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Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α 
 

Οι φράσεις μικρασιατικός πόλεμος, μικρασιατική εκστρατεία και μι-

κρασιατική καταστροφή είναι φράσεις ταυτόσημες. Εκφράζουν την κα-

ταστροφική κατάληξη της ελληνικής εκστρατείας στη Μικρά Ασία 

(1919-1922) με την ήττα του ελληνικού στρατού από τα στρατεύματα 

του Κεμάλ Ατατούρκ και του ξεριζωμού του εκεί ελληνισμού. 

Η ιστορία ως καταγραφή της ζωής έχει επιτυχίες και αποτυχίες, νίκες 

και ήττες. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολεμική ιστορία της Ελλάδας. 

Όσο ευχάριστο είναι το συναίσθημα που γεννά η νίκη, τόσο δυσάρεστη 

είναι η ψυχική διάθεση που προξενεί η ήττα. 

Όταν ο Ηρόδοτος ανέγνωσε στους Αθηναίους τη συγγραφή του, που 

αφορούσε στους νικηφόρους πολέμους εναντίον των Περσών, ευχαριστή-

θηκαν πολύ και με ψήφισμα του δήμου απονεμήθηκαν σ’ αυτόν ως τιμη-

τική αμοιβή δέκα (10) τάλαντα. Αντίθετα, όταν το 494 π.Χ. οι Πέρσες 

υπέταξαν τη Μίλητο για δεύτερη φορά (πρώτη το 560 π.Χ.), η κατάληψή 

της λύπησε τόσο πολύ τους Αθηναίους, ώστε, όταν ο Φρύνιχος ο τραγι-

κός δίδασκε στο θέατρο την τραγωδία που ο ίδιος έγραψε «Μιλήτου 

άλωσις», όλοι οι θεατές έχυσαν δάκρυα. Έβαλαν δε χίλιες (1000) δραχ-

μές ποινή στον ποιητή, διότι τους υπενθύμισε οικείο δυστύχημα, και διέ-

ταξαν να μη διδάξει κανένας πλέον αυτό το δράμα. 

Υποστηρίζεται από ειδικούς επιστήμονες ότι η αναπαραγωγή μιας 

οδυνηρής αποτυχίας αποτελεί απειλή και, ως εκ τούτου, μια «εκλεκτική 

λησμονιά» είναι κάποτε απαραίτητη για την επιβίωση. 

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι μια ανάλογη αντίδραση δεν θα 

ήταν αδικαιολόγητη και για τη μικρασιατική Καταστροφή, δηλαδή να 

μην θέλει κανένας να ακούσει λέξη γι’ αυτήν! 

Όμως, είμαστε αναγκασμένοι να θυμόμαστε, διότι η γνώση του πα-

ρελθόντος είναι πολλαπλώς χρήσιμη∙ υπηρετεί και το παρόν και το μέλ-

λον∙ δεν μπορούμε να το αγνοούμε. 

Ο Κωνσταντίνος Χούχλας του Γεωργίου, από το Θεσπρωτικό Πρέβε-

ζας, στρατευμένος από το 1919 μέχρι το 1923 στον ελληνικό στρατό, 

έλαβε μέρος στον μικρασιατικό πόλεμο σε όλη τη διάρκειά του, μαχητής 

στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Υπέφερε, ταλαιπωρήθηκε, γνώρισε 

επώδυνες καταστάσεις, έζησε τη ζάλη της μάχης, βίωσε το μεθύσι της νί-

κης και τη θλίψη της ήττας, ένιωσε το κρύο άγγιγμα του θανάτου. 

Άντεξε. Και γύρισε πίσω τιμημένος αγωνιστής ενός χαμένου πολέμου. 

Για τον ηρωικό τσολιά Κώστα Χούχλα ποτέ δεν έληξε εκείνος ο πόλεμος 

που είχε τόσο άδοξο τέλος. Ποτέ δεν παραδέχτηκε τον οριστικό θάνατο 

της Μεγάλης Ιδέας και προσδοκούσε την Ανάσταση. Όμως, τα χρόνια 

πέρασαν κι ο πόνος έγινε  -κι έμεινε- καημός αγιάτρευτος. 
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Εμπνεόμενος έντονα από εθνικά ιδεώδη και δονούμενος από πατριω-

τικά αισθήματα, σε ηλικία 77 ετών, το έτος 1977, ακμαιότατος πνευμα-

τικά, αφηγήθηκε στο γιο του Γεώργιο Κ. Χούχλα, με ενάργεια και πειστι-

κότητα, γεγονότα που συνεπαίρνουν και συγκλονίζουν άλλα θετικά κι 

άλλα αρνητικά. Ιστόρησε και εξιστόρησε όσα είδε κι έζησε με αίσθημα 

ευθύνης και καθήκοντος, γιατί δεν ήθελε να πυργώνει η λησμονιά και να 

σβήνουν από την εθνική μνήμη γεγονότα της εθνικής μας ιστορίας. 

Η αφήγησή του αποτελεί ένα διόλου αμελητέο ιστορικό ντοκουμέντο, 

ενδιαφέρει όλους και ιδιαίτερα τους συμπατριώτες του Λελοβίτες, αφού 

η προσωπική του ιστορία -όπως και των άλλων συγχωριανών του συμπο-

λεμιστών- αποτελεί μέρος της ιστορίας της ιδιαίτερής τους πατρίδας. 

Η επικρατούσα κατάσταση, όταν ξεκίνησε η μικρασιατική εκστρα-

τεία, είχε, εν ολίγοις, ως εξής: 

Η συνθήκη των Σεβρών ήταν μια σπουδαία νίκη της ελληνικής δι-

πλωματίας. Δημιουργούνταν η Ελλάδα «των δύο ηπείρων και των πέντε 

θαλασσών». Πραγματοποιούνταν ένα εθνικό όνειρο. Η Μεγάλη Ιδέα λά-

βαινε σάρκα και οστά.  

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ένα αίσθημα ευφορίας και έπνεε ένας 

άνεμος αισιοδοξίας. 

Όμως, η συνθήκη δεν καλυπτόταν από ουσιαστικές εγγυήσεις και η 

Ελλάδα, όσα κέρδισε με τη συνθήκη έπρεπε να τα κατοχυρώσει στο πε-

δίο της μάχης, απέναντι σ’ έναν εχθρό φανατισμένον, ισχυρόν και με 

υλική και διπλωματική υποστήριξη, δηλαδή το εθνικιστικό κίνημα του 

Κεμάλ Ατατούρκ. («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ). 

Οι σύμμαχοι άφησαν την Ελλάδα «να κάνει όλη τη δουλειά μόνη 

της», γράφει ο τότε Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη GEORGE HOR-

TON. «Οι όροι της συνθήκης», διαπίστωνε αργότερα ο RIHARD 

CLOGG, «έμελλε να μείνουν ένα νεκρό γράμμα». 

Δηλαδή, ουσιαστικά προδιαγραφόταν καθαρά η τραγωδία του 1922. 

Και, δυστυχώς, τα πράγματα εξελίχτηκαν όπως προδιαγράφονταν. 
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Η ΑΦΗΓΗΣΗ 
 

 

Αρχηγός στοιχείου πολυβόλων 

 

«Στρατεύτηκα στον Ελληνικό Στρατό την Άνοιξη του έτους 1919. 

Κατατάχτηκα στα Γιάννενα. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες. Καλο-

μαθημένος δεν ήμουν, όμως κρυολόγησα και αρρώστησα. Έφυγα από το 

Αβγό και ήρθα με τα πόδια στο χωριό, για να μου ρίξουν κούπες. Και 

ξανά στο στρατόπεδο. 

Πρόβλημα είχα και με το κρέας∙ δεν το έτρωγα. Όταν έφαγα, αρρώ-

στησα. 

Αρχικά με έβαλαν στην ειδικότητα του ημιονηγού. Όμως, μια μέρα, 

καθώς ήμουν εκτός υπηρεσίας και γυρνούσα στο χώρο του στρατοπέδου, 

είδα στον παχύ ίσκιο ενός δένδρου μια ομάδα στρατιωτών να κάνει μά-

θημα λύσης-αρμολόγησης πολυβόλου. Ο αξιωματικός εκπαιδευτής μου 

επέτρεψε να παρακολουθήσω κι εγώ το μάθημα οικειοθελώς. Όταν ο 

αξιωματικός ρώτησε τους στρατιώτες δια ποίων δυνάμεων λειτουργεί το 

πολυβόλο, δεν απάντησε κανένας από την ομάδα. Σήκωσε κι εγώ το χέρι 

και, αφού μου έδωσε το λόγο, απάντησα ότι το πολυβόλο λειτουργεί δια 

δύο δυνάμεων: τη δύναμη του ανατατικού ελατηρίου και τη δύναμη των 

αερίων. Εντυπωσιάστηκε ο αξιωματικός. 

Μετά το μάθημα με πήρε μαζί του και με παρουσίασε στο Διοικητή 

του λόχου, από τον οποίον ζήτησε να με πάρει στην εκπαίδευση των πο-

λυβόλων. Έτσι και έγινε. Με το πέρας της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης με 

έκαναν βαθμοφόρο αρχηγό στοιχείου και τον Αύγουστο του ιδίου έτους 

τοποθετήθηκα στο 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων, που εκείνη την εποχή ήταν 

καταυλισμένο στα Μπούκια της Μακεδονίας. 
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Στον Έβρο ποταμό αιχμαλωτίστηκε αξιωματικός μας 
 

Μετά από λίγες μέρες λάβαμε διαταγή να εισβάλουμε στη Δυτική 

Θράκη. Αφού καταλάβαμε την Ξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλεξαν-

δρούπολη, βαδίσαμε και φθάσαμε στο Καραγάτς, που τότε ήταν προά-

στιο της Αδριανούπολης παρά τις όχθες του ποταμού Έβρου.  

Εκεί αμέσως στήσαμε φυλάκια, προκειμένου να μεθοδεύσουμε σε 

πρώτη ευκαιρία την κατάληψη της Αδριανούπολης. Η Διμοιρία μου δια-

τάχθηκε να στήσει φυλάκιο στη γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής 

που οδηγεί προς Βουλγαρία. Πράγματι, στήσαμε τα φυλάκια, αλλά για 

στρατιωτικούς λόγους τοποθετήσαμε ανά δίωρο και έναν σκοπό στρα-

τιώτη, πέρα από τη γέφυρα στο εχθρικό έδαφος, με την εντολή, αν δει 

καμιά κίνηση, να ρίξει μια ντουφεκιά στον αέρα και αμέσως μετά να φύ-

γει, όχι πλέον προς εμάς δια της γέφυρας, αλλά να κρυφτεί στο από εκεί 

υπάρχον δάσος, δηλαδή στο εχθρικό έδαφος και έτσι εμείς, αν ακούγαμε 

τη ντουφεκιά, θα λαβαίναμε τα μέτρα μας. 

Το επόμενο 24ωρο τη νύχτα με πήρε και μένα η σειρά για σκοπός. 

Έτσι πέρασα τη γέφυρα, πάντα με σκοτάδι, και πήγα στο καθορισμένο 

μέρος απέναντι στο εχθρικό έδαφος. 

Εκεί τότε με έπιασε ένας φόβος, τέτοιος που έτρεμε το σαγόνι μου, 

δεδομένου ότι αφενός ήμουν αρχάριος και αφετέρου ήταν η πρώτη φορά 

που έμπαινα σκοπός και μάλιστα τη νύχτα μέσα στο εχθρικό έδαφος. 

Σιγά-σιγά όμως, με την πάροδο του χρόνου, συνηθίσαμε και δεν φοβό-

μασταν πλέον. 

Στο μεταξύ, ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Διμοιρίτης μου Ανθυπασπιστής 

ΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, αφού καθίσαμε εκεί αρκετές μέρες, 

έπιασε γνωριμίες και φιλίες με κάτι πολίτες που γνώριζαν καλά την 

τουρκική γλώσσα και, μέσω αυτών, κατάφερε να έλθει σε διαπραγματεύ-

σεις με Τούρκους στρατιώτες, που αποτελούσαν το τουρκικό Φυλάκιο 

απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού. Με τις διαπραγματεύσεις αυτές 

κατόρθωσε να παραδοθούν σε μας πέντε Τούρκοι στρατιώτες που, όπως 

προείπαμε, αποτελούσαν το εκεί τουρκικό Φυλάκιο. Για την πράξη του 

αυτή ο Ανθυπασπιστής πήρε προαγωγή και προήχθη σε Ανθυπολοχαγό. 

Μετά όμως από λίγες μέρες, οι Τούρκοι έστειλαν στο Φυλάκιο αυτό 

άλλους στρατιώτες, αλλά τη φορά αυτή έμπιστους και με επικεφαλής 

πλέον Αξιωματικό, με σκοπό να έλθουν πάλι σε επαφή για να παραδο-

θούν δήθεν και αυτοί. Άρχισαν σιγά-σιγά να έρχονται πάλι σε επαφή, δια 

μέσου των πολιτών, αλλά αυτή τη φορά οι Τούρκοι έθεσαν όρο «να πάει 

Έλληνας Αξιωματικός να τους παραλάβει με τις βάρκες από την απέναντι 

όχθη του ποταμού». 

Αφού ο Ανθυπολοχαγός γλυκάθηκε από την πρώτη φορά, αποφάσισε 

να πάει να τους πάρει, γιατί πίστευε ότι με τον ίδιο τρόπο θα έπαιρνε και 

άλλη προαγωγή. Πριν όμως μπει στη βάρκα, για να πάει να τους παραλά-



 6 

βει, τοποθέτησε εμάς πάνω στα πολυβόλα μας και μας είπε: «Αν εμένα 

με συλλάβουν, τότε εσείς να ρίξετε για να σκοτώσετε πρώτα εμένα». 

Στη συνέχεια ο Ανθυπολοχαγός μπήκε στη βάρκα μαζί με έναν πολίτη 

και πήγαν προς την εχθρική όχθη του ποταμού, για να παραλάβουν τους 

Τούρκους στρατιώτες που δήθεν θα παραδινόντουσαν. Οι Τούρκοι όμως 

όλη τη νύχτα είχαν σκάψει κατά μήκος της όχθης βαθύ χαράκωμα, που 

όπως ήταν φυσικό δεν φαινόταν από την εδόθεν δική μας όχθη του ποτα-

μού. 

Όταν έφτασαν εκεί ο πολίτης μαζί με τον Ανθυπολοχαγό, στην όχθη, 

τότε, ως συνήθως γίνεται, βγήκε ο Τούρκος Αξιωματικός για να τον υπο-

δεχτεί. Έστρωσε μια κουβέρτα για να πατήσει ο δικός μας Αξιωματικός 

και του έδωσε το χέρι τάχα να τον χαιρετίσει. Αμέσως ο Τούρκος Αξιω-

ματικός, με αστραπιαία κίνηση και δύναμη, τον τράβηξε προς το χαρά-

κωμα με συνέπεια να πέσουν μέσα και οι δύο. Εμείς ρίξαμε αμέσως πολ-

λές ριπές με τα πολυβόλα μας, αλλά τελικά δεν προλάβαμε να κάνουμε 

τίποτα και έτσι ο Ανθυπολοχαγός αιχμαλωτίστηκε και, όπως αργότερα 

μάθαμε, τον φόνευσαν με βάναυσο τρόπο. 
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Από το μέτωπο στην Αθήνα, για την παλινόρθωση του 

βασιλιά! 
 

Μετά από πέντε μέρες καταλάβαμε τον Αδριανούπολη, πιάνοντας 

συγχρόνως και τον Τούρκο Στρατηγό ΤΑΓΙΑΡ αιχμάλωτο. 

 
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΠΡΟΒΛΕΠΕΤΟ ΧΘΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙΣΑ 

Ο ΤΑΓΙΑΡ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΡΑΠΗΣΑΝ Εις ΦΥΓΗΝ 

 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ, 11 Ιουλίου, 8η εσπερινή (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ). – Η εκ της συμπιέ-

σεως των περί την Αδριανούπολιν Τουρκικών δυνάμεων δημιουργηθείσα στρατιωτική κατά-

στασις, αφ’ ενός μεν εκ της θανασίμου περισφίγξεως υπό των ημετέρων του Καραγάτς οίτινες 

κατέλαβον ήδη το έν άκρον της γεφύρας και αφ’ ετέρου εκ της συντελουμένης απ’ ανατολών 

ραγδαίας κυκλώσεως δύναται να θεωρηθή βεβαία η άλωσις της Αδριανουπόλεως δι’ αύριον 

Κυριακήν. Εκτός εάν οι Τούρκοι κάτοικοι, φοβούμενοι καταστροφάς και ευθύνας εν περιπτώ-

σει αντιστάσεως εις την Αδριανούπολιν, απαιτήσουν παρά του Ταγιάρ να παραδώση την πόλιν 

εις τους Έλληνας. Τοιαύτη πρότασις δεν θεωρείται απίθανος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

(«100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 163). 

 

Συνεχίσαμε την προέλασή μας και καταλάβαμε όλη την Ανατολική 

Θράκη μέχρι την Τσατάλτζα, κοντά στο Βόσπορο. Στη συνέχεια, με δια-

ταγή του Υπουργείου, προωθηθήκαμε στη Ραιδεστό και από εκεί επιβι-

βαστήκαμε στα πλοία και αποβιβαστήκαμε απέναντι στα Μουδανιά της 

Μ. Ασίας.  

Με άλλη όμως διαταγή μάς πήραν από τα Μουδανιά και μας έφεραν 

στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Αθήνα, όπου επανέφεραν τον βασι-

λιά Κων/τινο. Εκεί καθίσαμε έως ότου έγιναν οι Πριγκιπικοί γάμοι της 

Ελένης Πριγκίπισσας Ελλάδας μετά του Καρόλου Ρουμανίας και Γεωρ-

γίου μετά της Πριγκίπισσας Ελισάβετ της Ρουμανίας. 

Τον Νοέμβριο του 1920 γίνεται μια κρίσιμη εκλογική μάχη. 

Ο Βενιζέλος ηττάται και εγκαταλείπει την εξουσία. Τον διαδέ-

χονται οι αντίπαλοί του, οι οποίοι και προχωρούν στην παλινόρ-

θωση του Κωνσταντίνου («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. 

ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 166). 

Ο καταραμένος διχασμός! Θεωρήθηκε σπουδαιότερη για τη 

χώρα η υποδοχή του βασιλιά και οι πριγκιπικοί γάμοι, παρά ο 

πόλεμος που ήταν σε εξέλιξη! 
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[…] Επικρατέστερη είναι η άποψη ότι οι εκλογείς, ανεξάρ-

τητα με τις πατριωτικές διαθέσεις τους, είχαν κουραστεί από 

τους συνεχείς πολέμους και επιθυμούσαν πάση θυσία τον τερ-

ματισμό της εκστρατείας στη Μικρά Ασία (που ο Βενιζέλος υπο-

σχόταν να συνεχίσει) και την άμεση αποστράτευση («Οίκαδε», 

που υπόσχονταν οι αντιβενιζελικοί). («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» 

Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 167). 

Μετά παρέλευση ολίγων ημερών, το Υπουργείο με νέα του διαταγή 

μας επανέφερε και πάλι στα Μουδανιά της Μ. Ασίας και εκείθεν στην 

Προύσσα Ενιγκιόλ. Χωρίς καθυστέρηση συνεχίσαμε την προέλασή μας 

έως ότου φτάσαμε κοντά στο ξακουστό Αυγήν, όπου εκεί έμεναν και το 

φρουρούσαν χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες.  

Το Αυγήν ήταν ένας ορεινός αυχένας με αξιόλογη στρατηγική σημα-

σία. Έπρεπε με κάθε θυσία να καταλάβουμε αυτόν τον αυχένα, προκειμέ-

νου να ανοίξουμε δρόμο και διευκολύνουμε την προέλασή μας προς το 

Εσκί-Σεχίρ. 

Κάναμε επίθεση για να καταλάβουμε τον αυχένα, αλλά δεν μπορέ-

σαμε να κάνουμε τίποτε γιατί ήταν γερά οχυρωμένος. Κατόπιν τούτου 

ανεστάλη η επίθεση από τον Μάρτιο για τον Μάιο. Τον Μάιο έγινε η 

επίθεση και καταλάβαμε τον αυχένα Αυγήν, αλλά με πολλές απώλειες σε 

αμφότερες τις παρατάξεις. 

Τον Μάϊο καταστρώνεται νέο επιθετικό σχέδιο, με στόχο 

την κατάληψη της γραμμής Αφιόν Καραχισάρ – Κιουτάχειας – 

Εσκί Σεχίρ, που αποσκοπεί στην περικύκλωση του εχθρού. Ο 

ελληνικός στρατός, μετά από θυελλώδη προέλαση, συντρίβει 

την τουρκική άμυνα και καταλαμβάνει τη γραμμή. Αποτυγχάνει 

όμως να εγκλωβίσει την κύρια δύναμη του κεμαλικού στρατού, 

που κατορθώνει να διασπάσει τον ελληνικό κλοιό και να οπι-

σθοχωρήσει με ελάχιστες απώλειες στην ενδοχώρα. («100 χρό-

νια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 168). 

Στη συνέχεια με διαταγή ανεκλήθη η προέλασή μας και το 3/40 Σύ-

νταγμα Ευζώνων γύρισε πίσω στην Προύσσα, ενώ το 2ο Τάγμα εγκατέ-

στησε προφυλακές στα Τσιόγκαρα κοντά στην Προύσσα. 

Οι βόρειες δυνάμεις του Γ΄ Σώματος ξεκινούν από την 

Προύσσα για το Εσκί Σεχίρ, συναντούν όμως ισχυρή αντίσταση 

και μετά από σκληρές συγκρούσεις επανακάμπτουν στη βάση 

τους. («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 

168). 

 

Εκεί το Σύνταγμα μάς έδωσε διαταγή να προελάσουμε μέσα στο 

εχθρικό έδαφος, για να διώξουμε τους Τσιέτες από τις φωλιές τους και 
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συνάμα να γνωρίζουμε τη δύναμή τους, δεδομένου ότι οι Τσιέτες μάς 

ενοχλούσαν πολύ. 

Έτσι, το Μεγάλο Σάββατο πρωί ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε 7 έως 8 

χιλιόμετρα μέσα στο εχθρικό έδαφος. Εκεί συναντήσαμε μικρή αντί-

σταση από τους Τσιέτες που υποχωρούσαν άτακτα, διαλυμένοι από τα 

πυρά μας. Αφού διώξαμε τους Τσιέτες και κάναμε την αναγνώριση, γυ-

ρίσαμε πίσω την Τρίτη ημέρα του Πάσχα. 
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Στο Συνήρκιοϊ του Αφιόν Καραχισάρ. Το τραγικό λάθος 

του εφοδεύοντος αξιωματικού 

 
Στη συνέχεια αποφασίστηκε η κατάληψη του Εσκί-Σεχίρ, όχι πλέον 

από εμάς, αλλά από τμήματα του 3ου Σώματος Στρατού που μας αντικα-

τέστησαν. Εμείς φύγαμε και έπειτα από πέντε μέρες πορεία φθάσαμε 

στην Ορτάντζα, παρά τον Μαίανδρο ποταμό, αντικαθιστώντες βέβαια 

άλλα τμήματα, τα οποία θα εξορμούσαν για την κατάληψη των Ουσάκ-

Ντουλού Μπουνάρ και Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί καθίσαμε περίπου 20 μέ-

ρες. 

Λάβαμε διαταγή να προχωρήσουμε και μεις προς Αφιόν Καραχισάρ, 

αφού βέβαια πρώτα αντικασταθήκαμε από άλλα τμήματα. 

Προχωρήσαμε και φθάσαμε στο Μπουλατζάν Τσεβρίλ Αζιέ. Μόλις 

περάσαμε από τις παραπάνω περιοχές, μας επιτέθηκε η 9η τουρκική Με-

ραρχία, διοικουμένη τότε από τον ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ. Χτύπησε πίσω την 

Εφοδιοπομπή μας και αιχμαλώτισε τους λίγους άνδρες που την ακολου-

θούσαν. Τότε έφθασε ο Σύνδεσμός μας και μας ανέφερε τα συμβάντα. 

Αμέσως σταματήσαμε την πορεία μας και ένα Τάγμα γύρισε πίσω, κατε-

δίωξε τους Τούρκους και απελευθέρωσε τους αιχμαλωτισθέντες στρα-

τιώτες. Εκεί πάνω στη συμπλοκή σκοτώθηκε ο Διοικητής της Εφοδιοπο-

μπής Ανθ/γός ΛΕΚΚΟΣ. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε προς το Ουσάκ, μετά στο Ντουλού 

Μπουνάρ και από εκεί φθάσαμε στα προάστια του Αφιόν Καραχισάρ. 

Εκεί στρατοπεδεύσαμε σε ένα χωριό που ονομάζονταν Συνήρκιοϊ, όπου 

περάσαμε τη χειμερινή περίοδο μέσα σε χωματένια σπίτια (πάτωμα και 

σκεπή από χώμα). 

Μέρα και νύχτα οι σκοποί φρουρούσαν το στρατόπεδο. Οι έφοδοι γί-

νονταν με αυστηρότητα. Καμία ραθυμία δεν συγχωρούνταν. Και όμως, 

ένα βράδυ ο σκοπός αποκοιμήθηκε στη σκοπιά. Ο εφοδεύων αξιωματι-

κός πλησίασε αθόρυβα και του αφαίρεσε από το όπλο του το κινητό ου-

ραίο. Και έφυγε χωρίς να γίνει αντιληπτός. 

Ο σκοπός, όταν ξύπνησε και είδε τι του έκαναν, φοβήθηκε την ποινή 

που οπωσδήποτε επέσυρε το παράπτωμά του, πήγε κρυφά στον θάλαμο 

και αφαίρεσε κινητό ουραίο από όπλο άλλου στρατιώτη και το έβαλε στο 

δικό του. Μετά πάροδον κάποιας ώρας, ο αξιωματικός έκανε πάλι έφοδο 

στον σκοπό, με τη βεβαιότητα ότι το όπλο του σκοπού είναι εκτός λει-

τουργίας. Στην εκφώνηση, από τον σκοπό, του παραγγέλματος αναγνώ-

ρισης: «Αλτ! Τις ει;», μια και δυο φορές, ο εφοδεύων αξιωματικός δεν 

υπάκουσε και προχώρησε. Ο σκοπός του την «άναψε»!… Ο αξιωματικός 

πλήρωσε με τη ζωή του το λάθος του. Ήταν πολύ λυπηρό, αλλά και αδι-

καιολόγητο να χαραμίζονται ζωές, όταν η πατρίδα τις έχει ανάγκη για το 

πεδίο της μάχης. 
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Όσο μέναμε αργοί, είχαμε και τις σκανδαλιές μας. 

Μια μέρα, ο Λοχίας είπε σε ένα στρατιώτη να πάει να φέρει ένα πρό-

βατο να το φάμε. Αυτός πήγε και πήρε εξήντα (60)! Ένα κοπάδι. 

-«Τα πενήντα εννιά (59), του είπε ο λοχίας, να τα πας πίσω∙ ένα θέ-

λομε». Και έφυγε. Εμείς κρατήσαμε δέκα (10), τα οποία τα σφάξαμε και 

τα κρύψαμε στην αποθήκη οπλισμού. Τα σκεπάσαμε με τα πολυβόλα. 

Ήταν μια μικρή παρεκτροπή από όσα επέβαλλε η τάξη και η πειθαρχία. 
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Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν αγκαλιά με Τούρκο στρατιώτη 

που ξεψυχούσε 

 
Αφού πέρασε η χειμερινή περίοδος και ήλθε η Άνοιξη, διαταχθήκαμε 

να εισέλθουμε μέσα στο Αφιόν Καραχισάρ προς ανάπαυση. Το Πρώτο 

Σώμα Στρατού και δύο Μεραρχίες του Δευτέρου Σώματος επιτέθηκαν 

προκειμένου να καταλάβουν την Άγκυρα. Μάχονταν με τους Τούρκους 

σώμα με σώμα πέραν των υψωμάτων Κιουτάχειας-Ντουγέρ Καμπαλάρ, 

με τελικό σκοπό να καταλάβουν το τελευταίο ισχυρό οχυρό της Άγκυρας, 

το περίφημο Καλε-Κρότι, που βάφτηκε με αίμα Ελληνικό. 

Αποφασίζεται προέλαση προς την Άγκυρα, με στόχο την κα-

τάληψή της και την οριστική συντριβή και συνθηκολόγηση του 

εχθρού. Είναι ένα σχέδιο που αντιμετωπίζεται με πολύ σκεπτι-

κισμό από πολλούς επιτελικούς, μια και η ενδεχόμενη αποτυχία 

του θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματική καταστροφή. («100 

χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ). 

 

Από το Αφιόν Καραχισάρ ξεκίνησε η 9η Μεραρχία μας, η οποία δια 

μέσου της Αλμυράς Ερήμου βάδιζε χωρίς οι στρατιώτες μας να έχουν 

ψωμί και νερό.  

Κατά την πορεία μας, και ενώ το πρόβλημα της δίψας ήταν βασανι-

στικό, ο αξιωματικός έστειλε έναν άνδρα με το ζώο να πάρει νερό από 

μια βρύση που ήταν κοντά σ’ ένα χωριό. 

Ο στρατιώτης γύρισε όχι μόνο χωρίς νερό, αλλά και δίχως το ζώο. Το 

είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι κάτοικοι του χωριού. Για αντίποινα, ο αξιω-

ματικός έδωσε στους δικούς μας την άδεια να μπουν σ’ εκείνο το χωριό 

και για τρεις μέρες να κάνουν ό,τι θέλουν. 

Βέβαια, το είπε πάνω στο θυμό του και δεν πραγματοποιήθηκε. 

Η νέα ελληνική επίθεση ξεκινά την 6η Αυγούστου και μέσα 

σε λίγες ημέρες ο ελληνικός στρατός κατορθώνει, κάτω από 

αφάνταστες δυσκολίες, να προελάσει μέχρι τον Σαγγάριο, σε 

απόσταση 50 χμλ περίπου από την Άγκυρα. («100 χρόνια ΕΛ-

ΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 169). 

 

Εξαντλημένοι, φθάσαμε στις πηγές του ποταμού Σαγγάριου. 

Εκεί σταματήσαμε, μαγειρέψαμε λίγο μπληγούρι (σιτάρι κομμένο), 

φάγαμε, γεμίσαμε τα παγούρια μας νερό και συνεχίσαμε την πορεία μας 

μέσα στην Αλμυρά Έρημο κάπου 10 έως 12 μέρες, μέχρις ότου φθάσαμε 

στα γύρω βουνά του Καλε-Κρότι. Εκεί είχαν δώσει σκληρές μάχες άλλα 

Τμήματά μας όπως η 5η Μεραρχία, η 7η Μεραρχία και άλλα. 

Αφού φθάσαμε εμείς (9η Μεραρχία) εκεί στους πρόποδες του Καλε-

Κρότι, μας ειδοποίησαν ότι την επόμενη μέρα θα επιτεθούμε για να κα-
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ταλάβουμε το γερά οχυρωμένο φυσικό οχυρό, που η 5η και 7η Μεραρχία 

κατόπιν αλλεπαλλήλων επιθέσεων δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν. 

Το βράδυ πλησιάσαμε το οχυρό, τοποθετήσαμε τα φυλάκια πίσω και 

μπροστά. Εμένα με έστειλαν Φρουρά προς τα πίσω και, αφού τοποθέ-

τησα τα Φυλάκια, πήγα να ξαπλώσω λίγο για να ξεκουραστώ, ίσως και 

να κοιμηθώ. Σκοτάδι ήταν, ψιλόβρεχε και λίγο, δεν έβλεπα καλά, σχεδόν 

τίποτε, και τυχαίως πήγα και κάθισα σε ένα μέρος όπου εκεί είδα θαμπά 

ένα σώμα στρατιώτη. Δεν ανησύχησα γιατί υπέθεσα ότι είναι στρατιώτης 

δικός μας και κοιμάται. Εκεί δίπλα του κοντά-κοντά ξάπλωσα και εγώ 

και σε λίγο, από την κούραση που είχα, γύρισα και τον αγκάλιασα, αλλά 

άκουα ροχαλητό και του λέω επί λέξει: «Έ, συνάδελφε, κάνε λίγο πέρα!». 

Αλλά μιλιά δεν άκουσα και τότε αναγκάστηκα να τραβηχτώ εγώ λίγο πα-

ραπέρα. 

Το πρωί που ξύπνησα τι να δω! Τούρκος στρατιώτης σκοτωμένος με 

καμένα τα περισσότερα ρούχα του! Τότε με έπιασε σαν φόβος, σαν ρίγος, 

αλλά τι να έκανα; Συγκέντρωσα τους στρατιώτες και πήγαμε στο Λόχο 

(φαίνεται ο Τούρκος στρατιώτης δεν φονεύθηκε ακαριαία και την ώρα 

που ροχάλιζε μάλλον ξεψυχούσε). 
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Στο οχυρό Καλε-Κρότι: «προχωρείτε!». Το όνειρο του 

Λοχία 

 
Στον Λόχο που επέστρεψα συνάντησα κάποιον Λοχία ονόματι ΝΤΑ-

ΛΑΚΑΣ, που ήταν και Διμοιρίτης μου. Με καλεί εμένα και κάποιον 

άλλο στρατιώτη ονόματι ΤΑΚΑΣ και μας λέει: «Παιδιά, εγώ απόψε είδα 

ένα κακό όνειρο και με την πρώτη μάχη που θα δώσουμε θα σκοτωθώ. 

Έχω στην τσέπη μου 800 δρχ. και ένα ρολόγι. Το μεν ρολόγι να το κρα-

τήσετε εσείς, τα δε χρήματα αφού τα πάρετε να τα στείλετε στο σπίτι 

μου, έχω δύο αδελφές ανύπαντρες».  

Πράγματι, μόλις φθάσαμε και άρχισε η μάχη, ο Λοχίας σκοτώθηκε. 

Πριν όμως γίνει η επίθεση το πρωί συγκεντρώθηκαν τα Φυλάκια, κά-

λεσε όλο το Σύνταγμα ο τότε Αρχηγός Μεραρχιακού Πεζικού Συνταγμα-

τάρχης ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ και μας έβγαλε λόγο. Μας είπε: «τον βλέπετε 

αυτόν τον βράχο; Εκεί ο εχθρός αμύνεται. Σας θέλω στις 12 η ώρα το με-

σημέρι να φωνάξετε εκεί ψηλά: Ζήτω το 3/40 Σύνταγμα». 

«Κουραμάνααα!» φώναζαν οι τσολιάδες. Ο Αρχηγός, μας απάντησε 

ότι «Κουραμάνα θα πάρουμε μόλις καταλάβουμε τον βράχο. Από εκείνη 

την πλευρά είναι οι φούρνοι». Τότε οι τσολιάδες φώναξαν: «Α έ ρ α α 

α!». Αμέσως ο Αρχηγός Μεραρχιακού Πεζικού διέταξε τον Σαλπιγκτή να 

σημάνει εξόρμηση κατά του Καλέ-Κρότι. 

Κάθε αξιωματικός ετοίμασε τον Λόχο του για επίθεση. Παρατάχτη-

καν δύο Τάγματα σε δύο κύματα. Το πρώτο κύμα αποτελούσαν οι Τυφε-

κιοφόροι με οπλοπολυβόλα, χειροβομβίδες και ό,τι άλλο χρειάζονταν για 

την εξόρμηση και το δεύτερο κύμα αποτελούσαν τα Πολυβόλα. 

Προτού δοθεί το σύνθημα της επίθεσης, άρχισαν πρώτα να βάζουν 

καταιγιστικά πυρά 75 δικά μας Πυροβόλα, με σκοπό να καθηλώσουν 

τους Τούρκους. Αμέσως δόθηκε το σύνθημα: «προχωρείτε!» και τα 

πρώτα τμήματα ξεκίνησαν, υποστηριζόμενα από τα Πολυβόλα που έβα-

ζαν κατά του βράχου, για να μη σηκώσει κεφάλι ο εχθρός. Ταυτόχρονα 

ακολουθήσαμε και μεις που αποτελούσαμε τα δεύτερα κύματα. 

Οι Τσολιάδες ανέβηκαν πάνω στον βράχο, πιάστηκαν λόγχη με λόγχη 

και αφού τους εκδίωξαν από τον βράχο και τους έτρεψαν σε φυγή, ένας 

Αξ/κός μας έριξε φωτοβολίδα, με σκοπό να δώσει σήμα στα Πυροβόλα 

μας να επιμηκύνουν τη βολή τους, έτσι ώστε τα βλήματα να πέφτουν πιο 

μπροστά στον εχθρό που έφευγε κακήν κακώς, γιατί οι Τσολιάδες είχαν 

πλέον ανέβει στον λόφο.  

Ο Αξ/κός όμως αυτός έκανε λάθος! Αντί να ρίξει κίτρινη φωτοβολίδα, 

έριξε κόκκινη, που σημαίνει ότι κινδυνεύουμε και πρέπει να συνεχιστεί η 

βολή των Πυροβόλων στον βράχο. Αντιλήφθηκε το λάθος του αλλά, έως 

ότου ρίξει άλλη φωτοβολίδα κίτρινη πλέον, τα Πυροβόλα μας είχαν ρίξει 
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5 έως 6 βολές, με συνέπεια να σκοτωθούν πολλοί δικοί μας από δικά μας 

βλήματα.  

Ο εχθρός αμέσως έκανε ισχυρή αντεπίθεση με νέα κύματα, αλλά απο-

κρούστηκε με πολλές απώλειες και στο τέλος υποχώρησε καταδιωκόμε-

νος από τους Τσολιάδες. Εκεί εγώ είδα Τσολιάδες με Τούρκους καρφω-

μένους λόγχη με λόγχη. Από το δικό μου στοιχείο σκοτώθηκαν ο Σκο-

πευτής, Γεμιστής, Βοηθός Γεμιστή και ο Λοχίας ΝΤΑΛΑΚΑΣ, που πιο 

πάνω σας ανέφερα. 

Το πρωί της άλλης μέρας μάς αντικατέστησε η 7η Μεραρχία, ενώ 

εμείς συγκεντρωθήκαμε, κάναμε προσκλητήριο και διαπιστώθηκε ότι εί-

χαμε μεγάλες απώλειες. Από τα δύο Τάγματα που συμμετείχαν στην επί-

θεση είχαμε 77 νεκρούς και 450 τραυματίες.  
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«[…] διότι σώθηκε το Σύνταγμα από βεβαίαν αιχμαλω-

σίαν», παρασημοφόρηση και προαγωγή 

 
Στη συνέχεια φύγαμε από εκεί και μετά από πορεία 4 ημερών φθά-

σαμε στο Εσκί-Μπελαντλή στο αριστερό της παράταξης. 

Την άλλη μέρα δόθηκε διαταγή να επιτεθούμε και να καταλάβουμε 

τον Τραπεζοειδή Λόφο του Εσκί-Μπελαντλή, που δέσποζε όλων των πέ-

ριξ βουνών. Η εξόρμηση ανετέθη στον 5ο Λόχο του δευτέρου Τάγματος 

με μία Διμοιρία Πολυβόλων, στην οποία μετείχα και εγώ. Η Διμοιρία τά-

χθηκε υπό τη Διοίκηση του 5ου Λόχου. 

Αφού άρχισε η επίθεση, το Πυροβολικό και τα Πολυβόλα μας έβαζαν 

ακατάπαυτα πυρά κατά του Λόφου. Οι Τούρκοι, βλέποντας ότι ήταν 

αδύνατο να τον κρατήσουν, ετράπησαν σε φυγή, αφήνοντας πολλά πολε-

μοφόδια στον Λόφο. Τότε εμείς ανεβήκαμε πάνω στον Λόφο σχεδόν 

ανενόχλητοι, χωρίς να έχουμε καμία εντελώς απώλεια, στήσαμε τις προ-

φυλακές μας και κάναμε προσωρινά χαρακώματα. Εγώ με το στοιχείο 

μου εγκατασταθήκαμε στο άκρο δεξιό μέρος, για να έχει το Πολυβόλο 

πιο ελεύθερη δράση και θέση. 

Τη νύχτα οι Τούρκοι έκαναν αντεπίθεση για να ανακαταλάβουν τον 

Λόφο, αλλά αποκρούστηκαν από τις δυνάμεις μας. 

Προτού υποχωρήσουν οι Τούρκοι και ενώ η μάχη είχε φθάσει στην 

τελευταία της φάση, δόθηκε διαταγή από το Σύνταγμα να εγκαταλεί-

ψουμε τον Λόφο, διότι υπήρχε φόβος κυκλωτικής αιχμαλωσίας μας από 

τους Τούρκους, και να αποσυρθούμε προς τα πίσω βουνά και να στή-

σουμε εκεί προφυλακές. 

Ο Λοχαγός, πάνω στην ταραχή και τον φόβο μήπως κυκλωθούμε, 

έστειλε Συνδέσμους να ειδοποιήσουν τα Φυλάκιά μας για να εγκαταλεί-

ψουν τη θέση τους και να συμπτυχθούν προς οπισθοχώρηση. Όλα τα φυ-

λάκια ειδοποιήθηκαν και οπισθοχώρησαν, αλλά εμένα που ήμουν και 

Αρχηγός του Φυλακίου δεν με ειδοποίησε κανείς και, μη γνωρίζοντες τί-

ποτε, 13 άνδρες που αποτελούσαν το στοιχείο μαχόμασταν συνεχώς.  

Οι Τούρκοι, αφού άκουγαν ριπές του Πολυβόλου μας μόνο από τη μια 

μεριά, υποχώρησαν και αυτοί, γιατί φοβήθηκαν κυκλωτική κίνηση από 

τον δικό μας Στρατό. Εγώ όμως, επειδή δεν άκουγα άλλες ριπές από τα 

άλλα Πολυβόλα μας που ήξερα τις θέσεις των, ανησύχησα και αναγκά-

στηκα να στείλω Σύνδεσμο εκεί που ήταν το άλλο Πολυβόλο για να συ-

νεννοηθούμε. Πράγματι, ο Σύνδεσμος πήγε εκεί που ήταν το άλλο Πολυ-

βόλο, αλλά δεν βρήκε τίποτε, παρά μόνο άδεια κιβώτια. Στη συνέχεια τον 

έστειλα στο μέρος εκεί που γνωρίζαμε ότι ήταν η Διοίκηση του Λόχου, 

αλλά ούτε και εκεί υπήρχε κανένας. Τότε καταλάβαμε ότι οπισθοχώρη-

σαν και εμάς δεν μας ειδοποίησαν. 
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Συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί για το τι πρέπει να κάνουμε και αποφα-

σίσαμε να οπισθοχωρήσουμε και εμείς. Γυρίζοντας όμως προς τα πίσω, -

νύχτα ήταν-, χάσαμε τον προσανατολισμό μας και, αντί να πάμε προς το 

μέρος μας, μπήκαμε στο εχθρικό έδαφος. 

Πριν ξεκινήσουμε να γυρίσουμε πίσω, είχα πει στους άνδρες μου ότι, 

αν ακούσουν τη λέξη «ΝΤΟΥΡ!» που σημαίνει τουρκικά «ΑΛΤ!», να μη 

πυροβολήσει κανείς, αλλά να πέσουν όλοι πρηνηδόν και έρποντας ένας-

ένας να προσπαθήσει να απομακρυνθεί. Πράγματι, αφού μπήκαμε μέσα 

τους Τούρκους, χωρίς βέβαια να το γνωρίζουμε αυτό, εκεί που βαδίζαμε 

ακούσαμε τη λέξη «ΝΤΟΥΡ»! Πέσαμε όλοι πρηνηδόν χωρίς να πυροβο-

λήσει κανείς από εμάς, αλλά ούτε και ο Τούρκος σκοπός πυροβόλησε 

και, έρποντας ένας-ένας, απομακρυνθήκαμε. Αφού βαδίσαμε προς τα 

πίσω 700 περίπου μέτρα, λόγω του σκότους χάσαμε και πάλι τον προσα-

νατολισμό μας και αποφασίσαμε να μείνουμε εκεί σε μια λακκούβα έως 

ότου ξημερώσει. 

Το πρωί όμως που ξημέρωσε μας αντιλήφθηκαν και οι δύο παρατά-

ξεις και μας πυροβολούσαν. Οι μεν Τούρκοι υπέθεταν ότι είναι ελληνική 

περίπολος, οι δε δικοί μας έλεγαν ότι είναι τουρκική περίπολος. Έπρεπε 

εμείς να βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε με τους δικούς μας, που ως 

προείπαμε δεν γνωρίζαμε προς ποια κατεύθυνση ήταν, έτσι ώστε να τους 

δώσουμε να καταλάβουν ότι ήμαστε Έλληνες στρατιώτες. Παρακολου-

θώντας τους κρότους των όπλων, καταλάβαμε προς τα πού είναι οι δικοί 

μας. Έπρεπε όμως να τους δώσουμε και μεις σήμα ότι ήμαστε Έλληνες, 

για να πάψουν να μας πυροβολούν και να μας καλύπτουν, ώστε να προ-

χωρήσουμε προς το μέρος των. Εγώ γνώριζα ολίγον τα γράμματα-σή-

ματα του ΜΟΡΣ και με ένα άσπρο μαντήλι, στιγμή-στιγμή, κατάφερα να 

τους δώσω να καταλάβουν ότι ήμαστε Έλληνες και ότι έπρεπε να μας 

καλύψουν, για να πάμε προς το μέρος των, δηλαδή να ενωθούμε με τα 

Φυλάκιά μας. Τότε αμέσως οι δικοί μας έβαλαν καταιγιστικά πυρά, κα-

θήλωσαν τους Τούρκους, και εμείς με άλματα προχωρούσαμε και φθά-

σαμε στα Φυλάκιά μας. 

Εκεί ο Διοικητής των Φυλακίων μάς πήρε συνοδεία και μας πήγε στο 

Τάγμα για ανάκριση, με αιτιολογικό ότι δεν οπισθοχωρήσαμε με τον 

Λόχο. Αστραπιαία μεταδόθηκε ότι το στοιχείο του 1ου Λόχου Πολυβό-

λων ζει και παρουσιάστηκε στις προφυλακές μας με όλο τον οπλισμό 

του. 

Γενομένης όμως της ανάκρισης, αποδείχθηκε ότι, πράγματι εμείς δεν 

ειδοποιηθήκαμε και μαχόμασταν επί τόπου και όχι όπως είχε αναφέρει ο 

Διοικητής του 5ου Λόχου, ότι δήθεν το στοιχείο αυτό αυτομόλησε ή αιχ-

μαλωτίστηκε. Καλέσαμε τον Διοικητή να μας φέρει τον Σύνδεσμο που 

έστειλε να μας ειδοποιήσει και που ανέφερε ότι δεν μας βρήκε εκεί. 

Πράγματι, μας έφερε τον Σύνδεσμο και, ανακρίνοντάς τον κατά αντιπα-

ράσταση, αποδείχτηκε ότι είπε ψέματα, δεν ήλθε να μας ειδοποιήσει. 
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Έτσι, ο μεν Σύνδεσμος πέρασε στρατοδικείο, ο δε Λοχαγός τιμωρήθηκε 

από τη Μεραρχία με δύο μήνες φυλακή και εμάς μας παρασημοφόρησαν 

όλους, με το αιτιολογικό ότι: «Χάρις στην ψυχραιμία ενός Φυλακίου που 

δεν ειδοποιήθηκε για οπισθοχώρηση, σώθηκε το Σύνταγμα από βεβαίαν 

αιχμαλωσίαν». Στη συνέχεια εμένα με προήγαγαν στο βαθμό του Λοχία.  
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Στη γέφυρα του Σαγγάριου 

 
Την άλλη μέρα η Στρατιά μάς διέταξε να οπισθοχωρήσουμε και να 

περάσουμε τον ποταμό Σαγγάριο, γιατί φοβούνταν μήπως ο ποταμός, 

ενόψει του χειμώνα, πλημμυρίσει και δεν μπορέσουν τα στρατεύματά 

μας να γυρίσουν πίσω. 

Μετά την αποτυχία της διάσπασης της γραμμής του Σαγγά-

ριου, τα ελληνικά στρατεύματα αναγκάζονται να υποχωρήσουν 

(χωρίς να ηττηθούν) και να συμπτυχθούν στις παλιές τους θέ-

σεις, μια και ο επερχόμενος χειμώνας δεν θα λειτουργούσε 

υπέρ των ελληνικών σχεδίων. («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, 

έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 169). 

 

Αφού φθάσαμε στους γύρω λόφους του ποταμού Σαγγάριου, οι Τούρ-

κοι μάς πήραν είδηση ότι προτιθέμεθα να οπισθοχωρήσουμε και κατά χι-

λιάδες έρχονταν να μας κυνηγήσουν και να μας τρέψουν σε άτακτη φυγή. 

Τότε η Μεραρχία διατάσσει το 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων να στήσει 

γραμμή, έτσι ώστε να εμποδίσει και σταματήσει τους Τούρκους που μας 

κυνηγούσαν. Πράγματι, στήσαμε γραμμή, λάβαμε θέση μάχης και, αφού 

είδαμε τους Τούρκους να έρχονται προς το μέρος μας, τους αφήσαμε να 

πλησιάσουν σε απόσταση βολής, περίπου 1500 μέτρα. Αμέσως βάλαμε 

καταιγιστικά πυρά εναντίον τους και τους αναγκάσαμε να ανακόψουν 

την προέλασή τους. 

Το στοιχείο μου, βλέποντας μια Διμοιρία Τούρκους στρατιώτες να 

κατεβαίνουν προς εμάς από μια χαράδρα, αποφάσισε να τους εξοντώσει 

όλους. Τους πήραμε με το τηλέμετρο την απόσταση, που όπως θυμάμαι 

ήταν περίπου 1700 μέτρα, και κάθομαι εγώ πάνω στο Πολυβόλο ως ο πιο 

εξειδικευμένος. Άρχισα να τους βάζω συνεχή πυρά καθ’ ύψος και κατά 

βάθος. Από την παρακολούθηση που κάναμε μετά τα πέρας της βολής με 

το τηλέμετρο, σε διάρκεια τριών ωρών δεν σηκώθηκε ή κινήθηκε κανείς. 

Στις 4 το απόγευμα λάβαμε διαταγή να περάσουμε τον ποταμό Σαγ-

γάριο, και μέχρι της 10ης ώρας νυχτερινής να έχουν περάσει όλοι οι 

στρατιώτες. Αφού περάσαμε τον ποταμό, από σκοπό δεν χαλάσαμε τη 

γέφυρα. Βαδίσαμε λίγο και πιάσαμε γραμμή στα υψώματα εδόθεν του 

ποταμού. Οι Τούρκοι, όμως, μας ακολούθησαν, πέρασαν και αυτοί την 

ίδια γέφυρα που περάσαμε και εμείς και καταυλίσθηκαν γύρω στον πο-

ταμό. 

Το πρωί της επόμενης μέρας διατάχτηκε το Πυροβολικό μας να βάλει 

κατά της γέφυρας και να την κόψει στη μέση. Η γέφυρα ήταν επισημα-

σμένη από το Πυροβολικό μας, έτσι ώστε οι Τούρκοι να μη μπορούν να 

επιστρέψουν πίσω μέσω της γέφυρας. Πράγματι, το Πυροβολικό έκοψε 
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τη γέφυρα και τότε εμείς τους ρίξαμε ασφυξιογόνα-δακρυγόνα και τους 

κάναμε μια επίθεση έως τα μέσα του βουνού, έτσι που να υποχρεωθούν 

οι Τούρκοι να συγκεντρωθούν γύρω χαμηλά στον ποταμό, που ήταν κα-

θισμένα τα αέρια που τους είχαμε ρίξει εμείς. Τι να έβλεπες εκεί! Άλλοι 

έπαιρναν τις κουβέρτες και σκέπαζαν το κεφάλι τους, άλλοι είχαν πάθει 

ασφυξία και άλλοι πήδηξαν στον ποταμό και πνίγηκαν. Ολίγοι που κα-

τάφεραν να σωθούν τράπηκαν σε φυγή. Έτσι απαλλαγήκαμε από το να 

μας κυνηγούν οι Τούρκοι. 
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Ο ηρωικός αεροπόρος Σταυρόπουλος 

 
Συνεχίσαμε την πορεία μας και φθάσαμε στα βουνά της Κιουτάχειας, 

όπου και πάλι στήσαμε προφυλακές. Εκεί καθίσαμε ένα χρόνο χωρίς να 

μας πειράξει κανείς. Περάσαμε τον χειμώνα έξω στις σκηνές μας μπρο-

στά στα υψώματα της Κιουτάχειας, Ντουγέρ Μπαλμαχμότι και Αφιόν 

Καραχισάρ. 

Κατά την άνοιξη, κάθε μέρα το πρωί που παίρναμε το ρόφημα, και επί 

ένα μήνα, ερχόταν ένα τουρκικό αεροπλάνο και έκανε αναγνώριση. Εμείς 

του βάζαμε με 24 Πολυβόλα, ακόμη και με το Πυροβολικό, για να το ρί-

ξουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε τίποτε να του κάνουμε. Μας έγινε 

τόσο ενοχλητικό που όλη η Μεραρχία φώναζε: «Πού είναι τα δικά μας 

αεροπλάνα για να το καταδιώξουν;». Αλλά όλοι κώφευαν. 

Τότε κάποιος Λοχίας ονόματι ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, αεροπόρος, το 

πήρε προσβλητικό αυτό που φώναζαν οι φαντάροι κάθε μέρα. Αποφά-

σισε, χωρίς διαταγή, να πάρει από τη βάση ένα αεροπλάνο, για να κυνη-

γήσει και καταρρίψει το τουρκικό. Αλλά, για κακή του τύχη, το αερο-

πλάνο αυτό που πήρε έπαθε βλάβη και το προσγείωσε ξανά. Χωρίς να 

χάσει καιρό παίρνει άλλο αεροπλάνο, απογειώνεται, πλησιάζει το τουρ-

κικό σε θέση βολής και με το μυδράλιο τού ρίχνει δύο ριπές, οπότε βλέ-

πουμε το εχθρικό αεροπλάνο να πέφτει και, πέφτοντας κάτω, πήρε φωτιά 

και κάηκε. 

Οι φαντάροι μας χάρηκαν. Πετούσαν τα πηλίκιά τους και φώναζαν: 

«Μπράβο, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕ!». 

Αφού έπεσε το αεροπλάνο, πήγαν εκεί ειδικοί εμπειρογνώμονες και 

διαπίστωσαν ότι, στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα, που σκοτώθηκαν 

και οι δύο: ένας Ταγματάρχης και ένας Λοχαγός. Αυτούς τους κηδέψαμε 

με τιμές, παρέλαση κλπ. 

Ο Λοχίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ από τη μια μεριά τιμωρήθηκε γιατί 

πήρε το αεροπλάνο χωρίς διαταγή, και από την άλλη προήχθη σε Ανθυ-

πολοχαγό. Από τότε και πέρα δεν μας ξαναενόχλησαν. 
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«Τεσλήμ, Γκιαουρλά Κιοπέκ!». Η κόλαση του Αλή Βεράν 

 
Εκεί μείναμε μέχρι τις 14 Αυγούστου 1922, οπότε λάβαμε διαταγή να 

πάμε για ενίσχυση της 1ης Μεραρχίας στο Ντουλού Μπουνάρ, όπου οι 

Τούρκοι έσπασαν τη γραμμή μας και έκαναν θύλακα μέσα 10 χιλιόμετρα, 

με σκοπό να κόψουν τα δύο Σώματα και να τα αιχμαλωτίσουν. Ύστερα 

από μιάμιση μέρα φθάσαμε τα τμήματα της 1ης Μεραρχίας που τα διοι-

κούσε ο Στρατηγός ΦΡΑΝΓΚΟ, και ήταν σχεδόν εν διαλύσει. Εκεί ο 

εχθρός είχε συγκεντρώσει μεγάλες δυνάμεις . 

Στη συνέχεια φθάσαμε στον αυχένα της χαράδρας Αλή-Βεράν. Τότε 

πέρασε ένα δικό μας αεροπλάνο και μας έριξε προκήρυξη, η οποία έλεγε: 

«Έμπροσθέν σας βαδίζουν τουρκικές Φάλαγγες. Λάβετε μέτρα». Μόλις 

περάσαμε τον αυχένα, είδαμε μεγάλες Φάλαγγες που προχωρούσαν ανε-

νόχλητες προς εμάς.  

Κατά διαταγή της Μεραρχίας, το 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων επιφορτί-

στηκε να βαστάξει την οπισθοχώρηση. Ήταν 9 το πρωί και, αφού λάβαμε 

θέσεις μάχης, αρχίσαμε να βάζουμε κατά του εχθρού, που ήταν 

10πλάσιος από εμάς σε δύναμη, επί μιαν ώρα συνεχώς. 

Εκεί που μαχόμασταν λάβαμε διαταγή να παύσουμε πυρ, γιατί οι 

Στρατηγοί ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ και ΔΙΓΕΝΗΣ αποφάσισαν να κάνουν ανα-

κωχή. Έστειλαν Αγγελιοφόρους και μας παρότρυναν να παραδώσουμε τα 

μέρη χωρίς πόλεμο. Ο ΚΕΜΑΛ, όμως, ζήτησε την αιχμαλωσία όλων μας 

μετά του οπλισμού μας και μάλιστα χωρίς άλλους όρους. Αυτό οι κατώ-

τεροι Αξ/κοί δεν το δέχτηκαν και φώναζαν: «Θα πολεμήσουμε μέχρι τον 

έναν». Οι στρατιώτες μας, αφού άκουσαν από τους Στρατηγούς μας την 

παράδοση, κλονίστηκε το ηθικό τους και πολλοί πέταξαν τα όπλα τους. 

Το απόγευμα, κατά τις 3 η ώρα, οι Τούρκοι μάς επιτέθηκαν με μεγά-

λες δυνάμεις και, αφού μας βρήκαν όχι πειθαρχημένους, μας διέλυσαν 

και οι στρατιώτες μας έφευγαν χωρίς να πειθαρχούν πλέον. 

Η ελληνική ηγεσία, δυστυχώς, δεν ακολούθησε τη «διαθήκη» 

του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου, που πέθανε το 

14 μ.Χ.: «Κρατήστε την αυτοκρατορία στα σύνορά της».  

Αγνόησε τον κοινότατο τόπο πως η υπέρμετρη επέκταση 

ξεφεύγει τελικά απ’ τον έλεγχο του «κέντρου», αποδυναμώνει 

τις πολεμικές ικανότητές του, προκαλεί βίαιες αντιδράσεις, ρο-

κανίζει όχι μόνο τις «κατακτήσεις» αλλά και τα ίδια τα θεμέλια 

του κατακτητή. (Μάριος Πλωρίτης). 

 

Εγώ σαν Υπαξ/κός, αφού το Πολυβόλο μας έπαθε εμπλοκή, διέταξα 

να το μεταφέρουν ολίγον πίσω για επιδιόρθωση. Ενώ οι άνδρες μου 

έπαιρναν το Πολυβόλο για να το πάνε πίσω, εγώ που ήμουν τελευταίος 

θέλησα να πάρω τα δύο κιβώτια πυρομαχικά μας που είχαμε εκεί για το 
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Πολυβόλο. Όσο εγώ να πάρω τα κιβώτια, ξαφνικά βλέπω τους Τούρκους 

να με πλησιάζουν στα 20 με 24 μέτρα και να μου λένε: «Τεσλήμ, Γκια-

ουρλά Κιοπέκ!», που σημαίνει «παραδώσου, γκιαούρ Έλληνα, σκυλί!». 

Για τον Τούρκο, ο Έλληνας δεν είναι μόνο «άπιστος σκύλος» 

αλλά και πρώην σκλάβος. («Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ», 

G.HΟΡΤΟΝ, 92). 

 

Ακριβώς τη στιγμή εκείνη, και προς τύχη μου, ανάμεσα σε μένα και 

τους Τούρκους έπεσε μια οβίδα από κανόνι, που δεν γνώριζα από ποια 

παράταξη ήταν. Αυτό όμως ήταν για μένα σωτήριο, γιατί μέσα στην σύγ-

χιση, μου δόθηκε η ευκαιρία να φύγω. Αλλά οι Τούρκοι πρόλαβαν και 

μου έριξαν μια μπαταριά και με τραυμάτισαν, ευτυχώς ελαφρά, στο χέρι 

μου. Πήγα να μου το δέσει ο γιατρός, εκεί που έδενε τους άλλους τραυ-

ματίες. 

Στη συνέχεια βλέπω να τρέπεται σε φυγή όλο το Σύνταγμά μας. Εκεί 

ράγισε η καρδιά μου, γιατί είδα και άκουσα κλαυθμούς, οδυρμούς και 

φωνές από γυναικόπαιδα που μας ακολουθούσαν. Είδα τους Τούρκους να 

ρίχνονται να πάρουν τη Σημαία του Συντάγματος, που τη συνόδευε τότε 

ο γενναίος Λοχαγός ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ από την Άρτα. Κάποιοι Τσο-

λιάδες όμως άρπαξαν τη Σημαία, έσπασαν το κοντάρι και ο Λοχαγός 

έβαλε τη Σημαία στα θυλάκιά του. Όλος ο στρατός μας οπισθοχωρούσε 

όπου φύγει-φύγει εν διαλύσει, αφήνοντας πίσω όλα τα εφόδια και 

άφθονο οπλισμό. Η χαράδρα του Αλή-Βεράν ήταν η κόλαση του πυρός 

και έφαγε χιλιάδες κορμάκια στρατιωτών και πολιτών. 

Οι επιζώντες τραπήκαμε σε φυγή, βαδίζοντες προς Ντουλού Μπουνάρ 

ολονυκτίως και κατασυντετριμμένοι. Αλλά και εμείς βρεθήκαμε εκεί κυ-

κλωμένοι και δεχόμασταν πυρά από εμπρός και πίσω και συνέχιζαν να 

μας κυνηγούν. Τότε κάποιος Λοχαγός μάς φώναξε και μας είπε: «Παιδιά, 

είμαστε κυκλωμένοι. Θα κάνουμε εξόρμηση για να σπάσουμε τη γραμμή 

τους και όποιος ζήσει». 

Πράγματι, κάναμε εξόρμηση, βρήκαμε προς στιγμήν διέξοδο και 

όποιος πρόλαβε να περάσει πέρασε, οι δε άλλοι, αιχμαλωτίστηκαν. Μέσα 

σε αυτούς που πέρασαν ήμουν και εγώ. 

Η κεμαλική αντεπίθεση θα εκδηλωθεί ορμητική και ολομέ-

τωπη. Μέσα σε λίγες ώρες η τεράστια σε μήκος αλλά ασταθής 

ελληνική γραμμή άμυνας διασπάται και καταρρέει. Ακολουθεί μια 

άνευ προηγουμένου άτακτη οπισθοχώρηση, που επιταχύνεται 

μετά την συντριβή των λειψάνων του ελληνικού στρατού στη 

μάχη του Αλή Βεράν. («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. 

ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 172). 
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Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ: «Πίσω!». Συνάντηση με συγχωριανούς 

μου συμπολεμιστές στη Φιλαδέλφεια 

 
Συνεχίσαμε την πορεία μας μέρα και νύχτα και, αφού ταλαιπωρηθή-

καμε 4 έως 5 μέρες σε ένα δάσος, που δεν μπορούσαμε να βρούμε διέ-

ξοδο γιατί ήταν πολύ πυκνό, φθάσαμε στα γύρω βουνά του Ουσάκ, όπου 

θα περνούσαμε έναν Αυχένα, που εκατέρωθέν του υπήρχαν 50-60 Τούρ-

κοι στρατιώτες. 

Εκεί εγώ συνάντησα τον συμπατριώτη μου ΝΤΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, 

που είχε αποσκευές Αξ/κών φορτωμένες σε ένα μουλάρι. Αφού χαιρετη-

θήκαμε, πετάξαμε τις αποσκευές, καβάλησα το μουλάρι και βαδίζαμε 

μαζί. Στο δρόμο που βαδίζαμε, και προτού ακόμη φθάσουμε στον Αυ-

χένα, ο ΝΤΟΥΛΙΑΣ θέλησε να ουρήσει. «Βάδιζε εσύ», μου είπε, «και 

εγώ θα σε φθάσω». Περνώντας όμως εγώ τον Αυχένα, που βάδιζα σχεδόν 

στο μέσον της Φάλαγγας, οι Τούρκοι άρχισαν τα πυρά, χτυπώντας τα τε-

λευταία τμήματα της Φάλαγγας. Αυτοί που έτυχαν να είναι εκεί, άλλοι 

σκοτώθηκαν και άλλοι αιχμαλωτίστηκαν. Εκεί φαίνεται ότι θα είχε σκο-

τωθεί και ο ΝΤΟΥΛΙΑΣ που σας προανέφερα.  

Εμείς που περάσαμε τον Αυχένα, αντί να γυρίσουμε πίσω να κατα-

διώξουμε τους Τούρκους που ήταν τόσοι λίγοι, τραπήκαμε σε φυγή. 

Φεύγοντας συνάντησα κάποιον Υπολ/γό και του λέω να λάβει πρωτο-

βουλία να γυρίσουμε πίσω για να χτυπήσουμε τους Τούρκους, προκειμέ-

νου να απελευθερώσουμε τους εναπομείναντες πίσω δικούς μας. Αυτός 

τότε μου είπε επί λέξη: «Κοίταξε το κεφαλάκι σου μόνο». 

Κατά τις επόμενες τραγικές ημέρες οι ελληνικές δυνάμεις 

αγωνίζονται απλώς ν’ αποφύγουν την αιχμαλωσία και κάνουν 

ό,τι μπορούν για να φτάσουν στη θάλασσα και να επιβιβαστούν 

στα πλοία. («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, 

σελ. 172). 

 

Συνεχίσαμε την πορεία. Φθάσαμε τελικά στο Ουσάκ και καθίσαμε 

εκεί λίγο να ξεκουραστούμε. Στο Ουσάκ είδα μια δική μας αποθήκη ιμα-

τισμού και πήγα να ζητήσω μια περισκελίδα από τον Διαχειριστή της, 

που ήταν ένας Υπ/γός. Αλλά δεν μου έδωσε, καίτοι είδε σε τι χάλια 

ήμουνα. Στο μεταξύ έφτασαν εκεί και άλλοι στρατιώτες μας, με φθαρ-

μένα ρούχα και γδυτοί σαν εμένα, αλλά και σ’ αυτούς δεν έδωσε. Τότε 

κάποιος στρατιώτης από αυτούς έβγαλε το πιστόλι και τον σκότωσε, ενώ 

σε μια ώρα έβαλαν φωτιά και έκαψαν την αποθήκη. 

Ο ελληνικός στρατός κατάφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα 

να κρατήσει τις θέσεις του κατά μήκος μιας εκτεταμένης γραμ-

μής επιχειρήσεων), χωρίς παράλληλα να εφοδιάζεται με επαρκή 

τροφή και ρουχισμό. («Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ», G.H., 106). 
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Το απόγευμα εγκαταλείψαμε το Ουσάκ και βαδίζοντας φθάσαμε στο 

Σελιγλή. Εκεί καθίσαμε και πήραμε μια ώρα ύπνο. Το πρωί νύχτα-νύχτα 

μάς επιτέθηκε η 4η τουρκική Μεραρχία υπό τον ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ με δύο 

Πολυβόλα και ένα κανόνι. Εμείς ήμασταν περισσότεροι από 25 χιλιάδες 

άνδρες, αλλά εν διαλύσει και τα όπλα οι περισσότεροι τα είχαν πετάξει. 

Αναγκαστικά τραπήκαμε σε φυγή, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. 

Ενώ συνέβαιναν αυτά, είδαμε, τον Συντ/ρχη ΠΛΑΣΤΗΡΑ με 70 ιπ-

πείς Τσολιάδες να λέγει: «Πίσω!» και να πυροβολεί στο ψαχνό. Αλλά 

κανένας από τους οπισθοχωρούντες δεν υπάκουσε. Τότε ο Συντ/ρχης μό-

νος του και με τους 70 ιππείς Τσολιάδες αναγκάστηκαν να καταδιώξουν 

τον ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, ενώ εμείς συνεχίσαμε την πορεία μας προς Φιλα-

δέλφεια.   

Εκεί, σε ένα σταθμό Τραίνου, συνάντησα τον συμπατριώτη μου ιατρό 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, που συνόδευε τραυματίες από το μέ-

τωπο. Τον παρακάλεσα να με βάλει και μένα στο Τραίνο, αλλά αρνή-

θηκε. Τότε κατέβασα το όπλο μου να τον ντουφεκίσω, γιατί ήμουν σε 

αθλία κατάσταση και τα πόδια μου είχαν γίνει αίμα, τόσο από το βάδισμα 

όσο και από τον ιδρώτα. Αλλά μετάνιωσα. Μαζί με τον γιατρό ήταν και 

οι συμπατριώτες μου ΝΑΚΟ-ΜΑΤΗΣ και ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ από την 

Πράμαντα Φιλιππιάδας, που είδαν την παραπάνω σκηνή. 
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«Σήκω, βρε Τσολιά!». Αγωνιώδης πορεία προς το λιμάνι 

της Σμύρνης 

 
Ενώ συνεχίζαμε την πορεία μας, εγώ δεν μπορούσα να βαδίσω άλλο 

και πήρα την απόφαση να αυτοκτονήσω. Εξήλθα από την πορεία του 

δρόμου και σε μια συκιά που ήταν εκεί πλάι κάθισα, γέμισα το όπλο μου 

και το έβαλα στο λαιμό, κάτω από το σαγόνι, και με το πόδι θέλησα να 

πατήσω τη σκανδάλη. Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνάει κάποιος Λοχα-

γός, βραδυπορών και αυτός. Αντιλήφθηκε τις κινήσεις μου, χωρίς βέβαια 

εγώ να τον πάρω είδηση, και μου φώναξε: «Σήκω, βρε Τσολιά!». Ήλθε 

εκεί, με επέπληξε λίγο και μου είπε: «Τι είναι αυτά τα πράγματα που πας 

να κάνεις; Η μάνα σου, ο πατέρας σου, τα αδέλφια σου, η οικογένειά σου 

σε περιμένουν. Σήκω!» 

Αξιόπιστοι μάρτυρες με πληροφόρησαν ότι όσοι στρατιώτες 

έχασαν τις δυνάμεις τους και λιποθύμησαν πριν μπουν στην 

πόλη, βρέθηκαν λίγες ώρες αργότερα με κομμένο το λαιμό. (Η 

ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, G.H., 106). 

 

Με πήρε από το χέρι και βαδίσαμε μαζί. Στο δρόμο βρίσκαμε καρ-

πουζόφλουδες και τρώγαμε∙ έτρωγε αυτός, μου έδινε και μένα. Ήμασταν 

πολύ εξαντλημένοι από την πείνα και τη δίψα. Κάποτε φθάσαμε πλέον σε 

ένα χωριό που ήταν ένα ρυάκι με ακάθαρτο και βρώμικο νερό, μπροστά 

όμως στη δίψα ήπιαμε λίγο νερό και συνήλθαμε. Τελικά φθάσαμε στη 

Φιλαδέλφεια, όπου εκεί έχασα τον Λοχαγό που βαδίζαμε μαζί. 

Συνεχίζοντας την πορεία μόνος μου, βρήκα ένα εγκαταλελειμμένο 

άλογο. Με χαρά πήγα και το πήρα. Το άλογο όμως αυτό ήταν εξαντλη-

μένο, ελεεινό και δεν μπορούσε να περπατήσει, και αναγκαστικά το πα-

ράτησα. Συνέχισα την πορεία μου.  

Βαδίζοντας έφθασα στην Μαγνησία. Εκεί ήταν κάτι βαγόνια τραίνου 

σταματημένα και γεμάτα πλήθος. Ανέβηκα και εγώ στα βαγόνια αυτά, 

αλλά βλέπω ότι ο συρμός δεν σταματάει να συνδέει τα γεμάτα πλήθος 

βαγόνια και φεύγει. Τότε εγώ αστραπιαία, όπως πέρναγε ο συρμός δίπλα-

δίπλα, πήδηξα στο κατάστρωμα ψηλά σε ένα βαγόνι του συρμού. Εκεί 

κλονίστηκα και κινδύνεψα να πέσω, αλλά για καλή μου τύχη με έπιασε 

ένας Τούρκος αιχμάλωτος που επέβαινε πάνω στο βαγόνι και με έσωσε. 

Ύστερα δέθηκα με την ζωστήρα στα σίδερα του βαγονιού και αποκοιμή-

θηκα. 

«Οι δυσκολίες που συνάντησαν τα ελληνικά στρατεύματα 

κατά την οπισθοχώρησή τους εικονογραφούνται πολύ ζωντανά 

από ένα περιστατικό που διηγήθηκε ο Αιδεσιμώτατος Dana 

Getchell, προερχόμενος από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας: 
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Όταν πήγε να κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ στο μικρό ξενο-

δοχείο, όλα ήταν ήσυχα. Το επόμενο πρωί όμως ξύπνησε από το 

θόρυβο μεγάλης αναταραχής στους δρόμους. Από το παράθυρό 

του, είδε όλους τους χριστιανούς της πόλης να τρέχουν προς 

τον σιδηροδρομικό σταθμό, κουβαλώντας όσα από τα υπάρχοντά 

τους είχαν προφτάσει να αρπάξουν. Οι Τούρκοι πλησίαζαν την 

πόλη. Πήγε κι ο ίδιος στο σταθμό και είδε έναν μακρύ σιδηρό-

δρομο, στον οποίο ένα μικρό ελληνικό στρατιωτικό απόσπασμα 

προσπαθούσε να επιβιβάσει το τρομαγμένο πλήθος. Καθώς συ-

νέβαιναν αυτά, οι μουσουλμάνοι χωρικοί βγήκαν από τα σπίτια 

τους, όλοι οπλισμένοι, και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του 

τρένου και των στρατιωτών. Ακολούθησε μάχη […], οι στρατιώ-

τες αγωνίστηκαν με γενναιότητα και τελικά κατόρθωσαν να δια-

φύγουν με τους περισσότερους από τους χριστιανούς». (Η ΜΑ-

ΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, G.H., 108). 

 

Το πρωί έφτασα στη Σμύρνη και κατέβηκα από το βαγόνι στο Κορδε-

λιό. Εκεί συνάντησα τους συμπατριώτες μου ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΤΟΒΑ και 

ΚΩΝ/ΤΙΝΟ ΓΚΟΥΒΑ και μου είπαν να μην πάω μέσα στην πόλη, γιατί 

όσοι πήγαιναν εκεί τους πιάνανε και τους στέλνανε στο Νυμφαίο για 

μάχη. Στο μεταξύ, εκεί συνάντησα τον Λοχαγό μου και πήγαμε μαζί 

μέσα στη Σμύρνη, προκειμένου ο Λοχαγός μου να ρωτήσει για την οικο-

γένειά του, αλλά δεν μπόρεσε να μάθει τίποτε. Τότε ο Λοχαγός μού είπε: 

«Εγώ φεύγω για την Πάνορμο. Εσύ κατέβα στην παραλία, και άμα δεις 

να μπαίνουν πολίτες-στρατιώτες στα πλοία, να μπεις και συ για να φύ-

γεις». 

Πράγματι κατέβηκα κάτω στην παραλία, αλλά απαγορεύονταν να 

μπούμε στα πλοία έως τις 3 το απόγευμα. Είδα όμως να πηγαίνουν πολί-

τες σε συμμαχικά πλοία, αλλά τους κτυπούσαν στα χέρια με τα ξίφη εάν 

πιανότανε κανείς από το πλοίο. Μετά την 3η απογευματινή πέρασε ένας 

Συνταγματάρχης και φώναξε: «Δέστε τα ζώα και τροχάδην μέσα στα 

πλοία∙ αλλά μόνον στρατιώτες».  

Είχαν αγκυροβολήσει εκεί στην προκυμαία τέσσερα πλοία. Εγώ, αν 

και κουρασμένος, μπήκα σχεδόν πρώτος σε ένα από αυτά και αμέσως 

έπεσα και κοιμήθηκα. Πότε το πλοίο γέμισε και πότε έφυγε, δεν κατά-

λαβα. 

[…] Την ίδια ώρα χιλιάδες απελπισμένοι Έλληνες συγκε-

ντρώνονται στο λιμάνι και πέφτουν στη θάλασσα για να προλά-

βουν τη σφαγή, ενώ οι κυβερνήτες και τα πληρώματα των ξέ-

νων πλοίων όχι μόνο αρνούνται να τους προσφέρουν έστω και 

την παραμικρή βοήθεια, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις διασκε-
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δάζουν με το θέαμα. («100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. 

ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 172). 

 

[…] ναυτικές μονάδες της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, 

της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ήσαν παρούσες στη 

Σμύρνη, αγκυροβολημένες σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέ-

τρων ή και λιγότερο από τα σπίτια της προκυμαίας. (Η ΜΑ-

ΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, G.H., 129). 

 

 […] Αλλά τα συμμαχικά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο 

λιμάνι, διατήρησαν, τα περισσότερα, μια συμπεριφορά προμελε-

τημένης ουδετερότητας. (Σύντομη ιστορία της νεώτερης Ελλά-

δας, R. CLOGG, σελ. 175) 
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Λελοβίτες στασιαστές στο πλοίο επιστροφής 

 
Το πρωί φθάσαμε στη Μυτιλήνη και άκουσα τους στρατιώτες να φω-

νάζουν: «Πειραιά! Πειραιά!» και ξύπνησα και εγώ. Τότε είδα τον Στρα-

τηγό ΙΩΑΝΝΟΥ να μας λέει: «Κατεβείτε, βρε παιδιά, να γυρίσει το 

πλοίο πίσω να πάρει και άλλους συναδέλφους». Οι επιβαίνοντες όμως 

του πλοίου στρατιώτες στασίασαν και δεν πειθάρχησαν∙ και από τη γέ-

φυρα του πλοίου άκουσα τους στασιαστές να του λέγουν: «Ποιος είσαι 

εσύ Στρατηγέ μου; Ο Στρατηγός ΙΩΑΝΝΟΥ; Η πατρίδα σε καλούσε 

εκεί», δείχνοντας συνάμα με το χέρι τους τη Μ. Ασία, «και όχι εδώ! Πή-

γαινε, μη διατάξουμε πυρ!». Τελικά, ο Στρατηγός αναγκάστηκε να φύγει 

με την ατμάκατο. Αυτά τα έλεγαν οι Μ. ΚΑΛΔΑΝΗΣ, Θ. ΔΡΑΚΟΣ, 

ΔΗΜ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ και άλλοι που ήσαν στο πλοίο παρέα, χωρίς βέβαια 

εγώ να τους γνωρίζω. Έτσι ανάγκασαν το πλοίο, αφού πρώτα έδεσαν τον 

καπετάνιο, να πάρει δρόμο για Πειραιά. 

Ταξιδεύοντας προς Πειραιά, εγώ δίψασα και θέλησα να πάρω λίγο 

νερό από τη βρύση του πλοίου, αλλά με έδιωξαν, απειλώντας μάλιστα να 

με κτυπήσει με το όπλο ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΔΑΝΗΣ. Θέλησα να κάνω 

χρήση του βαθμού μου, αλλά η κατάσταση χειροτέρεψε περισσότερο και 

έτσι αποσύρθηκα και έμεινα διψασμένος. 

Όταν φθάσαμε στα μισά του Αιγαίου, ο καπετάνιος είπε: «Να μη πάμε 

στον Πειραιά, αλλά στην Κύμη Ευβοίας». Οι στρατιώτες τον ρώτησαν: 

«Είναι ξηρά εκεί;» και ο καπετάνιος απάντησε: «Ναι, είναι. Θα πάρετε 

τον δρόμο και θα βγείτε στην Χαλκίδα».  

Ξέχασα όμως να σας πω ότι, τον καπετάνιο τον φύλαγε ο ΝΤΕΜΟΣ 

(Δημοσθένης Λογοθέτης), σκοπός με το πιστόλι στο χέρι και ήταν έτοι-

μος να τον σκοτώσει αν δεν υπήκουε σε ό,τι του έλεγαν. 

Μετά την υποχώρηση του στρατού από τη Μ. Ασία οι συ-

νταγματάρχες Ν. Πλαστήρας και Στυλ. Γονατάς, με ισχυρή δύ-

ναμη στρατού, θα αποβιβαστούν στη Χίο. Θα κηρύξουν επανά-

σταση κατά του καθεστώτος των Αθηνών. Ανάλογη κίνηση και 

στη Μυτιλήνη από τον συνταγματάρχη Στυλιανό Γονατά. Στην 

επανάσταση προσχωρούν αξιωματικοί και ναύτες του στόλου και 

έτσι εξασφαλίζεται η μεταφορά των επαναστατών στην Αθήνα. 

(Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, G.HORTON, «100 χρόνια ΕΛ-

ΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 174). 

 

Φθάσαμε στην Κύμη. Κατεβήκαμε, μας έδωσαν ψωμί και μας παρα-

κάλεσαν να συγκεντρωθούμε για να έρθουν τα αυτοκίνητα να μας πά-

ρουν. Αλλά κανείς δεν κάθισε. Μια Φάλαγγα από 600 έως 700 άνδρες, 

στην οποία ήμουν και εγώ, ακολουθούσε τον δρόμο προς το Αλιβέρι-

Ωρωπό. 
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Πηγαίνοντας εκεί βρήκαμε μαούνες βάρκες, που θα μας πέρναγαν 

στην άλλη άκρη της θάλασσας, στον Ωρωπό της Στερεάς Ελλάδας. Συμ-

φωνήσαμε να δώσουμε σαν εισιτήριο από 5 δρχ. ο ένας. Ικανοποιημένοι 

και οι βαρκάρηδες που θα έπαιρναν τόσα πολλά λεφτά. Μπήκαμε στις 

μαούνες και μας κατέβασαν στον Ωρωπό. Εκεί ο ΜΙΧ. ΚΑΛΔΑΝΗΣ, 

σαν Αρχηγός στασιαστής, είπε στους βαρκάρηδες να πάνε εκεί να τους 

δώσει απόδειξη, προκειμένου να εισπράξουν από το Φρουραρχείο τα 

χρήματα για τα εισιτήριά μας. Κάθισε σε ένα καναπέ, έβγαλε ένα χαρτί 

από πακέτο τσιγάρων, τους έγραψε την απόδειξη και τους είπε: «Πάρτε 

το και πάτε στο Φρουραρχείο να πληρωθείτε». Αυτοί όμως δίσταζαν να 

το πάρουν και τότε ο ΚΑΛΔΑΝΗΣ τους λέει: «Αν θέλετε πάρτε το, αλ-

λιώς θα το ξεσχίσω». Αμέσως αυτοί το πήραν, πήγαν στο Φρουραρχείο 

και πληρώθηκαν. 

Φεύγοντας από εκεί πιάσαμε τη σιδηροδρομική γραμμή ΘΕΣ/ΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ. Ήρθε το τραίνο, μπήκαμε μέσα και κατεβήκαμε στον Πει-

ραιά.  
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[…] Εγώ το όπλο μου δεν το παραδίδω! 

 
Από τον Πειραιά εγώ με πλοίο ήλθα στην Πρέβεζα.  

Παρέλειψα να σας πω ότι εγώ, καθόλη τη διαδρομή, αρχή μου ήταν 

να μην αποχωριστώ το όπλο μου, γιατί στην οπισθοχώρηση, που σας μί-

λησα πιο πάνω, όσοι πέταξαν τα όπλα τους κανείς δεν γλίτωσε και είχαν 

κακό τέλος. Εμένα πολλοί δικοί μου, καθόλη την εκστρατεία, με παρό-

τρυναν να πετάξω το ντουφέκι. Ακόμα και Αξ/κοί ήθελαν με το ζόρι να 

μου το πάρουν, αλλά εγώ τους είπα: «Μη με αγγίζετε! Το όπλο εγώ δεν 

το παραδίδω. Φύγετε μόνο από μπροστά μου!». Με τον τρόπο αυτό κα-

τάφερα να το έχω μαζί μου ώσπου έφθασα στην Πρέβεζα. 

Εκεί που με πίεσαν πολύ για να παραδώσω το όπλο ήταν τότε που 

έφτασα στον Πειραιά. Βαδίζοντας σε κάποιο δρόμο, για να παρουσιαστώ 

στο Φρουραρχείο να ρωτήσω μήπως χρειάζεται κάνα χαρτί, πέφτω πάνω 

σε μια περίπολο του Φρουραρχείου. Αμέσως ο Αξ/κός της περιπόλου με 

φώναξε: «Έ, Λοχία! Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις;». Του είπα ότι 

έρχομαι από το μέτωπο της Μ. Ασίας και αφού έγινε ανακωχή, γυρίζω 

πίσω στην ιδιαιτέρα μου Πατρίδα. Τότε ο Αξ/κός μού είπε να παραδώσω 

το όπλο μου, αλλά εγώ του αρνήθηκα και του είπα: «Μη χάνεις τα λόγια 

σου και μη με πλησιάζεις. Εγώ το όπλο μου δεν το παραδίδω». Στο με-

ταξύ εγώ βάδιζα μπροστά και αυτός από πίσω και συνέχεια με ενοχλούσε 

να μου πάρει το όπλο. Τότε γυρίζω και του λέω: Επειδή είσαι αξ/κός και 

για να μη ρεζιλευτείς στον κόσμο, εγώ θα επιταχύνω το βήμα μου και 

εσύ να επιβραδύνεις το δικό σου, ώστε να αυξηθεί η απόσταση και να 

φανεί ότι δεν συμβαίνει τίποτε. 

Την ώρα όμως που συνέβαιναν αυτά, περνούσε κάποιος άλλος Αξ/κός 

αλλά σε βαθμό ανώτερος από τον Αξ/κό της περιπόλου. Αφού είδε την 

παραπάνω σκηνή, αμέσως επενέβηκε και μας ρώτησε: «Τι συμβαίνει, βρε 

παιδιά;». Τότε εγώ του ανέφερα «ευπρεπώς» ότι έρχομαι από το μέτωπο 

της Μ. Ασίας και θέλουν να μου πάρουν το όπλο, που χάριν σε αυτό κα-

τάφερα να φθάσω εδώ που είμαι τώρα. «Καλά!», λέει ο ανώτερος 

Αξ/κός, και διατάσσει την περίπολο να με αφήσει ελεύθερο και ότι το 

θέμα θα το αναλάβει ο ίδιος. Έτσι και έγινε. Καθώς βαδίζαμε πιο πέρα με 

τον ανώτερο Αξ/κό γυρίζει και μου λέει: «Πήγαινε τώρα, παιδί μου, στο 

καλό σου». Τον ευχαρίστησα, τον χαιρέτισα και έφυγα, έχοντας πάλι 

μαζί μου το όπλο. 

Να μην πολυλογώ, έφθασα στην Πρέβεζα και παρουσιάστηκα στο 

Φρουραρχείο και τους είπα από πού προέρχομαι. Αμέσως μου είπαν να 

παραδώσω το όπλο. Εγώ και πάλι αρνήθηκα. Ενώ συνέβαιναν αυτά, εκεί 

συνάντησα τους ομοχωριανούς μου ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΔΑΝΗ, ΕΥΣΤΡ. ΙΩ-

ΑΝΝΟΥ και κάνα δύο ακόμη που δεν τους θυμούμαι τώρα. Αυτοί μά-

θανε ότι εγώ αρνούμαι να παραδώσω το ντουφέκι μου και πέσανε με τα 

μούτρα για να με πείσουν να το παραδώσω. Τότε μπροστά στην καταπί-
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εση αυτή και το φόβο μήπως με περάσουν Στρατοδικείο, αποφάσισα να 

το παραδώσω. Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ, γιατί έκανα τόσον κόπο, τό-

σον αγώνα και κατάφερα να το κρατήσω από τη Μ. Ασία και να μου το 

πάρουν εδώ στην Πρέβεζα, κοντά στο σπίτι μου; 

Στη συνέχεια έφθασα στο χωριό μου το Θεσπρωτικό, όπου τότε γνώ-

ρισα τους παραπάνω στασιαστές που σας μίλησα πιο πάνω. 

Εδώ τελειώνει η εκστρατεία της Μ. Ασίας. Μετά από 10 μέρες επα-

νήλθα στις τάξεις του Στρατού, απ’ όπου στις 11 Σ/βρίου 1923 απολύ-

θηκα». 
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Αντί επιλόγου 

 
[…] Το καλοκαίρι του 1922 συντελείται η Μικρασιατική Καταστροφή και 

καταρρέει το όραμα της Μεγάλης Ιδέας. Τις τραγικές συνέπειες θα τις νιώσει 

πριν απ’ όλους ο ελληνισμός της Ιωνίας, που βρίσκεται στο έλεος των τουρ-

κικών ορδών. 

 

[…] Μέσα σε λίγες μέρες τα τελευταία ελληνικά στρατεύματα είχαν εγκα-

ταλείψει το έδαφος της Μ. Ασίας και είχαν αποσυρθεί στα ελληνικά νησιά και 

την ηπειρωτική χώρα. 

Μια ελληνική παρουσία 2.500 χρόνων, ένας πολιτισμός που ανθούσε στη 

δυτική όχθη της Μ. Ασίας είχε τερματιστεί απότομα, κάτω από καταστρεπτι-

κές συνθήκες. 

 

[…] Με τη συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) ακυρώνονταν ορι-

στικά τα επιτεύγματα της συνθήκης των Σεβρών και ρυθμίζονταν εκ νέου οι 

ελληνοτουρκικές διαφορές. Η Ελλάδα έχανε την Ανατολική Θράκη, καθώς 

επίσης την Ίμβρο και την Τένεδο. Παράλληλα, τα Δωδεκάνησα αναγνωρίζο-

νταν ως ιταλική κτήση, ενώ η Κύπρος ως βρετανική. Έκλεισε οριστικά ο κύ-

κλος που είχε ανοίξει με την απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων στη 

Σμύρνη και επισημοποιούνταν το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. 

 

(«100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τ.Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ, σελ. 176, 

«Σύντομη ιστορία της νεώτερης Ελλάδας», R. CLOGG, σελ. 175, 178).  

 

Το ισχυρότατο ελατήριο, που προωθεί την ψυχή του πολεμιστή και 

την κάνει ικανή να νικάει το σώμα και να έχει αποτελεσματική δράση, 

είναι εκείνο που αποκαλούμε «ηθική δύναμη». 

Βασικές «ηθικές δυνάμεις», που ξεχωρίζουν και οπλίζουν τον στρα-

τιώτη, είναι η Διοίκηση, η ολοκληρωμένη και άρτια εκπαίδευση, το 

υψηλό πατριωτικό φρόνημα, η πειθαρχία, η ομόνοια, η πίστη στο σωστό 

και το δίκαιο του αγώνα, η θρησκεία, οι συνθήκες διαβίωσης, οι ηθικές 

αμοιβές. 

Αν ήθελε κανείς να εκτιμήσει ποιες από αυτές τις «ηθικές δυνάμεις» 

και σε ποιο βαθμό χαρακτήριζαν τον ελληνικό στρατό της μικρασιατικής 

εκστρατείας, φοβούμαι ότι δεν θα αισθανόταν ικανοποιημένος. Και η ευ-

θύνη ήταν ακέραιη της Ηγεσίας, πολιτικής και στρατιωτικής, και όχι των 

στρατευμένων, στους οποίους άλλωστε υπάρχουν δείγματα ηρωισμού, 

αυτοθυσίας και πολεμικής αρετής. 

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας έχασαν τη γενέθλια γη τους∙ έχασαν 

την πατρίδα τους, πατρίδα πανάρχαιου πολιτισμού, όπου άνθισε η ιωνική 
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φιλοσοφία και έκανε τα πρώτα βήματα η Ορθοδοξία. Πάει η Ανατολική 

Θράκη, έσβησε ο Πόντος. 

Κυνηγημένοι, ήρθαν πρόσφυγες στη μητέρα Πατρίδα με αποσκευές 

τον πόνο και τη νοσταλγία. Έφεραν, όμως, μαζί τους και στοιχεία από 

τον πολιτισμό τους, τη φιλοπονία, την προοδευτικότητα, την πίστη στη 

ζωή, και μπόλιασαν με νέα νοοτροπία, με νέο πνεύμα την καθημαγμένη 

Ελλάδα. Τόνωσαν την Ελλάδα δημογραφικά, οικονομικά, πνευματικά, 

πολιτιστικά∙ τη βοήθησαν σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. 

Ήταν αυτή η βοήθεια σαν μια δικαίωση του ξεριζωμού. 

Ωστόσο, η μικρασιατική Καταστροφή υπήρξε φονική για τη Μεγάλη 

Ιδέα. Από τότε η Ελλάδα ψάχνει να τη βρει, έστω και μεταμορφωμένη, 

αλλά δυσκολεύεται. 

Αλλά η ιστορία δεν τελείωσε… Ήρθαν και πέρασαν αυτοκρατορίες, 

τόποι και τόποι άλλαξαν χέρια , αφεντικά. Ποιος ξέρει… 

«[…] Θα πρέπει, λέει ο G.HORTON, να θυμόμαστε ότι η ιστορία 

επαναλαμβάνεται. Η Σμύρνη, μετά την καταστροφή της από τους Λυ-

δούς, ξαναχτίστηκε από τους Έλληνες και ο ελληνικός πολιτισμός επι-

βλήθηκε και πάλι, τόσο μετά τις θηριώδεις επιδρομές των Τούρκων πει-

ρατών το 1084, όσο και μετά τις σφαγές του Ταμερλάνου. […]».  

Η καταστροφή πρέπει να μας διδάξει∙ να μας γίνει αφετηρία ορθής 

οδοιπορίας∙ να δούμε ψύχραιμα και καθαρά μπροστά . Για να παρατηρή-

σεις τον κόσμο, είπε ο Εδουάρδος Λώρενς, καμιά σκοπιά δεν είναι ψηλό-

τερη από ένα σταυρό. 

Εμείς οι Έλληνες ας διατηρούμε ζωντανά την ελπίδα. Ας σιγοκαίει η 

σπίθα του εθνικού ονείρου. Να μην παραιτούμαστε από τα εθνικά ιδα-

νικά και να μη χαραμίζουμε τα δίκαιά μας. Οι Λελοβίτες, ας θυμούμαστε 

τον καημό του Λοχία του 3/40 Συντάγματος Ευζώνων, και ας μένουμε 

ευγνώμονες σ’ αυτόν και τους άλλους συμπατριώτες συμπολεμιστές του, 

για τον αγώνα τους στην ελληνική ανατολική πλευρά του Αιγαίου πελά-

γους. 

Ονόματα Λελοβιτών, πεσόντων κατά τους εθνικούς αγώνες -φονευθέ-

ντων σε μάχες ή αποθανόντων από κακουχίες και κατά την μικρασιατική 

εκστρατεία- ήταν γραμμένα στις μαρμάρινες πλάκες του μνημείου του 

χωριού. 

Κάποιοι, κατέχοντες δύναμη ίση με το πάθος τους, με πρόσχημα την 

κατασκευή νέου, γκρέμισαν το παλιό μνημείο και δεν ξανάγραψαν στο 

νέο τα ονόματα των πεσόντων! 

Η ελπίδα ότι το υγιές πατριωτικό φρόνημα άλλων θα βρει την ευκαι-

ρία να αποκαταστήσει την προσβολή που έγινε στην ιστορία του τόπου, 

δεν χάθηκε, και τα ονόματα των πεσόντων θα ξαναγραφτούν στο μνη-

μείο. 

Τέλος, οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τις «χαμένες πατρίδες» 

χρειάζονται για να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη και να μην ξεθωριάσει 
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τ’ όνειρο, αλλά με περιεχόμενο και παρουσίαση τέτοια που να μην αυτο-

μαστιγωνόμαστε μαζοχιστικά και γινόμαστε αξιοδάκρυτοι και χλεύη των 

εχθρών μας. Και στις πιο μαύρες ώρες μπορούν να υπάρξουν φεγγίτες 

αισιοδοξίας… 

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο Κ. Χούχλα, ένθερμο 

πατριώτη, για τη λήψη και διάσωση της αφήγησης του πατέρα του 

Κων/νου, η οποία αποτελεί συνεισφορά στη συλλογική εθνική μνήμη, 

και να τον ευχαριστήσω διότι μου την εμπιστεύθηκε. 

 

 



 36 

 

 

Πηγές πληροφοριών 

 

Πηγές πληροφοριών, για τούτη την εργασία, υπήρξαν και τα βι-

βλία: 

 «100 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ» Τόμ. Α΄, έκδ. Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ 

 «Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 

1922 – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» GEORGE HORTON, 

ΒΗΜΑβιβλιοθήκη. 

 «ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Της ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» RIHARD 

CLOGG, Αθήνα 1999. 

 «Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ», Αλέξ. Κοτζιά, ΒΗΜΑβιβλιοθήκη. 

 Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Τ.Γ, Γ  ́Λυκείου, ΟΕΔΒ. 
 «ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ» Χ. ΠΟΥΛΙΟΥ, 

Αθήνα 1881. 
 «ΗΘΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» Γ.Ι. Μπακοπούλου, Αθήνα 1958. 
 Εγκυκλοπαίδεια δομή. 
 

 

 

 

 

 

 



 37 

Η υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας θεωρείται ως η 

ληξιαρχική πράξη θανάτου της Μεγάλης Ιδέας. Χαρακτηριστική είναι η 

γελοιογραφία της τουρκικής εφημερίδας Τζουμχουριέτ (Δημοκρατία). 

Αναδημοσιεύτηκε στην Ελλάδα στην εφημερίδα «Ελληνική» στις 28 

Οκτωβρίου 1930. 
 

 

 


