
Οδός Θεοδώρου Κοσκινά 

Τα τέλη του Οκτωβρίου του 1912, ενώ ο όγκος του ελληνικού στρατού βάδιζε ανατολικά για 
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ένα μικρό τμήμα του, η V Μεραρχία, είχε αφεθεί να 
προελάσει προς βορρά στη κατεύθυνση ΚΟΖΑΝΗ-ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΦΛΩΡΙΝΑ με σκοπό να 
συναντήσει το σύμμαχο Σέρβικο στρατό που κατέρχονταν προς νότο από τη κατεύθυνση 
ΣΚΟΠΙΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΦΛΩΡΙΝΑ.  
Στην περιοχή όμως του ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ στις 24 Οκτωβρίου η Μεραρχία αιφνιδιάστηκε γιατί 
υπήρχε ισχυρή τουρκική δύναμη που ανέτρεψε τα ελληνικά προελαύνοντα τμήματα. 
Αποτέλεσμα τούτου ήταν να δημιουργηθεί αδικαιολόγητος πανικός και τα ελληνικά 
τμήματα να υποχωρήσουν ατάκτως προς ΚΟΖΑΝΗ. Η διοίκηση της Μεραρχίας προσπάθησε 
να σταθεροποιήσει τη κατάσταση και να κλείσει το ρήγμα. Αλλά αυτό ήθελε χρόνο 
προκειμένου να συγκεντρωθεί κάποια δύναμη και να επέμβει. Αυτό το χρόνο τον κέρδισε ο 
Λοχαγός Κοσκινάς Θεόδωρος με τη θυσία του. Όλα τα τμήματα πεζικού που κάλυπταν τη 
πυροβολαρχία του Κοσκινά είχαν οπισθοχωρήσει και έφευγαν άτακτα προς τη ΚΟΖΑΝΗ. Η 

εντολή που είχε ο Κοσκινάς ήταν να παραμείνει 
στη θέση του (κοντά στο χωριό ΣΩΤΗΡΑ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) και να βάλει εναντίον του εχθρού 
μέχρι να ειδοποιηθεί προκειμένου να αποχωρίσει 
και αυτός. «… είναι καύχημά μας, ότι μας δίνουν 
μια τόσο τιμητική εντολή να μείνουμε εδώ 
τελευταίοι και να πεθάνουμε για τους άλλους. 
Είμαι βέβαιος ότι θα κάμετε το καθήκον σας, ότι 
θα μείνετε ακλόνητοι και αποφασιστικοί, 
οτιδήποτε και αν συμβεί…» ήταν τα λόγια του 
Κοσκινά προς τους στρατιώτες του. Η 
πυροβολαρχία συνέχιζε να βάλει εντελώς 
ακάλυπτη. Σε κάποια φάση ο εχθρός πλησίασε 
και τα πυρά μετατράπηκαν σε ευθεία βολή. Η 
Πυροβολαρχία κυκλώθηκε και τα βλήματα 
στέρεψαν. Και τότε ό Λοχαγός Κοσκινάς, οι 
αξιωματικοί και οι στρατιώτες της 
πυροβολαρχίας του, σαν άλλοι 300 του Λεωνίδα, 
σύρανε τα ξίφη και τις ξιφολόγχες. Ακολούθησε 
μάχη σώμα με σώμα και έπεσαν επί των 

πυροβόλων.  
Ο χρόνος κερδήθηκε το ρήγμα έκλεισε. Τις επόμενες μέρες όταν τα ελληνικά τμήματα, που 
είχαν αποκαταστήσει εν τω μεταξύ το μέτωπο της μεραρχίας προχώρησαν προς τα εμπρός, 
κοντά στο χωριό ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, βρήκαν το Κοσκινά και τους άνδρες του 
λογχισμένους πάνω στα κανόνια.  

Η οδός Λοχαγού Θεοδώρου Κοσκινά, είναι στο Μαντούκι και δεν αποτυπώνεται στο χάρτη.  
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