
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 

«Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ» ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

Εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής στρατιωτικής και πολιτικής ιστορίας του 

πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στο Μορφοβούνι Καρδίτσας το 1883 και 

πέθανε το 1953 στην Αθήνα. Ήταν βενιζελικός και κυβέρνησε την Ελλάδα τρεις φορές ως 

πρωθυπουργός, μία το 1945, μία από τον  Απριλίου του 1950 μέχρι τον Αύγουστο του 

1950, και μία από τον Οκτώβριο του 1951 μέχρι τον Οκτώβριο του 1952. 

 Πέρασε από όλα τα στάδια της στρατιωτικής ιεραρχίας συμμετέχοντας στα κυριότερα 

στρατιωτικά γεγονότα στα οποία ενεπλάκη η Ελλάδα. Από τον Μακεδονικό Αγώνα , το 

κίνημα στο Γουδί, τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 όπου και διέπρεψε στις 

μάχες της Ελασσόνας, των Γιαννιτσών και του Λαχανά μέχρι τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο( 

Μάχη του Σκρα) και τη Μικρασιατική εκστρατεία κέρδισε επάξια εξαίρετη φήμη και το 

προσωνύμιο «Μαύρος καβαλάρης» εξαιτίας του παρουσιαστικού του αλλά και των 

ανδραγαθημάτων του. Λίγο πριν τη μετάθεσή του στο Μικρασιατικό μέτωπο προήχθη στο 

βαθμό του συνταγματάρχη αν και ήταν νεότατος.    
Περιοχή ευθύνης του ήταν η Μαγνησία, και μέσα στις  αρμοδιότητές του ήταν η 

προάσπιση του ελληνικού πληθυσμού και η εκκαθάριση της περιοχής από τους Τσέτες 

(Τούρκους ατάκτους). Ιδιαίτερη φροντίδα έδειξε προς τα ορφανά ελληνόπουλα, ίδρυσε 

μάλιστα και ορφανοτροφείο στην περιοχή.   
   

 
Ο Πλαστήρας, έφιππος στη Μικρά Ασία. 

        Στην  Μικρασιατική εκστρατεία ,ο Νικόλαος Πλαστήρας έδωσε πολλές νικηφόρες 

μάχες με λίγες απώλειες που τον έκαναν γνωστό στους Τούρκους.  Ήταν ο φόβος και ο 

τρόμος για τον κεμαλικό στρατό που τον αποκαλούσε Καραπιπέρ (μαύρο πιπέρι ), 

εξαιτίας του μελαμψού του χρώματος,  και το 5/42 σύνταγμα ευζώνων, στο οποίο 

ηγούνταν,  Σειτάν ασκέρ δηλαδή στρατό του διαβόλου . 

      Ο Πλαστήρας διακρίθηκε στην μάχη του Σαγγαρίου η οποία έλαβε χώρα τον 

Αύγουστο του 1921 καθώς προκάλεσε την κατάρρευση του Μετώπου. Επίσης στάλθηκε 

να ενισχύσει την άμυνα του υψώματος Καλετζίκ στην τουρκική επίθεση της 13ης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1


Αυγούστου 1922 στο Αφιόν Καραχισάρ. Δυστυχώς όμως απέτυχε να το κρατήσει και να το 

ανακαταλάβει .Την επομένη μέρα  το 5/42 Σύνταγμά του και οι υπόλοιπες μονάδες, 

ύστερα από νέες τουρκικές επιθέσεις, ανατράπηκαν και υποχώρησαν από τις θέσεις τους. 

Παρά την ήττα των ελληνικών δυνάμεων, το δικό του σύνταγμα μέτρησε μικρές απώλειες 

και υποχώρησε συντεταγμένα, μαζεύοντας στρατιώτες από διαλυμένες μονάδες αλλά και 

χιλιάδες πρόσφυγες που έπαιρναν το δρόμο του ξεριζωμού. Η μεγάλη αγάπη που θα του 

είχε έκτοτε ο μικρασιατικός ελληνισμός θα ήταν αδιαμφισβήτητη. Η δράση του κατά τη 

Μικρασιατική εκστρατεία ενίσχυσε τη φήμη του αγέρωχου συνταγματάρχη, ο οποίος 

κατέφτασε στη Χίο από τον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας, σώζοντας χιλιάδες πρόσφυγες που 

τον ακολουθούσαν. 

 

 

Νικόλαος Πλαστήρας 

 

     Τον Σεπτέμβριο του 1922 κατά την εξέγερση του στρατού στην Χίο  και τη Μυτιλήνη 

δημιουργήθηκε η λεγόμενη «Επαναστατική Επιτροπή» με αρχηγό  τον Πλαστήρα  και 

μέλη τον Στυλιανό Γονατά και τον πλοίαρχο Φωκά. Η Επαναστατική επιτροπή αξίωσε την 

παράδοση της εξουσίας και πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Είχε ένα σημαντικό έργο 

να επιτελέσει όπως ήταν η φροντίδα και η στέγαση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, 

καθώς και η αναδιοργάνωση του στρατού για να επιτύχει καλύτερους όρους στην 

διάσκεψη της Λωζάνης .Έπρεπε να κατευνάσει το τραυματισμένο λαϊκό αίσθημα .Οι 

πρωταίτιοι της Εθνικής συμφοράς οδηγήθηκαν σε δίκη και εκτέλεση με απόφαση του 

ίδιου του Πλαστήρα. Επίσης κλήθηκε ο Βενιζέλος εσπευσμένα από το εξωτερικό από τον 

ίδιο τον Νικόλαο Πλαστήρα, ώστε να διαπραγματευτεί με την Τουρκία το 1923. 

Ο Πλαστήρας ήταν σφόδρα δημοκρατικός και θεωρούσε ότι οι στρατιωτικοί είχαν θέση 

στους στρατώνες και όχι στα πολιτικά αξιώματα. Οδήγησε λοιπόν τη χώρα σε εκλογές τον 



Δεκέμβριο του 1923.Πριν την παραίτησή του , τακτοποίησε το αγροτικό ζήτημα, 

μοιράζοντας  τα τσιφλίκια στους ακτήμονες. 

« Ένα μεσημέρι του Σεπτεμβρίου του 1922 έμπαινε ο Αρχηγός στην Αθήνα επικεφαλής 

επαναστατημένων στρατιωτικών τμημάτων. Μαύρος, σκονισμένος, σκοτεινός, 

παλιοντυμένος, αδύνατος, άγριος, με σφιγμένα δόντια και μάτια, που μέσα τους έβλεπες 

την απελπισία. Σε κείνους που έκαναν να τον ζητωκραυγάσουν φώναξε θυμωμένος: «Τι 

ζητωκραυγάζετε; Επιστρέφουμε νικημένοι, κατεστραμμένοι.» 

Τον είδα που πέρασε τη λεωφόρο Κηφισίας μπαρουτοκαπνισμένο, τα μαύρα φρύδια του 

άσπρα από τη σκόνη, το πρόσωπό του αδύνατο σα ρέγκα, καπνισμένο, αγέλαστο, 

αυστηρό.» 

Πηνελόπη Δέλτα. 

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του ανδρός είναι η σύλληψη της ιδέας και ο σχεδιασμός 

της ομώνυμης σήμερα λίμνης Πλαστήρα στην ιδιαίτερη πατρίδα του Καρδίτσα, η οποία 

συμβάλλει  στην οικονομική, τουριστική και κοινωνική ζωή του Νομού.  

 

Πηγές: Βικιπαίδεια, ιστοσελίδα Μηχανή του χρόνου, ιστοσελίδα Σαν σήμερα , 

ιστοσελίδα Μνήμες Ελληνισμού. 

Για την παρούσα εργασία συνεργάστηκαν οι μαθητές: Τσιροπούλου Αγγελική, Τζιβάνης 

Χρήστος, Τσαρκνιάς Άγγελος, Τσάλμα Ματίνα, Tόμα Χαρά από το Γ3 

Επιμέλεια εργασίας η εκπαιδευτικός: Πατσίδου Χαρούλα, ΠΕ02 

 

 

         


