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Εισαγωγή 

 «[…] Συνταγματάρχης Τρικούπης Επιτελάρχης του Ελληνικού Σώματος Στρατού, 

αποπειράθηκε κατά την παρελθούσα νύχτα να αντιταχτεί στο προαναφερθέν, χθεσινό 

επαναστατικό κίνημα. 3 νεκροί και 5 τραυματίες. Περικυκλωμένος από τους επανα-

στάτες και έπειτα από δική μου προειδοποίηση, ότι η τάξις δέον να επικρατήσει εν 

Θεσσαλονίκη, συνθηκολόγησε μαζί μας και όχι με την Επαναστατική Επιτροπή. Ά-

παντες οι αξιωματικοί με τον οπλισμό τους καθώς και οι αφοπλισθέντες στρατιώτες 

βρίσκονται στα χέρια μας. Όσοι εκ των αξιωματικών και στρατιωτών επιθυμούν να 

δράσουν στο πλευρό της Συνεννοήσεως, θα ενισχύσουν τα ημέτερα ελληνικά τμήμα-

τα. Οι άλλοι βρίσκονται ήδη, οι μεν στρατιώτες στα στρατόπεδα διακομιδής, οι δε 

αξιωματικοί εντός ατμοπλοίου που βρίσκεται στο λιμάνι, με το οποίο εφόσον θέλουν, 

θα μεταφερθούν το Σάββατο στον Πειραιά, εκτός αντιθέτου ημετέρας διαταγής. Η 

Ελληνική Μεραρχία Θεσσαλονίκης δεν υφίσταται πλέον».1 

Με αυτά τα λόγια ο Γάλλος στρατηγός Maurice Sarrail περιέγραφε σε τηλεγράφη-

μά του προς τη γαλλική κυβέρνηση τα γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα στη Θεσσα-

λονίκη στις 17 και 18 Αυγούστου, μεταξύ δηλαδή των επαναστατών και των αντεπα-

ναστατών κατά τη διάρκεια της έκρηξης του κινήματος της Εθνικής Άμυνας στην 

πόλη. Το ανά χείρας άρθρο εστιάζει στο ρόλο που διαδραμάτισε η 11η Μεραρχία κα-

τά το εκραγέν κίνημα στη Θεσσαλονίκη καθώς και όσα αυτό σηματοδότησε για την 

αντιβενιζελική πλευρά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.  

 
1. General Maurice Sarrail, Mon Commandement en Orient (1916-1918), (Paris: Ernest Flammarion, 

1920), 154. 
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Το κίνημα της Εθνικής Άμυνας 

Στις 13 Μαΐου 1916, παραδόθηκε στις γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις, το στρατη-

γικής σημασίας οχυρό Ρούπελ στο φαράγγι του Στρυμόνα, λίγα χιλιόμετρα από το 

Δεμίρ Ισσάρ.2 Οι Βούλγαροι, εκτός από την κατάληψη του Ρούπελ, προέβησαν και 

στην κατάληψη των φρουρίων Κάγκοβα και Νταγκορύ, από τα οποία ο ελληνικός 

στρατός αποσύρθηκε έπειτα από δίωρη προθεσμία.3 Οι κυβερνητικές διαταγές για την 

παράδοση των ελληνικών οχυρών, καθώς και η προέλαση των Βουλγάρων στα βό-

ρεια σύνορα της χώρας συγκλόνισαν το ελληνικό λαό. Ακόμα η άμεση παρέμβαση 

της Entente που οδήγησε στην αποστράτευση και στην αποπομπή της κυβέρνησης, 

τροφοδότησε τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ κωνσταντινικών και βενιζελικών, επιδει-

νώνοντας ακόμα περισσότερο το κλίμα του διχασμού ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. 

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 1915 είχαν αρχίσει μυστικές συνεννοήσεις μεταξύ α-

ξιωματικών του Γ΄ Σώματος Στρατού και βενιζελικών μακεδόνων παραγόντων για 

την οργάνωση επαναστατικού κινήματος που θα ξεσήκωνε τα στρατεύματα της Μα-

κεδονίας και θα τάσσονταν στο πλευρό των συμμάχων στον πόλεμο εναντίον της 

Βουλγαρίας.4 Τις διαδικασίες ήλθε να επισπεύσει μια πληροφορία περί επικείμενης 

παράδοσης της πολιτικής διοίκησης της Θεσσαλονίκης στους Σέρβους από τον 

Sarrail, καθώς και οι διαδόσεις περί αναγνώρισης της πόλης ως πρωτεύουσας του 

σερβικού κράτους.5 

Έτσι, στις 17 Αυγούστου, έπειτα από την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο ενα-

ντίον των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη το αντικων-

σταντινικό κίνημα που έλαβε την ονομασία «Κίνημα Εθνικής Αμύνης», πρωτοστα-

τούντος του συνταγματάρχη Επαμεινώνδα (Παμίκου) Ζυμβρακάκη, αδελφού του 

διοικητή της 11ης Μεραρχίας Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη. Ο αρχικός πυρήνας του κινή-

ματος αποτελούνταν από τετρακόσιους κρητικούς χωροφύλακες και ελάχιστους α-

ξιωματικούς, σύντομα όμως οργανώθηκαν σε αυτό ο αντισυνταγματάρχης Μαζαρά-

κης διοικητής της 11ης Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού, καθώς και οι αξιωματικοί 

Δημήτριος Κοκαλάς, Θεόδωρος Πάγκαλος και Τσάκωνας, ενώ στην πορεία στο κίνη-

μα προσχώρησαν ο αντισυνταγματάρχης Νικόλαος Χριστοδούλου, ο λοχαγός Γεώρ-

γιος Κονδύλης, ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Περικλής Αργυρόπουλος και οι 

Δημήτριος Δίγκας, Αλέξανδρος Ζάννας, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Νικόλαος Μάνος, 

Δημήτριος Παζής, Θαλής Κουτούπης και Δούμας καθώς και οι εκπρόσωποι Δράμας 

και Φλώρινας Ζερβός και Γραικός. Οι «αμυνίτες» σχημάτισαν «Προσωρινή Επανα-

 
2. Ακρόπολις, 15 Μαΐου 1916.  

3. Καιροί, 14 Μαΐου 1916. 

4. Κωσταντίνος Γ. Ζαβιτζιάνος, Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασιλέως Κωνσταντί-

νου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922), τ. 1, (Αθήνα, 1947), 161. Γενικό Επιτελείο 

Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 

1914-1918. Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια, τ. 1ος (Αθήνα: ΔΙΣ, 1958), 121, 123, 160.  

5. Ζαβιτζιάνος, Αι αναμνήσεις, 161. Γεώργιος Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, τ. 2, (Αθήνα: Ίκα-

ρος, 1929), 168-169. Για το ζήτημα μετεγκατάστασης της Σερβικής κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη βλ. 

Λουκιανός Χασιώτης, Ελληνοσερβικές Σχέσεις 1913-1918. Συμμαχικές προτεραιότητες και πολιτικές 

αντιπαλότητες, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2004), 167, 187-192.   
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στατική Κυβέρνηση» η οποία επεδίωκε την προσχώρηση της Ελλάδας στο πλευρό 

της Entente και την υπεράσπιση των ελληνικών εδαφών.6 

Οι αξιωματικοί που εντάχθηκαν στην «Εθνική Άμυνα» από τον Αύγουστο του 

1916 ως τον Μάρτιο του 1917, αποτελούσαν μικρό ποσοστό του συνολικού σώματος∙ 

έτσι η έλλειψη μονίμων αξιωματικών αντισταθμίστηκε από πλήθος εφέδρων, οι οποί-

οι με τον καιρό πήραν κανονικούς βαθμούς. Πολλοί αξιωματικοί, ιδιαίτερα μετά την 

παράδοση του Ρούπελ, συμφωνούσαν με τους σκοπούς της «Άμυνας» αλλά πίστευαν 

ότι δεσμεύονταν με τον όρκο που είχαν δώσει στον βασιλιά, ενώ άλλοι φοβήθηκαν να 

εγκαταλείψουν τις οικογένειες τους στο έλεος των φανατικών βασιλικών και των «Ε-

πιστράτων», που αποτελούσαν το πιο μαχητικό τμήμα των αντιβενιζελικών δυνάμε-

ων.7 

Η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας, σε σύντομο διάστημα εγκατέστησε τη βάση της στο 

κτίριο όπου στεγαζόταν παλαιότερα το Γενικό Στρατηγείο, επί της οδού Βασιλέως 

Κωνσταντίνου και ανέθεσε καθήκοντα φρούραρχου στον ταγματάρχη του πεζικού 

Δημήτριο Ζωιτόπουλο, ενώ οι αρχηγοί του κινήματος ανέλαβαν την ανωτέρα στρα-

τιωτική διοίκηση.8 

Αρχικά ο Βενιζέλος δίστασε να ηγηθεί του κινήματος, το οποίο στρεφόταν κυρίως 

εναντίον του Κωνσταντίνου και της βασιλικής κυβερνήσεως, τελικά όμως υποχρεώ-

θηκε από τα πράγματα να αναλάβει την ηγεσία για να συγκρατήσει τους κινηματίες 

από ακραίες αντιβασιλικές εκδηλώσεις, κυρίως όμως για να επισπεύσει την έξοδο της 

Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Συνεννοήσεως.9 

 

Η στάση της 11ης Μεραρχίας έναντι του Βενιζελικού Κινήματος 

Τα πρώτα βήματα των επαναστατών υπήρξαν δυσχερή, καθώς οι όποιες απόπειρες 

να παρασύρουν ολόκληρη την 11η Μεραρχία στην Εθνική Άμυνα δεν απέδωσαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Η 11η Μεραρχία του Γ΄ Σώματος Στρατού,10 παρά το 

γεγονός ότι διοικούνταν από τον βενιζελικό υποστράτηγο Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη, 

στο μεγαλύτερο τμήμα της αποτελούνταν από φιλοβασιλικούς αξιωματικούς, οι οποί-

 
6. Έθνος, 20 Αυγούστου 1916. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, 169. Γιάνης Κορδάτος, Μεγάλη 

Ιστορία της Ελλάδας (1900-1924), τ. 13, (Αθήνα: Εικοστός Αιώνας, 1960), 453. Ζαβιτζιάνος, Αι αναμνή-

σεις, 162. Π. Παναγάκος, Συμβολή εις την ιστορίαν της δεκαετίας 1912-1922, (Αθήνα: 1961), 321. Νικ. 

Γρ. Ζαχαρόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1997), 

116.  

7. Θάνος Βερέμης, Ο στρατός στην Ελληνική Πολιτική, (Αθήνα: Κούριερ, 2000), 96-97. Για μία ε-

μπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με το ζήτημα των Επιστράτων βλ. Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος, Εθνι-

κός Διχασμός και Μαζική Οργάνωση: 1. Οι επίστρατοι του 1916, (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1996).  

8. Νέα Ελλάς, 24 Αυγούστου 1916.  

9. Ιωάννης Κολιόπουλος, Η Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τ. 2, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002), 

263. Σύμφωνα με τον Κωσταντίνο Ζαβιτζιάνο, ένας ακόμα λόγος για τον οποίο ο Βενιζέλος τάχθηκε 

αρχικά κατά του κινήματος ήταν ότι «[…] από ιδιοσυγκρασίας δεν ηνείχετο πάν ό,τι δεν προήρχετο εξ 

αυτού», Ζαβιτζιάνος, Αι αναμνήσεις, 163. Σε ό,τι αφορά τη μη ανακίνηση πολιτειακού ζητήματος από 

τον ίδιο, αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι δεν επιθυμούσε να συγκρουστεί με τους Συμμάχους και κυ-

ρίως με την Αγγλία.  

10. Τμήματα της 11ης Μεραρχίας ήταν το 13ο, 27ο και 28ο Σύνταγμα Πεζικού, καθώς και η 11η Μοί-

ρα Ορειβατικού Πυροβολικού.   
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οι αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στο κίνημα. Έτσι όταν το πρωί της 17ης Αυγούστου 

ο αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνος Μαζαράκης μετέβη στους στρατώνες του Μι-

κρού Καραμπουρνού, προσπαθώντας να πείσει αξιωματικούς και στρατιώτες να ε-

νταχθούν στο κίνημα, παρά τα επιχειρήματα και τις προσπάθειες που κατέβαλε, απο-

χώρησε άπραγος. Εκτός από τον λοχαγό Χρήστο Αβραμίδη και τον υπολοχαγό Σταύ-

ρο Ιατρίδη, το σύνολο σχεδόν των μετεχόντων της συγκεντρώσεως αξιωματικών κα-

ταδίκασε τους σκοπούς του Μαζαράκη, δηλώνοντάς του ότι παρέμεναν πιστοί στον 

βασιλιά και την κυβέρνηση. Έπειτα, άπαντες οι αξιωματικοί έσπευσαν στα τμήματά 

τους, προτρέποντας τους οπλίτες να παραμείνουν πιστοί στον όρκο τους.11  

Όταν ο διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού, Νικόλαος Τρικούπης, έλαβε γνώση 

των γεγονότων, αποφάσισε να δράσει για την πάταξη του κινήματος. Αρχικά αντικα-

τέστησε τον αντισυνταγματάρχη Μαζαράκη, τοποθετώντας στη θέση του τον ταγμα-

τάρχη Πολυχρονιάδη. Ακολούθως διέταξε να τεθούν σε επιφυλακή όλες οι μονάδες 

δηλώνοντας πως «[...] πας αποπειρώμενος να καταλάβη στρατώνας, αποθήκας ή δη-

μόσια κτίρια, θα απεκρούετο δια των όπλων».12 Ο Τρικούπης είχε την πεποίθηση ότι 

με τις στρατιωτικές δυνάμεις που διέθετε, θα μπορούσε να καταπνίξει το επαναστατι-

κό κίνημα. Ωστόσο λάμβανε σοβαρά υπόψη του την παρουσία των συμμαχικών 

στρατευμάτων στην πόλη, που υποστήριζαν το κίνημα και με τα οποία δεν επιθυμού-

σε για κανέναν λόγο να έρθει σε σύγκρουση. Την ίδια ώρα στο κίνημα είχαν προσχω-

ρήσει ολόκληρη η Χωροφυλακή και οι Εθελοντικοί Λόχοι. Προσπαθώντας λοιπόν να 

σταθμίσει τα πράγματα, ο Τρικούπης συγκάλεσε σύσκεψη, στην οποία έλαβαν μέρος 

ο νομάρχης Ιωάννης Αθηνογένης και ο εισαγγελέας εφετών Ρωμανός, με τους τελευ-

ταίους να του συνιστούν να αποφύγει οποιαδήποτε ρήξη με τους επαναστάτες.13 

Παρά τις προσπάθειες για εκτόνωση της κατάστασης η σπίθα της σύγκρουσης δεν 

άργησε να ανάψει. Τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου διμοιρία του 13ου Συντάγμα-

τος Πεζικού, κατόπιν εντολών του Τρικούπη, μετέβη στους Μύλους Αλλατίνη προ-

κειμένου να τους επιτάξει για τον ανεφοδιασμό του στρατεύματος. Κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής, όμως, συναντήθηκε με επαναστατική περίπολο, η οποία προσπάθησε 

να εμποδίσει την κατάληψη. Το αποτέλεσμα αυτής της μοιραίας συνάντησης ήταν να 

ακολουθήσει δεκάλεπτη μάχη, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις Κρήτες χω-

ροφύλακες και τραυματίστηκαν ακόμα επτά στρατιώτες. 14 

Η μικρή αυτή συμπλοκή έδωσε την αφορμή στα συμμαχικά στρατεύματα να ε-

πέμβουν, καταλαμβάνοντας την παραλιακή λεωφόρο, όπου εγκατέστησαν τεθωρακι-

σμένα οχήματα με τις κάνες των όπλων στραμμένες προς τους στρατώνες του πεζι-

κού, σώζοντας έτσι τους κινηματίες που είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ο Sarrail μέ-

σω των απεσταλμένων του λοχαγών Mathieu και Degrelle διεμήνυσε στον Τρικούπη 

ότι δεν ήταν δυνατόν να ανεχθεί συμπλοκές από τη στιγμή που εντός της πόλης βρί-

σκονταν συμμαχικά στρατεύματα, τα οποία εξαιτίας της σύγκρουσης διέτρεξαν κίν-

δυνο. Στη συνέχεια ζήτησε την άμεση αποχώρηση από τους στρατώνες και την παρά-

 
11. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια, 123. Εμπρός, 24 Αυγούστου 1916. 

12. ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., 124.  

13. Ibid., 124-125. 

14. Νέα Ελλάς, 25 Αυγούστου 1916. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια, 125. Βεντή-

ρης, Η Ελλάς του 1910-1920, 169. Κορδάτος, Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας, 454. 
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δοση της 11ης Μεραρχίας. Αρχικά ο Τρικούπης προσπάθησε να αντισταθεί· αναλογι-

ζόμενος όμως, τις συνέπειες μιας τέτοιας πράξης αποφάσισε να παραδοθεί στους 

Γάλλους παρά να έρθει σε συνεννόηση με την Επαναστατική Επιτροπή.15 

Μία μέρα μετά τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ των Γάλλων και του Τρικούπη, ο 

τελευταίος μαζί με 150 αξιωματικούς του Γ΄ Σώματος Στρατού, που αρνήθηκαν να 

ενταχθούν στην Εθνική Άμυνα, μετέβησαν στο λιμάνι της πόλης και επιβιβάστηκαν 

στο γαλλικό υπερωκεάνιο «Αγία Άννα», με το οποίο μεταφέρθηκαν στον Πειραιά. 

Αντίθετα, όσοι από τους στρατιώτες και υπαξιωματικούς της 11ης Μεραρχίας δεν 

προσχώρησαν στο κίνημα, αφού αφοπλίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο Ζεϊτενλίκ,16 όπου 

και κρατήθηκαν εντός του γαλλικού στρατιωτικού καταυλισμού: «[…] Υπό σκηνάς 

και φρουρούμενοι υπό στρατιωτών της Μαδαγασκάρης υφίστανται δε καθημερινώς τα 

σκαιοτέρας προσβολάς εκ μέρους των φρουρών των ως και των επισκεπτομένων αυ-

τούς αξιωματικών επαναστατών, οίτινες προσπαθούν δια παντοίων μέσων να τους 

προσελκύσουν εις το κίνημα», όπως αναγραφόταν στον φιλοβασιλικό Τύπο της επο-

χής.17 

Στις 29 Αυγούστου 1916, μετά την προέλασή τους στην Ανατολική Μακεδονία 

και την κατάληψη της Φλώρινας, τα βουλγαρικά στρατεύματα κατάφεραν να θέσουν 

υπό τον έλεγχο τους την Καβάλα, η οποία στην ουσία παραδόθηκε άνευ μάχης στους 

Γερμανούς, στις 29 Αυγούστου από τον φιλομοναρχικό αναπληρωτή διοικητή του 4ου 

Σώματος Στρατού Ιωάννη Χατζόπουλο, κατόπιν ανωτέρας διαταγής. Στη συνέχεια οι 

6.000 οπλίτες και οι 400 αξιωματικοί του 4ου Σώματος μεταφέρθηκαν στη Δράμα και 

από εκεί σιδηροδρομικώς οδηγήθηκαν σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στη γερμανική 

πόλη Γκαίρλιτς (Görlitz) της Σιλεσίας, όπου και παρέμειναν μέχρι τη λήξη του πολέ-

μου. Οι λίγοι αξιωματικοί που διέφυγαν την αιχμαλωσία προσχώρησαν στο κίνημα 

της Θεσσαλονίκης.18 

Όταν οι αξιωματικοί της 11ης Μεραρχίας αποβιβάστηκαν στον Πειραιά, οι φιλο-

βασιλικοί και οι Επίστρατοι της πρωτεύουσας τούς υποδέχθηκαν ως ήρωες, ενώ στη 

 
15. Νέα Ελλάς, 24 Αυγούστου 1916. Ζαχαρόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, 119. 

Αλέξανδρος Κοτζιάς, Ο Εθνικός Διχασμός. Βενιζέλος και Κωνσταντίνος, (Αθήνα: Δημοσιογραφικός 

Οργανισμός Λαμπράκη, 2011), 74.  

16. Ιωάννης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος ΙΒ΄, τ. 2, (Αθήνα: Γκοβόστης, 1931), 217-218.  

17. Εμπρός, 21 Αυγούστου 1916. 

18. Σχετικά με τα γεγονότα της Καβάλας και την τύχη του 4ου Σώματος στρατού βλ. Γεράσιμος Αλε-

ξάτος, Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916 -1919, (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2010), 31-62. Βεντήρης, 

Η Ελλάς του 1910-1920, 173-205. Κορδάτος, Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας, 455. Νέα Ελλάς, 1 Σεπτεμ-

βρίου 1916. Έθνος, 2 Σεπτεμβρίου 1916. «Η Καβάλα παρεδόθη κατ’ ανωτέραν διαταγήν» Νέα Ελλάς, 13 

Σεπτεμβρίου 1916. Γεώργιος Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τ. 2, (Αθήνα: Χρήσιμα 

Βιβλία, 1963), 442-443. Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιανός, Απομνημονεύματα, (Αθήνα: Ίκαρος, 1948), 

202. Οι 6.000 οπλίτες και οι αξιωματικοί του 4ου Σώματος απελευθερώθηκαν από το Γκαίρλιτς το 1919 

και έπειτα από μία ταξιδιωτική οδύσσεια ανάμεσα σε Γερμανία, Ρουμανία και Βουλγαρία, αναχώρησαν 

από το λιμάνι της Βάρνας με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη για το Ηράκλειο Κρήτης. Στη 

συνέχεια μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στο νησί για ανακρίσεις, καθώς θεωρούνταν 

βασιλόφρονες. Ενώ στην πορεία ένα τμήμα οπλιτών μεταφέρθηκε στις Σέρρες από όπου και απολύθη-

καν. Μαρούλα Κλιάφα, Σιωπηλές Φωνές, (Αθήνα: Καστανιώτης, 2000), 37-40.   
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συνέχεια ο Κωνσταντίνος τούς προσκάλεσε στα ανάκτορα, όπου η βασιλική οικογέ-

νεια τούς υποδέχθηκε με τιμές.19 

Ο Κωνσταντίνος στο λόγο του προς το επανελθόν τμήμα της 11ης Μεραρχίας δή-

λωσε τα ακόλουθα:  

«[…] Εκάλεσα υμάς, άμα τη αφίξει σας, ίνα εκφράσω τα αισθήματα, τα οποία 

πλημμυρούν την καρδίαν μου. Διά της πράξεως σας ταύτης (της αποχής εκ του κινή-

ματος), ην δεν σας αποκρύπτω, ανέμενον, μου επροξενήσατε μεγίστην χαράν και ε-

γράψατε δια σιδηράς γραφίδος το όνομά σας εις τα σελίδας της ιστορίας και ως περί-

λαμπρος σελίς της στρατιωτικής ιστορίας θέλει μείνει φωτεινόν παράδειγμα εις τους 

μεταγενεστέρους. Εδείξατε ότι η πειθαρχία εις το Στρατευμα είναι ακλόνητος και εδι-

καιώσατε τας προσδοκίας μου, ας επί του Στρατού μου στηρίζω. Εδείξατε ότι αι προ-

τροπαί μου και αι συστάσεις μου, ας τοσάκις απέτεινα προς υμάς, εκαρποφόρησαν. 

Εδείξατε πειθαρχίαν ακλόνητον, πίστιν και αφοσίωσιν προς εμέ τον Βασιλεαν σας και 

τον Αρχηγόν σας. Δια της πράξεως σας εστιγματίσατε τους προδόσαντας των όρκον 

των, μεταξύ των οποίων δυστυχώς συγκαταλέγεται και ο τέως διοικητής της Μεραρ-

χίας Υποστράτηγος. Και πάλιν ως Βασιλεύς και Αρχηγός σας συγχαίρω υμάς. Εχύσα-

τε βάλσαμον εις την καρδίαν μου, εδιπλασιάσατε το θάρρος μου και εκ βάθους καρ-

δίας σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Εις την επίσημον δε ταύτην στιγμήν στρέφω 

τον νουν μου και αναλογίζομαι τους γενναίους Υπαξιωματικούς και Στρατιώτας της 

XI Μεραρχίας, προς ους απευθύνω συγχαρητήριον χαιρετισμόν. Με τοιούτον Στρά-

τευμα και επικεφαλής άνδρες ως σεις, του ηθικού σας, των φρονημάτων σας, είμαι 

έτοιμος να αντιμετωπίσω πάντα εχθρόν. […] Κύριε Υποστράτηγε (Μομφερράτε). 

Έχετε το δικαίωμα να είσθε υπερήφανος δια το στράτευμα το οποίον διοικείτε. […] 

Ζήτω ο Στρατός. Ζήτω η Πατρίς. […]».20 

Αρκετές μέρες αργότερα αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη και 1.800 περίπου ο-

πλίτες της 11ης Μεραρχίας, με τελικό σταθμό τον Πειραιά.21 

Εντούτοις η υπόθεση της Καβάλας και του 4ου Σώματος, συντάραξε συθέμελα την 

ελληνική κοινωνία, προκαλώντας τεράστια δυσαρέσκεια ακόμα και στους φιλομο-

ναρχικούς κύκλους της χώρας. Τα εν λόγω γεγονότα, σύντομα έφεραν σε δεινή θέση 

το βασιλικό στρατόπεδο, το οποίο χρεώθηκε με υψηλό πολιτικό κόστος, σχεδόν στα 

ίδια επίπεδα με εκείνο που κατέβαλλε τακτικά ο Βενιζέλος όταν επιχειρούσε να δι-

καιολογήσει την παραβίαση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας από την Entente, με το 

επιχείρημα ότι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία ήταν οι Προστάτιδες Δυνάμεις της 

χώρας, με δικαιώματα επεμβάσεως, βάσει των Συνθηκών της ελληνικής Ανεξαρτησί-

ας.22 

 
19. Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος ΙΒ΄, 219. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, 204.  

20. Ιωαννίδης, ό.π., 219-220. 

21. Οι στρατιώτες αποβιβάστηκαν αρχικά στο Βόλο, ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν στα ατμό-

πλοια «Χίος», «Ερμούπολη» και «Μαρμίτα» με κατεύθυνση τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της παραμο-

νής τους στη θεσσαλική πόλη οι στρατιώτες διέσχισαν τους δρόμους διαδηλώνοντας, ενώ μερικοί εξ 

αυτών κακοποίησαν ντόπιους πολίτες. Αθήναι, 5 και 8 Σεπτεμβρίου 1916. 

22. Γιάννης Γιαννουλόπουλος, «Εξωτερική Πολιτική», στο: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Οι 

Απαρχές 1900-1922, (επιμ.) Χρήστος Χατζηιωσήφ τ. A2΄, (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 1999), 127. Η προσπά-
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Έτσι, οι κωνσταντινικοί προσπάθησαν να αναδείξουν μέσα από τον δημόσιο λόγο, 

όσο το δυνατόν περισσότερο τη σημασία της 11ης Μεραρχίας, η οποία έγραψε τις δι-

κές της σελίδες ηρωισμού για τη βασιλική πλευρά, χρησιμοποιώντας την ως αντίβαρο 

έναντι του «στίγματος» της παράδοσης της Καβάλας και του 4ου Σώματος Στρατού 

που της προσέδιδαν οι βενιζελικοί. 23 

 

Συμπεράσματα 

Η επικράτηση του κινήματος της Εθνικής Άμυνας είχε ως συνέπεια την αρχική 

αποστράτευση των αντιφρονούντων αξιωματικών της 11ης Μεραρχίας. Στην πορεία, 

όμως, ορισμένοι εξ αυτών επανήλθαν κανονικά στο στράτευμα. Ο Νικόλαος Τρικού-

πης ανέλαβε τη διοίκηση της 3ης Μεραρχίας, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις στο 

Μακεδονικό Μέτωπο υπό της διαταγές της Γαλλικής Στρατιάς Ανατολής. Η 11η Με-

ραρχία ανασυγκροτήθηκε μετά το τέλος του πολέμου, υπό βενιζελικό αυτή τη φορά 

έλεγχο, λαμβάνοντας μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία με την ονομασία Μεραρ-

χία Μαγνησίας, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε και πάλι στη Θεσσαλονίκη ως τμή-

μα του Γ΄ Σώματος Στρατού.24 

Οι τελευταίοι 411 υπαξιωματικοί της 11ης Μεραρχίας, που δεν απελευθερώθηκαν 

από τους Γάλλους, παρέμειναν κρατούμενοι στις φυλακές του προφήτη Ηλία στο 

Ζεϊτενλίκ ως το τέλος του πολέμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής τους έστελ-

ναν επιστολές στον βασιλιά, υπενθυμίζοντας του την αφοσίωση τους προς το πρόσω-

πο του, προκειμένου ο τελευταίος να «μεριμνήση» για την σωτηρία τους.25 

 
θεια σπίλωσης του Βενιζέλου από την κωνσταντινική πλευρά είχε ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες του 

πολέμου ως διάσταση απόψεων μεταξύ βασιλιά και πρωθυπουργού για τη στάση της χώρας απέναντι στα 

εμπόλεμα στρατόπεδα, έτσι, ο προσκείμενος στον βασιλιά τύπος προσέδιδε στον Βενιζέλο κατηγορίες 

περί βουλγαροφιλίας και εκχώρησης της Καβάλας και της Δράμας στη Βουλγαρία για να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα τα συμφέροντα της Entente, χαρακτηρίζοντας τον ως «μανιώδη εραστή της Βουλγαρικής συ-

μπράξεως» και «θαυμαστή του Βουλγαρικού μεγαλείου» βλ. «Εισφορά Ελληνική δια την Ανασύστασιν 

του Βαλκ. Συνδέσμου» Σκριπ, 14 Νοεμβρίου 1914. Η ίδια εφημερίδα συνέχισε την κριτική στο πρόσωπο 

του Βενιζέλου, χρησιμοποιώντας ακόμα σκληρότερους χαρακτηρισμούς, παρουσιάζοντας την πολιτική 

του ως «αντεθνική» και τον ίδιο ως «προδότη». «Ο ένοχος απεκαλύφθη. Κατάπτυστος και αντεθνική η 

πολιτική του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Όσα ο Στρατός και ο Στρατηλάτης Βασιλεύς ανέκτη-

σαν με τόσον αίμα και με τόσας θυσίας. Ο κ. Ελ. Βενιζέλος τα παρεχώρη εις τους Βούλγαρους. Έως χθες 

ψευδόμενος το ηρνείτο, σήμερον ανακαλυφθείς […] υβρίζει. Καταχθόνιον σχέδιον βουλγαρικής ικανο-

ποιήσεως», βλ. Σκριπ, 21 Μαρτίου 1915.  

23. βλ. δημοσιεύματα των εφημερίδων Εμπρός και Αθήναι από τα τέλη Αυγούστου ως τα τέλη Σε-

πτεμβρίου. 

24. Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώτον 

Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918, τ. 2, (Αθήνα: ΔΙΣ, 1958), 98, 123.  

25. «[…] Εις το Ζεϊτενλίκ δεν εκρατούντο πλέον παρά μόνον τετρακόσιοι ένδεκα υπαξιωματικοί ανή-

κοντες εις την ΧΙ Μεραρχίαν και την Χωροφυλακήν […] οι Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί αιχ-

μάλωτοι έπαυσαν να έχωσι δικαίωμα επί της ζωής των. Ύβρεις και προπηλακισμοί επικολούθησαν και 

ποιναί εξευτελιστικαί δι’ αξιωματικούς και υπαξιωματικούς επενενοήθησαν υπό του διοικούντος το Στρα-

τόπεδον E. Louis. Εκείνο όμως, όπερ υπερέβη εις αγριότητα και βανδαλισμόν κάθε άλλην δοκιμασίαν ήτο 

η ωμή διαταγή του ως άνω ταγματάρχου διοικητού του Στρατοπέδου «οι Έλληνες πρέπει από σήμερα να 

εργάζονται! Θέλω Εργασία! Εργασία!» […] Οι Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί οδηγούνται κατά 

τμήματα εις το Μηχανικόν, όπου λαμβάνοντες πτύα, σκαπάνας, περόνας, χειραμάξας και λοιπά οδοποιίας 
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Η μεταχείριση που κάθε φορά επιφυλάχθηκε στην 11η Μεραρχία και στο 4ο Σώμα 

Στρατού συνέστησε την αιχμή του δόρατος και για τις δύο πλευρές, συγκροτώντας 

ουσιαστικά τον λόγο και τον αντίλογο στον δημόσιο χώρο της βασιλικής και της βε-

νιζελικής παράταξης αντίστοιχα. Η προπαγανδιστική εκμετάλλευσή τους αποδεικνύει 

με τον πιο εύγλωττο τρόπο πως ο στρατός δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί στο απυρόβλη-

το του εθνικού διχασμού, με κοινό παρονομαστή την προσήλωσή του στο πρόσωπο 

του βασιλιά. 

 
 

 

 
 

 
εργαλεία εξέρχονται προς διαφόρους διευθύνσεις οτέ μεν προς καθαρισμόν των οδών […] απεθυνόμενοι 

προς την Υμετέραν Μεγαλειότητα […] όπως μεριμνήση περί της σωτηρίαν, των 350 αποφασισμένων να 

αποθάνουν […]». Χαρακτηριστικό απόσπασμα επιστολής παραπόνων των κρατουμένων του Ζεϊτενλίκ 

προς τον Κωνσταντίνο σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης τους στο στρατόπεδο. Ελληνικό Λογοτεχνικό 

Ιστορικό Αρχείο [ΕΛΙΑ, Αθήνα], Αρχείο Μερκάτη, φάκ. 4, υποφάκ. 1: Αίτησις 350 αξιωματικών και 

υπαξιωματικών κρατουμένων του Γαλλικού Στρατοπέδου Ζεϊτενλίκ Θεσσαλονίκης «Προς την αυτού 

Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνον», Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 1917.  


