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ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΚΟΥΡΤΗ 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ της Entente νά επέμβουν στό έδαφος 
της Σοβιετικής "Ενωσης1 χρονολογείται ήδη άπό τό Δεκέμβριο τοΰ 

19172, όταν είχε καταστεί σαφής ή απόφαση τής Σοβιετικής κυβέρνησης νά 
συνάψει συνθήκη ειρήνης, έστω καί μόνο μέ τίς Κεντρικές Αυτοκρατορίες3. 
Ή επέμβαση αυτή δέ σχετιζόταν επίσημα μέ τόν ριζοσπαστικό χαρακτήρα τής 
επελθούσης στην άλλοτε Ρωσική Αυτοκρατορία κοινωνικοπολιτικής αλλαγής, 
άλλα μέ τίς στρατηγικές ανάγκες τών Συμμάχων στον υπό εξέλιξη πόλεμο4, 
καί συγκεκριμένα τή διατήρηση τοϋ 'Ανατολικού Μετώπου. Έ ξ ι μέρες μετά 
τήν υπογραφή τής Γερμανορωσικής Συνθήκης τού Μπρέστ-Λιτόφσκ (3 
Μαρτίου 1918), βρετανικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στό Μούρμανσκ5, 
ενώ στίς 4 'Απριλίου οι 'Ιάπωνες κατέλαβαν τό Βλαδιβοστόκ. Τόν Αύγουστο 
τής ίδιας χρονιάς οί βρετανικές δυνάμεις διέβησαν τήν περσική μεθόριο καί 
κατέλαβαν περιοχές τής Ύπερκαυκασίας. 

Ή γερμανική συνθηκολόγηση τό Νοέμβριο μετέβαλε τό πλαίσιο καί τό 
χαρακτήρα τής συμμαχικής επέμβασης στά ρωσικά πράγματα. 'Επρόκειτο 
τώρα γιά μιά επιχείρηση μέ στόχο, είτε τήν ανατροπή τής σοβιετικής 
κυβέρνησης είτε, διαζευκτικά, τή δημιουργία ζωνών υπό τόν έμμεσο ή άμεσο 
έλεγχο τών Δυνάμεων τής Entente. Στά πλαίσια αυτά, αφενός μέν συστηματο
ποιήθηκε ή ενίσχυση μέ όπλα, πολεμοφόδια καί στρατιωτικούς συμβούλους 
τής λεγόμενης Λευκής Φρουράς, τών μονάδων δηλαδή πού δρούσαν υπό τήν 
διοίκηση τσαρικών αξιωματικών6, αφετέρου δε αποφασίστηκε ή απευθείας 
κατάληψη άπό συμμαχικά στρατεύματα περιοχών στρατηγικής σημασίας. 
Λίγες μέρες μετά τήν τουρκική συνθηκολόγηση στό Μοΰδρο, βρετανικά καί 
γαλλικά πολεμικά πλοία διέπλευσαν τά Στενά καί τή νύκτα τής 16 Νοεμβρίου 
1918 είσέδυσαν στή Μαύρη Θάλασσα. 'Επακολούθησε ή επέμβαση βρετανι
κού εκστρατευτικού σώματος στον Καύκασο (περιοχή Βατούμ-Βακού). Τό 
επόμενο βήμα, ή συμμαχική επέμβαση στην Ουκρανία, ήταν πλέον επί θύραις. 
Γιά τήν πραγματοποίηση τής επιχείρησης, ή ευθύνη τής οποίας άνηκε στην 
Γαλλία7, θά διετίθεντο μονάδες άπό τό Μακεδόνικο μέτωπο. Ή δ η άπό τήν 
28.10/10.11.1918, ή Γαλλική Κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει στό Στρατηγό D ' 
Esperey8, τήν προβλεπόμενη συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων 
στίς επιχειρήσεις9. Πράγματι, το Νοέμβριο τού 1918, καί ενώ βρισκόταν στό 
Λονδίνο, ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος απέστειλε στον "Αθω Ρωμάνο, τότε 
Πρεσβευτή τής Ελλάδος στό Παρίσι, τό ακόλουθο τηλεγράφημα: 

«Παρακαλώ δηλώσατε Πρωθυπουργώ καί Υπουργώ τών 'Εξωτερικών 
[: ενν. Γαλλίας] ότι ό Ελληνικός Στρατός είναι εις διάθεσιν των καί 
δύναται νά χρησιμοποιηθή διά κοινόν αγώνα πανταχού όπου αποστο
λή του ήθελε κριθή αναγκαία».10 

Σέ αντιστάθμισμα, ό Clemenceau, δήλωσε στον Έλληνα πρεσβευτή ότι «ή 
Γαλλία θά λάβη πρωτοβουλίαν επί εδαφικής επεκτάσεως τής Ελλάδος εις 
Θράκην καί έκθύμως θά υποστήριξη πάσαν υπέρ τής Ελλάδος λύσιν τού 
ζητήματος τής Σμύρνης, αν προταθή υπό τής 'Αγγλίας ή τής Αμερικής»". Ή 
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ελληνική συμμετοχή στή Ρωσική εκστρατεία είχε πλέον αποφασιστεί. 
Προκρίθηκε ή αποστολή ενός Σώματος Στρατού (τού Α'), αποτελουμένου 

άπό τρεις Μεραρχίες (Ι, II και XIII), συνολικής δύναμης 42.242 ανδρών, ύπό 
τόν 'Υποστράτηγο Κων. Νίδερ12. Τελικά στην εκστρατεία συμμετείχαν 
23.351ι3 άνδρες, καθώς ή Ι Μεραρχία δέν πρόλαβε νά εγκαταλείψει τήν 
Καβάλα, επελθούσης στό μεταξύ τής κατάρρευσης τού όλου εγχειρήματος. 
Στά πλαίσια τής προπαρασκευής τών αποστελλομένων μονάδων, τό Ελληνι
κό Γενικό Στρατηγείο διέταξε14 τή συμπλήρωση τής στελέχωσης τού εκστρα
τευτικού σώματος μέ εθελοντές αξιωματικούς άπό άλλες μονάδες, καί τήν 
αντίστοιχη μετάθεση τών μή επιθυμούντων νά μετέχουν τής εκστρατείας. Ή 
συμπλήρωση τών οπλιτών έγινε μέ κληρωτούς τών νεωτέρων κλάσεων 
(1910-1918), καθώς καί εθελοντές, χωρίς δμως νά ισχύει βεβαίως εδώ τό 
αντίστροφο δικαίωμα τής άρνησης συμμετοχής. 

Οι αξιωματικοί λοιπόν συμμετείχαν, κατ' αρχήν εθελοντικά, καί είναι 
ενδιαφέρον νά διατρέξει κανείς τόν κατάλογο τους, ανακαλύπτοντας άγνω
στα τότε ονόματα ανερχομένων βαθμοφόρων, πού επρόκειτο στό μέλλον νά 
απασχολήσουν τήν κοινή γνώμη καί τήν ελληνική ιστορία: 'Αλέξανδρος 
Όθωναϊος, Νικόλαος Πλαστήρας, Γεώργιος Κονδύλης, Νεόκοσμος Γρηγο-
ριάδης, Στυλιανός Γονατάς, Στέφανος Σαράφης, Γεώργιος Τσολάκογλου, 
Λεωνίδας Σπαής, Δημήτριος Φλούλης, Διονύσιος Παπαδόγκωνας, κ.ά., άπό 
λοχαγοί μέχρι συνταγματάρχες, τότε, ή αφρόκρεμα κατά κύριο λόγο τών 
μεσαίων στελεχών τής 'Αμύνης15, ανήσυχοι καί φιλόδοξοι αξιωματικοί, μέ τίς 
τόσο αποκλίνουσες πολιτικά, άλλα συγγενείς σέ τελευταία ανάλυση μελλοντι
κές σταδιοδρομίες16. 

Ή κατάσταση στην Ουκρανία κατά τήν περίοδο εκείνη ήταν εξαιρετικά 
συγκεχυμένη. 'Αμέσως μετά τήν 'Οκτωβριανή επανάσταση, ή Ουκρανική 
Ράδα1 7 είχε ανακηρύξει στό Κίεβο τήν ανεξαρτησία τής χώρας, ενώ ενα μήνα 
αργότερα στό Χάρκοβο είχε εγκαθιδρυθεί ή σοβιετική εξουσία, πού στά τέλη 
'Ιανουαρίου τού 1918 επεκτάθηκε καί στό ίδιο τό Κίεβο. "Υστερα άπό 
πρόσκληση τής Ράδας1 8, μετά τή συνθήκη τού Μπρέστ-Λιτόφσκ, οί Γερμανοί 
προήλασαν στην Ουκρανία, εκτοπίζοντας τους Σοβιετικούς, τόν Μάρτιο τού 
1918, γιά νά διαλύσουν εν συνεχεία καί τήν ίδια τή Ράδα, εγκαθιδρύοντας 
ελεγχόμενη άπό τους ίδιους κυβέρνηση ύπό τόν Άταμάνο 1 9 Π.Π. Σκοροπά-
τσκυ. Μέ τή συνθηκολόγηση τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών τό Νοέμβριο 
κατέρρευσε καί ή επί τών γερμανικών λογχών στηριζόμενη εξουσία τού 
τελευταίου. Μεγάλο μέρος τής Κεντρικής Ουκρανίας περιήλθε τότε ύπό τόν 
έλεγχο τού εθνικιστή Ουκρανού Άταμάνου Σ.Β. Πετλιούρα, ενώ σέ ορισμέ
νες περιοχές δρούσαν τμήματα Λευκοφρουρών πού αναγνώριζαν τήν αρχηγία 
τού στρατηγού Ντενίκιν. Σημαντικό εξάλλου παράγοντα αποτελούσαν οί 
500.000 περίπου Γερμανοί20 πού είχαν βρεθεί στή χώρα τή στιγμή τής 
συνθηκολόγησης, σταθμευμένοι σέ κάποια στρατηγικά σημεία, όπου καί 
παρέμεναν εν αναμονή διευθέτησης τού επαναπατρισμού τους. Παράλληλα 
προχωρούσε ή συγκρότηση τού Σοβιετικού στρατού21, τού οποίου οί τάξεις 
πύκνωναν συνεχώς, καί ό όποιος έκινεϊτο τόσο κατά τών αυτονομιστών 
Πετλιουρικών όσο καί κατά τών Λευκών. Νά σημειωθεί ότι καί οί δύο 
τελευταίοι διεξήγαν ασίγαστο πόλεμο μεταξύ τους, καθώς τό αυτοκρατορικό 
ιδεώδες άντίκειτο στην εξάρθρωση τής χώρας. 

Ύ π ' αυτές τίς συνθήκες αποφασίστηκε καί εκτυλίχθηκε ή συμμαχική 
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επέμβαση στην Ουκρανία. Τήν 5/18 Δεκεμβρίου 1918, ή 156η Γαλλική 
Μεραρχία, προερχόμενη άπό τή Θεσσαλονίκη, αποβιβάστηκε στην 'Οδησσό, 
ύπό τήν προστασία μοίρας τού Γαλλικού στόλου. 'Ακολούθησαν δύο ακόμη 
Γαλλικές Μεραρχίες (30η καί 16η Αποικιακή), ενα Σύνταγμα Εφίππων 
Κυνηγών τής 'Αφρικής (4ο), καί δύο αεροπορικές μοίρες22. Το μεγαλύτερο 
τμήμα τής πόλης βρισκόταν, κατά τή χρονική εκείνη στιγμή, ύπό τόν έλεγχο 
τών δυνάμεων τού Πετλιούρα, οί διοικητικές υπηρεσίες ήταν στά χέρια 
στελεχών τού καθεστώτος Σκοροπάτσκυ, οί Μπολσεβίκοι έλεγχαν τίς επαγ
γελματικές οργανώσεις, ενώ πολλές χιλιάδες Γερμανών στρατιωτών παρέμε
ναν αποκομμένοι άπό τίς υποχωρούσες μονάδες τους. Οί Γάλλοι άπεκατέστη-
σαν επαφή μέ τόν στρατηγό Άλμαζώφ, επικεφαλής μικρού σώματος 
Λευκοφρουρών, καί τού ανέθεσαν τή διοίκηση τής πόλης23. 

Ή πρώτη ελληνική μονάδα (τό 34ο Σύνταγμα Πεζικού) αποβιβάστηκε στην 
'Οδησσό τήν 6/19 'Ιανουαρίου 1919. 'Ακολούθησαν οί λοιπές μονάδες, μέ 
μεγάλες καθυστερήσεις καί σοβαρά προβλήματα συντονισμού. Συνήθως οί 
πολυβολαρχίες έφθαναν αργότερα άπό τά τμήματα τών τυφεκιοφόρων, μέ 
καθυστέρηση, εως καί τριών εβδομάδων' ανάλογες καθυστερήσεις σημειώνο
νταν καί στην άφιξη τών μεταγωγικών. Τό μέγιστο μέρος τών επιχειρήσεων 
διεξάχθηκε χωρίς τή συνδρομή πυροβολικού, καθώς οί πυροβολαρχίες τής II 
Μεραρχίας, αποβιβάστηκαν στην 'Οδησσό μόλις τήν 5η Μαρτίου, ένώ τής 
XIII δέν έφθασαν ποτέ. Ό αναγκαίος γιά τό ρωσικό κλίμα βαρύς ιματισμός, 
στίς περισσότερες περιπτώσεις διοχετεύθηκε στίς μονάδες μόλις τόν 'Απρίλιο, 
όταν πλέον είχε παρέλθει ό χειμώνας μέ σημαντικές συνέπειες στην υγεία καί 
τή μαχητικότητα, τών ανδρών24. Τέλος, σημαντικά προβλήματα δημιούργησε 
ή καθυστερημένη άφιξη τών διοικήσεων τών Μεραρχιών. Ό διοικητής της II 
Μεραρχίας αποβιβάστηκε στην 'Οδησσό δύο μήνες, καί ό διοικητής τής XIII 
δύο εβδομάδες, άφ' ότου είχαν εμπλακεί στίς επιχειρήσεις οί πρώτες υπ' 
αυτούς μονάδες" τό ίδιο ισχύει καί γιά τόν διοικητή τού Σώματος Στρατού. Τό 
γεγονός αυτό είχε ουσιώδη αντίκτυπο επί τού συντονισμού τών ενεργειών τών 
μαχόμενων μονάδων, τόσο μεταξύ τους, όσο καί μέ τά συμμαχικά στρατεύμα
τα. Κατά κανόνα ή Γαλλική διοίκηση είχε διατάξει τήν τακτική υπαγωγή τών 
ελληνικών τμημάτων ύπό τίς διαταγές τών εκάστοτε δρώντων μαζί τους 
διοικητών γαλλικών τμημάτων, ασχέτως βαθμού. Αυτή ή ρύθμιση εφαρμόστη
κε κατά κανόνα, προκαλώντας συχνά προστριβές25. 

Ή ελληνική στρατιωτική ηγεσία αγνοούσε τήν κατάσταση πού επικρατούσε 
στην Ουκρανία καθώς καί τόν επιφυλασσόμενο στίς ελληνικές δυνάμεις ρόλο. 
«Έπιστεύετο ότι τόν αγώνα κατά τών Μπολσεβίκων θά διεξήγεν ό Ρωσικός 
εθελοντικός Στρατός [:οί Λευκοφρουροί], ή δέ δράσις τών Συμμαχικών 
στρατευμάτων θά περιορίζετο μάλλον είς τήν κατοχήν διαφόρων πόλεων καί 
τήν έξασφάλισιν τής τάξεως εν αύταΐς [...]. Οί Μπολσεβίκοι εθεωρούντο ώς 
εχθρός ουχί σοβαρός, [...], ώς στίφη τελείως άτακτα [...]. Ό αριθμός τών 
[Γαλλικών δυνάμεων] ύπελογίζετο είς πολύ μεγαλύτερον τού πραγματικού. 
Έπιστεύετο γενικώς, ότι ό πληθυσμός της Μεσημβρινής Ρωσίας διέκειτο 
φιλικώς προς τά συμμαχικά στρατεύματα, τά όποια θά τόν έπροστάτευον 
κατά τής Μπολσεβικικής αναρχίας. Ή έξέλιξις τών γεγονότων», σημειώνει 
στην έκθεση του ό στρατηγός Νίδερ, «άπέδειξεν δτι αί ανωτέρω αντιλήψεις 
άφίσταντο πολύ τής πραγματικότητος»26. 

Μεταξύ τών δυσμενών όρων, οί όποιοι επέδρασαν καταλυτικά στην εξέλιξη 
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τού όλου εγχειρήματος, ιδιαίτερη βαρύτητα άπό στρατιωτική άποψη, κατά 
τόν διοικητή τού Α' Σώματος Στρατού, είχαν «αϊ συνέπειαι τού κακού 
διακανονισμού τής μεταφοράς, ή εκ τής ανάγκης επιβληθείσα διασπορά, ή 
άγνοια τού εδάφους, ή άγνοια τής γλώσσης, ή έχθρότης τού πληθυσμού καί ό 
υπέρ τού αντιπάλου φανατισμός του, αί κλιματολογικοί συνθήκαι, τό 
επισφαλές τών συγκοινωνιών, ή δυσκολία τού εφοδιασμού, ή έλλειψις 
δυνάμεων, ή πρωτοβουλία τού εχθρού είς τάς επιχειρήσεις, αί μέθοδοι 
ενεργείας του, ή συνεχής πίεσίς του, ή έπί ημέρας ελλειψις αναπαύσεως, ή 
υπερβολική κόπωσις, ό συνεχής εκνευρισμός»27. 

Έάν ή διάθεση τών δυνάμεων τής Entente νά επηρεάσουν τίς εξελίξεις στή 
Ρωσία είναι δεδομένη, εξίσου βέβαιο είναι δέν είχαν τήν θέληση καί τή 
δυνατότητα μιας ολόπλευρης εμπλοκής (total commitment). Ένας τετράχρο
νος, εξαντλητικός καί πολυαίμακτος πόλεμος μόλις είχε τελειώσει καί ό 
κόσμος γιόρταζε στίς πλατείες, «τελείως ξένοι μεταξύ τους ζευγάρωναν στίς 
εξώθυρες καί πάνω στά πεζοδρόμια. Πιστοποιούσαν τό θρίαμβο τής ζωής 
πάνω στό θάνατο. Οί εορτασμοί συνεχίζονταν ολοένα καί πιό ξέφρενοι[...] 
ωσότου επενέβη τελικά ή αστυνομία καί αποκατάστησε τήν τάξη»28. Ταυτό
χρονα, τό τέλος τής σύρραξης χαλάρωνε τήν ενότητα τού block τών νικητών, 
καθώς οί υπολανθάνουσες αντιθέσεις έβρισκαν τώρα τή δυνατότητα νά 
εκδηλωθούν. 

"Ηδη στό Βρετανικό Πολεμικό Συμβούλιο τήν έπαύριο τής νίκης, «πολλοί 
υπουργοί αντιλαμβάνονταν ότι ό βρεταννικός λαός είχε απηυδήσει άπό τόν 
πόλεμο καί δέν θά υποστήριζε μιά κυβέρνηση πού θά τού έλεγε ότι θά πρέπει 
νά εξακολουθήσει νά πολεμά - αυτή τή φορά εναντίον τής Ρωσίας»28. Ό ίδιος 
ό Lloyd George θεωρούσε ότι «αν πρόκειται νά εχωμε κάποιο αποτέλεσμα, 
χρειαζόμαστε τουλάχιστον ενα εκατομμύριο άνδρες», προοπτική πρακτικά 
αδύνατη, καί αμφέβαλλε κατά πόσο τά βρετανικά στρατεύματα θά δέχονταν 
νά πολεμήσουν29. Τήν 3/16 Φεβρουαρίου 1919, ενώ οί ελληνικές μονάδες 
κατευθύνονταν στην 'Οδησσό, ό Βρετανός Πρωθυπουργός τηλεγραφούσε ήδη 
στον Churchill, στό Παρίσι τήν οριστική του απόφαση νά αποφύγει τήν άπ' 
ευθείας επέμβαση30. 'Αλλά καί ή Γαλλία, ύπό τήν ευθύνη τής οποίας θά 
διεξαγόταν ή συγκεκριμένη επιχείρηση, παρά τίς προσπάθειες τού Clemen
ceau καί τής υπερσυντηρητικής Γαλλικής Βουλής31 νά εμψυχώσουν τή 
«σταυροφορία ενάντια στον άνθρωπο μέ τό μαχαίρι στά δόντια»32, δέν 
μπόρεσε νά διαθέσει παρά τίς προαναφερθείσες μονάδες, καί μάλιστα μέ 
ελλιπή σύνθεση, λόγω τής αποστράτευσης μεγάλου μέρους τών άνδςών τους. 
Κρούσματα απειθαρχίας επιδείνωσαν τή μαχητική τους ικανότητα, μέ 
αποκορύφωμα τήν εξέγερση τών πληρωμάτων πέντε γαλλικών θωρηκτών στό 
λιμάνι τής Σεβαστούπολης τήν 6/19.4.191933. 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ή σοβιετική εξουσία άποδυόταν σέ μιά ολομέτωπη 
προσπάθεια. Πρόκειται γιά τήν εποχή πού έμεινε γνωστή στην ιστορία ώς 
εκείνη τού «πολεμικού κομμουνισμού». Ή δ η άπό τήν άνοιξη τού 1918, ή 
εθελοντική έδωσε τή θέση της στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, μέ 
αποτέλεσμα πριν τό τέλος τής χρονιάς ό σοβιετικός στρατός νά φτάσει τό ενα 
εκατομμύριο. Στίς 2 Νοεμβρίου 1918, ή Σοβιετική Δημοκρατία κηρύχθηκε 
«ολόκληρη ενα στρατόπεδο»- όλες οί δυνάμεις καί όλα τά μέσα τέθηκαν στην 
υπηρεσία τού «ιερού καθήκοντος: τού ένοπλου αγώνος εναντίον τού είσβο-
λέως». Μέ τό σύνθημα «τά πάντα γιά τό μέτωπο», ή οικονομική, πολιτική καί 



Ιστορική εισαγωγή στό Βφλίον Βασάνον καί Πιοιμάτων τοϋ Χρ. Σκονρτη 89 

πνευματική ζωή προσαρμόστηκαν στίς πολεμικές ανάγκες34. 
Ά π ό τήν πρώτη σχεδόν στιγμή, οί δυνάμεις τής Entente στην Ουκρανία 

βρέθηκαν στην ανάγκη νά διεξάγουν έναν αμυντικό αγώνα, χωρίς σχεδόν 
ποτέ νά αναλάβουν τήν πρωτοβουλία τών επιχειρήσεων. Στό διάστημα αυτό, 
οί Γάλλοι έριχναν στή μάχη τά «κατά σταγόνας άφικνούμενα» ελληνικά 
τμήματα, «άνευ σχεδίου τινός, άλλα βάσει τών αναγκών τής στιγμής». 
Τρισήμισι μόλις μήνες άφ' ότου αποβιβάστηκαν στην 'Οδησσό, οί συμμαχικές 
δυνάμεις υποχρεώνονταν νά εγκαταλείψουν εσπευσμένα τήν πόλη καί όλα τα 
άλλα εδάφη πού είχαν περιέλθει ύπό τόν ελεγχό τους, καί νά υποχωρήσουν 
προς τή Ρουμανία, διωκόμενες κατά πόδας άπό τόν προελαύνοντα σοβιετικό 
στρατό. Οί τελευταίοι "Ελληνες στρατιώτες διέσχισαν μέ τά πόδια τόν 
πλημμυρισμένο Δνείστερο τήν 29.3./11.4.191935. Οί συνολικές απώλειες τού 
Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος ανήλθαν σέ 398 νεκρούς ή άπωλεσθέ-
ντες καί 657 τραυματίες36. 

Τά περισσότερα κείμενα πού έχουν δει τό φώς τής δημοσιότητας γύρω άπό 
τήν ελληνική συμμετοχή στην Ουκρανική εκστρατεία37, έχουν τό χαρακτήρα 
εκ τών υστέρων απομνημονεύματος, ή γενικότερου ίστορήματος πού συντά
χθηκε έν όψει τής δημοσίευσης του38" επιπλέον, σέ όλες τίς περιπτώσεις πού 
γνωρίζω, πρόκειται γιά γραπτά βαθμοφόρων39. Ύπό τήν εννοιαν αυτή τό 
εκδιδόμενο ημερολόγιο έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, δεδομένου ότι δημοσιε
ύεται στην πρώτη του μορφή, χωρίς νά έχει υποστεί οιανδήποτε μεταγενέστε
ρη επεξεργασία, καί προέρχονται άπό έναν απλό κληρωτό στρατιώτη40, στον 
όποιο αναφέρονται οί επόμενες γραμμές. 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ γεννήθηκε στίς 13 Μαρτίου 1897 στό χωριό Κλένια 
τής επαρχίας Κορινθίας καί πέθανε στίς 27 'Ιουνίου 1939. 

Ή Κλένια είναι ενα άπό τά πολλά άρβανιτοχώρια41 τής βορειοανατολικής 
Πελοποννήσου, τών οποίων ή δημιουργία σχετίζεται μέ τήν αλβανική 
μετανάστευση τών άρχων τού δέκατου πέμπτου αιώνα42. Εντοπίζεται γιά 
πρώτη φορά στην βενετσιάνικη απογραφή τού 1700, ώς Clegna, μέ 47 
κατοίκους (17 οικογένειες)43. Εκατόν τριάντα χρόνια αργότερα, ό οικισμός 
σημειώνεται στην καταγραφή τής γαλλικής αποστολής (1829-1830), μέ 25 
οικογένειες. Μετά τήν απελευθέρωση υπήχθη αρχικά (1834) στό δήμο 
Άγιονορίου, καί έν συνεχεία (1840) στό δήμο Κλεωνών. Στην περίοδο 
1851-1879 εμφανίζονται στίς απογραφές Ά ν ω καί Κάτω Κλένια, μέ πληθυ
σμιακή υπεροχή τού δευτέρου, προφανώς καί νεωτέρου, μέ τόν όποιο 
ταυτίζεται κατά τήν άποψη μου ό άπό τού 1889 καί εξής φερώνυμος οικισμός, 
σέ υψόμετρο 380 μ., ενώ ό παλαιότερος πρέπει νά εγκαταλείφθηκε οριστικά44. 

Στά χρόνια πού ό μικρός Χρίστος Σκούρτης μαθαίνει γράμματα, ή 
άλβανοφωνία στην περιοχή τού χωριού του βρίσκεται σέ πορεία εξαφάνισης: 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τού 1907, μόλις 9 άπό τους 3553 κατοίκους τού 
δήμου Κλεωνών μιλούν τήν αλβανική. Οί γενικότερες εξελίξεις δέν αρκούν 
γιά νά ερμηνεύσουν τό φαινόμενο, καθώς τήν ίδια στιγμή στά γειτονικά χωριά 
τού δήμου Σολυγείας τό ποσοστό άλβανοφωνίας είναι τής τάξεως τού 55%, 
τού δήμου Μεθάνων 40% κ.ο.κ. Στό σημείο αυτό απαιτείται μιά ιδιαίτερη 
μελέτη τής κατά τόπους διαδικασίας πολιτισμικής ενσωμάτωσης τών αρβανι
τών, πού ξεφεύγει βεβαίως άπό τά πλαίσια καί τους στόχους τού παρόντος45. 
Τό δεδομένο αυτό εντούτοις καθιστά περισσότερο έρμηνεύσιμο τό γεγονός ότι 
φυλλομετρώντας τό ημερολόγιο τού Σκούρτη δέν συναντάμε ούτε μία 
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αρβανίτικη λέξη, όχι μόνο στίς πεζές περιγραφές, όπου είναι φυσικό νά 
εκφράζεται μέ τόν καθιερωμένο γραπτό λόγο, ξεσηκώνοντας μάλιστα έν μέρει 
καί τήν επίσημη στρατιωτική ορολογία, άλλα ούτε καν στά έμμετρα μέρη, 
όπου παρεμβαίνει τό λαϊκό λεξιλόγιο, όπως καί ή δημοτική ποιητική 
παράδοση. 

Ό Σκούρτης είναι κληρωτός τού 1917 όπως αναφέρει καί ό ίδιος. 
Κατατάσσεται στό 7ο Σύνταγμα Πεζικού (στό εξής 7ο Σ.ΠΖ.), όπου υπηρετεί 
σέ όλη τή διάρκεια τής θητείας του, ώς αγωγιάτης στην Πολυβολαρχία, τού 1/7 
Τάγματος, όπως προκύπτει εμμέσως άπό διάσπαρτα στοιχεία πού παραθέτει 
στό ημερολόγιο του. Συγκεκριμένα εξυμνώντας έμμετρα τή δράση τής 
μονάδας του στην Ουκρανία (σ. 20), αναφέρει ότι «τό 7ον Σ(οί)νταγμα ήτο 
Σινταιταγμένο, Δοιικιτή μας ιχαμε τόν Κίριον Καμένο / Καμένος46 ό 
άτρόμιτος θ' άφίσι είστορία,/ τό 7ον Το Σίνταγμα έδιξε μεγάλι άνδρία», ένώ 
άλλου (σ. 54) σημειώνει «άπ(ώ)λιες ϊχαμε 7ο Σινταγ. δύο τραυματίες». Σέ 
στίχους πάλι (σ. 17) δηλώνει ότι «το Αον Τάγμα μόνο του καί ή Πολιβολαρχία 
θά σώσουν τον Έλινικό Στρατό όλον απ τή Ρωσία», άλλα καί στή Μικρασία 
«Πάντοτε θά προοδέβι, Πάντοτε θά μπέν' εμπρός Ιον Τάγμα τού Γραβάνη47 

τού ένδοξου ϊροος» (σ.27). Ή ειδικότητα του προκύπτει άπό τό γεγονός ότι 
αναφέρει (σ.3) τό πλοίο «Βέλο Πόσια» [:ΜΠΕΛΑΡΩΣΙΑ], στό όποιο 
γνωρίζουμε ότι επιβιβάστηκαν μόνον τά μεταγωγικά μάχης καί πολυβολαρ-
χιών τού 7ου Σ.ΠΖ., ένώ οί πολυβολαρχίες καθεαυτές επιβιβάστηκαν στό 
«ΒΑΡΝΑ»48. Παρακάτω έξαλλου (σ.5) σημειώνει ότι «τήν 24ην [2.1919] 
διετάχθιμεν να Άναχωρίσομε καί νά πάμε έξοδεν τής Πόλεως [:Νικολάγιεφ] 
όπου στίσαμε φιλάκια είς μίαν Γέφιραν όπου ϊμασταν μαζί μέ Γερμανούς»-

τήν αποστολή αυτή ανέλαβαν δύο διμοιρίες τού 3/7 Λόχου ΠΖ καί μία 
διμοιρία τής 1/7 Πολυβολαρχίας49. Μιλώντας τέλος σέ πρώτο πρόσωπο (σ.49), 
αναφέρει ότι «μίς η μεταγογική έκαβαλίσαμε τά ζώα καί πιγέναμε γιά τό 
σταθμό Γενίκιοϊ», στίς 18.6.1920. 

Τό 7ο Σ.ΠΖ. υπαγόταν άπό τήν συγκρότηση του (1897) στή II Μεραρχία, μέ 
έδρα τήν Αθήνα καί περιφέρεια στρατολογίας τήν Κόρινθο50. Στή πρό τού 
1918 περίοδο, παραμένοντας ύπό τόν έλεγχο τού λεγόμενου «Κράτους τών 
Αθηνών», δέν μετείχε σέ επιχειρήσεις. Μέ τήν παραίτηση τού Κωνσταντίνου 
καί τήν εγκατάσταση τής Κυβέρνησης Βενιζέλου στην Αθήνα, τόν 'Ιούνιο τού 
1917, άρχισε ή διαδικασία αναδιοργάνωσης τών ελληνικών στρατιωτικών 
μονάδων έν όψει τής πλήρους εισόδου στον πόλεμο. Στό διάστημα 22.2-
16.3.1918, τό Σύνταγμα συμπλήρωσε τήν εμπόλεμη σύνθεση του στην 
Κόρινθο, μέ επιστράτευση τών κλάσεων 1909-1914, καί στή συνέχεια 
μεταφέρθηκε στή Βόρειο Ελλάδα 5 1, όπου παρέμεινε μέχρι τέλους τού 
πολέμου, χωρίς νά λάβει μέρος σέ πραγματικές μάχες, πλην μιας επιθετικής 
αναγνώρισης στην περιοχή τού Στρυμόνα (Κούλα Σερρών, 14-15.9.1918), πού 
απέτυχε παταγωδώς όταν ή άποσταλείσα Διλοχία αιφνιδιάστηκε άπό τά πυρά 
τών Βουλγάρων, μέ αποτέλεσμα νά υποχωρήσει «έν αταξία», καί μέ 
σημαντικές απώλειες (26 νεκρούς καί τραυματίες)52. Μέ τή λήξη τών 
εχθροπραξιών, δύο μέρες αργότερα (17.9.), τό Σύνταγμα έλαβε μέρος στην 
κατάληψη, αμαχητί, τής Ανατολικής Μακεδονίας καί στή συνέχεια παρέμει
νε στην περιοχή τών έλληνοβουλγαρικών συνόρων έπί δίμηνο, έως τήν 
17.11.1918, οπότε μετακινήθηκε στην περιοχή τών εκβολών τού Στρυμόνα, 
όπου άρχισε ή προετοιμασία του προκειμένου νά σταλεί στην Ουκρανία53. Ή 
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μεταβατική αυτή φάση διήρκεσε δυόμισι μήνες περίπου, μέχρις ότου έλθει ή 
στιγμή τής επιβίβασης στά πλοία' άπό τό σημείο αυτό αρχίζει ή αφήγηση τού 
Χρίστου Σκούρτη. 

"Οπως συμβαίνει συχνά σέ παρόμοιες περιπτώσεις, τό γραφτό τού Σκούρτη 
δέν είναι ένα κλασικό ημερολόγιο άλλα ενα μίγμα αναδρομικών περιγραφών 
καί καθημερινών σημειώσεων, μέ κενά πού καλύπτουν μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Ή έναρξη τήρησης του συμπίπτει καί έδώ, μέ τήν ημερομηνία 
απόκτησης ενός σημειωματάριου μικρού σχήματος (15,5 x 10,5), 76 σελίδων 
(πιθανότητα 80 αρχικά), «ψωνισθέν έν λίγδα» [:Λίγδα, κωμόπολη τής 
Μικρασίας], στίς 30 Αυγούστου τού 1919, επτά δηλαδή ολόκληρους μήνες 
μετά τήν έναρξη τών γεγονότων πού περιγράφει. Είναι πιθανόν ότι 
πρωτύτερα βαστούσε πρόχειρες σημειώσεις, τίς όποιες έν συνεχεία καταχώρι
σε στό σημειωματάριο. 

Τό κείμενο καλύπτει τό σύνολο τών σελίδων, όχι όμως σέ κανονική διάταξη: 
αρχίζει ομαλά άλλα κατόπιν συνεχίζει γράφοντας άπό τό τέλος τού 
σημειωματάριου προς τήν αρχή (όπως φαίνεται καί στον παρατιθέμενο 
χρονολογικό πίνακα τών καταγραφών), ένώ ενδιάμεσα παρεμβάλλονται 
στίχοι ποικίλου περιεχομένου' συνολικά τό έμμετρο μέρος τού κειμένου 
καταλαμβάνει 17 σελίδες ή 21% τού συνόλου' στίχους περιέχουν καί οί 8 λυτές 
σελίδες πού βρέθηκαν ένθετες στό ημερολόγιο, προερχόμενες άπό σημειωμα
τάριο μικρότερου σχήματος (14,5 Χ 9). Στον παρατιθέμενο πίνακα επιχειρεί
ται ή χρονολογική ταξινόμηση τών καταγραφών σέ σχέση μέ τά περιγραφόμε
να γεγονότα καί τίς σελίδες. Ή ημερομηνία τών καταγραφών δέν είναι 
πάντοτε σαφής' κάποιες επισημάνσεις επιτρέπουν όμως τήν θέση τών ορίων 
εντός τών οποίων γράφτηκαν οί εκάστοτε σημειώσεις. 

Στό κείμενο περιγράφονται λίγο ώς πολύ συστηματικά τά γεγονότα άπό τίς 
11 Φεβρουαρίου 1919 (αναχώρηση προς Ουκρανία) μέχρι τίς 20 Απριλίου 
1921 (ολοκλήρωση τών επιχειρήσεων περί τό Άφιόν Καραχισάρ). Στό σημείο 
αυτό ό διαθέσιμος χώρος στό σημειωματάριο έχει πλέον καλυφθεί. Αγνοούμε 
αν ό συγγραφέας συνέχισε νά καταγράφει τίς εντυπώσεις του σέ άλλο 
σημειωματάριο πού δέν έχει εντοπιστεί' γεγονός είναι ότι οί λυτές σελίδες 
συμπληρώθηκαν επτά μήνες αργότερα, στίς 26 Νοεμβρίου 1921, καί αναφέρο
νται στίς επιχειρήσεις τού Σαγγάριου (Αύγουστος 1921). 

Κατά τή γραφή τού όλου κειμένου χρησιμοποιήθηκε πένα καί μελάνι 
διαφόρων αποχρώσεων. Ή γραφή είναι κανονική καί ή σύνταξη μάλλον 
ομαλή, αυτό όμως πού προκαλεί τήν ισχυρότερη εντύπωση είναι ή παντελής 
απουσία τής ορθογραφίας. Οί ανορθογραφίες είναι τόσο πυκνές καί οί 
εκδοχές τόσο εξεζητημένες, ώστε μερικές φορές χρειάζεται νά άναγνωστεϊ τό 
κείμενο μεγαλόφωνα γιά νά γίνει κατανοητό: «σιγγέτροσις τους σιντάγμα-
τος», «ίχαμε νά φάμε 3 ιμαίρας», «ετραιλάθις», «ιπομονί», «ή εχθρί», κ.ο.κ. 
Κατά τή μεταγραφή τηρήθηκε ή ορθογραφία τού πρωτοτύπου, τέθηκε όμως ή 
απολύτως απαραίτητη στίξη, ή οποία απουσίαζε εντελώς. Τό κείμενο 
αναδιαρθρώθηκε ώστε οί εγγραφές νά αποκτήσουν χρονολογική σειρά. Οί 
ημερομηνίες αναφέρονται στό ίουλιανό ημερολόγιο. Οί αναγκαίες προσθήκες 
περιλαμβάνονται εντός [ ], τά δέ δυσανάγνωστα σημεία εντός < >. Ή 
εναλλαγή τών σελίδων τού χειρογράφου δηλώνεται εντός [ ]. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

11.2.1919-17.1.1920 
Εκστρατεία Ουκρανίας, 
υποχώρηση στή Ρουμανία, 
(σελ. 12-24 στίχοι Ουκρανίας), 
Έναρξη Μικρασ. εκστρατείας: 
Σμύρνη, Μπουρνόβα, Όδεμίσιο, 
Λίγδα 

17.1.1920-5,4.1920 
Λίγδα, Όδεμίσιο 

9.6.1920-7.11.1920 
Φιλαδέλφεια, Γκιουνέικιοϊ, 
Ούσάκ 

7.11.1920-7.2.1921 
Ούσάκ 

7.2.1921-9.3.1921 
Ούσάκ 

9.-25.3.1921 
Άφιόν Καραχισάρ 

25.-26.3.1921 
Άφιόν Καραχισάρ 

27.3.1921-16.4.1921 
Άϊβαλί, 

16.-20.4.1921 
Άϊβαλί, 

16.-20.4.1921 

Τουρκικοί στίχοι 

Πατριωτικοί στίχοι 

Λυπηροί στίχοι 
Στίχοι επιχειρήσεων 
Σαγγάριου 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΟΝΟΣ 
Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο- ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΟΥ 

1,3-9, 11-24, 30.8.1919-17.1.1920 
76-60 

60-55 5.4.1920 

54-42 7.11.1920 

42-41 7.2.1921 

40 3.-9.3.1921 

39-35 25.3.1921 

35-34 26.3.1921 

34-31 16.4.1921 

31-30 20.4.1921 

31-30 20.4.1921 

25 20.-27.4.1921 

22-27 27.4.1921 

28-29 & 27.4.1921-26.11.1921 
λυτές σελίδες 
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'Αθήνα, 1957, σ.71,80,97,106. 
51. Βλ. ΓΕΣΔ1Σ, Ό 'Ελληνικός Στρατός κατά τόν Πρώτον Παγκόσμιον Πό&μον 

1914-1918, τ.Β', 'Αθήνα, 1961, σ.250, 275. 
52. Συνεπεία τής αποτυχίας αυτής αντικαταστάθηκαν ό Διοικητής τής II Μεραρχίας 

καί ό Διοικητής τού Πεζικού της' βλ. ό.π., σ.179-181. 
53. ό.π., σ.275. 



[εξώφυλλο] 

[1] 

Βιβλίον Βασάνον 
καί Πιοιμάτων 

τής Ρωσίας κατά 
τό έτος 1919 

ψωνισθέν έν λίγδα 
τή 30/8/19 
Άνίκον είς τόν 

Στρατιότην 
Σκούρτης χριστός 

Κλιρωτός 1917 

εκ Κλένιαις 
Κορινθίας 

Εκστρατία Του Ελληνικού 
Στρατού Κατά τόν 
Μπολσεβίκον 

Τής 
Ρωσίας 

Κατά Τό έτος 
1919 

[μεταγενέστερη προσθήκη] 
<Γον> Στρατιοτικόν Νοσοκομίον Σ μ < ί > ρ ν η ς <??922> 
[άλλη σημείωση] 
10/6/ έγινε έπίθεσι 
13/6 εύθάσαμε εις τά φιλαδέλφια 
[2] 
Μανάμ όταν μέ γέναγες / γιατί δέ μού τό ϊπες / 
πός θά περάσο βάσανα / πός θά περάσο πίκρες. 
θιμάσε πού φιλιόμασται στην < ά κ ρ η > σταγγονάρι / 
καί βάλαμε καί μάρτιρα τάσιρι καί τό βεγγάρι / 
"Αν 'ίσως αγάπη καί πονις καί θές νά μαποκτίσης / 
εις τά γραφώμενα αυτά θέλω νά μαπαντήσης / 
Σφραγίζω την έπιστολήν Κόβο την όμιλίαν / 
μόνον καλήν άντάμοσιν νά δόσι παναγία / 

Χ. Σκούρτης 

[3] 
Άναχορίσαμε έκ Θεσσαλονίκ<ης> την Π η ν 2/19/. Περί ώραν 11 
διετάχθιμεν άναχορίσομεν διά τό Άτμόπλιον Όνομαζόμενον Βέλο 
Ρόσια. Επιβιβάσαμε όλα τα ζώα καί είς τίς 13 Άναχώρισε το Πλίον εις 
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τάς 14 ιδίου '. Περί τήν 11 π.μ. είς τάς 15 ιδίου έφθάσαμεν είς τά Στενά 

καί Παρατιρίσαμε τα Πιροβολία καί Πιροβόλα. Περί την ώραν 7 μ.μ. 

εύθάσαμε είς τήν Καλίπολη. Τήν 16 περί οραν < 8 > έφθάσαμεν εις 

τόν λιμένα τής Κοντανπόλεος όπου ϊδομεν τό Μεγαλίον της Πόλεος 

ταύτης 2 καί τόν Ά β έ ρ ο φ 3 όπου εΐχαι Άγγιροφολίσι παρά τό Πλευρόν 

τού 'Ανακτόρου τού Σουλτάνου 16.2.19. 

Χ. Σκούρτης 

[4] καί έχαιρετήσαμε αυτόν 4 και μετά 5 ώρες έφίγαμε καί διήλθομεν 

τά Στενά τού βοσπόρου οπού ε'ίσαν γεμάτα από πιροβόλα. Βγένοντας 

άπό τά Στενά εϊλθομεν είς τήν μαύρη θάλασα οπού δεν ευλεπες 

ά λ < ο > τί παρά ούρανόν καί θάλασα. Μετά 2 ίμέρας ταξιδιού 

εύθάσαμε εις τήν όδισό τήν 17ην τού ιδίου παρεμένοντας καθόλην τήν 

ίμαίραν. Τήν 18 περί όραν 10 διετάχθημεν νά άναχωρίσομε διά τό 

Νικολάευ5. Έταξιδεύσαμε < ώ ρ α ς > 8 τόν Ποταμόν Νέβαν όσας είτο 

Παγομένος, έβάδιζαν διάφορι δέ διάφορι άνθρωπι. Εύθάσαμε είς 

Νικολάεφ1' εις ώραν 8. μ.μ. 19 ίδιου. Τήν επαύριον περί ώραν 8 π.μ. 

1. Ή Διοίκηση καί τά Ι καί II Τάγματα τοϋ 7ου Συντάγματος (στό έξης 7ο Σ.ΠΖ.) 
αναχώρησαν την 9.2.1919 έπί τού ατμόπλοιου «ΧΕΡΣΩΝ». Τήν 13.2. αναχώρησαν τά 
μεταγωγικά ζώα τοϋ Συντάγματος μάχης καί πολυβόλων) έπί τοϋ ατμόπλοιου 
«ΜΠΕΛΑΡΩΣ1Α» (Λευκορωσία), ένώ οί τρεις Πολυβολαρχίες (άνδρες καί υλικά) 
αναχώρησαν τήν 15.2. έπί τοϋ «ΒΑΡΝΑ». Πρόκειται γιά πλοία τοϋ Αϋτοκρατορικοϋ 
Στόλου πού διέφυγαν άπό τόν έλεγχο τών σοβιετικών άρχων. 

2. «Τό θέαμα είνε άπεριγράπτως συγκινητικό! Όλοι κλαίουν, κανένας θόρυβος 
δέν ακούεται, κανείς δέν ανασαίνει, λες πώς δλοι κατελήφθηκαν άπό κατάνυξι στό 
αντίκρυσμα της θρυλικής Πόλης καί σάν νά θέλουν νά γονατίσουν μπροστά στην 
'Αγια Σοφιά, γιά νά ευχαριστήσουν τή θεία πρόνοια πού υστέρα άπό πέντε αιώνας 
έκανε τό θαύμα καί επαλήθευσε τό "πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι δική μας 
Θάνε"», σημειώνει ό Νικόλαος Πλαστήρας, πού διέρχεται άπό τήν Κωνσταντινού
πολη δύο βδομάδες αργότερα, καθ' όδόν καί αυτός προς 'Οδησσό' βλ. Ν. 
Πλαστήρας. 'Εκστρατεία Ουκρανίας 1919, Κίνημα 6ης Μαρτίου 1933, 'Αλληλογρα
φία, 'Αθήνα 1979, σ. 14. 

3. Τό θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη τήν 14.11.1918, 
συμμετέχοντας στην συμμαχική δύναμη επιβολής τών όρων τής ανακωχής τοϋ 
Μούδρου' 6λ. Άρχηγεΐον Στρατού, 'Επιχειρήσεις είς θράκην (1919-1923), 'Αθήνα 
1969, σ.8. 

4. "Η εμπειρία, ήταν πλέον κοινότυπη: «Σέ λίγο αγκυροβολούμε δίπλα στον 
'Αβέρωφ, αντίκρυ στή γέφυρα τοϋ Γαλατά. Νέαι εκδηλώσεις χαράς καί νέαι 
ζητωκραυγαί ανταλλάσσονται μέ τά πληρώματα τού δοξασμένου καραβιοϋ μας»' βλ. 
Ν. Πλαστήρας, δ.π. 

5. Τήν 15.2.1919, ή Γαλλική Διοίκηση διέταξε τό 7ο Σ.ΠΖ. νά αναχωρήσει γιά τό 
Νικολάγιεφ, 110 περίπου χλμ. ΒΑ. τής 'Οδησσού' βλ. Γενικόν 'Επιτελείον 
Στρατού/Διεύθυνσις 'Ιστορίας Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ), Τό Έλληνικόν Έκστρατεντι-
κόν Σώμα είς Μεσημβρινήν Ρωσίαν (1919), Αθήνα 1955, σ. 63. 

6. Τό Νικολάγιεφ (οΰκρανιοτί Μυκολάιφ), ήταν βιομηχανική πόλη τής Ουκρανίας 
100.000 κατοίκων, μέ σημαντικό ποσοστό εργατικού πληθυσμού, ποτάμιο λιμάνι καί 
στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικός κόμβος. Βρισκόταν στά χέρια της 15ης 
Γερμανικής Μεραρχίας, βάσει της συνθήκης τού Μπρέστ - Λιτόφσκ. Μετά τήν 
γερμανική συνθηκολόγηση, οι Γερμανοί κρατούσαν τήν πόλη χάριν τών Συμμάχων, 
έν αναμονή τοϋ επαναπατρισμού τους. Ή καθυστέρηση τού τελευταίου όξυνε τά 
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τό [5] Ά τ μ ό π λ ι ο ν έπλεύρυσε είς τόν λιμένα καί άρχισε ι ά π ο β ί β α σ ι ς 

τόν ζώον καί Π α ρ α μ ί ν α μ ε εντός Ρω[σ]ικόν Σ τ ρ α ι ό ν ο ν 7 . Έ μ ί ν α μ ε έκι 4 

ί μ έ ρ α ς . Τ ή ν 24ην διετάχθιμεν ν ά Ά ν α χ ω ρ ί σ ο μ ε καί ν ά π ά μ ε έξοδεν 

τ ή ς Π ό λ ε ω ς ό π ο υ σ ι ί σ α μ ε φ ι λ ά κ ι α είς μ ίαν Γ έ φ ι ρ α ν ό π ο υ ϊ μ α σ τ α ν 

μαζί μέ Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς καί έμίναμε έκί 2 ί μ α ί ρ α ς 8 . Μετά Περικικλόθιμεν 

καί δ ιετάχθιμεν ν ά ά ν α χ ω ρ ί σ ο μ ε 9 . Είς τ ά ς 8 τ ό β ρ ά δ ι φ ύ γ α μ ε καί είς 

τ ά ς 8 τό Π ρ ω ΐ ϊ μ α σ ι α ι όλο τ ό Σ ί ν τ α γ μ α Π α ρ α τ α γ μ έ ν < η > είς τόν 

λ ι μ έ ν α 1 0 καί ϊ ρ χ < ι σ α ι > ί έπιβίβασις τόν Α ν δ ρ ώ ν τού Λ ό χ ο υ Πλίν τόν 

' Α ν δ ρ ώ ν τόν Μ ε τ α γ ο γ ι κ ό ν καί τόν ζώον, [6] ό π ο υ έμιναν 2 ί'μαίρας είς 

τ ή ν Π α ρ α λ ί α ν περιμένον[τας] Π λ ί ο ν 1 ' . Π ε ρ ί τ ή ν ώ ρ α ν ΙΟ.μ.μ. τ ή ς 28 

έ φ θ α σ ε τό Ά τ μ ό π λ ι ο ν Ρ α δ ε σ τ ό ς 1 2 ό π ο υ είς ε ιρχαι περί τ ή ν 3.π.μ. καί 

είς τ ά ς 30 Ά ν α χ ώ ρ ι σ ε τό Πλίον δ ιά Ό δ ι σ ό ν ό π ο υ έγιναν ί συγγέτροσις 

τ ο υ ς σ ι ν τ ά γ μ α τ ο ς ό π ο υ μ ά θ α μ ε καί τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ί ν του < 1 > λόχου 

είς τ ή ν χ ε ρ σ ό ν α καί μ ά ς έ κ ο ψ ε τ ά ε μ α τ α 1 3 ό λ α καί φ ε ύ γ ο υ μ ε δ ιά μέσο 

πνεύματα, καί τό Δεκέμβριο τού 1918 τά γερμανικά στρατεύματα εξεγέρθηκαν, 
εξέλεξαν Σοβιέτ καί ήρθαν σέ επαφή μέ τή Μόσχα, διαπραγματευόμενοι τήν διά 
ξηράς επιστροφή τους στή Γερμανία. Στό τέλος 'Ιανουαρίου 1919, οί διαπραγματεύ
σεις δέν είχαν τελεσφορήσει καί ό επικεφαλής τών σοβιετικών στρατευμάτων 
Άταμάνος Γρηγόριεφ κάλεσε τή Φρουρά τοϋ Νικολάγιεφ νά εκκενώσει τήν πόλη, 
στην οποία επικρατούσε κλίμα επικείμενης εξέγερσης τοϋ πληθυσμού. Ή Γαλλική 
Διοίκηση υποσχέθηκε πάλι τόν προσεχή επαναπατρισμό τών Γερμανών, αποφασίζο
ντας τή βαθμιαία αντικατάσταση τους άπό 'Ελληνικά στρατεύματα. « Ό έν τή πόλει 
Πρόξενος τής 'Ελλάδος μετά τών προκρίτων τής 'Ελληνικής παροικίας ΰπεδέχθησαν 
μετά σημαιών τό άποβιβασθέν 'Ελληνικό Σύνταγμα, ένώ οί Ρώσοι πολίται 
παρηκολούθουν καθ' ομίλους ψυχρώς τήν διέλευσιν τής φάλαγγος»' βλ. ΓΕΣ, δ.π., 
σ. 96. 

7. Στό βόρειο τμήμα τής πόλης, δίπλα στην εργατική συνοικία. Βλ. δ.π. 
8. Πρόκειται γιά τρεις διμοιρίες πού έγκαστάθηκαν στην Β. τής πόλεως γέφυρα 

έπί τοϋ ποταμού Ίνγκούλ' συνεπώς ό συγγραφέας υπηρετούσε στην 1/7 Πολυβολαρ-
χία τού Συντάγματος' βλ. ό.π., σ. 98. 

9. Τήν 25.2.1919 τά σοβιετικά στρατεύματα κατέλαβαν τήν Χερσώνα, καί στή 
συνέχεια κινήθηκαν προς Νικολάγιεφ. Ό Γάλλος Διοικητής Συνταγματάρχης Lcjcy, 
«προς αποφυγήν ματαίας συρράξεως καί ανωφελών θυσιών, έν μέσω τοϋ τόσον 
έχθρικώς κατά τών Συμμάχων διακειμένου εργατικού περιβάλλοντος», αποφάσισε 
τήν εκκένωση τού Νικολάγιεφ' βλ. δ.π. 

10. Ή σύμπτυξη, έγινε «ύπό δριμύ ψύχος», τών ανδρών «βαλλομένων συχνάκις έκ 
τών οικιών»' βλ. ό.π., σ. 99. 

11. Ή αναχώρηση τού κυρίου όγκου τής δύναμης τού 7ου Σ. ΠΖ. πραγματοποιή
θηκε μέ τό ρωσικό ατμόπλοιο «ΒΑΡΝΑ»' 6λ. ΓΕΣ, δ.π., σ. 99. 

12. Πρόκειται γιά τό ελληνικό ατμόπλοιο «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ», πού κατέπλευσε στό 
Νικολάγιεφ τήν 20.00 τής 27.2. καί αναχώρησε τήν 06.00 τής 1.3. Τήν ίδια μέρα τά 
σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη, κυριεύοντας μεγάλες ποσότητες 
έγκαταλειφθέντος πολεμικού ύλικοΰ. Μέ τήν κατάληψη τοϋ Νικολάγιεφ καί τής 
Χερσώνας, άρχισε ή περίσφιξη τού κλοιού πέριξ τών υποχωρούντων προς τήν 
'Οδησσό συμμαχικών δυνάμεων. Ή επιχείρηση τού Νικολάγιεφ στοίχησε στους 
"Ελληνες τρεις νεκρούς άπό οξεία βρογχίτιδα' 6λ. δ.π., σ. 99-100. 

13) Κατόπιν διαταγών τής Γαλλικής Διοίκησης, είχαν σταλεί άπό τόν Νικολάγιεφ 
στή Χερσώνα τήν μέν 17.2. ό 1/7, τήν δέ 20.2. ό 2/7 Λόχος τοϋ Συντάγματος. Στή 
Χερσώνα βρίσκονταν ήδη τό 1/34 Τάγμα, καθώς καί Γαλλικές καί Γερμανικές 
δυνάμεις. Κατόπιν τριημέρων σκληρών μαχών, ή φρουρά τής Χερσώνας, άν καί 
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τ η ς Π ό λ ε ω ς Ό δ ι σ ο ύ καί έπίγαμε καί μίναμε εις μίαν Σ χ ο λ ή ν ό π ο υ 

έμεναν Ρώσι Ά ξ ι ο μ α τ ι κ ή καί φ ί λ α γ < α > ν Σ κ ο π ί διότι ο Σ τ ρ α τ ό ς 

ί χ < α ι ν > γ ίνη Μπολσεβίκη. Μένομε έκί 2 ί μ έ ρ α ς . [7] Έ φ ί γ α μ ε και 

π ί γ α μ ε εις τό ά κ ρ ο ν τ η ς Π ό λ ε ω ς 1 4 καί εκί μίναμε 10 ί μ έ ρ α ς . Είς τ ά ς 15 

τού Μινός Μ α ρ τ ί ο υ έ φ ί γ α μ ε δ ιά Μ π ρ ο σ τ ά καί μετά 6 ώ ρ ο ν π ο ρ ί α ν 

έ φ θ ά σ α μ ε εις ένα χ ο ρ γ ι ό Ό ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο ν γ ρ ι γ ο ρ ά ε φ έ ν θ α φ ι λ ά γ α μ ε έν 

Στενόν Μεταξί θαλάσις καί λ ί μ ν η ς 1 5 καί εκί έκανε κρίο Π ο λ ί καί 

μέναμε σέ κάτι Ά χ ι ρ ι γ ι ό ν ε ς μέσα. Είς ι ά ς 22. τού ιδίου Μινός φ ε ύ γ ο μ ε 

το π ρ ο ή εις τίς 5 καί έ ρ χ ό μ α σ ι α ι 2 ώ ρ α ς πίσο καί μετά π ά μ ε 2 ώ ρ α ς 

Ά ρ ι σ τ α ι ρ ά κ α ί π ά μ ε ε ι ς έ ν α χ ο ρ γ ι ό ό ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο ν Μ α ϊ 

Μ π ο υ γ ι α λ < ί κ > ό π ο υ έκαίετο ό τ ό π ο ς ά π ό τίς ο β ί δ ε ς " ' καί μένομε έκι 

το β ρ ά δ ι . Και το[τε] εις τις 24 [8] Π α ρ α μ ο ν ή τίς Π α ν α γ ί α ς εις τίς 8 

ϊρχησε ή μ ά χ η < α λ ά > ή έχ[θ]ρί μ α τ έ ο ς έ μ ά χ ο ν τ α ι ά λ ά τ ή ν τρ ίτην 

φ ο ρ ά ν ό ρ μ ι σ α ν σ ά ν λ έ ο ν ι < ε > ς καί έ σ π α σ α ν τ ή γ ρ α μ ί καί έπεσαν 

όσάν ά γ ρ ι α θ ι ρ ί α μέ τ ά Αλογα κ α β ά λ α μέ τ ά Π ο λ ι β ό λ α εις τ ά χέργ ια 

καί τότε λιπόν Π έ ρ ν ο μ ε δ ρ ό μ ο καί < μ α > 50 μ έ τ ρ α κοντά καί μέ τό 

κανόνι καί τότε ί π < α > β ό ϊ θ α Π α ν α γ ί α μου καί θ ά ε ρ θ ο ν ά σέ 

λ ι τ ο υ ρ γ ί σ ο 1 7 . Φ ε ύ γ ο ν τ α ς ά π ό έκί < ό σ ι > γλιτόσαμε τ ρ ο χ ά δ ι τό Π ί ρ α μ ε 

20 χ ιλ ιόμετρα γιά 1 ώ ρ α καί Π ί γ α μ ε είς τό ά κ ρ ο ν τ ή ς Π ό λ ε ο ς όδισού 

καί μίναμε τ ό β ρ ά δ ι καί τό π ρ ο ϊ βεύγομε είς τ ά 3 π.μ. [9] καί π ά μ ε 

< ό λ ο την α κ ρ ι ν > τ ή ς Π ό λ ε ω ς καί βγένομε εις τό Ά λ ο ά κ ρ ο ν τ ή ς 

Π ό λ ε ω ς καί ε ϊ ρ θ α μ ε καί φ θ ά σ α μ ε εις ένα χο[ρ]γιό ά λ ά α υ τ ή ε ρ χ ό τ α ν 

κοντά καί δ έ ν π ρ ο κ ά ν α μ ε νά κιμιθούμε, σ ι κ ο ν ό μ α σ [ α ι είς τ ά ς 11 ή 

ενισχύθηκε στό μεταξύ καί άπό τό 1/1 Τάγμα, αναγκάστηκε νά εγκαταλείψει τή 
Χερσώνα, έπί τών ατμόπλοιων «ΠΟΤΕΜΚΙΝ», «ΟΥΡΑΝΙΑ» καί «ΑΝΝΑ Δ'», 
εγκαταλείποντας 10 Γάλλους καί 117 Έλληνες νεκρούς, άπό τους οποίους οί 74 
υπηρετούσαν στους 1/7 καί 2/7 Λόχους τού 7ου Σ. ΠΖ' βλ. ό.π., σ. 77-92. 

14. Κατόπιν διαταγής τού Γάλλου στρατηγού D' Anselme, τό 7ο Σ.ΠΖ. ανέλαβε 
τήν οργάνωση τής κυρίας γραμμής αμύνης τής 'Οδησσού καί εγκαταστάθηκε στό 
προάστειο Περεσίπ, 8 χλμ. Β. τής πόλης τήν 5.3.1919' βλ. δ.π., σ. 172. 

15. Τήν 15.2. ή συμμαχική διοίκηση διέταξε τήν προώθηση τού 1/7 Τάγματος στό 
χωριό Γρηγοριέφκα, μέ τήν εντολή νά αποφράξει τό μεταξύ τής λίμνης Άτζαλίκ καί 
τής θάλασσας στενό' βλ. ό.π., σ. 180. 

16. Ή στό μεταξύ κατάρρευση της προκεχωρημένης Ά . τοϋ 1/7 Τάγματος γραμμής 
αμύνης, καί ή όλη δυσμενής εξέλιξη τών επιχειρήσεων, οδήγησε τόν Γάλλο στρατηγό 
Nere! νά διατάξει τή μετακίνηση τού Τάγματος, πλην τού 2ου Λόχου, στό χωριό Μάλ 
Μπουγιαλίκ, όπου είχε ήδη περιορισθεί ή συμμαχική γραμμή αμύνης (22.3.), μέ 
εκπεφρασμένη ήδη άπό τήν 19.3. τήν απόφαση εκκένωσης τής Όδησσοΰ. Ή 
αποστολή τοϋ Τάγματος αποσκοπούσε στην επιβράδυνση τής προελάσεως τών 
σοβιετικών στρατευμάτων, ώστε νά υποβοηθηθεί ή εκκένωση. Τό 1/7 Τάγμα έφθασε 
στό χωριό τήν 16.30 τής 22.3., ένώ ή μάχη ήδη μαινόταν, καί κατέλαβε τίς θέσεις τών 
υποχωρούντων Ρώσων Λευκών καί ενός Γαλλικού αποικιακού Τάγματος' βλ. δ.π., 
σ. 181-183, 192. 

17. Σύμφωνα μέ τήν επίσημη εξιστόρηση τού ΓΕΣ, τό προηγούμενο πρωινό, 23.3., 
ή σοβιετική επίθεση, είχε προκαλέσει τήν υποχώρηση τού 1/7 Τάγματος, τό όποιο 
είχε καί 5 νεκρούς' βλ. δ.π., σ. 196-198. Ό συγγραφέας τού παρόντος, συνταχθέντος 
πέντε μήνες μετά τά γεγονότα, έσφαλε πιθανόν κατά μία μέρα, αν καί ή αναφορά στή 
γιορτή τής Παναγίας αφήνει ερωτηματικά. 
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ώρα τή Νίκτα καί φεύγομε. Τραβάμε μέχρι τάς 12 τό Μεσημέρι καί 

πίγαμε εις αλο χοργιό καί εκί ίταν όλο τό Σόμα Στρατού καί τό Προή 

μάς περνούν καί μάς Πάνε φιλάκια. Περιμένου[ν] τόν εχθρόν άλα είς 

τάς 12. τό Μεσημέρι μάς Περνούν καί μάς δίνουν δρόμο άλά ψομί 

ϊχαμε νά φάμε 3 ίμαίρας καί έρχόμασιαι τό βράδι εις άλο χοργιό • 

[ή συνέχεια στην *σελ. 11 τοϋ χργρφ.] 

[10] <Επί τή Ονομασακή Εωρτή> 

Ιον Μετά φιλιά μου Σούκανα/Μπουκέτο Ανθισμένο/ 

Μέ δάκρια τά δρόσιζα/νά μένη Ανθισμένο/ 

2ον Καί τόριξα στή Θάλλασα/Μέ της καρδιάς τό χέρι/ 

Γιά τή γιορτήσου τή σεμνή/Ευχάς νά σού Προσφέρι/ 

3ον Ό π ο ς τό ρόδο ταπριλιού/Πού γελασιό ξανίγι/ 

καί ή μοίρα μ<άγι>α, Ούράνια/όλογιράσου <χίνη?>/ 

4ον Νάνε ρόδινη γλυκιά/Ί άπέρασ[:ν]τη ζωή σου/ 

καί ή έλπίδεσου νά πλιροθούν/ότι ποθή ψηχήσου. 

Χ.Δ. Σκούρτης 

[11] Μένομε εκί τό βράδι καί τό προή είς ιίς 7 ή ώρα σικονόμασται καί 

φεύγομαι καί πάμε Υραμί διά τή λίμνη καί είς τίς 12 ή ώρα εύθάσαμε 

είς τη λίμνη καί μετά 5 ώρας εύθάσαμε και πέσαμε μέσα στό νερό καί 

6γάλομε τά Παπούτσια μας καί μετά 2 ώρες μέσα μέχρι τή Μέσι μέ 

νερό καί εις τάς 12 ή ώρα.μ.μ. πίγαμε, ο Ποταμός λεγότανε Δνίστερ 

καί μετά πίγαμε είς τό χοργιό Παλάγγα | ! | , έδαφος Ρουμανικός 

18. Τή νύχτα τής 23 προς 24.3. ή μονάδα τοϋ συγγραφέα είχε υποχωρήσει στό 
προάοτειο Περεσίπ. Τό μεσημέρι τής 24.3. έφθασε στό Ντάλνικ, καί συνέχισε τό 
απόγευμα τής ίδιας μέρας προς Μέγα Λίμπενταλ, όπου έφθασε τήν 01.00 τής 25.3., 
καί παρέμεινε όλη τή μέρα. Τήν 26.3. τό 7ο Σ.ΠΖ. συνέχισε τήν πορεία του εως τό 
Γιόζεφσταλ, απ' όπου τό πρωινό τής 27.3. κινήθηκε προς Μαγιάκι, προκειμένου νά 
διαβεί τόν ποταμό Δνείστερο' 6λ. δ.π., σ. 202-212. «Κατά τό σουρούπωμα φθάνουμε 
απ' έξω άπ' ενα χωριό, λέγεται Μαρίενταλ καί είναι γερμανικό», σημειώνει καί ό 
Ίάνκος Δραγούμης, δ.π., σ. 68. Τά χωριά αυτά (Licbcnthal, Joscfsthal, Maricnthal) 
είχαν ιδρυθεί άπό Γερμανούς εποίκους πού εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τοϋ 
Δνειστέρου, προς τά τέλη τού 18ου - αρχές τού 19ου αιώνα. Στην ίδια κατηγορία 
ανήκουν καί τά έπί τής αντίπερα όχθης τού Δνειστέρου αναφερόμενα στή συνέχεια 
άπό τόν συγγραφέα ώς γερμανικά χωριά Σέζμιανι καί Σαράτα. 

19. Σύμφωνα μέ τήν επίσημη ιστορία τοϋ ΓΕΣ, ή διάβαση πραγματοποιήθηκε τίς 
μεταμεσημβρινές ώρες τής 26.3. άπό λεμβόζευκτο στρατιωτική γέφυρα γαλλοπολω-
νικής κατασκευής. Λόγω τής ανύψωσης τών υδάτων τοϋ ποταμού οί άνδρες 
βράχηκαν μέχρι γονάτων, τόσο κατά τή διάβαση τής γέφυρας δσο καί κατά τήν 
κατοπινή διαδρομή τους έν μέσω πλημμυρισμένων ελών μέχρι τό χωριό Παλάγκα, 
όπου έφθασαν μετά άπό έννιάωρη πορεία στίς 23.00 τής ίδιας μέρας' βλ. δ.π., σελ. 
212-214. 
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όνομαζόμενον Μεσαραβία [:Βεσσαρα6ία]20. 
τήν 29 Μαρτίου 1919 

[μεταγενέστερη προσθήκη] <Σουυσλή> [:Σι6ασλί] 
χρι<στού> Μέ γαλέτα καί 

ρένκες2 '. 
[12: Επαναλαμβάνονται οί στίχοι τής 10ης σελ. τοϋ χργρφ. περισσότερο 
ανορθόγραφοι, διαγραμμένοι καί μέ την ένδειξη: άχριστο] 
[13] 
1) Αυτή ή ωραία Ανιξις δέν ξέρο πώς Περνάη 

εδό όπου δέν βρίσκαιται πολί νά κελαδάη. 
2) Έ δ ό ίναι ή κόλασις καί τό Μεγάλο Σκότος 

έδόνε τό Κορμάκι μου, δέν ξέρο άν γλιτόσο 
3) Τους Μπολσεβίκους Πολεμό, έάν καί τους Νικίσο, 

τότε τό Σκότος θά διαβό καί θά σ < α ς > Άποκτίσο 
4) εδό ειν άπό όλας τις φιλάς τους Ρόσους νά ί<ση>χάσουν, 

μά όλα ίναι μάτεα, θά εύρουν τό Μπελά τους. 
5) "Ελληνες, Ρώσι, γερμανί καί σ<ε>νεγαλέζι 

τους Μπολσεβίκους Πολεμούν χόρ<ις> < Ν > ι τ < ε > ρ έ < ζ ι > . 
6) Αυτή σιέκουν από μακριά σά νάσανε μελίσια, 

αυτιά καί μίτες κόβανε <κίστερα> τους <Απολίσαν?>. 
[14] 
7) δέν έχουν όπλα μοναχά μόν έχουν καί τσεκούργια, 

τους έχμαλότους κόβουνε σά νά<τα>νε γουρούνια. 
8) αυτή δέν <πέζουν> δέν γελούν <ούται> Πεγνίδια κάνουν, 

όπιους σιλάβουνε άπ ιό λεμό τ ο < υ ς > Πιάνουν. 
9) Σιλογισμένος σιέκομε θιμόνιας τή ζωή μου, 

μίπως μού κόψουνε κεμέ τσεκούργια στό Κορμί μου. 
10) Αυτό τό έχω σίγουρο χωρίς αμφιβολία, 

Τίποτ<αι> δέν μού χρόσ<τα>γαν γιά νάρθο στή Ρωσία. 
11) Πανάθεμάσε γιά μιαλό καί σί ξερό Καιφάλι, 

δέν έτρελάθ<ις> μιά καί διό μόν έτραιλάθις Πάλι. 

[15] 
12)' Καί σί μονάχ<ο>ς τόθελες καί ή άτιμι ή Τίχη 

είς το λεμόμου Πέλεκι θά σέχο Σκουλαρίκι. 
13) Τουλάχιστον νά ϊξερα τή γλόσα νά μιλίσο 

θά έλεγα ίπομονί ίσως καί Σκαπουλίσο. 

20. Πεδινή χώρα μεταξύ Δνειστέρου, Δουνάβεως καί Προύθου, κατοικούμενη 
κατά πλειοψηφία άπό Μολδαβούς, αλλά καί Ουκρανούς, Βουλγάρους, Γερμανούς, 
Πολωνούς, Τσιγγάνους, 'Εβραίους καί Έλληνες. 'Υπό ρωσική κυριαρχία πρό τοϋ 
πολέμου, κατελήφθη τόν 'Ιανουάριο τού 1918 άπό ρουμανικά στρατεύματα, ή 
οριστική όμως προσάρτηση της στή Ρουμανία αναγνωρίστηκε μόλις τόν 'Οκτώβριο 
τοϋ 1920. 

21. Αναφέρεται στά Χριστούγεννα τού 1920, δταν ή μονάδα του βρισκόταν στό 
Σιβασλί τής Μικράς Ασίας' 6λ. σελ. 41 τοϋ χειρογράφου. 
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14) Σάν τό <Μασούρα> θά χαθό, χορίς νά τό γνωρίσο, 
γιατί μέ ϊφεραν έδό γιά νά τους Πολεμίσο. 

15) Μας ίπαν όταν φίγαμε απ τή Μακεδονία 
γιά γοροφίλακες θά πάμε είς τή Ρωσία. 

16) Αυτήν ήταν Παριγοργιά νά μπούμε μές τά Πλία 
καί όχι π < ώ ς > θά ευρουμε τά Άγρια θιρία. 

17) βαδίζουμε μερόνικτα δια τό Νικολάευ 
Κιαμέσος μας έδιόξανε όλονικτίς Τροχάδι. 

[16] 
18) 2 Λόχι ιού Σιντάγματος Πίγανε Στή χερσόνα 

κιολονικτ<ίς> έφίγανε καί Πίγαν στά Παπόρια 
19) Βάστα Στρατιότα φόρτομα καί τρέχα άπάνο κάτο, 

φόρτονε ξιφόρτονε τό Γ<ε>λιό Γεμάτο 
20) Ά π τό τροχάδι τό πολί τους χ[:γ]ελιούς Πέταξαν 

Καί στό καράβι τρέξανε έκί διά νά αράξουν 
21) Μετέβισαν εις Όδισό κι αμ[:κ]όμι Τρομαγμένι 

φαντάζουμε τόν φόβον τους πού είχαν ι Καϊμένι 
22) τόρα < ά ς > άλισμονίσουμε γιατή εϊλθε ή <σιχάμας?> 

< κ ι > έχουμε άσφάλια τά <ζ>ιρματοπλεγμαχάμας 

[17] 
23) Το Αον Τάγμα μόνο του καί ή Πολιβολαρχία 

θά σώσουν τον Έλινικό Στρατό όλον απ τή Ρωσία 
24) Στήσαν Σιρματοπλέγματα καί ενα Πολιβόλο, 

σπάσανε τό ίπικό τόν Μπολσεβίκον όλον 
25) Στό θάλαμο πού μέναμε ίν<αι> καί τά [α] <λογά> μαζί μας 

μαζί < μ α υ τ ά > κιμόμεθα όσο Ν<αυγί> ή ψιχή μας 
26) όπου καί σ[αύλος γιά τά ζά Στρατιώτης Έλλην Μένι, 

κι από τό κρίο τό Πολί ή ψιχή του βγένι 
27) έδό εχαθίκαν ί γιατρί νά μάς πεθεορίσουν 

< τ ή > βρόμα τού Άλογου πού θά μάς ξεψιχίσουν 
28) Μόνον γιά τους διπλοσκοπούς κυτ<άν>ε κάθε βράδι 

γιά διναμοτικό φαή <Πετε?ά βασόλια 6ράζι> 
[μεταγενέστερη γραφή] Β <Τζάκογι???> 

[18] 
28[6'] Εχασα τήν ίπομονί καί θά τό μαρτιρίσο, 

όπου ίμαι έν τί ζοή προτού νά ξεψιχίσο<υ> 
29) θ ά βρώ καιρό κατάλιλο σκ>ν [σ] τ ί < χ > ο νά τά βάλο, 

νά τά διαβάζουνε πολί που δέν φοβούνται χάρο.... 
30) Τ ά 6 < α > σ < α > ν < ά > μ ίναι πολά που είναι περασμένα 

καί σκ> χαρτί τά έγραψα νά ένθιμούν 'Εμένα 
31) όλα αυτά πού έγραψα δέν είναι Παραμίθια, 

σά[ς] βεβεό λιπόν αυτά είναι όλα Αλίθια 
32) χίλια φράγγα έδόσανε καίνα ζευγάρι Μπότες, 

Στην 'Οδισό έιρέξανε καί<γκ>όβανε τις βόλτες 
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33) 'Εμάς μάς έγελάσανε, μάς ϊπανε γιά φράνκα, 
καί νιστική γιρίζαμε μέσα σιήν Παλάγγα... 

[19] 
34) όλα τα σίναξα καλά μά ενα έκαμα λάθος, 

άπό βραδίς ψιρίζομε καί τό πρωί γεμάτος 
35) Τό δρόμο όπου πίραμε ίταν μεγάλι βία 

καί ή τίχη μας μάς εριξαι μες τή μεσαραβία 
36) 18 χιλιόμαιτρα 1 μέρα Κουρασμένι 

τόν Δνίσ[ερ έπεράσαμε ξυπόλιτη ή Καϊμένη 
37) Τό Πεζικό καί τό εύζονικό καί Π<ο>λ<υ>βολαρχίαις, 

ιόν Ποταμόν περάσαμαι, ή Δύο Μεραρχίαις 
38) Τόν Ποταμό Περάσαμε όλυ μέ εϋλαβία, 

δυόμισι μίναις κάναμε μέσα εις τήν Μεσαραβία 2 2 

καί τό χοργιό πού μέναμε τό λέγανε Παλάγγα. 

[20] 
40) "Ολα μας τά Σιντάγματα μένανε στά χοργιά 

καί ή Ρώσι μας εθαύμαζαν όλι μας τήν Ανδριά 
41) Θεοδώρα [:θεοδόροβο]2 3 < Δ > [διαγραμμένο] καί 

< α γ > έ < ? > ν α < κ α ί > και Σίμενι χορία, 
ή λόχι μας καθόνταναι, τά <τρομερά> θιρία 

42) Τό 7ον Σ<οί>νταγμα ήτο Σινιαιταγμένο, 
Δοιικιτή μας ϊχαμε ιόν Κίριον Καμένο 

43) Καμένος ο αιρόμιτος, θ' αφίσι είσ[ορία<?>, 
Τό 7ον Το Σίνταγμα εδιξε μεγάλη άνδρία 

44) Εις τήν Χερσόνα πύγανε 2 λόχι τού 7ου 
καί εϊς τους έχρούς έφέραμε τόν φόβο καί τόν Τρόμο... 

45) Τους Μπολσεβίκους ί'χαμαι εχθρούς καί Πολεμούμε 
καί όλο μας τά <Σι?αγ> όλο μερίς Νικούνε 

[21] 
46) Πολάς μάχας έδόσανε μέσα είς τά Πεδία, 

μά ή εχθρί έπολέμισαν σάν τά Άγρια θυρία 
47) Ουρά μας έφονάξανε μέ μιά φονί αγρία, 

δέν ί'θελαν νά μέναμε μέσα είς τά χορία 
48) Στό Μπουγιαλίκ σ' ένα χογιό έδόσαμε μιά μάχη, 

Παραμονή Βαγγελισμού μαζί μέ τους Σιμάχους 
49) Μά ί έχθρί βασιούσανε Στά χέργια τους Κοντάρια, 

μά μίς έπολεμούσαμε όσάν τά λεονιάρια 
50) Εκί έπολεμούσαμε όλα τά Τ ά γ μ α τ < ά μας> 

Καί ή έχρί έθαύμασαν τά Ανδραγαθίματά μας. 

22. Συνεπώς οί στίχοι έχουν γραφτεί μετά τήν αναχώρηση τους άπό τή Ρουμανία. 
23. Στή ζώνη ευθύνης τής II Μεραρχίας εντοπίζεται χωριό Tudorovo, τό οποίο 

ταυτίζω προς τό Θεοδώρα τού κειμένου. 
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[22] 
51) Τελευτέα ίτο Μάχι άπό γίνει [: πού έγινε] 

Καί ό Σινταματάρχισμας διαταγί μάς Δίνη.... 
52) Καί ή διαταγή εΰθασε καί είς τά Τάγματα μας, 

σιό Μπογιαλίκ άφίσαμε όλα τά Πράγματα μας 
53) Στην Όδισό άφίσαμε όλα μας τά βαπόρια, 

μά μίς έγιρίσαμε όλι μας μέ τά Πόδια 
54) Τό αίμα όπου χίσαμε έδώ είς τήν Ρωσία, 

θά μάς τό ξεπλιρόσουνε είς τήν Μικρά Ασία.... 
55) Ά π ' τήν 'Ελλάδα φίγαμε όλι μέ Απελπισία, 

εις τήν γραμί μάς βάλανε νά Πάμε εις την Ρωσία, 
56) Είς τήν χερσόνα Πίγαμε μέ ένα Παπόρι Μεγάλο, 

σι:ήν Οδισό εύθάσαμε μέ Ναύαρχο τό γάλλο 

[23] 
57) Καί τό Παπόρι άραξε μέ μιά χαρά μεγάλι 

καί μάς έπεριμένανε μικρί καί Μεγάλη 
58) Τους 2 λόχους σπλαμαι νά πάναι στί χερσόνα, 

Τό Πρότο καί 2ο καί τ' αντάρτικα Κανόνια 
59) Καί Πάλιν έξακολουθό κιάλα νά π ε ρ γ ρ ά < ψ > ω , 

πού φίγαμε απ' τήν όδισό, ίσος καί ίσιχάσο 
60) Άλα έμις ή δίστιχής μή ξεύρουμε πού Πάμε, 

Στό δρόμο πού Π<α>γέναμε όσάν τρελί γελάμε 
61) Βαδίζουμε λιπόν έμις καί κάνουμε Πορίαις, 

βγάζομε προ6[:φ]ιλακάς, βγάζουμε Περιπολίαις, 
ος που νά <Σ>καπετίσουμε διά τή Μεσαραβία 

[24] 
62) 'Αφού λιπόν βαδίσαμε μερόνικια Πορία, 

Πλέον βαδίσαμ' αρκετά, θά βγί Στρατοπεδία, 
διά νά βρουν ίκίματα νά μίν' ή φανταρία 

Τ σ α λ δ ά ρ < η > ς Παναγ<ιώτ> 
Δελιμάνις Σ π ί ρ < ο ς > 
Καρπετόπο[υ]λος Γεώργ. 
Κυριακόπο[υ]λος Γεώργι 
Μερκούρ<ης> Σ τ < α μ ά > 
Παπακοσταντίνου <ευταθιο> 
Πολιγέν<ις> Ko 
Στ<άις> Σπιρίδον 
Σοτι<?>ριάδ<ης> Σοιίρις 
Φαρμακοποιός Τ ά κ < η ς > 
< Κ ρ > ά γ κ ο υ ρ < ο ς > Β 2 4 

24. Προφανώς ονόματα συμπολεμιστών του ή καί νεκρών τής μονάδας του. 
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[25] < Σ τ ι χ ά κ ι α > 2 5 

Τ ε λ ε γ ρ α φ ο ύ ν Τ ε λ ε ρ < ι ν ί > Κ < ο υ > σ λ η ρ ή μ Κ ο ν ά ρ , 

Έ ρ κ ε σευτή ήναι Τ ζ η τ ζ ή μ Πιούλελε γ ε ν ά ρ , 

Κεγιαλάτ μ α μ ά ρ ι Τ σ ά μ ω Μ π ί π α ρ Μ Π έ κ ι α ρ μί, 

Κιοντακή μεμελερί Τ σ α λ μ ά < κ > Ε υ κ α ι ρ μ ί , 

Τ ε λ ε γ ρ ο ύ ν νιελεκλερί σε μ α γ < ι > ό μ π < α κ ά > ρ 

πού μ α χ μ ο ύ ι Κιουζελερέ Τ σ ο ύ κ Τ ζ α ν ά < ρ > γ ι α κ ά ρ . 

Τ ε λ ε γ ρ α φ ο ύ ν Τ ε λ ε ρ έ Κ ι ο ύ < ρ σ ο υ ν > ρ ε κ ι ά ν η 

ε ρ κ ή σευτή ήναι Τ ζ ή τ ζ η μ ν τ έ γ κ η ντεκιανή. 

[76] Χρίστος Σ κ ο ύ ρ τ η ς 

Σινέχια Ρωσικόν Β α σ ά ν ο 

Έ κ ά ν α μ ε τών Βαίον έκί είς τό χ ο ρ γ ι ό μέ 100 δ ρ ά μ ι α Ά ρ χ ο . Τ ό ν βαίον 

ϊχαμαι είς τ ά ς 31 μ α ρ ι ίου. Α υ τ ή τ ή ν ί μ α ί ρ α ίταν πολί ό ρ α ί α λ α μ π ρ ά 

καί έπίγαμε είς τ ή λίμνι καί έπλίναμε. Ά ν ί μ ε ρ α τόν βαίον έ φ ά γ α μ ε 

Ά ν ί μ ε ρ α τόν βαίον 25 δ ρ ά μ ι α ψ ω μ ί , έ φ ά γ α μ ε Σινέχια 3-4 η μ έ ρ α ι ς 

ά π ό 2 5 δ ρ ά μ ι α ψ ο μ ί ϊ μ α ι θ α καί τ ή μ ε γ ά λ η Π α ρ α σ κ < α ι β ί > 

25. Χάρις στή συμβολή τοϋ συνεργάτη καί φίλου Μιχάλη Κοκολάκη διευκρινίστη
κε δτι τό κείμενο πού παρατίθεται έδώ αποτελεί παραλλαγή τουρκικού λαϊκού 
τραγουδιού, τό όποιο προφανώς ό Σκούρτης άκουσε είτε άπό Τούρκους — 
αιχμάλωτους ή χωρικούς τών περιοχών πού κινήθηκε ή μονάδα του — είτε άπό 
τουρκόφωνους χριστιανούς Μικρασιάτες. Τό κίνητρο τής καταγραφής μας διαφεύ
γει, δεδομένου δτι δέν προκύπτει άπό κάπου δτι γνώριζε τήν τουρκική γλώσσα. 
'Αντιθέτως, ή άγνοια του προκύπτει καί άπό τήν εσφαλμένη καταγραφή, πού 
δυσχεραίνει τήν κατανόηση τοϋ περιεχομένου. Στην Κυριακή Γεωργίου, πού 
διδάσκει Τουρκολογία στό Τμήμα Τουρκικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Κύ
πρου, χρωστάμε τήν γλαφυρή μετάφραση πού ακολουθεί: 

Σάν τά πουλιά πού ανταμώνουν 
στά τηλεγραφικά σύρματα 
έτσι ερωτευόμαστε όλοι μας. 
"Ελα, ελα κοντά μου, μπεκιάρης είμαι 
θέλω νά ρωτήσω γιά τά πορτοκάλια 
πού 'χεις στό στήθος σου. 
Οί στύλοι τοϋ τηλέγραφου 
κοιτάζουν τόν ουρανό, 
Κορίτσι μου, ή ξελογιάστρα ή ματιά σου 
πολλές καρδιές ματώνει. 

Παραλλαγή τού τραγουδιού εντοπίστηκε σέ λαογραφική συλλογή, πού μας 
παραχώρησε ή συνάδελφος ερευνήτρια τού Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών Ευαγγε
λία Μπαλτά: 

Tclgirafin tcllcrinc kuçlar mi konar 
Hcrkcs scvdiginc boylc mi yanar. 
Di gel di gei, gel yanima ben bir bckârim 
Koynundaki turunçiari sormak cfkârim. 
Tclgirafin dircklcri scmaya bakar 
Kiz scnin çapkin bakinçin çok canlar yakar. 

Βλ. Mchmct Ozbck, Folklor ve Turkulcrimiz, Κωνσταντινούπολη 1975, σελ. 
152-153. Ή σειρά τών στίχων προσαρμόστηκε σ' εκείνη τοϋ χειρογράφου: ή ταύτιση 
είναι μερική σέ όλους τους στίχους, πλην τοϋ Ιου. 
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έπ<ί>γαμε ίς τόν έπιτάφιον, οπού είχαμε ένα παπά τού 34 Συ/τάγμα
τος καιγό δέν πίγα διότι είχα δουλιά, διότι ίχα μιά χ<οιρυ?πού>λα καί 
τ < ή ν > εψινα καί είχαι ό λόχος < 7 1 > αρνιά. 'Εν όσο έμίναμε έκί 
έπεράσαμε καλά καί μας έβαλε [:εβγαλε] ό Ταγματάρχις 6λισμ<άς> 2 0 

λόγο καί μάς ίπαι με[:σέ] λίγες ίμαίραις θά φίγουμε 2 7 καί [75] 
φεύγουμε είς τίς 3 ίού Μινός Ιουνίου! Έφθάσαμε είς ένα χοργιό 
Γερμανικό Σεμένι [:Σέζμιανι]2ίί. Έφίγαμε 6 καί εϊλθαμε είς τή 
λευκαρούδ<η> 2 ί ' . Τήν έπομένην είς τάς 7 έυθάσαμε είς τό χοργιό 
Κ α ϊ ρ ό < φ > κ α 3 0 , καί τήν άλιν ήμαίραν έυθάσαμεν είς τίς 8 ή ώρα είς 
τ ό < υ > χοριό Π λ α κ ί < φ > κ α 3 1 . Ε π α α μ ί ν α μ ε μερικαίς ίμαίρας. Κατά 
τό διάσεημα χής Πορίας ίποφέραμε πολί άπό ζέστι. Έμίναμε εκί 6 
ήμέραις καί είς τάς 16 ιδίου [:'Ιουνίου 1919] έφίγαμε διά τό μέρος όπου 
έπρόκιτο νά επιβιβασθούμε. Έφίγαμε είς τίς < 1 6 > άπό τό χοριό 
Πλακί<φκα> καί είς τίς 17 έφθάσαμε είς ένα χοργιό γερμανικό [πού 
τό] λ<έγανε> Σ α ρ ά ι α 3 2 . Είς τάς 17 επιβιβαστήκαμε είς τόν Σιδερό-
δρομο. Έπα[ρα]μίναμε εκί 24 όρας μέσα διότι δέν έχε Mixav<aç> s s , 
ό π < ? > [74] έπαραμίναμε καί είς τίς 19 έφίγαμε τήν ίμαίραν είς τίς 
<?/?2> ή ώρα. Έβαδίσαμε 48 οράς καί έφθάσαμε είς τό μέρος όπου 
Πρόκιτο νά επιβιβασθούμε [εκ τών ύστερων διορθωμένο: αποβιβασθού
με] είς τήν Πόλιν Ρ < έ ν ι > Μ . Μέσα είς τό τρένο έπεράσαμε πολι καλά 
καί άπο έκι τίν 20 ιδίου φεύγομε π ε < ζ > ί καί πάμε διά τί γαλάζιον 
[:Γαλάζιον]3Γ>. Εις τας 21 ίδιου έυθάσαμεν καί εκί έπίγαμε. Ιτάν ωραία 
πόλις καί μεγάλι. Τήν ημαίραν όπου έφθάσαμεν εϊχαι παιθάνη ένας 
Άντισινταμτάρχης Ρουμάνος. Έ τ ι χ < α ι > νά ϊμαιθα είς τήν κηδίαν 
του, έγιναι πολί ωραία. Μόλις έμπίκαμε είς τά ίκίματα μάς άφισαν 
ελευθέρους διά νά κατεβούμε είς τήν πόλιν. Έκατεβίκαμε μαζί μέ τό 

26. Πρόκειται γιά τόν Ταγματάρχη Σπυρίδωνα Βλυσμά, Διοικητή τού 1/7 
Τάγματος κατά τή διάρκεια τής Ουκρανικής εκστρατείας. 

27. Ή II Μεραρχία παρέμεινε ανεπτυγμένη έπί τής δεξιάς δχθης τού Δνειστέρου 
σέ αμυντική διάταξη μέχρι τήν 6 'Ιουνίου 1919' βλ. δ.π., σελ. 257. 

28. Περί τού Σέζμιανι, νοτίως τής Παλάγκας, 6λ. προηγ. υποσημείωση 18. Τό 1/7 
Τάγμα τού συγγραφέα αντικατέστησε εκεί τήν 3.6. τό Π/34 Τάγμα έν όψει τής 
σταδιακής αποχώρησης τών ελληνικών μονάδων. 

29. Τό δυσανάγνωστο αυτό τοπωνύμιο παραμένει άταύτιστο. 
30. Πιθανότατα, πρόκειται γιά το φερόμενο ώς Καίρ στό σχεδιάγραμμα III τοϋ 

ΓΕΣ, δ.π. 
31. 'Ενδεχομένως πρόκειται γιά τό χωριό Πλατέγιεφκα ή Κουρούντερε τού 

σχεδιαγράμματος III τού ΓΕΣ, δ.π. 
32. Χωριό στην περιοχή μεταξύ τών εκβολών τοϋ Δνειστέρου καί τοϋ Δουνάβεως. 
33. Ή έλλειψη ατμομηχανών καί ή ταυτόχρονη μετακίνηση αφενός γαλλικών καί 

ελληνικών στρατευμάτων προς Δ. καί Ν., αφετέρου δέ ρουμανικών τμημάτων προς 
τόν Δνείοτερο, είχαν προκαλέσει μιά χαώδη κατάσταση. Βλ. δ.π., σελ. 258. 

34. Στό Ρένι, έπί τού Δουνάβεως, γινόταν υποχρεωτική μεταμόρφωση λόγω 
διαφοράς πλάτους τής σιδηροδρομικής γραμμής. 

35. Πρόκειται γιά τό Γαλάτσι αμφιθεατρικά κτισμένο έπί τής αριστερής όχθης τού 
Δουνάβεως, τό μεγαλύτερο ποτάμιο λιμάνι τής Ρουμανίας καί σημαντικό βιομηχανι
κό κέντρο. Σημειώνεται ή παρουσία αξιόλογης ελληνικής κοινότητας. 
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<μεζ?> Καί τόν Κ < α > λ α ρ ά καί Παπαχαράμπ<?>. [73] Έχαλάσαμε 
λεπτά πολλά. Έψονίσαμε τά πράγματα ακριβά καί εις χάς 23 ϊλθαι 
διαταγή νά επιβιβασθούμε είς τά πλοία. Έμίναμε είς τό Γαλάζιον 
μόνον 24 ώραις. Μπήκαμε εις τάς 8 Π.Μ. "Εφιγαι τ ό . Πλίον:<(>. 
Έκάμαμε μέσα είς την Μαύρη θάλασσα 24 ώρας. Έφθάσαμε είς χήν 
πόλιν τού Ποταμού Δουνάβεως, έλέγετο Συλινά. Πολή "Ελινες είς τά 
παραθαλάσια έζητοκραύγαζαν 3 7. Έυθάσαμεν εϊς την Πόλιν Κονταν/ 
πόλη εις τάς 6Μ-Μ-. Έμίναμε εκή είς την πόλιν 24 ώραις. Είδαμε την 
Άγια Σοφία, Πολί όραία Πόλις, ϊδαμε καί τά 'Ανάκτορα τού 
Κονταντίνου Παλαιολόγου, ί'σαν μεγαλία. Καλοκαίρι ί'ταν καί τήν 
ϊδαμε τήν Πόλιν όπως τήν ίθέλα<με>. [72] "Ιδαμε τήν Άγίαν Σοφίαν, 
ϊχαι 4 μιναρέδες καί ή Αγ. 'Απόστολοι ϊσαν μαί 6 Μιναρέδες, πολί 
ωραία έκλισί<α>. 'Εφίγαμε απ τήν Πόλην είς τάς 26 καί εύθάσαμε εις 
τήν νίσον Τένεδον καί Μιτιλίνην. Είς τάς 28 τού ίδιου μινός 'Ιουνίου 
[1919] έυθάσαμε εις την < ώ > ρ α ί α Πόλη Σμήρνη 3 " . 

[ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ: Τά τοΰ Μικρασιατικού πολέμου είναι πολύ 
περισσότερο γνωστά, έχοντας αποτελέσει αντικείμενο πλήθους μελετών, 
αναλύσεων, αφηγήσεων καί άλλων δημοσιευμάτων, ώστε δέν κρίνεται 
σκόπιμη μιά εκτεταμένη εισαγωγή, ανάλογη εκείνης πού επιχειρήθηκε 
στην περίπτωση της ουκρανικής εκστρατείας' νά υπενθυμίσουμε μόνον 
ορισμένα στοιχεία πού, σέ συνδυασμό μέ τίς εξίσου περιορισμένες 
υποσημειώσεις, θά πλαισιώσουν στοιχειωδώς τό κείμενο τού συγγραφέα, 
επιτρέποντας τήν καλύτερη αξιοποίηση του. 

Ή απόφαση γιά τήν ελληνική στρατιωτική επέμβαση στή Μικρασία 
ελήφθη από τό 'Ανώτατο Συμβούλιο της Συνδιάσκεψης τοΰ Παρισιού, 
κατά τή συνεδρίαση της 29 'Απριλίου 1919. Ή απόφαση αυτή δέ 
συνιστούσε σέ καμμία περίπτωση συμφωνία προσάρτησης της υπό 
κατάληψη περιοχής στην Ελλάδα. Ή προσωρινότητα καί οί περιορισμέ
νοι στόχοι της επέμβασης προκύπτουν άπό όλες τίς φάσεις των διαπραγ
ματεύσεων. Τό σχετικό διάγγελμα πού απηύθυνε ό Βενιζέλος προς τόν 
ελληνικό πληθυσμό της Σμύρνης, σημείωνε ρητά δτι «ή Ελλάς εκλήθη υπό 
τοΰ Συνεδρίου της Ειρήνης νά καταλάβη τήν Σμύρνην, ϊνα ασφάλιση τήν 
τάξιν», αν καί συμπλήρωνε αμέσως ότι «ή άπόφασις αύτη ελήφθη, διότι έν 
τη συνειδήσει τών διευθυνόντων τό Συνέδριον είναι αποφασισμένη ή 

36. Ή επιβίβαση τών μονάδων της II Μεραρχίας πραγματοποιήθηκε οτό διάστημα 
μεταξύ 20 'Ιουνίου καί 4 'Ιουλίου 1919. Οί χρονικές λεπτομέρειες της αναχώρησης 
τών διαφόρων μονάδων δέν είναι γνωστές (βλ. δ.π., σελ. 259), συνεπώς πηγές δπως 
τό παρόν ημερολόγιο συνεισφέρουν στην κάλυψη τών κενών. Στή συγκεκριμένη 
περίπτωση προκύπτει δτι τό 7ο Σύνταγμα ΠΖ, ή τουλάχιστον τό 1/7 Τάγμα, 
αναχώρησε από τό Γαλάζιο τήν 08.00 της 23.6.1919. 

37. Πρόκειται γιά τήν πόλη Σουλινά της Μαύρης θάλασσας, έπί τών εκβολών τοΰ 
Δουνάβεως. Σέ σύνολο 10.000 κατοίκων, οι μισοί ήταν "Ελληνες. 

38. Καί οτό σημείο αυτό, τό ημερολόγιο μας διευκρινίζει τήν ακριβή ημερομηνία 
άφιξης τοΰ 7ου Συντάγματος ΠΖ στή Σμύρνη, περί τήν οποία υπήρχε ασάφεια' βλ. 
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ή εκστρατεία είς τήν Μικράν Άσίαν 1919-1922: Ό 'Ελληνικός Στρατός 
εις τήν Σμύρνην, 'Αθήνα 1957, σ. 158. 
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ενωσις της Σμύρνης μετά τής 'Ελλάδος». Ή ορθότητα αυτής της εκτίμησης 
επρόκειτο νά δοκιμαστεί σκληρά στό μέλλον. 

Τά πρώτα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα (4ο καί 5ο Σύνταγμα Πεζικού 
καί 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων) αποβιβάστηκαν στή Σμύρνη τό πρωί της 2 
Μαΐου 1919, προερχόμενα άπό τή Μακεδονία. Μόνον αφού τά μεταγωγικά 
πού τους μετέφεραν απέπλευσαν, πληροφορήθηκαν οί άνδρες δτι προορι
σμός τους δέν ήταν ή Βεσσαραβία, ή δέ ακριβής αποστολή τους έγινε 
γνωστή μόλις λίγες ώρες πρίν άπό τήν άφιξη τους στά μικρασιατικά 
παράλια. Τά επεισόδια — προάγγελοι τών μελλούμενων δεινών —-
άρχισαν άπό τίς πρώτες στιγμές τής αποβίβασης τών στρατευμάτων στή 
Σμύρνη. Προτού συμπληρωθούν πέντε ώρες οί δύο πλευρές μετρούσαν ήδη 
τους πρώτους νεκρούς. Τό πόρισμα τής ειδικής διασυμμαχικής ανακριτι
κής επιτροπής πού εκδόθηκε τήν 1η 'Οκτωβρίου 1919, έπέρριπτε στην 
ελληνική πλευρά τήν κύρια ευθύνη τών επεισοδίων, προδιαγράφοντας 
κατά τρόπο εξαιρετικά σαφή τήν μελλοντική στάση τών Συμμάχων, οί 
όποιοι αντιμετώπιζαν ήδη τήν όλη υπόθεση ως ελληνοτουρκική διαφορά. 
Καταγγέλοντας ότι ή κατάληψη τής Σμύρνης, πού είχε ώς αρχικό σκοπό 
τήν τήρηση τής τάξης, «εϊχε αποκτήσει τους τύπους Κατοχής», προκάλεσε 
τήν υπόδειξη τών μελών τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου προς τους Έλληνες 
«νά μήν φέρωνται ώς κατακτηταί», δεδομένου δτι ή σχετική εντολή δέν 
αφορούσε οριστική κατάκτηση39. Ήδη λοιπόν έξ αρχής όλα τά δεδομένα 
τοΰ δράματος ήσαν παρόντα]. 

['Ενθυμήσεις Μικρασιατικής εκστρατείας] 

"Εμίναμε εξω είς τό ϊπεθρον καί τό Πρωή είς τάς 8 ή ώρα έκινίσαμε 
τήν 28 μέσα είς τό Κέντρον τής Πόλεος όπου ϊσαν οι "Ελληνες Πολή 
καί μάς έραναν μαί μιρουδιές καί μαί διάφορα λελούδια. Έμίναμε 
μέσα είς την Σμήρνην 24 ώραις. Τήν 29 ιδίου έφιγαμε άπό τήν 
Σμήρνην. Έβαδίσαμε μέσα είς την Πόλιν είς τάς 8 ή ώρα Π,Μ, καί 
[71] έβαδίσαμε είς ένα χωριό λεγόμενο βουρνόβα [:Μπουρνόβα]. Ζέσιτ] 
Πολή εκαμαι αυτήν την ήμαίραν όπου ίπέφεραι όλος ό Κόσμος. Πολί 
όραία πόλις ϊταν καί αύτη 4 0 , όπου έπίγαμε καί είς χήν έκλισίαν χήν 
έλινικήν - πολή ωραία ϊτουν. Έμίναμε 2 ίμαίρας. Έφίγαμε άπό χήν 
βουρνόβαν είς χάς 3 τού Μινός 'Ιουλίου καί έβαδίσαμε είς μέρους 
άγριο μέσα εις τά λαγγάδια. Ίποφέραμε πολί άπό ζ έ σ η . Έβαδίσαμε 2 
ήμέραις μέσα είς αυτόν τόν "Αγριο τόπο καί είς τάς 5 ίδίου Μινός 
έφθάσαμε εις τόν Σταθμόν όπου πρόκιτο νά επιβιβασθούμε τά 2 
τάγματα, τόν 2ον καί τό 3ον τάγμα. Τ ό Μέρος όπου επιβιβασθήκαμε 
έλέγετο <Τουρπο?> [σβησμένο το όνομα]4 1 [70] καί είς τάς 7 μ-μ- εφιγε 

39. Έφη Άλλαμανή, Κρίστα Παναγιωτοπούλου, «Ή Μικρασιατική εκστρατεία 
από τό Μάιο τοΰ 1919 ώς τό Νοέμβριο τοΰ 1920», 'Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνους, 
'Αθήνα 1978, τ. 15ος, σ. 113-126. 

40. "Η κωμόπολη τοΰ Μπουρνόβα ήταν κτισμένη στον ομώνυμο κάμπο, 8 χλμ. 
βορειανατολικά τής Σμύρνης καί είχε εκείνη τήν εποχή 15.000 κατοίκους, έξ ών 7.500 
"Ελληνες, 5.500 Τούρκους καί 2.000 'Αρμένιους, 'Εβραίους κ.ά. 

41. Πρόκειται προφανώς γιά τόν σιδηροδρομικό σταθμό Τουρμπαλί, παρά τό 
ομώνυμο χωριό, ΝΝΑ τής Σμύρνης: βλ. ΓΕΣ, δ.π., σχεδιάγραμμα III. 
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τό 2ον Τάγμα όπου έγιναι Σιμπλοκή μεγάλη, έσκοτοθίσαν 6 άτομα. 
Παραμίναμε είς τήν Πόλιν λεγόμενον Όδεμίσιον 4 2 έμίναμε 8 ήμαί-
ραις, άλά εμπρός έμάχοντο τά 2 Τάγματα. Καθιμερινός Τραυματίαις 
'ίχαμαι πολούς καί Νεκρούς. Πολίταις έφεραν πολά δόρα καί έδόριζαν 
είς τους τραυματίαις. Κόσμος Πολί καλός. Είς τάς 15 καί 16 πού 
γινότανε η μάχη έάν δέν έπρόφθανε τό όριβατικό Πιροβολικό θά τά 
χάναμαι καί τά 2 Τάγματα άλά τους έσιακίσαν [:έτσάκισαν] τό 
Πιροβολικό καί όπισθοχόρισε. Τους έπιασε το 3 τάγμα τήν Σιμαία 
τους καί ενα Κορίστι [:κορίτσι] Έλινοπούλα, την οποίαν [69] είχαν 
πάρη άπό τό Άϊδίνιον, καί την έβαλε ο Ταγματάρχης ζουμπάκος 4 3 

[:Σγουπάκος] Νύφι τού 3ου Τάγματος. Τους έπίραν ζώα βόδια καί τόν 
έφοδιασμόν τους καί είς τάς 18 εγιναι Άντικατάστασις το 3ον Τάγμα 
είς τό χορίον λύγδα 4 4 ϊταν ό 9ος λόχος, καί είς τάς 22 - 7ου έκάμαμε 
τήν μάχη 12 ώρας άλά έυτιχώς δέν έπαθε κανίς τίποτα, μόνον άπό τόν 
Ιον λόχον ένας Άνθιπολοχαγός Μπέκος 4 5 Τραυματίσθι καί 2 Στρα-
τιόται καί ένας Νεκρός, άλά τους ίχαμαι βάλι μπροστά καί τους 
Πιγέναμε όσάν γίδια. Τους έπίραμε [68] 170 Πρόβατα καί έγιρίσαμε 
πάλι είς τ < ά > λύγδα. Έμίναμε άρκετάς ήμέραις νά ξεκουρασθούμε 
καί είς τάς 13 8 [ου] Μινός μάς έκαμαν επίθεση να μπουν είς τό χοριό. 
Έδιάρκισε ή μάχη 48 ώραις άλά δέν έμπόρεσαν νά κάμουν τίποτα καί 
είς τάς 14 έδιετάχθιμεν Παρά τού λοχαγού Παναγιοτάκου ώραν 12 
την Νήκτα καί έπίγαμε είς έναν ανήφορο 4 δρας. Έπεθάναμε διότι 
ί'μαιθα καί φορτομένη μέ τους γελιούς. Έμίναμε 15 ήμαίρας είς τά 
φιλάκια [: φυλάκια] Ίποφέραμε άπό κρίο πολί. Έκατεβίκαμε άπό τά 
φιλάκια εις τάς 18 Άυγούσκ)υ, μας Άντικατέσασαν το 2 Τάγμα καί 
έκατεβίκαμε καί [67] είς τήν λίγδα καί είς τάς 19 τό Πρωή έφίγαμε διά 
τό Όδεμίσιον. "Ιβραμε όλα τά πεδιά καί ί'πιαμε όλι μαζί. Έμίναμε 
Μερικαίς ημέρες διά ξεκούρασι άλά < ό τ α ν > ξεκουραστίκαμαι 
έώρταζαν ή Τούρκη τό Μπαηράμη καί μάς ϊχαν είς τό Πόδι μίπως 
κάμουν τίποτα καί ϊμεθα άυσιηρά [:αύστηρά] έπιφιλακή αντί διά 
ξεκούρασι τά ί'βραμε Μπασκ>ύνια καί εί'ς τάς 28 έφίγαμε άπό τό 
Όδεμίσιον καί έπίγαμε εις τη λίγδα. Έκατασκινόσαμε εξω είς τό 
ί'πεθρον, καλά έπεράσαμε. Εϊλθε αρκετές ίμαίραις εξω είς τό ϊπεθρον 
καί [66] άπό έκή μάς έπίραν είς σέ ίκίματα. Έμίναμε άρκετάς ίμέρας 
μέσα, σχεδόν 3 Μίνας. Έπεράσαμε πολί όραία. Είς τό διάσαμα αυτό 
μόνον ή μεταγογική υπέφεραν, διότι μάς ϊφερναν τά τροφίματα άπό 

^ 42. Ή πόλη τοΰ Όδεμησιου ή Ντεμίσι είναι κτισμένη 5 χλμ. βορείως τής δεξιάς 
όχθης τοΰ Κιουτσούκ Μεντερές' έδρα τής ομώνυμης επαρχίας, είχε τήν εποχή εκείνη 
7.200 κατοίκους, από τους οποίους 3.000 ήταν "Ελληνες. Ή μονάδα του συγγραφέα 
εγκαταστάθηκε οτό Όδεμίσιο τήν 7.7.1919. 'Ακολούθησαν καθημερινές συγκρού
σεις με τμήματα άτακτων τοΰ αντιπάλου, στή γραμμή Μπιρτζέ - Τσερκέσκιοϊ' βλ 
ό.π., σ. 172-175. 

43. Ό ταγματάρχης Παναγιώτης Σγουπάκος, διοικητής τοϋ ΙΙΙ/7 Τάγματος. 
44. Τό χωριό Λίγδα, οτά νότια τοΰ Όδεμησίου, είχε τότε 2.000 κατοίκους, όλους 

"Ελληνες. 
45. Ήταν ό ανθυπολοχαγός Τιμολέων Μπέκος. 
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τό Όδεμίσιον όπου έπίγεναν τά ζεμπέκια41' καί έπιαναν τό δρόμο διά 
νά πάρουν τά μεταγογικά. 'Αλά μετά άπό έπισόδια πολά έπήγεναν 
σινοδία τά Μεταγογικά, ένας ούλαμός από τους λόχους καί έστη [:έτσι] 
δέν έπάθεναν τίποτα. Μόνον την Παραμονήν του Ay. Διμιτρηου 
έμετέβισαν είς Όδεμίσιον ϊνα μεταφέρουσι τρόφιμα, είχαν δέ κανονι-
σμένην [65] ώραν όταν έφευγαν άπό τό Όδεμίσιον τά Μεταγογικά μέ 
επικεφαλή τόν λοχαγόν φιλ<σζ>ανόπουλον [:Πλιτζανόπουλον] 
Μεταγο<??α> Σόματος. Έκίνισαν είς τάς 5 ή ώρα όπου εφιγαν άπό τό 
Όδεμίσιον, χορίς νά καθίσι νά ένισχιθί άπό Δοιμηρία Πεζικού 34ου 
Σιντάγ. και' εφιγαν άνευ διαταγής, όπου είς τό διάσαμα 2 ωρών 
ευφθασαν είς έναν Ποταμόν οϋπου εϊχαν ή εχθροί σιίση ενέδρα καί 
έφίλαγαν πόται θά Περάσουν τά μεταγογικά νά τους βάλουν. Ό π ο υ ό 
λοχαγός Φιλζτανόπολος εϊχαι βγάλη τους Άνιχνευτάς άνίμερα του Αγ. 
Διμίτρη είς τάς 26 86ρίου καί ί'σαν όλοι [64] οί άνιχνευταί νέοι καί 
έπεσαν όλι ή άνιχνευταί έπάνου είς τά χέρια τού εχθρού καί τους 
έπιασαν όλους καί τους έκοψαν, τους έσφαξαν όσάν αρνιά Λαμπριάτι
κα 4 7 . Ττουν πολύ λιπιρόν πράγμα καί μάς έλίπισεν πολί. Μάς έπιασαν 
καί 2 έχμαλότους οί όποιοι έχάθησαν, δέν ιούς ϊβραμε. Φαντάζουμε τή 
βάσανα θά τους κάμουν. Άνίμερα τού Αγ. Διμητρίου ϊχαμε 5 λίψανα 
καί έβαλε λόγο ό Παπάς του Σιν/τος καί έκλαυσε όλους ό Κόσμος, 
διότι ί'ταν καί λίπη όν, τί νά ευλεπες, άλουνού είχαν σπάσι τά πόδια 
καί άλουνού είχαν [63] κόψη τά αυτιά καί άλουνού τά χίλια, άλουνού 
τά μούτρα καί τους εϊχαν καί άπό 4-5 μαχεριές βαρέση τού καθ ενός. 
Τους ϊβραμε Σκοτομένους καί τους 5 καί 2 τραυματίες καί τό λοχαγό 
Μεταγ. Σ<ώ>ματος. Καί τήν έπομένην ήμέραν τήν 27 έπίγαι ο 6 
λόχος καί 1 Διμιρία Πολιβόλον καί έπιασαν 5 Τούρκους καί τους 
ϊφεραν εϊς τό Σίνταγμα < ό ς > άνάκρισι. Καί εϊς τάς 3 τού μινός 
Νοεμβρίου μάς έσκότοσαν έναν τού 9ου λόχου. Διότι έπιάσθικαν 
πάλιν, ϊχαν σιήση ενέδρα, άλά δέν ϊχαμε άπόλιες. Είς τάς 8 άνίμερα 
[62] τόν Ay. Ταξιαρχόν έγιναι Προχόρισις είς τό Καϊμαζή [: 
Καϊμακτσή] είς τάς 4 ή ούρα τήν Νίκτα καί τό Προή καί είς τάς 5 εγιναι 
ή έπίθεσις4 8. Είς τάς 9 άναψε ό τόπος άπό τό Κανονίδι, Πολιβόλα, 
όπλα, έκαίετο τό λιθάρι. Eyó αυτήν την ήμέραν ϊμουν είς τό 
φρουραρχίο φρουρά καί μάς άντικατέσθισαν καί Ί'μεθα έν αύτηρά 
[:αύστηρςι] έπιφιλακί. Ή Μάχη έδιάρκισε έως τό πρωί καί έμέναμε 
ϊσιχη μέχρι τήν ημέρα όπου τήν 17ην τού Μινός ΙΟβρίου έκάναμε μία 
προχόριση διά νά καταλάβουμε έναν λόφον ονομαζόμενος λόφος 

46. Τά «Ζεμπέκια» είναι βεβαίως οί Ζεϊμπέκες' άλλοτε επωνυμία σώματος 
άτακτων τοΰ οθωμανικού στρατού, ό όρος χαρακτήριζε εκείνη τήν περίοδο κυρίως 
τους τουρκόφωνρυς πληθυσμούς τοΰ Βιλαετίου τοΰ Άϊδινίου, αλλά καί γενικότερα 
τους Τούρκους άτακτους πολεμιστές πού δρούσαν κατά τοΰ 'Ελληνικού στρατού. 

47. "Εξι οπλίτες νεκροί καί δύο τραυματίες, μεταξύ τών οποίων καί ό υπολοχαγός 
'Ιωάννης Πλιτζανόπουλος, ήταν ό απολογισμός αυτού τού επεισοδίου' βλ. ΓΕΣ, 
ό.π., σ. 212. 

48. Ή επιχείρηση στόχευε στην κατάληψη τής γραμμής Μπουτζάκ - Σεμίτ, ΒΑ τοΰ 
Καϊμακτσή' βλ. ό.π., σ. 213. 
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Σιμέας4 ί ι καί είς τάς 10 ή όρα [61 ] έγινε ή επίθεσις καί τους 6άλαμ<α> 
π ρ ο σ ώ σά γίδια, άλά όσα <καθόμιν>, έκίνη τήν ημέρα τά πλίροσα 
όλα. Εϊχα τόν Τρίποδα είς τον Νόμο [:ώμο] καί μέ πονούσε ο όμος μου 
5 ήμερες, άλά τους σιακίσαμε [:τσακίσαμε] καί τους βάλαμε είς τόν 
κατίφορο καί τους κάναμε ενα ένα. Μετά 2 ήμαίραις εϊλθα[ν] τήν 
νίκτα καί μάς έκαναν αντεπίθεση άλά ματέος. Το προή εύρέθισαν 5 
Νεκρί άπο αυτούς. Καί μέχρι τού χριστού είχαμε όπου έυτιάναμε 
Πολιβολία καί τού χρισιού τη Νίκτα ή Παναγία γέναγε κεμίς 
δουλέβαμε μέχρι τις 12 τη Νίκτα, διότι τήν ήμαίραν [60] δέν μάς 
άφιναν νά δουλέψουμε. Μάς έβαλαν καί άνίμερα τού χριστού έκάναμε 
άπάνο είς τή ράχη αύτη. Φαντάζομε [:φαντάσου] τή Χρισιού καί Άγ. 
Βασιλείου καί φότα. Είχαμε τή Σκουτούρα μας, εϊχαμε καί τά ζεπέκια 
καί δέν μάς άφιναν νά κιμιθούμε καθόλου. Κιμόμασιαι 3 4 όρες τή 
Νίκτα μόνον καί κρίο καί βροχή, άσια. Κάθε βράδι έβρεχε καί κρίο 
καί φιλάγαμε διπλοσκοπή καί έρχόσανε τά ζεμπέκια τή Νίκτα καί 
πιροβολούσαν άπό μακριά. Έμινα εκί είς τά φυλάκι[α] ένα Μίνα. Είς 
τάς 17 Ιανουαρίου 1920 <έμάλοσα> μέ τόν Άξιοματικό καί μέ 
σιέλνη είς τά μουλάρια. [59] Μένο έκί είς τά μουλάρια άλο ένα μίνα 
καί μετά πιροβόλισα μίαν ήμαίραν είς τόν κάμπο όπου εϊμουν είς τή 
βοσκή καί μέ πιάνη ο Ταγματάρχης ζουμπάκος [:Σγουπάκος] καί μου 
κόβι 20 ίμαίρας φιλάκισι καί μέ έσαλαι είς τά φιλάκια [:φυλάκια] της 
5ης Διμιρίας. Κάθουμε έκή 10 ήμαίρας καί μετά μέ πάν πάλι είς τά 
μουλάρια. Έμινα έκή ολίγες ήμαίρας. Είς τάς 10 Μαρτίου εϊλθε τό Ιον 
Σίνταγ. νά μάς άντικατασασι καί νά πάμε έμίς είς τό Όδεμίσιον. Καί 
την τελευταία ήμαίρα κάναμε μία έπίθεσι καί ετιχα νά [58] ϊμαι πάλι 
μέσα καί είς αυτήν. Κατά τίς 10 η ώρα μάς πλακόνι μέ 4 πυροβόλα καί 
μάς άλάλιασε, δέν ίξέβραμε πούθε νά πάμε, καί Πεύτο χάμου μαζί 
μένα άλο πεδί άπό τά Καλάβριτα εις τό ϊπεθρον καί μάς έβε<???> ο 
Καιρατάς, μας ϊβρε καί τό Στόχο καί έρχόσανε τά βλίματα Σορό άλά 
έυτιχός ότι δέν μας πίρε κανένα. Καί μετά γιρίσαμε πίσο νά πάμε νά 
φάμε διότι ϊμασ[αι Νισακή καί φίγαμε όλι ή μεταγογική. Έφονεύθι-
σαν δέ έκίνη τήν ημέρα μέ τό πιροβόλο τού Κεμάλ 1 καί 2 τραυματίαι 
[57] μέ μία οβίδα. 
Τό βράδι παρεδόσαμε τόν τομέα είς τό Ιον Σίνταγμα. Φίγαμε διά τή 
λίγδα όπου ϊτο όλο τό 7ον διά νά φύγι τό προή διά τό Δεμίσι. Τό προή 
λιπόν κατά τάς 8 ή ώρα ήχαν έρθι όλι πολίταις νά μάς άποχερετίσουν. 
Άλος φαντάρος ίχαι <??????????>, άλος ίχαι < κ ο υ > μ π ά ρ η καί αυτήν 
τήν ίμαίρα έμεναν όλ<αις> κλέγανε όλος ό Κόσμος όπου έφευγε τό 
7ον Σίνταγ. Έφίγαμε λιπόν καί πίγαμε εις τό Δεμίσι όπου μάς 
περίμεναν όλο τό Δεμίσι καί όλος ό κόσμος έμίναμε έκή [56] 2 
ήμαίρας καί μετά μάς Πέρνου καί μάς πάνε νά βρούμε τό Ιον Τάγμα. 
Καί πού λές άπάνου εις ένα βουνό πιό ψιλό από τή <ζ>ίργιαΓ><) καί ϊχαι 

49. ΒΑ τοΰ Άντιζεντέ' 6λ. ό.π., σ. 252. 
50. Πρόκειται γιά τόν ορεινό όγκο τοΰ Μπόζ Ντάγ, πού φθάνει σέ υψόμετρο 2171 ' 

6λ. δ.π., σχεδιάγραμμα 15. Ή σύγκριση άφορα στην οροσειρά τής Ζήριας 
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καί χιόνη άφθονο, έκαθίσαμε μέ τό Τάγμα καί εφιγε ή άλι Πολ-χία 
[:πολυβολαρχία], όπου ϊταν τού 34ου Σιντάγ. Κάναμε καί Πάσχα έκή 
καί φάγαμε άπό 6 αυγά, 2 Πορτοκάλια καί ένα Παχλαβά καί ί'χαι καί ό 
λόχος 18 αρνιά. Εμίναμε τέλος πάντον έκή καί φιλάγαμε τά βουνά, καί 
τ < ό > ρ α που ε'ίρθα από τό Πλίσιμο < τ η ν > [55] ήμαίραν Κυριακή του 
θομά, 5 Απριλίου 1920 καί ό τι άλο θά γίνη θά τό γράψο άλι ώρα, καί 
γράμα έχω νά λάβο άπό τις 12 φευρουαρίου 1920 καί λεπτά δέν τό 
θυμάμε. 

Χ. Σκούρτης 

[54] Ένθίμιον Προελάσεως Μικράς Ασίας 
Στην < 9 > 'Ιουνίου 1920 έφίγαμε άπό τό δεμίσι καί πίγαμε 3 όρες 

προσ[ά είς τά σίνορα είς τό Καϊμακσι. Στίς 10-6ου σας 4ας ή ώρα τήν 
π ρ ο < ή > α ν [:πρωΐαν] έγινε γενική έπίθεσις είς όλα τά μέτοπα τής 
Μικράς Ασίας5 1. Έπί δίορον μάχην ίναγγάσθισαν τά ζεμπέκια νά 
όπισθοχορίσουν ένεκεν τής μεγάλ<ης> Άνδρίας τού στρατού μας, 
ένεκεν τού Σφοδρού βονβαρδισμού τόν Τιλεβόλον μας. Αυτήν τήν 
ίμέραν έβαδίσαμε σινέχια μέχρι σας 8 τό βράδι. Ά π < ώ > λ ι ε ς ϊχαμε 7ο 
Σίνταγ. δύο τραυματίες καί τό 34ον είς νεκρός καί 5 τραυματίας. 
Παριμίναμε τό βράδι είς τό χορίον Κελέσι. Στίς 11 -6 άναχορϊσαμε στίς 
6 τήν προ<ίαν> [53] καί έβαδίσαμε όλο βουνά όλιν τήν ήμέραν χορίς 
νά εϋρομεν καμιά άντίσιασιν, εύθάσαμε δε τό βράδυ σας 7 ή ώρα είς 
μιαν κοριφογραμίν 1700 μέτρα ύψος όπου καταβλισθίκαμε μαζί μέ τό 
34 Πεζ. Σίνταγ. μέ την ήμιλαρχία της μεραρχίας, μέ τό έπιτελίο τής 
Μεραρχίας 5 2 . Αυτήν τήν έσπέραν ϊχαμε όλι άπό 2 <??????> ο κάθε 
φαντάρος. Στάς 12.6 άναχορίσαμε σας 4 τό Προή τοΰ ίδίου, το Τάγμα 
μας προτοπορία είς παράταξιν μάχης, ό δέ γενέος Ταγματάρχις μας 
Γρα<6ά>νις Γαρ<άλαμπος> [Τραβάνης Χαράλαμπος]53 έκαβάλισε 
τό Άλογο καί μάς ϊπεν εμπρός πεδιά, απόψε πρέπι νά φθάσουμε είς τά 

(Κυλλήνης) στην Κορινθία, πού φθάνει σέ υψόμετρο 2376' αν καί ανακριβής λοιπόν, 
ή εκτίμηση τοΰ συγγραφέα αποδεικνύεται χονδρικώς κινούμενη σέ ρεαλιστικά 
πλαίσια. 

51. Ή προέλαση διατάχθηκε τήν 7/20 'Ιουνίου καί απέβλεπε στην κάμψη τής 
τουρκικής αντίστασης έναντι τών όρων τής επικείμενης Συνθήκης τών Σεβρών. Τής 
επιχείρησης προηγήθηκε σχετική εξουσιοδότηση τών Συμμάχων, ή δέ ελληνική 
ηγεσία ήταν υποχρεωμένη νά αναφέρει συνεχώς τίς σχεδιαζόμενες ενέργειες καί τίς 
προκύπτουσες εξελίξεις στον Βρετανό Διοικητή τοΰ 'Εκστρατευτικού Σώματος 
'Ανατολής' 6λ. ΓΕΣ, Ή εκστρατεία είς τήν Μικράν Άσίαν 1919-1922: 'Επιχειρήσεις 
Φιλαδέλφειας - Προύσης - Ούσάκ, 'Αθήνα 1957. 

52. Πρόκειται γιά τήν διάβαση τού αύχένος Τσαούς Ντάγ κάθ' όδόν προς 
Φιλαδέλφεια. Ή συνέχιση τής πορείας «προσέκρουσεν είς τό άνώτατον όριον τής 
φυσικής αντοχής τών στρατιωτών λόγω τής άποτομότητος τοΰ εδάφους»' 6λ. ΓΕΣ, 
ό.π., σελ. 72. 

53. Ό Ταγματάρχης Χαράλαμπος Γραβάνης, διοικητής τοΰ 1/7 Τάγματος άπό τίς 
31.3.1920, σέ αντικατάσταση τοΰ ταγματάρχη Σπ. Βλυσμά. 
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φιλαδέλφια [:Φιλαδέλφεια] προτού προλάβουν τά σκυλιά καί σφά
ξουν του[ς] "Ελινες [52] κατίκου[ς] <τόν φιλαδελφίον> [:των Φιλαδελ-
φείων]καί εβα[δ£]σαμε 6 ώρας σινέχια τροχάδιν, εύθάσαμε απέξω άπό 
τά φιλαδέλφια έν τέταρτον όπου έμάθαμε ότι τά φιλαδέλφια τά 
έκατέλαβεν τό ίπικόν τού Σόματος τό όπίον ίχε βαδίση μέ τήν 13 
Μεραρχία άρισ[ερά άπό εμάς σιόν κάμπο της Μαγνισίας. Καί άπέξο 
άπο τά φιλαδέλφια έβάδισε τό ίπικόν καί εφόνευσε πάρα πολούς 
εχθρούς, ί δέ λιπί διεσκορπίσθισαν καί εσιι [:ετσι] εμίς δέν εϋρομε 
άντίστασιν5 4. Τήν έσπέραν έμίναμε είς ένα μεγάλο έλεόνα, όπου ϊλθε 
όλο τό Σίνταγ. καθός καί τό 34ον καί όλα τά τμίματα της II Μεραρχίας 
πλίν τού Ιο Σιντάγ. τό οπίον έμάχετο προς τά δεξιά. [51] Στίς 13.6 
άναχόρισε τό Τάγμα μας τήν πρωϊαν. Έκάναμε παρέλασιν στον 
Σταθμόν τού Σιδιροδρόμου καί κατόπιν έπροχορίσαμε κατά τετράδες 
καί εύθάσαμε είς ένα τουρκικό χοργιό ονόματι Τ<ε>μπέκια. "ϊβραμε 
αρκετές κότες, βόδια, χίνες, πάπιες, Τυριά, βουτίρατα κέ έπεράσαμε 
θαυμάσια. Τήν αυτήν ήμέραν έπέρασαν 2 Σιντάγματα τής 13ης 
[Μεραρχίας], 2ον καί 3ον. Αυτήν τήν ίμέρα έφαγα καλά καί κότες καί 
χίνες, Τυρί καί αυγά τιγανιτά. Στίς 14.6 εφιγε τό Τάγμα Ιαν ώραν 
προσιά είς έν άλο χοργιό, τουρκικό χοργιό, όπου είχαμε πάη πρότη 
καί πίραμε ότι βρίκαμε, καί έκή έκαταυλισθήκαμε μέ την [ι]δέαν ότι 
θά μίνουμε πολίν κερόν έκί. 
[50] Στίς 15.6 παραμίναμε είς τόν Καταβλισμόν, έπλιθίκαμε, μάλκπα 
έκάναμε καί μπάνιο είς τό ποτάμι. Τό εσπέρας είς τ ί < ν > 7η έρχεται 
διαταγή νά φίγουμε καί κατά τίς 9 ή ώρα τό βράδι έβαδίσαμε τρείς 
ώρας ανατολικός, όπου έμίναμε πλισίον σέ ενα χοργιό μεγάλο 
τουρκικό, άλά [οι] κάτικι είχαν φίγι όλι ένεκεν της Προελάσε<ω>ς 
τού Στρατού μας. Καί διέταξαν νά μίν πάη κανίς μες τό χοριό νά πάρι 
τίποτα. Καί τίς 16.6 τήν πρωήαν Στίς 4 η ώρα έγινε μιά έπίθεσις σέ 
κάτι ίψώματα > 5 άλά έμίς ή μεταγογικί ϊχαμε μίνι πίσο καί μόλις εφιγε 
τό Τάγμα επέσαμε μέσα είς τό χοργιό καί δέν άφίσαμε τίποτα. Τήν άλι 
ίμέρα έκαθίσαμε όλ<ιν τήν ιμέραν> έκί / [49] καί είς τίς 18.6 έπίγαμε 
τού[ς] γελιού<ς> εις τό τρένο καί τους βάλαμε μέσα καί μίς η 
μεταγογική έκαβαλίσαμε τά ζώα καί πιγέναμε γιά τό Σταθμό Γενί-
κιοϊΓ><>. Είς τό δρόμο όπου <??>θ?????> έπ<εράσ>αμε είς την 
Σιδι[ρο]δρομικίν γραμίν καί έπεράσαμε 20 γαλαρίας καί είς τίς 4 ή 
ώρα εύθάσαμε είς τόν σιαθμόν όπου ϊβραμε τό Τάγμα. Μόλις έπίγαμε 
έψίσαμε 2 Κοκόρια όπου ϊχαμε άπό τό χοργιό καί μίαν χίνα καί 

54. Σύμφωνα μέ τήν επίσημη στρατιωτική ιστορία, τό Ιο Σύνταγμα 'Ιππικού μπήκε 
στή Φιλαδέλφεια στίς 8 τό βράδυ τής Π 'Ιουνίου 1920' βλ. ό.π., σελ. 74. Ή 
Φιλαδέλφεια, τουρκιστί Άλά Σεχίρ [:Κυανή Πόλη], 5 χλμ Β. τού ομώνυμου 
ποταμού, ήταν έδρα καζά καί είχε 7.000 κατοίκους, στην πλειοψηφία τους "Ελληνες 
(5.000). 

55. Πρόκειται γιά κινήσεις πού αποσκοπούσαν στή διεύρυνση τοΰ ανατολικά τής 
Φιλαδέλφειας μετώπου' βλ. ό.π., σελ. 144. 

56. Ό σιδηροδρομικός σταθμός Γκιουνέ'ικιοϊ είχε καταληφθεί στίς 2 μ.μ. τής 16 
'Ιουνίου καί αποτελούσε πλέον τμήμα τής νέας γραμμής τού μετώπου' βλ. ό.π. 
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φάγαμε μαζί μέ τόν Κ<α>πλάνη. 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 έμίναμε έκί, έπεράσαμε καλά. 

2 7ου έπροχορίσαμε δεξιά όπου έκαταυλισθίκαμε είς τόν διμόσιον 
δρόμον, όπου έρχονταν ή ίκογένι<ε>ς τόν τούρκον [48] όπου είχαν 
φίγι άπό τά χοργιά τ < ο ν > . Είς τίς 15 'Ιουλίου μέχρι 12 'Αυγούστου 
έμέναμε είς τόν-ϊδιον καταυλισμόν, έμάθαμε δέ καί τήν ίπογραφήν τής 
ιρίνης [:Συνθήκη τών Σεβρών] καί έπανιγηρίσαμε καί έμάθαμε καί τόν 
τραυματισμόν τοΰ Προέδρου 5 7 . Ίσιχία έπεκράτι καθόλον τό Στράτεμ-
μα. Είς τάς 13.8ου έφίγαμε καί έφαδίσαμε 4 όρες έμπροσθεν καί 
έυθάσαμεν 1500 μέτρα δεξιάθε τού Σταθμού Άλβανάρ. Είς τίς 14 του 
8 έπαραμέναμεν καί έτιμαζόμεθα διά τήν έπιχίρισιν όπου έδόσαμε 
τους γελιούς διά νά τού[ς] μεταφέρου[ν] μέ τό τρένο 5 8 . Τ ό απόγευμα 
άρκισε ραδέα βροχί όπου διίρκεσε μέχρι τίς 10 τή νίκτα. Είς τίς 15.8 
σικοθήκαμε <εις τάς 12 ή ώ ρ α > [47] καί είς τίς 2 ή ώρα έπροχορίσαμε 
είς παράταξιν μάχις, όπου είς τίς 6 τήν προήαν εϊδαμεν εις μίαν 
κοριφογραμίν τά ζεμπέκια καί μάς έβαλαν καί τους περικικλόσαμε καί 
[ήταν] μόνον 4α ζεμπέκια, 1 Πολιβόλο, ένα οπλοπολιβόλο, 
καθω<ώς> καί < 3 > όπλα 5". Έπροχορίσαμε καί τους κινιγίσαμε 
μέχρι τό εσπέρας, όπου παραμίναμε είς τόν κάμπο, όπου εϊρθαν 2 
έχ[θ]ρικά Άε[ρ]οπλάνα καί τού[ς] έβάλαμε μέ τό Πολιβόλο 5 σφέρες. 
Αυτίν τίν ίμέραν ϊμεθα κουρασμένι πάρα πολί διότι έβαδίσαμε 
τροχάδ<ην> 14 δρας. Είς τίς 16-8 έβαδίσαμε από τίς < 4 > ή όρα, 
όπου μάς έβαλαν πιρά ραγδέα καί βαρέα πιροβόλα καί πεδινά καί μάς 
έβαλαν [46] καί άρχισαν νά 6άλου[ν] καί τά δικά μας όριβατικά, καθός 
ακούσαμε τίν Σάλπιγγα νά λέη προχορίτε προχορίτε καί τότε 
έπε[τα]χτίκαμε σά λέοντας καί έπιασθίκαμε στά χέρια καί ό εχθρός 
ίδεν ιό αποτέλεσμα καί έτράπι είς φιγήν, όπου ένας λοχίας τού Ιου 
Λόχου από τήν Κόρινθο, Κ<ο>λιάτσις ονόματι, έκαβάλισε τά εχθρικά 
πιροβόλα, καί έπροχορίσαμε''" καί έφθάσαμε είς τό Όυσάκ, όπου 

57. Πρόκειται γιά τήν απόπειρα κατά τοΰ Βενιζέλου οτό Gare de Lyon τοΰ 
Παρισιού τήν 30 'Ιουλίου 1920. 

58. Οί επιχειρήσεις αυτές προς ανατολάς τής Φιλαδέλφειας αποσκοπούσαν στην 
διευκόλυνση τού άνεφοδιασμοΰ των προκεχωρημένων ελληνικών τμημάτων καί στην 
εκδίωξη τοΰ αντιπάλου άπό τά παρακείμενα υψίπεδα, μέσω τής κατάληψης τών 
πόλεων Ούσάκ καί Τζεντίζ."'Αποφασίστηκαν άπό τήν ελληνοβρετανική στρατιωτική 
ηγεσία, παρά τή διαφωνία τοΰ Βενιζέλου, ό όποιος επιδίωκε τήν εξάρτηση τών 
στρατιωτικών ενεργειών άπό τίς εκάστοτε πολιτικοδιπλωματικές διαβουλεύσεις' βλ. 
δ.π., σελ. 200-202 καί 217-218. 

59. Τό 7ο Σύνταγμα προέλασε έπί τού άξονα Καλαλί - Τσακαλάρ, νοτίως 
'Αχμετλέρ - Καρατζά 'Αχμέτ - Κιοσελέρ, όπου καί εγκατέστησε προφυλακές στίς 
15.40 τής 15 Αυγούστου. Νά επισημάνουμε δτι ό Σκούρτης μιλά γιά «4α ζεμπέκια» 
ένώ ή επίσημη ιστορία τοΰ ΓΕΣ γιά «έλαφράν άντίστασιν τουρκικής ομάδος, έξ 100 
περίπου πεζών καί εφίππων», δ.π., σελ. 209. 

60. Τό 1/7 Τάγμα εβλήθη μέ πυρά πυροβολικού στίς 05.45, ένώ βρισκόταν σέ 
απόσταση 100 μέτρων δυτικά τοΰ σιδηροδρομικού οταθμοΰ Καρακουγιού. "Η 
αντεπίθεση «διά τής λόγχης» ανέτρεψε τόν αντίπαλο, οί δέ προφυλακές τού 
Τάγματος έφθασαν οτό σιδηρ. σταθμό τού Ούσάκ στίς 09.15' βλ. δ.π., σελ. 210-211. 
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έ<υγίκαν> ή Έλινες όπου είσαν κλισμένι μέσα καί μεφίλιγ<αν> τους 
φαντάρου [ς], αλά ή φαντάρι έφόνοζαν Αέρα καί ή πόλι έτρεμε άπό 
ιό κανονίδι καί τά όπλα, όπου έφευγε μία άμαξοσαχία μέ άξιοματι-
κούς καί [45] πολεμοφόδια πολά, όπου τίν Άντιλιύθη τό Πιροβολικό 
μας, όπου <????>Κο??>. Κορδόσης καί τίν έβαλε καί έκρέμισε τή 
γέφιρα καί μόλις ευθασε έπεσε κάτω. "Εγιναν σαλάτα 7α βαγόνια, 
έκύλισ<αν> τό ένα μέ τό άλο καί όσι εϊσαν μέσα έσκοτόθισαν, όπου 
έφόναζαν αλί καί έβριζαν τόν Κεμάλ <?πο ?τ?? βρί??> νά τους 
άκουγε1'1. Είς τίς 27 8 έφίγαμε καί έπίγαμε Ανατολικά τού Όυσάκ καί 
έκαταυλισθίκαμε άπό κάτω άπό κάτι δένδρα καί έπερνάγαμε καλά. 
2.9. [1920]. 

[44] Μετά 10 ημέρας φίγαμε καί πίγαμε είς τό Ό υ σ ά < κ > καί 
καθίσαμε 20 ημέρας1 '2. Έπεράσαμε καλά. Είς τίς 28/9/20 έφίγαμε καί 
πίγαμε 4 ώρας μακριά καί άντικατασιήσαμε τό 34ον Πεζ. Σίνταγ. καί 
περνάγαμε καλά''3, αλά είς τάς 18/10/20/ έκάναμε μίαν προέλασιν καί 
έπίγαμε 1 ήμερα μέσα. Έκάναμε μάχι μεγάλι καί τους διόξαμε τους 
τούρκους''4 άλά τό βράδι ϊταν ϊλιος καί πέσαμε νά κιμιθούμε είς ενα 
μέρος έκί άλά είς τάς 3 η ώρα τήν νίκτα έπιασε χιόνι καί τό προή 
έσικοθίκαμε καί ϊμασεε πλακομένι μέ τό χιόνι άλά δέν κριό<σ>αμε, 
<φιλάη ό Θεός>, καί είς α ύ τ < ό > τό πρωή φίγαμε γιά πίσο καί τό 
βράδι έκαθίσαμε ϊσιχη μέχρι τάς εκλογάς [43] όπου είχαμε έμίς τόν 
Πόλεμο, τίς έσοτερικές κατασιάσεις, καί είχαμε καί τό σεμπέκο 
[:Ζεμπέκο] καί μάς ερχότανε τακτικά, καί τήν ιμέραν τίς Πανιγιρίσεος 
τ < ή ς > νίκ<ης>'* 5 τόν έκλογόν μάς είρθε ένα Αεροπλάνο Εχθρικό 
καί μάς έριξε < 3 > φόμβες άπέξο άπό τό Όυσάκ άλά δέν έκανε τίποτα 
καί βρίκαμε καί μίς άφορμί καί ρί[χ]ναμε μέ τά όπλα, Πιροβόλα, όλα. 
Καί είχαμε καί τή νίκη καί έπερνάγαμε πολί ωραία. Μόλις έπεσε αυτός 
ό Τίρανος ο Βενιζέλος εσιαξε καί ό καιρός καί έκανε καλοκέρι. Ό σ ο 

61. Στό σιδηρ. σταθμό τού Ούσάκ βρίσκονταν ύπ' άτμόν τέσσερις συρμοί. Ή 
προσπάθεια τών 'Ελλήνων νά αποκόψουν τήν γραμμή διαφυγής αναφέρεται στην 
επίσημη ιστορία τοΰ ΓΕΣ, όχι όμως καί τό περιστατικό τής κατακρήμνισης τού 
συρμοΰ πού περιγράφει ό Σκούρτης' 6λ. ό.π., σελ. 211. 

62. Ή II Μεραρχία, μέ έδρα τό Ούσάκ, οργάνωσε τήν άμυνα της αναθέτοντας τήν 
επιτήρηση τοΰ βορείου τομέως της (μέχρις Κίρκιοϊ - Έλεσλί) στό 7ο Σύνταγμα' 6λ. 
ό.π., σελ. 222. Τό Ούσάκ, έπί τοΰ ομωνύμου οροπεδίου, απείχε 287 χλμ. από τή 
Σμύρνη καί είχε 16.000 κατοίκους, άπό τους οποίους μόνον τό εν τέταρτο ήταν 
Έλληνες. Ό 'Αρχηγός Στράτου εκλήθη από τόν Βενιζέλο νά δώσει εξηγήσεις γιά 
τήν αδικαιολόγητη προώθηση προς Ούσάκ' βλ. δ.π., σ. 217-218, 302-303. 

63. Τό 7ο Σύνταγμα ανέλαβε τόν ανατολικό υποτομέα Ούσάκ, τήν 27 Σεπτεμ
βρίου, σέ αντικατάσταση τοΰ 34ου' βλ. δ.π., σελ. 250. Οί πληροφορίες τοΰ Σκούρτη 
ελέγχονται συνεπώς ώς ακριβείς. 

64. Ή τουρκική επίθεση εκδηλώθηκε τό πρωί τής 11 'Οκτωβρίου, στον τομέα 
Τζεντίζ τοΰ 3ου Συντάγματος. Ή ελληνική αντεπίθεση άρχισε πράγματι τήν 18η. Τό 
7ο Σύνταγμα προέλασε μέχρι τό χωριό Μπανάζ' 6λ. δ.π., σελ. 260-261. 

65. Οί εκλογές έγιναν τήν 1 Νοεμβρίου 1920. Τίς αμέσως επόμενες ήμερες 
σημειώθηκαν κρούσματα απειθαρχίας στό μέτωπο, ιδίως μεταξύ τών κρητικών 
μονάδων' 6λ. ό.π., σελ. 266-267. 
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ϊτανε αυτός χιμόνας, χιόνια, βροχές, έκόντεψε νά μάς πνίξη ό Θεός. 
Πού έμάθαμε καί τήν άποσιράτευση μετά καί [42] ϊμασιε όλο χαρά 
καί σίμερα πού γράφο έχουμε μια εφημερίδα καί τήν άπόλισι τού 
1916 καί περιμένο καιγό τό δικό μου, άλά μετά 2 ημέρας πρόκιτε νά 
κάνουμε έπιχίρισι διότι έπλισίασε ή έχθρί κοντά καί μούντζοτα, έχουμε 
κακές σινέπιες*''?. Ό τ α ν γιρίσο μέ καλό πάλι θά γράψο. 7/11/20/ 
7/2/21 
Έμίναμε έκή έπή 2 Μίνες. Μετά φίγαμε καί πίγαμε είς ενα χοργιό 
λεγόμενο Μαραψά. Έκαθίσαμε 1 <Μίνα> καί είς τάς 23/12/20 
έφίγαμε καί πίγαμε μιά μέρα μέσα είς ένα χοργιό Σεβασλ<ή>' ' 7 [41] 
Έκή κάναμε χριστού, έκή άβασιλιού, μέ γαλέτα καί ρέγγες καί 
σαρδέλες. Καί είς τίς 3/1/21 εϊρθαμε πίσο είς τή θέσι μας καί 
καθόμασ[ε ϊσιχα. Έτώρα πού γράφο έχη 2 Μέρες πού ρί[χ]νη χιόνη 
καί αυτήν την [ώρα] εϊναι < 5 > τό πρωή Νίκτα καί ρί[χ]νη βροχή 
ραγδέα καί έγό εϊμαι Σταυλοφίλακας καί φιλάου. 

7/2/21 
Χ. Σκούρτης [δίς] 

[40] Μετά Μένωμε έκή καί τιμαζόμα<σ>τε γιά τήν έπιχήριση, μόλις 
είρθε ό μάρτις καί έκανε ένα κρίο Παναγία βοϊθισε, καί μ ά < ς > 
τιμάζουν γιά έπιχήριση''8. Είς τάς < 3 > Μαρτίου τιμαζόμασ[τ]ε έτιμη, 
καινούργια ρούχα, όλα κενούργια, καί ϊμασιε έτιμη γιά νά φύγουμε, 
άλα έξαφν[α] έρχαιται διαταγί καί μάς λένε ότι θά μίνουμε προσορινός 
καί να ιδούμε μέχρι πότε θά μίνουμε''9, καί τόρα ϊμασιε έδό είς τό 'ίδιο 
μέρος καί μάς άντικατάστ<ησε> τό 4 Σίνταγμα καί μένουμε μέσα ocó 
χοργιό όλο τό Τάγμα καί περνάμε καλά. 

[39] Είς τίς 9 Μαρτίου [ 1921 ] φίγαμε καί πίγαμε προσ[ά [σ]τα φιλάκια 
καί εϊρθε καί ο νέος Σοματάρχις καί μάς έβ[γ]αλε λόγο καί φονάξαμε 
ζίτο τού Κ ο < υ μ π ά ρ ο υ > 7 0 . Καί τό Σ ο μ α τ ά ρ χ ι τόν λέγανε 

66. Πρόκειται κυρίως γιά αναδιάταξη τών μονάδων. Βλ. δ π., σελ. 269. 
67. Ρεαλιστική περιγραφή τής επιχείρησης πού είναι γνωστή ΰπό τόν πομπώδη 

τίτλο «στρατηγική επιθετική άναγνώρισις τοΰ Δεκεμβρίου 1920». Τό Σιβασλί 
καταλήφθη άπό τό 1/7 Τάγμα αμαχητί τό μεσημέρι τής 24 Δεκεμβρίου' βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, 
Έπιθετικαί επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920-Μαρτίου 1921, 'Αθήναι 1963, σελ. 51, 
76-77. 

68. Ή επιχείρηση αυτή συζητιόταν ήδη άπό τόν 'Ιανουάριο τοΰ 1921 καί ήταν 
στρατηγικής σημασίας. Ή ελληνική κυβέρνηση ήλπιζε δτι μιά ενέργεια κατά τών 
Κεμαλικών πού θά αποδείκνυε τήν αδυναμία τους καί τήν ισχύ τοΰ έλληνικοΰ 
στρατού, θά ήταν αποφασιστικής σημασίας έν όψει τής συνδιάσκεψης τοΰ 
Λονδίνου. Ή βρετανική κυβέρνηση έδωσε τελικά τήν συγκατάθεση της — 
«έλευθερίαν ενεργείας» — τήν 25 Φεβρουαρίου. Στόχος ετίθετο ή κατάληψη τών 
Έοκή Σεχήρ καί Άφιόν Καραχισάρ. Τήν 6 Μαρτίου κλήθηκαν ύπό τά όπλα πάντες 
οί έφεδροι τών κλάσεων 1915, 1914 καί 1913 6, αντί τών απολύσεων πού ήλπιζε ό 
ενθουσιώδης Σκούρτης' 6λ. ό.π., σελ. 81-82, 101, 108. 

69. Ή παλινωδία οφειλόταν στίς διαβουλεύσεις πού βρίσκονταν ύπό εξέλιξη οτό 
Λονδίνο' βλ. δ.π., σελ. 88-92, 117-119. 

70. Προσωνυμία τού Κωνσταντίνου. 
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Κ < ο υ τ ο ύ λ ι > 7 1 . Είς τ ά ς 10 τού Μινός Σ ι κ ο θ ί κ α μ ε καί τ ρ α β ί ξ α μ ε 10 

ώ ρ α ς καί τό β ρ ά δ ι μίναμε είς τ ό Σ τ α θ μ ό Μ π < α ν > α ζ ι . Π ά μ δέν 

κ ά ν α μ ε ά κ ό μ ι καί φ ί σ α γ ε κ α < ί ν α ς > α έ ρ α ς καί μ ά ς Σ τ ρ ά β ο σ ε ά π ό τό 

Μ π ο υ χ ό καί π ί γ α μ ε τό β ρ ά δ ι , πλ ιθ ίκαμε καί Στίσαμε Ά ν τ ί σ κ ι ν α καί 

μίναμε τό β ρ ά δ ι . 

[στό περιθώριο τής σελίδας:] Χ. Σ κ ο ύ ρ τ η ς [τρις], Ζήτω Κ ο υ μ π ά ρ ο ς 

Βασιλεύς Κονσεαντίνος < 1 2 > τού θ ρ < ό ν ο υ > 

[38] [στό περιθώριο τής σελίδας]. Χ. Σ κ ο ύ ρ τ η ς [δις] 

εκ Κλενιόν Α ρ γ ο λ ι δ ο Κ ο ρ ι ν < θ ί α ς > 

Τ ό Π ρ ο ή είς τ ά ς 11 Μ α ρ τ ί ο υ Σ ι κ ο θ ί κ α μ ε καί τ ρ α β ί ξ α μ ε ό λ ο β ο υ ν ά καί 

σ [ ά ς 12 ή ώ ρ α β ρ ί κ α μ ε τ ό Λ α γ ό καί κιμότανε καί τόν ζ ιγόσαμε 200 

Μ έ τ ρ α καί τότε μ ά ς κ α τ ά λ α β ε καί μ ά ς έβαλε μέ β α ρ έ α π ι ρ ο β ό λ α ά λ ά 

εϊτανε καί π έ σ α μ ε μέσα μέ τ ά μ ο ύ τ ρ α καί τού Π ι ά σ α μ ε 3 Π ι ρ ο β ό λ α 

καί ίλικό καί πολιβόλα, ά λ ά σκοτόθισαν < 5 > σ ι ό ν τ ό π ο καί 14 

Τ ρ α υ μ α τ ί α ς ά λ ά τ ό < ν > Π ε θ ά ν α μ ε . 6 χού λόχου < μ α ς > , ό 1 νεκρός . 

Τ ή ν άλι μ έ ρ α δέ β ρ ί κ α μ ε τ ί π ο τ α καί π ε ρ ά σ α μ ε χιόνι, λ ά σ π < ε ς > , καί 

ϊμασι:ε πεθαμένι . [37] Είς χάς 13 Τ ο ύ Μινός [Μαρτίου 1921] Σ ι κ ο θ ί κ α μ ε 

καί τ ρ α β ί ξ α μ ε όλι τίν ί μ έ ρ α καί κ α τ ά τό β ρ ά δ ι β ρ ά δ ι ζ ιγόσαμε είς τ ά ς 

π ρ ο φ ι λ α κ ά ς τού Ά φ ι ό ν καί μ ά ς έβαλε γενέα καί β ρ ά δ ι α σ ε . Εις τ ά ς 14 

τού Μινός σ ικοθίκαμε ν ά μ π ο ύ μ ε μέσα καί α ρ χ ί σ α μ ε ά π ό τό πρωί' μάχι 

μέχρι τό μεσιμέρι. Έ κ έ α ι τ ο ό τ ό π ο ς ά π ό τ ό Π ι ρ ο β ο λ ι κ ό καί Σ π ά η ή 

γ ρ α μ ί καί μ π ή κ α μ ε μέσα, ά λ ά σκοτόθι κόσμος πολίς καί 2 Τ ο ύ Λ ό χ ο υ 

μ α ς , ένας Λ ο χ ί α ς καί ενα Π α λ ι κ ά ρ ι τού 16 Κ λ ι ρ < ρ ω τ ό ς > 7 3 Καί τό 

β ρ ά δ ι μίναμ[ε] ά ρ ι σ ι ε ρ ά τού < α φ ι ό ν > , α π ά ν ω σ έ ν α β ο υ ν ό καί ε ίχαμε 

πιάσι π ρ ό β α τ α π ο λ ά καί σ φ ά ζ α μ ε α ρ ά δ α [36] καί τ ρ ώ γ α μ ε καί τ ή ν άλι 

μ έ ρ α πίγαμε καί θ ά ψ α μ ε τ ό Λοχία ά π ά ν ο υ σιό β ο υ ν ό π ο ύ εϊχαι μ ίνη 

ά π ό τήν άλι μ έ ρ α . Μ ί ν α μ ε έκί 3 η μ έ ρ α ι ς καί μ ε τ ά φ ί γ α μ ε καί π ί γ α μ ε 

π ρ ο σ ι ά 2 ώ ρ α ς σέ μάχι καί π ί γ α μ ε ν ίκτα καί σ τ ή σ α μ ε άντίσκινο. Καί 

έκανε ένα κρίο κίνο τ ό β ρ ά δ ι , ά σ ι α , π ε θ ά ν α μ ε α π ό τό κρίο όλι τ ή 

νίκτα. 

Σ ί μ ε ρ α 25 Μ α ρ τ ί ο υ [1921], η μ έ ρ α έβαγγελισμού κ ά θ ο υ μ ε καί σιλογί-

71. Ό αντιστράτηγος 'Αλέξανδρος Κοντούλης αντικατέστησε τόν Κωνσταντίνο 
Νίδερ στή διοίκηση τοΰ Α' Σώματος Στρατού τήν 27 Φεβρουαρίου 192Γ 6λ. δ.π., 
σελ. 351. · 

72. Σύμφωνα μέ τήν επίσημη ιστορία τοΰ ΓΕΣ, τό 7ο Σύνταγμα κινήθηκε νοτίως 
τής σιδηροδρομικής γραμμής καί κατέλαβε τά χωριά Έρτζέζ καί Σουσούζκιοϊ, ένώ 
τό Μπανάζ, οτό όποιο φαίνεται νά αναφέρεται ό Σκούρτης — αν καί είναι 
δυσανάγνωστος σ' αυτό τό σημείο — βρίσκεται βορείως τής γραμμής καί κατελήφθη 
άπό τό Ιο Σύνταγμα' βλ. ό.π., σελ. 260-261. 

73. Πρόκειται γιά τήν κυρίως μάχη τοΰ Άφιόν Καραχισάρ, τό όποιο κατελήφθη 
τελικώς στίς 3 μ.μ. τής 14 Μαρτίου. Οί απώλειες τής ελληνικής πλευράς κατά τό 
διάστημα τών επιχειρήσεων αυτών ανήλθαν σέ 1383 νεκρούς καί 3662 τραυματίες. Οί 
ελληνικές δυνάμεις αναγκάστηκαν νά εγκαταλείψουν τό Άφιόν μόλις δέκα μέρες 
μετά τήν κατάληψη του. Σέ απόσταση 442 χλμ. άπό τή Σμύρνη, ή πόλη είχε 20.000 
κατοίκους, κυρίως Τούρκους αλλά καί Κούρδους καί Κιρκασίους' βλ. δ.π., σελ. 
290-291, 342-343. 
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ζούμε ότι τό <έτος> 1919 ϊμασεε είς τήν Ρωσήα, έγινότανε 
όπισθο<χώρηση>, τό 1920 ϊμουνα είς τό Μ < π ό ζ τ α > 7 4 καί φέτο τό 
1921 Ί'μασται είς τό [35] άφιόν καί τού χρόνου έχη ό θεός. Καί φέτο 
έχη χιόνι ρίξι καί κάνι ενα κρίο άσια, καί βροχί έχη ρί[χ]νι 3 ημέρας 
τόρα αράδα μέρα νίκτα καί έχουμε καί τά ζεμπέκια, δέν μα[ς] άφίνουν 
νά κιμιθούμε ϊσιχα άλά μάς έχουνε κάθε μέρα στό πόδι καί τή νίκτα 
άϊπνι. Καί μετά μάς έμάζεψε ό Ταγματάρχις καί μάς εβ[γ]α\ε λόγο γιά 
τήν έωρτή καί μετά 1 α ώρα έρχαιται διαταγί νά φίγομε γιά πίσο καί είς 
τάς 3 ή ώρα φίγαμε 7 5 καί μετά παρέλευσιν 4ον ωρών πορία εύτάσαμε 
έκί είς τό Μέρος όπου πιάσαμε τή μάχι καί μίναμε όλι τή νίκτα καί τό 
προή έκάναμε τσάη καί φτιάσαμε [34] σισίτιο καί είς τίς 10 η ώρα 
φίγαμε γιά πίσο, άλά γιά πού "Αγνωστον. 
26/3/21 Χ. Σκούρτης 

Την άλι μέρα φίγαμε καί πάμε τό μεσιμέρι σένα χοργιό λεγόμενο 
Άηβαλή καί καθόμασιε νά κάνουμε σισίτιο καί σφάξαμε τά πρόβατα. 
Διαταγή νά φίγουμε <διότη> μάς έπιασαν, χίνουμε τό φαή καί 
φεύγουμε είς τίς 2 τό απόγευμα καί σταματ<άμε> στίς 12 τή νίκτα. 
Πίγαμε καί ϊβραμε τό 34ο πού έμάχετο έπί 2 ήμερες καί τό προή είς 
παράταξιν μάχης καί πάμε καί τους βρίσκουμε. Άρχινάη ή μάχη έπί 2 
ώρες καί μετά φεύγουν καί τους πεύτουμε κοντά καί καθίσαμε σέ μία 
ράχη [33] νά ξεκουρασθούμε. Α φ ο ύ καθίσαμε καμιά ώρα, άκόμε 
καμιά φορά μιά οβίδα κερχότανε καί πεύτη 5 μέτρα δεξιά καί μάς 
έκανε θάλασα, άλά έυτηχός δέ βά<ρε>σε κανέναν. Καί ρίχνη άλι 
προσχά καί άλι, άλά έχασε χό σιόχο καί έσχη [:ετσι] φίγαμε μ<??> καί 
γλιτόσαμε. Μεχά φεύγουμε καί έρχόμασιε πίσο καί πιάνουμε μιά ράχι. 
Φιλάκια [:φυλάκια], καθίσαμε. Τήν άλι ημέρα, εις χις 2 < 9 > Μαρτίου 
[1921], μάς κάνουν γενική επίθεσι αύχή [:αΰτοί] καί άρχινάη ή μάχι 
άπό χό προή 'ίσαμε χό βράδι. Κίνη χήν ημέρα σκοχόθι καί ένα πεδί άπό 
τή <Σ>ολομού ονόμαχη Καπλάνης, έγγαμος. [32] Καθίσαμε κάνα 2 
μέρες εκή καί φεύγουμε καιρχόμασχαι πίσο σχή <μόνιμο> γραμή καί 
ϊμασιε χό Τάγμα μας έφενδρία Σιντάγματος. Κατά τό απόγευμα μάς 
άρχινάη μέ τό πιροβολικό μέσα σεά αντίσκινα καί φεύγουμε όλι άπό 
εκί καί πιάνουμε τό ρίζομα. Εριξε μερικές, μετά έπαψε. Τ ό βράδι, 
φεύγουμε άπό-κί καί πάμε σέ μιά χαράδρα, όπου δέ μάς έβρισκε<ς> 
έκί. Τ ό βράδι έκίνο κάνουν έυνιδιασμό στό 3 Τάγμα στον < 11 > λόχο, 
τους σκοτόνουν 7 καί τραυματίζουν 11. Τήν άλι μέρα τό Τάγμα μας 
νά πάη ένίσχισι. Πάμε έκί, μας βάλι μέ βαρέα Πιροβόλα καί σκοτόνι 
έναν, τραυματίζι καμιά < 1 0 > , [31] μεταξή τόν.όπίον καί ο Λοχαγός 
μας. Μόλις βράδιασε πιάσαμε ένα βουνό μέ πεύκα καί καθίσαμε αλά 

74. Τό όρος Μπόζ Ντάγ. 
75. Ή ελληνική υποχώρηση άρχισε πράγματι τήν 25 Μαρτίου, συνοδευόμενη από 

ισχυρή τουρκική αντεπίθεση' βλ. δ.π., σελ. 291-301. 
76. Οί μάχες αυτές διεξήχθησαν στην ορεινή ζώνη Χασάν Ντεντέ Τεπέ καί Άκάρ 

Ντάγ' βλ. δ.π., σελ. 309-312. 
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κάθε μέρα μας έβαλε τό πιροβολικό, διότι ϊτο βαρέο καί τά δικά μας 
δέν τό φτάνανε. Μόλις βέρανε: [:φέρανε] τά βαρέα καί ή δική [:οί 
δικοί] μας, δέν μάς έχη ρίξη πάλι καί περνάμε καλά. Μεγάλι Τετάρτι 
14/4/21. 
Τ ή Μεγάλη Πέμτη φάγαμε Κρέας, τή Μεγάλη Παρασκεβή Μπακα
λιάρο καί έρι[χ]νε βροχί κάθε μέρα καί λάσπες άστα, άλα είχαμε ίσιχία 
μόνον. 
16/4/21 Χ. Σκούρτης 
Μεγάλο Σάβατο <????> τό Προή καί έλιαίς τό βράδι καί άνίμερα τό 
Πάσχα [30] ίχαμε 12 Αρνιά από 2 <????> Αυγά καί ένα Πορτοκάλι 
καί τό βράδι <τσάη> καί 2 < α ύ γ ά > . Τ ή δευτέρα βάγαμε [:φάγαμε] 
κρέας τό μεσιμέρι, κρέας τό βράδι καί Μπαχλαβάδες προή καί 
6 ρ ά < δ ι > . Τ ή Τρίτη κρέας τό μεσημέρι, φασόλια τό βράδι. 
20/4/21/ Χ. Σκούρτης 
[26] 

Πατριοτικόν "Ασμα 
1 Έχε γιά γλικιά μιτέρα, έχε γιά γλικιά Πατρίς, 

μάς καλί ino τά όπλα ή Μεγάλι μας Πατρίς. 
2 Γιά εύγάτε γιά νά ίδίτε πός Περνούσα[ν] σιό βουνό 

τά Πεδιά πού μέ λαχτάρα έχτιπούσαν τόν εχθρό. 
Τριαλά 

3ον "Ιμασιε Πεδιά τού Μ π ο ύ < ζ τ α > 7 8 , Τουλουμπέη, Γικηλά7 7 

πού τό δίξανε γενέα ός καί είς τά Καηματζιά 7 0 

Τριαλά 
4 23 Φευρουαρίου Πάλι Μπίκαν σκ> χορό, 

γιά νά δίξουν πός ή φαντάρη ϊσαν λίκη σιό βουνό. 
Τριαλά 

[27] 

5 Ης τό ϊψομα τού Μπ<έλτα> ίσαν Τούρκι Περισί, 
σάν μάς ϊδαν πίραν δρόμο γιά τό Σαλιχλί8 0  

6ον Πάντοτε θά προοδέβι, Πάντοτε θά μπέν' εμπρός 
Ιον Τάγμα τού Γραβάνη, τού ένδοξου ϊροος. 
Τριαλαλά 

7ον Χέρε ένδοξε ίγέτη, τής Πατρίδ[ος] λεβεντιά, 
Πάντοτε θά ϊσε Πρότος σκ>ύ Πολέμου τή φοτιά. 
Τριαλαλά 

8ον Εμπρός Πεδιά καί μή φοβίσιε Κανόνια, σφέρες καί λιπά, 
Πρότι θά μπούμε μες τήν πόλι, μέσα σι:ήν Αγια Σοφιά 
Χρ. Σκούρτης 
27/4/21 
Τουπλού Μπουνάμ 

77. Μπόζ Ντάγ. 
78. Δέν μπόρεσα νά εντοπίσω τά δύο αυτά τοπωνύμια. 
79. Καϊμακτσή. 
80. Ούτε αυτά τά τοπωνύμια εντοπίστηκαν. 
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[28] 
Ληπηρά Σχοιχάκια 

1) Τ ή Στράτα σου Σταμάτισε Πονετικέ διαβάτι 
κέ άπό τά βάθη τού τάφου μου στάσου νά κούσις κάτι. 

2ον Νά πήτε τής άγάπησμου άν θέλη γιά νά μεύρη, 
πλάϊ σέ πλάϊ νά ζητά τόν τάφο μου γιά ναύρι. 

3ον Μέ τού Μαγιού τά λούλουδα νά μέ άνθοστολίσι 
να κλαύσι άπό καρδιάς καί νά μέ άποχερετίση 

4ον Μέ πλιγομένη τήν καρδιά καί μέ πληγή [:ψυχή;] θλημένη 
έρχουμε πάλι νά σέ ιδώ φιλτάτη μου Ελένη. 

5 Τό Μνήμα σου τό Ιερόν <π?λ?>χρησό στεφάνη, 
ήλθαμε νά τό ράνουμε μέ Μόσχο καί λιβάνι. 

[29] 
6ον Να κλαύσουμε από καρδιά τής νιότησου τά κάλη 

καί νά σέ άποχε[ρε]τίσουμε τού ουρανού Φεγγάρι 
7ο Πληγές νά νίξης [:ανοίξεις] πολεμάς στό στήθος μου έπάνο, 

μά τή θά όφελιθής σκληρά κιάν άποθάνο 
[μεταγενέστ. προσθήκη:] Πός θά γινη αυτό 

8 Πιός ποτέ σέ βίασε Σκληρά νά μά άγαπήοης 
αφού δέν ϊσουν ικανή αγάπη νά βαστήξης 

9ον Σφραγίζο τήν έπισκ>λήν, κόβο την όμιλίαν, 
μόνον καλήν άντάμοσι νά δόσι Παναγία 

10 Ό βράχος ό ξερόβραχος λίγο νεράκι στάζη, 
μά η δική σου άπονιά μήτε τό βράχο μιάζη 

11 Τήν ' τούτα τά καμόματα π' αρχίνισες νά κάνης, 
μά δέ φοβείσε τόν θ ε ό , δέ λές πός θά πεθάνη[ς]. 

[λυτές σελίδες, αριθμημένες από τό 3 εως χό 10] 
λυτή σελ.: 3 
2) Μετά πουλάκια πού Περνούν άπό έδό κοντά μου 

θά σιήλο χαιραιτίσματα ναπό τό Προχομάμου [: πρόχωμα μου] 

3) Έσίς γοργόφτερα πουλιά γενίται ταχιδρόμι, 
καί <???ται> σιή μανούλαμου πέρα σκ> σταυροδρόμι 

4) θ ά τήν εύρίται μοναχί σιής σιράτες νά κιτάη, 
κάθε διαβάτι πού περνάη γιά μένα νά ροτάη 

5) θ ά βρίται τόν πατέρα μου, τίς δόλιες άδερφάδες, 
μέρα καί νίκτα καρτερούν μέ άνικτές άγγάλες 

λυτή σελ.: 4 
6) Έ σ < ά > ς πουλάκια έχο μαρτιργιά, έσίς νά κελαδίται, 

πός τά περνό σιήν ξενιτιά έσίς νάν τους ίπήται 
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7) Στον ποταμό σιόχ Μέναδρο [:Μαίανδρο] ευρίσκουμε ό καϊμέ-
νος, 

μέρα καί νίκτα άγριπνος φρουρός άρματομένος. 

8) Τ ό όπλο εχο σιντροφιά, σεή λόχι [:λόγχη] τήν ελπίδα 
καί πολεμάμε μέ καρδιά γιά τήν γλικιά πατρίδα. 

9) Τέσσερα χρόνια έχουμε μέ τή Μικρά άσία, 
πού πολεμούμε τήν Τουρκία σάν τά άγρια θιρία. 

λυτή σελ.: 5 
10) Τους πίραμε τήν Σμήρνη καί όλα τά χοργιά τους, 

σεήν άγγιρα τους φτάσαμε, δέν πίγαμε πιά κοντά τους. 

11) „ Καί σεόν Σαγγάριο τρέξανε νά πάν νά όχιροθούνε, 
τήν άγγιρα να σόσουνε ή όλι νά δοθούνε. 

12) Και το σαγγάριο Ποταμό διαβήκαμε οί καϊμένι8 1, 
όλονικτίς βαδίζαμε, νά ιδούμε τί θά γένι. 

13) Στίς 1<3> τού αύγούσεου 8 2 εύθάσαμε κοντά τους, 
μέ 'φόπλου λόχι πέσαμε μες τά προχόματά τους. 

λυτή σελ: 6 
14) Καί τά κανόνια σεή γραμί αρχίζουν τό Μπαράζι, 

μες τά προχόματά τους οβίδες τους μιράζι. 

15) Τ ό έβδομο τό Σίνταγμα έφόπλου λόχι βάζι 
καί προχορί μέ λεβεντιά τό Τάγμα τού Γραβάνι. 

16) Μέ τό όπλο άναχείρας, τήν λόχι στό ντουβέκι, 
κάθε φαντάρος πού περνά σοστό αστροπελέκι. 

81. Έδώ ό συγγραφέας κάνει έμμετρη αναφορά στην επίθεση προς την "Αγκυρα, 
κατά τή διάρκεια του Αύγουστου 1921. Στίς επιχειρήσεις αυτές, τό 7ο Σύνταγμα ΠΖ 
προέλασε προς τόν Σαγγάριο ποταμό, τόν όποιο καί διέβη τήν 7 Αυγούστου, καί 
συνέχιζε τήν «κοπιώδη πορείαν» ώς τίς πρωινές ώρες της επόμενης, πού στάθμευσε 
στην περιοχή Ούζούν-μπεϊ, στά κράσπεδα της 'Αλμυρός Έρημου, ύπό συνθήκες 
πλήρους εξάντλησης' βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ή εκστρατεία εις Μικράν Άσίαν 1919-1922: 
'Επιχειρήσεις προς "Αγκυραν, 'Αθήνα 1963, Μέρος Α', σελ. 80, 88-90. 

82. Τό 7ο Σύνταγμα συγκρούστηκε μέ τόν εχθρό ήδη από τίς απογευματινές ώρες 
της 10 Αυγούστου στό ύψωμα Γιαριντάμ, τό όποιο καί κατέλαβε. 'Από έκεϊ 
επιχείρησε νέα, ανεπιτυχή, επίθεση τήν επομένη νύκτα τής 11 προς 12 Αυγούστου 
προς τους Δίδυμους Αόφους, εξαναγκάστηκε όμως νά υποχωρήσει. Ή επίθεση στην 
οποία αναφέρεται ό Σκούρτης, εκτελέστηκε στην πραγματικότητα τήν 03.00 τής 14 
Αυγούστου, ύπό τήν κάλυψη τών πυρών τής ΙΙΙ/Α Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού, 
καί κατέληξε στην κατάληψη τών Δίδυμων Λόφων' βλ. δ.π., σελ. 99, 114, 126. 
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17) Τ ά πολιβόλα μας χτιπούν, τους κάνουνε μπαράζι, 
καί τόν εχθρό έκάνατε άλάχ, άλάχ νά κράζι. 

λυτή σελ: 7 
18) Μέ 'φόπλου λόχι πέσαμε ένας κοντά τόν άλον, 

σιά χέργια έπι[α]σθίκαμε καί 'νας χτιπά τόν άλον. 

19) Πεύτουν οί σφέρες σά βροχί, οβίδες σά χαλάζι, 
καί τά βουνά όρόγιρα κι αυτά μάς κάνουν χάζι. 

20) Ό Ουρανός έθώλοσε καί τό φεγγάρι χάθι, 
καί ό ϊλιος έτρόμαξε τή φοβερί τή πάλι. 

21) Τους πίραμε τό γόρδιο, ταμπούρογλου καί στάλ8Η, 
χαμπέρι τους έσάλαμε νά πάνε στον Κεμάλ. 

λυτή σελ.: 8 
22) Τρέμουν ή βράχοι τόν βουνό, βογγάνε τά λαγγάδια, 

φεύγουν ή τούρκι τά σκιλιά όσάν παλιό Γελάδια. 

23) Τ ά πιριβόλα μας βογγούν τους κάνουνε μπαράζι, 
καί τόν Κεμάλ έκάνανε άλάχ, άλάχ, νά κράζι 

24) Τ ό ένδοξο, τ' ατρόμιτο τό Τάγμα τού γραβάνι, 
έκανε τήν έπίθεσι κι άπό τό σαάλ τους βγάλι [:βγάνει] 

25) Στρόματα κάτου ή Τουρκιά από τά Πολιβόλα, 
κάτι λίγι εμιναν καί τόβαλαν στά πόδια 

λυτή σελ.: 9, 
26) Ολος ο κόσμος πολεμά σίν γινεξί καί τέκνι 

νά σόσουνε τήν άγγιρα, διότι κινδινέβι. 

27) 'Αυτά τά γράφο φίλι μου νά δίται τή εχο κάνι 
έγό πού έπολέμισα στό τάγμα τού Γραβάνι. 

83. Ή περιοχή τού αρχαίου Γορδίου κατελήφθη από τήν VII Μεραρχία καί όχι 
από εκείνη (II) τού συγγραφέα. Ή μάχη τού Ταμπούρ 'Ογλού είναι εκείνη κατά τήν 
οποία κατελήφθησαν, δπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οί Δίδυμοι Λόφοι. Τό 
«στάλ» είναι πιθανότατα τό όρος Τσάλ (Τσάλ Ντάγ) τό όποϊο κατελήφθη άπό τήν II 
Μεραρχία, κατόπιν σκληρού αγώνα, τήν 20 Αυγούστου' βλ. δ.π., σελ. 240-241. 

84. Τό Τσάλ Ντάγ ήταν πράγματι τό πλησιέστερο προς τήν "Αγκυρα σημείο πού 
έφθασαν ό Σκούρτης καί οί συμπολεμιστές του. Μετά από τή σθεναρή τουρκική 
άμυνα καί έν συνεχεία αντεπίθεση, τό 7ο Σύνταγμα, μαζί μέ τήν υπόλοιπη Στρατιά, 
«άπαγκιστρούται» καί υποχωρεί προς τό Σαγγάριο, τόν όποϊο διαβαίνει τήν νύκτα 
τής 31 Αυγούστου, μετά δέ άπό αλλεπάλληλες συγκρούσεις μέ τόν κατά πόδας 
άκολουθούντα εχθρό, καταλήγει στό Άφιόν Καραχισάρ' βλ. δ.π., σελ. 261. 
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28) Ό λ α τα έγραψα καλά, μά ενα όκόμι μένι, 
άπό έδό καί είς τό έξίς δέν ξέρο τή θά γένι. 

Γέφυρα μεάνδρου 
26/11/21 
Χ. Σκούρτης 

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ: «Όλα τά έγραψα καλά, μά ενα άκόμι μένι, 
άπό έδό καί είς τό έξίς δέν ξέρο τή θά γένι.» Μέ τά προφητικά αυτά λόγια 
διακόπτεται τό ημερολόγιο εκστρατείας τοΰ Χρήστου Σκούρτη τήν 26 
Νοεμβρίου 1921. Ή μονάδα του, τό 7ο Σύνταγμα ΠΖ, μετά τή μάχη τοΰ 
Άφιόν Καραχισάρ (17 Αύγουστου 1921), έπαιξε αρχικά ρόλο εφεδρείας, 
καί στή συνέχεια αναπτύχθηκε αμυντικά κατά μήκος τοΰ πόταμου 
Μαιάνδρου μεταξύ Μεντελέ καί Καβακλάρ, κατά τό διάστημα άπό τής 14 
Νοεμβρίου 1921 εως τήν 8 'Ιανουαρίου 1922. Εκεί γράφονται οί 
τελευταίες γραμμές τού ημερολογίου. Τό Σύνταγμα παρέμεινε σέ αμυντική 
διάταξη καθ' όλο τό διάστημα μέχρι τής τουρκικής επίθεσης τού 
Αυγούστου 1922, χωρίς νά λάβει μέρος σέ πολεμικές επιχειρήσεις. "Ισως 
αυτό εξηγεί τή σιωπή τοΰ συγγραφέα. Ή μόνη πληροφορία πού διαθέτου
με είναι αυτή ή δυσανάγνωστη προσθήκη στην 1η σελίδα τοΰ σημειωματά
ριου του: «?ον Στρατιοτικόν Νοσοκομίον Σμίρνης <??922>». Προφανώς 
χρειάστηκε νά νοσηλευθεί στό διάστημα αυτό σέ ενα άπό τά τέσσερα 
στρατιωτικά νοσοκομεία πού έδρευαν στή Σμύρνη εκείνη τήν εποχή, 
πιθανότατα στό 3ο, αν μαντεύω σωστά τήν ένδειξη «Γον». Ή απουσία 
συγκρούσεων στό διάστημα αυτό, επιτρέπει νά υποθέσουμε δτι μάλλον 
αρρώστησε παρά τραυματίστηκε. Πράγματι, εκτός τών τραυματισμών, οί 
στρατιώτες τοΰ έκστρατευτικοΰ σώματος υπόφεραν συχνά άπό ποικίλες 
παθήσεις, μέ προεξάρχουσες τήν βρογχοπνευμονία, τόν τύφο, τά εντερικά 
καί τήν ελονοσία' πάντως ή κατάσταση του πρέπει νά ήταν κάπως σοβαρή, 
άφοΰ δέν αρκούσε ή νοσηλία στό ιατρείο τής II Μεραρχίας, πού έδρευε 
στό Ούσάκ, ή σ' εκείνο τοΰ Α ' Σώματος, πού βρισκόταν στό Άφιόν. 

Κατά τήν έναρξη τής τουρκικής επίθεσης στίς 13 Αυγούστου 1922, τό 7ο 
Σύνταγμα κατείχε τόν τομέα Μπανάζ, έπί τού ομωνύμου πόταμου, στά 
βορειανατολικά τού Ούσάκ' αναγκάστηκε μετά άπό αρκετές απώλειες νά 
συμπτυχθεΐ προς Καπακλάρ καί στή συνέχεια καταδιωκόμενο προς 
Φιλαδέλφεια. Κατά τήν περίοδο εκείνη τό Ι Τάγμα διοικούσε ό τότε 
ταγματάρχης καί κατόπιν στρατηγός Μανώλης Μάντακας, εκ τών πρωτα
γωνιστών της εθνικής αντίστασης καί μέλος της Π.Ε.Ε.Α. τό 1944. 

Ή μονάδα τοΰ Σκούρτη είχε τήν τύχη, κατά τήν κρίσιμη στιγμή της 
διάσπασης τών ελληνικών δυνάμεων, τήν 15 Αυγούστου, νά βρεθεί στην 
λεγόμενη Όμάδα τού υποστρατήγου Αθανασίου Φράγκου καί νά 
υποχωρήσει σχετικώς συντεταγμένα ώς τή χερσόνησο τής 'Ερυθραίας, ένώ 
οί μονάδες τής λεγόμενης Όμάδας τοΰ υποστρατήγου Νικ. Τρικούπη, 
υποχωρώντας άτακτα, οδηγήθηκαν στον αφανισμό ή τήν αιχμαλωσία. 
Τό 1/7 Τάγμα, άφοΰ παρέμεινε έπί τριήμερο στην γραμμή εσχάτης 
αντίστασης έπί της χερσονήσου, επιβιβάστηκε τήν 2 Σεπτεμβρίου τού 1922 
στον Τσεσμέ ύπό τά διασταυρούμενα πυρά τών τουρκικών προφυλακών 
καί τών ελληνικών πολεμικών πλοίων, μέ κατεύθυνση τή Μυτιλήνη.] 


