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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πολεµική αναµέτρηση µεταξύ του Βασι-
λείου της Ελλάδας και της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, µε αφορµή το Κρητικό 

Ζήτηµα. Η πρώτη τουφεκιά έπεσε στις 6 Απρι-
λίου 1897 και οι πολεµικές συγκρούσεις τερ-
µατίστηκαν στις 8 Μαΐου του ίδιου χρόνου µε 
ήττα της Ελλάδας.

Στις αρχές του 1896 την Ελλάδα κυβερνούσε 
ο Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης, πολιτικός µε δηµα-
γωγικές τάσεις. Εκτός από τα µεγάλα και δυσε-
πίλυτα οικονοµικά προβλήµατα, είχε να αντι-
µετωπίσει και την κατάσταση στην Κρήτη, που 
βρισκόταν τότε υπό οθωµανικό ζυγό. Η διακυ-
βέρνηση της µεγαλονήσου από τον ελληνικής 
καταγωγής Καραθεοδωρή Πασά είχε στεφθεί 
από αποτυχία. Τα φιλελεύθερο και φιλοδίκαιο 
πνεύµα του εξόργισε τους Τουρκοκρητικούς, 
οι οποίοι αποφάσισαν να καταστήσουν αδύνατη 
την περαιτέρω παραµονή του στο νησί. Ταρα-
χές εξερράγησαν και δολοφονίες χριστιανών 
προκρίτων σηµειώθηκαν, όχι κάτι ασυνήθιστο 
στη µακραίωνα διαβίωση µουσουλµάνων και 
χριστιανών στην Κρήτη.

Τον Καραθεοδωρή Πασά διαδέχθηκε ο 
τουρκαλβανός Τουρχάν Πασάς, ο οποίος ούτε 
και αυτός έγινε αποδεκτός από τους οµοδόξους 
του. Με προτροπή των µεγάλων δυνάµεων, τη 
διοίκηση της Κρήτης ανέλαβε ο χριστιανός Γε-
ώργιος Βέροβιτς, πρώην διοικητής της Σάµου. 
Η κατάσταση, όµως, παρέµεινε έκρυθµη και το 
αίµα έρεε άφθονο. Οι χριστιανοί Έλληνες, που 
αποτελούσαν το 80% των κατοίκων της Κρή-
της, είχαν ξεσηκωθεί και ζητούσαν αυτονοµία 
για το νησί τους.

Η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Αυστρία και 
η Ιταλία έστειλαν από ένα πλοίο στην Κρήτη για 
την προστασία των υπηκόων τους. Το ίδιο ήθε-
λε να πράξει και η Ελλάδα, αλλά εµποδίστηκε 
από τις πρεσβευτές των Μεγάλων ∆υνάµεων 
στην Αθήνα. Πάντως, βοήθεια έφθανε από την 
Ελλάδα στην Κρήτη, χάρη στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία και συγκεκριµένα την Εθνική Εται-
ρεία, µια µεγαλοϊδεατική οργάνωση, µε βαθιές 
ρίζες στην ελίτ της αθηναϊκής κοινωνίας και 
της ελληνικής διασποράς.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδραση 
του Σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ, ενώ από την 
πλευρά τους οι Μεγάλες ∆υνάµεις προσπα-
θούσαν να τον πείσουν να δώσει µεγαλύτερα 
προνόµια στην Κρήτη. Ο Σουλτάνος δέχθηκε ο 
διοικητής της Κρήτης να είναι πάντοτε χριστια-
νός και να διορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη 
των µεγάλων ∆υνάµεων, αλλά την ίδια ώρα 
ενθάρρυνε τους Τουρκοκρητικούς να γίνονται 
καθηµερινά προκλητικότεροι.

Στις 24 Ιανουαρίου 1897 οι µουσουλµάνοι 
προέβησαν σε σφαγές χριστιανών στα Χανιά. Ο 
∆ηληγιάννης, ευρισκόµενος σε δύσκολη θέση 
και υπό την πίεση των λαϊκών αντιδράσεων, 
αναγκάσθηκε να στείλει στρατιωτικές δυνά-
µεις στην Κρήτη, γνωρίζοντας ότι αυτό θα απο-
τελούσε αιτία πολέµου για την Υψηλή Πύλη. 
Στολίσκος πολεµικών πλοίων κατευθύνθηκε 
στο νησί υπό τον βασιλόπαιδα Γεώργιο, ενώ 
ο συνταγµατάρχης Τιµολέων Βάσσος µε χί-
λιους άνδρες αποβιβάσθηκε στον όρµο του 
Κολυµπαρίου (δυτικά των Χανίων), µε εντολή 
να καταλάβει την Κρήτη εν ονόµατι του Βασιλιά 
Γεωργίου Α’.

Στις 7 Φεβρουαρίου είχε την πρώτη του επι-
τυχία, όταν κατανίκησε τετραπλάσια δύναµη 
τουρκοκρητών και οθωµανικών δυνάµεων. 
Στρατιωτικά αγήµατα είχαν αποβιβάσει στο 
νησί και οι Μεγάλες ∆υνάµεις, που απαγόρευ-

σαν κάθε περαιτέρω επιθετική ενέργεια στον 
Βάσσο και τους άνδρες του. Με την παρουσία 
ελληνικών δυνάµεων στην Κρήτη, ο Σουλτά-
νος δεν είχε άλλη δυνατότητα, παρά να κηρύξει 
τον πόλεµο κατά της Ελλάδας. Το έπραξε στις 5 
Απριλίου 1897.

Την εποχή εκείνη, η ελληνοτουρκική µε-
θόριος διέτρεχε τη γραµµή από την Άρτα έως 
τις νοτιοανατολικές προσβάσεις του Ολύµπου. 
Οι Οθωµανοί συγκέντρωσαν στρατιωτική δύ-
ναµη, αποτελούµενη από 121.500 άνδρες και 
1.300 ιππείς, µε αρχηγό τον Ετέµ Πασά και γερ-
µανούς συµβούλους. Οι ελληνικές δυνάµεις 
παρέταξαν 54.000 άνδρες και 500 ιππείς, µε 
επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο.

Η πρώτη εβδοµάδα των πολεµικών επιχει-
ρήσεων (6-11 Απριλίου) αναλώθηκε σε µάχη 
χαρακωµάτων κατά µήκος των Θεσσαλικών 
συνόρων. Στις 11 Απριλίου, ο Ετέµ Πασάς και 
οι άνδρες του εισήλθαν στο ελληνικό έδαφος 
από τα στενά της Μελούνας και διέσπασαν 
γρήγορα τις ελληνικές δυνάµεις στον Τύρναβο 
(12 Απριλίου). Οι έλληνες στρατιώτες υποχώ-
ρησαν άτακτα και συµπτύχθηκαν στα Φάρσα-
λα, όπου αντέταξαν νέα γραµµή άµυνας. Η Λά-
ρισα αφέθηκε στην τύχη της και καταλήφθηκε 
από τους Τούρκους στις 13 Απριλίου, αφού 
προηγουµένως είχε εκκενωθεί από τους κα-
τοίκους της. Την ίδια µέρα, τουρκική δύναµη 
κατευθύνθηκε στο Βελεστίνο, όπου αντιµετω-
πίστηκε από τον Συνταγµατάρχη Σµολένσκη 
και την ταξιαρχία του.

Με πεσµένο το ηθικό, οι Έλληνες υπέστη-
σαν και νέα ήττα στα Φάρσαλα, στις 24 Απρι-
λίου, υποχωρώντας αυτή τη φορά µε τάξη. Ο 
Σµολένσκης διατάχθηκε να εγκαταλείψει το 
Βελεστίνο και να µεταβεί µε τις δυνάµεις του 
στον ∆οµοκό, όπου ο Έλληνες προετοίµαζαν 
νέα γραµµή άµυνας. Μάταια, όµως, αφού ο 
υπέρτερος τουρκικός στρατός πέτυχε µια ακό-
µη νίκη στις 5 Μαΐου, έχοντας πλέον ανοιχτό 
το δρόµο για την Αθήνα. Σε µια ύστατη προ-
σπάθεια, ο Σµολένσκης, που αποδείχθηκε ο 
πιο αξιόπιστος στρατιωτικός, διατάχθηκε από 
τον Κωνσταντίνο να κρατήσει το πέρασµα στις 
Θερµοπύλες. ∆εν χρειάστηκε, γιατί επενέβη-
σαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις.

Ο τσάρος Νικόλαος Β’, συγγενής εκ µητρός 
του έλληνα βασιλιά Γεωργίου Α’, έπεισε τον 
Σουλτάνο να διατάξει κατάπαυση του πυρός. 
Το σχετικό πρωτόκολλο υπογράφτηκε στο χω-
ριό Ταράτσα της Λαµίας στις 8 Μαΐου 1897, µε 
τους Οθωµανούς να έχουν ανακαταλάβει όλη 
τη Θεσσαλία. Στο µέτωπο της Ηπείρου η ανα-

κωχή έγινε µία µέρα νωρίτερα (7 Μαΐου 1897). 
Τα πράγµατα εκεί είχαν εξελιχθεί καλύτερα για 
τον Ελληνικό Στρατό. Οι δυνάµεις του συνταγ-
µατάρχη Μάνου όχι µόνο κράτησαν στη γραµ-
µή Άρτας - Πέτα, αλλά προήλασαν και µέσα στο 
τουρκικό έδαφος. Οι απώλειες για την ελληνι-
κή πλευρά ήταν 672 νεκροί, 2.383 τραυµατίες 
και 252 αιχµάλωτοι και για την τουρκική 1.111 
νεκροί, 3.238 τραυµατίες και 15 αιχµάλωτοι.

Οι βασικότερες αιτίες για την εθνική ντροπή 
του 1897 ήταν η έλλειψη διορατικότητας από 
την πολιτική τάξη και το απαράσκευο του ελλη-
νικού στρατού. Η κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη, για 
να αντιµετωπίσει το οικονοµικό πρόβληµα της 
χώρας, είχε περικόψει τις στρατιωτικές δαπά-
νες, ενώ ο κοµµατισµός βασίλευε στο στρατό, 
µε την προαγωγή στις ανώτερες θέσεις ανίκα-
νων αξιωµατικών.

Το οριστικό τέλος του ελληνοτουρκικού 
πολέµου γράφτηκε στις 22 Νοεµβρίου 1897 
στην Κωνσταντινούπολη, µε καταρρακωµέ-
νο το γόητρο της χώρας και την υπερηφάνεια 
των Ελλήνων. Ο Θεόδωρος ∆ηληγιάννης είχε 
παραιτηθεί υπό το βάρος της ήττας και τη Συν-
θήκη της Κωνσταντινούπολης υπέγραψε ο 
Αλέξανδρος Ζαΐµης. Με τη συµφωνία, που 
επεξεργάστηκαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις, οι εδα-
φικές απώλειες για την Ελλάδα ήταν µικρές, 
αφού επανέκτησε τη Θεσσαλία, την οποία είχε 
χάσει στο πεδίο της µάχης.

Όµως, η Ελλάδα των τόσων οικονοµικών 
προβληµάτων και του τρικούπειου «∆υ-
στυχώς επτωχεύσαµεν!» υποχρεώθηκε να 
καταβάλει µια υπέρογκη αποζηµίωση στην 
Τουρκία (4.000.000 τουρκικές λίρες), ως πολε-
µική επανόρθωση. Αναγκάσθηκε να λάβει ένα 
ακόµη δάνειο και προκειµένου να ξεπληρώσει 
το δυσβάστακτο χρέος της τέθηκε υπό ∆ιεθνή 
Οικονοµικό Έλεγχο. Αυτό είχε ως συνέπεια 
να εκχωρήσει πηγές των δηµοσίων εσόδων 
στους πιστωτές της και να δηµιουργηθούν έτσι 
τα περίφηµα µονοπώλια στο τσιγαρόχαρτο, το 
αλάτι, το πετρέλαιο, τον καπνό, τα σπίρτα και τα 
τραπουλόχαρτα, που θα διατηρηθούν µέχρι την 
είσοδο της χώρας µας στην ΕΟΚ το 1981.

Το θετικό για τις εθνικές διεκδικήσεις ήταν 
η αποχώρηση των Οθωµανών από την Κρή-
τη, η οποία απέκτησε την αυτονοµία της (1898), 
πρώτο στάδιο για την ενσωµάτωσή της στην 
Ελλάδα (1913). Η εθνική οργή θα απαλυνθεί µε 
τον καιρό, η φτωχή Ελλάδα γρήγορα θα σηκώ-
σει κεφάλι και 15 χρόνια αργότερα θα γραφτεί 
το έπος των Βαλκανικών Πολέµων του 1912-
1913.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:ΦΙΛΗΜΩΝ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1897: Υπογράφεται ελληνοτουρκική συνθήκη 
ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, µετά τον 
άτυχο για την Ελλάδα πόλεµο του 1897. 
Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει 4 
εκατοµµύρια χρυσές λίρες ως αποζηµίωση 
στην Τουρκία και να εκκενώσει την περιοχή 
ανάµεσα στον Όλυµπο και τα Καµβούνια Όρη. 
Με την ίδια συνθήκη, η Κρήτη αποκτά την 
αυτονοµία της.

1906: Τα αρχικά S.O.S. καθιερώνονται ως 
διεθνές σήµα κινδύνου, στο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Ασύρµατης Τηλεγραφίας του Βερολίνου.

1920: ∆ιενεργείται δηµοψήφισµα για την 
επάνοδο του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα από 
την κυβέρνηση ∆ηµητρίου Ράλλη.

1942: Ο στρατηγός Φρίντριχ Πάουλους, που 
πολιορκεί το Στάλινγκραντ, τηλεγραφεί στον 
Χίτλερ ότι οι δυνάµεις του περικυκλώθηκαν 
από τους Σοβιετικούς. (Η Μάχη του 
Στάλινγκραντ)

1975: Έρχεται στην Ελλάδα ο Βασίλης 
Χατζηπαναγής από την Παχτακόρ της 
Τασκένδης. Θα κάνει το ντεµπούτο του δύο 
εβδοµάδες µετά, αλλά θα πετύχει το πρώτο του 
γκολ στις 28 Μαρτίου 1976.

1989: Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και 
Χαρίλαος Φλωράκης, κατά την τέταρτη 
φάση των διερευνητικών συνοµιλιών µε τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη, 
αποφασίζουν τη σύσταση οικουµενικής 
Κυβέρνησης, υπό τον ακαδηµαϊκό Ξενοφώντα 
Ζολώτα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1808: Τόµας Κουκ, βρετανός επιχειρηµατίας, 
ιδρυτής του πρώτου ταξιδιωτικού γραφείου 
που φέρει το όνοµά του έως και σήµερα (Cook 
Travel). (Θαν. 18/7/1892)

1890: Σαρλ Ντε Γκολ, στρατηγός και πρόεδρος 
της Γαλλίας επί 11 χρόνια (1958-1969). (Θαν. 
9/11/1970)

1901: Χοακίν Ροδρίγο, ισπανός συνθέτης. 
(Κονθιέρτο ντε Αρανχουέθ) (Θαν. 6/7/1999)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1916: Τζακ Λόντον, αµερικανός συγγραφέας, 
το έργο του οποίου συνδυάζει το δυναµικό 
ρεαλισµό και το ανθρωπιστικό συναίσθηµα. 
(Γεν. 12/1/1876)   

1997: Μάικλ Χάτσενς, αυστραλός ρόκερ, 
τραγουδιστής του συγκροτήµατος INXS. 
(αυτοκτόνησε) (Γεν. 22/1/1960)

2007: Μορίς Μπεζάρ, διακεκριµένος γάλλος 
χορογράφος. (Γεν. 1/1/1927)

Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεµος του 1897 




