O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA
AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH
ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε
κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H
πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε ην 1912, δηπιαζίαζε πεξίπνπ
ηελ Διιάδα θαη πξνζέζεζε λέεο ζειίδεο δφμαο ζηελ Ιζηνξία ηεο.
O Διιεληθφο ηξαηφο ζηνλ αξαληάπνξν, ζηα Γηαλληηζά, ζην Μπηδάλη, ζην Κηιθίο, αθφκε θαη ζηε καθξπλή Οπθξαλία, απέδεημε ηελ
αμία ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο. Οδεγνχκελνο απφ ηθαλνχο αμησκαηηθνχο, «ςεκέλνπο» ζηε κάρε, έρεη γίλεη έλα ζχλνιν ζεβαζηφ
ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπ θαη θνβεξφ ζηνπο ερζξνχο ηνπ. Σν εζηθφ ηνπ είλαη πςειφ, κεηά απφ ηηο αιιεπάιιειεο λίθεο θαη ηηο
πξνζαξηήζεηο εδαθψλ. Γαθξχδνπλ νη 'Διιελεο ζηξαηηψηεο φηαλ αθνχλ ηνλ Αξρηεπίζθνπν κχξλεο Υξπζφζηνκν λα ηνπο
απνδέρεηαη ςάιινληαο ην «...Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ». ηηγκέο πξαγκαηηθά κνλαδηθέο γηα έλα έζλνο.
Γπζηπρψο ε θαηάιεςε ηεο κχξλεο δελ ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ησλ ειιεληθψλ πξνζπαζεηψλ. Οη Σνχξθνη κπνξεί λα δέρηεθαλ ηελ
παξνπζία ησλ Ιηαιψλ, ησλ Γάιισλ θαη ησλ Αγγισλ ζηε ρψξα ηνπο κνηξνιαηξηθά, ρσξίο αληίδξαζε (θηζκέη), αιιά κε ηνπο
'Διιελεο ππάξρεη κηα ζνβαξή εηδνπνηφο δηαθνξά. Κη ν πηφ ακφξθσηνο Σνχξθνο θαηαιαβαίλεη φηη νη άιινη θάπνηε Θα θχγνπλ, ν
'Διιελαο φκσο έξρεηαη λα κείλεη. Καη κάιηζηα δελ Θα κείλεη ζε κηά ρψξα μέλε πνπ θαηέθηεζε κε ην ζπαζί ηνπ, αιιά ζε κέξε ζηα
νπνία είρε ξηδψζεη θαη είρε πξνθφςεη, πξηλ ε Ιζηνξία αλαθαιχςεη ηνπο Σνχξθνπο. H ίδηα ε ηνπξθηθή νλνκαζία ηνπ
(Γηνπλάλ=Ισλαο=Διιελαο) απηφ δείρλεη. Απηφο είλαη ινηπφλ ν θχξηνο ερζξφο, ν ηδηνθηήηεο, πνπ ήιζε λα πάξεη πίζσ ηελ θιεκκέλε
πεξηνπζία ηνπ. 'Οινη νη Σνχξθνη ελψλνληαη ελαληίνλ απηνχ πνπ απεηιεί λα ηνπο μαλαζηείιεη πίζσ ζηα άγνλα εδάθε ηεο Κεληξηθήο
Αζίαο. Απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο ειιεληθήο απνβάζεσο ζηε κχξλε δηαθαίλεηαη απηή ε ηάζε. Καζεκεξηλά απμάλνληαη νη Σνχξθνη
αληάξηεο (ηζέηεο) θαη νη δπλάκεηο ηνπ ηαθηηθνχ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Αληηδξψληαο ζηε δνπιηθφηεηα ηνπ νπιηάλνπ, ηελ εγεζία ηνπ
αγψλα αλαιακβάλεη ν Μνπζηαθά Κεκάι, έλαο μαλζφο, γαιαλνκάηεο Σνχξθνο.
O Διιεληθφο ηξαηφο, πξνζπαζψληαο λα εγθισβίζεη θαη θαηαζηξέςεη ηηο ερζξηθέο νκάδεο, πξνσζείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Μ.
Αζίαο. Κεξδίδεη κηα ζεηξά καρψλ. ηα ηέιε ηνπ '20 έξρεηαη ε πξψηε ηνπξθηθή λίθε. ηε κάρε ηνπ Ιλ Δυλνχ (Ιλνλνχ), δπηηθά ηνπ
Δζθί ερήξ, νη Σνχξθνη θαηνξζψλνπλ λα αλαθφςνπλ ηελ ειιεληθή πξνέιαζε. Δίλαη κηά ακπληηθή λίθε, αιιά είλαη λίθε.
Μεγαιχηεξεο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηπηψζεσλ, είλαη νη εζηθέο. Οη Σνχξθνη αξρίδνπλ λα βιέπνπλ πηζαλή ηελ εθδίσμε ησλ Διιήλσλ
θαη ζπεχδνπλ θαηά ρηιηάδεο λα εληζρχζνπλ ηνπο ηζέηεο θαη ηνλ θεκαιηθφ ζηξαηφ.
H ειιεληθή πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία αληηιακβάλεηαη φηη είρε ππνηηκήζεη ηνλ αληίπαιν. Λακβάλεηαη απφθαζε
επηζηξαηεχζεσο θαη επίζεζε θαηά ηνπ Κεκάι. O ειιεληθφο ιαφο απνδεηθλχεη πάιη ην ζζέλνο ηνπ, θάλνέζα ζε 30 ψξεο, ζηηο 13 θαη
14 Απγνχζηνπ
1922, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ππφ ηνλ Κεκάι Αηαηνχξθ, δηαζπά ηελ ειιεληθή ακπληηθή γξακκή ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ. Μεγάια
ηκήκαηα ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ απνθφπηνληαηθαη αηρκαισηίδνληαη, ελψ ην κεγαιχηεξν ππνρσξεί αηάθησο πξνο ηε κχξλε θαη ηα
παξάιηα. Μέζα ζε ιίγεο εκέξεο, ν Διιεληθφο ηξαηφο ζα εγθαηαιείςεη ηε Μηθξά Αζία. Σελ ήηηα απηή, ε Διιάδα ζα ηελ πιεξψζεη,
εθηφο ησλ απσιεηψλ ηνπ ζηξαηνχ, κε 300.000 πεξίπνπ "Διιελεο λεθξνχο ακάρνπο ζηε Μηθξά Αζία θαη 1.500.000 πξφζθπγεο. Μία
παξνπζία ππεξάλσ ησλ 3.000 εηψλ ζηε γε απηή, ράλεηαη. Διάρηζηνη "Διιελεο ζα κείλνπλ ζηα πνιππαΘή εδάθε ηεο, θξχΒνληαο
ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, αλάκεζα ζε πνιινχο άιινπο, πνπ δελ μέξνπλ φηη είλαη "Διιελεο.
ληαο αθφκε θαη ηνλ θηιφηνπξθν Σζψξηζηι λα αλαγλσξίζεη φηη απηφο ν ιαφο θαηάγεηαη απφ «πνιεκηθή ξάηζα». πεχδεη λα
ππθλψζεη ηηο γξακκέο ηνπ ζηξαηνχ θαη κάιηζηα ζε αξηζκνχο πνπ ην επίζεκν θξάηνο δελ αλέκελε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ
νξηζκέλεο θιάζεηο εθέδξσλ αλεκέλνλην 45.000 άλδξεο θαη πξνζέξρνληαη γηα θαηάηαμε 58.000, φρη κφλν απφ ηελ Διιάδα αιιά
θαη 'Διιελεο κεηαλάζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Πνιιέο ρηιηάδεο είλαη θαη νη 'Διιελεο Μηθξαζηάηεο πνπ θαηαηάζζνληαη. Η ηξαηηά ηεο
Μ. Αζίαο μεπεξλά ζε δχλακε ηηο 200.000 άλδξεο. Μαδί κε ην Γ' ψκα ηξαηνχ ηεο Οξάθεο θαη ηηο θξνπξέο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο
ρψξαο, νη ππφ ηα φπια άλδξεο θηάλνπλ θαη μεπεξλνχλ ηηο 300.000 άλδξεο. Τθηζηάκελνο ηεξάζηηεο ζηεξήζεηο θαη ζπζηάδνληαο ηελ
επκάξεηά ηνπ, ν ειιεληθφο ιαφο εκπηζηεχεηαη γηα άιιε κηά θνξά ηελ δσή ησλ αμησηέξσλ ηέθλσλ ηνπ θαη ηελ ηχρε ηεο παηξίδνο
ζηα ρέξηα ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηνπ.
Σνλ Ινχλην ηνπ 1921 ε ηξαηηά Μηθξάο Αζίαο εμνξκά. H Κηνπηάρεηα, ην Δζθί ερήξ θαη ην Αθηφλ Καξαρηζάξ θαηαιακβάλνληαη κεηά
απφ ζθιεξέο κάρεο. H ηξαηηά πιεζηάδεη ηνλ αγγάξην πνηακφ. O αληηθεηκεληθφο ζθνπφο, φκσο, δειαδή ν εγθισβηζκφο θαη ε
θαηαζηξνθή ησλ θεκαιηρψλ δπλάκεσλ, δελ επεηεχρζε. O Κεκάι ππνρσξεί παξαρσξψληαο ρψξν γηα λα θεξδίζεη ρξφλν. H
ηξαηηά απνθαζίδεη λα θαηαδηψμεη ηνλ ερζξηθφ ζηξαηφ θαη πέξαλ ηνπ αγγαξίνπ, πξνο ηελ Άγθπξα. Οη απψιεηεο φκσο είλαη πνιιέο
θαη ν αλεθνδηαζκφο ρσιαίλεη Σα πιηθά πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί γηα ηελ πξψηε επηρείξεζε έρνπλ θαηαλαισζεί. O
Αληηζπληαγκαηάξρεο Γ. ππξίδσλνο, δηεπζπληήο ηνπ 1V Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο ηξαηηάο, δηαθσλεί. Δθιηπαξεί γηα κία κηθξή
θαζπζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ, κέρξη λα επηζθεπαζζεί ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή σο ηνλ αγγάξην. Κακκία αλαβνιή δελ δίλεηαη. 'Οινη
είλαηζίγνπξνη φηη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ππνρσξεί δηαιπκέλνο θαη απαηηείηαη ζπλερήο πίεζε. ην Δζθί ερήξ εηνηκάδνληαη 2.500
ρξεββάηηα γηα ηνπο αλακελφκελνπο ηξαπκαηίεο θαη ε ηξαηηά πξνρσξεί.
Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνλ αλεθνδηαζκφ κε ππξνκαρηθά θαη ιηγφηεξν ζε ηξφθηκα. ηα ζρέδηα πξνβιέπεηαη ν αλεθνδηαζκφο ηεο
ηξαηηάο «εμ επηηνπίσλ πφξσλ». 'Οια απηά, ηε ζηηγκή πνπ ν αληίπαινο ζηξαηφο έρεη πιεζηάζεη ην αλεθνδηαζηηθφ ηνπ θέληξν, ηελ
Αγθπξα, ελψ αληηζέησο ε ειιεληθή ηξαηηά απνκαθξχλεηαη απφ ηα δηθά ηεο. Παξαιιήισο, ην πνιππιεζέο ηνπξθηθφ ηππηθφ
παξελνριεί ηνλ ηζρλφ ειιεληθφ αλεθνδηαζκφ.
Παξφια απηά ε ηξαηηά επηηίζεηαη. Σα 2/3 ηνπ ζηξαηνχ ειίζζνληαη ζηα πιεπξά ηνπ ερζξηθνχ κεηψπνπ, δηα κέζνπ ηεο άλπδξεο
Αικπξάο Δξήκνπ. Οη δπζρέξεηεο ηνπ αλεθνδηαζκνχ πιεζαίλνπλ. Οη άλδξεο ζηελ έξεκν, πνιιέο θνξέο ηξέθνληαη κε ξέγγεο, λεξφ

δελ ππάξρεη πνπ¬ζελά, ηα ππξνκαρηθά είλαη πεξηνξηζκέλα. Πνιιέο θνξέο ην πεδηθφ επηηίζεηαη ρσξίο ππνζηήξημε ππξνβνιηθνχ,
πνιιέο κεξαξρίεο αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ππξνκαρηθά αζθαιείαο ηνπο. H Θέιεζε; φκσο, ηνπ 'Διιελα ζηξαηηψηε
είλαη ηξνκεξή. Οη ηνπξθηθέο ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη κε εθ' φπινπ ιφγρε. Σα αθηιφμελα πςψκαηα ηνπ Κάιε Γθξφην, ηνπ Σζαι θαη
ηνπ Αξληίδ Νηαλ πνηίδνληαη κε πνηακνχο ειιεληθνχ αίκαηνο. Με ηεξάζηηεο απψιεηεο, νη ειιεληθέο κεξαξρίεο πξνρσξνχλ
δηψρλνληαο ηνπο Σνχξθνπο απ' ηηο Θέζεηο ηνπο. H έθβαζε ηεο κάρεο θξέκεηαη ζε κία θισζηή, φηαλ ε ηξαηηά εθδίδεη δηαηαγή
ππνρσξήζεσο πίζσ απφ ηνλ αγγάξην, θνβηζκέλε απφ ηηο κεγάιεο απψιεηεο, ζπκβνπιεχνληαο ηαπηνρξφλσο ηελ θπβέξλεζε φηη,
πιένλ, απαηηείηαη πνιηηηθή ιχζε. Καη απηφ, ηε ζηηγκή πνπ ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή έρεη επηζθεπαζζεί θαη έρεη αξρίζεη άλεπ
εκπνδίσλ ζρεδφλ ε ξνή ησλ εθνδίσλ.
Οη απψιεηεο είλαη πξάγκαηη θνβεξέο. Σν άλζνο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ Θα ραζεί ζηε κάρε ηνπ αγγαξίνπ.Οξηζκέλνη αξηζκνί Θα
δείμνπλ αλάγιπθα ην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ απσιεηψλ. Η ηξαηηά επηηέζεθε ζηνλ αγγάξην κε δχλακε 3.780
αμησκαηηθψλ θαη 120.000 πεξίπνπ ζηξαηησηψλ. Απ' απηνχο ε ηηαξαηαθηή
δχλακε ησλ κεξαξρηψλ ήηαλ 78.440 άλδξεο. Οη ζπλνιηθέο απψιεηεο έθηαζαλ ηνπο 23.520 λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο, αμησκαηηθνχο
θαη ζηξαηηψηεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία άλδξεο ηεο παξαηαθηήο δπλάκεσο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη απψιεηεο ησλ
αμησκαηηθψλ έθζαζαλ ηνπο 953 λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο, θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο 1.860 αμησκαηηθνχο ησλ κεξαξρηψλ ηεο
πξψηεο γξακκήο. Οη απψιεηεο ησλ αμησκαηηθψλ, δειαδή, πιεζίαζαλ ην 50%. O ζηξαηφο ππνρψξεζε ζηε γξακκή Δζθί ερήξ –
Αθηφλ Καξαρηζάξ.
Οη «χκκαρνη»
'Οιε ε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία δηεμάγεηαη κέζα ζ' έλαλ θπθεψλα αιιεινζπγθξνπνκέλσλ ζπκθεξφλησλ ησλ «πκκάρσλ». Απφ
ηελ αλαθσρή ηνπ 1918 ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ιηαιία έρνπλ απνδπζεί ζ' έλαλ αλειεή αγψλα επηθξαηήζεσο. Η Αγγιία Θέιεη ηα
Γαξδαλέιηα, ην Ιξάθ, ηελ Τπεξηνξδαλία θαη ηελ Παιαηζηίλε. 'Ηδε θαηέρεη ηελ Αίγππην κε ηε Γηψξπγα ηνπ νπέδ. Η Γαιιία έρεη
θαηαιάβεη ηελ Κηιηθία, ηνλ Λίβαλν θαη ηελ πξία. Η Ιηαιία, έρνληαο ηα Γσδεθάλεζα, απνβηβάδεηαη ζηελ Αιηθαξλαζζφ. 'Δρεη ήδε
θαηαιάβεη ηελ Σξηπνιίηηδα θαη νλεηξεχεηαη ηελ αλαζχζηαζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ. Η ειιεληθή
απφβαζε ζηε κχξλε πξνιακβάλεη θαηά ιίγεο εκέξεο ή θαη ψξεο κηά ηηαιηθή απφβαζε ζην ίδην κέξνο. Η Αγγιία, δηα ηνπ
πξσζππνπξγνχ ηεο Λφυδ Σδνξηδ, πηζηεχεη ζηελ ειιεληθή δχλακε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ Διιάδα γηα λα ζηεξίμεη ηηο Θέζεηο ηεο ζηα
ηελά. 'Ορη φκσο κφλν ζηα ηελά. O Λφυδ Σδνξηδ πηζηεχεη φηη έλα δπλαηφ ζπκκκαρηθφ θξάηνο ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα
πξνζηαηεχζεη απνηειεζκαηηθά ηελ νδφ αλεθνδηαζκνχ ηεο Αγγιίαο πξνο ηελ Ιλδία θαη παξαιιήισο λα ζπγθξαηήζεη ηε ξσζηθή,
ηφηε πιένλ ζνβηεηηθή, επέθηαζε πξνο ηε Μεζφγεην. Παξαιιήισο ζακπνηάξεη ηηο γαιιηθέο πξνζπάζεηεο ζην Λίβαλν θαη ηε πξία,
πξνζπαζψληαο λα επεθηείλεη ηελ δψλε επηξξνήο ηεο ρψξαο ηνπ. αλ αληηζηάζκηζκα ζηελ ππέξκεηξε αγγιηθή επέθηαζε, νη Γάιινη
αξρίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ Κεκάι. ηελ πξάμε ηνπο απηή έρνπλ θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ Γάιισλ θεθαιαηνχρσλ, εθ'φζνλ
ην 64% ηνπ ηνπξθηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο αλήθε ζηε Γαιιία. Η γαιιηθή θνηλή γλψκε θαζνδεγείηαη, απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνλ
Σχπν, ζε θηινηνπξθηθέο ζέζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ζθαγή εθαηνληάδσλ Γάιισλ ζηξαηησηψλ απφ ηνλ Κεκάι ζηελ Κηιηθία
πεξλά απαξαηήξεηε ζηε Γαιιία, εθ' φζνλ δεκνζηεχεηαη ζε κνλφζηεια, ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ, ελψ ζηελ Αγγιία
πξνθαιεί έληνλεο αληηδξάζεηο.
Μεηά ηελ ππνρψξεζε απ' ηνλ αγγάξην, ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1921, νη Γάιινη απνρσξνχλ απφ ηελ Κηιηθία ππνγξάθνληαο ζπκθσλία
κε ηνλ Κεκάι (πκθσλία Ν1πνπγηφλ). ηηο αξρέο ηνπ 1922 απνρσξνχλ θαη νη Ιηαινί απφ ηε Μ. Αζία. Μεγάιεο πνζφηεηεο
ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ παξαδίδνληαη, κε ηελ απνρψξεζε, ζηνλ Κεκάι, ελψ ν Διιεληθφο ηξαηφο, κεηά ηελ ηηαιηθή απνρψξεζε,
πξέπεη λα θαιχςεη ηζρπξά θαη ην κέησπν ηνπ πνηακνχ Μαηάλδξνπ. Πξνρσξψληαο αθφκα παξαπάλσ ε Γαιιία θαη ε Ιηαιία Θα
ζπλερίζνπλ λα εληζρχνπλ ηνπο Σνχξθνπο κε πνιεκηθφ πιηθφ.
Νσξίηεξα, ζηηο 16 Μαξηίνπ 1921, ε ηφηε νβηεηηθή 'Δλσζε έρεη ππνγξάςεη θαη απηή ζπκθσλία κε ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο εληζρχεη
κε ππξνβφια θαη άιια φπια, φπσο επίζεο θαη κε θαζαξφ ρξπζάθη. 'Δλαο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπεη θαη ηελ αλνρή
ηνπ Κεκάι ζηελ δεκηνπξγία Σνπξθηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Μεηά ηελ ειιεληθή ήηηα ν Κεκάι ζα απαιιαγεί απφ απηή ηε
δέζκεπζε κε έλαλ θαζαξά ηνπξθηθφ ηξφπν. Θα πλίμεη ηνλ γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο Μνπζηαθά νπθί ζηνλ Δχμεηλν Πφλην. Γελ
είλαη ιίγνη νη ηζηνξηθνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κεγάιν ξφιν ζηε ζνβηεηηθή ζηάζε έπαημε ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηελ Οπρξαληθή
εθζηξαηεία.
Μφλν ε Αγγιία ζα παξακείλεη σο ην ηέινο πηζηή ζηηο θηιειιεληθέο ζέζεηο ηεο, εθ' φζνλ νη Θέζεηο απηέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο δηθέο
ηεο πνιηηηθέο επηδηψμεηο. O Λφυδ Σδνξηδ ζα ππνζηεξίμεη φζν κπνξεί ηηο ειιεληθέο ζέζεηο. H Διιεληθή Καηαζηξνθή ηνπ 1922 ζα
ζπκπαξαζχξεη θαη ηνλ κεγάιν Άγγιν πνιηηηθφ.
Δζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε – Ηζηθφ Σνπ ζηξαηεχκαηνο
Σν Ννέκβξην ηνπ 1920, ιίγεο κφλν εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ, ζηελ Διιάδα πξνθεξχζζνληαη
εθινγέο. O Διεπζέξηνο Βεληδέινο ράλεη θαη αλαιακβάλεη ν Γεκ. Ράιιεο, αξγφηεξα ν Ν. Καινγεξφπνπινο θαη απφ ηηο 8 Απξηιίνπ
1921 ν Γεκ. Γνχλαξεο. Σν Λατθφ Κφκκα έιαβε 340.000 ςήθνπο, ελψ νη Φηιειεχζεξνη ηνπ Βεληδέινπ 308.000. Σε λίθε ζην Λατθφ
Κφκκα έδσζαλ νη 40.000 ςήθνη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Μαθεδνλίαο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί πνιιέο απνξίεο γηα ην θαηά πφζνλ
ήηαλ ζσζηφ, ζε ψξα πνιέκνπ κε ηελ Σνπξθία, νη κνπζνπικάλνη ηεο Διιάδνο λα κπνξνχλ λα νξίδνπλ, ελ πνιινίο, ηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε. Αμίδεη επηζεκάλζεσο ην φηη δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο είλαη ν Σνχξθνο Οζκάλ ατ` ε θαη επίζεο φηη ζρεδφλ θαλεξνί
έξαλνη δηεμάγνληαη γηα ηνλ Κεκάι κεηαμχ ησλ Σνχξθσλ ηεο Μαθεδνλίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη βνπιεπηήο ηνπ Διιεληθνχ
Κνηλνβνπιίνπ, ν βνπιεπηήο Πέιιαο Υαζάλ κπέεο Μερκέη Αιήο, δηνξγαλψλεη εξάλνπο ππέξ ηνπ Κεκάι.

Σν Γεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, κεηά απφ δεκνςήθηζκα, επαλέξρεηαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο. H πνιηηηθή θαη πνιηηεηαθή απηή
κεηαβνιή έρεη κεγάιεο επηπηψζεηο ζηε ρψξα. ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ε Γαιιία βξίζθεη κηά πνιχ ηθαλνπνηεηηθή δηθαηνινγία γηα ηηο
αλζειιεληθέο Θέζεηο ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ Σζψξηζηι
«The aftermath»:
«Η επάλνδνο ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ...δηέιπζε φινπο
ηνπο ζπκκαρηθνχο δεζκνχο κε ηελ Διιάδα θαη αθχξσζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο, εθηφο απφ ηηG λνκηθέο. Με ηνλ Βεληδέιν είρακε
αλαιάβεη πνιιέο δεζκεχζεηο. Αιιά κε ηνλ Κσλζηαληίλν θακκία. Πξαγκαηηθά, αθνχ πέξαζε ε πξψηε θαηάπιεμε (απφ ην εθινγηθφ
απνηέιεζκα ηνπ Ννεκβξίνπ 20), αίζζεκα αλαθνπθίζεσο έγηλε έθδειν ζηνπο εγεηηθνχο θχθινπο. Γελ ππήξρε πηά αλάγθε λ'
αθνινπζνχκε αληηηνπξρηρή πνιηηηθή».
ην εζσηεξηθφ φκσο νη επηπηψζεηο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο. O Γηραζκφο ηνπ 1916 είλαη πξφζθαηνο θαη ε δηαίξεζε ησλ πνιηηψλ
πνιχ κεγάιε. Δλδεηθηηθή είλαη ε επηζηνιή ηνπ πξίγθηπα θαη Αληηζηξαηήγνπ Αλδξέα, ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 1921, ζηνλ 1. Μεηαμά:
Σ'ηαλλάρε κνπ, επηθξαηεί άθξαηνο βεληδειηζκφο. Να θαληαζηείο φηη ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηνπ Βεληδέινπ (15ε Γεθεκβξίνπ) ηα
θαηαζηήκαηα ηεο κχξλεο είραλ ριείζεη.'Δηζη πνπ ζθέθηνκαη αλ αμίδεη λ' αθήζνπκε ηνλ Κεκάι λα ζθάμεη απηνχο ηνπο
αρξείνπο...».
ην ζηξάηεπκα νη επηπηψζεηο είλαη ζνβαξφηαηεο. 'Δλαο κεγάινο αξηζκφο αμησκαηηθψλ, πεξίπνπ 400, θίια πξνζθείκελνο ζηνλ
Βεληδέιν θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ, απνκαθξχλεηαη ή εμαλαγθάδεηαη ζε παξαίηεζε. Αξθεηνί αμησκαηηθνί, αζρέησο ηεο αμίαο ηνπο,
απνζηέιινληαη ζε πφιεηο ηνπ εζσηεξηθνχ, κε ηα 2/3 ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη ρσξίο αληηθείκελν εξγαζίαο, ζε κηαλ ηδηφηππε εμνξία.
νβαξφηεξε επίπησζε έρεη ε επαλαθνξά ζην ζηξάηεπκα κεγάινπ αξηζκνχ απνηάθησλ αμησκαηηθψλ, θίια πξνζθεηκέλσλ ζην
θαηλνχξγην θαζεζηψο. Πεξίπνπ 1.550 είλαη νη επαλεξρφκελνη απφηαθηνη αμησκαηηθνί. Γηα λα εμηζσζνχλ βαζκνινγηθψο κε ηνπο ελ
ελεξγεία ζπλαδέιθνπο ηνπο πξνθξίλεηαη ε κέζνδνο ηεο Θέζεσο ελ αλακνλή ησλ ελ ελεξγεία, κε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο,
κέρξηο φηνπ επέιζε βαζκνινγηθή εμίζσζε. Πνιινί απφ απηνχο ιακβάλνπλ έλαλ ή θαη δχν βαζκνχο γηα λα εμηζσζνχλ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο
ηνπο είλαη λνκηκφθξνλεο αμησκαηηθνί, νη νπνίνη έθαλαλ φζν κπνξνχζαλ θαιχηεξα ηελ δνπιεηά ηνπο απνξξίπηνληαο, πνιχ ζσζηά,
ηνλ θνκκαηηζκφ. Γελ ήηαλ ιίγνη θαη νη «βαζηιφθξνλεο» αμησκαηηθνί, νη νπνίνη κπξνζηά ζην πάζνο ηνπο γηα δξάζε είραλ αθήζεη ηηο
πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ζε χπλσζε.
Αθφκε παξαπάλσ, νη επαλεξρφκελνη αμησκαηηθνί, φληεο εθηφο ζηξαηεχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α" Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δελ
γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο εμειίμεηο θαη ηηο θαηλνχξγηεο ηαθηηθέο ηνπ κάρεζζαη. Κακκία κέξηκλα δελ ιακβάλεηαη γηα ηελ επηκφξθσζε
ησλ επαλεξρνκέλσλ αμησκαηηθψλ ζε ηαρχξπζκεο ζρνιέο. Οη ππεχζπλνη πηζηεχνπλ φηη αξθεί παξακνλή ζην κέησπν ιίγσλ κελψλ
γηα λα εκπεδψζνπλ νη αμησκαηηθνί φιεο ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Γελ είλαη φκσο δπλαηφλ λα δηδαρζνχλ
ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ ππκφο ηα αζθπμηνγφλα αέξηα, ηνπο θπιηφκελνπο θξαγκνχο ππξνβνιηθνχ, ηηο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο κε
φια ηα ζεκεία θαη ηφζα άιια. Αμίδεη κφλν λα αλαθεξζεί φηη ε δχλακε ππξφο ηνπ Σάγκαηνο Πεδηθνχ απφ ην 1912-13 έρεη
ηεηξαπιαζηαζζεί, ην κέησπν ακχλεο ηνπ έρεη νξηζζεί ζηα 1.000 κέηξα θαη ην κέησπν επηζέζεσο ζηα 600. Σν χληαγκα Πεδηθνχ ην
1913 είρε 6 πνιπβφια, ελψ ηψξα πιένλ δηαζέηεη 24 πνιπβφια, 72 νπινπνιπβφια θαη 72 βνκβηδνβφια. Πηζαλφλ ε πξάμε απηή λα
κελ είρε επηπηψζεηο ζε εηξεληθή πεξίνδν, αιιά ηψξα ε ρψξα βξίζθεηαη ζε πφιεκν θαη ηα φπνηα ιάζε έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο. H
πνιηηεηαθή κεηαβνιή έρεη επηπηψζεηο θαη ζηελ πεηζαξρία ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ε νπνία κε πνιχ θφπν επαλέξρεηαη.
ηα αλψηαηα θιηκάθηα δηνηθήζεσο ηνπ ζηξαηεχκαηνο νη αιιαγέο είλαη πεξηζζφηεξν ξηδηθέο. Σνλ Αξρηζηξάηεγν Παξαζθεπφπνπιν,
κεηά ηελ πνιηηεηαθή κεηαβνιή, δηαδέρεηαη ν Παπνχιαο, ν νπνίνο δηαηεξεί ηνλ έλα επηηειάξρε ηνπ Παξαζθεπφπνπινπ, ηνλ
πληαγκαηάξρε Πη. ακεγηάλλε. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη κηά ζπλέρεηα δηνηθήζεσο. Σν Μάην ηνπ 1922 ν Παπνχιαο,
απνρσξψλ ιφγσ νξίνπ ειηθίαο, παξαδίδεη ηελ Θέζε ηνπ ζηνλ Υαηδαλέζηε. 0 λένο Αξρηζηξάηεγνο είρε απνηαρζεί ην 1909, κεηά
ηελ Δπαλάζηαζε ζην Γνπδί θαη επαλήιζε ην 1912. Σν 1916, κε ην Γηραζκφ, απεηάρζε θαη πάιη θαη επαλέξρεηαη κφιηο ην 1922. Καη
νη δχν επηηειάξρεο ηνπ Παπνχια, ν Α. Πάιιεο θαη ν Πη. αξεγηάλλεο αληηθαζη¬ζηψληαη κε ηνπο Βαιέηα θαη Πάζζαξε. Οη
αληηθαηαζηά ζεηο φκσο δελ ζηακαηνχλ εδψ. Δθηφο ηνπ φηη ν λένο Αξρηζηξάηεγνο δελ εθιέγεηαη απφ ηνπο έκπεηξνπο σκαηάξρεο,
νη δχν απφ απηνχο απνζηξαηεχνληαη. O λένο Αξρηζηξάηεγνο Υαηδαλέζηεο, ηθαλφο θαη κνξθσκέ¬λνο αμησκαηηθφο, έρεη κηά,
ππεξάλσ ηνπ κέηξνπ, έιμε ζηα εμσηεξηθά δείγκαηα πεηζαξρίαο. Η απζηεξή επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο είρε πξνθαιέζεη θαη εμέγεξζε
ζηελ ΥV1 Μεξαξρία, παιαηφηεξα, φηαλ ήηαλ δηνηθεηήο ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ λένπ Αξρηζηξάηεγνπ πξνο ηελ
θπβέξλεζε, κεηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ κεηψπνπ:
Σηλά ησλ ζπληαγκάησλ ηνχησλ Θα εδχλαλην λα θάκνπλ ζαπκαζίαλ εληχπσζηλ, παξνπζηαδφκελα εηο ηαο Αζήλαο ή εηο νηαλδήπνηε
άιιελ επξσπαίθήλ πφιηλ, εηο ηφζνλ θαιήλ ραηάζηαζηλ επξίζρνλην θαη ηφζζλ ηζ παξάζηεκά ησλ ήην πξαγκαηηθψο άξηζηνλ».
Μία απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο λέαο θπβεξλήζεσο, πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, ήηαλ θαη ε ξχζκηζε ηνπ
Μηθξαζηαηηθνχ πξνβιήκαηνο, νχησο ψζηε λα επέιζε απνζηξάηεπζε. Αλη' απηνχ θεξχζζεηαη επηζηξάηεπζε θαη αθνινπζνχλ νη
κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ 1921.Η πξνεγνχκελε πνιηηηθή εγεζία απέθεπγε ηηο κεγάιεο ζπγθξνχζεηο θαη είρε αλαζέζεη ζε επηηξνπή
ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ Κ. Καξαζενδσξήο, ππεχζπλνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ
Ινλίνπ Παλεπηζηήκηνπ ζηε κχξλε, ηελ κειέηε νρπξψζεσο ηεο γξακκήο ησλ άξδεσλ, ε νπνία ζπκθσλνχζε πεξίπνπ κε ηα φξηα
ηεο «πλζήθεο ησλεβξψλ». Σν Ννέκβξην ηνπ 1920, νη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο θαη φζα έξγα είραλ μεθηλήζεη ζηακαηνχλ. Καη'
απηφλ ηνλ ηξφπν ράλεηαη έλα ηζρπξφ ακπληηθφ ζηήξηγκα ζηε Μ. Αζία. Η θαηαζθεπή ηεο νρπξσκαηηθήο γξακκήο ζα εμαζθάιηδε ηελ
άκπλα ηεο πεξηνρήο ηεο κχξλεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ιηγφηεξεο δπλάκεηο. Αθ' εηέξνπ ε εμαζθάιηζε ηεο πεξηνρήο
απφ ηνλ αδχλακν ηνπξθηθφ ζηξαηφ ζα πξνζέθεξε κεγάιε άλεζε δηπισκαηηθψλ ειηγκψλ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία.
Ο Βεληδέινο πίζηεπε φηη «ν πφιεκνο είλαη κηά πνιχ ζνβαξή ππφζεζε γηα λα κείλεη ζηα ρέξα ησλ ζηξαηησηηθψλ». ε φιε ηνπ ηελ
ζηαδηνδξνκία ηίκεζε ην ξεηφ ηνπ Κιανχδεβπο φηη «ν πφιεκνο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κε άιια κέζα». Δίλαη γλσζηέο νη
επεκβάζεηο ηνπ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. ηε Μ. Αζία νη απνγνεηεπηηθέο ζπκβνπιέο ηνπ

Γάιινπ ηξαηάξρε Φνο επηδκνχλ θαηαζιηπηηθά ζηελ πνιηηηθή ηνπ. Η θπβέξλεζε Γ. Γνχλαξε, θηλνχκελε απφ κηθξνπνιηηηθά
ζπκθέξνληα φκσο, ζέιεη λα απνδείμεη φηη είλαη αμηψηεξε ηεο πξνεγνπκέλεο. Μηα ππνρψξεζε Θα ηελ έθζεηξε, ελψ κηά λίθε ζα
παξέηεηλε ηελ παξακνλή ηεο ζηελ εμνπζία. Με έρνληαο ην ηεξάζηην δηεζλέο θχξνο ηνπ Βεληδέινπ θαη ηε δχλακε λα πάξεη ηηο
απαηηνχκελεο απνθάζεηο, παξαπαίεη Η αληθαλφηεηά ηνπο είλαη νθζαικνθαλήο θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο Λφυδ Σδνξηδ
ζεκεηψλεη:«..Ηζαλ κία νκάο αζεκάλησλ αλζξψπσλ, ηειείσο αληθάλσλ λα θέξνπλ εηο πέξαο κία κεγάιε εζληθή πνιηηηθή».
Ο 1. Μεηαμάο θαηαγξάθεη εθπιεθηηθέο πεξηγξαθέο ηνπ ηξφπνπ ζθέπηεζζαη ησλ ηφηε θπβεξλψλησλ. Ο Τπνπξγφο ηξαηησηηθψλ, Ν.
Θενηφθεο, είλαη ηειείσο αλίδενο ζηα ζηξαηησηηθά Θέκαηα, φπσο ν ίδηνο νκνινγεί ζηνλ Μεηαμά ζηηο 29 Μαξηίνπ 1921. ε ζχζθεςε
Γνχλαξε θαη Πξσηνπαπαδάθε κε ηνλ Μεηαμά, κε ζθνπφ λα πεηζζεί ν ηειεπηαίνο λα αλαιάβεη ην ππφ ίδξπζε «Βαζηιηθφ
Αξρηζηξαηεγείν» θαη νπζηαζηηθά ηε δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ν Γνχλαξεο δειψλεη «...Δίκεζα ππνρξεσκέλνη λα
εμαρνινπΘήζσκελ ηνλ πφιεκζλ κέρξη ηέινπο, έζησ θαη αλ ρηλδπλεχζσκελ λα θαηαζηξαθψκελ». Ο Πξσηνπαπαδάθεο επεμεγεί: Αλ
απνζπξΘψκελ ηνπ πνιέκνπ ηεο Μ. Αζίαο, πνία ζα ήηαλ ε εληχπσζηο ελ Διιάδη; Γελ Θα καο ζπλέπαηξλε ε νξγή ηνπ θφζκνπ;»
παξακέλεη πςειφ. Μεηά ηελ απνηπρία θαη ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο ζηνλ αγγάξην παξαηεξείηαη κία θάκςε. O ζηξαηφο θαηαιαβαίλεη
πνιχ θαιά φηη είλαη αλαγθαζκέλνο λα αλαιψλεηαη ζε ζπλερείο Θπζίεο, ρσξίο λα ππάξρεη νξαηή ιχζε. Οη βάζηκεο θήκεο φηη ζα
ππνρσξήζνπλ ζε λέεο γξακκέο ακχλεο ή θαη φηη ζα εθρελσζή ε Μ. Αζία ππνζθάπηνπλ ην εζηθφ. Οη ζηξαηηψηεο απνθεχγνπλ λα
εθηίζεληαη άδηθα ζε θηλδχλνπο εθ' φζνλ ζα ππνρσξήζνπλ. Η θαζήισζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο επί κήλεο ζηηο ίδηεο ζέζεηο θαη ε σο εθ
ηνχηνπ απξαγία εππείλνπλ ην πξφβιεκα. Σα γξάκκαηα ησλ νηθείσλ απφ ην εζσηεξηθφ, γεκάηα απφ νηθνγεληαθά πξνβιήκαηα,
θέξλνπλ ζηνπο ζηξαηηψηεο απφγλσζε. Οη ιηπνηαμίεο Θα απμεζνχλ, νιφθιεξεο ζπκκνξίεο Θα ηξηγπξλνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Μ.
Αζίαο απαζρνιψληαο αληίζηνηρεο δπλά¬κεηο Υσξνθπιαθήο θαη ζηξαηνχ. 'Οζνη παίξλνπλ άδεηα γηα ηελ Διιάδα, αμησκαηη¬θνί θαη
ζηξαηηψηεο, ή κε δηάθνξα «κέζα» ή ιηπνηαθηψληαο, δελ επαλέξρνληαη, κε απνηέιεζκα ε δπζθνξία ησλ ππνινίπσλ, πνπ δελ
κπνξνχλ πιένλ λα πάξνπλ άδεηα, λα θνξπθψλεηαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ 18ε Ινπλίνπ 1922 ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ
απεπζχλεη εγθχθιην δηαηαγή κε ηελ νπνία θαιεί νλνκαζηηθψο 255 αμησκαηηθνχο λα επαλέιζνπλ ζηηο κνλάδεο ηνπο ζηελ Μ. Αζία
επεηδή, άλεπ ιφγνπ, παξέηεηλαλ ηελ άδεηά ηνπο. Η δηαηαγή απηή απνηειεί φλεηδνο γηα ην ψκα ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ έσο
ζήκεξα.
Παξ' φια ηα ιερζέληα θαη ηα γξαθέληα απφ πνιινχο, ν παξάγσλ «εζηθφ» δελ Θα είλαη ν θπξηψηεξνο ιφγνο ηεο ειιεληθήο ήηηαο
ζηε Μ. Αζία. 'Οιν ην ζηξάηεπκα Θα πνιεκήζεη εξστθψηαηα ζηηο κάρεο ηνπ ηξνκεξνχ Απγνχζηνπ ηνπ 1922, αθήλνληαο ρηιηάδεο
λεθξνχο ζηα βάζε ηεο αθηιφμελεο ρψξαο. Σνλ θχξην ιφγν ζηελ θαηαζηξνθή Θα παίμνπλ πνιηηηθά θαη ζηξαηεγηθά ιάζε.
Η ειιεληθή ακπληηθή γξακκή
Μεηά ηελ ππνρψξεζε απφ ηνλ αγγάξην, ν Διιεληθφο ηξαηφο εγθαζίζηαηαη ακπληηθά ζηε γξακκή Δζθη ερήξ - Αθηφλ Καξαρηζάξ.
Η γξακκή ηνπ κεηψπνπ μεθηλά απφ ηελ Πξνπνληίδα, θηάλεη ζην Αθηφλ θαη κεηά ζρεκαηίδνληαο κηά νξζή γσλία θαηαιήγεη ζην
Αηγαίν Πέιαγνο, αθνινπζψληαο ηνλ Μαίαλδξν πνηακφ. Σν κήθνο ηνπ κεηψπνπ είλαη 713 ρικ. εθ ησλ νπνίσλ ηα 75 είλαη θελά
δπλάκεσλ, ηα 25 κάιηζηα απφ απηά νχηε θάλ επηηεξνχληαη. 'Δλαο κεγάινο νξεηλφο φγθνο ρσξίδεη ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο ζηα δχν.
Η επηθνηλσλία ησλ δχν ζπγθξνηεκάησλ γίλεηαη απφ ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Δζθί ερήξ -Αθηφλ Καξαρηζάξ - κχξλε θαη
δπηηθφηεξα απφ ηηο νδνχο Σνπξινχ Μπνπλάξ - Κηνπηάρεηα θαη Οπζάθ - Σζεληίδ -Κηνπηάρεηα.
Καη νη 12 ειιεληθέο κεξαξρίεο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή επηηεξψληαο ηεξάζηηνπο ηνκείο. Μηά καηηά ζην ράξηε δείρλεη ην
πιένλ επηθίλδπλν ζεκείν ηνπ ειιεληθνχ κεηψπνπ. Δίλαη ε γσλία ηνπ Αθηφλ. Η δηαηήξεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ θφκβνπ ηεο πφιεσο
επηβάιιεη
ζην ειιεληθφ επηηειείν ηε ζπγθέληξσζε ζηελ πεξηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δπλάκεψλ ηνπ. Σα Α' θαη Β' ψκαηα ηξαηνχ
ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρή. Απφ ηηο 8 ζπλνιηθά κεξαξρίεο ησλ δχν σκάησλ νη 6 βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή, ε V11
Μεξαξρία, ειάρηζηα πηφ πίζσ, ζαλ άκεζε ελίζρπζε θαη ε 11 Μεξαξρία, θαιχπηεη ζρεδφλ φιν ην λφηην ηκήκα ηνπ κεηψπνπ. O
ηνκέαο επζχλεο ηεο 11 Μεξαξρίαο πιεζηάδεη ηα 170 ρικ. Αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο κεξαξρίεο ησλ Α' θαη Β' σκάησλ νη ηνκείο
επζχλεο, παξ' φιε ηελ θαηλνκεληθή ζπγθέληξσζε, δελ είλαη κηθξφηεξνη. H 1 Μεξαξρία θαιχπηεη κέησπν πεξίπνπ 50 ρικ. ε 1V
Μεξαξρία 20 ρικ. ε Υ11 Μεξαξρία 30 ρικ. θαη ε V Μεξαξρία 80 ρικ. Καη απηφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη θαζνξηζζεί, κε ηα κέζα ππξφο
ηεο επνρήο, κέησπν ακχλεο αλά ηάγκα ηα 1.000 κέηξα θαη κέησπν επηζέζεσο ηα 600 κέηξα. Απφ ηνπο αξηζκνχο θαίλεηαη φηη ηα 9
ηάγκαηα ηεο θάζε κεξαξρίαο θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηνκείο απφ δηπιάζηνπο σο νθηαπιάζηνπο απφ ηνπο επηηξεπφκελνπο. Δπί
πιένλ ζηε γξακκή ακχλεο ηεο 1 Μεξαξρίαο ππάξρεη έλα θελφ 15 ρικ. θαη κεηαμχ ηεο 1 θαη 1V Μεξαξρίαο έλα άιιν 6 ρικ.,
αζζελψο εππεξνχκελα.
'Οηαλ ν λένο Αξρηζηξάηεγνο Υαηδαλέζηεο επηζηξέ¬θεη απφ ηελ επηζεψξεζε ηνπ κεηψπνπ, ν θαηλνχξγηνο επηηειάξρεο ηνπ,
Πάζζαξεο, ηνπ παξνπζηάδεη έλα λέν ζρέδην δηαζέζεσο ησλ δπλάκεσλ ζην κέησπν. Με δεδνκέλα ηε κηθξή απφζηαζε ηνπ Αθηφλ
απφ ην κέησπν, ηελ εδαθηθή δηακφξθσζε, πνπ επηηξέπεη ηελ θάιπςε κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ απφ ηελ ειιεληθή
παξαηήξεζε, αιιά θαη ηελ χπαξμε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αθηφλ - Ιθφλην -Αγθπξα, πνπ επηηξέπεη ηνλ άλεην αλεθνδηαζκφ
ηεο επηζεηηθήο δπλάκεσο, θξίλεηαη σο πηζαλφηαηε κεγάιε ηνπξθηθή πξνζπάζεηα ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα θαη πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία
ηζρπξψλ εθεδξεηψλ. H 11 Μεξαξρία πξνηείλεηαη λα ζπγθεληξσζεί αλάκεζα ζην Σνπξινχ Μπνπλάξ θαη Αθηφλ, ε Αλεμάξηεηε
Μεξαξρία ηνπ Γ' ψκαηνο λα ζπγθεληξσζεί ζην Αθ 1λ, έηνηκε θαη απηή γηα κεηαθίλεζε πξνο Αθηφλ. Πίζσ αθξηβψο απφ ηελ πξψηε
γξακκή λα ζπγθεληξσζνχλ νη V11, 1Υ θαη Υ111 Μεξαξρίεο ζαλ άκεζε εθεδξεία ηνπ κεηψπνπ. Σν ζρέδην φκσο απνξξίπηεηαη απφ
ηνλ Αξρηζηξάηεγν. H δηάηαμε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ κέλεη ε ίδηα. Δπί πιένλ αθαηξνχληαη δπλάκεηο απφ ην κέησπν θαη
απνζηέιινληαη ζηε Θξάθε γηα ηελ ζρεδηαδφκελε επηρείξεζε θαηαιήςεσο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. Απφ ηνλ ηνκέα ηνπ Αθηφλ νη
δπλάκεηο πνπ αθαηξνχ- ληαη δελ είλαη κεγάιεο, κφλν έλα ζχληαγκα. H δχλακε απηή δελ Θα ήηαλ δπλα- ηφλ λα αιιάμεη ηνλ ξνπλ
ηεο κάρεο, αιιά ην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ πνπ ζπλνιηθά απεζηάιεζαλ ζηε Θξάθε (18.000 πεξίπνπ άλδξεο) ζα κπνξνχζε λα ζρε-

καηίζεη κηά ηζρπξή κάδα εθεδξεηψλ ζηνλ απεηινχκελν ηνκέα.
Παξ' φιν πνπ κε δηαηαγή ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ εηνηκάδνληαη δχν ζρέδηα ππνρσξήζεσο απφ ηε γξακκή Αθηφλ - Δζθί ερήξ ζε
πεξηνρέο δπηηθφηεξα, ε άκπλα πνπ πξνθξίλεηαη ζην ππάξρνλ κέησπν είλαη ε ζηαηηθή, ρσξίο ηδέα ππνρσξήζεσο. Η ειαζηηθή άκπλα
απνθιείεηαη. Μφλν αθεξεκέλα ζρέδηα αληεπηζέζεσο ζηα πιεπξά ησλ επηηηζεκέλσλ δπλάκεσλ ππάξρνπλ κε νκάδεο κεξαξρηψλ. H
νξγάλσζε απηψλ ησλ δπλάκεσλ απαηηεί 3-4 εκέξεο. Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ Θα ην παξαρσξήζεη ν Κεκάι.
Οξγαλσκέλεο γξακκέο ακχλεο ζηα κεηφπηζζελ δελ ππάξρνπλ. H δεχηεξε γξακκή ακχλεο βξίζθεηαη απν 600-2.000 κέηξα πεξίπνπ
πίζσ απφ ηελ πξψηε θαη κηά ηξίηε ιίγα ρηιηφκεηξα αθφκε πην πίζσ. Δίλαη θπζηθά γξακκέο ακχλεο δπλάκεσλ ηεο πξψηεο γξακκήο
ζε πεξίπησζε ππνρσξήζεψο ηνπο. Πεξίπνπ 60 ρικ. δπηηθφηεξα ηνπ Αθηφλ ππάξρεη ε νρπξσκέλε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
γξακκή ηνπ Σνπξινχ Μπνπλάξ, κε ραξαθψκαηα ηχπνπ «νξζίσο βάιινληνο ζηξαηηψηνπ», παξαηεξεηήξηα, θαηαθχγηα,
ζπξκαηνπιέγκαηα θαη άιιεο νξγαλψζεηο πεδίνπ κάρεο, πνπ κέλεη αλεθκεηάιιεπηε. H νρπ¬ξσκέλε απηή γξακκή ζα κπνξνχζε
θάιιηζηα λα επαλδξσζεί απφ ειιεληθέο δπλάκεηο, ηεο 11 Μεξαξρίαο ζπγθεθξηκέλα, νη νπνίεο ππνδερφκελεο θαη άιιεο ειιεληθέο
δπλάκεηο απφ ην Αθηφλ, ζε πεξίπησζε δηαζπάζεσο, λα θαιχςνπλ επαξθψο ηηο νδεχζεηο πξνο κχξλε.
Οη δπλάκεηο ησλ Α' θαη Β' σκάησλ ήηαλ δπλαηφλ, ζε πεξίπησζε δηαζπάζεσο ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο, λα κεηαθηλήζνπλ ηνπο
πεδηλνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπο ζηδεξνδξνκηρψο πξνο ην Γ' ψκα θαη ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο ηνπο είηε κε ηνλ ίδην ηξφπν, είηε απφ ηηο
νξεηλέο νδεχζεηο πξνο Βνξξά. Δλσκέλνο εθεί ν φγθνο ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ δελ Θα επέηξεπε ηελ ηνπξθηθή θίλεζε πξνο ηε
κχξλε, απεηιψληαο ηα πιεπξά ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ. Μηά αληεπίζεζε αξγφηεξα είρε πνιιέο πηζαλφηεηεο λα απνθαηαζηήζεη ην
παιηφ κέησπν. Κακκία ηέηνηα δπλαηφηεηα δελ εμεηάζηεθε απφ ην ειιεληθφ επηηειείν.
'Οιεο νη ελέξγεηεο ηεο ειιεληθήο δηνηθήζεσο θαη ζηε κχξλε, ζηε ηξαηηά θαη ζηα επηηειεία ησλ σκάησλ, κνηάδνπλ λα
ππνβνεζνχλ ηελ ηνπξθηθή πξνζπάζεηα. Δίηε απφ ππνηίκεζε ησλ ηνπξθηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ππεξηίκεζε ησλ ειιεληθψλ, είηε απφ
ζηξαηησηηθή αληθαλφηεηα.Οη νξγαλψζεηο κάρεο ηεο πξψηεο γξακκήο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, ε δεχηεξε φκσο ζε πνιιά ζεκεία
ηεο έρεη ζέζεηο φρη «νξζίσο βάιινληνο» αιιά «γνλππεηψο» θαη ην ζπξκαηφπιεγκα είλαη ζπλήζσο κνλήο γξακκήο. πκθψλσο κε
ηηο εκπεηξίεο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη ηειεθσληθέο γξακκέο πξέπεη λα είλαη πνιιαπιέο θαη Θακκέλεο ζην ρψκα ζε βάζνο 2
κέηξσλ, νχησο ψζηε ε επηθνηλσλία λα κελ δηαθφπηεηαη απφ ηηο βνιέο ηνπ ερζξηθνχ ππξνβνιηθνχ. Σίπνηα ηέηνην δελ έρεη γίλεη. Οη
γξακκέο είλαη ελαέξηεο θαη κε ηηο πξψηεο βνιέο ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ ζα θνπνχλ αλαγθάδνληαο ηελ ειιεληθή δηνίθεζε λα
κεηαβηβάδεη ηηο δηαηαγέο ηεο κε έθηππνπο ζπλδέζκνπο. Σν κεραληθφ θαη ησλ δχν σκάησλ δελ έρεη θαηαζθεπάζεη δξφκνπο γηα ηε
κεηαθίλεζε ηνπ πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ, κε απνηέιεζκα ε άκπλα, θαηά ηελ ηνπξθηθή επίζεζε, λα ππνζηεξηρζεί θπξίσο απφ ην
νξεηβαηηθφ ππξνβνιηθφ κφλν. Καη απηφ ηε ζηηγκή πνπ ην ειιεληθφ ππξνβνιηθφ, αλ θαη ππεξηεξεί ζε αξηζκφ απφ ην ηνπξθηθφ (ζε
φιν ην κέησπν, φρη ζην ιηξψλ) κεηνλεθηεί ζε βειελεθέο θαη ηαρπβνιία. Κακκία ζρεδφλ κέξηκλα δελ έρεη γίλεη θαη γηα ηνπο
θαηαπιηζκνχο ησλ αλδξψλ, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ δνπλ ζην χπαηζξν ζε θαιχβεο. Δηλαη απνξίαο άμην ην γηαηί δελ
νξγαλψζεθε θαιχηεξα ε ακπληηθή ηνπνζεζία, παξ' φιν πνπ ηα δχν ψκαηα θαηείραλ ηελ πεξηνρή ζρεδφλ έλαλ ρξφλν.
Μέζα ζηελ πφιε ηνπ Αθηφλ, πνπ απέρεη κφλν 6-10 ρικ. απφ ηελ πξψηε γξακκή, βξίζθεηαη ν ζηαζκφο δηνηθήζεσο ηνπ Α' ψκαηνο
ππφ ηνλ Τπνζηξάηεγν Σξηθνχπε. H πφιε είλαη γεκάηε απφ ζρεκαηηζκνχο ησλ κεηφπηζζελ θαη απνζήθεο δηαθφξσλ πιηθψλ. 0
Σξηθνχπεο κε ην επηηειείν ηνπ, ζε πεξίπησζε θξίζεσο, έρεη δηαηαγέο λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε θαη ηνπ Β' ψκαηνο, ρσξίο φκσο λα
έρεη πξνβιεθζεί ζπλέλσζε ησλ δχν επηηειείσλ. H δεκηνπξγία ελφο επηηειείνπ, πνπ ζε πεξίπησζε θξίζεσο, λα αλαιάβεη ηε
δηνίθεζε ησλ δχν σκάησλ δελ έρεη πξνβιεθζεί.O ζπγθεληξσηηθφο ραξαρηήξαο ηνπ λένπ Αξρηζηξάεεγνπ απαγνξεχεη
νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία. H ρξήζε ηεο εθεδξηθήο V11 Μεξαξρίαο θαη ηεο 1Υ Μεξαξρίαο ε νπνία, έρνληαο κηθξέο δπλάκεηο ζηελ
πξψηε γξακκή ππνινγίδεηαη ζαλ εθεδξηθή θαη απηή, Θα γίλεη κφλν κε δηαηαγέο απφ ηε κχξλε. Τπνινγίδεηαη φηη ε
απνθσδηθνπνίεζε ζήκαηνο ησλ σκάησλ ζηε κχξλε, ε έξεπλα ζην ράξηε επηρεηξήζεσλ, ε ζχληαμε δηαηαγήο, ε θσδηθνπνίεζή
ηεο θαη ε απνζηνιή ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 1V Γξαθείνπ ηεο ηξαηηάο Αληηζπληαγκαηάξρε Γ. ππξίδσλνο, απαηηεί 4
πεξίπνπ ψξεο, ελψ ε θαηάζηαζε ζην κέησπν αιιάδεη θάζε ηέηαξην ηεο ψξαο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηάηαμε ησλ δχν σκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Αθηφλ. Σελ εμέρνπζα θαιχπηεη ην Α' ψκα έρνληαο ζην
αξηζηεξφ ηνπ ην Β' ψκα. ην δεμηφ ηνπ Α' ψκαηνο βξίζθεηαη ε 11 Μεξαξρία, ε νπνία αλήθεη νξγαληθψο ζην Β' ψκα. H V11
Μεξαξρία, ε εθεδξεία ηνπ επηθίλδπλνπ ηνκέα, δελ βξίζθεηαη ζηελ εμέρνπζα, αιιά βνξεηφηεξα ζην ρψξν ηνπ Β' ψκαηνο, ζην
νπνίν αλήθεη νξγαληθψο. H επέκβαζή ηεο ζηελ κάρε
QA βξαδχλεη αξθεηέο θξίζηκεο ψξεο.
Σν ηνπξθηθφ ζρέδην επηζέζεσο
O ηνπξθηθφο ζηξαηφο, ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 1921 ζην αγγάξην θαη κπξν¬ζηά απφ ηελ Άγθπξα, αθνχ θαηφξζσζε θαη απέθπγε ηελ
ήηηα θαη ηελ θαηαζηξνθή, κπφξεζε θαη θαηήγαγε κηα θαζαξή ακπληηθή λίθε, ππνρξεψλνληαο ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο λα
ππνρσξήζνπλ. Σν εζηθφ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ είλαη πςειφ θαη νη πξνζπάζεηεο ελίζρχζεψο ηνπ, κε άλδξεο θαη πιηθά είλαη
ζπλερείο.
H ηξαηηά ηεο Μ. Αζίαο, ηελ 21ε Ινπιίνπ 1922, ππνινγίδεη ηε δχλακή ηνπ ζε 127.015 αμησκαηηθνχο θαη ζηξαηηψηεο, 17.180 ηππείο
κε 686-692 πνιπβφια θαη 210-224 ππξνβφια. 'Οιεο νη αλσηέξσ δπλάκεηο βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ην ειιεληθφ κέησπν. ηα άιια
κέησπα, Καπθάζνπ, Μεζνπνηακίαο θαη Δπμείλνπ Πφληνπ βξίζθνληαη άιιεο 21.000 πεξίπνπ άλδξεο. Σελ ίδηα επνρή ε ηξαηηά έρεη
δχλακε 210.000 πεξίπνπ αλδξψλ. Απφ απηνχο ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, πεξίπνπ 100.000 άλδξεο, 1:819 ηππείο θαη 400 πεξίπνπ
ππξνβφια επαλδξψλνπλ ηε γξακκή ακχλεο. 'Οινη νη ππφινηπνη βξίζθνληαη ζε ππεξεζίεο θαη θξνπξέο ησλ κεηφπηζζελ θαη ζε
θαηαδησθηηθά απνζπάζκαηα ησλ αληαξηψλ θαη ησλ ιεζηψλ.
H δχλακε ησλ ηνπξθηθψλ κεξαξρηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Αθηφλ ππνινγίδεηαη, θαηά κέζνλ φξν ζε 7.000 άλδξεο ζηελ θάζε κία. Απφ
απηνχο ζε 4.500 πεξίπνπ ππνινγίδεηαη ε παξαηαθηή δχλακε ηεο κεξαξρίαο. Άιινη 1.000 πεξίπνπ ππεξεηνχλ ζην ππξνβνιηθφ θαη

ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο δεπηέξαο γξακκήο, ελψ 1.500 πεξίπνπ είλαη άνπινη θαη πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ηα θελά απφ
απψιεηεο ηεο κεξαξρίαο. Δθείλν πνπ ππάξρεη ζε αθζνλία ζηηο ηνπξθηθέο κεξαξρίεο είλαη ν αξηζκφο ησλ αμησκαηηθψλ. πλήζσο
πεξηζζεχνπλ θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηνπο είλαη έηνηκνο λα θαιχςεη ηα ιφγσ απσιεηψλ θελά.
'Οπσο είρε πξνβιέςεη ν Δπηηειάξρεο Πάζζαξεο, ε ηνπξθηθή πξνζπάζεηα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ηνκέα ηνπ Αθηφλ. H ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή απφ ην Ιθφλην εγγπάηαη ηνλ άλεην αλεθνδηαζκφ ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ελψ ηα πςψκαηα γχξσ απφ ην Αθηφλ επηηξέπνπλ ηελ
θάιπςε κεγάισλ δπλάκεσλ απφ ηελ ειιεληθή παξαηήξεζε. Δπί πιένλ
ηα πςψκαηα απηά πξνζθέξνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή παξαηεξεηεξίσλ θαη Θέζεσλ ππξνβνιηθνχ.
O Κεκάι δελ ηξέθεη απηαπάηεο. Ξέξεη πνιχ θαιά ηε δχλακε ηεο ειιεληθήο ηξαηηάο θαη ηε δηάηαμή ηεο. Γλσξίδεη επίζεο πνιχ
θαιά θαη ην αμηφκαρφ ηεο. H πξν¬ζπάζεηά ηνπ ζηξέθεηαη ζηελ θαηαζηξνθή, αλ κπνξέζεη, ηνπ Α' ψκαηνο. ηα ηνπξθηθά ζρέδηα
ηνλίδεηαη φηη, κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ ειιεληθνχ κεηψπνπ, ηνπξθηθέο δπλάκεηο Θα θαηαιάβνπλ ην Σνπκινχ Μπνπλάξ, ην νπνίν μέξεη
φηη είλαη αθχιαρην, εκπνδίδνληαο ηελ ππνρψξεζε πξνο κχξλε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ. O φγθνο ησλ Α' θαη Β' σκάησλ
αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη πξνο Βνξξά θαη λα ελσζεί κε ην Γ' ψκα. Σηο ειιεληθέο δπλάκεηο Θα αθν ινπζήζεη θαη φιε ε δχλακε
ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ελψ ιίγεο, ειαθξέο δπλάκεηο, θπξίσο ηππηθνχ, ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηε κχξλε, νπζηαζηηθά κφλν γηα
αληηπεξηζπαζκφ. H θαηάιεςε ηνπ Σνπκινχ Μπνπλάξ θαη νξεηλψλ φγθσλ βνξείσο ηνπ Αθηφλ Θα επηηξέςεη ζηνλ Κεκάι λα
αληηζηαζεί ζε ειιεληθή αληεπίζεζε. Αλ, παξ' ειπίδα, ην Α' ψκα ηξαηνχ ζηξαθεί πξνο Σνπξινχ Μπνπλάξ, αληί πξνο Βνξξά Θα
εθζέζεη ην πιεπξφ ηνπ ζηηο επηηηζέκελεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη Θα ζπληξηβεί.
Γηα λα θεξδίζεη ηελ ζρεδηαδφκελε κάρε ν Κεκάι επηηπγράλεη ηε κέγηζηε δπλαηή νηθνλνκία δπλάκεσλ. Γλσξίδνληαο απφ ηελ
εμαίξεηε θαηαζθνπία ηνπ, πνπ είρε πξάθηνξεο σο θαη κέζα ζην Δπηηειείν ηεο ηξαηηάο ζηε κχξλε, φηη
ν Διιεληθφο ηξαηφο δελ ζρεδηάδεη θακκία επηρείξεζε κεγάιεο θιίκαθαο, απνγπκλψλεη ηνποάιινπο ηνκείο ηνπ κεηψπνπ ηνπ θαη
ζπγθεληξψλεη ηνλ φγθν ηνπ ζηξαηνχ ηνπ λνηίσο ηνπ Αθηφλ. 'Οιεο νη ππφινηπεο δπλάκεηο δηαηάζζνληαη, κε επηδεηθηηθέο θηλήζεηο
θαη ζπλερείο θξνχζεηο, αθ' ελφο κελ λα δηαηεξνχλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ κεηψπνπ, αθ' εηέξνπ δε λα εκπνδίζνπλ ηελ θίλεζε ησλ
ειιεληθψλ εθεδξεηψλ, θαζειψλνληαο ηηο κεξαξρίεο ζηε γξακκή ακχλεο.H επίζεζε Θα δηεμαρζεί απφ ηελ 1ε ηξαηηά, ζηε δχλακε
ηεο νπνίαο ππάγνληαη ηα 1, 11, 1V ψκαηα ηξαηνχ, ην V ψκα lππηθνχ, ε 6ε Αλεμάξηεηε Μεξαξρία Πεδηθνχ θαη ε 3ε Μεξαξρία
lππηθνχ. Οη δπλάκεηο ησλ ηξηψλ σκάησλ ηξαηνχ, καδί κε ηελ 6ε Μεξαξρία, πεξηιακβάλνπλ 12 Μεξαξρίεο Πεδηθνχ
ππνζηεξηδφκελεο απφ 262 ππξνβφια. Σν V ψκα lππηθνχ πεξηιακβάλεη 3 Μεξαξρίεο κε 5.100 ηππείο θαη 13 ππξνβφια. H 2α
ηξαηηά ζα απαζρνιήζεη, κε ηζρπξέο επηζέζεηο ην ειιεληθφ κέησπν ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Αθηφλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαζέηεη
5 Μεξαξρίεο Πεδηθνχ θαη κία lππηθνχ.
H 1ε ηξαηηά ζέηεη 9 Μεξαξρίεο Πεδηθνχ θαη 3 Μεξαξρίεο lππηθνχ ζε πξψην θιηκάθην θαη 3 Μεξαξρίεο Πεδηθνχ ζε δεχηεξν θιηκάθην.
Απφ ηηο 9 Μεξαξρίεο Πεδηθνχ, ν Κεκάι, θάλνληαο λέα νηθνλνκία δπλάκεσλ, ζα θαηεπζχλεη ζηνλ ηνκέα πνπ επηδεηεί ην ξήγκα ηηο 7.
H 6ε Μεξαξρία ζα επηηεζεί ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ 1/38 πληάγκαηνο Δπδψλσλ ζην Καξαγθηνδειί, κε ζθνπφ λα θαηαιάβεη ην
Σνπξινχ Μπνπλάξ. Οη ππφινηπεο κεξαξρίεο Θα επηηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ ζεκείνπ ζπλ¬δέζεσο ησλ ειιεληθψλ 1 θαη 1V Μεξαξρηψλ.
Σελ ηνπξθηθή θξνχζε Θα δερζεί ην θέληξν θαη ην αξηζηεξφ ηεο 1 Μεξαξρίαο θαη ην θέληξν θαη δεμηφ ηεο 1V Μεξαξρίαο. Σν
αξηζηεξφ ηεο 1V Μεξαξρίαο Θα απαζρνιήζεη ε ηνπξθηθή 9ε Μεξαξρία Πεδηθνχ. Σν V ψκα lππηθνχ ζα πεξάζεη απφ ην απιψο
επηηεξνχκελν θελφ 15 ρικ. ηεο 1 Μεξαξρίαο θαη Θα θαηαζηξέςεη ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακή θαη ηελ ηειεθσληθή θαη ηειεγξαθηθή
επηθνηλσλία κε ηε κχξλε.
πλνιηθά δηαηίζεληαη 63.000 έλνπινη άλδξεο θαη 25.000 άνπινη ζην πξψην θιηκάθην θαη άιινη 13.500 έλνπινη θαη 7.500 άνπινη
ζην δεχηεξν θιηκάθην. Σελ θξνχζε ζα αληηκεησπίζνπλ ζπλνιηθά, ζ' φιν ηνλ ηνκέα ηεο επηζέζεσο 12 ηάγκαηα ηεο 1 Μεξαξρίαο θαη
12 ηάγκαηα ηεο 1V Μεξαξρίαο. Απφ ην απφγεπκα Θα πξνζηεζνχλ θαη ηα 9 ηάγκαηα ηεο V11 Μεξαξρίαο. Τπνινγηδνκέλεο ηεο
δπλάκεσο ησλ ειιεληθψλ ηαγκάησλ εθείλε ηελ επνρή ζε 700 άλδξεο θαηά κέζνλ φξν, ηελ ηνπξθηθή επίζεζε ζα αληηκεησπίζνπλ
23.100 'Διιελεο, ππνζηεξηδφκελνη θπξίσο απν νξεηβαηηθφ ππξνβνιηθφ, εθ' φζνλ ηφ πεδηλφ αληηκε¬ησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ θίλεζή
ηνπ πξνο ηνπο απεηινχ¬κελνπο ηνκείο.
Σν απνηέιεζκα ηεο κάρεο πνπ Θα αξρίζεη ηα μεκεξψκαηα ηεο 13εο Απγνχζηνπ 1922, είλαη νξαηφ ζηα κάηηα θαη ηνπ πιένλ
θαθφπηζηνπ παξαηεξεηή.
H κάρε ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ - H θαηαζηξνθή
ηηο 04.00 ηεο 13εο Απγνχζηνπ ν Κεκάι κεηαβαίλεη ζην παξαηεξεηήξηφ ηνπ, ζην Κνηδά Σεπέ. Απφ εθεί κπνξεί, ρσξίο θαλ θηάιηα,
λα παξαηεξεί ηηο ειιεληθέο Θέζεηο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ηκεκάησλ εληζρχζεσο. ηηο 04.30 ην ηνπξθηθφ ππξνβνιηθφ αξρίδεη λα
βάιιεη. H βνιή είλαη θπξίσο βνιή θαηαζηξνθήο ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ θαη ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ εδάθνπο ησλ ακπλνκέλσλ.
Παξαιιήισο πιήηηνληαη θαη ζέζεηο, εθ ησλ πξνηέξσλ αλαγλσξηζκέλεο, ησλ ειιεληθψλ εθεδξεηψλ θαη πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ. ηηο
06.00 ην ηνπξθηθφ ππξνβνιηθφ κεηαθέξεη ηε βνιή ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ηνπνζεζίαο θαηην ηνπξθηθφ πεδηθφ εμνξκά.
H άληζε κάρε ζα θαλεί αλάγιπθα απφ νξηζκέλα παξαδείγκαηα. ηνλ ηνκέα ακχλεο ηεο 1 Μεξαξρίαο ππάξρεη ην Κέληξν
Αληηζηάζεσο Υαζάλ Μπει. H άκπλα έρεη αλαηεζεί ζην 1/5Σάγκα, ππφ ηνλ Σαγκαηάξρε Πάληα Κσλζηαληίλν, επαλειζφληα πξψελ
απφηαθην. Με δπζθνιία απνθξνχεηαη ε πξψηε ηνπξθηθή επίζεζε. αλ ελίζρπζε απνζηέιιεηαη ην 11/5 Σάγκα, ππφ ηνλ Σαγκαηάξρε
Καηζηκήηξν Υαξ. ηε δεχηεξε ηνπξθηθή επίζεζε ην 1/5 Σάγκα ππνρσξεί αηάθησο θαη αθήλεη ζηνπο Σνχξθνπο ηνπο 2 απφ ηνπο 6
ινθίζθνπο ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο. Σν άιιν ηάγκα ζπλερίδεη λα κάρεηαη θαη θξαηά ηνπο ππφινηπνπο 4. Σν κεζεκέξη ν
Σαγκαηάξρεο Καηζηκήηξνο ζα ηξαπκαηηζζεί ζην γφλαην θαη ζα απνρσξήζεη. Σε δηνίθεζε ζα αλαιάβεη ν Λνραγφο Γαιήο Μ. πνπ Θα
ζπλερίζεη ηελ εξσηθή άκπλα, ζπγθξαηψληαο νιφθιεξε ηελ 57ε Μεξαξρία. Μπξνζηά ζ' απηήλ ηελ
απνηπρία ν δηνηθεηήο ηεο 57εο Ρεζάη παζάο απηνθηνλεί. O
Σαγκαηάξρεο Καηζηκήηξνο ζα δνμαζζεί 18 ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ, ζαλ δηνηθεηήο ηεο V111 Μεξαξρίαο, Θα αλαζρέζεη ηελ ηηαιηθή

πξνέιαζε ζηνλ Καιακά πνηακφ ζηνλ πφιεκν ηνπ '40.
ην K.A. (Κέληξν Αληηζηάζεσο) Σηιθί Κπξί Μπει, ηεο 1 Μεξαξρίαο πάιη, ην 111/49 Σάγκα, ππφ ηνλ Σαγκαηάξρε Παλαγηψηνπ Γ.
απφιεκν θαη πξνεξρφκελν απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξαζπίδεηαη 3 ιφθνπο κε ηα νλφκαηα «Κηηξηληάξε», «Αζβεζηά»,
«Κνιηφπνπινπ». Γερφκελν ηελ επίζεζε ηεο 15εο Μεξαξρίαο ην ηάγκα ππνρσξεί απφ ηνλ θεληξηθφ ιφθν εγθαηαιείπνληαο φια ηα
ππξνβφια ηνπ Κ.A. ρσξίο νχηε θάλ λα αθαηξέζεη ηα ριείζηξα. ()α απαηεζεί αληεπίζεζε 4 ειιεληθψλ ηαγκάησλ γηα ηελ
αλαθαηάιεςε ηνπ ιφθνπ «Αζβεζηά».
ηνλ ηνκέα ακχλεο ηεο 1V Μεξαξρίαο ππάξρνπλ ηα εκεία ηεξίμεσο Καηζίκπαιη θαη Μπεικά ζην φξνο Καιεηδίρ. Δλαληίνλ ησλ
.. επηηίζεληαη νη 11ε θαη 5ε Μεξαρίεο. αλ ελίζρπζε ηνπ απεηινχκελνπ ηνκέα ζπεχδεη ην 5/42 χληαγκα Δπδψλσλ, ππφ ηνλ
πληαγκαηάξρε Πιαζηήξα N. Σα μεκεξψκαηα ηεο 14εο Απγνχζηνπ ε θαηάζηαζε είλαη απειπηζηηθή. Σν 5/42 δηαηάζζεηαη λα
αληεπηηεζεί γηα λα αλαθφςεη ηελ ερζξηθή πξνψζεζε. Σν 111/42 ηάγκα, ππφ ηνλ Σαγκαηάξρε Σεξηίθα θαη ν ιφρνο ηνπ Μηθξνχ
Δπηηειείνπ ηνπ πληάγκαηνο πξνρσξνχλ κέζα ζε αιεζηλφ ραιάδη ζθαηξψλ. Βαιιφκελνη απφ ηα πιεπξά θαη θαηά κέησπν απφ
ππέξηεξεο δπλάκεηο, ζπλερίδνπλ ηελ επίζεζε, έσο φηνπ νπζηαζηηθά δηαιχνληαη. Απφ ηνλ ιφρν Θα επηζηξέςνπλ 50 άλδξεο απφ
ηνπο 160 θαη απφ ην ηάγκα 200 απφ ηνπο 700. Πξφθεηηαη γηα ζθαγή.Υηιηάδεο άλδξεο πνιεκνχλ εξσγθά φιε ηελ 13ε θαη ην πξσί
ηεο 14εο γηα λα αλαθφςνπλ ηελ ηνπξθηθή πξνψζεζε. 0 αγψλαο φκσο είλαη άληζνο. Απφ ην κεζεκέξη ηεο 13εο ην Α' ψκα δεηά ηελ
1Υ Μεξαξρία απφ ην Β' ψκα.
ηηο 12.30 θηάλεη δηαηαγή ηεο ηξαηηάο απαγνξεχνπζα ηελ κεηαθίλεζε ηεο κεξαξρίαο. Με πξσηνβνπιία ηνπ δηνηθεηνχ ηνπ Β'
ψκαηνο ηα μεκεξψκαηα ηεο 14εο απνζηέιιεηαη ην 26 χληαγκα Πεδηθνχ ηεο 1Υ Μεξαξρίαο. ηηο 09.30 ηεο 14εο, θηάλεη άιιε
δηαηαγή ηεο ηξαηηάο επηηξέπνπζα ηελ κεηαθίλεζε ηεο 1Υ Μεξαξρίαο. Δίλαη φκσο πνιχ αξγά, ε θαηάζηαζε είλαη απειπηζηηθή θαη
ζηηο 10.30 απνζηέιιεηαη ζηηο κνλάδεο δηαηαγή ππνρσξήζεσο.'Δλα ηκήκα ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ θαηνξζψλεη λα θηάζεη ζην
Σνπξινχ Μπνπλάξ θαη λα εγθαηαζηήζεη κέησπν ακχλεο. Δίλαη ηκήκαηα ησλ 1, 1V θαη V11Μεξαξρηψλ, ππφ ηνλ Αληηζηξάηεγν
Φξάγθνπ. Κακκία άιιε ειιεληθή δχλακε δελ ππάξρεη ζηελ ηνπνζεζία γηα λα ππνδερζεί θαη λα θαιχςεη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
ππνρσξνχλησλ ζε επαθή κε ηνλ ερζξφ ηκεκάησλ. H 11 Μεξαξρία θαη ε Μεξαξρία 1ππηθνχ έρνπλ δηαηαγή απφ ηε ηξαηηά λα
ζπγθεληξσζνχλ λνηηνδπηηθά ηεο ηνπνζεζίαο θαη λα εθηειέζνπλ αξγφηεξα αληεπίζεζε ζηα λψηα ησλ επηηηζέκελσλ ηνπξθηθψλ
δπλάκεσλ. 0 φγθνο ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζπγθεληξψλεηαη ζηα λφηα αληεξείζκαηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ βνξείσο ηνπ Αθηφλ.
0 Τπνζηξάηεγνο Σξηθνχπεο, δηνηθεηήο ησλ A' θαη Β' σκάησλ, δελ μέξεη αλ πξέπεη λα θαηεπζπλζεί πξνο Βνξξά, πξνο ην Γ' ψκα ή
πξνο ην Σνπξινχ Μπνπλάξ. Σελ απνξία ηνπ Θα δηαιχζεη δηαηαγή ηεο ηξαηηάο πνπ ιακβάλεηαη ζηηο 15.10 ηεο 14εο. Παξ' φιε ηελ
δηαθσλία φινπ ηνπ επηηειείνπ ηνπ, ν Αξρηζηξάηεγνο Υαηδαλέζηεο δηαηάζζεη ηα δχν ψκαηα λα θαηεπζπλζνχλ πξνο Σνπξινχ
Μπνπλάξ γηα λα θαιχςνπλ ηηο νδεχζεηο πξνο κχξλε. H ππνρψξεζε δελ πξέπεη λα γίλεη «ελ ηχρεη» αιιά νη κνλάδεο λα
ππνρσξήζνπλ καρφκελεο «βήκα πξνο βήκα», φπσο ε δηαηαγή επηηάζζεη.
Σν σξαηφηεξν φλεηξν ηνπ Κεκάι γίλεηαη Πξαγκαηηθφηεηα. Σν Α' θαη Β' ψκαηα Θα πξνρσξήζνπλ πξνο ην Σνπξινχ Μπνπλάξ
έρνληαο ζην πιεπξφ ηνπο φιε ηελ επηηηζέκελε ερζξηθή κάδα.
Η ζπλέρεηα είλαη γλσζηή. Η νκάδα Σξηθνχπε δελ ζα θηάζεη πνηέ ζην Σνπξινχ Μπνπλάξ. Θα ζπξσρΘεί απφ ηνπο Σνχξθνπο
βνξεηφηεξα θαη Θα θαηαζηξαθεί ζηα άγξα βνπλά. Απφ ηνπο 50.000 άλδξεο ηεο Οκάδνο, πεξίπνπ 30.000 Θα θαηνξζψζνπλ λα
θηάζνπλ ζηηο ειιεληθέο γξακκέο δηαιπκέλνη θαη ρσξίο νπιηζκφ. Πεξίπνπ 4.500 ζα παξαδσζνχλ, καδί κε ηνλ Σξηθνχπε, κεηά ηε
κάρε ηνπ Αιή Βεξάλ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο 15.000 πεξίπνπ, νη πεξηζζφηεξνη, καδί κε 5.000 Αξκέληνπο πξφζθπγεο ηνπ Αθηφλ, Θα
ζθνησζνχλ. Λίγνη Θα αηρκαισηηζζνχλ θαη ειάρηζηνη ζα θηάζνπλ ζε κηθξέο νκάδεο ζηηο ειιεληθέο γξακκέο. Κακκία εηδνπνίεζε δελ
Θα γίλεη ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ. O ίδηνο ν Υαηδαλέζηεο ζηηο 22 Απγνχζηνπ, φηαλ ε θαηαζηξνθή δελ κπνξεί πιένλ λα απνζνβεζεί,
δειψλεη ζηελ εθεκεξίδα «Θάξξνο» ηεο κχξλεο:
«Οη Σνχξθνη, φρη κφλν κεηά δέθα εκέξαο, αιι' νχηε κεηά δέθα κήλαο Θα δπλεζνχλ λα εηζέιζνπλ εηο ηελ κχξλελ».
Η δηαιπκέλε ηξαηηά ππνρσξεί ζπλερψο πξνο ηε κχξλε. ηηο 27 Απγνχζηνπ νη Σνχξθνη ζα θαηαιάβνπλ ηελ πφιε. Οη ειιεληθέο
δπλάκεηο Θα απνρσξήζνπλ απφ ηελ ρεξζφλεζν ηεο Δξπζξαίαο θαη βνξεηφηεξα, απφ ηελ Πξνπνληίδα. O άκαρνο πιεζπζκφο Θα
κείλεη ζηε δηάζεζε ησλ Σνχξθσλ. Η «δηάζεζε» απηή θαίλεηαη ζηε δηαηαγή ηνπ Ννπξεληίλ παζά, δηνηθεηνχ ηεο 1εο ηξαηηάο, πνπ
θαηαιακβάλεη ηε κχξλε:
«χκθσλα κε έγγξαθε δηαηαγή ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο, είλαη πηζαλφ πσο ην ειιεληθφ έζλνο ζηηο ησξηλέο πεξηζηάζεηο ζα δείμεη
ηδηαίηεξν θαλαηηζκφ. ηε κηθξή αληίζηαζε, θάζε ζηξαηηψηεο πξέπεη λα ράλεη ην θαζήθνλ ηνπ θαη λα ζθνηψζεη απηά ηα άηνκα ζε
κεγάιν αξηζκφ. H παηξίδα πξνζηάδεη. Μελ ακειήζεηε απηφ ην θαζήθνλ. Κάζε ζηξαηηψηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζθνηψζεη 45'Διιελεο γηα ην κεγαιείν ηεο παηξίδαο. αο θνηλνπνηψ απηή ηελ δηαηαγή θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα πξνθνξηθέο νδεγίεο. 'Οινη
νη άλδξεο δηαηάζζνληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κ' απηή ηελ δηαηαγή».
Δπίινγνο
Μέζα ζε 10 ρξφληα, απφ ην 1912, ε Διιάδα ηξηπιαζίαζε ηελ έθηαζή ηεο. Η 'Ηπεηξνο, ε Μαθεδνλία, ε Θξάθε, ηεξάζηηεο εθηάζεηο
ηεο Μ. Αζίαο θαηαθηήζεθαλ απφ ηνλ ζηξαηφ ηεο. Η ειιεληθή ζεκαία θπκάηηδε ππεξήθαλε ζηνλ Βφζπνξν. Η «Μεγάιε Ιδέα», ε
επαλάθηεζε δειαδή ειιεληθψλ εδαθψλ απφ ηελ αξραηφηεηα, θαηνηθνχκελα απφ ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, έρεη πιεζηάζεη ηελ
νινθιήξσζή ηεο. Η Διιάδα, νδεγνχκελε απφ ηθαλφηαηνπο πνιηηηθνχο άλδξεο θαη ζηεξηδφκελε ζ' έλα ζηξάηεπκα, πνπ ε νξγάλσζή
ηνπ θαη ε δξάζε ηνπ πιεζίαδε ην ηέιεην, έθηαζε ζην δελίζ ηεο δφμαο ηεο. Γπζηπρψο ε λέα θπβέξλεζε ηνπ Ννεκβξίνπ 1920 δελ
είρε ηελ πνηφηεηα ηεο πξνεγνπκέλεο. Αιιεπάιιεια πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ιάζε έθεξαλ ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.
Υηιηάδεο 'Διιελεο Θα αθήζνπλ ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή ζηηο ζπλερείο κάρεο ηνπ κεηψπνπ ηεο Μ. Αζίαο. Οη λεθξνί Θα θηάζνπλ
ηνπο 24.240 αμησκαηηθνχο θαη ζηξαηηψηεο, νη ηξαπκαηίεο ηνπο 48.880 άλδξεο, νη εμαθαληζζέληεο, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ
ππνινγίδνληαη ζαλ αηρκάισηνη, ηνπο 17.630. Απφ απηνχο Θα επηζηξέςνπλ 14.000 πεξίπνπ, ζαλ αληαιιαγή κε ηνπο 9.000 πεξίπνπ
Σνχξθνπο αηρκαιψηνπο. Άιινη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1923, άιινη ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη άιινη αξγφηεξα. Δίλαη
ελδεηθηηθφ φηη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 1921 νη λεθξνί ήηαλ 7.211 θαη πη ηξαπκαηίεο 29.451, ελψ ην 1922 νη λεθξνί 12.800 θαη νη

ηξαπκαηίεο 15.600. Η κηθξή δηαθνξά λεθξψλ-ηξαπκαηηψλ ην 1922 έγθεηηαη ζην φηη ρηιηάδεο ηξαπκαηίεο εγθαηαιείθζεθαλ ζηελ
ππνρψξεζε θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζθνηψζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο.
Η Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ήηαλ ε κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή πνπ ππέζηε ην Διιεληθφ "Δζλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ιζηνξίαο ηνπ.
Η κειέηε ηεο Ιζηνξίαο εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ησλ ζπγρξφλσλ, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη ιάζε ηνπ παξειζφληνο. 'Οινη
είκαζηε γλψζηεο ηνπ πψο επεθηάζεθε ε Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζηεξηδφκελε ζε ηθαλνχο πνιηηηθνχο θαη ηζρπξφ
ζηξαηφ. ήκεξα, ηηνπ πάιη ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηελ Σνπξθία, είλαη ρξένο φισλ καο λα επηιέμνπκε ηνπο πνιηηηθνχο
άλδξεο, πνπ αξκφδνπλ ζηηο πεξηζηάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ηζρπξφ ζηξαηφ.
ΤΜΓtΔΡΑΜΑΣΑ
Γηα άιιε κηα θνξά δπζηπρψο ην επίπεδν, ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο δελ ήηαλ ην αξκφδνλ,γηα κηα ηφζν
κεγάιε πξν¬ζπάζεηα. Σα απνηειέζκαηα είλαη νξαηά ζε φινπο καο αθφκε θαη ζήκεξα, κεηά απφ 76 ρξφληα. Μηα αλζνχζα ειιεληθή
θνηλφηεηα, πνπ ην βηνηηθφ ηεο επίπεδν απείρε «παξαζάγγαο» απφ ην αληίζηνηρν ηεο θπξίσο Διιάδνο εθείλε ηελ επνρή,
θαηεζηξάθε κεηά απφ αιιεπάιιεια ιάζε.
'Ορη, νη 6 ηνπθεθηζζέληεο ζην Γνπδί δελ ήηαλ . πξνδφηεο. 'Ηηαλ φκσο αλίθαλνη γηα λα δηαρεηξηζζνχλ κηα ηφζν ζνβαξή γηα ην
'Δζλνο ππφζεζε. Οη επαλαζηάηεο ηνπ 1922 θαη λα ήζειαλ, δελ κπνξνχζαλ λα απνηξέςνπλ ηηο εθηειέζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
ηα εθηειεζηηθά απνζπάζκαηα ήηαλ πεληακειή, αιιά ην απφζπαζκα απέλαληη απφ ηνλ Υαηδαλέζηε ήηαλ εμακειέο. ε παξαηήξεζε
ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ ηξαηνδηθείνπ πληαγκαηάξρε Νεφθνζκνπ Γξεγνξηάδε, ν έθηνο απήληεζε: «Δίκαη απφ ηε Μ. Αζία. Γελ πάσ
πνπζελά.» Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη πνιηηηθνί άλδξεο ηεο επνρήο, απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1920 θαη κεηά, παξεζχξζεζαλ απφ
κηθξνπνιηηηθνχο ιφγνπο θαη ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζε πνιιέο ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή επίζεο είλαη θαη ε
αληθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο λα αληηηαρζεί ζηνλ ηθαλφ Κεκάι. Σα ζηξαηεγηθά θαη ηαθηηθά ιάζε ζηα νπνία
ππέπεζε είλαη αζπγρψξεηα. Απηφ φκσο δελ εκπφδηζε έλαλ απφ ηνπο κεγά¬ινπο πξσηαγσληζηέο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο,
ηνλ Τπνζηξάηεγν Σξηθνχπε, δηνη¬θεηή ησλ ηκεκάησλ πνπ αηρκαισηίζζεζαλ ζην Αιή Βεξάλ, λα ζπγγξάςεη ην βηβιίν «Γηνίθεζεο
κεγάισλ κνλάδσλ ελ πνιέκσ», πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγήζεη ηα αδηθαηνιφγεηα.
Βηβιηνγξαθία
• Απνκλεκνλεχκαηα (Ηκεξνιφγην) 1.Μεηαμά.
• Ιζηνξία Νεψηεξνο Διιάδνο. Φνίβνπ Γξεγνξηάδε.
• Μεγάιε Ιζηνξία ηεο Διιάδαο. Γ. Κνξδάηνπ.
• Η Διιάδα ζηε Μ. Αζία. Ξελ. ηξαηεγνχ.
• Πνξεία καξηχξσλ. Γ. γφληδνπ.
• Οη 11 ηφκνη γηα ηελ Μ. Αζία ηνπ ΓΔ/ΓΙ.
• Οη επεκβάζεηο ηνπ ζηξαηνχ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή. Θ. Βεξέκε.
• Ιζηνξηθέο αλακλήζεηο. . αξάθε.
• Ιζηνξία Δηθνλνγξαθεκέλε.
Σεχρε 50-100-104-131-173-265- 290-295.
• Η Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη θαηαζηξνθή. Κ.Μ.Δ.
• Σν έπνο ηεο Μ. Αζίαο 1919-1922. Υξήζηνπ Νεξάηδε.
• Η γεσζηξαηεγηθή ηεο Μεγάιεο Ιδέαο. 1. Λνπθά. «Πφιεκνο θαη Ιζηνξία» ηεχρνο 3.
• Ιζηνξία ησλ Δπαλαζηάζεσλ. Σφκνο «Δζληθηζκνί θαη θαζηζκνί».

ηηο 29 Μαΐνπ 1921 ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ
πξσζππνπξγφ Γ. Γνχλαξε θαη ηνλ ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ N. Θενηφθε
μεθίλεζε γηα ηελ κχξλε πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί επηθεθαιήο ηνπ Διιεληθνχ
ηξαηνχ. ηελ θσηνγξαθία ν Αξρηζηξάηεγνο Παπνχιαο, ν Γ. Γνχλαξεο, ν N.
Θενηφθεο, ν B. Γνχζκαλεο θαη ν Ξ. ηξαηεγφο ζηελ Μηθξά Αζία
ηνλ Ινχλην ην 1921

O βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ζε
θσηνγξαθία ηνπ 1914. Τπήξμε ην
κνηξαίν πξφζσπν πνπ έθξηλε ηελ
ηχρε ηεο Μηθξαζηαηηθήο
εθζηξαηείαο.

O Αληηζηξάηεγνο
Γ. Υαληδαλέζηεο αλέιαβε
θαζήθνληα Αξρηζηξαηήγνπ ζηηο
23 Μαΐνπ 1922. "Ηηαλ κηα πνιηηηθή
επηινγή πνπ πξνθάιεζε
αληηδξάζεηο ζηηο ηάμεηο ησλ
αμησκαηηθψλ θαη δελ ζπλέβαιε
ζηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο
εκπηζηνζχλεο ησλ αλδξψλ πξνο
ηελ αλσηάηε εγεζία ηνπ.

O πξσζππνπξγφο Γεκήηξηνο Γνχλαξεο πνπ επαλέθεξε ηνλ Κσλζηαληίλν.

H ππνρψξεζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ αθνινπζήζεθε απφ γεληθή θπγή ηνπ
ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. ηελ θσηνγξαθία θάιαγγα πξνζθχγσλ θαη
ζηξαηησηψλ θαηεπζπλφκελε ζηα παξάιηα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Δξπζξαίαο

Οη "Διιελεο ηεο κχξλεο, εγθαηειεηκέλνη απφ ηνπο πάληεο, πξνζπαζνχλ λα επηβηβαζηνχλ ζε θάζε πισηφ κέζν γηα λα γιπηψζνπλ
απφ ηελ καλία ησλ Σνχξθσλ.

