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Ο ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΟΤ 1897 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΥΗ (ΜΥ)-ΙΣΟΡΙΚΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

Δηζαγσγή-Δπηζεκάλζεηο 
 

Ν Διιελνηνπξθηθόο Ξόιεκνο ηνπ 1897 απνηειεί γηα ηε ρώξα καο ηελ πξώηε ζε κεγάιε 

θιίκαθα πνιεκηθή επηρείξεζε, αθόηνπ απέθηεζε ηελ εζληθή ηεο αλεμαξηεζία, κε ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821. Πηνλ πόιεκν απηό δνθηκάζηεθαλ ζθιεξά όιεο νη εζληθέο 

δπλάκεηο θαη απέδεημαλ όηη ήηαλ αλέηνηκεο θαη απξνπαξαζθεύαζηεο λα αλαιάβνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο «Κεγάιεο Ηδέαο», πνπ δελ ήηαλ άιιε από ηελ απειεπζέξσζε 

όισλ ησλ αιύηξσησλ αθόκε αδειθώλ, από ηνλ Νζσκαληθό δπγό. Ζ Διιάδα εηζήιζε ζ’ 

έλαλ πόιεκν κε έλα νιηγάξηζκν ζηξαηό, αλνξγάλσην, αλεθπαίδεπην, κε ζνβαξέο 

ειιείςεηο ζε νπιηζκό θαη νπζηαζηηθά αλίθαλν γηα ληθεθόξα απνηειέζκαηα. 

 Ν πόιεκνο θεξύρζεθε θαη πξνθιήζεθε από ηελ Ρνπξθία, εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηεο ζην 

ιεγόκελν «Θξεηηθό δήηεκα», αλαινγηδόκελε όηη ν ζπζρεηηζκόο ησλ δπλάκεσλ κεηαμύ 

ησλ δύν ρσξώλ, ηελ επλννύζε . Ωζηόζν, ζα πξνζεγγίζνπκε ηνλ «αηπρή» απηόλ 

πόιεκν κε πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή θαη θπξίσο κε ηζηνξηθή δενληνινγία γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζηα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα θαη γεληθά νθέιε ή κε γηα ηελ Διιάδα. 

Νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο - απόςεηο - αμηνινγήζεηο ησλ δηαθόξσλ ηζηνξηθώλ 

πεξηόδσλ κέζα ζηα νπνία νξηνζεηεί ν εθάζηνηε ηζηνξηθόο ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο 

ηνπ, έρνπλ απνηειέζεη πνιιέο θνξέο ην θύξην ζπζηαηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ 

ζεώξεζε θαη αλάιπζε ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη είλαη δπλαηό λα δεκηνπξγεζνύλ πνηθίιεο 

«απόςεηο», αλάινγα κε ηα εξσηήκαηα θαη ηα δηάθνξα όξηα πνπ ηίζεληαη ζην πξνο 

κειέηε αληηθείκελν. Θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ν Fernand Braudel, έλαο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ηζηνξηθνύο ηνπ αηώλα πνπ πέξαζε, αθηέξσζε ζην 3ηνκν έξγν ηνπ 

«Κεζόγεηνο», ησλ 2.000 ζειίδσλ, κόιηο 3 ζειίδεο γηα ηελ ηζηνξηθόηαηε λαπκαρία ηεο 

Λαππάθηνπ, ζεσξώληαο ηελ σο έλα απιό γεγνλόο, ζην ζύλνιν ησλ γεγνλόησλ πνπ 

ζπλέβεζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ από ην 16ν έσο ην 18ν αηώλα. Έηζη έξημε 

ηδηαίηεξν βάξνο ζηε καθξνζθνπηθή ζεώξεζε ηεο πεξηόδνπ, «ππνλνκεύνληαο» κε απηήλ 

ηε δηαδηθαζία ηα, θαη’ άιινπο ηζηνξηθνύο, ζεκαληηθά γεγνλόηα. Έρνληαο απηέο ηηο ιίγεο 

ζθέςεηο θαηά λνπ δεκηνπξγνύληαη ηα εμήο εύινγα εξσηήκαηα γηα ηελ εμεηαδόκελε 

ηζηνξηθή πεξίνδν: 

 Απνηέιεζε ν ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ 1897 έλα ζεκαληηθό γεγνλόο γηα ηελ 

ειιεληθή ηζηνξία; Αλ λαη, κέζα ζε πνηα ρξνληθά πιαίζηα ηνπνζεηεκέλνο; 
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 Ήηαλ «αηπρήο» ν πόιεκνο ηνπ 1897, ή κήπσο νξηνζεηνύκελνο ρξνληθά κέζα ζε 

επξύηεξα ρξνληθά πιαίζηα, από απηά ηεο αθξηβνύο εκεξνινγηαθήο ηνπ δηάξθεηαο 

(30 εκεξώλ), απνηέιεζε ηνλ πξόινγν κηαο επηηπρίαο αξγόηεξα; 

Απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εύινγα εξσηήκαηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε ζηελ 

αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Ν ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ 1897 έρεη εληαρζεί ηζηνξηνγξαθηθά ζε απηό πνπ ν 

Daglas Dakin απνθάιεζε « Ζ ελνπνίεζε ηεο Διιάδαο». Από ηελ γεληθόηεξε 

ηζηνξηνγξαθηθή νπηηθή, απνηέιεζε ηκήκα ηνπ γλσζηνύ «Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο», ησλ 

ηζηνξηθώλ δειαδή εμειίμεσλ ζην ρώξν ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο Νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ππό ηελ πίεζε ηεο 

αλαπηπζζόκελεο πξνο Λόην Οσζηθήο, θαη ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο ησλ μέλσλ 

δπλάκεσλ ζην ρώξν απηό. Γηα ηε «ζπκβαηηθή» ζηξαηησηηθή ηζηνξία, ν ειιελνηνπξθηθόο 

πόιεκνο ηνπ 1897 απνηέιεζε ηελ  απνηπρία ηεο ηόηε ζηξαηησηηθήο θαη θπξίσο 

πνιηηηθήο εγεζίαο λα αξζεί ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Ζ έιιεηςε όκσο ησλ 

απαξαίηεησλ πνιεκηθώλ πξνπαξαζθεπώλ θαη ηεο απαξαίηεηεο πνιηηηθήο σξηκόηεηαο, 

δεκηνύξγεζαλ ην ηζρπξό θίλεηξν άληιεζεο ησλ νξζώλ δηδαγκάησλ πνπ έκειιε λα 

νδεγήζνπλ ζηελ εζληθή αλάηαζε θαη ηνπο ζξηάκβνπο ησλ Βαιθαληθώλ Ξνιέκσλ ηνπ 

1912-13. 

Ξξνζπαζώληαο λα εκβαζύλνπκε ζηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκό, γηα ην έλα θαη ην 

απηό ηζηνξηθό γεγνλόο, γίλεηαη θαλεξό όηη ε εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο δελ είλαη 

δπλαηόλ λα έξζεη αβίαζηα. Θαηά ζπλέπεηα ή πξέπεη λα ην εμεηάζνπκε σο ηκήκα ηεο 

πεξηόδνπ από ην 1770 κέρξη ην 1923 θαη λα ην εληάμνπκε ζηνλ ελ ιόγσ Ξόιεκν, δει. 

ζην πώο απηόο ζπλέβαιε ζην λα έρεη ε Διιάδα ηε γεσγξαθηθή έθηαζε πνπ έρεη 

ζήκεξα, ή λα ην επεθηείλνπκε από ηελ αξραηόηεηα κέρξη θαη ζήκεξα θαη λα εληάμνπκε 

ηηο 30 εκέξεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ πεξίνδν απηή σο γεγνλόο πνπ ζπληέιεζε ζηελ 

απνκάθξπλζε ηεο Νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο από ην ρώξν ηεο Λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο. Ρέινο, κπνξνύκε λα ην εθιάβνπκε θαη σο έλα πόιεκν εθηάζεσο 30 εκεξώλ, 

από 6 Απξηιίνπ έσο 7 Καΐνπ 1897, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο γεγνλόο ην νπνίν είρε 672 

λεθξνύο θαη 2481 ηξαπκαηίεο, ελεξγνπνίεζε ζρέδηα επηρεηξήζεσλ, πξνθάιεζε ηελ 

δηεμαγσγή καρώλ, θαη παξαδεηγκάηηζε κε ηελ ήηηα (ηεο Διιάδαο) ηηο επόκελεο γεληέο 

ηεο. 

Νπζηαζηηθά, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη απνθιίλνπζεο ηζηνξηνγξαθηθά 

δηαθνξεηηθόηεηεο ζπληείλνπλ ζηε ζύλζεζε κηαο «ζθαηξηθόηεξεο» ηζηνξηθήο ζεώξεζεο 

πνπ παξαζέηεη όρη ηόζν ην ίδην ην γεγνλόο, αιιά ηηο απόςεηο γηα ην γεγνλόο σο ηελ 

δεηνύκελε πξνζέγγηζε. 

Ρα πξν ηνπ πνιέκνπ γεγνλόηα-Γηεζλήο αλάκημε 
 

Θα αλαθεξζνύκε ζηα πξν ηνπ πνιέκνπ γεγνλόηα ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαλνήζεσο ηνπ 

πλεύκαηνο θαη ηνπ ζθπγκνύ ηεο επνρήο: ην Ξξσηόθνιιν ηνπ Ινλδίλνπ, δεκηνύξγεζε 

βέβαηα έλα Θξάηνο, αιιά ε ράξαμε ησλ ζπλόξσλ πνπ επέβαιιαλ νη Κ. Γπλάκεηο 
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εμαηξνύζαλ από απηό πεξηνρέο όπνπ ε Δζληθή Δπαλάζηαζε είρε πληγεί ζην αίκα από 

ηνπο Ρνύξθνπο, θαηαδηθάδνληαο εθαηνκκύξηα Διιήλσλ λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ θάησ 

από ζθιεξή δνπιεία.  

Ήδε από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα άξρηζε λα δηακνξθώλεηαη ζηε ρεξζόλεζν ηνπ Αίκνπ 

κηα εθξεθηηθή θαηάζηαζε. Ζ Νζσκαληθή απηνθξαηνξία, άιινηε κε ηε κέζνδν ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ δελ εθαξκόδνληαλ θαη άιινηε κε ηελ παξνρή επίπιαζηεο 

ηζνηηκίαο ζηηο ππόδνπιέο ηεο εζλόηεηεο, απεηινύζε νπζηαζηηθά ηελ επηβίσζε ησλ 

ηειεπηαίσλ.  

 πό από απηέο ηηο ζπλζήθεο, νιόθιεξνο ν Διιεληζκόο ειεύζεξνο-αιύηξσηνο θαη ηεο 

δηαζπνξάο έρνληαο σο εθαιηήξην ην ειιεληθό θξαηίδην απνδύζεθε εθ λένπ ζε έλαλ 

επίκνλν θαη καθξνρξόλην αγώλα πινπνηήζεσο ησλ εζληθώλ ηνπ νξακάησλ. Έηζη ην 

1864 ελζσκαηώλνληαη ηα Ηόληα λεζηά, ελώ ην 1881 απειεπζεξώλνληαη ε Θεζζαιία θαη 

έλα κηθξό ηκήκα ηεο Ζπείξνπ.  

Πηελ πνιηηηθή ησλ Κεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ ρεξζόλεζν ηνπ Αίκνπ θπξηαξρνύζε ην 

παξαδνζηαθό δόγκα ηεο δηαηεξήζεσο ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηνο ηεο Νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. Απηή ε πνιηηηθή εθθξάζηεθε έθδεια ζην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, 

πξνο κεγάιε ηέξςε βέβαηα ησλ Ρνύξθσλ. Ωζηόζν ν παγθόζκηνο απνηθηνθξαηηθόο 

αληαγσληζκόο ησλ Δπξσπατθώλ δπλάκεσλ, έθεξλε πην θνληά ηελ ρεξζόλεζν ζηνλ 

θίλδπλν ηεο αλαζεσξήζεσο ζπλζεθώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπλόξσλ, εηο βάξνο ηνπ 

Διιεληζκνύ. Ξξνέθπςαλ ινηπόλ δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα: α) ηνπ αλαζεσξεηηθνύ, 

πνπ εθθξαδόηαλ από ηελ Ρξηπιή ζπκκαρία Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο θαη Απζηξννπγγαξίαο θαη 

β) ηνπ ζπληεξεηηθνύ, ηεο δηαηεξήζεσο δειαδή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, πνπ 

εθθξαδόηαλ από Αγγιία, Γαιιία θαη Οσζία. Δδώ πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη νη ζπκκαρίεο 

απηέο δελ ήηαλ αξξαγείο αθνύ δελ έπαςαλ λα πθίζηαληαη νη εζσηεξηθέο αληηπαιόηεηεο 

θαη ζηα δύν ζηξαηόπεδα. 

Ζ Διιάο ήξζε θαη πάιη αληηκέησπε ην 1866 κε ηελ Ρνπξθία, ιόγσ ηεο ηξηεηνύο 

δηαξθείαο ηεο θξεηηθήο επαλαζηάζεσο ε νπνία είρε ζαλ αίηεκα ηελ έλσζε ηεο λήζνπ κε 

ηνλ εζληθό θνξκό. Ζ Διιάδα βνήζεζε έκκεζα κε απνζηνιή πιηθνύ θαη εζεινληώλ, 

θηλνύκελε παξάιιεια ζην δηπισκαηηθό πεδίν πξνο ζπλελλόεζε ησλ βαιθαληθώλ 

θξαηώλ έλαληη ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Γπζηπρώο, ην κόλν πνπ επεηεύρζε 

ηόηε, ήηαλ κεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη έλαο λένο νζσκαληθόο «ράξηεο» δηνηθήζεσο γηα 

ηε λήζν.  

Δπηπιένλ ζηνλ ζηξαηεγηθό ρώξν ηεο Καθεδνλίαο ν ειιεληζκόο είρε λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ Ξαλζιαβηζκό. Ζ Οσζία πξνσζνύζε ηελ ίδξπζε ελόο πξνζθνιιεκέλνπ ζε απηήλ θαη 

ηεξαησδώο δηεπξπκέλνπ βνπιγαξηθνύ θξάηνπο, ην νπνίν ζα ηεο παξείρε ηελ 

δπλαηόηεηα πξνζβάζεσο ζηα ζηελά ηνπ Βνζπόξνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζην Αηγαίν. Έηζη 

πέηπρε ηελ παξαρώξεζε από ην Πνπιηάλν θηξκαλίνπ κε ην νπνίν ηδξπόηαλ βνπιγαξηθή 

εθθιεζία (Δμαξρία), αλεμάξηεηε από ην Νηθνπκεληθό Ξαηξηαξρείν Θσλζηαληηλνππόιεσο 

(1870). Ζ δηθαηνδνζία ηεο Δμαξρίαο επεθηεηλόηαλ θαη πέξα από ηηο θαζαξά βνπιγαξηθέο 

πεξηνρέο, ζηνρεύνληαο πζηεξνβνύισο ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Καθεδνλίαο ζηελ 

Βνπιγαξία, όπσο θαηλόηαλ ζην 10ν άξζξν ηνπ θηξκαλίνπ.  
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Ζ Οσζία ινηπόλ, ζπλεπήο ζηελ πνιηηηθή ηεο απηή θαη κε αθνξκή ην αδηέμνδν ηεο 

Δπξσπατθήο δηακεζνιαβήζεσο γηα ηελ παύζε ηνπ ζεξβνηνπξθηθνύ πνιέκνπ πνπ είρε 

εθξαγεί, θεξύζζεη ηνλ πόιεκν ζηελ Ρνπξθία, αλαγθάδνληάο ηελ, σο εηηεκέλε πιένλ, 

λα ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ Πηεθάλνπ (1878) θηάλνληαο έηζη πνιύ θνληά ζηε 

δεκηνπξγία κηαο δνξπθνξηθήο(ζηελ Οσζία) κεγάιεο Βνπιγαξίαο.  

Νη άιιεο δπλάκεηο θνβνύκελεο ηνπο ζρεδηαζκνύο απηνύο, πξνθάιεζαλ ηελ ίδηα θηόιαο 

ρξνληά ην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ ην νπνίν αλέηξεςε ηε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ 

Πηεθάλνπ. Νη Βνύιγαξνη όκσο, θηλνύκελνη κεζνδηθά θαηαζηξαηεγνύλ ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Βεξνιίλνπ, πξνζαξηώληαο πξαμηθνπεκαηηθά ην 1885 ηελ Διιεληθή Αλαηνιηθή 

Οσκπιία ( Βόξεηα Θξάθε), πξνβαίλνληαο ηαπηόρξνλα ζε δεώζεηο, γελνθηνλία, 

εθηνπηζκνύο ή βίαην εθβνπιγαξηζκό ησλ πιεηνςεθνύλησλ Διιεληθώλ πιεζπζκώλ ηεο 

πεξηνρήο. Απηή ηνπο ε πνιηηηθή επλνήζεθε θαη από ηελ απξνζπκία ησλ Κεγάισλ 

Γπλάκεσλ λα αληηδξάζνπλ (θπξίσο ηεο Αγγιίαο), αθνύ ήζειαλ κε απηό ηνλ ηξόπν λα 

απνζπάζνπλ ηελ Βνπιγαξία από ηελ ξσζηθή επηξξνή. Ωο εθ ηνύηνπ θαη ε θεξπρζείζα 

Διιεληθή επηζηξάηεπζε ζηα Διιελνηνπξθηθά ζύλνξα (Θεζζαιία), αληηκεησπίζηεθε 

ηδηαίηεξα ερζξηθά, αθνύ νη Αγγινγάιινη πξνέβεζαλ άκεζα ζε λαπηηθό απνθιεηζκό ηεο 

Διιάδνο, κε απνηέιεζκα απηή λα αλαθιεζεί.  

Νη Βνύιγαξνη εθκεηαιιεπόκελνη ηνπο επλντθνύο γηα απηνύο δηεζλείο ζπζρεηηζκνύο, θαη 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε λίθε ηνπο ζην Πεξβνβνπιγαξηθό πόιεκν πνπ είραλ πξνθαιέζεη, 

έζηξεςαλ δξαζηήξηα θαη απεξίζπαζηνη ην επεθηαηηθό ηνπο βιέκκα ζηελ Καθεδνλία. 

Έηζη, κε αγγιηθή ελζάξξπλζε πξνσζνύλ εθεί Βνπιγάξνπο εμαξρηθνύο επηζθόπνπο αιιά 

θαη έλνπιεο ζπκκνξίεο κε ζθνπό ηελ θαηαηξνκνθξάηεζε ησλ Καθεδόλσλ. 

 Από ηνλ Απξίιην ηνπ 1895, ην θόκκα ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε ζρεκαηίδεη λέα 

Θπβέξλεζε, ε νπνία νπζηαζηηθά βξίζθεηαη κπξνζηά ζηελ αληηκεηώπηζε ζνβαξόηαησλ 

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ πξνβιεκάησλ. Ζ πηώρεπζε ηνπ 1893, ν δηαθαλνληζκόο 

ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο ηεο Διιάδαο, θαζώο επίζεο, θαη ηα κεγάια εζληθά δεηήκαηα ηεο 

Καθεδνλίαο θαη ηεο Θξήηεο ήηαλ από ηα πξσηεύνληα ζέκαηα πνπ απαηηνύζαλ ηδηαίηεξα 

ιεπηνύο θαη απνηειεζκαηηθνύο ρεηξηζκνύο. Ιόγσ όισλ απηώλ ησλ αξλεηηθώλ 

ζπγθπξηώλ ε Διιάο απνπεηξάζεθε λα βξεη δηέμνδν από ηελ δηπισκαηηθή ηεο 

απνκόλσζε, πξνζπαζώληαο λα ζεξκάλεη ηηο Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο . Απηό θαηέζηε 

αδύλαην ιόγσ ηεο Ρνπξθηθήο επηζεηηθόηεηαο ζην δήηεκα ηεο ραξάμεσο ηεο κεζνξίνπ 

ζηε Θεζζαιία αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ Νζσκαλώλ ζηε Θξήηε, ηδίσο κεηά ηα 

γεγνλόηα ηεο Αλαηνιηθήο Οσκπιίαο.  

 Έηζη ινηπόλ γηα ηηο Διιεληθέο θπβεξλήζεηο, ε αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο θαη ε 

ζηξαηησηηθή ελδπλάκσζή ηεο ήηαλ κνλόδξνκνο. Ωζηόζν δπζηπρώο, ιόγσ ηεο 

ζνβνύζεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ ηεξάζηηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο απηό ήηαλ 

αλέθηθην. Πηελ δίλε όισλ απηώλ ησλ γεγνλόησλ θαη ησλ εζληθώλ αδηεμόδσλ, ηδξύεηαη 

ζηελ Αζήλα ,ζηηο 12 Λνεκβξίνπ 1894, από δεθαπέληε θαηώηεξνπο Αμησκαηηθνύο, ε 

«Δζληθή Δηαηξεία» ( κεηείρε σο ηδξπηηθό κέινο θαη ν Ησάλλεο Κεηαμάο). Απηή είρε σο 

ζηόρνπο : ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ Πηξαηνύ, ηελ πξναγσγή ηνπ Δζληθνύ θξνλήκαηνο 

θαη ηε ζπλδξνκή ησλ ππνδνύισλ Διιήλσλ. Βαζκηαίσο, ε Δηαηξεία απόθηεζε ηέηνηα 
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δύλακε, κε αλώηαηνπο αμησκαηνύρνπο, Αμησκαηηθνύο θαη ηηο εμέρνπζεο 

πξνζσπηθόηεηεο ηνπ πλεύκαηνο  πνπ πξνζήιθπζε( Ππ. Ιάκπξνο, Θ. Ξαιακάο, Ιύηξαο, 

Μελόπνπινο, Ξνιίηεο θ.α.) θαζώο θαη νιόθιεξν ζρεδόλ ηνλ Διιεληθό ηύπν, ώζηε λα 

ππνθαζηζηά ην Θξάηνο θαη λα παξαιύεη ηελ ηζρύ ηνπ, δξώληαο αλεμάξηεηα θαη αληίζεηα 

απ’ απηό. 

Πην εμσηεξηθό ε από ην 1869 δηάλνημε ηεο δηώξπγαο ηνπ Πνπέδ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

παξαρώξεζε από ηνπο Νζσκαλνύο ηεο Θύπξνπ (1878) θαη ηεο Αηγύπηνπ (1882) ζηνπο 

Άγγινπο, νπζηαζηηθά παξαγθώληζε ηνλ πξσηεύνληα ξόιν ηεο Ρνπξθίαο ζηα ζηξαηεγηθά 

ζρέδηα ηεο Κ. Βξεηαλίαο. Νη Ρνύξθνη αληηιακβαλόκελνη ηελ πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα, 

ζπζθίγγνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Ρξηπιή Ππκκαρία, κεηαθαιώληαο Γεξκαλνύο 

αμησκαηηθνύο ππό ηνλ Πγν Θόικαξ Φνλ Ληεξ Γθνιηο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζηξαηνύ ηνπο. Έηζη, νη ζθαγέο ησλ Αξκελίσλ ησλ εηώλ 1889-90 θαη 

1896-97 απεηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ απαγθίζηξσζε ηεο Γεξαηάο Αιβηόλαο από ηελ 

πξνεγνύκελε πνιηηηθή ηεο, έλαληη ηεο Νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Αθόκε θαη απηόο ν 

ιόξδνο Salisbury, κέρξη ηόηε έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο δηαηήξεζεο ηεο Νζσκαληθήο 

αθεξαηόηεηαο, άιιαμε γξακκή πιεύζεο. 

Όπσο γίλεηαη εκθαλέο, είηε ζε επίπεδν ελνπνίεζεο (πξώην ηζηνξηνγξαθηθό 

παξάδεηγκα), είηε ζε επίπεδν αλαηνιηθνύ δεηήκαηνο (δεύηεξν παξάδεηγκα) είηε ηέινο 

ζε επίπεδν γεγνλνηνινγηθήο ηζηνξίαο (ηξίην παξάδεηγκα), νη ζπληζηώζεο απηέο 

νδεγνύζαλ ζε έλαλ (ειιεληθό) εζληθό αλαβξαζκό.  

Ρν Θξεηηθό 
 

 Θύξηα αθνξκή ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο ζα απνηειέζεη ην πξώην από ηα 

ηξία ζέαηξα επηρεηξήζεσλ ηνπ πνιέκνπ, ην Θξεηηθό, αλ θαη απην σο Θέαηξν 

Δπηρεηξήζεσλ δελ εληάζζεηαη ζπλήζσο, από ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ζην θύξην κέξνο ηνπ Διιελνηνπξθηθνύ Ξνιέκνπ ηνπ 1897, αιιά ζηνλ 

«πξόινγό» ηνπ.  

Ρελ ίδηα ζηηγκή κε ηηο βνπιγαξηθέο επηηπρίεο, νη Ρνύξθνη εμαθνινπζνύζαλ λα 

παξαβηάδνπλ ηνλ Νξγαληθό Λόκν πνπ είραλ ππνγξάςεη γηα ηελ Θξήηε.  

Ρν λεζί, όιν ην 19ν αηώλα βξηζθόηαλ ζε επαλαζηαηηθό αλαβξαζκό. Νη αιιεπάιιειεο 

επαλαζηάζεηο ηνπ 1821- 3,ηνπ 1825-30,ηνπ 1841, ηνπ 1858, ηνπ 1866- 69 ( 

Αξθάδη),ηνπ 1876-78, ηνπ 1881, θαη ηνπ 1885-6 δελ απέθεξαλ θακία ζνβαξή αιιαγή 

ζηνλ θηελώδε ηνπξθηθό ηξόπν δηαθπβεξλήζεσο( ζθαγέο, ππξπνιήζεηο, δεώζεηο 

ρσξηώλ θ.ιπ.). Ν αξηζκόο ηνπο είλαη αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ησλ αδηεμόδσλ ζηα νπνία 

βξηζθόηαλ ν Θξεηηθόο Διιεληζκόο, απέλαληη ζε έλαλ Αζηάηε ζνπιηάλν πνπ δελ είρε 

θακία δηάζεζε λα κεηαβάιιεη νύηε θαη’ ειάρηζηνλ, ην νζσκαληθό ζενθξαηηθό θαζεζηώο, 

ζε έλα θαζεζηώο ηζνηηκίαο θαη δηθαηνζύλεο έλαληη ησλ ππνδνύισλ. Σαξαθηεξηζηηθά 

ζπκόζνθεο ππήξμαλ νη δειώζεηο ηνπ εγέηε ησλ Ππληεξεηηθώλ ή «Θαξαβαλάδσλ» 

Κηρειηδάθε, (ε άιιε πνιηηηθή παξάηαμε ήηαλ ησλ Φηιειεύζεξσλ ή «Μππόιεησλ» ηνπ 

Βεληδέινπ), ν νπνίνο είρε πεη όηη γηα λα πάξεηο απηό πνπ δηθαηνύζαη από ηνπο Ρνύξθνπο 
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πξέπεη λα θάλεηο δπν πνιέκνπο: έλαλ γηα λα ππνγξάςνπλ ζπλζήθε θαη έλαλ δεύηεξν 

γηα λα ηελ εθαξκόζνπλ.  

Κηα ηέηνηα ζνπιηαληθή «παξαρώξεζε» ήηαλ θαη ν πεξηβόεηνο λένο «Νξγαληθόο Λόκνο» 

ηεο Θξήηεο( 3/15 Νθη. 1878) πνπ εηζήγαγε ζην λεζί έλα είδνο θνηλνβνπιεπηηζκνύ. Κε 

ζπλερείο όκσο ζνπιηαληθέο απνθάζεηο- παξεκβάζεηο, ν Λόκνο απηόο αιινηώζεθε ηόζν 

ώζηε ε αμία ηνπ θαηέζηε κηθξόηεξε από ηελ αμία ηνπ ραξηηνύ πνπ ηππώζεθε.  

Ραπηόρξνλα, νη Διιεληθέο πξνζπάζεηεο γηα πξνζέγγηζε κε Ονπκάλνπο θαη Πέξβνπο 

απέηπραλ, ιόγσ ησλ επίζεο παξάινγσλ βιέςεσλ ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηελ Καθεδνλία. 

Νη Ρνύξθνη εθκεηαιιεπόκελνη ηελ Διιεληθή πνιηηηθή ηεο «αςόγνπ ζηάζεσο», ιόγσ ηεο 

δηπισκαηηθήο απνκνλώζεσο ηεο Διιάδνο θαηαζηέιινπλ αλελόριεηνη ηελ Θξεηηθή 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1888-89. Φηάλνληαο ινηπόλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1890, ν Θξεηηθόο 

Διιεληζκόο απεπδηζκέλνο από ηελ πζηεξνβνπιία ηεο Νζσκαληθήο δηνηθήζεσο 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαλαζηαηηθή εγξήγνξζε.  

Όια έδεηρλαλ όηη άιιε κηα θξίζε ηνπ Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο ήηαλ ζε εμέιημε. Ρν 1895 

ηνπνζεηείηαη ζηελ Θξήηε, σο γεληθόο δηνηθεηήο, ν Αιέμ. Θαξαζενδσξήο, ην έξγν ηνπ 

νπνίνπ όκσο ήηαλ δπζρεξέζηαην. Ζ αδηαιιαμία ηνπ Πνπιηάλνπ, ζηηο δηνηθεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξόηεηλε, θαζώο επίζεο θαη ε γελίθεπζε ηεο αληίδξαζεο ησλ 

ρξηζηηαλώλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ, αλάγθαζαλ ηνλ Θαξαζενδσξή λα παξαηηεζεί θαη ηε 

ζέζε ηνπ λα αλαιάβεη ν Ρνπξθαιβαλόο Ρνπξράλ παζάο. Νη ερζξνπξαμίεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ κε ππαηηηόηεηα ησλ Ρνύξθσλ (επηδξνκέο, ιεειαζίεο θ.ιπ.) ηελ άλνημε 

ηνπ 1896 νδήγεζαλ ζε επαλάζηαζε(3 Καΐνπ) ρσξίο ηελ αξσγή ηεο Αζήλαο ιόγσ ηεο 

ελαζρόιεζήο ηεο κε ηνπο πξώηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο.  

Ξαξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Κ. Γπλάκεσλ γηα εηξήλεπζε, νη νπνίεο έβιεπαλ λα 

δηαθπβεύνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη θνβνύληαλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεθόσλ 

ηνπο ζην λεζί, νη Ρνύξθνη αύμεζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο δπλάκεηο κεηαθέξνληαο 

ζηξαηεύκαηα θαη δξώληαο πξνθιεηηθόηεξα. Από ηα ηέιε Ηνπιίνπ, ιόγσ ησλ ζπλερώλ 

Ρνπξθηθώλ παξαζπνλδηώλ ζηα ζπκθσλεζέληα ( απξόθιεηεο δνινθνλίεο θαη εξεκώζεηο 

ρσξηώλ), ε επαλάζηαζε γεληθεύεηαη κε αίηεκα ηελ απνηίλαμε ηεο Νζσκαληθήο 

δηνηθήζεσο. Δζεινληέο θαη εθόδηα αξρίδνπλ λα θαηαθζάλνπλ ζηελ Θξήηε από ηελ 

κεηξνπνιηηηθή Διιάδα.  

Ζ έθξεμηο ηνπ πνιέκνπ 
Ξαξάιιεια ε «Δζληθή Δηαηξεία» πίεδε ηελ θπβέξλεζε Γειηγηάλλε γηα ηελ αλάιεςε 

ελεξγνύ δξάζεο, ν νπνίνο θξαηνύζε– δεδνκέλσλ θαη ησλ δπζρεξεηώλ πνπ ππήξραλ– 

ζηάζε αλακνλήο. Ξαξ’ όι’ απηά, ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1897 ην ζσξεθηό Ύδξα 

απέπιεπζε γηα ηα Σαληά κε ζθνπό ηελ παξεκπόδηζε απόβαζεο λέσλ ηνπξθηθώλ 

δπλάκεσλ ζην λεζί, ελώ ε ελεξγνπνίεζε απηή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, από ηε κηα 

ελζνπζίαζε ηελ θνηλή γλώκε, ελώ από ηελ άιιε απνζηαζηνπνίεζε ηελ αξρηθά 

θαηλνκεληθή νπδεηεξόηεηα ησλ Κ. Γπλάκεσλ. Ζ casus belli απηή ζπκπεξηθνξά ηεο 

Διιάδαο πξνο ηελ Ρνπξθία, θαζώο επίζεο θαη ε κεηέπεηηα ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ κε 

δύλακε 1500 πεξίπνπ αλδξώλ ππό ηνλ Ππληαγκαηάξρε Ρηκνιένληα Βάζζν, 
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δεκηνύξγεζε έλαλ πνιεκηθό ραξαθηήξα ζηελ όιε θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα 

ζηαζεί επηθίλδπλε γηα ην έζλνο. Νη όπνηεο ζπκβηβαζηηθέο πξνζπάζεηεο απέηπραλ, ελώ ε 

άκεζε απνρώξεζε ησλ ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ ήηαλ απαηηεηή από ηηο Κ. Γπλάκεηο 

πνπ ελησκεηαμύ είραλ θαηαιάβεη ηηο θπξηόηεξεο πόιεηο ηνπ λεζηνύ. Ζ ππνλόκεπζε ηεο 

όπνηαο ζπκβηβαζηηθήο ιύζεο ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ ηεο «Δζληθήο 

Δηαηξείαο» θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα εκπιαθεί ζε κηα δεηλή 

πνιεκηθή πεξηπέηεηα. 

Από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1897, ζηξαηεύκαηα ηεο «Δζληθήο Δηαηξείαο» πέξαζαλ ηα 

ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα δίλνληαο έηζη ηελ αθνξκή ζηνπο Ρνύξθνπο όρη κόλν λα 

αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, αιιά θαη λα θεξύμνπλ ηνλ πόιεκν 

ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ην όξην ησλ δύν θξαηώλ πξηλ ηνλ 

πόιεκν θαζόξηδε ε γξακκή βνξείσο ηνπ πνηακνύ Ξελεηνύ, αλαηνιηθά από ην Θεξκατθό 

θόιπν κέρξη δπηηθά ηελ Ήπεηξν θαη από εθεί λόηηα κέρξη ηνλ Ακβξαθηθό θόιπν. Ρε 

λύρηα ηεο 27 πξνο 28 Καξηίνπ ηα αληάξηηθα ζώκαηα ηεο «Δηαηξείαο», αθνύ 

ρσξίζηεθαλ ζε ηξία ζώκαηα, εηζέβαιαλ ζην ηνπξθνθξαηνύκελν έδαθνο εκπιέθνληαο 

καδί ηνπο θαη ηηο δπλάκεηο ησλ ειιεληθώλ θπιαθίσλ ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο. Πηηο 30 

Καξηίνπ θαη κεηά από ζπλερείο κάρεο θαη αλαθαηαιήςεηο ησλ ηνπηθώλ πςσκάησλ θαη 

ρσξηώλ, νη αληάξηηθεο δπλάκεηο, θνβνύκελεο ηελ θύθισζή ηνπο από ηηο ήδε 

ζπγθεληξσζείζεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο επαλήιζαλ εζπεπζκέλα ζην ειιεληθό έδαθνο 

επηηπγράλνληαο ηειηθά κόλν ηελ επίζπεπζε ηεο θήξπμεο ηνπ πνιέκνπ. Πηηο 5 Απξηιίνπ 

ε Ξύιε εηδνπνίεζε ηνλ Έιιελα πξεζβεπηή ζηελ Θσλ/πνιε γηα ηε δηαθνπή ησλ 

ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ, ελώ παξάιιεια, ζπζηεκαηηθά, αζόξπβα θαη κεζνδηθά 

πξνεηνίκαδε ηα ζηξαηεύκαηά ηεο γηα πόιεκν. Από ηελ άιιε πιεπξά ν πξσζππνπξγόο 

Γειηγηάλλεο έζπεπζε λα ζπγθξνηήζεη κηα ζηξαηηά 45.000 πεξίπνπ αλδξώλ κεξηθώο 

όκσο πξνπαξαζθεπαζκέλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηνπξθηθήο απεηιήο. 

Νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο πινπνηήζεθαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ζε δύν θύξηα ζέαηξα 

επηρεηξήζεσλ. Αλαηνιηθά ζηε Θεζζαιία θαη Γπηηθά ζηελ Ήπεηξν, όπνπ θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο, ε αξηζκεηηθή θαη ηαθηηθή ππεξνρή ηεο δύλακεο ησλ Ρνύξθσλ ήηαλ 

εκθαλήο έλαληη ηεο ειιεληθήο. Ρν ειιεληθό Αξρεγείν ηνπ Πηξαηνύ Θεζζαιίαο είρε 

έδξα ζηε Ιάξηζα κε Αξρεγό ην Γηάδνρν Θσλζηαληίλν θαη Δπηηειάξρε ην 

Ππληαγκαηάξρε Ξπξνβνιηθνύ Παπνπληδάθε Θσλζηαληίλν, ελώ ην ζύλνιν ηεο δύλακεο 

Θεζζαιίαο αξηζκνύζε 24 ηάγκαηα Ξεδηθνύ, 7 ηάγκαηα Δπδώλσλ, 9 αλεμάξηεηα ηάγκαηα 

Ξεδηθνύ, 5 πεδνπόξεο ίιεο, 1.100 ηππείο, 48 ππξνβόια νξεηβαηηθά θαη 4 ιόρνπο 

Κεραληθνύ. Νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζηε Θεζζαιία αξηζκνύζαλ αληίζηνηρα 99 ηάγκαηα 

Ξεδηθνύ, 26 ίιεο Ηππηθνύ θαη 156 ππξνβόια, κε αξρεγό ηνλ Δηέκ Ξαζά θαη έδξα ηνπ 

Γεληθνύ Πηξαηεγείνπ ηεο Πηξαηηάο ζηελ Διαζζόλα. Ν ειιεληθόο ζηξαηόο δέρηεθε ηελ 

θύξηα ηνπξθηθή επίζεζε ζηηο 6 Απξηιίνπ 1897. Ν Δηέκ Ξαζάο εθδήισζε ηελ θύξηα 

πξνζπάζεηά ηνπ ζηε κεζόξην από ηηο αθηέο ηνπ Θεξκατθνύ κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ 

Ρπξλάβνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο πέηπρε λα θαηαιάβεη ηε δηάβαζε ηεο 

Κεινύλαο ρσξίο λα πξνρσξήζεη- αθόκε- λνηηόηεξα. Ν ειιεληθόο ζηξαηόο, κε 

δπλάκελνο λα αληηζηαζεί, άξρηζε ζηαδηαθά λα ππνρσξεί ρσξίο ηάμε ζπλνρή θαη ζρέδην 

,κεηαδίδνληαο ηε ζύγρπζε θαη ηνλ παληθό ζηνλ άκαρν πιεζπζκό ηεο Θεζζαιίαο. Πηηο 

12 Απξηιίνπ άξρηζε ε ππνρώξεζε πξνο ηελ ηνπνζεζία Φαξζάισλ – Βειεζηίλνπ, ελώ 
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ζηηο 14 Απξηιίνπ ε ειιεληθή ζηξαηηά είρε ζπγθεληξσζεί ηειηθά ζηνλ πξνβιεπόκελν 

ρώξν ζηα Φάξζαια. Πηηο 23 Απξηιίνπ άξρηζε ε ππνρώξεζε πξνο ην όξνο Όζξπο, αθνύ 

ράζεθε νιόθιεξε ζρεδόλ ε Θεζζαιία κέρξη ην ύςνο ησλ Θεξκνππιώλ. Ρν κεζεκέξη 

ηεο 7εο Καΐνπ ν ηόηε Γηάδνρνο Θσλζηαληίλνο παξέιαβε έμσ από ηε Ιακία ηειεγξάθεκα 

ηεο Θπβέξλεζεο γηα ζύλαςε αλαθσρήο. Ρα ππξά ζηακάηεζαλ ζηηο 1500 ηεο ίδηαο 

εκέξαο, ελώ νη ζπδεηήζεηο ππήξμαλ καθξέο θαη δύζθνιεο θαη ε αλαθσρή έγηλε ζηελ 

Ραξάηζα ηεο Ιακίαο ζηηο 23 Καΐνπ. 

Πε αληίζεζε κε ηε Θεζζαιία ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ηεο Ζπείξνπ ε ζηάζε ησλ 

Ρνύξθσλ ήηαλ θπξίσο ακπληηθή ελώ αληίζεηα ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ επηζεηηθή κε 

θύξην αληηθεηκεληθό ζθνπό ηελ θαηάιεςε ησλ Ησαλλίλσλ. Ρν ειιεληθό Αξρεγείν ηνπ 

Πηξαηνύ Ζπείξνπ είρε έδξα ην ύςσκα Θνξνδήκνο λνηηναλαηνιηθά ηεο Άξηαο κε αξρεγό 

ην Ππληαγκαηάξρε Ξπξνβνιηθνύ Κάλν Θξαζύβνπιν, ελώ ην ζύλνιν ηεο δύλακεο ησλ 

κνλάδσλ αλεξρόηαλ ζε 12 ηάγκαηα Ξεδηθνύ, 3 ηάγκαηα Δπδώλσλ, 4 πεδηλέο 

Ξπξνβνιαξρίεο, 4 νξεηβαηηθέο ππξνβνιαξρίεο, 5 ιόρνπο Κεραληθνύ θαη 3 ίιεο Ηππηθνύ. 

Αληίζηνηρα, ε ζπλνιηθή δύλακε ησλ Ρνύξθσλ, κε αξρεγό ηνλ Αληηζηξάηεγν Αρκέη 

Σηθδή θαη έδξα ηνπ Αξρεγείνπ ηα Ησάλληλα, αλεξρόηαλ ζε 44 ηάγκαηα Ξεδηθνύ, 6 

πεδηλέο ππξνβνιαξρίεο, 1 νξεηβαηηθή θαη 4 ίιεο Ηππηθνύ.  Πηηο 6 Απξηιίνπ ηα ειιεληθά 

ηκήκαηα ηέζεθαλ ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. Ξαξά όκσο ηα αξρηθά ελζαξξπληηθά 

πξνκελύκαηα ηνπ επεηξσηηθνύ κεηώπνπ, ηόζν κεηά ηε δηάβαζε ηνπ Αξάρζνπ πνηακνύ 

από ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο ζηηο 9 Απξηιίνπ, όζν θαη από ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Φηιηππηάδαο ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα, νη ειιεληθέο δπλάκεηο άξρηζαλ ζηαδηαθά από 

13 Απξηιίνπ ηε ζύκπηπμε πξνο ηνλ Άξαρζν. Ζ ίδηα απνγνεηεπηηθή θαηάζηαζε 

ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ κάρε ηνπ Γξηκπόβνπ (1-3 Καΐνπ), ώζπνπ ηειηθά ηελ 7 Καΐνπ 

1897 ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ δύν αληηκαρνκέλσλ αλαθσρή, κεηά από αίηεκα ηεο 

ηνπξθηθήο πιεπξάο. 

Κεηά από έλα κήλα αγώλσλ, ε Διιάδα βξέζεθε νξηζηηθά εηηεκέλε από ηνλ πόιεκν 

ησλ 30 απηώλ εκεξώλ. 

Νη θπξηόηεξεο κάρεο ήηαλ: 

 Ζ κάρε ησλ Γειεξίσλ (11 Απξηιίνπ) 

 Ζ κάρε ηνπ Βειεζηίλνπ (18 Απξηιίνπ) 

 Ζ κάρε ησλ Φαξζάισλ (23 Απξηιίνπ) 

 Ζ κάρε ηνπ Γνκνθνύ (5 Κατνπ) 

 Ζ κάρε ησλ Ξέληε Ξεγαδηώλ (11 Απξηιίνπ) 

 Ζ κάρε ηνπ Αλσγείνπ – Σάλη Θαξβαζαξά (16-17 Απξηιίνπ) 

 Ζ κάρε ηνπ Γξηκπόβνπ (1-3 Καΐνπ), 

γηα ηηο νπνίεο κπνξεί ν αλαγλώζηεο λα αληιήζεη ζηνηρεία από ηνλ ηζηνξηθό ηόκν ηεο 

ΓΗΠ/ΓΔΠ «Ν Διιελνηνπξθηθόο Ξόιεκνο ηνπ 1897». 
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Ρνλ Νθηώβξην ηνπ 1897 νη Κεγάιεο Γπλάκεηο (Οσζία, Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Απζηξννπγγαξία θαη Ηηαιία) επέβαιιαλ ζηνλ ακήραλν, ιόγσ θαη ηεο δηεζλνύο 

θαηαθξαπγήο γηα ηηο αξκεληθέο ζθαγέο ηνπ 1896- 7, Πνπιηάλν, ηελ απνδνρή Λένπ 

Νξγαληθνύ Λόκνπ πνπ πξνέβιεπε θαζεζηώο εκηαπηνλνκίαο γηα ηελ Θξήηε. δηνξίδνληαο 

ηαπηόρξνλα γηα ηξία ρξόληα σο Ύπαην Αξκνζηή ησλ Γπλάκεσλ ζην λεζί, ηνλ ηόηε 

πξίγθηπα Γεώξγην. Πηελ Διιάδα επηβιήζεθε πξόζηηκν ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 

ηνπξθηθώλ ιηξώλ πνπ έπξεπε λα πιεξώζνπλ νη Έιιελεο σο απνδεκίσζε γηα ηελ 

απνρώξεζε ησλ ηνπξθηθώλ ζηξαηεπκάησλ από ηε Θεζζαιία, ηα δε ζύλνξα 

ηξνπνπνηήζεθαλ ειαθξώο , από απηά πξν ηνπ πνιέκνπ, πξνο όθεινο ησλ Ρνύξθσλ. Ζ 

απνπιεξσκή ηνπ πξνζηίκνπ ππνρξέσζε ηελ Διιάδα λα ιάβεη λέν δάλεην από ηηο 

Κεγάιεο Γπλάκεηο αθνύ όκσο πξώηα εμνθινύζε ηνπο παιηνύο δαλεηζηέο. Απηό είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβνιή νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ ζηελ ρώξα, γλσζηνύ σο Γηεζλνύο 

Νηθνλνκηθνύ Διέγρνπ, ν νπνίνο ελεξγνπνηήζεθε από εμακειή δηεζλή επηηξνπή ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ θαη θπξίσο ζηα έζνδα ησλ κνλνπσιίσλ 

αιαηηνύ, πεηξειαίνπ θ.ιπ. Ζ νξηζηηθή ζπλζήθε εηξήλεο ππνγξάθεθε ζηηο 22 Λνεκβξίνπ 

1897 ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, κεηά από καθξόρξνλεο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηελ 

δηακεζνιάβεζε ησλ Κεγάισλ Γπλάκεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, ζην ζεκείν απηό, ε 

ηδηαίηεξα επκελήο ζηάζε ηνπ Ρζάξνπ ηεο Οσζίαο πνπ ππεξαζπίδνληαο ηα δηθά ηνπ 

ζπκθέξνληα ζηήξημε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά, έλαληη ησλ ηδηαίηεξα δπζκελώλ ζρεδίσλ 

Αγγιίαο θαη Γεξκαλίαο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ςειήο Ξύιεο, κεηά ηελ αλαθσρή, ηα νπνία 

νπζηαζηηθά παξαρσξνύζαλ ζρεδόλ νιόθιεξε ηελ Θεζζαιία ζηελ Ρνπξθηθή πιεπξά. 

Δπίινγνο-Ππκπεξάζκαηα 
 

Γεδνκέλεο ηεο απξνθάιππηεο πηα βνπιγαξηθήο επηζεηηθόηεηαο ζηε Καθεδνλία ε νπνία 

είρε εθδεισζεί κέζσ ησλ νξγαλώζεσλ ηεο «Δζσηεξηθήο Καθεδνληθήο Δπαλαζηαηηθήο 

Νξγάλσζεο» (Δ.Κ.Δ.Ν.) (1870) θαη ηεο «Αλσηάηεο Καθεδνληθήο Δπηηξνπήο» (Α.Κ.Δ.) 

(1894),θαζώο θαη ησλ ηνπξθηθώλ βηαηνηήησλ ζηελ Θξήηε, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε 

ίδξπζε ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο απνηέιεζε κηα ηζηνξηθή αλαγθαηόηεηα. Αληαλαθινύζε ηελ 

εληνλόηαηε ιατθή δπζθνξία ζπλνδεπόκελε από ζπλαηζζήκαηα νξγήο θαη αγαλάθηεζεο, 

γηα ηελ αδπλακία- απξνζπκία ηεο Διιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο λα αλαιάβεη δξάζε. Γηα 

πξώηε θνξά, δηαλννύκελνη θαη ζηξαηησηηθνί ζπλελνύληαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εζληθώλ νξακάησλ. Απέθιεηζαλ όινπο ηνπο πνιηηηθνύο, αθόκα θαη απηόλ ηνλ Γηάδνρν 

Θσλζηαληίλν όηαλ απηόο εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα γίλεη γεληθόο δηνηθεηήο ηεο! 

 Αλ θαη αλεπηηπρώο, ε «Δζληθή Δηαηξεία» νξγάλσζε θαη έζηεηιε από ην 1896 αληαξηηθά 

ζώκαηα θαη ζηε Καθεδνλία, εγθαηληάδνληαο έηζη ηελ αξρή ηεο αληεπίζεζεο ηνπ 

Καθεδνληθνύ Διιεληζκνύ(Πώκαηα Κπξνύθα, Βεξβέξα, Ξαπαδήκνπ, Βειέληδα, 

Γθξνύηα). Γηάθνξνη ηζηνξηθνί ηεο «θόξησζαλ» όια ηα δεηλά ηνπ ηόπνπ. Θξίλνληαο 

όκσο ςπρξόηεξα θαη καθξνζθνπηθώο ηε δξάζε ηεο, ιόγσ ηεο ρξνληθήο απνζηάζεσο  

πνπ καο ρσξίδεη από ηελ πεξίνδν, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα επαθόινπζα γεγνλόηα, 

κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη:  
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α) Αλάγθαζε ηελ θπβέξλεζε Γ. Θενηόθε λα αζρνιεζεί, όπσο ππνρξενύην, κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπ Διιεληθνύ Πηξαηνύ παξαθηλώληαο ηαπηόρξνλα ηνπο εζληθνύο 

επεξγέηεο λα δηαζέζνπλ ρξήκαηα . Άξρηζε πιένλ λα εθπαηδεύεηαη, νξγαλώλεηαη θαη 

εμνπιίδεηαη ζνβαξά, γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηε δύζθνιε εζληθή ηνπ 

απνζηνιή, αιιά θαη γηα λα απνπιύλεη ηε ληξνπή ηνπ 1897. 

β) Απεηέιεζε ην ελαξθηήξην ζάιπηζκα γηα ηνλ αλαιεθζέληα Καθεδνληθό Αγώλα, 

ελώ ε ζπκβηβαζηηθή απνδνρή ηνπ πξίγθηπα Γεσξγίνπ σο Ύπαηνπ Αξκνζηή ησλ 

Κεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ Θξήηε, έζεζε απιά έλα θαζεζηώο πξνκελπηηθό ηεο έλσζεο 

ηνπ λεζηνύ κε ηελ Διιάδα θαζώο απέθηεζε ζύληνκα πιήξε απηνλνκία. Ρειηθά ε έλσζή 

ηεο κε ηελ κεηέξα παηξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ 

Ξνιέκσλ (1912-13). 

γ) Νη αμησκαηηθνί- κέιε ηεο απέβεζαλ νη πξσηεξγάηεο ηνπ θηλήκαηνο ζηνπ Γνπδή 

(1909) πνπ ήηαλ παλζνκνινγνπκέλσο ζσηήξην γηα ην Έζλνο. 

δ) Γηεηήξεζε θαη ππνδαύιηδε πςειό εζληθό θξόλεκα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ 

θάλεθαλ ζηνπο Βαιθαληθνύο ηνπ 1912-3. 

Ρέινο, δηαπηζηώλνπκε αλαπάληερα όηη, αθόκε θαη ε επηβνιή ηνπ Γηεζλνύο Νηθνλνκηθνύ 

Διέγρνπ, βνήζεζε ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξόηεηα ηεο ρώξαο θαη ηελ άλνδν ηεο 

ειιεληθήο πίζηεο ζην εμσηεξηθό.  

Θιείλνληαο απηή ηε ζύληνκε αλαθνξά ζε όςεηο δηαθόξσλ ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

ηνπ ζέκαηνο, κπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε εληζρπηηθά όηη, ε Γηεύζπλζε Ηζηνξίαο 

Πηξαηνύ έρεη εθδώζεη ηνλ ηζηνξηθό ηόκν «Ν Διιελνηνπξθηθόο Ξόιεκνο ηνπ 1897», 

Αζήλα 1993, από 502 ζειίδεο, όπνπ θαηαγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη όια ηα πνιηηηθά 

θαη ζηξαηησηηθά ζέκαηα θαη γεγνλόηα αληίζηνηρα. 


