
O ΚόσμοςFRIDAY 12 JULY 2013 ΣΧΟΛΙΑ12

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΒΕΡΟΝΙΚΗ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1827: Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποδέχεται 

την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια 

από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών 

της Ρωσίας, προκειµένου να αναλάβει 

κυβερνήτης της Ελλάδας.

1906: Ο Άλφρεντ Ντρέιφους, γάλλος 

αξιωµατικός πυροβολικού, ο οποίος 

έχει κατηγορηθεί άδικα για προδοσία, 

παίρνει χάρη κι επιστρέφει στο σύνταγµά 

του µε το βαθµό του. Προηγήθηκε 

αναψηλάφηση της υπόθεσης, µετά το 

δριµύ Κατηγορώ του Εµίλ Ζολά εναντίον 

του στρατιωτικού κατεστηµένου.

1913: Ελληνική επίθεση στα στενά της 

Κρέσνας µεταφέρει τις µάχες του Β’ 

Βαλκανικού Πολέµου µέσα στα εδάφη 

της Βουλγαρίας.

1930: Οι έλληνες εργαζόµενοι 

διαµαρτύρονται για την ανεργία.

1965: Οι Beach Boys κυκλοφορούν τη 

µεγάλη επιτυχία τους Callifornia Girls.

1998: Η Γαλλία νικά τη Βραζιλία µε 

3-0 και κατακτά το 16ο Παγκόσµιο 

Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Την τρίτη θέση 

καταλαµβάνει η Κροατία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1817: Χένρι Ντέιβιντ Θόρο, αµερικανός 

συγγραφέας, φιλόσοφος και πρώιµος 

οικολόγος. (Θαν. 6/5/1862)

1895: Όσκαρ Χάµερστιν, αµερικανός 
στιχουργός, µέλος της συνθετικής 

δυάδας Χάµερστιν & Ροτζερς, που 
έγραψε πολλά και φηµισµένα µιούζικαλ. 

(Θαν. 23/8/1960)

1904: Πάµπλο Νερούδα, χιλιανός 

ποιητής και διπλωµάτης, βραβευµένος 

µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1971, 

δηµιουργός του Κάντο Χενεράλ, 

που µελοποιήθηκε από τον Μίκη 

Θεοδωράκη. (Θαν. 23/9/1973)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1910: Τσαρλς Στιούαρτ Ρολς, βρετανός 

αεροπόρος και συνιδρυτής της Rolls-
Royce. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που 

σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχηµα, 

όταν το διπλάνο του κατέπεσε κοντά στο 

Μπούρνεµαουθ. (Γεν. 27/8/1877)

1934: Όλε Εβινρούντε, αµερικανο-

νορβηγός µηχανικός, που επινόησε και 

κατασκεύασε την εξωλέµβιο µηχανή. 
(Γεν. 19/4/1877)

1935: Άλφρεντ Ντρέιφους, γαλλοεβραίος 

αξιωµατικός του στρατού. Η καταδίκη 

του εξαιτίας µιας αβάσιµης κατηγορίας 
προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο 

της αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε 
τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. 
(Υπόθεση Ντρέιφους) (Γεν. 9/10/1859)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Eνοπλη σύγκρουση, που διεξήχθη 
από τις 16 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου 
του 1913 (28 Ιουλίου η τυπική λήξη 

της µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου) 
κατά κύριο λόγο στα εδάφη της απελευθε-
ρωµένης από του Οθωµανούς Μακεδονί-
ας, µεταξύ των πρώην συµµάχων του Α’ 
Βαλκανικού Πολέµου (5 Οκτωβρίου 1912 
- 30 Μαΐου 1913). Αντιµέτωποι τέθηκαν 
από την µία πλευρά η Βουλγαρία και από 
την άλλη πλευρά η Ελλάδα, η Σερβία και το 
Μαυροβούνιο. Κατά της Βουλγαρίας στρά-
φηκαν η Ρουµανία και η Οθωµανική Αυτο-
κρατορία. Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεµος χαρα-
κτηρίσθηκε από την ταχύτητα διεξαγωγής 
του και τη σκληρότητα των µαχών του.

Προτού λήξει ακόµη ο Α’ Βαλκανικός 
Πόλεµος ήταν εµφανή τα σηµάδια της 
επερχόµενης ρήξης µεταξύ των συµµάχων 
για τη διανοµή των απελευθερωµένων 
εδαφών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
Η Βουλγαρία πίστευε ότι ήταν «ριγµένη» 
στη µοιρασιά έναντι των συµµάχων της 
Ελλάδας και Σερβίας και υποδαύλιζε διά-
φορα επεισόδια -συχνά αιµατηρά- εναντί-
ον Σέρβων και Ελλήνων στη Μακεδονία. 

Για να αντιµετωπίσουν της διαφαινό-
µενη βουλγαρική απειλή, η Ελλάδα και η 
Σερβία υπέγραψαν στις 19 Μαΐου 1913 
στη Θεσσαλονίκη, συνθήκη ειρήνης, φιλί-
ας και αµοιβαίας προστασίας. Μετά τη συν-
θήκη αυτή, που συνοδευόταν από στρατι-
ωτική σύµβαση «προς προετοιµασίαν και 
εξασφάλισιν των στρατιωτικών µέτρων 
αµύνης», Ελλάδα και Σερβία βρίσκονταν 
σε ακήρυκτο πόλεµο µε τη Βουλγαρία. 

Οι βιαιότητες των Βουλγάρων κατά των 
ελληνικών πληθυσµών και οι συγκεντρώ-

σεις βουλγαρικών στρατευµάτων σε ευαί-
σθητα σηµεία της Μακεδονίας, προκάλε-
σαν την αντίδραση της Ελλάδας, η οποία 
δια του πρεσβευτή της στη Σόφια επέδωσε 
διακοίνωση προς τη βουλγαρική κυβέρνη-
ση στις 12 Ιουνίου 1913. Η βουλγαρική 
κυβέρνηση όχι µόνο απέρριψε τη διακοί-
νωση, αλλά το απόγευµα της 16ης Ιουνίου 
διέταξε τα στρατεύµατά της να επιτεθούν 
κατά των ελληνικών αποσπασµάτων στη 
Νιγρίτα και το Παγγαίο Όρος και των σερ-
βικών δυνάµεων στο Ιστίπ (σηµερινό Στιπ 
της ΠΓ∆Μ). Την εποµένη, οι Βούλγαροι 
κατέλαβαν από τους Σέρβους τη Γευγελή 
(Γκεβγκλίγια της ΠΓ∆Μ) στην κοιλάδα του 
Αξιού, µε σκοπό να αποκόψουν την επαφή 
σερβικών και ελληνικών στρατευµάτων.

Η αντίδραση της Ελλάδας και της Σερ-
βίας ήταν άµεση και αποφασιστική. Ο Β’ 
Βαλκανικός Πόλεµος ήταν πλέον γεγονός. 
Η Ελλάδα µε αρχηγό τον βασιλιά Κωνστα-
ντίνο και επιτελάρχη τον αντιστράτηγο Βί-
κτωρα ∆ούσµανη παρέταξε στα πεδία των 
µαχών 119.000 άνδρες, που στελέχωναν 
10 µεραρχίες Πεζικού και 1 ταξιαρχία ιπ-
πικού. Η Σερβία, µε αρχηγό τον βασιλιά 
Πέτρο και επιτελάρχη τον βοεβόδα Ράντο-
µιρ Πούτνικ, παρέταξε 260.000 άνδρες, 
από τους οποίους οι 12.000 ήταν η συνει-
σφορά του Μαυροβούνιο. Ο Βουλγαρικός 
στρατός αριθµούσε 576.000 άνδρες και 
τον διοικούσε ο βασιλιάς Φερδινάνδος, 
µε βοηθό τον στρατηγό Μιχαήλ Σάβοφ και 
επιτελάρχη τον στρατηγό Ιβάν Φίτσεφ.

Μετά τη βουλγαρική επίθεση, ο Βενιζέ-
λος ζήτησε από τον αρχιστράτηγο βασιλιά 
Κωνσταντίνο να αναληφθεί γενική αντεπί-
θεση, µε πρώτο µέτρο την εκκαθάριση της 

Θεσσαλονίκης από τις στρατωνιζόµενες 
εκεί βουλγαρικές µονάδες, που ανέρχο-
νταν σε 1.500 άνδρες. Οι Βούλγαροι αρ-
νήθηκαν να αποσυρθούν και τότε ανέλα-
βε δράση η ΙΙ Μεραρχία Πεζικού υπό τον 
υποστράτηγο Καλάρη, η οποία ύστερα από 
ολονύκτια συµπλοκή τους εξανάγκασε να 
παραδοθούν στις 18 Ιουνίου. 

Ο κύριος στόχος του ελληνικού στρατη-
γείου ήταν η διάσπαση της οχυράς βουλ-
γαρικής γραµµής Κιλκίς - Λαχανά - ∆οϊρά-
νης, που εάν επιτυγχάνετο θα σήµαινε την 
οριστική απελευθέρωση της Μακεδονίας. 
Ο ελληνικός στρατός προήλασε ταχύτατα 
και κατατρόπωσε του Βουλγάρους στις µά-
χες Καλινόβου - Κιλκίς - Λαχανά (19 - 21 
Ιουνίου 1913). Στις 20 Ιουνίου η Χ Με-
ραρχία κατέλαβε τη Γευγελή, η οποία άλλα-
ξε χέρια για τρίτη φορά µέσα σ’ ένα χρόνο. 
Η καθοριστική ήττα των Βουλγάρων στο 
Κιλκίς προκάλεσε την αντικατάσταση του 
στρατηγού Σάβοφ µε τον στρατηγό Ράτκο 
Ντιµιτρίεφ. Οι Βούλγαροι έχοντας απολέ-
σει την πρωτοβουλία των κινήσεων, υπο-
χώρησαν προς τη Στρώµνιτσα (σηµερινή 
Στρούµιτσα της ΠΓ∆Μ) και τις Σέρρες, δι-
απράττοντας φοβερά εγκλήµατα κατά των 
ελληνικών πληθυσµών. Η Νιγρίτα, οι Σέρ-
ρες και το ∆οξάτο ήταν οι πόλεις που έζη-
σαν την εκδικητική µανία των Βουλγάρων 
και έπαθαν τις µεγαλύτερες καταστροφές. 
Οι Έλληνες συνέχισαν την καταδίωξη των 
Βουλγάρων και µετά τις µάχες της ∆οϊρά-
νης (22 - 23 Ιουνίου), της Στρώµνιτσας 
(26 Ιουνίου) και του Ντεµίρ Χισάρ (σηµε-
ρινό Σιδηρόκαστρο, 27 Ιουνίου), κατέλα-
βαν τις Σέρρες (28 Ιουνίου) και τη ∆ράµα 
(1 Ιουλίου).

Η προέλαση του ελληνικού στρατού 
επιβραδύνθηκε στα στενά της Κρέ-
σνας (7 - 10 Ιουλίου). Η µάχη υπήρξε 

φονικότατη και έληξε µε νίκη των Ελλήνων. 
Ο ελληνικός στρατός βρισκόταν τώρα επί 
βουλγαρικού εδάφους. Μία άλλη αιµατηρή 
µάχη δόθηκε στην Άνω Τζουµαγιά (σηµερι-
νό Μπλαγκόεφγκραντ), η οποία έληξε στις 
18 Ιουλίου, την ηµέρα της ανακωχής και 
της λήξης των πολεµικών επιχειρήσεων. 
Στη µάχη της Τζουµαγιάς έχασε τη ζωή του 
ο ταγµατάρχης Βελισσαρίου, ένας από τους 
ήρωες των Βαλκανικών Πολέµων.

Η VIII Μεραρχία προήλασε στη Θράκη 
και κατέλαβε προσωρινά την Ξάνθη (13 
Ιουλίου) και την Γκιουµουλτζίνα (σηµερινή 
Κοµοτηνή, 16 Ιουλίου). Μεγάλη συµµετο-
χή στον Β’ Βαλκανικό Πόλεµο είχε και το 

ελληνικό ναυτικό, που κατέλαβε την Κα-
βάλα (27 Ιουνίου) και προσωρινά το Ντε-
ντέαγατς (σηµερινή Αλεξανδρούπολη, 12 
Ιουλίου). Αντίθετα, η νεοσύστατη ελληνική 
αεροπορία είχε µηδενική δράση, καθώς τα 
περισσότερα αεροπλάνα ήταν καθηλωµένα 
στο έδαφος, λόγω βλαβών, τις οποίες είχαν 
υποστεί κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού 
Πολέµου. Στις 18 Ιουλίου 1913, την ηµέρα 
που ο βασιλιάς της Βουλγαρίας Φερδινάν-
δος ζήτησε και πέτυχε ανακωχή των πολε-
µικών επιχειρήσεων µε την παρέµβαση των 
Μεγάλων ∆υνάµεων, τα ελληνικά στρατεύ-
µατα βρίσκονταν βαθιά µέσα στο βουλγαρι-
κό έδαφος, σε απόσταση 20 χιλιοµέτρων σε 
ευθεία γραµµή από τη Σόφια, ενώ ο ρου-
µανικός στρατός απείχε 40 χιλιόµετρα από 
τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος επέµενε στη συνέχιση του 
πολέµου µέχρι την κατάληψη της Σόφιας, 
αλλά τελικά, λόγω της σερβικής αδράνειας 
και της κοπώσεως του στρατού, πείστηκε 
στην αποδοχή της ανακωχής από τον πρω-
θυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.

Η χώρα µας πλήρωσε βαρύ φόρο αίµα-
τος στον Β’ Βαλκανικό Πόλεµο, µε 5.851 νε-
κρούς, 23.847 τραυµατίες και 188 αγνοου-
µένους. Συνολικά, οι Βουλγαρικές απώλειες 
έφθασαν τους 65.927 άνδρες (νεκρούς ή 
τραυµατίες) και οι συµµαχικές, συµπεριλαµ-
βανοµένων Οθωµανών και Ρουµάνων τις 
περίπου 91.000 άνδρες. Ένα χρόνο µετά 
τη λήξη του Β’ Βαλκανικού Πολέµου, ακο-
λούθησε ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος, που θα 
έβαζε και πάλι σε πολεµικές περιπέτειες τα 
βαλκανικά κράτη.

Β’ Βαλκανικός Πόλεµος
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