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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΜΕ ΘΕΜΑ: «200 χρόνια φουστανέλα στον ΕΣ» 

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο,18-19 Ιουνίου 2022 

 

Η ηρωική δράση των Ευζώνων κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 

 

Θα ήθελα να διευκρινίσω εξαρχής ότι δεν είμαι και ούτε διεκδικώ δάφνες ιστο-

ρικού των Βαλκανικών πολέμων ή της δράσης των ευζώνων σ΄ αυτούς. Δια-

κρίνω ανάμεσα στο ακροατήριο, ακαδημαϊκούς ή και ιστορικούς ή ειδικούς 

που έχουν τεράστιο απόθεμα γνώσεων για το θέμα. Τύχη αγαθή με οδήγησε 

να ασχοληθώ με την ιστορία του ξεχωριστού αυτού τμήματος του ελληνικού 

στρατού και είμαι εδώ να σας καταθέσω τις εμπειρίες και τις γνώσεις που α-

πέκτησα στο διάστημα αυτό της ενασχόλησης μου σαν μικρός ευλαβικός μα-

θητής αλλά και αργότερα ως ευλαβικός εύελπις ή κατώτερος αξιωματικός, και 

στη συνέχεια ως Αντισυνταγματάρχης μετέπειτα ως Στρατηγός μελετητής της 

στρατιωτικής ιστορίας των Βαλκανικών πολέμων και της Μικράς Ασίας.  

Όπως κάποιοι μάλλον γνωρίζουν ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του Πεζι-

κού, που είχε πολεμήσει σαν Διμοιρίτης Πεζικού στον ανταρτοπόλεμο και 

στην Κορέα. Υποπτεύομαι ότι ο προσωπικός του ήρωας που τον ενέπνεε στις 



2 
 

δύσκολες στιγμές όπως και πολλών άλλων αξιωματικών της γενιάς του, όπως 

διαπίστωσα αργότερα, ήταν ο Ταγματάρχης Πεζικού Ιωάννης Βελισσαρίου, 

Διοικητής του 9ου τάγματος ευζώνων, του «ήρωα των ηρώων», όπως τον χα-

ρακτήρισε μετά θάνατο του, ο στρατηλάτης Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Έτσι τα 

σχετικά βιβλία για το θέμα, ήταν πάντα σε πρώτη χρήση στο σπίτι (του Στυ-

λιανίδη για τον Βελισσαρίου και τον Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, Διοικητή 

του 1/38 Συντάγματος Ευζώνων από το 1959) και τα απομνημονεύματα τού 

Στρατηγού Πάγκαλου που είναι και η κύρια πηγή πληροφοριών για τη δράση 

των ευζώνων και του Ταγματάρχη Βελισσαρίου. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχαν 

οι υπέροχες ιστορικές εκδόσεις, γραμμένες από εξαιρετικούς ιστορικούς συγ-

γραφείς, που υπάρχουν τώρα.  

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ο παππούς μου από την εποχή της μητέρας μου 

είχε επιστρατευθεί στους Βαλκανικούς, και υπηρετούσε στο Μπιζάνι με το Λα-

ρισαϊκό 10ο Σύνταγμα Πεζικού. Φαίνεται ότι το σύνταγμα αυτό είχε κάποιο υ-

ποστηρικτικό ρόλο σε σχέση με τους ευζώνους που μείναν στην πολιορκία το 

Μπιζανίου. Μιλούσε συνέχεια με φοβερό θαυμασμό για του Ευζώνους, πόσο 

γρήγοροι ήταν, πόσο ατρόμητοι και μαχητικοί ήταν, και φαίνεται ότι στα μάτια 

των πεζικάριων ήταν η ενσάρκωση των Θεών του πολέμου. Οι πεζικάριοι ε-

κτελούσαν προφανώς βοηθητικές, υποστηρικτικές υπηρεσίες για του ευζώ-

νους, όπως φρούρηση και συνοδεία αιχμαλώτων και οι εύζωνοι είχαν πάντα 

πολλούς, και πάντα μιλούσε για το πόσο τους έτρεμαν οι Τούρκοι. Βέβαια α-

ντιμετώπιζαν όπως αναμενόταν τους πεζικάριους με μια κάποια αλαζονεία και 

τους αποκαλούσαν «ψαλιδόκωλους» εξαιτίας του σκισίματος που έφεραν στο 

πίσω μέρος των χιτωνίων τους, κάτι που δεν είχαν οι εύζωνοι στις στολές 

τους. Έχω μετανιώσει χιλιάδες φορές που δε ξεζούμισα τον παππού μου από 

αναμνήσεις γιατί μετείχε με το Σύνταγμά του στις πολύνεκρες επιθέσεις ενα-

ντίον του οχυρού του Μπιζανίου, που το κατέλαβε τελικά αναίμακτα με τέχνα-

σμα ο Ταγματάρχης Βελισσαρίου με τους ευζώνους του τις επόμενες μέρες. 

Ήμουν όμως ένας μικρός μαθητής δημοτικού και τα όσα θυμάμαι από αυτά 

που άκουσα είναι ο προσωπικό μου θησαυρός. Δεν ήξερα να ρωτήσω περισ-

σότερα. Σφράγισαν τις μνήμες μου όμως για πάντα.  

Ωστόσο, οι εύζωνοι είχαν και στο παρελθόν απασχολήσει το ελληνικό κοινό, 

πέραν από την ηρωική συμμετοχή του στις διάφορες εκστρατείες που μεσο-

λάβησαν στο μεταξύ στην Κρήτη και τον ατυχή πόλεμο του 1897.  

Το 1896 και εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων, η Αθήνα αντιμετώπιζε πρό-

βλημα εγκληματικότητας από κακοποιά στοιχεία, τους γνωστούς κουτσαβά-

κηδες του Ψυρρή που κυκλοφορούσαν με μισοφορεμένα σακάκια, φορώντας 

το ένα μανίκι μόνο, έχοντας μαχαίρια και όπλα για χρήση σε συμπλοκές και 

καβγάδες. Είχαν πάντα λυμένα ζωνάρια, έτοιμοι για καβγά πάντα, ιδίως όταν 

κάποιος τα πατούσε ακόμα και κατά λάθος. Πουλούσαν προστασία και έκαναν 
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εμπόριο ναρκωτικών. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών Υποστράτηγος 

Μπαϊρακτάρης (ένας γνήσιος και καταξιωμένος αξιωματικός Πεζικού) ζήτησε 

από τον Βασιλέα Γεώργιο, τη διάθεση ενός ειδικού τμήματος ειδικών αποστο-

λών (κομμάντο όπως θα λέγαμε σήμερα) αποτελούμενο από ευζώνους. Ο 

Βασιλεύς συμφώνησε και οι εύζωνοι τα κατάφεραν και αποκατέστησαν την 

τάξη.  

«Εις την Αστυνομίαν της Πρωτευούσης επί Μπαϊρακτάρη προσετέθη 

και μια δύναμις Ευζώνων, κατά προσωπική επιλογήν αυτού του ιδίου. 

Των ανδρών εκείνων η πίστις και η αφοσίωσις υπήρξε παροιμιώδης. 

Απέβησαν αληθείς τρομοκράται των κακοποιών και των αέργων και 

ήρωες επεισοδίων και σκληρών και φαιδροτάτων. Οι επίλεκτοι άνδρες 

των ορεινών διαμερισμάτων της χώρας, απηλλαγμένοι κακών συνη-

θειών, πειθαρχούντες αυστηρώς, ψύχραιμοι και αφωσιωμένοι εις το 

καθήκον, απέβησαν πάντοτε πολύτιμα όργανα τάξεως και επιβολής 

υπό διοίκηση σώφρονα και λελογισμένη».  

Οι εφημερίδες της εποχής αφιερώνουν άρθρα «κοινωνικής ανακούφισης», 

διότι επί Μπαϊρακτάρη διανυκτέρευαν στα κρατητήρια μεγάλοι επιχειρηματίες, 

καθηγητές Πανεπιστημίων, δικαστές, πολιτικοί άνδρες, αστυνομικοί, αξιωματι-

κοί του στρατού κ.α. που είχαν παραβατική δραστηριότητα. Ο Γ. Σουρής στην 

έμμετρη εφημερίδα του «ο Ρωμιός», γράφει ότι οι νυκτερινοί έλεγχοι των πε-

ριπολιών των ευζώνων ήταν παροιμιώδεις. Θεωρούσαν όπως όλοι οι παλιοί, 

ότι οι τίμιοι άνθρωποι δεν είχαν κανένα λόγο να βγαίνουν από το σπίτι τους τη 

νύχτα. Όταν τους συλλάμβαναν, υπήρχε περίπτωση να γλυτώσουν το κρατη-

τήριο ή ένα γερό μπερτάκι, ξύλο, αν είχαν μια καλή και αξιόπιστη δικαιολογία 

ή αν ήταν από τη Στερεά Ελλάδα και κυρίως από το Λιδορίκι που ήταν και η 

πιο ασφαλής διέξοδος. Φαίνεται ότι οι εύζωνοι του τμήματος είχαν στρατολο-

γηθεί από το Λιδορίκι και οι Λιδορικιώτες των Αθηνών είχαν στοιχειώδες άσυ-

λο. Οι Εύζωνοι ήταν σωματικά ισχυρότεροι των κουτσαβάκηδων, οι οποίοι 

τους άρπαζαν από το λαιμό και τους πήγαιναν στον Μπαϊρακτάρη οποίος 

τους έκοβε τα μανίκι και τα ζωνάρια που περίσσευαν και κρεμιόντουσαν και 

τους ξύριζε το ένα από τα δυο γυριστά μουστακάκια που είχαν, ξεφτιλίζοντας 

τους μπροστά στον κόσμο που μέχρι τότε τους έτρεμε. 

Στο σημείο αυτό νομίζω οι πρέπει να παρατεθεί ένα βιογραφικό του Ταγμα-

τάρχη Βελισσαρίου Ιωάννη, του κορυφαίου αξιωματικού των ευζώνων που να 

καταδεικνύει το διαμέτρημα, την αξία και την ξεχωριστή προσωπικότητα του 

ανδρός: 

Ο Ιωάννης Βελισσαρίου γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1861 στο Πλοέστι της 
Ρουμανίας, όπου είχε μεταναστεύσει ο πατέρας του από την Κύμη και έτσι ο 
Βελισσαρίου πέρασε τα σχολικά του χρόνια εκεί. Από πολύ νέος άρχισε να 
διαβάζει διάφορα συγγράμματα, που είχαν σχέση με την Ελληνική Επανά-
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σταση και να εμπνέεται από τα επαναστατικά θούρια του Ρήγα. Έκανε γυμνα-
στική και ασταμάτητα μελετούσε ιστορικά, αρχαιολογικά και στρατιωτικά έργα, 
είχε δε μία έμφυτη κλίση στη γλωσσομάθεια. 
 
Σε ηλικία 16 ετών εγκαταλείπει τη Ρουμανία, για να έλθει νέος ακόμα να κατα-
ταγεί ως εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό και να υπηρετήσει την πατρίδα του, 
γεγονός το οποίο δεν πραγματοποιείται λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ο 
Βελισσαρίου τότε αναγκάζεται να καταφύγει στην Αίγυπτο, όπου βρίσκεται η 
αδελφή της μητέρας του. Μπαίνει σε Γαλλικό Κολλέγιο για μία τριετία και επα-
νέρχεται στην Αθήνα, όπου εκπληρώνει τον άσβεστο πόθο του να καταταγεί 
εθελοντής. Έγινε δεκτός στο Τάγμα Πεζικού Μαυρομιχάλη, το οποί ο αποτε-
λούσαν ορεσίβιοι εύσωμοι και σκληραγωγημένοι νέοι, επιλεγμένοι ειδικά από 
τον διοικητή τους. 
 
Προπαιδευμένος στο Τάγμα αυτό πέρασε όλες τις φάσεις των σκληρών πεζι-
κών ασκήσεων, έγινε δε και διδάσκαλος των Γαλλικών του διοικητή του. Γεμά-
τος ενθουσιασμό άρχισε στο στρατό τη σταδιοδρομία του δείχνοντας μεγάλη 
προθυμία, επίδοση και αντοχή στις σκληρές ασκήσεις, τις κακουχίες και τις 
εξαντλητικές πορείες, γεγονός που προκάλεσε την προσοχή του διοικητή του, 
που τον προσέλαβε στην ακολουθία του. Μετά τη συμπλήρωση του απαραί-
τητου χρόνου υπηρεσίας ως εθελοντής, μπαίνει στη Σχολή των Υπαξιωματι-
κών από την οποία αποφοιτά με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού του Πεζικού 
το 1887. 
 
Ήταν εύσωμος, μάλλον ψηλός, ευθυτενής με αετίσιο και ζωηρό βλέμμα, με 
πλούσια μαλλιά, με πυκνά φρύδια, που κάλυπταν τα ζωηρά και εκφραστικά 
γαλανά του μάτια. Διατηρούσε το υπογένειο της εποχής εκείνης. Κρατούσε 
μαστίγιο στο χέρι, φορούσε «υποδήματα εφίππου» με σπιρούνια και ήταν ά-
ριστος ιππέας. Στους Βαλκανικούς Πολέμους δε, είχε ένα μεγαλόπρεπο μαύ-
ρο άλογο και γι΄ αυτό από τους ευζώνους του ονομάστηκε «Μαύρος Καβαλά-
ρης». Ήταν πνεύμα ανήσυχο, που ήθελε να ικανοποιεί κάθε γνώση. Μελετη-
ρός, τον έβρισκες πάντοτε μεταξύ στρατώνα, βιβλιοθήκης και σπιτιού. Αγνός 
στο ήθος, σώφρων, ασκητικός, κύριος των κινήσεών του, επιβλητικός, που 
έκανε εντύπωση σε όλους. Προικισμένος με άξιο θαύμα στη φιλομάθεια, εκτός 
της στρατιωτικής και της πολιτικής ιστορίας, είχε σε άριστο βαθμό γνώσεις 
αρχαιολογίας. Όταν ομάδα Γερμανών αξιωματικών επισκέφθηκε την Αθήνα το 
1890, ήταν ο μόνος νεαρός αξιωματικός που γνώριζε γερμανικά και ανέλαβε 
να τους ξεναγήσει στους αρχαιολογικούς χώρους όπου τους κατέπληξε με την 
ευρυμάθεια του, έτσι ώστε να νομίσουν οι Γερμανοί αξιωματικοί ότι ήταν κα-
θηγητής της Αρχαιολογίας. Είχε εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες. Μελετούσε 
το χαρακτήρα και την ψυχολογία των υφισταμένων του μπαίνοντας στα βάθη 
της ανθρώπινης ψυχής, την οποία μελετούσε με ενδιαφέρον και με στοργή. 
Κατακτούσε τις καρδιές των ανδρών του και με το παράδειγμα του τους πα-
ρέσυρε προς τη δόξα και το θάνατο. Αγνός, ηθικός, τίμιος, γενναίος μέχρι υ-
περβολής αψηφούσε τους κινδύνους, όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις. 
Γνώριζε καλά να προσεγγίζει τις στιγμές αυτές ο Βελισσαρίου, ώστε στις κυ-
ριότερες μάχες των πολέμων 1912-1913 να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική του 
μεγαλοφυία και το έμψυχο υλικό του, το οποίο αυτός είχε προπαρασκευάσει 
και διαμορφώσει από τη δύσκαμπτη και δυσδιοίκητη μάζα των ορεσίβιων 
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τσολιάδων στην ενδοξότερη δύναμη του ελληνικού στρατού, έτσι ώστε να πα-
ραμείνει σαν ίνδαλμα ο αθάνατος τσολιάς. Λένε μετέπειτα κριτικοί γι’ αυτόν:  
 

«Δεν ήτο απλώς ένας ηρωικός μαχητής ο Ιωάννης Βελισσαρίου. Την 
έμφυτον ορμητικότητα του συνεδύαζεν ούτος με την σωφροσύνην, και 
με την πατρικήν του μέριμναν περί των υπό τας διαταγάς του ανδρών. 
Δεν τους παρέσυρεν ασκόπως εις ουσίας άνευ λόγου. Όταν όμως ή 
τακτική κατάστασις το επέβαλεν, ετίθετο αυτός ο ίδιος επικεφαλής και 
με το παράδειγμα της αταραξίας και της περιφρονήσεως του κινδύνου 
ηλέκτριζε τους άνδρας του και τους καθίστα και αυτούς ήρωας. Διότι 
ήτο μελετητής της Ιστορίας και της τακτικής, είχε δε συγγράψει πολύτι-
μα στρατιωτικά συγγράμματα. Απετέλη δηλαδή τον τέλειον τύπον ηγή-
τορος, ο οποίος εμπνέει λόγω γνώσεων και πείρας εμπιστοσύνην και 
σεβασμόν, αλλά και αγάπην εις τους υπ’ αυτόν. Ανεδείχθη ούτω ο Ιω-
άννης Βελισσαρίου ως μία εκ των μάλλον αντιπροσωπευτικών στρα-
τιωτικών φυσιογνωμιών της νεωτέρας Ελλάδος, κατά πάντα αντάξια 
των αθανάτων προτύπων αρετής των αρχαίων ημών προγόνων». 
 
«Το πολεμικόν σύνθημα, το οποίον καθιέρωσεν ο Βελισσαρίου, «Ταχύ-
της, ορμή», ή το συμφυές με την ορμητικήν ιδιοσυγκρασίαν, αλλά και 
απαύγασμα βαθείας μελέτης και ακριβούς γνώσεως του Εθνικού χαρα-
κτήρα και της πολεμικής τέχνης».  

 
Με αυτές τις αρχές ο Βελισσαρίου (έχει το βαθμό του Ανθυπολοχαγού από το 
1887) έλαβε μέρος στον ατυχή πόλεμο του 1897. Κατέχει με διμοιρία ανώνυ-
μο οχύρωμα στη διάβαση της Μελούνας όπου πολεμά γενναία και δεν υπο-
χωρεί, παρά μόνο όταν του έστειλαν γραπτή διαταγή. Έτσι, παρέμεινε εκεί 
σχεδόν ένα ολόκληρο 24ωρο, ενώ όλα τα άλλα τμήματα είχαν υποχωρήσει 
από το απόγευμα. Στη μάχη του Δερβέν-Φούρκα στις 7 Μαΐου 1897, με τη 
δύναμη του 3ου Λόχου του 5ου Συντάγματος καλύπτει την υποχώρηση των 
ελληνικών τμημάτων. Το Λόχο του Βελισσαρίου, ο Τούρκος διοικητής τον υ-
πολογίζει για δύναμη ταξιαρχίας, μην μπορώντας με μεγαλύτερες στρατιωτι-
κές δυνάμεις να προχωρήσει. Γι΄ αυτό ο αρχιστράτηγος τότε Διάδοχος, στην 
έκθεση του, αναφέρει μόνο τον Βελισσαρίου μεταξύ όλων των αξιωματικών 
εξαιτίας της γενναιότητας και της τόλμης που έδειξε. Τον επόμενο χρόνο 
1898, προάγεται σε υπολοχαγό και το 1905 σε λοχαγό. Κατά την περίοδο αυ-
τή, συμπληρώνει τις σπουδές του και είναι ανυπόμονος να αποπλύνει την ήτ-
τα του πολέμου του 1897. Σύμφωνα δε με τις τότε συνθήκες, υπέβαλε υπο-
ψηφιότητα βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύμη, για να πολεμήσει 
τη φαυλοκρατία, όπως έλεγε. Αλλά ευθύς και ειλικρινής στους προ εκλογικούς 
λόγους του δεν υποσχόταν θέσεις και παράνομες παραχωρήσεις, αλλά εφαρ-
μογή του Νόμου, κοινωνική δικαιοσύνη και ισοπολιτεία, με αποτέλεσμα να κα-
ταψηφισθεί σε αντίθεση με τον άλλο συνυποψήφιο αξιωματικό του Ιππικού, ο 
οποίος αφειδώς σκόρπιζε υποσχέσεις, που δεν εκπλήρωσε. Το 1907 διορί-
στηκε Δημαστυνόμος στη Σκόπελο, θέση την οποία έπαιρναν αξιωματικοί του 
Στρατού λόγω έλλειψης αξιωματικών της Χωροφυλακής. Εκεί παντρεύτηκε 
την Χαρίκλεια, με την οποία απέκτησε έναν γιο, ο οποίος όμως, πέθανε σε η-
λικία δύο χρόνων. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο Βελισσαρίου το 1912-1913 
φοράει και το πένθος. Το 1910 προάγεται στο βαθμό του Ταγματάρχη και στις 
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επαναστατικές κινήσεις των αξιωματικών για την αλλαγή της πολιτικής συμμε-
τείχε και ενέκρινε την πολιτική της αλλαγής. Συνετέλεσε δε στην αναίμακτη ε-
πικράτηση του κινήματος γιατί, ως φρούραρχος του Στρατοπέδου στο Γουδί, 
ήταν αντίθετος σε κάθε εξτρεμιστική πράξη ορισμένων μελών του Συνδέσμου, 
τον οποίο αποτελούσαν αξιωματικοί υπό την αρχηγία του Συνταγματάρχη Ν. 
Ζορμπά. 
 
Ο κατά της Τουρκίας Α’ Βαλκανικός Πόλεμος 
 
Η Ελλάδα ταπεινωμένη στον πόλεμο του 1897 και εξουθενωμένη από τις πο-
λιτικές διαμάχες, συνήλθε και ανασυγκροτήθηκε το 1910 κάτω από τη φωτι-
σμένη ηγεσία του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος την προετοίμασε για νέα 
εξόρμηση, εθνική ανάταση και απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών της 
Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, των Νησιών και της Μ. Ασίας. 
 
Στον κοινό τούτο πόθο της ελευθερίας των αλύτρωτων αδελφών συνταυτίστη-
καν και οι από βορρά γείτονες μας, έτσι ώστε να γίνει η Βαλκανική Συμμαχία 
εναντίον των Τούρκων τον Οκτώβριο του 1912. Οκτώ μεραρχίες από ελληνι-
κής πλευράς επιτέθηκαν εναντίον των Τούρκων στην Ελασσόνα και μετά στα 
στενά του Σαραντάπορου. Ο Βελισσαρίου τότε υπηρετεί διοικητής του 3ου 
Τάγματος του IV Συντάγματος Πεζικού, του οποίου διοικητής ήταν ο σύγγα-
μπρος του Συνταγματάρχης Ι. Παπακυριαζής. 
 
Κατά τη μάχη του Σαραντάπορου, το Τάγμα του Βελισσαρίου ήταν σε εφε-
δρεία, αλλά κατά την επίθεση εξόρμησε και υπερπήδησε τα δύο άλλα και κά-
πως έτσι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή. Αφού πέρασε πρώτα από απρόσιτες 
κορυφές, βρέθηκε στα μετόπισθεν των τούρκων προκαλώντας τη σύγχυση και 
τη γενική υποχώρηση. Τη μάχη αυτήν τη χαρακτήρισε ο Βελισσαρίου «Δευτέ-
ραν Πλεύναν». Παρά την ευτυχή έκβαση της μάχης, μεταξύ των δύο γιγάντων 
αξιωματικών και συγγάμπρων, Παπακυριαζή και Βελισσαρίου, όπως αναφέρει 
ο στρατηγός Πάγκαλος, δημιουργήθηκε σοβαρό επεισόδιο, το οποίο λίγο έ-
λειψε να είχε δυσάρεστες συνέπειες. 
 
Κατά την επίθεση στο Σαραντάπορο, πριν την επίθεση ο Παπακυριαζής από 
τον ενθουσιασμό του ξέχασε να ορίσει Σημείο Κατεύθυνσης, τον Αντικειμενικό 
Σκοπό της επίθεσης όπως θα λέγαμε σήμερα. Ο Βελισσαρίου τον ρώτησε: 
«Κύριε Συνταγματάρχα, σημείον κατευθύνσεως;». Ο Παπακυριαζής του απα-
ντά χαριτολογώντας: «Η Κωνσταντινούπολις», χωρίς να νομίζει ότι ο Βελισ-
σαρίου θα το μετέφερε. Πριν την μάχη έχει προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο με-
ταξύ τους. Ο Παπακυριαζής απήντησε χαριτολογώντας: «Η Κωνσταντινούπο-
λις» κάτι που ήταν εντελώς λανθασμένο και αστείο, αν και ενθουσιώδες, γιατί 
το Σύνταγμα επρόκειτο να επιτεθεί εναντίον των υψωμάτων του Σαρανταπό-
ρου απέναντι, και όχι εναντίον της Κωνσταντινούπολης. 
 
Ο Βελισσαρίου όμως σοβαρός, στράφηκε στους λοχαγούς του και με τη βρο-
ντωδώς φωνή του επανέλαβε τη φράση: «Κύριοι Λοχαγοί, σημείο κατευθύν-
σεως, η Κωνσταντινούπολις». 
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Αυτό θεωρήθηκε ειρωνεία από τον Παπακυριαζή, ο οποίος ευέξαπτος όπως 
ήταν παρεκτράπηκε με βαριές εκφράσεις εναντίον του Βελισσαρίου ενώπιον 
όλου του Συντάγματος. Ο Βελισσαρίου απάντησε με οξύτητα και ο Συνταγμα-
τάρχης ξιφούλκησε για να του επιτεθεί. Οι ψύχραιμοι αξιωματικοί τον συγκρά-
τησαν, ατάραχος όμως ο Βελισσαρίου του απάντησε: «Σε ατενίζω ως ο Ζευς 
από του Ολύμπου» εννοώντας ότι ήταν ατάραχος και Ολύμπιος και δεν θορυ-
βείται από το ξίφος του Συνταγματάρχη. 
 
Αυτό όμως είχε συνέχεια. Στη μάχη το Τάγμα του Βελισσαρίου ήταν τρίτο στη 
φάλαγγα επιθέσεως ενώ τα αλλά δυο Τάγματα είχαν λάβει διαταγή κατά μέ-
τωπο επιθέσεως. Η επίθεση όμως χρονοτριβούσε και έτσι ο Βελισσαρίου α-
ποφασίζει μόνος του να εξορμήσει, υπερπηδώντας τα αλλά δυο Τάγματα, 
παρακάμπτει το δεξιό πλευρό των εχθρικών δυνάμεων, περνάει από δύσβα-
τες περιοχές και βρίσκεται τελικά στα μετόπισθεν των εχθρικών τμημάτων 
προκαλώντας σύγχυση και γενική υποχώρηση τους. 
 
Για την ενέργεια αυτή κατηγορήθηκε μετά τη μάχη, γιατί δεν ενίσχυσε τα αλλά 
δυο Τάγματα στην ενέργεια τους, τα οποία δεν μπορούσαν να προελάσουν 
γιατί αντιμετώπισαν ισχυρό πυρ από το τουρκικό πυροβολικό, δέχθηκαν α-
ντεπίθεση από το τουρκικό πεζικό και είχαν πολύ μεγάλες απώλειες. Είναι 
όμως γεγονός ότι οι Τούρκοι υποχώρησαν τελικά, όχι εξαιτίας της επίθεσης 
αλλά εξαιτίας της υπερκέρασης και κύκλωσης του Βελισσαρίου. Ο Βελισσαρί-
ου εξέφρασε τη λύπη του, αλλά η άποψη του ήταν ότι «εγώ έκανα την δουλειά 
μου, ας κάνουν και οι άλλοι την δική τους.». 
 
Ακολούθησε άλλο φραστικό επεισόδιο με τον Παπακυριαζή, όπου πάλι τους 
χώρισαν, και το θέμα έφτασε στο Διάδοχο Κωνσταντίνο, ο οποίος αποκάλεσε 
τον Βελισσαρίου «τρελό». Ο Βελισσαρίου δεν πτοήθηκε και απάντησε: «Πα-
ρατηρείτε εμένα Υψηλότατε και δεν παρατηρείτε εκείνους οι οποίοι βράδυ-
ναν». Το θέμα είναι βέβαια ότι αυτή η ιεραρχική σχέση δεν μπορούσε να συ-
νεχιστεί. Είτε με αίτημα του ίδιου του Βελισσαρίου είτε με απόφαση του Δια-
δόχου σαν ποινή για την ανυπακοή του, ο Βελισσαρίου απαλλάχθηκε από τα 
καθήκοντα του ως Διοικητής Τάγματος. Αργότερα, μετά την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης, όταν το 9ο Τάγμα Ευζώνων θα μείνει ακέφαλο λόγω θανάτου 
του Διοικητή του Ταγματάρχη Ν. Γεωργούλη, θα τού ανατεθεί η Διοίκηση του 
Τάγματος υπό το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων του Συνταγματάρχη Διονύσιου 
Παπαδόπουλου, και θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τη θυσία και τη δόξα.  
 
Ο Συνταγματάρχης Παπακυριαζής σκοτώθηκε ηγούμενος της επιθέσεως του 
Συντάγματός του στη μάχη του Λαχανά στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Η στολή 
του κοσμεί το Μουσείο της Λαχανά και φέρει 14 τρύπες από σφαίρες.  
 
Μετά τη μάχη, ο Βελισσαρίου που με το 9ο Τάγμα Ευζώνων είχε πρωτοστα-
τήσει στη μάχη, συνάντησε έφιππος τον Λοχαγό Ζήρο του 4ου Συντάγματος 
του Παπακυριαζή και του είπε: «Πείτε στον Διοικητή σας ότι ο Βελισσαρίου 
κατέλαβε τον Λαχανά». «Ο Διοικητής μου σκοτώθηκε κύριε Ταγματάρχα» α-
πάντησε ο Λοχαγός. Ο Βελισσαρίου σκοτείνιασε από το πένθος, έβγαλε το 
πηλήκιο του και σταυροκοπήθηκε αποθαρρυνόμενος. Θα τον ακολουθούσε 
μερικές μέρες αργότερα στην τρομακτική μάχη του υψοδείκτη 1378. 
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Η εμφάνιση των Ευζώνων στον 19ο αιώνα 
  
Όλα άρχισαν από τον ορεσίβιο ποιμένα πολεμιστή που αμφισβήτησε την 
τουρκική κυριαρχία και βγήκε κλέφτης στο βουνό. 
  
Κατά την διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων φάνηκε η ανάγκη δημιουργί-
ας μονάδων ελαφρού πεζικού, που θα αναλάμβαναν συνοδείες, κάλυψη 
πλευρών και μετόπισθεν, ανορθόδοξο πόλεμο και προστασία από ενέδρες 
αλλά και από επιδρομές στα μετόπισθεν το εχθρού με εξαιρετικούς ελεύθε-
ρους σκοπευτές. Ονομάστηκαν ακροβολιστές σαν μετάφραση το όρου Skir-
mishers ή Voltigeurs στα γαλλικά. Ήταν (light infantry) ελαφρύ πεζικό και για 
τους Άγγλους έφεραν πράσινες στολές (green jackets) για να διακρίνονται 
από τις παραδοσιακές κόκκινες στολές (red coats) του αγγλικού βαρέως πεζι-
κού της γραμμής. Το νέο ελληνικό κράτος αποφάσισε το 1838 τη δημιουργία 8 
Ταγμάτων Ορεοφυλάκων, μιας μορφής πρώιμης Χωροφυλακής που έμεινε 
ενεργός μέχρι το 1854. Ο οπλισμός και η εμφάνιση τους έμοιαζαν περισσότε-
ρο με τους παλιούς αρματολούς και λιγότερο με τακτικό στρατό. Έφεραν πι-
στόλες και γιαταγάνια. 
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Το Ελληνικό Ελαφρό Πεζικό ήταν η αρχή των Ευζωνικών Ταγμάτων το 1837. 
Σχηματίσθηκε από Ρουμελιώτες και Μανιάτες σε διαφορετικά όμως Τάγματα. 
Οι στολές τους ήταν διαφορετικές ως προς τα γιλέκα. Οι Μανιάτες έφεραν 
κόκκινα γιλέκα ενώ οι Ρουμελιώτες μπλε. Η δομή αυτή κράτησε ένα μόνο 
χρόνο. Διαλύθηκαν το 1838. 
 
Οι Εύζωνοι επανέρχονται το 1868 και συγκροτούνται 4 Τάγματα με διαφορετι-
κό χρώμα κολάρου της φέρμελης. Το 1888 καθιερώνεται ο μπλε ντουλαμάς, 
ενώ πλέον από το 1892 οι κάπες αποτελούν υλικό θέσεως και χορηγούνται 
στους Ευζώνους που φυλάνε τα σύνορα ή κυνηγούν τους ληστές. Οι επιλοχί-
ες φέρουν τρία γαλόνια. 
 
Ο Εύζωνας στον 20ο αιώνα 
 
Το 1908 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η χακί στολή εκστρατείας. Για τους Ευ-
ζώνους προβλέφθηκε ένας χακί μάλλινος ντουλαμάς με κόκκινα διακριτικά, 
κίτρινα σιρίτια βαθμού και χακί φάριο (φέσι) με λευκές βλαχόκαλτσες και τσα-
ρούχια. Έφεραν εξάρτυση από ξανθό δέρμα και το αυστριακό τυφέκιο 
Mannlicher-Schonauer M1903 με διαμέτρημα 6,5 χιλ. και κοντή ξιφολόγχη. Με 
αυτή την αμφίεση και με αυτό τον εξοπλισμό οι Εύζωνοι πολέμησαν στους 
Βαλκανικούς Αγώνες, στη Μικρασία και στην Αλβανία μέχρι το 1941.  
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Εν τω μεταξύ, με μια ομάδα αξιωματικών που φοιτούσαμε στη ΑΔΙΣΠΟ είχαμε 
αποκτήσει πλέον εμμονή με του Ευζώνους. Ο ομιλών μαζί μου και νυν Πρόε-
δρος της Ενώσεως Αποστράτων Αντιστράτηγος και επίτιμος Διοικητής της 
Μεραρχίας Αρχιπελάγους Σταύρος Κουτρής γράψαμε ένα μικρό πόνημα με 
τίτλο «Ηρώων Μνήμες» κατά κύριο λόγο αφιερωμένο στη δράση των Ευζώ-
νων (που εκδόθηκε αργότερα από το ΓΕΕΘΑ με την επιμέλεια του Αντιστρά-
τηγου Νικολάου Πιτσόλη, Επίτιμου Διευθυντή Ζ’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ) ενώ ο 
Αντιστράτηγος Γεώργιος Μπασιακούλης, Επίτιμος Διοικητής του Γ’ΣΣ οργά-
νωσε την εκπληκτική παρέλαση απεικόνιση της εισόδου στη Θεσσαλονίκη και 
παράλληλα ανέλαβε την κατασκευή αγαλματιδίου του ευζώνου (από την ι-
σπανική εταιρεία «del prado») που αφορά στο ομοίωμα «Ευζώνου που εφορ-
μά» και αναπαριστά κατά τον καλύτερο τρόπο την θυελλώδη εξόρμηση του 
Ελληνικού Έθνους στους Βαλκανικούς πολέμους. Κόπηκαν αναμνηστικά με-
τάλλια με τους εύζωνες και το θωρηκτό Αβέρωφ. Όλα βασίζονται, σε σχέδια 
του Γιάννη Μυλωνά, έχουν ύψος 220 χιλ, και κατασκευάστηκαν κατόπιν πα-
ραγγελίας το 2012, σαν επίσημο αναμνηστικό δώρο προς την ΑΕ τον ΠτΔ κ. 
Κάρολο Παπούλια αλλά και την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, για τους εορ-
τασμούς των 100 ετών από τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912. Έκτοτε και 
μέχρι πρόσφατα, δόθηκε σαν επίσημο δώρο σε πολιτικές ηγεσίες και σε μεγά-
λο αριθμό ξένων στρατιωτικών επισκεπτών δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον 
εκάστοτε οικοδεσπότη να εξηγήσει την ένδοξη ιστορία των Ευζώνων και του 
Ελληνικού Στρατού και ξένους να γνωρίσουν την πολεμική ιστορία των ευζώ-
νων. 
 
Αναφερθήκαμε ήδη στο νέο τάγμα που ανατέθηκε στον Ταγματάρχη Βελισσα-
ρίου, το 9ο Τάγμα Ευζώνων γνωστό και σαν Τάγμα των αετών. Αυτό μας δίνει 
την ευκαιρία ν αναφερθούμε και σε μια ακόμα κορυφαία μορφή αξιωματικών 
των ευζώνων: Τον Ταγματάρχη Γεωργούλη. Το 9ο Τάγμα Ευζώνων, το «Τάγ-
μα των Αετών» είναι κατά τη γνώμη μου η ηρωικότερη Μονάδα του Ελληνικού 
Στρατού κι ο ιδρυτής του και πρώτος διοικητής του ήταν ο Ταγματάρχης Νικό-
λαος Γεωργούλης.  
 
Η πορεία του 9ου Τάγματος Ευζώνων (ΤΕ) υπήρξε σύντομη, μοναδική, εντυ-
πωσιακή και απαράμιλλη και το κατατάσσει κατά τη γνώμη μου σαν την ηρωι-
κότερη και ενδοξότερη Μονάδα του Ελληνικού Στρατού. Όχι τόσο για τη θυσία 
του, (υπάρχουν και άλλες Μονάδες που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα) όσο 
από άποψη επιτυχιών και αποτελεσμάτων, που είναι πραγματικά δυσανάλογα 
σε σχέση με το μέγεθος του. Γι’ αυτό επέλεξα να ασχοληθώ μαζί του ως την 
πιο ηρωική και αντιπροσωπευτική μονάδα των ευζώνων, που ευδόκησε να 
έχει δύο από τους κορυφαίους αλλά και ηρωικότερους αξιωματικούς των ευ-
ζώνων ως διοικητές.  
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Το 9ο ΤΕ δεν ανήκε στη δύναμη του ενεργού Στρατού οποίος στην Ειρήνη 
περιλάμβανε 8 μόνο Τάγματα Ευζώνων. Οι Εύζωνοι ήταν ειδικές μονάδες ε-
λαφρού πεζικού και ακροβολιστών, κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς κατα-
δρομείς. Το 9ο ΤΕ ήταν επιστρατευόμενη Μονάδα και η συγκρότηση του άρ-
χισε στα Τρίκαλα στις 7 Σεπτεμβρίου του 1912 και ολοκληρώθηκε στις 4 Ο-
κτωβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου 1912 κηρύχθηκε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος. 
Ανήκε στο 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων της 6ης Μεραρχίας. Υπεύθυνος για τη 
συγκρότηση ήταν ο πρώτος διοικητής του Τάγματος Ταγματάρχης Νικόλαος 
Γεωργούλης από τα Αχούρια (σημερινή ονομασία Στάδιο) Αρκαδίας, το έβδο-
μο από τα δέκα παιδιά του Παπά του χωριού. Ήταν ήδη 52 χρόνων, απόφοι-
τος της Σχολής Υπαξιωματικών με εξαιρετική καριέρα, για την οποία του είχε 
απονεμηθεί ο Αργυρός Σταύρος του Τάγματος του Σωτήρος. Το Τάγμα που 
συγκροτήθηκε προερχόταν από επίστρατους από την γύρω περιοχή Τρικά-
λων – Καρδίτσας, αλλά και από τα Άγραφα και την Εύβοια και είχε δύναμη 
1200 ανδρών.  

 
Ο Ταγματάρχης Γεωργούλης είχε δυο γιούς 7 και 10 ετών τους οποίους απο-
χαιρέτησε σε κεντρικό καφενείο των Αθηνών λέγοντας: «Εγώ φεύγω. Δεν θα 
γυρίσω πίσω. Θα φέρω όμως πίσω το 21’. Ο ίδιος, εντυπωσιασμένος από τη 
λεβεντιά των ορεσίβιων επιστράτων Ευζώνων έδωσε στο Τάγμα την ονομα-
σία «Το Τάγμα των Αετών». 
 
Με την ολοκλήρωση της επιστράτευσης το Τάγμα κινήθηκε στο Καζακλάρ (Α-
μπελώνας Λάρισας) όπου συγκροτήθηκε η 6η Μεραρχία. Στη συνέχεια η Με-
ραρχία και η Μονάδα κινήθηκαν προς βορρά, προς τα Γιαννιτσά, όπου είχαν 
οχυρωθεί οι Τούρκοι. Στην πορεία προς τα Γιαννιτσά ο Διοικητής αρρώστησε 
από πνευμονία. Οι γιατροί του ζήτησαν να μείνει στα Τρίκαλα για νοσηλεία και 
αυτός αρνήθηκε.  
 
Στα Γιαννιτσά η αμυντική διάταξη των Τούρκων περιλάμβανε ισχυρές δυνά-
μεις πυροβολικού που συνήθως επέφεραν σημαντικές απώλειες στον αντίπα-
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λο. Το πυροβολικό πολεμούσε στην πρώτη γραμμή. Η μάχη κρίθηκε την 19η 
Οκτωβρίου όταν το 9ο ΤΕ εξορμώντας από το όρος Πάικο κατέλαβε και σίγη-
σε τα πυροβόλα μετά από μια τρομακτική συμπλοκή.  
 
Την ημέρα εκείνη ο Γεωργούλης είχε 40 πυρετό. Ίππευσε με τη βοήθεια του 
ιπποκόμου του, μπήκε επικεφαλής της επίθεσης κάτω από τις ζητωκραυγές 
των Ευζώνων του και όρμησε μπροστά. Δέχτηκε συγκεντρωτικά τουρκικά πυ-
ρά και τραυματίστηκε στο δεξί χέρι. Έπιασε το ξίφος με το αριστερό και συνέ-
χισε την επίθεση. Μια τρίτη σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι και έπεσε. Το άλογο 
του όμως συνέχισε να καλπάζει οδηγώντας τους Ευζώνους που εκδίωξαν τον 
εχθρό και κατέλαβαν στους στόχους τους έχοντας όμως απώλειες περί τους 
150 Αξιωματικούς και Ευζώνους. Η μάχη των Γιαννιτσών κερδήθηκε, οι Τούρ-
κοι υποχώρησαν πανικόβλητοι και ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη ήταν πλέον 
ανοικτός.  
 
Ο ηρωικός θάνατος του Ταγματάρχη Γεωργούλη συντάραξε τον Στρατό γιατί 
ήταν από τις πρώτες (ίσως η πρώτη) απώλειες Διοικητών Μονάδων. Το θυ-
σιαστήριο των Διοικητών του 2ου Βαλκανικού πολέμου ήταν ακόμα μερικούς 
μήνες μακριά.  
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Στις 11.00 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1912 ο Αρχιστράτηγος Διάδοχος 
Κωνσταντίνος και το Επιτελείο του ξεκινώντας από τον Σιδηροδρομικό Σταθ-
μό εισήλθαν έφιπποι στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής την 1η Μεραρχία. 
Προηγούνταν όμως τιμής ένεκεν οι Εύζωνοι του 9ου ΤΕ, έχοντας μπροστά να 
οδηγεί τη φάλαγγα το άσπρο άλογο του Ταγματάρχη Γεωργούλη μόνο του (υ-
πάρχει φωτογραφία στο βιβλίο του κ. Σαραντόπουλου) με κρεμασμένο το ξί-
φος του Ταγματάρχη, χωρίς αναβάτη.  
 
Τα στοιχεία και η φωτογραφία προέρχονται από το εκπληκτικό βιβλίο του κ. 
Φώτη Σαραντόπουλου «Εμπρός διά της λόγχης, Η Μεγάλη Εξόρμηση (1912-
1913)» από το οποίο έχω δανειστεί πληροφορίες και το οποίο συνιστώ ανε-
πιφύλακτα σε όσους ενδιαφέρονται για τη μοναδική αυτή ιστορική περίοδο1. 
 
Υπό τον νέο Διοικητή τους η λεωφόρος τηs δόξας για το 9ο Τάγμα Ευζώνων 
είχε ανοίξει διάπλατα και ξεκινούσε από τα υψώματα του Λαχανά στη μάχη 
του Ογνιάρ Μαχαλά και κατέληγε στην υπέρτατη θυσία του υψώματος 1378. 
 
Στο 1ο Σύνταγμα Ευζώνων ή άλλως 38ο Σύνταγμα Πεζικού (εξ ου και το 1/38, 
με σύνθεση διοικήσεως), Συνταγματάρχης Παπαδόπουλος Διονύσιος Διοικη-
τής, Ταγματάρχης Ιατρίδης Διοικητής 8ου Τάγματος Ευζώνων, Ταγματάρχης 
Βελισσαρίου Διοικητής 9ου Τάγματος Ευζώνων και Ταγματάρχης Κολοκο-
τρώνης Διοικητής του Τάγματος Κρητών, στάθμευε στο Ασβεστοχώρι έξω 
από τη Θεσσαλονίκη. Γράφει στα Απομνημονεύματά του ο Στρατηγός Πάγκα-
λος: Λόχος του 9ου Τάγματος Ευζώνων Δυτικής Θεσσαλίας (Ιωάννινα, Φωτο-
γραφικό Αρχείο Δημοτικού Μουσείου) «Ενθυμούμαι την στιγμήν εκείνην συ-
γκινητική σκηνήν εξ εκείνων που δεν λησμονούνται ποτέ κατά την ζωήν του 
ανθρώπου. Ευρισκόμεθα εις το Ασβεστοχώρι και διήρχετο εκ της κωμοπόλε-
ως βαδίζων προς Γκιουβέζναν το ηρωϊκόν 1/38 Σύνταγμα του Παπαδοπού-
λου. Η σύζυγος του αειμνήστου Ταγματάρχου Βελισσαρίου (στενού φίλου 
μου) ευρίσκετο παραπλεύρως μου, εφόσον είχε έλθη να επισκεφθεί διά τινας 
ημέρας τον σύζυγο της, επιμεληθείσα της ειρηνικής περιόδου. Όταν ο διοικη-
τής του 9ου Τάγματος έφθασεν έφιππος μέχρις ημών, η σύζυγός του εζήτησε 
να σταματήσει προς στιγμήν όπως τον αποχαιρετήσει και ο Εθνικός εκείνος 
ήρως, σταματήσας προς στιγμήν, της είπε εκτός εαυτού εξ οργής και δεικνύ-
ων δια της χειρός του την πυρκαϊάν της καιομένης Μπέροβας: «Δεν έχομε 
καιρό για ασπασμούς, έχομε να εκδικηθούμε τ’ αδέλφια μας που σφάζει ο 
Βούλγαρος. Καλήν αντάμωση». Και στρεφόμενος προς εμέ ο ήρως πρόσθε-
σε: «Σε παρακαλώ Θόδωρε, φρόντισε άμα καθαρίσει η Θεσσαλονίκη να διευ-
κολύνεις την αναχώρηση της δι’ Αθήνας». Η ατυχής κυρία είχε κακήν προαί-
σθησιν την στιγμήν εκείνην διότι μου είπε: «Προαισθάνομαι πως δεν θα τον 
ξαναϊδώ τον Γιάννη». Και όντως δεν τον επανείδε, διότι ο ηρωϊκός σύζυγός 
της έπεσε και ετάφη, εις τα παλαιά Βουλγαρικά σύνορα, κατά την τελευταίαν 
αιματηράν μάχην του πολέμου εις το ύψωμα 1378. 
 
Όταν ήμουν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχα τη τιμή να γνωρίσω τον τελευταίο απόγονο 
της οικογενείας Βελισσαρίου, εκ της συζύγου όμως, γιατί όπως προαναφέρ-
θηκε η οικογένεια δεν άφησε άλλους απογόνους. Ήταν ο Ταξίαρχος της ΠΑ κ. 

 
1 Απόσπασμα του βιβλίου παρατίθεται στο τέλος του παρόντος κειμένου 
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Ξενοφών Καράππας, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τη ζωή 
του Βελισσαρίου, το οποίο φρόντισα να διανεμηθεί δωρεάν σε όλους τους μα-
θητές των στρατιωτικών σχολών για όσους δεν τον γνώριζαν. Το πιο σημαντι-
κό όμως ήταν, ότι ο κ. Καράππας είχε ένα ακριβές σχεδιάγραμμα με τον τάφο 
του Βελισσαρίου, φτιαγμένο από τους συμπολεμιστές του. Έτσι άρχισε η 
προσπάθεια μας για την ανεύρεση των οστών του και την επαναφορά τους 
στην Ελλάδα, καθώς επίσης και των συμπολεμιστών του που σκοτώθηκαν και 
τάφηκαν μαζί του.  
 
Ο Βελισσαρίου έφερε σοβαρό τραύμα στον ώμο που του είχε σπάσει την 
κλείδα, από το οποίο και πέθανε στο χειρουργείο εκστρατείας του συντάγμα-
τος στο οποίο διακομίστηκε. Από εκεί, μετά τον θάνατο του τάφηκε δίπλα α-
κριβώς σε ένα κοινό τάφο στον οποίο τάφηκαν και οι νεκροί Αξιωματικοί και οι 
εύζωνοι που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα και πέθαναν στο χειρουργείο εκστρα-
τείας. Τις συντεταγμένες αυτού του νεκροταφείου είχαμε και πιστεύαμε ότι αν 
το βρίσκαμε θα μπορούμε να ανασύρουμε τις σωρούς βασισμένοι στις μεθό-
δους DNA. Παρόλη την εμπλοκή του Βουλγαρικού ΓΕΕΘΑ στην όλη προσπά-
θεια, οι προσπάθειες τελικά απέβησαν άκαρπες γιατί κάθε φορά εμφανιζόταν 
η αστυνομία του βουλγαρικού Υπουργείου Εσωτερικών που μαζί με τις τοπι-
κές αρχές και τη βουλγαρική ΔΙΣ ισχυριζόταν ότι κάνουμε λάθος και μας απέ-
τρεπαν να ψάξουμε άλλο. Όπου μας επέτρεψαν να σκάψουμε δεν βρέθηκε 
τίποτα. Φαινόταν ότι δεν ήθελαν να μας διευκολύνουν να βρούμε οτιδήποτε, 
παρόλο που ήξεραν ότι δικός μας σκοπός ήταν να πάρουμε τα οστά και να 
γυρίσουμε στην Ελλάδα όπου τα περίμεναν οι οικείοι τους. Η τελευταία μας 
προσπάθεια έγινε πιο καταδρομική. Μαζί με τον κ. Καράππα πήγε και ο Υπο-
στράτηγος ε.α. κ. Αγοράκης Δημήτριος που κατάγεται από την περιοχή, και 
συνεπώς την γνωρίζει καλύτερα, και πήγαμε με δικό μας ΙΧ, δικά μας σκαπτι-
κά και δικές λεκάνες για τα οστά καθώς και λεφτά μήπως χρειαστεί να αγορά-
σουμε το χωραφάκι. Μάταια όμως. Η βουλγαρική αστυνομία του Υπ. Εσωτε-
ρικών ήταν εκεί και όταν ζήτησα από τον Βούλγαρο Α/ΓΕΕΘΑ να τους αφήσει 
να σκάψουν μου απάντησε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όσο εμπλέκο-
νταν αυτοί. Στην επόμενη επίσημη επίσκεψη μου στη Σόφια διαπίστωσα μετά 
από συζήτηση με τον πρέσβη μας εκεί, ότι το αίτιο ήταν πολύ βαθύτερο. Ο 
Βούλγαροι είχαν συνδέσει την μεταφορά των οστών του Βελισσαρίου με τα 
οστά του Τσάρου Σαμουήλ που εκείνο το διάστημα κάποιοι Έλληνες αρχαιο-
λόγοι ισχυρίζονταν ότι ανακάλυψαν στην Οχρίδα. Αυτό εμάς δεν μας ενδιέφε-
ρε και δεν είχαμε απαίτηση να ανταλλαγούν τα οστά των δυο ηρώων. Δυστυ-
χώς όμως, μου φάνηκε ότι δεν ήταν μόνο αυτό. Οι Βούλγαροι στη διάρκεια της 
κατοχής είχαν αρπάξει θησαυρούς από κάποια μοναστήρια των Σερρών, τα 
οποία εμείς ζητούσαμε να επιστραφούν και αυτοί αρνιόντουσαν διότι δεν ήθε-
λαν στο πλαίσιο αυτό να γίνει καμία ανταλλαγή. Στην σκληροπυρηνική αυτή 
στάση πρωτοστατούσε μία αρχαιολόγος με την ονομασία Ζούκοβα, που ήταν 
και κόρη του τελευταίου κομμουνιστή ηγέτη της Βουλγαρίας, εξ ου και η ε-
μπλοκή της αστυνομία του Υπουργείου Εσωτερικών που ήταν η βουλγαρική 
KGB.  
 
Επιστρέφουμε όμως στα πολεμικά γεγονότα. Την επίθεση κατά του λόφου 
Λαχανά ανέλαβε να διενεργήσει την 21η Ιουνίου στις 3:30 μμ, το 1/38 Σύνταγ-
μα Ευζώνων (Συνταγματάρχης Παπαδόπουλος Διονύσιος), το οποίο την ανέ-
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θεσε στο 9ο Τάγμα Ευζώνων (Ταγματάρχης Βελισσαρίου Ι.) με δύναμη έξη 
Λόχων Ευζώνων (4 Λόχοι του 9ου Τ.Ε. και 2 Λόχοι του 8ου Τ.Ε.). Μετά δεκά-
λεπτη προπαρασκευή πυροβολικού κατά τη διάρκεια της οποίας οι 6 Λόχοι 
του Βελισσαρίου, προχωρούντες ταχέως, έφθασαν σε απόσταση εφόδου από 
την πρώτη γραμμή των Βουλγαρικών ορυγμάτων, το πυρ των αμυνομένων 
είχε εξασθενίσει σημαντικά. Ο Βελισσαρίου άρπαξε από τον γιακά τον περί-
φημο Βλάχο, το σαλπιγκτή του, και τον κράτησε ορθό στο ύψος του ενώ ήταν 
έφιππος, για να ακούγεται καλύτερα, και μπροστά στους Βούλγαρους να 
σαλπίζει επί 5 λεπτά το σάλπισμα «εμπρός δια της λόγχης». Σύμφωνα με τις 
οδηγίες του οι Εύζωνοι έβαλαν αιφνιδίως ταχύτατο ολιγόλεπτο πυρ εναντίον 
του εχθρού, μετά το οποίο όρμησαν ακάθεκτοι και με βροντώδεις αλαλαγμούς 
εναντίον των επί της πρώτης οφρύος του λόφου βουλγαρικών χαρακωμάτων. 
 

«... Η γραμμή των εφορμώντων λόχων, με τις απαστράπτουσας υπό 
τον ήλιο υπερχίλιες λόγχες, ομοίαζε με χαλύβδινη ταινία, η οποία απει-
λητική επήρχετο εναντίον των εχθρικών ορυγμάτων. Πριν αύτη φθάσει 
σε απόσταση 150 μέτρων περίπου και καθ’ ήν στιγμήν το πυροβολικόν 
αναγκαζόταν να επιμηκύνει τη βολή του, οι αμυνόμενοι εγκατέλειψαν τα 
χαρακώματα φεύγοντες, ολίγοι κατ’ αρχήν και στη συνέχεια πολύ πε-
ρισσότεροι, μόλις οι αλαλάζοντες εύζωνοι πλησίασαν τις θέσεις τους...»  

 
Ο αγών υπήρξε σύντομος αλλά μεγαλειώδης. Το Βουλγαρικό πυροβολικό η-
μύνθη λυσσωδώς μέχρι τελευταίας στιγμής, βάλλον διά βολιδοφόρων με ρυθ-
μιστή μηδέν. Η παρά τας νοτίας κλιτείς του λόφου πυροβολαρχία καταλήφθη-
κε ολόκληρη, του Πυροβολάρχου και των πλείστων πυροβολητών φονευθέ-
ντων επί τόπου. Οι Βούλγαροι πανικόβλητοι εγκατέλειψαν 438 αιχμαλώτους 
και έξι πυροβόλα με τα κλείστρα ανέπαφα, τα δύο δε εξ’ αυτών εγκατελήφθη-
σαν γεμάτα, των πυροβολητών λογχισθέντων επί των πυροβόλων των. Το 
1/38 Σ. Ευζώνων κατά την τριήμερη μάχη είχε συνολικά 252 νεκρούς και 443 
τραυματίες μεταξύ των οποίων τον Διοικητή του 8ου Τάγματος Ευζώνων Ταγ-
ματάρχη Ιατρίδη Γ., και όλους πλην ενός, τους Διοικητάς Λόχων του Τάγματος 
Κρητών. 
 
Η Μάχη του Ογνιάρ Μαχαλά 12 Ιουλ 1913 – 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων 
 
Η μάχη αυτή έλαβε χώρα την προηγουμένη της περίφημης μάχης του υψ. 
1378 στην περιοχή του Συνοικισμού Ογνιάρ Μαχαλά στις νότιες υπώρειες των 
ΡΙΛΑ ΠΛΑΝΙΝΑ, μεταξύ του 1/38 Συντάγματος Ευζώνων (Συνταγματάρχης 
Παπαδόπουλος Διον.) αποτελούμενο από το 9ο Τάγμα Ευζώνων (Ταγματάρ-
χης Βελισσαρίου Ι.), Τάγμα Κρητών (Ταγματάρχης Κολοκοτρώνης Γ.) και της 
ΙΙ/3 Βουλγαρικής Ταξιαρχίας (Συνταγματάρχης Ριμπάρωφ) δυνάμεως τριών 
Συνταγμάτων Πεζικού (32ο - 70ο ΣΠ και Συγκρότημα Τσερβεντάκωφ) με υ-
ποστήριξη πυροβολικού.  
 
Παρατίθενται παρακάτω οι αναφορές του Διοικητού του 1/38 Συντάγματος 
Ευζώνων Συνταγματάρχου Παπαδόπουλου Διον. προς την VI Μεραρχία κατά 
την εξέλιξη της μάχης:  
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«Αριθ. 1574.  
Τελευταίοι συνοικισμοί Ογνιάρ Μαχαλά 12-7-13, ώρα 7.15’ μ.μ. VI Με-
ραρχία. Έμεινα μεμονωμένος μετά των δυο ταγμάτων μου μόνο. Ως 
επληροφορήθην, ταύτην την στιγμήν ευρίσκεται το 17ο Σύνταγμα Πεζι-
κού μακράν ημών δυο σχεδόν ώρας. Από της καταλήψεως των τελευ-
ταίων ΒΔ του Ουρανόβου συνοικισμών, ο εχθρός, ενισχυθείς δια πο-
λυβόλων, εξετέλεσε καθ’ ημών επίθεση δια της λόγχης. Εις την επίθε-
σίν του ταύτην διέταξα δια των σαλπίγγων αντεπίθεσιν δια της λόγχης 
και ευτυχώς η ενέργειά μου αύτη ανέκοψε την ορμή του εχθρού και ε-
χρόνισε τον αγώνα... Η μάχη επί μίαν περίπου ώρα υπήρξε αμφίρρο-
πος, αλλ’ ευτυχώς αφίχθη δρομέως είς λόχος του 8ου Ευζωνικού Τάγ-
ματος υπό τον λοχαγό Καραχρήστο και ακολούθως είς λόχος ιδίου 
Τάγματος υπό τον Μανωλίδη, οίτινες, χρησιμοποιηθέντες καταλλήλως, 
πέπεισμαι, καίτοι η μάχη εξακολουθεί, ότι θα νικήσωμεν.  

1ο Σύνταγμα Ευζώνων, Δ. Παπαδόπουλος.» 
 

«Μάχη εξηκολούθησε μέχρις 9ης ώρας εσπέρας, Τάγμα Βασιλούνη 

(Σ.Σ 8ο Τ. Ευζώνων) αφίκετο εγκαίρως και δύο λόχοι αυτού έλαβον 

μέρος εις την μάχην. Τάγμα 17ου υπό Δημητριάδη αφίκετο 8.50’ μ.μ. 

Ευρισκόμεθα αντιμέτωποι του εχθρού με τα όπλα ανά χείρας, τηρού-

ντες τις θέσεις μας, ως και ο εχθρός τας ιδικάς του. Το πυροβολικό 

του εχθρού μας προξένησε καταπληκτικάς απωλείας, διότι έβαλλε 

καθ’ ημών ανενοχλήτως και εκ μικράς αποστάσεως. Νεκροί και τραυ-

ματίαι περί τους 80. Εφονεύθη ο Ταγματάρχης Κολοκοτρώνης (Σημ. 

Διοικητής του Τάγματος Κρητών) και τραυματίσθηκαν δύο αξιωματι-

κοί. Ανάγκη απόλυτος να πλησιάσει και να καταλάβει κατάλληλον θέ-

ση το ημέτερον πυροβολικόν, διότι υποθέτω αύριο λίαν πρωί θα επα-

ναληφθεί η μάχη και πολύ πιθανό να έχωμεν λίαν πρωί επίθεση. 

Προς πλήρη επιτυχία του αγώνος, φρονώ ότι δέον να έλθη προς ενί-

σχυση μας ολόκληρον το 17ο Σύνταγμα και το πυροβολικόν. Απόλυ-

τος ανάγκη αποστολής φυσιγγίων...  

1ο Σύνταγμα Ευζώνων, Δ. Παπαδόπουλος.» 

«...πολλοί εκ των ανδρών του Συντάγματος, εξαντλήσαντες τα φυσίγ-

για των, εμάχοντο με λίθους». «... Δύο μυθικοί ήρωες του 9ου Τ. Ευ-

ζώνων ο Λοχίας Τόλιας Νικ. και ο εύζωνος Μάκριτας, στην παραζάλη 

της επιθέσεως, μεθυσθέντες εκ της ατάκτου υποχωρήσεως των 

Βουλγάρων, ηκολούθησαν τούτους καταδιώκοντας κατά πόδας. Νο-

μίσαντες δε ότι παρηκολουθούντο και υπό των λοιπών τμημάτων, έφ-

θασαν μέχρι την κορυφή του υψ.1378, ένθα εύρον τον ενδοξώτερον 

των θανάτων, ανευρεθέντων των πτωμάτων των εκεί την 15 Ιουλίου, 

ότε κατελήφθη το ύψωμα.»  
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Η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων, δεν επιτεύχθηκε όμως η κατάληψη του 

Υψ.1378 διότι είχε νυκτώσει. Τις επόμενες μέρες το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων, 

στην μάχη του Υψ. 1378, θα βάδιζε προς τη δόξα και τη θυσία. 

Η Μάχη του Υψοδείκτου 1378 13 – 15 Ιουλίου 1913 Ταγματάρχης Βελισ-

σαρίου Ι. Υψοδείκτης 1378 

Είκοσι (20) χλμ Βορειοανατολικά ΣΙΜΙΤΛΗ και 15 χλμ Βορειοδυτικά του ΡΑ-

ΖΛΟΓΚ, στις Νότιες υπώρειες των ΡΙΛΑ ΠΛΑΝΙΝΑ. Η μάχη του υψ. 1378 ήταν 

αναντίρρητα η σκληρότερη και αιματηρότερη από όλες τις μάχες από όσες 

συνήψε ο Ελληνικός Στρατός κατά τους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Κατά 

παράδοξη επιταγή της Μοίρας, στην τελευταία αυτή μάχη του πολέμου βρέ-

θηκαν αντιμέτωπα αφ’ ενός μεν το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων του Συνταγμα-

τάρχου Παπαδοπούλου Δ. αποτελούμενο από το 9ο Τάγμα Ευζώνων (Διοικη-

τής Ταγματάρχης Βελισσαρίου Ι.), το 8ο Τάγμα Ευζώνων (Διοικητής Ταγμα-

τάρχης Βασιλούνης) και το Τάγμα Κρητών (Διοικητής Ταγματάρχης Κολοκο-

τρώνης Γ.), ήτοι το ηρωικότερο τμήμα του Ελληνικού Στρατού, και το Σύνταγ-

μα της Βασιλικής Φρουράς της Βουλγαρίας, το οποίο ήτο το εκλεκτότερο Σύ-

νταγμα του Βουλγαρικού Στρατού. Ήσαν σχεδόν όλοι μεγαλόσωμοι άνδρες 

και επολέμησαν μετ’ εξαιρετικού πείσματος και ανδρείας κατά τον πεισματώδη 

εκείνο διήμερο αγώνα. Το ηρωικό Σύνταγμα τρεις φορές κυρίευσε το ύψωμα 

1378 και τρεις φορές εκτοπίσθηκε απ’ αυτό. Ήδη από τις 12 και 13 Ιουλίου 

έχουν φονευθεί επικεφαλής των Ταγμάτων τους ο Διοικητής του Τάγματος 

Κρητών Ταγματάρχης Κολοκοτρώνης Γ. και ο θρυλικός Διοικητής του 9ου 

Τάγματος Ευζώνων Ταγματάρχης Βελισσαρίου Ι. Γρήγορα τους ακολουθεί και 

ο νέος Διοικητής του 9ου Τ. Ευζώνων Λοχαγός Μανωλίδης. Η πρωία της 15 

Ιουλίου 1913 ευρίσκει το Σύνταγμα κυρίαρχο του υψώματος. Οι Βούλγαροι 

διακόπτουν τις επιθέσεις τους γιατί οι απώλειες τους είναι τρομακτικές. Μετα-

ξύ αυτών και ο Διοικητής του Συντάγματος της Φρουράς. Οι κλιτύες και οι χα-

ράδρες ήταν καλυμμένες από πτώματα Ελλήνων και Βουλγάρων ανάμικτα. Ο 

αγώνας υπήρξε τόσο λυσσώδης και εκ του συστάδην, ώστε πολλοί εκ των 

πεσόντων εκατέρωθεν έφεραν τραύματα δια λόγχης, αρκετοί δε Βούλγαροι 

είχαν κτυπηθεί δια λίθων των οποίων έκαναν χρήση οι Εύζωνοι, όταν εξα-

ντλήθηκαν τα πυρομαχικά τους. Η μάχη του υψ.1378 είναι πραγματική επο-

ποιΐα. Το θρυλικό 1/38 των Ευζώνων τερμάτισε στα παλαιά βουλγαρικά σύ-

νορα την ένδοξη πολεμική σταδιοδρομία του με πραγματικό ολοκαύτωμα. Εκ 

των αξιωματικών του Συντάγματος παρέμειναν όρθιοι μόνο ο Διοικητής του 

Συντάγματος, ένας Λοχαγός, ένας Υπολοχαγός και τρεις Ανθυπολοχαγοί. Οι 

συνολικές απώλειες του Συντάγματος στο υψ.1378 ανήλθαν σε 859 άνδρες. 

Εκ του 9ου Τάγματος Ευζώνων επέζησαν ένας Υπολοχαγός και 79 Εύζωνοι. 

Ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος, αντί συλλυπητηρίων τηλεγράφησε στην οι-

κογένεια του Ταγματάρχου Βελισσαρίου την παρακάτω φράση: «Χαιρετίζω 

τον ήρωα των ηρώων». 
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Το 9ο Τάγμα Ευζώνων, το «Τάγμα των Αετών2» – Η ηρωικό-
τερη Μονάδα του Ελληνικού Στρατού – Ταγματάρχης Νικό-
λαος Γεωργούλης – Μέρος Α’ 
 
 
Το 9ο Τάγμα Ευζώνων ολοκλήρωσε τη δράση του στους Βαλκα-
νικούς πολέμους στη μάχη-σφαγείο του Υψοδείκτου 1378, την τε-
λευταία μάχη των Βαλκανικών πολέμων, τον Ιούλιο του 1913, 
κάπου βαθιά στη Βουλγαρία, όπου μαζί με τον διοικητή του, τον 
Ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου, είχε ραντεβού με τη δόξα και τη 
θυσία.  
 
Η πορεία του 9ου Τάγματος Ευζώνων(ΤΕ) υπήρξε σύντομη, μο-
ναδική, εντυπωσιακή και απαράμιλλη και το κατατάσσει κατά τη 
γνώμη μου σαν την ηρωικότερη και ενδοξότερη Μονάδα του Ελ-
ληνικού Στρατού. Όχι τόσο για τη θυσία του, (υπάρχουν και άλλες 
Μονάδες που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα) όσο από άποψη επι-
τυχιών και αποτελεσμάτων, που είναι πραγματικά δυσανάλογα σε 
σχέση με το μέγεθος του. 
 
Το 9ο ΤΕ δεν ανήκε στη δύναμη του ενεργού Στρατού οποίος 
στην Ειρήνη περιελάμβανε 8 μόνο Τάγματα Ευζώνων. Οι Εύζω-
νοι ήταν ειδικές μονάδες ελαφρού πεζικού και ακροβολιστών, κάτι 
αντίστοιχο με τους σημερινούς καταδρομείς. Το 9ο ΤΕ ήταν επι-
στρατευόμενη Μονάδα και η συγκρότηση του άρχισε στα Τρίκαλα 
στις 7 Σεπτεμβρίου του 1912 και ολοκληρώθηκε στις 4 Οκτωβρί-
ου. Στις 5 Οκτωβρίου 1912 κηρύχθηκε ο Πρώτος Βαλκανικός Πό-
λεμος. Ανήκε στο 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων της 6ης Μεραρχίας. 
Υπεύθυνος για τη συγκρότηση ήταν ο πρώτος διοικητής του Τάγ-
ματος Ταγματάρχης Νικόλαος Γεωργούλης από τα Αχούρια (ση-
μερινή ονομασία Στάδιο) Αρκαδίας, το 7ο από τα δέκα παιδιά του 
Παπά του χωριού. Ήταν ήδη 52 χρόνων, απόφοιτος της Σχολής 
Υπαξιωματικών με εξαιρετική καριέρα, για την οποία του είχε α-
πονεμηθεί ο Άργυρος Σταύρος του Τάγματος του Σωτήρος. Το 
Τάγμα που συγκροτήθηκε προερχόταν από επίστρατους από την 
γύρω περιοχή Τρικάλων-Καρδίτσας, αλλά και από τα Άγραφα και 
την Εύβοια και είχε δύναμη 1200 ανδρών.  
 
Ο Ταγματάρχης Γεωργούλης είχε δυο γιούς 7 και 10 ετών τους 
οποίους αποχαιρέτησε σε κεντρικό καφενείο των Αθηνών λέγο-
ντας: «Εγώ φεύγω. Δεν θα γυρίσω πίσω. Θα φέρω όμως πίσω το 
21.” Αυτός, εντυπωσιασμένος από τη λεβεντιά των ορεσίβιων ε-
πιστράτων Ευζώνων έδωσε στο Τάγμα την ονομασία «Το Τάγμα 
των Αετών». 
 
 

 
2 Απόσπασμα του βιβλίου του κ. Φώτη Σαραντόπουλου 
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Με την ολοκλήρωση της επιστράτευσης το Τάγμα κινήθηκε στο 
Καζακλάρ (Αμπελώνας Λάρισας) όπου συγκροτήθηκε η 6η Με-
ραρχία. Στη συνέχεια η Μεραρχία και η Μονάδα κινήθηκαν προς 
βορρά, προς τα Γιαννιτσά, όπου είχαν οχυρωθεί οι Τούρκοι. Στην 
πορεία προς τα Γιαννιτσά ο Διοικητής αρρώστησε από πνευμονί-
α. Οι γιατροί του ζήτησαν να μείνει στα Τρίκαλα για νοσηλεία και 
αυτός αρνήθηκε.  
 
Στα Γιαννιτσά η αμυντική διάταξη των Τούρκων περιλάμβανε ι-
σχυρές δυνάμεις πυροβολικού που συνήθως επέφεραν σημαντι-
κές απώλειες στον αντίπαλο. Το πυροβολικό πολεμούσε στην 
πρώτη γραμμή. Η μάχη κρίθηκε την 19η Οκτωβρίου όταν το 9ο 
ΤΕ εξ ορμώντας από το όρος Πάικο κατέλαβε και σίγησε τα πυ-
ροβόλα μετά από μια τρομακτική συμπλοκή.  
 
Την ημέρα εκείνη ο Γεωργούλης είχε 40 πυρετό. Ίππευσε με τη 
βοήθεια του ιπποκόμου του, μπήκε επικεφαλής της επίθεσης κά-
τω από τις ζητωκραυγές των Ευζώνων του και όρμησε μπροστά. 
Δέχτηκε συγκεντρωτικά τουρκικά πυρά και τραυματίστηκε στο δεξί 
χέρι. Έπιασε το ξίφος με το αριστερό και συνέχισε την επίθεση. 
Μια τρίτη σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι και έπεσε. Το άλογο του 
όμως συνέχισε να καλπάζει οδηγώντας τους Ευζώνους που εκ-
δίωξαν τον εχθρό και κατέλαβαν στους στόχους τους έχοντας 
όμως απώλειες περί τους 150 Αξιωματικούς και Ευζώνους. Η μά-
χη των Γιαννιτσών κερδήθηκε, οι Τούρκοι υποχώρησαν πανικό-
βλητοι και ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη ήταν πλέον ανοικτός.  
 
Ο ηρωικός θάνατος του Ταγματάρχη Γεωργούλη συντάραξε τον 
Στρατό γιατί ήταν από τις πρώτες ( ίσως η πρώτη) απώλεια Διοι-
κητού Μονάδας. Το θυσιαστήριο των Διοικητών του 2ου Βαλκανι-
κού πολέμου ήταν ακόμα μερικούς μήνες μακριά.  
 
Στις 11.00 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1912 ο Αρχιστράτηγος 
Διάδοχος Κωνσταντίνος και το Επιτελείο του ξεκινώντας από τον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό εισήλθαν έφιπποι στη Θεσσαλονίκη με ε-
πικεφαλής την 1η Μεραρχία. Προηγούνταν όμως τιμής ένεκεν οι 
Εύζωνοι του 9 ΤΕ, έχοντας μπροστά να οδηγεί τη φάλαγγα το 
άσπρο άλογο του Ταγματάρχη Γεωργούλη μόνο του (υπάρχει 
φωτογραφία) με κρεμασμένο το ξίφος του Ταγματάρχη, χωρίς 
αναβάτη.  
 
(Συνεχίζεται στο Β´ εξαιρετικό βιβλίο του κ. Φώτη Σαραντόπουλου 
– Εμπρός δια της λόγχης 1912-1913) 

 


