Το τρονικό τοσ 5οσ Σσντάγματος Πεζικού μέσα από την αρθρογραυία τοσ
θεσσαλικού τύποσ της εποτής.
Μεηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1897 θαη ηα ζιηβεξά επαθφινπζα, πεπνίζεζε ηφζν ηεο
Πνιηηείαο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο ήηαλ πσο ρξεηαδφηαλ νξγάλσζε ζε φινπο
αλεμαηξέησο ηνπο ηνκείο. Με ην πλεχκα απηφ άξρηζαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα
λα ηδξχνληαη θαη ζηα Σξίθαια επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη θαη ζσκαηεία, ηα νπνία κε
επηθεθαιήο ηνλ Δκπνξηθφ ζχιινγν δεηνχζαλ επηκφλσο απφ ηελ Κπβέξλεζε ηε
κεηαζηάζκεπζε ηνπ 5νπ πληάγκαηνο απφ ηε Λάξηζα ζηα Σξίθαια. Γηεπθξηλίδεηαη φηη,
κε απφθαζε ηνπ ηξαηησηηθνχ Οξγαληζκνχ ηεο Βνπιήο, ηα Σξίθαια είραλ νξηζζεί σο
έδξα ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο αιιά ν ζηξαηφο εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη ζηε Λάξηζα
δηφηη ηα Σξίθαια δελ δηέζεηαλ θαηάιιεια θηίξηα γηα ην ζηξαησληζκφ ησλ αλδξψλ.
Μεηά ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ Σξηθαιηλψλ βξέζεθαλ θάπνηα νηθήκαηα – κεηαμχ απηψλ
ήηαλ θαη νη παιηνί ηνπξθηθνί ζηξαηψλεο (ζεκεξηλά δηθαζηήξηα) - Σξίθθαια θαη ε
πόιηο εθθξάδεη ηε ραξά ηεο». ( εθ. «Θεζζαιία» ηνπ Βφινπ θ. 2/8/1905) Απφ ηελ ίδηα
εθεκεξίδα πιεξνθνξνχκαζηε πσο απφ ηνλ Οθηψβξην ε δχλακε ηνπ ζπληάγκαηνο ζα
αλέιζεη ζε 1200 άλδξεο θαη έηζη καδί κε ηνπο 500 άλδξεο ηνπ επδσληθνχ ε θξνπξά
ζα απμεζεί.
Καηά ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα δελ ππάξρνπλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν αλαθνξέο γηα ην 5 ν
ζχληαγκα. Ωζηφζν ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε έλνπισλ ζσκάησλ
πνπ δξνχζαλ ζηελ πεξηνρή. Καηά ηε δηέιεπζή ηνπ απφ ηα Σξίθαια ν Παχινο Μειάο
θηινμελήζεθε ζηελ νηθία Αλαγλσζηηάδε ζην Βαξνχζη. Φεχγνληαο γηα ηε Μαθεδνλία
ηνλ αθνινχζεζαλ νη δεθαλείο ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο Γηαλλίθαο θαη Αιακαλήο. Δθηφο
απφ ηνλ Αζαλάζην νπιηψηε- Νηθνιατδε , ηνλ Ηνχλην ηνπ 1907 έθζαζε ζηα Σξίθαια
κε 45 άλδξεο ν αλζππνινραγφο ηνπ πεδηθνχ Ν. Σζνηάθνο (Γέξκαο), ν νπνίνο δηάβεθε
ηα ζχλνξα θαη ελψζεθε κε ηελ νκάδα ηνπ θαπεηάλ Εηάθα. ηνλ Mαθεδνληθφ αγψλα
έιαβε κέξνο θαη ν Γεψξγηνο Κνλδχιεο.
Σν 1909 γηα λα αληηκεησπηζζεί ην θαηλφκελν ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ηδξχζεθε ζηα
Σξίθαια κηα λπθηεξηλή ζρνιή γηα εξγαδφκελνπο λένπο θαη παξάιιεια ιεηηνχξγεζε
κέζα ζηνπο ζηξαηψλεο θαη έλα ηκήκα γηα εληειψο αγξάκκαηνπο ζηξαηηψηεο, ζην
νπνίν δίδαζθαλ δπν έθεδξνη αλζππνινραγνί θαη ν δάζθαινο Ησαλλεο Αζβεζηάο.
ηηο 29 Ματνπ 1910 ηέζεθε ν ζεκέιηνο ιίζνο ζηνπο λένπο ζηξαηψλεο. Σα ζρέδηα
ησλ ζηξαηψλσλ είρε θαηαξηίζεη νκάδα ηνπ ψκαηνο κεραληθνχ κε επηθεθαιήο ηνλ
αληηζπληαγκαηάξρε Γελίδε. Ζ δαπάλε ηεο αλέγεξζεο αλήιζε ζε 500.000 δξρ.
Καηά ηε γηνξηή ηεο ζεκειίσζεο κίιεζε πξνο ηνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ν ηφηε
δηνηθεηήο ηνπ ζπληάγκαηνο Οηθνλνκίδεο, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ είπε: «Δίζε ην
αλεγεηξόκελνλ θηίξηνλ λα θαηαζηή πξόδξνκνο ηεο αλεγέξζεσο ηνηνύησλ ηαρέσο θαη ελ
Μαθεδνλία. Τκείο δε εύρνκαη λα ππάξμεηε νη εθιεθηνί ηεο ηύρεο όπσο νδεγήζεηε εηο
απηά ηα ζηξαηεύκαηα ηεο παηξίδνο». (εθ. «Αλαγέλλεζηο» θ. 30/5/1910)
ηα ηέιε Απξηιίνπ 1911 έγηλε γλσζηφ φηη ν Γάιινο ζηξαηεγφο Δυληνχ , ηνλ νπνίν
ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε θαιέζεη γηα λα δηνξγαλψζεη ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, ζα
εξρφηαλ ζηα Σξίθαια. Ζ ηξηθαιηλή εθ. Θάξξνο καο πιεξνθνξεί φηη ήηαλ « ηόζν
κεγάιε ε θήκε ηνπ Γάιινπ ζηξαηεγνύ πνπ δελ δύλαηαη λα παξνπζηαζζή δηά ιέμεσλ.
Φξελίηηο θαη ηεξόο ελζνπζηαζκόο θαηέιαβε ηνπο ηξηθαιηλνύο». ( 29/4/1911) Οη πιένλ
αλππφκνλνη βγήθαλ κε άκαμεο λα ηνλ πξνυπαληήζνπλ έμσ απφ ηελ πφιε ελψ «νη
εμώζηαη, ηα παξάζπξα θαη ηα πεδνδξόκηα ηεο νδνύ Λαξίζεο παξνπζίαδαλ έμνρνλ
ζέακα επηδεηθηηθώο θπξηαξρνύληνο ηνπ σξαίνπ θύινπ κε πνιπρξώκνπο ακθηέζεηο».

Καηά ηε δεμίσζε πξνο ηηκή ηνπ πνπ νη ηνπηθέο Αξρέο έδσζαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ
ζπιιφγνπ Απφιισλ, ν Δυληνχ είπε: « Πξέπεη ηνπ ινηπνύ λα κε ζεσξήηε σο γλήζηνλ
ηέθλνλ ηεο Διιάδνο». (εθ. «Αλαγέλλεζηο» θ. 29/4/ 1911)
Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα ν ζηξαηεγφο Δυληνχ, ζαπκάδνληαο ηελ αληνρή ησλ
Θεζζαιψλ ζηξαηησηψλ θαηά ηα κεγάια γπκλάζηα, ζα νλνκάζεη ηελ 1ε Μεξαξρία
«ηδεξά Μεξαξρία». (εθ. «Θάξξνο» θ.6/5/1912)
Καηά ηνπο παλειιήληνπο ζθνπεπηηθνχο αγψλεο ηα «Διεπζέξηα» πνπ δηεμήρζεζαλ
ζηα Σξίθαια ηνλ Ηνχλην ηνπ 1912, παξνπζία θαη ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ, ζπκκεηείραλ
21 νκάδεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλε ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο, ε νπνία πέηπρε 938
βνιέο. « Ζ νκάο ηνπ ζπληάγκαηόο καο έξρεηαη πξώηε κεηαμύ ησλ ζηξαηησηηθώλ νκάδσλ
θαη 5ε κεηαμύ όισλ, ιαβνύζα σο έπαζινλ κεηά ηεο θνηηεηηθήο νκάδνο ,ήηηο είλαη 4ε
ρξεκαηηθά έπαζιά ησλ δήκσλ Παξαιεζαίσλ, Φαξθαδόλνο, Σηηαλίνπ θαη
Καιιηθσλίνπ», καο πιεξνθνξεί ε «Αλαγέλλεζηο» (θ.13/ 6/1912)
Σξεηο κήλεο αξγφηεξα, ην πξσί ηεο 17εο επηεκβξίνπ, νη ηξηθαιηλνί μχπλεζαλ απφ
ηνπο ζαιπηγθηέο ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο, νη νπνίνη πεξηήιζαλ ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο
αλαγγέιινληαο ηελ θήξπμε ηνπ Α΄Βαιθαληθνχ πνιέκνπ. ηηο 29 επηεκβξίνπ φιε ε
πφιε ζπγθεληξψζεθε ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ θαη κε δεησθξαπγέο θαη
ρεηξνθξνηήκαηα πξνέπεκςαλ ην 5ν χληαγκα ζην νπνίν ππεξεηνχζαλ ηα παηδηά ηνπο.
(εθ. «Θάξξνο» θ. 30/9/1912)
Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ηελ ηξηθαιηλή θνηλσλία άξρηζε λα απαζρνιεί ην εξψηεκα ηί
ζα απνγίλνπλ νη νηθνγέλεηεο ησλ ζηξαηεπκέλσλ; Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ ςήθηζε έλα
θνλδχιη 2.000 δξρ. γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απξνζηάηεπησλ νηθνγελεηψλ θαη αξθεηνί
εχπνξνη Σξηθαιηλνί πξνζέθεξαλ ηνλ νβνιφλ ηνπο.
Κη ελψ ην 5ν πεδηθφ χληαγκα πξνειαχλεη δίλνληαο ζθιεξέο κάρεο, έξρεηαη ζηα
Σξίθαια ε πξηγθίπηζζα Διέλε γηα λα νξγαλψζεη ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν θαη ζψκα
εζεινληξηψλ αδειθψλ. Γεθαηέζζεξηο ηξηθαιηλέο αζηέο δειψλνπλ έηνηκεο λα
ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα. Μεηά απφ κηα ζεηξά καζεκάησλ πξψησλ βνεζεηψλ, νη
πξψηεο ηξηθαιηλέο εζειφληξηεο αδειθέο ζπλνδεχνπλ ηηο λνζνθνκεηαθέο ακαμνζηνηρίεο
σο ην Βειεζηίλν, πεξηζάιπνληαο θαη παξεγνξψληαο ηνπο ηξαπκαηίεο. («Θάξξνο» θ.
9/10/1912)
Ύζηεξα απφ ζθιεξέο κάρεο ηηο νπνίεο έδσζε ε 1ε Μεξαξρία ππφ ηνλ
Μαλνπζνγηαλλάθε ζηελ Διαζζφλα, αξαληάπνξν θαη θπξίσο ζηα Γηαλληηζά, ην
απφγεπκα ηεο 26εο Οθησβξίνπ κηα είδεζε δηαηξέρεη ηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ.
«Πήξακε ηελ Θεζζαινλίθε».Οη θακπάλεο άξρηζαλ λα ρηππνχλ ραξκφζπλα. Σξεηο
κέξεο αξγφηεξα έγηλε θαη δνμνινγία ζηελ Αγία Δπίζθεςε.
Γηα ηελ είζνδν ηνπ 5νπ πληάγκαηνο ζηε Θεζζαινλίθε έρνπκε ηε καξηπξία ηνπ
ηφηε ινρία ηέθαλνπ αξάθε, ηελ νπνία θαη παξαζέηνπκε: « Όηαλ έθεμε θαιά
πήξακε δηαηαγή λα εηνηκαζηνύκε. Θα κπαίλακε ζηε Θεζζαινλίθε κε παξέιαζε , γη’απηό
έπξεπε λα δέζνπκε θαιά ηα πξάγκαηά καο θαη λα κελ έρνπκε αληίζθελα απάλσ καο ζαλ
αδηάβξνρα θη αλ έβξερε αθόκε. Ξεθηλήζακε αιιά ζην δξόκν καο έπηαζε βξνρή θαη
κνπζθέςακε. Δμαθνινπζήζακε θαη κπήθακε ζηε Θεζζαινλίθε κε βήκα θαλνληθό θαη κε
ηηο ζάιπηγγεο κπξνζηά λα παίδνπλ δηάθνξα εκβαηήξηα. Ο δξόκνο ήηαλ γεκάηνο θόζκν
πνπ καο ρεηξνθξνηνύζε, ηδηαίηεξα όηαλ πεξλνύζακε κπξνζηά ζην Γηνηθεηήξην. Ζ
ζπγθίλεζή καο ήηαλ απεξίγξαπηε».
ηελ Ζπεηξσηηθή εθζηξαηεία, ε νπνία άξρηζε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, έιαβε κέξνο
ηκήκα ηεο 1εο Μεξαξρίαο ππφ ηνλ ζπληαγκαηάξρε Ησάλλε Παπαθπξηαδή, ν νπνίνο
αξγφηεξα ζα θνλεπζεί ζηε κάρε ηνπ Λαραλά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο
ζηελ Ήπεηξν ε αγσλία ησλ Σξηθαιηλψλ ήηαλ κεγάιε δηφηη, ιφγσ ηεο θαθνθαηξίαο, νη
ηειεγξαθηθέο γξακκέο δελ ιεηηνπξγνχζαλ θαη νη εηδήζεηο απφ ην κέησπν ήηαλ
ειάρηζηεο. Ζ ζηέξεζε εηδήζεσλ πξνθαινχζε φξγην θεκψλ.

Δπηηέινπο ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ν ζηαζκάξρεο Σδνβαξίδεο έιαβε, κέζσ ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ ηειέγξαθνπ, ηελ είδεζε εηζφδνπ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηα
Γηάλλελα. Σν άγγεικα θαηάιεςεο ησλ Ησαλλίλσλ ην γηφξηαζαλ νη Σξηθαιηλνί κε
ππξνβνιηζκνχο ζηνλ αέξα θαη θσδσλνθξνπζίεο. Σε λχρηα πνιιά θηίξηα ηεο πφιεο,
δεκφζηα αιιά θαη ηδησηηθά, θσηαγσγήζεθαλ. Αθνινχζεζε γιέληη κε φξγαλα ζηα
δηάθνξα θέληξα. (εθ. «Θάξξνο» θ. 22/2/1913)
Ζ ραξά γηα ηε ιήμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ, πνπ ππνγξάθηεθε ζηηο 17
Ματνπ ζην Λνλδίλν, ήηαλ πξφζθαηξε. Έλα κήλα αξγφηεξα άξρηζε ν Β΄ Βαιθαληθφο
πφιεκνο, κε αληίπαινπο ηνπο πξψελ ζπκκάρνπο καο ηνπο Βνχιγαξνπο.
Ο λένο απηφο πφιεκνο ζα είλαη ζθιεξφηεξνο απφ ηνλ πξψην. Απνθαιππηηθή είλαη
ε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ν ινρίαο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο Σζηπψξεο ζηελ εθ.
«Θεζζαιία» ηνπ Βφινπ (θ. 18/7/1913). « Μεηά ηελ απώζεζηλ ησλ Βνπιγάξσλ εθ ησλ
ζηελώλ ηεο Κξέζλαο, δηαβήθακελ ηαύηα ζρεδόλ αλελνριήησο. Όηαλ επιεζηαδνκελ εηο
ηελ έμνδνλ, έθπιεθηνη παξεηεξήζακελ όηη νη Βνύιγαξνη ήηαλ νρπξσκέλνη εηο ηελ
απέλαληη θνξπθνζεηξάλ, ειεθηξηθνί δε πξνβνιείο αλίρλεπνλ ηελ έμνδνλ ησλ ζηελώλ.
Δδέρζεκελ νκνβξνληίαο ππξνβνιηθνύ. Όηαλ ηα δύν ηάγκαηα ην 1νλ θαη ην 3νλ εμήιζνλ
ησλ ζηελώλ δηαηάρζε γεληθή δηά ηεο ιόγρεο επίζεζηο. Οη ζηξαηηώηεο ώξκεζαλ κε
δεησθξαπγάο. Δπξνρσξνύζακελ εκπξόο θαη εθζάζακελ εηο ηα βνπιγαξηθά
ραξαθώκαηα. Αη απώιεηαη ήζαλ αξθεηαί. […] Οη Βνύιγαξνη επηρεηξνύλ αληεπίζεζηλ.
Όξζηνο ν ηαγκαηάξρεο ηακαηόπνπινο έδηδε δηαηαγάο. Μία ζθαίξα ηνλ θηππά θαη
πίπηεη λεθξόο. Οη Βνύιγαξνη ήζαλ δεθαπιάζηνη. Δηο ην κέζνλ ησλ δύν ηαγκάησλ
απέκεηλε ε ζεκαία ηνπ 5νπ πληάγκαηνο. Δηο απηήλ είρακε ηα κάηηα καο θαξθσκέλα. Δηο
κίαλ ζηηγκήλ νη Βνύιγαξνη, νίηηλεο ζρεδόλ καο είρνλ θπθιώζεη, επηρεηξνύζηλ επίζεζηλ
θαη νξκνύλ λα πάξνπλ ηελ εκαίαλ. Οη πεξηζζόηεξνη πεξί απηήλ ζηξαηηώηαη είρνλ
θνλεπζή. Δλώ όκσο νη Βνύιγαξνη επιεζίαδνλ, ν αμησκαηηθόο Πιαζηήξαο νξκά
έθηππνο ηελ ιακβάλεη εηο ρείξαο ηνπ θαη ηελ ζώδεη. Μεη’ νιίγνλ εθάλε πξνο ελίζρπζηλ
ην 2νλ ζύληαγκα ηεο Μεξαξρίαο. Γηαηάζζεηαη γεληθή επίζεζηο δηά ηεο ιόγρεο. Οη
Βνύιγαξνη ινγρηδόκελνη θεύγνπλ θαη νη ζηξαηηώηαη δεησθξαπγάδνληεο αλέξρνληαη εηο
ηελ θνξπθνζεηξάλ».
Θα αθνινπζήζνπλ ζθιεξφηαηεο αιιά ληθεθφξεο γηα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ κάρεο.
ηηο 28 Ηνπιίνπ ππνγξάθεηαη ζην Βνπθνπξέζηη ε ζπλζήθε εηξήλεο πνπ βξίζθεη ηελ
Διιάδα ζρεδφλ δηπιάζηα ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ.
ηα ηέιε Ννεκβξίνπ ην 5ν χληαγκα επηζηξέθεη ζηα Σξίθαια, φπνπ ηνπ γίλεηαη
ζεξκή ππνδνρή. « Ζγνπκέλεο ηεο κνπζηθήο θαη ελ κέζσ ελζέξκσλ δεησθξαπγώλ ην
ύληαγκα πξνρσξεί πξνο ηελ πόιηλ». Οη Σξηθαιηλνί απφ ηα κπαιθφληα θαη ηνπο
εμψζηεο ησλ ζπηηηψλ ξαίλνπλ κε ινπινχδηα ηνπο ζηξαηηψηεο ελψ νη καζεηέο ηνπο
επεπθεκνχλ θξαηψληαο ζεκαίεο πνπ γξάθνπλ «Εήησ ην χληαγκα. Καιψο ήιζαηε
ήξσεο». ( «Θεζζαιία» ηνπ Βφινπ θ. 25/11/1913)
Σν πξψην Πάζρα κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο γηνξηάζηεθε
ειιελνπξεπέζηαηα, καο πιεξνθνξεί ε ηξηθαιηλή εθ. «Θάξξνο». ηνπο ζηξαηψλεο ηνπ
5νπ πληάγκαηνο ζηήζεθε ηξηθνχβεξην γιέληη θαη νη θαληάξνη ηξαγνχδεζαλ πνιιά
θιέθηηθα ηξαγνχδηα. (θ. 9/4/1914)
Σε ραξά ζα δηαδερζεί ζηα κέζα Ηνπιίνπ 1914 ε επίζεκε θήξπμε ηνπ
Α΄Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Θα αθνινπζήζεη ε ζνβαξή δηέλεμε ηνπ βαζηιηά
Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ
Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο δελ απέξξηπηε ηελ ηδέα ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο
ζηνλ πφιεκν, ζην πιεπξφ ησλ πκκάρσλ. Ζ δηρνγλσκία απηή δίραζε ην ιαφ.
Θα αθνινπζήζεη ε παξαίηεζε ηνπ Βεληδέινπ ,ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ
Γ. Γνχλαξε. Πξνθεξχζζνληαη εθινγέο ηηο νπνίεο θέξδηζε ν Βεληδέινο. Όηαλ ηνλ
επηέκβξην ε Βνπιγαξία θεξχζζεη επηζηξάηεπζε θαη δεδνκέλνπ φηη ν πφιεκνο έρεη

πιένλ θηάζεη ζηα Βαιθάληα, ν Βεληδέινο δεηάεη ηελ έγθξηζε ηνπ βαζηιηά γηα κεξηθή
επηζηξάηεπζε. Λίγν αξγφηεξα ελψ ηα αγγινγαιιηθά ζηξαηεχκαηα ππφ ηνλ ζηξαηεγφ
αξάτγ απνβηβάδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε, ν Βεληδέινο εμαλαγθάδεηαη ζε λέα
παξαίηεζε. Καη ελψ ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζπλερίδεηαη κε ηελ Διιάδα λα επηκέλεη ζηελ
νπδεηεξφηεηα, 350.000 ζηξαηηψηεο παξακέλνπλ αλελεξγνί ζηνπο ζηξαηψλεο, φπνπ
πθίζηαληαη απφ ηνπο θηινκνλαξρηθνχο αμησκαηηθνχο ηνπο πξνπαγάλδα ηφζν θαηά
ηνπ Βεληδέινπ φζν θαη θαηά ησλ πκκάρσλ.
Ο ζηξαηεύζηκνο πιεζπζκόο εθαλαηίζζε θαηά πάζεο πνιεκηθήο δξάζεσο, ζα γξάςεη
αξγφηεξα ν Γεψξγηνο Κνλδχιεο ζην βηβιίν ηνπ «Ο δξφκνο πξνο ηελ θαηαζηξνθήλ».
Ζ κεηέσξε πνιηηηθή θαηάζηαζε είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο
ρψξαο. Λφγσ θαη ηνπ κεξηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ ιηκαληψλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο, ηα
ηξφθηκα αθξηβαίλνπλ θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ ζηξαηεπκέλσλ πέλνληαη.
Παξά ηηο πηέζεηο ηεο Αληάλη πξνο ηελ Διιάδα λα ζπκκεηάζρεη θαη απηή ζηνλ
πφιεκν θαηά ησλ Γεξκαλνβνπιγάξσλ, ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο θαη ε θπβέξλεζε
ηνπ επηκέλνπλ ε νπδεηεξφηεηα. Όκσο ε θαηάιεςε ηνπ νρπξνχ Ρνχπει απφ ηα
Γεξκαληθνβνπιγαξηθά ζηξαηεχκαηα, ππνρξεψλεη ηνπο ζπκκάρνπο λα δεηήζνπλ απφ
ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ απνζηξάηεπζε. Οη ζηξαηεπκέλνη επηζηξέθνπλ ζηα
ζπίηηα ηνπο αιιά ζην κεηαμχ έρνπλ ππνζηεί θαλνληθή πιχζε εγθεθάινπ κε
απνηέιεζκα πξψην κέιεκά ηνπο λα είλαη ε νξγάλσζε πλδέζκσλ Δπηζηξάησλ.
Αλ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Δπηζηξάησλ αλαθέξεη πσο
ζθνπφο ηεο ίδξπζήο ηνπ είλαη ε πξφλνηα γηα ηνπο έθεδξνπο θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ ζηα εζληθά δεηήκαηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζχζηαζε πλδέζκσλ
Δπηζηξάησλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα είρε πνιηηηθνχο ζθνπνχο. ΄Αιισζηε αξγφηεξα
έγηλε γλσζηφ πσο εκπλεπζηήο φιεο απηήο ηεο θίλεζεο ήηαλ ν Ησάλλεο Μεηαμάο.
Σα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ Δπηζηξάησλ ζηα Σξίθαια αλέξρνληαη ζε ρηιηάδεο. Δπίζεο
ηδξχνληαη ζχλδεζκνη ζε πάκπνιια ρσξηά ηνπ λνκνχ, ηφζν ζηνλ θάκπν φζν θαη ζηα
νξεηλά. Πξφεδξνο ησλ επηζηξάησλ ζηα Σξίθαια είλαη ν δηθεγφξνο Κ. ηεξγηφπνπινο.
Αξρηθά νη χλδεζκνη Δπηζηξάησλ πεξηνξίδνληαη ζηελ απνζηνιή ηειεγξαθεκάησλ κε
ηα νπνία εμέθξαδαλ ζηνλ βαζηιηά ηελ αγάπε θαη αθνζίσζή ηνπο . Όκσο κεηά ηνλ
ζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Βεληδέινπ ζηε Θεζζαινλίθε, νη επίζηξαηνη
αλαιακβάλνπλ πνιηηηθή δξάζε. Οξγαλψλνπλ ζπιιαιεηήξηα, θηκψλνπλ ηνλ
βεληδειηθφ ηχπν, ππνρξεψλνπλ ηνπο νπαδνχο ηνπ Βεληδέινπ λα ηνλ απνθεξχμνπλ δηά
ηνπ ηχπνπ, ζπιιακβάλνπλ θαη πξνπειαθίδνπλ φζνπο ζεσξνχλ πνιηηηθνχο αληηπάινπο.
ην κεηαμχ, αλάκεζα ζηηο δπν πεξηνρέο πνπ έιεγραλ νη δπν ειιεληθέο
θπβεξλήζεηο είρε θαζηεξσζεί νπδέηεξε δψλε. Ζ νπδέηεξε δψλε άξρηδε απφ ην
Ληηφρσξν, δηεξρφηαλ απφ ηα Γξεβελά θαη θαηέιεγε ζηνλ Βειηηζά.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1916 έμη αμησκαηηθνί ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο νη Κ. Σδαβέιαο, Υ.
Σεξηίθαο , Κ. Μαληφπνπινο, Αζαλ. Μίδηνο, ηέθαλνο αξάθεο θαη ηέθαλνο
Παιιαληδάο πξνζρσξνχλ ζηελ Δζληθή Άκπλα. ε αλνηθηή επηζηνιή πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ εθ. Θάξξνο γξάθνπλ: «Μέρξη ηεο πξνρζέο είκεζα γλσζηνί γηα ηα
θηιννπδέηεξα αηζζήκαηά καο. Από ηεο ζηηγκήο όκσο θαζ’ελ ε Ρνπκαλία εμήιζε ηεο
νπδεηεξόηεηνο, ν δε πξναηώληνο ερζξόο εηζέβαιελ εηο ην ειιεληθόλ έδαθνο, θαηόπηλ
σξίκνπ ζθέςεσο θαη ζπδεηήζεσλ κεηά πνιιώλ πςειώλ πξνζώπσλ επείζζεκελ όηη
επηβάιιεηαη ε εθ ηεο νπδεηεξόηεηνο έμνδνο». (« Θάξξνο» θ. 3/10/1916)
Απφ ζπλέληεπμε πνπ έδσζε αξγφηεξα ν Κ. Σδαβέια ζηελ εθ. «Θάξξνο»( θ. 4 θαη
5/ 7/1917) πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη έμη αμησκαηηθνί ηνπ 5νπ πληάγκαηνο φρη κφλν
θαηεγνξήζεθαλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηη δσξνδνθήζεθαλ αιιά εζηάιε πξνο
θαηαδίσμή ηνπο θαη έλα απφζπαζκα 50 αληξψλ ππφ ηνλ ππνινραγφ Γ. Κνηίλε, ν
νπνίνο παξαβίαζε ηελ θαηερφκελε απφ ηνπο Γάιινπο πεξηνρή θαη ηνπο ζπλέιαβε ζην
ρσξηφ Κάιηαλε έμσ απφ ηελ Κνδάλε. ηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ ζηα Γξεβελά θαη

απφ εθεί ζην Καζηξάθη, φπνπ παξέκεηλαλ θπιαθηζκέλνη θαη βαζαληδφκελνη επί 50
εκέξεο. Όκσο, χζηεξα απφ πηέζεηο ησλ πξεζβεπηψλ ηεο Αληάλη πξνο ηελ Κπβέξλεζε
ησλ Αζελψλ, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ππέβαιαλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο,
απειεπζεξψζεθαλ θαη θπζηθά φδεπζαλ πξνο Θεζζαινλίθε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε πξφηαζε ηνπ ζπληαγκαηάξρε Μηρ. Μηραιφπνπινπ
πξνο ηε Μεξαξρία, νη ζηξαηηψηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζχιιεςε ησλ έμη
αμησκαηηθψλ ηνπ 5νπ πληάγκαηνο πξνήρζεζαλ ζε δεθαλείο «δηά ηαο πςίζηαο
ππεξεζίαο, ηαο νπνίαο πξνζέθεξαλ εηο ηελ παηξίδαλ δηά ηελ ζύιιεςηλ ησλ ιεζηώλ».
Μεηά ηα Ννεκβξηαλά ηεο Αζήλαο ε θαηάζηαζε ζηα Σξίθαια ζα επηδεηλσζεί. Ο
αξρεγφο ησλ επηζηξάησλ ηεξγηφπνπινο, θνξψληαο ηε ζηνιή ηνπ ινραγνχ, ζπζηήλεη
ζηνπο επίζηξαηνπο ηελ απζόξκεηνλ εζεινληηθήλ θαηάηαμηλ εηο ηνλ ηαθηηθόλ ζηξαηόλ.
(Αλαγέλλεζηο θ .24/11/1916) Καηά ηα γξαθφκελα ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο «έλα θύκα
ιανύ εμερύζε δεησθξαπγάδνληαο ππέξ ηνπ βαζηιέσο θαη κεηέβε εηο ηνπο ζηξαηώλαο ,
όπνπ εγέλεην ε εγγξαθή ρηιηάδσλ ελζνπζηώλησλ επηζηξάησλ καο».
Σηο επφκελεο εκέξεο ν ηξηθαιηλφο χλδεζκνο Δπηζηξάησλ αλαθνηλψλεη ζηνλ
ηνπηθφ ηχπν φηη θαη’ εληνιήλ ηνπ ιανύ ηνπ λνκνύ Σξηθάισλ αζθεί έξγν ππνβνεζεηηθόλ
ηεο θαηαδησθηηθήο αξρήο θαη θαιεί φπνηνλ γλσξίδεη ζπλεξγαζζέληα κε ηνπο πξνδφηεο
λα ηνλ θαηαδψζεη ζηελ νξηζζείζα γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπή. («Αλαγέλλεζηο» θ.
24/11/1916)
Γπζηπρψο κε θίλεηξν, φρη ηδενινγηθφ αιιά παιαηέο έξηδεο θαη επαγγεικαηηθή
αληηδειία ππήξμαλ δεθάδεο θαηαγγειίεο.
Λίγν αξγφηεξα, ε αζπδνζία ησλ επηζηξάησλ θαη ν θφβνο απφπεηξαο αθνπιηζκνχ
ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Μαθεδνλία, ζα νδεγήζνπλ ηελ
Αληάλη, κε απεηιή ηνλ νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ ησλ ιηκαληψλ, λα απαηηήζεη απφ
ηελ Κπβέξλεζε ησλ Αζελψλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηξαηνχ απφ ηελ Θεζζαιία.
Ακέζσο νη επίζηξαηνη νξγάλσζαλ ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο ζηελ θεληξηθή
πιαηεία θαη ζηε ζπλέρεηα, ιαφο θαη ζηξαηφο κε δεησθξαπγέο ππέξ ηνπ βαζηιηά,
φδεπζαλ πξνο ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ απφ φπνπ κε ηξέλν αλαρψξεζε ην 31ν
χληαγκα, ην νπνίν είρε έδξα ηνπ ηα Σξίθαια. Με ηελ επθαηξία απηή ν δηθεγφξνο
Αζ. Μπφκπνξαο , έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο κνλαξρίαο, εμήγεζε ζην ιαφ φηη ε
κεηαζηάζκεπζε ηνπ ζηξαηνχ απέβιεπε ζην λα επεθηαζνχλ νη Βεληδειηθνί ζηε
Θεζζαιία. Ωζηφζν δηαβεβαίσζε φηη ην 5ν χληαγκα, ην νπνίν παξέκελε ζηα Σξίθαια,
ζα ππεξαζπηδφηαλ ηελ πφιε. («Αλαγέλλεζηο» θ. 9/12/1916)
Θα αθνινπζήζεη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ην αλάζεκα ηνπ Βεληδέινπ ζην νπνίν
ζπκκεηείραλ νη Αξρέο ηεο πφιεο θαη πιήζνο θφζκνπ, αθφκα θαη καζεηέο. Γελ
βξέζεθαλ ζηνηρεία πνπ λα καξηπξνχλ φηη ζην αλάζεκα ζπκκεηείραλ θαη ζηξαηησηηθνί.
ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 1917 έξρεηαη ζηα Σξίθαια ε επηηξνπή ζπκκαρηθνχ ειέγρνπ.
Σελ απνηεινχλ ν Γάιινο ινραγφο Βελζάλ, ν Ηηαιφο αλζππνινραγφο Μνπξηηφξη, ν
Γάιινο δηεξκελέαο Γθξαλδέ θαη επηά ζηξαηηψηεο απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο είλαη
ελεγαιέδνη. Απνζηνιή ηεο επηηξνπήο ζπκκαρηθνχ ειέγρνπ ήηαλ λα επνπηεχζεη ηε
κεηαζηάζκεπζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ νπιηζκνχ απφ ηα Σξίθαια ζηελ Πεινπφλλεζν.
(Αλαγέλλεζηο θ. 15/1/1917)
Παξά ηελ απαίηεζε ησλ πκκάρσλ λα δηαιπζνχλ νη χλδεζκνη Δπηζηξάησλ
εθείλνη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη κε αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν
πξνζπαζνχλ λα εκςπρψζνπλ ηνλ ιαφ θαιψληαο ηνλ λα ζηαζεί ζην πιεπξφ ηνπ
βαζηιηά. Λφγσ ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ ιηκαληψλ ππάξρεη θνβεξή έιιεηςε ηξνθίκσλ,
θπξίσο αξαβφζηηνπ, ν νπνίνο ήηαλ ηελ επνρή εθείλε ε βαζηθφηεξε ηξνθή ησλ ιατθψλ
ηάμεσλ.
Σνλ Μάτν ην πνιηηηθφ ζθεληθφ αιιάδεη. Ο χπαηνο αξκνζηήο ησλ ζπκκάρσλ
Κάξνινο Ενλλάξ πιεξνθνξεί ηελ Κπβέξλεζε ησλ Αζελψλ φηη ν βαζηιηάο

Κσλζηαληίλνο απψιεζε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Αληάλη θαη δεηάεη ηελ παξαίηεζή ηνπ.
Ο βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο αλαγθάδεηαη λα παξαηηεζεί ππέξ ηνπ γηνχ ηνπ Αιεμάλδξνπ.
Μεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ Κσλζηαληίλνπ, νη Σξηθαιηλνί, κε πξσηνβνπιία απηή ηε
θνξά ησλ νπαδψλ ηνπ Βεληδέινπ, νξγαλψλνπλ ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1917 ζπιιαιεηήξην
ζηελ πιαηεία Ρήγα Φεξαίνπ. ην ςήθηζκα πνπ εθδίδνπλ απνθεξχζζνπλ ηνλ βαζηιηά
Κσλζηαληίλν θαη θεξχζζνπλ ηελ έλσζή ηνπο κε ην θξάηνο ηεο πξνζσξηλήο
θπβέξλεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο. («Θάξξνο» θ. 6/6/1917).
Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ηε δηνίθεζε ηεο πφιεο αλαιακβάλνπλ νη Γάιινη, νη νπνίνη
θαηνξζψλνπλ λα βάινπλ κηα ηάμε θαη θπξίσο λα απνηξέςνπλ ηελ απφθξπςε θαη ηε
δηαθπγή ηξνθίκσλ.
ηηο 12 Ηνπλίνπ θηάλεη ζηα Σξίθαια ζηδεξνδξνκηθψο θαη ν ζηξαηεγφο αξάτγ. Ζ
ππνδνρή είλαη απνζεσηηθή. Ο αξάτγ απφ ην κπαιθφλη ηεο νηθίαο Υαηδεγάθε νκηιεί
ζην ζπγθεληξσκέλν ζηελ πιαηεία Ρήγα Φεξαίνπ πιήζνο. Σελ επνκέλε ην Γεκνηηθφ
ζπκβνχιην γηα λα ηνλ ηηκήζεη δίλεη ην φλνκά ηνπ ζηελ νδφ Λαξίζεο.
Μεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ, θνβνχκελνη ηα αληίπνηλα, πνιινί
θηινκνλαξρηθνί ζηξαηεπκέλνη ιηπνηαρηνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηάο ηνπο. Ο επφπηεο
ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο Γεψξγηνο Κνλδχιεο κε πξνθεξχμεηο θαιεί «ηνπο
απνπιαλεζέληαο θαη ηνπο ζηξαηηώηαο ηνπο δηαζπαξέληαο εηο ηα ρσξία λα
παξνπζηαζηνύλ ζηηο Αξρέο ππνζρόκελνο επηείθεηαλ». (« Θάξξνο» θ. 30/7/1917)
Αλ θαη έρνπλ πεξάζεη ηξεηο κήλεο απφ ηελ θαηάιπζε ηνπ κνλαξρηθνχ θαζεζηψηνο,
νη Δπίζηξαηνη, νη νπνίνη ηφζα δεηλά έρνπλ επηθέξεη ζηνλ ηφπν, εμαθνινπζνχλ λα
θπθινθνξνχλ ειεχζεξνη. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1917 κε εληνιή ηνπ Φξνπξαξρείνπ
Αζελψλ ηα πξσηνθιαζάηα ζηειέρε ησλ Δπηζηξάησλ ζπιιακβάλνληαη θαη
απνζηέιινληαη κε ζπλνδεία ζηελ Αζήλα γηα λα δηθαζηνχλ απφ ζηξαηνδηθείν.
εκεηψλεηαη φηη ζηε ζχιιεςή ηνπο ζπκκεηείρε ν ππνινραγφο ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο Γ.
Κνλδχιεο. («Θάξξνο» θ. 20/8/1917)
Αλ θαη ε Διιάδα ζπκκεηείρε ζηνλ Α΄Παγθφζκην πφιεκν απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ
1916 κε άληξεο νη νπνίνη είραλ πξνζρσξήζεη ζηα ηάγκαηα ηεο Δζληθήο Άκπλαοππνινγίδεηαη φηη είραλ πξνζρσξήζεη 300 Θεζζαινί αμησκαηηθνί θαη 3000 νπιίηεο- σο
επίζεκε είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν, ζην πιεπξφ ησλ ζπκκάρσλ, ινγίδεηαη ν
Ηνχληνο ηνπ 1917, φηαλ ν Βεληδέινο αλέιαβε ηελ πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο θαη θήξπμε
επηζηξάηεπζε. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ην 5ν χληαγκα πεδηθνχ έδξαζε θπξίσο ζηνλ
ηξπκφλα.
Καηά ηελ άθημή ηνπ ζηα Σξίθαια, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1918, ν Γάιινο ζηξαηεγφο
Μπνξληψ, αξρεγφο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο θαη γεληθφο επηηειάξρεο ηνπ ειιεληθνχ
ζηξαηνχ, αλαθέξζεθε κε ζαπκαζκφ ζηε δξάζε ηνπ 5νπ πληάγκαηνο πεδηθνχ.
( «Θάξξνο» θ. 23/2/1918)
Καηά ηνπο επφκελνπο κήλεο ν ηνπηθφο ηχπνο δεκνζηεχεη ζπρλά επηζηνιέο
ειιήλσλ ζηξαηησηψλ πξνο ηνπο νηθείνπο ηνπο. «Αγαπεηέ εμάδειθε», έγξαθε ν
Αζαλάζηνο Βεξατκεο.» Φεο επαίμακε ην εμήο παηρλίδη ζηνπο Βνπιγάξνπο. Δπήξακε 5-6
θνπηηά κπηζθόηα άδεηα εηο ηα νπνία εβάιακε αλά κίαλ ρεηξνβνκβίδα έηνηκελ κόιηο ηελ
εγγίδεη ηηο λα εθξαγή θαη ηα εβάιακε πιεζίνλ ζηα βνπιγαξηθά ζπξκαηνπιέγκαηα. Σν
πξσί νη Βνύιγαξνη λνκίζαληεο όηη εύξνλ θπηία κε κπηζθόηα έηξεμαλ ιαίκαξγα λα ηα
αξπάμνπλ. Σν ηη έπαζνλ ην θαληάδεζαη».
(«Αλαγέλλεζηο» θ, 20/3/1918) Καη ν ζηξαηηψηεο Μήηζνο Νηξίβαο έγξαθε ζηνλ
αδειθφ ηνπ: «Γηα ηε γιπθεηά παηξίδα ζα ηα ππνθέξσκελ όια. Καη έρνκελ ηελ ειπίδα
εηο ηνλ Θεόλ λα εηζέιζσκελ εηο ηελ όθηαλ θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιηλ.» («Θάξξνο»
θ. 19/7/1918)
Οη κάρεο ζπλερίδνληαη φιν ηα θαινθαίξη θαη ε αλαηνιηθή Μαθεδνλία επαλαθηάηαη.

Σν 1918 ιεηηνπξγνχζε ζηα Σξίθαια ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν, ζην νπνίν θαη
λνζειεπφηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ηξαπκαηίεο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο, ν ινρίαο
Νηθφιανο Σξηαληαθχιινπ ή Εαξθηλφο, πθαζκαηέκπνξνο απφ ηελ Καξδίηζα. Ο
Εαξθηλφο είρε πξνηαζεί απφ ηνλ άγγιν δηνηθεηή ηεο ζπκπνιεκνχζαο κνλάδαο λα
πξναρζεί επί αλδξαγαζία ζε αλζππαζπηζηή δηφηη, αλ θαη ηξαπκαηηζκέλνο ζηε κάρε
ησλ εξξψλ, ζπλέρηδε επί ηέζζεξηο εκέξεο λα πνιεκάεη.( «Αλαγέλλεζηο» θ. 1/6/1918)
ηα κέζα επηεκβξίνπ 1918, γίλεηαη γλσζηφ πσο νη Βνχιγαξνη δήηεζαλ αλαθσρή.
Ακέζσο νη θακπάλεο ησλ εθθιεζηψλ άξρηζαλ λα θηππνχλ ραξκφζπλα. Αθνινχζεζε
δνμνινγία θαη ηξηθνχβεξην γιέληη. Γεθαπέληε κέξεο αξγφηεξα, ζηηο αξρέο
Οθησβξίνπ, έθζαζαλ ζηα Σξίθαια απφ ην κέησπν 123 ηξαπκαηίεο, ηνπο νπνίνπο
ππνδέρηεθε πιήζνο θφζκνπ πξνζθέξνληάο ηνπο ηζηγάξα θαη θνληάθ ελψ νη
νξγαλνπαίθηεο έπαηδαλ ηνλ χκλν ηνπ Βεληδέινπ. ηηο 31 Οθησβξίνπ αλαγγέιζεθε θαη
επηζήκσο ε ιήμε ηνπ Α΄Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.
Έμη κήλεο αξγφηεξα, θαηά ηελ εκέξα ηεο πξσηνκαγηάο ηνπ 1919, παξά ηηο άζρεκεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, ν ζηξαηφο κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ έκπεδνπ ππξνβνιηθνχ έρεη
εθδξάκεη ζην αιζχιιην ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Ρηδαξηνχ. Δθεί ιίγν κεηά ην κεζεκέξη,
απφ ηνλ απεζηαικέλν ηνπ εηζαγγειέα Βνπηζηιά νη εθδξνκείο- πνιίηεο θαη
ζηξαηηψηεο-πιεξνθνξνχληαη φηη ην Αλψηαην πκβνχιην ηεο Γηαζθέςεσο ησλ
Παξηζίσλ απνθάζηζε ηελ θαηάιεςε ηεο κχξλεο απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ.
Σξεηο βδνκάδεο αξγφηεξα νη πξψηνη ζηξαηηψηεο πνπ απνβηβάζηεθαλ ζηε κχξλε
ήηαλ εθείλνη ηεο 1εο Μεξαξρίαο, ε νπνία ζηξαηνινγνχζε Θεζζαινχο θαη
πεξηειάκβαλε ην 5ν χληαγκα Σξηθάισλ, ην 4ν ηεο Λάξηζαο θαη ην 1ν επδσληθφ ηεο
Καξδίηζαο καδί κε Μνίξα νξεηβαηηθνχ ππξνβνιηθνχ.
ε ηειεγξάθεκα ζηαικέλν απφ ηε κχξλε ζηηο 2 Ματνπ δηαβάδνπκε κεηαμχ
άιισλ φηη «ε 1ε Μεξαξρία έθζαζε εηο κύξλε ζήκεξνλ ηελ 7.30 π.κ. Σελ 8.30 π.κ.
απνβηβάδεηαη από ην ππεξσθεάληνλ «Παηξίο» ην 1ν επδσληθόλ ύληαγκα». χκθσλα
κε ηελ εθ. «Θάξξνο» δηνηθεηήο ηεο 1εο Μεξαξρίαο ήηαλ ν ζπληαγκαηάξρεο Ν.
Εαθεηξίνπ, δηνηθεηήο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο ν αληηζπληαγκαηάξρεο Σζάθαινο, ηνπ 4νπ
πληάγκαηνο
ν αληηζπληαγκαηάξρεο ρηλάο θαη ηνπ 1νπ Δπδσληθνχ ν
αληηζπληαγκαηάξρεο ηαπξηαλφπνπινο. ( 4/5/1919)
Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ ζέινληαο λα ηηκήζεη ηελ 1ε Μεξαξρία «σλόκαζε ηελ από ην
θαξκαθείνλ Σζνπκέλε κέρξη ησλ ζηξαηώλσλ νδόλ, νδόο Α΄ηδεξάο Μεξαξρίαο».
Σηο επφκελεο εκέξεο θαηαξηίζηεθαλ επηηξνπέο γπλαηθψλ γηα λα ζπιιέμνπλ
αζπξφξνπρα γηα ηνπο καρεηέο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο, καο πιεξνθνξεί ε εθ. «Θάξξνο»
(θ.6/5/1919)
Παξά ηηο λίθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε Μηθξά Αζία, νη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο
ζηα θαθελεία κεηαμχ Φηιειεπζέξσλ θαη Μνλαξρηθψλ εμειίζζνληαη ζπρλά ζε
θαπγάδεο. Ο ηνπηθφο ηχπνο θηινμελεί ζπρλά γξάκκαηα ηξηθαιηλψλ ζηξαηησηψλ ηνπ
5νπ πληάγκαηνο ζηνπο νηθείνπο ηνπο. «Σν ηάγκα καο ήην ηεο επηζέζεσο. Ο ερζξόο
ζέιεζε λα αληηηάμεη αληίζηαζηλ αιιά ηνλ εζέξηζαλ ηα πνιπβόια», γξάθεη ν
αλζππνινραγφο Γ. Αδαξηάδεο. («Θάξξνο» θ. 17/6/1920) Καη ν ινρίαο Αζαλάζηνο
Κιηάθαο γξάθεη ζηε κεηέξα ηνπ. «ηελαρώξηεο θαη πέλζε δελ ρσξνύλ γηα κέλα δηόηη
είλαη ηηκή κνπ πνπ είκαη θαληάξνο θαη θπλεγώ ηνλ θαθνύξγν ηνλ Κεκάι». (« Θάξξνο»
θ. 12/7/1920)
ηηο 9 Ννεκβξίνπ 1920, κηα κφιηο εβδνκάδα κεηά ηηο εζληθέο εθινγέο θαηά ηηο
νπνίεο θαηαςεθίζζεθε ν Βεληδέινο, ε εθ. «Αλαγέλλεζηο» κε ηίηιν « Απνηειέζκαηα
ηνπ Μεηώπνπ» δεκνζηεχεη ην παξαθάησ ηειεγξάθεκα: « πγραίξσ άπαληαο
βνπιεπηάο απνζηέιισ αδειθηθόλ αζπαζκόλ πξνο ζπγγελείο θαη θίινπο ζπλαδέιθσλ θαη
νπιηηώλ 1εο Μεξαξρίαο εηο εθινγήλ νπνίαο παξέζηελ αληηπξόζσπνο βνπιεπηώλ Ννκνύ
καο. Φεθνθνξία δηεμήρζε θαλνληθώο κε θαηαιεθηηθά απνηειέζκαηα ππέξ εκώλ. Ζι.

Σζνύθαο Σαγκαηάξρεο πεδηθνύ». Πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ ε εθεκεξίδα ζεκεηψλεη
φηη ν Σαγκαηάξρεο Ζι. Σζνχθαο ζηηο εθινγέο αληηπξνζψπεπε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
ππνςεθίσλ ηεο Αληηπνιηηεχζεσο.
χκθσλα κε έθζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο δηαινγήο κχξλεο πξνο ηνλ
πξφεδξν Πξσηνδηθψλ Σξηθάισλ απφ ην λνκφ Σξηθάισλ ςήθηζαλ ζπλνιηθά 5.069
ζηξαηηψηεο. Όκσο κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο νη ςήθνη ησλ ζηξαηεπκέλσλ ζηε
Μηθξά Αζία δελ ειήθζεζαλ ππφςε.( «Αλαγέλλεζηο» θ. 21/11/1920)
Ζ αλαπάληερε ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηεο 1εο Ννεκβξίνπ γηνξηάζηεθε
φρη κφλν απφ ηνπο Φηινκνλαξρηθνχο αιιά θαη απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ 5νπ
πληάγκαηνο, νη νπνίνη πξνθαλψο πίζηεπαλ πσο ν Γνχλαξεο δελ ζα ζπλέρηδε ηνλ
πφιεκν. Απνθαιππηηθή είλαη ε επηζηνιή κε εκεξνκελία 5/11/1920 πνπ έζηεηιε απφ
ην Μέησπν ηνπ Οπζάθ έλαο ηξηθαιηλφο θαληάξνο ζηνπο νηθείνπο ηνπ. « […] Σνύηελ
ηελ ζηηγκή, έγξαθε, δηά ηεο αθηρζείζεο εθ κύξλεο ακαμνζηνηρίαο κεηαδόζε ε
ραξκόζπλνο είδεζηο όηη ε ιατθή ζέιεζηο εμεδειώζε ζξηακβεπηηθώο θαη ε ηπξαλλία επί
ηέινπο θαηέπεζελ. Παλδνπξιηζκόο θπξηαξρεί παληνύ θαη θξελίηηο ελζνπζηαζκνύ.
[…]Καίηνη απεγνξεύζεζαλ νη ππξνβνιηζκνί ελ ηνύηνηο ζείεηαη ην ζύκπαλ από
ππξ».Καηά ηα γξαθφκελα ηνπ επηζηνινγξάθνπ ν ζπληαγκαηάξρεο Σζηκηθάιεο ηελ
παξακνλή ησλ εθινγψλ ζέιεζε λα εθθσλήζεη ιφγν ππέξ ηνπ Βεληδέινπ αιιά νη
ζηξαηηψηεο θψλαδαλ « αέξα..αέξα.. Εήησ ε ειεά» θαη ηνλ αλάγθαζαλ λα θχγεη.
Δπίζεο ζηελ καθξνζθειέζηαηε επηζηνιή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζε δπν θχιια, ν
επηζηνινγξάθνο καο πιεξνθνξεί φηη απφ ηνπο 450 άληξεο ηεο Γηινρίαο κφλν 12
ςήθηζαλ ηνλ Βεληδέιν θη απηφ δηφηη ήηαλ Κξήηεο ζηελ θαηαγσγή. («Αλαγέλλεζηο» 21
θαη 25/11/1920)
Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ, πνιινί Φηιειεχζεξνη αμησκαηηθνί, νη νπνίνη
βξίζθνληαλ ζηε Μηθξά Αζία απνηάρζεθαλ. Μεξηθνί άιινη, γλσξίδνληαο ηελ ηχρε
πνπ ηνπο πεξίκελε, θαηέθπγαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φπνπ θαη ίδξπζαλ ηελ
νξγάλσζε « Άκπλα». Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ν ζπληαγκαηάξρεο Γεψξγηνο
Κνλδχιεο.
Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ αθνινχζεζε δεκνςήθηζκα. Σν 98% ηνπ ειιεληθνχ
ιανχ ςήθηζε ππέξ ηεο επαλφδνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζην ζξφλν.
ηα κέζα Μαξηίνπ 1921,ε ξαγδαία πξνέιαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε Μηθξά
Αζία πξνθαιεί αηζζήκαηα αηζηνδνμίαο. «Παληνύ αθνύεηαη ε δεησθξαπγή «Εήησ ν
πόιεκνο» γξάθεη ε «Αλαγέλλεζηο». Όκσο ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ε ίδηα εθεκεξίδα καο
πιεξνθνξεί πσο πνιινί λενζχιιεθηνη, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηε ζηξάηεπζε,
θξχβνληαη ζηα ρσξηά ηνπο, γεγνλφο πνπ ην απνδίδεη ζε βεληδειηθφ δάθηπιν. Πξνο
εθθνβηζκφ ησλ αλππφηαθησλ ε Κπβέξλεζε αλαγγέιιεη πσο νη νηθείνη ηνπο ζα
εθηνπίδνληαη ζηα λεζηά. Παξάιιεια δεθάδεο απνζπάζκαηα νξγψλνπλ ηελ ηξηθαιηλή
χπαηζξν ςάρλνληαο ζε πνηκληνζηάζηα θαη αρπξψλεο ηνπο αλππφηαθηνπο. Υάξε ζηε
δέζε ηνπ αλζππνκνηξάξρνπ Βαβίιε, θαλείο απφ ηελ πεξηθέξεηά καο δελ έκεηλε
αλππφηαθηνο. «Όινη νη έθεδξνη αλερώξεζαλ εηο ηα ώκαηά ησλ ελζνπζηώληεο», καο
πιεξνθνξεί ε «Αλαγέλλεζηο». (θ. 16/4/1921)
ηηο 29 Ματνπ 1921 αλαρσξεί γηα ηε κχξλε ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο.
Φζάλνληαο ζην Κνξδειιηφ απεπζχλεη δηάγγεικα ζην ζηξαηφ.
ηηο 8 Ηνπλίνπ ε δηαθνίλσζε ησλ πξεζβεπηψλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ πξνο ηνλ
ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Μπαιηαηδή, φηη πξνηίζεληαη λα κεζνιαβήζνπλ ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε εηξήλε κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, εξκελεχεηαη απφ ηελ ειιεληθή
πιεπξά σο αδπλακία ηεο Σνπξθίαο θαη απνξξίπηεηαη. «Ζ Διιάο δελ είλαη δπλαηόλ
θπγνκαρνύζα θαζ’νλ ρξόλνλ είλαη βεβαία όηη θξαηεί εηο ρείξαο ηεο ηελ λίθελ», γξάθεη
ε «Αλαγέλλεζηο» (θ. 14/6/1921) Με ηελ ίδηα βεβαηφηεηα δηαθαηέρνληαη θαη νη
ζηξαηεπκέλνη. «Αλακέλνκελ από ζηηγκήλ εηο ζηηγκήλ δηαηαγάο όπσο πξνειάζσκελ θαη

θαηαζπληξίςσκελ ηνλ Κεκάι», έγξαθε ν ηξηθαιηλφο αλζππίαηξνο Γ. Μπαθαηζέινο
ζηνλ αδειθφ ηνπ. («Αλαγέλλεζηο» θ. 28/9/1921)
Σελ Σεηάξηε 30 Ηνπλίνπ γίλεηαη γλσζηφ φηη άξρηζε ε ειιεληθή επίζεζε. Ο θφζκνο
παξαθνινπζεί λνεξά ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ν νπνίνο ζηα ηέιε
Απγνχζηνπ έρεη θηάζεη σο ηνλ αγγάξην αιιά ν εθνδηαζκφο ηνπ γίλεηαη πιένλ κε
δπζθνιία.
Όηαλ ηνλ Οθηψβξην ν Γάιινο πξσζππνπξγφο Μπξηάλ θαιεί ηνλ Γνχλαξε ζην
Παξίζη, ν έιιελαο πξσζππνπξγφο αληηιακβάλεηαη πσο ην θιίκα απέλαληη ζηελ
Διιάδα είλαη πιένλ ερζξηθφ.
Με ηελ είζνδν ηνπ λένπ ρξφλνπ, εθηφο απφ ηελ απνκφλσζε ηεο Διιάδαο θαη ηελ
νηθνλνκηθή ηεο θαηάξξεπζε έξρεηαη θαη κηα ζνβαξή πνιηηηθή θξίζε. Σειηθά ηνλ
Ματν ζρεκαηίδεηαη θπβέξλεζε πλαζπηζκνχ φισλ ησλ αληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ κε
πξσζππνπξγφ ηνλ Π. Πξσηνπαπαδάθε. Αιιά θαη ζηε Μηθξά Αζία ηα πξάγκαηα δελ
θαίλνληαη λα είλαη αλζεξά. Ο αξρηζηξάηεγνο Παπνχιαο παξαηηείηαη θαη
αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αληηζηξάηεγν Γ. Υαηδαλέζηε.
Ο παλεγπξηζκφο γηα ηε γηνξηή ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο έρεη πξν
πνιινχ επαλέιζεη ζηε Διιάδα, γηνξηάδεηαη, ζχκθσλα κε επηζηνιή ηξηθαιηλνχ
ζηξαηεπκέλνπ πνπ ππεξεηεί ζην 5ν χληαγκα πεδηθνχ, εληππσζηαθά. Αλ θαη
ππάξρνπλ θάπνηεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ γξαθνκέλσλ, παξαηίζεηαη
έλα απφζπαζκα ηεο επηζηνιήο ηνπ πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «5ν ύληαγκα
22/5/1922»[….] Ο ελζνπζηαζκόο ησλ ζηξαηησηώλ θαη ε άκηιια πνηνο ζα ζηνιίζε
θαιύηεξα ην νίθεκα πνπ δηέκελε ζπλεηέιεζε εηο ην λα δώζε ζην κηθξό ρσξηό
παλεγπξηθή όςη. Κιάδνη, άλζε, γηξιάληεο, δηάθνξνη εηθόλεο ηνπ βαζηιέσο. Οη
ζαιπηγθηέο καο ερνύληεο ηνλ ζνύξηνλ ηνπ βαζηιηά καο πεξηήιζνλ πνιύ πξσί ην ρσξηό.
Αμησκαηηθνί θαη θαληάξνη κηα επρή εμέπεκπνλ: « Να καο δήζε ν βαζηιηά καο . ηελ
Πόιε λα ηνλ δνύκε απηνθξάηνξα». Καη απηνί νη θάηνηθνη ηνπ ρσξίνπ εώξηαδνλ καδί
καο δεησθξαπγάδνληαο γηα ηνλ « Νηίλν παζά». Πόζν ηνλ εζαύκαδνλ ζηελ εηθόλα ηνπ
ζην ςειόηεξν κέξνο ηνπ ηδακηνύ, ζηνλ κηλαξέ. […] Σν βξάδπ ν ζίαζνο από εξαζηηέρλαο
ζηξαηηώηαο έδσζε παξάζηαζηλ κε ην παηξησηηθόλ έξγνλ «ηα ύλνξα».Καηά ηα
δηαιιείκαηα έθαπζαλ ππξνηερλήκαηα. Καηά ηελ θαύζηλ ελόο βεγγαιηθνύ επξόβαιε ε
εηθώλ ηνπ βαζηιηά καο ελ κέζσ θινγώλ». (« Αλαγέλλεζηο» θ. 21/6/1922)
Γπν κήλεο αξγφηεξα, ζηα κέζα Απγνχζηνπ 1922 εθδειψλεηαη ε κεγάιε επίζεζε
ηνπ Κεκάι κε δέθα κεξαξρίεο. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο δε εθδίδεηαη θαλέλα επίζεκν
αλαθνηλσζέλ. Σν πξσί ηεο 25εο Απγνχζηνπ θζάλεη ζηα γξαθεία ηεο εθ. «Θάξξνο» ην
παξαθάησ ηειεγξάθεκα: «Ζρκαισηίζζε εηο Οπζάθ νη ζηξαηεγνί Σξηθνύπεο θαη
Γηγελήο θαη νη ζπληαγκαηάξραη Μεξεληίηεο, Ηαηξίδεο, Βαζηιόπνπινο θαη Κατκπαιήο ηελ
20ελ Απγνύζηνπ εκπεζόληεο εηο ερζξηθήλ ελέδξαλ. Ζ δηνίθεζηο ηεο ηξαηηάο αλεηέζε εηο
ηνλ αληηζηξάηεγνλ Πνιπκελάθνλ».( θ. 26/8/1922)
Αθνινπζνχλ εκέξεο νδχλεο. Ωζηφζν ε εθ. «Αλαγέλλεζηο» δελ παξαιείπεη λα
επηζεκάλεη ηνλ εξσηζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε Νηθφιανπ Πιαζηήξα θαη ηνπ
ηαγκαηάξρε ηέθαλνπ Παιιαληδά, νη νπνίνη δηαθξίζεθαλ πνιεκψληαο ζηελ
Δξπζξαία ( θ. 3 θαη 4/9/1922)
ηηο 14 επηεκβξίνπ 1922 ε εθ. «Θάξξνο» θπθινθνξεί κε πξσηνζέιηδν ηίηιν
«Τπέξ ηνπ βαζηιέα ε παηξίο. Εήησ ε επηθξαηήζαζα επαλάζηαζηο». χκθσλα κε ην
ξεπνξηάδ ηελ 8ελ κ.κ. ρζεο αεξνπιάλνλ δηειζόλ εθ Λαξίζεο έξξηςε πξνθεξύμεηο ηνπ
επαλαζηαηήζαληνο θαηά ηνπ θαζεζηώηνο ζηξαηνύ θαη ζηόινπ. Αη πξνθεξύμεηο έθεξνλ
ηελ ππνγξαθήλ ηνπ ζπληαγκαηάξρνπ ηπιηαλνύ Γνλαηά, απεπζύλνλην δε πξνο ηνλ
ειιεληθόλ ιαόλ, ηνλ βαζηιέα, ηελ Κπβέξλεζηλ θαη Δζλνζπλέιεπζηλ θαη έγξαθαλ: « Δλ
νλόκαηη ηνπ επαλαζηαηήζαληνο ζηξαηνύ θαη ζηόινπ θαη πξνο ζσηεξίαλ ηεο παηξίδνο
αμηνύκελ. 1) ηελ παξαίηεζηλ ηνπ βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ ππέξ ηνπ δηαδόρνπ

Γεσξγίνπ.2) ηνλ ζρεκαηηζκόλ θπβεξλήζεσο αλακθηζβήηνπ αληαληνθηιίαο.3) Σελ
άκεζνλ δηάιπζηλ ηεο εζλνζπιεύζεσο θαη ηελ ηάρηζηελ πξνθήξπμηλ εθινγώλ .4) Σελ
ελίζρπζηλ ηνπ ζηξαηνύ ηεο Θξάθεο».
Αλ θαη σο αξρεγφο ηεο επαλάζηαζεο
εθέξεην ν Γνλαηάο, γξήγνξα έγηλε
γλσζηφ πσο ςπρή ηεο ζηξαηησηηθήο
επαλάζηαζεο ήηαλ ν Καξδηηζηψηεο
ζπληαγκαηάξρεο, δηνηθεηήο ηνπ 5/42
πληάγκαηνο επδψλσλ Ν. Πιαζηήξαο.
χκθσλα κε δηήγεζε ζπλεξγάηε ηνπ
Πιαζηήξα, ν νπνίνο δήηεζε λα κελ
απνθαιπθζεί ην φλνκά ηνπ, ηα γεγνλφηα
έιαβαλ ρψξα σο εμήο. «Ο Πιαζηήξαο
κεηά ηελ επηβίβαζηλ επί ησλ πινίσλ όισλ
ησλ θαηαθπγόληαλ εηο ηελ ρεξζόλεζνλ ηεο
Δξπζξαίαο πξνζθύγσλ, είρε αξρίζεη λα
απνζηέιε ηα θηήλε θαη ην πιηθόλ. Έιαβε
όκσο επαλεηιιεκέλαο δηαηαγάο λα
εγθαηαιείςε ηα πάληα θαη λα θύγε.
Κιαίσλ εγθαηέιεηςελ ηελ Μηθξαζηαηηθή
γε. Έιαβε ηελ δηαηαγή λα θαηεπζπλζή εηο
Μπηηιήλελ. Ζ « Σήλνο» όκσο θαηά
δηαηαγήλ ηνπ θαηεπζύλζε εηο Υίνλ. Ο
«Αιθεηόο» έξηςε 4 ελζθαίξνπο βνιάο θαηά
ηεο «Σήλνπ». Δπηπρώο αη βνιαί απέηπρνλ.
Άκα ηε απνβηβάζεη ηνπ εηο Υίνλ ,ν
Πιαζηήξαο έιαβελ δηαηαγήλ λα αλαρσξήζε κόλνο εηο Μπηηιήλελ. Γελ κεηέβε όκσο. Ζ
έπαπιηο εηο ηελ νπνίαλ εθηινμελήζε ήην πξνζθπλεηήξηνλ αμησκαηηθώλ, νπιηηώλ θαη
πξνζθύγσλ. Καη’ νπζίαλ ε επαλάζηαζηο είρε εγξαγή αθ’εο ν Πιαζηήξαο απεβηβάζζε.
Έπξεπε όκσο λα θαζνξηζζνύλ αη ιεπξνκέξεηαη θαη ζπληαρζνύλ ηα ηκήκαηα . Γηά ηνλ
θαζνξηζκόλ ησλ ιεπηνκεξεηώλ σξίζζεζαλ ζύλδεζκνη αμησκαηηθνί , ν ηξηθαιηλόο
ινραγόο Γεώξγηνο Γαξακάξαο , ν εθ Καξδίζηεο Ξ. Αιακαλήο θαη άιινη . Με ηνλ
ζηξαηόλ ηεο Μπηηιήλεο ε ζπλελλόεζηο ήην πιήξεο. Ο Λνύθαο ήην εηο Υίνλ δελ εζέιεζε
όκσο λα κεηάζρε ελεξγώο δηαθσλήζαο εηο ηαο ιεπηνκεξείαο. Φαίλεηαη ήην ηεο γλώκεο
ξηδνζπαζηηθσηέξσλ κέηξσλ. Οη αληηζπληαγκαηάξραη Παιαηνιόγνπ πνπ σο πέξπζη ήην
εμόξηζηνο εηο Καιακπάθαλ θαη Μαπξνγέλεο εζηάιεζαλ εηο Θεζζαινλίθελ λα
αλαθνηλώζνπλ ζηνλ κεκπεκέλνλ εθεί Σζίπνπξαλ ηνλ ηξόπνλ εθηειέζεσο
ηνπ
επαλαζηαηηθνύ ζρεδίνπ».(«Θάξξνο» 19/9/1922)
Όηαλ ν επαλαζηαηεκέλνο ζηξαηφο έθηαζε ζην Λαχξην, ε θπβέξλεζε
Σξηαληαθπιιάθνπ παξαηηήζε, ην ίδην έπξαμε θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ν νπνίνο
καδί κε ηε βαζίιηζζα νθία εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα. Σξεηο κήλεο αξγφηεξα ν
Κσλζηαληίλνο ζα πεζάλεη ζην Παιέξκν ηεο Ηηαιίαο.
Σν 1924 δηνηθεηήο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο αλέιαβε ν ηξηθαιηλφο Υξήζηνο
Καβξάθνο, αμησκαηηθφο κε κεγάιε πείξα αιιά θαη κεγάιε απζηεξφηεηα.
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1925, θαηά ην νξγαλσκέλν απφ ηνπο θνκκνπληζηέο
ζπιιαιεηήξην γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ κνλαζηεξηαθψλ θηεκάησλ πνπ έιαβε ρψξα
ζηα Σξίθαια ε θαηάζηαζε ηέζεθε εθηφο ειέγρνπ. Οη δηαδεισηέο- πνιινί απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο δελ αλήθαλ ζην θνκκνπληζηηθφ θφκκα- πεξηθχθισζαλ ην επί ηεο
νδνχ Αζθιεπηνχ θηίξην ηεο Ννκαξρίαο, ην νπνίν θαη άξρηζαλ λα ην πεηξνβνινχλ, ελψ
άιινη εηζήιζαλ ζην γξαθείν ηνπ Ννκάξρε θαη ηνλ ηξαβνινγνχζαλ λα εμέιζε ζην

κπαιθφλη. Όηαλ νη παξαηλέζεηο ηνπ αληηεηζαγγειέα Πηπεξίδε πξνο ηνπο δηαδεισηέο
λα δηαιπζνχλ δελ εηζαθνχζηεθαλ, ν ζπληαγκαηάξρεο Καβξάθνο δηέηαμε ην ζηξαηφ λα
ππξνβνιήζεη θαηά ηνπ πιήζνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο βεβηαζκέλεο απφθαζεο ήηαλ
λα πέζνπλ λεθξνί έμη δηαδεισηέο. ( «Θάξξνο» θ. 3/2/1925)
Γελ ζα πξέπεη λα καο εληππσζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν ζηξαηφο είρε αλαιάβεη ηε
δηαθχιαμε ηεο ηάμεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδήισζε. Σελ επνρή εθείλε ηα θαζήθνληα
ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ πνιιαπιά. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο εθινγψλ
αλαιάκβαλε καδί κε ηελ έθηππε ρσξνθπιαθή ηε δηαθχιαμε ηεο ηάμεο. Δπίζεο
πεξηθξνπξνχζε ηνπο δηαδεισηέο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ψζηε λα
απνθεπρζνχλ έθηξνπα. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε δηαζηαπξσκέλεο πξνθνξηθέο
καξηπξίεο, νη ζηξαηηψηεο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο ήηαλ επηθνξηηζκέλνη, ήδε απφ ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κε ηε θχιαμε ησλ Πνηληθψλ θπιαθψλ. Ζ πιεξνθνξία απηή
επηβεβαηψλεηαη θαη γξαπηψο. Ζ εθ. «Θάξξνο» ζηηο 27/1/1928 καο πιεξνθνξεί φηη ε
θχιαμε ησλ θπιαθψλ Σξηθάισλ έρεη αλαηεζεί ζηε θξνπξά ηνπ 5νπ πληάγκαηνο
πεδηθνχ. χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ηελ θξνπξά απνηεινχζαλ έλαο ππαμησκαηηθφο
ινρίαο σο αξρηθχιαθαο, δπν δεθαλείο θαη εηθνζηπέληε νπιίηεο. Ζ θξνπξά πνπ ήηαλ
ζηηο ζθνπηέο ησλ πεξηηεηρηζκάησλ άιιαδε αλά 24σξν. Οη θξνπξνί πνπ θχιαζζαλ κία
απφ ηηο εηζφδνπο κε εθ’ φπινπ ιφγρε θαη πιήξε θπζηγγηνζήθε άιιαδαλ θάζε δπν
ψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη θξνπξνί δηπιαζηάδνληαλ, ελψ ηε λχρηα
πξνζηίζελην θαη δπν θξνπξνί ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ θπιαθψλ, έλαο ζηνλ επάλσ
φξνθν θαη έλαο ζηνλ θάησ.
ηα ηέιε ηνπ 1928 ν δηνηθεηήο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο Καβξάθνο θάιεζε δηα ηνπ
ηχπνπ ηνλ ηξηθαιηλφ ιαφ λα ζπλδξάκεη νηθνλνκηθά ψζηε λα αλεγεξζεί έλα Ζξψνλ ζηε
κλήκε ησλ πεληαθνζίσλ θαη πιένλ πεζφλησλ Σξηθαιηλψλ θαηά ηνπο πξφζθαηνπο
πνιέκνπο. Υάξε ζηε ζπλδξνκή πνιιψλ Σξηθαιηλψλ αιιά θαη νπιηηψλ ηνπ 5νπ
πληάγκαηνο ζπγθεληξψζεθε ην πνζφ ησλ 300.000 δξρ. θαη ηφηε αλαηέζεθε ζηνλ
γλσζηφ αξρηηέθηνλα Κνπξεκέλν λα θηινηερλήζεη ην Ζξψνλ ησλ πεζφλησλ, ζην νπνίν
φκσο- ειιείςεη ρψξνπ- δελ ραξάρζεθαλ ζηε καξκάξηλε ζηήιε φια ηα νλφκαηα ησλ
πεζφλησλ αιιά κφλν εθείλα πνπ επηιέρζεθαλ δηά θιήξνπ. Όηαλ ηελ άλνημε ηνπ 1932
έθζαζε ε ζηηγκή λα απνθαζηζηεί ζε πνην ζεκείν ζα ηνπνζεηεζεί ην Ζξψνλ
πξνέθπςαλ δηρνγλσκίεο. Οη Σξηθαιηλνί επηζπκνχζαλ ην Ζξψνλ λα ζηεζεί ζηελ
πιαηεία ελψ ν Καβξάθνο επέκελε πσο ε θαηάιιειε ζέζε ήηαλ ν πεξίβνινο ησλ
ζηξαηψλσλ. Με ηειεγξάθεκα ηνπο πξνο ηνλ Βεληδέιν 2.040 Σξηθαιηλνί δεηνχλ φπσο
«δηαηαρζή ηνπνζέηεζηο ηνπ Ζξώνπ εηο ηελ πιαηείαλ». ( «Αλαγέλλεζηο» 17/5/1932)
Ο Βεληδέινο δελ επελέβε θαη ην Ζξψνλ ηνπνζεηήζεθε ηειηθά ζηελ είζνδν ησλ
ζηξαηψλσλ. Σα απνθαιππηήξηά ηνπ ζα ηειεζζνχλ ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1932 παξνπζία
ηνπ αληηζηξαηήγνπ Πεηξίδε, δηνηθεηή ηνπ Β΄ ψκαηνο ζηξαηνχ. («Θάξξνο» θ.
24/10/1932)
ηηο 3 Ηνπιίνπ 1930 έιαβε ρψξα ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο ε εηήζηα πνιεκηθή γηνξηή
ηνπ 5νπ πληάγκαηνο παξνπζία ησλ Αξρψλ ηεο πφιεο, πξνεδξείσλ ζπιιφγσλ,
ζπγγελψλ πεζφλησλ θαη πιήζνπο θφζκνπ. ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ δεληξφθπηνπ
πεδίνπ ζηήζεθε ιεπθφ θελνηάθην επί ηνπ νπνίνπ είραλ αλαξηεζεί θσηνγξαθίεο
πνιιψλ πεζφλησλ ζηνπο δηαθφξνπο πνιέκνπο νπιηηψλ θαη αμησκαηηθψλ. Ο
αλζππνινραγφο Μέιηνο θξαηψληαο ηε ζεκαία ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο ζηάζεθε ζην κέζν
ηεο δχλακεο ηνπ ζπληάγκαηνο, ην νπνίν είρε ζπκπηπρζεί ζε ηάγκα ππφ ηε δηνίθεζε
ηνπ ηαγκαηάξρε Γεσξγνχια θαη είρε παξαηαρζεί ζε ζρήκα Π κπξνζηά ην θελνηάθην.
Απφ νκάδα ηεξέσλ εςάιε επηκλεκφζπλε δέεζε. ηε ζπλέρεηα θαηαηέζεθαλ ζηεθάληα
εθ κέξνπο ηεο 1εο Μεξαξρίαο απφ ηνλ απεζηαικέλν ινραγφ ηνπ ππξνβνιηθνχ Η.
Γθνχηζε, απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο Αρηιιέα Παπαζαλαζίνπ θαη απφ ηνλ
Γήκν Σξηθθαίσλ. Αθνινχζεζε πξνζθιεηήξην πεζφλησλ, εθθψλεζε ιφγνπ απφ ηνλ

ινραγφ Μ. Πξίληδν θαη ε γηνξηή έιεμε κε παξέιαζε. Σν ίδην απφγεπκα, ζηνλ ίδην
ρψξν έγηλαλ αζιεηηθνί αγψλεο ζην δξφκν 100 κ. ζηε ιηζνβνιία θαη ζην άικα χςνπο
θαη κήθνπο ζηνπο νπνίνπο πήξαλ κέξνο νπιίηεο ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο. Δπίζεο έγηλε
επίδεημε αζθήζεσο κάρεο νκάδαο πνιπβφινπ.
ηε δηειθπζηίλδα ληθήηξηα αλαδείρζεθε ε νκάδα ηνπ 3νπ ιφρνπ. ην αγψληζκα ηνπ
πνιπβφινπ ε νκάδα ηνπ ινρία Καξακπέθνπ. (Θάξξνο θ. 3/7/1930)
Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, κφιηο έγηλε γλσζηφ ην βεληδειηθφ θίλεκα ηεο 1εο Μαξηίνπ
1935, ην 5ν χληαγκα αλαρψξεζε εζπεπζκέλα απφ ηα Σξίθαια γηα ηε Μαθεδνλία
πξνο ηελ νπνία θαηεπζχλζεθε απφ ηελ Αζήλα θαη ν Κνλδχιεο, ν νπνίνο θαη
θαηέπλημε ην θίλεκα. Γπν βδνκάδεο αξγφηεξα ν Γήκνο Σξηθθαίσλ γηα λα ηνλ ηηκήζεη
κεηνλφκαζε ηελ έσο ηφηε νδφ Βεληδέινπ ζε νδφ Κνλδχιε. («Αλαγέλλεζηο» θ.
14/3/1935)
Μεηά ην απνηπρεκέλν βεληδειηθφ θίλεκα ηνπ 1935, ε θπβέξλεζε γηα λα ηηκσξήζεη
ηνπο λαχηεο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζην θίλεκα, ηνπο κεηέηαμε ζην ζηξαηφ θαη ηνπο
έζηεηιε λα ππεξεηήζνπλ ζην 5ν χληαγκα Σξηθάισλ, ζην νπνίν ππεξεηνχζαλ θαη
απείζαξρνη νπιίηεο άιισλ ζπληαγκάησλ. Καηά ηνλ ηξηθαιηλφ ζηηρνπξγφ Κψζηα
Βίξβν ε άλζηζε ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ ζηα Σξίθαια – ηελ επνρή εθείλε ην
ξεκπέηηθν νλνκαδφηαλ κάγθηθν ή ζέξηηθν- νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηνπο
πεξηζσξηαθνχο απηνχο θαληάξνπο θαη θπξίσο ζηνπο λαχηεο. Ζ παξνπζία ησλ λαπηψλ
ζηα Σξίθαια δελ πέξαζε θαζφινπ απαξαηήξεηε. Τπάξρεη θαη ην ζρεηηθφ ιατθφ
ζηηράθη: Πνηνο είδε ςάξη ζηε ζηεξηά θαη ζην βνπλό ηνλ γιάξν/
Πνηνο είδε θαη λαπηόπνπιν ζηα Σξίθαια θαληάξν/.
Σν θίλεκα ηνπ 1935 έδσζε ηελ επθαηξία ζηελ Κπβέξλεζε λα απνηάμεη πνιινχο
βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ ηξηθαιηλφ ηέθαλν αξάθε.
Σν 1936 δηνηθεηήο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο ήηαλ ν ζπληαγκαηάξρεο Σξηαληαθπιιίδεο.
Δπεηδή ν πεξίβνινο ησλ ζηξαηψλσλ δελ είρε ηζνπεδσζεί, ηνλ ρεηκψλα κε ηηο βξνρέο
γηλφηαλ απξνζπέιαζηνο δπζθνιεχνληαο ηελ θπθινθνξία ησλ ζηξαηησηψλ. Δπηπιένλ
ηα επί κήλεο ζηεθνχκελα λεξά ζπγθέληξσλαλ θνπλνχπηα, γεγνλφο πνπ εγθπκνλνχζε
θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ ζηξαηησηψλ.
Ο ζπληαγκαηάξρεο Σξηαληαθπιιίδεο εμέζεζε ζηε Μεξαξρία ην πξφβιεκα θαη ν
ζηξαηεγφο , κεηά απφ επηηφπηα απηνςία, δηέηαμε ηε δηεχζπλζε ηνπ Μεραληθνχ
Λαξίζεο λα εθπνλήζεη κειέηε ψζηε λα ηζνπεδσζεί θαη ρσξνζηαζκηζηεί ν πεξίβνινο.
χκθσλα κε ηελ εθπνλεζείζα κειέηε, ε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ έξγνπ
αλεξρφηαλ ζε 350.000 δξρ. πνζφ πνπ ηειηθά ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ δελ
ελέθξηλε. Ο ζπληαγκαηάξρεο Σξηαληαθπιιίδεο πξφηεηλε ηφηε λα θαηαζθεπάζνπλ ην
έξγν νη ζηξαηηψηεο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο. Τπνινγίζηεθε φηη γηα έλα επίζηξσκα
πάρνπο 20 πφλησλ ζε φιν ηνλ πεξίβνιν ησλ ζηξαηψλσλ ρξεηάδνληαλ 5000 θπβηθά
κέηξα ακκνράιηθν. Με έλα θνξηεγφ απηνθίλεην πνπ δηέζεζε ην ψκα ηξαηνχ
άξρηζε ε κεηαθνξά ακκνράιηθνπ απφ ηνλ Πελεηφ πνηακφ. Παξάιιεια κε ηελ
ηζνπέδσζε ηνπ πεξίβνινπ ησλ ζηξαηψλσλ ν δηνηθεηήο ηνπ 5νπ πληάγκαηνο
εθπφλεζε θαη ζρέδην δεληξνθχηεπζεο κε επθάιππηνπο ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε
εινλνζία. ( «Θάξξνο» θ. 15/8/1936)
Ο ζπληαγκαηάξρεο Σξηαληαθπιιίδεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη θάπνηα
ρξήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πληάγκαηνο , λνίθηαζε κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ην
Πεδίν ηνπ Άξεσο ζε έλα βνζθφ, ην πνίκλην ηνπ νπνίνπ βνζθνχζε κφλν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Με ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάρηεθαλ – 25.000 δξρ.θαηαζθεπάζηεθε κηα θξπζηάιιηλε πξνζήθε ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε ε ζεκαία ηνπ
5νπ πληάγκαηνο θαη δηακνξθψζεθε ην πεδίν βνιήο ζην ειίκνγινπ.( Λεπηνθαξηά)
ηηο πξνζέζεηο ηνπ δηνηθεηή ηνπ 5νπ ζπληάγκαηνο ήηαλ ηελ επφκελε ρξνληά ηελ
θνπή ηνπ ρφξηνπ απφ ην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο λα αλαιάβνπλ νη ζηξαηηψηεο ηνπ

πληάγκαηνο θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ ε αξκφδηα επηηξνπή ζα εηζέπξαηηε απφ ηελ
πψιεζε ηνπ ρφξηνπ ζην δεκφζην, λα πξνηθνδνηεζεί ην ηακείν ηνπ πηηηνχ ηνπ
ζηξαηηψηε, ρψξνο ςπραγσγίαο ησλ ζηξαηεπκέλσλ.
Με ηελ θαζηέξσζε ηεο 18κελεο ζεηείαο ππνινγηδφηαλ φηη ην 5 ν χληαγκα ζα είρε
δχλακε 1200- 1500 αληξψλ, γεγνλφο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα
δηφηη ηα ππάξρνληα δχν θηίξηα δελ επαξθνχζαλ. Θα έπξεπε ζπληφκσο λα αλαγεξζεί
θαη ηξίην θηίξην.
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ζπληαγκαηάξρε Σξηαληαθπιιίδε «νη ζηξαηνινγνύκελνη
άληξεο δελ ήηαλ απιώο πεηζαξρηθνί θαη ππάθνπνη αιιά θαη κε ακόιπληνλ ην εζηθόλ θαη
παηξησηηθόλ θξόλεκα, ελζηεξληδόκελνη ηαο ζξεζθεπηηθάο θαη παηξησηηθάο παξαδόζεηο,
κε αθιόλεηνλ θαη ζηαζεξά πίζηηλ πξνο ηελ εθπιήξσζηλ ησλ θαζεθόλησλ ησλ σο
θηινλόκσλ θαη αξίζησλ πνιηηώλ» (Θάξξνο 17/8/1936)
Σν θαινθαίξη ηνπ 1940 νη Ναδί είραλ ήδε θαηαιάβεη έλα κέξνο ηεο Δπξψπεο αιιά
ε Διιάδα, κε απφθαζε ηνπ Ησάλλε Μεηαμά δηαηεξνχζε νπδεηεξφηεηα.
Ωζηφζν, ηνλ Αχγνπζην, φηαλ ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ ελεκέξσζε ηελ
θπβέξλεζε πσο ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα ζπγθεληξψζεθε κεγάινο φγθνο ηηαιηθνχ
ζηξαηνχ, δηαηάρζεθε κεξηθή επηζηξάηεπζε. Καηά καξηπξία ηνπ ηξηθαιηλνχ
ζηξαηησηηθνχ γηαηξνχ Βαζίιε Κιηάθα ηηο κέξεο εθείλεο πέξαζε απφ ηα Σξίθαια ν
ζπληαγκαηάξρεο Γαβάθεο επηθεθαιήο ηνπ 51νπ πληάγκαηνο. « ηξαηνπεδεύζακε ζην
Δπηαρώξη. Μαδί είρακε θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο».
Γπν ζρεδφλ κήλεο αξγφηεξα θαη κεηά ην «φρη» ηνπ Μεηαμά ζηνλ Ηηαιφ πξέζβε
Γθξάηζη, θεξχζζεηαη γεληθή επηζηξάηεπζε. ηα Σξίθαια νη επίζηξαηνί ληχλνληαη ζηηο
εθθιεζίεο ηνπ Βαξνπζηνχ. Πξηλ αλαρσξήζνπλ γηα ηηο κνλάδεο ηνπο πνιινί θαληάξνη
γιεληνχλ κε βηνιηά ζην θαθελείν Ζ Έλσζηο.
Σηο επφκελεο εκέξεο ν ηνπηθφο ηχπνο πξνζπαζεί λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο γηα
ηε ζέζε ησλ θαηαθπγίσλ θαη νξπγκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα θαηαθεχγνπλ ζε
πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ. ηηο 2 Ννεκβξίνπ εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ερζξηθά
αεξνπιάλα αιιά δελ βνκβαξδίδνπλ ηελ πφιε.
Σν άββαην 10 Ννεκβξίνπ θζάλνπλ ζην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν πνπ ιεηηνπξγεί
ζηα Σξίθαια νη πξψηνη ηξαπκαηίεο.
ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ε εθ. «Θάξξνο» δεκνζηεχεη ηελ είδεζε πσο νη πξψηνη
Σξηθαιηλνί πνπ έπεζαλ καρφκελνη ζηα Αιβαληθά βνπλά είλαη νη Κ. Ν. Ναθφπνπινο
θαη Υξίζηνο Π. Ακβξάδεο.
χκθσλα κε λεφηεξε έξεπλα ηνπ δαζθάινπ Γ. Παπαβαζηιείνπ ν πξψηνο λεθξφο
ζηελ Αιβαλία ήηαλ ν εθ Πηαιείαο Σξηθάισλ ζηξαηηψηεο Βαζίιεο Σζηαβαιηάξεο.
Λφγσ ειιεηπνχο αξρείνπ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία εθείλεο ηεο
επνρήο γηα ηελ ηζηνξηθή θαη ληθεθφξα κάρεο πνπ έδσζε ην 2ν ηάγκα ηνπ 5νπ
πληάγκαηνο πεδηθνχ ζην χςσκα 731. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ βξέζεθε ε πεξηγξαθή
παξάδνζεο ηεο ζεκαίαο ηνπ ζπληάγκαηνο ηελ νπνία- θαηά ζπκβνπιή ηνπ
ζηξαηησηηθνχ γηαηξνχ Β. Κιηάθα - ν ζηξαηηψηεο Ν. Λενληάξεο είρε θξχςεη θαζ’φιε
ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ζην ρσξηφ ηνπ Καιιηξξφε .
Σν 1959 επί δεκαξρίαο Ησαλ. Μάηε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηεο 8εο Οθησβξίνπ θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ
Παπαζαλαζίνπ θαη Καηζάξνπ, απνθάζηζε πακςεθεί ε πιαηεία ηνπ πξνζθπγηθνχ
ζπλνηθηζκνχ λα κεηνλνκαζηεί ζε πιαηεία ηνπ 5νπ πληάγκαηνο πεδηθνχ θαη ην φλνκα
ηνπ ζηξαηεγνχ Υξ. Καβξάθνπ λα δνζεί ζε έλα δξφκν ησλ Σξηθάισλ.
Μαξνχια Κιηάθα

Βηβιηνγξαθία .Δθεκεξίδεο: « Θεζζαιία» ηνπ Βόινπ, «Αλαγέλλεζηο» θαη «Θάξξνο»
Σξηθάισλ.

