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ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ   
Η ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ – ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  

Του Βασιλείου Γιαννογλούδη, καθηγητού 4ου Λυκείου Σερρών και Αντιπροέδρου Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.  
Δημοσιεύτηκε στην εφ. Παρατηρητής 28/6/2019 σ. 6 

  
 Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε την 106η επέτειο της απελευθέρωσης των Σερρών κυρίως από 
την επί  530 χρόνων Οθωμανική κυριαρχία (1383-1913) και την 8μηνη Βουλγαρική κατοχή 
(Οκτώβριος 1912 – Ιούνιος 1913), γιατί αν και πρώτοι οι Βούλγαροι, απελευθέρωσαν τα Σέρρας από 
τους Οθωμανούς στο πλαίσιο του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, της συμμαχίας χριστιανικών κρατών 
(Ελλάδος, Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου) ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία, η 
συμπεριφορά τους απέναντι στο Σερραϊκό λαό υπήρξε συμπεριφορά όχι φίλου και συμμάχου, αλλά 
σκληρού κατακτητή. 

ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

 Πότε όμως πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός ενός τέτοιου μείζονος γεγονότος της 
ιστορίας της Πόλεως των Σερρών; Στο ερώτημα αυτό μας απαντά ένα δημοσίευμα στο φύλλο της 
εφημερίδας ΦΩΣ του 1927, που εκδίδονταν στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ [ΣΕΡΡΩΝ] - ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ TOY ΒΑΣΙΛΕΩΣ». Στην 
παραπάνω εφημερίδα και στη σελίδα 3 του φύλλου της 29/6/1927, δημοσιεύονται στοιχεία για τον 
πρώτο εορτασμό της απελευθέρωσης των Σερρών που έγινε μετά από 14 χρόνια, γιατί μεσολάβησαν 
απανωτά γεγονότα μείζονος σημασίας για τον Ελληνισμό και συγκεκριμένα: η συμμετοχή στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο,  Η Γερμανοβουλγαρική κατοχή 1916-1918, η Μικρασιατική εκστρατεία και η 
καταστροφή του 1922, η Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και η υποδοχή σχεδόν 1.222.000 Ελλήνων 
προσφύγων από Μ. Ασία, Πόντο, Θράκη, Βουλγαρία, Ρωσία, Σερβία, Αλβανία κ.α.. 

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της εφημ. ΦΩΣ: «Εορτάζει αύριον η ιστορική των Σερρών 
πόλις την επέτειον της απελευθερώσεώς της, διά πρώτην φορά μετά δέκα τέσσαρα έτη. Το 
Δημοτικόν Συμβούλιον αποτελούμενον εκ των κ.κ. Ε. Τικοπούλου δημάρχου, Κ. Μουρατίδου 
προέδρου, και των συμβούλων Ν. Πέτρου, X. Πάτρα. Γ. Κηπουρίδη, Σ. Σταμούλη, Β. 
Χατζηϊακώβου, Α. Λαζαρίδη, Ε. Αδαμίδη, Ν. Γούτα, Γ. Ζιώγα, Κ. Θεοδωρίδη, X. Καβάζη, Α. 

Μόσχου, Τρ. Πολυμέρη, I. Ρακιτζή, Ε. Σκουλίδη, Ηλ. Σαραϊδάρη, 
απεφάσισεν όπως η ημέρα αυτή εωρτάζεται κάθε χρόνου».  

Ο δήμαρχος Επαμεινώντας Τικόπουλος ήταν γόνος αρχοντικής 
οικογενείας των Σερρών με σπουδές γεωπονίας στη Ευρώπη, πολιτικά 
Βενιζελικός, είχε διατελέσει διορισμένος δήμαρχος (Οκτ. 1922 – 
25/10/1925) από Κυβέρνηση στηριζόμενη στο κίνημα της Επαναστατικής 
Επιτροπής του 1922 και εκλέχτηκε δήμαρχος για τη δεύτερη θητεία του 
(1925-1929) και επίσης για την τρίτη (1929-1934).  

 
 

Η ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
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Με την ευκαιρία του πρώτου εορτασμού, συντάκτης της εφ. «ΦΩΣ» απευθύνθηκε στον τότε 
πολιτευτή (και αργότερα βουλευτή) του Λαϊκού κόμματος Πέτρο Ιακώβου για να γράψει για τα 
γεγονότα της απελευθέρωσης των Σερρών, αφού (όπως δηλώνει ο ίδιος) υπηρετούσε στο επιτελείο 
της 7ης μεραρχίας που απελευθέρωσε τα Σέρρας. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος Ιακώβου: 

 «Περί τας μεσημβρινάς ώρας της 22ας Ιουνίου 1913 εν τάγμα του 20ου πεζικού συντάγματος, 
το τάγμα Γαργαλίδου, περαιωθέν διά της γέφυρας Κομάριανης [Κουμαριάς] εις την αντίπεραν όχθην 
του Στρυμόνος με κατεύθυνσιν προς τας Σέρρας, ενεπλάκη προς τμήμα εχθρικόν και διεσκόρπισεν 
αυτό. Σύμφωνα με μίαν γενικήν διαταγήν του Γενικού Επιτελείου τα σώματα έδει ν’ αναφέρωσι την 
έναρξιν, την οξείαν φάσιν και το τέλος εκάστης εμπλοκής. Η 7η Μεραρχία αναφερθείσα σχετικώς 
έλαβε διαταγήν ν’ αποσύρη παν τμήμα εκείθεν του Στρυμόνος και να καταστρέψη τας γεφύρας. Η 
κατάστασις ήτο ανήσυχος. Ο εχθρός είχεν επιφέρει ρήγμα εις το άκρον αριστερόν περί το Γευγελή 
δι’ επιθέσεώς του εξ Ιστίπ και είχεν αποκόψει τον μετά των Σέρβων σύνδεσμον του ελληνικού 
αριστερού. Συνεπεία τούτου διατάσσεται η 7η  Μεραρχία, τιθεμένη υπό τας διαταγάς και αποτελούσα 
Στρατιάν Μανουσογιαννάκη να βαδίση επί της δεξιάς όχθης του Στρυμόνος προς Ορμανλή 
[Δασοχώρι], Μπούτκοβον [Κερκίνη], Χατζημπεϊλίκ [Βυρώνεια], στενά Δεμίρ Ισάρ 
[Σιδηροκάστρου]. Εν τάγμα, το του Κονταράτου, θα εκάλυπτε τα πλευρά της 7ης Μεραρχίας από 
γέφυρας Ορλιάκου [Στρυμονικού] κατά μήκος Στρυμόνος, λίμνης Αχινού μέχρι κόλπου Ορφανού 
παρά το Τσιάγεζι [Αμφίπολη], όπου το τάγμα Φλωριά εκάλυπτε την Μεραρχίαν από πάσης 
παρενοχλήσεως εκ Παγγαίου. 

Ειδήσεις όμως εκ Σερρών παρίστων βεβαίαν την καταστροφήν της πόλεως. Ο Μέραρχος 
Σωτήλης, διαβιβάζων τας ειδήσεις ταύτας πειράται να επιτύχη - ομοφώνω εισηγήσει και του 
Επιτελείου του, εις ου την υπηρεσίαν ως απλούς εθελοντής υπηρέτει και ο γράφων - διαταγήν 
καταλήψεως και προασπίσεως αυτής. Αλλ’ εις απάντησιν το Γενικόν Στρατηγείον του Βασιλέως, την 
26ην Ιουνίου περί ώραν 5ην εσπερινήν, διαβιβάζει την εξής διαταγήν:  
«Το Γενικόν Στρατηγείον  
Προς  
την 7ην Μεραρχίαν 

 Προκειμένου περί επιχειρήσεων αποτείνεσθε προς υποστράτηγον Μανουσογιαννάκην· ο 
πόλεμος όστις διεξάγεται σκοπεί την σύντριψιν του εχθρού και ουχί την κατάληψιν πόλεων.   
Δούσμανης». 

 Είναι ευνόητος η θλίψις της Διοικήσεως της 7ης Μεραρχίας εκ της ως άνω διαταγής του Γεν. 
Στρατηγείου, παρατηρούντος τόσον πικρώς τον Μέραρχόν της, θεωρηθείσης ως αστόχου της 
τοιαύτης προκλήσεώς του. Αλλά και ουκ ην άλλως γενέσθαι.  

Την 27ην Ιουνίου έπιπτε το Δεμίρ Ισάρ, του εχθρού απωθηθέντος και αποσυρθέντος των 
στενών με κατεύθυνσιν προς Κρέσναν, και το Γενικόν Στρατηγείον, επειγόμενον προφανώς διά παν 
απευκταίον, εξέδιδε την ακόλουθον γενικήν διαταγήν:  

«Ώρα 1η μεταμεσονύκτιος, εχθρός ηττηθείς Ν. Α. Στρωμνίστης υπεσκελίθη. Στρατιά 
αύριον αναπαυθή εις κοιλάδα Στρωμνίτσης. Η 7η Μεραρχία παύει αποτελούσα τμήμα Στρατιάς 
Μανουσογιαννάκη· αναθέτει εις αυτήν την κάθαρσιν Σερρών και Δράμας. Να διέλθη εντός της 
αύριον τον Στρυμόνα μετεχειριζομένη προς τούτο τους εις Όρλιακον γεφυροποιούς, μετά την 
διάβασιν να κατευθυνθή προς Σέρρας.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Βασιλεύς» 

Η διαταγή μετεδόθη διά του οπτικού την 2αν πρωινήν εις την Μεραρχίαν, η οποία άνευ 
αναβολής και αυθωρεί εκοινοποίει ταύτην προς τα σώματα και περί την 4ην πρωινήν ήσαν όλα εν 
κινήσει, από Ορμανλή, κατά μήκος δεξιάς όχθης Στρυμόνος, προς Όρλιακον. Το Τάγμα Κονταράτου 
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διαταχθέν συνεκεντρούτο εις γέφυραν Κομάριανης. Περί ώραν 1ην μεσημβρινήν η Μεραρχία 
βαδίζουσα συνεχώς υπό τους καύσωνας του ηλίου διήρχετο την γέφυραν παρά το Όρλιακον.... καθ’ 
ον χρόνον οι καπνοί εσχημάτιζον υπέρ την πόλιν των Σερρών ουρανομήκη νέφη ! ! Από της 10ης 
πρωινής αι Σέρραι επυρπολούντο υπό του εχθρού, ο δε πληθυσμός της έσπευδε προς την γέφυραν 
Κομάριανης διά να σωθή. 

Περί ώραν 5ην μ.μ. αι εμπροσθοφυλακαί της Μεραρχίας, προπορευομένου του επιτελάρχου 
Νεγροπόντη και του γράφοντος, ευρίσκοντο εις τους στρατώνας της πόλεως, μία δε πυροβολαρχία  
της Μοίρας Κανάρη προπορευομένη και αυτή παρά πάντα κανόνα και ακάλυπτος, έβαλεν από των 
στρατώνων προς τα ύπερθεν της πόλεως υψώματα επί της οδού Σερρών προς Ελαιώνα. Περί την 
αυτήν ώραν το τάγμα Κονταράτου, περαιωθέν και αυτό διά της γέφυρας Κομάριανης και καλύπτον 
το δεξιόν της Μεραρχίας, υπερεφαλάγγιζε την ανατολικήν πλευράν της πόλεως και εγκαθίστατο επί 
του λόφου Μαρούλη. Εν τω μεταξύ τούτω η Μεραρχία διέθετε και προώθει το τάγμα Κοντογούρη 
εντός της πόλεως, όπερ και εσχημάτιζε γραμμήν πυροσβεστικήν προς περιορισμόν του πυρός και 
ανέκοπτε την ολοκληρωτικήν αποτέφρωσιν των Σερρών. Αλλά ως προς την Ελληνικήν συνοικίαν, 
εκτεινομένην επί του πλείστου ταύτης, ήτο ήδη πολύ αργά δυστυχώς!  

Και αυτά τα στοιχεία της φύσεως είχον συμμαχήσει μετά του εχθρού. Σφοδρός άνεμος πνέων 
από ανατολών προς δυσμάς, όθεν και η εχθρική ημιλαρχία ιππικού είχε μεταδώσει το πυρ, επέσπευδε 
το έργον των εμπρηστών και απετέφρωνεν αφ’ ημέρας το όλον της ελληνικής συνοικίας. Περί το 
μεσονύκτιον της 28ης με 29ην Ιουνίου,...μόνη η ύπερθεν των ερειπίων της κλεινής πόλεως τέφρα 
εσυμβόλιζεν οριστικήν την Ελληνικήν κατοχήν και εδικαιούντο τα ελληνικά όνειρα. Η δε 
κυανόλευκος, ανεμιζομένη από των πρωινών ωρών της 29ης Ιουνίου 1913 προ του μεσημβρινού, 
εξώστου, του μόλις προ μικρού αυτοκρατορικού διοικητηρίου Σερρών, επέστεφε την νίκην!...». 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφορές του Π. Ιακώβου, θα αναπτύξουμε κρίσεις για το αν 
ήταν δυνατόν να προληφθεί η πυρπόληση και ο κανονιοβολισμός των Σερρών από τους Βουλγάρους. 

Στις 21 Ιουνίου 1913 πριν αποχωρήσει ο Βουλγαρικός στρατός από τα Σέρρας, επισκέπτεται 
ο Βούλγαρος αξιωματικός Μαλίνωφ τον μητροπολίτη Σερρών Απόστολο και του γνωστοποιεί τα 
εξής: «Επειδή γιγνώσκομεν ότι έχετε επιρροήν επί των Χριστιανών, διά τούτο γνωστοποιήσατε 
εις αυτούς να μη εναντιωθώσι, μήτε εις τον στρατόν μήτε εις την διοίκησιν. Εάν ούτω 
προσενεχθώσι, σας δίδω τον λόγον της τιμής, ότι ουδέν έχουσι να πάθωσιν, εν εναντία 
περιπτώσει σας γνωστοποιώ ότι θα καταστρέψωμεν την πόλιν» (Ημερολόγιο Μητροπολίτου 
Αποστόλου).  

Ο μητροπολίτης στο Ημερολόγιο του, μας πληροφορεί ότι κάλεσε πέντε προέδρους και ένα 
ιερέα και επεξήγησε τους λόγους του Βουλγάρου αξιωματικού. Όταν την επόμενη ημέρα 22 Ιουνίου, 
προς την δύση του ηλίου αποχώρησε η Βουλγαρική φρουρά από την μητρόπολη Σερρών, τότε ο 
Μητροπολίτης συνειδητοποίησε την οριστική πλέον αποχώρηση των Βουλγάρων από την πόλη. 

 Την επομένη 23 Ιουνίου ο Μητροπολίτης στέλνει επιστολή του με επιτροπή (Παυσανίας 
Τσατσαπάς, Διευθυντής Τραπέζης Αθηνών, Γεώργιος Αλεξανδρίδης και Χρήστος Πιπέρκος) προς 
τον βασιλιά Κωνσταντίνο για επίσπευση της κατάληψης των Σερρών από τον ελληνικό στρατό. 
«Είχε ρητήν διαταγή με πάσαν θυσίαν και δαπάνην να ειδοποιήση την αισίαν άφιξιν των» 
(Απομνημονεύματα Μέλφου, Σερραϊκά Σύμμεικτα 2 (2013) σ. 173). 

Επειδή όμως δεν μπόρεσαν να ειδοποιήσουν για το αίσιο της αποστολής τους και θεωρώντας 
η Συνέλευση των Σερρών ότι εξοντώθηκαν από τους Κομιτατζήδες, ο Μητροπολίτης Απόστολος 
στις 24 Ιουνίου στέλνει και δεύτερη επιστολή με νέα επιτροπή (Δημοσθένης Μέλφος, πρόεδρος 
καπνεργατών και αργότερα βουλευτής, Κωνσταντίνος Ζιάκα, Γραμματέας του Ελληνικού 
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Προξενείου Σερρών και κατόπιν αρχιγραμματέας του Δήμου Σερρών και ο επίσκοπος Άγιος 
Χριστουπόλεως Αμβρόσιος βοηθός του Μητροπολίτη). 

Προφανώς από τις επιστολές που μετέφεραν αυτές οι επιτροπές και επέδωσαν σε 
αξιωματικούς του Ελληνικού στρατού και τις προφορικές πληροφορίες που έδωσαν στο στράτευμα 
τα μέλη των επιτροπών, ο Π. Ιακώβου αναφέρει ότι «ειδήσεις όμως εκ Σερρών παρίστων βεβαίαν 
την καταστροφήν της πόλεως» και για το λόγο αυτό προσπάθησε ο Μέραρχος Σωτήλης (με ομόφωνη 
εισήγηση του επιτελείου του) την έκδοση απόφασης επιχείρησης κατάληψης και προστασίας των 
Σερρών. Ο Μέλφος στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι συνομίλησε τηλεφωνικά και ενημέρωσε 
τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την κατάσταση στην πόλη και την αναγκαιότητα της άμεσης 
προέλασης του στρατού στα Σέρρας προς αποσόβηση καταστροφής της. 

Όμως έρχεται η διαταγή της 26ης Ιουνίου 1913 (5 μ.μ.) του Γενικού Στρατηγείου με 
υπογραφή Δούσμανη (δηλ. στην ουσία του Βασιλιά Κωνσταντίνου), όπου κυριολεκτικά όχι μόνο 
απαγορεύει τέτοια επιχείρηση γιατί «ο πόλεμος όστις διεξάγεται σκοπεί την σύντριψιν του εχθρού 
και ουχί την κατάληψιν πόλεων»!! αλλά και εμμέσως επιτιμεί τον Μέραρχο για τις πρωτοβουλίες 
του. Οποία περιφρόνησις του Γενικού Στρατηγείου στις εκκλήσεις του Μητροπολίτου Σερρών και 
εμμέσως του λαού της πόλης (της, μετά τη Θεσσαλονίκη, πολυπληθέστερης και αξιόλογης πόλης 
των Βαλκανίων επί Οθωμανικής εποχής), όταν στις επιστολές του ενημέρωνε το Βασιλιά ότι 
«πολυάριθμοι Βούλγαροι Κομιτατζήδες της περιφερείας προσβάλλουν έκτοτε την πόλιν επί 
σκοπώ λεηλασίας και πυρπολήσεως. Οι πολίται αμύνονται και απωθούσι τας επιθέσεις. Αλλά 
φόβος μέγας υπάρχει μήπως εξαντληθώσιν επί τέλους και τότε η Ελληνικωτάτη αυτή πόλις θα 
μεταβληθή εις ερείπια» και τον ικέτευε «Η πόλις ολόκληρη υποβάλλει εις την Υ[μετέρα] 
Μ[εγαλειότητα] την θερμήν παράκλησιν ίνα ευαρεστούμενη διατάξη την επίσπευσιν της 
καταλήψεώς της» (Π. Πέννας, Ιστορία Σερρών, Αθήναι 1966, σ. 343). 

 
Εικόνα 1: Πυρπόληση Σερρών. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Από "Πολεμική Ιστορία - Β΄ Βαλκανικός πόλεμος" έκδοση 
εφ. "Έθνους". 

Όταν την επομένη 27 Ιουνίου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα (!) ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 
αποδέσμευε την μεραρχία Σωτίλη και τη διέταζε την επαύριον 28 Ιουνίου, αφού γεφυρώσει τον 
Στρυμώνα να κατευθυνθή στα Σέρρας, παρόλη την ταχύτητα κινήσεων της 7ης μεραρχίας, φτάνοντας 
το απόγευμα στα Σέρρας, η πυρπόληση των Σερρών από τους Βουλγάρους είχε ήδη προετοιμαστεί 
και ήταν σε εξέλιξη. 
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Ο Π. Ιακώβου γράφοντας τις σκέψεις του, αναφέρει την πρόταση «αλλά και ουκ ην άλλως 
γενέσθαι», για την συγκλονιστική απόφαση του Στρατηγείου της 26 Ιουνίου 1913 (5 μ.μ.) που εξ 
αιτίας αυτής, δεν πρόλαβε ο Ελληνικός στρατός να αποτρέψει την καταστροφή των Σερρών  

Θα συμφωνούσα με τον Ιακώβου στην παραπάνω εκτίμηση ότι φυσικά και έπρεπε (όπως και 
έκανε ο Σωτήλης) να υπακούσει στην στρατιωτική εντολή του Στρατηγείου. Εκ των υστέρων όμως 
και για την ιστορία, κρίνονται όλοι, όσο υψηλά και αν βρίσκονται, και όλες τους οι αποφάσεις.  

Εκείνη την εποχή λίγοι πολιτικοί του διαμετρήματος του Βενιζέλου μπορούσαν να 
αμφισβητήσουν ή και να ασκήσουν κριτική σε πράξεις και παραλήψεις του Βασιλιά Κωνσταντίνου 
που καλύπτονταν από το «ελέω Θεού βασιλεύς Ελλήνων». Για το δύσκολο και επικίνδυνο αυτό 
επιχείρημα της δημόσιας κρίσης βασιλικών αποφάσεων, να θυμίσουμε πως όταν στις 12/2/1922 
δημοσιεύθηκε το «Δημοκρατικό Μανιφέστο», δηλ. η διακήρυξη των «Δημοκρατικών 
Φιλελεύθερων» για τις ευθύνες του βασιλιά Κωνσταντίνου για την Μικρασιατική καταστροφή, στις 
εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Πατρίς», (κύριος συντάκτης του ήταν ο πολιτικός και αρχηγός 
κόμματος Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ανάμεσα στους υπογράφοντες ήταν και ο εξ Ηρακλείας 
Σερραίος βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής Δημήτριος Πάζης), το στρατοκρατικό βασιλικό 
σύστημα εξουσίας φυλάκισε όλους τους υπογράψαντες το κείμενο, έκλεισε στη φυλακή το διευθυντή 
της εφ. «Πατρίς» και δολοφόνησε τον διευθυντή της εφ. «Ελεύθερος Τύπος» Ανδρέα Καβαφάκη. 

Κλείνοντας, σήμερα με τη μεγάλη χρονική παρέλευση των γεγονότων απελευθέρωσης, 
θεωρούμε ότι η αποκάλυψη αυτή από τον Π. Ιακώβου στην εφημερίδα ΦΩΣ του 1927, του 
αναφερθέντος τηλεγραφήματος του Γενικού Στρατηγείου της 26ης Ιουνίου 1913, παρέχει απόδειξη 
της ευθύνης για την, μικρή μεν αλλά κρίσιμη δε, αργοπορία του Ελληνικού στρατού, στην μη 
αποσόβηση της καταστροφής των Σερρών. Και η ευθύνη αυτή ανήκει εν τέλει στο Γενικό 
Στρατηγείο και ειδικότερα στην αρχή της τότε στρατιωτικής ιεραρχίας, τον βασιλιά Κωνσταντίνο. 

 


