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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Να ένα έργο που έλειπε από τις ελληνικές βιβλιοθήκες και που για τούτο έρ

χεται τώρα να πληρώσει ένα μεγάλο κενό. Που έλειπε μάλιστα για δύο κόσμους. 

Πρώτα - πρώτα για τον παλιό, εννοούμε τους ανθρώπους που παρακολουθήσα-

νε αυτά τα μεγάλα γεγονότα της νεώτερης ιστορίας μας, που ζωντανεύουν στις 

σελίδες των «Χαμένων Πατρίδων», που βρεθήκανε δηλαδή μέσα στις φλογερές 

ατμόσφαιρες που ξαναφέρνει ζωντανές στη σημερινή θύμιση η ανάγνωση του. 

Εννοούμε τους Παλαιοελλαδίτες, ολόκληρες μυριάδες που έλαβον μέρος στο 

Μικρασιατικό πόλεμο, και τους Μικρασιάτες, εκατοντάδες χιλιάδων που 

γνώρισαν όλες τις ένδοξες και τις δραματικές του ημέρες, ως την Καταστροφή, 

ως τότε δηλαδή που ξερριζωθήκανε από τα χώματα των πατέρων. Έπειτα, 

εκτός από τον παλιό κόσμο, ένα τέτοιο έργο έλειπε και για τον νέο, για όλους 

τους σύγχρονους Έλληνες, για τις νεώτερες γενιές, που καθώς εμεσολάβησαν 

σαράντα χρόνια από τον Αύγουστο του Εικοσιδύο, οι ίδιες δεν θυμούνται 

απολύτως τίποτε, αλλά έχουν απλώς μία αόριστη αίσθηση της Μικρασιατικής 

εκστρατείας, τη μακρυνή της ηχώ, όπως έχει φτάσει σαν παραμύθι στην ακοή 

των παιδιών από τις αφηγήσεις των πατέρων, που για κείνους αυτό το παραμύθι 

αντιπροσωπεύει πάντα ένα θαυμαστό και σπαρακτικό μαζί βίωμα. Κι' έχει 

σημασία για τη ζωή και για τη μοίρα ενός Έθνους το να ξέρουν οι νέες γενιές τι 

έπραξαν οι παλαιότερες, πως αντιμετώπισαν το τεράστιο σχέδιο που συνέλαβε 

κι' επραγματοποίησε στην πρώτη φάση του η απαράμιλλη μεγαλοφυία του 

Ελευθερίου Βενιζέλου - τη μεγαλύτερη εθνική μας εξόρμηση που έδωσε σε τούτο 

τον τόπο τον υψηλότερο ίλιγγο της ζωντάνιας του, παρ' όλο τον εφιαλτικό 

επίλογο της. Και επί τέλους το να ξαναθυμηθούμε σήμερα τη δόξα και την 

τραγωδία της ελληνικής Ανατολής, αποτελεί ένα χρέος ηθικό προς τους νεκρούς 

που εσκόρπισαν τα κόκκαλά τους από τη Σμύρνη ως την Αλμυρά Έρημο. 

Προσθέτομε ακόμη, ότι άσχετα με την πραγματικότητα που εδημιουργήθη 

ύστερα από τη Συνθήκη της Λωζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών, 

καθώς και άσχετα με τις νέες πολιτικές και ψυχολογικές διαμορφώσεις που 

επήρε όλη η διεθνής ζωή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ιστορία διατηρεί 

πάντα τα δικαιώματα της και θα ήταν έγκλημα έναντι του προορισμού της να την 

αποχρωματίσωμε. 

Το βιβλίο αρχίζει από την απελευθέρωση της Σμύρνης, δίνοντας όλη την 

απερίγραπτα συγκινητική ατμόσφαιρα των μεγάλων στιγμών μιας αλησμόνητης 

ημέρας του Μάη του 1919. Τότε που ήρθε το «Πλήρωμα του Χρόνου», όπως 

χαρακτηρίζει ο Βενιζέλος την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό, 

στο ιστορικό του διάγγελμα, αυτό που διάβασε ο πλοίαρχος Μαυρουδής στους 

δημογέροντες και στους ιεράρχες που επλαισίωναν τον Μητροπολίτη Χρυσό

στομο. Τα γεγονότα, εξακριβομένα και συμπληρωμένα, αναπτύσσονται με μία 

παραστατικότητα που κρατά ζωηρό το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Η Σμύρνη 

είναι πια ελεύθερη. Στα Και, στα κοσμικά κέντρα, στις λαϊκές συνοικίες, παντού 

κυκλοφορούν άνθρωποι ελεύθεροι. Κι' από το προγεφύρωμα της Σμύρνης η 

Κατοχή διευρύνεται, ο Στρατός μας μπαίνει στη Μαινεμένη, στη Μαγνησία, στο 

Αϊβαλή. Ανοίγει ο δρόμος προς το Αϊδίνι, επακολουθούν οι σφαγές, η αντίδραση. 

Έρχονται άλλες ημέρες θριάμβων, ο στρατός παίρνει την Προύσσα. Ο 

Βενιζέλος στο Παρίσι συνεχίζει το διπλωματικό αγώνα του, υπογράφει τη 

Συνθήκη των Σεβρών, που επάνω της ρίχνονται τα θεμέλια της Μεγάλης 

Ελλάδος, της μεγαλύτερης Ελλάδος που πήγε να σχηματισθεί στην ιστορία μας. 

Ποτέ το εθνικό μας συγκρότημα, ούτε επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε στη 

Βυζαντινή εποχή, δεν ήταν τόσο «αμιγώς» ελληνικό, ενιαίο και αυτόνομο. Δεν 

έμενε παρά η Πόλη. Αλλά η διπλωματική νίκη που έδωσε στην Ελλάδα τον 

μικρασιατικό Ελληνισμό, περιελάμβανε μέσα στη φαντασία εκείνου που την είχε 

κερδίσει, και τον ελιγμό που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση. 

Οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου ανοίγουν σιγά - σιγά την αυλαία της τραγωδίας... 

Εκείνο, που εδώ θάπρεπε να τονισθεί, είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του βιβλίου. Βάζομε πρώτο κάτι σαν θερμή αμεσότητα των εντυπώσεων που 

γίνεται αμέσως αισθητή, μια αμεσότητα, που αν και δεν έρχεται από προσωπική 

πείρα του συγγραφέα - νεώτερου από τα συμβάντα που αφηγείται - υπάρχει 

ωστόσο μέσα στο αίμα του. Ο Ιωάν. Καψής - γυιός ενός παλιού και εκλεκτού 

Σμυρνιού δημοσιογράφου, του Παντελή του Καψή, που έζησε έντονα και από 

κοντά τη μικρασιατική υπόθεση, ιδίως στην πρώτη, τη βενιζελική περίοδο της, 

και εγνώρισε όλους της τους πρωταγωνιστές - εμεγάλωσε με τη μεγάλη 

ανάμνηση και με το μεγάλο καημό της Μικρασιατικής εκστρατείας. Υπο-

γραμμίζομε κατόπιν την ευθύτητα του ιστορικού μελετητή, τον τόνρ της 

αντικειμενικότητος που νοιώθετε σ' όλες του τις σελίδες. Κι' έπειτα το 

γράψιμο, το αδρό ύφος του συγγραφέα, που δίνει μια αναδρομική δόνηση, έναν 

παλμό ζωής σ' όλα όσα περιγράφει. Και κάτι άλλο επίσης αξιοσημείωτο: Μέσα 

στις «Χαμένες Πατρίδες» βρίσκεται συγκεντρωμένη μια πινακοθήκη μορφών, 

τα πορτραίτα των εκπροσώπων, των στρατιωτικών ιδίως, μιας εποχής που 

έγινε θρύλος, πορτραίτα μάλιστα βγαλμένα από την ίδια τη δράση τους. 

Γ. ΦΤΈΡΗΣ 



ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ 

Στο πολύ κοντινό μας 1992, έτος που θ' ανοίξει τις πιο λαμπρές 

προοπτικές για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της χώρας μας μέσα στη 

μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια, συμπληρώνονται και τα 70 χρόνια από τη 

Μικρασιατική συμφορά, τη δεινότερη καταστροφή που αντιμετώπισε ο 

Ελληνισμός κατά τις χιλιετίες του ιστορικού βίου του. Σύμπτωση 

σημαδιακή. Σάμπως ο Θεός της Ελλάδος, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, 

να μας κατευοδώνει στο νέο ξεκίνημα με μια καίρια υπόμνηση: με τη 

μνημοσύνη, παιδιά μου, όχι με τη λησμονιά, μόνο με τη μνημοσύνη 

ωριμάζει ο άνθρωπος και μεγαλουργεί. 

Τούτο το τραγικά ανθρώπινο στοιχείο και στοιχειό, τη Μνημοσύνη 

θεραπεύει με το πάθος και με τον πόνο, που υποδηλώνει ο τίτλος του, 

Χαμένες Πατρίδες, το πολυδιαβασμένο ιστορικό αφήγημα στου Σμυρ-

νιού την καταγωγή Γιάννη Καψή. Γραμμένο πριν από τρεις σχεδόν 

δεκαετίες, στα 40 χρόνια της Καταστροφής, εξαντλημένο από χρόνια αλλά 

όχι λησμονημένο, έχει ίσως σήμερα ακόμη σπουδαιότερο λόγο εκδοτι

κής παρουσίας. Είναι ένα από τα κείμενα εκείνα, που δεν μας επιτρέπουν 

να ξεχάσουμε. Και με αυτό κυρίως το νόημα η τωρινή επανέκδοση του 

είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Γιατί, η πείρα και η σωφροσύνη μας λένε ότι 

με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε και να ξεχαστούμε. 

Όχι επειδή τάχα εθνική επιδίωξη μας είναι ή πρέπει να είναι 

οποιοσδήποτε ρεβανσισμός ή κάποιος νέος αλυτρωτισμός. Για την 

Ελλάδα, η Συνθήκη της Λωζάννης έχει κλείσει οριστικά από το 1923 

αυτό το κεφάλαιο. Τα βλέμματα μας είναι από τότε στραμμένα στο 

σύγχρονο κόσμο, στο μέλλον. 

Δυστυχώς, τούτο δεν ισχύει, τουλάχιστον ακόμη, για τους ανατολι

κούς γείτονές μας. Κατέχονται από όνειρα αυτοκρατορικού μεγαλείου, 

από την αλαζονεία της ισχύος, από το δαίμονα της εξόντωσης των 

αλλοεθνών. Η Κύπρος, ο ελληνισμός της Πόλης, ο αποβατικός στόλος 

και η Στρατιά του Αιγαίου, οι επεκτατικές εις βάρος μας προσπάθειες 

κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - στέλνουν αδιαλείπτως σήματα 

κινδύνου, που μας επιβάλλουν την επαγρύπνηση. Όταν ο Πρωθυπουρ

γός κ. Τουργκούτ Οζάλ ωθεί τις στρεβλώσεις της ιστορίας ως το σημείο 

να σφετερίζεται και τον Όμηρο, δεν θα παραδώσουμε εμείς στη 

λησμοσύνη τα εκατομμύρια των Ελλήνων που δια πυρός και σιδήρου 

αφανίστηκαν από τα χώματα των πατέρων τους, χώματα δικά τους πριν 

ακόμη και από την εποχή του Ομήρου. Τους θυμόμαστε και θα τους 

θυμόμαστε. Οι Χαμένες Πατρίδες μας βοηθούν στην εγρήγορση 

της συνείδησης. 

Αλέξανδρος Κοντζιάς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Η ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Το σύνθημα ήταν μια βόμβα. Ποιός την έρριξε, άγνωστο, ούτε 

κι έχει σημασία — αφορμή δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί. Κι η 

συμφορά ξέσπασε. Ο κρότος της έκρηξης δεν είχε ακόμη σβήσει κι 

ο μανιασμένος όχλος κινήθηκε, τα μαχαίρια άστραψαν. Πρώτα 

όρμησαν μπουλούκια ένοπλων κι ύστερα οι Τσέτες. Μογγόλοι 

ιππείς της στρατιάς του Καυκάσου και πεζικάριοι. Ξεχύθηκαν 

στους δρόμους κι άρχισαν τη σφαγή. Ά ν δ ρ ε ς , γυναίκες, γέροι και 

παιδιά — κανείς δεν γλιτώνει. Απωθημένη βαρβαρότητα αιώνων 

ξυπνά μέσα στην ψυχή των Τούρκων και το αίμα βάφει την 

πολυτραγουδημένη παραλία της Σμύρνης. Μια μητέρα με το παιδί 

της στην αγκαλιά τρέχει να κρυφθεί στην εκκλησία της Αγίας 

Φωτεινής. Ο τσαούσης τη σταματά. Δεν τη σκοτώνει, ξεκοιλιάζει 

όμως το σπλάχνο της και το πετά στην αγκαλιά της, μισοπεθαμένο. 

Στην γωνία του αμερικανικού προξενείου ένας γέρος τρέχει μ' όλη 

τη δύναμη των κουρασμένων ποδιών του να ζητήσει άσυλο. Οι 

Τούρκοι τον προλαβαίνουν πέφτει στα γόνατα και υψώνει τα χέρια 

σε μια σπαρακτική επίκληση οίκτου. Το γιαταγάνι τα θερίζει από 

τους καρπούς. Οι Τσέτες δεν δίστασαν να παραβιάσουν και το σπίτι 

του Άγγλου προξένου. Δεν πειράζουν τις δυο του κόρες — σέρνουν 

όμως στο δρόμο την Ελληνοπούλα ψυχοκόρη του. Σπαράζει από το 

κλάμα η άμοιρη κοπέλα, α λ λ ' οι Τούρκοι καγχάζουν. Της σχίζουν 

τα φορέματα και την υποχρεώνουν να γονατίσει, δένοντας τα χέρια 

της στην πλάτη. Κ ι ' έπειτα αρχίζουν να δοκιμάζουν την κόψη των 

σπαθιών τους, τεμαχίζοντας τους παρθενικούς μαστούς της. Έ ν α ς 

ηλικιωμένος Έ λ λ η ν α ς δεν αντέχει — ορμά να την προστατεύσει. 

Κι οι Τούρκοι τον δέρνουν με τόση μανία, ώστε «ούτε ένα κόκκαλο 

σ' όλο το κορμί του δεν έμεινε γερό», όπως αναφέρει ο δρ. Μάρφυ, ο 
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γιατρός του αγγλικού προξενείου. Και το αιματηρό όργιο συνεχίζε-

ται. Πυροβολισμοί, κραυγές πόνου κι αγωνίας των θυμάτων — κι 

άγριου θριάμβου των δημίων τους — αντηχούν στη μαρτυρική 

πόλη. Ο εθνομάρτυρας Χρυσόστομος αγωνιά — τρέχει στον 

Αμερικανό πρόξενο. Ο Νουρεντίν Πασάς, αυτός ο διψασμένος για 

αίμα τύραννος, διαβεβαίωσε ότι έχει βγάλει περιπόλους για να 

επιβάλει την τάξη. Κι ο Χρυσόστομος κάνει να φύγει κάπως 

ησυχασμένος. Το θέαμα όμως που βλέπει, περνώντας την πύλη του 

προξενείου, διαλύει τις πρόσκαιρες ελπίδες του. Μια περίπολος, 

α π ' αυτές που είχαν σταλεί για να επιβάλουν την τάξη, λόγχιζε με 

άγρια μανία ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Βλέποντας τον εθνάρχη τα 

δύσμοιρα θύματα, απλώνουν τα χέρια τους κι αγγίζουν τ' άμφιά του. 

Προσπαθούν να μ ι λ ή σ ο υ ν α λ λ ' ένας ρόγχος μόνο βγαίνει κι αίμα. 

Και πέφτουν στο καλντερίμι με τα χέρια τεντωμένα προς τον 

Χρυσόστομο σε μια αγωνιώδη επίκληση.. . 

Κι όμως, πριν τρία χρόνια, τα χέρια αυτά, όπως και τα χέρια 

χιλιάδων Ελλήνων, Αρμενίων και όλων των Ευρωπαίων της 

Σμύρνης, χειροκροτούσαν τους λεβεντόκορμους Ευζώνους — 

έρραιναν μ' άνθη τους ελευθερωτές. Το αλησμόνητο εκείνο πρωινό 

της 2ας Μαΐου του 1919 μόνο σαν εφιάλτη αρρωστημένης φαντα

σίας θα μπορούσε κανείς να δει την τρομακτική καταστροφή της 

9ης Σεπτεμβρίου (26ης Αυγούστου) το 1922 — το όργιο που ο 

Αμερικανός γενικός πρόξενος Τζωρτζ Χόρτον δίνει επιγραμματικά, 

γράφοντας: « Έ φ υ γ α από τη Σμύρνη νοιώθοντας βαθειά ντροπή, 

γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος». 

Η περιγραφή της καταστροφής της Μικράς Ασίας αρχίζει με την 

απελευθέρωση της. Πρέπει να φθάσει κανείς στο κορύφωμα του 

εθνικού μεγαλουργήματος για ν' αντιληφθεί το βάθος της εθνικής 

συμφοράς. Να αισθανθεί το παραλήρημα χαράς των μαρτυρικών 

κατοίκων της, για να νιώσει τη φρίκη της τραγωδίας τους. 

Αλλ ' η αναδρομή επιβάλλεται και για μια ακόμη αιτία: η 

προετοιμασία του σφαγιασμού εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων 

αρχίζει με την απελευθέρωση της Σμύρνης — όταν άνανδροι 

δολοφόνοι πυροβολούν αιφνιδιαστικά τους Ευζώνους μας στο 

Κονάκι και τις Σμυρνιωτοπούλες που τους στεφάνωναν με λουλού-

δια. Οι δολοφόνοι ήταν Τούρκοι τα όπλα τους Ιταλικά... 

* * * 

Την 1η Μαΐου, ο ναύαρχος Κάλθορπ, αρχηγός της αγγλικής 
μοίρας που ναυλοχούσε στο λιμάνι της Σμύρνης, πληροφόρησε 
τους συναδέλφους του διοικητές της γαλλικής και ιταλικής μοίρας, 
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ότι η Σμύρνη θα καταλαμβανόταν από τον ελληνικό στρατό η 
απόβαση θα άρχιζε την επομένη. 

Οι Ιταλοί ε ίχαν αντιδράσει με λύσσα κι όταν απέτυχαν, 

άρχισαν να συνωμοτούν. Φήμες κυκλοφορούσαν, ότι θα δίσταζαν 

να τορπιλλίσουν τα μεταγωγικά που θα μετέφεραν στη Σμύρνη το 

στρατό μας. Αλλ ' οι διαταγές του αρχιστράτηγου ήταν αυστηρές. 

Στις 30 Απριλίου, η 1η Μεραρχία, που είχε επιβιβασθεί ήδη στα 

μεταγωγικά και περιμένει στο λιμάνι των Ελευθερών, διατάζεται 

«δπως άποπλεύση πάραυτα, παρά πάσαν δυσκολίαν καί παρά πάν 

εμπόδιον, τον διοικητού της Μεραρχίας καθισταμένου προσωπικώς 

υπευθύνου διά την έκτέλεσιν της διαταγής». ("Εκθεσις Γ.Ε.Σ.). Και η 

νοηπομπή αποπλέει, ενώ στην αποβάθρα οι κάτοικοι, που έχουν 

πληροφορηθεί το προορισμό της, ζητωκραυγάζουν και κλαίνε από 

τη συγκίνηση. 

Τα μεταγωγικά έπλεαν σε γραμμή παραγωγής, προστατευόμενα 

από τέσσερα ελληνικά και τέσσερα αγγλικά αντιτορπιλλικά. 

Αρχηγός της μοίρας ο πλοίαρχος Γκράνβιλ, ο οποίος στέλνει προς 

το διοικητή της Μεραρχίας, συνταγματάρχη Ζαφέιρίου, το ακό

λουθο σήμα: 

«Θά πλέω μετά των τεσσάρων αντιτορπιλλικών τέσσαρα μίλια 

έμπροσθεν της νοηπομπής, άνιχνεύων τόν ορίζοντα. Έν ή 

περιπτώσει συναντήσω τόν ιταλικόν στόλον, θά τόν ειδοποιήσω 

ότι τά πλοία ευρίσκονται υπό την προστασίαν της Μεγάλης 

Βρετανίας. Έαν δέν συμμορφωθή, θά τόν καταβυθίσω». 

Ή τ α ν ακόμη η εποχή που η Ελλάδα προκαλούσε τον τρόμο 

στους εχθρούς της και το σεβασμό στους φίλους της. Και στις 2 

Μαΐου, πριν ακόμη ο ήλιος διαλύσει την πρωινή καταχνιά, η 

νηοπομπή ήταν «έν όψει της Σμύρνης». 

Η χαρμόσυνη είδηση είχε ήδη κυκλοφορήσει στη Σμύρνη από 

την προηγουμένη. Και τη νύκτα εκείνη κανείς δεν έκλεισε μάτι. Οι 

νέες κοπέλλες μαδούσαν ροδοπέταλα για να ράνουν τους ελευθερω

τές, οι γυναίκες ετοίμαζαν γλυκίσματα για να τους φ ι λ έ ψ ο υ ν και οι 

γέροι διηγόντουσαν στα παιδιά τους αθάνατους θρύλους της Φυλής 

— θρύλους, που επί αιώνες θέρμαιναν την ψυχή των αδούλωτων 

σκλάβων. 

Ο πλοίαρχος Μαυρουδής, κυβερνήτης του «Αβέρωφ», ήταν 
εκείνος στον οποίο έλαχε η μεγάλη τιμή ν' αναγγείλει την είδηση 
στη Δημογεροντία — τους ιεράρχες και πρόκριτους της Σμύρνης. 
Αλλ ' ας αφήσουμε έναν από τους παρόντες τον Σμυρνιό δημοσιο
γράφο Παντελή Καψή, ν ' αφηγηθεί το ιστορικό αυτό γεγονός: 
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«Στό Συνοδικόν της Μητροπόλεως - γράφει - είχαν συναχθή καί 

πάλιν οι δεσποτάτες της Ανατολής κι' οι πρόκριτοι της Σμύρνης. 

Τήν φορά αυτή, όμως, στά πρόσωπα τους έλαμπε ή χαρά καί ή 

υπερηφάνεια... 

»Ό Σμύρνης Χρυσόστομος φορούσε τόν αύτοκρατορικόν 

μανδύαν κι' ενα θείον φως κατηύγαζε τήν σεπτήν μορφή τον. Κι' 

εσπευσεν ό Ίδιος νά ύποδειχθή τόν πλοίαρχον Μανρονδήν, όταν τόν 

άνήγγειλεν ό κλητήρ. 

» Ό εύσταλής αξιωματικός, ωχρός άπότήν σνγκίνησιν, έχαιρέ-

τησε στρατιωτικά καί εν μέσω γενικής κατανύξεως άνήγγειλεν: 

« Ή 1η Μεραρχία του ελληνικού Στρατού), ευρισκομένη εν πλω, θά 

άποβιβασθή αύριον τήν πρωίαν εις Σμύρνην, καταλαμβάνουσα 

αυτήν, εν ονόματι του Βασιλέως Αλεξάνδρου... Ό Πρωθυπουρ

γός κ. Έλ. Βενιζέλος απευθύνει πρός τόν Έλληνισμόν της Μικράς 

Ασίας τό κάτωθι διάγγελμα...». 

»Δέν ηκούσθησαν ζητωκραυγαί, οΰτε χειροκροτήματα. Λυγμοί 

μόνον - λυγμοί χαράς κι' εθνικής υπερηφάνειας. Ο Χρυσόστομος 

ευλογεί τόν πλοίαρχον καί τόν αγκαλιάζει κλαίων. Καί ό σκληρο

τράχηλος θαλασσόλυκος πέφτει βαρύς σέ μιά πολυθρόνα, τσακι

σμένος από τήν συγκίνησιν». 

«Έρχονται... Έρχονται...» 

Πώς πέρασε εκείνη η νύχτα! Πόσο ατέλειωτες φάνηκαν οι ώρες 

της! Οι Έ λ λ η ν ε ς της Σμύρνης, που υπέμεναν καρτερικά σκλαβιά 

αιώνων, δεν μπορούσαν να περιμένουν την ανατολή της μεγάλης 

ημέρας. Και πριν ακόμη ροδίσει η αυγή, άρχισαν να συρρέουν στην 

προκυμαία, ενώ τα συμμαχικά αγήματα με κόπο προσπαθούσαν να 

κρατήσουν ανοικτή την αποβάθρα για την αποβίβαση. 

Η Ανάσταση είχε σημάνει για τη μαρτυρική γη της Ιωνίας. 

— Νάτα! Φάνηκαν... Έ ρ χ ο ν τ α ι ! 

Η κραυγή ηλεκτρίζει τα πλήθη.. . Τα μάτια δακρύζουν. Κι η 

ανθρωποθάλασσα κινείται προς τα εμπρός... Θάθελαν, αν ήταν 

δυνατόν, να προχωρήσουν μέσα στο νερό, να βγάλουν στην αγκα

λιά τους τα τιμημένα π α λ ι κ ά ρ ι α μέχρι τη στεριά. Τα αγήματα του 

συμμαχικού στόλου ενισχύονται και κατορθώνουν, με πολύ κόπο, 

να κρατήσουν ανοικτή την αποβάθρα από το Πασαπόρτι μέχρι το 

γαλλικό προξενείο. 

— Νάτα... Έ ρ χ ο ν τ α ι ! 

Πράγματι, από μακριά, δίπλα από το Καστράκι, είχαν φανεί 

ιστοί πλοίων και καπνοί. Οι φορτηγίδες ήταν έτοιμες. Πρώτο πλέει 

ένα αντιτορπιλλικό κι ακολουθεί το επί τακτό «Πατρίς». Το κατά-
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στρώμα είναι σκεπασμένο από το χακί. Κι ανεβασμένος στον πρω

ραίο ιστό ένας σαλπιγκτής, σαλπίζει το σάλπισμα της εφόδου οι 

στρατιώτες ζητωκραυγάζουν: 

— Ζήτω η Σμύρνη... 

— Ζήτω η Ελλάδα, απαντούν τα πλήθη. 

Στιγμές αλησμόνητες για τους Σμυρνιούς, για κάθε ελληνική 

ψυχή. Στιγμές, που δεν θ' αμαυρώσει ούτε κι αυτή η συμφορά. 

Η πρωινή ομίχλη έχει διαλυθεί κι ο ήλιος της ελευθερίας φωτί

ζει την θάλασσα του Ερμαίου Κόλπου. Οι ακτίνες του αστραποβο-

λούν στην κορώνα του Μητροπολίτη. Φέροντας τ ' αυτοκρατορικά 

άμφια του ο Χρυσόστομος, με τον κλήρο και τους δημογέροντες, 

περιμένει, στην αποβάθρα της Λέσχης των Κυνηγών, να ευλογήσει 

τους ελευθερωτές. Οι άνδρες του 1/38 Ευζώνων αρχίζουν την από

βαση. Πρώτα η σημασία κι ακολουθεί ο διοικητής του συντάγμα

τος, αντισυνταγματάρχης Δ. Σταυριανόπουλος. Είναι τόσο ω χ ρ ό ς , 

σαν άνθρωπος χωρίς αίμα και τόσο συγκινημένος, που ταλαντεύε

ται σαν ζαλισμένος. 

Ο Μητροπολίτης πλησιάζει και με φωνή επιβλητική τον 
ευλογεί: 

«Ευλογημένος ό ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου...». 

Τ ί π ο τ ' άλλο. Ο σεπτός ιεράρχης δεν μπορεί να συνεχίσει από 

τη συγκίνηση. Αλλά κι αν μπορούσε, η φωνή του δεν θ' ακουγό

τανε — θα την έπνιγε το συναρπαστικό παραλήρημα του πλήθους. 

Ακόμη κ ι ' αυτή η ξερή, η τυπική, έκθεση του Γενικού Επιτελείου 

δεν αντέχει στον πειρασμό και για πρώτη, ίσως, φορά γράφεται με 

λυρισμό: 

«Το σύνταγμα - γράφει - κινείται εν παρελάσει, εις φάλαγγα κατά 

τετράδας, μέ τήν σημαίαν επί κεφαλής... Μετά δυσκολίας διασχίζει 

τά παραλήρουντα έκ του ενθουσιασμού πλήθη... Κύματα Λαού, 

ζητωκραυγάζοντα καί κρατούντα σημαίας έλληνικάς καί εικόνας 

του Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου, έχουν κατακλύσει τήν 

προκυμαίαν...». 

Την εποχή εκείνη στη Σμύρνη βρισκόταν ο θίασος της Κυβέ

λης. Η μεγάλη καλλιτέχνης, όταν έμαθε, ότι έφθασε ο ελληνικός 

Στρατός, έτρεξε μ' όλο το θίασο της και λεηλάτησε τους κήπους 

της Σμύρνης, για να ράνει τους Ευζώνους μας. Έ δ ω σ ε τον τ ό ν ο του 

πανηγυρισμού. Δεν έμεινε 'Ελληνας, δεν έμεινε Χριστιανός, που να 

μη γιορτάσει, να μη μεθύσει α π ' τη χαρά της λευτεριάς. Ακόμη κι 

αυτές οι Μαγδαληνές της Σμύρνης ξεχύνονται στους δρόμους. 

Θέλουν να γιορτάσουν μαζί με τους άλλους. Μήπως, όμως. η ημέρα 
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εκείνη δεν ήταν ημέρα Αναστάσεως; Μήπως οι ραγιάδες δεν 

ένιωθαν ξαναγεννημένοι; 

Κι όταν πέφτει το βράδυ, ο Ζαφειρίου δίνει το σύνθημα στις 

φρουρές μας: «Παλαιολόγος - Κωνσταντινούπολις». Δεν ήταν δια

λεγμένο στην τύχη. Ή τ α ν ένας υπέροχος συμβολισμός. Το ελλη

νικό Έ θ ν ο ς ξύπναγε από το λήθαργο αιώνων για να συνεχίσει την 

Ιστορία του, α π ' εκεί που την έκλεισε ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. 

Στιγμές υπέροχες, στιγμές γεμάτες μεγαλείο... 

Οι Τούρκοι κτυπούν 

Οι διαταγές όριζαν, ότι τα τμήματα έπρεπε να κινηθούν ταχύ

τατα, προς κατάληψη των θέσεων τους. Και δεν λησμονούνται στη 

μέθη της χαράς. Δύο συντάγματα Ευζώνων, το 2/38 και το 1/38, 

είχαν διαταγή να κινηθούν, από την παραλιακή οδό, προς τη συνοι

κία της Καραντίνας. Έ π ρ ε π ε , λοιπόν, να περάσουν έξω από το 

διοικητήριο και τις φυλακές. Ο επικεφαλής αξιωματικός, ταγμα

τάρχης Τζαβέλλας, προχωρεί χορεύοντας από τη χαρά, στεφανωμέ

νος, αυτός κι οι άνδρες τους, με λουλουδένια στεφάνια από τις 

Σμυρνιωτοπούλες. Ο ενθουσιασμός του πλήθους ήταν απερίγρα

πτος — τόσο ακράτητος, που δυσχεραίνει τη κίνηση των τμημάτων. 

Το 1/38 ξεκόβει και μπροστά από το διοικητήριο φθάνει η εμπρο

σθοφυλακή του 2/38. 

Έ ξ α φ ν α , κι ενώ οι Εύζωνοι προσπαθούσαν ν' ανοίξουν το δρόμο 

ανάμεσα στο πλήθος, καταιγιστικά πυρά θερίζουν την προφυλα

κ ή . Ο λοχαγός Νικολάου διατάζει ακροβολισμό αλλά το πλήθος 

δυσκολεύει τις κινήσεις των ανδρών του. Δέκα Εύζωνοι πέφτουν, 

κτυπημένοι, στο καλντερίμι, οι δυο είναι νεκροί. Μαζί τους, όμως, 

πέφτουν και δεκάδες γυναικόπαιδα — έχουν κτυπηθεί πισώπλατα, 

δολοφονικά. 

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, οι Τούρκοι, πολλοί και οχυρωμέ

νοι — ένα ολόκληρο Σώμα στρατού, το 18ο, που δεν έχει αφοπλισθεί. 

Αλλά οι Έλληνες στρατιώτες δεν δειλιάζουν. Μεθυσμένοι 

από το γλυκό κρασί της νίκης, ορμούν με την ξ ιφολόγχη. Κάνουν 

έφοδο κατά των Τούρκων και τους ξετρυπώνουν σαν ποντίκια από 

το διοικητήριο, τους στρατώνες και τα σπίτια της τουρκικής συνοι

κίας. Μια ώρα κράτησε η συμπλοκή, αλλά η αντίσταση των Τούρ

κων πνίγηκε στο αίμα της. Πολλοί σκοτώθηκαν, τρεις χιλιάδες 

συνελήφθησαν αιχμάλωτοι και δυο χιλιάδες μόνο κατόρθωσαν να 

φύγουν πανικόβλητοι. 

Το επεισόδιο εκείνο ήταν μοιραίο να μετριάσει τη χαρά της 
μεγάλης ημέρας. Ή τ α ν ένα θλιβερό σημάδι, ένα ανησυχητικό 
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προμήνυμα. Δυστυχώς, όμως, δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη. Αλλά τι 

είχε συμβεί; 

Σύμφωνα με τους όρους της ανακωχής, οι Τούρκοι όφειλαν ν' 

αφοπλισθούν. Κι όμως, όχι μόνο δεν παρέδωσαν τα όπλα τους, αλλά 

απόκτησαν και καινούργια. Η Αττάλεια, που από το Μάρτιο του 

1919 είχε καταληφθεί αυθαίρετα από τους Ιταλούς, έγινε κέντρο 

λαθρεμπορίου όπλων. Ιταλοί και Γάλλοι υπέθαλπαν τη κίνηση του 

Κομιτάτου — τους σκοπούς τους θα τους δούμε αργότερα — κι είχαν 

κατορθώσει να εξάψουν τον τουρκικό σωβινισμό. Πριν ακόμη απο

βιβασθεί ο ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη, ολόκληρη η οργάνωση 

του νεοτουρκικού κινήματος είχε συμπληρωθεί. Δεν έλειπε παρά ο 

αρχηγός. Κι αυτός θα ήταν ο Κεμάλ. 

Την παραμονή της απόβασης του ελληνικού Στρατού, η τουρ

κική συνοικία ήταν ανάστατη. Τα όργανα του Νουρεντίν Πασά 

είχαν ανάψει φωτιές στα γύρω υψώματα και με νταούλια καλούσαν 

τους ομοθρήσκους τους να ξεσηκωθούν. 

Οι κινήσεις των Τούρκων δεν παρέμειναν μυστικές. Ο Βρετανός 

διπλωμάτης Βέντοβα, προωθημένος στη τουρκική συνοικία, πλη

ροφορεί το ελληνικό προξενείο. Κι ο πρόξενος Λιάτης τη συμμα

χική Αρμοστεία. Στο θωρηκτό «Σιδηρούς Δουξ» συγκροτείται 

σύσκεψη των Συμμάχων, υπό το ναύαρχο Κάλθορπ. Και τότε απο

καλύπτονται τα σχέδια των Ιταλών. Ο διοικητής της Ιταλικής μοί

ρας ζητεί την άδεια ν' αποβιβάσει αγήματα πεζοναυτών, για να 

διατηρήσει την τάξη. Αλλ ' ο Κάλθορπ αντιλαμβάνεται τις προθέ

σεις του. Αν οι Ιταλοί πατούσαν το πόδι τους στη στεριά, θα 

μονιμοποιούσαν την κατοχήν τους. Ή δ η , ιταλικά στρατεύματα 

μεταφέρονταν προς Σμύρνη. Στη Ρώμη πίστευαν ότι το σχέδιο τους 

θα πετύχαινε κι ήθελαν να διευρύνουν εγκαίρως το προγεφύρωμα, 

που θα τοποθετούσαν οι Ιταλοί πεζοναύτες. Ο κίνδυνος ήταν μεγά

λος — αλλά κι η απάντηση του Ά γ γ λ ο υ ναυάρχου ωμή:« Έάν έστω 

καί εις Ιταλός ναύτης αποβιβασθή, είπε, δεν θά εΰρη πλοία διά να 

επιστρέψη. Τά πυροβόλα της αγγλικής μοίρας θ' ανοίξουν πυρ κατά των 

Ιταλικών σκαφών». 

Το σχέδιο τους απέτυχε α λ λ ' οι Ιταλοί δεν αποθαρρύνθηκαν. 

Με την ελπίδα ότι η δημιουργία επεισοδίων θα μετέβαλλε τις διαθέ

σεις της Διασυμμαχικής Επιτροπής, κατέβαλαν κάθε δυνατή προ

σπάθεια για να ξεσηκώσουν τους Τούρκους και το κατόρθωσαν. 

Διέπραξαν, όμως, ένα ακόμη μεγαλύτερο και χυδαιότερο έγκλημα. 

Οι φυλακές της Σμύρνης, αμέσως μετά την ανακωχή, τέθηκαν 

υπό τον έλεγχο των Συμμάχων και διοικητής τοποθετήθηκε ο Ιτα

λός ταγματάρχης Καροσσίνι . Ή τ α ν τόσο μισέλληνας, ώστε συνέ

χισε το έργο των Τούρκων δεσμωτών. Κι εδέησε να επέμβει ο 

Βρετανός αντιπρόσωπος. Με την απειλή βίας, απελευθέρωσε τους 
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Χριστιανούς κρατούμενους, καθιστώντας προσωπικά υπεύθυνο τον 

Καροσσίνι για τη φρούρηση των Τούρκων, που ήταν κατάδικοι του 

κοινού Ποινικού Δικαίου — φονιάδες, λαθρέμποροι, διαρρήκτες. 

Την παραμονή της απόβασης, ο ναύαρχος Κάλθορπ επέστησε 

και πάλι την προσοχή του Καροσσίνι και τον διέταξε να λάβει 

έκτακτα μέτρα ασφάλειας. Μόλις, όμως, έπεσε η νύκτα, οι πύλες 

των φυλακών ά ν ο ι ξ α ν κι οι Τούρκοι φονιάδες έτρεξαν στους στρα

τώνες για να οπλιστούν. Ή τ α ν αυτοί, που την επομένη, χωρίς τα 

φέσια τους, αναμίχθηκαν με το πλήθος. Κι όταν έπεσαν οι πρώτοι 

πυροβολισμοί, μέσα στο μικροπανικό, που ακολούθησε, τράβηξαν 

τα δολοφονικά τους μαχαίρια κι άρχισαν να κτυπούν — να δολοφο

νούν αθώα γυναικόπαιδα. 

Αψευδής μάρτυρας ο διοικητής του 1/38 συντάγματος, συνταγ

ματάρχης Σταυριανόπουλος, που είδε, με τα ίδια του τα μάτια, τα 

όργανα των Ιταλών να δολοφονούν αθώες Ελληνοπούλες. 

****** 

Η δολοφονική επίθεση των Τούρκων δεν στάθηκε ικανή να 

διαλύσει τη χαρά της μεγάλης εκείνης ημέρας. Αντιθέτως, μάλιστα. 

Οι πρώτοι πυροβολισμοί, είναι αλήθεια, κατατρόμαξαν τους Σμυρ-

νιούς. Δεν είχαν αποβάλει ακόμη το φόβο του ραγιά και τρόμαξαν. 

Τρόμαξαν όχι για τη ζωή τους — φοβήθηκαν μήπως το ωραίο εκείνο 

όνειρο διαλυθεί. Αλλ ' οι φόβοι τους διαψεύσθηκαν. Δεν πέρασε 

πολλή ώρα και στην παραλία, εκεί όπου το πρωί είχαν παρελάσει οι 

Τσολιάδες μας, περνούσαν άθλια μπουλούκια τρομοκρατημένων 

αιχμαλώτων. Και τ' όνειρο θέριεψε — έγινε πραγματικότητα οι 

ελεύθεροι - σκλάβοι μπορούσαν να την ψ η λ α φ ί σ ο υ ν . Είδαν, για 

πρώτη φορά, με τα μάτια τους το Τούρκο να σκύβει το κεφάλι στον 

Έ λ λ η ν α — τον Μουσουλμάνο στον «γκιαούρ». Πίστεψαν στην 

Ελλάδα κι από ταπεινοί ραγιάδες, έγιναν περήφανοι κατακτητές. 

Έ κ λ ε ι σ α ν στα στήθια τους την Ελλάδα κι ένιωσαν κάθε μεγαλείο 

να φτερουγίζει μέσα τους — ένιωσαν την Μεγάλη Ιδέα. 

Η συμπλοκή υπήρξε σοβαρή- κι έγινε αφορμή να συκοφαντηθεί 

η Ελλάδα. Οι Γάλλοι κι Ιταλοί ο ρ γ ί α σ α ν κατέβαλαν κάθε δυνατή 

προσπάθεια να πείσουν τη Διασυμμαχική Επιτροπή, ότι οι Έ λ λ η 

νες είχαν επιδοθεί σε σφαγές αμάχων — ζήτησαν να γίνουν αποβά

σεις διασυμμαχικών αγημάτων. Και μόνο η κατηγορηματική 

άρνηση λίγων τίμιων συμμάχων μας — Ά γ γ λ ω ν και Αμερικανών 

— έσωσε τη κατάσταση. Αλλ ' οι Τούρκοι δεν ξέχασαν ποτέ την 

υποστήριξη των Ιταλών και των Γάλλων. Κι έγιναν πειθήνια 

όργανα τους. 
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Ποια είναι, όμως, η αλήθεια; Διαπράχθηκαν βαρβαρότητες από 
τη μεριά των Ελλήνων; 

Η έκθεση του Γ.Ε.Σ. απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ευθύνη 

του Στρατού μας. «Ουδείς των συλληφθέντων - αναφέρει - έφονεύθη ή 

έκακοποιήθη. Αι σποραδικαί συμπλοκαί, αί προκληθεϊσαι υπό των μετά 

του πλήθους μέ πολιτικής περιβολής αναμεμιγμένων Τούρκων, εδωκεν 

τήν έντύπωσιν εις αξιωματικούς του Ναυτικού των Συμμάχων, όίτινες 

έθεωντο από των πλοίων των, δτι επρόκειτο περί επιθέσεως κατά της 

φάλαγγος των αιχμαλώτων, όίτινες, μετά τήν σύλληψίν των, εν πλήρει 

ασφάλεια ώδηγούντο επί του ατμόπλοιου «Πατρίς». 

Κι όμως, η αλήθεια ίσως να είναι κάπως διαφορετική. Οι στρα

τιώτες μας αιφνιδιάσθηκαν. Βάλλονταν όχι μόνο από το διοικητή

ριο, το αρχηγείο της Χωροφυλακής και τις φυλακές — βάλλονταν 

κι από τα καφασσωτά της τουρκικής συνοικίας, από τα δένδρα, 

όπου είχαν κρυφθεί ελεύθεροι σκοπευτές. Ο διοικητής της εμπρο

σθοφυλακής, λοχαγός Νικολάου είχε αυστηρές διαταγές ν ' αποφύ

γει με κάθε θυσία, τα επεισόδια. Κι όταν δέχθηκε τα δολοφονικά 

πυρά των Τούρκων, βρέθηκε προ τρομερού διλήμματος: να παραβεί 

τις διαταγές που είχε ή να διατάξει υποχώρηση; Να διπλώσει τη 

σημαία του συντάγματος και να τρέξει στα πλοία; Α λ λ ' από τα 

χείλη του κρεμόντουσαν, τη στιγμή εκείνη, τα έξαλλα από ενθου

σιασμό πλήθη — από την απόφαση του ή πίστη ενός ολόκληρου 

Λαού προς την Ελλάδα. Και διέταξε επίθεση. Μια σκληρή μάχη 

από σπίτι σε σπίτι, από πόρτα σε πόρτα, άρχισε και κράτησε μια 

ώρα. Είναι, όμως γνωστό ότι και σε τακτικές οδομαχίες ελάχιστοι 

συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι — είναι η πιο σκληρή κι απάνθρωπη 

μορφή πολέμου. Κι αντίπαλοι δεν ήταν, στη περίπτωση αυτή, τακτι

κός στρατός — κακούργοι, λαθρέμποροι και συνωμότες ήταν εκεί

νοι που κτύπησαν δολοφονικά τον Στρατό μας. 

Πρέπει ν ' αληθεύει ακόμη, ότι ντόπιοι, πρόσφυγες, που είχαν 

έλθει στη Σμύρνη από τα βάθη της Ανατολής, φεύγοντας τους 

διωγμούς των Τούρκων, όρμησαν να βοηθήσουν τους στρατιώτες 

μας — κτύπησαν τους Τούρκους. Αλλά πόση ντροπή θα ένιωθαν 

σήμερα οι Μικρασιάτες, αν δεν είχαν ξεσηκωθεί κι αυτοί! 
m Οι Τούρκοι χ τ υ π ή θ η κ α ν αλλά δεν σφάχτηκαν. «Τίποτε, πού νά 

μπορή νά χαρακτηρισθή σάν σφαγή», γράφει ο Τζωρτζ Χόρτον, «δέν 

συνέβη τό πρωί εκείνο». Και συμφωνεί με τον Ά γ γ λ ο δημοσιο

γράφο Γουίλλιαμ Ρήηβς, που ανεβάζει τον αριθμό των σκοτωμένων 

Τούρκων σε «δχι περισσοτέρους από 76». Αυτή ήταν η περιβόητη 

σφαγή. 

Κι όμως ο Έ λ λ η ν α ς αρμοστής Στεργιάδης, ο άνθρωπος, που 
άλλοι τον θεωρούσαν σαν κατάρα για τον μικρασιατικό Ελληνισμό 
κι άλλοι σαν υπέροχο Κυβερνήτη, έλαβε αυστηρά μέτρα: Συνέ-

15 



στησε έκτακτα στρατοδικεία και παρέπεμψε τους υπεύθυνους. Τρεις 

Έ λ λ η ν ε ς , δύο ιδιώτες κι ένας στρατιώτης, καταδικάστηκαν σε 

θάνατο κι εκτελέστηκαν. Επίσης, τέσσερις καταδικάστηκαν σε 

ισόβια καταναγκαστικά έργα και 67 σε διάφορες ποινές. Α π ' 

αυτούς, οι 48 ήταν Έ λ λ η ν ε ς και 13 μόνο Τούρκοι. 

Τα αυστηρά μέτρα του Στεργιάδη ικανοποίησαν τον ναύαρχο 

Κάλθορπ, καθησύχασαν τους φόβους του και του έδωσαν επιχειρή

ματα ενάντια στις πιέσεις των Ιταλών. Α λ λ ' οι Μικρασιάτες αγανά

κτησαν και πολλοί μίσησαν θανάσιμα τον Έ λ λ η ν α αρμοστή. 

Λόγοι δικαιοσύνης επιβάλλουν να λεχθεί, ότι η τάξη αποκαταστά

θηκε αμέσως. Κι όσοι από τους Τούρκους ήθελαν να ζήσουν φιλή

συχα, αναθάρρησαν — άρχισαν να συνεργάζονται με τις ελληνικές 

Αρχές. 

Κι όμως, ο Στεργιάδης διέπραξε ένα ολέθριο σφάλμα: Τιμώρησε 

αυστηρά τους συμπατριώτες του, που θεώρησε ενόχους. Τιμώρησε 

και Τούρκους. Δεν τόλμησε, όμως, να προχωρήσει — ν' αποκαλύ

ψει τους ηθικούς αυτουργούς και να καταγγείλει το έγκλημα τους. 

Κι όμως γνώριζε την αλήθεια. Αν δεν είχε δειλιάσει τότε, οι Ιταλοί, 

οι Γάλλοι και οι Νεότουρκοι συνεργάτες τους δεν θα αποθρασύνο

νταν — η εξέλιξη ίσως να ήταν διαφορετική. 

Η Νύμφη του Ερμαίου 

Αλλά πριν προχωρήσει κανείς στις αποκρουστικές λεπτομέ

ρειες της ανθελληνικής συνωμοσίας, αξίζει να σταθεί σε μια από τις 

αιτίες — το μήλο της έριδας μεταξύ των Συμμάχων, τη Σμύρνη. Η 

Νύμφη του Ερμαίου, το «μάτι της Ανατολής», όπως την αποκαλού

σαν, δεν ήταν τούρκικη — ήταν η «Γκιαούρ Ισμίρ» (η άπιστη 

Σμύρνη) με τους 165.000 Έ λ λ η ν ε ς κατοίκους της, που κρατούσαν 

όλο το εμπόριο της Αν. Μεσογείου. Οι Τούρκοι, μόλις 80.000, 

ζούσαν περιφρονημένοι στους βρόμικους μαχαλάδες τους, στους 

πρόποδες του Πάγου. Στους Έλληνες ανήκαν οι ανθισμένες συνοι

κίες από την Καραντίνα μέχρι την Πούντα, τα καλλίγραμμα κτίρια 

της αλησμόνητης για τους νοσταλγούς της παραλίας του «Καί». 

Γλώσσα της ήταν η ελληνική, θρησκεία της η θρησκεία της Αγά

πης, Μητρόπολη της η Αγία Φωτεινή. 

Αλλ ' η Σμύρνη ήταν και η πατρίδα του Ομήρου — μια από τις 

επτά πόλεις, που διεκδικούσαν την τιμή αυτή. Και δεν λησμόνησε 

την πνευματική κληρονομιά της. Η περίφημη Ευαγγελική Σχολή 

υπήρξε ένα από τα καλύτερα ελληνικά εκπαιδευτήρια, η βιβλιο

θήκη της έκρυβε ανεκτίμητους θησαυρούς και οι εφημερίδες της 

Σμύρνης, η «Αμάλθεια», η « Αρμονία», η «Πατρίς», η « Ιωνία», η 
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επιβάλλονται στους βάρβαρους κατακτητές — τους κατακτούν. 

' Η τ α ν κι εμπορικό λιμάνι η Σμύρνη. Στα ήσυχα νερά της φουντά-

ριζαν κάθε χρόνο 3.500 ιστιοφόρα και 2.500 ατμόπλοια — με την 

Γαλανόλευκη σ τ ' άλμπουρα τους τα περισσότερα. Κι οι ναυτικοί, 

που γνώριζαν την αλησμόνητη εκείνη π ό λ η , έφυγαν για να διαλα

λήσουν στα πέρατα της Γης το θαυμασμό τους — να μιλήσουν για 

την ομορφιά της, να εξυμνήσουν τον πολιτισμό της* και να ψάλουν 

ύμνους για την ομορφιά των γυναικών της. Ή τ α ν ωραίες πράγματι 

οι Σμυρνιωτοπούλες, φημισμένη η καλλονή τους από την Αρχαιό

τητα. Την χρωστούσαν — όπως θέλει η παράδοση — στη λίμνη της 

Αφροδίτης. 'Οποια γυναίκα λουζότανε στα κρυστάλλινα νερά της, 

έπαιρνε την ομορφιά της θεάς. Κι οι Τσεσμελήδες, ατρόμητοι, αλλά 

κακοφτιαγμένοι ναυτικοί, θέλοντας να φτιάξουν την ράτσα τους, 

επαναλαμβάνουν το θρύλο των Σαββίνων — κλέβουν ωραίες Σμυρ-

νιωτοπούλες και τις κάνουν γυναίκες τους. Τόσο ήταν ωραίες... 

Περισσότερο, όμως, κι από εμπορικό λιμάνι, περισσότερο κι 

από πνευματικό κέντρο του υπόδουλου Ελληνισμού, η Σμύρνη ήταν 

μια γλυκεία, γοητευτική πολιτεία μ' αμέτρητους νοσταλγούς. 

Ή τ α ν η ίδια η Ανατολή, που ενέπνευσε στον ποιητή τους αθάνα

τους στίχους του: 

«Γιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα 

μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα λυπητερά, 

πώς ή ψυχή μου σέρνεται μαζί σας! 

Είναι χυμένη από τήν μουσική σας 

καί πάει μέ τα δικά σας τά φτερά. 

Κι όλο αρχίζει, γυρίζει, δέν τελειώνει 

καί μιά φυλή ζή μέσβ σας καί λυώνει 

καί μιά ζωή δεμένη σπαρταρά, 

γιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα 

μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα λυπητερά. 

Αυτή ήταν η Σμύρνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Η Κ Α Τ Ο Χ Η Δ Ι Ε Υ Ρ Υ Ν Ε Τ Α Ι 

Την 6η Μ Α Τ Ο Υ το Ανώτατο Διασυμμαχικό Συμβούλιο, το 

οποίο αποτελείτο από τον Πρόεδρο Ουίλσων, τον Λόυδ Τζωρτζ, τον 

Κλεμανσώ και τον Σοννίνο, συνήρχετο εκτάκτως. Και ο Βενιζέλος, 

ο οποίος ευρίσκετο στο Παρίσι, καλείται να μετάσχει της συνεδρία

σης. Ο δαιμόνιος πολιτικός αντελήφθη αμέσως περί τίνος επρό

κειτο. Η Ιταλική προπαγάνδα είχε οργιάσει και τα επεισόδια της 

2ας Μαΐου είχαν προβληθεί εξογκωμένα. Η θέση της Ελλάδας ήταν 

κρίσιμη. Α λ λ ' ο Βενιζέλος ετοίμασε την άμυνα του — μια κατά 

μέτωπο επίθεση, τον μόνο τρόπο άμυνας που γνώριζε. 

Μόλις αρχίζει η συνεδρίαση του Διασυμμαχικού Συμβουλίου, 

πριν προφθάσει ο Ιταλός Πρωθυπουργός να εξαπολύσει την επί

θεση του, ο Βενιζέλος ζητεί τον λόγο και τον παίρνει, χωρίς να 

περιμένει την έγκριση του προεδρεύοντος Ουίλσων. Ό λ ο ι περιμέ

νουν ότι θα θελήσει να δικαιολογήσει τη στάση του ελληνικού 

Στρατού, ν ' ανασκευάσει τις συκοφαντίες. Α λ λ ' αυτό που ακούνε 

τους καταπλήσσει. Ο Βενιζέλος αξιεί όπως επιτραπεί στον ελλη

νικό Στρατό να προελάσει σε βάθος και να διευρύνει τα προγεφυρώ

ματα του. Με επιχειρήματα επιτελικού αναπτύσσει την ανάγκη 

κατάληψης της παραλιακής γραμμής μεταξύ Κυδωνιών και Εφέσου 

(Αγιουσουλούκ). 

Θέλει να εξασφαλίσει την τάξη και τα νώτα του Στρατού, αλλά 

και να επιτύχει τον επαναπατρισμό των 300.000 Ελλήνων προσφύ

γων, που είχαν καταφύγει στα νησιά του Αιγαίου για να σωθούν από 

τις σφαγές των Τούρκων. Ο κατηγορούμενος είχε γίνει κατήγορος. 

Οι τέσσερις Μεγάλοι της εποχής εκείνης περίμεναν να δουν ένα 

Βενιζέλο να ικετεύει τη συγνώμη τους, κι αντιμετώπισαν έναν πολε

μιστή, που ζητούσε εκδίκηση, δικαιοσύνη. Η εντύπωση που προκά-
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λεσε ήταν τρομακτική. Ο Λόϋδ Τζωρτζ, ο μεγάλος θαυμαστής του 

Βενιζέλου, μεταστρέφεται αμέσως. Λησμονεί τους θυμούς του κατά 

των Ε λ λ ή ν ω ν και υποστηρίζει τις αξιώσεις του Κρητός πολιτικού. 

Ο Σοννίνο, ο οποίος ήταν βέβαιος, ότι θα θριάμβευε εναντίον μας, 

αντιλαμβάνεται ότι έχασε την μάχη, χωρίς να την δώσει και προ

σπαθεί να περισώσει ό,τι ήταν δυνατόν. Παρεμβαίνει και ζητεί να 

διευκρινισθεί ότι η κατάσταση θα παρέμενε αμετάβλητη νότια του 

Αϊδινίου. Αφήνει στον Βενιζέλο να εννοήσει, ότι θα υποστηρίξει το 

αίτημα του, αν δεχθεί την διευκρίνηση που ζητεί. Αλλ ' η στάση του 

εξοργίζει τον Ουίλσων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε έντονο ύφος, 

απαντά στον Σοννίνο και προσθέτει, ότι δεν θεωρεί ως νόμιμο ούτε 

την κατάληψη της Νέας Εφέσου από τα Ιταλικά στρατεύματα. 1 

Ο Βενιζέλος είχε νικήσει για μια ακόμη φορά. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμίσουμε, ότι ο Ουίλσων, ο μέγας 

αυτός φιλέλληνας ήταν εκείνος που είχε αξιώσει την κατάληψη της 

Σμύρνης από τους Έ λ λ η ν ε ς . 

* * * 

Ό τ α ν ελήφθη η διαταγή επέκτασης της Κατοχής, η τάξη είχε 

αποκατασταθεί πλήρως στην περιοχή της Σμύρνης. Το σχέδιο του 

διοικητή της 1ης Μεραρχίας συνταγματάρχη Ζαφειρίου απέ

βλεπε στη περικύκλωση της πόλης και της τουρκικής συνοικίας 

περιλαμβανομένης. Ή λ π ι ζ ε ότι με τον τρόπο αυτό οι Τούρκοι δεν 

θα τολμούσαν να κινηθούν — θα ησύχαζαν. Και δικαιώθηκε από

λυτα. Ο Τούρκος είναι Ασιάτης, βάρβαρος και μόνο την ισχύ σέβε

ται. Την επομένη των επεισοδίων, οι Τούρκοι άνοιξαν τα μαγαζιά 

τους, πήγαν στα χωριάφια τους κι έστειλαν πρεσβείες στον μέραρχο 

για να τον διαβεβαιώσουν, ότι θα συνεργάζονταν με τις ελληνικές 

Αρχές. Συνέβη μάλιστα κι αυτό το εκπληκτικό: Τούρκοι προύχο

ντες των γύρω χωριών, που δεν είχαν καταληφθεί από το Στρατό 

μας, έφθασαν στη Σμύρνη και ζήτησαν οι ίδιοι να σταλούν ελληνι

κές φρουρές για ν' αποκατασταθεί η τάξη και στην ύπαιθρο. 

Στις 10 Μαΐου αποβιβάζονται στη Σμύρνη το 8ο σύνταγμα Κρη-

τών και τάγμα Χωροφυλακής υπό τον ταγματάρχη Αλ. Χατζηιωάν-

νου. Η Μεραρχία έχει ήδη ικανές δυνάμεις για να διευρύνει τη ζώνη 

Κατοχής. Και είναι καιρός. Ο Ά γ γ λ ο ς συνταγματάρχης Χήθκοτ 

Σμιθ, σύνδεσμος του ναυάρχου Κάλθορπ με την ελληνική Διοί

κ η σ η , συνιστά την κατάληψη του Αϊδινίου, όπου είχαν συγκεντρω

θεί 800 Τούρκοι στρατιώτες και 4.000 άτακτοι, οι οποίοι, αφού 

1. Paul Montoux: «Les deliberations du Censeil des Quatres». 
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διήρπασαν τις αποθήκες όπλων, απειλούσαν σφαγές και προετοιμά

ζονταν ν ' αμυνθούν. 

Αλλά την κατάληψη του Αϊδινίου διέταξε τηλεγραφικώς και ο 

Βενιζέλος, φοβούμενος ότι οι Ιταλοί, που είχαν αποβιβασθεί στη 

Νέα 'Εφεσο, θα έσπευδαν να προηγηθούν στη κατάληψη της 

πόλεως. Η προώθηση του Στρατού μας αρχίζει πάραυτα. 

Η διαταγή του Βενιζέλου ήταν απόρρητη. Κι όμως διεδόθη με 

αστραπιαία ταχύτητα και προκάλεσε πανζουρλισμό χαράς. Οι 

στρατιώτες μας ανυπομονούσαν να προχωρήσουν. Οι υπέροχοι 

εκείνοι ήρωες δεν ήταν Μικρασιάτες — ήταν λεβεντόκαρδοι Θεσ

σαλοί, ορεσίβιοι της Πίνδου, Κρήτες, Πελοποννήσιοι . Ί σ ω ς , οι 

πιο πολλοί, να μην είχαν ακούσει πότε για την Μεγάλη Ελλάδα. Κι 

όμως, μόλις αντίκρυσαν την όμορφη γη της Ιωνίας, την λάτρεψαν. 

Δεν γνώριζαν την Ιστορία της Φυλής — την ένιωθαν μέσα στα 

στήθια τους. Αλλ ' η θέση του Στρατού μας δεν ήταν καθόλου 

αξιοζήλευτη. 

Το σχέδιο, που εφάρμοσε ο αρχηγός των στρατευμάτων Κατο

χής, συνταγματάρχης Ζαφειρίου, αποτελεί μία έμμεσο ομολογία 

της δύσκολης κατάστασης που αντεμώπιζε ο Στρατός μας. Μέσα 

στη Σμύρνη υπήρχαν περίπου 2.000 πεζοί και 1.500 Τούρκοι ιππείς, 

εκτός των 500 χωροφυλάκων. Η δύναμη αυτή ήταν υπολογίσιμη και 

υποχρέωνε τον συνταγματάρχη Ζαφειρίου να διατηρεί, πάντοτε, 3 

συντάγματα γύρω από την πόλη σαν εφεδρεία, αλλά και για την 

τήρηση της τάξης. Ταυτόχρονα, όμως, ο Στρατός μας αντιμετώπιζε 

διμέτωπο κίνδυνο: τους Ιταλούς προς Νότο, τους Τούρκους του 

Κεμάλ προς Βορρά. 

Ό π ω ς αναφέρθηκε ή δ η , οι Ιταλοί ήταν τόσο βέβαιοι ότι θα 

κατόρθωναν, τελικώς να εκβιάσουν τους Συμμάχους και να καταλά

βουν τη Σμύρνη, ώστε ταυτόχρονα με τα ελληνικά στρατεύματα 

αποστέλονταν προς τις μικρασιατικές ακτές και μια Ιταλική μεραρ

χία, προστατευόμενη από ισχυρά μοίρα του Ιταλικού Στόλου. Αλλ ' 

η σταθερή στάση του ναυάρχου Κάλθορπ ανέτρεψε τα ιταλικά 

σχέδια. Οι Ιταλοί δεν τόλμησαν ν' αποβιβαστούν στη Σμύρνη 

περιορίστηκαν στη κατάληψη της Νέας Εφέσου και ολόκληρου του 

τριγώνου του Μυκάλης, που έγινε βάση ανεφοδιασμού και εξόρμη

σης των Τούρκων άτακτων. 

Ταυτόχρονα, στις βόρειες ακτές της Τουρκίας αποβιβάζονταν 

ένας άλλος επικίνδυνος εχθρός: Ο Κεμάλ Ατατούρκ. Διαβλέποντας 

την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγκαταλείπει 

την Κωνσταντινούπολη και περνά στη Μικρά Ασία, για να εγκατα

σταθεί τελικά στην Άγκυρα, από όπου κήρυξε την επανάσταση του. 

Ο συνταγματάρχης Ζαφειρίου, θέλοντας ν' αντιμετωπίσει και 
τους δύο αντιπάλους ταυτόχρονα, αλλά και να διευρύνει το προγε-
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φύρωμά του, κατένειμε τη δύναμη κρούσης σε δύο ομάδες, με αντι

κειμενικούς σκοπούς την κατάληψη: α) της Μαινεμένης προς 

Βορρά και της Μαγνησίας και Κασαμπά προς Ανατολάς και β) της 

κοιλάδας του Καΐστρου και του Αϊδινίου προς Νοτιανατολάς. Η 

κατάληψη της Μαινεμένης είχε μεγάλη στρατηγική σπουδαιότητα, 

γιατί ο πληθυσμός της, στο μεγαλύτερο ποσοστό τουρκικός, υπο

στήριζε την κίνηση των Νεότουρκων, ήταν οπλισμένος και θα 

πλευροκοπούσε το Στρατό μας στη κατάλληλη ευκαιρία. Εφόσον 

παρέμενε ελεύθερη το φρόνημα των Τούρκων θα ήταν υψηλό. 

Έ π ρ ε π ε να καταληφθεί με κάθε θυσία. Κι όμως, ο αντισυνταγμα

τάρχης Τσάκαλος, διοικητής του 5ου συντάγματος Πεζικού, κατέ

λαβε τη πόλη χωρίς να χυθεί αίμα και δέχονταν την παράδοση του 

εκεί τουρκικού τάγματος. Πώς συνέβη αυτό το θαύμα; 

Η αναίμακτη κατάληψη της Μαινεμένης οφείλεται αποκλει

στικά και μόνο σ' έναν Μικρασιάτη δημοσιογράφο, τον Κώστα 

Μισαηλίδη. Ή τ α ν εκείνος, που με κίνδυνο της ζωής του έπεισε 

τους δημογέροντες της πόλης να μη παρασυρθούν από το Κομιτάτο 

και να υποταχθούν στο «Κισμέτ». Αν δεν τους έπειθε, θα τον έσφα

ζαν — κι όμως δεν δείλιασε. Αντίθετα, μάλιστα: Τη νύκτα της 

παραμονής, κι ενώ ο Στρατός μας προωθείτο, βέβαιος ότι δεν θ' 

αντιμετώπιζε αντίσταση, ο Μισαηλίδης πληροφορείται ότι 1.000 

Τούρκοι άτακτοι είχαν κατορθώσει να μεταπείσουν τον διοικητή 

του τάγματος. Χωρίς να διστάσει, μέσα στη νύκτα, τρέχει στους 

στρατώνες. Ο Τούρκος ταγματάρχης δεν κοιμάται, τον δέχεται κι 

ακολουθεί μια δραματική συνομιλία. Τελικά, ο ταγματάρχης υπο

κύπτει στο «Κισμέτ», δέχεται να παραδοθεί. Αλλ ' είναι αργά. Έ χ ε ι 

ροδίσει η αυγή και οι προφυλακές μας θα έπρεπε να είχαν πλησιά

σει στη θέση όπου παραμόνευαν οι Τούρκοι άτακτοι — οι Τσέτες. Η 

αγωνία του Μισαηλίδη είναι απερίγραπτη. Και, τότε, πετυχαίνει 

κάτι το απίστευτο: Πείθει τον Τούρκο ταγματάρχη και σπεύδουν 

έφιπποι να προϋπαντήσουν την προφυλακή μας και να την συνοδεύ

σουν, με ασφάλεια μέχρι τη πόλη. 

Η αναίμακτη κατάληψη της Μαινεμένης ήταν μια μεγάλη επιτυ

χία για το Στρατό μας και ένα οδυνηρό πλήγμα για τους Νεότουρ

κους. Το ηθικό τους κλονίσθηκε κι οι αρχηγοί τους αποφάσισαν να 

δώσουν την αποφασιστική μάχη στην Μαγνησία — την ακρόπολη 

του τουρκικού μισελληνισμού. Στην πόλη αυτή, που παρά το ελλη

νικότατο όνομα της ήταν τουρκική (μόνο 8.000 Έ λ λ η ν ε ς υπήρχαν 

σε πληθυσμό 80.000), είχαν εγκατασταθεί από το 1912 πολυάριθμοι 

Τουρκοκρήτες, άνθρωποι, που είχαν το μίσος του Ασιάτη και την 

π α λ ι κ α ρ ι ά του Κρητικού. Μισούσαν πιο πολύ κι από την Ελλάδα 

τους Έ λ λ η ν ε ς , πιο πολύ κι από τους Έ λ λ η ν ε ς τον Βενιζέλο. Δεν 

λησμονούσαν ότι από την Μαγνησία ξεκίνησε ο Μωάμεθ ο Πορθη-
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της για να καταλάβει την Π ό λ η , την Αγιά Σοφιά. Και κατά την 

διάρκεια του μεγάλου πολέμου υπέβαλαν τους λίγους Χριστιανούς 

συντοπίτες τους σε φρικτά βασανιστήρια. 

Γνωρίζοντας κανείς τον μισελληνισμό των κατοίκων της 

Μαγνησίας, θα μπορούσε να διερωτηθεί, ν' απορήσει, πώς δεν 

έσφαξαν τους Χριστιανούς της πόλης τους. Θα ήθελαν πολύ να τους 

σφάξουν και θα μπορούσαν εύκολα να εξοντώσουν και τον τελευ

ταίο Χριστιανό. Αλλά τότε ποιόν θα τυραννούσαν; Σε ποιόν θα 

ξέσπαγε η μανία τους; Πώς θα κατόρθωναν να κορέσουν το τυφλό 

μίσος τους; 

Ή τ α ν τόσα τα μαρτύρια των Ελλήνων της Μαγνησίας, ώστε μια 

από τις πρώτες ενέργειες των Ά γ γ λ ω ν , αμέσως μετά την ανακωχή, 

ήταν να εγκαταστήσουν Υφαρμοστεία στην Μαγνησία και να σφα-

λήσουν τις πλούσιες αποθήκες όπλων και πολεμικού υλικού. Α λ λ ' 

οι Ά γ γ λ ο ι φίλοι μας διέπραξαν ένα σοβαρό σφάλμα: Ανέθεσαν τη 

φρούρηση των αποθηκών στους Γάλλους, που έστειλαν μια διμοι

ρία Σενεγαλέζων μ' ένα υπολοχαγό επικεφαλής. Μια πρόχειρη 

κλειδαριά στη κεντρική πύλη της αποθήκης ήταν όλα τα μέτρα 

ασφαλείας που έλαβε. Και δεν είναι περίεργο ότι τις παραμονές της 

εισόδου του ελληνικού Στρατού στη Μαγνησία οι Τούρκοι ξεχύθη

καν στους δρόμους της πάνοπλοι. Είχαν ακόμη και πυροβόλα, τα 

οποία έσυραν επιδεικτικά στα καλντερίμια της πόλης και στο δημό

σιο δρόμο προς την Μαινεμένη. 

Η βοήθεια των Γάλλων προς τους Τούρκους ήταν αναμφισβή

τητη. Ά λ λ ω σ τ ε , την 11η Μαΐου, παραμονή της κατάληψης, ο 

Γάλλος υπολοχαγός εγκατέλειψε τα προσχήματα. Απέσυρε τους 

Μαύρους του κι ο ίδιος έπινε ατάραχος τον καφέ του στο γραφείο 

του, ενώ ο τουρκικός ό χ λ ο ς λεηλατούσε τις αποθήκες. Ο αρχηγός 

της αγγλικής αποστολής λοχαγός Ά ρ θ ρ ο υ ρ Γουίτελ, όταν πληρο

φορήθηκε τι συνέβαινε, σπεύδει προς συνάντηση του Γάλλου συνα

δέλφου του και τον διατάζει να επέμβει αμέσως. Ο Γάλλος 

αρνείται και απειλεί μάλιστα τον Γουίτελ, ότι, αν τολμήσει να 

πλησιάσει τις αποθήκες, θα τον κτυπήσουν οι Σενεγαλέζοι του. 

Αλλά φαίνεται, ότι ο Άγγλος λοχαγός δεν έτρεφε μεγάλο σεβασμό 

προς την π α λ ι κ α ρ ο σ ύ ν η των συμμάχων του. Συνοδευόμενος από 

ένα λοχία και ένα στρατιώτη του μόνο, καλπάζει προς τα δυτικά 

υψώματα της πόλης, όπου οι Τούρκοι τοποθετούσαν τα πυροβόλα 

και με κίνδυνο της ζωής του αφαιρεί τα κλείστρα τους. Ή τ α ν 

αδύνατο, όμως, ν ' αφοπλίσει τον όχλο. 

Αυτή ήταν η στρατιωτική κατάσταση στη Μαγνησία, όταν ο 

αντισυνταγματάρχης Τσάκαλος, με δύο τάγματα πεζικού, ένα 

ουλαμό πυροβολικού και ένα ουλαμό ιππικού, προχωρούσε προς 

Μαγνησία. Ο γενναίος εκείνος αξιωματικός έλπιζε, ότι οι Τούρκοι 
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θα προέβαλλαν αντίσταση. Τον γέλασαν όμως, του έκλεψαν μια 

σίγουρη ν ίκη. Έ φ τ α ν ε να διαδοθεί η φήμη, ότι «οι Έ λ λ η ν ε ς 

έρχονται» για να εξανεμισθεί το πολεμικό μένος των Τ ο ύ ρ κ ω ν 

έφτανε οι σαλπιγκτές να σαλπίσουν επέλαση, για να τραπούν σε 

άτακτο φυγή οι Τσέτες. Αυτός ήταν ο Στρατός μας την εποχή 

εκείνη, κέρδιζε μάχες με μόνο τη φήμη της ανδρείας του — φήμη 

μεγάλη, κατώτερη, όμως, της πραγματικότητας. 

Το μεσημέρι της 12ης Μαΐου ο αντισυνταγματάρχης Τσάκαλος, 

έφιππος, επικεφαλής των ανδρών του, έμπαινε με υψωμένη την 

Γαλανόλευκη στην πατρίδα του Μωάμεθ. Ασφαλώς τη στιγμή 

εκείνη η ψυχή του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου θ' αγαλλίασε. 

Το Αϊβαλή 

Η κατάληψη της Μαινεμένης και της Μαγνησίας άνοιξε το 

δρόμο προς βορρά, προς τις Κυδωνιές, το θρυλικό Αϊβαλή. 

Πριν περιγράψει κανείς την απελευθέρωση της, πρέπει να περι

γράψει την ίδια τη πόλη, την αδούλωτη πρωτεύουσα της Αιολίας. 

Κι ήταν πραγματικά αδούλωτη. Την 9η Μαΐου η Μεραρχία έπαιρνε 

τηλεγραφική διαταγή του Ελευθερίου Βενιζέλου να καταλάβει το 

Αϊβαλή, «πρός προστασίαν των εκεί Τούρκων εκ μέρους των εξε

γερθέντων κατοίκων της». Το τηλεγράφημα αυτό έλεγε πολλά. 

Μετά τη Σμύρνη, το Αϊβαλή ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Δυτι

κής Μ. Ασίας. Οι 40.000 κάτοικοι της ήταν όλοι σχεδόν Έλληνες* 

κι ακόμη περισσότερο: Ή τ α ν υπέροχοι Έ λ λ η ν ε ς , που στα θαρρα

λέα στήθια τους έκαιγε άσβηστη η φλόγα της Μεγάλης Ιδέας. 

Ή τ α ν γενναίοι, ατίθασοι και δεν έσκυψαν ποτέ τον τράχηλο στον 

Τούρκο. Τους έλεγαν ραγιάδες, μα δεν ήταν. Είχαν κατορθώσει ν' 

απελευθερώσουν την πόλη τους, πολύ πριν αποβιβασθεί ο Στρατός 

μας στη Σμύρνη. Οι Αϊβαλιώτες, ατρόμητοι κοντραμπατζήδες, 

έφθαναν μέχρι τα βάθη της Ανατολίας κι εφοδίαζαν τους Χριστια

νούς με όπλα τους θέρμαιναν την ψυχή τους μ' ελπίδα. Είχαν, 

μάλιστα, επεκτείνει την... ηγεμονία τους και σε αρκετό βάθος, σ' 

όλα τα χωριά του Αϊβαλή. 

Οι Τούρκοι τους έ τ ρ ε μ α ν αλλά και τους σέβονταν. Και μεταξύ 

τους υπήρχε μια σιωπηρά συμφωνία: Οι Αϊβαλιώτες θ' άφηναν τις 

Αρχές να παραμένουν στην πόλη τους και τις λίγες τουρκικές 

οικογένειες να ζουν ανενόχλητα. Αρκεί να μη τους πείραζε κανείς, 

αρκεί να μη τολμούσε ζαπτιές να σηκώσει το χέρι του στα παλληκά-

ρια της, άπιστος το βλέμμα του στις όμορφες Αϊβαλιώτισσες. Κι οι 

Τούρκοι, θέλοντας και μη, σέβονταν τη συμφωνία, όπως και με τους 

Βουρλιώτες — τους μόνους, που θα μπορούσαν να συγκριθούν σ' 
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ευψυχία με τους Αϊβαλιώτες. Ακόμη κι ο ίδιος ο Σουλτάνος είχε 

υποκύψει στην απαράμιλλη τόλμη τους. Και τους είχε παραχωρή-

σει δύο εξευτελιστικά για τους τούρκους προνόμια: Το προνόμιο να 

μη κτισθεί ούτε ένα τζαμί και να μη μπει ποτέ Τούρκος έφιππος 

στην περήφανη πόλη. 

Οι Κυδωνιές όμως, δεν ήταν μια πόλη ανδρείων μ ό ν ο ν ήταν και 

μια προηγμένη πόλη, πνευματικό κέντρο Ελληνισμού. Το Γυμνά

σιο της ήταν το αρχαιότερο Ελληνικό Γυμνάσιο κι είχε ιδρυθεί με 

την φροντίδα και υπό την προστασία του Κοραή. Στο Αϊβαλή 

λειτούργησε το πρώτο Ελληνικό τυπογραφείο κι οι κάτοικοι του 

ήταν αναπτυγμένοι, ευφυείς και, προ πάντων, πλούσιοι — μια προ

κλητική αντίθεση προς τους βρωμερούς, ημιβάρβαρους Τούρκους, 

που έκρυβαν το μίσος τους, αλλά δεν το άφηναν να σβήσει. Και 

κάποτε ξέσπασε. 

* * * 

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται μια σύντομη αναδρομή στον Μάϊο 

του 1914. Οι Τούρκοι δεν έχουν λησμονήσει τις εξευτελιστικές 

ήττες των βαλκανικών πολέμων. Καραδοκούν την ευκαιρία να εκδι

κηθούν. Κι ενώ στο Δυτικό Μέτωπο αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος 

πόλεμος, στην Ανατολή αρχίζει μια ακόμη μεγάλη σφαγή των 

Χριστιανών — μια σφαγή, που δεν ήταν η πρώτη και, δυστυχώς, 

δεν επρόκειτο να είναι ούτε η τελευταία. 

Ή τ α ν τρομακτική η σφαγή εκείνη ένα ξεκλήρισμα φρικια

στικό. Ά ρ χ ι σ ε πρώτα από τα βάθη της Ανατολής και επεκτάθηκε 

ως τα παράλια. Ο τρόπος, με τον οποίο έγινε, δεν επιτρέπει καμιά 

αμφιβολία, ότι είχε καταστρωθεί με π ρ ο σ ο χ ή . Κι απέβλεπε στο 

ξερίζωμα του μικρασιατικού Ελληνισμού. Οι Τσέτες ορμούσαν 

στα ελληνικά χωριά της Ανατολίας, έσφαζαν τους μισούς κατοί

κους — τους νέους, που θα μπορούσαν ν' αντισταθούν — και 

προειδοποιούσαν τους υπόλοιπους να φύγουν, αν ήθελαν να 

σωθούν. Δεν ήταν ο οίκτος, που τους εμπόδιζε να εξοντώσουν όλους 

τους Έ λ λ η ν ε ς . Τους άφηναν να φύγουν για να διαδώσουν τον 

πανικό, να δημιουργήσουν κύμα φυγής. Και το κατόρθωσαν. 

200.000 Μικρασιάτες κατέφυγαν τότε στα νησιά του Αιγαίου. Υπερ

διπλάσιοι, όμως, πότισαν με το αίμα τους την μαρτυρική Αιολία 

και χιλιάδες Ελληνοπούλες σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. 

Ο Γάλλος Αλλώ, στο βιβλίο του « Ή κατάπτωσις του Ελληνι

σμού», δίνει μια ανατριχιαστική περιγραφή του διωγμού εκείνου. 

«Οι Ελληνίδες - γράφει - όσες ήσαν νέες καί ωραίες, πουλήθηκαν στά 

σκλαβοπάζαρα του Ικονίου καί του Μπαλούκ Έσέρ γιά 10 παράδες 
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Μια άλλη άποψη της προκυμαίας και του λιμανιού της Σμύρνης στις 
αρχές του αιώνα. Πάνω από 2.000 πλοία, έδεναν κάθε χρόνο στο λιμάνι, 
που ήταν ζωτικός κόμβος του εμπορίου Ανατολής και Δύσης, όταν μόλις 
50 καράβια έδεναν κάθε χρόνο στον Πειραιά. Σήμερα, απομένει μόνον 
η νοσταλγία και το παλιό τραγούδι των ξεριζωμένων «Σμύρνη, φτω-
χομάνα Σμύρνη — πού είναι η ομορφιά σου εκείνη — κάηκες κι έγινες 
στάχτη — και έβγαλε ο Κεμάλ το άχτι...» 



μόνον. Μέ το ευτελές αυτό αντίτιμον οι Τούρκοι τακτοποιούσαν τήν 

συνείδησί τους πρός τό Κοράνι, πού τούς απαγορεύει νά έχουν φιλενάδες 

παντρεμένες γυναίκες, εκτός αν τις αγοράσουν σκλάβες. Αλλά κι όσες 

γλύτωσαν άπό τά σκλαβοπάζαρα, δεν είχαν καλύτερη τύχη. Οι Ελληνί

δες του Γενί Σεχίρ κλείσθηκαν με την βία στα χαμαιτυπεία, όπου οι 

μεθυσμένοι στρατιώται του Σουλτάνου γλεντούσαν μέ τά κάλλη τους». 

Και ο Ανρύ Μπαρμπύς στην «Ζουρνάλ» της 9ης Ιουνίου 1916 

προσθέτει: «Σ' δλες τις πόλεις της Μικράς Ασίας ιδρύθηκαν, μετά 

τούς διωγμούς του 1914 καί 1915, απέραντα σκλαβοπάζαρα. Παντρεμέ

νες γυναίκες, νεαρά κορίτσια μέ τήν συστολή της παρθενικότητας τους 

καί μικρά παιδιά ακόμη, περίμεναν καρτερικά τίς ορδές των Κούρδων ή 

τούς Τσέτες, πού μετά άπό κάθε επιδρομή περνούσαν άπό τά σκλαβοπά

ζαρα γιά ν' αρπάξουν τά λάφυρα τους». 

Συμφορά! Οδυρμός! Έ ν α ς εφιάλτης απερίγραπτος! Ατέλειωτες οι 

φάλαγγες των προσφύγων έφευγαν από τα βάθη της Ανατολίας προς 

τις ακτές, έλπιζαν να βρουν καταφύγιο στα κοντινότερα νησιά μας, 

στη Θράκη. Το θέαμα ήταν σπαρακτικό. Γέροι, φορτωμένοι το 

λιγοστό βιός τους, γυναίκες με τα βρέφη στο στήθος και παιδιά, που 

σ τ ' αθώα βλέμματα τους ήταν ζωγραφισμένος ο τρόμος, αλλά κι η 

απορία, δεν μπορούσαν να καταλάβουν, γιατί είχαν εγκαταλείψει τα 

ειρηνικά, ολόλευκα χωριουδάκια τους, δεν μπορούσαν να συλλά

βουν το μέγεθος της τουρκικής θηριωδίας. Ό λ ο ι έφευγαν κι οι 

Τούρκοι τους καταδίωκαν, άλλοτε για να συμπληρώσουν τη σφαγή, 

άλλοτε για ν' αρπάξουν και το τελευταίο ρούχο, το φτωχικό 

σεντούκι, που έσερναν μαζί τους οι πρόσφυγες. 

Αργότερα, μετά τη συνθήκη της Λωζάννης, οι Τούρκοι προσπά

θησαν να επιρρίψουν την ευθύνη της σφαγής στους άτακτους Τσέ

τες, τους Κούρδους. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική φυλή έχει 

καθολική την ευθύνη του ανατριχιαστικού εκείνου εγκλήματος, 

όπως καθολική ήταν η θηριωδία της. Το θέαμα των δυστυχισμένων 

προσφύγων δεν κατόρθωσε να συγκινήσει ούτε αυτούς τους Τούρ

κους χωρικούς, που πριν λίγους μήνες ζούσαν αδελφωμένοι με τους 

Έ λ λ η ν ε ς . Αντί να τους προσφέρουν ένα ποτήρι νερό για να γλυκά

νουν τη μαρτυρική πορεία τους, το πουλούσαν πανάκριβα — τους 

πουλούσαν ακόμη και τ' αποφάγια τους. Κι οι 200.000 Πρόσφυγες, 

που έφθασαν τελικά στα νησιά μας, ήταν γυμνοί, εξαθλιωμένοι, 

μισοπεθαμένοι. 

Ας επιστρέψουμε, όμως, στο Αϊβαλή. Τά μπουλούκια των προ

σφύγων πέρασαν κι από την αδούλωτη πόλη. Οι Τούρκοι απαγόρευ

σαν στους κατοίκους να τους β ο η θ ή σ ο υ ν φυσικά οι Αϊβαλιώτες 

αδιαφόρησαν για την απαγόρευση. Κι οι Τούρκοι έκαναν ότι δεν 

έβλεπαν. Τη στιγμή, που όλη η Μικρά Ασία βογκούσε για τη 

μεγάλη σφαγή, οι Τούρκοι δεν τόλμησαν να θίξουν ούτε μια τρίχα 
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αϊβαλιώτικη — τόσο βαθύ ήταν το δέος, που τους προκαλούσαν τα 

π α λ ι κ ά ρ ι α εκείνα. Α λ λ ' οι Αϊβαλιώτες δεν μπορούσαν να περιμέ

νουν άλλο. Οι πιο νέοι πέρασαν απέναντι, στην Μυτιλήνη, οργανώ

θηκαν σε αντάρτικες ομάδες κι ά ρ χ ι σ α ν τις επιδρομές στα μικρα

σιατικά παράλια. Οι Τούρκοι φοβόντουσαν να πλησιάσουν και 

πολλοί πρόσφυγες χρωστούν την ζωή τους στους Αϊβάλιώτες. 

Αλλά στο Αϊβαλή είχαν μείνει γέροντες και γυναικόπαιδα μόνο. 

Δεν φοβόντουσαν, γιατί οι άνδρες βρισκόντουσαν στην Μυτιλήνη. 

Ό τ α ν όμως κηρύχθηκε ο πόλεμος και τα τουρκικά παράλια απο

κ λ ε ί σ θ η κ α ν όταν τα γυναικόπαιδα έμειναν απροστάτευτα, οι Τούρ

κοι τόλμησαν να χτυπήσουν. Κύκλωσαν τη πόλη με μια ολόκληρη 

μεραρχία κι χώρισαν τους κατοίκους — τις γυναίκες και τα παιδιά 

— σε ομάδες- και σαν κοπάδια τους οδήγησαν υπό συνοδεία σε 

διάφορες πόλεις και χωριά του εσωτερικού, όπου υπέφεραν τα 

πάνδεινα. Μετά την ανακωχή οι εξόριστοι επέστρεψαν στη πόλη 

τους, επέστρεψαν λιγότεροι από τους μισούς. Κι οι άνδρες, οι 

πολεμιστές, που γύριζαν με λαχτάρα για να σφίξουν τους δικούς 

τους στην αγκαλιά τους, έζησαν ανατριχιαστικά δράματα. 

«Παρέστην μάρτυς — έγραφε απεσταλμένος της «Νέας Σμύρνης» 

— σπαρακτικών σκηνών. Καί τότε κατάλαβα τί θά πή «εχασ' ή μάννα τό 

παιδί καί τό παιδί τήν μάννα». 

» "Ηρχοντο οι παλιννοστούντες άπό τήν Μυτιλήνην καίετρεχον κατ' 

ευθείαν στά σπίτια των νά ιδούν τούς γονείς των ή τά παιδιά των κι 

εύρισκαν τά σπίτια των ρημάδια. 

»- Πού είναι ή μάννα μου; ρωτούσε τούς γείτονες κάποιος. 

»- Ή μάννα σου πέθανε στο Κιζίλ - Ντάγ, του απαντούσαν. 

» Κι' άλλος: 

»- Ή γυναίκα μου; Πού είναι; 

»- Τήν κράτησαν οι Τούρκοι στό Μπαλούκεσερ. 

»- Πού είναι τά παιδιά μου; ρωτούσε ό τραγικός πατέρας. 

»- Τούρκεψαν, δύσμοιρε, μέ το ζόρι...». 

Δεν είναι, λοιπόν, ν' απορεί κανείς γιατί οι Αϊβαλιώτες απειλού

σαν να σφάξουν τους Τούρκους. Απορίας άξιο είναι πώς δεν πρόλα

βαν. Προς θεού όμως ας μη νομισθεί ότι ο βαθύς πόνος τους, ο 

σπαραγμός των γονιών, τους κατέβασε στο επίπεδο των Τούρκων. 

Ούτε προς στιγμή δεν απείλησαν τους άοπλους συντοπίτες τους, το 

τουρκικό τάγμα, 500 άνδρες του τακτικού στρατού, ήθελαν να σφά

ξουν. Αλλ ' οι στρατιώτες του Σουλτάνου σώθηκαν χάρη στην 

επέμβαση του Στρατού μας. 

* * * 
****** 
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Το πρωί της 14ης Μαΐου, δύο λόχοι του 8ου Συντάγματος επιβι

βάζονταν στο ατμόπλοιο « Υ π ε ρ ο χ ή » με προορισμό το Αϊβαλή. 

Καθώς το κομψό καράβι έλυσε τις πρυμάτσες του κι άρχισε να πλέει 

αργά προς την έξοδο του κόλπου, ο ενθουσιασμός των Κρητών 

ξέσπασε. Ά ρ χ ι σ α ν να πυροβολούν στον αέρα και να ζητωκραυγά

ζουν υπέρ του Βενιζέλου και της Μεγάλης Ελλάδας. Κι οι Σμυρνιοί 

κατάλαβαν είχε έλθει η σειρά των Κυδωνιών. 

Δυστυχώς, η απελευθέρωση της αιολικής πρωτεύουσας καθυ

στέρησε τρεις ημέρες ακόμη. Η « Υ π ε ρ ο χ ή » ήταν εν πλω με δύο 

λόχους Κρητών, ενώ στα αντιτορπιλικά «Αίγλη» και «Σφενδόνη» 

επιβιβαζόταν ένας λόχος πολυβολητών, όταν ο ασύρματος της 

«Ναυκρατούσης» αναφέρει στη Μεραρχία, ότι ο κυβερνήτης του 

αγγλικού αντιτορπιλικού «Σπόρτιβ», πού ήταν επίσης αγκυροβο

λημένο στον κόλπο των Κυδωνιών, θα παρεμπόδιζε την απόβαση 

των τμημάτων μας. Η « Υ π ε ρ ο χ ή » κατευθύνεται στην Μυτιλήνη 

και στην Σμύρνη αρχίζουν οι συνεννοήσεις. Η παρέμβαση του 

κυβερνήτου του «Σπόρτιβ» οφειλόταν στις ε ισηγήσεις του εφέδρου 

υπολοίαρχου Ά τ κ ι ν σ τ ο ν , Ά γ γ λ ο υ κατοίκου της Σμύρνης, που 

είχε φιλοτουρκικές διαθέσεις και εκτελούσε χρέη αντιπροσώπου 

του Αρμοστού στο Αϊβαλή. Την επομένη όμως, ο κυβερνήτης του 

«Σπόρτιβ» όχι μόνο αίρει τις αντιρρήσεις του, αλλά και αποβιβάζει 

αξιωματικούς στη πόλη, προς συλλογή πληροφοριών. Αναφέρει, 

λοιπόν, στη μεραρχία, ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται ν' αμυνθούν. Το 

τουρκικό τάγμα έχει ενισχυθεί από εθελοντές της περιοχής κι ο 

Καϊμακάμης απειλεί να... κηρύξει πόλεμο. 

Ακολουθεί καθυστέρηση δύο ακόμη ημερών, για ενίσχυση των 

δυνάμεων μας, και το βράδυ της 15ης προς 16η Μαΐου η « Υπε

ροχή» κι η «Εσπερία», με τρεις λόχους Κρητών, ένα λόχο πολυβό

λων και μια πυροβολαρχία, καταπλέουν στο λ ι μ ά ν ι των Κυδωνιών. 

Ο διοικητής της αποβατικής δύναμης, αντισυνταγματάρχης Θω

μάς, αποβιβάζει αμέσως την διλοχία Βλαστού και καταλαμβάνει τη 

χερσόνησο Ποντικονήσι, για υποστήριξη της κύριας απόβασης, 

που θα γίνει την αυγή. Κι αυτός, όμως, δεν πρόλαβε. Λίγο πριν 

αρχίσει η απόβαση, η διλοχία Βλαστού συμπλέκεται με τμήμα 

Τούρκων άτακτων. Τους συντρίβει και τους καταδιώκει και οι 

τρομοκρατημένοι Τσέτες σκορπίζουν τον πανικό και στους υπόλοι

πους. Πριν αρχίσει η απόβαση, ο Καϊμακάμης παίρνει τ' ασκέρια 

του και σπεύδει να εγκαταλείψει το Αϊβαλή. Και η απόβαση, που το 

Στρατηγείο περίμενε, ότι θα ήταν πολυαίμακτη, μεταβάλλεται σε 

στρατιωτικό περίπατο. Οι Τούρκοι φεύγουν... κι οι Αϊβαλιώτες 

πανηγυρίζουν. Είναι ελεύθεροι. 

Οι Τούρκοι έφυγαν από το Αϊβαλή μόνο, όμως, οι στρατιωτικοί. 
Οι λιγοστοί Τούρκοι κάτοικοι του παρέμειναν. Οι σφαγείς των 
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Ελλήνων πίστευαν στην μεγαλοψυχία των θυμάτων τους και δεν 
είχαν άδικο. 

Προς Ανατολάς 

Και τώρα προς Ανατολάς: 

Τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάσθηκαν στη Σμύρνη κ α τ ' 

εντολή και εν ονόματι των νικητών Συμμάχων. Απλώς και μόνο για 

να προστατεύσουν τον χριστιανικό πληθυσμό. Δεν είχαν σκοπό να 

μας δώσουν τη Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος, όμως, είχε αποφασίσει να 

την πάρει κι αυτό ήταν αρκετό. Τη στιγμή που οι Σύμμαχοι, με 

πρώτους τους Ιταλούς, ετοιμαζόντουσαν να στείλουν ανακριτική 

επιτροπή στη Σμύρνη για τα γεγονότα της 2ας Μαΐου, ενώ συζητιό

ταν σοβαρά η ανάκληση των ελληνικών δυνάμεων, ο Έ λ λ η ν α ς 

Πρωθυπουργός αξιούσε να επιτραπεί η κατάληψη του βιλαετίου 

Αϊδινίου και μέρους του βιλαετίου Προύσης από το Στρατό μας, 

επικαλούμενος τα 14 άρθρα του Προέδρου Ουίλσων, περί εθνολογι

κής υπεροχής. Ή τ α ν η πρώτη δειλή εμφάνιση, στις διεθνείς σχέ

σεις, της α ρ χ ή ς της Αυτοδιάθεσης. 

Ο Στρατός μας δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες των πολιτικών 

ζυμώσεων. Ό λ ο ι , όμως ήσαν βέβαιοι, ότι θα προχωρούσαν προς 

Ανατολάς. Κι όταν την 7η Μαΐου ελήφθη τηλεγράφημα του Βενιζέ

λου, που διέταζε τη προέλαση προς Αϊδίνιο και Σαλιχλί, ο μέραρ

χος Ζαφειρίου συγκέντρωσε τους αξιωματικούς του επιτελείου του 

και, με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση, τους είπε: «Κύριοι, έφθασε 

η μεγάλη στιγμή. Εμπρός, και ο Θεός μαζί μας». Δεν χρειάσθηκε να 

προσθέσει τίποτα περισσότερο. Ό λ ο ι γνώριζαν και όλοι ήταν 

έτοιμοι. 

Την ίδια εκείνη ημέρα ελήφθη και δεύτερο τηλεγράφημα του 

Βενιζέλου. Συνιστούσε την ταχεία κατάληψη του Αϊδινίου. Τον 

ανησυχούσαν η προπαρασκευή των Ιταλών κι ο από μέρους τους 

εξοπλισμός των Τούρκων. 

Οι ανησυχίες του Βενιζέλου δεν ήταν αδικαιολόγητες. Από το 

Παρίσι γνώριζε άριστα τι συνέβαινε στη Μικρά Ασία. Τη μεθεπο

μένη του τηλεγραφήματος του φθάνουν στην έδρα της Μεραρχίας 

Ελληνες πρόκριτοι και ιερείς της περιοχής του Αϊδινίου που 

εκλιπαρούσαν βοήθεια. Οι Τούρκοι έχουν ετοιμασθεί να τους σφά

ξουν. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη. 

Στο Αϊδίνι υπήρχε μεγάλη αποθήκη όπλων και πυρομαχικών και 

800 Τούρκοι στρατιώτες, που, βάση των όρων της ανακωχής, θα 

έπρεπε να είχαν αφοπλισθεί. Η εφαρμογή των όρων της ανακωχής 

ανετέθη στον έφεδρο ανθυποπλοίαρχο του αγγλικού Ναυτικού 
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Γουίλλιαμ Χόντερ — Λεβαντίνο της Σμύρνης και εκπρόσωπο ορι

σμένων εμπορικών οίκων. Αλλά, λόγω των εμπορικών συμφερό

ντων του, ήταν φιλότουρκος και επέτρεψε στους Τούρκους, να 

διαρπάσουν την αποθήκη και να εξοπλισθούν. 

Ακόμη πιο επικίνδυνοι ήταν οι Ιταλοί. Ενώ οι πράκτορες τους 

υποκινούσαν τους Τούρκους να εξεγερθούν, τα τμήματα τους προω

θούνταν προς Αϊδίνιο. Ο σκοπός τους ήταν προφανής. Ηθελαν ν' 

ανατραπεί ο Στρατός μας και τότε να επωφεληθούν της ευκαιρίας 

— σπεύδοντας, δήθεν, προς βοήθεια των Ελλήνων — να καταλά

βουν τη πόλη του Αϊδινίου. Δυστυχώς, ο πόλεμος της Αλβανίας 

έγινε πολλά χρόνια αργότερα. Αν είχε προηγηθεί, οι Ιταλοί φίλοι 

μας θα ήταν συνετότεροι και πιστοί στις συμμαχίες τους. Ο ανθυπο

πλοίαρχος Χόντερ συνεργάζονταν με τους Ιταλούς. Α λ λ ' ο συνταγ

ματάρχης Σμιθ, στρατιωτικός σύμβουλος και επιτελάρχης του 

Αρμοστή ναυάρχου Κάλθορπ, ήταν ένθερμος φιλέλληνας. Ενημε

ρώνει τη Μεραρχία για τις κινήσεις των Ιταλών και εξασφαλίζει 

την έγκριση της Αρμοστείας για την προώθηση των τμημάτων. 

* * * 
****** 

Η κατάληψη του Αϊδινίου ανετέθη στο 5ο σύνταγμα πεζικού υπό 

τον αντισυνταγματάρχη Σχινά, ενισχυμένο δια του 8ου Κρητών, 

μοίρας ορειβατικού πυροβολικού και τμήματος Ιππικού. Η κίνηση 

του Στρατού μας θα γινόταν δΓ αλμάτων, σιδηροδρομικώς, ώστε 

ολόκληρη η δύναμη κρούσης να φθάσει ταυτόχρονα μπροστά από 

την πόλη. Η 12η και η 13η Μαΐου χρησιμοποιήθηκαν για τη μετα

φορά των τμημάτων μέχρι του Εϊμπελή και η 14η για την προσπέ

λαση. Την 15η Μαΐου ο Στρατός μας έμπαινε αναίμακτος στο 

Αϊδίνι, επευφημούμενος, όχι μόνο από τους Ελληνες, αλλά και από 

τους Τούρκους κατοίκους της πόλης. Ό λ ο ι ξεχύθηκαν στους δρό

μους για να υποδεχθούν τους στρατιώτες μας. Είχαν απηυδήσει από 

την τρομοκρατία των Τ σ έ τ η δ ω ν την κακοδαιμονία που τους 

τυραννούσε. 

Η κατάληψη του Αϊδινίου υπήρξε αναίμακτη. Εν τούτοις, η 

απελευθέρωση της κοιλάδας του Καΐστρου στοίχισε αίμα και μάχες 

σκληρές. Για μια όμως ακόμη φορά οι Τσολιάδες μας φάνηκαν 

υπέροχοι. Συνέτριψαν, κυνήγησαν και ντρόπιασαν τους Τούρκους. 

Κι οι αξιωματικοί τους, ο αντισυνταγματάρχης Τζαβέλλας, ο Νικο-

λάου, ο Λαμπράκης και τόσοι άλλοι, αναδείχθηκαν άξιοι ηγήτορες 

ηρώων. Το ηθικό τους ήταν κάτι το πρωτοφανές. Ποιος να τους 

έλεγε τότε, ότι θα έφθανε κάποτε η μέρα, που θα έφευγαν κι οι ίδιοι; 

Ό τ ι θ' άφηναν τα χώματα, που πότισαν με το αίμα τους, χωρίς να 
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ρίξουν ούτε μια ντουφέκια; Ό π ο ι ο ς και να τους έλεγε θα τον 

περνούσαν για παράφρονα. 

Το Σύνταγμα Σχινά θα εκινείτο σιδηροδρομικώς. Έ π ρ ε π ε , λοι

πόν, να εξασφαλισθεί η κίνηση του μέσα στο εχθρικό έδαφος. 

' Ηταν μια δύσκολη αποστολή, που ανετέθη στο 11/38 τάγμα, στους 

Ευζώνους του Τζαβέλλα, που είχαν προωθηθεί ήδη στο Τουρμπαλή. 

Το Τουρμπαλή είναι συγκοινωνιακός κόμβος, όπου η σιδηροδρο

μική γραμμή διακλαδίζεται: Προχωρεί προς Νότο και στη συνέχεια 

ανατολικά, — μέχρι το Αϊδίνι και το Ναζλί. Και κ α τ ' ευθείαν προς 

Ανατολάς μέχρι το Οδεμήσιο, εκατέρωθεν, δηλαδή, του ορεινού 

όγκου Μπαλαμούτ Νταγ. Ο Τζαβέλλας επιτίθεται και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 

* * * 
****** 

Στις 11 Μαΐου ο 2ος λόχος του 11/38 υπό τον λοχαγό Νικολάου, 

τον γενναίο εκείνον αξιωματικό, που διέσωσε τη τιμή των ελληνι

κών όπλων στη Σμύρνη, κατά τη μάχη του Διοικητηρίου, διατάζε

ται να καταλάβει το Αγιασουλούκ, την Έ φ ε σ ο και να κάνει 

αναγνωρίσεις ανατολικότερα, προς το Αϊδίνι. Οι Τσολιάδες μας 

ξεκινούν αμέσως, ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή. Βιάζο

νται ν ' απελευθερώσουν την Έ φ ε σ ο βιάζονται τόσο, ώστε σ ' ένα 

σημείο της διαδρομής, όπου το βαλτώδες έδαφος δεν επιτρέπει την 

κίνηση των μεταγωγικών, εγκαταλείπουν τα πολυβόλα τους. Ο 

λοχαγός Νικολάου διατάζει τους ημιονηγούς ν ' ακολουθήσουν 

ένα παρακαμπτήριο μονοπάτι αλλά δεν σταματά. Και το απόγευμα 

βρίσκεται «εν όψει Εφέσσου». 

Οι Τσολιάδες μας είναι έτοιμοι να καταλάβουν την Έ φ ε σ ο , 

όταν βλέπουν πολλούς ιππείς να έρχονται προς αυτούς. Ακροβολί

ζονται έτοιμοι να τους αποδεκατίσουν. Αλλά δεν είναι Τούρκοι* 

είναι Ελληνόπουλα, π α λ ι κ ά ρ ι α από το χωριό Κιρκιντζέ, που 

έρχονται να προϋπαντήσουν το Στρατό μας και να πολεμήσουν 

μαζί του, αν χρειασθεί. Τα π α λ ι κ ά ρ ι α εκείνα πληροφορούσαν τον 

Νικολάου, ότι ο σταθμός της Εφέσου κατέχεται από τους Ιταλούς. 

Είχαν προωθηθεί από τη Νέα Έ φ ε σ ο , όπου, όπως είδαμε, είχε 

αποβιβασθεί η Ιταλική μεραρχία, με εντολή να σταματήσουν τους 

Ελληνες. Επί ημέρες οργάνωναν τις θέσεις τους και διαβεβαίωναν 

τους Τούρκους, ότι δεν θ' άφηναν τους Ευζώνους μας να προελά

σουν. Α λ λ ' όταν ακούσθηκε η κραυγή: « Έ ρ χ ο ν τ α ι οι Έ λ λ η 

νες...», οι Ιταλοί τράπηκαν σε φυγή. Και το ίδιο βράδυ ο λοχαγός 

Νικολάου, που έχει εγκαταστήσει την έδρα του λόχου του στο μονα

δικό ξενοδοχείο της Εφέσου, γράφει στο πολεμικό Ημερολόγιο του: 
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« Ανέφερα τηλεγραφικώς στό τάγμα κατάληψιν αντικειμενικού σκο

πού). Θεωρώ τόν εαυτόν μου πανευτυχή, πού αξιώθηκα νά δώ μέ τά μάτια 

μου τήν "Εφεσον, τήν Ίεράν Πόλις του Ευαγγελίου, δπου τό πρώτον 

έδίδαξεν ό απόστολος τών Εθνών Παύλος...». 

Έ τ σ ι ένιωθαν οι στρατιώτες μας. 

Η κύρια δύναμη του 11/38 κινείται κ α τ ' ευθείαν προς Ανατολάς. 

Κι ο Τζαβέλλας καταλαμβάνει το Βαϊνδήριο και τα Θείρα αμαχητί 

— αν και η λέξη δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Οι κάτοικοι των 

πόλεων αυτών, αν και Τούρκοι, κατά πλειοψηφία, βγαίνουν να 

υποδεχτούν το Στρατό και διώχνουν τους πράκτορες των κομιτατζή-

δων, που συγκεντρώνουν ζεϊμπέκηδες, δηλαδή ληστές, που είχαν 

βγει στο κλαρί, παρουσιάζονται στο στρατό μας και καταθέτουν τα 

όπλα. Έ χ ο υ ν ακούσει ότι οι Έ λ λ η ν ε ς θέτουν τέρμα στη κακοδαι

μονία και την τυραννία των Σ ο υ λ τ ά ν ω ν και θέλουν να ζήσουν 

πλέον σαν φιλήσυχοι και νομοταγείς πολίτες. Ο συνταγματάρχης 

Τσερούλης, αρχηγός του μεραρχιακού πεζικού, που επιβλέπει την 

προώθηση προς Ανατολάς, διατάζει να σταλούν στη Σμύρνη. Και 

οι Τούρκοι λήσταρχοι δηλώνουν υποταγή στον ίδιο τον α ρ χ η γ ό 

των στρατευμάτων Κατοχής,που τους αμνηστεύει. 

Είναι ένα χαστούκι κατά της ανθελληνικής προπαγάνδας. 

* * * 

Αλλά στο Οδεμήσι επικρατεί πραγματικός οργασμός. Ο καϊμα

κάμης της πόλης Μπενήλ Μπέης, ο αρχηγός της Χωροφυλακής 

Ταχήρ και αξιωματικοί του 18ου Σώματος Στρατού κηρύσσουν 

επανάσταση. Στην πρόσκληση τους σπεύδουν 2.000 αντάρτες, ενώ 

8.000 όπλα διανέμονται στους νέους της πόλης. Οι Τούρκοι δεν 

οργανώνουν μια τοπική εστία αντίστασης — οργανώνουν επανά

σταση κατά των Συμμάχων. Κι έχουν τη συμπαράσταση της τουρκι

κής Κυβέρνησης, που με τον δικηγόρο Ετέμ Μπέη στέλνει χρήματα 

και διαταγές. 

Ολόκληρη η περιοχή είναι σε εξέγερση. Οι αντάρτες ανατινά

ζουν τη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ ο Τ α χ ή ρ Μπέης υπόσχεται την 

άφιξη Ιταλικών ενισχύσεων. Δεν θα είχε, φαίνεται, πληροφορηθεί, 

ότι οι Ιταλοί είχαν τραπεί σε φυγή στο Αγιασουλούκ. 

Η σοβαρότητα της εξέγερσης εκείνης φαίνεται από το εξής 

περιστατικό: Ο Τζαβέλλας, που είχε πληροφορηθεί τις κινήσεις 

των Τούρκων, ετοιμάζεται να επιτεθεί, όταν φθάνει στο Βαϊνδήρι 

μια επιτροπή. Αποτελείται από τον Έ λ λ η ν α γιατρό Μιχαλάκη 

Ευκλείδη, ένα Τούρκο υπομοίραρχο με στολή και δύο πρόκριτους 

και φέρνει ένα θρασύτατο τελεσίγραφο των επαναστατών. Ζητούν 
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από τον Τζαβέλλα να παραδοθεί ή να επιστρέψει αμέσως στη 

Σμύρνη. Η απάντηση ήταν εύγλωτη. Ο Τζαβέλλας συλλαμβάνει 

τους Τούρκους της επιτροπής και ζητεί ενισχύσεις από την Μεραρ

χία για να καταλάβει το Οδεμήσι. 

Ο μέραρχος Ζαφειρίου αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της 

κατάστασης. Αν δεν τιμωρηθεί η θρασύτητα, οι Τούρκοι θ' αναθαρ

ρήσουν. Κι αποστέλλει αμέσως από τη Σμύρνη το τάγμα ασφαλείας 

Καρακούφα, ενώ διατάζει μία πυροβολαρχία να σπεύσει από το 

Αϊδίνι. Αλλ ' ο Τζαβέλλας δεν μπορεί να περιμένει τους πυροβολη

τές. Το βράδυ της 18ης προς την 19η Μαΐου, μόλις φθάνει το τάγμα 

Καρακούφα, διατάζει προσπέλαση προς Οδεμήσι και το πρωί βρί

σκεται μπροστά στις θέσεις του εχθρού. 

Η επίθεση έγινε σε δύο κατευθύνσεις της σιδηροδρομικής γραμ

μής. Δεξιά βρισκόταν ο κύριος όγκος της δύναμης κρούσης, που 

αποτελούνταν από το τάγμα Καρακούφα και ένα λόχο του 11/38 

Ευζωνικού με επικεφαλής τον Τζαβέλλα. Η δεύτερη φάλαγγα απο

τελούνταν από τους δύο υπόλοιπους λόχους του ευζωνικού τάγμα

τος με επικεφαλής τον λοχαγό Νικολάου, που είχε διαταγή να 

πλευροκοπήσει από αριστερά τους Τούρκους για να διευκολύνει 

την προώθηση της κύριας φάλαγγας. Απέναντι ο Στρατός μας είχε 

διπλάσια δύναμη από τους Τούρκους, κυρίως αντάρτες που ήταν 

εμπειροπόλεμοι και πολεμούσαν σκληρά. Είχαν καταλάβει μέτωπο 

μεραρχίας κι ήταν αποφασισμένοι να κρατήσουν γερά. 

Η πρώτη τουφεκιά έπεσε στις 7.30'. Κι αμέσως άναψε μια 

σκληρή μάχη, που κράτησε όλη την ημέρα. Οι Τούρκοι, κρυμμένοι 

πίσω από τα μετερίζια τους, έριχναν βροχή το μολύβι αλλά οι 

στρατιώτες μας δεν δειλιάζουν. Τους ξετρυπώνουν και προχωρούν 

βήμα προς βήμα. Ο ήλιος είχε γείρει προς τη δύση του όταν η κύρια 

φάλαγγα μπαίνει στη πόλη και καταλαμβάνει τον σιδηροδρομικό 

σταθμό. Την ίδια στιγμή, η διλοχία του Νικολάου φθάνει στις 

βόρειες παρυφές της πόλης κι απειλεί να κυκλώσει τους Τούρκους, 

που τρέπονται σε φυγή, εγκαταλείποντας 80 νεκρούς στο πεδίο της 

μάχης. 
Έ τ σ ι πάρθηκε ο Οδεμήσι. 

Ημέρες θριάμβων 

Με τη μάχη του Οδεμησίου συμπληρώνεται, ουσιαστικά, η 
πρώτη φάση της απελευθέρωσης της Μικράς Ασίας. Ο Στρατός μας 
έχει δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα βάθους 90-100 χλμ., που 
συμπληρώνεται με την κατάληψη της Περγάμου στις 25 Μαΐου. Σε 
λίγο θ' αρχίσουν οι πρώτες σοβαρές δυσχέρειες — τα πρώτα ατυχή-
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ματα. Προηγούμενα, όμως, αξίζει ν ' αναφερθεί μια χαρακτηρι

στική περίπτωση: 

Το μεσημέρι της επόμενης μέρας γίνεται δοξολογία στο μητρο

πολιτικό ναό της πόλης. Οι Έ λ λ η ν ε ς κλαίνε από τη συγκίνηση. Κι 

οι Τούρκοι αναπνέουν μ' ανακούφιση. Αμέσως, όμως, μετά τη 

λειτουργία, ο Τζαβέλλας διατάζει τον Νικολάου να ξεκινήσει με 

τον λόχο του για τη Λύγδα, 15χλμ. νοτιανατολικά του Οδεμησίου. 

Η Λύγδα βρισκόταν στην καρδιά της περιοχής όπου δρούσαν ο 

φοβερός λήσταρχος Τσακιτζής κι άλλες ομάδες ζεϊμπέκηδων. 

Αποστολή, λοιπόν, των Τσολιάδων μας ήταν να ειρηνεύσουν 

την περιοχή και να αποκαταστήσουν το Νόμο. Οι δύο διμοιρίτες, οι 

ανθυπολοχαγοί Ζωγραφάκης και Μαρίνος, όργωναν καθημερινά τα 

βουνά. Και το θαύμα δεν άργησε να γίνει. Μετά από λίγες ημέρες οι 

ζεϊμπέκηδες, πρωτοπαλλήκαρα του Τσακιτζή, κατέβαιναν από τα 

βουνά για να παραδοθούν και να ζητήσουν χ ά ρ η . Πράγματι, ο 

Νικολάου τους άφηνε ελεύθερους, αφού τους έπαιρνε τα όπλα, που 

έστελνε με αραμπάδες στο τάγμα — τόσα πολλά ήταν. 

Ο ελληνικός Στρατός είχε κατορθώσει να επιβάλλει την τάξη 

ακόμη και μεταξύ των Τούρκων. 

Ή τ α ν ημέρες θριάμβων οι ημέρες εκείνες του Μαΐου του 1920. 

Ή τ α ν ημέρες που δεν μπορεί γα τις αναλογισθεί κανείς χωρίς ένα 

πικρό παράπονο να ξεχειλίσει α π ' την ψυχή του. Γιατί; Ποιά 

κατάρα δέρνει τη φυλή μας; Γιατί τόσοι αγώνες, τόσο αίμα ελλη

νικό νά χυθεί άδικα; Γιατί μια α π ' τις πιο ένδοξες σελίδες της 

Ιστορίας μας να κηλιδωθεί με την πιο επαίσχυντη ήττα; 

Έ χ ο υ ν γραφεί πολλά για την μικρασιατική συμφορά. Κι οι 

μεταγενέστεροι θ' αναζητούν πάντοτε τα αίτια της σπαρακτικής 

τραγωδίας, μέχρις ότου ο Χρόνος εξαφανίσει κάθε ίχνος προκατά

ληψης* μέχρι ότου λάμψει η αλήθεια. Ί σ ω ς ακόμη να είναι πολύ 

νωρίς για να γραφεί η πραγματική ιστορία της μικρασιατικής 

εκστρατείας. Είναι, όμως καιρός να ειπωθεί μια μεγάλη αλήθεια, 

που μόνο αυτή μπορεί ν" αποτελέσει την αφέτη ρία για τον ιστορικό 

του μέλλοντος. Είναι η αλήθεια για τον Ελληνισμό της Μικράς 

Ασίας. 

Υποστηρίχθηκε ότι η μικρασιατική εκστρατεία ήταν σφάλμα 
ότι ο Στρατός μας θα έπρεπε να προελάσει προς Βορρά (Δούσμανη: 
«Μικρασιατική εμπλοκή»), για να εξαφανίσει το βουλγαρικό κίν
δυνο. Υποστηρίχθηκε, ακόμη ότι δεν θέλαμε ή δεν έπρεπε να 
θέλουμε την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας κι ότι στάλθηκε μια 
Μεραρχία «ουσιαστικώς άοπλος και πολεμικώς ανέτοιμος». Κι 
όμως, η 1η Μεραρχία και η Στρατιά, που συγκροτήθηκε λίγες 
εβδομάδες αργότερα, αποτέλεσαν το φυτώριο ηρώων, έγραψαν 
σελίδες υπέροχου ηρωισμού και γενναιότητας. Ή τ α ν οι ίδιες μονά-
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δες, οι ίδιοι αξιωματικοί και άνδρες, που κέρδισαν, για την Ελλάδα, 

τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με μια μόνο μάχη — την εποποιία του 

Σκρα. ' Η τ α ν οι ίδιοι εκείνοι ήρωες, που ενώ οι «επίλεκτες» μονάδες 

αναζητούσαν τους Τούρκους για να παραδοθούν, αποδεκάτιζαν 

τους Τσέτες και προκαλούσαν το δέος του Κεμάλ. 

Αλλ ' ας επιστρέψουμε στην πολιτική προπαρασκευή της 

μικρασιατικής εκστρατείας. Η απελευθέρωση της Μικράς Ασίας 

αποτελούσε μια από τις διεκδικήσεις της Ελλάδας μετά την ανα

κωχή, μαζί με την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου, της Θρά

κης, Ανατολικής και Δυτικής, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, 

καθώς και τα νησιά του Αιγαίου. ' Η τ α ν ένα μέρος του ονείρου της 

Μεγάλης Ελλάδας. Κι όταν ο ελληνικός Στρατός βρισκόταν μπρο

στά από τις πύλες της Κωνσταντινούπολης, είχε δοθεί μια Ιστορική 

διαταγή. Ν' αναζητηθεί το σημείο όπου είχε διακοπεί η «μισοτε

λειωμένη λειτουργία» της Αγίας Σοφίας, για ν' αρχίσει από το 

σημείο εκείνο η ευχαριστήρια δοξολογία της απελευθέρωσης — ν ' 

αναζήσει και να συνεχισθεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Φυλή 

μας αναζητούσε την εκπλήρωση των μεγάλων ιδανικών της την 

εκπλήρωση του ιστορικού προορισμού της. 

Υπόμνημα για τις ελληνικές διεκδικήσεις υποβλήθηκε στο Συμ

βούλιο των Δέκα — το μετέπειτα Συμβούλιο των Τριών Μεγάλων — 

στις 30 Δεκεμβρίου του 1918. Οι Ιταλοί, που από την εποχή εκείνη 

οραματίζονταν το «μάρε νόστρουμ» του Μουσσολίνι, αντέδρασαν 

λυσσωδώς κι απεχώρησαν, μάλιστα, του Συμβουλίου, ελπίζοντας 

ότι θ' ασκούσαν πολιτικό εκβιασμό στους συμμάχους τους. Τον 

Μάρτιο του 1919 αποβίβασαν στρατεύματα στη περιοχή Ατταλείας, 

θέλοντας να δημιουργήσουν τετελεσμένο γεγονός. Α λ λ ' η δραστη

ριότητα αυτή της Ιταλίας, την οποία ούτε οι Ά γ γ λ ο ι , ούτε οι 

Γάλλοι θα έβλεπαν με ευχαρίστηση να εξελίσσεται σε μεγάλη 

μεσογειακή Δύναμη, εξυπηρέτησε τα ελληνικά συμφέροντα. Ο 

Λόϋδ Τζωρτζ ανησυχούσε για τα σχέδια της Ρώμης και τον εκνεύ

ριζε η απάθεια του Ουίλσων, που με χαρακτηριστικά αμερικανική 

νοοτροπία έλεγε ότι, «αν οι Ιταλοί δεν καθήσουν φρόνιμα, «νόου 

μάνεϋ» — δεν έχει χρήματα». Εκμεταλλεύθηκε, λοιπόν πληροφο

ρίες για ύποπτες κινήσεις των Ιταλών, για να ζητήσει στις 23 

Απριλίου, την αποστολή στη Σμύρνη δύο η τριών ελληνικών 

Μεραρχιών για χάρη της προστασίας των Ελλήνων της Μικράς 

Ασίας. 

Αναμφισβήτητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε κατά νου τα 
συμφέροντα της χώρας του τη διασφάλιση της «ζωτικής αρτηρίας 
της Αυτοκρατορίας», που περνούσε — τότε — από τη Μέση Ανα
τολή και το Σουέζ. Εξυπηρετώντας, όμως, τα συμφέροντα αυτά, 
εξυπηρετούσε και τις ελληνικές διεκδικήσεις. Και η Ελλάδα δεν 
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είχε κανένα λόγο ν' αρνηθεί την εντολή των Συμμάχων. Αντίθετα, 

μάλιστα. Η ενσωμάτωση μιας περιοχής κατοικούμενης από 2.000. 

000 Έ λ λ η ν ε ς , με Οικονομία ισχυρότερη από αυτή της Παλαιάς 

Ελλάδας, θ' αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο της Μεγάλης Ιδέας μιας 

χώρας, που θα έκλεινε στους κόλπους της όλες τις χαμένες σήμερα 

πατρίδες. 

Αλλά υπήρχε κι ένας άλλος λόγος που επέβαλλε να δοθεί προτε

ραιότητα στην απελευθέρωση της Ιωνίας — ήταν καιρός ν' απο

κτήσει η Μικρά Ασία την ιστορική της ονομασία. Οι Τούρκοι 

ε ίχαν σύρει τα μαχαίρια τους κι ετοίμαζαν ένα καινούργιο διωγμό 

— μια νέα σφαγή, που θα συμπλήρωνε το όργιο του 1914 - 1915. Ο 

κίνδυνος αυτός υποβοήθησε την εκπλήρωση των ελληνικών διεκδι

κ ή σ ε ω ν έπεισε τον Πρόεδρο Ουίλσων να άρει τις αντιρρήσεις του 

και να γίνει ένθερμος υποστηρικτής της κατάληψης της Μικράς 

Ασίας από τους Έ λ λ η ν ε ς . 

Είναι αλήθεια, ότι η γνησιότητα των πληροφοριών εκείνων, τις 

ο π ο ^ ς η ελληνική κυβέρνηση διοχέτευσε προς το διασυμμαχικό 

Συμβούλιο, αμφισβητήθηκε μεταγενέστερα. Ακόμη και σ' ελλη

νικά ιστορικά κείμενα φαίνεται να γίνεται δεκτή η άποψη ότι ήταν 

πληροφορίες πλαστές — πληροφορίες, που είχαν επινοήσει ο Βενι

ζέλος για να κάμψει τις αντιρρήσεις των Συμμάχων. Κι όμως, οι 

πληροφορίες εκείνες δεν ήταν πλαστές. Ή τ α ν μόνον ανακριβείς 

δεν έδιναν το πραγματικό μέτρο της τραγωδίας του μικρασιατικού 

Ελληνισμού — την έκταση μιας εθνικής συμφοράς, που η κατα

στροφή του 1922 ήταν, απλώς, το κορύφωμα της. 

Σήμερα υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν την τρα

γική αλήθεια. Ί σ ω ς , όμως, να είναι αρκετή μια συγκλονιστική 

αποκάλυψη του τότε Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη, Τζωρτζ 

Χόρτον — μια αποκάλυψη που για πρώτη, φορά έρχεται στην 

δημοσιότητα. 

Η Ιωνία δεν υπάρχει πια — η γη της Αιολίας δεν είναι ελληνική. 

Κι η Σμύρνη, οι Κυδωνιές, τα Βουρλά κι η Προύσα, ακόμη κι αυτό 

το ωραίο Κορδελλιό, είναι πατρίδες χαμένες'. Τίποτε ελληνικό δεν 

μένει — τίποτε, εκτός από τα άταφα οστά των μαρτυρικών ηρώων 

μας. Σήμερα κανείς δεν τολμά ν' αμφισβητήσει τις τρομακτικές 

σφαγές. Ακόμη κι αυτοί οι Τούρκοι δεν τις α μ φ ι σ β η τ ο ύ ν και προ

σπαθούν να επιρρίψουν τις ευθύνες στα μισθοφορικά στρατεύματα 

των Σουλτάνων. Ελάχιστοι, όμως, γνωρίζουν την πραγματική ιστο

ρία του Ελληνισμού της Ανατολής. 
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Ο Αφανισμός 

Ο Βενιζέλος, υποστηρίζοντας τις ελληνικές διεκδικήσεις, υπέ

βαλε στο Διασυμμαχικό Συμβούλιο επίσημες τουρκικές στατιστι

κές, αποδεικνύοντας, ότι μόνο στα βιλαέτια του Αϊδινίου (Σμύρνης) 

και Προύσης και στα σαντζάκια των Δαρδανελλίων και Ικονίου 

διέμεναν 1.013.195 Έ λ λ η ν ε ς , με 652 σχολεία και 91.538 μαθητές. 

Και άλλες 350.000 Έ λ λ η ν ε ς ζούσαν στην περιοχή της Τραπεζού

ντας, όπου ζητούσε τη δημιουργία αρμενικού Κράτους. Αλλά και 

μετά την προσάρτηση των περιοχών της Δυτικής Μικράς Ασίας, 

που διεκδικούσε η Ελλάδα, θα παρέμεναν υπό τουρκικό ζυγό 

922.000 Έ λ λ η ν ε ς , διασκορπισμένοι στο βάθος της Ανατολής. Αν 

στους αριθμούς αυτούς προστεθούν οι 450;000 πρόσφυγες, που 

έφθασαν στην ελεύθερη Ελλάδα, και οι 900.000, που έπεσαν θύματα 

των σφαγών του 1914 - 15, αποδεικνύεται, ότι ανατολικά του 

Αιγαίου, πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, ζούσαν 3.635.195 

Έ λ λ η ν ε ς . 

Οι αριθμοί αυτοί φαίνονται απίστευτοι, γιατί ο ανθρώπινος νους 

δεν μπορεί να διανοηθεί πώς τόσες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν. Κι 

όμως υπάρχει μια μαρτυρία, που την αντικειμενικότητα της κανείς 

δεν μπορεί ν' αρνηθεί. Ο Τζωρτζ Χόρτον, ο Αμερικανός γενικός 

πρόξενος στη Σμύρνη, που έζησε τις σφαγές και συγκέντρωσε 

στοιχεία, για να ενημερώσει την Κυβέρνηση του, μετά την κατα

στροφή της Σμύρνης, όταν απεσύρθη από την διπλωματική υπηρε

σία κι ήταν ελεύθερος να μιλήσει, δημοσίευσε μια επιστολή στην 

«Ουάσιγκτων Σταρ», που κατέληγε ως εξής: 

«... Δέν πρέπει επίσης νά λησμονούμεν, ότι οι τουρκικαί σφαγαί, κατά 

τάς οποίας άνω τον ενός έκατομμνρίον ("Ελληνες) άπωλέσθησαν, είναι 

σχετικώς πρόσφατοι καί οι Τούρκοι, μετά τών οποίων διαπραγματευό-

μεθα, είναι, ώς επί τό πλείστον, οι ίδιοι εκείνοι άνθρωποι, τών οποίων τα 

χέρια είναι βουτηγμένα εις όλο αυτό τό αίμα. 

»Πρέπει νά έπιδείξουν κάποιο ίχνος μεταμέλειας. 

»Καί, καταλήγων, εκφράζω τήν άγανάκτησίν μον ώς Αμερικανού 

καί τέκνον της Αμερικανικής Επαναστάσεως διά τόν χαράκτηρισμόν 

τον Μονσταφά Κεμάλ ώς «Γ. Ουάσιγκτων» της Τουρκίας. 

»Είναι ενας άρχιδολοφόνος καί ή Δημοκρατία του μία καταισχύνη, 

εδραζόμενη εις τό αίμα καί σνντηρουμένη μέ τούς άπαγχονισμούς χιλιά

δων συμπατριωτών τον.» 

Α λ λ ' η συμφορά του 1922 ήταν το κορύφωμα ενός τραγικού 
ξεριζώματος — της συστηματικής εξόντωσης των Ελλήνων, που 
άρχισε πριν 1.000 χρόνια, όταν ο ελληνικός πληθυσμός της Μικράς 
Ασίας «υπερέβαινε τα εικοσιπέντε εκατομμύρια καί ήτο ακραιφνώς ελλη
νικός.» (Ιστορία Καρολίδη). 
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Τι έγιναν οι Έ λ λ η ν ε ς αυτοί; Η απάντηση βρίσκεται στο 

Κοράνι, που καλεί τους πιστούς του Μωάμεθ: «Σφάξτε τούς απί

στους, όπου κι άν τούς συναντήσετε. Αιχμαλωτίστε τους και σύρτε τους 

σκλάβους...». (Κεφ. IX,5). Και συνεχίζει: «Όταν συναντήσετε απί

στους, μή τούς λυπηθήτε γενική σφαγή εναντίον τους...» (XLVII, 4). 

Τι έγιναν τα 25.000.000 Ελλήνων, που αναφέρει ο Καρολίδης; Η 

τουρκική θηριωδία είναι απέραντη. Και πάλι όμως, θα ήταν αδύ

νατο να εξοντωθούν τόσες ανθρώπινες ζωές, έστω και στο χρονικό 

διάστημα 10 αιώνων. Η αλήθεια φαίνεται να είναι ότι οι πιστοί του 

Ισλάμ χρησιμοποίησαν διάφορους τρόπους για ν ' αφανίσουν τους 

Χριστιανούς της Ανατολής. 

Στους ορεινούς όγκους της Σμύρνης και της Προύσης ζούσε μια 

περήφανη φυλή γενναίων πολεμιστών, οι Γιουρούκοι. Απομονωμέ

νοι από τα τουρκοχώρια του κάμπου, ήταν σχεδόν άγνωστοι, μέχρις 

ότου τους ανακάλυψε ο Γάλλος διεθνολόγος Βίκτωρ Κουϊνέ, που 

γράφει γ ι ' αυτούς:« Οιγυναίκες τους εξέρχονται χωρίς τόν φερετζέ κι' 

οι άνδρες σπάνια παντρεύονται δεύτερη γυναίκα. Οι Γιουρούκοι, άν κι' 

έχουν ονόματα τουρκικά, δέν είναι Τούρκοι, ούτε Μουσουλμάνοι. Ή 

ανεξήγητη κι έμφυτη συμπάθεια πρός τούς Έλληνας μαρτυρεί τήν 

καταγωγήν τους». 

Κι ο Σεντ Μαρτέν προσθέτει: «Τά επί του όρους Πάτμου της 

Καρίας χωριά των Γιουρούκων αποκαλούνται «Γιονάνκιοϊ», πού τουρ

κικά σημαίνει « Έλληνοχώρια.». Ή αθλιότης καί ή βρωμιά πού είναι τό 

κύριον χαρακτηριστικόν των Τούρκων, δέν υπάρχει μεταξύ των Γιου

ρούκων» 

Αλλά μήπως ήταν μόνο οι Γιουρούκοι; Υπήρχαν και οι Λα-

ζοί, φυλή, που οι Τούρκοι την παρουσιάζουν σαν δική τους, έστω 

κι αν μιλούσαν την γλώσσα του Ξενοφώντος. Υπήρχαν και οι 

Σάννοι, απόγονοι, ίσως, των αρχαίων Παφλαγόνων, που είχαν εξελ

ληνισθεί. Έ δ ω σ α ν σκληρούς αγώνες ενάντια στους τούρκους, 

θέλοντας να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα τους τα ελληνικά 

ήθη και έθιμα. Κι οι Κιζιλιμπάσηδες, οι «Ερυθροκέφαλοι», δεν ήταν 

άλλοι από τους Ερυθίνους του Ομήρου, που κατοικούσαν από αιώ

νες στις όχθες του Παρθενίου ποταμού. 

Μια τέτοια θλιβερή αναδρομή στο παρελθόν δεν έχει καμιά 

σκοπιμότητα σήμερα δεν αποδεικνύει τίποτε περισσότερο, παρά 

ότι ο Ελληνισμός της Μικρός Ασίας δεν ήταν μια μάζα ξεπατρισμέ-

νων Ελλήνων. Είχε βαθειές τις ρίζες του στα βάθη των αιώνων. Κι 

αυτό εξηγεί ένα φαινόμενο, που κατέπληξε τους Έ λ λ η ν ε ς της 

ηπειρωτικής πατρίδος, όταν πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι τους 

στην προκυμαία της Σμύρνης. 
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Τα πρώτα νέφη 

Οι Έ λ λ η ν ε ς , Μικρασιάτες και μη, πανηγύριζαν την απελευθέ
ρωση της Ανατολής, όταν τα πρώτα σύννεφα φάνηκαν στον ορίζο
ντα. Ή τ α ν σύννεφα μικρά, που κανέναν δεν ανησύχησαν. Ά λ 
λωστε, ποιος ν' ανησυχήσει τότε; Ποιος να φοβηθεί, όταν η 
Ελλάδα κάλπαζε προς την μεγαλοσύνη; Κι όμως ο Κεμάλ εργαζό
τανε δραστήρια, περίμενε την ευκαιρία, που θα του δίναμε δυο 
χρόνια αργότερα. 

Περνώντας από την Κωνσταντινούπολη στην Ά γ κ υ ρ α , ο 

Κεμάλ επέβαλε υποχρεωτική στρατολογία όλων των εφέδρων της 

Μικρός Ασίας. Οργάνωσε τις ληστρικές ομάδες και τις ανέθεσε σε 

Τούρκους αξιωματικούς με την εντολή να καθυστερήσουν την προ

ώθηση των Ελλήνων προς το εσωτερικό. Ήθελε να κερδίσει χρόνο 

για την οργάνωση του τακτικού Στρατού του. Κι η πρώτη καταιγίδα 

ξέσπασε, σαν ανησυχητικό προμήνυμα, στις 2 Ιουνίου. 

Το απόσπασμα, που κατείχε το Αϊβαλή, είχε αυστηρές διαταγές 

να μη προεκτείνει το προγεφύρωμα του σε βάθος. Ο ελαιώνας των 

Κυδωνιών βρισκόταν εκτός του ελέγχου του κι είχε μεταβληθεί σε 

βάση εξόρμησης των Τούρκων, που παρενοχλούσαν τους στρατιώ

τες μας. Λύση δεν υπήρχε άλλη εκτός από την κατάληψη της 

Περγάμου και των υψωμάτων της, ώστε οι Τσέτες να βρεθούν 

κυκλωμένοι. Κι η αποστολή εκείνη ανετέθη στον ταγματάρχη Συρ-

μακέζη με το 1ο τάγμα του 8ου Κρητών, ενισχυμένο από έναν ουλαμό 

ορειβατικού πυροβολικού και μιας ημιλαρχίας ιππικού. Ή τ α ν μια 

επιχείρηση, καταδικασμένη εκ των π ρ ο τ έ ρ ω ν κι αιτία η υπεραισιο

δοξία, που λίγες ημέρες αργότερα θα γινότανε αιτία μιας ακόμη 

τραγωδίας — της σφαγής του Αϊδινίου. 

Το Στρατηγείο γνώριζε, ότι στην περιοχή της Περγάμου υπήρ

χαν 5.000 άτακτοι, παλαίμαχοι του τακτικού Στρατού, υπό την 

διοίκηση εκλεκτών αξιωματικών. Ή τ α ν οι μονάδες κρούσης του 

Κεμάλ. Π α ρ ' ό λ ' αυτά, έστειλε τον Συρμακέζη μ' ένα μόνο τάγμα 

να καταλάβει την Πέργαμο, σ' απόσταση 70 χιλιομέτρων από την 

Μαινεμένη. 

Οι Τούρκοι δεν προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την προώθηση 

του τάγματος. Αντίθετα, μάλιστα, ήθελαν να το απομακρύνουν, όσο 

το δυνατόν περισσότερο, από τη βάση του. Κι ο Συρμακέζης, που 

καταλάβαινε τον κίνδυνο, προσπάθησε να διαδώσει, ότι το απόσπα

σμα του ήταν ισχυρό, πολυάριθμο. Μόλις στρατοπεδεύει στην 

ακρόπολη της Περγάμου, παραγγέλλει στα αρτοποιεία της πόλης 

4.000 μερίδες ψωμί και στέλνει ένα λόχο του να καταλάβει το 

παραλιακό Δικελή. Συμπεριφέρεται σαν να έχει στη διάθεση του 

άφθονες εφεδρείες. Προς στιγμή οι Τούρκοι δ ε ι λ ι ά ζ ο υ ν γρήγορα 
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όμως αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Κι αυξάνουν την 

πίεση τους. Ο Συρμακέζης προβλέπει τον κίνδυνο και ζητάει ενι

σχύσεις. Ο στρατηγός Νίδερ, που έχει αναλάβει την διοίκηση των 

ελληνικών στρατευμάτων την ίδια εκείνη μέρα, εγκρίνει την 

αίτηση του. Α λ λ ' είναι πολύ αργά. Το πρωί της 3ης Ιουνίου μια 

μικρή εφοδιοπομπή, που κατευθύνεται προς το Δικελή, πέφτει σ' 

ενέδρα Τ σ έ τ η δ ω ν κι αποδεκατίζεται. Την ίδια τύχη έχει κι η μικρή 

φρουρά της γέφυρας του Καΐκου ποταμού, καθώς και δύο άλλα 

φυλάκια. Ο Συρμακέζης προσπαθεί να μπει στην πόλη αλλά του 

ρίχνουν από τα παράθυρα και τις στέγες των σπιτιών. Υποχωρεί και 

πάλι στο στρατόπεδο του και αντιστέκεται απεγνωσμένα. 

Ώ ρ ε ς ολόκληρες πολέμησαν οι Κρήτες κυκλωμένοι. Δεκαπλά

σιοι οι Τούρκοι εξαπέλυσαν τη μια επίθεση πίσω από την ά λ λ η . Κι 

ενώ οι στρατιώτες μας έπεφταν ο ένας μετά τον άλλον, οι επιτιθέμε

νοι ενισχύονταν συνέχεια από χωρικούς, που μόλις ε ίχαν αποστρα

τευθεί κι είχαν άφθονη πολεμική πείρα. Ή τ α ν ένας άνισος και 

χωρίς ελπίδα αγώνας. Κι όμως κανείς δεν σκέφθηκε να παραδοθεί* 

κανείς δεν πέταξε το όπλο του. Αλήθεια, τι διαφορά από τον θλιβερό 

εκείνο στρατηγό, που θα παρέδινε χωρίς μάχη 8 ανέπαφες, σχεδόν, 

μεραρχίες, χωρίς να ρίξει έστω και μια ντουφέκια! 

Το σκοτάδι έδωσε τον καιρό στα πολιορκημένα π α λ ι κ ά ρ ι α να 

ξαποστάσουν λίγο. Την επομένη, μόλις θα γλυκοχάραζε, γνώριζαν 

ότι θα σκοτωνόντουσαν — έτσι πίστευαν, τουλάχιστον. Κι όμως δεν 

ακούσθηκε ούτε ένας θρήνος, ούτε μια διαμαρτυρία, μόνο το τρα

γούδι του Θερίσσου ακούσθηκε γύρω από τις φωτιές τους. 

Ο Συρμακέζης όμως, ανησυχούσε. Είχε απελπισθεί ότι θα έφθα

ναν ενισχύσεις. Αν παρέμενε στη θέση του, δεν υπήρχε η παραμι

κρή ελπίδα. Α λ λ ' ούτε και να υποχωρήσει ήταν δυνατόν. Ή τ α ν 

κυκλωμένος. Στις τραγικές εκείνες στιγμές φάνηκε ο από μηχανής 

θεός — ο Χαμήτ Τσαούς, ένας Τσερκέζος λήσταρχος, άσπονδος 

εχθρός των Τούρκων και προστάτης των Ελλήνων. Είχε προσφέρει 

πολλές υπηρεσίες στον εθνομάρτυρα Εφέσου Ιωακείμ, ο οποίος, 

μάλιστα, τον είχε εφοδιάσει με συστατικό σημείωμα για τον Στρατό 

μας. Ο Κιρκάσιος αυτός παρουσιάσθηκε στον Συρμακέζη και προ

σφέρθηκε να τον οδηγήσει από άγνωστα μονοπάτια στην Μαινε-

μένη. Κι έτσι πράγματι έγινε. Τα μεσάνυκτα, οι στρατιώτες μας 

υποχώρησαν και πέρασαν απαρατήρητοι στην πλευρά του Έ ρ μ ο υ . 

Στο σημείο εκείνο, μάλιστα, δέχθηκαν την επίθεση ισχυρού Σώμα

τος Τσέτηδων με αρχηγό τον Ρεσάτ Τσαούς, αδελφό του Χαμήτ, που 

πολεμούσε με τους Τούρκους. Οι δύο αδελφοί βρέθηκαν αντιμέτω

ποι και μια δραματική μονομαχία ήταν ο επίλογος. Ο Χαμήτ πολέ

μησε σαν λιοντάρι και τραυματίσθηκε σοβαρά. Α λ λ ' ο Ρεσάτ 

καταδιώχθηκε. Η είδηση ότι ο Συρμακέζης υποχώρησε διαδόθηκε 
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σαν αστραπή. Κι οι Τούρκοι, οι θρασύδειλοι αυτοί Ασιάτες, που 

προσκυνούσαν το Στρατό μας στην Μαινεμένη, όταν είδαν το απο

δεκατισμένο απόσπασμα να επιστρέφει, το κτύπησαν αιφνιδια

στικά μέσα από τα σπίτια. Α λ λ ' αυτό ήταν παρά πολύ. Εξαγριωμέ

νοι από την δραματική περιπέτεια τους, λυσσασμένοι από την 

ντροπή τους, που υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν, οι στρατιώτες 

μας τους κτύπησαν αλύπητα. Ακόμη — κι αυτό είναι αλήθεια — 

τους εκδικήθηκαν σκληρά. Αν όμως, γνώριζαν τις θηριωδίες της 

Περγάμου, την τύχη, που είχαν τα πτώματα των νεκρών τους, ασφα

λώς δεν θα ήταν τόσο επιεικείς. 

Το πλήγμα ήταν τρομερό κι ο Συρμακέζης παραπέμφθηκε στο 
στρατοδικείο. Αθωώθηκε, όμως, παμψηφεί. Είχε επιτελέσει το 
καθήκον του — αποδείχθηκε ικανός ηγήτορας. Το σφάλμα δεν ήταν 
δικό του. Η Ιστορία τον έχει δικαιώσει. Ά λ λ ω σ τ ε , πρόεδρος του 
στρατοδικείου ήταν ο Κονδύλης και στην ψυχή του τρομερού 
εκείνου πολεμιστή δεν υπήρχε ίχνος οίκτου για τους δειλούς. Ο 
Συρμακέζης δεν ανήκε σ' αυτούς. 

Η σφαγή του Αϊδινίου 

Η Πέργαμος αποκτήθηκε ξανά, γρήγορα. Ο στρατηγός Νίδερ, 

διοικητής του Α'. Σώματος, που ανέλαβε, στο μεταξύ, την διοίκηση 

Στρατού Κατοχής, αντέδρασε κεραυνοβόλα. Α λ λ ' η τραγωδία 

εκείνη ήταν ένα προμήνυμα, που δεν αντελήφθηκε τη σημασία του ο 

Στρατός μας — τουλάχιστον ορισμένοι αξιωματικοί. Ή τ α ν ακόμη 

ζαλισμένοι από το μεθύσι της 2ας Μαΐου — η υπερβολική αυτοπε

ποίθηση, η υπεραισιοδοξία, τους έκανε να λησμονούν στοιχειώδεις 

κανόνες ασφαλείας. Κι αυτή ήταν η αιτία μιας τραγωδίας ακόμη πιο 

μεγάλης — της δεύτερης τραγωδίας μέσα στον ίδιο μήνα. Αυτή τη 

φορά ήταν η σειρά του Αϊδινίου. 

Είναι αλήθεια, ότι ο συνταγματάρχης Σχοινάς, ο οποίος είχε την 

διοίκηση του Αϊδινίου, αντιμετώπιζε μια κατάσταση καθόλου ευχά

ριστη: Ο τουρκικός πληθυσμός δεν είχε αφοπλισθεί. Η επιβολή 

λογοκρισίας απαγορευόταν από τους Συμμάχους και την ύπαιθρο 

λεληλατούσαν οι ληστοσυμμορίες. Εκτός α π ' αυτό, η περιοχή που 

ήταν νότια του ποταμού Μαιάνδρου, ελέγχονταν από τους Ιταλούς 

κι είχε γίνει βάση ανεφοδιασμού των Τούρκων, οι οποίοι, μάλιστα, 

διατηρούσαν οργανωμένο στρατόπεδο στη Τζίνα. Α λ λ ' ο συνταγ

ματάρχης Σχοινάς είχε στη διάθεση του τρία τάγματα πεζικού, τη 

διοίκηση με τον λόχο επιτελείου του 4ου συντάγματος, ουλαμό 

πυροβολικού και δύναμη Χωροφυλακής. Είχε ακόμη και θετικές 

πληροφορίας, ότι οι Τούρκοι της πόλης βρισκόταν σ' επαφή με 
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τους Τσέτες και ήταν φανερό, ότι κάτι ετοίμαζαν. Δεν είχε, λοιπόν, 

το δικαίωμα ν ' αδιαφορήσει. 

Δυστυχώς, στην προκειμένη περίπτωση, το Αϊδίνι ήταν μια από 

τις πιο ωραίες και φιλόξενες πόλεις της Ανατολής κι οι Έ λ λ η ν ε ς 

κάτοικοι της δεν ήξεραν πώς να περιποιηθούν τους ελευθερωτές 

τους. Ί σ ω ς αυτή να ήταν η πιο πιθανή εξήγηση του τραγικού 

σφάλματος: ο Σχοινάς δεν είχε λάβει μέτρα ασφαλείας. Ο κύριος 

όγκος της δύναμης του βρισκόταν μέσα στη πόλη, η πλειοψηφία 

των αξιωματικών του απολάμβανε τις περιποιήσεις των Ελλήνων. 

Κι η συμφορά ξέσπασε. 

Το απόγευμα της 15ης Ιουνίου, απόσπασμα, κινούμενο κατά 

μήκος του Μαιάνδρου, δέχεται την επίθεση 400 άτακτων. Συμπλέκε

ται, τους απωθεί προσωρινά, αλλά συμπτύσσεται, ενώ παρακολου

θείται από τον εχθρό, που καταλαμβάνει τις νότιες παρυφές του 

Αϊδινίου. Η απειλή είναι άμεση, ο κίνδυνος μεγάλος. Κι όμως η 

νύχτα περνά χωρίς καμία αντίδραση από τη μεριά του Στρατού μας. 

Και μόλις ξημερώνει, αρχίζει μια μάχη σ κ λ η ρ ή , μέσα στην πόλη, 

χωρίς σχέδιο, χωρίς συντονισμό. Οι Τούρκοι του Αϊδινίου, που 

είχαν έτοιμα τα όπλα τους, μόλις ακούγονται οι πρώτες ντουφεκιές, 

ανοίγουν τα παράθυρα των σπιτιών τους κι αρχίζουν να κτυπούν 

τους στρατιώτες μας πισόπλατα. Κάτω από τις συνθήκες αυτές δεν 

είναι περίεργο πως το Αϊδίνι έπεσε. Απορίας άξιο είναι πώς, με την 

ψυχολογία του πανικού, οι στρατιώτες μας πολέμησαν μια ολό

κληρη μέρα μέσα στην κόλαση εκείνη. 

Το τι έγινε στις 17 Ιουνίου στην μαρτυρική πόλη του Αϊδινίου, 

είναι δύσκολο να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Α λ λ ' υπάρχει μια 

γλαφυρή κι αδιάψευστη μαρτυρία η αφήγηση του Αρχιεπισκόπου 

Χρυσοστόμου του Β ' , ενός από τους τελευταίους εκπροσώπους της 

στρατευμένης Εκκλησίας μας, που είχε αναπτύξει υπέροχη εθνική 

δράση τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Ο σεβαστός ιεράρχης, τοποτηρη

τής της Μητρόπολης Ηλιούπολης και Θείρων (Αϊδινίου) την εποχή 

εκείνη, σ' ένα από τα έγγραφα του αρχείου του, αναφέρει: 

«... Ό συνταγματάρχης Σχοινάς καί τό περί αυτόν επιτελείον έπα-

νικοβλήθησαν καί διέταξαν έγκατάλειψιν των φυλακίων καί συγκέ-

ντρωσιν του στρατού εντός της πόλεως. Εφήρμοσαν, δηλαδή, 

άνευ αντιστάσεως τό σχέδιο των έπιτεθέντων, οίτινες έπεδίωκον νά 

μεταφέρωσι τήν μάχην εντός της πόλεως, της οποίας τό μέγα 

πλήθος ώπλοφόρει. Ήναγκάσθη, ούτως, ο ελληνικός Στρατός νά 

άποδυθή, εις οδομαχίαν, βαλλόμενος πανταχόθεν, εκ των οικιών, 

τών μιναρέδων, τών δημοσίων καταστημάτων κλπ. Εις έπίμετρον 

καί εκ μέρους του Στρατού καί εκ μέρους τών Τούρκων κατοίκων 

ήνάφθησαν πυρκαιαί, πολλαπλασιασθέντος ούτω του τρόμου καί 

48 



τού πανικού τών ημετέρων, οί όποιοι, μεθ' όλα ταύτα, εάν έξωπλί-

ζοντο, θά ήσαν Ικανοί, άν όχι νά άποκρούσωσι τούς εισβολείς, 

τουλάχιστον νά κρατήσουν αυτούς μακράν της ελληνικής. Ά λ λ ' ο 

συνταγματάρχης έχασε τήν ψυχραιμίαν καί πρωτοβουλίαν του εις 

τοιούτον βαθμόν, ώστε παρέταξεν, έξοπλίσας, τούς προσκόπους, 

διά νά κρατήσουν άμυνα, ίνα ασφαλώς υποχώρηση καί εκκένωση 

τήν πόλιν, άφήσας ούτως εις τό έλεος τού Θεού τούς κατοίκους καί 

δή τούς προσκόπους, οίτινες, ώς ήτο φυσικόν, άπεδεκατίσθησαν, 

κατακρεουργηθέντος καί τού αρχηγού αυτών, αειμνήστου Αύγε-

ρίδου. 

» Οί Τούρκοι πλέον ακάθεκτοι εισήλασαν εις τήν ελληνική 

συνοικίαν. Πύρ καί σφαγαί καί άπαγωγαί καί ληστεία καί ατιμώσεις 

γυναικών καί παραθένων καί αρρένων έπηκολούθησαν, διαρκέσα-

σαι επί τετραήμερον... 

» Αι γενόμεναι παρά τών Τούρκων καταστροφαί ήσαν τερά-

στιαι. Πλήν τών οικιών τής ελληνικής συνοικίας, οίόποίαι, ανεξαι

ρέτως, έγένοντο παρανάλωμα πυρός καί δπου έκάησαν ζώντες 

πολυάριθμοι πολίται πάσης τάξεως καί ηλικίας, οι επιζήσαντες 

παρουσίαζαν άξιοθρήνητον θέαμα, ημίγυμνοι καί μέ συντετριμμέ-

νον τό ηθικόν, περιφερόμενοι καί θρηνούντες τούς άπολεσθέντας 

καί τάς περιουσίας των. 

» Αιχμάλωτοι καί όμηροι ώς άγέλαι λύκων άπήχθησαν εις τό 

έσωτερικόν, ών ή τραγική περιπέτεια χρήζει ιδιαιτέρας λεπτομε

ρούς άφηγήσεως...». 

Ανατριχιαστική ήταν η συμφορά που έπληξε το Αϊδίνι. Πάγωσε 

το αίμα των στρατιωτών μας, όταν πληροφορήθηκαν την κατα

στροφή. Κι ασφαλώς θα τραυματιζόταν ανεπανόρθωτα το ηθικό 

τους, αν δεν υπήρχε ο Κονδύλης. Ο τολμηρός εκείνος πολέμαρχος 

κινήθηκε σαν αστραπή κι έδωσε ένα καλό μάθημα στους Τούρκους 

και τους προστάτες τους. 

Αλλά η αφήγηση της τραγωδίας του Αϊδινίου θα ήταν ελλιπής, 

άδικη, αν δεν φρόντιζε να εξαιρέσει μέσα από το συρφετό των 

πανικόβλητων δύο τμήματα, αν δεν εξήρε τον ηρωισμό και την 

θυσία των προσκόπων του Αϊδινίου και μιας διλοχίας του θρυλικού 

πλέον 38ου συντάγματος Ευζώνων. 

Το Αϊδίνι ήταν ζωσμένο α π ' τις φλόγες. Ο Σχοινάς πανικόβλη

τος φεύγει κι οι άνδρες του, χωρίς ηγέτη, τον ακολουθούν. Κι όμως 

δεν έφυγαν όλοι. Μια διλοχία μάχεται επί των Τράλλεων και των 

βορειανατολικών υψωμάτων της πόλης. Ποιοι είναι; Μα ποιοι 

άλλοι α π ' τους Ευζώνους του 38ου τάγματος του Τζαβέλλα; Απτόη

τοι, γενναίοι, σαν ήρωες του Ομήρου, έχουν τραβήξει τις ξιφολόγ-
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χες κι αποδεκατίζουν τους Τσέτες. Ο διοικητής της διλοχίας, 

λοχαγός Γ. Λαμπράκης, τρέχει από μετερίζι σε μετερίζι κι εμψυχώ

νει τους άνδρες του. Περιττό, οι άνδρες εκείνοι δεν ε ίχαν ανάγκη 

από ενθαρρυντικά λόγια. Μπαρούτι και σφαίρες ήθελαν τ ' άλλα 

ήταν δική τους δουλειά. Μια δουλειά, που την ήξεραν καλά. 

Ο Σχοινάς έχει τόσο πανικοβληθεί, που εγκαταλείπει τη πόλη 

χωρίς να ειδοποιήσει τη διλοχία. Κι άξαφνα, οι Τσολιάδες μας 

βρίσκονται κυκλωμένοι από τετραπλάσιο εχθρό: Τσέτες, μεθυσμέ

νους από την εύκολη ν ίκη, από αίμα χιλιάδων αθώων. Α λ λ ' ο 

Λαμπράκης δεν χωράτευε κι έδωσε τη μόνη διαταγή, που μπορεί να 

δώσει ένας άξιος ηγήτορας σε παρόμοιες στιγμές: Ειδοποίησε τους 

διμοιρίτες του, ότι θ' άνοιγαν δρόμο με την λόγχη θα έπεφταν 

μέχρις ενός, αλλά δεν θα παραδίνονταν, δεν θ' άφηναν τους 

πληγωμένους τους στα χέρια των Τούρκων. Τρεις ώρες πολεμούσαν 

οι Εύζωνοι του Λαμπράκη, τρεις ώρες άνοιγαν το δρόμο τους, 

ξεκοιλιάζοντας Τσέτες. Κάποτε, διέσπασαν τον κλοιό κι έφθασαν 

δυτικά της πόλης. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός, μπορούσαν να φύγουν. 

Είδαν, όμως, ένα θέαμα, που σπάραξε τη ψυχή τους: Στους δυτικούς 

πρόποδες των Τράλλεων έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες γυναι

κόπαιδα — όσα κατόρθωσαν να γλυτώσουν την μανία των Τούρκων. 

Δεν έχουν συνέλθει ακόμη από την τραγική συμφορά κι όταν 

βλέπουν τους Ευζώνους μας να φεύγουν, αφήνουν το πικρό παράπο

νο να ξεχειλίσει: «Πού φεύγετε; Πού μας αφήνετε;» Κι ο Λαμπρά

κης δεν φεύγει. Μένει κι αναχαιτίζει, για μια ακόμη φορά, τους 

Τούρκους. 

Με τον ηρωισμό των Ευζώνων στο Αϊδίνι, μόνο ο ηρωισμός των 
Προσκόπων της μαρτυρικής πόλης μπορεί να συγκριθεί. Αλλά το 
μεγαλείο της θυσίας τους θα μείνει ασύγκριτο, ανυπέρβλητο. 
Ό π ω ς θα μείνει αφάνταστη η θηριωδία του δημίου τους, του 
Μεντερές. 

Μια τραγωδία 

Το Αϊδίνι ήταν μια από τις πιο ανεπτυγμένες ελληνικές πόλεις της Ανα

τολής. Οι Χριστιανοί κάτοικοι της και πλούσιοι ήταν και εξελιγμένοι. 

Και τα νεαρά Ελληνόπουλα είχαν ιδρύσει δυο προσκοπικές ομάδες 

που ήταν το καύχημα της Ανατολής. Ο Αντνάν ο Μαινάδριος (Μεντε

ρές) ζήλεψε, θέλησε να τους μιμηθεί. Κι ίδρυσε την τουρκική 

προσκοπική ομάδα του Αϊδινίου. Α λ λ ' η τύχη της ήταν κωμικοτρα

γική. Ακολουθώνατς το παράδειγμα του θηλυπρεπούς αρχηγού 

τους, οι Τούρκοι πρόσκοποι του Αϊδινίου προκαλούσαν τα γέλια, 

όταν έκαναν παρέλαση με τα φεσάκια τους. Κι η ομάδα του Μεντε-

51 



ρές άρχισε να τροφοδοτεί με «πεσκίρ - τσογλάν» όλα τα χαμάμ του 

Αϊδινίου και της Σμύρνης. 

Ο Μεντερές ήταν από τους πρώτους που ακολούθησε το κεμα-

λικό Κίνημα, όχι από πατριωτισμό, αλλά από ανθελληνικό μίσος. 

Ή τ α ν μαζί με τους Τσέτες, που επιτέθηκαν στο Αϊδίνι. Με τις 

πρώτες τουφεκιές οι Έ λ λ η ν ε ς Πρόσκοποι τρέχουν να βοηθήσουν 

το Στρατό μας. Δεν είναι πολλοί — μόλις 31, α λ λ ' ο ηρωισμός τους 

είναι υπέροχος. Οι μεγαλύτεροι αρπάζουν τα όπλα και πολεμούν 

μαζί με τους στρατιώτες, οι μικρότεροι μεταφέρουν πολεμοφόδια, 

παίρνουν τους τραυματίες και μεταδίδουν μηνύματα. Μόνο το θέαμα 

των μικρών αυτών ηρώων, με τα γυμνά γόνατα, θα έπρεπε να εμψυ

χώσει τον Σχοινά. Κι όμως φεύγει, αφήνοντας αυτός, ένας μόνιμος 

αξιωματικός, τους μικρούς προσκόπους να καλύψουν την υποχώ

ρηση του. Πολλοί από τους Προσκόπους έπεσαν την ώρα της 

μάχης. Ή τ α ν οι πιο τυχεροί. Ό σ ο ι δεν πρόφθασαν, έπεσαν στα 

χέρια της ομάδας των δημίων του Μεντερές κι οδηγήθηκαν ανατο

λικά της πόλης, στις όχθες του Εύδωνος ποταμού, που έγινε κι ο 

τόπος του μαρτυρίου τους. Οι Τσέτες καλούν τον α ρ χ η γ ό τους, τον 

τοπικό έφορο Νικόλαο Αυγερίδη, ν ' απαρνηθεί τον εθνισμό του, να 

προσκυνήσει τον Μωάμεθ, αν ήθελε να σωθεί. «Ζήτω η Ελλάδα!», 

ήταν η απάντηση του ήρωα εκείνου. Φρύαξαν οι Τσέτες, λύσσαξαν 

από το κακό τους. Στο πρόσταγμα του Μεντερές, ένας Τσέτης τραβά 

το μαχαίρι του και βγάζει το μάτι του Αυγερίδη. Το αίμα πετάγεται 

με ορμή, πιτσιλίζει και τον βασανιστή του. Α λ λ ' ο Αυγερίδης δεν 

λυγίζει. Τον καλούν και πάλι ν' αρνηθεί την Πατρίδα του. Κι αυτή. 

τη φορά απαντούν όλοι μαζί, βροντοφωνούν: «Ζήτω η Ελλάδα!». Τα 

δύσμοιρα παιδιά βάδιζαν προς το θάνατο σαν να πήγαιναν σε πανη

γύρι κι ήταν πράγματι πανηγύρι για τους Έ λ λ η ν ε ς της εποχής 

εκείνης ο θάνατος για την Πατρίδα. Οι Τσέτες δεν μορούν πια να 

συγκρατηθούν. Ο Αυγερίδης κομματιάζεται, ο Φιλοκτήτης Αργυ

ράκης γδέρνεται κυριολεκτικά, ο Βεϊνόγλου αποκεφαλίζεται, κα

νείς δεν γλυτώνει. Τόση ήταν η μανία των Τούρκων, που και 

νεκρούς ακόμη τους βασανίζουν. Παλουκώνουν τα πτώματα τους τα 

ευνουχίζουν επιδίδονται σ' ένα όργιο φρικιαστικό — όργιο, που 

δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Κι όταν, δυο ημέρες 

αργότερα, οι στρατιώτες μας ξαναπαίρνουν το Αϊδίνι, δεν μπορούν 

να κρύψουν τη συγκίνηση τους. Με δακρυσμένα μάτια, οι σκληρο

τράχηλοι πολεμιστές, σηκώνουν στην αγκαλιά τους τα τυραννι-

σμένα πτώματα των μικρών ηρώων για να τα θάψουν. Ας είναι 

ελαφρό το χώμα, που τα σκεπάζει. 

Στο Αϊδίνι δεν ηττήθηκε ο Στρατός μας, νικήθηκε ο Σχοινάς. Κι 

απόδειξη είναι ότι οι ίδιοι οι νικημένοι, αυτοί, που έφευγαν πανικό

βλητοι, επιστρέφουν. Έ χ ο υ ν ενισχυθεί από τους υπόλοιπους 
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λόχους των Ευζώνων του Τζαβέλλα και άλλα τμήματα και με διοι

κητή τον αντισυνταγματάρχη Σταυριανόπουλο ξαναπαίρνουν το 

Αϊδίνι. Οι Τούρκοι δεν αντιτάσσουν αξιόλογη άμυνα. Έ χ ο υ ν πλη

ροφορηθεί ότι μία ταξιαρχία κινείται από Βορρά εναντίον τους και 

προσπαθούν να σωθούν με τη φυγή. 

Το θέαμα της κατεστραμμένης πόλης ήταν τραγικό. Η ελληνική 

συνοικία είχε μεταβληθεί σε σωρό από ερείπια, που κάπνιζαν 

ακόμη. Από τις 11.000 Έ λ λ η ν ε ς κατοίκους — ντόπιους και πρό

σφυγες του εξωτερικού — 6.500 σφάγησαν με τον πιο άγριο τρόπο. 

Γυναίκες ατιμάστηκαν, παρθένες και παιδιά βιάστηκαν και περιου

σίες αρπάχτηκαν, όπως είδαμε στην περιγραφή του Αρχιεπισκόπου 

Χρυσοστόμου. Α λ λ ' η τιμωρία των φονιάδων δεν θ' αργούσε. Την 

ημέρα που έπεφτε το Αϊδίνι, στη Σμύρνη αποβιβαζόταν το 3ο 

σύνταγμα πεζικού, που επέστρεφε από την Ρουμανία. Τη δράση του 

συντάγματος αυτού στην Ουκρανία τη δίνει ένα άγνωστο περιστα

τικό — ένα επεισόδιο, που συνέβη, όταν οι Λευκορρώσοι κι οι 

Στρατοί των Συμμάχων, ακόμη κι αυτή η στρατιά του Βράγκελ, 

υποχωρούσαν τρέχοντας. Το 3ο σύνταγμα δεν μπορούσε να κρατή

σει το απέραντο εκείνο Μέτωπο μόνο του. Υποχωρούσε α λ λ ' υπο

χωρούσε συντεταγμένο, χωρίς να χάσει ούτε μια μάχη. Αντίθετα, 

μάλιστα. Σταματούσε κι ανέτρεπε τις επιθέσεις των επαναστατών, 

δίνοντας τον καιρό στους άλλους να φύγουν. Ή τ α ν το ίδιο 

σύνταγμα, που κράτησε το περιχαρακωμένο στρατόπεδο της Οδησ

σού — το στρατόπεδο της φυγής — δίνοντας μια τρομερή μ ά χ η . Και 

στο κορύφωμα της, κτύπησε το τηλέφωνο του σταθμού διοίκησης. 

Τα καλώδια δεν είχαν κοπεί, στη βιασύνη της φυγής, κι ακούσθηκε 

μια φωνή, από την άλλη άκρη του Μετώπου. Ζητούσε το διοικητή 

α λ λ ' εκείνος βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Κι ο άγνωστος είπε 

στον λοχαγό Γιαννιό, που τον αντικαθιστούσε: « Έδώ Άταμάνος 

Γκρηγκόριεφ... Γιατί, μωρέ "Ελληνες, μας πολεμάτε; Εσάς δέν μπο

ρούμε νά σας νικήσουμε... Αφήστε μας νά τσακίσουμε τούς άλλους». 

Αυτό ήταν το 3ο σύνταγμα. Διοικητής του ήταν ο Γεώργιος Κονδύ

λης. Αυτός διετάχθη να τιμωρήσει τους σφαγείς του Αϊδινίου 

Ά λ λ ο , που δεν ήθελε... 

Οι ορεσίβιοι πολεμιστές του είναι ταλαιπωρημένοι από το υγρό 

στοιχείο, με το οποίο ουδέποτε τα είχαν πολύ καλά. Μόλις όμως 

πληροφορούνται, ότι θα κτυπήσουν τους Τούρκους, τα πόδια 

κάνουν φτερά. Ο Κονδύλης, που δεν ήταν μόνο πολεμιστής, αλλά κι 

ευφυής αξιωματικός, μ' επιτελικό δαιμόνιο, ενεργεί κεραυνοβόλα. 

Μεταφέρει το σύνταγμα του σιδηροδρομικά μέχρι το Οδεμήσι, 

βόρεια του Αϊδινίου, και με ταχύτητα αστραπής περνά τα Θείρα, 

δρασκελίζει τον ορεινό όγκο της Μεσωγίδας και φθάνει ανατολικά 

του Αϊδινίου. Θέλει ν' ανακόψει την υποχώρηση των Τούρκων. Δεν 
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θέλει να τους διώξει, θέλει να τους τσακίσει. Αλλ ' οι Τούρκοι έχουν 

υποχωρήσει νότια του Μαιάνδρου, ζητώντας προστασία στην ιτα

λική ζώνη Κατοχής. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί, ότι η συνενοχή των 

Ιταλών στην επίθεση κατά του Αϊδινίου είναι αναμφισβήτητη. Οι 

Τσέτες εξόρμησαν από το στρατόπεδο της Τζίνας σε βάθος 50 - 60 

χιλιομέτρων από τον Μαίανδρο. Κι ασφαλώς η κίνησης τους δεν 

πέρασε απαρατήρητη. Ξαναπέρασαν τον Μαίανδρο, όπου οι Ιταλοί 

ε ίχαν εγκαταστήσει φυλάκια, χωρίς και πάλι να ενοχληθούν. Αλλ ' 

η χειροπιαστή απόδειξη της ενοχής τους ήταν οι ιταλικές επωμίδες 

κι άλλα ιταλικά εφόδια, που βρέθηκαν στο πεδίο της μάχης. Κι οι 

καταθέσεις αιχμαλώτων, που ομολόγησαν, ότι οι Τσέτες είχαν επι

τεθεί υποστηριζόμενοι από μια Ιταλική πολυβολαρχία και τμήμα 

πολυβόλων. Αυτοί ήταν οι Ιταλοί «σύμμαχοι» μας... 

Ο Κονδύλης, φθάνοντας στο Αϊδίνι, δεν είχε δώσει ακόμη μάχη 

κατά των Τούρκων, μικροσυμπλοκές με ομάδες άτακτων δεν μπο

ρούσαν να κορέσουν το μένος του. Και παίρνει μια απόφαση, που το 

στρατηγείο ενέκρινε... εκ των υστέρων: Διατάζει τους άνδρες του 

να περάσουν τη πέτρινη γέφυρα του Μαιάνδρου και να εισβάλουν 

στην ιταλική ζώνη Κατοχής. Μόλις αρχίζει η διάβαση του Μαιάν

δρου φθάνει λαχανιασμένος ένας Ιταλός ταγματάρχης με δύο 

άλλους αξιωματικούς και ζητεί να συναντήσει τον Κονδύλη, ο 

οποίος τον δέχεται... έφιππος. Και με διερμηνέα — ο Κονδύλης 

μόνο τη.. . θεσσαλική μιλούσε άπταιστα — του ζητάει να σταματή

σει την προέλαση του, γιατί εκεί στην περιοχή του Μαιάνδρου ήταν 

η ιταλική ζώνη. 

— Πες του — λέγει ο Κονδύλης στο διερμηνέα — ότι θα 

σταματήσω μόνο αν μου παραδώσουν τους Τούρκους. 

— Μα αυτό είναι αδύνατο, απαντά ο Ιταλός. 

— Τότε εγώ θα προχωρήσω. 

Ο ιταλός ταγματάρχης, με το τηλέφωνο του διπλανού φυλακίου, 

ζητεί οδηγίες από τους ανωτέρους του και επιστρέφοντας, ζητεί 

από τον Κονδύλη να περιμένει μέχρις ότου γίνουν συνεννοήσεις 

μέσω της Αρμοστείας. Α λ λ ' αυτό εξοργίζει τον Κονδύλη: 

— Να του πεις, ότι εγώ δεν ξέρω από υψηλή διπλωματία. 'Ωσπου 

να συνεννοηθούν αυτοί, εγώ θα έχω πιάσει τους Τούρκους. 

— Αν προχωρήσετε, απειλεί ο Ιταλός, έχω διαταγή να διατάξω 

πυρ. 

— Δεν πειράζει, απαντά ο Κονδύλης. 

Και σπηρουνίζοντας τ' άλογό του τίθεται επικεφαλής των 

ανδρών του, περνά τον Μαίανδρο, χωρίς, φυσικά, να τολμήσουν 

αντίσταση οι Ιταλοί, και ξεκινά την καταδίωξη των Τούρκων. 

Η εκδίκηση του Κονδύλη ήταν τρομερή, όπως τρομερός ήταν κι 
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ο ίδιος. Σαν κεραυνός πέφτει πάνω στο τουρκικό στρατόπεδο της 

Τζίνας και το διαλύει. Και χωρίς καθυστέρηση συνεχίζει την προέ

λαση του, καταλαμβάνει τον ορεινό όγκο Σαπουντζά Νταγ και κάνει 

μια κυκλωτική κίνση προς Δυσμάς, στρέφει προς Βορρά κι επιστρέ

φει στις γραμμές μας από την κατεύθυνση των Σωκίων. Στο πέρασμα 

του — γιατί να το κρύψει κανείς; — τίποτε δεν μένει όρθιο. Ό π ο ι ο 

χωριό τουρκικό τολμά ν' αντισταθεί, καταστρέφεται, οι αντάρτικες 

ομάδες, που προσπαθούν να τον αναχαιτίσουν, συντρίβονται. Σπεί

ρει τον τρόμο, τον πανικό στους Τούρκους, προκαλεί ακόμη και το 

δέος των δικών μας. Κι ο συνταγματάρχης Σταυριανόπουλος εξομο

λογείται σε Μικρασιάτη δημοσιογράφο: «Μπαίνοντας στόν σιδηρο-

δρομικό σταθμό του Ντεμερτζίκ, είδα μερικούς Τούρκους συγκεντρωμέ

νους. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πίστευα, δτι άπό εκεί, πού 

πέρασε ό Κονδύλης, δέν είχε μείνει Τούρκος, ούτε γιά δείγμα». 

Στο σημείο αυτό πρέπει να παρεμβληθεί η αφήγηση ενός 

αυτόπτη μάρτυρα, του Θ. Καλογερίδη, αναγνώστη, που ευτύχησε να 

ζήσει τις μεγάλες εκείνες στιγμές, και μας γράφει τα εξής :«Υπηρε

τούσα ώς επιτελής τού 1ου τάγματος, τού 5ου συντάγματος, υπό τόν 

άείμνηστον Χρήστον Καβράκον... Βρίσκομαι στό γραφείον τού μεράρχου 

Ζαφειρίου, 4-5 ήμερες μετά τήν άνακατάληψιν τού Αϊδινίου, γιά νά 

παραδώσω φωτογραφίες τών πτωμάτων τών άτυχων κατοίκων της 

πόλεως αυτής. Εκεί, δμως, άντικρύζω εναν Ιταλό ταγματάρχη νά 

συνομιλή μέ τόν μέραρχον σέ τόνον ζωηρόν. Απ' δ,τι κατάλαβα, 

επρόκειτο γιά τήν παραβίασιν της ιταλικής ζώνης. Τήν ίδια στιγμή 

έρχεται κι3 ό Κονδύλης, κρατώντας κλαδί δένδρου γιά μπαστούνι. 

Μαύρος, μπαρουτοκαπνισμένος, δπως ήταν, χωρίς διακριτικά, μέ 

χιτώνιο στρατιώτου, άν δέν τόν άποκαλούσεν ό μέραρχος μέ τ' δνομά 

του, θά ήταν αδύνατον νά πιστέψη κανείς δτι ό άγριάνθρωπος εκείνος 

ήταν ό περίφημος Κονδύλης. "Ακουσα τόν Ζαφειρίου νά τού λέγη, επί 

λέξει, τά έξης: «Κύριε Κονδύλη, ό κύριος ταγματάρχης απ' εδώ 

παραπονείται, δτι έκυνηγήσατε τούς Τσέτες εντός της ιταλικής ζώνης 

κι έκάψατε 7 χωριά». 

» Ό Κονδύλης, μέ ζωηρή φωνή, έτοιμος γιά καυγά, άπαντα: «Νά 

πήτε σ3 αυτόν τόν κύριον δτι, εφ όσον προστατεύουν τούς Τούρκους καί 

τούς άφίνουν ελευθέρους νά μας χτυπούν, θά κάψω όχι εφτά, άλλά 

δεκαεφτά χωριά, εστω κι άν χρειασθή νά φθάσω στήν Βαβυλώνα». 

Αυτός ήταν ο Κονδύλης. 

Με τις μάχες του Αϊδινίου τερματίζονται σημαντικές επιχειρή

σεις του 1919. Στο μεταξύ, η στρατηγική κατάσταση έχει μεταβλη

θεί. Γύρω στα τέλη Ιουνίου, η τακτική κατάσταση έχει ως εξής: 

Δυνάμεις Κατοχής αποτελούνταν από τις μεραρχίες: 1η (συν/χης 

Παπαθανασίου), 2η (υποστρ. Ν. Βλαχόπουλος), 13η (υποστρ. 
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Νεγρεπόντης), τη μεραρχία Σμύρνης (συν/χης Αλ. Μαζαράκης)και 

τη μεραρχία Αρχιπελάγους (συν/χης Χ. Τσερούλης). Αρχηγός του 

Στρατού Κατοχής ο υποστράτηγος Νίδερ, ένας αξιωματικός, που 

είχε κερδίσει την εκτίμηση των ξένων στη Ρουμανία. Στις 28 Ιου

νίου φθάνει στη Σμύρνη το Γενικό Στρατηγείο υπό τον αντιστρά

τηγο Λ. Παρασκευόπουλο. Ο εκλεκτός αυτός αξιωματικός, επιτελι

κός διεθνούς κύρους, δεν ήταν, φυσικά, δυνατόν να δέχεται εντολές 

από τον Στεργιάδη. Έ ρ χ ε τ α ι επανειλημμένα σε αντίθεση μαζί του. 

Κι ο αρμοστής πετυχαίνει την ανάκληση του Στρατηγείου στη 

Θεσσαλονίκη. Αλλά τις παραμονές των Χριστουγέννων ο Παρα-

σκευόπουλος με τον Πάγκαλο, τον δαιμόνιο επιτελάρχη του, φθά

νουν στη Σμύρνη. Αναλαμβάνουν, πραξικοπηματικά, τη διοίκηση 

της Στρατιάς και προετοιμάζουν την μεγαλειώδη εξόρμηση προς 

Ανατολάς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Α Σ 

Π Ρ Ι Ν ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ τη θυελλώδη εξόρμηση του 

Στρατού μας προς Ανατολάς, θα χρειασθεί να ρίξουμε ένα βλέμμα 

στα μετόπισθεν. Και τα μετόπισθεν του Στρατού μας βρίσκονταν, 

την εποχή εκείνη, στο Παρίσι , στις αίθουσες του Ανωτ. Συμμαχι

κού Συμβουλίου. Στην αγωνιώδη αναζήτηση των αιτίων της συμφο

ράς έχει επανειλημμένα υποστηριχθεί, ότι την ευθύνη φέρουν σε 

μεγάλο βαθμό ο.ι Ιταλοί κι οι Γάλλοι. Σήμερα κανείς δεν αμφισβητεί 

την ανθελληνική στάση των δύο αυτών συμμάχων μας. ' Ισως, όμως, 

να μην έχουν διευκρινισθεί αρκετά τα κίνητρα τους — επιδιώξεις, 

που καθιστούν απεχθέστερο το έγκλημά τους. 

Ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θεωρούνταν 

φυσικό επακόλουθο της διαφαινόμενης νίκης των Συμμάχων. Και οι 

τρεις Δυνάμεις της Αντάντ συμφώνησαν (1916) και μοίρασαν τα 

μικρασιατικά εδάφη σε ζώνες Κατοχής και επιρροής. Η Ιταλία είχε 

αγνοηθεί. Α λ λ ' η κατάρρευση της Ρωσίας και η εξασθένηση των 

Συμμάχων της έδωσε τη δυνατότητα να εκβιάσει τους Αγγλογάλ-

λους με την απειλή, ότι θα συνθηκολογούσε με την Αυστρία. Έ τ σ ι 

πέτυχε τη διάσκεψη του Αγίου Ιωάννου της Μωρέννης (17 Απριλίου 

1917) από την οποία εξασφάλισε την υπόσχεση, ότι θα της δινόταν 

μια ζώνη επιρροής, που θα περιελάμβανε και τη Σμύρνη. Στη βάση 

της συμφωνίας εκείνης η Ιταλία κατάστρωσε τα επεκτατικά της 
σ χ έ δ ι α για την περιοχή της Ανατολής. Είναι αλήθεια, ότι η συμφω

νία του Αγίου Στεφάνου καταργήθηκε ουσιαστικά, με την έξοδο της 

Αμερικής στον πόλεμο. Ο Ουίλσων είχε θέσει σαν όρο την αρχή της 

αυτοδιάθεσης των απελευθερουμένων περιοχών — έναν όρο, που ο 

Λόϋδ Τζωρτζ αποδέχθηκε αμέσως. Α λ λ ' οι Γάλλοι και οι Ιταλοί 

αντιμετώπισαν με ειρωνική διάθεση τον πολιτικό συναισθηματι-
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σμό του Αμερικανού Προέδρου. Και συνέχισαν τις δολοπλοκίες 

τους προσπαθώντας να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς 

τους στην Ανατολή — σκοπούς καθαρούς ιμπεριαλιστικούς και 

αποικιοκρατικούς, όπως θα δούμε αργότερα. 

Ας σημειωθεί, ότι τα συμφέροντα των Γάλλων και Ιταλών δεν 

βρίσκονταν σε αντίθεση μεταξύ τους, μόνο κυρίως έρχονταν σε 

αντίθεση με τα συμφέροντα της Μεγ. Βρετανίας, η οποία την εποχή 

εκείνη ήταν η Δύναμη, που κυβερνούσε τη Μεσόγειο. Ή τ α ν επό

μενο ο Λόϋδ Τζωρτζ ν' ανησυχεί για τις επεκτατικές διαθέσεις των 

συμμάχων του. Ελάχιστα, όμως, μπορούσε ν' αντιδράσει. Ο πρώτος 

παγκόσμιος πόλεμος σ υ ν ε χ ι ζ ό τ α ν οι Ιρλανδοί, υποκινούμενοι από 

τους Γερμανούς, είχαν επαναστατήσει, η Ινδία είχε εξεγερθεί και 

το εθνικιστικό κίνημα των Αιγυπτίων απειλούσε τις αγγλικές 

θέσεις στην διώρυγα του Σουέζ. Η Αγγλία δεν είχε σύμμαχο κατά 

των... συμμάχων της κι υπέκυπτε στους εκβιασμούς τους. Και τότε 

εμφανίσθηκε μια καινούργια Δύναμη — η Ελλάδα. 

Η ελληνική πολιτική της εποχής εκείνης δεν είναι δυνατόν να 

κριθεί με τα σημερινά μέτρα, τη σημερινή νοοτροπία. Η τρομα

κτική συμφορά, που ακολούθησε τα δραματικά εσωτερικά γεγονότα 

κι ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος είχαν βαθύτατη επίδραση 

στην εθνική ψυχοσύνθεση, ο εθνικός ιδεαλισμός παραχώρησε 

σημαντικό έδαφος στον οικονομικό ρεαλισμό. Αλλ ' η Ελλάδα του 

πρώτου παγκόσμιου πολέμου δεν ήταν η σημερινή Ελλάδα — μια 

χώρα, που περικλείει την μεγάλη μάζα του Έ θ ν ο υ ς , χωρίς αλύ

τρωτα εδάφη. Ή τ α ν η Ελλάδα των 4.000.000 κατοίκων και στα 

αλύτρωτα εδάφη της ζούσαν πάνω από 3.000.000 Έ λ λ η ν ε ς . ' Η τ α ν η 

Ελλάδα της μισοτελειωμένης Επανάστασης του 1821. 

Είναι αλήθεια, ότι ο άτυχος πόλεμος του 1897 είχε κλονίσει το 

ηθικό του Λαού μας κι η πολιτική διαφθορά κι η ανικανότητα είχαν 

περιορίσει τα εθνικά ιδεώδη... στην αποξήρανση της λίμνης της 

Κωπαίδας. Έ φ τ α σ α ν , όμως, η επανάσταση του 1911 κι οι ν ικηφό

ροι βαλκανικοί πόλεμοι, για ν ' αναζήσουν στην ελληνική ψυχή 

όλα εκείνα τα ιδεώδη, που δικαιολογούν την ύπαρξη ενός Έ θ ν ο υ ς . 

Το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδας ξανάζησε πιο φωτεινό παρά ποτέ 

άλλοτε. 

* * * 
****** 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση: Ο Βενιζέλος, 
όταν οδηγούσε την Ελλάδα στο πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων 
και εναντίον των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, είχε την υποστήριξη 
μιας μόνο μερίδας του Έ θ ν ο υ ς — της μικρότερης ή μεγαλύτερης 
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δεν έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση. Εκείνο, που έχει 

σημασία είναι ότι, όταν οδηγούσε τον ελληνικό Στρατό στην 

Μικρά Ασία, όταν απελευθέρωνε εκατομμύρια αλύτρωτων Ελλή

νων, την πλούσια και φιλόξενη Ιωνία, είχε στο πλευρό του ολό

κληρο το Έ θ ν ο ς — δεν μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, δεν 

συνέβη διαφορετικά, όταν ξεσηκώθηκε ο Λαός της Κύπρου. 

Α λ λ ' αν ο ελληνικός Λαός ρίχθηκε μ' ενθουσιασμό στους 

βαλκανικούς πολέμους κι εξεστράτευσε κατά της Τουρκίας, εμφο-

ρούμενος από υψηλά ιδανικά και μόνο, για την ελληνική πολιτική η 

απελευθέρωση των αλύτρωτων ήταν ανάγκη επιτακτική — ζήτημα 

της επιβίωσης της Ελλάδας ως Κράτους. Και μόνον το ότι η μεγαλύ

τερη μερίδα του Έθνους θα βρισκόταν υπό ξένη δ ιο ίκηση, θα της 

απέκλειε την ειρηνική συνεργασία με τους γείτονες της, οι αναπό

φευκτες εξεγέρσεις των αλύτρωτων θα την παρέσυραν σε συνεχείς 

περιπέτειες, χωρίς να έχει την ευχέρεια της εκλογής του τόπου και 

του χρόνου. Έ ν α μικρό παράδειγμα είναι οι σχέσεις μας με την 

Αλβανία, όπου υπάρχουν ακόμη αλύτρωτοι Έ λ λ η ν ε ς . 

Συνεπώς, την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας τη ε π έ β α λ λ α ν 

όχι μόνο λόγοι συναισθηματικοί, όχι το όνειρο της Μεγάλης Ελλά

δας — την επέβαλλε μια αναντίρρητη σκοπιμότητα: η ανάγκη 

επιβίωσης της «μικράς και εντίμου Ελλάδος». Παραμένει, όμως, το 

ερώτημα αν ήταν δυνατή η απελευθέρωση της Ιωνίας. Πότε και πώς; 

Μια άγνωστη πτυχή της εθνικής τραγωδίας αποδεικνύει, ότι η 

οριστική απελευθέρωση των Ελλήνων της Ανατολής όχι μόνο ήταν 

δυνατή, αλλά πλησίασε τόσο πολύ στην πραγματοποίηση της, ώστε 

ο πόνος για την απώλεια των χαμένων πατρίδων να γίνεται αβάστα

χτος. Και ασφαλώς δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει καταλληλότερη 

ευκαιρία από την ε π ο χ ή , που η τρομερή Οθωμανική Αυτοκρατορία 

κατέρρεε μ' εκπληκτική ταχύτητα. Ο Βενιζέλος δεν έχει παρά να 

διαλέξει τον τρόπο ενέργειας — τους συμμάχους του. Κι αποφάσισε 

να εκμεταλλευθεί την αδυναμία της Αγγλίας να διεκδικήσει για την 

Ελλάδα τον ρόλο μεσογειακής Δύναμης και να υποστηρίξει τα 

αγγλικά συμφέροντα κατά των Γάλλων και Ιταλών, εξυπηρετώντας 

τα συμφέροντα της Ελλάδας. 

Θα πρέπει εδώ ν' αναφερθεί η γνώμη ενός ανώτερου αξιωματι

κού, ο οποίος, αν και δεν ανήκει στην πολιτική παράταξη του τότε 

Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κρίνει με αξιόλογη αντικειμενικό

τητα την μικρασιατική εκστρατεία. Ο στρατηγός Ηλ. Μπουλαλάς, 
υ πογραμμίζοντας, ότι ο Βενιζέλος «έξεμεταλλεύθη καταλλήλως 

τήν αδυναμίαν τών "Αγγλων», προσθέτει: 

« Ο θέλων νά είσδυση βαθέως εις τήν ιστορικήν άλήθειαν, πρέπει 
νά λάβη υπ ' όψιν του ότι τήν εποχή έκείνην ή Ελλάς διέθετεν 11 
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εμπολέμους μεραρχίας συνολικής δυνάμεως 250.000 ανδρών, μέ 

ύπέροχον πολεμικόν μένος καί άκατάβλητον θέλησιν πρός τήν 

νίκην. Τό άναμφισβήτητον τούτο γεγονός, τού οποίου ή σημασία 

κατεφάνη καί άπό τήν προσφυγήν τών Συμμάχων εις τήν Ελλάδα 

διά τήν άποστολήν δύο μεραρχιών εις τήν έκστρατείαν τής Ουκρα

νίας, εδιδεν εις τήν Ελλάδα μίαν στρατιωτικήν ύπεροχήν εν τή 

Μεσογείω, καθ' ην στιγμήν οί Στρατοί τού Κόσμου είχον εξέλθει 

ηττημένοι ή κουρασμένοι άπό τόν τετραετούς διαρκείας πρώτον 

παγκόσμιον πόλεμον». 

Η Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία αποτελούσε ισχυρή μεσο

γειακή Δύναμη την εποχή εκείνη και ήταν αποφασισμένη να διεκ

δικήσει τον ρόλο της. Δόγμα της πολιτικής του Βενιζέλου ήταν ότι 

η Ελλάδα όφειλε να είναι σύμμαχος της Δύναμης, η οποία ελέγχει 

την Μεσόγειο. Η πολιτική του εκείνη επεκρίθη και ο Ιωαν. Μετα

ξάς ήταν ένας από τους επικριτές. Κι όμως, αν και το καθεστώς του 

την κατέτασσε ιδεολογικά απέναντι στις Δυνάμεις του Ά ξ ο ν α , δεν 

δίστασε να κηρύξει πολιτική ευμενούς ουδετερότητας απέναντι 

στους Συμμάχους και τελικά να πολεμήσει παρά το πλευρό τους. 

Σήμερα η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην αγγλική σφαίρα επιρροής, 

είναι στενή σύμμαχος των Ην. Πολιτειών — της Δύναμης που 

ελέγχει την Μεσόγειο. 

Ο Κεμάλ ξεσηκώνεται 

Γιατί να πάμε στην Ανατολή; Γιατί να κερδίσουμε την Ιωνία, 

μια κι επρόκειτο τόσο γρήγορα να τη χάσουμε; Γιατί η τόση χαρά 

μια και μας περίμενε τόσο λύπη; Το πικρό παράπονο έρχεται αθέ

λητα στα χείλη του νοσταλγού. Κι όμως η απώλεια της Μικράς 

Ασίας δεν ήταν αναπόφευκτη, η οριστική προσάρτηση της δεν 

ήταν αδύνατη. Αντίθετα, μάλιστα. Ό τ α ν η θρυλική μεραρχία του 

Αρχιπελάγους εξορμούσε ακάθεκτη προς τη Προύσα, όταν οι στρα

τιώτες μας αντίκρυζαν τα μαγευτικά ακρογιάλια της Πανόρμου, 

είχαν πλησιάσει πολύ στην πραγματοποίηση του μεγάλου ονείρου, 

τόσο πολύ, ώστε, αν το ήξεραν, δεν θα υπήρχε.ανθρώπινη δύναμη 

ικανή να τους συγκρατήσει. Δεν θα ήταν μεγάλη υπερβολή να 

λεχθεί, ότι η Μικρά Ασίας χάθηκε την επομένη μιας νίκης — λίγους 

μήνες μετά την κατάληψη της Προύσας. Κι ασφαλώς δεν χάθηκε 

στο πεδίο της μάχης. 

Το απόγευμα της 15ης Φεβρουαρίου του 1920 η συνεδρίαση της 

Διάσκεψης του Λονδίνου, που σύνταξε το Σύνταγμα του ελληνικού 

καθεστώτος της Σμύρνης, διακόπηκε ξαφνικά. Μια ανατριχιαστική 
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είδηση είχε συγκλονίσει την αγγλική πρωτεύουσα: οι ορδές του 

Κεμάλ έσφαζαν Γάλλους και Αρμενίους στην Κιλικία. Ο Λόϋδ. 

Τζωρτζ έστειλε αμέσως αυστηρότατη διακοίνωση προς τον Σουλ

τάνο κ ι ' έπεισε την Διάσκεψη να διατάξει την κατάληψη της Κων

σταντινούπολης. Το πρωί της 3ης Μαρτίου τα ελληνικά στρατεύ

ματα ξαναγύριζαν στη Βασιλεύουσα. 

Η κατάληψη των Κωνσταντινούπολης επιτάχυνε τη ανοικτή 

ρήξη μεταξύ του Σουλτάνου και του Κεμάλ — ένας άγριος πόλεμος 

ξέσπασε από άκρη σε άκρη. Η Τουρκία, όχι πια σαν Αυτοκρατορία, 

αλλά σαν εθνική ενότητα διέτρεχε θανάσιμο κίνδυνο. Έ ν α καίριο 

πλήγμα ήταν δυνατόν να την διαλύσει. 

Οι πρώτες μάχες του εμφυλίου πολέμου ευνόησαν τον Κεμάλ. Οι 

ληστοσυμμορίες του εξαπέλυσαν όργιο σφαγών και βασανιστη

ρίων — όχι κατά των Χριστιανών πλέον, αλλά των ομοφύλων του. Ο 

Σουλτάνος κινδύνευε και τότε αποφάσισε να κηρύξει «ιερόν πόλε

μον». Υπέγραψε «φετφά» εξουσιοδοτώντας τον υπουργό των Στρα

τιωτικών να οργανώσει «Στρατόν του Χαλίφου» και υποσχέθηκε 

την ευλογία του σ' όλους εκείνους, που θα πήγαιναν να καταταγούν. 

Οι χοτζάδες ανέβηκαν στους μιναρέδες καλώντας τους πιστούς να 

σφάξουν τους Κεμαλικόύς κι η σουλτανική αντεπανάσταση, ξεκι

νώντας από τις ακτές του Βοσπόρου, έφθασε μέχρι την 'Αγκυρα. Κι 

αυτή η πρωτεύουσα του Κεμάλ κινδύνευε να καταληφθεί, οι μεραρ

χίες του προσχωρούσαν στους σουλτανικούς, το κάθε τι φαινόταν 

ότι είχε χαθεί. Χωρίς χρήματα, χωρίς Στρατό, χωρίς συμμάχους, ο 

Κεμάλ δεν είχε παρά μια μοναδική ελπίδα: τη στρατιά, που συγκρο

τούσε στο Μπαλουκεσέρ με σκοπό να κτυπήσει τα Δαρδανέλλια και 

ν' ανατρέψει τον Σουλτάνο. Αν το σχέδιο του εκείνο πετύχαινε, ο 

Κεμάλ θα θριάμβευε. Αλλ ' ο Βενιζέλος καραδοκούσε και στις 10 

Μαρτίου του 1920 προσφέρθηκε να καταστείλει την κεμαλική 

ανταρσία και να προστατεύσει τα Δαρδανέλλια με την σ τ ρ α τ ι ά της 

Μ. Ασίας, που αριθμούσε τότε 90.000 άνδρες. 

Η επιχείρηση εκείνη, η εξόρμηση προς Προύσα — την οποία θα 

παρακολουθήσουμε λεπτομερέστερα — από στρατηγική άποψη 

υπήρξε άριστη. Αλλά και σαν πολιτική ενέργεια ήταν υπέροχη. Τη 

στιγμή, που οι Σύμμαχοι ήταν ανίκανοι να καταπνίξουν την κεμα

λική επανάσταση, η Ελλάδα αποδείκνυε, ότι είχε όλους τους τίτ

λους μιας ισχυρής μεσογειακής Δύναμης, εδικαιούτο τον ρόλο, τον 

οποίο διεκδικούσε. Και, ουσιαστικά, με την μάχη της Χάρτας υπα

γόρευσε τους όρους της Συνθήκης των Σεβρών, την οποία οι Σύμμα

χοι της θα υποχρεώνονταν να υπογράψουν λίγους μήνες αργότερα. 

Αλλ ' η σημασία της επιχείρησης εκείνης φαίνεται καλύτερα 

από τις δραματικές συνέπειες, που είχε για το κεμαλικό Κίνημα. Ο 

Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος δυο εβδομάδες πριν από την εκστρατεία 
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της Προύσας, εξοργισμένος για τον προσβλητικό τρόπο, με τον 

οποίο είχαν μιλήσει γι ' αυτόν Ά γ γ λ ο ι βουλευτές, απειλούσε την 

βρετανική Αυτοκρατορία, έβλεπε τώρα το έργο του να καταρρέει. Ο 

Στρατός του είχε διαλυθεί. Ο κύριος όγκος του πολεμικού του 

υλικού είχε πέσει στα χέρια των Ελλήνων. Το χειρότερο, όμως, 

ήταν, ότι είχε εκμηδενισθεί τελείως το ηθικό των οπαδών του. Οι 

λιποταξίες διέλυσαν και τις τελευταίες αξιόμαχες μονάδες του, η 

κατάταξη εθελοντών σταμάτησε τελείως· και οι ανώτεροι διοικητι

κοί υπάλληλοι, που είχαν προσχωρήσει στο Κίνημά του, έσπευδαν 

να δηλώσουν πίστη και υποταγή στο Σουλτάνο. Ο ίδιος ο Κεμάλ, 

την επομένη της Ελληνικής νίκης, ομολόγησε μπροστά τη Μεγάλη 

Εθνοσυνέλευση, ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Ακόμη και αυτοί 

οι Ά γ γ λ ο ι α ν α θ ά ρ ρ η σ α ν κι η εμπιστοσύνη τους προς την Ελλάδα 

έγινε ακλόνητη. Πίστευαν, πια, ότι η συντριβή του Κεμάλ ήταν 

ζήτημα χρόνου· κι έσπευσαν να βοηθήσουν με χρήματα και πολε

μικό υλικό τον «ιερόν πόλεμον» του Σουλτάνου. Και ο Λόϋδ 

Τζωρτζ, γεμάτος θαυμασμό για τους Έ λ λ η ν ε ς συμμάχους του, 

έλεγε ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων: 

Αι έλληνικαί δυνάμεις ήρχισαν τήν δράσίν των καί τό σχέδιο 

του κ. Βενιζέλου έφηρμόσθη. Αι έλληνικαί δυνάμεις ήσαν καλώς 

ώργανωμέναι καί εΐχον άρίστην διοίκησιν. 'Ηγωνίσθησαν μέ 

μεγάλην δρμήν καί μέγα θάρρος καί διοικήθησαν μέ μέθοδον άξίαν 

τών μεγάλων παραδόσεων τής φυλής των. Πράγματι, εντός δύο 

εβδομάδων έξεκαθάρισαν τάς προβλεπομένας περιοχάς. Αι τουρ-

κικαί μονάδες ήττήθησαν πλήρως καί ή τάξις άποκατεστάθη. 

» Οι "Ελληνες άνέλαβον ήδη μεγάλας επιχειρήσεις εν Θράκη. 

Δέν είναι δυνατόν νά γίνουν προβλέψεις, ακριβείς εις τάςπολιτικάς 

καί στρατιωτικάς υποθέσεις · άλλ' έχω τήν πεποίθησιν, δτι οί 

"Ελληνες θά έχουν εν Θράκη την ιδίαν έπιτυχίαν, ή οποία έστεφα-

νωσε τάς προσπάθειας των έν Μικρά ένδοξον ίστορίαν, ώς καί τό 

δώρον ν' άναδεικνύη μεγάλους αρχηγούς, ώς δ κ. Βενιζέλος. 

Επομένως, οί Σύμμαχοι έχρησιμοποίησαν τάς έλληνικάς δυνάμεις 

διά νά βοηθήσουν εις τήν άποκατάστασιν τής τάξεως. Ή έμπνευ-

σις αυτή είναι έξοχος καί έστέφθη υπό επιτυχίας, διότι δεικνύει δτι, 

δταν οί "Ελληνες άναλαβάνουν μία έπιχείρησιν, σταθμίζουν λίαν 

επακριβώς τάς δυνάμεις των καί συνάγουν μία ίδέαν σαφή περί τής 

καταστάσεως. Τούτο είναι γεγονός σπουδαιότατον εις τήν περιοχήν 

αυτήν τής Ανατολής». 

* * * 
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Ο Λόϋδ Τζωρτζ έπλεκε το εγκώμιο των Ελλήνων. Ο Κλεμανσώ, 

ο περίφημος «Τίγρης», έβλεπε τον Βενιζέλο να χτυπά τη γροθιά του 

στο γραφείο του. Η Ευρώπη ολόκληρη κρατούσε την αναπνοή της 

παρακολουθώντας μια Μεγάλη Δύναμη να γεννιέται στην Ανατολή. 

Κι ο Λαός, που πριν λίγα χρόνια είχε σαν ιδανικό την αποξήρανση 

της Κωπαΐδος, ανακάλυπτε στην ψυχή του ένα άγνωστο μεγαλείο — 

ένιωθε για πρώτη φορά να είναι ο συνεχιστής μιας περήφανης 

ράτσας, πραγματικά ελεύθερος. 

Η Ελλάδα του 1920 ήταν το γοητευτικότερο όραμα, που ζέσταινε 

την εθνική ψυχή. Αλλά κι ένας εφιάλτης για τους εχθρούς μας — 

είτε είχαν το θάρρος να ομολογούν την έχθρα τους, όπως ο Κεμάλ, 

είτε κρύβονταν κάτω από το προσωπείο των συμμάχων. Αυτός, που 

δυο χρόνια αργότερα θα τηλεγραφούσε γεμάτος αλαζονεία στους 

Έ λ λ η ν ε ς να σταθούν να δώσουν έστω και μια μάχη, μιλώντας στη 

Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, στις 16 Απριλίου έλεγε: «τήν στιγμήν 

αυτήν ό ελληνικός Στρατός είναι ό μεγαλύτερος εχθρός μας. "Ας μήν 

υποτιμούμε τήν ίσχύν του. Ό "Ελλην στρατιώτης είναι γενναίος καί 

καρτερικός, οί αξιωματικοί του έμπειροπόλεμοι καί ικανοί. Καί ή ηγεσία 

του εμπνευσμένη. Είναι έπιτακτικόν καθήκον νά καταστείλωμεν τήν 

έπανάστασιν (τών σουλτανικών) καί νά στραφώμεν εγκαίρως κατά τού 

εχθρού. Ή Πατρίς αντιμετωπίζει τόν μεγαλύτερον κίνδυνον τής ιστο

ρίας της». 

Αυτά έλεγε ο Κεμάλ κι οι Τούρκοι ανησυχούσαν. Ακόμη περισ

σότερο, όμως, ανησυχούσαν ο Ορλάντο και ο Κλεμενσώ. Η Γαλλία 

και η Ιταλία, αντιμετωπίζοντας σοβαρές εσωτερικές δυσχέρειες, 

ανίκανες κι απρόθυμες να κρατήσουν την Ανατολή, έβλεπαν με 

ανησυχία την επικράτηση των Ά γ γ λ ω ν και των Ελλήνων συμμά

χων τους. Και, θέλοντας ν' αντιδράσουν, επεδίωξαν την φιλία των 

Τούρκων, ενισχύοντας το Κίνημα του Κεμάλ. 

Οι Γάλλοι σφάζονται 

Οι Ιταλοί ήταν εκείνοι, που αθέτησαν πρώτοι τη συμφωνία. Τα 

σχέδια τους να κερδίσουν τη Θεσσαλονίκη είχαν αποτύχει με την 

έξοδο της Ελλάδας στο πόλεμο — τη μεγαλειώδη νίκη του Σκρα. 

Περιορίσθηκαν, λοιπόν, στις διεκδικήσεις τους στα μικρασιατικά 

εδάφη. Τώρα έβλεπαν ότι ούτε κι αυτά θα ήταν σε θέση να κρατή

σουν — χωρίς να πολεμήσουν, τουλάχιστον. Και τότε σκέφθηκαν 

να εξασφαλίσουν οικονομικά ανταλλάγματα και προνόμια, συνθη

κολογώντας με τον Κεμάλ. Οι όροι της συνθήκης των Σεβρών 

συζητούνταν ακόμη, όταν οι Ιταλοί υπέγραφαν στις 15 Μαρτίου 
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συμφωνία με την Ά γ κ υ ρ α κι έσπευδαν να εκκενώσουν το Ικόνιο 

και ν ' αποσυρθούν προς τη θάλασσα. 

Η προδοσία των Ιταλών είχε τραγικές συνέπειες. Εγκαταλείπο

ντας τις θέσεις τους άφησαν ακάλυπτο το αριστερό των Γάλλων, 

που με τα δόντια προσπαθούσαν να κρατηθούν στην Κιλικία. Οι 

Τούρκοι ε ισχώρησαν στο κενό, που είχε δημιουργηθεί μεταξύ 

ελληνικής και γαλλικής ζώνης κι άρχισαν να σφάζουν Γάλλους 

και Αρμένιους. 

Ή τ α ν μοιραίο οι Γάλλοι, που είχαν καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να δυσφημήσουν τους 'Ελληνες, να δοκιμάσουν κι 

οι ίδιοι την τουρκική θηριωδία. Τα φυλάκιά τους επί του Ταύρου 

ε ξ ο ν τ ώ θ η κ α ν ή καταδιώχθηκαν. Και η φρουρά της πόλης Ούφρα. 

συνθηκολογεί υπό τον όρο, ότι θα της επιτρεπόταν να υποχωρήσει 

με τα όπλα της, προστατεύοντας τους Χριστιανούς κατοίκους. Οι 

Τούρκοι υποκρίνονται ότι συμφωνούν κι όταν η γαλλική φρουρά 

έχει απομακρυνθεί αρκετά από την Ούφρα, την ώρα που περνά ένα 

μονοπάτι, δέχεται την αιφνιδιαστική επίθεση ενός τμήματος Τσε-

τών. Το τι ακολούθησε είναι απερίγραπτο. 

Για ώρες οι Τσέτες έσφαζαν αξιωματικούς, στρατιώτες, γέρους, 

γυναίκες και παιδιά ακόμη. « Ή χαράδρα είχε πλημμυρήσει μέ αίμα, 

σάρκες καί κατακρεουργημένα πτώματα», όπως αναφέρει στην εκθεσή 

του προς τον Αμερικανό πρόξενο της Σμύρνης ένας συμπατριώτης 

του. Πολλοί προτιμούν να παραδοθούν α λ λ ' οι Τσέτες τους γδύ

νουν και τους βιάζουν, ενώ ακόμη συνεχίζεται το μακελειό. Μια 

χούφτα μόνο Γάλλων αξιωματικών και στρατιωτών κατορθώνει να 

σκαρφαλώσει σ' ένα ύψωμα και ν' αντισταθεί. Στην απόγνωσή τους 

στέλνουν να ζητήσουν τη βοήθεια του τουρκικού ιππικού, του 

τακτικού Στρατού. Και πράγματι οι Τούρκοι ιππείς καταφθάνουν, 

διώχνουν τους Τσέτες κι οδηγούν τους Γάλλους αξιωματικούς, 

γυμνούς και δεμένους πίσω από τ' άλογα τους, μέχρι την Ούφρα. 

Αυτές τις ταπεινώσεις δέχθηκε η Γαλλία από τους Τούρκους. Κι 

ήταν, όχι η Γαλλία του Βισύ, α λ λ ' η Γαλλία του Κλεμανσώ, που 

είχε νικήσει τον Κάιζερ. Κι όμως την ίδια εκείνη στιγμή ο Φραν

σουά Πικό, ο οποίος είχε μόλις παραδώσει την Ύ π α τ η Αρμοστεία 

της Βηρυτού, διαπραγματευόταν με τον Κεμάλ στην Σεβάστεια τους 

όρους μιας άθλιας ανακωχής, που έκλεισε λίγες ημέρες μετά τη 

σφαγή της Ούφρα — ενώ, οι Γάλλοι παρακολουθούσαν ασυγκίνη

τοι την τρομακτική σφαγή των Αρμενίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΗΜΕΡΕΣ ΘΡΙΑΜΒΩΝ 

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ! Η μεγάλη ημέρα έφθασε και μια κραυγή 

συγκλόνισε ολόκληρο το μέτωπο: Εμπρός προς Ανατολάς. Ή τ α ν η 

διαταγή που για μήνες περίμεναν από τον αρχιστράτηγο μέχρι τον 

τελευταίο στρατιώτη. Κι όλοι έτρεξαν στ' άρματα. Το τι έγινε είναι 

δύσκολο να περιγραφεί. Τα νοσοκομεία ά δ ε ι α σ α ν οι γραφείς πέτα

ξαν τους κονδυλοφόρους και ζώσθηκαν τις μπαλάσκες κι οι ημιο-

νηγοί ξέζεψαν τα μουλάρια τους. Κανείς δεν ήθελε να μείνει στα 

μετόπισθεν κανείς δεν ήθελε να λείψει από το πανηγύρι εκείνο — 

τον χορό των ηρώων. Λες και τα δύσμοιρα π α λ ι κ ά ρ ι α διαισθάνο-

νταν τι πρόκειτο να επακολουθήσει κι ήθελαν να τρυγήσουν και 

τον τελευταίο καρπό της νίκης, να στραγγίσουν και την τελευταία 

σταγόνα από το κρασί του θριάμβου, πριν γευτούν το φαρμάκι της 

ήττας, της συμφοράς και του εξευτελισμού. 

Ή τ α ν τέτοια η ορμή των στρατιωτών μας, ώστε ο Πάγκαλος, 

αρχηγός του Επιτελείου, τότε, εξέδωσε αυστηρές διαταγές για τις 

υπηρεσίες των μετόπισθεν, θέλοντας να εξασφαλίσει τον συνεχή 

εφοδιασμό των τμημάτων της πρώτης γραμμής. Α λ λ ' η βασική 

διαταγή ήταν μια: «Συντριβή του εχθρού καί απηνής καταδίωξίς του 

Μέχρι καί τού τελευταίου στρατιώτου, μέχρι καί τού τελευταίου ίππου». Ο 

Κεμάλ δεν έπρεπε να πάρει αναπνοή, δεν έπρεπε να σηκώσει 

κεφάλι. 

Χωρίς εθνικό φανατισμό, χωρίς διάθεση έξαρσης, με πλήρη 

σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια, πρέπει να τονισθεί η πραγμα

τικότητα της εποχής εκείνης: Η στρατιά της Μικράς Ασίας, που 

διατάχθηκε να εξορμήσει προς Ανατολάς, ήταν μια τρομερή πολε

μική μ η χ α ν ή , μια στρατιά ηρώων, διοικούμενη από τους άριστους 

της πολεμικής τέχνης — μια μονάδας, που μόνο με την 8η στρατιά 
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των ημερών του Μοντγκόμερυ θα μπορούσε να συγκριθεί. Ή τ α ν η 
στρατιά, που επέτρεψε στον Τσώρτσιλ, τον μεγάλο φιλέλληνα, 
αλλά και διορατικό ηγέτη, να υποστηρίξει το αίτημα του Βενιζέλου, 
να δοθεί άδεια προέλασης των Ελλήνων προς Ανατολάς. Κι αυτό 
είναι χαρακτηριστικό: τη στιγμή που οι νικητές Σύμμαχοι αγωνίζο
νταν να κρατηθούν στις θέσεις τους, όταν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί 
συνθηκολογούσαν, οι Έλληνες ζητούσαν την άδεια να προελά
σουν. Και οι Σύμμαχοι, προβλέποντας ότι θα άρχιζε μια εκστρατεία 
ιστορική, στέλνουν παρατηρητές να την παρακολουθήσουν. Ο 
ελληνικός Στρατός που στις παραμονές της μάχης του Σκρα εκπαι
δευόταν από τους Γάλλους, δίνει τώρα μαθήματα στους δασκάλους 
του. 

Και η επίθεση αρχίζει: Η όλη επιχείρηση διακρίνεται σε δυο 
φάσεις: Η πρώτη (9-12 Ιουνίου 1920) προς ανατολάς, με αντικειμε
νικό σκοπό την κατάληψη της Φιλαδέλφειας. Η δεύτερη (15 - 19 
Ιουνίου) προς βορρά, με αντικειμενικό σκοπό το Μπαλουκεσέρ και 
την Πάνορμο — τη Προύσα, λίγες μέρες αργότερα. Το πρωί της 
10ης Ιουνίου οι στρατιώτες μας ορμούν με την λόγχη και πολεμούν 
σώμα με σώμα με τους Τούρκους, που προβάλλουν λυσσώδη αντί
σταση. Αλλ' η θύελλα τους σαρώνει. Η 1η Μεραρχία, με τους 
Τσολιάδες του 1/38, εξορμά προς Ναζλή και καταλαμβάνει τον 
ορεινό όγκο Μπαλιάμπολ Νταγ. 

Οι Τούρκοι κατέχουν οχυρωμένες θέσεις. Αλλ' οι στρατιώτες 
μας. τους ξετρυπώνουν με την ξιφολόγχη σαν τα σαλιγκάρια. Και 
δεν σταματούν. Προχωρούν πάντοτε. 

Βορειότερα, η 2η Μεραρχία, που κατέχει τον κεντρικό τομέα 
του Μετώπου, εξορμά και καταλαμβάνει τις θέσεις των Τούρκων. 
Ό τ α ν , όμως, προσπαθεί να κατέβει προς τη Φιλαδέλφεια, αντιμε
τωπίζει απεγνωσμένη την αντίσταση του κύριου όγκου του τουρκι
κού Στρατού. Οι στρατιώτες μας ορμούν ακάθεκτοι, αδιαφορούν για 
τον κίνδυνο και η κραυγή «Αέρα» αντηχεί παντού. 

Ο αρχηγός του Α' Σώματος στρατηγός Νίδερ, βλέποντας την 
αντίσταση των Τούρκων μπροστά από την Φιλαδέλφεια, διατάζει 
έναν αριστοτεχνικό ελιγμό. Η 13η Μεραρχία, η οποία επιτίθεται 
ιππαστί του ποταμού Έβρου, κατορθώνει τη πρώτη ημέρα της 
μάχης να διασπάσει τις τουρκικές γραμμές και καταλαμβάνει τον 
τομέα Σαλιχλή - Μπιν Τεπέ. Αντί, όμως, να συνεχίσει την κατά 
μέτωπο επίθεση της, διατάζεται να στραφεί προς νότο, προς Φιλα
δέλφεια. Νότια του 'Ερμου η Μεραρχία έχει δύο συντάγματα: το 2ο 
υπό τον αντισυνταγματάρχη Κωνσταντίνο και το 3ο υπό τον Κον
δύλη, καθώς και μία ταξιαρχία ιππικού. Και αρχίζει ένας αγώνας 
δρόμου μεταξύ των δύο συνταγμάτων. Έπαθλο, η κατάληψη της 
Φιλαδέλφειας. 

Η ζέστη είναι τρομακτική, ο εχθρός σκληρός και αποφασισμέ
νος και διαθέτει ισχυρότερες δυνάμεις. Η 13η Μεραρχία αντιμετω
πίζει ένα ολόκληρο Σώμα του τουρκικού Στρατού, το 7ο. Κι όμως οι 
στρατιώτες μας δεν σταματούν μόνο λίγα λεπτά, όσο να κόψουν ένα 
αγγούρι και να δροσίσουν το φλογισμένο μέτωπο τους ασυνήθι
στοι στο κλίμα, κινδυνεύουν να πάθουν ηλίαση. Κι ύστερα προχω
ρούν τρέχουν προς τη νίκη. Ο εχθρός έχει τη πρώτη γραμμή άμυνας 
στο Μοναμάκ. Οι στρατιώτες μας ορμούν, τον ανατρέπουν, κατα
λαμβάνουν το χωριό, προχωρούν και μαζί με τους υποχωρούντες 
σχεδόν φθάνουν στο Ντερέκιοϊ — τη δεύτερη γραμμή άμυνας του 
εχθρού. Χωρίς να πάρουν αναπνοή, αλλά και χωρίς να δώσουν 
στους Τούρκους την ευκαιρία ν' αναπνεύσουν, επιτίθενται. Το 
Ντερέκιοϊ καταλαμβάνεται και τις απογευματινές ώρες ο Στρατός 
μας μπαίνει στη Φιλαδέλφεια. 

Αν κι οι στρατιώτες μας δεν σταματούν, ο αναγνώστης πρέπει να 
σταθεί για λίγο και να σκεφθεί: Μέσα σε μια ημέρα, μια μόνο 
Μεραρχία κάλυψε πολεμώντας 43 χιλιόμετρα, κέρδισε δύο μεγάλες 
νίκες και σύντριψε ένα ολόκληρο Σώμα Στρατού. Οι σρατιωτικοί 
κανονισμοί προβλέπουν για μια πεζοπορία 40 χλμ. χρονικό διά
στημα 10 ωρών. Αλλ' οι κανονισμοί ισχύουν σε καιρό ειρήνης. Στη 
μάχη μοναδικός κανονισμός είναι η ανδρεία — κι είχαν ανεξάτ 
ντλητα αποθέματα οι στρατιώτες μας. Χιλιάδες οι Τούρκοι αιχμά
λωτοι* με τους αραμπάδες μεταφέρονταν τα λάφυρα. Κι οι Τούρκοι 
τρομαγμένοι έτρεχαν να παραδοθούν. Από τη εποχή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου είχαν τα φρυγικά οροπέδια να γνωρίσουν τέτοιους 
πολεμιστές. 

Το 12ο Σώμα του τουρκικού στρατού δεν υπάρχει πλέον — είναι 
ένας συρφετός αιχμαλώτων και φυγάδων. Οι ξένοι παρατηρητές 
μένουν κατάπληκτοι. Και πηγαίνουν στη Φιλαδέλφεια να γνωρί
σουν από κοντά τους νικητές. Αλλ' οι σύμμαχοι μας απογοητεύο
νται. Στη Φιλαδέλφεια δεν βρίσκουν την 13η Μεραρχία. Δεν έχει 
καιρό ν' αναπαυθεί. Ο αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος ετοιμά
ζεται να εξορμήσει προς Προύσα. Και θέλει την 13η μαζί του. 

Προς Προύσα 

Ο ήλιος ανέτειλε πιο φωτεινός, την ημέρα εκείνη — λες κι ήθελε 
να λαμπρύνει αυτό, που επρόκειτο να συμβεί. Οι χρυσαφένιες ακτί-
νες του ζωντάνεψαν τον κοιμισμένο κάμπο, τ' άγρια ρουμάνια. Είχε 
ανατείλει η 15η Ιουνίου. Κι οι σαλπιγκτές μας την χαιρέτισαν μ' 
ενα χαρμόσυνο σάλπισμα: «Προχωρείτε... εμπρός προχωρείτε». 
Και τότε, σαν ένας άνθρωπος, σαν μια ψυχή, όρμησαν όλοι προς τα 
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εμπρός — πεζοί, κ α β α λ ά ρ η δ ε ς , Τσολιάδες, και πυροβολητές οδη

γοί ζώων και γραφειάδες. Δεν περπατούσαν, έτρεχαν και πολεμού

σαν. 

Αχάριστο και δύσκολο το έργο εκείνου, που θέλει να περιγράψει 

τέτοιες στιγμές. Πώς να δώσει στο άψυχο χαρτί τον παλμό χιλιάδων 

ψυχών; Πώς να συνθέσουν λίγες γραμμές το μεγαλείο, που σφυρη

λατούσαν τα όνειρα της Φυλής για αιώνες; Πρέπει κανείς να κλείσει 

στη ψυχή του την Ελλάδα για να νιώσει τον ενθουσιασμό, που 

μετάβαλε τους Ραγιάδες σε λιοντάρια. 

Ο στρατηγός Ιωάννου, το φαινόμενο εκείνο του ηρωισμού, 

ξεχνάει ότι είναι διοικητής Σώματος Στρατού — ζηλεύει τη τύχη 

των πολεμιστών της πρώτης γραμμής. Και αδιαφορώντας για τα 

επιτελικά σχέδια, φέρνει τη Μεραρχία Σμύρνης προς τη Μαγνησία. 

Θέλει να καταλάβει το Αξάρι, να προφθάσει τον Πλαστήρα με τους 

Τσολιάδες του, που, αν και ανήκε στο νότιο συγκρότημα, διατά

χθηκε να προσκολληθεί στον Ιωάννου. Το βράδυ βρίσκει την έδρα 

της Μεραρχίας και τον σωματάρχη στο Μιχαλήτσι . Η μάχη συνεχί

ζεται με πείσμα, ο εχθρός αντιστέκεται σκληρά. Α λ λ ' ο Ιωάννου 

ανυπομονεί: 

— Κάντε γρήγορα, μωρέ... φωνάζει στους αξιωματικούς του. Θα 

μας το πάρει ο Πλαστήρας το Αξάρι. 

Θα έλεγε κανείς, ότι το 5/42 του Πλαστήρα ανήκε στον Κεμάλ! 

Τόσος ήταν ο συναγωνισμός. Α λ λ ' ο Ιωάννου είχε δίκιο. Την 

επομένη οι Τούρκοι υποχωρούν και το στρατηγείο ξεπερνά τις 

προφυλακές και... τρέχει να καταλάβει το Αξάρι. Μεγάλη η απογο

ήτευση. Στην είσοδο της πόλης τους σταματά ένα απόσπασμα. Κι ο 

επικεφαλής, ταγματάρχης Μπουρδάρας, αναφέρει ότι το Αξάρι 

κατέχεται από το 5/42. 

— Πότε, μωρέ, το πήρατε; ρωτά θυμωμένος ο Ιωάννου. 

— Χθες το βράδυ, στρατηγέ μου. 

— Το βράδυ!.. . Πενήντα χιλιόμετρα σε μια μέρα; Πες στον 

Πλαστήρα, ότι θα μου κουράσει τους Τσολιάδες μου! 

Αργότερα, η Μεραρχία Αρχιπελάγους εξορμά από τη Πέργαμο, 

ανατρέπει την 61η τουρκική μεραρχία, συλλαμβάνει 1.500 αιχμα

λώτους και μπαίνει στο Σόμα, τον αντικειμενικό σκοπό, που όφειλε 

να καταλάβει την επομένη. Στα χέρια της Μεραρχίας περιέρχεται 

άφθονο πολεμικό υλικό — τουφέκια, χειροβομβίδες, 58 πυροβόλα, 

20 πολυβόλα κι αμέτρητα φυσίγγια. Τα λάφυρα πρέπει να μεταφερ

θούν στα μ ε τ ό π ι σ θ ε ν ν' ασφαλιστούν στις αποθήκες. Κι όμως 

μένουν στο πεδίο της μάχης. Οι μεταγωγικοί αρνούνται να εγκατα

λείψουν τα τμήματα των πρόσω. 

— Μας έχει χαλάσει η όπισθεν, λένε στους αξιωματικούς τους, 

που άδικα προσπαθούν να θυμώσουν τα π α λ ι κ ά ρ ι α εκείνα. 
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Αλλ ' ο κύριος όγκος του τουρκικού Στρατού δεν έχει συντριβεί 

ακόμη — έχει οχυρωθεί στη γραμμή Μπαλουκεσέρ — Αδραμυτίου. 

Είναι οι επίλεκτες μονάδες του Κεμάλ κι ο Παρασκευόπουλος — 

διευθύνει ο ίδιος την επιχείρηση — ανυπομονεί να τις τσακίσει. 

Μήνες περίμενε τη στιγμή αυτή και δεν θέλει να τη χάσει. Διατάζει 

τον Ιωάννου να μη σταματήσει ούτε στιγμή. Περιττό. 

Μετά την κατάληψη του Αξαρίου ο Ιωάννου στρέφει όλο τον 

όγκο των δυνάμεων του προς Βορρά. Ολόκληρο το Σώμα Στρατού 

Σμύρνης βρίσκεται σε προέλαση, η ημέρα είναι αποπνικτικά ζεστή 

κι ο κουρνιαχτός σκιάζει τον ήλιο. Και τότε δίνεται μια διαταγή 

μοναδική στα στρατιωτικά χρονικά. Ο Ιωάννου φωνάζει τον επιτε-

λάρχη του και του λέγει: 

— Θα μας φάει η σκόνη, κ. συνταγματάρχα... Το στρατηγείο να 

τεθεί επικεφαλής των προφυλακών. 

Ο Σπυρόπουλος, ένας εκλεκτός αξιωματικός, μένει κατάπλη

κτος. Και τολμά ν' αντιμιλήσει: 

— Μα, στρατηγέ μου, πώς είναι δυνατό;... Αυτό που ζητάτε είναι 

πολύ επικίνδυνο. 

— Αυτό που σου λέω, Σπυρόπουλε, επιμένει ο Ιωάννου. 

Και σπηρουνίζοντας το άλογο του προχωρεί προς τα εμπρός, 

ακολουθούμενος από τους επιτελείς του και τους ξένους στρατιωτι

κούς παρατηρητές, που δεν αισθάνονται καθόλου καλά. 

Είχε μια δραματική μεγαλοπρέπεια η προέλαση εκείνη. Χιλιά

δες στρατιώτες, πεζοί και κ α β α λ ά ρ η δ ε ς , έτρεχαν ακάθεκτοι μέσα 

στον κάμπο. Τα σύννεφα της σκόνης τους προστάτευαν από το 

φλογερό ήλιο* κι η τόλμη τους από τα τουρκικά βόλια. Σαν θύελλα 

έπεφταν πάνω στον εχθρό. Κι οι Τούρκοι έτρεχαν να κ ρ υ φ τ ο ύ ν και 

να κρεμάσουν στα καφασωτά τους λευκά σεντόνια — σημείο υποτα

γής. Η επίθεση είχε μεταβληθεί σε άτακτη προέλαση. Κι επικεφα

λής, ο σωματάρχης περιφρονούσε τον κίνδυνο. 

Ευτυχώς, και παρά τις διαταγές του Ιωάννου, ο Σπυρόπουλος 

διατάζει δύο ίλες ιππικού, υπό τον συνταγματάρχη Ματθιουδάκη, 

ν' ακολουθήσουν το στρατηγείο. Η πρόνοια του αυτή έσωσε την 

κατάσταση — ίσως την επίθεση ολόκληρη. 

Οι Τούρκοι ενεδρεύουν 

Το Σώμα προελαύνει τώρα με επικεφαλής τον σωματάρχη. Φθά
νει στον σιδηροδρομικό σταθμό της Χάρτας και ξεχύνεται στον 
κάμπο. Ξαφνικά, όμως, το στρατηγείο δέχεται καταιγιστικά πυρά, 
βάλλεται από παντού. Έ χ ε ι πέσει σ ' ενέδρα των Τούρκων. 

Ο Σπυρόπουλος αντιλαμβάνεται αμέσως τον κίνδυνο και διατά-
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ζει το ιππικό να επιτεθεί. Τα σπαθιά γυαλίζουν στον ήλιο, τ ' άλογα 

χλιμιντρούν στη μυρωδιά της μπαρούτης κι η επέλαση αρχίζει. 

Αλλά τα πυρά των Τούρκων είναι θεριστικά. Βάλλουν με πολυβόλα. 

Κι ο συνταγματάρχης Ματθιουδάκης διατάζει πεζομαχία — πράγμα 

που σημαίνει, ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κι ο Στρατός μας 

βρίσκεται ακόμη μακριά. Οι ιππείς πηδούν α π ' τ ' άλογα και πιά

νουν μετερίζια, για να προστατεύσουν το στρατηγό τους. Κι όμως ο 

Ιωάννου είναι ενθουσιασμένος. Επιτέλους, μπορεί να πολεμήσει κι 

αυτός. Κάι, προκαλώντας το θάνατο, λέγει στους αξιωματικούς του: 

— Ας ανεβούμε στο λοφίσκο εκείνο να δούμε καλύτερα τους 

Τούρκους. 

Η διαταγή είναι εξωφρενική. Κι ο συνταγματάρχης Στήβενς, 

σύνδεσμος του αγγλικού Στρατού, εγκαταλείποντας το φλεγματικό 

του ύφος, ρωτά τον Σπυρόπουλο: «Μα... είναι παράφρων;». Κι ήταν 

πράγματι παράφρων — παράφρων από τόλμη ο Ιωάννου, που, αντι

λαμβανόμενος τις ανησυχίες του Ά γ γ λ ο υ , διατάζει: «Οι ξένοι ν ' 

αποχωρήσουν». 

— Είναι η πρώτη λογική κουβέντα, που άκουσα από τα χείλη 

του, λέγει ο Στήβενς, τρέχοντας να καλυφθεί σε μια απυρόβλητη 

πτυχή του εδάφους. 

Στο μεταξύ, όμως, τα πυρά των Τούρκων πυκνώνουν. Σε λίγο θ' 

αρχίσει η άμιλλα του θανάτου. 

Άμιλλα θανάτου 

Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Το στρατηγείο έχει κυκλωθεί για 

καλά, η εξόντωση του είναι σχεδόν σίγουρη. Οι Τούρκοι έχουν 

αντιληφθεί, ότι δεν παγίδεψαν ένα τμήμα της προφυλακής μόνο, 

αλλά τον σωματάρχη με το επιτελείο του και εντείνουν τα πυρά 

τους. Η τύχη της επίθεσης κρίνεται στο πυρακτωμένο κάμπο της 

Χάρτας. 

Οι αξιωματικοί του στρατηγείου δεν κρύβουν την ανησυχία 

τους. Έ ν α ς μόνο παραμένει τελείως ατάραχος — περήφανος πάνω 

σ τ ' άλογό του αναζητεί με τα κυάλια τις θέσεις του εχθρού. Είναι ο 

Ιωάννου, που θέλει ν' απολαύσει μ' όλες τις αισθήσεις του μια 

πραγματική μάχη — είχε βαρεθεί τους χάρτες και τις διαταγές. 

Αλλά τις στιγμές εκείνης της τέλειας απόλαυσης έρχεται να τις 

διαταράξει ένας νεαρός ταγματάρχης, που φτάνει καλπάζοντας: 

— Στρατηγέ μου, ζητώ να μου διατεθούν 20 ιππείς, λέει ενώ με 

κόπο συγκρατεί το ατίθασο άλογο του. 

— Τι θα τους κάνεις, μωρέ Ναπολέων; 

— Θέλω να καταλάβω το χωριό, εκείνο, σ τ ' αριστερά μας... 
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— Θα σκοτωθείς, βρε παιδί μου... 

— Πρέπει να διώξουμε τους Τούρκους, γιατί μας κτυπούν με 

πολυβόλα. 

— Πήγαινε κι ο Θεός μαζί σου. 

Κι ο ταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας μετατίθεται προσωρινά 

στο ιππικό κι ορμά με γυμνό το ξίφος. Ο Ιωάννου παρακολουθεί με 

θαυμασμό τη μικρογραφία εκείνη της επέλασης — τους ιππείς μας 

να ορμούν, κραυγάζοντας, μέσα στη κόλαση της φωτιάς. 

Αλλά δεν ήταν γραφτό ν' απολαύσει την μ ά χ η , που ο ίδιος 

επεδίωξε. Έ ν α ς άλλος ταγματάρχης σκαρφαλώνει, έφιππος κι 

αυτός, στο λόφο κι αναφέρει: 

— Στρατηγέ μου, ζητώ την άδεια να καταλάβω το χωριό εκείνο 

προς Ανατολάς. 

Μιλά βιαστικά, σαν να φοβάται μήπως χάσει την ευκαιρία ν' 

αναμετρηθεί με τον κίνδυνο. Ο Ιωάννου ξαφνιάζεται. Κι ο πολεμι

κός ανταποκριτής της «Πατρίδος» της Σμύρνης, που ήταν παρών, 

γράφει: 

Τ' αυλακωμένο άπ τις κακουχίες του πολέμου πρόσωπό του 

έχασε ξάφνου την σκληράδα του. Τ' άετήσιο βλέμμα του θόλωσε 

άπ' τήν συγκίνηση. Κι' οι αξιωματικοί του τόν άκουσαν νά ψιθυρί

ζει: «Που πάτε, βρέ παιδιά μου;... "Αμιλλα θανάτου αρχίσατε;» Δέν 

είναι ό στρατηγός, πού μιλά τήν στιγμή εκείνη- είναι ένας πατέρας, 

πού βλέπει μέ στοργή καί περηφάνεια τούς ήρωες, πού έφτιαξε. 

Ανησυχεί γι' αυτούς. Άλλά δέν μπορεί ν' άρνηθή στόν ταγμα

τάρχη Λεωνίδα Σπαή τήν εύνοια, πού έδειξε πρός τόν Ζέρβα. Είναι 

κι' οι δυό γενναίοι τών γενναίων». 

Οι δύο ταυτόχρονες αντεπιθέσεις, του Ζέρβα προς τ' αριστερά, 

του Σπαή προς τα δεξιά, αποτρέπουν τον άμεσο κίνδυνο. Οι Τούρκοι 

τρέπονται σε άτακτη φυγή — όσοι προφταίνουν να ξεφύγουν από 

τις σπάθες των ιππέων μας. ' Α λ λ ' η κατάσταση παραμένει σοβαρή 

— οι Τούρκοι στέλνουν ενισχύσεις. Και τότε ακούγεται ένας τρομε

ρός θόρυβος. Στα μετόπισθεν έχουν πληροφορηθεί, ότι το στρατη

γείο έπεσε σ' ενέδρα και τρέχουν, όσο μπορούν πιο γρήγορα. Το 

πεζικό, όμως αργεί. Κι ο ταγματάρχης Μάρκος Δράκος διατάζει 

τους πυροβολητές του να προχωρήσουν με ταχύτητα επέλασης — 

τα πυροβόλα τα έσερναν άλογα — την εποχή εκείνη. Και, ξεπερνώ

ντας τους πεζούς, φθάνει πρώτος στο πεδίο της μάχης. 

Ο Σπυρόπουλος αναπνέει μ' ανακούφιση, α λ λ ' ο Ιωάννου γίνε
ται έξω φρενών: 

— Πέστε σ' αυτόν τον τρελό να μη ρίξει, ορύεται. Θα μου τους 
διώξει τους Τούρκους... Τους θέλω ζωντανούς, μωρέ. 
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Αλλ ' ο Δράκος κάνει πως δεν ακούει. Οι άνδρες του, πριν ακόμη 

ξεζέψουν τα πυροβόλα τους, αρχίζουν ομαδικά πυρά. Οι Τούρκοι 

συντρίβονται κι υποχωρούν, καταδιωκόμενοι από τους εξαγριωμέ

νους ιππείς μας, που θερίζουν κεφάλια σαν στάχια. Η προέλαση 

συνεχίζεται με καινούργια ορμή κι ο Στρατός μας μπαίνει στο Κιρκ 

Αγάτς. 

Οι Κεμαλικοί ήταν τόσο βέβαιοι, ότι θα εξόντωναν το στρατη

γείο του Ιωάννου, ώστε έτρεξαν ν' αναγγείλουν το... χαρμόσυνο 

γεγονός, ενώ η μάχη συνεχίζεται ακόμη. Και θρασύδειλοι, όπως 

ήταν πάντοτε, εκείνοι, που δεν τολμούσαν να σηκώσουν κεφάλι, 

ξεχύθηκαν στους δρόμους του Κιρκ Αγάτς, τράβηξαν τα μαχαίρια 

τους κι άρχισαν να απειλούν θεούς και δαίμονες, ενώ οι Χριστιανοί 

έτρεχαν να διπλομανταλωθούν και να θρηνήσουν τη συμφορά. Κι 

όταν οι στρατιώτες μας μπήκαν στο χωριό, το βρήκαν τελείως 

έρημο. Οι Τούρκοι είχαν φύγει α λ λ ' οι Χριστιανοί παρέμεναν 

κρυμμένοι, πιστεύοντας ότι, τα ποδοβολητά, που ακούγονταν στο 

καλντερίμι, ήταν Τσέτες. 

Έ ξ α φ ν α , μια καμπάνα κτύπησε κι ο ή χ ο ς της ακούστηκε σαν 

χαρούμενο λαχτάρισμα — μια φωνή βροντερή αντήχησε: « Ή ρ θ α ν 

οι Έ λ λ η ν ε ς , μωρέ χωριανοί...» Για πότε το έρημο χωριό μεταβλή

θηκε σε χαρούμενο πανηγύρι; Για πότε οι τρομοκρατημένοι Χρι

στιανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους; Οι παπάδες έτρεξαν να φορέ

σουν τ' αμφιά τους και βγήκαν ψάλλοντας «Τη Υπερμάχω». Οι 

γυναίκες άρπαξαν την Παναγία α π ' τα εικονοστάσια και βγήκαν να 

προϋπαντήσουν τον Στρατό μας. Μια καινούργια πατρίδα είχε ξεπε-

ταχθεί ξαφνικά μέσα στα βάθη της Ανατολής, μπρος στους κατά

πληκτους Τσολιάδες μας, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα 

μάτια τους — αυτός ήταν ο «αποικιακός πόλεμος», όπως βρέθηκαν 

χείλη ελληνικά να χαρακτηρίσουν τη μικρασιατική εκστρατεία. 

Αλλ ' η προέλαση συνεχίζεται. Και στις 19 Ιουνίου, τέσσερις 

ημέρες μετά την έναρξη της επίθεσης, ένα απόσπασμα ιππικού, 

εκτελώντας επιθετική αναγνώριση, φθάνει στα υψώματα του Ομέρ-

κιοϊ — σε βάθος 150 χιλιομέτρων — όταν στον ορίζοντα φαίνεται 

μια ίλη ιππικού. Ασφαλώς θα είναι Τσέτες. Και τα δύο τμήματα 

αναπτύσσονται, έτοιμα να κτυπηθούν. Α λ λ ' όταν οι σαλπιγκτές 

σαλπίζουν έφοδο, οι πολεμικές κραυγές μεταβάλλονται σε κραυγές 

θριάμβου, σ' αλαλαγμούς χαράς. Και τα δύο τμήματα είναι ελλη

νικά — κι εκείνοι, που ήταν έτοιμοι ν' αλληλοσφαγούν, αγκαλιάζο

νται και φιλιούνται. Τι είχε συμβεί; 

Την προηγούμενη μια ταξιαρχία της Μεραρχίας Ξάνθης είχε 

αποβιβασθεί, υπό την προστασία του Στόλου, στην Πάνορμο. Η 

επιχείρηση διεξήχθη υπό την διεύθυνση του συνταγματάρχη Πρω-

τοσύγγελου — ενός αξιωματικού, που αποδείχθηκε, ότι ήταν από τη 
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πάστα εκείνη των μεγάλων στρατιωτικών. Εξαίρετος επιτελικός, 

ήταν και ορμητικός πολεμιστής. Κι όταν συμπληρώθηκε η από

βαση πήρε ένα απόσπασμα και ξεκίνησε προς αναζήτηση πολεμι

κών περιπετειών. 

Η Πάνορμος ήταν και πάλι ελληνική. Στο άκουσμα της χαρμό

συνης αυτής ε ίδησης πολλοί αξιωματικοί ζήτησαν άδειες για να 

την επισκεφθούν — να περπατήσουν στο μαγευτικό ακρογιάλι της 

και ν ' αγναντέψουν στο βάθος, στην ακτή, τη Βασιλεύουσα. Ή τ α ν 

ένα πραγματικό προσκύνημα και πολλές φορές τα χείλη των ευλα

βών ακούσθηκαν να ψιθυρίζουν: « "Ε, τώρα ας μέ πάρη τό τούρκικο 

βόλι». Ή τ α ν το «νύν άπολύοις τόν δούλόν Σου» της τυραννισμένης 

Φυλής μας. Κι οι άνθρωποι, που μίλαγαν μ' αυτό τον τρόπο, δεν 

ήταν εμπνευσμένοι ιεράρχες, ούτε ενθουσιώδεις ιδεολόγοι — απλοί 

άνθρωποι του Λαού ήταν, που στην αγνή ψυχή τους είχε ανατείλει 

το λαμπερό όραμα της εθνικής ανάστασης. 

Ή τ α ν ωραία πόλη η Πάνορμος. Κυκλωμένη από απότομα υψώ

ματα, φύλαγε εκπλήξεις στον επισκέπτη της. Οι αξιωματικοί μας 

περίμεναν να δουν μια τουρκόπολη. Μόλις, όμως, το τραίνο έβγαινε 

από τη σήραγγα, έβλεπαν ένα συναρπαστικό θέαμα ν' απλώνεται 

στα πόδια τους — μια ολόλευκη πολιτεία ξαπλωμένη στην ακρογια

λιά κι έναν μεγάλο κόλπο, που το γαλάζιο αντιφέγγισμα του έμπλεκε 

με το γαλάζιο της Κυανόλευκης σ' ένα αρμονικό σύνολο. Δεκάδες 

τα πλοία στο λιμάνι της. Και στους δρόμους της οι μαθήτριες του 

ελληνικού Γυμνασίου, που έρραιναν με ροδοπέταλα τους νικητές. 

Ο Πλαστήρας, ένας από τους προσκυνητές, μένει κατάπληκτος 

μπρος στο συναρπαστικό θέαμα, αγναντεύει με συγκίνηση τη Πόλη 

και ξεσπά: «Καί μόνον γι' αυτές τίς στιγμές άξιζε ή εκστρατεία μας». 

«Προχωρείτε... Προχωρείτε...» 

Οι στρατιώτες μας ξεκουράζονται μετά τη ν ίκη, α λ λ ' όχι για 

πολύ. Ο Παρασκευόπουλος θέλει να φτάσει στη Προύσα. Ο 

Ά γ γ λ ο ς αρχιστράτηγος Μιλν αρνείται αρχικά να επιτρέψει τη 

προέλαση, λέγοντας ότι η απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί από τη 

Διάσκεψη των Παρισίων. Αλλ ' οι Τούρκοι κάνουν ένα σφάλμα: 

Κτυπούν τους Ά γ γ λ ο υ ς στην Προποντίδα. Κι ο Μιλν, διαπιστώνο

ντας ότι τα στρατεύματα του κινδυνεύουν, αποφασίζει ν' αποβιβά

σει αγήματα πεζοναυτών στα Μουδανιά, συνιστώντας στο ελληνικό 

στρατηγείο να διατάξει και νέα προέλαση και να καταλάβει τη 

Προύσα. Η βρετανική Αυτοκρατορία ζητούσε τη βοήθεια της 

Ελλάδας. Ά λ λ ο που δεν ήθελε ο Παρασκευόπουλος. Και το γνώ-
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ριμο πια σάλπισμα αντηχεί και πάλι: «Προχωρείτε.. . Προχω
ρείτε...». 

Η κατάληψη της Προύσας ανατέθηκε στη θρυλική πλέον 

Μεραρχία Αρχιπελάγους. Επικεφαλής, μαζί με τον μέραρχο, κι ο 

Ιωάννου. Τις παραμονές της νέας επίθεσης ο Πάγκαλος φαίνεται 

αποφασισμένος να του αφαιρέσει τη δ ιο ίκηση, αγανακτισμένος με 

τις τρέλες του. Α λ λ ' ο Πλαστήρας και ο Κονδύλης επεμβαίνουν. 

Θέλουν σωματάρχη τους τον Ιωάννου. Είναι θαυμάσιος επιτελικός, 

καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων, άλλοτε, και γενναίο π α λ ι κ ά ρ ι . 

Ό σ ο για τις τρέλες του... χαλάλι . Και ο Πάγκαλος υποχωρεί. Η 

Μεραρχία προετοιμάζεται πυρετωδώς. Έ ν α ς νεαρός ταγματάρχης, 

εξαίρετος επιτελικός, ζητεί ν' απαλλαγεί των καθηκόντων του, να 

του ανατεθεί η διοίκηση τμήματος. Ο Ιωάννου δυσανασχετεί, 

τελικά όμως συμφωνεί. Και ο Κωνσταντίνος Βεντήρης ορμά 

μεταξύ των πρώτων προς την Προύσα και αναδεικνύεται ένας από 

τους γενναιότερους πολεμιστές. 

Η προέλαση είναι και πάλι ακάθεκτη. Μπροστά από την Μεραρ

χία Αρχιπελάγους υπάρχουν δύο τουρκικές Μεραρχίες, η 56 και η 

61. Προσπαθούν ν ' αναχαιτίσουν την επίθεση, α λ λ ' είναι αδύνατο. 

Και τρέπονται σε φυγή αφήνοντας νεκρούς και αιχμαλώτους. 

Σε κάποια στιγμή, ο Ιωάννου, που ακολουθούσε τις προφυλακές, 

βλέπει μια μοίρα πυροβολητών να προσπερνά το στρατηγείο. 

— Ποιος είναι αυτός. Σπυρόπουλε; φωνάζει στον επιτελάρχη 
του. 

— Τα κανόνια του Βενιζέλου, στρατηγέ. Είναι κι ο ίδιος μαζί. 

— Πώς βρέθηκε εδώ, μωρέ; Να τον τιμωρήσεις. 

Ο ταγματάρχης Σοφοκλής Βενιζέλος νοσηλευόταν σε νοσοκο

μείο της Σμύρνης, υποφέροντας από τ' αυτιά του, όταν πληροφορή

θηκε, ότι θ' άρχιζε η επίθεση στο Πάνορμο και στη Προύσα. Χωρίς 

να διστάσει, δραπετεύει από το νοσοκομείο και τρέχει στη μονάδα 

του. Υποφέρει πολύ και ταξιδεύει ξαπλωμένος μέσα σε μια άμαξα. 

Ό τ α ν πλησιάζει, όμως, η ώρα της μάχης, πηδά και πάλι πάνω σ τ ' 

άλογό του. Τώρα έτρεχε προς τη Προύσα θέλοντας να μπει πρώτος 

στην ιερή πόλη των Τούρκων. Και σχεδόν τα κατάφερε. Ο γιος του 

Πρωθυπουργού της Μεγάλης Ελλάδας δεν μπορούσε να λείψει από 

την πορεία προς τη Νίκη. 

Οι οχυρωμένες θέσεις των Τούρκων καταλήφθηκαν με έφοδο κι 
ο Στρατός μας μπήκε στη Προύσα στις 3 το απόγευμα. Είναι 
δύσκολο, όμως, να λεχθεί ποιο τμήμα μπήκε πρώτο. Ή τ α ν τόση η 
ορμή της επίθεσης, ώστε διάφορα τμήματα μπήκαν σχεδόν ταυτό
χρονα, ενώ οι ιππείς μας συνέχισαν την επέλαση. Καταδίωξαν τους 
πανικόβλητους Τούρκους και συναντήθηκαν με τους Ά γ γ λ ο υ ς στα 
Μουδανιά. 
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Η εντύπωση της ελληνικής νίκης ήταν συντριπτική. Είναι αλή

θεια, ότι ο Βενιζέλος θύμωσε πολύ. Η επίθεση είχε γίνει χωρίς την 

έγκριση του, χωρίς να ειδοποιηθεί έγκαιρα, ώστε να επιτύχει ανταλ

λάγματα από τους Ά γ γ λ ο υ ς . Παρατήρησε αυστηρά με τηλεγρά

φημα τον Παρασκευόπουλο λέγοντας ότι «εάν ό στρατηγός Μιλν έχει 

συμφέρον νά προτιμά τήν συνέχισιν τών έν Μ. Ασία επιχειρήσεων, τό 

έθνικόν συμφέρον επιβάλλει τήν κατάληψιν Θράκης». Σε μια ά λ λ η , 

παρόμοια περίπτωση, τον κάλεσε για να τον τιμωρήσει, για ένα 

μήνα στην Αθήνα — τιμώρησε τον Παρασκευόπουλο, που το όνομά 
του ενέπνεε σεβασμό σε ηγέτες, όπως ο Φος ή ο Ουίλσων, χωρίς 

κανείς να διανοηθεί και την ελάχιστη εκδήλωση δυσφορίας ενάντια 

σ ' αυτήν την ενέργεια του Έ λ λ η ν α Πρωθυπουργού. 

Οπωσδήποτε η στρατιωτική επιτυχία ήταν τεράστια. Και ενώ ο 

Λόϋδ Τζωρτζ έψαλλε διθυράμβους για το Στρατό μας στη Βουλή των 

Κοινοτήτων, στην Ά γ κ υ ρ α η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση συγκεντρω

νόταν για μια θυελώδη συνεδρίαση. Ο τουρκικός Στρατός είχε 

διαλυθεί κυριολεκτικά, το ηθικό του Λαού είχε καταρρακωθεί. Και 

ο Κεμάλ, ανεβαίνοντας στο βήμα, δήλωσε: «Τό καθήκον τής αμύνης 

κατά τών Ελλήνων, είναι τό πρώτιστον καθήκον τού "Εθνους, επιβάλ

λεται ύπερ πάν άλλο εις τήν Κυβέρνησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, ή 

οποία, άντί νά άφοσιωθή εις τήν έκπλήρωσιν τής υποσχέσεως της αυτής, 

αγωνίζεται κατά τής εθνικής Κυβερνήσεως. 

» Τό κίνημα μας κινδυνεύει. Εάν καταλυθή, θά έχει καταλυθή καί τό 

"Εθνος». (Πρακτικά από τις 30 Ιουλίου 1920). 

Η Μεγάλη Ελλάδα 

Το μεγάλο επιχείρημα των επικριτών της πολιτικής του Βενιζέ

λου ήταν, ότι δεν είχε εξασφαλίσει γραπτές εγγυήσεις, από τη μεριά 

των Συμμάχων, σχετικά με τα εδάφη, που θα παραχωρούσαν στην 

Ελλάδα μετά τη ν ίκη. Θα μπορούσε να ήταν ένα αφελές επιχείρημα, 

αν το πίστευαν οι υποστηρικτές του. Αλλά δεν το πίστευαν. Απλώς 

ήθελαν ν' αναχαιτίσουν την θυελλώδη προέλαση του Στρατού μας 

προς Ανατολάς. Είχαν εντολή ν ' αποτρέψουν την κατάρρευση της 

Τουρκίας — του πιο πιστού και περισσότερο πολύτιμου σύμμαχου 

του Κάιζερ κατά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως και του Χίτλερ 

αργότερα. Οι διεθνείς συμφωνίες ισχύουν μέχρις ότου καταγγελ

θούν — εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφέρον από τη 

διατήρηση τους είναι κάτι που το γνωρίζουν κι οι πρωτοετείς 

φοιτητές. Και ο Βενιζέλος δεν ήταν σπουδαστής της διεθνούς 

διπλωματίας ήταν καθηγητής, κορυφαίος δάσκαλος. 
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Οι λαμπρές νίκες του Στρατού μας στη Μικρά Ασία, που 

συμπληρώθηκαν με την ξαφνική κατάληψη της Θράκης, είχαν 

φέρει τη φήμη του στις σφαίρες του θρύλου. Ή τ α ν το φαινόμενο 

της εποχής ο Στρατός μας, που ξεκινώντας από το Σκρα, έφθασε 

μέχρι την Ουκρανία, προς Βορρά, τη Φιλαδέλφεια και τη Προύσα, 

προς Ανατολάς, χωρίς να χάσει ούτε μία μάχη. Κι ενώ το βουητό 

του πολέμου δεν είχε κοπάσει, ενώ οι αλαλαγμοί της νίκης αντηχού

σαν ακόμη, ο Βενιζέλος αποφάσισε να δώσει τη δική του μάχη. 

Ή τ α ν μια μάχη εξίσου σκληρή κι η νίκη πολύ πιο μεγάλη. Ο 

Βενιζέλος έδωσε τη μάχη του και νίκησε στο Παρίσι, υπογράφο

ντας τη Συνθήκη των Σεβρών, στις 28 Ιούλη του 1920. 

Η Συνθήκη των Σεβρών θα παραμείνει ένα από τα ωραιότερα και 
πολυτιμότερα λείψανα του μεγαλείου της Φυλής. ' Η τ α ν ο «Χάρτης 
τών πέντε θαλασσών καί τών δύο ηπείρων» — ήταν η Μεγάλη 
Ελλάδα. Η Συνθήκη εκείνη όριζε τα εξής: 

1) Ή Σμύρνη μέ τήν ενδοχώρα της, ή Ι ω ν ί α , θά ετίθετο υπό 

έλληνικήν διοίκησιν επί πέντε ετη, οπότε τό μέλλον της θ' άπεφα-

σίζετο οριστικώς μέ δημοψήφισμα — καί φυσικά δέν μπορούσε νά 

υπάρξει αμφιβολία γιά τό ποιό θά ήταν τό αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος. 

2) ' Η Α ν α τ ο λ ι κ ή Θράκη, μέχρι τής Τσατάλτζας, κατεκυρούτο 

οριστικώς εις τήν ' Ελλάδα. 

3) Ά ν ε γ ν ω ρ ί ζ ε τ ο ανεπιφυλάκτως ή έλληνικότης τών νησιών 

του Αιγαίου. 

4) Τά Στενά τών Δαρδανελλίων θ' άφωπλίζοντο καί θά παρέμε

ναν ελεύθερα διά τήν ναυσιπλοΐαν υπό διεθνή ελεγχον μέ τήν συμ-

μετοχήν τής Ρωσίας. 

5) Ό Στρατός καί ό Στόλος τής Τουρκίας, ουσιαστικώς, 

διελύοντο. 

^ 6) Έδημιουργε ΐτο ανεξάρτητος Α ρ μ ε ν ί α εις τάς άκτάς του 

Ευξείνου Πόντου, μέχρι τών ρωσικών συνόρων. 

7) 'Ανεξάρτητον Κουρδιστάν εις τά σημερινά σύνορα τής Τουρ

κίας πρός τήν Περσίαν. 

8) Ά ν ε ξ α ρ τ η τ ο π ο ι ο ϋ ν τ ο ή Συρία, ή Μεσοποταμία καί ή 
Παλαιστίνη. 

Το αίμα και οι αγώνες τριών χρόνων εύρισκαν τη δικαίωση τους. 
Ο Βενιζέλος μπήκε στην αίθουσα της διάσκεψης σαν ο Πρωθυπουρ
γός ενός μικρού βαλκανικού Κράτους — όταν έφευγε ήταν ο ηγέτης 
της Δύναμης εκείνης, που θα είχε, πλέον, υπό τον έλεγχο της την 
Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί η Συνθήκη των Σεβρών, περισσότερο 
από τους όρους της υπέρ της Ελλάδας, είχε σημασία για τους όρους 
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της κατά της Τουρκίας. Η περιβόητη, η τρομερή Οθωμανική Αυτο

κρατορία δεν ήταν, πλέον, παρά μια καθυστερημένη χώρα της 

Ανατολής — χωρίς υποτελείς Λαούς, χωρίς στρατηγικά ερείσματα 

και με άσπονδους εχθρούς σε όλο το μήκος των συνόρων της — την 

Ελλάδα, τη Ρωσία, την Αρμενία, το Κουρδιστάν και τη Συρία 

ακόμη. 

Και ρωτάμε: Πότε άλλοτε, σε ποιο στάδιο της Ιστορίας μας, θα 

ήταν δυνατό να υπογραφεί μια δεύτερη Συνθήκη των Σεβρών; Θα 

ήταν δυνατό ο Βενιζέλος να πετύχει, προκαταβολικά, τόσες 

παραχωρήσεις; 

Φέρνοντας την Ελλάδα στο πλευρό των Συμμάχων, ο Βενιζέλος 

διέβλεψε τις δυνατότητες, που διαγράφονταν για τη χώρα μας — 

υπνωτίσθηκε από το υπέροχο όραμα. Και προχώρησε χωρίς 

δισταγμό, με το δυνατό εκείνο παλμό, που μετέδωσε και στον τελευ

ταίο Τσολιά, ακόμη και στους αντιπάλους του. Γιατί οι 90.000 

πολεμιστές, που σύντριψαν τη Τουρκία, δεν ήταν όλοι οπαδοί του 

πολιτικού — ήταν, όμως, θαυμαστές του Ηγέτη της Νίκης, όπως και 

οι Ά γ γ λ ο ι , όλοι οι Ά γ γ λ ο ι , ήταν πιστοί στον Τσώρτσιλ στο 

τελευταίο πόλεμο, ακόμη και αυτός ο Ά τ λ υ . 

Αλλ ' η μικρασιατική εκστρατεία δεν ήταν, απλώς, μια φάση της 

πολιτικής του Βενιζέλου. Ή τ α ν μια αποστολή, που ο ελληνικός 

Λαός είχε τάξει σαν προορισμό του. Για 500 χρόνια η Φυλή μας 

ζούσε στη σκλαβιά, γνώριζε σφαγές και διώξεις. Κι όμως δεν αφανί

σθηκε. Επέζησε γιατί ήθελε να επιζήσει — έπρεπε να φέρει σε τέλος 

τον προορισμό της, που ο ποιητής δίνει με μια στροφή: 

«Πάλι μέ χρόνια, μέ καιρούς, 

πάλι δικά μας θάναι...». 

Ποιος πολιτικός ηγέτης θα μπορούσε ν' αρνηθεί την εντολή — 

ν' αποποιηθεί τη Μεγάλη Ελλάδα, χωρίς να εξασφαλίσει την αιώ

νια κατάρα της Φυλής; Αλλά και ποιος δεν θα περίμενε ότι, 

μεταβάλλοντας σε χειροπιαστή πραγματικότητα μια χίμαιρα, δεν 

θα είχε εξασφαλισμένη την ευγνωμοσύνη και τη πίστη του Λαού; 

Η Συνθήκη των Σεβρών δίνει ανάγλυφα ένα μεγαλούργημα, που 

ταυτιζόταν με τα τολμηρότερα όνειρα της Φυλής. Και πρέπει να 

νιώσει κανείς τον παλμό του μεγαλείου εκείνου, την υπέροχη συγκί

νηση των πολεμιστών μας σ τ ' αγνάντεμα της Πόλης, για να συναι

σθανθεί τον πόνο για την τρομακτική συμφορά — μια συμφορά, που 

όμοια της δεν έχει να δείξει η ιστορία άλλου Έ θ ν ο υ ς , τη φρικτή 

ταπείνωση, τον εξευτελισμό, που θα βαραίνει πάντοτε την εθνική 

συνείδηση. Θα πρέπει, ακόμη, η ιστορία να εκτιμήσει τη σημασία 

της συνθήκης εκείνης, για να σταθμίσει τα δεινά που σωρεύει και 

εξακολουθεί να σωρεύει στην Ελλάδα το κουρέλιασμα της. Η συμ-

φορά, που επρόκειτο να επακολουθήσει, θα αποδειχθεί για τον 
ελληνικό Λαό η κατάρα που τον βαραίνει μέχρι σήμερα - ένα 
εθνικό αμάρτημα, που δεν διαπράχθηκε στις κάλπες της 1ης Νοέμ
βριου. Είχε προετοιμασθεί προσεκτικά, πολλά χρόνια πριν, σ τ ' 
ανάκτορα του Κάιζερ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

« Π Ο Υ Μ Α Σ ΑΦΗΝΕΤΕ;...» 

ΤΟ Μ Α Ι Ο του 1919 μια τρομερή ζητωκραυγή συγκλόνιζε την 

Ανατολή. Οι Έ λ λ η ν ε ς της Μικράς Ασίας υποδέχονταν τον ελλη

νικό Στρατό — πανηγύριζαν την ελευθερία τους, το γκρέμισμα μιας 

σκλαβιάς 500 χρόνων. Ή τ α ν ένα όνειρο, που κράτησε μόλις 18 

μήνες — την επόμενη της 1ης Νοεμβρίου είχε μεταβληθεί σε 

εφιάλτη. Και τ ' ανησυχητικά προμηνύματα δεν άργησαν να βγουν 

αληθινά. Τα δάκρυα της χαράς, τα δάκρυα της υπερηφάνειας, έδω

σαν τη θέση τους στα δάκρυα της οδύνης, του φρικιαστικού εξευτε

λισμού. Κι οι ζητωκραυγές μεταβλήθηκαν σε μια σπαρακτική 

κραυγή: «Πού πάτε;... Πού μας αφήνετε;...». 

Αλλά η κραυγή αυτή έσβησε — πνίγηκε στο αίμα της. Και δεν 

μένουν πλέον παρά τα άταφα οστά εκατοντάδων χιλιάδων η ρώων — 

οι ψυχές τους, που δεν θα ησυχάσουν, αν δεν μάθουν το γιατί. Γιατί 

τα χάσαμε όλα αυτά; Ποιο έγκλημα πληρώσαμε με τόσο αίμα; 

Σήμερα η απάντηση μπορεί να δοθεί. Κι ίσως οι ψυχές τους να 

ησυχάσουν. 

Επιβάλλοντας τη Συνθήκη των Σεβρών, σε φίλους και εχθρούς, 

ο Βενιζέλος ξεπέρασε κάθε Έ λ λ η ν α πολιτικό και είδε το άστρο 

του να σκιάζει τους Μεγάλους της εποχής. Ξεπέρασε, όμως, και την 

αντοχή του Έ θ ν ο υ ς , και έλπιζε, απαιτούσε, να του εκφράσει ο 

ελληνικός Λαός την ευγνωμοσύνη του περιβάλλοντας τον με από

λυτη εμπιστοσύνη. Η εκπληκτική, απίστευτη πραγματικά επιτυχία* 

του είχε αμβλύνει τη διορατικότητα του, που την εξαφάνισαν 

τελείως η πικρία και η ο ρ γ ή , που ένιωσε μετά την εναντίον του 

δολοφονική απόπειρα στο σταθμό της Λυώνας. Επέστρεφε περιμέ

νοντας να δεχθεί την ευγνωμοσύνη του Έ θ ν ο υ ς και δέχθηκε τις 

δολοφονικές σφαίρες. Η πικρία σκότισε την οξυδέρκεια του. 
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Τα συναισθήματά του ήταν δικαιολογημένα, ανθρώπινα. Αλλ ' ο 

Βενιζέλος μέχρι την ημέρα εκείνη είχε πολιτευθεί σαν υπεράνθρω

πος — κι είχε μεταβάλει την Ελλάδα σε Λαό υπεράνθρωπων. Είναι 

μοιραίο, όμως, οι Μεγάλοι να κάνουν και μεγάλα σφάλματα. Οι 

εκλογές της 1ης Νοεμβρίου ήταν σφάλμα εγκληματικό — σφάλμα 

όχι μόνο για την πολιτική παράταξη της οποίας ήταν αρχηγός* 

ήταν σφάλμα που κατέστρεψε και τους αντίπαλους του. 

Έ χ ο υ ν γραφεί πολλά για τα αίτια της εκλογικής αποτυχίας του 

Βενιζέλου το 1920. Κι ασφαλώς δεν ανήκει στην αφήγηση της 

μικρασιατικής εκστρατείας η αναζήτηση τους. Πρέπει, όμως, ν' 

αναφερθεί ένα από τα αίτια, που είχε άμεση επίδραση στην καλλιέρ

γεια του σπέρματος της καταστροφής. 

Οι στρατιώτες μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, πολεμούσαν 

πέντε και έξι και επτά ακόμη χρόνια, όταν έφθασαν στη Μικρά 

Ασία. Κι όσο ο σαλπιγκτές σάλπιζαν έφοδο, ο ενθουσιασμός, το 

πολεμικό μένος, έπνιγαν τη νοσταλγία. Έ ξ α φ ν α , όμως, οι σάλπιγ

γες σ ώ π α σ α ν οι ξ ιφολόγχες μπήκαν στις θήκες τους, η νοσταλγία 

φούντωσε, τα βλέμματα στράφηκαν προς τα πίσω, στη Παλιά 

Ελλάδα. Κι εκεί η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετική. Στη Κόρινθο ο 

Δημ. Γούναρης χαρακτήρισε τη μικρασιατική εκστρατεία σαν 

«άποικιακόν πόλεμον». Και σύμφωνα με μια δραματική συγκυρία 

το Σύνταγμα Κορίνθου ήταν εκείνο που «έσπασε» πρώτο τον Αύγου

στο του 1922, προκαλώντας την κατάρρευση του Μετώπου. 

Αυτή ήταν η πρώτη τραγική συνέπεια των εκλογών. 

Αλλά ο Βενιζέλος, όταν αποφάσιζε να μεταφέρει τα σύνορα της 

Ελλάδας μέχρι τα φρυγικά οροπέδια, γνώριζε καλά ότι αναλαμβάνει 

μια προσπάθεια προσαρμοσμένη στα δικά του μέτρα. Πριν από το 

διχασμό ακόμη, τον Ιανουάριο του 1915, όταν ο I. Μεταξάς του 

ανέπτυξε την άποψη του, ότι η Ελλάδα δεν είχε τις δυνατότητες να 

κερδίσει ένα πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, ο Βενιζέλος απάντησε: 

«Γνωρίζω, κ. Μεταξά, δτι ή πολιτική μου είναι τυχοδιωκτική. Άλλα 

λαμβάνω υπ' όψιν μου καί τόν αγαθόν αστέρα μου». 

Κι όμως, με τις εκλογές διακινδύνευε να παραδώσει το έργο του 

στον αστερισμό άλλων. Και ποιοι ήταν αυτοί; Ανεξάρτητα από την 

προσωπική αξία του καθένα — του βαθμού του προσωπικού πατριω

τισμού του — σαν πολιτικές δυνάμεις ήταν κατώτεροι από το μηδέν, 

αποτελούσαν την άρνηση. Αντέδρασαν στη πολιτική της Μεγάλης 

Ελλάδας από το μίσος του διχασμού. Δεν είχαν θετική πολιτική κι 

όταν βρέθηκαν στην εξουσία, συνέχισαν την πολιτική του Βενιζέ

λου. Τη συνέχισαν όμως, από του σημείου, που ο εμπνευστής της 

είχε αποφασίσει να σταματήσει, συνέχισαν ένα πόλεμο, που είχε 

ήδη κριθεί, είχε κερδηθεί. Και τον έχασαν. 
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'Εχε ι λεχθεί, ότι οι στρατιώτες και οι «παραμείναντες» αξιωματι

κοί δεν ήθελαν το πόλεμο — ήθελαν να εγκαταλείψουν τη Μικρά 

Ασία. Είναι μια κατηγορία άδικη, στην οποία απαντά ένας από τους 

«παραμείναντες». Ο στρατηγός Κλ. Μπουλαλάς γράφει: «... Οί 

αξιωματικοί τον Μετώπου, οί «πaραμείναντες», συνεφώνονν τώρα μέ 

τήν έξωτερικήν πολιτικήν του Βενιζέλου, δικαιωθείσαν άπό τήν νίκην 

τών Συμμάχων καί άπό τήν Συνθήκην τών Σεβρών καί ήσαν άφωσιωμέ-

νοι εις τό μικρασιατικόν ζήτημα, τό όποιον έθεώρουν έργον των καί 

κομμάτι τής ζωής των». Και συνεχίζει: « Ή έν πολέμω συνεργασία μέ 

τούς αξιωματικούς τής Αμύνης είχε δημιουργήσει μίαν πραγματικήν 

συναδέλφωσιν, βασιζομένην εις τήν άμοιβαίαν έκτίμησιν έκ τής άμέ-

μπτου δράσεως των, κατόπιν τής οποίας καί οί δεύτεροι έσέβοντο 

απολύτως τήν εγνωσμένης αντίθεσιν φρονημάτων τών πρώτων.» 

Αυτός ήταν ο Στρατός μας την επομένη των εκλογών — ένας 

Στρατός εμπειροπόλεμων, του οποίου αρχηγοί ήταν αξιωματικοί 

γενναίοι και ικανοί. Και τον Στρατό αυτό στάλθηκε να διοικήσει ο 

αντιστράτηγος Αναστ. Παπούλας. Η μετέπειτα τοποθέτηση του 

Παπούλα, το δραματικό τέλος του, τον συγχώρεσαν απέναντι στους 

παλιούς αντιπάλους του, κι οι ευθύνες του ξεχάσθηκαν. Κι όμως, 

παραμένουν απέναντι στο Έ θ ν ο ς στην Ιστορία. Ο άνθρωπος, ο 

οποίος στάλθηκε ν ' αντικαταστήσει τον Παρασκευόπουλο, στρα

τιωτικό ηγέτη διεθνούς κύρους, προερχόταν από το Στράτευμα και 

η μεγαλύτερη μονάδα που είχε διοικήσει, ήταν το σύνταγμα. Αν και 

ακέραιος και ανδρείος, εστερείτο στρατιωτικής μόρφωσης, δεν 

γνώριζε ξένες γλώσσες, για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 

πολεμικής τεχνικής, ήταν μόνο αντιβενιζελικός. Και από τις φυλα

κές Αβέρωφ βρέθηκε διοικητής της Στρατιάς Μικράς Ασίας, ανίκα

νος όχι μόνο να τη διοικήσει, αλλά και ν' αντιληφθεί το μέγεθος 

της ευθύνης του. Αν το καταλάβαινε, είχε την τιμιότητα και το 

θάρρος ν' αρνηθεί τη δ ιο ίκηση, που του προσφέρθηκε. Και σαν να 

μην έφθανε η ανεπάρκεια του αρχιστράτηγου, τον Θ. Πάγκαλο, τον 

μεγαλύτερο επιτελικό αξιωματικό της νεώτερης Ελλάδας, αντικα

τέστησε ο Κ. Πάλλης, αξιωματικός της σειράς, ευπατρίδης, καταλ

ληλότερος για την εκπαίδευση του Στρατού σε καιρό ε ιρήνης. 

Η προπαρασκευή της συμφοράς συμπληρώθηκε με τη μαζική 

αντικατάσταση αξιωματικών, που είχαν διακριθεί στο πεδίο της 

μάχης, με ανίκανους, σε μεγάλο ποσοστό, αξιωματικούς. ' Ηταν μια 

τρομακτική αναταραχή, ενάντια στην οποία διαμαρτυρήθηκαν οι 

ίδιοι οι αντιβενιζελικοί — α λ λ ' ικανοί αξιωματικοί. 

Μέσα σε λίγες μέρες, η Στρατιά της Μικράς Ασίας, η τρομερή 

αυτή πολεμική μ η χ α ν ή , είχε μεταβληθεί σ' ένα Στρατό με μειωμένο 

το ηθικό ένα Στρατό, που είχε κάνει, ή δ η , μεταβολή με μέτωπο προς 

Δυσμάς — την απέναντι ακτή του Αιγαίου. Κι όμως η Ελλάδα θα 
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επιχειρούσε να συνεχίσει και να επεκτείνει το πόλεμο, χωρίς 
Στρατό και χωρίς συμμάχους. Δεν είχε πλέον συμμάχους — δεν 
δικαιούτο να περιμένει τη βοήθεια της Αντάντ, όταν μέχρι τη 
τελευταία στιγμή η στρατιωτική της ηγεσία έπαιρνε εντολές κ α τ ' 
ευθείαν από τον Κάιζερ. 

Έρχεται ο Παπούλας 

Στις 9 Νοεμβρίου, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων των εκλογών, ο αρχιστράτηγος Λ. Παρασκευόπου

λος παύθηκε, για ν' αντικατασταθεί από τον Α. Παπούλα. Το νέο 

καθεστώς συμπεριφέρθηκε στον Αρχιστράτηγο της Νίκης — και 

δικαιούτο, πράγματι, αυτόν τον τίτλο — όπως σε ανάξιο υπάλληλο. 

Πληροφορήθηκε την αντικατάσταση του από τις εφημερίδες, πριν 

να λάβει τη διαταγή. Αργότερα, οι υβριστές του κατάλαβαν το 

μέγεθος της μικρότητας τους και ισχυρίσθηκαν, ότι ο Παρασκευό

πουλος παραιτήθηκε. Μεγάλο ψέμα. Απλώς, σαν ηγέτης του Στρα

τεύματος, είχε την ευθυξία να θέσει την παραίτηση του στη διάθεση 

του νέου καθεστώτος και δεν επιθυμούσε τίποτε περισσότερο από 

του να μη γίνει αποδεκτή — να συνεχίσει την υπέροχη πολεμική 

του δράση. 

Ο Παρασκευόπουλος έφυγε κι ήταν τα μάτια του δακρυσμένα, 
όταν αποχαιρετούσε τους συμπολεμιστές του, όταν δεχόταν το 
χρυσό στεφάνι, αγορασμένο με έρανο μεταξύ των Σμυρνιών, που 
στα φύλλα του ήταν χαραγμένα τα ονόματα των μαχών, που είχε 
νικήσει. Κι ήλθε ο Παπούλας. Ποιος ήταν, όμως, ο νέος αρχιστρά
τηγος; Εκτός από τη στρατιωτική, ενδιαφέρει και η πολιτική του 
δράση. 

Τον Ιούλιο του 1917 η Ελλάδα ήταν διαιρεμένη. Ο Βενιζέλος, ο 

οποίος δυο φορές είχε λάβει την εντολή του Λαού να φέρει την 

Ελλάδα στο πλευρό των Συμμάχων, βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, 

επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ά μ υ ν α ς . Στην Αθήνα είχε 

εγκατασταθεί η Κυβέρνηση των φαντασμάτων — μέλη της όλοι 

εκείνοι, που ήταν πολιτικά νεκροί μετά το 1909. 

Την ίδια εποχή, ο Αυστριακός υπουργός των Εξωτερικών, 
κόμης Τσέρνιν, έπαιρνε απόρρητη έκθεση του αντιπροσώπου του 
στο Γενικό Στρατηγείο του αυτοκρατορικού Στρατού, η οποία ανέ
φερε τα εξής: 

« 3Εξ εμπιστευτικής πηγής υπάρχει εις το Γενικόν Στρατηγείον 
ή πληροφορία, δτι ό "Ελλην στρατηγός Α. Παπούλας άνεχώρησεν 
έκ Πελοποννήσου εις Ακαρνανία, προκειμένου νά οργάνωση ένό-
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πλους συμμορίας (εναντίον τών Συμμάχων). Παρ ' δτι ή πληροφο

ρία αυτή δέν έχει εισέτι έπιβεβαιωθή, τό Γενικόν Στρατηγείον 

(αύστριακόν) ενήργησε τόσον εις τό γερμανικόν Στρατηγείον, δσον 

καί εις τό έν Πύλω Ναυαρχείον, δπως έπιδιωχθή επαφή μέ τόν 

στρατηγόν Παπούλαν, η οποία, υπό τας παρούσας συνθήκας, 

μόνον διά θαλάσσης, δι' υποβρυχίου δηλαδή, θά έδει νά πραγματο-

ποιηθή». 

Αυτός ήταν ο Παπούλας. Και μόνο ο διορισμός του στη θέση του 

αρχιστράτηγου ήταν αρκετός για ν ' αποξενώσει την Ελλάδα από 

τους Συμμάχους της — να της στερήσει τη βοήθεια τους σε μια 

στιγμή, που την είχε ανάγκη περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε. Και 

δεν ήταν μόνο ο Παπούλας. 

Ο ρόλος των Συμμάχων 

Ασφαλώς, η στάση των Συμμάχων μας δεν υπήρξε πάντα άψο

γος. Αντίθετα μάλιστα. Επανειλημμένα υπήρξε εχθρική — οι Ιτα

λοί μας πρόδιδαν στους Τούρκους. Κι όμως, η δράση τους αυτή 

ήταν παρασκηνιακή· ποτέ, μέχρι το Νοέμβριο του 1920, δεν υπο

στήριξαν απροκάλυπτα τη Τουρκία. Δεν θα τολμούσαν ποτέ να μας 

εγκαταλείψουν, με τον τρόπο, με τον οποίο μας εγκατέλειψαν. 

Αυτοί που φθονούσαν το μεγαλείο της Ελλάδας ήταν ελεύθεροι να 

ρίξουν το προσωπείο* και οι φίλοι μας, υποχρεωμένοι ν' αναθεωρή

σουν τη στάση τους. Την επόμενη της παραίτησης του Βενιζέλου, 

οι Έ λ λ η ν ε ς της Κωνσταντινούπολης παρακολούθησαν μια θλι

βερή τελετή: η ελληνική σημαία, που κυμάτιζε μαζί με τις σημαίες 

των Συμμάχων, στην έδρα της διασυμμαχικής επιτροπής, κατέβηκε 

— το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδας είχε ταφεί. Ή τ α ν η πρώτη ήττα 

της μικρασιατικής καταστροφής — μια μάχη, που χάθηκε στην 

Αθήνα. 

Αβάσταχτος ήταν ο πόνος για τη συμφορά, οι κραυγές αγωνίας 

των τραγικών θυμάτων αντηχούσαν ακόμη κι η λαϊκή αγανάκτηση 

τόσο βαθιά, ώστε να μην επιτρέπει αντικειμενική κρίση. Η εκδί

κηση στράφηκε εναντίον των Σ υ μ μ ά χ ω ν κι ακούσθηκε η κραυγή: 

«Αυτοί μας πρόδωσαν». Σήμερα, όμως, 40 χρόνια μετά τη συμφορά, 

τώρα που τα πάθη έχουν ηρεμήσει, πρέπει να λεχθεί μια πικρή 

αλήθεια, η αποσιώπηση της θα σήμαινε έλλειψη ευθύνης: Οι Σύμ

μαχοι μας εγκατέλε ιψαν μας πρόδωσαν, αν θέλει κανείς. Αλλ ' 

εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα. Απόρρητα έγγραφα, μυστικά 

αρχεία, που μόλις τώρα έρχονται στη δημοσιότητα, δεν επιτρέπουν 

τη παραμικρή αμφιβολία. Οι διάδοχοι του Βενιζέλου γνώριζαν, ότι 
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δεν θα είχαν τη βοήθεια των Συμμάχων. Αλλωστε δεν την ήθελαν. 

Είχαν συνδέσει στενά τα συμφέροντα τους με τη Γερμανία. Στις 

παραμονές του διχασμού, το 1915, η Τουρκία ήταν η πιο πιστή και 

πολύτιμη σύμμαχος των Κεντρικών Αυτοκρατοριών — της Γερμα

νίας και της Αυστρίας. Ο Γουλιέλμος τ η ς έστελνε πολεμικό υλικό. 

Κι ο Σουλτάνος το πλήρωνε με άφθονα και κάθε είδους εφόδια. Μαζί 

με τα πολυβόλα ο Κάϊζερ είχε στείλει στη Τουρκία και τον στρα

τάρχη Φον Σάνδερς, στον οποίο ο Σουλτάνος έδωσε, αργότερα, το 

τίτλο του πασά. Ή τ α ν ο αρχηγός και αναδιοργανωτής του τουρκι

κού Στρατού, τον οποίο ο Κάιζερ ήθελε εναντίον των Συμμάχων κι 

ο Σουλτάνος για την ανακατάληψη των παλαιών επαρχιών της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Τη σημασία, που έδωσε ο Κάιζερ στη σύμμαχο του Τουρκία, 

αποδεικνύει και ένα κωμικοτραγικό περιστατικό: Ο Φον Σάνδερς 

είχε εγκατασταθεί στη Κωνσταντινούπολη με όλη την οικογένεια 

του — την γυναίκα του, την κόρη του και το γαμπρό του* κι ε ίχαν 

κάποτε την άτυχη έμπνευση να επισκεφτούν τα τείχη και τις παλιές 

οχυρώσεις της πόλης. Ή τ α ν καλοκαίρι κι οι καλοσχηματισμένες 

Γερμανίδες, μάνα και κ ό ρ η , φορούσαν ελαφρά φορέματα, που τόνι

ζαν κάπως περισσότερο τις καμπύλες τους. Κι οι δύο συνοδοί τους 

φορούσαν πολιτικά, πράγμα, που τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρί

σουν τον... υψηλό βαθμό πολιτισμού των συμμάχων τους. Είχαν 

ανέβει σ' ένα πυργίσκο των τειχών, όταν δέχθηκαν την επίθεση 

μιας ομάδας στρατιωτών. Οι Τούρκοι έδεσαν και τους δύο άνδρες σ' 

ένα δέντρο και τους υποχρέωσαν να παραστούν μάρτυρες του βια

σμού των γυναικών τους. Ή τ α ν τρομερός ο εξευτελισμός του Φον 

Σάνδερς πασά. Στο πρόσωπο του είχε ατιμασθεί και ο Κάιζερ, του 

οποίου ήταν στρατάρχης, πολύτιμος σύμβουλος κι έμπιστος φίλος. 

Σ' άλλη περίπτωση, ο αγέρωχος Αυτοκράτορας δεν θα δίσταζε ν' 

αποπλύνει την προσβολή με τα πυροβόλα. Αλλ ' η Τουρκία του 

ήταν απαραίτητη. Διέταξε, λοιπόν, τον Φον Σάνδερς να δεχθεί σαν 

αποζημίωση 150.000 λίρες Τουρκίας και να παραμείνει στη θέση 

του. Έ τ σ ι συνδυάστηκε... το τερπνό μετά του ωφελίμου. 

Και ο ίδιος ο Φον Σάνδερς ήταν εκείνος, που το καλοκαίρι του 

1915 έλεγε στον Έ λ λ η ν α δήμαρχο του Αδραμυτίου: «"Ολοι οι 

"Ελληνες πρέπει να πεταχθούν στην θάλασσα. Κι ' αυτό θά γίνη μόλις ή 

Γερμανία, μέ τήν βοήθεια τής συμμάχου της Τουρκίας, κερδίση τόν 

πόλεμον». 

Αυτή ήταν η Γερμανία, που ήθελαν για σύμμαχο οι Αντιβενιζε-
λικοί. Ή τ α ν αφοσιωμένη, «ψυχή τε και σώματι», στη Τουρκία. Κι 
έδινε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στη Βουλγαρία. Δεν 
υπήρχε, συνεπώς, αμφιβολία, δεν μπορούσε να υπάρξει αμφιβολία, 
για την πολιτ ική, που έπρεπε ν' ακολουθήσει η Ελλάδα. Κι όμως, ο 
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Δημ. Γούναρης από την Κορσική, όπου ήταν εξόριστος, κι ο Ιωάν

νης Μεταξάς από την Ιταλία, όπου είχε καταφύγει — ο Σοννίνο του 

πρόσφερε άσυλο, γνωρίζοντας ότι η άνοδος του στην Αρχή θα 

κατέστρεφε την Ελλάδα — έστειλαν προς τον Κλεμανσώ ένα θρασύ 

υπόμνημα, στο οποίο τόνιζαν, ότι η Κυβέρνηση Βενιζέλου, παρά τη 

τυραννία και τις καταπιέσεις του Λαού, δεν θα κατόρθωνε να συγκε

ντρώσει Στρατό για να πολεμήσει υπέρ των Συμμάχων. Και δεν 

δίσταζαν να εκφράσουν το μίσος τους ενάντια στους Συμμάχους — 

τα βαθιά φιλογερμανικά αισθήματα τους. Ξαφνικά, όμως, ο Γούνα

ρης βρέθηκε Πρωθυπουργός της Ελλάδας και αυτοδικαίως σύμ

μαχος της Αντάντ. Ή τ α ν ποτέ δυνατόν να ελπίζει στη φιλία των 

Συμμάχων; 

Το αποτέλεσμα των εκλογών του 1920 έγινε δεκτό με ακράτητο 

ενθουσιασμό από τους Αντιβενιζελικούς μ' ανακούφιση από τον 

Έ λ λ η ν α στρατιώτη. Είχε κουρασθεί από τον πόλεμο, είχε χορτά

σει με δόξα και το μόνο, που ποθούσε, ήταν λίγη οικογενειακή θαλ

πωρή — ήθελε να επιστρέψει στην λαχταρισμένη μάνα, στη 

γυναίκα, που τον πρόσμενε καρτερικά, στο χωράφι του. Ή τ α ν ένα 

γλυκό σαγηνευτικό όνειρο. Και χιλιάδες π α λ ι κ ά ρ ι α πέθαιναν με 

το παράπονο στα χ ε ί λ η , χωρίς να το δουν να γίνεται πραγματικό

τητα. Τη παραμονή των εκλογών πίστευαν, ότι ε ίχαν κερδίσει το 

πόλεμο και την επόμενη, ότι ε ίχαν εξασφαλίσει την ε ιρήνη. Λίγους 

μήνες αργότερα θέριζαν τη συμφορά. 

Οι συνέπειες... 
Η πρώτη συνέπεια της ανατροπής του Βενιζέλου ήταν, ότι η 

Ελλάδα στερήθηκε των Συμμάχων της* η μάλλον στερήθηκε ενός 

συμμάχου — της Αγγλίας — κι απέκτησε δυο καινούργιους εχθρούς 

— τη Γαλλία και την Ιταλία, που άδραξαν την ευκαιρία για να 

ρίξουν το προσωπείο τους. Ο Σοννίνο, ο μισέλληνας υπουργός των 

Εξωτερικών της Ιταλίας, έλπιζε πάντοτε να πετάξει τους Έ λ λ η ν ε ς 

στη θάλασσα κι οι ελπίδες του δικαιώθηκαν. Και οι Γάλλοι, που δεν 

ήθελαν ισχυρή Ελλάδα, σύμμαχο των Ά γ γ λ ω ν στη Μέση Ανα

τολή, παρέσυραν την Κυβέρνηση του Λονδίνου στη γνωστή 

δήλωση της Αντάντ δυο ημέρες πριν από το δημοψήφισμα. Δυνά

μεις της Τριπλής Συνεννοήσεως προειδοποίησαν τη Κυβέρνηση 

των Αθηνών, ότι αποκατάσταση του Βασιλιά θα τις υποχρέωνε να 

τηρήσουν «άρνητικήν στάσιν», γιατί η ανειλικρινής πολιτική του 

είχε γίνει αιτία βαρύτατων απωλειών των Συμμάχων στο πόλεμο — 

η προστασία τους προς την Ελλάδα θα διακόπτονταν. 
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Ο υπαινιγμός ήταν σαφής. Την εφαρμογή των όρων της Συνθή

κης των Σεβρών είχαν αναλάβει οι Σύμμαχοι μαζί με την υποχρέ

ωση να την επιβάλουν και δια των όπλων ακόμη. Τώρα, όμως, 

απαλλάσονταν κάθε ευθύνης. Η Συνθήκη των Σεβρών, που δημιουρ

γούσε τη Μεγάλη Ελλάδα, μεταβαλόταν σε κουρελόχαρτο. 

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι η δήλωση αυτή έβαζε 

τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, μπροστά σ' ένα τεράστιο ηθικό 

δίλημμα: έπρεπε να δεχθεί την επάνοδο του στο Θρόνο, όταν γνώ

ριζε τα δεινά, που θα προέκυπταν για τη χώρα του, για το Λαό του; 

Αλλ ' υπάρχει κι η άλλη όψη του νομίσματος: έπρεπε να υποκύψει η 

Ελλάδα στη πίεση των Συμμάχων; Στο πρόβλημα αυτό υπάρχουν 

δύο λύσεις: Η πρώτη, ρεαλιστική, υπαγορεύθηκε από την σκοπιμό

τητα, το συμφέρον. Η δεύτερη, συναισθηματική, η οποία κι καλ

λιεργήθηκε συστηματικά από τους αντίπαλους του Βενιζέλου. Και 

ο ελληνικός Λαός ψήφισε συναισθηματικά — το δημοψήφισμα 

κατέληξε υπέρ της επιστροφής του Βασιλιά. 

Θα μπορούσε κανείς να σταθεί στο σημείο αυτό και να υποστη

ρίξει ότι, μετά την εγκατάλειψη μας από τους Συμμάχους, η συμ

φορά ήταν αναπόφευκτη. Σφάλμα. Υπήρχε ακόμη καιρός, όχι για 

να κρατηθεί η Μικρά Ασία, τουλάχιστον, όμως, για να περισωθεί 

ό τ ι ήταν δυνατό, να μη θυσιαστούν χιλιάδες στρατιωτών και Ελλή

νων της Μικράς Ασίας. 

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα χάθηκε με το σάλο 

των εκλογών — την ανατροπή του Βενιζέλου, που δεν είχε την 

ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη Συνθήκη των Σεβρών. 

Η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε με τη μεταπολίτευση. Η νέα Κυβέρ

νηση είχε όλο το ηθικό δικαίωμα να επιδιώξει ειρήνη με τον Κεμάλ, 

χωρίς να ερμηνευθεί η προθυμία της αυτή σαν ηττοπάθεια. Α λ λ ' ο 

Παπούλας διψούσε για πολεμικούς άθλους, ήθελε να δρέψει δάφνες 

κι αυτός, όπως κι ο προκάτοχος του. Και πριν προφτάσει να ενημε

ρωθεί σχετικά με την κατάσταση πριν να συνηθίσει στα νέα καθή

κοντα του, εξέδιδε μια πομπώδη ημερήσια διαταγή και επετίθετο 

ενάντια στους Τούρκους. Αποτέλεσμα: πρόσφερε στο Στρατό μας 

τη πρώτη πικρή γεύση της ήττας, μετά το γλυκόπιοτο κρασί της 

νίκης. 

Η Ελλάδα είχε και τρίτη ευκαιρία να συνάψει μία έντιμη ειρήνη 

τη παραμονή των επιχειρήσεων του Σαγγάριου. Κι όμως την αρνή

θηκε. Την αρνήθηκαν οι πολιτικοί, παρά τις συμβουλές του 

Παπούλα — παρά την επιμονή του Κωνσταντίνου. Α λ λ ' ο Βασιλιάς 

δεν είχε πια την παλιά του δύναμη. Είχε στερηθεί τη βοήθεια του 

«καλοί) συμβούλου» του — του Βενιζέλου. Δεν είχε άλλη λύση, παρά 

να υποκύψει. Κι έφυγε από το Μέτωπο της Κιουταχείας, βλέποντας 

μόνο αυτός τα μαύρα σύννεφα, που είχαν συσσωρευθεί στον ορίζο-
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ντα — συνοδευόμενος όχι από τις ζητωκραυγές των στρατιωτών, 

α λ λ ' από τις κραυγές των πληγωμένων, τις κατάρες των εγκατελει-

μένων ηρώων μας ενάντια στους ανίκανους αρχηγούς τους. Είναι 

μια από τις δραματικές πτυχές της μικρασιατικής τραγωδίας, για 

την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. 

Είχε πολλές ευκαιρίες να πετύχει πολιτική λύση η Ελλάδα κι 

ένα μεγάλο επιχείρημα: την ένδοξη Στρατιά της Μικρός Ασίας. Κι 

όμως από τη πρώτη ημέρα της ανόδου της στην Α ρ χ ή , η νέα 

Κυβέρνηση βάλθηκε να μεταβάλει τη Στρατιά των ηρώων σ' ένα 

κράμα ηττοπαθών — να προετοιμάσει τη συμφορά. Και το 

κατόρθωσε. 

Η πρώτη δουλειά του στρατηγού Παπούλα, μόλις έφθασε στη 

Σμύρνη, ήταν να καλέσει τους δημοσιογράφους και να τους δ ιηγη

θεί τα βασανιστήρια, που πέρασε στις φυλακές στις ημέρες του 

Βενιζέλου: ' Η τ α ν μια δήλωση πίστης προς το νέο καθεστώς. Μόλις 

όμως συμπλήρωσε τη πρώτη περιοδεία του στις πρώτες γραμμές 

άλλαζε αντιλήψεις. Γύρισε διαλλακτικός κι υποσχέθηκε, ότι δεν 

θα γίνουν μεταβολές στη σύνθεση του Στρατεύματος. Είχε δει τους 

στρατιώτες να ζητωκραυγάζουν υπέρ του Κωνσταντίνου, σηκώνο

ντας στα χέρια τους αξιωματικούς της Ά μ υ ν α ς — άκουσε τους 

βασιλόφρονες αξιωματικούς να εκφράζονται με θαυμασμό για τους 

αρχηγούς τους — αυτούς, που τους ε ίχαν οδηγήσει στο θρίαμβο. 

Και θέλησε να τους κρατήσει στις μονάδες του. Δεν το κατόρθωσε 

όμως — δεν του επέτρεψαν «σκοτεινές δυνάμεις», όπως γράφει ο 

στρατηγός Μπουλαλάς. 

Οι γενναίοι φεύγουν 

Η Κυβέρνηση της Αθήνας έσπευσε, κ α τ ' α ρ χ ή ν , ν ' αντικατα

στήσει τους διοικητές των μεγάλων μονάδων. Ο θρυλικός Ιωάννου, 

ο άνθρωπος, που έσερνε τη Νίκη από τα μαλλιά, διώχτηκε με το 

χειρότερο τρόπο και στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη να κάνει 

συντροφιά με τους ντροπιασμένους αξιωματικούς του Τσάρου. Το 

ίδιο κι ο σεμνός Νίδερ, ο Τσερούλης κι ο δαιμόνιος Πάγκαλος, που 

επρόκειτο να σώσει την Ελλάδα στο χείλος του τάφου. Δέν έμεινε· 

παρά μόνο ο Νικόλαος Τρικούπης! Ή τ α ν αυτός, που θα παρέδιδε 

χωρίς μάχη 13 Μεραρχίες. Ο Κονδύλης, ο τρομερός πολεμιστής, 

μόλις ξεφεύγει από δολοφονική απόπειρα και φθάνει, με τέσσερις 

αξιωματικούς του, στο Κορδελλιό, έχοντας σηκωμένο το γιακά της 

στρατιωτικής χλαίνης του. Ή θ ε λ ε να κρύψει το βαθμό του και τα 

παράσημα, που κέρδισε στη πρώτη γραμμή. Μόνο ένας ξέφυγε τη 

θύελλα, που σάρωσε το Στρατό μας: Οι Τσολιάδες του 5/42 κι οι 
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αξιωματικοί τους, μόλις πληροφορήθηκαν, ότι πρόκειται ν ' αντι

κατασταθεί ο διοικητής τους, ο συνταγματάρχης Πλαστήρας, ξεση

κ ώ θ η κ α ν όρμησαν στα όπλα — τον επέβαλαν. Κι οι άνδρες του 

5/42 δεν ήταν βενιζελικοί, ήταν βασιλόφρονες στη πλειοψηφία 

τους. Πριν α π ' όλα, όμως, ανδρείοι και τίμιοι πολεμιστές. 

Αλλά, σαν να μην ήταν αρκετή η απομάκρυνση τόσων γενναίων 

και ικανών αξιωματικών, από την Αθήνα άρχισαν να καταφθάνουν 

κατά κύματα οι απότακτοι. Κι υπήρχαν, ανάμεσα τους, πολλοί 

ικανοί και γενναίοι αξιωματικοί, που είχαν απομακρυνθεί για πολι

τικούς λόγους. Οι περισσότεροι, όμως, είχαν αποταχθεί λόγω ανι

κανότητας. Η ρουσφετολογία οργίαζε, μέχρι σημείου ν' ανατίθεται 

η διοίκηση συνταγμάτων σε... οικονομικούς αξιωματικούς. Ο τότε 

συνταγματάρχης Ν. Ραγκαβής, απότακτος κι αυτός, αλλά καλός 

αξιωματικός, αγανακτεί. Και με την ιδιότητα του συνδέσμου της 

Επιτελικής Υπηρεσίας, διαμαρτύρεται γραπτά, τονίζοντας: «Πλεί

στοι τών εξ άποτάξεως αξιωματικών, άν καί υστερούν, λόγω τής τριε

τούς παραμονής τών μακράν του Στρατεύματος, δέν επιδιώκουν νά 

συμπληρώσουν τάς γνώσεις των, άλλ ' ασχολούνται μέ τήν παρακολού-

θησιν τών αντιθέτων φρονημάτων συναδέλφων των, τούς οποίους προ

σπαθούν νά θέσουν εκποδών. Ή δέ σύγκρισις τής επαγγελματικής αξίας 

τών έξ άποτάξεως καί βενιζελικών αξιωματικών, γινομένη άσυναισθή-

τως, παρέχει τήν έντύπωσιν μειώσεως τής μαχητικότητος τού Στρατεύ

ματος...». 

Αλλά την δραματικότητα των ημερών εκείνων αποκαλύπτει ένα 
συγκλονιστικό έγγραφο του Παπούλα — έ ν α ακόμη προμήνυμα της 
συμφοράς. 

* * * 

Τα Χριστούγεννα του 1920 η Σμύρνη είχε γιορτινή ό ψ η . Έ ν α ς 

χρόνος ελευθερίας είχε αναζωογονήσει το εμπόριο της, τόνωσε την 

οικονομική της δραστηριότητα. Καράβια μ' ελληνική ή ξένη 

σημαία έφθαναν καθημερινά στο νοσταλγικό λιμάνι της κι οι 

' Ελληνες του εσωτερικού μετέφεραν στις αποθήκες της τη πλούσια 

σοδειά τους. Τα καφενεία της πολυτραγουδισμένης παραλίας της, 

το «Καφέ Φώτη», το «Καφέ ντε Παρί» και τόσα άλλα, ήταν γεμάτα 

κόσμο. Είχε αποκτήσει ε ιρηνική όψη η Νύμφη του Ερμαίου 

Κόλπου. Ο Στρατός μας βρισκόταν μακριά — στα βάθη της 

Ανατολής, οι Τούρκοι ακόμη μακρύτερα. Κι οι αξιωματικοί μας, 

που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της, δεν είχαν την αγριεμένη 

όψη των πολεμιστών του Κονδύλη, των Τσολιάδων του, 1/38 και του 

Πλαστήρα. Ή τ α ν χάρμα οφθαλμών να τους βλέπει κανείς μέσα 
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στις καινούργιες στολές τους και τις γυαλισμένες μπότες τους· με τ' 

αστραφτερά σπαθιά τους, που δεν τα είχε ακόμη λεκιάσει τουρκικό 

αίμα. 

' Η τ α ν ένα ωραίο θέαμα, που ενθουσίασε τον Παπούλα. Κι ο νέος 

αρχιστράτηγος, ανυπομονώντας να δοξασθεί, ζήτησε την άδεια της 

Κυβέρνησης να επιτεθεί στο Εσκή Σεχήρ. Ο Παπούλας 

χρειαζότανε μια εύκολη νίκη για να επιβληθεί· η Κυβέρνηση, ως 

επιχείρημα για τη νέα διάσκεψη των Παρισιών, που θα συνήρ-

χετο στις 5 Ιανουαρίου του 1921. Τα σχέδια καταστρώθηκαν 

εσπευσμένα και το πρωί στις 19 Δεκεμβρίου του 1920 ο Παπούλας 

τα ενέκρινε με την υπογραφή του. Το βράδυ, όμως, στις 20 

Δεκεμβρίου, δηλαδή 36 ώρες αργότερα, ο Ισμέτ μπέης, διοικητής 

του τουρκικού δυτικού Μετώπου, ανέφερε στον Κεμάλ, ότι 

πρόκειται να γίνει επίθεση των Ελλήνων, για την αντιμετώπιση της 

οποίας δεν διέθετε ούτε δύο Συντάγματα. Ο Κεμάλ του υποσχέθηκε 

να στείλει ενισχύσεις γρήγορα και τον διέταξε ν' αντισταθεί μέχρι 

τέλους. Έ τ σ ι , το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου ο τουρκικός Στρατός 

αναπτυσόταν με μέτωπο προς Προύσα, για ν' αντιμετωπίσει την 

επίθεση του Στρατού μας, πριν ακόμη οι διοικητές των μεγάλων 

μονάδων μας λάβουν τη διαταγή επίθεσης. Πώς ο Ισμέτ μπέης 

πληροφορήθηκε τα σχέδια της ελληνικής επίθεσης; Μυστήριο. 

Αλλά στο μέλλον πολλά «μυστηριώδη» πράγματα θα συμβαίνουν 

στο μικρασιατικό Μέτωπο. 

Οι επιχειρήσεις του Δεκεμβρίου δεν είχαν στρατηγική 

σπουδαιότητα είχαν, όμως, μεγάλη διπλωματική σημασία. Κι 

αποδείχθηκαν τραγικό φιάσκο. 

Η ελληνική δύναμη κρούσης, που αποτελούνταν από 14.000 

άνδρες, 1.000 ιππείς, 70 πυροβόλα και 129 πολυβόλα, διέθετε 

συντριπτική υπεροχή απέναντι στις δυνάμεις του Ισμέτ, που, και 

όταν έλαβε τις ενισχύσεις, που του υποσχέθηκε ο Κεμάλ, δεν 

κατόρθωσε να παρατάξει περισσότερους από 5.000 άνδρες, με τους 

οποίους έπρεπε ν' αντιμετωπίσει, ταυτόχρονα, και τους αντάρτες 

του Ετέμ, που πολεμούσαν σκληρά στο τομέα της Κιουταχείας. Το 

σχέδιο του Στρατηγείου προέβλεπε δύο επιχειρήσεις: την κυρία, 

υπό τη διοίκηση του υποστράτηγου Πετμεζά, διοικητή του Γ' 

Σώματος Στρατού, και τη δευτερεύουσα, προς αντιπερισπασμό, η 

οποία ανατέθηκε στη 2η Μεραρχία, ενισχυμένη με το 4ο Σύνταγμα 

της 1ης Μεραρχίας. 
Την αυγή της 24ης Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, 

οι σαλπιγκτές σάλπισαν και πάλι το «Προχωρείτε», οι στρατιώτες 
μας έσυραν, για μια ακόμη φορά, τις λόγχες τους. Κι η επίθεση 
άρχισε — με τους ίδιους στρατιώτες, την ίδια πολεμική κραυγή·. Κι 
όμως δεν ήταν η θύελλα εκείνη, που σάρωσε τους Τούρκους μέχρι 
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τη Προύσα, το Αξάρι, τη Φιλαδέλφεια. Μια μόνο Μεραρχία, η 24η, 

κατορθώνει να καθυστερήσει τη κίνηση του Στρατού μας για τρεις 

ημέρες. Και φθάνουν στη πρώτη γραμμή οι ενισχύσεις του Κεμάλ. 

Μόλις στις 28 και 29 Δεκεμβρίου δίνεται η πραγματική μάχη. 

Οι στρατιώτες μας πολεμούν σαν λιοντάρια· κι οι Τούρκοι, 

ενισχυμένοι πλέον, αμύνονται σκληρά. Αλλ ' ο Ισμέτ μπέης, 

βλέποντας την ορμή των ανδρών μας, την αποτυχία των 

αντεπιθέσεων του, αποφασίζει να συμπτυχθεί. Ο Σταυριανόπουλος 

με τους Τσολιάδες του έχει καταλάβει τη Κοβαλίτσα, περνά το 

χείμαρρο Στράϊντζη, καταδιώκοντας τους Τούρκους. Κι ο αρχηγός 

του Γενικού Επιτελείου Φεβζή πασάς, που παρακολουθεί τις 

επιχειρήσεις, εγκρίνει την υποχώρηση. 

Ηττημένοι νικητές 

Η μάχη έχει σχεδόν κερδηθεί. Απέναντι στις δυνάμεις μας δεν 

υπάρχουν παρά μικρά τμήματα του εχθρού, που δεν έλαβαν 

εγκαίρως τη διαταγή της σύμπτυξης — μια θαυμάσια λεία για τους 

ιππείς μ α ς , σ ' άλλη ε π ο χ ή . Α λ λ ' οι τουρκικές οπισθοφυλακές αντί 

να δουν τους στρατιώτες μας να ορμούν για να τους καταδιώξουν, 

βλέπουν ένα θέαμα, που τους αφήνει κατάπληκτους: Φεύγουν κι οι 

Έ λ λ η ν ε ς και, μάλιστα, οι νικητές γρηγορότερα από τους 

ηττημένους. Και για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία όλων 

των Λαών, όλων των εποχών, συμβαίνει νικητές και ηττημένοι να 

υποχωρούν ταυτόχρονα. Τι είχε συμβεί; 

Ο στρατηγός Πετμεζάς, βλέποντας την απεγνωσμένη αντίσταση 

των Τούρκων, τις μεγάλες απώλειες του Στρατού μας, λόγω κακής 

διοίκησης, και τις διακυμάνσεις της μάχης, τρομοκρατήθηκε. Κι 

ανέφερε στο Στρατηγείο ότι πιέζεται ολοκληρωτικά και πρέπει να 

συμπτυχθεί. Τις ημέρες εκείνες ο Παπούλας με τους επιτελείς του 

είχε προωθηθεί στη Προύσα. Και ο υπαρχηγός του Επιτελείου, 

συνταγματάρχης Σαρηγιάννης, βρισκόταν στο σταθμό διοίκησης 
τ η ς 7ης Μεραρχίας. Η νίκη ήταν εξασφαλισμένη — έτσι πίστευαν 

τουλάχιστον — και ήθελαν να μοιρασθούν τη δόξα. Αντί, λοιπόν, ο 

Παπούλας να πάει αμέσως στη πρώτη γραμμή και ν' αναλάβει ο 

ίδιος τη διεύθυνση της μάχης, ξεπέρασε σε ηττοπάθεια τον 

Πετμεζά και διέταξε άμεση υποχώρηση σε όλο το Μέτωπο. 

Ή τ α ν τραγική η υποχώρηση εκείνη. Οι στρατιώτες μας δεν 

ήθελαν να πιστέψουν σ τ ' αυτιά τους δεν μπορούσαν ν' ανεχθούν, 

οτι θα γύριζαν τις πλάτες στους Τούρκους, που τους ε ίχαν τσακίσει. 

Κι όμως διατάχθηκαν να υποχωρήσουν και μάλιστα τρέχοντας. 

Ούτε τους γυλιούς τους δεν τους άφησαν να πάρουν. Ακόμη κι ο 
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ίδιος ο Π α π ο ύ λ α ς έτρεξε στη Πάνορμο, για να επιστρέψει δια 

θαλάσσης στη Σμύρνη — για καλό και για κακό. 

Βέβαια, πάνω στο βαπόρι, όταν συνήλθαν από τον τρόμο, οι 

επιτελείς π ρ ο σ π ά θ η σ α ν να εμφανίσουν τη τραγική εκείνη αποτυχία 

νίκη. «7α στρατεύματα μας - ανέφερε το ανακοινωθέν — δέν 

κατεξίωξαν τόν έχθρόν πέραν τού "Ιν Ένού, συμμορφούμενα πρός τάς 

δοθείσας διαταγάς. Μετά τήν περισυλλογήν τού υλικού, έπανήλθον εις 

τήν ζώνην τού Σώματος Στρατού Σμύρνης». Αλλ ' η απάντηση του 

Κεμάλ ή τ α ν ένα η χ η ρ ό χαστούκι προς τους στρατηγούς μας. 

' Ετρεξε να επιδείξει τα λάφυρα του — τους γυλιούς των νικητών — 

και να δημιουργήσει μεγάλη εντύπωση στο εξωτερικό, να 

εμψυχώσει τους συμπατριώτες του. Κι ενώ οι Σύμμαχοι 

συναγωνίζονται ποιος ν ' αναγνωρίσει πρώτος τη Κυβέρνηση του, 

χιλιάδες απόστρατοι αξιωματικοί και στρατιώτες έτρεχαν να 

καταταγούν στον επαναστατικό Στρατό, αναζωογονώντας το κεμα-

λικό Κίνημα που ψυχορραγούσε. Στη διάσκεψη του Λονδίνου, του 

1921, που συνήλθε για τη τροποποίηση της Συνθήκης των Σεβρών 

— οι Σύμμαχοι εφαρμόζουν την απειλή την παραμονή του 

δημοψηφίσματος — καλείται και αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης 

της Ά γ κ υ ρ α ς . Ο Κεμάλ έχει αναγνωρισθεί ως α ρ χ η γ ό ς Κράτους. 

Αυτοί ή τ α ν οι καρποί της νίκης(!) του Δεκεμβρίου του 1920 — 

ενός φιάσκου, που δεν εμπόδισε τους αξιωματικούς της Σμύρνης να 

οργανώσουν υποδοχή ήρωα στον Παπούλα και τους επιτελείς 

του!... Βρέθηκαν ακόμη και στρατιώτες, που με ακράτητο 

ενθουσιασμοί ! ! ) ρίχθηκαν στη θάλασσα για να μεταφέρουν το 

νικητή α ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο στους ώμους μέχρι την ακτή. Η οργάνωση 

της υποδοχής αποδείχθηκε άριστη, πολύ καλύτερα των σχεδίων 

επίθεσης* και το τίμημα του ενθουσιασμού — 20 δρχ. κατά... 

ενθουσιασμένο στρατιώτη — δελεαστικότατο. Ο οργανωτής της 

κ ω μ ι κ ο τ ρ α γ ι κ ή ς ε κ ε ί ν η ς υ π ο δ ο χ ή ς έ φ τ α σ ε μ έ χ ρ ι τ α 

κοινοβουλευτικά έδρανα — αν και καθόλου κοινοβουλευτικός — 

ίσως σ' ανταμοιβή για τους άθλους του... 

Να πώς νικηθήκαμε 

'Επρεπε να περάσουν ακόμη αρκετοί μήνες, να μεσολαβήσουν κι 

άλλες αποτυχίες, για ν' αντιληφθεί ο Παπούλας τη τραγική 

πραγματικότητα. Και τότε δεν δίστασε να βροντοφωνήσει την 

αλήθεια — ν' αποκαλύψει .τα αίτια, που. μετέβαλαν τη τρομερή 

Στρατιά της Μικράς Ασίας σε μια δύναμη, που είχε μέσα της το 

μικρόβιο της αυτοκαταστροφής. Στην υ π ' αριθ. 8887 έκθεση της 
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14ης Μαΐου 1921, ο Παπούλας αναφέρει: « Έδράζατο (το παλαιόν 

καθεστώς) -της ευκαιρίας δπως θέση εκποδών τά πλείστα έκ τών 

άχρηστων καί ανικάνων μελών τού Σώματος τών αξιωματικών. Εις 

πάντας δέ, ού μόνον τούς έν ενεργεία, άλλά καί εις τούς εις άπόταξιν 

αρίστους αξιωματικούς, είχεν εδραιωθεί ή πεποίθησις, δτι ουδεμία 

ανθρωπινή δύναμις θά ήτο ικανή νά έπαναφέρη τά επιζήμια ταύτα 

στοιχεία. Παραδόξως, δμως, υπό τού μεταβληθέντος καθεστώτος 

ήρξατο αθρόα ή επαναφορά των, ώς ει ένηργεϊτο έκταφή καί άνάστασις 

νεκρών.... Τούτο προεκάλεσεν άγανάκτησιν καί μεταξύ τών φίλων τού 

καθεστώτος...». Και προσθέτει, ότι οι περισσότεροι από τους 

προαναφερθέντες δεν δέχονταν ν ' αναλάβουν μάχιμη υπηρεσία, 

ενώ ασχολούνταν με αντεκδικήσεις και διώξεις. Καί καταλήγει: 

«Κατ' άκουλουθίαν, ήρχισαν αναφαινόμενα κρούσματα απειθαρχίας καί 

αντεγκλήσεις μεταξύ αξιωματικών καί στρατιωτικών». 

Να πώς νικηθήκαμε! 

* * * 

Είναι αδύνατον να γραφεί ψύχραιμα, χωρίς πάθος, χωρίς πικρία 

η δραματική περιπέτεια της Μικράς Ασίας. Ακόμη κι ένας ξένος 

δεν θα μπορέσει να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στο άδικο 

ξερίζωμα της Φυλής, το γκρέμισμα των ονείρων της — την βαριά 

θυσία ενός ολόκληρου Έ θ ν ο υ ς στη ανικανότητα και τη 

μικροψυχία λίγων ανθρώπων. Χωρίς ίχνος υπερβολής θα μπορούσε 

να λεχθεί, ότι ποτέ τόσοι πολλοί δεν πέρασαν τόσα πολλά από 

τόσους λίγους ανθρώπους. Και να μία ακόμη απόδειξη: 

Η ήττα του Δεκεμβρίου έχει αποθρασύνει τους Τούρκους, που 

στην διάσκεψη του Λονδίνου απαιτούν — κεμαλικοί και 

σουλτανικοί ομόφωνα — να εκκενωθούν αμέσως τα τουρκικά εδάφη 

μέχρι τον Έ β ρ ο . Λίγους μήνες αργότερα ο Κεμάλ θα ενισχύσει τη 

θέση του υπογράφοντας τη κατάπτυστη εκείνη συμφωνία με την 

οποία συνθηκολόγησαν οι Γάλλοι στη Κιλικία. Α λ λ ' η 

γαλλοτουρκική προσέγγιση ανησυχεί τον Λόϋδ Τζωρτζ, ο οποίος, 

πιεζόμενος συνεχώς από τον Βενιζέλο, έστω κι αν δεν είναι στην 

εξουσία, ασκεί παρασκηνιακά φιλελληνική πολιτ ική, π α ρ ' ότι η 

Αντάντ, επίσημα, έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα. Κι όταν στις 6 

Μαρτίου του 1921 η ε λ λ η ν ι κ ή α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α , υπό τον 

Πρωθυπουργό Καλογερόπουλο και τον υπουργό των Στρατιωτικών 

Γούναρη τον επισκέφθηκε για να του αναγγείλει, ότι η Ελλάδα θα 

συνεχίσει το πόλεμο, ο πραγματικός εκείνος φιλέλληνας απάντησε: 

«Θερμή γωνιά τής αγγλικής καρδιάς είναι αφιερωμένη εις τήν Ελλάδα, 
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τήν οποίαν ή Αγγλία προτίθεται νά βοηθήση, Ινα επανέλθη εις τήν 

πάλαιαν εύκλειαν». 

Αλλ ' η Ελλάδα είχε προηγουμένως την ανάγκη της δικής της 

βοήθειας. Κι η αντιπροσωπεία μας, θέλοντας να μιμηθεί τη τακτική 

του Βενιζέλου, έστειλε από το Λονδίνο προς τον Αρχιστράτηγο την 

εξής διαταγή: «Σημερινή κατάσταση εδώ επιβάλλει άμεσον άνάληψιν 

επιχειρήσεως πρός κατάληψιν του Έσκή Σεχήρ καί τής Κιου-

ταχείας...». 

Τα έκανε κάτι τέτοια ο Βενιζέλος — οι νίκες του Στρατού μας 

ήταν τα σπουδαιότερα του «άτου» της Ελλάδας στις διεθνείς δια

σκέψεις. Αλλά στο Μέτωπο είχε αξιωματικούς σαν τον Παρασκευό

πουλο, τον Πάγκαλο, τον Νίδερ, τον Ιωάννου, τον Κονδύλη... Η 

δυανδρία Καλογεροπούλου — Γούναρη θέλησε να τον μιμηθεί. Κι 

ήταν πράγματι περισσότερο από αναγκαία μια στρατιωτική νίκη — 

μιά ν ίκη, που θ' αποδείκνυε στην Αγγλία, ότι η Ελλάδα ήταν 

πάντοτε ισχυρός σύμμαχος και θα την έπειθε να τηρήσει τις υπο

σχέσεις του Πρωθυπουργού της. Η διαταγή προς τη Στρατιά από

λυτα δικαιολογημένη. 

Ο Παπούλας, ο οποίος βιαζόταν να εξαλείψει την εντύπωση από 

την ήττα του Δεκεμβρίου, ανέθεσε την εκπόνηση των σχεδίων στον 

συνταγματάρχη Σαρηγιάννη. Κι ο υπαρχηγός του Επιτελείου του 

κατάστρωσε σχέδιο κεραυνοβόλας επίθεσης από τη Προύσα με το 

Γ' Σώμα Στρατού και από — Νότο με το Α' Σώμα Στρατού, — μέσω 

της Κιουτάχειας, με αντικειμενικό σκοπό να συγκλίνουν οι δύο 

φάλαγγες στο Εσκή Σεχήρ. Αλλά το ευφυές εκείνο σχέδιο δεν 

εφαρμόσθηκε. Ο επιτελάρχης της Στρατιάς Π ά λ λ η ς κατάστρωσε 

δεύτερο σχέδιο, που πρόβλεπε τέσσερις(!) ταυτόχρονες επιθέσεις 

— δύο κύριες και δύο παραπλανητικές — σε κατευθύνσεις οι οποίες 

δεν πλησίαζαν η μία την ά λ λ η . Και όμως εγκρίθηκε. Την αυγή της 

10ης Μαρτίου η μεγάλη εαρινή επίθεση του ελληνικού Στρατού 

αρχίζει... 

Η επίθεση της Άνοιξης. 

Και πάλι είναι βέβαιος ο Παπούλας για τη νίκη — έχει 140.000 

άνδρες, ενώ ο Κεμάλ μόλις 40.000· και πάλι μεταφέρει το Στρατη

γείο του στη Προύσα. Και μια που η νίκη θα είναι τόσο εύκολη^ ο 

εξαιρετικός Νίδερ, ο τελευταίος της Στρατιάς των θριάμβων, αντι

καθίσταται τις παραμονές της μάχης, για να κερδίσει τη νίκη ο 

στρατηγός Κοντούλης, που τον αντικατέστησε στη διοίκηση του 

Α' Σώματος Στρατού. 
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Η επίθεση άρχισε: κι από τη πρώτη στιγμή είναι φανερό, ότι της 

έλειπε η πνοή — η πίστη στη ν ίκη. Οι στρατιώτες δεν βλέπουν τους 

αξιωματικούς τους μπροστά, δεν νιώθουν τη στιβαρή ηγεσία του 

αρχηγού. Και προχωρούν διστακτικά. Ί σ ω ς εκεί, στη πρώτη 

γραμμή, ν ' αναπολούσαν άλλες στιγμές... άλλες θρυλικές φυσιο

γνωμίες. Ακόμη κι όσοι είχαν κάποιο ίχνος μαχητικού πνεύματος, 

αποκαρδιώνονται, βλέποντας τους συναδέλφους τους να θερίζονται 

αλύπητα. Δεν είναι μάχη εκείνη, είναι μια πραγματική σφαγή. Για 

επτά ημέρες προωθούνται, χωρίς να δώσουν μια αποφασιστική 

μάχη* και δίνουν, για μια ακόμη φορά, την ευκαιρία στους Τούρ

κους να μεταφέρουν στη πρώτη γραμμή εφεδρείες κι ενισχύσεις. Ο 

Ισμέτ μπέης έχει καταπονήσει τις δυνάμεις μας. Και τότε διατάζει 

γενική αντεπίθεση σε ολόκληρο το βόρειο Μέτωπο, ανατρέπει τη 

10ην Μεραρχία, που κατέχει τον κεντρικό τομέα, και δημιουργεί 

σφήνα. 

Αν ο διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού είχε επιθετικό πνεύμα, 

πίστη στις ικανότητες του, θα εξαπέλυε πλευρική επίθεση προς Ιν 

Ενού, προσπαθώντας να κυκλώσει τις δυνάμεις, που δημιούργησαν 

τη σφήνα. Προτιμά, όμως, την πιο εύκολη λύση — διατάζει γενική 

υποχώρηση. Οι επίσημες εκθέσεις αναφέρουν, ότι τα τμήματα μας 

«ήνωχλήθησαν σοβαρώς». Η αλήθεια είναι ότι, φεύγοντας τρέχο

ντας, αποδεκατίζονταν από το τουρκικό ιππικό, που γνώριζε να 

εκμεταλλεύεται τη ν ίκη. Κι έφυγαν, αφήνοντας στο πεδίο της 

μάχης, στα χέρια του εχθρού, 200 αξιωματικούς και 4.000 άνδρες — 

απώλειες τρομακτικές, μεγαλύτερες, ίσως, από τις απώλειες ολό

κληρης της μικρασιατικής εκστρατείας, μέχρι της κατάληψης της 

Προύσης. Και νικητής, πλέον, ο Ισμέτ μπέης ανέφερε τηλεγραφι-

κώς στον Κεμάλ: «... Τό πεδίον τής μάχης κατελήφθη καί είναι εγκατε-

σπαρμένον υπό χιλιάδων Ελλήνων». Ή τ α ν η 19η Μαρτίου 1921. 

Το Α' Σώμα Στρατού δεν είχε καλύτερη τύχη. Τις πρώτες ημέρες 
τ τ Ιζ μάχης προωθεί τις δυνάμεις του και καταλαμβάνει το Αφιόν 

Καραχισάρ. Δεν κατορθώνει, όμως, να συντρίψει τον εχθρό, που 

εκτελεί αριστοτεχνικούς υποχωρητικούς ελιγμούς. Κι όταν πνίγε

ται στο αίμα της η επίθεση του Γ' Σώματος, οι Τούρκοι μεταφέρουν 

τις δυνάμεις τους προς νότο. Βέβαια, ο Κοντούλης, ο αντικαταστά

της του Νίδερ, σπεύδει να υποχωρήσει χωρίς να δώσει μ ά χ η , εγκα

ταλείπει το Αφιόν Καραχισάρ και σταματά στα υψώματα Αρσαλάρ, 

βόρεια του Ουσάκ. Και στις 28 Μαρτίου ο Ρεφέτ πασάς εξαπολύει 

Μια τρομακτική επίθεση κατά του ελληνικού Μετώπου. Οι Τούρκοι 

ορμούν με αναπτερωμένο το ηθικό από τη νίκη του Ιν Ενού κι 

υποστηρίζονται από το καταιγιστικό πυρ του πυροβολικού τους. Τα 

τμήματά μας κλονίζονται, υποχωρούν. Αλλά την κρίσιμη στιγμή, 

μέσα από το δάσος του Χασάν Ντεντέ Τεπέ, ορμούν σαν διάβολοι οι 
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Τσολιάδες μας. Είναι οι άνδρες του 5/42 του Πλαστήρα. Ο αιφνι

διασμός είναι απόλυτος και σε λίγο ανατρέπεται ολόκληρη η κατά

σταση. Οι Τούρκοι τρέπονται σε φυγή, εγκαταλείποντας 800 

νεκρούς και 200 αιχμαλώτους, μαζί με άφθονο πολεμικό υλικό. 

Ύ σ τ ε ρ α από τόσους μήνες η κραυγή « Α έ ρ α » αντηχεί και πάλι. Κι 

η νίκη του Α' Σώματος αμβλύνει κάπως την τραγωδία του Ιν Ενού. 

Ο ελληνικός Τύπος θα τη διαφημίσει, για να συγκαλύψει την ήττα. 

Ο στρατηγός Παπούλας, όταν θα γίνει τ ιμητής των υπευθύνων 

της μικρασιατικής εκστρατείας, θα προσπαθήσει να επιρρίψει τις 

ευθύνες στον επιτελάρχη Πάλλη και το σχέδιο του, που είχε τη 

σφραγίδα των στρατιωτικών κύκλων της Αθήνας. Κι όμως, η ευθύνη 

τον βαρύνει ακέραια. Διέθετε υπερδιπλάσιες δυνάμεις και με το 

σχέδιο του Πάλλη ακόμη θα ήταν δυνατόν να νικήσει . Αλλά, πριν 

α π ' όλα, δεν έπρεπε, αν δεν συμφωνούσε, να εγκρίνει το σχέδιο του 

επιτελάρχη του. Η δικαιολογία του αρχιστρατήγου μια μόνο αξία 

έχει: δείχνει προς τη κατεύθυνση, όπου αναζητούν τα βαθύτερα 

αίτια της ήττας οι δύο κυριώτεροι — και πιο αντικειμενικοί — 

απολογητές των δύο αντίπαλων παρατάξεων: οι στρατηγοί Θ. 

Πάγκαλος και Κλ. Μπουλαλάς. Και οι δύο μιλούν για «σκοτεινές 

δυνάμεις», που θα πρέπει, πλέον, ν' αποκαλυφθούν. 

Σκοτεινές δυνάμεις 

Το σχέδιο του Σαρηγιάννη, ικανού και τολμηρού αξιωματικού 

δεν εφαρμόσθηκε — δεν ή τ α ν δυνατό να επιτραπεί η εφαρμογή του, 

αφού ήταν απόφοιτος της γαλλικής Σχολής Πολέμου. Ο Πάλλης 

είχε φοιτήσει στη Στρατιωτική Ακαδημία του Βερολίνου. Και στην 

Αθήνα κυβερνούσε το Μεγάλο Επιτελείο — οι γερμανόφιλοι αξιω

ματικοί του Στρατού μας, που ήταν ποτισμένοι από τον προσωπικό 

μιλιταρισμό. Ακόμη και μετά τη συντριβή των Κεντρικών Αυτο

κρατοριών, ονειρεύονται την αναβίωση του γερμανικού μεγαλείου 

και μένουν πιστοί... στη μνήμη του. 

Ά λ λ ω σ τ ε , τους συνδέουν πολλά κοινά — δεν είναι εύκολο να 

εγκαταλείψει ο ένας τον άλλον. Έ χ ο υ ν απομονώσει τον Βασιλιά 

Κωνσταντίνο και δεν επιτρέπουν στους «παρείσακτους» ν' αναδει

χ θ ο ύ ν να τον πλησιάσουν. Χαρακτηριστική είναι η περιπέτεια του 

στρατηγού Παρασκευοπούλου, ο οποίος το 1915 — ήταν πιστός 

βασιλόφρονας τότε — ανεβαίνει στα Ανάκτορα και προσπαθεί να 

τον πείσει, ότι πρέπει η Ελλάδα να πολεμήσει με την Αντάντ. Α λ λ ' 

η συνομιλία διακόπτεται απότομα και ο Κωνσταντίνος δίνει στον 

Παρασκευόπουλο να καταλάβει ότι «πρέπει να στρίβει». Έ χ ε ι 

πλησιάσει η Βασίλισσα Σοφία, η οποία, κατά τον Πάγκαλο, ενί-
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σχυε την ομάδα των γερμανόφιλων Μεταξά, Δούσμανη, Στρέϊτ, 
Γούναρη και Θεοτόκη. Οι ίδιοι αυτοί θα πείσουν τον Βασιλιά να 
δώσει από την Ελβετία, μια απίστευτη διαταγή, που θα τον στερήσει 
από πολλούς ειλικρινείς και τίμιους συνεργάτες του — τη διαταγή 
ν' αυτομολήσει ο Στρατός μας στους Βούλγαρους. Ορίστε τι γράφει 
ο ταγματάρχης κ. Παπαθανασόπουλος, φανατικός, τότε, αντιβενι-
ζελικός και βασιλόφρονας. 

«Ό εν Βερολίνω κ. Θεοτόκης (ο τέως πρεσβευτής) κατ' εντολήν 

του Κωνσταντίνου, όν είχε μεταβή καί συνήντησεν εις Έλβετίαν, διετασ-

σεν, δπως τά Α ' καίΒ' Σώματα Στράτου αυτομολήσουν εις τούς Βουλ

γάρους, ίνα άναδιοργανούμενα μετά τού Γ' Σώματος Στρατού 

(Γκαίρλιτς) επιτεθούν βραδύτερον κατά τών εν Μακεδονία Συμμάχων τη 

συμπράξει τού βουλγαρικού Στρατού. Ή διαταγή αυτή μας κατετάρα-

ξεν. 'Αντελήφθημεν δτι δσοι μας προέτρεπαν νά αύτομολήσωμεν εις 

τούς Βουλγάρους ήσαν πραγματικοί προδόται». 

Η σύντομη αυτή αναδρομή εξηγεί, γιατί δεν εφαρμόσθηκε το 

σχέδιο Σαρηγιάννη. Ακόμη περισσότερο, όμως, αποδεικνύει την 

τρομακτική επιρροή, που είχε στον Κωνσταντίνο η ομάδα των 

γερμανόφιλων. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι θα φέρουν τον Κωνστα

ντίνο, τον Μάϊο του 1921, στη Σμύρνη. Πλησιάζει η νέα επίθεση και 

θέλουν να εμψυχώσουν το Στρατό, αδιαφορώντας, αν θα τραυματι

σθεί βαρύτατα το γόητρο του Βασιλιά από την ήττα, που την πρό

βλεπαν και την περίμεναν. Αλλ ' η επίσκεψη εκείνη ήταν μοιραία — 

ο Κωνσταντίνος αντιλαμβάνεται τη πραγματικότητα, πετά την 

περιφρόνηση του στους ανθρώπους, που τον οδηγούν στη κατα

στροφή. Είναι, όμως, πολύ αργά πια, τίποτε δεν μπορεί ν' αποτρέ

ψει τη συμφορά. Και φεύγει γεμάτος θλιβερά προαισθήματα. Αλλά 

χρειάζεται περισσότερο φως στη σκοτεινή, όσο και δραματική 

αυτή πτυχή της Ιστορίας μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 

ΕΡΧΕΤΑΙ.. . έρχεται»: Ή τ α ν και πάλι μια μυρωμένη μέρα του 

Μαγιού, ήταν και πάλι γεμάτη η προκυμαία του Και, όπως και τότε, 

το Μάϊο του 1919, όταν φάνηκαν στον ορίζοντα τα πρώτα καράβια 

με το Στρατό μας. Τώρα, στις 31 Μαΐου του 1921, ερχότανε ο 

Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Κι η χαρά ήταν ανάμικτη με την αγωνία — 

θα μπορούσε ν' αγαπήσει τη γη της Ιωνίας; Θ' αποφάσιζε να 

σταματήσει τη μοιραία πορεία προς τη συμφορά; Αυτά ήταν τ' 

αγωνιώδη ερωτήματα των Σμυρνιών, ενώ επευφημούσαν τον Κων

σταντίνο. Η εγκάρδια υποδοχή ξαφνιάζει κι αυτόν τον ίδιο κι όταν 

μια ωραία νέα, η Ευτυχία Βουροπούλου, προϊστάμενη του στρατιω

τικού νοσοκομείου, τον προσφωνεί κλαίγοντας από τη συγκίνηση, 

την καλεί να τον επισκεφθεί στον «Αβέρωφ». Θέλει να την ευχαρι

στήσει, αλλά και να του λύσει μια απορία: 

— Εγώ νόμιζα ότι δεν μ' αγαπούσατε εσείς οι Μικρασιάτες, της 

λέει περιμένοντας μ' ενδιαφέρον την απάντηση της. 

— Λάθος, Μεγαλειότατε, του λέει η θαρραλέα εκείνη Ελληνο

πούλα. Εμείς θέλαμε να σας δούμε στη Π ό λ η , στην Αγιά Σοφιά. 

Αυτούς που σας τριγυρίζουν δεν θέλουμε. 

Νάχε, άραγε, ακούσει ο Κωνσταντίνος ποτέ άλλοτε τόσο ωμά 

την αλήθεια; Μάλλον όχι . Πίστευε στις εισηγήσεις του στενού 

περιβάλλοντος του, που τον διεβεβαίωνε ότι οι Μικρασιάτες τον 

μισούν — θέλουν να τον ανατρέψουν. Πώς, λοιπόν, να τους αγαπή

σει κι αυτός; 

Ή τ α ν , πράγματι, ημέρα χαράς η 31 Μαΐου. Κι ο Στρατός μας 

αναθάρρησε, ένιωσε καινούργιες ελπίδες, ακούγοντας το διάταγμα 

του Βασιλιά, που διεκήρυσσε ότι ερχόταν «διά νά εξασφαλίσει εις τήν 

ελληνικήν Φυλήν τήν πραγματοποίησιν τών απαραγράπτων πεπρωμέ-
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νων της καί τόν θρίαμβον τών εθνικών βλέψεων». Πανηγύριζαν οι 

βασιλόφρονες, χαιρόντουσαν, όμως και οι βενιζελικοί, βλέποντας 

ότι ο Βασιλιάς είχε εγκαταλείψει τη «μικράν άλλ 'έντιμον Ελλάδα», 

αγκαλιάζοντας τη Μεγάλη ιδέα — τον Βενιζελισμό, έστω και χωρίς 

τον Βενιζέλο. Έ λ π ι ζ α ν έλπιζαν ότι, έστω και τη τελευταία στιγμή, 

θ' απομακρύνονταν οι μοιραίοι άνθρωποι της συμφοράς. 

Ή τ α ν μάταιες, όμως, όλες οι ελπίδες, η αποτυχία των επιχειρή

σεων του Μαρτίου είχε θέσει τη σφραγίδα της μοίρας στη μικρασια

τική εκστρατεία. Οι Τούρκοι πιστεύουν πλέον ακράδαντα ότι θα 

νικήσουν — και σπεύδουν να καταταγούν εθελοντικά στο Στρατό 

του Κεμάλ. Την επόμενη της «περιφανούς νίκης», που πανηγύρισαν 

το Επιτελείο της Στρατιάς κι ο Τύπος των Αθηνών, ο Αρχιστράτη

γος αναφέρει (28.3.1921) με αγωνία ότι «ό εχθρός ενισχύεται συνεχώς 

καί, ίνα μή καταστή επικίνδυνος, πρέπει εντός 15θημέρου ν άναληφθή 

έπίθεσις εναντίον του». Αυτή ήταν η ν ί κ η . 

Ο Γούναρης, που κέρδισε τις εκλογές του 1919 με το σύνθημα 

«νά έλθουν πίσω τα παιδιά μας», «να σταματήσει ο αποικιακός 

πόλεμος», καλεί στα όπλα πέντε κλάσεις εφέδρων — 33.000άνδρες, 

που φεύγουν αμέσως για τη Μικρά Ασία. 

Κι ο Λόϋδ Τζωρτζ, που περίμενε τη νίκη της Ελλάδας για να 

τρέξει στο πλευρό της, απογοητεύεται. Είναι φιλέλληνας, αλλά δεν 

μπορεί να διακινδυνεύσει τα συμφέροντα της χώρας του, βοηθώντας 

μια ανίκανη σύμμαχο. Σαν τελευταία, όμως, προσπάθεια στέλνει 

από τη Κωνσταντινούπολη το στρατηγό Μάρτιν, επιτελάρχη του 

Ά γ γ λ ο υ αρχιστράτηγου Χάρριγκτον, να παρακολουθήσει μία 

άσκηση συντάγματος. Κι εδώ πρυτάνευσε το κομματικό πάθος. Η 

Στρατιά είχε μερικές επίλεκτες μονάδες — το 1/38 των Ευζώνων, 

που έγραψε σελίδες άφθαστου ηρωισμού, το 5/24, που θα δημιουρ

γήσει ιστορία. Κι όμως, η άσκηση ανατίθεται σ' ένα Σύνταγμα της 

1ης Μεραρχίας. Δεν έχει ικανό ηγέτη έχει όμως, το μοναδικό 

προσόν που απαιτούσε η εποχή εκείνη — έ χ ε ι στελεχωθεί αποκλει

στικά με απότακτους. Το θέαμα της άσκησης ήταν οικτρό κι ο 

στρατηγός Μάρτιν φεύγει αποκαρδιωμένος. Προηγούμενα όμως 

κάνει μία επιγραμματική κριτ ική: «Οι ταγματάρχαι», είπε, «έξετέλε-

σαν καλώς τά καθήκοντά των». Τίποτε άλλο. 

Ο Κωνσταντίνος 

Η Ελλάδα έχει χάσει το πόλεμο. Ο τότε Βασιλιάς, ακόμη κι αν 

είχε μικρότερες στρατιωτικές αρετές α π ' εκείνες που ο θρύλος των 

θαυμαστών του θέλησε να του αποδώσει, ήταν ικανός στρατιωτικός. 

Δεν του ήταν δύσκολο ν ' αντιληφθεί την απελπιστική κατάσταση. 
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Ο Στρατός του εχθρού, όχι μόνο είχε μείνει ανέπαφος, αλλά διέθετε 

και τεράστια αποθέματα έμψυχου υλικού και μια απέραντη ενδο

χώρα, που ήταν αδύνατο να κατακτήσει ο Στρατός μας. Και απένα

ντι τους οι Τούρκοι ε ίχαν ένα Στρατό ρακένδυτων η ρ ώ ω ν 

εμπειροπόλεμων, αλλά πεινασμένων. Είναι βέβαιο, ότι ο Κωνστα

ντίνος αντελήφθηκε τη πραγματικότητα — θα τ' ομολογήσει 

λίγους μήνες αργότερα. Και γνωρίζοντας την αλήθεια, δεν ήταν 

δυνατό, παρά να προβλέψει το μέλλον. Κι όμως δεν κατέβαλε τη 

παραμικρή προσπάθεια για ν ' αποτρέψει το μοιραίο. Αντίθετα 

μάλιστα: αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία πολιτικής νίκης τυφλωμέ

νος από τη πίστη του στη απολυταρχία — το μίσος του στο 

Βενιζέλο. 

Ο μεγάλος αντίπαλος του, πικραμένος κα ταπεινωμένος, ζει 

στην εξορία. Κι ενώ στην Αθήνα του κάνουν αναθέματα, εκλιπαρεί 

τους αρχηγούς των Μεγάλων Δυνάμεων να σώσουν την Ελλάδα. Ο 

Λόϋδ Τζωρτζ δέχεται κι ο Πουανκαρέ. Θέτουν, όμως σαν όρο να 

φύγει ο Κωνσταντίνος. Και τότε ο Βενιζέλος δίνει ένα υπέροχο 

παράδειγμα μεγαλοψυχίας: Προσπαθεί να επιτύχει την αναγνώριση 

του Βασιλιά από τους Συμμάχους. Το κατορθώνει, μάλιστα, όταν ο 

Λόϋδ Τζωρτζ δέχεται ν' αναλάβει μεσολάβηση μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας. Και στις 10 Ιουνίου του 1921 στο Λονδίνο ο επιτετραμμέ

νος της Ελλάδας Μεταξάς στέλνει το υ π ' αριθ. 2016 «Τρισεπείγον» 

τηλεγράφημα προς τον υπουργό των Εξωτερικών, αναφέροντας τα 

εξής: 

«Ό κ. Βενιζέλος μοι έκαμε, δι' εμπίστου προσώπου του έλθό-

ντος πρός έπίσκεψίν μου, έπομένην άνακοίνωσιν, εις ήν, μοί έτονί-

σθη, προβαίνει ουχί μέ τήν πρόθεσιν συμβουλής εις Β. Κυβέρνησιν, 

αλλ' επί τή επιθυμία νά καταστήση ταύτην ένήμερον τής 

ακριβούς απόψεως τής αγγλικής Κυβερνήσεως επί τής ελλη

νικής υποθέσεως, μετά τάς ενταύθα διεξαχθείσας μετά τών Δυνά

μεων συνομιλίας: 

«ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ» 

1) Διατήρησις τής Θράκης εις τήν Ελλάδα, ίσως μέ τρόπο-

ποίησιν μόνον τής γραμμής ούδετερότητος, τόν καθορισμόν δηλ. 

ούδετέρας τινός ζώνης, άλλά διατηρουμένων τών ορίων Τσατάλ-

τζας. 2) Ανακήρυξις τής Σμύρνης εις αύτόνομον διοίκησιν ύπό 

γενικόν διοικητήν όριζόμενον ύπό τής Κ.Τ.Ε., δστις νά οργάνωση 

τήν διοίκησιν καί τήν στρατιωτικήν δύναμιν. Ελληνικός Στρατός 

θά εκκένωση τήν Σμύρνην, δταν κατά κρίσιν Γενικού Διοικητού 

όργάνωσις εγχωρίου δυνάμεως έσται επαρκής... 
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Επιπλέον Βασιλική Κυβέρνησις θά ήδύνατο ζητήση πληρωμήν 
δαπανών Σμύρνης, τουλάχιστον μέχρι τής εποχής τής επιδόσεως, 
κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, τής διακοινώσεως τών Δυνά
μεων, δτι θεωρείται δτι διερράγη ή μετ' αυτών συμμαχία μας. Εν 
ή περιπτώσει Βασιλική Κυβέρνησις έδέχετο μεσολάβησιν καί άπέ-
κρουεν αυτή Κυβέρνησις Άγκυρας, τότε αγγλική Κυβέρνησις θά 
ήδύνατο, πιθανώς, υποστήριξη τήν Ελλάδα πρός έπιβολήν τής 
Συνθήκης τών Σεβρών...». 

Η μεσολάβηση της Αγγλίας θα μπορούσε να ήταν η σωτηρία 
της Ελλάδας. Ασφαλώς, όμως, θα ήταν κι ένας ακόμη θρίαμβος του 
Βενιζέλου ο καλύτερος τρόπος για ν' ανακτήσουν οι Σύμμαχοι τις 
συμπάθειες του ελληνικού Λαού. Κι αυτό δεν το ήθελαν ούτε ο 
Κωνσταντίνος, ούτε οι συνεργάτες του. Μισούν την Αντάντ σαν 
εχθρό, όχι της Ελλάδας, αλλά μιας τάξης πραγμάτων — των ιδεών 
του άκρατου απολυταρχισμού. Και διακινδυνεύουν μια τρομακτική 
περιπέτεια μ' ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, αποφασίζουν εν 
ψυχρώ τη θυσία χιλιάδων στρατιωτών μας και ενός ολοκλήρου 
Λαού — του μικρασιατικού — με την πολύ μικρή ελπίδα να κερδί
σουν μια ν ίκη, που θα τους επέτρεπε ν' αντιπαραβληθούν στο 
Βενιζέλο. 

«Τόν λόγον έχουν πλέον οί στρατιωτικοί», λέει απερίσκεπτα ο 

Γούναρης. Ο Κωνσταντίνος γνώριζε καλά πως οι στρατηγοί του δεν 

πίστευαν στη νίκη κι όμως δεν πέταξε τον Γούναρη από τη Κυβέρ

νηση. Τον ανέχθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη του. 

Θλιβερό ξεφύλλισμα 

Είναι θλιβερό το ξεφύλλισμα δραματικών σελίδων της Ιστο

ρίας, αχάριστη η αναζήτηση της αλήθειας, όταν η πραγματικότητα 

είναι τόσο οδυνηρή. Πώς να ταράξει κανείς τον ύπνο των αγνών 

εκείνων ηρώων, που πέθαναν με τ' όραμα της νίκης; Πώς να τους 

φωνάξει: «Ο θάνατος σας ήταν άσκοπος, η θυσία σας χαμένη»; 

Σταματά κι αναλογίζεται αν δεν είναι πολύ βαρύ το τίμημα. Είναι, 

όμως, ακόμη βαρύτερο το φορτίο ενός εγκληματικού ψέματος. Κι 

ένα τέτοιο ψέμα δεν ήταν η νίκη του Ιουλίου του 1921. 

Η μάχη της Κιουτάχειας ήταν, πράγματι, μια μεγάλη νίκη του 
Στρατού μας και μια ντροπιασμένη ήττα των ηγετών του. 'Οχι μόνο 
των ανώτατων, αλλά και πολλών, των περισσότερων, από τους 
ανώτερους. Θα έπρεπε να ήταν αρκετή μόνο η ήττα εκείνη, για να 
λειτουργήσουν τα έκτακτα στρατοδικεία να πέσουν χρυσοποίκιλ-
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τες επωμίδες. Κι όμως, οι επωμίδες έμειναν — κι έπεσαν εκατοντά

δες Έ λ λ η ν ε ς . 

Το σχέδιο, όπως πάντοτε, μεγαλεπήβολο: μια μεγάλη κύκλω-

τική κ ίνηση, που θα κατάστρεφε το Στρατό του Κεμάλ. Η εφαρμογή 

του ανόητη, παιδαριώδης. Και τ' αποτέλεσμα, το ίδιο πάντοτε: ο 

εχθρός εξάντλησε το Στρατό μας και, τελικά διέφυγε, για να τον 

παρασύρει στη κόλαση του Σαγγάριου. 

Ο Παπούλας ήθελε να εκμεταλλευθεί τα σφάλματα του παρελθό

ντος. Και ζητάει από το επιτελείο του ένα σχέδιο, που θα επέτρεπε 

να μπλέξει τον κύριο όγκο του εχθρού. Α λ λ ' οι επιτελικοί της 

Βερολινείου Ακαδημίας ξεχνούν τις αρχές του μεγάλου δασκάλου 

τους, του Κλαούγεβιτς. Αντί να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους, 

τις διασπούν — τις σπαταλούν αλύπητα, όπως και τους άνδρες τους. 

Ο Στρατός του Κεμάλ έχει οχυρωθεί στο ορεινό συγκρότημα του 

Ιν Ενού, προς Βορρά, και νοτιοδυτικά της Κιουτάχειας, προς Νότο, 

όπου έχει και τον κύριο όγκο των δυνάμεων του. Και το επιτελείο 

της Στρατιάς εκδίδει τις εξής διαταγές: Η ομάς Μεραρχιών του 

Τρικούπη θα εξορμήσει από Βορρά προς Ιν Ενού, για να καθηλώσει 

τις εκεί τουρκικές δυνάμεις και να τις καταδιώξει, αν υποχωρή

σουν. Δύο άλλες Μεραρχίες του Βόρειου συγκροτήματος, η 7η και 

η 10η, εξορμώντας από Προύσα προς το δεξιό της τουρκικής διάτα

ξης, ε ίχαν αποστολή να συνδέσουν τις Μεραρχίες του Τρικούπη με 

το νότιο συγκρότημα, που αναλάμβανε το κύριο βάρος της επίθεσης 

κατά του κέντρου της τουρκικής διάταξης. Θα περίμενε, λοιπόν, 

κανείς τουλάχιστον το νότιο συγκρότημα να μη διασπάσει τις 

δυνάμεις του — να καθηλώσει και να υπερκεράσει τις εχθρικές 

δυνάμεις και να τις υποχρεώσει να δώσουν μάχη και να τις συντρί

ψει. Τι έγινε; Ακριβώς το αντίθετο. Δυο Μεραρχίες του, η 4η και 

12η, αναλαμβάνουν ένα κυκλωτικό ελιγμό από τη περιοχή του 

Αφιόν Καραχισάρ, ενώ η 13η Μεραρχία κινείται, με τον ίδιο το 

σκοπό, προς τ ' αριστερά. Και ολόκληρο, σχεδόν, το βάρος της 

επίθεσης πέφτει στις δύο υπόλοιπες Μεραρχίες, που και αυτές, 

έχοντας υποστεί σοβαρές απώλειες στη προσπάθεια τους να δια

σπάσουν το Μέτωπο, ταλαιπωρούνται άδικα, υποχρεωμένες να 

κάνουν άσκοπους ελιγμούς κι οι απώλειες αυξάνουν. 

Και μόνο η σύντομη αυτή κριτική του μεγαλοφυούς σχεδίου 

επίθεσης θα ήταν ίσως αρκετή για ν' αποδειχθεί, ότι η νίκη·ήταν 

μια μεγάλη ήττα. Α λ λ ' η τραγωδία της Κιουτάχειας ακόμη μεγαλύ

τερη — τα σφάλματα των ανίκανων επιτελών τα μεγάλωσαν η 

ανικανότητα κι η ολιγοψυχία ο ρ ι σ μ έ ν ω ν διοικητών, που ανέλαβαν 

την εφαρμογή του. 

Η ομάδα Τρικούπη (3η και 11η) ορμά το πρωί της 27ης Ιουνίου, 
με άξονα την δημόσια οδό προς Εσκή Σεχήρ. Προσβάλλεται από τα 

102 

νότια, καθυστερεί και φθάνει μόλις στις 3 Ιουνίου μπροστά από τη 
κύρια γραμμή άμυνας των Τούρκων στο Ακτσέ Μπουνάρ. Ο εχθρός 
καλύπτει τον τομέα αυτό με τέσσερις Μεραρχίες. Αλλά μπροστά 
στο... επιθετικό μένος της ελληνικής ηγεσίας αποσύρει τις τρεις. Κι 
ο Τρικούπης, αντί να καθηλώσει τον εχθρό, καθηλώνεται από ασή
μαντες σχετικά δυνάμεις. 

Το Γ' Σώμα Στρατού, υπό τον Πολυμενάκο, το οποίο επιτίθεται 
κατά μέτωπο, φθάνει δυτικά της πόλης, αλλά καθηλώνεται και αυτό 
χάρη στις εφεδρείες που μετακίνησε ο Ισμέτ από τον τομέα Τρι
κούπη. Οι δύο επιθέσεις αντιπερισπασμού έχουν αποτύχει — αντί 
να δυσκολέψουν τη θέση των Τούρκων, εξασθενίζουν τη κύρια 
επίθεση του Στρατού μας, αποστολή, η οποία έχει ανατεθεί στο Α' 
Σώμα Στρατού. 

Η κύρια επίθεση εξαπολύθηκε το πρωί της 28ης Ιουνίου. Οι δύο 

Μεραρχίες του Σώματος, η 1η και 2η, αποτελούνται, αποκλειστικά 

σχεδόν, από απότακτους. Είναι ένα είδος εξετάσεων, στις οποίες 

λίγοι αρίστευσαν — διακρίθηκαν χάρη στο προσωπικό ηρωισμό 

τους, α λ λ ' από το πρώτο άλμα αποδεικνύεται ότι έλειπε η δ ιο ίκηση. 

Και οι στρατιώτες σταματούν την επίθεση τους για να επιδοθούν 

στη λεηλασία — καίνε τις θημωνιές, ενώ α π ' αυτές εξαρτιόνταν ο 

ανεφοδιασμός τους. Η 1η Μεραρχία είχε το ευτύχημα να διοικείται 

από τον συνταγματάρχη Φράγκου, ένα γενναίο αξιωματικό, που 

εμπνέει επιθετική ορμή στους αξιωματικούς και τους άνδρες του. 

Είχε, ακόμη, τη τύχη να περιλαμβάνει στις μονάδες της το 1/38 

Ευζώνων, τους θρυλικούς Τσολιάδες του Τζαβέλλα. Κι οι γενναίοι 

Εύζωνοί μας ορμούν, για μια ακόμη φορά, με την ξ ιφολόγχη. Ο 

εχθρός οχυρωμένος στην ισχυρή τοποθεσία του Καραμπουγιού 

Νταγ, αντιτάσσει λυσσώδη άμυνα οι απώλειες μας είναι βαρείες: 

600 νεκροί και τραυματίες. Κι όμως, οι Τούρκοι ανατρέπονται. Κι η 

Μεραρχία συνεχίζει τη προέλαση της — συνεχίζει την επίθεση 

προς το ύψωμα 1799, το κλειδί της γραμμής άμυνας της Κιουτά-

χειας. Βρίσκεται μπροστά στο ύψωμα όταν ο διοικητής της Μεραρ

χίας λαμβάνει ένα σημείωμα: 

«Διοικητήν 1ης Μεραρχίας Άθ. Φράγκου. Υποφέρω, βοήθησε με. 

Μάχομαι εις Τσαούς Τσαρλιά. Διοικητής 5ης Μεραρχίας I. Τριλίβας». 

Ή τ α ν μια απεγνωσμένη έκκληση, ένα δράμα, που μόνο ο πόλε
μος γνωρίζει να σκηνοθετεί — ο πρόλογος μιας σελίδας ηρωισμού 
μιας σελίδας αίσχους. 

Τ ο 1799 

Ο ήλιος πυρπολούσε το υψίπεδο της Κιουτάχειας το ύψωμα 
1799. απότομο, δασωμένο, δέσποζε της περιοχής — ορθωνότανε 
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απειλητικό, απρόσιτο. Κι όμως ο μέραρχος Φράγκου δεν δίστασε. 

«Μέ τάς ολίγας λέξεις τον σημειώματος - γράφει ο τότε συνταγματάρ

χ η ς Μπουλαλάς — οι δύο ήρωες σννεννοήθησαν αμέσως. - Παλαιοί 

σνμμαθηταί εις τήν Σχολήν Υπαξιωματικών, όμόφρονες - ήταν απότα-

κτοι και οι δύο - ήτο φυσικόν νά αίσθάνωνται μίαν άμοιβαίαν συμπά-

θειαν». Τό παράδειγμα τους ήταν χαρακτηριστικό. Θα ήταν άδικο 

να ριφθεί η ευθύνη στους απότακτους — σε όλους τους απότακτους. 

Υπήρξαν πολλοί ικανοί ή, τουλάχιστον, γενναίοι. Και στο πεδίο 

της μάχης η γενναιότητα είναι η σπουδαιότερη αρετή. 

Ο μέραρχος Φράγκου σπεύδει στη πρώτη γραμμή αντιλαμβάνε

ται τη τακτική κατάσταση και αποφασίζει να επιτεθεί αμέσως — 

χωρίς διαταγή — κατά του 1799. 'Ηθελε να ευθυγραμμισθεί με τη 5η 

Μεραρχία, η οποία πιεζόταν στο δεξιό της. Ά λ λ ω σ τ ε , ήθελε να 

προλάβει τη μεταφορά ενισχύσεων του εχθρού. Και στις 7 το από

γευμα το 1/38 Ευζώνων επιτίθεται πλευρικά κατά του τρομερού 

υψώματος, ταυτόχρονα με το 5ο Σύνταγμα, που ενεργεί στο αρι

στερό, ενώ το 4ο σύνταγμα, που επετέθηκε στον κεντρικό τομέα, 

καθηλώνεται μπροστά στα συρματοπλέγματα. 

Η μάχη που ακολούθησε ήταν μια από τις πιο σκληρές, η πιο 

αιματηρή, ίσως από τις επιχειρήσεις του Ιουλίου. Οι Τούρκοι αμύ

νονται λυσσασμένα και το 5ο Σύνταγμα ρίχνει στη μάχη και τις 

εφεδρείες του. Η 5η Μεραρχία έχει συμπτυχθεί και τώρα μένουν 

εκτεθειμένοι εκείνοι που έσπευσαν να την καλύψουν. Κανείς, όμως, 

δεν δειλιάζει. Γίνεται έφοδο οι Τσολιάδες ορμούν με τη λ ό γ χ η , 

ανατρέπουν τον εχθρό και καταλαμβάνουν μια κορυφή που δέσποζε 

του υψώματος. Πριν να πάρουν, όμως, αναπνοή, οι Τούρκοι κάνουν 

επίθεση — ρίχνουν κι αυτοί τις εφεδρείες τους στη μάχη και ανα

γκάζουν τους δικούς μας να συμπτυχθούν σε άλλο ύψωμα. Και η 

μάχη συνεχίζεται, σ κ λ η ρ ή , αμφίρροπος, πολυαίμακτη, μέχρι που 

το σκοτάδι επιβάλλει μια ολιγόωρη ανάπαυση. Η οχλοβοή της 

μάχης δίνει τη θέση της στα βογγητά των τραυματισμένων κι είναι 

πολλοί — Έ λ λ η ν ε ς και Τούρκοι έχουν καλύψει το πεδίο της 

μάχης. 
Η 5η Μεραρχία είχε υποστεί σοβαρές απώλειες. Κι η Μεραρχία 

του Τριλίβα ζητούσε απεγνωσμένα την ενίσχυση της. Ο Φράγκου 

δεν είχε ούτε ένα Τσολιά, σχεδόν, διαθέσιμο, για να βοηθήσει το 

συνάδελφο του. Κι όμως σ' απόσταση λίγων χιλιομέτρων, στο 

Ερικλή, μια ολόκληρη Μεραρχία, η 2η αναπαυόταν κάτω από τα 

αντίσκηνα της. Δεν αγνοούσε τη δύσκολη θέση των δύο άλλων 

Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν απλώς ο διοικητής της δεν θέλησε να πολεμήσει. Και 

με τον αγγελιαφόρο, που του έστειλε ο Φράγκου, απαντά, ότι δεν 

μπορεί να κινηθεί ελλείψει διαταγών του Σώματος. Ή τ α ν εξοργι

στική η δικαιολογία. Ούτε η 1η Μεραρχία είχε διαταγή επίθεσης 

ρίχτηκε, όμως, στη μ ά χ η , γιατί ο διοικητής της είχε επιθετικό 

πνεύμα. Α λ λ ' ούτε το Σώμα επενέβη ούτε η Στρατιά. Οι χρυσοστό

λιστοι αξιωματικοί των στρατηγείων παρακολουθούσαν την αγω

νία των δύο Μεραρχιών με απάθεια. Έ β λ ε π α ν ότι απειλείτο ν' 

αποτύχει όλη η επίθεση του Α' Σώματος — είχε ήδη αποτύχει η 

επίθεση του Β' Σώματος — ν' ανατραπεί το Μέτωπο μας κι όμως 

δεν διέκοψαν τη μακαριότητα τους. 

Η μάχη κράτησε δύο ημέρες και το ύψωμα 1799 πάρθηκε. Ο 

εχθρός μετά τη κατάρρευση του αριστερού της παράταξης του, 

συμπτύσσεται. Και προετοιμάζει την άμυνα του Εσκή Σεχήρ. Α λ λ ' 

ο Ισμέτ αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Αν μείνει να δώσει τη μάχη 

μπροστά στο Εσκή Σεχήρ, κινδυνεύει να κυκλωθεί. Αναφέρει τη 

κατάσταση στον Κεμάλ, ο οποίος συμφωνεί μαζί του και διατάζει 

υποχωρητικό ελιγμό 300 χλμ., μέχρι το Σαγγάριο. «Αι γραμμαί 

αμύνης - γράφει - θά επιμηκύνουν τάς γραμμάς αμύνης του εχθρού καί θά 

συντομεύσουν τάς ιδικάς μας». Και οι Τούρκοι φεύγουν σχεδόν ανε

νόχλητοι, «ανέπαφοι», όπως ομολογεί στα απομνημονεύματα του ο 

Παπούλας. 

Ο συνταγματάρχης Χακκή, καθηγητής της Ιστορίας του Πολέ

μου στη Στρατιωτική Σχολή της Ά γ κ υ ρ α ς , εξετάζοντας τις επιχει

ρήσεις του Ιουλίου, στις παραδόσεις του έτους 1931, γράφει: «Οι 

"Ελληνες δέν έπέτυχον τήν κύκλωσιν διά τούς εξής λόγους:.... Ή 

κυκλωτική φάλαγξ έχρονοτρίβησεν... 'Αντί νά κατευθυνθή προς Βορ-

ράν, έπροχώρησε πρός ΒΑ καί έπεμήκυνε τήν όδόν της. Δέν ήτο ορθόν νά 

καθηλωθούν μία Μεραρχία πρό του 'Αφιόν καί δύο πρό του "Ιν Ένού. 

"Επρεπε νά ενωθούν μέ τάς προερχομένας εκ του Άδρανού Μεραρχίας, 

διά νά διασπάσουν τό Μέτωπον. 

»Οί 'Έλληνες, μή δυνηθέντες νά κυκλώσουν τόν Στρατόν μας, δέν 
ήδυνήθησαν ούτε νά τόν καταδιώξουν». 

Αυτή είναι η αλήθεια. 

Η «ήμερα της νίκης» 

Κραυγές θριάμβου δονούσαν την ατμόσφαιρα. Οι εφημερίδες 
τόνιζαν διθυράμβους για το Στρατό μας και για τον « Ά η τ ο ύ τόν 
Γυιό», που προχωρούσε για τη «Κόκκινη Μηλιά». Κι οι δυστυχισμέ
νες μανάδες άναβαν καντήλια στη Παναγιά. Είχαμε νικήσει και τα 
παιδιά τους θα επέστρεφαν από το Μέτωπο. Έ τ σ ι πίστευαν, τουλά
χιστον. Δεν γνώριζαν, ότι τα καντήλια π' άναβαν ήταν ένα μνημό
συνο σε ζωντανούς — νεκρούς — στα παιδιά τους, τα 
καταδικασμένα ν' αφήσουν τα κόκκαλά τους στην Αλμυρή 
Έ ρ η μ ο . Ή τ α ν η 12η Ιουλία 1921. 

105 



Η «ημέρα της νίκης», που πανηγύριζαν οι υπεύθυνοι της συμφο

ράς, θα πρέπει να μείνει στην Ιστορία της Φυλής μας σαν ημέρα 

μεγάλης προδοσίας. Ακόμη και αν όλα τα σφάλματα, που μεσολά

βησαν από τη επόμενη της Συνθήκης των Σεβρών μέχρι της κατάλη

ψης του Εσκή Σεχήρ, αποδοθούν σε πλάνη, σε άγνοια, δεν είναι 

δυνατό να συγκεντρωθεί τόση επιείκια, που να δικαιολογήσει τον 

πανηγυρισμό — τη μετέπειτα εκστρατεία. « Άκουσίαν προδοσίαν» 

τη χαρακτηρίζει ο στρατηγός Μπουλαλάς. Κι όμως ήταν συνειδητή 

και πληρούσε όλους τους όρους του ποινικού αδικήματος, εκτός 

από τη πολιτική ευθύνη. 

Τη «μεγάλη νίκη» ανάγγειλε έκθεση του αντιστράτηγου Ξ. Στρα

τηγού, μέλους της ομάδας των γερμανόπληκτων τότε επιτελών. 

Ή τ α ν ο πιο ενθουσιώδης στις επιτελικές συσκέψεις, δεν ήθελε 

τίποτε λιγότερο από το πόλεμο μέχρις εσχάτων. Και, φυσικά, όταν 

απέβαλε τις γνώμες του, επέστρεψε οΐκαδε. Έ σ π ε υ σ ε , λοιπόν, ν ' 

αναγγείλει τη ν ίκη, γνωρίζοντας, ότι ο Στρατός του Κεμάλ είχε 

παραμείνει άθικτος. Ό τ α ν υπέγραφε την έκθεση του είχε αποφασι

σθεί η σύγκληση μεγάλης σύσκεψης στην Κιουτάχεια, υπό την 

προεδρία του Κωνσταντίνου, που θ' αποφάσιζε αν θα συνεχιζόταν ο 

πόλεμος ή θα εκκενωνόταν η Μικρά Ασία. Ή τ α ν , όμως, γνωστό, 

ότι, μετά τη κατάληψη του Εσκή Σεχήρ, οι Τούρκοι είχαν φύγει 

ανενόχλητοι — οι Μεραρχίες μας δεν συνέχισαν την καταδίωξη 

«λόγω κοπώσεως». Ο ελληνικός Λαός εξαπατήθηκε σκόπιμα. Α λ λ ' 

ας ήταν αυτό το μόνο αμάρτημα!. . . 

Στις 31 Ιουλίου συγκροτήθηκε στη Κιουτάχεια η μεγάλη 

σύσκεψη υπό την προεδρία του Βασιλιά. Ο αρχιστράτηγος Παπού-

λας είχε κληθεί ν ' αναπτύξει τις απόψεις της Στρατιάς, παριστάμε

νου του Πρωθυπουργού Γούναρη, του υπουργού των Στρατιωτικών 

Θεοτόκη και του αρχηγού του Επιτελείου Δούσμανη. Πρακτικά δεν 

τηρήθηκαν και θα ήταν ένα μεγάλο κενό για τη σύγχρονη ιστορία 

μας, αν όσα ειπώθηκαν δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. 

Αλλά... ευτυχώς, τα πρακτικά της σύσκεψης δημοσιεύθηκαν στη 

τουρκική επιθεώρηση «Τουρκική Ανεξαρτησία» (σελ. 62). Και ο 

στρατηγός Σπυρίδων, διευθυντής του 4ου Γραφείου της Στρατιάς, 

γράφει: « Ή ώς άνω εκτεθείσα περιγραφή τής συζητήσεως εις τό Μέγα 

Συμβούλων τής Κιουταχείας φαίνεται, δτι είναι κι' ή πλειότερον πάσης 

άλλης ακριβής. Μέσα εις τήν αίθουσαν, δπου τό Μέγα Συμβούλων 

συνεζήτει, ύπήρχεν ασφαλώς οφθαλμός του κεμαλικού Επιτελείου. Τήν 

γνώμην αυτήν έσχηματίσαμεν εκ τών αφηγήσεων του αρχιστρατήγου 

Παπούλα, άς ήκούσαμεν αυτοπροσώπως». Είναι μια καταγγελία τρο

μακτική, απίστευτη, αλλά κι αυταπόδεικτη. 
Η έκθεση της Στρατιάς ήταν διπλωματικά συνταγμένη, αλλά το 

νόημα της σαφές: δεν πίστευε, ότι η σχεδιαζόμενη εκστρατεία του 

Σαγγάριου θα συνέτριβε το κεμαλικό Στρατό. Ακόμη κι αν πετυχαί

ναμε μια τακτική ν ίκη, δεν θα υπήρχε στρατηγικό αποτέλεσμα. 

Αλλ ' ο Γούναρης δεν είχε έλθει για ν' ακούσει τις απόψεις των 

στρατιωτικών — σκοπός του ήταν η επιβολή των ειδικών του από

ψεων. Κι όταν ο Πάλλης διαβάζει την έκθεση του, ρωτά επιτιμη-

τικά: «Γιατί, κ. έπιτελάρχα, τόσον απαισιόδοξος, δταν οι άλλοι 

αξιωματικοί ευρίσκουν τήν επιχείρησιν τόσον εύκολον;» Ο Πάλλης 

προσπαθεί να δικαιολογηθεί, επικαλείται και τη γνώμη του Αρχι

στράτηγου, α λ λ ' ο Γούναρης δεν υποχωρεί. Υπογραμμίζει, ότι η 

επιχείρηση είναι αναγκαία και μπροστά στο κίνδυνο ν ' αντικατα

σταθούν, ο Παπούλας και ο Πάλλης υποτάσσονται. Ά λ λ ω σ τ ε , 

συμφωνούσαν μ' ενθουσιασμό όλοι οι αξιωματικοί, μέλη του Επι

τελείου και μη, που συνόδευαν τον Γούναρη από την Αθήνα. Ή τ α ν 

τα φαντάσματα των Βαλκανικών Πολέμων — στρατιωτικοί ανεύθυ

νοι, που αγνοούσαν τελείως τις συνθήκες του μικρασιατικού πολέ

μου και τη ν. εφαρμοζόμενη τότε πολεμική τακτική. Έ ν α ς μόνο 

έλειπε: ο Μεταξάς. Πρόβλεπε τη καταστροφή και αρνούνταν να 

μετάσχει του Επιτελείου, θέλοντας ν' αποφύγει τις ευθύνες. Αλλ ' 

ούτε είχε τη δύναμη να βροντοφωνήσει την αλήθεια — προτίμησε 

να εξαφανισθεί στα παρασκήνια, περιμένοντας την ευκαιρία. 

«Να τα πεις σ' αυτούς...» 

Και ο Βασιλιάς; 

Σε όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Κωνσταντίνος παρέμεινε 
αμίλητος — αναποφάσιστος, όπως ανέφερε ο Παπούλας στους επι
τελείς του. Η αλήθεια είναι, ότι ο Κωνσταντίνος, όπως κι ο Μετα
ξάς, έβλεπε καθαρά, ότι η εκστρατεία ήταν καταδικασμένη. Λίγες 
ημέρες αργότερα, όταν παραδίδει τις σημαίες στις μονάδες, που 
πρόκειται να επιτεθούν, τον πλησιάζει ο Μητροπολίτης Εφέσου - ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος. Και με το θάρρος, που τον 
διέκρινε, του λέει: 

— Βασιλιά, πού στέλνετε τον Στρατό μας; Θα συντριβεί. Η 
εκστρατεία αυτή είναι καταδικασμένη. 

— Το ξέρω... Να τα πεις σ' αυτούς... 

Κι έδειξε το Γούναρη με τους γερμανόφιλους συμβούλους του. 

Ο Κωνσταντίνος διέβλεπε τη συμφορά. Κι όμως, στο Μέγα 
Συμβούλιο παρέμεινε αμίλητος. Μήπως αυτός, που είχε εναντιωθεί 
στο Βενιζέλο, δεν τολμούσε ν ' αντιδράσει στο Γούναρη; Μήπως 
θεωρούσε τον εαυτό του δεσμευμένο από το Σύνταγμα; Ασφαλώς 
όχι. Ο ίδιος είχε διακηρύξει, ότι ήταν «ελέω Θεού» Βασιλιάς. Δεν 
αντέδρασε, γιατί η εκστρατεία κατά της 'Αγκυρας είχε άλλο σκοπό 
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— ήταν αναγκαία, έστω κι αν η συντριβή των Τούρκων ήταν και 

πάλι αδύνατη. Ο Δημ. Γούναρης, επιστρέφοντας από την Ευρώπη, 

του είχε μιλήσει ωμά: δεν υπήρχε παρά μία μόνο ελπίδα να τον 

αναγνωρίσουν οι Σύμμαχοι, μια μόνο ελπίδα να διατηρήσει το 

θρόνο του: Ο ελληνικός Στρατός έπρεπε να καταλάβει την 

Ά γ κ υ ρ α , έστω κι αν θα κινδύνευε να καταστραφεί. Αυτή ήταν η 

δικαιολογία της εκστρατείας εναντίον της Ά γ κ υ ρ α ς , η αιτία της 

τραγωδίας του Σαγγάριου. 

Ο Κωνσταντίνος ήλθε στη Μικρά Ασία κι οι Σμυρνιοί ξεχύθη

καν στους δρόμους για να τον υποδεχθούν ο Στρατός ζητωκραύ

γασε μ' ενθουσιασμό τον α ρ χ η γ ό του. Π ό σ ο διαφορετική, όμως, 

ήταν η α ν α χ ώ ρ η σ η του... 

Στον σιδηροδρομικό σταθμό, α π ' όπου ξεκίνησε για τη 

Π ά ν ο ρ μ ο , δεν τον περίμεναν ενθουσιώδη πλήθη — τον καταδίωκαν 

τα βογγητά εκατοντάδων τραυματιών, που ήταν εγκαταλειμμένοι 

στη τραγική τους μοίρα. ' Ηταν φρικιαστικό το θέαμα των γενναίων 

εκείνων. Με τις πληγές ανοικτές, μέσα στη μυίγα και το κουνούπι, 

παρακαλούσαν για μια σταγόνα νερό, λίγη σκιά, ένα βάλσαμο για 

τις πληγές τους. Κανείς, όμως, δεν υπήρχε για να τους βοηθήσει. Τα 

μεταγωγικά μας, όσα είχαν απομείνει, μόλις αρκούσαν για τη μετα

φορά π ο λ ε μ ο φ ο δ ί ω ν οι γιατροί κι οι τραυματιοφορείς ήταν αδύ

νατο να περιθάλψουν τη σακατεμένη Στρατιά. Και μόνο, πού και 

πού, κάποιος ξεκομμένος Τούρκος έφερνε κανένα φλασκί για ν ' 

απαλύνει το μαρτύριο των εχθρών του. 

Το θέαμα ήταν αποτρόπαιο, κι οι υπασπιστές διατάζουν να 

ξεκινήσει αμέσως η αμαξοστοιχία. Ο Κωνσταντίνος, συνηθισμέ

νος, από άλλες φορές, πλησιάζει στο παράθυρο. Περιμένει να τον 

επευφημήσουν και θέλει ν ' απαντήσει στους γενναίους του. Α λ λ ' 

αυτό, που ακούει, δεν είναι ζητωκραυγές, είναι το βογγητό της 

Στρατιάς, των Μικρασιατών εκείνων, που μένουν καταδικασμένοι 

ν' αφήσουν τα οστά τους στη ξένη γη — το βογγητό της Στρατιάς, 

του μικρασιατικού Ελληνισμού, που έπαιρνε το δρόμο για το Γολ

γοθά του. 

Είναι μακρινό το ταξίδι από την Κιουτάχεια στη Πάνορμο κι ο 

Κωνσταντίνος είχε όλο το καιρό να σκεφθεί. Κι αν ακόμη μέχρι 

τότε αγνοούσε τη πραγματικότητα, τώρα πια δεν μπορούσε ν' αμφι

βάλλει. Το θέαμα που αντίκρυσε στο σταθμό, ήταν εύγλωττο και σ' 

ό λ η τη διάρκεια του ταξιδιού του μέχρι τη Πάνορμο, οι εφιαλτικές 

σκηνές επαναλαμβάνονται με μια συγκλονιστική δραματικότητα. 

Και δεν βογγούσαν μόνο οι τραυματίες. 
Λίγες ημέρες πριν, ο Γούναρης, θέλοντας να εμψυχώσει τους 

άνδρες, απένειμε πολλά παράσημα. Είχε και μια άλλη σκοπιμότητα 
η ενέργεια εκείνη του μοιραίου Πρωθυπουργού. Τους πρώτους 
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μήνες οι τιμητικές διακρίσεις απονέμονταν αποκλειστικά και μόνο 

στους απότακτους· κι οι περισσότεροι έμεναν στα μετόπισθεν για 

να μη.. . σκονίσουν τα παράσημα τους. Α λ λ ' οι διακρίσεις αυτές 

είχαν εξοργίσει τους τίμιους αξιωματικούς — υποστηρικτές του 

νέου καθεστώτος — που είχαν διαμαρτυρηθεί. Και τις παραμονές 

της κρίσης θέλησε να φανεί αμερόληπτος — σκέφθηκε, ότι θα 

φιλοτιμούσε τους παραγνωρισμένους. Α λ λ ' οι ήρωες δεν νοιάζο

νται για παράσημα. Ά λ λ ω σ τ ε δεν ε ίχαν και πού να τα βάλουν. Οι 

στολές τους ήταν κουρελιασμένες — ήταν ρακένδυτοι, εξαντλημέ

νοι, θα προτιμούσαν μια διπλή μερίδα κουραμάνας, λίγο μαγειρε

μένο φαγητό, παρά τις χρωματιστές κορδελλίτσες, που είχαν χάσει 

τον συμβολισμό τους. Ο Γούναρης, όμως, επέμενε — όπως πάντα — 

να οργανώσει μεγαλοπρεπή τελετή. 

«Θέλουμε απολυτήρια...» 

Οι σημαίες ανέμιζαν και πάλι, οι μπάντες έπαιζαν ενθουσιώδη 

εμβατήρια. Σ' άλλες στιγμές οι στρατιώτες μας θα δάκρυζαν από 

συγκίνηση. Τώρα δάκρυζαν από οργή. Κι αντί για τα «ζήτω» ακού

σθηκε μια κραυγή: «Θέλουμε απολυτήρια... Θέλουμε τα σπίτια 

μας». Ή τ α ν ένα μουγκρητό, που προμήνυε τρικυμία. 

Ο Κωνσταντίνος τα γνώριζε όλα αυτά, τα είδε με τα μάτια του. Κι 

όμως δείλιασε. Εκεί, στη Κιουτάχεια, στο δρόμο προς τη Πάνορμο, 

έζησε την αποφασιστική στιγμή της ζωής του. Η Μοίρα του έδωσε 

την ευκαιρία να φανεί μεγάλος, να εξαγνίσει το παρελθόν του και ν' 

ανοίξει ένα υπέροχα λαμπρό μέλλον — για τον εαυτό του, την 

Ελλάδα, τη δυναστεία του. Κι όμως αρνήθηκε την ευκαιρία, προτί

μησε να μείνει μικρός, γαντζωμένος στο Θρόνο του. Αποφασισμέ

νος να παρασύρει στο πέσιμο του και τους αντιπάλους του παρέσυρε 

και την Ελλάδα, αρνούμενος να παραιτηθεί υπέρ του γιού του. 

Έ χ ε ι περάσει μισός αιώνας, σχεδόν, από τις τραγικές εκείνες 

ημέρες. Τα πάθη έχουν αμβλυνθεί, τα μίση έσβησαν — δεν είναι η 

προκατάληψη εκείνη, που υπαγορεύει τις αυστηρές κρίσεις. Είναι η 

πικρία, το παράπονο, ο πόνος, που νιώθει κάθε ελληνική ψ υ χ ή , 

αναζητώντας τα αίτια της συμφοράς, που παρόμοια δεν έζησε άλλη 

η Φυλή μας. Γιατί να είναι τόσο ζηλόφθονη η Μοίρα της; 

Το δίλημμα είχε τεθεί σαφώς στους κυβερνώντες τέσσερις μήνες 

πριν, όταν η αντιπροσωπεία μας, υπό τον Καλογερόπουλο, βρισκό

ταν στο Παρίσι . Ο Βενιζέλος, με δική του πρωτοβουλία, συναντά 

τον Πουανκαρέ και με έντονο ύφος απαιτεί τη πληρωμή των εξόδων 

Κατοχής της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα. Ο Πουανκαρέ τον ακούει 

κι όταν τελειώνει ο χείμαρρος των επιχειρημάτων του Κρητικού 
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πολίτ ικού, απαντά: «Νά είσθε βέβαιος, κ. Βενιζέλε, δτι δέν έπιθυμούμεν 

τίποτε περισσότερον άπό τό νά σας Ίδωμεν έπανερχόμενον εις τήν Αρχήν 

καί τάς άδελφικάς σχέσεις των δύο χωρών μας άποκαθισταμένας». Την 

ίδια απάντηση δίνει κι ο Λόϋδ Τζωρτζ. Εμμέσως, όμως, ανατίθεται 

στο Βενιζέλο, από τον ίδιο τον Ά γ γ λ ο Πρωθυπουργό, να μεταβεί 

στο Λονδίνο και να προσπαθήσει να μεταβάλει τις διαθέσεις της 

Κοινής Γνώμης — να κάμψει την αντίδραση των στελεχών της 

α γ γ λ ι κ ή ς Κυβέρνησης και της Βουλής. Ο Λόϋδ Τζωρτζ ήθελε να 

βοηθήσει την Ελλάδα, έστω κι υπό τον Κωνσταντίνο. Κι ο Βενιζέ

λος σπεύδει στο Λονδίνο, για να εργασθεί για την αναγνώριση του 

Βασιλιά, αφού προηγουμένως διαβιβάζει στην επίσημη αντιπροσω

πεία: μας υπόμνημα με τις αγγλικές διαθέσεις. Κι όπως είδαμε, η 

ελληνική Κυβέρνηση, δεν καταδέχεται ούτε και ν ' απαντήσει στο 

υπόμνημα εκείνο — όλοι έτρεμαν μήπως χαρακτηριστούν σαν μειω

μένης πίστης προς το Στέμμα. 

Κι όμως, από το Λονδίνο ο Βενιζέλος ειδοποιεί, μέσω της πρε

σβείας, τον Καλογερόπουλο, ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής 

αντιπροσωπείας. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Κι αποφασίζε

ται ο Γούναρης να συναντηθεί με τον Βενιζέλο μυστικά. Θα συντό

νιζαν τις ενέργειες τους, χάρη του ελληνικού συμφέροντος. Τη 

τελευταία, όμως, στιγμή, ένας από τους δημοσιογράφους, που συνό

δευαν την αντιπροσωπεία μας — καυστικός αρθρογράφος και ιδιο

κτήτης εφημερίδας — απειλεί τον Γούναρη, ότι αν συναντηθεί με το 

Βενιζέλο θα το μεταδώσει στην εφημερίδα του. 

—- Θα ξεσπάσει τέτοιο σκάνδαλο — τον προειδοποιεί — ώστε, κ. 

Πρόεδρε, δεν θα μπορέσετε να επιστρέψετε στην Αθήνα. 

Ο Γούναρης, φυσικά βιάστηκε να ματαιώσει τη συνάντηση του 

με to Βενιζέλο. Ή θ ε λ ε να επιστρέψει στην Αθήνα. Κι έφυγε άπρα

κτος, προς θρίαμβο του φίλου του αρθρογράφου, που είχε έτσι την 

ευκαιρία να δημοσιεύσει το περιβόητο «Οίκαδε» και τους «Πομμε-

ρανούς» του. 

Ο Ελληνικός Λαός δεν γνώριζε τότε την αλήθεια. Κι όταν την 

αποκάλυψε ο Βενιζέλος στη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου, τη|ς 

Βουλής του 1932, ήταν πολύ αργά. Τουλάχιστον, όμως, ο αρχηγός 

του Λαϊκού Κόμματος Π. Τσαλδάρης είχε την τιμιότητα και την 

ειλικρίνεια να επιβεβαιώσει την απίστευτη αποκάλυψη. Αλλά δεν 

ήταν η μοναδική.. . 

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία των Λαών, που μένουν βαθιά 

χαραγμένες στη μνήμη μας, σαν νάγιναν με πυρακτωμένο ατσάλι. 

Είναι τόσο αποφασιστικές, που θάλεγε κανείς, ότι η Μοίρα ύφαινε 

χρόνια στον αργαλειό της τ ' αξεδιάλυτα νήματα της, μόνο και μόνο 

γι' αυτές. Μια τέτοια στιγμή ήταν κι η χ α ρ α υ γ ή της 1ης Αυγούστου 

του 1921 — η στιγμή, που η μεγάλη Στρατιά ορμούσε, μ' ένα 
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δραματικό μεγαλείο, στην Αλμυρά Έ ρ η μ ο . Εκεί, στην πιο αφιλό

ξενη γωνιά της Μ. Ασίας, 15 λεπτά της ώρας έκριναν αποφασι

στικά, αμετάκλητα, την τύχη της Νεώτερης Ελλάδας. Ή τ α ν μια 

μεγάλη στιγμή. Κι αναζητώντας κανείς το ταίρι της, δεν θα σταθεί 

στούς Βαλκανικούς Πολέμους, ούτε στην Επανάσταση του 1821. Αν 

οι Τούρκοι κατέπνιγαν την εξέγερση της Αγίας Λαύρας, υπήρχαν 

χιλιάδες μοναστήρια για να υψώσουν τη σημαία της Ελευθερίας. Το 

Έ θ ν ο ς δεν θα χανότανε. Πρέπει να γυρίσει κανείς αιώνες πίσω, για 

να βρει μια τέτοια στιγμή — τη στιγμή, που τα τείχη έπεφταν και τα 

φουσάτα του Μωάμεθ ορμούσαν στην Αγιά Σοφιά, για ν' αφήσουν 

μισοτελειωμένη τη λειτουργία. Η μικρασιατική συμφορά μόνο με 

το πάρσιμο της Πόλης μπορεί να συγκριθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν Σ Α Γ Γ Α Ρ Ι Ο 

ΟΙ ΣΑΛΠΙΓΚΤΕΣ χαιρέτισαν την ανατολή της 1ης Αυγούστου, 

τον πολεμικό παιάνα κι οι πολεμιστές μας απάντησαν με την 

κραυγή « Α έ ρ α » . Ή τ α ν αυτοί, που πριν λίγες μέρες φώναζαν στο 

Γούναρη: «Θέλουμε ν ' απολυθούμε». Ποιά καλή μάγισσα είχε 

μεταμορφώσει τους κουρασμένους ήρωες σ' ατίθασα παλληκαρό-

πουλα; Ή τ α ν η φλόγα της Φυλής εκείνη, που έκανε το Νικηταρά 

να φωνάζει στον εαυτό του: «Κουράγιο, Νικηταρά.. . Τούρκους σφά

ζεις». Οι στρατιώτες μας ξεκίνησαν για τη μαρτυρική πορεία τους 

στην έρημο σιγοτραγουδώντας: «Μουσταφά, μωρέ Κεμάλη... είναι 

αγύριστο κεφάλι...». Γρήγορα, όμως, το τραγούδι πνίγηκε στο 

στόμα τους, η τρομακτική δίψα άρχισε να τους τυραννάει. Περπα

τούσαν τρεις και πλέον ημέρες, με θερμοκρασία, που θα έφθανε τους 

45 βαθμούς υπό σκιά — αν υπήρχε σκιά. Αλλά δεν υπήρχε, μόνο 

καυτός ήλιος κι η άμμος της ερήμου. 

Η πορεία ήταν μαρτυρική και σαν να μην έφτανε η αφόρητη 

ζέστη το μαρτύριο της δίψας το μεγάλωνε η ξηρά τροφή, που είχαν 

μαζί τους οι στρατιώτες μας — καπνιστές ρέγγες και κρεμμύδια. Θα 

έλεγε κανείς πως σκληρός βασανιστής είχε επινοήσει το μαρτύριο 

εκείνο. Κι όμως δεν ήταν δυνατό να γίνει διαφορετικά. Λίγο πριν 

αρχίσει η πορεία, το 4ο Γραφείο είχε ειδοποιήσει με σήματα του τις 

μονάδες, ότι η τροφοδοσία των ανδρών τους έπρεπε να εξασφαλι

στεί «εκ των ενόντων» — εκ των ενόντων μέσα στην έρημο! Αλλά η 

Επιμελητεία μας δεν είχε άλλη λύση. Τα μαχόμενα τμήματα είχαν 

απομακρυνθεί 200 χιλιόμετρα από τις βάσεις ανεφοδιασμού και τα 

μεταφορικά μέσα ήταν λίγα. Χάλαγαν χωρίς να είναι δυνατό ν' 

αντικατασταθούν. Η Ελλάδα άρχιζε μια νέα εκστρατεία ενώ βρι

σκόταν στο χείλος της χρεωκοπίας. Κι όμως θα μπορούσε να ήταν 
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πλούσια — να έδινε άφθονα μέσα στους πολεμιστές μας και να 

έφτανε στην Ά γ κ υ ρ α . Υπήρχαν στη διάθεση της, κάθε στιγμή, τα 

έξοδα Κατοχής, που της χρώσταγαν οι Σύμμαχοι. 

Είναι αλήθεια, ότι οι Δυνάμεις της Αντάντ είχαν αρνηθεί να 

πληρώσουν τα έξοδα Κατοχής στην Ελλάδα. Α λ λ ' η Αμερική δεν 

μετείχε στον αποκλεισμό κατά του Κωνσταντίνου. Κι όταν η ελλη

νική Κυβέρνηση στράφηκε προς την Ουάσιγκτον για τη πληρωμή 

των 33 1/2 εκατομυρίων δολλίχρίων (6 1/2 εκατ. λίρες), η απάντηση 

ήταν ευνοϊκή, υπό τον όρο, ότι θα εξοφλούνταν μια τυπική διαδικα

σία. «Τά χρήματα είναι δυνατόν νά καταβληθούν αμέσως», αναφερόταν 

στη διακοίνωση του Στέϊτ Ντηπάρτμεντ. « Επειδή δμως, αι συμφω-

νίαι έχουν υπογραφή, εν ονόματι του Βασιλέως Αλεξάνδρου, παρακα-

λοϋμεν, κατά τά ειωθότα, νά μας γνωστοποιηθή ή επάνοδος του 

Κωνσταντίνου εις τόν θρόνον». 

Ποιά ήταν, όμως, η απάντηση; 

Ο Κωνσταντίνος όταν πληροφορήθηκε τη διακοίνωση των Αμε

ρικανών, έγινε έξω φρενών: « Έγώ νά δηλώσω, δτι έπανήλθον εις τόν 

Θρόνον, τόν όποιον δέν εγκατέλειψα;... φώναξε στον Γούναρη. Έγώ 

νά προβώ εις τοιαύτην δήλωσιν; Ένώ δ υιός μου ήτο αντιπρόσωπος μου, 

εγώ ήμην ό αληθινός Βασιλεύς». Ο Γούναρης έφυγε πανικόβλητος. 

Αργότερα όμως ξαναγύρισε και προσπάθησε να μεταπείσει το 

Βασιλιά. Ή κατάσταση ήταν απελπιστική. Αλλ ' ο Κωνσταντίνος 

εξακολουθούσε να είναι ανένδοτος. «Δέν εννοώ ν' ακούσω τίποτε επί 

του ζητήματος αυτού» είπε. 

Η Ελλάδα έχασε έτσι 33 1/2 εκατ. δολάρια, ένα πόλεμο κι ένα 

ολόκληρο Λαό. 

Το μαρτύριο της ερήμου 

« Ο αφόρητος εις καύσωνα τυφλωτικός ήλιος τής ερήμου μετέβαλλε 

τήν όψιν του βαδίζοντος φαντάρου, μέ τόν γυλιόν φορτωμένον εις τούς 

ώμους του, εις όψιν άγωνιώντος ετοιμοθάνατου. Ο ίδρώς έρρεε 

«ποτάμι» κι' οι οφθαλμοί του σχεδόν κλειστοί. Καί τήν δύσιν του ηλίου 

ηκολούθει εις τήν ερημον ψύχος δριμύ...». 

Η εφιαλτική αυτή περιγραφή δεν ανήκει στους αντίπαλους του 

καθεστώτος, είναι περιγραφή του συνταγματάρχη Γ. Σπυρίδωνος, 

διευθυντή του 4ου Γραφείου της Στρατιάς — δηλαδή της Επιμελη-

τείας. Και ήταν σε θέση να γνωρίζει τη πραγματικότητα ο εκλεκτός 

εκείνος αξιωματικός, του οποίου οι ε ισηγήσεις δεν ακούστηκαν. 

Η εκστρατεία του Σαγγάριου ήταν ένα τραγικό σφάλμα, που την 

μετέβαλε σε έγκλημα το σχέδιο της επίθεσης. Ο κύριος όγκος του 

Στρατού μας ρίχτηκε σε μια εξαντλητική πορεία 60-70 χιλιομέτρων 
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δια μέσου της Αλμυράς Ερήμου, για να προσβάλει την αμυντική 

διάταξη του εχθρού από το αριστερό. 

Ή τ α ν η «μεγαλοφυής» ιδέα του Επιτελείου της Στρατιάς, που 

ήθελε να πιστεύει ότι ο εχθρός θεωρώντας απίθανη, αδύνατη, την 

επίθεση μέσα από την έρημο, δεν θα είχε οργανώσει την άμυνα του 

προς τη κατεύθυνση αυτή. Και ο συλλογισμός ήταν ορθός — το 

σχέδιο θ' αποδεικνυόταν πραγματικά μεγαλοφυές, αν μια ισχυρή 

δύναμη κρούσης κατόρθωνε να κινηθεί με κεραυνοβόλο ταχύτητα, 

να διασχίσει την έρημο μέσα σε ώρες, και να προσβάλει αιφνιδια

στικά τον εχθρό. Η τουρκική άμυνα θα διασπόταν, αν υπήρχε και 

μετωπική επίθεση, αν οι επιτελικοί μας εγκέφαλοι κατόρθωναν να 

καθηλώσουν τον εχθρό και μετά να τον ξεπεράσουν αν, δηλαδή, 

ήταν σε θέση να εφαρμόσουν μια από τις βασικές αρχές Τακτικής, 

που διδάσκονται οι έφεδροι αξιωματικοί τον πρώτο μήνα της εκπαί

δευσης τους. Αλλ ' ήταν εξοργιστικά ανίκανοι και σαν επιτελικοί 

και σαν αξιωματικοί πρώτης γραμμής. 

Οι περισσότερες Μεραρχίες μας υποχρεώθηκαν να καλύψουν με 

τα πόδια απόσταση 200 - 250 χιλιομέτρων, για να βρεθούν, από το 

τομέα του Εσκή Σεχήρ, τη γραμμή εξόρμησης, νότια του Σαγγά

ριου. Κι όταν άρχισε η πορεία μέσα από την έρημο, η σκόνη, που 

ξεσήκωναν, ήταν ο καλύτερος πληροφοριοδότης του Κεμάλ. Από 

τον ορεινό όγκο, που κατείχε μπροστά από την 'Αγκυρα, μπορούσε 

να παρακολουθήσει με τις διόπτρες τους ελιγμούς των τμημάτων 

μας. Και, φυσικά, έσπευσε ν' αναπροσαρμόσει τη διάταξη του. 

Η μελέτη των επιτελικών σχεδίων όλων των επιχειρήσεων, μετά 

τη 1η Νοεμβρίου, αποκαλύπτει μια απεγνωσμένη προσπάθεια των 

επιτελικών να επιδείξουν την ανύπαρκτη μεγαλοφυία τους. Είναι — 

κατά πλειοψηφία — οι ανίκανοι, που είχαν εκδιωχθεί με την ευκαι

ρία του Κινήματος της Ά μ υ ν α ς . Έ ν ι ω θ α ν ένα σύμπλεγμα κατω

τερότητας και θέλοντας να το υπερνικήσουν, τα έπαιζαν όλα για 

όλα και έχαναν το παν. 

Για 10 ημέρες βάδιζε ο Στρατός μας χωρίς να βρίσκεται σ' 

επαφή - με τον εχθρό — οι Τούρκοι είχαν αναθέσει τον αγώνα οπι

σθοφυλακής τους στην αποπνικτική ζέστη. Κι έπραξαν θαυμάσια. 

Στις 7 Αυγούστου η πρώτη Μεραρχία ανακαλύπτει μια μικρή βρύση 

κοντά στο χωριό Ούζμπεη. Τα νερά της έφευγαν από ένα βρόμικο 

χαντάκι γεμάτο ψοφήμια. Οι αξιωματικοί διατάζουν τους άνδρες 

τους να υδρευθούν μόνο από τη βρύση. Μάταιος ο κόπος. Ρίχνονται 

με τα μούτρα μέσα στα βρομόνερα και πίνουν το σάπιο νερό σαν 

κολασμένοι. Προτιμούν να πεθάνουν από δυσεντερία, παρά από 

δίψα. Μόλις τ' απόγευμα μπόρεσε να συνεχίσει τη πορεία της η 

Μεραρχία. Την επόμενη, δύο Σώματα Στρατού, το 1ο και το 3ο 

καθυστερούν την κίνηση τους για δύο ημέρες, για να γεμίσουν τα 
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παγούρια τους οι στρατιώτες. Υπάρχουν τέσσερις μόνο βρύσες, οι 

τελευταίες μέχρι την Ά γ κ υ ρ α . Στο μεταξύ, ο Κεμάλ συμπληρώνει 

την οργάνωση της άμυνας του. Κι όταν είχε την ευκαιρία, έστελνε 

το ιππικό του να πλευροκοπήσει τα εξαντλημένα τμήματα μας. 

Ο Παπούλας ήταν τόσο βέβαιος, ότι θα αιφνιδίαζε τον εχθρό, 

ώστε δεν λαμβάνει μέτρα ασφαλείας κατά την κίνηση του. Η απρο

νοησία του αυτή παραλίγο να στοιχίσει την αιχμαλωσία ολόκλη

ρου του Στρατηγείου — τη σύλληψη του Διάδοχου Γεωργίου. Μόνο 

η Τύχη έσωσε την Ελλάδα από ένα τόσο μεγάλο εξευτελισμό. Και 

να πως: Την χαραυγή της 14ης Αυγούστου το τάγμα ασφάλειας του 

Στρατηγείου, που είχε εγκατασταθεί στο Ούζμπεη, προσβάλλεται 

αιφνιδιαστικά με πυρά αυτόματων όπλων και πυροβολικού. Ακο

λουθεί μικροπανικός και όλοι τρέχουν να καλυφθούν μέσα στο 

χωριό, ενώ το πεζικό αναπτύσσεται για ν' αποκρούσει την επίθεση. 

Αλλ' ο εχθρός είναι ισχυρότερος — μια Μεραρχία ιππικού ενισχυ

μένη με μια πυροβολαρχία. Στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, ο τότε 

Διάδοχος δείχνει αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Ο Παπούλας του συνι

στά να καλυφθεί, α λ λ ' εκείνος συνεχίζει να βηματίζει απτόητος. Οι 

οβίδες των Τούρκων πλησιάζουν και το Στρατηγείο αρχίζει να έχει 

τις πρώτες απώλειες. Ο Γεώργιος, όμως, αρνείται και πάλι να καλυ

φθεί. Το χωριό έχει μεταβληθεί σε Κόλαση κι ο Παπούλας αναγκά

ζεται πλέον να διατάξει, και μάλιστα με ύφος αυστηρό, τον Διάδοχο 

να καλυφθεί. Ο Γεώργιος υποχρεώνεται να συμμορφωθεί, αλλά το 

παράδειγμα του έχει εμψυχώσει τους άκαπνους αξιωματικούς του 

Επιτελείου. 

Η επίθεση εκείνη δεν αποκρούσθηκε — απλώς ανεστάλη. 

Ό π ω ς γράφει ο διοικητής της επιτεθείσης Μεραρχίας, στρατηγός 

Φαχρεδίν, στο βιβλίο του «Suvari Kolordusu», σκοπός του ήταν να 

επιτεθεί αιφνιδιαστικά πριν ξημερώσει. Οι οδηγοί, όμως, έχασαν το 

δρόμο κι η επίθεση καθυστέρησε με αποτέλεσμα ο αιφνιδιασμός να 

μη πετύχει απόλυτα. Και συνεχίζει ως εξής: «Διέταξα να έξαπολυθή 

σφοδρά έπίθεσις καί νά εισέλθουν άνευ χρονοτριβής στό χωριό, γιατί 

είχα πληροφορίες, δτι ό εχθρός έστελνε ενισχύσεις. Έν τω μεταξύ, 

δμως, δύο άνδρες μου έφεραν διαταγήν τον Γενικού Στρατηγείου, πού 

είχαν λάβει μέ τόν άσύρματον. Διετασσόμεθα να μετάσχωμεν αμέσως 

της μάχης του Σαγγαρίου. Ετσι, άπεσύρθημεν, χωρίς νά επιμείνουμε 

στήν κατάληψιν του χωριού... 

»... Μετά τήν μάχην του Σαγγαρίου, κυνηγώντας τόν έχθρόν, όταν 
ξανάρθαμε σέ τούτο τό χωριό μάθαμε, άπό τούς χωρικούς, δτι τότε ήταν 
εδώ ό Παπούλας μετά του πρίγκηπος καί τών συνοδών τους... 'Εάν ό 
αιφνιδιασμός είχεν επιτύχει... εάν ό ασύρματος δέν έλειτούργει καλά... ή 
άν έγνώριζα ποιοι ήσαν μέσα στό χωριό, θά έφερνα ενα ώραιο δώρο στόν 
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αρχιστράτηγο μας. Αλλ ' ας πούμε, δτι αυτό ήταν τό Κισμέτ κι ας 

σταματήσουμε εδώ τήν άφήγησιν του επεισοδίου...». 

Ένα ακόμη θαύμα 

Η 10η Αυγούστου βρίσκει τους στρατιώτες μας στο όριο της 

αντοχής τους. Έ χ ο υ ν μεταβληθεί σε φαντάσματα. Η σκόνη της 

Αλμυρός Ερήμου έχει διαποτίσει τους πνεύμονες τους, αναπνέουν 

με δυσκολία. Δεν ιδρώνουν — από τους πόρους τους βγαίνουν οι 

πρώτες σταγόνες αίματος. Λίγο ακόμη και θα καταρρεύσουν. 

Τη στιγμή ακριβώς εκείνη δίνεται η διαταγή επίθεσης κατά του 

εχθρού — έχουμε πλησιάσει στις γραμμές άμυνάς του. Και τότε 

γίνεται ένα ακόμη θαύμα. Οι ζωντανοί — νεκροί της Στρατιάς μας 

υψώνουν το ανάστημα. Το βογγητό του μαρτυρίου τους μεταβάλλε

ται σ' αλαλαγμό — σ' επιθετικό παιάνα. Οι λόγχες αστραποβολούν 

κι οι στρατιώτες μας ορμούν ακάθεκτοι. 

Πού βρήκαν τη δύναμη τα π α λ ι κ ά ρ ι α εκείνα, μετά το μαρτύριο 

της ερήμου, πού βρήκαν το ψυχικό σθένος, όταν ένιωθαν, ότι διοι

κούνται από ανίκανους; Στην ίδια π η γ ή , όπου βρήκαν το σθένος οι 

Μαραθωνομάχοι, οι αλύγιστοι υπερασπιστές του Μεσολογγίου — 

στην ελληνική ψυχή. Κι εκεί, στις όχθες του Γκεούκ (παραπόταμου 

του Σαγγάριου) επαναλαμβάνεται μια από τις αθάνατες στιγμές των 

εκστρατειών του Ναπολέοντα. 

Ό τ α ν ο νεαρός Βοναπάρτης ανέλαβε τη διοίκηση της Στρατιάς 

της Ιταλίας, ο Οζερώ του ανάφερε, ότι οι «Γκρινιάρηδες» δηλαδή οι 

περίφημοι πιστοί του Γρεναδιέροι στερούνταν τα πάντα — ζωοτρο

φές, πολεμοφόδια, υποδήματα. « Έ χ ε ι ο εχθρός, ας πάμε να του τα 

πάρουμε», απάντησε ο τρομερός Κορσικανός. Έ τ σ ι κι έγινε. 

Οι στρατιώτες μας δεν είχαν τον Ναπολέοντα αρχιστράτηγο. Ο 

καθένας, όμως, είχε στην καρδιά του το θάρρος του Βοναπάρτη. 

Ορμούν, φωνάζοντας: « Ε μ π ρ ό ς , παιδιά... Οί Τούρκοι έχουν νερό...» 

Κι αμέσως ανατρέπουν τη πρώτη γραμμή άμυνας του εχθρού. Αλλά 

το μεγαλείο των πολεμιστών δίνει πιο ζωντανά, πιο έντονα, τη 

μικρότητα των ηγετών τους. 

Από τη πρώτη στιγμή της επίθεσης, οι διοικητές των τμημάτων 

εφόδου αντιλαμβάνονται, ότι τα σχέδια έχουν γίνει βάση χάρτων, 

που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. Διατάζονται να 

καταλάβουν ανύπαρκτα υψώματα κι ισχυρά οργανωμένες τοποθε

σίες ανατίθενται σε... περιπόλους. Ο διοικητής της 1ης Μεραρχίας 

ζητεί επανειλημμένα αξιωματικό του Επιτελείου του Σώματος, για 

ν' αντιληφθεί την κατάσταση. Αντί, όμως, του επιτελικού, φθάνει 
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μια διαταγή νυκτερινής επίθεσης, χωρίς να έχει προηγηθεί αναγνώ

ριση, χωρίς προπαρασκευή πυροβολικού. Δύο Μεραρχίες ρίχτη

καν στην εγκληματική εκείνη περιπέτεια — εκατοντάδες αξιωμα

τικοί και στρατιώτες πλήρωσαν με τη ζωή τους την ανικανότητα 

τ ου διοικητή του Α' Σώματος Στρατού. Την επόμενη οι αντικειμενι-

κ 0 ί σκοποί καταλήφθηκαν χωρίς ούτε ένα τραυματία — η νυκτε-

ρ^ή θυσία ήταν άσκοπη. 

Την 12η Αυγούστου οι Τούρκοι αντεπιτίθενται στον κεντρικό 

τομέα. Το 4ο Σύνταγμα κάμπτεται, υποχωρεί κι αφήνει εκτεθειμένα 

τα πλευρά της Μεραρχίας. Ο Φράγκου κινδυνεύει να αιχμαλωτι

σθεί· το παρατηρητήριο του βάλλεται καταιγιστικά. Την κρίσιμη 

εκείνη στιγμή φτάνει ο Πλαστήρας, διοικητής του 5/42 Ευζώνων. 

Έ χ ε ι προωθηθεί στο εσωτερικό της γραμμής άμυνας των Τούρκων 

και προσφέρεται να τους πλευροκοπήσει. Το μόνο, που ζητεί, είναί 

να του δοθεί η άδεια του μεράρχου του. Ο Φράγκου συγκινημένος 

του σφίγγει το χέρι — οι δύο εκείνοι αντιφρονούντες αξιωματικοί 

μάχονται αδελφωμένοι, έχοντας μοναδικό οδηγό το καθήκον τους. 

Αλλ' ο διοικητής της 13ης Μεραρχίας απαγορεύει στον Πλαστήρα 

να επιτεθεί. Και ο σωματάρχης πρίγκηπας Ανδρέας εγκρίνει τη 

διαταγή. Η φήμη της γενναιότητας του Πλαστήρα και των Τσολιά

δων του έχει προσεγγίσει τα όρια του θρύλου και την ώρα της 

κρίσης πρυτανεύει ο μικροκομματισμός. Ο Πλαστήρας δεν πρέπει 

να κερδίσει καινούργιες δάφνες — ας θυσιασθεί μια ολόκληρη 

Μεραρχία, όλο το Α' Σώμα Στρατού. 

«Ο στρατηγός κοιμάται»!... 

Η 1η Μεραρχία κινδύνευε να αιχμαλωτισθεί. 

Στην απόγνωση του, ο Φράγκου στέλνει τον επιτελάρχη του, 

λοχαγό Μπουλαλά, ν' ανακαλύψει τον σωματάρχη. Κι ο ίδιος 

τίθεται επικεφαλής του 1/38 Ευζώνων, που αποτελεί την εφεδρεία 

του. Χρειάσθηκαν 6 ώρες για ν' ανακαλυφθεί το στρατηγείο του 

σωματάρχη. Ο Μπουλαλάς ζητεί να τον παρουσιάσουν αμέσως. 

Λαμβάνει, όμως, μια απίστευτη απάντηση: «Ο στρατηγός κοιμά

ται», του λένε. Κοιμάται, ενώ ο Κεμάλ απειλεί ολόκληρο το 

Μέτωπο. Ο σωματάρχης αυτός ήταν ο αντικαταστάτης του υπέρο

χου Νίδερ. 

Ο Μπουλαλάς δεν υποχωρεί, επιμένει. Κι επεμβαίνει ο Γονατάς, 

αρχηγός του Επιτελείου του Σώματος, ο οποίος αναλαμβάνει τη.. . 

τρομερή ευθύνη να ξυπνήσει τον σωματάρχη. Καλύτερα, όμως, να 

μη διέκοπταν τη μακαριότητα του. Στην έκκληση της 1ης Μεραρ

χίας απαντά, ότι ο εχθρός θα υποχωρήσει προς Ικόνιο κι αρνείται να 
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στείλει ενισχύσεις. Δεν μένει άλλη λύση για τους στρατιώτες μας, 
παρά να πέσουν στις θέσεις, που τους έταξαν οι διοικητές τους. Και 
μάχονται απεγνωσμένα. 

Επτά τουρκικές Μεραρχίες έκαναν εκείνη την αντεπίθεση —-

επτά Μεραρχίες εναντίον τεσσάρων συνταγμάτων μας. Η αριθμη

τική υπεροχή των Τούρκων ήταν συντριπτική. Οποιονδήποτε 

άλλον Στρατό κι αν είχαν απέναντι τους θα τον είχαν συντρίψει. 

Α λ λ ' οι Τσολιάδες μας φαίνεται, ότι ανήκουν στη πάστα εκείνη τω 

ανθρώπων που φτιάχνει τους ήρωες. Πυροβολούν ακατάπαυστα 

κατά του εχθρού, τα όπλα τους α ν ά β ο υ ν κι όταν οι Τούρκοι πλησιά

ζουν, τραβούν τις ξιφολόγχες. Ή τ α ν δραματική η μάχη εκείνη 

σώματος προς σώμα. Ακόμα κι οι ξ ιφολόγχες εστόμωσαν, α λ λ ' οι 

λεβέντες του 1/38 δεν λύγισαν — πολέμησαν και με τα δόντια κι 

απέκρουσαν τους Τούρκους. Κι ο Κεμάλ, παρακολουθώντας τη 

μάχη από το σταθμό διοίκησης του Ισμέτ, στο Αλαντζίκ, και βλέπο

ντας το Στρατό του ν ' αποδεκατίζεται, μουρμουρίζει: « Α ν ηττη

θούμε, Έ λ λ η ν ε ς θα μας έχουν νικήσει». 

Στη κρίσιμη στιγμή, την ώρα, που ο τρομερός εκείνος άνθρωπος 

βλέπει το έργο της ζωής του να καταρρέει, τη πατρίδα του να 

σωριάζεται σε ερείπια, παρηγοριέται με τη σκέψη: «Οι Έ λ λ η ν ε ς 

μας νίκησαν». Είναι κι αυτό μια τιμή. Ποιος καλύτερος ύμνος θα 

μπορούσε να γραφεί για τους στρατιώτες μας; Ποιά μεγαλύτερη 

αναγνώριση της υπέροχης αυτοθυσίας τους; 

Και ο διοικητής του Α' Σώματος Στρατού εξακολουθεί να 
κοιμάται... 

Δόθηκαν πολλές και σκληρές μάχες, εκεί στα βάθη της Ανατο

λής, είναι αδύνατο να περιγραφούν όλες. Μια και μόνο, όμως, είναι 

αρκετή, για να δώσει τη πραγματικότητα της εκστρατείας του Σαγ

γάριου. Και μόνο η λέξη «Καλέ Γκρότο» προκαλεί, μέχρι σήμερα, 

το δέος σ' εκείνους, που σκαρφάλωσαν στις αιχμηρές κορυφές του 

— εκεί, που λευκάζουν ακόμη τ' άταφα οστά εκατοντάδων ηρώων 

μας. 

Στους χάρτες του Επιτελείου μας έδινε την εντύπωση ενός 

ακόμη λόφου. Κι ανατέθηκε στο Β' Σώμα Στρατού η κατάληψη του. 

Με βάση εξόρμησης το Καλέ Γκρότο, το Β' Σώμα Στρατού θα 

συνέχιζε τη κυκλωτική επίθεση του, που θ' ανέτρεπε την αμυντική 

διάταξη του εχθρού. Ή τ α ν ένα από τα πολλά τραγικά σφάλματα 

των επιτελών μας. Η κυκλωτική κίνηση γίνεται πάντοτε δια της 

υπερκέρασης του άκρου της εχθρικής παράταξης, ώστε να εξασφα

λισθεί η ταχύτητα ενέργειας. Α λ λ ' όπως παρατηρεί και ο καθηγη

τής της Τακτικής της Σχολής Πολέμου 'Αγκυρας, συνταγματάρχης 

Χακκή, στη κριτική του μικρασιατικού πολέμου, η Στρατιά εξαπέ

λυσε μία επίθεση χωρίς να έχει κάνει αναγνωρίσεις — στα τυφλά 
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στη κυριολεξία. Το Καλέ Γκρότο ανήκε στην αμυντική διάταξη του 

εχθρού. Και το χειρότερο: δεν ήταν ένα συνηθισμένο ύψωμα, α λ λ ' 

ένας γρανιτένιος όγκος, ένας ρυτιδωμένος βράχος, που κι ανυπερά

σπιστος ακόμη ήταν απόρθητος. Οι Τούρκοι είχαν σκάψει στα 

σωθικά του, φτιάχνοντας τις φωλιές των πολυβόλων τους, κι οι 

γυμνές πλαγιές του θεριζόντουσαν από τα διασταυρωμένα πυρά. 

Καλέ Γκρότο 
Οι πρώτες επιθέσεις άρχισαν στις 13 Αυγούστου κι ήταν οδυ

νηρό το ξάφνιασμα. Τα τμήματα μας αποκρούσθηκαν σακατεμένα. 

Αλλ' ο πρίγκηπας Ανδρέας επιμένει και την επόμενη αρχίζει ο 

χορός του θανάτου. Ολόκληρη η 5η Μεραρχία ρίχνεται στη μ ά χ η . 

Το ένα Σύνταγμα διαδέχεται το άλλο κι όλα αποκρούονται. Οι 

απώλειες είναι τρομακτικές, το βουητό της μάχης σκεπάζεται από 

το βογγητό εκατοντάδων τραυματιών, που μένουν αβοήθητοι στο 

φλογισμένο βράχο. Α λ λ ' οι διαταγές είναι αυστηρές — αυτοί που 

τις συντάσσουν μένουν κάτω από τ' αντίσκηνα τους. Οι στρατιώτες 

μας δεν πολέμησαν στο Καλέ Γκρότο — σφάχτηκαν. Πριν ακόμη 

φθάσουν σ' απόσταση βολής, την ώρα που σκαρφάλωναν στους 

βράχους, οι Τούρκοι τους αποδεκάτιζαν — το αίμα είχε βάψει το 

καταραμένο εκείνο ύψωμα. Μόνο ένας Δάντης θα μπορούσε να 

δώσει τη φρίκη της ομαδικής εκείνης ανθρωποθυσίας. Πριν ξεκινή

σουν για κάθε καινούργια έφοδο, οι άνδρες μας φιλιόντουσαν 

δακρυσμένοι — δεν δ ε ί λ ι α ζ α ν μόνο η πίκρα γέμιζε τη ψυχή τους τις 

ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΚΡΟΥΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΛΛΑΔΑ 

Κύριε Διευθυντά, 

Εις τό ίστόρημά του «Χαμένες πατρίδες» ό κ. I. Καψής αναφέ

ρει, υπό τύπον γενικότητος δίχως όμως λεπτομέρειες, ότι πλέον ή 

άπαξ έγιναν κρούσεις των Τούρκων περί απ' ευθείας συνεννοήσεων 

μετά τής Ελλάδος, άπορριφθεισαι από τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. 

Επιθυμώ, εξ ιδίας γνώσεως, νά σημειώσω τήν κατωτέρω περί

πτωσιν, πού επιβεβαιώνει τό γεγονός: Καθ' όλην τήν διάρκεια τής 

ελληνικής Κατοχής ήμην διευθυντής τού Μεταφραστικού Γραφείου 

τής Ύπατης 'Αρμοστείας καί διερμηνεύς προσωπικώς τού' Ύπα

του ''Αρμοστού εις τάς ιδιαιτέρας συνομιλίας του μέ Τούρκους. Εις 

έξαιρετικάς έμπειστευτικάς περιπτώσεις, αι συνομιλίαι αύται, διά 

λόγους ίσως ασφαλείας, διεξήγοντο αργά τήν νύκτα, οι δ' έπισκέ-

119 



πται είσήγοντο εις τήν κατοικίαν του άρμοστού από τήν όπισθίαν 

θύραν καί όχι από τήν κυρίαν επί τής προκυμαίας είσοδον. 

Ήμέραν τινά του 1921 - δέν ενθυμούμαι επακριβώς, αλλά θά 

έπρεπε να ήτο άνοιξις - παρέστην εις μίαν τοιαύτην συνομιλίαν, πού 

έγινε κατά τά μεσάνυκτα. 'Ο διευθυντής τής Αστυνομίας Σμύρνης 

συνταγματάρχης Νικηφοράκης, ό οποίος μέ πολιτικήν περιβολήν 

συνόδευσε τόν Τούρκον έπισκέπτην εις τό μέγαρον τής Αρμο

στείας, μου είπεν ότι επρόκειτο περί λίαν σημαίνοντος προσώπου, 

πού τό συνέστησεν ή έν Κωνσταντινουπόλει ελληνική αντιπροσω

πεία. Δέν έμαθα ποτέ το όνομά του. Ήστάσις του ήτο σοβαρά καί 

αξιοπρεπής. 

Είσήλθον μετ ' αυτού εις τό ιδιαίτερον γραφειον τού άρμοστού, 

ό όποιος, εμού έρμηνεύοντος, τόν καλωσώρισε καί τόν διαβεβαίω-

σεν ότι, παρουσία μου, μπορούσε νά όμιλήση απολύτως ελεύθερα. 

Ενθυμούμαι, ότι ό επισκέπτης τού είπε περίπου τά έξης: 

«Γνωρίζετε ήδη υπό ποίαν Ιδιότητα έρχομαι. 'Ο Μ. Κεμάλ 

πιστεύει ότι αλληλοσκότωναμεθα χωρίς λόγον, εξυπηρετούντες. 

συμφέροντα ξένων. Δι' υμών, εις τήν ακεραιότητα καί τήν σύνεσιν 

τού οποίου εχει απόλυτον εμπιστοσύνη, προτείνει εις τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν μίαν απ' ευθείας συνεννόησιν μέ τάς εξής γενικάς 

βάσεις: α) έκκένωσιν βαθμιαίως τής Μικράς Ασίας από τά έλλη-, 

νικά στρατεύματα, β) παροχήν γενικής αμνηστίας, γ) προστασίαν 

τής περιουσίας καί διευκόλυνσιν παντός είδους ώς τούς Χριστια

νούς - Τούρκους υπηκόους τής Μ. Ασίας καί τούς Μουσουλμάνους 

Έλληνας υπηκόους, πού θά ήθελαν νά μεταναστεύσουν αντιστοί

χως ή έκ Μ. Ασίας ή εξ 'Ελλάδος καί δ) δημοψήφισμα νά 

καθορίση τό καθεστώς τής Θράκης». Καί, τέλος προσέθεσε χαρα-

κτηριστικώς: «Δύναμαι νά σας διαβεβαιώσω ύπευθύνως, ότι εις 

όσα σας προτείνω θά είναι κατ' αρχήν σύμφωνος καί ή Κυβέρνησις 

Κωνσταντινουπόλεως». Ό "Υπατος Αρμοστής τόν έβεβαίωσεν 

ότι θά μεταβή αμέσως εις Αθήνας νά θέσει τάς προτάσεις ύπ' όψιν 

τής Κυβερνήσεως καί θά τού διεβίβαζε τήν άπάντησιν εις Κωνστα

ντινούπολιν «διά τής γνωστής οδού». "Οντως, τήν επομένην ό 

Αρμοστής άνεχώρησε δι' Αθήνας. Δέν γνωρίζω τί έπηκολούθη-

σεν, ούδ' ήτο έπιτρεπτόν νά ερωτήσει τόν τελευταιον. 'Από ενα 

όμως αύθόρμητον ξέσπασμα του, ολίγους μήνας αργότερα θά άπε-

φεύγοντο όλα αυτά, άν έδεχόμεθα τάς προτάσεις, πού μας έκαμαν οι 

Τούρκοι», συνεπέρανα ότι ή εις Αθήνας μετάβασίς του ύπήρξεν 

άγονος. 

Αθήναι, 20 Μαρτίου 1962 Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενία 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΑΣ 

Αγίας Ζώνης 6 - Αθήναι. 



τελευταίες ώρες τους. Κι ορμούσαν για να στήσουν με τ' άψυχα 

κορμιά τους μετερίζι σ' αυτούς που θ' ακολουθούσαν — σ' αυτούς 

που είχαν σειρά για το θάνατο. Και μόνο όταν η πυραμίδα των 

νεκρών μας έφθασε στο ύψος του Καλέ Γκρότο — μόνο τότε κατα

λήφθηκε τ' απόρθητο οχυρό. Ή τ α ν η ώρα 9.30' το βράδυ. Η μάχη 

είχε κρατήσει 12 ολόκληρες ώρες. 

Ο πόλεμος είναι σκληρός. Ακόμα κι οι ωραιότερες νίκες είναι 

θλιβερές γ ι ' αυτούς, που προσέφεραν τους δικούς τους. Θα ήταν 

εγκληματική καπηλεία να υποδαυλίζει κανείς τον ανθρώπινο πόνο. 

Αλλά τα θύματα τότε μόνο βρίσκουν τη δικαίωση τους, τότε μόνο 

ησυχάζει η ψυχή τους, όταν η θυσία τους είναι επιβεβλημένη. Η 

σφαγή του Καλέ Γκρότο ήταν άδικη — δεν έπρεπε να επιχειρηθεί η 

κατάληψη του, έπρεπε να τιαρακαμφθεί. Και είχε παρακαμφθεί. Τη 

στιγμή, που η 5η Μεραρχία προσέφερε τη τρομακτική εκείνη θυσία 

αίματος, τα τμήματα του Α' Σώματος Στρατού έκαναν επίθεση 

εναντίον της δεύτερης γραμμής άμυνας των Τούρκων, πίσω από το 

Καλέ Γκρότο. Ο θάνατος εκατοντάδων στρατιωτών μας — κατά 

περίεργη σύμπτωση, δεν αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των απω

λειών — βαρύνει τους υπεύθυνους της επίθεσης εκείνης. 

Ένα προμήνυμα 

Η 28η Αυγούστου ξημέρωνε* κι ήταν ο ήλιος πιο καυτός από 

άλλοτε* η ατμόσφαιρα μουντή, πένθιμη, θλιβερή. Ή τ α ν σημα

διακή ημέρα κι οι στρατιώτες μας είχαν βαρειά ψ υ χ ή . Τ' άσχημα 

προαισθήματα δεν άργησαν να επαληθευθούν. 

Το Β' Σώμα Στρατού, αν κι όφειλε να είχε προελάσει σε βάθος, 

να έχει συμπληρώσει τη κυκλωτική του κ ί ν η σ η , μένει καθηλωμένο 

στο Καλέ Γκρότο, χωρίς τη παραμικρή προσπάθεια να προωθηθεί. 

Έ χ ε ι # αφήσει να δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ των 

προωθημένων μονάδων του Α' Σώματος. Κι οι Τούρκοι δεν αργούν 

ν' ανακαλύψουν το αδύνατο σημείο της παράταξης μας. Ορμούν με 

δύο Μεραρχίες και δημιουργούν βαθύ ρήγμα. Ταυτόχρονα εξαπο

λύουν και μετωπική επίθεση σε όλο το Μέτωπο και εξαναγκάζουν 

το Γ' Σώμα Στρατού να συμπτυχθεί, εγκαταλείποντας θέσεις μεγά

λης στρατηγικής σημασίας. Η μάχη έχει γενικευθεί* όλοι μάχονται 

με λύσσα — αντιλαμβάνονται, ότι πλησιάζει η κρίσιμη στιγμή. 

Α λ λ ' ας παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της μάχης, από το τουρ

κικό στρατόπεδο — όπως την αφηγείται ο Μεσίν, βιογράφος του 

Μουσταφά Κεμάλ και δεδηλωμένος μισέλληνας: 
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«Τήν 28ην Αυγούστου, κατόπιν σκληρού αγώνος 14 ήμερων, ή μά

χη παρέμενεν αναποφάσιστη. Ά λ λ ' ό Μουσταφά Κεμάλ έβλεπεν ότι 

είχε πλησιάσει ή κρίσιμη στιγμή. Ή ανθρώπινη άντιστασις είχε 

φθάσει στά όριά της. "Επρεπε ό ένας από τούς δύο αντιπάλους νά 

διακόψη τήν μάχην. Ή τουρκική άμυνα εκρατείτο από μιά κλω

στή. "Επρεπε νά επιμείνη στόν αγώνα; "Επρεπε ν' απαγκιστρωθή; 

Σε κάθε στιγμή τό τηλεφωνον ήταν ενδεχόμενον νά ήχήση γιά ν' 

αναγγείλη ότι τό τουρκικόν Μέτωπον διεσπάσθη. Καί τότε θά ήταν 

πολύ αργά - τό πάν θά είχεν άπολεσθή. 

»Ό Κεμάλ στριφογύριζεν όλή τήν ήμερα στό γραφείο του 

αναποφάσιστος. Τό Μέτωπο κρατούσε ακόμη -έως πότε όμως; Ή 

νύχτα έπεσε βαρειά, πιό βαρειά από άλλοτε. Κι' ή αγωνία 

μεγάλωνε. 

»Ήταν δύο τά μεσάνυχτα, όταν κτύπησε τό τηλέφωνο. "Ενας 

αξιωματικός μπήκε στό γραφείο τού αρχιστρατήγου καί χαιρετώ

ντας άνέφερεν: « Έξοχώτατε, ό Φεβζή πασάς θέλει νά σας μιλήση 

στό τηλέφωνο αυτοπροσώπως». 

» Ό Κεμάλ ώρμησε πρός τό ακουστικό. «Τί είπατε; φώναξε. Οί 

"Ελληνες έφθασαν στά όρια τής αντοχής των; Ετοιμάζονται νά 

υποχωρήσουν εφ' όλου τού Μετώπου;» 

» Ό άγων είχε κριθή. Εάν οί "Ελληνες κρατούσαν λίγα λεπτά 

ακόμη, ένα τέταρτον τής ώρας, ό Κεμάλ θά διέτασσεν άπαγκίστρω-

σιν γιά νά προλάβη τήν καταστροφήν. 

» ' Ο Τούρκος αρχιστράτηγος δέν μπόρεσε νά συνέχιση. "Εβαλε 

μιά άγρια κραυγή θριάμβου, πέταξε τό ακουστικό κι' έσπευσε στό 

γραφείο του. Επήρε τόν διαβήτη κι άνοιξε τόν επιτελικό του 

χάρτη. Κάτω άπό τό φώς τής άσετυλίνης τό πρόσωπο του ήταν 

περισσότερο παρά ποτέ σταχτί, σάν τήν στέππα της ερήμου, οι 

κόγχες τών ματιών του μαύρες κι οί κόρες κατακόκκινες σάν 

άμα. Ήταν επί ήμερες άγρυπνος. Δέν πέρασε πολλή ώρα κι' 

έκάλεσε τόν συνταγματάρχη Αρίφ γιά νά τού υπαγόρευση τ/ς 

διαταγές του. Ή φωνή του έμοιαζε μέ τόν ορυμαγδό τής μάχης, 

καθώς ελεγεν: « Ή έπίθεσις τών Ελλήνων παρέλυσε καί χάνει 

έδαφος. Πρέπει νά έπωφεληθώμεν καί νά λάβωμεν τήν πρωτοβου-

λίαν. Προωθήσατε πάσαν έναπομένουσαν έφεδρείαν πρός τό 

σημείον αυτό... (κι εδειξεν επί τού χάρτου τό Πολατλί). Από εδώ 

πρέπει νά άπειλήσωμεν τήν γραμμήν ύποχωρήσεως τού εχθρού». 

Την ίδια στιγμή η Στρατιά έπαιρνε το θλιβερό δρόμο της υποχώ
ρησης. Έ φ ε υ γ ε χωρίς ο Στρατός μας να έχει ηττηθεί. Έ φ ε υ γ ε 
αφήνοντας πίσω της 30.000 νεκρούς και τραυματίες. Εκεί στην 
Αλμυρά Έ ρ η μ ο , η αχαλίνωτη φιλαρχία,η ανικανότητα λίγων μοι-
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ραίων ανθρώπων, έθαψε τα ωραιότερα όνειρα της Φυλής, όνειρα 500 
χρόνων. 

Υποχωρούμε 

Η αλήθεια είναι, ότι η υποχώρησή μας είχε αρχίσει πολύ πριν 

την αντιληφθεί ο Κεμάλ. Οι διαταγές επίθεσης δεν εκτελούνταν οι 

μονάδες μας, σακατεμένες από τη πεισματική αντίσταση των Τούρ

κων, δεν προχωρούν. Ο υπουργός των Στρατιωτικών Θεοτόκης 

ανησυχεί ζητεί εξηγήσεις. Και ο Αρχιστράτηγος απαντά, ότι «εκά

στη των Μεραρχιών, δυνάμεως παρατακτής 8.500, ην είχε πρό των 

επιχειρήσεων, δεν αριθμεί ήδη, κατόπιν των απωλειών, πλεόντων 5.200 

ανδρών καί ή ολική δύναμις τών ανδρών από 76.000 κατήλθεν εις 

47.000, ενώ ό εχθρός ενισχύεται διά νέας στρατολογίας». 

Η ομολογία αυτή περιέχεται σε έκθεση της Στρατιάς της 23ης 

Αυγούστου του 1921. Η Κυβέρνηση της Αθήνας δεν απαντά και 

τρεις ημέρες αργότερα ο Παπούλας αναφέρει τηλεγραφικά: «Παρά-

τασιν επιχειρήσεως θεωρώ έπικίνδυνον. Στρατός άπέδωσεν ότι ήδύ-

νατο. Κατάληψις Άγκυρας σκοπόν εϊχε μόνον καταστροφήν σιδηρο

δρομικών μέσων εχθρού. Τούτο, εν μικρότερα κλίμακι, έξετελέσαμεν 

καί εντεύθεν Δορυλαίου... Έπίτευξις ανακωχής, κατόπιν μέχρι σήμερον 

επιτυχιών, θά ήτο αρίστη λύσις...». 

Ο Αρχιστράτηγος Παπούλας έχει αρχίσει ν ' αντιλαμβάνεται 

πλέον τη πραγματικότητα και δεν διστάζει να γίνει δυσάρεστος 

στη Κυβέρνηση της Αθήνας. Αλλά κι ο Θεοτόκης δεν χρειάζεται 

πλέον τη Στρατιά. Ο «περίπατος προς Ά γ κ υ ρ α » , όπως θα ήταν η 

εκστρατεία του Σαγγάριου όπως έλεγαν οι καυχησιάρηδες στρατη-

γίσκοι του Γενικού Επιτελείου, αποδείχθηκε μια εφιαλτική συμ

φορά. Ο πολιτικός σκοπός δεν πέτυχε — οι Σύμμαχοι δεν αναγνώ

ριζαν τον Κωνσταντίνο. Κι ο υπουργός των Στρατιωτικών απαντά: 

«Κρίνομεν άναγκαιον νά συστήσωμεν, όπως ανεπηρέαστα αδέσμευτοι 

πάσης πολιτικής σκέψεως... ρυθμίσετε τάς ενεργείας υμών αποκλει

στικώς καί μόνον συμφώνως πρός τό στρατιωτικόν συμφέρον...». 

Ο Παπούλας είχε τήν έγκριση και περίμενε την κατάλληλη 

στιγμή ν' απαγκιστρωθεί. Η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση αποτελεί 

προειδοποίηση ότι δεν θα έχει την ευχέρεια να περιμένει για πολύ. 

Κι εκμεταλλεύεται τη τοπική επιτυχία του Α' Σώματος Στρατού, 

που σταματά τη διείσδυση των Τούρκων, για να διατάξει γενική 

υποχώρηση. 

Ή τ α ν περισσότερο δραματική κι από την εξαντλητική πορεία 

μέσα στην Αλμυρά Έ ρ η μ ο η φυγή εκείνη. Η Στρατιά επέμενε να 

την ονομάζει «άποχώρησιν». Α λ λ ' οι στρατιώτες μας είχαν μεγαλύ-
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τερη πείρα από τους στρατηγούς τους. Γνώριζαν, ότι έφευγαν ταπει

νωμένοι, χωρίς να νικηθούν αλλά και χωρίς να νικήσουν. Χωρίς να 

τους καταδιώκουν οι Τούρκοι, αλλά και χωρίς να θάψουν τους 

νεκρούς τους. Ά φ η ν α ν τους συμπολεμιστές τους να γίνουν βορά 

των όρνεων να κορέσουν την εκδικητική μανία των ανθρώπων της 

ασιατικής στέππας. Κι πήραν το δρόμο της φυγής με μάτια βουρκω

μένα, με πικραμένη τη ψυχή, γεμάτη μίσος γ ι ' αυτούς, που τους 

ντρόπιασαν. Είχε όλη τη δραματικότητα της υποχώρησης της 

μεγάλης Στρατιάς του Βοναπάρτη από τη Μόσχα, η φυγή εκείνη — 

όλη τη τραγικότητα της, χωρίς, όμως, έναν Ναπολέοντα. 

Αλλά τι τραγική ειρωνεία: τη τελευταία στιγμή, όταν το παν έχει 

χαθεί από την έλλειψη ηγεσίας, η Στρατιά αποκτά η γ έ τ η ! Ο Παπού

λας, σαν να ξυπνά από ένα βαθύ λήθαργο, γίνεται καινούργιος 

άνθρωπος. Αποκτά πρωτοβουλία, φαντασία και παίρνει στα χέρια 

του την ηγεσία. Η αποχώρηση της Στρατιάς ήταν ένας υπέροχος 

ελιγμός. Τα τμήματα μας, που για μέρες πολεμούσαν εκ του συστά

δην με τους Τούρκους κατορθώνουν ν' απαγκιστρωθούν. 

Ο Κεμάλ διατάζει την αμείλικτη και κατά πόδας καταδίωξη του 

εχθρού, α λ λ ' η παρενοχλητική προσπάθεια των Τούρκων αποτυγ

χάνει. Τα τμήματα αποσύρονται συντεταγμένα. Προσπάθεια μιας 

Μεραρχίας ιππικού να προωθηθεί και να καταλάβει το Εσκή Σεχήρ, 

για ν' αποκόψει τη σιδηροδρομική γραμμή, αποκρούεται. Και στις 

14 Σεπτεμβρίου τα λείψανα της Στρατιάς εγκαθίστανται στις γραμ

μές εξόρμησης τους. Η μοιραία εκστρατεία των 45 ημερών έχει 

λήξει. 

Ο Παπούλας διέπραξε μεγάλα σφάλματα και το μεγαλύτερο 

σφάλμα του ήταν, ότι επέτρεψε να διοικήται η Στρατιά από την 

Αθήνα. ' Η τ α ν , όμως, τίμιος και γενναίος αξιωματικός κι αγαπούσε 

την Ελλάδα. Η τραγωδία, που έζησε, τον συνεφέρει — αρχίζει ν' 

αντιλαμβάνεται τη πραγματικότητα, βλέπει, ότι είναι προσδεδεμέ-

νος στο άρμα της συμφοράς. Κι αντιδρά. Οι τρομακτικές απώλειες 

του Στρατού μας του αποκαλύπτουν την ανικανότητα των στελεχών, 

αξιωματικών χωρίς τόλμη, χωρίς πείρα, που τους έστειλαν να διοι

κήσουν τους βετεράνους του πολέμου, με ψυχή λιονταρίσια. Απο

φασίζει να εκκαθαρίσει το Στράτευμα, κι αρχίζει από τη κορυφή. 

Την επόμενη της μάχης, ο διοικητής του Β' Σώματος Στρατού, 

πρίγκηπας Ανδρέας, αντικαθίσταται και καταφεύγει στη Κέρκυρα. 

Οπως είναι γνωστό, ο Πάγκαλος τον παρέπεμψε αργότερα στο 

Στρατοδικείο, που τον καταδίκασε σε ισόβια εξορία. Η ενέργεια του 

Παπούλα ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Η αδράνεια του Β' Σώμα-

τος, η απροθυμία της ηγεσίας του να εκπληρώσει την αποστολή 

της, υπήρξαν μοιραίες. Αντί να επιχειρήσει ελιγμό υπερκέρασης, 

αντί να ριχθεί στα πλευρά των Τούοκων, παραμένει κάτω από τα 
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αντίσκηνα. Η μόνη συμβολή της στον αιματηρό εκείνο αγώνα ήταν 

η μάχη του Καλέ Γκρότο — η άσκοπη εκείνη σφαγή. 

Την τελευταία στιγμή ο Παπούλας προσπαθεί να περισώσει ότι 

ήταν δυνατό. Δεν θέλει να παραδώσει τη Μικρά Ασία στους Τουρ-

κους -αγωνιά, βοηθεί τους Μικρασιάτες ν' αμυνθούν. Και χωρίς 

να το αντιληφθεί, χωρίς να θελήσει να τ' αποφύγει, παίρνει μαζί 

τους το δρόμο προς το Γολγοθά. Η καταστροφή φθάνει καλπά

ζοντας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

Η 13η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Η 13η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922 ξημέρωνε κι ήταν βαρειά, σκοτεινή, 

συννεφιασμένη. Ή τ α ν μια από τις σημαδιακές εκείνες ημέρες ένα 

θλιβερό προμήνυμα της Μοίρας. Κι οι στρατιώτες μας, μουδιασμέ

νοι στα χαρακώματα, ένιωθαν ένα λυγμό ν' αναβλύζει στα στήθη. Η 

αγωνία ξέσχιζε τα σωθικά τους. Και τ' ανησυχητικά προμηνύματα 

δεν άργησαν να επαληθευθούν. Το Πυροβολικό, που εξεσφεδόνιζε 

το καυτό σίδερο του όλη τη νύκτα, σίγησε με την αυγή κι ήταν η 

σιγή εκείνη, σιγή θανάτου. Έ ξ α φ ν α , οι ράχες σάλεψαν, τα μανια

σμένα στίφη ξεχύθηκαν αλαλλάζοντας κι η συμφορά ξέσπασε σαν 

τρομακτική καταιγίδα. Η περήφανη Στρατιά, που πριν λίγα χρόνια 

προήλαυνε ακάθεκτη στα βάθη της Ανατολής, σωριάστηκε σ' ερεί

πια κι ήταν τρομακτικό το γκρέμισμα της. Ο πάταγος ξύπνησε α π ' 

τον λήθαργο της την Ευρώπη — ακριβώς, όπως πριν 500 χρόνια. 

Και τότε κανείς δεν πίστευε ότι η Βασιλεύουσα θα έπεφτε όπως 

κανείς δεν περίμενε τη συντριπτική εκείνη αποσύνθεση. Οι κραυγές 

είχαν σβήσει και μόνο ένα βογγητό ακουγόταν, ένας ανατριχιαστι

κός λυγμός, που, ξεκινώντας από τις κορυφές του Τουλού Μπουνάρ, 

κυλούσε, θεριεύοντας σαν χιονοστιβάδα, για να γίνει το καταματω-

μένο σάβανο της Σμύρνης — να θάψει τις αγαπημένες πατρίδες. 

Το πρωί εκείνο στις 13 Αυγούστου, ο Ελληνισμός, αφού για δύο 

χρόνια αγωνίσθηκε να μείνει γαντζωμένος στο κορύφωμα του μεγα

λουργήματος του, εκεί που τον είχε σύρει καλπάζοντας η Μεγάλη 

Ιδέα, έπαιρνε και πάλι τον κατήφορο. Κι ήταν ο κατήφορος αυτός 

πιο τρομερός, περισσότερο απύθμενος από κάθε άλλον. Η Ελλάδα 

δεν θα μπορέσει ποτέ να κλείσει τη πληγή της μοιραίας εκείνης 

ημέρας. 
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Οι στρατιώτες μας έφευγαν. Και κάθε βήμα προς τα πίσω φού

ντωνε την οργή τους, η αγανάκτηση τους έπνιγε. Ή θ ε λ α ν να βρο

ντοφωνάξουν: «Εμείς δεν νικηθήκαμε», τους έπνιγε, όμως, το 

παράπονο. Και τότε ρίχτηκε το σύνθημα: Δεν μπορούσαμε να στα

θούμε, η μικρασιατική εκστρατεία ήταν καταδικασμένη. Κατάρα 

σ' αυτούς, που μας έφεραν... 

Κι όμως ήταν ένα ψέμα, μια ύβρις γι' αυτούς, που νίκησαν, 

βλασφημία στις ψυχές των νεκρών μας, που έβαψαν με το αίμα τους 

τη γη της Ιωνίας. ' Η τ α ν μια συκοφαντία, που, όπως όλες οι συκοφα

ντίες, θέριεψε μέσα στη παραζάλη. Σήμερα, όμως, τώρα, που τα 

πάθη κόπασαν, είναι καιρός να λεχθεί η αλήθεια, πολλές αλήθειες, 

γιατί η ιστορία της μικρασιατικής συμφοράς δεν έχει γραφεί. 

Θα μπορούσε κανείς να σταθεί στη Συνθήκη των Σεβρών, στις 

υποσχέσεις των Συμμάχων να την επιβάλουν με τα όπλα, για ν' 

απαντήσει στη συκοφαντία αυτή. Αλλά κι αν αγνοήσουμε την 

πολιτ ική, μια ματιά μόνο στις αιματηρές εκστρατείες δεν αφήνει τη 

παραμικρή αμφιβολία, ότι μπορούσαμε να μείνουμε στη Μικρά 

Ασία — να επιβάλουμε την ανακωχή των νικητών. Χρειάσθηκε να 

συγκεντρωθούν όλη η ανικανότητα, όλη η δειλία κι η μέχρι προδο

σίας διαφθορά της μοιραίας εκείνης εποχής για να δώσουν τη 

μικρασιατική καταστροφή, την έκταση της συμφοράς εκείνης. 

Αντίπαλος της Ελλάδας δεν ήταν πια η παλιά Τουρκία, ήταν η 

Τουρκία του Κεμάλ. Το σουλτανικό καθεστώς, που βρισκόταν σε 

αποσύνθεση είχε δεχθεί τη συμφωνία των Σεβρών — ο Σουλτάνος 

θα δεχόταν οποιονδήποτε όρο, μόνο και μόνο για να διατηρήσει το 

θρόνο του. Αν ο Κεμάλ ανατρεπόταν, διαφορετική θα ήταν η Ιστο

ρία μας. Κι εκινδύνευσε δυο φορές να ηττηθεί ο τρομερός εκείνος 

πολέμαρχος. Η επιχείρηση της Κιουτάχειας ήταν μια μεγάλη απο

τυχία για τη στρατιωτική μας ηγεσία. Ο εχθρός διέφυγε μ' ανέπα

φες τις δυνάμεις του. Εγκατέλειπε, όμως, επαρχίες πέρα για πέρα 

τουρκικές. Οι Τούρκοι δεν θεωρούσαν ποτέ τη περιοχή της Σμύρ

νης σαν πατρίδα τους. Αλλά το Εσκή Σεχήρ ήταν η δεύτερη πρω

τεύουσα της Τουρκίας. Κι η αγανάκτηση θέριεψε. Η συνεδρίαση 

της Εθνοσυνέλευσης, στις 23 Ιουλίου, ήτα θυελλώδης. Ο Κεμάλ 

έβλεπε, ότι κινδύνευε ν' ανατραπεί κι ορμητικός, όπως ήταν, αντί 

να εκλιπαρήσει, αξίωσε να διορισθεί αρχηστράτηγος με δικτατο

ρικά δικαιώματα. Δεν ήταν διατεθειμένος να παζαρέψει κι οι βου

λευτές το αντελήφθησαν, όταν είδαν τους άνδρες της Μεραρχίας 

Καυκάσου να κυκλώνουν την Εθνοσυνέλευση με «εφ' όπλου 

λόγχην». 

Ο Κεμάλ έγινε δικτάτορας - αρχιστράτηγος. Αλλ ' η τύχη του 

δεν είχε κριθεί. Γνώριζε, ότι αν δεν κρατούσε την Ά γ κ υ ρ α , αν δεν 

έσπαζε το Μέτωπο του Σαγγάριου, αυτό θα ήταν το τέλος της 
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μετεωρικής σταδιοδρομίας του. Και το Μέτωπο του Σαγγάριου θα 

έσπαζε, αν κρατούσαμε 15 λεπτά της ώρας, ως το πρωί της επόμενης 

- ίσως αν δεν είχε αρνηθεί να επιτεθεί ο πρίγκηπας Ανδρέας. Για 

μια εβδομάδα η Ά γ κ υ ρ α ταρακουνιόταν από τον κρότο της μάχης 

κι οι κάτοικοι ζούσαν με το δέος του θανάτου. Αλλ ' αν με τόσα 

σφάλματα, τόση ανικανότητα της ηγεσίας, ο Στρατός μας έφθασε 

στις πύλες της Ά γ κ υ ρ α ς , προβάλλει το ερώτημα: Τι θα συνέβαινε 

αν αρχιστράτηγος ήταν ο Παρασκευόπουλος — ένας από τους 

καλύτερους αξιωματικούς, που γνώρισε ο Στρατός μας; Θα ξέφευ

γαν οι Τούρκοι, αν τα σχέδια είχε καταστρώσει ο δαιμόνιος Πάγκα

λος — εκείνος, που έδιδε μαθήματα στους δασκάλους του; Πού θα 

μπορούσαν να σταθούν οι Τούρκοι αν επικεφαλής των τμημάτων 

μας δεν ήταν οικονομικοί αξιωματικοί, άνθρωποι απόλεμοι, που 

αρνούνταν να πολεμήσουν, α λ λ ' αξιωματικοί σαν τον Κονδύλη, 

τον Ζέρβα, τον ανδρείο μέχρι παραφροσύνης Ιωάννου; Η απάντηση 

είναι μία: Θα είχαμε τσακίσει τους Τούρκους, θα μπαίναμε στην 

Ά γ κ υ ρ α , ο Κεμάλ θ' ανατρεπόταν, ο Σουλτάνος θα δεχόταν τη 

Συνθήκη. Το συμπέρασμα αυτό δεν ανήκει στον γράφοντα — είναι 

μια ομολογία του Παπούλα και του Γούναρη, που τους εκλιπαρού

σαν να επιστρέψουν, όταν είδαν την καταστροφή να πλησιάζει. Κι 

αν δεν επέτρεψαν, δεν είναι δικό τους το σφάλμα... 

Το σπέρμα του θανάτου 

«Η Στρατιά είχε τον θάνατο μέσα της...». Με τα λόγια αυτά ο 

Αρχιστράτηγος της συμφοράς, ο Χατζηανέστης, προσπάθησε στο 

Στρατοδικείο να δικαιολογήσει τη συντριπτική ήττα του. Κι είχε 

δίκιο. Χωρίς τη παραμικρή επιθυμία να μειωθούν οι ευθύνες του — 

είναι τόσο μεγάλες, ώστε θα ήταν αχάριστο το έργο του συνηγόρου 

του — πρέπει να ομολογήσει κανείς ότι ο Χατζηανέστης από το 

εδώλιο του κατηγορούμενου, προβλέποντας το τραγικό τέλος του, 

είχε το θάρρος να διακηρύξει την αλήθεια, που δεν είπε όταν οραμα

τιζόταν να μπει ν ικητής στη Κωνσταντινούπολη. Η Στρατιά είχε, 

πράγματι, το μικρόβιο του θανάτου στα σπλάγχνα της — όλοι το 

γνώριζαν. Το γνώριζε η ηγεσία της, το γνώριζαν οι αξιωματικοί της. 

Το διαισθανόντουσαν οι στρατιώτες μας και πιο πολύ α π ' όλους, το 

γνώριζαν αυτοί που σκόπιμα, συνειδητά το καλλιέργησαν. Γιατί; 

Τι επιδίωκαν; Ή τ α ν πολλά τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες και 

κυρίως τα ταπεινά πάθη, που συνεργάστηκαν στη καταστροφή του 

μικρασιατικού Ελληνισμού. Θα πρέπει, ίσως να εκτεθούν ευρύτερα. 

Είναι αλήθεια ότι, για μια στιγμή, η Κυβέρνηση της Αθήνας 
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συνέρχεται, θέλει να προλάβει τη καταστροφή. Και δέχεται τις 

ε ισηγήσεις του Παπούλα, που, στους τελευταίους μήνες της αρχι 

στρατηγίας του, αποκαλύπτει υπέροχο πατριωτισμό. Αδιαφορεί για 

τη προσωπική του δόξα - ζητεί την επαναφορά των αξιωματικών της 

Κωνσταντινούπολης. Και γράφει στον Παρασκευόπουλο: « Αν

δρείε στρατηγέ... Ή Στρατιά περιμένει τόν Αρχιστράτηγό της... Θα 

ήμουν περήφανος αν μπορούσα νά υπηρετήσω υπό τάς διαταγάς σας». Η 

Κυβέρνηση της Αθήνας, κάτω από τη πίεση των αξιωματικών του 

Μετώπου, λυγίζει, δέχεται την επαναφορά των βενιζελικών. Ο 

Παπούλας ανταλλάζει επιστολές με τον Παρασκευόπουλο, τον 

Πάγκαλο. Κανείς δεν έχει αντ ίρρηση. Οι γενναίοι εκείνοι αξιωμα

τικοί δεν επιθυμούν τίποτε περισσότερο, παρά να βρεθούν και πάλι 

στη πρώτη γραμμή. Έ β λ ε π α ν τη καταστροφή κι ήθελαν ν' αγωνι

στούν για να την αποτρέψουν — να σκοτωθούν, τουλάχιστον, πολε

μώντας, παρά να τη ζήσουν. 

Η πληροφορία ότι θα επέστρεφαν οι «Κωνσταντινουπολίται» 

μεταδίδεται αστραπιαία στο Στράτευμα, φθάνει μέχρι τις προφυλα

κές κι ηλεκτρίζει τους στρατιώτες μας. Και τότε γίνεται ένα θαύμα. 

Η κουρασμένη Στρατιά ορθώνει το γηρασμένο κορμί της. Οι λιπο

ταξίες σχεδόν σταματούν, οι μεμψιμοιρίες λησμονούνται κι αρχί

ζουν πάλι τα λεβέντικα τραγούδια. Ή τ α ν , όμως, πολύ ωραίο το 

θαύμα, για ν' αποδειχθεί αληθινό. Η κυβέρνηση, που έχει δεχθεί 

την επαναφορά των απότακτων του 1921, τη τελευταία στιγμή βάζει 

ένα ταπεινωτικό όρο: πριν αναλάβουν υπηρεσία, πρέπει να παρου

σιασθούν στην Αθήνα, ν' αναφέρουν τα της δράσης τους. Κι όμως, 

η δράση τους ήταν γνωστή σ' όλη την Ελλάδα, σ' όλη την Ευρώπη, 

που τους πραακολουθούσε με δέος και θαυμασμό. Ο όρος που βάζει 

η Κυβέρνηση δεν επιζητούσε τίποτε περισσότερο, παρά να τους 

ταπεινώσει. Οι «Γερμανοί» του Επιτελείου, στο άκουσμα της επι

στροφής τους, πανικοβάλλονται, βλέπουν ότι η εφήμερη δόξα τους 

κινδυνεύει. Κι απαιτούν από τη κυβέρνηση να ταπεινώσει τους 

υπερήφανους, να δεσμεύσει τους αδούλωτους. Δεν είχαν στη ψυχή 

τους τη φλόγα ε κ ε ί ν ω ν δεν ήταν δυνατό να ζήσουν με το παλμό 

τους. Κι επίστεψαν στη στιγμή ότι θα μπορούσαν να τους εκβιά

σουν. Αλλ ' οι αξιωματικοί της Κωνσταντινούπολης α ρ ν ή θ η κ α ν η 

συμφιλίωση απέτυχε και το μικρόβιο του θανάτου άρχισε και πάλι 

ν ' αναπτύσσεται στη ψυχή της Στρατιάς. 

Τεράστια η ευθύνη εκείνων, που απέτρεψαν την επαναφορά των 

αξιωματικών της Κωνσταντινούπολης — μεγάλο το μερίδιο τους 

από τη συμφορά. Κι είναι απογοητευτικό ότι στη κρίσιμη εκείνη 

στιγμή, κανείς από τους γαντοφορεμένους αξιωματικούς της Αθή

νας δεν κατόρθωσε να σκαρφαλώσει ψηλότερα από τα πάθη του, 

κανείς δεν απόρεσε να δει την Ελλάδα μεγαλύτερη από το πρόσω-
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πικό του συμφέρον. Κι όμως η Στρατιά ήταν δυνατόν να σωθεί — 

δεν χρειαζότανε τίποτε περισσότερο από ένα ψυχωμένο ηγέτη, ένα 

εκτελεστικό απόσπασμα και δύο - τρία θύματα, για παραδειγματι

σμό. ' Η τ α ν τα συστατικά, με τα οποία λίγους μήνες αργότερα, με τα 

λείψανα της προδομένης Στρατιάς, ο Πάγκαλος δημιουργούσε το 

Στρατό του 'Εβρου. Το Στρατό αυτό ο ν ικητής Κεμάλ δεν τόλμησε 

να τον αντιμετωπίσει. 

Η σήψη 

Ή τ α ν θλιβερές οι ημέρες εκείνες, πιο θλιβερές κι α π ' την κατα

στροφή, που επρόκειτο ν ' ακολουθήσει. Τότε τουλάχιστον υπήρχε 

η ελπίδα του θανάτου — η λύτρωση. Στα χαρακώματα, όμως, στα 

πρόχειρα α μ π ρ ί , οι στρατιώτες μας ζούσαν για ένα χρόνο γεμάτοι 

αγωνία, απογοήτευση και πικρία, γιατί τόσοι αγώνες, οι αιματηρές 

μάχες που έδιναν δύο χρόνια αποδεικνύονταν μάταιες. Ο Κεμάλ δεν 

είχε νικηθεί και γνώριζαν ότι δεν ήταν πλέον δυνατό να τον 

νικήσουν. 

Οι αναφορές των διοικητών μεγάλων μονάδων ήταν ανησυχητι

κές, το ηθικό των ανδρών είχε κουρελιαστεί και των αξιωματικών 

ακόμη. Παρά τις αναφορές του Παπούλα, τις διαμαρτυρίες των 

Σωματαρχών, οι προαγωγές γίνονται από την επετηρίδα. Κι οι 

αξιωματικοί των κοσμικών σαλονιών προηγούνται από τους πολε

μιστές του Μετώπου. Αυτό ήταν το τελειωτικό πλήγμα. Οι μόνοι που 

θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τη κατάρρευση του ηθικού, την 

απογοήτευση των στρατιωτών, ήταν οι αξιωματικοί τους. Α λ λ ' 

είναι κι οι ίδιοι απογοητευμένοι, δεν βλέπουν την ώρα να επιστρέ

ψουν στα σπίτια τους. 

Η σήψη της Στρατιάς είναι αποπνικτική. Κι ο Κωνσταντίνος, 

στρατιωτικός κι ο ίδιος, στέλνει το Διάδοχο Γεώργιο στο Μέτωπο, 

για να εμψυχώσει τους πολεμιστές. Είναι μια προσπάθεια, που μαζί 

με την αποδοκιμασία της εκστρατείας του Σαγγάριου αποτελούν 

σοβαρές ενδείξεις, ότι ο Κωνσταντίνος βρισκόταν πολλές φορές σε 

διένεξη με τις «σκοτεινές δυνάμεις» της Αθήνας. Έ χ ε ι , όμως, ταυ

τίσει τη τύχη του μαζί τους, η αντίδραση του δεν φέρνει αποτέλε

σμα. Ο Γεώργιος φτάνει στο Μέτωπο και στις 11 Νοεμβρίου του 

1921 περνά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπουγιούκ Ουτου-

ράκ, όπου βλέπει μία συγκέντρωση ανδρών της 1ης Μεραρχίας. 

Θέλει να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία και προσπαθεί να τους μιλή-

* Αμπρί (προμαχώματα). 
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σει, να τους εμψυχώσει. Αντί, όμως, να τον υποδεχτούν μ επευφη-

μίες, τον υποδέχονται με τη κραυγή: «Θέλουμε απολυτήρια... 

Απόλυση». Είναι η κραυγή, που τον συνοδεύει σ' όλη τη περιοδεία 

του — η κραυγή, που του γίνεται εφιάλτης. Κι όταν αρχίζει η 

«άποχώρησις» από τον Σαγγάριο, ο Γεώργιος αντιλαμβάνεται ότι 

έχουν χαθεί όλα — σπεύδει να επιστρέψει στην Αθήνα. 

Η ηττοπάθεια προσλαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις, η απει

θαρχία είναι ο κανόνας. Οι στρατιώτες αρνούνται να πάνε στη 

πρώτη γραμμή, προτιμούν να λιποτακτήσουν. Σε 80.000(!) υπολογί

ζει ο στρατηγός Μπουλαλάς τους λιποτάκτες. Οι φυγάδες επέστρε

φαν στην Αθήνα, το Πειραιά — έφταναν ως και την Αμερική ακόμη 

κι έγραφαν στους πρώην συναδέλφους τους για να τους παροτρύ

νουν να μιμηθούν το παράδειγμα τους. Είναι, όμως, λιποτάκτες; 

Έ φ υ γ α ν γιατί δείλιασαν ή μήπως τους παρότρυναν; Την αλήθεια 

την γνωρίζουν όλοι όσοι έπαιξαν ηγετικό ρόλο την εποχή εκείνη. 

Κανείς, όμως, δεν τόλμησε να τη βροντοφωνήσει — κανείς εκτός 

από τον Αρχιεπίσκοπο, και τότε Μητροπολίτη Εφέσου Χρυσόστο

μο, ο οποίος στις αναμνήσεις του γράφει: 

«Ευρεθείς έν περιοδεία τόν Ίούνιον του 1922 έν Άφιόν - Καρά 

- Χισάρ της επαρχίας μου, παρηκολούθησα καί επιχειρήσεις του 

Στράτου μας, ώς επραττον συνήθως. Εις μίαν εξ αυτών, ενώ οι 

στρατιώται μας έκαμναν άλματα πρός κατάληψιν λόφου, είδον 

στρατιώτην ήμέτερον νά σκοπεύη καί νά πυροβολή τόν προπορευό-

μενον άνθυπολοχαγόν - διμοιρίτην, όν καί έπλήγωσε θανασίμως, εκ 

προθέσεως, διότι ήκούσθη λέγων, ότι «τόν τουφεκίζει διά νά παύση 

ταχύτερον ό πόλεμος. Φυσικόν ήτο νά φρίξω επί τώ γεγονότι... 

»Πλήν του ανωτέρω επεισοδίου, παρηκολούθουν μετ' άπογοη-

τεύσεως καί κινήσεις τών στρατιωτών, καί ίδιαιτέραν μοι ένεποίει 

έντύπωσιν ή αθρόα παροχή αδειών εις αυτούς διά την Πάλαιαν 

'Ελλάδα, οπόθεν ουδείς επέστρεφε. Μοί έδηλώθη δέ έκ της Στρα

τιωτικής Διοικήσεως Μαγνησίας, ότι υπήρχε διαταγή του Αρχη

γείου του Στρατού νά μή επιτρέπεται ή πρός τό Μέτωπον 

μετακίνησις πυρομαχικών καί ενισχύσεων. "Ωστε καταλήγομεν 

καί πάλιν εις τό άποκαρδιωτικόν συμπέρασμα, δτι γενική ήτο ή 

πρόθεσις εγκαταλείψεως της εκστρατείας αυτής...». 

Την διαταγήν αυτήν έπρεπε να την γνώριζαν όσοι έζησαν την 

μικρασιατικήν τραγωδίαν κι έγραψαν γ ι ' αυτήν. Κι αν δεν την 

γνώριζαν, έπρεπε να την φαντασθούν. Δεν είναι δυνατόν να λιποτα

κτήσουν 80.000 στρατιώτες χωρίς να συλληφθεί, έστω κ ι ' ένας, 

χωρίς να λειτουργήσουν τα στρατοδικεία και να συγκροτηθούν 

εκτελεστικά αποσπάσματα. Μόνον αν υπήρχε οργανωμένη προδο-
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σία, θα ήταν δυνατό να διαφύγουν, μόνον αν είχε καταδικασθεί 

αμετακλήτως η Μικρά Ασία, θα ήταν δυνατό να συμβούν όσα 

συνέβησαν. Ά λ λ ω σ τ ε , και πάλιν ο στρατηγός Μπουλαλάς, προ

σθέτει: «Δυστυχώς, ουδέν μέτρον ελήφθη, διότι τό κρατούν έν Ελλάδι 

αντιπολεμικόν κλίμα του κομματισμού φαίνεται, δτι δέν έπροστάτευε 

μόνον τούς λιποτάκτας, άλλά καί τούς εγκληματίας φυγαδευτάς των». 

Οι μεγάλοι ένοχοι δεν ήταν οι λιποτάκτες — απλοί φυσικοί 

αυτουργοί, έγιναν όργανα των ηθικών αυτουργών του στυγερού 

εγκλήματος που έχει διαπραχθεί εναντίον του ελληνικού Έ θ ν ο υ ς . 

Κι αυτοί, οι πραγματικοί ένοχοι, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι στην 

Αθήνα, ήταν τιμητές των δημιουργών της Μεγάλης Ελλάδας — 

ήταν η ίδια η Κυβέρνηση. Είχαν κερδίσει τις εκλογές με τό σύν

θημα «πίσω τα παιδιά μας - να τελειώσει ο αποικιακός πόλεμος». 

Και, με αξιοθαύμαστη ευσυνειδησία, προσπαθούσαν να εκπληρώ

σουν τη προεκλογική τους υπόσχεση — ήθελαν να είναι βέβαιοι, 

ότι θα κέρδιζαν και τις επόμενες εκλογές. Ή τ α ν γνωστό σ' όλους 

τους αξιωματικούς από ταγματάρχη και πάνω, ότι οι στρατιώτες μας 

έφευγαν στην Αθήνα με πρόχειρα σημειώματα, γραμμένα πίσω από 

ένα πακέττο τσιγάρα — ένα οποιοδήποτε κομμάτι χαρτιού. Και δεν 

επέστρεφαν ποτέ. Τα φρουραρχεία της Αθήνας, του Πειραιά και 

όλων των μεγάλων πόλεων είχαν τόσους πολλούς «προσκεκολλη-

μένους» στη δύναμη τους, που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα 

ακόμη Σώμα Στρατού. Λίγους μήνες αργότερα, όταν θα εκδηλωθεί η 

επίθεση, δεν θα υπάρχει ούτε μια εφεδρική διμοιρία για να ριχτεί 

στη μ ά χ η . 

Η προδοσία 

Η Στρατιά της Μικράς Ασίας δεν νικήθηκε, προδόθηκε. Προδό

θηκε στα μετόπισθεν, προδόθηκε στην Αθήνα, προδόθηκε ακόμη 

και στις πρωτεύουσες των Μεγάλων Δυνάμεων. Ο Βενιζέλος ανέ

λαβε να μεταφέρει τα σύνορα της Ελλάδας στη καρδιά της Ασίας, 

έχοντας την υποστήριξη της Αντάντ, συνταυτίζοντας τα συμφέρο

ντα της Ελλάδας με τις επιδιώξεις της Αγγλίας. Διαφορετικά δεν θα 

ήταν δυνατό στην Ελλάδα των 5.000.000 να συντρίψει την Οθωμα

νική Αυτοκρατορία, έστω και μετά την ήττα της. Ή τ α ν μια πολι

τική ·— καλή ή κακή, είχε κάποια λογική, μια συγκεκριμένη 

επιδίωξη. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, όμως, η Ελλάδα βρέ

θηκε χωρίς συμμάχους. Οι φυσιολογικοί σύμμαχοι του νέου καθε

στώτος, οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες, χάρη των οποίων είχε δη

μιουργηθεί ο διχασμός, δεν αποτελούσαν πλέον αξιόλογες Δυνά-
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μεις. Οι Σύμμαχοι δεν εννοούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, 
που τους είχαν πολεμήσει. Δεν λησμονούσαν, ότι ο Κωνσταντίνος 
είχε ταχθεί φανερά αντίθετος τους. Η Ελλάδα είχε μείνει χωρίς 
συμμάχους. Αλλά, σαν να μην έφτανε αυτό, απέκτησε και καινούρ
γιους εχθρούς. 

Η Γαλλία,που ερωτοτροπούσε με τον Κεμάλ, μόλις απαλλάσσε

ται από τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα, σπεύδει να 

συμμαχήσει και επίσημα μαζί του. Η συμφωνία,που υπέγραψε στις 

10 Οκτωβρίου ο Φραγκλέν Μπουγιόν με τον Κεμάλ, νομιμοποιεί τη 

προδοσία των Γάλλων, που βρίσκουν την ευκαιρία να καταγγείλουν 

τη συμφωνία των Σεβρών. 

Α λ λ ' η Οκτωβριανή Επανάσταση έχει δημιουργήσει ένα νέο 

παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις — τη Σοβ. Έ ν ω σ η , που, θέλοντας 

να σταθεροποιήσει ανενόχλητα το καθεστώς της, δημιουργεί, υπο

θάλπει την αναταραχή στις άλλες χώρες. Την εποχή εκείνη κανείς 

δεν λαμβάνει υ π ' όψη του τους «Μουζίκους της Μόσχας» — κανείς 

εκτός από τον Κεμάλ. Μετά τη νίκη του Σαγγάριου στο γραφείο του 

συσσωρεύονται τα τηλεγραφήματα. Ό λ ο ι σπεύδουν να τον συγχα

ρούν. Η Περσία, η Ινδία, η Αμερική, η Ιταλία, η Γαλλία — μόνο η 

Αγγλία, αν και δεν είναι πλέον σύμμαχος της Ελλάδας, εξακολουθεί 

να τηρεί, όχι εχθρική στάση εναντίον της. Ό λ ο ι οι άλλοι επιζη

τούν τη φιλία του Κεμάλ, που μέσα από τον όγκο των τηλεγραφημά

των ξεδιαλέγει ένα μόνο. Ή τ α ν ένα σύντομο τηλεγράφημα, που 

ανέφερε: «Συγχαρητήρια διά μεγαλειώδη νίκην σας υπέρ ελευθερίας 

πατρίδος σας, κατά του ιμπεριαλισμού». Υπογραφή: «Λένιν». 

Ο Κεμάλ αντελήφθηκε αμέσως τη σημασία του νέου παράγοντα 

που δημιουργείτο στις διεθνείς σχέσεις. Σπεύδει ν' αναγνωρίσει το 

σοβιετικό καθεστώς και συνάπτει συμφωνία με τον Λένιν. Στην 

Αθήνα α δ ι α φ ό ρ η σ α ν το νεαρό καθεστώς δεν είχε τη δυνατότητα να 

του δώσει τη παραμικρή βοήθεια — έτσι επίστευαν. Δεν είχαν 

υπολογίσει τη βοήθεια των Ελλήνων κομμουνιστών, που αρχίζουν 

συνειδητά, προγραμματισμένα, τη διάβρωση του Στρατού, την υπο

νόμευση του ηθικού του. Κι οι πολιτικοί μας, αντί ν' αντιδράσουν, 

δίνουν επιχειρήματα στους Αριστερούς — κι οι δυο παρατάξεις 

θεωρούν τη μικρασιατική εκστρατεία μιά «αποικιακή» περιπέτεια 

και καλλιεργούν το σύνθημα: « Ό χ ι άλλο αίμα». 

Ο στρατηγός Μπουλαλάς απορρίπτει τον ισχυρισμό του στρατη

γού Σπυρίδωνος, που ανέφερε τη κομμουνιστική προπαγάνδα ως μία 

από τις τρεις βασικές αιτίες της κατάρρευσης. Ο ίδιος, όμως, σε 

άλλο σημείο, αναφέρει ότι ένα από τα νοσογόνα αίτια ήταν«...>/ όχι 

επουσιώδης κομμουνιστική προπαγάνδα». Αλλ ' ο Σ τ α υ ρ ί δ η ς , άλ

λοτε γενικός γραμματεύς του Κ.Κ.Ε., δεν διστάζει ν' αποκαλύψει 

την αλήθεια. Η Μόσχα είχε στείλει εγγράφως οδηγίες στους 
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Έ λ λ η ν ε ς κομμουνιστές, που όφειλαν να προπαγανδίζουν, ότι... ο 

Βενιζέλος είχε κάνει την εκστρατεία της Μικράς Ασίας για να 

κερδίσουν οι Ά γ γ λ ο ι τα πετρέλαια της Μουσούλης. 

Οι κομμουνιστές έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην καταστ

ροφή κι αν σήμερα οι φανατικότεροι διώκτες τους το αποσιωπούν, 

είναι γιατί τότε είχαν κοινά συνθήματα. Διέβρωσαν τη Στρατιά και 

δεν ήταν δυνατό να μην εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους 

παρουσιαζόταν. Ο Στρατός μας υπέφερε τα πάνδεινα. Νηστικοί, με 

καθημερινό συσσίτιο μακαρόνια, ρέγγες ή σαρδέλες, ρακένδυτοι, 

με στολές, που πολλές φορές είχαν πάρει απο τους σκοτωμένους 

συναδέλφους τους, χωρίς άρβυλα, χωρίς μισθοδοσία για μήνες, 

χωρίς ένα τσιγάρο, οι στρατιώτες μας ήταν υποχρεωμένοι να μένουν 

για χρόνια στην πρώτη γραμμή, ν' αντιμετωπίζουν τις ύπουλες 

επιθέσεις των Τσετών. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα οι οικογένειες 

τους δυστυχούσαν — το χαρτονόμισμα είχε κοπεί, οι προστάτες 

τους έλειπαν κι η αγωνία έκανε αφόρητη τη δυστυχία. Τα γράμματα, 

που έπαιρναν οι στρατιώτες μας στο Μέτωπο, δεν ήταν μηνύματα 

ελπίδας, όπως άλλοτε. Ή τ α ν κραυγές απόγνωσης, εκκλήσεις βοή

θειας. Την ώρα που οι ίδιοι κινδύνευαν στη πρώτη γραμμή, οι 

οικογένειες τους αργοπέθαιναν. Ποιός στρατιώτης, ποιανής χώρας, 

θα μπορούσε να διατηρήσει το ηθικό του; Ποιός στρατιώτης θα 

μπορούσε να νικήσει στο διμέτωπο αυτό πόλεμο; 

Κι όμως, την ίδια στιγμή στο Αμερικανικό Θησαυροφυλάκιο 

περίμεναν την Ελλάδα τα 36.000.000 δολ. των εξόδων Κατοχής. 

Έ π ρ ε π ε ν' ανέβει στο Θρόνο ο Γεώργιος, για να τολμήσουν τη 

διεκδίκηση τους οι σύμβουλοι του. Ο τότε Βασιλιάς δεν δίστασε ν' 

ακυρώσει την απόφαση του πατέρα του. Αλλ ' η απάντηση ήταν 

απογοητευτική. Μόλις μια εβδομάδα πριν το αμερικανικό Κογκ-

ρέσσο είχε αποφασίσει την παραγραφή όλων των πολεμικών 

χρεών. 

Ο Χατζηανέστης 

Το Μάϊο του 1922 έφτασε στη Σμύρνη ο Χατζηανέστης. Η 
Κυβέρνηση θέλησε να τον εμφανίσει σαν Μεσσία, που θα λύτρωνε 
τη Στρατιά και το μικρασιατικό Ελληνισμό από την αγωνία του 
θανάτου. Στην πραγματικότητα ο Χατζηανέστης ήταν η σφραγίδα 
της Μοίρας στο τραγικό τέλος, που πλησίαζε. Ο Παπούλας είχε 
παραιτηθεί «διά λόγους υγείας», δήθεν. 

Η αλήθεια είναι, ότι η παραίτηση του ήταν ένα ακόμη βήμα 
προς τον Γολγοθά του — την απεγνωσμένη προσπάθεια, στα τελευ
ταία του χρόνια, να εξιλεώσει μια ολόκληρη ζωή. 



Είχε αρχίσει να βλέπει τη πραγματικότητα ο Παπούλας. Είχε 

δεχθεί την αρχιστρατηγία υπό τον όρο, ότι δεν θα εγκαταλείπετο 

η Μικρά Ασία. Τώρα, όμως, ανακάλυπτε, ότι κι αυτός είχε εξαπατη

θεί — είχε γίνει όργανο των αρνητών της Μεγάλης Ελλάδας. Οι 

αναφορές του, μετά την εκστρατεία του Σαγγάριου, δεν συμβιβάζο

νται με τους κανονισμούς περί πειθαρχίας — καταγγέλλει την «... 

σύμπτηξιν ομάδων ανεύθυνων, τεινουσών νά δημιουργήσουν Κρά

τος εν Κράτει...», επικρίνει το γεγονός, ότι «όλας τάς κεντρικάς 

θέσεις "κατέχουν άτομα μηδέποτε μετάσχοντα ουδεμιάς εκστρατείας», 

έχει γίνει ενοχλητικός στη Κυβέρνηση. Και πάλι, όμως, θα 

του συγχωρούσαν τις εκρήξεις του, οι αναφορές ήταν απόρρητες 

και κανείς δεν λάμβανε γνώση. Α λ λ ' ο Παπούλας προχώρησε 

ακόμη περισσότερο. 

Η Εθνική Άμυνα 

Η μικρασιατική εκστρατεία δεν ήταν αποικιακός πόλεμος — 

ήταν απελευθερωτικός, μια ιστορική επιταγή για την ελεύθερη 

Ελλάδα. Και η εγκατάλειψη της δεν ήταν μια απόφαση, που είχε το 

δικαίωμα να πάρει μια Κυβέρνηση, ένα κόμμα. Οι Μικρασιάτες, 

όμως, διαισθάνονται τις προθέσεις της Αθήνας· κι αποφασίζουν ν' 

αναλάβουν οι ίδιοι τις τύχες τους — ιδρύουν την Εθνική Ά μ υ ν α . 

Θέλουν να υπεραμυνθούν της ελευθερίας τους και δεν ζητούν τίποτε 

περισσότερο από τα όπλα, που είναι έτοιμοι να πετάξουν οι αρνησι-

πάτριδες. Είναι Έ λ λ η ν ε ς αν, όμως, δεν τους θέλει η Ελλάδα, είναι 

πρόθυμοι να ιδρύσουν ανεξάρτητο ελληνικό μικρασιατικό Κράτος. 

Έ ν α μόνο δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν — να παραδοθούν, 

σαν πρόβατα για σφαγή, στην εκδικητική μανία του Τούρκου. 

Αυτοί ήταν οι σκοποί της Εθνικής 'Αμυνας. Και μόνο ο ιδρυτής της 

ανατρέπει ένα κακόβουλο ισχυρισμό των υπευθύνων, μια από τις 

πολλές συκοφαντίες: «Οι Μικρασιάται, έγραψαν αργότερα πολλοί, 

έδωσαν πρώτοι τό παράδειγμα της λιποταξίας, σπεύδοντας νά επι

στρέψουν στά χωριά τους». Είναι συκοφαντικός ο ισχυρισμός 

αυτός κι ανόητος. Οι Μικρασιάτες, που είχαν υπηρετήσει στον 

ελληνικό Στρατό, γνώριζαν τους Τούρκους, γνώριζαν, ότι δεν θα 

τους άφηναν να ζήσουν, όπως άλλοτε, θα τους έσφαζαν. Κι όταν το 

καθετί είχε καταρρεύσει, δεν έμειναν στα χωριά τους, ακολούθησαν 

τα λείψανα της Στρατιάς στον Έ β ρ ο . 

Η Εθνική 'Αμυνα ήταν η οργάνωση αυτοάμυνας των Μικρασια-

τών κ ι ' αναζητώντας α ρ χ η γ ό , απευθύνεται προς τον Παπούλα, ο 

οποίος δέχεται μ' ενθουσιασμό. Τώρα,- όμως, δεν είναι πλέον ενο

χλητικός μόνο — είναι επικίνδυνος. Και η Κυβέρνηση, που δεν τον 

αντικατέστησε μετά την αποτυχία της Κιουτάχειας, που δεν τον 
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εκδίωξε μετά τη τραγωδία του Σαγγάριου, τον αντικαθιστά, τη 

στιγμή, που είναι έτοιμος να επανορθώσει τα σφάλματα του. 

Είναι αλήθεια, ότι η παραίτηση του Παπούλα ακούσθηκε μ' 

ανακούφιση. Ό λ ο ι έλπιζαν, ότι η αρχιστρατηγία θα δινόταν στον 

Πάγκαλο, τον Νίδερ — κάποιον από τους δημιουργούς του μικρα

σιατικού έπους. Ο Χατζηανέστης τους απαγοήτευσε και πολλοί 

διοικητές μεγάλων μονάδων υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Είχαν 

απαυδήσει με τον συρφετό των ανίκανων. Κι ο Χατζηανέστης δεν 

ήταν ο γενναίος, ο εξαίρετος αξιωματικός, όπως θέλησαν να τον 

παρουσιάσουν τότε η Κυβέρνηση και σήμερα οι απολογητές του. 

Ή τ α ν ένας κενόδοξος, ημιπαράφρονας, που έβλεπε στον εαυτό του 

τον τρομερό στρατηλάτη κι αυτό του ήταν αρκετό. Αδιαφορούσε 

για τα υπόλοιπα. Δεν ήταν, όμως, μόνο ημιπαράφρονας — λέγεται, 

ότι πίστευε πως είχε γυάλινα πόδια, αν κι αυτό ήταν ορθό σαν 

συμβολισμός της έτοιμης να καταρρεύσει Στρατιάς. Ή τ α ν κι ανί

κανος αξιωματικός και για την ανικανότητα του υπάρχει μια αδιά

ψευστη μαρτυρία: ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, σαν αρχιστράτηγος 

κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, του αφαίρεσε τη διοίκηση 

Μεραρχίας και τον αποστράτευσε. Ο αξιωματικός αυτός, ανίκανος 

για μέραρχος, κρίθηκε ικανός για αρχιστράτηγος ! Ασφαλώς δεν 

πίστευε, ότι ο Χατζηανέστης, παραμένοντας τόσα χρόνια μακριά 

από το Στράτευμα, είχε συμπληρώσει τη στρατιωτική κατάρτιση 

του. Τότε, όμως, γιατί του ανατέθηκε η αρχιστρατηγία τη στιγμή 

της κρίσης; 

Η απάντηση, το συμπέρασμα από το διορισμό αυτόν, δεν είναι 

δύσκολη, περιττεύει, όμως. Υπάρχει η καταγγελία του μετέπειτα 

Αρχιεπίσκοπου Χρυσόστομου. Μητροπολίτης Εφέσου τότε, ο 

εμπνευσμένος αυτός ιεράρχης, αισθάνεται τη καρδιά του να ματώ

νει, προβλέποντας τη συμφορά. Προσπαθεί ν' αντιδράσει, να περι

σώσει τουλάχιστον το ποίμνιο του, όταν αντιλαμβάνεται ότι η 

Μικρά Ασία έχει καταδικασθεί. Δεν αργεί, όμως, ν' αντιληφθεί τη 

τραγική αλήθεια. Και στις προσωπικές σημειώσεις του, σχολιάζο

ντας την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να εκκενώσει τη 

Μικρά Ασία, γράφει: 

« Αφού τούτο ούτως είχε, θά ήτο σωτήριον αν τουλάχιστον 

έμπιστευτικώς έγνωρίζετο ή πρόθεσις αυτή νά εγκαταλειφθή ή 

Μικρά Ασία εις τούς ιθύνοντας τά των Κοινοτήτων, ίνα άποστεί-

λωσι τάς περιουσίας του Κοινού, πρός άσφάλειαν, εις τήν Παλαιάν 

Ελλάδα καί προειδοποιήσωσι τόν Λαόν, ίνα πίεση τούς αρμοδίους 

καί λάβωσι μέτρα διά τήν άσφάλειαν της ζωής των. Δυστυχώς, 

έπεκράτει ή άποψις του αρχιστρατήγου Χατζηανέστη, ότι δέν 

έπρεπε νά δημιουργηθή προσφυγικόν ζήτημα έν Ελλάδι». 
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Αυτός ήταν ο Χατζηανέστης. Ο ανίκανος μέραρχος είχε κριθεί 
ικανός να εγκαταλείψει στην εξοντωτική μανία των Τούρκων τον μικρασιατικό Ελληνισμό. Κι η εκλογή ήταν άριστη.. . 

Ο Μουσταφά Κεμάλ 

Η ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής δεν στάθηκε δυνατό 

να γραφεί μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία υ π ά ρ χ ο υ ν επίσημες εκθέσεις 

δεν είναι πια απόρρητες. Δεν υπάρχει, όμως, το χέρι, που θα την 

γράψει — χέρι σταθερό, που να μην τρέμει από τη συγκίνηση· 

σκέψη ξεκάθαρη, που να μη θολώνει α π ' την αγανάκτηση. Μόνο 

μοιρολόγια είναι δυνατό να γραφούν με βουρκωμένα μάτια και πώς 

να μη βουρκώσουν από τη θλιβερή εκείνη κατάντια... 

Η στρατιά ξεψυχούσε, αργοπέθαινε εγκαταλειμένη, είχε καταδι

καστεί α π ' αυτούς, που ποτέ δεν την αγάπησαν. Την ίδια, όμως 

στιγμή, ο Κεμάλ (έσκαβε από τα θεμέλια) τη χώρα του, θέλοντας να 

δημιουργήσει μια καινούργια Τουρκία. Δεν είναι δυνατό, παρά να 

σταθεί κανείς με δέος μπρος στο γιγάντιο έργο του, έστω κι αν το 

κορύφωμα του ήταν η δική μας καταστροφή. Ο Κεμάλ ήταν, πράγ

ματι, Μεγάλος. Κι όταν οι στρατηγοί του ανέφεραν, ότι δεν υπήρ

χαν όπλα, εφόδια, μεταγωγικά, έσκαψε και την τελευταία σπιθαμή 

του τουρκικού εδάφους, για να δώσει τρόφιμα στο Στρατό του, δεν 

υπήρχε εργοστάσιο, βιοτεχνία, χωράφι, που να μη συνείσφερε για 

τον Στρατό. Και βέβαια, δεν υπήρχε νέος, που να τον χρειάζεται η 

πατρίδα του, και να μένει στο μετόπισθεν. Ο Κεμάλ μαστίγωσε 

άγρια το Τουρκικό χωρικό και τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει το 

αργοκίνητο βήμα — τον ανάγκασε να τρέξει και μια ήταν η κατεύ

θυνση: «Ισμυρέ ντογρού» — κατευθείαν στη Σμύρνη. Η Νύφη του 

Ερμαίου κέντριζε την ασιατική μανία. 

Δεν ήταν ο λαοπρόβλητος ηγέτης ο Κεμάλ. Ή τ α ν δικτάτορας, 

στυγνός, ανελέητος — όχι μόνο για τους εχθρούς της Τουρκίας, 

αλλά και τους ίδιους τους Τούρκους, τους ανθρώπους, που ο ίδιος 

δημιούργησε. Πριν κηρύξει την επανάσταση του, οι Τούρκοι ήταν 

μόνο Μουσουλμάνοι, δεν είχαν εθνική συνείδηση — πολεμούσαν 

τους εχθρούς του Προφήτη και του χαλίφη του. Ο Κεμάλ τους 

έδωσε την εθνική συνείδηση, εξύψωσε το φρόνημα τους — τους 

έμαθε να πολεμούν για την Τουρκία και στη προσπάθεια του αυτή 

δεν εχρησιμοποίησε μόνο επίλεκτους αξιωματικούς σαν εκπαιδευ

τές. Από τη μάχη του Σαγγάριου ακόμη, οι τουρκικές Μεραρχίες 

διέθεταν ειδικά τμήματα πελεκυφόρων. Ο πρώτος, που τολμούσε να 

υποχωρήσει αποκεφαλιζόταν. Οι ληστοσυμμορίες, που αρνήθηκαν 

να καταταγούν στο Στρατό του, καταδιώχθηκαν, συνελήφθηκαν και 
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πέθαναν με φρικτά βασανιστήρια. Ο Κεμάλ δεν παράλειψε τη παρα-

μικρή προσπάθεια, για να πετύχει τον σκοπό του. Κι αντί να ζητή-

σει διαπιστευτήρια από τους πρεσβευτές της Γαλλίας, της Ιταλίας, 

της Ιταλίας, της Ρωσίας και των άλλων χωρών, που ζητούσαν τη 

φιλία του, αξίωσε να του στείλουν όπλα και αεροπλάνα. Και, 

φυσικά, έσπευσαν να τον ικανοποιήσουν. 

Έ τ σ ι , η Τουρκία έφθασε στην άνοιξη του 1922. Ο Κεμάλ δεν 

είχε ακόμη συμπληρώσει τις προπαρασκευές του. Α λ λ ' όταν ο 

φετζή Μπέης, ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, του τηλεγράφησε από 

το Λονδίνο, ότι οι Ά γ γ λ ο ι ήταν άκαμπτοι — δεν θα δέχονταν τους 

τουρκικούς όρους, παρά μόνο αν εξασφαλιζόταν μία εντυπωσιακή 

στρατιωτική νίκη — ο Κεμάλ δεν δίστασε άλλο. 

Απαντώντας στον ισχυρισμό, ότι ο Στρατός μας δεν ήταν δυνατό 

να νικήσει στη Μικρά Ασία, είχε αναφερθεί ότι, αν στη μάχη της 

Κιουτάχειας καταστρεφόταν ο τουρκικός Στρατός, αν η Άγκυρα 

καταλαμβανόταν, ο Κεμάλ θα είχε ανατραπεί. Μετά τη πτώση της 

Σμύρνης το ομολόγησε κι ο ίδιος. Στο πανηγυρικό του λόγο ισχυρί

στηκε, ότι δίσταζε να διατάξει την επίθεση, γιατί πρόβλεπε μεγάλη 

αιματοχυσία. Η πραγματικότητα είναι ότι, περίμενε ν' αντιμετωπί

σει τη Στρατιά των γενναίων — όπως πίστευαν κι ο 'Αγγλος Πρωθυ

πουργός κι ο λόρδος Κώρζον, που έλεγαν στο Γούναρη, ότι η 

Ελλάδα μπορούσε να νικήσει και χωρίς ξένη βοήθεια. Κανείς δεν 

μπορούσε να φανταστεί ότι η Στρατιά ήταν μια λεγεώνα φαντα

σμάτων. 

Ή τ α ν δραματική η σύσκεψη που έγινε στο Γεν. Επιτελείο της 

Ά γ κ υ ρ α ς τη νύχτα προς την 1η Αυγούστου. Οι στρατηγοί του 

Κεμάλ ανυπομονούσαν ν' αρχίσουν την επίθεση. Το μένος των 

ανδρών τους λύγιζε με τη παρατεινόμενη απραξία. Ο Κεμάλ δίσταζε 

ακόμη, ζύγισε κάθε λεπτομέρεια, κάθε πληροφορία. Και, τέλος, 

πήρε τη μεγάλη απόφαση. Από τη στιγμή εκείνη, όμως, έγινε άλλος 

άνθρωπος. Οι δισταγμοί διαλύθηκαν, τα μάτια του άστραψαν και 

πάλι και, διαλύοντας το επιτελείο του, εγκαταστάθηκε στα παρατη

ρητήρια της πρώτης γραμμής μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον 

επιτελάρχη Φεβζή Πασά. Ό τ α ν θ' αρχίσουν οι επιχειρήσεις, ο 

Κεμάλ θα καυχιέται ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις του ελληνι

κού Στρατού με γυμνό μάτι. 

Την ίδια ε π ο χ ή , ο Χατζηανέστης βρισκόταν σ' απόσταση 500 

χλμ. από το Μέτωπο — κατάστρωνε τα σχέδια για την απελευθέ

ρωση της Κωνσταντινούπολης. Κι όταν του ανάφεραν τις ανησυχη

τικές πληροφορίες, που έφταναν στις γραμμές μας, όπως οι χονδρές 

σταλαγματιές, που προμηνύουν τη θύελλα, κάγχαζε ειρωνικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' 

Η Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ 

ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ κόπασε και σ' όλο το Μέτωπο απλώθηκε από

λυτη σιγή — ήταν σιγή θανάτου. Οι στρατιώτες μας ένιωσαν το 

παγωμένο χάδι του. Κι έξαφνα η καταιγίδα ξέσπασε. Η 1η τουρκική 

Στρατιά, εννέα Μεραρχίες πεζικού κι ένα Σώμα ιππικού, χύθηκε 

αλαλάζοντας κατά των γραμμών μας. Δεν ήταν επίθεση εκείνη, ήταν 

μια τρομερή θύελλα, που λες και γεννήθηκε στη πυρακτωμένη 

έρημο. Κι ο Κεμάλ ανήγγειλε τηλεγραφικώς προς το τουρκικό 

Έ θ ν ο ς : «Η επίθεσις ήρχισεν εφ' ολοκλήρου του Μετώπου. Ο Αλλάχ 

μαζί μας». 

Έ ν α ς καινούργιος ιερός πόλεμος είχε ξεσπάσει. Αλλά στις 

γραμμές μας δεν επικρατούσε το ίδιο πολεμικό μένος — στις εκκλη

σίες μας δεν έψελναν το «Τή Υπερμάχω». Η ανίκανη ηγεσία δεν 

είχε κατορθώσει να ξεσηκώσει το Έ θ ν ο ς — ν' αναπτερώσει την 

εθνική ψ υ χ ή . Έ ρ η μ ο ι , λησμονημένοι, οι πολέμαρχοι της ένδοξης 

Στρατιάς, έσφιξαν τα δόντια, τράβηξαν τις ξ ιφολόγχες κι ετοιμά

στηκαν να πεθάνουν. Πόσοι δεν ένιωσαν ανακούφιση για τη 

λύτρωση που πλησίαζε! Προτιμούσαν το θάνατο παρά να ζήσουν, 

να δουν με τα μάτια τους το πανώριο οικοδόμημα της Μεγάλης 

Ελλάδας να καταρρέει. Κι ο πολεμικός ανταποκριτής της «Αρμο

νίας» μετέδιδε στην εφημερίδα του: «Είδα τους Τσολιάδες να πολε

μούν με μάτια βουρκωμένα. Δεν ήταν δάκρυα λύπης, δάκρυα φόβου 

μπροστά στον θάνατο. Ή τ α ν δάκρυα χαράς...» Έ τ σ ι άρχισε η 

επίθεση της 13ης Αυγούστου 1922... 

Δύο ελληνικές Μεραρχίες, η 4η και η 1η, δέχθηκαν το κύριο 

βάρος της επίθεσης, ολόκληρη η 1η τουρκική Στρατιά, ρίχτηκε 

εναντίον τους και κυρίως κατά της 1ης, που είχε ν' αντιμετωπίσει 5 

Μεραρχίες και το Σώμα ιππικού. Ο Κεμάλ είχε συγκεντρώσει τις 
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δυνάμεις του θέλοντας να διασπάσει το εκτεταμένο ελληνικό 

μέτωπο και να διεισδύσει βαθιά, στα μετόπισθεν. Εφάρμοσε τη 

τακτική, που χρησιμοποίησε κι ο Χίτλερ, τους πρώτους μήνες του 

πολέμου. Σκοπός του ήταν να κυκλώσει και να συντρίψει τις δυνά-

μεις της «εξεχούσης» του Αφιόν. Η διείσδυση αυτή θα επιτυγχά-

νετο από την 57η Μεραρχία, η οποία αφού καταλάμβανε το ύψωμα 

Χασάν Μπελ, θα προχωρούσε με μεγάλη ταχύτητα στα νώτα της 1ης 

Μεραρχίας· 

Ο Κεμάλ γνώριζε, ότι θα μπορούσε να κερδίσει όλον τον πόλεμο 

στη μάχη εκείνη της 13ης Αυγούστου, αρκεί η επίθεση να ήταν 

κεραυνοβόλα. Κάλεσε, λοιπόν, τον διοικητή της 57ης Ρεσάτ Μπέη, 

έναν από τους καλύτερους αξιωματικούς του, και του έδωσε μια 

μόνο διαταγή: Να καταλάβει το Χασάν Μπελ σε μια ώρα . Ή τ α ν μια 

δασωμένη κι απόκρημνη κορυφή το Χασάν Μπελ κι όμως ο Ρεσάτ 

δεν αμφέβαλλε. Κι έδωσε το λόγο της στρατιωτικής του τιμής στον 

Κεμάλ, ότι σε μια ώρα θα πατούσε το Χασάν Μπελ. 

Το 5/42 Ευζώνων 

Οι άντρες της 57ης όρμησαν αλαλάζοντας. Αλλά τους περίμενε 

οδυνηρή έκπληξη. Εκεί ψηλά στη κορυφή του Χασάν Μπελ ήταν 

γαντζωμένη μια φούχτα Τσολιάδων. Δεν ήταν ημίθεοι οι πολεμι

στές εκείνοι, ο αρχηγός τους δεν είχε τελειώσει τη Βερολίνιο 

Ακαδημία Πολέμου. Είχε, όμως, αριστεύσει στο μεγάλο σχολείο 

της μάχης. Οι Τσολιάδες εκείνοι ήταν οι άνδρες του 5/42. Διοικη

τής τους ήταν ο Πλαστήρας. Αν το γνώριζε αυτό ο Ρεσάτ, ασφαλώς 

δεν θα έδινε το λόγο του στον Κεμάλ. 

Οι Τούρκοι έχουν σκαρφαλώσει μέχρι τη μέση της κατηφόρας 

του υψώματος, χωρίς να ρίξουν ούτε μια τουφεκιά. Για μια στιγμή 

πιστεύουν, ότι οι Γκιαούρηδες έφυγαν. 'Εξαφνα, όμως, η περήφανη 

βουνοκορφή ξερνά φωτιά, το φαράγγι αντηχεί με την αλησμόνητη 

κραυγή «αέρα!». Οι Τσολιάδες του Πλαστήρα πηδούν από τα οχυ-

ρώματά τους, σαν δαίμονες, οι ξ ιφολόγχες τους ξεσχίζουν αλύπητα 

τις σάρκες των Τούρκων. Για λίγα λεπτά, οι απότομες πλαγιές του 

Χασάν Μπελ παρακολουθούν μια τιτανομαχία. Α λ λ ' οι Τούρκοι δεν 

κρατούν για πολύ, φεύγουν πανικόβλητοι. Κι ο Κεμάλ, που παρακο

λουθεί κατάπληκτος την απροσδόκητη εξέλιξη, διατάζει, μ' αξιω

ματικό του Επιτελείου του, τον Ρεσάτ, να επιτεθεί και πάλι, αμέσως, 

μ' όλη τη Μεραρχία του. 

Η 57η Μεραρχία ανασυντάσσεται, μεταφέρει τις εφεδρείες της 

κι ορμά με λύσσα, ζητώντας εκδίκηση. Τι μεγάλη τύχη για τους 

λεβέντες του 5/42! Στις δραματικές εκείνες στιγμές, την ώρα που τα 
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τμήματα μας υποχωρούν πανικόβλητα, τους δίνεται η ευκαιρία να 

διακριθούν — να ξεχωρίσουν. Α λ λ ' ας αφήσουμε τον ίδιο τον 

Κεμάλ ν' αφηγηθεί τη μάχη εκείνη στον λόγο του μπροστά στην 

Εθνοσυνέλευση, επέτειο της νίκης, όπως τον μετέδωσε ο τότε αντα-

ποκριτής του «Ελεύθερου Βήματος» στο Παρίσι διακεκριμένος 

δημοσιογράφος κ. Γ. Φτέρης, σε μετάφραση από την εφημερίδα 

«Χρόνος». 

Ο Κεμάλ, διακόπτοντας για λίγο την ανάμνηση των θριάμβων 

του Στρατού του, είπε: 

« Από τό τουρκικόν Στρατηγείον παρηκολούθονν τήν άδιάκο-

πον ύποχώρησιν τον ελληνικού Στρατού. Τίποτε, πλέον δέν μπο

ρούσε νά τόν συγκράτηση. Τό ηθικόν τον είχεν εκμηδενισθή, όταν 

έξαφνα Τούρκος αξιωματικός τού ιππικού έφερε στο Στρατηγείον 

τήν άπροσδόκητον πληροφορίαν, ότι έσημειώθη εις ένα σημείον 

άκαμπτος ελληνική άντίστασις. Τό σημείο εκείνο ελέγετο 'Ερικνεν 

- κορυφή 1.310 τού Χασάν Μπελ - καί είχε μεγάλην στρατηγικήν 

σπουδαιότητα. Τό κτυπούσαμε από τό Τασάν Τεπέ. Αλλά δέν 

μπορούσαμε νά τό πατήσουμε». 

Κι ο Κεμάλ συνεχίζει: 

«Ό Ρεσάτ μπέης, διοικητής της 57ης Μεραρχίας, μου είχε 

δώσει τόν λόγον του ότι θά τό καταλάβη άντί πάσης θυσίας. 'Εν 

τούτοις, ή ελληνική άντίστασις συνεχίζεται, μολονότι, έβάλλετο 

υπό τού ορειβατικού πυροβολικού...». 

Ο Κεμάλ διατάζει τον διοικητή της 57ης να επιτεθεί ξανά κι ο 

Ρεσάτ, μπαίνοντας επικεφαλής των ανδρών του, εξαπολύει νέες, πιο 

λυσσασμένες επιθέσεις κατά του 'Ερικνεν. Α λ λ ' οι Τσολιάδες μας 

αμύνονται σαν ημίθεοι του Ομήρου. Μία ιστορία χιλιάδων χρόνων 

ζωντανεύει μέσα στη ψυχή τους και την χαλυβδώνει. 

«Κι' ό Ρεσάτ -καταλήγει ο Κ ε μ ά λ - ταπεινωμένος, πού μέσα 

στήν γενικήν άποσύνθεσιν τού εχθρού δέν μπόρεσε νά κάμψη τήν 

άντίστασιν μιας χούφτας γενναίων, τινάζει τά μυαλά του στόν αέρα. 

Αυτοί ήσαν οι Έλληνες. Κι'αυτούς δέν τούς νικήσαμε...». 

Η μοίρα της Ελλάδας, τόσο σκληρή κι ανελέητη για τη Φυλή 

μας, τις ημέρες εκείνες, είχε και στιγμές οίκτου. Μια α π ' αυτές ήταν 

κι η μάχη του 'Ερικνεν. Και το 5/42 μια φωτεινή αχτίδα στο 

σκοτάδι της συμφοράς. Από την ημέρα εκείνη το Σύνταγμα Πλα

στήρα αναλαμβάνει χρέη «ποιμενικού κυνός». Ακολουθεί, συντε

ταγμένο και πειθαρχημένο, την πανικόβλητη Στρατιά. Κι απο

κρούει τις επιθέσεις των λυσσασμένων τσακαλιών. 
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Θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να παρακολουθήσει 

κανείς τις δραματικές εξελίξεις της πρώτης ημέρας της επίθεσης. Ο 

αγώνας είναι ένα περίεργο, ένα τραγικό κράμα γενναιότητας και 

ηττοπάθειας, ανικανότητας και στρατηγικής ιδιοφυίας. Το κύριο 

βάρος της επίθεσης δέχεται η 1η Μεραρχία. Κι όμως λίγες ημέρες 

πριν, ο αρχηγός του Α' Σώματος, στρατηγός Τρικούπης, επιθεωρό-

ντας τις θέσεις της, είχε πει στον διοικητή της, ότι η μονάδα του 

ήταν... μάλλον εφεδρική. Του απαγόρευσε, μάλιστα, να διαχωρίσει 

τις δυνάμεις του για την εκτέλεση οχυρωματικών έργων ώστε να 

είναι πάντοτε ετοιμοκίνητος. Κι όταν ο στρατηγός Φράγκου είχε 

διαβλέψει σωστά, ότι το κενό, που υπήρχε στον τομέα του μεταξύ 

των οχυρών Ελβάν Πασά και Κιρκά, ήταν επικίνδυνο. Αλλά το Α' 

Σώμα είχε διαφορετική γνώμη — θεωρούσε την χαράδρα αδιάβατη 

Έτσι τρεις τουρκικές Μεραρχίες ιππικού πέρασαν από την «αδιά 

βατη» χαράδρα και κατέλαβαν τον σιδηροδρομικό σταθμό τοι 

Κιουτσούκιοϊ. Η σιδηροδρομική γραμμή Αφιόν-Τουμλού Μπου-

νάρ είχε αποκοπεί. 

Ο Κεμάλ βρίσκεται στο παρατηρητήριο της πρώτης γραμμής 

παρακολουθεί με γυμνό μάτι τις κινήσεις των τμημάτων μας και 

παίρνει αποφάσεις. Την ίδια στιγμή ο Έ λ λ η ν α ς αρχιστράτηγος 

βρίσκεται σ' απόσταση 420 χιλιομέτρων, στη Σμύρνη. Αν ήθελε να 

δώσει μια διαταγή, θα χρειαζόταν 4-5 ώρες μέχρι να κρυπτογραφη

θεί, διαβιβασθεί κι αποκρυπτογραφηθεί. Αλλ ο τέως ανίκανος 

μέραρχος και τότε ικανός (!) Αρχιστράτηγος είναι αξιωματικός 

πεπειραμένος. Γνωρίζοντας τις δυσχέρειες... σιωπά — αφήνει τους 

μαχόμενους της πρώτης γραμμής στην τύχη τους. 

Η επίθεση των Τούρκων εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε όλους τους 

τομείς με την ίδια ένταση. Ο Τρικούπης δεν έχει την ευχέρεια 

επιλογής — πρέπει ν' αμυνθεί σε όλο το Μέτωπο. Δεν διαθέτει ούτε 

εφεδρείες. Μία ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης, ένα από τα 

κυριότερα κέντρα αντίστασης το Καμελάρ, καταλαμβάνεται. Η 4η 

Μεραρχία υποχωρεί, ίσως μάλιστα, να τρεπόταν σε φυγή, αν δεν 

ενισχυόταν από το 5/42, που σκαρφαλώνει στο Έ ρ ι κ ν ε ν και δίνει 

ένα σκληρό μάθημα στους Τούρκους. Δεν συμβαίνει, όμως το ίδιο 

και με τους υποστηρικτές του Ταλκί-Κιρί-Μπελ. Ή τ α ν το σπου

δαιότερο στήριγμα της ελληνικής αμυντικής γραμμής — το κλειδί 

της άμυνάς μας, που είχε ανατεθεί σ' ανάξια χέρια. Το 49ο Σύνταγμα 

είχε συγκροτηθεί από στρατιώτες παλαιών κλάσεων και συνονθυ

λεύματα από διάφορες άλλες μονάδες. Και, κατά μία σατανική 

συγκυρία, ήταν το Σύνταγμα Κορίνθου, εκεί όπου ο Γούναρης 

μίλησε, στη προεκλογική εκστρατεία του, για να χαρακτηρίσει τον 

πόλεμο αποικιακό και να υποσχεθεί την επιστροφή των στρατιωτών 

στα σπίτια τους. Και σαν να μην ήταν αρκετές όλες αυτές οι δυσάρε-
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στες περιπτώσεις, διοικητής του Συντάγματος ήταν ταγματάρχης 

πρώην απόστρατος — αξιωματικός, που είχε απομακρυνθεί από την 

Επιμελητεία, όχι για τα πολιτικά του φρονήματα, αλλά σαν ανίκα-

νος. Κι επέστρεψε σαν διοικητής μάχιμης μονάδας χάρη στον 

αντιβενιζελισμό του, και μόνο!... 

Το Ταλκί-Κιρί-Μπελ δέχεται καταιγισμό πυροβολικού. Το κεν

τρικό ύψωμα καταλαμβάνεται α λ λ ' ο διοικητής του στηρίγματος 

διατάζεται ν' αμυνθεί μέχρις ότου φτάσουν ενισχύσεις. Η κατά

σταση είναι κρίσιμη. Ο επιτελάρχης της Μεραρχίας αντισυνταγμα

τάρχης Καβράκος σπεύδει επί τόπου για να διευθύνει την αντί

σταση. Δεν προφταίνει όμως. Στο δρόμο συναντά τους άντρες του 

στηρίγματος να φεύγουν πανικόβλητοι, με επικεφαλής τον διοικητή 

τους. Ή τ α ν η πρώτη φορά που ο μοιραίος εκείνος αξιωματικός 

προηγείτο των ανδρών του. 

Θλιβερό το θέαμα. Οι στρατιώτες μας ρακένδυτοι, οργισμένοι 

για την κατάντια τους. Μεταξύ τους βρίσκονταν και 800 τραυματίες· 

δεν είχαν, όμως χύσει το αίμα τους πολεμώντας για τη Πατρίδα 

τους. Ο γιατρός της Μεραρχίας, από μια πρόχειρη εξέταση, κατα

λαβαίνει ότι ε ίχαν αυτοτραυματιστεί. 

Η Στρατιά ήταν συνέχεια ενήμερη και σιωπούσε. Μόλις το 

βράδυ διατάζει τα Β' και Γ' Σώματα Στρατού να συγκεντρώσουν τις 

δυνάμεις τους και ν' αντεπιτεθούν την... μεθεπομένη. Και μόνο η 

διαταγή αυτή δείχνει την άγνοια της κατάστασης από τη μεριά του 

αρχιστράτηγου. Η αντεπίθεση, όπως την είχε σχεδιάσει, δεν ήταν 

δυνατό να εξαπολυθεί πριν τρείς ή τέσσερις ημέρες. Και το Α' 

Σώμα κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή. 

Η διαρροή αρχίζει 

Η αυγή της επόμενης βρήκε το Στρατό μας γαντζωμένο στην 

αμυντική γραμμή του. Α λ λ ' οι Τούρκοι είχαν πραγματοποιήσει 

βαθειές διεισδύσεις η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Μόνο μια γενική 

αντεπίθεση θα μπορούσε ν' ανατρέψει τη κατάσταση. Εφεδρείες, 

όμως, δεν υπήρχαν. Στη πραγματικότητα ούτε δυνάμεις πρώτης 

γραμμής. Λίγες είναι οι αξιόμαχες μονάδες που μένουν ακλόνητες 

στη θέση τους. Πόσο, όμως, θα κρατήσει αυτό; Η διαρροή είχε 

αρχίσει και μόλις ανέτειλε ο ήλιος, οι Τούρκοι ορμούν αλαλά

ζοντας. 

Ή τ α ν σπαρακτικές οι σκηνές της μάχης του Αφιόν. Στους 

πρώτους πυροβολισμούς οι πανικόβλητοι πετούν τα όπλα τους και 

κάνουν να φύγουν. Οι άκαπνοι αξιωματικοί δίνουν πρώτοι το παρά

δειγμα. Δεν είναι, όμως όλοι δειλοί. Δίπλα τους υπάρχουν ψυχωμέ-
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νοι πολεμιστές — τα τελευταία απομεινάρια της Στρατιάς των 

γενναίων. Και για λίγο ο Τούρκος λησμονιέται — η διαμάχη ξεσπά 

στις γραμμές μας: 

— Πού πάτε, μωρέ άνανδροι; Γιατί, μωρέ, φοβάστε τους Τούρ-

κους — ξεχνάτε, που όλο τις πλάτες τους μας έδειχναν; 

Είναι οι πολεμιστές: πολλοί βρίσκονται στη πρώτη γραμμή, από 

τη πρώτη ημέρα της εκστρατείας. Προσπαθούν να εμψυχώσουν να 

φιλοτιμήσουν τους συναδέλφους τους. Μάταιος ο κόπος — η απά

ντηση είναι εξοργιστική. 

— Εμπρός, παιδιά... για τα σπίτια μας... Ο πόλεμος τελείωσε... 

Αφήστε τον Κεμάλ ή σ υ χ ο στην πατρίδα του. 

Το σύνθημα του «αποικιακού πολέμου» έχει ριζώσει. Ο Στρατός 

μας καταρέει. Αλλά αυτοί, που μένουν, νικούν. 

Η μάχη προσλαμβάνει δραματική σκληρότητα, οι απώλειες 

είναι μεγάλες και από τις δύο πλευρές. Απεγνωσμένα ο στρατηγός 

Τρικούπης προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη Στρατιά, χωρίς να το 

κατορθώσει. Κι απελπισμένος, όταν φθάνει το μεσημέρι, χωρίς 

απάντηση από τη Σμύρνη, διατάζει εγκατάλειψη της γραμμής του 

Αφιόν. 

Ή τ α ν ολέθρια η διαταγή εκείνη. Σύμπτυξη στο φως της ημέρας, 

τη στιγμή, που ο εχθρός διατηρεί επαφή με τις γραμμές μας, δεν 

είναι δυνατό να επιχειρηθεί με τάξη. Ολόκληρο το Α' Σώμα Στρα

τού φεύγει διαλυμένο. Ο Κεμάλ, ψηλά στο παρατηρητήριο του, δεν 

μπορεί να πιστέψει στα μάτια του — πανηγυρίζει. Γρήγορα όμως 

συνέρχεται από τη χαρά, από το μεθύσι της νίκης και διατάζει 

«απηνή καταδίωξιν» του Στρατού μας που φεύγει. Ευτυχώς, η δια

ταγή εκείνη δεν εκτελέστηκε, διαφορετικά ο Κεμάλ θα έφθανε πολύ 

πιο γρήγορα στη Σμύρνη. Και δεν εκτελέστηκε, γιατί στο Στρατό 

μας δεν υπήρχαν μόνο πανικόβλητοι φυγάδες. Ο Τρικούπης διατά

ζει την υποχώρηση των μονάδων του Α' Σώματος να καλύψουν δύο 

Συντάγματα — τό απόσπασμα Λούφα και το 5/42 του Πλαστήρα. Οι 

δύο αυτές μονάδες, πειθαρχημένες, με ακλόνητο το ηθικό, ακολου

θούν το Στρατό μας που υποχωρεί. Είναι θλιβερό κι αχάριστο το 

καθήκον τους, πρέπει να προστατεύσουν τους φυγάδες, και να υπο

χωρούν μαζί τους, τη στιγμή που θα ήθελαν να μείνουν — να 

μείνουν και να δώσουν στους Τούρκους ένα ακόμη μάθημα της 

ελληνικής λεβεντιάς. Και ενώ υποχωρούν δεν περιορίζονται στο 

ν' αποκρούσουν τους Τούρκους. Γυρίζουν κι εξαπολύουν μικρές 

αντεπιθέσεις, πανικοβάλλοντας τους στρατιώτες του Κεμάλ. Έ τ σ ι , 

                                                                                                                                                                                                     η  υποχώρησηδενμεταβάλλεται σεάτακτηφυγή.

Η υποχώρηση του Α' Σώματος αφήνει εκτεθειμένο το δεξιό του 

Γ' Σώματος στους Τούρκους. Και ο σωματάρχης Διγενής προτιμά 

την ευκολότερη λύση: διατάζει και αυτός σύμπτυξη των δυνάμεων 
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του. Κι όμως οι άνδρες του δεν έχουν ρίξει ούτε μια τουφεκιά — δεν 

έχουν καν παρενοχληθεί από τις τουρκικές περιπόλους. Ο στρατη. 

γός Διγενής σκέπτεται το δεξιό του. ' Η τ α ν , άραγε, τόσο δύσκολο να 

σκεφθεί, ότι και το αριστερό των Τούρκων παρέμενε εκτεθειμένο; 

Δίπλα του, ένας συνάδελφος του και χιλιάδες Έ λ λ η ν ε ς στρατιώτες 

δοκιμάζονταν από τις αλλεπάλληλες τουρκικές επιθέσεις, Κι όμως 

το Γ' Σώμα Στρατού δεν έσπευσε να τους ενισχύσει. Η δικαιολογία 

ήταν και στη περίπτωση αυτή, η ίδια: το Γ' Σώμα δεν είχε διαταγή 

της Στρατιάς. Κι ο Χατζηανέστης παρακολουθούσε αδιάφορος το 

δράμα του Στρατού του. 

Λίγο πριν ο Τρικούπης διατάξει την εγκατάλειψη του Αφιόν, η 

επικοινωνία του Σώματος με την ομάδα Μεραρχιών Φράγκου διακό

πτεται. Και η υποχώρηση αρχίζει, χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί η 1η 

και η 7η Μεραρχία. Θα κινδύνευαν να κυκλωθούν, αν ο Φράγκου με 

δική του πρωτοβουλία, βλέποντας τις εκρήξεις του τουρκικού πυρο

βολικού να προωθούνται προς Ανατολάς, δεν διέταζε σύμπτυξη στη 

δεύτερη γραμμή άμυνας. Αλλ ' η διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ 

Τρικούπη και Φράγκου έγινε αιτία ενός σφάλματος — ενός σφάλ

ματος μικρού, αλλά μοιραίου. Κι η προσπάθεια να συγκαλυφθεί 

γεννά μια από τις πιο εξοργιστικές συκοφαντίες. 

Οι δύο ομάδες του Α' Σώματος, αν και υποχώρησαν χωρίς να 

συνδυάσουν τις κινήσεις τους, εγκαταστάθηκαν στην ίδια γραμμή 

άμυνας, η μία δίπλα στην ά λ λ η . Τα όριά τους συναντιώνταν στο 

ύψωμα Τσαγκλή, Ν.Δ. του Κιουπρουλού. Το ύψωμα αυτό ήταν — 

όπως λένε οι στρατιωτικοί — «ναι» και για τις δύο ομάδες, έπρεπε, 

δηλαδή, να καταληφθεί και από τους δύο — πράγμα αδύνατο. Αν 

υπήρχε επικοινωνία, το ασήμαντο αυτό σφάλμα θα διορθωνόταν 

εύκολα. Αλλ ' οι δύο ομάδες δρούσαν η μια ανεξάρτητα από την 

άλλη. Ο στρατηγός Τρικούπης δεν φρόντισε όπως όφειλε, ν' απο

καταστήσει επαφή με τον Φράγκου. Ή τ α ν ένα σφάλμα θανάσιμο 

για το Α' Σώμα, αλλά και για ολόκληρη τη Στρατιά. 

Μόλις αργά το βράδυ δίνει σημεία ζωής η Στρατιά. Καλύτερα, 

όμως να συνέχιζε τη σιωπή της. Ο Χατζηανέστης διέταζε το Α' 

Σώμα Στρατού ν' αντεπιτεθεί κι αν αυτό ήταν αδύνατο, να υποχωρή

σει, βήμα-βήμα, πίσω στο Ακάρ Νταγ. Ο Τρικούπης έμεινε κατά

πληκτος — για πρώτη φορά, ίσως, αντιλαμβανόταν την άγνοια της 

κατάστασης που είχε η Στρατιά. Κι όμως υπάκουσε, παίρνοντας το 

δρόμο προς την αιχμαλωσία. 

Πώς γράφτηκε η «Ιστορία» 

Ηταν σημαδιακή ημέρα η 15 Αυγούστου. Είχε μόλις ξημερώ
σει. Οι άνδρες μας, εκείνοι που κρατούσαν ακόμη γερά τα όπλα 

146 

τους, αγνάντευαν τον ορίζοντα. Η επίθεση δεν θ' αργούσε. Κι 

έξαφνα φάνηκε στον ουρανό ένα αεροπλάνο — ήταν δικό μας κι 

έκανε αναγνωρίσεις. Η εμφάνιση του δεν επρόκειτο να μεταβάλει 

τη τακτική κατάσταση, δεν θα σταματούσε την ορμή των Τούρκων. 

Κι όμως ήταν μια παρηγοριά το αεροπλάνο εκείνο, γέμισε με και

νούργιες ελπίδες τις ψυχές των στρατιωτών μας. Οι άνδρες του 

ουλαμού των εφέδρων, που πολεμούσαν στη πρώτη γραμμή σαν 

απλοί στρατιώτες, λησμόνησαν τους Τούρκους σηκώθηκαν από τα 

μετερίζια τους κ ι ' άρχισαν να χαιρετούν με τα δίκωχα τον πιλότο. 

Τι επίδραση, αλήθεια, έχει, πολλές φορές, ένα ασήμαντο γεγονός! 

Οι στρατιώτες μας είχαν αναθαρρήσει, όταν συνέβη κάτι τρομερό: 

το αεροπλάνο, που ως τη στιγμή εκείνη πετούσε ανάλαφρα σαν 

χελιδόνι, έκανε, άξαφνα, μια βουτιά, ο κινητήρας του άρχισε να 

βγάζει καπνούς και συντρίφτηκε μέσα στις φλόγες, στη κορυφή 

ενός λόφου. Ό λ α έγιναν με αστραπιαία ταχύτητα — μέσα σε λίγα 

λεπτά. Τότε, θλίψη βαρειά, μαύρη απογοήτευση πλάκωσε τις καρ

διές των στρατιωτών μας. Κανείς δεν μιλούσε, μόνο, πού και πού, 

ένας βουβός λυγμός διέκοπτε τη σιωπή. Ποιον να έκλαιγαν, άραγε; 

Τον άτυχο πιλότο ή τους ίδιους τους εαυτούς τους; Μ' αυτό το 

θλιβερό προμήνυμα άρχισε η τρίτη ημέρα της μάχης. Η «ιστο

ρία» της μικρασιατικής καταστροφής αναφέρει ότι η 4η Με-

                                                                                                                                                                                                     ραρχία, η οποία συνέδεε την Ομάδα Μεραρχιών του Τρικούπη 

                                                                                                                                                                                                     —απότηπροηγούμενη έχειτεθείυπότιςδιαταγέςτουκαιτο

Β' Σώμα του στρατηγού Διγενή — με την Ομάδα Φράγκου, αιφνιδιά

στηκε και διαλύθηκε. Οι Τούρκοι κατόρθωσαν να διεισδύσουν από 

τον τομέα, που άφησε αφύλακτο το 5/42 Ευζώνων. 'Ετσι χώρισαν οι 

δύο Ομάδες και η δεύτερη αμυντική γραμμή κατέρρευσε. Αλλ ' η 

«ιστορία» αυτή έχει γραφεί από τους υπεύθυνους της καταστροφής— δεν 

είνα «ιστορία» α λ λ ' απεγνωσμένη προσπάθεια συγκάλυψης 

των ευθυνών. Κι ακόμη μια ευκαιρία να συκοφαντηθεί ένας από τους 

εκδικητές των θυμάτων μας. 

Η 4η Μεραρχία, είναι αλήθεια, αιφνιδιάστηκε, ενώ ήταν σε 

πορεία και διαλύθηκε. Είχε δεχθεί την επίθεση τμημάτων πεζικού 

και ιππικού του εχθρού, που είχαν διεισδύσει από το Μπαλ Μαχ

μούτ — του τομέα, που όφειλε να επιβλέπει το 5/42 Ευζώνων. 'Ετσι, 

η ευθύνη ρίχτηκε στον Πλαστήρα. Κατηγορήθηκε σαν υπεύθυνος 

της κατάρρευσης και η συκοφαντία φούντωσε μέσα στα πολιτικά 

πάθη της εποχής. Η πραγματικότητα όμως, είναι διαφορετική. 

Πράγματι, το 5/42 είχε πάρει διαταγή από τη 4η Μεραρχία να 

καλύψει το Μπαλ Μαχμούτ. Αλλ ' η 1η Μεραρχία, που από 48 ωρών 

δεν είχε επαφή με το Α' Σώμα, είχε διατάξει όπως ο ίδιος τομέας 

καταληφθεί από το απόσπασμα Λούφα. Κι όταν το 5/42 φθάνει στο 

Μπαλ Μαχμούτ βρίσκει τις θέσεις του πιασμένες. Και συνεχίζοντας 
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τη πορεία του στρατοπεδεύει γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό 
του Μπαλ Μαχμούτ. 

Θα μπορούσε κανείς να σκεφθεί, ότι έπρεπε να επιμείνει — να 

ζητήσει — το απόσπασμα του Λούφα ν' αποσυρθεί. Η σκέψη αυτή 

επιτρέπεται στους μη στρατιωτικούς. Αλλά και ο πρώτος έφεδρος 

αξιωματικός γνωρίζει, ότι η αντικατάσταση τμήματος, στη πρώτη 

γραμμή, είναι μια από τις πιο δύσκολες κι επικίνδυνες επιχειρήσεις. 

Πρέπει να προηγηθούν αναγνωρίσεις, να καταρτισθεί λεπτομερές 

σχέδιο. Διαφορετικά, ο κίνδυνος πανικού και η σύγχιση θα είναι 

αναπόφευκτα. Κι οι δύο αποσπασματάρχες, ο Λούφας και ο Πλα

στήρας, δεν ήταν ανίδεοι της στρατιωτικής τακτικής. Το πρωί της 

επομένης, οι προφυλακές του αποσπάσματος Λούφα μετατοπίζο

νται και το ρήγμα δημιουργείται — ή μάλλον διευρύνεται, γιατί οι 

θέσεις που κατείχε στο αριστερό το απόσπασμα Καλλιαγκάνη 

άφηνε ένα κενό 4-5 χιλιομέτρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, 

όπως την αναφέρουν οι πολεμιστές της πρώτης γραμμής — όχι οι 

αξιωματικοί της Σμύρνης. 

Αλλά θα ήταν εξοργιστικό ψέμα, προκλητική αναίδεια, ο ισχυ

ρισμός, ότι η κατάρρευση οφείλεται στη δημιουργία ενός ρήγμα

τος, στη διείσδυση λίγων ταγμάτων, μέσα στην ανύπαρκτη αμυ

ντική μας διάταξη. Υπεύθυνοι της κατάρρευσης του Μετώπου ήταν 

δύο μόνο αξιωματικοί: ο Χατζηανέστης, ο οποίος από τη Σμύρνη 

έστειλε ανεφάρμοστες διαταγές, για να τις ανακαλέσει λίγες ώρες 

αργότερα, κι ο Τρικούπης, που δεν τόλμησε ν' αναλάβει πρωτοβου

λία, να κατανικήσει το τρόμο, που του προκαλούσε ο αρχιστράτη

γος, και να συμμορφωθεί στις ε ισηγήσεις του επιτελείου του. 

Στους δύο αυτούς αξιωματικούς ανήκουν οι ευθύνες της κατάρ

ρευσης, από άποψη τακτικής. Μήπως, όμως, αν είχε εφαρμοστεί ένα 

ρεαλιστικό σχέδιο σύμπτυξης και αντεπίθεσης, θα ήταν δυνατό 

ν' αποκρουσθεί η επίθεση; Ασφαλώς, όχι. Και το ιδανικότερο επιτε

λικό σχέδιο για να δώσει τη ν ίκη, πρέπει να εφαρμοσθεί από αξιό

μαχα τμήματα — στρατιώτες, που είναι αποφασισμένοι να νική

σουν. Και οι περισσότερες μονάδες του Στρατού μας βρίσκονταν σε 

διάλυση, χωρίς τους διοικητές τους να καταβάλλουν την παραμι

κρή προσπάθεια να τις συγκρατήσουν. Βιάζονταν να φύγουν και οι 

ίδιοι. Είναι πικρή η αλήθεια, αλλά πρέπει να ειπωθεί: τα τμήματα 

που είχαν ικανούς διοικητές, δεν διαλύθηκαν, π α ρ ' ότι η απογοή

τευση, η ηττοπάθεια, ήταν σχεδόν καθολική. Δεν ήταν λίγοι οι 

αξιωματικοί εκείνοι, που με το περίστροφο στο χέρι υποχρέωσαν 

τους άνδρες τους να σταθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ή να 

σκοτωθούν — τραυματισμένοι στο στήθος, όχι στη πλάτη. Αλλά 

τον πανικό προκαλούσαν περισσότερο και από τους Τούρκους, οι 

αντιφατικές διαταγές της Στρατιάς — όλες ανακαλούνταν σαν ανε-
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φάρμοστες. Μόνο τη τελευταία διαταγή του Χατζηανέστη κατόρ

θωσε να εφαρμόσει ο Τρικούπης. Και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. 

Από τη στιγμή, που το Α' Σώμα Στρατού δεν κατόρθωσε ν' 

αποκρούσει τη τουρκική επίθεση κι αναγκάστηκε να οπισθοχωρή

σει, μία μόνο λύση υπήρχε: η όσο το δυνατό πιο γρήγορη υποχώ

ρηση χωρίς επαφή με τον εχθρό, στη γραμμή Τουμλού Μπου-

νάρ-Ινονού. Ή τ α ν μια φυσικώς οχυρά τοποθεσία — το κλειδί της 

Τουρκίας, όπως την αποκαλούσε ο Κεμάλ. Ή τ α ν η γραμμή, προς 

την οποία οδήγησε ο Φράγκου τις Μεραρχίες του, όταν απεκόπη 

από τον Τρικούπη, η γραμμή, την οποία είχε προκρίνει το Επιτε

λείο του Α' Σώματος. Αλλά ο Χατζηανέστης είχε άλλα — μεγαλο

φυή — σχέδια. 

Ή τ α ν δραματικός ο αγώνας της 15ης Αυγούστου. Οι περισσό

τερες μονάδες μας βρίσκονταν σε διάλυση, φεύγουν κι απειλούν να 

μεταδώσουν τον πανικό και στους άλλους. Ο στρατηγός Τρικούπης 

ελπίζει, ότι θα κατορθώσει να καταλάβει και να οργανώσει τη 

δεύτερη γραμμή άμυνας. Και περιμένει την ενίσχυση τη Ομάδας 

Φράγκου. Αλλά ο τελευταίος αγνοεί τις προθέσεις του Σώματος και 

βλέποντας τους Τούρκους να κινούνται προς Τουμλού Μπουνάρ με 

προφανή σκοπό ν ' αποκόψουν την υποχώρηση αποφασίζει να 

συμπτυχθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Στην απόφαση του αυτή 

συνέβαλαν και τα πολυάριθμα κρούσματα πανικού και λιποταξίας 

— έπρεπε να κερδίσει χρόνο για να ανασυντάξει τις δυνάμεις του. 

Δεν είχε λάβει ακόμη οριστική απόφαση ο στρατηγός Φράγκου, 

όταν είδε ένα τραγικό θέαμα — ένα συρφετό στρατιωτών μας να 

κατεβαίνει τρέχοντας σχεδόν, τα υψώματα του Μπακσιμέ. Ή τ α ν 

τ' απομεινάρια της 4ης Μεραρχίας και δύο ταγμάτων της 12ης. 

Φθάνουν στις γραμμές μας αλλά και πάλι δεν σταματούν. Κι όμως 

οι Τούρκοι βρίσκονται μακριά. Τους πανικόβλητους φυγάδες ακο

λουθούν δύο συντάγματα, που πειθαρχημένα και διατηρώντας τη 

συνοχή τους, είναι έτοιμα να δώσουν μ ά χ η : Το απόσπασμα Λούφα 

και το 5/42 του Πλαστήρα. Οι διοικητές τους παρουσιάζονται στον 

Φράγκου, αλλά δεν μπορούν να τον πληροφορήσουν πού βρίσκο

νται οι υπόλοιπες μονάδες. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Κι ο 

Φράγκου δεν διστάζει πλέον. Στον Πλαστήρα, που ζητεί διαταγές, 

συνιστά — μια και δεν ανήκει στη δύναμη του — να καταλάβει τα 

υψώματα Χασάν Ντεντέ Τεπέ. Ήταν γνώστης της περιοχής κι ο 

καταλληλότερος για να την υπερασπίσει. Λίγες ώρες αργότερα 

ακολουθούν και τα υπόλοιπα τμήματα. 

Την ίδια στιγμή ο Τρικούπης ζούσε στιγμές φρικτής αγωνίας. Η 
Στρατιά είχε δώσει, επιτέλους, την συγκατάθεση της να υποχωρή
σουν οι δυνάμεις μας προς Τουμλού Μπουνάρ. Αλλ ' ήταν ήδη πολύ 
αργά. Οι Τούρκοι είχαν παρεμβληθεί μεταξύ των δύο ομάδων του 
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Σώματος. Και περιμένει την επίθεση της Ομάδας Φράγκου για 

συνδεθεί μαζί του. Η αναμονή εκείνη θ' αποδειχθεί μοιραία. 

Η μοιραία αναμονή 

Θα πρέπει, στο σημείο αυτό, ν' αναφερθεί ένα περιστατικό, που 

χαρακτηρίζει την αδράνεια και τη μοιρολατρικότητα που επέδειξε, 

στις κρίσιμες εκείνες στιγμές, ο Τρικούπης. 'Αφησε να χαθεί πολύ

τιμος χρόνος, περιμένοντας να συνδεθεί μαζί του η Ομάδα Φρά

γκου. Κι όταν αποφασίζει να κινηθεί πάλι, η προσπάθεια του είναι 

να ενωθεί με τον Φράγκου. Κι όμως το απόγευμα της 15ης Αυγού

στου του δίνεται η ευκαιρία αυτή, αλλά δεν σπεύδει να την 

εκμεταλλευθεί. 

Το μεσημέρι της μέρας εκείνης, περίπολος αναγνώρισης της 

1ης Μεραρχίας, υπό τον ανθυπασπιστή Νάκη συναντάται, στον 

αυχένα του Ουλουτζάκ με τον λοχαγό Πυροβολικού Καβρή της 9ης 

Μεραρχίας. Κι ο ανθυπασπιστής Νάκης του εκθέτει την κατάσταση 

της Μεραρχίας του. Από τον αυχένα εκείνο ο λοχαγός Καβρής 

μπορούσε να δει ό τ ι αγνοούσε ο στρατηγός του, που είχε το στρα

τηγείο του στο Ουλουτζάκ, στη κατηφόρα του ορεινού όγκου, που 

τον χώριζε από την Ομάδα Φράγκου. Κι ο ανθυπασπιστής Νάκης 

του έδειξε, κάτω εκεί στην κοιλάδα του Ντους Αγάτς τα στίφη των 

Τούρκων να σπεύδουν προς το Τουμλού Μπουνάρ. Ή τ α ν ατέ

λειωτη η φάλαγγα του εχθρού, που δεν μπορούσε να πιστέψει στην 

ανέλπιστη τύχη — ο εχθρός είχε καθηλωθεί μόνος του και περίμενε 

να τον κυκλώσουν. 

Αλλ ο λοχαγός Καβρής είδε κι ένα άλλο θέαμα — είδε τα 

μπουλούκια των φυγάδων της 4ης και της 12ης Μεραρχίας να 

υποχωρούν τρέχοντας μπορούσε να διακρίνει, από τη πανοραμική 

εκείνη θέση, τα δυο μοναδικά πλέον, συντεταγμένα τμήματα — τους 

άνδρες του Πλαστήρα και του Λούφα — να συγκρατούν την τουρ

κική πλημμυρίδα. Κι η αναφορά, που υπέβαλε μισή ώρα αργότερα 

στον μέραρχο του συνταγματάρχη Γαρδίκα, διαφώτιζε απόλυτα τις 

προθέσεις του εχθρού — έδινε ανάγλυφα τη στρατιωτική κατά

σταση της στιγμής εκείνης. 

Ο μέραρχος Γαρδίκας, με τον επιτελάρχη του ταγματάρχη Μπα-

σακίδη πηδούν σε άλογα και τρέχουν να ενημερώσουν τον σωμα-

τ ά ρ χ η . Είναι τόσο βέβαιος ο Γαρδίκας, ότι ο Τρικούπης θα διέταζε 

την άμεση κίνηση προς το Τουμλού Μπουνάρ, ώστε πριν να φύγει, 

δίνει προκαταρκτικές εντολές στα τμήματα του. Και, ενώ καλπάζει 

προς το επιτελείο του Τρικούπη, φωνάζει στους διοικητές των 
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τμημάτων να ετοιμασθούν — στους μεταγωγικούς ν' ανοίξουν το 

δρόμο. Είχε βιασθεί όμως. 

Ο Γαρδίκας έφθασε στο επιτελείο του Σώματος στις 4.30' το 

απόγευμα. Αναφέρει την κατάσταση και εισηγείται την δια νυκτερι

νής πορείας προώθηση προς τον ορεινό όγκο του Τουμλού. Αλλ ' ο 

Τρικούπης αρνείται: «Είμαι εν αναμονή διαταγών της Στρατιάς», 

λέγει και δίνει στο Γαρδίκα να καταλάβει, ότι δεν επιθυμεί να 

συνεχιστεί η συζήτηση. Κι όμως, αν έβγαινε από τη σκηνή του, αν 

έκανε μια σύντομη επιθεώρηση των μονάδων του, θα διαπίστωνε ότι 

δεν μπορούσε να περιμένει, τα τμήματα δεν μπορούσαν να διατηρή

σουν τη συνοχή τους — το ηθικό των ανδρών ήταν εκμηδενισμένο. 

Από το σημείο αυτό πρέπει να παρακολουθήσει κανείς ξεχωρι

στά τη κίνηση των δύο ομάδων — του Τρικούπη και του Φράγκου. 

Μόλις την επόμενη ο Τρικούπης αποφασίζει να κινήσει τις 

δυνάμεις του (Α ' και Β' Σώματα Στρατού) προς Τουμλού Μπουνάρ. 

Από τις εκρήξεις των οβίδων, της οχλοβοής της μάχης, αντιλαμβά

νεται πλέον την κατεύθυνση της κινήσεως του Φράγκου. Κι ήταν 

ορθή η ενέργεια εκείνη του στρατηγού. Οι Τούρκοι στέλνουν ενα

ντίον του δύο μόνο Μεραρχίες. Δεν τολμούν να προσβάλουν, αμέ

σως τουλάχιστον, την οχυρά γραμμή του Τουμλού. Προτιμούν να 

στραφούν προς την Ομάδα Τρικούπη, που αποτελεί πλέον εύκολη 

λεία. Δεν ήταν λιπόψυχος αξιωματικός, ο Τρικούπης. Αντίθετα 

μάλιστα, είχε επανειλημμένα επιδείξει ευψυχία. Δεν ήταν, όμως από 

την πάστα εκείνη, που δίνει τους μεγάλους ηγεμόνες, δεν τολμά 

ν αναλάβει την πρωτοβουλία, να υποχωρήσει, διακόπτοντας την 

επαφή με τον εχθρόν — ν' αντιγράψει τον ελιγμό του Παπούλια 

κατά την «αποχώρηση» από τον Σαγγάριο. Δεν τολμά ούτε μία κατά 

μέτωπο επίθεση κι όμως διέθετε Μεραρχίες του Β' Σώματος, που 

δεν είχαν ακόμη πάρει μέρος στη μ ά χ η . Είχε και γενναίους αξιωμα

τικούς υπό τις διαταγές του, που θα γράψουν σελίδες δόξας μέσα στο 

θλιβερό κεφάλαιο της ντροπής και της συμφοράς του Αλή Βεράν. 

Αποφασίζοντας να κινηθεί προς Τουμλού, διατάζει τρεις Με-

ραρχίες,τις 12η, 5η και 9η, ν ' α ν ο ί ξ ο υ ν τo δρόμο. Κι αρχίζει η μάχη 

του Χαμουρκιού, μια σκληρή μάχη μ' αποφασιστική σημασία για 

τη τύχη της ομάδας Τρικούπη. 

Κράτησε όλη την ημέρα η μάχη εκείνη και τ 'απόγευμα είχε 

γενικευτεί. Οι στρατιώτες μας μάχονται απεγνωσμένα — εκείνοι 

που δεν έχουν πετάξει τα όπλα. Κι όμως, την ίδια στιγμή, άλλοι 

φεύγουν τρέχοντας. Οι Μεραρχίες, σαν οργανικά σύνολα, έχουν 

σχεδόν διαλυθεί, δεν υπάρχει ούτε ανεφοδιασμός, ούτε επιμελητεία. 

Αλλ ' αυτοί, που μένουν, πολεμούν λιονταρίσια — χωρίς νερό, 

χωρίς ψωμί κι όταν τελειώνουν τα πυρομαχικά τους με τη λ ό γ χ η . 

Η 12η Μεραρχία μάχεται στο Χαμούρκιοϊ, όταν φθάνει προς 
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ενίσχυση της ο στρατηγός Δημαράς, με δυο ακόμη Μεραρχίες. ο 

αγώνας προσλαμβάνει πρωτοφανή σκληρότητα. Οι άνδρες μας 

έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο και πολεμούν, πλέον, εμπνεόμενοι 

από το συναίσθημα της αυτοσυντήρησης. Έ χ ο υ ν φθάσει σ ' από-

στάση 12 χλμ. από την αμυντική γραμμή του Τουμλού Μπουνάρ. Ο 

Πλαστήρας, που καλύπτει το δεξιό της Ομάδας Φράγκου βλέπει τις 

εκρήξεις των οβίδων. Καταστρώνει αμέσως το σχέδιο επίθεσης και 

ειδοποιεί τον Φράγκου. Είναι έτοιμος, να διασπάσει τον κλοιό, που 

κλείνει ασφυκτικά τις Μεραρχίες του Τρικούπη. Κι όμως, η επί

θεση εκείνη δεν έγινε. Ο Πλαστήρας διατάχθηκε να καλύψει την 

οπισθοχώρηση της Ομάδας, όπως θα δούμε αργότερα. 

Οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Βλέπουν τις δυο ομά

δες, που αγωνίζονται να ενωθούν. Και ρίχνουν όλες τις διαθέσιμες 

εφεδρείες τους στο κενό, που υπάρχει. Τη στιγμή εκείνη φθάνει 

στην πρώτη γραμμή και η 5η Μεραρχία. Είχε λάβει με καθυστέ

ρηση την διαταγή κι είχε αργήσει. Αλλ ' ενώ βρίσκεται ακόμη σε 

πορεία, δέχεται την επίθεση των Τούρκων. Το ορεινό δρομολόγιο, 

που είχε διαλέξει ο Τρικούπης, δεν του επιτρέπει την ανάπτυξη των 

μονάδων του, πέφτουν η μια μετά την άλλη στη παγίδα, που έχει 

στήσει ο Κεμάλ. Ο τρομερός εκείνος άνθρωπος παρακολουθεί τη 

μάχη από το στρατηγείο του Ινονού, έχοντας μαζί του και τον 

επιτελάρχη του, Φεβτζή Πασά. 

Την ίδια στιγμή ο Χατζηανέστης — τι τραγική ειρωνεία! — 

έπαιρνε... το τσάι του, σ' ένα κοσμικό σπίτι της Σμύρνης. 

Αλλ ' η μάχη συνεχίζεται. Οι άνδρες μας δεν υπερβαίνουν τα 

10.000 τυφέκια. Ο εχθρός έχει διπλάσια. Το χειρότερο είναι ότι τα 

πυρομαχικά τελειώνουν γρήγορα. Οι τραυματίες μένουν εκεί όπου 

έπεσαν, κανείς δεν τους σηκώνει. Δεν υπάρχει τίποτε. Και το βογ-

γητό τους αναμιγνύεται με την οχλοβοή της μάχης. Είναι τρομερό 

το συναίσθημα να γνωρίζουν ότι, αν τραυματισθούν, θα βρουν 

θάνατο μαρτυρικό και προτιμούν να πεθάνουν αμέσως — υψώνουν 

τα στήθια. 

Αλλά, σαν να μην αρκούσαν οι αντιξοότητες αυτές, ο Στρατός 

μας αντιμετωπίζει κι έναν άλλο ύπουλο εχθρό: είναι οι «αθώοι» 

Τούρκοι χωριάτες, φίδια πραγματικά. Μέχρι χθες ήταν όλο «εφέ-

ντημ» και «αγά μου» και ελύγιζαν τη μέση. Τώρα ενεδρεύουν καρα

δοκούν και ρίχνονται με τα μαχαίρια τους στους μεμονωμένους 

στρατιώτες μας, στους αγγελιαφόρους, στους τραυματιοφορείς. 

Ή τ α ν αναπόφευκτο οι άντρες των μετόπισθεν — οι περισσότεροι 

δεν είχαν όπλα — να εκνευρίζονται και να σημειώνεται μικροπανι

κός. Η κατάρρευση, που έχει αρχίσει από την προηγούμενη, ήταν 

της ανίκανης πολιτικής ηγεσίας και των άκαπνων αξιωματικών, 

που υπονόμευαν τις προσπάθειες των πολεμιστών. Αλλ ' εκεί στο 
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Χαμούρκιοϊ την κατάσταση παίρνουν στα χέρια τους οι ίδιοι οι 

στρατιώτες μας. Και μεγαλουργούν. μαζί τους μάχονται και οι 

φυσικοί ηγήτορές τους — η Στρατιά ξεκαθαρίζει από τους δειλούς, 

τους ηττοπαθείς. Είναι όμως αργά. Η μόνη Μεραρχία, που δεν είχε 

εμπλακεί, ήταν η 13η, υπό τον ίδιο τον Τρικούπη. Ο σωματάρχης 

φθάνει στον αυχένα του Ουλουτζάκ τη στιγμή που η 5η Μεραρχία 

εξαπολύει την αντεπίθεση της κατά των Τ ο ύ ρ κ ω ν και περιμένει την 

έκβαση της ενέργειας αυτής. Περιμένει και πάλι. Κι όταν βλέπει 

Τούρκους να απωθούνται, αποφασίζει να καλύψει το κενό μεταξύ 

της Μεραρχίας, με την οποία βρίσκεται ο στρατηγός Διγενής, και 

της 5ης, την οποία διοικεί ο στρατηγός Δημαράς. Από την ώρα 

εκείνη όλες οι δυνάμεις της ομάδας μάχης — κι ο τελευταίος στρα

τιώτης — πολεμούν απεγνωσμένα. Έ χ ε ι αρχίσει η μάχη των στρα

τηγών (Τρικούπη, Διγενή, Δημαρά), μια μάχη, που θα συνεχιστεί το 

βράδυ της 17ης και θα τερματισθεί με τη τρομακτική σφαγή του 

Αλή Βεράν. 

Στο Χασάν Ντεντέ Τεπέ 

Εκεί ψηλά, στα υψώματα του Χασάν Ντεντέ Τεπέ, τη στρατη

γική εκείνη τοποθεσία, ο Πλαστήρας παρακολουθεί την εποποιία 

της 9ης Μεραρχίας του Γαρδίκα. Ζηλεύει τη δόξα του. Το Σύνταγμα 

του είναι τσακισμένο από την κούραση και τις απώλειες, αλλά δεν 

διστάζει ούτε στιγμή. Εκτιμά την τακτική κατάσταση και αναφέρει 

στον Φράγκου: 

«Τήν ώραν ταύτην διεξάγεται αγών μεταξύ ημετέρων (πιθανό

τατα Β' Σώματος Στρατού) περί τό Μπασκιμσέ, καί Τούρκων, 

επιτεθεμένων εκ Νότου. Οι ημέτεροι, ανατρέψαντες Τούρκους, 

καταδιώκουν αυτούς. Φρονώ, ότι αντεπίθεσις δραστήρια καί άμε

σος θά σώση τήν κατάστασιν καί θά έχη επιτυχίαν. Αι συνέπειαι θά 

είναι άνώτεραι υπολογισμού. Μετ' ολίγον θ' αντεπιτεθώ πρός 

Ανατολάς, ίνα ενωθώ μετά τού Β' Σώιματος Στρατού. Γνωρίσατε 

έγκρισιν». 

Αυτός ηταν ο... «φυγάς». Αλλά την ώρα, που μαχόταν, οι μετέ

πειτα κατήγοροι του βρίσκονταν στην Σμύρνη και στην Αθήνα, 

αναπαυόμενοι στις δάφνες των Βαλκανικών Πολέμων. Ας επιτρα

πεί, όμως, στο σημείο αυτό μία παρεμβολή. Πρόκειται για μια 

αποκαλυπτική μαρτυρία για τον αγώνα του 5/42, που διαφωτίζει, 

πλήρως τις τραγικές εκείνες στιγμές της κατάρρευσης. Είναι η 

μαρτυρία του στρατηγού Λεωνίδα Σπαή — πολεμιστή γενναίου — 

που γράφει: 
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<<Η επικρατούσα εντύπωσις, ότι ή 4η Μεραρχία διελύθη, προ. 

σβληθείσα εκ του κενού τού Κιοπρουλού τό όποιον ώφειλε να 

καταλάβει τό απόσπασμα Πλαστήρα, δέν είναι ορθή. Απεδείχθη 

ότι τά αιφνιδιάσαντα τήν 4ην Μεραρχίαν τουρκικά τμήματα επετέ-

θησαν εκ νοτιοδυτικής κατευθύνσεως. Ο μύθος αυτός, ο οποίος 

επιρρίπτει τήν ευθύνην εις τόν Πλαστήραν, εδημιουργήθη από τόν 

στρατηγόν Κων. Μαζαράκην, ο όποιος, αρχαιότερος ών των στρα

τηγών, εθεώρησεν τόν εαυτόν του αδικηθέντα, όταν ο Πλαστήρας, 

ώς αρχηγός της Επαναστάσεως, ανέθεσε τήν αρχηγίαν τού Στρα

τού του Έβρου εις τόν Πάγκαλον καί όχι εις αυτόν. Έκτοτε, έπνεε 

μένεα κατά τού Πλαστήρα. Καί όταν, ώς πρόεδρος τής ανακριτικής 

επιτροπής, υποβάλλει τήν έκθεσίν του - ο Πλαστήρας, ασθενών 

σοβαρώς ενοσηλεύετο εις τήν Έλβετίαν - ισχυρίζεται, ότι ο Πλα

στήρας δέν εξετέλεσε τήν διαταγήν καταλήψεως του Κιοπρουλού 

καί ότι εις τούτο οφείλεται ή διάλυσις τής 4ης Μεραρχίας. 

Ο στρατηγός Μαζαράκης, διά προσωπικούς λόγους, καί έν 

γνώσει τής αναληθείας, έρριψε τό πάρθειον βέλος του εναντίον ενός 

εκ τών καλυτέρων συγχρόνων στρατιωτικών, εναντίον τού στρα

τηγού Πλαστήρα, πρός τόν όποιον ολόκληρος ή Στρατειά είχε 

τυφλήν εμπιστοσύνην. 

Αργότερον (1924-25) ο I. Μεταξάς, διά σειράς άρθρων του, 

κατηγόρησε καί αυτός, διά πολιτικούς λόγους, τόν Πλαστήραν. 

Αλλ' ο στρατηγός Κονδύλης τού απήντησε κατά τρόπον αποστο-

μωτικόν. 

Τελευταίως, εκυκλοφόρησεν αναφορά τού διοικητού τής 4ης 

τουρκικής Στρατιάς, ο οποίος καί αυτός εξαίρει τήν ανδρείαν καί 

τήν αποτελεσματικήν δράσιν τού Συντάγματος Πλαστήρα. 

Πλήν τών ανωτέρω, όμως, ή διαταγή, τής 4ης Μεραρχίας, 

όπως σχηματίση τό απόσπασμα Πλαστήρα προφυλακάς επί του 

υψώματος Κιοπρουλού, δέν ήτο εκτελέσιμος, διότι τό 5/42 είχε 

υποχωρήσει 5 ώρας μετά τήν 4ην Μεραρχίαν καί, συμφώνως προς 

τά στρατιωτικά παραδεδεγμένα, τμήμα, υποχωρούν τελευταίον, δεν 

σχηματίζει προφυλακάς, άλλ' υποχωρεί όπισθεν προφυλακών, τάς 

οποίας έχουν εγκαταστήσει τά προηγηθέντα εις τήν ύποχώρησιν 

τμήματα. Επομένως, ή 4η Μεραρχία ώφειλε νά εγκαταστήση προ

φυλακάς επί τού Κιοπρουλού, όπου είχε φθάσει έν καιρώ ημέρας, 

και όχι τό 5/42, τό όποιον έφθασεν εις Κιοπρουλού τήν 10ην 

νυκτερινήν, έν πλήρει σκότει, τό οποίον δέν επέτρεπε τήν μελέτην 

τού εδάφους, και τήν έκλογήν τών καταλλήλων θέσεων. 

Άλλως τε, τό απόσπασμα Πλαστήρα ηγωνίσθη μόνον επί τού 

Έρικνεν και είχεν απολέσει τό 50% τής δυνάμεως του και τά 2/3 

τών αξιωματικών του. Επομένως, ή 4η Μεραρχία είναι υπεύθυνος, 

διότι δέν εφρόντισε νά διατηρή σύνδεσμον με τά γειτονικά καί 
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προκαλυπτικά τμήματα, ώς ρητώς προβλέπεται υπό τών κανονι

σμών. Ό Πλαστήρας επολέμησεν επί 10 έτη, προαχθείς επί τον 

πεδίου τής μάχης διά διακεκριμένας πράξεις και προταθείς δις υπό 

καθεστώς πρός τό οποίον δεν διέκειτο φιλικώς, διά προαγωγήν εις 

τόν βαθμόν τού στρατηγού. Ήτο ή ψυχή τού ελληνικού Στρατού». 

Αυτά γράφει ο στρατηγός Σπαής. Και πράγματι δεν μπορούν να 

σταθούν οι κατηγορίες κατά του 5/42. Ακόμη κι αν δεν υπήρχαν 

όλες αυτές οι μαρτυρίες, υπάρχει η μετέπειτα δράση του, που απο

κλείει κάθε αμφιβολία. Είναι ο αξιωματικός αυτός, που όταν είδε 

την 9η Μεραρχία, ετοιμάζεται να τη βοηθήσει. 

Η επίθεση αναβάλλεται 

Τι έκανε, όμως, ο Φράγκου; Το πρωί της 16ης τον βρήκε να 

ανασυντάσσει τις δυνάμεις του επί της γραμμής Τουμλού Μπουνάρ. 

Κι είχε υπό τις διαταγές του δύο Μεραρχίες, τη 1η και την 7η, το 

μεγαλύτερο μέρος της διαλυθείσης 4ης Μεραρχίας και δύο τάγματα 

της 12ης. Μόλις διαβάζει την αναφορά του Πλαστήρα, όχι μόνο την 

εγκρίνει, αλλά και καταρτίζει σχεδόν επίθεση «άμεσου εκτελέ

σεως». Διατάζει το 1/38 Ευζώνων, ενισχυόμενο υπό του 4ου 

Συντάγματος και το απόσπασμα της 7ης να επιτεθούν ταυτόχρονα 

και να υποστηρίξουν την επίθεση του Πλαστήρα. Α λ λ ' η Μοίρα 

είχε φθονήσει την δόξα των όπλων μας: η Τύχη, που πριν λίγα 

χρόνια οι στρατηγοί μας την έσερναν από τα μαλλιά, θάταν, φαίνε

ται, χολωμένη. Η αντεπίθεση εκείνη, που θα ανέτρεπε όλη τη 

στρατηγική κατάσταση δεν έγινε ποτέ. Τη στιγμή, που το Σύνταγμα 

Πλαστήρα και τα τμήματα της 7ης καταλάμβαναν τις θέσεις εξόρ

μησης, ενώ οι επιτελείς παρακολουθούσαν με τα κυάλια τις προε

τοιμασίες, είδαν ένα εξοργιστικό θέαμα — ένα θέαμα, που σπάραξε 

τις καρδιές τους. 

Το 1/38, το ηρωικό εκείνο Σύνταγμα, που τόσες φορές είχε 

μεγαλουργήσει, δέχεται αντεπίθεση των Τούρκων. Οι Τσολιάδες 

μας, που είχαν βγάλει με τη λόγχη τους Τούρκους από το Διοικητή

ριο κι είχαν σκορπίσει τον τρόμο στους Τούρκους στο Αϊδίνι, τώρα 

φεύγουν. Ο Φράγκου δεν θέλει να πιστέψει στα μάτια του. Κι όμως η 

εχθρική πίεση δεν ήταν σοβαρή. Θα μπορούσε ν ' αποκρουσθεί 

εύκολα. Οι άνδρες του 1/38 δεν πανικοβάλλονται — επιστρέφουν 

στις γραμμές μας συντεταγμένοι σε φάλαγγα κατά τετράδες. Δεν 

έσπασαν οι Τσολιάδες — δείλιασε ο διοικητής τους Ιωάννης Ζήρας 

(δεν πρόκειται για τον γενναίο Γ. Ζήρα.) Ο Φράγκου, επιστρέφοντας 

στην Αθήνα, υπέβαλε τρεις μηνύσεις κατά του αξιωματικού αυτού, 

155 



ο οποίος, βέβαια δεν τιμωρήθηκε. Κι ο ίδιος όμως ο Φράγκου 

βλέποντας τη στρατηγική τοποθεσία Τουκλού Τεπέ να πέφτει, 

διστάζει ν' αντεπιτεθεί αμέσως, δεν τολμά να φανεί μεγάλος. Διατά

ζει την αναβολή της επίθεσης και το ίδιο βράδυ αποφασίζει την 

εγκατάλειψη της γραμμής του Τουμλού Μπουνάρ. Και μαζί τους 

φεύγει κι η τελευταία ελπίδα της νίκης — τους ακολουθεί η 

συμφορά. 

Αναπολώντας κανείς τις κρίσιμες εκείνες στιγμές, δεν μπορεί να 

κρατήσει το παράπονό του. Γιατί να σπάσει το 1/38; Γιατί να 

δειλιάσει ο I. Ζήρας; Ο Φράγκου γιατί να μην αντεπιτεθεί αμέσως; 

Αν έλειπε ένα από τα τόσα «γιατί;» η Φυλή μας δεν θα γνώριζε την 

εκατόμβη του Αλή Βεράν. Τόσες χιλιάδες π α λ ι κ ά ρ ι α μας δεν 

άφηναν τα κόκκαλά τους στην αιματοβαμμένη γη, οι μάνες τους δεν 

θα φορούσαν το μαύρο σάβανο. Κι η Σμύρνη, η χιλιοτραγουδι-

σμένη καλλονή, θα ήταν ακόμη δική μας. Α λ λ ' ό Στρατός μας 

φεύγει. Ό λ ο ι , πλην ενός. 

Εκεί ψηλά, στο Χασάν Ντεντέ Τεπέ, ο Πλαστήρας μένει 

ακλόνητος. Τ' αετήσιο μάτι του αστράφτει. Δεν φεύγει — μένει 

κρατώντας την οχυρή τοποθεσία για τον Τρικούπη. Ελπίζει, ότι θα 

κατορθώσει να διασπάσει τον κλοιό. Μένει εκεί, αυτός ο «φ υ γ ά ς», 

μόνος με το Σύνταγμα του, κυκλωμένος μέχρις τις 18 Αυγούστου. 

Ξημέρωνε συννεφιασμένη η 17η Αυγούστου, πένθιμη, μελαγχο

λική. Θάλεγε κανείς, ότι κι η Φύση θρηνεί τα καταδικασμένα 

π α λ ι κ ά ρ ι α . Ψιλοβρέχει και θλιβερά προαισθήματα πλακώνουν 

τις ψυχές των γενναίων μας σαν εφιάλτης. Δεν ακούγονται πια τα 

λεβέντικα τραγούδια τους, σέρνουν το βήμα στη μαρτυρική πορεία, 

μέσα σ' απρόσιτες χαράδρες — βαζίζουν προς το θάνατο. Δεν ήταν 

να μη ξημερώσει η ημέρα εκείνη; Δεν ήταν να μην ανατείλει ποτέ ο 

ήλιος; Πόσα σπίτια θα ορφανέψουν, πόσες μάνες θα μαυροφορε

θούν τη καταραμένη ημέρα του Αλή Βεράν... 

Βάδιζαν όλη τη νύχτα οι στρατιώτες μας. Ο Τρικούπης είχε 

διατάξει να κινηθούν οι μονάδες προς Σάλκιοϊ. Και μόλις δίνει τη 

διαταγή, αρχίζει η διαρροή. Φεύγουν όχι για να μην πολεμήσουν — 

θέλουν ν' αντιμετωπίσουν τον Τούρκο επάνω στις περήφανες βου

νοκορφές, πνίγονται μέσα στη χαράδρα. Το ένστικτο τους προειδο

ποιεί για τον κίνδυνο. Είναι απερίγραπτη η αταξία κι η σύγχυση 

που επακολούθησαν. Το ιππικό πέφτει μέσα στα πεζοπόρα τμήματα, 

οι πιο κουρασμένοι βραδυπορούν — ξεκόβονται. Κι αρχίζουν 

ν' αναζητούν κραυγάζοντας τις μονάδες τους. Τ' αυτοκίνητα κινδυ

νεύουν, σε κάθε στιγμή, να γκρεμιστούν στο βάραθρο, προσπαθώ

ντας ν ' ανοίξουν δρόμο μέσα α π ' την άμορφη μάζα. Και τελευταίοι 

οι τραυματίες μας — σέρνουν τα λαβωμένα πόδια, όσο μπορούν πιο 
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γρήγορα. Δεν θέλουν να πέσουν στα χέρια των Τούρκων — ξέρουν 

τι τους περιμένει. Κι εκλιπαρούν τους συντρόφους τους να τους 

βοηθήσουν. Αλλά κι εκείνοι μόλις μπορούν να β α δ ί σ ο υ ν είναι 

εξαντλημένοι. Μέσα στο πανδαιμόνιο, την ώρα, που οι άλλοι υπο

χωρούν χωρίς τάξη, ένα τμήμα ξεχωρίζει. Είναι οι άνδρες του 

ουλαμού εφέδρων του Αφιόν. Ο διοικητής τους, αντισυνταγματάρ

χης Βλάχος, διατάζει ασκήσεις παρέλασης. Πόσο θυμίζουν τους 

300 των Θερμοπυλών οι άνδρες εκείνοι — πριν α π ' τη μάχη η 

παρέλαση! Τους είχαν στείλει στον ουλαμό, για να γίνουν αξιωμα

τικοί. Και μεταβάλλονται σ' αθάνατους ήρωες. 

Το πρωί της 17ης τα λείψανα των δύο Σωμάτων φθάνουν στη 

περιοχή του Τσάλκιοϊ «εν πλήρει αταξία και συγχύσει». Ο Τρικούπης 

διατάζει ν ' ανασυνταχθούν και να του δοθεί αναφορά. ' Η τ α ν ένας 

θλιβερός απολογισμός. Η δύναμη των δύο Σωμάτων είχε ως εξής: 

— 4η Μεραρχία. Παρόντες: Ο μέραρχος με το επιτελείο του, η 

ημιλαρχία και 300 άνδρες (11ο και 35ο). 

— 5η Μεραρχία. Απόντες: Ο μέραρχος και ολόκληρη η 

Μεραρχία, πλην 600 ανδρών. 

— 9η Μεραρχία. Απόντες: Ά π α ν τ ε ς , πλην του μεράρχου με το 

επιτελείο του, τάγματος του 26ου και 120 ανδρών. 

— 12η Μεραρχία. Παρόντες: Ο μέραρχος με το επιτελείο του, το 
14ο και το 46ο και το πυροβολικό. 

— 13η. Ο μέραρχος με το επιτελείο του, το 2ο και 3ο και μία 

μοίρα ορεινού πυροβολικού. 

Πυροβολικό: 5 μοίρες πεδινού πυροβολικού και 2 μοίρες 

«Σκόντα». Αλλά κανείς ασύρματος δεν λειτουργούσε. 

Προς Μπανάζ 

Ο Τρικούπης θέλει να προχωρήσει . Σκοπός του είναι το 

Μπανάζ. Ελπίζει ακόμη να ενωθεί με τον Φράγκου και να 

οπισθοχωρήσει προς Σμύρνη, υπερασπιζόμενος σπιθαμή προς 

σπιθαμή τη ποτισμένη μ' αίμα γ η . Θέλει να εκτελέσει κατά γράμμα 

τη διαταγή του αρχιστράτηγου. Θέλει να προχωρήσει, αλλά δεν 

προφθαίνει. Οι Τούρκοι τον υποχρεώνουν να σταθεί και να δώσει 

μάχη, να πολεμήσει εκεί που θέλει ο Κεμάλ — μέσα σε μια κοιλάδα, 

που την περιβάλλουν άγρια βουνά, γεμάτα τουρκικά πυροβόλα. 

Ο εχθρός έχει συντριπτική υπεροχή. Κι όμως ο Τρικούπης δεν 

διστάζει να τον αντιμετωπίσει. ' Η τ α ν γενναίος αξιωματικός. 

Προσπαθεί να εκμεταλλευθεί κάθε πτυχή του εδάφους και διατάζει 

ν' αναπτυχθούν τα τμήματα στους δίδυμους λόφους Αντά. Στους 

πρόποδές τους βρίσκεται το Αλή Βεράν... 
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Είναι τόσο λίγοι οι δικοί μας, ώστε ο Τρικούπης σχηματίζει 

εφεδρείες με τους γραφείς, τους τηλεφωνητές. Ακόμη και μ' ελαφρά 

τραυματισμένους. Κι όταν βλέπει, ότι υπάρχουν ακόμη κενά 

διατάζει μια πυροβολαρχία του να καλύψει το δυτικό τομέα. Ακόμη 

και τα πυροβόλα μας πολεμούν στις προφυλακές. Ό λ ο ι , μέχρι τον 

τελευταίο στρατιώτη, αντιλαμβάνονται τη σημασία της μάχης 

εκείνης. Κι είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν ακριβά τη ζωή 

τους. Στη κρίσιμη όμως στιγμή, στο λατομείο, όπου έχει 

εγκαταστήσει το στρατηγείο του ο Τρικούπης, φθάνει ασθμαίνων ο 

ανθυπολοχαγός Καραμάνης. Συνοδεύεται από τέσσερις Τσολιάδες· 

και τ' άλογά τους κοντεύουν να σκάσουν, τα πλευρά τους είναι 

γεμάτα αίματα α π ' τ ' άγριο σπηρούνισμα. Ο τολμηρός εκείνος 

ανθυπολοχαγός έχει περάσει μέσα απ' τις τουρκικές γραμμές. Είναι 

απεσταλμένος του Πλαστήρα. Ο διοικητής του 5/42 δεν μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον οπτικό — έχει βαρειά συννεφιά, ομίχλη. Και 

διέταξε τον Καραμάνη να φθάσει «πάση θυσία» στον Τρικούπη, ο 

οποίος, στην επίσημη έκθεσή του (σελ. 58-59) γράφει: 

«Ότι αποσταλείς σύνδεσμος μου ανέφερε προφορικώς, ότι 

ύπήρχεν ήμιονική οδός, ήτη έκ τού χώρου τής μάχης εβαίνε προς 

τήν ύπό τού συνταγματάρχου Πλαστήρα κατεχομένην θέσιν, πρός 

νύκτα, εάν έ π ε θ ύ μ ο υ ν . Δεδομένου, όμως, 

ότι αί μονάδες εστερούντο τελείως, ου μόνον τροφών, αλλά καί 

ανεφοδιασμού, αν βεβαίως δέν θά επετύγχανον επί τών κορυφών 

τών ορέων τού Τουμλού Μπουνάρ, διά τούτο απεφάσισα, εάν ή 

μάχη εξειλίσσετο ομαλώς, μέχρις επελεύσεως τού σκότους, νά 

κατευθύνω τά στρατεύματα πρός Μπανάζ, όπου, ώς έκ τής 

προστασίας τού αποσπάσματος Πλαστήρα επί τού Χασάν Ντεντέ 

Τεπέ, υπήρχε μεγίστη πιθανότης νά συναντηθώ μετά τών 

Μεραρχιών 1ης και 7ης...». 

Η προσφορά του Πλαστήρα είχε απορριφθεί μ' ελαφρά καρδία. 

Χωρίς να διστάσει, χωρίς να πολυσκεφθεί, ο Τρικούπης ψιθυρίζει: 

— Καλύτερα να πάμε προς Μπανάζ... και γυρίζοντας προς το 

στρατηγό Διγενή τον ρωτά: Τι λες κι εσύ, Κίμων; 

— Κι εγώ συμφωνώ, καλύτερα προς Μπανάζ. 

Ο Τρικούπης, με την άρνηση του να οπισθοχωρήσει αμέσως από 

το Αφιόν είχε υπογράψει τη καταδίκη των ανδρών του. Απορ

ρίπτοντας τη πρόταση του Πλαστήρα, υπέγραψε το διάταγμα 

της εκτέλεσης τους. Ο τίμιος και γενναίος εκείνος αξιωματικός, 

μέχρι τελευταία στιγμή, δεν κατόρθωσε ν 'αναδειχθεί σε αρχηγό. 

Έ μ ε ι ν ε ένας πειθαρχικός εκτελεστής διαταγών — τίποτε πε-

ροσσότερο. Δεν ήταν δική του ευθύνη η σφαγή του Αλή Βε-
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ράν. Περισσότερο υπεύθυνοι ήταν εκείνοι, που τον όρισαν ως 

αντικαταστάτη του υπέροχου Νίδερ. Διαβάζοντας κανείς την 

έκθεση του, δεν μπορεί να συγκρατήσει το σπαρακτικό παράπονο 

ενός ολόκληρου λαού: Γιατί ο Τρικούπης να μην ήταν μεγάλος; 

Γιατί στη θέση του να μην ήταν ο Πάγκαλος, ο Παρασκευόπουλος; 

Χιλιάδες π α λ ι κ ά ρ ι α θα διηγόντουσαν σήμερα τη μεγάλη νίκη στα 

παιδιά τους — δεν θα ήταν άταφα κουφάρια στη καταραμένη 

κοιλάδα. 

Αλή Βεράν 

Πώς να περιγράψει κανείς τη μάχη εκείνη; Παρόμοιά της δεν 

έχει άλλη η πολυτάραχη Ιστορία μας. Πώς να ζωγραφίσει τα 

λαμπρά π α λ ι κ ά ρ ι α ; Δεν ήταν ήρωες οι πολεμιστές του Αλή Βεράν 

— ημίθεοι, Αίαντες και Ηρακλείς πολεμούσαν στις γραμμές μας. 

Είναι εκείνοι, που το ζοφερό απομεσήμερο της καταραμένης 

ημέρας, την ώρα της συμφοράς, τη στιγμή που στα φλογισμένα 

μέτωπα τους νιώθουν το παγερό χάδι του Χάρου, δεν δειλιάζουν. 

Ξεδιπλώνουν τις Κυανόλευκες, τραβούν τις ξιφολόγχες κι ορμούν. 

Η κραυγή «Αέρα!» αντηχεί και πάλι στα φαράγγια της Ασίας. 

Κακόμοιρες πατρίδες.... Πόσο καιρό είχατε να σκιρτήσετε στο 

γλυκόλογο αυτό... «Αέρα!»... Χαρήτε το... Θάναι το τελευταίο... 

Δεν χρειάζονται δάκρυα για τους ημίθεους — οι θνητοί θέλουν 

και δάκρυα και λειτουργίες. Εκείνοι είναι αθάνατοι. Γι άλλους ας 

τρέξουν τα δάκρυα... Γι' αυτούς, που και στις υπέροχες τούτες 

στιγμές δεν μπορούν να ξεκολλήσουν α π ' το χώμα. Είναι 

σκουλήκια που κατέτρωγαν τα σωθικά της περήφανης Στρατιάς. 

Την ώρα, που οι συνάδελφοι τους πεθαίνουν για να μείνουν 

αθάνατοι, εκείνοι φεύγουν για να μην υπάρξουν ποτέ. Να γιατί δεν 

αναφέρονται τα ονόματά τους. ' Η τ α ν λίγοι, αλλά τόσο δειλοί, τόσο 

μεγάλο το κακό που έκαναν, ώστε αιώνια πρέπει να τους βαραίνει 

τ ' ανάθεμα της Φυλής. 

— Γιαλλάχ! Γιαλλάααχ!. . . 

Ή τ α ν απίστευτη η λύσσα των Τούρκων. Επιτίθενται και το 

πυροβολικό τους ξερνά άφθονο το καυτό σίδερο. Σκαρφαλωμένα 

στις γύρω πλαγιές τα τουρκικά πυροβόλα, μεταβάλλουν τη κοιλάδα 

σε Κόλαση. Οι οβίδες σκάζουν η μιά δίπλα στην άλλη κι οι 

εκρήξεις τους πνίγονται μέσα στις σάρκες των ανδρών μας. Οι 

Τούρκοι ορμούν, α λ λ ' οι γενναίοι μας δεν φεύγουν. Εκεί, στην 

είσοδο της χαράδρας του Αλή Βεράν, έχει γαντζωθεί η 13η 

Μεραρχία. Οι «Μεμέτηδες» π λ η σ ι ά ζ ο υ ν δεν τους ρίχνουν. 

Περιμένουν και, όταν φθάνουν στα 200 μέτρα, τους τσακίζουν. Στη 
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κρίσιμη εκείνη στιγμή κάνουν οικονομία στα πυρομαχικά τους. 

Αλλά το κόκκινο λεφούσι επιστρέφει σαν το μανιασμένο κύμα της 

πλημμύρας. Κι η τιτανομαχία αρχίζει. Κανένας — ναι, είναι 

αλήθεια — Στρατός του Κόσμου δεν θα μπορούσε να πολεμήσει 

όπως οι γενναίοι της 13ης. Έ χ ο υ ν γαντζωθεί στα μετερίζια τους· κι 

δεν φεύγουν. Πώς μπορούσαν ν' αφήσουν την αγαπημένη γ η ; ' Η τ α ν 

τα ίδια εκείνα χώματα, που πριν δυο χρόνια, με τον Κονδύλη, τον 

Διαλέτη, τον Πλαστήρα, είχαν απελευθερώσει. Πώς θα τ' άφηναν 

τώρα; Δεν φεύγουν, πολεμούν. Και μαζί τους μάχονται ο Αβράμπος 

κι ο Τσάκαλος, ο σεμνός εκείνος ήρωας, που γράφει τον επίλογο 

μιας επικής σταδιοδρομίας. 

Στην κρίσιμη στιγμή ένα τάγμα διαλύεται. Δεν φεύγουν οι 

στρατιώτες μας. Ακολουθούν τον διοικητή τους. Κι είναι το βλέμμα 

τους γεμάτο απορία: Γιατί; Γιατί έφυγαν; Ί σ ω ς για να δώσουν τη 

θέση τους σ' έναν ήρωα. Ο ταγματάρχης Ματσούκας με μια 

τρομερή πολεμική κραυγή ξεσηκώνει τα π α λ ι κ ά ρ ι α του. Οι 

Τούρκοι φεύγουν και πάλι. Η μάχη έχει προσλάβει ένα δραματικό 

μεγαλείο. Δεξιά, ένα άλλο τάγμα κλονίζεται, βρέθηκε ένας ακόμη 

Έ λ λ η ν α ς αξιωματικός να δειλιάσει. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν 

τον Δασωμένο Λόφο. Αν μείνουν, το παν έχει χαθεί. Και τότε 

ξεπροβάλλει καθαρά η ευθύνη αυτών, που προστάτεψαν τους 

δειλούς. 

Το τάγμα διαλύεται. Οι άνδρες φεύγουν κι ο πανικός τους απει

λεί να μεταδοθεί και στους άλλους. Δεν υπάρχει παρά μία μόνο 

ελπίδα. Ο ταγματάρχης Βλάχος διατάζεται ν' αναλάβει τη διοί

κηση του διαλυθέντος τάγματος. Βιαστικά αποχαιρετά τους ουλαμί-

τες του: «Παιδιά, το νου σας...», φωνάζει. Κι αρπάζοντας μια σημαία 

σπεύδει. Οι στρατιώτες του — οι άνδρες της νέας μονάδας του — 

τρέχουν σαν λαγοί, πανικόβλητοι. «Πού πάτε, μωρέ;...» βροντοφω-

νεί ο Τσάκαλος. «Αυτά τα σκυλιά φ ο β ά σ τ ε ; Εμπρός μαζί μου...» 

Ή τ α ν θαυματουργά τα λόγια εκείνα. Οι «λαγοί» μεταβάλλονται σε 

λιοντάρια. Το «Αέρα» τους είναι ένας τρομακτικός βρυχηθμός. Οι 

λόγχες ξεκοιλιάζουν τους Τούρκους και τα «Μεμέτια» τρέπονται 

σε φυγή. Οι Ουλαμίτες που έχουν ακολουθήσει τον διοικητή τους, 

προχωρούν ακόμη, αψηφούν τον τρομακτικό φραγμό του πυροβολι

κού και καταδιώκουν τους Τούρκους. 

Οι Ουλαμίτες 

Πρέπει να σταθεί η Ιστορία μπροστά στο ηρωικό αυτό τμήμα. 
Καμιά πολεμική έκθεση, κανένα επίσημο έγγραφο δεν αναφέρει 
τη δράση του. Κι όμως η θυσία του ουλαμού εφέδρων δεν πρέπει να 
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λησμονηθεί. Ή τ α ν οι υποψήφιοι αξιωματικοί μας. Δεν πρόφτασαν 

να κερδίσουν τις επωμίδες του ανθυπολοχαγού. Μόνο τη δόξα 

έδρεψαν άφθονη. Πολεμούσαν συνεχώς επί 5 ημέρες. Κι όμως, ούτε 

ένα βογγητό δεν ακούσθηκε μια μεμψιμοιρία. Έ χ α σ α ν πολλούς, 

όλους όμως στο πεδίο της μάχης — ούτε έναν λιποτάκτη. Πείνασαν, 

δίψασαν, τ α λ α ι π ω ρ ή θ η κ α ν αλλά στο κοσμοχαλασμό της μάχης 

έκαναν ασκήσεις οπλασκίας. Την ώρα του κινδύνου όλοι 

θυμόντουσαν τους ουλαμίτες. Ό τ α ν η οχλοβοή της μάχης κόπασε, 

τους λησμόνησαν. Ούτε μια εύφημη μνεία δεν υπάρχει για τη 

χούφτα εκείνη των γενναίων. Κι όμως θα έπρεπε να ήταν το 

παράδειγμα για τους μετέπειτα συναδέλφους τους. 

Αλλά την ώρα της μάχης οι ουλαμίτες δεν νοιάζονται για την 

υστεροφημία. Στο πλευρό τους, προς τα δυτικά, πολεμά ο Τσάκαλος 

και τον συναγωνίζονται. Διοικεί το 2ο Σύνταγμα ο γενναίος αξιωμα

τικός και κατέχει δύο λόφους, που δέσποζαν της οδού προς Αλή 

Βεράν — ενός καρόδρομου, ποτισμένου με αίμα. Μαζί με το Δασω

μένο Λόφο, οι θέσεις του 2ου Συντάγματος είναι το κλειδί της 

άμυνας. Στον Τσάκαλο έστειλε η Μοίρα δύο υπέροχα παλληκάρια: 

τον Τσάμη και τον Ζερβογιάννη. Γρήγορα όμως μετάνοιωσε και 

του στέλνει κι αυτόν, που θα τον έσερνε στο θάνατο. Είναι ο ταγμα

τάρχης που κιοτεύει. Δειλιάζει και φεύγει και φεύγοντας συμπαρα

σύρει τους άνδρες του. Άστραψε ο Τσάκαλος. Να φύγει το Σύνταγμα 

του; Έ χ ε ι διαταγή να «κρατηθεί επί των θέσεων του μέχρι της 

νυκτός». Μ έ χ ρ ι ς ότου το σκοτάδι λυτρώσει τα σακατεμένα 

τμήματα. 

Ο Τσάκαλος βρίσκεται 200 μ. μόνο πίσω από τη πρώτη γραμμή. 

Έχει τη σημαία και μία χούφτα γενναίων — είναι οι εφεδρείες του. Η 

Γαλανόλευκη ξεδιπλώνεται και πάλι και με το περίστροφο στο χέρι 

ο Τσάκαλος ορμά. Γύρω όλοι είναι πεσμένοι στη γ η . Το τουρκικό 

πυροβολικό βάλλει με ρυθμό... πολυβόλων. Το καυτό σίδερο έχει 

ανασκάψει τη κοιλάδα. Οι οβίδες του είναι εγκαιροφλεγείς. Αλλ ' ο 

Τσάκαλος προχωρεί. Οι άνδρες του αναθαρρεύουν κι απωθούν τους 

Τούρκους. Η νίκη έχει σιμώσει. Και τη στιγμή εκείνη η ζηλόφθονη 

Μοίρα παίρνει τον Τσάκαλο. Μια εγκαιροφλεγή οβίδα τσακίζει τα 

πόδια του — τα κόβει σύρριζα από το κορμό. Ο Τσάκαλος πέφτει 

και στο γκρέμισμα του αντήχησε η καταραμένη κοιλάδα. Με τα 

χέρια του προσπαθεί να κρατήσει το αίμα, τη ζωή, που του φεύγει. 

Ζητεί να τον στήσουν σ' ένα μικρό βράχο. Θέλει να παρακολουθεί 

τους άνδρες του. Κι όταν τους βλέπει να προχωρούν, το πρόσωπο 

του φωτίζει ένα πονεμένο χαμόγελο. Α λ λ ' ο θάνατος σκοτεινιάζει 

γρήγορα το βλέμμα του κι αγωνιά: «Πώς πάμε; Πέστε μου, πώς 

πάμε;» — «Νικήσαμε... οι Τούρκοι φεύγουν», του λένε, θέλοντας να 

γλυκάνουν τις τελευταίες του στιγμές. 
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Τη μάχη τη κέρδισε, έτσι τουλάχιστον, πιστεύει ο γενναίος 

αξιωματικός. Και στα τελευταία λεπτά της ζωής του αφήνει τη 

σκέψη να τρέξει πίσω, εκεί πέρα στη ξελογιάστρα Σμύρνη. Πίσω 

α π ' το διοικητήριο, σ' ένα από τα σμυρνέϊκα αρχοντικά, μια 

κοπέλλα περιμένει τον ερχομό του — είναι η μνηστή του. «Να της 

δώσεις τα πράγματα μου, λέει σ' ένα νεαρό αξιωματικό του. Και πες 

να μη λυπηθεί. Πεθαίνω ευχαριστημένος...». 

Έ τ σ ι πέθανε ο Τσάκαλος. Αλλά ποιον να πρωτοκλάψει κανείς; 

Λίγα μέτρα πιο μακριά, ένα άλλο παλληκάρι, ο αντισυνταγματάρ

χης Καλλιαγκάκης αργοπεθαίνει κι αυτός. Μια οβίδα τον έχει 

σακατέψει. Δεν αφήνει όμως ν' ασχοληθούν μαζί του. Συγκεντρώ

νει τις τελευταίες δυνάμεις του κι εμψυχώνει τους άνδρες του. Και το 

Σύνταγμα του, το 26ο, ορμά ακάθεκτο κατά των Τούρκων. 

Αλλ ' ας αφήσουμε για λίγο έναν πολεμιστή — κάποιον από τις 

χιλιάδες των αφανών ηρώων του Αλή Βεράν, ν' αφηγηθεί τη 

δραματική εκείνη εποποιία. Ο Χρήστος Σπανομανώλης, γράφει 1 : 

« Οί αξιωματικοί μας ειδοποίησαν, ότι όχι μόνον δέν πρόβλεπε-

ται ανάπαυσις, αλλά από τάς συγκεντρωθείσας πληροφορίας, 

ήμεθα σχεδόν περικυκλωμένοι από τόν εχθρόν καί θά εδίδαμεν την 

μεγαλυτέραν μάχην, που εδόθη ποτέ στην Μικράν Ασία. Στό δικό 

μου τμήμα ανέλαβε τό καθήκον αυτό εις ανθυπολοχαγός. Καί τι δέν 

μας υπέμνησε, θυμούμαι ακόμη τήν ήρωϊκή μορφή του, μέ χαμό

γελο στα χείλη. «Λεβέντες μου, σήμερα, εδώ, ή Ελλάς θά δώση 

εξετάσεις. Σήμερα θ' αποδείξωμε τί θά πή « Έλλην στρατιώτης». 

Δέν σας κρύβω, ότι θά πολεμήσωμε ενας πρός δέκα, αλλά μή 

ξεχνάτε καί τούς Τριακόσιους τού Λεωνίδα. Γνωρίζω, ότι είσθε 

καταπονημένοι, αλλά δέν μπορεί νά γίνη αλλοιώς. Ή διαταγή τού 

στρατηγού μας είναι «μέχρις έσχατων. Νύν υπέρ πάντων ό άγων. Ό 

θεός μαζί μας. Ζήτω ή Ελλάς». 

»Τά μάτια όλων μας βούρκωσαν, γιατί καταλαβαίνετε τί μας 

περίμενε, έπειτα από τήν εξάντληση πού είχαμε, αλλ ' αυτό γιά ένα 

δευτερόλεπτο, μόνο από τις νηστείες, γινήκαμε άλλοι άνθρωποι 

καί αποφασίσαμε νά πουλήσουμε ακριβά τό πετσί μας. 

»Διαταγή τού στρατηγού νά προχωρήσωμεν, οπότε αμέσως 

αρχίζουν οί πρώτες κανονιές τών Τούρκων. Από τήν διεύθυνση 

τών πυρών καταλάβαμε, ότι είμεθα περικυκλωμένοι. 

»Καταιγισμός οβίδων «Σκόντα» τών 105 πάνω από τά κεφάλια 

μας μαζί μέ μυριάδες σφαίρες τού τουρκικού πεζικού. 

Άκροβολιζόμεθα καί περιμένομε μέ αγωνία τήν διαταγήν διά τήν 

1. «Αιχμάλωτος των Τούρκων», Χρ. Σπανομανώλη. 
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πρώτην έξόρμησιν. Διαταγή τού αξιωματικού «έφ' όπλου λόγχη»-

πρόλογος γιά το τί θά επακολούθηση. Τά τουρκικά «Σκόντα» 

ξερνούν επάνω μας φωτιά καί ατσάλι, συντρίβοντας ανθρώπους, 

κάρρα, εφόδια, ζώα. 

»Άκούμε, τις ιαχές τών επερχομένων Τούρκων μέ τό « Αλλάχ, 

Αλλάχ». 

»Στήν κατάλληλη στιγμή δίδεται ή διαταγή τής έξορμήσεως μέ 

άλματα καί μέ τό δικό μας «Αέρα». 

»Χαλασμός κόσμου. Έπαψε τό πυροβολικό καί αρχίζει ό αγών 

τής λόγχης καί σώμα πρός σώμα τούς παίρνομε φαλάγγι. Πατούμε 

επάνω σέ σκοτωμένους Έλληνας, Τούρκους, τραυματίας, ούτε 

ξέρουμε. Πού καί πού αγκαλιασμένοι κάτω Τούρκοι καί Έλληνες. 

Πρός στιγμή άπέτυχεν ή προσπάθεια τους καί αποσύρονται. 

»Αρχίζει πάλι τό πυροβολικό μας, πού ήτο σέ μικρή απόσταση 

άπό μας 

»Ακούμε τή διαταγή τού πυροβολικού: 

»Δυόμιση χιλιάδες μέτρα. 

»Χίλια πεντακόσια, 

»Οκτακόσια. 

»Σημείον, ότι πλησιάζουν πάλιν οί Τούρκοι. Διαταγή, πάλιν 

ανεφοδιασμός άκροβολισμός καί έτοιμοι πρός έφοδον. Καί είναι 

ακόμη 9η πρωινή. Παύει τό πυροβολικό τους καί αρχίζει τό δικό 

μας. Μυριάδες σφαίρες σφυρίζουν πάνω από τά κεφάλια μας, οπότε 

ξαφνικά βλέπομε εναν αντ/ρχην ολόρθο πάνω σ' ενα βραχάκι νά 

μας φωνάζη: «Πού θά ξαναδήτε, βρέ παιδιά, αυτό τό μεγαλειώδες 

θέαμα; Άντε, παιδιά, όλοι μαζί Αέρα!...». Καί μας σύρει αυτός ό 

ημίθεος σέ νέα έφοδο. Πρώτος αυτός μέ τό περίστροφο. Άλλη 

φονική συμπλοκή. Κι' οί Τούρκοι δέν τό βάζουν κάτω. Πολεμούν 

άγρια, σκληρά. Ή σάλπιγγα μας βαρά: Προχωρείτε... 

Προχωρείτε... 

»Πάλι υποχωρούν οι Τούρκοι καί επιστρέφομε γιά 

ανεφοδιασμό. 

»Καί όμως είμεθα όλοι εκτός εαυτού. Άπό τό ενα μέρος οί δικοί 

μας. Δέν θέλουν νά πιστέψουν στό πεπρωμένο κι' αρχίζουν νά 

βλέπουν μέσα στήν τόση συμφορά ν' ανατέλλη αμυδρά κάποια 

ελπίδα, αντλούν ψυχικές δυνάμεις άπό τήν αποτελεσματικότητα 

τής αντιστάσεως τους. Από τήν άλλη οί Τούρκοι, πού νόμισαν πώς 

δέν είχαν παρά νά λάβουν τόν κόπο νά περιμαζέψουν εκείνη τήν 

μάζα τών ενόπλων, κι έξαφνα σκοντάφτουν σέ μιάν άμυνα 

περισσότερο επίμονη καί πεισματώδη από ότι είχαν φαντασθή....» 

Νύκτωσε. Κι η μάχη κόπασε. Οι Τούρκοι εξακολουθούν να 
βάλλουν, αλλά στα τυφλά. Το σκοτάδι είναι πυκνό. Και τότε 
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γράφεται ο επίλογος της τραγωδίας. Ο Τρικούπης δίνει διαταγή στα 
τμήματα του να «οπισθοχωρήσουν άκροποδητί» προς Μπανάζ. Στις 
9.45' το βράδυ αρχίζει η υποχώρηση. Φεύγουν κι αφήνουν πίσω 
τους τα πάντα — και τους τραυματίες. Τι σπαρακτικές στιγμές ήταν 
εκείνες! 

Οι λαβωμένοι ήρωες, βλέποντας τους συντρόφους τους να 
φεύγουν, λ υ γ ί ζ ο υ ν το κουράγιο τους εγκαταλείπει κι εκλιπαρούν: 

— Συνάδελφοι, πού μας αφήνετε; Πάρτε μας μαζί σας... 
Ποιος όμως να τους βοηθήσει; Φεύγουν με σκυφτό κεφάλι. 

— Παιδιά... μάνες έχουμε κι εμείς... Θα μας σφάξουν. 

Κι όταν απελπίζονται ζητούν, τουλάχιστον, έναν εύσπλαχνο 
θάνατο: 

— Σκοτώστε μας, μη μας αφήνετε έτσι... Συνάδελφε... μπήξε εδώ 
τη λόγχη σου... 

Και σε μια παρακλητική κίνηση ξεγυμνώνουν τα στήθια, που 

τόσες φορές στάθηκαν ανδρικά στη πρώτη γραμμή. 

Έ φ υ γ α ν οι στρατιώτες μας και μέσα στη νύκτα οι στάλες της 

βροχής έσμιγαν με το πικρό δάκρυ. 

Το «κατηγορώ» 

Αν ο νεώτερος Έ λ λ η ν α ς θελήσει να πληροφορηθεί το άγνωστο 

δράμα της 20ης Αυγούστου, θα σκύψει το κεφάλι ντροπιασμένος — 

θα διαβάσει ότι ο στρατηγός Τρικούπης, μπροστά στην άρνηση των 

τμημάτων του να συνεχίσουν τον αγώνα, αναγκάσθηκε συντριμμέ-

νος να υψώσει λευκή σημαία. Ο Στρατός μας δείλιασε... και 

παραδόθηκε. 

Αυτά μας διδάσκει η Ιστορίας μας. Και μας πρέπει ντροπή. Ό χ ι 

γιατί παραδόθηκαν τα μαρτυρικά εκείνα π α λ ι κ ά ρ ι α . Μας πρέπει 

ντροπή, γιατί βρέθηκαν άνθρωποι, που, θέλοντας να συγκαλύψουν 

τις ευθύνες λίγων, δεν δίστασαν να ρίξουν στο βούρκο της συκοφα

ντίας — στην ατίμωση — και τον υπέροχο ελληνικό Στρατό. Οι 

στρατιώτες μας δεν πέταξαν τα όπλα — δεν είχαν όπλα για να τα 

πετάξουν δεν είχαν φυσίγγια. Δεν ήταν φυγάδες. Κι αν έχει σήμερα 

κάποιος το δικαίωμα να βροντοφωνάξει το «Κατηγορώ», είναι 

αυτός — ο προδομένος Έ λ λ η ν α ς στρατιώτης. 

* * * 
* * * * 

Ή τ α ν νύκτα πια, όταν τα υπολείμματα του Α' Σώματος διατά
χθηκαν για μια ακόμη φορά να οπισθοχωρήσουν. Εφυγαν «ακροπο-
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δητί» α λ λ ' όχι για να παραδοθούν. Πίστευαν, ότι θα σταματούσαν 

σε κάποια άλλη γραμμή και τότε θα πολεμούσαν μέχρις εσχάτων. 

Έτσι άρχισε η απόπειρα διαφυγής προς Μπανάζ, ένας ελιγμός, που 

είχε γίνει έμμονη ιδέα στον Τρικούπη. Ή τ α ν το τελευταίο και 

μεγαλύτερο σφάλμα του. 

Σκοπός του Τρικούπη ήταν να φθάσει στο Ουσάκ και να ενωθεί 

με τον Φράγκου. Από τη Κοιλάδα του Θανάτου, όπου βρισκόταν, 

μέχρι το Ουσάκ η απόσταση ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα σε ευθεία 

προβολή. Αλλά το έδαφος ήταν ορεινό — παρεμβαλόταν ο τρομε

ρός όγκος του Μουράτ Νταγ. Και δεν υπήρχε παρά μία μόνο διά

βαση: το διάσελο του Ογιουτζούκ. Δεν απήχε παρά τρεις μόνο ώρες 

πορείας από τη κοιλάδα του Αλή Βεράν. Κι ένα από τα τάγματα του 

5/42 κρατούσε το δρόμο ανοικτό. Αλλ ' ο Τρικούπης ακολουθεί 

άλλη κατεύθυνση — προς Μουράτ Τσάϊ — και χάνει το δρόμο. Ο 

διοικητής ενός Σώματος Στρατού, που θα έπρεπε να διαβάζει τους 

χάρτες, όπως την εφημερίδα, χάνει τον προσανατολισμό του. Οι 

χάρτες δεν ήταν ακριβείς, αναφέρει στην έκθεση του (σελ. 61). Και 

προσθέτει με παράπονο: «Τά χωρία ήσαν εγκαταλελειμμένα καί δέν ήτο 

δυνατόν νά συλλέξωμεν πληροφορίας περί τής θέσεως μας καί τών 

κινήσεων του εχθρού». 

Είναι θλιβερή η ομολογία ότι ο στρατηγός - διοικητής ενός 

Σώματος Στρατού δεν μπορεί να διαβάσει το χάρτη και περιμένει να 

συγκεντρώσει πληροφορίες από διάφορους χωριάτες. Κι όμως, 

όλοι οι αξιωματικοί μας, οι ανώτεροι τουλάχιστον, όφειλαν να 

γνωρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την στρατηγική εκείνη τοποθε

σία. Είχαμε δώσει μάχες σκληρές και νικηφόρες. Είχαμε κάνει 

μελέτες και σχέδια οργάνωσης. Ή τ α ν η δεύτερη γραμμή άμυνας 

μας. Αλλ ' ο στρατηγός αγνοούσε το έδαφος, που θα έπρεπε να είχε 

αναγνωρίσει ο ίδιος. 

Κι ενώ ο σωματάρχης αγωνίζεται να διαβάσει τους χάρτες του, η 

μαρτυρική πορεία συνεχίζεται. Οι στρατιώτες μας μάχονται και 

πεζοπορούν για τρεις ημέρες. Η ανθρώπινη αντοχή πλησιάζει στα 

όρια της. Κι όμως δεν π έ φ τ ο υ ν δεν σταματούν. Ό τ α ν όμως την 

επόμενη το απόγευμα ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται στο σημείο α π ' 

όπου είχαν ξεκινήσει, όταν διαπίστωσαν ότι για 20 ώρες βάδιζαν 

άσκοπα, η αγανάκτηση φουσκώνει τα στήθια τους, κι ακούγεται η 

κραυγή: «Παιδιά μας προδώσανε». Για πρώτη φορά άρχισαν να 

φοβούνται ότι θα έπεφταν αιχμάλωτοι στα χέρια του Κεμάλ. 

Χρειάσθηκε άλλες τρεις ώρες για να φθάσει στο Ογιουτσούκ η 

φάλαγγα του Τρικούπη. Κι εκεί πληροφορήθηκαν, ότι ο Πλαστή

ρας είχε συμπτυχθεί μόλις δύο ώρες πριν. Τό πέρασμα είχε καταλη

φθεί από τους Τούρκους κι η φάλαγγα σταμάτησε. Ο Τρικούπης δεν 

τόλμησε να επιτεθεί κατά των Τούρκων, που του έκλειναν το δρόμο. 

165 



Μάταια ο διοικητής της 9ης Μεραρχίας συνταγματάρχης Γαρδί

κας, προσπαθούσε να τον πείσει, ότι είχαν απέναντι τους μόνο 

ιππείς και θα μπορούσαν να τους διαλύσουν με την ξ ι φ ο λ ό γ χ η . Κι 

όταν βλέπει, ότι οι ε ισηγήσεις του δεν εισακούονται, ότι οι επιτελι

κοί φοβούνται ν ' αντιμετωπίσουν λίγους καβαλλάρηδες, πηδά σ τ ' 

άλογο του φωνάζοντας: «Εμπρός η 9η... Βαδίζομε προς Πλαστήρα». 

Ακάθεκτος, απτόητος, καταδιώκει τις περιπόλους του εχθρικού 

ιππικού, περνά το Μουράτ Νταγ και φτάνει στην αμαξιτή οδό 

Τσεντές-Ουσάκ. Ο δρόμος πλέον είναι ανοικτός. Η 9η Μεραρχία 

έχει διαφύγει την αιχμαλωσία. 

Μία άλλη φάλαγγα, υπό τους μεράρχους Καλλιδόπουλο και 

Δημαρά, είχε αποσπαθεί ακόμη νωρίτερα — τράβηξε προς Νότο. 

Αλλά στο Τουμλού Μπουνάρ αντιμετώπισε λυσσώδη αντίσταση 

των Τούρκων. Στράφηκε προς Βορρά, περιπλανήθηκε, οι άνδρες 

εξαντλήθηκαν και, δυο ημέρες αργότερα όταν είχαν εξουθενωθεί 

τελείως, παραδόθηκαν — τους είχε νικήσει όχι η μεγαλύτερη 

ανδρεία των αντιπάλων τους, α λ λ ' η ανικανότητα της ηγεσίας τους. 

Η παράδοση 

Μέσα στο πρωινό σύθαμπο, στο ρίζωμα του Μουράτ Νταγ, 

μεγάλες φλόγες ξεπηδούν προς τον ουρανό. Θάλεγε κανείς, ότι το 

πυκνό δάσος καιγότανε — ήταν τ' αυτοκίνητα της φάλαγγας που τα 

πυρπολούσαν βιαστικά οι οδηγοί τους, μη τύχει και μείνουν πίσω. 

Ο Τρικούπης, στην απελπισία του, βλέποντας το πέρασμα να έχει 

καταληφθεί, διέταξε τους άνδρες του να σκαρφαλώσουν στην απρό

σιτη κορυφογραμμή. Ή λ π ι ζ ε , ότι θα κατόρθωναν να περάσουν τον 

ορεινό όγκο του Μουράτ. Αλλά τ ' αυτοκίνητα δεν μπορούσαν ν ' 

ακολουθήσουν και καταστρέφονται για να μη πέσουν στα χέρια των 

Τούρκων. Ό λ ο ι αντιλαμβάνονται, ότι μόνο η ταχύτητα μπορεί 

πλέον να τους σώσει. Και συγκεντρώνουν τις τελευταίες δυνάμεις 

τους. Ή τ α ν περισσότερο κι από δραματική η αναρρίχηση εκείνη — 

μαρτυρική είναι ο χαρακτηρισμός, που της ταιριάζει. Οι στρατιώ

τες μας δεν βαδίζουν — σέρνονται. Πολλοί πέφτουν για να μη 

ξανασηκωθούν. Ά λ λ ο ι παθαίνουν παραισθήσεις από τη κούραση, 

βλέπουν με τη φαντασία τους μεγάλες πολιτείες και δροσερές 

λίμνες. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι, που βαδίζουν κλαίγοντας. Να 

ήταν, άραγε δάκρυα απελπισίας ή μήπως ήταν δάκρυα οργής; 

Η πορεία συνεχίζεται. Και σαν να μην αρκεί η εξάντληση, η 

πείνα — οι στρατιώτες μας δέχονται και τις αιφνιδιαστικές επιθέ

σεις των Τσετών. Είναι οι περίπολοι, που έχει εξαποστείλει ο 
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Κεμάλ, θέλοντας να είναι συνεχώς ενήμερος για τις κινήσεις του 

Τρικούπη. Αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του και ρίχνει στη 

σκληρή εκείνη καταδίωξη όλες τις εφεδρείες του. Ο κλοιός σφίγγει 

συνεχώς. 

Προχωρούν όλη την ημέρα, βαδίζουν και τη νύκτα. Και το πρωί 

της 20ης Αυγούστου οι προφυλακές της φάλαγγας βρίσκονται 

μπροστά στο Καρατζά Χισάρ. Είναι ένα άθλιο τουρκικό χωριό, 

μισοεγκαταλειμμένο. Μερικοί γέροι μόνο έχουν μείνει. Κι αυτοί 

πληροφορούν τον Τρικούπη, ότι το Ουσάκ, η μεγάλη ελπίδα του, 

έχει καταληφθεί από την προηγούμενη. Η κατάσταση είναι σχεδόν 

απελπιστική. Ο Τρικούπης δεν έχει άλλη διέξοδο παρά να στραφεί 

προς Καπακλάρ, προσπαθώντας να παρακάμψει το Ουσάκ. Αλλ ' οι 

άνδρες του είναι τελείως εξαντλημένοι — έχουν ξεπεράσει τα όρια 

της ανθρώπινης αντοχής. Και διατάζει να «λουφάξουν» στη δασω

μένη πλαγιά μέχρι το βράδυ. Θέλει να μείνει απαρατήρητος την 

ημέρα και να διαφύγει μέσα στο σκοτάδι. Αλλ ' όταν οι άνδρες, που 

είχαν διαταχθεί να εγκαταστήσουν φυλάκια στην κορυφογραμμή, 

επιχειρούν να σκαρφαλώσουν στην πλαγιά, δέχονται θεριστικά 

πυρά. Περίπολος ιππέων, που διατάζεται ν' ανιχνεύσει την οδό 

προς τα εμπρός, αναφέρει, ότι η φάλαγγα είναι κυκλωμένη. Το παν 

έχει απολεσθεί. 

Στην επίσημη έκθεσή του ο Τρικούπης αναφέρει, ότι διέταξε 

αμέσως επίθεση, α λ λ ' οι στρατιώτες μας αρνήθηκαν. Και όταν 

κάλεσε το πυροβολικό ν' ανοίξει πυρ κατά των Τούρκων, αυτοί που 

αρνήθηκαν να πολεμήσουν απείλησαν να πυροβολήσουν το διοι

κητή της πυροβολαρχίας ταγματάρχη Ματσούκα Έτσι γράφτηκε η 

ιστορία. Αλλ ' η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είναι αλήθεια 

ότι ένα τμήμα αρνήθηκε να πολεμήσει. Οι άνδρες του είχαν τρία 

μόνο φυσίγγια. Κανείς, όμως, δεν διέταξε γενική επίθεση. Αντίθετα 

μάλιστα... 

Ό τ α ν ακούσθηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, οι στρατιώτες μας 

έτρεξαν ενστικτωδώς να καλυφθούν, περιμένοντας διαταγές. Έ ξ α 

φνα, όμως, οι πυροβολισμοί σταμάτησαν. Κι οι σαλπιγκτές κάλε

σαν τους αξιωματικούς. Τότε, για πρώτη φορά, πέρασε από τους 

στρατιώτες μας η σκέψη, ότι επρόκειτο να τους παραδώσουν στους 

Τούρκους. Και νεκρική σιγή απλώθηκε στη μικρή κοιλάδα. Οι 

στρατιώτες δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Μαντεύουν, όμως, ότι εκεί στη 

μικρή τούμπα, όπου ο Τρικούπης είχε συγκεντρώσει τους αξιωματι

κούς του, παιζότανε η τελευταία πράξη του δράματος. 

Στο πρόσταγμα της σάλπιγγας οι αξιωματικοί έτρεξαν, πιστεύο

ντας ότι θα διατάζονταν να πολεμήσουν σκληρά — να πέσουν 

μέχρις ενός. Αλλ ' αυτό που άκουσαν τους άφησε άφωνους. Έ γ ι ν α ν 

κάτάχλωμοι, λες κι είχε στραγγίσει το αίμα από τις φλέβες τους, δεν 
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μπορούσαν να πιστέψουν σ τ ' αυτιά τους. Ά κ ο υ σ α ν τον Τρικούπη 

να τους λέγει, ότι η συνέχιση της άμυνας θ' αποτελούσε άσκοπη 

θυσία — είχε ήδη στείλει αντιπροσωπεία για να διαπραγματευθεί 

την παράδοση. Έ σ κ υ ψ α ν τα κεφάλια κι άρχισαν να χύνουν πικρά 

δάκρυα. Έ σ κ υ ψ α ν το κεφάλι όλοι — πλην ενός. Ο αντισυνταγμα

τάρχης Α. Σακέτας, μόλις άκουσε τα λόγια του σωματάρχη του, 

γίνεται έξω φ ρ ε ν ώ ν αφήνει βαρειές λέξεις να ξεφύγουν από τα 

χείλη του και πριν προλάβει να τον συγκρατήσει κανείς ορμά στο 

άλογο του. Δεν έχει τμήμα δικό του — είναι επιτελικός αξιωματι

κός. Κι ορμά μόνος του σε μια χωρίς ελπίδα έξοδο, προτιμώντας να 

σκοτωθεί παρά να παραδοθεί, πιστός στις παραδόσεις της πατρίδας 

του, της Σπάρτης. 

Είχε ένα τραγικό μεγαλείο η επίθεση εκείνη. Οι Τούρκοι, βλέ

ποντας τον να ορμά κραυγάζοντας, τα χάνουν, δειλιάζουν προς 

στιγμή. Αλλ ' όταν αντιλαμβάνονται, ότι είναι μόνος του, συγκε

ντρώνουν τα πυρά τους εναντίον του. Κι ο Σακέτας πέφτει, με το 

κορμί διάτρητο από τις εχθρικές σφαίρες. Ο περήφανος θάνατος 

του είναι μια φωτεινή ακτίνα στη μαύρη σελίδα της 20ης Αυγού

στου — ένα οδυνηρό ράπισμα γ ι ' αυτούς που παρέδωσαν το Στρατό 

μας. 

Ο Τρικούπης καταρρέει τελείως — είναι συντριμμένος. Γνωρί

ζει ότι παράδειγμα σαν το δικό του δεν υπάρχει άλλο στην Ιστορία 

μας. Θα είναι οι πρώτοι στρατηγοί μας, αυτός κι ο Διγενής, που θα 

παραδοθούν στο πεδίο της μάχης. Προσπαθεί να δικαιολογηθεί 

στον εαυτό του και ψιθυρίζει: «Αν είχα ένα συντεταγμένο τμήμα 

μόνον... αν μπορούσαμε να διασπάσουμε τον κλοιό. . . . . . Και τότε 

δέχεται τη χαριστική βολή. Δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν εδώ 

τα λόγια του γενναίου Βλάχου, η οργή κάνει τους ανθρώπους να 

παραφέρονται. Πετά τη περιφρόνηση του στο πρόσωπο των στρα

τηγών του, σχίζει τις επωμίδες του κι επιστρέφει στους ουλαμίτες 

του, που είναι συνταγμένοι, πειθαρχικοί, έτοιμοι να πολεμήσουν. 

Είναι το συνταγμένο τμήμα, που χρειαζότανε ο Τρικούπης. 

Οι αξιωματικοί του Τρικούπη όφειλαν τώρα να επιτελέσουν το 

θλιβερότερο, το πιο οδυνηρό καθήκον της πολυτάραχης ζωής τους: 

Να πουν στους άνδρες τους, σ' αυτούς που έσπευδαν να θυσιαστούν 

σε κάθε τους πρόσταγμα, ότι θα τους παρέδιναν στους Τούρκους. 

Επέστρεψαν, σέρνοντας το βήμα, στα τμήματα τους κι ολόκληρη η 

κοιλάδα βόγγηξε. Ή τ α ν ανατριχιαστικός ο θρήνος εκείνος. Θρη

νούσαν κι αυτοί, που είχαν αποκάμει, έβραζε η οργή στα στήθια που 

δεν λύγισαν — ήταν αιχμάλωτοι. Κι οι μόνοι που δεν θρηνούσαν 

ήταν οι Μικρασιάτες — είχαν στερέψει τα δάκρυα τους. Γνώριζαν τι 

φρικτά μαρτύρια τους περίμεναν, αν τους ανακάλυπταν οι Τούρκοι 

και πολλοί — ίσως οι περισσότεροι —, εκείνοι που δεν είχαν ελπίδα 

ότι θα περνούσαν απαρατήρητοι, δεν παραδόθηκαν. Προτίμησαν ν' 
αυτοκτονήσουν — είχαν το θάρρος, αυτοί που έζησαν σκλάβοι, να 
πεθάνουν ελεύθεροι — κάτι που δεν τόλμησαν οι δαφνοστεφανωμέ-
νοι στρατηγοί μας. 

Αυτή είναι η πραγματική ιστορία της 20ης Αυγούστου του 1922. 
Π ι κ ρ ή , οδυνηρή ίσως για πολλούς, α λ λ ' είναι η αλήθεια. Η αιχμα
λωσία του Τρικούπη και των ανδρών του ήταν η χαριστική βολή 
κατά του ηθικού της σακατεμένης πλέον Στρατιάς. Το τραγικό 
άγγελμα μεταδόθηκε σαν αστραπή κι όλα σκοτείνιασαν. 

Ας αφήσουμε, όμως, τους άνδρες του Τρικούπη στη θλιβερή 
τύχη τους κι ας επιστρέψουμε σ' αυτούς που δεν είχαν ακόμη 
στραγγίσει όλο το πικρό ποτήρι. 
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Τσολιάδες στην προκυμαία της Σμύρνης. Είναι η εποχή των 
θριάμβων. 



Απελευθέρωση: Ο ελληνικός στρατός παρελαύνει αμέσως μετά 
την αποβίβαση στη Σμύρνη. Είναι η 2η Μάη 1919. 

Το θωρηκτό «Λήμνος» στον Βόσπορο. 



Κρητικός χωροφύλακας στο δρόμο της Σμύρνης. 
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Έλληνες στρατιωτικοί σε αναμνηστική φωτογραφία στην πολυ
θρύλητη προκυμαία. Δύο παιδάκια σπεύδουν να εκμεταλ
λευτούν τη μεγάλη τύχη... 

Και μόνον η φωτογραφία αυτή, από το «Θέατρο Σμύρνης» 

δίνει ένα δείγμα της πολιτιστικής ανάπτυξης της Μικρασίας. 

Είναι από την πρεμιέρα του «Ριγκολέτο». 



Άποψη της Σμύρνης με το λιμάνι της. 

Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Σμύρνης. Σ τ α σχέδια του κτίσθη
καν αργότερα, γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα. 



Στο «Πατρίς»: οι στρατιώτες μας δεν βλέπουν τη στιγμή να 

αποβιβαστούν στη Σμύρνη. 

Εκστρατεία του Σαγγάριου: Η μεγάλη στρατιά, αν και εξου
θενωμένη βαδίζει πάντοτε προς τα μπρος! 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

Ο Χ Α Τ Ζ Η Α Ν Ε Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Δ Ι Δ Ε Ι 

Ή τ α ν το μεσημέρι της 17ης Αυγούστου, όταν η συμφορά 

μαθεύτηκε στη Σμύρνη. Το Μέτωπο είχε καταρρεύσει — το 

μαγιάτικο εκείνο όνειρο άρχισε να ξεθωριάζει. Οι Τούρκοι ξεθάρ-

ρεψαν και πάλι. Ή τ α ν απερίγραπτα ο φόβος και η θλίψη που 

σκόρπισε στη νύμφη του Ερμαίου το άγγελμα της ήττας. Τα 

καταστήματα έκλεισαν, οι νοικοκυραίοι έτρεξαν να κλειστούν στα 

σπίτια τους, τα τραγούδια σταμάτησαν. Ακόμη κι αυτά τα παιδιά, 

που έπαιζαν άλλοτε στους δρόμους, έτρεξαν να κρυφτούν στη 

μητρική αγκαλιά. Η Σμύρνη νεκρώθηκε, μια νεκρική σιωπή τη 

κάλυψε με το σάβανο της. Και μόνο τα βήματα των Τούρκων 

χαμάληδων αντηχούσαν στο καλντερίμι της προκυμαίας. Θα ήταν οι 

αυριανοί αφεντάδες; Ραγιάδες και πάλι οι Χριστιανοί; Αλλ ' όχι 

αυτή τη φορά οι Μικρασιάτες ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν 

για την ελευθερία τους — είχαν την Εθνική Άμυνα. 

Την ώρα που οι νοικοκυραίοι έτρεχαν να κλεισθούν στα σπίτια 

τους, οι δημογέροντες σκεφτόντουσαν πώς να συγκρατήσουν τον 

Τούρκο. Κι αποφάσισαν, με επικεφαλής τον εθνομάρτυρα Χρυσό

στομο και την Ιεραρχία της Μικρός Ασίας, να ζητήσουν τη βοήθεια 

των Ά γ γ λ ω ν ήταν οι μόνοι από τους πρώην συμμάχους μας, που 

εξακολουθούσαν να είναι φιλέλληνες — σαν άτομα τουλάχιστον. 

Αμέσως συντάχθηκε μια δραματική έκκληση προς τις χριστιανικές 

Δυνάμεις της Ευρώπης. Καλούνταν να σώσουν τους Χριστιανούς 

της Μικράς Ασίας από τη νέα σφαγή που ετοίμαζε ο Κεμάλ. Την 

έκκληση αυτή αποφασίστηκε να επιδώσει μια επιτροπή, αποτελού

μενη από τον Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Μητροπολίτη Εφέσου — 

τον Αρχιεπίσκοπο — και τρεις πρόκριτους της Σμύρνης, στον Ά γ γ λ ο 

ναύαρχο με τη παράκληση να τη διαβιβάσει στις μεγάλες πρω
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τεύουσες της Ευρώπης. Οι ασύρματοι των σκαφών του ήταν το μόνο 

ταχύ μέσο τηλεπικοινωνίας την εποχή εκείνη. Θέλοντας, όμως η 

επιτροπή να διευκολυνθεί, ζήτησε τη μεσολάβηση του Ά γ γ λ ο υ 

πρόξενου σερ Χάρυ Λαμπ. 

Είχε όλο το φλέγμα της ράτσας του ο Ά γ γ λ ο ς διπλωμάτης — δεν 

άφηνε ποτέ τα συναισθήματα να κυριαρχήσουν στη λογική του. 

Αλλ ' όταν διάβασε τη δραματική εκείνη έκκληση, δεν μπόρεσε να 

κρατήσει τα δάκρυα του. Ή τ α ν πραγματικός φιλέλληνας κι αμέσως 

ζήτησε από τον ναύαρχο να στείλει βενζινάκατο για τη παραλαβή 

της επιτροπής. Για μια ακόμη φορά η Αγγλία έτεινε φιλικά το χέρι 

της στην Ελλάδα — την Ελλάδα όχι του Βενιζέλου, αλλά την 

Ελλάδα εκείνη που ευχήθηκε τη νίκη του Κάιζερ· το θρίαμβο της 

απολυταρχικής μοναρχίας. Οι πρόκριτοι της Σμύρνης αναθάρρη

σ α ν πίστεψαν ότι ο Ά γ γ λ ο ς ναύαρχος θα διαβίβαζε το μήνυμά τους. 

Αλλ ' αυτό που επρόκειτο ν' ακούσουν, ξεπερνούσε και τις 

τολμηρότερες ελπίδες τους. 

Ο ναύαρχος δεν δάκρυσε ήταν ένας πολυδοκιμασμένος θαλασ

σόλυκος. Έ σ φ ι ξ ε μόνο τα δόντια του, σκέφθηκε για λίγο, βημάτισε 

νευρικά στη καμπίνα του, και στρεφόμενος προς την επιτροπή, 

είπε: 

«Μπορώ νά διαβιβάσω τήν εκκλησίν σας και θά τό κάνω. Μπορώ, 

όμως, νά κάνω και κάτι καλύτερο: Ειδοποιείστε τόν αρχιστράτηγόν 

σας ότι, άν μπορή νά κράτηση τόν Κεμάλ επί 15 ήμερες ακόμη, 

αναλαμβάνω νά φέρω δυό Μεραρχίες γιά τήν διατήρησι τής τάξεως 

μετά τήν αποχώρησιν τον ελληνικού Στρατού. Άς προλάβουμε τήν 

σφαγήν καί τότε βλέπουμε τί μπορεί νά γίνη. Ή Κυβέρνησις τής 

Αυτού Μεγαλειότητος δέν έχει υπογράψει ακόμη συνθήκην μέ τόν 

Κεμάλ...». 

Τι βάλσαμο ήταν τα λόγια εκείνα! Ο Χρυσόστομος σφίγγει 

συγκινημένος το χέρι του ναυάρχου κι η επιτροπή σπεύδει να 

συναντήσει τον Χατζηανέστη. Δεν ήταν δύσκολο. Ο αρχιστρά

τηγος, τις κρίσιμες εκείνες στιγμές δεν είχε μεταφέρει το Επιτελείο 

του στη πρώτη γραμμή — παρέμενε πεντακόσια χλμ. μακριά από το 

Μέτωπο. Και την ώρα που τα προδομένα π α λ ι κ ά ρ ι α μας χόρευαν 

το χορό του θανάτου στη καταραμένη κοιλάδα του Αλή Βεράν, τη 

στιγμή που τόσα σπίτια ορφάνευαν, ο Χατζηανέστης έφτιαχνε το 

«μανικιούρ» των χεριών του! Έ τ σ ι δέχθηκε την επιτροπή. Κι όταν 

άκουσε το μήνυμα του Ά γ γ λ ο υ ναύαρχου, εκάγχασε σαρκαστικά: 

- Νά πήτε σ' αυτόν τόν κύριον - απάντησε - ότι δέν έχω 
ανάγκην τής βοηθείας του. Μπορώ νά κρατήσω τούς Τούρκους όσο 
θέλω... Νά... εδώ στό Τουμλού Μπουνάρ θά τούς τσακίσω... Δέν 
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θέλω τήν βοήθεια τών Άγγλων. Η υποχώρησίς μας είναι ελιγμός... 
Θά τους τσακίσω γιά καλά τους Τούρκους.» 

Είπε κι άλλα πολλά ο Χατζηανέστης. Κόμπασε... Καυχήθηκε.. . 

Απείλησε. Δεν μπόρεσαν να πιστέψουν σ τ ' αυτιά τους οι δημογέ

ροντες κι οι δεσποτάδες. Ώ σ τ ε δεν ήταν πραγματική η ήττα; Ή τ α ν 

εφιάλτης η κατάρρευση του Μετώπου; Ανέπνευσαν τα μάτια 

βούρκωσαν και πάλι από χαρά. Κι έσπευσαν ν' αναγγείλουν το 

μεγάλο νέο. 

Οι καμπάνες της Αγίας Φωτεινής χτύπησαν χαρμόσυνα, ήταν το 

σύνθημα. Σε λίγα λεπτά οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της 

Σμύρνης χτυπούσαν χαρούμενα, οι εφημερίδες της Σμύρνης κυκλο

φόρησαν σ' έκτακτα παραρτήματα κι οι ντελάληδες έτρεχαν να 

διαλαλήσουν το μήνυμα του αρχιστράτηγου: « Άναθαρρήστε Χριστια

νοί... Οί Τούρκοι δέν θά πατήσουν ποτέ πιά στήν Σμύρνη...Ή νίκη δέν θά 

βραδύνη...». 

Είναι απερίγραπτο το τι επακολούθησε. Με μιας τα διπλομαντα-

λωμένα παράθυρα άνοιξαν, τα καταστήματα φώτισαν τις προθήκες 

τους κι η προκυμαία πλημμύρισε πάλι από κόσμο — τα παιδιά 

βγήκαν χαρούμενα να παίξουν στο καλντερίμι. Η Σμύρνη γιόρταζε 

για δεύτερη φορά την απελευθέρωση της. Ακόμη κι οι πρόσφυγες 

μάζεψαν τα πράγματα τους — ντράπηκαν. Είχαν εγκαταλείψει τα 

χωριά τους, φεύγοντας την εκδίκηση του Κεμάλ. Τώρα δεν ήθελαν 

να δείξουν, ότι είχαν φοβηθεί, ότι δεν είχαν εμπιστοσύνη στο 

Στρατό μας. 

Οι Σμυρνιοί ντράπηκαν για τους φόβους τους. Μόνο ο Χατζη

ανέστης δεν ντράπηκε για το εγκληματικό του ψέμα. Την ώρα που 

χτυπούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες, όταν οι δημογέροντες ευχαρι

στούσαν ευγενικά τον Ά γ γ λ ο ναύαρχο και τον διαβεβαίωναν, ότι 

δεν υπήρχε πια ανάγκη να μεταφέρει τις δυο Μεραρχίες από τη 

Μάλτα, ο Χατζηανέστης ετοίμαζε τις αποσκευές του. Λίγες μέρες 

αργότερα δραπέτευε από τη Σμύρνη — πίστευε, ότι θα μπορούσε να 

σωθεί. 

Έ τ σ ι παραδόθηκαν οι Μικρασιάτες στο μαχαίρι του Τούρκου. 

Δεν πρόλαβαν να φύγουν τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν να μεταφέρουν τις περιου

σίες τους. Ασφαλώς δεν θα ήταν δυνατό να σωθούν όλοι — θα 

έφευγαν, όμως χιλιάδες περισσότεροι. Ό λ ο ι εκείνοι, που είχαν 

αναπτύξει εθνική δράση, όλοι εκείνοι, που είχαν συγκεντρώσει την 

εκδίκηση των πρακτόρων του Κεμάλ — περιουσίες πολλών εκατομ

μυρίων θα είχαν διασωθεί. Αλλ ' ο Χατζηανέστης δεν το θέλησε. 

Ά ρ α γ ε , αρκεί μια ζωή για να ξεπλύνει ένα τόσο μεγάλο έγκλημα; 

Είναι ο θάνατος αρκετή τιμωρία για την εξόντωση ενός Λαού; 

Κι όμως ο Χατζηανέστης δεν ήταν ο μόνος υπεύθυνος. Ο 
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ανίκανος μέραρχος των Βαλκανικών Πολέμων όφειλε ν ' ανταπο

δώσει την ευγνωμοσύνη του για την αναγόρευση του σε αρχιστρά

τηγο της άλλοτε ένδοξης Στρατιάς. Δέχτηκε αδιαμαρτύρητα να 

εφαρμόσει το σχέδιο της Αθήνας: Να εκκενώσει τη Μικρά Ασία, να 

φέρει πίσω στη παλιά Ελλάδα τη Στρατιά, όχι όμως και τους 

Μικρασιάτες. Δεν έπρεπε — το ομολόγησεν ο ίδιος ο Χατζηανέ

στης στον τότε Μητροπολίτη Εφέσου — να δημιουργηθεί προσφυ

γικό ζήτημα στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία. 

Σήμερα δεν μπορεί να σταθεί, κανείς δεν θα ήταν διατεθειμένος να 

την πιστέψει. Οι Μικρασιάτες δεν έπρεπε να έλθουν στην Ελλάδα, 

είχαν... το στίγμα του Βενιζελισμού! Κι αφέθηκαν στη τραγική τους 

τύχη. 

Είχε και ένα άλλο ολέθριο αποτέλεσμα το ψέμα του Χατζη-

ανέστη. Μήνες πολλούς πριν καταρρεύσει το Μέτωπο, όταν οι 

στρατιώτες μας έφευγαν με προφορικές άδειες για να μην επιστρέ

ψουν ποτέ, οι δημογέροντες της Σμύρνης, της Φιλαδέλφειας, όλων 

των μεγάλων πόλεων, αντελήφθηκαν τι επρόκειτο να συμβεί, 

προείδαν τη συμφορά. Κι αποφάσισαν ν' αμυνθούν. Έ τ σ ι συστά

θηκε η Εθνική Ά μ υ ν α . Ψυχή της ήταν ο Μητροπολίτης Εφέσου, 

στρατιωτικός αρχηγός της ο στρατηγός Πετμεζάς, στρατιώτες της 

όλοι οι Μικρασιάτες που μπορούσαν να φέρουν όπλα. Είχαν 

καταστρωθεί τα σχέδια της άμυνας είχαν συγκροτηθεί τα ένο

πλα τμήματα κι όλοι πίστευαν, ότι ο μικρασιατικός Λαός θα 

μπορούσε να υπερασπίσει μόνος του πλέον, τα χωριά και τις 

πολιτείες του. Είναι αλήθεια, ότι ο Χατζηανέστης, όταν πληροφο

ρήθηκε το ρόλο του Πετμεζά, έσπευσε να τον μεταθέσει. Α λ λ ' ο 

Στρατός της Ά μ υ ν α ς είχε συγκροτηθεί. Και στη δραματική εκείνη 

σύσκεψη, εκτός από την έκκληση προς τις Μεγάλες χριστιανικές 

Δυνάμεις, πάρθηκε και μια άλλη απόφαση: να κινητοποιηθούν τα 

τμήματα της Άμυνας. 

Αλλ ' όταν οι δημογέροντες επέστρεψαν από τον Χατζηανέστη, 

θέλοντας να εκδικηθούν για τις αγωνιώδεις στιγμές που είχαν ζήσει, 

επετίμησαν τους απαισιόδοξους και τον ίδιο τον Μητροπολίτη 

Εφέσου. Επέμειναν να μην κινητοποιηθούν οι άνδρες της Εθνικής 

Άμυνας. Γνώριζαν ότι η Κυβέρνηση της Αθήνας έβλεπε εχθρικά το 

κίνημα τους. Και δεν ήθελαν να την π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν τρόμαζαν μήπως 

θεωρηθούν αυτονομιστές. Κι ανέστειλαν την επιστράτευση. Ό τ α ν 

θ' αντιληφθούν το σφάλμα τους θα είναι πολύ αργά. Η κατάρρευση 

θα έλθει με απίστευτη ταχύτητα. 
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Η Ομάδα Φράγκου 

Η Σμύρνη πανηγυρίζει τη δεύτερη απελευθέρωση της — την 

απαλλαγή της από τον τρόμο της ήττας. Είχε όμως βιαστεί. Την 

ίδια στιγμή κλονιζόταν η δεύτερη γραμμή της άμυνας μας. Την ίδια 

στιγμή ο Τρικούπης προσπαθούσε να φθάσει στο Ουσάκ, να ενωθεί 

με τον Φράγκου. Κι όταν πίστεψε, ότι το είχε κατορθώσει, 

πληροφορείται, ότι το Ουσάκ είχε καταληφθεί. Γιατί; Τι είχε 

συμβεί; 

Η Ομάδα Φράγκου, μετά την υποχώρηση του 1/38, εγκαταλείπει 

την οχυρωμένη τοποθεσία του Τουμλού Μπουνάρ και συμπτύσ

σεται στη γραμμή Χασάν Ντεντέ-Τσορούμ Νταγ. Είναι επιεικής 

έκφραση ο χαρακτηρισμός «συμπτύσσεται». Ο ίδιος ο Φράγκου 

αναφέρει στη Στρατιά, ότι «τα τμήματα του αποτελούν συνονθύ

λευμα ανθρώπων, ατάκτως φευγόντων» - «οι αξιωματικοί ελαχί-

στην διάθεσιν δεικνύουν όπως επιβληθούν». Ασφαλώς, όμως ο Φρά

γκου δεν μιλά για τη 2η Μεραρχία του Γονατά. Η διαταγή υπο

χώρησης τη βρίσκει να μάχεται. Και συμπτύσσεται «έν επαφή» 

με τον εχθρόν. Οι στρατιωτικοί, οι πολεμιστές, γνωρίζουν πόσο 

δύσκολο είναι να υποχωρεί πολεμώντας ένα τμήμα. Χρειάζονται 

θάρρος και πειθαρχία των στρατιωτών και ικανότητα των ηγητό

ρων. Ό σ ο για τον Πλαστήρα με τους Ευζώνους του, έχει μείνει στις 

κορυφές του Χασάν Ντεντέ Τεπέ. Ελπίζει ακόμη, ότι ο Τρικούπης 

θα διασπάσει το κλοιό και του κρατά ανοιχτό το δρόμο. 

Αλλ ' η εγκατάσταση στη νέα γραμμή άμυνας γίνεται άτακτα. Οι 

Τούρκοι, αν και οι ίδιοι είναι εξαντλημένοι, χωρίς πυρομαχικά — 

όπως αποκαλύπτει αναφορά του στρατηγού Φαχρεδίν — συνεχί

ζουν τις επιθέσεις τους κι η υποχώρηση προσλαμβάνει πλέον 

ρυθμό φυγής. Το πρωί της 18ης η κοιλάδα του Μπανάζ έχει 

εγκαταλειφθεί — ο Φράγκου προσπαθεί τώρα να κρατηθεί στη 

γραμμή ανατολικά του Ουσάκ και να καλύψει τη σιδηροδρομική 

γραμμή. Τη ζωτική αυτή τοποθεσία κρατεί το 34ο Σύνταγμα της 

Αθήνας υπό τον Πιτσίκα. Και το πρωί της 19ης Αυγούστου αρχίζει 

μια σκληρή μάχη — η μάχη, που επρόκειτο να κρίνει τη τύχη των 

υπολειμμάτων του Τρικούπη. 

Οι Τούρκοι ορμούν μανιασμένοι. Ο Πιτσίκας τους δίνει ένα 
γερό μάθημα. Κλονίζονται, υποχωρούν, α λ λ ' επιστρέφουν και πάλι 
με καινούργιες δυνάμεις, με περισσότερο φανατισμό. Οι απώλειες 
του 34ου δεν είναι μικρές. Αλλά όλοι, από τον μέραρχο μέχρι το 
τελευταίο στρατιώτη, γνωρίζουν τη σημασία του Ουσάκ. Γνωρί
ζουν, ότι δεν πρέπει να λυγίσουν. Και δεν κάνουν ούτε ένα βήμα 
προς τα πίσω — πεθαίνουν στη πρώτη γραμμή, αλλά δεν υποχω-
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ρούν. Η μάχη είχε προσλάβει τρομακτική αγριότητα, όταν ο 

Πιτσίκας δέχεται αιφνιδιαστική επίθεση από το αριστερό — από 

τον τομέα του 4ου Συντάγματος. Οι άνδρες του Συντάγματος, αυτού 

φεύγουν τρέχοντας. Δεν έχουν εγκαταλείψει τις γραμμές τους — 

ακολουθούν τον διοικητή τους αντισυνταγματάρχη Χατζηγιάννη, 

που στη θέα των Τούρκων, χωρίς την «παραμικράν πίεσιν» του 

εχθρού, αρπάζει τη σημαία και τρέπεται σε επαίσχυντο φυγή. Το 

αριστερό της 2ης Μεραρχίας μένει ακάλυπτο, το πυροβολικό της 

1ης βρίσκεται στη πρώτη γραμμή, κινδυνεύει να καταστραφεί από 

τους Τούρκους. Αλλ ' ο Χατζηγιάννης τρέχει — τρέχει ακόμη κι 

όταν κατεβαίνει τα υψώματα του Μπολγούζ, στο σταθμό διοίκησης 

της 7ης Μεραρχίας. Είναι θλιβερό το θέαμα του αξιωματικού 

εκείνου. Φεύγοντας ο Χατζηγιάννης έρχεται αντιμέτωπος με το 

μέραρχο της 7ης Κουρουσόπουλο. Δεν ανήκει στη Μεραρχία του. 

Αλλ' ο Κουρουσόπουλος δεν διστάζει καθόλου να τον σταματήσει 

υπό την απειλή του περιστρόφου του και του αφαιρεί αμέσως τη 

διοίκηση. Αναζητεί ανάμεσα στους επιτελείς του έναν άξιο αξιω

ματικό σε αντικατάσταση του ανάξιου αρχηγού. Κι εκείνη τη 

στιγμή συμβαίνει το θαύμα, μία ηλιαχτίδα σχίζει τη καταχνιά της 

ήττας. Από τους πρόποδες του αντίπερα υψώματος ακούγεται ένα 

λεβέντικο τραγούδι — ροβολούν οι Τσολιάδες του 5/42. Είχαν 

αποκοπεί για δυόμισι ημέρες, ήταν κυκλωμένοι από μια ολόκληρη 

τουρκική Μεραρχία κι επιστρέφουν στις γραμμές μας συντε

ταγμένοι και τραγουδώντας. Είναι κατάκοποι, α λ λ ' έτοιμοι να πο

λεμήσουν και πάλι. Δεν γνωρίζουν τι θα πει φόβος, πανικός, απο

θάρρυνση. Αλλά και πώς να το μάθουν; Υποχωρώντας φέρνουν μαζί 

τους αιχμαλώτους. 

Ο διοικητής της 7ης θα μπορούσε να διατάξει· το 5/42 να 

καλύψει το κενό. Προτιμά κάτι καλύτερο: Αναθέτει το 4ο Σύνταγμα, 

τους φυγάδες του Χατζηγιάννη, στον Πλαστήρα. Αυτοί, που 

έτρεχαν πανικόβλητοι, σταματούν υψώνουν το κορμί κι ορμούν 

προς τα εμπρός. Θάλεγε κανείς, ότι τα παραζαλισμένα εκείνα 

π α λ ι κ ά ρ ι α αντιλαμβάνονταν το μέγεθος της ντροπής, θέλουν να 

την ξεπλύνουν. Η επίθεση τους είναι ακάθεκτη και μέσα σε μια ώρα 

ανατρέπουν τους Τούρκους κι ανακαταλαμβάνουν τις θέσεις τους. 

Ί σ ω ς να μη φανεί περίεργη η μεταμόρφωση των φυγάδων του 4ου 

σε ήρωες. Εκείνο, όμως, που προκαλεί κατάπληξη, είναι η μεταμόρ

φωση του ίδιου του Χατζηγιάννη. Ο Πλαστήρας τον στέλνει κι 

αυτόν να πολεμήσει, του δίνει να καταλάβει, ότι δεν θα υποχωρήσει 

ούτε ένα βήμα χωρίς έγγραφη διαταγή Κι ο Χατζηγιάννης δεν 

υποχωρεί, ούτε όταν το ίδιο απόγευμα ο Πλαστήρας τον ειδοποιεί 

με αγγελιοφόρο να συμπτυχθεί. Έ χ ε ι λησμονήσει τη διαταγή και 
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του τη θυμίζει ο Χατζηγιάννης. Του απαντά ότι δεν εγκαταλείπει τη 

θέση χωρίς έγγραφη διαταγή. 

Αλλ ' η φυγή του Χατζηγιάννη έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη 

καταστροφή/Εχει κλονίσει το ηθικό των άλλων τμημάτων/Αφησε 

ακάλυπτο το απόσπασμα του Πίτσικα, που έχει τρομακτικές 

απώλειες. Η 2η Μεραρχία αναγκάζεται να συμπτυχθεί. Και για μια 

ακόμη φορά η γραμμή του Μετώπου μας καταρρέει — το Ουσάκ, 

συγκοινωνιακός κόμβος και κέντρο ανεφοδιασμού, παραδίνεται 

στις φλόγες και τους Τούρκους. 

Η Ομάδα Φράγκου φεύγει. Τώρα πια δεν διαφέρει από τα λείψανα 

της φάλλαγας Τρικούπη. Τα τμήματα ήταν αποδεκατισμένα, το 

ηθικό καταρρακωμένο, οι στερήσεις βασανιστικές. Έ ν α ασύντακτο 

μπουλούκι οι τρεις Μεραρχίες του διαρρέουν προς το Σαραντίκ. Θα 

μπορέσουν ν' αντισταθούν, άραγε: Υπάρχει ακόμη μια μικρή 

ελπίδα: η συνένωση με τον Τρικούπη. Αλλά στις 20 Αυγούστου, 

όταν οι Μεραρχίες του Φράγκου έφθαναν στο Σαραντίκ, ο Τρικού

πης παραδινόταν έξω από το Ουσάκ. 

Δύο αναφορές 

Το βράδυ της 20ης Αυγούστου στο Επιτελείο της Στρατιάς 

φθάνουν δύο άκρως απόρρητες αναφορές. Είχαν διαβιβασθεί τηλε-

γραφικώς και προορίζονταν για τον Αρχιστράτηγο. Αλλ ' ο Χατζη

ανέστης αναπαύεται. Και μένουν στο γραφείο του μέχρι το πρωί της 

επόμενης — χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί γι' αυτές, χωρίς κανείς να 

έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ό Χατζηανέστης κρατούσε όλη τη 

διοίκηση της Στρατιάς στα χέρια του και τα χέρια του σταυρω

μένα. Παρακολουθούσε ατάραχος, ασυγκίνητος, σαν σύγχρονος 

Νέρων, το ολοκαύτωμα του Στρατού του, ο Αρχιστράτηγος της 

συμφοράς. 

Οι δύο εκείνες αναφορές, που λησμονήθηκαν πάνω στο γρα

φείο του Αρχιστράτηγου, δεν ήταν υπηρεσιακές αναφορές — ήταν 

μία κραυγή απόγνωσης, συνταγμένη στο ξηρό και πειθαρχημέ

νο ύφος των στρατιωτικών. Η πρώτη έφερε την υπογραφή του 

διοικητή της 2ης Μεραρχίας συνταγματάρχη Γονατά. Ο γενναίος 

και συνετός αυτός αξιωματικός έβλεπε, ότι δεν ήταν δυνατό να 

κρατηθεί — τα θλιβερά απομεινάρια του Νότιου Συγκροτήματος 

ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να σταθούν και να πολεμήσουν. Κι 

εκλιπαρούσε τη Στρατιά να καθορίσει μια νέα γραμμή άμυνας, 

κοντά στη Σμύρνη, για να περισωθεί ό,τι ήταν δυνατόν να περι

σωθεί. «Οί στρατιώται - κατέληγε - δέν φαίνονται διατεθειμένοι ν' 

αναλάβουν νέον αγώνα, ποθούντες οιανδήποτε λήξιν τής καταστάσεως». 
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Ο αντισυνταγματάρχης Παναγάκος ο μόνος αξιωματικός του 

Επιτελείου, που βρισκόταν στη πρώτη γραμμή, ήταν περισσότερο 

ωμός στην αναφορά του: «Πρός δυσμάς - ανέφερε - κινείται όχλος, 

ουδέν έτερον γνωρίζω ειμή, ότι προσεγγίζει εις τήν Σμύρνην. Ή πείνα θά 

συμπλήρωση τήν καταστροφήν. Υποβάλλω τήν γνώμην, όπως ορισθή 

παρά τής Στρατιάς ή καταληπτέα γραμμή». 

Αυτό ήταν το περιεχόμενο των δύο αναφορών. Βέβαια, τόσο ο 

Γονατάς, όσο και ο Παναγάκος, θ' αντιληφθούν πολύ γρήγορα, ότι 

άδικα πάσχισαν. Τίποτε δεν έγινε — κι είναι αμφίβολον, αν ήταν 

πλέον δυνατό να γίνει το παραμικρό. Η Μικρά Ασία ήταν καταδι

κασμένη. Τουλάχιστον, όμως, ας μην ήταν η ήττα μια τόσο 

επαίσχυντη φυγή. Τουλάχιστον, ας μη κηλίδωναν μια τόσο δοξα

σμένη Ιστορία αυτοί που αρνήθηκαν να την δημιουργήσουν. 

Το δειλινό της 20ης Αυγούστου είδε για τελευταία φορά την 

άλλοτε ένδοξη Στρατιά της Μικράς Ασίας. Από την επόμενη και 

μέχρι της επιβίβασης στον Τσεσμέ δεν υπήρχαν πλέον μονάδες ή 

τμήματα συνταγμένα, αλλ' άθροισμα ανθρώπων αδιοίκητων, πεινα

λέων, εξαντλημένων και κατά το πλείστον άοπλων, που έτρεχαν 

όλοι στη Σμύρνη με μοναδικό μέλημα τη διάσωση τους. Εκεί, στα 

υψώματα του Τσακμάκ, κλείνει η μικρασιατική εκστρατεία. Οι 

υπόλοιπες ημέρες είναι ένα κράμα ηρωισμού και καταισχύνης, μια 

δραματική κι αδιάκοπη σειρά μεταπτώσεων από τη μεγαλοσύνη 

στη φυγή. Η ιστορία των τελευταίων 15 ημερών — γιατί να το 

κρύψει κανείς; — είναι η ιστορία του Πλαστήρα και μιας χούφτας 

γενναίων αξιωματικών. Δεν ανήκουν πλέον στη Στρατιά — η 

Στρατιά δεν υπάρχει, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατάρρευσε. Και 

σαν καινούργιοι Παλαιολόγοι αποφασίζουν να την πετάξουν την 

άχρηστη χλαμύδα του Χατζηανέστη — να πολεμήσουν και να 

πεθάνουν σαν άτομα, σαν Έ λ λ η ν ε ς αξιωματικοί. 

Είναι ακόμη, οι τελευταίες εκείνες ημέρες, το κορύφωμα του 

δράματος ενός ανθρώπου — του Φράγκου. Βρέθηκε, χωρίς να το 

αντιληφθεί σχεδόν, διοικητής τριών Μεραρχιών και μιας μάζας 

25.000 πανικόβλητων στρατιωτών. Δεν ήταν δειλός — ασφαλώς θα 

ζήλευε αυτούς, που πολεμούσαν στις προφυλακές, έχοντας την 

ελπίδα να πεθάνουν, παρά να ντροπιασθούν. Δεν ήταν λιγότερο 

πατριώτης από οποιονδήποτε άλλον. Απλώς, δεν ήταν μεγάλος. Δεν 

ανήκε στη πάστα εκείνη των αρχηγών που θα μπορούσαν να 

μεταβάλουν τον όχλο σε αξιόμαχο στρατό. Ασφαλώς του άξιζε 

καλύτερο τέλος της στρατιωτικής σταδιοδρομίας του. 

Στις κρίσιμες εκείνες στιγμές, ο Φράγκου για μια μόνο στιγμή 

δείλιασε — όταν έπρεπε να υπογράψει το διάταγμα εκτέλεσης τριών 

φυγάδων, που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από το έκτακτο 

στρατοδεικείο. Είναι μια μικρή, αλλά χαρακτηριστική πτυχή του 

δράματος. 
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Η ανύπαρκτη Στρατιά 

Κατά τη διάσπαση της γραμμής του Ουσάκ τρεις λοχίες έδωσαν 

το παράδειγμα της φυγής. Και τότε αποφασίστηκε να παραπεμ

φθούν σε έκτακτο στρατοδικείο. Αλλ ' οι στρατοδίκες, όταν διά

βασαν τα φύλλα μητρώου των τριών φυγάδων — τα ονόματα τους ας 

μην αναφερθούν — έμειναν κατάπληκτοι. Είχαν προαχθεί και οι 

τρεις στο βαθμό του λοχία «δι' έξαίρετον άνδρείαν επί του πεδίου τής 

μάχης». Κι ο βασιλικός επίτροπος δεν βαστά: «Ντροπή σας, βρε 

άτιμοι!», ξεσπά με οργή. Εσείς δεν ντροπιάσατε μόνο το Στρατό μας, 

ντροπιάσατε και τα γαλόνια σας. Μόνο γ ι ' αυτό αξίζει να σας 

τουφεκίσουν». Σκύβουν το κεφάλι τα δύσμοιρα π α λ ι κ ά ρ ι α , κοκκι

νίζουν, πνίγονται σ' ένα βουβό κλάμα. Δεν φοβούνται το θάνατο πια 

— ντρέπονται. Κι όταν ο βασιλικός επίτροπος τους καλεί ν' 

απολογηθούν, αρνούνται. Αναγνωρίζουν το έγκλημα τους και δια

λέγουν αυτοί την τιμωρία, που τους αξίζει — προτιμούν το θάνατο 

από την ατίμωση. Η ποινή δεν μπορούσε να ήταν άλλη — θα ήταν 

εξοργιστικά επιεικές οτιδήποτε λιγότερο από το θάνατο. Τη 

δέχονται αδιαμαρτύρητα οι τρεις λοχίες κι ετοιμάζονται ν' αντι

μετωπίσουν το εκτελεστικό απόσπασμα. Η καταδίκη τους προκά

λεσε μεγάλη εντύπωση· η πειθαρχία αποκαθίσταται, κανείς δεν 

τολμά να εγκαταλείψει τη θέση του. Αλλ ' όταν η διαταγή της 

εκτέλεσης υποβλήθηκε στον Φράγκου προς υπογραφή, δίστασε. 

Ή τ α ν αλήθεια, ότι υπήρχε διαταγή της Στρατιάς να μη γίνονται 

εκτελέσεις στρατιωτών, καταδικαζόμενων υπό στρατοδικείων εκ

στρατείας. Αλλ ' η Στρατιά ήταν πλέον ανύπαρκτη. Ο Χατζηανέ

στης την είχε εγκαταλείψει. Ο Φράγκου όφειλε να τον αγνοήσει. 

Δεν τόλμησε, όμως. Προσπάθησε ν' ανασυντάξει τον όχλο, που τον 

ακολουθούσε, να τον μεταβάλει πάλι σε νότιο συγκρότημα, εκδί

δοντας ένα πλήθος διαταγών, ορίζοντας διοικητές, δημιουργώντας 

νέες μονάδες. Ή τ α ν δραματική, αλλά και άσκοπη η προσπάθεια του. 

Εκεί, στη γραμμή του Τσακμάκ, ανασυγκροτείται το Β' Σώμα 

Στρατού — στα χαρτιά, φυσικά. Αποτελείται από τα υπολείματα της 

8ης Μεραρχίας και την 13η Μεραρχία, της οποίας διοικητής 

ορίζεται ο Πλαστήρας. Ποια ήταν η 13; Μα... το 5/42 με μερικά 

τμήματα και μεμονωμένους αξιωματικούς, που είχαν προσκολληθεί 

εθελοντικώς. Υπάρχει ακόμη και μια άλλη μονάδα — ανέπαφη 

σχεδόν. Είναι... μυστηριώδης ο ρόλος της. Θεωρείτο και ήταν μία 

από τις επίλεκτες μονάδες της Στρατιάς. Κι όμως παραμένει 

αχρησιμοποίητη. Τη στιγμή που οι Τσέτες καταδιώκουν τα διαλυ

μένα τμήματα μας, η Μεραρχία ιππικού, συνταγμένη, ξεκούραστη, 

συνεχίζει τη πορεία της προς Δυσμάς. Γιατί όμως; Είναι ένα 

ερώτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση. 
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Τα υψώματα του Ακ Τας δεσπόζουν του κάμπου που ξαπλώνεται, 

απέραντος θάλεγε κανείς, βορειανατολικά της Φιλαδέλφειας. Εκεί, 

μέσα σ' ένα σύδενδρο έχει στήσει το καραούλι του ένας Τσολιάς 

και το θέαμα, που βλέπει, τον κάνει να χλωμιάσει από την φρίκη. 

Έ ν α ατέλειωτο λεφούσι ξεχύνεται μέσα στο κάμπο, είναι αμέτρητοι 

οι Τούρκοι. Κινούνται ταχύτατα, σαν να ήθελαν να προφθάσουν 

κάτι. Τι; Μα τι άλλο; — το Στρατό μας. Θέλουν να καταλάβουν το 

Ακ Τας και ν' αποκόψουν τις Μεραρχίες του Φράγκου και του 

Γονατά. Η παράδοση του Τρικούπη τους είχε ανοίξει την όρεξη. 

Πίστευαν, ότι θα πιάσουν όλο το Στρατό μας αιχμάλωτο. 

Τη στιγμή που ο Πλαστήρας παίρνει την αναφορά του σκοπού 

του, καταφθάνει κι ένας αγγελιαφόρος της 7ης. Ο μέραρχος 

Κουρουσόπουλος πληροφορεί το διοικητή του 5/42 ότι πιέζεται 

ισχυρά και του ζητεί να καταλάβει τα υψώματα του Ακ Τας, 

καλύπτοντας το αριστερό του. Κι ο Πλαστήρας διαισθάνεται 

αμέσως, ότι είναι η ευκαιρία να επαναλάβει το θρίαμβο του 

Ασλανάρ. Δεν σπεύδει να καταλάβει τα υψώματα. Παρακολουθεί 

τις τούρκικες περιπόλους, που προωθούνται για ν' αναγνωρίσουν 

το Ακ Τας. Κι όταν φεύγουν για ν' αναφέρουν στο Φεβζή Πασά, ότι 

είναι αφύλακτα, οι Τσολιάδες μας σκαρφαλώνουν έρποντας — 

γνωρίζουν τις συνήθειες του διοικητή τους κι εκτελούν τις διαταγές 

του με σχολαστική ακρίβεια. 

Οι Τούρκοι είναι τετραπλάσιοι. Προχωρούν όμως, ανύποπτοι, 

βέβαιοι ότι ο Στρατός μας έχει φθάσει στη Φιλαδέλφεια. Προπο

ρεύονται τμήματα ιππικού — περίπου 500 ιππείς κι ακολουθούν το 

πεζικό σε πυκνές φάλαγγες. Βιάζονται και δεν παίρνουν αυστηρά 

μέτρα ασφαλείας. Α λ λ ' οι Τσολιάδες μας καραδοκούν με το 

δάκτυλο στη σκανδάλη. 

Ο κεραυνός ξεσπά 

Χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία για ν ' αφήνεις τον τετραπλάσιο 

εχθρό να φθάνει μέχρι την κάνη του τουφεκιού σου, απόλυτη 

πειθαρχία πυρός, πίστη στην ηγεσία και, προς παντός, ψυχή. Οι 

Τούρκοι έχουν πλησιάσει τόσο κοντά, που οι Τσολιάδες διακρί

νουν τα χαρακτηριστικά τους, ακούνε τις κουβέντες τους — το 

χνώτο τους βαραίνει την ατμόσφαιρα. Κι άξαφνα ξεσπά ο κεραυνός. 

Οι πλαγιές ξερνούν καυτό μολύβι, σείεται η κοιλάδα. Τα πολυβόλα 

μας αποδεκατίζουν τους Τούρκους, τ ' άλογα χλιμιντρίζουν αγριε

μένα, ρίχνουν τους αναβάτες τους και τρέπονται σε φυγή. Τα 

βογγητά αντηχούν ως πέρα, μέχρι τη κοιλάδα του Αλή Βεράν — 

μνημόσυνο στις ψυχές των αδικοσκοτωμένων π α λ ι κ α ρ ι ώ ν μας. 
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Οι Τούρκοι κάνουν να φύγουν τότε επεμβαίνει το πυροβολικό. 

Εκτελεί πυρά φραγμού — όχι για να πλησιάσουν οι Τούρκοι, αλλά 

για να μη φύγουν. Τους έχει ζώσει ένας πύρινος κλοιός. 

Κάποτε τα πολυβόλα άναψαν, οι κάνες των πυροβόλων κοκκί-

νησαν. Οι Τσολιάδες ορμούν το γνωρίζουν καλά το μάθημα τους. 

Δεν ήταν επίθεση εκείνη — σαν δαίμονες ξεπηδούν τα παλικά-

ρ της Θεσσαλίας μας. Είναι οι τρομεροί εκδικητές της σφαγής του 

Αλή Βεράν. Και οι τρείς Μεραρχίες — αυτές ήταν οι δυνάμεις, που 

αντιμετώπισε το 5/42 — τρέπονται σε φυγή. Είναι τόσο τρομοκρα

τημένοι οι Τούρκοι, ώστε μέχρι το βράδυ δεν τολμούν να πλησιά

σουν. Μένουν μακρά βολής τηλεβόλου. 

Αλλ ' εκεί, στα υψώματα του Τσακμάκ και των Κούλων δεν 

πολέμησε μόνο το 5/42. Στο δεξιό του η 7η Μεραρχία δέχεται την 

επίθεση δεκαπλάσιων Τούρκων. Το 22ο Σύνταγμα αντιμετωπίζει το 

κύριο βάρος της επίθεσης κι όλοι πίστεψαν, ότι θα διαλυόταν. 

Είναι το Σύνταγμα, που μέχρι τη στιγμή εκείνη ανετρεπόταν συ

νεχώς «λόγω ισχυρας πιέσεως». Κι όμως τώρα κρατά. Δεν είναι 

πια το 2 2 ο — είναι και πάλι το ένδοξο 4ον Σύνταγμα της Μεραρχίας 

Αρχιπελάγους οι άνδρες του Τσερούλη. Στο νέο διοικητή του, τον 

Διάμεση, ξαναβρήκε τη ψυχή του κι οι Τούρκοι έναν τρομερό 

αντίπαλο. Οι επιθέσεις εξαπολύονται κ α τ ' αλλεπάλληλα κύματα, 

αλλά κανείς δεν πιστεύει. Επάνω σ' ένα τσουγγάρι έχει αποκοπεί 

ένα τάγμα — κάπου 200 άνδρες. Οι Τούρκοι ορμούν να τους 

σ φ ά ξ ο υ ν αλλά ξαφνιάζονται. Οι άνδρες εκείνοι πολεμούν σαν 

λιοντάρια. Ο διοικητής τους, ταγματάρχης Βεντήρης, πολεμά 

ακάλυπτος με το περίστροφο, στο ένα χέρι, το σπαθί στο άλλο. Έ τ σ ι 

πολεμούσαν αυτοί, που στα καφενεία της Αθήνας, υπό την κλαγγή.. . 

του ταβλιού, θα τους κατηγορούσαν ως φυγάδες. Αξίζει, μάλιστα, 

να σημειωθεί ότι το 5/42 βρέθηκε στο Ακ Τας... παράνομα, κατά 

παράβαση διαταγής του Β' Σώματος, βάση της οποίας όφειλε να 

συμπτυχθεί προς Γκερένκιοϊ. Η ίδια εκείνη διαταγή όριζε, ότι μία 

Μεραρχία έπρεπε να παραμείνει ως εφεδρεία της 7ης — χωρίς ν' 

αναφέρεται ποια θα ήταν η Μεραρχία αυτή. Κι ο Πλαστήρας, που 

αντελήφθη ότι, αν οι Τούρκοι καταλάμβαναν τα Κούλα, ο Φράγκου 

θα είχε τη τύχη του Τρικούπη, αρνήθηκε να υποχωρήσει. Έ τ σ ι , η 

Ομάδα Φράγκου διέφυγε την αιχμαλωσία. 

Θα ήταν αδύνατο ν' αναφέρει κανείς τους ήρωες της μάχης 

εκείνης — δεν είναι δυνατό ν' αναφερθούν τα ονόματα των ανδρών 

δύο Μεραρχιών. Και θα ήταν, ίσως διάκριση ν' αναφερθεί ο 

ταγματάρχης Γαζής — πολεμούσε με τόση ψυχραιμία, σαν να έκανε 

ασκήσεις — χωρίς ν' αναφερθεί ο συνάδελφος του, ο ταγματάρχης 

Πετρόπουλος, που πολεμούσε με το τάγμα του λίγα μέτρα πιο 
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μακριά. Αλλά ποιον να πρωτοαναφέρει κανείς — ήταν όλοι τους 

γενναίοι. 

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκδήλωση εθνικού σωβινισμού 

η έξαρση κατορθωμάτων, το υμνολόγημα ηρωισμών, όταν το 

Μέτωπο είχε καταρρεύσει — τη στιγμή, που τα συντάγματα μας 

είχαν μεταβληθεί σε άτακτα μπουλούκια. Κι όμως στη Μικρά Ασία 

δεν νικήθηκε ο Στρατός μας. Οι αρχηγοί μας είναι οι μεγάλοι 

ηττημένοι. Από τη στιγμή, που διασπάται η γραμμή του Αφιόν, ο 

Στρατός μας υποχωρεί. Δίνει πολλές μάχες, δεν κατορθώνει όμως να 

δώσει την αποφασιστική μ ά χ η . Στη σύμπτυξη τους τα τμήματα μας 

εγκαθίστανται σε διαδοχικές γραμμές άμυνας. Ουδέποτε, όμως, 

έγινε σοβαρή προσπάθεια άμυνας, ουδέποτε καταλήφθηκε η επό

μενη γραμμή αντίστασης. Οι αλληλοσυγκρουόμενες διαταγές, οι 

σπασμωδικές ενέργειες, προκαλούσαν σύγχυση, πανικό. Κι όταν 

κάποιος άκαπνος κάνει να φύγει, συμπαρασύρει ολόκληρο το 

Μέτωπο. Θα ήταν, όμως αρκετό να κρατηθεί μια γραμμή γερά, να 

γίνει κανονική η σύμπτυξη για να σπάσει η επιθετική ορμή των 

Τούρκων. Εκεί, στη μάχη του Ακ Τας, ο Κουρουσόπουλος κι ο 

Πλαστήρας έδωσαν ένα μάθημα τακτικής στους χρυσοστόλιστους 

επιτελικούς. 

Προς το δειλινό η 7η Μεραρχία, αντιμετωπίζοντας μεγάλη 

πίεση του εχθρού, θέλησε να συμπτυχθεί, να περιορίσει την 

ανάπτυξή της. Ο Κουρουσόπουλος ειδοποιεί τον Πλαστήρα κι οι 

δυο μέραρχοι εκλέγουν τη νέα γραμμή, μόλις 1.000 μ. πίσω, και 

υποχωρούν με απόλυτη τάξη, χωρίς τα τμήματα να πανικοβληθούν, 

οι άνδρες να χάσουν το ηθικό τους. Και συμπτύχθηκαν σε επαφή, με 

τον εχθρό — πολεμώντας δηλαδή, κατά κλιμάκια Ήταν, πράγματι, 

σύμπτυξη — όχι υποχώρηση και, πολύ περισσότερο όχι φυγή. 

Αλλά τα σχέδια της σύμπτυξης δεν είχαν γίνει από τους απόφοιτους 

της... Βερολίνιας Ακαδημίας Πολέμου. Ο επιτελάρχης της Μεραρ

χίας, αντισυνταγματάρχης Κοίμησης κι ο αρχηγός επιχειρήσεων 

ταγματάρχης Μουτούσης τα κατάφεραν πολύ καλύτερα... Είχαν 

σπουδάσει στο σχολείο της πρώτης γραμμής. 

Κι όμως οι δυο Μεραρχίες δεν ε ίχαν μείνει για να κρατήσουν 

άμυνα. Διατάχθηκαν, απλά να επιβραδύνουν τον εχθρό — ήταν 

αδύνατο 3-4.000 άνδρες να συγκρατήσουν την ασιατική πλημμυ

ρίδα. Την επόμενη συνέχισαν τη σύμπτυξη τους προς Φιλαδέλφεια. 

Οι Τσολιάδες μένουν πίσω, εξαπολύουν τοπικές αντεπιθέσεις, 

ανατρέπουν τους Τούρκους κι έτσι δίνουν το καιρό στα σακατεμένα 

τμήματα της 7ης και τα μπουλούκια των άλλων μονάδων να 

υποχωρήσουν. Ο Πλαστήρας, για να χρησιμοποιήσουμε την έκ

φραση πολεμικού ανταποκριτή της εποχής εκείνης, εκτελεί χρέη 
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π ο ι μ ε ν ι κ ο ύ κ υ ν ό ς — πρόβατα είναι οι Στρατιώτες του Νοτ. 
Συγκροτήματος. Έτσι κατάντησε τα παλικάρια του Ιωάννου, τους 
λεβέντες του Τσάκαλου η ανίκανη ηγεσία — τα λιοντάρια είχαν 
γίνει πρόβατα σε σφαγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ' 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ 

Ας αφήσουμε όμως για λίγο τους άνδρες του 5/42. Σπεύδουν 
προς το Σαλιχλή, βιάζονται να δώσουν τη μάχη, που και μόνο αυτή 
θα ήταν αρκετή ν' αποδείξει, ότι ο Στρατός μας δεν ηττήθηκε. Ας 
τους αφήσουμε για λίγο. Παρακολουθώντας κανείς την υπέροχη 
ιστορίας τους, κινδυνεύει ν' απαυδήσει με τη λεβεντιά και την ορμή 
τους. Ο πόλεμος δεν χάθηκε στις εύφορες μικρασιατικές κοιλάδες. 
Χάθηκε στα σαλόνια της Αθήνας — η Ελλάδα ηττήθηκε πολλούς 
μήνες πριν αρχίσει η μάχη. 

Οι επίσημες εκθέσεις — κείμενα, που γράφηκαν πολλά χρόνια 
αργότερα — εμφανίζουν τον Χατζηανέστη να θέτει όρους για την 
ανάληψη της αρχιστρατηγίας. Κι ένας από τους όρους ήταν, ότι δεν 
θα παρέδινε την Μικρά Ασία στους Τούρκους. Ψεύδος! Ο Χατζηα

νέστης ανέλαβε τη διοίκηση της Στρατιάς, όταν είχε πλέον αποφα
σισθεί η εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας μέσα σ' ένα τετράμηνο. 
Εκείνος, που αρνείται να παραδώσει τη ποτισμένη μ' αίμα γη, ήταν 
ο Παπούλας. Και για το λόγο αυτό αντικαταστάθηκε — ήταν η ίδια 
αιτία εκείνη, που ματαίωσε την επαναφορά των αξιωματικών της 
Ά μ υ ν α ς — μια άγνωστη και σκοτεινή πτυχή της μικρασιατικής 
τραγωδίας. 

Η εκστρατεία του Σαγγάριου είχε αποτύχει οικτρά. 30.000 
Ελληνόπουλα πλήρωσαν με το αίμα τους την εγκληματική εκείνη 
ενέργεια. Αντικειμενικός σκοπός της Κυβέρνησης ήταν να επιβά
λει το νέο καθεστώς στους Συμμάχους. Η ήττα εξανέμισε και τις 
τελευταίες ελπίδες της. Οι τέως Σύμμαχοι επανέρχονται στην άκα
μπτη άρνηση τους: ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος υπήρξε εχθρός τους 
κι εφόσον δεν δεχόταν να παραιτηθεί υπέρ του Γεωργίου, η Ελλάδα 
δεν μπορούσε, δεν είχε το δικαίωμα να ελπίζει στην βοήθεια τους. 
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Αυτή ήταν η πολιτική συνέπεια της ήττας. Αλλά και οι στρατιωτι

κές συνέπειες δεν ήταν ευμενέστερες. 

Ο Παπούλας έχει αντιληφθεί, ότι συμπαρασύρεται στη κατα

στροφή. Η Στρατιά νιώθει, ότι δεν έχει ηγεσία, οι αξιωματικοί — 

όχι οι Βενιζελικοί, α λ λ ' οι απότακτοι — δυσανασχετούν. 

Αντιλαμβάνονται, τώρα, το ρόλο των «σκοτεινών δυνάμεων». Βλέ

πουν να προάγονται αθρόα οι αξιωματικοί των μετόπισθεν, που 

μοναδική τους δράση ήταν η κοσμική κ ί ν η σ η . Κι όταν οι σωματάρ-

χες παραβιάζοντες τη πειθαρχία, διαμαρτύρονται, οι νεοπροαχθέ-

ντες στέλνονται στο Μέτωπο — οι άκαπνοι να διοικήσουν τους 

πολεμιστές. Πρέπει να λείψει κάθε αμφιβολία: οι διακρίσεις δεν 

στρέφονταν σε βάρος των Βενιζελικών μόνο — έθιγαν το σύνολο 

του Σώματος των αξιωματικών. Το ηθικό της Στρατιάς ήταν αναπό

φευκτο να καταρρακωθεί. Αρκεί να σημειωθεί, ότι ο στρατηγός 

Φράγκου, που τόσο γενναία πολέμησε, είχε ζητήσει ν ' απομακρυν

θούν εννέα αξιωματικοί της Μεραρχίας του. Δεν ζητούσε αντικατα

στάτες, θα τους αναπλήρωνε με κατώτερους. Απλώς ήθελε ν' 

απαλλαγεί από τους επικίνδυνα ανικάνους, α λ λ ' η αίτηση του 

απορρίφθηκε. Να πώς κατάρρευσε η άμυνα στο Τουμλού Μπουνάρ, 

χωρίς οι Τούρκοι να ρίξουν έστω και έναν πυροβολισμό. Οι αξιωμα

τικοί, που δεν αντικαταστάθηκαν, ήταν εκείνοι, που τράπηκαν σε 

φυγή, μόλις είδαν το πρώτο τούρκικο φέσι. 

Ί σ ω ς , κάποτε, να γίνουν γνωστές οι παρασκηνιακές ζυμώσεις, 

που οδήγησαν στην ουσιαστική απόρριψη της πρότασης επαναφο

ράς των αξιωματικών της Ά μ υ ν α ς . Το βέβαιο είναι ότι, λίγους 

μήνες αργότερα, αρχιστράτηγος θα εκλεγεί εκείνος, που θέτει σαν 

όρο να μην επαναφερθούν οι αξιωματικοί της Κωνσταντινούπολης 

— τ' ομολόγησε ο ίδιος ο Χατζηανέστης. 

Ο Γούναρης δεν εστερείτο ευφυίας. Αντελήφθη τη τραγικότητα 

της κατάστασης. Ί σ ω ς , αν ήταν αδέσμευτος, η αντίδραση του να 

ήταν διαφορετική. Αλλά τον Φεβρουάριο είχε μια μόνο ελπίδα: 

τους Συμμάχους. Κι έσπευσε να εκλιπαρήσει τη βοήθεια τους, ο 

άνθρωπος που εργάσθηκε για την ήττα τους, για το θρίαμβο του 

Κάιζερ. Τι έλπιζε, άραγε, να πετύχει; Ακόμη κι αν πράγματι, έτρεφε 

ελπίδες, μετά τη συνάντηση, που είχε με τον Μπριάν, όφειλε να 

ομολογήσει την αποτυχία του και να παραδώσει την Α ρ χ ή . Είχε 

προσπαθήσει να συγκινήσει τον Γάλλο Πρωθυπουργό και μ' αγω

νία περίμενε την απάντηση του. Κι ήταν, πράγματι, λ ιγόλογη, α λ λ ' 

εύγλωττη: «Τί κρίμα, ψιθύρισε ό Μπριάν, ή ' Ε λ λ ά ς νά στερηθή τών 

υπηρεσιών του Βενιζέλου». 
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Ο Γούναρης στο Λονδίνο 

Η Γαλλία είχε αρνηθεί τη βοήθεια της κι ο Γούναρης έσπευσε 

στο Λονδίνο. Το υπόμνημα, που υπέβαλε ο Έ λ λ η ν α ς Πρωθυπουρ

γός προς τον λόρδο Κώρζον, στις 10 Φεβρουαρίου, ήταν μια 

ταπεινή όσο κι απεγνωσμένη έκκληση βοήθειας. Κι ο Ά γ γ λ ο ς 

υπουργός των Εξωτερικών προσπάθησε να είναι όσο το δυνατό 

περισσότερο αβρός — αλλά και ειλικρινής. 

Είναι ένα αποκαλυπτικό, πραγματικά, έγγραφο η απάντηση του 

λόρδου Κώρζον. Στην έκκληση του «προθύμου θεράποντός» του — 

έτσι υπογράφει το παρακλητικό υπόμνημα του ο Γούναρης — ο 

Ά γ γ λ ο ς υπουργός των Εξωτερικών υπογραμμίζει, ότι «ή Κυβέρνη-

σίς του προσεπάθησεν, εντός τών ορίων τής δεδηλωμένης ουδετερότητας 

της καί τών υποχρεώσεων της πρός τούς συμμάχους της, να μετρίαση 

τάς δυσχέρειας τών διαπραγματεύσεων». ' Ο σ ο για το μέλλον, παρατη

ρεί ότι «ύπό τοιαύτας συνθήκας ό καλύτερος τρόπος, είναι, αναμφιβό

λως, νά έπιταχύνωμεν τήν διπλωματικήν λύσιν τής αγωνιώδους 

καταστάσεως». 

Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για το νόημα της απαντήσεως 

του λόρδου Κώρζον. Η Αγγλία ήταν αποφασισμένη να παραμείνει 

ουδέτερη κι αυτό ήταν εκδήλωση ευμένειας προς την Ελλάδα, σε 

σύγκριση με την αξιοθαύμαστη αγαστή σύμπνοια και συνεργασία 

Γάλλων και Ιταλών με τον Κεμάλ. Κι όμως, είχε η Κυβέρνηση του 

Λονδίνου υποχρεώσεις απέναντι στους συμμάχους της και η μόνη 

δυνατή λύση θα ήταν μια «διπλωματική λύση» και μάλιστα «αποδε

κτή εκατέρωθεν». Θα έπρεπε, όμως, προηγούμενα να τερματισθεί η 

πολιτική κρίση στην Ιταλία, να διορισθεί νέος υπουργός των Εξω

τερικών και τότε, μόνο τότε, ν ' αρχίσουν συνεννοήσεις για τη 

σύγκληση νέας διάσκεψης, η οποία ίσως να κατέληγε σε συμφωνία 

Τούρκων και Ελλήνων για τη σύναψη ανακωχής. 

Ο Γούναρης δεν μπορούσε να ελπίζει σε άμεση διπλωματική 

λύση. Χρειαζόταν αγώνας, και μάλιστα σκληρός, αγώνας σ' όλα τα 

Μέτωπα και με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Η μοναδική ελπίδα 

μας ήταν να κρατηθούμε στη Μικρά Ασία εκμεταλλευόμενοι τα 

συμφέροντα των ' Αγγλων — το Λονδίνο δεν θα ήθελε να εγκαταλεί

ψει τη Μέση Ανατολή στη γαλλοϊταλική επιρροή. Αλλ ' ο Γούνα

ρης δεν είχε το ψυχικό σθένος, που επιβαλλόταν για την προσπάθεια 

αυτή. Του έλειπε η αγωνιστική διάθεση και προτίμησε να εγκατα

λείψει τη Μικρά Ασία και τον ελληνισμό της στο έλεος του Κεμάλ. 

Στις 15 Φεβρουαρίου έστειλε τηλεγράφημα προς την Κυβέρνηση 

τονίζοντας ότι «καλόν καί φρόνιμον έσεται νά άρξησθε από τούδε τής 

σχετικής μελέτης». Η τύχη της μικρασιατικής εκστρατείας είχε 

κριθεί — ό τ ι επρόκειτο να επακολουθήσει δεν θα ήταν παρά μία 
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άσκοπη τραγωδία με μοναδικό σκοπό να δικαιολογηθεί η πολιτική 

ήττα της Κυβέρνησης. 

Και πάλι, στο στάδιο αυτό της εθνικής τραγωδίας, πρέπει να 

τεθεί το ερώτημα: Ή τ α ν δυνατό ν' αποχωρήσει ο Στρατός μας, 

χωρίς να ηττηθεί, χωρίς ο μικρασιατικός Ελληνισμός ν' αφεθεί 

απροστάτευτος στο μαχαίρι του Τούρκου; Η απάντηση είναι κατα

φατική και στα δύο ερωτήματα — ένα αδίστακτο «Ναι». 

Ό σ ο κι αν αυτό φαίνεται παράδοξο, το Φεβρουάριο του 1922 ο 

Γούναρης αντιμετώπιζε ευνοϊκότερες συνθήκες διεθνείς, από την 

κατάσταση, που είχε ν' αντιμετωπίσει ο Βενιζέλος την παραμονή 

της υπογραφής της Συνθήκης των Σεβρών. Η εχθρότητα Γάλλων 

και Ιταλών δεν είχε αυξηθεί, δεν ήταν δυνατόν ν' αυξηθεί — ήταν 

πάντοτε απέραντος, απύθμενος. Α λ λ ' ενώ το 1921 οι Ά γ γ λ ο ι ήταν 

υποχρεωμένοι να φέρονται σαν σύμμαχοι προς τη Γαλλία και την 

Ιταλία, το 1922 η «συνεννόηση» ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Ο 

αγγλικός Τύπος δεν έκρυβε τις ανησυχίες του για την επέκταση της 

«λατινικής επιρροής», την τύχη των πετρελαίων. Ουδέποτε, ο Λόϋδ 

Τζωρτζ είχε μεγαλύτερη ανάγκη μιας συμμάχου στην Αν. Μεσόγειο 

— αλλά μιας συμμάχου Ισχυρής, συμμάχου αποφασισμένης ν' 

αγωνισθεί. Και η Ελλάδα του 1922 ήταν ηττημένη πριν ακόμη δώσει 

την αποφασιστική μάχη, καταρρακωμένη ηθικά και οικονομικά. 

' Η τ α ν δραματική, πράγματι, η οικονομική κατάσταση της Ελλά

δας την εποχή εκείνη. Τα οικονομικά της ήταν καταρρακωμένα — 

το κόψιμο του νομίσματος αναπόφευκτο. Το αναγνώρισε και ο 

Βενιζέλος, όταν, μιλώνας στη Βουλή, στις 31 Μαρτίου του 1923, 

έλεγε: «... άπό τούς ανθρώπους εκείνους, επί τών οποίων εγένετο ή 

εκτέλεσις τών αποφάσεων τού Στρατοδικείου, ό αδικώτερον τυφεκι-

σθείς είναι ό μακαρίτης ό Πρωτοπαπαδάκης. Φοβούμαι, ότι ή καταδίκη 

του καί ή εκτέλεσίς του οφείλεται κυρίως εις μίαν ανδρικήν πράξιν, τήν 

οποίαν έκαμε...». 

Ο Βενιζέλος θέλησε να φανεί μεγαλόψυχος προς τους αντιπά

λους του — αγωνίσθηκε για ν' αποτρέψει την εκτέλεση των Έ ξ ι . 

Και μετά τον τραγικό θάνατό τους προσπάθησε να δικαιολογήσει 

ορισμένες, τουλάχιστον, ενέργειες τους. Ή τ α ν ο Βενιζέλος, όμως, 

εκείνος, που αποκάλυψε το σκάνδαλο των αμερικανικών πολεμικών 

επανορθώσεων. Ασφαλώς χρειαζότανε λιγότερο θάρρος η επίδοση 

μιας τυπικής διακοίνωσης, ώστε να γνωστοποιηθεί επίσημα η 

αλλαγή του προσώπου του Βασιλιά. Δεν υπήρχε καν ανάγκη να 

ενημερωθεί ο Κωνσταντίνος, όπως δεν ενημερώθηκε ο Γεώργιος. 

Αντί, λοιπόν, να δυσαρεστηθεί ο Βασιλιάς, κατέρρευσε η Οικονο

μία μας. 

Αλλά θα μπορούσε η θαρραλέα ενέργεια του Πρωτοπαπαδάκη 

ν' αποδειχθεί εθνοσωτήρια θυσία, αν κερδίζαμε το πόλεμο — αν δεν 
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επακολουθούσε η καταστροφή. Κι όμως δεν απεφεύχθη. Οι στρα

τιώτες μας πολεμούσαν νηστικοί, με μοναδικό συσσίτιο λίγα δρά

μια αλεύρι. Τ' αυτοκίνητα του Στρατού μας παρέμεναν ακίνητα, 

χωρίς ελαστικά — το ηθικό καταρρακώθηκε. Μόνο, όταν καταλή

φθηκε η Σμύρνη, όταν οι λιποτάκτες και ο όχλος έσπασαν τις 

αποθήκες, η πόλη πλημμύρησε με άφθονα τρόφιμα — αλεύρι, 

όσπρια, κονσέρβες, αλίπαστα. Υπήρχε αφθονία, υπήρχαν ακόμη 

εκατοντάδες ελαστικά αυτοκινήτων, ανταλλακτικά, που δεν είχαν 

διανεμηθεί. Γιατί; Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εξήγηση: η Κυβέρ

νηση δεν ήθελε ν' αγωνισθεί για τη Μικρά Ασία και τους 

Μικρασιάτες. 

Η οργή θεριεύει 

Η ηγεσία της Στρατιάς, οι αξιωματικοί του Μετώπου, δεν ήταν 

δυνατό παρά ν' αντιληφθούν τις προθέσεις της Κυβέρνησης. 

Έ β λ ε π α ν τη Μεγάλη Ελλάδα να καταρρέει — κι η οργή των 

πολεμιστών μας θέριεψε. ' Ο χ ι , δεν ήταν ψοφοδεείς σαν τους πολιτι

κάντηδες των Αθηνών — δεν θ' άφηναν ποτέ την αγιασμένη με τόσο 

αίμα ελληνική γη να την μολύνει ο Τούρκος. Και τότε, ένα πρωτό

κολλο άρχισε να κυκλοφορεί μεταξύ των αξιωματικών μας: ήταν 

ένα πρωτόκολλο τιμής κι όσοι το υπέγραφαν αναλάμβαναν την 

υποχρέωση να μη παραδώσουν τη Μικρά Ασία. Ποιοι συνέταξαν το 

πρωτόκολλο εκείνο; Λέγεται, ότι εμπνευστής του ήταν ο Πλαστή

ρας. Ί σ ω ς να ήταν κάποιος άλλος, δεν έχει σημασία — σημασία 

έχει ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας αξιωματικός, που να μην το υπογρά

ψει, δεν βρέθηκε ούτε ένας ν' αρνηθεί to αίμα του για τη μαρτυρική 

γη της Ιωνίας. Το υπόμνημα αυτό θα χαρακτηρισθεί αργότερα σαν 

επαναστατικό (Ιστορία Γ.Ε.Σ.). Κι ήταν, πράγματι, επαναστατικό. 

Κήρυσσε, όμως, την επανάσταση κατά της ηττοπάθειας — δεν είχε 

πολιτικούς σκοπούς. Ή θ ε λ ε ν ' αποτρέψει τη σφαγή του Αλή 

Βεράν, την εξετευλιστική αιχμαλωσία των πολεμιστών μας. Να 

γιατί το υπέγραψαν όλοι οι αξιωματικοί, ανεξάρτητα πολιτικών 

πεποιθήσεων. Γράφτηκε, επίσης, κατά κόρο, κι έγινε συνείδηση 

του Λαού μας, ότι ο εθνικός διχασμός ήταν η αιτία της συμφοράς. 

Είναι κι αυτό ένα μεγάλο ψέμα. Στις κρίσιμες εκείνες στιγμές, εκεί 

στη πρώτη γραμμή, στα βάθη της Ανατολής, ο Στρατός μας είναι 

ενωμένος. Αξιωματικοί και στρατιώτες δεν πολιτικολογούν — δεν 

έχουν καιρό να π ο λ ι τ ι κ ο λ ο γ ή σ ο υ ν μάχονται. Πολιτικολογούν οι 

αργόσχολοι των Αθηνών κι η δυσοσμία της σήψης φθάνει στην 

αντίπερα ακτή του Αιγαίου. 
Είναι αλήθεια, ότι το κίνημα των αξιωματικών προσέλαβε δια-
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στάσεις. Δεν έχει, όμως, πολιτική χροιά — δεν ήταν Βενιζελικοί ό 

Πολυμενάκος, διοικητής του Βορείου Συγκροτήματος Μεραρχιών, 

ούτε ο Κοντούλης, του Νοτίου Συγκροτήματος, απότακτοι ήταν ο 

γενναίος Τριλίβας κι ο Φράγκου κι ο Πάλλης, ο επιτελάρχης της 

Στρατιάς, ήταν ο εκλεκτός των «Γερμανών» της Αθήνας. Ή τ α ν 

όλοι τους πιστοί στον Βασιλιά Κωνσταντίνο κι ο Παπούλας ήταν 

αρχηγός, άλλοτε, των «βασιλικών ανταρτών». Περισσότερο, όμως, 

κι από Βασιλικοί, ήταν πατριώτες οι αξιωματικοί εκείνοι — πιστοί 

στη Πατρίδα τους και τον όρκο του Έ λ λ η ν α αξιωματικού να μη 

καταισχύνει τα όπλα τα ιερά, να υπερασπίζεται και την τελευταία 

γωνιά της ελληνικής γης. Κι υπακούοντας στον όρκο εκείνο, οι 

ανώτεροι αξιωματικοί της Στρατιάς, ζήτησαν από τον Παπούλα ν ' 

αξιώσει την εκκαθάριση της κατάστασης. Ο Τριλίβας, ο «γερο-

πόλεμος», ένας φανατικός βασιλόφρονας, αλλά φανατικότερος 

Έ λ λ η ν α ς , ήταν εκείνος που πρώτος κάλεσε τους διοικητές των 

Μεραρχιών ν ' απαιτήσουν ο Στρατός ν ' αναδεικνύει τους α ρ χ η 

γούς του. 

Δεν ήταν συνωμοτικό το κίνημα των αξιωματικών, ήταν μια 

τολμηρή ειρηνική επανάσταση. Ο Παπούλας δεν διστάζει ν ' απο

καλύψει τους σκοπούς της στη Κυβέρνηση. « "Οπως καί διά τής από 

14ης Μαίου π. έ. εκθέσεώς μου, αναφέρω — τονίζει σ' επίσημη 

έκθεση του — ότι πρό πολλού ήρχισε παρατηρούμενη κίνησις μεταξύ 

απάντων τών αξιωματικών τής Στρατιάς περί τής ανάγκης εκκαθαρί

σεως τού Στρατεύματος. Έκτοτε δε ή ζύμωσις αυτή, όχι μόνον δέν 

έκόπασεν, άλλά καί επετάθη εις βαθμόν επίφοβον, αφού πρωτόκολλα 

σχετικά συνετάχθησαν, άτινα αποβλέπουσιν εις τήν επιτυχίαν τού τρόπου 

αλλαγής τής Κυβερνήσεως καί εγκαθιδρύσεως νέας τοιαύτης, ήτις, κατά 

τήν γνώμην των, θά δυνηθή, μακράν κομματικών βλέψεων, νά φέρη εις 

πέρας τόν έργον τής εξυγιάνσεως τού Στρατεύματος. Δύναμαι δέ νά 

διαβεβαιώσω, ότι επί τού αντικειμένου άπαντες οί αξιωματικοί κατ' 

αρχήν είσι σύμφωνοι. Καί αν μέχρι τούδε δέν έχωμεν πραγματικωτέρα 

εκδήλωσιν τών τοιούτων διαθέσεων, τούτο οφείλεται άφ' ενός μέν εις 

τήν συντηρητικότητα τού πλείστου τών αξιωματικών, άφ' ετέρου δέ εις 

τήν πεποίθησιν, ην ενέπνευσα εις αυτούς, ότι ή Στρατιά θά πράξη πάν τό 

δυνατόν διά τήν τελεσφόρησιν τού έργου τούτου...». 

Η έκθεση του Παπούλα δεν επιτρέπει αμφιβολίες: Ά π α ν τ ε ς οι 

αξιωματικοί και η διοίκηση της Στρατιάς αξιούσαν την εκκαθά

ριση του Στρατεύματος από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Η 

πρώτη προσπάθεια έγινε το Μάϊο του 1921. Α λ λ ' η Κυβέρνηση 

είναι αιχμάλωτος της κλίκας των ανίκανων. Απορρίπτει τα αιτή

ματα των αξιωματικών του Μετώπου και επισύρει τη δίκαιη οργή 

τους. Τώρα αξιώνουν και την αντικατάσταση της Κυβέρνησης. Η 

δεύτερη έκθεση του Παπούλα έχει ημερομηνία 10 Μαΐου του 1921 
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— είναι οι παραμονές της αντικατάστασης του. Στο διάστημα, 

όμως, αυτό είχαν μεσολαβήσει κι άλλα γεγονότα, που συνθέτουν 

την πραγματική ιστορία του μικρασιατικού δράματος. 

Ο Παπούλας αγωνίζεται να προλάβει την καταστροφή. Την 17η 

Φεβρουαρίου στέλνει εμπιστευτική αναφορά προς τον υπουργό των 

Στρατιωτικών — διαμαρτύρεται διότι «οί έ π ' αδεία απερχόμενοι 

αξιωματικοί καί οπλίται τής Στρατιάς, κατά κανόνα, επιτυγχάνουσι 

παράτασιν ταύτης, πράγμα πού προκάλεσε εξέγερσιν κατά τής 

Κεντρικής Υ π η ρ ε σ ί α ς » . Υπογραμμίζει τη «σοβαρότητα τής κατα

στάσεως» και λαμβάνει τη διαβεβαίωση, ότι θα σταλούν αμέσως 

στις μονάδες τους όλοι οι αδειούχοι. Ταυτόχρονα, όμως, τα φρου

ραρχεία Αθήνας και Πειραιά διατάσσονται να μην υπογράφουν 

φύλλα πορείας προς Σμύρνη. Είναι μάλιστα τόσο αυστηρή η δια

ταγή, ώστε τα φρουραρχεία σχηματίζουν περιπόλους και κατεβά

ζουν βίαια από τα πλοία της γραμμής τους στρατιώτες κι αξιωμα

τικούς — τους αδειούχους — που θέλουν να επιστρέψουν στις 

μονάδες τους. 

Ο Παπούλας αποφασίζει... 

Τι ν τ ρ ο π ή ! Έ χ ε ι συμβεί σε πολλούς Στρατούς, σε ώρες ατυχη

μάτων, να βγάζουν περιπόλους για να συγκρατούν τους λιποτάκτες 

— να μην τους επιτρέπουν να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Για 

πρώτη, όμως, φορά, στο Στρατό μας, το 1922, οι περίπολοι των 

φρουραρχείων δεν επιτρέπουν στους πολεμιστές να επιστρέψουν 

στις θέσεις τους — να πεθάνουν πολεμώντας. 

Δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή αμφιβολία: η Μικρά Ασία 

πρόκειται να εγκαταλειφθεί. Κι ο Παπούλας αναλαμβάνει την ηγε

σία της Εθνικής Ά μ υ ν α ς , αποφασισμένος ν ' αμυνθεί. Του χρειάζο

νται γενναίοι και ικανοί αξιωματικοί, για να καλύψει τα κενά, που 

θα δημιουργηθούν με την εκδίωξη των ανίκανων. Στην Κωνσταντι

νούπολη υπάρχουν επίλεκτες εφεδρείες. Ο Παπούλας αλληλογρα

φεί με τους Αμυνίτες — ζητεί τη συνδρομή τους και την εξασφα

λίζει. Θέτει σαν όρο να μη δεχθεί τους ανώτατους — θέλει ν' 

αποφύγει τις αντιδράσεις των π ο λ ι τ ι κ ώ ν δέχεται μόνο από το 

βαθμό του συνταγματάρχη και κάτω. Οι Αμυνίτες συμφωνούν — δεν 

είναι στιγμές για προσωπικές φιλοδοξίες και π α ζ α ρ έ μ α τ α . Το Επι

τελείο της Στρατιάς θ' αναλάβει ο Πάγκαλος, η επιτελική εκείνη 

ιδιοφυία, α λ λ ' ο Κονδύλης, αν και συνταγματάρχης, δεν θα επι

στρέψει. Ο Παπούλας του διαμηνύει τον προσωπικό θαυμασμό του 

για την π α λ ι κ α ρ ι ά και τις στρατιωτικές ικανότητες του. Θ' 

αρκούσε, όμως, ν ' αναφερθεί τ ' όνομα του για να ξεσηκωθούν οι 
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αδιάλλακτοι της Αθήνας. Κι ο Κονδύλης υποχωρεί — αναγνωρίζει 

ότι η δριμύτατη αρθρογραφία του κατά του Κωνσταντίνου έχει 

δημιουργήσει αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ αυτού και των Βασιλό-

φρονων. 

Τι τραγική ειρωνεία! Την ώρα που κινδυνεύει η Ελλάδα, πρυτα

νεύει το κομματικό συμφέρον. Ο Κονδύλης, ο τρομερός εκδικητής 

της σφαγής του Αϊδινίου, είναι απαράδεκτος. Ό τ α ν , αργότερα, ο 

ορεσίβιος πολεμιστής θ' αντιληφθεί τη σαπίλα της πολιτικής ζωής 

μας και θ' αποφασίσει να διοικήσει την Ελλάδα, δίκην λόχου, οι 

ίδιοι εκείνοι, που τον θεωρούσαν απαράδεκτο, θα τον αγκαλιάσουν 

και θα τον προσκυνήσουν ως Αντιβασιλέα... 

Ή τ α ν σοβαρό το κίνημα της Εθνικής Ά μ υ ν α ς . Στη Σμύρνη, 

επικεφαλής ήταν οι αρχιερείς, όλος ο Κλήρος, οι δημογέροντες και 

οι προύχοντες. Οι πλούσιοι έμποροι έθεταν στη διάθεση του αγώνα 

τις αμύθητες περιουσίες τους, που ήταν πλουσιότερες και από το 

χρυσάφι της Εθνικής μας Τράπεζας. Το ίδιο και οι ομογενείς της 

Κωνσταντινούπολης, που έφεραν τις καταθέσεις τους από τις Τρά

πεζες του εξωτερικού. Ακόμη και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρ

χης Μελέτιος ενστερνίζεται τους σκοπούς του κινήματος και 

τίθεται επικεφαλής. Γράφει μάλιστα και στον Ελ. Βενιζέλο, ζητώ

ντας τη συμβουλή του. Και ο μέγας εξόριστος δίνει ένα ακόμη 

δείγμα της μεγαλοσύνης του — του υπέροχου πατριωτισμού του. 

Κρίση στην Αθήνα 

Ο Ελ. Βενιζέλος απάντησε τηλεγραφικά στις 9 Μαρτίου προς 

τον Π α τ ρ ι ά ρ χ η . Δεν υποκίνησε τη δυσφορία κατά της Κυβέρνησης, 

δεν σκέφθηκε ν' αποκτήσει κομματικά οφέλη. Αντίθετα, συνέ

στησε το κίνημα να μην προσλάβει πολιτικό χαρακτήρα, ούτε και 

εθνικό. Έπρεπε να γίνει με τη βοήθεια και την έγκριση της Κυβέρ

νησης, αλλά να εμφανισθεί σαν κίνημα του μικρασιατικού Λαού, 

που ζητούσε την αυτονομία του. Μόνο έτσι υπήρχε ελπίδα να δεχθεί 

διαπραγματεύσεις ο Κεμάλ — ν' αναγνωρίσουν την αυτονομία της 

Μικράς Ασίας οι Σύμμαχοι. 

Α λ λ ' ο Βενιζέλος δεν είχε μόνο ελπίδες. Φαίνεται ότι είχε και 

υποσχέσεις. Οι Ά γ γ λ ο ι θα αξίωναν από τον Κεμάλ να δεχθεί την 

αυτονόμηση των ελληνικών πληθυσμών. Η εξέγερση της αγγλικής 

Βουλής υπέρ των Ελλήνων είχε αρχίσει ν' ανησυχεί τον Λόϋδ 

Τζωρτζ. Ακόμη και οι Γάλλοι, αν όχι και οι Ιταλοί, δεν θα μπορού

σαν ν ' αρνηθούν την υποστήριξη τους στους χριστιανικούς πληθυ

σμούς της Μικράς Ασίας, που εκλιπαρούσαν τη χριστιανική 

Ευρώπη να τους σώσει από τη σφαγή των Τούρκων. Και μη θέλο-
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ντας ν' αφήσει αμφιβολία για τις προθέσεις του, ο Βενιζέλος, την 

επόμενη 10 Μαρτίου, στέλνει προς τον Πατριάρχη Μελέτιο μακρο

σκελή επιστολή, διευκρινίζοντας ότι το κίνημα δεν έπρεπε να είναι 

ούτε στρατιωτικό. Ό σ ο ι θα ήταν πρόθυμοι να μείνουν και να πολε

μήσουν, θα έμεναν ως στρατιώτες του νέου Κράτους. Οι υπόλοιποι 

θα επέστρεφαν στη Παλιά Ελλάδα. Δεν επεδίωκε να επαναλάβει το 

κίνημα του 1917 — οι συνθήκες ήταν τώρα διαφορετικές. 

Την ίδια ε π ο χ ή , ακριβώς, ο Παπούλας στέλνει στην Αθήνα τρεις 

αξιωματικούς του, τον Σαρηγιάννη, τον Σκυλακάκη και τον Μο-

σχοβίτη, μ' εντολή να εκθέσουν τις απόψεις του και να ζητήσουν τη 

βοήθεια της Κυβέρνησης. Οι τρεις αξιωματικοί προσπαθούν να 

τους δεχθεί ο Γούναρης, α λ λ ' αποτυγχάνουν. Η ατμόσφαιρα στην 

Αθήνα είναι ηλεκτρισμένη. Και δεν αργεί να ξεσπάσει η πολιτική 

κρίση: Στις 3 Μαρτίου ο Γούναρης, παραιτείται και αναλαμβάνει να 

σχηματίσει Κυβέρνηση ο Στράτος, ο οποίος, όμως, καταψηφίζεται. 

Μόλις στις 9 Μαρτίου σχηματίζεται η νέα Κυβέρνηση συνασπι

σμού. Στο μεταξύ, όμως έχει φθάσει στη πρωτεύουσα ο ίδιος ο 

Παπούλας, που επιζητεί την εκκαθάριση της κατάστασης. 

Η πρώτη φροντίδα του αρχιστράτηγου είναι να συναντηθεί με 

τον Γούναρη. Ή τ α ν ιστορικής σημασίας η συνάντηση εκείνη. 

Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν επίσημα πρακτικά. Αλλ ' υπάρχει η 

αφήγηση ενός αυτόπτη μάρτυρα — του ταγματάρχη του Πυροβολι

κού Π. Μοσχοβίτη, που συνοδεύει τον Παπούλα ως εκπρόσωπος 

των αξιωματικών. Και τα όσα καταγγέλλει βεβαιώνονται αργότερα 

από τα γεγονότα, που ακολούθησαν. 

Ο Γούναρης, τη στιγμή που γνώριζε ότι το παν είχε χαθεί, ήταν 

αγέρωχος, υπεροπτικός. Δεν ήταν διατεθειμένος να συζητήσει, 

ήθελε να δώσει διαταγές. Και μόνο η απειλή ότι θ' ανακοινωθεί 

στους αξιωματικούς του Μετώπου η άρνηση της Κυβέρνησης να 

συζητήσει τα αιτήματα τους, τον κάμπτει. Και πάλι, όμως, δεν 

αφήνει τη παραμικρή αμφιβολία για τις προθέσεις του. Η Κυβέρ

νηση δεν εγκρίνει το κίνημα της Εθνικής Ά μ υ ν α ς , αρνείται να το 

υποστηρίξει. Είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει τη Μικρά 

Ασία... 

Ο Παπούλας φεύγει απογοητευμένος. Χωρίς τη βοήθεια της 

Κυβέρνησης, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να ξεσηκώσει τους 

Μικρασιάτες. Άλλωστε, στην Αθήνα πληροφορείται, ότι έχει απο

φασισθεί η αντικατάσταση του. Έ χ ο υ ν , μάλιστα, βολιδοσκοπηθεί 

και τρεις στρατηγοί αν δέχονται να τον αντ ικαταστήσουν α λ λ ' 

όλοι αρνούνται. Ή τ α ν βαρύ το πλήγμα, φαρμακερή η απογοή

τευση του τίμιου εκείνου αξιωματικού. Αν τον είχαν αντικαταστή

σει την επόμενη της εκστρατείας του Σαγγάριου, θα υπέκυπτε 

μοιρολατρικά — θα έβλεπε κάποια δικαιολογία. Θέλουν, όμως, να 
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τον αντικαταστήσουν τη στιγμή που ετοιμάζεται να επανορθώσει τα 

σφάλματα του. Βλέπει να τον θεωρούν ύποπτο οι άνθρωποι για τους 

οποίους αγωνίστηκε σ' όλη τη ζωή του. Νιώθει πικρία και βαθιά 

περιφρόνηση. Κι επιστρέφει στη Μικρά Ασία με μοναδική ελπίδα 

να του επιτρέψουν να πεθάνει υπερασπίζοντας τα μαρτυρικά 

χώματα. Είναι τα τελευταία λόγια του προς τους συγγενείς του, πριν 

επιστρέψει στη Σμύρνη. 

Μια αποκάλυψη 

Μια μόνο δικαιολογία θα μπορούσε να υπάρξει για την αλαζο

νική εκείνη στάση του Γούναρη: αν η Κυβέρνηση ήταν πράγματι 

αποφασισμένη να πολεμήσει. Αλλά δεν ήταν — είχε αποφασίσει 

την εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας. Και για να διαλυθεί κάθε 

εσφαλμένη αντίληψη, αρκεί να παρατεθεί ένα επίσημο έγγραφο: 

πρόκειται για μια διαταγή της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού 

προς τον υποδιοικητή στη Σμύρνη, συνταγματάρχη Δ. Πετρίτη. 

Έ χ ε ι ημερομηνία 10 Απριλίου 1922 και αναφέρει τα εξής: 

« Ή μή μέχρι σήμερον ένίσχυσις τού προσωπικού υμών υπό τής 

Στρατιάς, παρ όλας τάς υποδείξεις καί παρακλήσεις ημών καί ή 

μή χορήγησις των τοπογραφικών τμημάτων τών Μεραρχιών, 

εμβάλλει ημάς εις σοβαράς ανησυχίας περί της τύχης της αποστο

λής μας περί χαρτογαφήσεως της Μικράς Ασίας, δι' ην τόσην 

ευθύνην εχομεν έναντι τού ελληνικού "Εθνους. Δυστυχώς, ή ΕΚΚΕ-

ΝΩΣΙΣ της Μικράς Ασίας φαίνεται επί τού παρόντος ΑΜΕΤΑ-

ΚΛΗΤΟΣ, άγνωστον δε πότε θά αρχίση. Οπωσδήποτε, αι 

παράλιοι εκτάσεις θά εκκενωθούν τό βραδύτερον μετά τέσσερας 

μήνας από σήμερον. "Οθεν... 
Υπογρ. Αναγνωστόπουλος» 

Η διαταγή αυτή ήταν απόρρητη. Κι όμως την εγνώριζε η Στρα

τιά, προς την οποία κοινοποιήθηκε, την γνώριζαν οι ανώτεροι 

αξιωματικοί. Κι ο Χατζηανέστης τη γνώριζε όταν αναλάμβανε τη 

διοίκηση της Στρατιάς — δεν ήταν δυνατό παρά να διαρρεύσει η 

τραγική φήμη. Την παραμονή της τουρκικής επίθεσης όλοι οι 

αξιωματικοί μας, από του βαθμού του λοχαγού και πάνω, γνώριζαν 

τις προθέσεις της Αθήνας, τις διαισθάνονταν, τουλάχιστον. Πώς 

ήταν, λοιπόν, δυνατό να μη ριζώσει η κομμουνιστική προπαγάνδα; 

Θα επιχειρηθεί και μια άλλη ερμηνεία της κατάρρευσης του 

Μετώπου: « Ο αντίκτυπος τών φημών περί ιδρύσεως αυτονόμου εν 

Μικρά Ασία Κράτους», αναφέρει η έκθεση του Γ.Ε/Σ. «καί περί 
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άποσχίσεως τού Στρατού άπό τού ελληνικού Κράτους υπό τήν άρχιστρα-

τηγίαν τού αντιστράτηγου Παπούλα, κινήσεως της οποίας εφέροντο 

εμπνευσταί καί οργανωταί αξιωματικοί τής εν Κωνσταντινουπόλει οργα

νώσεως της Αμύνης, υπήρξεν εξ ίσου σοβαρώτατος καί εις τό άκρον 

επικίνδυνος». 

Α λ λ ' η κίνηση της Εθνικής Ά μ υ ν α ς — δεν είχε τη παραμικρή 

σχέση το κίνημα των Μικρασιατών με την Ά μ υ ν α του 1917 — ήταν 

η τελευταία ελπίδα των αξιωματικών του Μετώπου. Ο Παπούλας, 

εγγύηση, ότι δεν θα παρέδινε αμαχητί εδάφη ελληνικά. Η μελετού-

μενη επαναφορά των αξιωματικών της Κωνσταντινούπολης εγγύη

ση για τη ν ίκη. Η απογοήτευση κορυφώθηκε, όταν η επαναφορά 

τους τ ο ρ π ι λ ί σ θ η κ ε . Πώς; Τέθηκε ως όρος να επιστρέψουν στο 

Μέτωπο διά μέσου της Αθήνας. Κι ανεπίσημα πληροφορήθηκαν — 

αλήθεια ή ψέματα, κανείς δεν γνωρίζει — ότι επρόκειτο να συλλη

φθούν. Να, γιατί δεν επέστρεψαν. Αντί γι' αυτούς στάλθηκε ο 

Χατζηανέστης — ο αντικατασταθείς (επί ανικανότητι) μέραρχος 

των Βαλκανικών Πολέμων. Και την απάντηση στην επίσημη 

έκθεση δίνει ο αντιστράτηγος Κ. Μπουλαλάς, ο οποίος γράφει: 

«Οι αξιωματικοί τού Μετώπου αναμένοντας ανυπομόνως, 

όπως πνεύση νέος άνεμος μέ τήν ανακαίνισιν καί έξυγίανσιν τής 

διοικήσεως των,... ηρμήνευσαν τήν απόφασιν αυτήν (την υπαγω-

γήν της Στρατιάς Αν. Θράκης στο Στρατηγείο Σμύρνης) 

ουχί ως έξέλιξιν, άλλ ' ως όπισθοδρόμησιν πρός τήν μοιραίαν λύσιν 

τής καταρρεύσεως... "Ολοι ήσαν πεπεισμένοι, ότι ό νέος αρχιστρά

τηγος θά επεζητείτο, μέ μίαν ριζοσπαστικήν λύσιν, μεταξύ τών 

στρατηγών Νίδερ καί Πάγκαλου ή, όπερ προτιμότερον, μέ συνδυα-

σμόν αμφοτέρων». 

Οι στρατιώτες μας περίμεναν μ' αγωνία, αλλά και μ' ελπίδες το 

διορισμό του νέου αρχιστράτηγου. Ή θ ε λ α ν να πιστεύουν ότι θα 

ήταν ο Μεσσίας, που θα τους έσωζε από τη καταστροφή — δεν 

μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ήταν ο νεκροθάφτης του μικρα

σιατικού έπους, της Μεγάλης Ελλάδας. Ασφαλώς δεν θα γίνει γνω

στός ποτέ ο βαθμός της υποκειμενικής ευθύνης του Χατζηανέστη -

θα υπήρχε κίνδυνος μεγάλης ιστορικής αδικίας αν υποστηριζόταν 

ότι ανέλαβε την αρχιστρατηγία υπό τον όρο να παραδώσει τη 

Μικρά Ασία στους Τούρκους, αν και υπάρχει μια συγκλονιστική 

μαρτυρία, που θα μπορούσε να θεμελιώσει και την κατηγορία αυτή. 

Οπωσδήποτε, είναι βέβαιο, ότι αυτός ήταν ο σκοπός της Κυβέρνη

σης. Κι εκμεταλλεύθηκε την κενοδοξία και τη φιλαρχία του Χατζη

ανέστη. Τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν δεν αφήνουν καμιά 

αμφιβολία. 
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Είναι αλήθεια, ότι η Κυβέρνηση ταλαντεύθηκε πριν αντικατα

στήσει τον Παπούλα. Μετά τη συνάντηση του αρχιστράτηγου με 

τον Γούναρη, όταν ο Παπούλας έδειξε διαθέσεις να υποκύψει μοι

ρολατρικά στη πολιτική της Κυβέρνησης, αρνούμενος ν ' αναλάβει 

τη πρωτοβουλία και την ευθύνη της αυτονόμησης της Μικράς 

Ασίας, η αντικατάσταση του ανακαλείται. Α λ λ ' επιστρέφοντας 

στη Σμύρνη μεταβάλλει και πάλι γνώμη, αποφασίζει να προχωρή

σει, όταν λαμβάνει επιστολή του Οικουμενικού Π α τ ρ ι ά ρ χ η , ο 

οποίος του διαβίβαζε τ ' αποτελέσματα μιας βολιδοσκόπησης του 

σερ Τζων Σταυρίδη. Ο ιδρυτής της Ιονικής Τραπέζης, και από τους 

κεφαλαιούχους που είχαν δανείσει την Ελλάδα, κατόπιν προσωπι

κής συνομιλίας που είχε με τον Λόϋδ Τζωρτζ — προσωπικό φίλο 

του — εξέθεσε τις απόψεις του προς τον Π α τ ρ ι ά ρ χ η , ο οποίος 

έγραψε σ η ς 10 Απριλίου προς τον Παπούλα τα εξής: 

«Αυτός ούτος ο Πρωθυπουργός τής Αγγλίας Λόϋδ Τζώρτζ, ό 

όποιος κατά τρόπον τόσον κατηγορηματικόν έδήλωσε πρός τόν 

Γούναρην, ότι ή Ελλάς δεν δύναται να παραμείνη εις τήν Μικρά 

Ασία, εφ ' όσον ο Κωνσταντίνος ευρίσκεται εις τόν θρόνο, βολιδο

σκοπηθείς υπό τού σερ Τζών Σταυρίδη διά τήν στάσιν τής αγγλικής 

Κυβερνήσεως εις περίπτωσιν αυτονομιστικής κινήσεως, απήντη-

σεν ότι «ή Κυβέρνησις τής Αυτού Μεγαλειότητος δεν θά τό έβλεπε 

δυσαρέστως». 

Κι ο Πατριάρχης, θέλοντας να ενθαρρύνει τον Παπούλα, τον 

διαβεβαίωνε ότι ήταν σε θέση να συγκεντρώσει χρήματα «πολύ 

περισσότερα εκείνων τά οποία δύναται νά πορισθή ή ελληνική 

Κυβέρνηση». Τα χρήματα αυτά θα προέρχονταν από τρεις πηγές: α) 

Από την επιβολή φορολογίας επί του μικρασιατικού πληθυσμού, β) 

Από εράνους μεταξύ των ζάπλουτων ο μ ο γ ε ν ώ ν και γ) Από εξωτε

ρικό δανεισμό, ιδίως στην Αγγλία και την Αμερική, η οποία «είναι 

πλήρης συμπαθειών πρός τό κίνημά μας». 

Ο Παπούλας κλονίσθηκε. Ά ρ χ ι σ ε να βλέπει και πάλι δυνατό

τητα επιτυχίας. Ιδιαίτερα όμως τον κλόνισε μια προφητική πρό

βλεψη του Π α τ ρ ι ά ρ χ η , που έκλεινε την επιστολή του με την εξής 

προειδοποίηση: «Φοβούμαι, ότι ή Κυβέρνησις τών Αθηνών, υποχρε-

ωθείσα νά υποχώρηση πρό τής πατριωτικής καί σθεναράς υμών στά

σεως, θά προσπαθήση δι' άλλων μέσων νά επιτυχή τήν επιδιωκομένην 

εκκένωσιν». Ή τ α ν μια σαφής προειδοποίηση ότι, αν δεν αντι

δρούσε έγκαιρα, κινδύνευε ν' αντικατασταθεί. Κι ο Παπούλας απο

φάσισε πράγματι να δράσει. Δεν αμφέβαλε πλέον, ότι ο Γούναρης 

δεν θα δίσταζε μπροστά σε τίποτα προκειμένου να κρατηθεί στην 

Αρχή — ν' αποφύγει τη λογοδοσία του μπροστά στο Έ θ ν ο ς , την 

194 

οποία, και δίκαια, έτρεμε. Ο ίδιος, άλλωστε, είχε τολμήσει να 

ισχυρισθεί ότι η καταγγελία της Συνθήκης των Σεβρών ήταν... προς 

όφελος της Ελλάδας, την αποδέσμευε και της παρείχε ελευθερία 

δράσης. Ί σ ω ς να σκόπευε τη κατάληψη.. . ολόκληρης της Τουρ

κίας. 

Α λ λ ' η επιστολή του Πατριάρχη δεν έμεινε μυστική. Η Κυβέρ

νηση της Αθήνας την πληροφορήθηκε. Οι άνθρωποι της ανέφεραν, 

ότι η Πολιτοφυλακή των Μικρασιατών εκπαιδευόταν κι απειλούσε 

να γίνει αξιόμαχη δύναμη. Τότε αποφασίσθηκε οριστικά η αντικα

τάσταση του Παπούλα υπό του Χατζηανέστη. 

Ο Χατζηανέστης κλήθηκε ν' αναλάβει την αρχιστρατηγία κι 

έθεσε τους όρους του: α) Να μην υποχρεωθεί να παραδώσει τη 

Σμύρνη στους Τούρκους, υπονοώντας ότι, αν πρόκειτο να εγκατα

λειφθεί η Μικρά Ασία, θα έπρεπε να παραδοθεί στους Συμμάχους 

μας. β) Ν συνδεθεί το Μικρασιατικό με το ζήτημα της Θράκης, το 

οποίο θεωρούσε πρωτεύον, και γ) Να μην υποχρεωθεί να δεχθεί τους 

αξιωματικούς της Κωνσταντινούπολης. 

Αυτοί ήταν οι όροι του Χατζηανέστη, όπως αναφέρει η επίσημη 

έκθεση του Γ.Ε.Σ. Είναι ένα επίσημο έγγραφο και κατά τεκμήριο 

αληθινό. Κι όμως όσοι είχαν γνωρίσει τον αρχιστράτηγο της συμ

φοράς, όσοι ε ίχαν αντιληφθεί το βάθος της ματαιοδοξίας του, είναι 

δύσκολο να πιστέψουν, ότι έθεσε όρους. Αν πράγματι τέθηκαν όροι, 

τέθηκαν αντίστροφα. Είναι ευκολότερο να πιστέψει κανείς, ότι του 

προσεφέρθη η αρχιστρατηγία υπό τον όρο να παραδώσει τη Μικρά 

Ασία και τον Λαό της στους Τούρκους. Ά λ λ ω σ τ ε είναι το αναπό-

φευκτο συμπέρασμα των ενεργειών του. Είχε μία εντολή. Κι αμέ

σως, μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, θέτει σε 

εφαρμογή το σχέδιο του. 

Προς Κωνσταντινούπολη! 

Το πρωί στις 23 Μαΐου το αντιτορπιλλικό «Βέλος» κατέπλεε στο 

λιμάνι της Σμύρνης μεταφέροντας τον νέο αρχιστράτηγο. Ο Χατζηα

νέστης έσπευσε αμέσως να συναντηθεί με τον Παπούλα, προς τον 

οποίο, παρόντος και του επιτελάρχη του Π ά λ λ η , ανέπτυξε τα σχέ

δια του. Σκόπευε να συμπτύξει το Μέτωπο, να μειώσει τη δύναμη 

της Στρατιάς κατά 50.000 άνδρες και να επιτεθεί κατά της Κωνστα

ντινούπολης και των Στενών. 

Ή τ α ν μυστική, άκρως απόρρητη η σύσκεψη εκείνη. Κανείς δεν 

γνωρίζει τι ακριβώς διημείφθη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αμέσως 

μετά τη σύσκεψη εκείνη, ο υποστράτηγος Πάλλης, επιτελάρχης 

του Παπούλα, ζητεί να του ανατεθεί υπηρεσία στο εσωτερικό. Δεν 
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θα μπορούσε να διακηρύξει πανηγυρικότερα τη διαφωνία του. Αλλά 

δεν είναι ο μόνος. Ο δ ι ο ι κ η τ ή ς του Βόρειου Συγκροτήματος Μεραρ

χιών αντιστράτηγος Γ. Πολυμενάκος, μετά από αίτηση του, αντικα

θίσταται από τον υποστράτηγο Σουμίλα. Ο αντιστράτηγος Αλ. 

Κοντούλης, διοικητής του Νότιου Συγκροτήματος, ζητεί να διατε

θεί στο εσωτερικό, αντικαθιστάμενος από τον υποστράτηγο Τρι

κούπη — το δημιουργό της τραγωδίας του Αλή Βεράν. Κι οι 

περισσότεροι από τους στρατηγούς υποβάλλουν τη παραίτηση 

τους. Η σκηνοθεσία του μεγάλου δράματος είχε συμπληρωθεί. 

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα πρέπει, ίσως, να σταθεί στο 

σημείο αυτό. Η ηγεσία της Στρατιάς, όσοι γνωρίζουν τη θλιβερή 

πραγματικότητα — τα αίτια του διορισμού του Χατζηανέστη — 

ξεσηκώνονται. Η αντίδραση εναντίον του είχε όλα τα γνωρίσματα 

μιας πειθαρχημένης επανάστασης αξιωματικών. Ο Χατζηανέστης, 

θέλοντας να δικαιολογηθεί όχι απέναντι στη κυβέρνηση — είναι 

συνένοχος της — αλλά στην Ι σ τ ο ρ ί α , κι ίσως αυτών που θα του 

ζητήσουν αργότερα ευθύνες, προσπαθεί ν ' αποδώσει την εναντίον 

του εξέγερση στην... προπαγάνδα των Αμυνιτών. Α λ λ ' ούτε ο 

Πολυμενάκος, ούτε ο Κοντούλης ήταν Βενιζελικοί. Ί σ ω ς , όταν 

στάλθηκαν στο Μέτωπο, να ήταν αντιβενιζελικοί. Εκεί όμως, στη 

πρώτη γραμμή, τα πυροβόλα του εχθρού ισοπέδωσαν τις πολιτικές 

διαφορές. Μέσα από τη Στρατιά της Μικράς Ασίας ξεπήδησε μια 

καινούργια ράτσα: η ράτσα των πολεμιστών, που, αδιαφορώντας 

για τις πολιτικές μικρότητες, αγωνιούσαν να προλάβουν την εξευ

τελιστική ήττα, που ήθελε να τους επιβάλει η Κυβέρνηση. 

Είναι λυπηρό ότι η επίσημη έκθεση του Γ.Ε.Σ. δίνει τη πρώτη 

θέση στην αναφορά του Χατζηανέστη για την κατάσταση του Στρα

τού μας — τον ισχυρισμό του ότι «δέν ύπήρχε μικρασιατική ιδεολο

γία» — ότι το ηθικό του Στρατεύματος είχε καταρρεύσει, γιατί ο 

αντιστράτηγος Πολυμενάκος είχε προαναγγείλει την επιστροφή 

των Αμυνιτών. Υπάρχει κίνδυνος οι μεταγενέστερες γενιές να 

πιστέψουν στο μύθο ότι ο Στρατός μας δεν ήθελε να πολεμήσει. Δεν 

αναφέρεται πουθενά η τρομακτική κινητοποίηση των Μικρασια-

τών, η οργάνωση της Πολιτοφυλακής, που είχαν αναλάβει οι αξιω

ματικοί μας. Ο ερευνητής του μέλλοντος δεν θα βρει πουθενά 

καμιά από τις αναφορές και τις εκθέσεις των διοικητών διφόρων 

μονάδων, που ζητούσαν κάτι για ν' αποφευχθεί η συμφορά. Δεν 

αναφέρεται ούτε ένα άλλο, ίσως περιορισμένης σημασίας, αλλά 

τόσο εύγλωττο επεισόδιο, που δίνει μια ιδέα του φρονήματος της 

Στρατιάς. 
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Οι παραμονές του τέλους 
ι 

Ή τ α ν οι παραμονές του τέλους. Το Μέτωπο είχε σπάσει — οι 

αποδιοργανωμένες μονάδες μας οπισθοχωρούσαν χωρίς να γνωρί

ζουν τι πρέπει να κάνουν, πού να σταθούν, πού να πολεμήσουν. Τη 

κρίσιμη στιγμή ο αρχιστράτηγος είχε εξαφανισθεί, πιστός στις 

εντολές που είχε. Και τότε φθάνει στη Σμύρνη ο υπουργός των 

Στρατιωτικών Θεοτόκης — η επίσκεψη του φαίνεται σαν να είναι η 

τελευταία ελπίδα. Και οι αξιωματικοί, που βρίσκονταν την ημέρα 

εκείνη στη μαρτυρική πόλη, (διερχόμενοι ή του Στρατηγείου) — 

300 περίπου — εκλέγουν μια επιτροπή, που εκθέτει στον υπουργό 

των Στρατιωτικών τα αιτήματα τους. Στη πραγματικότητα δεν έχουν 

παρά ένα και μόνο αίτημα — μια αξίωση, που είναι κι ο πόθος 

ολόκληρης της Στρατιάς, μέχρι και του τελευταίου στρατιώτη. 

Απαιτούν να ληφθούν αμέσως μέτρα, ν' αναδιοργανωθεί ο Στρατός 

μας και να οργανωθεί μια νέα γραμμή άμυνας. Δεν θέλουν να στρέ

ψουν τα νώτα στους Τούρκους, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη 

Μικρά Ασία στους Τούρκους. Είναι αυτοί, για τους οποίους ο 

Χατζηανέστης είχε αναφέρει ότι δεν είχαν «μικρασιατική ιδεο-

λογίαν». 

Θα πρέπει όμως ν' αναφερθεί και η απάντηση του Θεοτόκη. Ο 

υπουργός των Στρατιωτικών τους δίνει την κατηγορηματική υπό

σχεση ότι δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί η Μικρά Ασία. Τους 

διαβεβαιώνει ότι το Μέτωπο θ' αναδιοργανωθεί και οι Τούρκοι θ' 

αναχαιτισθούν. Η επιτροπή των αξιωματικών φεύγει καθησυχα

σμένη. Δεν γνώριζε τη πραγματικότητα, δεν ήταν δυνατό να γνωρί

ζει ότι λίγες ώρες πριν ο Θεοτόκης είχε δώσει εντολές και οδηγίες 

για την εκκένωση της Μικράς Ασίας, την αποχώρηση των υπηρε

σιών μας — είχε διατάξει να κρυφθεί η αλήθεια, θέλοντας ν' αποφύ

γει τη μετανάστευση των Μικρασιατών. Έ π ρ ε π ε να μείνουν 

ανυπεράσπιστοι στην εκδίκηση του Κεμάλ, να πληρώσουν με τη 

ζωή τους τη πίστη τους στη Μεγάλη Ελλάδα. 

Α λ λ ' ας αφήσουμε να μιλήσουν τα ίδια τα μέλη της επιτροπής 

των αξιωματικών, η οποία, κατά τη διάρκεια της δίκης των Έ ξ ι , 

κατέθεσε την εξής δήλωση: 

«Κατόπιν τών όσων είπεν ο Ν. Θεοτόκης απολογούμενος εις τό 
κεφάλαιον τής κατηγορίας, καθ' ο: «Ευρισκόμενος εν Σμύρνη 
έδωσεν ελπίδας διατηρήσεως τής πόλεως, ως εκ τούτου δε χιλιάδες 
αδελφών μας εύρον τόν θάνατον», οί υπογεγραμμένοι αξιωματικοί, 
αποτελέσαντες τήν αντιπροσωπευτικήν επιτροπήν υπερτετρακο-
σίων αξιωματικών τής Φρουράς Σμύρνης, θεωρούμεν καθήκον 
μας, πρός αποκατάστασιν τής αληθείας, νά δηλώσωμεν τά εξής: 
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«Γενόμενοι δεκτοί, κατόπιν αρκετών δυστροπιών, παρά του 

τότε υπουργού τών Στρατιωτικών κ. Θεοτόκη, εδηλώσαμεν αυτώ 

ότι οι αξιωματικοί είναι αποφασισμένοι νά αποθάνωσι μαχόμενοι, 

παρά νά εγκαταλείψουν τήν Μ. Άσίαν. Εις τήν παράκλησίν μας 

όπως χρησιμοποιηθώσι κατά τόν υπό τής καταστάσεως ενδεικνυό-

μενον καταλληλότερον τρόπον, εις τήν αξίωσίν μας όπως παύση 

πάσα ενέργεια εκκενώσεως, φόρτωσις πυρομαχικών κ.λπ., κατα

σκευή αποβάθρων, ενισχύουσα τό εις τούς αλλόφρονας φυγάδας 

αναπτυχθέν αίσθημα, διαταχθή δέ συγκέντρωσις καί ενίσχυσις τού 

ηθικού αυτών καί ορισθή γραμμή αντιστάσεως, ο κ. υπουργός 

απήντησεν επιλέξει: «Μολονότι αυτό, τό όποιον κάμνετε, αντιβαί

νει εις τήν πειθαρχίαν καί τούς κανονισμούς, εν τούτοις σας συγ

χαίρω διά τά πατριωτικά σας αισθήματα. Καί εγώ πονώ διά τήν 

κατάστασιν. Θά ορισθή γραμμή αντιστάσεως καί θά παύση ή φόρ-

τωσις τών πυρομαχικών. Σας παρακαλώ μόνον, φροντίσατε νά 

συγκεντρώσητε τούς φυγάδας, συμβουλεύσατε τους, πιστολίσατέ 

τους, εν ανάγκη, οργανώσατε τους νά τούς στείλετε εις τό 

Μέτωπον». 

Εις ερώτησιν ενός τών μελών τής επιτροπής: «Μας το 

βεβαιείτε επισήμως, κ. υπουργέ, ως Κυβέρνησις τής Πατρίδος, ότι 

δέν υπάρχει απόφασις κυβερνητική εκκενώσεως τής Μικράς 

Ασίας;», ό κ. υπουργός απήντησε: 

«Μάλιστα, τό διαβεβαιώ υπευθύνως καί επί λόγω της τιμής μου 

ότι ή Κυβέρνησις δέν θά εκκένωση τήν Μικράν Άσίαν, εφ' όσον ό 

Στρατός τό θέλει. Ανακοινώσατε ταύτα καί εις τούς άλλους αξιω

ματικούς καί τεθήτε επί τό έργον». 

Διεβεβαίωσε ταύτα ό κ. υπουργός τήν μεσημβρίαν τής 24ης 

Αυγούστου, ενώ από τής 21ης είχεν υπογραφή τό διάταγμα τής 

αποστρατεύσεως. 

Αι δηλώσεις του αύται, άνακοινωθείσαι, ενεθουσίασαν τούς 

αξιωματικούς καί έδωσαν ελπίδα εις τόν πληθυσμόν καί καθησύχα

σαν αυτόν μέχρι τού σημείου, ώστε αι έπιβιβασθείσαι τού πλοίου 

οικογένειαι νά αποβιβασθώσι καί νά επιστρέψωσιν εις τάς οικίας 

των. 

'Εν τούτοις, ουδέν εκ τών υποσχεθέντων επί λόγω τιμής υπό τού 

κ. υπουργού εξετελέσθη καί ουδέν μέτρον πρός διάσωσιν τής κατα

στάσεως ελήφθη. Γραμμή αντιστάσεως δέν ωρίσθη. Η φόρτωσις 

τών πυρομαχικών, επί τινας ώρας μόνον ανασταλείσα, συνεχίσθη 

αμέσως κατόπιν, εδίδοντο δέ ταυτοχρόνως διαταγαί επιβιβάσεως 

τών φυγάδων οπωσδήποτε εις τά έν τώ λιμένι πλευρίσαντα πλοία. 
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Ή τραγική συνέχεια καί διά τόν Στρατόν καί διά τούς πληθυ
σμούς είναι γνωστή. , 

Αθήναι, 12 Νοεμβρίου 1922. 

Οι αποτελέσαντες τήν επιτροπήν: Ταγματάρχαι: Τ. Ρηγόπουλος, 

Ίγν. Καλλέργης. Λοχαγοί: Κ Παπαμαντέλος, Ν. Καρυδάκης, Ν. 

Δαούλης. 

Και μια... μικρή, αλλά χαρακτηριστική, λεπτομέρεια: ο ένας 
από τους επικεφαλής της επιτροπής ταγματάρχης I. Καλλέργης δεν 
ήταν Βενιζελικός. Ή τ α ν φανατικός Βασιλικός, αλλά φανατικότε
ρος Έ λ λ η ν α ς » . 

Βεβαίως οι... ασήμαντες αυτές λεπτομέρειες δεν αναφέρονται 

στις επίσημες εκθέσεις. Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν ακόμη επίσημα 

έγγραφα, πρακτικά, που αποδεικνύουν την έκταση του τρομερού 

εκείνου εγκλήματος. 

Η δικαιολογία του Χατζηανέστη 

Ή τ α ν μεσημέρι, όταν η είδηση της διάσπασης του Μετώπου 

έφθασε στο Εσκή Σεχήρ. Ο στρατηγός Κλαδάς έτρωγε τη στιγμή 

εκείνη με τους αξιωματικούς του — όπως συνήθιζε — κι όταν 

διάβασε το τηλεγράφημα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει μια κραυγή 

οργής: 

— Του τα έλεγα εγώ του Χατζηανέστη. Να τι πάθαμε!... 

Ασφαλώς δεν θα ήθελε να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτο

μέρειες. Α λ λ ' οι αξιωματικοί του τον πίεζαν και υποχρεώθηκε ν' 

αποκαλύψει μια στιχομυθία, που είχε με τον αρχιστράτηγο, κατά τη 

διάρκεια της επιθεώρησης του Μετώπου. Ο Χατζηανέστης του 

ανακοίνωσε την απόφαση του ν' αποσύρει στρατεύματα του μικρα

σιατικού Μετώπου, για να επιχειρήσει την κατάληψη της Κωνστα

ντινούπολης. Του είχε γίνει έμμονη ιδέα, ότι μόνο με τον τρόπο 

αυτό θα εξανάγκαζε τον Κεμάλ να υποχωρήσει και να δεχθεί τη 

σύναψη ανακωχής. Α λ λ ' ο Κλαδάς αντελήφθηκε αμέσως τον κίν

δυνο και, μ' όλο το σεβασμό προς τον αρχιστράτηγο του, τον 

ρώτησε: 

— Δεν νομίζετε, στρατηγέ μου, ότι είναι επικίνδυνο να αραιώσει 
τόσο το Μέτωπο; 

Ο Κλαδάς έλπιζε κάποια εξήγηση, κάποια δικαιολογία, όχι την 
απάντηση, που του έδωσε ο Χατζηανέστης: 

— Θέλω να το αραιώσω επίτηδες — ώστε να διαρραγεί με τη 
πρώτη πίεση. Έ τ σ ι θα δικαιολογηθεί η εγκατάλειψη της γραμμής 
Εσκή Σεχήρ — Αφιόν Καραχισάρ. 
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Η στιχομυθία αυτή αναφέρθηκε στη δίκη του Χατζηανέστη. Και 

ο άλλοτε αρχιστράτηγος την επιβεβαίωσε — ομολόγησε, ότι σκο

πός ήταν να προκαλέσει το σπάσιμο του Μετώπου. Βεβαίως, τίποτε 

α π ' ό λ ' αυτά δεν αναφέρεται στην επίσημη έκθεση του Γ.Ε.Σ., η 

οποία, αντίθετα, φαίνεται να υποστηρίζει την ορθότητα της επιχεί

ρησης κατά της Κωνσταντινούπολης. 

«Ό αρχιστράτηγος Χατζηανέστης - γράφει - κατόπιν τής 

επιθεωρήσεως του έν Μικρά. Ασία Μετώπου, επείσθη ετι μάλλον 

περί τής επιβαλλομένης συμπτύξεως τούτου, ην καί πρό τού διορι

σμού του ως αρχιστρατήγου εθεώρει ως επιβεβλημένην. Συγχρό

νως, όμως, απεκόμισε τήν εντύπωσιν, ότι ήτο δυνατόν νά διάθεση 

δυνάμεις εκ Μικράς Ασίας, πρός ενίσχυσιν τής Θράκης, άνευ 

εξασθενήσεως τού Μετώπου. Μέ τάς προθέσεις ταύτας, αφιχθείς 

εις Αθήνας τό δεύτερον δεκαήμερον τού Ιουνίου 1922, ανέφερεν 

εις τόν υπουργόν τών Στρατιωτικών, ότι ηδύνατο νά ενίσχυση τό 

Δ ' Σώμα Στρατού καί άνευ συμπτύξεως ή εξασθενήσεως τού έν 

Μικρά Ασία Μετώπου. Τούτο ενέπλησε χαράς τόν ύπουργόν καί 

μετά τήν πρός τόν υπουργόν σύντομον εισήγησίν του, απεφασίσθη 

νά εκθέση τάς εντυπώσεις του καί πρός τά λοιπά μέλη τής 

Κυβερνήσεως. 

» Εκ τής γενομένης εις τά λοιπά μέλη τής Κυβερνήσεως εκθέ

σεως τού αρχιστρατήγου, η εντύπωσις υπήρξε γενικώς ευάρεστος, 

κυρίως διότι θά καθίστατο δυνατόν νά ενισχυθή ό στρατός τής 

Θράκης...». 

Αλλά δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιτελικός εγκέφαλος για 

ν' αντιληφθεί, ότι ένα Μέτωπο, που επιβάλλεται να συμπτυχθεί, 

ελλείψει δυνάμεων, δεν είναι δυνατό να διαθέσει δυνάμεις σε άλλο 

θέατρο επιχειρήσεων «άνευ εξασθενήσεώς του». Και δεν είναι δυνα

τό να πιστέψει κανείς, ότι η αναφορά του Χατζηανέστη «ενέπλησε 

χαράς τόν υπουργόν», όταν γνωρίζει το νόμο 2870, την σε μαρτυ

ρικό θάνατο καταδίκη του μικρασιατικού Λαού, που δημοσιεύθηκε 

στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» λίγες εβδομάδες αργότερα (16 

Ιουλίου 1929) και είχε ήδη συνταχθεί όταν ο Χατζηανέστης υπέ

βαλε την έκθεση του στον Θεοτόκη. 
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Ο νόμος 2870 ομιλεί «περί παρανόμου μεταφοράς προτύπων ή 

ομάδων εισερχομένων εις ελληνικούς λιμένας εκ τής αλλοδαπής» 

και αναφέρει τα εξής: 

«1ον) Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή έν Ε λ λ ά δ ι απόβασις αλλοδαπών — οι 

Μικρασιάτες δέν είχαν γίνει ακόμη Έλληνες υπήκοοι — ε φ ' όσον 

ούτοι δέν είναι εφωδιασμέναι διά τακτικών διαβατηρίων, νομίμως 

τεθεωρημένων ή διά τών εγγράφων τών εκάστοτε οριζομένων διά 

Β.Δ. εκδιδομένων προτάσει τών επί τών Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν , Ε θ ν ι κ ή ς 

Οικονομίας καί Περιθάλψεως υπουργών. 

2ον) Πας πλοιοκτήτης, πράκτωρ ή πλοίαρχος ή άλλο οιονδή

ποτε μέλος πληρώματος πλοίου τινός, όστις ήθελεν αναλάβει, όπως 

διευκολύνη ή δεχθή τήν εις " Ελλάδα μεταφοράν τών περί ων ή έν 

άρθρω 1 απαγόρευσις προσώπων, τιμωρείται διά φυλακίσεως εξ 

τουλάχιστον μηνών καί χρηματικής ποινής άπό τρισχιλίων μέχρι 

δεκακισχιλίων δραχμών δι' έκαστον, κατά παράβασιν του παρό

ντος νόμου, μεταφερόμενον πρόσωπον...». 

Η σκηνοθεσία του μεγάλου δράματος είχε συμπληρωθεί. Η 

εκκένωση της Μικράς Ασίας αποφασισμένη — δεν έμενε παρά η 

εκτέλεση, που είχε ανατεθεί στον Χατζηανέστη. Και την τελευταία 

στιγμή οι Κυβερνήτες της Αθήνας απαγορεύουν τη μετανάστευση 

των Μικρασιατών. Είναι εξοργιστικό ψέμα, ότι ήθελαν ν' αποφύ

γουν τη δημιουργία προσφυγικού ζητήματος. Εκείνοι, που θα μετα

νάστευαν πρώτοι, και υπό ομαλές συνθήκες, ήταν οι εύποροι 

Μικρασιάτες. Κι οι περιουσίες τους θα έδιναν νέα οικονομική 

ανάπτυξη στη Παλιά Ελλάδα, κάτι, που κατόρθωσαν, άλλωστε, κι 

οι ρακένδυτοι πρόσφυγες, οι χιλιάδες των ξερριζωμένων θυμάτων 

της καταστροφής, που έφθασαν στην Ελλάδα τελείως καταστραμ

μένοι. Ά λ λ ο ς ήταν ο λόγος, που οδήγησε στην απαγόρευση της 

μετανάστευσης: οι Μικρασιάτες είχαν το μίασμα του Βενιζελισμού 

— ήταν προτιμότερο να σφαγούν από τους διψασμένους για αίμα 

Τσέτες, παρά να μεταφέρουν τις επαναστατικές ιδέες τους στην 

Ελλάδα. Ή τ α ν τόσο ανόητοι. Πίστευαν, ότι έτσι θα μπορούσαν να 

σωθούν. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι η εκστρατεία της Μικράς Ασίας 

δεν ήταν ένα τοπικό κίνημα. Δεν ήταν Μικρασιάτες εκείνοι που 

αποβιβάστηκαν στην παραλία της Σμύρνης το πρωί της 2ας Μαΐου 

του 1921. Ή τ α ν Θεσσαλοί, Μακεδόνες, Κρήτες κι Αθηναίοι — 

Έ λ λ η ν ε ς από κάθε γωνιά της ελληνικής γης, που φιλοδόξησαν να 

πραγματοποιήσουν τα ωραιότερα όνειρα της Φυλής. 

Α λ λ ' ας αφήσουμε την Αθήνα και τις δολοπλοκίες της. Η 

ατμόσφαιρα θα γίνεται ολοένα και περισσότερο αποπνικτική. Η 

σήψη είναι προχωρημένη. Την ίδια στιγμή στο Μέτωπο, στη κοι

λάδα της Φιλαδέλφειας οι στρατιώτες μας γράφουν με το αίμα τους 

την τελευταία πράξη του δράματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ' 

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Ο συρφετός αυτός που ήταν άλλοτε η ένδοξη Στρατιά, υποχω

ρεί, φεύγει χωρίς στις τραγικές εκείνες στιγμές να υπάρχει ένας 

δυναμικός ηγέτης, που ν' αναλάβει τη δ ιο ίκηση. Οι στρατιώτες μας 

υποχωρούν, ελπίζοντας να βρουν κάπου κάποια γραμμή, για να 

μείνουν και να πολεμήσουν. Δεν αργούν ν' αντιληφθούν, ότι μόνο 

στην παραλία της Σμύρνης θα σταματήσουν. Κι αυτό, που νιώθουν 

στα στήθη τους, είναι ένα παράξενο, πρωτόγνωρο συναίσθημα — 

νιώθουν οργή και πόνο μαζί, φόβο κι ε κ δ ι κ η τ ι κ ή μανία. Μια 

τρομακτική πάλη γίνεται μέσα στις ψυχές όλων, βλέποντας τους 

Τούρκους να τους καταδιώκουν, τους Έ λ λ η ν ε ς χωρικούς να τους 

κοιτάζουν γεμάτοι απογοήτευση, με βουρκωμένα μάτια. Μα πού 

είναι, λοιπόν, οι αδάμαστοι ήρωες; Οι απελευθερωτές της Σμύρνης; 

Οι κατακτητές της Προύσας; Οι ήρωες προδόθηκαν. 

Η υποχώρηση συνεχίζεται και μόνο μια μονάδα προχωρεί 

συντεταγμένη, φροντίζοντας να παραμένει μακριά από τον πανικό

βλητο συρφετό. Πλησιάζουν στη Φιλαδέλφεια, βλέπουν με λα

χτάρα τα σπίτια της. Πολεμούσαν συνέχεια για 10 ημέρες, όλη την 

ημέρα και τη νύκτα προχωρούσαν. Στη θέση της όμορφης πολιτείας 

ταχύνουν το βήμα τους, θέλοντας ν' αναπαυθούν. Α λ λ ' ο διοικητής 

τους δε νιώθει οίκτο. Διατάζει να σταματήσουν στις όχθες ενός 

χείμαρρου, θα διανυκτερεύσουν εκεί. Δεν θέλει ν' αναμίξει τους 

άνδρες του με τις διαλυμένες μονάδες. Φοβείται μήπως τους 

μεταδώσουν τον πανικό. Ή τ α ν μια διαταγή σ κ λ η ρ ή , α λ λ ' επιβε

βλημένη. Κανείς δεν διαμαρτύρεται — δεν τολμά να διαμαρτυρηθεί, 

όταν γνωρίζει, ότι ο διοικητής του φύλαγε ο ίδιος σκοπός τη νύκτα, 

για ν' αναπαύονται οι άνδρες του, όταν γνωρίζει ότι για 10 ημέρες 

δεν κατέβηκε από το άλογο του. Οι Τσολιάδες του 5/42 — ποιοι 
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άλλοι μπορούσαν να είναι; — δροσίζονται στο χείμαρρο κι 

εγκαθιστούν φυλάκια. 

Ο Πλαστήρας πίστευε κι αυτός, ότι κάπου θα σταματούσαν 

κάπου θα έδιναν την αποφασιστική μ ά χ η . Βλέπει, όμως, ότι και στη 

Φιλαδέλφεια έχει οργανωθεί η άμυνα. Κι ενώ οι άνδρες του 

αναπαύονται, σπεύδει στη Φιλαδέλφεια, για να συναντήσει τον 

Φράγκου. Δυσκολεύεται να προχωρήσει, φράζουν το δρόμο τα 

μπουλούκια προσφύγων, αραμπάδες, που μεταφέρουν ό τ ι ήταν 

δυνατόν να περισωθεί, φάλαγγες τραυματιών — ένα θλιβερό, 

ποικιλόμορφο πλήθος. Προχωρεί με δυσκολία και σε κάποια 

στιγμή έρχεται αντιμέτωπος μ' ένα διαγγελέα. 

— Μήπως γνωρίζετε πού είναι η 5η Μεραρχία, κ. συνταγμα-

τάρχα; τον ρωτά μ' αγωνία. 

Κι ο Πλαστήρας, που γνώριζε, ότι η 5η Μεραρχία υπήρχε μόνο 

στα χαρτιά, αντιλαμβάνεται, ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Διαβάζει 

τη διαταγή και χλωμιάζει. Τώρα τρέχει καλπάζοντας προς τον 

Φράγκου. 

Η διαταγή προς τη 5η Μεραρχία όριζε, ότι όφειλε να σπεύσει 

στη Φιλαδέλφεια, για να μεταφερθεί σιδηροδρομικά στο Σαλιχλή. 

Το σώμα Ιππικού του Φαχρεδίν ενεργούσε ευρύτατο κυκλωτικό 

ελιγμό κι απειλούσε ν' αποκόψει ολόκληρο το Νότιο Συγκρότημα. 

Αν ο ελιγμός πετύχαινε, 9 Μεραρχίες θα συλλαμβάνονταν αιχμά

λωτοι των Τούρκων. Ο κύριος όγκος του Στρατού μας θα συντρι

βόταν. Η Στρατιά του Έ β ρ ο υ δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί — ο 

Κεμάλ θα σταματούσε στην Αθήνα. 

Ο Πλαστήρας αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έσπευσε προς 

συνάντηση του διοικητή του. Μόλις τον είδε ο Φράγκου ταράχθη

κε, χλώμιασε και τον ρώτησε με αγωνία: 

— Κι εσύ, παιδί μου; Κι εσύ, Πλαστήρα, διαλύθηκες; 

Ο διοικητής του 5/42 έκανε μια απότομη κίνηση και μόνο η 

σκέψη ότι μπορούσε να διαλυθεί το Σύνταγμα του — αυτό, που είχε 

μετονομασθεί σε 13η Μεραρχία — τον πρόσβαλλε: 

— Οι άνδρες μου συνεχίζουν τη κίνηση τους συντεταγμένοι, 

στρατηγέ μου, είπε μ' απότομο ύφος. Η 5η Μεραρχία είναι 

ανύπαρκτη. Ζητώ την άδεια να σπεύσω προς κατάληψη του 

Σαλιχλή. 

Ο Φράγκου κλονίσθηκε, τα μάτια του βούρκωσαν. Μέσα στο 
χάος εκείνο, τη γενική κατάρρευση, που την παρακολουθούσε, 
χωρίς να μπορεί ν' αντιδράσει, έβλεπε να ξαναζωντανεύει για λίγο 
το μεγαλείο της Φυλής. Ή τ α ν μια υπέροχη στιγμή. Οι δυο γενναίοι 
εκείνοι πολεμιστές, αδιάλλακτοι πολιτικοί αντίπαλοι, ε ίχαν παρα
μερίσει τις ανθρώπινες μικρότητες — έδιναν τα χέρια, για να 
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πολεμήσουν μαζί την αποφασιστική μ ά χ η . Ο Φράγκου έσφιξε το 

χέρι του Πλαστήρα και του είπε: 

— Κύριε συνταγματάρχα, εις τας κρίσιμους περιστάσεις εμφα-

νίζεσθε ως ο από μηχανής θεός και μάλιστα όταν δεν σας 

αναμένουν. 

Ο από μηχανής θεός 

Ο Φράγκου είχε διατάξει από το πρωί τη 1η Μεραρχία Ιππικού 

μας να σπεύσει και να καταλάβει την έξοδο της στενωπού των 

Αντάλων — μια φύσει οχυρά τοποθεσία λίγα χιλιόμετρα βόρεια του 

Σαλιχλή. Είχε διαταγή ν ' αποκρούσει τις πρώτες επιθέσεις, μέχρις 

ότου φθάσουν ενισχύσεις. Η 13η Μεραρχία, ενισχυμένη με λόχο 

Μηχανικού και 400 άνδρες του Συντάγματος ασφάλειας γραμμών, 

θ' αναχωρούσε σιδηροδρομικά στο Σαλιχλή, όπου θα ετίθετο υπό 

τις διαταγές του διοικητή της Μεραρχίας Ιππικού, υποστράτηγου 

Καλλίνσκυ. Η αναχώρηση έπρεπε να γίνει το αργότερο στις 2 μ. μ. 

Ο Πλαστήρας επέστρεψε καλπάζοντας στο Σύνταγμα του κι 

υποχρέωσε τους άνδρες του να προχωρήσουν τρέχοντας! Αλλά, 

φθάνοντας στο σταθμό, είδε ένα τρομακτικό θέαμα: Υπήρχε μια 

μόνο αμαξοστοιχία- κι ήταν κατάφορτη από πρόσφυγες, τραυματίες 

και στρατιώτες. Ή τ α ν τόσο πολύ φορτωμένη, ώστε δεν μπορούσε να 

ξεκινήσει. Και, βέβαια, κανείς δεν έδινε τη θέση τ ο υ ' στους 

Τσολιάδες. Αλλ ' ο Πλαστήρας δεν ήταν α π ' αυτούς που δειλιά

ζουν. Μια ξερή διαταγή κι οι Τσολιάδες ακροβολίστηκαν, έτοιμοι 

ν' ανοίξουν πυρ σ' όποιον θα αρνείτο να κατέβει. 

Είναι απερίγραπτο το τι ακολούθησε. Πιστεύοντας ότι οι 

Τσολιάδες ήθελαν να... σωθούν, ο συρφετός εκείνος άρχισε να 

βρίζει, οι τραυματίες να βλασφημούν. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, 

ανώτερος αξιωματικός, με το δεξί χέρι τυλιγμένο στους επιδέ

σμους, στάθηκε μπροστά στον Πλαστήρα κι άρχισε να επιτιμά τη 

δειλία του. Είχε το δικαίωμα του λαβωμένου πολεμιστού, αλλά και 

στολή πολύ καινούργια, για να γίνει πιστευτός. Χωρίς να διστάσει, 

με μια απότομη χειρονομία, ο Πλαστήρας αφαιρεί τους επιδέ

σμους και διαπιστώνει ότι ο τραυματίας ήταν... υγιέστατος. Έ ν α 

ράπισμα ήταν ο επίλογος του θλιβερού εκείνου επεισοδίου. 

Μέσα σε μισή ώρα ο σταθμός είχε εκκαθαρισθεί και τα τάγματα 

του Πλαστήρα αναχωρούσαν για το Σ α λ ι χ λ ή . Ο ίδιος θα έφευγε με 

την επόμενη αμαξοστοιχία, που οι σιδηροδρομικοί προσπαθούσαν 

να την συγκροτήσουν με παλιά βαγόνια. Ή 13η Μεραρχία δεν 

μπορούσε να μετακινηθεί ο λ ό κ λ η ρ η , α λ λ ' ο Πλαστήρας δεν 

ανησυχούσε. Το Σαλιχλή κατείχετο από το Ιππικό μας. Κι η 
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Μεραρχία μας υπερτερούσε ασύγκριτα έναντι των Τούρκων. Είχε 

υψηλόσωμους ίππους, εκπαιδευμένους ιππείς και ήταν σχεδόν 

ανέπαφη — πλαισιωμένη μ' όλους τους αξιωματικούς της. Είχε 

ακόμη και πυροβολικό, που το διοικούσαν άριστοι του Στρατού 

μας. Ή τ α ν μια αξιόμαχη μονάδα κι ο Πλαστήρας ένιωθε ασφαλής. 

Ή τ α ν ένα σφάλμα του, που παραλίγο ν ' αποδειχθεί μοιραίο. 

Η τρομερή πρόβλεψη 

Ο Πλαστήρας σπεύδει προς Σαλιχλή — σπεύδει να περισώσει 

ό τ ι ήταν δυνατό να σωθεί, σε πείσμα του Χατζηανέστη, που 

παραλίγο να παραδώσει τους πάντες στον Κεμάλ. Αν δεν το 

κατόρθωσε, δε φταίει αυτός. Ο ελιγμός του Σ α λ ι χ λ ή , όπως αποκα

λύπτεται σήμερα, είναι σύλληψη του συνταγματάρχη Μιχ. Πάσ-

σαρη, υπαρχηγού του επιτελείου της Στρατιάς, στον οποίο ο 

α ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς είχε απαγορεύσει να παρουσιάζεται στο γραφείο 

του. 

Η πρώτη τουρκική μονάδα, που διείσδυσε στις γραμμές μας, 

ήταν το Ιππικό του Φαχρεδίν. Ή τ α ν περισσότερο έφιππο πεζικό, με 

μικρόσωμους ίππους, ακατάλληλους για επελάσεις και ιππομαχίες, 

α λ λ ' αποτελεσματικό στην αιφνιδιαστική προσβολή των μετό

πισθεν. Οι ιππείς αυτοί απόκοψαν την τηλεγραφική και τηλεφω

νική επικοινωνία του Α' Σώματος τη πρώτη ημέρα της επίθεσης, κι 

έσπειραν τη σύγχυση και το πανικό. Ό τ α ν , όμως, άρχισε η άτακτη 

υποχώρηση, μετά τη συμφορά του Αλή Βεράν, οι Τούρκοι ιππείς 

εξαφανίσθηκαν — δεν έσπευσαν να καταδιώξουν τα υποχωρούντα 

τμήματα μας. Κι αυτό ανησυχούσε τον Π ά σ σ α ρ η , που δεν ήθελε να 

δεχθεί την ευχάριστη ερμηνεία, ότι οι Τούρκοι... αναπαύονται στις 

δάφνες τους. Γνώριζε, ότι ο Κεμάλ δεν θα ανεχόταν μια τόσο 

εγκληματική ολιγωρία. Προσπαθούσε να προβλέψει την επόμενη 

ενέργεια του. Μελετούσε με προσοχή τις αναφορές των αεροπο

ρικών αναγνωρίσεων, και σκυμμένος στο χάρτη προσπαθούσε να 

σκεφθεί τι θα έκανε, αν ήταν Κεμάλ. Το απόγευμα της 21ης 

Αυγούστου η αλήθεια έλαμψε στη σκέψη του κι ο φόβος πάγωσε το 

αίμα στις φλέβες του. Αντελήφθη, ότι ο Φαχρεδίν είχε εγκατα

λείψει την Ομάδα Φράγκου να υποχωρήσει προς Νότο, προς 

Φιλαδέλφεια, και στρέφοντας προς Ν.Δ., κατευθυνόταν κατά του 

Σαλιχλή. Χωρίς δισταγμό ο Πάσσαρης έσπευσε ο ίδιος στον 

α ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο — φοβήθηκε μήπως ο επιτελάρχης Βαλέττας, ήπιος 

και μειλίχιος, δεν κατόρθωνε να δώσει το μέτρο του κινδύνου στον 

Χατζηανέστη, μήπως δίσταζε να του περιγράψει τη σοβαρότητα 
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της κατάστασης. Α λ λ ' η υποδοχή, που του επιφύλαξε ο Χατζη

ανέστης, ήταν απογοητευτική. 

Μόλις ο Πάσσαρης τόλμησε να ξεστομίσει τη τρομερή πρό

βλεψη ότι, αν δεν αντιδρούσαν κεραυνοβόλα, ο κύριος όγκος της 

Στρατιάς θα αιχμαλωτιζόταν, ο Χατζηανέστης αγανάκτησε. Δεν 

εννοούσε ν' ακούσει θλιβερές ειδήσεις — ήθελε όλα να προβλέ

πουν το θρίαμβο του. Να πίστευε, πράγματι, ότι θα νικήσει; Δεν θα 

έπρεπε τότε να ήταν κύριος του λογικού του. Να υποκρινόταν; Αυτό 

θα σήμαινε, ότι αναζητούσε ελαφρυντικά εκ των προτέρων. Οπωσ

δήποτε, διέταξε τον Πάσσαρη να σταματήσει και ν ' αποχωρήσει 

αμέσως. Του απαγόρευσε, μάλιστα να παρουσιασθεί στο μέλλον 

μπροστά του. Μόνο ιεραρχικά, μέσω του επιτελάρχη, θα αναφερό

ταν. Τον πέταξε κυριολεκτικά, από το γραφείο του, σα να ήταν ο 

πρώτος τυχόν νεοσύλλεκτος. 

Ο Πάσσαρης, με τραυματισμένο τον εγωισμό, ταπεινωμένος 

και, προπαντός, απογοητευμένος, σκέφθηκε να παραιτηθεί. Αντε

λήφθη, όμως, ότι στις κρίσιμες εκείνες στιγμές δεν είχε το δι

καίωμα να σκεφθεί τον εγωισμό του. Έσπευσε να συναντήσει τον 

υποστράτηγο Βαλέττα, του εξέθεσε τους φόβους του και κατόρ

θωσε να τον κερδίσει με το μέρος του. Την επόμενη πείθεται κι ο 

αρχιστράτηγος. Είχαν, όμως, χαθεί 48 ώρες. Κι αν ο Φαχρεδίν 

εκινείτο ταχύτερα, αν έφθανε 4-5 ώρες νωρίτερα, η συμφορά θα ήταν 

απερίγραπτη. 

Η διαταγή να καταληφθεί εσπευσμένα το Σαλιχλή διαβιβάστη

κε στον Φράγκου με κλεισμένο φ ά κ ε λ ο , που του ρίχτηκε από 

αναγνωριστικό αεροπλάνο. Ή τ α ν επόμενο να χρησιμοποιήσει την 

πιο ταχυκίνητη μονάδα του — τη Μεραρχία του Ιππικού — κι 

αναζητούσε την 5η Μεραρχία για να την χρησιμοποιήσει προς 

ενίσχυση του Σ α λ ι χ λ ή . 

Στο Σαλιχλή 

Το φημισμένο ιππικό μας έφθασε στο Σαλιχλή το απόγευμα της 

22ης Μαΐου. Α λ λ ' αντί να εγκατασταθεί αμυντικά και να λάβει 

μέτρα ασφάλειας, η διοίκηση του διέταξε τους Ιππείς να ξεσελ-

λώσουν και ν' αναπαυθούν. Αναγνωρίσεις σε βάθος 8-10 χλμ. δεν 

είχαν σημειώσει την εμφάνιση εχθρικών δυνάμεων και πιστεύ-

θηκε, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος εχθρικής επίθεσης. Ευτυχώς, ο 

Αφήγηση του ίδιου του Πάσσαρη. 

ταγματάρχης Βρασίδας Σοφιανός, διοικητής πυροβολικού της 

Μεραρχίας ιππικού, σωφρονέστερος των ανωτέρων του, αγνόη

σε τη διαταγή νά ξεζέψουν τα άλογα. Αντίθετα, μάλιστα, διέταξε 

τη πυροβολαρχία του Χρ. Μαντά να ταχθεί σε κατάλληλη θέση, 

ώστε να είναι έτοιμη για έναρξη πυρός. 

Α λ λ ' η διοίκηση της Μεραρχίας διέπραξε ένα ακόμη σφάλμα: 

Γνώριζε ότι το βράδυ, κατά τα μεσάνυκτα, θα έφθανε στο Σαλιχλή 

ο Πλαστήρας με τα π α λ ι κ ά ρ ι α του. Η διαταγή όριζε, ότι θα υπα

γόταν υπό τις διαταγές του υποστράτηγου Καλλίνσκη. Ό φ ε ι λ ε , 

λοιπόν, η Μεραρχία ν' αποκαταστήσει επαφή μαζί του. Κι όμως 

δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια. Ή τ α ν 11 το βράδυ, όταν η 

πρώτη φάλαγγα της 13ης Μεραρχίας υπό τον συνταγματάρχη, 

έφθασε στο Σ α λ ι χ λ ή . Είχε μαζί του και το τάγμα Μηχανικού, κα

θώς και το τάγμα ασφάλειας γραμμών. 

Ή τ α ν τραγικό το θέαμα στο σταθμό του Σαλιχλή. Χιλιάδες οι 

πρόσφυγες — άνδρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά, προσπαθούσαν 

να σκαρφαλώσουν σε κάποιο βαγόνι και να φύγουν. Λίγοι το 

κατόρθωναν. Οι περισσότεροι έμειναν και ξεσπούσαν σ' ανατρι

χιαστικό θρήνο. Γνώριζαν καλά τον Τούρκο, τη θηριωδία του. 

Δεν είχαν αμφιβολίες για το τέλος, που τους περίμενε, αν έπεφταν 

στα χέρια του. Και κάθε λεπτό που περνούσε τους έφερνε κοντύ

τερα προς το θάνατο. 

Ο Αβράμπος δεν μπορεί να κρατήσει τους άνδρες του στο 

σταθμό περιμένοντας το σύνδεσμο του Καλλίνσκη. Τους διέταξε, 

λοιπόν, να καταυλισθούν νοτιότερα, στις παρυφές της κωμό

πολης. Ή τ α ν περασμένα μεσάνυχτα, όταν έφθασε κι ο Πλαστή

ρας με τη δεύτερη φάλαγγα. Ή λ θ ε σ' επαφή με τον Αβράμπο, 

ανασυγκρότησε τη Μεραρχία του και, πριν ακόμη ροδίσει η αυγή, 

έδωσε διαταγή σε δύο τάγματα του να προχωρήσουν προς βορρά, 

ενώ το τρίτο θα παρέμενε κοντά στο σταθμό, ως εφεδρεία. Δεν εί

χε κατορθώσει ν' αποκαταστήσει επαφή με τη Μεραρχία ιππικού 

και πιστεύοντας, ότι θα βρισκόταν προς βορρά, κινήθηκε προς συ

νάντηση της. Α λ λ ' ενώ είχε αρχίσει η κ ίνηση, αξιωματικός — 

σύνδεσμος της Μεραρχίας Ιππικού παρουσιάζεται και του ανα

φέρει, ότι η Μεραρχία βρισκόταν νότια του Σ α λ ι χ λ ή . Και όμως ο 

εχθρός αναμενόταν από βορρά. Τι είχε συμβεί; Τι θα έκανε ο Πλα

στήρας; Α λ λ ' ας δώσουμε το λόγο στην επίσημη έκθεση, που υπέ

βαλλε ο ίδιος ο διοικητής του 5/42. Και η έκθεση αναφέρει τα εξής: 

«Έκπληκτοι έκ τής εγκληματικής ταύτης αδρανείας τού ιπ
πικού, σπεύδομεν έν τάχει έκ τού σιδηροδρομικού σταθμού Σα
λιχλή πρός ανεύρεσιν τού διοικητού τής Μεραρχίας ιππικού στρα
τηγού κ. Καλλίνσκη. Μετά εν τέταρτον τής ώρας σνναντώμεν τόν 
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στρατηγόν μέ τό έπιτελείον τον και αναγκαζόμεθα νά τω ύπο-

δείξωμεν ότι έδει νά ευρίσκεται βορείως Σαλιχλή πρός αντιμε-

τώπισην εχθρικού ιππικού, αναμενόμενου έκ τής περιοχής τών 

Αντάλων και ότι ή παράλειψίς του αύτη ηδύνατο νά έχη θλιβε-

ράς συνεπείας, αν αληθεύουν αί πληροφορίαι περι τού εχθρού ιπ

πικού...» 

Το σχέδιο της μάχης 

Ο Πλαστήρας είναι αλήθεια ότι, απευθυνόμενος προς το στρα

τηγό Καλλίνσκη δεν τηρεί άψογη στρατιωτική πειθαρχία. Δεν ήταν 

αυτός αρμόδιος να υποδείξει σε ανώτερο του και μάλιστα στον 

διοικητή του, τι έπρεπε να κάνει. Α λ λ ' ο άνθρωπος εκείνος, που θα 

γινότανε θρύλος, δεν είχε σπουδάσει σε φανταχτερές Στρατιωτικές 

Ακαδημίες. Σχολειό του ήταν η μάχη, κονδύλι η ξ ι φ ο λ ό γ χ η . Και 

δάσκαλος πάνσοφος η ανεκτίμητη πείρα, από το Σκρα μέχρι την 

Ουκρανία, κι από τη Σμύρνη μέχρι τήν Προύσα. Αν μιλούσε με το 

ίδιο θάρρος στον Χατζηανέστη, ίσως να τον αντικαθιστούσε. Α λ λ ' 

ο Καλλίνσκης ήταν πολεμιστής κι αυτός, τίμιος και γενναίος 

αξιωματικός. Αντιλαμβάνεται αμέσως, ότι ο Πλαστήρας είχε δίκιο. 

Και δείχνει μια ανωτερότητα αντάξια της φήμης του και των 

περιστάσεων: Διατάζει τον Πλαστήρα να συντάξει το σχέδιο 

επιχείρησης και να το υπαγορεύσει στον επιτελάρχη του, ταγ

ματάρχη Αλέξανδρο Παπάγο. 

Ακούγοντας κανείς για διαταγές επιχειρήσεων κι επιτελικά 

σχέδια, θα μπορούσε να πιστέψει ότι οι τρεις αξιωματικοί βρίσκο

νταν σε μεγαλόπρεπες σκηνές, τουλάχιστον. Λάθος. Η αλήθεια 

είναι, ότι ο Καλλίνσκης κι ο Πλαστήρας ήσαν έφιπποι. Κι ο 

Παπάγος είχε μεταβάλει σε γραφείο επιχείρησης τη.. . σέλλα του 

αλόγου του. Ή τ α ν ακόμη μισοσκόταδο κι ένας στρατιώτης έφεγγε 

στον Παπάγο μ' ένα φανό θυέλλης*. 

Το σχέδιο του Πλαστήρα ήταν απλούστατο κλασικό: Οι Τσο

λιάδες του θα καθήλωναν τους Τούρκους, θα τους υποχρέωναν να 

πεζομαχήσουν. Κι όταν η μάχη θα είχε ανάψει για καλά, το ιππικό 

μας θα εξαπέλυε επίθεση από τα αριστερά. Ο Καλλίνσκης συμφώ

νησε κι ο Πλαστήρας ξεκίνησε να επιστρέψει στους Τσολιάδες 

του. Δεν είχε, όμως, φθάσει στο Σ α λ ι χ λ ή , όταν άκουσε πυροβο

λισμούς. Λίγα λεπτά αργότερα, η οχλοβοή της μάχης συγκλόνιζε 

τη κωμόπολη. Τι είχε συμβεί; 

•Αφήγηση του ίδιου του Πλαστήρα 
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Έ ν α από τα τάγματα του Πλαστήρα είχε καταυλισθεί όπως 

είδαμε, στις νότιες παρυφές του Σαλιχλή. Οι Τσολιάδες μας είχαν 

την ανέλπιστη τύχη να κοιμηθούν — με τις αρβύλες, ζωσμένοι τις 

ξιφολόγχες και τις μπαλάσκες, είναι αλήθεια, αλλά κοιμόντουσαν. 

Πριν ακόμη χαράξει, ένας νεαρός διοικητής λόχου, ο ανθυπολοχα

γός — τότε — Μινιουδάκης, σηκώθηκε και μ' ένα συνάδελφό του 

προχώρησε να πλυθεί σε μια κοντινή βρύση. Ποιος ξέρει πότε 

άλλοτε θα είχε κανείς τη τύχη να τον φυλάγουν άλλοι ! Πίστευε, ότι 

το ιππικό μας κρατούσε τη στενωπό των Αντάλων. Αλίμονο, όμως, 

δεν ήταν γραφτό να πλυθεί. Είχε πλησιάσει στη βρύση, όταν είδε 

δυο-τρεις σκιές να κινούνται στο βάθος του δρόμου. Πρόσεξε 

καλύτερα και κατάλαβε. Ή τ α ν Τούρκοι. Δεν μπορούσε να κάνει 

λάθος. Αλλά κι αν αμφέβαλε, μια σφαίρα, που σφύριξε δίπλα του, 

τον έπεισε απόλυτα. 

Οι Τσολιάδες πετάχθηκαν ξαφνιασμένοι. Είχαν αιφνιδιασθεί. 

Ά ρ π α ξ α ν τα όπλα τους κι οχυρώθηκαν πρόχειρα μέχρις ότου 

διαπιστώσουν πού ήταν ο εχθρός. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Οι 

Τούρκοι κατείχαν την απέναντι πλευρά του δρόμου. Είχαν μπει στο 

Σαλιχλή πριν από τους Τσολιάδες, τους οποίους δεν αντ ιλήφθηκαν 

όταν έφθασαν, περασμένα μεσάνυκτα — όπως δεν τους αντελήφθη

καν κι οι Τσολιάδες. Κι οι δύο αντίπαλοι αιφνιδιάστηκαν, περισ

σότερο, όμως οι δικοί μας. Μέσα σε λίγα λεπτά μια σκληρή 

οδομαχία είχε ανάψει μέσα στο Σαλιχλή. Την ίδια εκείνη στιγμή τα 

δύο άλλα τάγματα του 5/42, είχαν αφήσει την κωμόπολη και 

προχωρούσαν προς Βορρά. Έ τ σ ι , το Σαλιχλή βρέθηκε αμαχητί στα 

χέρια των Τούρκων, ο σταθμός κατελήφθη. Μόνο ο ταγματάρχης 

Παναγάκος, επιτελής της Στρατιάς, που βρέθηκε αποκομμένος 

εκεί, οχυρώθηκε σ' ένα δωμάτιο του σταθμού και αντέταξε λυσ

σώδη άμυνα — έδωσε στους Τούρκους ένα ακόμη μάθημα του τι θα 

πει Έ λ λ η ν α ς αξιωματικός. 

Η περιγραφή της μάχης του Σαλιχλή θα έπρεπε να σταματήσει 

στο σημείο αυτό. Ας μείνει η φαντασία ελεύθερη, αχαλίνωτη, για να 

ξαναζωντανέψει την ανδρεία των λιγοστών εκείνων π α λ ι κ α ρ ι ώ ν , 

που έπλυναν στο τουρκικό αίμα τη προσβολή του Καρατζά Χισάρ. 

Ας αφηνιάσει η φαντασία — και πάλι δεν θα μπορέσει να δώσει όλο 

το μεγαλείο της μάχης του Σαλιχλή. 

Οι Τσολιάδες μας αιφνιδιάστηκαν, είναι αλήθεια. Αλλά δεν 

πανικοβλήθηκαν. Ά ρ π α ξ α ν τα τουφέκια τους κι εφάρμοσαν το 

γνώριμο επιτελικό σχέδιο τους — όρμησαν κραυγάζοντες «Αέρα!». 

Κι η τρομερή κραυγή τους ακούσθηκε σαν κεραυνός. Ό ρ μ η σ α ν και 

τ ' αστραποβόλημα των λογχών τους διέλυσε το σύθαμπο του 

πρωινού. Ή τ α ν τρομακτική η σύγκρουση. Οι Τούρκοι είχαν ένα 

πυροβόλο κι άρχισαν να βάλλουν αδιακρίτως. Έ ρ ι χ ν α ν και στα 
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τούρκικα σπίτια και τα πυρομαχικά, που έκρυβαν οι Τούρκοι 

κάτοικοι, τιναζόντουσαν στον αέρα, πνίγοντας την ατμόσφαιρα 

στη σκόνη. 

Ο Πλαστήρας, μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς, έμπηξε 

άγρια τα σ π ι ρ ο ύ ν ι α του στα πλευρά του αλόγου του και το υπο

χρέωσε να τιναχθεί αγριεμένο — χύθηκε σαν θύελλα. Ο υπασπι

στής του δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει. Κι αυτό τον σώζει. 

Μπαίνοντας στο Σαλιχλή πέφτει σε μια τουρκική περίπολο. Τ' ' 

άλογό του σκοτώνεται κι ο Πλαστήρας τραβά το περίστροφο για 

ν' αμυνθεί — να πολεμήσει για τη ζωή του πλέον. Στην κρίσιμη 

στιγμή φθάνει ο υπασπιστής κι οι Τούρκοι διαλύονται. Με τ' 

άλογο του υπασπιστή του τώρα, ο Πλαστήρας φθάνει στο τρίτο 

τάγμα του. Νομίζει, ότι έχουν προσβληθεί τα δύο άλλα κι αναζη

τά την εφεδρεία για να τα βοηθήσει. Βρίσκει, όμως την εφεδρεία 

να έχει εμπλακεί σ' έναν απελπισμένο αγώνα. 

Ή τ α ν δεινή η θέση των Τσολιάδων μας. Είχαν σχεδόν κυκλωθεί 

— ήταν αδύνατο να ξεχωρίσουν από πού τους κτυπούσαν οι 

Τούρκοι. Οι καπνοί των εκρήξεων, ο κουρνιαχτός της μάχης 

σκέπαζαν τα πάντα. Δεν υπήρχε παρά μια μόνο διέξοδος: ν' 

ανοίξουν το δρόμο ανάμεσα στους Τούρκους — πατώντας στα 

κορμιά τους. Κι έξαφνα, μέσα στον ορυμαγδό, ακούσθηκε το 

νοσταλγικό πια σάλπισμα «Προχωρείτε.. . προχωρείτε». 

Η επική έξοδος 

Ή τ α ν μια επική έξοδος η μάχη εκείνη. Α λ λ ' ας αφήσουμε ένα 

σεμνό ήρωα να θυμηθεί: «Προχωρούσαμε και δεν βλέπαμε τίποτα. 

Πυροβολούσαμε στα τυφλά κι' ακούγαμε κραυγές πόνου. Προχωρού

σαμε κι' έξαφνα κάποιος Τσολιάς έπεφτε βογγώντας. Άλλά προχωρού

σαμε. Θά είχαμε φθάσει στο κέντρο, περίπου, κοντά σ' ενα τούρκικο 

σπίτι, πού μόλις ξεχώριζε μέσα στον καπνό, όταν μιά οβίδα ακούσθηκε 

νά έρχεται σφυρίζοντας... Σκύψαμε ασυναίσθητα. Και ξαφνικά μιά 

τρομακτική έκρηξις μας έρριξε πολλούς στο καλντερίμι. Τό τούρκικο 

σπίτι, γεμάτο πυρομαχικά, είχε τιναχθή στον αέρα. Ήταν κάτι τό 

φρικιαστικό. Τό αίμα πάγωσε στις φλέβες μας... Άλλά ξεκινήσαμε και 

πάλι, από πόρτα σέ πόρτα, από γωνιά σε γωνιά». 

Μιά ώρα βάσταξε η οδομαχία εκείνη. Τελικά το τρίτο τάγμα 

κατόρθωσε να ενωθεί με τα δύο άλλα τάγματα που είχαν οχυρω

θεί στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ο Πλαστήρας είχε ανασυγκρο

τήσει το σύνταγμα του, α λ λ ' ανησυχούσε. Είχε βρεθεί μεταξύ δύο 

πυρών — των Τούρκων του Σαλιχλή και των ενισχύσεων, που 
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έφθαναν συνεχώς από βορρά. Το χειρότερο όμως ήταν ότι είχε ρίξει 

στη μάχη και τον τελευταίο διαθέσιμο στρατιώτη του — δεν είχε 

ούτε μια ομάδα για εφεδρεία. Κι οι στρατιωτικοί γνωρίζουν πόσο 

επικίνδυνο είναι αυτό. Στη δύσκολη εκείνη στιγμή ο Πλαστήρας 

έστειλε στη Μεραρχία Ιππικού την αναφορά του. Ζητούσε να 

επελάσει το ιππικό και να ειδοποιηθεί ο Φράγκου. Ή τ α ν ο μόνος 

που διέθετε εφεδρείες και μπορούσε να στείλει ενισχύσεις. 

Τη στιγμή της επίθεσης, στο σιδηροδρομικό σταθμό ένας λόχος 

Μηχανικού προσπαθούσε να κατεβάσει τους φυγάδες από την 

τελευταία αμαξοστοιχία, για να επιβιβασθούν οι πρόσφυγες. Οι 

άνδρες του είχαν παραταχθεί έτοιμοι να πυροβολήσουν, αν οι 

φυγάδες δεν υπάκουαν. Λίγο πιο πέρα, στη μεγάλη πλατεία του 

σταθμού, μια χέρσα έκταση, χιλιάδες φυγάδες, καθισμένοι οκλαδόν 

μισοκοιμόντουσαν ή έπαιζαν χαρτιά και ζάρια, περιμένοντας να 

πέσει ο ήλιος για να συνεχίσουν τη πορεία τους. και τότε 

ακούσθηκαν πυροβολισμοί και μια κραυγή: «Οι Τούρκοι έρ

χονται» 

Είναι αδύνατον να περιγραφεί, το τι συνέβη. Το πλήθος των 

φυγάδων κατελήφθη από πανικό. Και μια τρομακτική ανθρωπο

θάλασσα όρμησε προς το σταθμό. Τίποτα, καμιά ανθρώπινη 

δύναμη δεν ήταν δυνατό να τη συγκρατήσει. Μια ομάδα Τούρκων 

ιππέων, που βρέθηκε ξαφνικά μπροστά της, εξουδετερώθηκε. Οι 

άνδρες του Μηχανικού, απροετοίμαστοι για ν' αντιμετωπίσουν την 

αναπάντεχη θύελλα, σαρώθηκαν. Κι ο διοικητής τους, ένας νεαρός 

υπολοχαγός, μη μπορώντας ν' αντιδράσει, έπεσε στα πόδια κι ένας 

άρχισε να ουρλιάζει κλαίγοντας: «Πού πάτε βρε άτιμοι;... Φεύγετε, 

βρε μπροστά στους Τουρκαλάδες;». Ή τ α ν τραγικός ο σπαραγμός 

του. Κι ασφαλώς θα τον είχε καταπατήσει το πλήθος, αν ένας από 

τους φυγάδες βλέποντας τον, δεν επαναστατούσε κι ο ίδιος. 'Αρπαξε 

το όπλο του από τη κάννη και χρησιμοποιώντας το σαν ρόπαλο 

κράτησε μακριά το κύμα από τον γονατισμένο αξιωματικό. 

Α λ λ ' οι φυγάδες κινδύνευσαν να διαλύσουν την αμαξοστοιχία 

κι ο μηχανοδηγός, μη βλέποντας άλλη λύση, ξεκίνησε χωρίς 

εντολή, απροειδοποίητα, παρασύροντας στρατιώτες, πρόσφυγες, 

γυναίκες και παιδιά. Σκότωσε πολλούς η αμαξοστοιχία εκείνη και 

τρέχοντας άφηνε τα ματωμένα ίχνη της σε μεγάλη απόσταση. 

Ό τ α ν ο σταθμός άδειασε, ο νεαρός υπολοχαγός είδε ότι δεν του 

είχαν απομείνει παρά μόνο 5 άνδρες. Και πάλι, όμως δε δίστασε, 

έτρεξε να καταλάβει ένα μικρό ύψωμα έξω από το σταθμό, όπου 

ήταν το μουσουλμανικό νεκροταφείο. Εκεί συνέβη ένα χαρακτη

ριστικό επεισόδιο, που δείχνει πώς έβλεπαν οι Τούρκοι την ανε

ξήγητη κατάρρευση του Μετώπου: Στην άλλη άκρη του υψώμα

τος που είχε επίμηκες σχήμα, φάνηκε μια ομάδα ιππέων. Ο νεαρός 
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υπολοχαγός, όπως αναφέρει στην έκθεση του, δεν μπορούσε να 

πιστέψει, ότι ήταν Τούρκοι. Πώς ήταν δυνατόν να περάσουν τις 

γραμμές του ιππικού μας; «Θα είναι Τσερκέζοι», σκέφθηκε, και 

σήκωσε το μαντήλι του θέλοντας να συνενοηθεί μαζί τους. Α λ λ ' 

όταν πλησίασε προς συνάντηση ενός αξιωματικού, που είχε 

προχωρήσει κι αυτός, αντελήφθηκε το σφάλμα του. Ή τ α ν αργά, 

όμως, και προσπάθησε να κερδίσει χρόνο. Τον ρώτησε, ποιοι ήταν 

και άκουσε την εξής απίστευτη απάντηση: «Δεν είμαστε ούτε 

Τούρκοι, ούτε Τσερκέζοι. Είμαστε Μπολσεβίκοι.. .». 

Οι Τούρκοι, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι οι Έ λ λ η ν ε ς είχαν 

ηττηθεί, αφού οι ίδιοι δεν ε ίχαν νικήσει, πίστεψαν ότι... οι Έ λ 

ληνες ήταν κομμουνιστές! Κι ο Τούρκος αξιωματικός απάντησε 

ότι ήταν Μπολσεβίκοι, πιστεύοντας, ότι Μπολσεβίκος ήταν κι ο 

Έ λ λ η ν α ς συνάδελφος του — για να τον πείσει να μην πολεμήσει. 

Να πώς έβλεπαν οι Τούρκοι την κατάρρευση του Μετώπου — 

δεν τολμούσαν να πιστέψουν ότι είχαμε ηττηθεί, δεν μπορούσαν να 

διανοηθούν ότι ήταν νικητές. Και πράγματι δεν ήταν. 

Χρειάστηκε μεγάλη πονηριά, για να μπορέσει ο νεαρός υπο

λοχαγός ν ' απαγκιστρωθεί από τη συνάντηση εκείνη. Αντελήφθη

κε ότι, ο Τούρκος βλέποντας να λευκάζουν από τη σκόνη τα ξανθά 

γένια του, τον πίστεψε συνταγματάρχη. Αποκρίθηκε, ότι συμφωνεί 

μαζί του κι έφυγε, για να συνεννοηθεί με τους... επιτελείς του. Μόλις, 

όμως, πλησίασε τους άνδρες τους, πήδηξε πίσω από ένα μνήμα και 

βροντοφώναξε: «Βαράτε τους παιδιά, Τούρκοι είναι». Κι η μάχη 

άρχισε σ κ λ η ρ ή , απεγνωσμένη. Α λ λ ' ο υπολοχαγός τους πληροφο

ρείται μια ε ίδηση, που τον θλίβει μέχρι θανάτου. Ο υπασπιστής του 

τάγματος, βλέποντας τον Πλαστήρα να χάνεται προς την κατεύθυν

ση, από όπου είχαν φανεί οι Τούρκοι, πίστεψε ότι σκοτώθηκε. Κι 

έτρεξε να συναντήσει τον Τερτίκα, που διοικούσε τα δύο τάγματα. 

Στο σταθμό δεν βρίσκει παρά το νεαρό υπολοχαγό και του 

αναγγέλλει την τρομερή ε ίδηση: «Πάει ο Πλαστήρας, χάθηκε. 

Κράτα όσο μπορείς· εγώ πάω να φέρω το 3ο τάγμα». 

Ο υπολοχαγός δακρύζει από το πόνο, αλλά δεν δειλιάζει. 

— Ό σ ο ζω, — απαντά — δεν θα περάσουν οι Τούρκοι. 

— Αυτό το ξέρω. Σου απαγορεύω, όμως, και να πεθάνεις. Πρέπει 

να κρατήσεις. 

Έ τ σ ι πολεμούσαν οι Έ λ λ η ν ε ς — αυτοί που δεν ν ικήθηκαν. Αλλά 

ποιος ήταν αυτός ο νεαρός υπολοχαγός, που έδειχνε τέτοια 

π α λ ι κ α ρ ι ά ; Ή τ α ν ένας «παράνομος». Πολεμούσε, έχοντας στην 

τσέπη του διαταγή του Χατζηανέστη, να επιστρέψει στη Σμύρνη 

και να... κατασκευάζει αποβάθρες! Βρισκότανε στη Φιλαδέλφεια, 

όταν έλαβε τη διαταγή εκείνη κι αμέσως αντελήφθηκε, ότι δεν 

προοριζόταν γ ι ' αυτόν. Ο διοικητής του ήταν συμμαθητής του 
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επιτελάρχη, που, θέλοντας να τον πάρει από την πρώτη γραμμή, 

ανακαλούσε μια ολόκληρη μονάδα για την κατασκευή αποβάθρων 

στη Σμύρνη — ένα λιμάνι με τεράστιες αποβάθρες για την εποχή 

του. Αλλ ' ο Σπύρος Βλάχος — έτσι λεγόταν ο νεαρός υπολοχαγός 

— δεν είχε βαρεθεί τον πόλεμο. Διψούσε για δράση — η ψυχή του 

ήταν γεμάτη α π ' την Ελλάδα, το θάρρος του αδάμαστο. 

Στη Φιλαδέλφεια του είχαν αναθέσει να κλείσει, με τους 

σκαπανείς του, τη στενωπό του Αφσάρ. Έσπευσε να εκτελέσει τη 

διαταγή. Πεζοπόρησε όλη τη νύκτα κι όταν έστησε την ενέδρα του, 

διατάχθηκε να υποχωρήσει. Μια ώρα αργότερα οι Τούρκοι περ

νούσαν από τη στενωπό του Αφσάρ. Και τότε κατάλαβε.. Δεν ήταν 

δύσκολο, άλλωστε. Είχε ακούσει ο ίδιος τον στρατιωτικό διοικητή 

της Φιλαδέλφειας να λέγει ότι η Μικρά Ασία ήταν «τό σεσηπός 

μέλος τής Ελλάδος», που έπρεπε ν' ακρωτηριασθεί. Δεν ήταν 

δύσκολο ν' αντιληφθεί την πραγματικότητα κι όταν έφθασε ο 

Πλαστήρας, έσπευσε να ταχθεί υπό τις διαταγές του. Έ τ σ ι , το 5/42 

απόκτησε έναν ακόμη γενναίο αξιωματικό — και το Μηχανικό του. 

Παρακολουθώντας κανείς την υπέροχη εποποιία εκείνου του 

Συντάγματος, θα μπορούσε να διερωτηθεί: μα ήταν αθάνατοι οι 

άνδρες του 5/42, δεν είχαν απώλειες; Η αλήθεια είναι ότι, σε 

σύγκριση προς τις σκληρές μάχες, που είχαν δώσει, οι απώλειες των 

Ευζώνων ήταν μικρές. Εμπειροπόλεμοι, υπό θαυμάσια δ ιο ίκηση, 

πουλούσαν ακριβά τη ζωή τους — «κάθε Τσολιάς του 5/42 είναι και 

μια διμοιρία», έλεγαν οι συμπολεμιστές τους. Π α ρ ' όλα αυτά, το 

Σύνταγμα είχε 1.600 άνδρες μόνο στο Σ α λ ι χ λ ή . Μαζί του, όμως 

πολεμούσαν κι άνδρες άλλων μονάδων — αξιωματικοί σαν απλοί 

στρατιώτες. Ή τ α ν εκείνοι, που δεν είχαν δειλιάσει, που κράτησαν 

τη ψυχραιμία τους μέσα στο πανικό. 

Αλλ ' ας επιστρέψουμε στο Σ α λ ι χ λ ή . Ο Πλαστήρας, μόλις 

κατόρθωσε να συγκεντρώσει το τάγμα του, δεν στάθηκε ν' ανασά

νει. Ανέπτυξε τα τμήματα του κι όρθιος πάνω σ τ ' άλογο ετέθη 

επικεφαλής. Το Σαλιχλή έπρεπε ν ' ανακαταληφθεί αμέσως. Ζή

τησε και πάλι την ενίσχυση του ιππικού μας κι όρμησε χωρίς να την 

περιμένει. 

Η μάχη του Σαλιχλή θα μπορούσε να ήταν υπόδειγμα τακτικής 

— μια πολύωρη οδομαχία μ' όλους τους κανόνες της πολεμικής 

τέχνης. Θα μπορούσε να ήταν ακόμη ένα θαυμάσιο παράδειγμα 

πειθαρχίας — οι Τσολιάδες μας, αν κι αιφνιδιάστηκαν, αν κι 

αποκόπηκαν δεν τους συνεπήρε η θύελλα του πανικού. Περισ

σότερο, όμως κι από υπόδειγμα τακτικής, παράδειγμα πειθαρχίας, 

είναι ένα θαυμάσιο δείγμα της ελληνικής π α λ ι κ α ρ ι ά ς . Πενταπλά

σιοι, ίσως και δεκαπλάσιοι, ήταν οι Τούρκοι. Καλύτερα οπλισμένοι 

από τους δικούς μας, ευέλικτοι επάνω σ τ ' άλογά τους. Τα είχαν όλα-
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όλα, πλην της ελληνικής ψυχής, που ξεπετάχτηκε μέσα α π ' τη 

συμφορά, υπέροχη, ωραία, παρά ποτέ άλλοτε. 

Σαν διάβολοι πήδηξαν οι Τσολιάδες μας. Με την ξ ι φ ο λ ό γ χ η , 

σαν τα σαλιγκάρια έβγαζαν τους Τούρκους μέσα από τα σπίτια τους. 

Οι οβίδες έσκαγαν εδώ κι εκεί — κανείς δεν γνώριζε από πού 

προέρχονταν, για ποιον προορίζονταν. Το αίμα έβαψε άφθονο το 

καλντερίμι του Σαλιχλή. Ή τ α ν τρομερή η επιθετική ορμή των 

ανδρών μας, αλλά και λυσσώδης η άμυνα των Τούρκων. Οι 

αντίπαλοι γνώριζαν καλά, ότι η μάχη εκείνη θα έκρινε οριστικά, 

όχι πια την μικρασιατική εκστρατεία — ήταν πλέον οριστικά 

καταδικασμένη. Στη μάχη του Σαλιχλή κρινόταν ο πόλεμος Ελλά

δας και Τουρκίας. 

Οι Τσολιάδες μας πολεμούσαν σκληρά, πολεμούσαν όλη την 

ημέρα. Και πίσω από τη πλάτη τους διέρρεαν τ' απομεινάρια του 

Νότιου Συγκροτήματος. Πολεμούσαν εκείνοι, σκοτωνόντουσαν οι 

γενναίοι, για να σωθούν οι πανικόβλητοι. Ή τ α ν συντριπτικό το 

συναίσθημα. Κι όμως, κανείς δεν βόγκησε, κανείς δεν παραπονέ

θηκε. Ό λ ο ι τους πολεμούσαν γενναία, όπως πάντοτε. 

Στην Κόλαση εκείνη μια μόνο ήταν η ελπίδα τους — είχαν 

καθηλώσει τους Τούρκους και περίμεναν την επέμβαση του ιππικού 

μας. Έ τ σ ι πρόβλεπε το σχέδιο, που είχε υπογράψει ο Πλαστήρας 

στον επιτελάρχη της Μεραρχίας, λίγο πριν ξεσπάσει η τουρκική 

επίθεση. Κι όμως, το ιππικό μας δεν φάνηκε πουθενά — προχω

ρούσε προς Αχμετλή. Τι είχε συμβεί; 

Το Ιππικό αναπαύεται... 

Το ξημέρωμα της 23ης Αυγούστου βρήκε τη Μεραρχία ιππικού 

ν' αναπαύεται. Η επίσκεψη του Πλαστήρα, είναι αλήθεια, ανη

σύχησε το στρατηγό Καλλίνσκη, ο οποίος διέταξε να σταλούν δυο 

αναγνωριστικές περιπολίες προς βορρά, μέχρις ότου ετοιμασθεί η 

Μεραρχία. Οι πρώτες ακτίνες ρόδιζαν τον ορίζοντα, όταν δύο 

νεαροί αξιωματικοί, ο ανθυπίλαρχος Τσαπραλής κι ο υπίλαρχος 

Πόρτολος, επικεφαλής δύο ομάδων από 10 άνδρες, ξεκίνησαν για 

την αναγνώριση τους. Αρχικά οι δύο ομάδες προχώρησαν παράλ

ληλα, αλλά σε απόσταση δύο χιλιομέτρων χωρίσθηκαν. Και τη 

στιγμή εκείνη οι δύο ανιχνευτές της ομάδας Τσαπραλή φάνηκαν να 

επιστρέφουν καλπάζοντας — έτρεχαν και με τα σπαθιά τους έδιναν 

το σήμα της εμφάνισης εχθρικού ιππικού. 

Ο Φαχρεδίν στο Σαλιχλή; Τη στιγμή, που η Μεραρχία του 

ιππικού μας... κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου; Αν οι Τούρκοι 
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επιτίθονταν κατά του στρατοπέδου της αιφνιδιαστικά, η πανο-

λεθρία θα ήταν χωρίς προηγούμενο. Αμέσως ο ανθυπίλαρχος 

Τσαπραλής διατάζει τους άνδρες του να αφιππεύσουν και να 

ετοιμαστούν προς πεζομαχία — ο γενναίος εκείνος αξιωματικός 

ήθελε να δώσει καιρό στη Μεραρχία του ν' ανασυγκροτηθεί και δεν 

δίστασε ν' αντιμετωπίσει με μια χούφτα ιππέων τα στίφη του 

Φαχρεδίν. Με τα πρώτα πυρά φάνηκε να έρχεται προς ενίσχυση του 

κι η ομάδα αναγνώρισης του υπίλαρχου Πορτόλου, και οι δύο 

αξιωματικοί με τους λιγοστούς άνδρες τους στάθηκαν βράχοι ακλό

νητοι. Οι Τούρκοι ξαφνιάστηκαν, δεν τους ήταν δύσκολο ν' αντι

ληφθούν, ότι οι δυνάμεις που είχαν απέναντι τους ήταν ασήμαντες. 

Ξαφνιάστηκαν, απόρησαν και τρόμαξαν. Τρόμαξαν από το θάρρος 

των πολεμιστών εκείνων, που τους ξυπνούσαν αναμνήσεις, όχι πολύ 

μακρινές — το Ασλανάρ, τη Χάρτα, τη Προύσα, όλη την επική 

εκείνη προέλαση προς Ανατολάς. 

Οι Τούρκοι δ ε ί λ ι α σ α ν κοντοστάθηκαν. Κι ο δισταγμός τους 

αυτός, η καθυστέρηση των λίγων λεπτών της ώρας, έσωσε την 

κατάσταση. Πριν ακόμη συνέλθουν κι ανασυνταχτούν, τα πυρο

βόλα του υπολοχαγού Μαντά άρχισαν να σκορπούν τον θάνατο. 

Ή τ α ν το μόνο τμήμα της Μεραρχίας, που βρέθηκε ετοιμοπόλεμο 

το πρωινό της τρομερής εκείνης ημέρας. Ο διοικητής του, ανησυ

χώντας για την έλλειψη μέτρων ασφάλειας, είχε ξυπνήσει τους 

άνδρες του δυο ώρες πριν να φωτίσει. Είδε ότι «τα πάντα ήταν 

φύρδην - μίγδην» και αποφάσισε να λάβει μόνος τα μέτρα του. 

Συγκέντρωσε τη πυροβολαρχία του, εξήγησε στους άνδρες του, ότι 

η ημέρα θα ήταν κρίσιμη και τους διέταξε να τάξουν τα πυροβόλα 

τους προς έναρξη βολής — ήταν έτοιμος, όταν ρόδισε η αυγή, τη 

στιγμή που ο καταυλισμός της Μεραρχίας δεχόταν τα πρώτα πυρά 

πεζικού του εχθρού. 

Οι Τούρκοι, όπως είδαμε, είχαν και ένα πυροβόλο, κι εναντίον 

του έστρεψε τα στόμια των πυροβόλων του ο Μαντάς. ' Η τ α ν αποφα

σισμένος να δείξει στους Τούρκους, ότι δεν είχαν απέναντι τους 

πανικόβλητους φυγάδες. Με φ ρ ί κ η , όμως, διαπίστωσε, ότι δεν μπο

ρούσε ν ' αρχίσει πυρά. 

Και πάλι ο πανικός 

Η Μεραρχία μας, όταν δέχθηκε τα πυρά, αιφνιδιάστηκε. Π α ρ ' 
ότι οι Τούρκοι είχαν καθηλωθεί από τις δύο ομάδες αναγνώρισης, 
στον καταυλισμό προκλήθηκε πανικός. 'Αλογα αδέσποτα, τρομαγ-
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μένα, πεζοί με τις σέλλες στο χέρι, που κυνηγούσαν τ' άλογα τους, 

ιππείς που έτρεχαν εδώ κι εκεί μη γνωρίζοντας τι να κάνουν, ένας 

πραγματικός συρφετός κυκλοφορούσε μπροστά από τα στόμια των 

πυροβόλων. Ά δ ι κ α ο Μαντάς τους φώναζε ν' απομακρυνθούν, 

μάταια τους απειλούσε ότι θα πυροβολήσει. Κανείς δεν τον άκουγε 

και χάθηκαν 20 λεπτά της ώρας — χρόνος πολύτιμος, που θα μπο

ρούσε ν' αποδειχθεί μοιραίος. Εκεί, επάνω στη παραζάλη, κατα

φθάνει στη πυροβολαρχία του Μαντά ο επιτελάρχης της Μερα

ρχίας Αλ. Παπάγος. Ή τ α ν ταραγμένος, ανήσυχος, κινούσε ζωηρά 

τα χέρια του, κι επαναλάμβανε στον Μαντά: 

— Γρήγορα... γρήγορα, κ. Μαντά, σπεύσε να καταλάβεις τα 

υψώματα (Ν. του Σαλιχλή). 

— Θα πάω αμέσως κ. επιτελάρχα, απαντά ο νεαρός υπολοχαγός. 

Αφήστε, όμως, να εξουδετερώσω πρώτα το εχθρικό πυροβόλο. 

Έ χ ω γεμίσει τα πυροβόλα. 

— Ό χ ι . . . όχι...., επέμεινε ο Παπάγος. Ά δ ε ι α σ ε τα πυροβόλο 

σου και τρέξε αμέσως. Γρήγορα... γρήγορα.. . 

Η σπουδή του Παπάγου, η ταραχή του, ήταν απόδειξη ότι τα 

πράγματα ήταν δύσκολα — η Μεραρχία είχε αιφνιδιασθεί. Ο 

Μαντάς σπεύδει πράγματι προς τα υψώματα που τον διέταξαν για να 

τα καταλάβει. Έ ξ α φ ν α , όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος Τούρκων 

Ιππέων, που με γυμνά σπαθιά ορμούσαν κατά της πυροβολαρχίας 

του. Δεν υπήρχε άλλη λύση: Ο Μαντάς διατάζει τα δύο προπορευό

μενα πυροβόλα να ταχθούν προς βολή. Μέχρι να εκτελεσθεί η 

διαταγή του, οι Τούρκοι έχουν πλησιάσει στα 100 μ., έτοιμοι να 

σπαθίσουν τους πυροβολητές. Και τότε συνέβη κάτι σχεδόν πρωτο

φανές. Τα πυροβόλα άρχισαν να βάλλουν με ρύθμιση μηδέν. Κι οι 

οβίδες τους εξερράγονταν σχεδόν αμέσως. Έ ν α ς πραγματικός 

πύρινος φραγμός σχηματίσθηκε γύρω από την πυροβολαρχία. Οι 

Τούρκοι κλονίσθηκαν. Πήδηξαν από τα άλογα τους κι άρχισαν να 

πεζομαχούν α λ λ ' η πυροβολαρχία μπόρεσε να συνεχίσει τη κίνηση 

της σε κλιμάκια και να καταλάβει τα υψώματα, που είχε διαταχθεί. 

Εκεί έμεινε και πολέμησε ολόκληρη την ημέρα. 

Ο υπολοχαγός Μαντάς κατόρθωσε ν' αποκρούσει την επίθεση. 

Δεν συνέβη το ίδιο και με τη δεύτερη πυροβολαρχία του λόχου του, 

που τον ακολουθούσε. Δεν πρόφθασε να ταχθεί προς μ ά χ η . Έ χ α σ ε 

τα υποζύγια της, υπέστη σοβαρές απώλειες και δεν κατόρθωσε ν' 

αναπτύξει σημαντική δράση. 

Στην τρομακτική εκείνη μ ά χ η , η μόνη αντενέργεια του ιππικού 
μας ήταν μια επιθετική αναγνώριση ενός των συνταγμάτων του — 
του 3ου υπό τον αντισυνταγματάρχη Ν. Βάσσο, ο οποίος και τραυ
ματίσθηκε. Αλλά το 5/42 περίμενε την επέλαση των ιππέων μας. 
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Ά λ λ ω σ τ ε και ο εχθρός είχε ρίξει στη μάχη το ιππικό του. Το πρωί 

εκείνο της 23ης Αυγούστου επιβαλλόταν να δοθεί μία αποφασι

στική μάχη — να επακολουθήσει αγώνας ιππικού μ' όλη την αγριό

τητα του, να διασταυρωθούν οι σπάθες, το αίμα να τρέξει άφθονο. 

Στο Σαλιχλή θα μπορούσε να γραφεί μια από τις αποφασιστικές 

σελίδες του μικρασιατικού πολέμου — να συντριβεί η τουρκική 

επίθεση και να δοθεί όλος ο απαιτούμενος χρόνος για την ανασύ

νταξη του κατακερματισμένου Νότιου Συγκροτήματος. Τίποτε, 

όμως, α π ' ό λ ' αυτά δεν έγινε. 

Το απόγευμα η Μεραρχία συμπτύχθηκε προς Αχμετλή, εγκατα-

λείπουσα ανατολικά του Σαλιχλή το 2ο Σύνταγμα της, καθώς και 

την πυροβολαρχία Μαντά, ο οποίος, στο πολεμικό ημερολόγιο του, 

γράφει: «Αιτία όλων τούτων ήτο ή μή καλή τακτική ενέργεια τής Μεραρ

χίας Ιππικού), ήτις ούσα άπό χθες ενήμερος καί έν πάση λεπτομέρεια, 

μάλιστα, τών προθέσεων καί κινήσεων του εχθρού) (σπάνιον πράγμα διά 

τόν πόλεμον), αντί νά τόν αιφνιδιάση καί τόν εξόντωση αιφνιδιάσθη αυτή 

κατά τρόπον απερίγραπτον καί παρ' ολίγον νά υποστώμεν συμφοράν. 

Έκινδυνεύσαμεν τόσον πολύ χωρίς λόγον». 

Οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται την υποχώρηση του ιππικού μας 

και ρίχνουν στη μάχη τον κύριο όγκο τους. Ο υπολοχαγός Μαντάς 

βλέπει ισχυρές φάλαγγες να περνούν τον 'Ερμο ποταμό, προς Σαλι

χλή. Αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και καλεί τον Πλαστήρα, για να 

παρακολουθήσει τις κινήσεις τους από τις ισχυρές διόπτρες της 

πυροβολαρχίας του. Η κατάσταση είναι κρίσιμη για μια ακόμη 

φορά — η πυροβολαρχία αρχίζει πυρά φραγμού, τα κανόνια ξερ

νούν καυτό ατσάλι μέχρι αργά τη νύκτα. 

Την ίδια στιγμή στο Σαλιχλή η μάχη έχει φθάσει στο κορύφωμα 

της. Οι Τούρκοι αγωνίζονται απεγνωσμένα να κρατηθούν μέσα στη 

πόλη, αλλά οι Τσολιάδες μας, αν και πολεμούσαν όλη την ημέρα, 

επιτίθενται και πάλι η ορμή τους έχει φουντώσει με τη λύσσα της 

μάχης. Είναι ασυγκράτητοι, άφοβοι σαν ομηρικοί ήρωες. Πού βρή

καν τα χωριατόπουλα εκείνα το θάρρος ν' αψηφήσουν τις τουρκι

κές ορδές, όταν ολόκληρες Μεραρχίες υποχωρούσαν πανικό

βλητες; Από πού ξεπήδησε το υπέροχο εκείνο μεγαλείο της 

αυταπάρνησης; 

Έ π ε σ ε η νύχτα — το σκοτάδι πυκνό, αδιαπέραστο σκέπασε την 

κοιλάδα, και πολεμούσαν ακόμη. Δεν σταμάτησαν παρά μόνο όταν 

κι ο τελευταίος Τούρκος, που τόλμησε να τους αντισταθεί, ήταν 

νεκρός. Το πρωί της επόμενης το Σαλιχλή είχε και πάλι την ειρη

νική όψη του — οι Τσολιάδες μας ήταν κύριοι του πεδίου της 

μάχης. 
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Συνωμοσία σιγής 

Ήταν αποφασιστικής σημασίας η μάχη του Σ α λ ι χ λ ή , μία από τις 

ωραίες εκείνες σελίδες της Ιστορίας μας, που φουσκώνουν με υπε

ρηφάνεια τα στήθη, κάνουν τα μάτια να δακρύζουν. Κι όμως, κινδυ

νεύει να λησμονηθεί — θάλεγε κανείς, ότι μια συνωμοσία σιγής 

έχει πλεχθεί γύρω της. Έχουν γραφεί πολλά συγγράμματα, εμπερι

στατωμένες μελέτες, για τη μικρασιατική ε κ σ τ ρ α τ ε ί α — η μάχη του 

Σαλιχλή πουθενά δεν αναφέρεται, αν κι όλοι οι πολεμιστές μιλούν 

με δέος για τους δημιουργούς της εποποιίας εκείνης, της τελευταίας 

μεγάλης μάχης. Μετά το Σαλιχλή δεν υπάρχει τίποτε π λ έ ο ν — μ ό ν ο 

η επαίσχυντη, η τραγική κι ανεξήγητη εκείνη υποχώρηση, το 

τρομακτικό κατρακύλισμα της Φυλής, που δεν σταμάτησε παρά 

μόνο στις όχθες του 'Εβρου. 

Την ώρα, που οι Τσολιάδες τιτανομαχούσαν στο Σ α λ ι χ λ ή , το 

Νότιο Συγκρότημα διέρρεε προς Σμύρνη. Πέρασαν όλοι ανενόχλη

τοι. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να σωθούν. Εκείνος ο όγκος των 

25.000 ανδρών δεν είχε την μαχητική αξία ούτε ενός λόχου — ήταν 

ένας συρφετός πανικόβλητων. Αλλ ' ας μη σπεύσει κανείς να ρίξει 

το λίθο του αναθέματος στους «φυγάδες». Δεν ήταν δικό τους το 

σφάλμα, δεν ήταν δειλοί — ήταν οι ίδιοι εκείνοι, που είχαν κερδίσει 

τόσες λαμπρές νίκες, όταν είχαν ικανή ηγεσία — όταν πίστευαν 

στην Ελλάδα. Τώρα, όμως, δεν είχαν τίποτε πλέον. Η ηγεσία ήταν 

ανάξια, ανύπαρκτη η Ελλάδα, η Κυβέρνηση της Αθήνας, που τους 

είχε εγκαταλείψει. Κι αντελήφθηκαν εκεί, στα βάθη της Ασίας, ότι 

μόνο στον εαυτό τους μπορούσαν να υπολογίσουν. Ποιος Στρατός 

δεν θα διαλυόταν; Ποιος στρατιώτης δεν θα πανικοβαλλόταν; 

Οι ίδιοι εκείνοι οι πανικόβλητοι φυγάδες δεν ζητούσαν τίποτε 

περισσότερο από έναν ικανό α ρ χ η γ ό . Και υπάρχουν πολλές αποδεί

ξεις. Το πρωί της 24ης Αυγούστου ο Πλαστήρας διατάζει τον 

Μαντά να φύγει με την πυροβολαρχία του προς Αχμεταλή και του 

δίνει, για προστασία της πυροβολαρχίας, ένα λ ό χ ο . 

— Είναι όλοι τους μαζώματα διάφορων διαλυμένων μονάδων, 

α λ λ ' είναι καλοί... Μπορείς να βασίζεσαι σ' αυτούς. 

Ή τ α ν κι αυτοί πανικόβλητοι φυγάδες, που τους συγκέντρωσε ο 

Πλαστήρας. Φοίτησαν μια μόνο ημέρα στη σχολή των πολεμιστών 

του 5/42 και το θαύμα έγινε — οι «πανικόβλητοι» ύψωσαν και πάλι 

τα κορμιά τους και όρμησαν να παραβληθούν σ' ανδρεία προς τους 

Τσολιάδες. Κι ο Μαντάς συμπληρώνει: « Ο λόχος έδειξε, πράγματι, 

αρίστην διαγωγήν». Α λ λ ' αυτό δεν συμβαίνει με άλλες μονάδες. Στη 

πραγματικότητα, από τις 20 Αυγούστου είχε παύσει να υπάρχει το 

Νότιο Συγκρότημα. Οι στρατιώτες δεν υπακούουν στους αξιωματι

κούς τους — οι αξιωματικοί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Κι 
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Ο συνταγματάρχης — τότε — Νικόλαος Πλα
στήρας, διοικητής του θρυλικού 5/42 Ευζώνων, 
ήταν ο «Καρά-Σαϊτάν» και το «Σαϊτάν-Ασκέρ» 
που σκορπούσε πανικό στους Τούρκους. 



όλοι φεύγουν, φεύγουν όσο το δυνατό ταχύτερα προς τη Σμύρνη — 

βιάζονται να διαπλεύσουν το Αιγαίο. 

Η Μεραρχία ιππικού, υποχωρώντας, άφησε ανατολικά του 

Σαλιχλή το 2ο Σύνταγμά της. Κι όταν το πρωί της επόμενης ο 

Μαντάς ξεκινά με την πυροβολαρχία του, δύο ουλαμούς προστα

σίας και το λόχο του Πλαστήρα, πιστεύει ότι το 2ο Σύνταγμα 

καλύπτει την υποχώρηση του. ' Η τ α ν ακόμη νύκτα κι ο Μαντάς, σαν 

να είχε προαισθήματα, βάδιζε επικεφαλής της φάλαγγας, στέλνο

ντας συνέχεια ανιχνευτές, με εντολή να μη πυροβολήσουν χωρίς 

διαταγή — μήπως κτυπηθεί με άλλα τμήματα μας. Κι οι φόβοι του 

αποδείχτηκαν δικαιολογημένοι. Σε κάποια στιγμή, από την κατεύ

θυνση που είχαν φύγει οι ανιχνευτές του, ακούει μια φωνή: «ντουρ» 

— «αλτ». «Μη πυροβολήστε», φωνάζει στους ανιχνευτές του κι ο 

Τούρκος, ρωτά, τώρα σε άπταιστα Ελληνικά: «Ποιοι είσθε, μωρέ;» 

Αυτοί, που μιλούσαν τουρκικά, ήταν προφυλακές του 2ου 

Συντάγματος Ιππικού — του Συντάγματος που είχε μείνει για να 

καλύψει την οπισθοχώρηση της πυροβολαρχίας και του Πεζικού. Ο 

λοχίας της περιπόλου αναγνωρίζει τη φωνή του Μαντά και, σπεύδο

ντας κοντά του, λέγει ταραγμένος: 

— Ελάτε γρήγορα στο Σύνταγμα, κ. υπολοχαγέ. Κάτι πρόκειται 

να κάνουν. 

Οι ιππείς του 2ου Συντάγματος δεν προετοίμαζαν την άμυνά 

τους, δεν ακόνιζαν τις σπάθες τους. Πιστεύοντας ότι τους είχαν 

προφτάσει οι Τούρκοι, ετοιμαζόντουσαν να σκοτώσουν τ' άλογά 

τους και να ξεφύγουν πεζή προς το Οδεμήσι. Πίστευαν ότι οι 

Τούρκοι δεν θα τους καταδίωκαν αν διαλύονταν. Αυτό ήταν το μόνο 

σχέδιο ενέργειας, που μπόρεσε να εμπνευσθεί ο διοικητής του 

Συντάγματος. 

Ο Μαντάς προλαβαίνει την τελευταία στιγμή, τους διαβεβαιώ

νει ότι οι Τούρκοι είναι μακριά ακόμη — ο Πλαστήρας, με το 

Σύνταγμα του, ακολουθεί, αποκρούοντας τις επιθέσεις τους. Και 

τότε ξεσπά ένας ενθουσιασμός απερίγραπτος, μια δραματική έκρη

ξη χαράς. Οι ιππείς πανηγυρίζουν που δεν θα σκοτώσουν τ' άλογά 

τους, θα συνεχίσουν την πορεία τους συνταγμένοι, πολεμώντας. Δεν 

ήθελαν να μεταβληθούν κι αυτοί σε άθλιο μπουλούκι φυγάδων — 

τους το διέταζαν. Εγκαταλείποντας τις θέσεις τους στο Σαλιχλή, 

είχαν ακολουθήσει ένα δύσβατο ορεινό δρομολόγιο — ο διοικητής 

του Συντάγματος έτρεμε μήπως συναντηθούν με τους Τούρκους. Και 

το κατόρθωσε, καταρρακώνοντας το ηθικό των ανδρών του. Τώρα 

το Σύνταγμα ακολουθεί τη πυροβολαρχία. Αλλ ' όταν σε κάποια 

στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με ομάδα 30-40 έφιππων Τούρκων, 

ο διοικητής του Συντάγματος, αντί να στείλει ένα ουλαμό προς 

καταδίωξη τους, τρέπεται σε φυγή με ολόκληρο το Σύνταγμα του — 
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άφησε τους πυροβολητές να πολεμήσουν σαν πεζικάριοι. Αλλά δεν 

χρειάσθηκε. Οι Τούρκοι, που μόνο με την εμφάνιση τους έτρεψαν 

σε φυγή ένα ολόκληρο Σύνταγμα, καταδιώχτηκαν από δύο ουλα

μούς ιππέων της πυροβολαρχίας. 

Η υποχώρηση είχε πάρει το ρυθμό της φυγής μιας άτακτης 

φυγής, χωρίς κανείς να μπορεί ν ' αντιδράσει. Κανείς, τουλάχιστον, 

δεν τόλμησε έστω και να επιχειρήσει. 

«Αύριο βλέπουμε» 

Ο στρατηγός Μαντάς, αν κι υπολοχαγός τότε, είναι αυστηρός 

στις κρίσεις του. Έ χ ε ι , όμως, όλο το δικαίωμα να επικρίνει τη 

διοίκηση της Μεραρχίας — την είχε προειδοποιήσει για τον κίν

δυνο. Τη παραμονή της μάχης είχε συναντήσει τη Μεραρχία Ιππι

κού στο Ντερέ Κιόϊ, 20 χλμ. νότια του Σαλιχλή. Αμέσως, όπως 

αναφέρει στην έκθεση του, κλήθηκε από τον υποστράτηγο Καλίν-

σκη. Ή τ α ν έφιππος, μαζί με τον επιτελάρχη του Αλ. Παπάγο και, 

μόλις τον είδε να πλησιάζει τον ρώτησε: 

— Έχωμεν ασφαλείς πληροφορίας, ότι ισχυραί εχθρικαί δυνάμεις 

ιππικού κινούνται από Τζεντή πρός Σαλιχλή, διά νά τό καταλάβουν. Συ, 

πού ξέρεις τό έδαφος από παλιά, τί λές; Ποιά είναι ή γνώμη σου; 

Ο νεαρός υπολοχαγός δεν δίστασε ούτε στιγμή. Γνώριζε τι 

πρέπει να γίνει. 

— Ε π ι β ά λ λ ε τ α ι — είπε — νά προωθηθούν, όσον τό δυνατόν 

ταχύτερα, τμήματα πρός Άνταλα. 

— Θά γίνη μόλις φθάσουμε στο Σαλιχλή. 

— Οί διοικηταί τών τμημάτων αναγνωρίσεως — επέμεινε ο 

Μαντάς — πρέπει νά φύγουν αμέσως. Πρέπει, μόλις φθάσουμε, νά 

καταλάβουμε θέσεις αμύνης. 

Ο στρατηγός Καλλίνσκης ευχαρίστησε τον υπολοχαγό του κι η 

Μεραρχία Ιππικού ξεκίνησε για το Σ α λ ι χ λ ή . Απείχε μόλις 20 χλμ. 

κι η διαταγή του Φράγκου ήταν να καταληφθεί το γρηγορότερο. Κι 

όμως η Μεραρχία μας χρειάσθηκε οκτώ ολόκληρες ώρες για να 

διανύσει μια απόσταση, που και πεζοπόρα τμήματα θα την κάλυ

πταν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 - 5 ωρών. Και σαν να μην 

ήταν αρκετή η καθυστέρηση της, μόλις φθάνει στο Σαλιχλή, αντί 

να καταλάβει τις θέσεις, όπου θα έπρεπε να δώσει τη μ ά χ η , καταυλί-

ζεται αμέριμνα. 

— Έ χ ε ι σταλεί εδώ το απόσπασμα Πλαστήρα και μας καλύπτει 

— απαντά ένας επιτελής της Μεραρχίας, όταν ο Μαντάς εκφράζει 

την απορία του, και προσθέτει: «Αύριο βλέπουμε». 
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Αλλ ' η διαταγή του Φράγκου ήταν σαφής: η Μεραρχία Ιππικού 

θα έσπευδε πρώτη προς κατάληψη του Σαλιχλή. Ο Πλαστήρας θ' 

ακολουθούσε και θα έμπαινε υπό τις διαταγές της Μεραρχίας, που 

όφειλε να έλθει σ' επαφή μαζί του και να του καθορίσει τους 

αντικειμενικούς σκοπούς του — να του δώσει το σχέδιο ενέργειας. 

Τίποτα α π ' ό λ ' αυτά δεν έγινε. Η Μεραρχία, αντί να αιφνιδιάσει 

τους Τούρκους, αιφνιδιάσθηκε εκείνη. Κι υποχώρησε χωρίς να 

δώσει μάχη. 

Ακόμη όμως πιο δεινή ήταν η κατάσταση των άλλων σχηματι

σμών — έδιναν μια τραγική εικόνα αποσύνθεσης. Ή τ α ν αδύνατο 

να προβλέψει κανείς μια τόσο ολοκληρωτική διάλυση. 

Το πρωί της 22ας Αυγούστου ο στρατηγός Φράγκου παίρνει μια 

αναφορά, που, παρά το ζωηρό στρατιωτικό ύφος της, δίνει ζωντανή 

την εικόνα της διάλυσης. Ο διοικητής της 1ης Μεραρχίας, συνταγ

ματάρχης Μεσσήνης, αναφέρει: « Άπό πρωίας διαρρέουσι σωρηδόν 

πρός Δυσμάς οπλίται διαφόρων Μεραρχιών, παρουσιάζοντες θέαμα 

αξιοθρήνητον, λεηλατούντες καί πυρπολούντες τά χωριά, μή φεισθέντες 

δέ ούτε αυτής τής ιστορικής πόλεως τής Φιλαδέλφειας, καί έκ τού 

μεγάλου αριθμού τών διαρρεόντων δύναται τις νά υπολογίση, ότι ανέρχο

νται εις τό ήμισυ τής συνολικής δυνάμεως τών μονάδων. Λαμβάνω τήν 

τιμήν νά υποβάλω τήν γνώμην όπως ληφθώσιν άμεσα αμείλικτα μέτρα 

κατά τών κακούργων τούτων, οίτινες κακουργούσι κατά τής τιμής τής 

Πατρίδος, δι' όπερ φοβούμαι μή ζητηθή προσωπική ευθύνη παρά τών 

διοικούντων. Κατόπιν τών λαβόντων χώραν χθες, επαναλαμβάνω, ότι 

ουδεμίαν τρέφω εμπιστοσύνην εις τήν μαχητικήν αξίαν τών μονάδων». 

Τι τραγωδία! Πριν τρία χρόνια οι στρατιώτες μας π ρ ο ή λ α υ α ν 

και τους υποδέχονταν παντού με ξέφρενο ενθουσιασμό — ήσαν οι 

ελευθερωτές. Τώρα φεύγουν κι αυτοί, που άλλοτε έβγαιναν να τους 

προϋπαντήσουν, με τους παπάδες επικεφαλής, αρπάζουν τα όπλα 

για ν' αμυνθούν, όχι κατά των Τούρκων, αλλά των λιποτακτών. 

Είναι θλιβερό — οδυνηρή η ομολογία. Αλλά τι ωφελεί ν' αποκρύ

ψει κανείς την αλήθεια; οι λιποτάκτες είχαν γίνει οι προπομποί του 

υποχωρούντος Στρατού και στην απεγνωσμένη προσπάθεια τους 

να σωθούν, στον απερίγραπτο πανικό τους, διαπράττουν εξοργι

στικά εγκλήματα. Λεηλάτησαν χωριά, σύλησαν εκκλησίες, δεν 

δίστασαν να στρέψουν τα όπλα τους — αυτά, που δεν χρησιμοποίη

σ α ν κατά των Τούρκων — εναντίον των Ελλήνων χωρικών. Δεν 

δίστασαν, ακόμη, να βιάσουν Ελληνοπούλες. Είχαν αποβάλει και 

το τελευταίο ίχνος ανθρωπισμού, είχαν υποστεί ομαδική παρά

κρουση. Κι όμως δεν βρέθηκε ούτε ένας ανώτερος αξιωματικός να 

τουφεκίσει δύο - τρεις, προς παραδειγματισμό. 

Γράφηκαν πάρα πολλά για τα αίτια της κατάρρευσης εκείνης. 

Δόθηκαν πολλές ερμηνείες της αποσύνθεσης του Στρατού μας. Η 
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αλήθεια, όμως, είναι ότι ακόμη και σήμερα, όσοι ε ίχαν μεθύσει με 

τους υπέροχους θριάμβους, δεν μπορούν να πιστέψουν στο τρομα

κτικό γκρέμισμα του, στην ήττα και την ταπείνωση. Είναι χιλιάδες 

εκείνοι, που πιστεύουν ότι ζουν ακόμη ένα συγκλονιστικό εφιάλτη 

κι ελπίζουν πάντοτε ότι το απαίσιο όραμα θα διαλυθεί. Είναι αυτοί 

που δεν μιλούν για «Χαμένες Πατρίδες». Επιμένουν να τις αποκα

λούν «Αλησμόνητες Πατρίδες» — και να προσδοκούν την ημέρα 

της επιστροφής σ τ ' αγαπημένα χώματα. Ας μη ταράζουμε το γλυκό 

τους όνειρο. Αλλ ' όσοι θέλουν να πληροφορηθούν όλη την α λ ή 

θεια όσο πικρή κι αν είναι, πρέπει να γνωρίσουν και μια ακόμη 

πτυχή της μικρασιατικής τραγωδίας — ίσως την πιο αποκρουστική: 

τη συνεργασία των κομμουνιστών με το καθεστώς της συμφοράς. 

Ο ρόλος του Κ.Κ.Ε. 

Ή τ α ν παραμονές των εκλογών του 1920. Στην Αθήνα οι προε

κλογικές συγκεντρώσεις διαδέχονταν η μια την ά λ λ η . Τότε αποφά

σισε να συγκροτήσει συλλαλητήριο και το ασήμαντο την εποχή 

εκείνη Κομμουνιστικό Κόμμα. Κι ήταν, πράγματι, ασήμαντο — 

είχε μόλις 1.200 μέλη κι ο «Ριζοσπάστης» 2.500 φύλλα κυκλοφορία. 

Τους λιγοστούς αυτούς οπαδούς τους θέλησαν να συγκεντρώσουν 

οι τότε ηγέτες του Κ.Κ.Ε. και αιφνιδιάστηκαν. Μια πραγματική 

κοσμοπλημμύρα κατέκλυσε την οδό Σταδίου από την Ομόνοια 

μέχρι το Σύνταγμα. Τι είχε συμβεί; Θα καταλάμβανε το Κ.Κ.Ε. την 

Εξουσία; 

« Ή αυταπάτη δεν διήρκεσε πολύ», γράφει ο άλλοτε γεν. γραμμα

τέας του Κ.Κ.Ε., Ε. Σταυρίδης. «Τό κύριον σύνθημα πού ηκούετο καί 

εδόνει την ατμόσφαιραν ήτο «Κάτω ο πόλεμος». Τα καθαρώς κομμουνι

στικά συνθήματα εύρισκαν πολύ περιωρισμένην απήχησιν. Τό «Κάτω ο 

Βενιζέλος» όμως αντηχούσε πέρα ως πέρα... Από τά μπαλκόνια της 

οδού Σταδίου οι κύριες της αριστοκρατίας μας έρραιναν μέ άνθη. Καί 

απορούντες διηρωτώμεθα: Πότε έγιναν κομμουνίστριες αυτές από τά 

μέγαρα;». 

Το μίσος κατά του Βενιζέλου, η αντίθεση προς τη μικρασιατική 
εκστρατεία συναδελφώνει την Ά κ ρ α Δεξιά με τους Κομμουνι
στές. Η συνεργασία τους θ' αποδώσει γρήγορα καρπούς: την κατα
στροφή. Ο Ε. Σταυρίδης δεν αφήνει τη παραμικρή αμφιβολία. 

Αλλωστε, το αποτέλεσμα των εκλογών δίνει μια αδιάψευτη από
δειξη: Το Κομμουνιστικό Κόμμα έλαβε 100.000 ψήφους. Ασφαλώς 
δεν ήταν όλοι αυτοί κομμουνιστές. Ουδέποτε στις μετέπειτα εκλο
γές, το Κ.Κ.Ε. κατόρθωσε να συγκεντρώσει τόσες πολλές ψήφους. 
Το 1920 οι υποψήφιοί του ψηφίσθηκαν από τους Αντιβενιζελικούς. 
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Χάρη στο σφαιρίδιο διπλοψήφισαν — έριχναν άσπρο στην Ηνω

μένη Αντιπολίτευση και το Κ.Κ.Ε. Αν δεν κέρδιζαν τις εκλογές ο 

Γούναρης και οι συνεργάτες του, ας κέρδιζαν οι κομμουνιστές. 

Οποιοσδήποτε, κι ο Σατανάς ακόμη, εκτός από το Βενιζέλο. Τόσο 

βαθύ ήταν το μίσος. Πώς ν' απορεί λοιπόν κανείς για την κατάρ

ρευση του Μετώπου; 

Αλλ ' οι κομμουνιστές ανέπτυξαν ουσιαστική δράση στο Μέ

τωπο κι οι συνέπειες της διάβρωσης του Στρατού μας δεν άργησαν 

να δώσουν αποτελέσματα. Πρέπει να ομολογηθεί, ότι ο φανατισμός 

και των δύο παρατάξεων ω φ έ λ η σ ε τους κομμουνιστές. Οι Βενιζελι-

κοί έβριζαν τον Κωνσταντίνο και συμφωνούσαν μαζί τους κι οι 

κομμουνιστές. Αλλά και οι Αντιβενιζελικοί έβριζαν τον Βενιζέλο 

και αποκαλούσαν τη μικρασιατική εκστρατεία «αποικιακό πό

λεμο» — σύνθημα που υιοθέτησαν αμέσως οι κομμουνιστές. Το 

1921 κυκλοφόρησε φυλλάδιο της «Ινπρεκόρ» — της υπηρεσίας 

Τύπου της Κόμιντερν — με άρθρο του Οσσίνσκυ, μέλους του Κ.Ε. 

του Κ.Κ. της Σοβ. Έ ν ω σ η ς , για τη μικρασιατική εκστρατεία. Τίτ

λος του ήταν: « Υ π ό το φως των πετρελαίων τής Μουσούλης» και 

χάραζε τη «γραμμή», ότι ο Βενιζέλος οδήγησε το Στρατό μας στη γη 

της Ιωνίας, για να εξασφαλίσουν οι Ά γ γ λ ο ι τα πετρέλαια της 

Μουσούλης! 

Τη γραμμή αυτή υιοθέτησαν κι οι «ινστρούχτορες» του Κ.Κ.Ε., 

που είχαν εισχωρήσει στις τάξεις του Στρατού μας. Και το «θαύμα» 

έγινε. Οι αξιωματικοί, εκείνοι που μοναδικό προσόν τους είχαν τον 

Αντιβενιζελισμό, τους επέτρεψαν να προπαγανδίζουν ελεύθερα τα 

συνθήματα τους. Ακόμη και πολλοί Αντιβενιζελικοί, αλλά τίμιοι 

αξιωματικοί και ακραιφανείς Έ λ λ η ν ε ς , δεν τόλμησαν ν ' αντιδρά

σουν. Πώς να απαγορεύσουν συνθήματα αντιβενιζελικά; 

Το τριαδικό σύστημα, η συνωμοτική οργάνωση των κομμουνι

στών μέσα στις τάξεις του Στρατού μας, εγκαταλείπεται. Ο συνωμο-

τισμός είναι περιττός. Η κομμουνιστική προπαγάνδα διεξάγεται 

ελεύθερα — έχει την ανοχή και τις ευλογίες της Κυβέρνησης της 

Αυτού Μεγαλειότητας. Το γνώριζε αυτό ο Κωνσταντίνος; Ασφαλώς 

όχι. 

Και οι κομμουνιστές συνέχισαν το όργιό τους, που κορυφώθηκε 

με την απεργία των σιδηροδρομικών, που έγινε αφορμή να παραδο

θεί όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο στους κομμουνιστές. Και ιδού 

πώς: 

Οι σιδηροδρομικοί των Σ.Ε.Κ. έκαναν απεργία, ζητώντας 

αύξηση των αποδοχών τους. Οι συγκοινωνίες μας παράλυσαν. Α λ λ ' 

η χώρα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση και η Κυβέρνηση εξέ

δωσε διάταγμα επιστράτευσης των σιδηροδρομικών. Και όσοι δεν 

επέστρεψαν στην εργασία τους συνελήφθηκαν και στάλθηκαν.. . 
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στους σιδηρόδρομους της Μικράς Ασίας. Η Ιωνική γ η , η χώρα των 

6.000.000 Ελλήνων, ήταν για την Κυβέρνηση Γούναρη η Σιβηρία 

της Ελλάδας των 4.000.000. Η αποστολή τους είχε την έννοια 

«ποινής», στην εξορία. Και οι εξόριστοι αντέδρασαν ακολουθώ

ντας τ ' αχνάρια των θυμάτων του τσαρισμού: Κήρυξαν την κοινω

νική τους επανάσταση με το σύνθημα: «Κάτω ο πόλεμος». Η 

Κόμιντερν θα έπρεπε να ήταν ικανοποιημένη. Η Ελλάδα βάδιζε τα 

βήματα της τσαρικής Ρωσίας. 

Ο Αντιβενιζελισμός 

Οι περισσότεροι από τους 300 σιδηροδρομικούς ήταν κομμουνι

στές — πρωτεργάτες της απεργίας. Αλλά κι όσοι δεν ήταν, έγιναν 

μόλις δόθηκε η διαταγή της «εξορίας» τους. Από την ημέρα εκείνη 

οι σιδηρόδρομοί μας ήταν υπό τον έλεγχο των κομμουνιστών. Κι ο 

Σταυρίδης προσθέτει: 

«Δύναται ν' άπορη κανείς τώρα, διατί κατέρρευσεν εκεί τό 

μέτωπον, όταν τοιαύτα μέτρα ελαμβάνοντο από τήν Κυβέρνησιν; 

Οι 300 σιδηροδρομικοί εις τό Μέτωπον, όχι μόνον έγιναν άριστοι 

σύνδεσμοι μεταξύ τών ομάδων τών κομμουνιστών εις τό Μέτω

πον, όχι μόνον μετέφερον πανταχού προπαγανδιστικό υλικόν, εφη

μερίδας, «μπροσούρας», αλλά καί λιποτάκτας εβοήθουν πολλούς 

καί ταξίδια κομμουνιστικών στελεχών μεταξύ τών μονάδων καί 

τής Σμύρνης. Έφθασε το πράγμα εις σημείον, ώστε ή Στρατιά 

Μικράς Ασίας να έχη εις τά χαρτιά της 60 χιλ. λιποτάκτας. Οι 

πλείστοι έξ αυτών είχον σταλή ήδη εις τήν Ελλάδα μέ τά επίτακτα 

πλοία, όπου υπήρχον ναύται κομμουνισταί. Άλλά μεγάλας υπηρε

σίας προσέφερεν εις τόν Κομμουνισμόν τό έπίτακτον πλοίο, 

« 'Έλση», μέσα εις τό οποίον υπηρετούν εις ιατρός κομμουνιστής 

καί μερικαί νοσοκόμοι κομμουνίστριαι. Τά στρώματα τών κρεββα-

τιών πάντοτε κάτι έκρυπτον». 

Είναι αλήθεια, ότι ορισμένοι συγγραφείς, στρατιωτικοί, αναζη

τώντας τα αίτια της κατάρρευσης, αρνήθηκαν ή θέλησαν να μειώ

σουν τη σημασία της κομμουνιστικής προπαγάνδας. Είναι ευνόητο. 

Δεν αποτελεί προσπάθεια αποφυγής των ευθυνών τους. Απλού

στατα, ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν, ότι διαπρά

χθηκαν τόσο εξοργιστικά σφάλματα. Ά ρ α γ ε όμως, ήταν μόνο 

σφάλματα; 

Ό σ ο κι αν ερευνήσει κανείς τα στοιχεία, που σήμερα υπάρχουν, 
όση προκατάληψη να έχει, δεν θα κατορθώσει να δώσει στην «εξο-
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ρία» των 300 σιδηροδρομικών άλλο χαρακτηρισμό από το ότι ήταν 

ένα ολέθριο σφάλμα. Αλλά και τα μεγαλύτερα αποθέματα καλής 

πίστης δεν μπορούν να παρεμποδίσουν ένα παραλληλισμό της 

κατάρρευσης του μικρασιατικού Μετώπου, της αποσύνθεσης της 

Στρατιάς με τη διάλυση του τσαρικού Στρατού, την οποία υποδαύ

λισα ο Λένιν. Και τον Λένιν είχε στείλει στη Ρωσία ο ίδιος ο Κάϊζερ 

— ο φανατικός εχθρός του Κομμουνισμού — για να υπονομεύσει το 

Μέτωπο, των μετόπισθεν, ακριβώς όπως υπονόμευσαν τα μετόπι

σθεν και οι 300 σιδηροδρομικοί. Είναι μια συμπτωματική ομοιό

τητα, την οποία, όμως, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς. 

'Ετσι , ο Κομμουνισμός, ταγμένος στην υπηρεσία της αντιβενιζε-

λικής προπαγάνδας, προετοίμασε την κατάρρευση. Και οι πρώτοι, 

που έδωσαν το σύνθημα της φυγής, στη πρώτη μονάδα, που κατέρ

ρευσε, ήταν δύο κομμουνιστές λοχίες του 41ου Συντάγματος. 

Από τη στιγμή εκείνη οι κομμουνιστές αναπτύσσουν εντατική 

δράση. Είχαν κατορθώσει, πάντοτε με το έμβλημα του Αντιβενιζε-

λισμού — και τον μισούσαν βαθιά τον Βενιζέλο οι κομμουνιστές — 

να διεισδύσουν σ' εμπιστευτικές θέσεις, σε επιτελεία, τηλεφωνικά 

κέντρα, μονάδες ανεφοδιασμού. Γνώριζαν την πραγματικότητα και 

φρόντιζαν να την εξογκώνουν. Στις κρίσιμες στιγμές, όταν μια λέξη 

ήταν αρκετή να κλίνει τη πλάστιγγα, έρριχναν το δηλητήριό τους: 

— Εμπρός για τα σπίτια μας, παιδιά... Ας αφήσουμε τον Κεμάλ 

στη χώρα του. 

Και το τμήμα, η μονάδα, το Μέτωπο ολόκληρο κατέρρεε. 

Βέβαια, ο ρόλος των κομμουνιστών δεν ήταν εκείνος που εμφανίζε

ται σ τ ' απομνημονεύματα του Ε. Σταυρίδη. Το Νότιο Συγκρότημα 

δεν κατέρρευσε μόνο από την κομμουνιστική διάβρωση. Θα ήταν 

μια πολύ εύκολη εξιλέωση των υπεύθυνων. Κατέρρευσε γιατί δια

πράχθηκαν σφάλματα πολλά, τεράστια. Κι ένα από τα σφάλματα 

αυτά ήταν η ελευθερία δράσης, που δόθηκε στους κομμουνιστές, 

χάρη στον Αντιβενιζελισμό τους και μόνο. 

Ό σ ο για τον ισχυρισμό ότι το Βόρειο Συγκρότημα δεν κατάρ

ρευσε γιατί δεν είχε διαβρωθεί, είναι παιδαριώδης. Δεν κατάρρευσε 

γιατί δεν δέχθηκε επίθεση — ηττήθηκε αμαχητί . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ' 

Τ Ο Γ ' Σ Ω Μ Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ της καταστροφής, είναι η ιστορία της κατάρρευσης 

του Νότιου Συγκροτήματος. Υπήρχε όμως και το Βόρειο Συγκρό

τημα — το Γ' Σώμα Στρατού, με δύναμη μεγαλύτερη των 60.000 

ανδρών. Κι οι περισσότεροι α π ' αυτούς έφθασαν στη Ραιδεστό, 

χωρίς να έχουν ρίξει ούτε ένα πυροβολισμό. Η Στρατιά Μικράς 

Ασίας υπέστη συντριπτική ήττα, χωρίς να ρίξει στη μάχη το μισό 

της δύναμης της. 

Ο υποστράτηγος Σουμίλας, διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού 

είχε στη διάθεση του 43 τάγματα, από τα οποία μόνο τα 22 βρίσκο

νταν στη πρώτη γραμμή. Η υπόλοιπη δύναμη βρισκόταν σε εφεδρεία 

— υπήρχαν, δηλαδή, οι απαιτούμενες δυνάμεις για ενίσχυση του 

Νότιου Συγκροτήματος. Το Γ' Σώμα Στρατού θα μπορούσε να 

εξαπολύσει πλευρική επίθεση κατά της σφήνας του Κεμάλ. Θα 

μπορούσε ακόμη ν' αντεπιτεθεί κατά μέτωπο προς αντιπερισπασμό. 

Θα μπορούσε να διαλέξει μια οποιαδήποτε λύση, εκτός από τη λύση 

του απαθούς παρατηρητή της συμφοράς. 

Ά λ λ ω σ τ ε , η πλευρική επίθεση ήταν μια από τις αποστολές του 

Γ' Σώματος, βάση του σχεδίου ενέργειας, που είχε εκπονήσει η 

Στρατιά, πριν ακόμη αντικατασταθεί ο Παπούλας. Ή τ α ν περισσό

τερο από βέβαιο, ότι οι Τούρκοι θα εξαπέλυαν την επίθεση τους 

στον τομέα του Αφιόν — το ευπαθέστερο σημείο της αμυντικής 

διάταξης μας, ακολουθώντας τη μοναδική γραμμή ανεφοδιασμού 

τους. Ο Κεμάλ ήταν υποχρεωμένος, θέλοντας να προελάσει ταχέως, 

ν' ακολουθήσει τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής Αφιόν — 

Σμύρνης. 

Η γραμμή επίθεσης του εχθρού ήταν γνωστή. Και προς την 

κατεύθυνση εκείνη είχαν προσανατολισθεί οι στρατηγικές εφε-
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δρείες του Βόρειου Συγκροτήματος. Αλλ ' ο Χατζηανέστης φρό

ντισε να τις εξαντλήσει χάρη του περιβόητου «εγχειρήματος» κατά 

της Κωνσταντινούπολης — μιας επιχείρησης, που ήταν ά σ κ ο π η , 

καταδικασμένη εκ των προτέρων και που μόνο μία δικαιολογία 

μπορούσε να έχει: την εξασθένηση του Μετώπου και την ενθάρ

ρυνση της τουρκικής επίθεσης. Μόνο, αν ο Χατζηανέστης και οι 

προστάτες του ήθελαν να επιταχύνουν το τέλος, τότε μόνο θα μπο

ρούσε να δικαιολογηθεί το «εγχείρημα» κατά της Κωνσταντινούπο

λης. Και η σκέψη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις αποκαλύψεις 

του Κλαδά. 

Το σχέδιο Χατζηανέστη 

Το πρωί της 10ης Ιουλίου το Δ' Σώμα Στρατού (Θράκης) έλαβε 

τη διαταγή επιχείρησης της Στρατιάς για κατάληψη της Κωνστα

ντινούπολης. Ο Χατζηανέστης ήταν αποφασισμένος να πραγματο

ποιήσει το σχέδιο του. Και δεν δίστασε να μεταφέρει τις στρατηγι

κές εφεδρείες του Γ' Σώματος στη Θράκη — έλπιζε να επισκιάσει 

τη δόξα των προκατόχων του και κόμπαζε ότι θα συνέτριβε τον 

Κεμάλ. Την ίδια ημέρα, που κοινοποιείτο η διαταγή της επίθεσης 

στις μονάδες, συσκεπτόταν στο Κερατσίνι με τον Πρωθυπουργό και 

τον υπουργό των Εξωτερικών. Δεν δυσκολεύθηκε να τους πείσει, ότι 

λίγες ημέρες μετά την επίθεση «θά ελειτουργείτο στήν Ά γ ι ά 

Σοφιά». 

Ως ημέρα επίθεσης καθορίσθηκε η 16η Ιουλίου. Τέθηκε, όμως, 

ως προϋπόθεση, ότι η Κυβέρνηση θα εξασφάλιζε τη συγκατάθεση 

των Συμμάχων. Και μόνο ο όρος αυτός σήμαινε, ότι η επιχείρηση 

ήταν καταδικασμένη — οι Γάλλοι και Ιταλοί σύμμαχοι του Κεμάλ 

δεν θα παρέδιναν ποτέ την Κωνσταντινούπολη στους Έ λ λ η ν ε ς . Κι 

όμως, οι προπαρασκευές συνεχίζονταν. 

Επιστρέφοντας από τη σύσκεψη του Κερατσινίου, ο Χατζηανέ

στης εγκατέστησε το στρατηγείο του στη Ραιδεστό. Και την 14η 

Ιουλίου, δηλαδή δύο ημέρες πριν από την επίθεση, τα τμήματα μας 

άρχισαν να καταλαμβάνουν θέσεις εξόρμησης. Τα πάντα ήταν 

έτοιμα και αναμενόταν η διαταγή της επίθεσης. 

Το Δ' Σώμα Στρατού είχε ν' αντιμετωπίσει 10.000 Τούρκους; 

από τους οποίους μόνο οι 3.700 ήταν στρατιώτες οι υπόλοιποι ήταν 

χωροφύλακες, αστυφύλακες, ναύτες κι εθελοντές ακόμη. Υπήρχαν, 

επίσης, στην Αν. Θράκη 16.000 Γάλλοι, Ά γ γ λ ο ι και Ιταλοί. Αλλά 

για κανένα λόγο δεν αντιμετωπιζόταν το ενδεχόμενο σύγκρουσης 

με τους Συμμάχους. Οι μόνοι — όπως πίστευε ο Χατζηανέστης — 

που θα πρόβαλλαν αντίσταση ήταν οι Τούρκοι. Και, για να τους 
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συντρίψει, είχε συγκεντρώσει 60.000 άνδρες. Η δύναμη της Στρα

τιάς Μικράς Ασίας την εποχή εκείνη δεν υπερέβαινε τους 200.000 

άνδρες και μεταξύ αυτών πολυάριθμοι ήταν οι άτολμοι, άπειροι 

και... λιποτάκτες, που ανήκαν στη δύναμη της Στρατιάς, α λ λ ' είχαν 

καταφύγει στα σπίτια τους. Ο αρχιστράτηγος όμως έδειχνε να 

ενδιαφέρεται μόνο για την Κωνσταντινούπολη. Και είχε ετοιμάσει 

την επίθεση με μεγάλη προσοχή κι επιμέλεια. Αλλ ' ενώ αναμένετο 

η διαταγή της εξόρμησης, η Κυβέρνηση διέταξε ν' ανασταλεί κάθε 

ενέργεια και οι μονάδες του Δ' Σώματος Στρατού να παραμείνουν 

στις θέσεις τους. Τι είχε συμβεί: 

Δύο μέρες πριν από την επίθεση, δηλαδή στις 14 Ιουλίου, η 

ελληνική Κυβέρνηση απηύθυνε διακοίνωση προς τους τρεις πρώην 

συμμάχους της. Ή θ ε λ ε να τους υπενθυμίσει, ότι «δεν εδίστασε, κατά 

τον παρελθόντα Νοέμβριον, να αποδεχθή, και δη εκ των προτέρων, 

μεσολάβησιν των Συμμάχων» για τερματισμό του πολέμου. Κι αφού 

αναφέροντο οι σφαγές και οι διώξεις Ελλήνων από τους Τούρκους, 

η διακοίνωση κατέληγε ως εξής: «Η Ελλάς ευρίσκεται εις την 

ανάγκην να αποβλέψη εις τα προσφορώτερα μέτρα πρός τερματισμόν 

της ενόπλου ρήξεως...». 

Η ελληνική Κυβέρνηση ζητούσε την άδεια των Συμμάχων για 

κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Η απάντηση δόθηκε αμέσως 

και δεν ήταν διαφορετική από εκείνη που αναμενόταν — απαγόρευε 

κάθε επιθετική ενέργεια κατά των Τούρκων. 

Οι Αρμοστές των Συμμάχων στην Κωνσταντινούπολη παρακο

λουθούσαν τις συγκεντρώσεις των ελληνικών στρατευμάτων, τις 

μεταφορές ενισχύσεων και δεν ήταν δύσκολο ν' αντιληφθούν τις 

προθέσεις του Χατζηανέστη. Έ σ π ε υ σ α ν να ειδοποιήσουν τις 

Κυβερνήσεις τους. Και οι Σύμμαχοι καθόρισαν κοινή στάση, την 

οποία γνωστοποίησε την επομένη από την επίδοση της ελληνικής 

διακοίνωσης ο 'Αγγλος πρέσβης. Ζήτησε να μη πραγματοποιηθεί η 

ελληνική επίθεση μέχρις ότου επιδοθεί συλλογικό διάβημα των 

Δυνάμεων. Κι η Κυβέρνηση έσπευσε να αναστείλει την επίθεση. 

Είναι αλήθεια, ότι ο Έ λ λ η ν α ς υπουργός των Εξωτερικών 

Μπαλτατζής έσπευσε να διαμαρτυρηθεί προς τους Συμμάχους. Και 

τα επιχειρήματα του ήταν ορθά, δικαιολογημένα. Η Ελλάδα είχε 

καταλάβει τη Μικρά Ασία σ τ ' όνομα και κατόπιν εντολής των 

Συμμάχων, οι οποίοι, κηρύσσοντας τα υπό την κατοχή τους εδάφη 

ουδέτερα, προστάτευαν, κ α τ ' ουσία, τους Τούρκους. Ό φ ε ι λ α ν , 

συνεπώς, ή να επιβάλουν μία έντιμη ειρηνική λύση ή να επιτρέψουν 

ελευθερία δράσης του Στρατού μας. Οι Σύμμαχοι αδικούσαν κατά

φορα την Ελλάδα. Σ' ένα μόνο σημείο είχαν δίκιο ή, τουλάχιστον, 

κάποια δικαιολογία: η Ελλάδα δεν ήταν πλέον σύμμαχος τους. Και 

με την ευκαιρία της επίδοσης της δεύτερης ελληνικής διακοίνω-
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σης, ο Γάλλος επιτετραμμένος γνώρισε στο ελληνικό υπουργείο 

των Εξωτερικών, ότι οι Σύμμαχοι αρνούνταν να επιτρέψουν την 

ελεύθερη κίνηση των ελληνικών στρατευμάτων προς κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης και πρόσθετε, «ο αρχιστράτηγος των συμμα

χικών δυνάμεων έχει διαταγήν να αποκρούσει βίαια πάσαν στρατιωτι-

κήν κίνησιν, κατά της υπό των στρατευμάτων κατεχόμενης ζώνης». 

Η αρνητική, εχθρική μάλιστα, στάση των Συμμάχων έγινε αιτία 

να ματαιωθεί οριστικά το περιβόητο εγχείρημα κατά της Κωνστα

ντινούπολης. Είναι αμφίβολο, και αν ακόμη πετύχαινε, και αν 

καταλαμβανόταν η Κωνσταντινούπολη, αν θα μετεβάλλετο η στρα

τιωτική κατάσταση. Ο Κεμάλ ήταν αποφασισμένος να πολεμήσει 

μέχρι ε σ χ ά τ ω ν μόνο μια αποφασιστική ν ίκη, μόνο αν συντριβόταν 

ο κύριος όγκος των δυνάμεων του η ελληνική Κυβέρνηση θα μπο

ρούσε να ελπίζει, ότι ο τρομερός εκείνος άνθρωπος θα συνθηκολο

γούσε. Α λ λ ' ο Στρατός του Κεμάλ, αντί να συντριβεί ανασυγκρο-

τείτο και εκπαιδευόταν. 

Η περιπέτεια της Κωνσταντινούπολης δεν απέδωσε το παραμι

κρό πλεονέκτημα. Αντίθετα, αποδείχθηκε ολέθρια. 

Η εχθρική στάση των Συμμάχων απέναντι στην Ελλάδα είχε 

δυσμενή αντίκτυπο, ακόμη και μεταξύ της αγγλικής Κοινής Γνώ

μης. Στη Βουλή των Κοινοτήτων διεξήχθη θυελλώδης συζήτηση — 

Ο Λόϋδ Τζωρτζ επεκρίθηκε δριμύτατα. Κι ομολόγησε, ότι η Ελλάδα 

είχε αδικηθεί. Είχε το θάρρος ο Ά γ γ λ ο ς Πρωθυπουργός να επικρί

νει την πολιτική των Συμμάχων και, τερματίζοντας το λόγο του, 

τόνισε: «Δεν δυνάμεθα να ανεχθώμεν ίνα ή κατάστασις αυτή συνεχισθή 

επ' άπειρον και πρέπει νά παρασχεθή πραγματική προστασία του 

πληθυσμού». 

Ο λόγος του Λόϋδ Τζωρτζ ήταν μια ένδειξη, ότι η Ελλάδα θα 

μπορούσε να ελπίζει σε κάποια μεσολάβηση των Συμμάχων. Αρκεί 

να κρατούσε το Μέτωπο, να μην εξαπολυόταν η τουρκική επίθεση. 

Αλλ ' η μεταφορά δυνάμεων για την κατάληψη της Κωνσταντινού

πολης την προκάλεσε — την επιτάχυνε. Στη διαταγή επίθεσης, που 

εξέδωσε ο αρχιστράτηγος Ισμέτ, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα 

εξής: 

«1.- Του έχθροϋ ασχολουμένου έν Θράκη εις ευρείας στρατιωτικός 

προπαρασκευάς καί εις τήν όργάνωσιν μονάδων, παρουσιάζεται ώς 

αναγκαία δι' ημάς ή άμεσος άνάληψις επιθετικών επιχειρήσεων, πρίν ή 

προλάβη, ό εχθρός νά μεταφέρη εις Άνατολήν τάς νέας του μονάδας... 

»2.- Ή 1η Στρατιά, έπιλαμβανομένη του έργου διά του μείζονος 

μέρους τής δυνάμεως της ευθύς έξ αρχής, θά διεξαγάγη τάς επιχειρήσεις, 

κατά τρόπον, ώστε νά νικήση όρκττικώς...». 
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Η διαταγή του Ισμέτ δεν επιτρέπει αμφιβολίες. Οι Τούρκοι 

επέσπευσαν την επίθεση τους για να εκμεταλλευθούν την αφαίρεση 

δυνάμεων από τις γραμμές μας, αλλά και για ένα ακόμη πρόσθετο 

λόγο: ήθελαν να πετύχουν αντιπερισπασμό μπροστά στον κίνδυνο 

ελληνικής επίθεσης κατά της Κωνσταντινούπολης. Και, φυσικά, ο 

Ισμέτ ήταν έτοιμος να ρίξει στη μάχη τον κύριο όγκο των δυνάμεων 

του, επιζητώντας μια «οριστικήν νίκην», την εξουδετέρωση των 

δύο Μεραρχιών, της 4ης και της 7ης, που θα του άνοιγε το δρόμο 

προς τη Σμύρνη. 

Η εχθρική επίθεση εκδηλώθηκε. Κι ο Τρικούπης, ως ο αρχαιό

τερος των Σωματαρχών, είχε το δικαίωμα ν' αναλάβει τη διοίκηση 

όλων των Μεραρχιών του Νότιου Συγκροτήματος, όπως όριζε 

βασική διαταγή της Στρατιάς. Κι όμως, η Στρατιά επενέβη. Κι ο 

Χατζηανέστης ανέθεσε στο Β' Σώμα Στρατού να ενεργήσει ευρεία 

κυκλωτική ενέργεια, ενώ το Γ' Σώμα να ρίψει όλες τις διαθέσιμες 

δυνάμεις του προς Μπορντί. 

Αλλά το Γ' Σώμα δεν είχε στη διάθεση του στρατηγικές εφε

δρείες. Μέχρι ότου αντιδράσει, η γραμμή άμυνας του Α' Σώματος 

είχε καταρρεύσει — ο αγώνας είχε κριθεί. Η αντεπίθεση την οποία 

ήθελε να εξαπολύσει ο Χατζηανέστης, ματαιούται ως «ανεκτέλε

στος» πλέον. Κι ενώ αρχίζει η δραματική υποχώρηση, το Γ' Σώμα 

παραμένει αχρησιμοποίητο — είναι ο απαθής θεατής μιας συγκλο

νιστικής τραγωδίας. 

Αλλεπάλληλες διαταγές αντενέργειας παραμένουν ανεκτέλε

στες. Και μόνο η Ανεξάρτητη Μεραρχία ξεκινά, την 1η Αυγούστου, 

για να ενισχύσει το Νότιο Συγκρότημα. Με τον ηρωικό αγώνα της 

θα περισώσει την τιμή ολόκληρου του Σώματος. 

Ο Χατζηανέστης κρατεί το Γ' Σώμα Στρατού σε αδράνεια ολό

κληρη την πρώτη και πιο κρίσιμη εβδομάδα, από την έναρξη της 

τουρκικής επίθεσης. Μετά την 20 Μαΐου δεν υπάρχει πλέον ελπίδα. 

Και πάλι, όμως, το Γ' Σώμα αδρανεί — δεν φροντίζει ούτε να 

συμπτυχθεί έγκαιρα να εκκενώσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς 

της περιοχής του, τουλάχιστον. Στη παραζάλη εκείνη, τη στιγμή, 

που κανείς δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, η Κυβέρνηση αποφασί

ζει την αντικατάσταση του Χατζηανέστη. Και στις 2 Αυγούστου 

αρχιστράτηγος διορίζεται ο... Τρικούπης — είναι αιχμάλωτος από 

48 ώρες κι όμως η Κυβέρνηση το αγνοεί. Ό τ α ν αντιλαμβάνεται το 

σφάλμα της, σπεύδει να το διορθώσει, αναθέτοντας τη Στρατιά στο 

στρατηγό Πολυμενάκο, τον άλλοτε διοικητή του Α' Σώματος, που 

είχε παραιτηθεί, διαμαρτυρόμενος κατά του διορισμού του Χατζηα

νέστη. ' Ε χ ο υ ν χαθεί, όμως, 48 πολύτιμες ώρες — δεν υπάρχει πλέον 

δύναμη που να μπορεί να μεταβάλει την άτακτη φυγή σε τακτική 

υποχώρηση. 
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Ο νέος αρχιστράτηγος, βλέποντας ότι το Νότιο Συγκρότημα 
είναι καταδικασμένο, προσπαθεί να περισώσει τουλάχιστον το Γ' 
Σώμα. Και στις 25 Αυγούστου διατάζει την υποχώρηση του. 

Το Γ' Σώμα υποχωρεί 

Το Γ' Σώμα υποχωρεί — η σύμπτυξη του άρχισε στις 1 Αυγού

στου. Πρώτα εγκαταλείπεται το Δορύλαιο, αφού καταστρέφονται οι 

πλούσιες αποθήκες του κι η σιδηροδρομική γραμμή. Η διαταγή της 

Στρατιάς όριζε την κατάληψη της ανατολικά της Προύσης αμυντι

κής γραμμής. Και με την κίνηση αυτή μένει τελείως ακάλυπτο το 

αριστερό του Νότιου Συγκροτήματος. Ο Φαχρεδίν μπορεί να ρίξει 

ανενόχλητος, χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο, τους ιππείς του στο 

ρήγμα, που έχει δημιουργηθεί και δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη την 

ευκαιρία. 

Είναι αλήθεια, ότι η σύμπτυξη διεξάγεται ομαλά, με τάξη και 

χωρίς πανικό. Η εχθρική πίεση είναι ασήμαντη. Μία απόπειρα 

κατάληψης των στενών της Κουβαλίτσας αποκρούεται ευχερώς. 

Και οι στρατιώτες μας υποχωρούν, χωρίς να γνωρίζουν γιατί. Π λ η 

ροφορούνται, από τις φήμες, που οργιάζουν, τις ατυχίες του Νότιου 

Συγκροτήματος κι απορούν — απορούν με την ταχύτητα της κατάρ

ρευσης, απορούν γιατί δεν τους στέλνουν προς ενίσχυση των συνα

δέλφων τους. Ελπίζουν, όμως, ότι θα σταθούν και θα πολεμήσουν 

ανατολικά της Προύσας. Δεν μπορούν να πιστέψουν, ότι έχει χαθεί 

το π α ν και οι διοικητές των μονάδων προσπαθούν ν' αναχαιτίσουν 

το ρεύμα των προσφύγων... Ά λ λ ω σ τ ε , μέχρι την τελευταία στιγμή, 

η Στρατιά κι η Αρμοστεία επιμένουν, ότι η Μικρά Ασία δεν πρόκει

ται να εγκαταλειφθεί. 

Είναι ακόμη πιο φρικτό το δράμα των Ελλήνων κατοίκων της 

περιοχής εκείνης από την τραγική τύχη των ομοεθνών τους του 

Νότου. Αποτελούσαν πάντοτε τη μειοψηφία, ζούσαν ανάμεσα σε 

φανατικούς Τούρκους κι είχαν επανειλημμένα γνωρίσει τη θηριω

δία τους. Δεν είχαν συναδελφωθεί μαζί τους — αν μπορεί ποτέ να 

συναδελφωθεί κανείς με τον Τούρκο — δεν είχαν κατορθώσει να 

επικρατήσουν του τουρκικού στοιχείου, όπως συνέβη με τον Ελλη

νισμό της Ιωνίας. Κι γνώριζαν, ότι η εκδίκηση θα ήταν τρομερή. 

Μόλις αντιλαμβάνονται, ότι ο Στρατός μας συμπτύσσεται, εγκατα

λείπουν τα πάντα και φεύγουν για να σωθούν. 

Τα Μουδανιά κι η Κίος κατακλύζονται από τα κύματα των 

προσφύγων. Οι στρατιωτικές Αρχές ζητούν οδηγίες και τους γνω

ρίζεται, ότι η Μικρά Ασία θα κρατηθεί, οι Έ λ λ η ν ε ς κάτοικοι της 

πρέπει να μείνουν. Ταυτόχρονα, όμως, η Αρμοστεία διατάζει τους 
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υπαλλήλους της να καταστρέψουν τα αρχεία τους και ν ' αναχωρή

σουν. Η διαταγή αυτή, που κρατήθηκε αυστηρά απόρρητη, είχε 

ημερομηνία 18 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει, ότι χιλιάδες Έ λ λ η ν ε ς 

θα είχαν σώσει τις περιουσίες τους, τη ζωή τους, αν δεν ήταν 

ανεπιθύμητοι στη Παλιά Ελλάδα. Γιατί, ποια άλλη έννοια μπορεί να 

έχει η πολιτική της Κυβέρνησης και της Αρμοστείας; 

Ό σ ο οι μονάδες του Γ' Σώματος παρέμεναν στις θέσεις τους, οι 

Τούρκοι δεν τολμούσαν να επιτεθούν — περιορίζονταν σε τοπικής 

σημασίας ενέργειες. Μόλις, όμως, αρχίζει η σύμπτυξη, ρίχνονται, 

όπως τα κυνηγετικά σκυλιά στο χτυπημένο θήραμα. Δεν είναι 

δυνατό παρά ν ' αναγνωρίσει κανείς την ικανότητα της τουρκικής 

ηγεσίας. Δεν είναι τα μεγαλεπήβολα επιτελικά σχέδια, το μυστικό 

της νίκης του Κεμάλ. Τον θρίαμβο του οφείλει στη σιδηρά πειθαρ

χία, την ακατάβλητη ενεργητικότητα του. Δεν άφησε ανεκμετάλ

λευτο κανένα σφάλμα των επιτελικών μας, έστω και το πιο 

ασήμαντο. Και διαπράχθηκαν σφάλματα τεράστια, εγκληματικά — 

ποιος μπορεί να τ ' αμφισβητήσει σήμερα; 

Κι η ιστορία επαναλαμβάνεται με το Γ' Σώμα Στρατού. Μόλις 

κάνει το πρώτο βήμα προς τα πίσω, οι Τούρκοι ορμούν. Είναι 

λιγότεροι κι όμως δεν διστάζουν. Οι ισχυρότεροι είναι εκείνοι, που 

δεν τολμούν ν' αντεπιτεθούν. Ο Κεμάλ, ο οποίος έχει ενθαρρυνθεί 

με την αιχμαλωσία της ομάδας Τρικούπη, στρέφει τις επιθέσεις του 

κατά των δύο λιμένων, της Κίου και των Μουδανιών — ελπίζει να 

α ι χ μ α λ ω τ ί σ ε ι και το Βόρειο Συγκρότημα. 

Το απόσπασμα Ζήρα κι η 11η Μεραρχία διατάζονται να καλύ

ψουν την υποχώρηση ολόκληρου του Σώματος. Κι ο γενναίος 

Ζήρας πολεμά σκληρά, μένει ακλόνητος στις επιθέσεις των Τούρ

κων. Φθάνοντας στη Κίο, βρίσκεται αντιμέτωπος με το διοικητή 

γαλλικού αποσπάσματος, που θέλει να του απαγορεύσει την είσοδο 

στην πόλη — οι Γάλλοι θέλουν να «ουδετεροποιήσουν» το λιμάνι 

της. Αλλ ' ο Ζήρας τον αγνοεί, μπαίνει στη Κίο κι επιβάλλει κάποια 

τάξη στη φυγή των προσφύγων. 

Δεν ήταν, όμως, το ίδιο επιτυχής κι η δράση της 11ης Μεραρ

χίας. Ή τ α ν μοιραίο ο Στρατός μας να γνωρίσει μία ακόμη 

ταπείνωση. 

Η 11η υποχωρεί 

Την νύκτα της 27ης προς 29η Αυγούστου ολόκληρος ο όγκος 
του Γ' Σώματος Στρατού φθάνει στις νέες θέσεις, που όριζε η 
διαταγή της Στρατιάς. Η 11η ακολούθησε με μεγάλο κόπο την 
κίνηση του Σώματος. Είχε μαζί της 10 πυροβολαρχίες, 6 πεδινές και 
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4 ορειβατικές, έναν ουλαμό Σκόντα και μια ολόκληρη κινητή απο

θήκη πυρομαχικών, φορτωμένη σ' αραμπάδες — η ευκινησία της 

ήταν μειωμένη. Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί ένα μοιραίο σφάλμα 

της διοίκησης της: όταν φθάνει στο χώρο στάθμευσης δεν φροντίζει 

να συνδεθεί με τις άλλες μονάδες, αφήνει ένα κενό 6 χλμ., δια του 

οποίου θα διεισδύσει την επόμενη το τουρκικό ιππικό. Προηγού

μενα, όμως, ο στρατηγός Κλαδάς θα διαπράξει ένα ακόμη σφάλμα. 

Η διαταγή επιχειρήσεων όριζε την 20.30' για ώρα εκκίνησης. 

Αλλ ' ο Κλαδάς βιάζεται να φύγει — ξεκινά το μεσημέρι, 6 ώρες 

νωρίτερα. Και το κενό μεταξύ της Μεραρχίας του και του κύριου 

όγκου διευρύνεται. Οι Τούρκοι διεισδύουν. Κι όταν το ίδιο βράδυ τα 

τμήματα της 11ης Μεραρχίας ξεκινούν προς νέους τόπους στάθμευ

σης, δέχονται αιφνιδιαστικές επιθέσεις, προσβάλλονται από εχθρι

κές ενέδρες. Η σύγχυση και ο πανικός επέρχονται. 

Ή τ α ν σκληρός εχθρός ο Τούρκος. Α λ λ ' ο σκληρότερος, ο 

περισσότερο ολέθριος εχθρός, που αντιμετώπισε ο Στρατός μας 

στις μικρασιατικές κοιλάδες, ήταν ο πανικός — αναπόφευκτος όταν 

λείπει η πίστη των διοικούμενων προς τους διοικούντες, της διοίκη

σης προς την ν ίκη. Οι μονάδες της Μεραρχίας δεν κατορθώνουν να 

διατηρήσουν την μεταξύ τους επαφή· περιπλανώνται, ταλαιπωρού

νται, το ηθικό τους τσακίζεται και κατόπιν πολλών περιπετειών 

κατορθώνουν, κάποτε, να οργανώσουν μια γραμμή άμυνας, με 

μέτωπο προς τη Προύσα. Οι Τούρκοι επιτίθενται εναντίον της, 

α λ λ ' αποκρούονται χωρίς δυσκολία — δεν έχουν κερδίσει ούτε μία 

αποφασιστική μάγη στον τομέα του Γ' Σώματος. 

Η υποχώρηση πρόκειται να συνεχισθεί την επόμενη το βράδυ — 

την νύκτα της 29ης προς 30η Αυγούστου. Η διαταγή του Γ' Σώμα

τος δεν καθορίζει δρομολόγια για τις Μεραρχίες — μία παράλειψη 

ασυγχώρητη, που θα προπαρασκευάσει μια καινούργια συμφορά. Η 

11η Μεραρχία, αντί να ακολουθήσει τις όχθες του ποταμού Νεφλέρ, 

να χαράξει πεδινό δρομολόγιο, παίρνει τα βουνά. Είναι μια από

φαση τέλεια αδικαιολόγητη. Η απόσταση επιμηκύνεται, η κίνηση 

της φάλαγγας και ιδιαίτερα του βαρέος πυροβολικού δυσχεραίνεται 

και, το σπουδαιότερο, η Μεραρχία απομακρύνεται από τον άξονα 

κίνησης του Σώματος, αν και για το τελευταίο αυτό μειονέκτημα 

ευθύνεται το Επιτελείο του Σώματος. 

Αλλά το δρομολόγιο, που ακολούθησε η 11η, είχε κι ένα άλλο 

μειονέκτημα: σε περίπτωση επίθεσης του εχθρού θα ήταν αδύνατο 

ν 9 αναπτύξει τις δυνάμεις της και να επιτεθεί. Έ τ σ ι , άρχισε μια 

μαρτυρική πορεία στις δύσβατες κορυφογραμμές. Οι στρατιώτες 

μας, απογοητευμένοι, τσακισμένοι από την τραγική κατάρρευση 

των ονείρων της Φυλής, ήταν υποχρεωμένοι να σέρνουν και τους 
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βραδυκίνητους αραμπάδες, να κουβαλούν στις πλάτες τους τα κιβώ

τια με τα πυρομαχικά. 

Και ο στρατηγός Σπυρίδωνας, ο συνήθως τόσο επιεικής προς τα 

σφάλματα που διαπράχθηκαν τότε, γράφει: «Είναι τόσον προφανή τα 

μειονεκτήματα τον ορεινού δρομολογίου, ώστε νά μή δύναται τις νά 

μαντεύση τήν σκέψιν τής Διοικήσεως ή μόνον διά τής αποδοχής τής 

περιπτώσεως ότι αύτη, απολέσασα τήν ψνχραιμίαν της, κατελήφθη άπό 

το σνναίσθημα τών Μυρίων τού Ξενοφώντος νά σπεύση πρός βορράν διά 

νά αναφώνηση τό «θάλαττα, θάλαττα!». 

Η Μεραρχία κινείται με καταθλιπτική βραδύτητα. Αντί να κάνει 

νυκτερινές πορείες και ν' αναπαύεται την ημέρα, σέρνεται αδιά

κοπα — έρπει προς τη συμφορά. Η ανατολή της 30ης Αυγούστου τη 

βρίσκει καρφωμένη στο ορεινό όγκο του Λοχμέτκιοϊ. Είναι δραμα

τική η αγωνία της. Οι άλλες μονάδες συμπτύσσονται ταχύτατα. Η 

11η δεν μπορεί να προχωρήσει . Την τελευταία στιγμή ο μέραρχος 

αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, βλέπει ότι τον περιμένει η τύχη του 

Τρικούπη και στέλνει ένα παρακλητικό μήνυμα προς τον Ζήρα — 

το απόσπασμα του είναι μονάδα που βρίσκεται πιο κοντά. Τον 

εκλιπαρεί να επιβραδύνει την κίνηση του, μέχρις ότου η Μεραρχία 

κατορθώσει να κατεβεί στην πεδιάδα. 

Ο Ζήρας δεν ήταν δειλός — ήταν ένα ατρόμητο π α λ ι κ ά ρ ι και 

το απόσπασμα του μία από τις πλέον αξιόμαχες μονάδες του Γ' 

Σώματος. Ή τ α ν , όμως και αξιωματικός με πολεμική πείρα. Οπι

σθοχωρούσε, αποκρούοντας τις επιθέσεις της 11ης τουρκικής 

Μεραρχίας, δίνοντας τον χρόνο στις άλλες μονάδες να συμπτυ-

χθούν ανενόχλητες. Αντελήφθηκε, ότι, αν καθυστερούσε για να 

περιμένει την 11η θα κινδύνευε να αιχμαλωτισθεί. Κι ο Ζήρας 

φεύγει — η δύστυχη Μεραρχία είναι πλέον εγκαταλειμμένη στις 

αλλεπάλληλες επιθέσεις των Τούρκων, που αρχίζουν να σφίγγουν 

τον κλοιό τους. 

Η μαύρη ημέρα 

Η 20η Αυγούστου ήταν η μαύρη ημέρα του Νότιου Συγκροτήμα

τος — η 30η αποδείχθηκε μοιραία για το Βόρειο Συγκρότημα. Τα 

τμήματα της 11ης, τα περισσότερα τουλάχιστον, είναι καθηλωμένα 

πάντοτε στον ορεινό όγκο των Μουδανιών. Το πανίσχυρο πεδινό 

πυροβολικό της Μεραρχίας βρισκόταν επί της δημόσιας οδού προς 

Μουδανιά — τα πυροβόλα ζευγμένα, όχι έτοιμα για μάχη. Τα γεν

ναία τάγματα του 7ου μάχονται απεγνωσμένα κατά της 19ης τουρ

κικής Μεραρχίας. Και κατορθώνουν να την αναχαιτίσουν προς 

στιγμή, αν και υποστηρίζονται μόνο από δύο ορειβατικούς ουλα-
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μούς. Το πεδινό πυροβολικό παραμένει πάντοτε ζευγμένο. 

Η μάχη είναι σ κ λ η ρ ή , πολύνεκρη. Οι Τούρκοι πολλαπλασιά

ζουν τις επιθέσεις τους. Ο λοχαγός Κίτσος, διοικητής του ενός 

ουλαμού, πέφτει πολεμώντας, επάνω στα πυροβόλα του. Ο διοικη

τής του δεύτερου ουλαμού Σπυρόπουλος τραυματίζεται βαριά — τα 

δύο τάγματα έχουν μείνει πλέον χωρίς υποστήριξη πυροβολικού. 

Κινδυνεύουν να κυκλωθούν και αναγκάζονται να υποχωρήσουν 

προς τα Μουδανιά. 

Φεύγουν και τους ακολουθούν πανικόβλητοι οι Χριστιανοί 

κάτοικοι της περιοχής — παιδιά, που κλαίνε τρομαγμένα, γυναίκες, 

που θρηνούν τη συμφορά, άνδρες αμίλητοι από τον πόνο. Είναι ένα 

τραγικό μπουλούκι, που στο φευγιό του συμπαρασύρει το εφεδρικό 

τάγμα. 

Η μόνη ελπίδα της Μεραρχίας ήταν να κινηθεί ταχύτατα προς 

Μουδανιά, καταστρέφοντας το βαρύ υλικό της, και να συνεχίσει 

την πορεία της. Αλλά στα Μουδανιά έχει αποβιβασθεί δύναμη 

Γάλλων πεζοναυτών, διακόσιων ανδρών περίπου, με εντολή των 

αρμοστών της Κωνσταντινούπολης να προφυλάξει τα τουρκικά 

τεμένη και τους τάφους των Σουλτάνων της Προύσας από ενδεχό

μενη καταστροφή. Ή τ α ν ένα πρόσχημα της γαλλικής διπλωμα

τίας, που αναζητούσε κάθε ευκαιρία για να βοηθήσει τον Κεμάλ — 

μια ακόμη απόδειξη της προδοσίας των Γάλλων. Αλλ 'ο διοικητής 

των πεζοναυτών φάνηκε περισσότερο συνετός, από τον συνάδελφο 

του της Κίου, που προσπάθησε ν' αναχαιτίσει τον Ζήρα — ίσως να 

του έγινε μάθημα το φιάσκο εκείνο. Κι όταν συναντήθηκε με απε

σταλμένο της Μεραρχίας, που ήθελε να διερμηνεύσει τις προθέσεις 

του, απάντησε: 

« Εάν νικήσετε τους Τούρκους και μου ζητήσουν να τεθούν υπό 

την σημαία τής Γαλλικής Δημοκρατίας, είμεθα υποχρεωμένοι να 

σας τους παραδώσομεν. Εν συμβή το αντίθετον, δυστυχώς, είμεθα 

υποχρεωμένοι να σας παραδώσωμεν εις τους Τούρκους. Πάντως, 

είσθε ελεύθεροι νά ενεργήσετε ως θέλετε». 

Πόση προστυχιά και υποκρισία έκρυβε η απάντηση εκείνη! 

Αλλά πόσο ταπεινωτικό, εξευτελιστικό για το Στρατό μας, ήταν το 

διάβημά μας. Ο Γάλλος διοικητής γνώριζε καλά, ότι ο Στρατός μας 

υποχωρούσε, η 11η Μεραρχία κινδύνευε. Δεν υπήρχε περίπτωση 

νίκης — μόνο αμυδρά ελπίδα έντιμης υποχώρησης. Και την ελπίδα 

αυτή προσπαθούσε να διαλύσει. 

Στην Κωνσταντινούπολη, σ' όλη την Ανατ. Θράκη, οι Τούρκοι 
ήταν υπό την προστασία των Γ ά λ λ ω ν εκεί δεν υπήρχε πιθανότητα 
νίκη τους. Ο Γάλλος αρμοστής είχε αξιώσει τότε, όλα τα κατεχό-

236 

μενα υπό των Συμμάχων εδάφη να χαρακτηρισθούν σαν ουδέτερα. 

Και τα Μουδανιά κατέχονταν υπό των Σ υ μ μ ά χ ω ν αλλά δεν είναι 

ουδέτερα. Οι Γάλλοι δεν θέλουν να στερήσουν τους συμμάχους τους 

Τούρκους από μια βέβαιη ν ίκη. 

Ή τ α ν πρόστυχη, πράγματι, η στάση των Γάλλων. Αλλά και το 

διάβημα της Μεραρχίας μας εξευτελιστικό. Ζητούσε, μια μονάδα 

10.000 ανδρών, ίσως και περισσότερων, την άδεια ενός αποσπάσμα

τος 200 ανδρών, για να περάσει από τα Μουδανιά. Δεν υπήρχαν, 

λοιπόν, μερικοί γενναίοι να συλλάβουν τους Γάλλους πεζοναύτες; 

Να τους δώσουν το μάθημα που τους έδωσε ο Κεμάλ στην Κιλικία; 

Η στάση του Γάλλου διοικητή άσκησε, φαίνεται, μεγάλη ψυχο

λογική επίδραση στη διοίκηση της 11ης Μεραρχίας. Τα τμήματα 

της στριμώχνονται, χωρίς λόγο, χωρίς ε ξ ή γ η σ η , χωρίς κανένα 

προορισμό, στη στενή κοιλάδα των Μουδανιών — αντιγράφουν το 

μοιραίο σφάλμα του Αλή Βεράν. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι 

διαφορετική. 

Οι Τούρκοι δεν αργούν να κυκλώσουν την 11η. Το θήραμα είναι 

τώρα τραυματισμένο — μένει ακίνητο. Και τα σκυλιά ορμούν, 

ξεσκίζουν τις σάρκες του. Το αίμα των στρατιωτών μας βάφει και 

πάλι τη μαρτυρική γ η . Και να σκεφθεί κανείς ότι εκεί, στα ίδια 

βουνά, πριν τρία χρόνια, η Μεραρχία του Αρχιπελάγους έγραψε μια 

από τις ωραιότερες σελίδες της Ιστορίας μας. ' Η τ α ν η εποχή, που οι 

μυθικοί ήρωες του Ιωάννου έτρεπαν σ' εξευτελιστική φυγή τις 

ορδές του Κεμάλ — όταν η θρυλική Στρατιά σκορπούσε τον τρόμο 

στους εχθρούς της κι επέβαλλε το σεβασμό στους φίλους της! Πώς 

ν' αναγνωρίσει κανείς στα τρομαγμένα τμήματα της κοιλάδας των 

Μουδανιών τους συνεχιστές του θαύματος εκείνου; 

Καθώς προχωρεί η ημέρα, η κατάσταση επιδεινώνεται — γίνε

ται απελπιστική. Ο μέραρχος διατάζει να υψωθεί λευκή σημαία. 

Και στέλνει τον α ρ χ η γ ό του πυροβολικού του να δηλώσει υποταγή 

στη 19η τουρκική Μεραρχία. Στις 30 Αυγούστου του 1922, στα 

υψώματα των Μουδανιών 10.000 Έ λ λ η ν ε ς στρατιώτες, εμπειροπο-

λεμοι, αποδεδειγμένης ανδρείας, με άφθονο πολεμικό υλικό και 

ισχυρότερα όπλα, παραδόθηκαν σε 5.000 Τούρκους, άτακτους Τσέ-

τες, βάρβαρους, χωρίς ιδανικά, ανθρώπους, που πολεμούσαν έχο

ντας πίσω τους τους πελεκοφόρους του Κεμάλ — τα ειδικά τμήματα, 

που εκτελούσαν εκείνον, που θα τολμούσε να κάνει έστω και ένα 

βήμα πίσω. Είναι κάτι, που δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους, μια 

τραγωδία, που θα μείνει αλησμόνητη. 
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Το αίσχος των Γάλλων 

Η 11η αιχμαλωτίσθηκε. Αλλά ας μη βαραίνει το ανάθεμα της 

Φυλής τους άτυχους πολεμιστές της. Δεν ήταν δειλοί. Δεν έριξαν 

τις ασπίδες — πολέμησαν όποτε τους διέταξαν, έπεσαν εκεί, που 

τους έταξαν, θέλοντας να συνεχίσουν την ένδοξη ιστορία του Γ' 

Σώματος. Πολέμησαν κι όταν ακόμη τους διέταξαν να παραδοθούν. 

Κι εκεί, όπως και στο Αλή Βεράν, το σάλπισμα «Παύσατε πύρ» δεν 

ακούσθηκε μ' ανακούφιση — το κάλυψε το μούγκρισμα της οργής 

των προδομένων. Δεν πέταξαν τα όπλα, όσοι μπορούσαν ακόμη να 

πολεμήσουν. Ο διοικητής του εφεδρικού τάγματος αρνήθηκε να 

εκτελέσει τη διαταγή. Ο διοικητής του εφεδρικού τάγματος αρνή

θηκε να εκτελέσει τη διαταγή. Προχώρησε στα Μουδανιά, αγνόησε 

τους Γάλλους και κατόρθωσε να ενωθεί με τον κύριο όγκο του Γ' 

Σώματος. Αλλά και μεμονωμένοι στρατιώτες μας κι αξιωματικοί 

ξεχύθηκαν προς τη θάλασσα — άρχισαν το δικό τους πόλεμο, 

αρνούμενοι να υποκύψουν. Τα Μουδανιά ήταν η μόνη διέξοδος 

διαφυγής. Απέναντι η Κωνσταντινούπολη. Αλλιώς έλπιζαν να φθά

σουν στη Αγιά Σοφιά οι στρατιώτες μας. Δεν διστάζουν, όμως, να 

φθάσουν κολυμπώντας — ρίχνονται στη θάλασσα, προτιμώντας να 

πνιγούν παρά να αιχμαλωτισθούν. Τις ημέρες εκείνες στο λιμάνι 

των Μουδανιών ήταν αγκυροβολημένα γαλλικά πολεμικά σκάφη κι 

ένα ή δύο αγγλικά. Οι στρατιώτες μας αναζητούν εκεί σωτηρία — 

την προστασία των πρώην συμμάχων μας. Κι οι Γάλλοι τους βοη

θούν — τους παίρνουν επάνω στα καράβια τους. Και όλο και 

περισσότεροι κολυμπούν προς το μέρος τους. Έ ξ α φ ν α , όμως, α π ' 

το κατάστρωμα ενός γαλλικού πολεμικού ακούγεται μι σπαρακτική 

κραυγή: 

— Μη, παιδιά.... Μη πλησιάζετε. Μας παραδίδουν στους Τούρ

κους, αυτοί οι άτιμοι... 

Τι σπαραγμό έκρυβε η κραυγή εκείνη! Πολλοί από τους στρα

τιώτες μας είναι εξαντλημένοι, κινδυνεύουν να πνιγούν. Αρνούνται, 

όμως, να πιαστούν από τα παλαμάρια, που τους ρίχνουν οι Γάλλοι. 

Κολυμπούν προς το μέρος των αγγλικών καραβιών και σώζονται. 

Εκείνοι, που είχαν την ατυχία να γνωρίσουν τη.. . γαλλική φιλοξε

νία, παραδίνονται την επόμενη δέσμιοι στους ληστές του Κεμάλ. Κι 

έτσι οι λιγοστοί, που είχαν σωθεί πάνω στα αγγλικά καράβια, 

έγιναν μάρτυρες, ακούσιοι θεατές, του τραγικού επίλογου. Μόλις οι 

Τούρκοι μπήκαν στα Μουδανιά, οι Γάλλοι αποσύρθηκαν στην 

ζώνη του λιμανιού. Ακράτητοι, διψασμένοι για εκδίκηση οι Τσέτες, 

ρίχτηκαν στους ανυπεράσπιστους πρόσφυγες. Ά ρ π α ξ α ν παρθένες 

α π ' τα μαλλιά και τις έσυραν μαζί τους, για να κορέσουν τα βάρ

βαρα ένστικτα τους, λήστεψαν ό τ ι είχαν κατορθώσει να πάρουν μαζί 
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τους στη προσφυγιά, έσφαζαν, βίασαν — δεν δίστασαν εμπρός και 

στο ανοσιότερο ακόμη κακούργημα. « 

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι την ίδια στάση με τα πληρώ

ματα των γαλλικών πλοίων τήρησαν και οι άνδρες του αποσπάσμα

τος που είχε καταλάβει τα Μουδανιά. Συλλάμβαναν τους ανύποπ

τους στρατιώτες μας, που έφευγαν για να ενωθούν με τον Ζήρα, και 

τους παρέδιναν στους Τούρκους — πριν ακόμη δοθεί η μάχη, πριν 

ακόμη κριθεί η τύχη της 11ης. Κι αν είναι να λυπάται κανείς, να 

θρηνεί την ήττα των Μουδανιών, πρέπει να λυπάται και διότι ο 

Στρατός μας στερήθηκε την ευκαιρία να δώσει ένα καλό μάθημα σ' 

αυτούς, που 40 χρόνια αργότερα θα γνώριζαν τύχη περισσότερο 

εξευτελιστική — που έφυγαν από τις αποικίες τους κυνηγημένοι 

από λίγους άοπλους κι εξαθλιωμένους ιθαγενείς. 

Πριν κλείσει κανείς την άδοξη ιστορία του Γ' Σώματος, δεν 

είναι δυνατό παρά ν' αναζητήσει τα αίτια της καταστροφής των 

Μουδανιών. Κι ασφαλώς θα σταθεί σ' ένα κοινό γνώρισμα προς τη 

συμφορά του Αλή Βεράν. Και ο Τρικούπης και ο Κλαδάς οδήγησαν 

τους άνδρες τους σε μια δραματική περιπέτεια, ακολουθώντας 

ορεινά δρομολόγια, όπου δεν μπορούσαν να κινηθούν γρήγορα, 

ήταν δύσκολο να ελιχθούν, αδύνατο ν' αναπτύξουν τις δυνάμεις 

τους. Γιατί; 

Α σ φ α λ ώ ς , κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη σκέψη των δύο 

στρατηγών. Παρακολουθώντας, όμως, τις ενέργειες τους λεπτομε

ρώς, οφείλει να διαπιστώσει ένα γεγονός — το γεγονός, ότι ήθελαν 

να είναι πάντοτε γαντζωμένοι στα ορεινά, για να μπορούν ν' αμυν

θ ο ύ ν φοβόντουσαν την πεδιάδα και τη μάχη εκ παρατάξεως — δεν 

είχαν στα στήθια τους τη πίστη στη ν ίκη. 

Η Ανεξάρτητη 

Η 11η παραδινόταν. Την ίδια στιγμή μια άλλη Μεραρχία του Γ' 

Σώματος, η περίφημη ανεξάρτητη Μεραρχία, επανελάμβανε τον 

άθλο των Μυρίων. Η πολεμική ιστορία της έρχεται ν' απαλύνει το 

στίγμα των Μουδανιών, να γλυκάνει τις αναμνήσεις της συμφοράς. 

Η επίθεση των Τούρκων στη περιοχή του Αφιόν την βρήκε να 

κατέχει τον τομέα του Σεϊντή Γαζή — Α Ιν. Και πήρε διαταγή να 

σπεύσει για βοήθεια του Α' Σώματος, που σφάδαζε, ή δ η , βαριά 

πληγωμένο. Η Μεραρχία έσπευσε αμέσως, ενώ το Β' Σώμα Στρατού 

εξακολουθούσε να παραμένει στη θέση του, ελπίζοντας, ίσως, ότι 

θα κατόρθωνε ν' αποφύγει την εμπλοκή. Ή κίνηση της Μεραρχίας 

άρχισε στις 16 Αυγούστου κι αμέσως τα τμήματα της αντιμετώπισαν 

αντίσταση. Δεν ήταν οι Τσέτες, που τους πολεμούσαν. Οι Τούρκοι 
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χωρικοί , εκείνοι, που έσκυβαν δουλόπρεπα το κεφάλι την εποχή 

των θριάμβων, είχαν αρπάξει τα όπλα και χτυπούσαν τους στρατιώ

τες μας πισώπλατα, δολοφονικά — χρησιμοποιώντας την τόσο 

προσφιλή στους Τούρκους τακτική των δολοφονικών επιθέσεων. 

Προκάλεσε σημαντικές απώλειες, σοβαρά προβλήματα στο 

Στρατό μας, η δράση των Τούρκων χωρικών. Ο Κεμάλ είχε κατορθώ

σει να δημιουργήσει στα μετόπισθεν του Στρατού μας ένα πυκνό 

δίκτυο κατασκόπων και τρομοκρατών. Παρακολουθούσαν τις κινή

σεις του Στρατού μας και πληροφορούσαν την Ά γ κ υ ρ α . Κι όταν 

άρχισε η επίθεση, άρπαξαν τα όπλα. Καραδοκούσαν και χτυπούσαν 

μεμονωμένους στρατιώτες — μικρές ομάδες ακόμη. Έ κ α ν α ν σα

μποτάζ και παρενοχλούσαν με κάθε τρόπο το Στρατό μας. Κι αν η 

δράση τους αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί — κι είναι δ ικαιολογη

μένη — σαν εκδήλωση πατριωτισμού, σαν προσφορά προς τη χώρα 

τους, τίποτε δεν δικαιολογεί τις επιθέσεις τους κατά των Ελλήνων 

προσφύγων. Θα αποτελούν πάντοτε ένα από τα ειδεχθέστερα 

εγκλήματα του τουρκικού Έ θ ν ο υ ς . 

Οι Τούρκοι χωρικοί καραδοκούσαν να χτυπήσουν δολοφονικά 

τους στρατιώτες μας. Α λ λ ' όταν έβλεπαν πρόσφυγες να φεύγουν 

προς τα δυτικά, δεν έχαναν την ευκαιρία: Ορμούσαν εναντίον τους, 

έσφαζαν τ' ανυπεράσπιστα γυναικόπαιδα και σκύλευαν τα πτώματα 

τους. Λησμονούσαν, ότι οι πρόσφυγες αυτοί ήταν ως τότε συγχω

ριανοί τους, ζούσαν μαζί τους ειρηνικά, αδερφωμένοι. Λησμονού

σαν ακόμη, ότι οι ίδιοι αυτοί πρόσφυγες, όταν από ραγιάδες έγιναν 

κατακτητές, όταν είδαν την ελευθερία ν' αγκαλιάζει τη γη των 

πατέρων τους, έδειξαν όλη την ανθρωπιά και πολιτισμό της ράτσας 

μας: προστάτευσαν, αυτοί, οι τυραννισμένοι Ραγιάδες, τους άλλοτε 

δυνάστες τους. Έ τ σ ι φέρθηκαν οι Έ λ λ η ν ε ς — κι οι Τούρκοι τους 

έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους με τα δολοφονικά τους μαχαίρια. 

Με τις πρώτες ατυχίες του Στρατού μας, οι Τούρκοι χωρικοί 

αποθρασύνονται. Χτυπούν την Ανεξάρτητη Μεραρχία. Α λ λ ' οι 

άνδρες της δεν αστειεύονται — τους τσακίζουν αλύπητα και προχω

ρούν. Προχωρούν και την επόμενη έχουν πλησιάσει προς Αφιόν. 

Α λ λ ' ο Τρικούπης δεν βρίσκεται πλέον εκεί — υποχωρεί στο 

Τουμλού Μπουνάρ, όπου διατάζεται να κατευθυνθεί κι η Ανεξάρ

τητη. Το δρομολόγιο αλλάζει, αλλά χρειάζεται να τροποποιηθεί 

και πάλι. Το Νότιο Συγκρότημα κατευθύνεται προς το Ουσάκ, η 

Ανεξάρτητη το.. . καταδιώκει για να το ενισχύσει. 

Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης της η Μεραρχία παρενοχλείται 

από τους άτακτους Τούρκους, αλλά δεν σταματά. Συνεχίζει πάντοτε 

την πορεία της μέχρι τη γέφυρα του Γύμαρη. Κι εκεί σταματά — 

σταματά όχι από το φόβο του εχθρού. Σταματά από τη φρίκη μπρο

στά στο θέαμα που απλώνεται στα μάτια των στρατιωτών μας. Οι 
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Τούρκοι έχουν διαπράξει ένα ακόμη έγκλημα — έγκλημα ανατρι

χιαστικό, έγκλημα, που αποκαλύπτει όλη την εγκληματική πόρωση 

της ψυχή τους. 

Στην Κιουτάχεια είχε την έδρα του το 32ο Σύνταγμα Ασφάλειας 

Σιδηροδρομικών Γραμμών. Διοικητής του ήταν ένας συνταγματάρ

χης της... Επιμελητείας. Ή τ α ν , όμως, απότακτος κι αυτό κρίθηκε 

σαν μέγα στρατιωτικό προσόν — μετετάγη στο Πεζικό και του 

ανατέθηκε μάχιμη μονάδα. Ί σ ω ς , αυτοί που τον τοποθέτησαν επι

κεφαλής του Συντάγματος Αφάλειας Σιδηροδρόμων, να έλπιζαν, ότι 

δεν θα παρίστατο ποτέ ανάγκη να πολεμήσει — θα ήταν η μεγαλύ

τερη υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει. Α λ λ ' η Μοίρα τον 

έφερε στη πρώτη γραμμή. Μετά τη διάσπαση του Μετώπου το 

Σύνταγμα λαμβάνει την άγουσα για Σμύρνη. Τώρα, όμως, δεν βρί

σκεται πλέον στα μετόπισθεν — είναι στη πρώτη γραμμή, βρίσκε

ται σε επαφή, σχεδόν, με τον εχθρό. 

Οποιοσδήποτε άλλος διοικητής θα φρόντιζε να λάβει μέτρα 

ασφάλειας. Ο διοικητής του 32ου ούτε το υποπτεύεται καν — δεν 

αναφερόταν στα εγχειρίδια και στους κανονισμούς της Επιμελη-

τείας. Το σφάλμα δεν είναι δικό του — ανήκει αποκλειστικά, σχε

δόν, σ' αυτούς που τον μετάταξαν στο Πεζικό, σ' αυτούς που του 

έδωσαν μονάδα για να διοικήσει. 

Το 32ο Σύνταγμα υποχωρεί προς Σμύρνη. Πρέπει να περάσει τη 

γέφυρα του Γύμαρη και τη στενωπό που αρχίζει στην έξοδο της 

γέφυρας. Η φάλαγγα προχωρεί στην ενέδρα των Τούρκων που καρα

δοκούν και το μακελειό αρχίζει. Τούρκοι ιππείς είναι οι επιτιθέμε

νοι. Έ χ ο υ ν πηδήξει από τ' άλογα τους και υποδέχονται με 

καταιγιστικό πυρ το Σύνταγμα, που αιφνίδια βρέθηκε κυκλωμένο. 

Με τις πρώτες ριπές οι στρατιώτες μας πέφτουν κατά γης και περιμέ

νουν διαταγές. Κι ο διοικητής τους δίνει, στη κρίσιμη εκείνη 

στιγμή, το παράδειγμα: πηδά σ τ ' άλογο του και καλπάζει στη 

Σμύρνη, ακολουθούμενος από τον υποδιοικητή του. 

Το Σύνταγμα μένει χωρίς διοίκηση και το θλιβερό παράδειγμα 

κλονίζει το ηθικό του. Οι στρατιώτες μας, κυκλωμένοι, χωρίς ηγε

σία, πολεμούν λιονταρίσια. Αλλ ' αποδεκατίζονται. Δύσμοιρες 

μανάδες... Είχαν στείλει στη Μικρά Ασία τα παιδιά τους για να 

πολεμήσουν, να σκοτωθούν, ακόμη, αν η Μοίρα το θελήσει — 

ουδέποτε, όμως θα μπορούσαν να φανταστούν, ότι τα π α λ ι κ ά ρ ι α 

τους θα έπεφταν θύματα της ανικανότητας ενός αξιωματικού. 

Πολεμούν σκληρά μέσα στη στενωπό, αλλά γρήγορα κάμπτο

νται. Οι πλέον τυχεροί κατορθώνουν να ξεφύγουν από τη στενωπό, 

να περάσουν μέσα α π ' την ενέδρα των Τούρκων. Οι περισσότεροι, 

όμως, πέφτουν βαριά τραυματισμένοι, άλλοι πάλι, α π α υ δ ι σ μ έ ν ο ι 

α π ' τις ταλαιπωρίες, αηδιασμένοι από την ανικανότητα των α ρ χ η -
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γών, παραδίνονται. Η μάχη τελειώνει κι αρχίζει η σφαγή. Οι Τούρ

κοι έχουν διαταγή να καταδιώξουν τους υποχωρούντες 'Ελληνες — 

δεν μπορούν να μεταφέρουν αιχμάλωτους. Τους συγκεντρώνουν 

στην έξοδο της στενωπού και τους εκτελούν ένα προς ένα — τους 

πυροβολούν στον τράχηλο, τους ξεσχίζουν με τα μαχαίρια τους, 

τους ανασκαλοπίζουν. Ούτε μπρος στους τραυματίες δεν διστάζουν. 

Τους ελαφρά πληγωμένους τους αποτελειώνουν. Κι όσοι είναι 

βαριά, χωρίς καμιά ελπίδα, εγκαταλείπονται αβοήθητοι για να 

πεθάνουν μαρτυρικά. Γέμισε πτώματα η στενωπός — αντήχησε η 

κοιλάδα με τις σπαρακτικές κραυγές των τραυματιών. 

Η κάθοδος των Μυρίων 

Αυτό ήταν το θέαμα που αντ ίκρισε η Ανεξάρτητη και στάθηκε 

παγωμένη από τη φρίκη. Παρά τον κίνδυνο να κυκλωθεί, σταματά 

και περισυλλέγει τους τραυματίες. Τους λιγοστούς στρατιώτες, που 

είχαν μείνει κρυμμένοι στους γύρω λόφους, ο διοικητής της Μεραρ

χίας τους συγκεντρώνει τους εντάσσει στις υπό τη διοίκηση του 

μονάδες. 

Η Ανεξάρτητη συνεχίζει την πορεία της προς την Κιουτάχεια 

πλέον. Ο Ινονού αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και στέλνει την 1η 

Μεραρχία Πεζικού, του Νουρεντίν, να την αναχαιτίσει . Οι δύο 

ισόπαλες μονάδες βρίσκονται αντιμέτωπες το πρωί της 18ης Αυγού

στου. Κι αμέσως, χωρίς ανάπαυλα, χωρίς χρονοτριβή, αρχίζει μια 

φονική μ ά χ η , που διαρκεί 12 ώρες συνεχώς. Οι δύο αντίπαλοι 

πολεμούν με λύσσα, εναλλάσσονται σ' επιθέσεις, συναγωνίζονται 

σε ευψυχία. Αλλ ' η νίκη στέφει τα ελληνικά όπλα. Η Ανεξάρτητη 

ανατρέπει τους Τούρκους και τους καταδιώκει. 

Ή τ α ν μεγάλες οι απώλειες της μάχης εκείνης. Το 53ο Σύνταγμα 

έχει σχεδόν αποδεκατισθεί. Και πάλι, όμως, η Ανεξάρτητη δεν 

σταματά — σπεύδει προς Τσεντίς, προς Ουσάκ. Κανείς δεν γνωρίζει 

ακόμη τη συμφορά του Αλή Βεράν, την παράδοση του Τρικούπη, 

όταν ένα από τα αεροπλάνα μας ρίχνει με σφραγισμένο φάκελο τη 

νέα διαταγή της Στρατιάς. Η Ανεξάρτητη διατάζεται να κατευθυν

θεί προς Φιλαδέλφεια «τρεφόμενη έκ τών πόρων τής χώρας». 

Η νέα διαταγή είναι εύγλωττη. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης 

συνταγματάρχης Δ. Θεοτόκης αντιλαμβάνεται ότι το Νότιο Συγκ

ρότημα έχει καταρρεύσει. Και τότε κάνει κάτι ανορθόδοξο· εφαρ

μόζει μια τακτική, που δεν αναφέρεται στους στρατιωτικούς 

κανονισμούς: διατάζει ν' αναγνωσθεί η διαταγή προς όλους τους 

στρατιώτες· και ο ίδιος τους εξηγεί τη σοβαρότητα της κατάστα

σης. Η Ανεξάρτητη έχει βρεθεί στα μετόπισθεν των Τούρκων. Είναι 
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ουσιαστικά κυκλωμένη και κανείς δεν μπορεί να την ενισχύσει. 

Δεν μένει άλλη ελπίδα παρά να παραμείνουν οι στρατιώτες της 

συσπειρωμένοι στους αρχηγούς τους, να πολεμήσουν σκληρά και 

μαζί με την τιμή των όπλων να σώσουν και τη ζωή τους. 

Από τη στιγμή εκείνη η πορεία της Ανεξάρτητης θυμίζει εκπλη

κτικά την κάθοδο των Μυρίων προς τη θάλασσα. Δεν συνεχίζει την 

πορεία της προς Φιλαδέλφεια. Κατευθύνεται προς το Κίρκαγατς, 

διασχίζει μία περιοχή σχεδόν αμιγώς τουρκική και δέχεται συνέ

χεια τις επιθέσεις του τουρκικού ιππικού, αντιμετωπίζει αλλεπάλ

ληλες ενέδρες άτακτων, βάλλεται από τους κατοίκους της, που 

προτιμούν να καταστρέψουν τη σοδειά τους, παρά να δώσουν τρό

φιμα στους Έ λ λ η ν ε ς . Αλλ ' η Μεραρχία δεν σταματά — προχωρεί, 

αποκρούει τις επιθέσεις, συντρίβει τις ενέδρες των άτακτων και σαν 

να μην αρκούσε η δική της υποχώρηση, περισυλλέγει τους Έ λ λ η 

νες και Αρμένιους πρόσφυγες του Κίρκαγατς και της Περγάμου. 

Χιλιάδες χριστιανικές ψυχές σώθηκαν χάρη στην Ανεξάρτητη 

Μεραρχία. Ασφαλώς κανείς δεν θα διασωζόταν από την μανία των 

Τούρκων. Η κατάρρευση του Μετώπου τους αποθρασύνει — είναι 

έτοιμοι ν' αρχίσουν τη σφαγή όταν φθάνει η Μεραρχία μας. 

Δέκα πέντε ημέρες προχωρούσε πολεμώντας η Μεραρχία, δέκα 

πέντε ημέρες, χωρίς ούτε ένας να δειλιάσει, χωρίς ούτε ένας να 

πετάξει το όπλο του. Η πολεμική δράση της υπήρξε υπέροχη. Στις 

31 Αυγούστου έφθασε στο Δικελί και επιβιβάσθηκε σε ατμόπλοια, 

που την μετέφεραν στη Μυτιλήνη. Είχε μαζί της χιλιάδες πρόσφυ

γες, όλο το υλικό της, ακόμη και το υλικό που είχαν εγκαταλείψει 

άλλα τμήματά μας. ' Η τ α ν , αναμφισβήτητα, μια από τις εκλεκτότε

ρες μονάδες της Στρατιάς. Κι όμως η διοίκηση δεν κατόρθωσε να 

εκμεταλλευθεί τη μαχητική αξία της. Προορισμός του μαχόμενου 

Στατού μας δεν ήταν οι ακτές του Αιγαίου — η Καισαρεία, το 

Αφιόν, η 'Αγκυρα ήταν ο δικός μας προορισμός. Και η Ανεξάρτητη 

όφειλε να σπεύσει προς ενίσχυση του Φράγκου. Η βοήθειά της θα 

ήταν πολύτιμη, αποτελεσματική ίσως. Τη στιγμή που μόνο το 5/42, 

ένα Σύνταγμα μειωμένης δύναμης, κατόρθωνε να συγκρατεί τους 

Τούρκους, μια ολόκληρη Μεραρχία θα έκανε θαύματα — θα ήταν 

δυνατό να σωθεί η Σμύρνη, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Είναι αλήθεια, ότι κανείς δεν θα μπορούσε ν' απαιτήσει από τον 

διοικητή της Ανεξάρτητης μια απόφαση, που ίσως να στοίχιζε την 

καταστροφή, την αιχμαλωσία της μονάδας του — ίσως, όμως, και 

να της εξασφάλιζε την τιμή της σωτηρίας του Νότιου Συγκροτήμα

τος. Αλλ ' αποτελεί απαράβατο νόμο του πολέμου: οι μεγάλοι α ρ χ η 

γοί αναδεικνύονται με αποφάσεις, που, αν επιτύχουν, οδηγούν στη 

αποθέωση της δόξας, αν αποτύχουν, στο Στρατοδικείο. Το Στρατο-
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δικείο θα περίμενε, ασφαλώς, τον Πλαστήρα, αν, περιμένοντας για 

δύο ημέρες τον Τρικούπη στη γραμμή του Τουμλού Μπουνάρ, 

συλλαμβανόταν αιχμάλωτος. 

Η επιβίβαση 

Στα Μουδανιά το ντουφεκίδι είχε ανάψει. Δεν πολεμούσε η 11η 

Μεραρχία. Οι Τούρκοι εκτελούσαν τους αξιωματικούς της εκεί

νους, που τόλμησαν ν' αντισταθούν, που θέλησαν να φύγουν, να μη 

παραδοθούν. Την ίδια στιγμή η διοίκηση του Γ' Σώματος, ανησυ

χώντας για την τύχη της 11ης, στέλνει απόσπασμα της 10ης Μεραρ

χίας με διαταγή να συνδεθεί με τον Κλαδά. Και πράγματι, το 

απόσπασμα επιστρέφει προς Ανατολάς. Θ' αρκούσε μόνο η ενέρ

γεια αυτή για ν' αποδείξει κανείς το μαχητικό φρόνημα των ανδρών 

του Γ' Σώματος. Δεν είναι ηττημένοι, κι όμως φεύγουν - φεύγουν 

όσο μπορούν ταχύτερα. Το Επιτελείο του Γ' Σώματος φοβάται 

μήπως οι τουρκικές δυνάμεις του Μπαλούκεσερ αποκόψουν την οδό 

υποχώρησης προς Πάνορμο. Πόσοι είναι οι Τούρκοι του Μπαλού

κεσερ; Μια Μεραρχία μειωμένης δύναμης. Κι όμως πρέπει να φύγει 

ένα Σώμα Στρατού!.. . 

Κι ενώ το Γ' Σώμα υποχωρεί, το απόσπασμα της 10ης προχωρεί 

προς ανατολάς, προς συνάντηση της 11ης. Την επόμενη, όμως, 

συναντάται με το απόσπασμα Ζήρα. Πληροφορείται, ότι η πανί

σχυρη 11η είναι πλέον ένα μπουλούκι αιχμάλωτων. Και τα αποσπά

σματα επιστρέφουν μαζί, χωρίς οι Τούρκοι ν ' αποτολμήσουν 

σοβαρή προσπάθεια να τα αναχαιτίσουν. Γνωρίζουν, ότι ο Ζήρας 

δεν αστειεύεται* τον φοβούνται. 

Στις 30 Αυγούστου αρχίζει από την Πάνορμο και την Κύζικο η 

επιβίβαση των ανδρών του Γ' Σώματος σ ί α πλοία. Προορισμός 

τους η Ραιδεστός, η Αν. Θράκη. Από τα δύο αυτά λιμάνια ο.Χατζηα-

νέστης, πριν τρεις μήνες, είχε στείλει ενισχύσεις στη Στρατιά της 

Θράκης προς κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Αυτοί, που τώρα 

αποβιβάζονται στη Ραιδεστό, δεν αγναντεύουν τους τρούλους της 

Αγιας Σοφιάς, δεν λαχταρούν να μπουν στην Πόλη νικητές. Στα 

σπίτια τους λαχταρούν να γυρίσουν. Και δεν μπορεί να τους ψέξει 

κανείς. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους περιφρονήσει. Οι νίκες 

δεν κερδίζονται με τα λεφούσια — με ψυχωμένους αρχηγούς 

κερδίζονται. 

Στη Ραιδεστό έφθασαν 60.000 άνδρες περίπου κι είχαν όλο 

σχεδόν το υλικό τους. Με μοναδική εξαίρεση την 11η, το Γ' Σώμα 

Στρατού πέρασε μέσα από την θύελλα της καταστροφής ανέπαφο 
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σχεδόν. Ή τ α ν , άραγε, αυτός ο προορισμός του; Ή τ α ν μεγαλύτερη 

η ευθύνη του Τρικούπη; Αυτός, τουλάχιστον, πολέμησε. Και γεν

ναία μάλιστα. Ασφαλώς θα υπάρξουν πολλές μεγαλοφυείς στρατη

γικές θεωρίες, που να δικαιολογούν την αποχώρηση του Γ' 

Σώματος Στρατού. Πολλοί απόφοιτοι φημισμένων σχολών θα βρε

θούν να υποστηρίξουν τον τρόπο ενέργειας του. Ό τ α ν όμως μια 

χώρα κινδυνεύει τον ιστορικό προορισμό της, όταν βλέπει τα 

όνειρα αιώνων να καταρρέουν, την ίδια την υπόσταση της ν' απει

λείται, τότε όλες οι θεωρίες λησμονούνται, οι επιτελικοί σχίζουν τα 

διπλώματα τους και πολεμούν στη πρώτη γραμμή, πέφτουν όλοι 

μέχρις ενός, αλλά δεν υποχωρούν. Είναι ο Χρυσός Κανόνας της 

πολεμικής τέχνης, η εξήγηση του θαύματος του Μαραθώνα, αλλά 

και της Αλβανίας — οι Στρατοί υποχωρούν, αλλά δεν αποχωρούν. 

Έ ξ ι ολόκληρες ημέρες κράτησε η επιβίβαση του Γ' Σώματος 

στα πλοία. Το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου δεν υπήρχε Έ λ λ η ν α ς 

στρατιώτης στην Ανατολία — αιχμάλωτοι μόνο. Και πρόσφυγες — 

οι μαρτυρικοί πληθυσμοί που οι δυο στυγεροί συνωμότες, ο Χατζη

ανέστης κι ο Στεργιάδης, είχαν αφήσει ανυπεράσπιστους στη μανία 

των Τούρκων. Τους είχαν εξαπατήσει κατά τρόπο εξοργιστικό. Τους 

διαβεβαίωναν, ότι η Μικρά Ασία δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί, 

όταν διέταζαν τις δημόσιες υπηρεσίες να ετοιμάζονται για αποχώ

ρηση. Γιατί; Το μυστήριο θα μείνει ανεξήγητο. 

Προς Γολγοθά 

Α λ λ ' η πορεία προς τον Γολγοθά δεν έχει τελειώσει. 

Στο Σαλιχλή ο Πλαστήρας με τους Ευζώνους του ετοιμάζονται 

για την τιτανομαχία της 23ης Αυγούστου, όταν η Στρατιά διατάζει 

την υποχώρηση «ει δυνατόν καί σιδηροδρομικώς» των δυνάμεων 

ασφάλειας των κοιλάδων Μαιάνδρου και Καΐστρου. Πρόκειται για 

το απόσπασμα Ζεγκίνη, στον οποίο είχε ανατεθεί η Στρατιωτική 

Διοίκηση Οδεμησίου — η ασφάλεια της επαρχίας Αϊδινίου, που 

είχαν απελευθερώσει οι λεβέντες του 1/38 Ευζώνων κι οι τολμηροί 

πολεμιστές του Κονδύλη. 

Το απόσπασμα Ζεγκίνη, δύναμης 4.500 ανδρών, άρχισε την 

υποχώρηση του χωρίς την παραμικρή πίεση των Τούρκων. Είχε 

ακόμη και αμαξοστοιχίες στη διάθεση του για να υποχωρήσει 

άνετα και έγκαιρα. Κι όμως καταλήφθηκε από πανικό — ο διοικη

τής του δηλαδή, γιατί οι άνδρες του αγνοούσαν τη συμφορά. 
Δυστυχώς, ο στρατηγός Σπυρίδωνας, επιτελής της Στρατιάς, 

τότε θα εμφανίσει τον Ζεγκίνη, ως «κινούμενον επιθετικώς πρός 
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την Σμύρνην». Και τον ταγματάρχη Βαμβακόπουλο, με τους άνδρες 

του, που αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν, ως «αποσπανθέντα 

αυτοβούλως της φάλαγγος καί κατευθυνθέντα πρός Έ ρ υ θ ρ α ί α ν » . 

Δηλαδή, ο Ζεγκίνης είναι ο ήρωας και ο Βαμβακόπουλος «φυγάς». 

Αλλ ' ο στρατηγός Μπουλαλάς γράφει: «Λόγω της έκ συγχύσεως 

επικρατησάσης σπασμωδικής δραστηριότης καί λόγω μή εγκαίρου προ-

σανατολισμού του διοικητού του αποσπάσματος Δ. Ζεγγίνη, απειροπο

λέμου, άλλως τε, αντί ούτος... ν' άναλάβη πρωτοβουλίαν ενεργείας και 

να στρέψη πρός Έρυθραίαν, ελλείψη διαταγών κατηυθύνθη εις Σμύρ

νην...». 

Η αλήθεια είναι ακόμη πιο τραγική. Ο Ζεγγίνης, όταν π λ η 

ροφορείται, ότι η Φιλαδέλφεια έπεσε, σπεύδει ακάθεκτος προς 

Σμύρνη, σπεύδει να φύγει. Είναι τόση η σπουδή του, που δεν κατορ

θώνει να επιβιβάσει τους άνδρες του στις αμαξοστοιχίες. Ανήκει 

στη στρατιά των «φαντασμάτων», των απειροπόλεμων απότακτων, 

που επέστρεψαν στο Στρατό την επόμενη των εκλογών του Νοεμ

βρίου. 

Το βράδυ της 27ης Αυγούστου τον βρίσκει στο Τζιμόβασι. Κι 

εκεί πληροφορείται, ότι η Σμύρνη έχει καταληφθεί. Ο πανικός του 

μεταβάλλεται σε απόγνωση. Και παίρνει μια απόφαση μοναδική 

στη πολεμική ιστορία του Στρατού μας: Σπεύδει στη Σμύρνη και 

στέλνει σαλπιγκτές σαν προπομπούς σε αναζήτηση εχθρού για να 

παραδοθεί. Φοβάται να δώσει μ ά χ η , φοβάται ακόμη και να φύγει — 

βλέπει την αιχμαλωσία σαν λύτρωση. Και τότε ο Βαμβακόπουλος 

τον εγκαταλείπει. Αρνείται να τον ακολουθήσει σε μια πορεία, που 

κάθε άλλο παρά επιθετική ήταν — στην πορεία προς τ η ν αιχμα

λωσία. 

Στο Σεβδίκιοϊ 

Οι άνδρες του Ζεγγίνη, ανύποπτοι της τραγωδίας, πριν λίγες 

μέρες, πληροφορούνται, απο ακριτομυθίες, ότι σπεύδουν να παρα

δοθούν. Είναι κυκλωμένοι — έτσι τουλάχιστον τους λένε — και δεν 

έχουν την παραμικρή ελπίδα. Και το ακμαίο μέχρι τότε ηθικό τους 

κατακερματίζεται. Μια εμπειροπόλεμη μονάδα μεταβάλλεται ξαφ

νικά σε μπουλούκι άτακτων. Και το μπουλούκι αυτό περνά α π ' το 

Σεβδίκιοϊ. 

' Η τ α ν το Σεβδίκιοϊ μια γωνιά της μικρασιατικής γης ακραιφνώς 

ελληνική. Οι 17.000 κάτοικοι της ήταν, μέχρις ενός, Έ λ λ η ν ε ς — 

και υπέροχοι Έ λ λ η ν ε ς . Ή τ α ν φημισμένοι για τη πατροπαράδοτη 

φιλοξενία τους και τα πλούτη τους. Ονομαστοί για τα βαρύτιμα 
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σαλβάρια τους, τα γιορτινά. Τηρούσαν ευλαβικά, στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, όλες τις χριστιανικές γιορτές. Τηρούσαν ακόμη 

και τις εθνικές γιορτές — γιόρταζαν και την 25η Μαρτίου, χωρίς οι 

Τούρκοι να τολμούν να τους εμποδίσουν. Γιατί, περισσότερο κι α π ' 

τη φιλοξενία τους, περισσότερο κι α π ' τα πλούτη τους, ήταν φημι

σμένοι για τη π α λ ι κ α ρ ι ά τους οι Σεβδικιανοί. 

Μόλις έμαθαν, ότι έφθασε ο Στρατός μας, οι Σεβδικιανοί ξεχύ

θηκαν στους δρόμους. Ξεχύθηκαν, όχι για να τους χειροκροτήσουν 

— να τους εμψυχώσουν προσπάθησαν. 

— Πού πάτε, βρε π α λ ι κ ά ρ ι α ; τους φώναξαν. Τους Τούρκους, 

μωρέ φοβάστε; Ρωτήστε εμάς. 

Θύμιζε αρχαία ελληνική τραγωδία η διέλευση των ανδρών του 

Ζεγκίνη από το Σεβδίκιοϊ — ήταν σπαρακτικό το θέαμα. Περνού

σαν με σκυφτό το κεφάλι οι στρατιώτες μας; προσπαθούσαν να 

κρύψουν την ντροπή τους. Δεν άφηναν πίσω τους μόνο άοπλους 

χωρικούς, άφηναν και γυναίκες και παιδιά απροστάτευτα στη μανία 

των Τούρκων. Κι οι λεβεντόκορμες Σεβδικιανές είχαν στηθεί στις 

αυλόπορτες των σπιτιών τους, κρατώντας τα παιδιά στην αγκαλιά 

τους, κι είχε το βλέμμα τους κλεισμένη όλη τη περηφάνια της 

φυλής μας. Καινούργιες Σπαρτιάτισσες, δεν έκλαιγαν, δεν κτυπιό-

ντουσαν. Κοιτούσαν περιφρονητικά αυτούς που έφευγαν. 

Κι οι στρατιώτες μας έσκυβαν πιότερο το κεφάλι, πώς να τις 

αντικρίσουν; — έφευγαν. 

— Σταθήτε, παιδιά... Σταθήτε να πολεμήσουμε μαζί... 

Πόσοι δεν θάθελαν να μείνουν! Και τη ζωή τους θάδιναν για να 

μην υποστούν το μαρτύριο του εξευτελισμού. Χρειάζεται, όμως, 

ατσαλένια νεύρα για να ξεκόψει κανείς από το μπουλούκι. Κι 

ύστερα, να μείνει, να πολεμήσει, αλλά πού; Πώς θα μπορούσε ν' 

απαιτήσει κανείς από τ ' άμοιρα π α λ ι κ ά ρ ι α να μείνουν και να 

πολεμήσουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους, όταν 

μια ολόκληρη Στρατιά υποχωρούσε; 

— Σταθήτε, παιδιά... Σταθήτε να πολεμήσουμε μαζί... 

Κανείς δεν τους άκουγε. Και τότε άρχισαν να τους παρακαλούν: 

— Έ λ λ η ν ε ς , αφήστε μας τουλάχιστον τα όπλα σας. Εμείς δεν 

φεύγουμε, θα μείνουμε. 

Έ ν α ς νεαρός ανθυπολοχαγός, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα, αγκα
λιάζει έναν γέρο, που του ζητούσε το πιστόλι του: 

— Έ λ α , γέρο μαζί μας, πάμε στα βαπόρια. Θα σκοτωθήτε εδώ. 
Έ λ α . . . 

Α λ λ ' ο γέρος έχει καρδιά π α λ ι κ α ρ ι ο ύ . Μένει ακλόνητος. Κι' ο 
ανθυπολοχαγός του δίνει το πιστόλι του και, με μια απότομη 
κ ίνηση, ξεσχίζει τις επωμίδες του. Τ ' άμοιρο π α λ ι κ ά ρ ι ένιωθε 
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ντροπή να τις φορά, όταν άφηνε στους γέρους τη θέση του. Μήπως, 

όμως, έφταιγε αυτός; 

Οι Σεβδικιανοί κάνουν τώρα έρανο — μαζεύουν όπλα. Κάποιος 

λοχίας, πανύψηλος σαν γίγας, προχωρεί σκυμμένος, κρατώντας το 

πολυβόλο στον ώμο του. Έ ν α ς από τους προεστούς, ένας γέρος με 

κατάλευκα γ έ ν ι α , τον πλησιάζει και τον σταματά: 

— Στάσου, ωρέ π α λ ι κ ά ρ ι . Δώσε μου το πολυβόλο σου. Εσένα 

δεν σου χρειάζεται πια. 

Α λ λ ' ο λοχίας τον αποπαίρνει: 

— Φεύγα από μπροστά μου, γέρο... Ά φ η σ ε τους π α λ ι κ α ρ ι -

σμούς... 

Και τότε η τραγωδία κορυφώθηκε: Ο γέρο - Σεβδικιανός, προ

σβεβλημένος από τα λόγια του λοχία, κάνει ένα νεύμα στα π α λ ι 

κάρια του. Και οι νεαροί χωριανοί του, που εκλιπαρούσαν τους 

στρατιώτες μας, ορμούν εναντίον τους και τους αφοπλίζουν. Τα 

όπλα σ' αυτούς άξιζαν. 

Έ γ ρ α ψ α ν μια ωραία σελίδα οι Σεβδικιανοί στην Ιστορία της 

Φυλής μας. Σήμερα, όμως, αναρωτιέται κανείς: 'Αξιζε η θυσία τους; 

Οπλισμένοι με τα όπλα του Στρατού μας, όταν οι Τούρκοι τόλμησαν 

να μπουν στο χωριό τους, υπέστησαν πανωλεθρία. Μανιασμένος ο 

Νουρεντίν στέλνει εναντίον τους ιππικό και πυροβόλα. Κι οι Σμυρ-

νιοί, για μια ολόκληρη μέρα, ακούν την οχλοβοή της μάχης του 

Σεβδίκιοϊ. Δυστυχώς, οι λεπτομέρειες της μάχης εκείνης δεν θα 

γίνουν γνωστές ποτέ. Κανείς από τους γενναίους Σεβδικιανούς, 

κανείς α π ' αυτούς, που πολέμησαν, δεν έζησε, για να διηγηθεί τι 

συνέβη. Σκοτώθηκαν, έπεσαν μέχρι του τελευταίου, πολεμώντας 

για την ελευθερία τους — σφράγισαν με το αίμα τους την ελληνικό

τητα του χωριού τους. 

Την ίδια ώρα, τη στιγμή, που οι Σέβδικιανοί πολεμούσαν, ο 

Ζεγγίνης πραγματοποιούσε το σκοπό του — παραδινόταν στους 

Τούρκους μαζί με 23 αξιωματικούς του και 1.000 στρατιώτες. Η 

παράδοση έγινε σ' ένα προάστειο της Σμύρνης, τον Παράδεισο. Κι 

αμέσως οι Τούρκοι έσυραν τους αξιωματικούς και πολλούς υπαξιω

ματικούς στη Μαγνησία. Υπήρχαν εκεί κι άλλοι αξιωματικοί μας 

αιχμάλωτοι. Και τους έσφαξαν όλους, μέχρις ενός. 

«Έλληνες, σταθήτε...» 

« Έ λ λ η ν ε ς , σταθήτε... Θυμηθήτε την ένδοξη ιστορία σας και 

σταματήστε να δώσετε έστω και μια μόνο μάχη...». 
Ο Κεμάλ, κατάπληκτος, μπροστά στη ραγδαία κατάρρευση του 
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Μετώπου μας, προσπαθεί να εμψυχώσει τους αντιπάλους του — να 

κερδίσει μια μ ά χ η . Ο τρομερός εκείνος πολεμιστής έτρεφε, είναι 

αλήθεια, μεγάλο θαυμασμό για τις πολεμικές αρετές των αντιπάλων 

του. Γνώριζε, ότι δεν τους είχε νικήσει — κι ήθελε ν' αναμετρηθεί 

μαζί τους. Φοβότανε ότι, αν έφευγαν χωρίς μ ά χ η , θα έμενε ο ηττημέ

νος έστω κι αν θα είχε κατακτήσει όλη τη Μικρά Ασία. 

Εκείνος, που θα θελήσει να μελετήσει την ιστορία της μικρα

σιατικής καταστροφής, δεν θα κατορθώσει να εξακριβώσει με από

λυτη βεβαιότητα πότε και σε ποιον στάλθηκε το εκπληκτικό αυτό 

μήνυμα. Θα το ανακαλύψει, όμως, σε κάθε αφήγηση — στις αναμνή

σεις εκείνων, που προσπαθούν να λησμονήσουν. 

« Έ λ λ η ν ε ς . , , σταματήστε να δώσετε έστω και μία μόνο μάχη...». 

Το μήνυμα του Κεμάλ έχει περάσει στη σφαίρα του θρύλου. 

Αλλ ' αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν στάλθηκε. Αντίθετα, η επίμονη 

επανάληψη του είναι η απόδειξη, ότι αποτελεί ιστορικό στοιχείο. 

Κι ο Κεμάλ έλαβε την απάντησή του. Οι Έ λ λ η ν ε ς στάθηκαν. 

Στάθηκαν στο Σαλιχλή κι έδωσαν τη μάχη, που τους ζητούσε ο 

Κεμάλ. Πολέμησαν κι η νίκη τους υπήρξε υπέροχη. Ο Κεμάλ 

παρέμεινε ο ηττημένος. 

Μετά την εγκατάλειψη της Φιλαδέλφειας, το Νότιο Συγκρό

τημα είναι μια ανύπαρκτη μάζα. Ο Κεμάλ, που γνώριζε να εκμεταλ

λεύεται και την πιο ασήμαντη επιτυχία των στρατευμάτων του, δεν 

κατορθώνει να α ι χ μ α λ ω τ ί σ ε ι το συρφετό των φυγάδων — δεν 

κατορθώνει ακόμη να τους εμπλέξει σε μάχη και να τους αποδεκατί

σει. Αιτία είναι η ηρωική άμυνα του Σ α λ ι χ λ ή . Ο ίδιος ο Φαχρεδίν, ο 

διοικητής του 5ου Σώματος Ιππικού, που κατέλαβε το Σαλιχλή το 

βράδυ στις 22 Αυγούστου, αναφέρει στην έκθεση τ ο υ : « Η προώθη-

σίς μας άνεχαιτίσθη έκ τών έκ Φιλαδέλφειας αποσταλεισών ενι

σχύσεων... Ό κύριος όγκος τών δυνάμεων μας δέν ηδυνήθη νά 

προχώρηση. . . Ό εχθρός μας επροξένησε βαρυτάτας απώλειας». 

Αυτά γράφουν οι Τούρκοι για τη μ ά χ η , που οι 'Ελληνες λησμό

νησαν — τη μοναδική αποφασιστική νίκη του Αυγούστου του 1922. 

Αλλά μετά το Σ α λ ι χ λ ή , το χάος. Αρχίζει η τελευταία φάση του 

δράματος, η πιο ταπεινωτική, η τραγικότερη. 

Μέχρι τη Φιλαδέλφεια, το Σαλιχλή, ο Φράγκου προσπαθούσε 

να δ ι α τ η ρ ή σ ε ι κάπως συγκροτημένες τις μονάδες του — να υποχω

ρεί συντεταγμένος. Μετά το Σαλιχλή αρχίζει ένας αγώνας ταχύ

τητας. 

« Ε μ π ρ ό ς , γιά τήν Σμύρνη...», ήταν το μόνο σύνθημα, που γ ο ή 

τευε πλέον τους στρατιώτες μας, η μόνη διαταγή, την οποία εκτε

λούσαν. Οι αμαξοστοιχίες έπαψαν πια να μεταφέρουν πολεμοφό

δια και υλικά, τους φυγάδες μετέφεραν. 
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Αλλά δεν φεύγουν μόνο οι στρατιώτες μας. Η εγκατάλειψη του 

Σαλιχλή ήταν το σύνθημα ενός τραγικού ξεριζώματος του Ελληνι

σμού της Ιωνίας. Είναι αλήθεια, ότι οι πρώτοι πρόσφυγες είχαν 

φθάσει στη Σμύρνη μετά το άκουσμα της συμφοράς του Αλή Βεράν. 

Ηταν αυτοί, που ζούσαν στα βάθη της Ανατολής, αυτοί που δεν 

είχαν αποβάλει το φόβο του Τούρκου, την αγωνία του ραγιά. Α λ λ ' 

οι άλλοι, οι κάτοικοι της Ιωνίας, δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τις 

αγαπημένες πατρίδες τους. Πίστευαν, ότι ήταν μια πρόσκαιρη ατυ

χία, πίστευαν ότι γρήγορα οι σάλπιγγες θα σάλπιζαν το «Προχω

ρείτε... Προχωρείτε», όπως τότε, όταν ο άνεμος της λευτεριάς 

σάρωνε τα πάντα. 

Α λ ί μ ο ν ο , πόσο είχαν γελαστεί ! Τραγικό ήταν το ξύπνημα. 

Είδαν τη πραγματικότητα και τρόμαξαν. Κι έξαφνα, ένας ολόκλη

ρος Λαός, ένας κόσμος ολόκληρος, με τη δική του ιστορία, με 

παραδόσεις και όνειρα αιώνων, βρέθηκε στο δρόμο της φυγής — 

της προσφυγιάς. Τι σπαραγμός ήταν εκείνος, τι συμφορά! Πώς να 

περιγράψει κανείς, μέσα σε λίγες άψυχες γραμμές, το πόνο, που και 

σήμερα ξεσχίζει τις ψυχές μας; Πώς να δώσει το βάθος μιας τραγω

δίας, που συνεχίζεται ακόμα, εκεί, στις φτωχικές παράγκες, όπου 

μοναδική παρηγοριά είναι η νοερή επιστροφή στις αλησμόνητες 

πατρίδες; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν' 

Η Τ Α Φ Ο Π Ε Τ Ρ Α Π Ε Φ Τ Ε Ι 

ΣΤΙΣ 25 Αυγούστου έφθασε στη Σμύρνη ο νέος αρχιστράτηγος 

Πολυμενάκος. Και μόνο ο τίτλος του αρχιστράτηγου ακούγεται 

θλιβερά, όταν δεν υπάρχει πλέον Στρατός. Ο διάδοχος του Χατζηα

νέστη αντελήφθηκε αμέσως ότι δεν υπήρχε η παραμικρή ελπίδα — 

πρώτη και τελευταία διαταγή του είναι η διαταγή της επιβίβασης 

των τμημάτων στα πλοία. Σ' αυτόν έλαχε η τραγική μοίρα να σύρει 

την ταφόπετρα στο μνήμα της Μεγάλης Ελλάδας. 

' Η τ α ν τόσο καθολική η αποσύνθεση του Στρατού μας, ώστε ούτε 

κι αυτή η Σμύρνη δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί, τις λίγες ημέρες 

που θα διαρκούσε η επιβίβαση στα πλοία. Μόνη οδός διαφυγής ο 

Τσεσμές, όπου εγκαθιστά την επόμενη το στρατηγείο του ο αρχι

στράτηγος. 

Ο Φράγκου, πριν εγκαταλείψει τη Φιλαδέλφεια, είχε εισηγηθεί 

στη Στρατιά την οργάνωση της άμυνας επί της γραμμής Μαγνησίας 

— Νυμφαίου — Ερυθραίας. Τώρα, ούτε κι αυτό είναι δυνατό. Αρκεί 

η εμφάνιση ενός Τσέτη για να διαλυθεί ολόκληρος λόχος και τάγμα 

ακόμη. Ευτυχώς, ο συμφερτός, που άλλοτε αποτελούσε το Νότιο 

Συγκρότημα, υποχωρεί χωρίς να βρίσκεται σ' επαφή με τον εχθρό. 

Μόνο μικρές ομάδες επιτίθενται αιφνιδιαστικά και σπεύδουν να 

εξαφανιστούν. Ο κύριος όγκος απέχει μιας ημέρας πορεία τουλά

χιστον. 
Και το τελευταίο τμήμα του Νότιου Συγκροτήματος είχε περά

σει από το Σ α λ ι χ λ ή , το απόγευμα στις 23 Αυγούστου. Την επόμενη 
το πρωί ο Πλαστήρας διέταξε τη πυροβολαρχία Μαντά να υποχω
ρήσει. Αλλά το 5/42 Ευζώνων, που έχει μετονομασθεί σε 13η 
Μεραρχία, εγκαταλείπει το Σαλιχλή μόλις το μεσημέρι στις 24. Και 
δεν φεύγει. Υποχωρεί. Οι άνδρες του βαδίζουν την νύκτα, την ημέρα 
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στέκονται, κι αποκρούουν τους Τούρκους. Μαζί τους μάχονται και 

μερικά τμήματα της 7ης. Αλλά την 25η φεύγουν προς Νυμφαίο, 

όπου βρίσκεται ο κύριος όγκος του Νότιου Συγκροτήματος. Την 

επόμενη τα λείψανα της Στρατιάς περνούν από τη Σμύρνη. Ο βημα

τισμός των στρατιωτών μας πνίγεται στο θρήνο των κατοίκων της. 

Έ ν α σπαρακτικό μοιρολόι φθάνει μέχρι τις αντίπερα ακτές της 

Χίου. 

Είναι δραματική η αναταραχή που επικρατεί στη πόλη της 

Σμύρνης — τη Νύμφη του Ερμαίου. Ζει τις τελευταίες της στιγμές. Η 

μεγάλη μάζα προχωρεί προς Τσεσμέν, σπεύδει να επιβασθεί στα 

πλοία. Ά λ λ ο ι έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση, θέλουν ν ' απο

χαιρετήσουν συγγενείς και φίλους. Πολλοί πιστεύουν ότι από τη 

Σμύρνη θα διαφύγουν ευκολότερα. Υπάρχουν και πολλοί, που επι

στρέφουν στη Σμύρνη, γιατί δεν ξέρουν που να κατευθυνθούν. Ο 

πανικός είναι απερίγραπτος — η πόλη είναι στη διάθεση των 

λιποτακτών. 

Οι στρατιώτες μας π ε ι ν ο ύ ν πεινούν ακόμη κι οι πρόσφυγες. Πού 

να βρεθούν, όμως, τρόφιμα; Κάποιος σκέπτεται τις στρατιωτικές 

αποθήκες κι ο όχλος κινείται σαν ένας άνθρωπος. Σε λίγο οι πύλες 

των αποθηκών σπάζουν κι οι δρόμοι της Σμύρνης γεμίζουν τρόφιμα 

— αλεύρια, τυριά, λουκούμια, ακόμη και μπύρες. Και να σκεφθεί 

κανείς, ότι οι στρατιώτες μας πολεμούσαν νηστικοί . 

Οι σεμνοί πολεμιστές έχουν μεταβληθεί σε κακοποιά στοιχεία, 

αρπάζουν, καταστρέφουν, πυρπολούν. Μέσα στη παραζάλη εκείνη, 

όταν κανείς δεν γνώριζε αν θα σωθεί, μερικοί τρέχουν κουβαλώντας 

ελαστικά και διάφορα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Πίστευαν ότι 

και την τελευταία στιγμή θα μπορούσαν να τα πουλήσουν, για λίγο 

ψωμί, μια θέση σε κάποια βάρκα, που θα ξεκινούσε για τη Χίο. Οι 

αποθήκες είναι γεμάτες. Κι όμως εκατοντάδες μεταγωγικών αυτοκι

νήτων είχαν ακινητοποιηθεί. . . ελλείψει ελαστικών. Γιατί; 

Ο πανικός κορυφώνεται, όταν μια κραυγή μεταδίδεται από 

στόμα σε στόμα: «Οι Τούρκοι!.. . Έ φ θ α σ α ν οι Τούρκοι!...». Πράγ

ματι, τη στιγμή που η μάζα του Νότιου Συγκροτήματος περνούσε 

μέσα από τη Σμύρνη, ένα τμήμα τουρκικού ιππικού καταλαμβάνει 

τα βόρεια προάστειά της. Κανείς δεν τολμά ν' αντισταθεί, να τους 

καταδιώξει. 'Ολοι τρέχουν να σωθούν προς τον Τσεσμέν. Ο δρόμος 

έχει κατακλυσθεί από μια ατέλειωτη φάλαγγα φυγάδων. Μέσα στο 

πανδαιμόνιο εκείνο, ένα φορτηγό αυτοκίνητο προχωρεί κορνάρο

ντας συνεχώς, θέλοντας ν' ανοίξει δρόμο. Κανείς, όμως δεν παραμε

ρίζει. Μερικοί, μάλιστα, στρατιώτες αγριεύουν προχωρούν απει

λητικά εναντίον του οδηγού, νομίζοντας ότι μεταφέρει τρόφιμα. 

Αλλ ' ο συνοδός του αυτοκινήτου, θέλοντας να διασώσει το φορτίο 
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του, προειδοποιεί, με αυστηρό κάπως, ύφος: «Προσέξτε, είναι έπι

πλα... Είναι τα έπιπλα του αρμοστή κ. Στεργιάδη κι έχω διαταγή να 

τα μεταφέρω στη Χίο». 

Είναι απερίγραπτο το τι ακολούθησε. Ό λ ο ι , με μια αυθόρμητη 

κ ίνηση, χωρίς καμιά προσυνεννόηση, όταν πληροφορούνται ότι 

το φορτηγό μεταφέρει τα έπιπλα του Στεργιάδη, ορμούν. Μέσα σε 

λίγα λεπτά δεν έχει απομείνει τίποτε άθικτο — τα έπιπλα δέχονται 

όλη τη μανία εκείνων που θεωρούσαν τον Στεργιάδη έναν από τους 

κύριους υπεύθυνους της καταστροφής. 

Ο Μπουρνόβας 

Οι Τούρκοι άρχισαν τη σφαγή πριν ακόμη μπουν στη Σμύρνη. 

Άρχισαν από τον Μπουρνόβα — το διαμάντι στην κορώνα που 

λεγότανε Σμύρνη. Ή τ α ν ένα μαγευτικό προάστιο ο Μπουρνόβας, 

φημισμένο για τις ωραίες επαύλεις του, τα καθαρά ολόλευκα σπιτά

κια, πνιγμένα στους ανθισμένους κήπους. Ή τ α ν ακόμη φημισμέ

νος για τις ωραίες, τις ξακουσμένες Μπουρνοβαλιώτισσες. Ή τ α ν 

μια γλυκειά, αγαπημένη γωνιά της ελληνικής γης. Και α π ' εκεί 

άρχισαν οι Τούρκοι. 

Το απόγευμα της 26ης Αυγούστου οι προφυλακές της 1ης και 

2ας Μεραρχίας Ιππικού μπαίνουν στον Μπουρνόβα. Κανείς δεν 

αντιστέκεται, σε κάποια στιγμή μόνο ακούγονται δύο πυροβολι

σμοί. Ή τ α ν η αφορμή. Οι Τούρκοι ορμούν, διαλέγοντας τις πλου

σιότερες επαύλεις. Σφάζουν και λεηλατούν χωρίς οίκτο, χωρίς 

δισταγμό. Σέρνουν τις παρθένες στο δρόμο, ξεσκίζουν τα φορέματα 

τους και πριν βάψουν τα γιαταγάνια τους στο άλικό τους αίμα, 

διασκεδάζουν με την αγωνία τους — την αγωνία της παρθένας που 

προσπαθεί να κρύψει τη γύμνια της. 

Την ίδια στιγμή ο αρχιστράτηγος, ο Στεργιάδης, οι Αρχές, 

εγκατέλειπαν τη Σμύρνη. Ακόμη και ο στόλος μας απέπλευσε, ενώ ο 

Εθνικός μας Ύ μ ν ο ς ανεκρούετο από το γαλλικό θωρηκτό «Ερνέ-

στος Ρενάν». Τιμή προς παλιό σύμμαχο. Τι σαρκασμός; 

Η αποχώρηση των Αρχών από τη Σμύρνη αποχαλίνωσε τελείως 

το συρφετό των φυγάδων. Οι άνθρωποι εκείνοι είχαν χάσει και το 

τελευταίο ίχνος ανθρωπισμού. Τους κυριαρχεί το ζωώδες ένστικτο 

της αυτοσυντήρησης. Είναι έτοιμοι να διαπράξουν το μεγαλύτερο 

κακούργημα, το απεχθέστερο έγκλημα, αρκεί να σωθούν. Έ τ σ ι 

κατάντησαν τους γενναίους πολεμιστές μας οι άνθρωποι της συμφο

ράς. Οι αξιωματικοί, όσοι διατήρησαν τη ψυχραιμία τους, προσπα

θούν να τους συγκρατήσουν να τους κατευθύνουν προς τον Τσεσμέ, 

όπου είχε αρχίσει η επιβίβαση. Μάταιος ο κόπος, κινδυνεύουν να 
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λυντσαριστούν. Κι ένας ταγματάρχης, μπαρουτοκαπνισμένος, με 
τη στολή του καταρρακωμένη, βλέποντας το τραγικό θέαμα, γέρνει 
εκεί, στο στηθαίο της προκυμαίας, και κλαίει μ' α ν α φ ι λ η τ ά — 
κλαίει σαν μωρό παιδί, αυτός που τόσες φορές είχε αντιμετωπίσει 
απτόητος το θάνατο. 

Τρομακτική ήταν η εξόρμηση εκείνη των φ υ γ ά δ ω ν , τόσο τρομα
κτική, που οι Σμυρνιοί κλείνονται στα σπίτια τους. Λησμονούν τον 
κίνδυνο των Τούρκων που έρχονται και προσπαθούν να κρυφτούν 
— να σωθούν από αυτούς που έραιναν με άνθη εκείνο το πρωί του 
Μαΐου του 1919. 

Κι όμως, την ώρα που οι φυγάδες και λιποτάκτες τρομοκρατού

σαν τη Σμύρνη, ο Μπουρνόβας πρόσφερε το ολοκαύτωμα του. Οι 

Τούρκοι, βλέποντας ότι δεν υπήρχε αντίσταση στον Μπουρνόβα, 

θέλησαν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Αλλά τότε ξεπήδησε ο 

Ξηρός με τα π α λ ι κ ά ρ ι α του. Ή τ α ν ένας γενναίος Σεβδικιανός ο 

Ξηρός. Η π α λ ι κ α ρ ι ά του είχε δημιουργήσει θρύλο, και πριν ακόμη 

ελευθερωθεί η Σμύρνη είχε ελευθερωθεί ο ίδιος — οι Τούρκοι είχαν 

συνθηκολογήσει και τον άφηναν ανενόχλητο. Αυτός ο ίδιος, όταν 

είδε τους Τούρκους να σφάζουν αθώες παρθένες, μάζεψε τα π α λ ι 

κάρια του, τους νέους του Μπουρνόβα, και τους κτύπησε. Ή τ α ν 

άνισος ο αγώνας εκείνος. Α λ λ ' οι Τούρκοι τόσο αιφνιδιάσθηκαν, 

τόσο κατεπλάγησαν από το θάρρος των νεαρών εκείνων παιδιών, 

ώστε προς στιγμή υποχωρούν κι όσοι Μπουρνοβαλιώτες προφταί

νουν να φύγουν, σώζουν τη ζωή τους. Οι Τούρκοι όμως επιστρέφουν 

μανιασμένοι και οι αμούστακοι εκείνοι εθελοντές του θανάτου 

δίνουν μια από τις πιο σκληρές μάχες. Για ώρες κτυπούσαν τους 

Τούρκους στο ψαχνό. Πούλησαν ακριβά τη ζωή τους α λ λ ' όταν και 

ο τελευταίος έπεσε κτυπημένος, οι Τούρκοι πήραν τρομακτική 

εκδίκηση. 

Η σφαγή γενικεύθηκε. Τώρα, πλέον, κανείς δεν ξεφεύγει. Ακόμη 

και αυτοί οι ξένοι υπήκοοι, που είχαν κτίσει μικρά παλατάκια στον 

ανθισμένο Μπουρνόβα, γνωρίζουν τι σημαίνει τουρκική θηριωδία. 

Λίγες ημέρες αργότερα το «Νταίηλυ Τέλεγκραφ» του Λονδίνου θα 

δημοσιεύσει επιστολή νεαρού Ά γ γ λ ο υ προς τον πατέρα του, περι

γράφοντας το μαρτυρικό τέλος του Μπουρνόβα: «Το χωριό - έγραφε 

ο νεαρός Άγγλος - εδοκιμάσθη σκληρότατα... Οι Τούρκοι κατέσφαξαν 

χωρίς έλεος όλους τους "Ελληνας καί τούς Αρμενίους... Ούτε οί δυστυ

χισμένες υπηρέτριες τών αγγλικών οικογενειών τού προαστείου δέν 

διεσώθησαν. Ο κ. Σάϊκς, ενας έκ τών πλέον διακεκριμένων κατοίκων 

τού Μπουρνόβα, είδε τους Τούρκους νά σφάζουν, χωρίς οίκτο, 26 δυστυ

χισμένες υπηρέτριες. "Αλλες 20-25, πού πρόλαβαν νά καταφύγουν έντρο

μες σ' ένα άλλο αγγλικό σπίτι, εσύρθησαν στους δρόμους καί κατεσφά-

γησαν, αφού υπέστησαν βιασμούς καί βδελυράς προσβολάς...». Ο 
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ανταποκριτής των «Τάϊμς» επιβεβαίωνε την επόμενη την επιστολή 

αυτή. 

Αλλ ' η τραγωδία φθάνει στο κορύφωμα της, όταν στον Μπουρ

νόβα μπαίνουν οι Τσέτες του Μπεχλιβάνη. Έ ρ χ ο ν τ α ι να συμπλη

ρώσουν το όργιο των τακτικών. 

Ο Μπουρνόβας δεν υπάρχει πια, έχει έλθει η σειρά της Σμύρνης. 

Η Σμύρνη στις φλόγες 

Το αίμα δεν είχε ακόμη στεγνώσει στα γιαταγάνια τους, όταν οι 

Τούρκοι αφήνουν τον Μπουρνόβα και μπαίνουν στη Σμύρνη. Δεν 

είναι πολλοί — μόλις 200 - 300. Και στη Σμύρνη βρίσκονται χιλιά

δες στρατιώτες μας, τμήματα συγκροτημένα, που δεν πρόφθασαν να 

φύγουν. Κανείς, όμως, δεν τολμά ν' αντισταθεί, ούτε να το διανοη

θεί καν. Αφήνουν τους λιγοστούς Τούρκους να τους μαζεύουν, όπως 

οι τσοπάνηδες τ' αλαφιασμένα πρόβατα. Είναι το πρωί της 27ης 

Αυγούστου κι οι Τούρκοι συρρέουν συνεχώς στην όμορφη Σμύρνη. 

Είναι οι προφυλακές της 2ης Μεραρχίας ιππικού του Ζεκή μπέη, 

που τις ακολουθούν οι ιππείς της 1ης του Μουρσέλ πασά. Οι δύο 

στρατηγοί έκαναν αγώνα δρόμου μ' έπαθλο της Νύμφη του 

Ερμαίου. 

' Η τ α ν θλιβερό το πρωινό εκείνο. Ο βηματισμός των αλόγων στο 

καλντερίμι αντηχεί πένθιμα. Ήταν το προμήνυμα του θανάτου. Οι 

πανικόβλητοι στρατιώτες τρέχουν να φύγουν. Τρέχουν τρομοκρα-

τημένοι και πέφτουν πάνω στα τουρκικά αποσπάσματα — παραδί

νονται, χωρίς δισταγμό, με ανακούφιση πολλοί. Τη στιγμή εκείνη 

κι ο πλέον μαρτυρικός θάνατος θα ήταν λύτρωση για τα δύσμοιρα 

π α λ ι κ ά ρ ι α . Μέσα σε λίγες ώρες οι Τούρκοι μαζεύουν — αυτή 

είναι η λέξη που αρμόζει — 7.000 στρατιώτες και αξιωματικούς. Κι 

οι πιο θαρραλέοι, οι μανιασμένοι Τσέτες, καταδιώκουν αυτούς που 

φεύγουν προς τον Τσεσμέ. 

Φεύγουν όσοι προφθαίνουν. Αλλ ' οι Σμυρνιοί μένουν. Να 

φύγουν; Για πού; Πώς ν' αφήσουν τα σπιτικά τους, τις δουλειές 

τους, τα χώματα που γεννήθηκαν; Κι ύστερα να φύγουν, αλλά πώς; 

Τα καράβια παίρνουν μόνο τους στρατιώτες. Πλοία της γραμμής 

δεν υπάρχουν. Αλλά κι αν υπήρχαν, οι Σμυρνιοί έπρεπε, τις ημέρες 

εκείνες, την ώρα της συμφοράς να εφοδιαστούν με... διαβατήρια! 

Διαφορετικά δεν τους δεχόταν η Ελλάδα — θα τιμωρούνταν εκείνοι 

που θα τους μετέφεραν. Μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Οι 

πόρτες διπλομανταλώνονται, τα παράθυρα σφαλίζονται γερά. Πί

στευαν οι δύστυχοι πως έτσι θ' αναχαίτιζαν την τουρκική θηριω

δία. Πολλοί σπεύδαν να κλειστούν στην Αγία Φωτεινή, τη Μητρό-
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πολή τους, και στις άλλες εκκλησίες. Ά λ λ ο ι καταφεύγουν στα 

προξενεία — εκλιπαρούν ένα ξένο διαβατήριο, την προστασία της 

ξένης σημαίας, αφού η ελληνική έχει υποσταλεί. 

Οι Τούρκοι δείχνουν πειθαρχημένη στάση. Τοιχοκολλούν προ

κηρύξεις κι απειλούν με θάνατο όποιον πειράξει Χριστιανό. Την 

ίδια στιγμή, όμως, μαζεύουν τους Χριστιανούς, που στριμώχνονται 

στα προξενεία και τους κλείνουν στο προαύλιο του Διοικητηρίου, 

στα σχολεία. 

Είναι ένα ζεστό αυγουστιάτικο πρωινό. Ο ήλιος έχει ανατείλει. 

Αλλ ' οι ακτίνες του δεν λαμπυρίζουν. Έ ν α μουντό σύννεφο, μια 

καταθλιπτική καταχνιά σκεπάζει τον ορίζοντα, πλακώνει ασφυ

κτικά τις ψυχές των ραγιάδων — έχει δουλωθεί και πάλι η Σμύρνη. 

'Εξαφνα, όμως, πέρα εκεί, στα υψώματα της Καραντίνας, ακούγεται 

ποδοβολητό και ο χ λ ο β ο ή . Να είναι Τούρκοι στρατιώτες; Ό χ ι , η 

οχλοβοή είναι το λεβέντικο τραγούδι των Ρουμελιωτών, το ποδοβο

λητό είναι το φτερωτό περπάτημα των Ευζώνων του Πλαστήρα. 

Διασχίζει τα κράσπεδα της Σμύρνης. Κι αυτό που συμβαίνει φαίνε

ται απίστευτο 

Οι Τούρκοι, οι αγέρωχοι κατακτητές, οι θηριώδεις σφαγείς του 

Μπουρνόβα χλωμιάζουν — δειλιάζουν. Το «σεϊτάν -ασκέρ», ψιθυ

ρίζουν. Λησμονούν τους αιχμαλώτους τους, ανακαλούν τις περιπο

λίες τους κι είναι έτοιμοι να φύγουν. Κι οι Χριστιανοί; Οι 

τρομαγμένοι ραγιάδες, κλεισμένοι στα υπόγεια με την αγωνία του 

θανάτου στις ψυχές τους ακούν ένα ψίθυρο — ένα σύνθημα, να 

μεταδίδεται από σπίτι σε σπίτι, από μαντρότοιχο σε μαντρότοιχο: 

« Έ ρ χ ε τ α ι ο Πλαστήρας.. . . Έ ρ χ ε τ α ι το Ευζωνικό μας...». Δεν είναι 

κραυγή θριάμβου, είναι ένα «Χριστός Ανέστη» λίγο πριν την Σταύ

ρωση. Είναι τόση η εμπιστοσύνη τους στο 5/42, ώστε οι πόρτες 

ανοίγουν διάπλατα, στα παράθυρα προβάλλουν οι όμορφες Σμυρνιω-

τοπούλες. 

« Έ ρ χ ε τ α ι ο Πλαστήρας.. .». Πόσες ελπίδες δεν γέννησε η 

κραυγή εκείνη. Οι άμοιροι δεν ήθελαν να πιστέψουν, ότι αυτό θα 

ήταν το τέλος. Αλίμονο, όμως, ο Πλαστήρας δεν ερχότανε στη 

Σμύρνη — προχωρούσε για τον Τσεσμέ. Υποχωρούσε τελευταίος με 

τους άνδρες του πειθαρχημένους, απτόητους — το ηθικό τους υπέ

ροχο. Κι ο τελευταίος άνδρας του 5/42 ήταν ένα φαινόμενο, μέσα 

στην παραζάλη εκείνη. 

Αλλά κι ο Πλαστήρας φεύγει. Κι όμως θα μπορούσε να μείνει. 

Το είχε ζητήσει ο ίδιος. Λίγες ημέρες πριν, όταν ο υπουργός των 

Στρατιωτικών Θεοτόκης ήταν ακόμη στη Σμύρνη, του είχε αναπτύ

ξει το σχέδιο του — διαμήνυσε με αξιωματικό του, ότι μπορούσε να 

κρατήσει τη πρωτεύουσα της Ιωνίας, την Ερυθραία, όλη την επαρ

χία εκείνη, που ήταν περισσότερο ελληνική κι από την ίδια την 
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Ελλάδα. Ζητούσε την άδεια και μια ακόμη Μεραρχία — το 

σύνταγμα του αριθμούσε μόλις 1.500 άνδρες. 

Η Μεραρχία που ζητούσε ο Πλαστήρας υ π ή ρ χ ε — θ α μπορούσε 

να συγκροτηθεί από τα λιγοστά αξιόμαχα τμήματα του Νότιου 

Συγκροτήματος, της 2ης, της 7ης, της 1ης Μεραρχίας. Θα μπο

ρούσε ακόμη να συγκροτηθεί από τις ενισχύσεις που είχε φέρει μαζί 

του ο νέος αρχιστράτηγος Πολυμενάκος. Κι όμως οι ενισχύσεις 

εκείνες δεν πάτησαν το πόδι τους στην ιωνική γη, έμειναν στα 

πλοία. Και ο Θεοτόκης έδωσε μια εξοργιστική απάντηση. Δεν 

σκέφθηκε ότι υπήρχε μόνη ελπίδα να σωθούν τόσες χιλιάδες Ελλή

νων, μια γωνιά της Ιωνίας. Ταράχθηκε στη σκέψη ότι θα μπορούσε 

να ήταν ο Πλαστήρας αυτός που θα αναχαίτιζε τους Τούρκους και 

είπε στον απεσταλμένο του: 

— Πες στον Πλαστήρα ν' αφήσει τους π α λ ι κ α ρ ι σ μ ο ύ ς . . . Ας 

σπεύσει γρήγορα στον Τσεσμέ, μη τον πιάσουν αιχμάλωτο.. . 

Ο Πλαστήρας αιχμάλωτος... Δεν γνώριζε, φαίνεται, ο Θεοτό

κης, ότι υπήρχαν στρατιωτικοί, που ήξεραν να πεθαίνουν, α λ λ ' όχι 

να παραδίνονται. 

Κι ο Πλαστήρας φεύγει — θα περάσει από τον Τσεσμέ στη Χίο 

κι έπειτα στον ' Ε β ρ ο , για να βροντοφωνάξει, σαν δεύτερος Κανά

ρης: «Να πώς με λένε εμένα... Να ποιοι είναι οι π α λ ι κ α ρ ι σ μ ο ί . . . » . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5' 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ μας είχε φύγει, κι ο Πλαστήρας. Η Σμύρνη ήταν 

ανυπεράσπιστη στα χέρια των Τούρκων. Κι όμως δεν τολμούσαν να 

την πειράξουν. Δεν ήταν δυνατό να τολμήσουν όσο ζούσε ένας 

άνθρωπος. Δεν κρατούσε στα χέρια του τη στραταρχική ράβδο, 

ούτε ήταν ζωσμένος με φυσεκλίκια. Τα ράσα ανέμιζαν στο στήθος 

του και η ποιμαντορική ράβδος ήταν το όπλο του. ' Η τ α ν ο Χρυσό

στομος Σμύρνης. Σαράντα χρόνια θρηνεί η Φυλή μας το μαρτυρικό 

θάνατο του ιεράρχη, σαράντα χρόνια κι η ανάμνηση της υπέροχης 

αυτοθυσίας του, ενός μαρτυρικού τέλους, που μόνο ο Χρυσόστομος 

μπορούσε να υπομείνει, δεν αφήνει την πληγή να κλείσει, τη λήθη 

να σβήσει το παρελθόν. Ο Χρυσόστομος ήταν ο Παλαιολόγος της 

Εκκλησίας μας κι ακόμη πιο μεγάλος. Ο τελευταίος της στρατιάς 

του μαχόμενου Κλήρου μας κι έπεσε στις επάλξεις — στην πύλη 

του Ρωμανού. 

Δεν ήταν γόνος αριστοκρατικής γενιάς. Στην Τρίγλια, μια 

μικρή κωμόπολη της Βυθινίας, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1868. 

Κι έκανε το πρώτο του προσκύνημα στην εκκλησία, μια σημαδιακή 

ημέρα — στην πρώτη λειτουργία του Μητροπολίτη Προύσας Νικό

δημου στην Τρίγλια. Πρέπει νάχει ζήσει κανείς σκλάβος των Τούρ

κων, χωρίς μιας ημέρας λευτεριά, για να νιώσει τα συναισθήματα, 

που αναμόχλευαν τις ψυχές τ ω ν απλοϊκών εκείνων ανθρώπων. Οι 

Δεσποτάδες ήταν οι εθνάρχες τους, η μοναδική ακτίνα ελπίδας στα 

βάθη της Ανατολής — ο Μητροπολίτης με τα χρυσοστόλιστα 

άμφια του ένα θεϊκό όνειρο. Κι η μητέρα του Χρυσόστομου έταξε το 

βρέφος της — είναι λίγων ημερών μόλις — στην εκκλησία, με μια 

μόνο ευχή: να γίνει Δεσπότης. 
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Από την ημέρα εκείνη όλη η ζωή του Χρυσόστομου είναι αφιε

ρωμένη στο τάξιμο της μητέρας του μπροστά στο θρόνο του Μητρο

πολίτη. Μια ακατάβλητη πορεία προς τη μεγαλοσύνη και το 

τραγικό τέλος. 

Θα χρειαζότανε μελάνη περισσότερη και από τα δάκρυα για να 

γραφεί το τεράστιο έργο του. Δεν μπορεί, όμως, να μη σταματήσει 

κανείς στη Δράμα, την πρώτη μητροπολιτική έδρα του. Εκεί ο 

σεπτός ιεράρχης δείχνει, για πρώτη φορά, ότι στα στήθη του δεν 

καίει μόνο άσβεστη η πίστη, αλλά κι η φλογερή αγάπη για την 

Πατρίδα. 

Την εποχή εκείνη η βουλγαρική προπαγάνδα οργιάζει στη 

Μακεδονία μας· τη διεκδικούν ακόμη κι οι Σέρβοι κι οι Ρουμάνοι 

και τη δυναστεύουν οι Τούρκοι. Οι δύσμοιροι ραγιάδες δεν τολμούν 

να υψώσουν το ανάστημα τους. Α λ λ ' ο Χρυσόστομος δεν υπήρξε 

ποτέ ραγιάς — μόνο στο Θεό του έσκυψε ταπεινά το κεφάλι. Οργα

νώνει την αντίσταση του Ελληνισμού και όταν οι θρασύδειλοι 

Βούλγαροι καταφεύγουν στις Μεγάλες Δυνάμεις επιρρίπτοντας 

στους ' Ελληνες ιεράρχες την ευθύνη των ταραχών, ο Χρυσόστομος 

επαναστατεί εκ βάθρων. Το έγγραφό του προς τα Πατριαρχεία 

δείχνει όλη τη φλόγα της ψυχής του: 

« Υπολαμβάνομεν - γράφει - ότι επί τέλους δικαιούμεθα και 

ημείς, αμυνόμενοι υπέρ βωμών και εστιών και ρηγνύοντες βαθείας 

οδύνης οργήν, να ερωτήσωμεν: Μέχρι τίνος εσμέν υπόχρεοι ύβριζό-

μενοι να ανεχώμεθα, βλασφημούμενοι νά υπομένωμεν, σφαζόμενοι, 

καιόμενοι, δηούμενοι, απαγόμενοι εις τα όρη και τα σπήλαια και 

μυρίους καθ' έκάστην υπομένοντες θανάτους νά εύλογώμεν τούς 

δημίους και φονευτάς ημών;... 

»Δεν αρκούσιν οι μαρτυρικοί θάνατοι τόσων και τόσων ιερέων, 

διδασκάλων, προκρίτων και λοιπών φιλήσυχων αστών, αι δολοφο-

νίαι και τα υπεράφθονα αίματα, εν οίς έπλυνον τάς χείρας των, 

επότισαν καί εζύμωσαν όλον σχεδόν τό έδαφος τής Μακεδονίας τάς 

εις πάν απάνθρωπον τού Κομιτάτου νεύμα πειθηνιώτατα τού Βου~ 

γαρισμού στοιχεία και όργανα;...». 

Ο Χρυσόστομος μάχεται σκληρά — κτίζει εκκλησίες, σχολεία, 

οργανώνει συλλόγους, φιλανθρωπικά ιδρύματα, υποστηρίζει την 

Παιδεία, αλλά, πριν α π ' όλα, πλάθει ελληνικές ψυχές. Οι Τούρκοι 

λυσάνε. Ο μουτεσαρίφης Δράμας του απαγορεύει να μεταβεί στην 

Τσατάλτζαν για τα εγκαίνια μιας καινούργιας εκκλησίας. «Διά τήν 

εκτέλεσιν τών ιερατικών καθηκόντων μου λαμβάνω διαταγάς μόνον υπό 

τού Οικουμενικού Πατριάρχου», απαντά αγέρωχα ο Χρυσόστομος. 

Και, φυσικά, πηγαίνει στην Τσατάλτζαν. Ο Βαλής τής Θεσσαλονί-

260 

κης Ραούφ του απαγορεύει κάθε περιοδεία στην επαρχία του. Α λ λ ' ο 

Χρυσόστομος απαξιεί και να του απαντήσει. « 

Επεμβαίνει όμως η Πύλη, πιέζει τα Πατριαρχεία να μεταθέσουν 

τον Χρυσόστομο. Κι ο φλογερός ιεράρχης, τρέμοντας μήπως τον 

μεταθέσουν σε κάποια ασήμαντη έδρα της Ανατολής, γράφει στον 

Έ λ λ η ν α επιτετραμμένο, στην Κωνσταντινούπολη, παραπονούμε-

νος για τη στάση των Πατριαρχείων. « Έν περιπτώσει μεταθέσεώς 

μου εντεύθεν - γράφει - ενεργήσατε νά μετατεθώ εις Άδριανούπολιν, 

όπως δυνηθώ ν' αγωνισθώ έκ νέου εις τήν πρώτην γραμμήν καί, έν ή 

περιπτώσει ήθελον πέσει, νά πέσω ώς αετός καί ουχί νά αποθάνω 

αδρανών εις τινα ορνιθώνα τής Ανατολής. Ζητώ Σταυρόν, μεγάλον 

Σταυρόν, επί τού οποίου θά δοκιμάσω τήν εύχαρίστησιν, καθηλούμενος 

καί μή έχων έτερον τι νά δώσω πρός σωτηρίαν τής ημετέρας λατρευτής 

Πατρίδος, νά δώσω τό αιμά μου. Ούτως εννοώ τό έπ' έμοί τήν ζωήν καί 

τήν άρχιερωσύνην...». 

Ο Χρυσόστομος δεν πρόφθασε να ολοκληρώσει το έργο του στη 

Δράμα. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το μυστικό αρχείο του και ο Μέγας 

Βεζύρης διατάζει τη βίαιη απέλαση του. Ο Χρυσόστομος αρνείται 

να υπακούσει, κι η Ιερά Σύνοδος, μη μπορώντας ν' αντιδράσει, για 

να σώσει τα προσχήματα του παραγγέλλει να μεταβεί στη Θεσσα

λονίκη. 

Ή τ α ν δραματική, συγκινητική η αναχώρηση του Χρυσόστομου 

από τη Δράμα. Ό λ η η πόλη έσπευσε να τον κατευοδώσει. Και τη 

στιγμή εκείνη φτάνουν οι Τούρκοι αστυνομικοί για να τον οδηγή

σουν συνοδεία. Αλλά το τρομερό βλέμμα του αητού τους καθηλώ

νει. Με μια επιβλητική χειρονομία τους δείχνει τις αποσκευές του. 

Οι εκπρόσωποι της Εξουσίας του Σουλτάνου σκύβουν ταπεινά και 

μεταβάλλονται σε αχθοφόρους. 

Γνώριζε καλά πώς να ταπεινώσει τους Τούρκους ο Χρυσό

στομος. 

Ο Μητροπολίτης φεύγει — τα δάκρυα, ο θρήνος του ποιμνίου 

του, τον συνοδεύουν. Αλλ ' ο πόνος σβήνει, η απελπισία δίνει τη 

θέση της στο θάρρος, όταν ο δημογέροντας Νίκας βροντοφωνεί: 

«Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς καί μας έκανες λιοντάρια. Μείνε 

ήσυχος... Θά γίνη το θέλημά σου!...». 

Αυτός ήταν ο ιεράρχης, που τον Μάρτιο του 1911 εξελέγη 

Μητροπολίτης Σμύρνης. Η είδηση της εκλογής του ηλεκτρίζει την 

Ιωνία — η άφιξή του στην πόλη, που θα τον ακολουθούσε πιστή 

μέχρι τον Γολγοθά του, ήταν ημέρα χαράς. Με μιας η ατμόσφαιρα 

αλλάζει. Και σαν συμβολικό μήνυμα αρχίζει τη δράση του κτίζο

ντας, στα θεμέλια ενός σαθρού οικίσκου, το καινούργιο μεγαλοπρε

πές κτίριο της Μητρόπολης. 

Είναι μια συγκλονιστική εποποιία η δράση του Χρυσόστομου 
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στη Σμύρνη. Δεν κάνει μόνο λειτουργίες, δεν του αρκεί να κτίζει 

εκκλησιές και φιλανθρωπικούς συλλόγους — κτίζει τα θεμέλια της 

Μεγάλης Ελλάδας. Οι Τούρκοι λυσσούν και πάλι. Τώρα, όμως, τους 

είναι δύσκολο να θίξουν τον Μητροπολίτη. Βρίσκεται ανάμεσα σε 

συμπαγή σχεδόν ελληνικό πληθυσμό, που τον εμπνέει, τον φρονη

ματίζει, τον ηλεκτρίζει. Ά λ λ ω σ τ ε , έχουν αρχίσει οι Βαλκανικοί 

πόλεμοι και στην αντίπερα ακτή του Αιγαίου δεν υπάρχει πια η 

Ελλάδα του 1897 — είναι η Ελλάδα του 1912 - 14. 

Οι Τούρκοι βγαίνουν νικημένοι από τους Βαλκανικούς πολέ

μους. Δεν έχουν, όμως, τσακισθεί. Τώρα μισούν ακόμη περισσό

τερο τους Χριστιανούς. Και την 20η Μαΐου του 1914 αρχίζει ο 

μεγάλος διωγμός. 

Ή τ α ν πρωί, ο ήλιος δεν είχε ακόμη χρυσίσει στον κάμπο της 

Ερυθραίας, όταν οι Τούρκοι έκαναν επιδρομή εναντίον των ειρηνι

κών χωριών της. Πρώτα στην Κάτω Παναγιά κι ύστερα στην Αγιά 

Παρασκευή, το Πυργί. Πυροβολούσαν κι έσπειραν τον τρόμο 

στους φιλήσυχους χωρικούς, που έφευγαν μισόγυμνοι — έτρεχαν 

στην παραλία να σωθούν. Και τότε, ο στρατιώτες του ευγενούς 

τουρκικού 'Εθνους άρχιζαν την λαφυραγωγία — ήταν η ανταμοιβή 

τους. Την επόμενη θάφευγαν για να δώσουν τη θέση τους στους 

Τούρκους πρόσφυγες της Θράκης και της Μακεδονίας, που εγκαθί-

στανταν στα εγκαταλειμμένα χριστιανικά σπίτια. Έ τ σ ι ερημώθη

καν η Νέα Φώκαια, η Μαινεμένη, η Κρήνη, η Πέργαμος — 

εκατοντάδες ελληνικά χωριά και κωμοπόλεις. 

Σαν κεραυνός έπεσε στη Σμύρνη η είδηση των διωγμών. Ο 

πανικός απειλεί να φθάσει και στην πρωτεύουσα της Ιωνίας μαζί με 

τις χιλιάδες των προσφύγων, που συρρέουν καθημερινά. Α λ λ ' ο 

Χρυσόστομος δεν δειλιάζει — για μια ακόμη φορά αρνείται να 

υποκύψει. Εμψυχώνει τους Σμυρνιούς κι οργανώνει την περίθαλψη 

των προσφύγων. 40.000 είχαν καταφύγει στη Σμύρνη και πάνω από 

100.000 στις ακτές της Ιωνίας. 

Ο Χρυσόστομος οργανώνει στρατό σωτηρίας και μεταφέρει 

τρόφιμα στους πεινασμένους — ναυλώνει καράβια, που τους μετα

φέρουν στις ελεύθερες ακτές. Αλλά δεν αρκείται σ' αυτό. Γράφει 

στα Πατριαρχεία, τρέχει στους πρόξενους των Μεγάλων Δυνάμεων, 

στους αρχηγούς των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών. Και κατορ

θώνει να ξεσηκώσει το χριστιανικό κόσμο κατά της τουρκικής 

θηριωδίας. Στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης κηρύσσει την 

Εκκλησία «εν διωγμώ», ο Ρώσος πρόξενος συγκαλεί σύσκεψη του 

προξενικού Σώματος κι ο Βενιζέλος απειλεί πόλεμο. 

Ο Ραχμή μπέης, ο διψασμένος για αίμα διοικητής της Σμύρνης, 

πνέει μένεα κατά του Χρυσόστομου. Τον καλεί στο γραφείο του και 

τον απειλεί να σταματήσει την εκστρατεία του κατά των Τούρκων. 
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Ο Χρυσόστομος δεν απαντά — τον αφήνει να τελειώσει το υβρεολό

γιο κι ύστερα του λέει: •, 

— Δέν φοβούμαι τόν δυνάστην τήν όργήν του Κυρίου μου φοβούμαι, 

πού θά πέση δικαία έπ' έμού, αν δέν υψώσω διαμαρτυρίας διά τούς 

διωγμούς τών Χριστιανών. 

Ο Ραχμή έξαλλος 

Ο Ραχμή έχει γίνει τώρα έξαλλος και απειλεί ότι θα παραδώσει 

την πόλη στις φλόγες, θα σφάξει όλους τους Χριστιανούς, αλλά δεν 

θα επαναλάβει το τερατώδες, σφάλμα της Θεσσαλονίκης, που παρα

δόθηκε άθικτη στους Έ λ λ η ν ε ς . Και όταν, λίγους μήνες αργότερα, 

κηρύσσεται ο παγκόσμιος πόλεμος, όταν οι Μεγάλες Δυνάμεις 

λησμονούν την Τουρκία, βρίσκει την ευκαιρία να εκδικηθεί. Επι

τυγχάνει την εκτόπιση του Μητροπολίτου στην Κωνσταντινού

πολη. 

Ή τ α ν φθονερός άνθρωπος ο Ραχμή. Επιζητούσε ευκαιρία να 

ταπεινώσει τον Χρυσόστομο. Και την ώρα που ο Μητροπολίτης 

ανεβαίνει στην άμαξα, που θα τον μεταφέρει στην εξορία, ο Ραχμή 

περνά επιδεικτικά με το δικό του αμάξι μπρος από το μητροπολιτικό 

μέγαρο. Δεν μπορούσε να φανταστεί, ήταν αδύνατο να προβλέψει, τι 

θα συνέβαινε λίγα χρόνια αργότερα. 

Το Σεπτέμβριο του 1918 η Τουρκία υπογράφει ανακωχή με τους 

Συμμάχους — είναι η ηττημένη. Ο Χρυσόστομος ετοιμάζεται να 

επιστρέψει στην έδρα του — την αγαπημένη του Σμύρνη. Προηγού

μενα, όμως, κάνει διαβήματα προς τους Συμμάχους αρμοστές και 

πετυχαίνει την ανάκληση του Ραχμή, που ήταν οργανωτής των 

ανθελληνικών διωγμών. Η ανάκληση του δεν ήταν αντεκδίκηση. 

Δεν ήταν δυνατό ο Ραχμή να παραμείνει μεταξύ των θυμάτων του. 

Ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη Σμύρνη — τα πλήθη παραλη

ρούν. Έ ξ α φ ν α , όμως, η άμαξά του προσπερνά μια άλλη άμαξα. Ο 

Χρυσόστομος σκύβει και βλέπει τον Ραχμή να φεύγει, αυτός πλέον, 

στην εξορία. 

Ή τ α ν άνθρωπος ακέραιος, αδέκαστος, ατρόμητος ο Μητροπολί

της Σμύρνης. Αμέσως μετά τους διωγμούς, όταν 250.000 πρόσφυγες 

είχαν φθάσει στην ελεύθερη Ελλάδα, ο Βενιζέλος σκέφθηκε να τους 

εγκαταστήσει στην Μακεδονία και Θράκη — ανησυχούσε για τις 

βλέψεις των Βουλγάρων και ήθελε να έχει συντριπτική ελληνική 

πλειοψηφία. Αλλ ' ο Χρυσόστομος, που αγνοούσε την πολιτ ική, 

υψώνει φωνή διαμαρτυρίας: «Ποιος είναι αυτός, ό όποιος παραδίδει 

χωρία ελληνικά εις τόν Τούρκον;» γράφει, και πολλοί πιστεύουν ότι 
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είναι... αντιβενιζελικός. Αλλά λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Κων

σταντίνος αρνείται να πολεμήσει με τους Συμμάχους εναντίον των 

Τούρκων, ο Χρυσόστομος δεν διστάζει: 

«Είσαι εσύ ό Βασιλεύς πού θά μας ελευθέρωσης από τόν τουρκι-

κόν ζυγόν, ή άλλον τινά προσδοκώμεν;» 

Τώρα ο Χρυσόστομος γίνεται... Βενιζελικός. Και θα μπορούσε 

να ήταν Βενιζελικός, όπως θα μπορούσε να είναι και... Κωνσταντι-

νικός. Ή τ α ν , όμως, θερμός πατριώτης — τόσο πολύ, που δεν μπο

ρούσε να ήταν τίποτε άλλο. Πλημμυρισμένη η ψυχή του από την 

αγάπη στην Ελλάδα, δεν είχε θέση για κομματικά πάθη. 

Ή τ α ν θαρραλέος, άτεγκτος. Η αντικατάσταση του Ραχμή τον 

ικανοποιεί. Δεν τον αφήνει, όμως, να ησυχάσει η παρουσία του 

Νουρεντίν πασά, ενός λυσσώδους μισέλληνα, που ήταν στρατιωτι

κός διοικητής κατά τη διάρκεια των διωγμών. Και η μοίρα το έφερε 

να συναντηθούν πάνω στην αγγλική ναυαρχίδα κατά τη διάρκεια 

μιας δεξίωσης. Ο Νουρεντίν, ταπεινός και ψοφοδεής, πλησιάζει με 

τους άλλους επίσημους να χαιρετήσει τον Χρυσόστομο. Α λ λ ' ο 

Μητροπολίτης, μόλις τον βλέπει, τραβά αμέσως το χέρι του μ' 

έκφραση αηδίας και αποστροφής: 

- Δέν σού δίνω τό χέρι μου, τού λέγει. 'Εσείς οι Τούρκοι είσθε 

Λαός δολοφόνων. Τά χέρια σας στάζουν αίμα - αίμα έλληνικόν. 

Ο Νουρεντίν αποσύρεται κάτοχρος, σαν πεθαμένος, από την 

προσβολή που του έγινε. Το όνειρό του, η μοναδική φιλοδοξία της 

ζωής του, από την στιγμή εκείνη, ήταν πώς να εκδικηθεί το Χρυσό

στομο. Αλίμονο, δεν θ' αργήσει να εκπληρώσει το όνειρο του... 

Η τελευταία λειτουργία 

Η ελληνική σημαία υποστέλλεται, τα τελευταία τμήματα του 

Στρατού μας φεύγουν από τη Σμύρνη. Και μαζί τους φεύγουν όσοι 

μπορούν να σωθούν. Οι αρχιερείς της Ανατολής, όσοι έχουν διαφύ 

γει τον μαρτυρικό θάνατο, σπεύδουν στη Μητρόπολη και προτρέ

πουν τον Χρυσόστομο να τους ακολουθήσει. Α λ λ ' εκείνος αρνείται 

κι όταν ακόμη τον πιέζουν οι δημογέροντες. « "Ολοι φεύγετε», ψιθυ

ρίζει, «κι' όμως κάποιος πρέπει νά μείνει εδώ». Ακόμη και αυτός ο 

Αρχιεπίσκοπος τών Καθολικών εξασφαλίζει θέση σ' ένα πλοίο της 

γραμμής και προσπαθεί να μεταπείσει τον Χρυσόστομο. Μάταιος ο 

κόπος του. Ο Χρυσόστομος προτιμά να σπεύσει στον Αμερικανό 

πρόξενο Τζων Χόρτον, τον υπέροχο αυτό φιλέλληνα, και να του 
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ζητήσει τη βοήθειά του για τη σωτηρία των Χριστιανών, της 
Σμύρνης. 

« Ό Μητροπολίτης - γράφει ο Χόρτον στο βιβλίο του « Ή 

μάστιξ τής Ασίας» - ήταν κάτωχρος, ή σκιά τού έγγίζοντος 

θανάτου ηπλούτο επί του προσώπου του. Ολίγοι, εξ όσων ανα

γνώσουν τάς γραμμάς αυτάς, θά εννοήσουν τήν σημασίαν τού 

φαινομένου τούτου...». Και προσθέτει: «Δέν μού ώμίλησε περί του 

κινδύνου, τον οποίον ό ίδιος διέτρεχεν, αλλά μέ παρεκάλεσε να 

πράξω πάν το δυνατόν πρός σωτηρίαν των κατοίκων της Σμύρνης». 

Ο Χρυσόστομος αγωνίσθηκε να πετύχει την προστασία του 

πληθυσμού υπό των Συμμάχων, δεν παρέλειψε το παραμικρό. Αντι

λαμβάνεται, όμως, ότι μοναδική ελπίδα είναι ο Θεός. 

Η 27η Αυγούστου βρίσκει τη Μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής 

γεμάτη πρόσφυγες. ' Εσπευσαν να βρουν προστασία στην εκκλησία 

τους. Είναι ακόμη νωρίς, μόλις 7 το πρωί, όταν ανοίγει η Ωραία 

Πύλη κι εμφανίζεται ο Μητροπολίτης. Φέρει τα μεγάλα άμφια του 

κι είναι ωχρός, αλλά το βλέμμα του αστραποβολεί. Γονατίζει, σαν 

αμαρτωλός, μπροστά στο Ά γ ι ο Βήμα, κι αρχίζει να προσεύχεται 

κατανυκτικά μαζί με τους πρόσφυγες. 

Είχε μια τραγική μεγαλοπρέπεια η τελευταία εκείνη λειτουργία. 

Ή τ α ν ένας Μυστικός Δείπνος. Ο Χρυσόστομος είχε ανακαλύψει το 

Σταυρό του κι ετοιμάζεται. Ό τ α ν τελειώνει την προσευχή του και 

σηκώνεται, μια θεϊκή γαλήνη έχει απλωθεί στο πρόσωπο του. Είναι 

έτοιμος να περάσει από την φθαρτή ζωή στην αθανασία — από την 

πραγματικότητα στον θρύλο, να γίνει ο Χρυσόστομος Σμύρνης. 

Τις τελευταίες του ώρες, ο Χρυσόστομος διαθέτει προς βοήθεια 

του ποιμνίου του — διανέμει συσσίτιο, κλινοσκεπάσματα, φάρμακα 

στους πληγωμένους. Κι όταν εξαντλεί όλα τα μέσα, που έχει στη 

διάθεσή του, ανεβαίνει στον άμβωνα κι αρχίζει να τους εξηγεί 

περικοπές από το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Εβδομάδας — της εβδο

μάδας των Παθών, που έχει σημάνει για τη μαρτυρική Σμύρνη. Οι 

δυστυχισμένοι πρόσφυγες κρέμονται από τα χείλη του, τα λόγια του 

είναι βάλσαμο για τις ψυχές τους. 

Βρισκόταν ακόμη στο άμβωνα όταν Τούρκος υπαστυνόμος, 

συνοδευόμενος από ένοπλο στρατιώτη, ανοίγει με τρομερό πάταγο 

την πύλη της εκκλησίας. Στη θέα τους οι πρόσφυγες τρομάζουν, οι 

γυναίκες σταυροκοπιούνται, τα παιδιά ξεσπούν σε κλάματα. Αλλ ' 

οι άνδρες συσπειρώνονται γύρω από τον Μητροπολίτη θέλουν να 

τον προστατεύσουν με τα στήθη τους. Για μια ακόμη φορά ο Χρυσό

στομος κατορθώνει να μεταβάλει τους λαγούς — τους πανικόβλη

τους πρόσφυγες — σε λιοντάρια. Αυτή τη φορά όμως η θυσία τους 

θα είναι άσκοπη και μ' ένα βλέμμα τους συγκρατεί. 
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Ο υπαστυνόμος, με περιφρονητικό ύφος, φωνάζει στο Χρυσό

στομο: 

— Παπά.. . σε φωνάζει ο φρούραρχος. Να παρουσιασθείς αμέσως 

εμπρός του. 

Οι πρόσφυγες θέλουν να τον σ υ γ κ ρ α τ ή σ ο υ ν προτιμούν να πεθά

νουν όλοι μαζί, να τινάξουν την Αγία Φωτεινή στον Αέρα και να 

ταφούν κάτω από τα ερείπια της, παρά να αφήσουν το Μητροπολίτη 

στα χέρια των Τούρκων. Είναι ο μόνος προστάτης τους — ο μόνος 

που έχει μείνει, τη στιγμή που όλοι φεύγουν γ ια να σωθούν. Και 

πάλι, όμως, ο Χρυσόστομος τους συγκρατεί και γαλήνιος ετοιμάζε

ται ν' ακολουθήσει τον υπαστυνόμο. Τη στιγμή που οι κλητήρες 

ανοίγουν την πύλη για να περάσει ο Χρυσόστομος, τη γαλήνη της 

Αγίας Φωτεινής ταράζει ένας δαιμονισμένος θόρυβος, κραυγές 

θριάμβου βαρβαρικών ορδών. Είναι οι άνδρες του 4ου Σώματος 

ιππικού του Μεχμέτ Τζακή Μπέη, που μπαίνουν στη Σμύρνη. Και 

τους ακολουθεί ο νέος στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης στρα

τηγός Νουρεντίν πασάς — το α ι μ ο β ό ρ ο θηρίο, που ικανοποιούσε 

τα κανιβαλικά ένστικτά του με αίμα χριστιανικό. Ο Χρυσόστομος 

δεν μπορούσε ν' αμφιβάλλει για την τύχη του. 

Μια πολύτιμη μαρτυρία υπάρχει για τις τελευταίες ώρες του 

Χρυσόστομου; Είναι η κατάθεση του κλητήρα Θωμά Βουλτσίου, 

που για 20 χρόνια υπηρετούσε πιστά τον Χρυσόστομο: 

«Ό αστυνόμος - αναφέρει — ώδήγησε τόν Δεσπότη, στόν 

φρούραρχον, ενα μαυρειδερόν Άλβανόν. 'Η πόρτα είχε μείνει μισά-

νοικτη κι έβλεπε μέσα. Έχαιρετίσθηκαν κι ο φρούραρχος παρήγ

γειλε βυσσινάδα γιά τόν Δεσπότη. Έπειτα άρχισε κάτι νά λέγη κι' 

ό Δεσπότης έγραφε. Σέ λίγη ώρα έτελείωσαν. "Οταν εβγήκαμε έξω, 

μαζί μέ τόν αστυνόμο, έλειπε τ' αμάξι μας. Γιά καλή τύχη έφθασαν 

τήν ώραν έκείνην δύο Αμερικανοί αξιωματικοί κι είχαν τήν 

καλωσύνη νά μας δώσουν τό αυτοκίνητό τους νά γυρίσουμε. Εφθά-

σαμε στήν Μητρόπολι ή ώρα πέντε. Χαρά όλων πού μας είδαν. Ό 

Μητροπολίτης έγραψε τήν προκήρυξι πού του έδωσεν ό φρούραρ-

χος - έλεγε νά μείνουν όλοι στά σπίτια τους καί νά παραδώσουν τά 

όπλα στίς Αρχές. 

»Στίς οκτώ τό βράδυ έρχεται ενα αυτοκίνητο στήν Μητρόπολι 

μέ τόν ίδιο αστυνόμο καί δύο στρατιώτες, ώπλισμένους μέ λόγχες. 

Ήλθαν νά πάρουν τόν Δεσπότη, πώς τόν ζητούσεν ό νομάρχης, 

χωρίς νά πούν τό όνομά του, νά πάη στο διοικητήριο μέ τρεις 

δημογέροντες. Επήραμε τόν Τσουρουκτσόγλου καί τόν Κλιμάνο-

γλου καί μπήκαν οί τρεις καί οί αστυνομικοί στό αυτοκίνητο. Για 

μένα δέν υπήρχε θέσις καί ό Δεσπότης μούπε να περιμένω στήν Μη-

τρόπολι. Στίς δέκα τό βράδυ ένας άπό τούς στρατιώτες, πού ήλθαν 
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τό απόγευμα, έφερε μιά κάρτα τού Δεσπότη γιά τόν αδελφό του 

Ευγένιο. Τού έγραφε: « Αγαπητέ αδελφέ. Μας εκράτησαν απόψε 

εμέ ως πρόεδρο τής Μικρασιατικής Αμύνης καί τούς άλλους ως 

μέλη. Μήν ανησυχήτε». Ό Ευγένιος άρχισε νά κλαίη. Τό άλλο 

πρωί, Κυριακή, μέ στέλνει νά μάθω γιά τόν Δεσπότη, Ευρήκα τόν 

Ζαδέ τής Τραπέζης. Πρίν μισή ώρα είχα συναντήσει τόν υπαστυ

νόμο, πού είχε πάρει τόν Δεσπότη. Αυτός τούς είπε πώς τόν 

Δεσπότη τόν χάλασαν, καθώς καί τούς δύο δημογέροντες. Έτσι 

έγιναν. "Ως τήν Τετάρτη, πού έφυγα, δέν μπόρεσα νά μάθω τίποτε 

άλλο». 

Ο δολοφόνος αποκαλύπτει 

Η ιστορία δεν αναφέρει πώς πέθανε ο Χρυσόστομος. Βαθύ, 

μυστήριο ήλθε να καλύψει τις τελευταίες ώρες του μαρτυρίου του. 

Οι Τούρκοι δεν μίλησαν ποτέ — τρόμαξαν κι οι ίδιοι μπροστά στην 

αποκάλυψη της θηριωδίας τους. Κι οι Ευρωπαίοι ιστορικοί, που δεν 

δυσκολεύτηκαν να εξιχνιάσουν και την τελευταία λεπτομέρεια του 

θανάτου του Χίτλερ, που έγραψαν τόμους ολόκληρους για την 

εκτέλεση του Μ ο υ σ ο λ ί ν ι και της ερωμένης του, απέστρεψαν το 

πρόσωπο από τη θυσία του μεγάλου ιεράρχου. Η στάση τους θα 

ήταν ανεξήγητη αν δεν ήταν σ' όλους γνωστό, ότι ο Χρυσόστομος 

μαρτύρησε υπό τη σκιά των πυροβόλων του συμμαχικού Στόλου. 

Την ώρα, που ο θηριώδης όχλος σκύλευε το πτώμα του, ο Νουρε

ντίν, ο δήμιος του, με νωπό το αίμα του Δεσπότη στα χέρια του, 

συνομιλούσε φιλικά με τον Γάλλο ναύαρχο.. . πάνω στο καταδρο

μικό «Ερνέστος Ρενάν»!... 

Θα παρέμενε άγνωστο το μαρτύριο του, αν ένας από τους πρωτα

γωνιστές των δραματικών γεγονότων της 30ης Αυγούστου, ο διοι

κητής του αποσπάσματος, που τον οδήγησε στον Γολογοθά του, δεν 

αποφάσιζε να μιλήσει. Δεν τον καταδίωκαν οι τύψεις, δεν σκέφθηκε 

την ιστορική έρευνα, απλώς είχε οικονομικές δυσχέρειες και σκέ

φθηκε να πωλήσει τις πληροφορίες του κι ένα τραγικό κειμήλιο: το 

χέρι του οικτρά διαμελισθέντος Μητροπολίτη. Οποιοδήποτε ανθ

ρώπινο πλάσμα θα φρικιούσε και μόνο στην ιδέα μιας τόσο ανίερης 

συναλλαγής, α λ λ ' όχι ο Τούρκος δήμιος του Χρυσόστομου. 

Ά λ λ ω σ τ ε , μόλις είχαν γίνει οι θηριωδίες της Κωνσταντινούπολης 

και της Σμύρνης και το ανθελληνικό μίσος είχε φουντώσει και πάλι 

στην Τουρκία. Και ο Ρουστέμ μπέης Βάσιτς έστειλε ανθρώπους του 

να βολιδοσκοπήσουν ομογενής της Σμύρνης, αν ήθελε ν ' αγοράσει 

το χέρι του Χρυσόστομου. Η συναλλαγή αυτή δεν πραγματοποιή

θηκε ποτέ α λ λ ' ο Βάσιτς μίλησε μετά από αδρή αμοιβή. 
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Ο Νουρεντίν δεν ήθελε να εκτελέσει το Χρυσόστομο — δεν του 

αρκούσε η εκδίκηση αυτή. Ή θ ε λ ε να τον ταπεινώσει, να τον εξε-

τευλίσει και στη συνέχεια να τον παραδώσει στο μαρτύριό του. Τη 

δεύτερη φορά, που τον συνέλαβε, διέταξε να τον φέρουν εμπρός του. 

Και μόλις τον είδε, άφησε να ξεσπάσει όλη η λύσσα του, να ξεχειλί

σει ο βόρβορος της ψυχής του: 

— Εσύ είσαι ο παπάς, που βρίζεις τους Τούρκους; του φώναξε. 

Γουρούνι, θα δεις τι τιμωρία σου ετοιμάζω. Εσύ κι οι 'Ελληνές σου 

είστε Λαός χ α μ ά λ η δ ω ν και χαμάληδες θα σε δικάσουν. 

Έ τ σ ι κι έγινε. Σε μια από τις αίθουσες τους Διοικητηρίου είχε 

συγκεντρώσει χαμάληδες της Σμύρνης, τύπους κτηνώδεις, αδίστα

κτους — ήταν οι «λαϊκοί δικασταί», που θα δίκαζαν τον Χρυσό

στομο. Μόλις τον είδαν, άρχισαν να καγχάζουν,.να τραβούν τα 

ράσα του, να τον φτύνουν και να τον προπηλακίζουν. Μαζί με τον 

Χρυσόστομο βρίσκονταν και οι δύο δημογέροντες, ο Κλιμάνογλου 

και ο Τσουρουκτσόγλου. Αν και γνώριζαν, ότι πλησιάζει το τέλος 

τους, δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν. Βλέποντας τον εξετευλισμό 

του Χρυσοστόμου, θέλησαν να ορμήσουν, να τον προστατεύσουν 

με τα γεροντικά στήθη τους. Δεν τους άφησαν όμως — τους έδεσαν 

και τους υποχρέωσαν να παρακολουθήσουν το μαρτύριο του ποιμε-

νάρχη τους. Έ κ λ α ι γ α ν σπαρακτικά οι δύο δημογέροντες και η 

απελπισία τους κέντριζε τη θηριωδία των Τ ο ύ ρ κ ω ν έκανε τις βρω

μερές ψυχές τους ν' αναγαλλιάζουν. Μόνο ο Χρυσόστομος διατη

ρούσε τη ψυχραιμία του. Μια θεϊκή γαλήνη είχε απλωθεί στο 

πρόσωπο του. 

Τι να σκεπτόταν, άραγε, τη στιγμή εκείνη, ο σεπτός ιεράρχης; 

Ό σ ο ι τον γνώριζαν δεν αμφιβάλλουν, ότι θ ' αναλογιζόταν το 

μαρτύριο του Διδασκάλου του κι η ψυχή του θα πλημμυρούσε χαρά 

στη σκέψη, ότι είχε βρει το Σταυρό, που αναζητούσε. Οποιοσδή

ποτε θα δείλιαζε. Ο Χρυσόστομος δεν μπορεί παρά να ψιθύριζε: 

«Γενηθήτω τό θέλημά Σου, Κύριε...». 

— Ή τ α ν παλληκάρι ο παπάς σας, ομολόγησε με κάποιο ενστι

κτώδη σεβασμό, ο Βάσιτς. Δεν τον άκουσα να ικετεύει, να παραπονε

θεί — ως την τελευταία στιγμή δεν άκουσα τη φωνή του. 

Κάποτε, το δικαστήριο των χαμάληδων εξέδωσε την απόφαση 

του: «Νά σταυρωθή... νά σταυρωθή όπως ο Χριστός τους...», ούρ

λιαζαν, όταν αυτός, που εκτελούσε χρέη.. . προέδρου, τους ρώτησε 

ποια έπρεπε να ήταν η ποινή. Ο Νουρεντίν φώναξε αμέσως τον 

Ρουστέμ μπέη Βάσιτς και τον διέταξε να εκτελέσει την απόφαση του 

λαϊκού δικαστηρίου. 

Ο Ρουστέμ μπέη Βάσιτς ήταν έφεδρος λοχαγός του τουρκικού 

Στρατού. Καταγόταν από τη Βοσνία κι ο πατέρας του ήταν έμπορος 
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στη Σμύρνη. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής Κατοχής δεν έφυγε, 

ήταν ένας από τους πολυάριθμους κατάσκοπους του Κεμάλ. Και 

μόλις ο Στρατός μας εγκατέλειψε την πόλη φόρεσε τη στολή του και 

συγκρότησε το περιβόητο «απόσπασμα εκτελέσεων» — μια ορδή 

εγκληματιών, που εξόντωσε χιλιάδες Ελλήνων. Μετά ο Βάσιτς 

έγινε δικολάβος στη Σμύρνη. 

Στον Βάσιτς αναθέτει ο Νουρεντίν να οδηγήσει τον Χρυσό

στομο στον Γολγοθά του — το Τρικυλίκ — κοντά στο σιδηροδρο

μικό σταθμό. Δεν αντέχει όμως, τον μισεί τόσο, ώστε την ώρα, που 

το απόσπασμα με τους τρεις μελλοθάνατους κατέβαινε τις σκάλες 

του Διοικητήριο, ο Νουρεντίν προβάλλει στο κεφαλόσκαλο. Ή τ α ν 

έξαλλος, σαν λυσσασμένο θηρίο. Τα μάτια του κατακόκκινα, σαν να 

έσταζαν αίμα, το στόμα του γεμάτο αφρούς — ήταν ο πραγματικός 

Νουρεντίν, χωρίς καμιά π ρ ο σ π ο ί η σ η . 

— Σκυλί, φωνάζει στον Χρυσόστομο, από δικό μου βόλι θα πας. 

Και, τραβώντας το περίστροφό του, τον πυροβολεί. Α λ λ ' έτρεμε 

α π ' την οργή του κι η σφαίρα αστοχεί. Αντί να πλήξει τον Χρυσό

στομο, τραυματίζει θανάσιμα τον Κλιμάνογλου. 

Το λιντσάρισμα 

Ο πυροβολισμός του Νουρεντίν ήταν το σύνθημα. Στο προαύλιο 

του Διοικητηρίου ήταν συγκεντρωμένοι όλοι οι φονιάδες, οι 

ληστές, τ ' αποβράσματα της Σμύρνης. Πράκτορες του Κομιτάτου 

τους είχαν συγκεντρώσει έναντι αδρής αμοιβής. Κι όσο διαρκούσε 

η αποτροπιαστική εκείνη παρωδία της δίκης, τους πότιζαν ρακί. 

Είχαν κι όλας μεθύσει, όταν φάνηκε ο Χρυσόστομος με τους δύο 

συγκαταδίκους του. Περίμεναν ποιος θα κάνει την αρχή και την 

έκανε ο Νουρεντίν. Μόλις ακούν τον πυροβολισμό, ορμούν σ τ ' 

ανυπεράσπιστα θύματα τους. 

Θα χρειαζότανε η τραγική φαντασία ενός Δάντη για ν' αποδώ

σει τις φρικιαστικές σκηνές, που συνέβησαν μπρος στα μάτια του 

Νουρεντίν. Η ορδή των φονιάδων ορμά — δεν έχουν όπλα, θα ήταν 

πολύ ευσπλαγχνικός ο θάνατος. Με τα χέρια τους, με πέτρες και 

ξύλα, κτυπούν τον Χρυσόστομο. Του ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο υ ν , αλαλάζοντας με 

μανία, τα κατάλευκα γένια του. Το αίμα τρέχει άφθονο, μουσκεύει 

τα ράσα του και η μυρωδιά του εξαγριώνει ακόμη περισσότερο τον 

διψασμένο για αίμα όχλο. Έ ν α ς βαστάζος του λιμανιού θέλει να 

διακριθεί και με το μαχαίρι του βγάζει το ένα μάτι του Χρυσόστο

μου. Κλονίζεται ο Δεσπότης, γονατίζει. Αλλ' οι δήμιοί του δεν τον 

αφήνουν. Οι άνδρες του Βάσιτς τον σηκώνουν και υποβαστάζοντας 
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τον τον υποχρεώνουν να συνεχίσει τη μαρτυρική πορεία του προς 

τον Γολγοθά. Φυσικά, δεν κάνουν την παραμικρή προσπάθεια να 

συγκρατήσουν τον όχλο που συνεχίζει το αιματηρό όργιό του. 

Μέσα σε λίγα λεπτά ο Χρυσόστομος έχει τυφλωθεί. Τα μαλλιά 

και τα γένια του έχουν ξεριζωθεί, το πρόσωπο του είναι μια τερά

στια πληγή — τον έχουν γδάρει κυριολεκτικά. Δεν βαδίζει π λ έ ο ν 

τον σέρνουν και τον ανασκολοπίζουν, αργά, μεθοδικά, με μανία. Κι 

όμως δεν παραπονιέται, δεν ικετεύει, δεν λυγίζει στον Τούρκο. 

Μόνο την τελευταία στιγμή, την ώρα, που σωριάζεται, αφήνοντας 

την τελευταία πνοή του, αναφωνεί: «Θεέ μου...». 

Ο Χρυσόστομος είναι νεκρός, αλλά το μαρτυρικό τέλος του τον 

μεταβάλλει σε αθάνατο. Ο Βάσιτς φορτώνει το σακατεμένο πτώμα 

του σε μια βοϊδάμαξα και συνεχίζει την πορεία του προς το Τρικυ-

λίκ. Αλλ ' ο όχλος δεν έχει κορέσει τη μανία του — παρακολουθεί 

την άμαξα και ξεσχίζει τις άψυχες σάρκες. Δεν έχει απομείνει παρά 

ένα ανατριχιαστικό κουφάρι και το κουφάρι αυτό ο Βάσιτς το 

κρεμά στην α γ χ ό ν η , που περίμενε τον Δεσπότη. 

— ' Ε π ρ ε π ε να τον κρεμάσω. ' Η τ α ν διαταγή, λέει, σαν να ήθελε 

να δικαιολογηθεί, και κλείνει την αφήγηση του. 

Ο Νουρεντίν δεν «εχάλασε» τον Χρυσόστομο από εκδίκηση 

μόνο. Το προσωπικό του μίσος τον βοήθησε, απλώς, να δείξει όλη 

τη θηριωδία του, να κάμει φρικιαστικότερο το μαρτύριο του 

ιεράρχη. Ο Χρυσόστομος έπρεπε να πεθάνει. Μόνο μετά το θάνατό 

του μπορούσαν να ελπίζουν οι Τούρκοι στο οριστικό ξεκλήρισμα 

του μικρασιατικού Ελληνισμού — στην καταστροφή της Σμύρνης. 

Κι απόδειξη είναι ότι το μακελειό αρχίζει λίγες ώρες μετά το θάνατό 

του. Αν ζούσε, ασφαλώς, θα κατόρθωνε να συνεγείρει τον χριστια

νικό κόσμο, να μεταβάλει τους τρομοκρατημένους λαγούς σε ατρό

μητα λιοντάρια. 

Οι Τούρκοι «χάλασαν» τον Δεσπότη. Έ λ π ι ζ α ν έτσι ν ' αποκό

ψουν κάθε δεσμό του Ελληνισμού με την ιωνική γ η . Ή τ α ν το 

μεγαλύτερο σφάλμα τους. Η φυγή μας από τη Μικρά Ασία, η 

εγκατάλειψη της Σμύρνης, ήταν μια από τις ντροπιασμένες σελίδες 

της ιστορίας μας — δεν θα υπάρχει Έ λ λ η ν α ς που να μην ήθελε να 

την λησμονήσει, να τη διώξει από τη σκέψη του σαν ανατριχια

στικό εφιάλτη. Ή λ θ ε όμως το μαρτύριο του Χρυσόστομου κι 

ήταν αρκετό για να εξιλεώσει την ντροπή ενός ολόκληρου 'Εθνους. 

Το αίμα του, που πότισε τα καλντερίμια της Σμύρνης, γίνηκε ο 

άρρηκτος δεσμός των νοσταλγών, ολόκληρου της Φυλής, με τις 

χαμένες μας και αλησμόνητες Πατρίδες. Ό σ ο θα ζει η ανάμνηση 

του μαρτυρίου του Χρυσόστομου, η ιωνική γη θα είναι ελληνική. 

Και το μαρτύριο του δεν θα λησμονηθεί ποτέ. 
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Η τελευταία πράξη 

Corthago delenda est. 
Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν αποφασισμένος να εξοντώσει τον 

μικρασιατικό Ελληνισμό, ν ' αφανίσει και την τελευταία ελληνική 

ψυχή. Ή τ α ν τ' όνειρό του, ο μοναδικός σκοπός της ζωής του από 

τη στιγμή, που ξεκινούσε μέσα α π ' τα βάθη της Ανατολής, για τις 

γραφικές ακτές του Αιγαίου. Η φθονερή μοίρα της Φυλής μας 

βοήθησε απροσδόκητα το έργο του — μέσα στο χρονικό διάστημα 

ενός μηνός η τρομερή Στρατιά της Μικράς Ασίας ήταν ένας συρφε

τός φυγάδων. Αλλ ' η Σμύρνη υ 7 ΐ ή ρ χ ε ακόμη. Κι ο Κεμάλ γνώριζε 

ότι, όσο η Νύμφη του Ερμαίου θα ήταν η «Γκιαούρ Ιζμίρ», η 

« Ά π ι σ τ η Σμύρνη», το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδας θα θέρμαινε 

πάντοτε την ελληνική ψ υ χ ή . Δεν υπήρχε άλλη λύση, παρά να την 

καταστρέψει εκ βάθρων. 

Ή τ α ν η Σμύρνη πρωτεύουσα της Ιωνίας, α π ' όπου πήγασε ο 

κλασικός πολιτισμός, για να μεγαλουργήσει στην Ελλάδα, την 

Ιταλία και τη Σικελία, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και της 

Μεσογείου και να φθάσει μέχρι την εποχή μας. Ή τ α ν η πατρίδα 

του Ομήρου, η πολυτραγουδησμένη Σμύρνη. Την εποχή της κατα

στροφής της είχε 500.000 κατοίκους κι ήταν το σπουδαιότερο 

λιμάνι τη Ανατ. Μεσογείου — πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού. 

Στην πόλη αυτή μπήκε θριαμβευτής ο Μουσταφά Κεμάλ. Και με τη 

ψυχική πόρωση ενός Νέρωνα, παρακολούθησε από το γραφικό 

Κορδελλιό την καταστροφή της, την τρομερή πυρκαγιά, τη σφαγή 

χιλιάδων αθώων, βιασμούς παρθένων — ένα όργιο, που μόνο η 

θηριωδία της τουρκικής Φυλής θα μπορούσε να σκηνοθετήσει. Ο 

Κεμάλ δεν κατέβαλε την παραμικρή προσπάθεια να παρεμποδίσει 

την καταστροφή κι αποδείχθηκε άξιος ηγέτης, μιας ορδής βαρβά

ρων δολοφόνων — ένας «αιμοσταγής σφαγεύς», όπως τον χαρακτή

ρισε ο τότε Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο Νουρεντίν ήταν ο 

οργανωτής της καταστροφής, ο Κεμάλ υπήρξε ο εμπνευστής της. 

Είναι κάτι, που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. 

« Ή τελευταία πράξη του τρομακτικού δράματος τής εξοντώ-

σεως του βυζαντινού Χριστιανισμού - γράφει ο Τζωρτζ Χόρτον, — 

είναι ή πυρπόλησις τής Σμύρνης από τά στρατεύματα τού Μουστα

φά Κεμάλ. Ή δολοφονία τής αρμενικής Φυλής είχε, κατ' ουσίαν, 

ολοκληρωθή μέ τούς διωγμούς του 1915 - 16 καί οί ευημερούσες 

καί πολυάριθμες ελληνικές κοινότητες τής Μικράς Ασίας, μέ 

μόνην σχεδόν εξαίρεσιν τήν Σμύρνην, είχαν καταστραφή μετά πρω

τοφανούς αγριότητος. Έχει επικρατήσει ή αντίληψις, ότι ό Τούρ

κος άλλαξεν έν μιά νυκτί. Έν τούτοις, ή κασταστροφή τής 
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Σμύρνης συνέβη τό 1922 καί ουδεμία πράξις τής τουρκικής Φυλής, 

εις τήν μακράν αιμοσταγή ιστορίαν της, χαρακτηρίζεται από 

τόσην βαρβαρότητα καί εγκληματικήν λαγνείαν, ούτε, ποτέ, οί 

Τούρκοι επέβαλαν τόσα βασανιστήρια εις άοπλους καί απροστά

τευτους πληθυσμούς. Ήταν ενα σατανικόν φινάλε τής τρομακτι

κής τραγωδίας...». 

Οι Τούρκοι θα θελήσουν αργότερα να δικαιολογήσουν την 

καταστροφή σαν πράξη αντεκδίκησης των αγανακτησμένων από 

τις... ελληνικές βαρβαρότητες στρατιωτών του Κεμάλ. Είναι ένα 

εξοργιστικό ψέμα. Η καταστροφή έγινε βάση καλά μελετημένου 

σχεδίου, υπό την καθοδήγηση αξιωματικών, που ενεργούσαν κατό

πιν διαταγών. 

Επίσημες αναφορές των προξένων των Ην. Πολιτειών και της 

Μ. Βρετανίας προς τις Κυβερνήσεις τους, αποκαλύπτουν χαρακτη

ριστικές λεπτομέρειες. Οι Τούρκοι, πριν αρχίσουν τη σφαγή, 

κύκλωσαν την αρμενική συνοικία και απαγόρευαν την είσοδο 

οποιουδήποτε όσο συνεχιζόταν η ανατριχιαστική ανθρωποσφαγή. 

Δεν ήθελε να τους διαφύγει κανείς. Τούρκοι στρατιώτες ήταν εκεί

νοι, που τοποθέτησαν εμπρηστικές βόμβες σε ζωτικά σημεία της 

πόλης και περιέβρεξαν με πετρέλαιο τα κτίρια και τους δρόμους 

της. Ο Κλάφλιν Νταίηβις, πρόεδρος του Αμερικανικού Ερυθρού 

Σταυρού, είναι ένας από τους μάρτυρες του τουρκικού εγκλήματος. 

Είδε Τούρκους στρατιώτες να ττεριβρέχουν το δρόμο με πετρέλαιο, 

μπροστά από το αμερικανικό τιροξενείο. Και, μη πιστεύοντας στα 

μάτια του, έσκυψε και μάζεψε με τα χέρια του το μουσκεμένο χώμα. 

Μύριζε πετρέλαιο. 

Η σφαγή άρχισε από τη πρώτη στιγμή, που οι προφυλακές των 

Τούρκων μπήκαν στη Σμύρνη. Ο Νουρεντίν, θέλοντας να καθησυ

χάσει τα θύματα του, τοιχοκόλλησε προκηρύξεις καλώντας τους 

Χριστιανούς να συνεχίσουν τις εργασίες τους, δίνοντας ;την υπό

σχεση ότι δεν πρόκειται να διωχθεί κανείς. Αλλ ' οι ίδιοι οι στρα

τιώτες, που τοιχοκολλούσαν τις προκηρύξεις, αρχίζουν το αιμα

τηρό όργιο. Οι πρώτοι πυροβολισμοί, σποραδικοί, μεμονωμένοι, 

ακούσθηκαν τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Κανείς δεν γνώριζε τι 

συνέβαινε — τρομοκρατημένοι, νιώθοντας το φτερούγισμα του 

θανάτου οι Χριστιανοί, είχαν κλεισθεί στα σπίτια τους. 'Ελπιζαν, ότι 

την επομένη η τάξη θ' αποκαθίστατο. Αλλά το πρωί της Κυριακής 

28ης Αυγούστου του 1922 οι Χριστιανοί της Σμύρνης δεν ξύπνησαν 

με τις χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες της Αγίας Φωτεινής. Πυκνοί 

πυροβολισμοί, εκρήξεις χειροβομβίδων, κραυγές αγωνίας και 

πόνου, ήταν το σάλπισμα πον χαιρέτιζε την πρώτη ημέρα της 

τουρκικής κατοχής. Κι όσο περνούσε η ώρα, οι πυροβολισμοί 
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γινόντουσαν περισσότερο πυκνοί — είχε αρχίσει το μακελειό στην 

αρμενική συνοικία. 

Κυκλωμένοι, σαν τα ποντίκια στη φάκα, οι Αρμένιοι δεν μπο

ρούσαν να ξ ε φ ύ γ ο υ ν και ο μανιασμένος τουρκικός όχλος ορμά στο 

μαχαλά τους. Δεν ήταν εξαγριωμένοι πρόσφυγες αυτοί που όρμη

σαν κατά των Α ρ μ ε ν ί ω ν δεν ήταν θύματα των Ελλήνων, των Χρι

στιανών — ήταν κάτοικοι της Σμύρνης, που ζούσαν χάρη στη 

γενναιοδωρία και την πρόοδο των Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν μανιασμένα τσακά

λια, που χρόνια έβλεπαν φθονερά τη Σμύρνη να ευημερεί. Είναι 

οπλισμένοι κι έχουν επικεφαλής Τούρκους αξιωματικούς. Επιση

μαίνουν το στόχο τους — το πρώτο σπίτι, που έβρισκαν εμπρός τους 

— κι ορμούν. Ανέσυραν τους δυστυχείς Αρμενίους α π ' τα υπόγεια, 

όπου είχαν κρυφθεί, και τους έριχναν στους δρόμους. Το μαρτύριο 

τους έπρεπε να γίνει δημόσια, κανείς δεν θα ήθελε να στερηθεί το 

θέαμα, που έκανε κάθε τουρκική ψυχή ν' αγαλλιάζει. 

Τέσσερις ημέρες συνεχίσθηκε η σφαγή των Αρμενίων — για 

τέσσερις ημέρες ο τουρκικός όχλος διέπραττε απίστευτες φρικαλε-

ότητες, λεηλατούσε τα πάντα. Ί σ ω ς να φαίνεται απίστευτο — 

όπως απίστευτη είναι και η έκταση της συμφοράς — αλλά δεν 

αποτελεί υπερβολή να λεχθεί, ότι κανείς, σχεδόν, από τους δυστυχι

σμένους Αρμένιους της Σμύρνης, δεν διασώθηκε από τη σφαγή. 

Κανείς δεν βρέθηκε να εξιστορήσει την τρομακτική τραγωδία τους. 

Η μεθοδικότητα, με την οποία εξοντώθηκαν, αποτελεί μια ακόμη 

απόδειξη, ότι είχε γίνει βάση προσεκτικά συνταγμένου σχεδίου. 

Αλλ ' οι Τούρκοι δεν στράφηκαν μόνο κατά των Αρμενίων. Οι 

Έ λ λ η ν ε ς ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός τους, αυτοί, που μισούσαν 

περισσότερο. Κι αν δεν κύκλωσαν την ελληνική συνοικία, είναι 

γιατί ελληνική συνοικία ήταν όλη η Σμύρνη, η ελληνική αυτή 

μεγαλόπολη. Γι' αυτό αποφάσισαν να την καταστρέψουν εκ θεμε

λίων. Δεν ήθελαν, όμως, να χάσουν και τα πλούτη της κι άρχισαν 

πρώτα τη λεηλασία. 

Οι ίδιοι αυτοί Τούρκοι, που δούλευαν σ' ελληνικά καταστήματα 

κι επιχειρήσεις, αυτοί, που ζούσαν από το μόχθο και την προοδευτι

κότητα των Ελλήνων, τέθηκαν επικεφαλής των πλιατσικολόγων. 

Και δεν αρκέστηκαν στις πλούσιες αποθήκες μόνο, σ τ ' άφθονα 

εφόδια των καταστημάτων. Αν κανείς Έ λ λ η ν α ς τολμούσε να 

κυκλοφορήσει στο δρόμο, άκουγε το πρόσταγμα, που είχε γίνει... ο 

εθνικός ύμνος των Τούρκων — «Τσικάρ» («βάλε»). Κι έπρεπε να 

βγάλει αμέσως ό τ ι πολύτιμο φορούσε, κοσμήματα, ρούχα, ακόμη 

κι υποδήματα — ήταν η μόνη ελπίδα να διασώσει τη ζωή του, όχι 

πάντοτε όμως. Αμερικανός λοχαγός των πεζοναυτών, της φρουράς 

των αμερικανικών κτιρίων της Σμύρνης, ανέφερε με έγγραφό του, 

ότι είδε Τούρκο λοχία να ζητάει τα δακτυλίδια μιας γερόντισσας 
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στον Παράδεισο. Έ σ π ε υ σ ε η δύστυχη να συμμορφωθεί, αλλά τα 

δακτυλίδια δεν έβγαιναν εύκολα από τα ροζιασμένα δάκτυλα. Κι ο 

ανυπόμονος λοχίας, βγάζοντας το μαχαίρι του, έκοψε πέρα για πέρα 

τα δάκτυλά της!. . . 

Σκηνές φρίκης 

Με το πλιάτσικο δέν άργησε να έρθει κι η σφαγή. Το πρωί 

της Κυριακής μπήκε στη Σμύρνη μια φάλαγγα αιχμαλώτων — ήταν 

οι άντρες, που είχε παραδώσει στους Τούρκους ο Ζεγγίνης. Το 

θέαμα, που είδαν οι αιχμάλωτοι μας, ήταν ανατριχιαστικό — ένα 

προμήνυμα για την τ ύ χ η , που τους περίμενε. Πανικόβλητοι οι 

Χριστιανοί, που είχαν την απρονοησία να βγουν από τα σπίτ ια 

τους, έτρεχαν στους δρόμους κι ο αφηνιασμένος όχλος τους 

ακολουθούσε. Έ ν α ς μεσόκοπος άνδρας μπερδεύεται με τους αιχ

μαλώτους, ελπίζοντας ότι θα έσωζε τη ζωή του. Τον έχει δει, 

όμως, ένας από τους δολοφόνους του Νουρεντίν και μπήγοντας το 

μαχαίρι στις ωμοπλάτες του τον σέρνει έξω από την φάλαγγα. 

Μια αλαφιασμένη μητέρα τρέχει, προσπαθώντας να προστα

τεύσει το παιδί της κάτω από το σάλι της. Πού πηγαίνει; ' Ισως κι η 

ίδια να μη γνωρίζει. Θέλει να φύγει. Στη γωνιά του δρόμου, όμως, 

πέφτει πάνω σε μια τουρκική περίπολο. Ο επικεφαλής, ανοίγοντας 

το σάλι, βλέπει το μωρό και το σηκώνει ψηλά, κρατώντας το από 

τον τράχηλο. 

— Το παιδί μου... Μη το παιδί μου!... σπαράζει η άμοιρη μάνα. 

Κι ο Τούρκος δεν το σκοτώνει — ανοίγει με το μαχαίρι του τα 

σπλάχνα του βρέφους και το πετά μισοπεθαμένο στην αγκαλιά της 

τραγικής μάνας. 

Έ ν α ς άλλος, ένα γεροντάκι, τρέχει κι αυτό μ' όλη τη δύναμη 

των κουρασμένων ποδιών του. Τρέχει, ελπίζοντας να φθάσει στην 

Αγία Φωτεινή. Οι Τούρκοι τον προλαβαίνουν. Δεν τον εκτελούν τον 

δέρνουν με τους υποκόπανους των όπλων τους. Μια όμορφη μάζα 

από ματωμένες σάρκες είναι ό,τι απομένει εκεί, στο λιθόστρωτο, 

λίγα μέτρα μακριά από την εκκλησία του Θεού της Αγάπης. 

Στην παραλία, στο Πασαπόρτι, μερικοί νέοι πέφτουν στη 

θάλασσα κι αρχίζουν να κολυμπούν. Προσπαθούν να φθάσουν στα 

καράβια του συμμαχικού στόλου, που είναι αγκυροβολημένος στο 

λιμάνι της Σμύρνης. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να τους καταδιώξουν 

— δεν είχαν ποτέ στενές σχέσεις με το υγρό στοιχείο. Δεν τους 

χαρίζουν, όμως, τη ζωή. Ρίχνουν στη θάλασσα πετρέλαιο και 

τ ' ανάβουν, απολαμβάνοντας την αγωνία των θυμάτων τους. 
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«Είδα Τούρκους πολίτας — προσθέτει ο Τζωρτζ Χόρτον — 

οπλισμένους μέ πολεμικά και κυνηγετικά όπλα, νά καραδοκούν 

στά παράθυρα και τις πόρτες τών ελληνικών σπιτιών. Και μόλις 

πρόβαλλε κανείς, τόν πυροβολούσαν. Αλλ εκείνο, πού μού έκανε 

αλησμόνητη εντύπωσι, ήταν ή έκφρασις τών προσώπων τους. 

Ήταν μια έκφρασις μίσους και βαρβαρότητος. Υπήρχε ακόμη και 

μιά θρησκευτική έξαρσις, αλλά δέν είχε τίποτε τό ωραίον - ήταν ή 

θρησκεία τών δυνάμεων τού Σκότους. Υπήρχε κάτι τό απύθμενα 

θλιβερό στήν έκφρασι τών χλωμών προσώπων τους, πού έμοιαζε 

να τά φωτίζη τό πύρ τής Κολάσεως». 

Φθάνει ο Κεμάλ 

Η Σμύρνη έχει παραδοθεί στην καταστροφή ένα ανατριχιαστι

κό βογγητό αντηχεί σ ' όλο τον κόλπο του Έ ρ μ ο υ , μέχρι τις 

κορυφές του Πάγου. Την ίδια στιγμή φθάνει στο Κορδελλιό ο 

Κεμάλ, συνοδευόμενος από τον αρχιστράτηγο του Ισμέτ. Είναι το 

απομεσήμερο της Δευτέρας, 29ης Αυγούστου. Στην παραλία του 

ωραίου προαστείου είναι συγκεντρωμένοι χιλιάδες Χριστιανοί — 

χλωμοί, παγωμένοι από τη φρίκη, παρακολουθούν το δράμα των 

ομοθρήσκων τους, εκεί πέρα, στο Και, στην πολυαγαπημένη 

Σμύρνη. Ο Κεμάλ δεν είναι δυνατό να μην αντελήφθηκε τη σφαγή. 

Οι κραυγές αγωνίας των θυμάτων του έφθαναν μέχρι το Κορδελλιό, 

οι κραυγές μιας ολόκληρης πόλης, που ο ίδιος είχε διατάξει τον 

αφανισμό της. 

Αλλά κι αν ακόμη δεν διάβασε την αλήθεια στα χλωμά πρόσωπα 

των Χριστιανών, του την αποκάλυψε με ωμή εικλικρίνεια — κι 

εξοργιστική αδιαφορία — ο Γάλλος πλοίαρχος Περβινκιέρ, αρχιε-

πιστολέας του ναυάρχου Ντυμενσίλ, αρχηγού του γαλλικού στόλου 

της Ανατολής. 

Είχε ζητήσει ακρόαση από τον Κεμάλ, για να του διαβιβάσει το 

χαιρετισμό του ναυάρχου του — η χριστιανική Γαλλία, η χώρα 

του Φωτός και του Πολιτισμού, προσκυνούσε έναν αιματοβαμμένο 

τύραννο. Ο πλοίαρχος Περβενκιέρ φθάνει καθυστερημένος στην 

έπαυλη, όπου διέμενε ο Κεμάλ. Και θέλοντας να δικαιολογηθεί 

του αναφέρει, ότι η καρίνα της ακάτου, που τον μετέφερε, είχε 

μπλέξει στα πτώματα των Χριστιανών — κι ήταν εκατοντάδες τα 

πτώματα, απειλούσαν να κλείσουν την είσοδο του κόλπου. Τι έκανε 

ο Κεμάλ; Έ σ π ε υ σ ε να καθησυχάσει τον Γάλλο πλοίαρχο και να 

επιβεβαιώσει τη θηριωδία της ψυχής του. Αυτός ήταν ο αναμορφω-

τής της νέας Τουρκίας. 
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Η ευθύνη των Τούρκων υπήρξε καθολική — το μεγάλο έγκλημα 

βαρύνει εξίσου τον Κεμάλ, όσο και τον τελευταίο Τούρκο Τσέτη, 

τους χαμάληδες του λιμανιού και τα μικρά Τουρκόπουλα ακόμη. 

Έ κ λ ε ι ν α ν κι αυτά στην ψυχή τους την ίδια θηριωδία, το χαρακτη

ριστικό γνώρισμα της φυλής τους. Μόλις είδαν τι συνέβαινε, όταν 

μυρίσθηκαν αίμα χριστιανικό, έσπευσαν να γευθούν κι αυτά τις 

σάρκες των θυμάτων τους. Συγκρότησαν συμμορίες, οπλίστηκαν 

με μαχαίρια και κυνηγετικά όπλα και ρίχτηκαν μ' ενθουσιασμό στο 

αιματηρό όργιο. Αμερικανός υπαξιωματικός των πεζοναυτών με 

δύο άντρες του σπεύδει στο Μπουτζά για να παραλάβει μια 

αμερικανική οικογένεια, να την οδηγήσει σ' ασφαλές μέρος, όταν 

τον σταματά μια τέτοια συμμορία. Οι ανήλικοι φονιάδες είναι 

βουτηγμένοι στο αίμα, το βλέμμα τους είναι σκληρό, εγκληματικό. 

Δεν τολμούν να πειράξουν του Αμερικανούς ρωτούν, όμως, τον 

επικεφαλής λοχία, αν είδε πουθενά Ρωμιούς, Γκιαούρηδες, για να 

τους σφάξουν. Μιλούν στους ξένους αγγλικά — δεν μπορεί παρά να 

είναι παιδιά εύπορων οικογενειών, οι γονείς τους θ' ανήκαν στην 

τάξη των «μορφωμένων» Τούρκων. Και τα παιδιά αυτά έκαναν το 

ξεκίνημα της ζωής τους με μια σφαγή, που θα παραμείνει στην 

Ιστορία σαν μια επαίσχυντη κηλίδα για τον πολιτισμό της Ανθρω

πότητας. Ασφαλώς, θα ολοκλήρωσαν την αιματοβαμμένη σταδιο

δρομία τους το πρωί εκείνο της 6ης Σεπτεμβρίου, όταν, για μια 

ακόμη φορά μετά τις συνθήκες φιλίας και συνεργασίας των δύο 

χωρών, η τουρκική φυλή, μια φυλή βάρβαρων, φονιάδων, αφήνει 

και πάλι να ξεσπάσει το ανθελληνικό μίσος της. 

Θα μπορούσαν να γραφτούν πολλά για την δράση των νεαρών 

σφαγέων, ν ' αναφερθούν άπειρες περιπτώσεις φρικιαστικών εγ

κλημάτων τους. Είναι αρκετό, όμως, ένα μόνο, για να δώσει σ' όλη 

την έκταση της τη δράση τους: Μια ομάδα νεαρών Τούρκων έχει 

ξεμοναχιάσει δυο χριστιανικές οικογένειες. Είναι έτοιμοι να τους 

σφάξουν, όταν επεμβαίνει περίπολος Τσετών, που διεκδικούν το 

πλιάτσικο, το «τσικάρ» των θυμάτων τους. Οι νεαροί επιμένουν και, 

τελικώς συνθηκολογούν. Αφήνουν στους Τσέτες τους μεγάλους, 

που έχουν δακτυλίδια, ρολόγια κι άλλα τιμαλφή. Αυτοί δεν νοιάζο

νται για το πλιάτσικο. Σκοτώνουν μόνο για να σ κ ο τ ώ ν ο υ ν και 

παίρνουν παράμερα δυο μικρά αγοράκια 7-8 ετών και μια μικρούλα, 

που μόλις περπατούσε. Κρατούσε, το δύστυχο, στην αγκαλιά του 

την κούκλα του, δεν καταλάβαινε τι συμβαίνει. Και τα τρία μικρά 

αγγελούδια βασανίζονται κατά τρόπον απερίγραπτο, βιάζονται και 

μισοπεθαμένα ποδοπατούνται από τα λυσσασμένα Τουρκόπουλα 

μπρος στα μάτια των γονιών τους. Ευτυχώς, οι Τσέτες φάνηκαν 

σπλαχνικότεροι: Μόλις ξεγυμνώνουν τους αιχμαλώτους τους, τους 

εκτελούν — όλους, πλην μιας γυναίκας. Είναι η μητέρα της μικρής 
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με την κούκλα. Έ χ ε ι παραφρονήσει, σχεδόν, στο μαρτύριο της 

κορούλας της. Μάζεψε την κούκλα της, βουτηγμένη στο αίμα του 

παιδιού της και τη νανουρίζει, νομίζοντας ότι είναι η κόρη της. Ο 

πόνος της σπαράζει τις καρδιές δύο Ά γ γ λ ω ν ναυτών, που την 

περιμαζεύουν, αδιαφορώντας για τις διαταγές που έχουν. 

Στα μνήματα 

Προσπαθούν να σωθούν οι Χριστιανοί της Σμύρνης αλλά πού; 

Οι περισσότεροι προτιμούν τα υπόγεια των σπιτιών τους. Ά λ λ ο ι 

φεύγουν προς το εσωτερικό — καταφεύγουν ακόμη και στο νε

κροταφείο της μαρτυρικής πόλης. Κι ο Κώστας Μισαηλίδης, ο 

αλησμόνητος τροβαδούρος της Νύμφης του Ερμαίου, αλλά κι ο 

ασύγκριτος τραγικός της, αφήνει όλο τον σπαραγμό της ψυχής του 

να ξεχειλίσει: 

«Ήρθαν οί καιροί, γράφει, που οί ζωντανοί ζήλευαν τους 

πεθαμένους. Γέμισε τό νεκροταφείο άπό γυναικόπαιδα. "Εσυραν 

ώς εκεί μαννάδες, ξεφρενιασμένες άπό τόν τρόμο, τά κορίτσια 

τους. Πίστεψαν, δτι θά δίσταζε ό Τούρκος. Μά ούτε έδώ σταματού

σε ή κτηνωδία. Κι ο τόπος τής αιωνίας γαλήνης, τό λιμάνι, πού δέν 

τό φθάνει ή εγκόσμια τρικυμία, ο τόπος, πού στή θύρα του στα

ματούν όλα, γιά τούς δυστυχισμένους σήμερα έγινε καινούργιας 

αγωνίας σταθμός. Σβυστά τά καντήλια τών τάφων. Τά κυπαρίσσια 

σάν μαύρες λαμπάδες υψώνονται δεητικά στον ουρανό, πού ξά

στερος κι ολόλαμπρος σκεπάζει τό μέγα δράμα. Νεκροί και 

ζωντανοί μαζι...» 

Πράγματι, ακόμα κι εκεί, στο λιθόστρατο των τάφων, δεν 

σταματά η τουρκική θηριωδία. Ορμούν μεσα στο νεκροταφείο κι 

αρπάζουν νέες κοπέλες, όμορφες γυναίκες, για να χορτάσουν τις 

βρωμερές ορμές τους. Σπαρακτικές κραυγές ακούγονται μέσα στο 

σκοτάδι: «Βοήθεια!» Αλλά ποιος να βοηθήσει; Ποιος ν ' αψηφήσει 

τη λύσσα των αποβρασμάτων της ασιατικής στέππας; Ανυπεράσπι

στα είναι τα θύματά τους... 

Πόσες μάνες δεν ξεψύχησαν, πόσες παρθένες δεν άφησαν την 

τελευταία πνοή τους, όταν το παγωμένο ατσάλι του Τούρκου, 

σπρωγμένο από την εγκληματική λαγνεία, τις χώριζε από τους 

δικούς τους; Πόσοι πατεράδες δεν πέθαναν απόπληκτοι, πόσοι 

παππούδες δεν έπεσαν ξεροί, βλέποντας τα ωραία κορίτσια τους, 

αγνά Ελληνόπουλα, να τα σέρνουν οι βάρβαροι, για να κορέσουν 

τον πόθο τους! Πόσες Σμυρνιωτοπούλες δεν ένιωσαν το καυτό, 
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χυδαίο, χνώτο του θηρίου να συγκλονίζεται από την ηδονή, που 

τους χαρίζει το κορμί τους, την ίδια στιγμή, που οι μανούλες τους, 

σφαγμένες γιατί θέλησαν να τις προστατεύσουν, σπαρταρούσαν 

εκεί δίπλα — όχι από ηδονή· ήταν η τελευταία πνοή τους. Κι 

άφηναν οι βάρβαροι τον ιδρώτα του πόθου να σμίγει με το αίμα των 

θυμάτων τους, προσβάλλοντας θεούς και δαίμονες. 

Στα μνήματα κατέφευγαν οι Χριστιανοί κι εκεί, κάτω από τις 

ταφόπετρες, έκρυβαν ότι πιο πολύτιμο είχε μια ελληνική οικογέ

νεια. Ανατρίχιαζαν σ τ ' αγκάλιασμα των νεκρών οι κοπέλες — το 

προτιμούσαν, όμως, από τ' αγκάλιασμα του Τούρκου. Τους έπνιγε η 

μυρωδιά των πτωμάτων — α λ λ ' ήταν ανάλαφρο άρωμα μπροστά στο 

χνώτο των βδελυρών βιαστών. 

— Πού είναι τα κορίτσια σας; ούρλιαζαν οι Τούρκοι. 

— Μας τα πήραν άλλοι, απαντούσαν οι δύστυχοι γονιοί. 

Αλλά πολλές φορές οι Τούρκοι δεν ξεγελιόντουσαν εύκολα, το 

γεμάτο αγωνία βλέμμα της μάνας πρόδινε το κρησφύγετο της 

κόρης. Και τότε δεν δίσταζαν ν' ανοίξουν τους τάφους, να σύρουν 

έξω τις παρθένες και να τις βιάσουν — εκεί, πάνω στην ταφόπετρα, 

δίπλα στο σβηστό καντήλι, στον ίσκιο του Σταυρού. 

Έ μ ε ν α ν όλη την ημέρα κρυμμένες στα μνήματα οι γυναίκες, 

Μόνο το βράδυ τολμούσαν να τις σύρουν έξω οι δικοί τους. Και 

πολλές φορές έβρισκαν τα μωρά, που τα είχαν μαζί τους οι μανάδες 

νεκρά, άψυχα. Τα είχαν πνίξει οι ίδιες, με τα στοργικά χέρια τους, 

θέλοντας να σκεπάσουν το κλάμα τους μην ακουσθεί από τον 

Τούρκο. 

Φαίνονται απίστευτα, εφιαλτικά, τα μαρτύρια των Χριστιανών 

της Σμύρνης. Μήπως, όμως, δεν ήταν απίστευτα εφιαλτική η 

τραγωδία τους; Δεν είναι αποκυήματα φαντασίας. Ακόμη κι η πιο 

νοσηρή, η πιο διεστραμμένη φαντασία, δεν μπορεί να παραβληθεί 

προς την τουρκική πραγματικότητα. Ά π ε ι ρ ε ς είναι οι μαρτυρίες, 

αδιάψευστα τα στοιχεία. Ο Γεώργιος Προκοπίου, ο μεγάλος 

Σμυρνιός ζωγράφος, αυτός, που έψαλε με τους χρωστήρες του τις 

ημέρες των θριάμβων, προσθέτει τη δική του, προσωπική, πείρα 

στη σύνθεση της σμυρναϊκής τραγωδίας. 

Φλογερός πατριώτης, είχε συγκεντρώσει το μίσος των Τούρ

κων. Και γνωρίζοντας τη βαρβαρότητα τους, κλείσθηκε στο σπίτι 

του, μη τολμώντας να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Σμύρνης. 

Περνούν τρεις ημέρες και το πρωί της τετάρτης αποφασίζει να 

κατευθυνθεί προς το Κορδελλιό, ελπίζει να βρει μέσον να φύγει. 

Βγαίνει στους δρόμους της Σμύρνης. Και το θέαμα, που αντικρύζει, 

παγώνει το αίμα στις φλέβες του. Σωροί οι νεκροί, έχουν στιβαχθεί 

στις γωνιές των δ ρ ό μ ω ν φρικτά ανασκολοπισμένα τα πτώματα, 

μαρτυρούν το εγκληματικό όργιο, που προηγήθηκε. 
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Οι φλόγες ορμούν... 

Α λ λ ' υπάρχει και η μαρτυρία μιας Αμερικανίδας καθηγήτριας 

του Αμερικανικού Κολεγίου της Σμύρνης, που γράφει στην 

προϊσταμένη της στην Ουάσιγκτον: « Ή λεηλασία και οί εκτελέσεις 

διεπράχθηκαν εμπρός στα μάτια μας, χωρίς δισταγμό - ένας Χριστιανός 

έπεσε δολοφονημένος εμπρός στήν θύρα τού Μάρραιυ Χάουζ, τού κτι

ρίου μας, ύπό τήν σκιάν τής αμερικανικής σημαίας. Ή σκιά τού θανάτου 

επλανάτο παντού - ή σιγή του ήταν βαθειά, καταθλιπτική" δέν τήν διέ

κοπταν παρά μόνον οί κραυγές θριάμβου τών Τσετών, πού έσπαζαν 

τά σπίτια και λεηλατούσαν τά πάντα...» 

Είναι αλήθεια, ότι η σφαγή των Ελλήνων δεν προσέλαβε την 

έκταση της ανθρωποθυσίας, που γνώρισε η αρμενική συνοικία — 

δεν ήταν δυνατόν να σφάξουν τόσους πολλούς οι Τούρκοι. Οι Έ λ 

ληνες αποτελούσαν την πλειοψηφία μεταξύ όλων των Κοινοτήτων 

της Σμύρνης. Σφάχτηκαν πολλοί — πολλές χιλιάδες. Κι όμως 

η Σμύρνη εξακολουθούσε να είναι ελληνική, να είναι η «Γκιαούρ 

Ιζμίρ». Οι Τούρκοι απελπίστηκαν, κουράστηκαν να σκοτώνουν. 

Και τότε έβαλαν τα μαχαίρια στα θηκάρια τους κι άναψαν τους 

δαυλούς. 

Οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη το Σάββατο. Κι ο τελευταίος 

Έ λ λ η ν α ς στρατιώτης είχε φύγει από την προηγούμενη — μόνο ο 

Πλαστήρας πέρασε από τα υψώματα της μαρτυρικής πόλης το πρωί 

της Κυριακής. Από τότε η Σμύρνη έμεινε στα χέρια των Τούρκων 

τελείως ανυπεράσπιστη. Κι μόνο οι χρονολογίες αποκλείουν τον 

ισχυρισμό των Τούρκων και των ξένων οργάνων της προπαγάνδας 

τους, ότι η φωτιά ήταν το έργο του υποχωρούντος ελληνικού 

Στρατού. Α λ ί μ ο ν ο , ούτε ένας Έ λ λ η ν α ς στρατιώτης δεν υπήρχε 

στο μικρασιατικό έδαφος — μόνο αιχμάλωτοι υπήρχαν, όταν οι 

φλόγες έζωσαν τις όμορφες συνοικίες της το απόγευμα εκείνο της 

Τετάρτης. 

Η φωτιά ξεπήδησε πρώτα στην αρμένικη συνοικία, που αποτε

φρώθηκε με τόση ταχύτητα, ώστε ήταν φανερό ότι είχε πυρποληθεί 

— ήθελαν οι Τούρκοι να κάμψουν την αντίσταση των λιγοστών 

γενναίων, που μάχονταν πολιορκημένοι στην εκκλησιά τους. Αλλά 

δεν ήταν η αρμενική συνοικία η μόνη που παραδόθηκε στις φλόγες. 

Ταυτόχρονα, σχεδόν, άναψαν φωτιές στο Μπασμά Χανέ, τον Ά γ ι ο 

Νικόλα και τα Μορτάκια, και τ ' απόγευμα εκείνο φυσούσε σφοδρός 

βορειοδυτικός άνεμος. Οι φλόγες ξαπλώθηκαν σαν ένα πύρινο 

ποτάμι κι έζωσαν τον Φραγκομαχαλά, την Μπέλα Βίστα, όλη την 

ελληνική συνοικία, χωρίς να θίξουν ούτε ένα σπίτι τουρκικό — οι 

άθλιες και βρωμερές καλύβες τους έμειναν άθικτες. 

Οι δύστυχοι Ρωμιοί, σαν είδαν τους Τούρκους να σταματούν 
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τους σκοτωμούς, πίστεψαν ότι είχαν τελειώσει τα δεινά τους κι 

έξαφνα είδαν τις φλόγες. Τι τραγωδία ήταν εκείνη, πόσο δραματικές 

οι στιγμές που έζησαν! Στους δρόμους φοβόντουσαν να ξεχυθούν, 

στα σπίτια τους θα καιγόντουσαν ζωντανοί. Τι να έκαναν; Αρκετοί 

προτίμησαν τη φωτιά, οι περισσότεροι ξεχύθηκαν προς την παρα

λία — ήταν η τελευταία ελπίδα. Το νερό θα τους έσωζε από τη 

φωτιά, τα καράβια από τους Τούρκους — έτσι τουλάχιστον έλπιζαν. 

Κι αυτή, όμως η τελευταία ελπίδα τους διαψεύστηκε. Έ τ ρ ε χ α ν 

προς το Και, παίρνοντας μαζί τους ό τ ι ήταν δυνατό να σώσουν τις 

στιγμές εκείνες. Ορμούσαν στις βάρκες, στις φορτηγίδες, που 

βούλιαζαν στο βάρος τους. Συνωθούντο στο κρηπίδωμα κι α π ' εκεί 

τους μάζευαν οι Τούρκοι. Δεν σεβάστηκαν ούτε τις στιγμές της 

συμφοράς. Οι ομάδες των εκτελεστών διάλεγαν μέσα από το πλήθος 

τα θύματά τους — νέες κοπέλες, για να γιορτάσουν με τα κάλλη τους 

τη ν ίκη, αρχόντισσες, για ν ' αρπάξουν ό τ ι πολύτιμο έφεραν μαζί 

τους. 

Ο διοικητής της αμερικανικής μοίρας πλοίαρχος Χέρμπουρν 

αποβιβάζει στη Σμύρνη απόσπασμα πεζοναυτών, με εντολή να 

εξακριβώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Κι η αναφορά τους τον 

εξοργίζει τόσο, ώστε ν' ανγνοήσει τις διαταγές του ναυαρχείου. Οι 

πεζοναύτες είδαν Τούρκους στρατιώτες να πετούν μέσα στα χρι

στιανικά σπίτια στουπιά ποτισμένα με πετρέλαιο — είδαν Τσέτες να 

κρατούν με τις λόγχες Χριστιανούς κλεισμένους στα σπίτια τους 

ενώ πλησίαζαν οι φλόγες. Οι φρικαλεότητες αυτές τον κάνουν να 

επαναστατήσει και διατάζει να σταλούν αγήματα για την περισυλ

λογή όσο το δυνατόν περισσότερων προσφύγων. Επιτάσσει επίσης 

ένα αμερικανικό φορτηγό για να μεταφέρει πρόσφυγες στον 

Πειραιά. Το παράδειγμα του δεν αργούν να μιμηθούν και τα 

εγγλέζικα καράβια. Μόνο οι Γάλλοι έμειναν απαθείς θεατές του 

δράματος εκείνου. 

Είναι αλήθεια, ότι οι Σύμμαχοι ουδέτεροι την εποχή εκείνη, δεν 

είχαν δικαίωμα να επέμβουν. Κι όμως στη Σμύρνη ο Αμερικανός 

πρόξενος Χόρτον εφοδίαζε αθρόα τους Χριστιανούς με αγγλικά και 

αμερικανικά διαβατήρια. Χιλιάδες σώθηκαν με τον τρόπο αυτόν. 

Α λ λ ' οι κάτοικοι της Σμύρνης ήταν εκατοντάδες χιλιάδων. Πώς να 

σωθεί ένας ολόκληρος κόσμος; 

Τη στιγμή που οι Τούρκοι έδειχναν όλη τη βαρβαρότητα τους, 

οι Σμυρνιοί αποδείκνυαν ότι ήταν οι κ α τ ' ευθείαν κληρονόμοι του 

πολιτισμού που οι πρόγονοι τους είχαν διαδώσει. Τα παιδιά αφή

νουν το βιος τους για να μεταφέρουν τους γέροντες γονείς τους 

— γέροι ρίχνονταν στη φωτιά για να μη δώσουν βάρος στα παιδιά 

τους. Ούτε ο θάνατος δεν τους κάνει να λησμονήσουν την ανθρωπιά 

τους. 
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Ο Τούρκος Νέρωνας 

Για 36 ώρες η Σμύρνη ήταν ζωσμένη στις φλόγες. Καμία πόλη 

δεν γνώρισε παρόμοιο δράμα, ούτε κι αυτή η Καρχηδόνα. Στο 

λιμάνι της, όταν οι Ρωμαίοι την κατέστρεψαν εκ βάθρων, δεν 

υπήρχαν χριστιανικά πλοία. Για 36 ώρες οι Τούρκοι είχαν επιδοθεί 

σ' ένα απίθανο όργιο — τα σπίτια τους δεν κινδύνευαν. Κι εκεί, στο 

αντιφέγγισμα της καιόμενης Σμύρνης, ο Κεμάλ, ένας δεύτερος και 

χυδαιότερος Νέρωνας, έγραψε το διάγγελμά του, με το οποίο 

ανήγγειλε τον τερματισμό του πολέμου στο Λαό του: 

«Μέ τήν βοήθεια του παντοδύναμου Αλλάχ - (έγραφε) — συν-

τρίψαμε τόν έλληνικόν Στρατόν. Τήν στιγμήν αυτήν ούτε ενας 

Έλλην στρατιώτης δέν ευρίσκεται επί τουρκικού εδάφους. Κι όσοι 

ευρίσκονται εις τήν χώραν μας είναι αιχμάλωτοι, μεταξύ αυτών δέ 

και ό αρχιστράτηγος των (ο Τρικούπης). Έάν δέ μεταξύ τών 

αιχμαλώτων δέν ευρίσκεται και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, τούτο 

οφείλεται εις το ότι ό Βασιλεύς αυτός προτιμά νά συμμερίζεται 

τάς ευτυχείς μόνον ημέρας τού Λαού του και όχι τάς ημέρας τής 

δυστυχίας του...» 

Αυτός ήταν ο Κεμάλ. Κι όταν μετά την καταστροφή ο Γάλλος 

ναύαρχος Ντυσμενίλ του συνέστησε να δεχθεί διεθνή εξεταστική 

επιτροπή, που να εξακριβώσει τα αίτια της πυρκαγιάς — για 

«ν ' απαλλαγή ή Τουρκία από τήν τρομερή συκοφαντία» — ο 

«αναμορφωτής» απάντησε: «Δέν υπάρχει ανάγκη εξεταστικής 

επιτροπής.. . 'Ηταν ενα ασήμαντον επεισόδιον...». 

Η καταστροφή μιας ολάκερης πόλης, το ξεκλήρισμα ενός 

Λαού, η σφαγή χιλιάδων αθώων — ένα αποκρουστικό όργιο — ήταν 

για τον Κεμάλ «ασήμαντον επεισόδιον». Και η απάντηση του αυτή 

δεν είναι επινόηση των εχθρών του — συκοφαντία των Ελλήνων. 

Την αναφέρει ο θαυμαστής και βιογράφος του Γάλλος συγγραφέας. 

Αλλ ' α ν δεν υπάρχει έκθεση εξεταστικής επιτροπής, αν δεν 

υπάρχει επίσημο πόρισμα, υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο του Στέιτ 

Ντηπάρτμεντ — ένας αποκαλυπτικός επίλογος της καταστροφής 

της Σμύρνης. Ο γενικός πρόξενος των Η.Π.Α. στη Σμύρνη, Τζωρτζ 

Χόρτον, σ' επίσημη έκθεσή ταυ προς το Στέιτ Ντηπάρτμεντ, με 

ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 1922, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα 

εξής: «...Χιλιάδες υποφέρουν και πεθαίνουν ακόμη εις τήν Σμύρ-

νην. Ή κατάστασις τών ανθρώπων αυτών υπερβαίνει κάθε περιγρα-

φήν. Δέν ενθυμούμαι ν' αναφέρεται εις τήν Ίστορίαν παρόμοιον αν-

θρώπινον δράμα. Ένώ αί οικίαι των πυρπολούνται, οί άνθρωποι 

αυτοί αναμένουν επί ώρας και ημέρας εις τήν παραλίαν τής Σμύρνης 
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- άνδρες, γυναίκες και παιδιά εκλιπαρούν νά σταλή ένα πλοίον διά 
νά τους παραλαβή... Μετέβην πρός συνάντησιν του πλοιάρχου του 
«Βαϊόνα» και προσεπάθησα νά τον πείσω νά επιστρέψη και πάλιν 
διά νά παραλαβή πρόσφυγας. Άλλ' ό πλοίαρχος μου είπεν ότι θά 
ήτο περιττόν, διότι, εώς ότου επιστρέψη, οί πρόσφυγες θά είχαν 
πεθάνει άπό τή πείναν και τήν δίψαν. 

» Ώς ανέφερον ήδη, ό τουρκικός Στρατός εισήλθεν εις τήν Σμύρνην 

τήν 9ην Σεπτεμβρίου (νέο ημερολόγιο) και από τήν πειθαρχικήν εμ-

φάνισίν του εδημιουργήθη ή ελπίς, ότι θά επεκράτει ηρεμία εις τήν πά

λιν. Αλλ αί ελπίδες αύται διαλύθησαν συντόμως. Ευθύς μετά τήν εί-

σοδον τού τουρκικού Στρατού, Τούρκοι πολίται ήρχισαν νά διατρέχουν 

τάς οδούς, νά λεηλατούν και νά σφάζουν Χριστιανούς, ιδίως Αρμενίους. 

Συντόμως συνηνώθησαν μετ αυτών και Τούρκοι πολίται ήρχισαν νά 

διατρέχουν τάς οδούς, νά λεηλατούν και νά σφάζουν Χριστιανούς,, 

ιδίως Αρμένιους. Συντόμως συνηνώθησαν μετ' αυτών και Τούρκοι 

άτακτοι - ό τρόμος εκατοντάδων χιλιάδων Χριστιανών, οί όποιοι είχον 

καταφύγει εις τούς ναούς, εκορυφώθη εις ανατριχιαστικόν βαθμόν... 

Τήν έπομένην τμήματα τού τακτικού Στρατού, μέ επί κεφαλής υπα

ξιωματικούς, ήρχισαν νά περιπολούν ανά τάς οδούς και νά φονεύσουν επί 

τόπου τούς Χριστιανούς ή νά τούς οδηγούν έκτος τής πόλεως, πρός 

εκτέλεσιν... Άπειραι περιπτώσεις βιασμού γυναικών, ακόμη και ξέ

νων υπηκόων, ανεφέρθησαν... 

» Ή νύκτα τής 12ης διήλθεν ήρεμος και όλοι ήλπισαν, ότι ή ησυχία 
είχεν άποκατασταθή. Τήν πρώϊαν, όμως, διεπιστώθη ότι καθ 'όλην τήν 
νύκτα είχαν συνεχισθή, κατά συστηματικόν και άθόρυβον τρόπον, ή 
λεηλασία καί ή σφαγή τών Χριστιανών. Τό απόγευμα τής Τετάρτης, 13ης, 
πυρκαϊά ήλθε νά συμπλήρωση τήν συμφοράν... Η μίς Μίνι Μάϊλς, υπο
διευθύντρια τού Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων, μου ανέφερεν, ότι 
είδε Τούρκους στρατιώτας νά εισέρχωνται εντός χριστιανικών οικιών 
μεταφέροντες δοχεία. Καί μόλις εξήρχοντο αί φλόγες εκάλυπτον τό 
πάν. Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι τά δοχεία περιείχον εύφλεκτον υγρόν. 
Ή μίς Μάϊλς είναι λίαν αξιόπιστον πρόσωπον καί δέν θά δεχτώ αμφι-

σβήτησιν τών λεγομένων της...». 

Η συνωμοσία 

Αλλ ' ο Χόρτον αποκαλύπτει και μια άλλη πτυχή του δράματος 
— εξηγεί πώς μια τόσο ανατριχιαστική τραγωδία δεν προκάλεσε 
την εξέγερση του χριστιανικού κόσμου. 

« Όσον άφορα εις τόν αριθμόν τών σφαγιασθέντων - προσθέ
τει - δέν είμαι εις θέσιν να προβώ εις κατηγορηματικήν δήλωσιν 

και νομίζω, ότι ουδέποτε θά γνωσθή επακριβώς. Είμαι, όμως, 

πεπεισμένος ότι έκ μέρους τού αμερικανικού Τύπου θά καταβληθή 

προσπάθεια, όπως εμφανισθή μικρότερος. Πρός εμπιστευτικήν 

ενημέρωσιν τής Υπηρεσίας αναφέρω, ότι υπάρχει ωργανωμένη 

φιλοτουρκική προπαγάνδα μέ εδραν τήν Κωνσταντινούπολη, τήν 

οποίαν υπηρετούν πολλοί έκ τών εις τήν Μικράν Ασίαν ανταποκρι

τών. Ήκουσα Αμερικανούς ανταποκριτάς νά λέγουν, ότι πρέπει 

νά σπεύσουν νά επιστρέψουν εις την Κωνσταντινούπολη διά νά 

τούς στείλουν εις τό έσωτερικόν τής Μικράς Ασίας καί νά 

περιγράψουν τάς ακρότητας τών Ελλήνων. Μού ενεποίησε τρο-

μακτικήν εντύπωσιν τό γεγονός, δημοσιογράφοι ευρισκόμενοι ε

νώπιον ενός έκ τών μεγαλυτέρων καί πλέον συγκλονιστικών δρα

μάτων τής Ιστορίας, νά αναζητούν κάτι άλλο πρός μείωσιν τής έ-

ντυπώσεως. Ήκουσα, επίσης, Αμερικανόν ανταποκριτήν νά κα-

ταστρέφη τηλεγράφημα πρός τήν εφημερίδα του λέγων - Δεν μπο

ρώ νά στείλω τέτοια πράγματα. Θά έχω φασαρίες στήν Κωνστα

ντινούπολη». 

Είναι μακροσκελής η αναφορά του Χόρτον και κάθε παράγρα

φός της αποτελεί και μία αποκάλυψη. Ί σ ω ς , όμως η πλέον εξορ

γιστική να είναι η μαρτυρία του για τη στάση του Γάλλου 

ναυάρχου. Αναφερόμενος στο μαρτύριο του Χρυσόστομου ο Χόρ

τον, γράφει: « Όταν τό ανέφερα εις τόν ναύαρχον Ντυσμενίλ, διοικητήν 

τού γαλλικού στόλου, μού άπάντησεν: «Ιλ νέ λ' α πά βολέ». Πρόκειται 

περί γαλλικού ιδιωματισμού, πού σημαίνει: - Έλαβε τήν τιμωρίαν πού 

τού ήξιζε...». 

Ο Τζωρτζ Χόρτον έζησε το δράμα του μικρασιατικού Ελληνι

σμού, γνώρισε τη φρικιαστική βαρβαρότητα των Τούρκων, την 

αδιαφορία των Ευρωπαίων. Κι έγραψε: «Έφυγα από τήν Σμύρνην 

αίσθανόμενος καταισχύνην, διότι ανήκα εις τό άνθρώπινον γένος». 

Σπάνια αποδόθηκε τόσο παραστατικά, τόσο επιγραμματικά, η συμ

φορά. 
Με την καταστροφή της Σμύρνης θα μπορούσε να κλείσει η 

εξιστόρηση της μικρασιατικής καταστροφής — το παν είχε χαθεί. 
Αλίμονο, όμως ήταν γραφτό να χαθούν ακόμη περισσότερα — 
περισσότερα κι από το παν. Οι Τούρκοι δεν είχαν κορέσει την 
εγκληματική τους δίψα. Ποιος να τους εμποδίσει; Ο συρφετός, που 
έφευγε προς τον Τσεσμέ, προς τα πλοία, μόνο τον οίκτο μπορούσε 
να προκαλέσει — όχι το δέος. 

Τους είπαν «φυγάδες», τους είπαν «δούλους», τους καταφρόνη
σαν αυτοί, που τους χειροκροτούσαν — τους πρόσβαλαν κι οι ίδιοι 
οι γονείς τους. Στην Αθήνα τους έφτυσαν, τους γιουχάισαν οι... 
ήρωες των καφενείων. Υπήρξε απερίγραπτα δραματική η μοίρα των 
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π α λ ι κ α ρ ι ώ ν αυτών, που για δέκα χρόνια θέριζαν τις δάφνες σαν 

στάχυα. Κι αν αψήφησαν το θάνατο, αν έχυσαν το αίμα τους 

αγόγγυστα, δεν ήταν δυνατόν ν ' ανθέξουν περισσότερο στην ταπεί

νωση — ορκίστηκαν να εκδικηθούν. Είναι σφάλμα, ότι η επανάστα

ση του 1922 κηρύχθηκε στην Χίο. Εκεί, στις ακτές της Ερυθραίας, 

σ τ ' αντιφέγγισμα της πυρπολούμενης Σμύρνης, κάτω από τα περι-

φρονητικά βλέμματα των χωρικών, οι προδομένοι ήρωες ορκίστη

καν να εκδικηθούν — να εκδικηθούν την προδομένη τιμή τους, την 

καταστροφή της Σμύρνης. Πριν, όμως, προφτάσουν να πάρουν την 

εκδίκηση τους, μια ακόμη συμφορά θα ξεχείλιζε μ' οργή τα στήθη 

τους — η συμφορά των Βούρλων. 

Τα Βούρλα 

Ή τ α ν φημισμένη πολιτεία τα Βουρλά, όχι για το πλήθος των 

κατοίκων της, ήταν μόλις 35.000. Ή τ α ν φημισμένη για την 

π α λ ι κ ά ρ ι α , την απίστευτη τόλμη των ανδρών της — ξεπερνούσαν 

κι αυτούς τους Αϊβαλιώτες. Εύφορη η γη τους, πλούσια η σοδειά 

σ τ ' αμπέλια τους, θα μπορούσαν να ήταν ήσυχοι, νοικοκύρηδες, να 

φρόντιζαν για το μπεζαχτά τους. Γι' άλλους, όμως, ήταν η ήσυχη 

ζωή του αγρότη. Καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, α λ λ ' ήταν και 

κοντραμπατζήδες — μετέφεραν όπλα, κάτω από τη μύτη των 

Τούρκων, ως τα βάθη της Ανατολής. Να το έκαναν, άραγε, για 

χρήματα; Αλλά τ ' αμπέλια τους ήταν αρκετά για να θησαυρίσουν. 

Εκείνος, που γνωρίζει τι θα πει Βουρλιώτης, δεν μπορεί ν' αμφιβάλ

λει: έκαναν λαθρεμπόριο, για να μεθούν με το κρασί του κινδύνου. 

Είχαν τα όπλα ζωσμένα στα ζωνάρια τους, γιατί λάτρευαν τον 

πόλεμο. Είχαν διατηρήσει όλες τις αρετές των μακρινών προγόνων 

τους — των τρομερών πολεμιστών του Αλέξανδρου. 

Ακούγοντας ο ξένος την τρομερή φήμη των Βουρλιωτών 

πίστευε, ότι η πόλη τους ήταν άντρο ληστών — μια ανθρώπινη 

ζούγκλα. Κι όμως ήταν τα Βουρλά μια από τις πιο ειρηνικές, τις πιο 

γαλήνιες α π ' τις Χαμένες Πατρίδες κι ασφαλώς η πιο φιλόξενη. 

Ή τ α ν θρυλική η φιλοξενία των Βιουρλιωτών. Δεν τολμούσε ο 

περαστικός ν' αναζητήσει το χάνι, για να ξαποστάσει. Οι συγγενείς 

του έτρεχαν να τον υποδεχτούν. Κι αν δεν είχε συγγενείς, είχαν οι 

προύχοντες, οι προεστοί του μεγάλου εκείνου χωριού, πλούσιους 

οντάδες για τους ξένους. Ή τ α ν θανάσιμη προσβολή ν ' αρνηθείς τη 

φιλοξενία τους κι οι Βουρλιώτες ξεπλήρωναν γρήγορα τις προσβο

λές. 
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Δεν είναι μόνο οι Βουρλιώτες εκείνοι, που νοσταλγούν τη 

χαμένη πατρίδα. Ή τ α ν το καμάρι της Ερυθραίας και πολλοί 

Σμυρνιοί κατέφευγαν στα Βουρλά για να ζήσουν, έστω και λίγο, 

ελεύθεροι — γιατί ήταν ένα κομμάτι ελεύθερης ελληνικής γης. 

Υπήρχαν Τούρκοι στα Βουρλά, κάπου 3-4.000, όχι μόνο χωρικοί, 

αλλά και ζαπτιέδες. Ποιος, όμως, τολμούσε να υψώσει τη φωνή σε 

Βουρλιώτη; Έ κ α ν α ν τον περίπατο τους ζωσμένοι μ' άρματα, μαζί 

με τ' αλέτρι είχαν και τα μαχαίρια τους. Κι αλίμονο στον Τούρκο, 

που θα τολμούσε να προσβάλει Βουρλιώτη, να υψώσει το βλέμμα 

στις κοπέλες του χωριού. 

Όπως σ τ ' Αϊβαλή, έτσι και στα Βουρλά, οι Τούρκοι είχαν 

συνθηκολογήσει με τους Χριστιανούς. Τους άφηναν ανενόχλητους 

να ζουν με τα ήθη και τα έθιμά τους, να προσκυνούν το Θεό της 

Αγάπης — να ζουν σαν 'Ελληνες . Κι οι Βουρλιώτες τους επέτρεπαν 

να ζουν στο χωριό τους. Η λέξη «τους επέτρεπαν» δεν αποτελεί 

υπερβολή. 

Μέσα από την περήφανη αυτή πόλη πέρασαν τα θλιβερά 

απομεινάρια του Σταυρού στο δρόμο της φυγής. Πέρασαν με 

σκυφτό κεφάλι, με μάτια δακρυσμένα από την ντροπή. Δεν άκουσαν 

ούτε ένα παράπονο, δεν άκουσαν να τους καταφρονούν. Ντυμένοι με 

τα γιορτινά τους οι Βουρλιώτες, είχαν ξεχυθεί στην πλατεία, είχαν 

πλημμυρίσει τα καφενεία και παρακολουθούσαν το σπαρακτικό 

θέαμα αμίλητοι. Αλλόκοτη ήταν η υποδοχή εκείνη, αλλά ποιος να 

σταθεί, ποιος να θελήσει να μάθει το γιατί, στις στιγμές εκείνες. Κι 

ίσως δεν θα μάθαινε κανείς την αλήθεια, αν μαζί με τον άοπλο 

συρφετό δεν περνούσε κι ένα τμήμα με κάποια συνοχή, ένα τμήμα, 

που οι άνδρες κρατούσαν ακόμη τα όπλα τους. 

— Ό λ ο ι μας κοίταζαν περίεργα — αφηγείται ο επικεφαλής. 

Μπήκαμε σ' ένα καφενείο και ζητήσαμε λίγο ψωμί. 

— Δεν υπάρχει, ήταν η απάντηση. 

— Καφετζή, τι έχεις να μας δώσεις; Θα σε πληρώσουμε. 

— Τίποτα δεν έχω, απάντησε πεισμωμένος ο καφετζής. 

Αλλά, στο μεταξύ, οι κάτοικοι μας είχαν κυκλώσει κι εξακο

λουθούσαν να μας κοιτάζουν περίεργα, τόσο επίμονα, που ένας 

στρατιώτης δεν συγκρατεί το θυμό του: 

— Γιατί, μωρέ πατριώτες, μας κοιτάζετε έτσι; Γιατί φεύγουμε ε; 

Και τότε ένας ψηλός, γεροδεμένος άνδρας ξεχώρισε από το 

πλήθος και μίλησε με βαρειά φωνή: 

— Σας κοιτάζουμε, μωρέ π α λ ι κ ά ρ ι α , γιατί έχετε όπλα. Πέρα

σαν κι άλλοι α π ' εδώ, αλλά μόνο εσείς κρατάτε τα ντουφέκια σας. 

— Κι εσάς, τι σας νοιάζει; 
— Τα θέλουμε. Εσάς δεν σας χρειάζονται πια. Εσείς φεύγετε και 

μας αφήνετε. Μα εμείς θα μείνουμε. Έ χ ο υ μ ε τα σπίτια μας εδώ και 
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δεν θ' αφήσουμε να τα πατήσουν οι Τούρκοι. Θα πολεμήσουμε, θα 

πεθάνουμε, μα οι Τούρκοι δεν θα περάσουν. 

Ο επικεφαλής του τμήματος θέλησε να τους... συμβουλεύσει, 

προσπαθώντας να τους πείσει, ότι άδικα θα χανόντουσαν. Ποιος, 

όμως, να πείσει την ατίθαση εκείνη ράτσα; Ή τ α ν οι Κρήτες της 

Ανατολής, έτοιμοι να προσφέρουν ένα ακόμη Αρκάδι στην Ιστορία 

της Φυλής. 

Ή τ α ν μεγάλο το δίλημμα των στρατιωτών μας. Δεν μπορούσαν 

να τους αρνηθούν το δικαίωμα να πεθάνουν ελεύθεροι. Δεν ήθελαν 

να τους δώσουν τα όπλα της αυτοκτονίας τους. Δίσταζαν. Αλλά 

στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, ένας πεινασμένος στρατιώτης τους 

φώναξε: 

— Εγώ σας δίνω το όπλο και τα φυσίγγια μου, αλλά θέλω ένα 

ψωμί. 

— Το έχεις. 

Ο Πλαστήρας δακρύζει 

Κι οι τελευταίοι δισταγμοί ν ικήθηκαν. Οι Βουρλιώτες έτρεξαν 

να φέρουν ψωμιά και σταφίδες και σύκα — ότι ε ίχαν και δεν είχαν 

για να πάρουν τα όπλα τους. Τώρα καταλάβαιναν οι στρατιώτες μας 

γιατί οι φημισμένοι για τη φιλοξενία τους Βουρλιώτες δεν τους 

έδιναν τίποτε — ήθελαν να τους πάρουν τα όπλα. Το πρωί εκείνο οι 

Βουρλιώτες πλούτισαν το οπλοστάσιο τους με 70 τουφέκια, χιλιά

δες φυσίγγια και πολλά περίστροφα. Οι Τούρκοι θα γνώριζαν, για 

μια ακόμη φορά, τι θα πει βουρλιώτικη π α λ ι κ α ρ ι ά — θα πλήρω

ναν ένα μικρό αντίτιμο της απέραντης θηριωδίας τους. 

Την επόμενη μπήκε στα Βουρλά το 5/42 του Πλαστήρα, η 13η 

Μεραρχία στα χαρτιά του ανύπαρκτου Επιτελείου μας. Ή τ α ν μια 

ευχάριστη έκπληξη ο σταθμός εκείνος για τους Ευζώνους μας, ένα 

εθνικό αναβάπτισμα. Αντί για τρομοκρατημένους χωριάτες, είδαν 

πάνοπλους λεβέντες να τους χειροκροτούν. Και δεν ήταν μόνο 

πάνοπλοι. Φορούσαν και τα μεταξωτά σαλβάρια τους, τις κυριακά

τικες φορεσιές τους, έτοιμοι για το μεγάλο πανηγύρι της μάχης. 

Κανείς ίσως Βουρλιώτης δεν γνώριζε την ιστορία των 300 του 

Λεωνίδα, δεν είχαν ανάγκη να το γνωρίζουν — το ένιωθαν, είχαν 

την κληρονομιά της Φυλής στις φλέβες τους. 

Ο Πλαστήρας κατάλαβε αμέσως τι πρόκειτο να συμβεί. Θέλησε 

κι αυτός να τους αποτρέψει. Σύναξε τους προύχοντες και προσπά

θησε να τους μεταπείσει, τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν και να 

πολεμήσουν μαζί στην Θράκη. 
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Ο Τσερκέζος Φερχάτ, αρχηγός σώματος Κιρ-
κασίων ιππέων, που πολέμησε στο πλευρό του 
στρατού μας, με τον δημοσιογράφο Παντελή 
Καψή, πολεμικό ανταποκριτή στο μέτωπο της 
Μικράς Ασίας. 



— Ο πόλεμος δεν τελείωσε — τους είπε. Η Πατρίδα σας 

χρειάζεται. Δεν έχετε το δικαίωμα να πεθάνετε άσκοπα. 

Μάταιος ο κόπος. Τον άκουσαν προσεκτικά, τον ευχαρίστησαν 

για τα λόγια του, α λ λ ' η απάντηση ήταν η ίδια: 

— Πήγαινε στο καλό, καπετάνιο. Εσείς πολεμήσατε, κάνατε το 

καθήκον σας. Αφήστε μας κι εμάς να πολεμήσουμε. Πώς να 

εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας, τα γυναικόπαιδα; 

Ο Πλαστήρας κατάλαβε, ότι ήταν άσκοπο να επιμένει. Έ σ φ ι ξ ε 

το χέρι του αρχηγού τους και σπηρούνισε. τ ' άλογο βιαστικά, 

θέλοντας να κρύψει τ ' αετήσιο βλέμμα του, που για πρώτη φορά είχε 

θολώσει. 'Εφυγε, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το παράπονό του: 

— Δεν ήταν, μωρέ, να τους είχα μαζί μου εκεί πάνω στο Τουμλού 

Μπουνάρ; ακούστηκε να ψιθυρίζει. 

Οι Βουρλιώτες δεν έ φ υ γ α ν έμειναν αποφασισμένοι να πολεμή

σουν υπέρ βωμών και εστιών. Έ μ ε ι ν α ν κι οι Τούρκοι, σαν έμαθαν 

ότι ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν, δεν τόλμησαν να τους 

κτυπήσουν θαρρετά. Θρασύδειλοι, όπως όλοι οι βάρβαροι, ένιωσαν 

το μένος τους να εξανεμίζεται μπρος στα ρωμαλέα στήθη των 

Βουρλιωτών — έστειλαν προπομπούς, για να ζητήσουν τη φιλία 

τους. Δύο Τούρκοι αξιωματικοί παρουσιάστηκαν στους προύχο

ντες και τους διαβεβαίωσαν, ότι, αν δεν τους κτυπούσαν, θα ζούσαν 

αδελφωμένοι, όπως και πριν. Κι οι Βουρλιώτες τους πίστεψαν. 

Τίμια κι άδολα π α λ ι κ ά ρ ι α , δεν ήξεραν να κτυπούν πισώπλατα κι 

ούτε μπορούσαν να φανταστούν, ότι θα τους κτυπούσαν, χωρίς 

μπέσα. 

Δεν αντέταξαν άμυνα σαν φάνηκαν οι Τούρκοι. Οι γυναίκες, οι 

γέροι, τα παιδιά, όσοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν όπλα, κλεί

στηκαν σ τ ' αρχοντικά τους. Αλλά τα π α λ ι κ ά ρ ι α της περήφανης 

πόλης στάθηκαν ατρόμητα στην πλατεία και τους υποδέχτηκαν με 
τα όπλα στα ζωνάρι τους. Αυτοί ήταν Έ λ λ η ν ε ς κι οι Τούρκοι, οι 

νικητές, μπήκαν στην πόλη τους χωρίς το αγέρωχο βλέμμα του 

κατακτητή. 

Κράτησε δυο ημέρες η περίεργη εκείνη ανακωχή -δυο ημέρες κι 

οι Τούρκοι προσπαθούσαν να υποκρίνονται τους μεγαλόψυχους, 

τους ιπποτικούς. Ενισχύσεις περίμεναν κι αφορμή. Και δεν άργη

σαν να τους δοθούν και τα δύο. 

Κλεισμένα στα σπίτια έμεναν τα γυναικόπαιδα μια νεκρική 

γαλήνη είχε σκεπάσει τα Βουρλά. Κανείς δεν κυκλοφορούσε — 

μόνο η βαρειά μπότα του Τούρκου αντηχούσε στα καλντερίμια της 

και τ ' αλαφροπάτημα των π α λ ι κ α ρ ι ώ ν της. Κ ι ' αν καμιά γυ

ναίκα, κάποιος γέρος έπρεπε να βγει στο δρόμο, πάντοτε συνο

δευόταν από ένα - δυο νέους. Έ τ σ ι βρήκαν την αφορμή οι Τούρκοι. 
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Έ ν α ς νεαρός Βουρλιώτης συνόδευε την αδελφή του, ήθελε να 

την παραδώσει σε συγγενικό τους σπίτι. Αλλά στο δρόμο έπεσαν 

πάνω σε τουρκική περίπολο. Ηταν ωραία κοπέλα η νεαρή Βουρ-

λιώτισσα, λυγερόκορμη, με λεπτά χαρακτηριστικά, όπως όλες οι 

της πατρίδας της. Κι ο τσαούσης της περιπόλου τόλμησε να σηκώ

σει το βρωμερό βλέμμα πάνω της, θέλησε να την προσβάλει. Είχε 

λησμονήσει, ότι βρισκότανε στα Βουρλά. Χωρίς να διστάσει ο 

νεαρός Βουρλιώτης τράβηξε το πιστόλι του και βροντοφώνησε: 

— Κάτω τα χέρια σου, σκύλε... Τραβήξου. 

Έ κ α ν α ν να ετοιμάσουν τα όπλα οι Τούρκοι, αλλά πριν να προλά

βουν, ο τσαούσης έπεφτε νεκρός με μια σφαίρα στο μέτωπο, ενώ οι 

άνδρες του έτρεχαν να σωθούν. 

Η καταστροφή 

Ή τ α ν το σύνθημα, η αφορμή. Στο άκουσμα του πυροβολισμού οι 

Βουρλιώτες πετάχθηκαν στους δρόμους. Ή τ α ν , όμως σκορπισμέ

νοι, ανοργάνωτοι. Ξεχύθηκαν κι οι Τούρκοι πεζοί και ιππείς, 

ζαπτιέδες και Τσέτες. Κι άρχισε μια άνιση μάχη, μάχη σκληρή 

χωρίς ελπίδα αλλά και χωρίς οίκτο. 

Πίστεψαν, ότι θα τους εξόντωναν εύκολα τους Βουρλιώτες οι 

ορδές του Κεμάλ, αλλά γελάσθηκαν. Κράτησε πάνω από 24 ώρες η 

μάχη εκείνη. Οι Βουρλιώτες σαν είδαν πως δεν μπορούσαν να τους 

αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο άρχισαν τον κλεφτοπόλεμο, από 

γωνιά σε γωνιά, από σπίτι σε σπίτι. Πλήρωσαν ακριβά το πάρσιμο 

των Βούρλων οι Τούρκοι, στόμωσαν με τα πτώματά τους τα πηγά

δια. Οι Βουρλιώτες ήταν εκείνοι, που θα έπαιρναν την εκδίκηση για 

το χαμό, την καταστροφή της Σ μ ύ ρ ν η ς . Κανείς δεν έμαθε ποτέ 

πόσοι Τούρκοι σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Γεγονός είναι, ότι 

κλονίσθηκαν πρός στιγμή, ζήτησαν ενισχύσεις. 

Αλλά κι οι Βουρλιώτες είχαν τρομακτικές απώλειες. Έ β λ ε π α ν , 

ότι δεν μπορούσαν να νικήσουν κι όμως δεν δείλιασαν, πολέμησαν 

σαν Βουρλιώτες, μέχρις ότου έπεσε κι ο τελευταίος. Κανείς δεν 

παραδόθηκε- μόνο τα γυναικόπαιδα, οι γέροι, οι άοπλοι, έπεσαν στα 

χέρια των Τούρκων. Κι απάνω τους ξέσπασε όλη η λύσσα τους. Δεν 

έσφαξαν, δεν βασάνισαν τα θύματα τους — οργάνωσαν την ολο

σχερή εξόντωση της πόλης. Σαν έθαψαν τους νεκρούς κύκλωσαν τα 

Βουρλά κι έβαλαν φωτιά στο κέντρο της πόλης — ήθελαν να ξετρυ

πώσουν όλους τους Χριστιανούς, έναν προς έναν. Το κατόρθωσαν, 

κι άρχισε τότε ένα καινούργιο όργιο, μια εκδίκηση στην οποία οι 

Τούρκοι θα χρειάσθηκε ασφαλώς να δώσουν όλη τη κληρονομιά 
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της βάρβαρης πατρίδας τους, της Ασίας- να κεντρίσουν τα χυδαιό

τερα ένστικτά τους, το μοναδικό θησαυρό τους. 

Χώρισαν τους άνδρες, τους γέρους και τα παιδιά των 14 ε τ ώ ν 

ήταν οι μοναδικοί, σχεδόν, άνδρες που είχαν απομείνει και τους τρά

βηξαν έξω από τα Βουρλά σ' ένα πρόχειρο στρατόπεδο. Και λίγους-

λίγους, με το πρόσχημα, ότι τους ήθελαν για αγγαρεία, τους 

τραβούσαν μακριά κι ορμούσαν πάνω τους με τα μαχαίρια. Δεν τους 

σκότωναν αμέσως, τους έκοβαν σάρκες, τους τύφλωναν, τους ακρω

τηρίαζαν και τους άφηναν να πνιγούν στο αίμα τους. Το διψασμένο 

χώμα ποτίστηκε, λάσπωσε, με αίμα χριστιανικό, κτίζοντας ένα 

ακόμη δεσμό με τις μαρτυρικές Πατρίδες. Το αίμα εκείνο ποτέ δεν 

θα στεγνώσει -το ολοκαύτωμα των Βούρλων, το Αρκάδι της Ανατο

λής ποτέ δεν θα λησμονηθεί. 

Οι απώλειες των Τούρκων στα Βουρλά ήταν τρομακτικές. Αλλά 

τρομακτική ήταν κι η εκδίκησή τους. Δεν στρέφονται εναντίον των 

ανδρών — άλλωστε πόσοι είχαν απομείνει. Άφησαν τη λύσσα τους 

να ξεσπάσει στις γυναίκες, τα παιδιά, στους ανήμπορους γέρους. 

Τους συγκεντρώνουν στο δημόσιο δρόμο κι αρχίζουν, πριν α π ' όλα, 

την λεηλασία- τι άλλο; Δεν τους ληστεύουν, τους γδύνουν κυριολε

κτικά, τους παίρνουν ακόμη και τα καινούργια ρούχα τους, τα 

δακτυλίδια των γυναικών, οτιδήποτε είχε κάποια αξία, οτιδήποτε 

προκαλούσε το ενδιαφέρον τους. 

Περισσότερο όμως και από τα κοσμήματα ενδιαφέρονται οι 

Τούρκοι για τις ωραίες Βουρλιώτισσες. Τα βέβηλα βλέμματα τους 

τις κατάτρωγαν. Και έξαφνα, σα να τους ε ίχαν δώσει δ ιαταγή, την 

άδεια να γλεντήσουν, όρμησαν μέσα στο πλήθος και άρχισαν να 

διαλέγουν — άρπαζαν τις άμοιρες κοπέλες και τις έσερναν στα 

ερειπωμένα σπίτια για να χαρούν με ησυχία τα κάλλη τους. Με τις 

λόγχες τις υποχρέωναν να. δεχθούν τα βρωμερά χάδια τους· και οι 

πρόσκαιροι εραστές δεν ήταν ένας και δύο — ολόκληρες διμοιρίες 

περνούσαν πάνω από τα τρυφερά κορμιά των παρθένων, που σφάδα

ζαν από αγωνία. Και πολλές φορές ο σπασμός της ηδονής έσμιγε με 

τον τελευταίο σπασμό της ζωής που έφευγε. Ή τ α ν κάτι το ανατρι

χιαστικό. Κραύγαζαν από αγωνία τα δύσμοιρα κορίτσια, μούγκρι-

ζαν σαν να τις έσφαζαν. Ποιος όμως να τις βοηθήσει; Τους άνδρες 

τους είχαν πάρει μακριά και οι μανάδες τους, μη μπορώντας να τις 

βοηθήσουν, ξέσχιζαν τις σάρκες τους, ένιωθαν το μυαλό τους να 

σαλεύει, και πολλές παραφρόνησαν παρακολουθώντας το μαρτύ

ριο, την ατίμωση των κοριτσιών τους, που με τόσα όνειρα τα είχαν 

αναθρέψει. 
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Τραγικοί ήρωες 

Ασφαλώς δεν θα παρέμενε ούτε μια Βουρλιώτισσα αμόλυντη -οι 

Τούρκοι ήταν πολλοί, το ένστικτο τους το κέντριζε η λύσσα κατά 

των Χριστιανών. Αλλά στην απελπισία τους οι Βουρλιώτισσες 

αρχίζουν ένα καινούργιο χορό του Ζαλόγγου. Βλέποντας την τύχη 

που τις περίμενε, δεν άφηναν Τούρκο να τις πλησιάσει, έφευγαν, 

έτρεχαν να ριχτούν στα πηγάδια, να πηδήσουν από μπαλκόνια των 

αρχοντικών τους. Προτιμούσαν το αγκάλιασμα του Χάρου από την 

αγκαλιά των Τούρκων. Και εμπρός στην αυτοθυσία τους τρομάζουν 

και αυτοί οι βάρβαροι Ασιάτες ησυχάζουν δεν τις πειράζουν 

πλέον. Τις αφήνουν μια ολόκληρη μέρα και νύκτα, στο ύπαιθρο, 

χωρίς ψωμί, χωρίς μια στάλα νερό. Την επόμενη, όμως αναγγέλλουν, 

ότι θα τις στείλουν στην Ελλάδα. Τα πλοία περίμεναν στη Σκάλα 

των Βούρλων για να τις παραλάβουν. Ή τ α ν η πρώτη ευχάριστη 

είδηση ύστερα από τη συμφορά — όσο ευχάριστη μπορεί να ήταν 

στους Βουρλιώτες η σκέψη ότι θα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, την 

αγαπημένη τους πατρίδα. Είχαν πιστέψει στην υπόσχεση του 

Κεμάλ, πίστευαν ότι ξεχώριζε από το συρφετό των δολοφόνων του 

και δεν είχαν προβάλει αντίσταση. Τώρα έβλεπαν ότι οι ελπίδες 

τους είχαν διαψευσθεί οικτρά, τα Βουρλά δεν υπήρχαν πλέον, ούτε 

τα π α λ ι κ ά ρ ι α τους. Ας έφευγαν, τουλάχιστον, στην παλιά Ελ

λάδα, ας τελείωνε το μαρτύριο τους. Αλλά δεν είχε τελειώσει. 

Δεν ήταν μακριά η Σκάλα των Βούρλων ένα π α λ ι κ ά ρ ι θα 

μπορούσε να καλύψει την απόσταση μέσα σε μία ώρα. Η μαρτυρική 

πορεία των γυναικόπαιδων βάσταξε πολλές ώρες, όλη σχεδόν την 

ημέρα. Λύγιζαν κάτω από το βάρος των παιδιών τους οι μανάδες, με 

δυσκολία έσερναν το λιγοστό βιος τους οι γερόντισσες. Κι οι 

γέροι... τι τραγικοί ήρωες! Ή τ α ν οι μοναδικοί άνδρες, που είχαν 

απομείνει μετά τη σφαγή των π α λ ι κ α ρ ι ώ ν — τρομακτική η 

ευθύνη, που έπεφτε στις κυρτωμένες πλάτες του. Προσπαθούσαν να 

υψώσουν τα σκελετωμένα κορμιά τους, να υπερασπίσουν τα γυναι

κόπαιδα κι έδωσαν παραδείγματα υπέροχης αυτοθυσίας. 

Προχωρούσε η φάλαγγα και οι γέροι είχαν σχηματίσει ένα 

προστατευτικό κλοιό γύρω από τα γυναικόπαιδα Ήταν αδύνατοι κι 

ανήμποροι, αλλά, ήταν και Βουρλιώτες. Κι όταν ένας Τσέτης μπαί

νει μέσα στη φάλαγγα για να αρπάξει μια νέα κ ο π έ λ α , ο παππούς 

της χυμά πάνω του σαν πάνθηρας. Πού βρήκαν το θάρρος τα γερο

ντικά στήθη του; Πού βρήκαν τη δύναμη τα σκελετωμένα μπράτσα 

του; Ο Τσέτης δεν περίμενε την επίθεση και πριν προλάβει να 

αμυνθεί, βρίσκεται κάτω από το άλογό του, με το πρόσωπο του 

κολλημένο στη γ η . Τα τυραννισμένα θύματα ορμούν, κι αρχίζουν 

ένα ξέφρενο χορό επάνω του. Μέσα σε λίγα λεπτά, αίμα και σάρκες 
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είχαν απομείνει μόνο και το άλογό του, που έφυγε τρομαγμένο. 

Φώναζαν οι Τούρκοι, εγκατέλειψαν τις υποκρισίες. Με την 

παραμικρή αφορμή τάιζαν τις λόγχες τους μ' ανθρώπινες σάρκες. 

Στο τέλος της φάλαγγας βαδίζει με δυσκολία ένας γεροντάκος, 

φαίνεται ο πιο κουρασμένος α π ' όλους. Κι όμως, λίγες ημέρες πριν 

ήταν ο «λεβεντόγερος» των Βούρλων. Α λ λ ' από τη στιγμή, που είδε 

τον μοναχογιό του να τον σπρώχνουν με τις λόγχες τους οι Τούρκοι, 

την νύφη του να γκρεμίζεται σ' ένα πηγάδι, μη μπορώντας να ζήσει 

ντροπιασμένη, κατέρρευσε- έγινε ένα θλιβερό γεροντάκι. Κι αν 

έζησε, έζησε για τα τρία εγγόνια του, που δεν είχαν άλλον προ

στάτη. Μαζί τους προχωρούσε στο τέλος της φάλαγγας. Κρατούσε 

το πιο μικρό στην αγκαλιά, το δεύτερο από το χέρι και το μεγαλύ

τερο ακολουθούσε Ήταν ένα συγκινητικό σύμπλεγμα, που εξόργιζε 

τους Τούρκους. Έ ν α ς τσαούσης, με τη στολή του βουτηγμένη στο 

αίμα, πλησιάζει και του αρπάζει το μωρό από την αγκαλιά. Παγώνει 

από τη φρίκη ο παππούς, κάνει να ορμήσει. Α λ λ ' ο τσαούσης το 

κρατά ψηλά κι ο παππούς μένει με τα χέρια τεντωμένα, σε μια 

σπαρακτική επίκληση. Κι έτσι, όπως τα είχε τεντωμένα, ένας Τσέ

της, με μια τρομερή σπαθιά, του τα κόβει από τους καρπούς. Κεραυ

νόπληκτος μένει ο γέρος, το αίμα τινάζεται με ορμή. Αλλ ' ο μικρός 

εγγονός, βλέποντας τη φάλαγγα ν' απομακρύνεται, τον παππού του 

να στέκει κεραυνοβολημένος, τον σπρώχνει ελαφρά λέγοντας: 

— Έ λ α , παππού, πάρε τα χέρια σου να φύγουμε... 

Ποιος Λαός έζησε παρόμοια τραγωδία; Σε ποια άλλη εποχή 

ακούσθηκαν τέτοια λόγια; 

Α λ λ ' η φάλαγγα συνέχιζε την πορεία της. Οι Τούρκοι οδηγού

σαν την φάλαγγα στη Σκάλα και κατά μικρές ομάδες στην Καρα

ντίνα — ένα μικρό νησάκι α π ' όπου τους παραλάμβαναν τα 

καράβια. Α λ λ ' εκεί, στην Σκάλα, υπήρχε μια παλιά, εγκαταλειμ

μένη έπαυλη — ο τελευταίος τόπος οργίων των Τούρκων. 

Η θέα των καραβιών, ο ανοικτός δρόμος προς την ελευθερία, δυ-

νάμωνε τον πόθο για τη ζωή. Κι έτρεχαν οι Βουρλιώτισσες να 

φύγουν. Αλίμονο, όμως, στις νέες αυτές που ο χρόνος κι η ζωή 

δεν είχαν αφήσει έντονα τα σημάδια τους τις τραβούσαν οι Τούρκοι 

μέσα στην ερειπωμένη έπαυλη και συμπλήρωναν το όργιό τους. 

Τα Βουρλά δεν υπήρχαν πια. Είχε πέσει κι ο τελευταίος προμα

χώνας του μικρασιατικού Ελληνισμού, ότι απέμενε πλέον, δεν ήταν 

παρά δύο θλιβερές φάλαγγες. Η μια έσπευδε προς Δυσμάς — ήταν τα 

τελευταία λείψανα του Στρατού μας που έφευγαν για να επιβιβα

στούν στα πλοία. Η άλλη ήταν η ατέλειωτη φάλαγγα των αιχμαλώ

των, που σερνότανε προς Ανατολάς. Τι τραγική ειρωνία! Οι 

στρατιώτες μας προχωρούσαν και πάλι προς το Εσκή Σεχήρ. την 

Κιουτάχεια, την Άγκυρα. Δεν ήταν όμως νικητές όπως άλλοτε, όταν 
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η Μεραρχία Αρχιπελάγους σάρωνε τις Μεραρχίες του Ισμέτ, όταν 

οι Τσολιάδες του Πλαστήρα, του Σταυριανόπουλου, οι τρομεροί 

πολεμιστές του Κονδύλη σκορπούσαν τον τρόμο στις ορδές του 

Κεμάλ. Προχωρούσαν με σκυμμένο το κεφάλι. Και το κνούτο του 

Τούρκου χαράκωνε τα σκελετωμένα κορμιά τους. Αντί για παρά 

σημα, πληγές αυλάκωναν τα στήθια τους. 

Στην αιχμαλωσία 

Είναι αφάνταστα τα μαρτύρια, που υπέστησαν οι αιχμάλωτοί 

μας — αδυνατεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Κάθε λεπτό της 

ώρας ήταν και μια φρικτή δοκιμασία, ο θάνατος εύνοια της Τύχης. 

Και το μοναδικό μοιρολόγι των ζωντανών στους πεθαμένους 

συντρόφους τους ή τ α ν : «Βρε τον τυχερό πέθανε!». Αλλ ' ας 

δώσουμε το λόγο σε μια αυθεντική περιγραφή- το δραματικό ημερο

λόγιο του κ. Χρ. Σπανομανώλη, που έχει δημοσιευθεί στο « Έ θ 

νος». Γράφει: 

«Πλησιάζαμε στο Ουσάκ Η φήμη του ερχομού μας είχε προη-

γηθή. Άνδρες, γυναικόπαιδα καί γέροι μας περίμεναν... και μόλις 

ζυγώσαμε χύμηξαν εναντίον μας σάν κοράκια. Άρχισαν να μας 

χτυπούν μέ ξύλα, μέ πέτρες, μέ σίδερα, μέ κεραμίδια. Μας πετού

σαν παλιά τσουκάλια, ότι άχρηστο είχαν, φτάνει νά ήταν βαρύ καί 

νά μας προξενούσε πόνο. 

»Ήσαν καί κάτι παλιόπαιδα, οπλισμένα μέ σουγιάδες. Έπε

φταν επάνω μας καί κομμάτιαζαν τίς σάρκες μας. Κι' όλοι διασκέ

δαζαν τρομερά με τίς «κουμπότρυπες», πού μας άνοιγαν οι μικροί 

καννίβαλοι... Θυμήθηκα πόσες φορές είχα δώσει το συσσίτιό μου 

σέ Τουρκόπουλα- τριγύριζαν τήν ώρα τής διανομής τούς λόχους 

κι' έφευγαν μέ τά τσουκάλια γεμάτα. Θυμήθηκα πόσο βοηθούσεν ό 

Στρατός μας τούς Τούρκους χωριάτες... 

»Οί συνοδοί μας έβλεπαν τό άγριο ξυλοκόπημα καί γελούσαν 

μέ τήν καρδιά τους. Είχαν βαρεθή νά μάς δέρνουν καί παρώτρυναν 

τούς άλλους νά μάς χτυπούν αλύπητα...». 

Θα ήταν αρκετή και μόνο η περιγραφή αυτή, για ν' ανατρέψει τα 

ψευδολογήματα των οργάνων της τουρκικής προπαγάνδας. Οι εφη

μερίδες της Ευρώπης, οι γαλλικές και ιταλικές κυρίως προσπαθού

σαν ν' αποδώσουν «ωρισμένα έκτροπα» σε «λίγα κακοποιά στοιχεία, 

πού είχαν αγανακτήσει μέ τά εγκλήματα τών Ελλήνων». Το μεγάλο 

έγκλημα του Στρατού μας ήταν, ότι φέρθηκε πολιτισμένα στον 

Τούρκο, πίστεψε πως ανήκε στη φυλή των ανθρώπων. Κι εθέρμαινε 
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στον κόρφο του το σιχαμένο φίδι. Οι χωριάτες αυτοί, που βοηθούσε 

ο Στρατός μας ρίχτηκαν σαν τσακάλια κατά των στρατιωτών μας 

στην υποχώρηση, ξέσκισαν τις σάρκες των αιχμαλώτων μας. 

Έ ν α μόνο μπορεί να θαυμάσει κανείς στον τουρκικό Λαό: τήν 

επινοητικότητα του όταν είχε την ευκαιρία να βασανίσει Χριστια

νούς — Έ λ λ η ν ε ς στρατιώτες. «Οί Τούρκοι -γράφει ο Χρ. Σπανομα-

νώλης — γιά νά μάς βασανίσουν ακόμη περισσότερο, μάς υπέβαλλαν 

στό έξης μαρτύριον: Έφερναν έξω άπό τά συρματοπλέγματα (τους ε ίχαν 

κλείσει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ουσάκ) κουβάδες γεμά

τους νερό καί τούς άδειαζαν χάμω, μπροστά στά μάτια μας. Τούς παρα

καλούσαμε, τούς ικετεύαμε νά μάς δώσουν λιγάκι νά βρέξουμε τά χείλη 

μας... Εκείνοι, όμως εξακολουθούσαν να διασκεδάζουν μέ τήν αγωνία 

μας... Κάποιος, που στεκόταν δίπλα μας, έπεσε ξαφνικά ανάσκελα κι 

άρχισε νά παρακαλή μέ δάκρυα τόν Θεό νά βρέξη, γιά νά σβύση τήν δίψα 

του. Ήταν τρομερό ν' ακούη κανείς εκείνον τόν δυστυχισμένο νά ίκετεύη 

τήν βροχή, πού θά μάς θανάτωνε, καθώς ήμαστε γυμνοί στό ύπαιθρο: 

«Βρέξε, Θεέ μου,... βρέξε...» παρακαλούσε... 

»Ήταν ή ώρα δύο τ' απόγευμα τής 22ας Αυγούστου, όταν είδα ενα 

απαίσιο θέαμα, πού ποτέ δέν θά μπορέσω νά τό ξεχάσω: Πολλοί αιχμά

λωτοι, ξετρελλαμένοι άπό τήν δίψα είχαν πέσει μπρούμυτα μέσα στ' 

αποχωρητήρια κι έπιναν βρωμόνερα... Ποτέ δέν θά μπορούσα να φαντα

σθώ, ότι ή απόγνωσις μπορεί να σπρώξη τόν άνθρωπο σέ τέτοιο φρικτό 

σημείον... Οί Τούρκοι σκοποί παρακολουθούσαν τήν οικτρά κατάσταση 

τών αιχμαλώτων καί γελούσαν. 

» Εδώ, άπιστοι, θά ψοφήσετε όλοι, μάς έλεγαν. Άγκυρα δέν θέλατε; 

Χορτάστε τώρα Άγκυρα...». 

Ή τ α ν περισσότερο κι από φρικτή η μοίρα των αιχμαλώτων μας. 

Και δεν ήταν περίεργο να θεωρούν το θάνατο σαν θείο δώρο. Το 

πρωί της 26ης Αυγούστου, γύρω από το στρατόπεδο των αιχμαλώ

των στήθηκαν πολυβόλα πάνω σε ξύλινες εξέδρες ύψους τριών 

μέτρων. Κι οι χειριστές των πολυβόλων ήταν στη θέση τους, έτοι

μοι. Ή τ α ν ένα θέαμα, που σ' οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα 

προκαλούσε τρόμο, θα ξυπνούσε τη αγωνία του θανάτου. Αλλά το 

μαρτύριο των αιχμαλώτων μας είχε νεκρώσει στις ψυχές τους κάθε 

άλλο συναίσθημα. Είδαν στις προετοιμασίες των Τούρκων μια 

μακάβρια ελπίδα. 

— Βρε παιδιά, άλλο δεν είναι. Θα μας σκοτώσουν όλους, άρχι

σαν να ψιθυρίζουν οι... αισιόδοξοι. 

— Μωρέ, τύχη που την έχουμε! Δεν βλέπετε τον Τούρκο, που τα 

δοκιμάζει; 

Κι άλλοι συνέχιζαν: 

— Ε, ότι είναι να γίνει... καλύτερα να μας σκοτώσουν, παρά να 

μας βασανίζουν έτσι απάνθρωπα... 
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Και πάλι όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Υπήρχε, πράγ

ματι, διαταγή να τους εκτελέσουν όλους. Αλλ ' ανεστάλη από τον 

Κεμάλ. Ασφαλώς οι δήμιοι τους θα είχαν επινοήσει καινούργια 

μαρτύρια. Και, πράγματι, την τελευταία στιγμή, ως την παραμονή 

της ανταλλαγής των αιχμαλώτων, η τουρκική θηριωδία δεν έδειξε 

να στερήθηκε φαντασίας. 

Πόσοι στρατιώτες μας συνελήφθηκαν αιχμάλωτοι; Κανείς δεν 

μπορεί να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό. Θα πρέπει, όμως να υπερέ

βαιναν τις 30 χιλιάδες. Πόσοι επέστρεψαν στα σπίτια τους; Μόλις 

10.000. Κι οι περισσότεροι επέστρεψαν για να πεθάνουν στην αγκα

λιά των δικών τους. Οι κακουχίες είχαν σαπίσει τα σωθικά τους. 

Οι Μικρασιάτες 

Μισούσαν κάθε τι το ελληνικό οι Τούρκοι — μισούσαν βαθιά, 

αστείρευτα τους Έ λ λ η ν ε ς . Ακόμη πιο πολύ, όμως μισούσαν τους 

Μικρασιάτες που υπηρετούσαν στο Στρατό μας — τους καταδίκα

ζαν σε μαρτυρικό θάνατο, όταν τους ανακάλυπταν. Τίποτα δεν 

μισούσαν περισσότερο από τους Μικρασιάτες εκτός από τους 

Τσολιάδες. 

«Μάς επλησίασεν ένας αξιωματικός — γράφει ο Χρ. Σπανο-

μανώλης — μέ στρατιώτες φορτωμένους μέ τσιγάρα. Θά τά προ

σέφερε, δήθεν, σ' όσους θά τού έδιναν τήν πληροφορία, πού 

ζητούσε: 

»- Σεϊτάν ασέρ βάρμου; 

»Ρωτούσε άν είχαμε μεταξύ μας Τσολιάδες - διαβολοστρατιώτες. 

Αυτοί τούς είχαν κάψει τήν καρδιά... Αυτοί τούς είχαν εξευτελίσει 

σέ τέτοιο βαθμό, πού ενόμιζαν πώς οί Τσολιάδες μας ήσαν 

υπεράνθρωπα πλάσματα. 

»- Καραμπιπέρ βάρμου; 

»Ρωτούσαν άν ήταν αιχμάλωτος κι ο Πλαστήρας. Έτσι τόν 

έλεγαν οί Τούρκοι...». 

Αναζητούσαν τον Πλαστήρα μεταξύ των αιχμαλώτων, αν ήταν 

ποτέ δυνατόν. Την ίδια στιγμή ο Πλαστήρας τιτανομαχούσε στο 

Σαλιχλή. Και δεν είχε πει ακόμη την τελευταία λέξη του. Εκεί κάτω, 

στην Ερυθραία, εν όψη των πλοίων, που θα τους μετέφεραν στα 

νησιά μας, οι άνδρες τους 5/42 στάθηκαν για μια ακόμη φορά 

— σ τ ά θ η κ α ν για ν' αποχαιρετήσουν τους Τούρκους με το καυτό 

μολύβι τους. 
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Η τελευταία μάχη 

Πριν λίγα χρόνια ακόμη ένας νοσταλγός, ένας από τις χιλιάδες 

των νοσταλγών των Χαμένων Πατρίδων, επέστρεψε στον Τσεσμέ, 

ήθελε να κάνει ένα ευλαβικό προσκύνημα στην ιωνική γ η . Τα μάτια 

του ήταν βουρκωμένα η σκέψη πέταγε σε άλλες εποχές όταν ο 

κάμπος έσφυζε από ζωή όταν τ' αμπέλια τρυγούσαν λυγερόκορμες 

κοπέλες τραγουδώντας τα τραγούδια της Φυλής μας. Τώρα θάλε-

γες κι ο κάμπος είχε νεκρωθεί, μόνο κάποια βοϊδάμαξα, πού και πού, 

θύμιζε ότι η εύφορη γη δεν ήταν ακατοίκητη. Ακόμη κι αυτή η 

Σμύρνη δεν είχε κατορθώσει να βρει την παλιά της ζωή. 

Ή τ α ν θλιβερές οι σκέψεις, μια βαρειά νοσταλγία πλάκωνε τα 

στήθη. Α λ λ ' ο Τούρκος σωφέρ δεν μπορούσε ν' αντιληφθεί το 

δράμα του επιβάτη του. Μουρμούριζε τον αμανέ του βαριεστημένα. 

Έ ξ α φ ν α , όμως, φρενάρησε απότομα. Είχαν φθάσει στο Σταυρό, 

εμπρός σε μια αναμνηστική σ τ ή λ η . Ο Τούρκος οδηγός πήδησε από 

το αυτοκίνητο και φώναξε τον επιβάτη — δεν γνώριζε την εθνικό

τητα του — να κατέβει. Ή θ ε λ ε να του εξηγήσει τι ήταν η αναμνη

στική εκείνη στήλη: 

Εδώ, είπε με καμάρι ο Τούρκος, έδωσε ο Στρατός μας την τελευ

ταία μάχη για την ελευθερία μας... Να... Το γράφει... Την 9η Σεπτεμ

βρίου του 1922 η μεραρχία του Ιππικού έδωσε την τελευταία μάχη 

κατά των Ελλήνων. Σκοτώθηκαν 147 ιππείς... 

Αυτά περίπου έγραφε η στήλη, που υπάρχει πάντοτε εκεί για να 

θυμίζει την τελευταία μάχη του μικρασιατικού πολέμου. Κι ο Τούρ

κος οδηγός σαν κάποιος εφιάλτης να τάραζε τη σκέψη του, συ

νέχισε: 

— Πολέμησε σκληρά το Σαϊτάν Ασκέρ... Αν δεν ήταν αυτοί... 

Ο ξένος, ο νοσταλγός, έκανε το προσκύνημα του στο Τσασμέ, 

στον γιαλό της Αγίας Παρασκευής. Δεν έμεινε όμως ικανοποιημέ

νος, δεν ένιωσε ότι είχε εκπληρώσει την αποστολή του. Από τη 

στιγμή, που είδε την αναμνηστική εκείνη στήλη ένιωθε πως δεν θα 

είχε ολοκληρώσει το προσκύνημα του, αν δεν έσφιγγε το χέρι, 

αυτού που διηύθυνε το Σαϊτάν Ασκέρ στην τελευταία εκείνη μάχη. 

Κι άκουσε από τα χείλη του Πλαστήρα τις λεπτομέρειες της. 

Κι η τελευταία προσπάθεια άμυνας κάποιας συγκροτημένης 

υποχώρησης είχε εγκαταλειφθεί. Ο αρχιστράτηγος Πολυμενάκος 

σκέφθηκε προς στιγμή ν ' αντιτάξει άμυνα στο λαιμό της χερσονή

σου της Ερυθραίας. Οι δυνάμεις, που διέθετε, ήταν περισσότερο 

από αρκετές. Δεν υπήρχε, όμως, ο ηγέτης, που θα κατόρθωνε να 

ανασυγκροτήσει τη μάζα των υποχωρούντων. Ο νέος αρχιστράτη

γος διόρισε αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του, τον στρατηγό 

Φράγκου διοικητή του Νότιου Συγκροτήματος και τους συνταγμα-
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τάρχες Γονατά και Δέδε διοικητές των δυο ανύπαρκτων Σωμάτων 

Στρατού. Πολύ γρήγορα, όμως αντιλήφθηκε ότι κάθε προσπάθεια 

ήτα μάταιη. Ά λ λ ω σ τ ε και ο ίδιος δεν κατόρθωσε να επιβληθεί 

στους άνδρες της εφεδρικής Μεραρχίας, που είχε φέρει μαζί του. 

Έ μ ε ν α ν μέσα στα πλοία, αρνούμενοι ν ' αποβιβαστούν, έστω και 

για να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα, να διευκολύνουν την 

επιβίβαση των κατακερματισμένων μονάδων. Και στις 27 Αυγού

στου διέταξε όπως οι μονάδες του Νότιου Συγκροτήματος «διά 

συντόνων πορειών» φθάσουν στο λιμάνι του Τσεσμέ, για να επιβιβα

στούν στα καράβια. «Διά συντόνου πορείας», που σημαίνει, όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα. Τι τραγωδία!.. . 

Ή τ α ν η μόνη διαταγή μετά την κατάρρευση του Μετώπου, που 

εκτελέσθηκε με τόση προθυμία... με τόση ακρίβεια. Είναι αλήθεια, 

ότι υπάρχουν ακόμη μερικοί αξιωματικοί, που προσπαθούν κάτι να 

κ ά ν ο υ ν να επιβραδύνουν τον εχθρό. Αποτυγχάνουν όμως και υπο

τάσσονται στην τρομερή Μοίρα, σκύβοντας συντριμμένοι το 

κεφάλι. Μεταξύ των μονάδων αυτών που επιχείρησαν να επιβραδύ

νουν τους Τούρκους, δεν περιλαμβανόταν δυστυχώς, η Μεραρχία 

του ιππικού μας. Αν και εκ του τακτικού προορισμού της όφειλε να 

οπισθοχωρήσει τελευταία, έχει απαγκιστρωθεί τελείως από τον 

εχθρό. Κι επέστρεψε στην Ελλάδα χωρίς να χάσει ούτε ένα άλογο ! 

Ά λ λ ω σ τ ε , έχουν εξεγερθεί και αυτοί ακόμη οι κάτοικοι της 

Ερυθραίας. Οι στρατιώτες μας όχι μόνο τους εγκατέλειπαν στην 

εκδικητική μανία των Τούρκων, αλλά και στο πέρασμα τους λεηλα

τούσαν τα χωριά τους. Ά ρ π α ζ α ν , λοιπόν, τα όπλα αποφασισμένοι να 

υπερασπίσουν τα σπίτια τους. Έ λ π ι ζ α ν ακόμη. Λίγες ημέρες αργό

τερα τους έσφαζαν οι Τούρκοι. 

Αλλ ' οι περισσότεροι έφευγαν έφευγε ο Στρατός μας, έφευγαν 

κι οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας, χιλιάδες Χριστιανοί από την 

Φιλαδέλφεια ως τη Σμύρνη και την Ερυθραία. Ακολουθούσαν το 

δρόμο της φυγής κι ήταν γ ι ' αυτούς ο δρόμος της ξενητειάς. Έ φ ε υ 

γαν κι ε ίχαν στα πρόσωπα τους βαθιά χαραγμένη όλη την ανέκφρα

στη εκείνη τραγωδία. Γνώριζαν, ότι δεν θ' αντίκρυζαν, ποτέ πια τα 

ολόλευκα φιλόξενα χωριουδάκια τους — άφηναν τ' αρχοντικά τους 

στους βρωμερούς Ασιάτες, την πλούσια γη τους στους βαρβάρους. 

' Εφευγαν κ ι ' έστρεφαν το θλιμμένο βλέμμα προς τα πίσω — γνώρι

ζαν, ότι δεν θα τρυγούσαν πια τα μεστωμένα αμπέλια τους. Οι 

κάμποι της Ιωνίας δεν θ' αντηχούσαν τα μακρόσυρτα νοσταλγικά 

τραγούδια τους. Κι αλήθεια, καταθλιπτική σιγή είχε αγκαλιάσει 

την ιωνική γ η , σαν νεκρικό σάβανο και μόνο τα βογγητά ανατά

ραζαν τη σιγαλιά. 

Μ' ένα απέραντο τάφο έμοιαζε η Ιωνία και μήπως δεν ήταν; 

Είχε γίνει ο τάφος δεκάδων χιλιάδων Χριστιανών — είχε πλημμυ-
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ρήσει μ' αίμα ελληνικό. Και μέσα στη σιγή του θανάτου μια μαύρη 

οπτασία πλανιόταν. Θάλεγε κανείς, ότι ήταν οι ψυχές των αδικοσκο-

τωμένων π α λ ι κ α ρ ι ώ ν μας, που ζητούσαν εκδίκηση. Και για μια 

ακόμη φορά, πριν να εγκαταλείψει την μικρασιατική γ η , ο Πλαστή

ρας θα έπαιρνε την εκδίκησή του, όπως εκείνος γνώριζε. 

Το πρωί της 28ης Αυγούστου το 5/42 έφθασε στον Σταυρό εκεί 

που ο δρόμος χωρίζει προς τον Τσεσμέ. Σ' όλη τη μαρτυρική 

πορεία του έμενε μακριά από τη μάζα του Νότιου Συγκροτήματος. Ο 

πανικός είναι μια ασθένεια μεταδοτική και ο Πλαστήρας ήταν απο

φασισμένος να κρατήσει το Σύνταγμα του μέχρι τέλους. Και το 

κατόρθωσε, δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα της αυτοθυσίας. 

Για δέκα πέντε ημέρες είναι πάνω σ τ ' άλογό του. Έ φ ι π π ο ς 

τρώγει ό τ ι του φέρνουν οι άνδρες του, κάτι ελάχιστο — μήπως 

έχουν κι οι Τσολιάδες μας να φάνε; Έ χ ο υ ν πετάξει τα πάντα, 

καζάνια, τρόφιμα, καραβάνες. Μόνον τα όπλα και τα φυσίγγια τους 

κρατούν και μαζεύουν στον δρόμο φρούτα, στα χωριά κανένα καρ

βέλι ψωμί — τρώγουν όποτε έχουν, αλλά πολεμούν πάντοτε με την 

ίδια ορμή, που έχει προκαλέσει το δέος, τον τρόμο στους Τούρκους. 

Κι ο Πλαστήρας μένει ακλόνητος πάνω στ' άλογό του. Παρακο

λουθεί τα πάντα, εμψυχώνει τους άνδρες του. Και, πολλές φορές την 

νύκτα τους αφήνει να κοιμηθούν χωρίς να βγάλουν σκοπιές. Μένει 

ο ίδιος άγρυπνος πάνω σ τ ' άλογό του, φροντίζοντας για τα π α λ ι 

κάρια τ ο υ — μάρτυρες οι ίδιοι οι άνδρες του 5/42, που τον είχαν δει 

με τα μάτια τους στο καραούλι. Είχε γίνει κάτισχνος, τα οστά του 

προσώπου του ξεχώριζαν κάτω από την ηλιοκαμένη, την μαυρει-

δερή επιδερμίδα του. Μόνον το βλέμμα του διατηρούσε την παλιά 

εκείνη λάμψη... Θα πίστευε κανείς, ότι ήταν έτοιμος να σωριασθεί 

νεκρός. 

Εκεί, στο Σταυρό, το 5/42 στάθηκε και πάλι. Οι πρόσφυγες είχαν 

βραδυπορήσει, μια ατέλειωτη φάλαγγα ξεκινούσε από τη ζωσμένη 

στις φλόγες Σμύρνη ως το Τσεσμέ. Κάποιος έπρεπε να τους βοηθή-

σει,να τους προστατεύσει από τους Τσέτες, που ορμούσαν εναντίον 

τους σαν τα τσακάλια. Έ π ι α σ α ν μετερίζια οι Τσολιάδες μας και 

περίμεναν τη φάλαγγα των προσφύγων να περάσει. Κι εκεί τους 

απονεμήθηκε το πολυτιμότερο παράσημο, που μπορεί να ποθήσει 

ένας πολεμιστής: Οι τρομαγμένοι, οι πανικόβλητοι πρόσφυγες 

αυτοί, που έφευγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, σταματούσαν γιά 

να φιλήσουν τα πληγιασμένα χέρια των στρατιωτών μας. Χαροκα

μένες μάνες ήθελαν ν' αγκαλιάσουν, να χαϊδέψουν τα φλογισμένα 

μέτωπα των παιδιών εκείνων, που πολεμούσαν τόσο μακριά από τα 

σπίτια τους, τις οικογένειες τους. Ή τ α ν στιγμές γεμάτες συγκί

ν η σ η , στιγμές τραγικού μεγαλείου, γεμάτες ανθρωπιά και πόνο. 

Κι όμως, την ίδια στιγμή στα Βρύουλα τμήματα της 1ης μεραρ-
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χίας επιχειρούν να στρατοπεδεύουν κι έρχονται αντιμέτωπα μ' 

οπλισμένους χωρικούς. Δεν τους άφηναν να πλησιάσουν στα χωριά 

τους, θα πολεμούσαν μόνοι τους Τούρκους. Δεν ήθελαν να δουν τα 

γυναικόπαιδα τους στρατιώτες μας ν' αρπάζουν το βιος τους, να 

λεηλατούν τα πλούτη τους. ' Ο χ ι , δεν ήταν αχάριστοι οι Μικρασιά-

τες σ' εκείνους, που πολεμούσαν για να τους ελευθερώσουν — ούτε 

οι τραγικοί ελευθερωτές τους άξιζαν την καταφρόνια. ' Η τ α ν τρομε

ρός ο πόλεμος εκείνος — μετέβαλε ήρωες σε φυγάδες, υπερήφανους 

πολεμιστές σε πλιατσικολόγους. Και μια Ελλάδα μεγάλη, σε μια 

περίτρομη χώρα. Ο Κεμάλ απειλούσε να βαδίσει εναντίον της Αθή

νας. 

Στιγμές μεγαλείου 

Αλλά στον Σταυρό περίμενε το «Σεϊτάν - Ασκέρ». Και μέσα 

στην καταχνιά του πρωινού φ ά ν η κ α ν οι Τσέτες του Μπεχλιβάν. 

Κάλπαζαν ουρλιάζοντας — θύμιζαν τις ορδές του Αττίλα. Ορμού

σαν κατά των προσφύγων και τους σπάθιζαν, κάρφωναν στα ξίφη 

τους ματωμένα κεφάλια και τα εξεσφενδόνιζαν στον αέρα. Δεν 

τους αρκούσε το ξερρίζωμα του Ελληνισμού, ήθελαν τον αφανι

σμό του. 

Ο Πλαστήρας είδε τους Τσέτες. Ή τ α ν συντριπτική αριθμητικά 

η υπεροχή, ήταν ψυχωμένοι από την ανέλπιστα μεγάλη νίκη τους, 

είχαν ξαποστάσει στη Σμύρνη. Η σωφροσύνη θα του επέβαλλε, 

ίσως, να υποχωρήσει αλλά τότε ούτε ένας από τους πρόσφυγες δεν 

θα διασωζόταν, οι Τσέτες θα έφθαναν στην αποβάθρα του Τσεσμέ 

πριν από τον Στρατό μας. Κι αποφάσισε να δώσει μια ακόμη μάχη. 

Οι άνδρες του 5/42, με γρήγορες κινήσεις, σχημάτισαν ένα 

μεγάλο πέταλο κι «ελούφαξαν», έμειναν ακίνητοι, περιμένοντας 

τους Τούρκους να πέσουν στις κάνες των όπλων τους. Είχαν δια

ταγή να μη πυροβολήσουν, αν ο Πλαστήρας δεν έδινε το σύνθημα, 

πυροβολώντας- πρώτος. Πειθαρχικοί, εμπειροπόλεμοι, έβλεπαν 

τους Τούρκους να πλησιάζουν κι έμεναν ακίνητοι. Πολλοί άκουγαν 

τις αναπνοές τους, αισθάνθηκαν τη μυρωδιά των αλόγων τους. Κι 

όμως δεν πυροβόλησαν. Λίγο ακόμη κι οι Τσέτες θα είχαν πέσει 

στον κλοιό τους. Αλλ ' ένας λοχίας έτρεμε από τη λύσσα του. Είχε 

δει τους Τσέτες να σφάζουν γυναικόπαιδα και δεν μπορούσε να 

συγκρατηθεί — έσφιγγε το όπλο του, δάγκωνε τα χείλη του για να 

μη φωνάξει και προδοθεί. Κι έξαφνα ακούστηκε ένας πυροβολι

σμός. Σχεδόν αμέσως ένας καταιγισμός πυρός σάρωσε τους Τούρ

κους. Οι θάμνοι άναψαν, τα πολυβόλα κελάηδησαν ανατριχιαστικά. 
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Η κοιλάδα αντήχησε στο βογγητό των πληγωμένων. 

Οι Τούρκοι ξ α φ ν ι ά σ τ η κ α ν πήδησαν από τ' άλογα κι έτρεξαν να 

καλυφθούν — θέλησαν να πιάσουν μετερίζια και να πολεμήσουν. 

Δεν γνώριζαν ακόμη ότι είχαν απέναντι τους το «Σεϊτάν Ασκέρ». 

Αλλά, μετά τον πρώτον αιφνιδιασμό, οι Τσολιάδες δεν κρατήθηκαν 

— δεν μπορούσε να τους συγκρατήσει κανείς· ούτε ο Πλαστήρας. 

Οι λόγχες σύρθηκαν και πάλι από τις θήκες τους. Και για μια ακόμη 

φορά — την τελευταία — όπως τότε σε μια εποχή που φαινότανε 

τόσο μακρινή, ακούστηκε η λεβέντικη κραυγή: «Αέρα...». 

Ο λόγγοι ξαφνιάστηκαν, τα βουνά συγκλονίστηκαν, σκίρτησε η 

ιωνική γ η . Τι είχε συμβεί; Επέστρεφαν οι Έ λ λ η ν ε ς ; Ή τ α ν , λοιπόν, 

ένας τρομερός εφιάλτης η καταστροφή; Οι καμπάνες θ' αντηχού

σαν και πάλι χαρμόσυνα; 

Αλίμονο. Δεν ήταν εφιάλτης η καταστροφή — ήταν η πραγματι

κότητα Ό ν ε ι ρ ο , τόσο νοσταλγικό, αλλά και τραγικό συνάμα, ήταν 

η πολεμική κραυγή των Τσολιάδων μας — ένα όνειρο, που σαν 

διαλύθηκε, άφησε στο πεδίο της μάχης 147 Τούρκους νεκρούς. 

Έ φ υ γ α ν οι Τσέτες, έφυγαν τρομοκρατημένοι, πανικόβλητοι 

πήδησαν σ τ ' άλογα τους κι άλλοι έφυγαν τρέχοντας. Επέστρεψαν 

ασθμαίνοντας στη Σμύρνη για να ρίξουν καινούργιο λάδι στο 

καντήλι του θρύλου, που θα καίει αιώνια. Είναι θρύλος, που αφηγεί

ται η αναμνηστική στήλη, εκείνη, που υπάρχει μέχρι σήμερα στο 

Ζέγκουϊ — τον Σταυρό. 

Κι ο Πλαστήρας τέλειωσε την αφήγηση του μ' ένα παράπονο: 

— Αχ, μωρέ... Αν δεν βιαζότανε εκείνος ο λοχίας, θα τους είχα 

πιάσει όλους ζωντανούς. 

Εκεί, στον Σταυρό, στο Ζέγκουϊ, όπως το λένε οι Τούρκοι, 

ρίχτηκε ο τελευταίος πυροβολισμός της μικρασιατικής εκστρα

τείας. Οι σαλπιγκτές του 5/42 σάλπισαν το «Παύσατε πυρ». Κι ήταν 

το σάλπισμα τους πένθιμο, θλιβερό — ο επικήδειος ενός μεγάλου 

νεκρού. Τώρα κι οι Τσολιάδες έσκυβαν το κεφάλι — από τη Μεγάλη 

Ελλάδα δεν έμεναν παρά λίγες σπιθαμές γης που κι αυτές έσπευδαν 

όλοι να τις εγκαταλείψουν. 

Η επιβίβαση 

Η επιβίβαση άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου. Οι φορτηγίδες πηγαι-

νοερχόντουσαν βιαστικά, από τα πλοία στην ακτή, όπως και τότε — 

το πρωί της 2ας Μαΐου. Αλλά τώρα δεν ανέμιζαν οι πολεμικές 

σημαίες στο χάδι της ιωνικής αύρας — είχαν υποσταλεί ντροπια

σμένες. Τα πλήθη στην προκυμαία ήταν το ίδιο πυκνά αλλά δεν 

χειροκροτούσαν. Ή τ α ν σπαρακτικό το δάκρυ τους, ανατριχιαστικό 

300 



το βογγητό τους. Κι ο περήφανος Δεσπότης δεν φορούσε τ' αυτο

κρατορικά άμφια του — ούτε σάβανο δεν είχε. Κατασπαραγμένο το 

κουφάρι του είχε σκορπιστεί στα τέσσερα σημεία — ούτε τάφος, 

ούτε ψαλμός, ούτε καντήλι υπήρχε για τον Χρυσόστομο. 

Οι αλαφιασμένοι από το κυνηγητό του Τούρκου στρατιώτες μας 

είδαν τα καράβια σαν ένα γλυκό όνειρο. Για 20 ημέρες ζούσαν με 

την αγωνία της φυγής — ήθελαν να φύγουν, να επιστρέψουν στα 

σπίτια τους, να μην ακούν πλέον την οχλοβοή της μάχης, κι ας 

καταστρεφόταν το παν. Κι όταν πήδηξαν στις φορτηγίδες, θέλησαν 

ν ' αναπνεύσουν μ ' ανακούφιση. Αλλά δεν μπόρεσαν. Έ ν α ς λυγμός 

βγήκε από τα στήθια τους. 'Ενας βαθύς, περίεργος πόνος ξέσχιζε τα 

σωθικά τους. 

Ο ήλιος έγερνε προς τη δύση του. Και στο βάθος, σε αχνές 

σιλουέτες πρόβαλαν τα βουνά της Μικράς Ασίας. Δεν είχαν πια το 

πρασινογάλαζο χρώμα τους. Έ ν α βαθύ κόκκινο σύννεφο τα είχε 

σκεπάσει. Να ήταν οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου; Ή το αίμα των 

νεκρών μας; Κι οι σκληροτράχηλοι πολεμιστές μας έγειραν στις 

κουπαστές άφησαν τους λυγμούς τους να ξεσπάσουν. Αξιωματικοί 

με τα στήθια γεμάτα παράσημα, στρατιώτες που είχαν γράψει την 

πολεμική ιστορία τους στα κορμιά τους, με ουλές και τραύματα — 

οι τρομεροί πολεμόχαροι, που είχαν παραβιάσει τις πύλες της 

Ασίας, έκλαιγαν σαν μωρά παιδιά. Ά φ η ν α ν πίσω τους τους 

νεκρούς συντρόφους τους, τα όνειρα της Φυλής — άφηναν τον 

καλύτερο εαυτό τους. Κι επέστρεφαν ηττημένοι, κυνηγημένοι από 

τον Κεμάλ, με το κεφάλι σκυφτό — δεν ήταν αυτή η επιστροφή, που 

είχαν ονειρευτεί, αυτό που έλπιζαν, όταν φώναζαν στον Κωνστα-

ντίνο: «Θέλουμε απολυτήρια». 

Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου η εκκένωση της Μικράς 

Ασίας είχε συμπληρωθεί — ούτε ένας Έ λ λ η ν α ς στρατώτης δεν 

πατούσε την ιωνική γ η . Κατάκοποι, εξαντλημένοι, με κουρελια

σμένο το ηθικό, οι στρατιώτες μας έφθασαν ση Χίο και στη Μυτι

λήνη — έπεσαν στην προκυμαία, στα πεζοδρόμια, με μια μόνο 

επιθυμία: να κοιμηθούν, χωρίς το φόβο του Τούρκου, να κλείσουν 

τα μάτια τους και να ξεχάσουν τον εφιάλτη των 20 ημερών. Αλλά κι 

αυτή την παρηγοριά τους την αρνήθηκαν. Διατάχθηκαν να συγκρο

τήσουν περιπόλους και να επιβάλλουν την τάξη στους φυγάδες, που 

τους είχαν ακολουθήσει. Ή τ α ν αυτοί, που αρνήθηκαν να πολεμή

σουν την κρίσιμη στιγμή. Δεν είχαν μαζί τους τα όπλα τους, αντί για 

τις πολεμικές τους σημαίες έφεραν πίσω τα λάφυρα του πλιατσικο-

λογήματος — βαρύτιμα χαλιά, κουβέρτες, τα προικιά κάποιας 

Ελληνοπούλας, που ίσως να σφάδαζε στην αγκαλιά του Τούρκου 

την ώρα που οι φυγάδες έπαιζαν στα ζάρια τα νυφικά της. Ή τ α ν 

αποτροπιαστικό το θέαμα — μια σμικρογραφία της Ελλάδας στο 
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βαθύτερο κατρακύλισμά της. Είχε κατέβει και το τελευταίο σκαλο

πάτι του ξεπεσμού. Δεν της έμενε παρά η άβυσσος της ολοκληρωτι

κής καταστροφής. Ο Κεμάλ ήταν έτοιμος να περάσει στη Θράκη· 

και τότε κανείς δεν θα τον σταματούσε ως την Αθήνα. 

Ο επίλογος του δράματος 

Την 6η Σεπτεμβρίου τα κεμαλικά στρατεύματα άρχισαν να κατα

λαμβάνουν θέσεις για την επίθεση κατά των Στενών της Κωνταντι-

νούπολης. Ο Ά γ γ λ ο ς αρχιστράτηγος Χάριγκτον ετοιμάσθηκε να 

τους αποκρούσει. Αλλά τώρα ήταν οι Γάλλοι εκείνοι, που είχαν 

αποκτήσει ισχυρό σύμμαχο στην Αν. Μεσόγειο. Έ σ π ε υ σ α ν να 

επέμβουν, και ο Κεμάλ, για να μη τους δυσαρεστήσει, ανέστειλε την 

προέλασή του σε αναμονή της διάσκεψης των Μουδανιών, που 

συνήλθε την 20η Σεπτεμβρίου. Ή τ α ν μια παρωδία διάσκεψης — 

δεν υπήρχαν μεγάλα περιθώρια συζητήσεων, η Ελλάδα στερείτο του 

δικαιώματος των διαπραγματεύσεων. Είχε ηττηθεί κατά κράτος, 

είχε ταπεινωθεί όσο ποτέ άλλοτε — δεν της έμενε παρά να δεχθεί 

τους όρους του ν ικητή: Ο Κεμάλ δέχτηκε να τερματίσει τον πόλεμο 

αν οι Έ λ λ η ν ε ς , όχι μόνο ο Στρατός μας, αλλά και οι ελληνικοί 

πληθυσμοί, περνούσαν εκείθεν του Έ β ρ ο υ . 

Είναι αλήθεια, ότι ο Έ λ λ η ν α ς αντιπρόσωπος στρατηγός Αλ. 

Μαζαράκης αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία. Αλλ ' οι Σύμμα

χοι έβαλαν τις υπογραφές τους κι η 4η Μεραρχία της Θράκης 

διαλυόταν — οι στρατιώτες με τους οποίους ο Χατζηανέστης ονει

ρευόταν να μπει στην Αγιά Σοφιά, επέστρεφαν στα σπίτια τους 

πετώντας τα όπλα. 

Οι όροι του Κεμάλ έγιναν αποδεκτοί. Κι αν φάνηκε διαλλακτι

κός, αν οι ορδές του δεν συνέχισαν την αιματοβαμένη πορεία τους 

και πέραν του Έ β ρ ο υ , ήταν, γιατί ένα καινούργιο θαύμα είχε αρχί

σει να ξεδιαλύνει τα μαύρα σύννεφα της συμφοράς. Ή τ α ν οι 

ανίκητοι-ηττημένοι, εκείνοι που το δημιούργησαν. Πριν ακόμη 

ξαποστάσουν, πριν επουλώσουν τις πληγές τους, οι στρατιώτες μας 

άκουσαν να τους καλούν και πάλι στα όπλα. Αλλ ' αυτή την φορά 

δεν ήταν οι χρυσοστόλιστοι επιτελείς της Αθήνας, που τους καλού

σαν, δεν άκουσαν να τους διαβάζουν πομπώδεις διαταγές. Μερικά 

ξερά παραγγέλματα α κ ο ύ σ τ η κ α ν κι αυτοί, που τα έδιναν, ήταν 

μπαρουτοκαπνισμένοι πολεμιστές — αυτοί, που δεν νικήθηκαν. 

Αρχηγός τους ο άνθρωπος που πέρναγε στη σφαίρα του θρύλου: ο 

Πλαστήρας. Και το θαύμα πήρε σάρκα και οστά, έγινε η Στρατιά 

του Έ β ρ ο υ — μια τρομερή πολεμική μ η χ α ν ή , την οποία ο Κεμάλ 

δεν τολμούσε ν ' αντιμετωπίσει. 
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Θα ήταν αρκετή η δημιουργία της Στρατιάς του Έ β ρ ο υ για ν' 
αποδείξει ότι δεν ήταν ο Στρατός μας εκείνος που ηττήθηκε στην 
Ιωνία. Δεν ήταν δυνατό οι «δειλοί», οι «φυγάδες», να μεταβληθούν 
στους τρομερούς εκδικητές, που παράταξε ο Πάγκαλος. Ή τ α ν οι 
προδομένοι νικητές — σπάραζε η ψυχή τους για τη συμφορά και 
την ταπείνωση. Και μόλις τους δόθηκε η ευκαιρία, άρπαξαν τα 
όπλα, για να βροντοφωνήσουν: «Εμείς δεν νικηθήκαμε». Το γνώ
ριζε ο Κεμάλ, θα το ομολογούσε στην Εθνοσυνέλευση της Ά γ κ υ 
ρας: στην πρώτη επέτειο της νίκης του. «Δεν πρέπει να λησμονούμε -

είπε - ότι στη Μικρά Ασία δεν ηττήθη ο γενναίος ελληνικός Στρατός. Η 

πολιτική ηγεσία του ηττήθη...». 

Ο Στρατός αυτός στάθηκε στον Έ β ρ ο και δεν επιθυμούσε 
τίποτε περισσότερο από το ν' ακούσει και πάλι τα πολεμικά σαλπί
σματα — λαχταρούσαν οι στρατιώτες μας να επιστρέψουν εκεί πέρα 
στην Ανατολή, να εκδικηθούν τους αδικοσκοτωμένους συντρόφους 
τους. Το όνειρό τους δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Βενιζέλος δεν παρα
σύρθηκε από την ευκαιρία να δρέψει μερικές στρατιωτικές νίκες, 
εκεί που οι πολιτικοί αντίπαλοι του είχαν δρέψει τη συμφορά, το 
εθνικό ανάθεμα. Προτίμησε να υπογράψει τη συμφωνία της Λοζάν
νης — να περισώσει ότι ήταν δυνατόν από το κατεστραμμένο έργο 
του. Στην ανεμοζάλη της συμφοράς, την ώρα που κόχλαζαν τα 
πάθη, στάθηκε ψύχραιμος, ολύμπιος. Μέσα από τα ερείπια της 
καταστροφής ανέσυρε την νίκη — στάθηκε πιο μεγάλος παρά ποτέ. 

Πριν 500 χρόνια ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κων
σταντίνος Παλαιολόγος έπεφτε, πολεμώντας στην Πύλη του Ρωμα
νού ως Βασιλιάς των Ελλήνων. Ο Μωάμεθ μπήκε στην Π ό λ η , 
πέρασε έφιππος στην Αγιά Σοφιά κι άφησε το ίχνος των ματοβαμ-
μένων χεριών του στις μαρμάρινες κολώνες της. Α λ λ ' η Βασι
λεύουσα δεν έπεσε — το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδας διατήρησε 
όλη τη λαμπρότητά του. Θέρμαινε τις ψυχές των σκλάβων πέντε 
ολόκληρους αιώνες. Και στα κρυφά σχολειά, αντί για προσευχές, οι 
ρασοφορεμένοι δάσκαλοι ψιθύριζαν: «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, 
πάλι δικά μας θάναι...». 

Σήμερα το όνειρο έχει διαλυθεί, το λυχνάρι της ελπίδας έσβησε. 
Δεν μένει παρά η μαρτυρική νοσταλγία για τις Χαμένες Πατρίδες. 
Και τ ' άταφα οστά χιλιάδων ηρώων μας, που δεν πήραν εκδίκηση. 
Η Βασιλεύουσα δεν έπεσε το 1453, τον Σεπτέμβριο του 1922 πατή
θηκε από τους Τούρκους. Πέθανε κι Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. 
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