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Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης 

Σ τίς παραμονές των βαλκανικών πολέμων ή θέση της Κρήτης διαγραφόταν εξαι
ρετικά ιδιότυπη από την άποψη τοΰ διεθνούς δικαίου. Δέκα χρόνια μετά την 
εγκαθίδρυση του (1898), τό καθεστώς της αυτόνομης διακυβέρνησης, ύπό την 

υψηλή κυριαρχία τοΰ Σουλτάνου, είχε ανατραπεί de facto τό 1908 με αφορμή τό κίνημα 
των Νεότουρκων, τήν αύτοανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας καί τήν προ
σάρτηση της Βοσνίας καί της Ερζεγοβίνης στην Αυστροουγγαρία. Βάσει ψηφίσματος 
της Κρητικής Βουλής εϊχε κηρυχθεί ή ένωση με τήν ' Ελλάδα, ή όποια καί είχε προσκλη
θεί νά καταλάβει τή νήσο· ή ελληνική σημαία είχε αντικαταστήσει εκείνη της αυτόνομης 
πολιτείας, ενώ οί δημόσιοι λειτουργοί είχαν όμόσει πίστη στον «Συνταγματικόν Βασιλέα 
τών ' Ελλήνων». ' Η ελληνική κυβέρνηση είχε αντιδράσει μεταθέτοντας τό ζήτημα στην 
κρίση τών προστάτιδων Δυνάμεων οί τελευταίες δήλωσαν ότι ήταν διατεθειμένες νά 
αντιμετωπίσουν «μετ' εύμενείας» τή συζήτηση τοϋ θέματος μέ τήν Τουρκία, προς τήν 
οποία είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις. Ή οθωμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέ τή 
σειρά της ότι ή Κρήτη «δεν θά παύση καί του λοιπού νά άνήκη είς αυτήν», χωρίς όμως καί 
νά προχωρήσει στή δράση. 'Ακολούθησε μιά μεταβατική περίοδος τεσσάρων χρόνων, 
κατά τή διάρκεια τής οποίας ή νήσος διοικεϊτο από 'Εκτελεστική 'Επιτροπή1 «έν 
ονόματι τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων», τά δε διατάγματα της δημοσιεύονταν σέ 
«Παράρτημα τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τής 'Ελλάδος έν 
Κρήτη». Τον Νοέμβριο του 1911 καί τόν 'Απρίλιο του 1912 επιχειρήθηκε ή συμμετοχή 
Κρητών αντιπροσώπων στην Βουλή τών 'Ελλήνων, προκαλώντας τήν αποφασιστική 
αντίδραση τών Δυνάμεων αλλά καί τής ' Ελληνικής Κυβέρνησης (ήδη ' Ε. Βενιζέλου), ή 
οποία τόν καιρό εκείνο βρισκόταν σέ διαπραγματεύσεις γιά τή σύναψη της βαλκανικής 
συμμαχίας. Στίς 17 Σεπτεμβρίου 1912 στην 'Ελλάδα διατάχθηκε γενική επιστράτευση· 
ακολούθησε ή επίδοση άπό μέρους τών τριών βαλκάνιων συμμάχων τοΰ τελεσιγράφου 
τής 30 Σεπτεμβρίου στην οθωμανική κυβέρνηση καί ή κήρυξη τοΰ πολέμου στίς 4 
' Οκτωβρίου. 

' Η Κρήτη διέθετε άπό τό 1907 τακτική στρατιωτική δύναμη φερόμενη ώς «Πολιτοφυ-
λακή», συνολικής ένεργοΰ δυνάμεως 1.155 ανδρών, συγκροτημένων σέ δύο Τάγματα, 

1. «Προσωρινή 'Επαναστατική Επιτροπή» άπό τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1912 καί «'Επαναστατική 
Διοικητική ' Επιτροπή» άπό τό Μάρτιο τής ίδιας χρονιάς. 
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τά όποια είχαν στελεχωθεί άπό "Ελληνες βαθμοφόρους (τυπικά παραιτηθέντες άπό τίς 

τάξεις τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ), ένώ άπό τό 1910 Κρήτες υπαξιωματικοί παρακολουθού

σαν (τυπικά ώς απλοί ακροατές) μαθήματα στή Σχολή Ευελπίδων2. Το σχέδιο επιστρά

τευσης τής 'Ελλάδας τοΰ 'Ιουλίου 1912 πρόβλεπε έξ άλλου τήν ύπαρξη ενός 

ανεξαρτήτου συντάγματος, τό όποιο ήταν κοινό μυστικό ότι θά αποτελείτο άπό Κρήτες3. 

Μιά μέρα μετά τήν έναρξη τής ελληνικής επιστράτευσης διατάχθηκε πράγματι, κατόπιν 

συνεννόησης μέ τόν "Ελληνα πρωθυπουργό, ανάλογη καί στην Κρήτη γιά τίς κλάσεις 

1907-1911, συγκεντρώνοντας υπό τά όπλα 3.499 άνδρες4. Τήν επομένη τής κήρυξης τοΰ 

πολέμου άρχισε ή επιβίβαση τών Κρητών έφεδρων οτά πλοία μέ κατεύθυνση τόν 

Πειραιά. Οί έπιβιβαζόμενοι έφεραν πολιτική ενδυμασία ώστε νά μή δοθεί τυπικό πρό

σχημα επέμβασης τών Δυνάμεων5. Ταυτόχρονα συγκροτήθηκε άπό μή στρατεύσιμους 

φοιτητές, απόφοιτους καί τελειόφοιτους γυμνασίου ιδιαίτερο εθελοντικό σώμα ύπό τήν 

επωνυμία «'Ιερός Λόχος Φοιτητών Κρήτης - Δραγατσάνιον»6, δυνάμεως 250 περίπου 

ανδρών7. Πέραν τών ανωτέρω, στό πλευρό τών τακτικών αυτών τμημάτων, πολέμησαν 

καί ποικίλα αντάρτικα σώματα συνολικής δυνάμεως 3.556, ύπό διαφόρους οπλαρχη

γούς, συχνά παλαίμαχους τής μακεδόνικης υπόθεσης8. 

' Αποβιβαζόμενοι στην ' Αθήνα οί έφεδροι συγκρότησαν τό «' Ανεξάρτητον Σύνταγ

μα Κρητών», αποτελούμενο άπό τρία τάγματα, τό Ι ο τών οποίων στάλθηκε στίς αμέσως 

επόμενες μέρες στό θεσσαλικό μέτωπο, όπου εξελισσόταν ή κύρια ελληνική επίθεση- τό 

τάγμα αυτό σύντομα αυτονομήθηκε ώς «Ιον 'Ανεξάρτητον Τάγμα Κρητών» καί διέ

γραψε τή δική του πορεία. Τά υπολειπόμενα δύο τάγματα στάλθηκαν στίς 16 ' Οκτω

βρίου στην "Ηπειρο. Έ ν τώ μεταξύ ολοκληρώθηκε στην 'Αθήνα ή στοιχειώδης 

εκγύμναση τοΰ φοιτητικοΰ λόχου, ό όποιος αποβιβάστηκε μέ τή σειρά του στην "Αρτα 

στίς 26 ' Οκτωβρίου καί, μαζί μέ τόν ήδη αφιχθέντα « ' Εθελοντικόν Λόχον Κρητών Νέας 

Υ ό ρ κ η ς » 9 , συμπλήρωσαν τή δύναμη τοΰ Συντάγματος. "Εκτοτε πήραν μέρος σέ δλη 

τήν εκστρατεία τής 'Ηπείρου μέχρι τόν 'Ιούνιο τοΰ 1913, οπότε καί στάλθηκαν στό 

ανατολικό μέτωπο, συμμετέχοντας στίς τελευταίες επιχειρήσεις τής Μακεδονίας καί 

Θράκης, έ'ως τή λήξη τοΰ πολέμου. Στίς γραμμές τοϋ προαναφερθέντος φοιτητικού 

λόχου υπηρέτησε καί ό συγγραφέας τοΰ εκδιδομένου ημερολογίου, στον όποιο αναφέ

ρονται οί αμέσως επόμενες γραμμές. 

2. Ί.Σ. Άλεξάκης, Ό πρώτος στρατός της Κρήτης Ή Κρητική Πολιτοφυλακη, 'Αθήνα 1969' 
Ά . Μ . Μαρής, « Ό πρώτος τακτικός στρατός τής Κρήτης - Ή Κρητική Πολιτοφυλακή, ή εξέλιξη 
της καί ή πολεμική δράση της», στην 'Ετησία "Εκδοση Δήμου Χανίων, Χανιά 1978, σσ. 14-21. 

3.Ί.Σ. Άλεξάκης, ίνθ. av., σο. 131, 173. 
4. Δήθεν «διά τοπικήν προστασίαν τής Κρήτης»· αυτόθι, σσ. 131-136. 
5. Κ. ' Α. ' Αρχολέων, Ιστορικά/ 'Αναμνήσεις άπό τους έθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους καί 

αγώνες τοΰ 'Ανεξαρτήτου Συντάγματος τής Κρήτης (καί κατόπιν όνομαοθέντος 14ου Συντάγματος) 
κατά τά έ'τη 1912-1913 έν Ήπείρφ, Χανιά 1971, σο. 17-18. "Ηδη τήν 1 'Οκτωβρίου οί Κρήτες 
πληρεξούσιοι είχαν γίνει δεκτοί οτήν 'Ελληνική Βουλή, όχι όμως ώς επίσημα μέλη της. 

6. Κ.Ά. Άρχολέων, αυτόθι, σσ. 8-14. 
7. Ό Κ. Ά . ' Αρχολέων, (αυτόθι, σ. 8), μιλά γιά «άνω τών 300»· σέ τηλεγράφημα τής 26.10.1912 

προς τό στρατηγό Σαπουντζάκη, ό λιμενάρχης Κόπραινας αναφέρει 240 στρατιώτες καί 27 βαθμο
φόρους· βλ. Ύπουργεΐον Στρατιωτικών, Ό 'Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 
τοΰ 1912-1913, τόμος Β', Αθήνα 1932, Παράρτημα, σ. 86. 

8. Ί.Σ. Άλεξάκης, έ'νθ. αν., σ. 71. 
9. Δυνάμεως 200 στρατιωτών καί 16 βαθμοφόρων βλ. ' Υπουργεΐον Στρατιωτικών, Ινθ. άν., σ. 

86. 
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' Ο Κωνσταντίνος10 Καπιδάκης γεννήθηκε στό χωριό Φρέ τής επαρχίας ' Αποκορώ-
νου 1 1 γύρω στά 188112. ΤΗταν τό τέταρτο παιδί τοΰ ' Ιωάννη Καπιδάκη Πετράκη1 3 καί τής 
Ειρήνης Πριντσιπάκη14. Ό πατέρας του, επονομαζόμενος καί Πετρογιάννης, είχε συλ
ληφθεί ώς όμηρος άπό τίς τουρκικές άρχες στά Χανιά15 κατά τήν έναρξη τής επανάστα
σης τοΰ 1866. ' Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Νικόλαος, σκοτώθηκε συμμετέχοντας στην 
πολιορκία τοΰ Βάμου τό 1896, στή διάρκεια τής τελευταίας κρητικής επανάστασης16, 
πού κατέληξε στην αυτονομία- υπήρχαν ακόμη δύο μεγαλύτερες αδελφές, "Ολγα καί 
Μαρούλη, κι ένας δίδυμος αδελφός, ό Σαράντος. 

Όλοκληοώνοντας τά στοιχειώδη στό τοπικό σχολείο, ό Κ.Ί.Κ. συνέχισε τίς σπου
δές του στό Γυμνάσιο τοΰ Βάμου καί κατόπιν σ' εκείνο τών Χανίων. Κατά τήν περίοδο 
αυτή συνδέεται μέ τους φιλελεύθερους κύκλους τών οπαδών τοΰ 'Ελευθερίου Βενιζέ
λου, ιδίως μετά τή σύγκρουση τοΰ τελευταίου μέ τόν Πρίγκιπα Γεώργιο (1910). "Ετσι 
βρίσκουμε τήν υπογραφή του σέ ψήφισμα τής αντιπολίτευσης17 τόν Αύγουστο τοΰ 1904. 
Ά π ό τότε χρονολογείται καί ή σχέση του μέ τους αδελφούς Δημήτρη καί Χρήστο 
Λαμπράκη άπό τόν Βάμο- πρόκειται γιά σχέση ή οποία διατηρήθηκε ακμαία έπί μακρόν, 
όπως προκύπτει καί άπό τήν μεταξύ τους αλληλογραφία· «Τό Βήμα δέν τό θεωρώ ξένον 
άλλα ΐδικόν μου καί μετά τήν έ'κδοσίν του ούδεμίαν έτερα εφημερίδα διαβάζω», θά 
σημειώσει ό Ί'διος σέ γράμμα του τό 1949. 

Τόν Νοέμβριο τοΰ 1907 διορίστηκε βοηθός γραμματέα στην Εισαγγελία 'Εφετών 
Χανίων, τό δε 1911 προβιβάστηκε σέ ύπογραμματέα. Παραλλήλως γράφτηκε στή 
Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε μόλις τό 1920. Τόν 
'Οκτώβριο τοΰ 1912 κατατάχθηκε ώς εθελοντής στό Λόχο Φοιτητών Κρήτης κι έλαβε 
μέρος στίς επιχειρήσεις τοΰ πρώτου καί δευτέρου βαλκανικοΰ πολέμου, εως τόν Αύγου
στο τοΰ 1913. 'Επιστρέφοντας στά Χανιά, καί άφοΰ παρέκαμψε κάποιες δυσχέρειες, 
διορίστηκε τό 1914 Γραμματέας τής Εισαγγελίας 'Εφετών, θέση στην οποία παρέμεινε 
εως τή συνταξιοδότηση του, τό 1946. Τό 1927 παντρεύτηκε τήν 'Ελένη Γεωργίου 
Μαρκοπούλου (1907-1961), κόρη πρώην βουλευτοΰ τής Κρητικής Βουλής, μέ τήν οποία 
καί απέκτησε δύο κόρες, τήν 'Αθηνά καί τήν Ειρήνη. Καθ' δλο τό διάστημα τής 

10. Στό δημοσιευόμενο ημερολόγιο του υπογράφεται ώς Κωνστής- αργότερα τό απλοποιεί σε 
Κωστής. 

11. Τότε υπαγόμενης στό νομό Σφακιών. 
12. Τό έ'τος 1881 αναφέρεται άπό τόν ίδιο σέ αίτηση του προς τό ' Υπουργείο Δικαιοσύνης στίς 

15.10.1921- ή ίδια χρονολογία σημειώνεται οτό Μητρώο ' Αρρένων τοϋ Φρέ, στό δε βιβλίο θανάτων 
αναφέρεται δτι τό 1962 ήταν ετών 81. ' Εν τούτοις στό ενδεικτικό τοΰ Γυμνασίου Χανίων, τό 1901, 
αναφέρεται ετών 18, στό δέ δελτίο ταυτότητος του, έκδοσης 1941, σημειώνεται ώς έ'τος γεννήσεως 
τό 1883. Πάντως σέ δλα τά τεκμήρια τοϋ διδύμου αδελφού του, αναφέρεται τό 1881. 

13. Τό διπλό επίθετο φέρεται από δλα τά μέλη τής οικογένειας καί άπό τόν ίδιο τόν Κ. ' Ι.Κ. εως τό 
διορισμό του στή δικαστική υπηρεσία (1907)· βλ. 'Επίσημος Έφημερίς τής Κρητικής Πολιτείας, 
τεύχος Β', αρ. 65 (19.12.1907). 

14.Έξευγενισθέν σέ Πριγκηπάκη περί τό 1912. 
15. Στ. Κελαϊδής, "Ενας Γέρω-Παπάς, Ρέθυμνο 1960, ο. 214. 
16.Έλ. Πρεβελάκης, «Ή πολιορκία τοϋ Βάμου καί οί διπλωματικές της συνέπειες (Μάιος 

1896)», Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΑ' (1957), σσ. 205-243· Έφημερίς τής Κρητικής Πολιτείας, αρ. 33 
(1901). 

17. Τό υπέρ τής ενώσεως λαοψήφιομα τής έν Κρήτη αντιπολιτεύσεως καί οί έκφωνηθέντες λόγοι, 
Χανιά 1904. 
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σταδιοδρομίας του δέν ανιχνεύεται ενεργός ανάμιξη στά πολιτικά, πλην τών ενεργειών 
στίς όποιες προέβη γιά τήν αποφυλάκιση τοΰ Δημητρίου Λαμπράκη τήν έπαύριο τοΰ 
αποτυχόντος βενιζελικοΰ κινήματος, τό Μάρτιο τοΰ 193518. Μετά τή συνταξιοδότηση 
του άσκησε γιά μικρό χρονικό διάστημα τή δικηγορία. Πέθανε, ενα χρόνο μετά τό 
θάνατο τής γυναίκας του, τό 1962, στό πατρικό του σπίτι στό Φρέ1 9. 

Τουλάχιστον δύο ημερολόγια Κρητών έχουν δεϊ τό φώς τής δημοσιότητας άπό τήν 
περίοδο 1912-191320. Τό ενα έχει συνταχθεί άπό τόν Ί . Σ. Άλεξάκη ό όποιος τό έχει 
εμπλουτίσει έκ τών υστέρων μέ επίσημα ντοκουμέντα τών στρατιωτικών αρχείων, όντας 
καί ό ίδιος στρατιωτικός καρριέρας· τό κύριο βάρος τής αφήγησης πέφτει όμως στό 
ανεξάρτητο Τάγμα, στό όποιο καί ύπηρετοΰσε21. Τό άλλο ανήκει στον Κ. ' Α. ' Αρχολέο-
ντα, ό όποιος δμως είχε ήδη καταταγεί στην πολιτοφυλακή λίγο πρίν τόν πόλεμο καί 
συνεπώς υπηρέτησε σέ κανονικό λόχο, τόν 5ο τοΰ II Τάγματος· έν τούτοις αναφέρεται 
συχνά στή δράση τοΰ φοιτητικού λόχου, δεδομένου ότι ή μονάδα του δρα σέ πολλές 
περιπτώσεις άπό κοινοΰ μ' εκείνον22. Παραδόξως, ημερολόγια άπό τους ίδιους τους 
εθελοντές φοιτητές δέν γνωρίζω νά έχουν εκδοθεί, αν καί είναι γνωστό ότι κάποιοι 
τηροΰσαν2 3. 

Ό Κ. Ί.Κ. άρχισε νά τηρεί συστηματικά τό ημερολόγιο του αρκετά αργά, στίς 21 
'Ιουνίου 1913. Ή ημερομηνία συμπίπτει μέ τήν απόκτηση ενός σημειωματάριου μέ 
μαΰρο κάλυμμα, μικροΰ σχήματος 14,5 Χ 9,5 έκ., 80 σελίδων, τό όποιο αγόρασε «άπό τήν 
Όδρίτσανην», δπως σημειώνει καί ό ίδιος. Προηγουμένως φαίνεται ότι κρατοΰσε 
πρόχειρες σημειώσεις, τίς οποίες αντέγραψε έκ τών ύστερων, μεταξύ τών σελίδων 50-56. 
Τό κείμενο καλύπτει συνολικά 59 σελίδες καί άκολουθοΰν 9 λευκές, ένώ άπό τό σώμα 
έχουν αποσπασθεί 6 φύλλα. Στή σελίδα 3 παρεμβάλλονται οί στίχοι ενός εμβατηρίου, 
ένώ στίς σελίδες 42-45 εκείνοι τριών τραγουδιών καί, αμέσως μετά (σελ. 46-47), έ'νας 
κατάλογος δέκα ονοματεπωνύμων καί διευθύνσεων. Κατά τή γραφή έχει χρησιμοποιη
θεί μαΰρο μολύβι, σέ ορισμένες περιπτώσεις μελανί μολύβι καί, σπανιότατα, πέννα. Ή 
γραφή είναι ακατάστατη καί σέ πολλές περιπτώσεις έ'χει άτονίσει σέ μεγάλο βαθμό, 
κυρίως στίς άκρες τών σελίδων. 

Κατά τή μεταγραφή τηρήθηκε ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου, διορθώθηκε όμως καί 
συμπληρώθηκε ή στίξη. Τό κείμενο αναδιαρθρώθηκε ώστε οί έγγραφες νά αποκτήσουν 
χρονολογική σειρά, ένώ οί παρεμβολές συγκεντρώθηκαν στό τέλος. Οί ημερομηνίες 

18. "Οπως προκύπτει άπό επιστολή του τής 20.3.1935, αντίγραφο τής οποίας βρίσκεται στά 
κατάλοιπα του. 

19. Βλ. επικήδεια σημειώματα στίς Χανιώτικες εφημερίδες Κήρυξ, 3 καί 8.8.1962, Παρατηρητής, 
7.8.1962 καί 'Εθνική, 12.8.1962. 

20. Ή παρατήρηση άφορα στους συμμετέχοντες σέ τακτικές μονάδες καί δχι σέ αντάρτικα 
σώματα, περί τών οποίων βλ. ενδεικτικά Σ. ' 1. Κελαϊδής, 'Εθελοντικά Σώματα Κρητών έν Μακεδο
νία, ήτοι δρασις αυτών κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον, ' Αθήνα 1913, καί Κ.Δ. Στεργιόπου-
λος, Τό Μικτόν Ήπειρωτικόν Στράτευμα κατά τήν άπελευθερωσιν τής 'Ηπείρου, ' Αθήνα 1968. 

21. Ί.Σ. Άλεξάκης, Οί 'Ελληνικοί 'Απελευθερωτικοί Πόλεμοι 1912-1913 καί τόΐον 'Ανεξάρτη
τον Τάγμα Κρητών, Αθήνα 1967. 

22. Βλ. προηγούμενη υποσημείωση 5. 
23. Κ.Λ. Κωνσταντινίδης, <ί ' Εκ τοϋ πολεμικού μου ήμερολογίου-Μία σελίς έκ της γιγαντομαχίας 

τοΰ Μπιζανίου: Ή 5η προς τήν 6ην Δεκεμβρίου 1912», Κρητικόν Ήρώον, (έκδ. Γεώργιος Στ. 
Μαρκόπουλος), τεύχος 2, Χανιά 1914, σα. 182-187. 
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αναφέρονται στό ίουλιανό ημερολόγιο. Οί προσθήκες πού έκρινα σκόπιμες περιλαμβά
νονται εντός [ ], οί αναπτύξεις συντομογραφιών εντός < >, τά δε δυσανάγνωστα 
σημεία εντός ( ). Οί επισυναπτόμενοι χάρτες καί τά ύποσημειούμενα σχόλια έπί γεγονό
των, προσώπων καί τοπωνυμίωυ2 ί άποσκοποΰν στην πληρέστερη κατανόηση τής αφή
γησης. Τελειώνοντας, θάθελα νά ευχαριστήσω άπό τή θέση αυτή τήν κ. Ειρήνη 
Καπιδάκη - Λιναρδάκη, πού διέσωσε αυτό τό ημερολόγιο, κάνοντας εφικτή τήν 
παροΰσα δημοσίευση. 

Ό συγγραφέας τοΰ ημερολογίου (αριστερά) μέ συμπολεμιστή του, σέ φωτογραφία του 1913 

• 24. Ευχαριστώ άπό τή θέση αυτή τόν Μιχάλη Κοκολάκη γιά τήν πολύτιμη βοήθεια του στην 
ταύτιση καί μεταγραφή τών τοπωνυμίων πού σήμερα βρίσκονται εντός τοϋ αλβανικού εδάφους. 
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Κωνστής Ί . Καπιδάκης 
Φοιτητής τής Νομικής 
καί κάτοικος τοΰ χωρίου Φρέ 
τής επαρχίας ' Αποκορώυου Κρήτης 
1913 

Τό αγόρασα άπό τήν ' Οδρίτσανην1 

τήν 21 'Ιουνίου 1913 

Σημειώσεις παλαιοΰ Πολέμου 

Σεμπτέμβριος 1912 
-17 Διάταγμα γεν. έπιστρ(ατεύσεως) 'Ελλάδος 

'Οκτώβριος [1912] 
2) Αναχώρησις έκ Χανίων δι ' ' Αθήνας διά τοΰ άτμ. Κατράκη- πρό τής 

αναχωρήσεως δοξολογία καί προπομπή. 
3) "Αφιξις εις Πειραιά. 
4) Λήψις όρκου έ"λληνος στρατιώτου εις ' Αθήνας. 
Κήρυξις τοΰ πολέμου. 
7) Περιεβλήθημεν τήν στρ. στολήν. "Εκτοτε παραμονή καί έγκύμνα-

σις εις 'Αθήνας μέχρι 23 8/βρίου. 
23) Άναχώρησις έξ 'Αθηνών δι' ατμόπλοιου. 
[25)] Μετά 32 ωρών ταξείδι άφικόμεθα εις Πρέβεζα2 εις ήν παρεμείνα-

μεν 22 ώρας περιμένοντες διαταγάς, μεθ' δ άποπλεύσαμεν3 καί μετά 21/2 
ωρών ταξείδι άπεβιβάσθημεν εις Κόπραινα". 

26) " Αφιξις εις Ά ρ τ α ν κατά τήν πορείαν ύπέστημεν τά πάνδεινα, ή 
πόλις ουχί ωραία. 

27-30) Παραμονή εις "Αρταν. 
30) ' Εκκίνησις5 καί άφιξις εις Κομζάδες6 περί τό μεσονύκτιον πορεία 

φοβερά. 
31) Άφιξις εις 5 πηγάδια, κοιμηθέντες έπί ύγροτάτου εδάφους7. 

1. Βλ. επόμενη υποσημείωση 44. 
2. Ή όποια είχε καταληφθεί πρό τεσσάρων ήμερων. Μέ τηλεγράφημα τής 25.10.1912, ο 

φρούραρχος Πρεβέζης ενημερώνει τό Διοικητή Στρατού 'Ηπείρου αντιστράτηγο Κων. Σαπου-
ντζάκη γιά τήν άφιξη τους καί ζητά οδηγίες «πού δέον διατεθήναι»· βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, 
ένθ. άν., σ. 86. 

3. Μέ εντολή τοϋ Διοικητού Στρατού ' Ηπείρου- βλ. αυτόθι. 
4. ' Η σημερινή ' Αλυκή, στό εσωτερικό του ' Αμβρακικού κόλπου. 
5. Μέ εντολή του Διοικητού Στρατού ' Ηπείρου νά τεθούν ύπό τίς διαταγές τοΰ άντισυνταγμα-

τάρχου Λάμπρου Συνανιώτη, διοικητού τοΰ ' Ανεξάρτητου Συντάγματος Κρητών βλ. αυτόθι, σ. 98. 
6. ' Ο σημερινός ' Αμμότοπος έπ. καί ν. Άρτας. 
7. «Εις τόν λόφον τούτο èv τώ μεταξύ έφθασαν καί ό λόχος τών φοιτητών μέ τόν άρχηγόν των 
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Ν/βριος 1912 
1-25) Παραμονή εις 5 Πηγάδια μεταβαίνοντες εις προφυλακάς κατά 

διαλείμματα8. 
25) Μετάβασις εις τό χωρίον Σκλήβάυι9. 
26) Προφυλακαί απέναντι Πεστών ' Οροσειράς10. 
27) Είς "Αγ. Νικόλαου1 1 δπου τό πρώτον έπάτησεν 'Ελληνικός πους. 
28) Μονομαχία πυροβολικού εις Πεστά. 
29) ' Επίθεσις καί κατάληψις τών Πεστών1 2 - θάνατος Σαμαρίτη1 3. 
30) ' Ανάπαυσις είς Πεστά καί ταφή Σαμαρείτου. 

Δ/βριος 1912 
1) Μετάβασις είς Μεγάλην Χαράδρα 1 4 πλησίον Μπιζάνι. 
2) Προχώρησις είς χωρίον Λεσιανά15. 

Σταυρόν Ρήγαν, όστις μας ώφέλησεν τά μέγιστα διότι έπροχώρησεν τους στρατιώτας του προς τό 
τέλος τοϋ λόφου καί εις τήν αρχήν τής πεδιάδος καί οϋτω άπό τάς ταλαιπωρίας της πρώτης 
γραμμής έμείναμεν έν ήσυχίρ ώς εφεδρεία καί έμείναμεν έκεϊ μέχρι τής 3ης Νοεμβρίου», σημειώνει ό 
Κ. Ά . ' Αρχολέων, έ"νθ. άν., ο. 32. Τό οχυρό τών Πέντε Πηγαδιών είχε καταληφθεί στίς 28.10.1912. 
Ό αναφερόμενος λόφος ήταν θέση προκαλύψεως βορείως τοΰ οχυρού, έναντι τών Πεστών. 

8. Κατά τήν περίοδο αυτή δέν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρήσεις στό ηπειρωτικό 
μέτωπο, καθώς οί αντίπαλοι ανέμεναν ενισχύσεις, οί μέν Τούρκοι τή φρουρά του Μοναστηρίου, ή 
οποία υποχωρούσε προς 'Ιωάννινα, οί δε "Ελληνες μία μεραρχία άπό τό μακεδόνικο μέτωπο. Οί 
δύο πλευρές αρκέστηκαν, έν τώ μεταξύ, στην εξασφάλιση τών κατεχομένων θέσεων, επιχειρώντας 
κατά διαστήματα επιθετικές αναγνωρίσεις, οί οποίες κατέληγαν κάποτε σέ μικροσυμπλοκές περι
πόλων. Στίς 20 Νοεμβρίου 1912 υπογράφτηκε ανακωχή μεταξύ Τούρκων καί Βουλγάρων, Σέρβων, 
Μαυροβουνίων ανακωχή τήν οποία δέν δέχθηκε ή ελληνική πλευρά, αποβλέποντας στην κατά
ληψη τών 'Ιωαννίνων βλ. Ύπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ. 106—111, 139 καί Ν. 
Οίκονόμου,«ΌΑ' Βαλκανικός Πόλεμος», Ίστορίατοϋ 'Ελληνικού "Εθνους, τ. ΙΔ', Αθήνα 1977, 
σσ. 301-303. 

9. Ή Σκλίβανη έπ. Δωδώνης ν. 'Ιωαννίνων. 
10. Οί κινήσεις αυτές διατάχθηκαν έν δψει επίθεσης προβλεπόμενης γιά τήν 26η Νοεμβρίου, εξ 

αιτίας δμως καθυστερήσεων στή συγκέντρωση τών στρατευμάτων ή επίθεση αναβλήθηκε γιά τήν 
29η· βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β',σ. 138. Προηγουμένως «έλάβομεν ώς εφεδρι
κός τροφάς 3 γαλέτας έκαστος, 2 φούκτας σταφίδας καλής καί όλίγης ζαχάρεως, τροφός πού 
έφυλάξαμεν εντός τοΰ γυλιού μας, κινηματογραφιστής δέ, ώς έβαδίζαμεν έν πλήρει εξαρτήσει 
όπλων καί γυλιού, έλαβεν φωτογραφίας [...] Τήν 21ην τοΰ Νοεμβρίου ήμέραν της Παναγίας 
έλάβομεν καί σύκα καί σάπωνα διά νά πλύνωμεν τά ενδύματα μας [...] "Οτε έβελτιώθη ό καιρός 
[:τήν 26ην] καί αφού έκάμαμεν σοΰπαν καί κρέας ύπό ψυχρότατον βορράν καί παγωνιάν, ή οποία 
μέ τους κρυστάλλους της είχεν καταστήσει ξηρόν καί στερεόν τό έ'δαφος άναχωρήσαμεν μετά του 
λόχου φοιτητών προς τά Πεστά», σημειώνει ό Κ.Ά. Αρχολέων, έ"νθ. άν., σ. 36. 

11. Ξωκκλήσι ΒΔ. τοΰ Σκλήβανι. 
12. Κατόπιν ολοήμερης μάχης, διμοιρία τοΰ 3ου Λόχου Κρητών εισήλθε στά Πεστά στίς 7μ.μ. 

«γενομένη ένθουσιωδέοτατα δεκτή ύπό τών κατοίκων»· βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., 
σ. 149. 

13. Φοιτητής Νικόλαος Σαμαρείτης άπό τή Σκαλωτή Σφακιών βλ. Κ. Ά. ' Αρχολέων, ένθ. άν., 
σ. 39. 

14. Κατόπιν διαταγής του ' Επιτελάρχου τοΰ Στρατού ' Ηπείρου, τό Ι Τάγμα Κρητών στάλθηκε 
στό χωριό Ραβένια, ώστε νά επιτηρεί τή διάβαση τής χαράδρας μεταξύ Άετορράχης καί δρους 
Πεστών έν τώ μεταξύ ή τουρκική πλευρά ενισχύθηκε μέ τήν άφιξη τής φρουράς Μοναστηρίου- βλ. 
'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ. 163-164, 168 καί Παράρτημα, σ. 231. 

15. Συνεχιζόμενης τής προελάσεως, τό Ι Τάγμα Κρητών διατάχθηκε άπό τόν Έπιτελάρχη νά 
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3) Παραμονή είς Λεσιανά16. 
4) Προφυλακαί απέναντι Μπιζάνι17. 
5) Έπίθεσις καθ' ημών18, άπώθησις τοΰ έχθροΰ μετά μεγάλων απω

λειών καί σύλληψις μερικών αιχμαλώτων. 

6) Ύποχώρησις ημών είς Μάνδρας 1 9. 
6-9) Προφυλακαί είς Μάνδρας 2 0 (8 [Δ/βρίου] θάνατος Χα<ζιράκη> 2 1 

9) ' Αντικατάστασις ημών ύπό τών Ευζώνων22 καί ύποχώρησις αυτών 
έγκαταλειψάντων τάς Μάνδρας2 3. 

10-12) Πρώτη γραμμή προς τό άριστερόν τής Μάνδρας2 4. 

προωθηθεί στό χωριό Λεσσιανά (τό σημερινό Αβγό έπ. Δωδώνης ν. Ιωαννίνων)· δύο λόχοι 
τάχθηκαν στίς προφυλακές καί οί άλλοι δύο διανυκτέρευσαν στό χωριό- βλ. αυτόθι, τ. Β', σσ. 
169-170. 

16. Κατά τήν ήμερα αυτή επιχειρήθηκε επίθεση κατά τοΰ οχυρού Μικρό Μπιζάνι ή οποία δμως 
ανακόπηκε- στη μάχη έλαβαν μέρος οί 1ος καί 4ος Λόχοι τοΰ Ι Τάγματος Κρητών, ένώ οί 2ος καί 3ος 
παρέμειναν οτά Λεσσιανά ώς εφεδρεία- βλ. αυτόθι, α. 179. 

17. Τό απόγευμα τής 4ης Δεκεμβρίου οτίς προφυλακές βρισκόταν ό 3ος Λόχος Κρητών ένώ οί 
λοιποί βρίσκονταν σέ καταυλισμό πίσω άπό τήν κορυφογραμμή τής Άετορράχης- βλ. αυτόθι, σ. 
184. 

18. Τής τουρκικής αντεπίθεσης προηγήθηκε σφοδρό πΰρ τοϋ εχθρικού πυροβολικού πού 
προκάλεσε σημαντικές απώλειες, «κατέρριπτε τό ηθικόν τών μονάδων καί καθίστα προβληματική ν 
τήν τήρησιν τών θέσεων των», βλ. αυτόθι, σσ. 187-188. Λυρική περιγραφή τών συγκρούσεων άπό 
τόν εθελοντή φοιτητή Κ.Λ. Κωνσταντινίδη, ένθ. άν., σ. 182-187: «Πίπτουσι νεκροί Τούρκοι, αλλά 
καί πλησίον σου αιμόφυρτοι ψυχορραγοΰσιν επιστήθιοι φίλοι σου! Ποία φρίκη! [...] Τί σπαρακτικά 
συμπλέγματα έκάλυψεν τό σκότος τής νυκτός εκείνης!». 

19. Πρό τών συνεχιζόμενων τουρκικών επιθέσεων, ό Έπιτελάρχης διέταξε τήν εγκατάλειψη 
τών προκεχωρημένων θέσεων τά ξημερώματα τής 6ης Δεκεμβρίου τό Ι Τάγμα Κρητών, υποχωρώ
ντας κατέλαβε θέσεις περί τό ίίψωμα 1058,8 [Μάνδρες] τής ' Αετορράχης- βλ. ένθ. άν., σσ. 192-193. 

20. Κατά τή διάρκεια τοΰ τριημέρου τό Ι Τάγμα δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις. Τήν 7η 
Δεκεμβρίου ό Διοικητής του ανέφερε ότι επιβάλλεται ή αντικατάσταση τών ανδρών του «ένεκεν 
τής υπερβολικής κοπώσεως». Λίγο αργότερα ό Διοικητής τραυματίστηκε καί ό αντικαταστάτης του 
ζήτησε ενισχύσεις- τοΰ στάλθηκε μία διλοχία ευζώνων. Τήν επομένη, ή τουρκική επίθεση επικε
ντρώθηκε κατά τών θέσεων τοΰ Τάγματος, δημιουργώντας κίνδυνο διάσπασης τής άμυντικής 
γραμμής- Βλ. αυτόθι, τ.Β', σσ. 207-208 καί Παράρτημα, σ. 279. 

21. Απόστολος Χαζιράκης- σκοτώθηκε οτίς 8 ή, κατ' άλλους, στίς 10.12.1912- βλ. Κ.Ά. 
Αρχολέων, ένθ. όν., σ. 15. 

22. Σύμφωνα μέ τήν επίσημη έκθεση, ή αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε στίς 9 μ.μ., τής 8ης 
Δεκεμβρίου ύπό τριών λόχων τών Εύζωνικών Ταγμάτων βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. à ν., 
τ. Β',σ. 208. 

23. Τά τουρκικά στρατεύματα κατόρθωσαν νά ανέλθουν στό ύψωμα 1058,8 προκαλώντας 
υποχώρηση τών εύζωνικών τμημάτων, ή οποία έν μέρει εξελίχθηκε σέ φυγή, μεταδίδοντας τόν 
πανικό καί οτά μετόπισθεν. ' Επιχειρήθηκε ανακατάληψη τών θέσεων, στή διάρκεια της οποίας 
κινητοποιήθηκαν τόσο ό λόχος τών έξ ' Αμερικής εθελοντών, όσο καί εκείνος τών φοιτητών, χωρίς 
δμως καί νά κατορθωθεί- βλ. αυτόθι, σ. 213-214 καί Κ.Λ. Κωνσταντινίδης, «Άπότάς ' Ηπειρωτικός 
μου Αναμνήσεις - Έκ τής δράσεως τοΰ Κρητικού Φοιτητικού Λόχου: Ή 'Ιστορική Μάχη τής 8 
προς τήν 9 Δεκεμβρίου 1912», Κρητικόν Ήρώον, τεΰχος 1, Χανιά 1913, σο. 25-27. 

24. Στά υψώματα μεταξύ τών χωριών Κοτορόσι (σημ. ' Αετορράχη) καί Λάζαινα, δεχόμενοι 
συνεχείς επιθέσεις, στή διάρκεια τών όποιων τραυματίστηκε θανάσιμα ό υποδιοικητής τοΰ φοιτητι
κού λόχου Πέτρος Σαλτάμπασης (10.12.1912). Οί επικεφαλής διαπίστωναν ελάττωση ήθικοΰ: 
«Πειθαρχία ουχί ευχάριστος. Διέταξα άντεπίθεσιν προς άνάκτησιν θέσεως καταληφθείσης τήν 9ην 
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13) ' Αντικατάστασις ημών καί μετάβασις εις Μούλες25. 
14-29) Παραμονή αυτόθι. Κατά τάς διαφόρους μάχας έκ τών 1400 τοΰ 

Τάγματος έμειναν 56726. 
29) Προχώρησις είς Κατσανοχώρια2 7 καί παραμονή μέχρι 31 Δ/βρίου. 

Ιανουάριος 1913 
[1)] Προχώρησις ολίγον <μπροστά> Κατσανοχωρίων. 
2-6) Προφυλακαί όπισθεν μεγάλης χαράδρας 2 8 . 

νυκτός. Ουδείς έπροθυμοποιήθη», ανέφερε προς τό Αρχηγείο ό Διοικητής τοΰ Αποσπάσματος 
αντισυνταγματάρχης Πολυμενάκος- βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, έ"νθ. άν., τ. Β ', Παράρτημα, 
σσ. 300-301. 

25. Ή σημερινή Πέρδικα έπ. Δωδώνης ν. Ιωαννίνων «Τάγμα Κρητών διέταξα αναχώρηση 
σήμερον διά Μοΰλες, καθ' δσον άφήρησα πάσαν ύπηρεσίαν, ένεκα απειθαρχίας καί διασποράς, 
κατόπιν τραυματισμού διοικητού του», αναφέρει προς τό Αρχηγείο ό αντισυνταγματάρχης Πολύ 
μενάκος- ό δέ Αρχηγός Στρατού 'Ηπείρου αντιστράτηγος Σαπουντζάκης εκφράζει τήν επομένη 
στό Διοικητή τοΰ Κρητικού Συντάγματος αντισυνταγματάρχη Συνανιώτη, τή λύπη του γιά τά 
«σημεία τινά απειθαρχίας καί συμπτώματα ελλείψεως σταθερότητος» τών ανδρών του- βλ. αυτόθι, 
σσ. 328, 335. 

26. Παραμένοντας ώς εφεδρεία στά μετόπισθεν, τό Ι Τάγμα συμπτύχθηκε, λόγω τών απωλειών 
του, σέ διλοχία- βλ. αυτόθι, τ. Β', ο. 229. Ό λοχαγός Ίπ. Παπαβασιλείου, γράφοντας άπό τό 
μέτωπο στό συνταγματάρχη Δουσμάνη οτίς 11.12.1912, σχολιάζει τίς επιχειρήσεις μετά ακόλουθα 
λόγια: «Είναι νά τραβά κανείς τά μαλλιά του. Ουδέ αρχηγία καί έπιτελεϊον παραφρόνων θά 
διηύθυνεν οϋτω. Κατόρθωσε διά τής έξοχου στρατηγικής του νά ρίψη όλόκληρον τόν έδώ στρατόν 
εις μίαν γραμμήν en cordon είς τάς κορυφάς απότομων καί βραχωδών ορέων ύπό τό πΰρ τών 
εχθρικών φρουρίων είς δεκαήμερον συνεχή νυχθημερόν αγώνα. Είναι πιστή ε'ικών δταν σας εϊπω 
δτι οί άνδρες καθ' δλον αυτό τό διάστημα δέν μετεκινήθησαν τών θέσεων των μάχης. "Εκαστος 
όπισθεν ενός λίθου έτρωγεν, έπινεν, έκοιμάτο (δέν έκανε δηλ. κανέν άπό τά τρία) μέτόνδάκτυλον 
έπίτήςσκανδάλης[...] Ήκατάστασιςαδτηώςήτοέπόμενονέξήντλησεκαίσώματακαίνεΰρακαί 
χθες τέλος εξεδιώχθησαν οί ημέτεροι ύπό τών βαρέων εχθρικών τηλεβόλων μέ έξηντλημένον 
ηθικόν, ανίκανοι πλέον προς πάσαν πολεμικήν ένέργειαν, αφού δέ έκάστην ήμέραν προσέφεραν 
καί μίαν έκατόμβην τραυματιών πλην τών νεκρών»· βλ. αυτόθι, τ. Β', Παράρτημα, σ. 312. 

27. ' Υπό τό όνομα αυτό δηλώνονται έντεκα χωριά τής ' Ηπείρου, κείμενα στην ορεινή περιοχή 
ανατολικά τής οδού "Αρτας- ' Ιωαννίνων καί δυτικά τοΰ πόταμου "Αραχθου, τά έξης: Λοζέτσι (σημ. 
'Ελληνικό), Κοστίτσι ή Κωστήτσι, Λάζαινα ή Λάζανα, Κοτορόσι (σημ. Άετορράχη), Φορτόσι ή 
Φόρτωση, Νίστορα, Πάτερο, Κορίτιανη, Καλέντζι, Πλέσσια ή Πλαίσια καί Βαλτσιώρα (σημ. 
Πηγάδια). Τά χωριά αυτά βρίσκονταν στά νοτιοανατολικά τοΰ έλληνικοΰ μετώπου, δπως αυτό 
εκτεινόταν στά τέλη Δεκεμβρίου τοΰ 1912. Οί κάτοικο! τους ήταν «έλληνες ορθόδοξοι, κατσάνοι 
καλούμενοι, άπαντες τήν έλληνικήν λαλοΰντες γλώσσαν», αλλά καί «ατελή τίνα διάλεκτον, άνευ 
γραμμάτων»· τήν δέ δλη περιοχή «καλύπτει χιονώδης πάγος σχηματιζόμενος άπό τοΰ Δεκεμβρίου 
Μαρτίου»· βλ. Ν.Θ. Σχινάς, Όδοιπορικόν 'Ηπείρου, τεΰχος Α', Αθήνα 1897, σσ. 121-132. 

28. Μέ εντολή τοΰ Διοικητού Μεραρχίας συνταγματάρχου Δημ. Ματθαιόπουλου, ορίστηκε ώς 
τομέας «ενεργείας καί επιτηρήσεως» τοϋ Συντάγματος Κρητών «άπό τής απαρχής τής χαράδρας, 
ήτις κείται αμέσως προς βορράν τοΰ χωρίου Κρυφόβου» μέχρι τών δυτικών παρυφών της κορυφο 
γραμμής ' Αετορράχης. ' Εν τώ μεταξύ ή παράταση τών επιχειρήσεων χωρίς αποτέλεσμα καί οί 
ασυμφωνίες μεταξύ τών επιτελών αξιωματικών, οδήγησε στην αντικατάσταση τοΰ αντιστράτηγου 
Σαπουντζάκη άπό τό διάδοχο Κωνσταντίνο, ό όποιος βρισκόταν στή Θεσσαλονίκη (3.1.1913)' βλ. 
'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σ. 253, 257-259 καί Παράρτημα, σ. 404-405. 
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7) 'Επίθεσις καί άπώθησις τοΰ έχθροΰ εντός τοΰ Μπιζάνι, εσχεν ό 
εχθρός <άπωλείας> 120029. 

Τό εσπέρας είς Μάνδραν Λεσιανών. 
8) Είς Λεσιανά διαμονή- βροχή καί χιόνια30. 
9-17) Προφυλακαί έξωθι Μπιζανίου ύποστάντες τά πάνδεινα έκ τής 

βροχής καί χιόνος. 
18-19) Λυσσώδης μάχη πυροβολικού. Καθ' όλον σχεδόν τό διάστημα 

μέχρι τής παραδώσεως τοΰ Μπιζάνι, τά πυροβόλα έ'βαλλον τακτικά31. 
[Στό σημείο αυτό παρατηρείται τό πρώτο χάσμα τοΰ ημερολογίου, μεταξύ 
20ης 'Ιανουαρίου καί 20ης Φεβρουαρίου 1913. Είναι γεγονός δτι στό 
διάστημα αυτό δέν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρήσεις. Μέτήν 
άφιξη τοΰ διαδόχου στό μέτωπο (10.1.1913), αποφασίστηκε ή αναστολή 
κάθε επιθετικής ενέργειας, καί ή συστηματική προπαρασκευή τών μελλον
τικών κινήσεων. 'Αφού προηγήθηκε μελέτη τοΰ εδάφους, βελτίωση τών 
οδών γιά τή διέλευση τοΰ πυροβολικού, συγκέντρωση πυρομαχικών, 
ανασύνταξη καί ενίσχυση τών μονάδων, ή τελική επίθεση πραγματοποιή
θηκε στίς 20 Φεβρουαρίου 1913' κατά τή διάρκεια εκείνης τής ημέρας τό 
Σύνταγμα Κρητών έ'δρασε στην πρώτη γραμμή έναντι τών οχυρών τοϋ 
Μπιζανίου32. Τά ξημερώματα τής επομένης ό ' Εσσάτ Πασάς παρέδωσε 
τά Ιωάννινα.] 

21 Φεβρ. 1913 

Παράδωσις λίαν πρωΐ (ήμ. Πέμπτη) τοΰ Μπιζάνι. Τό έγγραφον παρε
δόθη είς τόν Λόχον μας3 3. 

29. Έν αναμονή τοΰ διαδόχου αναβλήθηκε ή αρχικά προγραμματισμένη γιά τις 5.1.1913 
επίθεση, γιά νά πραγματοποιηθεί τελικώς τή μεθεπομένη, χωρίς θεαματικά αποτελέσματα- βλ. 
αύτόθι,τ. Β', σ. 264-280. 

30. Οί πληροφορίες αναφέρουν δτι ό χειμώνας εκείνος ήταν άπό τους βαρύτερους πού είχε 
γνωρίσει ή "Ηπειρος, «καί οί ασυνήθιστοι είς τό ψυχρόν αυτό κλίμα πολεμισταί υπέφεραν πολύ, 
μάλιστα οι Κρητικοί» όπως σημειώνει καί ό ' Ι.Σ. ' Αλεξάκης, ένθ. άν., σ. 645- βλ. καί Ν. Οικονόμου, 
ένθ. άν., σ. 309' 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. όν., τ.Β', σ. 280. 

31. «Μιά συνεχής βροντή», σημειώνει ό Ίάνκος Δραγούμης στίς αναμνήσεις του- καί παρα
κάτω: «Μήνες καθήσαμε στό Μπιζάνι, έ'να δύο, δέν θυμοΰμαι. Χειρότερα άπ' δλα οί νύχτες. Στην 
πρώτη γραμμή ύπνο δέν είχε σχεδόν καθόλου. [...] Ξημερώματα πιά οί Τούρκοι άρχιζαν τό 
κανονίδι κατά τάς 9, έκτος αν είχαμε κανένα αιφνιδιασμό»· βλ. Ί.Δραγούμης, «Πολεμικές Ανα
μνήσεις», 'Αρχείο τής Π.Σ. Δέλτα: 'Εκστρατεία στή Μεσημβρινή Ρωσία, 1919, Αθήνα 1982, σ. 
29-30. 

32. 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. όν., τ. Β', σσ. 376, 386, 419-420 καί Παράρτημα, σο. 
679-681. 

33. Στίς 5.30' π.μ. κατέπαυσε τό πΰρ καί φάνηκαν λευκές σημαίες στό Μπιζάνι. Στίς 7.00' π.μ. 
παρουσιάστηκε Τούρκος αξιωματικός στίς προφυλακές τής VIII Μεραρχίας μέ τό έγγραφο παράδο
σης τοΰ Διοικητού τής Φρουράς Ταγματάρχου Άλή Φουάτ, κατόπιν εντολής τοΰ Τούρκου 
Γενικού Διοικητοΰ ' Ιωαννίνων στην πρώτη γραμμή τοΰ μετώπου βρίσκονταν τά Ι καί II Τάγματα 
Κρητών βλ. αυτόθι, τ. Β', σσ. 420, 433 καί Παράρτημα, σ. 697. 
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[Στό σημείο αυτό μεσολαβεί τό δεύτερο —καί διαρκέστερο— χάσμα τοΰ 
ημερολογίου, μεταξύ 22ας Φεβρουαρίου καί 20ης 'Ιουνίου 1913. Στό 
διάστημα αυτό τό ' Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών, άφοΰ συγκεντρώθηκε 
μαζί μέ τά υπόλοιπα τμήματα τής VIII Μεραρχίας στό χωριό Μπισδούυι34 

(σημερινή Έλεοΰσα), βορειοδυτικά τών 'Ιωαννίνων (24.2.1913), διατά
χθηκε νά καταδιώξει τά υποχωρούντα εχθρικά τμήματα προς τό ' Αργυρό
καστρο (27.2.1913). Σε διάστημα τεσσάρων ήμερων οί Κρήτες εθελοντές, 
«κατάκοποι καί ασθμαίνοντες»35, κάλυψαν απόσταση χιλιομέτρων, διερ
χόμενοι διαδοχικά άπό τό Καλπάκι, τά Δολιανά καί τό Χάνι Δελβινα-
κίου36· προελαύνοντας στή συνέχεια εντός τοΰ σημερινού άλβανικοΰ 
εδάφους, βάδισαν προς τό Χάνι Γεωργουτσάδων (Gjorguçat) καί τή 
Δερβίτσανη (Derviçan), χωρίς νά συναντήσουν άξια λόγου αντίσταση37. 
Τό 'Αργυρόκαστρο καταλήφθηκε στίς 3 Μαρτίου 1913. Στή συνέχεια τό 
Σύνταγμα στάθμευσε βορείως τοΰ 'Αργυροκάστρου (7.3.1913), στά 
χωριά Τσέπος (Cepo) καί Παλαίκαστρο3 8 (Palokastrë), θέτοντας ύπό τόν 
έλεγχο του τήν όδό προς Τεπελένι. Ά π ό έκεϊ διατάχθηκε νά κινηθεί, στίς 
20 Μαρτίου 1913 προς Πρεμετή: «Πατώυτες χιόνια άνήλθομεν είς τό ϋψος 
τοΰ βουνού έξ ου πίπτοντες καί ολισθαίνοντες, καί σαν μεθυσμένοι τρι-
κλύζοντες έπί τής κρυσταλλομένης χιόνος, μετά τρίωρον έφθάσαμεν 
κουρασμένοι καί πεινώντες είς τό χωρίον Έλεοΰσα (Leusë), είς τους 
πρόποδας τοΰ βουυοΰ πλησίον της Πρεμετής, είς τά πρόθυρα τής οποίας 
κατηυλίσθημευ»39. Μέ έ'δρα τήν Πρεμετή, τό Σύνταγμα κατένειμε τίς 
μονάδες του 4 0 στά χωριά Λεσκοβίκι (Leskoviku), Έρσεκά (Ersekë), 
Φράσσαρη (Frashër), Πατσομύτη (Paxhomitë), ' Αλή Παστεβάν (Liposte-
van) καί Όδρίτσανη 4 1 (Odriçan), με κύρια αποστολή τή φύλαξη τών 
διαβάσεων καί τήν απόκρουση ενδεχόμενης επίθεσης αλβανικών ένο
πλων τμημάτων. "Ηδη στίς 13 Νοεμβρίου 1912, ή 'Εθνοσυνέλευση πού 
είχε συγκληθεί στήυ Αυλώνα (Vlora), «απαρτιζόμενη ύπό αντιπροσώπων 
πάντων τών ' Αλβανικών τμημάτων άνευ διακρίσεως θρησκείας»42, είχε 
κηρύξει τήν ανεξαρτησία τής 'Αλβανίας καί εγκαταστήσει προσωρινή 
κυβέρνηση, ή οποία αναγνωρίστηκε από τήν Πρεσβευτική Διάσκεψη τοΰ 
Λονδίνου οτίς 7 Δεκεμβρίου. Τά νοτιοανατολικά σύνορα τοΰ νέου κρά
τους θά αποτελούσαν αντικείμενο έρευνας διεθνούς επιτροπής- έπί τών 
αμφισβητουμένων αυτών εδαφών παρέμεινε τό Σύνταγμα τών Κρητών43 

έως τά μέσα τοΰ καλοκαιριοΰ τοΰ 1913.] 

34. Αυτόθι, τ. Β', σ. 439, καί Παράρτημα, σσ. 712-713, 716-717. 
35. Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. άν., σ. 88. 
36. «Ξενοδοχεϊον τό Δελβινάκιον, γέφυρα ατελής ακόμα»' βλ. αυτόθι, σ. 89. 
37. 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ. 462-469. 
38. Αυτόθι, τ. Β', σ. 479. 
39. Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. άν., α. 94. 
40. 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ. 489-495, καί Παράρτημα, σσ. 814-819. 
41. Περί τών χωριών αυτών βλ. αμέσως παρακάτω. 
42. Αυτόθι, παράρτημα, σ. 819. 
43. «Είς Πρεμετήν έπεράσαμεν μέλι, ζάχαρι καί κόττα», σημειώνει ό Κ. Ά. ' Αρχολέων, (ένθ. άν., 

σ. 97). Τό Σύνταγμα μετακινήθηκε, προσωρινά μόνο, τήν 30η ' Απριλίου 1913 στην Κόνιτσα προς 
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21 'Ιουνίου 1913 
Κατά τήν ήμέραν αυτήν ήτο ό ' Αρχιερατικός επίτροπος Πρεμετής είς 

τό χωρίον τοΰτο [. ' Οδρίτσανην] κι έξεφώνησε καί πατριωτικόν λόγον έν 
τη εκκλησία. 

Τό χωρίον Όδρίτσανι 4 4 τής 'Ηπείρου είνε καθαρώς χριστιανικού 
έλληνικόν έχον κατοίκους 250-300. 

Σέβρανη 4 5 χωρίον ' Αλβανικόν. 
Κοτόβα4 6 είνε τό χωρίον τοΰ ' Αρ<σάκη> 4 7 

Ραμπανί4 8 χωρίον ' Αλβανικόν έχον καί ολίγους βλάχους. 
<Πα>τσομύτη 4 9 χωρίον ' Αλβανικόν 
Διαβάτη είνε τό τελευταϊον σημεϊον καί τό πλέον έπίκαιρον τών 

συνόρων ' Ελλάδος καί ' Αλβανίας5 0 εκείθεν διέρχονται οί δρόμοι προς 
τήν Κλεισούραν51 Φράσαρη 5 2, Πρεμετή53, Βεράτι54 κ.λπ. 

Μαλίντι55 χωρίον ' Αλβανικόν μένον είς τήν ' Αλβανίαν άπαξ μόνον 
κατά τάς αρχάς < ' Ιουνίου> 1913 μεταβάς ό ούλαμός μας είσήλθον εντός 
αύτοΰ μόνον 10 άνδρες 

' Αλημποσκουβάνι56 μικρόν 'Αλβανικόν χωρίον 
Είς τάς 26 'Ιουνίου 1913, ήμ. Πέμπτη, ώρ 4 π μ έφύγαμεν57 άπό τό 

Όδρίτσανι. Ή άναχώρησις λίαν συγκινητική, αί γυναίκες καί οί άνδρες 
έ'κλαιον 

υποδοχή τοΰ διαδόχου, ό όποιος έφτασε πράγματι στίς 5 Μαΐου στην υποδοχή συμμετείχαν οί 
κάτοικοι τών χωριών Σαναβό (σημερινή Άετόπετρα) και Μάζι, τά δέ στρατεύματα, «μέ τόν 
φοιτητικόν λόχον», είχαν παραταχθεί σέ δλο τό μήκος τής όδοΰ άπό τήν Κόνιτσα ώς τη Μεσογε 
φυρα βλ αυτόθι 

44 Γνωστό καί ώς Ούτρίτζανη ή ' Οστρίτσα τό σημερινό Odriçan στην επαρχία Permetit 
σύμφωνα μέ τόν Π Άραβαντινό, (Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, Αθήνα 1905, σ 49), κατοι 
κεϊτο άπό «βλάχους άλβανίζοντες», ήταν δέ τό μόνο χριστιανικό χωριό τής περιοχής Σκρεπαρίου 
βλ τοΰ ίδιου, Χρονογραφία 'Ηπείρου, Αθήνα 1856, τ 2ος, σ 394 

45 Τό σημερινό Sevran επαρχίας Skrapan 
46 Γνωστό καί ώς Χοτόβα, Χοτχόβα ή καί Χωταχόβα τό σημερινό Hot' hove επαρχίας Permetit 

κατά τόν Π Άραβαντινό, (Χρονογραφία έ'νθ άν , σ 375), τό 1856 ο! κάτοικοι του ήταν αλβανό 
φωνοι, κατά τά 3/4 μουσουλμάνοι καί κατά τό 1/4 χριστιανοί 

47 Ό γνωστός Απόστολος Άρσάκης (1792 1874) 
48 Τό σημερινό Rapanj επαρχίας Permetit 
49 Γνωστό καί ώς Πατζομίτη, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους μουσουλμάνους τό σημερινό 

Paxhomite, επαρχίας Permetit βλ αύτοθι, σ 375 Γενικόν Στρατηγεϊον Ελληνικού Στράτου, 
Χάρτης 'Εθνογραφικός της Βορείου 'Ηπείρου τφ 1913, Αθήνα 1919, σ 17 

50 ' Αναφέρεται βεβαίως στά όρια τής κατεχόμενης άπό τόν ελληνικό στρατό ζώνης κατά τήν 
εποχή εκείνη 

51 Ή σημερινή Kelcyra επαρχίας Permetit 
52 "Η Φράσσερι, τό σημερινό Frasher επαρχίας Permetit 
53 Βλ επόμενη υποσημείωση 59 
54 Τό σημερινό Berati, πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας 
55 Προφανώς ή Μουλίνα, τό σημερινό Malnin επαρχίας Skrapan 
56 Γνωστό καί ώς ' Αλή Παστεβάν ή Λιποστίβανη, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους μου

σουλμάνους βλ αυτόθι, σ 17 Π Αραβαντινοΰ, ένθ άν, σ 375 Πρόκειται γιά τό σημερινό 
Lipostevan επαρχίας Permetit 

57 Οί προστριβές, μεταξύ τών έ'ως χθες συμμάχων, έπί τών άπελευθερωθέντων εδαφών είχαν 
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Κοσίυα58, οί κάτοικοι έλληνόβλαχοι, ή τοποθεσία ωραία, έχει πολλά 
διάφορα ευγενή δένδρα, σπήθια έως 50. 

Έφθάσαμεν τά εσπέρας τής 26 'Ιουνίου 1913 είς Πρεμετή καί έμείνα
μεν δύο ημέρας, τήν δε 29 λίαν πρω'ι άνεχωρήσαμεν διά Μακεδονίαν. 

Τήν 28 'Ιουνίου 1913 έγένετο δέπσις ύπό τών κατοίκων Πρεμετής 
υπέρ τών ελληνικών όπλων κατ' αυτήν παρίσταντο καί Μουσουλμάνοι. 
Οί μικροί μαθηταί καί αί μαθήτριαι έψαλλον διάφορα εθνικά άσματα. 

' Η Πρεμετή5 9 είναι πολίχνη έχουσα 3-4 χιλιάδας κατοίκους, οί περισσό
τεροι τών οποίων είνε "Ελληνες. Αΰτη κείται εντός μικρού πεδιάδος, 
σχετικώς είς καλόν μέρος, όσον δέ ό χρόνος παρέρχεται άπό τής ελευθε
ρώσεως της, έπί τοσοΰτου καί έλληνοποιεΐται. Οί Χριστιανοί κάτοικοι 
πάντες φέρουν καπέλλα πετάξαυτες τα φέσια- αί γυναίκες είνε αρκετά 
περιποιημένα, αί δέ ενδυμασία των είς πλείστα είναι αρκετά περιποιημέ
νοι, αί δέ ενδυμασία των εις πλείστα είνε ώς τών γυναικών τών μεγάλων 
πόλεων, δηλ. φορέματα <άντρασέ>, κάλτσες τρασπαράυ καθώς καί 
σακκάκια καί καπέλλα. ' Ιδίως μεγάλην έντύπωσιν μοι έκαμε ήμέ δλη τή 
σημασία της λέξεως αρχοντική φορεσιά τών γράδων. Πάντες τόν χει
μώνα φέρουν έπαυωφόρια μέ γουναρικά. 

Έλεοΰσα 6 0 χωρίον έχον 40 σπήθια καί άπέχον τής Πρεμετής 20' 
λεπτά, καθαρώς έλληνικόν οί κάτοικοι καθ' δλα όμοιοι τών τής Πρεμε
τής. Τό χωρίον τοΰτο έχει καί σχολεΐον. 

ήδη ενταθεί στην περιοχή τής Μακεδονίας, εξελισσόμενες στίς 16 ' Ιουνίου 1913 σέ ανοικτή ένοπλη 
σύρραξη μεταξύ 'Ελλήνων, Σέρβων, Μαυροβουνίων καί Ρουμάνων αφ' ενός καί Βουλγάρων αφ' 
έτερου. Επτά ήμερες μετά τήν έναρξη τών εχθροπραξιών αποφασίστηκε ή μεταφορά τής VIII 
Μεραρχίας στό μακεδόνικο μέτωπο, πλην τοΰ III Τάγματος Κρητών, τό όποϊο είχε διατεθεί στό 
Στρατιωτικό Διοικητή Κορυτσάς. Τό Ι Τάγμα (δπου καί ό Φοιτητικός Λόχος) διατάχθηκε νά 
παραδώσει τή φρουρά τών χωριών Φράσσαρη, ' Οδρίτσανη καί ' Αλή Παστεβάν σέ μονάδες τοΰ 
25ου Συντάγματος Πεζικού καί νά συγκεντρωθεί στην Πρεμετή απ' δπου, ακολουθώντας τό 
δρομολόγιο Μεσογέφυρα, Χάνι Καλπάκι, Χάνι Κακαβιάς και Γαρδικάκι, (βλ. περί αυτών παρα
κάτω), θά κατέληγε στους ' Αγίους Σαράντα, δπου θά επιβιβαζόταν σέ ατμόπλοιο μέ προορισμό τή 
Θεσσαλονίκη- βλ. 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., Παράρτημα ο. 814,817-819. 

58. Τό σημερινό Kosinë επαρχίας Permetit- κατά τόν Π. ' Αραβαντινό (ένθ. άν., σ. 375), τό 1856 
είχε πέντε σπίτια, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους χριστιανούς- ό ίδιος, έν τούτοις, σημειώνει τήν 
παρουσία «άλβανιτοβλάχων» στά δρη τής Πρεμετής· βλ. τοΰ ίδιου, Μονογραφία..., ένθ. άν., σ. 49. 

59. Ή σημερινή Përmeti, πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας- τό 1856, σύμφωνα μέ τόν Π. 
Άραβαντινό, (Χρονογραφία... ένθ. άν., σ. 370), είχε 122 χριστιανικά καί 12 μουσουλμανικά σπίτια, 
κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους- 5.000 κατοίκους, «ων περίπου 1500 χριστιανοί καί πολλοί 
' Αθίγγανοι μουσουλμάνοι», σημειώνει τό 1873 ό E. Isambert, κατά τόν ' Α. Μηλιαράκη,'Οδοιπορικά 
Μακεδονίας, 'Ηπείρου καί Θεσσαλίας κατά τόν Emile Isambert, Αθήνα 1878, σ. 261- Τό 1905, 
τέλος, ή πόλη αριθμούσε «4.000 ψυχάς ' Ελληνο- ' Αλβανών καί Μωαμεθανό- ' Αλβανών», σύμφωνα 
μέ τόν υπολοχαγό Π. Κουγιτέα, Πραγματεία τοπογραφική, ίστορική καί εθνολογική τής Άνω 
'Αλβανίας ή Ιλλυρίας, Κάτω 'Αλβανίας ή Μακεδόνικης 'Ιλλυρίας καί 'Ηπείρου, ' Αθήνα 1905, ο. 
99- τό 1930 αναφέρονται 2.788 κάτοικοι, κατά τά δύο τρίτα χριστιανοί καί κατά τό έ'να τρίτο 
μουσουλμάνοι- βλ. L. Rey, Guide de l'Albanie, Παρίσι 1930, σ. 143- περί τών «ωραίων κυριών» τής 
Πρεμετής, βλ. καί Β.Δ. Ζώτος Μολοσσός, 'Ηπειρωτικοί Μελέται: Δρομολόγιον της 'Ελληνικής 
Χερσονήσου, ' Αθήνα 1878, σ. 91. 

60. ' Η σημερινή Leusë επαρχίας Permetit- τό 1856 είχε 46 σπίτια, κατοικούμενο άπό αλβανόφω
νους χριστιανούς, κατά τόν Π. Άραβαντινό, έ'νθ. άν., σ. 370. 
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Είς τήν περιφέρειαν ταύτην κυρίως ομιλείται ή 'Αλβανική, αί δέ 

γυναίκες δέν γνωρίζουν παρά μόνον αυτήν. Οί άνδρες όμως καθώς καί τά 

μικρά παιδιά, άρρενα καί < θ ή λ ε α > γνωρίζουν καί τήν έ λ λ < η ν ι κ ή ν > έκ 

τοΰ σχολείου, ευτυχώς δέ ήρχισαυ είς δλα τά χωρία νά κάνουν ταύτης 

χρήσιν, χωρίς εννοείται νά παύσουν νά ομιλούν καί τήν Ά λ β α ν ι κ ή υ . 

Πλησίον τής Πρεμετής διέρχεται ό ποταμός 'Αώος. Τά μέρη τής 

περιφερείας ταύτης είνε ορεινά καθώς καί τό περιοσότερον έδαφος τής 

'Ηπείρου. 

Ώ ς καί παραπάνω λέγω άνεχωρήσαμεν έκ Πρεμετής δια Μακεδονίαν 

τήν 29 ' Ιουνίου 1913 ήμέραν Σάββατον καί ώρ. 4 π.μ. Κατά τήν πορείαν 

τής ημέρας ταύτης βροχή αδιάκοπος μας έσυνόδευε. Περί τήν 9 π.μ. 

έκάμαμεν στάσιν είς θέσιν όνομαζομένην Καημένο χάνι- έκεϊ έλάβομεν 

συσσίτιον έκ βοδινοΰ κρέατος καί σούπα ρύζι, διά δέ τό εσπέρας μας 

εδόθη τυρός είς τό αυτό μέρος. Ή έκκίυησις έντεΰθεν έγένετοτήν Ιην 

μ.μ. κατά δέ τήν 8 έσπερινήν έφθάσαμευ είς τά Μεσογέφυρα 6 1 ένθα καί 

έξωμείναμεν. 

30 ['Ιουνίου 1913] 

Άναχώρησις 7 π.μ. Μετά τρίωρον πορείαν έκάμαμεν στα<θμόν>· 

έκεϊ μας εδόθη συσσίτιον τυρός. ' Αναχώρησις 2 μ.μ. Ή ημέρα σκυθρωπή 

άνευ βροχής. ' Εφθάσαμεν είς Καλουπάκι6 2 τήν 5 καί 1/2 δπου μας εδόθη 

συσσίτιον καί δπου διεμείναμεν6 3. Κατά τήν αυτήν ήμέραν μοί έχορηγήθη 

καί ένα σακκάκι. 

1 ' Ιουλίου 1913 Δευτ. 

Άυαχώρησις 5 και 1/2 πρωινήν ήμερα καλοκαιρινή μετά αέρος. 

Σταθμός 9 και 1/2 είς θέσιν Δελβινάκι 6 4 . Ή κατάστασις τής υγείας μου 

σχετικώς καλή. Συσσίτιον κρέας μετά σούπας καί τυρί διά τό βράδυ. 

' Εκκίυησις 2 1/2 καί στάσις 5 1/2 είς θέσιν Κακκαβιά 6 5 , ό αέρας ισχυρός. 

Κατά τήν διάβασίν μας έκ τών μερών τούτων μας κατάλαβε μεγάλη χαρά 

διότι κατά τάς ημέρας τής απελευθερώσεως των μας έγένοντο είς τά μέρη 

ταΰτα αί αλησμόνητοι ύποδοχαί. 

2 'Ιουλίου [1913] Τρίτη. 

' Εκκίυησις 51/2. Ή μόνη καλοκαιρινή ήμερα πού ήσθάνθημεν είς την 

"Ηπειρον ό ήλιος καυστικώτατος. Σταθμός 1/2 μ.μ. είς τό χωρίον Γαρδι-

κάκι 6 6 , δπου άφθουον νερό ρέει. ' Η ήμερα αΰτη ήτο μέχρι σήμερον έκ τής 

πορείας ή <κοπιω>δεστέρα. 

61. Γέφυρα έπί τοΰ ποταμού ' Αώου (Βοβούσα), στό ΰψος τής συμβολής του μέ τόν Σαραντά
πορο, έπί τών σημερινών ελληνοαλβανικών συνόρων. 

62. Τό Καλπάκι βεβαίως· ας σημειωθεί πάντως δτι αναφέρεται ώς Kalibaki άπό τόν L. Rey, ένθ. 
άν., σ. 154. 

63. Κατά τήν ήμερα εκείνη διανύθηκε απόσταση 33 χιλιομέτρων σέ διάστημα 6 1/2 ωρών. 
64. Τό Χάνι Δελβινάκι προφανώς· βλ. καί προηγούμενη υποσημείωση 36. 
65. Διάβαση έπί τών σημερινών ελληνοαλβανικών συνόρων κατά τήν ήμερα εκείνη διανύθηκε 

απόσταση 22 χιλιομέτρων εντός 7 ωρών. 
66. Τό σημερινό Kardhikaq επαρχίας Sarandë- κατά τόν Π. Άραβαντινό, (ένθ. άν., σ. 357), τό 

1856, είχε 25 σπίτια χριστιανών, ομιλούντων ελληνικά καί αλβανικά. 
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Συσσιτίου κρέας βοδινό μετά σούπας καί τυρί διά τό βράδυ. Ή 
κατάστασις της υγείας μου ευτυχώς μεθ' δλην τήν μεγάληυ καί κοπιώδη 
πορείαν, σχετικώς καλή. 

"Αλλη πορεία τήν ήμέραν ταύτην δέν έγένετο άλλα έξωμείναμεν εις 
Γαρδικάκι. ΟΊ κάτοικοι τών μερών τούτων διαφέρουν κατά πολύ τών 
κατοίκων τής περιφερείας Πρεμετής. Είνε, ημπορεί κανείς νά πή, γνησιώ-
τεροι έλληνες αφού είς τά μέρη τοΰτα όμιλοΰν μόνον τήν ' Ελληνικήν. ' Η 
δέ ενδυμασία τών γυναικών είνε πολύ διαφορετική καί μάλλον καλαισθη
τική τής τών γυναικών τών μερών τής Πρεμετής- ενδυμασία κομψή καί 
χαριτωμένη, αληθής ενδυμασία ελληνική, ήτις πολύ συμβάλει διά νά τας 
άποθαυμάζη τις. Λιγερές σαν βίτσες καί άγγελοι αληθείς ώς λευκοφοροΰ-
σαι. Τά μέρη δμως κι έδώ πολύ άγονα, τά χωρία δμως ωραιότατα ένεκεν 
καλοκτισμένων ωραίων οικοδομών. 

3 'Ιουλίου 1913 
Άναχώρησις 5 1/2. Άφιξις 7 1/2 είς Δέλβινον. 
Τό Δέλβινον6 7 είνε κωμόπολις ωραιότατη, ή καλλίτερα πασών τών 

τής ' Ηπείρου. "Εχει 3-4 χιλιάδας κατοίκους- οί περισσότεροι τούτων είνε 
"Ελληνες- ομιλείται ή ελληνική. ' Η τοποθεσία τής πόλεως καλή καθώς 
καί αί οίκοδομαί της. Συσσίτιον φασόλες... Είς τά μέρη ταΰτα υπάρχουν 
καί μερικές έληαϊς, ένώ εις τά μέρη τής 'Ηπείρου πού είδαμευ δέν ύπήρ-
χον. Είς τό Δέλβινον όέουν καί άφθονα ύδατα. 

Έκκίνησις 3 1/2 καί άφιξη είς Ά γ . Σαράντα 7 καί 15'. Ή Στάσις 
έγένετο 1/2 ώραν πρό τοΰ λιμένος. 

4 ' Ιουλίου 1913 Πέμπτη 
Έκκίνησις πρωινή ν καί άφιξις 7.20. Συσσιτίου κρέας μετά σούπας. 

' Εμβολιασμός. 
Οί άγιοι Σαράντα 6 8 κατοίκους δέν έχουν, έχουν δμως μερικός άποθή-

κας δπου τοποθετούν τά διάφορα εμπορεύματα. Κίυησις γίνεται μεγάλη 
διότι ή βόρειος "Ηπειρος τροφοδοτείται έκ τοΰ λιμένος τούτου. ' Εάν τά 
μέρη ταΰτα χορηγηθούν είς τήν ' Ελλάδα, μετά ολίγα έτη ό λιμήν ούτος θά 
είνε ένας έκ τών κυριωτέρων λιμένων της ' Ελλάδος καί ή πόλις θά γίνη 
τελεία. Τό μόνον ελάττωμα είνε δτι νερό πόσιμον δέν υπάρχει καί δι' αυτό 
είνε ήυαγγασμέναι αί γυναίκες νά φέρουν τούτο έξ αποστάσεως 1/2 καί 

67. Τό σημερινό Delviné επαρχίας Sarandë. ' Η πόλη τό 1856, κατά τόν Π. ' Αραβαντινό, (ένθ. 
άν., σ. 356), είχε 300 χριστιανικά καί 150 μουσουλμανικά σπίτια, οί δέ σέ χρήση γλώσσες ήσαν τά 
ελληνικά καί τά αλβανικά- «έπί τερπνότατης τοποθεσίας, περικυκλούμενον ύπό δασών ελαιώνων 
καί λεμονεώνων» μέ 500 οικογένειες, «ων τό έν τρίτον χριστιανικοί», τήν περιγράφει τό 1873 ό Ε. 
Isambert, σύμφωνα μέ τόν Ά. Μηλιαράκη, (ένθ. άν., σσ.209-210)· κατά δέ τόν Π. Κουγιτέα (ένθ. άν., 
σ. 113), τό 1905 άριθμοΰσε «600 οικίας διεσπαρμένας έπί τών κλιτύων τών ορέων έπί εκτάσεως 
λεύγης' αί οϊκίαι περιβάλλονται άπό κήπους έκ λεμονεών, έλαιών καί ροδών, είς τό κέντρον δέ τής 
πόλεως έπί χαμηλώματος είναι ή αγορά καί τό Βαρόκι (συνοικία τών Χριστιανών), ένθα καί ή 
κατοικία τού ' Αρχιερέως- έπί μεμονωμένου λόφου είναι τό φρούριον, είς δ ανέρχεται τις διά στενής 
όδοΰ, έκ τοΰ λόφου δέ τούτου κατέρχεται χείμαρρος, έφ' ού υψηλή γέφυρα». 

68. Οί σημερινοί Sarandë, τό λιμάνι στην Αδριατική- δεκαεπτά χρόνια αργότερα ή πόλη 
παρέμενε «μικρός σημασίας» (peu importante)- βλ. L.Rey, ένθ. άν., σ. 152. 
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πλέον ώρας είς βαρέλια καί νά πωλούν τήν όκάν 10 λεπτά- αί γυναίκες 

γενικώς τής ' Ηπείρου εργάζονται πολύ όχι μόνου είς τάς οικιακός εργα

σίας άλλα < κ α ί ε ί ς > τάς εξωτερικός <άγροτ ικάς έρ>γασίας. Είς τόν 

λιμένα τοΰτον είδον γυναίκας βαστάζουσας σακκί αλεύρου άνω τών 70 

οκάδων. Έπιβίβασις ε'ις τό πλοΐον προς άναχώρησιν τήν 7-20 μ.μ. καί 

έκκίυησις τοΰ πλοίου 7 1/2. 

5 ' Ιουλίου [1913] Παρασκευή 

Ά φ ι ξ ι ς είς Πάτρας 2 μ.μ. Ταξείδι καλό, πλοΐον χείριστον. ' Η κατάστα-

σις τής υγείας μου όχι καλή. Συσσιτίου κρέας <βοδιυόυ μετά> σούπας. 

' Η πόλις ώραι<οτάτη>, ώς έκ τοΰ πλοίου αντελήφθην, διότι άποβίβασις 

δέν μας επετράπη. 
' Εκκίνησις 4 1/2 μ.μ. 

6 'Ιουλίου [1913] Σαββάτου 

Συνέχεια ταξειδίου. ' Ο καιρός καλός, ή κατάστασις τής υγείας μου ώς 

καί τήν προηγουμέυηυ ήμέραν. Συσσίτιον χαλβάς καί κρέας παστό. 

[Σχετικά μέ τό ταξίδι προς Μακεδονία, ό Κωνσταντίνος Α ρ χ ο λ έ ω ν 

αναφέρει καί τά έξης: «' Εντός τοΰ πλοίου ήμην παρέα καί συζητούσαμεν 

μετά τοΰ φίλου μου Ξενοφώντας Μιχελάκη έκ Μαχαιρών Άποκορώ-

νου, τοΰ κατόπιν συμβολαιογράφου Χανίων. ' Εκαμαρώναμεν τήν γαλη-

υιαίαν θάλασσαν του μηνός ' Ιουνίου 6 9 μέ τάς άναλαμπάς της καί 

άκουμβισμένοι εις τά κάγκελα τοΰ πλοίου είμεθα χαρωποί καί ευχαριστη

μένοι, δτε ήλθευ ό δεκανεύς έκ Φρέ ' Αποκορώυου Καπιδάκης Κωνστ.7 0 

καί έφώναξεν δυνατά 'Ξενοφών, Ξενοφών, θάλαττα, θάλαττα· έσώθης 

βέβαια άπό τάς μάχας τών Πεστών καί τής ' Αετορράχης πού έτρεχες σαν 

αγρίμι, μά τώρα θά δοΰμεν καί οί δύοι σας, πού θαυμάζετε τήν θάλασσα, τί 

σας περιμένει νά πάθετε', όποτε συνεκεντρώθησαν πλείστοι στρατιώ-

ται καί έχειροκροτοΰσαυ καί έφώναζαν 'θάλαττα, θάλαττα', έπί άρκετήυ 

ώραν καί είς παράπουον τοΰ πλοιάρχου νά έλθουν οί αξιωματικοί νά μας 

καθησυχάσουν, έπαυσαν αί φωναί καί ή έκ τούτων αναταραχή τών όσων 

έκοιμοΰντο»71.] 

' Ιουλίου [1913] Κυριακή 

Συνέχεια ταξειδίου. ' Ο καιρός καλός, ή κατάστασις τής υγείας μου 

ολίγου βελτιούμενη. Περί ώραν 12 μ.μ. [μεσημέρι] προσεγγίζομεν τήν 

θάσον. Νησί μεγάλο σχετικώς. Είς τήν παραλίαν βλέπομεν αρκετές 

έληαϊς καί ένα μεγάλο χωριό όνομαζόμενον < Κ α κ ό ρ α κ ι > 7 2 . 

Ά φ ι ξ ι ς είς Λιμένα Θάσου 2 μ.μ. καί διαταγή νά αποβιβασθώμεν εις 

Καβάλλαυ. Εις τόν Λιμένα τής Θάσου ήτο ό περισσότερος Ε λ λ η ν ι κ ό ς 

στόλος μετά τοΰ 'Αβέρωφ καί κατά τήν διάβασίν μας έπαιάνιζον δύο 

μουσικοί. 'Υπάρχει καί πολίχνη πολύ ωραία, καί ή θέσις της καί αί 

οίκοδομαί της. 

69. Τοΰ μηνός ' Ιουλίου βεβαίως. 
70. Προαγωγή του σέ δεκανέα δέν αναφέρει ό ίδιος στό ημερολόγιο του, ούτε προκύπτει άπό 

άλλες πηγές- αντιθέτως, στό δίπλωμα απονομής μεταλλίων τής 25ης Μαρτίου 1914 αναφέρεται ώς 
στρατιώτης. 

71. Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. άν., σ. 103. 
72. Ή σημερινή Καλλιράχη ©άσου. 
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Άφιξις εις Καβάλλαν 4 1/2 μ.μ. Πόλις αληθώς ωραιότατη καί 'Ελλη
νική, έχουσα 30-35 χιλιάδας κατοίκους. Καταστήματα λαμπρά, Ξενοδο
χεία καί καφενεία επίσης73. 

Αισθάνεται τις μεγάλη χαρά νά βλέπη δτι ή 'Ελλάς γίνεται κυρία 
τοιούτων μερών. 
8 'Ιουλίου [1913] Δευτέρα 

Είς Καβάλλαν7 4. 
9 'Ιουλίου [1913] Τρίτη 

'Αλλαγή καταυλισμού πέραν τής Καβάλλας. 
10 'Ιουλίου [1913] Τετάρτη 

Είς τόν αυτόν καταυλισμόν75. 
11 'Ιουλίου [1913] Πέμπτη 

Προέλασις, έκκίνησις 6 π.μ. Ό εχθρός ούδαμοΰ άυεφάνη. Πορεία 
κοπιωδεστάτη, καταυλισμός 8 μ.μ. <μέσω> κάμπου παρά τψ χωρίω 
Σαρή Σαμπάνι7 6. 
12 'Ιουλίου [1913] Παρασκευή 

' Εκκίνησις 8 1/2 π.μ. ' Εξακολούθησις προελάσεως. ' Ο εχθρός δστις 
τήν προηγουμένην εύρίσκετο εις τά μέρη άπό τά όποια διερχόμεθα τρέπε
ται είς φυγήν χωρίς νά τόν ϊδωμευ. Διάβασιςτοΰ Νέστου ανυπόδητοι7 7 καί 
είσχώρησις είς τό θρακικόν έδαφος. 4 μ.μ. πληροφορούμεθα δτι ό εχθρός, 
όστις ώς φαίνεται ήτο ανίσχυρος, εγκατέλειψε τήν Ξάνθην καί εισήλθε τό 
ίππικόν μας περί τήν 3 μ.μ. εις αυτήν. Τό τάγμα μας τό όποϊο ήτο οπισθο
φυλακή κατηυλίσθη έκτος τής πόλεως χωρίς ουδείς νά είσέλθπ είς αυτήν. 
Ό εχθρός εγκατέλειψε τήν πόλιν είς τάς 11 π.μ. βροχή. 
13 Ιουλίου [1913] Σάββατον 

Έκκίνησις 1 μ.μ. Διέλευσις διά τής Ξάνθης. Πόλις μεγάλη έχουσα 
17-20 χιλιάδας κατοίκους, οί ήμίσεις έλληνες. ' Ο 2ος καί ό 4ος Λόχος 

73. ' Η Καβάλα τήν εποχή εκείνη είχε 23.378 κατοίκους- βλ. ανάλογη περιγραφή, άν καί τριάντα 
σχεδόν χρόνια παλαιότερη, από τόν Ν.Θ. Σχινά, 'Οδοιπορικά/ σημειώσεις Μακεδονίας, 'Ηπείρου, 
νέας οροθετικής γραμμής καί Θεσσαλίας, Αθήνα 1886, Μακεδονίας τεΰχος Β', σ. 455-460. Ή 
αποβίβαση τής VIII Μεραρχίας στην Καβάλα ολοκληρώθηκε στό διάστημα 5 έως 10 ' Ιουλίου 1913· 
βλ. Ί.Σ. ' Αλεξάκης ένθ. άν., σσ. 1088,1107,1127· έως τίς 8 ' Ιουλίου σύμφωνα μέ τόν Ν. Οίκονόμου, 
ένθ. άν., α 346. 

74. Μέχρι στιγμής ή προέλαση του έλληνικοΰ στρατού σέ δλο τό μήκος τοΰ μετώπου ήταν 
ταχύτατη- είχαν ήδη καταληφθεί, μεταξύ τών άλλων, τό Κιλκίς, ή Δοϊράνη, τό Σιδηρόκαστρο, οί 
Σέρρες, ή Δράμα, ή "Οσσα, ή Μπέροβα, ή Στρωμνίτσα καί τό Νευροκόπι. ' Ενώ ή κυρία προσπά
θεια είχε έπ'κεντρωθεϊ προς βορράν, στην VIII Μεραρχία ανατέθηκε ή επέκταση τής ελληνικής 
ζώνης κσ \ς προς τά ανατολικά- βλ. Ν. Οίκονόμου, ένθ. άν., σ. 346. 

.α τήν ήμερα εκείνη εκδόθηκε ή διαταγή επιχειρήσεων, σύμφωνα μέ τήν οποία τό 
,νταγμα Κρητών θά προέλαυνε τήν επομένη «προς τήν διεύθυνσιν του χωρίου Σαρισαμπάν διά 

τής κυρίας οδού»· βλ. Ί.Σ. Άλεξάκης, ένθ. άν., σ. 1136. 
76. Ή σημερινή Χρυσούπολις, πρωτεύουσα έπ. Νέστου ν. Καβάλας- κείται σέ πεδιάδα, τό δέ 

1886 κατοικείτο άπό 300 έλληνοβλάχους καί 30 Οθωμανούς, σύμφωνα μέ τόν Ν.Θ. Σχινά ένθ άν 
α 474. Τό 1913 είχε 1455 κατοίκους. 

77. ' Η διάβαση έγινε «από τόν πόρον Κιουτσούκ ' Οσμαυλή» (σημερινή Κοσμητή έπ. καί ν. 
Ξάνθης)- βλ. Ί . Σ. Άλεξάκης, ένθ. άν., σ. 1204. 
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βαδίζομεν προς τήν Γιουρμουτζίναγ78, πρωτοπορεία έχει ό Λόχος μας. 
Π<ορεία> κοπιώδης καί μεγάλη. Συσσίτιον σχεδόν τίποτε, ολίγες <μπι-
ζέλες>. Καταυλισμός 8 μ.μ. 

14 'Ιουλίου [1913] Κυριακή 
Έκκίυησις 7 1/2 π.μ. πορεία κοπιωδεοτάτη καί ακανόνιστος, συσσί

τιον έληαΐς. 
Είς τό χωρίου Γιασίστοϊ79 τό οποίον είνε ' Ελληνικόν έχον 1200 κατοί

κους μας έγένετο υποδοχή. Στάσις έκτος τής Γιουμουτζίνας 2 περίπου 
ώρας. ' Ο καιρός άποτόμως μεταβλήθη καί άφθονος βροχή μας έπεσκέ-
φθη καί μας έκαμε όλόγρους. ' Εκκίνησις 5 μ.μ. καί άφιξις είς πόλιν 7 μ.μ. 
' Υποδοχή αποθεωτική. ' Η πόλις έχει 20-22 χιλιάδας κατοίκους άπό Τούρ
κους, "Ελληνες, Εβραίους, 'Αρμενίους καί μερικούς Βουλγάρους. 
Τοποθεσία τής πόλεως ωραία, καθώς καί μερικά σπήθια- το εσωτερικού 
καθώς καί τά Μαγαζειά ουχί καθαρά δπως τών πόλεων. 
15 'Ιουλίου [1913] Δευτέρα 

' Επίσκεψις τής πόλεως. 
16 Ίουλ. [1913] 
17 Ίουλ. [1913]80 

18 Ίουλ. [1913] 
'Αλλαγή καταυλισμού καί νέου τοιούτου είς τόν Σιδηροδρομικόν 

σταθμόν. 
Βρέχει καθ' έκάστην. 

19 Ιουλίου [1913] Παρασκευή. 
Άυαχώρησις έκ Γιουμουλζίνας. 7 έσπερ. Σιδηροδρ. καί άφιξις εις 

Ξάνθην 9 μ.μ. Ή άναχώρησις έκ Γιουμουλζίνας ήτο λίαν συγκινητική. Οί 
κάτοικοι περίλυποι έβλεπον τήν άναχώρησίν μας τοσούτο μάλλον διατί 
πιστεύουν δτι τό θρακικόν έδαφος θά έγκαταλειφθή ύπό τής ' Ελλάδος 
καί διότι είς τήν πόλιν των δέν έμεινεν παρά είς λόχος Ευζώνων. < Έ ξ 
ίσου δμως> καί ήμεΐς αίσθανόμεθα μεγίστην <λύπηυ> διά τήν διαγωγήν 
ήν προς <ήμάς> έδειξαν καί διότι είνε αληθείς "Ελληνες81. 
20 Ιουλίου [1913] Σάββατον 

Έκκίνησις 2 μ.μ. καί άφιξις < π ρ ό ς > καταυλισμόν 7 μ.μ. πλησίον τοΰ 
χωρίου Σαντεκλοΰ8 2. 

78. ' Η σημερινή Κομοτηνή, πρωτεύουσα ν. Ροδόπης. 
79. "Η Γιασίκιοϊ, ό σημερινός "Ιασμος έπ. Κομοτηνής ν. Ροδόπης. 
80. Στό ημερολόγιο αναφέρονται οί ημερομηνίες αυτές χωρίς περαιτέρω έγγραφες· στό διά

στημα αυτό ή VIII Μεραρχία δέν έλαβε μέρος σέ επιχειρήσεις. Τήν ήμερα εκείνη συμφωνήθηκε 
μεταξύ τών εμπολέμων πενθήμερη αναστολή τών εχθροπραξιών, ένώ άρχιζαν στό Βουκουρέστι οί 
διαπραγματεύσεις. 

81. ' Η εντολή πού έλαβε ή VIII Μεραρχία νά εγκαταλείψει τό θρακικό έδαφος καί νά συγκεντρω
θεί στή Δράμα, ήδη άπό τίς 19 ' Ιουλίου, δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, δεδομένου δτι οτίς 
διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις υποτίθεται δτι ή ελληνική πλευρά διεκδικούσε τή γραμμή Μάκρης-
Πέρελικ, λίγα χιλιόμετρα δυτικά τοϋ Δεδέ ' Αγάτς ( ' Αλεξανδρούπολης)· βλ. Κ. Σβολόπουλος, « ' Η 
συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου», 'Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους, τ. ΙΔ', Αθήνα 1977, σ. 354 καί 
Ί.Σ. Άλεξάκης, ένθ. άν., σ. 1277. 

82. Προφανώς τό Σαλτικλί, μετονομασθέν σέ ' Ιμέρα, έγκαταλειμένο σήμερα. 
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21 Ιουλίου [1913] Κυρ(ιακή). 
' Εκκίυησις 6 π.μ. καί σταθμός παρά τψ χωρίω Γένιτσοϊ <Σασιτσο'ι>8 3 

τό όποϊο είνε χριστιανικό έχον κατοίκους "Ελληνας καί Βουλγάρους· αί 
γυναίκες πολύ ωραίες. Τό σχολεϊον καί ή εκκλησία είχε άφαιρεθή άπό 
τους έλληνας καί < κ α τ ' άνάγκην> ούτοι εντός έτους <θά έγένοντο> 
βούλγαροι έάν δέν ήσαν. 

Έκκίνησις 2 μ.μ. καί άφιξις είς τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου 6 μ.μ. 
Τά καταστήματα διηρπασμέυα. 
22 'Ιουλίου [1913] Δευτέρα 

' Εκκίυησις καί είσοδος είς τόν σιδηρόδρομον 10 1/2 <Στάθ. Μπ>ού-
κια, σταθμός σιδηροδρόμου84. 

" Αφιξις είς Δράμαυ 3 μ.μ. Πόλις ωραία, 18 χιλιάδ. οί ήμίσεις "Ελληνες. 
23 'Ιουλίου [1913] Τρίτη 

Έκκίνησις 3 μ.μ. Βρέχει καθ' έκάστην καταυλισμός 7 1/2 παρά 
μεγάλω χωρίω Προσοτσάνη8 6. 
24 Ίουλ. [1913] Τετάρτη 

'Άφιξις καί άνάπαυσις είς τό χωρίου Δορίκοβο8 6 είς δν έγένοντο 
λυπηρά επεισόδια. 

"Αφιξις καί καταυλισμός 7 μ.μ. είς τό χωρίου Τζένορβα8 7. 
25 Ίουλ. [1913] Πέμπτη 

Έκκίνησις 6 π.μ. καί άφιξις παρά τψ Νευ<ροκόπι> 8 8 τή 4 μ.μ. Κατά 
τήν άφιξιν μας μας άνακοινοΰνται τηλεγράφημα τοΰ Βασιλέως δΓ οΰ 
γνωρίζεται δτι παρατείνεται έπ' αόριστον ή ανακωχή καί δτι κατά τήν 
ήμέραν ταύτην κλείει ή ειρήνη, ής τους όρους προσεχώς τηλεγραφήση. 
26 Ιουλίου [1913] Παρασκευή 

Μένομεν καταυλισμέυοι παρά τψ Νευ<ροκόπι>. Περί τήν 6 μ.μ. μας 
άγγέλλεται τό κλείσιμου τής ειρήνης. Τά όρια τής Νέας ' Ελλάδος άτινα 
είνε τά έξης89: Τά προς βορράν καί ανατολάς σύνορα [:δρια] ημών 

83. Προφανώς τό Γενή-Κιόϊ, ή σημερινή Σταυρούπολις έπ. καί ν. Ξάνθης. 
84. Τό σημερινό Παρανέσπο έπ. καί ν. Δράμας. 
85. Κωμόπολη τή χαρακτηρίζει ήδη τό 1886 ό Ν.Θ.Σχινάς, (ένθ. άν., σ. 452)· μέ 250 οικογένειες, 

«ών αί πλεΐσταί εϊσί χριστιανικοί, αί δέ λοιπαί οθωμανικοί», εκκλησία, τζαμί, σχολείο αρρένων καί 
θηλέων καί έ'ξη χάνια. Τό 1913 είχε 4.120 κατοίκους. 

86. Δέν μπόρεσα νά εντοπίσω αυτό τό χωριό σέ κανένα χάρτη ή κατάλογο οικισμών. 
87. Τζέρνοβο ή Ζίρνοβο, τό σημερινό Κάτω Νευροκόπι έπ. καί ν. Δράμας. Τό 1886 κατοικείτο 

άπό 300 οικογένειες, «ών τά 3/4 εϊσί χριστιανοί βουλγαρόφωνοι, τό δέ 1/4 Οθωμανοί», εκκλησία, 
τζαμί, σχολείο καί τρία χάνια- βλ. αυτόθι, ο. 441. Τό 1913 είχε 2.105 κατοίκους. 

88. Τό σημερινό Goce Delcev, στή Βουλγαρία. Σύμφωνα μέ τόν Ν.Θ.Σχινά (ένθ. άν., σ. 439), τό 
1886 είχε 1000 οθωμανικές οικογένειες καί 400 χριστιανικές, «ών οί ήμίσεις είσίν έλληνικαί άνήκου-
σαι είς τήν μεγάλη ν έκκλησίαν, αί δ' έτεραι είς τήν Έξαρχίαν», δύο εκκλησίες, δέκα τζαμιά, 
ελληνικά καί βουλγαρικά σχολεία- ήταν έδρα ομώνυμου Κάζα. 

89. Τήν ήμερα εκείνη ό Κωνσταντίνος τηλεγράφησε σέ δλες τίς μονάδες ' Ημερήσια Διαταγή μέ 
τά συμφωνηθέντα στό Βουκουρέστι νέα έλληνοβουλγαρικά σύνορα, «ίνα άναγνωσθη είς τά στρα
τιωτικά τμήματα, παρατεταγμένα καί παρουσιάζοντα δπλα μέ τάς σημαίας των». Στό σημείο αυτό 
τό ημερολόγιο αναπαράγει σχεδόν αύτοτελεξεί αυτήν τήν ' Η. Δ., άπό τήν οποία καί προέρχονται οί 
διορθώσεις-συμπληρώσεις- βλ. Ί.Σ. Άλεξάκης, ένθ. άν., σ. 1298. 
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διέρχονται άπό τό μέσον τής Λίμνης Πρέσπας, διασχίζουσι τήν πεδιάδα 
μεταξύ Μοναστηρίου [καί] Φλωρίνης, ακολουθούν [τά] νοτίως Μορίχοθου 
καί προς βορράν τοΰ Κάζα Μογλενών υψηλά όρη, διέρχονται αμέσως 
νοτίως Γευγελής καί μεταξύ πόλεως Δοϊράνης καί σιδηροδρομικοΰ σταθ-
μοΰ, διασχίζουσι τήν λίμνην Δοϊράνης, ανέρχονται δι' όρους Βέλεσι 
[:Μπέλεσι], ακολουθούνται αυτό κατά μήκος [,διαπερώσι] παρά τήν Κού-
λαν στενών [:τό στενόν] Δεμίρ Ίσάρ, ανέρχονται είς τό όρος Τσιγκέλι, 
διέρχονται νοτίως [τοΰ] Μελενίκου [καί], Νευροκοπίου καί περιλαμβά
νουν μέγα μέρος τής ' Ανατολικώς τοΰ Νέστου χώρας [πλην τής Ξάνθης] 
καί καταλήγουσι είς τάς έκβολάς αύτοΰ. 
27 'Ιουλίου [1913] Σαββάτου 

Είσήλθον είς τό Νευροκόπι. Πόλις πολύ ρυπαρά- έχει 8-10 χιλιάδας 
κατοίκους, περί τους 600 έλληνας. 

Τήν αυτήν ήμέραν έλαβον τά παπούτσια. 
28 'Ιουλίου [1913] Κυριακή 

Αλλαγή καταυλισμοΰ. Μέ έπιασε θέρμη. 
29 'Ιουλίου [1913] Δευτέρα 

Ή ασθένεια εξακολουθεί. Έμβολιάσθηυ άντιχολερικόν. 
30 'Ιουλίου [1913] Τρίτη 

Μ(ετά) Μ(εσημβρίαυ) ή κατάστασις τής υγείας μου ολίγον βελτιού
μενη. 

Καθ ' δλας αύτάς τάς ημέρας όλοι σχεδόν οί Οθωμανοί κάτοικοι τής 
πόλεως ώς καί τών πλησίον χωρίων, αφού έμαθον δτι τά μέρη ταύτα 
μένουν εις τους Βουλγάρους, εγκαταλείπουν τά σπήθια των καί φεύγουν 
είς τά μέρη τής Ελλάδος δπως κατοικήσουν είς αυτά, διότι λέγουν δέν 
δύνανται νά ζήσουν ύπό τόν Βουλγάρικου ζυγόν. Είς τήν μεταφοράν τών 
πραγμάτων τους συνδράμει καί < ό στρατός> διά τών ζώων. Τό θέαμα 
τών καθ' ομίλους άυαχωρουσών οικογενειών λίαν συγκινητικόν καί 
λυπηρού. 
31 'Ιουλίου [1913] Τετάρτη 

Είς τόν αυτόν Καταυλισμού. 
1 Αυγούστου [1913] Πέμπτη 

' Αλλαγή καταυλισμοΰ έμπροσθεν τοΰ Νευροκόπι είς άπόστασιυ μίαν 
ώραν, προς άντικατάστασιν τοΰ 15ου Συντάγματος. Φυλάκεια μια δεκα-
ρ[ι]ά· είς άπόστασιν ενός σχεδόν χιλιομέτρου είνε οί Βούλγαροι. Καιρός 
βροχερός. 
2 Αυγούστου [1913] Παρασκευή 

Είς τό αυτό μέρος· έπεσε τό βράδυ ραγδαία βροχή. 
3 Αυγούστου [1913] Σαββάτου 

' Αυτικατάστασις είς τάς προφυλακάς καί κατασκήυωσις ήμώυ όπι
σθεν περί τά 1500 μ. παρά τή σκηνή τοΰ λοχαγού. 
4 Αυγούστου [1913] Κυριακή 

Είς τό αυτό μέρος9 0. ' Οθωμανοί πρόσφυγες ήλθον είς τόν λοχαγόν 
καί ζητοΰυ προστασίαν. 

90. Τήν ήμερα εκείνη τό Σύνταγμα Κρητών έλαβε διαταγή τής VIII Μεραρχίας νά προετοιμαστεί 
ώστε τήν 9 Αυγούστου 1913 νά αρχίσει συμπτυσσόμενο προς τήν κατεύθυνση τής Δράμας· βλ. 
αυτόθι, σ. 1331. 
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5 Αυγούστου [1913] Δ(ευτέρα). 
Είς τόν αυτόν καταυλισμού. 

6 Αυγούστου [1913] Τρίτη 
Είς τόν αυτόν καταυλισμού91. 

7 Αυγούστου [1913] Τετάρτη 
Μετάβασις είς τάς προφυλακάς. 

8 Αυγούστου [1913] Πέμπτη 
Παραμονή είς τάς προφυλακάς92. Συσσίτιον κρέας χοιρινόν. 

9 Αυγούστου [1913] Παρασκευή 
Παραμονή είς τόν αυτόν καταυλισμού (προφυλακάς)93 άν καί μας 

είχου βεβαίωση δτι καά τήν ήμέραν ταύτην θά έγκαταλείπωμεν τά μέρη 
ταΰτα' έως τό εσπέρας ίσως νά άναχωρήσωμεν εν τούτοις δέν άναχω-
ροΰμεν διότι καίτοι είδοποιήθησαν οι Βούλγαροι νά έλθουν καί νά παρα
λάβουν τήν πόλιν, δέν ήλθον. 
10 Αυγούστου [1913] Σαββάτου 

Παραμονή είς τάς προφυλακάς. 
11 Αυγούστου [1913] Κυριακή 

Παραμονή εις τόν αυτόν καταυλισμού. Μ[ετά] μ[εσημβρίαυ] άντεκα-
τεστάθημεν. 

Πότε επιτέλους θά φύγωμευ, τούτο πάντες λέγομεν διότι, έυών έλπίζα-
μεν δτι δέν θά περάσουν πολλαί ήμέραι καί θά άπολυθώμευ, έρχονται 
άλλα γεγονότα καί σταματούν τήν παραμονήν μας εις μέρη δπου δέν είνε 
πλέον αρεστά. Οΰτω ένώ σήμερα συμφώυως τοις δροις τής Συνθήκης 
έπρεπε νά παραλάβουν οί Βούλγαροι τό Νευροκόπι, αρνούνται νά 
έλθουν νά τό παραλάβουν καί κατ' ανάγκην ημείς θά μένωμεν έδώ 
μέχρις ότου εύαρεστηθοΰν νά έλθουν καί νά τό παραλάβουν πότε δμως 
θά έλθουν ουδείς γνωρίζει. 

' Η παραμονή μας πλέον είς τόν στρατόν μας εκνευρίζει καί μας φέρει 
εις σημεϊον απελπισίας διότι ώς βλέπομεν δέν θά έλθη ή ποθητή ώρα καθ ' 
ήν θά εύρεθώμεν ελεύθεροι πλησίον τών συγγενών καί φίλων καί εις μέρη 
αγαπητά. ' Επί τοσοΰτου δέ δυσαυασχετοΰμεν καθ ' όσου βλέπομεν ότι ό 
ευγενής καί πολιτισμένος ελληνικός στρατός αρχίζει καί επιδίδεται είς 
άτιμους καί εξευτελιστικός πράξεις αϊτινε στιγματίζουν σύμπαν τόν ελλη
νισμού καί τό χείριστον δτι ταύτα γίνονται τή ανοχή τών προϊσταμένων. 
Έ φ ' δσον λοιπόν τοιοΰτον θέλουν νά κάμουν τό έργον τοΰ στρατού, 
πολλοί στρατιώται μετά μεγάλης δυσφορίας ανέχονται νά υπηρετούν είς 
τοιοΰτο στράτευμα καίπό τήν διοίκησιν τοιούτων ανδρών, μή γνωριζό-

91. Ο Διοικητής τοΰ Συντάγματος ζήτησε άπό τό Διοικητή τών έναντι Βουλγαρικών στρατευμά
των νά αρχίσουν συνεννοήσεις γιά τήν παράδοση τοΰ Νευροκοπίου, χωρίς δμως νά λάβει απά
ντηση· βλ. αυτόθι, σ. 1331. 

92. ' Ο Διοικητής τού Συντάγματος απέστειλε νέα επιστολή προς τό Βούλγαρο Διοικητή, χωρίς 
νά λάβει καί πάλι απάντηση: «αιτία άγνωστος». Νεότερη έξαλλου διαταγή όριζε νά μήν αποχωρή
σουν τά τμήματα χωρίς νά παραδώσουν μέ πρωτόκολλο στους Βουλγάρους τά κατεχόμενα εδάφη· 
βλ. αυτόθι, σ. 1332. 

93. ' Ο 4ος καί ό 2ος Λόχος, στον όποιο ύπηρετοΰσε ό Κ. Ί. Καπιδάκης ήταν τοποθετημένοι σέ 
θέση προφυλακής· βλ. αυτόθι σ. 1331. 



30 Ιουλίου 1913: «...ΟΊ Οθωμανοί κάτοικοι [...}, όφοΰ έμαθαν δτι τά μέρη ταΰτα μένουν εις τους Βουλγάρους, εγκαταλείπουν τά σπήθια των καί φεύγουν...» 
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ντωυ τήν αληθή άποστολήν τοΰ έλληνισμοΰ είς τά μέρη δπου κατέλαβε 
καί μάλιστα τήν διαγωγήν ήυ οφείλει νά δεικυύη προς τους ύπ' αυτόν 
αλλοεθνείς. 
12 Αυγούστου [1913] Δευτέρα 

Είς τόν αυτόν καταυλισμού. ' Απογοήτευσις μεγίστη. 
13 Αυγούστου [1913] Τρίτη 

Είς τόν αυτόν καταυλισμού. Μας ειδοποιούν οί Βούλγαρο δτι αΰριου 
θά έλθουν προς παραλαβή υ τής πόλεως. Τούτο πολύ μας ευχαριστεί. 
14 Αυγούστου [1913] Τετάρτη 

' Εκκίυησις έκ τοΰ καταυλισμού καί άφιξις καί στάσις παρά τψ Νευρο
κόπι. ' Ο Λοχαγός δστις θα παραλαβή τήν πόλιν ονομάζεται Ναντάμσκι. 
' Η παράδοσις έβράδυνε διότι ήργησαυ οί βούλγαροι νά έλθουν94. ' Εκκί-
υησις 11 1/2 π.μ., άφιξις είς τήν Τζέρυοβαν9 5 7 μ.μ. καί διαμονή, βροχή 
συνεχής, κάθογροι. 
15 Αυγούστου [1913] Πέμπτη 

Έκκίυησις 7 1/2 καί άφιξις εις τό χωρίον Προσοτσάνη9 6. Ή πορεία 
λίαν κοπιώδης, σχεδόν μέχρι δακρύων, ώς έκ τών πόνων τών ποδών. 
Κατά τήν άφιξιν έφθασε καί ή βροχή (Προσοτσάνη).. 
16 Αυγούστου [1913] Παρασκευή 

Έκκίνησις 7 π.μ. καί άφιξις προς τής Δράμας 10 1/2 π.μ. 
17 Αυγούστου [1913] Σάββατον 

Εις τόν αυτόν καταυλισμού. 
18 Αυγούστου [1913] Κυριακή 

Είς τόν αυτόν καταυλισμού. 
19 Αυγούστου [1913] Δευτέρα 

Είς τόν αυτόν καταυλισμού. 
20 Αυγούστου [1913] Τρίτη 

Είς τόν αυτόν καταυλισμού. Ό Λοχαγός μας ύβρισε. 
Κατά τό προσκλητήριου καί ενώπιον τοΰ λόχου καί πολλών άλλων 

στρατιωτών μας έξύβρισεν ό Λοχαγός Ρήγας, τόν όποιον χαρακτηρίζει ή 
μεγάλη άλαζωνεία καί ό αυθαίρετος τρόπος, διά τών έξης φράσεων. 
Δεικνύων προς ημάς τόν ούλαμόν τών αμερικάνων97, εϊπεν «ούτοι είνε 
άξιοι συγχαρητηρίων διότι έξεπλήρωσαν τό καθήκον των προς τήν 
πατρίδα καί διότι όσοι έμειναν συμπαγείς, άλλα σεις οίτιυες αύτοκαλεϊσθε 
ό Λόχος τών φοιτητών, δέν είσθε ό λόχος τών φοιτητών, διότι τό καθήκον 
σας δέν έξεπληρώσατε καί ένψ οφείλετε νά είσθε συμπαγείς καί δλοι 
μαζή, διεσκορπίσθητε είς άλλους λόχους»98. Ταΰτα τά υβριστικά μας 

94. Ή παράδοση παραλαβή πραγματοποιήθηκε στίς 11 π.μ.- βλ. αυτόθι, σ. 1332. 
95. Βλ. προηγ. υποσημείωση 87. 
96. Βλ. προηγ. υποσημείωση 85. 
97. 'Υπονοείται ό Λόχος Εθελοντών Ν. 'Υόρκης- βλ. σχετικά στην εισαγωγή, ο. 52. 
98. Ό Σταύρος Ρήγας συγκαταλεγόταν μεταξύ τών'Ελλήνων αξιωματικών οί οποίοι είχαν 

σταλεί οτήν Κρήτη γιά νά στελεχώσουν τήν τοπική Πολιτοφυλακή- ήδη τό 1907 διοικούσε έκεϊ, ώς 
ανθυπολοχαγός πεζικοΰ, ούλαμό τοΰ Ι Τάγματος. Άπό τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1913 διοικοΰσε στό 
μέτωπο έ'υαν, καί σέ ορισμένη περίοδο δύο Λόχους τοΰ Ανεξάρτητου Συντάγματος Κρητών. 
Τραυματίστηκε δύο φορές, στίς 7.12.1912 (κατά τήν τουρκική αντεπίθεση- βλ. προηγούμενη 
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είπευ εκείνος όστις κατά τάς πονηρός ημέρας τόσον μας έξεθείαζεν ώστε 
είς πάντας έλεγεν δτι, είς τάς δύσκολους πολεμικός επιχειρήσεις, θά 
προτιμά πάντοτε ημάς, διότι είς ημάς έχει μεγάλην έμπιοτοσύνην, τοΰτο 
δέ καί πράγματι έκαμνε καί μάλιστα, μετά τό πέρας τοΰ αγώνος, θερμώς 
μας συνεχαίρετο διά τήν διαγωγήν μας. <Ποΰ οφείλεται ή μεταβολή 
αύτη; αύτη οφείλεται είς τό δτι ημείς ούτε ικανοί είμεθα προς κολακείαν, 
ούτε ύπεσχέθημεν είς αυτόν δτι θά τψ προσφέρομεν τιμαλφές τι προς 
άνάμνησιν>99. 
21 Αυγούστου 1913 Τετάρτη 

Φρουροί είς τήν Δημαρχίαν, προς φρούρησιν τοΰ Ταμείου τοΰ 
Συντάγματος, απέναντι ωραία σχετικώς100. 
22 Αύγούστ. [1913] Πέμπτη 

' Επάνοδος είς τόν καταυλισμού. 
23 Αυγούστου [1913] Παρασ(κευή). 

Είς τόν αυτόν καταυλισμού. 
24 Αυγούστου [1913] Σάββατον 

Έκ τοΰ καταυλισμοΰ εις τόν σταθμόν προς άναχώρησιν διθά τήν 
Δευτέραυ Μεραρχίαυ προς άπόλυσιν. Είς τάς εφημερίδας βλέπομεν δτι 
αναστέλλεται τό Διάταγμα τής απολύσεως ένεκα τής προελάσεως τοΰ 
Τούρκικου στρατού είς θράκηυ101. ' Εκκίυησις έκ Δράμας σιδηροδρομι
κώς 4 1/2 καί άφιξις είς Μπαρακλί102 9 1/2 μ.μ. 
25 Αύγούσ. [1913] Κυριακή 

Κατάταξις είς τόν 8ον λόχου τοΰ 7ου Συντάγματος 2ας Μεραρχίας103 

καί παραμονή είς τό αυτό χωρίου. 

υποσημείωση 20) καί οτίς 12.2.1913 (άπό πυρά τοΰ εχθρικού πυροβολικού). Σέ αντίθεση μέ τήν 
δημοσιευόμενη έδώ ομιλία του, αργότερα έγραφε δτι «οί ' Αξιωματικοί τοΰ Συντάγματος είμεθα 
υπερήφανοι εύτυχήσαντες νά όδηγήσωμεν παρά τό πλευρόν τοΰ λοιποΰ ' Ελληνικού στρατού τους 
βλαστούς τών ηρωικών Κρητών κατά τήν διάρκεια τών δύο ένδοξων πολέμων. Συντεταγμένοι είς 
στρατιωτικός μονάδας παρουσίασαν δύναμιν ίσχυράυ καί άκλόυητον εις πολλάς κρίσιμους περι
στάσεις». Κατά τόν Κ. Ά . ' Αρχολέοντα, «ήτο παλληκάρι καί έφουεύθη εις Μ. ' Ασίαν»' βλ. ' Ι.Σ. ' Α-
λεξάκης, ένθ. άν., σ. 95, Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. άν., σσ. 10,39, Στ. Ρήγας, «Είμεθα υπερήφανοι», 
Κρητικόν Ήρώον, τεΰχος 2, Χανιά 1914, σ. 17, 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', 
Παράρτημα, σ. 90. 

99. Τό εντός < > κείμενο έχει έκ τών υστέρων διαγραφεί άπό τό συγγραφέα, παραμένοντας έν 
τούτοις πλήρως αναγνώσιμο. 

100. Ή σύνταξη τής φράσης αυτής τήν καθιστά δυσνόητη. 
101. Μετά τήν ήττα τής Βουλγαρίας κατά τό Β ' Βαλκανικό Πόλεμο καί τήν έναρξη τουρκοβουλ-

γαρικών διαπραγματεύσεων τόν Αύγουστο τοΰ 1913, ή Τουρκία εμφανίστηκε λιγότερο διατεθει
μένη νά συνάψει συνθήκη μέ τήν 'Ελλάδα, καί οί ελληνοτουρκικές συνομιλίες διακόπηκαν ή 
συνθήκη υπογράφτηκε τελικά τήν 1η Νοεμβρίου 1913 στην Αθήνα- βλ. Γ. Λεονταρίτης « Ή 
διεθνής θέση τής Ελλάδος στίς παραμονές τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου», 'Ιστορία τοϋ 
'Ελληνικού "Εθνους, τόμος ΙΕ', Αθήνα 1978, σ. 12. 

102. Τό σημερινό Βαλτερό έπ. Σιντικής ν. Σερρών: τό 1886 είχε 80 οικογένειες, χριστιανικές καί 
μουσουλμανικές, «έξ ημισείας σχεδόν»,σύμφωνα μέ τόν Ν.Θ. Σχινά, ένθ. άν.,σ. 420. Τό 1913 είχε 
711 κατοίκους. 

103. Ή κατάταξη σέ μονάδα τής 2ας Μεραρχίας αφορούσε στους προς απόλυση εθελοντές- οί 
υπόλοιποι παρέμειναν στό Ιο ' Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών, τό οποίο είχε ήδη μΕτανομαστεϊ σε 
14ο Σύνταγμα Πεζικού τήν προηγουμένη ήμερα (24.8.1913) καί τό όποιο στάλθηκε στην περιοχή 
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26 Αυγούστου [1913] Δευτέρα 
Παραμονή είς τόν αυτόν καταυλισμόν καί είσοδος είς τήν πόλιν κάτω 

Τσουμαγιά104. "Εχει 10-15 χιλιάδας κατοίκους, μεταξύ τών οποίων πολ
λούς "Ελληνας. Τά οικήματα όχι καλά. Εκπαιδευτικά ιδρύματα ελλη
νικά σχετικώς καλά. Μας είδοποιοΰν τους έθελοντάς δτι αΰριου άναχω-
ροΰμεν. 
27 Αύγουστου [1913] Τρίτη 

Έκκίυησις έκ τοϋ καταυλισμού 1 μ.μ. καί άφιξις είς τόν Σταθμού 
Δεμίρ-Ίσσάρ 1 0 5 3 1/2 μ.μ. Έκκίνησις 5 μ.μ. σιδηροδρομικώς καί άφιξις 
είς θεσσαλονίκην 3 π.μ. 
28 [Αυγούστου] 1913 [Τετάρτη] 

Κατά τάς 41/2 [π.μ.] είσήλθομευ είς τήν πόλιν πόλις ωραία ύπό πάσαν 
έποψιυ. "Εχει πλούσια καί μεγαλοπρεπή καταστήματα. Άναχώρησις διά 
τοΰ ατμόπλοιου Κύπρου 3 1/2 μ.μ. 
29 Αύγούστ. [1913] Πέμπτη 

Είς τήν θάλασσαν. 
30 Αυγούστου [1913] Παρασκευή 

Άφιξις είς τό λοιμοκαρθατήριου106. 
31 Αυγούστου [1913] Σάββατον 

Είς τό Λοιμοκαρθατήριου καί άπολύμανσις. 
1 Σ/βρίου [1913] Κυριακή 

Είς τό Λοιμοκαθαρτήριον107. 
2 Σ/βρίου [1913] Δευτέρα. 

Είς τό Λοιμοκαθαρτήριον. 6 μ.μ. άποπλέωμεν είς τόν Πειραιά καί περί 

τήν 7 1/2 φθάυομευ είς ' Αθήνας. 

3 Σ/βρίου [1913] Τρίτη 

Βλέπομεν είς τάς εφημερίδας τό Διάταγμα τής απολύσεως τών 

εθελοντών108. 
4 Σ/βρίου [1913] Τετάρτη 

Εις ' Αθήνας καί παράδοσις τών στρατιωτικών εξαρτημάτων. 

Κορυτσάς τόν ' Οκτώβριο τής ίδιας χρονιάς, δπου καί παρέμεινε έως τήν υπαγωγή τής περιοχής 
στό νέο Αλβανικό κράτος (πρωτόκολλο Φλωρεντίας, 5.12.1913), γιά νά επιστρέψει τελικά στά 
Χανιά στίς 8.1.1914, δπου καί εδρεύει έκτοτε- βλ. Ά.Μ. Μαρής, ένθ. άν., σ. 19. 

104. ' Η σημερινή ' Ηράκλεια έπ. Σιντικής ν. Σερρών. Πεδινή κωμόπολη έπί τής οδού Σερρών -
Δοϊράνης, είχε τό 1886 570 χριστιανικές καί 20-30 μουσουλμανικές οικογένειες, δύο εκκλησίες, τρία 
σχολεία αρρένων καί δύο θηλέων, καί «πλέον τών 10 μεγάλων χανίων»· βλ. Ν.Θ. Σχινάς, ένθ. άν., 
ο. 420. Τό 1913 είχε 5.506 κατοίκους. 

105. Τό σημερινό Σιδηρόκαστρο, πρωτεύουσα της έπ. Σιντικής ν. Σερρών Τό 1886 κατοικείτο, 
σύμφωνα μέ τόν Ν.Θ. Σχινά, (ένθ. άν., ο. 424), άπό 600 μουσουλμανικές καί 200 χριστιανικές 
οικογένειες, καί διέθετε δύο εκκλησίες, έξη τζαμιά, δύο σχολεία αρρένων καί ένα θηλέων, εννέα 
χάνια, «καλήν άγοράν, καταστήματα, καφεϊα πολλά καί εκλεκτά βυρσοδεψεία». τΗταυ πρω
τεύουσα ομώνυμου Καζά καί τό 1913 είχε 3.224 κατοίκους. 

106. ' Επί τής νησίδας ' Αγ. Γεωργίου στό στενό τής Σαλαμίνας, δπου στάθμευαν τά πλοία γιά 
απολύμανση καί υγειονομικό έλεγχο τών ταξιδιωτών. 

107. Τρεις ήμερες επιτόπου άρκοΰν γιά νά κάνει κτήμα του ό συγγραφέας τήν ορθή γραφή τής 
λέξης. 

108. Πρόκειται γιά τό Β.Δ. τής 18.8.1913, πού δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ 171/3.9.1913. 
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5 Σ/βρίου [1913] Πέμπτη 
[Είς ' Αθήνας]. 

6 Σ/βρίου [1913] Παρασκ. 
' Αθήνας. 

7 [Σ/βρίου 1913 Σάββατον] 
Εις ' Αθήνας. Κατά τάς ημέρας τής διαμονής μας είς ' Αθήνας έμείυαμε 

δύο νύκτας είς τό Ζάππιον. Περί ώραν 7 1/2 μ.μ. τής 7 Σ/βρίου άποπλέο-
μεν είς Κρήτηυ. 

[Κατάλογος]1 0 9 

1) Γεώργ. Αντ. Βεκρής κάτοικος Λαγκάδα δήμος Αίγιάλης ' Αμοργού. 
2) Δημ. ' Ι. Παπαδάκης Καστέλλι Πεδιάδος. 
3) Σπύρος Στ. Ζαχαρόπουλος Νέου Καρλόβασι Σάμου. 
4) Νικόλ. Παπαϊωάνυου Πόρτ Σάϊτ Poste Restante 
5) Ευριπίδης Τζώρτζης Πομπία Καινούριου. 
Γεώρ. Παντ. Παπαδάκης 'Ηράκλειου. 
' Αριστοτέλης Φραγκάκης Πομπηία Καινούριου 

Άντώυ. Σ. Θεοδωράκης Μάζα Σελίνου. 
Νικόλ. Σκλα<δάς> Γαργαλιάνη Μεσσηνίας. 
Γεώργ. Έργστζάκης Καστέλλι Πεδιάδος. 

[Στίχοι τραγουδιών]1 1 0 

Τοΰ στρατού μας χρυσή λεβεντιά καί τοΰ έθνους τιμή καί χαρά, 
ό καθείς άπό μας ας ζωοτή τιμημένον τουφέκι, σπαθί. 

ΤΗρθε πλέον τής δόξης καιρός καί ό στρατός μας βαδίζει εμπρός. 
Μας φωνάζει παιδιά ή τιμή καί άς τρέξωμευ όλοι μαζή. 

"Ηπειρος, Θράκη, Μακεδονία φωνάζει στή σκλαβιά 
καί τό μαχαίρι βαθειά μέ σφάζει στή καρδιά. 

"Ας τρέξωμεν νά φέρωμεν καί κεϊ τήν λευθεριάν 
' Εμπρός παιδιά γιά τήν πατρίδα στή [φωθιάν]. 

Βαγγελιό 
"Ενα νερό κερά Βαγγελιό 

ένα νερό καλό νερό 
γεμ καί πόθεν κατεβαίνει 
Βαγγελιό μου παινεμένη. 

Ά π ό γκρεμό κερά Βαγγελιό 
γκρεμίζεται καί σέ περιβόλι μπαίνει 
Βαγγελιό μου παινεμένη. 

109. Παρεμβάλλεται στίς σελίδες 46-47· πρόκειται γιά ονόματα συμπολεμιστών του. ' Ο όγδοος 
καί ό δέκατος αναφέρονται καί άπό τόν Κ.Ά.Άρχολέοντα, (ένθ. άν., σ. 13), ώς εθελοντές τοΰ 
φοιτητικού λόχου. 

110. Τό εμβατήριο παρεμβάλλεται στή σελίδα 3, τά λοιπά οτίς σελίδες 42-45. 
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Ποτίζει δέ, κερά Βαγγελιό 
ποτίζει δένδρα καί κλαδιά 
γεμ ποτίζει κυπαρίσσια 
έμμορφα σάν τα κορίτσια. 
Ποτίζει δέ, κερά Βαγγελιό 
ποτίζει καί ένα 'γιόκλιμα 
πού κάνει τό σταφύλι 
σάν τής Βαγγελιό τά χείλη. 
Καί άπό τό κό κερά Βαγγελιό 
κόψει κόβεται 

γεμ καί άπό τό φάει πεθαίνει 
Βαγγελιό μου παινεμένη. 

' Εγώ ας τό κό κερά Βαγγελιό 
έγώ ας τό κόψω καί άς κοπώ 
ας τό φάω καί ας πεθάνω 
άλλη αγάπη έγώ δέν κάνω. 

"Ολες οί όμορφες κάνουν καμάρι, 
μιά μικρή μελαχρινή σούρνει τό νάζι. δίς 
Τούρκος τήν αγάπησε, γυναίκα νά τήν παίρνη· δίς 
κόβεται, ρίχνεται, Τούρκισσα δέν γίνεται. 
Πέρδικα γίνομαι, οτά όρη βγαίνω· δίς 
κυνηγός θέ νά γενώ, πάλι σέ κερδίζω γώ. 
Ψαράκι γίνομαι μέσα [σ]τή λίμνη· 
ψαρολόγος θά γενώ, πάλιν σέ κερδίζω γώ. 
Καλόγρα γίνομαι, σέ μοναστήρι πάω· 
γούμενος θέ νά γενώ, πάλιν σέ κερδίζω γώ. 

"Αν κοπής καί άν πνιγής, Τουρκοπούλα θά γενής. 

Λουλούδι τής Μονεβασιάς καί Κάστρο τής 'Αθήνας 
καί παλαμήδι τοΰ Ναυπλίου άνοιξε νά μπώ μέσα, 
νά δώ τές άναπλιώτισσες, τές άναπλιωτοποΰλες, 
πώς πλένουν, πώς λευκαίυουυε, πώς μοσχοσαπουνάνε-

μέ τόυα χέρι νίβουνε, με τάλλο σαπουνάνε 
καί διπλοκοπαυάνε. 


