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Τα υγειονομικά δίκτυα κατά τη διάρκεια του πολέμου 

Πριν το 1870, οι θάνατοι των στρατιωτών στους πολέμους από λοιμώδη νο-
σήματα (π.χ. χολέρα, τύφο, δυσεντερία) ήταν πενταπλάσιοι κατά μέσο όρο 
από τους θανάτους που προκαλούνταν από πολεμικά τραύματα. Αυτό 
άλλαξε μετά το 1918, λόγω αφενός της βελτίωσης της πρόληψης των 
νοσημάτων και αφετέρου της αύξησης της φονικότητας του πολέμου. Οι 
μεγάλες απώλειες των ευρωπαϊκών στρατών κατά τη διάρκεια του 19ου αι-
ώνα ανάγκασαν τις στρατιωτικές υγειονομικές υπηρεσίες να συστήσουν 
εργαστήρια μικροβιολογίας, τα οποία απαρτίζονταν από εξειδικευμένο προ-
σωπικό, έτσι ώστε να προωθήσουν τον έλεγχο αλλά και την πρόληψη των 
λοιμωδών νοσημάτων. Τόσο ο Κριμαϊκός όσο και οι βαλκανικοί και κυρίως 
ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, παρά τις μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, άσκη-
σαν σημαντική επίδραση στην οργάνωση και τη λειτουργία των νοσοκο-
μείων και τη βελτίωση της ιατρικής επιστήμης μέσω της παρουσίας πολλών 
ξένων ιατρικών αποστολών, οι οποίες συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των 
μεγάλων επιδημιών1.  

Οι αρχές του 20ού αιώνα βρήκαν την Ελλάδα σε μια περίοδο αναδιοργά-
νωσης. Η χρεωκοπία του 1893 και η ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897 κατέστησαν πασιφανή την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις που θα ανα-
διοργάνωναν το κράτος και θα  βελτίωναν τη λειτουργία του. Σε αυτό το 
πλαίσιο και πάντα υπό την επιρροή της Μεγάλης Ιδέας άρχισε και η αναδι-
οργάνωση του στρατού, στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίηση των αλυ-
τρωτικών οραμάτων. Η μετριοπαθής πολιτική της κυβέρνησης Δραγούμη 
είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων και την επακόλουθη αύ-

1. Ιωάννης Πολυχρονίδης, «Υγειονομική οργάνωση και απώλειες υγείας του οθωμανικού 
στρατού στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913): Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος–Μέτωπο 
Θράκης», Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 1 (2013), σ. 117-118. 
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ξηση των κονδυλίων για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Έτσι, όταν ανέ-
λαβε τη διακυβέρνηση ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε τα ηνία των υπουρ-
γείων Στρατιωτικών και Ναυτικών και, εκτός από το ότι αύξησε την ισχύ 
των στρατιωτικών μονάδων, κάλεσε ξένες αποστολές, κυρίως Γάλλους για 
το στρατό και Άγγλους για το ναυτικό, για να εκπαιδεύσουν τους νέους 
αξιωματικούς και να οργανώσουν τα ελληνικά σώματα υπό τα δυτικοευ-
ρωπαϊκά πρότυπα2. 

Η έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, 
καθώς οι συμμαχίες μεταξύ των χριστιανικών κρατών έναντι της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας είχαν ήδη στηθεί. Έτσι, καταλαβαίνουμε τη ραγδαία 
αύξηση τον εξοπλισμών ως ένα προανάκρουσμα των συγκρούσεων που θα 
ακολουθούσαν. Όσον αφορά το θέμα που εξετάζουμε, η κήρυξη της επι-
στράτευσης (17/30 Σεπτεμβρίου 1912) βρήκε την Υγειονομική Υπηρεσία 
Στρατού, η οποία είχε συσταθεί με βάση το γαλλικό πρότυπο, σε φάση ανα-
διοργάνωσης. Το έργο της συνάντησε αρκετές δυσχέρειες, ειδικά στην αρχή, 
καθώς παρατηρήθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε υλικά, αλλά και μεταφορικά 
μέσα, όπως επίσης και αδυναμίες στο συντονισμό του υγειονομικού προ-
σωπικού. 

Με τα νέα δεδομένα, είχαν καταργηθεί τα παλιά και δυσκίνητα κινητά 
χειρουργεία και τα νοσοκομεία εκστρατείας, τα οποία αντικαταστάθηκαν με 
νέου τύπου μονάδες, τα ορεινά και τα πεδινά κινητά χειρουργεία, τις μοίρες 
τραυματιοφορέων και τα νοσηλευτικά τμήματα (μονάδες υγειονομικού υλι-
κού). Σε κάθε μεραρχία του στρατού θα παρείχαν τις υπηρεσίες τους δύο-
τρία κινητά χειρουργεία, μία μοίρα τραυματιοφορέων και ένα-δύο νοσηλευ-
τικά τμήματα. 

Στο μέτωπο της Μακεδονίας, η Υγειονομική Υπηρεσία των Μετόπισθεν 
είχε πολύ δύσκολο έργο, καθώς εκτός από την οργάνωση και τον ανεφοδια-
σμό των υγειονομικών μονάδων και των νοσοκομείων στο χώρο ευθύνης 
της, έπρεπε να συντονιστεί και με τις υγειονομικές μονάδες των πρόσω, 
λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του μετώπου. Γι’ αυτό το λόγο στις μάχες του 
Σαραντάπορου και των Γιαννιτσών παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα 
στην περίθαλψη και τη μεταφορά των τραυματιών στα μετόπισθεν. 

Τα πρώτα νοσοκομεία, στα οποία έπεσε το βάρος της περίθαλψης των 
στρατιωτών τον πρώτο καιρό του πολέμου, είχαν ιδρυθεί στην Ελασσόνα, 
όπου υπήρχε ένα νοσηλευτικό συγκρότημα αποτελούμενο από τρία νοσο-
κομεία με συνολική χωρητικότητα περίπου 1.000 κλινών, και στη Λάρισα, 
με την ίδια περίπου δύναμη. Ταυτόχρονα όμως με την ταχεία προέλαση του 

2. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1982, σ. 282-285. 
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ελληνικού στρατού προς βορρά, άρχισαν να ιδρύονται νοσοκομεία εκστρα-
τείας σε πολλές πόλεις, όπως για παράδειγμα στα Σέρβια, την Κοζάνη, τη 
Βέροια, τα Γιαννιτσά και φυσικά τη Θεσσαλονίκη, κάτι που βοήθησε αρ-
κετά στη λύση των διαφόρων προβλημάτων. Στην τελευταία, η συνολική 
χωρητικότητα όλων των νοσοκομείων έφτανε τις 1.600 κλίνες. Με την 
επέκταση του μετώπου και στη δυτική Μακεδονία, νέα νοσοκομεία εκστρα-
τείας ιδρύθηκαν και στην Έδεσσα, την Καστοριά και τη Φλώρινα. Συνολικά, 
η νοσηλεία των τραυματιών και των ασθενών στο μακεδονικό μέτωπο κατά 
τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο υπήρξε ικανοποιητική. Στα νοσοκομεία της ζώ-
νης των μετόπισθεν νοσηλεύθηκαν περίπου 3.700 τραυματίες και αδιευκρί-
νιστα μεγάλος αριθμός παθολογικά ασθενών. Η θνησιμότητα των τραυ-
ματιών ήταν εξαιρετικά χαμηλή (περίπου 1%). 

Ανάλογες δυσχέρειες με τις παραπάνω υπήρξαν και στο μέτωπο της 
Ηπείρου, όπως για παράδειγμα η έλλειψη δρόμων και οι πάρα πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες, αλλά εκεί ο συντονισμός των υγειονομικών μονάδων των 
πρόσω και των μετόπισθεν ήταν καλύτερος λόγω της πιο αργής εξέλιξης των 
πολεμικών επιχειρήσεων σε σχέση με αυτή στη Μακεδονία, αλλά και λόγω 
της ενιαίας διεύθυνσης των δύο αυτών μονάδων από τον αρχίατρο Σταμάτιο 
Αντωνιάδη. 

Στη ζώνη των μετόπισθεν ιδρύθηκαν αρχικά στην Αμφιλοχία και στην 
Άρτα και μετέπειτα στην Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα νοσοκομεία χωρητι-
κότητας 2.500 κλινών. Σε αυτές τις περιοχές οι απώλειες ήταν μεγάλες: 
εκτός από τους μεγάλους αριθμούς τραυματιών, πάρα πολλοί στρατιώτες 
υπέφεραν από κρυοπαγήματα, ενώ πολύ μεγάλος ήταν και ο αριθμός των 
παθολογικά ασθενών. 

Εκτός όμως από τις εμπόλεμες περιοχές, υπήρχε και η Ζώνη του Εσω-
τερικού, κυρίως δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα η 
Αθήνα και ο Πειραιάς. Εκεί, πέρα από τα δύο μόνιμα στρατιωτικά νοσο-
κομεία, ιδρύθηκαν άλλα επτά στην Αθήνα και πέντε στον Πειραιά. Επι-
πλέον, πολιτικά νοσοκομεία όπως το Αρεταίειο, το Τζάνειο και το Σωτηρία 
παραχώρησαν κλίνες για την περίθαλψη των τραυματιών. Στρατιωτικά νο-
σοκομεία, όπως επίσης και αυτά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, λει-
τούργησαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Πάτρα, η Κέρκυρα, το Μεσολόγγι, 
το Ναύπλιο, η Θήβα, ο Βόλος, η Χαλκίδα και η Λαμία. Το σύνολο των 
κλινών στη Ζώνη του Εσωτερικού ήταν περίπου 20.000. 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του Α΄ και του Β΄ Βαλ-
κανικού Πολέμου, η Υγειονομική Υπηρεσία Στρατού κατέβαλλε προσπά-
θειες για την καταπολέμηση των λοιμώξεων που σχετίζονταν με τις κακές 
συνθήκες υγιεινής που αντιμετώπιζε το στράτευμα και αντιμετωπίστηκε επι-
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τυχώς ο εξανθηματικός τύφος, που είχε προκαλέσει μεγάλες απώλειες στον 
σερβικό στρατό. 

Στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, η Υγειονομική Υπηρεσία ήταν καλύτερα 
προετοιμασμένη όσον αφορά το έμψυχο και το άψυχο υλικό της, αλλά το 
έργο της ήταν δυσκολότερο, καθώς οι μάχες εκείνης της περιόδου είχαν ως 
αποτέλεσμα μεγαλύτερο αριθμό απωλειών, όπως για παράδειγμα στο Κιλ-
κίς. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ενώ πρέπει να 
τονιστούν και τα κρούσματα χολέρας που σημειώθηκαν τότε. Η Θεσσα-
λονίκη ήταν το μεγαλύτερο κέντρο νοσηλείας το καλοκαίρι του 1913, καθώς 
νοσηλεύτηκαν εκεί περίπου 25.000 τραυματίες, εκ των οποίων μόνο το 1% 
απεβίωσε, και 15.000 παθολογικά ασθενείς. Στη Ζώνη του Εσωτερικού 
διατέθηκαν την ίδια περίοδο περίπου 20.000 κλίνες3. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για την αντιμετώπιση της χολέρας κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η 
ασθένεια αυτή εμφανιζόταν στον ελληνικό χώρο. Μια τέτοια επιδημία είχε 
ξεσπάσει κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου (1853-1856), με κρού-
σματα να καταγράφονται στον Πειραιά και τη Σύρο και να έχουν ως 
αποτέλεσμα 3.000 θανάτους. 

Τα πρώτα κρούσματα στους Βαλκανικούς Πολέμους θα εμφανιστούν 
στην Ανατολική Θράκη, τον Οκτώβριο του 1912, με θύματα πρώτα τους 
Οθωμανούς και ύστερα τους Βούλγαρους στρατιώτες. Τα ελληνικά στρα-
τεύματα φαίνεται ότι μολύνθηκαν από την επαφή τους με τα αντίστοιχα 
βουλγαρικά. Όμως, δεν παρατηρούνται κρούσματα στον ελληνικό στρατό 
κατά τον πρώτο πόλεμο, μόνο στο μεσοδιάστημα μεταξύ του πρώτου και 
του δεύτερου, στους κατοίκους των περιοχών της Ξάνθης, της Δοϊράνης και 
της Καβάλας, οι οποίες βρίσκονταν υπό βουλγαρικό έλεγχο. Το χειμώνα του 
1912-1913 ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα για την προφύλαξη του ελληνικού 
στρατού, με επικεφαλής τους αρχίατρους Παναγιώτη Μανούσο και Κων-
σταντίνο Σάββα. Η επιδημία στην ελληνική πλευρά εμφανίστηκε στις 14 
Μαΐου 1913 με ένα κρούσμα σε στρατιώτη του 5ου Συντάγματος Πεζικού 
που βρισκόταν στην περιοχή του Παγγαίου. Η νόσος είχε μεταφερθεί από 
πρόσφυγες των γύρω περιοχών και επεκτάθηκε στις γειτονικές μονάδες. Τα 
πρώτα αυτά τριάντα κρούσματα θα έχουν ως αποτέλεσμα επτά θανάτους, με 
τα πρώτα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη να εμφανίζονται στις αρχές Ιουνίου. 
Νέα έξαρση της νόσου θα σημειωθεί όταν τα ελληνικά στρατεύματα αρχί-

3. Γρηγόριος Σκαμπαρδώνης–Νικόλαος Σχίζας–Αλέξανδρος Καρδούλης, «Η υγειονομική 
υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913», Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων 
Δυνάμεων 1 (2013), 13-33. 
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ζουν να προελαύνουν προς τις χολερόπληκτες περιοχές, όπου βρίσκονταν οι 
Βούλγαροι4. 

Ο υγειονομικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της επιδημίας ήταν 
υποδειγματικός, καθώς περιλάμβανε τον καθορισμό υγειονομικών ζωνών, το 
μέτρο της καραντίνας και του μαζικού εμβολιασμού τόσο των στρατιωτών 
όσο και του πληθυσμού των περιοχών που είχαν πληγεί. Ιδρύθηκαν σε πολ-
λές περιοχές λοιμοκαθαρτήρια καθώς επίσης και υγειονομικοί σταθμοί. Αρ-
χικά, το εμβόλιο ερχόταν από το εξωτερικό σε μικρές ποσότητες, όμως μετά 
τα μέσα Ιουνίου αποφασίστηκε η παραγωγή του στα εργαστήρια του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής αριθμός5. Επιπλέον, 
οργανώθηκαν οκτώ συνεργεία, ένα για κάθε μεραρχία, τα οποία λόγω του 
πλήθους των κρουσμάτων ακινητοποιήθηκαν και μεταβλήθηκαν σε νοσοκο-
μεία. Σε αυτά, ο αριθμός των ασθενών έφτασε τους 2.500, με αποτέλεσμα το 
θάνατο 515. Ήταν η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά που εφαρμόστηκε 
ο μαζικός εμβολιασμός στρατιωτών και πολιτών, καθώς εμβολιάστηκαν 
συνολικά περίπου 500.000 άτομα (150.000 στρατιώτες–350.000 πολίτες). 
Τα αποτελέσματα του εμβολίου ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά. Τα 
ποσοστά θνησιμότητας ήταν σαφώς μεγαλύτερα στους αμάχους, με 1.150 
θανάτους σε σύνολο 2.700 κρουσμάτων (42%), ενώ για τους Βούλγαρους 
ήταν πολλαπλάσια (15.000 κρούσματα και 8.000 νεκροί), όπως επίσης και 
για τους Σέρβους6. 

Τέλος, όσον αφορά τους Οθωμανούς, ο στρατός τους βρέθηκε απροετοί-
μαστος για τον πόλεμο, καθώς η γερμανική αποστολή δεν είχε ολοκληρώσει 
την αναδιοργάνωσή του. Υπήρχαν ελλείψεις σε όλους τους τομείς, αλλά και 
το ηθικό των στρατιωτών ήταν εξαιρετικά χαμηλό, λόγω και των εσωτερι-
κών προβλημάτων που ταλάνιζαν την αυτοκρατορία εκείνη την εποχή. Η 
υγειονομική κατάσταση ήταν εξίσου άσχημη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα 
τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των τραυματιών και των ασθενών. Οι 
άθλιες συνθήκες υγιεινής, κάτι στο οποίο συνέβαλαν και οι συνεχείς ήττες 
που οδήγησαν στην αποδιοργάνωση του στρατού, έκαναν δυνατή την εμφά-
νιση της χολέρας, τα πρώτα κρούσματα της οποίας σημειώθηκαν στα τέλη 
Οκτωβρίου 1912 σε στρατεύματα που υποχωρούσαν ατάκτως προς την Τσα-
τάλτζα. Έπειτα η νόσος μεταδόθηκε και στα βουλγαρικά στρατεύματα, οι 

4. Εμμανουήλ Μαγιορκίνης, «Η επιδημία χολέρας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους», 
Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 1 (2013), 182. 

5. Νικόλαος Σχίζας, «Η αντιμετώπιση των επιδημιών στο στρατό και τον πληθυσμό κατά 
τους πολέμους 1912-1913», Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 1 (2013), 47. 

6. Σχίζας, «Η αντιμετώπιση», ό.π., σ. 184. Για τις συνολικές απώλειες κάθε στρατού 
δίνονται αναλυτικά στοιχεία στο Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912-1913: Prelude to 
the First World War, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000, σ. 135-136. 
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απώλειες των οποίων μόνο από αυτήν έφτασαν τις 4.500. Μετά από μια πε-
ρίοδο κατά την οποία τα μέτρα πρόληψης εφαρμόζονταν ανεπαρκώς, ο πλή-
ρης έλεγχος της επιδημίας επιτεύχθηκε τον Μάρτιο του 1913. Η επανεμφά-
νιση της ασθένειας το καλοκαίρι κατεστάλη με την έγκαιρη εφαρμογή των 
σωστών προληπτικών μέτρων (εμβολιασμοί κ.λπ.). Οι συνολικές απώλειες 
του οθωμανικού στρατού υπολογίζονται σε περίπου 100-120.000, από τις 
οποίες οι 75.000 οφείλονταν σε μεταδοτικά νοσήματα και μόνο οι 50.000 
οφείλονταν στις μάχες7. 

Οι ασθένειες μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις 

Μέσα από τα ημερολόγια και τις διηγήσεις των στρατιωτών των Βαλκα-
νικών Πολέμων ζωντανεύει πρώτα απ’ όλα η καθημερινή ζωή στο μέτωπο, 
με τις πορείες, τις μάχες και τις ανάγκες τους. Καθίσταται επίσης σαφές ότι 
πέρα από την ύπαρξη του εχθρού, οι ανησυχίες τους περιστρέφονταν γύρω 
από θέματα μεγάλης σημασίας γι’ αυτούς, όπως η αναζήτηση τροφής και 
στέγης, η κακοκαιρία και οι κακουχίες που αυτή συνεπαγόταν και η αντι-
μετώπιση των ασθενειών. Είναι εντυπωσιακό ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των κατόχων των ημερολογίων αναφέρουν κάποιον, έστω και αμελητέο 
τραυματισμό ή μια περίοδο που νόσησαν. Επιπλέον, διαβάζοντας τις αφη-
γήσεις συμπεραίνουμε την αντίθεση των χαρακτήρων των ανθρώπων από τη 
διαφορετική αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούσαν, αλλά και τη 
συμπεριφορά τους απέναντι στις ασθένειες και τους τραυματισμούς. Από τη 
μια μεριά υπάρχουν οι άνθρωποι που διακρίνονται για το θάρρος και τη 
γενναιότητά τους, οι οποίοι αγνοούν τους μικροτραυματισμούς και εκφρά-
ζουν την άσβεστη θέλησή τους να συνεχίσουν να πολεμούν για τη νίκη, ενώ 
άλλη μια κατηγορία είναι οι στρατιώτες που αντιμετωπίζουν με φόβο και 
ανησυχία τόσο την επικείμενη μάχη όσο και το ενδεχόμενο τραυματισμού 
τους. Σε μερικές περιπτώσεις, φαίνεται και η δειλία αυτών που δεν άντεχαν 
να συνεχίσουν άλλο και αυτοτραυματίζονταν για να σταλούν στα μετό-
πισθεν και να νοσηλευθούν8. 

Ο στρατιώτης Απόστολος Πουλόπουλος περιγράφει επανειλημμένα στο 
ημερολόγιό του την πείνα, τη δίψα και τις εξαντλητικά κοπιαστικές πορείες, 
πριν ακόμα αρχίσουν οι μάχες. Η μάχη στο Σαραντάπορο αποδίδεται με 
πολλή ζωντάνια. Εκεί, ενώ μάχεται βλέπει συναδέλφους του να πληγώνο-
νται και προσπαθεί να τους δώσει κουράγιο. Φαίνονται επίσης οι ελλείψεις 

7. Πολυχρονίδης, «Υγειονομική οργάνωση», ό.π., σ. 127. 
8. Λύντια Τρίχα, «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι μέσα από προσωπικά ημερολόγια και 

ιδιωτικές αλληλογραφίες», στο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα των 
Βαλκανικών Πολέμων: 1910-1914, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1993, σ. 123-135. 
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σε υγειονομικό προσωπικό, τις οποίες προσπαθεί να αναπληρώσει κακήν 
κακώς ο ίδιος, παίρνοντας τη θέση τού τραυματιοφορέα. Στα τέλη Οκτω-
βρίου 1912, ενώ βρίσκεται προ της Θεσσαλονίκης, αρρωσταίνει ελαφριά με 
πυρετό και παίρνει αναρρωτική άδεια, κάτι όμως που δεν τον βοηθά να 
αντιμετωπίσει την εξάντλησή του. Αρρωσταίνει ξανά τις πρώτες μέρες του 
1913, ευρισκόμενος κοντά στη Φιλιππιάδα, και εισάγεται στο νοσοκομείο 
της Άρτας, από όπου και παίρνει αναρρωτική άδεια για να επιστρέψει στην 
Αθήνα. Οι συντομότατες αναφορές του στην περίοδο της ασθένειάς του μας 
κάνει να καταλάβουμε ότι δεν κινδύνεψε, ούτε ανησύχησε καθόλου9. 

Από το ημερολόγιο του Βασίλειου Βελισάριου καταλαβαίνουμε ότι πρό-
κειται για έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου υποφέρει 
φρικτά από πόνους στα πόδια αλλά και σε όλο το σώμα του «σε βαθμό 
απελπισίας», όπως επίσης  και από το δριμύ ψύχος. Οι συνεχείς πορείες 
μέσα στο κρύο τον καταπονούν κι άλλο, κάτι που τον κάνει να φοβάται 
μήπως αρρωστήσει. Επιπλέον, παραθέτει ότι η πείνα είχε δραματικές επι-
πτώσεις πάνω στους στρατιώτες, καθώς τους έκανε να μοιάζουν αξιολύ-
πητοι. Ο Δεκέμβριος του 1912 τον βρίσκει στην Ήπειρο «εις ελεϊνήν κατά-
στασιν» να υποφέρει από κρυολογήματα, πυρετούς, αλλά και ρευματισμούς. 
Οι αναφορές για την κόπωση και τους πόνους στα πόδια συνεχίζονται και 
στις 22 του μήνα ένα νέο κρυολόγημα τον αναγκάζει να πάει στο νο-
σοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον βρίσκουν τα Χριστούγεννα, κλινήρη, 
να αναλογίζεται με νοσταλγία την «περυσινήν ευτυχίαν», συγκρίνοντάς την 
με την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή10. 

Η πείνα κάνει πάλι την εμφάνισή της στη διήγηση του Αθανάσιου Τσε-
κούρα, κατοίκου Ιωαννίνων, ο οποίος τονίζει το μεγάλο πρόβλημα της πεί-
νας, η οποία μάστιζε τους πολιορκημένους Τούρκους11. Σε ένα άλλο περι-
στατικό, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης, οι πεινασμένοι στρατι-
ώτες είχαν φτάσει σε σημείο να ζητούν ψωμί από τους ίδιους τους κατοί-
κους12. 

Μια εξιδανικευμένη εικόνα της γενναιότητας και της αυτοθυσίας των 
στρατιωτών μας δίνει στο χρονικό του ο Δημήτριος Αποστολίδης. Στη μάχη 
του Σαραντάπορου «ο θάνατος επήρχετο ραγδαίος, ανηλεής, σπείρων νε-

9. Λύντια Τρίχα (επιμ.), Ημερολόγια και γράμματα από το μέτωπο: Βαλκανικοί Πόλεμοι 
1912-1913, ΕΛΙΑ 1993, σ. 39-54. 

10. Τρίχα, Ημερολόγια, ό.π., σ. 57-66. 
11. Αθανάσιος Τσεκούρας, Αναμνήσεις από του 98ου υψώματος, Ηπειρωτική Εταιρεία, 

Αθήνα 1979, σ. 224. 
12. Ελευθερία Δόβα, «Παναγιώτης Μ. Μίνως: Ένας γιατρός στα σκλαβωμένα Γιάννενα», 

στο Γεράσιμος Αποστολάτος, Η Ιατρική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, Εταιρεία Μελέτης 
Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 2003, σ. 130-136. 
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κρούς ανά την πεδιάδα του Σαρανταπόρου. Και εν τούτοις οι πεζοί αδιάφο-
ροι με βήμα σημειωτόν, πλην γενναίοι και αποφασιστικοί, περιφρονούντες 
τον κίνδυνον, διεξεδίκουν σπιθαμήν προς σπιθαμήν το δούλον έδαφος». 
Παρακάτω επαινεί τη «θεία αρετή» που διαγραφόταν στα πρόσωπα των 
τραυματιών, οι οποίοι παρά τα δεινά που είχαν υποστεί και τους αφόρητους 
πόνους «δεν εκραύγαζον, δεν εφαίνοντο απελπισμένοι»13. Το ότι οι μαρτυ-
ρίες αυτές είναι επεξεργασμένες και δημοσιευμένες αργότερα και δεν απο-
τελούν τμήμα ενός ημερολογίου που γράφτηκε κατά τη διάρκεια της μάχης, 
μπορεί να μας κάνει να υποθέσουμε ότι η εξιδανικευμένη εικόνα του ηρω-
ισμού που δίνει ο συγγραφέας είναι προϊόν περισσότερο της μνήμης του, η 
οποία έχει απωθήσει τα δυσάρεστα γεγονότα που πάντα συνεπάγεται ένας 
πόλεμος. 

Την ένταση της μάχης και το φόβο των στρατιωτών αποδίδει στην αφή-
γησή του ο Γεώργιος Φεσσόπουλος. Κατά τη διάρκεια της μάχης των Γιαν-
νιτσών, ο στρατιώτης Λεωνίδας Θεοφιλόπουλος στρέφεται έντρομος προς 
το διοικητή του καθώς νόμιζε ότι μετά την έκρηξη μιας οβίδας κοντά του 
αυτή τον τραυμάτισε στην πλάτη. Ο λοχαγός του τον συνέφερε λέγοντάς του 
ότι δεν θα μπορούσε να μιλήσει αν είχε χτυπηθεί από οβίδα και ότι το 
τραύμα του ήταν επιπόλαιο14. 

Μια αντίθετη εικόνα παρατίθεται παρακάτω, όταν τις παραμονές της 
κατάληψης των Ιωαννίνων όλοι οι στρατιώτες διακατέχονταν από πρωτο-
φανή ευφορία και ακόμα και όσοι έχρηζαν ιατρικής βοήθειας δεν προσέτρε-
χαν στο νοσοκομείο, αλλά συγκρατούνταν επειδή δεν ήθελαν να τεθούν 
εκτός μάχης και να χάσουν την ευκαιρία να μπουν θριαμβευτές στην πόλη 
και να παρελάσουν15. Την ίδια ηρωική υπομονή επιδεικνύει και ο λοχαγός 
Κωνσταντίνος Ζωρογιαννίδης, ο οποίος υπέφερε από υψηλό πυρετό και 
δυσεντερία τον Μάιο του 1913, αλλά δεν τολμούσε να μιλήσει γι’ αυτό γιατί 
ανέμενε την έκρηξη των συγκρούσεων με τους Βούλγαρους και ήθελε να 
λάβει μέρος στις μάχες16. Ο έφεδρος λοχαγός Πέτρος Βρυζάκης, ο οποίος 
διαπνέεται από έναν έντονο πατριωτισμό, κρατά την ίδια στάση απέναντι 
στον τραυματισμό του στη μάχη του Οστρόβου. Αισθάνεται περήφανος που 
και το δικό του αίμα ποτίζει τη γη της Μακεδονίας και παρά τους πόνους 

13. Δημήτριος Αποστολίδης, Ο νικηφόρος ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1912-1913, 
Εστία, Αθήνα 1913, σ. 207-229. 

14. Γεώργιος Φεσσόπουλος, Η Ελλάς εις τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13, 
Τυπογραφείο Κ. Καμινάρη, Αθήνα 1925, σ. 163-164. 

15. Στο ίδιο, σ. 313. 
16. Κωνσταντίνος Ζωρογιαννίδης, Ημερολόγιο πορειών και πολεμικών επιχειρήσεων 

1912-1913, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 82. 
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που νιώθει δεν θέλει να φύγει από το πεδίο της μάχης17. Θλίβεται βαθύτατα, 
όπως και οι συστρατιώτες του, όταν στη μάχη της Αετοράχης μια οβίδα 
σκορπίζει το θάνατο σε δέκα περίπου άνδρες που βρίσκονταν σε διπλανή 
θέση18. 

Στο ημερολόγιό του ο Φίλιππος Δραγούμης, γιος του πολιτικού Στέφα-
νου και αδερφός του Ίωνα Δραγούμη, περιγράφει με εξαιρετικές λεπτομέ-
ρειες τις μάχες στις οποίες πήρε μέρος. Σε μία από αυτές, στο Σαραντάπορο, 
ένας πληγωμένος στρατιώτης με τραύμα στο γόνατο μετανιώνει που γύρισε 
από την Αγγλία, όπου και διέμενε, για την επιστράτευση, αλλά ο Δραγούμης 
τον συνετίζει: 

–«E, μη λες τέτοια λόγια, μήπως άδικα πληγωθήκαμε; Κάποιος θα χτυ-
πηθεί, κάποιος θα σκοτωθεί στον πόλεμο». 

–«Ναι, μα …καταστράφηκε το πόδι μου, πώς θα δουλέψω τώρα»; 
–«Δεν το ξέρεις ότι καταστράφηκε, θα σε πάω στο γιατρό και μπορεί να 

γιατρευτεί»19. 
Αυτή η στιχομυθία καταδεικνύει τις διαφορετικές αντιλήψεις και τις δια-

κυμάνσεις των συναισθημάτων των ανθρώπων σχετικά με τον πόνο και το 
τραύμα, όπως επίσης και τη διαφορά στις αντοχές του καθενός. Το ίδιο γίνε-
ται φανερό και αργότερα, όταν ο ίδιος παρατηρεί τις διάφορες εγχειρήσεις 
που γίνονται και σημειώνει τις αντιδράσεις των στρατιωτών: «Άλλοι φώ-
ναζαν και ήταν πολύ νευρικοί, άλλοι σα βράχοι υπόφερναν τους πόνους. Το 
συχνότερο, οι πιο ελαφρά πληγωμένοι έκαναν τη μεγαλύτερη φασαρία»20. 

Οι κραυγές των στρατιωτών ήταν εξίσου σπαρακτικές και στο σερβικό 
στρατόπεδο, όπως μαρτυρά το ημερολόγιο ενός από αυτούς, ο οποίος είχε 
λάβει μέρος στη μάχη του Κουμάνοβο. Υπάρχουν πολύ λίγες νοσοκόμες για 
να περιποιηθούν τους τραυματίες, οι δυστυχισμένες φωνές των οποίων του 
«ραγίζουν την καρδιά»21. Ούτε η εικόνα του βουλγαρικού στρατού όμως 
ήταν καλύτερη. Σε μια έκθεση του Γενικού Επιτελείου μετά τον πόλεμο 
αναφέρονται τα εξής: «Το ηθικό του στρατού μας δεν ήταν καθόλου καλό. 
Έχοντας υποφέρει τόσο από στερήσεις και αρρώστιες, οι στρατιώτες έ-
νιωθαν θλιμμένοι και καταρρακωμένοι. Ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτι τους 
αντί να συνεχίσουν τον πόλεμο»22. 

17. Πέτρος Βρυζάκης, Πολεμικαί Εικόναι 1912-1913, Ηλιοφόρος, Αθήνα 1995, σ. 73-75. 
18. Βρυζάκης, Πολεμικαί Εικόναι, ό.π., σ. 103. 
19. Φίλιππος Δραγούμης, Ημερολόγιο: Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, Δωδώνη, Αθήνα 

1988, σ. 74. 
20. Δραγούμης, Ημερολόγιο, ό.π., σ. 85. 
21. Valery Kolev–Christina Koulouri (eds.), The Balkan Wars, Centre for Democracy and 

Reconciliation in Southeast Europe, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 73-75. 
22. Kolev–Koulouri, The Balkan Wars, ό.π., σ. 77. 
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Μια από τις σπάνιες εικόνες ηττοπάθειας στη μάχη βλέπουμε στο ημερο-
λόγιο του λοχαγού του πυροβολικού Νικόλαου Πετιμεζά,  ο οποίος στις 
σκληρές μάχες που δίνει στο μέτωπο της Ηπείρου προσπαθεί να συγκρατή-
σει τους άνδρες του, οι οποίοι υποχωρούν βλέποντας τις επιθέσεις τους να 
μην έχουν αποτέλεσμα και να επιφέρουν μεγάλο αριθμό τραυματιών. Φαί-
νεται, λοιπόν, ότι ο φόβος του τραυματισμού μπορεί εύκολα να μετατραπεί 
σε πανικό και τάσεις παραίτησης από τη μάχη. Ο ίδιος φόβος, βέβαια, κα-
ταλαμβάνει αργότερα και τον ίδιο, τον κάνει να αγωνιά για το αύριο και να 
επιθυμεί να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν η μάχη23. Για τον ίδιο φόβο 
κάνει λόγο και ο Δημήτρης Καμπάνης, ο οποίος από τα υψώματα του Μπι-
ζανίου στα τέλη του 1912 διηγείται ότι «όλοι οι στρατιώτες παρακαλούν να 
πληγωθούν ελαφρά για να γλιτώσουν από το διαρκές βασανιστήριο των 
προφυλακών, του κρύου και των άλλων κακουχιών». Μερικοί μάλιστα προ-
χωρούν ακόμα και στον αυτοτραυματισμό τους για να αποφύγουν τη συνέ-
χιση της μάχης24. Ωστόσο, άλλοι, όπως για παράδειγμα ο Κύπριος αξιωμα-
τικός Ιωάννης Τσαγγαρίδης, κέρδιζαν σε αυτή την εσωτερική πάλη και 
αντιμετώπιζαν θαρραλέα τη μάχη. Η αίσθηση του καθήκοντος υπερνίκησε 
το φόβο του τραυματισμού και τον ώθησε να συνεχίσει να μάχεται25. 
Όσον αφορά τους ανθρώπους που δεν έπαιρναν ενεργό μέρος στις μάχες, η 
παρακάτω αφήγηση είναι ενδεικτική του βαθμού εμπλοκής των οικογενειών 
των στρατιωτών, οι οποίες ζούσαν με τη σκέψη των δικών τους που πολε-
μούσαν. Ένα δείγμα της ανησυχίας των συγγενών των στρατιωτών που βρί-
σκονταν στο μέτωπο μας δίνουν τα γράμματα της μητέρας του Γεωργίου 
Κυνηγού, Χρυσούλας, η οποία, από τη Χίο όπου και βρίσκεται, παρατηρεί 
με φόβο αλλά και στεναχώρια το πλήθος των τραυματιών που μεταφέρονται 
για νοσηλεία από το μέτωπο της Ηπείρου στην Αθήνα26. 

Αφηγήσεις για τη χολέρα έχουμε από τον Κωνσταντίνο Βάσσο, ο οποίος 
αρχικά αναφέρει ότι τα ελώδη μέρη κοντά στον Στρυμόνα ευθύνονται για τις 
αρρώστιες που μαστίζουν τον τόπο και κάνουν τους ανθρώπους να δείχνουν 
ασθενικοί. Όταν εμφανίζονται τα κρούσματα της επιδημίας στα μέσα Μαΐου 
1913, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της νόσου και εμβολιά-
ζονται όλοι οι στρατιώτες και οι γιατροί και φυσικά ο ίδιος. Αν και φαίνεται 
να ανησυχεί για τις παρενέργειες του εμβολίου, τελικά ευτυχώς γι’ αυτόν η 

23. Νικόλαος Πετιμεζάς, Ημερολόγιον εκστρατείας 1912-13, Παγκαλαβρυτινή Ένωση, 
Αθήνα 1981, σ. 82-87. 

24. Δημήτριος Καμπάνης, Αναμνήσεις του πολέμου και της ειρήνης, Γνώση, Αθήνα 1983, 
σ. 91-99. 

25. Ιωάννης Τσαγγαρίδης, Το ημερολόγιο ενός στρατηγού: Σελίδες νεοελληνικής ιστορίας, 
Εστία, Αθήνα 1987, σ. 24-25. 

26. Τρίχα, Ημερολόγια, ό.π., σ. 255. 
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ασθένεια υποχωρεί, έχοντας επιφέρει μόνο μερικούς θανάτους. Στην κατά-
γραφή της 22ας Ιουνίου, ο Βάσσος δίνει μια εικόνα της κατάστασης που έχει 
διαμορφωθεί: παρά τις σημαντικές απώλειες που έχει, ο ελληνικός στρατός 
προελαύνει γεμάτος μίσος για τους Βούλγαρους λόγω και των ωμοτήτων 
που διέπρατταν. Αυτό αναζωπυρώνει τη θέλησή του για την τελική νίκη και 
τον κάνει να ξεχνά ακόμα και την αδιαθεσία και τον πυρετό του και να θέλει 
να συνεχίσει την προέλαση. Στις αρχές Ιουλίου αναφέρει ότι κατά τη 
διάρκεια της προέλασης των ελληνικών στρατευμάτων συναντούν άταφα 
πτώματα Βούλγαρων, κάτι που υποψιάζεται ότι γίνεται ηθελημένα, με 
σκοπό τη μετάδοση της χολέρας και στον ελληνικό στρατό. Βλέπει αυτή την 
ασθένεια ως μάστιγα και την ανάγει σε δεύτερο εχθρό, μετά τα στρατεύματα 
του αντιπάλου27. Κατά τον Δημήτρη Καμπάνη, «ο φόβος που προκαλεί η 
ιδέα της χολέρας είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που εμπνέουν τα 
πολεμικά όπλα. Γιατί από τις σφαίρες και τις οβίδες μπορεί να προφυλαχθεί 
κανείς, αλλά από τη χολέρα…»28. 

Ο αξιωματικός Ιπποκράτης Παπαβασιλείου, γράφοντας στη γυναίκα του 
στα τέλη Ιουλίου 1913, προσπαθεί να την καθησυχάσει σχετικά με την 
επιδημία της χολέρας, αλλά εκφράζει και το φόβο του να κουβαλάνε οι απο-
σκευές ή τα ρούχα του το μικρόβιο της αρρώστιας. Γι’ αυτό το λόγο, αν και 
πρώτα αστειεύεται λέγοντας ότι θα πετάξει όλα τα ρούχα του και θα παρου-
σιαστεί σε αυτή «εν αδαμιαία περιβολή»,  θεωρεί απολύτως αναγκαίο να εμ-
βολιασθεί η ίδια και τα παιδιά τους με το αντιχολερικό εμβόλιο, βεβαιώ-
νοντάς την για την αποτελεσματικότητά του29. 

Στα γράμματα του έφεδρου ανθυπολοχαγού Δημητρίου Δάρρα προς την 
οικογένειά του, εκφράζεται από την αρχή ακόμα του πολέμου (25 Οκτω-
βρίου) η θέλησή του να τελειώσει ο πόλεμος «όχι διά τον κίνδυνον εκ των 
μαχών, όστις δεν είνε και σπουδαίος και τον οποίον εσυνηθείσαμεν, όσον 
διά τας κακουχίας αι οποίαι αυξάνουν εφ’ όσον προχωρεί ο χειμών». Αργό-
τερα, θα ξορκίσει το φόβο τού θανάτου μέσω της πίστης του, αποδίδοντας 
τη σωτηρία του στις μάχες που έχει λάβει μέρος σε κάποιον άγιο που τον 
έσωσε «από του Χάρου τα δόντια». Όταν, στις αρχές Ιανουαρίου 1913, 
παθαίνει κρυοπαγήματα και πάει στο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί, η 
κατάστασή του θα καλυτερεύσει σύντομα και αυτός στα γράμματά του θα 
προσπαθήσει να καθησυχάσει την οικογένειά του. Το καλοκαίρι, όταν ξεσπά 
η επιδημία της χολέρας, φοβάται όπως και όλοι άλλωστε για την εξάπλωση 
της ασθένειας, για την αντιμετώπιση της οποίας λαμβάνονται τα αναγκαία 

27. Τρίχα, Ημερολόγια, ό.π., σ. 189-218. 
28. Καμπάνης, Αναμνήσεις, ό.π., σ. 124. 
29. Τρίχα, Ημερολόγια, ό.π., σ. 329-330. 
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μέτρα. Οι μεγάλες απώλειες στη μάχη με τους Βούλγαρους του προκαλούν 
θλίψη, όπως και στους συναδέλφους του και τους κάνει να μην μπορούν να 
χαρούν τις νίκες τους30. 

Αναλυτικές περιγραφές της επιδημίας βρίσκονται και στο ημερολόγιο 
του Κωνσταντίνου Ζωρογιαννίδη, ο οποίος περιγράφει τις προσπάθειες κα-
ταστολής τής ασθένειας το καλοκαίρι του 1913, οι οποίες περιλάμβαναν 
μέχρι και τέλεση αγιασμού και λιτανείας31. Ο συνωστισμός μεγάλου πλή-
θους προσφύγων εκείνο τον καιρό δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την 
εξάπλωση της χολέρας, κάτι το οποίο τον φοβίζει ιδιαίτερα και τον κινητο-
ποιεί να στείλει επιτακτικά τηλεγραφήματα στη μεραρχία του για να 
αναλάβει υγειονομική φροντίδα γι’ αυτούς32. Ο φόβος των στρατιωτών για 
τη χολέρα ήταν μεγάλος, ειδικά όταν έβλεπαν τις επιπτώσεις που αυτή είχε, 
όπως στην περίπτωση του συνταγματάρχη Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, ο 
οποίος έβλεπε ξαφνικά «στρατιώτας να πίπτουν χάμω, να μη δύνανται να 
βαδίσουν, να υποφέρουν σκληρότατα»33. 

Τέλος, συγκλονιστική είναι η αφήγηση ενός Ρουμάνου στρατιώτη για τη 
στιγμή που μαθαίνει ότι έχει προσβληθεί από τη χολέρα: «Οι συστρατιώτες 
μου έκαναν πίσω και με κοιτούσαν τρομαγμένοι. Κατάλαβα ότι ξαφνικά, 
στα μάτια τους είχα μεταμορφωθεί σε ένα τέρας της αποκάλυψης. Αλλά 
μόλις ανέθεσα στον κοντινότερο σε μένα τις τελευταίες οδηγίες και ευχές 
για τους οικείους μου, είδα αληθινό πόνο στα μάτια τους. Ωστόσο, κανείς δε 
με χαιρέτησε διά χειραψίας όταν έφυγα για την καραντίνα. Μπορώ να πω 
ότι δεν ήμουν ούτε απελπισμένος, ούτε πολύ λυπημένος. Απλά περίμενα»34. 

Εκτός από τα ημερολόγια και τα γράμματα των στρατιωτών, υπάρχουν 
και άλλες διηγήσεις από ανθρώπους που είχαν άμεση σχέση με τα υγειονο-
μικά δίκτυα του στρατού, όπως για παράδειγμα γιατροί και νοσοκόμοι, αλλά 
και πολεμικοί ανταποκριτές. 

Η Ασπασία Μαυρομιχάλη κλήθηκε να βοηθήσει από το πόστο της νοσο-
κόμας κοντά στην πριγκίπισσα Ελένη, η οποία είχε δημιουργήσει τα σιδη-
ροδρομικά νοσοκομεία μετασκευάζοντας κατάλληλα κάποια βαγόνια των 
τρένων που μετέφεραν στην Αθήνα τους τραυματίες. Στο ημερολόγιό της 
περιγράφεται η προχειρότητα με την οποία είχαν οργανωθεί όλα τις πρώτες 

30. Στο ίδιο, σ. 221-246. 
31. Ζωρογιαννίδης, Ημερολόγιο, ό.π., σ. 84-85. 
32. Στο ίδιο, σ. 167. 
33. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, Αναμνήσεις, Πυρσός, Αθήνα 1934, σ. 174-776. 
34. Kolev–Koulouri, The Balkan Wars, ό.π., σ. 76. 
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ημέρες της επιστράτευσης, καθώς και η έλλειψη αναγκαίων υλικών, αλλά 
και προσωπικού για την περίθαλψη των ασθενών και των τραυματιών35. 

Την ίδια εικόνα για την κακή κατάσταση των υγειονομικών υπηρεσιών 
τους πρώτους μήνες του πολέμου δίνει και ο χειρουργός Μαθιός Μακκάς, ο 
οποίος παρατηρεί τις ελλείψεις υλικών στα χειρουργεία και την ατελή ορ-
γάνωση των διαφόρων υπηρεσιών. Σε κάθε νοσοκομείο που πηγαίνει συνα-
ντά την ίδια άσχημη κατάσταση, ενώ ο υπερπληθυσμός των τραυματιών 
καθιστά τους γιατρούς ανήμπορους να συμβάλουν αποτελεσματικά στη 
βελτίωση της κατάστασης, την οποία χαρακτηρίζει «φρικώδη», αφού δυο-
λεύουν υπό άθλιες συνθήκες μέσα σε νοσοκομεία που είναι ασφυκτικά 
γεμάτα από τραυματίες36. 

Η αφήγηση του Περικλή Καλλιδόπουλου μας δίνει μια παραστατική ει-
κόνα σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο χειρουργείο στο χω-
ριό Γενί-Μαχαλά κατά τη διάρκεια της μάχης του Κιλκίς, όπου και 
τραυματίστηκε. Γράφοντας από τη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλευόταν στο Β΄ 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, παρόλο που ο ίδιος δεν πονούσε επειδή η σφαίρα 
είχε ήδη βγει από το πόδι του, θυμάται με αποτροπιασμό το θέαμα που είχε 
αντικρίσει στο χειρουργείο: «Απαίσιον το θέαμα. Τοποθετημένοι εντός 
αχυρώνων, άλλος με σπασμένα μούτρα, άλλος με χέρια, κοιλίας, κεφάλια, οι 
μεν ζώντες αιματοβαμμένοι σαν χασάπηδες, και άλλοι ξεψυχούντες την νύ-
κτα ως εκ των βαρέων τραυμάτων. Οι ιατροί υπερανθρώπους θυσίας 
κατέβαλον αλλ’ ως εκ του ανελπίστου αριθμού των τραυματισμένων ήτο α-
δύνατο να επαρκέσουν. Φαντασθείτε ότι την επομένην ήρχισεν η μεταφορά 
σιδηροδρομικώς εις Θεσσαλονίκην. Το τι γίνεται ενταύθα απερίγραπτον, 
άνω των 7.000 τραυματισμένων, διάδρομοι, αυλαί πλήρεις»37. 

Εξαιρετικά γλαφυρές εικόνες των νοσοκομείων μάς παρέχει μέσω των 
μαρτυριών της η Θάλεια Φλωρά−Καραβία, ανταποκρίτρια εκείνο τον καιρό 
για μια αλεξανδρινή εφημερίδα. Περιγράφει την καρτερικότητα των τραυ-
ματιών που περίμεναν να χειρουργηθούν και τις φοβερές σκηνές που εκτυ-
λίσσονταν στα χειρουργεία, ακούγοντας τα βογγητά και τις κατάρες τους38. 
Παρακάτω περιγράφει τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλει το νοσηλευ-
τικό προσωπικό για να ανακουφίσει τους στρατιώτες, δίνοντάς τους πα-
ρηγοριά και συντροφιά πέρα από την ιατρική βοήθεια39. Η ίδια υπομονή και 

35. Τρίχα, Ημερολόγια, ό.π., σ. 35. 
36. Στο ίδιο, σ. 123-148. 
37. Στο ίδιο, σ. 343. 
38. Θάλεια Φλωρά-Καραβία, Εντυπώσεις από τον πόλεμο του 1912-1913: Μακεδονία–

Ήπειρος, Αθήνα 1936, σ. 86-88. 
39. Στο ίδιο, σ. 103. 
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η καλή σωματική αλλά και ψυχική κατάσταση των τραυματιών40 εντυ-
πωσιάζει και τον αρχίατρο Μαρίνο Γερουλάνο, ο οποίος εργαζόταν στο Β΄ 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη λεωφόρο Κηφισίας. Αρχικά ο ίδιος αναφέρει 
την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το νοσοκομείο και τη δουλειά 
που έπρεπε να γίνει για να καθαριστεί και να ετοιμαστεί για να υποδεχθεί 
τους τραυματίες41. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα επεισόδια που μπορεί 
να  εντυπωσιάσουν τον αναγνώστη. Ο υπολοχαγός Ιωάννης Παπαδήμας μας 
παραθέτει δύο εξαιρετικές εικόνες: η πρώτη έχει να κάνει με τις λαϊκές προ-
καταλήψεις, αφού όταν είδε ένα όνειρο ότι του βγήκε κάποιο δόντι, προέ-
βλεψε κάποιον θάνατο, χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες. Η δεύτερη 
σχετίζεται με τη συμπεριφορά του απέναντι σε έναν Τούρκο τραυματία, 
στον οποίο φέρεται ιπποτικά διώχνοντας τους Έλληνες στρατιώτες που τον 
περιπαίζουν και προσφέροντάς του ένα πορτοκάλι. Την ίδια διάθεση προ-
σφοράς και αλληλεγγύης δείχνει και προς έναν τραυματισμένο συστρατιώτη 
του, τον οποίο περιθάλπει και παρηγορεί. Τέλος, άξια αναφοράς είναι τα 
συνεχή παράπονά του για τη βροχή, η οποία δημιουργεί αρνητική διάθεση 
στους στρατιώτες42. 

Ένα παρόμοιο άσχημο όνειρο είδε και ο επιστρατευμένος στον οθωμα-
νικό στρατό Σοφοκλής Πολυχρονιάδης, ο οποίος ξυπνώντας τρομαγμένος 
έδωσε την εξήγηση ότι θα σκοτωνόταν εκείνη την περίοδο. Ο ίδιος αργό-
τερα προσπαθεί να αποφύγει τη μάχη παριστάνοντας τον ασθενή, όπως 
έκαναν και άλλοι, αλλά ο αξιωματικός που τους επισκέφθηκε προειδοποίησε 
τους εν δυνάμει λιποτάκτες ότι, αν ο γιατρός αποφανθεί ότι είναι καλά, θα 
τουφεκίζονταν43. 

Άλλη μια σκηνή ανθρωπιάς και καλής μεταχείρισης των τραυματιών 
αιχμαλώτων του εχθρού μάς αφηγείται ο ταγματάρχης Νικόλαος Τρικούπης. 
Στις 14 Ιουλίου 1913, κατά τη διάρκεια της μάχης στο Πέτσοβο, του έφεραν 
έναν τραυματία Βούλγαρο αξιωματικό που είχε συλληφθεί, τον οποίο, αφού 
εξέτασαν και ανέκριναν, μετέφεραν στο νοσοκομείο. Για την ασφαλή μετα-
φορά και την περιποίησή του είχε φροντίσει ο ίδιος ο ταγματάρχης, καθι-
στώντας υπεύθυνους τους τραυματιοφορείς. Τρεις ημέρες αργότερα, όταν ο 
ελληνικός στρατός κατέλαβε την περιοχή και εισήλθε στο νοσοκομείο, οι 

40. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «[Ο τραυματίας] ησθάνετο ευγνώμονα ανακούφισιν, διότι 
μετά τα δεινοπαθήματα των τελευταίων ημερών ευρίσκετο εις παράδεισον». Μαρίνος 
Γερουλάνος, Αναμνήσεις: 1867-1957, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1981, σ. 276. 

41. Στο ίδιο, σ. 270-275. 
42. Τρίχα, Ημερολόγια, ό.π., σ. 69-119. 
43. Σοφοκλής Πολυχρονιάδης, Απομνημονεύματα, Εντός, Αθήνα 1999, σ. 24-31. 
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Έλληνες στρατιώτες που νοσηλεύονταν εκεί τον ευχαρίστησαν, καθώς 
όφειλαν σε αυτόν την καλή τους μεταχείριση εκ μέρους των Βούλγαρων. 
Αυτό γιατί ο παραπάνω αξιωματικός είπε στους συμπατριώτες του που τότε 
κατείχαν το νοσοκομείο να μην πειράξουν τους Έλληνες, γιατί είχαν φερθεί 
καλά στον ίδιο44. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να δούμε τα υφολογικά χαρακτηριστικά των 
παραπάνω αφηγήσεων. Υπάρχουν διαφορές σε σχέση με αυτά, που προκύ-
πτουν ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε συγγραφέα (απλός οπλίτης ή 
ανώτερος αξιωματικός), το χρόνο στον οποίο γράφονται τα ημερολόγια, τα 
γράμματα ή τα απομνημονεύματα, ακόμα και το φύλο του γράφοντος. Με 
αυτού του είδους την κατηγοριοποίηση, μπορούμε να δούμε ότι στα 
απομνημονεύματα, τα οποία είναι γραμμένα κυρίως από αξιωματικούς, οι 
αφηγήσεις έχουν εν μέρει έναν απολογιστικό τόνο και μια κριτική στάση 
απέναντι στα γεγονότα του πολέμου, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό αν 
σκεφτούμε ότι τα απομνημονεύματα αυτά γράφτηκαν πολύ αργότερα από τα 
γεγονότα τα οποία περιγράφουν και έχουν το χαρακτηριστικό της ύστερης 
γνώσης και εμπειρίας. Αντιθέτως, οι αφηγήσεις των ημερολογίων των στρα-
τιωτών διακατέχονται από πιο προσωπικούς και εξομολογητικούς τόνους. 
Εκεί εκδηλώνεται ελεύθερα ο πόνος των ανθρώπων και ο φόβος τους για το 
θάνατο ή τον τραυματισμό. Η ένταση των συναισθημάτων είναι έκδηλη, 
αφού η πράξη της γραφής συντελείται εν θερμώ, στα διαλείμματα μεταξύ 
των μαχών και των προελάσεων. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι όσο πιο κοντά 
βρίσκεται ο χρόνος των γεγονότων με το χρόνο της αφήγησης τόσο πιο 
συναισθηματικά φορτισμένη είναι αυτή. 

Όσον αφορά τα γράμματα των στρατιωτών προς τους συγγενείς τους, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αφηγήσεις τους φιλτράρονται κατά κάποιον 
τρόπο από τους ίδιους, καθώς δεν θέλουν να τρομάξουν ή να ανησυχήσουν 
τους οικείους τους, αλλά θέλουν να τους καθησυχάσουν ότι είναι καλά και 
ότι δεν κινδυνεύουν. Ωστόσο, οι περιγραφές δεν είναι καθόλου ρόδινες, 
καθώς οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν είναι έκδηλες, αλλά και γνωστές 
ακόμα και στους ανθρώπους που δεν μάχονται και βρίσκονται σε ασφαλή 
μέρη στα μετόπισθεν.  

Επιπλέον, παρατηρούνται διαφορές και στις αφηγήσεις των απλών οπλι-
τών σε σχέση με αυτές των επαγγελματιών στρατιωτικών. Πέρα από το ότι ο 
φόβος αποτελεί περισσότερο κοινό τόπο στους πρώτους, οι μόνιμοι αξιωμα-
τικοί κάνουν αναφορές και σε ζητήματα επαγγελματικής φύσης, όπως οι 

44. Νικόλαος Τρικούπης, Αναμνήσεις επεισοδίων και γεγονότων εκ των πολέμων μας: 
Μάρτιος 1897-Μικρά Ασία-Αύγουστος 1922, Εκδοτικό Τμήμα Ινστιτούτου Λαμπαδία, Αθήνα 
1952, σ. 19-30. 
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στρατηγικές της μάχης και οι επιλογές των επιτελείων, τις οποίες πολλές φο-
ρές κριτικάρουν και αμφισβητούν. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αφηγή-
σεις των γυναικών που από οποιαδήποτε θέση βρίσκονταν κοντά στα πολε-
μικά μέτωπα (π.χ. νοσοκόμες, ανταποκρίτριες κ.λπ.), έχουν έναν ξεχωριστό 
τόνο, προστατευτικό, συμπονετικό, μητρικό θα λέγαμε, όταν περιγράφουν 
τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες των πολεμιστών. 

Επίλογος 

Η μελέτη των ημερολογίων των ανθρώπων που έζησαν τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους μας βάζει για τα καλά στο κλίμα της εποχής. Ενώ σήμερα 
κυριαρχεί μια ωραιοποιημένη εκδοχή των πολέμων αυτών, λόγω της απε-
λευθερωτικής τους διάστασης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαν όλα τα χαρα-
κτηριστικά της αγριότητας και των εκατέρωθεν ωμοτήτων που χαρακτη-
ρίζουν κάθε πόλεμο45. Χαρακτηριστικό δείγμα της αποστροφής που προκα-
λούσαν ακόμα και στους στρατιώτες τα όσα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο 
είναι η αφήγηση του, λοχαγού τότε, Στυλιανού Γονατά από τον Ιούνιο του 
1913: «Κατά την ημέραν αυτήν περιήλθα το πεδίον της μάχης και απεκό-
μισα την εικόνα της φρίκης που μου επροξένησαν οι άταφοι ακόμη νεκροί, 
εις διαφόρους στάσεις και παραμορφώσεις, τα ζώα, τα σκορπισμένα όπλα, 
φυσίγγια, εξαρτήσεις, οβίδες, πυροβόλα. Παντού ερείπια, θάνατος και φρί-
κη»46. 

Οι άνθρωποι τότε, όπως και σήμερα βέβαια, αντιδρούσαν με διαφορε-
τικούς τρόπους μπροστά στον μεταφυσικό φόβο του θανάτου: με δειλία, με 
αυταπάρνηση, με πείσμα, με υπομονή. Αξιοσημείωτος επίσης είναι ο θερμός 
πατριωτισμός της πλειονότητας των στρατιωτών, κάτι που, αν αναλογι-
στούμε το κλίμα εθνικής συστράτευσης στον κοινό αγώνα της απελευθέ-
ρωσης και την επίδραση που ακόμα είχε η Μεγάλη Ιδέα στην ελληνική 
κοινωνία, φαίνεται απολύτως λογικός. 

Πέρα όμως από αυτό, οι προσωπικές αφηγήσεις των στρατιωτών μας 
βοηθούν να μπούμε στη θέση τους, να τους ψυχογραφήσουμε, να ταυτιστού-
με μαζί τους και να κατανοήσουμε τα έντονα συναισθήματα που βίωναν 
εκείνες τις στιγμές, τις οποίες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όχι ως μι-
κροϊστορία, αλλά ως τη «μεγάλη εικόνα», το γενικότερο πλαίσιο που απο-
τελείται από τα μείζονα διπλωματικά και πολιτικά γεγονότα. 

45. Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεμος και εθνοκάθαρση, η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς 
εθνικής εξόρμησης (1912-1922), Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007, σ. 35-61. 

46. Στυλιανός Γονατάς, Απομνημονεύματα εκ του στρατιωτικού και πολιτικού δημοσίου 
βίου του από του 1897 μέχρι του 1957, Αθήνα 1958, σ. 50. 
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Συμπερασματικά, μπορούμε να διακρίνουμε τρία γενικά μοτίβα στις αφη-
γήσεις των στρατιωτών. Το πρώτο αφορά αυτούς που διαπνέονται από έναν 
έντονο πατριωτισμό. Είναι ενθουσιασμένοι με την προοπτική της συμμε-
τοχής τους στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και ανυπομονούν να μετα-
βούν στο μέτωπο. Η επιρροή του ιδεολογήματος της Μεγάλης Ιδέας είναι 
φανερή σε αυτούς, όπως επίσης και το γενικότερο κλίμα εθνικής ομόνοιας 
που αντανακλάται στις αφηγήσεις τους. Από τη στιγμή που συμμετέχουν 
στις μάχες, αν και βιώνουν αρκετές κακουχίες, δεν τις περιγράφουν με 
πολλές λεπτομέρειες, τις υπομένουν και το ίδιο πράττουν και σε περίπτωση 
που τραυματιστούν, επιδεικνύοντας θαυμαστή αντοχή. 

Το δεύτερο έχει να κάνει με τους λιγότερο γενναίους, τους ανθρώπους 
δηλαδή που εκδηλώνουν ανοιχτά το φόβο τους είτε κατά τη διάρκεια της 
μάχης, παραλύοντας ή εκδηλώνοντας τάσης φυγής, είτε με τις αντιδράσεις 
τους όταν τραυματιστούν. Εκεί ξεχωρίζουν οι δυνατοί από τους αδύναμους 
χαρακτήρες. Επιπλέον, κάνουν εκτενή αναφορά στις κακουχίες, όπως για 
παράδειγμα στις κακές καιρικές συνθήκες, στην έλλειψη των αναγκαίων 
αγαθών και στην κόπωση, και αναπολούν τις ειρηνικές εποχές, όταν δεν 
αντιμετώπιζαν τέτοιες ταλαιπωρίες. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι αυτή η 
δεύτερη κατηγορία απαντάται πιο σπάνια στα κείμενα και συνήθως γίνονται 
αναφορές από άλλους στρατιώτες σε τρίτα πρόσωπα που εκδηλώνουν αυτή 
τη δυσαρέσκεια είτε με τη μορφή της λιποταξίας είτε ακόμα και του αυ-
τοτραυματισμού. 

Η τελευταία κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ‘μετριοπαθής’. Σε 
αυτή μπορούν να ενταχθούν όσοι εμπνέονται μεν από τα κυρίαρχα εθνικά 
ιδεώδη που τους οδηγούν στη μάχη, όπου αγωνίζονται γενναία παρά τις 
δυσχερείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν, αλλά στη συνέχεια εκφράζουν είτε 
την απόγνωσή τους είτε την κούρασή τους από τις ταλαιπωρίες και την επι-
θυμία τους να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι μάχες. Εδώ υ-
πάρχει και ένας χρονικός παράγοντας, καθώς μπορεί οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι να μπαίνουν με ενθουσιασμό στον πόλεμο για την απελευθέρωση 
των αλύτρωτων αδελφών, αλλά η πεζή πραγματικότητα και η αγριότητα του 
πολέμου διαλύουν τη θετική αντιμετώπισή τους προς όσα εκτυλίσσονται 
γύρω τους. Σε αυτό παίζουν ρόλο αρκετοί παράγοντες, όπως η κόπωση που 
συσσωρεύεται μετά από τις συνεχείς μάχες, η εμφάνιση της επιδημίας της 
χολέρας στο μεσοδιάστημα των δύο πολέμων, η αβεβαιότητα σχετικά με το 
τι μέλλει γενέσθαι στις διαπραγματεύσεις της ειρήνης, όπως επίσης και η 
βαναυσότητα των μαχών. Έτσι, το καλοκαίρι του 1913 μπορούμε να παρα-
τηρήσουμε στις αφηγήσεις μια επιθυμία για τερματισμό του πολέμου που 
είναι κοινή σε αρκετούς στρατιώτες. 
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