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    ΣΥΝΟΨΗ 

            Η Κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 βρέθηκε 
αντιμέτωπη με το ζήτημα της επιβολής, δια των ελληνικών όπλων, των όρων της 
Συνθήκης των Σεβρών στην Κεμαλική Τουρκία, υποχρέωση που είχε αναλάβει ο απελθών 
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος έναντι της βρετανικής κυβέρνησης. Με εντολή της 
νέας Κυβέρνησης εκτελέστηκε περί τα τέλη Δεκεμβρίου 1920 Επιθετική Αναγνώριση προς 
το Εσκή Σεχήρ από το Γ΄ Σώμα Στρατού. Η επιχείρηση αυτή, κακώς συλληφθείσα, 
μελετηθείσα  και εκτελεσθείσα, είχε σαν αποτέλεσμα τη de facto αναγνώριση του 
Κεμαλικού κράτους από τους Συμμάχους. Η κυβέρνηση για να ενισχύσει τη θέση της 
χώρας στις διαπραγματεύσεις ειρήνης, διέταξε την εκτέλεση επιχειρήσεων για την 
κατάληψη του Εσκή Σεχήρ και της Κιουτάχειας, αλλά αρνήθηκε να διαθέσει στη Στρατιά 
Μικράς Ασίας τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της επιχείρησης, υπό συνθήκες 
που να εξασφαλίζουν την επιτυχία της. Στην πορεία οι καθορισθέντες σκοποί της 
επιχείρησης διαφοροποιήθηκαν, κατ’ ανορθόδοξο τρόπο και εν αγνοία της κυβέρνησης και 
του διοικητή της Στρατιάς Μικράς Ασίας, σε άλλους ευρύτερους και οι επιχειρήσεις 
απέτυχαν. 

 
Λέξεις κλειδιά: Στρατιά Μικράς Ασίας, Εσκή Σεχήρ, Κιουτάχεια, Γ’ Σώμα Στρατού 
 
 
 
 
Εισαγωγή  
 
    Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα η Ελλάδα ενεπλάκη σε πυκνούς πολέμους και κρίσεις, 
άλλοτε με ευτυχή και άλλοτε με ατυχή κατάληξη. Από τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, το 
1912, μέχρι την Κρίση των Ιμίων, το 1996, η αλυσίδα υπήρξε πυκνή. Μία διάσταση που 
έπαιξε κεντρικό ρόλο στην έκβαση όλων των πολέμων, ανεξαρτήτως κατάληξης, υπήρξε 
αναπόφευκτα η Ανώτατη Διεύθυνση του Πολέμου και οι σχέσεις μεταξύ πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας. Τα γεγονότα σχετικά με τις σχέσεις αυτές δεν είναι πάντα γνωστά —
τουλάχιστον όχι ευρέως— για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει και να αξιολογήσει τα 
γνωστά στοιχεία και στη συνέχεια τη σημασία των σχέσεων αυτών.  
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Η ανωτάτη διεύθυνση του πολέμου στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα και τις 
αρχές του 20ου  
 
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα του 19ου αιώνα καθυστέρησε υπερβολικά να αναπτύξει το 
στρατό της σε σύγχρονες για την εποχή βάσεις. Όργανα που στα τέλη του 19ου αιώνα 
θεωρούνταν δεδομένα στην Ευρώπη, έλλειπαν από τον Ελληνικό Στρατό: Γενικό Επιτελείο, 
Σώματα Στρατού, Μεραρχίες, Σχολή Πολέμου, σχολές παραγωγής αξιωματικών (πέραν της 
ΣΣΕ) και μόνιμων υπαξιωματικών, καταρτισμένοι σε σχολές πολέμου επιτελείς, αμυντικά 
σχέδια, οργανωμένη εκπαίδευση και επιστράτευση, επιμελητεία και μεταγωγικό σώμα, 
καθώς και πολλά άλλα παρέμεναν άγνωστα. Απουσίαζαν βασικά εκείνα τα θεσμοθετημένα 
όργανα και τα καταρτισμένα στελέχη που θα βοηθούσαν στην  ανάπτυξη της στρατιωτικής 
σκέψης και θα υπηρετούσαν την κυβέρνηση στη διεύθυνση ενός πολέμου.  
       Το 1877 συγκροτείται Γενικό Επιτελείο Στρατού, αλλά ύστερα από 3 χρόνια θα 
καταργηθεί και τις αρμοδιότητές του θα τις αναλάβει το γραφείο της Επιτελικής Υπηρεσίας 
που θα συγκροτηθεί στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Τις Μεγάλες Μονάδες του στρατού τις 
διοικεί απ’ ευθείας ο Υπουργός των Στρατιωτικών. 
       Υπό αυτές τις συνθήκες είναι επόμενο ότι στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 δεν 
υφίσταται ουσιαστικά ανώτατη διεύθυνση του πολέμου, αλλά ούτε καν επιχειρησιακή 
διεύθυνση. Στη πραγματικότητα απουσιάζει όχι μόνο η «κουλτούρα» ανωτάτης διεύθυνσης 
πολέμου, αλλά και η πολιτική ηγεσία που θα μπορούσε να την εφαρμόσει. Σ.σ.: Η κρίση 
του 1974 και οι λοιπές Ελληνοτουρκικές κρίσεις, φανερώνουν ότι δεν έχει δημιουργηθεί 
ακόμη, στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αλλά και του Στρατού όχι μόνο 
«κουλτούρα» ανώτατης διεύθυνσης του πολέμου, αλλά ούτε και αυτή η δυνατότητα 
διαχείρισης θερμών ή ψυχρών κρίσεων. Άλλωστε η δυνατότητα διεύθυνσης ενός πολέμου 
είναι εκ των πραγμάτων συνυφασμένη με την ποιότητα των πολιτικών ηγετών.  
      Η ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον πόλεμο του 1897 θα αποτελέσει την αφορμή 
για να αναληφθούν σοβαρές προσπάθειες για την οργάνωση του Στρατού σε πλέον 
σύγχρονες βάσεις. Η συγκρότηση το 1900 της Γενικής Διοίκησης του Στρατού και το 1904 
του Γενικού Επιτελείου της Γενικής Διοίκησης Στρατού, με αποστολή την οργάνωση των 
πολεμικών δυνάμεων, την προπαρασκευή της επιστράτευσης και την αμυντική ενίσχυση 
της χώρας, αποτέλεσε αφενός μεν ένα τεράστιο οργανωτικό άλμα στην εξέλιξη του 
Στρατού, αφετέρου δε κάποιοι πολιτικοί ηγέτες αποφάσισαν να αρχίσουν να σκέφτονται 
τον πόλεμο. Το στρατιωτικό κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου θα καταργήσει τα δύο 
αυτά όργανα, αλλά θα συγκροτήσει υπό το Υπουργείο Στρατιωτικών την Επιτελική 
Υπηρεσία Στρατού (ΕΥΣ), που θα έχει δικό της Αρχηγό και σοβαρή εσωτερική οργάνωση, 
που προϊδεάζει για τη μετεξέλιξή της σε Γενικό Επιτελείο Στρατού.  
       Την περίοδο 1910-1913 η Ελλάδα έχει την καλή «τύχη» το τιμόνι της χώρας να το 
κρατάει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας πολιτικός ηγέτης οξυδερκής, ευφυής, 
πολυπράγμονας, φιλόπατρις, τολμηρός, αποφασιστικός, που αντιλαμβάνεται τη σημασία 
και της διπλωματίας και της στρατιωτικής ισχύος, που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αυτής 
της ισχύος, που κατανοεί τα επιχειρησιακά ζητήματα και μπορεί να ηγείται, να θέτει 
στόχους, να αποφασίζει και να διευθύνει. Στους Βαλκανικούς Πολέμους για πρώτη φορά 
στην νεώτερη ιστορία μας θα υπάρξει πραγματική Ανώτατη Διεύθυνση του πολέμου και 
την ασκεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Διευθύνει στρατηγικά τον πόλεμο, αλλά και τις 
επιχειρήσεις δια του Γενικού Στρατηγείου της Στρατιάς Θεσσαλίας και του Στρατηγείου 
Ηπείρου. Είναι σημαντική η συμβολή του μεγάλου εκείνου πολιτικού και στη διεύθυνση 
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του πολέμου, αλλά και στη διεύθυνση των επιχειρήσεων και ειδικότερα η 
αποφασιστικότητα με την οποία επέβαλε τη βούληση του στον αρχιστράτηγο διάδοχο 
Κωνσταντίνο να στρέψει τάχιστα τον ακινητοποιημένο περί την Κοζάνη όγκο της Στρατιάς 
προς τη Θεσσαλονίκη και να αποφευχθεί έτσι ένας τεράστιος εθνικός κίνδυνος από την 
επαπειλούμενη κατάληψη της πόλης από τις Βουλγαρικές δυνάμεις. 

       Η επίσημη είσοδος της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την 14η 
Ιουνίου 1917, δεν προδικάζει και τη διεύθυνση —όχι ασφαλώς του πολέμου— των 
επιχειρήσεων των Ελληνικών δυνάμεων στο Μακεδονικό μέτωπο από την Ελληνική 
κυβέρνηση. Οι επιχειρήσεις διευθύνονται από τον Γάλλο Αρχιστράτηγο των Συμμαχικών 
δυνάμεων της Μακεδονίας, με βάση οδηγίες ή αποφάσεις που λαμβάνονται από το 
Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο των συμμάχων, ύστερα από εισηγήσεις της διασυμμαχικής 
στρατιωτικής και διπλωματικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που εδρεύει στις Βερσαλλίες. 
Το Σώμα Στρατού Εθνικής Άμυνας και τα Α΄ και Β΄ Σώματα Στρατού που επιστρατεύονται 
σταδιακά, τίθενται υπό τη διοίκηση συμμάχων διοικητών Στρατιών, Σωμάτων Στρατού ή 
Μεραρχιών. Είναι μια σχεδιασμένη κίνηση του Βενιζέλου που έχει ληφθεί επί τη βάσει 
πολιτικών και επιχειρησιακών σκοπιμοτήτων. 

 
Σκοπός  
    
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση, η αξιολόγηση και η κριτική της 
Ανώτατης Διεύθυνσης των πολεμικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν από τη Στρατιά 
Μικράς Ασίας το Δεκέμβριο του 1920 και το Μάρτιο του 1921,1 στο πλαίσιο του 
Ελληνοτουρκικού Πολέμου 1919-1922, του αποκαλούμενου από τη Στρατιωτική Ιστορία 
μας «Μικρασιατική Εκστρατεία». 
       Ιδιαίτερα, θα εξεταστούν οι επιχειρήσεις υπό το πρίσμα των ακολούθων κριτηρίων 
πολιτικής διεύθυνσης του πολέμου, που αποτελούν πάγια ζητήματα όλων των πολεμικών 
αντιπαραθέσεων: Η πολιτική ηγεσία έθεσε με σαφήνεια και ορθότητα τους στόχους —κι 
ενδεχομένως τους περιορισμούς— των πολεμικών επιχειρήσεων; Η πολιτική ηγεσία έθεσε 
στη διάθεση του Στρατού πόρους αντίστοιχους με τους σκοπούς που έθεσε στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις; Η πολιτική ηγεσία επέλεξε ορθά τη στρατιωτική ηγεσία που θα 
ηγούταν των επιχειρήσεων; Και τέλος, η στρατιωτική ηγεσία συμβούλευσε ορθά την 
πολιτική ηγεσία σε σχέση με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Στρατού να 
ανταποκριθεί στους στόχους που η πολιτική ηγεσία, με πολιτικά ασφαλώς κριτήρια, έθεσε 
σε αυτόν;  

 
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μικρά Ασία 
 
Όπως είναι γνωστό στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα βρέθηκε στο 
πλευρό των νικητών και στις διαπραγματεύσεις ειρήνης των Παρισίων επιδίωξε την εθνική 
της ολοκλήρωση διά της προσάρτησης στον εθνικό κορμό της Ιωνίας γης στη Μικρά Ασία, 
της Θράκης και της Βορείου Ηπείρου. Την 2η Μαΐου 1919 η Ι Μεραρχία του Ελληνικού 
Στρατού κατόπιν εντολής των συμμάχων αποβιβάστηκε στη Σμύρνη. Με τη σταδιακή 

                                            
1 Οι ημερομηνίες αναφέρονται στο παλαιό ημερολόγιο που ίσχυε στην Ελλάδα την περίοδο που εξετάζουμε. 
Η αναγωγή στο νέο ημερολόγιο γίνεται δια της πρόσθεσης 13 ημερών. 
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ενίσχυση της Ι Μεραρχίας το περί τη Σμύρνη προγεφύρωμα επεκτάθηκε και στα τέλη 
Ιουνίου 1919 στα όρια της κατεχόμενης από τον Ελληνικό Στρατό ζώνης περιλαμβάνονταν 
οι πόλεις Κυδωνίες (Αϊβαλή), Πέργαμος, Μαγνησία, Αχμετλί, Οδεμήσιο και Αϊδίνιο.  

Από την ημέρα που ο Ελληνικός Στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη αντιμετώπισε τη 
σκληρή ένοπλη αντίσταση ομάδων ατάκτων που είχαν οργανωθεί και εξοπλιστεί, από την 
επομένη της ανακωχής του Μούδρου, από το κομιτάτο «Ένωση και Πρόοδος».2, Η 
αναφερόμενη αντίσταση, που με την πάροδο του χρόνου λάμβανε όλο και μεγαλύτερες 
διαστάσεις, ακόμη και αν δεν διέθετε την ανοχή της Οθωμανικής Κυβέρνησης της 
Κωνσταντινούπολης, διέθετε την υποστήριξη διαφόρων επίσημων προσώπων ή αρχών που 
ενίσχυαν τις προσπάθειες για την οργάνωση επαναστατικών πυρήνων και μυστικών 
οργανώσεων.3 

Πολύ σύντομα προέκυψαν και τα πρώτα αιματηρά ατυχήματα του Ελληνικού Στρατού 
στην Πέργαμο, στη Μαινεμένη και στο Αϊδίνιο, που οφείλονταν στη μη κατάλληλη 
προετοιμασία του Στρατού για την εμπέδωση της κατοχής υπό συνθήκες που θα 
εγγυόνταν την αποφυγή προβλημάτων.4 Κρίσιμη παράμετρος σε όλα τα ατυχήματα ήταν η 
ύπαρξη «αδύναμων» διοικήσεων και η έλλειψη υπευθυνότητας και τόλμης. Τα ατυχήματα 
αυτά ερευνήθηκαν από ορισθείσα προς τούτο Διασυμμαχική Επιτροπή και αποτέλεσαν την 
αφορμή για τον περιορισμό στις αρχές Αυγούστου 1919 του Στρατού Κατοχής Μικράς 
Ασίας, όπως ονομάστηκε ο ευρισκόμενος στη Μικρά Ασία Ελληνικός Στρατός, όπισθεν της 
αποκληθείσας «Γραμμής Μιλν» που περιελάμβανε τις πόλεις που αναφέρθηκαν στην 
προηγούμενη παράγραφο.5 
       Την ίδια ημέρα που ο Ελληνικός Στρατός αποβιβαζόταν στη Σμύρνη, αναχωρούσε από 
την Κωνσταντινούπολη με εντολή του σουλτάνου ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς και την 6η 
Μαΐου αποβιβαζόταν στη Σαμψούντα. Είχε οριστεί Στρατιωτικός Επιθεωρητής της 
Ανατολίας, περιβεβλημένος με ευρύτατες αρμοδιότητες και με την αποστολή να επιβάλει 
την τάξη και τη νομιμότητα. Αυτός όμως μετέβαινε για την εφαρμογή του δικού του 
σχεδίου, που αποσκοπούσε στη σωτηρία της Ανατολίας από το διαμελισμό και την 
καταστροφή.6,  
 
Ο Βενιζέλος αναλαμβάνει να επιβάλει τους όρους της μετά της Τουρκίας 
Συνθήκης Ειρήνης δια του Ελληνικού Στρατού 
 
Τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου 1920 συνήλθε στο Λονδίνο η Διάσκεψη της ειρήνης 
προκειμένου να κανονίσει τους όρους της μετά της Οθωμανικής Τουρκίας Συνθήκης 
Ειρήνης. Την 9η Μαρτίου 1920 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος 

                                            
2 Ιωάννης Δρακόπουλος, Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919-1922 Τόμος 1: Ο Ελληνικός Στρατός εις 
την Σμύρνη (Μάιος 1919 – Μάιος 1920), (Αθήνα: Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, 1956), 40-42, Michael 
Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας: Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία 1919-1922, (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, 2002), 201. 
3 Δρακόπουλος, Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σμύρνη, 40. Στον κύκλο των επισήμων προσώπων που 
ενίσχυαν την οργάνωση επαναστατικών πυρήνων ανήκαν ο Υφυπουργός Στρατιωτικών Ισμέτ (Ισμέτ Ινονού), 

ο Αρχηγός του Επιτελείου Στρατηγός Φεβζή, ο Υπουργός των Ναυτικών Πλοίαρχος Ραούφ και ο Υπουργός 
Εσωτερικών Φετχή, που αποτέλεσαν αργότερα σημαντικά στελέχη του Κεμαλικού Κράτους. Βλ. και Llewellyn 

Smith, Το Όραμα της Ιωνίας, 207. «…και υπάρχουν στοιχεία που μοιάζουν να δείχνουν ότι στο υπουργείο 
Στρατιωτικών εδώ στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται το οργανωτικό κέντρο των ταραχών.» 
4 Δρακόπουλος, Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σμύρνη, 109-120, 137-149. 
5 Στο ίδιο,201-202. 
6 Στο ίδιο,41 και Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας, 201. 
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συναντήθηκε με τον Υπουργό Στρατιωτικών της Μ. Βρετανίας Ουίνστον Τσώρτσιλ —
παρόντος και του Αρχηγού του Επιτελείου Στρατάρχη Ουίλσων— ο οποίος ενεργώντας κατ’ 
εντολή του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Λόϋδ Τζώρτζ, ρώτησε το Βενιζέλο αν 
είναι διατεθειμένος σε περίπτωση άρνησης της Τουρκίας να αποδεχθεί του όρους ειρήνης, 
να επιβάλλει αυτούς διά των στρατιωτικών μέσων της Ελλάδας, για τα αφορώντα την 
Ελλάδα τμήματα της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος απάντησε «ότι 
αναλαμβάνομεν, όσον αφορά τα επιδικαζόμενα ημίν μέρη, την επιβολήν των όρων της 
Συνθήκης.».7  
       Την 15η Απριλίου 1920 η συγκληθείσα στο Σαν-Ρέμο διάσκεψη των Συμμάχων 
επικύρωσε τους όρους στης συνθήκης ειρήνης που θα επιβάλλονταν στην Τουρκία. Την 1η 
Ιουνίου 1920 ο Βενιζέλος μετέβη στο Λονδίνο και συναντήθηκε με το Λόϋδ Τζώρτζ ο 
οποίος του δήλωσε τα εξής: 
 

[…] η μεν Ιταλία πρέπει να μη υπολογίζεται περαιτέρω, διότι ου μόνον δεν θα 
συντρέξει την επιβολήν της συνθήκης αλλά και θα χαρή να μη εκτελεσθή αύτη … 
Ο κ. Μιλεράν είναι ειλικρινής, αλλά και η εν Γαλλία Κοινή Γνώμη δυσκόλως θα 
εδέχετο αποστολήν νέου στρατού εις την Τουρκίαν προς επιβολήν όρων 
Συνθήκης. Και αυτός δε ο Άγγλος Πρωθυπουργός ευρίσκεται απέναντι 
δυσχερειών, προερχόμενων εξ Υπουργείου Εξωτερικών και Στρατιωτικών κύκλων 
οίτινες τελευταίως ιδίως εμπνέονται από Τουρκικόν πνεύμα … Με ηρώτησεν 
επομένως αν η Ελλάς έχη την θέλησιν να κάμη την αναγκαίαν στρατιωτικήν 
προσπάθειαν δια την επιβολήν της ειρήνης και αν νομίζω ότι έχει και την δύναμιν 
… Απήντησα, χωρίς να δείξω ενδοιασμόν τινα, ότι η Ελλάς έχει την αναγκαίαν 
δύναμιν, ότι πιστεύω ότι θα δείξη και την θέλησιν να κάμη την αναγκαίαν 
προσπάθειαν, εφ’ όσον θα συνειργάζετο προς τούτο μετά των δύο Δυτικών 
Δυνάμεων, ή τουλάχιστον της Αγγλίας...8  

 
       Από τα παραπάνω αναφερθέντα προκύπτει ότι ο Βενιζέλος είχε αναλάβει, από το 
Μάρτιο του 1920, την υποχρέωση να επιβάλει τους όρους της συνθήκης ειρήνης στην 
κεμαλική Τουρκία, για τα αφορώντα την Ελλάδα ζητήματα στη Μικρά Ασία και τη Θράκη, 
διά του Ελληνικού Στρατού. Είναι προφανές ότι η αναληφθείσα υποχρέωση εξυπηρετούσε 
σπουδαίως και τα Βρετανικά συμφέροντα. 
   
Οι θερινές επιθετικές επιχειρήσεις του 1920 
 
 Ο Ελληνικός Στρατός μέχρι και τον Ιούνιο του 1920 δεν είχε εμπλακεί σε μάχες με 
δυνάμεις του τακτικού Τουρκικού Στρατού, επί των οποίων άλλωστε θα κατίσχυε ευχερώς, 
αφού αυτές βρίσκονταν σε κατάσταση μέγιστης αδυναμίας και αποσύνθεσης.         
       Τούτο οφειλόταν αφενός μεν στη συντριβή των Οθωμανικών Στρατιών στην 
Παλαιστίνη, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και τον Καύκασο και αφετέρου δε στους όρους περί 
αποστράτευσης και αφοπλισμού του Οθωμανικού Στρατού και ειδικότερα στον αριθμό των 
διατηρούμενων Μεραρχιών, την επάνδρωση αυτών και τον αριθμό των πυροβόλων τους. 
Οι όροι αυτοί επιβλήθηκαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία με την ανακωχή του Μούδρου 

                                            
7 Ξενοφών Στρατηγός, Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, Ιστορική Επισκόπηση, (Αθήνα:Δημιουργία, 1999), 88. 
8 Στο ίδιο, 111. 
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και με ιδιαίτερες συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της Βρετανικής Αρμοστείας και της 
Οθωμανικής Κυβέρνησης.9 
       Την 9η Ιουνίου 1920 κατόπιν εντολής των Συμμάχων ο Ελληνικός Στρατός εξήλθε της 
Ζώνης Κατοχής, προέλασε προς Βορρά και Ανατολικά, κατέβαλε ευχερώς τις ασθενείς 
δυνάμεις του Τουρκικού Στρατού που επιχείρησαν να αντισταθούν και επεξέτεινε διαδοχικά 
τη ζώνη κατοχής μέχρι τη Φιλαδέλφεια, την Πάνορμο την Προύσα και στη συνέχεια μέχρι 
το Ουσάκ και την Τζεντίζ.10 Οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύλληψη και ως εκτέλεση δεν 
μπορούν να κριθούν ως ικανοποιητικές από στρατιωτικής πλευράς και τούτο επειδή κατά 
την εκτέλεσή τους δεν εγκλωβίστηκαν και δεν καταστράφηκαν σημαντικές εχθρικές 
δυνάμεις.  
       Οι επιχειρήσεις αυτές, πέραν της εθνικής ευφορίας που προκάλεσαν λόγω της 
επέκτασης της ζώνης κατοχής και της κατάληψης σημαντικών πόλεων, με «βαριά» 
Ελληνική κληρονομιά, είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στην ηγεσία του Στρατού, 
αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος των αξιωματικών η ιδέα ότι ο Τουρκικός Στρατός ήταν μία 
μη αξιόμαχη δύναμη που θα διαλυόταν στην πρώτη κρούση, μία ιδέα που είχε τις ρίζες της 
στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο και οδήγησε το Στρατό μας στη συνεχή υποτίμηση των 
δυνατοτήτων του Τουρκικού Στρατού.  
 
Νέες προκλήσεις 
 
Η διάταξη του Στρατού στο νέο εκτεταμένο μέτωπο που προέκυψε από τις θερινές 
επιχειρήσεις του 1920 είχε σαν αποτέλεσμα το διαχωρισμό του σε δύο μεγάλες ομάδες: τη 
μία περί την περιοχή της Προύσας και την άλλη περί την περιοχή της Φιλαδέλφειας και του 
Ουσάκ, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονταν ο Βιθυνιακός Όλυμπος και η ορεινή περιοχή 
του Σιμάβ (βλ. Εικόνα 1). Οι περιοχές αυτές στερούνταν παντελώς συγκοινωνιών και δη 
εγκαρσίων, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η επικοινωνία μεταξύ των δύο 
μεγάλων Ομάδων του Στρατού και η παροχή αμοιβαίας υποστήριξης. Κατόπιν τούτου 
πρόεκυψε η επιχειρησιακή απαίτηση της συνένωσης των δύο αυτών Ομάδων διά της 
προελάσεως του Στρατού μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή της Βαγδάτης (Νικομήδεια – 
Εσκή Σεχήρ – Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ - Ικόνιο).  
       Η λύση αυτού του προβλήματος εξετάστηκε από το Γενικό Στρατηγείο11 και η 
πρόθεση για την κατάληψη αυτής της γραμμής ανιχνεύεται σε τηλεγράφημα που απέστειλε 

                                            
9 Αντισυνταγματάρχου Κ. Δ. Κανελλόπουλου, Η Μικρασιατική Ήττα, (Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 2009), 50 και 
Δρακόπουλος, Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σμύρνη (Μάιος 1919 – Μάιος 1920), 37-38. 
10 Δεν είναι σαφές αν οι Τουρκικές δυνάμεις που αντιστάθηκαν στην προέλαση του Ελληνικού Στρατού 

ελέγχονταν από τη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης ή τον Κεμάλ. 
11 Αριστείδης Ομηρίδης Σκυλίτσης Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918. 
Τόμος 2: Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον πόλεμον 1918 (Αθήνα: Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού 1961), 
59,235. Στις αρχές Ιουνίου 1918 συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού 

Στρατού στη ζώνη των πρόσω. Αρχιστράτηγος του Ελληνικού Στρατού στη ζώνη των πρόσω ανέλαβε στις 11 

Ιουνίου 1918 ο Αντιστράτηγος Παναγιώτης Δαγκλής. Ο Δαγκλής ήταν αξιωματικός του Πυροβολικού και 
υπήρξε ο εφευρέτης του λυόμενου ορειβατικού πυροβόλου των 75 χλστ Σνάιντερ Δαγκλή, που 

χρησιμοποιούσε ο Ελληνικός Στρατός, καθώς και πολλοί άλλοι στρατοί. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους ο 
Δαγκλής διετέλεσε Αρχηγός του Επιτελείου του Αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου. Αποστρατεύτηκε το 

1915 και τον Σεπτέμβριο 1916 προσχώρησε στην υπό τον Βενιζέλο Επαναστατική Κυβέρνηση της 
Θεσσαλονίκης. Στη δικαιοδοσία του Δαγκλή υπάγονταν οι Ελληνικές μονάδες του Μακεδονικού Μετώπου από 

άποψη διοικητική, εκπαίδευσης και πειθαρχίας, ενώ μπορούσε να διενεργεί επιθεωρήσεις. Ουδεμία όμως 

ανάμιξη είχε στα αφορώντα τα επιχειρησιακά ζητήματα. Την 8η Νοεμβρίου 1918 ανέλαβε την Αρχηγία του 
Στρατού ο Αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, με τον Ελληνικό Στρατό να επανέρχεται πλέον υπό 
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τη 18η Ιουνίου 1920 ο Αρχηγός του Στρατού Αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος 
προς τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, στο οποίο ανέφερε ότι:  
 

Έχω την γνώμην ότι εάν επιχειρήσεις αύται εκταθώσι μέχρι των κύριων 
εχθρικών κέντρων Εσκή Σεχήρ και Αφιόν Καραχισάρ το (Κεμαλικό ) κίνημα θα 
εκπνεύση οριστικώς. Θεωρώ και υπάρχουσας έτι δυνάμεις ενταύθα επαρκείς δια 
τοιαύτην επιχείρησιν εάν Στρατηγός Μιλν εξακολουθήση διαθέτων ημίν την 
Μεραρχίαν Ξάνθης. 
  

       Συνεχίζοντας ο Αρχηγός του Στρατού ανέφερε ότι η εκτέλεση της αναφερόμενης 
επιχείρησης θα εγένετο δια δύο ισχυρών φαλάγγων που θα ενεργούσαν η μεν μία από την 
Προύσα προς το Εσκή Σεχήρ, η δε άλλη από την Φιλαδέλφεια προς το Ουσάκ και στη 
συνέχεια προς το Αφιόν Καραχισάρ.12 
       Την 20η Ιουνίου του 1920  ο Ελληνικός Στρατός διέθετε στη Μικρά Ασία δύο Σώματα 
Στρατού, έξι Μεραρχίες Πεζικού και μία Ταξιαρχία Ιππικού, ενώ την 8η Ιουλίου 1920 
συγκροτήθηκε η Μεραρχία Μαγνησίας, που μεταφέρθηκε αμέσως στη Νικομήδεια και 
παρεμβλήθηκε μεταξύ των Βρετανικών και των Κεμαλικών δυνάμεων. Η Μεραρχία Ξάνθης 
είχε διατεθεί προσωρινά στη Μικρά Ασία και στο τέλος Ιουνίου επέστρεψε στη Θράκη.13  
       Η δεύτερη αναφορά περί της κατάληψης της γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν 
Καραχισάρ, βρίσκεται σε τηλεγράφημα του Βενιζέλου της 29ης Ιουνίου 1920 προς το Γενικό 
Στρατηγείο, στο οποίο αναφέρει:  
 

Προς τον σκοπόν τούτον εμείναμεν σύμφωνοι μετά Στρατάρχου (Wilson)14 να 
τηλεγραφήση προς MILN όπως ετοιμάση από τούδε σχέδιον επιχειρήσεως προς 
κατάληψιν της γραμμής ΙΣΜΙΤ – ΕΣΚΗ ΣΕΧΗΡ, τηλεγραφήσω δε και εγώ εις 
υμάς όπως μελετήσετε σχέδιον καταλήψεως γραμμής ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΑΦΙΟΝ 
ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ προς τον σκοπόν του να συναντηθώσιν αι δύο προελάσεις εις το 
τελευταίον σημείον είτε εις ΕΣΚΗ ΣΕΧΗΡ.15  

 
       Όπως διαπιστώνεται από την παραπάνω αναφορά, ο Βενιζέλος διέθετε ανώτερη 
αίσθηση, ανώτερη μάλλον και από τους στρατιωτικούς του συμβούλους, περί των αρχών 
του πολέμου και των κανόνων διεξαγωγής των επιχειρήσεων και ειδικότερα 

                                                                                                                                                 
την πλήρη διοίκηση του νέου Αρχηγού. Την 15η Φεβρουαρίου 1920 το Α΄ Τμήμα του Γενικού Στρατηγείου 

υπό τον Αρχιστράτηγο Παρασκευόπουλο εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη. Για τα αφορώντα τις επιχειρήσεις στη 
Μικρά Ασία και τη Θράκη, ο Ελληνικός Στρατός ενεργούσε με βάση όσα συμφωνούνταν μεταξύ του 

Βενιζέλου και των συμμάχων, των επιχειρήσεων εκτελουμένων με διαταγές του Γενικού Στρατηγείου.   
12 Κωνσταντίνος Νερούτσος, Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919-1922 Τόμος 2: Επιχειρήσεις 
Φιλαδελφείας – Προύσης – Ουσάκ Ιουνίου – Νοεμβρίου 1920, (Αθήνα: Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, 1956), 

291. 
13 Τον Ιούνιο του 1920  Ελληνικός Στρατός στη Μικρά Ασία διέθετε τις ακόλουθες Μεγάλες Μονάδες: Το A΄ 

Σώμα Στρατού (Ι και ΙΙ Μεραρχίες), το Σώμα Στρατού Σμύρνης (Μεραρχίες Αρχιπελάγους, Σμύρνης και ΧΙΙΙ 

Μεραρχία), τη Μεραρχία Κυδωνιών και την Ταξιαρχία Ιππικού. Η παρούσα δύναμη ανερχόταν σε 3.143 
αξιωματικούς και 89.154 οπλίτες. 
14  Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Μεγάλης Βρετανίας. 
15 Νερούτσος, Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας – Προύσης – Ουσάκ, 297-298. 
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αντιλαμβανόταν ότι οι επί μέρους επιθετικές προσπάθειες θα πρέπει να συνδυάζονται, να 
αλληλοϋποστηρίζονται και να συγκλίνουν.  
       Η αναφορά του Βενιζέλου περικλείει μία σχεδόν πλήρη «Ιδέα Ενεργείας» επί της 
οποίας μπορεί να δομηθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Όλως αντιθέτως το Γενικό Στρατηγείο 
φαίνεται ότι σχεδίαζε την εκτέλεση μίας επιχείρησης κατά την οποία δύο ομάδες 
Μεραρχιών που θα εξορμούσαν από τις περιοχές Προύσας και Φιλαδέλφειας θα 
προήλαυναν επί δύο παράλληλων αξόνων κειμένων σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, με 
τις δύο ενέργειες να μη συνδυάζονται και να μην αλληλοϋποστηρίζονται.  
       Η τρίτη αναφορά βρίσκεται σε υπόμνημα που υπέβαλε ο Παρασκευόπουλος προς το 
Βενιζέλο την 22η Αυγούστου 1920, διά του οποίου ανέφερε ότι η κατάληψη των 
σημαντικών κέντρων συγκοινωνιών και εφοδιασμού του εχθρού Εσκή Σεχήρ, Αφιόν 
Καραρχισάρ και Άγκυρας θα είχε σαν αποτέλεσμα την εκμηδένιση του εθνικού κινήματος 
του Κεμάλ και την επαναφορά της ηρεμίας στη Μ. Ασία. Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «Η 
στρατιωτική επιχείρησις προς τον σκοπόν τούτον δύναται να εξελιχθή εις δύο περιόδους: 
Πρώτη περίοδος η κατάληψις των πόλεων Εσκή Σεχήρ και Αφιόν Καραχισάρ και δεύτερη 
τοιαύτη διά της προελάσεως προς Άγκυραν και ενδεχομένως προς Ικόνιον.».16  
       Κατόπιν των παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
       1ο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος αντιλαμβανόταν πολύ καλά 
ότι οι κανόνες του «παγκόσμιου παιχνιδιού» άσκησης επιρροής και ελέγχου καθορίζονταν 
από τους «Μεγάλους Παίκτες» και ότι η επίλυση του Μικρασιατικού ζητήματος κατά τρόπο 
που να ικανοποιεί την Ελλάδα εξαρτιόταν από τους Συμμάχους και κυρίως από τη Μ. 
Βρετανία. Κατόπιν τούτων η παραμονή της Ελλάδας στην Μ. Ασία έπρεπε να εξυπηρετεί 
και τα Βρετανικά συμφέροντα και οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού έπρεπε να έχουν 
και την υποστήριξη της Μ. Βρετανίας. Ο καθείς μπορεί να έχει τις «εθνικές αντιρρήσεις 
του» επ’ αυτού, αλλά αυτοί ήταν πάντοτε οι όροι άσκησης του ηγεμονισμού σε παγκόσμια 
κλίμακα.  
       2ο. Ο Βενιζέλος διέθετε βαρύνουσα άποψη επί των επιχειρησιακών ζητημάτων. Κατά 
το Βενιζέλο η επιχείρηση για την κατάληψη της γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ 
θα έπρεπε να εκτελεστεί από δύο στρατεύματα που θα ενεργούσαν επί δύο συγκλινουσών 
κατευθύνσεων. Μπορεί αυτό να ακούγεται απλό, αλλά όπως φαίνεται από το τηλεγράφημα 
του Παρασκευόπουλου προς τον Βενιζέλο της 18ης Ιουνίου 1920, αλλά και όπως θα 
καταδειχθεί στη συνέχεια, δεν ήταν και αυτονόητο από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία 
και ειδικά από αυτή, της μετά το Βενιζέλο περιόδου, που θα κληθεί να εκτελέσει την 
επιχείρηση.  
       3ο. Ο Βενιζέλος για τα μείζονα επιχειρησιακά ζητήματα επικοινωνεί απ’ ευθείας με τον 
Αρχηγό του Στρατού χωρίς την παρεμβολή του Υπουργείου Στρατιωτικών. Κατά τον ίδιο 
τρόπο ο Παρασκευόπουλος συνδιαλέγεται απ’ ευθείας με το Βενιζέλο.17  
       4ο.Το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού είχε μελετήσει από πολύ νωρίς την 
επιχείρηση για την κατάληψη της γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ και την 
ενδεχομένη προέλαση μέχρι την Άγκυρα και το Ικόνιο. Η επιτυχής εκτέλεση της 
αναφερόμενης επιχείρησης, πλην της συνένωσης των δύο μεγάλων Ομάδων του Στρατού, 
θα είχε σαν συνέπεια και την αφαίρεση από τους Τούρκους των ευκολιών που τους 
παρείχε η σιδηροδρομική γραμμή και ειδικά την ταχεία μεταφορά των δυνάμεών τους και 
του εφοδιασμού τους προς κάθε κατεύθυνση. 

                                            
16 Νερούτσος, Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας – Προύσης – Ουσάκ, 300. 
17 Στο ίδιο, 273-307  
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Ενίσχυση της Στρατιάς Μικράς Ασίας για την ανάληψη ευρέων επιθετικών 
επιχειρήσεων 
 
Για την εκτέλεση της επιχείρησης για την κατάληψη της γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν 
Καραχισάρ μεταφέρθηκαν στις αρχές Αυγούστου του 1920 (από την Παλαιά Ελλάδα) στη 
Μικρά Ασία το Στρατηγείο του Β΄ Σώματος Στρατού και η ΙΙΙ Μεραρχία Πατρών, των 
οποίων άρχισε η ανασυγκρότηση στην εμπόλεμη σύνθεσή τους. Την 22η Σεπτεμβρίου 
μεταφέρθηκε από την Αθήνα στη Σμύρνη και η Μεραρχία Κρήτης, εξαιρετικά ελαττωμένης 
συνθέσεως. Την ίδια περίοδο και με σκοπό την απελευθέρωση Μεραρχιακών Μονάδων από 
τις υποχρεώσεις εσωτερικής ασφάλειας της ζώνης κατοχής και της κάλυψης πλευρών, 
συγκροτήθηκαν τρία Συντάγματα Μετόπισθεν, καθώς και το 18ο Σύνταγμα Πεζικού στο 
οποίο ανατέθηκε η κάλυψη της σιδηροδρομικής γραμμής Σμύρνης - Αϊδινίου.18 Την ίδια 
περίοδο η Μεραρχία Κυδωνιών μεταφέρθηκε στην Παλαιά Ελλάδα για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων ασφάλειας των εκλογών. 
       Οι εκλογές που προκηρύχθηκαν από το Βενιζέλο στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1920 και 
η μακρά προεκλογική περίοδος που ακολούθησε μετέθεσαν για αργότερα την εκτέλεση της 
επιχείρησης για την κατάληψη της γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ, αλλά 
ταυτόχρονα έδωσαν και τον απαραίτητο χρόνο στην κεμαλική Τουρκία να προωθήσει την 
οργάνωση του Στρατού της. 
 
Η νέα πολιτική διακυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 
1920 και οι πρώτες αποφάσεις 
  
Οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 ανέδειξαν νικητή την Ηνωμένη Αντιπολίτευση,19 
δηλαδή την αντιβενιζελική - φιλοβασιλική πολιτική παράταξη που στάθηκε απέναντι στην 
πολιτική Βενιζέλου περί συμπόρευσης της Ελλάδας με τις δυνάμεις της Εγκάρδιας 
Συνεννόησης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία αναλαμβάνοντας την εξουσία θα 
έπρεπε να διαχειριστεί τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που πολέμησε σκληρά.  
       Ηγετική μορφή της νέας πολιτικής κατάστασης ήταν ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος 
Δημήτριος Γούναρης, ο οποίος για να μη προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις της Χώρας 
με τους συμμάχους, λόγω της σθεναρής αντίστασής του στην φιλοαντατική πολιτική του 
Βενιζέλου, δεν ανέλαβε την Πρωθυπουργία, αλλά το Υπουργείο Στρατιωτικών.20, Η νέα 
κυβέρνηση που σχηματίστηκε υπό το Δημήτριο Ράλλη έδωσε διαβεβαιώσεις στους 

                                            
18 Στο ίδιο, 223, 224-225, 231, 316-317, 325 και 354. 
19 Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας, 267-268. Το Μάρτιο του 1920 οι αντιβενιζελικοί πολιτικοί αρχηγοί 

είχαν σχηματίσει μια δεκαεξαμελή επιτροπή, την Ηνωμένη Αντιπολίτευση, καρπό πολύμηνης προσπάθειας 
του Καλογερόπουλου, του Στράτου, του Τσαλδάρη και άλλων για να ενώσουν τις διάφορες φατρίες εκείνων 

που είχαν αντιβενιζελικά και φιλοβασιλικά αισθήματα σε ένα ευρύ μέτωπο. Ο ηλικιωμένος Δ. Ράλλης και ο 
εξόριστος Δ. Γούναρης αντιπροσωπεύονταν από άλλους. Κύριοι στόχοι αυτού του πολιτικού συνασπισμού 

ήταν η κατάργηση της «τυραννίας» του Βενιζέλου και η επάνοδος του Βασιλιά Κωνσταντίνου στο θρόνο. 

Επίσημες δηλώσεις περί αποστράτευσης δεν υπήρξαν». 
20  Ο Γούναρης μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της Χώρας από τον Βενιζέλο την 14η Ιουνίου 1917, 

εξορίστηκε μαζί με άλλες σημαντικές προσωπικότητες της αντιβενιζελικής παράταξης στην Κορσική, από 
όπου διέφυγε στη Σαρδηνία, με την Ιταλική κυβέρνηση να του παραχωρεί άδεια παραμονής. Επανήλθε στην 

Ελλάδα την 10η Οκτωβρίου 1920 και Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας, 325. 
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συμμάχους ότι θα ακολουθούσε την πολιτική του Βενιζέλου.21 Το προκηρυχθέν όμως 
δημοψήφισμα για την επάνοδο στο θρόνο του βασιλιά Κωνσταντίνου θεωρήθηκε από τους 
συμμάχους εχθρική ενέργεια, με αποτέλεσμα να απευθύνουν προς της Ελληνική 
κυβέρνηση ένα ιδιαίτερα αυστηρό, αλλά προσχηματικό διάβημα, αφού η μεν Ιταλία από 
την πρώτη ημέρα της αποβίβασης του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη στάθηκε εχθρική 
έναντι της Ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μικρά Ασία, η δε Γαλλία και πριν την 
πτώση αλλά κυρίως μετά την πτώση του Πρωθυπουργού Κλεμανσώ, το Φεβρουάριο του 
1920, επιδίωκε την αποκατάσταση σχέσεων με την κεμαλική Τουρκία και τον τερματισμό 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας προς τον σκοπό υποστήριξης των οικονομικών 
συμφερόντων της στην Ανατολή.22 
       Από τα πρώτα σημαντικά στρατιωτικά ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί η νέα 
Κυβέρνηση ήταν τα εξής δύο:  
 
1ο. Ο διορισμός νέου Αρχηγού του Στρατού.  
        
Σε αντικατάσταση του Αντιστράτηγου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου που είχε υποβάλει την 
παραίτησή του, Διοικητής της Στρατιάς Μικράς Ασίας, όπως μετονομάστηκε η δύναμη του 
εν Μικρά Ασία Ελληνικού Στρατού, διορίστηκε ο Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπούλας που 
μέχρι τότε εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές Αβέρωφ εξαιτίας της αρχικής 
καταδίκης του από έκτακτο στρατοδικείο σε θάνατο λόγω της οργάνωσης αντισυμμαχικών 
ενεργειών.  
       Η επιλογή ήταν η χειρότερη δυνατή. Ο Αντιστράτηγος Παπούλας διέθετε μεν 
σπουδαίο εθνικό φρόνημα και είχε συμμετάσχει και διακριθεί στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 
του 1897, στον Μακεδονικό Αγώνα και στους Βαλκανικούς Πολέμους, όπου διοίκησε το 10ο 
Σύνταγμα Πεζικού, αλλά στερούταν στρατιωτικής μόρφωσης και επιτελικής κατάρτισης 
λόγω της μη φοίτησής του σε κάποια στρατιωτική σχολή.23  Κατά την περίοδο που 
διοίκησε τη Στρατιά Μικράς Ασίας θα αποδειχθεί ότι δεν κατανοούσε τα επιχειρησιακά και 
επιτελικά ζητήματα και αδυνατούσε να λάβει απόφαση επί των επιχειρησιακών ζητημάτων, 
ή να δώσει κατευθύνσεις στο Επιτελείο του για την επιχειρησιακή σχεδίαση και κατόπιν 
τούτου οι αποφάσεις λαμβάνονταν από το «ανεύθυνο» θεσμικά επιτελείο του.24 

                                            
21 Εφημερίς ΣΚΡΙΠ 14 Νοεμβρίου 1920, Η Ελλάς θα εκτελέσει τας υποχρεώσεις της, 4. «Ο κ. Πρωθυπουργός 
επέδωκε, κατά τα ειωθότα, μετά το πέρας των προφορικών αυτού δηλώσεων έγγραφον υπομνησιν αυτών 
προς τον κ. πρεσβευτήν (της Γαλλίας), έχουσα εν κειμένω ως ακολουθώς: Η Ελληνική κυβέρνησις … 
αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να εκτελέση εντελώς πάσας τας προς την κυβέρνησιν της Γαλλικής 
Δημοκρατίας υπό του προκατόχου υπουργείου αναληφθείσας υποχρεώσεις. … Ομοίαν υπόμνησιν των 
δηλώσεων τούτων, μετέβη αυτοπροσώπως ο κ. Δ. Ράλλης και επέδωκεν και εις τας πρεσβείας Αγγλίας, 
Ιταλίας και Ρωσίας». 
22 Στρατηγός, Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 72 και 134-135. 
23 Ιωάννης Πασσάς, Η Αγωνία ενός Έθνους, (Αθήνα, 1925), 55. «… Αλλ’ εκτός τούτου ήτο παγκοίνως 
γνωστόν ότι ο τότε Αρχιστράτηγος δεν είχε σπουδάσει εις πολεμικάς Ακαδημίας ως ο υπεύθυνος επιτελάρχης 
του.» 
24 Ο Αναστάσιος Παπούλας κατετάγη εθελοντής στο Στρατό το 1878. Το 1885 ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός. 
Έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1897 με το βαθμό του Υπολοχαγού και στον Μακεδονικό Αγώνα ως Λοχαγός. 

Το 1909 έχοντας το βαθμό του Ταγματάρχη διοικούσε το Σύνταγμα Πεζικού της Κέρκυρας και ήταν και 
πρόεδρος του εκεί παραρτήματος του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Στους Βαλκανικούς Πολέμους διοίκησε 

έχοντας το βαθμό του Συνταγματάρχη το 10ο Σύνταγμα Πεζικού της ΙΙΙ Μεραρχίας που επιστρατευόταν στην 

Κέρκυρα. Το 1913 Προβιβάζεται σε Υποστράτηγο και διοικεί για μικρά χρονικά διαστήματα τις Μεραρχίες ΙΙΙ, 
VIII, IX, ή αντικαθιστά στα καθήκοντά  του το διοικητή του Ε΄ Σώματος Στρατού, τη διοίκηση του οποίου 
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       Οι αδυναμίες αυτές του Παπούλα ήταν, λίγο-πολύ, γνωστές στην νέα πολιτική ηγεσία 
της χώρας, αλλά η επιλογή του σχετιζόταν, μάλλον, με την πεποίθηση ότι αυτός 
θεωρούταν, και αποδείχτηκε ότι ήταν, από τους διαλλακτικούς αντιβενιζελικούς ανωτάτους 
αξιωματικούς (τουλάχιστον τους έντονα πολιτικοποιημένους), και άρα θα μπορούσε να 
επιτελέσει τη μετάβαση της Στρατιάς της Μικράς Ασίας στη νέα πολιτικοστρατιωτική 
κατάσταση, χωρίς ρήξη.  
       Εν όψει της εγνωσμένης αδυναμίας του Παπούλα να ασκήσει επιχειρησιακή διοίκηση, 
του δόθηκε ως Επιτελάρχης ο Συνταγματάρχης του Πυροβολικού Κωνσταντίνος Πάλης, 
απόφοιτος της Ακαδημίας Πολέμου του Βερολίνου,25, ενώ ως Υπαρχηγός του Επιτελείου 
της Στρατιάς Μικράς Ασίας και Διευθυντής του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου διατηρήθηκε ο 
(αμυνίτης) Συνταγματάρχης Μηχανικού Πτολεμαίος Σαρηγιάννης. Ομοίως διατηρήθηκε στη 
θέση του και ο Διευθυντής του IV Επιτελικού Γραφείου Αντισυνταγματάρχης Πεζικού 
Γεώργιος Σπυρίδωνος.  
       Στην πράξη υιοθετήθηκε, άτυπα, η εξής, πρωτοφανής διευθέτηση: Ο μεν 
Αντιστράτηγος Παπούλας θα ασκούσε τη διοικητική διοίκηση της Στρατιάς, τη δε 
επιχειρησιακή διοίκηση θα την ασκούσε, de facto και ατύπως, ο θεσμικά ανεύθυνος 
Επιτελάρχης του.26  
       Τα κρίσιμα και προφανή προβλήματα που δημιουργούσε αυτή η διευθέτηση ήταν ότι 
την ευθύνη και την εξουσία των αποφάσεων θα την έφερε ουσιαστικά ο θεσμικά 
υπεύθυνος Διοικητής της Στρατιάς Αντιστράτηγος Παπούλας, ο οποίος έθετε την 
υπογραφή του χωρίς να όμως κατανοεί την ουσία αυτών που υπέγραφε.27  

                                                                                                                                                 
αναλαμβάνει κανονικά τον Οκτώβριο του 1916. Τον Νοέμβριο του 1917 αποστρατεύεται, δικάζεται, 
αποτάσσεται και φυλακίζεται για αντισυμμαχικές ενέργειες. 
25 Ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Πάλλης εξήλθε της Σχολής Ευελπίδων το 1893 ως Ανθυπολοχαγός 
Πυροβολικού. Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της Κρήτης με το 

εκστρατευτικό σώμα του Βάσου. Ήταν απόφοιτος της Ακαδημίας Πολέμου του Βερολίνου. Στους 

Βαλκανικούς Πολέμους υπηρέτησε στο Γενικό Στρατηγείο του Στρατού Θεσσαλίας στο τμήμα επιχειρήσεων. 
Την περίοδο 1917-1920 βρέθηκε εκτός στρατεύματος. Αποκαταστάθηκε με την πολιτική μεταβολή της 1ης 

Νοεμβρίου 1920 και τοποθετήθηκε Επιτελάρχης της Στρατιάς Μικράς Ασίας.  Βίκτωρ Δούσμανης, Η 
Εσωτερική Όψις της Μικρασιατικής Εμπλοκής, (Αθήναι: Πυρσός , 1928), 27. 
26 Δούσμανη Η Εσωτερική Όψις της Μικρασιατικής Εμπλοκής, 76-77. Ο διοικητής στρατού τινός οιασδήποτε 
δυνάμεως οφείλει να είναι υπεύθυνος δια την διοίκησιν αυτού και όχι μόνον να είναι κατά νόμον ή κατά 
τύπον υπεύθυνος, αλλά οφείλει πραγματικώς, ουσιαστικώς ... Δεν διορθώνεται το σφάλμα του διορισμού 
ακατάλληλου και αγνοούντος τα στοιχεία της στρατιωτικής επιστήμης και της πολεμικής τέχνης δια της παρ’ 
αυτώ προσκολλήσεως επιτελείου έστω ικανού. … Η διοίκησις της Στρατιάς Μικράς Ασίας σχετικώς με τας 
πολεμικάς επιχειρήσεις από Δεκεμβρίου 1920 μέχρι Σεπτεμβρίου 1921 υπήρξεν απολύτως ξένη των 
διαταχθεισών κινήσεων και ληφθεισών και εκτελεσθεισών αποφάσεων. Είμεθα βέβαιοι ότι αν σήμερον … 
ερωτηθή ο Αρχηγός της Στρατιάς περί των αποφάσεών αυτού … είμεθα βεβαιότατοι ότι διατελεί εν 
πληρεστάτη άγνοια των συμβάντων. … Ο Αρχηγός ήτο απολύτως ακατάλληλος δια να διευθύνη πολεμικήν 
επιχείρησιν, όχι ηθικώς, διότι είχε ηθικό σθένος και επιβολήν χαρακτήρος, αλλά διότι ηγνόει και τα 
στοιχειωδέστερα θέματα της στρατιωτικής επιστήμης και της πολεμικής τέχνης.   
27 Πασσάς, Η Αγωνία ενός Έθνους, 55. «Και είναι επίσης γνωστόν ότι ο Αρχιστράτηγος ενός Στρατού υπό τα 
τελευταίας ιδίως πολεμικάς συνθήκας περισπάται περισσότερον από το διοικητικόν μέρος … . Αλλ’ εκτός 
τούτου … ο τότε Αρχιστράτηγος δεν είχε σπουδάσει εις πολεμικάς Ακαδημίας … . Κατά συνέπειαν δε 
ευρισκόμενος διά πρώτην φοράν εις την ανάγκην να αντιμετωπίση επιτελικά σχέδια μιας ολόκληρης Στρατιάς, 
δεν ήτο δυνατόν παρά να ενδόση εις τας υποδείξεις του Επιτελάρχου του ο οποίος εκέκτητο την 
απαιτουμένην επιτελικήν μόρφωσιν ως φοιτήσας εις την Ακαδημίαν του Βερολίνου …» 
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       Σε περίπτωση διαφωνίας των επιτελών του —και υπήρξαν κρίσιμες διαφωνίες ή 
διαφορές μεταξύ των δύο βασικών επιτελών του— την απόφαση θα έπρεπε να λάβει ο 
Παπούλας, αδυνατώντας ο ίδιος να την αξιολογήσει επί της ουσίας της. Με απλά λόγια, 
όποιος είχε καλύτερη πρόσβαση στον Παπούλα (ζήτημα ενίοτε τελείως πρακτικό, π.χ. ποιος 
ήταν γεωγραφικά πλησιέστερα σε δεδομένη στιγμή) υπερίσχυε, τουλάχιστον εκείνη τη 
στιγμή.  
      Ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα που προέκυπτε από αυτή τη διευθέτηση, ήταν ότι οι 
υφιστάμενοι επιτελείς δεν μπορούσαν να μιλήσουν με τους διοικητές των υφισταμένων 
κλιμακίων από θέσεως ισχύος αφού ήταν βαθμολογικά και ιεραρχικά κατώτεροι από τους 
διοικητές των Σωμάτων Στρατού. Το αποτέλεσμα ήταν η συχνή αδράνεια και η απουσία 
της διοίκησης της Στρατιάς από τη διεύθυνση των επιχειρήσεων. Το ζήτημα αυτό, που εξ 
αρχής δημιουργεί μείζονα προβλήματα, θα αποδειχθεί ολέθριο για την πορεία της 
Εκστρατείας.28  
 
2ο. Η αποκατάσταση των αξιωματικών που είχαν αποταχθεί από το καθεστώς Βενιζέλου για 
τα πολιτικά τους φρονήματά και όχι μόνο.  
 
Αποφασίστηκε να επανέλθουν όλοι στην ενεργό υπηρεσία χωρίς καμία αξιολόγηση.29, Τα 
σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή την απόφαση ήταν τα εξής 
δύο:  
       Το πρώτο ήταν το ζήτημα της επετηρίδας, αφού οι επανερχόμενοι ήταν κατώτεροι σε 
βαθμό από τους πρώην κατωτέρους τους. Αυτό επιλύθηκε με την προαγωγή των 
αποκαθισταμένων αξιωματικών στο βαθμό τον οποίο θα είχαν αν δεν είχαν απομακρυνθεί 
από το στράτευμα. Οι υπηρετούντες αξιωματικοί (φιλοβενιζελικοί, φιλοβασιλικοί, ή 
ουδέτεροι) παρέμειναν σε αναμονή στους βαθμούς που ήδη κατείχαν. 
       Το δεύτερο ήταν το ζήτημα της επιχειρησιακής ικανότητας των επανερχομένων 
αξιωματικών, δεδομένου ότι αυτοί είχαν στερηθεί την εμπειρία των πολεμικών 
επιχειρήσεων της περιόδου 1917 - 1920. Η μεταφορά πολλών από αυτών απ’ ευθείας στη 
Μικρά Ασία και η ανάθεση σε αυτούς θέσεων υψηλής ευθύνης, χωρίς να προηγηθεί 
εκπαίδευση και ο αναγκαίος χρόνος για τον εγκλιματισμό τους στις νέες συνθήκες, 
ασφαλώς και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Εξού και οι πολύ πυκνές αντικαταστάσεις 
διοικητών και επιτελών που θα ακολουθήσουν.  
       Πλέον τούτων η αποκατάσταση των στελεχών χωρίς καμία αξιολόγηση επέτρεψε την 
επαναφορά στην ενέργεια ατόμων άχρηστων επαγγελματικά.30 

                                            
28 Αντίστοιχες με τις προηγηθείσες αναφορές συναντώνται και σε πολλά άλλα συγγράμματα αξιωματικών 
εκείνης της περιόδου που διαπραγματεύονται τα της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 
29 Εφημερίς ΣΚΡΙΠ, 7 Νοεμβρίου 1920, Όλα τα ονόματα των επαναφερομένων εις τας τάξεις του 
στρατεύματος τέως αποτάκτων αξιωματικών Ξηράς, 2. Δημοσιεύεται ένας κατάλογος με τα ονόματα 760 

απότακτων αξιωματικών που επαναφέρονται στις τάξεις του Στρατού, καθώς και 70 αξιωματικών της 

Χωροφυλακής. / Εφημερίς ΣΚΡΙΠ, 7 Νοεμβρίου 1920, Στρατιωτικαί Μεταβολαί, 2. Επαναφορά στην ενεργό 
υπηρεσία 216 αξιωματικών. Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύονται την 24η Νοεμβρίου τα ονόματα ακόμη 165 

αξιωματικών που επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία. 
30 Κωνσταντίνος Νερούτσος, Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919-1922 Τόμος 6: Τα προ της Τουρκικής 
Επιθέσεως Γεγονότα Σεπτέμβριος 1921 – Αύγουστος 1922, (Αθήνα: Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, 1959), 
268. «Ούτως είχον τα πράγματα … οπότε ήρξατο πραγματοποιούμενον το πρόγραμμα της Κυβερνήσεως διά 
την αποκατάστασιν των αδικηθέντων. Το καταλυθέν καθεστώς … εδράξατο της ευκαιρίας ταύτης όπως θέση 
εκποδών, αν όχι πάντα, τουλάχιστον τα πλείστα εκ των αχρήστων και ανίκανων μελών του Σώματος των 
αξιωματικών. … Παραδόξως όμως υπό του μεταβληθέντος καθεστώτος ήρξατο η αθρόα επαναφορά τούτων 
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       Παράλληλα ένας σημαντικός αριθμός προβεβλημένων αξιωματικών Βενιζελικών 
πεποιθήσεων, εν πολλοίς αδιάλλακτων ή ασυμβίβαστων, πάντως ικανότατων, είδε το 
δρόμο της παραίτησης, της φυγής, ή της υποχρεωτικής τοποθέτησής του σε ανενεργές 
θέσεις του εσωτερικού της χώρας.31 Μέχρι το Μάρτιο του 1921 είχαν αντικατασταθεί όλοι 
οι Σωματάρχες και οι Μέραρχοί (πλην του Τρικούπη), όπως επίσης και 19 διοικητές 
Συνταγμάτων εκ των 23 Συνταγμάτων Πεζικού της Στρατιάς. Ανάλογες αλλαγές έγιναν και 
στα επιτελεία των Σωμάτων Στρατού και των Μεραρχιών. Γενικά υπήρξε μια τεράστια 
αναστάτωση στις διοικήσεις και τα επιτελεία όλων των Μεραρχιών, των Συνταγμάτων και 
των Ταγμάτων, που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. 
       Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση των αποτάκτων αποτελούσε μονόδρομο μετά 
την πολιτική μεταβολή, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν αποστρατευθεί 
αυτεπάγγελτα, ή είχαν αποταχθεί και μεταφερθεί στη τάξη του στρατιώτη λόγω των 
φιλοβασιλικών, ή αντιβενιζελικών φρονημάτων τους.  
 
Οι πρώτες επιχειρήσεις 
 
 Το Δεκέμβριο του 1920 αποφασίστηκε η εκτέλεση μιας Επιθετικής Αναγνώρισης προς το 
Εσκή Σεχήρ προς διαπίστωση της οργάνωσης και της μαχητικής κατάστασης του εχθρού.32 
Οι συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκε και διατάχθηκε η εκτέλεση αυτής της 
επιχείρησης δεν είναι αρκετά σαφείς. 
 

                                                                                                                                                 
ανεξαιρέτως, ως εί ενηργείτο εκταφή και ανάστασις νεκρών. … Ο Αρχηγός της Στρατιάς Μικράς Ασίας Αναστ. 
Παπούλας, Εν Σμύρνη τη 10 Μαΐου 1922». 
31 Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας, 318-321. Αναβιβάζει τους αξιωματικούς αυτούς σε 500 περίπου. 
32 Κωνσταντίνος Νερούτσος, Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919-1922 Τόμος 3: Επιθετικαί Επιχειρήσεις 
Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, (Αθήνα: Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, 1963), 41. Στον αναφερόμενο 

τόμο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού η επιχείρηση αποκαλείται Στρατηγική Αναγνώριση. 
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Εικόνα 1: Σχεδιάγραμμα Διάταξης των Αντιπάλων Δυνάμεων το Δεκέμβριο του 1920 

 
Κατά τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού η επιχείρηση προτάθηκε από τον Διοικητή της 

Στρατιάς στην κυβέρνηση — όταν αυτός είχε μεταβεί στην Αθήνα για την υποδοχή του 
επιστρέφοντος από την εξορία Βασιλιά Κωνσταντίνου — με σκοπό τη διαπίστωση του 
βαθμού οργάνωσης και της μαχητικότητας του Τουρκικού Στρατού και στη περίπτωση που 
διαπιστωνόταν ότι αυτός δεν ήταν ικανός, να μειωθεί η υπό τα όπλα δύναμη του 
Ελληνικού Στρατού.33     

Αν αυτό είναι ακριβές, τότε η πρόταση του διοικητή της Στρατιάς έγινε χωρίς να 
συμβουλευθεί τον παραμείναντα στη θέση του διοικητή του Α΄ Σώματος Στρατού 
Υποστράτηγο Νίδερ, ή τους αρμόδιους επιτελείς του Στρατηγείου του — που αν και 
«αμυνίτες» είχαν παραμείνει στις θέσεις τους μετά την επελθούσα πολιτική μεταβολή — 
από τους οποίους θα πληροφορείτο, εφόσον δεν το είχε πληροφορηθεί ακόμη, ότι η 
αναγέννηση του Τουρκικού Στρατού είχε διαπιστωθεί από τριμήνου, όταν την 11η 
Οκτωβρίου 1920 επιτέθηκε αιφνιδιαστικά εναντίον της ΧΙΙΙ Μεραρχίας που τηρούσε την 
προκάλυψη στη περιοχή της κωμόπολης Τζεντίζ. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιθετική 
επιχείρηση του Τουρκικού Στρατού από την αποβίβαση του Ελληνικού Στρατού στη 

                                            
33  Νερούτσος, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 41 
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Σμύρνη τον Μάιο του 1919, διήρκεσε αρκετές ημέρες και είχε σαν αποτέλεσμα την 
υποχώρηση της ΧΙΙΙ Μεραρχίας στην περιοχή του Ουσάκ.  
       Η άλλη άποψη, που αναφέρθηκε από τον πρώην Υπαρχηγό του Επιτελείου και της 
Στρατιάς Μ. Ασίας Συνταγματάρχη Σαρηγιάννη, κατά την κατάθεσή του στην «Ανακριτική 
Επιτροπή Ελέγχου Δοσιλόγων Μ. Ασίας» (Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α.) υπό τον Αντιστράτηγο 
Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο, ήταν ότι ο πρωθυπουργός της Χώρας έδωσε προφορική εντολή 
στο Διοικητή της Στρατιάς να εκτελεστεί μία επιχείρηση που θα είχε σαν σκοπό να δείξει 
στη κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας ότι η νέα Ελληνική Κυβέρνηση συνέχιζε την πολιτική 
Βενιζέλου.34 
       Ο Σαρηγιάννης κατέθεσε επίσης στην Ανακριτική Επιτροπή ότι υπέβαλε στον 
Επιτελάρχη της Στρατιάς τη γνώμη ότι διά των δυνάμεων που διέθετε η Στρατιά δεν ήταν 
δυνατή η μόνιμη κατάληψη εδάφους πέρα της κατεχόμενης γραμμής και ότι το μόνο που 
ήταν δυνατό να γίνει ήταν η εκτέλεση μίας Επιθετικής Αναγνώρισης σε μεγάλο βάθος και 
μετά το πέρας αυτής η επάνοδος της δύναμης αναγνώρισης στις αρχικές θέσεις της, 
τονίζοντας όμως ότι η αποχώρηση αυτή θα τύχαινε εκμετάλλευσης από τους Τούρκους. 
Βεβαίως αυτά που κατέθεσε ο Σαρηγιάννης ήταν εξόχως προβληματικά επειδή διά των 
ιδίων δυνάμεων που διέθετε η Στρατιά το Δεκέμβριο του 1920, εκτελέστηκαν και οι ευρείες 
επιθετικές επιχειρήσεις του Μαρτίου 1921 με σκοπό τη μόνιμη κατάληψη της γραμμής 
Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ, τη σχεδίαση των οποίων επιχειρήσεων εκτέλεσε αρχικά ο 
Συνταγματάρχης Σαρηγιάννης. Η Ανακριτική Επιτροπή όφειλε να ζητήσει διευκρινίσεις για 
αυτό το ζήτημα από το Συνταγματάρχη Σαρηγιάννη, αλλά δεν το έπραξε. Δηλαδή για ποιο 
λόγο το Δεκέμβριο του 1920 οι δυνάμεις της Στρατιάς δεν ήταν επαρκείς για τη μόνιμη 
κατάληψη εδάφους και μετά ένα δίμηνο ήταν, ενώ στο διαρρεύσαν διάστημα δεν έτυχαν 
ενισχύσεως.35  
       Από τα παραπάνω αναφερθέντα προκύπτει ότι διατάχθηκε από την Κυβέρνηση η 
εκτέλεση μιας επιχείρησης για την επίτευξη ενός απροσδιόριστου σκοπού. Η διαταγή της 
κυβέρνησης στο διοικητή της Στρατιάς να εκτελεστεί μία επιχείρηση από την οποία να 
αντιληφθούν οι σύμμαχοι ότι η νέα κυβέρνηση ακολουθούσε την πολιτική Βενιζέλου  ήταν 
εντελώς αόριστη. Εφόσον η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει με σαφήνεια 
κάποιο συγκεκριμένο στρατιωτικό σκοπό που θα υπηρετούσε την πολιτική της έναντι των 
συμμάχων, όφειλε να διαβουλευτεί με τον Διοικητή της Στρατιάς και τον Αρχηγό της 
Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού (ΕΥΣ)36 για τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου 

                                            
34  ΔΙΣ Φ.337/Η/1, Κατάθεση Υποστρατήγου Πτολεμαίου Σαρηγιάννη στην Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α., 2ο Μέρος, 2, Μιχαήλ 
Ροδά Η Ελλάδα στη Μικράν Ασίαν, 395. Παρατίθεται διάλογος του Γούναρη με τον Αρχηγό της ΕΥΣ 

Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Γουβέλη, όπου ο πρώτος λέει στον δεύτερο ότι «λόγοι πολιτικοί υπηγόρευσαν 
την επιχείρησιν ταύτην.», με τον Γουβέλη να ανταπαντά ό,τι «οι πολιτικοί σκοποί εξυπηρετούνται πολλάκις 
δια των στρατιωτικών ενεργειών, αλλά πάντως επιτυχών. Η αποτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
συντελεί, τουναντίον, έτι μάλλον, εις δυσχέρανσιν της επιτυχίας των πολιτικών σκοπών». 
35 ΔΙΣ Φ.337/Η/1, Κατάθεση Υποστρατήγου Πτολεμαίου Σαρηγιάννη στην Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α., 2ο Μέρος 3.  
36 Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Η Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού 1821-1954, 165, 171, 
174, 222, 226, 233-234. Η ΕΥΣ αποτελεί τον πρόδρομο του Γενικού Επιτελείου Στρατού και για αυτό το λόγο 

πολλές φορές συναντάται με το όνομα «Γενικό Επιτελείο». Με τον Οργανισμό του Στρατού του 1877 

συγκροτείται για πρώτη φορά Γενικό Επιτελείο Στρατού. Με τον Οργανισμό του Στρατού του 1880 
καταργείται το Γενικό Επιτελείο Στρατού και συστήνεται «Γραφείο Επιτελικής Υπηρεσίας» στο Υπουργείο 

Στρατιωτικών. Το 1893 στο Υπουργείο Στρατιωτικών υφίσταται η Διεύθυνση Επιτελικής Υπηρεσίας 
αποτελούμενη από ένδεκα τμήματα, από τα οποία κανένα δεν είναι Εκπαιδεύσεως, Οργάνωσης, Σχεδίων και 

Επιχειρήσεων. Το 1904 η Διεύθυνση της Επιτελικής Υπηρεσίας καταργήθηκε και το έργο της ανέλαβε το 
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στρατιωτικού σκοπού η επίτευξη του οποίου αφενός μεν θα απεδείκνυε στους συμμάχους 
ότι η νέα κυβέρνηση συνέχιζε την πολιτική του Βενιζέλου, αφετέρου δε θα προσπόριζε στη 
Στρατιά σημαντικά και μόνιμα στρατιωτικά οφέλη. Η διοίκηση της Στρατιάς και εμμέσως η 
κυβέρνηση αποδέχθηκαν αβασάνιστα την πρόταση του Υπαρχηγού του Επιτελείου της 
Στρατιάς, χωρίς να μελετήσουν σε βάθος τις συνέπειες από την εκτέλεση μιας επιχείρησης 
που δεν απέβλεπε στην επίτευξη σημαντικών και μόνιμων πολιτικών ή στρατιωτικών 
ωφελημάτων.  
       Στην εκδοθείσα από τη Στρατιά Μικράς Ασίας Διαταγή Επιχειρήσεων, καθορίστηκε ως 
σκοπός της επιχείρησης η διάλυση και η αποσύνθεση των περί τις περιοχές Μπιλετζίκ—
Μποζ Εγιούκ συγκεντρωμένων εχθρικών δυνάμεων. Η επίθεση θα μπορούσε να φθάσει, 
εφόσον θα κρινόταν αναγκαίο, μέχρι το χωριό Ιν Εϋνού (Ινονού). Μετά το πέρας της 
αποστολής τα στρατεύματα θα παρέμεναν στην περιοχή μέχρι την περισυλλογή και τη 
μεταφορά προς πίσω των υλικών που θα είχαν κυριεύσει και στη συνέχεια θα 
αποχωρούσαν στις θέσεις από τις οποίες είχαν εξορμήσει.37 Η διαταγή επιχειρήσεων σε 
τίποτε δεν προϊδεάζει ότι αναφέρεται στην εκτέλεση μίας επιθετικής αναγνώρισης. Είναι μία 
κλασσική διαταγή επιθέσεως που διαφέρει από τις άλλες στην καθοριζόμενη πρόβλεψη της 
αποχώρησης της δύναμης επιθέσεως από τις θέσεις που θα καταλάμβανε. Η επανάκαμψη 
της δύναμης επιχειρήσεων στις αρχικές θέσεις της, ήταν μία ενέργεια που ήταν βέβαιο ότι 
θα την εκμεταλλευόταν ο αντίπαλος προς όφελός του.  
       Η επιθετική αναγνώριση εκτελέστηκε την 24η Δεκεμβρίου 1920 1921 από το Γ΄ Σώμα 
Στρατού διά της ενισχυμένης VII Μεραρχίας και ενός Αποσπάσματος της Χ Μεραρχίας.38 
Κατ’ αυτήν καταλήφθηκαν τα υψώματα του Αβγκίν και της Κοβαλίτσας (η αποκληθείσα 
αργότερα τοποθεσία Ινονού) και στη συνέχεια η Ελληνική δύναμη εγκατέλειψε τα 
καταληφθέντα εδάφη και την 29η Δεκεμβρίου 1920 αποχώρησε, μάλλον εσπευσμένα, στην 
οχυρωμένη περιοχή ανατολικά της Προύσας. Εκ της αναγνωρίσεως διαπιστώθηκε ότι το 
μέγεθος του Τουρκικού Στρατού ήταν ακόμη περιορισμένο, αλλά η οργάνωσή του είχε 
προωθηθεί σημαντικά, όπως και η μαχητικότητά του αφού στα υψώματα της Κοβαλίτσας 
εκτόξευσε διαδοχικά επτά αντεπιθέσεις εναντίον της VII Μεραρχίας, με δύναμη 400 

                                                                                                                                                 
νεοσύστατο Γενικό Επιτελείο της Γενικής Διοίκησης Στρατού. Γενικός Διοικητής Στρατού είχε οριστεί από το 

1900 ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Τον Οκτώβριο του 1909 καταργείται η Γενική Διοίκηση Στρατού και 
επανιδρύεται υπό το Υπουργείο Στρατιωτικών η Επιτελική Υπηρεσία Στρατού με δικό της Αρχηγό βαθμού 

Υποστράτηγου και τμήματα Επιστράτευσης, Οργανισμού, Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεων, Ιστορίας και 
Στατιστικής. Βλ. Ιωάννης Γεμενετζής  Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Τόμος Α΄: Η 
αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού (1913-1914), (Αθήνα: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 2017), 106. Με 

ΒΔ την 10η Ιανουαρίου 1914 αναδιοργανώνεται η ΕΥΣ και περιλαμβάνει το Γραφείο Αρχηγού και τις 
Διευθύνσεις: Α΄ Διεύθυνση (Τμήματα: Πολεμικών Επιχειρήσεων και Οχυρώσεων), Β΄ Διεύθυνση (Τμήματα: 

Οργανισμού, Επιστράτευσης και Μεταφορών), Γ΄ Διεύθυνση (Τμήματα: Εκπαίδευσης, Κανονισμών και 
Ιστορίας) και Δ΄ Διεύθυνση (Τμήματα: Πληροφοριών περί Ξένων Στρατών και Πολιτικών Υποθέσεων). Κατά 

την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας η ΕΥΣ ουδεμία διοικητική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα διέθετε 

επί των Μεγάλων Μονάδων του Ελληνικού Στρατού, οι οποίες διοικούνταν πλήρως από το Υπουργείο 
Στρατιωτικών. 
37 Νερούτσος, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 325 
38 Νερούτσος, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 361-365. Στις αρχές Δεκεμβρίου 

1920 έγιναν οι ακόλουθες μετονομασίες Μονάδων: Το Σώμα Στρατού Σμύρνης σε Γ΄ Σώμα Στρατού. Οι 
Μεραρχίες Κρήτης, Αρχιπελάγους, Σμύρνης και Μαγνησίας σε V, VII, X και ΧΙ Μεραρχίες αντίστοιχα. Τα 4ο, 5ο 

και 6ο Συντάγματα Αρχιπελάγους σε 22ο, 23ο και 37ο Συντάγματα Πεζικού. Τα 7ο και 8ο Συντάγματα Κρητών 

σε 43ο και 44ο Συντάγματα Πεζικού. Η Μεραρχία Κυδωνιών καταργήθηκε και η δύναμή της ενσωματώθηκε 
στην V Μεραρχία. 
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ανδρών την κάθε φορά.39 Ο Τουρκικός Στρατός είχε σταματήσει πλέον «να φεύγει» άνευ 
βολής τυφεκίου.40, Όσο αφορά τους νέους —αποκατασταθέντες απότακτους— διοικητές 
του Γ΄ Σώματος Στρατού και των VII και Χ Μεραρχιών  (Συνταγματάρχες Κ. Πετμεζά,41 Π. 
Καράκαλο,42 και Κ. Μπουκουβάλα,43 αντίστοιχα) απεδείχθησαν «ασυγχρόνιστοι» και 
αντικαταστάθηκαν.  
       Η σημαντικότερη πληροφορία εκ της γενομένης αναγνωρίσεως ήταν ότι ο Κεμαλικός 
Στρατός «δεν απετελείτο πλέον από συμμορίας απειθάρχων ανταρτών αλλά από 
στρατιωτικάς μονάδας τελείως πειθαρχούσας πλαισιωμένας από άφθονα πεπειραμένα και 
φρονηματισμένα στελέχη και με οπλισμόν άρτιον δια την εποχήν του πολέμου εκείνου.».44  
       Η Επιθετική Αναγνώριση αποδείχθηκε μία στρατηγικής σημασίας αποτυχία της 
ανώτατης διεύθυνσης του πολέμου για τους εξής λόγους:  
       1ο.  Δεν απέβλεψε στην επίτευξη κανενός απολύτως συγκεκριμένου στρατιωτικού 
σκοπού που θα προσπόριζε σαφές και μόνιμο στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Ελληνική 
πλευρά και κατ’ επέκταση και πολιτικό. 
       2ο.  Δεν μελετήθηκαν οι συνέπειες από την πρόβλεψη να εγκαταλειφθούν τα εδάφη 
που θα καταλαμβάνονταν με σοβαρές απώλειες ενδεχομένως.  
       3ο. Επειδή οι Τούρκοι προπαγάνδισαν στο εσωτερικό και το εξωτερικό την 
εγκατάλειψη της καταληφθείσας τοποθεσίας «Αβγκίν – Ποριά - Κοβαλίτσα» από τις 
Ελληνικές δυνάμεις και την επιστροφή τους στην περιοχή της Προύσας ως αποτέλεσμα 
νίκης του Τουρκικού Στρατού, πράγμα που είχε δυσμενείς συνέπειες για την Ελληνική 

                                            
39 Νερούτσος, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 70. 
40 ΔΙΣ Φ.301/Β/2, Έκθεση της Στρατιάς Μικράς Ασίας  επί επιθετικής αναγνώρισης του Δεκεμβρίου 1921, σελ 
21-23. Στην υπόψη Έκθεση σημειώνεται ότι ο έναντι του Ελληνικού μετώπου Τουρκικός Στρατός 

αποτελούνταν από δέκα Μεραρχίες με δύναμη 2.000 – 3.000 ανδρών, 20 πολυβόλα και 4-6 πυροβόλα κατά 
Μεραρχία. Επίσης ΔΙΣ Φ.368/Α/1 Κατάσταση Δυνάμεως Στρατιάς Μικράς Ασίας της 1ης Ιανουαρίου 1921. 

Συγκριτικά προς τον Τουρκικό Στρατό η μέση παρούσα δύναμη των οκτώ Ελληνικών Μεραρχιών ανερχόταν 
σε 285 Αξιωματικούς και 9.000 Οπλίτες κατά Μεραρχία. Προσέτι η κάθε Μεραρχία διέθετε 216 

οπλοπολυβόλα, 72 πολυβόλα και 16 πυροβόλα. 
41 Συνταγματάρχης Πυροβολικού Κωνσταντίνος Πετμεζάς. Το 1887 εξέρχεται της Σχολής Ευελπίδων. Το 1895 
είναι Υπολοχαγός. Στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο έχοντας το βαθμό του Ταγματάρχη διοικεί την Ι Μοίρα του 

4ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού. Στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, Αντισυνταγματάρχης πλέον, διοικεί 
τη Β΄ Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού της VI Μεραρχίας. Το 1917 τίθεται εκτός στρατεύματος. Επαναφέρεται 

στις τάξεις του Στρατού την 5η Νοεμβρίου 1920 και την 9η Νοεμβρίου αναλαμβάνει τη διοίκηση του Σώματος 

Στρατού Σμύρνης (Γ΄ Σώμα Στρατού). Τον Δεκέμβριο προάγεται σε Υποστράτηγο. Την 30η Ιανουαρίου 
αναλαμβάνει τη διοίκηση του Β΄ Σώματος Στρατού, τον Μάρτιο τη διοίκηση της V Μεραρχίας, τον Απρίλιο τη 

διοίκηση της Γενικής Στρατιωτικής Διοίκησης Ενδιάμεσης Ζώνης και τον Ιούνιο του 1922 τίθεται σε 
διαθεσιμότητα.  
42 Συνταγματάρχης Πυροβολικού Καράκαλος Πολυχρόνης. Το 1887 εξέρχεται της Σχολής Ευελπίδων. Το 1895 
είναι Υπολοχαγός. Έλαβε μέρος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Στους Βαλκανικούς Πολέμους 

υπηρέτησε στο Γενικό Στρατηγείο ως Ταγματάρχης. Αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση του Φρουρίου Καβάλας 

και ακολουθώντας την τύχη του παραδοθέντος στους Γερμανοβουλγάρους Δ΄ Σώματος Στρατού, 
μεταφέρθηκε στο Γκέρλιτς της Γερμανίας, όπου και ανέλαβε τη διοίκηση του Σώματος μετά τον θάνατο του 

διοικητή Σώματος Χατζόπουλου. Επανελθών στην Ελλάδα μετά το τέλος του πολέμου δικάστηκε και 
καταδικάστηκε σε θάνατο, ποινή που μετατράπηκε σε φυλάκιση. Μετά την πολιτική μεταβολή της 1ης 

Νοεμβρίου 1920 αποφυλακίστηκε και επανήλθε στο στράτευμα. Την 10 Νοεμβρίου 1920 ανέλαβε τη διοίκηση 

της Μεραρχίας Αρχιπελάγους (VII Μεραρχία) μέχρι και τον Ιανουάριο του 1921.  
43 Συνταγματάρχης Πεζικού Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας. Εξήλθε της ΣΣΕ το 1898. Έλαβε μέρος στο 

Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς πολέμους. Ανέλαβε τη διοίκηση της Μεραρχίας Σμύρνης (Χ 
Μεραρχία) την 12η Νοεμβρίου 1920 και την παρέδωσε στο τέλος Ιανουαρίου 1921. 
44 Αντιστράτηγου Γεωργίου Σπυρίδωνος Η Μικρασιατική Εκστρατεία όπως την Είδα, 116 
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υπόθεση στο πεδίο της πολιτικής διαπραγμάτευσης και ευεργετικές επιπτώσεις στην 
οργάνωση και τη μεγέθυνση του Τουρκικού Στρατού, αφού πλήθος αξιωματικών του 
πρώην Οθωμανικού Στρατού έσπευσε να πλαισιώσει το Στρατό που οργάνωνε ο Κεμάλ.  
       4ο. Επειδή οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν ότι το ενδιαφέρον της Ελληνικής Στρατιάς 
επικεντρωνόταν στην κατάληψη του σπουδαίου συγκοινωνιακού κόμβου του Εσκή Σεχήρ 
και κατ’ επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν τούτου στο διάστημα που 
ακολούθησε οργάνωσαν ισχυρά την τοποθεσία Αβγκίν – Κοβαλίτσα και προώθησαν την 
οργάνωση του στρατού τους. 
       Στη σκληρή πραγματικότητα της σύγκρουσης των συμφερόντων των Μεγάλων 
Δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή των στενών και της Εγγύς Ανατολής, η Επιθετική 
Αναγνώριση προς το Εσκή Σεχήρ και τα εξ αυτής παραχθέντα αποτελέσματα αποτέλεσαν 
μείζονος σημασίας Ελληνική ήττα, της οποίας ακόμη και σήμερα οι δυσμενείς επιπτώσεις 
της στην επίλυση του Μικρασιατικού ζητήματος παραγνωρίζονται.  
       Το πρώτο και άμεσο δυσμενές αποτέλεσμα για το Ελληνικό ζήτημα στην περιοχή της 
πολιτικής διαπραγμάτευσης — σε συνδυασμό με τη φανερά εχθρική στάση της Γαλλίας και 
της Ιταλίας έναντι της Ελληνικής παρουσίας στη Μ. Ασία — προέκυψε κατά τη διάσκεψη 
των συμμάχων που συνήλθε στο Παρίσι την 12η Ιανουαρίου 1921, όταν οι αναφερόμενες 
δύο Χώρες υπέβαλαν πρόταση για την αναθεώρηση της συνθήκης των Σεβρών, που 
απορρίφθηκε όμως από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Λόϋδ Τζώρτζ. Κατόπιν τούτου 
αποφασίστηκε να συνέλθει νέα διάσκεψη την 9η Φεβρουαρίου 1921 στο Λονδίνο στην 
οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Ελλάδας, της επίσημης σουλτανικής 
κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης αλλά και της κεμαλικής κυβέρνησης της Άγκυρας.45 
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης το κεμαλικό κράτος αναγνωρίστηκε de facto, και από τους 
Βρετανούς, ως επίσημος συνομιλητής, δεδομένου ότι οι Ιταλοί πρώτοι και οι Γάλλοι στη 
συνέχεια είχαν αποκαταστήσει με τον Κεμάλ διαύλους επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων τους.  
 
Μερικά συμπεράσματα 
 
       Η Ανωτάτη Διεύθυνση του διεξαγόμενου στη Μικρά Ασία Πολέμου από τη νέα 
Κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, αλλά και από τη νέα 
διοίκηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας για τα αφορώντα τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων της 
Επιθετικής Αναγνώρισης, αποδείχθηκε ανεπιτυχής στα εξής ζητήματα:  
       1ο: Στην ανάθεση από την Κυβέρνηση της διοίκησης της Στρατιάς Μικράς Ασίας στον 
Αντιστράτηγο Αναστάσιο Παπούλα, αξιωματικό που στερούταν στρατιωτικής μόρφωσης 
και επιτελικής κατάρτισης.  
       2ο: Στην πλημμελή μελέτη της επιχείρησης της Επιθετικής Αναγνώρισης, τόσο στο 
επίπεδο της κυβέρνησης όσο και σε αυτό της Στρατιάς Μικράς Ασίας, και ειδικότερα στο  
μη καθορισμό ενός συγκεκριμένου προς επίτευξη σκοπού που θα προσπόριζε μόνιμα 
πολιτικά και στρατιωτικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα θα έπρεπε να είχαν εκτιμηθεί δεόντως 
οι δυσμενείς συνέπειες που θα προέκυπταν από την πρόβλεψη ότι η δύναμη της Επιθετικής 
Αναγνώρισης, μετά την εκτέλεση της αποστολής της, θα επέστρεφε στην περιοχή της 
Προύσας και κατόπιν τούτου η επιχείρηση θα έπρεπε να είχε λάβει άλλη μορφή. Ήτοι, 
άπαξ και καταλαμβανόταν η τοποθεσία Αβγκίν – Κοβαλίτσα, που φράσσει την Βορειοδυτική 

                                            
45  Στρατηγός Η Ελλάς εν Μικρά Ασία, 159-161. 
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είσοδο του Μικρασιατικού υψιπέδου, επιβαλλόταν να μην εγκαταληφθεί, αλλά να τηρηθεί 
ισχυρά.  
       3ο: Στην ανάθεση των διοικήσεων του Γ΄ Σώματος Στρατού και των VII και Χ 
Μεραρχιών σε αποκατασταθέντες απότακτους αξιωματικούς οι οποίοι κατά την εκτέλεση 
της Επιθετικής Αναγνώρισης αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και αντικαταστάθηκαν.  
 
Τα βασικά δεδομένα στο επίπεδο της Υψηλής Στρατηγικής που επηρέαζαν άμεσα 
τη λύση του Μικρασιατικού ζητήματος και οι υπάρχουσες δυνατές λύσεις για την 
Ελλάδα 
 
Η Μ. Βρετανία —και ειδικά ο Πρωθυπουργός της Λόϋδ Τζώρτζ— συνέχιζε να υποστηρίζει 
διπλωματικά την Ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μικρά Ασία εν όσω αυτή 
εξυπηρετούσε τα βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή και ειδικά τον βρετανικό έλεγχο επί 
των στενών. Η Ελλάδα διά των στρατιωτικών δυνάμεων που διατηρούσε στην Ανατολική 
Θράκη και στις περιοχές Προύσας και Νικομήδειας, υποστήριζε αυτόν τον έλεγχο. Όπως 
όμως θα φανεί στη συνέχεια, η Μ. Βρετανία δεν ήταν διατεθειμένη να ενισχύσει την 
Ελλάδα με τη διάθεση οικονομικών και πολεμικών μέσων. 
       Η Γαλλία και η Ιταλία είχαν ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με τον Κεμάλ προς 
υποστήριξη των συμφερόντων τους στην Ανατολή και με πρόσχημα την επάνοδο του 
Κωνσταντίνου — ιδιαίτερα αντιπαθούς στη Γαλλική κοινή γνώμη — στέκονταν απέναντι 
στην Ελληνική παρουσία στη Μ. Ασία.  
       Η Σοβιετική Ρωσία επίσης είχε τεθεί απέναντι της Ελλάδας αφού αυτή διά της 
στρατιωτικής παρουσίας της στη Μ. Ασία εξυπηρετούσε τα Βρετανικά συμφέροντα.  
       Η Κεμαλική Τουρκία απέρριπτε αναφανδόν τη συνθήκη των Σεβρών και πολεμούσε 
για την απομάκρυνση όλων των ξένων στρατευμάτων (και ειδικά των Ελληνικών) από τη 
Μικρά Ασία. Μετά τις επιχειρήσεις του Δεκεμβρίου 1920 είχε αναχθεί σε επίσημο 
συνομιλητή των Συμμάχων της Ελλάδας. 
       Η συνθήκη των Σεβρών παρέμενε νεκρό γράμμα εφόσον κανένας από τους 
συμβαλλόμενους δεν την επικύρωσε και κανένας ασφαλώς από τους συμμάχους δεν ήταν 
διατεθειμένος να πολεμήσει για την επιβολή της. Κατόπιν τούτων την επιβολή της 
συνθήκης των Σεβρών στην κεμαλική Τουρκία, τουλάχιστον κατά το μέρος που αφορούσε 
τα Ελληνικά συμφέροντα, έπρεπε να την αναλάβει η Ελλάδα διά του Στρατού της. 
Άλλωστε αυτή ήταν μία υποχρέωση που είχε αναλάβει ο Βενιζέλος προς τους Βρετανούς, 
πολύ πριν την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών, όπως ήδη έχουμε αναφέρει. 
          Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ν. Καλογερόπουλος, που είχε αντικαταστήσει το Δ. 
Ράλλη, δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση ότι η συνθήκη των Σεβρών θα αποτελούσε την μόνη 
βάση των διαπραγματεύσεων που θα διεξάγονταν στο Λονδίνο, με την Εθνοσυνέλευσή να 
παραχωρεί ομόφωνα την εμπιστοσύνη της στις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Επομένως η 
Εθνοσυνέλευση και η κυβέρνηση, η επίσημη Ελλάδα δηλαδή, θεωρούσαν ότι τα 
παραχωρηθέντα, διά της συνθήκης των Σεβρών,  δικαιώματα στην Ελλάδα επί της Μικράς 
Ασίας, ήταν αδιαπραγμάτευτα.46 

                                            
46 Στρατηγός Η Ελλάς εν Μικρά Ασία, 161. 
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       Η Ελληνική στρατιωτική δύναμη στη Μικρά Ασία ήταν σημαντική σε μέγεθος και 
μπορούσε με μια εντατική προσπάθεια και την πρόσκληση εφέδρων πολύ σύντομα να 
διπλασιαστεί διά εμπειροπόλεμων ανδρών.47 
       Ο Τουρκικός Στρατός στις αρχές του 1921 ήταν μια πολύ περιορισμένη σε μέγεθος 
δύναμη που διαρκώς ισχυροποιούνταν και αυξανόταν διά της εντατικής στρατολογίας στην 
οποία δεν ανταποκρινόταν με ιδιαίτερη προθυμία ο Μουσουλμανικός πληθυσμός. 
 
Πιθανές λύσεις του Μικρασιατικού προβλήματος 
 
Επί τη βάσει των όσων ήδη έχουν αναφερθεί οι μόνες δυνατές λύσεις του Μικρασιατικού 
ζητήματος ήταν τρεις, όπως τις προσδιόρισε — όχι η Κυβέρνηση — αλλά ο Αρχηγός της 
ΕΥΣ Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γουβέλης48 σε υπόμνημά που υπέβαλε την 18η 
Ιανουαρίου 1921 στον Υπουργό των Στρατιωτικών:49 

       1η: Η αποχώρηση του Ελληνικού Στρατού από τη Μ. Ασία. 
       2η: Η επιδίωξη κατοχύρωσης διπλωματικώς της ζώνης των Σεβρών. 
       3η: Η εξακολούθηση της Εκστρατείας επιθετικά με σκοπό την πλήρη συντριβή 
και διάλυση του Τουρκικού Στρατού.  

Οι δύο πρώτες λύσεις ανέφερε ο Γουβέλης στο Υπόμνημά του ήταν αλυσιτελείς. Τους 
λόγους τους ανέφερε προφορικά στον Υπουργό, αλλά είναι εύκολο να τους 
προσδιορίσουμε. 
       Η πρώτη λύση: Καμία Ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να αποφασίσει στις αρχές 
του 1921 την αποχώρηση του Ελληνικού Στρατού από τη Μ. Ασία, για τους εξής λόγους:  
 

 Το βάρος της ιστορικής ευθύνης που συνεπαγόταν η απόφαση αποχώρησης 
από τη γη της Ιωνίας ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί και ο ισχυρότερος 
πολιτικός άνδρας.  

 Σε περίπτωση που μαζί με τον Ελληνικό Στρατό αποχωρούσε από τη Μικρά 
Ασία, σχεδιασμένα και ο Ελληνικός πληθυσμός, η Ελλάδα θα έπρεπε να 
διαχειριστεί ένα τεραστίων διαστάσεων προσφυγικό πρόβλημα, πράγμα που ήταν 
εξαιρετικά δυσχερές έως αδύνατο. 

 Στη περίπτωση που ο Ελληνικός πληθυσμός, αλλά και ο λοιπός χριστιανικός 
πληθυσμός της Μικράς Ασίας εγκαταλειπόταν στη «μάχαιρα» των Τούρκων, η 
Κυβέρνηση θα βρισκόταν αντιμέτωπη με την αιώνια εθνική κατακραυγή. 

                                            
47 ΔΙΣ Φ.368/Α/1 Κατάσταση Δυνάμεως Στρατιάς Μικράς Ασίας της 1ης Ιανουαρίου 1921. Η Στρατιά Μικράς 

Ασίας στις αρχές του 1921 διέθετε τα Στρατηγεία τριών Σωμάτων Στρατού (Α΄, Β΄, Γ΄), οκτώ Μεραρχίες 
Πεζικού (I, II, III, V, VII, X, XI, XIII), μία Ταξιαρχία Ιππικού, 25 Συντάγματα Πεζικού, 3 Συντάγματα 

Μετόπισθεν, 4.000 αξιωματικούς, 110.000 οπλίτες, 636 πολυβόλα και 260 πυροβόλα. Η Στρατιά Μικράς Ασίας 
μέχρι και το τέλος της Εκστρατείας θα συνεχίσει να διαθέτει δύναμη ανώτερη του Τουρκικού Στρατού σε 

αριθμό ανδρών, πολυβόλων, πυροβόλων και αυτοκινήτων και θα υπολείπεται του Τουρκικού μόνο στο 

Ιππικό. 
48 Ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γουβέλης ήταν αξιωματικός του Πυροβολικού προερχόμενος από τη 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Έλαβε μέρος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και τους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Ήταν από τους ιδρυτές του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Κατά τον Εθνικό Διχασμό τάχθηκε εναντίον 

του Βενιζέλου και για αυτό το λόγο διώχθηκε και εξορίστηκε. Ανέλαβε Αρχηγός της ΕΥΣ στις 12 Ιανουαρίου 
1921 και παραιτήθηκε στις 31 Μαρτίου 1921 λόγω διαφωνίας του με τον Υπουργό των Στρατιωτικών και 

μετέπειτα Πρωθυπουργό Δημήτριο Γούναρη. Το 1925 ορίστηκε μέλος της Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α..  
49  Ροδά Η Ελλάδα στη Μικράν Ασίαν, 379-381. Υπόμνημα Υποστράτηγου Κ. Γουβέλη. 
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    Η δεύτερη λύση: Η διπλωματική κατοχύρωση της ζώνης των Σεβρών, ήταν άνευ 
σημασίας δεδομένου ότι η κεμαλική Τουρκία δεν επρόκειτο να συγκατανεύσει και η Ελλάδα 
θα έπρεπε να την επιβάλλει διά του Στρατού της. Η περιχαράκωση του Ελληνικού Στρατού 
στη Ζώνη των Σεβρών θα ήταν μία αλυσιτελής ενέργεια. Ο Τουρκικός Στρατός θα 
οργανωνόταν και θα ισχυροποιούταν — πολύ ταχύτερα μάλιστα αφού δεν θα διεξάγονταν 
επιχειρήσεις που θα καθυστερούσαν την οργάνωσή του — και πολύ σύντομα θα ήταν 
έτοιμος να επιτεθεί.  
       Η ζώνη των Σεβρών, επίσης, δεν παρείχε κανένα απολύτως σοβαρό εδαφικό 
πλεονέκτημα που θα διευκόλυνε την άμυνα και η Ελλάδα δεν μπορούσε να παραμείνει 
εσαεί επιστρατευμένη για να προστατεύει τη Ζώνη των Σεβρών. Άλλωστε η άμυνα είναι 
μία προσωρινή πολεμική επιχείρηση. Ο αμυνόμενος θα πρέπει να επιδιώξει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία και να επιτεθεί.  
       Τέλος υπήρχε και η δήλωση της εθνικής αντιπροσωπείας που έβαζε τα πράγματα στη 
θέση τους. Τα δικαιώματα της Ελλάδας στη Μικρά Ασία ήταν αδιαπραγμάτευτα.  
       Επομένως υπό τις επικρατούσες συνθήκες στις αρχές του 1921, η μόνη εφικτή λύση 
ήταν η συνέχιση της Εκστρατείας επιθετικά για την πλήρη συντριβή του Τουρκικού 
Στρατού. 
       Κατόπιν τούτων ο Αρχηγός της ΕΥΣ εισηγούνταν την άμεση επιστράτευση τεσσάρων 
κλάσεων εφέδρων που θα απέδιδαν 70.000 άνδρες, τον εφοδιασμό της Στρατιάς διά των 
αναγκαίων πολεμικών μέσων και υλικών και στις αρχές Μαρτίου ο πανίσχυρος πλέον 
Ελληνικός Στρατός να επιτεθεί για την κατάληψη σε πρώτη Περίοδο της σιδηροδρομικής 
γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ και σε δεύτερη Περίοδο να προελάσει μέχρι την 
Άγκυρα και ενδεχομένως μέχρι το Ικόνιο για να συντρίψει και να διαλύσει τα διασωθέντα 
υπολείμματα του Τουρκικού Στρατού. Κατά τον Αρχηγό της ΕΥΣ όλα τα ανωτέρω έπρεπε 
να γίνουν με απόλυτη μυστικότητα ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς, ταχύτητα και 
τόλμη. 
       Ο Υπουργός των Στρατιωτικών δεν αποδέχθηκε τα προτεινόμενα από τον Αρχηγό της 
ΕΥΣ. 
       Ο Γουβέλης καταθέτοντας αργότερα στην ανακριτική επιτροπή υπό τον Υποστράτηγο 
Πάγκαλο που διερευνούσε τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων που διαχειρίστηκαν το 
Μικρασιατικό ζήτημα, ανέφερε σχετικά με την προταθείσα από αυτόν επιστράτευση 
τεσσάρων ηλικιών, ότι:  
 

Ο κ. Πρόεδρος επί των ακούσματι της προσκλήσεως τεσσάρων ηλικιών εξανέστη 
και ηρώτα τι θα είπη ο Ελληνικός λαός αν κάμωμεν επιστράτευσιν; Απήντησα … 
ότι βεβαίως δεν θα ενθουσιασθή εν αρχή, αλλά … θα προσήρχετο αθρόως ως 
πέποιθα. Και προσέθηκα: Αλλά και τι θα είπη ο Ελληνικός λαός κύριε Πρόεδρε, 
εάν ο Κεμάλ μας ρίξη εις την θάλασσαν … εάν αδρανώμεν; … παρά την διαρκή 
επιμονήν μου προς επιστράτευσιν, δεν ηδυνήθη να πείσω τον Πρόεδρον, όπως 
διατάξη ταύτην εν καιρώ.50 

 

                                            
50 Ροδά Η Ελλάδα στη Μικράν Ασίαν, 396-397. 
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       Ο Δημήτριος Γούναρης ήταν ένας καλός δικηγόρος, αλλά δεν διέθετε τη «στόφα» του 
ηγέτη. Στην αντίληψή του η επιστράτευση ήταν καταστροφή. Ασφαλώς η επιστράτευση 
δεν είναι κάτι το απλό και οι συνέπειές της σε όλους τους τομείς είναι πολύ δυσμενείς. 
Όταν όμως έχει έρθει η ώρα για να μιλήσουν τα όπλα, είναι αδύνατο να αποφύγεις την 
επιστράτευση, όπως δεν την απέφυγε και ο Γούναρης. Όμως την κήρυξε πολύ αργά και 
ανορθόδοξα. Η μεταφορά των εφέδρων στη Μικρά Ασία καθυστέρησε καταπληκτικά. Η 
αλλεργία του με την επιστράτευση θα διατηρηθεί. Όταν στο Εσκή Σεχήρ έγινε η απονομή 
παρασήμων από το Βασιλιά Κωνσταντίνο στις Πολεμικές Σημαίες των Συνταγμάτων, οι 
στρατηγοί είπαν στο Γούναρη ότι η δύναμη του Στρατού που θα εκστράτευε προς την 
Άγκυρα ήταν μικρή και χρειάζονταν και άλλοι άνδρες. Ο Γούναρης ταράχτηκε και τους είπε: 
«Μα τι λέτε. Εγώ σκοπεύω το Σεπτέμβριο να κάνω αποστράτευση.» 
       Η αποδοχή των προτεινομένων από τον Αρχηγό της ΕΥΣ θα ήταν και η μόνη μεγάλη 
και ενδεδειγμένη απόφαση που μπορούσε να λάβει η Κυβέρνηση ανεξάρτητα των 
διαπραγματεύσεων. Να κινητοποιήσει αστραπιαία την εμπειροπόλεμη από τους 
προηγηθέντες πολέμους εφεδρεία της χώρας και όλους τους αναγκαίους οικονομικούς και 
υλικούς πόρους και να επιτεθεί το συντομότερο δυνατό με σκοπό τη συντριβή του 
Τουρκικού Στρατού πριν προλάβει ο Κεμάλ να προωθήσει έτι περισσότερο την οργάνωση 
του Στρατού του. Ήδη οι Ελληνικές Κυβερνήσεις (Βενιζέλου και Αντιβενιζελικών) είχαν 
παραχωρήσει στον Κεμάλ, από την προκήρυξη των εκλογών την 10η Σεπτεμβρίου 1920, 
ένα αδιατάρακτο «ειρηνικό» τετράμηνο για να εμπεδώσει την εξουσία του και να 
προωθήσει την οργάνωση του Στρατού του και κάθε παρερχόμενη ημέρα, άνευ της 
λήψεως σοβαρών αποφάσεων, απέβαινε σε βάρος του εθνικού ζητήματος.  
       Υπήρχε ακόμη ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας για να επιβληθεί ο Ελληνικός Στρατός 
του Τουρκικού — όχι ότι δεν υπήρξαν στη συνέχεια άλλες ευκαιρίες — και η Ελληνική 
κυβέρνηση επιβαλλόταν να το εκμεταλλευτεί και τούτο επειδή όπως σημείωνε ο Αρχηγός 
της ΕΥΣ στο υπόμνημά του: «Τουρκικός στρατός, κύριε πρόεδρε, δεν υφίσταται σχεδόν 
ειπείν ταύτην την στιγμήν».  
       Δυστυχώς όμως η αλήθεια των πραγμάτων δεν είναι ιδιαίτερα «εύπεπτη» από τους 
έχοντες την ευθύνη να λάβουν τις μεγάλες αποφάσεις, οι οποίοι ενώ είναι εξαιρετικά 
ευφυείς και κατανοούν τα κύρια ζητήματα αρνούνται να υπακούσουν στην ανάγκη των 
πραγμάτων και πιστεύουν ότι η διπλωματία είναι η μόνη λύση, ενώ έχει φθάσει η ώρα που 
πρέπει να «μιλήσουν» τα όπλα.  
 
Οι Επιχειρήσεις του Μαρτίου 1921 - Η λήψη της πολιτικής απόφασης για την 
εκτέλεση τους 
 
Τα αποτελέσματα της Επιθετικής Αναγνώρισης δεν συζητήθηκαν μεταξύ της κυβέρνησης 
και του διοικητή της Στρατιάς — ο δεύτερος δεν μετέβη στην Αθήνα προς τούτο — αλλά 
ούτε και αντηλλάγησαν απόψεις ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαία ζύμωση για να ληφθούν 
οι ενδεδειγμένες αποφάσεις επί των μελλοντικών ενεργειών. Φαίνεται όμως ότι λόγω της 
πρόσκλησης στη μέλλουσα να συνέλθει διάσκεψη και της κεμαλικής Τουρκίας η κυβέρνηση 
θορυβήθηκε και συζητούσε την εκτέλεση μίας επιχείρησης εκ των θετικών αποτελεσμάτων 
της οποίας θα αποδεικνυόταν η ισχύς του Ελληνικού Στρατού έναντι του Κεμαλικού, 
προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της χώρας στη διάσκεψη που θα 
συνερχόταν στο Λονδίνο.  
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       Αλλά ούτε και στο επίπεδο της Στρατιάς αναφέρεται κάποια σύσκεψη στην οποία να 
δόθηκαν κατευθύνσεις ή εντολές από το διοικητή της Στρατιάς για τη σύνταξη μελετών για 
τις μελλοντικές επιχειρήσεις.  
       Ο πρώην Επιτελάρχης της Στρατιάς Υποστράτηγος ε.α. Κ. Πάλης καταθέτοντας στην 
Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α. ανέφερε ότι μετά το πέρας της επιθετικής Αναγνώρισης μελέτησε τη 
δυνατότητα εκτέλεσης μιας ευρύτερης επιχείρησης για την κατάληψη της γραμμής Εσκή 
Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου η υπόψη 
επιχείρηση να έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας έπρεπε να εκτελεστεί κατά τον Απρίλιο 
και αφού προηγουμένως ενισχυθεί η Στρατιά διά 30.000 ανδρών. Η απαιτούμενη αυτή 
δύναμη ενισχύσεων χρειαζόταν για τη συμπλήρωση της δύναμης των οκτώ Μεραρχιών της 
Στρατιάς στην προβλεπόμενη εμπόλεμη από τους πίνακες συνθέσεως.  
       Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι τον Ιανουάριο του 1921 η δύναμη 
των 225 Λόχων Πεζικού της Στρατιάς ήταν κατώτερη των 100 ανδρών έναντι των 200 
προβλεπομένων κατά Λόχο. 
       Ουδεμία αναφορά υπάρχει στην κατάθεση του Υποστράτηγου Πάλλη περί του τρόπου 
εκτελέσεως της εν λόγω επιχείρησης.51 
       Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Επιτελάρχης της Στρατιάς προέβη στην σύνταξη της μελέτης 
μιας μελλοντικής επιχείρησης ερήμην του Υπαρχηγού του Επιτελείου Συνταγματάρχη Π. 
Σαρηγιάννη, που είχε αρχικά προβεί στη μελέτη αυτής της επιχείρησης, δημιουργεί 
μελαγχολικές σκέψεις για το επίπεδο της επιτελικής λειτουργίας της Στρατιάς, αλλά και 
σοβαρά ερωτηματικά για το επίπεδο των σχέσεων του Επιτελάρχη και του Υπαρχηγού του 
Επιτελείου, ώστε ο πρώτος να θέτει εκτός της επιχειρησιακής σχεδίασης τον δεύτερο. 
Αργότερα από την εξέταση των δύο στην Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α. θα φάνει ότι μεταξύ των δύο 
ανδρών υπήρχε μία υποκρυπτόμενη (μάλλον) αντιζηλία. 
       Ο Συνταγματάρχης, τότε, Πάλλης σύμφωνα με την κατάθεσή του ενημέρωσε το 
διοικητή της Στρατιάς περί των συμπερασμάτων της μελέτης του και αυτός τον διέταξε να 
μεταβεί στην Αθήνα για να ζητήσει από τον Υπουργό των Στρατιωτικών Δ. Γούναρη τη 
διάθεση των αναγκαίων ενισχύσεων. Ο Υπουργός των Στρατιωτικών στον οποίο 
παρουσιάστηκε ο Επιτελάρχης της Στρατιάς την 15η Ιανουαρίου 1921, τον κατέστησε 
κοινωνό των σκέψεων της Κυβέρνησης, ο δε Επιτελάρχης του ανέφερε ότι και η Στρατιά 
σκεφτόταν την εκτέλεση μιας επιχείρησης κατά τον Απρίλιο για τη μόνιμη κατάληψη της 
γραμμής Νικομήδεια - Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ, αλλά η εκτέλεση αυτής εντός των 
22 ημερών που απέμεναν μέχρι την έναρξη της διάσκεψης του Λονδίνου προσέκρουε στον 
περιορισμένο χρόνο που απέμενε για την προετοιμασία της επιχείρησης, στις επικρατούσες 
χειμερινές καιρικές συνθήκες και στη μη παροχή της απαιτούμενης ενισχύσεως ανδρών και 
υλικού και ειδικά τηλεγραφικού.  
       Είναι πρόδηλο από τον παραπάνω διάλογο ότι η Κυβέρνηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει 
το αίτημα της Στρατιάς για την ενίσχυση της δύναμής της. Παρά ταύτα ο Επιτελάρχης 
χωρίς να συνεννοηθεί με το διοικητή της Στρατιάς επί των σκέψεων του Υπουργού, 
δήλωσε στον Υπουργό ότι αν η Κυβέρνηση είχε ανάγκη την εκτέλεση μίας επιχειρήσεως, η 
Στρατιά θα προσπαθούσε να την εκτελέσει, ίσως πιο περιορισμένη. Είναι προφανές ότι ο 
Επιτελάρχης προκατέλαβε τη γνώμη του Διοικητή της Στρατιάς. Την ίδια ημέρα ο 
Επιτελάρχης ενημέρωσε τηλεγραφικά τον διοικητή της Στρατιάς περί των σκέψεων της 
Κυβέρνησης και εισηγήθηκε την εκτέλεση της επιχείρησης για την κατάληψη της γραμμής 

                                            
51 ΔΙΣ, Φ.337/Ζ/1 Επιστολή Υποστράτηγου ε.α. Κ. Πάλλη προς τον Πρόεδρο της Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α., 3. 
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Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ δια της προελάσεως τριών Μεραρχιών προς το Εσκή Σεχήρ 
και μιάμισης Μεραρχίας προς το Αφιόν Καραχισάρ. Επομένως ο Επιτελάρχης της Στρατιάς 
είχε διαμορφώσει μία γενική ιδέα περί του τρόπου εκτέλεσης της επιχείρησης.52 
       Την 17η Ιανουαρίου ο Διοικητής της Στρατιάς διά του υπ’ αριθ. 282 
κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματός του ανέφερε στον Υπουργό των Στρατιωτικών ότι 
μολονότι η εκτέλεση της επιχείρησης δυσχεραινόταν λόγω της μη διάθεσης ενισχύσεων 
προς εξασφάλιση των συγκοινωνιών, «εν τούτοις η εκτέλεσή της είναι δυνατή εντός 
ταχθείσης προθεσμίας με διαφοράν ότι αντί καταλήψεως Αφιόν Καραχισάρ θα προβώμεν 
πρώτο και συγχρόνως μετά καταλήψεως Εσκή Σεχήρ εις κατάληψιν Κιουτάχειας και είτα 
εφ’ όσον ανεφοδιασμός επιτρέψη εις κατάληψιν Αφιόν Καραχισάρ.».53 
       Είναι προφανές ότι στην ως άνω αναφορά περιλαμβάνεται και η Γενική Ιδέα Ενεργείας 
διά της οποίας η Στρατιά θα εκτελούσε την επιχείρηση (βλέπε Εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2. Η αρχική Ιδέα Ενεργείας που προέβλεπε κατά την πρώτη Περίοδο των Επιχειρήσεων την 
κατάληψη του Εσκή Σεχήρ και της Κιουτάχειας, δια της εκτόξευσης από την Προύσα και το Ουσάκ 
δύο συγκλινουσών επιθέσεων προς το Εσκή Σεχήρ και την Κιουτάχεια, αντίστοιχα. 

 

                                            
52 ΔΙΣ Φ.367/Γ/6, Αριθ 58/15-1-21 Τηλεγράφημα Πάλη προς Παπούλα της 15/28 Ιανουαρίου 1921, 1 
53 ΔΙΣ Φ.367/Γ/5, Υπ’ Αριθ. 282 Τηλεγράφημα Στρατιάς Μικράς Ασίας προς Υπουργείο Στρατιωτικών της 19 
Ιανουαρίου/1 Φεβρουαρίου 1921, 1 
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       Στη συνέχεια του τηλεγραφήματος εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους η άμεση 
κατάληψη και του Αφιόν Καραχισάρ δεν ήταν δυνατή και ζητούσε να διατεθούν στη 
Στρατιά τρία Τάγματα Πεζικού από την Στρατιά Θράκης συνολικής δύναμης τουλάχιστον 
2.800 ανδρών, 800 άνδρες από το εσωτερικό της χώρας, 200 χωροφύλακες, φορτηγά και 
νοσοκομειακά αυτοκίνητα από τη Μακεδονία Θράκη και Παλαιά Ελλάδα, καθώς και 
διάφορα άλλα μέσα και υλικά. 54  
       Η απάντηση της Κυβέρνησης στη Στρατιά αναφορικά με τη διάθεση των 3.600 
αιτουμένων ανδρών, διαβιβάστηκε, τηλεγραφικά, διά του Επιτελάρχη της Στρατιάς και 
ήταν η εξής: «… Επί υπ’ αριθμόν 282 τηλεγραφήματος υμών … ενίσχυσις δι’ ανδρών 
αδύνατος, πιθανώς αποσταλώσι κατά μέγιστον εκατόν χωροφύλακες. …»55 
       Η συνολική δύναμη του Ελληνικού Στρατού που υπηρετούσε στη Μικρά Ασία, στην 
Παλαιά Ελλάδα, στην Ήπειρο, στην Μακεδονία και στη Θράκη την 1η Μαρτίου 1921 
φαίνεται στον Πίνακα 2 και ανερχόταν σε 8.343 Αξιωματικούς και 196.325 Οπλίτες, εκ των 
οποίων 3.969 Αξιωματικοί και 79.798 Οπλίτες υπηρετούσαν στην ηπειρωτική χώρα. 

Κατόπιν τούτου είναι προφανές η Κυβέρνηση μπορούσε να διαθέσει στη Στρατιά Μικράς 
Ασίας όχι μόνο 3.600 άνδρες, αλλά πολύ περισσότερους. Όμως ο Υπουργός των 
Στρατιωτικών Δ. Γούναρης δεν ήταν σε θέση να λάβει όχι μόνο τη μεγάλη απόφαση περί 
σοβαρής ενίσχυσης της Στρατιάς που απαιτούσαν οι στιγμές, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος 
να ενισχύσει τη Στρατιά ακόμη και με την περιορισμένη δύναμη των 3.600 ανδρών που 
ζητούσε η Στρατιά για να εξασφαλίσει την Προύσα και τις συγκοινωνίες του Γ΄ Σώματος 
Στρατού.  
       Το παραπάνω σχόλιο τεκμηριώνεται και από τον μυστικό σύμβουλο του Γούναρη επί 
των στρατιωτικών ζητημάτων Υποστράτηγο Ξενοφώντα Στρατηγό, ο οποίος γράφει ότι 
«κατά τις επιχειρήσεις του Μαρτίου οι Λόχοι Πεζικού δεν ηδυνήθησαν να παρατάξωσι 
πλέον των 80 τυφεκίων, κατά μέγιστον όρον. Εν τούτοις η Σμύρνη και αι Αθήναι έβριθον 
απεσπασμένων ανδρών εις όλα τα Υπουργεία και όλας τας Κρατικάς και μη Κρατικάς 
υπηρεσίας και επιχειρήσεις.».56 
       Παρά την άρνηση του Υπουργού Στρατιωτικών να ενισχύσει τη Στρατιά ακόμη και διά 
200 χωροφυλάκων, η Στρατιά, διά αναφοράς της που υπέβαλε στο Υπουργείο 
Στρατιωτικών την 20η Ιανουαρίου, ανέλαβε να εκτελέσει την επιχείρηση με τις δυνάμεις 
που διέθετε, αναφέροντας ότι λόγω της μη διάθεσης των τριών Ταγμάτων εκ της Στρατιάς 

                                            
54 Οι λόγοι τους οποίους ανέφερε η Στρατιά περί της μη άμεσης κατάληψης και του Αφιόν Καραχισάρ ήταν 
ότι η οδός Ουσάκ – Αφιόν Καραχισάρ ήταν άβατη στον τροχό, η σιδηροδρομική γραμμή ήταν κατεστραμμένη 

και οι εφοδιοπομπές καμηλών ήταν ανεπαρκείς και ακατάλληλοι λόγω του επικρατούντος ψύχους στα μέρη 

εκείνα. Επιπλέον το Σώμα ανταρτών του Ετέμ Μπέη είχε διαλυθεί και επομένως δεν υπήρχε για να παίξει το 
σύνδεσμο μεταξύ των στρατευμάτων που ενεργούσαν προς Εσκή Σεχήρ και το Αφιόν Καραχισάρ. Το 

αναφερόμενο για τον Ετέμ προφανώς είναι λάθος. Η πραγματικότητα είναι ότι για την καταστολή της 
ανταρσίας του Ετέμ οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν μεγάλες δυνάμεις του τακτικού στρατού, που πλέον 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Ελλήνων. 
55 ΔΙΣ Φ.367/Γ/6 Αριθ 337/19-1-21 Τηλεγράφημα Πάλη προς Διοικητήν Στρατιάς Μ. Ασίας, 2. Από το 
απόσπασμα του τηλεγραφήματος προκύπτει ότι ο Επιτελάρχης της Στρατιάς είχε λάβει γνώση της Γενικής 

Ιδέας Ενεργείας βάσει της οποίας η Στρατιά θα εκτελούσε την επιχείρηση και η οποία  είχε αναφερθεί στον 
Υπουργό Στρατιωτικών, δια του υπ’ αριθμό 282 τηλεγραφήματος της Στρατιάς. 
56 Στρατηγός Η Ελλάς εν Μικρά Ασία, σελ. 157. 
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Θράκης θα μετέφερε στην περιοχή της Προύσας ένα Σύνταγμα του Α΄ Σώματος Στρατού 
προκειμένου δι’ αυτού να εξασφαλίσει την Προύσα και τις συγκοινωνίες.57 
 
 
Το πολιτικοστρατιωτικό πλαίσιο εντός του οποίου αποφασίστηκαν οι 
επιχειρήσεις του Μαρτίου του 1921 
 
Τα αναφερθέντα μέχρι τώρα στοιχεία προσδιορίζουν το γενικό πολιτικοστρατιωτικό πλαίσιο 
εντός του οποίου αποφασίστηκε η εκτέλεση των νέων επιθετικών επιχειρήσεων, οι οποίες 
τελικά δεν θα διεξαχθούν πριν την έναρξη της διάσκεψης τους Λονδίνου, αλλά στις αρχές 
Μαρτίου.58  
       Η Κυβέρνηση ζητούσε την εκτέλεση μιας επιχείρησης από τα αποτελέσματα της 
οποίας θα διαπιστωνόταν η ανωτερότητα του Ελληνικού Στρατού έναντι του κεμαλικού, 
ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της χώρας στη διάσκεψη που θα συνερχόταν 
στο Λονδίνο, χωρίς όμως να είναι σε θέση να προσδιορίσει κάτι περισσότερο. Ο 
Επιτελάρχης της Στρατιάς ανέφερε στον Υπουργό τη μελέτη της επιχείρησης για την 
κατάληψη της γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ, ο Υπουργός συμφώνησε με την 
εκτέλεση αυτής της επιχείρησης αλλά δεν ικανοποίησε το αίτημα της Στρατιάς για τη 
διάθεση 30.000 ανδρών αφού αυτή η δύναμη μόνο διά της επιστράτευσης δύο κλάσεων 
εφέδρων μπορούσε να εξευρεθεί.  
       Ο Επιτελάρχης της Στρατιάς χωρίς να ενημερώσει τον διοικητή του δήλωσε στον 
Υπουργό ότι αν η Κυβέρνηση ήθελε επιχείρηση η Στρατιά θα την εκτελούσε, πράγμα που 
σήμαινε ότι διέγραφε τη βασική προϋπόθεση που ο ίδιος είχε θέσει για την επιτυχία της 
επιχείρησης, δηλαδή να προηγηθεί της επιχείρησης η ενίσχυση της Στρατιάς διά 30.000 
ανδρών.  
       Ο διοικητής της Στρατιάς συμφώνησε με την εκτέλεση της επιχείρησης,  
παραιτούμενος και αυτός της βασικής προϋπόθεσης που είχε αποδεχθεί για την επιτυχή 
εκτέλεση της επιχείρησης, που προέβλεπε ότι η επιχείρηση θα διέθετε σοβαρές 
πιθανότητες επιτυχίας εφόσον θα είχε προηγηθεί η ενίσχυση της Στρατιάς διά 30.000 
ανδρών και κάποιων υλικών μέσων.  
       Η Στρατιά συνέχισε να συμφωνεί με την εκτέλεση της επιχείρησης ακόμη και όταν 
έλαβε την ηχηρή απάντηση του Υπουργού ότι καμία ενίσχυση δεν θα της αποστελλόταν, 
εκτός ίσως από 100 χωροφύλακες το μέγιστο.  
       Υπόψη ότι αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων δεν διεξαγόταν μεταξύ του Υπουργείου 
Στρατιωτικών και της Στρατιάς, αλλά μεταξύ του ευρισκόμενου στην Αθήνα Επιτελάρχη 
της Στρατιάς και της Στρατιάς. Ο Γούναρης αποφεύγει να διαβουλευθεί ο ίδιος με επίσημο 
και υπεύθυνο τρόπο με τον Διοικητή του μεγαλύτερου στρατιωτικού  Σχηματισμού που 
συγκρότησε το Ελληνικό Κράτος από της συστάσεώς του και χρησιμοποιεί προς τούτο ένα 
ενδιάμεσο και θεσμικά ανεύθυνο πρόσωπο. 
       Ο Γούναρης ζητούσε από τη Στρατιά να εκτελέσει μια επιχείρηση για να εντυπωσιάσει 
τους συμμάχους με την ισχύ του Ελληνικού Στρατού, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να 
μεταφέρει στη Μικρά Ασία ούτε ένα άνδρα από τις πολλές δεκάδες χιλιάδες που 

                                            
57 ΔΙΣ Φ.367/Γ/5 Τηλεγράφημα Στρατιάς υπό ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1921 προς τον Υπουργόν των 
Στρατιωτικών, 2.  
58 ΔΙΣ Φ.321/Α/1 ΕΥΣ, Δελτίο Δυνάμεως 1ης Μαρτίου 1921. 
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«αργούσαν» στο Εσωτερικό, ή ήταν απεσπασμένοι σε κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση που ζητούσε θα εκτελεστεί επιτυχώς.  
       Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση δεν κινούταν μόνο η πολιτική ηγεσία, αλλά και η 
Στρατιά Μ. Ασίας η οποία δεν κινητοποίησε το μέγιστο του δυναμικού της που μπορούσε 
να διατεθεί για την εκτέλεση της επιχείρησης.  
 
Η σχεδίαση της επιχείρησης 
 
 Η αναφορά της Στρατιάς προς τον Υπουργό των Στρατιωτικών της 17ης Ιανουαρίου διά 
της οποίας αναλάμβανε να εκτελέσει την επιχείρηση, συμπεριελάμβανε και την γενική ιδέα 
ενεργείας της συζητούμενης επιχείρησης που ήταν τελείως διάφορος του τρόπου που 
ανέφερε στον Υπουργό των Στρατιωτικών ο Επιτελάρχης της Στρατιάς. Η ακριβής 
διατύπωση της εν λόγω ιδέας ενεργείας ήταν: 
 

«… αντί καταλήψεως Αφιόν Καραρχισάρ προβώμεν πρώτον και συγχρόνως μετά 
καταλήψεως Εσκή Σεχήρ εις κατάληψιν Κιουταχείας και είτα εφ’ όσον 
ανεφοδιασμός επιτρέψη εις κατάληψιν Αφιόν Καραχισάρ.». 

 
       Η παραπάνω ιδέα ενεργείας, που ήταν σύλληψη του Συνταγματάρχη Σαρηγιάννη, 
προέβλεπε ότι η εκτέλεση της επιχείρησης θα διεξαγόταν σε δύο Περιόδους και στη μεν 
πρώτη Περίοδο διά συγκλινουσών επιθέσεων που θα εκτοξεύονταν από την Προύσα και το 
Ουσάκ θα καταλαμβάνονταν το Εσκή Σεχήρ και η Κιουτάχεια, στη δε δεύτερη Περίοδο, 
όταν θα είχαν ανοίξει οι καρόδρομοι μεταξύ Ουσάκ και Αφιόν, θα καταλαμβανόταν το 
Αφιόν Καραχισάρ (βλέπε εικόνα 2).  
       Είναι άγνωστο αν υπήρξε γραπτό κείμενο σχεδίου για την υλοποίηση αυτής της ιδέας 
ενεργείας. Ο Υποστράτηγος ε.α., τότε, Σαρηγιάννης εξεταζόμενος στην Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α. 
ισχυρίστηκε ότι υπήρξε σχέδιο,59  ο πρώην Επιτελάρχης της Στρατιάς στην ίδια Επιτροπή το 
αρνήθηκε κατηγορηματικά, μολονότι είναι διαπιστωμένο ότι είχε λάβει γνώση της αρχικής 
Ιδέας Ενεργείας που είχε υποβάλει ο Διοικητής της Στρατιάς στο Υπουργείο Στρατιωτικών, 
όπως δείξαμε προηγουμένως.60  Ο Αρχιστράτηγος Παπούλας στη βιογραφία του που 
συνέγραψε ο Ι. Πασσάς δικαιολογήθηκε ότι αυτός ήταν αρμόδιος επί των διοικητικών 
ζητημάτων και ο Επιτελάρχης του επί των επιχειρησιακών. Τα αναφερόμενα στο βιβλίο του 
Ι. Πασσά «Η Αγωνία ενός Έθνους» για τον διοικητή της Στρατιάς είναι πολύ θλιβερά για 
τον Παπούλα, μολονότι η πρόθεση του συγγραφέα ήταν να δικαιολογήσει τον Παπούλα και 
να τον απαλλάξει των ευθυνών του για την αποτυχία των επιχειρήσεων του Μαρτίου 
1921.61 
                                            
60 ΔΙΣ Φ.367/Η/1 Κατάθεση Υποστράτηγου Πτ. Σαρηγιάννη στην Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α., 1-3. 
61 ΔΙΣ Φ.337/Ζ/1 Επιστολή Υποστράτηγου Κ. Πάλη προς τον Πρόεδρον της Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α., 1-3. 
62 Πασσάς Η Αγωνία ενός Έθνους, 54-55. «… Ο Στρατηγός Παπούλας ευθύς ως έλαβεν γνώσιν του σχεδίου 

εκείνου έσπευσεν να παρατηρήση εις τον επιτελάρχην του ότι κατ’ αρχήν είχεν αντίθετον γνώμην πλην όμως 
ο κ. Πάλης επέτυχεν εν τέλει να πείση και τον Αρχιστράτηγον, ότι αυτό ήτο το μάλλον ενδεικνυόμενον 

σχέδιο των επιχειρήσεων … . Είναι γνωστόν … ότι συνήθως τα σχέδια των επιχειρήσεων καταρτίζονται από 

τα υπεύθυνα επιτελεία και τίθενται υπό την κρίσιν του Αρχιστράτηγου τυπικώς και μόνον, ιδίως μάλιστα όταν 
ο Αρχιστράτηγος δεν έχει ευρυτέρας επιτελικάς γνώσεις. Και είναι επίσης γνωστόν ότι ο Αρχιστράτηγος ενός 

Στρατού υπό τα τελευταίας ιδίως πολεμικάς συνθήκας περισπάται περισσότερον από το διοικητικόν μέρος … . 
Αλλ’ εκτός τούτου ήτο παγκοίνως γνωστόν ότι ο τότε Αρχιστράτηγος δεν είχε σπουδάσει εις πολεμικάς 

Ακαδημίας ως ο υπεύθυνος επιτελάρχης του. Κατά συνέπειαν δε ευρισκόμενος διά πρώτην φοράν εις την 
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       Αυτό που είναι βέβαιο και προκύπτει από τα τηρούμενα τεκμήρια στο αρχείο της 
Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού είναι ότι η Στρατιά κοινοποίησε τις προθέσεις της για την 
επικείμενη επιχείρηση στα Σώματα Στρατού:  
 

Την 21ην Ιανουαρίου ελήφθη η υπ’ αριθ. 318/306/5 κρυπτ. Δ/γή Α’ Σ.Σ. περί 
προσεχούς επιχειρήσεως της ΧΙΙΙης Μεραρχίας προς Κιουτάχειαν ενισχυμένης 
υπό ενός Συν/τος Πεζικού ημών και μιας Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού. Την 
22αν ιδίου ελήφθη η υπ’ αριθ. 112/3 Δ/γή Α’ Σ.Σ. περί προσεχούς επιχειρήσεως 
της ΧΙΙΙης Μεραρχίας προ Κιουτάχειαν ως άνω και του Γ’ Σ.Σ. ενισχυμένου 
προς Εσκή Σεχήρ. Εξεδόθη η υπ’ αριθ. 207/3 προσωπική απόρρητος Διαταγή 
Μεραρχίας προς 34ον Σ.Π. δι’ ης εντέλλεται τούτο όπως λάβη παν μέτρον προς 
συμπλήρωσιν των πάσης φύσεως αναγκών του προκειμένου διατεθή εις ΧΙΙΙην 
Μεραρχίαν δι’ άνω επιχείρησιν.»62 

 
       Με βάση το παραπάνω τεκμήριο καθίσταται προφανές ότι η Στρατιά Μικράς Ασίας από 
την επομένη της υποβολής των αναφορών της, της 17ης και 20ης Ιανουαρίου 1921, προς 
το Υπουργείο Στρατιωτικών — δια των οποίων αναλάμβανε να εκτελέσει την επιχείρηση με 
τις δυνάμεις που διέθετε και ότι σε πρώτη Περίοδο θα καταλάμβανε ταυτόχρονα το Εσκή 
Σεχήρ και την Κιουτάχεια — ενήργησε δραστήρια και άρχισε να εκδίδει διαταγές προς τα 
Σώματα Στρατού και αυτά προς τις Μεραρχίες για την εκτέλεση των προσεχών 
επιχειρήσεων, προκειμένου οι εκτελεστές να προβούν στη λήψη των αναγκαίων 
προπαρασκευαστικών μέτρων.  
       Από τα αφορώντα το Α΄ και το Γ΄ Σώματα Στρατού προκύπτει ότι η Στρατιά σκόπευε 
να εκτελέσει την όλη επιχείρηση διά δύο συγκλινουσών επιθέσεων που η μεν μία θα 
διεξαγόταν δια της ενισχυμένης ΧΙΙΙ Μεραρχίας στον άξονα Ουσάκ - Κιουτάχεια και η 
ετέρα θα διεξαγόταν διά του Γ΄ Σώματος Στρατού από την Προύσα προς το Εσκή Σεχήρ.  
       Για την εκτέλεση της επιχείρησης προς το Εσκή Σεχήρ, η Στρατιά άρχισε να μετακινεί 
προς την περιοχή της Προύσας τις ακόλουθες δυνάμεις:63  
 

 Την 20η Ιανουαρίου την Ταξιαρχία Ιππικού από την περιοχή Κασαμπά – 
Φιλαδέλφεια στη Σμύρνη και στη συνέχεια διά πλοίων στα Μουδανιά και 
εκείθεν στην Προύσα. 

 Την 22η Ιανουαρίου την ΙΙΙ Μεραρχία από το Αξάριο προ την περιοχή της 
Προύσας, όπου έφθασε την 29η Ιανουαρίου/11η Φεβρουαρίου.  

 Την 22η Ιανουαρίου το 5ο Σύνταγμα Πεζικού της Ι Μεραρχίας 
συγκεντρώθηκε στην Ορτάντζα, μεταφέρθηκε σιδηροδρομικά στη Σμύρνη και 
εκείθεν ατμοπλοϊκά στα Μουδανιά.  

                                                                                                                                                 
ανάγκην να αντιμετωπίση επιτελικά σχέδια μιας ολόκληρης Στρατιάς, δεν ήτο δυνατόν παρά να ενδόση εις 
τας υποδείξεις του Επιτελάρχου του ο οποίος εκέκτητο την απαιτουμένην επιτελικήν μόρφωσιν ως φοιτήσας 

εις την Ακαδημίαν του Βερολίνου …» 
63 ΔΙΣ Φ.213/Δ/1 Απόσπασμα από το ημερολόγιο της ΙΙ Μεραρχίας, περί διαθέσεως του 34ου Συντάγματος 

Πεζικού μετά μίας Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού στην ΧΙΙΙ Μεραρχία προκειμένου να συμμετάσχει στην 
επιχείρηση προς κατάληψη της Κιουτάχειας». Η αναφερόμενη υπ’ αριθ. 318/306/5 διαταγή της Στρατιάς δεν 

βρίσκεται στο σωζόμενο αρχείο της Στρατιάς. Στο Νερούτσος, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – 
Μαρτίου 1921, 112 σημειώνεται ότι η διαταγή «ήρθη κατόπιν νεωτέρας διαταγής της Στρατιάς».  
64 Νερούτσος, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 112-114. 
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 Επίσης μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Προύσας το Τάγμα Σιδηροδρόμων, 
η ΙΙΙ Μοίρα Βαρέως Πυροβολικού και το 1ο Τάγμα Μηχανικού. 

 
       Από τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα τότε διάταξη της 
Στρατιάς, είναι προφανές ότι οι μετακινήσεις των αναφερόμενων δυνάμεων απέβλεπαν 
στην εκτόξευση μίας επίθεσης από το Γ΄ Σώμα Στρατού διά τριών Μεραρχιών (ΙΙΙ, VII, X) 
και της Ταξιαρχίας Ιππικού από την Προύσα προς το Εσκή Σεχήρ και μίας δεύτερης από το 
Α΄ Σώμα Στρατού διά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας ενισχυμένης με το 34ο Σύνταγμα Πεζικού της ΙΙ 
Μεραρχίας και μίας Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού, από το Ουσάκ προς την Κιουτάχεια. Το 
5ο Σύνταγμα Πεζικού της Ι Μεραρχίας που μεταφέρθηκε στα Μουδανιά θα αναλάμβανε την 
ασφάλεια των μετόπισθεν του Γ΄ Σώματος Στρατού λόγω της μη διάθεσης από τον 
Υπουργό των Στρατιωτικών των τριών Ταγμάτων (2.800 άνδρες) που είχε ζητήσει η 
Στρατιά Μ. Ασίας να της διατεθούν από τη Στρατιά Θράκης. Σε εναντία περίπτωση θα 
μπορούσε και το 5ο Σύνταγμα να συμμετάσχει στις κύριες επιχειρήσεις.  
       Ανεξάρτητα του αν υπήρξε γραπτό κείμενο σχεδίου, η Στρατιά λάμβανε έγκαιρα τα 
αναγκαία μέτρα για την εκτόξευση δύο συγκλινουσών επιθέσεων με σκοπό την κατάληψη 
αρχικά του Εσκή Σεχήρ και της Κιουτάχειας. Εννοείται ότι η επίθεση προς την Κιουτάχεια 
θα διευκόλυνε σπουδαίως τις κύριες επιχειρήσεις προς το Εσκή Σεχήρ, δεδομένου ότι θα 
κατευθυνόταν προς τα νώτα των Τουρκικών δυνάμεων που θα αμύνονταν επί της 
τοποθεσίας Αβγκίν - Κοβαλίτσα. Η σύλληψη της Γενικής αυτής Ιδέας Ενεργείας ήταν του 
Σαρηγιάννη, όπως και η έκδοση των σχετικών διαταγών για την εκτέλεση αυτής της 
επιχείρησης. 
       Λίγο πριν τα τέλη Ιανουαρίου ο Συνταγματάρχης Σαρηγιάννης διατέθηκε ως 
στρατιωτικός σύμβουλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας, υπό τον Πρωθυπουργό 
Καλογερόπουλο, που θα αντιπροσώπευε την Ελλάδα στη διάσκεψη του Λονδίνου και 
αποχώρησε προσωρινά από τη Στρατιά, ενώ επίσης περίπου στον ίδιο χρόνο επανήλθε στη 
θέση του ο Επιτελάρχης της Στρατιάς. 
 
Τροποποίηση του αρχικού «σχεδίου επιχειρήσεων» 
 
Την 20η Φεβρουαρίου η Στρατιά Μικράς Ασίας υπέβαλε στο Υπουργείο Στρατιωτικών (σε 
εκτέλεση τηλεγραφικής εντολής αυτού) αναφορά διά της οποίας το ενημέρωνε επί των 
νέων διευρυμένων προθέσεών της επί της επικείμενης επιχείρησης, οι οποίες συνίσταντο 
στην προέλαση μέχρι την γραμμή Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ προς κατάληψη της 
σιδηροδρομικής γραμμής και διάσπαση της εχθρικής παράταξης και αμέσως στην συνέχεια 
ή μετά από κάποιον χρόνο, ανάλογα με την τακτική κατάσταση, ενέργεια της Στρατιάς για 
την κατάληψη της βάσης του εχθρού στην Άγκυρα και διάλυση αυτής, χωρίς να 
αποκλείεται και ενέργεια προς το Ικόνιο.  
 

Στρατιά Μικράς Ασίας. Εν Σμύρνη τη 20 Φεβρουαρίου 1921. Προς Υπουργείον 
Στρατιωτικών (Επιτελ. Υπηρ. Στρατού. Γραφ. ΙΙΙ). … πρόθεσίς μου είναι: α) 
Προέλασις μέχρι γραμμής Αφιόν Καραχισάρ και Εσκή Σεχήρ, προς κατάληψιν της 
μοναδικής παραλλήλως των μετώπω σιδηροδρομικής γραμμής εφοδιασμού του 
εχθρού και διάσπασις της παρατάξεως αυτού. β) Άμεσος, ή μετά τινα χρόνον 
αναλόγως της τακτικής καταστάσεως ενέργεια της Στρατιάς προς κατάληψιν της 
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εις Άγκυραν βάσεως του εχθρού και διάλυσιν αυτού, χωρίς να αποκλείω 
ενδεχομένην προχώρησιν προς Ικόνιον.64 

 
       Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει ότι η αρχική Ιδέα Ενεργείας της Στρατιάς για την 
κατάληψη σε πρώτη Περίοδο ταυτόχρονα του Εσκή Σεχήρ και της Κιουτάχειας και σε 
δεύτερη Περίοδο, όταν θα το επέτρεπε ο ανεφοδιασμός, να ακολουθήσει η κατάληψη του 
Αφιόν Καραχισάρ, τροποποιούταν ριζικά.  
       Διά της νέας Ιδέας Ενεργείας καθοριζόταν η επίτευξη ευρύτερων σκοπών κατά την 
πρώτη Περίοδο των επιχειρήσεων, ήτοι η ταυτόχρονη κατάληψη των πόλεων Εσκή Σεχήρ 
και Αφιόν Καραχισάρ και ως εκ τούτου και μεγαλύτερης εδαφικής έκτασης. Η κατάληψη 
σημαντικών πόλεων φαίνεται ότι αποτελούσε προτεραιότητα της νέας διακυβέρνησης, 
επειδή ενδεχομένως πίστευε ότι της πρόσφερε πλεονεκτήματα.  
       Επίσης καθορίζονταν αποκλίνουσες κατευθύνσεις επιθέσεως — από Προύσα προς 
Εσκή Σεχήρ και από Ουσάκ προς Αφιόν Καραχισάρ — που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
συνδυαστούν και να συνδεθούν μεταξύ τους λόγω της τεράστιας απόστασης των 200 
χιλιομέτρων που τις χώριζε, αλλά και της μη ύπαρξης της αναγκαίας δύναμης για την 
κάλυψη του μεγάλου αυτού κενού.  
       Στην πραγματικότητα οι νέες προθέσεις της Στρατιάς συνιστούσαν παραβίαση 
βασικών αρχών του πολέμου και των κανόνων των επιθετικών επιχειρήσεων, όπως η 
«εκλογή του σκοπού και η εμμονή σε αυτόν», η «ενότητα της διοικήσεως», της 
«συγκέντρωσης», του «ελιγμού» και της «συνταύτισης προσπαθειών». Και δυστυχώς η 
παραβίαση των αρχών του πολέμου αποτελεί συνταγή καταστροφής.65 
       Ο «υποβολέας» της νέας ιδέας δεν ήταν όπως μπορεί κάποιος να υποθέσει ο 
Επιτελάρχης της Στρατιάς, αλλά ο Αρχηγός της ΕΥΣ. Αυτός έπεισε τον Επιτελάρχη της 
Στρατιάς να μεταβάλει τον αρχικό σχεδιασμό, την ύπαρξη του οποίου αρνήθηκε στην 
Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α.. Η παρεμβολή του Αρχηγού της ΕΥΣ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της 
Στρατιάς Μ. Ασίας ανιχνεύεται σε υπόμνημα που υπέβαλε αυτός την 28η Μαρτίου 1921 
στον Υπουργό των Στρατιωτικών:66 

                                            
65 Δούσμανης Η Εσωτερική Όψις της Μικρασιατικής Εμπλοκής, 281 
65 Γενικό Επιτελείο Στρατού, Εγχειρίδιο Εκστρατείας 100-1 – Επιχειρήσεις Χερσαίων Δυνάμεων, Νοέμβριος 

2008, 39-41 και 84. 
67 Ροδά Η Ελλάδα στη Μικράν Ασίαν, 389 / ΔΙΣ, Φ.367/ΙΔ/3, Ανάκρισις Αντιστρατήγου Κ. Πάλλη προ 
Α.Ε.Ε.Δ.Μ.Α. 15-2-1926, 1. Ο Πάλλης υποστηρίζει ότι κανένα σχέδιο δεν του υποβλήθηκε προ των 
επιχειρήσεων του Μαρτίου από το Συνταγματάρχη Σαρηγιάννη. Συνεχίζοντας αναφέρει «ότι αν το 
αναφερόμενον σχέδιον εβασίζετο επί της σκέψεως όπως η εις Ουσάκ 1½ περίπου Μεραρχία διευθυνθή δια 
Κιουταχίας προς Εσκή Σεχήρ περιφρουρούσα την προ αυτής εχθρικήν δύναμιν υπολογιζομένην εις 13 
περίπου χιλιάδας, δεν θα με εύρισκε σύμφωνον.». Από αυτό το απόσπασμα καθίσταται προφανές ότι ο Πάλης 

είχε λάβει γνώση των διαταγών της Στρατιάς για την ενίσχυση της ΧΙΙΙ Μεραρχίας δια ενός Συντάγματος 
Πεζικού και μίας Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού, προκειμένου αυτή η Μεραρχία  να επιτεθεί στην κατεύθυνση 

της Κιουτάχειας, αλλά επειδή ο ίδιος δεν συμφωνούσε, ανέτρεψε αυτή την απόφαση. Ασφαλώς δεν 

επρόκειτο περί σκέψεων του Σαρηγιάννη, αλλά αφ’ ενός μεν περί της αναφοράς της Στρατιάς της 17ης 
Ιανουαρίου προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών δια της οποίας ανέφερε ότι σε πρώτη Περίοδο θα 

καταλάμβανε ταυτόχρονα το Εσκή Σεχήρ και την Κιουτάχεια και αφ’ ετέρου δε περί εκδοθεισών διαταγών της 
Στρατιάς προς το Α΄ Σώμα Στρατού που αφορούσαν την ενέργεια της ΧΙΙΙ Μεραρχίας. Αυτά τα επίσημα 

έγγραφα που έφεραν την υπογραφή του Διοικητή της Στρατιάς, ο Πάλλης τα διέγραψε επειδή δεν 
συμφωνούσε. Είναι ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει το πόσο σαθρό ήταν το δίπολο σχήμα διοίκησης της 

Στρατιάς και διεύθυνσης των επιχειρήσεων που είχε εγκαθιδρυθεί στη Στρατιά Μικράς Ασίας εξ αιτίας της 

ανάθεσης της διοικήσεως της Στρατιάς σε ένα Αξιωματικό που δεν αντιλαμβανόταν τα επιχειρησιακά 
ζητήματα. Όσον αφορά την Τουρκική δύναμη των 14 χιλιάδων, από πουθενά δεν προκύπτει αυτή. Ασφαλώς 
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[…] ήρξατο, δια της γενομένης από 10ης Μαρτίου 1921 επιθέσεως της στρατιάς 
Μικράς Ασίας, η εκτέλεσις και εφαρμογή του άριστου, όντως, στρατηγικού 
σχεδίου, προβλέποντος δια την πρώτην περίοδον του όλου μελετηθέντος 
αγώνος ταυτόχρονον κατ’ αμφοτέρων των σημαντικωτάτων στρατηγικών 
σημείων Εσκή Σεχήρ και Αφιόν Καραχισάρ επίθεσιν, σχεδίου δε, ούτινος κατ’ 
ευτυχίαν υπήρξα ο υποφήτης και θερμότατος υποστηρικτής.  

 
       Ο διοικητής της Στρατιάς ήταν εξαιρετικά εύκολο να βάλει την υπογραφή του στο νέο 
σχέδιο, όπως έκανε πάντα. 
       Μετά την καταστροφή ο Υποστράτηγος Γουβέλης κλήθηκε από τον Πρόεδρο της 
ανακριτικής επιτροπής που διενεργούσε την ανάκριση για την παραπομπή των πολιτικών 
ηγετών και του Αρχιστράτηγου Χατζανέστη στο στρατοδικείο. Ερωτώμενος σχετικά με τις 
επιχειρήσεις του Μαρτίου 1921 επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτός που έπεισε τους αρμοδίους της 
Στρατιάς Μικράς Ασίας, ότι οφείλουν κατά την νέα επίθεση  «… να επιτεθώσιν 
ταυτοχρόνως κατ’ αμφοτέρων των στρατηγικών σημείων του Εσκή Σεχήρ και του Αφιόν 
Καραχισάρ, ίνα δια της ταυτοχρόνου καταλήψεως του Εσκή Σεχήρ και του Αφιόν 
Καραχισάρ παρακωλυθή πάσα διοχέτευσις στρατευμάτων εξ Ικονίου προς Εσκή Σεχήρ 
…»67  
 
Διαπιστώσεις 
 
 Η λειτουργία της Ανώτατης Διεύθυνσης των πολεμικών επιχειρήσεων τόσο στο πολιτικό 
επίπεδο της υψηλής στρατηγικής (Κυβέρνηση – Υπουργός των Στρατιωτικών), όσο και στο 
πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο (Υπουργός των Στρατιωτικών – Αρχηγός της ΕΥΣ – Διοικητής 
της Στρατιάς Μ. Ασίας) και τέλος στο καθαρά επιχειρησιακό επίπεδο (Διοικητής Στρατιάς – 
Αρχηγός και Υπαρχηγός του Επιτελείου της Στρατιάς) κρίνεται ως μη αξιόπιστη και 
αναποτελεσματική. Όσο αφορά ειδικά το επιχειρησιακό επίπεδο, στερείται 
επαγγελματισμού.  
 
Στο πολιτικό επίπεδο 
 

Η Κυβέρνηση επιλέγει το λάθος πρόσωπο για να του αναθέσει την Αρχιστρατηγία του 
Στρατού που διεξάγει τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία και αποφασίζει την 
εκτέλεση δύο μείζονος σημασίας επιχειρήσεων χωρίς να προηγηθεί σοβαρή μελέτη και 
διαβούλευση με τους υπεύθυνους στρατιωτικούς της συμβούλους, δηλαδή το Διοικητή της 
Στρατιάς Μ. Ασίας και τον Αρχηγό της ΕΥΣ.  
       Ο Γούναρης — αυτός είναι η Κυβέρνηση — αποφασίζει διαβουλευόμενος με τον 
Επιτελάρχη της Στρατιάς την εκτέλεση μιας μείζονος μεγέθους επιχείρησης, αλλά αδυνατεί 
να καθορίσει τον σκοπό αυτής της επιχείρησης που η επίτευξή του θα εξυπηρετήσει τον 

                                                                                                                                                 
όχι από τις πληροφορίες περί του εχθρού που διέθετε η Στρατιά. Σύμφωνα με τις Τουρκικές πηγές στην 

Κιουτάχεια βρισκόταν η 4η Μεραρχία εκ 2.314 τυφεκίων και η 1η Μεραρχία Ιππικού εκ 2.000 ιππέων. Οι 
δυνάμεις αυτές κινήθηκαν για την ενίσχυση της τοποθεσίας Ινονού. 
68 Ροδά Η Ελλάδα στη Μικράν Ασίαν, 396. 
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πολιτικό σκοπό της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας στη διάσκεψη του 
Λονδίνου.  
       Αποδέχεται αρχικά την πρόταση του Επιτελάρχη της Στρατιάς περί κατάληψης 
ταυτόχρονα του Εσκή Σεχήρ και του Αφιόν Καραχισάρ, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να 
διαθέσει τα αναγκαία μέσα (δυνάμεις και υλικά) που αιτείται η Στρατιά για να εξασφαλίσει 
την επίτευξη των στρατιωτικών σκοπών ώστε να εξυπηρετηθεί ο πολιτικός σκοπός, δηλαδή 
η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας στη διάσκεψη που θα συνέλθει στο 
Λονδίνο για την επίλυση του Μικρασιατικού ζητήματος.  
       Ο Γούναρης αρνείται κατηγορηματικά να διαθέσει στη Στρατιά όχι μόνο τους 30.000 
άνδρες, αλλά ούτε και τους 3.600 άνδρες με τους οποίους συμβιβάζεται η Στρατιά για να 
εκτελέσει την επιχείρηση. Ούτε καν τους 200 χωροφύλακες. Ο Γούναρης δεν θέλει να 
μεταφέρει στη Μικρά Ασία ούτε ένα Στρατιώτη από τους ογδόντα χιλιάδες Οπλίτες που 
βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα. Αδυνατεί να αντιληφθεί τις συνέπειες της ενδεχόμενης 
αποτυχίας της επιχείρησης λόγω της μη ενίσχυσης της δύναμης της Στρατιάς.  
       Την ενίσχυση της δύναμης της Στρατιάς την προτείνει και μάλιστα με πιεστικό τρόπο 
και ο Αρχηγός της ΕΥΣ, αλλά ο Γούναρης αρνείται και πάλι να αντιληφθεί ότι η ενίσχυση 
της Στρατιάς είναι υπέρ παν άλλο αναγκαία.  
       Ο Γούναρης αδυνατεί επίσης να αντιληφθεί ότι άλλους σκοπούς του προτείνει ο 
Επιτελάρχης της Στρατιάς, άλλους η Στρατιά μετά από δύο ημέρες και άλλους πάλι η 
Στρατιά μετά από ένα μήνα. 
       Τέλος είναι προφανές ότι ο Γούναρης αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η συνέχιση της 
πολιτικής Βενιζέλου σημαίνει πόλεμος και ότι σε ένα πόλεμο κερδίζει αυτός που αφενός μεν 
διαθέτει την ισχυρή βούληση να κινητοποιήσει ταχύτατα και με αποφασιστικότητα όλους 
τους διαθέσιμους πόρους τους κράτους για να επιβληθεί του αντιπάλου και αφετέρου δε 
αυτός που κάνει τα ολιγότερα λάθη.  
        
Στο πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο  
 
       Ο Αρχηγός της ΕΥΣ είναι σε θέση να διατυπώσει μία σοβαρή και μελετημένη άποψη 
επιπέδου υψηλής στρατηγικής για το τι θα πρέπει να γίνει και στο πολιτικό επίπεδο, αλλά 
και σε αυτό της στρατιωτικής στρατηγικής για να ολοκληρωθεί η Εκστρατεία νικηφόρα. 
       Ζητεί από την Κυβέρνηση να αναλάβει την εκτέλεση μειζόνων επιχειρήσεων με την 
κινητοποίηση του πλέον ικανού δυναμικού της Χώρας. Προτείνει την επιστράτευση 
τεσσάρων ηλικιών εφέδρων — υπό τα όπλα βρίσκονταν οι ηλικίες 1916-1920 — και την 
διάθεση των αναλόγων πολεμικών μέσων, ενώ στο επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής 
προτείνει την διεξαγωγή επιχειρήσεων για την κατάληψη σε πρώτη Περίοδο της γραμμής 
Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ και σε δεύτερη της Άγκυρας. Βασικός σκοπός των 
επιχειρήσεων θα είναι η καταστροφή του εχθρού.  
       Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αρχίσουν το Μάρτιο πριν προλάβει ο αντίπαλος να 
ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του.  
       Το υπόμνημα του Υποστράτηγου Κ. Γουβέλη αποτελεί ένα σημαντικό κείμενο 
Στρατιωτικής Στρατηγικής, που άπτεται και την Υψηλής Στρατηγικής, που αξίζει να 
μελετηθεί. 
       Ο Διοικητής της Στρατιάς είναι απών από τις διεργασίες του πολιτικοστρατιωτικού 
επιπέδου. Ο Υπουργός των Στρατιωτικών τον παρακάμπτει και διαβουλεύεται με τον 
Επιτελάρχη της Στρατιάς.  
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Στο επιχειρησιακό επίπεδο 
 
       Ο διοικητής της Στρατιάς είναι απών και από το επιχειρησιακό επίπεδο. Μετά την  17η 
Ιανουαρίου υπογράφει ένα σεβαστό αριθμό αναφορών και διαταγών που αφορούν την 
εκτέλεση ενός σχεδίου που προέβλεπε σε πρώτη Περίοδο την ταυτόχρονη κατάληψη του 
Εσκή Σεχήρ και της Κιουτάχειας, που θα επιτυγχανόταν δια δύο συγκλινουσών επιθέσεων 
που θα εκτοξεύονταν από την Προύσα και το Ουσάκ. Για την εκτέλεση αυτών των 
επιθέσεων μετακινούνται δυνάμεις και γίνονται οι ανάλογες προετοιμασίες.  
       Την 20η Φεβρουαρίου 1921 υποβάλλει μία αναφορά προς το Υπουργείο Στρατιωτικών 
δια της οποίας τροποποιεί το αρχικό σχέδιο ενεργείας της προς εκτέλεση επιχείρησης και 
καθορίζει ευρύτερους προς επίτευξη σκοπούς. Όπως θα διαπιστωθεί αργότερα δεν είχε 
αντιληφθεί το τι ακριβώς υπέγραφε και θα κατηγορήσει τον Επιτελάρχη του ότι τον 
παραπλάνησε.  
       Δηλαδή ο Διοικητής της Στρατιάς Μ. Ασίας αδυνατούσε να αντιληφθεί αφενός μεν τις 
χαοτικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των δύο τρόπων ενεργείας της Στρατιάς που είχε 
υποβάλει στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και αφετέρου δε ότι οι νέοι σκοποί που έθετε 
προς επίτευξη την 20η Φεβρουαρίου βρίσκονταν εκτός των προϋποθέσεων που «ο ίδιος 
είχε θέσει» για την επιτυχή εκτέλεση της όλης επιχείρησης. Ήτοι:  
 

α) Να προηγηθεί η ενίσχυση της Στρατιάς δια 30.000 ανδρών.  
β) Η επιχείρηση να εκτελεστεί τον Απρίλιο που θα είχαν βελτιωθεί οι καιρικές 
συνθήκες.  
γ) Η κατάληψη του Αφιόν Καραχισάρ να εκτελεστεί σε δεύτερη Περίοδο, επειδή η 
καροποίητη οδός Ουσάκ – Αφιόν Καραχισάρ δεν ήταν βατή στον τροχό εκείνη την 
εποχή, η σιδηροδρομική γραμμή ήταν κατεστραμμένη, οι εφοδιοπομπές καμηλών 
ήταν ανεπαρκείς και ακατάλληλες λόγω του επικρατούντος ψύχους στα μέρη εκείνα 
και το Σώμα ανταρτών του Ετέμ Μπέη είχε διαλυθεί και επομένως δεν υπήρχε για να 
παίξει το σύνδεσμο μεταξύ των στρατευμάτων που ενεργούσαν προς το Εσκή Σεχήρ 
και το Αφιόν Καραχισάρ.  
 

Με άλλα λόγια η ίδια η Στρατιά παραδεχόταν ότι αφού δεν υπήρχε ο Ετέμ και το σώμα 
των ανταρτών του για να συγκρατεί κάποιες τουρκικές δυνάμεις περί την περιοχή της 
Κιουτάχειας, επιβαλλόταν να ενεργήσει προς την Κιουτάχεια κάποια Ελληνική δύναμη, που 
τελικά δεν τοποθετήθηκε. 68  
       Ο Διοικητής της Στρατιάς Μ. Ασίας αυτές τις παραπάνω πολύ καθαρές διαφορές 
μεταξύ των δύο τρόπων ενεργείας, που ενέκρινε και υπέβαλε στην Κυβέρνηση, ουδέποτε 
τις κατανόησε.  
       Στο επιχειρησιακό επίπεδο αυτός που φαίνεται ότι διαθέτει ορθό λόγο, αν και θεσμικά 
ανεύθυνος, είναι ο Υπαρχηγός του Επιτελείου της Στρατιάς Συνταγματάρχης Σαρηγιάννης. 
Ένα πρόσωπο εξαιρετικά παρεξηγημένο, αν και πρόκειται για ένα αξιωματικό με τεράστια 
μόρφωση και σοβαρές επιτελικές και επαγγελματικές ικανότητες. Είναι αυτός που απόντος 
στην Αθήνα του Επιτελάρχη της Στρατιάς προτείνει και στη πραγματικότητα επιβάλει — ο 

                                            
69 Ο Διοικητής της Στρατιάς Μ. Ασίας Α. Παπούλας δεν είχε ανταποκριθεί σε αίτημα του Ετέμ περί παροχής 
υλικής βοήθειας, όταν το Δεκέμβριο του 1920 δέχθηκε στην περιοχή της Κιουτάχειας την επίθεση των 

στρατευμάτων του Κεμάλ, επειδή είχε αρνηθεί να διαλύσει το Σώμα του.  
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Αρχιστράτηγος είναι «αναρμόδιος» με τα επιτελικά — την εκτέλεση της επιχείρησης δια 
δύο συγκλινουσών επιθέσεων για την κατάληψη ταυτόχρονα του Εσκή Σεχήρ και της 
Κιουτάχειας.  
       Δυστυχώς όμως στο επιχειρησιακό επίπεδο «υπεισέρχεται» όλως αναρμοδίως ο 
Αρχηγός της ΕΥΣ — ο υποφήτης — που πείθει τον Επιτελάρχη της Στρατιάς, απόντος του 
Σαρηγιάννη, να τροποποιήσει της αρχική Ιδέα Ενεργείας. Ο Διοικητής της Στρατιάς ήταν 
εύκολο να θέσει την υπογραφή του. 
 
Η Κυβέρνηση αποφασίζει να καλέσει υπό τα όπλα τρεις ηλικίες εφέδρων 
 
Την 19η Φεβρουαρίου 1921 ο Γούναρης ενημέρωσε τον ευρισκόμενο στο Λονδίνο 
πρωθυπουργό, ότι για την συμπλήρωση της δύναμης της Στρατιάς Μικράς Ασίας, πιθανόν 
να απαιτηθεί η επιστράτευση 2 έως 4 κλάσεων και ότι αυτό έπρεπε να δικαιολογηθεί 
κατάλληλα στην βρετανική κυβέρνηση για την αποφυγή παρερμηνειών.  
       Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι η επιστράτευση θα έπρεπε να κηρυχθεί μετά την 
κατάληψη του Εσκή Σεχήρ, διότι στη Διάσκεψη των Συμμάχων ο πρωθυπουργός και ο 
στρατιωτικός του σύμβουλος Συνταγματάρχης Σαρηγιάννης είχαν δηλώσει ότι ο Ελληνικός 
Στρατός μπορούσε να εκτελέσει τις επιχειρήσεις με τις δυνάμεις που διέθετε στη Μικρά 
Ασία δια απλής και μόνο διαταγής που θα δινόταν από το Λονδίνο.69 
       Η δηλώσεις όμως του Σαρηγιάννη προς τους Συμμάχους είχαν γίνει με βάση την 
πεποίθησή του ότι η επιχείρηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με την «Γενική Ιδέα Ενεργείας» 
που είχε υποβληθεί από τη Στρατιά Μ. Ασίας στο Υπουργείο Στρατιωτικών την 17η  
Ιανουαρίου, που προέβλεπε για την πρώτη Περίοδο των επιχειρήσεων την κατάληψη 
ταυτόχρονα του Εσκή Σεχήρ και της Κιουτάχειας δια δύο συγκλινουσών επιθέσεων που θα 
εκτοξεύονταν από την Προύσα και το Ουσάκ. Τούτο προκύπτει από τηλεγράφημα που οι 
Καλογερόπουλος και Γούναρης απέστειλαν, την 25 Φεβρουαρίου από το Λονδίνο, προς το 
Διοικητή της Στρατιάς Μ. Ασίας, δια του οποίου τον διέτασσαν:  
 

«Σημερινή κατάστασις εδώ επιβάλλει άμεσον εκτέλεσιν επιχειρήσεως προς 
κατάληψιν Εσκή Σεχήρ και Κιουτάχειας, περί ής Ελληνική αποστολή, στηριζομένη 
εις ασφαλείς πληροφορίας Σαρρηγιάννη ενταύθα και Πάλλη εν Αθήναις, 
επανειλημμένως εβεβαιώθη, ότι δύναται να αρχίσει αμέσως».70   

 
    Είναι πρόδηλο ότι άλλα είχαν αποφασιστεί και εγκριθεί την 17η Ιανουαρίου, άλλα 
αποφασίστηκαν την 20η Φεβρουαρίου — μεταξύ Γουβέλη και Πάλη — να εκτελεστούν, 
χωρίς όμως να το γνωρίζουν ο πρωθυπουργός, ο Γούναρης και ο Σαρηγιάννης που 
βρίσκονταν στο Λονδίνο. Ο Διοικητής της Στρατιάς απλά υπέγραφε. 
       Την 26η Φεβρουαρίου ο Διοικητής της Στρατιάς ανέφερε στο Υπουργείο Στρατιωτικών 
«επιχειρήσεις άρξονται προσεχή εβδομάδαν. Δευτέραν αναχωρώ Προύσαν. Παπούλας».   
       Την 6η Μαρτίου ο πρωθυπουργός και ο Γούναρης, που είχε μεταβεί στο Λονδίνο, 
έγιναν δεκτοί από το Βρετανό πρωθυπουργό και μεταξύ των άλλων τον ενημέρωσαν ότι η 
Ελλάδα θα επιστράτευε τρεις κλάσεις εφέδρων. Ο Λόϋδ Τζώρτζ τους είπε ότι «ουδέν 

                                            
70 Νερούτσος Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 80, 85 και 107-108. 
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πρέπει να αφεθεί εις την τύχην, διότι εν αποτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα 
καθίσταντο οι Τούρκοι ανοικονόμητοι».71 
       Την ίδια ημέρα κλήθηκαν υπό τα όπλα οι κλάσεις 1913β, 1914 και 1915. Πρώτη 
ημέρα παρουσίασης των εφέδρων ορίστηκε η 14η Μαρτίου. Την 10η Μαρτίου όμως, η 
Στρατιά θα εξορμούσε για την κατάληψη της γραμμής Εσκή Σεχήρ – Αφιόν Καραχισάρ, και 
όπως είναι ευνόητο, οι έφεδροι που κλήθηκαν υπό τα όπλα, ήταν αδύνατο να 
συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.72,  
       Η επιστράτευση του Μαρτίου 1921 και ο τρόπος με τον οποίο κηρύχθηκε, ήταν μία 
ενέργεια που δεν είχε θετικό αποτέλεσμα στην έκβαση των επιχειρήσεων και τούτο επειδή 
ουδείς έφεδρος έφθασε στο πεδίο της μάχης. Κατά τούτο συμπεριλαμβάνεται στις αιτίες 
της αποτυχίας των επιχειρήσεων του Μαρτίου.  
 
Το Σχέδιο Επιχειρήσεων 
 
Το σχέδιο ενεργείας που συντάχθηκε με βάση τις προθέσεις της Στρατιάς που 
υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Στρατιωτικών την 20η Φεβρουαρίου 1921 προέβλεπε:73 
       Το Α΄ Σώμα Στρατού θα καταλάμβανε διά των ΙΙ και ΧΙΙΙ Μεραρχιών (μείον 
Σύνταγμα) την διάβαση του Τουμλού Μπουνάρ. Αν ο εχθρός δια των κυρίων του 
δυνάμεων υποχωρούσε προς το Αφιόν Καραχισάρ, το Σώμα Στρατού θα καλυπτόταν από 
την κατεύθυνση της Κιουτάχειας και θα καταδίωκε τον εχθρό προς το Αφιόν Καραχισάρ, 
θα καταλάμβανε αυτό, θα καλυπτόταν από την κατεύθυνση του Ικονίου και στη συνέχεια 
δια των διαθέσιμων δυνάμεών του θα επιζητούσε την επαφή με το Γ΄ Σώμα Στρατού προς 
το Εσκή Σεχήρ. 
       Το  Γ’  Σώμα  Στρατού δια των III, VII, Χ Μεραρχιών και της Ταξιαρχίας Ιππικού  θα  
προήλαυνε  προς  το  Εσκή  Σεχήρ, θα  επιτίθετο  κατά  των  έναντι  του  μετώπου  του  
εχθρικών  δυνάμεων  με  σκοπό  να  τις  συντρίψει  και  θα καταλάμβανε το  Εσκή Σεχήρ.  
Τη κυρία του προσπάθεια θα την κατέβαλε στο αριστερό του προς Αβγκίν. Δια του 5ου 
Συντάγματος Πεζικού θα εξασφάλιζε την Προύσα και τις συγκοινωνίες του. 

Η υπόλοιπη δύναμη της Στρατιάς θα διατίθονταν ως εξής:  
 

 Η Ι Μεραρχία (μείον Σύνταγμα), το 18ου Σύνταγμα Πεζικού, και το 3ο Σύνταγμα 
Πεζικού της ΧΙΙΙ Μεραρχίας θα κάλυπταν το δεξιό της Στρατιάς από το Αιγαίο μέχρι και 
το Ουσάκ.  

 Το Β΄ Σώμα Στρατού δια της V Μεραρχίας θα κάλυπτε τις κατευθύνσεις από την 
περιοχή του Σιμάβ. 
 Η ΧΙ Μεραρχία κάλυπτε την χερσόνησο της Νικομήδειας.  

 Τα τρία Συντάγματα Μετόπισθεν θα εξασφάλιζαν το εσωτερικό της κατεχόμενης 
ζώνης. 

 
       Είναι προφανές ότι η διατεθείσα δύναμη για την εκτέλεση των κύριων επιχειρήσεων 
προς το Εσκή Σεχήρ και το Αφιόν Καραχισάρ, αποτελούμενη από 14 Συντάγματα Πεζικού 

                                            
72 Στο ίδιο, 92-93. 
73 Στο ίδιο, 339 και Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ Διάταγμα Επιστρατεύσεως, 4. 
74 Νερούτσος Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 337-338. 
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έναντι των 28 που διέθετε η Στρατιά,  ήταν απελπιστικά ασθενής για να επιβληθεί του 
αντιπάλου.  
       Η διάσπαση της περιορισμένη ούτως ή άλλως δύναμης επιχειρήσεων σε δύο 
απομεμακρυσμένες κατευθύνσεις που δεν συνδυάζονταν και δεν αλληλοϋποστηρίζονταν, 
επιδείνωσε έτι περισσότερο την περιορισμένη ισχύ εκάστης επιθέσεως. Υπολογιζόμενης και 
της μειωμένης επάνδρωση των Ταγμάτων Πεζικού, η δύναμη που θα εκτελούσε τις 
επιχειρήσεις ήταν απελπιστικά ασθενής. Σε σύγκριση η μάχιμη δύναμη που ενήργησε προς 
το Εσκή Σεχήρ ήταν περίπου ισοδύναμη με την Τουρκική (βλ. Πίνακα 3). 
       Ο τρόπος κατά τον οποίο η Στρατιά Μικράς Ασίας σχεδίασε διεύθυνε τις επιχειρήσεις 
και ειδικά του Α΄ Σώματος Στρατού, έφεραν την όλη επιχείρηση στο χείλος της 
καταστροφής.  
 
Διεξαγωγή των Κύριων Επιχειρήσεων 
        

Οι επιχειρήσεις άρχισαν την 10η Μαρτίου 1921. Το Α΄ Σώμα Στρατού της 12η Μαρτίου 
κατέλαβε τη διάβαση του Τουμλού Μπουνάρ και την 14η Μαρτίου κατόπιν αγώνα το Αφιόν 
Καραχισάρ. Ένα μέρος των Τουρκικών δυνάμεων συμπτύχθηκε νοτιοανατολικά προς τη 
περιοχή του χωριού Τσάι, ενώ το ισχυρότερο βόρεια  προς τη περιοχή Ισχανιέ - Ντουγκέρ 
και διατάχθηκε από το Τουρκικό Γενικό Επιτελείο να καλύψει τις κατευθύνσεις που 
οδηγούσαν προς το Εσκή Σεχήρ. Το Α΄ Σώμα Στρατού εκτίμησε ότι η κύρια δύναμη του 
αντιπάλου υποχώρησε προς το Τσάι και κατόπιν τούτου εγκαταστάθηκε αμυντικά πέριξ 
του Αφιόν ενώ διά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας καταδίωξε τον εχθρό προς την κατεύθυνση του 
Ικονίου. Το Τουρκικό Γενικό επιτελείο, διέγνωσε την αδράνεια του Α’ Σώματος και 
μετέφερε σιδηροδρομικά στην τοποθεσία Ινονού τις περί το Ντουγκέρ δυνάμεις, προς 
ενίσχυση των αμυνόμενων στην τοποθεσία Αβγκίν - Κοβαλίτσα δυνάμεών του.74  
       Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει ότι το Α΄ Σώμα Στρατού δεν εξετέλεσε το μέρος 
της αποστολής του που προέβλεπε ότι μετά τη κατάληψη του Αφιόν θα καλυπτόταν προς 
τη κατεύθυνση του Ικονίου και θα συνέκλινε με τις διαθέσιμες δυνάμεις του προς το Εσκή 
Σεχήρ. Και η παράλειψη αυτή, με την οποία συμφώνησε η Στρατιά, ήταν εκείνη που 
επέτρεψε στους Τούρκους να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους που αμύνονταν στην 
τοποθεσία Αβγκίν - Κοβαλίτσα. 
       Το Γ΄ Σώμα Στρατού προέλασε προς το Εσκή Σεχήρ και από το πρωί της 15ης 
Μαρτίου επιτέθηκε δια της ΙΙΙ Μεραρχίας κατά της κύριας Τουρκικής αμυντικής 
τοποθεσίας, Αβγκίν - Μετρές Τεπέ προκειμένου να τη διασπάσει.  
       Οι δύο αντίπαλοι στη περιοχή από το Αβγκίν μέχρι την Κοβαλίτσα ήσαν σχετικά 
ισοδύναμοι στο Πεζικό. Η Ελληνική δύναμη υπερτερούσε σε αριθμό πυροβόλων και 
πολυβόλων. Το πλεονέκτημα αυτό εξουδετερωνόταν από τον προβληματικό ανεφοδιασμό 
του Ελληνικού Πυροβολικού, την ποιότητα του Τουρκικού Πυροβολικού και κυρίως από 
τον τρόπο που οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν το Πυροβολικό τους, ως επίσης και ότι οι 
Τούρκοι αμύνονταν επί μίας τοποθεσίας που την είχαν οχυρώσει πολύ ισχυρά. 75  
       Στο ύψωμα Κανλησίρτ πάνω από το χωριό Αβγκίν διεξήχθη η αγριότερη μάχη κατά τη 
Μικρασιατική Εκστρατεία. Οι Τούρκοι την 15η Μαρτίου εκτόξευσαν διαδοχικά 22 
αντεπιθέσεις για να ανακαταλάβουν το ύψωμα. Τέσσερις αξιωματικοί ανέλαβαν διαδοχικά 
τη διοίκηση του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων εκ των οποίων οι δύο φονεύθηκαν και οι 
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άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Τελικά την διοίκηση ανέλαβε ένας Λοχαγός. Το σύνολο σχεδόν 
της δύναμης των αξιωματικών του 2/39 Συντάγματος τέθηκε εκτός μάχης από την 15η 
Μαρτίου, όπως και 800 Εύζωνοι. Λίγο νοτιότερα η Χ Μεραρχία κατέλαβε το Μετρές Τεπέ, 
όπου σήμερα υψώνεται το Τουρκικό μνημείο της μάχης.  
       Την 17η Μαρτίου καταλήφθηκε από την VII Μεραρχία το οχυρωμένο συγκρότημα της 
Κοβαλίτσας.  
       Την 18η Μαρτίου προσεβλήθη από ισχυρές Τουρκικές δυνάμεις το 28ο Σύνταγμα της Χ 
Μεραρχίας το οποίο διαλύθηκε και υποχώρησε συμπαρασύροντας ολόκληρη τη Χ 
Μεραρχία. Η δυσμενής κατάσταση που δημιουργήθηκε στο κέντρο υποχρέωσε σε 
σύμπτυξη όλο το Γ΄ Σώμα Στρατού.  

       Η Τουρκική διοίκηση αμέσως μετά την σύμπτυξη του Γ’ Σώματος Στρατού, άρχισε να 
μεταφέρει σημαντικές δυνάμεις στη περιοχή Αλτουντάς, με σκοπό να προσβάλει τα πλευρά 
και τα νώτα του Α’ Σώματος που συνέχιζε να παραμένει άπραγο στο Αφιόν (βλέπε Εικόνα 
3).  

 
 
Εικόνα 3. Σχεδιάγραμμα της 2ης μάχης του Τουμλού Μπουνάρ κατά την οποία το Α΄ Σώμα 
Στρατού απέκρουσε την επίθεση του Τουρκικού Στρατού που κατευθυνόταν κατά του αριστερού 
πλευρού του και των συγκοινωνιών του. 
 

       Η καταστροφή του Α’ Σώματος Στρατού από την απειλή που διαγραφόταν στην 
περιοχή του Τουμλού Μπουνάρ, απετράπη, αφενός μεν λόγω της έγκαιρης διάγνωσης της 



  

70 
 

απειλής από τον διοικητή του Α΄ Σώματος και των μέτρων που έλαβε για τη ταχεία 
επιστροφή των δυνάμεών του στο Τουμλού Μπουνάρ και αφετέρου δε χάρη στην ηρωική 
αντίσταση του 34ου Συντάγματος Πεζικού, του Συνταγματάρχη Δημοσθένη Διαλέτη. Το 34ο 
Σύνταγμα Πεζικού που κάλυπτε την από Αλτουντάς προς Τουμλού Μπουνάρ κατεύθυνση 
αγωνιζόμενο έναντι υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων, διατήρησε αρραγή την τοποθεσία του 
μέχρι την επέμβαση στον αγώνα των Μεραρχιών του Α΄ Σώματος Στρατού.76  
       Παρά ταύτα και ενώ η κατάσταση κρεμόταν από μία κλωστή, η Στρατιά παρότρυνε το 
Α΄ Σώμα Στρατού να μη εγκαταλείψει πλήρως το Αφιόν Καραχισάρ, αλλά να αφήσει ένα 
ελαφρύ Απόσπασμα κατοχής στην πόλη.77  

 
Γενικά σχόλια 
 
Η απόφαση της νέας Κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 
να ακολουθήσει την πολιτική Βενιζέλου, σήμαινε ότι αποδεχόταν την ευθύνη να επιβάλλει 
δια των Ελληνικών Όπλων τους όρους της Σύνθηκης των Σεβρών στην κεμαλική Τουρκία 
κατά το μέρος που αφορούσε τα συμφέροντα της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. 
       Παρά ταύτα ο Υπουργός των Στρατιωτικών Δ. Γούναρης, που διέθετε «άτυπα» και 
την αποφασιστική αρμοδιότητα στην Κυβέρνηση, φαίνεται ότι δεν αντιλαμβανόταν ότι οι 
υποχρεώσεις που προέκυπταν από τη συνέχιση της πολιτικής του απελθόντος 
Πρωθυπουργού επέβαλαν τη λήψη άμεσων και σοβαρών μέτρων για την διεξαγωγή 
πολεμικών επιχειρήσεων με σκοπό τον εξαναγκασμό του Κεμάλ να αποδεχθεί τους όρους 
της συνθήκης των Σεβρών.  
       Η έναρξη αυτών των επιχειρήσεων δεν μπορούσε να καθυστερήσει και η πολεμική 
προσπάθεια δεν μπορούσε να συνεχίζεται εις το διηνεκές. Η Ελλάδα βρισκόταν 
επιστρατευμένη από το 1915 και επιβαλλόταν να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
στην κατάσταση της ειρήνης. Επομένως η Κυβέρνηση όφειλε να κινητοποιήσει άμεσα τους 
διαθέσιμους ανθρώπινους και άλλους πόρους προκειμένου οι προς εκτέλεση επιχειρήσεις 
να διεξαχθούν υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν την επιτυχία. Αυτή την απλή αλήθεια 
που την παρουσίασε ο Αρχηγός της ΕΥΣ στον Γούναρη, ο δεύτερος δεν την συμμεριζόταν.  
       Μολονότι η Κυβέρνηση επιζητούσε την εκτέλεση μίας επιχείρησης εκ των θετικών 
αποτελεσμάτων της οποίας θα πείθονταν οι Σύμμαχοι ότι ο Ελληνικός Στρατός είναι 
αξιόμαχος και ικανός να επιβάλει τους όρους της συνθήκης των Σεβρών στην Κεμαλική 
Τουρκία, δεν διαβουλεύθηκε υπεύθυνα με τους στρατιωτικούς της συμβούλους, δηλαδή 
τον Διοικητή της Στρατιάς Μικράς Ασίας και τον Αρχηγό της ΕΥΣ, για να προσδιορίσει το 
είδος και το εύρος της ζητούμενης επιχείρησης, τους σκοπούς τους όποιους έπρεπε αυτή 
να επιτύχει και τους αναγκαίους πόρους που θα έπρεπε να θέσει η Κυβέρνηση στη διάθεση 
της Στρατιάς Μικράς Ασίας για να εκτελέσει την επιχείρηση υπό συνθήκες που θα 
εγγυόνταν την επιτυχία της.  
       Ο Υπουργός των Στρατιωτικών αντί να διαβουλευτεί με το Διοικητή της Στρατιάς 
Μικράς Ασίας σχετικά με την εκτέλεση της επιχείρησης, διαβουλεύεται με τον Επιτελάρχη 
της Στρατιάς. Μολονότι η Στρατιά δια του Επιτελάρχη της του ζητεί 30.000 άνδρες και 
διάφορα άλλα υλικά μέσα για να εκτελεστεί η επιχείρηση τον Απρίλιο υπό συνθήκες που να 
εγγυώνται την επιτυχία της, αυτός αρνείται να διαθέσει αυτή τη δύναμη, αλλά και το 
αναγκαίο τηλεγραφικό υλικό. Όταν ο Επιτελάρχης της Στρατιάς του αναφέρει ότι εφόσον η 
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Κυβέρνηση επιθυμεί την εκτέλεση αυτής της επιχείρησης, η Στρατιά θα προσπαθήσει να 
την εκτελέσει, αλλά ίσως πιο περιορισμένη, ο Γούναρης θα «έβγαλε μάλλον αναστεναγμό 
ανακούφισης».  
       Με την πρόταση του Επιτελάρχη θα συμφωνήσει και ο Διοικητής της Στρατιάς. Ο 
Διοικητής της Στρατιάς θα συνεχίσει να συμφωνεί ακόμη και όταν ο Υπουργός θα αρνηθεί 
να του διαθέσει και την ελάχιστη ενίσχυση των 3.600 ανδρών που ζήτησε.  
       Αν στη θέση του Υπουργού των Στρατιωτικών βρισκόταν όχι ένα δεινός ρήτορας, 
αλλά ένας στιβαρός πολιτικός ηγέτης που αντιλαμβανόταν τα στρατιωτικά ζητήματα, αλλά 
και το δυσμενές περιβάλλον που έτεινε να διαμορφωθεί σε βάρος της Ελληνικής Υπόθεσης 
και τις εξ αυτής της κατάστασης ευθύνες του, θα απέλυε πάραυτα τον Διοικητή της 
Στρατιάς και τον Επιτελάρχη του. Πως ήταν δυνατόν οι δύο αυτοί άνδρες να παραιτούνται 
τόσο εύκολα και τόσο ακραία από τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι είχαν θέσει ώστε η 
συζητούμενη επιχείρηση να διαθέτει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας;  
       Είναι επόμενο ότι ο Γούναρης θα αρνηθεί και τις προτάσεις του Αρχηγού της ΕΥΣ — 
που του υποβάλλονται εγγράφως τρεις ημέρες μετά — που του ζητά έντονα την 
επιστράτευση «εδώ και τώρα» τεσσάρων ηλικιών εφέδρων. Για ποιο λόγο άλλωστε να 
αποδεχθεί μια τόσο ακραία πρόταση όταν έχει την διαβεβαίωση του Διοικητή της Στρατιάς 
και του Επιτελάρχη της ότι η επιχείρηση μπορεί να εκτελεστεί δια των δυνάμεων που 
διαθέτει ήδη η Στρατιά;  
       Είναι προφανές ότι ο Γούναρης αποφεύγει να υπεισέλθει σε δύσκολες αναλύσεις και 
επιθυμεί εύπεπτες λύσεις, παρόλο που και η αρχική πρόταση της Στρατιάς, αλλά και η 
πρόταση του Αρχηγού της ΕΥΣ, διαθέτουν ένα κοινό παρανομαστή, του οποίου τη σημασία 
όφειλε να λάβει υπόψη του. Οι επιχειρήσεις που θα εκτελεστούν για να διαθέτουν σοβαρές 
πιθανότητες επιτυχίας, θα πρέπει να διεξαχθούν Μάρτιο-Απρίλιο και αφού θα έχει 
προηγηθεί η σημαντική ενίσχυση της δύναμης της Στρατιάς δια ανδρών και άλλων μέσων.  
       Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στο επίπεδο της Πολιτικής Διεύθυνσης του 
Πολέμου. Η Κυβέρνηση επιλέγει το λάθος πρόσωπο για να του αναθέσει τη διοίκηση της 
Στρατιάς, ενώ είναι βέβαιο ότι γνωρίζει την επιτελική και επιχειρησιακή του ανεπάρκεια.78 
Τοποθετεί δίπλα σε αυτό το πρόσωπο έναν επιτελικά μορφωμένο αξιωματικό για να 
καλύπτει την επιχειρησιακή ανεπάρκεια του Διοικητή της Στρατιάς και έτσι δημιουργεί ένα 
σχήμα διοικήσεως και διεύθυνσης των επιχειρήσεων εκ των πραγμάτων καταστροφικό.  
       Τις μεγάλες επιχειρησιακές αποφάσεις τις λαμβάνει ο κατά νόμο ανεύθυνος 
Επιτελάρχης, με τις οποίες συμφωνεί ο υπεύθυνος κατά το νόμο Διοικητής.  
       Με αυτό το διοικητικό-επιχειρησιακό δημιούργημα του Γούναρη θα πορευτεί η 
Στρατιά Μ. Ασίας μέχρι και τον Μάιο του 1922.  
       Ο υπεύθυνος Διοικητής της Στρατιάς βρίσκεται σε αδυναμία να αρθρώσει 
«επιχειρησιακό λόγο». Γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι σε τρεις μεγάλες συσκέψεις, οι δύο 

                                            
78 Δούσμανης Η Εσωτερική Οψις της Μικρασιατικής Εμπλοκής, 51. Ο Δούσμανης αναφέρει διάλογο που είχε 

με τον Γούναρη επί του θωρηκτού «Λήμνος» την 30η Μαΐου 1921, όπου ο Γούναρης φέρεται να του λέει: 

«Έχω παράπονα μαζί σου, διότι είπες ότι εγώ απεκάλεσα τον Παπούλα αστυνόμον, αγράμματον και (ο 
Γούναρης επρόσθεσε βαρύν χαρακτηρισμόν λεγόμενον κοινώς δι’ άνθρωπον περιελθόντα εις άκραν 
ανυποληψίαν.) ... Διατί;». Ο Δούσμανης  απαντά: «Διότι τον χαρακτηρισμόν αυτόν έκαμες εν υπουργική 
συσκέψει επισήμως ως Πρωθυπουργός.». 
 



  

72 
 

παρουσία του Βασιλιά Κωνσταντίνου, αντί του Παπούλα μίλησε μόνο Επιτελάρχης. Ο 
Παπούλας παρίστατο σιωπών. 79 
       Στο διοικητικό-επιχειρησιακό δίπολο διοίκησης της Στρατιάς και διεύθυνσης των 
επιχειρήσεων που δημιούργησε η νέα κυβέρνηση στη Στρατιά Μικράς Ασίας και στην 
αδυναμία του Γούναρη να λάβει τις δύσκολες αποφάσεις στον κατάλληλο χρόνο, 
ανιχνεύονται οι σημαντικότερες αιτίες της αποτυχίας των επιχειρήσεων του Μαρτίου. 
 
Στο επιχειρησιακό επίπεδο  
 
       Η Στρατιά διαθέτει έναν ικανότατο αξιωματικό ως Υπαρχηγό του Επιτελείου της και 
Διευθυντή του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου (Επιχειρήσεων), ο οποίος συλλαμβάνει μία 
εξαιρετική ιδέα ενεργείας για την εκτέλεση της επιχειρήσεως που ζητά η Κυβέρνηση, που 
εξουδετερώνει εμμέσως και το πρόβλημα της περιορισμένης ισχύος της Στρατιάς και 
προσφέρει μία λύση που έχει μεγάλες πιθανότητες να πετύχει.  

Δυστυχώς η ιδέα αυτή που γίνεται αποδεκτή από το Διοικητή της Στρατιάς, αλλά και την 
Κυβέρνηση, ανατρέπεται εύκολα από τον Επιτελάρχη χωρίς να το αντιληφθεί ο Διοικητής 
της Στρατιάς και η Κυβέρνηση. 
       Η νέα Ιδέα Ενεργείας — υποφήτης της οποίας είναι ο Αρχηγός της ΕΥΣ — επί της 
οποίας θα δομηθεί και το επιχειρησιακό σχέδιο που τελικά θα εκτελεστεί, αντιστρατεύεται 
όλες τις αρχές του πολέμου και το βασικό κανόνα διεξαγωγής των επιθετικών 
επιχειρήσεων, της συνταύτισης των προσπαθειών, και ως εκ τούτου είναι καταδικασμένη 
να αποτύχει. Η περιορισμένη δύναμη της Στρατιάς και ο μη έλεγχος των επιχειρήσεων του 
Α΄ Σώματος Στρατού από τη Στρατιά, θα επιταχύνουν την έλευση της αποτυχίας.  
 
Γενικές διαπιστώσεις 
 
Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 αποδεικνύεται ότι 
δεν ήταν έτοιμη για να δώσει άμεσα σοβαρές λύσεις στις κρίσιμες προκλήσεις με τις οποίες 
θα βρισκόταν αντιμέτωπη αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.  
       Το πρώτο ζήτημα που ήταν βέβαιο ότι θα καλούνταν να δώσει αμέσως απάντηση, 
ήταν αυτό της τοποθέτησης νέου διοικητή στη στρατιωτική δύναμη που βρισκόταν στη 
Μικρά Ασία. Παρά ταύτα η μετανοεμβριανή κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν είχε 
μελετήσει το υπόψη ζήτημα, κατά την προ των εκλογών περίοδο, και δεν έχει καταλήξει 
στο πρόσωπο του ικανού αξιωματικού εκείνου αξιωματικού, στον οποίο θα ανέθετε τη 
διοίκηση της Μικρασιατικής Στρατιάς. Ωθούμενη σαφέστατα από κομματικές και πολιτικές 
σκέψεις και ιδεοληψίες και πιεζόμενη από την παραίτηση του Παρασκευόπουλου, αναθέτει 
τη διοίκηση στον Αντιστράτηγο Α. Παπούλα που αποδεδειγμένα στερούνταν στρατιωτικής 
μόρφωσης και επιτελικής και επιχειρησιακής κατάρτισης, μολονότι υπήρχαν άλλοι ικανοί, 

                                            
79 Δούσμανης Η Εσωτερική Οψις της Μικρασιατικής Εμπλοκής, 53-54. Η πρώτη σύσκεψη είναι αυτή που 
έλαβε χώρα στο ανάκτορο του Κορδελιού στη Σμύρνη, την 3η Ιουνίου 1921, κατά την οποία η Στρατιά 

ενημέρωσε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο επί του σχεδίου των επιχειρήσεων του Ιουλίου 1921 προς την 
Κιουτάχεια και το Εσκή Σεχήρ. Βλ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Η Μικρασιατική Εκστρατεία Οπως την ΕΙδα, 158. Η 

δεύτερη σύσκεψη ήταν αυτή που έλαβε χώρα στο επιτελείο της Στρατιάς την 13η Ιουλίου 1921 για να 
συζητηθεί η δυνατότητα προέλασης της Στρατιάς προς την Άγκυρα. Βλ. και Στρατηγός, Η Ελλάδα στη Μικρά 
Ασία», 243-247. Η τρίτη είναι η σύσκεψη της Κιουτάχειας της 15ης Ιουλίου 1921 υπό την προεδρία του 

Βασιλιά Κωνσταντίνου, κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση για την εκτέλεση των επιχειρήσεων προς την 
Άγκυρα. Σε όλες αυτές τις συσκέψεις, ο Παπούλας παραβρέθηκε σιωπών. 
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μορφωμένοι και με βαριές περγαμηνές ανώτατοι αξιωματικοί που επέδειξαν μεγάλες 
ικανότητες στους Βαλκανικούς Πολέμους, όπως π.χ. οι Στρατηγοί Κ. Μοσχόπουλος, Δ. 
Καλλάρης, Στ. Γεννάδης και Γ. Πολυμενάκος.   
       Στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής η νέα κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει 
μελετήσει εκ των προτέρων το Μικρασιατικό ζήτημα και κατόπιν τούτου μάλλον δεν 
αντιλαμβάνεται: 
       1ο. Ότι οι φραστικές διαβεβαιώσεις της προς τους συμμάχους «να εκτελέση εντελώς 
πάσας τας υπό του προκατόχου υπουργείου αναληφθείσας υποχρεώσεις», σημαίνουν ότι 
αναλαμβάνει — όπως και ο Βενιζέλος — να επιβάλει δια της ισχύος των Ελληνικών όπλων 
τους όρους της συνθήκης των Σεβρών, κατά το μέρος που αφορούσαν την Ελλάδα, στην 
κεμαλική Τουρκία. Αυτό καθόριζε ότι η νέα κυβέρνηση επιβαλλόταν να προετοιμάσει άμεσα 
το έθνος, τον κρατικό μηχανισμό και το στρατό για να κάνει επιθετικό πόλεμο. 
Διαφορετικά οι διαβεβαιώσεις της ήταν άνευ αντικρίσματος. 
       2ο. Τη δυσμενή κατάσταση που έτεινε να διαμορφωθεί σε βάρος της Ελλάδας μετά 
την ατυχή επιχείρηση της Επιθετικής Αναγνώρισης, που η ίδια διέταξε να εκτελεστεί, και η 
οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη de facto αναγνώριση του Κεμαλικού κράτος από τους 
συμμάχους. Ο Κεμάλ είχε καταστεί πλέον επίσημος συνομιλητής των συμμάχων. 
       3ο. Ότι οι διαπραγματεύσεις, ακόμη και αν τα αποτελέσματά τους ήταν ευμενή για την 
Ελλάδα, δεν επρόκειτο να δώσουν λύση στο Μικρασιατικό ζήτημα από τη στιγμή που η 
κεμαλική Τουρκία απέρριπτε αναφανδόν τη συνθήκη των Σεβρών. Αργά ή γρήγορα τα 
προβλήματα θα λύνονταν δια των όπλων. 
       4ο. Ότι στις αρχές του 1921 ο μόνος παράγοντας που συνέχιζε να είναι ευμενής με 
την Ελλάδα, από όσους υπεισέρχονταν αμέσως η εμμέσως στην εξίσωση του 
Μικρασιατικού ζητήματος, ήταν ότι η ισχύς του Τουρκικού στρατού ήταν ακόμη εξαιρετικά 
περιορισμένη. 
       5ο. Ότι ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της Ελλάδας. Ο Κεμάλ στηριζόμενος στα πλέον 
ικανά και εμπειροπόλεμα, από τα πολυάριθμα, στελέχη του πρώην Οθωμανικού στρατού, 
θα ήταν σε θέση να παρατάξει πολύ σύντομα ένα μεγάλο και ισχυρό στρατό άριστα 
στελεχωμένο. 
       Τις παραπάνω αλήθειες που αμέσως ή εμμέσως τις παρουσιάζει και αναλύει δια ενός 
εμπεριστατωμένου υπομνήματος ο Αρχηγός της ΕΥΣ στον ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης, 
Δημήτριο Γούναρη, ο δεύτερος αρνείται να τις αποδεχθεί.  
       Στο επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής η κυβέρνηση αποφασίζει να εκτελέσει μία 
επιχείρηση, από τα θετικά αποτελέσματα της οποίας ελπίζει ότι θα ενισχυθεί η 
διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στη διάσκεψη του Λονδίνου. Αδυνατεί όμως να 
κατανοήσει ότι η αποτυχία επίτευξης αυτού του πολιτικού σκοπού, λόγω αποτυχίας των 
επιχειρήσεων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη αποδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας 
στο διπλωματικό πεδίο και ειδικά στις σχέσεις της με του Βρετανούς, που συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν, «πλατωνικά» πλέον, την Ελλάδα.  
       Αυτό το απλό ζήτημα «πρακτικής αριθμητικής» είναι πρόδηλο ότι ο Γούναρης δεν 
μπορεί να το κατανοήσει, ή δεν θέλει να το κατανοήσει, και έτσι αρνείται να διαθέσει στη 
Στρατιά Μικράς Ασίας έστω και κάποιες ελάχιστες ενισχύσεις, που ενδεχομένως θα 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιτυχία των επιχειρήσεων.  
       Ο Γούναρης πείθεται πολύ αργά ότι επιβάλλεται να καλέσει εφέδρους για να ενισχύσει 
τη δύναμη της Στρατιάς Μικράς Ασίας. Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, που 
ενημερώνεται σχετικά, του επισημαίνει (τον προειδοποιεί) ότι τίποτε δεν πρέπει να αφεθεί 
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στην τύχη του, αλλά ο πρωθυπουργός και ο Γούναρης αποφασίζουν οι έφεδροι να 
προσέλθουν προς κατάταξη πέντε ημέρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων. 

Στο επιχειρησιακό επίπεδο τα πράγματα είναι κάπως φαιδρά. Αποφασίζεται από τη 
Στρατιά και ενημερώνεται η κυβέρνηση ότι θα εκτελεστεί ένα σχέδιο που «σαλαμοποιεί» 
τους προς επίτευξη σκοπούς της επιχείρησης. Σε πρώτη περίοδο θα καταληφθούν 
ταυτόχρονα το Εσκή Σεχήρ και η Κιουτάχεια και σε δεύτερη περίοδο το Αφιόν. Το σχέδιο 
αυτό, υπό τη κατάσταση δυνάμεως που βρισκόταν η Στρατιά, διαθέτει σοβαρές 
πιθανότητες επιτυχίας. Στην πορεία ένα αναρμόδιο με το επιχειρησιακό επίπεδο πρόσωπο, 
ο Αρχηγός της ΕΥΣ, πείθει τον επιτελάρχη της Στρατιάς να αλλάξουν οι σκοποί της 
επιχείρησης σε άλλους ευρύτερους. Το αρχικό σχέδιο γρήγορα τροποποιείται. Ο διοικητής 
της Στρατιάς είναι εύκολο να υπογράψει το νέο σχέδιο. Η κυβέρνηση (ο πρωθυπουργός και 
ο Γούναρης που βρίσκονται στο Λονδίνο)  αγνοεί την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου.  

Η διεξαγωγή των επιχειρήσεων υπό τις παραπάνω συνθήκες, ήταν το πλέον ή βέβαιο ότι 
θα αποτύχουν. 
 
Γενικά Συμπεράσματα 
 
       Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν και απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν στο 
σκοπό του κειμένου, η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου από την κυβέρνηση που 
προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 απέτυχε επειδή 
       Απέτυχε να μελετήσει και να ερμηνεύσει με ρεαλισμό όλους τους παράγοντες που 
επηρέαζαν την επίλυση του Μικρασιατικού ζητήματος, καθώς και τις προκλήσεις που αυτοί 
έθεταν, ώστε να λάβει έγκαιρα τις κάθε φορά αναγκαίες αποφάσεις. 

Δεν έθεσε με σαφήνεια και ορθότητα τους στρατιωτικούς σκοπούς κατά τις επιθετικές 
επιχειρήσεις του Δεκεμβρίου 1920 και Μαρτίου 1921, που η επίτευξή τους θα 
εξυπηρετούσε την πολιτική της στο Μικρασιατικό ζήτημα. Αδυνατώντας να προσδιορίσει 
τους στρατιωτικούς σκοπούς, δεν διαβουλεύθηκε επίσημα και υπεύθυνα με τους κατά το 
νόμο θεσμικούς της συμβούλους για να τους προσδιορίσει. 
       Δεν έθεσε — απέφυγε μάλλον να θέσει — στη διάθεση της Στρατιάς τους αναγκαίους 
πόρους για να διεξαχθούν οι επιχειρήσεις, την εκτέλεση των οποίων η ίδια ζήτησε, υπό 
συνθήκες που να εξασφαλίζεται η επιτυχία τους. 
       Δεν επέλεξε με κριτήρια επιχειρησιακής αξιοσύνης το διοικητή της Στρατιάς Μικράς 
Ασίας. Όλως αντιθέτως και για να καλύψει την εγνωσμένη επιχειρησιακή ανεπάρκεια του 
νέου διοικητή της Στρατιάς, δημιούργησε ένα άτυπο «διοικητικό/επιχειρησιακό»     δίπολο, 
που ο μεν ένας πόλος διοικούσε τη Στρατιά ο δε έτερος σχεδίαζε και διεύθυνε τις 
επιχειρήσεις. Το σχήμα αυτό  πολλαπλώς έβλαψε την εξέλιξη της όλης εκστρατείας. 
       Δεν αποκατέστησε αποτελεσματικό έλεγχο επί της σχεδίασης των επιχειρήσεων με 
αποτέλεσμα να τροποποιηθεί εν αγνοία της ο αρχικός σχεδιασμός.  
       Τέλος το άτυπο δίπολο διοίκησης της Στρατιάς και σχεδίασης και διεύθυνσης των 
επιχειρήσεων, παραιτούμενο αυτοβούλως των προϋποθέσεων που το ίδιο είχε θέσει για να 
διαθέτουν οι επιχειρήσεις του Μαρτίου σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας, υπονόμευσε την 
κρίση της πολιτικής ηγεσίας. 
       Κύριες αιτίες της αποτυχίας των επιχειρήσεων του Μαρτίου 1921 ήταν η 
προβληματική διεύθυνση του πολέμου από την κυβέρνηση — για τους λόγους που ήδη 
προσδιορίσαμε — η έναρξη των επιχειρήσεων πριν την συμπλήρωση της δύναμης των 
Μονάδων δια των εφέδρων που κλήθηκαν υπό τα όπλα, το κακό σχέδιο που εφαρμόστηκε 
και η περιορισμένη ισχύς της δύναμης επιχειρήσεων. Υπήρξαν ασφαλώς και άλλες 
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σημαντικές αιτίες που αναφέρονται στα της διεξαγωγής των επιχειρήσεων, αλλά που η 
αναφορά τους εκφεύγει της παρούσας παρουσίασης. 
 
Ο Βασίλειος Λουμιώτης είναι Ταξίαρχος ε.α.. Γεννήθηκε στην Δημητσάνα Αρκαδίας το 1952. 
Αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1975 ως Ανθυπολοχαγός των 
Τεθωρακισμένων. Υπηρέτησε επί μία δεκαπενταετία σε διάφορες  Μονάδες του Όπλου των 
Τεθωρακισμένων ως Διοικητής Ίλης Μέσων Αρμάτων, Διευθυντής 3ου Γραφείου και Υποδιοικητής. 
Διοίκησε την 7η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων. Διετέλεσε επιτελής σε Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες και 
την 1η Στρατιά. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. 
Αποστρατεύθηκε το 2000 για λόγους υγείας. Τον ενδιαφέρει η μελέτη της Στρατιωτικής Ιστορίας 
και ιδιαίτερα της Μικρασιατικής Εκστρατείας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1 
Σημαντικότερα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας 
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Πίνακας 2 80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
80   ΔΙΣ Φ.321/Α/1 ΕΥΣ, Δελτίο Δυνάμεως 1ης Μαρτίου 1921. 
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Πίνακας 3 
Σύγκριση αντιπάλων δυνάμεων στην τοποθεσία Ινονού 81 

 

 
(1) Ο αριθμός των τυφεκίων προσδιορίζει τη συνολική δύναμη των Ταγμάτων Πεζικού, πράγμα που 

παραπέμπει ότι η μέση δύναμη των Ταγμάτων του Γ΄ Σ.Σ. ανερχόταν σε 600 οπλίτες έναντι 
950 προβλεπομένων 

(2) Η παρούσα συνολική δύναμη των τριών Μεραρχιών του Γ΄ Σ.Σ. ανερχόταν 823 αξιωματικούς 
και 25.969 οπλίτες, έναντι προβλεπομένων 1.212 αξιωματικών και 39.429 οπλιτών. 

 

 
 
  

                                            
81  Νερούτσος Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 – Μαρτίου 1921, 140 και 145. 


