ». 

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 
 

π ζ υγΫλω β βμ ΠλΫί ααμ 
 δμ 20 Οε πίλέκυ, απσ πα µα π αδεκτ εδθάγβε  πλκμ β Νδεσπκζβ, 

Ϋεαµο  βθ ε έ ξγλδεά αθ έ α β εαδ πλκπγάγβε  απκφα δ δεΪ πλκμ βθ 
ΠλΫί αα, βθ κπκέα Ϋφ α  βθ πκµΫθβ.  απ ζ υγΫλπ β βμ ΠλΫί ααμ έξ  
δ δαέ λβ βµα έα ΰδα δμ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, αφκτ αυ ά απκ ζκτ  βθ ετλδα 
ίΪ β αθ φκ δα µκτ. 

 

 
 

χ δΪΰλαµµα 5. ΘΫα λο πδχ δλά ων Ηπ έλου 
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π ζ υγΫλω β βμ Χ δµΪλλαμ 
 δμ 07.00 βμ 5βμ Νκ µίλέκυ, 200 γ ζκθ Ϋμ Κλά μ εαδ γ ζκθ δεΪ 

υµα α, πκυ υΰελσ β αθ απκία δεσ υµα, απκίδίΪ βεαθ κθ σλµκ 
πβζδΪμ βμ Χ δµΪλλαμ εαδ, µ Ϊ τθ κµβ µπζκεά µ  κυμ Σκτλεκυμ, 
απ ζ υγΫλπ αθ βθ πσζβ σπκυ Ϋΰδθαθ ε κέ µ  µ ΰΪζκ θγκυ δα µσ.  

Σαυ σξλκθα Ϋθαμ ζσξκμ π αδεκτ απκίδίαασ αθ βθ ΚΫλευλα. 
 
π ζ υγΫλω β ου Μ σίου 

 

 
 

χ δΪΰλαµµα 6. π ζ υγΫλω β Μ σίου 
 

 δμ 16 Οε πίλέκυ, κ λξβΰσμ κυ  λα κτ Θ αζέαμ δΫ αι  θα 
υΰελκ βγ έ τθαµβ 350 αθ λυθ π αδεκτ µ  απκ κζά βθ απ ζ υγΫλπ β εαδ 
ια φΪζδ β κυ Μ σίκυ. 

 δμ 29 Οε πίλέκυ, κ απσ πα µα αυ σ Ϋγβε  υπσ δμ δα αΰΫμ κυ 
λξβΰκτ κυ  λα κτ π έλκυ εαδ θδ ξυµΫθκ απσ Ϋθα υµα γ ζκθ υθ 
Κλβ υθ εαδ Ϋθα υµα γ ζκθ υθ π δλπ υθ, εδθάγβε  πλκμ κ ΜΫ κίκ. ∆τκ 
βµΫλ μ αλΰσ λα κ απσ πα µα πδ Ϋγβε  εα Ϊ βμ ΦλκυλΪμ κυ Μ σίκυ 
εαδ µ Ϊ απσ εζβλσ αΰυθα, εα σλγπ  θα απ ζ υγ λυ δ βθ πσζβ, κ  
απσ πα µα δμ 12 Νκ µίλέκυ θδ ξτγβε  απσ Ϋθα Ϊΰµα π αδεκτ.  
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χ δΪΰλαµµα 7. Ε αφδεά δαµσλφω β υοδπΫ ου Ιωαννένων 
 

Επέγ β εα Ϊ βμ οπογ έαμ Ιωαννένων 
 

 
 

χ δΪΰλαµµα 8. ΜΪχβ Π υν 
 

Μ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β βμ ΠλΫί ααμ κδ µκθΪ μ π αδεκτ θδ ξτγβεαθ 
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εαδ λΪφβεαθ πλκμ α ίσλ δα µ  εκπσ βθ απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ.  
παεκζκτγβ αθ εζβλκέ αΰυθ μ, εα Ϊ β δΪλε δα πθ κπκέπθ κδ 

ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ εα Ϋζαίαθ βθ δ ξυλά κπκγ έα ΠΫθ  ΠβΰΪ δα (28 
Οε πίλέκυ) εαδ Ϋζαίαθ παφά µ  βθ κπκγ έα Ιπαθθέθπθ.  

 δμ 29 Νκ µίλέκυ, κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ ιαπΫζυ αθ φκ λά πέγ β 
εα Ϊ πθ κυλεδευθ υθΪµ πθ βθ π λδκξά κυ ξπλδκτ Π Ϊ.       

Οδ Σκτλεκδ παλΪ κθ αλξδεσ κυμ αδφθδ δα µσ, αθ Ϋ αιαθ γ θαλά 
αθ έ α β. ζζΪ κδ µκθΪ μ π αδεκτ υθΫξδ αθ βθ πέγ ά κυμ µ  π έ µα εαδ 
απκφα δ δεσ β α.  

Μ Ϊ απσ ζυ υ β αΰυθα, πκυ δάλεβ  µΫξλδ κ απσΰ υµα, α 
πδ δγΫµ θα µάµα α εα σλγπ αθ θα αθα λΫοκυθ µ  β ζσΰξβ κτμ Σκτλεκυμ 
εαδ θα κυμ ιαθαΰεΪ κυθ  Ϊ αε β φυΰά.  

 

 
 

Εδεσνα 11. Ύοω β βμ ζζβνδεάμ βµαέαμ ο ΜπδαΪνδ µ Ϊ βν Ϊζω ά ου 

 
Σβθ πκµΫθβ υθ ξέ βε  β πδγ δεά πλκ πΪγ δα ΰδα βθ εµ Ϊζζ υ β 

βμ πδ υξέαμ κυ, αζζΪ πλκ Ϋελκυ  βθ κξυλπµΫθβ κπκγ έα πθ 
Ιπαθθέθπθ εαδ, µ Ϊ λαάµ λκ αΰυθα, υπκξλ υγβε  θα δαεσο δ εΪγ  
παλαπΫλα πδγ δεά θΫλΰ δα.  

 δμ 7 Ιαθκυαλέκυ 1913, κδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, αφκτ έξαθ απκελκτ δ 
αζζ πΪζζβζ μ κυλεδεΫμ αθ πδγΫ δμ εαδ έξαθ θδ ξυγ έ, απσ α µΫ α 
∆ ε µίλέκυ, θάλΰβ αθ θΫα πέγ β µ  ετλδα πλκ πΪγ δα εα Ϊ κυ Μπδααθέκυ.    

 ζζβθδεά πέγ β υθ ξέ βε  εαδ βθ πκµΫθβ, ζσΰπ σµπμ βμ 
κίαλάμ πδ δθυ πμ κυ εαδλκτ εαδ βμ δ ξυλάμ ξγλδεάμ αθ δ Ϊ πμ 
ια γΫθβ  ίαγµβ σθ εαδ κ µΫ ππκ ζδεά αγ λκπκδάγβε  πλκ πθ 
ξγλδευθ κξυλυθ.  

 θΫα αυ ά απκ υξέα πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ θα επκλγά κυθ βθ 
κξυλπµΫθβ κπκγ έα πθ Ιπαθθέθπθ, κδ µ ΰΪζ μ απυζ δ μ, κδ ζζ έο δμ εαδ κδ 
Ϊ ξβµ μ εαδλδεΫμ υθγάε μ πΫ λα αθ υ µ θυμ κ βγδεσ πθ αθ λυθ εαδ 
ΰ θδεΪ β µαξβ δεσ β α πθ µκθΪ πθ.  
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π ζ υγΫλω β ων Ιωαννένων 
 δμ 10 Ιαθκυαλέκυ 1913, β δκέεβ β σζπθ πθ υθΪµ πθ βθ π δλκ 

εαγυμ εαδ β δ τγυθ β πθ ε έ πδξ δλά πθ αθΫζαί  κ έ δκμ κ 
λξδ λΪ βΰκμ ∆δΪ κξκμ Κπθ αθ έθκμ.  

 

 
 
νΪπαυ β Ευαυνων βν ολΪχβ µ Ϊ ο πΫλαμ βμ πδγΫ ωμ δμ 7/1/1913 

 

 
 

ΣοπογΫ β β εβνυν βν π λδοχά ΧΪνδ Εµέν ΰΪ (Φ ίλουΪλδομ 1913) 
Εδεσνα 12. Φω οΰλαφέ μ απσ ο ΄ µΫ ωπο 

 
 
Πλυ κ µΫζβµα ά αθ θα ζΪί δ σζα α αθαΰεαέα µΫ λα πκυ απΫίζ παθ 

βθ θέ ξυ β, κθ αθ φκ δα µσ εαδ βθ αθΪπαυ β πθ µκθΪ πθ.  
Οδ θ α δεΫμ πλκπαλα ε υΫμ υθ Ϋζ αθ κ θα εα α κτθ κδ µκθΪ μ 

π αδεκτ δεαθΫμ θα αθαζΪίκυθ βθ ζδεά ΰ θδεά πέγ β, µ  εκπσ βθ Ϊζπ β 
βμ κξυλπµΫθβμ κπκγ έαμ Ιπαθθέθπθ, ΰδα βθ κπκέα σ μ πλκ πΪγ δ μ εαδ 
γυ έ μ έξαθ ΰέθ δ µΫξλδ σ  εαδ µ  πκζζά αΰπθέα αθΫµ θ  κζσεζβλκμ κ 
ζζβθδεσμ ζασμ.  

 δμ 15 Φ ίλκυαλέκυ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, µ Ϊ απσ παθ ε έµβ β βμ 
εα α Ϊ πμ, µ Ϋίαζ  κ ξΫ δκ θΫλΰ δαμ εαδ απκφΪ δ  θα ε κι τ δ βθ 
ετλδα πέγ β σξδ εα Ϊ κυ αθα κζδεκτ, σππμ αλξδεΪ πλκίζ πσ αθ, αζζΪ εα Ϊ 
κυ υ δεκτ µάµα κμ βμ κξυλπµΫθβμ κπκγ έαμ . 
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χ δΪΰλαµµα 9. Πλυ β πέγ β εα Ϊ ΜανωζδΪ αμ Μπδαανέου 

 

 
 

χ δΪΰλαµµα 10. Γ νδεά πέγ β εα Ϊ βμ οχυλωµΫνβμ οπογ έαμ Ιωαννένων 
(20 Φ ί 1913) 

 

πσ κ πλυ κ φπμ βμ 20άμ Φ ίλκυαλέκυ, ε κι τ βε  β ΰ θδεά 
πέγ β εα Ϊ βμ κξυλπµΫθβμ κπκγ έαμ πθ ξγλυθ. Μ  µδα κζµβλά εαδ 
ίαγδΪ δ ξυλβ β κ υ δεσ κµΫα, τκ Ϊΰµα α κυ 1κυ υθ Ϊΰµα κμ 
υαυθπθ εα σλγπ αθ θα φγΪ κυθ δμ παλυφΫμ πθ Ιπαθθέθπθ, κυμ 
λα υθ μ κτ πυλκίκζδεκτ, κθ Άΰδκ ΙπΪθθβ.  

 βθ κυλεδεά δκέεβ β πδελΪ β  παθδεσμ.  έ β β σ δ ζζβθδεΪ 
µάµα α Ϋφ α αθ Ϋιπ απσ α ΙπΪθθδθα εαδ απαΰσλ υ αθ βθ υπκξυλβ β κυ 
κυλεδεκτ λα κτ βµδκτλΰβ  βθ θ τππ β σ δ α πΪθ α έξαθ ξαγ έ, παλ’ 
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σζκ πκυ κ ΜπδαΪθδ  εαδ κθ υπσζκδπκ αθα κζδεσ κµΫα κδ Σκτλεκδ 
δα βλκτ αθ δμ γΫ δμ κυμ.  δμ 23.00 β υλα, κ Ϊ -πα Ϊμ Ϋ δζ  
πλκ Ϊ δμ κθ ∆δΪ κξκ ΰδα παλΪ κ β κυ Σκυλεδεκτ  λα κτ εαδ πθ 
Ιπαθθέθπθ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μ  κ πλπ σεκζζκ παλΪ κ βμ παλα σγβεαθ κθ ζζβθδεσ  λα σ 

430 αιδπµα δεκέ, 30.000 κπζέ μ εαδ παθ κ δ Ϋμ υζδεσ.  
Σκ παλαπΪθπ πλπ σεκζζκ υπκΰλΪφβε  κ πλπέ βμ 21βμ 

Φ ίλκυαλέκυ εαδ βθ πσµ θβ κ ζζβθδεσμ  λα σμ δ άζγ  βθ ζ τγ λβ 
πζΫκθ πσζβ, ξσµ θκμ πκζζκτμ παέθκυμ ΰδα κ π λέζαµπλκ εα σλγπµΪ κυ.  

 θέεβ έξ  ίλαί τ δ εαδ ’ αυ άθ βθ π λέπ π β, κθ απαλΪµδζζκ 
βλπδ µσ εαδ βθ αεζσθβ β πέ β πθ µαξβ υθ κυ Π αδεκτ.  

Μ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β πθ Ιπαθθέθπθ, βθ π δλκ παλΫµ δθ  β VIII 
Μ λαλξέα µ  απκ κζά βθ εεαγΪλδ β βμ . π έλκυ.  Μ λαλξέα εα Ϋζαί  
κ λΰυλσεα λκ εαδ εεαγΪλδ  δμ π λδκξΫμ ΠαλαµυγδΪμ, Φδζδα υθ εαδ 
∆ ζίέθκυ.  III Μ λαλξέα πκυ εα έξ  βθ Κκλυ Ϊ αθΫζαί  εεαγαλδ δεΫμ 
πδξ δλά δμ πλκμ Λ εκίέεδ-Κζ δ κτλα.  
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ΚΕΦ Λ ΙΟ ΄  
΄ ΛΚ ΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 

(16 Ιουνέου 1913 - 28 Ιουζέου 1913) 
 

 
 

Εδεσνα 13. ναπαλΪ α β βμ ΜΪχβμ ου Κδζεέμ 
 
Γ νδεΪ 

 κυζΰαλέα, κλαµα δασµ θβ β βµδκυλΰέα βμ «Μ ΰΪζβμ κυζΰαλέαμ» 
βμ υθγάεβμ κυ ΰέκυ  φΪθκυ (1878), αεκζκτγβ  α δΪζζαε β Ϊ β, 
πλσίαζ  α άλδε μ αιδυ δμ εαδ υπ λίκζδεΫμ απαδ ά δμ ΰδα βθ πλκ Ϊλ β β 
αελαδφθυθ ζζβθδευθ π λδκξυθ πκυ έξαθ πλσ φα α απ ζ υγ λπγ έ απσ κθ 
κυλεδεσ αυΰσ.  

 
Πέναεαμ 2. λδγµβ δεά τναµβ αν δπΪζων ελα υν ΄ αζεανδεοτ ΠοζΫµου 

 

ν έπαζα ΚλΪ β Π αδεσ Πυλοίοζδεσ Ιππδεσ 
ζζΪ α 100.000 180 1.000 
 λίέα 260.000 500 5.000 
τµµαξκδ (τθκζκ) 360.000 680 4.000 
κυζΰαλέα 350.000 720 5.000 

 
Σβθ θτξ α 16βμ πλκμ 17β Ικυθέκυ 1913, β 2β εαδ 4β  λα δΪ κυ 

κυζΰαλδεκτ  λα κτ πδ Ϋγβεαθ αδφθδ δα δεΪ εα Ϊ πθ ζζβθδευθ εαδ 
λίδευθ µβµΪ πθ πλκεαζτο πμ δμ π λδκξΫμ κυ Παΰΰαέκυ Όλκυμ εαδ κυ 

Ι έπ αθ έ κδξα, ξπλέμ πέ βµβ εάλυιβ πκζΫµκυ.  
υ σ απκ Ϋζ  β βµαθ δεσ λβ εαδ ζ υ αέα αφκλµά ΰδα βθ Ϋθαλιβ 

κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ.  
Σα παλαπΪθπ µάµα α υµπ τξγβεαθ ξπλέμ θα πλκίΪζκυθ αθ έ α β.  
πσ βθ πσµ θβ µΫλα, κδ τµµαξκδ ζζβθ μ εαδ Ϋλίκδ αθΫζαίαθ 

αθ πέγ β, τµφπθα µ  α ξΫ δα πδξ δλά πθ πκυ έξαθ υθ Ϊι δ.  
Σκ ξΫ δκ πδξ δλά πθ κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ κυ ζζβθδεκτ 

 λα κτ ά αθ αθΪζκΰκ µ’ αυ σ κυ  λίδεκτ.  δ Ϋα θ λΰ έαμ ά αθ θα αφ γ έ 
κυμ κυζΰΪλκυμ β πλπ κίκυζέα βμ πέγ βμ εαδ θα αθαζβφγ έ αµΫ πμ 

αθ πέγ β θαθ έκθ κτ θσμ απσ α τκ Ϊελα βμ ίκυζΰαλδεάμ δΪ αιβμ. 
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πδγ δεά πλπ κίκυζέα απσ βθ ζζβθδεά πζ υλΪ θ µπκλκτ  θα αθαζβφγ έ, 
π δ ά β ζζβθκ λίδεά υθγάεβ υµµαξέαμ ά αθ αµυθ δεά. 

 
Σο ΘΫα λο Επδχ δλά ων 
Σκ δ δαέ λκ ξαλαε βλδ δεσ κυ γ Ϊ λκυ πδξ δλά πθ, έθαδ κ κλ δθσ 

κυ Ϋ αφκμ εαδ β Ϋζζ δοβ παλευθ υΰεκδθπθδυθ.  
 
Επδχ δλά δμ ου Εζζβνδεοτ  λα οτ 

 

 
 

χ δΪΰλαµµα 11. χ δΪΰλαµµα πδχ δλά ων ου Εζζβνδεοτ  λα οτ 
εα Ϊ δμ ΜΪχ μ Κδζεέμ-ΛαχανΪ 

 
ΕεεαγΪλδ β βμ Θ αζονέεβμ, ΜΪχβ Κδζεέμ-ΛαχανΪ, 

π ζ υγΫλω β βμ ∆υ δεάμ ΘλΪεβμ. 
Σδμ µ αµ βµίλδθΫμ υλ μ βμ 17βμ Ικυθέκυ, µάµα α βμ II Μ λαλξέαμ 

ετεζπ αθ α 2 ίκυζΰαλδεΪ Ϊΰµα α πκυ ίλδ εσ αθ β Θ αζκθέεβ εαδ 
σλδ αθ πλκγ µέα µδαμ υλαμ ΰδα βθ παλΪ κ ά βμ. 

Μ Ϊ βθ επθκά άμ πλκγ µέαμ, Ϊλξδ  β δα πθ σπζπθ εεαγΪλδ β, 
β κπκέα κζκεζβλυγβε  κ πλπέ βμ πκµΫθβμ. δξµαζπ έ βεαθ 19 
αιδπµα δεκέ, 1260 κπζέ μ εαδ 80 Κκµδ α αά μ.  β υθΫξ δα, β Μ λαλξέα 
πλκπγάγβε  βθ π λδκξά Λδ ά-Μ ζδ κξυλδ.  

πσ δμ 19 Ικυθέκυ, Ϊλξδ αθ κδ πδγ δεΫμ πδξ δλά δμ κυ ζζβθδεκτ 
 λα κτ πλκμ α ίσλ δα, µ  5 Μ λαλξέ μ  (II, III, IV, VI, X) εαδ µ  3 Μ λαλξέ μ 
(VI, I, VII) πλκμ ΛαξαθΪ-Νδΰλέ α. Ο αΰυθαμ ά αθ πλαΰµα δεΪ ζυ υ βμ εαδ 
αδµα βλσμ. Παλ’ σζ μ δμ απυζ δ μ, κ Π αδεσ πλκξπλκτ  κ θ ζυμ 
αεΪζυπ κ π έκ βμ µΪξβμ πκυ εα αεζυασ αθ απσ δμ κίέ μ εαδ γ λδασ αθ 
ξπλέμ κέε κ απσ α ίκυζΰαλδεΪ πκζυίσζα.  

Πλκξπλκτ  µ  κυμ δκδεβ Ϋμ πθ υθ αΰµΪ πθ πδε φαζάμ εαδ µ  
σζκυμ κυμ αιδπµα δεκτμ µπλκ Ϊ, µΫξλδ β ΰλαµµά φσ κυ, απ’ σπκυ 
φκλµκτ  µ  β ζσΰξβ α ίκυζΰαλδεΪ κλτΰµα α.  
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Εδεσνα 14. ναπαλΪ α β βμ ΜΪχβμ βμ ΚλΫ ναμ (9-11 Ιουζέου 1913) 
σπωμ απο σγβε   ζδγοΰλαφέα βμ ποχάμ. 

 
 δμ 21 Ικυθέκυ, µ Ϊ απσ Ϋθαθ ζυ υ β, αδµα βλσ εαδ α δΪεκπκ 

λδάµ λκ αΰυθα, κδ δ ξυλΫμ κπκγ έ μ Κδζεέμ εαδ ΛαξαθΪ Ϋπ αθ α ξΫλδα 
κυ ζζβθδεκτ  λα κτ. Οδ κτζΰαλκδ, µ  βθ εΪζυοβ δ ξυλυθ 
κπδ γκφυζαευθ, υπκξυλβ αθ ίαγδΪ πλκμ α ίσλ δα, πλκμ ∆κρλΪθβ-
 λυµθδ β-ΠΫ κίκ εαδ πλκμ Ρκτπ ζ-ΚλΫ θα.  

εκζκτγβ  εα α έπιβ,  µδελσ σµπμ ίΪγκμ, ιαδ έαμ βμ µ ΰΪζβμ 
εσππ βμ πθ αθ λυθ εαδ βμ Ϋζζ δοβμ πθ απαλαέ β πθ φ λ δυθ.  

 ΜΪξβ κυ ζζβθδεκτ π αδεκτ κ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ ά αθ β εκλπθέ α πθ 
µαξυθ εαδ πθ τκ αζεαθδευθ ΠκζΫµπθ, εα Ϊ βθ κπκέα βµ δυγβε  β 
απκγΫπ β βμ κλµάμ εαδ βμ αυ κγυ έαμ κυ.  

 λδάµ λβ µΪξβ κέξδ  κθ ζζβθδεσ  λα σ 8.808 θ ελκτμ εαδ 
λαυµα έ μ, απσ κυμ κπκέκυμ 125 ά αθ αιδπµα δεκέ. θΪµ Ϊ κυμ ά αθ εαδ 
πκζζκέ δκδεβ Ϋμ αΰµΪ πθ εαδ υθ αΰµΪ πθ.  

Ο ζζβθδεσμ  λα σμ µ Ϊ βθ π λέζαµπλβ αυ ά θέεβ εαδ βθ 
αθα τθ αιβ πθ υθΪµ υθ κυ, πλκάζα  πλκμ ∆κρλΪθβ-Σ Ϊλ ίκ-Ϋζζκ, 
πλκμ ΚκδζΪ α  λυµσθα πκ αµκτ- θΪ ΚλΫ θαμ-ΣακυµαΰδΪ εαδ πλκμ 
Ν υλκεσπδ.  

 
ναπαλΪ α β βμ ΜΪχβμ βμ ΣαουµαΰδΪμ (12-17 Ιουζέου 1913) 

 σπωμ απο σγβε   ζδγοΰλαφέα βμ ποχάμ. 
 
 



 22

Ο κυζΰαλδεσμ  λα σμ έξ  ξΪ δ βθ πλπ κίκυζέα πθ πδξ δλά πθ 
εαδ ίλδ εσ αθ  ιαδλ δεΪ τ εκζβ γΫ β.  

ιαεκζκυγκτ  σµπμ θα µΪξ αδ µ  π έ µα. δ, σ αθ β φΪζαΰΰα κυ 
εΫθ λκυ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ Ϋφ α  δμ 8 Ικυζέκυ 1913 β φτ δ κξυλά 
κπκγ έα βμ θππκτ ΚλΫ θαμ, υθΪθ β  γ θαλά αθ έ α β απσ δμ 
κπδ γκφυζαεΫμ βμ 2βμ κυζΰαλδεάμ  λα δΪμ. Μ Ϊ απσ λδάµ λκ εζβλσ 
αΰυθα µ  β ζσΰξβ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ δΪθκδι  β θππσ εαδ βµδκτλΰβ  
δμ πλκςπκγΫ δμ ΰδα β υθΫξδ β βμ πλκΫζα άμ κυ πλκμ ίσλ δα, πλκμ β 
ΣακυµαΰδΪ.  

Μ Ϊ β δΪθκδιβ βμ θππκτ ΚλΫ θαμ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ υθΫξδ  
βθ πλκΫζα ά κυ πλκμ α ίσλ δα. Οδ κτζΰαλκδ έξαθ ΰεα α αγ έ αµυθ δεΪ 
β ΰ θδεά κπκγ έα Σ Ϊλ ία Ϋζκ-ΣακυµαΰδΪ- λδ ίΪθδ α, ΰδα θα 

αθαεσοκυθ πΪ β γυ έα βθ πλκΫζα β κυ ζζβθδεκτ  λα κτ.  
υθ ξέακθ αμ δμ πδξ δλά δμ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ εα Ϋζαί  κ 

ΠΫ κίκ, κ δµδ ζά, κ Άθπ Ν υλκεσπδ εαδ κ Πλ θ Ϋζ Χαθ εαδ δμ 14 Ικυζέκυ 
ίλδ εσ αθ π λέπκυ 70 ξδζδσµ λα ίσλ δα βμ θππκτ κυ δ βλκεΪ λκυ, 
µΫ α κ ίκυζΰαλδεσ Ϋ αφκμ. 

 δμ 15 Ικυζέκυ κδ ίκτζΰαλκδ ιαπΫζυ αθ αυ σξλκθα αθ πέγ β µ  
δ ξυλΫμ υθΪµ δμ εα Ϊ πθ τκ Ϊελπθ βμ ζζβθδεάμ δΪ αιβμ, πλκμ Μαξκµέα 
εαδ ΠΫ κίκ, µ  πδ έπιβ θα απ δζά κυθ α θυ α εαδ δμ υΰεκδθπθέ μ κυ 
ζζβθδεκτ  λα κτ. Σκ πσµ θκ δάµ λκ Ϋΰδθαθ εζβλΫμ µΪξ μ.  βθ 
εα τγυθ β βμ Μαξκµέαμ β ίκυζΰαλδεά αθ πέγ β  βµ έπ  πδ υξέα. 
 βθ εα τγυθ β πλκμ ΠΫ κίκ ( υ δεσ πζ υλσ), αλξδεΪ, κδ ίκτζΰαλκδ 
υπκξλΫπ αθ α αµυθσµ θα ζζβθδεΪ µάµα α θα υµπ υξγκτθ  µδελσ 
ίΪγκμ.  

 ζζβθδεά αµυθ δεά δΪ αιβ έξ  φγΪ δ  σ κ ελέ δµκ βµ έκ πκυ 
ζΪξδ α απ έξ  απσ κ «σλδκ γλατ πμ». 

Σκ απσΰ υµα βμ 17βμ Ικυζέκυ, φ λδεΪ µάµα α βμ III Μ λαλξέαμ 
αθ πδ Ϋγβεαθ εαδ αθΫ λ οαθ α ίκυζΰαλδεΪ µάµα α.  

 ίκυζΰαλδεά πέγ β πκυ ζέΰκ Ϋζ δο  θα απκί έ µκδλαέα ΰδα βθ τξβ 
κζσεζβλκυ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, πκυ έξ  φ Ϊ δ κ Ϋ ξα κ σλδκ βμ 
αθ κξάμ κυ, έξ  υ υξυμ απκελκυ έ µ  πδ υξέα.  

 δμ 17 Ικυζέκυ 1913, µ Ϊ απσ αέ β β βμ κυζΰαλέαμ, Ϊλξδααθ 
υθκµδζέ μ ΰδα κθ λµα δ µσ κυ πκζΫµκυ.  

 δμ 28 Ικυζέκυ 1913, τ λα απσ Ϋθα εαάµ λκ τθ κµπθ 
δαπλαΰµα τ πθ εαδ πκζζυθ δπζπµα δευθ αυµυ πθ, υπκΰλΪφβε  β 
υθγάεβ δλάθβμ κυ κυεκυλ έκυ. Μ’ αυ ά λµα δασ αθ κ ΄ αζεαθδεσμ 
Πσζ µκμ, αθαγ πλκτθ αθ κδ σλκδ βμ υθγάεβμ κυ Λκθ έθκυ βμ 17βμ Μα κυ 
1913 εαδ αθαεα αθΫµκθ αθ α Ϊφβ µ αιτ πθ ίαζεαθδευθ ελα υθ  ίΪλκμ 
βμ β βµΫθβμ κυζΰαλέαμ.  

 
 
ΕΠΙΛΟΓΟ 
 
 β δΪλε δα πθ αζεαθδευθ ΠκζΫµπθ 1912-1913, κ Π αδεσ Ϋ π  

δ Ϊθδκυμ αΰυθ μ. ΧΪλβ κ υοβζσ φλσθβµα εαδ κθ απαλΪµδζζκ πα λδπ δ µσ 
κυ, αθ δµ υπδ  π δ µα υ δμ αθ δπΪζκυμ εαδ υπ λθέεβ  λά δμ, 
εαεκυξέ μ εαδ αφΪθ α μ υ ξΫλ δ μ.  

 ευλδαλξέα πέ κυ Ϊφκυμ βµα κ κ έ αδ µ  βθ παλκυ έα  
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αθγλυπδθκυ υθαµδεκτ, πκυ θ έθαδ Ϊζζκ απσ κ Π αδεσ, αεσµα εαδ 

δμ θ ξσµ θ μ µ ζζκθ δεΫμ υλλΪι δμ πκυ γα δ ιαξγκτθ π λδ σ λκ µ  
βζ ε λκθδεΪ µΫ α έ  γα πλσε δ αδ ΰδα αε δεσ, έ  αθκλγσ κικ εαδ α τµµ λκ 
πσζ µκ. «αλαθ Ϊπκλκ-Γδαθθδ Ϊ 23 Οε πίλέκυ 1912, ΜπδαΪθδ 20 
Φ ίλκυαλέκυ 1913, ΛαξαθΪ 20 Ικυθέκυ 1913», ε έ β ζζβθδεά ζσΰξβ εα Ϊ βθ 
υµα πλκμ υµα πΪζβ, ά αθ κ απκφα δ δεσ λκ µΫ κ α ξΫλδα πθ 
αθ λυθ κυ Π αδεκτ.  

Σκ δ κζκΰδεσ π λδ ξσµ θκ κυ Όπζκυ Π αδεκτ εα Ϊ κυμ ίαζεαθδεκτμ 
αΰυθ μ εφλαασ αθ απσ κυμ τκ πλυ κυμ έξκυμ κυ µία βλέκυ «Σα 
εαθσθδα»: 

Γδα κθ α ζφσ κ εζαίπµΫθκ 
Καδ ΰδα βμ πα λέ κμ βθ δµά. 
Οδ γυ έ μ κυ κ ίπµσ βμ πα λέ αμ ά αθ λκµ λΫμ εαδ β πλκ φκλΪ  

αέµα µ ΰΪζβ, σξδ σµπμ µΪ αδβ.  
Όζκδ κδ υµθκΰλΪφκδ πλκε δµΫθκυ θα υθγΫ κυθ α γκτλδα πκυ αεκτµ  

δμ παλ ζΪ δμ « πάλαµ  α ΓδΪθθ θα, µΪ δα πκζζΪ κ ζΫθ  πκυ λαΰκυ κτθ 
εαδ εζαέθ », µπθ τ βεαθ απσ β λΪ β κυ Π αδεκτ.  

Σκ Π αδεσ κ θ λΰβ δεσ κυ Ϋξ δ Ϊφθ μ, σι μ εαδ θέε μ, αζζΪ εαδ 
γυ έ μ ΰδα βθ ζ υγ λέα βμ πα λέ κμ, µδα ζ υγ λέα βθ κπκέα αθΫζαί  θα 
υπ λα πδ έ είΪζζκθ αμ δα βθ ιδφκζσΰξβμ κθ αθ έπαζκ απσ κ ξαλΪεπµα 
εαδ θα µπ υ δ βθ γθδεά ευλδαλξέα ι’ κυ εαδ β πλκ πθυµέα: 

 
«Ο ΙΛΕΤ ΣΩΝ ΟΠΛΩΝ». 

 

 
 

 

Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ  
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ΕΙ ΓΩΓΗ 

 β τΰξλκθβ ζζβθδεά δ κλέα, κ λα σμ Ϋξ δ εα αφΫλ δ θα ίκβγά δ β 

δαησλφπ β πθ υθσλπθ βμ ξυλαμ εαδ θα υ δ ηΪξ μ απΫθαθ δ  πκζτ 

δ ξυλσ λκυμ ξγλκτμ. Σκ εκηηΪ δ κυ λα κτ κ κπκέκ απκ ζ έ κθ εδθβ άλδκ ηκξζσ 

βμ πκζ ηδεάμ πλκ πΪγ δαμ έθαδ κ Π αδεσ, ξΪλβ κ κπκέκ Ϋξκυθ εα αφΫλ δ θα 

υζκπκδβγκτθ σζα α ξΫ δα εαδ θα απκπ λα πγκτθ κδ πλκ πΪγ δ μ κυ ζζβθδεκτ 

 λα κτ απΫθαθ δ κθ ξγλσ η  γ δεΪ απκ ζΫ ηα α. ΘΫηα βμ παλκτ βμ η ζΫ βμ 
έθαδ β υηίκζά κυ Π αδεκτ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ πκυ κ άΰβ  κθ ζζβθδεσ 

 λα σ  η λδεΫμ απσ δμ πδκ η ΰΪζ μ ηΫξλδ σ  πδ υξέ μ κυ, εαγυμ κ Π αδεσ έξ  

βθ υλτ λβ ίαλτ β α πμ ηάηα κυ λα κτ. 

Πλκε δηΫθκυ θα απκ έικυη  κ παλαπΪθπ γΫηα, γα παλαεκζκυγά κυη  βθ 
θ λΰά υηη κξά πκυ έξ  κ Π αδεσ  Ϋ λδμ απσ δμ πδκ η ΰΪζ μ ηΪξ μ βθ 
πκλ έα εαδ πθ τκ αζεαθδευθ ΠκζΫηπθ: β ΜΪξβ κυ αλαθ απσλκυ, β ΜΪξβ πθ 
Γδαθθδ υθ, β ΜΪξβ πθ Ιπαθθέθπθ εαδ β ΜΪξβ κυ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ. Μ  κδξ έα πκυ 

υζζΫξγβεαθ απσ β βηκ δεά ίδίζδκγάεβ βμ Θ αζκθέεβμ εαδ απσ κ δα έε υκ γα 

κτη  βθ απκφα δ δεά βηα έα πκυ έξ  β τθαηβ κυ Π αδεκτ βθ αθ δη υπδ β 

κυ ξγλκτ, βθ πκζ ηδεά πλκ πΪγ δα κυ Π αδεκτ η  ξγλσ κ έ δκ κ Ϋ αφκμ εαγυμ 
εαδ βθ απκφα δ δεσ β α πκυ Ϋ διαθ κδ αιδπηα δεκέ κυ β ζάοβ ελέ δηπθ 
απκφΪ πθ. Θα υ κυη  Ϋηφα β βθ απκ ζ ηα δεσ β Ϊ κυ πμ ετλδα τθαηβ κυ 

λα κτ  υθ υα ησ, εα Ϊ δμ πδγΫ δμ, η  κ Πυλκίκζδεσ εαδ παλΪζζβζα γα 

αθα έικυη  βθ σζηβ η ηκθπηΫθπθ αΰηΪ πθ, υθ αΰηΪ πθ εαδ η λαλξδυθ πκυ η  

δμ εδθά δμ κυμ κ π έκ βμ ηΪξβμ εα Ϋ β αθ υθα ά β θέεβ πθ ζζβθδευθ 
λα υηΪ πθ.  α παλαπΪθπ, πλκ έγ θ αδ εαδ κδ πκζζαπζΫμ ζ δ κυλΰέ μ πκυ έξ  κ 

Π αδεσ πμ αθγλυπδθκ υθαηδεσ εαδ β υθ λκηά κυ  Ϊζζκυμ κη έμ κυ λα κτ. 

πέ βμ, γα αθαφ λγκτη  ε θυμ κθ κπζδ ησ κυ εα Ϊ β δΪλε δα πθ 
αζεαθδευθ ΠκζΫηπθ, ΰδα θα ηπκλΫ κυη  θα εα αθκά κυη  βθ ξθκζκΰδεά ίκάγ δα 

πκυ κ εα Ϋ β  απκ ζ ηα δεσ, θυ γα παλκυ δΪ κυη  εαδ βθ πκλ έα κυ απσ βθ 
αλξαδσ β α πμ άη λα εαδ βθ ιΫζδιά κυ β πκλ έα πθ ξλσθπθ. 
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1. ΣΟ ΟΠΛΟ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ 

 

Σκ ζζβθδεσ Π αδεσ εα Ϊ β δΪλε δα πθ αζεαθδευθ ΠκζΫηπθ έξ  αλε σ αλδγησ 

σπζπθ β δΪγ ά κυ. Σκ πδκ πλσ φα κ απσε βηΪ κυ ά αθ κ αυ λδαεάμ 
παλαΰπΰάμ υφΫεδκ Mannlicher-Schonauer M 1903 (πλκφΫλ αδ ΜΪθζδξ λ- θΪκυ λ), 

σππμ εαδ κδ αλαίέ μ εαδ κδ ιδφκζσΰξ μ πκυ κ υθσ υαθ.  αδλ έα παλαΰπΰάμ κυ β 

Steyr, γΫζκθ αμ θα αθαίαγηέ δ α ά β υπΪλξκθ α υφΫεδα, έξ  πλπ κευεζκφκλά δ κ 

πλκαθαφ λγΫθ ηκθ Ϋζκ κ 1900 εαδ κ ζζβθδεσμ  λα σμ έξ  εΪθ δ ηααδεΫμ παλαΰΰ ζέ μ 
κυ σπζκυ αυ κτ κ 1907 πλκμ αθ δεα Ϊ α β κυ παζαδκτ GRAS M 1874. Σκ ηκθ Ϋζκ 

κυ υΰε ελδηΫθκυ σπζκυ πκυ ξλβ δηκπκδκτ  κ Π αδεσ, κδ ταπθκδ εαδ κδ υΫζπδ μ 
ά αθ ηαελτεαθκ  ξΫ β η  κυ Πυλκίκζδεκτ εαδ κυ Ιππδεκτ, εαδ ά αθ πθ 6,5mm.  

θΫα ξθκζκΰέα κυ σπζκυ αυ κτ, έξ  θα εΪθ δ η  βθ αζζαΰά θσμ θΫκυ λ φση θκυ 

κυλαέκυ υγ έαμ Ϋζιβμ, η  εκπσ βθ εαζτ λβ σπζδ β κυ πδελκυ άλα, εαγυμ εαδ η  

κθ θΫαμ ξθκ λκπέαμ π λδ λκφδεσ ηβξαθδ ησ, πκυ Ϋζυθ  κ πλσίζβηα βμ 
δ αΰπΰάμ κθ ΰ ηδ άλα φυ δΰΰέπθ η  πλκ ιΫξκθ α ξ έζβ ίΪ πμ εΪζυεα. Ω σ κ, κ 

ζζβθδεσμ  λα σμ θ ξλβ δηκπκέβ  πκ Ϋ Ϋ κδκυ έ κυμ φυ έΰΰδα ΰδα θα ηπκλΫ δ θα 

εη αζζ υ έ κ θΫκ πζ κθΫε βηα κυ σπζκυ αυ κτ πκυ παλ έξ  πΪθ πμ α φαζΫ λβ 

ΰσηπ β. Σκ ζζβθδεσ Π αδεσ εα Ϊφ λ  θα ξλβ δηκπκδά δ εαζτ λα κ θΫκ υφΫεδκ 

πλκ γΫ κθ Ϊμ κυ θΫα ιαλ άηα α, παλ’ σζκ πκυ έξ  ξαλαε βλδ έ υπαγΫμ ΰδα 

λα δπ δεά  ξλά β. 

 

 

Εδεσνα 1. Σο υφΫεδο MANNLICHER-SCHONAUER M 1903 ο ετλδο σπζο ου ζζβνδεοτ 

Π αδεοτ ουμ αζεανδεοτμ ΠοζΫηουμ. υζζοΰά Ποζ ηδεοτ Μου έου 
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θα αεσηβ πζ κθΫε βηα κυ θΫκυ σπζκυ, ά αθ κ ΰ ΰκθσμ ππμ κδ π λδ σ λ μ 
ξυλ μ βθ π λέκ κ ε έθβ ά αθ ικπζδ ηΫθ μ η  κ ΰ ληαθδεάμ παλαΰπΰάμ σπζκ 

Mauser. δ κ ζζβθδεσμ  λα σμ εαδ β κ ζζβθδεσ Π αδεσ ά αθ ικπζδ ηΫθκ η  Ϋθα 

σπζκ ζ υ αέαμ ξθκζκΰέαμ ΰδα α κηΫθα βμ πκξάμ. Σκ ΜΪθζδξ λ- θΪκυ λ ά αθ 
παθαζβπ δεσ εδθβ κτ κυλαέκυ, η  δαηΫ λβηα 6,55 ξδζ., ίΪλκμ 3,83 ξζΰ., ηάεκμ 1,226 

ξδζ., θυ Ϋλδξθ  10 η  15 ίκζΫμ κ ζ π σ. Μ  ίΪ β α παλαπΪθπ ξαλαε βλδ δεΪ κυ κ 

ζζβθδεσμ  λα σμ έξ  παλαΰΰ έζ δ απσ κ 1905 60.000 ηΪξδα, η  δμ πλυ μ 
παλαζαίΫμ θα φ Ϊθκυθ κ 1907. ΜΫξλδ κ φγδθσππλκ κυ 1912, σπκυ ι εέθβ  κ ΄ 
αζεαθδεσμ Πσζ ηκμ κ ζζβθδεσμ  λα σμ έξ  πλκηβγ υ έ 130.000 υφΫεδα εαδ 
αλαίέ μ εαδ 100 εα κηητλδα πυλκηαξδεΪ, η ΰΫγβ πκυ ι π λθκτ αθ πμ σ  κ 

αθγλυπδθκ υθαηδεσ κυ Π αδεκτ εαδ κυ υθσζκυ κυ λα κτ. 

θα αεσηβ σπζκ κυ Π αδεκτ η  εαγκλδ δεά βηα έα ΰδα α π έα πθ ηαξυθ ά αθ 
κ πκζυίσζκ Schwarzlose M 1907/12. Παλαΰπΰά βμ αδλ έαμ Steyr, κ παλαπΪθπ 

πκζυίσζκ έξ  ηάεκμ 1.067 ξδζ., ίΪλκμ 19,9 ξζΰ. (ξπλέμ λέπκ α), δαηΫ λβηα 6,5 ξδζ., 
ξσ αθ αδθέα πθ 250 φυ δΰΰδυθ, έξ  λα δεσ ί ζβθ εΫμ 2800 η. εαδ υξθσ β α 

πυλσμ 400 ίζάηα α κ ζ π σ. Λδΰσ λκ ΰθπ ά έθαδ εαδ β υηη κξά κυ πκζυίσζκυ 

τπκυ MAXIM-VICKERS πκυ ά αθ πδκ π λδκλδ ηΫθβ  ξΫ β η  κυ Schwarzlose M 

1907/12. 

 

Φυ δεΪ, κ Π αδεσ θ ά αθ απκεζ δ δεΪ ικπζδ ηΫθκ η  κ υφΫεδκ ΜΪθζδξ λ. Οδ 
αιδπηα δεκέ κυ Π αδεκτ Ϋφ λαθ ηααέ κυμ π λέ λκφα τπκυ Μ 1874 πκυ έξαθ ά β 

δ αξγ έ κθ ζζβθδεσ  λα σ απσ κ 1882. Σκ Modèle d’ordonnance 1874, ΰθπ σ 

εαδ πμ Μ 1874, έξ  ηάεκμ 228 ξδζ., ίΪλκμ 1.010 ξζΰ., δαηΫ λβηα 11,4 ξδζ. εαδ αλξδεά 

αξτ β α ίζάηα κμ 198 η. κ υ λσζ π κ, θυ ξσ αθ ηΫξλδ εαδ 6 φυ έΰΰδα κθ 
ΰ ηδ άλα κυ. 

Θα ά αθ παλΪζ δοβ αθ θ αθαφΫλκυη  α σπζα κυ Π αδεκτ εαδ δ δαέ λα πθ 
αιδπηα δευθ βθ παλκυ έα βμ πΪγβμ. πΪγβ Ϋφ λαθ ξ σθ σζκδ κδ αιδπηα δεκέ θυ 

κδ πδζκξέ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ πζβθ πθ υαυθπθ Ϋφ λαθ πΪγβ εαδ π λέ λκφκ. 

 πΪγβ ά αθ ηκθ Ϋζκ Μ 1868 εαδ έξ  έ  ευλ ά έ  υγ έα ζΪηα. Χλβ δηκπκδκτθ αθ 
ησθκ αθαΰεα δεΪ, σ αθ κδ αιδπηα δεκέ ηπζΫεκθ αθ  ηΪξβ υηα η  υηα. 

 

2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙ  ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ ΠΟ ΣΗΝ ΡΧ ΙΟΣΗΣ  Ω ΗΜΕΡ  

 

α) ΠΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ ΜΕΧΡΙ ΣΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙ ΚΟ 

ΠΟΛΕΜΟ 

ΜΫξλδ κυμ Π λ δεκτμ ΠκζΫηκυμ κ Π αδεσ πθ λα υθ ά αθ π λδκλδ ηΫθκ  

πκδσ β α εαδ πκ σ β α. πκ ζκτθ αθ ξ σθ απκεζ δ δεΪ απσ ηδ γκφσλκυμ, κδ 
κπκέκδ ζκτ αθ υπσ δμ δα αΰΫμ θσμ ία δζδΪ.  εα Ϊ α β κυ Π αδεκτ Ϊλξδ  θα 

αζζΪα δ η  αφκληά βθ πέγ β πθ Π λ υθ κθ ζζα δεσ ξυλκ. Σκ Π αδεσ γα 

απκ ζκτθ αθ πζΫκθ απσ ζ τγ λκυμ πκζέ μ, κδ κπκέκδ γα ηπκλκτ αθ θα αΰκλΪ κυθ 
κθ δεσ κυμ κπζδ ησ εαδ γα υηη έξαθ πμ λα δυ μ κ π έκ πθ ηαξυθ.  

ζ ΰση θβ « παθΪ α β πθ κπζδ υθ» έξ  αυ σ αελδίυμ κ απκ Ϋζ ηα, βζα ά θα 
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ΰεαγδ λυγ έ β ηααδεά υηη κξά πθ πκζδ υθ κθ λα σ εαδ δ δεΪ κ Π αδεσ1. Σκ 

Π αδεσ εδθκτθ αθ εαδ πδ έγ κ  ξβηα δ ησ φΪζαΰΰαμ  ξάηα παλαζζβζσΰλαηηκυ, 

σ αθ κ πΫ λ π  κ Ϋ αφκμ σπκυ δθσ αθ β ηΪξβ.  

 κ αλξαέκ Π αδεσ παλα βλκτη  εαδ βθ πλυ β κυ δα δεά δαέλ β λα τηα κμ: 
κ Π αδεσ δαδλκτθ αθ  κπζέ μ εαδ  π ζ α Ϋμ, κδ κπκέκδ πμ Ϊ κηα έξαθ 
δαφκλ δεά γΫ β β εκδθπθέα βμ αλξαέαμ ζζΪ αμ. Οδ κπζέ μ πμ ετλδα ηκθΪ α κυ 

λα κτ έξ  τκ δ υθ σπζα Ϋθα αηυθ δεσ εαδ Ϋθα πδγ δεσ, βθ α πέ α εαδ κ σλυ 

αθ έ κδξα, θυ ΰδα ζδΰσ λκ πλαε δεκτμ ζσΰκυμ Ϋφ λαθ ηααέ κυμ εαδ Ϋθα ιέφκμ ηδελκτ 

ηάεκυμ. Οδ κπζέ μ ά αθ εαδ κδ ησθκδ κ Π αδεσ πκυ φκλκτ αθ ελΪθβ ΰδα βθ 
πλκ α έα κυμ, σππμ εαδ γυλαε μ. πσ βθ Ϊζζβ κδ π ζ α Ϋμ έξαθ ηδα ηδελά α πέ α 

ΰδα βθ πλκ α έα κυμ εαδ ηδα φ θ σθα, θυ εκυίαζκτ αθ εαδ λέα ηδελΪ αεσθ δα 

πλκε δηΫθκυ θα ξ υπκτθ κθ ξγλσ. Σκ ηκθ Ϋζκ αυ σ κυ Π αδεκτ γα δαλεΫ δ  σζβ 

βθ π λέκ κ βμ εζα δεάμ πκξάμ εαδ γα εζ έο δ δΰΪ δΰΪ σ αθ αυ ά φ Ϊ δ κ Ϋζκμ 
βμ εαδ γα β δα ξ έ β ζζβθδ δεά πκξά. 

 

ί) ΕΛΛΗΝΙΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ Μ. ΛΕΞ Ν∆ΡΟΤ. 

Σβθ πκξά αυ ά, κ π αδεσ ΰθυλδ  ηδα ηδελά η θ αζζΪ βηαθ δεά η αίκζά πμ 
πλκμ β κηά κυ εαδ β ζ δ κυλΰέα κυ α π έα πθ ηαξυθ. Μ  β παλαεηά πθ 
πσζ πθ-ελα υθ εαδ β α δαεά ΰεα Ϊζ δοβ κυ πλκ τπκυ κυ κπζέ β, β ηαε κθδεά 

υθα έα εαδ β αυ κελα κλέα κυ Μ ΰΪζκυ ζ ιΪθ λκυ γα δ Ϊΰκυθ Ϋθα θΫκ έ κμ 
π αδεκτ κ λα σ. υ σ κ θΫκ έ κμ έθαδ β ζ ΰση θβ Μαε κθδεά ΦΪζαΰΰα, β 

ηκθΪ α κυ Π αδεκτ πκυ κυ δα δεΪ ίκάγβ  β βηδκυλΰέα βμ η ΰΪζβμ 
αυ κελα κλέαμ ξΪλδμ πδπζΫκθ κ θΫκ σπζκ πκυ δ άξγβ, β Ϊλδ α.  Ϊλδ α πκυ 

ά αθ κ σλυ  ηδα ι ζδΰηΫθβ ηκλφά, έξ  ηάεκμ 4 η  7 ηΫ λα εαδ πΫ λ π , σππμ γα 

κτη  β υθΫξ δα, βθ πδγ δεά αε δεά βμ Μαε κθδεάμ ΦΪζαΰΰαμ.  Μαε κθδεά 

ΦΪζαΰΰα έξ  ξάηα παλαζζβζσΰλαηηκυ εαδ ξπλδασ αθ  τκ ηΫλβ:  αυ κτμ πκυ 

έξαθ βθ Ϊλδ α  κλδασθ δα γΫ β ΰδα θα ηπκλκτθ θα απκελκτ κυθ κθ ξγλσ εαδ  

αυ κτμ πκυ Ϋπλ π  θα έθαδ  κδησ β α κ πέ π ηΫλκμ Ϋξκθ αμ β Ϊλδ α  

σλγδα Ϊ β. υ σμ κ λσπκμ κλΰΪθπ βμ κυ Π αδεκτ εαδ κ υΰξλκθδ ησμ πθ 
λα δπ υθ Ϋεαθαθ υθα ά βθ υζκπκέβ β βμ αυ κελα κλέαμ κυ Μ ΰΪζκυ 

ζ ιΪθ λκυ εαδ Ϋγ  Ϋθαθ θΫκ λσπκ δαησλφπ βμ κυ Π αδεκτ πκυ ελΪ β  πμ β 

ίυααθ δθά αυ κελα κλέα η  αλε Ϋμ παλαζζαΰΫμ. 
  

ΰ) ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΣΗΝ ΕΠ Ν Σ Η ΣΟΤ 1821 Κ Ι ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ 

ΜΕΣΕΠ Ν Σ ΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

Σκ Π αδεσ, βθ π λέκ κ αυ ά, υθΪθ β  αλε Ϋμ δαηκλφυ δμ, κδ κπκέ μ 
αθ αθαεζκτ αθ βθ πλκ πΪγ δα βηδκυλΰέαμ κυ θΫκυ ελΪ κυμ. Κα Ϊ βθ πλυ β 

π λέκ κ βμ παθΪ α βμ κυ 1821, κ Π αδεσ πθ παθα α υθ απκ ζκτθ αθ 
ευλέπμ απσ κηΪ μ Ϊ αε πθ. Οδ ζ ΰση θκδ λίαθέ μ, κδ εζΫφ μ εαδ κδ αληα κζκέ ά αθ 
ηδελΫμ κηΪ μ πκυ λκτ αθ ξπλέμ θα κλΰαθυθκθ αδ αε δεΪ πμ λΪ υηα. Σκ έ δκ 

έ ξυ  εαδ ΰδα δμ η ΰΪζ μ κδεκΰΫθ δ μ β  λ Ϊ ζζΪ α εαδ βθ Π ζκπσθθβ κ, κδ 
κπκέ μ έξαθ β εΪγ  ηδα κ δεσ βμ ηδελσ λα σ απκ ζκτη θκ ευλέπμ απσ 

                                                            
1 Ση ιώσ ις σ ο  άθη α: Πό ος  αι Πο ι ι ή, σ . 4, 2011 
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ηδ γκφσλκυμ. Ω σ κ, κ ζΫιαθ λκμ ΤοβζΪθ βμ πλκ λξση θκμ απσ δμ 
παλα κυθΪίδ μ π λδκξΫμ εαδ Ϋξκθ αμ υθ Ϊι δ Ϋθαθ ηδελσ λα σ η  κ σθκηα «Ι λσμ 
Λσξκμ» γα ζΪί δ ηΫλκμ βθ παθΪ α β εαδ αυ σξλκθα γα γΫ δ πμ Ϊη β 

πλκ λαδσ β α β βηδκυλΰέα αε δεκτ λα κτ πκυ γα πδ υξγ έ η  β τθγ β θσμ 
ηδελκτ παθα α δεκτ λα κτ. ΜΫ α  αυ ά β ηκλφά πκυ Ϋπαδλθ  β λα δπ δεά 

τθαηβ βμ παθΪ α βμ, κ Π αδεσ ξλβ δηκπκδκτ  αλξδεΪ σπζα αθα κζδεκτ τπκυ, 

σππμ κ εαλδκφέζδ εαδ κ δ αθΫ, πκυ έξαθ πμ ίζάηα α «φυ Ϋεδα» (πκ σ β α 

ηπαλκτ βμ εαδ ηκζτί δθκ ίζάηα υζδΰηΫθκ  ξαλ έ πκυ πδ ασ αθ ηΫ α βθ εΪθθβ), 

θυ ΰδα ηΪξ μ υηα η  υηα ξλβ δηκπκδκτ αθ κ ζ ΰση θκ ΰδα αΰΪθδ ά βθ πΪζα 

( πΪγβ αθα κζδεκτ τπκυ)2. Μσθκ α θ κ υ αγΫθ α αε δεΪ λα τηα α Ϊλξδ αθ θα 

ξλβ δηκπκδκτθ ηπλκ γκΰ ηά ηκυ εΫ α υ δεκτ τπκυ, ευλέπμ ΰαζζδεΪ. 

Μ  κ Ϋζκμ βμ παθΪ α βμ εαδ βθ Ϊφδιβ κυ Καπκ έ λδα, κ ζ υ αέκμ Ϋίαζ  

ηΫ α δμ Ϊη μ πλκ λαδσ β μ ΰδα β βηδκυλΰέα κυ θΫκυ ζζβθδεκτ ελΪ κυμ, βθ 
βηδκυλΰέα αε δεκτ λα κτ πκυ γα ία δασ αθ  ΰαζζδεΪ πλσ υπα. υ σ Ϋΰδθ  

υθα σ απσ βθ πλυ β δΰηά, πλδθ κυ δα δεΪ ζ δυ δ β παθΪ α β. Ο 

Καπκ έ λδαμ γα απκφα έ δ θα αθα υΰελκ ά δ α Ϊ αε α λα τηα α  ξδζδαλξέ μ 
πκυ γα η κθκηα κτθ  «α δεέθβ α». β απσ κθ Φ ίλκυΪλδκ κυ 1828, κδ πλυ μ 
κε υ ξδζδαλξέ μ δα Ϋγβεαθ ΰδα κυμ εκπκτμ βμ παθΪ α βμ., ΣΫγβεαθ, πέ βμ, α 

γ ηΫζδα ΰδα β βηδκυλΰέα βμ πλυ βμ λα δπ δεάμ ξκζάμ, βμ ξκζάμ υ ζπέ πθ 
απσ βθ κπκέα γα Ϋίΰαδθαθ σζκδ κδ αθυ λκδ αιδπηα δεκέ κυ λα κτ. Μ  βθ πΪλκ κ 

εαδ βθ ζηΪ π β βμ παθΪ α βμ, η Ϊ απσ ηδα δλΪ απκ υξδυθ πθ ξδζδαλξδυθ, κ 

Καπκ έ λδαμ απκφΪ δ  θα δαζτ δ η ΰΪζκ ηΫλκμ κυμ εαδ θα δμ Ϋξ δ πμ απζκτμ 
ζσξκυμ. Σκ Π αδεσ αζζΪ εαδ σζκμ κ λα σμ, βθ π λέκ κ αυ ά, έξ  βηδκυλΰβγ έ η  

η ΰΪζβ ίκάγ δα βμ Γαζζέαμ, απσ κθ λκυξδ ησ ηΫξλδ βθ επαέ υ β πθ 
λα δπ υθ. 

 κζκφκθέα κυ Καπκ έ λδα εαδ β Ϋζ υ β κυ α δζδΪ Όγπθα γα πδφΫλκυθ 
αζζαΰΫμ εαδ κθ λα σ, πμ απκ Ϋζ ηα βμ π λδσ κυ βμ αθ δία δζ έαμ. ιαέλ β 

θ γα ηπκλκτ  θα απκ ζΫ δ εαδ κ Π αδεσ, κ κπκέκ γα αζζΪι δ ηκλφά εαδ η  

απσφα β πθ ίαυαλυθ γα υΰελκ έ αδ απσ κε υ Ϊΰηα α πθ Ϋιδ ζσξπθ εαδ Ϋθα 

Ϊΰηα υαυθπθ η  τθαηβ 728 αθ λυθ αθΪ Ϊΰηα εαδ υθκζδεά τθαηβ 6.552 

αθ λυθ3.  κθ παλαπΪθπ αλδγησ γα πλκ γκτθ 10 Ϊΰηα α αελκίκζδ υθ 
(π λέπκυ 2.000 Ϊθ λ μ) πκυ πλκΫλξκθ αδ απσ β δΪζυ β πθ Ϊ αε πθ.  εα Ϊ α β 

κυ Π αδεκτ η  υξθΫμ ηδελΫμ αζζαΰΫμ γα παλαη έθ δ β έ δα ηΫξλδ εαδ α ηΫ α π λέπκυ 

κυ 19κυ αδυθα. 

 

) ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΠΟ ΣΗΝ ΤΣΕΡΗ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΜΕΧΡΙ ΣΟΝ « ΣΤΧΗ» 

ΠΟΛΕΜΟ ΣΟΤ 1897 

Κα Ϊ βθ π λέκ κ αυ ά, σ κ κ Π αδεσ σ κ εαδ κ ζζβθδεσμ  λα σμ γα Ϋξκυθ ηδα 

υθ ξά ιΫζδιβ εαδ πζβγυ ηδαεΪ εαδ ικπζδ δεΪ. β κ Π αδεσ απσ κ 1855 έξ  

ζΪί δ ηΫλκμ βθ Κλδηαρεσ Πσζ ηκ, η  απσ πα ηα γ ζκθ υθ θα υηη Ϊ ξ δ 
θ λΰΪ. ΜΫξλδ κ 1863, β τθαηά κυ απκ ζκτθ αθ απσ Ϋεα Ϊΰηα α πθ Ϋιδ ζσξπθ 

                                                            
2 Ο Ε η ι ός Σ α ός  ο  19ο αιώ α, Έθ ος, σ . 20‐23, 2010 
3 Ο Ε η ι ός Σ α ός  ο  19ο αιώ α, Έθ ος, σ . 78‐79, 2010 
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εαδ Ϊζζα Ϋεα φ λ έαμ πθ 4 ζσξπθ η  υθκζδεά τθαηβ 7.204 Ϊθ λ μ, εαδ ηΫξλδ κ 

1868 γα απκ ζ έ αδ απσ 4 Ϊΰηα α υαυθπθ εαδ 6 Ϊΰηα α π αδεκτ η  υθκζδεά 

τθαηβ 11.264 Ϊθ λ μ. Μ  βθ πδ λΪ υ β κυ 1881, β υθκζδεά τθαηά κυ ηααέ 
η  κυμ ταπθ μ γα φ Ϊ δ κυμ 57.825 Ϊθ λ μ.  
Σκ Π αδεσ γα ι ζδξ έ εαδ κθ ικπζδ δεσ κηΫα, βθ π λέκ κ πκυ αθαζτκυη . 

πσ κ 1855, β ζζβθδεά ευίΫλθβ β γα αΰκλΪ δ πμ υπβλ δαεσ σπζκ κυ π αδεκτ κ 

Mignet 1859, πκυ έξ  η ΰαζτ λκ ί ζβθ εΫμ απσ α παζαδσ λα ηκυ εΫ α (300η.) εαδ 
γα ξλβ δηκπκδβγ έ ευλέπμ απσ κυμ ταπθ μ. εσηβ, κδ αιδπηα δεκέ κυ Π αδεκτ γα 

ζΪίκυθ βθ έ δα π λέκ κ εαδ α πλυ α κυμ π λέ λκφα ΰαζζδεκτ τπκυ.  β 

υθΫξ δα, α ξΫλδα κυ ζζβθδεκτ  λα κτ, υηπ λδζαηίαθκηΫθκυ εαδ κυ Π αδεκτ γα 

φ Ϊ κυθ α πλυ α κπδ γκΰ ηά υφΫεδα εαδ αλαίέ μ, σππμ κ Chassepot M1866 πκυ 

κ υθσ υ  ιδφκζσΰξβ ηάεκυμ 50 εα κ υθ εαδ κ υφΫεδκ εαδ αλαίέ α ΜΤΛΩΝ  

πκυ ά αθ ία δ ηΫθκ  ξΫ δκ ζζβθα ξθέ β. ιδκ βη έπ β πλκ γάεβ κ 

κπζκ Ϊ δκ κυ Π αδεκτ έθαδ εαδ κ υφΫεδκ Gras M1874, ΰαζζδεάμ εα α ε υάμ, πκυ 

αΰκλΪ βε  απσ κθ ζζβθδεσ  λα σ κ 1877 εαδ απκ Ϋζ  ετλδκ σπζκ κυ Π αδεκτ 

ηΫξλδ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ, θυ γα δα βλβγ έ κ ζζβθδεσ κπζκ Ϊ δκ πμ 
κθ τ λκ Παΰεσ ηδκ Πσζ ηκ. 

  αυ σ κ βη έκ κφ έζκυη  θα αθαφ λγκτη  κ Π αδεσ εα Ϊ β δΪλε δα κυ 

πκζΫηκυ κυ 1897. Σκ Π αδεσ ά αθ κ ία δεσ εκηηΪ δ κυ λα κτ πκυ γα 

αθ δη υπδα  κθ Ογπηαθδεσ  λα σ, εαγυμ κ πσζ ηκμ ά αθ εα Ϊ ίΪ β βπ δλπ δεσμ. 
Ω σ κ, β απκ ζ ηα δεσ β Ϊ κυ ά αθ η δπηΫθβ εαδ ά αθ εα υ λα ικπζδ ηΫθκμ 
απσ κθ αθ έπαζκ, θυ κδ εα υγτθ δμ κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ εαδ β λα βΰδεά πκυ 

αεκζκτγβ  έξ  πμ απκ Ϋζ ηα λαηα δεΫμ απυζ δ μ ΰδα κ Π αδεσ εαδ θ Ϋζ δ βθ 
ά α πθ ζζβθδευθ υθΪη πθ κθ πσζ ηκ αυ σ4. 

 

) Η ∆ΕΚ ΕΣΙ  ΣΩΝ ΣΡΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ: ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΠΟ ΣΟ 1912 Ω ΣΟ 1922 

Όππμ πλκαθαφΫλαη  παλαπΪθπ, κ Π αδεσ έξ  αζζΪι δ  η ΰΪζκ ίαγησ απσ κ 

1897 πμ κθ  π Ϋηίλδκ κυ 1912 πκυ ι εέθβ  κ ΄ αζεαθδεσμ Πσζ ηκμ. Ο λα σμ 
βμ ζζΪ αμ αλδγηκτ  σ  ξ σθ 100.000 Ϊθ λ μ  σζα α λα δπ δεΪ πσ α η  

κ η ΰαζτ λκ ηΫλκμ θα αθάε δ κ Π αδεσ. Ο αλδγησμ αυ σμ γα δπζα δα έ κθ ΄ 
αζεαθδεσ Πσζ ηκ, ησζδμ 8 ηάθ μ η Ϊ. πδπλσ γ α, κ ΰ θδεσμ παθ ικπζδ ησμ πθ 
ζζβθδευθ υθΪη πθ, σπζδ  κ ζζβθδεσ Π αδεσ η  Ϋθα απσ α εαζτ λα υφΫεδα πκυ 

υπάλξαθ σ : κ Mannlicher-Schonauer M 1903,  υθ υα ησ η  πκζυίσζα εαδ 
π λέ λκφα ΰδα κυμ αιδπηα δεκτμ. ξ δεΪ η  κ Π αδεσ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ 
γα α ξκζβγκτη  ε θΫ λα  πση θβ θσ β α βμ αθΪζυ άμ ηαμ.  

μ παλα βλά κυη  σηπμ κ Π αδεσ  τκ η ΰΪζκυμ πκζΫηκυμ: κθ ΄ Παΰεσ ηδκ 

Πσζ ηκ εαδ β Μδελα δα δεά ε λα έα.  ζζΪ α υηη έξ  εαγυ λβηΫθα κθ ΄ 
Παΰεσ ηδκ, κθ Μ ΰΪζκ Πσζ ηκ, σππμ ά αθ ΰθπ σμ σ , κ πζ υλσ βμ Σλδπζάμ 
υηηαξέαμ ( θ Ϊθ ). ε έ κ ζζβθδεσμ  λα σμ πδ σγβε   ηΪξ μ βηαθ δεκτ 

ί ζβθ εκτμ ΰδα κθ πσζ ηκ, σππμ β ΜΪξβ κυ ελΪ Ν δ ΛΫΰε θ, βθ κπκέα β 

βηαθ δεά τθαηβ κυ Π αδεκτ έξ  πμ απκ Ϋζ ηα θα ηπκλΫ δ κ λα σμ θα 

αθα δξγ έ θδεβ άμ απσ αυ ά βθ αθαηΫ λβ β. Μ  κ πΫλαμ κ πκζΫηκυ κ ζζβθδεσ 

                                                            
4  σ ο ία  ης Ε ά ας  ο  20ού  αιώ α,  ό ος Α2,  ιβ ιό α α, σ . 153‐160  
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ελΪ κμ γα ηπζαε έ  Ϋθαθ πσζ ηκ η  βθ ΰ έ κθα ξυλα, βθ Σκυλεέα.  

Μδελα δα δεά ε λα έα (1919-1922) γα απκ ζΫ δ βη έκ εαηπάμ ΰδα βθ ζζβθδεά 

δ κλέα εαδ σξδ ησθκ.  βθ τΰελκυ β ΰδα α Ϊφβ βμ ΜδελΪμ έαμ κ Π αδεσ γα 

έθαδ εαδ πΪζδ πλπ κ Ϊ βμ πμ β ετλδα ηκθΪ α, πκυ γα απκ ζΫ δ κθ φκλΫα 

επζάλπ βμ βμ εα Ϊε β βμ πθ αφυθ αυ υθ. Ω σ κ, παλ’ σζβ β η ΰΪζβ 

απκ ζ ηα δεσ β α πκυ Ϋξ δ κ Π αδεσ α π έα πθ ηαξυθ, β ΜδελΪ έα κ 

Ϋ αφκμ θ ά αθ υθκρεσ, εαδ κδ λα δυ μ θ ά αθ υθβγδ ηΫθκδ κ ιβλσ εζέηα βμ 
η  απκ Ϋζ ηα β υθαηδεά κυμ θα π λδκλδ έ η  κ πΫλα ηα κυ ξλσθκυ. Μ Ϊ κ 

1921 α ζζβθδεΪ λα τηα α Ϊλξδ αθ θα εΪηπ κθ αδ απσ εκτλα β, εαδ β ά α 

πζβ έαα  σζκ εαδ π λδ σ λκ η  α ΰθπ Ϊ  σζκυμ απκ ζΫ ηα α. 

 

 ) ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΣΟΝ 2ο Π ΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Σκ πση θκ Ϊ δκ, σπκυ κ Π αδεσ υπΫ β αζζαΰΫμ ά αθ κ 2κμ Παΰεσ ηδκμ 
Πσζ ηκμ.  ζζΪ α υηη έξ  εαδ πΪζδ κ πζ υλσ πθ υηηΪξπθ απσ δμ 28 

Οε πίλέκυ 1940.  εδθβ κπκέβ β πθ ζζβθδευθ υθΪη πθ α τθκλα ά αθ 
αιδκγατηα β ΰδα α κηΫθα βμ πκξάμ, εαδ β Ϊιβ η  βθ κπκέα κλΰαθυγβε  κ 

λα σμ ά αθ πΪλα πκζτ εαζά κηΫθπθ πθ π λδ Ϊ πθ.  κ ηΫ ππκ βμ 
ζίαθέαμ εαδ αλΰσ λα κ Μαε κθδεσ ηΫ ππκ, κ Π αδεσ γα έθαδ εαδ πΪζδ 
πλπ αΰπθδ άμ κυ πκζΫηκυ η  Ϋθα πδπζΫκθ θΫκ σπζκ β δΪγ ά κυ, κ υφΫεδκ 

Μ1, θυ υθ ξέακθ αδ θα ξλβ δηκπκδκτθ αδ α πλκαθαφ λγΫθ α σπζα απσ βθ πκξά 

πθ αζεαθδευθ ΠκζΫηπθ. ΠλΫπ δ θα αγκτη  υ εαδ θα κτη  η λδεΪ 

ξαλαε βλδ δεΪ κυ Π αδεκτ πκυ κυ πΫ λ οαθ θα αθα δξγ έ θδεβ άμ κθ ζζβθκ-

ρ αζδεσ πσζ ηκ. α δεσ γΫηα πκυ πΫ λ ο  β θέεβ πθ λα δπ υθ απΫθαθ δ  Ϋθα 

εαζτ λα ικπζδ ηΫθκ αθ έπαζκ ά αθ β εαζά ουξκζκΰέα εαδ κ αθ ία ηΫθκ βγδεσ κυ 

Π αδεκτ. Οδ ζζβθ μ φαθ Ϊλκδ ά αθ κδ ησθκδ λα δυ μ πκυ θ έ αααθ θα 

ηπζαεκτθ  ηΪξ μ εαδ αυ σξλκθα έξαθ Ϊλδ β ουξκζκΰέα εαδ σ αθ πάΰαδθαθ κ 

ηΫ ππκ εαδ εα Ϊ β δΪλε δα πθ ηαξυθ5. 

Σκ Π αδεσ εα Ϊ κθ πσζ ηκ αυ σ, αεκζκτγβ  ηδα αε δεά παλσηκδα η  αυ ά πκυ 

έξ  αεκζκυγά δ εαδ κυμ ίαζεαθδεκτμ πκζΫηκυμ.  αε δεά κυ ά αθ πλυ α θα 

εα αζΪί δ α π λέξπλα κυ πδγυηβ κτ σξκυ εαδ η Ϊ, αφκτ γα έξ  ια φαζέ δ α 

θυ α κυ, θα πλκξπλά δ β εα Ϊζβοβ κυ σξκυ. πέ βμ, κ κλ δθσ Ϋ αφκμ πθ 
ίκυθυθ βμ Πέθ κυ εαδ πθ αζίαθδευθ υθσλπθ έξ  πμ υθΫπ δα θα πδφκλ δ έ η  

αεσηβ η ΰαζτ λκ Ϋλΰκ, εαγυμ β υπκ άλδιβ κυ Πυλκίκζδεκτ ά αθ π λδκλδ ηΫθβ. Ο 

υθ υα ησμ πθ τκ παλαπΪθπ, αθ εαδ τ εκζκμ βθ πλΪιβ, εα Ϊφ λ  θα υ δ 
βηαθ δεΫμ θέε μ κθ ζζβθδεσ  λα σ  Ϋ κδκ ίαγησ πκυ θ ά αθ αθαη θση θκμ 
κτ  εαθ απσ β λα δπ δεά βΰ έα. Φυ δεΪ, σ αθ α ζζβθδεΪ λα τηα α άλγαθ 
αθ δηΫ ππα η  δμ ΰ ληαθδεΫμ υθΪη δμ πκζ ηά αθ η θ βλπδεΪ αζζΪ κ αφυμ 
αθυ λκμ Γ ληαθδεσμ  λα σμ έξ  βθ υπ λκξά κ π έκ βμ ηΪξβμ. 

 

 

 

                                                            
5 Π οα ία  ω ώ  Α έ ω : Ο  ό ος σ η Α βα ία  αι η  ώ η  ίο ος  ης  α οχής,  ιβ ιό α α, 
2009 
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α) ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΠΟ Σ  ΜΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚ  ΧΡΟΝΙ  Ω ΗΜΕΡ  

Κα Ϊ β δΪλε δα βμ Κα κξάμ, θ Ϋξκυη  κλΰαθπηΫθκ λα σ εαδ εα ’ πΫε α β 

κτ  Π αδεσ. Μ Ϊ κ Ϋζκμ κυ πκζΫηκυ, κ Π αδεσ γα ίλ γ έ εαδ πΪζδ κ πλκ εάθδκ 

η  λαηα δεσ λσπκ απκ ζυθ αμ κ Ϋθα ε πθ τκ λα κπΫ πθ κθ αδηα βλσ 

ηφτζδκ Πσζ ηκ. ηΫ πμ η Ϊ, β ζζΪ α γα υηη Ϊ ξ δ κθ πσζ ηκ βμ ΚκλΫαμ η  

ηκλφά απκ πΪ ηα κμ πκυ γα αζ έ ε έ. 
πσ σ  ηΫξλδ άη λα, η  ιαέλ β βθ ελέ β βθ Κτπλκ (1974), κ ζζβθδεσ 

Π αδεσ θ Ϋξ δ πκ Ϋ πκζ ηά δ  π έα πθ ηαξυθ, υ  θα Ϋξκυη  ηδα δεσθα κυ 

Π αδεκτ  ηπσζ ηβ εα Ϊ α β, η  δμ αε δεΫμ πκυ αεκζκυγ έ, β λα βΰδεά κυ εαδ 
σ, δ Ϊζζκ ηπκλ έ θα ηαμ ίκβγά δ  ηδα αθΪζυ β. Παλ’ σζα αυ Ϊ, κ Π αδεσ Ϋξ δ 
εα αφΫλ δ β πκλ έα πθ ξλσθπθ θα ι ζδξγ έ εαδ θα αθαίαγηδ έ  η ΰΪζκ ίαγησ. 

Ο κπζδ ησμ έθαδ πδκ ε υΰξλκθδ ηΫθκμ, εαγυμ ξλβ δηκπκδ έ πμ ετλδα σπζα κυ κ 

G3 εαδ κ Μ16, τκ σπζα η  η ΰΪζβ απκ ζ ηα δεσ β α κ π έκ βμ ηΪξβμ. 
πδπζΫκθ, κζσεζβλκ κ Π αδεσ σππμ εαδ κ ζζβθδεσμ  λα σμ Ϋξκυθ ηβξαθκπκδβγ έ 
πζάλπμ. Οδ η αεδθά δμ ΰέθκθ αδ πζΫκθ η  κξάηα α, πλΪΰηα πκυ κ βΰ έ κ Π αδεσ 

κ θα Ϋξ δ εαζτ λβ απκ ζ ηα δεσ β α, εαγυμ θ Ϋξ δ υπκ έ εκτλα β απσ βθ 
π αά πκλ έα πκυ γα έξ  πλκβΰβγ έ υπσ Ϊζζ μ υθγάε μ. 

 

3. Η ΤΜ ΟΛΗ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ ΣΟΤ ΛΚ ΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ 

 

Σκ Π αδεσ, σππμ ά β Ϋξκυη  πλκαθαφΫλ δ, υπάλι  β εδθβ άλδκμ τθαηβ κυ 

ζζβθδεκτ  λα κτ βθ πκλ έα πθ αζεαθδευθ ΠκζΫηπθ. πκφα δ ηΫθκ, σππμ εαδ 
κζσεζβλκμ κ ζζβθδεσμ  λα σμ, θα ε λ έ δ αυ ά βθ αθαηΫ λβ β υΰε θ λυγβε  η  

Ϊιβ εαδ αλε ά αξτ β α α τθκλα κυ γ αζδεκτ εΪηπκυ εκθ Ϊ α τθκλα η  

βθ Σκυλεέα. Παλα Ϊξγβε  ε έ εαδ απκ ζΫ βε  απσ 49 Ϊΰηα α, 6 Ϊΰηα α 

υαυθπθ, 60 πκζυίσζα, 26 π δθΫμ εαδ 5 κλ δθΫμ πυλκίκζαλξέ μ, 8 έζ μ εαδ 6 

βηδζαλξέ μ η  υθκζδεά τθαηβ αθ λυθ κ γ αζδεσ ηΫ ππκ κυμ 100.000 Ϊθ λ μ. 
α δεά δ λαλξδεά κηά πκυ γα ηαμ ίκβγά δ β υθΫξ δα θα παλαεκζκυγά κυη  η  

ξ δεά υεκζέα βμ εδθά δμ κυ ά αθ α υθ Ϊΰηα α, ε πθ κπκέπθ εΪγ  τθ αΰηα 

απκ ζκτθ αθ απσ 3 Ϊΰηα α εαδ εΪγ  Ϊΰηα απσ λ δμ ζσξκυμ6.  α γ αζδεΪ 

τθκλα έξαθ παλα αξγ έ ηΫξλδ δμ 3/10/1912 κδ I, II ,III, IV M λαλξέ μ θυ 

πζαδ δυθκθ αθ απσ λ δμ φ λδεΫμ εαδ ζα πηα δεάμ τθγ βμ M λαλξέ μ δμ V, VI, 

VII. υ πλΫπ δ θα βη δυ κυη  εαδ βθ τπαλιβ τκ υαπθδευθ απκ πα ηΪ πθ, κ 

Ϋθα απσ κ 2κ εαδ 6κ TΪΰηα Eυαυθπθ, η  δκδεβ ά κθ θ δ υθ αΰηα Ϊλξβ 

Κπθ αθ δθσπκυζκ, εαδ κ Ϊζζκ απσ κ 1κ εαδ 4κ ΣΪΰηα η  δκδεβ ά κθ 
θ δ υθ αΰηα Ϊλξβ Γ θθΪ β. 

 

α) ΤΜΠΕΡ Μ Σ  ΓΙ  ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΠΟ ΣΗ Μ ΧΗ ΣΟΤ  Ρ ΝΣ ΠΟΡΟΤ 

Μ  ίΪ β κυμ παλαπΪθπ αλδγηκτμ, κ Π αδεσ ά αθ παλα αΰηΫθκ εκθ Ϊ α 

κυλεδεΪ τθκλα. Σκ ξΫ δκ πκυ έξ  εα αλ έ δ κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ πμ πδγ δεΫμ 
εδθά δμ  ΰ θδεσ πζαέ δκ ά αθ σ δ κ Π αδεσ γα πδ έγ κ η ππδεΪ εαδ ζαφλυμ 
ευεζπ δεΪ, η  εκπσ θα πλκ ίζβγκτθ α τκ Ϊελα βμ ξγλδεάμ παλΪ αιβμ εαδ θα 

                                                            
6  ΕΣ. Ο Ε η ι ός Σ α ός 1912‐1913, σ . 56‐57 
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απκ λαπ έ π λδετεζπ β πθ ζζβθδευθ υθΪη πθ. Σκ ία δεσ Ϋλΰκ βμ η ππδεάμ 
πέγ βμ αθαζΪηίαθαθ κδ I, II εαδ III M λαλξέ μ, κδ κπκέ μ αφκτ γα δΫθυαθ κθ 
ε θ λδεσ ξγλδεσ κηΫα η  ίΪ β κθ αηαιδ σ λσηκ ζα σθαμ-αλαθ Ϊπκλκυ, γα 

Ϋλξκθ αθ αθ δηΫ ππ μ η  κθ ξγλσ7. 

Οδ η λαλξέ μ εδθάγβεαθ η  Ϊικθα κθ πλκαθαφ λγΫθ α λσηκ η  δαφκλ δεά 

εα τγυθ β β εαγ ηέα, τηφπθα η  δμ κ βΰέ μ κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ. πέ βμ, απσ 

σζ μ δμ η λαλξέ μ απκ πΪ βε  κ ηάηα κυ Πυλκίκζδεκτ εαδ αυ κθκηάγβε  

Ϋξκθ αμ πμ απκ Ϋζ ηα θα ΰέθ δ β ΜΪξβ κυ αλαθ απσλκυ εα Ϊ κ η ΰαζτ λκ 

ηΫλκμ βμ υπσγ β κυ Π αδεκτ. Σα λα τηα α κυ Π αδεκτ αθαπ τξγβεαθ  

ΰλαηηά πυλσμ η  αλαδκτμ ξβηα δ ηκτμ εαδ πλκξυλβ αθ θαζζΪ κθ αμ «πυλ εαδ 
εέθβ β» εα αζαηίΪθκθ αμ ΰεα αζ ζ δηηΫθ μ γΫ δμ ηΫ α απσ κθ εα αδΰδ ησ 

ξγλδευθ πυλυθ.  I M λαλξέα έξ  παλα αΰηΫθα α Ϊΰηα Ϊ βμ  απσ α β 

300η. εαδ α υθ Ϊΰηα Ϊ βμ  απσ α β 400η., πλκε δηΫθκυ θα ηπκλκτθ θα 

δαίκτθ κυμ ΰβζσφκυμ η  ξ δεά υεκζέα. Καδ υ παλα βλ έ αδ β πλυ β υ εκζέα 

πκυ υθΪθ β  κ Π αδεσ β ηΪξβ αυ ά. Σα υθ Ϊΰηα α πθ η λαλξδυθ πλκΫζαυθαθ 
πλκμ κθ ξγλσ θ ζυμ αεΪζυπ α απσ κ φέζδκ Πυλκίκζδεσ εαδ θ ζυμ ε γ δηΫθα 

α πυλΪ κυ αθ δπΪζκυ8. υ κτ κυ έ κυμ κδ α υΰξλσθδ μ εδθά δμ η αιτ 

Πυλκίκζδεκτ εαδ Π αδεκτ, κέξβ αθ πκζζΫμ απΫμ α π έα πθ ηαξυθ εαδ κυμ τκ 

αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ πκυ κφ έζκθ αθ ευλέπμ δμ δα αΰΫμ κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ.  

 

 

Εδεσνα 2. Η ΜΪχβ ου αλαν απσλου.  ον χΪλ β απ δεονέαον αδ οδ εδνά δμ ου Εζζβνδεοτ 

 λα οτ εαδ ο χΫ δο ΰδα βν π λδετεζω β ου χγλοτ. 

                                                            
7  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 92 
8  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 100‐102 
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Καγυμ σζ μ κδ η λαλξέ μ πζβ έαααθ δμ πλκεαγκλδ ηΫθ μ κπκγ έ μ εαδ 
κδηΪακθ αθ θα πδ γκτθ κθ ξγλσ, α ηάηα α κυ Π αδεκτ Ϊλξδ αθ θα 

απκεζέθκυθ η αιτ κυμ εαδ υξθΪ θα π λδπζΫεκθ αδ  ίαγησ πκυ θα απ δζ έ αδ β 

υθκξά πθ η λαλξδυθ. ΜΫ α  αυ ά β τΰξυ β κ απσ πα ηα πθ υαυθπθ κυ 

Κπθ αθ δθσπκυζκυ εα Ϋζαί  κ ξπλδσ ΛδίΪ δ εαδ υθΫξδ  ηααέ η  β I Μ λαλξέα. 

Σβθ έ δα υλα β II Μ λαλξέα αθαΰεΪ βε  θα αεκζκυγά δ πκλ έα ηΫ α απσ αθυηαζκ 

Ϋ αφκμ ξπλέμ εαηέα φυ δεά πλκ α έα εαδ η  β δλΪ βμ δαδλΫγβε   ηδελσ λ μ 
φΪζαΰΰ μ δα βλυθ αμ κθ ξβηα δ ησ αυ σ. Ω σ κ, β πκλ έα βμ Ϋΰδθ  πδκ 

τ εκζβ, εαγυμ Ϊλξδ  θα Ϋξ αδ ξγλδεΪ πυλΪ, σππμ εαδ σζ μ κδ πδ δγΫη θ μ 
η λαλξέ μ εαδ σζκ κ Π αδεσ αθαΰεΪ βε  θα πΫ δ κ Ϋ αφκμ ΰδα εΪζυοβ εαγυμ 
Ϊλξδ  θα ίΪζ δ κ ξγλδεσ πυλκίκζδεσ. Σκ παλαπΪθπ ΰ ΰκθσμ ά αθ εαδ απκ Ϋζ ηα 

α υθ θθκβ έαμ, πκυ κ άΰβ  κθ απκ εα δ ησ βμ πλυ βμ ΰλαηηάμ πθ 
πδ δγΫη θπθ εαδ β πλκΫζα β η  Ϊζηα α β υθΫξ δα.  

 κ βη έκ αυ σ έθαδ απαλαέ β κ θα αθαφ λγκτη  βθ ουξκζκΰδεά εα Ϊ α β κυ 

ζζβθδεκτ Π αδεκτ. Παλ’ σζκ, πκυ ξσ αθ α δΪζ δπ α ξγλδεΪ πυλΪ εαδ απσ κ 

ξγλδεσ Π αδεσ εαδ Πυλκίκζδεσ, υθΫξδ  θα πλκ ζατθ δ πλκμ κθ αθ έπαζκ ξπλέμ θα 

αηα Ϊ παλΪ ησθκ ΰδα δαθυε Ϋλ υ β. θαμ παλΪΰκθ αμ αθ έγ κμ β εαζά 

ουξκζκΰέα πθ λα δπ υθ ά αθ κδ εαεΫμ εαδλδεΫμ υθγάε μ εαδ κ αθυηαζκ Ϋ αφκμ 
πκυ έξαθ θα αθ δη ππέ κυθ. Ο εαδλσμ β πκλ έα βμ ηΪξβμ κυ αλαθ απσλκυ 

ά αθ ευλέπμ ίλκξ λσμ εαδ κ ελτκμ αΫλαμ πκυ υπάλξ  β π λδκξά υθΫίαζαθ 
απκφα δ δεΪ βθ αθ κξά κυ λα κτ. εσηβ, κ Ϋ αφκμ, πμ πέ π πζ έ κθ 
αθυηαζκ, σξδ ησθκ δα πκτ  β υθκξά πθ πλκ ζαυθσθ πθ ηβηΪ πθ, αζζΪ Ϋεαθ  

εαδ κ έ δκ κ Π αδεσ ίλα υεέθβ κ εαδ υεκζσ λκ σξκ απΫθαθ δ κθ ξγλσ. 

Κα Ϊ β πλυ β ηΫλα βμ ηΪξβμ (9/10/1912) θ υπάλι  κυ δα δεΪ εαηέα η ΰΪζβ 

τΰελκυ β η αιτ ζζβθδευθ εαδ κυλεδευθ λα υηΪ πθ η  απκ Ϋζ ηα σζ μ κδ 
ηκθΪ μ θα λα κπ τ κυθ  ηδελά απσ α β απσ δμ κπκγ έ μ κυ αθ δπΪζκυ. 

Σκ ζζβθδεσ Π αδεσ πλκ παγκτ  θα δα βλά δ β ουξλαδηέα κυ απσ κυμ υθ ξ έμ 
ίκηίαλ δ ηκτμ κυ πυλκίκζδεκτ εαδ αυ σξλκθα θα αθα λΫο δ η  υξθΫμ πδγΫ δμ β 

κυλεδεά αθ έ α β ξπλέμ θα κ εα αφΫλ δ  παλεά ίαγησ. πσ β υθκζδεά τθαηβ 

κυ π αδεκτ πκυ Ϋζαί  ηΫλκμ β ηΪξβ, ι ξπλδ σ λσζκ έξ  β IV M λαλξέα πκυ 

Ϋελδθ  εαδ βθ Ϋεία β βμ ηΪξβμ. Χπλέμ θα Ϋξ δ αφ έμ κ βΰέ μ απσ κ Γ θδεσ 

 λα βΰ έκ ΰδα βθ πκλ έα πκυ Ϋπλ π  θα αεκζκυγά δ, β ηκέλα βμ η λαλξέαμ 
παφέ κ κθ δκδεβ ά βμ ΜΫλαλξκ Μκ ξσπκυζκ. Ο ζ υ αέκμ απκφΪ δ  θα 

λΫο δ βθ εέθβ β βμ Μ λαλξέαμ πλκμ βθ Ϋικ κ βμ Πσλ αμ εαδ υθΫξδ  πλκμ 
Ϋλίδα, υ  θα ίΰ δ α θυ α κυ ξγλκτ εαδ θα κθ π λδευεζυ δ. υθαθ υθ αμ 
αθ έ α β απσ κυλεδεΫμ υθΪη δμ β πκλ έα ΰδα βθ πέ υιβ κυ παλαπΪθπ 

σξκυ, β IV M λαλξέα εα Ϊφ λ  θα δμ αππγά δ εαδ θα υθ ξέ δ κ Ϋλΰκ βμ9.  

κυ δα δεά αηΫζ δα κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ θα αθαγΫ δ Ϋθαθ ι εΪγαλκ λσζκ β 

Μ λαλξέα εαδ κδ πλπ κίκυζέ μ πκυ πάλ  κ δκδεβ άμ βμ, αθ απκ ζκτ αθ 
ζαθγα ηΫθκ υθ υα ησ εδθά πθ, εα Ϊφ λαθ θα Ϋξκυθ γ δεσ απκ Ϋζ ηα βθ 
Ϋεία β βμ ηΪξβμ. Παλσηκδα π λδ α δεΪ γα παλα βλβγκτθ εαδ  πση θ μ ηΪξ μ 
κυ ζζβθδεκτ  λα κτ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ, αζζΪ β υφυ α πθ αθυ λπθ 

                                                            
9  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 120‐124 
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αιδπηα δευθ εαδ β εαγαλά ελέ β κυμ κ π έκ βμ ηΪξβμ απΫ π αθ εαζτ λα 

απκ ζΫ ηα α, Ϋ π εαδ αθ κδ πλΪι δμ κυμ αθ Ϋίαδθαθ δμ δα αΰΫμ κυ Γ θδεκτ 

 λα βΰ έκυ. 

πσ β τ λβ εδσζαμ ηΫλα, παλα βλάγβε  ηδα θΫα λκπά β πκλ έα βμ ηΪξβμ. 
θ εαδ α γτηα α πθ υΰελκτ πθ βμ πλκβΰκτη θβμ ηΫλαμ ά αθ πκζζΪ, κδ 
ζζβθδεΫμ υθΪη δμ έξαθ π λδευεζυ δ πδ υξυμ δμ κυλεδεΫμ, πλΪΰηα πκυ 

πδ τξγβε  απσ β υθ ξά πέ β κυ ζζβθδεκτ Π αδεκτ εαδ δμ θΫλΰ δ μ βμ IV 

M λαλξέαμ. ΜΫξλδ κ πλπέ κδ ζζβθδεΫμ υθΪη δμ πέ υαθ σ δ κδ κυλεδεΫμ υθΪη δμ 
ίλέ εκθ αθ β γΫ β κυμ. φσ κυ, Ϋ δζαθ αθδξθ υ Ϋμ θα ζΫΰικυθ δμ γΫ δμ κυ 

αθ δπΪζκυ, δαπέ π αθ ππμ έξαθ ΰεα αζ δφγ έ10, η  απκ Ϋζ ηα α κυλεδεΪ 

ξαλαευηα α κυ αλαθ απσλκυ θα πΫ κυθ α ξΫλδα κυ ζζβθδεκτ Π αδεκτ εαδ 
υΰε ελδηΫθα απκ πα ηΪ πθ βμ III M λαλξέαμ. Κα Ϊ κ υπσζκδπκ βμ ηΫλαμ σζ μ κδ 
η λαλξέ μ πλκξυλβ αθ πδκ ηΫ α κ ηΫ ππκ εαδ πδξ έλβ αθ υπ λφαζΪΰΰδ β πθ 
υλδ εση θπθ ηΪξδηπθ ηβηΪ πθ κυ ξγλκτ η  κ Ϋ αφκμ εαδ β ίλκξά θα 

υ εκζ τκυθ κ Ϋλΰκ κυμ. 
θ π η αιτ, κδ υθΪη δμ βμ IV Μ λαλξέαμ εα Ϊφ λαθ θα φ Ϊ κυθ α θΪ βμ 

Πσλ αμ, θα απκ υθ κθέ κυθ δμ ε έ κυλεδεΫμ υθΪη δμ εαδ θα φυζΪικυθ βθ Ϋικ κ 

πθ θυθ.  πδ έπιβ δαφυΰάμ πθ υπσζκδππθ κυλεδευθ λα υηΪ πθ ηΫ α 

απσ α θΪ Ϋΰδθ  η  η ΰΪζβ υ εκζέα, η  απκ Ϋζ ηα θα αφά κυθ πέ π κυμ 
βηαθ δεσ υζδεσ πκζΫηκυ ΰδα κ ζζβθδεσ Π αδεσ. υ ά β εέθβ β εα Ϊφ λ  θα 

απκεσο δ δμ δσ κυμ φυΰάμ κυ ξγλκτ εαδ θα κθ ΰεζπίέ δ θ σμ βμ π λδκξάμ κυ 

αλαθ απσλκυ εαδ κυ δα δεΪ ά αθ β εέθβ β πκυ Ϋ π  β θέεβ κθ ζζβθδεσ  λα σ 

 αυ ά βθ ελέ δηβ ηΪξβ.  β υθΫξ δα α υθ Ϊΰηα α βμ IV υθΫξδ αθ β πκλ έα 

κυμ ΰδα πζάλβ εεαγΪλδ β κυ ξυλκυ πθ θυθ βμ Πσλ αμ εαδ η Ϊ απσ 

πζ υλκεσπβ β κυλεδευθ λα δπ υθ πκυ ίλέ εκθ αθ ε έ εκθ Ϊ εα Ϋζαίαθ β 

Ϋλίδα ηΫ α βθ βηΫλα11. ΜΫξλδ κ Ϋζκμ βμ βηΫλαμ, εαδ κδ υπσζκδπ μ η λαλξέ μ 
Ϊλξδ αθ θα πζβ δΪακυθ κ αλαθ Ϊπκλκ. 

 ΜΪξβ κυ αλαθ απσλκυ ηαμ Ϋ π  ηδα πλυ β δεσθα κυ π αδεκτ κυμ 
αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ εαδ πυμ αυ σ λκτ  κ π έκ πθ ηαξυθ. Σκ ζζβθδεσ 

Π αδεσ αθαΰεΪ βε  θα πκζ ηά δ εΪ π απσ αθ έικ μ υθγάε μ η  βηαθ δεσ ηπσ δκ 

κ έ δκ κ Ϋ αφκμ πκυ θ πΫ λ π  βθ εέθβ β κυ π αδεκτ  πλκΫζα β τηφπθα η  

δμ αε δεΫμ βμ πκξάμ. υ σ υθΫίαζ  β δΪ πα β πθ δα αΰηΫθπθ υθΪη πθ 
εαδ δμ υξθΫμ πλκ ηέι δμ αΰηΪ πθ εαδ υθ αΰηΪ πθ η αιτ πθ η λαλξδυθ. Σκ έ δκ 

απκ Ϋζ ηα έξαθ εαδ κδ εαεΫμ εαδλδεΫμ υθγάε μ η  β υθ ξά Ϋθ κθβ ίλκξά θα 

υ ξ λαέθ δ κ Ϋλΰκ πθ ζζβθδευθ λα υηΪ πθ. πδπλσ γ α, βηαθ δεσμ 
αλθβ δεσμ παλΪΰκθ αμ η  γ δεΪ σηπμ απκ ζΫ ηα α ά αθ εαδ β α υθ θθκβ έα η αιτ 

Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ εαδ ηΪξδηπθ ηκθΪ πθ, σππμ πλκαθαφΫλγβε . Οδ κ βΰέ μ πκυ 

ζΪηίαθαθ κδ η λαλξέ μ υξθΪ θ αθ απκελέθκθ αθ βθ πλαΰηα δεσ β α κτ  

ηπκλκτ αθ θα φαληκ κτθ η  υεκζέα. Γδ’ αυ σ κδ εδθά δμ πθ η λαλξδυθ υθάγπμ 
ΰέθκθ αθ η  πλπ κίκυζέα πθ δκδεβ υθ πθ η λαλξδυθ. Μ  ίΪ β κ παλαπΪθπ κδ 

                                                            
10  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 141‐142 
11  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 159 
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πλπ κίκυζέ μ πκυ πάλ  β IV M λαλξέα ά αθ αυ Ϋμ πκυ Ϋ π αθ κυ δα δεΪ β θέεβ 

κθ ζζβθδεσ  λα σ. 

 α γ δεΪ ξαλαε βλδ δεΪ κυ π αδεκτ εα Ϊ β ηΪξβ αυ ά, ά αθ έΰκυλα κ 

ουξκζκΰδεσμ παλΪΰκθ αμ. Οδ λα δυ μ κυ π αδεκτ, παλσζκ πκυ υπΫ β αθ κε 
απσ δμ πλυ μ πδγΫ δμ, δα άλβ αθ βθ ουξλαδηέα κυμ εαδ κ αΰπθδ δεσ πθ τηα 

κυμ β δΪλε δα βμ ηΪξβμ εαδ η  πκζτ πδηκθά εα Ϊφ λαθ θα πδίζβγκτθ πθ 
αθ δπΪζπθ κυμ. ΣΫζκμ, κδ πλπ κίκυζέ μ κυ Π αδεκτ εαδ πθ αιδπηα δευθ κυ  

υθ υα ησ η  β εαζά ουξκζκΰέα πθ λα δπ υθ έξαθ πμ απκ Ϋζ ηα βθ αξτ β α 

πθ λα υηΪ πθ πλκμ κυμ ετλδκυμ σξκυμ εα Ϊζβοβμ η  απκ Ϋζ ηα α ζζβθδεΪ 

λα τηα α θα φ Ϊ κυθ β ΚκαΪθβ ησζδμ 6 ηΫλ μ η Ϊ βθ Ϋθαλιβ κυ πκζΫηκυ. 

 

ί) ΤΜΠΕΡ Μ Σ  ΓΙ  ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΠΟ ΣΗ Μ ΧΗ ΣΩΝ ΓΙ ΝΝΙΣΩΝ 

 βθ πκλ έα κυμ πλκμ β Θ αζκθέεβ, πκυ ά αθ κ ετλδκμ σξκμ πθ ζζβθδευθ 
λα υηΪ πθ, κδ ζζβθδεΫμ υθΪη δμ υΰελκτ βεαθ η  δμ κυλεδεΫμ εκθ Ϊ β πσζβ 

πθ Γδαθθδ υθ εαδ βθ υλτ λβ π λδκξά βμ κηυθυηβμ ζέηθβμ. λξδεσμ εκπσμ κτ 

Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ ά αθ θα πλκπγβγ έ κ ετλδκμ σΰεκμ κυ λα κτ πλκμ κθ ιδσ 

πκ αησ, ίσλ δα πθ Γδαθθδ υθ, η  βθ ε έηβ β σ δ θ γα υπάλξαθ ξγλδεΪ 

λα τηα α12. Μ  ίΪ β αυ ά βθ αθ έζβοβ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ Ϋ π  δα αΰΫμ δμ 
η λαλξέ μ ΰδα δμ 19/10/1912 απσ β πλκβΰκτη θβ ηΫλα. τηφπθα η  δμ κ βΰέ μ β VI, 

IV, II, εαδ III M λαλξέα ι εέθβ αθ αθα κζδεΪ πλκμ ξπλδΪ αηδαθσ, Π θ απζΪ αθκ, 

Μ δαθσ εαδ Παλαζέηθβ αθ έ κδξα, εαδ πλκυγβ αθ αθαΰθπλέ δμ πλκμ ιδσ. Σβθ έ δα 

υλα, βζα ά δμ 7 κ πλπέ, β I M λαλξέα εδθάγβε  απσ Κλτα λτ β εαδ πάΰ  θσ δα 

βμ πσζβμ πθ Γδαθθδ υθ, θυ β VII Μ λαλξέα παλΫη δθ  βθ π λδκξά βμ 
ζ ιΪθ λ δαμ ΰδα θα παλΫξ δ εΪζυοβ κ ιδσ ηΫλκμ κυ λα κτ εαδ θα πλκφυζΪι δ 
βθ πσζβ βμ Ϋλκδαμ απσ υξσθ ξγλδεά πέγ β. ΣΫζκμ, κ απσ πα ηα υαυθπθ 
κυ θ δ υθ αΰηα Ϊλξβ Κπθ αθ δθσπκυζκυ η αφΫλγβε  πλκμ κ ξπλδσ ΠζΪ αθκμ 
ΰδα αθαΰθυλδ β εαδ πδγαθά δΪία β απσ κθ πσλκ κυ Λκυ έα. Σκ Ϋ αφκμ εαδ υ 

ά αθ υθκρεσ πλκμ κυμ αηυθκηΫθκυμ. Σα υουηα α ζαφλκτ υοση λκυ πΫ λ παθ 
δ υεσζυθ β πθ κυλεδευθ λα υηΪ πθ εαδ κυμ Ϋ δθαθ β υθα σ β α θα 

πδ έγ θ αδ η  ξ δεά υεκζέα. 

Σκ πλπέ βμ 19βμ Οε πίλέκυ 1912, κδ η λαλξέ μ ι εέθβ αθ βθ πλκεαγκλδ ηΫθβ 

πκλ έα κυμ, η  βθ IV M λαλξέα θα εδθ έ αδ αλδ λΪ βμ ζέηθβμ, θα εα αζαηίΪθ δ κ 

ξπλδσ Άικμ εαδ θα πλκξπλΪ δ πλκμ β ετλδα κπκγ έα αθ έ α βμ πθ Σκτλεπθ 
βθ πσζβ πθ Γδαθθδ υθ. Σαυ σξλκθα, β II εαδ III M λαλξέα Ϋξγβεαθ πυλΪ βθ 

π λδκξά βμ Καλυυ δ αμ εαδ αθαΰεΪ βεαθ θα υηπ υξ κτθ κ ξπλδσ M ζέ δ. Σβ 

υθκξά βμ τηπ υιβμ απ έζβ  β παλαεδθ υθ υηΫθβ εα α έπιβ πθ κυλεδευθ 
υθΪη πθ απσ κ 12κ Ϊΰηα βμ III M λαλξέαμ, αζζΪ αηΪ β  εδ αυ σ, σ αθ Ϊλξδ  

θα ίΪζζ αδ απσ κ ξγλδεσ πυλκίκζδεσ.  κ βη έκ αυ σ, κ Γ Ϋ π  δα αΰΫμ πλκμ 
βθ IV M λαλξέα θα υθ ξέ δ πλκμ κ ξπλδσ Π θ απζΪ αθκ εαδ θα πδ γ έ ιδΪ κυ 

ξγλκτ, β II εαδ III θα υθ ξέ κυθ θα πδ έγ θ αδ πλκμ α Γδαθθδ Ϊ, θυ β VII 

αθΫζαί  θα δαί έ κ Λκυ έα πκ αησ εαδ θα πδ γ έ α κυλεδεΪ λα τηα α θυ κ 

                                                            
12  ΕΣ Ε ί ο η  σ ο ία  ω   α α ι ώ  Πο έ ω  1912‐1913,σ . 46 
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απσ πα ηα υαυθπθ κυ Κπθ αθ δθσπκυζκυ υθΫξδ  βθ πλκβΰκτη θβ πκλ έα 

κυ. 

 

Εδεσνα 3. ΧΪλ βμ βμ MΪχβμ ων Γδαννδ υν. Ετεοζα παλα βλ έ αδ β ευεζω δεά πολ έα που 

αεοζοτγβ  ο Eζζβνδεσμ  λα σμ. 

 IV αεκζκτγβ  κ ξΫ δκ εαδ άλγ  αθ δηΫ ππβ η  ετλδα αηυθ δεΪ βη έα πθ 
Σκτλεπθ, α κπκέα εαδ εα Ϋζαί , ίσλ δα βμ πσζβμ πθ Γδαθθδ υθ. Ω σ κ, κ ιδσ 

ηάηα βμ Ϋξγβε  πέγ β απσ κυλεδεΫμ υθΪη δμ, εαγυμ έξ  η έθ δ αεΪζυπ κ απσ 

β ίλα τ β α βμ II εαδ III M λαλξέαμ, αζζΪ απκελκτ βε  η  η ΰΪζβ πδ υξέα13. Μ  β 

δλΪ βμ β VII εα Ϊφ λ  ηΫξλδ κ Ϋζκμ βμ ηΫλαμ θα εα αζΪί δ λ έ ηα α κυ ξγλκτ 

κ ξπλδσ Π θ απζΪ αθκ εαδ Ϊγη υ   εα Ϊζζβζβ γΫ β ε έ εκθ Ϊ, σππμ εαδ κδ 
π λδ σ λ μ υθΪη δμ, βηα κ κ υθ αμ β ζάιβ βμ πλυ βμ ηΫλαμ πθ 
υΰελκτ πθ. 
Κα Ϊ β τ λβ ηΫλα πθ πδξ δλά πθ, ά β απσ δμ πλυ μ πλπδθΫμ υλ μ, σζ μ 

κδ η λαλξέ μ Ϊλξδ αθ θα πδ έγ θ αδ δμ κυλεδεΫμ υθΪη δμ.  VII πδ Ϋγβε  απσ 

ίσλ δα, β IV ίκλ δκ υ δεΪ εαδ αδφθδ δα δεΪ ΰδα κθ Σκυλεδεσ  λα σ, θυ β II εαδ β III 

απσ υ δεΪ εαδ θσ δα αθ έ κδξα. Καγκλδ δεάμ βηα έαμ ά αθ β πλκΫζα β βμ VII 

M λαλξέαμ. Πζβ δΪακθ αμ απσ ίσλ δα εαδ εδθκτη θβ πλκμ αθα κζδεΪ, κδ κυλεδεΫμ 
υθΪη δμ απΫθαθ δ κθ φσίκ θα πζ υλκεκπβγκτθ Ϊλξδ αθ θα υηπ τ κθ αδ ΰδα 

ΰ θδεά υπκξυλβ β. υ ά β εέθβ β Ϋπ  βθ αθ έζβοβ βμ II εαδ IV M λαλξέαμ εαδ 
θΫ δθαθ δμ πδγ δεΫμ πλκ πΪγ δΫμ κυμ, η  απκ Ϋζ ηα β πσζβ πθ Γδαθθδ υθ θα 

παλα κγ έ κθ ζζβθδεσ  λα σ.  β υθΫξ δα, β I Ϋζαί  δα αΰΫμ θα ι εδθά δ 
εα α έπιβ πθ ξγλδευθ υθΪη πθ πκυ υπκξπλκτ αθ –εΪ δ πκυ κ υθπ δ ησμ 
υθΪη πθ ηΫ α β πσζβ θ βμ κ πΫ λ οαθ– εαδ Ϋ δ βθ απκ κζά αθΫζαίαθ θα 

επζβλυ κυθ  π λδκλδ ηΫθκ ίαγησ β II εαδ β IV M λαλξέα αππγυθ αμ δμ ξγλδεΫμ 
υθΪη δμ πΫλα απσ κθ ιδσ.  VII αεκζκυγυθ αμ δμ δα αΰΫμ άμ πλκβΰκτη θβμ 
                                                            
13   .Ε.Σ. Ε ί ο η  σ ο ία  ω   α α ι ώ  Πο έ ω  1912‐1913,σ . 49‐50 
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ηΫλαμ εα Ϋζαί  κ ξπλδσ Πζα τ εαδ β δ βλκ λκηδεά ΰΫφυλα εαδ απΫελκυ  κυλεδεά 

αθ πέγ β θυ κ απσ πα ηα υαυθπθ κυ Κπθ αθ δθσπκυζκυ πλκξυλβ  ηΫξλδ 
κθ ιδσ ξπλέμ δ δαέ λβ υ εκζέα. υ Ϋμ κδ ζ υ αέ μ εδθά δμ πθ λα υηΪ πθ 
ά αθ εαδ κ πέζκΰκμ βμ MΪξβμ πθ Γδαθθδ υθ. 
υηπ λα ηα δεΪ, ΰδα β θέεβ β MΪξβ πθ Γδαθθδ υθ ηπκλκτη  θα πκτη  ππμ κ 

Π αδεσ ά αθ εαδ πΪζδ πλπ κ Ϊ βμ. Σα Γδαθθδ Ϊ εα αζάφγβεαθ ξΪλβ βθ αξτ β α 

πθ η λαλξδυθ εαδ βθ πέ β πκυ Ϊ εβ  κ Π αδεσ α ξγλδεΪ ηάηα α πκυ 

υπ λΪ πδααθ. ΜΪζδ α β αξτ β α η  βθ κπκέα Ϋ λα αθ κδ ζζβθδεΫμ υθΪη δμ 
αδφθδ έα αθ κθ ξγλσ, Ϋξκθ αμ πμ υθΫπ δα β ΪηυθΪ κυ έ  θα εαηφγ έ τεκζα έ  

θα ξπζαέθ δ  εΪπκδα βη έα. πέ βμ, παλα βλ έ αδ ηδα εκδθά ΰλαηηά πδγ δεκτ 

ξ έκυ η αιτ Γ εαδ ηαξση θπθ η λαλξδυθ. Οδ δα αΰΫμ πκυ σγβεαθ 
φαλησ βεαθ πζάλπμ απσ κ Π αδεσ εαδ κυμ δκδεβ Ϋμ κυ, κ βΰυθ αμ  ηδα θέεβ 

πκυ εαδ ζσΰπ κυ Ϊφκυμ έξ  π λδκλδ ηΫθκ αλδγησ γυηΪ πθ.  α αλθβ δεΪ 

ξαλαε βλδ δεΪ κυ π αδεκτ, ξ δεΪ η  β απσ κ ά κυ β ηΪξβ αυ ά, ά αθ κ 

τγλαυ κ βγδεσ κυ.  εκτλα β εαδ β υθ ξάμ πέ β πλκ λξση θβ εαδ απσ 

πλκβΰκτη θ μ ηΪξ μ, έξαθ πμ υθΫπ δα θα εΪηπ αδ κ βγδεσ κυ πκζτ τεκζα. 

 

ΰ) ΤΜΠΕΡ Μ Σ  ΓΙ  ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΠΟ ΣΗ Μ ΧΗ ΣΩΝ ΙΩ ΝΝΙΝΩΝ 

  αυ σ κ βη έκ γα η αφ λγκτη  κ ηΫ ππκ βμ π έλκυ ΰδα θα 

παλαεκζκυγά κυη  κ Π αδεσ εαδ κ ηΫ ππκ αυ σ, αζζΪ εαδ β υθαηδεσ β α πκυ 

Ϋξ δ σ αθ έγ αδ γΫηα ευλέ υ βμ ηδαμ βηαθ δεάμ πσζβμ σππμ αυ άμ πθ Ιπαθθέθπθ 
εαδ σξδ σ αθ ίλέ ε αδ κ ηΫ ππκ  Ϋθα π δθσ ξυλκ εαδ κ βΰ έ αδ αθαπσφ υε α  

τΰελκυ β η  Ϋθαθ δα αΰηΫθκ αθ έπαζκ. Σκ Γ απκφΪ δ  δμ 15/2/1913 σ δ β 

ετλδα πέγ β γα ΰδθσ αθ κ υ δεσ ηάηα βμ κξυλπηΫθβμ κπκγ έαμ πθ 
Ιπαθθέθπθ, η  εκπσ θα υπ λε λΪ δ κ κξυλσ ΜπδαΪθδ απσ α υ δεΪ ηΫξλδ κ πλπέ 
βμ 20άμ Φ ίλκυαλέκυ. Κα σπδθ, γα ε άζπθ  η ππδεά πέγ β θυ κθ ε θ λδεσ 

εαδ αθα κζδεσ κηΫα κ Πυλκίκζδεσ γα απκ πκτ  βθ πλκ κξά πθ κυλεδευθ 
υθΪη πθ14. Οδ ζζβθδεΫμ υθΪη δμ π αδεκτ  αυ ά β ηΪξβ απκ ζκτθ αθ απσ δμ 
η λαλξέ μ II, IV, VI εαδ VIII, β ηδε ά αιδαλξέα Μ σίκυ εαδ α απκ πΪ ηα α 

ξΫλκθ α, ΠλΫί ααμ εαδ Χ δηηΪλαμ. Οδ παλαπΪθπ υθΪη δμ Ϋ δθαθ Ϋθα τθκζκ 51 

αΰηΪ πθ, α κπκέα απκ ζκτ αθ κ ΄ υηα  λα κτ εαδ ά αθ δαδλ ηΫθκ  λ δμ 
φΪζαΰΰ μ πκυ έξαθ σξκ βθ πέγ β απΫθαθ δ  κξυλπηΫθα υουηα α.  δμ 
Μ λαλξέ μ II, VIII, εαδ VI έξ  αθα γ έ θα απα ξκζά κυθ κ ε θ λδεσ εαδ αθα κζδεσ 

κυλεδεσ ηΫ ππκ η  βθ υπκ άλδιβ κυ Πυλκίκζδεκτ θυ β αιδαλξέα Μ σίκυ γα 

η έξ  β ΰ θδεά πέγ β εα Ϊ πθ Ιπαθθέθπθ. 
 πέγ β ι εέθβ  κ πλπέ βμ 20άμ Φ ίλκυαλέκυ η  βθ 3β ΦΪζαΰΰα θα πδ έγ αδ 

αδφθδ δα δεΪ αθα λΫπκθ αμ κυλεδεΪ ηάηα α, εα αζαηίΪθκθ αμ βηαθ δεΪ ξπλδΪ εαδ 
φκ δααση θβ η  πδπζΫκθ πκζ ηδεσ υζδεσ πκυ Ϊφβ αθ α ξγλδεΪ λα τηα α. Μ  

β δλΪ βμ β 2β ΦΪζαΰΰα πδ Ϋγβε  Ϋξκθ αμ πμ ηπλκ γκφυζαεά κ 1κ τθ αΰηα 

υαυθπθ εαδ εα Ϋζαί  εαέλδα υουηα α εαδ ξπλδΪ. Ό αθ πζβλκφκλάγβε  β λΪ β 

βμ 3βμ ΦΪζαΰΰαμ θΫ δθ  βθ πέγ ά βμ πλκμ α ΙπΪθθδθα εαδ απυγβ  α ξγλδεΪ 

λα τηα α πκυ Ϊλξδααθ θα υπκξπλκτθ πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.  κθ έ δκ ξλσθκ, 

                                                            
14  ΕΣ Ε ί ο η  σ ο ία  ω   α α ι ώ  Πο έ ω  1912‐1913,σ . 176‐177 
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β 1β φΪζαΰΰα εδθάγβε  πδ δγΫη θβ πλκμ λ δμ εα υγτθ δμ η  εκπσ θα εα αζΪί δ α 

υουηα α Μ ΰΪζβ ΡΪξβ, Πλκφά βμ ζέαμ εαδ Κα λέ. Παλ’ σζβ β αθ έ α β πκυ 

υθΪθ β αθ, εα Ϊφ λαθ η  β ιδφκζσΰξβ θα εα αζΪίκυθ α πλκαθαφ λγΫθ α 

υουηα α. 

 

 

Εδεσνα 4. ΧΪλ βμ βμ ΜΪχβμ ων Ιωαννένων. ∆δαελένον αδ οδ εδνά δμ ων ζζβνδευν 

λα υηΪ ων. 

 β υθΫξ δα, β II M λαλξέα εα Ϊφ λ  θα φ Ϊ δ ηΫξλδ α ξαλαευηα α κυ Oξυλκτ 

Μπδααθέκυ.  πκλ έα βμ σηπμ αθαεσπβε  ζσΰπ κυ αθυηαζκυ Ϊφκυμ εαδ κυ 

εα αδΰδ ηκτ πυλυθ απσ α κυλεδεΪ ηάηα α. πσ β Ϊζζβ κδ VIII εαδ VI M λαλξέ μ 
πδ Ϋγβεαθ  υθ υα ησ η  βθ αιδαλξέα Μ σίκυ εαδ εα Ϊφ λαθ θα φ Ϊ κυθ 

500η. ηαελδΪ απσ α ξαλαευηα α πθ Σκτλεπθ, αφκτ εα Ϋζαίαθ α ξπλδΪ λέ εκ 

εαδ αφθκτζα15, ζ δυθκθ αμ β πλυ β ηΫλα πθ πδξ δλά πθ εαδ Ϋξκθ αμ 
αππγά δ  η ΰΪζκ ίαγησ α κυλεδεΪ αηυθση θα λα τηα α πλκμ α ΙπΪθθδθα. 

Σκ Γ ιΫ π  δα αΰΫμ πλκμ σζα α υηα α δμ 10.00 κ ίλΪ υ βμ έ δαμ ηΫλαμ πκυ 

ά αθ πδγ δεάμ φτ βμ εαδ υθΫξδ β βμ Ϋθ α βμ βμ πέ βμ πθ Σκτλεπθ. Ω σ κ, 

δμ 11.00 β υλα τκ Σκτλεκδ αιδπηα δεκέ η  β υθκ έα κυ πδ εσπκυ π υθβμ 
πζβ έα αθ κ ζζβθδεσ λα σπ κ εκηέακθ αμ κ Ϋΰΰλαφκ παλΪ κ βμ βμ πσζβμ, 

                                                            
15   .Ε.Σ. Ε ί ο η  σ ο ία  ω   α α ι ώ  Πο έ ω  1912‐1913,σ . 179 
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εαγυμ κ αλξβΰσμ πθ κυλεδευθ υθΪη πθ θ άγ ζ  θα ξυγ έ εδ Ϊζζκ αέηα16. δ, α 

ΙπΪθθδθα παλα σγβεαθ  ζζβθδεΪ ξΫλδα δμ 22/2/1913 πκυ έθαδ εαδ βηΫλα 

κλ α ηκτ βμ πσζβμ. 

 ΜΪξβ πθ Ιπαθθέθπθ θ δάλεβ  πκζτ κτ  έξ  η ΰΪζ μ απυζ δ μ ΰδα δμ 
υθΪη δμ κυ π αδεκτ. Οδ αε δεΫμ εδθά δμ εαδ σππμ αυ Ϋμ φαλησ βεαθ απσ δμ 
ηπσζ η μ υθΪη δμ ξαδλ έ βεαθ απσ δμ αΰΰζδεΫμ υθΪη δμ πμ γλέαηίκμ. ΠλΪΰηα δ, 
β αε δεά κυ αθ δπ λδ πα ηκτ εαδ βμ υθ ξκτμ πέ βμ πθ κυλεδευθ λα υηΪ πθ 
απσ κ ζζβθδεσ π αδεσ έξ  πμ απκ Ϋζ ηα κ ξγλσμ θα κπδ γκξπλ έ υθ ξυμ εαδ β 

ηΪξβ θα ε λ βγ έ η  π λδ σ λβ υεκζέα απσ Ϊζζ μ ηΪξ μ.  κ βη έκ αυ σ πλΫπ δ 
θα αθαφ λγκτη  κ έ δκ κ Π αδεσ. πσ γΫηα αε δεάμ κ π αδεσ θάλΰβ  η  ίΪ β δμ 
δα αΰΫμ πκυ κυ έξαθ κγ έ. Όηπμ, ξλ δΪ βε  κ έ δκ κ π αδεσ θα Ϋξ δ υοβζσ βγδεσ 

εαδ αΰπθδ δεσ πθ τηα ΰδα θα πδ υξγ έ αυ κτ κυ έ κυμ β θέεβ. υ σ απκ έξγβε  

απσ βθ πδηκθά βμ πδγ δεάμ λα βλδσ β αμ πκυ Ϋ δι  παλΪ βθ δ ξυλά κυλεδεά 

Ϊηυθα εαδ κ αθυηαζκ Ϋ αφκμ πκυ υ εσζ υ  κ Ϋλΰκ κυ. πέ βμ, β ηΪξβ αυ ά ά αθ 
ηΪξβ πκυ ε λ άγβε  η  αδφθδ δα ησ.  α λαπδαέα γα ζΫΰαη  εέθβ β κυ π αδεκτ εαδ 
β ΰλάΰκλβ εα Ϊζβοβ πθ ΰτλπ υοπηΪ πθ εαδ ξπλδυθ θέ ξυ  κ βγδεσ πθ 
ζζβθδευθ υθΪη πθ εαδ Ϋεαηο  αυ σ πθ Σκτλεπθ. 

) ΤΜΠΕΡ Μ Σ  ΓΙ  ΣΟ ΠΕ ΙΚΟ ΠΟ ΣΗ Μ ΧΗ ΣΟΤ ΚΙΛΚΙ-Λ Χ Ν  
 ηΪξβ κυ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ απκ ζ έ ηέα απσ δμ η ΰαζτ λ μ ηΪξ μ πθ αζεαθδευθ 

ΠκζΫηπθ εαδ αυ σξλκθα έθαδ β η ΰαζτ λβ ηΪξβ κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫηκυ.  
λάιβ η αιτ ζζΪ αμ εαδ κυζΰαλέαμ πκυ υπάλξ  απσ κθ ΄ αζεαθδεσ ι λλΪΰβ εαδ 
ε βζυγβε  η  ηκλφά πκζΫηκυ. Πλδθ πλκξπλά κυη  σηπμ βθ αθΪζυ β βμ ηΪξβμ 
εαδ κθ πκζτ βηαθ δεσ λσζκ πκυ έξ  κ Π αδεσ, πλΫπ δ θα αθαφ λγκτη   εΪπκδ μ 
ζ π κηΫλ δ μ απκφα δ δεάμ βηα έαμ ΰδα κθ ζζβθδεσ  λα σ, πκυ γα ηαμ 
ίκβγά κυθ θα εα αθκά κυη  εαζτ λα β θέεβ πθ ζζβθδευθ λα υηΪ πθ. 
Ο ζζβθδεσμ  λα σμ υΰε θ λυγβε  βθ Κ θ λδεά Μαε κθέα, θυ κ Γ 

η αφΫλγβε  απσ βθ γάθα β Θ αζκθέεβ.   τΰελδ β η  κθ πλκβΰκτη θκ 

πσζ ηκ, κ λα σμ πζΫκθ αλδγη έ δπζΪ δ μ υθΪη δμ βζα ά 200.000 Ϊθ λ μ 
π λέπκυ.   αυ ά βθ ατιβ β υθΫίαζ  κ απσ βηκμ ζζβθδ ησμ η  β ηκλφά 

γ ζκθ υθ, πκυ απκ ζκτ  κ 1/3 πθ αθ λυθ εαδ έξ  πμ απκ Ϋζ ηα κδ η λαλξέ μ 
θα έθαδ εαδ πΪζδ κζκεζβλπηΫθ μ εαδ θα βηδκυλΰβγ έ εαδ ηδα εαδθκτλΰδα, β X 

M λαλξέα. εσηβ, ξΪλβ δμ αυιβηΫθ μ υθΪη δμ Ϊζζαι  εαδ β κηά κυ λα κτ.  

τθαηβ πζΫκθ πθ ζσξπθ αυιάγβε   400 Ϊθ λ μ, κδ ζσξκδ αθΪ Ϊΰηα Ϋΰδθαθ απσ 3 

 4 θυ εαδ α υθ Ϊΰηα α Ϋεαθαθ κ έ δκ η  α Ϊΰηα α.  ουξκζκΰέα κυ Π αδεκτ 

ά αθ πέ βμ  πκζτ εαζά εα Ϊ α β. Ο Eζζβθδεσμ  λα σμ ά αθ απκφα δ ηΫθκμ θα 

πκζ ηά δ η  η ΰΪζβ αυ κπ πκέγβ β παλ’ σζκ πκυ βη δυθκθ αθ Ϊ δμ φυΰάμ απσ 

λα δυ μ πκυ έξαθ ά β πκζ ηά δ17. 

Σκ Γ Ϋ π  δα αΰΫμ δμ η λαλξέ μ ΰδα βηδκυλΰέα αηυθ δεάμ ΰλαηηάμ 10 ξζη. πκυ 

ι εδθκτ  απσ β Γ υΰ ζά, υθ σ αθ η  β λίδεά η γκλδαεά ΰλαηηά, εΪζυπ  β 

Θ αζκθέεβ π λθυθ αμ απσ β ζέηθβ Λαΰεα Ϊ εαδ σζίβμ εαδ εα Ϋζβΰ  αθα κζδεΪ 

                                                            
16  ΕΣ Ε ί ο η  σ ο ία  ω   α α ι ώ  Πο έ ω  1912‐1913,σ . 179 
17  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 224‐226 
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κθ εσζπκ κυ  αυλκτ. δα ηάεκυμ βμ ΰλαηηάμ αυ άμ άθκθ αθ κξυλπηα δεΪ 

Ϋλΰα, σππμ πέ βμ πλκφυζαεΫμ ηΪξβμ εαδ απκ πΪ ηα α πλκεΪζυοβμ. 

 

Εδεσνα 5. Η παλΪ αιβ ων ζζβνδευν υνΪη ων Ϋναν δ ων ίουζΰαλδευν  

πλδν ι εδνά δ β ηΪχβ. 

 

Ξ εδθυθ αμ απσ αλδ λΪ, παλα Ϊξγβε  πλυ β β θ κ υ αγ έ α X M λαλξέα εαδ 
αεκζκτγβ αθ η  εα τγυθ β πλκμ α ιδΪ β III,V,IV,VI,I πκυ κπκγ άγβεαθ 
αθΪη α δμ τκ ζέηθ μ εαδ Ϋζκμ β VII πκυ ίλδ εσ αθ εκθ Ϊ κθ εσζπκ κυ 

 αυλκτ. Μσθκ β II ίλδ εσ αθ β Θ αζκθέεβ, ΰδα θα απκ λΫο δ ξγλδεΫμ εδθά δμ 
πθ ίκυζΰαλδευθ πζβγυ ηυθ ε έ. υ, πλΫπ δ θα αθαφ λγκτη  β ηκλφκζκΰέα κυ 

Ϊφκυμ πκυ δ υεσζυθ  κ Ϋλΰκ κυ ζζβθδεκτ Π αδεκτ.  ΰλαηηά Ϊηυθαμ 
πλκ ε δθσ αθ απσ κθ ιδσ πμ κθ  λυησθα, δαεκπ σ αθ απσ Ϋ λδμ ζέηθ μ πκυ 

πΫ λ παθ βθ ικδεκθσηβ β υθΪη πθ εαδ β δ υεσζυθ β κξυλυ πθ, θυ 

πλκφυζα σ αθ εαδ β δΪία β απσ κ λίΫθδ πλκμ β Θ αζκθέεβ18. 

πδπλσ γ α, β αε δεά κυ ξ έκυ απσ κ Γ έξ  ΰέθ δ η  πκζτ Ϋιυπθκ λσπκ. Οδ 
η λαλξέ μ γα κπκγ κτ αθ πλκφυζαεΫμ ηΪξβμ πκυ γα αθαζΪηίαθαθ θα 

δ κπκδά κυθ βθ υπσζκδπβ η λαλξέα  π λέπ π β ξγλδεάμ πέγ βμ, εα σπδθ γα 

θ πηα υθκθ αθ β η λαλξέα, β κπκέα γα Ϋ δθ  εαδ βθ ετλδα ηΪξβ, θυ β η λαλξέα 

γα αθαζΪηίαθ  θα ζΫΰξ δ δμ εδθά δμ εαδ δμ πλκπγά δμ κυ αθ δπΪζκυ η  απυ λκ 

εκπσ θα κυ αθ δ αγκτθ εαδ θα κθ πδίλα τθκυθ. πσ αυ σ κ ξΫ δκ, τεκζα 

ιΪΰ αδ κ υηπΫλα ηα σ δ κ ζζβθδεσ ξΫ δκ ά αθ αηυθ δεσ εαδ έξ  πμ σξκ βθ 

                                                            
18   α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 235 



20 
 

  20

αθαηκθά βμ πέγ βμ κυ αθ δπΪζκυ, ΰδα βθ ε άζπ β αθ πέγ βμ  Ϊζζκ βη έκ 

κυ η υπκυ. Όηπμ, β υ εκζέα πέ υιβμ κυ ξ έκυ, ζσΰπ αθ πΪλε δαμ φ λδευθ 
ηβηΪ πθ, αθΪΰεα  κ Γ θα ε έ δ δα αΰΫμ  βη λά δα δΪ αιβ, ξπλέμ ηαελΪ 

πλκκπ δεά19.   υθ υα ησ η  κ παλαπΪθπ εαδ η  β α δαεά ιΫζδιβ βμ ηΪξβμ, κδ 
ηΫλαλξκδ αλε Ϋμ φκλΫμ παλΫεεζδθαθ πθ κ βΰδυθ κυ Γ εαδ Ϋ λα αθ η  Ϋ κδκ 

λσπκ, υ  κ απκ Ϋζ ηα θα έθαδ ζδΰσ λκ πδαάηδκ ΰδα κθ ζζβθδεσ  λα σ. 

 ηΪξβ ι εέθβ  δμ 18/6/1913, η Ϊ απσ ίκυζΰαλδεΫμ ηδελκ πδγΫ δμ βθ 
πλκβΰκτη θβ ηΫλα. δα Ϊξγβε  πλκυγβ β κυ ζζβθδεκτ Π αδεκτ ηΫ π πθ 
η λαλξδυθ, η  δμ M λαλξέ μ II,IV,V,III εαδ X θα πλκ ζατθκυθ πλκμ βθ κξυλπηΫθβ 

κπκγ έα κυ Κδζεέμ εαδ απκίζΫπκθ αμ εαδ πλκμ α υ δεΪ υουηα α κυ ΛαξαθΪ. 

Όζβ β πδγ δεά εέθβ β πθ M λαλξδυθ ζ δ κυλΰκτ  αε δθπ Ϊ πλκμ κ Κδζεέμ.   

αυ σ κ εκηηΪ δ κ ζζβθδεσ ξΫ δκ πλκΫίζ π  ΰδα κ Π αδεσ βθ πλκ Ϋΰΰδ β κυ 

αθ δπΪζκυ σ κ ΰέθ αδ π λδ σ λκ, β υθΫξ δα βθ πέγ β η  ιδφκζσΰξβ, πΪζβ 

υηα η  υηα η  κθ αθ έπαζκ εαδ Ϋζκμ βθ εα α έπιβ κυ β βηΫθκυ. υ σ κ 

ξΫ δκ ία δασ αθ β πυεθσ β α πθ υθΪη πθ κυ πδ δγΫη θκυ εαδ β ηααδεσ β Ϊ 

κυ, Ϋξκθ αμ πμ υθΫπ δα βθ αξλά υ β κπκδκυ άπκ  Ϊζζκυ ξ έκυ 

π λδετεζπ βμ, σππμ έξ  ΰέθ δ κ παλ ζγσθ.  π λδετεζπ β, πμ αε δεά, 

ξλβ δηκπκδάγβε  η ηκθπηΫθα απσ η λΪλξκυμ πκυ θ έξαθ ι εΪγαλ μ κ βΰέ μ. 

Σβ ηΪξβ ι εέθβ  β εδθβ κπκέβ β βμ X M λαλξέαμ εαδ αεκζκτγβ αθ εαδ κδ 
υπσζκδπ μ η λαλξέ μ η  β α δαεά πλκΫζα ά κυμ κ ξγλδεσ Ϋ αφκμ.  βθ πκλ έα 

ΰέθκθ αθ αθ δζβπ Ϋμ απσ δμ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪη δμ εαδ υθΫξδααθ βθ πλκΫζα β εαδ βθ 
αθΪπ υιβ ΰδα ηΪξβ η  βθ εΪζυοβ κυ Πυλκίκζδεκτ. Σα υθ Ϊΰηα α πθ η λαλξδυθ 
εα Ϋζαίαθ βθ πκλ έα κυμ ξπλδΪ, αζζΪ δΰΪ- δΰΪ β πλκΫζα ά κυμ Ϊλξδ  θα ΰέθ αδ 
πδκ τ εκζβ εαγυμ Ϋξκθ αθ α υθ ξά πυλΪ κυ ξγλδεκτ Π αδεκτ εαδ Πυλκίκζδεκτ. 

Σκ Π αδεσ,  αυ ά β εα Ϊ α β, πΫ δι  η ΰΪζβ πδηκθά εαδ αθ κξά,  Ϋ κδκ 

ίαγησ ηΪζδ α πκυ ξΪλδμ β δεά κυ πλκΫζα β αθΫεκο  β λΪ β κυ ξγλδεκτ 

Πυλκίκζδεκτ εα αζαηίΪθκθ αμ ξγλδεΪ υουηα α.  α δαεΪ, εα Ϊ β δΪλε δα βμ 
πλκυγβ βμ πθ ζζβθδευθ η λαλξδυθ, β ηδα η λαλξέα ίκβγκτ  βθ Ϊζζβ εαδ Ϋεζ δθ  

α ε θΪ πκυ υπάλξαθ η αιτ κυμ.  αθ έ α β πκυ υθΪθ β αθ ά αθ δ ξυλά αζζΪ 

αυ σ θ αηΪ β  δμ υθΪη δμ κυ π αδεκτ απσ κ θα π τξκυθ κθ σξκ κυμ. θ 
εαδ πδ έγ θ κ ευλέπμ η  ιδφκζσΰξβ, εα Ϊφ λαθ θα εα αζΪίκυθ υουηα α εαδ θα 

εα α δυικυθ κ ξγλδεσ Π αδεσ ΰδα τκ υλ μ π λέπκυ, εΪθκθ αμ κ τθκζκ κυ 

κυζΰαλδεκτ  λα κτ θα υηπ υξγ έ β τ λβ ΰλαηηά Ϊηυθαμ πκυ ίλδ εσ αθ πδκ 

εκθ Ϊ βθ πσζβ20. ζΫπκθ αμ ππμ υπΪλξ δ εέθ υθκμ δΪλλβιβμ βμ πδγ δεάμ 
ΰλαηηάμ, κ Γ Ϋ δζ  β II M λαλξέα βθ κπκγ έα αθΪη α β IV εαδ VI αλδ λΪ 

εαδ ιδΪ αθ έ κδξα.  κθ έ δκ ξλσθκ, β VI Ϊλξδ  βθ πέγ ά βμ θαθ έκθ πθ 
ίκυζΰαλδευθ υθΪη πθ η  Ϊικθα κθ λσηκ πλκμ δμ Ϋλλ μ. 

Σβθ πκηΫθβ (19/6/1913) β I εαδ β VII ι εέθβ αθ βθ πλκΫζα ά κυμ εαδ εα Ϋζαίαθ 
εαδ Ϊζζα υουηα α, αππγυθ αμ π λαδ Ϋλπ δμ ξγλδεΫμ υθΪη δμ εαδ εΪηπ κθ αμ 

                                                            
19   α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 238‐239 
20   α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 322 
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κπκδα άπκ  αθ έ α β υθαθ κτ αθ. θ π η αιτ, βθ πση θβ ηΫλα, β X 

ια φΪζδ  βθ πλκ α έα βμ αλδ λάμ βμ πζ υλΪμ, πκυ ά αθ εαδ β αλδ λά 

πζ υλΪ σζβμ βμ ζζβθδεάμ παλΪ αιβμ, εαδ πλκΫζα  πλκμ κ Κδζεέμ. Σκ έ δκ Ϋεαθ  εαδ 
β III πκυ εα Ϋζαί  εδ Ϊζζα υουηα α εαδ ελΪ β  απα ξκζβηΫθκ κθ αθ έπαζκ ΰδα θα 

ηπκλΫ δ θα εΪθ δ Ϋφκ κ β V αλΰσ λα. Οδ παλαπΪθπ εδθά δμ εα Ϊφ λαθ θα 

αππγά κυθ εδ Ϊζζκ α ίκυζΰαλδεΪ λα τηα α βθ ζ υ αέα αηυθ δεά κυμ 
κπκγ έα21. 

Κα Ϊ κ απσΰ υηα βμ έ δαμ ηΫλαμ, κ Γ Ϋ π  ηδα δα αΰά πκυ ιΫπζβι  κυμ 
η λΪλξκυμ: αά β  απσ δμ η λαλξέ μ III,IV,V, εαδ II θα εα αζΪίκυθ κ Κδζεέμ θ σμ βμ 
ηΫλαμ. Οδ δκδεβ Ϋμ, ξπλέμ θα εα αζαίαέθκυθ β ίδα τθβ κυ Γ, άζπ αθ απλκγυηέα, 

εαγυμ ά αθ πμ πέ κ πζ έ κθ απλκ κέηα μ εαδ αθκλΰΪθπ μ. Μσθκ β IV άζπ  

σ δ γα υπκ βλέι δ βθ V εαδ β II, αθ αυ Ϋμ ε άζπθαθ πέγ β. ξ δεΪ η  βθ 
πέγ β βμ II M λαλξέαμ γα αθαφ λγκτη  ε θΫ λα παλαεΪ π. Πλκμ κ παλσθ 
σζ μ κδ η λαλξέ μ υθΫξδ αθ θα πδ έγ θ αδ εα Ϊ πθ ίκυζΰαλδευθ υθΪη πθ.  V 

πλκξυλβ  πλκμ ίκλλΪ εαδ ευλέ υ  κ ξπλδσ Κλβ υθα εαδ β δ βλκ λκηδεά 

ΰλαηηά κυ. Μ  παλσηκδκ λσπκ Ϋ λα αθ εαδ β II εαδ IV M λαλξέα. Σβθ έ δα δΰηά β 

VI πλκΫζα  πλκμ Ξυζσπκζβ εαδ α υθ Ϊΰηα Ϊ βμ αθ δζάφγβεαθ σ δ κδ κτζΰαλκδ 
έξαθ ΰεα αζ έο δ δμ γΫ δμ κυμ εαδ κ υαπθδεσ τθ αΰηα απκφΪ δ  θα απκ ξδ έ 
ΰδα θα ευθβΰά δ κυμ υπκξπλκτθ μ κυζΰΪλκυμ.  β πκλ έα κυ εα Ϊφ λ  θα 

εα αζΪί δ κ παλαπΪθπ ξπλδσ λυθ αμ ε σμ βμ η λαλξέαμ κυ εαδ υθΫξδ  πλκμ 
ΛαξαθΪ. Σδμ έ δ μ π λέπκυ εδθά δμ αεκζκτγβ  εαδ β I M λαλξέα πκυ Ϋφ α  α 

ξαλαευηα α πθ ξγλδευθ υθΪη πθ κυ ΛαξαθΪ, θυ β VII εα Ϋζαί  κ ξπλδσ 

Νδΰλέ α. 

Σκ ίλΪ υ πλκμ ιβη λυηα α βμ 21βμ Ικυθέκυ, εαδ θυ κδ υπσζκδπ μ η λαλξέ μ έξαθ 
αλθβγ έ θα πδ γκτθ ζσΰπ ξθδευθ υ εκζδυθ, β II απκφΪ δ  θα πδ γ έ αφκτ 

πΫλα  πλυ α κθ Γαζζδεσ πκ αησ. Μσζδμ Ϋΰδθ  αυ σ, πάλαθ πδγ δεά δΪ αιβ ΰδα 

πλκ ίκζά αηυθ δεάμ ίκυζΰαλδεάμ ΰλαηηάμ δμ αθα κζδεΫμ παλυφΫμ βμ πσζβμ. Σκ 

ζζβθδεσ Π αδεσ άλγ  αθ δηΫ ππκ η  ξαλαευηα α κθ λσηκ πλκμ Κδζεέμ εαδ αφκτ 

πλσίαζ  αθ έ α β β τ λβ ΰλαηηά Ϊηυθαμ πθ ίκυζΰΪλπθ, πλκξυλβ  πλκμ 
βθ 3β ΰλαηηά σπκυ εαδ αηΪ β  απσ α ξγλδεΪ πκζυίσζα. Γδα ζέΰκ β πέγ β 

εΪηφγβε , αζζΪ σ αθ Ϊλξδ  θα ίΪζζ δ κ φέζδκ Πυλκίκζδεσ ιαθΪλξδ  υθαθ υθ αμ 
η ΰΪζβ αθ έ α β. Σ ζδεΪ κδ ίκυζΰΪλδε μ υθΪη δμ Ϊλξδ αθ θα ΰεα αζ έπκυθ δμ 
γΫ δμ κυμ εαδ κ Π αδεσ θΫ δθ  δμ πλκ πΪγ δΫμ κυ. ΜΫξλδ δμ 10.00 κ πλπέ κ 

 λα βΰσμ ΚαζζΪλβμ, κ δκδεβ άμ βμ Μ λαλξέαμ, αθάΰΰ δζ  θέεβ εαδ Ϊθκδι  κ λσηκμ 
πλκμ βθ εα Ϊζβοβ κυ Κδζεέμ22.  ησθβ Μ λαλξέα πκυ υθΫίαζ   αυ ά βθ 
πδγ δεά πλκ πΪγ δα βμ II ά αθ β IV πκυ Ϋζαί  δα αΰΫμ αθα τθ αιβμ αφκτ γα έξ  

εα αζβφγ έ κ Κδζεέμ. 

φσ κθ, κδ εδθά δμ βμ II M λαλξέαμ έξαθ εα αζυ δεσ ξαλαε άλα ΰδα βθ ευλέ υ β 

κυ Κδζεέμ, β V M λαλξέα πέ  δμ ζ υ αέ μ υθΪη δμ πθ κυζΰΪλπθ εαδ κυμ 

                                                            
21  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 352‐357 
22  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 394‐395 
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εα α έπι  ηΫ α απσ βθ πσζβ, β  III εΫλ δ  Ϋ αφκμ εαδ θ Ϋζ δ Ϋφ α  κ Κδζεέμ, 
θυ β X ησζδμ πζβλκφκλάγβε  σ δ κ Κδζεέμ ίλέ ε αδ  ζζβθδεΪ ξΫλδα, Ϋζαί  κ βΰέ μ 
θα ιαελδίυ δ β γΫ β πθ υπκξπλκτθ πθ ξγλυθ εαδ θα πλκξπλά δ βθ 
εα α έπιά κυμ.  κ βη έκ αυ σ εαδ Ϋξκθ αμ θα αθ δη ππέ δ ησθκ ηδελΪ 

απκ πΪ ηα α κυ ξγλκτ κ ζζβθδεσ Π αδεσ έξ  εα αφΫλ δ Ϋθαθ η ΰΪζκ γλέαηίκ 

πκυ ά αθ β εα Ϊζβοβ κυ Κδζεέμ. 

Ω σ κ, β ηΪξβ θ έξ  κζκεζβλπγ έ πζάλπμ.  I εαδ VI M λαλξέα έξαθ έζ δ 
π λέπκυ κ 1/3 πθ υθκζδευθ κυμ υθΪη πθ ΰδα θέ ξυ β βμ πσζβμ κυ Κδζεέμ.  

πλκΫζα ά κυμ έξ  αθαξαδ δ έ ζσΰπ πθ υθ ξυθ ξγλδευθ πυλυθ εαδ απκφΪ δ αθ 
θα εΪθκυθ Ϋθα εκδθσ απσ πα ηα πλκε δηΫθκυ θα αθ δη ππέ κυθ κθ αθ έπαζκ.  

εέθβ β αυ ά Ϋΰδθ  αθ δζβπ ά απσ κυμ κυζΰΪλκυμ αζζΪ εζάφγβε  πμ ΰ θδεά 

υπκξυλβ β πθ ζζβθδευθ λα υηΪ πθ εαδ κεέηα αθ αλΰσ λα θα πδ γκτθ η  

εέθ υθκ θα εα αλλ τ δ σζκ κ ιδσ ηάηα βμ ζζβθδεάμ παλΪ αιβμ, εαγυμ κ 5κ 

τθ αΰηα θ έξ  αλε Ϋμ φ λ έ μ.   αυ σ κ βη έκ εαδ εαγυμ πκζζκέ λα δυ μ 
κυ π αδεκτ Ϊλξδ αθ θα υπκξπλκτθ, κ Τπκζκξαΰσμ Νδεσζακμ Πζα άλαμ πάλ  βθ 
εα Ϊ α β α ξΫλδα κυ εαδ η  β ίκάγ δα κυ πυλκίκζδεκτ εαδ πθ υπσζκδππθ 
υθΪη πθ πκυ πΫ λ οαθ απσ κ Κδζεέμ εα Ϊφ λ  θα αππγά δ κυμ αθ δπΪζκυμ δα 

βμ ζσΰξβμ. υ σ Ϋ π  ξλσθκ κ Πυλκίκζδεσ θα λΪ δ εαδ θα κζκεζβλπγ έ β 

τηπ υιβ πθ η λαλξδυθ σππμ αθαφΫλαη .  δμ 3.00 κ η βηΫλδ βμ 21βμ Ικυθέκυ κ 

ζζβθδεσ Π αδεσ Ϊλξδ  βθ πέγ ά κυ η  ιδφκζσΰξβ εαδ εαγάζπ  κθ αθ έπαζκ α 

κλτΰηα Ϊ κυ, κ κπκέκμ η  β δλΪ κυ Ϊλξδ  θα ΰεα αζ έπ δ δμ γΫ δμ κυ. Σα 

ζζβθδεΪ λα τηα α υθΫξδ αθ βθ εα α έπιά κυμ εαδ αηΪ β αθ ησθκ σ αθ κ 

ΛαξαθΪμ ίλΫγβε  ικζκεζάλκυ  ζζβθδεΪ ξΫλδα. 

υθκπ δεΪ, ΰδα β ΜΪξβ κυ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ ηπκλκτη  θα πκτη  ππμ κ Π αδεσ 

εα Ϊφ λ  θα έθαδ πδκ απκ ζ ηα δεσ απσ δμ πλκβΰκτη θ μ ηΪξ μ πκυ Ϋ π . Κα Ϊ 

ετλδκ ζσΰκ, Ϋ π  β ηΪξβ απκεζ δ δεΪ η  βθ ιδφκζσΰξβ, ηδα εέθβ β πκυ 

πδ λ πσ αθ ξΪλδμ β ηααδεσ β α πκυ έξ  εαδ β πυεθσ β Ϊ κυ. πέ βμ, κ Π αδεσ 

 αυ ά β ηΪξβ Ϋ δι  Ϋθα πλπ κφαθΫμ αΰπθδ δεσ πθ τηα εαδ γΫζβ β ΰδα θα 

υπ λδ ξτ δ κυ αθ δπΪζκυ. ε σμ απσ η λδεΫμ π λδπ υ δμ, πδ Ϋγβε  ξπλέμ θα 

δ Ϊα δ εαδ πδ σγβε   ηΪξβ υηα η  υηα η  αιδΫπαδθκ αάζκ. ΠλΫπ δ θα 

βη δυ κυη  ππμ εα αζτ βμ  αυ ά β η ΰΪζβ θέεβ ά αθ εαδ κδ πλπ κίκυζέ μ πθ 
δκδεβ υθ πθ ηβηΪ πθ, πκυ απκφΪ δααθ η  ίΪ β βθ ιΫζδιβ βμ ηΪξβμ πκδα γα 

ά αθ β πκλ έα κυμ, αΰθκυθ αμ αλε Ϋμ φκλΫμ δμ δα αΰΫμ κυ Γ εαδ πλΪ κθ αμ 
τηφπθα η  βθ ελέ β κυμ. υ ά β αε δεά κ άΰβ , σ κ παλΪι θκ εαδ αθ αεκτΰ αδ, 
βθ απκφυΰά η ΰΪζπθ αλδγηυθ γυηΪ πθ. ΣΫ κδ μ παλαεδθ υθ υηΫθ μ εδθά δμ Ϋΰδθαθ 

εαδ απσ ηδελσ λα ηάηα α κυ λα κτ, σππμ ζσξκυμ, αζζΪ ξπλέμ υ Ϊλ α 

απκ ζΫ ηα α. 

) ΟΙ ΠΩΛΕΙΕ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ ΣΟΤ ΛΚ ΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ 
Οδ ζζβθδεΫμ απυζ δ μ εα Ϊ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ δαφΫλκυθ απσ πδξ έλβ β 
 πδξ έλβ β εαδ απσ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ ηκ κθ ΄. Ω σ κ, παλ’ σζ μ δμ 

η ΰΪζ μ απυζ δ μ πκυ παλα βλκτθ αδ β δΪλε δα αυ υθ πθ πκζΫηπθ, κδ 
αζεαθδεκέ Πσζ ηκδ θ αθάεκυθ κυμ φκθδεσ λκυμ πκζΫηκυμ βμ τΰξλκθβμ 
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ζζβθδεάμ δ κλέαμ. Σβ γΫ β αυ ά εα Ϋξ δ κ ζζβθδεσμ ηφτζδκμ πσζ ηκμ (1946/49) η  
π λέπκυ 60.000 θ ελκτμ.  κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ κ υθκζδεσμ αλδγησμ πθ 
θ ελυθ αθΫλξ αδ δμ 10.000 π λέπκυ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθ εαδ αυ υθ πκυ 
απ ίέπ αθ αφκτ έξ  ζ δυ δ β ηΪξβ. 
Οδ απυζ δ μ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ πκυ ηπ λδΫξκυθ εαδ κυ Π αδεκτ δαφΫλκυθ 
αθΪζκΰα η  βθ πκζ ηδεά πδξ έλβ β. δ, βθ π λέπ π β κυ η υπκυ βμ 
Μαε κθέαμ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ ηκ, Ϋξκυη  763 αιδπηα δεκτμ εαδ κπζέ μ θ ελκτμ 
εαδ 3.670 λαυηα έ μ, δμ ζδΰσ λ μ απυζ δ μ κ τθκζκ εαδ πθ τκ πκζΫηπθ, η  κθ 
ζδΰησ βμ IV M λαλξέαμ εαδ βθ ευεζπ δεά εέθβ β πκυ Ϋεαθ  πμ ετλδκ αέ δκ.  κ 

ηΫ ππκ βμ π έλκυ κδ θ ελκέ αθάζγαθ κυμ 1.611, θυ κδ λαυηα έ μ ηααέ η  κυμ 
παΰσπζβε κυμ αλδγηκτθ κυμ 5.683 Ϊθ λ μ. υ κ αλδγησμ πθ αππζ δυθ έθαδ 
αφυμ αυιβηΫθκμ, ΰ ΰκθσμ πκυ ία έα αδ β η ππδεά πέγ β πκυ ξ έα  εαδ 
πλαΰηα κπκέβ  κ Γ εα Ϊ βμ πσζβμ πθ Ιπαθθέθπθ εαδ πθ κξυλπηΫθπθ 
κπκγ δυθ π λδφ λ δαεΪ βμ πσζβμ. ΣΫζκμ, κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ ηκ 

παλα βλκτθ αδ κδ η ΰαζτ λ μ απυζ δ μ πθ αζεαθδευθ ΠκζΫηπθ πκυ κφ έζκθ αδ 
εαδ β ηααδεσ β α κυ Π αδεκτ εαδ βθ πυεθά πέγ β πκυ δ ιάξγβ. δ, κ 

Μαε κθδεσ ηΫ ππκ Ϋξκυη  5.851 λαυηα έ μ εαδ κ η ΰΪζκ πκ σ πθ 23.847 

λαυηα δυθ23. 

υηπ λα ηα δεΪ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ εαδ δ δεσ λα κ ζζβθδεσ Π αδεσ, εα Ϋίαζ  

βηαθ δεσ φσλκ αέηα κμ,  πλπ σΰθπλκ ηΪζδ α ίαγησ, ΰδα α ζζβθδεΪ κηΫθα, 

πμ σ . Πδκ απζΪ κ Π αδεσ ά αθ β πδκ ηΪξδηβ ηκθΪ α πκυ Ϋεαθ  δμ π λδ σ λ μ 
γυ έ μ α π έα πθ ηαξυθ, κδ κπκέ μ απΫ π αθ κθ ζδεσ εκπσ πκυ ά αθ β 

πδίκζά πέ κυ αθ δπΪζκυ. υ υξυμ,  αλε Ϋμ π λδπ υ δμ, σγβε  Ϋηφα β β 

ηααδεά πέγ β κυ Π αδεκτ παλΪ βθ Ϋηπλαε β φαληκΰά αε δεάμ πκυ γα 

ίκβγκτ  υ  κ αλδγησμ πθ αππζ δυθ θα ελα βγ έ κ ζΪξδ κ υθα σ. υ σ 

κφ δζσ αθ βθ πδηκθά κυ Γ θα αεκζκυγά δ βθ παλαπΪθπ αε δεά, βθ κπκέα 

αλθάγβεαθ θα αεκζκυγά κυθ κδ δκδεβ Ϋμ πθ η λαλξδυθ εαδ πθ πδηΫλκυμ ηβηΪ πθ 
κυμ, η  σξκ θα πλκφυζΪικυθ α λα τηα Ϊ κυμ απσ Ϊ εκπ μ απυζ δ μ. 

4. ΣΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ 

θΪη α α εαγάεκθ α κυ Π αδεκτ θ ά αθ ησθκ β ηπζκεά η  κθ ξγλσ κ 

π έκ βμ ηΪξβμ. Σκ Π αδεσ απκ ζκτθ αθ πλυ α πλυ α απσ Ϊθ λ μ  παλαΰπΰδεά 

βζδεέα πκυ βηαέθ δ ππμ ά αθ φγβθσ λΰα δεσ υθαηδεσ. πδπλσ γ α, κ λα σμ βθ 
πκξά ε έθβ απκ ζκτ  βθ ετλδα εα α ε υα δεά ηκθΪ α κυ ελΪ κυμ, εαγυμ 
υΰεΫθ λπθ  εαδ αλε κτμ πδ άηκθ μ, δ δεΪ κθ κηΫα κυ Πυλκίκζδεκτ. δ, κ 

λα σμ εαδ δ δεΪ κ Π αδεσ Ϋφ δαξθ  α κξυλπηα δεΪ Ϋλΰα κ π έκ βμ ηΪξβμ εαδ 
ά αθ υπ τγυθκ ΰδα βθ αθαεα α ε υά εα λαηηΫθπθ ΰ φυλυθ εαδ ζκδπυθ Ϋλΰπθ 
πκυ γα δ υεσζυθαθ κ Ϋλΰκ κυ λα κτ. 

Πδκ υΰε ελδηΫθα, ΰδα δμ παλαπΪθπ λΰα έ μ υπάλξ  κ υηα πθ εαπαθΫπθ, κ 

κπκέκ αθαζΪηίαθ  α εα α ε υα δεΪ Ϋλΰα, σππμ πέ βμ εαδ κ τ εκζκ Ϋλΰκ βμ 

                                                            
23  ΕΣ Ε ί ο η  σ ο ία  ω   α α ι ώ  Πο έ ω  1912‐1913,σ . 265 
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π λδ υζζκΰάμ λαυηα δυθ εαδ αφάμ πθ θ ελυθ24. εσηβ, υπάλξ  κ ηάηα πθ 
ηβξαθδευθ πκυ αθαζΪηίαθ  θα πδ ε υΪα δ δμ ηβξαθΫμ πθ κξβηΪ πθ  π λέπ π β 

ίζΪίβμ εαδ β υθ άλβ ά κυμ. Σαυ σξλκθα, κ ηάηα πθ ηβξαθδευθ έξ  βθ 
πέίζ οβ πθ πυλκίσζπθ σπζπθ εαδ β π ά ζ δ κυλΰέα κυμ.  κ βη έκ αυ σ γα 

ά αθ παλΪζ δοβ αθ θ αθαφΫλαη  εαδ κ δα λδεσ ηάηα κυ Π αδεκτ. Σκ ηάηα αυ σ 

απκ ζκτθ αθ απσ δα λκτμ εαδ θκ βζ υ Ϋμ εαδ ά αθ υπ τγυθκ θα φλκθ έα δ λαυηα έ μ 
εαδ αλλυ κυμ η  α ζδΰκ Ϊ ηΫ α βμ πκξάμ. δ δεΪ κθ ΄ αζεαθδεσ Πσζ ηκ, 

σπκυ κδ απυζ δ μ ά αθ η ΰαζτ λ μ, κ δα λδεσ ηάηα εα Ϋίαζ  υπ λΪθγλππ μ 
πλκ πΪγ δ μ ΰδα θα υ δ αυ κτμ πκυ έξαθ λαυηα δ έ α π έα πθ ηαξυθ εαδ θα 

υ δ σ κυμ εδθ τθ υαθ θα π γΪθκυθ. θα αεσηβ βη έκ πκυ πλΫπ δ θα αγκτη  

ξ δεΪ η  κ Ϋλΰκ κυ Π αδεκτ ά αθ εαδ β αθα δαθκηά πθ λκφέηπθ α λα τηα α 

εαγυμ εαδ β πδίκζά κυ θσηκυ α ξπλδΪ εαδ δμ πσζ δμ πκυ έξαθ π λδΫζγ δ α 

ζζβθδεΪ ξΫλδα. 

Γ θδεΪ, κ Π αδεσ θ υθ δ Ϋφ λ  ησθκ βθ αθ δη υπδ β κυ ξγλκτ εαδ βθ 
απυγβ ά κυ απσ δμ ζζβθδεΫμ π λδκξΫμ. λδ εσ αθ, η  δΪφκλ μ ηκλφΫμ, εαδ βθ 
υπκ άλδιβ κυ ετλδκυ λα τηα κμ εαδ παλ έξ  ίκάγ δα η  κπκδα άπκ  ηκλφά 

ά αθ αθαΰεαέα. έθαδ τ εκζκ θα φαθ α κτη  β ζ δ κυλΰέα εαδ απκ ζ ηα δεσ β α 

κυ λα κτ αθ κ Π αδεσ θ ηπκλκτ  θα εα α ε υΪ δ ΰΫφυλ μ, αθ θ υπάλξαθ 
ΰδα λκέ ΰδα κυμ λαυηα έ μ α π έα πθ ηαξυθ ά β απαλαέ β β ίκάγ δα ΰδα δμ 
ηβξαθδεΫμ ίζΪί μ, σ αθ αυ ά ξλ δαασ αθ. 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

Σκ Π αδεσ απκ Ϋζ  β βηαθ δεσ λβ ηκθΪ α κυ λα κτ κυμ αζεαθδεκτμ 
ΠκζΫηκυμ, σππμ Ϋξκυη  ά β αθαφΫλ δ. Ξ εδθυθ αμ απσ α σπζα πκυ 

ξλβ δηκπκδάγβεαθ απσ κ Π αδεσ εαδ απσ ε έ π λθυθ αμ β πκλ έα κυ Π αδεκτ 

απσ βθ αλξαδσ β α πμ άη λα εα α έιαη  κθ βηαθ δεσ λσζκ πκυ έξ  κ Π αδεσ 

κθ πσζ ηκ. 

 κ ετλδκ εκηηΪ δ βμ αθΪζυ βμ πκυ αφκλκτ  βθ απσ διβ βμ υηίκζάμ κυ 

Π αδεκτ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫηκυμ αθαφ λγάεαη   η ΰΪζ μ ηΪξ μ πκυ Ϋζαίαθ 
ξυλα εαδ κυμ τκ πκζΫηκυμ εαδ β λΪ β κυ Π αδεκτ  αυ Ϋμ. θαζυ δεσ λα, 

απκ έξγβε , τηφπθα η  κ αβ κτη θκ βμ λΰα έαμ, σ δ κ Π αδεσ έξ  απ δεσ λσζκ 

εαδ απκφα δ δεσ ΰδα βθ ζδεά θέεβ κυ ζζβθδεκτ  λα κτ κυμ πκζΫηκυμ. 
Κα Ϊφ λθ  θα ι π λΪ δ αθ έικ μ υξθΪ υθγάε μ εαδ θα θδεά δ κ Ϋζκμ κθ 
αθ έπαζκ. Οδ κ βΰέ μ κυ Γ πμ πέ κ πζ έ κθ αθ Ϋίαδθαθ δμ πλαΰηα δεΫμ 
υθγάε μ ηΪξβμ, αζζΪ κδ πλπ κίκυζέ μ πθ δκδεβ υθ εαδ β π ά ε έηβ β κυ 

π έκυ βμ ηΪξβμ εα Ϊφ λαθ σξδ ησθκ θα απκ δξγκτθ θδεβφσλ μ αζζΪ εαδ θα 

ΰζυ υ κυθ δμ ηκθΪ μ κυ Π αδεκτ απσ π λαδ Ϋλπ απυζ δ μ.  ΰ θθαδσ β α πκυ 

πΫ δι  κ Π αδεσ β ηΪξβ ά αθ αιδκ βη έπ β θυ β υξθά εΪηοβ κυ βγδεκτ θ 
ηπσ δα  κυμ Ϊθ λ μ θα φκληκτθ β ηΪξβ η  γΪλλκμ εαδ αυ κπ πκέγβ β. πέ βμ, 
εα Ϋίαζ  δ ξυλσ φσλκ αέηα κμ εαδ γυ δυθ ΰδα θα πδ υξγ έ κ εκπσμ πθ 

                                                            
24  α α ι οί Πό οι 1912‐1913: Σα α ά ο ο‐ ι ίς‐ αχα άς, Οι  ώ ς  ας  ί ς, σ . 143‐144 
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αζεαθδευθ ΠκζΫηπθ. Φυ δεΪ, σππμ έθαδ πζΫκθ ΰθπ σ, κδ γυ έ μ κυ Π αδεκτ θ 
Ϋΰδθαθ Ϊ δεα, εαγυμ α εΫλ β βμ ζζΪ αμ πκυ απκεσηδ  ά αθ πΫλαθ πθ 
πλκ κεδυθ βμ. 

ΣΫζκμ, ξπλέμ κ Π αδεσ κδ ζζβθδεΫμ υθΪη δμ γα έξαθ εαηφγ έ πκζτ θπλέ λα εαδ 
εαηέα θέεβ θ γα ΰδθσ αθ πλαΰηα δεσ β α. ΜπδαΪθδ, αλαθ Ϊπκλκ, ΙπΪθθδθα, 

Γδαθθδ Ϊ, Θ αζκθέεβ, Κδζεέμ, ΛαξαθΪμ εαδ σζα α θ καπκε βγΫθ α Ϊφβ α 

κφ έζκυη  ξ σθ απκεζ δ δεΪ β γΫζβ β κυ Π αδεκτ εαδ βθ θ λΰσ λΪ β κυ 

πκυ φΪθβε  Ϋηπλαε α α π έα πθ ηαξυθ. 
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ΕΙ ΓΩΓΗ 

ΚΟΠΟ ΜΕΛΕΣΗ 

φκλµυθ αμ απσ κ ΰ ΰκθσμ σ δ θ Ϋ δ 2012 υµπζβλυθκθ αδ 100 ξλσθδα 

απσ κυμ θδεβφσλκυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫµκυμ, κυμ κπκέκυμ κ Όπζκ κυ 

Π αδεκτ ππµέ βε  κ µ ΰαζτ λκ ίΪλκμ πλκε δµΫθκυ θα Ϋο δ α ζζβθδεΪ 

σπζα µ  δμ Ϊφθ μ βμ θέεβμ πζβλυθκθ αμ ίαλτ φσλκ αέµα κμ, απκφα έ βε  β 

τθ αιβ βμ παλκτ βμ µ ζΫ βμ, πμ κ ζδΰσ λκμ φσλκμ δµάμ κυμ βλπδεΪ 

π σθ μ κυ Π αδεκτ. 

 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙ  

 µ γκ κζκΰέα τθ αιβμ βμ Ϋλ υθαμ αυ άμ αεκζκτγβ  α παλαεΪ π 

ίάµα α: 

α) θααά β β πζβλκφκλδυθ µΫ π internet εαδ πδπζΫκθ µΫ π πθ 

εα αζσΰπθ πθ βµσ δπθ ίδίζδκγβευθ, µ  εκπσ βθ τλ β υζδεκτ ξ δεκτ µ  

κ γΫµα βμ µ ζΫ βμ µαμ 

ί) πέ ε οβ βμ ίδίζδκγάεβμ βμ κυζάμ πθ ζζάθπθ εαδ κυ Πκζ µδεκτ 

Μκυ έκυ. θ σπδ β βμ πλκ δθσµ θβμ ίδίζδκΰλαφέαμ, εαδ υζζκΰά κδξ έπθ 

ξ δεΪ µ  κ γΫµα βμ µ ζΫ βμ (απκ πΪ µα α ίδίζέπθ, ξ δαΰλΪµµα α, 

φπ κΰλαφέ μ) 

ΰ). θααά β β βμ πδξ δλβ δαεάμ λα βλδσ β αμ πθ µκθΪ πθ εαδ 

ξβµα δ µυθ πκυ υµµ έξαθ α γΫλ λα πδξ δλά πθ µ αιτ 1912-1913 

) τθ αιβ εαδ αε υζκΰλΪφβ β βμ µ ζΫ βμ εα σπδθ υΰεΫθ λπ βμ πθ 

απαδ κτµ θπθ πζβλκφκλδυθ 

) ΠαλΪγ β βμ ίδίζδκΰλαφέαμ κ Ϋζκμ βμ παλκτ βμ µ ζΫ βμ εαδ 

) δίζδκ έα.  
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Ν ΛΤΗ 

ΣΟ ΟΠΛΟ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ 

 

 

Π Ρ Σ Η: Κσεεδθκ φσθ κ, πκυ υµίκζέα δ κ αέµα πθ αθ λυθ κυ 

Π αδεκτ πκυ γυ δΪ βεαθ κυμ αΰυθ μ κυ Ϋγθκυμ, υφΫεδκ εαδ πΪγβ, α 

ία δεΪ σπζα κυ Π αδεκτ πκυ γ πέ βεαθ µ  κ .∆. βμ 2αμ Μαλ έκυ 1833 εαδ 

ζυξθέα, τµίκζκ ζα λ έαμ κυ Θ κτ εαδ ε άζπ βμ δµάμ κυμ θ ελκτμ . 

ΡΗΣΟ: «∆ΙΩΚ  ∆ΟΞ Ν Κ Ι Ρ Σ Ν» (Να πδ δυε δμ β σια εαδ βθ 

αλ ά). 

Σκ Π αδεσ απκ ζ έ β ίΪ β κυ  εαδ δαελέθ αδ  απζσ εαδ 

µβξαθκεέθβ κ, αθ εαδ κ πλυ κ έθ δ θα ιαφαθδ έ. Οδ µκθΪ μ πθ δ δευθ 

∆υθΪµ πθ (εα α λκµ έμ, αζ ιδπ π δ Ϋμ, π ακθατ μ) γ πλκτθ αδ µκθΪ μ 

Π αδεκτ αθ εαδ Ϋξκυθ ι ξπλδ ά δ τγυθ β κ Γ . 
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕ ΙΚΟΤ 

ΡΧ ΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (20ομ-8ομ π.Χ. αδυναμ) 

Κα Ϊ βθ αλξαδσ β α, κ Π αδεσ απκ ζκτ  

β ίΪ β κυ  λα κτ. Οπζδ µΫθκ µ  αµυθ δεΪ εαδ 

πδγ δεΪ σπζα, δ ιάΰαΰ  κθ αΰυθα µ  βθ εέθβ β 

εαδ βθ δ ξυλά ελκτ β. Γδ’ αυ σ κθ ζσΰκ 

δα βλκτ  πκζτ πυεθκτμ εαδ µααδεκτμ 

ξβµα δ µκτμ υ  θα Ϋξ δ δ ξυλά τθαµβ 

ελκτ πμ. Σκθ ετλδκ σΰεκ ελκτ πμ απκ ζκτ  

κ ίαλδΪ κπζδ µΫθκ Π αδεσ, πκυ α σ αθ υθάγπμ 

 αλε Ϊ ίαγ έμ ξβµα δ µκτμ,  τκ ΰλαµµΫμ. Σκ ζαφλτ Π αδεσ α σ αθ, 

πλδθ απσ βθ µπζκεά, κ µΫ ππκ ά α πζ υλΪ εαδ σ αθ Ϊλξδα  β µΪξβ 

π έπε  θα πδφΫλ δ σ κ κ υθα σθ µ ΰαζτ λ μ απυζ δ μ κθ ξγλσ εαδ 

ιαεκζκυγκτ   σζβ β δΪλε δα βμ µΪξβμ θα παλ θκξζ έ κθ ξγλσ, µ  α 

µΫ α κυ. 

Οδ ζζβθ μ εα Ϊ πθ Σλπδεσ Πσζ µκ Ϋφ λαθ κθ κπζδ µσ βμ πκξάμ 

ε έθβμ πκυ π λδζΪµίαθ  σλυ, σικ, αεσθ δκ, φ θ σθα, εαδ ΰδα βθ Ϊµυθα 

α πέ α, ελΪθκμ εαδ π λδεθβµέ μ. Οδ αλξβΰκέ µΪξκθ αθ απσ ξαµβζσ έ λκξκ Ϊλµα 

πκυ κ Ϋ υλαθ τκ Ϊζκΰα. 

 

ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (8ομ-4ομ π.Χ. αδυναμ) Π ΡΣΗ (8ομ-4ομ π.Χ. 

αδυναμ)  

Οδ θΫκδ παλ δΪ μ ζΪµίαθαθ βµσ δα αΰπΰά απσ κ 7κ Ϋ κμ βμ βζδεέαμ 

κυμ εαδ υπκζκΰέακθ αθ αθ λα τ δµκδ απσ κ 20σ Ϋ κμ. 

 απά εΪγ  θΫκυ ά αθ αφδ λπµΫθβ β ΰυµθα δεά εαδ λα δπ δεά 

ιΪ εβ β µ  απκ Ϋζ µα β πΪλ β θα απκε ά δ Ϋθαθ λα σ µκθα δεσ ΰδα δμ 

λα δπ δεΫμ κυ αλ Ϋμ, β δ βλΪ π δγαλξέα, βθ αθ κξά εαδ β µαξβ δεά 

δεαθσ β α. 

Ο κπζδ µσμ πθ αλξαέπθ παλ δα υθ π λδζΪµίαθ  γυλαεα, ελΪθκμ εαδ 

α πέ α (αµυθ δεσμ κπζδ µσμ) ά µαελτ σλυ εαδ ίλαξτ ιέφκμ ( πδγ δεσμ 

κπζδ µσμ). 

Ο φαλµκασµ θκμ ξβµα δ µσμ µΪξβμ ά αθ µδα θδαέα παλΪ αιβ ίΪγκυμ 

υθάγπμ κε υ αθ λυθ. 

λχαέοδ ποζ µδ Ϋμ 
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Σκ παλ δα δεσ λα δπ δεσ σΰµα βλδασ αθ βθ α κµδεά επαέ υ β 

κυ κπζέ β, β ξλά β πθ σπζπθ εαδ κυμ ζδΰµκτμ, βθ απσζυ β π δγαλξέα κυ 

εαδ βθ α κµδεά κυ αθ λ έα. 

 

λχαέοδ ποζ µδ Ϋμ 

ΘΗΝ  (7ομ-4ομ αδυναμ)  

 βθ αλξαέα γάθα µ Ϊ κ 18κ Ϋ κμ κ θΫκμ εβλτ κ Ϋφβίκμ εαδ Ϋ δθ  

κθ σλεκ κυ α κτ.  β υθΫξ δα Ϋπαδλθ  κπζδ µσ εαδ κθ Ϋ ζθαθ α τθκλα 

βμ πσζ πμ, σπκυ επαδ υσ αθ α κυ πκζΫµκυ. 

Ο λα σμ πθ γβθυθ ά αθ ικπζδ µΫθκμ µ  ελΪθκμ, γυλαεα, α πέ α, 

σλυ µ  δ λΫθδα ά ξαζτί δθβ αδξµά εαδ ιέφκμ. 

Σβθ αγβθαρεά παλΪ αιβ απκ ζκτ αθ ζσξκδ υµπαλα αΰµΫθκδ πκυ 

ξβµΪ δααθ µ ππδεά φΪζαΰΰα αζζ πΪζζβζπθ αυΰυθ µ  δΪ βµα εαδ ίΪγκμ απσ 

Ϊθ λα  Ϊθ λα θσμ ίάµα κμ. Ο Μδζ δΪ βμ πδθσβ  κ « άµα φσ κυ» πκυ 

υθ υαασ αθ µ  βθ «Πκζ µδεά ελαυΰά», βζα ά κδ γβθαέκδ ε ζκτ αθ πέγ β 

ελαυΰΪακθ αμ πκζ µδεΫμ δαξΫμ, σππμ αζαζΪ, ζ ζ τ εζπ. 

πσ βθ πκξά κυ Μδζ δΪ β, β λα βΰδεά εαδ β αε δεά Ϋξκυθ εα Ϊ ΰλΪµµα 

εαδ εα ' κυ έα ζζβθδεά εα αΰπΰά εαδ βµαέθκυθ βθ ευλδαλξέα κυ ΰλβΰκλκτθ κμ 

φ υλ δεκτ ζζβθδεκτ πθ τµα κμ πΪθπ βθ Ϊουξβ µΪαα. 

 

λχαέοδ ποζ µδ Ϋμ 
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ΘΗ  (379-362 π.Χ.)  

Μ Ϊ βθ παλαεµά πθ γβθυθ εαδ βμ πΪλ βμ, β Θάία αθαζαµίΪθ δ βθ 

βΰ µκθέα πθ ζζβθδευθ πσζ πθ, ξΪλδμ βθ λα δπ δεά βμ δ ξτ, βµδκτλΰβµα 

πθ π λέφβµπθ  λα βΰυθ παµ δθυθ α εαδ Π ζκπέ α. 

 β µΪξβ πθ Λ τε λπθ κ παµ δθυθ αμ εαδθκ σµβ : 

• φαλµσακθ αμ θΫα αε δεά δΪ αιβ, βθ π λέφβµβ «Λκιά ΦΪζαΰΰα»  

• υζζαµίΪθκθ αμ πλυ κμ βθ δ κλέα β βµα έα βμ αλξάμ βμ 

κδεκθκµέαμ πθ υθΪµ πθ εαδ κυ αε δεκτ σΰµα κμ βμ πέ κυ π έκυ βμ µΪξβμ 

εα αθκµάμ πθ απκ κζυθ ΰδα πδ υξέα κυ πδ δπεσµ θκυ εκπκτ  

• θ δζαµίαθσµ θκμ πλυ κμ βθ Ϋθθκδα βμ φ λ έαμ εαδ β 

ξλβ δµκπκέβ ά βμ ΰδα ια φΪζδ β βμ ε ζΫ πμ κυ ξ έκυ ζδΰµκτ.  

 

Μ ΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (359-323 π.Χ.) 

Οδ Μαε σθ μ µ Ϊ β ΜΪξβ βμ Χαδλυθ δαμ (338 π.Χ.) αθΫζαίαθ βθ 

βΰ µκθέα πθ ζζβθδευθ πσζ πθ. 

Ο Φέζδππκμ ά αθ κ πλυ κμ αθα δκλΰαθπ άμ εαδ γ µ ζδπ άμ κυ 

Μαε κθδεκτ  λα κτ. δ δεσ λα: 

• πΫίαζ  βθ υπκξλ π δεά λα δπ δεά γβ έα  

• Μσλφπ  α ζΫξβ  

• ΘΫ πδ  τ βµα πλκαΰπΰυθ βλδασµ θκ βθ πλκ ππδεά αιέα εαδ 

βθ υ σεδµβ υπβλ έα πθ ζ ξυθ  

• υΰελσ β  βθ π λέφβµβ Μαε κθδεά ΦΪζαΰΰα  

• ΟλΰΪθπ  Τπβλ έα πδµ ζβ έαμ εαδ Μ αφκλυθ.  

Μ  αυ σ κθ λσπκ κ Φέζδππκμ υπάλι  κ πλσ λκµκμ σζπθ πθ 

λα δπ δευθ κλΰαθπ υθ εαδ Ϋγ  δμ ίΪ δμ, πέ πθ κπκέπθ τθα αδ θα 

κλΰαθπγ έ Ϋθαμ γθδεσμ  λα σμ. 

Σκ δ δαέ λκ ξαλαε βλδ δεσ βμ Μαε κθδεάμ ΦΪζαΰΰαμ ά αθ κ α κµδεσμ 

κπζδ µσμ εαδ β δΪ αιβ µΪξβμ. Οδ Φαζαΰΰέ μ ά αθ ίαλτ λα κπζδ µΫθκδ. φ λαθ 

ελΪθκμ, γυλαεα ίαλτ λκ εαδ α πέ α πκυ εΪζυπ  κθ µαξβ ά, πμ αµυθ δεσ 

κπζδ µσ. 
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Μαε ονδεά ΦΪζαΰΰα 

Ο πδγ δεσμ κπζδ µσμ π λδζΪµίαθ  β Ϊλδ α ( σλυ, µάεκυμ 4,20-4,80 µ.) 

εαδ κ ίλαξτ ζζβθδεσ ιέφκμ. Οδ φαζαΰΰέ μ Ϊ κθ αθ πέ 16 αυΰυθ, µ  λσπκ 

υ  κδ Ϊλδ μ πθ πλυ πθ 5 αυΰυθ θα υπ λίαέθκυθ κ µΫ ππκ βμ φΪζαΰΰαμ 

εαδ θα ξβµα έακυθ έξκμ α δαπΫλα κ. 

ε σμ απσ κυμ φαζαΰΰέ μ, κ Μαε κθδεσ Π αδεσ π λδζΪµίαθ  εαδ κ 

υµα πθ Τπα πδ υθ, µ  ετλδκ Ϋλΰκ εα Ϊ β µΪξβ βθ αθ δµ υπδ β ε Ϊε πθ 

εα α Ϊ πθ. 

 

ΡΩΜ ΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (753 π.Χ.-476 µ.Χ.) 

Οδ αλξαέκδ Ρπµαέκδ, µ  βθ π λέφβµβ λα δπ δεά κλΰΪθπ ά κυμ εαδ βθ 

δ αΰπΰά βμ ΰθπ άμ λπµαρεάμ ζ ΰ υθαμ, βµδκτλΰβ αθ θΫα πκξά βθ σζβ 

ιΫζδιβ βμ πκζ µδεάμ Ϋξθβμ. 

 βθ λξαέα Ρυµβ, β λα δπ δεά γβ έα ά αθ υπκξλ π δεά εαδ έξ  

δΪλε δα απσ κ 17κ Ϋπμ κ 50σ Ϋ κμ. Μ Ϊ βθ βζδεέα αυ ά κ Ρπµαέκμ πκζέ βμ 

ΰλαφσ αθ  εα κθ αλξέα φΫ λπθ εαδ ε έ παλΫµ θ  µΫξλδ κ 60σ Ϋ κμ. 

 λα δπ δεά αΰπΰά κυ θΫκυ α κτ ά αθ αθ δε έµ θκ πκυ απαδ κτ  δμ 

πζΫκθ πέµκθ μ φλκθ έ μ. Σα αµυθ δεΪ σπζα κυ ζ ΰ πθαλέκυ, βζα ά κυ π ακτ 

λα δυ β, ά αθ: β π λδε φαζαέα, β α πέ α, κ γυλαεαμ εαδ β εθβµέ α κυ ιδκτ 

πκ δκτ, ΰδα θα κ πλκφυζΪ δ κθ αΰυθα µ  κ ιέφκμ. 

πδγ δεΪ ά αθ: κ σλυ, κ υ σμ (αεσθ δκ ίλαξτ µάεκυμ 1,30 µ.), κ ιέφκμ 

εαδ κ πΫζ ευμ. 

 λπµαρεά αε δεά, παλα ξσ αθ λ δμ δΪφκλκυμ ξβµα δ µκτμ: 

• Σβ «∆δΪ αιβ ΰυθα», αθκδε ά ά αθ π υΰµΫθβ, σπκυ κδ κέξκδ εαδ κδ 

αυΰκέ εα Ϋξκυθ δΪ α β 1,80 µ.  

• Σβ «∆δΪ αιβ ζδΰµκτ», παλ ζΪ πμ ά πδγ πλά πμ, σπκυ κδ 

δα Ϊ δμ έθαδ µ δπµΫθ μ κ µδ σ  
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• Σβθ « θ ΜΪαβ δΪ αιβ», σπκυ κδ δα Ϊ δμ έθαδ µ δπµΫθ μ κ 

Ϋ αλ κ.  

 

Τ ΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (330-1453 µ.Χ.) 

λξδεΪ κθ λα σ κθ απκ ζκτ αθ ευλέπμ Ϊλίαλκδ µδ γκφσλκδ εα Ϊ κ 

λπµαρεσ πλσ υπκ.  α δαεΪ σµπμ κ µδ γκφκλδεσ τ βµα Ϊλξδ  θα 

ΰεα αζ έπ αδ εαδ θα βµδκυλΰκτθ αδ γθδεΫμ ∆υθΪµ δμ.  κζκεζάλπ β κυ 

γ µκτ κυ « γθδεκτ υααθ δθκτ  λα κτ» πλαΰµα κπκδάγβε  πέ ΛΫκθ κμ Γ΄ 

(717µ.Χ.-740µ.Χ.) εαδ υθΫπ  µ  βθ εαγδΫλπ β βμ θΫαμ δκδεβ δεάμ 

δΪλγλπ βμ πθ «Θ µΪ πθ». 

 δ Ϋα θσμ µσθδµκυ παΰΰ ζµα δεκτ λα κτ βθ δλάθβ, θδ ξυµΫθκυ µ  

δ ξυλΫμ φ λ έ μ κθ πσζ µκ, ΰ ΰκθσμ πκυ απκ ζ έ β ίΪ β βμ κλΰαθυ πμ 

εαδ πθ βµ λδθυθ λα υθ, έθαδ δ Ϋα εαγαλΪ ίυααθ δθά. 

Σκ ΣΪΰµα απκ ζ έ αυ κ ζά δκδεβ δεά εαδ αε δεά µκθΪ α, β κπκέα δαγΫ δ 

αθΪζκΰα ίαλδΪ εαδ ζαφλΪ κπζδ µΫθκ πλκ ππδεσ, πκυ Ϋξ δ β υθα σ β α θ' 

αθαζαµίΪθ δ βθ ε Ϋζ β δ δευθ απκ κζυθ εαδ θα πδ υΰξΪθ δ βθ Ϊµ β 

α φΪζ δΪ κυ µ  α δεΪ κυ µΫ α. 

 εαδθκ κµέα αυ ά πθ υααθ δθυθ παλΫµ δθ  µΫξλδ άµ λα αµ Ϊίζβ β. Σκ 

ΣΪΰµα ά αθ τθαµβμ 200-400 αθ λυθ, κ απκ ζκτ αθ 16 κέξκδ αθ λυθ  

παλΪ αιβ 16 αυΰυθ.  ίυααθ δθά δΪ αιβ µΪξβμ θ Ϋξ δ κ ΰλαµµδεσ ξαλαε άλα 

βμ αλξαέαμ αε δεάμ. έθαδ δΪ αιβ  ίΪγκμ εαδ αθ απκελέθ αδ µΪζζκθ δμ 

βµ λδθΫμ αθ δζάο δμ βμ δΪ αιβμ «κζσπζ υλβμ µΪξβμ».  δΪ αιβ αυ ά 

π λδζΪµίαθ : 

• Σβ Γλαµµά ΜΪχβμ. Σβθ απκ ζκτ  αλδγµσμ πκυ π λδζΪµίαθ  α 2/3 

κυ υθκζδεκτ αλδγµκτ πθ αΰµΪ πθ εαδ ά αθ παλΪ αιβ πλκμ κλδ µΫθβ 

εα τγυθ β.  

• Σβ Γλαµµά βμ Εφ λ έαμ. Σβθ απκ ζκτ  

κ 1/3 κυ υθκζδεκτ αλδγµκτ πθ αΰµΪ πθ. αθ 

παλΪ αιβ  απσ α β 1.000 π λέπκυ µΫ λπθ πέ π απσ 

β ΰλαµµά µΪξβμ, µ  δα άµα α 250 µΫ λπθ µ αιτ πθ 

αΰµΪ πθ.  

• Σβν Οπδ γοφυζαεά. Σβθ απκ ζκτ αθ τκ 

Οπζέ μ υααν δνάμ Π λδσ ου 
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Ϊΰµα α πκυ ά αθ παλα αΰµΫθα  απσ α β 250 µΫ λπθ, πέ π απσ κ ιδσ εαδ 

κ αλδ λσ βμ ΰλαµµάμ βμ φ λ έαμ.  

Σα πδγ δεΪ σπζα κυ υααθ δθκτ  λα κτ ά αθ: σλυ, αεσθ δκ, πΪγβ, 

πΫζ ευμ, εκλέθθβ, σια (ίαλδΪ εαδ ζαφλΪ), φ θ σθβ, θυ κ αµυθ δεσμ κπζδ µσμ 

π λδζΪµίαθ  α πέ α, π λδε φαζαέα, γυλαεα, ξ δλέ μ, εθβµέ μ. 

 

ΜΕ ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ομ-16ομ µ.Χ. αδυναμ) 

Κα Ϊ κ Μ αέπθα, κ Π αδεσ, π λδφλκθκτµ θκ απσ κυμ Ιππσ μ, µπαέθ δ 

 τ λβ µκέλα εαδ Ϊ αδ πέ π απσ κ Ιππδεσ. 

Οδ Άΰΰζκδ σµπμ ΰλάΰκλα εα αθσβ αθ αυ σ κ φΪζµα εαδ Ϋ π αθ εα Ϊ κθ 

εα κθ α ά Πσζ µκ (1447-1453) βθ πλΫπκυ α γΫ β κ Π αδεσ, πκυ παλαµΫθ δ 

πΪθ α κ α δζδΪμ πθ Όπζπθ. 

 

ΝΕΟΣΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (17ομ-19ομ αδυναμ) 

 παλαπΪθπ αε δεά δα βλ έ αδ κθ 17κ εαδ 18κ αδυθα. Σκ 18κ αδυθα 

παλκυ δΪα αδ β Ϊ β παθσ κυ κυμ εα Ϊ φΪζαΰΰα ξβµα δ µκτμ, µ  βθ 

ξλβ δµκπκέβ β βμ φΪζαΰΰαμ ΰδα βθ πκλ έα εαδ βθ πλκ πΫζα β εαδ βμ 

ΰλαµµδεάμ αθαπ τι πμ ΰδα β µΪξβ.  Ναπκζ σθ δκμ πκξά φΫλθ δ θΫα αζζαΰά. Ο 

ξβµα δ µσμ µΪξβμ κυ Π αδεκτ έθαδ µδε σμ, πλκβΰ έ αδ αλαδΪ ΰλαµµά, πκυ Ϋξ δ 

β υθα σ β α θα αθαπ τι δ σζβ βθ δ ξτ κτ πυλσμ βμ εαδ αεκζκυγκτθ µδελΫμ 

φΪζαΰΰ μ πκυ απκ ζκτ αθ κ άλδΰµα βμ πλυ βμ ΰλαµµάμ, θυ αεκζκυγ έ 

λέ β ΰλαµµά  πυεθκτμ ξβµα δ µκτμ, β κπκέα απκ ζ έ β µΪαα ελκτ πμ.  

αε δεά αυ ά δα βλ έ αδ εα Ϊ κ πλυ κ άµδ υ κυ 19κυ αδυθα εαδ πζΫκθ. 

λΰσ λα β ΰλαµµά µΪξβμ απκ ζ έ µδα ΰλαµµά πκυ ξλβ δµκπκδ έ κ πυλ εαδ βθ 

εέθβ β (αελκίκζδ δεά δΪ αιβ απσ κ 1870). ΚΪ π απσ α πυλΪ κυ Πυλκίκζδεκτ 

α Σµάµα α πλκξπλκτθ µ  αλαδκτμ ξβµα δ µκτμ µδελυθ φαζαΰΰυθ εαδ εαγυμ 

µπαέθκυθ β αυθβ πθ πυλυθ κυ Π αδεκτ αθαπ τ κθ αδ  αλαδά 

αελκίκζδ δεά ΰλαµµά. ∆βζα ά, έθ αδ πκζτ µ ΰαζτ λβ βµα έα βθ εέθβ β 

παλΪ α πυλΪ. Σκ Π αδεσ πδαβ έ θα πλκξπλά δ σ κ κ υθα σθ π λδ σ λκ 

εαδ θα πλκ ΰΰέ δ κθ ξγλσ, ξπλέμ θα εΪθ δ ξλά β πθ σπζπθ κυ. 

 α δαεΪ σµπμ Ϊλξδ  θα δαφαέθ αδ β αιέα κτ πυλσμ, εαδ κδ πσζ µκδ πθ 

αλξυθ κυ 20κτ αδυθα απΫ διαθ σ δ κ Π αδεσ µσθκ µ  κ πυλ Ϋξ δ β υθα σ β α 

θα πλκξπλά δ. 
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 βθ ζζΪ α µΫξλδ βθ εάλυιβ βμ ζζβθδεάμ παθΪ α βμ κλΰαθπµΫθκ 

λα δπ δεσ µάµα θ υπάλξ . θα αε δεσ υµα υΰελκ άγβε  κθ Φ ίλκυΪλδκ 

κυ 1821, απσ κθ ζΫιαθ λκ ΤοβζΪθ β, κ Ι λσμ Λσξκμ. 

 

ΤΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (20σμ αδυναμ) 

Κα Ϊ β τΰξλκθβ πκξά, β αυιαθσµ θβ εα α λ π δεά δ ξτμ πθ 

δαφσλπθ µβξαθβµΪ πθ πΫφ λ , αθ φυ δεά υθΫπ δα, βθ ατιβ β κυ 

Πυλκίκζδεκτ εαδ β βµδκυλΰέα θΫκυ Όπζκυ, βμ λκπκλέαμ.  αθαζκΰδεΪ 

αλδγµβ δεά µ έπ β κυ Π αδεκτ πκυ πάζγ  θ Ϋΰδθ   ίΪλκμ βμ αιέαμ κυ, αζζΪ 

 θέ ξυ β βμ δεαθσ β Ϊμ κυ. 

 

Επέγ β Π αδεοτ 1912/13 

έθαδ αθαµφδ ίά β κ σ δ υπΪλξ δ β υθα σ β α θα φ υλ γκτθ µβξαθΫμ πκυ 

γα Ϋξκυθ σξδ µσθκ αυ ά βθ υζδεά εα α λ π δεά δ ξτ, αζζΪ εαδ πκζτ µ ΰαζτ λβ 

απσ αυ ά κυ Π αδεκτ, θ µπκλκτθ σµπμ αυ Ϋμ θα παλΪ ξκυθ κτ  ζΪξδ κ 

µΫλκμ απσ βθ βγδεά δ ξτ κυ. 

πέ βμ έθαδ ΰθπ σ, σ δ κ πσζ µκμ κ τθκζσ κυ απκ ζ έ τΰελκυ β 

σξδ µσθκ υζδευθ αζζΪ εαδ βγδευθ υθΪµ πθ. Κα Ϊ υθΫπ δα κ Π αδεσ γα 

παλαµΫθ δ κ µκθα δεσ πζάλ μ Όπζκ κυ ε κυ υ Ϊ βθ αΰυθα, κ µσθκ 

εα Ϊζζβζκ θα αΰπθέα αδ  εΪγ  Ϋ αφκμ, βµΫλα εαδ θτε α, µ  κθ υθ υα µσ κυ 

πυλσμ, βμ εδθά πμ εαδ βμ ελκτ πμ. 
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Μδελα δα δεά Εε λα έα 

 

ΕΚΣΡ ΣΕΙ  ΚΟΡΕ   

 ζζΪ α απκ Ϋξγβε  πλσ εζβ β κυ Ο  εαδ ά αθ µ αιτ πθ πλυ πθ 

γθυθ πκυ υµµ έξαθ κθ Κκλ Ϊ δεκ αΰυθα. 

Σκ ε  πκυ υΰελκ άγβε  β Λαµέα απκίδίΪ γβε  βθ ΚκλΫα βθ 9β 

∆ ε µίλέκυ 1950 εαδ απσ 1βμ Ιαθκυαλέκυ 1951 υµµ έξ  βθ Κκλ Ϊ δεβ 

ε λα έα κ πζ υλσ κυ υµµαξδεκτ  λα κτ. 

∆δαελέγβε  εα Ϊ βθ εα Ϊζβοβ πθ υοπµΪ πθ 381, 325, εαδ 655 εαδ β 

υθΫξ δα β µ ΰΪζβ πέγ β πλκμ εα Ϊζβοβ κυ πκζτ βµαθ δεκτ, ζσΰπ βμ 

κπκγ έαμ, απ δεκτ υουµα κμ 313 (εσ μ), πκυ βθ πΫ υξ  παλΪ β γ θαλά 

αθ έ α β κυ ξγλκτ.  πδ υξέα αυ ά κυ ε , πκυ ί ζ έπ  βθ αµυθ δεά 

υµµαξδεά ΰλαµµά, πλκεΪζ  βθ δµβ δεά δΪελδ β µ αιτ πθ υµµαξδευθ 

ΜκθΪ πθ πκυ υµµ έξαθ εαδ Ϋ υξ  βγδεάμ αµκδίάμ µ  βθ απκθκµά υαλΫ ε δαμ 

απσ κυμ ΠλκΫ λκυμ βμ ∆βµκελα έαμ πθ θπµΫθπθ Πκζδ δυθ µ λδεάμ εαδ 

Νκ έκυ ΚκλΫαμ. 

 αιδσζκΰβ λΪ β κυ ε  υθ ξέ βε  µ  αµ έπ κ λυγµσ εαδ Ϋθ α β µ  

πδ υξ έμ πδγΫ δμ εα Ϊ πθ υοπµΪ πθ Κ ΛΛΤ εαδ 167. Οµκέπμ β υπΫλκξβ 

λΪ β κυ β µ ΰΪζβ πέγ β εα Ϊ κυ απ δεκτ υουµα κμ Μ Γ ΛΟ ΝΟΡΙ, ΰδα 
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βθ απκεα Ϊ α β βμ απκζ γ έ βμ αµυθ δεάμ ΰλαµµάμ, πδ φλΪΰδ  µ αιτ κυ 

υµµαξδεκτ  λα κτ κ «ζέαθ αιδσµαξκ» κυ ε . 

Οδ ζ υ αέ μ µΪξ μ κυ ε  ΰδα βθ απσελκυ β φκ λσ α πθ πδγΫ πθ 

κυ ξγλκτ, πκυ πδξ δλκτ αθ βθ εα Ϊζβοβ κυ υουµα κμ Χ ΡΡΤ εαδ β 

δΪ πα β βμ εα ξσµ θβμ απσ κ ΣΪΰµα αµυθ δεάμ ΰλαµµάμ ΓΙΟΜΙΝΓΚ, 

εκλτφπ αθ βθ αέΰζβ κυ εαδ κυ ια φΪζδ αθ δµβ δεά γΫ β µ αιτ πθ 

ε λα υ δευθ πµΪ πθ πθ δαφσλπθ Κλα υθ πκυ υµµ έξαθ. 

 

ΜΕΣ ΟΛΕ ΣΡ ΣΟΤ ΕΚΣΡ ΣΕΙ  ΕΣΟΤ 1951  

Κα Ϊ κ 1951 απσ πζ υλΪμ Π αδεκτ Ϋξκυµ  δμ παλαεΪ π µ αίκζΫμ: 

• Οδ αιδαλξέ μ Π αδεκτ µ κθκµΪ γβεαθ  «υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ» µ  

βθ έ δα τθγ β.  

•  µ λαλξέα Π αδεκτ π λδζαµίΪθ δ λέα υθ Ϊΰµα α Π αδεκτ.  

 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΡ ΣΟΤ ΕΚΣΡ ΣΕΙ  ΕΣΟΤ 1951  

Ο  λα σμ απσ πζ υλΪμ Π αδεκτ π λδζΪµίαθ : 

• 10 µ λαλξέ μ πθ 6 αΰµΪ πθ ε σμ απσ βθ V πθ λδυθ αΰµΪ πθ.  

• 11 ζαφλΪ υθ Ϊΰµα α Πλκεαζτο πμ (27 Ϊΰµα α).  

 

ΜΕΣ ΟΛΕ ΕΣΟΤ 1953  

Οδ µ αίκζΫμ εα Ϊ κ Ϋ κμ 1953 πμ πλκμ κ Π αδεσ Ϋξκυθ σππμ παλαεΪ π:  

• Μ λαλχέ μ 

Οδ µ λαλξέ μ Π αδεκτ θ δΫγ αθ βθ δλάθβ κθ έ δκ αλδγµσ αΰµΪ πθ 

Π αδεκτ, αζζΪ ευµαέθκθ αθ απσ 3 Ϋπμ 9, θδαέαμ τθγ βμ. ζ δυγβε  β τθγ β 

κυ ΣΪΰµα κμ Π αδεκτ µ  βθ πλκ γάεβ Λσξκυ αλΫπθ Όπζπθ, εαγυμ πέ βμ εαδ 

β δ ξτμ πυλσμ βμ Μ λαλξέαμ µ  βθ πλκδεκ σ β ά βμ µ  σζµκυμ πθ 4,2’’. 

• ΜονΪ μ  λα δΪμ 

∆δαζτγβεαθ λ δμ ∆δκδεά δμ ζαφλυθ υθ αΰµΪ πθ Π αδεκτ ( Π) εαδ λέα 

ζαφλΪ ΣΪΰµα α Π αδεκτ ( ΣΠ). Μ α λΪπβεαθ τκ ΣΪΰµα α Πλκεαζτο πμ  

Μ λαλξδαεΪ εαδ δα Ϋγβεαθ δμ Μ λαλξέ μ, αυιΪθκθ αμ Ϋ δ α ΣΪΰµα α Π αδεκτ 

απσ π θάθ α π Ϊ  π θάθ α θθΫα.  
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• ' ζζ μ Ου δυ δμ Μ αίοζΫμ µΫχλδ ο 1953 

υιάγβε  κ αλδγµσμ πθ αΰµΪ πθ Π αδεκτ βμ ΙΙ Μ λαλξέαμ, υ  θα 

δαγΫ δ θθΫα Ϊΰµα α Π αδεκτ. θ έ κδξα µ δυγβε  κ αλδγµσμ πθ ΣαΰµΪ πθ 

Π αδεκτ πθ VΙΙ εαδ ΙΧ Μ λαλξδυθ εα Ϊ Ϋθα ΣΪΰµα.  

 

ΜΕΣ ΟΛΕ 1954-1960  

Οδ ευλδσ λ μ ι ζέι δμ, εα Ϊ βθ παλαπΪθπ π λέκ κ, απσ πζ υλΪμ Π αδεκτ 

έθαδ κδ παλαεΪ π:  

• Σκ 1957 υΰελκ άγβεαθ α ΣΪΰµα α /Σ Π Ο 106 ξδζ. πκυ β υπαΰπΰά 

κυμ ά αθ αθΪ Ϋθα  εΪγ  µ λαλξέα Π αδεκτ.  

• Σκ 1957 κδ ζσξκδ αλΫπθ Όζµπθ 4,2'' πθ Μ λαλξδυθ υΰελκ άγβε  

πμ Λ Ο υθ αΰµΪ πθ Π αδεκτ, µ  βθ έ δα τθγ β.  

•  κυμ Λσξκυμ αλΫπθ Όπζπθ πθ ΣαΰµΪ πθ Π αδεκτ πλκ Ϋγβε  εαδ 

β ∆δµκδλέα -Σ ε κι υ υθ 3,5''.  

 

Οπζέ μ ου 20οτ αδυνα 

 

ΜΕΣ ΟΛΕ 1960-1995  

 ιΫζδιβ κυ Π αδεκτ, µ Ϊ κ 1960, αεκζκτγβ  βθ ΰ θδεσ λβ ιΫζδιβ 

κυ  λα κτ.  



16 
 

• Άλξδ  α δαεΪ β αθα δκλΰΪθπ β πθ ΜκθΪ πθ Π αδεκτ µ  βθ 

έ κ κ θΫκυ υζδεκτ εαδ µΫ πθ µ  εκπσ βθ αθ δµ υπδ β βμ υφδ Ϊµ θβμ 

απ δζάμ εαδ µ  σξκ β βµδκυλΰέα θσμ λα κτ πκδσ β αμ εαδ σξδ πκ σ β αμ.  

• Σβθ ζ υ αέα εα έα, αλδγµσμ αΰµΪ πθ, αιδαλξδυθ εαδ µ λαλξδυθ 

Π αδεκτ Ϋξκυθ µβξαθκεδθβγ έ.  βµ λδθά δεσθα πθ µκθΪ πθ Π αδεκτ έξθ δ σ δ 

κ Π αδεσ ε υΰξλκθέα αδ εαδ αγ λΪ ία έα δ β βµδκυλΰέα θσμ σπζκυ δεαθκτ 

θα αθ δµ ππέ δ δμ τΰξλκθ μ απ δζΫμ απ’ σπκυ εαδ αθ πλκΫλξκθ αδ ( ια φΪζδ β 

γθδεκτ ξυλκυ – α τµµ λ μ απ δζΫμ) εαδ θα παλΫξ δ υθ λκµά µ  πδ υξέα  

πδξ δλά δμ Τπκ άλδιβμ δλάθβμ κ πζαέ δκ βμ  εαδ Ν ΣΟ.  

 

Η ΤΜ ΟΛΗ ΣΟΤ ΠΕ ΙΚΟΤ ΣΟΤ ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ ΛΚ ΝΙΚΟΤ 

ΓΩΝΕ 

Ο λσζκμ κυ Π αδεκτ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫµκυμ έθαδ α δαµφδ ίά β α κ 

αελκΰπθδαέκμ ζέγκμ κ κπκέκμ άλδι  α γ µΫζδα βμ ζζβθδεάμ θέεβμ. 

Οδ θκπζ μ ∆υθΪµ δμ µαμ Ϋεαθαθ κ αεΫλαδκ κ εαγάεκθ κυμ, έθκθ αμ 

δμ ιάμ ετλδ μ µΪξ μ: κ αλαθ Ϊπκλκ, α Γδαθθδ Ϊ, α ΙπΪθθδθα, 

κ Κδζεέμ εαδ ΛαξαθΪ εαδ βθ Ϋικ κ βμ θππκτ βμ ΚλΫ θαμ.  

Οφ έζκυµ  σ α πκζζΪ  σζκυμ σ κυμ υµµ έξαθ βθ πκπκδέα αυ ά. 

π σθ μ εαδ µβ.  αδµα κίαµµΫθβ υµίκζά κυ Π αδεκτ φαέθ αδ β παλαεΪ π 

Ϋθ κιβ µΪξβ: 

 

Η Μ ΧΗ ΣΟΤ ΚΙΛΚΙ-Λ Χ Ν  

Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, µ Ϊ απσ θ κζά βμ ευί λθά πμ εαδ κ ΰ ΰκθσμ σ δ 

κδ Ϋλίκδ έξαθ ά β αλξέ δ δμ πδξ δλά δμ εα Ϊ πθ κυζΰΪλπθ, ιΫ π  δμ 

20.00 βμ 18βμ Ικυθέκυ θ σ λβ δα αΰά πδξ δλά πθ, µ  βθ κπκέα εαγκλδασ αθ β 

πλκΫζα β πθ µ λαλξδυθ απσ κ πλπέ βμ πκµΫθβμ, πμ ιάμ: 

•  VII Μ λαλξέα, ια φαζέακθ αμ κ ιδσ βμ (αθα κζδεσ) απσ βθ 

εα τγυθ β κυ ξπλδκτ ΝΫα Κ λ τζδα, θα πλκ ζΪ δ πλκμ β Νδΰλέ α εαδ απσ ε έ 

πλκμ β ΰΫφυλα κυ  λυµσθα πκ αµκτ εκθ Ϊ κ ξ.  λυµκθδεσ, φσ κθ αυ σ 

ελδθσ αθ αθαΰεαέκ απσ β Μ λαλξέα. 
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•  Ι Μ λαλξέα θα πλκ ζΪ δ απσ δμ 05.00, µΫ π πθ ξπλδυθ Ό α εαδ 

Νδεσπκζβ πλκμ β ΰλαµµά ξ. Ξυζσπκζβ-το. ΛαξαθΪμ,  δαλεά τθ µκ µ  βθ 

VII Μ λαλξέα. 

•  VI Μ λαλξέα θα πλκ ζΪ δ απσ βθ έ δα υλα, µΫ π κυ ξπλδκτ 

Ά βλκμ πλκμ κ το. Γ λµαθδεσ (ΚζΫπ ). 

•  II Μ λαλξέα θα πλκ ζΪ δ πέ βμ βθ έ δα υλα, µΫ π πθ ξπλδυθ 

Π λπ σ εαδ Μκθσζκφκμ εαδ θα εα αζΪί δ α υουµα α αθα κζδεΪ κυ ξπλδκτ 

Πκ αµδΪ. 

•  IV Μ λαλξέα θα πλκ ζΪ δ απσ δμ 07.00, µΫ π πθ ξπλδυθ Γαζζδεσμ 

εαδ Κκζξέμ εαδ θα εα αζΪί δ α υουµα α πκυ ίλέ εκθ αδ µ αιτ πθ ξπλδυθ 

Κλβ υθβ εαδ Πκ αµδΪ. 

•  V Μ λαλξέα θα πλκ ζΪ δ απσ δμ 07.00, µΫ π κυ ξπλδκτ Ξυζκε -

λα δΪ πλκμ κ Κδζεέμ εαδ υθαθ υθ αμ κθ ξγλσ θα πδ γ έ θαθ έκθ κυ, 

αθαπ τ κθ αμ κ ιδσ βμ  παφά µ  βθ IV Μ λαλξέα εαδ κ αλδ λσ βμ 

πλκμ κ Κδζεέμ. 

•  III Μ λαλξέα θα πλκ ζΪ δ απσ δμ 05.00, µΫ π κυ ξπλδκτ ΝΫκ 

Γυθαδεσεα λκ, πλκμ κ Κδζεέμ εαδ υθαθ υθ αμ κθ ξγλσ θα πδ γ έ. 

•  Χ Μ λαλξέα θα πδ γ έ απσ δμ 08.00 εα Ϊ πθ ξγλδευθ µβµΪ πθ α 

υουµα α κυ ξπλδκτ κυζ κΰδαθθαέδεα εαδ β υθΫξ δα, φσ κθ β αε δεά 

εα Ϊ α β γα κ πΫ λ π , θα λαφ έ πλκμ κ Κδζεέμ. 

•  Σαιδαλξέα Ιππδεκτ, πλκ ζατθκθ αμ πλκμ α ξπλδΪ ΚΪ π πσ κζκδ εαδ 

απ δ άμ, θα υθ Ϋ δ δμ Χ εαδ III Μ λαλξέ μ εαδ θα ιαελδίυ δ αθ υπΪλξκυθ 

ξγλδεΫμ υθΪµ δμ µ αιτ κυ ξπλδκτ κυζ κΰδαθθαέδεα εαδ κυ Κδζεέμ ά αθ 

εδθκτθ αδ Ϋ κδ μ υθΪµ δμ βθ κ σ ∆κρλΪθβμ-Κδζεέμ. 

Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ απσ δμ 08.30 γα αθαπ υ σ αθ κ Μ ζδ κξυλδ. 

Οδ κτζΰαλκδ πΫζ ιαθ πμ αµυθ δεά κπκγ έα εαδ ΰεα Ϋ β αθ κθ σΰεκ 

πθ υθΪµ πθ κυμ, βθ π λδκξά Κδζεέμ-ΛαξαθΪ. 

 κπκγ έα αυ ά, ζσΰπ βμ µκλφκζκΰέαμ κυ Ϊφκυμ βμ, παλκυ δΪα δ 

µ ΰΪζ μ υ εκζέ μ εδθά πμ µβµΪ πθ π αδεκτ πλκμ α ίσλ δα εαδ α αθα κζδεΪ, 

θυ αθ έγ α πλκ φΫλ αδ ΰδα απκ ζ µα δεσ αµυθ δεσ αΰυθα, ΰδα έ ε σμ πθ 

Ϊζζπθ παλΫξ δ κθ αµυθσµ θκ Ϊλδ β παλα άλβ β εαδ ε αµΫθα π έα ίκζάμ. 

πδπζΫκθ κδ κτζΰαλκδ, αφσ κυ εα Ϋζαίαθ δμ 26 Οε πίλέκυ 1912 βθ π λδκξά 
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αυ ά, Ϊλξδ αθ αµΫ πμ θα βθ κλΰαθυθκυθ εα α ε υΪακθ αμ ξαλαευµα α, 

πκζυίκζ έα, πυλκίκζ έα εαδ Ϊζζα αµυθ δεΪ Ϋλΰα, µ  µΫ ππκ πλκμ α υ δεΪ εαδ α 

θσ δα. 

Οδ υθΪµ δμ βμ 2βμ κυζΰαλδεάμ  λα δΪμ, πκυ έξαθ ΰεα α αγ έ 

αµυθ δεΪ βθ κπκγ έα Κδζεέμ-ΛαξαθΪ, ά αθ κδ ιάμ: 

•  III Μ λαλξέα (µ έκθ αιδαλξέα), υπσ κθ Τπκ λΪ βΰκ αλΪφπφ µ  Ϋ λα 

κ Κδζεέμ, Ϋξκθ αμ µέα αιδαλξέα α υουµα α ίσλ δα εαδ ίκλ δκαθα κζδεΪ κυ 

Πκζτεα λκυ εαδ µέα αιδαλξέα κ Κδζεέμ. 

•  1/Χ Σαιδαλξέα, υπσ κθ υθ αΰµα Ϊλξβ ΠΫ φ, βθ π λδκξά πθ 

ξπλδυθ Ξυζσπκζβ εαδ ΛαξαθΪμ. 

• Μέα αθ ιΪλ β β αιδαλξέα υπσ κθ υθ αΰµα Ϊλξβ Π λυφ, βθ π λδκξά 

κυ ξπλδκτ  λυµκθδεσ. 

• Σκ 10κ τθ αΰµα Ιππδεκτ βθ π λδκξά πθ ξπλδυθ Ξυζσπκζβ-ΛαξαθΪμ. 

πδπζΫκθ, β δΪλε δα βμ µΪξβμ πκυ παεκζκτγβ , µ αφΫλγβε  απσ 

βθ π λδκξά Παΰΰαέκυ εαδ µέα αεσµβ αθ ιΪλ β β αιδαλξέα υπσ κθ 

υθ αΰµα Ϊλξβ ΙίΪθπφ, β κπκέα πάλ  µΫλκμ κθ αΰυθα απσ β θτξ α 19/20 

Ικυθέκυ. 

Σκ πλπέ βμ 19βμ Ικυθέκυ, κ ζζβθδεσμ  λα σμ Ϊλξδ  θα πλκ ζατθ δ 

αεΪγ ε α εαδ µ  πλπ κφαθά θγκυ δα µσ θαθ έκθ πθ κυζΰΪλπθ. 

 VII Μ λαλξέα εδθάγβε  πδγ δεΪ απσ βθ π λδκξά κυ ξπλδκτ λΫγκυ α 

πλκμ α ίσλ δα εαδ αφκτ αθΫ λ ο , τ λα απσ εζβλσ αΰυθα, α ξγλδεΪ 

µάµα α πκυ ά αθ βθ π λδκξά κυ ξπλδκτ ε πα σ, εα Ϋζαί  κθ αυξΫθα 

Καλαεσζδ, υπκξλ υθκθ αμ κυμ κυζΰΪλκυμ θα υµπ υξγκτθ πλκμ β Νδΰλέ α εαδ 

κ ξ. ∆Ϊφθβ. θ πέγ β πθ κυζΰΪλπθ δμ πλυ μ απκΰ υµα δθΫμ υλ μ, 

θαθ έκθ πθ ζζβθδευθ µβµΪ πθ κθ αυξΫθα Καλαεσζδ απκελκτ βε  µ  

πδ υξέα.  κ µ αιτ κ απσ πα µα βμ VII Μ λαλξέαμ (20σ τθ αΰµα Π αδεκτ), 

πκυ έξ  πμ απκ κζά θα εαζτπ δ κ ιδσ βμ Μ λαλξέαμ, υθΫξδ  βθ εέθβ ά 

κυ ξπλέμ θα υθαθ ά δ ξγλδεά αθ έ α β εαδ δμ 17.00 Ϋφ α  κ ξ. ΝΫα 

Κ λ τζδα, σπκυ εαδ ΰεα α Ϊγβε  αµυθ δεΪ. 

 Ι Μ λαλξέα εδθάγβε  εαδ αυ ά πδγ δεΪ απσ βθ π λδκξά κυ ξπλδκτ 

Λκφέ εκμ πλκμ α ίσλ δα εαδ µ Ϊ απσ εζβλσ αΰυθα εα Ϋζαί  µΫξλδ δμ -

ζ υ αέ μ απκΰ υµα δθΫμ υλ μ α ξπλδΪ Ό α εαδ λ έ εκμ. Οδ κτζΰαλκδ 
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υπκξπλυθ αμ ΰεα Ϋζ δοαθ 6 πυλκίσζα εαδ Ϊφγκθκ πκζ µδεσ υζδεσ. πέ βμ, 

υθ ζάφγβ αθ πκζζκέ κτζΰαλκδ αδξµΪζπ κδ. 

 VI Μ λαλξέα πλκπγάγβε  µΫξλδ δμ 10.00 βθ π λδκξά κυ ξπλδκτ 

Ά βλκμ εαδ β υθΫξ δα πδ Ϋγβε  θαθ έκθ πθ απΫθαθ έ βμ ίκυζΰαλδευθ 

µβµΪ πθ, α κπκέα αθΫ λ ο  εαδ εα Ϋζαί  β ΰλαµµά υο. Γ λµαθδεσ-ξ. Καλ λΫμ, 

ζαµίΪθκθ αμ παφά µ  βθ κπκγ έα ΛαξαθΪ. Οδ απυζ δ μ βμ Μ λαλξέαμ εα Ϊ 

βθ βµΫλα αυ ά ά αθ πκζτ µ ΰΪζ μ εαδ ι πΫλα αθ κυμ 530 θ ελκτμ εαδ 

λαυµα έ μ. Μ αιτ πθ θ ελυθ αιδπµα δευθ ά αθ εαδ κ ∆δκδεβ άμ κυ 8κυ 

ΣΪΰµα κμ υαυθπθ Σαΰµα Ϊλξβμ Π αδεκτ Ια λέ βμ Γ υλΰδκμ. 

 II Μ λαλξέα πλκΫζα  απσ β Λβ ά µΫξλδ κ ξ. ΜΪθ λ μ, σπκυ υ-

θΪθ β  κίαλά ίκυζΰαλδεά αθ έ α β εαδ αθαπ τξγβε  ΰδα µΪξβ. Μ Ϊ απσ 

π δ µα υ β αΰυθα, β δΪλε δα κυ κπκέκυ θδ ξτγβε  εαδ απσ βθ IV Μ λαλξέα, 

εα σλγπ  θα αθα λΫο δ δμ εαζΪ κλΰαθπµΫθ μ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ εαδ θα δμ 

αππγά δ  αλε σ ίΪγκμ. Κα Ϊ κθ αΰυθα αυ σ, φκθ τγβε  κ ∆δκδεβ άμ κυ 1κυ 

υθ Ϊΰµα κμ Π αδεκτ Σαΰµα Ϊλξβμ ∆δαζΫ βμ Φπεέπθ. 

 IV Μ λαλξέα, πλκ ζατθκθ αμ, Ϋζαί  παφά µ  δμ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ 

εκθ Ϊ κ Γαζζδεσ πκ αµσ, κθ κπκέκ εαδ πΫλα  µ Ϊ απσ εζβλσ αΰυθα. Κα Ϊ 

κθ αΰυθα αυ σ λαυµα έ βε  γαθΪ δµα εαδ  ζέΰκ ιΫπθ υ  κ ∆δκδεβ άμ κυ 

ΙΙ/9 ΣΪΰµα κμ Σαΰµα Ϊλξβμ Π αδεκτ Κκυ άφαλβμ θ υθδκμ. υθ ξέακθ αμ βθ 

πλκΫζα ά βμ Ϋφ α  µΫξλδ κ ίλΪ υ α υουµα α θσ δα κυ ξπλδκτ Κκζξέμ, 

σπκυ εαδ ΰεα Ϋ β  µάµα α α φαζ έαμ. 

 V Μ λαλξέα, εδθάγβε  µ αιτ κυ ξπλδκτ Πδελκζέµθβ εαδ κυ Γαζζδεκτ 

πκ αµκτ, Ϋξκθ αμ πκζζΫμ απυζ δ μ απσ α λα δεΪ πυλΪ κυ ίκυζΰαλδεκτ 

πυλκίκζδεκτ. Οδ υθκζδεΫμ απυζ δ μ βμ Μ λαλξέαμ εα Ϊ βθ βµΫλα αυ ά 

Ϋφ α αθ π λέπκυ κυμ 1.275 θ ελκτμ εαδ λαυµα έ μ. Μ αιτ πθ θ ελυθ αιδπ-

µα δευθ ά αθ εαδ κ ∆δκδεβ άμ κυ 16κυ υθ Ϊΰµα κμ Π αδεκτ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ 

ΚαµΪλαμ θ υθδκμ. Παλ' σζα αυ Ϊ, β Μ λαλξέα υθΫξδ  βθ πλκΫζα ά βμ εαδ 

µΫξλδ κ ίλΪ υ εα σλγπ  θα αππγά δ κυμ κυζΰΪλκυμ πΫλα απσ κ ξ. 

ΜαυλκθΫλδ, πλκμ βθ εα τγυθ β κυ Κδζεέμ. 

 III Μ λαλξέα, πλκ ζατθκθ αμ εαδ αυ ά απσ κ πλπέ πλκμ κ Κδζεέμ, 

υθΪθ β  µδελΫμ µσθκ ίκυζΰαλδεΫμ αθ δ Ϊ δμ, δμ κπκέ μ αθΫ λ ο  ξπλέμ 

µ ΰΪζβ πλκ πΪγ δα εαδ µΫξλδ κ ίλΪ υ Ϋφ α  κ ξ. Παζαδσ Γυθαδεσεα λκ, 

σπκυ εαδ αθΫεκο  βθ παλαπΫλα εέθβ ά βμ. 
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 Χ Μ λαλξέα, µ Ϊ απσ εζβλσ αΰυθα εα Ϋζαί  α υουµα α κυ ξπλδκτ 

Πζα αθδΪ εαδ υπκξλΫπ  κυμ κυζΰΪλκυμ θα υµπ υξγκτθ ίσλ δα βμ 

απκι λαµΫθβμ άµ λα ζέµθβμ λ αΪθ.  

 Σαιδαλξέα Ιππδεκτ, πλκ ζατθκθ αμ απσ βθ π λδκξά βμ έθ κυ πλκμ κ 

ξ. απ δ άμ, Ϋφ α  δμ απκΰ υµα δθΫμ υλ μ κ ξ. ΚΪ π πσ κζκδ, σπκυ 

Ϋξ βε  ίκυζΰαλδεά πέγ β εαδ υπκξλ υγβε  τ λα απσ αΰυθα µδαμ π λέπκυ 

υλαμ θα υµπ υξγ έ πέ π απσ βθ III Μ λαλξέα. 

 πλκΫζα β πθ ζζβθδευθ µ λαλξδυθ, εα Ϊ βθ βµΫλα αυ ά, ά αθ πκζτ 

τ εκζβ, ΰδα έ ΰδθσ αθ εΪ π απσ πυεθΪ ίκυζΰαλδεΪ πυλΪ, πκυ ά αθ δ δαέ λα 

απκ ζ µα δεΪ ζσΰπ κυ π δθκτ κυ Ϊφκυμ. Παλ' σζα αυ Ϊ µΫξλδ κ ίλΪ υ κδ 

ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ εα σλγπ αθ θα εα αζΪίκυθ κζσεζβλβ βθ κπκγ έα πθ 

ίκυζΰαλδευθ πλκφυζαευθ εαδ θα ζΪίκυθ παφά µ  βθ ετλδα αµυθ δεά κπκγ έα 

κυ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ. 

Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, αφκτ υΰεΫθ λπ  µΫξλδ κ µ κθτε δκ βμ 19βμ 

Ικυθέκυ σζ μ δμ αθαφκλΫμ πθ µ λαλξδυθ, ιΫ π  δμ 02.00 βμ 20άμ Ικυθέκυ 

θΫα δα αΰά ΰδα β υθΫξδ β κυ αΰυθα, τµφπθα µ  βθ κπκέα: 

•  Ι Μ λαλξέα γα υθΫξδα  βθ πέγ β απσ κ πλπέ βμ 20άμ Ικυθέκυ 

θδ ξυσµ θβ εαδ απσ βθ VI Μ λαλξέα, β κπκέα Θα θ λΰκτ  πλκμ βθ 

Ξυζσπκζβ. 

• Οδ ζκδπΫμ Μ λαλξέ μ (II, III, IV, V), πκυ θ λΰκτ αθ πλκμ κ Κδζεέμ, γα 

υθΫξδααθ απσ δμ 05.00 βθ πέγ β εα Ϊ πθ απΫθαθ έ κυμ ίκυζΰαλδευθ 

υθΪµ πθ, µ Ϊ β τµπ υιβ πθ κπκέπθ κδ II εαδ IV Μ λαλξέ μ γα αθαπ τ -

κθ αθ πλκμ α αθα κζδεΪ, β ΰλαµµά πθ ξπλδυθ ΣΫλπυζκμ- ελκπκ αµδΪ, θυ 

β III, β V εαδ β Σαιδαλξέα Ιππδεκτ γα εα α έπεαθ κθ ξγλσ πλκμ α ίσλ δα. 

•  Χ Μ λαλξέα, αφκτ γα εα αζΪµίαθ  α υουµα α ίσλ δα κυ ξπλδκτ 

κυζ κΰδαθθαέδεα, γα υθΫξδα  πλκμ βθ Καζέθ λδα ά πλκμ κ Μ αζζδεσ, αθΪζκΰα 

µ  βθ ιΫζδιβ βμ αε δεάμ εα α Ϊ πμ. 

 απκ κζά βμ VII Μ λαλξέαμ θ λκπκπκδάγβε , θυ κ Γ θδεσ  λα-

βΰ έκ γα παλΫµ θ  κ Μ ζδ κξυλδ. 

Μ  ίΪ β β θΫα αυ ά δα αΰά, κδ µ λαλξέ μ υθΫξδ αθ, απσ κ πλπέ βμ 

20άμ Ικυθέκυ, βθ πδγ δεά κυμ θΫλΰ δα  κζσεζβλβ β ΰλαµµά κυ µ υπκυ 

βμ κπκγ έαμ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ. 
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 VII Μ λαλξέα υθΫξδ  βθ πλκΫζα ά βμ εαδ δμ πλυ μ µ αµ βµ-

ίλδθΫμ υλ μ Ϋφ α  β Νδΰλέ α, βθ κπκέα κδ κτζΰαλκδ έξαθ πυλπκζά δ πλδθ 

βθ ΰεα αζ έοκυθ εαδ έξαθ εκ υ δ πκζζκτμ απσ κυμ ζζβθ μ εα κέεκυμ βμ. 

πσ β Νδΰλέ α β VII Μ λαλξέα πλκπγάγβε  µΫξλδ κ ξ. Σ λπθά, σπκυ εαδ 

ΰεα α Ϊγβε .  Ϊ υουµα α βμ λΰκπκυζδΪθαμ (ίκλ δκ υ δεΪ κυ ξπλδκτ 

ε πα σ) ευεζυγβε  απσ µάµα α βμ Μ λαλξέαμ εαδ Πλκ εσππθ ίκυζΰαλδεά 

τθαµβ π λέπκυ 1.500 αθ λυθ ( Ϊΰµα µααέ µ  β δκέεβ β θσμ υθ Ϊΰµα κμ), β 

κπκέα εαδ αδξµαζπ έ βε . Σβ θτξ α 20/21 Ικυθέκυ, µ  δα αΰά βμ Μ λαλξέαμ, 

εδθάγβε  πλκμ β Νδΰλέ α εαδ κ απσ πα µΪ βμ (20σ τθ αΰµα Π αδεκτ), πκυ 

ά αθ βθ π λδκξά κυ ξπλδκτ ΝΫα Κ λ τζδα. 

 Ι Μ λαλξέα, θ λΰυθ αμ πδγ δεΪ απσ κ ξ. Ό α πλκμ κ ξ. ΛαξαθΪμ, 

θ πζΪεβ δμ απκΰ υµα δθΫμ υλ μ  εζβλσ αΰυθα, κ κπκέκμ δΪλε  µΫξλδ δμ 

πλυ μ θυξ λδθΫμ υλ μ, ξπλέμ ζδεΪ θα µπκλΫ δ θα δα πΪ δ β ίκυζΰαλδεά 

αµυθ δεά κπκγ έα. 

 VI Μ λαλξέα, πλκ ζατθκθ αμ απσ κ πλπέ, εα Ϋζαί  ΰτλπ δμ 11.00 

βθ Ξυζσπκζβ, σπκυ εαδ αδξµαζυ δ  Ϋθαθ ίκυζΰαλδεσ ζσξκ. υθ ξέακθ αμ βθ 

πλκΫζα ά βμ, Ϋφ α   απσ α β 1.000 µ. π λέπκυ απσ βθ ετλδα ίκυζΰαλδεά 

αµυθ δεά κπκγ έα εαδ απκεα Ϋ β  τθ µκ µ  βθ Ι Μ λαλξέα, πκυ 

θ λΰκτ  α ιδΪ βμ (αθα κζδεΪ). 

Οδ II, IV, V εαδ III Μ λαλξέ μ, πκυ θ λΰκτ αθ κ εΫθ λκ πλκμ κ Κδζεέμ, 

υθΫξδ αθ εαδ αυ Ϋμ βθ πδγ δεά κυμ θΫλΰ δα εαδ παλσ δ θΫπζ ιαθ κθ αΰυθα 

σζ μ δμ υθΪµ δμ κυμ, θ µπσλ αθ θα εΪµοκυθ β ίκυζΰαλδεά αθ έ α β. 

ΠΫ υξαθ σµπμ θα πλκ ΰΰέ κυθ δμ ίκυζΰαλδεΫμ γΫ δμ  απσ α β φσ κυ εαδ 

κ ίλΪ υ βμ 20άμ Ικυθέκυ εα έξαθ αγ λΪ β ΰ θδεά ΰλαµµά Μ ΰΪζβ λτ β µ  

βθ III Μ λαλξέα, β θσ δα παλυφά κυ ξπλδκτ Κλβ υθβ µ  δμ IV εαδ V Μ λαλξέ μ 

εαδ α ξπλδΪ Πκ αµδΪ εαδ ελκπκ αµδΪ µ  β II Μ λαλξέα. Οδ απυζ δ μ πθ 

Μ λαλξδυθ αυ υθ ά αθ εαδ πΪζδ πκζτ µ ΰΪζ μ, ζσΰπ κυ π δθκτ κτ Ϊφκυμ εαδ 

βμ γ θαλάμ αθ δ Ϊ πμ πθ κυζΰΪλπθ. 

 Χ Μ λαλξέα, αφκτ απΫελκυ  ίκυζΰαλδεά πέγ β απσ βθ εα τγυθ β 

κυ ξπλδκτ ταπθκδ, εα Ϋζαί  β υθΫξ δα β Γ υΰ ζά εαδ β ΰΫφυλα κθ ιδσ 

πκ αµσ εαδ µΫξλδ κ ίλΪ υ πλκπγάγβε  β ΰλαµµά πθ ξπλδυθ ταπθκδ-

ΚΪ λκ. 

 Σαιδαλξέα Ιππδεκτ, εδθάγβε  αθαΰθπλδ δεΪ πλκμ βθ εα τγυθ β πθ 

ξπλδυθ Χπλτΰδ εαδ Κα αθδΫμ εαδ απυγβ  ίκυζΰαλδεσ τθ αΰµα Ιππδεκτ, πκυ 
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θ λΰκτ  κ αλδ λσ ( υ δεσ) βμ III Μ λαλξέαμ. Φ Ϊθκθ αμ δμ απκΰ υµα δθΫμ 

υλ μ εκθ Ϊ κ ξ. Κα αθδΫμ, Ϋξ βε  πέγ β απσ µδελά ίκυζΰαλδεά τθαµβ εαδ 

υµπ τξγβε  πέ π απσ βθ III Μ λαλξέα κ ξ. ∆αφθκξυλδ, πδ τλκθ αμ δμ 

αυ βλΫμ παλα βλά δμ κυ Γ θδεκτ  λα βΰ έκυ ΰδα βθ απσφα ά βμ αυ ά εαδ 

ΰ θδεΪ ΰδα β δ αε δεσ β α πθ θ λΰ δυθ βμ. 

Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, αθβ υξυθ αμ ΰδα β ίλα τ β α ι ζέι πμ κυ αΰυθα, 

δΫ αι  δμ 17.30 βμ 20άμ Ικυθέκυ δμ Μ λαλξέ μ (II, III, VI, V) πκυ θ λΰκτ αθ 

πλκμ κ Κδζεέμ, θα θ έθκυθ δμ πλκ πΪγ δΫμ κυμ, υ  θα κ εα αζΪίκυθ θ σμ 

βμ θτξ αμ 20/21 Ικυθέκυ.  δα αΰά σµπμ Ϋφ α  δμ παλαπΪθπ Μ λαλξέ μ 

ΰτλπ δμ 19.00, µ  απκ Ϋζ µα θα µβθ πλαΰµα κπκδβγ έ κ απαλαέ β κμ µ αιτ 

κυμ υθ κθδ µσμ εαδ µσθκ β II Μ λαλξέα θα θ λΰά δ θυξ λδθά πέγ β. 

ΠαλΪζζβζα κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, γΫζκθ αμ θα θδ ξτ δ βθ ετλδα 

πλκ πΪγ δα εα Ϊ κυ Κδζεέμ εαδ µβ δαγΫ κθ αμ εαµδΪ φ λ έα, δΫ αι  δμ Ι εαδ VI 

Μ λαλξέ μ, πκυ θ λΰκτ αθ πλκμ κ ΛαξαθΪ, θα υΰελκ ά κυθ Ϋθα απσ πα µα, 

απσ τκ υθ Ϊΰµα α (Ϋθα απσ εΪγ  µ λαλξέα) υπσ β δκέεβ β κυ ∆δκδεβ ά βμ VI 

Μ λαλξέαμ υθ αΰµα Ϊλξβ ∆ ζαΰλαµµΪ δεα ΝδεκζΪκυ, κ κπκέκ θα εδθβγ έ κ 

αξτ λκ πλκμ κ Κδζεέμ εαδ θα πδ γ έ εα Ϊ κυ αλδ λκτ (αθα κζδεκτ) πζ υλκτ 

εαδ πθ θυ πθ κυ ξγλκτ. πέ βμ, δΫ αι  β Χ Μ λαλξέα µ Ϊ βθ εα Ϊζβοβ πθ 

υοπµΪ πθ ίσλ δα κυ ξπλδκτ κυζ κΰδαθθαέδεα, θα εδθβγ έ αξτ α α εαδ αυ ά 

πλκμ κ Κδζεέμ, ΰδα θα θδ ξτ δ κθ αΰυθα πθ Ϊζζπθ µ λαλξδυθ απσ α υ δεΪ. 

 αθαφ λσµ θβ παλαπΪθπ θυξ λδθά πέγ β βμ II Μ λαλξέαμ Ϊλξδ  

αδφθδ δα δεΪ δμ 03.30 βμ 21βμ Ικυθέκυ. Ύ λα απσ εζβλσ αΰυθα, πκυ 

υθ ξέ βε  εαδ κ πλπέ βμ έ δαμ βµΫλαμ, β Μ λαλξέα εα σλγπ  θα εα αζΪί δ 

βµαθ δεΫμ γΫ δμ πθ κυζΰΪλπθ α αθα κζδεΪ κυ Κδζεέμ, απ δζυθ αμ Ϊµ α κ 

αλδ λσ πζ υλσ εαδ α θυ α βμ ίκυζΰαλδεάμ δα Ϊι πμ. 

ζζ πΪζζβζ μ ίκυζΰαλδεΫμ αθ πδγΫ δμ, εα Ϊ πθ ζζβθδευθ µβµΪ πθ, 

απκελκτ βεαθ µ  πδ υξέα, αζζΪ εαδ µ  µ ΰΪζ μ απυζ δ μ ΰδα α ζζβθδεσ: 

µάµα α, πκυ πκζζΫμ φκλΫμ υπκξλ υγβεαθ θα µΪξκθ αδ ξπλέμ βθ υπκ άλδιβ 

κυ πυλκίκζδεκτ κυμ. Μ αιτ πθ θ ελυθ ά αθ εαδ κ ∆δκδεβ άμ κυ 7κυ 

υθ Ϊΰµα κμ Π αδεκτ θ δ υθ αΰµα Ϊλξβμ Καλαΰδαθθσπκυζκμ Κπθ αθ έθκμ. 

πσ κ πλυ κ φπμ βμ 21βμ Ικυθέκυ παθΫζαίαθ βθ πέγ ά κυμ εαδ κδ 

Ϊζζ μ µ λαλξέ μ, ε ζυθ αμ δλΪ κλµβ δευθ φσ πθ µ  β ζσΰξβ εα Ϊ πθ 

ίκυζΰαλδευθ γΫ πθ. 
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 IV Μ λαλξέα, τ λα απσ εζβλσ α κ αΰυθα, β δΪλε δα κυ κπκέκυ 

φκθ τγβεαθ κ ∆δκδεβ άμ κυ 8κυ υθ Ϊΰµα κμ Π αδεκτ υθ αΰµα Ϊλξβμ 

ΚαµπΪθβμ θ υθδκμ εαδ κ ∆δκδεβ άμ κυ IV ΣΪΰµα κμ κυ έ δκυ υθ Ϊΰµα κμ 

Λκξαΰσμ Π αδεκτ Μαελυευ αμ ΧαλΪζαµπκμ, πΫ υξ  θα εα αζΪί δ β θσ δα 

παλυφά βμ πσζ πμ κυ Κδζεέμ. 

 V Μ λαλξέα πΫλα  β δ βλκ λκµδεά ΰλαµµά εαδ εα Ϋζαί  βµαθ δεΫμ 

γΫ δμ α θκ δκ υ δεΪ κυ Κδζεέμ, θυ β III Μ λαλξέα εα Ϋζαί  κ ξ. Μ αζζδεσ, 

βµδκυλΰυθ αμ κίαλά απ δζά ΰδα κ υ δεσ πζ υλσ εαδ α θυ α πθ κυζΰΪλπθ. 

Πλκ αυ άμ βμ εα α Ϊ πμ κδ κτζΰαλκδ Ϊλξδ αθ θα υµπ τ κθ αδ πλκμ 

α ίσλ δα, µ  βθ εΪζυοβ δ ξυλυθ κπδ γκφυζαευθ. Ο σΰεκμ πθ ίκυζΰαλδευθ 

υθΪµ πθ υµπ τξγβε  πλκμ κ σλκμ ∆τ πλκ εαδ µσθκ µδελΫμ µκθΪ μ, ευλέπμ 

µ αφκλυθ, εα υγτθγβεαθ πλκμ βθ Καζέθ λδα. 

Οδ ζζβθδεΫμ υθΪµ δμ, υθ ξέακθ αμ βθ εέθβ β κυμ, απ ζ υγΫλπ αθ δμ 

09.30 κ Κδζεέμ εαδ εα α έπιαθ δμ υµπ υ σµ θ μ ξγλδεΫμ υθΪµ δμ,  µδελσ 

σµπμ ίΪγκμ ζσΰπ βμ µ ΰΪζβμ ιαθ ζά πμ πθ µβµΪ πθ απσ κθ λδάµ λκ 

αΰυθα εαδ βμ ζζ έο πμ φ λ δυθ. δ, θ Ϋΰδθ  πζάλβμ εµ Ϊζζ υ β βμ 

µ ΰΪζβμ πδ υξέαμ, πκυ έξ  βµ δπγ έ µ  β δΪ πα β βμ αµυθ δεάμ κπκγ έαμ 

κυ Κδζεέμ. 

 ΰλαµµά βθ κπκέα ζδεΪ εα Ϋζαίαθ κδ µ λαλξέ μ κυ εΫθ λκυ ά αθ αυ ά 

πκυ κδξέα αδ απσ α ξπλδΪ Μ αζζδεσ (III), Ξβλσίλυ β (V), ΣΫλπυζκμ (IV), 

Πκ αµδΪ- ελκπκ αµδΪ (II). 

 Χ Μ λαλξέα, αφκτ εα Ϋζαί  α υουµα α κυ ξπλδκτ κυζ κΰδαθθαέδεα, 

Ϋξ βε  φκ λΪ πυλΪ πυλκίκζδεκτ εαδ εδθάγβε  πλκμ κ ξ. αζ κτ δ, σπκυ εαδ 

δαθυε Ϋλ υ , δαγΫ κθ αμ µσθκ Ϋθα Ϊΰµα πλκμ βθ εα τγυθ β βμ Καζέθ λδαμ. 

 Σαιδαλξέα Ιππδεκτ, θ λΰυθ αμ µ  µ ΰΪζβ εαγυ Ϋλβ β εαδ πκζτ 

δ αε δεΪ, αφκτ δα εσλπδ  δμ ίκυζΰαλδεΫμ υθΪµ δμ πκυ υµπ τ κθ αθ 

πλκμ βθ Καζέθ λδα εαδ υθΫζαί  π λέπκυ 100 αδξµαζυ κυμ, πλκπγάγβε  βθ 

π λδκξά κυ ξπλδκτ ΚκλκµβζδΪ, σπκυ εαδ Ϊγµ υ , αθαεσπ κθ αμ βθ 

παλαπΫλα εα α έπιβ κυ ξγλκτ. 

Οδ Ι εαδ VI Μ λαλξέ μ, πκυ θ λΰκτ αθ πλκμ κ ξ. ΛαξαθΪμ, Ϊλξδ αθ απσ 

κ πλπέ βμ 21βμ Ικυθέκυ θα απκ τλκυθ µάµα α απσ βθ πλυ β ΰλαµµά ΰδα θα 

υΰελκ ά κυθ κ µδε σ απσ πα µα πκυ γα εδθκτθ αθ πλκμ κ Κδζεέμ. Οδ 

κτζΰαλκδ, γ πλυθ αμ δμ µ αεδθά δμ αυ Ϋμ πμ τµπ υιβ, ε σι υ αθ φκ λά 
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πέγ β εα Ϊ κυ ιδκτ (αθα κζδεκτ) πζ υλκτ πθ ζζβθδευθ υθΪµ πθ βθ 

π λδκξά κυ ξπλδκτ Κυ πθδΫμ, σπκυ β ΘΫ β κυ 1/5 ΣΪΰµα κμ βμ Ι Μ λαλξέαμ. 

ΧΪλβ σµπμ κθ απαλΪµδζζκ βλπδ µσ κυ ΣΪΰµα κμ αυ κτ, κυ κπκέκυ Ϋγβεαθ 

ε σμ µΪξβμ σζκδ ξ σθ κδ αιδπµα δεκέ εαδ φκθ τγβε  κ ∆δκδεβ άμ κυ, 

Σαΰµα Ϊλξβμ Κα δµέ βμ θα Ϊ δκμ, β ίκυζΰαλδεά πέγ β απκελκτ βε  εαδ 

Ϋ δ απκ κίάγβε  β απ δζά πκυ πλκμ δΰµά βµδκυλΰάγβε . 

 κ µ αιτ κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, µ Ϊ βθ απ ζ υγΫλπ β κυ Κδζεέμ, 

αετλπ  β δα αΰά υΰελκ ά πμ κυ µδε κτ απκ πΪ µα κμ πθ Ι εαδ VI 

Μ λαλξδυθ πκυ πλκκλδασ αθ θα θδ ξτ δ βθ πλκ πΪγ δα πλκμ κ Κδζεέμ εαδ 

δΫ αι  δμ τκ Μ λαλξέ μ θα υθ ξέ κυθ βθ απσ εκδθκτ θΫλΰ δΪ κυμ, ΰδα βθ 

εα Ϊζβοβ κυ ΛαξαθΪ. 

Μ Ϊ απ' αυ σ κδ Ι εαδ VI Μ λαλξέ μ απκφΪ δ αθ θα πδ γκτθ εα Ϊ κυ 

ΛαξαθΪ αυ σξλκθα δμ 15.00 βμ έ δαμ βµΫλαμ. 

ΠλΪΰµα δ, τ λα απσ τθ κµβ αζζΪ φκ λά πλκπαλα ε υά πυλκ-

ίκζδεκτ, α µάµα α πθ τκ ζζβθδευθ µ λαλξδυθ ισλµβ αθ µ  « φ’ σπζκυ 

ζσΰξβ» εα Ϊ πθ ίκυζΰαλδευθ γΫ πθ. Μπλκ Ϊ βθ ζζβθδεά κλµά κδ 

κτζΰαλκδ Ϊλξδ αθ  ζέΰκ θα υπκξπλκτθ Ϊ αε α πλκμ α ίσλ δα, ΰεα α-

ζ έπκθ αμ πυλκίσζα, κξάµα α, ε άθβ εαδ εΪγ  έ κυμ Ϊζζκ υζδεσ. 

Σα ζζβθδεΪ µάµα α, αφκτ εα Ϋζαίαθ ΰτλπ δμ 16.00 κ ξ. ΛαξαθΪμ, 

υθΫξδ αθ βθ εα α έπιβ πθ κυζΰΪλπθ µΫξλδ α ζ υ αέα υουµα α πλκμ βθ 

εκδζΪ α κυ  λυµσθα πκ αµκτ, σπκυ εαδ αθΫεκοαθ βθ παλαπΫλα εέθβ ά κυμ 

ζσΰπ βμ θτξ αμ. 

Παλσ δ κ αΰυθαμ εα Ϊ βθ ζδεά αυ ά φΪ β βμ εα αζάο πμ κυ ΛαξαθΪ, 

ά αθ ξ δεΪ τθ κµκμ, κδ απυζ δ μ  θ ελκτμ εαδ λαυµα έ μ υπάλιαθ κίαλΫμ. 

Μ αιτ πθ θ ελυθ αιδπµα δευθ ά αθ εαδ κ ∆δκδεβ άμ κυ 4κυ υθ Ϊΰµα κμ 

Π αδεκτ βμ I Μ λαλξέαμ υθ αΰµα Ϊλξβμ Παπαευλδααάμ ΙπΪθθβμ εαδ κ ∆δκδεβ άμ 

κυ II ΣΪΰµα κμ κυ έ δκυ υθ Ϊΰµα κμ Σαΰµα Ϊλξβμ Π αδεκτ Χα ασπκυζκμ 

ΙπΪθθβμ. ζζΪ εαδ κδ ίκυζΰαλδεΫμ απυζ δ μ ά αθ µ ΰΪζ μ, υθ ζάφγβ αθ π λέπκυ 

500 κτζΰαλκδ αδξµΪζπ κδ εαδ ευλδ τ βεαθ 16 πυλκίσζα, 1.300 σπζα π αδεκτ εαδ 

Ϊφγκθκ πκζ µδεσ υζδεσ. 

 VII Μ λαλξέα, β κπκέα θ έξ  πΪλ δ θ σ λβ δα αΰά πδξ δλά πθ ΰδα 

δμ 21 Ικυθέκυ, αά β  δμ 05.30 βμ βµΫλαμ αυ άμ απσ κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ 

κ βΰέ μ ΰδα δμ παλαπΫλα θΫλΰ δΫμ βμ, παέλθκθ αμ βθ απΪθ β β θα 
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υµµκλφπγ έ πλκμ δμ πλκβΰκτµ θ μ δα αΰΫμ εα Ϊ βθ ελέ β κυ ∆δκδεβ ά άμ 

Μ λαλξέαμ.  β υθΫξ δα, ΰτλπ δμ 09.30 βμ έ δαμ βµΫλαμ, κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ 

πζβλκφσλβ  βθ VII Μ λαλξέα σ δ α ίκυζΰαλδεΪ µάµα α έξαθ υµπ υξγ έ 

πλκμ κ ξ. ΛαξαθΪμ εαδ πδγαθσθ τθ κµα θα υπκξπλκτ αθ πλκμ κ ξ. 

 λυµκθδεσ. 

Μ Ϊ απ' αυ σ, β VII Μ λαλξέα Ϋγβε   εέθβ β πλκμ βθ εα τγυθ β κυ 

ΛαξαθΪ, µ  µ ΰΪζβ σµπμ ίλα τ β α εαδ µσζδμ δμ 16.00 Ϋφ α  β ΰλαµµά πθ 

ξπλδυθ Ϋλΰβ-ΛυΰαλδΪ, ξπλέμ θα υθαθ ά δ αθ έ α β. Φ Ϊθκθ αμ ε έ, 

θβµ λυγβε  απσ κ Γ θδεσ  λα βΰ έκ σ δ απ ζ υγ λυγβε  κ Κδζεέμ εαδ Ϊλξδ  β 

εα α έπιβ πθ ίκυζΰαλδευθ υθΪµ πθ.   ζέΰκ πζβλκφκλάγβε  απσ βθ Ι 

Μ λαλξέα σ δ εα αζάφγβε  εαδ κ ΛαξαθΪμ εαδ κδ κτζΰαλκδ υµπ τ κθ αθ 

παθδεσίζβ κδ πλκμ κ  λυµσθα, ΰ ΰκθσμ πκυ πδί ίαδυγβε  εαδ απσ α δεΪ βμ 

πλκπγβµΫθα µάµα α. 

Παλ' σζα αυ Ϊ β VII Μ λαλξέα υθΫξδ  βθ εέθβ ά βμ µ  µ ΰΪζβ ίλα-

τ β α, µ  απκ Ϋζ µα κδ κτζΰαλκδ µΫξλδ κ ίλΪ υ θα π λΪ κυθ αθ θσξζβ κδ κ 

 λυµσθα εαδ θα εα υγυθγκτθ πλκμ κ δ βλσεα λκ εαδ δμ Ϋλλ μ. 

 

οτζΰαλοδ αδχµΪζω οδ απσ β µΪχβ Κδζεέμ-ΛαχανΪ 

δ, Ϋζβι  β λδάµ λβ µΪξβ κυ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ, µ  πζάλβ πδελΪ β β πθ 

ζζβθδευθ σπζπθ, αζζΪ εαδ µ  µ ΰΪζ μ γυ έ μ αέµα κμ. Οδ υθκζδεΫμ απυζ δ μ κυ 

ζζβθδεκτ  λα κτ εα Ϊ β µΪξβ αυ ά Ϋφ α αθ κυμ 8.828 θ ελκτμ εαδ 

λαυµα έ μ, µ αιτ πθ κπκέπθ εαδ Ϋεα δκδεβ Ϋμ αΰµΪ πθ εαδ υθ αΰµΪ πθ. 

θαζυ δεσ λα κδ απυζ δ μ εα Ϊ ξβµα δ µσ ά αθ κδ ιάμ: Ι Μ λαλξέαμ 1.354, II 
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Μ λαλξέαμ 1.483, 111 Μ λαλξέαμ 773, IV Μ λαλξέαμ 1.257, V Μ λαλξέαμ 2.123, 

VI Μ λαλξέαμ 1.347, VII Μ λαλξέαμ  199,  Χ  Μ λαλξέαμ 276 εαδ Σαιδαλξέαμ 

Ιππδεκτ 16. 

Οδ ίκυζΰαλδεΫμ απυζ δ μ υπάλιαθ εαδ αυ Ϋμ µ ΰΪζ μ, ξπλέμ σµπμ θα έθαδ 

πζάλπμ ιαελδίπµΫθ μ, θυ υθ ζάφγβ αθ π λέπκυ 2.500 κτζΰαλκδ αδξµΪζπ κδ 

εαδ ευλδ τ βεαθ 19 πυλκίσζα, 5 ίζβ κφσλα, πκζζΪ σπζα π αδεκτ εαδ Ϊφγκθκ 

ζκδπσ πκζ µδεσ υζδεσ. 

Σκ Γ θδεσ  λα βΰ έκ, παλαµΫθκθ αμ κ Μ ζδ κξυλδ κζσεζβλβ βθ 

βµΫλα βμ 21βμ Ικυθέκυ, ιΫ π  δμ 21.00 δα αΰά πδξ δλά πθ ΰδα βθ 

πκµΫθβ, τµφπθα µ  βθ κπκέα κδ µ λαλξέ μ Ϋπλ π , απσ κ µ βµΫλδ βμ 22βμ 

Ικυθέκυ θα Ϋξκυθ κδµσ β α θα υθ ξέ κυθ βθ εέθβ ά κυμ, ε σμ απσ δμ 

µ λαλξέ μ πκυ ά β εα α έπεαθ κθ ξγλσ εαδ κδ κπκέ μ γα ιαεκζκυγκτ αθ βθ 

εα α έπιά κυ. Σαυ σξλκθα, ζσΰπ πθ µ ΰΪζπθ αππζ δυθ  αιδπµα δεκτμ εα Ϊ 

β δΪλε δα βμ µΪξβμ κυ Κδζεέμ-ΛαξαθΪ, δΫ αι  θα αφαδλ γκτθ απσ α πβζέεδα 

σζπθ πθ αιδπµα δευθ α δαελδ δεΪ κυ ίαγµκτ κυμ, ΰδα θα µβθ παλΫξκυθ 

εα αφαθά σξκ κθ ξγλσ. 

 

Λέΰκ αλΰσ λα κ πδ ζ έκ απκφΪ δ  β υΰελσ β β θσμ µάµα κμ 

λα δΪμ, απκ ζκτµ θκυ απσσ βθ I, βθ VI εαδ βθ VII Μ λαλξέα Π αδεκτ, µ  

πδε φαζάμ κθ δκδεβ ά βμ I Μ λαλξέαμ, υπκ λΪ βΰκ Μαθκυ κΰδαθθΪεβ. 

πκ κζά κυ µάµα κμ αυ κτ ά αθ β αθ τλ β εαδ β εα α λκφά σ πθ ξγλδευθ 
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µκθΪ πθ ίλέ εκθ αθ βθ π λδκξά κυ δ βλκεΪ λκυ. Οδ Ϊθ λ μ ι εέθβ αθ βθ 

26β Ικυθέκυ εαδ υθΫξδ αθ µαξσµ θκδ βθ πλκΫζα ά κυμ πμ κ απσΰ υµα βμ 

πκµΫθβμ, κπσ  εα Ϋζαίαθ κ δ βλσεα λκ. ∆υ υξυμ β III ίκυζΰαλδεά 

Μ λαλξέα εα Ϊφ λ  θα δαφτΰ δ πλκμ ίκλλΪ, µΫ π πθ θυθ κυ Ρκτπ ζ. Κα Ϊ 

β δάµ λβ αυ ά µΪξβ κδ απυζ δ μ βμ I Μ λαλξέαμ αθάζγαθ  4 φκθ υγΫθ μ 

λα δυ μ, 75 λαυµα έ μ, (3 απσ αυ κτμ αιδπµα δεκέ) εαδ 36 αΰθκκτµ θκυμ 

λα δυ μ. 

Οδ Ϊθ λ μ βμ πλκαθαφ λγ έ αμ ίκυζΰαλδεάμ µ λαλξέαμ υΰε θ λυγβεαθ 

β θππσ βμ ΚλΫ θαμ ΰδα θα απκφτΰκυθ βθ π λδετεζπ ά κυμ βθ εκδζΪ α 

βμ  λυµθδ αμ. Σκ πδ ζ έκ κτμ δΫ αι  θα αµυθγκτθ µ  εΪγ  µΫ κ κ 

υΰε ελδµΫθκ βµ έκ εαδ θα δα βλά κυθ δμ γΫ δμ κυμ πέ βμ ΰλαµµάμ Ρκτΰΰ θ-

ΚλΫ θαμ-Πδλέθ. Σκ ζζβθδεσ πδ ζ έκ δΫ αι  βθ I, βθ II, βθ IV εαδ βθ VI 

Μ λαλξέα θα δαθκέικυθ β υΰε ελδµΫθβ θππσ. Οδ πδξ δλά δμ ι εέθβ αθ βθ 

5β Ικυζέκυ.  I Μ λαλξέα πλκξυλβ  εα Ϋλπγ θ κυ πκ αµκτ  λυµσθα. Οδ 

Ϊθ λ μ βμ Ϋ λα αθ υθ κθδ µΫθα µ  αυ κτμ πθ Ϊζζπθ µ λαλξδυθ εαδ 

ιαπΫζυ αθ βθ πέγ ά κυμ µ  λκµ λά φκ λσ β α. ιέ κυ ζυ αζΫα ά αθ β 

αθ έ α β βθ κπκέα πλκΫίαζαθ α ίκυζΰαλδεΪ λα τµα α. Οδ µΪξ μ δάλε αθ 

Ϋιδ βµΫλ μ. Σ ζδευμ, β θππσμ παλαίδΪ βε  εαδ βθ 12β Ικυζέκυ β I Μ λαλξέα 

πδ Ϋγβε  θαθ έκθ βμ κξυλάμ κπκγ έαμ κυ δµδ ζέ, βθ κπκέα επσλγβ  

τ λα απσ δάµ λκ αΰυθα. Κα Ϊ β υΰε ελδµΫθβ µΪξβ εκ υγβεαθ 1 

αιδπµα δεσμ εαδ 41 λα δυ μ, θυ λαυµα έ βεαθ 7 αιδπµα δεκέ εαδ 342 

λα δυ μ. υ ά ά αθ β ζ υ αέα κυ ΄ αζεαθδεκτ ΠκζΫµκυ, εαγυμ κδ 

κτζΰαλκδ κπδ γκξπλκτ αθ  σζα α µΫ ππα, υλλΫκθ αμ πλκμ β σφδα. Κα Ϊ 

δμ πλκ ξ έμ βµΫλ μ (εαδ µΫξλδ β τθαοβ βμ αθαεπξάμ) κ ζζβθδεσμ  λα σμ 

πλκάζα  αεΪγ ε κμ πλκμ βθ θπ ΣακυµαΰδΪ. 



28 
 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

ΤΝΘΕΗ ΣΗ Ν ΛΤΗ ΠΟΤ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ Κ Ι ΠΛΗΡΗ 

Π ΝΣΗΗ ΣΟ ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 υΰΰλαφά βμ παλκτ βμ µ ζΫ βμ Ϋξ δ σξκ κθ παλα δΰµα δ µσ σζπθ 

µαμ απσ β απά, κ Ϋλΰκ εαδ δμ πλΪι δμ πθ βλπδευθ π σθ πθ αζζΪ εαδ β 

δα άλβ β βμ παλΪ κ βμ κυ σπκυ µαμ πκυ απαδ έ β γυ έα ΰδα βθ πα λέ α.  

Σδµά εαδ σια  αυ κτμ πκυ γυ έα αθ σ, δ πκζυ δµσ λκ έξαθ κ ίπµσ 

βμ πα λέ αμ. Σβθ έ δα κυμ β απά.   αυ κτμ πκυ πέ οαθ  πα λέ α, 

γλβ ε έα, κδεκΰΫθ δα, δ αθδεΪ, άγβ, Ϋγδµα, γ µκτμ εαδ αιέ μ.  

  αυ κτμ πκυ µκδλα άεαθ µααέ δμ έ δ μ ξαλΫμ, δμ έ δ μ ζτπ μ, αθβ υξέ μ, 

α έ δα ι θτξ δα,  αυ κτμ πκυ φζ λ Ϊλαθ  µααέ κθ εέθ υθκ, πκυ υπ λίΪζαθ  

κθ αυ σ κυμ εαδ γυ δΪ αθ  α θδΪ α κυμ.   σζκυμ αυ κτμ πκυ µΫ α βθ 

εαλ δΪ κυμ Ϋεαδΰ  β έ δα πέγα.   σζκυμ αυ κτμ πκυ εκδµσθ αθ εαδ ιυπθΪΰαθ  µ  

α έ δα σθ δλα εαδ δμ έ δ μ πλκ κεέ μ. 

  σζκυμ αυ κτμ πκυ κλΰυ αθ  µααέ εΪγ  πδγαµά βμ ζζβθδεάμ ΰβμ, εαδ 

πκυ φκυ ευθαθ  απσ υπ λβφΪθ δα εΪγ  φκλΪ πκυ φκλκτ αθ  βθ ζζβθδεά 

βµαέα κ µπλΪ κ… 

  σζκυμ αυ κτμ πκυ ά αθ µααέ (µ αφκλδεΪ ά ευλδκζ ε δεΪ) κθ 

εαγβµ λδθσ πσζ µκ ΰδα βθ Πα λέ α εαδ α τµίκζΪ βμ, βθ ζ υγ λέα εαδ πΪθπ 

απ’ σζα ΰδα κ ατλδκ πθ παδ δυθ µαμ… Πκυ πκ Ϋ  ετοαθ  εαδ πκ Ϋ θ 
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πλκ ευθά αθ  εαθΫθαθ. ∆  γΫζαθ  πζκτ β εαδ «µ ΰΪζβ απά». ΘΫζαθ  

Λ ΤΘ ΡΙ  εαδ ΤΠ Ρ Φ Ν Ι  εαδ πδ Ϋοαθ   αυ Ϊ. 

Οδ αζεαθδεκέ Πσζ µκδ, εα Ϊ βθ απ δθά µκυ ΰθυµβ γα πλΫπ δ θα 

γ πλκτθ αδ πμ β πδκ ζαµπλά π λέκ κμ βμ ζζβθδεάμ δ κλέαμ, µ Ϊ βθ 

ε λα έα κυ Μ ΰΪζκυ ζ ιΪθ λκυ, ευλέπμ απσ κ ΰ ΰκθσμ σ δ αυιάγβε  σ κ 

πκζτ κ υθαµδεσ βμ πα λέ αμ µαμ σ κ  Ϋε α β σ κ εαδ  πζβγυ µσ εαδ 

µΪζδ α  σ κ µδελσ ξλκθδεσ δΪ βµα, ζδΰσ λκ κυ θσμ Ϋ κυμ. 

αθ µδα Ϋθ κιβ πκξά πκυ σζ μ κδ υθΪµ δμ κυ Ϋγθκυμ ά αθ παλΪζζβζ μ 

εαδ κµσλλκπ μ.  κµσθκδα ία έζ υ  παθ κτ.  πκζδ δεά δ δκφυέα εαδ δκλα δεσ β α 

κυ γθΪξβ ζ υγ λέκυ θδαΫζκυ, κ παΰΰ ζµα δ µσμ πθ  λα δπ δευθ, β 

α Ϊµα β ουξά εαδ ΰ θθαδσ β α κυ ζζβθα  λα δυ β εαδ κ αθέεβ κ ζζβθδεσ 

Ναυ δεσ, σζα µααέ δαπκ δ µΫθα απσ β Μ ΰΪζβ Ι Ϋα, Ϋφ λαθ κ πδκ ζαµπλσ 

απκ Ϋζ µα βμ ζζβθδεάμ δ κλέαμ. π ζ υγ λυγβεαθ εαδ θυγβεαθ κθ 

ζζβθδεσ εκλµσ κ υπσζκδπκ βμ Θ αζέαμ, β Μαε κθέα, β π δλκμ, β Κλά β εαδ 

α θβ δΪ κυ αθα κζδεκτ δΰαέκυ. 

 πΫ δκμ πθ 100 ξλσθπθ απσ κυμ αζεαθδεκτμ ΠκζΫµκυμ θ έθαδ µδα 

απζά υπσµθβ β θσμ µ ΰΪζκυ γλδΪµίκυ. έθαδ γθδεά Ϋιαλ β εαδ αθΪ α β πθ 

βγδευθ υθΪµ πθ κυ Ϋγθκυμ µαμ. έθαδ πβΰά δ αξάμ εαδ παλα δΰµα δ µκτ πκυ 

πλΫπ δ δ ικ δεΪ θα δ Ϊ ε αδ κυμ θΫκυμ µαμ. έθαδ τµθκμ βμ ουξάμ εαδ βμ 

ζσΰξβμ, βμ κµκουξέαμ εαδ βμ θσ β αμ κυ ζζβθδεκτ ζακτ πκυ ΰθπλέα δ πκζτ 

εαζΪ, αδυθ μ υλα, σ δ β ζ υγ λέα θ ξαλέα αδ, αζζΪ ε λ έα αδ. Κ λ έα αδ 

δαλευμ απσ εΪγ  ΰ θδΪ εαδ απσ εΪγ  Ϊ κµκ 

θ εα αεζ έ δ µΫ π βμ παλκτ βμ µ ζΫ βμ κ βΰκτµα  κ α φαζΫμ 

υµπΫλα µα σ δ β απά κυ π αδεΪλδκυ θ αλευθ δ Ϋµπλαε α α ζζβθδεΪ δ υ β. 
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1. Η ΕΛΛ Σ Κ Ι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ Σ  Β ΛΚ ΝΙ  1914-1918, Γ /∆Ι, 

1958. 

2. λξ έκ ∆Ι/Γ , Επέ οµη Ι ολέα ων Βαζεανδεών ΠοζΫµων, γάθα 

1987. 

3. λξ έκ ∆Ι/Γ , ΘΫµα α Σ λα δω δεάμ Ι ολέαμ, γάθα 1981 

4. ∆δµβθδαέα Ϋε κ β Γ , Σ λα δω δεά Επδγεώλη η, τξκμ 3/98  

ΜΪδκμ-Ικτθδκμ εαδ τξκμ 6/2010 Νκ µίλέκυ-∆ ε µίλέκυ.  

Πδ τω σ δ… 

ΚΪγ  θβµ λπ δεά 

αθα λκµά κ 

παλ ζγσθ, έθαδ 
αθαΰεαέα ΰδα θα 

ια φαζέ δ β 

αθγλππσ β α βθ 
πέΰθπ β άμ 
βµδκυλΰδεάμ βμ 
δεαθσ β αμ 
 

Πδ τω σ δ… 

θ δΰλΪφκθ αμ κ 

παλ ζγσθ, 
εαγαλκΰλΪφκυµ  κ 

µΫζζκθ… 

∆σια εαδ δµά κ Ϋθ κικ Όπζκ κυ Π αδεκτ, κθ α δζδΪ πθ Όπζπθ εαδ δµά κυμ 
θ ελκτμ άλπΫμ κυ.
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6.  πκ πΪ µα α αλξ δαεκτ Τζδεκτ ∆Ι/Γ .  

7.  Π λδκ δεσ ΣΡΣ ΣΙΩΣΙΚΗ ΙΣΣΟΡΙ , τξκμ 129, Μ ΪΟ 2007 

8. Ι ολέα ου Εζζηνδεοτ Έγνουμ, ε κ δεά γβθυθ . . 
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ΦΩΣΟΓΡ ΦΙΕ: 

 

 

Η αναχυλβ β ου Εζζβνδεοτ  λα οτ ΰδα ο µΫ ωπο 
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ΦΩΣΟΓΡ ΦΙΕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Καλ  πο Ϊζ βμ ποχάμ ων αζεανδευν ΠοζΫµων 

1913: Ο Εζζβνδεσμ  λα σμ πανΫ οδµομ
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