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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το ξέσπασμα της ακραίας εθνικιστικής πολιτικής των Νεότουρκων, στις αρχές
του εικοστού αιώνα, κατά  των μη-μουσουλμανικών μειονοτικών ομάδων της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας ήταν βέβαιο ότι δε θα σταματούσε με τη γενοκτονία της
κοινότητας των Αρμενίων (1915-18). Η επέκτασή του και στις ελληνικές κοινότη-
τες της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκίας και του Πόντου ήταν απλά θέμα χρόνου
και των «συγκυριών» που επικρατούσαν στο διεθνές περιβάλλον. Η εκδίωξη του
ελληνικού στοιχείου από τη Βασιλεύουσα κατά τη μεταπολεμική περίοδο αποδει-
κνύει «του λόγου το αληθές». Ταυτόχρονα, τα γεωπολιτικά - γεωοικονομικά σχέδια
τόσο των παραδοσιακών όσο και των αναδυόμενων αναθεωρητικών Μεγάλων Δυ-
νάμεων έδειχναν να αλλάζουν  άρδην το  status quo της περιοχής βραχυχρόνια,
θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την οικονομική ευημερία και κοινωνικό-πολιτική στα-
θερότητα των συγκεκριμένων ομάδων σε βάθος χρόνου. Η παρουσία των ελληνι-
κών στρατευμάτων στη Σμύρνη και την ευρύτερη περιοχή της, από το Μάϊο του
1919, αποτελούσε, πέραν της υλοποίησης του οράματος της Μεγάλης Ιδέας, και
τη μοναδική ελπίδα για τη διαφύλαξη της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και
πολιτιστικής ταυτότητας των ελληνικών πληθυσμιακών ομάδων της «καθ’ ημάς
Ανατολής». Το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα του εγχειρήματος αυτού απλά επιτά-
χυνε την πορεία των εξελίξεων.

Το αφιέρωμα της Αεροπορικής Επιθεώρησης στα εκατό χρόνια από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή και τον βίαιο ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου από το πάτριο
έδαφος έρχεται να υπενθυμίσει σε όλους μας τα ολέθρια αποτελέσματα της διχό-
νοιας σε στρατιωτικό, πολιτικό, διπλωματικό και κοινωνικό επίπεδο, με την ελπίδα
ότι τα ίδια λάθη δε θα επαναληφθούν  από τις επερχόμενες γενεές. Το τεύχος
ανοίγει με το άρθρο του Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη για το χρονικό της Μικρα-
σιάτικης Εκστρατείας και συνεχίζεται με αυτό του Δρ. Δημητρίου Μαλέση για τη
μεγάλο-ιδεατική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου και τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία. Ακολουθούν τα άρθρα του Αντισμήναρχου Αλέξανδρου Καρυτινού για το
ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία και
το άρθρο του υποψήφιου διδάκτορα Μανώλη Πέπονα για τους αεροπορικούς βομ-
βαρδισμούς της Κιουτάχειας τον Ιούνιο του 1921. Ο Επίκουρος Καθηγητής Διο-
νύσιος Τσιριγώτης περιγράφει τη μάχη στο Δορύλαιο και τις επιχειρήσεις πέρα από
το Σαγγάριο και ο Υποστράτηγος Δρ. Αναστάσιος Πολύχρονος τη Μάχη στο Αλή
Βεράν. Την επιστημονική θεματική του τεύχους συμπληρώνει το άρθρο του Τα-
ξίαρχου Μιχάλη Πλουμή για τις στρατηγικές στον υβριδικό πόλεμο.

Γεράσιμος Ν. Καραμπελιάς 

Καθηγητής - Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Το Συνέδριο της Ειρήνης
(1919)

Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-
1922) υπήρξε η μεγαλύτερη στρατιω-
τική κινητοποίηση που ανέλαβε ποτέ ο
ελληνικός στρατός. Η απόφαση για την
πραγματοποίησή της λήφθηκε στο Πα-
ρίσι το 1919. Eκεί συγκεντρώθηκαν τον
Ιανουάριο του 1919 οι αντιπρόσωποι
των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου προκειμένου να καθορίσουν
τους όρους της ειρήνης και να επιβά-
λουν τις αποφάσεις τους για τον μεταπο-
λεμικό κόσμο. Το μενού στο τραπέζι των
ισχυρών, στο οποίο πρωτοστατούσαν ο
Βρετανός πρωθυπουργός Λόυντ Τζωρτζ,
ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζωρζ Κλε-
μανσώ, ο Αμερικανός πρόεδρος Γούν-
τροου Ουίλσον και ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός Βιττόριο Ορλάντο, ήταν πλού-
σιο. Ανάμεσα στα «εδέσματα» σπουδαία
θέση καταλάμβανε και η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, για την τύχη της οποίας
όλοι ανεξαιρέτως έδειχναν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον. Γενικά το κλίμα στη Συνδιά-
σκεψη της Ειρήνης χαρακτηριζόταν από
την ευφορία που είχαν προκαλέσει τα
περίφημα «δεκατέσσερα σημεία» του
Αμερικανού προέδρου Ουίλσον, μεταξύ
των οποίων περιλαμβανόταν η ασαφής
διατύπωση περί «αυτοδιάθεσης των
εθνών», που συγκινούσε πολλούς υπό-
δουλους λαούς της άλλοτε κραταιάς
Υψηλής Πύλης.

Ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες
που έσπευσαν στη γαλλική πρωτεύουσα

ξεχώριζε η προσωπικότητα του Έλληνα
πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. O
Βενιζέλος ηγούταν μιας πολυμελούς και
φιλόδοξης ελληνικής αντιπροσωπείας,
που αποτελούταν από δεκαεννέα άτομα.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή της άφιξής
του στο Παρίσι ο Βενιζέλος δεν έπαψε να
δίνει συνεντεύξεις σε ξένους δημοσιο-
γράφους δημοσιοποιώντας το σχέδιό
του για τη δημιουργία μιας Μεγάλης Ελ-
λάδας. Παράλληλα, παρέθετε γεύματα
σε σημαντικούς πολιτικούς και διπλωμά-
τες στη σουίτα του στο περίφημο ξενο-
δοχείο Μερσέντες. Στις 3 και 4 Φε-
βρουαρίου του 1919, ο Βενιζέλος πα-
ρουσίασε ενώπιον του Συνεδρίου της Ει-
ρήνης τις ελληνικές διεκδικήσεις στη
Μικρά Ασία. Σύμφωνα με όλες τις μαρ-
τυρίες, ήταν πολύ καλά προετοιμασμέ-
νος χρησιμοποιώντας, όποτε έκρινε
αναγκαίο, στατιστικούς χάρτες, που είχε
εκπονήσει ο καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας Γεώργιος Σωτηριάδης.
Βασικό του επιχείρημα υπήρξαν τα απα-
ράγραπτα επί αιώνες δίκαια του ελληνι-
σμού στην περιοχή και η καταπίεση που
είχε υποστεί ο τελευταίος από τους
Τούρκους. Οι Έλληνες διεκδικούσαν το
βιλαέτι της Σμύρνης, τα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τη Βό-
ρεια Ήπειρο και το σύνολο της Θράκης.
Η στρατηγική του Βενιζέλου ήταν ευ-
φυής, καθώς δεν έκανε καμία αναφορά
στην Κύπρο προκειμένου να μην δυσα-
ρεστήσει τους Βρετανούς ενώ παραιτή-
θηκε και των ελληνικών διεκδικήσεων
στην Κωνσταντινούπολη. Δεν επρόκειτο
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φυσικά για υπαναχώρηση από την
εθνική γραμμή, αντίθετα γνώριζε καλύ-
τερα από κάθε άλλον να συμβιβάζει τα
γεωστρατηγικά συμφέροντα της χώρας
με εκείνα των Μεγάλων Δυνάμεων πι-
στεύοντας ότι μόνο έτσι θα πετύχαινε
τον σκοπό του. Με την ομιλία του, που
έκλεισε με ένα συναισθηματικά φορτι-
σμένο επίλογο, συγκλόνισε το ακροατή-
ριό του. 

Στις 11.00 το πρωί της 6ης Μαΐου
1919 πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συ-
νάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου. Ακο-
λούθησε επείγουσα πρόσκληση στον
Ελευθέριο Βενιζέλο να προσέλθει αμέ-
σως. Ο παρακάτω διάλογος έχει πια ιστο-
ρικό περιεχόμενο: 

«Λόυντ Τζωρτζ: Έχετε διαθέσιμον
στρατόν;

Ελευθέριος Βενιζέλος: Έχομεν. Περί
τίνος πρόκειται;

Λόυντ Τζωρτζ: Απεφασίσαμεν σήμε-
ρον μετά του (Αμερικανού) Προέδρου
Ουίλσωνος και του κ. Κλεμανσώ (πρωθυ-
πουργού της Γαλλίας) ότι δέον να κατα-
λάβετε την Σμύρνην.

Ελευθέριος Βενιζέλος: Είμεθα έτοι-
μοι...».

O Βενιζέλος ήταν συγκινημένος. Το
μεγαλύτερο όνειρό του είχε εκπληρωθεί.
Ωστόσο, στις υπόλοιπες αντιπροσωπείες
επικρατούσε μάλλον μούδιασμα και αμη-
χανία. Δεν ήταν μόνο οι Ιταλοί που δυ-
σφορούσαν. Το Foreign Office ουσι-
αστικά διαφωνούσε με την ακολουθού-
μενη πολιτική του Λόυντ Τζωρτζ, όμως
εκείνος δεν έδειχνε διάθεση να ακούσει.

Στις 12 Μαΐου του 1919 ο Βενιζέλος με
κατεπείγον τηλεγράφημά του προς το ελ-
ληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών ανήγ-
γειλε τη χαρμόσυνη είδηση: «Τούτην την
στιγμήν το Ανώτατον Συμβούλιον της
Συνδιασκέψεως με πληροφορεί ότι εν τη
σημερινή συνεδριάσει του απεφάσισεν
όπως το εκστρατευτικόν σώμα αναχω-
ρήση αμέσως διά Σμύρνην. Απόφασις
ελήφθη παμψηφεί (και οι Ιταλοί ευθυ-
γραμμίσθηκαν). Ζήτω το Έθνος».

Στη Σμύρνη

Σε εφαρμογή των αποφάσεων του Συνε-
δρίου της Ειρήνης τριάντα πέντε (35)
πλοία του συμμαχικού στόλου με επικε-
φαλής τα βρετανικά θωρηκτά Κινγκ
Τζωρτζ και Άιρον Ντιούκ, υπό τη διοί-
κηση του ναύαρχου Σόμερσετ Κάλθωρπ,
έφθασαν στο λιμάνι της Σμύρνης την
1η/14η Μαΐου ως προάγγελος της ελλη-
νικής απόβασης. Την Ελλάδα εκπροσω-
πούσε το θωρηκτό Αβέρωφ με κυ-
βερνήτη τον πλοίαρχο Αλέξανδρο Χατζη-
κυριάκο.

Την ίδια ώρα δεκατέσσερα πλοία -
ανάμεσά τους τα υπερωκεάνια Θεμιστο-
κλής και Πατρίς- υπό την προστασία του
αντιτορπιλικού Λέων και άλλων πολεμι-
κών πλοίων ανέλαβαν τη μεταφορά της
1ης Μεραρχίας υπό τον μέραρχο συνταγ-
ματάρχη Νικόλαο Ζαφειρίου από το λι-
μάνι των Ελευθερών στην Καβάλα προς
την πόλη της Σμύρνης. Ήταν 2/15
Μαΐου 1919 όταν η ελληνική νηοπομπή
κατέφθασε στη Σμύρνη. Η αποβίβαση
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των Ελλήνων στρατιωτών
άρχισε στις 8.00 το πρωί.
Επικεφαλής τέθηκαν οι
εύζωνοι του 1/38 Τάγμα-
τος Ευζώνων με διοικητή
τον Δ. Σταυριανόπουλο.
Στο λιμάνι τούς υποδέχ-
θηκαν με δάκρυα στα
μάτια χιλιάδες  Έλληνες
με προεξάρχοντα  τον μη-
τροπολίτη Χρυσόστομο.
Ολόκληρη η παραλιακή
λεωφόρος της Σμύρνης
είχε πλημμυρίσει από ελ-
ληνικές σημαίες. Ένας
διακαής πόθος είχε γίνει
πραγματικότητα. Τις επό-
μενες ημέρες μετέβη στη Σμύρνη και ο
ύπατος αρμοστής Αριστείδης Στεργιά-
δης, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλία με
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Στεργιάδης
εργάσθηκε εντατικά για την ομαλή συ-

νεργασία των ελληνικών αρχών με τις
κατά τόπους οθωμανικές υπηρεσίες. 

Κι ενώ αυτά συνέβαιναν στη Σμύρνη,
στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, στην Κωνσταντινούπολη, σημει-
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Σμύρνη Sporting Club, Μάιος 1919. 
Η κοσμοπολίτικη Σμύρνη παρακολουθεί την άφιξη 

του ελληνικού στρατού. Πηγή: www.lifo.gr.

Το θωρηκτό Αβέρωφ. Πηγή: https://www.ant1news.gr
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ώνονταν εντυπωσιακές εξελίξεις. Ο Μου-
σταφά Κεμάλ, ήρωας της επιχείρησης
στην Καλλίπολη, στάλθηκε με σουλτα-
νική εντολή υπό την ιδιότητα του Επιθε-
ωρητή των Στρατευμάτων στην περιοχή
του Πόντου για να εξοντώσει τις ανταρ-
τικές ομάδες που αντετίθεντο στο Σουλ-
τάνο και στους όρους της ανακωχής του
Μούδρου. Ωστόσο, αντί να καταπνίξει το
εθνικιστικό κίνημα, ο Κεμάλ ανέλαβε τε-
λικά την ηγεσία του. Στις 19 Μαΐου του
1919 αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα,
όπου ξεκίνησε την προσπάθεια οργάνω-
σης του αντιστασιακού κινήματος. Από
την παραλιακή πόλη του Εύξεινου Πόν-
του σύντομα αναχώρησε για το Ερζε-
ρούμ, όπου συγκέντρωσε παλιούς του
φίλους και άρχισε να στρατολογεί αντάρ-
τες. Εκεί συγκλήθηκε τον Ιούλιο του
1919 ένα συνέδριο των Τούρκων εθνικι-
στών, στο οποίο διατυπώθηκε υπό τη

μορφή ενός Εθνικού Συμβολαίου
το εθνικό πρόγραμμα των Κεμα-
λικών. Τον Σεπτέμβριο διοργανώ-
θηκε ένα δεύτερο συνέδριο στη
Σεβάστεια. Σταδιακά το εθνικι-
στικό κίνημα δυνάμωνε, ενώ η
έδρα του μεταφέρθηκε στην Άγ-
κυρα.

Η ελληνική στρατιωτική πα-
ρουσία στη Μικρά Ασία επεκτά-
θηκε για λόγους ασφαλείας  το
καλοκαίρι του 1920. Η προέλαση
ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου και διήρ-
κεσε συνολικά τριάντα πέντε (35)
ημέρες επιφέροντας θεαματικά
αποτελέσματα. Σύντομα καταλή-
φθηκαν η Φιλαδέλφεια, η Πέργα-

μος και η Προύσα (8 Ιουλίου). Η τε-
λευταία, ευρισκόμενη στις πλαγιές του
όρους Όλυμπος, ήταν ιερή πόλη των
Οσμανλήδων καθώς ήταν η πρώτη πρω-
τεύουσα του οθωμανικού κράτους. Εκεί
βρίσκεται και ο τάφος του Οσμάν. Ακο-
λούθησε ελληνική στρατιωτική επιχείρη-
ση στην Ανατολική Θράκη, που σύντομα
οδήγησε στην κατάληψη της Αδριανού-
πολης (26 Ιουλίου), άλλης ιερής πόλης
των Οσμανλήδων και δεύτερης πρω-
τεύουσας του οθωμανικού κράτους.
Όταν όμως κατελήφθη και το Ουσάκ, ο
Βενιζέλος αντέδρασε έντονα θεωρώντας
πως η συγκεκριμένη πράξη υπερέβαινε
το ζήτημα των προληπτικών κινήσεων
για την ασφάλεια του ελληνικού στρα-
τού. Μετέβη μάλιστα ο ίδιος στη Σμύρνη,
όπου είχε συνάντηση με τον αρχιστρά-
τηγο Παρασκευόπουλο. Ως ένδειξη της

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Πηγή: https://www.fosonline.gr



δυσαρέσκειάς του πρέπει να ερμηνευτεί
η βραχύβια επιστροφή της έδρας της
Στρατιάς Μικράς Ασίας στην ηπειρωτική
Ελλάδα.

Μόλις έγινε γνωστή η κατάληψη της
Προύσας από τους Έλληνες, στην Άγ-
κυρα ξέσπασε πανικός ακολουθούμενος
από γενική κατακραυγή εναντίον του
Κεμάλ. Στο βήμα της Μεγάλης Εθνοσυ-
νέλευσης κρέμασαν ως ένδειξη πένθους
μια μαύρη κορδέλα, τονίζοντας ότι δεν
επρόκειτο να την αφαιρέσουν παρά
μόνο μετά την απελευθέρωση της πόλης.
Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους
Τούρκους, ο Μουσταφά Κεμάλ μίλησε
στην Εθνοσυνέλευση υποστηρίζοντας
πως οι τουρκικές δυνάμεις ήταν ακόμη

απροετοίμαστες και ως εκ τούτου
η επίθεση εναντίον των Ελλήνων
θα αργούσε. Πράγματι είχε δίκιο,
ήταν ακόμη πολύ νωρίς για το
στρατό των ατάκτων του να αντι-
παρατεθεί με την ελληνική πολε-
μική μηχανή. Αυτό που χρειαζόταν
ήταν η συγκρότηση μιας αξιόμα-
χης στρατιωτικής τουρκικής δύνα-
μης με σκοπό, όταν ερχόταν η
κατάλληλη στιγμή, να επιτεθεί
στους Έλληνες. Γι’ αυτό ήταν επιτα-
κτική η εξεύρεση συμμάχων. Πρώ-
τοι υποψήφιοι σύμμαχοι έδειχναν
οι Σοβιετικοί, που δεν είχαν ξεχάσει
την εκστρατεία στην Ουκρανία. Με
τους Τούρκους τους ένωνε επίσης
η αντίθεσή τους στην ίδρυση ανε-
ξάρτητου αρμενικού κράτους. 

Λίγες εβδομάδες μετά την ελ-
ληνική προέλαση υπογράφηκε η

Συνθήκη των Σεβρών, η οποία επισφρά-
γισε τον θρίαμβο της πολιτικής του Βενι-
ζέλου. Όμως η πραγματικότητα ήταν
αρκετά διαφορετική και ο Βενιζέλος
έδειχνε να το γνωρίζει. Άλλωστε, σε ολό-
κληρη την πολιτική του καριέρα στήριζε
τις ελληνικές επιτυχίες πολύ περισσότερο
στη σύγκλιση των συμφερόντων της Ελ-
λάδας με εκείνα των Μεγάλων Δυνά-
μεων και πολύ λιγότερο στους στρα-
τιωτικούς συσχετισμούς. Αυτή στάθηκε
και η βασική του διαφοροποίηση από
τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος στήριζε τις
εξαιρετικές αναλύσεις του στη μελέτη
των επιχειρησιακών δεδομένων και των
λοιπών στρατιωτικών παραμέτρων. Αμέ-
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σως μετά την ήττα του στις εκλογές του
Νοεμβρίου 1920, σχολιάζοντας τη ση-
μασία της Συνθήκης των Σεβρών, ο Βε-
νιζέλος υποστήριξε τα εξής: «Η Συνθήκη
των Σεβρών δε θα μας σώσει. Η Ιταλία
με το ζόρι υπέγραψε. Η Γαλλία δε θα μας
υποστηρίξει αν φέρουν τον Κωνσταν-
τίνο. Μόνη η Αγγλία, δεν θα επιμείνει ή
θα μας βάλει όρους. Εγώ δεν υπολόγισα
ποτέ στις δυνάμεις του στρατού μας για
να κρατήσουμε τα σύνορά μας, αλλά
στις συμ- μαχίες και στα γενικά ευρω-
παϊκά συμφέροντα. Η επιστροφή του
Κωνσταντίνου θα διαλύσει τις συμμα-
χίες».

Η Συνθήκη των Σεβρών υπήρξε εύ-
θραυστη όπως και οι ονομαστές πορσε-

λάνες της πόλης, σχολίασε ο Γάλλος πρό-
εδρος Ρεϋμόν Πουανκαρέ. Στις Σέβρες
κορυφώθηκε η ελληνική καλοτυχία. Το
επόμενο διάστημα μια σειρά από γεγο-
νότα προκάλεσαν τεκτονικές αλλαγές
στο ούτως ή άλλως εύθραυστο γεωπολι-
τικό σκηνικό. Η αρχή έγινε με την από-
πειρα δολοφονίας του Βενιζέλου στο
σιδηροδρομικό σταθμό της Λυών στο
Παρίσι. Ακολούθησε ο αιφνίδιος θάνα-
τος, στις 12 Οκτωβρίου, του βασιλιά Αλέ-
ξανδρου. Αλλά το μεγάλο χτύπημα ήταν
το αποτέλεσμα των εκλογών της 1ης/14ης

Νοεμβρίου του 1920.

Ο Ε. Βενιζέλος υπογράφει την Συνθήκη των Σεβρών (πηγή: Wikipedia)



Η πολιτική αλλαγή της 1ης
Νοεμβρίου 1920 και οι

επιπτώσεις της

Η πολιτική αλλαγή στις εκλογές της
1ης/14ης Νοεμβρίου 1920 προκάλεσε
ισχυρό σοκ τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό. Η ήττα του αρχιτέκτονα
της Μεγάλης Ελλάδας, του Ελευθέριου
Βενιζέλου, ενάμιση μόλις μήνα μετά την
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών
αλλά κυρίως η επιστροφή του βασιλιά
Κωνσταντίνου λίγο αργότερα ανέτρεψαν
αρκετούς από τους υφιστάμενους συ-
σχετισμούς στο μικρασιατικό παζλ. Ο

εξόριστος Βασιλιάς αποτελούσε «κόκκινο
πανί» για τους συμμάχους της Αντάντ
ήδη από την εποχή του Εθνικού Διχα-
σμού. Με εξαίρεση τους Βρετανούς, που
έστω και απρόθυμα εξακολούθησαν να
υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις, οι Ιτα-
λοί και οι Γάλλοι εκμεταλλεύθηκαν τη
χρυσή ευκαιρία προκειμένου να νομιμο-
ποιήσουν την πολιτική προσέγγισης, που
είχαν εγκαινιάσει νωρίτερα, με τον Μου-
σταφά Κεμάλ, τον «Τζωρτζ Ουάσιγκτον»
της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση μπο-
ρούσαν υποκριτικά να υποστηρίξουν ότι
είχαν προειδοποιήσει την Αθήνα, όταν
στις 2 Δεκεμβρίου του 1920 Βρετανοί,

Αεροπορική Επιθεώρηση 11

Η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στην Κιουτάχεια για την επικείμενη κρίσιμη σύσκεψη. Δεύ-
τερος αριστερά ο διοικητής της Στρατιάς Μικράς Ασίας, Α. Παπούλας και τρίτος αριστερά ο πρωθυ-
πουργός Δ. Γούναρης.  Πηγή: https://www.historical-quest.com
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Γάλλοι και Ιταλοί, χαρακτηρίζοντας με
έντονα αρνητικούς χαρακτηρισμούς τη
στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου στη
διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, επισημαίνοντας ότι τυχόν αποκατά-
στασή του στον ελληνικό θρόνο θα τους
παρείχε στο εξής απόλυτη ελευθερία
στους χειρισμούς τους. Επρόκειτο για
ωμή και σαφέστατη προειδοποίηση που
συνοδεύτηκε και από μια άλλη απειλή,
αυτή της διακοπής χορήγησης των δό-
σεων του πολεμικού δανείου που είχε συ-
νάψει η Ελλάδα. Αν προσθέσει κανείς και
τη γενναιόδωρη στάση των Μπολσεβί-
κων προς την Τουρκία, εύκολα μπορεί να
αντιληφθεί πως ο εκλογικός θρίαμβος
συνιστούσε ουσιαστικά «πύρρειο νίκη»

για τους Αντιβενιζελικούς.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα της

συγκρότησής της, η νέα κυβέρνηση του
Δημητρίου Ράλλη αλλά και οι μετέπειτα
κυβερνήσεις των Νικόλαου Καλογερό-
πουλου και Δημητρίου Γούναρη βρέθη-
καν αντιμέτωπες με τις εξελίξεις στο
Μέτωπο. Μία από τις πρώτες ενέργειές
τους υπήρξε η αντικατάσταση του έως
τότε Διοικητή της Στρατιάς Μικράς
Ασίας, του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου,
από τον Αναστάσιο Παπούλα. Η αλλαγή
αρχηγού συνοδεύτηκε από μαζικές αλλα-
γές στην ηγεσία των επιμέρους στρατιω-
τικών Μονάδων. Έως την άνοιξη του
1921 μόνο δύο από τους παλαιούς διοι-
κητές Μονάδων, οι Ν. Τρικούπης και Γ.
Λεοναρδόπουλος, είχαν παραμείνει στις
θέσεις τους.

Κατά την άποψή μου, οι Αντιβενιζε-
λικοί αυτοεγκλωβίστηκαν σε μια στρα-
τιωτική επιχείρηση την οποία δεν πί-
στευαν αλλά, από την άλλη, δε διανοούν-
ταν να ακυρώσουν φοβούμενοι τις συνέ-
πειες. Επιχείρησαν μάλιστα να πλειο-
δοτήσουν σε ζήλο έναντι των Βενιζελικών
στο ζήτημα της Μικρασιατικής Εκστρα-
τείας, όπως απέδειξαν οι επιλογές που
έκαναν τους επόμενους μήνες. Όμως
προφανώς υποτίμησαν τους ευρύτερους
γεωστρατηγικούς συσχετισμούς, που λει-
τουργούσαν εναντίον της Ελλάδας ήδη
από το 1919 και είχαν ενεργοποιηθεί
μετά τον Νοέμβριο του 1920, ενώ από
την άλλη δεν αντιλήφθηκαν την ενδυνά-
μωση του τουρκικού αντιστασιακού κινή-
ματος, που μέρα με την ημέρα εδραι-

Ο Παπούλας την περίοδο που διοικούσε την
στρατιά της Μικράς Ασίας.

Πηγη: https://el.wikipedia.org



ωνόταν. Η ηγεσία των Αντιβενιζελικών
δεν υπολειπόταν σε πατριωτισμό και
εθνικές ευαισθησίες έναντι των βενιζελι-
κών κυβερνήσεων. Ωστόσο, το ερώτημα
με το οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι
εκείνο το μοιραίο φθινόπωρο του 1920
ήταν κατά πόσο διέθεταν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά για να κατανοήσουν αρ-
χικά και ακολούθως να μεταστρέψουν
υπέρ της Ελλάδας τα αλληλοσυγκρουό-
μενα συμφέροντα των πρώην συμμάχων
της Αντάντ, που είχαν να κάνουν με τε-
ράστια οικονομικά διακυβεύματα όπως
τον έλεγχο των δρόμων του πετρελαίου
αλλά και την παρεμπόδιση της σοβιετι-
κής διείσδυσης στην Εγγύς Ανατολή.
Είχαν να κάνουν επίσης με πισώπλατα
μαχαιρώματα, χτυπήματα κάτω από τη
ζώνη και υπόγειες συναλλαγές, στις
οποίες εμπλέκονταν μυστικές υπηρεσίες
και άτομα αμφιβόλου ποιότητας και ηθι-
κής. Αν η επιβίωση και η ευημερία ενός
έθνους είναι το πρώτιστο καθήκον μιας
κυβέρνησης, οι Αντιβενιζελικοί απέτυχαν
παταγωδώς. 

Δικαιολογώντας τη στάση των αντι-
βενιζελικών κυβερνήσεων ο Ξενοφώντας
Στρατηγός, Υπαρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου, υποστηρίζει ότι οι μετανοεμ-
βριανές κυβερνήσεις ήταν υποχρεω-
μένες να συνεχίσουν τη Μικρασιατική
Εκστρατεία. Κατηγορεί μάλιστα τον Βε-
νιζέλο για ενδοτικότητα απέναντι στις
Μεγάλες Δυνάμεις προβάλλοντας ως
επιχείρημα ότι τον Μάρτιο του 1920,
όταν η ελληνική Στρατιά Μικράς Ασίας
ήταν πολύ ισχυρή, θα έπρεπε να δράσει

αυτοβούλως, παραβλέποντας τις εντο-
λές των Συμμάχων, και να συντρίψει ορι-
στικά τους αντάρτες του Κεμάλ. Αντ’
αυτού, συνεχίζει ο Στρατηγός, λόγω έλ-
λειψης θάρρους και προνοητικότητας
κράτησε παθητική στάση δίνοντας τη
δυνατότητα στον Κεμάλ να ισχυροποι-
ηθεί και τελικά να επικρατήσει. 

Σύμφωνα με τον Στρατηγό, η συνέ-
χιση της Μικρασιατικής Εκστρατείας
από τους Αντιβενιζελικούς επιλέχθηκε ως
ο μοναδικός τρόπος για να συντριβεί ορι-
στικά ο Κεμάλ και να επιτευχθεί μια ορι-
στική λύση. Οι επιθετικές επιχειρήσεις
του ελληνικού στρατού επαναλήφθηκαν
τον Μάρτιο του 1921. Από το Ουσάκ το
Συγκρότημα Μεραρχιών του Νότου κα-
τευθύνθηκε προς το Αφιόν Καραχισάρ,
ενώ από την Προύσα το Συγκρότημα Με-
ραρχιών του Βορρά κινήθηκε προς το
Εσκί Σεχίρ. Έως τα τέλη Μαρτίου το
Αφιόν Καραχισάρ καταλήφθηκε σχετικά
εύκολα, στο βορρά όμως οι Κεμαλικοί
αντέταξαν σθεναρή αντίσταση και υπο-
χρέωσαν τους Έλληνες να επιστρέψουν
στη βάση τους, στην Προύσα. Η αποφα-
σιστική μάχη δόθηκε στο χωριό Ινονού
στις 27 Μαρτίου του 1921. Επικεφαλής
των τουρκικών δυνάμεων ήταν ο Ισμέτ
Πασάς, στενός συνεργάτης του Μου-
σταφά Κεμάλ. Λίγες ημέρες αργότερα
και το Νότιο Συγκρότημα, φοβούμενο εγ-
κλωβισμό του από τουρκικές δυνάμεις
που έσπευδαν από το βορρά, αναδιπλώ-
θηκε εγκαταλείποντας το Αφιόν Καραχι-
σάρ και επιστρέφοντας στο Ουσάκ. Ήταν
η πρώτη φορά που ο ελληνικός στρατός
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δεν αντιμετώπισε σώματα ατάκτων αλλά
έναν οργανωμένο και καλά εξοπλισμένο
στρατό, που   είχε φτιάξει και μια σειρά
από ισχυρές οχυρώσεις. 

Οι αποτυχίες του Μαρτίου 1921
οδήγησαν στην στρατιωτική προπαρα-
σκευή των μηνών Απριλίου, Μαΐου και
Ιουνίου, όταν κλήθηκαν στα όπλα πέντε
κλάσεις εφέδρων, η οποία προκάλεσε
αφαίμαξη του ελληνικού διοικητικού μη-
χανισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση
πραγματοποιήθηκε και ο εξοπλισμός της
Στρατιάς Μικράς Ασίας με νέα όπλα.
Ήταν φανερό ότι η πολιτική και στρατιω-
τική ηγεσία επιθυμούσε να εξουδετερώ-
σει τον Κεμάλ, πριν αυτός προλάβει να
οργανωθεί και να εξοπλισθεί σε σημείο
που θα ήταν δύσκολο πια να αντιμετω-
πισθεί. Έως τα τέλη της άνοιξης του
1921, η δύναμη της ελληνικής Στρατιάς
Μικράς Ασίας είχε ανέλθει σε διακόσιους
χιλιάδες άνδρες. Ήταν «η πιο αποτελε-
σματική πολεμική μηχανή» από τη στιγμή

που συστάθηκε, παρατη-
ρούσε ο Βρετανός Στρατιω-
τικός Ακόλουθος. Σύμφωνα
με τα διαθέσιμα στοιχεία,
φαίνεται πως μεγάλος αριθ-
μός των Ελλήνων στρατιω-
τών (κάποιοι υποστηρίζουν
το ½) ήταν ομογενείς Έλλη-
νες της Μικράς Ασίας, γεγο-
νός που προδίκαζε την
«τύχη» τους σε περίπτωση
που έπεφταν στα χέρια των
Τούρκων. Μια ύστατη προ-
σπάθεια εκ μέρους της ελλη-

νικής κυβέρνησης να τοποθετήσει στη
θέση του Αρχιστράτηγου τον Ιωάννη Με-
ταξά έπεσε στο κενό, αφού συνάντησε
την άρνηση του τελευταίου λόγω της
πλήρους διαφωνίας του με τους χειρι-
σμούς στο Μικρασιατικό. Η συμπλήρωση
εκατό χρόνων από την Ελληνική Επανά-
σταση θεωρήθηκε καλός οιωνός για το
Μικρασιατικό Μέτωπο. Κακοτυπωμένες
αφίσες τοιχοκολλούνταν στην ελληνική
πρωτεύουσα, εμφανίζοντας τον Βασιλιά
να ποδοπατά με το άλογό του τον τουρ-
κικό δράκο στη Χρυσή Πύλη και να ιπ-
πεύει δίπλα-δίπλα με τον τελευταίο
αυτοκράτορα του Βυζαντίου. 

Εκδηλώνοντας με τον πιο αδιαμφι-
σβήτητο τρόπο την ελληνική αποφασιστι-
κότητα, στις 11 Ιουνίου 1921, μετέβη
στη Σμύρνη ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταν-
τίνος με το επιτελείο του. «Εορτήν εορ-
τών και πανήγυριν πανηγύρεων» χαρα-
κτήρισε την ημέρα της άφιξής του ο αρ-
χιστράτηγος Παπούλας σε ημερήσια δια-

Έλληνες στρατιώτες εντός χαρακώματος κατά τη διάρκεια 
της Μάχης του Αφιόν Καραχισάρ.

Πηγη: https://el.wikipedia.org



ταγή του προς τη Στρατιά. Για τους
Τούρκους όμως το γεγονός θεωρήθηκε
ως ακόμη μία πρόκληση. Ο Κωνσταντί-
νος ήταν ο πρώτος Χριστιανός ηγεμόνας
από την εποχή των Σταυροφοριών που
πάτησε το πόδι του στη Μικρά Ασία. Είχε
κι αυτό το συμβολισμό του για τους
Τούρκους εθνικιστές, που ανάμεσα στα
άλλα πάλευαν για την κατάργηση του
καθεστώτος των Διομολογήσεων και της
επέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων της
Ευρώπης στα εσωτερικά τους. Λίγο αρ-
γότερα, στην έπαυλη που διέμενε στο
Κορδελιό, ο Επιτελάρχης της Στρατιάς,
συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Πάλλης,
τού  παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο για
τον εγκλωβισμό και τη συντριβή του εχ-
θρού με συγκλίνουσες επιθέσεις προς το
Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ. 

Τελικά, στις 10 Ιουλίου, άρχισε η νέα
ελληνική επίθεση με στόχο την κατά-
ληψη του Εσκί Σεχίρ και του Αφιόν Κα-
ραχισάρ. Στο Νότιο Συγκρότημα από το
Ουσάκ ξεκίνησαν το Α΄ Σώμα Στρατού,
με διοικητή τον υποστράτηγο Αλέξανδρο
Κοντούλη, και το Β΄ Σώμα Στρατού, με
διοικητή τον υποστράτηγο Αριστοτέλη
Βλαχόπουλο. Στο Βόρειο Συγκρότημα, με
επίκεντρο την Προύσα, ξεκίνησε το Γ΄
Σώμα Στρατού με διοικητή τον υποστρά-
τηγο Γεώργιο Πολυμενάκο. Στις 17 Ιου-
λίου καταλήφθηκε η Κιουτάχεια και στις
19 Ιουλίου το Εσκί Σεχίρ, από όπου όμως
οι Τούρκοι, με διοικητή τον Ισμέτ Πασά,
είχαν υποχωρήσει συντεταγμένα. Περί-
που 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Κιου-
τάχειας έσφιξε ο κλοιός, καθώς συνα-

ντήθηκαν οι ελληνικές στρατιωτικές δυ-
νάμεις. Όμως στο πεδίο της μάχης βρέ-
θηκαν μόνο δώδεκα πυροβόλα (τα
τέσσερα ρωσικής κατασκευής), τα οποία
δεν είχαν προλάβει να απομακρύνουν οι
Τούρκοι. Η αποτυχία χρεώθηκε στο διοι-
κητή του Β΄Σώματος Στρατού, που αντι-
καταστάθηκε από τον πρίγκιπα Αν-
δρέα. Παρ’ όλα αυτά, το ηθικό των Κε-
μαλικών είχε καταποντιστεί. 

Ακολούθησαν εντατικές συζητήσεις
σχετικά με το τι έπρεπε να γίνει, παρου-
σία του ίδιου του βασιλιά Κωνσταντίνου,
που έφθασε στο Μέτωπο, συνοδευόμε-
νος από τους πρίγκιπες Ανδρέα, Παύλο
καθώς και τον διάδοχο Γεώργιο, όπου
έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους
στρατιώτες. Στο Μέτωπο έφθασε και αν-
τιπροσωπεία βουλευτών από το ελληνικό
Κοινοβούλιο προκειμένου να ενισχύσει
ηθικά το στράτευμα. Ανάμεσά τους  και
ο Νικόλαος Στράτος, ο οποίος έλεγε
στους στρατιώτες πως μια πιθανή προ-
έλαση προς την Άγκυρα θα ήταν περίπα-
τος που θα βαστούσε το πολύ σαράντα
ημέρες. Τελικά οι πολιτικοί με επικεφα-
λής τον Γούναρη επέβαλαν τις απόψεις
τους στο αποκαλούμενο πολεμικό συμ-
βούλιο, που συγκλήθηκε στην Κιουτά-
χεια στις 26 Ιουλίου 1921. Η θεωρητικά
ομόφωνη απόφαση από την αντιβενιζε-
λική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία για
τη συνέχιση της εκστρατείας προς Άγκυ-
ρα τον Ιούλιο του 1921 ελήφθη με το
επιχείρημα της οριστικής συντριβής του
εχθρού, αφού η σχεδιαζόμενη κατάληψη
της Άγκυρας θα στερούσε από τον
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Κεμάλ τη βάση ανεφοδιασμού του υπο-
χρεώνοντάς τον να μετακινηθεί πλησιέ-
στερα προς τη Σεβάστεια, την Καισάρεια
ή το Χαρπούτ, περιοχές που δεν ήταν και
πολύ φιλικές προς τον ίδιο, ενώ παράλ-
ληλα θα επιτυγχανόταν επικοινωνία και
με την περιοχή του Πόντου, όπου διαβι-
ούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί.
Οι ισχυρισμοί του Στρατηγού όμως αμφι-
σβητούνται από τον πρίγκιπα Ανδρέα και
άλλους αξιωματικούς, όπως τον Διευ-
θυντή του Επιτελικού Γραφείου της
Στρατιάς, συνταγματάρχη Γ. Σπυρίδω-
νος. Στη διάρκεια του εγχειρήματος η
στρατιωτική ηγεσία, κυρίως οι Παπούλας
και Πάλλης, εξέφρασε πολλές επιφυλά-
ξεις για τη σκοπιμότητά του. 

Διαβαίνοντας τον Σαγγάριο

Η σύσκεψη της Κιουτάχειας περατώ-
θηκε στις 28 Ιουλίου 1921. Επακολού-
θησε η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχεί-
ρηση που ανέλαβε ποτέ ο ελληνικός
στρατός. Χωρισμένη σε τρία τμήματα, η
Στρατιά Μικράς Ασίας ξεκίνησε τη μεγα-
λειώδη πορεία καταδίωξης του εχθρού
διαβαίνοντας τον ποταμό Σαγγάριο και
διασχίζοντας την Αλμυρά Έρημο σε συν-
θήκες αφόρητης ζέστης και με την επι-
μελητεία σε μαρασμό. 

Η είδηση της ελληνικής προέλασης
σκόρπισε πανικό στην Άγκυρα. Ακόμη
και ο θριαμβευτής του Ινονού, Ισμέτ
Πασάς, έπεσε σε κατάθλιψη. Ο Μου-
σταφά Κεμάλ όμως δεν είχε πει την τε-

Στο φύλλο της «Καθημερινής» που κυκλοφόρησε στις 8 Ιουλίου 1921 κυριαρχεί η είδηση της
κατάληψης του Εσκή Σεχήρ από τον ελληνικό στρατό. Πηγη:https://www.kathimerini.gr



λευταία του λέξη. Είχε εγκαταστήσει το
επιτελείο του στο χωριό Πολατλί, ανατο-
λικά του Σαγγάριου, εκεί όπου αιώνες
πριν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κόψει τον
Γόρδιο Δεσμό. Λίγες ημέρες νωρίτερα,
μιλώντας ενώπιον της τουρκικής Εθνο-
συνέλευσης σε μια ηλεκτρισμένη ατμό-
σφαιρα εξασφάλισε για τρεις μήνες
διευρυμένες εξουσίες. Ήταν προετοιμα-
σμένος για αγώνα μέχρις εσχάτων. Στα
πρόθυρα του Πολατλί έφθασαν οι Έλλη-
νες μετά από εξαντλητική πορεία εννιά
ημερών. Είναι τραγικές οι περιγραφές
για την κατάσταση των Ελλήνων στρα-
τιωτών εκείνες τις καυτές ημέρες του Αυ-
γούστου του 1922. Το φαγητό τους ήταν
πενιχρό και κακής ποιότητας, συχνά μά-
λιστα τους μοίραζαν κουτιά με σαρδέ-
λες. Μόνο η ελπίδα να προσεγγίσουν
επιτέλους την Άγκυρα εξακολουθούσε να
τους κινητοποιεί. Εκεί, στους αφιλόξε-
νους λόφους της Ανατολίας, δόθηκαν οι
σκληρότερες και φονικότερες μάχες με
τους Κεμαλικούς. Η κατάσταση των δύο
αντιμαχόμενων πλευρών ήταν οριακή.
Στην Άγκυρα οι κάτοικοι είχαν αρχίσει να
φεύγουν, φοβούμενοι πως σύντομα θα
έφθαναν οι Έλληνες. Ταυτόχρονα υπήρ-
χαν σκέψεις για μεταφορά της έδρας
της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης. Στην
Αθήνα, πάλι, οι ειδήσεις των αρχικών επι-
τυχιών σκόρπισαν ευφορία. Μάλιστα κά-
ποια στιγμή διαδόθηκε πως είχε συλ-
ληφθεί ο ίδιος ο Κεμάλ, με αποτέλεσμα
να σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες
των εκκλησιών και να ξεχυθεί ο κόσμος
στους δρόμους.

Η στρατηγική του Κεμάλ ήταν απλή,
αλλά απόλυτα ορθολογική και τελικώς
επιτυχημένη. «Δεν υπάρχει γραμμή άμυ-
νας, υπάρχει πεδίο άμυνας που είναι όλη
η πατρίδα μας. Δεν θα πρέπει να εγκα-
ταλειφθεί ούτε μία σπιθαμή εδάφους
μας αν προηγουμένως δεν ποτιστεί με το
αίμα του πατριώτη». Η μετατροπή της
τουρκικής αντίστασης σε αγώνα μέχρις
εσχάτων, όχι όμως σε μια συγκεκριμένη
γραμμή άμυνας αλλά στο σύνολο της
χώρας, και οι επί τόπου εκτελέσεις των
λιγόψυχων έφεραν τελικά το αποτέλε-
σμά τους. Παρά τη σφοδρή και ηρωική
ελληνική επίθεση, η τρίτη γραμμή άμυ-
νας των Τούρκων δεν διασπάσθηκε.
Έτσι, στις 11 Σεπτεμβρίου ο αρχιστράτη-
γος Παπούλας αναγκάστηκε να δώσει
εντολή υποχώρησης και οχύρωσης δυ-
τικά του Σαγγάριου. Το προσδοκώμενο
αποτέλεσμα, η περικύκλωση και η εξολό-
θρευση ή αποδυνάμωση του εχθρού, δεν
επιτεύχθηκε. Αντίθετα, στα πεδία της
μάχης χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες
είχαν χάσει τη ζωή τους μαχόμενοι
ηρωικά. Ο θλιβερός απολογισμός ήταν
τέσσερις χιλιάδες νεκροί, δεκαεννιά χι-
λιάδες τραυματίες και τριακόσιοι εβδο-
μήντα έξι αγνοούμενοι. Η εκστρατεία
του Σαγγάριου σήμανε και το τέλος των
επιθετικών ενεργειών του ελληνικού
στρατού. Την ίδια στιγμή στο στρατό-
πεδο των Τούρκων επικράτησε ανακού-
φιση. Ο Κεμάλ έγινε δεκτός με εν-
θουσιασμό στην Άγκυρα, ενώ η τουρκική
Εθνοσυνέλευση του απέδωσε τον τίτλο
του Γαζή και τον ονόμασε Στρατάρχη.
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Αναμονή και αποσύνθεση

Η αποτυχία των επιχειρήσεων του καλο-
καιριού του 1921 και η συνακόλουθη
στασιμότητα στο Μέτωπο επέδρασαν
αρνητικά τόσο στην ψυχολογία όσο και
στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Στρα-
τιάς Μικράς Ασίας. Ο Παπούλας διεμή-
νυσε με εμπιστευτική αναφορά του στην
πολιτική ηγεσία πως η Στρατιά Μικράς
Ασίας είχε πλέον αποδώσει ό,τι ήταν δυ-
νατό να αποδώσει. Στους κόλπους των
Αντιβενιζελικών γίνονταν διαρκείς ζυμώ-
σεις προκειμένου να ληφθούν οι ενδε-
δειγμένες αποφάσεις. Ήταν ηλίου φαει-
νότερον ότι η διασπορά του Μετώπου
εξέθετε σοβαρά την αμυντική οργάνωση
της Στρατιάς. Επιπλέον, η αποτυχία συν-
τριβής του αντιπάλου ουσιαστικά λει-
τουργούσε υπέρ του, αφού σε βάθος
χρόνου τον ενίσχυε. Τι θα έπρεπε κατά

συνέπεια να πράξει η
Αθήνα; Πόσα αποθέ-
ματα, επιχειρησιακά και
οικονομικά, διέθετε πλέ-
ον; Μήπως είχε φτάσει η
ώρα της απαγκίστρωσης
από τη Μικρασία, αλλά
ποιο θα ήταν το τίμημα;
Όλα αυτά δημιουργού-
σαν πονοκέφαλο στην
πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία ενώ για μια ακό-
μη φορά έγινε αισθητή η
απουσία στιβαρής ηγε-
σίας. Μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 1921, παρατη-

ρούσε ο Βρετανός ιστορικός Άρνολντ
Τόυνμπη που παρακολουθούσε τις κινή-
σεις του ελληνικού στρατού, είχε κατα-
στεί σαφές ότι κανείς από τους δύο
αντιμαχόμενους δεν μπορούσε να κυ-
ριαρχήσει στη ζώνη των επιχειρήσεων
και ότι ο πόλεμος θα τελείωνε είτε «με τη
διαμεσολάβηση των διπλωματικών πρω-
ταγωνιστών, δηλαδή των Δυνάμεων της
Συνεννόησης, ή με την ηθική εξάντληση
του ενός από τους δύο εμπολέμους».

Ο Ξενοφών Στρατηγός υποστηρίζει
ότι τον Νοέμβριο του 1921 σε μια συνο-
μιλία που είχε με τον Γούναρη, ο τελευ-
ταίος του εκμυστηρεύτηκε πως η Ελλάδα
έπρεπε να αποχωρήσει από τη Μικρασία
αλλά αντιμετώπιζε το δίλημμα για το τι
θα γίνονταν οι ελληνικοί πληθυσμοί. Τότε
ο Στρατηγός απάντησε ως εξής: «Φρονώ
ότι είναι αδύνατον σήμερον διά την Ελ-
λάδα να επιχειρήση νέαν μεγάλην επιθε-

Ο Κωνσταντίνος και η Σοφία σε μια άμαξα στο Σεν Μόριτζ το 1920. 
Το ζήτημα της επανόδου του στον ελληνικό θρόνο βρέθηκε στο επί-
κεντρο των εκλογών του 1920. Πηγη:https://www.kathimerini.gr



τική προσπάθειαν και λόγω της καταπο-
νήσεως του στρατού και λόγω οικονομι-
κής εξαντλήσεως, ώστε από καθαρώς
στρατιωτικής απόψεως, αν κάθε άλλη
λύσις ήθελεν αποκλεισθή, πρέπει να εγ-
καταλείψωμεν την Μ. Ασίαν».

Παρά τις δυσοίωνες αλλά ορθές εκτι-
μήσεις για την επιχειρησιακή ικανότητα
του Στρατιάς Μικράς Ασίας στις αρχές
του φθινοπώρου του 1921, η εντολή
απαγκίστρωσης από το Μέτωπο δε δό-
θηκε ποτέ. Ίσως γιατί οι Έλληνες επιτε-
λείς είχαν την ψευδαίσθηση πως ο
έλεγχος του τμήματος της σιδηροδρομι-
κής γραμμής Κωνσταντιούπολης - Βα-
γδάτης, που περνούσε από την περιοχή,
τους παρείχε πλεονέκτημα έναντι του
αντιπάλου. Έτσι ο ελληνικός στρατός πα-
ρέμεινε στα χαρακώματα επί σχεδόν
έναν ολόκληρο χρόνο, έχοντας μπει σε
μια κατάσταση σταδιακού εκφυλισμού
και αποσύνθεσης. Η έλλειψη ευδιάκριτου
στόχου, η διάψευση των προσδοκιών για
απόλυση και επιστροφή στην πατρίδα
και η διαρκής φθορά από τις συνεχείς
αιφνιδιαστικές επιδρομές του κεμαλικού
στρατού είχαν ως αποτέλεσμα την τα-
χεία πτώση του ηθικού των Ελλήνων
στρατιωτών. Η κατάσταση αυτή ήταν
γνωστή τόσο στη στρατιωτική όσο και
στην πολιτική ηγεσία, ωστόσο την ευ-
θύνη της τελικής απόφασης δεν επιθυ-
μούσε να την αναλάβει κανείς. Κι αυτό
παρόλο που το ελληνικό δίκτυο πληρο-
φοριών, επίσημο και κατασκοπευτικό,
ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό. Ήδη
από τον Απρίλιο του 1921 οι ελληνικές

αρχές είχαν στα χέρια τους πληροφορίες
που ανέφεραν πως οι Κεμαλικοί δεν θα
επιχειρούσαν άμεσα αντεπίθεση αλλά θα
ανέμεναν τουλάχιστον έως την άνοιξη
του 1922 για να οργανωθούν πλήρως
τόσο με ενίσχυση σε πολεμικό εξοπλισμό
όσο και με αύξηση των ετοιμοπόλεμων
μονάδων. Τότε έκριναν ότι θα ήταν σε
θέση να καταφέρουν καίριο πλήγμα
εναντίον των Ελλήνων. Παρόμοιες ειδή-
σεις έφθαναν ήδη από την άνοιξη του
1921 στην ελληνική κυβέρνηση και από
άλλες διπλωματικές και στρατιωτικές
πηγές. 

Ο χειμώνας του 1921-1922 εξέ-
πνευσε με εργώδεις διπλωματικές διερ-
γασίες για την εξεύρεση λύσης στο
Μικρασιατικό. Όμως τούτη τη φορά επεί-
γονταν οι Έλληνες. Ο πρωθυπουργός
Γούναρης επισκέφθηκε αρχικά το Παρίσι
ζητώντας από τη γαλλική κυβέρνηση να
διακόψει την παροχή πολεμικού υλικού
στους Τούρκους εθνικιστές. Συνάντησε
άρνηση. Ακολούθησε επίσημη επίσκεψή
του στο Λονδίνο ζητώντας νέο δάνειο.
Αλλά και οι Βρετανοί εμφανίστηκαν
απρόθυμοι, περιοριζόμενοι σε γενικόλο-
γες υποσχέσεις περί σύγκλησης νέας διε-
θνούς συνδιάσκεψης για την εξεύρεση
οριστικής λύσης. Τελευταίος σταθμός
υπήρξε η Ρώμη. Κι εκεί οι δίαυλοι συνεν-
νόησης είχαν πλέον κλείσει. Ούτε η πρω-
τοβουλία του υπουργού των Οικονο-
μικών Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη να διχο-
τομήσει το νόμισμα υπήρξε αρκετή. Η
κλεψύδρα κόντευε να αδειάσει ενώ η Ελ-
λάδα είχε απομείνει δραματικά μόνη, ελ-
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πίζοντας έως την τελευταία στιγμή σε μια
αγγλική παρέμβαση. 

Η τουρκική αντεπίθεση

Ήταν τέλη Ιουλίου του 1922. Με πρό-
σχημα την παρακολούθηση ενός ποδο-
σφαιρικού αγώνα ολόκληρη η τουρκική
ηγεσία με επικεφαλής τον Μουσταφά
Κεμάλ συναντήθηκε στο Ακσεχίρ, περί-
που εκατό χιλιόμετρα νοτιοανατολικά
του Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί χαράχθηκαν
τα σχέδια της τουρκικής αντεπίθεσης.
Σύμφωνα με τον Κεμάλ, η ώρα «των εξε-
τάσεων» που θα έδινε το τουρκικό έθνος
σε όλο τον κόσμο είχε φτάσει. Πραγμα-
τοποιήθηκε μια σκηνοθετημένη συζή-

τηση στη Μεγάλη τουρκική Εθνοσυνέ-
λευση, όπου πολλοί βουλευτές υπό τα
αυτιά και τα μάτια Ελλήνων κατασκόπων
άσκησαν σκληρή κριτική στον Κεμάλ, χα-
ρακτηρίζοντας τα σχέδιά του παρά-
τολμα και τον τουρκικό στρατό ακόμη
ανοργάνωτο. Ακολούθησαν παραπλανη-
τικές μετακινήσεις τουρκικών στρατιωτι-
κών σωμάτων από την περιοχή του
Αφιόν Καραχισάρ προς το Εσκί Σεχίρ
(Δορύλαιον) με σκοπό να πείσουν τους
Έλληνες πως ενδεχόμενη επίθεση θα εκ-
δηλωνόταν στο βορρά. Τα χαράματα
της 26ης Αυγούστου 1922 και ενώ οι Έλ-
ληνες στρατιώτες ακόμη κοιμούνταν, ο
Μουσταφά Κεμάλ με το επιτελείο του -
ανάμεσά τους οι πασάδες Ισμέτ, Φεβζί

Η Καταστροφή της Σμύρνης, φωτογραφία από ιταλικό πλοίο, 
14η Σεπτεμβρίου 1922.  Πηγη:https://www.el.wikipedia.org



και Νουρεντίν ανέβηκε στο Κοτζάτεπε,
ένα βουνό ύψους 1.890 μέτρων και εξή-
γησε στους στρατιώτες του πως είχε
έρθει η ώρα της αντεπίθεσης. «Άνδρες,
κύριος στόχος σας είναι η Μεσόγειος»,
τους είπε. Η τουρκική επίθεση, με αιχμή
το ιππικό, ήταν σφοδρή και αιφνιδίασε
τον ελληνικό στρατό. Επακολούθησαν
ομηρικές αλλά μάταιες μάχες, κυριολε-
κτική σφαγή των αποδεκατισμένων ελλη-
νικών μονάδων στην «κοιλάδα του θα-
νάτου» στο Αλή Βεράν. Η σύλληψη του
στρατηγού Νικόλαου Τρικούπη, που λίγο
νωρίτερα εν αγνοία του είχε διορισθεί Δι-
οικητής της Στρατιάς Μικράς Ασίας,
υπήρξε το ειρωνικό στοιχείο στην ελλη-
νική τραγωδία. Ουσιαστικά σε δύο μέρες
από την έναρξη της τουρκικής επίθεσης
καταλύθηκε κάθε ελληνική αντίσταση
στην περιοχή του Αφιόν Καραχισάρ. Σύμ-
φωνα με κάποιους υπολογισμούς, εκεί
σκοτώθηκε ή αιχμαλωτίσθηκε περίπου
το μισό των ελληνικών στρατιωτικών δυ-
νάμεων. Τα υπόλοιπα λίγο-πολύ είναι
γνωστά. Άναρχη οπισθοχώρηση χωρίς
καμία γραμμή άμυνας, ακολουθούμενη
από καταστροφές και άτακτη φυγή των
ελληνικών πληθυσμών. Οι πύλες της κο-
λάσεως είχαν ανοίξει. «Η ψυχή του στρα-
τιώτου είχε προπαρασκευασθή διά να
ηττηθεί», σημείωσε ο Μιχαήλ Ροδάς. Σχε-
δόν το ίδιο υποστήριξε στην απολογία
του ενώπιον του Έκτακτου Στρατοδι-
κείου ο τελευταίος Διοικητής της Στρα-
τιάς, Γεώργιος Χατζηανέστης: «Η στρα-
τιά το θέρος του 1922 είχε τον θάνατον
μέσα της». Δεν είχε άδικο. 

Την 1η Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εξω-
τερικών Γεώργιος Μπαλτατζής ζήτησε
από την ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο
να ενημερώσει το Foreign Office ότι ο
«ελληνικός στρατός δεν είναι δυνατόν
πλέον ν’ αντιστή εις την εχθρικήν επίθε-
σιν». Πράγματι, την επομένη ο πρεσβευ-
τής Ραγκαβής ενεχείρισε στο Foreign
Office την ανακοίνωση της ελληνικής κυ-
βέρνησης για την στρατιωτική κατά-
σταση στο Μέτωπο. «Γαλλικά πυροβόλα»,
υπογράμμισε μελαγχολικά ο Ραγκαβής,
«ενίκησαν σήμερον τον ελληνικόν στρα-
τόν και την αγγλικήν πολιτικήν». Προσθέ-
τοντας ακόμα μεγαλύτερη δραματικό-
τητα στα λεγόμενά του, συμπλήρωσε
πως ελλόχευε άμεσος ο κίνδυνος υποχώ-
ρησης του στρατεύματος, γεγονός το
οποίο θα προκαλούσε την προσφυγοποί-
ηση τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων
Ελλήνων με απρόβλεπτες συνέπειες  για
την Ελλάδα. Δύο μέρες αργότερα, κι ενώ
ο Κεμάλ βρισκόταν προς των πυλών της
Σμύρνης, ο Ραγκαβής από το Λονδίνο
μετέφερε την έντονη ανησυχία του
Λόυντ Τζωρτζ και του λόρδου Κώρζον.
Μάλιστα ο Ραγκαβής ζήτησε από την αγ-
γλική κυβέρνηση την αποβίβαση ναυτι-
κών δυνάμεων στη Σμύρνη σε μια
προσπάθεια να περιφρουρηθεί η τάξη
και να μην κινδυνεύσουν οι άμαχοι. Σε
νεότερο τηλεγράφημά του την ίδια
ημέρα συμπλήρωσε πως εργαζόταν προς
την κατεύθυνση της παύσης των εχθρο-
πραξιών, της ανενόχλητης εκκένωσης
της Μικράς Ασίας και -αν ήταν ανάγκη-
της μεταφοράς των πληθυσμών. Τελικά
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το ενδιαφέρον περιορίσθηκε στην απο-
μάκρυνση του στρατού καθώς και των
πολιτικών και διοικητικών αρχών που
βρίσκονταν στη Σμύρνη. Η τύχη των
αμάχων αφέθηκε σε μία πιθανή παρέμ-
βαση των Μεγάλων Δυνάμεων. Στις 7 Σε-
πτεμβρίου οι Βρετανοί είχαν πλέον πλή-
ρη γνώση των όσων διαδραματίζονταν
και είχαν πληροφορηθεί από τον Πτολε-
μαίο Σαρηγιάννη ότι το ενδιαφέρον του
στρατεύματος περιοριζόταν πια στην
ασφαλή απομάκρυνσή του.

Οι παραπάνω ενέργειες προδίδουν
αφενός τη σύγχυση της πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας και αφετέρου την
απουσία εναλλακτικού σχεδιασμού σε
περίπτωση αποτυχίας. Πόσο μάλλον που
οι Αντιβενιζελικοί ισχυρίζονταν ότι μέρι-
μνά τους ήταν η τύχη του μικρασιατικού
ελληνισμού. Εκτός κι αν ως εναλλακτικό
σχέδιο μπορούσε να θεωρήσει κανείς το
σχέδιο κατάληψης της Κωνσταντινούπο-
λης ή της αυτονόμησης της Μικράς
Ασίας, που προωθούσαν διάφοροι κύκλοι
την ύστατη στιγμή. 

Μετά την ταχεία κατάρρευση του
Μετώπου χρειάσθηκαν λιγότερες από
δεκαπέντε ημέρες για να εκκενωθεί η
Μικρά Ασία από τον ελληνικό στρατό.
Κανένα εναλλακτικό σχέδιο για γραμμή
άμυνας περιμετρικά της Σμύρνης δεν
είχε εκπονηθεί προκειμένου να δοθεί η
δυνατότητα ασφαλούς απομάκρυνσης
των Ελλήνων από την περιοχή. Επρό-
κειτο για ασυγχώρητη παράλειψη από τη
μεριά της ελληνικής πολιτικής και στρα-
τιωτικής ηγεσίας. Από τις 26 Αυγούστου

του 1922, όταν εκδηλώθηκε η τουρκική
αντεπίθεση, έως τις 9 Σεπτεμβρίου, όταν
οι πρώτες κεμαλικές δυνάμεις μπήκαν
στη Σμύρνη, μεσολάβησαν μόλις δεκα-
τέσσερις ημέρες. Ακολούθησε η πυρπό-
ληση της πόλης από Τούρκους στρα-
τιώτες και ομάδες τσετών καθώς και η
γενικευμένη σφαγή χιλιάδων χριστιανών
στα σοκάκια και την προκυμαία της.
Αυτό το ειδεχθές έγκλημα, σε συνδυα-
σμό με την επονείδιστη αποχώρηση εκα-
τοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από τη γη
της Ιωνίας, έχουν καταγραφεί στις πιο
«σκοτεινές» και μαύρες σελίδες στην
ιστορία του νεότερου Ελληνισμού.
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Ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης υπηρετεί ως Καθηγητής Νεότερης και
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σκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιου της Κύπρου.
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πειρογνώμονας για τα  Δυτικά Βαλκάνια στην  Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

Είναι προϊστάμενος του Ερευνητικού Κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών και μέλος πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών  επιστημονικών δικτύων και
οργανώσεων, όπως το ευρωπαϊκό θεματικό  δίκτυο ιστορίας Clioh/Cliohnet.
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ΕλΕυθΕριος ΒΕνιζΕλος,
η μΕγαλοϊδΕατικη πολιτικη και

η μικραςιατικη ΕκςτρατΕια: 
αποπΕιρα ΕρμηνΕυτικης 

προςΕγγιςης

Δρ. Δημήτρης Μαλέσης, 
Διδάσκων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων



«[…]εφερόμεθα ανερμάτιστοι, άνευ
σαφώς διαγεγραμμένης εθνικής πο-
λιτικής, άνευ παρασκευής των μέ-
σων προς πραγματοποίησιν αυ-
τής».1

«[…]έχομεν μόνον να εμφανίσωμεν
θυσίας αι οποίαι πρόκειται, κύριοι,
ν’ αγάγουν εις δημιουργίαν μιάς Ελ-
λάδος μεγάλης και κραταιάς, μη
αποτελούσης κατακτητικήν επέ-
κτασιν του Κράτους, αλλά φυσικήν
επάνοδον εις τα όρια, εντός των
οποίων ο Ελληνισμός έδρασεν απ’
αυτής της προϊστορικής εποχής, να
δημιουργήσωμεν, λέγω, μίαν μεγά-
λην Ελλάδα και ισχυράν και πλου-
σίαν».2

«Αισθάνομαι το καθήκον να εκ-
φράσω προς τους συμπολίτας μου
την βαθείαν ευγνωμοσύνην μου διά
την σταθεράν εμπιστοσύνην, με την
οποίαν με περιέβαλον επί τόσα έτη,
καταστήσαντες ούτω δυνατούς
τους εθνικούς θριάμβους, τους
οποίους πανηγυρίζομεν σήμερον».3

Κάθε μία από τις παραπάνω παρεμ-
βάσεις του Βενιζέλου απέχουν μεταξύ
τους μια πενταετία και δίνουν το στίγμα
της εξωτερικής πολιτικής του μέσα στη
δεκαετία 1910 - 20. Μια δεκαετία, κατά
την οποία η Ελλάδα κατάφερε να αφή-
σει πίσω της την παρατεταμένη εσω-
στρέφεια, αποτέλεσμα του εθνικού ά-
γους του 1897 αλλά και, γενικότερα,
των αδιέξοδων στρατιωτικών κινητοποι-

ήσεων του 19ου αιώνα. Η Ελλάδα το
1910 είχε έκταση μόλις 63.211 τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα, ενώ το 1920 έφτασε
στα 150.833. Μια νέα Ελλάδα, ισχυρή,
που ενέπνεε σεβασμό στην Ευρώπη, με
θετικές προοπτικές στο οικονομικό επί-
πεδο, που δικαίωνε τις αλυτρωτικές προ-
σπάθειες των προηγούμενων δεκαετιών
και άγγιζε την υλοποίηση του οράματος
της Μεγάλης Ιδέας. Βέβαια, για να φτά-
σει στο αποκορύφωμα αυτών των επιτυ-
χιών, χρειάστηκε να περάσει από τα
καυδιανά δίκρανα ενός ολετήριου Εθνι-
κού Διχασμού, η οξεία πόλωση του
οποίου υπονόμευσε εν πολλοίς τις κατα-
κτήσεις της εποποιίας του 1912-1913.

Σκοπός της μελέτης είναι να σκια-
γραφηθεί και να ερμηνευθεί η εξωτερική
πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου τη δε-
καετία 1910-1920, από τη στιγμή δη-
λαδή που ανέλαβε για πρώτη φορά τον
οίακα του ελληνικού κράτους, μέχρι που
υποχρεώθηκε, μετά από συντριπτική
εκλογική ήττα, να εγκαταλείψει την
χώρα. Η πρώτη αποστροφή προέρχεται
από τη σημαντική ομιλία του στην πλα-
τεία Συντάγματος, όταν παρουσίασε
στον ελληνικό λαό το πρόγραμμά του, η
δεύτερη από την επιχειρηματολογία του
με σκοπό να πείσει τους πολιτικούς του
αντιπάλους για την αναγκαιότητα εξό-
δου στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και η
τρίτη, όταν με πανηγυρικό τρόπο επι-
σφραγιζόταν η τολμηρή πολιτική του. Ο
θριαμβικός τόνος των τριών δηλώσεων
θάφτηκε στα συντρίμμια της πυρπολημέ-
νης Σμύρνης το 1922 μαζί με τη Συν-
θήκη των Σεβρών. 
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Εφόσον θεωρήσουμε ότι το κίνημα
του Στρατιωτικού Συνδέσμου(1909) συ-
νιστά τομή, αυτή ασφαλώς έγκειται στο
ότι στάθηκε αφορμή για να εισέλθει δυ-
ναμικά στην κεντρική πολιτική ζωή της
χώρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Κρητι-
κός πολιτικός θα αποδειχθεί ένας γνή-
σιος εκφραστής της αλυτρωτικής πολι-
τικής, την οποία άλλωστε συμμεριζόταν
διαχρονικά όλο το πολιτικό σύστημα της
χώρας. Απλώς ο Βενιζέλος την τοποθε-
τούσε στην τελική έκβαση ενός μακρο-
πρόθεσμου σχεδιασμού, χάρη στον
οποίο θα εξασφαλιζόταν η κατάλληλη
προετοιμασία, ο θεσμικός εκσυγχρονι-
σμός και η απόκτηση διεθνών ερεισμά-
των. Ο Θεοτοκάς δίνει εύστοχα το στίγμα
της βενιζελικής πολιτικής: «Υπάρχει βέ-
βαια και ο απελευθερωτικός εθνικισμός,
που δεν είναι καινούργιο φαινόμενο της
πολιτικής μας ζωής, αφού αυτός υπήρξε
το κίνητρο όλης της δράσης μας στο XIX
αιώνα. Αλλά ο βενιζελικός εθνικισμός,
πολύ δυνατότερος από τις προηγούμε-
νες εθνικιστικές κινήσεις, εγκαταλείπει
οριστικά τον αναιμικό ρομαντισμό των
παλιών ελληνικών Κυβερνήσεων και στη-
ρίζει, για πρώτη φορά, την ελληνική πο-
λιτική σε μια οξυδερκή εκτίμηση της
πραγματικότητας, σε σίγουρες συμμα-
χίες, σε μια θετική χρησιμοποίηση των
εθνικών δυνάμεων. Η εμφάνιση του Βε-
νιζέλου στην Ελλάδα σημειώνει ασφαλώς
μια αλλαγή νοοτροπίας»4. 

Στο εσωτερικό μέτωπο ο Βενιζέλος
φρόντισε ευθύς εξαρχής να διασκεδάσει
οποιαδήποτε υπόνοια περί αντιδυναστι-
κής πολιτικής, την οποία θα μπορούσε

να του προσάψει κανείς επικαλούμενος
την πολιτεία του στην Κρήτη την περίοδο
της αυτονομίας(1898-1909), όταν αντι-
τάχθηκε στην πολιτική του  Ύπατου Αρ-
μοστή, πρίγκιπα Γεωργίου. Φρόντισε,
λοιπόν, να καταστήσει σαφές, ήδη από
την ιστορική του ομιλία στις 5 Σεπτεμ-
βρίου, ότι δε θέτει πολιτειακό ζήτημα,
επιδιώκοντας να σφυρηλατήσει ένα αρ-
ραγές εσωτερικό μέτωπο, εν όψει των
ραγδαίων εξελίξεων που κυοφορούνταν
στη Βαλκανική. Γι’ αυτό, εξάλλου, χρει-
άστηκε να επιχειρηματολογήσει επί μα-
κρόν στη βουλή προκειμένου να πείσει
ότι επικεφαλής του ελληνικού στρατού
έπρεπε να τεθεί ο διάδοχος Κωνσταντί-
νος,5 μολονότι την αντίθετη θέση υπο-
στήριζε το σύνολο των αξιωματικών του
Στρατιωτικού Συνδέσμου. Κι όχι μόνον
αυτό αλλά θα τηρήσει ίσες αποστάσεις
έναντι όλων των αξιωματικών, Συνδεσμι-
τών και μη, επιδιώκοντας την αποκατά-
σταση της πειθαρχίας στο στράτευμα.
Αποκορύφωμα της προσπάθειας για γε-
φύρωση του χάσματος που είχε δημιουρ-
γηθεί ήδη μετά την ήττα του 1897 -«η
βαθεία τάφρος», όπως την χαρακτήρισε
εύστοχα ο Στέφανος Δραγούμης6- ήταν
ο διορισμός του Ιωάννη Μεταξά ως υπα-
σπιστή του στο υπουργείο των Στρατιω-
τικών, το οποίο είχε αναλάβει ο ίδιος ο
ηγέτης των Φιλελευθέρων, αλλά και του
Βίκτωρος Δούσμανη στο Γενικό Επιτε-
λείο. Ειδικά για τον πρώτο, έτρεφε ιδιαί-
τερη εκτίμηση, καθώς όπως έλεγε «έχει
μεγάλην στρατιωτικήν αξίαν, η οποία
του ανεγνωρίσθη και εις αυτήν ακόμη
την Ακαδημίαν πολέμου εν Γερμανία,
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όπου εσπούδασε»7. Στη συνέχεια η κυ-
βέρνηση Βενιζέλου, πιστή στο δόγμα για
«την αναδιοργάνωσιν των στρατιωτικών
δυνάμεων, όπως η Ελλάς αποκτήση δύ-
ναμιν αξιόμαχον» για να «προστατεύη τα
συμφέροντα και την τιμήν αυτής»,8 θα
αποδυθεί σε αλλεπάλληλες προσπάθειες,
με την ψήφιση νόμων9, για την ανασύν-
ταξη των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Αλλά οι πρώτες σκιές στις σχέσεις
Βενιζέλου και παλατιού εμφανίστηκαν,
όταν ο πρωθυπουργός συνέδεσε με
τρόπο απόλυτο την Ελλάδα με τις δυτι-
κοευρωπαϊκές δυνάμεις και όχι με τη
Γερμανία. Στο κοινοβούλιο ο Βενιζέλος
επιχειρηματολόγησε για την αναγκαιό-
τητα προσκλήσεως Γάλλου εκπαιδευτή
για το στρατό και Άγγλου για το ναυτικό.
Επρόκειτο για τον στρατηγό Εντού (Ey-
doux) και το ναύαρχο Τόφνελ (Lionel
Grand Tufnell) αντίστοιχα10. Πρόκειται
για την απαρχή μίας σύγκρουσης, η
οποία θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια
και θα προσλάβει διχαστικές διαστάσεις,
ενώ, παράλληλα, αποκαλύπτει διαφορε-
τικές ιδεολογικές καταβολές, όπως τις
ανέτεμνε με οξυδέρκεια ο στρατηγός
Παρασκευόπουλος: η τυφλή πειθαρχία
και η απολυτότητα στις αποφάσεις, «ο
πρωσσικός αυταρχικός αριστοκρατικός
θεσμός», εκεί που ο «στρατιώτης θεωρεί-
ται ως άψυχόν τι, ως μηχανή τις», και
από την άλλη μία ουμανιστικού χαρα-
κτήρα προσέγγιση, η οποία καλλιεργεί
την πειθαρχία, στηριγμένη στην αλληλεγ-
γύη11. Η παράταξη που θα αντιταχθεί
στην πολιτική του Βενιζέλου, αυτή δη-
λαδή που από το 1915 θα χαρακτηρίζε-

ται κι επίσημα ως «αντιβενιζελική», θα
ασκήσει έντονη κριτική και σε κάθε ευ-
καιρία θα εκφράζει τη διαφωνία της, σε
σημείο που ο ευνοηθείς από τον Βενι-
ζέλο διάδοχος Κωνσταντίνος θα φτάσει
να εκμυστηρευτεί ότι με τους Γάλλους
«οργανωτάς του στρατού, το πράγμα θα
ξεσχισθή εντελώς»12. Τελικά, ο κοινοβου-
λευτικά πανίσχυρος Βενιζέλος θα επιβά-
λει την άποψή του, οι ξένοι εκπαιδευτές
θα αφιχθούν στην Ελλάδα και θα παρά-
ξουν σπουδαίο έργο, όπως αποδείχθηκε
στους Βαλκανικούς πολέμους. Συνεπώς,
ως ένα πρώτο συμπέρασμα, που μπο-
ρούμε να εξάγουμε, είναι ότι η στρατιω-
τική προετοιμασία με την προμήθεια του
αναγκαίου υλικού-μια πολιτική την οποία
είχε πάντως εγκαινιάσει προηγουμένως
ο Θεοτόκης13-σε συνδυασμό με την κα-
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τάλληλη ανασυγκρότηση του στρατεύμα-
τος απέδωσαν καρπούς.

Αλλά ήδη τα πρώτα σπέρματα του
διχασμού είχαν εμφανιστεί και θα γεννή-
σουν έριδες γύρω από τον πραγματικό
«πατέρα» της νίκης: ήταν ο «στρατηλά-
της» Κωνσταντίνος ή ο πρωθυπουργός;
Η κάθε πλευρά, με λιγότερη ή περισσό-
τερη αδιαλλαξία, διεκδικούσε την πατρό-
τητα των εθνικών θριάμβων, που προκά-
λεσαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Συνεπώς, η
καύσιμη πολιτική ύλη για την έκρηξη,
που θα ακολουθήσει από το 1915 και
εντεύθεν, υπήρχε από πριν άφθονη.

Αρχικά ο Βενιζέλος τήρησε στάση
αναμονής σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του
μεγάλου πολέμου που ξεκίνησε το καλο-
καίρι του 1914. Ωστόσο, από τη στιγμή
που η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε επι-
λέξει σύμμαχο, την πιστή προστάτιδά της
Γερμανία, ο Έλληνας πρωθυπουργός άρ-
χισε να προσανατολίζει την εξωτερική
πολιτική της χώρας προς την πλευρά της

Αντάντ. Πολύ δε περισσότερο από τη
στιγμή που η Πύλη αρνιόταν να ανα-
γνωρίσει την ελληνική κυριαρχία στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οπότε
μία νέα ελληνοτουρκική αναμέτρηση
φαινόταν αναπόφευκτη14. Την ίδια
στιγμή η Γερμανία είχε αρχίσει να
πιέζει τον Κωνσταντίνο να διατηρή-
σει την Ελλάδα ουδέτερη,15 επιδιώ-
κοντας παράλληλα την έξοδο της
Βουλγαρίας στον πόλεμο στο πλευρό
της. Η εμμονή του Κωνσταντίνου
οδήγησε τον Βενιζέλο δύο φορές σε
παραίτηση, μολονότι στις εκλογές
του Μαΐου του 1915 είχε ανανεώσει
με τρόπο αδιαμφισβήτητο τη λαϊκή

εντολή στο πρόσωπό του. Στη δεδομένη
συγκυρία ο ρόλος των αντιβενιζελικών
πολιτικών κύκλων ήταν ήσσονος σημα-
σίας. Στην πραγματικότητα, η διαμάχη
διεξαγόταν ανάμεσα στον Βενιζέλο και
τον περιβεβλημένο με έκτακτες εξουσίες
Κωνσταντίνο, ο οποίος, εγκλωβισμένος
στα αμφιθυμικά αισθήματά του και στις
υποδείξεις του έμπιστου στρατιωτικού
Επιτελείου του, αρνιόταν πεισματικά να
ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο της συν-
ταγματικής τάξης. Δεν είναι τυχαίο ότι
ήδη από το 1914 ο Μεταξάς κατονομά-
ζει τον ίδιο, τον Δούσμανη και τον υ-
πουργό Εξωτερικών Στρέιτ ως τους βα-
σικούς πρωταγωνιστές που σηκώνουν το
βάρος της αντιβενιζελικής πολιτικής16.

Η στενότερη προσέγγιση της Αντάντ
με τη βενιζελική κυβέρνηση είχε σημει-
ωθεί μετά την αποτυχία των Αγγλογάλ-
λων στην επιχείρηση εκπόρθησης των
Στενών των Δαρδανελλίων. Στην Ελλάδα
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προσφέρονταν εδάφη της Μικράς Ασίας,
με την προϋπόθεση ότι θα παρεχόταν
βοήθεια από την Αθήνα στη Σερβία.
Ωστόσο, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό
οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις δε
γεφυρώθηκαν ποτέ και οι Φιλελεύθεροι,
απέχοντας από τις προκηρυχθείσες
εκλογές του Δεκεμβρίου του 1915, είχαν
επιλέξει την πολιτική της οριστικής
ρήξης. Τότε ήταν που στελέχη του βενι-
ζελικού κόμματος, στρατιωτικοί και πολι-
τικοί, συγκρότησαν στη Θεσσαλονίκη την
οργάνωση Εθνική Άμυνα, με σκοπό να
ανατρέψουν τη βασιλική πολιτική της ου-
δετερότητας17. Η κατάληψη του οχυρού
Ρούπελ από τους Βουλγάρους εισβολείς
το 1916, χωρίς ουσιαστική αντίσταση
από την ελληνική πλευρά, προκάλεσε το
σχηματισμό επαναστατικής κυβέρνησης
υπό τον Βενιζέλο. Έτσι, μεσούντος του
Παγκοσμίου Πολέμου, ο γεωγραφικός
διαχωρισμός της χώρας επισφράγιζε
πλέον όχι μόνον τον πολιτικό αλλά και
τον ψυχικό διχασμό του ελληνισμού. Ο
αποκλεισμός που επέβαλαν οι Γάλλοι
στην Αθήνα, η τυφλή βία και οι αιματη-
ρές συγκρούσεις, που ακολούθησαν, βά-
θυναν το χάσμα μεταξύ των πα-
ρατάξεων, σε τέτοιο βαθμό ώστε καθό-
ρισαν τις πολιτικές εξελίξεις και τις επό-
μενες δεκαετίες. Στη βία των αντι-
βενιζελικών θα αντιταχθεί πάλι βία, όταν
ο Κωνσταντίνος θα υποχρεωθεί τον Ιού-
νιο του 1917 να απομακρυνθεί από τη
χώρα και ο Βενιζέλος θα ενοποιήσει, τύ-
ποις μόνον, τη χώρα, με σκοπό να οδη-
γήσει την Ελλάδα στον πόλεμο στο
πλευρό της Αντάντ. Είναι γεγονός πάν-

τως ότι η φιλοπόλεμη πολιτική του Βενι-
ζέλου φάνηκε να δικαιώνεται, όταν τον
Σεπτέμβριο του 1918 η ηττημένη Βουλ-
γαρία υπέγραφε συνθηκολόγηση και ο
ελληνικός στρατός απελευθέρωνε πρώτα
τις Σέρρες και μέχρι τις 25 του μηνός τη
Δράμα και την Καβάλα, ενώ τον Οκτώ-
βριο, στον Μούδρο, η ηττημένη Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία αποδεχόταν ταπει-
νωτικούς όρους παράδοσης18.

η μικρασιατική εκστρατεία

Η τελική διευθέτηση των εδαφικών δια-
φορών μεταξύ νικητών και ηττημένων
θα γινόταν στο συνέδριο ειρήνης, το
οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του τον Ια-
νουάριο του 191919. Ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός στο φάκελο των ελληνικών
διεκδικήσεων συμπεριέλαβε τη Βόρεια
Ήπειρο, τη Δυτική και την Ανατολική
Θράκη, τα Δωδεκάνησα, το Καστελό-
ριζο, την Ίμβρο και την Τένεδο, ενώ ως
προς τη Μικρά Ασία έκανε λόγο για μία
ζώνη εκτεινόμενη από την Προποντίδα,
κοντά στην Πάνορμο, έως τη Μάκρη. Για
την Κωνσταντινούπολη και τα Στενά
πρότεινε τη δημιουργία ενός διεθνούς
κράτους, υπό την προστασία της Κοινω-
νίας των Εθνών. Από τις ελληνικές διεκ-
δικήσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός εξαί-
ρεσε τον Πόντο, μολονότι είχαν καλλιερ-
γηθεί από τους Έλληνες ιθύνοντες της
περιοχής πολλές ελπίδες για τη συγκρό-
τηση ενός ανεξάρτητου Ποντιακού κρά-
τους υπό ελληνική εντολή. Για να κα-
τανοηθεί, βέβαια, η εξαιρετικά τολμηρή
αυτή πολιτική θα πρέπει να ληφθεί υπό-
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ψη η ολοσχερής συν-
τριβή της Τουρκίας.
Από την άλλη, η αντι-
πολίτευση στο εσωτε-
ρικό της χώρας δεν
μπορούσε να αρθρώ-
σει αντιρρητικό πολι-
τικό λόγο, όχι μόνον
διότι ήταν πλέον τε-
λείως περιθωριοποι-
ημένη αλλά και διότι
ήταν δύσκολο να α-
ποποιηθεί κάποιος
τις διαχρονικές αυτές εθνικές διεκδική-
σεις. Να σημειώσουμε, όμως, ότι από
τους αντιβενιζελικούς, ο μόνος που δια-
τήρησε σταθερά αρνητική στάση σε
σχέση με τις διεκδικήσεις στη Μικρά
Ασία ήταν ο Μεταξάς20.

Προκειμένου ο Βενιζέλος να υπο-
γραμμίσει την αφοσίωσή του στη δυτική
συμμαχία και για να εξασφαλίσει την
υποστήριξη των ελληνικών διεκδικήσεων
από τους ηγέτες της, δέχτηκε να συνεκ-
στρατεύσει η Ελλάδα εναντίον των μπολ-
σεβίκων επαναστατών, οι οποίοι μά-
χονταν στη Ρωσία για να επιβάλουν το
κομμουνιστικό καθεστώς21. Παράλληλα,
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι
διπλωματικοί ανταγωνισμοί μεταξύ των
νικητών κορυφώνονταν. Ο Έλληνας ηγέ-
της, ως προς τις μικρασιατικές διεκδική-
σεις, έπρεπε να κάμψει τις αντιρρήσεις
της Ιταλίας και των ΗΠΑ. Η πρώτη θεω-
ρούσε ότι το ζήτημα των διεκδικήσεών
της σε εδάφη της Μικράς Ασίας είχε
λυθεί υπέρ της με τη Συμφωνία του Αγίου
Ιωάννη της Μωριένης το 1917,22 ενώ ο

πρόεδρος της δεύτερης, Ουίλσον (Tho-
mas Woodrow Wilson), είχε ως βασική
προτεραιότητα την οικονομική διείσδυση
και επέκταση, επιμένοντας με τα διακη-
ρυγμένα «14 σημεία» στο μη διαμελισμό
των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας23. Αυτό το οποίο στην πραγματι-
κότητα διακυβευόταν στις διαπραγμα-
τεύσεις δεν ήταν οι ελληνικές διεκδική-
σεις στη Μικρά Ασία αλλά η οριοθέτηση
των περιοχών ελέγχου, με δεδομένο ότι
εκεί που υπήρχε αδιαμφισβήτητη ελλη-
νική πληθυσμιακή υπεροχή ήταν η πε-
ριοχή της Ιωνίας. Χαρακτηριστικό  της
επιχειρηματολογίας του Έλληνα πρωθυ-
πουργού ήταν η έμφαση που έδινε στα
«κοινά συμφέροντα», τα οποία θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν για τους εταί-
ρους της συμμαχίας από τη διευθέτηση
των διεκδικήσεων στη Μικρά Ασία, χωρίς
να προβαίνει σε αναφορές συναισθημα-
τικού χαρακτήρα24.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές διεκδική-
σεις στη Δυτική Θράκη, αυτή βρισκόταν
υπό βουλγαρική κατοχή. Και η μεν Βουλ-

Πηγή:https://ellinoistorin.gr



γαρία είχε ηττηθεί στον πόλεμο, ωστόσο
και εδώ θα έπρεπε να καμφθούν οι ιτα-
λικές αντιρρήσεις. Στο συγκεκριμένο ζή-
τημα η ελληνική πλευρά είχε με το μέρος
της την Αγγλία και τη Γαλλία. Η Ιταλία
επιδίωκε τη δημιουργία ενός μεγάλου αλ-
βανικού κράτους, ενώ ταυτόχρονα υπο-
στήριζε τη Βουλγαρία, αποβλέποντας
στη δημιουργία ενός ισχυρού ερείσματος
για την αποτελεσματική διείσδυση στη
Βαλκανική. Στην περίπτωση αυτή ο Βενι-
ζέλος έκαμψε τις ιταλικές αντιρρήσεις με
το σύμφωνο που έμεινε γνωστό ως «Σύμ-
φωνο Βενιζέλου-Titoni», τον Ιούλιο του
1919. Με το συγκεκριμένο Σύμφωνο η
Ελλάδα αναγνώριζε στην Ιταλία κυρί-
αρχο ρόλο στο νεοσύστατο αλβανικό
κράτος και με τη σειρά της η Ρώμη ανα-
γνώριζε τις ελληνικές θέσεις ως προς τα
δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου
Ηπείρου και τη Δυτικής Θράκης25. Με τη
συνδρομή της Γαλλίας η Ελλάδα κατοχύ-
ρωσε την κυριαρχία της στη Δυτική
Θράκη, όταν υπογράφηκε το Νοέμβριο
του 1919 η συνθήκη του Νεϊγύ.

Ως προς τις βλέψεις στη Μικρά Ασία,
οι δυσκολίες θα αποδειχθούν πάντως πιο
δύσκολο να καμφθούν. Με πρωτοβουλία
του Βρετανού πρωθυπουργού Λόιντ
Τζώρτζ (David Lloyd George), και ενώ
απουσίαζε από τη συνδιάσκεψη ο Ιταλός
αντιπρόσωπος, στις 22 Απριλίου 1919,
δόθηκε η άδεια στην Ελλάδα να επιχει-
ρήσει την απόβαση στρατού στη Σμύρ-
νη26. Η επίσημη αιτιολόγηση της απόφα-
σης ήταν η τήρηση της τάξης στην πε-
ριοχή και η προστασία του ελληνικού
πληθυσμού. Ταυτοχρόνως, ο Βενιζέλος

με υπερεπείγον τηλεγράφημα ζητούσε
από το Υπουργείο των Εξωτερικών να
ετοιμαστούν όλα τα διαθέσιμα πλοία
ώστε, όταν ζητηθεί, να είναι σε θέση να
μεταφέρουν την 1η Μεραρχία σε μέρος
που θα όριζε νεότερη διαταγή. Πράγ-
ματι, ακολούθησε ενημέρωση της κυβέρ-
νησης για τον προορισμό του στρα-
τεύματος και ζητήθηκε να τηρηθεί η μυ-
στικότητα. Στις 29 Απριλίου νέο τηλε-
γράφημα του πρωθυπουργού προς το
Υπουργείο των Εξωτερικών ανέφερε, με-
ταξύ άλλων: «Αυτήν την στιγμήν το Α-
νώτατον Συμβούλιον της Συνδιασκέ-
ψεως[…]εν τη σημερινή συνεδριάσει του
απεφάσισεν όπως το εκστρατευτικόν
σώμα αναχωρήσει αμέσως διά Σμύρνην.
Η απόφασις ελήφθη παμψηφεί. Ζήτω το
Έθνος!»27.

Λίγο πριν -και αυτό έχει τη σημασία
του- η Ιταλία είχε αποβιβάσει στρατεύ-
ματα στην Αττάλεια, τα οποία κατευθύ-
νονταν προς το Βιλαέτι του Αϊδινίου,
χωρίς στην πραγματικότητα να έχει υπο-
χωρήσει ούτε κατά κεραία από τις αντιρ-
ρήσεις της ως προς την ελληνική πα-
ρουσία στη Μικρά Ασία. Συνεπώς, δεν
υπήρξε ομοφωνία στη λήψη της απόφα-
σης, γεγονός το οποίο δημιουργούσε εξ
υπαρχής δυσκολίες στο ελληνικό εγχεί-
ρημα, πολύ δε περισσότερο από τη
στιγμή που η ιταλική πλευρά υπέθαλπε
τον τουρκικό εθνικισμό στη νοτιοδυτική
Μικρά Ασία εις βάρος των Ελλήνων. Στην
πραγματικότητα μόνο η αγγλική πλευρά
ευνοούσε ξεκάθαρα την ελληνική εκ-
στρατεία, κι αυτό υπό το πρίσμα της δια-
σφάλισης των συμφερόντων της στην

αεροπορική Επιθεώρηση 33



34 αεροπορική Επιθεώρηση

Εγγύς Ανατολή και τα Στενά. Το γεγονός
αυτό, με τα ίχνη του εθνικού διχασμού
να είναι ακόμη νωπά στην ελληνική κοι-
νωνία, καθιστούσε το εγχείρημα ακόμη
πιο δύσκολο στη δεδομένη συγκυρία.

Από την Καβάλα, μετά από σύντο-
μες και συντονισμένες κινήσεις, Μονά-
δες του ελληνικού στρατού προετοι-
μάστηκαν για την επιχείρηση στη γη της
Ιωνίας. Επικεφαλής ορίστηκε ο συνταγ-
ματάρχης του Πυροβολικού Νικόλαος
Ζαφειρίου, ο οποίος είχε λάβει την εξής
Διαταγή από τον πρωθυπουργό: 

«Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί
και στρατιώται, 

Υπό των Μεγάλων Δυνά-
μεων απεφασίσθη η δι’ ελληνι-
κού στρατού κατάληψις της
Σμύρνης και η δι’ αυτού εξα-
σφάλισις της τάξεως εν τη πόλει
ταύτη. Σπανίως καθ’ όλην την
μακράν ιστορίαν του εθνικού
μας στρατού ανετέθη εις έν των
τμημάτων του αποστολή τιμητι-
κωτέρα της ιδικής σας. Γνωρίζω
ότι πάντες αισθάνεσθε δικαίαν
υπερηφάνειαν διά την αποστο-
λήν σας ταύτην και ότι θα ανα-
λογίζεσθε τας ευθύνας τας
οποίας έκαστος εξ υμών φέρει
απέναντι του Έθνους. Είναι
ανάγκη όπως έκαστος εκ των
ανδρών της μεραρχίας εμπνέε-
ται από την συναίσθησιν ότι ο
ίδιος αντιπροσωπεύει την Ελ-
λάδα. Πρέπει ανά πάσαν στιγ-
μήν να ενθυμήται ότι από κάθε
λόγον του, από κάθε πράξιν του
εξαρτάται η προς την Ελλάδα
εκτίμησις ου μόνον των ομογε-
νών, αλλά και των ξένων στοι-
χείων, άτινα ευρίσκονται πο-
λυάριθμα εις Σμύρνην. Αι ευχαί
του Έθνους ολοκλήρου σας συ-
νοδεύουν».28

Πρόκειται για ένα μετριοπαθές κεί-
μενο, με το οποίο ο Βενιζέλος επισημαί-
νει τις ευθύνες κάθε μέλους της ελ-
ληνικής αποστολής προκειμένου η δύ-
σκολη επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επι-

Επικύρωση της Συνθήκης του Νεϊγύ από τη Βουλγαρία,
με τις υπογραφές του βασιλιά Φερδινάνδου, του πρω-
θυπουργού Αλεξάνταρ Σταμπολίνσκι και του υπουργού
Εξωτερικών Μιχαήλ Ματζάροφ.
Πηγή:https://www.kathimerini.gr



τυχία προκαλώντας τις μικρότερες δυνα-
τές αντιδράσεις στο διεθνή περίγυρο και
χωρίς να οδηγήσει σε έξαρση του φανα-
τισμού στο στράτευμα. Αλλά η προσε-
κτική ανάγνωση της ιστορικής αυτής
Διαταγής ξεκινούσε με τη μισή αλήθεια:
«Υπό των Μεγάλων Δυνάμεων», ενώ στην
πραγματικότητα επρόκειτο για απόφαση
της Αγγλίας και της Γαλλίας, λεπτομέρεια
καθόλου ασήμαντη, όπως θα αποδειχθεί
στη συνέχεια. Ειδικά, μάλιστα, όταν την
ίδια ημέρα της ιστορικής αποβάσεως
στην πρωτεύουσα της Ιωνίας, στις 2
Μαΐου 1919, φάνηκαν τα πρώτα εμπό-
δια, με τα εκτεταμένα επεισόδια που
προκάλεσαν ακροβολισμένοι Τούρκοι,
όταν εξαπέλυσαν πυρά εναντίον του πα-
ρελαύνοντος ελληνικού στρατού. Η α-
νταπόδοση εκ μέρους των Ελλήνων ήταν
η λαβή που δόθηκε στην ιταλική διπλω-
ματία κυρίως, προκειμένου να ξιφουλκή-
σει ενάντια στην ελληνική παρουσία29. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός παρακολου-
θούσε με αγωνία από το Παρίσι τα τε-
κταινόμενα στη Σμύρνη, συνιστούσε
ψυχραιμία και νηφαλιότητα και, για να
αποδείξει την ειλικρινή του διπλωματική
θέση, έδωσε εντολή να συσταθεί στρα-
τοδικείο, το οποίο καταδίκασε σε θανα-
τική ποινή δύο Έλληνες. Σύντομα, κατ’
εντολή του, θα αφιχθεί στη Σμύρνη ο πα-
λιός του συνεργάτης Αριστείδης Στεργιά-
δης, προκειμένου να αναλάβει την
Ύπατη Αρμοστεία, ο οποίος τήρησε αντι-
κειμενική και αμερόληπτη στάση- σε
βαθμό παρεξηγήσεως από την ελληνική
πλευρά- έναντι των σύνοικων πληθυ-
σμών30.

Στο πεδίο των στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων, ο ελληνικός στρατός από την
πρώτη στιγμή είχε να αντιμετωπίσει τις
αιφνιδιαστικές επιθέσεις των ατάκτων
του Μουσταφά Κεμάλ. Ο Τούρκος στρα-
τιωτικός, εγκαταλείποντας την ενδοτική
πολιτική του σουλτάνου, είχε αποβιβα-
στεί στη Σαμψούντα (19 Μαΐου του
1919), όπου αφού οργάνωσε αντάρτικα
σώματα επιδιδόταν σε παρενοχλητικό
ανταρτοπόλεμο στις παρυφές της ελλη-
νικής ζώνης κατοχής. Το ίδιο διάστημα,
οι Έλληνες του Πόντου και του εσωτερι-
κού της Μικράς Ασίας βρέθηκαν απρο-
στάτευτοι στο έλεος της κεμαλικής
εκδίκησης, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί μεγάλο προσφυγικό ρεύμα προς τα
μικρασιατικά παράλια και την Προπο-
ντίδα. Με αρχιστράτηγο τον Λεωνίδα
Παρασκευόπουλο, οι ελληνικές δυνάμεις
ήταν υποχρεωμένες να προβαίνουν σε
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε βάθος
πολλών χιλιομέτρων και να επανακάμ-
πτουν στη ζώνη της Σμύρνης. Μέχρι τα
τέλη του 1919 στο μέτωπο της Μικράς
Ασίας είχαν διατεθεί 60.000 άνδρες και
είχαν καταληφθεί πόλεις όπως το Αϊδίνιο,
το Οδεμήσιο, η Μαγνησία και η Πέργα-
μος. Το καλοκαίρι του 1920 καταλήφθη-
καν επίσης η Πάνορμος και η Προύσα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο η ελληνική ζώνη κυ-
ριαρχίας λειτουργούσε ως ασπίδα για τις
αγγλικές δυνάμεις που κατείχαν τα
Στενά31. Ταυτόχρονα, καταλήφθηκε και
ενσωματώθηκε στην ελληνική επικρά-
τεια το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολι-
κής Θράκης32.

Εντωμεταξύ, όμως, στο εσωτερικό
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της χώρας, τις στρατιωτικές επιτυχίες
σκίαζαν οι πληγές του Εθνικού Διχασμού
με τις συνέπειες της ρήξης να φτάνουν
και στο μικρασιατικό μέτωπο. Δύο δίκες
ανατροφοδοτούσαν το μίσος: η μια αφο-
ρούσε τους υπεύθυνους της παράδοσης
άνευ όρων του οχυρού Ρούπελ και η
άλλη τους πρωταγωνιστές της βίας στα
Νοεμβριανά του 1916. Προς το παρόν,
βέβαια, παρά τον ανταρτοπόλεμο που
είχαν εξαπολύσει οι κεμαλικές δυνάμεις,
ο ελληνικός στρατός είχε πετύχει να κα-
τέχει μία ζώνη πολύ ευρύτερη από αυτήν
που οριζόταν από το συμβούλιο της
ειρήνης, γεγονός που προσέδιδε θέση
υπεροχής στην ελληνική πλευρά και σχε-
τική άνεση στον Βενιζέλο κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων.
Αυτές τερματίσθηκαν με την υπογραφή
της Συνθήκης των Σεβρών (Sèvres) στις
28 Ιουλίου 1920, με την οποία επισφρα-
γιζόταν ο μεγαλύτερος εθνικός θρίαμ-
βος. Η τολμηρή πολιτική του Βενιζέλου
δημιουργούσε αυτό που σχηματικά απο-
δόθηκε, κυρίως από τους οπαδούς του,
ως η «Ελλάς των πέντε θαλασσών και
των δύο ηπείρων». Τα βασικότερα ση-
μεία της Συνθήκης, που αφορούσαν την
ελληνική πλευρά, όριζαν ότι, εκτός από
τη Δυτική Θράκη, η Ελλάδα θα ενσωμά-
τωνε και την Ανατολική, μέχρι τη γραμμή
της Τσατάλτζας Επίσης κατακυρώθηκε η
κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αι-
γαίου, μαζί με την Ίμβρο και την Τένεδο,
ενώ για τη ζώνη της Σμύρνης υπήρχε
πρόβλεψη ότι θα τελούσε υπό ελληνική
διοίκηση για πέντε χρόνια και μετά οι κά-
τοικοι θα αποφάσιζαν με δημοψήφισμα

την ένωση ή μη με το ελληνικό κράτος.
Ακριβώς επτά χρόνια νωρίτερα, είχε

υπογραφεί η Συνθήκη του Βουκουρε-
στίου. Την χρονική σύμπτωση επισήμανε
και ο Βενιζέλος στο Διάγγελμά του προς
τον ελληνικό λαό, στο οποίο δήλωνε «ευ-
τυχής» και υπογράμμιζε την «αυταπάρ-
νησιν», την «εθελοθυσίαν» και την «καρ-
τερίαν» των Ελλήνων, με τις οποίες μπο-
ρούσαν να αντιμετωπίσουν «πάντα κίν-
δυνον»33. Ωστόσο, τα δεδομένα του
1913 ήταν διαφορετικά απ’ ό,τι το
1920. Επιπλέον αυτό που το κλίμα εθνι-
κής ευφορίας αγνοούσε ήταν ότι η υλο-
ποίηση της συνθήκης δεν ήταν τόσο
εύκολη υπόθεση. Πρώτα - πρώτα, διότι
ακόμη και οι σύμμαχοι που την υπέγρα-
ψαν άρχισαν από νωρίς να την αμφισβη-
τούν, με εξαίρεση την Αγγλία, η οποία για
δικούς της, στρατιωτικούς κυρίως, λό-
γους τουλάχιστον δε θα την υπονόμευε.
Ταυτοχρόνως, το κίνημα αντίστασης του
Κεμάλ θα αρχίσει να ενισχύεται οικονο-
μικά, στρατιωτικά και διπλωματικά, τη
στιγμή που τη Συνθήκη την είχε υπογρά-
ψει ο αδύναμος πλέον σουλτάνος. Ου-
σιαστικά, μόνη η Ελλάδα έπρεπε να
υπερασπισθεί ό,τι επιτεύχθηκε στο δι-
πλωματικό επίπεδο. Αλλά αυτό απαι-
τούσε πολλές δυνατότητες, διπλωμα-
τικές, οικονομικές και, κυρίως, στρατιω-
τικές. Γρήγορα, λοιπόν, θα επαληθευ-
τούν οι δυσοίωνες προβλέψεις του
Ραϊμόν Πουανκαρέ (Raymond Poincarè,
οποίος απεφάνθη πως η συγκεκριμένη
συνθήκη ήταν πιο «εύθραυστη κι από τις
πορσελάνες της»34.  

Το πολωτικό πνεύμα του Εθνικού Δι-



χασμού κορυφώθηκε πριν καν στεγνώσει
η μελάνη από την υπογραφή της Συνθή-
κης των Σεβρών. Δύο απότακτοι Έλληνες
αξιωματικοί, κινούμενοι από τυφλό πα-
ραταξιακό μίσος, έφτασαν μέχρι τη γαλ-
λική πρωτεύουσα για να δολοφονήσουν
τον Έλληνα πρωθυπουργό, τη στιγμή του
εθνικού θριάμβου. Στη συνέχεια, σε αν-
τίποινα οι βενιζελικοί δολοφόνησαν στην
Αθήνα τον διπλωμάτη και διανοητή Ίωνα
Δραγούμη. Είναι δύο βδελυρές πράξεις,
ενδεικτικές του τοξικού κλίματος μέσα
στο οποίο ξεκίνησε και εξελίχθηκε η  Μι-
κρασιατική Εκστρατεία. Οι εκλογές, που
ακολούθησαν το Νοέμβριο του 1920,
αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη έκπληξη στα
πολιτικά χρονικά της χώρας, καθώς όχι

μόνον ηττήθηκε το κόμμα των Φιλελευ-
θέρων κατά κράτος αλλά ούτε ο ηγέτης
του κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής35. Ο
ίδιος, βιώνοντας τη μεγάλη πίκρα, δεν
θα ψάξει για δικαιολογίες και θα αναλύ-
σει με την πνευματική διαύγεια που τον
διέκρινε το αναπάντεχο αποτέλεσμα. Αυ-
τόπτης μάρτυρας η πιστή οπαδός του
Πηνελόπη Δέλτα:

«Επλανήθηκα», μας είπε. Ενό-
μιζα πως αλήθεια είχα το λαό μαζί
μου, πως στο μεγάλο αυτό έργο
που γίνηκε, με ακολουθούσε ο
λαός. Επλανήθηκα· ο λαός κουρά-
στηκε, βαρέθηκε. Δεν κακίζω το
λαό, του ζήτησα θυσίες μεγαλύτε-
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ρες από τις δυνάμεις του. Εγώ δεν
υπολόγισα καλά τις δυνάμεις του,
τον παρέσυρα σε έργο πολύ βαρύ.
Είμαι συντριμμένος, δεν έχω πιά
δυνάμεις να αντιπαλαίσω· είχα την
σχηματίσει τ’ όνειρο πως ο ελληνι-
κός λαός μ’ ακολουθεί στην κατά-
κτηση των ελληνικών μερών· μα ο
ελληνικός λαός δε μ’ ακολουθεί·
πήγε διά της βίας[…]Το ξέρω πως

η Ελλάδα κακοδιοικήθηκε· μα
τους είπα πως τώρα που τελει-
ώνουν τα εξωτερικά προβλήματα,
θα στρέψω στα εσωτερικά».36

Πριν αναχωρήσει για το εξωτε-
ρικό, ο Βενιζέλος προειδοποίησε τους
νικητές των εκλογών ότι τυχόν επα-
ναφορά του ανεπιθύμητου στους
συμμάχους Κωνσταντίνου, λόγω των
γεγονότων της διετίας 1915-1917,
θα συνιστούσε λόγο ή έστω δικαιολο-
γία για να εγκαταλείψουν την Ελλάδα
στην πιο κρίσιμη φάση της εκστρα-
τείας. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί το 1921
προσέγγισαν τον Κεμάλ, τον ενίσχυ-
σαν οικονομικά, πολιτικά και, κυρίως,
στρατιωτικά και έμεινε μόνο η Αγ-
γλία να τηρεί το γράμμα και όχι το
πνεύμα της Συνθήκης των Σεβρών.
Οι δύσκολες στρατιωτικές επιχειρή-
σεις που διεξάχθηκαν μέχρι τον Αύ-
γουστο του 1922 αποκάλυψαν το
αδιέξοδο και την ολοσχερή απομό-
νωση της χώρας. Ο ελληνικός στρα-
τός ξεκίνησε την εκστρατεία προς
τον Σαγγάριο για την τελική διάλυση
των κεμαλικών δυνάμεων το 1921

με ευοίωνες προοπτικές και, τελικά, κα-
θηλώθηκε σε μια ευρεία γραμμή, από το
Εσκί Σεχίρ και την Κιουτάχεια μέχρι το
Αφιόν Καραχισάρ, χωρίς να μπορεί
πλέον να επιτεθεί αλλά και χωρίς να συμ-
πτύσσεται με εντολή μιας ανεπαρκούς,
όπως αποδείχθηκε, ηγεσίας37.

Συμπερασματικά, η ορθολογικά σχε-
διασμένη εθνική πολιτική του Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου απέδωσε σημαντικούς

Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με τον
ναύαρχο Σοφοκλή Δούσμανη στο κατάστρωμα
πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού, κατά την επι-
στροφή του στην Ελλάδα, μετά την υπογραφή της
Συνθήκης των Σεβρών (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ).
Πηγή:https://www.kathimerini.gr



καρπούς. Ο Βενιζέλος ακολούθησε μια
μακροπρόθεσμη πολιτική, η οποία προ-
σανατολιζόταν στην επίτευξη σταδιακών
κατακτήσεων με σταθερό βηματισμό,
έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την
τήρηση δύο προϋποθέσεων: οργάνωση
ικανών Ένοπλων Δυνάμεων για να διεξά-
γουν δύσκολες επιχειρήσεις και  εξασφά-
λιση ισχυρών συμμαχικών ερεισμάτων,
εδραζόμενων όχι σε συναισθηματικού
και αφελούς ρομαντικού περιεχομένου
ιδεολογήματα αλλά σε αμοιβαία οφέλη.
Ορισμένοι του καταλογίζουν ευθύνες για
το τόλμημα της Ιωνίας, επικαλούμενοι,
όμως, γεγονότα που έλαβαν χώρα εκ
των υστέρων και όταν, χωρίς να είναι
αυτός στην εξουσία, η πλήρως αποδυνα-
μωμένη χώρα υφίστατο την ήττα. Εξάλ-

λου, δε νοείται «μεγάλη εθνική πολιτική»,
χωρίς την ανάληψη τολμηρών πρωτο-
βουλιών. Αρκεί να τηρούνται προϋποθέ-
σεις για να μην χαρακτηριστεί τυχο-
διωκτική. Και αυτές οι προϋποθέσεις
υπήρχαν, διότι ο αντίπαλος, η Τουρκία,
ήταν καταρρακωμένη ενώ η Ελλάδα είχε
στο πλευρό της συμμάχους, όπως και
στους Βαλκανικούς Πολέμους. Παρά τα
σφάλματα που διαπράχθηκαν, δεν μπο-
ρεί να αμφισβητηθεί ότι ο Βενιζέλος κα-
τόρθωσε να μετατρέψει μέχρι το 1920,
όταν αποχώρησε από την εξουσία, μια
μικρή και ανυπόληπτη στα διπλωματικά
σαλόνια Ελλάδα σε μια ισχυρή περιφερει-
ακή δύναμη. Δεν μπορούμε, ασφαλώς,
να παραβλέψουμε το σφάλμα στο οποίο
περιέπεσε η βενιζελική παράταξη, όταν
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Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1920. Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει στην Αθήνα και στον θρόνο εν μέσω εκ-
δηλώσεων ενθουσιασμού των οπαδών τον. (αρχειο «κ»)  Πηγή:https://www.kaliterilamia.gr
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ενέδωσε με σφοδρότητα στον πειρασμό
της αντεκδίκησης  μετά το 1917, για
όσα είχε υποστεί το προηγούμενο διά-
στημα από τους αντιπάλους της, αναπα-
ράγοντας όμως έτσι το μίσος και
κλονίζοντας ανεπανόρθωτα την εθνική
συνοχή. 

Η πολιτική ηγεσία που ανέλαβε μετά
τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 -
χωρίς να σημαίνει ότι διέπραξε «εσχάτη
προδοσία», όπως κατηγορήθηκε στη
δίκη σκοπιμότητας των έξι-  αποδείχθηκε
κατώτερη των περιστάσεων. Η προ-
έλαση προς τον Σαγγάριο, μετά τη σύ-
σκεψη της Κιουτάχειας, ήταν αδικαιολό-
γητη από κάθε άποψη και αποδεικνύει
τη συσκοτισμένη αντίληψη της αντιβενι-
ζελικής ηγεσίας για τις διεθνείς και στρα-
τιωτικές περιστάσεις. Θα μπορούσαμε
να αναφερθούμε σε αλυσίδα σφαλμά-
των, τα οποία οδήγησαν στη μικρασια-
τική τραγωδία αλλά δεν είναι αυτή η
πρόθεση του άρθρου. 

Μετά την ήττα, στον Βενιζέλο ανα-
τέθηκε πάλι το δύσκολο έργο της δια-
πραγμάτευσης στη Λωζάννη προκει-
μένου να περιορίσει τις συνέπειες της
ήττας. Εδώ ο οραματιστής ηγέτης δίνει
τη θέση στον ρεαλιστή πολιτικό. Και σ’
αυτό το σημείο θα μπορούσαν  να εγερ-
θούν σημεία κριτικής, θετικής και αρνη-
τικής. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο άλλης
μελέτης. 
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Αντισμήναρχος (Δ) Αλέξιος Καρυτινός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Sheffield Μεγάλης Βρετανίας 



Η Μικρασιατική Καταστροφή συγκατα-
λέγεται στις μελανότερες σελίδες της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Υπήρξε
μια εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε με
όνειρα για την ενσωμάτωση των ελληνι-
κών πληθυσμών της περιοχής της Σμύρ-
νης στο ελληνικό κράτος, αλλά κατέληξε
στην καταστροφή και τον ξεριζωμό τους.
Ο Ελληνικός Στρατός, παρότι ξεκίνησε νι-
κηφόρα τον αγώνα, δεν κατάφερε να
αντιμετωπίσει την αντεπίθεση των τουρ-
κικών δυνάμεων του Κεμάλ Ατατούρκ. Η
Ελληνική Αεροπορία συμμετείχε ενεργά
στις επιχειρήσεις με τα πενιχρά μέσα της
εποχής συμβάλλοντας ουσιαστικά στις
πολεμικές ενέργειες του Στρατού. Οι
Μοίρες της Στρατιωτικής και Ναυτικής
Αεροπορίας, που είχαν μετασταθμεύσει
στη Μ. Ασία, αντιμέτωπες με σοβαρά
προβλήματα, διεξήγαγαν έναν υπεράν-
θρωπο αγώνα. Αυτή ακριβώς η προσπά-
θεια της Αεροπορίας αποτυπώνεται στις
επόμενες σελίδες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΤΟΥ Α΄ΠΠ

Η λήξη του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου
βρήκε την Ελλάδα στο πλευρό των νικη-
τών και την Τουρκία, ηττημένη και σε
αποσύνθεση, να αντιμετωπίζει τον κίν-
δυνο ολοκληρωτικής διάλυσης. Η συν-
θήκη του Μούδρου περιείχε ιδιαιτέρως
επαχθείς όρους για τις δυνάμεις του
Άξονα, όπως κατοχή των Στενών από

τους Συμμάχους, αποστράτευση του
τουρκικού στρατού και παράδοση του
στόλου, έλεγχο των τουρκικών συγκοινω-
νιών και επικοινωνιών, υποχρέωση της
Τουρκίας για εφοδιασμό των δυνάμεων
κατοχής σε τρόφιμα και καύσιμες ύλες,
παράδοση των Γερμανών και Αυστρια-
κών αξιωματικών στις συμμαχικές δυνά-
μεις, κ.α.

Η αποχώρηση της Ρωσίας από το
συμμαχικό στρατόπεδο μετά την Οκτω-
βριανή Επανάσταση είχε ως αποτέλεσμα
την αναβάθμιση της θέσης  της Ελλά-
δας, προκειμένου να πληρωθεί το κενό
που δημιουργήθηκε και να αποκαταστα-
θεί η στρατιωτικοπολιτική και οικονομική
ισορροπία στην Εγγύς Ανατολή. Η εγγε-
νής αδυναμία όμως του συμμαχικού σχη-
ματισμού ήταν ότι τα συμφέροντα των
συμμαχικών χωρών ήταν ασύμβατα με-
ταξύ τους. 

Έτσι, το αγγλικό στρατιωτικό σώμα
κατέλαβε τη Θράκη και τα Στενά. Πα-
ράλληλα, μια Μοίρα του Αγγλικού Στόλου
εισήλθε στην Προποντίδα, για να ακο-
λουθήσει στη συνέχεια η κατάληψη των
κυριότερων πόλεων των βόρειων επαρ-
χιών.

Οι Γάλλοι, με τη σειρά τους, κατέλα-
βαν τις σημαντικότερες πόλεις των νοτι-
οανατολικών επαρχιών της Τουρκίας.
Λίγο αργότερα, παρά τις διαμαρτυρίες
των Άγγλων, οι Ιταλοί κατέλαβαν αυθαί-
ρετα την Αττάλεια και το Ικόνιο, δημι-
ουργώντας έτσι τετελεσμένο γεγονός. Οι
Αγγλογάλλοι, φοβούμενοι περαιτέρω δι-
είσδυση της Ιταλίας στην περιοχή της
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Σμύρνης, αποφάσισαν σε μυστική συνε-
δρίαση του Ανωτάτου Διασυμμαχικού
Συμβουλίου, που έλαβε χώρα στο Παρίσι
χωρίς τη συμμετοχή των Ιταλών, να ανα-
θέσουν στα ελληνικά στρατεύματα την
εντολή για την κατάληψη της Σμύρνης
και της ενδοχώρας της, μέχρι την υπο-
γραφή της τελικής συνθήκης ειρήνης.

Η χώρα  ανέλαβε ως εντολοδόχος
των Συμμάχων την περιφρούρηση της
Σμύρνης με σκοπό αφενός την τήρηση
της τάξης στην περιοχή και αφετέρου
την αποτροπή της κατάληψης της Σμύρ-
νης από ιταλικά στρατεύματα. Μ’ αυτόν
τον τρόπο, ανταποκρινόταν στην επεί-
γουσα ανάγκη προστασίας των ελληνι-
κών πληθυσμών, οι οποίοι είχαν υποστεί
συστηματικούς διωγμούς, και ταυτό-
χρονα υπηρετούσε την πολιτική εθνικής
αποκατάστασης του αλύτρωτου Ελληνι-
σμού.

Η εφαρμογή της απόφασης αυτής
συνάντησε σοβαρές δυσχέρειες, καθώς
οι Σύμμαχοι δεν είχαν τρόπο να επιβά-
λουν το σπουδαιότερο σκέλος της ανα-
κωχής, που αφορούσε στην αποστρά-
τευση και τον αφοπλισμό της Τουρκίας.
Καθώς τα συμμαχικά στρατεύματα
είχαν διαλυθεί μετά την υπογραφή της
ανακωχής με την Τουρκία, η Ελλάδα, με
έντεκα εμπόλεμες μεραρχίες, απέμενε η
ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία στην
Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, αρχικά η
αμέλεια και αργότερα οι ανταγωνισμοί
μεταξύ των Συμμάχων συντέλεσαν στη
συστηματική παραβίαση των όρων του
αφοπλισμού. Καθώς οι αποθήκες πολε-

μικού υλικού περιφρουρούνταν πλημμε-
λώς, οι κλοπές πολεμοφοδίων έγιναν γε-
νικευμένο φαινόμενο. Η ασυνεννοησία
και οι αντιθέσεις των Συμμάχων έριξαν
όλο το βάρος της τήρησης του αφοπλι-
σμού στην ελληνική πλευρά.

Στις 2 Μαΐου του 1919 τα ελληνικά
στρατεύματα μπήκαν στη Σμύρνη κάνο-
ντας πραγματικότητα το όνειρο ολόκλη-
ρου του έθνους για την πραγμάτωση της
Μεγάλης Ιδέας. Τις επόμενες ημέρες, η
ελληνική κυριαρχία επεκτάθηκε σε όλη
τη γύρω περιοχή, που περιελάμβανε το
Αϊβαλί, τη Μαγνησία, το Οδεμίσιο και το
Αϊδίνι. Η κατάληψη της περιοχής της
Σμύρνης από τον Ελληνικό Στρατό (συ-
νολικά η δύναμή του έφτασε τις πέντε
μεραρχίες) έγινε μετά από αίτημα του
Βενιζέλου στους Συμμάχους.

Την ίδια μέρα, ο Τούρκος Συνταγμα-
τάρχης Μουσταφά Κεμάλ εγκατέλειψε
την Κωνσταντινούπολη και με την άφιξή
του στις ανατολικές επαρχίες της Τουρ-
κίας κήρυξε επανάσταση κατά του Σουλ-
τάνου. Παράλληλα, επιδόθηκε στην ορ-
γάνωση του τουρκικού στρατού για να
αντιμετωπίσει Έλληνες και λοιπούς Συμ-
μάχους που κατείχαν περιοχές της Μι-
κράς Ασίας.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 1920, ο
Ελληνικός Στρατός με Αρχιστράτηγο τον
Λ. Παρασκευόπουλο, έχοντας αποσπά-
σει πρώτα την έγκριση των Άγγλων, ανέ-
λαβε σημαντικές επιχειρήσεις κατά των
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κεμαλικών δυνάμεων. Διεξάγοντας νικη-
φόρες μάχες κατέλαβε πόλεις όπως η
Προύσα και το Ουσάκ, δημιουργώντας
ένα εκτεταμένο μέτωπο από την Προ-
ποντίδα μέχρι το Μαίανδρο ποταμό.
Σκοπός των επιχειρήσεων αυτών ήταν η
εξουδετέρωση των κεμαλικών δυνά-
μεων, η ενίσχυση των αγγλικών θέσεων
στα Στενά (με την παρεμβολή των ελλη-
νικών δυνάμεων ανάμεσα στις αγγλικές
και τις τουρκικές δυνάμεις) και η υπο-
στήριξη των διεκδικήσεων του Βενιζέλου
στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι εκείνη
την εποχή.  

Τον Αύγουστο του 1920, με τη Συν-
θήκη των Σεβρών δημιουργήθηκε η “Ελ-
λάδα των δύο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών”, μία δικαίωση για τις ελληνι-
κές θέσεις. Στην Ελλάδα παραχωρήθη-
καν η Ανατολική Θράκη, η Ίμβρος και η
Τένεδος και κυριαρχικά δικαιώματα
στην περιοχή της Σμύρνης, η τύχη της
οποίας θα κρινόταν οριστικά με δημοψή-
φισμα. Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτικές εξε-
λίξεις στον ελληνικό και ευρωπαϊκό
χώρο, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
του κεμαλικού κινήματος, δημιούργησαν
ένα δυσμενές περιβάλλον για την ελλη-
νική υπόθεση.

Στην πραγματικότητα, η Συνθήκη
ήταν ανεφάρμοστη, γιατί εκτός από τον
Ελληνικό Στρατό δεν υπήρχε στην πε-
ριοχή καμιά μεγάλη στρατιωτική δύναμη
για να την επιβάλει. Επίσης, Γαλλία και
Ιταλία αντιμετώπιζαν αρνητικά την πα-
ρουσία της Ελλάδας στη Σμύρνη ενι-
σχύοντας παρασκηνιακά τον Κεμάλ.

Στην επόμενη φάση της Μικρασιατι-
κής Εκστρατείας, με τους Συμμάχους
θεατές της ελληνικής περιπέτειας ή συ-
νεργούς και συνομιλητές του Κεμάλ, το
κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από το
πολιτικό στο στρατιωτικό πεδίο.

Η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές
της 1ης Νοεμβρίου 1920, η επικράτηση
της αντιβενιζελικής παράταξης και η
επαναφορά στο θρόνο του Βασιλιά Κων-
σταντίνου περιέπλεξαν ακόμη περισσό-
τερο την κατάσταση σε σχέση με τους
Συμμάχους. Επιπλέον, η προεκλογική
υπόσχεση των αντιβενιζελικών για “έντι-
μη ειρήνη” στη Μικρά Ασία (η οποία συ-
νέβαλε στην εκλογή καθώς ο κόσμος είχε
κουραστεί από τη μακροχρόνια πολε-
μική σύρραξη) ξεχάστηκε και ο πόλεμος
συνεχίστηκε και επεκτάθηκε.

Το 1921 ο Ελληνικός Στρατός κατέ-
βαλε μεγάλες προσπάθειες για τη συ-
ντριβή του τουρκικού στρατού, χωρίς
επιτυχία. Το Μάρτιο προσπάθησε ανεπι-
τυχώς να καταλάβει και να διατηρήσει
το Εσκί Σεχήρ και το Αφιόν Καραχισάρ,
κάτι που κατάφερε τελικά τον Ιούλιο του
ίδιου χρόνου. Οι δύο πόλεις κατελήφθη-
σαν μαζί με τη Κιουτάχεια, χωρίς όμως
να εξουδετερωθεί ο τουρκικός στρατός.
Έτσι τον Αύγουστο ο Ελληνικός Στρατός
εξόρμησε κατά της Άγκυρας, την οποία
και προσέγγισε σε απόσταση 65 χιλιομέ-
τρων, περνώντας τον ποταμό Σαγγάριο.
Στο σημείο εκείνο κρίθηκε η τύχη της Μι-
κρασιατικής Εκστρατείας, καθώς οι ελ-
ληνικές δυνάμεις, εξαντλημένες από τις
συνεχείς επιθέσεις, την έλλειψη εφε-
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δρειών και τις δυσκολίες ανεφοδιασμού,
αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν στη
γραμμή Εσκί Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ.

Παράλληλα, οι αλλεπάλληλες απόπει-
ρες για διπλωματική επίλυση του μικρα-
σιατικού ζητήματος προσέκρουαν στην
αδιαφορία των Άγγλων και στην εχθρική
στάση Γάλλων, Ιταλών και Σοβιετικών, οι
οποίοι από το Φθινόπωρο του 1921 ενί-
σχυαν φανερά τον Κεμάλ. Ο τελευταίος
εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του στις 13
Αυγούστου 1922 χτυπώντας τις ελληνι-
κές δυνάμεις στο Αφιόν Καραχισάρ και
εξαναγκάζοντας όλο το ελληνικό στρά-
τευμα σε υποχώρηση και σύμπτυξη, που
συμπαρέσυρε τον ελληνισμό της Μικράς
Ασίας στον αφανισμό και την προσφυγιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Στο τέλος του Α΄Παγκοσμίου η Ελληνική
Αεροπορία με τη βοήθεια Άγγλων και
Γάλλων ήταν οργανωμένη σε δύο Κλά-
δους:

- τη Στρατιωτική Αεροπορία, που
υπαγόταν διοικητικά στο Ελληνικό
Υπουργείο Στρατιωτικών και επιχειρη-
σιακά στην Ανωτάτη Γαλλική Διοίκηση
των Συμμαχικών Στρατευμάτων του Μα-
κεδονικού Μετώπου και  

- τη Ναυτική Αεροπορία, με διοικη-
τική εξάρτηση από το Υπουργείο των
Ναυτικών και επιχειρησιακή υπαγωγή
στην Ανώτατη Αγγλική Διοίκηση των
Ναυτικών και Αεροπορικών Δυνάμεων
της Μεσογείου.

Αεροσκάφος Breguet 14 φρουρούμενο σε προκεχωρημένο σημείο του μετώπου.



Συνολικά εκατόν είκοσι (120) αερο-
πλάνα διαφόρων τύπων ανήκαν στην Ελ-
ληνική Αεροπορία, εκ των οποίων εβδο-
μήντα στη στρατιωτική και πενήντα στη
ναυτική. Οι τύποι των αεροσκαφών
αυτών ήταν Breguet 14, Spad, Dorand,
Newport, Gaudron G-3, Sopwith Camel,
Sopwith Pup, De-Havilland 9. Από αυτά
τα αεροσκάφη, το 1919, αξιόμαχα ήταν
περίπου εξήντα (60), τα οποία  αποτέλε-
σαν το κύριο πτητικό δυναμικό της Στρα-
τιωτικής και Ναυτικής Αεροπορίας στη
Μικρασιατική Εκστρατεία.    

Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτής
είχαν συγκροτηθεί οι παρακάτω ελληνι-
κές Μοίρες στο Μακεδονικό Μέτωπο:
Τέσσερις Μοίρες Στρατιωτικής Αεροπο-
ρίας, η 531 Μοίρα Διώξεως, η 532
Μοίρα Αναγνωρίσεως και Βομβαρδι-
σμού, η 533 Μοίρα Αναγνωρίσεως και η
534 Μοίρα Αναγνωρίσεως και τέσσερις
Μοίρες Ναυτικής Αεροπορίας, η Η1
Μοίρα στη Θάσο, η Η2 Μοίρα στο Μού-
δρο, η Η3 Μοίρα στο Σταυρό Χαλκιδικής
και η Η4 Μοίρα με έδρα τα Λεγραινά
(Σούνιο) Αττικής.

Η 531 Μοίρα Διώξεως με Διαταγή
του Γενικού Στρατηγείου μετακινήθηκε
από το αεροδρόμιο της Γοργόπης (έδρα
της κατά τη διάρκεια του πολέμου στην
περιοχή Κιλκίς) στη Θεσσαλονίκη, με
σκοπό τη μεταστάθμευσή της ατμοπλοϊ-
κώς στην Κωνσταντινούπολη προς υπο-
στήριξη από εκεί των επιχειρήσεων κατά
της Τουρκίας, η οποία δεν είχε συνθηκο-
λογήσει ακόμα. Όταν το τελευταίο επε-
τεύχθη, η μεταστάθμευση της 531 Μοί-

ρας ματαιώθηκε, με αποτέλεσμα την πα-
ραμονή της για σύντομο χρονικό διά-
στημα στη Μίκρα και τελικά τη διάλυσή
της το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουα-
ρίου του 1919, όταν και παρέδωσε το
υλικό της στην 534 Μοίρα, που μόλις
είχε συγκροτηθεί.

H 532 Μοίρα ήταν εγκατεστημένη
στο προωθημένο γερμανικό αεροδρόμιο
Χουντόβου (στο βουλγαρικό έδαφος)
μέχρι το Μάρτιο του 1919, οπότε μετα-
κινήθηκε στη Δράμα και παρέμεινε εκεί
μέχρι το Μάιο του 1920. Στη συνέχεια,
μεταστάθμευσε στην Αλεξανδρούπολη,
καθώς οι επιχειρήσεις του Στρατού στη
Θράκη απαιτούσαν την ενεργό συν-
δρομή της Αεροπορίας.

Η 533 Μοίρα Αναγνωρίσεως στο
τέλος του A΄Παγκοσμίου Πολέμου στάθ-
μευε στο Δημητρίτσι Σερρών. Με τη
συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας, το Σε-
πτέμβριο του 1918, ανατέθηκε στη
Μοίρα το έργο της επιτήρησης του βουλ-
γαρικού τομέα για να διαπιστωθεί αν οι
Βούλγαροι τηρούν τους όρους της ανα-
κωχής. Για το σκοπό αυτό τα αεροσκάφη
της Μοίρας πραγματοποίησαν αναγνω-
ριστικές αποστολές σε μεγάλο βάθος
μέσα στο εχθρικό έδαφος και από πολύ
χαμηλό ύψος, με συνέπεια να υποστούν
αρκετές και σημαντικές φθορές από τα
εχθρικά πυρά, χωρίς ευτυχώς να σημει-
ωθούν ανθρώπινες απώλειες. Στις 17
Δεκεμβρίου 1918, αποφασίστηκε η με-
ταστάθμευση της Μοίρας από το Μακε-
δονικό Μέτωπο στην Αθήνα, προκει-
μένου να αντικαταστήσει το Γαλλικό Αε-
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ροπορικό Απόσπασμα που θα αποχω-
ρούσε από το Γουδί. Ως εκ τούτου, η
Μοίρα εγκαταστάθηκε στο Γουδί με απο-
στολή την προστασία της πόλης των Αθη-
νών και με πτητικό έργο που περιε-
λάμβανε εκπαιδευτικές πτήσεις, πτήσεις
μεταφοράς ταχυδρομείου, φωτογραφι-
κές αναγνωρίσεις, δοκιμές αεροσκαφών
και αεροπορικά ταξίδια για εξυπηρέτηση
κρατικών αναγκών. Στις 15 Απριλίου
1919, Aπόσπασμα της Μοίρας από τέσ-
σερις χειριστές, δεκαοχτώ μηχανικούς
και ανάλογο προσωπικό αναχώρησε σι-
δηροδρομικώς για τη Θεσσαλονίκη για
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Στρα-
τού Θράκης, όπου  οργανώθηκε σε ανε-
ξάρτητη Μονάδα με έδρα το Λεμπέτ
(Θεσσαλονίκη). Στις 15 Ιουνίου το Aπό-
σπασμα μεταστάθμευσε στη Σμύρνη
προς ενίσχυση των πεζοπόρων τμημά-

των. Λίγο αργότερα,
στις 2 Σεπτεμβρίου,
μεταφέρθηκε ολόκλη-
ρη η 533 Μοίρα και
ενώθηκε με το Aπό-
σπασμά της που ήταν
ήδη εκεί.

Από τους κόλπους
της Μοίρας δημιουρ-
γήθηκε, στις 10 Αυ-
γούστου 1919, το Αε-
ροπορικό Απόσπασμα
Αθηνών για να καλύ-
ψει το κενό από την
αποχώρηση της Μοί-
ρας. Προορισμός του
ήταν η εξασφάλιση

της επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του Κράτους με το Στρατό Εκστρα-
τείας. Παρ’ όλα αυτά, το Aπόσπασμα δεν
πραγματοποίησε καμία πτήση προς τη
Μ. Ασία και περιορίστηκε στη μεταφορά
ταχυδρομείου μεταξύ Αθηνών-Θεσσαλο-
νίκης και στη διενέργεια εκπαιδευτικών
και δοκιμαστικών πτήσεων. Αργότερα
διαλύθηκε και το υλικό του διατέθηκε
στο Αεροπορικό Σώμα.   

Η 534 Μοίρα συγκροτήθηκε στις
αρχές Οκτωβρίου 1918 με σκοπό να
χρησιμοποιηθεί στο τουρκικό μέτωπο
καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν
είχε συνθηκολογήσει ακόμα. Υπαγόταν
στη Γαλλική Αεροπορία, με έδρα το αε-
ροδρόμιο Λεμπέτ Θεσσαλονίκης. Μετά
τη συνθηκολόγηση της Τουρκίας, η
Μοίρα δεν έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις
του τουρκικού μετώπου, αλλά αποφασί-

Αναγκαστική προσγείωση του De Havilland 9 «Σπέτσαι» στο Καραζαγλί
Μεσσηνίας λόγω θραύσεως του κινητήρα από εχθρικό βλήμα.



στηκε να σταλεί στη Ρωσία προς υποστή-
ριξη των ενεργειών του Α΄ Σώματος
Στρατού, το οποίο  βρισκόταν εκεί για να
βοηθήσει τα τσαρικά στρατεύματα στην
καταστολή της Οκτωβριανής Επανάστα-
σης. Με την επικράτηση των επαναστα-
τών η Μοίρα, η οποία βρισκόταν στην
Οδησσό, αρχικά υποχώρησε προς τη
Ρουμανία και στη συνέχεια επέστρεψε
στην Ελλάδα (Ιούλιος 1919). Πρώτα με-
ταστάθμευσε στο Λεμπέτ και στη συνέ-
χεια στη Δράμα, όπου μαζί με την 532
Μοίρα συγκρότησαν τον Αεροπορικό
Τομέα Δράμας. Στόχος της ήταν η συμ-
μετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις του
Στρατού για την κατάληψη της Ανατολι-
κής Θράκης.

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ       

Στις 2 Μαΐου 1919,  ημέρα αποβίβασης
των ελληνικών στρατευ-
μάτων στη Σμύρνη,
προσγειώθηκε στο αε-
ροδρόμιο Παραδείσου
το πρώτο αεροσκάφος
της Ναυτικής Αεροπο-
ρίας, προερχόμενο από
την αεροπορική βάση
του Μούδρου. Τρεις μέ-
ρες αργότερα, στις 5
Μαΐου 1919, πέντε α-
κόμη αεροσκάφη της
Ναυτικής Αεροπορίας
προσγειώθηκαν στο ί-
διο αεροδρόμιο, προερ-

χόμενα από την αεροπορική βάση του
Τατοΐου. Στις 18 Ιουνίου 1919, τρία επι-
πλέον αεροσκάφη από τη Ναυτική Αερο-
πορική Βάση του Μούδρου προσγει-
ώθηκαν στο αεροδρόμιο Καζαμίρ της
Σμύρνης. Σε αυτό είχαν μεταφερθεί στο
μεταξύ όλα τα αεροσκάφη της Ναυτικής
Αεροπορίας, καθώς ήταν πιο ευρύχωρο
από το αεροδρόμιο Παραδείσου και κα-
ταλληλότερο για πολεμικές επιχειρήσεις.

Στις μάχες που ακολούθησαν γύρω
από το Αϊδίνιο, η Ναυτική Αεροπορία
πραγματοποίησε αναγνώριση και βομ-
βαρδισμό των εχθρικών δυνάμεων με
τρία αεροσκάφη DH-9. Οι αποστολές συ-
νεχίστηκαν μέχρι τις 20 Ιουνίου. Ωστόσο,
η δράση της Αεροπορίας στην πρώτη
αυτή φάση των επιχειρήσεων ήταν πε-
ριορισμένη και το έργο της βοηθητικό
του Στρατού Ξηράς και του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Περιελάμβανε αποστολές
αναγνώρισης, φωτογράφισης οχυρωμα-
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Αεροπλάνο τύπου Spad. Χρησιμοποιήθηκε στις επιχειρήσεις 
στη Μ. Ασία.
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τικών έργων του εχθρού, συνδέσμου με
το πεζικό και βομβαρδισμούς στόχων. Η
περιορισμένη δράση της οφειλόταν κυ-
ρίως στο σοβαρό πρόβλημα ανεφοδια-
σμού των αεροσκαφών σε καύσιμα, το
οποίο έγινε αισθητό από τις πρώτες
μέρες στο αεροδρόμιο του Καζαμίρ,
καθώς η Αγγλική Αεροπορική Διοίκηση
δεν επέτρεπε τη μεταφορά καυσίμων και
βομβών στη Μ. Ασία χωρίς την έγκριση
της Ανώτατης Βρετανικής Διοίκησης. Η
διαδικασία αυτή αποδείχτηκε ιδιαιτέρως
χρονοβόρα, αλλά ένα τυχαίο γεγονός
έδωσε προσωρινή λύση στο πρόβλημα.
Ένας αξιωματικός, ο Ανθυποπλοίαρχος
Τσιριγώτης, ανακάλυψε τυχαία σε λόφο
κοντά στο αεροδρόμιο του Καζαμίρ υπό-
γεια δεξαμενή γεμάτη βενζίνη, κατάλ-
ληλη για αεροπλάνα, η οποία είχε
εγκαταλειφθεί από τους Γερμανούς
κατά την αποχώρησή τους από τη Μ.

Ασία. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε και
υπόγεια αποθήκη γεμάτη με βόμβες και
χειροβομβίδες γερμανικής προέλευσης.
Έτσι το αεροδρόμιο πήρε νέα πνοή και
τα αεροσκάφη ενέτειναν τη δράση τους.

Την εποχή αυτή, όλη η δύναμη της
Ναυτικής Αεροπορίας (ήταν οργανω-
μένη ως Ναυτική Αεροπορική Υπηρεσία
-ΝΑΥ) ήταν συγκεντρωμένη στο Καζαμίρ.
Διοικητής της ΝΑΥ στη Σμύρνη ήταν ο
Πλοίαρχος Αθανασίου και αργότερα ο
Πλοίαρχος Παπαζαφειρόπουλος. Ανά-
μεσα στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυ-
γούστου 1919 συγκροτήθηκε από τους
κόλπους της ΝΑΥ η Ναυτική Αεροπορική
Μοίρα Σμύρνης (ΝΑΜΣ), με έδρα το αε-
ροδρόμιο του Καζαμίρ και διοικητή τον
Υποπλοίαρχο Ν. Μελετόπουλο. Η δύναμη
της Μοίρας ανερχόταν σε είκοσι πέντε
(25) συνολικά αεροσκάφη, δέκα (10)
από τα οποία ήταν αναγνωρίσεως και

βομβαρδισμού DH-9 και
δεκαπέντε (15) διώξεως
τύπου Sopwith Camel.

Με τη μικρή αυτή δύ-
ναμη η Ναυτική Αεροπορία
πρόσφερε σημαντικές υπη-
ρεσίες στο Μικρασιατικό
Αγώνα χάρη στην τόλμη
του προσωπικού της. Εκτέ-
λεσε αναγνωρίσεις, βομ-
βαρδισμούς και πολυβο-
λισμούς του εχθρού μετακι-
νούμενη διαρκώς, ακο-
λουθώντας το Στρατό Ξη-
ράς με τα Προκεχωρημένα
Σμήνη Μετώπου, τα οποία

Οι αναγκαστικές προσγειώσεις ελληνικών αεροσκαφών από εχ-
θρική προσβολή ή από βλάβη του κινητήρα αποτελούσαν σχεδόν
καθημερινό φαινόμενο στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Στη φωτο-

γραφία αεροσκάφος De Havilland 9 μετά από αναγκαστική προσ-
γείωση.



οργανώθηκαν με την πρόοδο των επιχει-
ρήσεων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί
ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Λίγες
μέρες μετά την κατάληψη της Σμύρνης
από τα ελληνικά στρατεύματα, Τούρκοι
άτακτοι άρχισαν να πυρπολούν το Αϊδίνι
και να σφάζουν τους Έλληνες κατοίκους
του. Αμέσως απογειώθηκε από το Τατόι
αεροσκάφος Sopwith Camel της Ναυτι-
κής Αεροπορίας με χειριστή τον ανθυπο-
πλοίαρχο Παντέλογλου, που ανέλαβε
αποστολή αυτοκτονίας: να προσβάλει
τους Τούρκους στο Αϊδίνι και από εκεί να
κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε καθώς τα
καύσιμα δεν θα επαρκούσαν για να επι-
στρέψει. Ο Παντέλογλου πέρασε το Αι-
γαίο και καθοδηγούμενος από τους
καπνούς εντόπισε τη φλεγόμενη πόλη
και στη συνέχεια πετώντας σε χαμηλό
ύψος άρχισε να πολυβολεί τους Τούρ-

κους ατάκτους ιππείς που έφευγαν προς
κάθε κατεύθυνση. Αυτό κράτησε 15
λεπτά περίπου και μετά την εξάντληση
των πυρομαχικών του, με ελάχιστα καύ-
σιμα, προσγειώθηκε κοντά στο αεροδρό-
μιο Καζαμίρ της Σμύρνης, περιοχή που
δεν ελεγχόταν ακόμα από ελληνικά
στρατεύματα. Η διάσωση του ίδιου και
του αεροπλάνου οφείλεται στους Έλλη-
νες κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι,
οπλισμένοι όπως μπορούσαν, περιφρού-
ρησαν πιλότο και αεροσκάφος, μέχρι την
άφιξη ελληνικών τμημάτων.    

Παράλληλα με τη Ναυτική Αεροπο-
ρία, η οποία είχε αναλάβει δράση από
τον Ιούνιο του 1919, τρία αεροσκάφη
Breguet 14 της Στρατιωτικής Αεροπο-
ρίας, προερχόμενα από το αεροδρόμιο
Λεμπέτ της Θεσσαλονίκης, προσγειώθη-
καν στο αεροδρόμιο Παραδείσου Σμύρ-
νης στις 15 Ιουνίου 1919, με ενδιάμεσο
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Οι ελληνικές εγκαταστάσεις της Γ’ Μοίρας Αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Προύσης. 
Στο βάθος διακρίνεται το όρος Όλυμπος της Βιθυνίας.
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σταθμό την Αλεξανδρούπολη. Το τμήμα
αυτό, με Διοικητή τον Υπολοχαγό Ιωαν-
νίδη, ήταν το Αεροπορικό Απόσπασμα
της 533 Μοίρας, το οποίο είχε οργανω-
θεί σε ανεξάρτητη Μονάδα και είχε αρ-
χικά διατεθεί για την εξυπηρέτηση
επιχειρησιακών αναγκών του Στρατού
Θράκης. Την επόμενη μέρα, 16 Ιουνίου
1919, τα αεροσκάφη εκτέλεσαν την
πρώτη πολεμική αποστολή με σκοπό την
αναγνώριση της οδού και της σιδηρο-
δρομικής γραμμής Μαγνησίας-Μουτε-
βελί. Λίγο αργότερα, το Απόσπασμα με-
ταστάθμευσε στο αεροδρόμιο Καζαμίρ,
συναντώντας μεγάλες δυσχέρειες στον
ανεφοδιασμό σε καύσιμα και ανταλλα-
κτικά, καθώς η Θεσσαλονίκη, πραγμα-
τική έδρα της Μοίρας, βρισκόταν πολύ
μακριά από το θέατρο των επιχειρή-
σεων. Εξαιτίας των προβλημάτων αυτών
δύο από τα τρία Breguet 14 αχρηστεύ-
θηκαν, με συνέπεια την 1η Ιουλίου 1919

το Απόσπασμα να διαθέτει μόνο δύο αε-
ροσκάφη, ένα αναγνωριστικό Breguet
14 και ένα Spad καταδιωκτικό, το οποίο
είχε μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη
λίγες μέρες νωρίτερα. Παρ’ όλα αυτά, το
πολεμικό έργο τους συνεχίστηκε με εν-
νέα αναγνωρίσεις στο εχθρικό έδαφος,
μία αποστολή πολυβολισμού και μία βομ-
βαρδισμού εχθρικών στόχων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναζή-
τηση κατάλληλων χώρων προκειμένου
να διαμορφωθούν σε βοηθητικά αερο-
δρόμια. Γι΄ αυτό το σκοπό επελέγησαν
και διαμορφώθηκαν τα αεροδρόμια της
Περγάμου και του Αϊδινίου, το οποία
αποδείχτηκαν πολύ σημαντικά για τον
αγώνα, καθώς μειώθηκε η απόσταση
της έδρας του Αποσπάσματος από το
πολεμικό μέτωπο. Από τα αεροδρόμια
αυτά συνεχίστηκε εντατικότερη η δράση
του Αποσπάσματος, στο οποίο από τις 9
έως τις 19 Ιουλίου προστέθηκαν τρία

Από τα εγκαταληφθέντα γερμανικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο Καζαμίρ Σμύρνης.



ακόμα Breguet 14. Μέχρι τις 2 Σεπτεμ-
βρίου, το Απόσπασμα πραγματοποίησε
εβδομήντα πτήσεις αναγνώρισης, βομ-
βαρδισμού, πολυβολισμού, ταχυδρομεί-
ου και δεκαπέντε φωτογραφικές, ενώ
απώλεσε ένα ακόμα Breguet 14. Οφεί-
λουμε να τονίσουμε δε ότι οι αποστολές
αυτές, λόγω των άστατων καιρικών συν-
θηκών που επικρατούσαν εκεί, προσλάμ-
βαναν συχνά ηρωικό χαρακτήρα.

Η εξέλιξη αυτή έκανε αναγκαία τη
μετάβαση στο Μικρασιατικό Μέτωπο
ολόκληρης τελικά της 533 Μοίρας, η
οποία μεταστάθμευσε στο αεροδρόμιο
Παραδείσου Σμύρνης. Την εποχή αυτή
όμως οι επιχειρήσεις είχαν διακοπεί προ-
σωρινά, καθώς ο Ελληνικός Στρατός είχε
ήδη υπό την κατοχή του μεγάλη περιοχή
της Μ. Ασίας (Σμύρνη, Κυδωνία, Μαγνη-
σία, Πέργαμος, Κασαμπάς, Αϊδίνι) και
δεν μπορούσε να αναλάβει περαιτέρω
επιθετικές ενέργειες. Για το λόγο αυτό η
533 Μοίρα διέκοψε τις
πτήσεις της.  

Στις 20 Δεκεμβρίου
1919, με διαταγή του Γε-
νικού Στρατηγείου  η ονο-
μασία των αεροπορικών
μονάδων άλλαξε. Έτσι το
Αεροπορικό Σώμα έλαβε
τον τίτλο Διεύθυνση Αερο-
πορικής Υπηρεσίας Στρα-
τιάς, η 532 Μοίρα μετο-
νομάστηκε σε Α΄ Μοίρα
Αεροπλάνων, η 533 σε
Β΄Μοίρα Αεροπλάνων
και η 534 σε Γ΄Μοίρα

Αεροπλάνων. Ωστόσο ο Όρχος Αεροπο-
ρίας και το Αεροπορικό Κέντρο Εκπαι-
δεύσεως διατήρησαν τις ονομασίες
τους.

Στις αρχές Φεβρουαρίου 1920, ε-
γκαταστάθηκε στο αεροδρόμιο Καζαμίρ
της Σμύρνης και η Β΄Μοίρα Αεροπλά-
νων, η οποία μαζί με τη Γ’ Μοίρα και ένα
κλιμάκιο του Όρχου Θεσσαλονίκης, απο-
τέλεσαν τον Αεροπορικό Τομέα Σμύρνης
υπό τη Διοίκηση του Διοικητή της Β΄Μοί-
ρας Αεροπλάνων, Λοχαγού Θεοδωρακό-
πουλου.

Με την εγκατάσταση του Γενικού
Στρατηγείου στη Σμύρνη, τη Διεύθυνση
Αεροπορικής Υπηρεσίας Στρατιάς ανέ-
λαβε ο Λοχαγός αεροπόρος Πέτρος Μα-
γιάκος. Σ’ αυτήν υπήχθησαν ο Αεροπο-
ρικός Τομέας Σμύρνης, το Αεροπορικό
Σώμα Θεσσαλονίκης και επιχειρησιακά η
Ναυτική Αεροπορική Μοίρα Σμύρνης
(ΝΑΜΣ). Η ΝΑΜΣ απαρτιζόταν από δύο

Αεροπορική Επιθεώρηση 55

Ανατροπή κατά την προσγείωση ενός Breguet 14 στο αεροδρόμιο
Ουσάκ.
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στολίσκους αεροπλάνων, που έδρευαν
στα αεροδρόμια Καζαμίρ και Χαλκά
Μπουνάρ, όπου βρίσκονταν και τα συ-
νεργεία του Ναυτικού Όρχου. Στη συνέ-
χεια όλες οι αεροπορικές δυνάμεις ανα-
συγκροτήθηκαν και υπήχθησαν υπό ενι-
αία διοίκηση, τη Διοίκηση Στρατιάς Μι-
κράς Ασίας.

Πριν το καλοκαίρι του 1920 οι Μοί-
ρες ήταν κατανεμημένες ως εξής:

α. Η Α΄Μοίρα Αεροπλάνων παρέ-
μεινε στη Δράμα, ενισχυμένη με ένα
Σμήνος της Ναυτικής Αεροπορίας, το
οποίο μεταστάθμευσε από την Αεροπο-
ρική Βάση Τατοΐου, με σκοπό την υπο-
βοήθηση των επιχειρήσεων στη Θράκη.

β. Η Β΄Μοίρα, με έδρα το Καζαμίρ
Σμύρνης, είχε ως αποστολή την υποστή-
ριξη των επιχειρήσεων στον Ανατολικό
και Δυτικό Τομέα του Μετώπου προς το
Ουσάκ.

γ. Η Γ΄Μοίρα, με έδρα την Πάνορμο,
προοριζόταν να παρέχει υποστήριξη στις
επιχειρήσεις του Βορείου Συγκροτήμα-
τος του Μετώπου προς τη Προύσα.

Λίγο πριν τις επιχειρήσεις του καλο-
καιριού του 1921, συγκροτήθηκε η Δ΄
Μοίρα Αεροπλάνων με έδρα το Ουσάκ
και έργο την υποστήριξη των επιχειρή-
σεων του Β΄ Σώματος Στρατού. Παράλ-
ληλα, η Ναυτική Αεροπορία με τα Προ-
κεχωρημένα Σμήνη Μετώπου ενίσχυε τις
Β΄ και Γ΄Μοίρες από τα αεροδρόμια Κα-
ζαμίρ και Μαγνησίας και αργότερα και
του Ουσάκ.

Κύρια αεροδρόμια της Μ. Ασίας από
τα οποία ανέπτυξε δράση η Ελληνική Αε-
ροπορία, όπως φαίνεται στο σχετικό
χάρτη, ήταν:

α. Αεροδρόμιο Καζαμίρ Σμύρνης.
Αποτέλεσε την κύρια βάση ενίσχυσης και
ανεφοδιασμού των Αεροπορικών Μοι-

Το αεροδρόμιο Αφιόν Καραχισάρ.



ρών του Στρατού και των Προκεχωρημέ-
νων Σμηνών του Ναυτικού. Εκεί απο-
στέλλονταν αεροσκάφη, αεροπορικό υλι-
κό  και καύσιμα και εκεί γίνονταν οι μι-
κροεπισκευές αεροσκαφών και κινητή-
ρων.

β. Αεροδρόμιο Ουσάκ. Αποτέλεσε
έδρα της Β΄ και Δ΄ Μοίρας Αεροπλάνων
και των Προκεχωρημένων Ναυτικών
Σμηνών.

γ. Αεροδρόμιο Αφιόν Καραχισάρ.
Αποτέλεσε έδρα των Προκεχωρημένων
Ναυτικών Σμηνών και, από το 1922, της
Δ΄ Μοίρας Αεροπλάνων.

δ. Αεροδρόμιο Γκαριμτζέ, κοντά στο
Αφιόν. Αποτέλεσε έδρα της Β΄ Μοίρας
Αεροπλάνων από τον Απρίλιο του 1922
μέχρι τις 14 Αυγούστου 1922, οπότε άρ-
χισε η κατάρρευση του Μετώπου.

ε. Αεροδρόμιο Εσκί Σεχήρ. Αποτέλεσε
έδρα της Β΄ και Γ΄ Μοίρας Αεροπλάνων

(από 8 Ιουλίου 1921 μέχρι Μάρτιο του
1922 για την πρώτη και μέχρι την κα-
τάρρευση του μετώπου για τη δεύτερη).

στ. Αεροδρόμιο Προύσας. Εκεί έ-
δρευε η Γ΄ Μοίρα από την έναρξη των
επιθετικών επιχειρήσεων μέχρι τον Ιούλιο
του 1921.

Ως βοηθητικά αεροδρόμια χρησιμο-
ποιήθηκαν εκείνα της Πανόρμου, Χαλκά
Μπουνάρ Σμύρνης, Φιλαδέλφειας, Οτου-
ράκ (μεταξύ Ουσάκ και Τουμλού Μπου-
νάρ), Χαμάμ (μεταξύ Αφιόν και Κιου-
τάχειας), Φεθίογλου (κοντά στο Σαγγά-
ριο – χρησιμοποιήθηκε από τις Β΄και Γ΄
Μοίρες κατά τις μάχες του Σαγγάριου)
και Γορδίου (πέρα από το Σαγγάριο).

Ως πεδία προσγείωσης χρησιμοποι-
ήθηκαν εκείνα του Παραδείσου Σμύρ-
νης, Αϊδινίου, Περγάμου, Μαγνησίας,
Κιουτάχειας, Μπουταλίμπ, Χατζή Αλί
Ογλού, Οδεμησίου, Κυδωνίων και άλλα.
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Έγγραφα Ιστορικού Αρχείου: Χάρτης Αεροδρομίων Μικράς Ασίας. 
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Σε κάθε  περίπτωση,  θα πρέπει να
τονιστεί ότι οι Έλληνες ιπτάμενοι αντιμε-
τώπιζαν από την αρχή της εκστρατείας
στη Μ. Ασία δύο σημαντικές δυσκολίες.
Η πρώτη ήταν η μεγάλη διάρκεια των
πτήσεων, καθώς οι αποστάσεις στο νέο
μέτωπο ήταν τεράστιες, και η δεύτερη οι
συχνές βλάβες των κινητήρων, που συ-
χνά οδηγούσαν σε αναγκαστική προσγεί-
ωση, και που οφείλονταν στην παλαιό-
τητα των υλικών και στην ελλιπή συντή-
ρηση των αεροσκαφών εξαιτίας της έλ-
λειψης ανταλλακτικών. Τα προβλήματα
αυτά αναφέρονται στις εκθέσεις της
Στρατιάς, όπου τονίζεται η δυσκολία συ-
νέχισης του έργου της Αεροπορίας χωρίς
ενισχύσεις σε αεροπλάνα και υλικά, ιδι-
αίτερα μετά τα μέσα του 1921.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά το διάστημα από 9 έως 19 Ιουνίου
1920, είχαν καταληφθεί από τον Ελλη-
νικό Στρατό το Αξάριο, η Σόμα, η Φιλα-
δέλφεια και η Πάνορμος. Μετά την κα-
τάληψη της Πανόρμου, το Γενικό Στρα-
τηγείο αποφάσισε την ανάληψη νέων
επιχειρήσεων στη Μ. Ασία, με σκοπό την
εξουδετέρωση των κεμαλικών δυνάμεων
στην περιοχή της Προύσας. Στις 25 Ιου-
νίου κατελήφθη η Προύσα και έληξαν
προσωρινά οι επιχειρήσεις στη Μ. Ασία.
Η αδράνεια που ακολούθησε έδωσε την
ευκαιρία στην Αεροπορία να ανασυνταχ-
θεί.

Την ίδια μέρα, σύμφωνα με μαρτυ-
ρίες, ο Σημαιοφόρος Θάνος Βελλούδιος,
καθώς πετούσε πάνω από την Προύσα
με αεροπλάνο Bleriot προσπαθώντας να

Μοίρα της Ν.Α.Υ. (αεροπλάνο De Havilland 4) στο αεροδρόμιο Καζαμίρ Σμύρνης, αμέσως μετά την
κατάληψη της πόλης από τους Έλληνες το 1919 (Δκτής Ι. Θεολόγης, Υπδκτής Θ. Δημοτάκης).



εντοπίσει τις εμπροσθοφυλακές
της Ελληνικής Μεραρχίας «Αρ-
χιπέλαγος», εντόπισε στην πόλη
ένα μεγάλο κτήριο, που μπρο-
στά του είχε αρκετό χώρο για
προσγείωση αεροπλάνου. Φαι-
νομενικά η πόλη είχε εκκενω-
θεί, ήταν όμως πιθανό να πα-
ρέμεναν κρυμμένα τουρκικά
τμήματα. Ο Βελλούδιος προσ-
γείωσε το αεροπλάνο του κο-
ντά στη πύλη του κτηρίου και
αφήνοντας τον κινητήρα στο
ρελαντί τοποθέτησε στο κτήριο
μια μεγάλη ελληνική σημαία. Η
εμφάνισή της προκάλεσε πυκνά πυρά
από κρυμμένους Τούρκους ατάκτους,
που όμως δεν εμπόδισαν το Βελλούδιο
να ανέβει στο αεροσκάφος του και να
απογειωθεί χωρίς προβλήματα. 

Με την υπογραφή της συνθήκης των
Σεβρών η Ελλάδα επιφορτίστηκε με την
εφαρμογή της. Μέχρι τότε η Τουρκική
Αεροπορία δεν είχε κάνει την εμφάνισή
της στο μέτωπο. Η πρώτη συνάντηση ελ-
ληνικού με τουρκικό αεροσκάφος σημει-
ώθηκε στις 16 Αυγούστου 1920, όταν το
εχθρικό αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε
προσγείωση προκειμένου να αποφύγει
τα πυρά του ελληνικού Spad. Από τότε
άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες της
Τουρκικής Αεροπορίας, χωρίς όμως ακό-
μα να αποτολμά πτήσεις πάνω από την
περιοχή δράσης των Ελληνικών Μοιρών.

Μετά την κατάληψη του Ουσάκ, στις
16 Αυγούστου του 1920, και του Τσεν-
τίζ, στις 22 Αυγούστου του 1920, εξου-

δετερώθηκε η τουρκική απειλή από το
υψίπεδο του Σιμάβ και διακόπηκαν οι
επιχειρήσεις με σκοπό την ανασυγκρό-
τηση.

Κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμ-
βρίου 1920, η Γ΄Μοίρα Αεροπλάνων και
δύο Σμήνη της Ναυτικής Αεροπορίας
ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτε-
λώντας επιτυχείς αναγνωρίσεις, πολυβο-
λισμούς και αντιαεροπορικές περιπολίες.
Τον Φεβρουάριο 1921, παρουσιάστηκε
ύφεση στην αεροπορική δραστηριότητα
λόγω της επανέναρξης διαπραγματεύ-
σεων για το Ανατολικό Ζήτημα με τους
Συμμάχους, οι οποίες τελικώς κατέληξαν
σε αποτυχία. Τον επόμενο μήνα ξεκίνη-
σαν νέες αεροπορικές επιχειρήσεις για
την κατάληψη του Εσκί Σεχήρ και του
Αφιόν Καραχισάρ. Συγκεκριμένα, στις 11
Μαρτίου 1921, η Γ΄Μοίρα βομβαρδίζει
επιτυχώς τα χαρακώματα του Νασήφ
Πασά και το Μπαζαρτζίκ, ενώ την επό-
μενη βομβαρδίστηκε επιτυχώς ο σιδηρο-
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Τουρκικό αεροσκάφος που εγκαταλείφθηκε στη Σμύρνη 
μετά την κατάληψη της πόλης.
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δρομικός σταθμός και το αεροδρόμιο
του Εσκί Σεχήρ, όπου καταστράφηκε ένα
τουρκικό αεροπλάνο στο έδαφος.

Τον Μάρτιο, η Στρατιωτική Αεροπο-
ρία συμμετείχε ως το τέλος της εξόρμη-
σης για την κατάληψη του Εσκί Σεχήρ
από το Γ΄Σώμα Στρατού (τέλος Μαρ-
τίου) με καθημερινές αναγνωρίσεις, απο-
στολές ρίψης διαταγών, συνδέσμου πεζι-
κού, επιτυχείς βομβαρδισμούς και πολυ-
βολισμούς των εχθρικών θέσεων. Το ίδιο
ισχύει και για τη Ναυτική Αεροπορία, η
οποία ενίσχυσε τις επιχειρήσεις του Α΄
Σώματος Στρατού για την κατάληψη του
Αφιόν Καραχισάρ με αναγνωρίσεις, πο-
λυβολισμούς και βομβαρδισμούς του εχ-
θρού.  

Συνολικά την περίοδο εκείνη η Ελλη-

νική Αεροπορία πραγματοποίησε πάνω
από ενενήντα εξόδους με πτήσεις που
ξεπερνούσαν τις περισσότερες φορές τις
2,5 ώρες. Τα αεροσκάφη προσέβαλαν
τους στόχους μεμονωμένα ή το πολύ σε
σχηματισμούς ζεύγους  λόγω της έλλει-
ψης προσωπικού αλλά και αεροπλάνων.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Μαρ-
τίου 1921 δεν έφεραν το επιθυμητό
αποτέλεσμα για τις ελληνικές Δυνάμεις,
γι’ αυτό και επαναλήφθηκαν από τον
Μάιο ως τον Ιούλιο.

Την 1η  Μαϊου 1921 συγκροτήθηκε
η Δ΄ Μοίρα Αεροπλάνων στο αεροδρό-
μιο Μίκρας Θεσσαλονίκης, η οποία λίγο
αργότερα μεταστάθμευσε στο αεροδρό-
μιο Καζαμίρ Σμύρνης. Είχε προηγηθεί
πλήρης επάνδρωση με ιπτάμενο προσω-

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός του Εσκί Σεχήρ βομβαρδίζεται από ελληνικά αεροσκάφη.



πικό, καθώς και εφοδια-
σμός με αεροσκάφη Bre-
guet, Spad και ένα Gau-
dron G3.

Στις 6 Ιουνίου του
ίδιου έτους, δύο D.H.9
της Ναυτικής Αεροπορίας
βομβάρδισαν το Εσκί Σε-
χήρ, προσβάλλοντας οχή-
ματα στο σιδηροδρομικό
σταθμό, το αεροδρόμιο,
αποθήκες ξυλείας και πυ-
ρομαχικών. Φωτογραφή-
θηκαν ο σταθμός, το αε-
ροδρόμιο και η πόλη. Επί-
σης εχθρικό καταδιωκτικό
αναγκάστηκε σε προσγεί-
ωση από τα ελληνικά αεροπλάνα. Την
επόμενη μέρα (7 Ιουνίου 1921) ένα
D.H.9 της Ναυτικής Αεροπορίας βομ-
βάρδισε εργοστάσιο, αποθήκες και σιδη-
ροδρομικές γραμμές στο Εσκί Σεχήρ.
Στις 9 Ιουνίου, έξι D.H.9 των Προκεχω-
ρημένων Ναυτικών Σμηνών πραγματο-
ποίησαν αιφνιδιαστικό μαζικό βομβαρ-
δισμό της Κιουτάχειας, προσβάλλοντας
το αεροδρόμιο, δημόσια κτήρια, τον σι-
δηροδρομικό σταθμό, στρατώνες, γέφυ-
ρες, αποθήκες και στρατιωτικούς κατα-
υλισμούς. Στις 21 Ιουνίου 1921, ο βομ-
βαρδισμός της Κιουτάχειας επαναλή-
φθηκε με συμμετοχή έξι D.H.9 και ενός
Spad, τα οποία ήρθαν αντιμέτωπα με
πυκνά αντιαεροπορικά πυρά και αερο-
σκάφη δίωξης. Στην αερομαχία που ακο-
λούθησε, ένα από τα εχθρικά αερο-
σκάφη καταρρίφθηκε. Το αεροδρόμιο

και ο σιδηροδρομικός σταθμός της Κιου-
τάχειας, μαζί με καταυλισμούς και οχή-
ματα, βομβαρδίστηκαν πάλι στις 27
Ιουνίου 1921 από αεροσκάφη της Ναυ-
τικής Αεροπορίας. Δύο μέρες αργότερα,
η τελευταία πραγματοποίησε μαζικό
βομβαρδισμό του Αφιόν Καραχισάρ
προς συνδρομή του Ελληνικού Στρατού,
ο οποίος κατέλαβε την πόλη στις 30 Ιου-
νίου.

Η κατάληψη της Κιουτάχειας, στις 4
Ιουλίου 1921, συνοδεύτηκε από την
προώθηση ελληνικών αεροσκαφών από
το Ουσάκ στην Κιουτάχεια για να υπο-
στηρίξουν την κατάληψη του Εσκί Σεχήρ,
που έλαβε χώρα δύο μέρες αργότερα (6
Ιουλίου1921). Από τις 4 Ιουλίου άρχισε
η γενική υποχώρηση των Τούρκων και η
γενική επίθεση του Ελληνικού Στρατού
προς την Άγκυρα. Η συνδρομή της Αερο-
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Η ελληνική αεροπορία ακολουθώντας την προέλαση του στρατού
προωθεί εσπευσμένα τα αεροσκάφη της De Havilland 9 στο πεδίο
των επιχειρήσεων έξω από το Αφιόν Καραχισάρ σε πρόχειρο αερο-

δρόμιο.
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πορίας εκδηλώθηκε με συνεχείς αποστο-
λές φωτογράφισης και αναγνώρισης ολό-
κληρης της αμυντικής διάταξης του
εχθρού σε βάθος 60-70 χιλιομέτρων. Η
Ναυτική Αεροπορία δεν ακολούθησε τη
Στρατιά στην εκστρατεία του Σαγγάριου,
αλλά τέθηκε στη διάθεση του Νότιου
Συγκροτήματος Μεραρχιών, που από τις
10 Ιουλίου 1921 μετονομάστηκε σε Δι-
οίκηση Νότιου Τομέα. Την 1η Αυγούστου
1921 ξεκίνησε η προέλαση του Ελληνι-
κού Στρατού προς τον Σαγγάριο και την
Άγκυρα. Στις 8 Αυγούστου 1921, αερο-
σκάφος του Ναυτικού Σμήνους Ουσάκ
βομβάρδισε και διέλυσε εχθρική φά-
λαγγα που στόχευε στην αποκοπή των
συγκοινωνιών του Στρατού στην περιοχή

αυτή. Στη συνέχεια εντοπίστηκε και άλλη
τουρκική φάλαγγα η οποία αποκρού-
στηκε κατόπιν ειδοποίησης του ελληνι-
κού πυροβολείου  από τους Έλληνες αε-
ροπόρους. Ο χειριστής του αεροσκά-
φους πραγματοποίησε αρκετές διελεύ-
σεις πάνω από το πυροβολείο, ενώ ο
παρατηρητής προσπαθούσε φωνάζον-
τας να ενημερώσει τους πυροβολητές.
Με τον τρόπο αυτό οι εχθρικές δυνάμεις
αποκρούστηκαν και διασώθηκε έτσι μια
σημαντική γραμμή ανεφοδιασμού.

Γενικά τον Αύγουστο του 1921,  τα
αεροσκάφη της Στρατιωτικής Αεροπο-
ρίας, και ιδιαίτερα οι Β΄ και Γ΄ Μοίρες,
υποστήριζαν τις επιθέσεις του Ελληνικού
Στρατού στο μέτωπο του Σαγγάριου.

Η Δ’ Μοίρα Αεροπλάνων στο Ουσάκ. Η φωτογραφία ελήφθη την 7-6-1921 και ώρα 7.30 από 
ύψος 900 μέτρων από το Λοχαγό Ν. Ζωγράφου. Χειριστής ο Λοχίας Λάσκαρης.



Αυτό παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες,
καθώς η ραγδαία προέλαση του Στρα-
τού είχε σαν αποτέλεσμα τη διαρκή προ-
ώθηση των βάσεων της Αεροπορίας
προς τα εμπρός. Έτσι, οι έξοδοι πραγμα-
τοποιούνταν από πρόχειρα αεροδρόμια,
που παρείχαν μόνο στοιχειώδεις όρους
συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών.
Μια άλλη σημαντική δυσκολία ήταν οι
κλιματικές συνθήκες στη ζώνη επιχειρή-
σεων, οι οποίες θύμιζαν συνθήκες ερή-
μου. Σύννεφα σκόνης και μεγάλες δια-
φορές θερμοκρασιών μεταξύ ημέρας και
νύκτας ταλαιπωρούσαν ανθρώπους και
υλικά. Τέλος, η κόπωση των αεροσκα-
φών από τις συνεχόμενες επιχειρήσεις
αποτελούσαν επιπρόσθετο πρόβλημα,
καθηλώνοντας στο έδαφος πολλά από
τα ελληνικά αεροπλάνα.

Αντίθετα, η Ναυτική Αεροπορία
δρούσε στο Νότιο Τομέα του Μετώπου
από το αεροδρόμιο του Αφιόν Καραχι-
σάρ εκτελώντας αναγνωρίσεις, πολυβο-
λισμούς, ρίψεις χειροβομβίδων και μετα-
φορές διαταγών προς τα τμήματα της
Μεραρχίας. Επίσης, από τις παραμονές
της εκστρατείας του Σαγγάριου, η Τουρ-
κική Αεροπορία άρχισε να παρουσιάζει
κάποια δραστηριότητα στο Μέτωπο. Η
τακτική των Τούρκων αεροπόρων ήταν
να προβαίνουν σε αναγνωρίσεις των
γραμμών μας και να υποχωρούν με την
εμφάνιση ελληνικών αεροσκαφών. Αντί-
θετα, η τουρκική αντιαεροπορική άμυνα
ήταν πολύ δραστήρια, χωρίς ωστόσο
αυτό να πτοεί τους Έλληνες αεροπό-
ρους. Κατά το τελευταίο τετράμηνο του

1921, πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλλη-
λες έξοδοι της Στρατιωτικής και Ναυτι-
κής Αεροπορίας προς υποστήριξη των
στρατιωτικών τμημάτων.

Το 1922 βρήκε την ελληνική κυβέρ-
νηση σε οικονομικό και στρατιωτικό
αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε σε πολιτική κρί-
ση, με την εναλλαγή στην εξουσία βρα-
χύβιων κυβερνήσεων. Την πολιτική αυτή
αστάθεια στη χώρα μας δεν άφησε
ανεκμετάλλευτη ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο
οποίος εντός της ίδιας χρονιάς εξαπέ-
λυσε την αντεπίθεση του. Στις αρχές του
1922 η διάταξη της Ελληνικής Αεροπο-
ρίας είχε ως εξής: η Α΄ Μοίρα Αεροπλά-
νων έδρευε στην Ορεστιάδα, ο Όρχος
Αεροπορίας στη Θεσσαλονίκη, οι Β΄και
Γ΄Μοίρες στο Εσκί Σεχήρ, η Δ΄Μοίρα
στο Ουσάκ, τα Προκεχωρημένα Ναυτικά
Σμήνη στο Αφιόν Καραχισάρ και το Ου-
σάκ και ο Όρχος Αεροπορίας Στρατιάς
Μικράς Ασίας στο Καζαμίρ. Η Στρατιω-
τική και η Ναυτική Αεροπορία συνέχι-
σαν να πραγματοποιούν αναγνωρίσεις,
καταδιώξεις εχθρικών αεροσκαφών και
βομβαρδισμούς θέσεων και οχυρών του
εχθρού. Τον Μάρτιο δόθηκε διαταγή στις
Μοίρες για εκτέλεση αποστολών ανα-
γνώρισης των εχθρικών γραμμών και με-
τάδοση των αποτελεσμάτων στο Γενικό
Στρατηγείο για περαιτέρω ανάλυση.

Στις 27 Μαΐου 1922, απογειώθηκαν
από το Αφιόν έξι DH9, τα οποία βομβάρ-
δισαν εχθρική μεραρχία στο Bayat. Σύμ-
φωνα με μαρτυρίες Τούρκων λιπο-
τακτών, πολλοί στρατιώτες και εβδο-
μήντα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την επί-
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θεση αυτή, προκαλώντας σύγχυση στις
τουρκικές γραμμές. Τον επόμενο μήνα
το προσωπικό και τα αεροσκάφη της
Ναυτικής Αεροπορίας αποσύρθηκαν
από την πρώτη γραμμή. Αντιθέτως οι
Μοίρες της Στρατιωτικής Αεροπορίας
συνέχισαν τις αποστολές σε όλο το
μήκος του Μετώπου. Στις 12 Ιουλίου,
μετά από αερομαχία μεγάλης έντασης,
ο Λοχίας Χρ. Σταυρόπουλος κατέρριψε
ένα τουρκικό Spad, το οποίο εξερράγη
στον αέρα. Η κηδεία του τουρκικού πλη-
ρώματος έγινε την επόμενη μέρα από τις
ελληνικές αρχές με στρατιωτικές τιμές.
Δύο μέρες αργότερα ερματισμένος  φά-
κελος με τα προσωπικά αντικείμενα των
Τούρκων πιλότων ρίχτηκε στο αεροδρό-
μιο του Eberkoy, μαζί με επιστολή στην
οποία οι Τουρκικές Αρχές πληροφορούν-
ταν τον θάνατό τους και την ταφή τους
στον ελληνικό τομέα.

Τον Αύγουστο του 1922, η Ελληνική
Αεροπορία διέθετε δέκα (10) De Havil-
land DH9 και πενήντα πέντε (55) αερο-

σκάφη διαφόρων άλλων τύπων. Από τα
τελευταία τα σαράντα (40) χρησιμοποι-
ούνταν ως αναγνωριστικά και ελαφρού
βομβαρδισμού και τα δεκαπέντε (15) ως
καταδιωκτικά. Από τα αναγνωριστικά
μόνο τα μισά ήταν στην πρώτη γραμμή,
ενώ τα DH9 είχαν ουσιαστικά αποσυρθεί
και χρησίμευαν μόνο ως βοηθητικά. Για
το λόγο αυτό, η Στρατιά διέταξε τη συγ-
κρότηση της Ε΄ Μοίρας Αεροπλάνων με
έδρα το Ουσάκ. Στις 13 Αυγούστου,  εκ-
δηλώθηκε τουρκική αντεπίθεση και δύο
μέρες αργότερα τα Ελληνικά στρατεύ-
ματα υποχώρησαν. Στις 18 Αυγούστου
1922 τα ελληνικά αεροσκάφη και το
ιπτάμενο προσωπικό αναχώρησαν από
το Καζαμίρ για το αεροδρόμιο Φιλαδέλ-
φειας. Την επόμενη μέρα εγκαταλεί-
φθηκε το αεροδρόμιο του Ουσάκ, από
το οποίο έγιναν οι τελευταίες αναγνωρι-
στικές αποστολές με σκοπό την καθοδή-
γηση των πεζοπόρων τμημάτων.

Την ίδια μέρα (19 Αυγούστου 1922),
αεροσκάφος της Γ΄ Μοίρας με χειριστή

τον Ανθυπολοχαγό Λου-
κίδη και παρατηρητή το
Λοχαγό Ξηρό απογει-
ώθηκε από το αεροδρό-
μιο της Προύσας με σκο-
πό την αναγνώριση των
περιοχών Τουμλού Μπου-
νάρ και Κιουτάχειας, ό-
που βρισκόταν αποκομ-
μένη η Ανεξάρτητη Με-
ραρχία του Γ΄Σώματος
Στρατού. Όταν αυτή εντο-
πίστηκε, ακολούθησε ρί-Αεροπλάνο τύπου Breguet 14 στο αεροδρόμιο Καζαμίρ Σμύρνης.



ψη της διαταγής του Γενικού Στρατη-
γείου για υποχώρηση, με πληροφορίες
που συγκεντρώθηκαν κατά την απο-
στολή. Ως αποτέλεσμα, η Ανεξάρτητη
Μεραρχία άλλαξε πορεία και καθοδη-
γούμενη μέσω κατάλληλων δρομολογίων
προς τη θάλασσα διέφυγε τελικά τον εγ-
κλωβισμό επιβιβαζόμενη σε πλοία στο λι-
μάνι του Ντικελή με προορισμό τη
Θεσσαλονίκη. Η πορεία αυτή, με τη βοή-
θεια των αεροπλάνων, κάλυψε μια από-
σταση μεταξύ Κιουτάχειας και Δεκέλειας
380 περίπου χιλιομέτρων, κάτι που από
μόνο του αποτελεί μεγάλο κατόρθωμα.
Στις 21 Αυγούστου 1922, ελληνικά αε-
ροσκάφη μετα- στάθμευσαν και πάλι στη
Σμύρνη, εκτός τριών που εκτέλεσαν τις

τελευταίες αναγνωρίσεις για να διαπι-
στώσουν την κατάσταση του Μετώπου.
Την ίδια ημέρα ο χειριστής Π. Οικονομά-
κος και ο παρατηρητής Ν. Ζωγράφος, με
αεροσκάφος Breguet, εντόπισαν κατά
τη διάρκεια αναγνώρισης μεγάλες εχθρι-
κές δυνάμεις πεζικού και ιππικού που κι-
νούνταν προς τη Φιλαδέλφεια με σκοπό
να αποκόψουν το Νότιο Συγκρότημα Με-
ραρχιών. Ειδοποιήθηκε το πλησιέστερο
ελληνικό τμήμα με αποτέλεσμα οι κεμα-
λικές δυνάμεις να αιφνιδιαστούν και να
διασκορπιστούν. Την επόμενη μέρα δια-
λύθηκε η Β΄ Μοίρα Αεροπλάνων, με το
υλικό και το προσωπικό της να διατίθε-
ται στις άλλες Μοίρες.

Στις 24 Αυγούστου 1922,  εκτελέ-
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Γενική άποψη του Εσκί Σεχήρ από αεροπλάνο (ύψος 500 μ.). Η φωτογραφία ελήφθη από τον
αεροπόρο Παπαναστασίου Δ. τη 16η Σεπτεμβρίου 1921.
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στηκε από αέρος αναγνώριση, η οποία
δυστυχώς κατέδειξε ότι δεν υπήρχε πια
ελπίδα ανάκαμψης για τον Ελληνικό
Στρατό. Υπό το συμπέρασμα αυτό, στις
26 Αυγούστου 1922, δόθηκε εντολή για
αποχώρηση των αεροσκαφών από τη
Σμύρνη με κατεύθυνση τη Χίο και τη Μυ-
τιλήνη. Πέντε από τα αεροσκάφη της
Ναυτικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν
στο Τατόι και τρία στην Καλλονή Μυτιλή-
νης, ενώ ένα κατέπεσε στη Νάξο και κα-
ταστράφηκε. Ταυτόχρονα εγκατέλειψαν
τη Σμύρνη και τα αεροσκάφη της Στρα-
τιωτικής Αεροπορίας, εκτός από τρία
που παρέμειναν εκεί για ενδεχόμενη
ανάληψη αποστολών, τα οποία εντού-
τοις αναχώρησαν και αυτά για την Καλ-
λονή Μυτιλήνης όταν το αεροδρόμιο
άρχισε να βάλλεται από το εχθρικό πυ-
ροβολικό. Από τη Μυτιλήνη συνεχίστη-
καν οι αναγνωριστικές αποστολές μέχρι
τη Σμύρνη και το λιμάνι του Τσεσμέ, από
όπου έγινε η αναχώρηση των τελευταίων
στρατευμάτων.

Στις 27 Αυγούστου 1922,  ξεκίνησε η
αναδίπλωση της Γ΄Μοίρας από την
Προύσα στην Πάνορμο, από όπου εκτέ-
λεσε την τελευταία αποστολή της στις 3
Σεπτεμβρίου 1922. Την ίδια μέρα, μαζί
με τη Δ΄ Μοίρα  μεταστάθμευσαν στην
Αλεξανδρούπολη. Η Ε΄Μοίρα μεταφέρ-
θηκε στην Καλλονή Μυτιλήνης, από
όπου τα περισσότερα αεροσκάφη της
μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη και κάποια
στο Γουδί. Στη συνέχεια όλη η Στρατιω-
τική Αεροπορία, μαζί με την Α΄Μοίρα
που έδρευε στην Αδριανούπολη, συγκε-

ντρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη και από
εκεί αναπτύχθηκε σε διάφορα αεροδρό-
μια του εσωτερικού. Στις 5 Σεπτεμβρίου
1922, η Μικρά Ασία εκκενώθηκε από τις
ελληνικές δυνάμεις ύστερα από σκληρό
τετραετή αγώνα. Στη διάρκεια αυτού εί-
κοσι τρεις  αεροπόροι έδωσαν τη ζωή
τους.

Η Ελληνική Αεροπορία πολέμησε
μέχρι τέλους με μεγάλη γενναιότητα, πε-
τυχαίνοντας να φέρει εις πέρας τις απο-
στολές που της ανατέθηκαν. Ειδικά κατά
την υποχώρηση των δυνάμεων του νό-
τιου μετώπου κυριολεκτικά έσωσε πολλά
ελληνικά τμήματα, τόσο με την έγκαιρη
πληροφόρησή τους για την τακτική κα-
τάσταση (μέσω ρίψης ερματισμένων φα-
κέλων), όσο και με τον προσανατολισμό
τους προς δρομολόγια που θα τα οδη-
γούσαν στη σωτηρία.

Έγγραφα Ιστορικού Αρχείου:  Έγγραφο εποχής      



Γενικά, η συμβολή και των δύο κλά-
δων της Αεροπορίας, Στρατιωτικής και
Ναυτικής, στη Μικρασιατική Εκστρατεία
υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική και πολλα-
πλάσια των διαθέσιμων μέσων και των
δυνατοτήτων τους. Οι Έλληνες ιπτάμενοι
με τις επιχειρήσεις αναγνώρισης και βομ-
βαρδισμού, που ανέλαβαν, έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο σε πολλές από τις ενέρ-
γειες του Ελληνικού Στρατού. Μέσα σε
αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες κάλυ-
πταν τεράστιες αποστάσεις με αερο-
πλάνα παλιά, που παρουσίαζαν πολλά
προβλήματα λόγω της έλλειψης ανταλ-
λακτικών και των δυσκολιών ανεφοδια-
σμού. Οι Αεροπόροι αυτοί αποτελούν
παράδειγμα αυταπάρνησης και αυτοθυ-
σίας παρά την αρνητική έκβαση του
αγώνα τους.
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Ο Αντισμήναρχος (Δ) Καρυτινός Αλέξιος υπηρετεί δεκαεννιά χρό-
νια στην Πολεμική Αεροπορία. Από τον Σεπτέμβριο του 1918 κα-
τέχει τη θέση του Τμηματάρχη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων,
στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού,
ενώ από το 2000 έως το 2018 υπηρέτησε στο Μουσείο Ιστορίας
της ΠΑ, σε διάφορες θέσεις.  

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε το με-
ταπτυχιακό του δίπλωμα (Master), καθώς και το διδακτορικό του

στο Πανεπιστήμιο του Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας.
Υπήρξε υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύματος, του ιδρύματος Λεβέντη και του

Πανεπιστημίου του Sheffield κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών.
Συμμετείχε σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει συγγρά-

ψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων και εργασιών στους τομείς της Προϊστο-
ρίας, καθώς και της νεότερης Ιστορίας, κυρίως σε σχέση με την Πολεμική Αεροπορία.   

Είναι έγγαμος με δύο κόρες δεκαοκτώ και δεκαπέντε ετών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ



Οι αερΟπΟρικΟι
βΟμβαρδισμΟι τησ

κιΟυταχειασ (ιΟυνιΟσ 1921) 

Μανώλης Πέπονας, 
υποψήφιος διδάκτωρ Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΕΚΠΑ)



Η Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν για την
Ελλάδα η κορωνίδα σε μία δεκαετία πο-
λεμικών αναμετρήσεων (1912 - 1922),
η οποία ξεκίνησε με την εμπλοκή της
χώρας στον Α´Βαλκανικό Πόλεμο και
ολοκληρώθηκε με την ήττα της στη
Μικρά Ασία1. Η εν λόγω σύρραξη προ-
κλήθηκε εν πολλοίς από την άρνηση
Τούρκων αξιωματικών, όπως ο Μουστα-
φά Κεμάλ, να αποδεχθούν τη Συνθήκη
των Σεβρών καθώς επίσης και από την
επιθυμία της Αθήνας να υπερασπιστεί
τους ελληνικούς πληθυσμούς, που δια-
βιούσαν στα οθωμανικά εδάφη, από την
έξαρση του τουρκικού εθνικισμού. Οι
Μονάδες του Ελληνικού Στρατού, που
αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη στις 16
Μαΐου 1919, είχαν συνεπώς διττό ρόλο:
από τη μία πλευρά όφειλαν να προ-
στατεύσουν τους ομοεθνείς τους, και
από την άλλη να επιβληθούν στις εχ-
θρικές δυνάμεις που αμφισβητούσαν την
κυριαρχία της Αντάντ. Σύντομα, οι αρ-
χικές επιχειρήσεις εναντίον των μου-
σουλμάνων ατάκτων (τσέτες) επεκτά-
θηκαν, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις να αναλαμβάνουν μια εις βάθος
διείσδυση προκειμένου να υποχρεώσουν
τους αντιπάλους τους σε συνθηκολό-
γηση2.

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις,
διακρινόμενες εκείνη την εποχή σε
Στρατιωτικό και Ναυτικό Αεροπορικό
Σώμα, συμμετείχαν από πολύ νωρίς στις
πολεμικές επιχειρήσεις, με τα μέλη τους
να επιδεικνύουν αξιοζήλευτες ικανότη-
τες. Συνάμα, η Μικρασιατική Εκστρατεία

δημιούργησε τις συνθήκες για την ανα-
βάθμιση του κλάδου· οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις δηλαδή άρχισαν να κατανοούν
την αξία των εναέριων μέσων στις
ένοπλες αναμετρήσεις, πράγμα που
αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από την
ίδρυση (εντός του 1919) στη Θεσσα-
λονίκη της Στρατιωτικής Σχολής Αε-
ροπλοΐας του Στρατιωτικού Αεροπο-
ρικού Σώματος. Αντίστοιχα κέντρα εκ-
παίδευσης δημιουργήθηκαν για το Ναυ-
τικό Αεροπορικό Σώμα στην Αττική,
προικοδοτώντας τις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις με εξαιρετικούς πιλότους και
παρατηρητές3.

Κατά το ίδιο έτος (1919), ελληνικά
αεροσκάφη μεταφέρθηκαν στην περι-
οχή της Σμύρνης, αναλαμβάνοντας απο-
στολές αναγνώρισης και βομβαρδί-
ζοντας τις τουρκικές θέσεις. Τον Δε-
κέμβριο του 1919, επιχειρήθηκε μια
αναδιοργάνωση των αεροπορικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων, που βρίσκονταν στη
Μικρά Ασία και τη Θράκη, με τις 532,
533 και 534 Μοίρες να μετονομάζονται
σε Α´, Β´ και Γ´ Μοίρες Αεροπλάνων
αντίστοιχα4. Λίγους μήνες αργότερα
έλαβε χώρα η πρώτη εμπλοκή με τον
εχθρό, όταν στις 16 Αυγούστου 1920 ο
ανθυπολοχαγός Πέτρος Πετροπουλέας
ήλθε αντιμέτωπος με τουρκικό αερο-
πλάνο, καταδιώκοντάς το με το SPAD
που κυβερνούσε. Επρόκειτο για το προ-
οίμιο μιας πολύπλευρης δράσης στη
Μικρά Ασία5.
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Οι θεωρητικές 
προσεγγίσεις της περιόδου

και η διάταξη των ελληνικών
αεροπορικών δυνάμεων στη

μικρά ασία

Την περίοδο που τα ελληνικά φτερά
ξεκίνησαν να πετούν πάνω από την
περιοχή της Σμύρνης, διάφορες θεωρίες
έκαναν την εμφάνισή τους σχετικά με το
ρόλο και το μέλλον της Αεροπορίας. Το
1921, ο Ιταλός ταξίαρχος Giulio Douhet
δημοσίευσε το βιβλίο του με τίτλο Il
Dominio dell’ Aria: (Η Κυριαρχία στον
Αέρα), στο οποίο διατύπωσε μια σειρά
από ιδιαίτερα σημαντικές απόψεις για
την εξέλιξη της αεροπορικής στρατη-
γικής. Ανάμεσα σ’ αυτές, ξεχωρίζει η
ιδέα πως σε έναν επερχόμενο πόλεμο ο
στρατηγικός βομβαρδισμός θα αποτε-
λούσε το κύριο έργο κάθε πολεμικής
αεροπορίας. Παρότι μάλιστα ο εν λόγω
αξιωματικός αναγνώριζε πως το πεζικό
θα διατηρούσε τα πρωτεία στα πεδία
των μαχών, προέβλεπε τη σταδιακή
αναβάθμιση της Αεροπορίας και υπο-
γράμμιζε την επιθετική φύση των αε-
ροσκαφών. Επιπρόσθετα, ο Douhet πρό-
τεινε τη διεξαγωγή αεροπορικών επιθέ-
σεων εναντίον βιομηχανιών και αστικών
κέντρων, προσέβλεπε δε στην κατα-
στροφή των εχθρικών δυνάμεων στο
έδαφος κι όχι στον αέρα. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι αερομαχίες έπρεπε να
αποφεύγονται από τους πιλότους, με
τους τελευταίους να εστιάζουν την
προσοχή τους στον βομβαρδισμό κατοι-

κημένων περιοχών με απώτερο στόχο τη
ψυχολογική καταρράκωση του αντιπά-
λου και την οικονομική του εξάντληση. Η
πίστη του Ιταλού ταξίαρχου στην αξία
των βομβαρδιστικών αεροσκαφών ήταν
τέτοια, ώστε στο αυτόνομο Όπλο της
Αεροπορίας, που οραματιζόταν, εκείνα
αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος6.

Αντίστοιχες με του Douhet απόψεις
για την αξία του στρατηγικού βομβαρδι-
σμού εξέφρασε ο «πατέρας» της RAF και
βετεράνος του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου,
υποκόμης Hugh Trenchard. Ο τελευταίος
θεωρούσε επίσης πως κύριος στόχος
μιας πολεμικής αεροπορίας είναι να
συντελέσει στην οικονομική κατάρρευση
του εχθρού και στην καταστροφή των
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Ο ταξίαρχος Giulio Douhet, το έργο του
οποίου επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση της
αεροπορικής σκέψης 

Πηγή: https://en.wikipedia.org



μέσων αντίστασης που είχε στη διάθεσή
του. Σε αντίθεση πάντως με τον Ιταλό
συνάδελφό του, ο Trenchard υπογράμ-
μιζε την ανάγκη συντονισμένης δράσης
καταδιωκτικών και βομβαρδιστικών αε-
ροσκαφών, με απώτερο στόχο την επί-
τευξη πλήρους υπεροχής στον αέρα.
Τέλος, αξιοσημείωτη -πλην ελάχιστα
διαδεδομένη στην Ελλάδα- υπήρξε η
οπτική του Αμερικανού συνταγματάρχη
William «Billy» Mitchell, πιλότου με
εξίσου αξιόλογη δράση στον Μεγάλο
Πόλεμο. Ο Mitchell, έχοντας μελετήσει
εκτενώς το έργο του Trenchard, συμφω-
νούσε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις μιας
χώρας όφειλαν να παραλύσουν τον
εχθρό με τους βομβαρδισμούς τους σε
βιομηχανικά κέντρα, αποδεχόταν όμως
-εν αντιθέσει με τον δεύτερο- τις παρά-
πλευρες απώλειες αμάχων7.

Η δημοσίευση του Il Dominio dell’
Aria ή των έργων του Trenchard και του
Mitchell πιθανότατα δεν επηρέασαν
άμεσα τον σχεδιασμό της ελληνικής
αεροπορικής στρατηγικής. Παρά ταύτα,
είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η ομοιό-
τητα της σκέψης θεωρητικών όπως ο
Douhet με τον τρόπο δράσης της
ελληνικής αεροπορίας κατά τη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία: στην τελευταία
επιχειρήθηκαν παράτολμες επιθέσεις σε
μεγάλα τουρκικά αστικά κέντρα, με
σκοπό να προξενηθεί πλήγμα στο ηθικό
του αντιπάλου  και να καταστραφούν οι
υποδομές του στο έδαφος8. Σε αυτό
ακριβώς το πλαίσιο θα πρέπει να ενταχ-
θούν οι αεροπορικές επιθέσεις στην

Κιουτάχεια, τον Ιούνιο του 1921:
επρόκειτο πρωτίστως για ενέργειες με
σκοπό την ψυχολογική καταρράκωση
του αντιπάλου και επιπροσθέτως την
εξασφάλιση τακτικών πλεονεκτημάτων. 

Κατά τις παραμονές της συγκεκρι-
μένης επιχείρησης, οι ελληνικές αερο-
πορικές δυνάμεις διακρίνονταν στις τέσ-
σερις μοίρες του Στρατιωτικού Αερο-
πορικού Σώματος και στο Ναυτικό Αε-
ροπορικό Σώμα. Όσον αφορά το πρώτο,
η Α´ Μοίρα στάθμευε στη Θράκη δίχως
να εμπλέκεται άμεσα στις πολεμικές
αναμετρήσεις, η Β´ Μοίρα του λοχαγού
Βασίλειου Τσαρπαλή και η Δ´ Μοίρα του
λοχαγού Γεωργίου Λεμπέση στο Ουσάκ,
ενώ η Γ´ Μοίρα του λοχαγού Θωμά
Τσολάκου στην Προύσα. Από την πλευρά
της, η Μοίρα του Ναυτικού Αεροπορικού
Σώματος έδρευε στη Σμύρνη, με δύο
προκεχωρημένα σμήνη της να αποστέλ-
λονται στο Ουσάκ. Από εκεί, οι δυνάμεις
του Στρατιωτικού και του Ναυτικού Αε-
ροπορικού Σώματος εκτελούσαν συνε-
χώς αναγνωριστικές αποστολές ή βομ-
βαρδισμούς μικρής έκτασης την άνοιξη
του 1921. Η δράση τους έμελλε να κλι-
μακωθεί τον Ιούνιο του ίδιου έτους9.

Οι σχεδιασμοί του επιτελείου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μικρασιατικής
Εκστρατείας, οι ελληνικές αεροπορικές
δυνάμεις είχαν υποστηρικτικό ρόλο προς
το πεζικό. Το τελευταίο βρέθηκε τον
Μάρτιο του 1921 στη γραμμή Εσκί Σεχίρ
-Αφιόν Καραχισάρ και κατά τους επόμε-
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νους δύο μήνες (Απρίλιος-Μάιος 1921)
ενισχύθηκε, προετοιμαζόμενο για τη
μεγάλη επιχείρηση που θα ακολουθούσε
το καλοκαίρι. Ακολουθώντας τα διδάγ-
ματα του Κλαούζεβιτς,10 απώτερος στό-
χος των Ελλήνων διοικητών ήταν η κα-
ταστροφή του κύριου μέρους των εχ-
θρικών δυνάμεων, προκειμένου ο Μου-
σταφά Κεμάλ να εξαναγκαστεί σε συνθη-
κολόγηση υπό δυσμενείς γι’ αυτόν συν-
θήκες11.

Για την πορεία των πολεμικών γεγο-
νότων, καθοριστικό θα μπορούσε να
θεωρηθεί το συμβούλιο που έλαβε χώρα
στο Κορδελιό της Μικράς Ασίας, στις 3
Ιουνίου 1921. Σε αυτό συμμετείχαν ο

(ασθενής) βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο
πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης, ο
υπουργός Στρατιωτικών Νικόλαος Θεο-
τόκης, ο αρχηγός της Στρατιάς Μικράς
Ασίας αντιστράτηγος Αναστάσιος Πα-
πούλας, ο επιτελάρχης της τελευταίας
συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Πάλλης,
ο υπαρχηγός της Πτολεμαίος Σαρη-
γιάννης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου Στρατού υποστράτηγος Βίκτωρ
Δούσμανης, καθώς επίσης ο υπαρχηγός
του ΓΕΣ υποστράτηγος Ξενοφών Στρα-
τηγός. Παρότι οι συμμετέχοντες, και δη
οι Δούσμανης και Παπούλας, παρουσιά-
ζουν διαφορετικές εκδοχές για το τι ει-
πώθηκε, η τελική απόφαση ήταν η συνέ-
χιση της προέλασης του Ελληνικού Στρα-
τού ανατολικά, με στόχο τον εγκλω-
βισμό του στρατεύματος του αντιπάλου
στην περιοχή της Κιουτάχειας12.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρου-
σιάσθηκε στο Κορδελιό, το νότιο τμήμα
Στρατιάς Μικράς Ασίας (Ι, ΙΙ, V, XIII, IV,
XII, μεικτό απόσπασμα της ΧΙ Μεραρχίας
Πεζικού, Ταξιαρχία Ιππικού) θα εκτε-
λούσε υπερκερωτικό ελιγμό νοτιοανα-
τολικά της Κιουτάχειας προσπαθώντας
να εγκλωβίσει τον οπισθοχωρούντα
Τουρκικό Στρατό, ενώ το βόρειο τμήμα
(VII, X, III, XI Μεραρχίες Πεζικού) θα
εξαπέλυε επίθεση στη δεξιά πτέρυγα
του μετώπου της Κιουτάχειας και (για
αντιπερισπασμό) στη θέση Ινονού. Με
βάση αυτά, η κύρια ενέργεια των Ελ-
λήνων κατευθυνόταν νότια της Κιου-
τάχειας -ακριβώς όπως προέβλεπαν οι
Τούρκοι επιτελικοί αξιωματικοί. Πέραν

Ο Χρήστος Μοσχοβίνος, ένας από τους
ικανότερους Έλληνες αεροπόρους της εποχής,
ηγήθηκε του δεύτερου βομβαρδισμού της
Κιουτάχειας (Πηγή: Ναυτικό Μουσείο της
Ελλάδος).



της εχθρικής αντίστασης, η μεγάλη
απόσταση μεταξύ των Μονάδων και ο
ορεινός χαρακτήρας του εδάφους επρό-
κειτο να δυσχεράνουν περαιτέρω το
εγχείρημα13.

Η προέλαση των ελληνικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων θα υποστηριζόταν
από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με
αιχμή του δόρατος τα Airco de Havilland
9 (D.H.9) του Ναυτικού Αεροπορικού
Σώματος. Ο εν λόγω τύπος αεροσκά-
φους αποτελούσε το κύριο συστατικό
της επιτυχούς δράσης του τελευταίου.
Επρόκειτο για βρετανικής προέλευσης
διπλάνο βομβαρδιστικό, το οποίο εκτέ-
λεσε την πρώτη του πτήση τον Ιούλιο του
1917. Τον επόμενο χρόνο, τα πρώτα
μοντέλα αυτού του είδους έφτασαν στην
Ελλάδα, με την κυβέρνηση της χώρας να
προμηθεύεται συνολικά σαράντα δύο
τέτοια την περίοδο 1918 - 1920.  Στελε-
χωμένα από έμπειρους πιλότους και
παρατηρητές, τα D.H.9 αποδείχθηκαν
πολύτιμα για τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία ήδη από τους πρώτους μήνες της
σύρραξης14.

Ένα άλλο στοιχείο που ευνοούσε τις
επιχειρήσεις του Ναυτικού Αεροπορικού
Σώματος ήταν πως οι βάσεις του βρίσ-
κονταν σε σχετικά κοντινή απόσταση
από την Κιουτάχεια, το κομβικότερο
δηλαδή σημείο του μετώπου εκείνη τη
στιγμή. Η μικρασιατική πόλη ήταν νευ-
ραλγικό κέντρο των τουρκικών δυνά-
μεων, καθώς εκεί βρίσκονταν σημα-
ντικές πολεμικές εγκαταστάσεις που
επρόκειτο να αποτελέσουν στόχους των

ελληνικών βομβαρδιστικών. Πολύ περισ-
σότερο, οι Έλληνες αεροπόροι φιλοδο-
ξούσαν με την παρουσία τους στην
περιοχή να αναπτερώσουν το ηθικό των
συναδέλφων τους και να δημιουργήσουν
στους αντιπάλους τους την αίσθηση πως
κανένα σημείο της διάταξής τους δεν
ήταν ασφαλές.

Ο βομβαρδισμός της 
κιουτάχειας στο πλαίσιο των

ευρύτερων 
συγκρούσεων

Με βάση τους παραπάνω σχεδιασμούς,
οι κινήσεις του Ελληνικού Στρατού θα
συνοδεύονταν από ένταση των αεροπο-
ρικών επιχειρήσεων. Το έργο του νοτίου
Τμήματος Στρατιάς ανέλαβαν να υπο-
στηρίξουν οι Β´ και Δ´ Μοίρες του Στρα-
τιωτικού Αεροπορικού Σώματος, καθώς
επίσης τμήμα της Μοίρας του Ναυτικού
Αεροπορικού Σώματος -όλες με έδρα το
Ουσάκ. Οι πρώτες πάντως καταδιώξεις
εχθρικών αεροσκαφών (3 και 6 Ιουνίου)
αποκάλυψαν πως οι Τούρκοι είχαν ενι-
σχυθεί με σύγχρονα μέσα, πετυχαί-
νοντας να απαγκιστρωθούν με μεγάλη
ταχύτητα από τους διώκτες τους. Οι
Έλληνες πιλότοι λοιπόν όφειλαν να κι-
νούνται με προσοχή, αποφεύγοντας (ή
καταστρέφοντας όπου ήταν αυτό δυ-
νατόν) τόσο την αεράμυνα του αντιπά-
λου, όσο επίσης τα νέα του εναέρια
αποκτήματα15.

Με τον Ελληνικό Στρατό να προ-
ετοιμάζει την προέλασή του, οι Έλληνες
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αεροπόροι διατάχθηκαν να δράσουν
εναντίον της Κιουτάχειας. Σκοπός τους
ήταν με τους βομβαρδισμούς τους να
προκαλέσουν πλήγμα στο ηθικό των
αντιπάλων τους και εκτεταμένες κα-
ταστροφές στις υποδομές του. Πράγ-
ματι, στις 9 Ιουνίου 1921, επτά D.H.9
του Ναυτικού Αεροπορικού Σώματος
επιτέθηκαν οργανωμένα για πρώτη φο-
ρά στην πόλη, έχοντας ως στόχους τους
τις δημόσιες και στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις των Τούρκων. Δίχως να υπο-
στούν καμία απώλεια από τα εχθρικά
αντιαεροπορικά πυρά, τα ελληνικά αε-
ροσκάφη βομβάρδισαν το τοπικό αε-
ροδρόμιο, τους στρατώνες, τις αποθή-
κες, τον σιδηροδρομικό σταθμό, αρκετές
γέφυρες και δημόσια κτήρια. Τα εξαι-
ρετικά αποτελέσματα της επίθεσης ικα-
νοποίησαν ιδιαίτερα την ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έσπευσε να
σχεδιάσει νέες επιχειρήσεις16.

Κατά τις επόμενες δέκα ημέρες (9 -
19 Ιουνίου), το Ναυτικό Αεροπορικό

Σώμα συνέχισε να κυριαρχεί στους
αιθέρες με επίκεντρό του πλέον το
Εσκί Σεχίρ. Στις 16 Ιουνίου, έξι
ελληνικά αεροσκάφη ξεκίνησαν
από το αεροδρόμιο του Οτουράκ,
με τρία εξ αυτών να φτάνουν στον
προορισμό τους και να βομβαρ-
δίζουν τη μικρασιατική πόλη. Πέ-
ραν του αντίκτυπου που είχε το εν
λόγω γεγονός σε ψυχολογικό επί-
πεδο, ακόμη πιο χρήσιμη απο-
δείχθηκε η φωτογράφιση εγκα-
ταστάσεων του εχθρού από τους
Έλληνες αεροπόρους17.

Ακολούθως, στις 20 Ιουνίου 1921,
επτά D.H.9 του Ναυτικού Αεροπορικού
Σώματος κατευθύνθηκαν για δεύτερη
φορά εναντίον της Κιουτάχειας. Πλέον,
τα ελληνικά πληρώματα γνώριζαν καλύ-
τερα τους στόχους που επρόκειτο να
πλήξουν, καθώς τα περισσότερα εξ αυ-
τών είχαν συμμετάσχει στην αποστολή
της 9ης Ιουνίου. Του σχηματισμού ηγείτο
ο Σημαιοφόρος Χρήστος Μοσχοβίνος.
Αξιοσημείωτη θα μπορούσε να θεωρηθεί
η παρουσία ενός αεροσκάφους διώξεως
SPAD της Στρατιωτικής Αεροπορίας.
Σκοπός του τελευταίου ήταν η συνοδεία
και η προστασία των ελληνικών βομβαρ-
διστικών από ενδεχόμενες τουρκικές
παρενοχλήσεις στον αέρα18.

Αυτή τη φορά η αεράμυνα της πόλης
είχε ενισχυθεί σημαντικά. Όταν τα ελ-
ληνικά αεροσκάφη εμφανίστηκαν στην
περιοχή, δέχθηκαν πυκνά αντιαερο-
πορικά πυρά, δίχως πάντως να σημει-
ωθεί κάποια απώλεια. Εξαίρεση απο-

Airco de Havilland D.H. 9. Βομβαρδιστικό 
περίοδος σε υπηρεσία: 1918 – 1932

Πηγή: https://www.haf.gr



τέλεσε η αναγκαστική προσγείωση του
D.H.9 των Μοσχοβίνου - Ψύχα στο αε-
ροδρόμιο Μπανάζ, το οποίο πάντως
βλήθηκε κατά την επιστροφή στη βάση
του κι όχι κατά τη διάρκεια του βομβα-
ρδισμού. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός
στα πλαίσια της επιχείρησης ήταν η
προσπάθεια των Τούρκων να αναχαι-
τίσουν τις ελληνικές αεροπορικές δυνά-
μεις με καταδιωκτικά. Ένα εξ αυτών
βρέθηκε αντιμέτωπο με το αεροσκάφος
των Φίλιππα - Κατσουλάκου και καταρ-
ρίφθηκε στην αερομαχία που ακολού-
θησε. Για ακόμη μία φορά, τα ελληνικά
πληρώματα είχαν πετύχει τους στόχους
τους, προξενώντας ζημιές σε δημόσιες
και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς
επίσης στο αεροδρόμιο των αντιπάλων
τους19.

Αναμεταδίδοντας την έκθεση του
Υπουργείου Ναυτικών, η εφημερίδα
Εμπρός ανέφερε: «Κατά την επίσημον
έκθεσιν περί της δράσεως των αερο-
πλάνων μας κατά την
λήξασαν εβδομάδα, την
9 τρεχ. μηνός, σμήνος
εξ 8 αεροπλάνων του
Ναυτικού επεχείρησε
τολμηράν πτήσιν, βομ-
βαρδίσαν επί 4 ώρας με
λαμπρά αποτελέσμα- τα
τας εχθρικάς εγκα-
ταστάσεις της Κιουτα-
χείας. Αι ζημίαι του
εχθρού υπήρξαν μεγά-
λαι.

Την 16 του ιδίου μη-

νός τρία ναυτικά αεροπλάνα επέδραμον
πάλιν κατά της Κιουταχείας, κατά της
οποίας έβαλον επί τρεις ώρας σφοδρώς
δια πολυβόλων.

Κατά των ημετέρων αεροπλάνων
αντεπεξήλθον τρία Τουρκικά. Συναφθεί-
σης δε αερομαχίας, τα Τουρκικά εξηνα-
γκάσθησαν εις φυγήν, καταδιωχθέντα.

Την 20ην Ιουνίου σμήνος εξ 7 αε-
ροπλάνων επετέθη εκ τρίτου κατά της
Κιουταχείας, συμπληρώσαν την κατα-
στροφήν των εχθρικών εγκαταστάσεων.

Ο Ελληνικός αεροπορικός στολίσκος
εδέχθη εν τω μεταξύ σφοδρότατον το
πυρ του εχθρικού αντιαεροπορικού πυ-
ροβολικού, εν βλήμα του οποίου υπε-
χρέωσεν εν των αεροπλάνων του σμή-
νους να αποχωρήση και να προσγειωθή
-σώον πάντοτε- εις το Ελληνικόν έδα-
φος».20

Τους βομβαρδισμούς της Κιουτάχει-
ας ακολούθησε η επίθεση του κύριου
τμήματος της Στρατιάς Μικράς Ασίας.
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Στις 27 Ιουνίου 1921, το Βόρειο
Συγκρότημα Μεραρχιών (ΙΙΙ και ΧΙ Μερα-
ρχίες Πεζικού) αναχώρησε από τις αρχι-
κές του θέσεις, επιβραδύνοντας όμως
σύντομα τον ρυθμό του λόγω των τουρ-
κικών παρενοχλήσεων στα μετόπισθεν.
Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισε το
Γ´ Σώμα Στρατού (VII και X Μεραρχίες
Πεζικού), το οποίο προσέγγισε το νότιο
τμήμα της Στρατιάς αρκετά αργά. Με
αυτά τα δεδομένα, τη νύχτα της 3ης
Ιουλίου οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκο-
νταν πάνω από δέκα χιλιόμετρα μακριά

από την Κιουτάχεια, αποτυγχάνοντας
να εμποδίσουν την υποχώρηση των
αντιπάλων τους προς το Εσκί Σεχίρ. Από
την πλευρά τους, οι IV και XII Με-
ραρχίες Πεζικού κατέλαβαν το Αφιόν
Καραχισάρ στις 30 Ιουνίου -μόλις μία
ημέρα δηλαδή μετά την έναρξη της
προέλασής τους- σύντομα όμως καθη-
λώθηκαν εκεί λόγω των ισχυρών τουρ-
κικών πιέσεων21.

Έπειτα, το διήμερο 2-3 Ιουλίου
1921, έλαβε χώρα η μάχη της Κιου-
τάχειας, στην οποία ο Ελληνικός Στρα-
τός προσπάθησε για ακόμη μια φορά
να εξαναγκάσει τους υποχωρούντες εχ-
θρούς του σε μια τελική σύγκρουση. Με
τον Κεμάλ να διατάζει έγκαιρα την
υποχώρηση των ανδρών του προς το
Εσκί Σεχίρ, οι Έλληνες στρατιώτες κα-
τέλαβαν αναίμακτα σχεδόν την πόλη,
δίχως όμως να σημειώσουν ένα καίριο
πλήγμα στους αντιπάλους τους. Ένα
ακόμη έτος σκληρών μαχών επρόκειτο
να ακολουθήσει, κατά τη διάρκεια των
οποίων τα ελληνικά φτερά θα έγραφαν

με χρυσά γράμματα την ιστορία τους
παρά τη δυσμενή τελική έκβαση του
πολέμου22.

επίλογος

Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1920,
σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στις
μεθόδους του αεροπορικού πολέμου, ως
αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, των
εμπειριών που είχαν αποκομίσει οι αερο-
πόροι κατά την πρώτη παγκόσμια σύρ-

Ο Δημήτριος Γούναρης, πρωθυπουργός της
Ελλάδας και ηγέτης της αντιβενιζελικής παράταξης,
αποδέχθηκε τους σχεδιασμούς του επιτελείου για
επίθεση στην Κιουτάχεια τον Ιούνιο του 1921 (Πηγή:
Η Καθημερινή).



ραξη που βίωσε η ανθ-
ρωπότητα (1914 - 1918).
Σταδιακά, σημαίνοντες
θεωρητικοί παρουσίασαν
τις ιδέες τους, ανάμεσα
στις οποίες διακρινόταν η
άποψη περί αναβάθμισης
του ρόλου της Αεροπο-
ρίας, καθώς επίσης περί
της    ιδιαίτερης αξίας των
από αέρος βομβαρ-
δισμών για ψυχολογικούς
μα και πρακτικούς λό-
γους. Σε αυτό ακριβώς το
πλαίσιο πρέπει να ενταχθούν οι δύο
μαζικοί βομβαρδισμοί της Κιουτάχειας
από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις,
αφού πέραν των υλικών τους απο-
τελεσμάτων συνέβαλαν σημαντικά στην
καταρράκωση του ηθικού των τουρκι-
κών δυνάμεων. 

Στην Αθήνα, οι βομβαρδισμοί της
Κιουτάχειας χαιρετίστηκαν από τον
Τύπο της εποχής, παρότι αυτός εστίαζε
συνήθως στις επιτυχίες των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων στο έδαφος. Στις 26
Ιουνίου 1921, για παράδειγμα, το πρω-
τοσέλιδο της εφημερίδας Εμπρός ανέ-
φερε: «Καθ’ ας στιγμάς αι Ελληνικαί
λόγχαι ψαύουν ήδη το Μέτωπον του
εχθρού και οι αεροπόροι μας ζυγίζουν
τον θάνατον εις την κεφαλήν αυτού, ο
Μουσταφά Κεμάλ και κατά την τε-
λευταίαν στιγμήν, καθ’ ην έμφοβος ήδη
προσατενίζει ανακήπτουσαν εναντίον
του εις την Ελληνικήν καταιγίδα, ήρχισεν
ήδη, προλαμβάνων την ιδικήν μας εξώρ-

μησιν κατά τινας ώρας, νέαν ειρηνικήν
επίθεσιν με την ματαίαν ελπίδα ότι θα
είνε δυνατόν ν’ αναχαιτίση την πτήσιν
των αετών, οίτινες τανύουν ήδη τας
πτέρυγάς των από τα μέτωπα του Ουσάκ
και της Προύσσης, και προβάλλουν τους
χαλύβδινούς των όνυχας».23

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως μετά τη
λήξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι
περισσότεροι Έλληνες αεροπόροι, που
έδρασαν στην Κιουτάχεια το 1921,
συνέχισαν με επιτυχία τις σταδιοδρομίες
τους. Ο Περικλής Μπούμπουλης, γόνος
της ομώνυμης σπουδαίας οικογένειας
των Σπετσών, ασχολήθηκε μετά το 1922
με την πολιτική. Εξελέγη βουλευτής της
ιδιαίτερης πατρίδας του στις βουλευτι-
κές εκλογές των ετών 1926, 1932,
1933 και 1935, ενώ ανέλαβε διοικητής
της Ναυτικής Βάσης Πειραιώς -με τον
βαθμό του έφεδρου Πλοιάρχου- την
περίοδο 1940-1941. Ο Παντελής Ψύ-
χας, όντας ήδη κατά τη διάρκεια της
Μικρασιατικής Εκστρατείας διακεκρι-
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Προσωπικό της Ναυτικής Αεροπορικής Υπηρεσίας (Ν.Α.Υ.) μπροστά
από αεροπλάνα Airco De Havilland D. H.9 σε αεροδρόμιο της Μι-
κράς Ασίας (αρχείο Μουσείου Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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μένος κολυμβητής, συμμετείχε στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 192424. Τέλος,
ο Χρήστος Μοσχοβίνος συνέχισε τις
παράτολμες αποστολές του έως ότου το
αεροσκάφος του κατέπεσε και ο ίδιος
αιχμαλωτίστηκε. Μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή επέστρεψε στην Ελλάδα.
Διετέλεσε μεταξύ άλλων Πρόεδρος της
επιτροπής που περιόδευσε στην Ευρώπη
την άνοιξη του 1936 προκείμενου να
εντοπίσει τον καταλληλότερο για αγορά
τύπο αεροπλάνου διώξεως και ναυτικής
συνεργασίας, καθώς επίσης Αρχηγός της
ΑΔΑΝ (Ανωτέρα Διοίκηση Αεροπορίας
Ναυτικού) με τον βαθμό του Σμήναρ-
χου25.
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Ο μανώλης πέπονας γεννήθηκε στην αθήνα. αποφοίτησε με
βαθμό Άριστα από το πανεπιστήμιο ιωαννίνων (Φιλοσοφική
σχολή, τμήμα ιστορίας - αρχαιολογίας) το 2017 και έλαβε με
ανάλογες επιδώσεις τον μεταπτυχιακό του τίτλο στον τομέα της
νεότερης και σύγχρονης ιστορίας από το ίδιο ίδρυμα δύο χρόνια
αργότερα. από το 2019 εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο
εκπα. παράλληλα, από το 2013 έως σήμερα έχει εργαστεί σε
εκδοτικούς οίκους της ελλάδας και του εξωτερικού (Γνώμων,
Karwansaray, Γκοβόστης, αλέξανδρος), ενώ το 2021 αποτέλεσε
μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Carnival.

ακόμη, συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστημίου ιωαννίνων, του
National Bureau of Economic Research και του Istorima. 

είναι συγγραφέας πέντε μονογραφιών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 διατελεί υπότροφος του Ryoichi Sasakawa
Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF).
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οι επιθετικές επιχειρήσεις

πέρα από το Σαγγάριο

Διονύσης Τσιριγώτης, 

Επίκουρος Καθηγητής, Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας,
Διεθνών Σχέσεων & Διπλωματίας. Τμήμα Διεθνών &

Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς



Η ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου στις
εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920
και η πολιτική επιλογή των αντιβενιζε-
λικών κυβερνήσεων υπέρ της επανό-
δου του βασιλιά Κωνσταντίνου οδή-
γησαν στην εσωτερική υπονόμευση
του μικρασιατικού πολιτικοστρατιωτι-
κού εγχειρήματος. Το βασικό ζήτημα
στο πλαίσιο αυτό συνδέεται με την
απόφαση των μετανοεμβριανών κυ-
βερνήσεων για συνέχιση και εντατικο-
ποίηση της Μικρασιατικής Εκστρα-
τείας. Υπό την απουσία εναλλακτικών
στρατηγικών επιλογών, τα μετανοεμ-
βριανά κυβερνητικά σχήματα εγκλω-
βίστηκαν στην εφαρμογή μιας κοντό-
θωρης επιθετικής στρατιωτικής στρα-
τηγικής, με αντικειμενικό στόχο την
καταστροφή των στρατιωτικών δυνά-
μεων του αντιπάλου, Μουσταφά Κε-
μάλ. 

Η επιχειρησιακή αδυναμία της ελ-
ληνικής στρατιωτικής στρατηγικής,
κατά την περίοδο του Μαρτίου του
1921, να δημιουργήσει εδαφικά τετε-
λεσμένα ‒κατάληψη της γραμμής
Εσκή-Σεχήρ, Κιουτάχειας και Αφιόν
Καρά Χισάρ1– και η προσπάθεια ανα-
τροπής του σχεδίου απόφασης της
διάσκεψης του Λονδίνου (17.2/
12.3.1921) για την τροποποίηση των
όρων της Συνθήκης των Σεβρών2

οδήγησαν την κυβέρνηση Γούναρη σε
διαδικασία επαναπροσδιορισμού της
στρατιωτικής της στρατηγικής. Όπως
χαρακτηριστικά περιγράφει ο αρχη-
γός της ελληνικής στρατιάς Μικράς

Ασίας, Αναστάσιος Παπούλας:
«[…] Τὴν ἑπομένην τῆς ἐπιστρο-

φῆς μας εἰς τὴν Σμύρνην ἦλθον εἰς τὸ
Στρατηγεῖον ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ὁ
ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν οἱ ὁποῖοί
μοι ἀνεκοίνωσαν ὅτι κατόπιν τῆς
ἀποτυχίας τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ
Μαρτίου καὶ τῆς προθέσεως τῆς Κυ-
βερνήσεως ὅπως διευκρινήση τὴν
Μικρασιατικὴν ὑπόθεσιν, ἀπεφασίσ-
θη ὁριστικῶς ἡ διενέργεια νέας
ἐκστρατείας πρὸς κατάληψιν τοῦ
Ἀφιόν-Καραχισσάρ, Κιουταχείας καὶ
Ἐσκὴ Σεχὴρ μὲ ἀπώτερον σκοπὸν
τὴν συντριβὴν καὶ τὴν ἐξουθένωσιν
τοῦ ἐχθροῦ […]».3

Το προκρινόμενο επιχειρησιακό
σχέδιο, το οποίο έγινε αποδεκτό από
το σύνολο της ελληνικής πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας, προέβλεπε την
εφαρμογή επιθετικής στρατηγικής
άμεσης προσέγγισης4 με ελιγμό5 ‒ου-
σιαστικά ήταν το ίδιο επιχειρησιακό
σχέδιο με αυτό που είχε εφαρμοστεί
κατά τις επιχειρήσεις του Μαρτίου.

«[…] Θὰ ἐπεδιώκετο ἡ κύκλωσις
τοῦ ἐχθροῦ διὰ μεγάλων κυκλωτικῶν
κινήσεων, ἐνῶ συγχρόνως ὁ ἐχθρὸς
θὰ ἐδέχετο ἐπίθεσιν κατὰ μέτωπον
ὑπὸ τοῦ Β΄ Σ. Στρατοῦ καὶ τῆς ΙΧ Με-
ραρχίας. Κατὰ τὰς τότε πληροφορίας
τῆς Στρατιᾶς ὁ ἐχθρὸς εἶχεν ὀχυρωθεῖ
κυρίως εἰς τὰ Νοτιοανατολικὰ ὑψώ-
ματα τῆς Κιουταχείας. Συνεπῶς ἐναν-
τίον τῶν σημείων τούτων ἐπεβάλλετο
νὰ κατευθυνθῇ καὶ ἡ ἐνέργεια τῆς
Στρατιᾶς».6
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Ωστόσο, η Διοίκηση της Ελληνικής
Στρατιάς Μικράς Ασίας δεν προσάρ-
μοσε τη στρατιωτική της στρατηγική
στις διαμορφωθείσες συνθήκες στο
θέατρο του πολέμου και στην αντι-
στρατηγική του ανταρτοπόλεμου που
ακολουθούσαν οι κεμαλικές δυνάμεις.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε στρα-
τηγική έχει και μια ιδανική αντί-στρα-
τηγική, η ορθή διάγνωση της φύσης
της στρατιωτικής στρατηγικής του
ισχυρότερου αντιπάλου και η εφαρ-
μογή της ανάλογης αντί-στρατηγικής
από το λιγότερο ισχυρό δρώντα δύ-
νανται να περιορίσουν τις πιθανότη-
τες επιτυχίας του πρώτου ή να του
προκαλέσουν ένα απαγορευτικό κό-
στος.  Εστιάζοντας αποκλειστικά στον
τρόπο χρήσης της στρατιωτικής ισχύ-

ος –στρατηγική, δόγμα και τακτικές–
μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευ-
ρών, οδηγούμαστε στον παράγοντα
της στρατηγικής αλληλεπίδρασης. Η
στρατηγική αλληλεπίδραση αποτυ-
πώνει το βαθμό που η στρατηγική
επιλογή ενός δρώντα υπονομεύει ή
αντίθετα ενισχύει το επίπεδο αποτελε-
σματικότητας της στρατηγικής επιλο-
γής του αντιπάλου του και αντί-
στροφα. Ως προς αυτό, διακρίνουμε
δύο ιδεατούς τύπους στρατηγικών
προσεγγίσεων, την άμεση και την έμ-
μεση. Στην άμεση στρατηγική προ-
σέγγιση στόχος είναι η καταστροφή
των ενόπλων δυνάμεων του αντιπά-
λου, εξουδετερώνοντας τη στρατιω-
τική του ικανότητα. Στην έμμεση
στρατηγική προσέγγιση, στόχος είναι
η εξασθένιση της βούλησης του αντι-
πάλου να προβάλει αντίσταση. Σ’
αυτή την περίπτωση, τα μέσα που
χρησιμοποιούνται είναι τακτικές ωμής
βίας (π.χ. δολοφονίες, βασανισμοί ή
φυλάκιση αμάχων), στρατηγική α-
νταρτοπόλεμου, που εκδηλώνεται με
την κινητοποίηση τμήματος της κοι-
νωνίας με σκοπό την πρόκληση κό-
στους στον αντίπαλο (απώλεια
προσωπικού, προμηθειών, υποδο-
μών κ.α.), πόλεμος φθοράς από ένο-
πλες δυνάμεις εκπαιδευμένες να
αποφεύγουν άμεσες αναμετρήσεις .

Η στρατηγική αλληλεπίδραση ό-
μοιων προσεγγίσεων (έμμεση-έμμεση
ή άμεση-άμεση) εκβάλλει σε ήττα του
λιγότερο ισχυρού, επειδή δεν υφίστα-
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ται κάποια παρεμβαίνουσα μεταβλητή
που να ανατρέπει το συγκριτικό πλε-
ονέκτημα ισχύος του ανώτερου αντι-
πάλου. Από την άλλη, οι αλληλε-
πιδράσεις αντίθετων προσεγγίσεων
(άμεση–έμμεση ή έμμεση–άμεση)
οδηγούν στη νίκη του λιγότερο ισχυ-
ρού δρώντα, καθώς αρνούμενος να
συμμετάσχει με τους όρους που θέτει
ο ισχυρός, εξουδετερώνει το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα του τελευταίου (οι-
κονομική-στρατιωτική-τεχνολογική
ισχύς).

Στην περίπτωση που η στρατιω-
τική στρατηγική μιας μεγάλης δύνα-
μης δεν οδηγεί εύκολα και γρήγορα
στην επίτευξη των στρατιωτικών-πο-
λιτικών στόχων, αυξάνονται οι πιθα-
νότητες να καταλήξει σε ήττα. Αυτό
γιατί η διάψευση των μεγάλων προσ-
δοκιών για την επίτευξη μια εύκολης
και ταχείας νίκης συντελεί στην εσω-
τερική υπονόμευση του εγχειρήμα-
τος.7

Στο πλαίσιο της προβληματικής
που αναπτύχθηκε ανωτέρω, θα επι-
χειρηθεί ανάλυση της δεύτερη φάσης
της στρατιωτικής στρατηγικής των με-
τανοεμβριανών κυβερνήσεων, που
ακολούθησε την αποτυχημένη πρώτη
εαρινή επίθεση του Μαρτίου του
19218.

Η έναρξη της δεύτερης φάσης των
ελληνικών στρατιωτικών επιχειρήσε-
ων εκδηλώθηκε στις 24 Ιουνίου 1921
και τερματίστηκε με την επιτυχή κατά-
ληψη της Κιουτάχειας (Ιούλιος 1921).9

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της
εν λόγω επιχείρησης κρίνεται σχετικά
υψηλός, λόγω της κατάληψης της
γραμμής Κιουτάχειας-Εσκή Σεχήρ και
της μερικής αποδιάρθρωσης των κε-
μαλικών δυνάμεων.10 Ωστόσο, η ανε-
πιτυχής εφαρμογή του επιχειρησι-
ακού ελιγμού της ελληνικής στρατιάς
έδωσε στον αντίπαλο τη δυνατότητα
ανασύνταξης και ενίσχυσης της στρα-
τιωτικής του ισχύος για τη διεξαγωγή
αποφασιστικής αντεπίθεσης.11 Με
άλλα λόγια, η ελληνική στρατιωτική
ηγεσία δεν ακολούθησε τη θεμελιώδη
αρχή του Κλαούζεβιτς ότι: 

«Κάθε παύση (της επίθεσης) με-
ταξύ μίας επιτυχίας και της επόμενης
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δίνει στον αντίπαλο νέες ευκαιρίες […
]».12 «Από τη στιγμή που θα επιτευχ-
θεί μία αποφασιστική νίκη δεν θα πρέ-
πει να υπάρχει καμία σκέψη για
χαλάρωση, ανάπαυλα, επανεξέταση
ή ενίσχυση της υπάρχουσας θέσης,
αλλά μόνο για συνέχιση της επίθεσης
ξανά εναντίον του εχθρού εάν αυτό
καθίσταται αναγκαίο […]».13

Η εν λόγω επισήμανση καταδει-
κνύει την επιχειρησιακή αδυναμία της
ελληνικής στρατιωτικής στρατηγικής
ως προς: 

1. Την ικανότητα εκτέλεσης του
επιχειρησιακού ελιγμού της ελληνικής
στρατιάς για την κύκλωση και εκμηδέ-

νιση των κεμαλικών στρατιωτικών δυ-
νάμεων.

«Ἡ γενικὴ ἐντύπωσις ἦτο, ὅτι ὁ
ἐχθρὸς διαφυγὼν τὴν κύκλωσιν ἐν τῇ
περιοχῇ τῆς Κιουταχείας κατέβαλε
υπερτάτας προσπαθείας νὰ περι-
σώση ὅσον οἷόν τε μεγαλύτερον
μέρος τοῦ ὑλικοῦ καὶ τῶν ἀνδρῶν του,
ὅτι δὲ προσπαθεῖ νὰ ἐπιτύχη τοῦτο
καλυπτόμενος διαδοχικῶς ὑπὸ ἰσχυ-
ρῶν ὀπισθοφυλακῶν καὶ πλευρικῶν
ἀποσπασμάτων […]».14

2. Τη συνέχεια της επιθετικής δρά-
σης, με απώτερο στόχο την αφαίρεση
από τον αντίπαλο του πλεονεκτήμα-
τος του χρόνου και του χώρου για την

Ο Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπούλας στο Μικρασιατικό Μέτωπο (Αρχειο ΕΛΙΑ).
Πηγή: https://sitalkisking.blogspot.com



αναδιοργάνωση - ανασύνταξη των
στρατιωτικών του δυνάμεων. Ο αντι-
στράτηγος Βίκτωρ Δούσμανης σε
στρατιωτική του μελέτη υποβληθείσα
στον Έλληνα βασιλιά Κωνσταντίνο
(23.7.1921)  επισημαίνει: 

«Ἀναγκασθέντος τοῦ ἐχθροῦ ἀπο-
χωρήση πρὸς τὰς Βάσεις αὐτοῦ
ὀφείλομεν νὰ ἀκολουθήσωμεν αὐτὸν
καὶ καταδιώξωμεν αὐτόν, ὅπως ἀπο-
συνθέσωμεν μὲν τὴν παράταξιν αὐ-
τοῦ, ἐκμηδενίσωμεν δὲ τὴν μαχητικὴν
αὐτοῦ δύναμιν […]. Πέραν τῆς ὀλι-
γοημέρου ταύτης ἀναπαύσεως πᾶσα
βραδύτης πρὸς ἐξακολούθησιν τῆς
διώξεως ἔδωκεν εἰς τὸν ἐχθρὸν τὸν
ἀπαιτούμενον αὐτῷ χρόνον, ὅπως
ἀνασυνταχθῇ ἀποσυρόμενος εἰς θέ-
σεις προσφορωτέρας καὶ ν’ ἀνακτήση
ἐφοδιαζόμενος τὴν προτέραν αὐτοῦ
πολεμικὴν κατάστασιν […]».15

Ο αντίκτυπος της ελληνικής στρα-
τιωτικής επιτυχίας στο ηθικό του αντι-
πάλου ήταν μείζονος σημασίας. Αυτό
καταδεικνύεται από το ότι κρίθηκε
αναγκαία η έκδοση της ακόλουθης
προκήρυξης από την κεμαλική εθνο-
συνέλευση της Άγκυρας με αποδέκτη
τον τουρκικό λαό: «Οὐδεὶς ἀπολύτως
λόγος ὑφίσταται, ὥστε νὰ ἀνησυχοῦν
καὶ δεικνύουν ἐνδοιασμοὺς οἱ πολῖται
ἀπέναντι τῆς πιθανότητας περὶ προ-
ελάσεως τοῦ ἐχθροῦ (ἑλληνικῆς στρα-
τιᾶς) […]. Τὰ τμήματα τοῦ ἐχθροῦ, τὰ
θέλοντα νὰ ἐξαπλωθοῦν εἰς τὰ βάθη
τῆς Ἀνατολῆς, προσεγγίζουν εἰς τοὺς
τάφους τους. Ἡ νέα αὕτη ἐκστρατεία

θὰ εἶναι διὰ τὸν ἐχθρὸν ἡ πορεία πρὸς
τὸν θάνατον. Θείᾳ ἀντιλήψει τὰ προ-
σεχῆ γεγονότα θὰ ἀποδείξουν τὸ
τοιοῦτον».16

Η ολοκλήρωση των επιθετικών
επιχειρήσεων (Ιούνιος-Ιούλιος 1921)
της Ελληνικής Στρατιάς της Μικράς
Ασίας και η εγκατάστασή της στη
γραμμή Εσκή Σεχήρ - Κιουτάχεια-
Αφιόν Καρά Χισάρ έθεσαν για την ελ-
ληνική πολιτική ηγεσία ζήτημα αξιολό-
γησης της αποτελεσματικότητας της
στρατιωτικής της στρατηγικής. Τα κρι-
τήρια της αποτελεσματικότητας της
τελευταίας  συνίσταντο αφενός στην
επίτευξη του αντικειμενικού στρατιω-
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τικού στόχου ‒καταστροφή κεμαλικών
δυνάμεων‒ και αφετέρου στην προ-
αγωγή του αξονικού πολιτικού στό-
χου, που ήταν η επιβολή της ελ-
ληνικής πολιτικής βουλήσεως στον
Κεμάλ. Για το λόγο αυτό διεξήχθη πο-
λεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχεια
(15.7.1921)17, στο οποίο τέθηκε για
πρώτη φορά από την ελληνική κυβέρ-
νηση το ζήτημα της μερικής αποστρά-
τευσης. 

«Ἀμέσως ὡς ἤρχισεν ἡ συνεδρία-
σις, ὁ Πρωθυπουργὸς, λαβὼν τὸν
λόγον καὶ πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς
Στρατιᾶς ἀποτεινόμενος […], κατέληξε
δὲ ὡς ἐν συμπεράσματι νὰ προκα-
λέση τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Στρατιᾶς, ἵνα

ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου βεβαιώση
τὴν καταστροφὴν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ
ἐζήτησε συνάμα τὴν γνώμην αὐτοῦ,
ἂν θεωρουμένου τοῦ πολέμου τερμα-
τισθέντος, μετὰ τὴν ἀπώλειαν ὑπὸ τοῦ
ἐχθροῦ τῶν 3/4 ἢ τῶν 2/3 τῆς μα-
χητικῆς αὐτοῦ ἰσχύος, ἠδύνατο ἡ Κυ-
βέρνησις νὰ προβῇ εἰς τμηματικὴν
ἀποστράτευσιν, πρὸς ἀνακούφισιν
του Λαοῦ καὶ τῶν δαπανῶν του Κρά-
τους».18

Ωστόσο, η ελληνική στρατιωτική
ηγεσία, εφαρμόζοντας την κλαουζεβι-
τσιανή αρχή της συνέχειας της επιθε-
τικής δράσης, αντέταξε ως επιτακτικό
στρατιωτικό στόχο την άμεση και ολο-
κληρωτική εκμηδένιση των κεμαλικών

Ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Πτολεμαίος Σαρηγιάννης συνομιλεί με τον αρχιστράτηγο Ανα-
στάσιο Παπούλα μπροστά σε κτίριο. Παρακολουθούν αξιωματικοί. Μικρασιατική εκστρατεία.

Πηγή: https://www.istorikathemata.com



ενόπλων δυνάμεων.:19

«[…] Εἰς ταῦτα ὁ Ἀρχηγὸς τῆς
Στρατιᾶς καὶ ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ
Ἐπιτελείου αὐτῆς ἀντετάχθησαν […].
Ἡ Στρατιὰ ἀπήντησεν ὅτι ἔπρεπε νὰ
καταδιωχθῇ ὁ ἐχθρὸς καὶ νὰ κατα-
στραφῇ […]».20

Ομοίως ο υπαρχηγός του Επιτε-
λείου της ελληνικής στρατιάς συνταγ-
ματάρχης Σαρηγιάννης ανέφερε: «Ἡ
σπουδὴ μὲ τὴν ὁποίαν ἀποχωρεῖ ὁ
ἐχθρός ἀποδεικνύει ὅτι οὗτος ἀπώλε-
σε τὴν ἀγωνιστικήν του δύναμιν. Φρο-
νῶ ὅτι ἡ Στρατιὰ δὲν πρέπει νὰ χάση
καιρόν, ἀλλὰ νὰ συνεχίση τὸ ταχύτε-
ρον τὴν ἐπιθετικὴν πορείαν της, διὰ
να ἐμποδίση τὴν ἀνασυγκρότησιν τοῦ
ἐχθροῦ καὶ τὴν ἀμυντικήν του ὀργά-
νωσιν».21

Μολαταύτα, η επιχειρησιακή αδυ-
ναμία του ελληνικού στρατού στο μι-
κρασιατικό θέατρο ‒συγκεκριμένα η
στρατηγικά επιβεβλημένη μεταφορά
των βάσεων ανεφοδιασμού από τη
Σμύρνη στα Μουδανιά‒ ανέστειλε την
άμεση διεξαγωγή επιθετικών επιχει-
ρήσεων, δημιουργώντας ένα «παρά-
θυρο τρωτότητας» για την ελληνική
στρατιωτική στρατηγική και αντίστοιχα
ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για τη
στρατιωτική στρατηγική του Κεμάλ.
Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο
αντιστράτηγος Β. Δούσμανης:

«Τότε (15.7.1921) ἐγερθείς ὁ Ἀρ-
χηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου τῆς Στρατιᾶς
συνταγματάρχης κ. Κ. Πάλλης εἶπεν
ὅτι δὲν ἦτο δυνατὴ ἡ ἄμεσος ἐξακο-
λούθησις τῶν ἐπιχειρήσεων, διότι,
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προκειμένου νὰ προωθηθῇ ὁ στρατὸς
ἡμῶν πρὸς ἀνατολὰς μὲ ἐνδεχομένην
προχώρησιν μέχρι Ἀγκύρας, ἦτο ἀ-
νάγκη νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ προηγουμένη
μεταφορὰ τῆς Βάσεως ἐφοδιασμοῦ
τοῦ στρατοῦ ἀπὸ Σμύρνης εἰς Μουδα-
νιά […]. Ἡ ἀσύγγνωστος αὐτὴ ἀμέλεια
τῆς Διοικήσεως τῆς Στρατιᾶς ἐγένετο
πρόξενος τῆς ἐπιβραδύνσεως τῆς
συνεχίσεως τῶν ἐπιχειρήσεων μετὰ
τὴν μάχην τῆς 8 Ἰουλίου ἐπὶ 21 ἡμέ-
ρας […]. Ὁ Πρωθυπουργὸς συνεφώ-
νησε νὰ γίνη πρῶτα ἡ μεταφορὰ τῆς
Βάσεως καὶ κατόπιν ν’ ἀρχίσωσιν αἱ
ἐπιχειρήσεις».22

Επομένως, το αναδυόμενο παρά-
θυρο ευκαιρίας για την κεμαλική στρα-

τιωτική στρατηγική ήταν απόρροια:
«[…] Τῆς τοιαύτης ἀμελείας καὶ τῆς
διακοπῆς τῆς διώξεως του ἐχθροῦ […
]. Ἡ ἐπιβράδυνσις αὐτὴ ἔδωκε καιρὸν
εἰς τὸν ἐχθρὸν πλὴν τῆς ἠθικῆς καὶ
ὑλικῆς αὐτοῦ ἐνισχύσεως νὰ προφ-
θάση νὰ μεταφέρη καὶ νὰ κινήση συγ-
χρόνως πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ στρατοῦ
ἡμῶν πορείαν πρὸς Σαγγάριον δύο
μὲν Μεραρχίας ἐκ Κιλικίας καὶ δύο
ἑτέρας ἐκ Καυκάσου».23

Η  Διοίκηση της Ελληνικής Στρα-
τιάς Μικράς Ασίας, προκειμένου να
πετύχει τον επιδιωκόμενο πολιτικό
σκοπό, υιοθέτησε και εφάρμοσε μία
επιθετική στρατιωτική στρατηγική
άμεσης προσέγγισης. Βασικός στρα-

Παρέλαση της ΙΙΙ Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού στην άδεια πόλη του Δορυλαίου (Εσκί Σεχήρ).

Πηγή: https://www.ptisidiastima.com/1921-battle-eski-sehir/



τιωτικός στόχος ήταν η καταστροφή
του κέντρου βάρους του αντιπάλου
(Άγκυρα), μέσω της διεξαγωγής ενός
επιχειρησιακού ελιγμού για την υπερ-
κέραση του ισχυρού σημείου της
αμυντικής γραμμής των κεμαλικών
στρατιωτικών δυνάμεων και την προ-
σβολή τους εκ των νώτων τους.24 Υπό
το φως των διαμορφωθεισών συνθη-
κών στο θέατρο του πολέμου25, η ελ-
ληνική στρατιωτική ηγεσία ανέλυσε
και αξιολόγησε τα εναλλακτικά επιχει-
ρησιακά σενάρια προκρίνοντας ως
επιμέρους στρατιωτικούς στόχους: 

1. Την αποφυγή της κατά μέτωπο
επίθεσης λόγω των δυσχερειών, που
είχαν ανακύψει κατά την προέλαση
της ελληνικής στρατιάς στην ενδο-
χώρα της Μικράς Ασίας, δεδομένης
μάλιστα της εκτίμησης  ότι ο αντίπα-
λος θα αμυνόταν όπισθεν της δεξιάς
όχθης του κεντρικού ρου του Σαγγά-
ριου. 

2. Την προσβολή του εχθρού εκ
του αριστερού του πλευρού, διενερ-
γώντας προς αυτόν ευρύ ελιγμό νο-
τίως του άνω ρου του Σαγγάριου.26

Τελικά, αποφασίσθηκε η «δια ευ-
ρέος ελιγμού προσβολή του εχθρού
εκ του αριστερού του» σύμφωνα με
τις ακόλουθες επιχειρησιακές οδηγίες:

«1. Ὁ ἐχθρὸς ὑποχωρήσας μετὰ
τὴν τελευταία ἥτταν του, ὀχυροῦται
ἐπὶ τῆς Ἀνατολικῆς ὄχθης τοῦ Σαγγά-
ριου […].

2. Ἡ Στρατιά μας διὰ τῶν κυρίων
δυνάμεών της θὰ ἐπιτεθεῖ κατὰ τοῦ

ἐχθροῦ, ὅπως συντρίψη αὐτάς, τὰς
καταδιώξη μέχρι τῆς διαλύσεώς τῶν,
καὶ ἀχθῇ μέχρις Ἄγκυρας, πρὸς
καταστροφὴν τῶν ἐκεῖ ἐγκαταστά-
σεών του καὶ τῆς σιδηρ. γραμμῆς,
ἀποστεροῦσα οὔτως αὐτὸν πολύτι-
μου Βάσεως αὐτοῦ.

[…] Κύρια ἐπίθεσις Ἀνατολικῶς
του Σαγγάριου, δευτερεύουσα τοιαύτη
ὑπὸ τῆς σχετικῆς Μεραρχίας κατὰ τοῦ
Μετώπου τῆς ἐχθρικῆς τοποθεσίας ἐκ
Δυσμῶν».27

Ο μείζων στόχος του επιχειρησια-
κού ελιγμού των ελληνικών στρατιω-
τικών δυνάμεων ήταν αφενός η δη-
μιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών στο
πεδίο της μάχης, με απώτερο σκοπό
την επίτευξη ενός συγκριτικού πλεο-
νεκτήματος έναντι του αντιπάλου και
αφετέρου η ψυχολογική «αποδιάρ-
θρωση» της κεμαλικής στρατιωτικής
ηγεσίας. 28 Ωστόσο, η Διοίκηση της
Ελληνικής Στρατιάς της Μικράς Ασίας
δεν συνεκτίμησε-αξιολόγησε τα δύο
αντιτιθέμενα ζεύγη ενεργειών που εμ-
περικλείει ο ελιγμός:29

1. Την υπερφαλάγγιση των πλευ-
ρών του εχθρού ή τη λειτουργία των
στρατιωτικών δυνάμεων σε εσωτερι-
κές γραμμές. Δηλαδή, ο ελιγμός του
ελληνικού στρατού για την κύκλωση
του αριστερού πλευρού του αντιπά-
λου αντισταθμιζόταν από το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα των εσωτερικών
γραμμών του κεμαλικού στρατού.

2. Τη συγκέντρωση των στρατιωτι-
κών δυνάμεων ή την ανάπτυξη τους
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σε πολλές θέσεις. 
Ομοίως, δεν αξιολόγησε τον βαθ-

μό αποτελεσματικότητας του ελιγμού
της, δηλαδή εάν η επιτυχής του εφαρ-
μογή θα διασφάλιζε τη νίκη στο επι-
χειρησιακό επίπεδο και κατά πόσο η
διαμορφούμενη κατάσταση θα ωθού-
σε στην επιβολή της ελληνικής πολι-
τικής βουλήσεως στον αντίπαλο. 

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των
κεμαλικών στρατιωτικών δυνάμεων
στο μικρασιατικό θέατρο του πολέμου
εγγράφονταν: 

1. Η σύμπτυξή τους σε ισχυρά
οχυρωμένες θέσεις πλησίον των βά-
σεων ανεφοδιασμού τους. 

2. Η ανάπτυξή τους σε εσωτερικές
γραμμές συγκοινωνιών-επικοινωνιών
και ανεφοδιασμού. 

3. Ο εγκλιματισμός-προσαρμογή
τους στη γεωμορφολογία του εδά-
φους του θεάτρου του πολέμου. 

4. Η δυνατότητα επίτευξης επιχει-
ρησιακού ή τακτικού αιφνιδιασμού είτε
με τη διεξαγωγή ταχείας αντεπίθεσης
είτε με την προβολή υπεροχής ισχύος
σε επιλεγμένα σημεία.

5. Η αξιοποίηση του παράγοντα
της εσωτερικής νομιμοποίησης.

Αντίθετα, ο ελληνικός στρατός: 
1. Είχε απομακρυνθεί από τις βά-

σεις ανεφοδιασμού του, αντιμετωπί-
ζοντας σοβαρές δυσχέρειες στην
επιμελητεία, στις επικοινωνίες και στις
μεταφορές του. 

2. Αντιμετώπιζε μία προοδευτικά
κλιμακούμενη επικίνδυνη κατάσταση

λόγω των αιφνιδιαστικών και συστη-
ματικών επιθετικών ενεργειών των κε-
μαλικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα
να διογκώνεται η ανάγκη για τη δια-
σφάλιση των πλευρών και των μετό-
πισθεν της ελληνικής στρατιάς
(ανάπτυξη πλαγιοφυλακών). 

3. Είχε απωλέσει τη δυνατότητα
εξωτερικής εξισορρόπησης λόγω της
επιβολής του οικονομικοστρατιωτικού
αποκλεισμού από τις συμμαχικές δυ-
νάμεις ‒Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία. 

4. Εξωθούταν στη διεξαγωγή ενός
πολέμου φθοράς.30

Στον βαθμό που η αποτελεσματι-
κότητα της ελληνικής στρατιωτικής
στρατηγικής εξαρτάτο από την επι-
τυχή εκτέλεση του επιχειρησιακού της
ελιγμού, η ελληνική στρατιωτική ηγε-
σία όφειλε να συνεκτιμήσει, πέρα από
τον στρατιωτικό, και τον ψυχολογικό
παράγοντα.31 Για παράδειγμα, θα
μπορούσε να διεξαγάγει μία μικρής
κλίμακας παραπλανητική ενέργεια
στο τακτικό επίπεδο, ώστε ο αντίπα-
λος είτε να μην αντιδράσει έγκαιρα
είτε να αντιδράσει αναποτελεσματικά
στο πρώτο πλήγμα της ελληνικής
στρατιάς. Συνεπώς, τα αποτελέσματα
της ελληνικής στρατιωτικής στρατηγι-
κής συνοψίζονταν: 

1. Στην «υπέρβαση» του αποφασι-
στικού σημείου της ελληνικής επίθε-
σης, με παρεπόμενο την προοδευτική
εξασθένηση της ελληνικής στρατιωτι-
κής ισχύος.32

2. Στην εξουδετέρωση του επιχει-



ρησιακού της ελιγμού, με αποτέλεσμα
τη διεξαγωγή αποφασιστικής επίθε-
σης στην κεντρική γραμμή άμυνας
του αντιπάλου με σκοπό τη διάρρηξή
της. 

«[…] Ὁ ἐχθρὸς στηρίζων τὸ δεξιὸν
του ἐπὶ τῆς ἰσχυρᾶς γραμμῆς Γιλδίζ-
Σαπάντζας ἐξοικονόμει δυνάμεις πρὸς
ἐνίσχυσιν τοῦ ἀριστεροῦ του, οὕτως
ὥστε ἡ κύκλωσις τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ
ἐχθροῦ δὲν ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῇ, ἡ
δὲ θέσις τῆς Στρατιᾶς ἐχούσης τὰ
νῶτα της ἐστραμμένα πρὸς τὴν ἔρη-
μον καὶ τὰς μακρὰς συγκοινωνίας της
εἰς τὸ ἀριστερόν της ἦτο μειονεκτική

[…]. 
Πρὸς τοῦτο διετάχθη ἡ κατὰ μέτω-

πον ἐπίθεσις· τὸ κέντρον ἡμῶν κατέ-
λαβε τὰς φοβερὰς θέσεις τοῦ Ταμπού-
ρογλου καὶ βῆμα πρὸς βῆμα ἀπω-
θεῖτο ὁ ἐχθρός, παρ’ ὅλην τὴν πεί-
σμονα αὐτοῦ ἀντίστασιν, μέχρι τῆς
σήμερον κατεχομένης γραμμῆς […]. 

Τὸ δὲ ἰσόπαλον τῶν δυνάμεων δὲν
ἐπιτρέπει ἡμῖν τὴν ἐκτέλεσιν εὐρείας
κυκλωτικῆς κινήσεως, ὥστε δι’ ἑνὸς
πλήγματος νὰ ἐπιτύχωμεν ἀποφα-
σιστικὴν νίκην […]».33

3. Στην «υπέρβαση» του κορυ-
φαίου σημείου της μυνας από τις κε-
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μαλικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την
ανάκτηση της ισορροπίας στρατιωτι-
κής ισχύος στο πεδίο της μάχης.34

«[…] Ὁ ἐχθρὸς ἀμύνεται τῶν 100
χιλιομέτρων τῶν χωριζόντων ἡμᾶς
ἀπὸ τὴν Ἄγκυραν πεισματωδῶς βῆμα
πρὸς βῆμα, ἀντιτάσσων κυρίως τὰς
ἀλλεπαλλήλους ὀχυρώσεις του καὶ τὸ
βαρὺ πυροβολικόν του καὶ ἐπιζητῶν
νὰ φθείρη βαθμιαίως ἡμᾶς ἀριθμη-
τικῶς […].35

[…] καθ’ ότι ἐν τῷ μεταξύ ἡ στρα-
τολογία τοῦ ἀντιπάλου νέας προσκο-
μίζει αὐτῷ ἐνισχύσεις, ἡ ὀχύρωσις
αὐτοῦ ἐνισχύεται, ἡ δὲ προκεχωρη-
μένη ἐποχὴ τοῦ ἔτους δυνατὸν νὰ κα-

ταστήση μετ’ ὀλίγον τὰς ἐπιχειρήσεις
ἐξαιρετικῶς δυσχερεῖς».36

4. Στις υπερεκτεταμένες γραμμές
συγκοινωνιών-επικοινωνιών με από-
τοκο τις υπέρμετρες δυσχέρειες στον
ανεφοδιασμό της Ελληνικής Στρατιάς
Μικράς Ασίας.

«[…] Ἡ κατάληψις τοῦ ἀνατολικῶς
τοῦ Σαγγαρίου ἐδάφους ἐπέτρεψε τὴν
σημαντικὴν βράχυνσιν τῶν μεταφο-
ρῶν μας, ἀλλὰ δέον νὰ ληφθῇ ὑπ’
ὄψιν ὅτι τῆς προχωρήσεως πρὸς
Ἄγκυραν ἐξακολουθούσης αἱ μετα-
φοραὶ ἐπιμηκύνονται ἐκ νέου, τὰ δὲ
μεταγωγικὰ μέσα, κυρίως τὰ φορτηγὰ
αὐτοκίνητα, φθείρονται καθ’ ἑκάστην,
μειούμενα καταληκτικὼς κατ’ ἀριθμὸν
καὶ μὴ ἀνανεούμενα».37

5. Στην ανάσχεση της επιθετικής
δράσης του ελληνικού στρατού και
στην σύμπτυξή του σε θέση άμυνας
με άμεσο τον κίνδυνο εμπλοκής του σ’
έναν πόλεμο φθοράς.

«[…] Ὑποβάλλω ἐντύπωσίν μου
ὅτι ὁ ἀγὼν τείνει προσλάβη ὡς ἐξ
ἰσοπάλου ἀντιμετώπων δυνάμεων χα-
ρακτῆρα ἀγῶνος χαρακωμάτων […].
Οὗτος ἔσεται ἐπ’ ὠφελείᾳ ἐχθροῦ
διαρκῶς συμπληροῦντος ἐλλείψεις
του καὶ ὀχύρωσιν ἐδάφους […]».38

Συμπερασματικά, η αδυναμία επί-
τευξης μιας αποφασιστικής νίκης
λόγω της εφαρμογής διαφορετικών
στρατιωτικών στρατηγικών από τις
δύο πλευρές –άμεση προσέγγιση
από τον ελληνικό τακτικό στρατό με
στόχο τη διεξαγωγή μιας αποφασιστι-

Ο Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπούλας.
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κής μάχης, έμμεση προσέγγιση, με
διεξαγωγή ανταρτοπόλεμου, από τις
άτακτες κεμαλικές δυνάμεις (τουλάχι-
στον μέχρι τις αρχές του 1921)– θα
οδηγήσει σε μια παρατεταμένη στρα-
τιωτική επιχείρηση προς τα ενδότερα
της Μικράς Ασίας για την επίτευξη του
αντικειμενικού στρατιωτικού στόχου,
δηλαδή την καταστροφή των κεμαλι-
κών στρατιωτικών δυνάμεων. Στο
συμπέρασμα ότι η στρατηγική του
Κεμάλ αποσκοπούσε στην εξουθέ-
νωση των ελληνικών δυνάμεων με
την παράσυρσή τους στη Μικρασια-
τική ενδοχώρα, μακριά από τις γραμ-
μές ανεφοδιασμού -επικοινωνιών
τους, όπου θα υποχρεώνονταν να πο-
λεμούν υπό ακραίες επιχειρησιακές
συνθήκες, συνηγορεί το αποτέλεσμα
των επιθετικών επιχειρήσεων πέρα
από τον Σαγγάριο και μετά τη διά-
βαση της Αλμυράς Ερήμου. Η δια-
κοπή της ελληνικής επίθεσης, μετά τις
επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρή-
σεις του Ιούλιου (1921) και την κατά-
ληψη του Αφιόν Καραχισάρ, του Εσκή
Σεχίρ και της Κιουτάχειας, επιβεβαί-
ωσε την αξιωματική παραδοχή του
Πρώσου στρατιωτικού και θεωρητικού
του πολέμου, Καρλ Βον Κλαούζεβιτς
για την ανάγκη συνέχειας της επιθετι-
κής δράσης, ακόμη και μετά τη νίκη,
με στόχο την καταστροφή των εχθρι-
κών δυνάμεων.39 Σε αντίθετη περί-
πτωση, ο αμυνόμενος  «αγοράζει»
χρόνο για την ανασύνταξη των δυνά-
μεων του, όπως ακριβώς συνέβη με

τις στρατιωτικές δυνάμεις του Κεμάλ.
Αντίθετα, η Ελληνική Στρατιά Μικράς
Ασίας υπερέβη τα όρια της επιθετικής
της δράσης κατά το πέρας των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων του Ιουνίου-
Ιουλίου 1921, χωρίς ωστόσο να επι-
τύχει τον αντικειμενικό στρατιωτικό
της στόχο, την καταστροφή των κεμα-
λικών δυνάμεων.

Συνεπώς, η επιδίωξη αμυντικών
στόχων, δηλαδή ο αγώνας για την
πλήρη ή μερική διατήρηση του status
quo, απαιτεί περιορισμένους πόρους
σε αντιδιαστολή με την επιδίωξη επε-
κτατικών στόχων, δηλαδή τη διεξα-
γωγή επίθεσης για απόκτηση πόρων
ή κατοχή εδαφών. Είναι πιο εύκολο να
κρατήσεις αυτό που έχεις παρά να
αποκτήσεις κάτι καινούριο. Στο περι-
βάλλον αυτό, η αποτυχία διασφάλι-
σης του πολιτικού και στρατιωτικού
διακυβεύματος και η ισχνή αποτελε-
σματικότητα της ελληνικής στρατιωτι-
κής στρατηγικής οδήγησαν στην ήττα
της Ελλάδας στη Μικρά Ασία.

Υποσημειώσεις

1 Βλέπε Διονύσιος Τσιριγώτης, Η Ελ-
ληνική Στρατηγική στη Μικρά Ασία,
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σ. 295-301.
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3 Παρατίθεται στο Ι. Δ. Πασσάς, Η
αγωνία ενός έθνους, (Η απολογία
του Παπούλα), Αθήνα 1925, σ. 83.

4 Στην εφαρμογή μιας στρατιωτικής
στρατηγικής άμεσης προσέγγισης
χρησιμοποιείται το σύνολο των
στρατιωτικών μέσων για την κατα-
στροφή του κέντρου βάρους του αν-
τιπάλου, που συνήθως είναι οι
ένοπλες δυνάμεις του. Βλ., M.
Howard, P. Paret (επιμ., μτφ.),
Clausewitz, On War, Princeton:
Princeton University Press, 1989, σ.
225-70.

5 Με την εφαρμογή ελιγμού στο τα-
κτικό ή στο επιχειρησιακό επίπεδο
επιτυγχάνεται η ταχεία και ομαλή
συγκέντρωση, διασπορά, αποδέ-
σμευση και μεταφορά ενός μείζονος
τμήματος των ενόπλων δυνάμεων

για την αξιοποίηση των αναφυόμε-
νων πλεονεκτημάτων μιας αποφα-
σιστικής νίκης, τον μετριασμό των
αποτελεσμάτων μιας ήττας ή για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της στρατιωτικής στρατηγικής.  Βλ.
J. Collins, Military Strategy: Princi-
ples and Practices, and Historical
Perspectives, Washington, D. C.
Brassey’s Inc, 2002, σ. 83, 88.  

6 Παρατίθεται στο Ι. Δ. Πασσάς, Η
αγωνία ενός έθνους, σ. 86.

7 Arreguín-Toft, Ivan, How the Weak
Win Wars: A Theory of Asymmetric
Conflict, Cambridge: Cambridge
University Press, 2005, σ. 34-36.

8 Για εκτενή ανάλυση βλέπε Διονύσιος
Τσιριγώτης, Η Ελληνική Στρατηγική
στη Μικρά Ασία, 1919-1922, σ. 296-
301.

9 Στις 9.7.1921 εκδόθηκε το ακόλουθο
δελτίο για τη διαμορφωθείσα στρα-
τιωτική κατάσταση: «Ἡ μεγάλη μάχη
τοῦ Δορυλαίου ἔληξε διὰ πλήρους
καὶ περιφανοῦς νίκης τῶν ἡρωικῶν
στρατευμάτων […]. Ἡ καταδίωξις
τοῦ φεύγοντος ἐχθροῦ ἐξηκολούθη-
σε καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν φθάσασα
μέχρι 45 χιλ. Α. Δορυλαίου […]. Ἀπὸ
διαταγὰς εὑρεθείσας ἐπὶ αἰχμαλωτι-
σθέντων ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν
καταφαίνεται ὅτι ἐχθρός, συγκε-
ντρώσας τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν
δυνάμεών του, ἐπετέθη πρὸς
ἀνάκτησιν Δορυλαίου, δώσας οὕτω
εὐκαιρίαν εἰς στρατεύματά μας νὰ
ἄρωσι περιφανῆ ταύτην νίκην.
Ἀπομείνασαι ἐχθρικαὶ δυνάμεις,



χρησιμοποιοῦσαι καὶ νυκτερινὰς πο-
ρείας, φεύγουσι πρὸς Ἰουστινιανού-
πολιν, Σιβριχισὰρ καὶ βορείως αὐτῆς
[…]». Παρατίθεται στο Μ. Ροδάς, Η
Ελλάδα στη Μικρά Ασία, Αθήνα,
1950, σ. 230-1.

10 Διονύσιος Τσιριγώτης, Η Ελληνική
Στρατηγική στη Μικρά Ασία, 1919-
1922, σ. 304-305.

11 Βλ. Ξ. Στρατηγός, Ἡ Ἑλλὰς ἐν
Μικρᾷ Ἀσίᾳ, σ. 231-2.

12 Clausewitz, On War, σ. 626.
13 Ό.π., σ. 625.
14 Βλ. Ξ. Στρατηγός, Ἡ Ἑλλὰς ἐν

Μικρᾷ Ἀσίᾳ, σ. 231-2.
15 Βλ. Β. Δούσμανης, Η εσωτερική

όψις της μικρασιατικής εμπλοκής,
Αθήνα, 1928, σ. 85.

16 Προκήρυξη του πρόεδρου της εκτε-
λεστικής εξουσίας της Εθνοσυνέλευ-
σης της Άγκυρας στις 22.7.1921.
Παρατίθεται στο Μ. Ροδάς, Η Ελ-
λάδα στη Μικρά Ασία, σ. 233-4.

17 Στο συμβούλιο συμμετείχαν ο βασι-
λιάς Κωνσταντίνος, ο πρωθυπουρ-
γός Δ. Γούναρης, ο υπουργός
Στρατιωτικών (Θεοτόκης), ο αρχη-
γός (αντιστράτηγος Α. Παπούλας),
ο υπαρχηγός (υποστράτηγος Ξ.
Στρατηγός), ο αρχηγός του Επιτε-
λείου της στρατιάς Μ. Ασίας (συν-
ταγματάρχης Κ. Πάλλης), ο αρχηγός
του Γενικού επιτελείου στρατού (αν-
τιστράτηγος Β. Δούσμανης).

18 Παρατίθεται στο Β. Δούσμανης, Η
εσωτερική όψις της μικρασιατικής
εμπλοκής, σ. 81.

19 Βλ. Clausewitz, On War, σ. 263.

20 Βλ. Β. Δούσμανης, Η εσωτερική
όψις της μικρασιατικής εμπλοκής, σ.
81-2.

21 Παρατίθεται στο Κ. Πανταζής, Συμ-
βολή εις την ιστορίαν της μικρασια-
τικής εκστρατείας, 1919-1922, Αθή-
να, Δωδώνη, χ.χ., σ. 53.

22 Β. Δούσμανης, Η εσωτερική όψις
της μικρασιατικής εμπλοκής, σ. 81-
2.

23 Ό.π.
24 Βλ. Ξ. Στρατηγός, Ἡ Ἑλλὰς ἐν

Μικρᾷ Ἀσίᾳ, σ. 259-60.
25 Λόγω της γεωμορφολογίας του εδά-

φους, που δυσχέραινε τον επιτιθέ-
μενο, και της απουσίας συγκοινω-
νιακού δικτύου: «Ἀλλὰ ἡ κυριότερη,
ἡ σχεδὸν ἀνυπερβλήτη δυσχέρεια
ἦταν τὸ ἔδαφος, ὅπερ θὰ ὤφειλε νὰ
διατρέξη ὁ κύριος ὄγκος τῆς
Στρατιᾶς, ὅπως ἐκτελέση βορειόθεν
τὸν ἑλιγμόν του, διότι ἦταν ἐξόχως
ὀρεινὸν καὶ ἐστερεῖτο ὁδῶν [...]».
Ό.π.

26 Ο Ξ. Στρατηγός αναφέρει χαρακτη-
ριστικά: «Προεβλέπετο ἐκ τῶν προ-
τέρων, μετὰ βεβαιότητος σχεδόν,
διότι ἦταν στρατιωτικῶς ὀρθόν, ὅτι ὁ
Κεμὰλ δὲν θὰ ἐδέχετο νέαν ἀπο-
φασιστικὴν μάχην ἐντεῦθεν τοῦ Σαγ-
γαρίου, ἐντὸς δηλαδὴ τοῦ θύλακος
ποὺ ἀποτελεῖ ἡ μεγάλη αὐτοῦ καμ-
πή […]. Αἱ ἐξ Ἐσκὴ Σεχὴρ λοιπὸν
πρὸς Ἄγκυραν ὁδοὶ ἐφράσσοντο
ἀπὸ ἀδιαπέραστον φράγμα. Τὸ
φράγμα τοῦτο ἔπρεπε ἢ νὰ δια-
σπασθῇ ἢ νὰ παρακαμφθῇ. Ἡ ἀπό-
πειρα τῆς διασπάσεως, ἐφ’ ὅσον

Αεροπορική Επιθεώρηση 97



98 Αεροπορική Επιθεώρηση

δὲν ὑπῆρχεν ἄλλο μέσον, θὰ ἦταν
στρατιωτικὴ παραφροσύνη. Δὲν
ἀπέμενε λοιπὸν παρὰ ἡ παράκαμ-
ψις, δηλαδὴ ὁ στρατηγικὸς ἑλιγμός
[…]. Ἡ ἐκτέλεσις του ἑλιγμοῦ δεξιό-
θεν, βορείως του προρηθέντος
ὀχυρωμένου μετώπου, παρουσίαζε
μεγίστας δυσχερείας, καθιστώντας
ἀδύνατη σχεδὸν τὴν πραγματοποί-
ησίν του [...]. Ἀποκλειούμενο λοιπὸν
κατὰ ταῦτα τοῦ βορειόθεν ἑλιγμοῦ,
δὲν ἀπέμενε ἡ ἐκτέλεσις τούτου νο-
τιόθεν, διὰ τῆς κατὰ μήκους τῆς
ὄχθης τοῦ Σαγγαρίου καὶ τοῦ Σειντὶ
ποταμοῦ διηκούσης βορείου παρυ-
φῆς τῆς Ἁλμυρᾶς Ἐρήμου». Ό.π.

27 Π. Παναγάκος, Συμβολή εις την
ιστορίαν της δεκαετίας 1912-1922,
Αθήνα, 1960, σ. 482-3.

28 «Η ψυχολογική αποδιάρθρωση κά-
ποιου πηγάζει από την αίσθησή του
ότι είναι παγιδευμένος». Αναλυτικό-
τερα βλ. Liddell Hart, Στρατηγική της
έμμεσης προσεγγίσεως, Θεσσαλο-
νίκη: Βάνιας, 1995, σ. 508.

29 Βλ. αναλυτικότερα Clausewitz, On
War, σ. 541.

30 Για τη διεξαγωγή ενός πολέμου φθο-
ράς κινητοποιείται και χρησιμοποιεί-
ται το σύνολο των συντελεστών
ισχύος του κράτους ‒οικονομικοί,
βιομηχανικοί, στρατιωτικοί, τεχνολο-
γικοί, πολιτικοδιπλωματικοί. Τοιου-
τοτρόπως ο αντίπαλος αντιμετω-
πίζεται ως ένα σύνολο στόχων και
το επιτυχές αποτέλεσμα είναι από-
τοκο της αθροιστικής ενέργειας της
υπέρτερης δύναμης πυρός και της

ευμεγέθους υλικής ισχύος. Βλ. E.
Luttwak, Strategy: The logic of War
and Peace, Cambridge, Massachu-
setts:The Belkanap Press Of Har-
vard University Press, 1987, σ.
92-7, J. Collins, Military Strategy, σ.
63-4.

31 Ο αντιστράτηγος Παναγάκος απο-
κρυσταλλώνει εναργώς την επιχει-
ρησιακή αδυναμία της ελληνικής
στρατιάς στην εκτέλεση μιας παρα-
πλανητικής ενέργειας, πριν από την
αποφασιστική επίθεση, για την ενί-
σχυση του βαθμού αποτελεσματικό-
τητας της ελληνικής στρατιωτικής
στρατηγικής: «[…] Ὁ ἐχθρὸς κατὰ τὸ
διάστημα τοῦτο θὰ ἐνισχυθῇ διὰ τῆς
V Μεραρχίας του ἐλθούσης ἐκ Κιλι-
κίας. Ἐγκαίρως δὲ βεβαιωθεὶς ἐπὶ
τοῦ ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ
ἐκτελουμένου εὐρέος ἑλιγμοῦ κατὰ
τοῦ ἀριστεροῦ του, ἀπέσυρεν ἐκ τῶν
παρὰ τὴν Ἀνατολικὴν ὄχθην τοῦ
Σαγγαρίου ἐγκατεστημένων Μονά-
δων αὐτοῦ τὸ μεγαλύτερον μέρος
των καὶ ἔταξε ταύτας ἀπὸ Δυσμῶν
πρὸς Ἀνατολὰς ἐπὶ καταλλήλων θέ-
σεων […]». Π. Παναγάκος, Συμβολή
εις την ιστορίαν της δεκαετίας 1912-
1922, σ. 486-7. 

32 Για ενδελεχή ανάλυση βλ. Dionysis
Tsirigotis, «The impact of the excess
of the culminating point of attack of
the Greek military strategy on the
outcome of the Greek campaign in
Asia Minor (August 1921 – August
1922)», Defensor Pacis, τόμ. 24,
Ιούνιος 2009.



33 Αναφορά του αρχηγού  της Ελληνι-
κής Στρατιάς Μ. Ασίας, Α. Παπούλα
(22.8.1921). Παρατίθεται στο Β.
Δούσμανης, Η εσωτερική όψις της
μικρασιατικής εμπλοκής, σ. 97-8.
Βλ. επίσης Ι. Δ. Πασσάς, Η αγωνία
ενός έθνους, σ. 125-9.

34 Ο Κλαούζεβιτς οριοθετεί την υπέρ-
βαση του κορυφαίου σημείου της
άμυνας ως εξής: «Καθόσον η ισχύς
του αμυνομένου αυξάνεται καθημε-
ρινά, ενώ του επιτιθέμενου εξασθε-
νεί, η απουσία απόφασης είναι
συμφέρουσα για τον πρώτο. Αλλά,
εάν τα αποτελέσματα από τις γενι-
κές ζημιές του αμυνομένου αρχί-
σουν να προλαμβάνονται από
αυτόν, τότε θα πρέπει να έχει φθά-
σει το αποφασιστικό σημείο (της
άμυνας), όπου ο αμυνόμενος θα
πρέπει να επαναπροσδιορίσει τους
πολιτικούς του στόχους και να δρά-
σει, όταν το πλεονέκτημα της ανα-
μονής έχει οριστικά εξαλειφθεί». Βλ.
Clausewitz, On War, σ. 383.

35 Έκθεση του αρχηγού της ελληνικής
στρατιάς Μ. Ασίας Α. Παπούλα. Πα-
ρατίθεται στο Β. Δούσμανης, Η εσω-
τερική όψις της μικρασιατικής
εμπλοκής, σ. 98.

36 Ό.π.
37 Ό.π.
38 Τηλεγράφημα του αρχηγού της Ελ-

ληνικής Στρατιάς Α. Παπούλα προς
τον υπουργό Στρατιωτικών Ν. Θεο-
τόκη (26.8.1921). Παρατίθεται στο Ι.
Δ. Πασσάς, Η αγωνία ενός έθνους,
σ. 129.

39 Βλέπε Διονύσιος Τσιριγώτης, Η Ελ-
ληνική Στρατηγική στη Μικρά Ασία,
1919-1922, σ. 308.

Αεροπορική Επιθεώρηση 99

Ο Διονύσιος Τσιριγώτης είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, με αντικείμενο Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Διεθνείς Σχέ-
σεις και Διπλωματία. 
Είναι κάτοχος πτυχίου διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του

τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, από το οποίο επίσης απέκτησε μεταπτυχιακό και
διδακτορικό δίπλωμα στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές
σπουδές. Ήταν υπότροφος του προγράμματος: «Ηράκλειτος:
Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα» στο

Πάντειο Πανεπιστήμιο (2003-2006). 
Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων-δοκιμίων-μονογραφιών αναδιφώντας σε κε-

ντρικά ζητήματα της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, της θεωρίας των διεθνών σχέ-
σεων και της στρατηγικής ανάλυσης. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ



Η Μάχη του Αλή Βεράν

Υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος
Διδάκτωρ Ιστορίας ΕΚΠΑ, Διδάσκων Στρατιωτική Ιστορία στη ΣΣΕ

Εικόνα: Αύγουστος 1921 . Η  ΙΧ Μεραρχία διασχίζει την Αλμυρά Έρημο.
Πηγή:https://www.pronews.gr



Πριν τη μάχη

Η τελική τουρκική επίθεση εναντίον των
ελληνικών θέσεων στη Μικρά Ασία εκδη-
λώθηκε στις 13 Αυγούστου 1922. Αρ-
χικά, υπήρξε διάσπαση του ελληνικού
μετώπου και εν συνεχεία σύμπτυξη των
υπό τον Στρατηγό Φράγκου1 δυνάμεων
προς Τουμλού Μπουνάρ.  Ταυτόχρονα,
η  επιμονή του Στρατηγού Τρικούπη2

οδήγησε  στην παραμονή των υπ’ αυτόν
δυνάμεων τη νύχτα 15/16 Αυγούστου
στην περιοχή Ουλουτζάκ   - Εϋρέτ.  Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την οριστική διά-
σπαση  των ελληνικών δυνάμεων σε δύο
ομάδες3: την ομάδα Φράγκου και την
ομάδα Τρικούπη4.  Με το τελευταίο φως
της 16ης Αυγούστου, η ομάδα του Στρα-
τηγού Τρικούπη μετά από σκληρή ανα-
μέτρηση είχε κυκλωθεί. Από τουρκικής
πλευράς, τα Ι, ΙΙ και IV Σώματα Στρατού
βρίσκονταν ανατολικά, νότια και νοτιο-
δυτικά των ελληνικών δυνάμεων, ενώ
ταυτόχρονα το VI Σώμα Στρατού προ-
ήλαυνε και τις απειλούσε από βόρεια.
Τέλος, δυνάμεις του τουρκικού ιππικού,
που είχαν αναπτυχθεί νότια της ομάδας
Τρικούπη, είχαν σχεδόν αποκόψει την
αποχώρησή της προς δυσμάς. Ο Στρατη-
γός Τρικούπης πίστευε ότι ήταν εφικτή η
υποχώρηση προς Σάλκιοϊ, καθώς εκτι-
μούσε ότι δεν είχε αποκοπεί το προς εκεί
δρομολόγιο. Κατόπιν αυτού, θα ακολου-
θούσε ενέργεια με σκοπό τη συνένωση
των δυνάμεών του με αυτές της ομάδας
Φράγκου στο Τουμλού Μπουνάρ.  

Από τουρκικής πλευράς, τη νύχτα
16/17 Αυγούστου, ο Τούρκος Αρχιστρά-

τηγος εξέδωσε διαταγή με την οποία διέ-
τασσε τις 1η και 2α Στρατιές και το V
Σώμα Στρατού όπως σε πρώτο χρόνο κα-
θηλώσουν  με μετωπική επίθεση τις ελ-
ληνικές δυνάμεις και σε δεύτερο χρόνο
τις κυκλώσουν  και αποκλείσουν πάσα
οδό διαφυγής προς δυσμάς.

Η  απόσυρση της ομάδας Τρικούπη
ξεκίνησε στις 23:00 με πρώτη τη ΧΙΙ Με-
ραρχία, η οποία μετά από πορεία τεσσά-
ρων χιλιομέτρων καθηλώθηκε έπειτα
από  εχθρική επίθεση που δέχθηκε.  Η
καθυστέρηση αυτή επέφερε σύγχυση και
στα  τμήματα που ακολουθούσαν. Τε-
λικά, καθώς η ανατροπή του εχθρού
στάθηκε αδύνατη, η ΧΙΙ Μεραρχία  συνέ-
χισε από άλλο δρομολόγιο την κίνησή
της προς Σάλκιοϊ. Η πορεία των υπολοί-
πων δυνάμεων δεν ακολούθησε την εκ-
δοθείσα διαταγή, με αποτέλεσμα η V
Μεραρχία να αποκοπεί πλήρως από
τους υπόλοιπους και να μην ξαναενωθεί
ποτέ μαζί τους, ενώ η ανάμειξη των τμη-
μάτων και η αποδιοργάνωσή τους  επέ-
φεραν καθυστέρηση στην κίνηση. 

Στις 17 Αυγούστου, στις 6:00 το πρωί,
κατέφθασαν στο Σάλκιοϊ  οι Στρατηγοί
Διγενής και Τρικούπης, ακολουθώντας
τα τμήματα εμπροσθοφυλακής. Στη συ-
νέχεια, έφτασαν και οι υπόλοιπες δυνά-
μεις χωρίς καμία τάξη και τελώντας σε
σύγχυση. 

Οι δυνάμεις των αντιπάλων

Από πλευράς ελληνικών δυνάμεων η κα-
τάσταση είχε ως εξής:
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IV Μεραρχία: Απουσίαζε ολόκληρη.
Παρόντες ο Μέραρχος με τμήμα του
Επιτελείου, τμήμα ιππικού και πεντακό-
σιους (500) στρατιώτες

V Μεραρχία: Απουσίαζε ολόκληρη.
Παρόντες περί τους τριακόσιους (300)
στρατιώτες

IX Μεραρχία: Απουσίαζε ολόκληρη
πλην του Μέραρχου και του επιτελείου
του καθώς και του πυροβολικού, ενός
Συντάγματος Πεζικού και εκατόν είκοσι
(120) διάσπαρτων στρατιωτών.

XII Μεραρχία: Μέραρχος με το επιτε-
λείο του, δύο Συντάγματα Πεζικού και το
πυροβολικό.

XIII Μεραρχία: Μέραρχος και το επι-

τελείο του με δύο Συντάγματα Πεζικού
και μία Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολι-
κού. 

Πυροβολικό: Δύο Μοίρες Πεδινού Πυ-
ροβολικού και δύο Μοίρες Σκόντα (βαρύ
Πυροβολικό) 

Μεταγωγικά: εκατόν πενήντα (150)
οχήματα διαφόρων τύπων5.

Από τα ανωτέρω τμήματα τη συνοχή
τους διατηρούσαν από τη XII Μεραρχία
το 14ο Σύνταγμα, από την IX Μεραρχία
το 26ο Σύνταγμα και η XIII Μεραρχία, η
οποία αποτελούσε και την εμπροσθοφυ-
λακή. Παράλληλα, το Πυροβολικό κινείτο
στο σύνολό του συντεταγμένο. 

Οι τουρκικές δυνάμεις που επιχείρη-
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Σχεδιάγραμμα 1:  Η διάσπαση των Α’ και Β΄Σωμάτων Στρατού στις 15 Αυγούστου 1922



σαν στη μάχη του Αλή Βεράν ήταν6:
Το IV Σώμα Στρατού με τις 11η, 3η, 5η

και 23η Μεραρχίες
Το VI Σώμα Στρατού με τις 16η, 17η

και 61η Μεραρχίες
Το V Σώμα Στρατού ιππικού με τις 1η

, 2α και 14η Μεραρχίες.
Αποστολή του IV Σώματος Στρατού

ήταν η επίθεση από Νοτιανατολικά και
Νότια με τέσσερις (4) Μεραρχίες ως
εξής: 

H 11η Νότια του Σάλκιοϊ 
Η 5η Βορειοδυτικά του Σελκί Σεράι 
Η 3η αριστερά της 5ης προς Μπουγι-

ούκ Αντά Τεπέ
Η 23η εκατέρωθεν του Άσκιοϊ
Η αποστολή του VI Σώματος Στρατού

ήταν επίθεση από Βορρά ως εξής:
H 16η Μεραρχία προς Σάλκιοϊ
Η 61η Μεραρχία ανάμεσα Σάλκιοϊ και

Αλή Βεράν
Η 17η Μεραρχία ως εφεδρεία
Το V Σώμα Στρατού επίθεση με την

14η Μεραρχία προς Κεκτσιλέρ και τή-
ρηση ως εφεδρεία των 1ης και 2ας Με-
ραρχιών.

Το πεδίο της μάχης7

Το πεδίο της μάχης εκτεινόταν από τους
ανατολικούς πρόποδες του Μουράτ
Νταγ. Από Βορρά οριζόταν από τα υψώ-
ματα 1300 και Ακ Μπουρούν. Νότια πε-
ρικλειόταν από  τα βόρεια αντερείσματα
του Χασάν Ντεντέ Τεπέ με τα υψώματα
1480 και 1300. Από δυτικά δέσποζαν
τα πρώτα υψώματα του Μουράτ Νταγ.

Η κοιλάδα, που σχηματίζεται μεταξύ των
ανωτέρω ορεινών όγκων, είναι μία στενή
λωρίδα γης. Στο νότιο τμήμα της βρί-
σκονταν τα χωριά Άσκιοϊ, Μπουγιούκ Ασ-
λανάρ και Κιουτσούκ Ασλανάρ και στο
βόρειο τα χωριά Αλή Βεράν και Σάλκιοϊ.
Τη στενή αυτή κοιλάδα διατρέχει από
δυτικά προς ανατολικά ο ποταμός Ουρκ-
μές χωρίς καμία τακτική αξία. Η περιοχή
του Μουράτ Νταγ και το μεγαλύτερο
κομμάτι του πεδίου μάχης καλύπτονταν
από δάση, πλην της περιοχής μεταξύ του
Άσκιοϊ και του Αλή Βεράν. Μέσα στην
στενή κοιλάδα δέσποζαν δύο υψώματα,
το Κιουτσούκ Αντά Τεπέ και το Μπουγι-
ούκ Αντά Τεπέ, επί των οποίων αμύνθη-
καν οι ελληνικές δυνάμεις. Το πεδίο της
μάχης διευκόλυνε πολύ την παρατήρηση
από πλευράς των τουρκικών δυνάμεων,
ενώ λόγω της στενότητάς του δεν επέ-
τρεπε στις ελληνικές δυνάμεις κάποιο
είδος ελιγμού. Ο εγκλωβισμός των ελλη-
νικών δυνάμεων σε ένα τέτοιο στενό
χώρο, αλλά και η εξ αρχής διάταξη των
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αντιπάλων -  με τους Τούρκους να επιχει-
ρούν σχεδόν σε περίμετρο ενός κύκλου -
έδιναν, σε συνδυασμό με την αναλογία
δυνάμεων, λίγες πιθανότητες επιτυχίας
στα ελληνικά όπλα.  

Η διεξαγωγή της μάχης8

Μετά την άφιξη των επικεφαλής Στρατη-
γών, οι Δκτες των IV, IX και XII Μεραρ-
χιών προσήλθαν για λήψη διαταγών. Η
πρώτη διαταγή του Τρικούπη προέβλεπε
την ανασύνταξη των δυνάμεων και την
ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση
της εχθρικής απειλής. 

Από τους Διοικητές των Μεραρχιών ο
Συνταγματάρχης Καλλιδόπουλος της XII
Μεραρχίας πρότεινε να συνεχισθεί χωρίς
καθυστέρηση η πορεία προς δυσμάς
(προς Μπανάζ) από το δρομολόγιο Σάλ-
κιοϊ - Αλή Βεράν. Η πρόταση απορρί-
φθηκε από τον Στρατηγό Τρικούπη, με
αποτέλεσμα την έκδοση διαταγής συνέ-
χισης της σύμπτυξης προς Τουμλού
Μπουνάρ. Ο Τρικούπης επέμενε στην
απόφασή του, διότι είχε θέσει ως στόχο
να συνενωθεί με τις δυνάμεις της ομά-
δας Φράγκου και να εκτελέσει στο ακέ-
ραιο τη διαταγή της Στρατιάς για
κάλυψη της Σμύρνης9.

Το σύνολο των ελληνικών δυνάμεων
ανερχόταν σε επτά χιλιάδες (7.000) πε-
ζούς και εκατόν δεκαέξι  (116) ιππείς. Τη
δύναμη αυτή  υποστήριζε το πυροβολικό
με εκατόν δεκαέξι (116) πυροβόλα δια-
φόρων διαμετρημάτων. Η δύναμη που
διέθετε ο Υποστράτηγος Τρικούπης ισο-

δυναμούσε με αυτήν μίας Μεραρχίας,
γεγονός που δεν του επέτρεπε την αντι-
μετώπιση ενός κατά πολύ υπέρτερου
αριθμητικά αντιπάλου. Για το λόγο αυτό
έλαβε την απόφαση να συνεχίσει αμέ-
σως την υποχώρηση προς Μπανάζ  μέσω
της μόνης ελεύθερης οδού Σάλκιοϊ – Αλή
Βεράν10. Ταυτόχρονα με τις δυνάμεις
του Α΄ΣΣ, που είχαν συγκεντρωθεί στο
Σάλκιοϊ, κατέφθαναν συνεχώς διά-
σπαρτα τμήματα αλλά και μεμονωμένοι
στρατιώτες,  οι οποίοι είχαν χάσει την
επαφή με την  οργάνωση των   Μονάδων
ή  Υπομονάδων τους, ήταν πλημμελώς
οπλισμένοι, ταλαιπωρημένοι και με χα-
μηλό ηθικό. Ο αριθμός των ανωτέρω
οπλιτών ανερχόταν στους δέκα χιλιάδες
(10.000) άνδρες. Σε ό,τι αφορά την δι-
οικητική μέριμνα του στρατεύματος,   τα
τρόφιμα ήταν εξαιρετικά περιορισμένα
και υπήρχαν ελλείψεις στα απαραίτητα
πυρομαχικά. Επιπλέον,  υφίστατο δυσκο-
λία στην επικοινωνία μεταξύ των μεγά-
λων Συγκροτημάτων καθώς δεν λειτουρ-
γούσαν οι ασύρματοι11. 

Οι παρατηρητές και τα φυλάκια του
Σώματος Στρατού πληροφόρησαν το επι-
τελείο ότι οι τουρκικές δυνάμεις προ-
έλαυναν προς το Σάλκιοϊ τόσο από το
Χαμούρκιοϊ και Κιουτσούκιοϊ, αλλά και
από βόρεια,  από το Αλτουντάς προς Αλή
Βεράν.

Ο Διοικητής του Α΄ΣΣ, έχοντας επί-
γνωση  ότι οι δυνάμεις που διέθετε δεν
ήταν ικανές να αντιμετωπίσουν τις αντί-
στοιχες τουρκικές,  αποφάσισε την σύμ-
πτυξη των δυνάμεών του προς Μπανάζ



μέσω του δρομολογίου Σάλκιοϊ – Αλή
Βεράν. Η απόφαση αυτή ήταν ορθή,
αλλά ελήφθη με χρονική καθυστέρηση,
που επέτρεψε στα τουρκικά τμήματα να
πλησιάσουν την κατεύθυνση σύμπτυξης
των ελληνικών δυνάμεων με κίνδυνο να
τις προσβάλουν και από τα νώτα. Η δια-
ταγή για τη συνέχιση της πορείας εκδό-
θηκε στις 11:30. Επικεφαλής της
πορείας τέθηκε η ΧΙΙ Μεραρχία, κατόπιν
το τμήμα της IV, η ΙΧ και τέλος η ΧΙΙ Με-
ραρχία. 

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω,  η 13η

Ημιλαρχία,  η οποία είχε αποσταλεί για
αναγνωρίσεις προς Τουμλού Μπουνάρ,

δεν κατόρθωσε να επιστρέψει.  Όμως,
καθώς είχε χάσει το δρομολόγιο επιστρο-
φής, ήρθε σε  επαφή με το Απόσπασμα
Πλαστήρα, στο οποίο  έδωσε πληροφο-
ρίες για την κατάσταση της ομάδας Τρι-
κούπη και τις θέσεις που αυτή είχε
καταλάβει. Ο Πλαστήρας, για να διευκο-
λύνει την κίνηση των τμημάτων του Τρι-
κούπη, απέστειλε έφιππο τμήμα προ-
κειμένου να του υποδείξει το δρομολόγιο
σύμπτυξης. 

Τα τμήματα εμπροσθοφυλακής της
ομάδας Τρικούπη, καθώς πλησίαζαν στο
Αλή Βεράν, δέχθηκαν επίθεση από
έφιππα τμήματα του εχθρού. Την ίδια
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στιγμή, στην περιοχή κατέφθανε ο κύ-
ριος όγκος των δυνάμεων της ομάδας
Τρικούπη,  οι οποίες αναγκάστηκαν να
πάρουν αμυντική θέση προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις τουρκικές. Η διάταξη
των ελληνικών δυνάμεων είχε το σχήμα
πετάλου με άνοιγμα προς δυσμάς. Η ΧΙΙΙ
Μεραρχία τάχθηκε με μέτωπο προς Α-
ΝΑ της τοποθεσίας. Η ΧΙΙ Μεραρχία με
μέτωπο προς βορρά. Η ΙΧ Μεραρχία ε-
γκαταστάθηκε δεξιά της ΧΙΙΙ,  με μέτωπο
προς Ν. προς τυχόν ενίσχυσή της και κά-
λυψη του δεξιού της πλευρού. Ως εφε-
δρεία τηρήθηκε ένα τμήμα της V
Μεραρχίας (250 άνδρες) δυτικά της το-
ποθεσίας, ενώ το υπόλοιπο της δυνά-
μεώς της διατέθηκε στο αριστερό της ΧΙΙ
προς Αλή Βεράν12. Στο εσωτερικό  αυτής

της πρόχειρα επιλεγμένης  αμυντικής το-
ποθεσίας είχαν συγκεντρωθεί περί τους
είκοσι χιλιάδες (20.000) άνδρες, προερ-
χόμενοι από διάφορες Μονάδες, οι
οποίοι,  όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν
ήταν αξιόμαχοι. Επιπλέον,  η παρουσία
τους δυσχέραινε έτι περαιτέρω τα μαχό-
μενα τμήματα. Η αμυντική γραμμή δεν
είχε μεγάλο ανάπτυγμα ούτε βάθος, με
αποτέλεσμα οι βολές του τουρκικού πυ-
ροβολικού να προκαλούν μεγάλες απώ-
λειες. Μεγάλες απώλειες, εκτός από το
πεζικό, είχε και το ελληνικό πυροβολικό,
καθώς μόνο οι πυροβολαρχίες που προ-
ορίζονταν για την άμεση υποστήριξη των
τμημάτων μπόρεσαν να καταλάβουν κα-
τάλληλες θέσεις και να διασωθούν εκτε-
λώντας ταυτόχρονα και πυρά. 

Η μάχη εξελισσόταν με μεγάλη σφο-
δρότητα. Το τουρκικό πυροβολικό έπλητ-
τε τις ελληνικές θέσεις από τρεις πλευρές
και εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης
προσωπικού και μέσων σε μικρή έκταση,
όπως έχει αναφερθεί, οι βολές του προ-
ξενούσαν πολλές απώλειες13. Παρόλη
όμως την τουρκική υπεροχή η αναμέ-
τρηση δεν είχε κριθεί μέχρι τις 15:00. Ο
αντικειμενικός σκοπός του Τρικούπη
ήταν να υπάρξει αποτελεσματική άμυνα
μέχρι την έλευση της νύχτας και στη συ-
νέχεια, υπό την κάλυψη του σκότους, οι
ελληνικές δυνάμεις να συνεχίσουν την
σύμπτυξή τους προς Μπανάζ.

Τον όλο σχεδιασμό ανέτρεψε η άφιξη
στις 16:00 άλλων δύο τουρκικών φαλάγ-
γων, οι οποίες εισήλθαν στη μάχη. Η
τουρκική πίεση εντάθηκε στα δεξιά της

Ο Υποστράτηγος Τρικούπης Νικόλαος 
Πηγή: https://en.wikipedia.org



ελληνικής πλευράς. Πιο αποτελεσματική
υπήρξε η ελληνική αντίδραση στο βορ-
ρά,  όπου οι δυνάμεις  καταλάμβαναν
και ανακαταλάμβαναν εκατέρωθεν τα
υψώματα της αμυντικής τοποθεσίας. 

Λίγο μετά την ενίσχυση των τουρκι-
κών δυνάμεων, στις 17:00, έφθασε στο
πεδίο το τμήμα που είχε αποστείλει ο
Πλαστήρας. Ο Τρικούπης ενημερώθηκε
για τη θέση των δυνάμεων της Ομάδας
Φράγκου (τοποθεσία Γενιτζέ–Χατζηλάρ),
τη θέση του Πλαστήρα (Χασάν Ντεντέ
Τεπέ) και για την ύπαρξη δρομολογίου
που οδηγούσε στις θέσεις Πλαστήρα.  Η
νυχτερινή πορεία προς την τοποθεσία
Χασάν Ντεντέ Τεπέ φάνηκε στον Τρι-
κούπη παρακινδυνευμένη, καθώς το
δρομολόγιο ήταν εξαιρετικά ορεινό, δύ-
σβατο και τα τμήματα στερούνταν τρο-
φής και πυρομαχικών. Επιπλέον προβλή-
ματα θα αντιμετώπιζαν τα τμήματα πυ-
ροβολικού και άλλες μονάδες διοικητι-
κής μέριμνας που είχαν να μεταφέρουν
όγκο υλικών. 

Προϊόντος του χρόνου, η κατάσταση
στην αμυντική γραμμή γινόταν περισσό-
τερο δυσχερής για τις ελληνικές δυνά-
μεις. Οι απώλειες αυξάνονταν, ενώ η
προσπάθεια που έγινε για ανακατάληψη
του υψώματος 1140 απέτυχε, με αποτέ-
λεσμα την άτακτη υποχώρηση του 14ου

Συντάγματος (ΧΙΙ Μεραρχία), αλλά και
των Μονάδων πυροβολικού που το υπο-
στήριζαν. Την ίδια περίπου ώρα, κλονί-
στηκε και η αντίσταση των τμημάτων
της ΙΧ Μεραρχίας. Η άτακτη υποχώρηση
της ΙΧ Μεραρχίας μετέδωσε και σε άλλα

τμήματα τον πανικό και αμέσως άρχισε
η άτακτη μετακίνηση προς δυσμάς14.  Τα
μόνα τμήματα που μέχρι την έλευση της
νύχτας προέβαλαν σθεναρή αντίσταση
ήταν αυτά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας και κά-
ποια της XII . 

Από τις 20:30 άρχισε η τελική αποχώ-
ρηση των ελληνικών δυνάμεων από το
πεδίο της μάχης με  κατεύθυνση προς
δυσμάς στο χωριό Κεκτσιλέρ. Τα στρα-
τεύματα κινήθηκαν άτακτα και χωρίς
πειθαρχία15. Το τροχήλατο υλικό, τα πε-
δινά πυροβόλα, τα φορτηγά αυτοκίνητα
και οι τραυματίες που δεν μπορούσαν να
ακολουθήσουν εγκαταλείφθηκαν στο
πεδίο. Τα μόνα αξιόμαχα τμήματα που
είχαν απομείνει ήταν αυτά της XIII Με-
ραρχίας, που σήκωναν το βάρος της
άμυνας όλη την προηγούμενη ημέρα.  

Μετά τη μάχη

Το σύνολο των υποχωρούντων δυνά-
μεων χωρίστηκε σε τρεις φάλαγγες. Η
πρώτη, με χίλιους πεντακόσιους (1500)
πεζούς και εξακόσιους (600) ιππείς,  υπό
τις διαταγές των Διοικητών της IV Με-
ραρχίας,  Υποστρατήγου Δημαρά, και XII
Μεραρχίας, Συνταγματάρχη Καλλιδό-
πουλου. Αυτή σε δεύτερο χρόνο χωρί-
στηκε σε δύο τμήματα: ένα υπό τον
Καλλιδόπουλο, το οποίο με ογδόντα τέσ-
σερις (84) Αξιωματικούς και χίλιους πε-
ντακόσιους (1500) οπλίτες  χάθηκε και
αιχμαλωτίστηκε στις 19 Αυγούστου, και
ένα υπό τον Ταγματάρχη Τσολάκογλου,
το οποίο κατόρθωσε να διασωθεί τελικά
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όταν ενώθηκε  με τις δυνάμεις Φράγκου.
Η δεύτερη φάλαγγα,  με τμήματα της

XIII Μεραρχίας υπό το Διοικητή του
Α΄ΣΣ,  εξαιτίας σφαλμάτων που υπήρχαν
στους χάρτες, περιπλανήθηκε άσκοπα
την 18η Αυγούστου. Στις 19 άλλαξε πο-
ρεία προς Ουσάκ και στις 20 Αυγούστου
δέχθηκε επίθεση από τρεις τουρκικές
φάλαγγες. Ο Υποστράτηγος Τρικούπης
είχε διατάξει την «άμυνα μέχρις εσχά-
των»,  πλην όμως η κούραση και η απο-
γοήτευση είχαν καταβάλει το στρά-
τευμα,  το οποίο δεν έδωσε τελικά τον
αγώνα. Τελευταία πράξη πριν την παρά-
δοση ήταν η καταστροφή των πυροβό-
λων και των πολυβόλων. Αιχμαλωτί-
στηκαν εκατόν ενενήντα (190) Αξιωμα-

τικοί16 και τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι
(4400) στρατιώτες17.

Η Τρίτη φάλαγγα,  με τμήματα της IX
Μεραρχίας υπό τον Συνταγματάρχη Γαρ-
δίκα,  συνέχισε την πορεία της προς δυ-
σμάς και στις 01:00 της 19ης Αυγούστου
κατόρθωσε να φθάσει στη γέφυρα του
ποταμού Έρμου, Εκεί,  σώθηκαν από την
αιχμαλωσία περί τους πέντε χιλιάδες
(5000) στρατιώτες18. 

Συμπεράσματα  - 
Διαπιστώσεις

Η μάχη του Αλή Βεράν υπήρξε η κορύ-
φωση  της τουρκικής προσπάθειας με
σκοπό  τη διάσπαση των ελληνικών δυ-

17 Αυγούστου 1922 Αλή Βεράν, οι κύριες γραμμές οπισθοχώρησης του ελληνικού στρατού.
Πηγή: https://www.sutori.com



νάμεων. Η προσπάθεια αυτή πέτυχε ολο-
κληρωτικά. Η ομάδα Τρικούπη μετά την
αναμέτρηση στο Αλή Βεράν έπαψε να
υφίσταται ως αξιόμαχη στρατιωτική δύ-
ναμη, καθώς τμήματά της αιχμαλωτίστη-
καν, έχασαν τον οπλισμό τους και
διαλύθηκαν. Αποκομμένη από την ομά-
δα Φράγκου, υπέκυψε στις υπέρτερες
τουρκικές δυνάμεις. Παρ’ όλα αυτά, η
μάχη αυτή συνέβαλε στη διάσωση μεγά-
λου αριθμού ανδρών του ελληνικού
στρατού19.

Το σύνολο των δυνάμεων που ανήκαν
στην ομάδα Τρικούπη ανερχόταν σε δε-
καέξι (16) Τάγματα πεζικού μειωμένης
σύνθεσης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι από
τις συνολικά είκοσι οκτώ (28) πυροβο-
λαρχίες της ομάδας, μόνο οι δεκατρείς
(13) (δέκα ορειβατικές και τρεις πεδινές)
συμμετείχαν στον αγώνα μέχρι τέλους,
καθώς οι υπόλοιπες, λόγω της αδυνα-
μίας εύρεσης κατάλληλων θέσεων για να
αναπτυχθούν  αλλά και του περιορισμέ-
νου χώρου, προσβλήθηκαν από τα εχ-
θρικά πυρά και καταστράφηκαν. Από
τουρκικής πλευράς στον αγώνα ενεπλά-
κησαν συνολικά εξήντα (60) Τάγματα
Πεζικού, δεκαέξι (16) ίλες ιππικού και εί-
κοσι τρεις (23) πυροβολαρχίες. Από τα
παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ανα-
λογία δυνάμεων ήταν συντριπτική υπέρ
των Τούρκων, γεγονός καθοριστικής ση-
μασίας για το αποτέλεσμα.

Η αποτελεσματικότητα του τουρκι-
κού πυροβολικού επίσης διαδραμάτισε
σπουδαίο ρόλο  στην τελική έκβαση της
μάχης. Αντιθέτως, το ελληνικό πυροβο-

λικό δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες του αγώνα, κυρίως λόγω της
στενότητας του πεδίου μάχης και του
πλήθους των στρατιωτών που συνωστί-
ζονταν σε αυτό χωρίς αποστολή, στερών-
τας από τις πυροβολαρχίες κατάλληλους
χώρους για την  ανάπτυξη των πυροβό-
λων.

Οι πρόσφατες επιτυχίες  και η διεξα-
γωγή επιθετικού αγώνα  μετά από αρ-
κετό καιρό είχαν ανυψώσει το ηθικό των
τουρκικών δυνάμεων. 

Από τη διαταγή που εξέδωσε ο Τούρ-
κος Αρχιστράτηγος και την εκτέλεσή της
από τους υφιστάμενους διοικητές  φαί-
νεται ότι οι Τούρκοι διέθεταν ένα πολύ
καλό δίκτυο πληροφοριών, που τους πα-
ρείχε την απαραίτητη πληροφόρηση σχε-
τικά με  την κατάσταση του αντιπάλου
και τις κινήσεις του. 

Από ελληνικής πλευράς η καθυστέ-
ρηση στην έκδοση διαταγών από τον Τρι-
κούπη εκ του αποτελέσματος κρίνεται
ολέθρια.

Εξίσου ολέθρια υπήρξε η απουσία
πληροφόρησης σχετικά με τις κινήσεις
του εχθρού, με αποτέλεσμα ελληνικά
στρατιωτικά τμήματα να βρίσκονται
χωρίς προειδοποίηση εκτεθειμένα σε εχ-
θρικές επιθέσεις.

Η συγκέντρωση στο πεδίο της μάχης
πολλών στρατιωτών χωρίς τάξη,  και  κα-
θορισμένη αποστολή και στερούμενων
κατάλληλο οπλισμό και πυρομαχικά
αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα που
δυσχέρανε ακόμη περισσότερο τη  διε-
ξαγωγή του αμυντικού αγώνα. 
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Οι Τούρκοι ονόμασαν τη μάχη αυτή
«μεγάλη μάχη του Αρχιστράτηγου»,
καθώς στα υψώματα του Τουμλού
Μπουνάρ βρισκόταν ο Μουσταφά Κε-
μάλ. Η νίκη αυτή ήταν η μεγαλύτερη
μέχρι εκείνη τη στιγμή για τον τουρκικό
στρατό και σε ανάμνησή της ανεγέρ-
θηκε στα υψώματα του Τουμλού Μπου-
νάρ το μνημείο του «άγνωστου Τούρκου
στρατιώτη»20. 

Από την άλλη, λόγω των μεγάλων
απωλειών που υπέστησαν οι ελληνικές
δυνάμεις,  όσοι Έλληνες συμμετείχαν στη
μάχη ονόμασαν την περιοχή «κοιλάδα
του θανάτου»21.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την
τουρκική υπεροχή σε προσωπικό  και
μέσα και παρά  τo αναπτερωμένο ηθικό
των Τούρκων στρατιωτών από τις συνε-
χείς επιτυχίες, οι ελληνικές δυνάμεις κα-
τόρθωσαν να αμυνθούν υπό δυσμε-
νέστατες συνθήκες επί αρκετές ώρες.
Αυτό οφείλεται στον ηρωισμό22 του Έλ-
ληνα στρατιώτη, ο οποίος για μια ακόμα
φορά αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της
αναμέτρησης.  
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Οι Στρατηγικές του
Υβριδικού Πολέμου

Ταξίαρχος (ΠΖ) Μιχαήλ Πλουμής



Εισαγωγή

Στον Πόλεμο το αποτέλεσμα ποτέ δεν
είναι τελειωτικό.—Κλαούζεβιτς1.

Ο πόλεμος έχει φύση και χαρα-
κτήρα. Ο σκοπός του πολέμου καθορίζει
τη φύση του, η οποία είναι πολιτική,
βίαιη, υποκείμενη στην αβεβαιότητα και
στην πιθανότητα. Από την άλλη, ο χαρα-
κτήρας του αφορά στους πόρους και
στους τρόπους της διεξαγωγής του. Ως
εκ τούτου, επηρεάζεται από την εξέλιξη
της τεχνολογίας και τις αλλαγές στα δόγ-
ματα και στις μεθόδους διεξαγωγής του
ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέων τε-
χνολογιών ή νέων ιδεών στην εκτέλεσή
του2 . Σύμφωνα με τον δυτικό τρόπο θε-
ώρησης, ο πόλεμος συναντάται σε δυο
βασικές μορφές: τον Παραδοσιακό Πό-
λεμο και τον Μη Τακτικό Πόλεμο.

Ο παραδοσιακός πόλεμος είναι ο βί-
αιος αγώνας για επικράτηση μεταξύ
κρατών ή κρατικών συνασπισμών και
των αντίστοιχων συμμαχιών τους. Ο πό-
λεμος σε αυτήν του τη μορφή υπάρχει
στη Δύση μετά τη Συνθήκη της Βεστφα-
λίας (1648), με την οποία τερματίστηκε
ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618 -
1648)3 . Η εν λόγω συνθήκη διακήρυξε
την αρχή της εθνικής κυριαρχίας ως
αναπόσπαστο δικαίωμα του κράτους
στο μονοπώλιο της εξουσίας στην επι-
κράτειά του και στην άσκηση ανεξάρτη-
της εξωτερικής πολιτικής. 

Στο παραδοσιακό μοντέλο πολέμου,
τα κράτη πολεμούν μεταξύ τους για λό-

γους εξυπηρέτησης των συμφερόντων
εθνικής ασφαλείας τους. Ο πόλεμος συ-
νήθως κηρύσσεται και υπάγεται στο δί-
καιο του πολέμου. Διεξάγεται από κρα-
τικές τακτικές ένοπλες δυνάμεις, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι δυνά-
μεις ειδικών επιχειρήσεων καθώς και οι
δυνάμεις πληροφοριακών επιχειρήσεων
και του κυβερνοχώρου. Οι επιχειρήσεις
εστιάζουν στην καταστροφή των ενό-
πλων δυνάμεων του αντιπάλου με στόχο
να καμφθεί η Κυβέρνησή του και να εν-
δώσει στις εχθρικές διεκδικήσεις. 

Ο μη τακτικός πόλεμος είναι ο βί-
αιος αγώνας που διεξάγεται από ένα
αναθεωρητικό κράτος με την υποστή-
ριξη και μη κρατικών δρώντων, με στόχο
τον έλεγχο του πληθυσμού του αντιπά-
λου κράτους, την ανατροπή της κατε-
στημένης εξουσίας του και την εγκα-
τάσταση μιας νέας4. Ως μη τακτικός, ο
πόλεμος αυτός βρίσκεται εκτός του πλαι-
σίου της Συνθήκης της Βεστφαλίας. Στον
μη τακτικό πόλεμο χρησιμοποιούνται ευ-
ρέως διπλωματικές, πληροφοριακές ή οι-
κονομικές ενέργειες5. Το αναθεωρητικό
κράτος επιδιώκει πρωτίστως την άσκηση
επιρροής στον τοπικό πληθυσμό και το
διχασμό του, προκειμένου να επιτύχει
ευκολότερα τον κύριο στόχο του, ο
οποίος είναι η κλιμακούμενη και βαθμι-
αία διάβρωση της βούλησης και της
ισχύος του αντιπάλου, η πρόκληση διχό-
νοιας και, μέσω αυτής, η διάσπαση της
δυναμικής τριάδας Λαός-Στρατός-Κυ-
βέρνηση. Βασικές μέθοδοι διεξαγωγής
του μη τακτικού πολέμου είναι η χρήση
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δόλου, η παραπληροφόρηση, η προπα-
γάνδα, ο φανατισμός και οι τακτικές
τύπου «χτυπώ και φεύγω», αλλά και
«δίνω έδαφος για να κερδίσω χρόνο». 

Τον 21ο αιώνα, αναπτύχθηκαν επί-
σης οι ιδέες του υβριδικού πολέμου και
των συναφών υβριδικών στρατηγικών,
με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ – Χεζμπο-
λάχ το 2006, την προσάρτηση της Κρι-
μαίας από τη Ρωσία το 2014 αλλά και
τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη (2010). Οι
συγκρούσεις αυτές τροφοδότησαν τη συ-
ζήτηση μεταξύ των θεωρητικών του πο-
λέμου περί της ανάδυσης μιας αυξανό-
μενης τάσης παγκοσμίως για ελάχιστη
χρήση στρατιωτικής δύναμης για την
πραγματοποίηση στρατηγικών αλλαγών.
Η τάση αυτή δεν έχει σχέση με τα κινή-

ματα της ειρήνης, αλλά με τους τρόπους
διεξαγωγής του πολέμου. Οι υβριδικές
στρατηγικές συνδυάζουν τις μεθόδους
του παραδοσιακού με τις μεθόδους του
μη τακτικού πολέμου και προκρίνονται
ως πιο αποδοτικές, ως προς την εξοικο-
νόμηση οικονομικών πόρων, αλλά και πε-
ρισσότερο αποτελεσματικές. Η στρατιω-
τική ισχύς χρησιμοποιείται συμπληρωμα-
τικά.

Η Ασυμμετρία στον Πόλεμο 

Ποτέ να μην αμφιβάλλεις πως μια
μικρή ομάδα αφοσιωμένων στον στόχο

τους ατόμων μπορεί να αλλάξει τον
κόσμο. Στην πραγματικότητα πάντα
αυτό συνέβη.— Margaret Mead, αν-

θρωπολόγος (1901-1978).

Ο ασύμμετρος πόλεμος δεν είναι «σύμ-
μετρος», δηλαδή δεν έχει συμμετρία. Η
λέξη συμμετρία προέρχεται από την ελ-
ληνική λέξη “συμμετρία,” η οποία δηλώ-
νει την εκατέρωθεν του κύριου άξονα
ενός σχήματος αρμονική διάταξη του
όλου. 

Ο συμμετρικός πόλεμος αφορά όχι
στο αποτέλεσμα της σύγκρουσης αλλά
στη σχέση αναλογίας μεταξύ αντίπαλων
δυνάμεων με παρόμοια χαρακτηριστικά
σε όλες τις διαστάσεις, δηλαδή στο έδα-
φος, στη θάλασσα, στον αέρα, στο διά-
στημα και στον κυβερνοχώρο. Στον
ασύμμετρο πόλεμο απουσιάζει η αναλο-
γία δυνατοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ
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των αντίπαλων δυνάμεων. Λίγο ή πολύ,
όλοι οι πόλεμοι είναι ασύμμετροι, όπως
αποδεικνύεται από τα αποτελέσματά
τους, καθόσον, διαφορετικά, οι αντίπα-
λοι θα ευρίσκονταν σε ισορροπία, επομέ-
νως θα προέκυπτε ισοπαλία στη μεταξύ
τους αναμέτρηση. 

Η ασυμμετρία αφορά κυρίως στη
δύναμη των αντιπάλων. Η υιοθέτηση
ασύμμετρων τακτικών πολέμου δεν είναι
μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δυνατοί
αλλά οι αδύνατοι. Επίσης, η ασυμμετρία
αφορά στη φιλοσοφική θεώρηση της
ζωής και στη στρατηγική κουλτούρα των
εμπόλεμων λαών ή οργανωμένων ομά-
δων6 . Εμφανίζεται με τη μορφή της πο-
λιτισμικής, πολιτικής, θρησκευτικής, νο-
μικής ή ηθικής ασυμμετρίας. Έτσι, ένας
λαός είναι δυνατό να αποδεχθεί στωικά
τις τεράστιες απώλειες αμάχων, την πα-
ράκαμψη των δημοκρατικών διαδικα-
σιών ή τις ευθείες παραβιάσεις του
διεθνούς δίκαιου, ενώ ο αντίπαλός του
λαός όχι7 .

Επίσης, η ασυμμετρία αφορά στις
απειλές που δέχεται ένα κράτος. Συγκε-
κριμένα, ασύμμετρες απειλές είναι και
εκείνες που στοχεύουν όχι τόσο στις
ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις του αντι-
πάλου αλλά στα «μαλακά» και τρωτά ση-
μεία του, δηλαδή στις κοινωνικές και
οικονομικές δομές του. Τέτοιου είδους
απειλές είναι, επί παραδείγματι, η μαζική
παράνομη μετανάστευση ή μία κυβερνο-
επίθεση εναντίον των δικτύων διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας μιας χώρας.

Ο ασύμμετρος πόλεμος εμπεριέχει

την ουσία της πολεμικής αντιπαράθε-
σης, καθόσον, από τον Σουν Τσου μέχρι
τον Λίντελ Χαρτ, η πολεμική τέχνη επι-
τάσσει την αποφυγή των δυνατών ση-
μείων του αντιπάλου και την επίθεση στα
αδύνατα8. Στον πόλεμο, η ασυμμετρία
ανάγεται στη διαφορά ισχύος μεταξύ
μιας συντριπτικά υπέρτερης δύναμης
που απειλεί και ενός ανίσχυρου αντιπά-
λου ο οποίος, εν τέλει, παρά τις προβλέ-
ψεις, κερδίζει τον πόλεμο9. Από τη
μυθολογική εποχή μέχρι σήμερα, πιο
αδύναμοι αντίπαλοι επιδίωκαν και επι-
διώκουν να κερδίσουν τη μάχη με μεθό-
δους που τους επιτρέπουν να εξου-
δετερώσουν την αριθμητική ή την τεχνο-
λογική υπεροχή των ισχυρών αντιπάλων
τους10. Επί παραδείγματι, ο Βενιαμίν κα-
τανίκησε τον Γολιάθ και ο Οδυσσέας ξέ-
φυγε από τη σπηλιά του Κύκλωπα. Και οι
δυο χρησιμοποίησαν ασύμμετρη, «έξυ-
πνη δύναμη» για να επιτύχουν ευνοϊκά
για αυτούς αποτελέσματα11 .

Με τους δύο παγκόσμιους πολέ-
μους, επικράτησε η συμμετρική εικόνα
του πολέμου, που αφορά σε βίαιες εμ-
πλοκές και συγκρούσεις μεταξύ στρατών
παρόμοιας συγκρότησης και ισχύος12.
Ωστόσο, μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο,
οι πόλεμοι αφορούσαν περισσότερο σε
βίαιες συγκρούσεις ανόμοιων και διαφο-
ρετικών στρατών. Τέτοιοι ήταν ο πόλε-
μος των Αμερικανών στο Βιετνάμ και ο
πόλεμος των Σοβιετικών στο Αφγανι-
στάν. Τον 21ο αιώνα, η ασυμμετρία ήταν
παρούσα στους πολέμους στο Αφγανι-
στάν, στο Ιράκ και στη Συρία. Οι αδύνα-
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τοι εμπόλεμοι, συνήθως μη κρατικοί
δρώντες, είχαν τη δυνατότητα να αντι-
μετωπίζουν τους αντιπάλους τους χωρίς
να είναι υποχρεωμένοι να συγκροτούν
και να συντηρούν ισχυρούς στρατούς.
Και ενώ το ισχυρό μέρος προσερχόταν
στο θέατρο επιχειρήσεων με συμμετρι-
κή στρατιωτική κουλτούρα, βρισκόταν
μπροστά σε έναν ασύμμετρο πόλεμο, ο
οποίος διεξαγόταν με ακατανόητες γι’
αυτό μεθόδους και τακτικές. Η ασυμμε-
τρία εντυπωσιάζει όταν ο αδύναμος αντί-
παλος εντέλει αποσπά δυσανάλογη νίκη
από τον δυνατό. Για να το πετύχει αυτό
ο αδύναμος, επικεντρώνει στα δυνατά
σημεία του, από τη μία, και στις αδυνα-
μίες του αντιπάλου του, από την άλλη. 

Ο Υβριδικός Πόλεμος και 
οι Υβριδικές Στρατηγικές 

Ο υβριδικός πόλεμος σχετίζεται με την
έννοια των υβριδίων. Η λέξη υβρίδιο
προέρχεται από την ελληνική λέξη
“ὕβρις,” η οποία δηλώνει την αλαζονική,
εκτός ανθρωπίνου μέτρου συμπεριφορά.
Υβρίδια είναι εκείνοι οι οργανισμοί οι
οποίοι προκύπτουν από τη φυσική ή τε-
χνητή διασταύρωση δύο ή και περισσό-
τερων γενετικά ανόμοιων ειδών με
τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό
μεταξύ τους. Tο χαρακτηριστικό αυτό
τους επιτρέπει την ένωση και την από-
δοση ενός νέου οργανισμού με τα
ισχυρά γνωρίσματα όλων των ειδών που
συμμετείχαν στη διασταύρωση. 

Από τη φύση, ο όρος πέρασε και

στην ορολογία του πολέμου, και εμφανί-
σθηκε για να περιγράψει τον Πόλεμο του
Λιβάνου του 200613 . Μετά την προσάρ-
τηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το
2014, ο όρος «υβριδικός πόλεμος» ανα-
φέρεται στον πόλεμο, με τον οποίο επι-
χειρείται η επιβολή της θέλησης του
επιτιθέμενου στον αντίπαλό του με συ-
ντονισμένη χρήση κυρίως της διπλωμα-
τίας, της προπαγάνδας, της οικονομίας,
αλλά και μη κρατικών δρώντων και λιγό-
τερο των ενόπλων δυνάμεων. Όλα τα
ανωτέρω συνδυάζονται με κατάλληλους
τρόπους, με έμφαση στη χρήση τεχνολο-
γιών αιχμής. 

Σχετιζόμενες με την έννοια του υβρι-
δικού πολέμου είναι οι υβριδικές στρατη-
γικές. Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβά-
νουν όρους όπως «στρατηγικές των γκρί-
ζων ζωνών» (gray zone strategies), «α-
νταγωνισμός χωρίς σύγκρουση» (compe-
tition short of conflict), «ενεργητικά
μέτρα» (active measures) ή και «νέα
γενεά πολέμου» (new generation war-
fare)14 . Οι εν λόγω όροι ενέχουν την έν-
νοια της επιβολής της θέλησης του
επιτιθέμενου στον αντίπαλο, χωρίς όμως
να περιλαμβάνουν τη βιαιότητα της πα-
ραδοσιακής συμπλοκής. Οι αντίπαλοι
αναπτύσσουν έξυπνες στρατηγικές που
αποσκοπούν στον ψυχολογικό κατανα-
γκασμό του άλλου, χωρίς στην ουσία να
έχει κηρυχθεί πόλεμος. Προς τούτο,
επενδύουν στα κενά και την αμφισημία
του διεθνούς δικαίου στην πρόκληση δυ-
σανάλογης αντίδρασης σε σχέση με την
υβριδική επίθεση, αλλά και στο ότι οι επι-



πτώσεις της τελευταίας, έτσι όπως εμφα-
νίζονται, δε δικαιολογούν την προσφυγή
του επιτιθέμενου σε παραδοσιακή πολε-
μική δράση. Εν τέλει, συγχέουν τον πό-
λεμο με την ειρήνη με στόχο να αφήσουν
πίσω τους τετελεσμένα γεγονότα εις
βάρος αυτών που δεν κατανόησαν ε-
γκαίρως τι ακριβώς συνέβαινε 15.

Ιδιαίτερα, η στρατηγική των γκρίζων
ζωνών αναφέρεται στην επιδίωξη του
αναθεωρητικού κράτους να προάγει τα
συμφέροντα εθνικής ασφαλείας του σε
βάρος του κράτους που επιθυμεί τη δια-
τήρηση της κατάστασης (status quo),
χρησιμοποιώντας την ελάχιστη στρατιω-
τική βία και χωρίς να διακινδυνεύει την
εμπλοκή σε πόλεμο. Στη στρατηγική των
γκρίζων ζωνών το αναθεωρητικό κράτος
εκδηλώνει επιθετικές ενέργειες εναντίον
του αντιπάλου κράτους, που επιδιώκει τη

διατήρηση της υπάρχουσας κατάστα-
σης. Οι ενέργειες αυτές δεν συνιστούν
«επίθεση» με τη συμβατική έννοια του
όρου και δεν οδηγούν σε έναρξη πολέ-
μου. Το κράτος αποδέκτης όμως των εν
λόγω ενεργειών υποχρεώνεται να ενισχύ-
σει το επίπεδο ετοιμότητας και αντίδρα-
σης σε σχέση με αυτό που κατά κανόνα
διατηρεί σε κατάσταση αποτροπής (de-
terrence). Το αναθεωρητικό κράτος με
τις ενέργειες του αυτές επιδιώκει να πε-
τύχει τους σκοπούς του χωρίς να γίνεται
προσφυγή σε απευθείας χρήση ικανής
και μετρήσιμης στρατιωτικής δύναμης
και χωρίς να κλιμακώσει σε πόλεμο. Τα
βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής
των γκρίζων ζωνών είναι η ασυμμετρία,
η αμφισημία και η κλιμακούμενη επιθε-
τικότητα του αναθεωρητικού κράτους.

Η επιθετικότητα που εκπορεύεται
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από το αναθεωρητικό κράτος συχνά
προκαλεί σύγχυση στο κράτος που επι-
θυμεί τη διατήρηση της κατάστασης, κα-
θόσον δεν είναι σαφής ο σκοπός της
στρατηγικής των γκρίζων ζωνών, το τι
δηλαδή ακριβώς επιδιώκει το αναθεωρη-
τικό κράτος. Ως εκ τούτου, στη στρατη-
γική των γκρίζων ζωνών είναι ζωτικής
σημασίας να αποσαφηνιστεί ο διφορού-
μενος στόχος του αναθεωρητικού κρά-
τους, προκειμένου το άλλο μέρος να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους τρό-
πους και τις μεθόδους διεξαγωγής του
υβριδικού πολέμου16. Πρόσφατα, τέτοιες
στρατηγικές εφαρμόστηκαν στα ελληνο-
τουρκικά σύνορα το Μάρτιο του 2020,
με την προσπάθεια εισόδου χιλιάδων πα-
ράνομων μεταναστών στην ελληνική επι-
κράτεια, αλλά και στα σύνορα Ινδίας-
Κίνας, στην περιοχή Aksai Chin,τον Μάιο
του 2020, όπου σημειώθηκαν περιορι-
σμένης έκτασης επεισόδια μεταξύ των
στρατιωτών των δύο χωρών17.

Σημαντική για την αντιμετώπιση του
υβριδικού πολέμου και των υβριδικών
στρατηγικών γενικά είναι η κατανόηση
της υβριδικής απειλής. Η υβριδική
απειλή προέρχεται από τη δυναμική συ-
νύπαρξη συμβατικών και μη συμβατικών
συντελεστών οι οποίοι επιτίθενται από
κοινού στο αντίπαλο κράτος με στόχο
την παραγωγή συγκεκριμένου αποτελέ-
σματος, με θετικό πρόσημο για όλους
τους εμπλεκόμενους18. Η ενέργεια ενα-
ντίον του αντίπαλου κράτους μπορεί να
υλοποιηθεί με τη συμμετοχή πολιτικών
δυνάμεων, τακτικών στρατιωτικών σω-
μάτων, μονάδων ειδικών επιχειρήσεων
καθώς και μη κρατικών δρώντων. Οι τε-
λευταίοι είναι δυνατόν να περιλαμβά-
νουν πράκτορες, παραστρατιωτικές ορ-
νγανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες ασφα-
λείας, τρομοκρατικές ή εγκληματικές ορ-
γανώσεις, δίκτυα λαθρεμπορίου ή δια-
κίνησης μεταναστών, μη κυβερνητικούς
οργανισμούς και άτομα ή ομάδες που

έχουν όφελος από τη
θετική έκβαση του
πολέμου. Μπορεί επί-
σης, να περιλαμβά-
νουν έθνη-κράτη που
ενεργούν ως αντιπρό-
σωποι άλλου κράτους
(proxy). Κρατικοί και
μη κρατικές δρώντες
συνέχονται σε ένα ε-
νιαίο όλο, ο καθένας
με τις δικές του δυνά-
μεις και σκοπιμότη-
τες, για την εκπλή-



ρωση αμοιβαία ωφέλιμων αποτελεσμά-
των που θα προέλθουν από τη νίκη στον
πόλεμο. Έτσι, εντέλει, συνιστούν μια
απειλή υβρίδιο19. Οι υβριδικές απειλές
συνδυάζουν τις τακτικές δυνάμεις, που
διέπονται από το νόμο, τη στρατιωτική
παράδοση και το έθιμο, με τις άναρχες
μη κρατικές δυνάμεις, που ενεργούν
εκτός ηθικού και νομικού πλαισίου στη
χρήση βίας. Είναι, δε, πιο αποτελεσματι-
κές όταν εκμεταλλεύονται τους περιορι-
σμούς του αντιπάλου (π.χ. την ευαισθη-
σία της κοινής γνώμης στις παράπλευρες
απώλειες), τις διαφωνίες στο εσωτερικό
του, τα κενά ασφαλείας και τις αδυνα-
μίες του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
για το πώς λειτουργεί μια υβριδική α-
πειλή είναι ο υβριδικός πόλεμος της Κρι-
μαίας το 2014. 

Ο Υβριδικός Πόλεμος 
στην Κριμαία (2014)

Από το Νοέμβριο του 2013, στην Ου-
κρανία είχε ξεσπάσει πολιτική ανατα-
ραχή. Ο πρόεδρος της χώρας δεν είχε
υπογράψει την προγραμματισμένη εμπο-
ρική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, γεγονός που υποδήλωνε την
απομάκρυνση της χώρας από τη Δύση
και την πρόσδεσή της στη ρωσική
σφαίρα επιρροής. Αντίθετα, το Δεκέ-
μβριο του ίδιου έτους, ο Ουκρανός πρό-
εδρος υπέγραψε εμπορική συμφωνία με
τη Ρωσία, παρά τις μαζικές διαμαρτυ-
ρίες. Οι συγκεντρώσεις και οι αναταρα-
χές για την εν λόγω συμφωνία συνε-

χίστηκαν εντονότερες στις αρχές του
νέου έτους (2014), οπότε, στις 22 Φε-
βρουαρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος εγκα-
τέλειψε τη χώρα και σχηματίστηκε νέα
Κυβέρνηση. Αυτή βρήκε τη χώρα διχα-
σμένη από τη μια πλευρά οι υποστηρι-
κτές του δυτικού προσανατολισμού της
χώρας και από την άλλη οι υποστηρικτές
της παραμονής στη ρωσική σφαίρα επιρ-
ροής. 

Από τις 26 Φεβρουαρίου 2014, η
Ρωσία πραγματοποίησε μεγάλη στρατιω-
τική άσκηση ετοιμότητας με περίπου
150.000 στρατιώτες κατά μήκος των
νοτιοανατολικών συνόρων των δύο
χωρών20. Στην περιοχή αυτή η πλειοψη-
φία του πληθυσμού είναι Ρώσοι στην κα-
ταγωγή. Με την άσκηση, η Ρωσία ου-
σιαστικά κατέστησε σαφή την πρόθεσή
της να επέμβει στην περιοχή για να προ-
στατεύσει ρωσικές μειονότητες. Η νέα
ουκρανική κυβέρνηση έθεσε σε προτε-
ραιότητα την αντιμετώπιση αυτής της
απειλής. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εκμεταλ-
λεύτηκε το γεγονός ότι η ουκρανική κυ-
βέρνηση είχε στρέψει την προσοχή της
στα σύνορα και άρχισε να αναπτύσσει
συγκαλυμμένα και αθόρυβα ρωσικά
στρατεύματα στην Κριμαία, όπου η πλει-
οψηφία του πληθυσμού των 2,3 εκατομ-
μυρίων περίπου, είναι Ρώσοι στην κα-
ταγωγή.

Προς τα τέλη Φεβρουαρίου, ένοπλοι
άντρες, χωρίς στρατιωτικά διακριτικά,
κατέλαβαν τα κυβερνητικά κτήρια στις
πόλεις της Κριμαίας. Στις 27 Φεβρουα-
ρίου κατελήφθη και το Κριμαϊκό Κοινο-
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βούλιο και εγκαταστάθηκε νέα Κυβέρ-
νηση. Ταυτόχρονα, άνδρες με στρατιω-
τικές στολές, χωρίς να φέρουν βαθμό ή
διακριτικά χώρας, γνωστοί ως τα «μικρά
πράσινα ανθρωπάκια» εμφανίστηκαν και
άρχισαν να ελέγχουν κομβικά σημεία της
Κριμαίας. Παράλληλα, η Ρωσία κορύ-
φωσε τις πληροφοριακές επιχειρήσεις
στην Κριμαία και τη νοτιοανατολική Ου-
κρανία για να υποστηρίξει τους στόχους
της21. Επίσης, οι ρωσικές εταιρείες φυσι-
κού αερίου, που εφοδίαζαν την ουκρα-
νική αγορά, άρχισαν να απειλούν, εν
μέσω χειμώνα, πως θα σταματήσουν την
παροχή αερίου, λόγω καθυστέρησης στις
πληρωμές τους. 

Την 1η Μαρτίου, ο Ρώσος πρόεδρος
έλαβε από το ρωσικό κοινοβούλιο έ-
γκριση για επέμβαση στην Κριμαία με
την αιτιολογία της προστασίας των πλη-
θυσμών ρωσικής καταγωγής από την
ανομία και τη βία. Μετά από την έγκριση
αυτή, η Ρωσία ενίσχυσε τη στρατιωτική
της παρουσία στην Κριμαία. Μέχρι τα
μέσα Μαρτίου, χρησιμοποιώντας ειδικές
δυνάμεις και ελαφρύ πεζικό από τον πο-
λεμικό της στόλο στη Μαύρη Θάλασσα,
ο οποίος παρείχε και την αντιαεροπο-
ρική προστασία της επιχείρησης, κατά-
φερε να καταλάβει όλες τις ναυτικές
βάσεις της χερσονήσου και τα εκεί ελλι-
μενισμένα ουκρανικά πλοία. Οι ενέργειες
αυτές έγιναν με ελάχιστες ανταλλαγές
πυρών και απώλειες. Μετά την κατά-
ληψη των αρχικών στόχων από τις μονά-
δες ειδικών δυνάμεων, τακτικές μονάδες
ρωσικού πεζικού αναλάμβαναν την εξα-

σφάλισή τους22.
Κατόπιν αυτών, διοργανώθηκε και

πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα στην
Κριμαία, στο οποίο οι πολίτες τάχθηκαν
υπέρ της ανεξαρτησίας από την Ουκρα-
νία. Την 18η Μαρτίου 2014, ο Ρώσος
πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο της
προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία. 

Μαζική Μετανάστευση 
και Πόλεμος στις Πόλεις 

Ένα έθνος που δεν μπορεί να ελέγξει
τα σύνορά του δεν είναι έθνος. —

Roland Reagan (1911-2004).

Η μαζική μετανάστευση και η συγκέ-
ντρωση των πληθυσμών στις πόλεις θα
ευνοήσουν την επέκταση των υβριδικών
στρατηγικών. Η παγκόσμια δημογραφία
θα μεταβληθεί δραματικά, καθόσον ο
πληθυσμός του πλανήτη αναμένεται να
αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Στις
πλούσιες χώρες της Δύσης, την Κίνα και
τη Ρωσία, θα σημειώνεται δημογραφική
γήρανση, μείωση του εργατικού δυναμι-
κού και συνακόλουθη ενίσχυση της
ανάγκης για μέριμνα και φροντίδα για
την τρίτη ηλικία. Στις φτωχές χώρες της
Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της
Νότιας Ασίας, ο πληθυσμός θα αυξάνε-
ται. Ο πληθυσμός αυτός στην πλειοψη-
φία του θα αποτελείται από εύρωστους
νέους και νέες με «πληθώρα διάχυτης
και ακαταστάλαχτης ανθρώπινης ενέ-
ργειας», που θα ζητά να διοχετευθεί 23.



Η κατάσταση αυτή αναμένεται να
αλλάξει αποφασιστικά τα γεωπολιτικά
δεδομένα, καθώς θα επηρεάσει τις δο-
μές του παραδοσιακού δυτικού εθνικού
κράτους. Στην οργανική θεωρία του Ρά-
τζελ (1844-1904), το κράτος αντιμετω-
πίζεται ως ένας ζωντανός οργανισμός
που είναι συνδεδεμένος με το έδαφος24.
Οι προοπτικές ανάπτυξης του κράτους
(ως ζωντανού οργανισμού) εξαρτώνται
από τη σύνδεση των κατοίκων του με τη
γη τους. Η θέση ενός κράτους στον γεω-
γραφικό χώρο είναι μοναδική, σε αντί-
θεση με την έκτασή του, η οποία εξαρ-
τάται από τη δυναμική των εγχώριων θε-
σμών και των εσωτερικών πολιτικών συ-
σχετισμών. Τα σύνορα του κράτους είναι
τα περιφερειακά όργανα του όντος, δη-
λαδή οι ρίζες του ή τα φύλλα του, τα
οποία αντικατοπτρίζουν την ανάπτυξη ή

την παρακμή του. Η μετακίνηση του πλη-
θυσμού από τις περιοχές των συνόρων
προς τις μεγαλουπόλεις ή το εξωτερικό
το αποδυναμώνει και επιταχύνει το μα-
ρασμό του.

Με βάση αυτή τη θεωρία, τα δημο-
γραφικά κενά που θα δημιουργηθούν σε
ένα κράτος θα καλυφθούν από νεοει-
σερχόμενους πληθυσμούς, οι οποίοι θα
αναζητούν καλύτερες προοπτικές δια-
βίωσης. Αυτό θα πυροδοτήσει επίπονες
αλλαγές στα παραδοσιακά δυτικά εθνι-
κά κράτη, καθόσον αναμένεται μαζική
εισροή μεταναστών από τις φτωχές χώ-
ρες και μετακίνηση πληθυσμών από τα
σύνορα προς τις μεγαλουπόλεις. Η πα-
ρουσία μεταναστευτικών πληθυσμών
στις δυτικές χώρες και οι δυσκολίες αφο-
μοίωσής τους παρουσιάζουν έντονα χα-
ρακτηριστικά ασυμμετρίας.
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Η δημογραφική μετατόπιση θα επι-
ταχυνθεί από την υποβάθμιση του φυσι-
κού περιβάλλοντος ως συνέπεια της
κλιματικής αλλαγής25. Η τήξη των πάγων
στους πόλους, η άνοδος του επιπέδου
της θάλασσας, η όξυνση των ωκεανών,
η αύξηση της θερμοκρασίας, η ολοένα
αυξανόμενη δυσκολία στην εξασφάλιση
ενεργειακών, υδατικών και διατροφικών
πόρων  καθώς και η ευκολότερη μετά-
δοση των επιδημιών θα αλλάξουν δρα-
ματικά τις συνθήκες ζωής των ανθρώ-
πων στις περιοχές που θα πληγούν και
θα τους εξαναγκάσουν να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους. Ιδιαίτερα τα επό-
μενα χρόνια, αναμένεται αύξηση των
πανδημικών φαινομένων, όπως του
COVID-19, κατάσταση απειλητική για τη
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο
τον πλανήτη, που θα απαιτήσει την ανά-
πτυξη συνεργειών σε εθνικό και υπερε-
θνικό επίπεδο για την αντιμετώπισή
τους.

Η μετανάστευση ήδη χρησιμοποιεί-
ται ως όπλο από ορισμένα κράτη για την
επίτευξη πολιτικών στόχων· παλαιότερα
από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι
(1942-2011) και πιο πρόσφατα από τη
Τουρκία. Οι χώρες αυτές απείλησαν πως
θα διευκολύνουν την είσοδο μεταναστών
από το έδαφός τους στην Ευρώπη, σε
περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν συγ-
κεκριμένες επιδιώξεις τους26. Το Μάρτιο
του 2020, η Τουρκία μετακίνησε μαζικά
μετανάστες στα σύνορα με την Ελλάδα,
με στόχο να τα διέλθουν για να αποστα-
θεροποιήσουν με ασύμμετρο τρόπο τη

χώρα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη27.
Η μετανάστευση προς την Ευρώπη

από την Αφρική και την Ασία ενισχύει τη
θεωρία του Σάμιουελ Χάντιγκτον, (1927-
2008) για το ξέσπασμα πολέμων, που
θα έχουν χαρακτήρα πολιτισμικών συ-
γκρούσεων. O Χάντιγκτον υποστήριξε
ότι, εφεξής, οι διαμάχες θα έχουν πολι-
τισμικά χαρακτηριστικά, οι δε πόλεμοι
θα διεξάγονται στα γεωγραφικά σύνορα
των πολιτισμών. Ήδη, μετά τη δημοσί-
ευση της θεωρίας του, το 1996, μια τέ-
τοια σύγκρουση έχει λάβει χώρα και
αφορούσε στην ανάμειξη της Ρωσίας
στην Ουκρανία το 201428. Ο ίδιος ομα-
δοποίησε τους πολιτισμούς σε Σινικό, Ια-
πωνικό, Ισλαμικό, Ορθόδοξο, Δυτικό και
Λατινοαμερικανικό, ενώ έθεσε ως ζή-
τημα την απειλή του εξισλαμισμού και
εξαφρικανισμού της Ευρώπης. 

Οι μετανάστες από την περιφέρεια
θα μετακινούνται στις πόλεις. Οι αστικοί
πληθυσμοί θα μεγαλώνουν και θα γίνο-
νται ολοένα και πιο ανομοιογενείς. Στις
πόλεις, ετερόκλητες πληθυσμιακές ομά-
δες θα προσδοκούν από το κράτος και
τις τοπικές αρχές ποιότητα ζωής: εργα-
σία, ασφάλεια, ευημερία και ιατρική πε-
ρίθαλψη. Παράλληλα, τα διευρυμένα κα-
νάλια επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
που δημιουργούν τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, σε συνδυασμό με το χαμηλό
βιοτικό επίπεδο και τις ματαιωμένες
υψηλές προσδοκίες των ανθρώπων μπο-
ρούν να τροφοδοτήσουν τον πολιτικό και
θρησκευτικό ριζοσπαστισμό 29. Η χαμηλή
ποιότητα ζωής στις πόλεις και η συνακό-



λουθη δυσαρέσκεια, σε συνδυασμό με το
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των μετανα-
στών αλλά και του υπόλοιπου πληθυσμού
είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε κατα-
στάσεις απειλητικές για την κοινωνική
συνοχή και την πολιτική σταθερότητα.
Το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να αποτελέ-
σει μέρος ενός ευρύτερου εχθρικού σχε-
δίου, στο οποίο οι μετανάστες θα χρησι-
μοποιηθούν ως όχημα για την προώθηση
των υπονομευτικών ενεργειών του αντι-
πάλου στο εσωτερικό της χώρας. 

Υβριδικές στρατηγικές 
εναντίον της Ελλάδας και

της Ευρώπης: Η χρησιμοποί-
ηση των μεταναστών 

ως όπλων 

Το Μάρτιο του 2020, η Τουρκία χρησι-
μοποίησε μετανάστες ως όπλο εναντίον
της Ελλάδας. Στις 29 Φεβρουαρίου
2020, μετακίνησε μαζικά και οργανω-
μένα στην περιοχή της Αδριανούπολης,
ακριβώς έναντι των χερσαίων συνόρων
με την Ελλάδα, και όχι στα σύνορα με
την Βουλγαρία, χιλιάδες μετανάστες από
την Ασία και την Αφρική, τους οποίους
ενεργά ενθάρρυνε να εισέλθουν παρά-
τυπα και παράνομα στην Ελλάδα30.

Ο σκοπός της Τουρκίας ήταν αμφί-
σημος. Οι πολιτικοί στην Ευρώπη θεώρη-
σαν την ενέργεια αυτή ως πίεση προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει
τη χρηματοδότηση προς την Τουρκία,
προκειμένου η τελευταία να συγκρατή-
σει τους μετανάστες και πρόσφυγες στο

έδαφός της στη βάση συμφωνίας που
είχε συναφθεί το 2016, αλλά και ως
πίεση προς το ΝΑΤΟ για να υποστηρίξει
τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις,
που τότε διεξάγονταν στη Βόρεια Συρία
(αποτροπή κατάρρευσης αντικαθεστω-
τικού θύλακα συριακής επαρχίας Ιντλίμπ
και είσοδος Σύριων προσφύγων στην
Τουρκία). 

Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση θε-
ώρησε την τουρκική ενέργεια ως ασύμ-
μετρη απειλή που στρεφόταν εναντίον
της εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας
καθώς αποσκοπούσε στη συνολική πολι-
τική αποσταθεροποίηση της χώρας και
της εκλεγμένης κυβέρνησής της 31. Και
αυτό διότι μετά την είσοδο των πρώτων
μεταναστών, θα ακολουθούσαν εκατο-
ντάδες χιλιάδες άλλοι από την τουρκική
ενδοχώρα, στους οποίους η Ελλάδα δε
θα μπορούσε να παράσχει ανθρωπιστική
βοήθεια αλλά ούτε και να τους προωθή-
σει σε χώρες-μέλη της ΕΕ στη Δυτική Ευ-
ρώπη, όπως αυτοί επιθυμούσαν. Η θέση
αυτή της ελληνικής κυβέρνησης ενισχύε-
ται από το γεγονός ότι δεν προωθήθη-
καν από την Τουρκία μετανάστες στα
σύνορα με την Βουλγαρία, αλλά και από
την προϊούσα ένταση στις διμερείς σχέ-
σεις Ελλάδας - Τουρκίας32.

Οι μετανάστες κινήθηκαν οργανω-
μένα με λεωφορεία από την τουρκική εν-
δοχώρα προς τα ελληνοτουρκικά σύνο-
ρα με την υποστήριξη των επίσημων
τουρκικών αρχών. Τα τουρκικά κρατικά
μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι τα σύ-
νορα με την Ελλάδα ήταν ανοικτά και
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πως ήταν δυνατή η ελεύθερη διέλευση
προς την Ευρώπη, προκειμένου να πει-
στούν όσο το δυνατόν περισσότεροι με-
τανάστες να κατευθυνθούν προς τα
εκεί. Επιπλέον, σχετικά μηνύματα διακι-
νούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
των μεταναστών. 

Οι μετανάστες στρατοπέδευσαν
στην περιοχή Κάραγατς, μια έκταση 30
τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ανήκει
στην Τουρκία, ανατολικά του ποταμού
Έβρου, και που ελέγχεται αποκλειστικά
από τον τουρκικό στρατό, λόγω της
στρατιωτικής της αξίας ως προγεφύ-
ρωμα σε ένα πιθανό πόλεμο μεταξύ Ελ-
λάδας – Τουρκίας. Το σύνορο της
Ελλάδας με την Τουρκία στην έκταση
αυτή ορίζεται από ένα ψηλό φράχτη,
που βρίσκεται εντός της ελληνικής επι-
κράτειας. 

Η ελληνική κυβέρνηση, για να αντι-
μετωπίσει την κατάσταση στην περιοχή
του Κάραγατς καθώς και κατά μήκος
της ελληνοτουρκικής μεθορίου στον πο-
ταμό Έβρο, κινητοποίησε το στρατό, την
αστυνομία, τη διπλωματία και τις υπηρε-
σίες πληροφοριών της. Παράλληλα με τις
απωθήσεις των μεταναστών, που προ-
σπαθούσαν να παραβιάσουν τα σύνορα,
διενήργησε ευρεία εκστρατεία ενημέρω-
σής τους με κάθε μέσο (δηλ. με μεγά-
φωνα, ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής
ενημέρωσης, κ.λπ.), πως τα σύνορα ήταν
κλειστά και δεν υπήρχε δυνατότητα ει-
σόδου στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρ-
νηση ανέλαβε διπλωματικές ενέργειες
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο

την καταδίκη της Τουρκίας και την ενί-
σχυση ης Ελλάδας για την αντιμετώπιση
της κατάστασης. Υψηλοί ευρωπαίοι
αξιωματούχοι επισκέφτηκαν την περιοχή
για να αντιληφθούν επιτόπου το πρό-
βλημα, ενώ κράτη όπως η Αυστρία, η Κύ-
προς και η Πολωνία απέστειλαν ειδικές
αστυνομικές δυνάμεις για την ενίσχυση
των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας33.

Όλο το μήνα Μάρτιο καταγράφηκαν
πάνω από εξήντα χιλιάδες απόπειρες κα-
ταστροφής του φράχτη και παράνομης
εισόδου στην ελληνική επικράτεια, από
μεμονωμένα άτομα ή από οργανωμένες
ομάδες μεταναστών, οι οποίοι απωθήθη-
καν από τους Έλληνες στρατιωτικούς και
αστυνομικούς, που περιπολούσαν από
κοινού με τα τμήματα της FRONTEX και
την αστυνομική αποστολή της Αυστρίας
που είχε ήδη αναπτυχθεί επί τόπου34.
Από την άλλη πλευρά, ο τουρκικός στρα-
τός, η στρατοχωροφυλακή και οι τουρκι-
κές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν
ενεργά στην επιχείρηση βίαιης εισόδου
μεταναστών στην Ελληνική επικράτεια.
Η εμπλοκή του τουρκικού κράτους επα-
ληθεύτηκε από τη Γερμανική Ομοσπον-
διακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND).
Συγκεκριμένα, Τούρκοι αστυνομικοί χρη-
σιμοποίησαν δακρυγόνα εναντίον των
δυνάμεων ασφαλείας στην ελληνική
πλευρά, οι οποίες προσπαθούσαν να
αποτρέψουν την παράνομη είσοδο των
μεταναστών στην Ελλάδα35. Επίσης, ο
τουρκικός στρατός προσπάθησε να ρίξει
μέρος του ελληνικού συνοριακού φρά-
χτη χρησιμοποιώντας ειδικό όχημα με



πριόνι. Εντωμεταξύ, Τούρκοι στρατιώτες
είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος του Έβρου
ποταμού και εμπόδιζαν τους μετανάστες
να αποχωρήσουν από το Κάραγατς και
να επιστρέψουν στην τουρκική ενδο-
χώρα.

Μέσα ηλεκτρονικού πολέμου χρησι-
μοποιήθηκαν από τον τουρκικό στρατό
εναντίον των ευάλωτων τακτικών αναλο-
γικών ραδιοεπικοινωνιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, αλλά και εναντίον των ελλη-
νικών εμπορικών δικτύων κινητής τηλε-
φωνίας κατά μήκος της ελληνο-
τουρκικής μεθορίου, με σκοπό την πα-
ρεμπόδιση της διοίκησης κι ελέγχου των
ομάδων ασφάλειας. Οι ενέργειες αυτές
έδειξαν πως η τουρκική υβριδική επιθε-
τική ενέργεια είχε προσχεδιασμένες
στρατιωτικές διαστάσεις και μέσα.

Κατά τη διάρκεια της κρίσεως, η
Τουρκία, χρησιμοποιώντας διπλωματικά
μέσα και επιχειρήσεις επηρεασμού της
διεθνούς κοινής γνώμης, πρόβαλε τον
ισχυρισμό ότι τα δικαιώματα των μετα-
ναστών στη βάση των υφιστάμενων διε-
θνών συμβάσεων καταπατούνταν από
την άρνηση της Ελλάδας να δεχθεί τους
μετανάστες στο έδαφός της – παραβλέ-
ποντας το γεγονός ότι οι τελευταίοι ήδη
είχαν αφιχθεί και κατοικούσαν στην
Τουρκία ως πρώτο κράτος υποδοχής. Η
ελληνική κυβέρνηση άσκησε τα νόμιμα
δικαιώματα αυτοάμυνας και υπεράσπι-
σης της ελληνικής εδαφικής ακεραιότη-
τας στα πλαίσια της διεθνούς νομι-
μότητας και του δικαίου της ΕΕ (π.χ.
Σύμβαση και Κώδικας Σένγκεν)36.

Τελικά, εισήλθαν στην ελληνική επι-
κράτεια τετρακόσιοι δέκα μετανάστες,
οι οποίοι και συνελήφθησαν για παρά-
νομη είσοδο στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία
των μεταναστών που συμμετείχαν στα
βίαια επεισόδια ήταν από το Αφγανι-
στάν, το Πακιστάν, τη Σομαλία και την
υποσαχάρια Αφρική. Οι μετανάστες
αυτοί ζούσαν στην Τουρκία για πολλά
χρόνια, καθώς, όπως διαπιστώθηκε από
τα επί τόπου ρεπορτάζ διεθνών μέσων
ενημέρωσης, γνώριζαν στην πλειοψηφία
τους την τουρκική γλώσσα. Όπως αποκα-
λύφθηκε εκ των υστέρων, ορισμένοι από
αυτούς είχαν λάβει και την τουρκική
υπηκοότητα και πιθανώς είχαν στενό
επίπεδο συνεργασίας με τις τουρκικές
υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβα-
νομένης ενδεχομένως και της τουρκικής
ΜΙΤ.

Η τουρκική επιθετικότητα τερματί-
στηκε στο τέλος Μαρτίου, όταν, οργανω-
μένα και με την υποστήριξη του
τουρκικού κράτους, οι μετανάστες απο-
χώρησαν λόγω της πανδημίας COVID-
19. Η Ελλάδα, στις 2 Απριλίου 2020, σε
διάσκεψη του ΝΑΤΟ, κατονόμασε ως
υπεύθυνη της υβριδικής επιθέσεως την
Τουρκία. 

Από ό, τι φαίνεται, η Τουρκία είχε ως
σκοπό την αποσταθεροποίηση της Ελλά-
δας δια της ανεξέλεγκτης εισόδου πο-
λυάριθμων μεταναστών στην ελληνική
επικράτεια. Για να το πετύχει αυτό, επι-
στράτευσε όλους τους παράγοντες
ισχύος του τουρκικού κράτους. Μέσω
της διπλωματίας και της διεξαγωγής πλη-
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ροφοριακών επιχειρήσεων προσπάθησε
να διχάσει τη διεθνή κοινότητα εκθέτο
ντας την Ελλάδα ως χώρα που παραβιά-
ζει τις διεθνείς συνθήκες για την μετανά-
στευση. Παράλληλα, με συντονισμένες
ενέργειες των υπηρεσιών πληροφοριών,
του στρατού και της αστυνομίας, μετέ-
τρεψε τους χιλιάδες μετανάστες σε πιό-
νια των πολιτικών της επιδιώξεων. Η
υβριδική στρατηγική της Τουρκίας ενα
ντίον της Ελλάδας απέτυχε, διότι η Ελ-
λάδα — με την κατάλληλη διπλωματική
και τακτική πληροφόρηση — κατανόησε
από την αρχή τις τουρκικές κινήσεις και
κινήθηκε άμεσα για να αντισταθεί απο-
τελεσματικά και να ακυρώσει τους στό-
χους του τουρκικού κυβερνητικού σχε-
διασμού. Τελικά, η σθεναρή και αποτε-
λεσματική στάση των ελληνικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων και δυνάμεων ασφα-
λείας, με τη χρήση επιλεκτικής βίας και
μη φονικών μέσων, απέτρεψε την παρα-
βίαση των χερσαίων συνόρων της ελλη-
νικής επικράτειας στην ελληνοτουρκική
μεθόριο.

Το μέλλον του Υβριδικού
Πολέμου 

Για πολλούς, οι υβριδικές στρατηγικές
απειλούν να καταλύσουν τη φιλελεύθερη
δυτική τάξη. Η επιτυχία τους στηρίζεται
στην ικανότητα των αναθεωρητικών
κρατών να χειραγωγούν τις αξίες και του
κανόνες του υφιστάμενου περιφερει-
ακού και παγκόσμιου συστήματος για να
επιτυγχάνουν αποτελέσματα εις βάρος

των αντιπάλων τους. Οι υβριδικές στρα-
τηγικές κινούνται στα όρια της διεθνούς
νομιμότητας και στοχεύουν στην ψυχο-
λογία των ατόμων και των ομάδων του
αντίπαλου κράτους αποβλέποντας στη
δημιουργία τετελεσμένων (Fait Accom-
pli)37. Στη λογική των τετελεσμένων, ο
επιτιθέμενος επιτυγχάνει ένα περιορι-
σμένο στόχο (εδαφικό ή άλλο) εις βάρος
του αντιπάλου του, σε μια προσπάθεια
να κρατήσει και να επεκτείνει το κέρδος
του μελλοντικά, ενώ το άλλο μέρος επι-
λέγει να υποκύψει και να μην αντιδράσει
με κλιμάκωση σε πόλεμο. 

Δεδομένης της εξάρτησης του σύγ-
χρονου κόσμου από τα δίκτυα, τον κυ-
βερνοχώρο και τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης, τα αποτελέσματα των υβριδι-
κών στρατηγικών αναμένονται να είναι
θεαματικά. Με τις κυβερνοεπιθέσεις, τις
πληροφοριακές επιχειρήσεις και τις
ενέργειες μη συμβατικών στρατιωτικών
δυνάμεων, ο επιτιθέμενος μπορεί να
απειλήσει και να ανατρέψει την εσωτε-
ρική τάξη ή να διαβρώσει τη συνοχή του
αντίπαλου κράτους38. Μελλοντικά, οι
πρακτικές δημιουργίας τετελεσμένων με
τη χρήση υβριδικών στρατηγικών θα
επεκταθούν λόγω των πολλαπλασιαστι-
κών δυνατοτήτων που προσφέρει η τε-
χνολογία39. Μέθοδοι, όπως η διασπορά
ψευδών ειδήσεων (fake news), η παρα-
πληροφόρηση, οι θεωρίες συνωμοσίας,
η προπαγάνδα, οι στρατηγικές διαρροές
(strategic leaks), η χρηματοδότηση ορ-
γανισμών ή πολιτικών κομμάτων, η ορ-
γάνωση κινημάτων διαμαρτυρίας, η



οικονομική επιρροή ομάδων και κρατών,
ο πόλεμος δι’αντιπροσώπων, η χρήση
παραστρατιωτικών οργανώσεων και δυ-
νάμεων ειδικών επιχειρήσεων ακολου-
θούν την εξελικτική πορεία της τεχνολο-
γίας.

Η επιτυχία των μεθόδων αυτών συν-
δέεται επίσης με το χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο παγκοσμίως. Σύμφωνα με την
UNESCO, εκατομμύρια άνθρωποι συνε-
χίζουν και θα συνεχίσουν να αποκλείο-
νται από την μόρφωση και την κοινωνική
επιτυχία40. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί είναι
επιρρεπείς σε υβριδικές στρατηγικές χει-
ραγώγησης. Η διαμόρφωση αντιλήψεων
και στάσεων από τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter
ή το TIK–TOK, αλλά και η δυνατότητα
επηρεασμού του περιεχομένου τους από
κέντρα εντός και εκτός της Σίλικον Βάλεϊ

διευρύνουν το πεδίο ανάπτυξης των
υβριδικών στρατηγικών. Όπως ανέφερε
ο Ουμπέρτο Έκο, «υπάρχει μια εισβολή
από ηλίθιους, μια και τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης δίνουν σε λεγεώνες ηλι-
θίων το δικαίωμα να ομιλούν, όταν
παλιότερα μιλούσαν μόνο μεθυσμένοι
χωρίς να βλάπτουν την κοινότητα, αλλά
τώρα με αυτά έχουν τα ίδια δικαιώματα
να μιλούν σαν να έχουν πάρει βραβείο
Νόμπελ»41.

Οι υβριδικές στρατηγικές δεν κομί-
ζουν κάτι νέο στη φύση ή στο χαρακτή-
ρα του πολέμου, καθόσον ιστορικά προ-
ϋπήρχαν42. Τέτοιες στρατηγικές εφαρμό-
στηκαν ευρέως σε όλες τις εποχές. Επί
παραδείγματι, οι Ρωμαίοι επιδίωξαν τον
«εκρωμαϊσμό» των ντόπιων πληθυσμών·
στην Αμερικανική Επανάσταση, ομάδες
με αντίθετα συμφέροντα συνενώθηκαν
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εναντίον των Άγγλων· στους Ναπολεό-
ντειους Πολέμους, Βρετανοί στρατιωτι-
κοί παρενοχλούσαν τους Γάλλους στις
κατεχόμενες ισπανικές πόλεις αλλά και
ο Λόρενς της Αραβίας κινητοποίησε τον
ντόπιο πληθυσμό εναντίον των Οθωμα-
νών43.

Η αντιμετώπιση των 
Υβριδικών Στρατηγικών 

Όλος ο πόλεμος βασίζεται στην παρα-
πλάνηση—Σουν Τσου.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των υβρι-
δικών επιθέσεων, στο άρθρο αυτό προ-
κρίνεται ως πιο κατάλληλη η εφαρμογή
των αρχών της στρατηγικής του Σουν
Τσου44. Η στρατηγική του Σουν Τσου κω-

δικοποιείται στις εξής έξι αρχές-επιτα-
γές45:

1.   Διερεύνησε τη δομή, την οργά-
νωση, τη διάταξη και τις διαθέσεις του
εχθρού, για να σου αποκαλυφθούν η
ισχύς, η τρωτότητα, οι σχεδιασμοί των κι-
νήσεων και οι σκοποί του. 

2. Μορφοποίησε την αντίληψη που
έχει ο εχθρός για τα πράγματα, προκει-
μένου να χειραγωγήσεις τα σχέδια και
τις ενέργειές του. 

3.   Η καλύτερη στρατηγική είναι να
επιτεθείς στα σχέδια του εχθρού και να
τα ακυρώσεις.

4. Η αμέσως καλύτερη στρατηγική
είναι να εμποδίσεις τη συνένωση των εχ-
θρικών δυνάμεων μεταξύ τους ή με τους
συμμάχους τους. 

5. Η επόμενη καλύτερη στρατηγική



είναι να επιτεθείς στον εχθρικό στρατό.
Προς τούτο, εξαπόλυσε αιφνιδιαστική
και απρόσμενη επίθεση με ισχυρές δυνά-
μεις στα αδύνατα σημεία του εχθρού κά-
νοντας χρήση άμεσου και έμμεσου
ελιγμού. 

6. Να επιτίθεσαι στις πόλεις μόνο
εάν δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος
ενέργειας. 

Για να εφαρμοσθεί η στρατηγική
αυτή θα πρέπει η πολιτική και στρατιω-
τική ηγεσία, ήδη κατά την περίοδο της
ειρήνης, να έχει κατανοήσει πώς λει-
τουργούν οι υβριδικές απειλές. Μια υβρι-
δική απειλή αναμένεται να εξελιχθεί ως
εξής: 

1. Ανάπτυξη εξωτερικού ελιγμού
από τον επιτιθέμενο (δηλ. αναθεωρητικό
κράτος) με σκοπούς, μέσα και τρόπους
ως εξής: 

      α.   Ο πρωταρχικός σκοπός του
εξωτερικού ελιγμού είναι να εξαναγκα-
σθεί ο αντίπαλος να προσχωρήσει στη
θέληση του επιτιθέμενου χωρίς να δοθεί
μάχη. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, δευτε-
ρευόντως, ο εξωτερικός ελιγμός αποσκο-
πεί στην πρόκληση της μέγιστης κατα-
πόνησης του αντιπάλου, προκειμένου να
δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για
την ανάπτυξη του επερχόμενου εσωτερι-
κού ελιγμού. Προς τούτο, ο εξωτερικός
ελιγμός στοχεύει στο διχασμό του αντί-
παλου λαού και στην απομόνωσή του
από τους συμμάχους του. 

      β.   Ο εξωτερικός ελιγμός ενερ-
γοποιεί όλους τους παράγοντες ισχύος
του κράτους, ήτοι τη διπλωματία, τη δια-

χείριση των πληροφοριών, την οικονομία
και τις ένοπλες δυνάμεις, κυρίως με τη
μορφή της επίδειξης δύναμης στο στά-
διο αυτό. 

      γ.   Για την ανάπτυξη του εξωτε-
ρικού ελιγμού χρησιμοποιούνται ιδίως οι
μέθοδοι των πληροφοριακών επιχειρή-
σεων, της προπαγάνδας και των επιχει-
ρήσεων στον κυβερνοχώρο, προκειμέ-
νου να εκτεθεί ο αμυνόμενος στη διεθνή
κοινότητα με την αιτιολογία ότι παραβιά-
ζει ή απειλεί να παραβιάσει το διεθνές δί-
καιο. Επί παραδείγματι, ότι καταστρα-
τηγεί τις διεθνείς συνθήκες για τα σύ-
νορα, το δίκαιο για την προστασία των
μεταναστών ή των μειονοτήτων. Η τα-
κτική αυτή δημιουργεί ρήγματα και δια-
φωνίες και στο εσωτερικό του αντιπά-
λου. 

2.   Εάν ο εξωτερικός ελιγμός δεν
πετύχει στον πρωταρχικό του σκοπό,
ανάπτυξη εσωτερικού ελιγμού, προκειμέ-
νου να επιβληθεί η θέληση του επιτιθέ-
μενου στον αμυνόμενο με επίθεση στο
πεδίο προς καταστροφή των δυνάμεών
του. Ο ελιγμός αυτός συνεχίζει να χρησι-
μοποιεί τους τρόπους και τα μέσα του
εξωτερικού ελιγμού, βελτιωμένα και προ-
σαρμοσμένα στον εσωτερικό ελιγμό, και
επιπλέον χρησιμοποιεί: 

      α.   Μέσα: Μη Συμβατικές και
Συμβατικές Δυνάμεις ως εξής: 

            (1) Μη συμβατικές δυνά-
μεις, ήτοι δυνάμεις ειδικών επιχειρή-
σεων, δυνάμεις επιχειρήσεως κυβερνο-
χώρου, δυνάμεις πληροφοριακών επιχει-
ρήσεων, πράκτορες, παραστρατιωτικές
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οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις, δίκτυα διακινήσεως μεταναστών
κ.λπ. για δημιουργία ευνοϊκού περιβάλ-
λοντος για τη διεξαγωγή πολέμου στο
εσωτερικό του αντιπάλου. Οι εικόνες που
αναμένονται χρονικά κλιμακούμενες, ιδι-
αίτερα στις πόλεις, μπορεί να περιλαμ-
βάνουν διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, πυρ-
καγιές, βομβιστικές επιθέσεις, δολοφο-
νίες, καταλήψεις κομβικών σημείων, δια-
κοπή δρομολογίων, δημιουργία θυλά-
κων, μαζικές εισροές μεταναστών και
άλλες ενέργειες, που διαταράσσουν την
κανονικότητα και την κοινωνική ομαλό-
τητα. 

            (2) Συμβατικές δυνάμεις
για διεξαγωγή συμβατικού πολέμου. 

      β.   Τρόποι: Διεξαγωγή επιχειρή-
σεων με χρήση άμεσου και έμμεσου ελιγ-
μού. Εφαρμογή του άμεσου ελιγμού από
τις συμβατικές δυνάμεις και του έμμε-
σου από τις μη συμβατικές. Σκοπός του
άμεσου και του έμμεσου ελιγμού είναι ο
συνδυασμός τους για την κατάληψη εδα-
φικής περιοχής της αμυνόμενης χώρας.
Δυνατότητα χρήσης στον άμεσο ελιγμό
ακόμα και υβριδικών τακτικών, όπως,
επί παραδείγματι, να προπορεύονται
των αρμάτων και των μηχανοκινήτων
του επιτιθέμενου ομάδες μεταναστών.
Παρόμοια τακτική εφάρμοζε ο Μογγό-
λος Τζένκινς Χαν, καθώς τοποθετούσε
στην κεφαλή της επίθεσής του άμαχο το-
πικό πληθυσμό46. Επιτυχημένο παρά-
δειγμα υβριδικού πολέμου από το
πρόσφατο παρελθόν είναι αυτός της
Κριμαίας. 

Επίλογος

Οι αλλαγές στις συνθήκες ζωής των πλη-
θυσμών και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα
μετατοπίσουν προοδευτικά το ενδιαφέ-
ρον των κρατών και των μη κρατικών
δρώντων από τα ανοιχτά πεδία διεξαγω-
γής των μαχών, με χρήση όπλων ελιγμού
και υποστηρίξεως, στους κλειστούς χώ-
ρους των εργαστηρίων, των εταιρειών
τεχνολογίας αλλά και των πόλεων47. Ως
εκ τούτου, στο μέλλον, χωρίς να παρα-
βλέπονται οι ισορροπίες που απαιτού-
νται υπό τον φόβο ενός παραδοσιακού
πολέμου, οι εν δυνάμει εμπόλεμοι θα
διαγωνίζονται, εμφανώς ή αφανώς, για
την επικράτησή τους αρχικά στα ανω-
τέρω ιδιότυπα πεδία μάχης. 

Οι υβριδικές στρατηγικές δίνουν μια
εξαιρετική προοπτική για να κερδηθεί
ένας πόλεμος με το ελάχιστο κόστος σε
ανθρώπινες ζωές και χρήμα. Στηρίζονται
περισσότερο στη χειραγώγηση των ατό-
μων, των ομάδων και των λαών γενικό-
τερα από ένα κράτος ή μη κρατικό
δρώντα, ο οποίος διεισδύει στο διανοη-
τικό, στο ηθικό και στο φυσικό σώμα του
αντιπάλου με βασικούς σκοπούς: α) τον
αποπροσανατολισμό των νοητικών ανα-
παραστάσεων του εχθρού, τη διαταραχή
των λειτουργιών του, την υπερφόρτωση
και κατάρρευση του συστήματος διοική-
σεως και ελέγχου του (διανοητικό σώμα),
β) τη διάλυση του ηθικού του (ηθικό
σώμα), γ) την αδρανοποίηση των δυνά-
μεων και των μέσων του και γ) την απο-
μόνωσή του από τους συμμάχους και



τους φίλους του. 
Εν τέλει, ο κυριότερος στόχος είναι

να ανατραπεί, να καταστραφεί, να κα-
ταβληθεί ή να καταλυθεί το ηθικό του
αντίπαλου πληθυσμού και η σύμπνοια
μεταξύ του λαού, του στρατού και της
κυβέρνησης. Έτσι, ο αντίπαλος οδηγείται
στην παράλυση, στην παραίτηση από τη
θέλησή του να αντισταθεί και, εν τέλει,
στην κατάρρευση. Η διείσδυση αυτή στο
μέλλον θα είναι ακόμα ευκολότερη λόγω
της υπερσυγκέντρωσης στα αστικά κέ-
ντρα πληθυσμών με χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο αλλά και λόγω των δυνατοτήτων
χειραγώγησης, που προσφέρει η τεχνο-
λογία, ιδίως στο χώρο των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης.

Για να αντιμετωπιστούν οι υβριδικές
στρατηγικές και οι ασύμμετρες συγκρού-
σεις εντός των πόλεων, απαιτούνται στι-
βαρές ηγεσίες, πολιτικές και στρατιω-
τικές, καθώς και πολίτες με μορφωτικό
επίπεδο, που θα τους επιτρέπει να αντι-
λαμβάνονται και να κατανοούν το φαι-
νόμενο48. Καθόσον σήμερα πολλαπλα-
σιάζονται δυσανάλογα οι αμόρφωτες
μάζες και τα καθυστερημένα στρώματα
του πληθυσμού, σε σχέση με τους μορ-
φωμένους και προοδευμένους, οι υβρι-
δικές στρατηγικές και οι συγκρούσεις σε
αστικά περιβάλλοντα αναμένεται να ευ-
δοκιμούν όλο και περισσότερο στο μέλ-
λον49.
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7.       Οι υποψήφιες εργασίες δε θα πρέπει να περιέχουν:
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