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ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912 – 1913 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΥΗ (ΣΘ)-ΙΣΟΡΙΚΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα αλαδχζεθαλ εζληθηζηηθέο ηάζεηο θαη βιέςεηο κεηαμχ 

ησλ φκνξσλ ρξηζηηαληθψλ θξαηψλ ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Η έμαξζε ηνπ 

εζληθηζκνχ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αδπλακία ηεο θιπδσληδφκελεο απφ εζσηεξηθέο 

αλαηαξαρέο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο λα δηαηεξήζεη ηελ εδαθηθή ηεο παξνπζία ζην 

ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ. Σα εδάθε, θπξίσο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, απνηέιεζαλ 

ην «κήινλ ηεο έξηδνο» γηα ηα ππφδνπια βαιθαληθά θξάηε, ηα νπνία ηα δηεθδίθεζαλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, ηδηαίηεξα ζε βάξνο ηνπ 

πνιππιεζνχο θαη ζπκπαγνχο θπξίαξρνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ.  

Η έληνλε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ ακβιχλζεθε 

θαη πξνζσξηλά παξακεξίζηεθε κεηά ηε δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ ηνπο γηα ηζφηεηα κεηαμχ 

ησλ εζλνηήησλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαθεξχμεηο θαη ηηο 

ππνζρέζεηο ησλ Νενηνχξθσλ.  

ηηο 5 Οθησβξίνπ 1912 ε Διιάδα, ε Βνπιγαξία, ε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην θήξπμαλ 

ηνλ πφιεκν ζηελ Σνπξθία, γλσζηφ σο Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν. Οη ζχκκαρεο ρψξεο, 

ρσξίο λα έρνπλ ππνγξάςεη θνηλφ ακπληηθφ ζχκθσλν θαη ρσξίο λα έρνπλ εθπνλήζεη 

θνηλφ ζρέδην επηρεηξήζεσλ, ελήξγεζαλ ηαπηφρξνλα θαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

ελαληίνλ ελφο θνηλνχ ερζξνχ. Η επκελήο εμέιημε ησλ ζπκκαρηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

κέησπα ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο θαη ηεο Ηπείξνπ αλάγθαζε ηελ Σνπξθία λα 

ζπλζεθνινγήζεη θαη λα ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο 17 Μαΐνπ 

1913. 

Η απφ θνηλνχ δξάζε ησλ ρξηζηηαληθψλ θξαηψλ δελ ζήκαηλε θαη ηελ εμαθάληζε ησλ 

ζπφξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αληηπαξάζεζεο. Οη επεθηαηηθέο βιέςεηο ηεο 

Βνπιγαξίαο, έηζη φπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 

(1878) θαη ε άξλεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο εξβίαο λα απεκπνιήζνπλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο ζηα απειεπζεξσκέλα απφ ηελ ηνπξθηθή θαηνρή εδάθε ππξνδφηεζαλ ηελ έθξεμε 

ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ (16/17 Ινπλίνπ 1913). Η αλαραίηηζε ηνπ βνπιγαξηθνχ 

ζηξαηνχ θαη ε επαθφινπζε αληεπίζεζε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ κε απνθνξχθσκα ηελ 

ηξηήκεξε κάρε ηνπ Κηιθίο – Λαραλά δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. 

ηηο 27 Ινπλίνπ 1913 ε Ρνπκαλία, ζέινληαο λα επσθειεζεί απφ ηελ επηθείκελε ήηηα 

ηνπ βνπιγαξηθνχ ζηξαηνχ, εηζήιζε ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

εξβίαο. Σν ίδην έπξαμε θαη ε Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαηαιάβεη κέξνο ησλ 

ρακέλσλ εδαθψλ ηεο. Η νξηζηηθή θάκςε ησλ βνπιγαξηθψλ δπλάκεσλ θάησ απφ ηηο 

απνθαζηζηηθέο επηηπρίεο ησλ ειιεληθψλ θαη ζεξβηθψλ ζηξαηεπκάησλ αλάγθαζε ηε 
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Βνπιγαξία λα ζπλάςεη αλαθσρή ζηηο 18 Ινπιίνπ, ελψ ζηηο 28 ηνπ ίδηνπ κήλα 

ππνγξάθεθε ζην Βνπθνπξέζηη ε «πλζήθε Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ», 

ηεξκαηίδνληαο ηνλ πφιεκν.  

Μηα απφ ηηο πξσηεχνπζεο θαη πξνζηηέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

έιαβαλ ρψξα ηελ επνρή εθείλε, αιιά θαη γηα θάζε επνρή, είλαη ν ηχπνο. Σα πνιεκηθά, 

θαη φρη κφλν, γεγνλφηα απνηππψλνληαλ θαη δσληάλεπαλ ζηα εκεξήζηα πνιηηηθά θχιια, 

πνπ ζηελ Αζήλα αξηζκνχζαλ ηα δεθαπέληε: Αζήλαη, Αθξφπνιηο, Αζηήξ, Αζηξαπή, 

Δκπξφο, Δζπεξηλή, Δζηία, Δθεκεξίο, Καηξνί, Νέα Ηκέξα, Νένλ Άζηπ, Παηξίο, Πξστλή, 

θξηπ θαη Υξφλνο, ελψ ζηνλ Πεηξαηά θπθινθνξνχζαλ ν Υξνλνγξάθνο θαη ε θαίξα. Σε 

δηάζεζή ηνπο αλαιάκβαλαλ ηα πξαθηνξεία θαη νη εθεκεξηδνπψιεο, ελψ ιεηηνπξγνχζε 

θαη ζχζηεκα ζπλδξνκψλ. Σν ζρήκα ησλ θχιισλ ήηαλ πνιχ κεγάιν, θαη κάιηζηα 

ραξαθηεξηδφηαλ εηξσληθά «ζηλδφλαο». Η θάζε εθεκεξίδα αξηζκνχζε ηέζζεξα θχιια κε 

εμαίξεζε ηε Νέα Ηκέξα πνπ ν αξηζκφο ησλ θχιισλ ηεο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 10 θαη 12. 

Η ηηκή πψιεζεο ησλ εθεκεξίδσλ ήηαλ 5 ιεπηά. 

Δθηφο απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν ππήξραλ ηα πεξηνδηθά θαη ηα εκεξνιφγηα. Σελ επνρή ησλ 

Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θπθινθνξνχζαλ πάλσ απφ ελελήληα πεξηνδηθά, απφ ηα νπνία ηα 

πην γλσζηά ήηαλ ε Διιάο, ε Διιεληθή Δπηζεψξεζηο, ν Διιελνκλήκσλ, ε Μειέηε, ν 

Ρσκηφο θ.ά. θαη δεθαπέληε εκεξνιφγηα, απφ ηα νπνία μερψξηδαλ ην Δζληθφλ 

Ηκεξνιφγηνλ θαη ην Δγθπθινπαηδηθφλ Ηκεξνιφγηνλ, ελψ θπθινθνξνχζαλ θαη δχν 

εκεξνιφγηα, ηα νπνία αλαθέξνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ πφιεκν. Οη 

αξζξνγξάθνη ζηα πεξηνδηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ ςεπδψλπκα, ηα νπνία ηφληδαλ ηελ 

έμαξζε ηνπ παηξησηηζκνχ, φπσο Αήηηεηνο Δχδσλ, Γνμαζκέλν 1912, Βνπιγαξνκάρνο 

Διιάο, Ήξσο ηνπ Κηιθίο θ.ά.  

Πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ εθεκεξίδσλ γηα ηα πνιεκηθά γεγνλφηα απνηεινχζαλ νη 

αληαπνθξίζεηο ησλ απεζηαικέλσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηα δηάθνξα κέησπα ηνπ πνιέκνπ, 

ηα ηειεγξαθήκαηα πνπ θαηέθζαλαλ απφ ην εμσηεξηθφ (Λνλδίλν, Βηέλλε, Παξίζη θ.ά.) 

θαη νη ππνηππψδεηο ζπλεληεχμεηο ησλ ηξαπκαηηψλ ή απηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε 

νιηγνήκεξε άδεηα. Δπίζεο, ηα πνιεκηθά αλαθνηλσζέληα ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ 

θαη νη αλαθνηλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

Ο ηχπνο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εζληθνχ 

θξνλήκαηνο θαη ηεο νκνςπρίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ 

πξφβαιαλ ηηο ληθεθφξεο πξνειάζεηο θαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη 

ζηφινπ ζε φια ηα κέησπα ηνπ πνιέκνπ. Κεληξηθνί ηίηινη φπσο Ο Διιεληθφο ηξαηφο 

Καηέιαβε ηα έξβηα, Η Αλαηίλαμηο ηνπ Σνπξθηθνχ Θσξεθηνχ ελ Θεζζαινλίθε / 

Καηάιεςηο ηεο Νήζνπ ακνζξάθεο, Η Σνπξθηθή Παλσιεζξία εηο ηα Γηαλληηζά, Ο 

Διιεληθφο ηξαηφο Θξηακβεχσλ εηο Κηιθίο, Η Καηάιεςηο ππφ ηνπ ηξαηνχ καο ηεο 

Ξάλζεο θ.ά. ζπλέβαιαλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ εζηθνχ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ.  

Πνιιέο θνξέο θνζκνχληαλ απφ κηα έγρξσκε ιηζνγξαθία, ε νπνία αλαπαξίζηαλε 

ζπλήζσο έλα γεγνλφο κείδνλνο ζεκαζίαο, φπσο ε είζνδνο ησλ ειιεληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε ή κία πνιχλεθξε κάρε ή αθφκα θαη ην πνξηξαίην ηνπ 

κειινληηθνχ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ΙΒ΄, σο ζχκβνιν ηεο εζληθήο αλαγέλλεζεο. Κάηη 
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αλάινγν παξαηεξνχκε θαη ζηα εμψθπιια ησλ πεξηνδηθψλ. Δπίζεο, ζηηο πξψηεο, αιιά 

θαη ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο παξνπζηάδνληαλ αθεγήζεηο, ζθελέο, εληππψζεηο θαη 

επεηζφδηα κε ιεπηνκέξεηεο απφ ζεκαληηθέο κάρεο φπσο ε κάρε ηνπ αξαληαπφξνπ, ε 

θαηάιεςε ηεο Λήκλνπ, ε θαηάιεςε ησλ Ισαλλίλσλ θ.ά., φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ 

απφ ηνπο πνιεκηθνχο αληαπνθξηηέο. 

Οη αλαγλψζηεο κπνξνχζαλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα 

πεδία ησλ καρψλ, γηα ηνπο θαηαιφγνπο πεζφλησλ, ηξαπκαηηψλ ή λνζειεπφκελσλ, πνπ 

δεκνζηεχνληαλ αλειιηπψο θαη ηνπο αθνξνχζαλ άκεζα, ελψ παξάιιεια γίλνληαλ 

απνδέθηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ θαηνίθσλ ησλ 

απειεπζεξσκέλσλ πεξηνρψλ.  

Οη αλαδεκνζηεχζεηο άξζξσλ, ζρνιίσλ, εηδήζεσλ θαη αλαιχζεσλ απφ ηνλ μέλν ηχπν, 

θπξίσο ηνλ αγγιηθφ, γαιιηθφ θαη απζηξηαθφ, απνζθνπνχζαλ ζην λα παξνπζηάζνπλ 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηελ εηθφλα θαη ηε ζηάζε ησλ Δπξσπαίσλ απέλαληη ζηηο ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζην βαιθαληθφ ρψξν. εκαληηθά γεγνλφηα φπσο ε θαηάιεςε ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Ισαλλίλσλ απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ πξνθαινχζαλ ηνλ 

ζαπκαζκφ ησλ Δπξσπαίσλ θαη πξνζέιθπαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ μέλνπ ηχπνπ. Δλδεηθηηθή 

είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ιηαινχ αληαπνθξηηή Φαχζηνπ Μαξηίλη ηεο εθεκεξίδαο 

«ΣΡΙΜΠΟΤΝΑ», ν νπνίνο παξαθνινπζνχζε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

ζηνλ Β΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν. 

Σν πνιεκηθφ γεγνλφο απαζρνινχζε ην ζχλνιν ηνπ ηχπνπ θαη θαηαιάκβαλε ηνλ θχξην 

φγθν ηεο θάζε έθδνζεο, ρσξίο φκσο ε χιε λα εμαληινχληαλ ζε απηφ. Παξάιιεια κε 

ηνλ πφιεκν εμειηζζφηαλ θαη ε θαζεκεξηλή δσή, ε νπνία νπδφισο απνπζίαδε απφ ηνλ 

ηχπν. Σα πνηήκαηα θαη ηα ρξνλνγξαθήκαηα, ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν, ηα κπζηζηνξήκαηα 

ζε ζπλέρεηεο, ε θνζκηθή θαη θαιιηηερληθή θίλεζε θ.ά. ζπκπιήξσλαλ ηελ χιε. Σν 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ κπνξνχζε λα ελεκεξσζεί γηα ηα έξγα πνπ παίδνληαλ ζηα ζέαηξα 

φπσο εθείλα ηεο Κπβέιεο, ζην Αηηηθφλ θαη ζην Έδελ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ, γηα ηηο αηκνπιντθέο γξακκέο θ.ά. Δπίζεο, δελ έιεηπαλ νη κηθξέο αγγειίεο 

γηα ηελ ελνηθίαζε ή πψιεζε νηθηψλ, γηα ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο, γηα παξαδφζεηο 

καζεκάησλ μέλεο γιψζζαο θ.ά. Γεκνζηεχνληαλ εηδήζεηο πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

πφιεκν θαη αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλε κεξίδα πνιηηψλ, φπσο νη δεκνζηεχζεηο γηα 

επηηάμεηο θηελψλ θαη απηνθηλήησλ θ.ά. Σα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ γεληθά ηελ 

θαζεκεξηλή δσή δελ απνκνλψλνληαλ ζε ηδηαίηεξεο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζήκεξα αιιά βξίζθνληαλ δηάζπαξηα ζηα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

πφιεκν.  

Φπζηθά δελ απνπζίαδαλ νη δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαλ ην πνιεκηθφ θιίκα 

ηεο επνρήο θαη εκθαλίδνληαλ επξεκαηηθέο, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη θξάζεηο 

δαλεηζκέλεο απφ ηα πεδία ησλ καρψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιινπλ θαιχηεξα ην 

πξντφλ. Ο ζθπγκφο ηνπ πνιέκνπ ρηππνχζε κέζα ζηα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηηο 

ζειίδεο ησλ πεξηνδηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 
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ΝΔΟΝ ΟΠΛΟΝ ΠΟΛΔΜΟΤ 

Για να νικήζεηε ειρ ηον πόλεμον δεν ππέπει μόνον να έσηηε καλόν όπλον αλλά και 

καλά ςποδήμαηα. Διρ ηα ςποδήμαηά ηων οθείλοςν ηην μεγάλην ηων νίκη οι Ιάπωνερ. 

Τποδήμαηα ειδικά εκζηπαηείαρ με δέπμαηα αγγλικά αδιάβποσα και γκέηερ έσει ο 

ΓΔΩΡΓΑΣΟ οδόρ ηαδίος 33 

 

Ο ΠΟΛΔΜΟ ΔΚΗΡΤΥΘΗ ΔΙ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟΥΑΡΣΟΠΩΛΔΙΟΝ 

ΙΑΟΝΟ Ν. ΓΙΑΝΝΙΣΗ 

Οδόρ Αιόλος 177 

Δπειδή πωλούμεν εςθηνά ηα Βιβλία, Σεηπάδια, Μολύβια, Κονδςλοθόποςρ και λοιπά 

γπαθικά είδη μάρ εκήπςξαν ηον πόλεμον ηον οποίον εδέσθημεν εςσαπίζηωρ 

«Νενικήκαμεν ςμπολίηαι 

Υαίπεηε  

Ο εκ Μαπαθώνορ Γπομεύρ 

Έπεζε νεκπόρ ίζωρ διόηι δεν εππονόηζε να πποθςλασθή με κηλεπίδεζμον. 

Για ηούηο οι ζηπαηοί όλων ηων Δθνών θέποςν κηλεπιδέζμοςρ εκζηπαηείαρ 

Οι Βούλγαποι θεύγοςν ζαν λαγοί 

Λαγούρ δε και Βοςλγάποςρ όηαν κςνηγήηε μόνον εκ κήληρ ςπάπσει θόβορ να 

πποζβληθήηε. Δκ ηος κινδύνος ηούηος θα απαλλασθήηε αν με ελαζηικόν κηλεπίδεζμον 

Ππομπονά πποθςλασθήηε 

 

Ο ηχπνο ηεο επνρήο παξνπζίαδε κε κηθξέο ζπλήζσο αλαθνξέο ηελ εμέιημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ ζπκκάρσλ ηεο Διιάδαο θαη ζηνπο δπν πνιέκνπο. Ωζηφζν ππήξραλ 

πεξηπηψζεηο πνπ νη εθεκεξίδεο αθηέξσλαλ ηα πξσηνζέιηδά ηνπο ζηηο επηηπρίεο ησλ 

ζπκκάρσλ, φπσο καξηπξνχλ νη ηίηινη Οι Βούλγαποι ειρ ηα ππόθςπα ηηρ 

Ανδπιανοςπόλεωρ, Η Πποέλαζιρ ηων έπβων και ηων Βοςλγάπων θαηά ηνλ Α΄ 

Βαιθαληθφ Πφιεκν θαη Νέαι Νίκαι Δλλήνων και έπβων  θαηά ηνλ Β΄ Βαιθαληθφ 

Πφιεκν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ νη αλαθνξέο ζηε Ρνπκαλία ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηεο κε ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ πφιεκν θαη κφλν φηαλ επξφθεηην γηα 

θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο, φπσο κία δηαθνίλσζε ηνπ βαζηιηά Καξφινπ ή ε φμπλζε ησλ 

ζρέζεψλ ηεο κε ηε Βνπιγαξία. Αληίζεηα νη αλαθνξέο ήηαλ πην ππθλέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, φπνπ ζπκκεηείρε θαη ε Ρνπκαλία ζην πιεπξφ ηεο 

Διιάδαο. Με ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο αλαθνηλψζεηο ν αλαγλψζηεο πιεξνθνξνχληαλ 

γηα ηε ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ξνπκαληθνχ 
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ζηξαηνχ ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο, φπσο καξηπξνχλ νη ηίηινη Η Ροςμανική 

Κινηηοποίηζιρ, Οι Ροςμάνοι Διζήλαζαν ειρ ηο Βοςλγαπικό Έδαθορ  θ.ά. Ο ηχπνο 

έζηξεςε πην έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε Ρνπκαλία έλεθα ηεο επηθείκελεο ζχλαςεο 

εηξήλεο ζην Βνπθνπξέζηη, φπνπ κε ζπλερείο θαη  ιεπηνκεξείο αληαπνθξίζεηο 

παξνπζηάδνληαλ ην θιίκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Παξάιιεια δεκνζηεχνληαη 

αλαιχζεηο απφ ηνπο ζπληάθηεο γηα ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηνχζε ε Ρνπκαλία θαη ζε ηη 

απέβιεπε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

πξσηνζέιηδα θαη νη ηίηινη ησλ εθεκεξίδσλ: Σα Παπαζκήνια ηων Γιαππαγμαηεύζεων εν 

Βοςκοςπεζηίω, Σα Πάνηα εκ ηηρ Ροςμανίαρ, Σι γπάθει ο Ροςμανικόρ Σύπορ θ.ά. Ο 

ηχπνο κε ηε δχλακε ηεο γξαθίδαο θαηφξζσζε φρη κφλν λα ζπκβάιεη ζηελ έμαξζε θαη 

ηφλσζε ηνπ παηξησηηζκνχ, αλαγθαίνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη 

λα απνδψζεη θαη ζπλάκα λα ζθξαγίζεη ηελ επνρή ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. 


