ΣΡΑΣΗΓΔΙΝ, 2021
ΣΔΤΥΟ 3, ζει. 65-138

Κξηηηθή Δπί ησλ ρεδίσλ ηεο ηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο
γηα ηε Γηεμαγσγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ πξνο ην Δζθή
ερήξ θαη ηελ Άγθπξα θαη Δπί ηεο Γηεύζπλζεο Απηώλ
Βαζίιεηνο Λνπκηώηεο
ΤΝΟΦΗ
Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο δηεμήγαγε ηνλ Ηνχλην, ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ
1921επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο πξνο ην Δζθή Περήξ θαη ηελ Άγθπξα κε ζθνπφ ηε ζπληξηβή ηνπ
ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Ξαξά ηελ ππέξηεξε ηζρχ πνπ δηέζεηε έλαληη ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ ηνπ
ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ν ζθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ επηηεχρζεθε. Νη αηηίεο ηεο απνηπρίαο
εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή
δηεχζπλζε απηψλ. Δηδηθφηεξα θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ παξαβιέθζεθαλ νη ζεκειηψδεηο
αξρέο ηνπ πνιέκνπ, νη δε επηρεηξήζεηο δηεπζχλζεθαλ κε βάζε κία δηαδηθαζία πνπ δηαξθψο
απνδεηθλπφηαλ αλαπνηειεζκαηηθή. Ζ απνηπρία ηεο Πηξαηηάο εληνπίδεηαη ζηα εμήο θχξηα
δεηήκαηα: Γελ ζρεδίαζε ηε δηεμαγσγή απνθαζηζηηθήο κάρεο γηα ηε ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ
ζηξαηνχ ζηελ ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο. Γελ θαηαδίσμε ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ
κεηά ηελ ήηηα ηνπ ζηελ Θηνπηάρεηα. Γελ θαηαδίσμε ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ κεηά ηελ ήηηα ηνπ
ζην Δζθή Περήξ. Ξαξαρψξεζε ζηνλ Θεκάι έλα κήλα γηα λα αλαζπγθξνηήζεη ην ζηξαηφ ηνπ
θαη λα νξγαλψζεη ηελ άκπλά ηνπ ζηνλ πνηακφ Παγγάξην. Δθηέιεζε ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ
Άγθπξα βάζεη ελφο αλεδαθηθνχ ζρεδίνπ πνπ ηελ απνκάθξπλε απφ ηελ θχξηα γξακκή ησλ
ζπγθνηλσληψλ ηεο. Ππλεπεία ηνχηνπ ζηεξήζεθε ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ζε κέζα κάρεο θαη
ζπληεξήζεσο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ
έθβαζε απηψλ. Πην άξζξν παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ησλ
ζρεδίσλ θαη αθνινπζεί ε θξηηηθή ηνπο. Δπί ηεο δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη
ζπλνπηηθή αλαθνξά πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ νη αδπλακίεο ζηε δηεχζπλζε ηνπο.
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επηρεηξήζεσλ

θνπόο
Πθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη: Ξξψηνλ ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζρεδίσλ
επηρεηξήζεσλ ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο δηα ησλ νπνίσλ δηεμήρζεζαλ νη επηρεηξήζεηο γηα
ηελ θαηάιεςε ηνπ Δζθή Περήξ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Άγθπξαο κε ζθνπφ ηε ζπληξηβή ηνπ
ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Ν ζθνπφο απηφο είρε θαζνξηζηεί απφ ηελ Θπβέξλεζε θαη σο εθ ηνχηνπ
απνηεινχζε ηνλ πνιηηηθφ ζθνπφ ηνπ πνιέκνπ. Γεχηεξνλ ν ζρνιηαζκφο θαη ε θξηηηθή ησλ ελ
Γηα παξαπνκπή ζην άξζξν: Βαζίιεηνο Ινπκηψηεο, «Θξηηηθή Δπί ησλ Πρεδίσλ ηεο Πηξαηηάο
Κηθξάο Αζίαο γηα ηε Γηεμαγσγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ πξνο ην Δζθή Περήξ θαη ηελ Άγθπξα θαη Δπί ηεο
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ιφγσ ζρεδίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ απηά ππεξεηνχζαλ ηελ επίηεπμε ηνπ
θαζνξηζζέληνο ζθνπνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ρξίηνλ ε παξνπζίαζε ησλ θξίζηκεο ζεκαζίαο
γεγνλφησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αλαθεξνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
εμαθξηβσζνχλ νη αηηίεο ηεο κε επίηεπμεο ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ή
ηνπιάρηζηνλ ηεο πξφθιεζεο ζεκαληηθήο θζνξάο ζε απηφλ.

Δηζαγσγή
Θαη’ αξράο θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά, κε ηελ παξάζεζε θαη ηξηψλ
παξαδεηγκάησλ, ε δηαδηθαζία δηά ηεο νπνίαο δηεπζχλζεθαλ νη κεγάιεο επηζεηηθέο
επηρεηξήζεηο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1920 θαη ηνπ 1921, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν
αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο ηνπο, πιένλ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
ζρεδίσλ επηρεηξήζεσλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο
δηεχζπλε ηηο επηρεηξήζεηο επί ηε βάζεη κηαο δηαδηθαζίαο πνπ θαη’ επαλάιεςε απνδεηθλπφηαλ
αλαπνηειεζκαηηθή ρσξίο λα βειηηψλεηαη. Νη επηρεηξήζεηο βεβαίσο δηεμάγνληαλ θαηά ηελ
έλαξμή ηνπο κε βάζε ην θαηαξηηζζέλ ζρέδην επηρεηξήζεσλ. Κεηά ηελ πξψηε εκέξα ησλ
επηρεηξήζεσλ. ε Πηξαηηά δηεχζπλε ηηο επηρεηξήζεηο κε δηαηαγέο πνπ εμέδηδε θαζεκεξηλά πεξί
ην κεζνλχθηην, δηά ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαλ νη απνζηνιέο ησλ πθηζηακέλσλ ηεο
δηνηθήζεσλ γηα ηελ επνκέλε εκέξα, θαζψο θαη άιια δεηήκαηα. Ξνιιέο θνξέο νη ελ ιφγσ
δηαηαγέο θαζφξηδαλ ιεπηνκεξψο θαη ηηο απνζηνιέο ησλ Κεξαξρηψλ, κε ηα Πψκαηα Πηξαηνχ
ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα απνηεινχλ φξγαλα δηαβίβαζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο
εθηέιεζεο ηνπο.
Κε βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, ε Πηξαηηά αλέκελε κέρξη αξγά ην βξάδπ λα
ιάβεη ηα εκεξήζηα δειηία ζηξαηησηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ, ηα νπνία
ζπληάζζνληαλ κεηά ηε ιήςε ησλ αληηζηνίρσλ δειηίσλ ησλ Κεξαξρηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ
λα ελεκεξσζεί γηα ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα απνθαζίζεη γηα ην πψο ζα
ζπλερηδφηαλ απηέο ηελ επνκέλε εκέξα. Πηε ζπλέρεηα εμέδηδε ηε δηαηαγή επηρεηξήζεσλ γηα
ηηο ελέξγεηεο ηεο επνκέλεο εκέξαο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο λέαο δηαηαγήο, ζπαληφηαηα ε
Πηξαηηά θαη ηα Πψκαηα Πηξαηνχ επελέβαηλαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο κάρεο θαη ηνχην επεηδή
δελ πθίζηαην ζπλερήο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο Πηξαηηάο θαη ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ θαη
απηψλ κε ηηο Κεξαξρίεο ηνπο. Δπνκέλσο δελ πθίζηαην ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ Πσκάησλ
Πηξαηνχ θαη ηεο Πηξαηηάο γηα ηελ επηθξαηνχζα ηαθηηθή θαηάζηαζε. Ρνχην νθεηιφηαλ
ζηνπο εμήο ιφγνπο:1
α) Ρν Πηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο εγθαζίζηαην ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα
Πηξαηεγεία ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ θαη γεληθά ησλ πθηζηακέλσλ ηεο δηνηθήζεσλ, θαη απηψλ
ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα αληίζηνηρα ησλ Κεξαξρηψλ ηνπο.
β) Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλψηαησλ δηνηθήζεσλ δελ ήηαλ πάληνηε
δεδνκέλε, εμ αηηίαο ηεο απνθνπήο ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ απφ Ρνχξθνπο θαηνίθνπο θαη
απφ ηκήκαηα επηδξνκψλ (Akinci), ή θαη άιιεο αηηίεο.
γ) Νη δηαηηζέκελνη αζχξκαηνη απφ ηε Πηξαηηά, ηα Πψκαηα Πηξαηνχ θαη ηηο
Κεξαξρίεο δελ δηέζεηαλ κεγάιε εκβέιεηα θαη παξνπζίαδαλ ζπρλέο βιάβεο. Δπίζεο, ε
απνθαηάζηαζε ζπλερνχο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλσηάησλ δηνηθήζεσλ, ήηαλ
πνιιέο θνξέο αδχλαηε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο ησλ αζπξκάησλ θαη ηεο
παξεκβνιήο κεγάισλ νξεηλψλ φγθσλ κεηαμχ ησλ αληαπνθξηηψλ.
1

Μελνθψλ Γαλέιεο, Ζ Δθζηξαηεία εηο ηελ Κηθξάλ Αζίαλ 1919-1922 Ρφκνο Ρέηαξηνο: Δπηρεηξήζεηο - Ηνπλίνπ
1921, (Αζήλαη: Γηεχζπλζηο Ηζηνξίαο Πηξαηνχ, Αλαηχπσζε 1989), 258, 259.
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δ) Νη αλαθνξέο θαη νη δηαηαγέο ζα έπξεπε πξηλ δηαβηβαζζνχλ λα
θξππηνγξαθεζνχλ, ζηε ζπλέρεηα λα απνθξππηνγξαθεζνχλ απφ ηνλ παξαιήπηε ηνπο, κε
ζπλέπεηα λα επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο αληίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηελ 23ε ψξα ηεο
23εο Καξηίνπ 1921 ν δηνηθεηήο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ δήηεζε απφ ηε Πηξαηηά λα
εγθξίλεη ηελ άκεζε απνρψξεζε ησλ δπλάκεψλ ηνπ απφ ην Αθηφλ Θαξαρηζάξ, 2 ζεκείσζε
ζην ηέινο ηεο αλαθνξάο ηνπ φηη «πάζα ηειεγξαθηθή δηαηαγή πκψλ ιακβάλεηαη
ηνπιάρηζηνλ κεηά εηθνζηηεηξάσξνλ».3 Κνινλφηη ε θαηαζηξνθή ησλ ΗΗ θαη ΣΗΗΗ Κεξαξρηψλ
ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, πνπ ζπλέρηδαλ λα παξακέλνπλ ζην Αθηφλ Θαξαρηζάξ, ήηαλ
ζρεδφλ βεβαία, επεηδή νη ηνπξθηθέο Κεξαξρίεο πνπ θαηέξρνληαλ απφ Βνξξά πξνζέγγηδαλ
ζην Ρνπκινχ Κπνπλάξ θαη ζα απέθνπηαλ ηελ νδφ ππνρψξεζήο ηνπο, ε απάληεζε ηεο
Πηξαηηάο ιήθζεθε ηελ 20ε ψξα ηεο επνκέλεο.
ε) Ζ κεηαθνξά ησλ δηαηαγψλ θαη αλαθνξψλ δηα ησλ αμησκαηηθψλ ζπλδέζκσλ, πνπ
κεηαθηλνχληαλ έθηππνη ή δηά απηνθηλήησλ, ήηαλ θαη απηή πξνβιεκαηηθή, επεηδή απηνί
θηλνχληαλ θπξίσο λχθηα, ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, άλεπ ζπλνδείαο, ζε άγλσζην θαη ερζξηθφ
έδαθνο θαη ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ απνδέθηε ηεο δηαηαγήο.
Ρν αθφινπζν απφζπαζκα είλαη ελδεηθηηθφ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο
επηθνηλσλίεο πνπ αληηκεηψπηζε ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ην Γεθέκβξην ηνπ 1920, θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο επηζεηηθήο αλαγλψξηζεο πξνο ην Δζθή Περήξ:

«Κεγίζηε δπζρέξεηα παξνπζηάζζε δηά ηνλ ζχλδεζκνλ ησλ δηαθφξσλ
θαιάγγσλ. Αη απνζηάζεηο, ην ηξαρχ ηεο ρψξαο, ε έιιεηςηο ζπγθνηλσληψλ, ε έιιεηςηο
θαηαιιήινπ ράξηνπ θαη ηδία ε ερζξφηεο ησλ θαηνίθσλ θαη ε χπαξμηο αηάθησλ
θαζηζηψζη ηελ δη’ αγγειηνθφξσλ κεηαβίβαζηλ ησλ δηαηαγψλ δπζρεξεζηάηελ. Αη
Γηνηθήζεηο εηο κειινχζαο επηρεηξήζεηο ζα δνθηκάζσζη επαλεηιιεκέλσο εηο ζηηγκάο
δπζρεξείο ηελ αγσλίαλ ηεο αβεβαηφηεηνο ηεο αθίμεσο … εγθαίξσο ησλ δηαηαγψλ ηνπο.
… Ν δηά ηειεθψλνπ ζχλδεζκνο δχλαηαη επηηεπρζή πξνο ηα νπίζσ θαηά κήθνο ησλ
θπξίσλ αξηεξηψλ εθ’ φζνλ ν ερζξφο δελ θαηαζηξέςεη ηαο ππαξρνχζαο ηειεγξαθηθάο
γξακκάο ηνπζ’ φπεξ ζπλέβε θαηά ηελ πξνθεηκέλελ επίζεζηλ. Αιιά ηνχην δελ
εμαζθαιίδεη ηνλ ζχλδεζκνλ ησλ δηαθφξσλ παξαπιεχξσλ θαιάγγσλ … πξνο ηαο νπίζσ
αλσηέξαο Γηνηθήζεηο θαζ’ φζνλ ζα ππάξρσζη θάιαγγεο κε αθνινπζνχζαη θπξίαο
αξηεξίαο θαη ζπλεπψο κε δηαζέηνπζαη ηειεθσληθάο πξνο ηα νπίζσ ζπγθνηλσλίαο … θαη
δηφηη ν δηά ηειεθψλνπ ζχλδεζκνο δηά κέζνπ ρψξαο εο νη θάηνηθνη δηάθεηληαη ερζξηθψο
ηπγράλεη άθξσο αθξνζθαιήο. … ε παξαθνινχζεζηο ησλ θηλνπκέλσλ θαιάγγσλ ππφ
ηειεθσληθψλ γξακκψλ εγθαζηζηακέλσλ ππφ ηεο ηειεγξαθηθήο ππεξεζίαο ησλ
δηαθφξσλ κνλάδσλ απεδείρζε αλέθηθηνο ... Ξαξακέλεη φζελ σο κφλνλ κέζνλ
ζπλδέζκνπ αζθαιψο ν αζχξκαηνο».4

π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε κελ ελεκέξσζε ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ θαη ηεο Πηξαηηάο γηα
ηελ εθάζηνηε επηθξαηνχζα ηαθηηθή θαηάζηαζε δελ ήηαλ ζπλερήο, ε δε δηαηαγή
επηρεηξήζεσλ ηεο Πηξαηηάο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο επνκέλεο εκέξαο. θαζπζηεξνχζε λα
2

Νη εκεξνκελίεο είλαη ηνπ παιαηνχ εκεξνινγίνπ πνπ ίζρπε ηφηε, επεηδή φια ηα ζσδφκελα ηεθκήξηα ηεο
εθζηξαηείαο θέξνπλ εκεξνκελίεο ηνπ παιαηνχ εκεξνινγίνπ.
3
Θσλζηαληίλνο Λεξνχηζνο, Ζ Δθζηξαηεία εηο ηελ Κηθξάλ Αζίαλ 1919-1922 Ρφκνο Ρξίηνο: Δπηζεηηθαί
Δπηρεηξήζεηο Γεθεκβξίνπ 1920, Καξηίνπ 1921, (Αζήλαη: Γηεχζπλζηο Ηζηνξίαο Πηξαηνχ, Αλαηχπσζε 2007),
289.
4
Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, Ππληαγκαηάξρεο Ξηνιεκαίνο Παξεγηάλλεο, Έθζεζηο Ξεξηιεπηηθή Δπί ηεο Κεγάιεο
Δπηζεηηθήο Αλαγλσξίζεσο Γ΄ Π. Πηξαηνχ πξνο Δζθή Περίξ , (Γηεχζπλζηο Ηζηνξίαο Πηξαηνχ, Φ.296/Ε/6, 9
Ηαλνπαξίνπ 1921).
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παξαδνζεί ζηα Πψκαηα Πηξαηνχ θαη απηψλ ζηηο Κεξαξρίεο ηνπο, πέξαλ θάζε ινγηθνχ
νξίνπ. Θαηφπηλ ηνχησλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε Πηξαηηά θαη ηα Πψκαηα Πηξαηνχ
αδπλαηνχζαλ λα επέκβνπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηεμαγσγή ηεο κάρεο, ή φηαλ επελέβαηλαλ
πηζαλφηαηα είρε παξέιζεη ν ρξφλνο πνπ ε αληίδξαζή ηνπο ζα είρε ζεκαζία.
Ρν πξφβιεκα κπνξνχζε λα επηιπζεί εχθνια, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
Πηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο θαη απηά ησλ πθηζηακέλσλ ηεο δηνηθήζεσλ, ζα εγθαζίζηαλην
εγγχηαηα πξνο ηα ζηξαηεγεία ησλ Κεξαξρηψλ θαη ηε γξακκή ηεο κάρεο. Ξηζαλφλ έηζη λα
κε ρξεηαδφηαλ ε θξππηνγξάθεζε θαη ε απνθξππηνγξάθεζε ησλ αλαθνξψλ θαη δηαηαγψλ
θαη ε αλάπηπμε ηειεθσληθψλ γξακκψλ δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ, πνπ ήηαλ αδχλαηε ε
πξνζηαζία ηνπο. Κνινλφηη ην πξφβιεκα ήηαλ δεδνκέλν θαη γλσζηφ, νπδέπνηε επηηεχρζεθε
ε ιχζε ηνπ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο εθζηξαηείαο. Δπίζεο, ήηαλ κάιινλ άγλσζηε ζηελ
ειιεληθή Πηξαηηά ε αλάπηπμε πξνσζεκέλσλ ηαθηηθψλ ζηαζκψλ δηνηθήζεσο, ζην επίπεδν
ηνπιάρηζηνλ ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ.5
ισο αληηζέησο κε ηα ζπκβαίλνληα ζηε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, νη ηνπξθηθέο αλψηαηεο
δηνηθήζεηο εγθαζηζηνχζαλ ηα ζηξαηεγεία ηνπο ζε πξνσζεκέλεο ζέζεηο θαη αλέπηπζζαλ
εγγχηαηα ηεο γξακκήο ηεο κάρεο, επί θαηάιιεισλ παξαηεξεηεξίσλ, ηαθηηθνχο ζηαζκνχο
δηνηθήζεσο. Ρν πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο, ήηαλ ε
εγθαηάζηαζε ηε 13ε Απγνχζηνπ 1922 επί ηνπ πςψκαηνο Θνηζά Ρεπέ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ
ηνπ Θεκάι θαη ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Πηξαηνχ Φεβδή Ξαζά, θαζψο θαη ησλ
Ραθηηθψλ Πηαζκψλ Γηνηθήζεσο ηνπ δηνηθεηή Γπηηθνχ Κεηψπνπ θαη ηνπ δηνηθεηή ηεο 1 εο
Πηξαηηάο. Ρν Θ.Α. Θακειάξ βξηζθφηαλ ζε πςφκεηξν 1710 κέηξσλ θαη ην παξαηεξεηήξην
ηνπ Θνηζά Ρεπέ ζε πςφκεηξν 1860 κέηξσλ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ηνχησλ ζεκείσλ
αλέξρεηαη ζηα επηά ρηιηφκεηξα πεξίπνπ. Ξξνθαλψο νη Ρνχξθνη δηνηθεηέο δηέζεηαλ πιήξε
παξαηήξεζε φινπ ηνπ κεηψπνπ ηεο κάρεο, απφ ην Θ.Α. Σαζάλ Κπει δπηηθά κέρξη ηνλ
πνηακφ Αθάξ αλαηνιηθά, θαη δηεχζπλαλ ηε κάρε. Νη δηνηθεηέο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη
ηεο IV Κεξαξρίαο παξέκεηλαλ θαηά ηηο κάρεο ηεο 13εο θαη 14εο Απγνχζηνπ ζηα ζηξαηεγεία
ηνπο ζην Αθηφλ Θαξαρηζάξ, θαη πξνζπαζνχζαλ λα απνθηήζνπλ εηθφλα ηεο δηεμαγφκελεο
κάρεο κφλν απφ ην ηειέθσλν.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Πηξαηεγείσλ ηεο Πηξαηηάο θαη ησλ ινηπψλ Κεγάισλ Κνλάδσλ ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηε γξακκή ηεο κάρεο, θαη ε κε κεγάιε βξαδχηεηα δηαβίβαζε ησλ
δηαηαγψλ ζηνπο εθηειεζηέο, έβιαςαλ ζνβαξά ηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα. κσο ε
θαηάζηαζε κέρξη θαη ην ηέινο ηεο εθζηξαηείαο δελ βειηηψζεθε. Ρα παξαδείγκαηα ηνπ
ηξφπνπ δηεχζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Ρνχξθσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
αληίζηνηρν απφ ηελ πιεπξά ησλ Διιήλσλ γηα λα κε ηηο δηεπζχλνπλ, είλαη άθζνλα θαη
εθηηκάηαη φηη είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε παξαθάησ ηξία ελδεηθηηθά γεγνλφηα, απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ Καξηίνπ 1921:
Οη Θέζεηο Δγθαηάζηαζεο ησλ ηξαηεγείσλ ησλ Γύν Αληηπάισλ ηξαηεπκάησλ
ζηε Μάρε ηνπ Δζθή ερήξ ην Μάξηην ηνπ 1921
Θαηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Καξηίνπ ηνπ 1921 πξνο ην Δζθή Περήξ, ην ζηξαηεγείν ηνπ
δηνηθεηή ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ, Ηζκέη παζά (Ηλνλνχ), εγθαηαζηάζεθε ζην ρσξηφ Ηλνλνχ,
ήηνη ζε απφζηαζε δέθα ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ραξαθψκαηα ηεο Θνβαιίηζαο θαη δψδεθα απφ
5

Έλαο Ραθηηθφο Πηαζκφο Γηνηθήζεσο απνηειείηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή, ηνλ Δπηηειάξρε ηνπ, ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ
2νπ θαη ηνπ 3νπ Δπηηειηθψλ Γξαθείσλ, ηνπο Αμησκαηηθνχο Ππλδέζκνπο ησλ πθηζηάκελσλ δηνηθήζεσλ, ηκήκα
δηαβηβάζεσλ, αγγειηνθφξνπο θαη ηκήκα αζθαιείαο.
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απηά ηνπ Κεηξέο Ρεπέ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο
παξέκεηλε ζηελ Ξξνχζα, ήηνη ζε απφζηαζε εθαηφ ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή απφ ηα
καρφκελα ειιεληθά ηκήκαηα. Ρν ζηξαηεγείν ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ εγθαηαζηάζεθε ζην
ρσξηφ Ξαδαξηδίθ, ήηνη ζε απφζηαζε είθνζη ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή απφ ηε γξακκή
κάρεο ηεο VII Κεξαξρίαο ζηα πςψκαηα ηεο Θνβαιίηζαο, θαη ζε απφζηαζε επίζεο είθνζη
πέληε ρηιηνκέηξσλ απφ ηε γξακκή κάρεο ηεο ΗΗΗ Κεξαξρίαο ζην Αβγθίλ. Θα πξέπεη
επηπιένλ λα ιεθζεί ππφςε, φηη κεηαμχ ηνπ ζηξαηεγείνπ ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη ηεο
γξακκήο κάρεο ησλ ηξηψλ Κεξαξρηψλ ηνπ (III, VII, X), παξεκβάιινληαλ ηεξάζηηνη νξεηλνί
φγθνη πνπ πεξηφξηδαλ ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηηο θηλήζεηο, ελψ κεηαμχ ηνπ ζηξαηεγείνπ ηνπ
Ηζκέη Ξαζά θαη ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο Θνβαιίηζα – Αθ Κπνπλάξ - Κεηξέο
Ρεπέ – Αβγθίλ, ην έδαθνο ήηαλ επρεξψο πξνζπειάζηκν θαη ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ αλσηάησλ δηνηθήζεσλ παξέκελε αδηαηάξαθηε θαη ζπλερήο. Πην Πρεδηάγξακκα
1, θαίλνληαη πφζν θνληά ζηε γξακκή κάρεο ήηαλ εγθαηεζηεκέλα ηα ηνπξθηθά ζηξαηεγεία
ηεο Γεμηάο Νκάδαο Κεξαξρηψλ ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ, ηεο 1εο Κεξαξρίαο θαη ηεο Κεξαξρίαο
Ππγθξφηεκα.6 π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πιένλ ησλ άιισλ ζνβαξφηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ηαιάληδαλ ηελ επηρείξεζε,7 ε κάρε δελ δηεπζπλφηαλ απνηειεζκαηηθά απφ ειιεληθήο
πιεπξάο.
Η Καηαζηξνθή ηνπ 28νπ πληάγκαηνο Πεδηθνύ θαη ε ύκπηπμε ηνπ Γ΄ ώκαηνο
ηξαηνύ από ηελ Σνπνζεζία Ιλνλνύ
Ζ ζχκπηπμε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ απφ ηελ ηνπνζεζία Ηλνλνχ, φπσο νλνκάζηεθε
ε ακπληηθή γξακκή ησλ πςσκάησλ Αβγθίλ – Κεηξέο Ρεπέ – Θνβαιίηζαο, επεβιήζε ιφγσ
ηεο άηαθηεο ππνρψξεζεο ηεο Σ Κεξαξρίαο απφ ην χςσκα Κεηξέο Ρεπέ. Ρα γεγνλφηα
έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο: Ρε 17ε Καξηίνπ ην εληζρπκέλν 28ν Πχληαγκα Ξεδηθνχ ηεο Σ
Κεξαξρίαο επηηέζεθε θαη εηζρψξεζε ζηελ ηνπξθηθή ακπληηθή ηνπνζεζία ζηελ πεξηνρή ηνπ
ρσξηνχ Σατξηέ. Ρν Πχληαγκα είρε ππνζηεί κεγάιεο απψιεηεο ζε αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο θαη
εμ αξρήο βξέζεθε ζε δπζρεξή θαηάζηαζε, ιφγσ ηνπ φηη πεξηβαιιφηαλ παληαρφζελ απφ
ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ρν Πχληαγκα κάιινλ δελ ππνζηεξηδφηαλ επαξθψο απφ ην ππξνβνιηθφ
ηεο Σ Κεξαξρίαο. Δίλαη άγλσζην αλ απηφ είρε ηαρζεί ζηα δεζπφδνληα πςψκαηα ηνπ Κεηξέο
Ρεπέ.8 Ν δηνηθεηήο ηνπ 28νπ Ππληάγκαηνο απέζηεηιε αιιεινδηαδφρσο ηξεηο αμησκαηηθνχο
ηνπ, γηα λα αλαθέξνπλ ζην δηνηθεηή ηεο Σ Κεξαξρίαο πνζηξάηεγν Ιενλαξδφπνπιν ηε
δπζρεξή θαηάζηαζε ηνπ Ππληάγκαηνο, αιιά θαλέλαο δελ κπφξεζε λα βξεη ηε ζέζε ηνπ
ζηξαηεγείνπ ηεο Κεξαξρίαο. Ρειηθά ε ζέζε ηνπ ζηξαηεγείνπ ηεο Κεξαξρίαο αλεπξέζεθε
πεξί ην κεζνλχθηην ηεο 17εο πξνο ηε 18ε Καξηίνπ, απφ ηνλ ηέηαξην ζηε ζεηξά αμησκαηηθφ
πνπ απεζηάιε πξνο ηνχην.9

6

Ζ Νκάδα Κεξαξρηψλ απνηεινχζε δηνίθεζε επηπέδνπ Πψκαηνο Πηξαηνχ.
Ππλνπηηθά ηα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα ήηαλ ην θαθφ ζρέδην επηρεηξήζεσλ, ε θαηά 50% κεησκέλε κάρηκε
δχλακε ησλ Κεξαξρηψλ έλαληη ηεο πξνβιεπνκέλεο, ε κε χπαξμε εθεδξείαο ζην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, ηα
ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ Κεξαξρηψλ, ηδηαίηεξα κε ππξνκαρηθά
ππξνβνιηθνχ, θαη νη ηξνκαθηηθέο απψιεηεο ζε αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο.
8
Δπί ηνπ πςψκαηνο Κεηξέο Ρεπέ πςψλεηαη ην κλεκείν ηεο ηνπξθηθήο λίθεο θαηά ηε δεχηεξε κάρε ηνπ
Ηλνλνχ, φπσο απνθαιείηαη ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξία ε ακπληηθή κάρε πνπ δηεμήγαγε ην Γπηηθφ Κέησπν ζηε
γξακκή Αβγθίλ – Κεηξέο Ρεπέ – ςψκαηα Θνβαιίηζαο.
9
Λεξνχηζνο, Δπηζεηηθαί Δπηρεηξήζεηο Γεθεκβξίνπ 1920, Καξηίνπ 1921, 202, 204.
7
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ρεδηάγξακκα 1: Η ζπληξηβή ηνπ 28νπ πληάγκαηνο Πεδηθνύ ζπκπαξέζπξε ζε ππνρώξεζε αξρηθά
ηε Υ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ΙΙΙ Μεξαξρία. Αθνινύζεζε ε ππνρώξεζε ηεο VII Μεξαξρίαο

Ν δηνηθεηήο ηεο Κεξαξρίαο «έθξηλε», φηη δελ ήηαλ αλαγθαία ε άκεζε επέκβαζή ηνπ
θαη φηη ηα «πξνζήθνληα κέηξα» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, ζα ιακβάλνληαλ ην
πξσί. Ρελ 5ε πξσηλή ψξα απεζηάιε ζην ζηξαηεγείν ηεο Κεξαξρίαο έλαο αθφκε Ινραγφο
ηνπ 28νπΠπληάγκαηνο, γηα λα αλαθέξεη ηε δπζρεξή ζέζε ηνπ Ππληάγκαηνο, αιιά ήηαλ
πιένλ αξγά.10 Ζ δηνίθεζε ηεο Βφξεηαο Νκάδαο Κεξαξρηψλ ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ,
επξηζθφκελε εγγχηαηα ηεο γξακκήο κάρεο, πξνεηνίκαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο ηελ
αληεπίζεζή ηεο. Ρελ 6ε πξσηλή ψξα ηεο 18εο Καξηίνπ, άξρηζε ν βνκβαξδηζκφο ησλ ζέζεσλ
ηνπ 28νπ Ππληάγκαηνο, απφ 25 ππξνβφια πνπ ήηαλ ηαγκέλα ζε εγγχηαηε απφζηαζε απφ ην
Πχληαγκα θαη ηελ 0640 ψξα εθηνμεχηεθε ε ηνπξθηθή αληεπίζεζε δηά επηά Ραγκάησλ. Ρν
28ν Πχληαγκα άληεμε γηα είθνζη ιεπηά. Ξνιινί αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηεο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ν δηνηθεηήο ηνπ Ππληάγκαηνο Ππληαγκαηάξρεο Σξήζηνπ, έπεζαλ ζην πεδίν ηεο
ηηκήο. Άιινη ηξαπκαηίζηεθαλ θαη δελ δηαθνκίζηεθαλ.11 Ζ δηαζσζείζα δχλακε ηνπ
Ππληάγκαηνο αλαζηξάθεθε θαη ππνρψξεζε άηαθηα. Πηε ζπλέρεηα ππνρψξεζε θαη ε
ππφινηπε Κεξαξρία θαη ηέινο αθνινχζεζε θαη ε ζχκπηπμε ησλ ππνινίπσλ Κεξαξρηψλ ηνπ
Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ.

10
11

Λεξνχηζνο, Δπηζεηηθαί Δπηρεηξήζεηο Γεθεκβξίνπ 1920, Καξηίνπ 1921, 213.
Πην ίδην, 214.
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Η Μάρε ηνπ Σνπκινύ Μπνπλάξ 26 – 30 Μαξηίνπ 1921
Κεηά ηελ ππνρψξεζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ απφ ηελ ηνπνζεζία Ηλνλνχ, ε
ηνπξθηθή δηνίθεζε ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ έζηξεςε ζνβαξέο δπλάκεηο ηεο πξνο Λφην, κε
ζθνπφ λα πξνζβάιεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρνπκινχ Κπνπλάξ ηηο ζπγθνηλσλίεο ηνπ Α΄
Πψκαηνο Πηξαηνχ, ην νπνίν παξέκελε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ. Ρν Α΄ Πψκα
Πηξαηνχ ζψζεθε απφ βεβαία θαηαζηξνθή, επεηδή ηελ 21ε Καξηίνπ 1921 έιαβε δηαηαγή
ηεο Πηξαηηάο, πνπ ην ελεκέξσλε γηα ηελ ππνρψξεζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ζηελ
Ξξνχζα θαη ην πξντδέαδε πεξί ελδερφκελεο απνρψξεζήο ηνπ απφ ην Αθηφλ Θαξαρηζάξ,
ιφγσ πηζαλήο ηνπξθηθήο επίζεζεο θαηά ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ, κε δπλάκεηο πνπ ζα
απνζχξνληαλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Δζθή Περήξ θαη ζα κεηαθέξνληαλ λφηηα. Ζ Πηξαηηά
Κηθξάο Αζίαο δηέηαμε ην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ, λα ιάβεη κέηξα θάιπςεο ηεο δηάβαζεο ηνπ
Ρνπκινχ Κπνπλάξ απφ βνξξά.12 Θαηφπηλ ηνχηνπ ν δηνηθεηήο ηνπ Πψκαηνο, πνζηξάηεγνο
Αιέμαλδξνο Θνληνχιεο εμέδσζε ηελ 22α Καξηίνπ δηαηαγή ζπκπηχμεσο ηνπ Πψκαηνο απφ
ην Αθηφλ Θαξαρηζάξ, αθήλνληαο αλνηθηή ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκπηπμεο.
Ξαξάιιεια δηέηαμε ην Απφζπαζκα Ππληαγκαηάξρνπ Γηαιέηε ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο, 34 ν
Πχληαγκα Ξεδηθνχ θαη Κνίξα Νξεηβαηηθνχ Ξπξνβνιηθνχ, λα εγθαηαζηαζεί ακπληηθά ζηε
γξακκή ησλ πςσκάησλ βφξεηα ηνπ ρσξηνχ Ρνπκινχ Κπνπλάξ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο
ζπγθνηλσλίεο ηνπ Πψκαηνο κε ην Νπζάθ.13
Ζ παξαπάλσ αλαθνξά έρεη ηε ζεκαζία ηεο, επεηδή φπσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα
απνδεηθλχεη, πξψην φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ ζηξαηεγείσλ ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηε γξακκή ηεο κάρεο, ήηαλ κηα παγησκέλε θαηάζηαζε ζην
ζχζηεκα δηεχζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο θαη ηηο πθηζηάκελεο
δηνηθήζεηο ηεο θαη δεχηεξν, φηη ε επηβαιιφκελε παξνρή ζπλδξνκήο ζε δεηλψο
δνθηκαδφκελεο Κνλάδεο θαηά ηε κάρε, απφ ηηο γεηηνληθέο ηνπο, δελ ήηαλ δεδνκέλε.
Δηδηθφηεξα: Ν δηνηθεηήο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο
ζπκπηχμεσο ηνπ Πψκαηνο απνρψξεζε ηελ 23ε Καξηίνπ κεηά ηνπ ζηξαηεγείνπ ηνπ απφ ην
Αθηφλ Θαξαρηζάξ θαη ηελ 24ε Καξηίνπ εγθαηαζηάζεθε ζην Νπζάθ, ζε απφζηαζε 50
ρηιηνκέηξσλ λνηηνδπηηθά ηνπ Ρνπκινχ Κπνπλάξ.14 Ξξνθαλψο ην ζηξαηεγείν ηνπ Πψκαηνο
επηβαιιφηαλ λα εγθαηαζηαζεί ζην Ρνπκινχ Κπνπλάξ, κέρξηο ηνπιάρηζηνλ λα δηαηαρζεί ε
ζχκπηπμε ησλ Κεξαξρηψλ ηνπ απφ ην Αθηφλ Θαξαρηζάξ θαη απηέο λα αθηρζνχλ ζην
Ρνπκινχ Κπνπλάξ, φπνπ ζα δηεμαγφηαλ ε κάρε κεηά ησλ ηνπξθηθψλ Κεξαξρηψλ, πνπ ζα
θαηέξρνληαλ απφ Βνξξά. π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηίζεηαη ην εξψηεκα, θαηά πφζν ήηαλ
εθηθηή ε δηεχζπλζε ηεο επηθείκελεο κάρεο απφ ην δηνηθεηή ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ πνπ
βξηζθφηαλ ζην Νπζάθ; Θαηά ηελ άπνςή κνπ ελδερνκέλσο λα κελ ήηαλ δπλαηή θαη ε
δηαβίβαζε ζηηο ΗΗ θαη ΣΗΗΗ Κεξαξρίεο ηεο δηαηαγήο, γηα ηελ έλαξμε ηεο ζχκπηπμήο ηνπο απφ
ην Αθηφλ Θαξαρηζάξ.
ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο ζε δνθηκαδφκελεο κνλάδεο θαηά ηε
κάρε, απηφ έρεη σο εμήο: Ρελ 23ε Καξηίνπ ν δηνηθεηήο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ δήηεζε
απφ ηε Πηξαηηά λα εγθξίλεη ηελ απνρψξεζε ησλ Κεξαξρηψλ ηνπ απφ ην Αθηφλ Θαξαρηζάξ.
12

Πην ίδην, 284
Πην ίδην, 286-287, 290
14
Νη απνζηάζεηο δίλνληαη ζε επζεία γξακκή. Νη πξαγκαηηθέο νδηθέο απνζηάζεηο ήηαλ βεβαίσο κεγαιχηεξεο
δεδνκέλνπ φηη κεηαμχ ηνπ Νπζάθ θαη ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ ππήξραλ κφλν θαξφδξνκνη, πνπ ιφγσ επνρήο δελ
ήηαλ βαηνί ζε ηξνρφ, πξνθχπηεη φηη γηα λα αθηρζνχλ νη Κεξαξρίεο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ απφ ην Αθηφλ
Θαξαρηζάξ ζην Ρνπκινχ Κπνπλάξ απαηηνχληαλ δχν εκέξεο ηνπιάρηζηνλ.
13
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Ρελ 24ε Καξηίνπ ε Πηξαηηά ελέθξηλε ηελ εθθέλσζε ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ. Ρν Α΄ Πψκα
Πηξαηνχ δηέηαμε ε εθθέλσζε λα αξρίζεη ηελ επνκέλε 25ε Καξηίνπ.15 Ρηο πξσηλέο ψξεο ηεο
26εο Καξηίνπ, εκθαλίζηεθαλ πξν ηνπ κεηψπνπ ηνπ Απνζπάζκαηνο Γηαιέηε ηνπξθηθά
ηκήκαηα Ηππηθνχ θαη ηε 12ε κεζεκβξηλή ψξα άξρηζε ε ηνπξθηθή επίζεζε. Θαηά ηνπ
Απνζπάζκαηνο επηηίζνληαλ δχν ηνπξθηθέο Κεξαξρίεο, πνπ εθηέιεζαλ θαη δχν ηζρπξέο
λπθηεξηλέο επηζέζεηο πνπ απνθξνχζηεθαλ κε δπζθνιία. Ρν Απφζπαζκα Γηαιέηε κάρνληαλ
θαηά πνιχ ππεξηέξσλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ, ελψ ε δχλακή ηνπ ήηαλ κεησκέλε. Ρηο
απνγεπκαηηλέο ψξεο έθζαζε πεξί ηα νθηψ ρηιηφκεηξα λφηηα ηνπ Απνζπάζκαηνο Γηαιέηε, ε
ΣΗΗΗ ππφ ην Ππληαγκαηάξρε Θίκσλα Γηγελή. Αξγά ην βξάδπ, ε ΣΗΗΗ Κεξαξρία πξνψζεζε
λφηηα ηνπ Απνζπάζκαηνο Γηαιέηε ην Απφζπαζκα Ξιαζηήξα, ρσξίο απηφ λα επέκβεη ζηε
λπθηεξηλή κάρε πνπ δηεμήγαγε ην Απφζπαζκα Γηαιέηε, γηα λα απνθξνχζεη ηηο ηνπξθηθέο
λπθηεξηλέο επηζέζεηο. Ρελ 23:00 ψξα ην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ δηέηαμε ηε ΣΗΗΗ Κεξαξρία λα
εληζρχζεη επεηγφλησο ην Απφζπαζκα Γηαιέηε, εκπιέθνληαο αθφκε θαη ην ζχλνιν ηεο
δχλακήο ηεο.
Ρν κεζνλχθηην ηεο 26εο πξνο ηελ 27ε Καξηίνπ, ν δηνηθεηήο ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο
Ππληαγκαηάξρεο Βαιέηαο, έθζαζε ζην ζηξαηεγείν ηεο ΣΗΗΗ Κεξαξρίαο θαη δήηεζε απφ ην
δηνηθεηή ηεο λα εληζρχζεη επεηγφλησο ην Απφζπαζκα Γηαιέηε, φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ηε
δηαηαγή ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ. Ν δηνηθεηήο ηεο ΣΗΗΗ αξλήζεθε, επεηδή ζεψξεζε φηη ε
λπθηεξηλή θίλεζε ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε. Κεηαμχ ησλ δχν Κεξάξρσλ αληειιάγεζαλ
νμείεο θξάζεηο. Ξαξά ηαχηα, ε ΣΗΗΗ Κεξαξρία δελ ελίζρπζε ην Απφζπαζκα Γηαιέηε. Ρελ
27ε Καξηίνπ ην Απφζπαζκα Γηαιέηε ζπλέρηζε ηε κάρε, αγσληδφκελν κέρξηο εζράησλ,
ζπγθξαηψληαο ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ζ άκεζε εκπινθή ησλ δπλάκεσλ ηεο ΣΗΗΗ
Κεξαξρίαο, ζηελ απεγλσζκέλε κάρε πνπ έδηλε ην Απφζπαζκα Γηαιέηε, ήηαλ ππέξ ην δένλ
αλαγθαία, ιφγσ ηνπ φηη ε κελ ΗΗ Κεξαξρία ζηελ νπνία αλήθε ην Απφζπαζκα, βξηζθφηαλ
αθφκε καθξηά απφ ην πεδίν ηεο κάρεο, ην δε Απφζπαζκα Γηαιέηε δερφηαλ ηζρπξφηαηε
πίεζε ρσξίο λα δηαζέηεη δπλάκεηο γηα λα αληηδξάζεη, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα
γεγνλφηα: «Ρηο πξσηλέο ψξεο ηεο 27εο Καξηίνπ ε κάρε δηεμάγεηαη θξαηαηά ζηνλ ηνκέα ηνπ
34νπ Ππληάγκαηνο Ξεδηθνχ, θαηά ηνπ νπνίνπ επηηίζεηαη ε 4ε Ρνπξθηθή Κεξαξρία κε
εθαηέξσζελ επηζέζεηο θαη αληεπηζέζεηο. Ξεξί ηε κεζεκβξία, δεκηνπξγήζεθε θξίζηκε
θαηάζηαζε γηα ηελ έθβαζε ηνπ αγψλα. Ν δηνηθεηήο ηνπ Ππληάγκαηνο Ππληαγκαηάξρεο
Γεκνζζέλεο Γηαιέηεο επηθεθαιήο ηεο κνλαδηθήο εθεδξείαο ηνπ, απνηεινχκελεο εμ
νπιακνχ ηνπ 11/34 Ιφρνπ, ηνπ Ιφρνπ Κηθξνχ Δπηηειείνπ ηνπ Ππληάγκαηνο κεηά
εκηνλεγψλ θαη καγείξσλ, ζέζαο ζε πξψηε γξακκή ηνλ ηεξέα κε αλαπεπηακέλε ηε ζεκαία
ηνπ Ππληάγκαηνο αληεπηηίζεηαη θαη αλαγθάδεη ηνπ Ρνχξθνπο ζε ππνρψξεζε».16 Γηθαίσο
ζήκεξα ε 34ε Κεραλνθίλεηε Ραμηαξρία θέξεη ην φλνκα «Απφζπαζκα Ππληαγκαηάξρνπ
Γηαιέηε». Απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ Πρεκαηηζκφ ηνπ Διιεληθνχ Πηξαηνχ πνπ θέξεη ην φλνκα
πξψελ δηνηθεηή ηνπ.
Θαηφπηλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
α) Ζ παξακνλή ηνπ δηνηθεηή ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ζην Ρνπκινχ Κπνπλάξ
ήηαλ απνιχησο επηβεβιεκέλε. Κφλν απηφο κπνξνχζε λα δηεπζχλεη εθείλεο ηηο θξίζηκεο
ζηηγκέο ηηο ελέξγεηεο ηνπ Απνζπάζκαηνο Γηαιέηε θαη ησλ Κεξαξρηψλ ηνπ. κσο απηφο είρε
εγθαηαζηαζεί ζην Νπζάθ.
β) Ρν Α΄ Πψκα Πηξαηνχ ζψζεθε απφ ηελ θαηαζηξνθή επεηδή ζην πεδίν ηεο κάρεο
βξηζθφηαλ ν Γεκνζζέλεο Γηαιέηεο.
15
16

Λεξνχηζνο, Δπηζεηηθαί Δπηρεηξήζεηο Γεθεκβξίνπ 1920, Καξηίνπ 1921, 289-90.
Πην ίδην, 292-309.
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γ) Ν δηνηθεηήο ηεο ΣΗΗΗ Κεξαξρίαο, δελ ελίζρπζε ην δεηλψο δνθηκαδφκελν
Απφζπαζκα Γηαιέηε, παξά ηε δηαηαγή ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη ηελ πίεζε πνπ
δέρζεθε απφ ην δηνηθεηή ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο.17

Δπηζεηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ινπλίνπ - Ινπιίνπ 1921
Ο Γεληθόο θνπόο ησλ Δπηρεηξήζεσλ
Νη λέεο επξείεο επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα δηεμάγνληαλ απφ ηε Πηξαηηά Κηθξάο
Αζίαο, κεηά απφ απηέο ηνπ Καξηίνπ 1921, απνθαζίζηεθαλ απφ ηνλ Ξξσζππνπξγφ
Γεκήηξην Γνχλαξε, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Πκχξλε ηε 15ε Απξηιίνπ 1921. Ν
πξσζππνπξγφο, έζεζε σο ζθνπφ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ θαηάιεςε ησλ πφιεσλ
Αθηφλ Θαξαρηζάξ, Θηνπηάρεηαο θαη Δζθή Περήξ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπληξηβή θαη
εμνπζέλσζε ηνπ ερζξνχ.18 Ήηαλ ε πξψηε θνξά θαηά ηε Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία πνπ
ηέζεθε σο πνιηηηθφο ζθνπφο ηνπ δηεμαγφκελνπ πνιέκνπ ε ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ
ζηξαηνχ.
Πην θαηαξηηζζέλ απφ ηε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο ζρέδην επηρεηξήζεσλ, θαζνξίζηεθε σο
γεληθφο ζθνπφο απηψλ, «ε δηά επηζέζεσο ζπληξηβή ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ, ε θαηάιεςηο
ηνπ θπξίνπ θέληξνπ εθνδηαζκνχ απηψλ Δζθή Περήξ θαη ε απελήο θαηαδίσμηο». 19 Ν
θαζνξηζζείο ζθνπφο ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ήηαλ θηιφδνμνο θαη επηβάιιεηαη
λα εμεηαζζεί, αθ’ ελφο κελ εάλ ην ζρέδην δηα ηνπ νπνίνπ ζα δηεμάγνληαλ νη επηρεηξήζεηο
απέβιεπε ζηελ επίηεπμε ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, θαη αθ’ εηέξνπ δε εάλ ε
δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο δηεπζχλνληαλ νη επηρεηξήζεηο, ππνζηήξηδε ηελ επίηεπμε ηνπ
ζθνπνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηεμαγσγή απελνχο θαηαδίσμεο.
Νη πιεξνθνξίεο πνπ δηέζεηε ε Πηξαηηά γηα ηνλ ερζξφ, ήηαλ φηη απηφο νξγάλσλε
ηζρπξά ηηο ακπληηθέο ηνπνζεζίεο Ηλνλνχ θαη Θηνπηάρεηαο. Γειαδή ηηο ακπληηθέο ηνπνζεζίεο
πνπ θάιππηαλ ηηο θαηεπζχλζεηο, απφ ηελ Ξξνχζα πξνο ην Δζθή Περήξ θαη απφ ην Νπζάθ
δηα ηεο Θηνπηάρεηαο πξνο ην Δζθή Περήξ αληίζηνηρα (βι. Πρεδηάγξακκα 2).20 Ρνχην
νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα, φηη αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο θχξηαο ειιεληθήο
επίζεζεο, ν ερζξφο ζα αληέηαζζε ηελ θχξηα άκπλά ηνπ επί ησλ δχν απηψλ ζέζεσλ. Ζ
Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, εθηίκεζε φηη ε ηνπξθηθή δηνίθεζε αλέκελε ηελ θχξηα ειιεληθή
επίζεζε απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Νπζάθ, επεηδή ν ερζξφο είρε ζπγθεληξψζεη ηηο θχξηεο
δπλάκεηο ηνπ πεξί ηελ Θηνπηάρεηα.21 Ξεξί ηεο δηάηαμεο ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ βι. Πρεδηαγξάκκαηα 2 θαη 3 παξαθάησ.

17

Ν Θίκσλ Γηγελήο δέρζεθε κφλν κία επίπιεμε θαη επαλέιαβε ηα ίδηα ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ ηδίνπ
έηνπο. Ν δηνηθεηήο ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο Ππληαγκαηάξρεο Γ. Βαιέηαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1921 θψθεπζε θαη απηφο
ζηηο ηθεζίεο ηεο Η Κεξαξρίαο λα ηελ εληζρχζεη θαηά ηε κάρε γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πςψκαηνο 1799.
18
Ησάλλεο Ξαζάο, Ζ Αγσλία Δλφο Έζλνπο, 83.
19
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 351.
20
Ζ ακπληηθή ηνπνζεζία Ηλνλνχ ζηεξηδφηαλ ζηα πςψκαηα ηεο γξακκήο ησλ ρσξηψλ Αβγθίλ – Θνβαιίηζα, ε
δε ηεο Θηνπηάρεηαο επί ησλ νξέσλ Αξάκπ Ληεηέ Ρεπέ, Γηαιηηδέ Ληαγ, Θνηζά Ληαγ θαη Θηξέδ Ληαγ.
21
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 354-55.
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Οη Αλαηεζείζεο από ηε ηξαηηά Απνζηνιέο ζηηο Τθηζηάκελεο Γηνηθήζεηο ηεο
Ρελ 4ε Ηνπλίνπ 1921 ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, δηά δηαηαγήο ηεο ππφ ηνλ ηίηιν
«Γεληθαί Δληνιαί» πξνο ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ, ηνπ Βνξείνπ
θαη ηνπ Λνηίνπ Ππγθξνηεκάησλ Κεξαξρηψλ, ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο θαη ηεο Ραμηαξρίαο Ηππηθνχ,
θαζφξηζε ηηο πξνζέζεηο ηεο θαη ηηο απνζηνιέο ησλ πθηζηακέλσλ ηεο δηνηθήζεσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο παξαθάησ:22
Ζ Πηξαηηά ζα δηεμήγαγε ηελ θπξία επίζεζή ηεο θαηά ησλ πεξί ηελ Θηνπηάρεηα θπξίσλ
ερζξηθψλ δπλάκεσλ δηά ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο θαη δηά ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ.
Ζ Πηξαηηά ζα απέθεπγε λα επηηεζεί κεησπηθά θαηά ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο, δειαδή απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Νπζάθ – Ρδεληίδ - Θηνπηάρεηα.
- Ρν Λφηην Ρκήκα Πηξαηηάο, κε ην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ (Η θαη ΗΗ Κεξαξρίεο), ην Β΄
Πψκα Πηξαηνχ (V θαη ΣΗΗΗ Κεξαξρίεο), ην Λφηην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ (IV θαη ΣΗΗ
Κεξαξρίεο), ην Κηθηφ Απφζπαζκα ΗΣ Κεξαξρίαο, ηελ Ραμηαξρία Ηππηθνχ θαη ην Πχληαγκα
Βαξένο Ξπξνβνιηθνχ Πηξαηηάο, ζα παξέθακπηε ακέζσο αλαηνιηθά ηνπ Αθηζάι Ληαγ ηελ
ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο θαη ζα επηηίζεην πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ Θαξά
Ρεπέ.23 Αξρηθά κέξνο ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο, ζα πξνήιαπλε ΒΑ θαη ζα θαηαιάκβαλε ην
Δικαιή Ληαγ. Δπίζεο έηεξν κέξνο ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο, ζα επηρεηξνχζε δηπιή
ππεξθέξαζε ησλ δπηηθά ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ αζζελψλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ· ζηε
ζπλέρεηα ζα ζηξεθφηαλ βφξεηα, γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θπξία επίζεζε ηνπ Λνηίνπ
Ρκήκαηνο Πηξαηηάο. Κε ζπγθεληξσκέλεο πιένλ ηηο δπλάκεηο ηνπ ην Λφηην Ρκήκα Πηξαηηάο,
ζα επηηίζεην πξνο Θαξά Ρεπέ, επηδηψθνληαο παξάιιεια λα ππεξθεξάζεη εμ αλαηνιψλ ηηο
ακπλφκελεο πεξί ηελ Θηνπηάρεηα ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη λα απνθφςεη ηελ ππνρψξεζή ηνπο
πξνο Πετληή Γαδή θαη ην Δζθή Περήξ (βι. Πρεδηάγξακκα 2).24
- Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, (VII θαη Σ Κεξαξρίεο ζπλ Πχληαγκα Ξεδηθνχ), ζα
πξνήιαπλε ζηε γεληθή θαηεχζπλζε Ξξνχζα - Αθηζέ Θηφτ – Κπετηδέ Θηφτ (Orhaneli) –
Ρανπλζαιή, ζα παξέθακπηε απφ Βνξξά ηελ νρπξσκέλε ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο θαη ζα
επηηίζεην πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ Ρζαι Ληαγ. Ρν Πψκα, έπξεπε λα απνθχγεη λα
πξνζθξνχζεη ζε ηζρπξέο ερζξηθέο νξγαλψζεηο, δηεπξχλνληαο ηνλ ειηγκφ ηνπ πεξί ηε δεμηά
πηέξπγα ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο (βι. Πρεδηάγξακκα 2).25 Ρν Γ΄ Πψκα
Πηξαηνχ έπξεπε επίζεο, λα πξνζειθχζεη πξνο ηα δπηηθά ηελ πξνζνρή θαη δπλάκεηο ηνπ
ερζξνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δξάζε ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο. Ρέινο, ην
Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ζα επεδίσθε ηελ απνθνπή ηεο ππνρψξεζεο ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ,
απφ ηελ Θηνπηάρεηα πξνο ην Δζθή Περήξ.26
- Ρν Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ, (ΗΗΗ θαη ΣΗ Κεξαξρίεο κείνλ Πχληαγκα
Ξεδηθνχ), ζα επηηίζεην ζηελ θαηεχζπλζε Ξξνχζα – Δζθή Περήξ θαη ζα επεδίσθε, αζθψληαο
ηζρπξή πίεζε, λα ζπγθξαηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ερζξηθέο δπλάκεηο καθξηά απφ
ην θχξην πεδίν ηεο κάρεο, φπνπ ζα θξηλφηαλ ε ηχρε ηνπ αγψλα.27
- Ρν Κηθηφ Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο ζα πξνήιαπλε ζηελ θαηεχζπλζε Νπζάθ
– Ρδεληίδ - Θηνπηάρεηα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ ερζξφ ηελ εληχπσζε φηη δηά ηεο
22
23
24
25
26
27

Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 354-56.
Ρν Θαξά Ρεπέ είλαη έλα ρακειφ χςσκα πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Θηνπηάρεηαο.
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 355.
355.
355.
Πην ίδην, 356
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θαηεπζχλζεσο απηήο επηηίζνληαλ ηζρπξέο ειιεληθέο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ
ζπγθξαηεζνχλ ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζηελ ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο.28

λα

ρεδηάγξακκα 2: Σν ζρέδην επηρεηξήζεσλ ηεο ηξαηηάο Μ. Αζίαο πξνο ην Δζθή ερήξ, 29 θαζώο θαη
ε δηάηαμε θαη ε ηζρύο ησλ δπλάκεσλ Γπηηθνύ Μεηώπνπ.
28

Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 355, 363.
Θάζε ειιεληθή Κεξαξρία δηέζεηε πεξίπνπ 5.400 ηπθέθηα, 72 πνιπβφια, 216 νπινπνιπβφια θαη 16
νξεηβαηηθά ππξνβφια. Ρν θάζε Πψκα Πηξαηνχ δηέζεηε έλα Πχληαγκα Ξεδηλνχ Ξπξνβνιηθνχ πνπ
ζπγθξνηνχληαλ απφ 3 Κνίξεο ησλ 3 Ξπξνβνιαξρηψλ. Δθάζηε Ξπξνβνιαξρία δηέζεηε 4 πεδηλά ππξνβφια ησλ
29
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Η Γεληθή Ιδέα Γηεμαγσγήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Από ην Νόηην Σκήκα ηξαηηάο
Ρελ 26ε Ηνπλίνπ ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο, κε δηαηαγή ηνπ πξνο ηνπο
δηνηθεηέο ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο θνηλνπνίεζε ηηο πξνζέζεηο ηνπ, ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν εθηέιεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Ρκήκαηνο ηνχηνπ σο
αθνινχζσο:30
Γηά ηνπ Λνηίνπ Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ, ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο ηνπ Α΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ θαη ηεο Ραμηαξρίαο Ηππηθνχ, ζα επεδίσθε ηελ ηαρεία εθθαζάξηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ
Αθηφλ Θαξαρηζάξ, κε ζθνπφ ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνθνπή ηεο ππνρψξεζεο ησλ εθεί
αζζελψλ Ρνπξθηθψλ δπλάκεσλ πξνο ην Ηθφλην, ή ην Πετληή Γαδή.
Γηα ησλ ινηπψλ δπλάκεσλ ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο, ζα πξνήιαπλε βφξεηα θαη
βνξεηναλαηνιηθά, κε ζθνπφ λα θαηαιάβεη κε ηελ Η Κεξαξρία ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ην
νρπξσκέλν Θαξακπνπγηνχ Ληαγ θαη κε ην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ ην Δικαιή Ληαγ.
Θαηέρνληαο ηνπο σο άλσ δχν νξεηλνχο φγθνπο, ζα αλέκελε γηα ιίγν ηε
ζπγθέληξσζε φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο, πιελ απηψλ πνπ ζα
παξέκελαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ, γηα ηελ θάιπςε ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ
Ηθνλίνπ.
Κεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ, δειαδή ησλ Α΄ θαη Β΄ Πσκάησλ
Πηξαηνχ, ζα αλαιάκβαλε επίζεζε πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ Θαξά Ρεπέ, επηδεηψληαο
ηελ ππεξθέξαζε εμ αλαηνιψλ. Ρε ΗΗ Κεξαξρία ζα ηελ πξνσζνχζε πξνο Βνξξά.
Γηα ηνπ Απνζπάζκαηνο ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, ζα επεδίσθε λα δψζεη ηελ εληχπσζε φηη
πξνο ηελ Θηνπηάρεηα θαηεπζχλνληαη ζνβαξέο δπλάκεηο, ψζηε λα ζπγθξαηεζνχλ φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζηελ ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο.
Ρελ ΣΗΗ Κεξαξρία κεηά ην πέξαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην Αθηφλ Θαξαρηζάξ, ζα ηελ
δηέζεηε ζην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ, γηα λα ελεξγήζεη πξνο Βνξξά. Ρελ Ραμηαξρία Ηππηθνχ κεηά
ηελ θαηάιεςε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ Κπαι Καρκνχη, ζα ηελ έζηξεθε θαη απηή πξνο Βνξξά
πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη ζην άθξν δεμηφ ηεο πξνο Βνξξά θπξίαο επίζεζεο.
Σν ρέδην ηεο ηξαηηάο ζε Αδξέο Γξακκέο
Ζ Πηξαηηά ζα εθηεινχζε ηελ θπξία επίζεζή ηεο θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ Γπηηθνχ
Κεηψπνπ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, δηά ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο. Κέξνο ησλ
δπλάκεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ηνχηνπ ζα πξνήιαπλε ΒΑ θαη ζα θαηαιάκβαλε ην Δικαιή Ληαγ
θαη ην ηζρπξά νρπξσκέλν Θαξακπνπγηνχ Ληαγ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηηο θηλήζεηο
ησλ ππνινίπσλ δπλάκεσλ ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο. Έηεξν ηκήκα ηνπ Λνηίνπ Κεηψπνπ, ζα
εθθαζάξηδε ηελ πεξηνρή ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ απφ ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, ζα θάιππηε ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ Ηθνλίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλφηαλ βφξεηα γηα λα ζπκκεηάζρεη
ζηελ θπξία επίζεζε. Ρν Λφηην Ρκήκα Πηξαηηάο κεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ δπλάκεψλ ηνπ,
ζα επηηίζεην πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ Θαξά Ρεπέ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζεζε
ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ πξνο ην Ρζαι Ληαγ, ζα επεδίσθε λα ππεξθεξάζεη ηηο πεξί ηελ
Θηνπηάρεηα ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη λα απνθφςεη ηελ ππνρψξεζή ηνπο πξνο ην Δζθή Περήξ.
75 ρηιηνζηψλ. Κε ηνλ φξν ηπθέθηα πξνζδηνξηδφηαλ ε δχλακε ησλ αλδξψλ ησλ Ιφρσλ Ξεδηθνχ πνπ έθεξαλ
ηπθέθην. Γηα θάζε Ιφρν πξνβιέπνληαλ 160 ηπθέθηα Κάλιηγρεξ θαη 40 Ιεκπέι. Νθηψ αθφκε νπιίηεο θάζε
Ιφρνπ ήηαλ νπιηζκέλνη κε νπινπνιπβφιν θαη ππήξραλ επίζεο θαη 8 άνπινη πξνκεζεπηέο νπινπνιπβφισλ.
30
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 363, 364.
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Ραπηφρξνλα δηά ηεο πξνειάζεσο πξνο Βνξξά, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πςψκαηνο Θηδίι
Πηβξί, κέξνπο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβαλφηαλ ε ΣΗΗ Κεξαξρία θαη
ε Ραμηαξρία Ηππηθνχ, ζα επηδησθφηαλ ε απνθνπή ηεο νδνχ ππνρψξεζεο ησλ ηνπξθηθψλ
δπλάκεσλ πξνο ην Πετληή Γαδή. Γηά ησλ δεπηεξεπνπζψλ ελεξγεηψλ ηνπ Βνξείνπ
Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ θαη ηνπ Απνζπάζκαηνο ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, ζα επηδησθφηαλ ε
θαζήισζε/ζπγθξάηεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ, καθξηά απφ
ην θχξην πεδίν ηεο κάρεο. Πηελ ελ ιφγσ θαζήισζε ζα ζπκκεηείρε θαη ην Γ΄ Πψκα
Πηξαηνχ, πνπ ζα επεδίσθε λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή θαη δπλάκεηο ηνπ ερζξφ πξνο ην
κέησπφ ηνπ.
ρνιηαζκόο – Κξηηηθή – Πξνβιήκαηα ηνπ ρεδίνπ Δπηρεηξήζεσλ
Ν θαζνξηζζείο γεληθφο ζθνπφο ηεο πξνο εθηέιεζε επηρεηξήζεσο, ήηνη ε δηά επηζέζεσο
ζπληξηβή ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ, δελ ππνζηεξηδφηαλ ηζρπξά απφ ην ζρέδην ηεο Πηξαηηάο.
Γελ θαζνξηδφηαλ δειαδή κε ζαθήλεηα ζην ζρέδην ηεο Πηξαηηάο ην πψο ζα επηηεπρζεί απηή
ε ζπληξηβή. Γηα ηε ζπληξηβή ελφο ζηξαηνχ 13 Κεξαξρηψλ Ξεδηθνχ θαη 4 Κεξαξρηψλ
Ηππηθνχ, απαηηνχληαλ ε δηεμαγσγή απνθαζηζηηθήο κάρεο, ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα
ζπκκεηάζρεη ην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηεο Πηξαηηάο. Πηε δηαηαγή ηεο Πηξαηηάο ππφ ηνλ
ηίηιν «Γεληθαί Δληνιαί», νπδακνχ πξνβιεπφηαλ λα δηεμαρζεί κάρε απηήο ηεο κνξθήο θαη
έληαζεο. Κφλν ζηα Α΄ θαη Β΄ Πψκαηα Πηξαηνχ αλεηίζεην ζαθήο εληνιή επίζεζεο πξνο ηε
γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ Θαξά Ρεπέ.
Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο θαη ηεο Ραμηαξρίαο Ηππηθνχ, ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ
εθθαζάξηζε ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ, απφ ηηο αζζελείο Ρνπξθηθέο δπλάκεηο ππφ ηε 12ε Νκάδα
Κεξαξρηψλ, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθηφλ, θξίλεηαη πεξηηηή. Ζ Πηξαηηά δηέζεζε
ηξεηο Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ θαη ηελ Ραμηαξρία Ηππηθνχ γηα λα εθθαζαξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ
Αθηφλ, δπλάκεσο κίαο Κεξαξρίαο Ξεδηθνχ θαη κίαο Ραμηαξρίαο Ηππηθνχ. Ρνχην ήηαλ
ππεξβνιηθφ. Ζ ΗΗ Κεξαξρία επηβαιιφηαλ λα επηηεζεί ηαπηφρξνλα κε ηελ Η Κεξαξρία γηα ηελ
θαηάιεςε ηνπ Θαξακπνπγηνχ Ληαγ, ψζηε ην απνηέιεζκα λα επέιζεη εληφο κίαο εκέξαο.
Ρν Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ, δηαηαζζφηαλ λα αζθήζεη ηζρπξή πίεζε επί ηνπ
έλαληη ηνπ κεηψπνπ ηνπ ερζξνχ. Ζ άζθεζε πίεζεο επί ηνπ ερζξνχ δελ απνηειεί επίζεζε. Ζ
επίζεζε δηεμάγεηαη δηά ππξφο, θηλήζεσο, θξνχζεσο θαη παληφο δηαζεζίκνπ κέζνπ, κε ζθνπφ
ηε ζπληξηβή ηνπ ερζξνχ. Ζ πίεζε κπνξεί λα αζθεζεί δηά ιήςεσο ηεο επαθήο κε ηνλ ερζξφ,
δηά κεκαθξπζκέλσλ βνιψλ ππξνβνιηθνχ θαη δηά επηδεηθηηθψλ επηζέζεσλ. Δκκέζσο πιελ
ζαθψο, ε Πηξαηηά δελ αλέζεηε ζην Ππγθξφηεκα ηνχην θαζαξή εληνιή επηζέζεσο,
εθηηκψληαο ίζσο ηελ κεησκέλε ηζρχ ηνπ.
Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, δηαηαζζφηαλ λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή θαη δπλάκεηο ηνπ
ερζξνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πξνήιαπλε, αιιά ζα έπξεπε λα απνθχγεη λα
πξνζθξνχζεη επί ζνβαξψλ ακπληηθψλ νξγαλψζεσλ, δηεπξχλνληαο αλάινγα ηνλ ειηγκφ ηνπ
πξνο Βνξξά. Ζ εληνιή απηή πεξηέθιεηε κία ζνβαξή αληίθαζε. Κία δχλακε πνπ πξνειαχλεη
αζθαιψο θαη δελ ζα πξνζθξνχζεη επί νρπξψζεσλ πνπ δελ είλαη επαλδξσκέλεο απφ ηνλ
ερζξφ. Αιιά ήηαλ αδχλαην λα κελ εκπιαθεί ζε κάρε κε ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο, πνπ
δηαηαζζφηαλ λα πξνζειθχζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ. Έλα Πψκα Πηξαηνχ δπλάκεσο
40.000 αλδξψλ, δελ κπνξεί λα δηνιηζζήζεη κεηαμχ ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ, φηαλ κάιηζηα
ε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο δελ ην επηηξέπεη. Ζ απνζηνιή πνπ αλαηέζεθε ζην Γ΄ Πψκα
Πηξαηνχ, απνδεηθλχεη ηελ αγσλία ηεο Πηξαηηάο, λα κελ εκπιαθεί ην Πψκα ηνχην ζε κάρε
κεγάιεο έληαζεο κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη ππνζηεί ζνβαξέο απψιεηεο. Δλ πάζε
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πεξηπηψζεη ε νρχξσζε βνξεηνδπηηθά ηεο Θηνπηάρεηαο, ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη
απνηεινχληαλ, επί κεηψπνπ είθνζη ρηιηνκέηξσλ, απφ έμη πεξίπνπ νρπξσκέλεο ζέζεηο.31 Θαη
ηνχην, επεηδή ην Γπηηθφ Κέησπν δελ αλέκελε επίζεζε απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηιάδαο
ηνπ πνηακνχ Αδξαλνχ.32 Ζ αζζελψο νρπξσκέλε απηή γξακκή δελ επαλδξσλφηαλ απφ
ηνπξθηθέο δπλάκεηο (βι. Πρεδηαγξάκκαηα 2 θαη 3). Νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο πνπ ήηαλ βέβαην
φηη ζα πξνζήιθπε ην Γ΄ Πψκα πξνο ην κέησπφ ηνπ,33 ήηαλ επίζεο βέβαην φηη ζα
νξγάλσλαλ κία ακπληηθή γξακκή θαη αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ ζα είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο
ηφζν ηζρπξφηεξα ζα ηελ νρχξσλαλ. Ν ρξφλνο πνπ ηειηθά δφζεθε ζηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο,
γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ άκπλά ηνπο βνξεηνδπηηθά ηεο Θηνπηάρεηαο, ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν
απφ δχν εκέξεο. Ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο, φπσο παληαρφζελ καξηπξείηαη, δηέζεηε κεγάιε
ηθαλφηεηα ζηελ ηαρεία νρχξσζε ακπληηθψλ ζέζεσλ. Δπνκέλσο ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ήηαλ
αδχλαην λα κελ πξνζθξνχζεη επί ηεο νρπξσκέλεο ακπληηθήο γξακκήο πνπ ζα
νξγαλσλφηαλ πξν ηνπ κεηψπνπ ηνπ. Ξξνθαλψο νη εληνιέο πνπ αλέζεζε ε Πηξαηηά ζην Γ΄
Πψκα Πηξαηνχ, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζαθείο. Ν Αληηζηξάηεγνο ε.α. Θιεάλζεο Κπνπιαιάο
αλαθέξεη φηη «ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ είρελ σο απνζηνιήλ λα επηηεζεί επηδεηθηηθψο πξνο ηελ
Θηνπηάρεηαλ».34 Κάιινλ απηή ηε κνξθή είρε ε απνζηνιή πνπ αλαηέζεθε ζην Γ΄ Πψκα
Πηξαηνχ.
Ρν Κηθηφ Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο ηνπ,
εληειιφηαλ λα εθηειέζεη κία νχησο εηπείλ επηδεηθηηθή επίζεζε, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζεη ζηνλ ερζξφ ηελ εληχπσζε, φηη θαηά ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο, θηλνχληαη ζνβαξέο Διιεληθέο δπλάκεηο, ψζηε λα ζπγθξαηεζνχλ ηνπξθηθέο
δπλάκεηο επ’ απηήο ηεο ηνπνζεζίαο. κσο, νη ερζξηθέο δπλάκεηο ζπγθξαηνχληαη επί ησλ
ακπληηθψλ ηνπο ηνπνζεζηψλ δηά ηζρπξήο θξνχζεο θαη φρη δηά επηδεηθηηθψλ επηζέζεσλ.
Δπνκέλσο, ήηαλ επηβεβιεκέλν θαηά ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο, λα επηηεζεί
πιήξεο ε ΗΣ Κεξαξρία θαη κάιηζηα εληζρπκέλε.
Απηφ πνπ θξχβεηαη, πίζσ απφ ηνλ πεξίηερλν ιφγν ηνπ ζρεδίνπ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
γεληθψλ εληνιψλ, ήηαλ ε επηζπκία ηεο Πηξαηηάο λα κελ εκπιέμεη ηηο δπλάκεηο ηνπ Βνξείνπ
Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ, ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη ηνπ Απνζπάζκαηνο ηεο ΗΣ
Κεξαξρίαο, πέληε ζπλνιηθά Κεξαξρίεο, ζε κάρε κεγάιεο έληαζεο. Ζ Πηξαηηά ήζειε δηά
επξέσλ ειηγκψλ λα ππεξθεξάζεη ηελ ηνπξθηθή ακπληηθή ηνπνζεζία θαη λα εμαλαγθάζεη ηνλ
ηνπξθηθφ ζηξαηφ λα εμέιζεη εθ ησλ νρπξψλ ηνπ θαη κε θάπνην «καγηθφ» ηξφπν λα ηνλ
ζπληξίςεη. Ξάλησο φρη κε ηε δηεμαγσγή κάρεο πςειήο έληαζεο απφ ην ζχλνιν ησλ
δπλάκεψλ ηεο. Ζ ζπληξηβή φκσο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ δηά απηνχ ηνπ ηξφπνπ ήηαλ
αλέθηθηε.
Απφ ηε δηαηαγή ηεο Πηξαηηάο, ππφ ηνλ ηίηιν «Γεληθαί Δληνιαί» πξνο ηνπο δηνηθεηέο
ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ θαη ησλ Ππγθξνηεκάησλ Κεξαξρηψλ, απνπζηάδεη ε πξφζεζή ηεο γηα
ηε ρξνληθή ζπληαχηηζε ησλ επηζέζεσλ φισλ ησλ δπλάκεψλ ηεο θαηά ηεο ηνπξθηθήο
31

Atıf Ercikan Korgeneral, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, Κάρεο Θηνπηάρεηαο, Δζθή Περήξ (15 Καΐνπ 1921
- 25 Ηνπιίνπ 1921), Ρφκνο II, Γπηηθφ Κέησπν, Κέξνο 4, (Άγθπξα 1974), 150 - Πρεδηάγξακκα 15.
32

Πην ίδην, 38. «Ωζηφζν, νη Έιιελεο επηηέζεθαλ ζηνπο Ρνχξθνπο πξνρσξψληαο κε δχλακε δχν κεξαξρηψλ
απφ ηελ θαηεχζπλζε (Bursa - Orhaneli - Harmancik - Tavsanlı - Kutahya) πνπ νη Ρνχξθνη δελ είραλ ζθεθηεί
πνηέ».
33
Ρν Γπηηθφ Κέησπν είρε αλαπηχμεη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο πξν ησλ ακπληηθψλ ηνπνζεζηψλ ηκήκαηα
θαιχςεσο γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζή ηνπ πεξί ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ. Δπνκέλσο ζα
πιεξνθνξείην ηελ πξνέιαζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ πξνο ην Ρανπλζαιή θαη ζα θάιππηε κε ηηο εθεδξείεο
ηεο ηελ ελ ιφγσ θαηεχζπλζε.
34
Θιεάλζεο Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία 1919-22, (Αζήλαη, Νθηψβξηνο 1959), 132.
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ακπληηθήο ηνπνζεζίαο. Ζ Πηξαηηά ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 1921 ήηαλ πνιχ ηζρπξφηεξε ηνπ
Γπηηθνχ Κεηψπνπ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, θαη επηβαιιφηαλ λα επηδεηήζεη ηελ ηαπηφρξνλε
εκπινθή φισλ ησλ δπλάκεψλ ηεο ζε απνθαζηζηηθή κάρε θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ
Κεηψπνπ ηνχηνπ. Κε ηελ αλαθεξνκέλε απαίηεζε, ζπκθσλεί θαη ν παξρεγφο ηφηε ηεο
Δπηηειηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ πνζηξάηεγνο Μελνθψλ Πηξαηεγφο, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη
«ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο εμεξηάην εθ ηνπ ηαπηνρξφλνπ ηεο ελεξγείαο ησλ δηαθφξσλ
θαιάγγσλ …».35 Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφζεζε ηεο Πηξαηηάο λα απνθφςεη ηελ
ππνρψξεζε ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ πξνο ην Δζθή Περήξ δελ επηηπγραλφηαλ, πνπ ήηαλ
θαη ην πηζαλφηεξν,36 ε ηαπηφρξνλε επίζεζε φισλ ησλ δπλάκεψλ ηεο θαηά ησλ ηνπξθηθψλ,
ζα πξνθαινχζε αλππνιφγηζηε θζνξά ζε απηέο θαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα
επηηεπρζεί, έζησ θαη κεξηθψο, ν ηεζείο ζθνπφο ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Ζ
επίηεπμε ηεο ηαπηφρξνλεο απηήο εκπινθήο, απαηηνχζε ηε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ
άθημεο ησλ δπλάκεσλ ηεο Πηξαηηάο πξν ηνπ κεηψπνπ ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο
θαη ην ζπλερή θαη απζηεξφ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ, απφ ην ζχλνιν ησλ δηνηθήζεσλ,
πξνθεηκέλνπ απηέο λα επηηεζνχλ ηαπηνρξφλσο. Ξαξά ηαχηα απφ θαλέλα ζεκείν ησλ
δηαηαγψλ ηεο Πηξαηηάο, δελ πξνθχπηεη φηη απηή επεδίσθε ηε ρξνληθή ζπληαχηηζε ησλ
επηζέζεσλ ησλ δπλάκεψλ ηεο, πνπ απνηειεί ην δεηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ
θάζε πνιεκηθήο επηρείξεζεο.
Πνβαξφ κεηνλέθηεκα ηνπ ζρεδίνπ ηεο Πηξαηηάο, ήηαλ ε δηάζπαζε ηεο επηζεηηθήο
ελέξγεηαο ζην Βφξεην Κέησπν ηεο Ξξνχζαο, ζε δχν δηαθεθξηκέλεο κεηαμχ ηνπο επηζέζεηο.
Κία απφ ηελ Ξξνχζα πξνο ην Δζθή Περήξ θαη κία απφ ηελ Ξξνχζα δηά ηεο θνηιάδαο ηνπ
πνηακνχ Αδξαλνχ πξνο ηελ Θηνπηάρεηα. Ξαξαβηάδνληαλ έηζη νη αξρέο ηνπ πνιέκνπ πεξί ηεο
ελφηεηαο ηεο δηνηθήζεσο, ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο νηθνλνκίαο δπλάκεσλ, ηεο ελφηεηαο ησλ
πξνζπαζεηψλ, ηεο ζπληαχηηζεο απηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηεο αζθάιεηαο.
Δηδηθφηεξα, ε δηάζπαζε ησλ πεξί ηελ Ξξνχζα δπλάκεσλ ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ
ησλ ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ ζε δχν ηζνδχλακα πεξίπνπ Ρκήκαηα, ήηνη ζην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ
κε δχν Κεξαξρίεο ζπλ Πχληαγκα Ξεδηθνχ θαη ζην Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ κε δχν
Κεξαξρίεο κείνλ Πχληαγκα Ξεδηθνχ, θαζηζηνχζε ηα ελ ιφγσ δχν Ρκήκαηα αλίζρπξα λα
θέξνπλ ζε πέξαο ηηο απνζηνιέο πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ.37 Απηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
θάλνπλ νη ηέζζεξηο Κεξαξρίεο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ζπγθεληξσκέλεο, ήηνη λα
επηηεζνχλ ηζρπξά θαηά ηνπ Δζθή Περήξ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ καθξηά απφ ην θχξην πεδίν
ηεο κάρεο κία κεγάιε ερζξηθή δχλακε, ηνπιάρηζηνλ πέληε έσο έμη Κεξαξρηψλ Ξεδηθνχ, θαη
ελδερνκέλσο λα θαηηζρχζνπλ θαη’ απηψλ, ήηαλ αδχλαην λα ην επηηχρνπλ ηα δχν Ρκήκαηα
ελεξγψληαο κεκνλσκέλα. Ζ αλαθεξφκελε επίζεζε θαηά ηνπ κεηψπνπ ηνπ Δζθή Περήξ,
απφ ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ησλ ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ, ζα πξνθαινχζε κεγάιε θζνξά ζηηο
ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη ζα ζπλέβαιε ηζρπξά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπληξηβήο ηνπ
ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Πηελ πεξίπησζε επφδσζεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ζχληνλεο ζηε
ζπλέρεηα θαηαδίσμεο ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ πξνο ην Δζθή Περήξ, ππήξρε κεγάιε
πηζαλφηεηα απνθνπήο θάπνησλ εθ ησλ δπλάκεσλ ηνχησλ.
35

Μελνθψλ Πηξαηεγφο, Ζ Διιάδα ζηε Κηθξά Αζία, (Αζήλα: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ, Ρεηάξηε Έθδνζε), 237.
Νη ηζηνξηθέο πεξηπηψζεηο πνπ επηηεχρζεθε ε απνθνπή, ή ε θχθισζε δπλάκεσλ ελφο ζηξαηνχ είλαη ζπάληεο
ζηελ ηζηνξία. Έλα ζηξάηεπκα πνπ αληηιακβάλεηαη φηη θπθινχηαη είηε επεθηείλεη ηε δηάηαμή ηνπ γηα λα
θαιχςεη ηα εθηεζεηκέλα πιεπξά ηνπ, είηε ζπεχδεη λα εμέιζεη ηνπ θινηνχ πνπ αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη.
37
Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, κε έδξα ηελ Ξξνχζα, δηνηθνχζε κέρξη ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο ΗΗΗ, VII, X
θαη ΣΗ Κεξαξρίεο (βι. Πρεδηάγξακκα 2). Ζ ΣΗ Κεξαξρία είρε θζάζεη ζηελ πεξηνρή ηεο Ξξνχζαο ιίγν ρξφλν
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ
36
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Έηεξν πξφβιεκα, πνπ πξνέθππηε απφ ηε δηάζπαζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ησλ
ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ ζε δχν Ρκήκαηα, ήηαλ φηη θαηά ηελ πξνέιαζή ησλ δχν ηνχησλ
Ρκεκάησλ πξνο ην ερζξηθφ κέησπν, απηά ζα βξίζθνληαλ ζε απφζηαζε εθηφο ακνηβαίαο
ππνζηήξημεο, ιφγσ ηεο παξεκβνιήο κεηαμχ ηνπο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ Νιχκπνπ θαη ηνπ
Ληνπκαλίηο (βι. Πρεδηάγξακκα 2). Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπξθηθή δηνίθεζε
αληηιακβαλφηαλ απηή ηελ αδπλακία, ζα κπνξνχζε λα θαηαζηξέςεη επρεξψο ην Βφξεην
Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ δηά ηεο ζπλδπαζκέλεο επίζεζεο ηεο 1εο Νκάδαο Κεξαξρηψλ θαη
ηνπ Πψκαηνο Πηξαηνχ Ππγθξφηεκα (Koca Eli).
ζνλ αθνξά ηελ αλαθνξά καο, φηη παξαβιέθζεθε απφ ηε Πηξαηηά ε αξρή ηνπ
πνιέκνπ «αζθάιεηα», απηή πξνθχπηεη απφ ην φηη ε Πηξαηηά δελ έιαβε ππφςε ηεο, φηη κεηά
ηελ απνρψξεζε ηεο ΣΗ Κεξαξρίαο απφ ηελ Ληθνκήδεηα, νη δπλάκεηο ηνπ ηνπξθηθνχ
Πψκαηνο Πηξαηνχ Ππγθξφηεκα, είραλ πξνσζεζεί βφξεηα ηεο ζθπξφζηξσηεο νδνχ Γελή
Περήξ – Κπηιεηδίθ θαη επνκέλσο απεηινχζαλ κε απνθνπή ηηο ζπγθνηλσλίεο ηνπ Βφξεηνπ
Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ κε ηελ Ξξνχζα, θαηά ην ρξφλν πνπ απηφ ζα πιεζίαδε πξνο ην
Δζθή Περήξ. Ζ απεηιή απηή, επέβαιε ηελ θάιπςε ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Βνξείνπ
Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ απφ Βνξξά δηά κίαο ηζρπξήο δχλακεο, θαη επνκέλσο ζα
απνδπλακσλφηαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ε ηζρχο ηνπ Βνξείνπ Ππγθξνηήκαηνο, πνπ ζα
επηρεηξνχζε πξνο ην Δζθή Περήξ. Αλ ε Πηξαηηά εθηηκνχζε ξεαιηζηηθά απηή ηελ απεηιή,
ίζσο λα κελ αθαηξνχζε απφ ηελ ΣΗ Κεξαξρία ην 17ν Πχληαγκα Ξεδηθνχ, πνπ δηέζεζε πξνο
ελίζρπζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη, ίζσο αθφκε θαη λα κελ δηαζπνχζε ηε δχλακε ηνπ
Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ζε δχν Ρκήκαηα.
Ζ πξφζεζε ηεο Πηξαηηάο, λα ππεξθεξάζεη ηηο πεξί ηελ Θηνπηάρεηα ακπλφκελεο
ηνπξθηθέο δπλάκεηο, δηά ηεο ζπγθιίζεσο ηεο επίζεζεο ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο πξνο
ην Θαξά Ρεπέ θαη απηήο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ πξνο ην Ρζαι Ληαγ, ζηεξηδφηαλ ζηελ
ππφζεζε φηη νη δεπηεξεχνπζεο επηζέζεηο κπνξνχζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ζεκαληηθέο
ηνπξθηθέο δπλάκεηο καθξηά απφ ην θχξην πεδίν ηεο κάρεο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν δηά ηεο
θηλήζεψο ηνπο πξνο ηελ ερζξηθή ηνπνζεζία, ή δηά ηεο δηνιηζζήζεσο ηνπο κεηαμχ ησλ
ηνπξθηθψλ νρπξψζεσλ. Άλεπ φκσο ηζρπξήο κεησπηθήο θξνχζεο απφ ην Βφξεην Ππγθξφηεκα
Κεξαξρηψλ θαηά ηεο ηνπνζεζίαο Αβγθίλ – Θνβαιίηζα, ήηαλ αδχλαην λα ζπγθξαηεζνχλ
κεγάιεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο καθξηά απφ ην θχξην πεδίν ηεο κάρεο. Δπίζεο άλεπ ηζρπξήο
θξνχζεο απφ ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ θαη ην Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο θαηά ηεο
ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο, ήηαλ αδχλαην λα θαζεισζνχλ νη ηνπξθηθέο
δπλάκεηο ησλ νπνίσλ επηδησθφηαλ ε ππεξθέξαζε δηά ηεο επηζέζεσο ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο
Πηξαηηάο, πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ Θαξά Ρεπέ θαη ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ πξνο ην
Ρζαι Ληαγ. Έρσ ηε γλψκε φηη ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο, κεηά ηελ απνηπρία
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Καξηίνπ πξνο ην Δζθή Περήξ, πνπ ζεκαδεχηεθε απφ ηηο
ηξνκαθηηθέο απψιεηεο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, ήζειε λα απνθχγεη ηελ δηεμαγσγή
έληνλσλ καρψλ πνπ ζα είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ απσιεηψλ. Αιιά
φπσο είλαη γλσζηφ ζηνπο κειεηεηέο ηεο ζηξαηησηηθήο ηέρλεο θαη επηζηήκεο, «ε επηηπρία
ηεο ππεξθέξαζεο βαζίδεηαη ζηνλ αηθληδηαζκφ θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ δεπηεξεπνπζψλ
επηζέζεσλ λα θαζειψζνπλ ηνλ φγθν ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαη έλαληη ηνπ
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κεηψπνπ ηνπο».38 Ζ θαζήισζε φκσο επηηπγράλεηαη κφλν δηα ηζρπξήο κεησπηθήο θξνχζεο.
Ρνχην πξνβιεπφηαλ αλέθαζελ απφ ηα ηζρχνληα εγρεηξίδηα ηαθηηθήο. Θαη ην 1921.39
Ζ απφθαζε ηεο Πηξαηηάο λα επηρεηξήζεη δηά ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ επί ηεο
θαηεπζχλζεσο Κπετηδέ Θηφτ – Ρανπλζαιή ήηαλ αηπρήο. Ζ θαηεχζπλζε ήηαλ κεγάινπ
κήθνπο θαη δηέηξερε έδαθνο νξεηλφ, έληνλα δηαθεθνκκέλν, πνπ ζηεξνχληαλ παληειψο
θαηαιιήισλ νδεχζεσλ γηα ηελ θίλεζε ελφο Πψκαηνο Πηξαηνχ 40.000 πεξίπνπ αλδξψλ θαη
ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ πεδηλψλ ζρεκαηηζκψλ θαη κεηαθνξηθψλ θηελψλ.Ν Πππξίδσλνο
αλαθέξεη, ρσξίο λα ην ηεθκεξηψλεη, φηη ε Πηξαηηά δηά ηεο θηλήζεσο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ, ζηελ αλαθεξφκελε θαηεχζπλζε, ζέιεζε λα θαιχςεη ην θελφ κεηαμχ ηνπ Βνξείνπ
Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ θαη ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο.40 Αιιά απηφ δελ θαίλεηαη
λα πξνθχπηεη απφ ηα φζα αθεγείηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ζπγγξάκκαηφο ηνπ: «νη 7
κεζνιαβήζαζαη εκέξαη», κέρξη ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ λα απνθαηαζηήζεη ζχλδεζκν κε ην
Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, «ήζαλ εκέξαη αγσλίαο, δηφηη επεηιείην ε απνκφλσζηο ηνπ
Πψκαηνο» θαη φηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγνπ ζπλδέζκνπ «εραηξεηίζζε σο έθηαθηνλ
ραξκφζπλνλ γεγνλφο».41 Ξξνθαλψο ε Πηξαηηά δελ ρξεζηκνπνίεζε έλα Πψκα Πηξαηνχ επί
κίαο πξνβιεκαηηθήο θαηεχζπλζεο, γηα λα ζπλδέζεη ην Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ κε
ην Λφηην Ρκήκα Πηξαηηάο.
Θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ, ε Πηξαηηά επεδίσμε λα αηθληδηάζεη ηνλ αληίπαιν, επηηηζέκελε
απφ κε αλακελφκελε θαηεχζπλζε. Ξξάγκαηη, ε ηνπξθηθή δηνίθεζε δελ αλέκελε ειιεληθή
ελέξγεηα απφ ηελ ελ ιφγσ θαηεχζπλζε,42 ιφγσ ηεο νξεηλήο δηακφξθσζεο ηεο πεξηνρήο θαη
ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο· αιιά ήηαλ βέβαην φηη εθφζνλ επηρεηξείην, ζα ηελ
πιεξνθνξνχηαλ έγθαηξα απφ ην Ράγκα Ξεδηθνχ, Ράγκα Orhaneli, πνπ είρε εγθαηαζηαζεί
ζην Κπετηδέ Θηφτ.43 λησο ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο 30εο Ηνπλίνπ, ην Γπηηθφ Κέησπν
αθνχ πιεξνθνξήζεθε ηελ πξνέιαζε ειιεληθψλ δπλάκεσλ, δηά ηεο θαηεπζχλζεσο Κπετηδέ
Θηφτ (Orhaneli) –Σαξκαηδίθ – Ρανπλζαιή, θάιπςε ην δεμηφ ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο πξνο βνξξά κε ηελ 15ε Κεξαξρία Ξεδηθνχ, ηε 14ε Κεξαξρία Ηππηθνχ θαη ην
Ράγκα Φξνπξάο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, πνπ ηεξνχζε σο εθεδξεία.44 Νη δπλάκεηο απηέο
38

Δγρεηξίδην Δθζηξαηείαο 100-1, Δπηρεηξήζεηο Σεξζαίσλ Γπλάκεσλ, (Ρππνγξαθείν Διιεληθνχ Πηξαηνχ, Αζήλα
2008), 112.
39
Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 151: «Διεζκνλήζε ινηπφλ ν απαξαίηεηνο θαλψλ εηο θάζε ειηγκφλ,
«θαζήισζηο θαη ππεξθέξαζηο», φπσο ειεζκνλήζε θαη φηη αη νρπξσκέλαη ηνπνζεζίαη δελ πξνζβάινληαη θαηά
κέησπνλ· ππεξθεξψληαη κε ζχγρξνλνλ κεησπηθήλ θξνχζηλ».
40
Γεψξγηνο Πππξίδσλνο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία πσο ηελ Δίδα (Ξφιεκνο θαη Διεπζεξίαη) , (Αζήλα:
Διεχζεξε Πθέςηο, 2011), 144.
41
Πην ίδην, 144.
42
Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 38: «Ωζηφζν, νη Έιιελεο επηηέζεθαλ ζηνπο Ρνχξθνπο
πξνρσξψληαο κε δχλακε δχν κεξαξρηψλ απφ ηελ θαηεχζπλζε (Bursa - Orhaneli - Harmancik - Tavsanlı Kutahya) πνπ νη Ρνχξθνη δελ είραλ ζθεθηεί πνηέ».
43
Ρν Γπηηθφ Κέησπν είρε αλαπηχμεη εκπξφο θαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηηο ακπληηθέο ηνπνζεζίεο ηηο 1ε, 2ε
θαη 3ε Κεξαξρίεο Ηππηθνχ θαη ηελ 4ε Ραμηαξρία Ηππηθνχ, σο ηκήκαηα θαιχςεσο (βι. Πρεδηάγξακκα 2). Νη
ηνπξθηθέο Κεξαξρίεο Ηππηθνχ δηέζεηαλ κέζε δχλακε 1.000 ηππέσλ θαηαλεκεκέλσλ ζε ηξία Ππληάγκαηα
Ηππηθνχ. Ρν ηνπξθηθφ ηππηθφ ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηππνθίλεην πεδηθφ θαη ηε δχλακε ηνπ νη Ρνχξθνη ηελ
απνηηκνχζαλ ζε ηπθέθηα ελ αληηζέζεη πξνο ηνπο Έιιελεο πνπ ηελ απνηηκνχζαλ ζε ζπάζεο. Ξξνθαλψο νη
Ρνχξθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ηππηθφ ηνπο σο ηαρπθίλεην πεδηθφ.
44
Νη αλψηαηεο ηνπξθηθέο δηνίθεζεηο επηρεηξνχζαλ πάληνηε δηαζέηνληαο εθεδξεία θαη θιηκαθψλνληαο ηηο
δπλάκεηο ηνπο ζε βάζνο. ισο αληηζέησο ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο θαη νη πθηζηάκελεο δηνηθήζεηο ηεο, θαηά ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ Καξηίνπ θαη ηνπ Ηνπιίνπ 1921, ελήξγεζαλ ρσξίο λα δηαζέηνπλ εθεδξεία. Πηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ Απγνχζηνπ 1921, κφλν ην Α΄ θαη ην Γ΄ Πψκαηα Πηξαηνχ δηέζεηαλ εθεδξεία. Πηηο επηρεηξήζεηο ηνπ

81

ΛΟΤΜΙΧΣΗ


απνηέιεζαλ ηελ 5ε Νκάδα Κεξαξρηψλ ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ (βι. ζρεδηάγξακκα 2).45 Ζ
απφθαζε ηεο Πηξαηηάο, λα επηηεζεί ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ δηά ηεο ζρνιηαδφκελεο
θαηεπζχλζεσο, ήηαλ ιαλζαζκέλε θαη ηνχην επεηδή απηή ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάινπ κήθνπο
θαη λνηίσο ηνπ Κπετηδέ Θηφτ ππνζηεξηδφηαλ κφλν απφ εκηνληθέο νδεχζεηο, πνπ ζα
δπζρέξαλαλ θαη ζα επηβξάδπλαλ ηελ θίλεζε ηνπ Πψκαηνο. Δπί ησλ αθαηάιιεισλ απηψλ
δξνκνινγίσλ, θηλήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο επηρείξεζεο κε κεγάιε βξαδχηεηα, πιένλ
ησλ καρίκσλ κνλάδσλ ηνπ Πψκαηνο, κεγάινο αξηζκφο κεηαγσγηθψλ, Ιφρνη Θακειψλ πνπ
κεηέθεξαλ εθφδηα θαη εθνδηνπνκπέο αξακπάδσλ. Ζ κία κάιηζηα εθνδηνπνκπή εμ 900
αξακπάδσλ, κεηέθεξε 500 βιήκαηα θαηά ππξνβφιν γηα ηα 60 ππξνβφια ηνπ Γ΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ, πιένλ ησλ ινηπψλ ππξνκαρηθψλ Ξεδηθνχ θαη απηψλ πνπ κεηαθέξνληαλ απφ ηηο
Κνίξεο Ξπξνβνιηθνχ θαη ηηο Κνίξεο Ππδπγαξρηψλ.46 π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ήηαλ εληειψο
αδχλαην λα ζπγρξνληζηεί ε θίλεζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ κεηά ησλ ππνινίπσλ
Κεγάισλ Κνλάδσλ ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο, ψζηε απηφ λα επηηεζεί έγθαηξα θαηά ηεο
ηνπξθηθήο ηνπνζεζίαο. Θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ
θαηαζπαηάιεζε ηε δχλακή ηνπ πξνειαχλνληαο επί πνιιέο εκέξεο απφ ην πςφκεηξν ησλ
100 κέηξσλ ζε απηφ ησλ 1.200 κέηξσλ, ππφ αθφξεην θαχζσλα, επί νξεηλψλ εδαθψλ θαη
αλχπαξθησλ νδψλ, κε απνηέιεζκα πξηλ αθφκε ιάβεη ηελ επαθή κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο,
λα έρεη εμαληιεζεί απφ ηηο καθξέο θαη θνπηψδεηο πνξείεο.47 πφςε φηη επηηειείο ηεο
Πηξαηηάο, κε ηε ζπλνδεία Ηππηθνχ, είραλ εθηειέζεη αλαγλψξηζε ηεο ελ ιφγσ θαηεπζχλζεσο
θαη είραλ δηαπηζηψζεη ηηο ηξνκαθηηθέο δπζρέξεηεο, πνπ απηή παξνπζίαδε γηα ηελ θίλεζε κίαο
κεγάιεο θαη ηζρπξήο δχλακεο.
Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, επηβαιιφηαλ λα κε δηαζπαζηεί αιιά λα επηρεηξήζεη θαη δηά ησλ
ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ ηνπ ζηνλ άμνλα Ξξνχζα – Δζθή Περήξ, πνπ εμππεξεηείην απφ δχν
πνιχ θαιήο θαηάζηαζεο ζθπξνζηξψηνπο νδνχο.
Θαηφπηλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη φηη ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο αγλφεζε
θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ επηρεηξήζεσλ ηηο αξρέο ηνπ πνιέκνπ πεξί ηεο επηινγήο ηνπ
ζθνπνχ θαη ηεο εκκνλήο ζε απηφλ, ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο νηθνλνκίαο δπλάκεσλ, ηεο
ελφηεηαο ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ηεο ζπληαχηηζεο απηψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηεο
αζθάιεηαο. Θαζφξηζε σο γεληθφ ζθνπφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηε ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ
ζηξαηνχ, αιιά ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ ζρεδίνπ ηεο δελ πξνβιεπφηαλ ε δηεμαγσγή
απνθαζηζηηθήο κάρεο πξνο επίηεπμε ηνπ θαζνξηζζέληνο ζθνπνχ. Ξξνθαλψο, ην ζρέδην

Απγνχζηνπ ηνπ 1922, ην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ ησλ ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ, πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο ακπληηθήο
γξακκήο ηεο εμέρνπζαο ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ, κε κήθνο κεηψπνπ 150 ρηιηφκεηξα, δηέζεηε σο εθεδξεία έλα
Πχληαγκα Δπδψλσλ. Ζ ηνπξθηθή Πηξαηηά ζηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο, δηέζεηε σο εθεδξεία έλα Πψκα Πηξαηνχ ησλ
ηξηψλ Κεξαξρηψλ.
45
Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 207, 208. Γηνηθεηήο ηεο 5εο Νκάδαο νξίζηεθε ν
Ππληαγκαηάξρεο Φαρξεληίλ. Ζ 15ε Κεξαξρία δηαηάρζεθε λα κεηαθηλεζεί ζηε γξακκή Agizoren - Dogakoy θαη
λα αξρίζεη ακέζσο ηελ νρχξσζή ηεο. Ζ 14ε Κεξαξρία Ηππηθνχ δηαηάρζεθε λα αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ρ.
Θαξζάθ (βι. Πρεδηάγξακκα 3).
46
Βαζίιεηνο Ινπκηψηεο, «Ζ ελίζρπζεο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο κε κέζα δηεμαγσγή ηεο κάρεο θαη
κεηαθνξηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ Δζθή Περήξ, ηεο Θηνπηάρεηαο θαη ηνπ
Αθηφλ Θαξαρηζάξ», (Δλφηεηα 8, Γηαηηζέκελα βιήκαηα ππξνβνιηθνχ απφ ηε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο θαηά ηηο
επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921), https://belisarius21.wordpress.com/.
47
Θαη φκσο, εθείλνη νη ππέξνρνη πνιεκηζηέο ηεο Διιάδαο έδσζαλ φρη κφλν ην αίκα ηνπο, αιιά ηελ θαξδηά θαη
ηελ ςπρή ηνπο γηα ην «φξακα ηεο Ησλίαο». Ρνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1921 πήγαλ πεξπαηψληαο θαη
πνιεκψληαο απφ ηελ Ξξνχζα ζην Ρανπλζαιή, απφ εθεί ζην Δζθή Περήξ θαη κεηά, κέρξη ην Ξνιαηιί ε VII
Κεξαξρία θαη δηα ηεο Αικπξάο Δξήκνπ κέρξη ην Ρζαι Ληαγ, αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ ε Σ Κεξαξρία. Πηε
ζπλέρεηα επέζηξεςαλ απνγνεηεπκέλνη ζην Δζθή Περήξ.
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επηρεηξήζεσλ δελ ππεξεηνχζε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ
ζηξαηνχ.
Η Δθηέιεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ από ην Γ΄ ώκα ηξαηνύ, ην Βόξεην πγθξόηεκα
Μεξαξρηώλ θαη ην Μηθηό Απόζπαζκα ηεο ΙΥ Μεξαξρίαο
Ν δηνηθεηήο ηνπ Βνξείνπ Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ θαη ηεο ΗΗΗ Κεξαξρίαο,
πνζηξάηεγνο Ρξηθνχπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνέιαζεο πξνο ην Δζθή Περήξ, θίλεζε ηηο
Κεξαξρίεο ηνπ πξνο ηα εκπξφο ζπληεξεηηθά, κε απνηέιεζκα απηέο λα θζάζνπλ ζηα ρσξηά
Ξαδαξηδίθ θαη Κπηιεηδίθ ην απφγεπκα ηεο 30ήο Ηνπλίνπ. Ρελ 30ή Ηνπλίνπ ν πνζηξάηεγνο
Ρξηθνχπεο, δηέθνςε ηελ πξνέιαζε θαη παξέκεηλε επί αξθεηέο εκέξεο αδξαλήο ζην
Ξαδαξηδίθ, πξνθεηκέλνπ ε ΣΗ Κεξαξρία λα αλαζηξαθεί γηα λα αληηκεησπίζεη επηζέζεηο ηνπ
Πψκαηνο Πηξαηνχ Ππγθξφηεκα, θαηά ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Βνξείνπ Ππγθξνηήκαηνο
Κεξαξρηψλ. πσο ήδε αλαθέξακε, ηελ απεηιή απηή ε Πηξαηηά δελ ηελ έιαβε ππφςε ηεο.
Θαηά ηνχην ν Ρξηθνχπεο επέδεημε έιιεηςε ηφικεο θαη απνθαζηζηηθφηεηαο θαη θπξίσο
αγλφεζε φηη πξνείρε ε εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο πνπ ηνπ αλαηέζεθε. Ρν πξφβιεκα θαηά
ησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο ΣΗ Κεξαξρίαο, κπνξνχζε λα ην αληηκεησπίζεη κε ηελ αλαζηξνθή
ελφο κφλν Ππληάγκαηνο θαη φρη φιεο ηεο ΣΗ Κεξαξρίαο. Ρελ ππφινηπε δχλακε ηνπ
Ππγθξνηήκαηνο, φθεηιε λα ηελ σζήζεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ δξαζηήξηα πξνο ηα εκπξφο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ επαθή κε ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο θαη λα αζθήζεη ζνβαξή πίεζε επ’
απηψλ, ψζηε λα εθηειέζεη ην ζθέινο ηεο εληνιήο ηνπ, πνπ αθνξνχζε ηε ζπγθξάηεζε φζν
ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ ζηελ ηνπνζεζία Αβγθίλ – Θνβαιίηζα. Ιφγσ
ηεο αδξάλεηαο ηνπ Βνξείνπ Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ, νη Ρνχξθνη απέζπξαλ ηξεηο
Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ απφ ηελ 1ε Νκάδα Κεξαξρηψλ, ηηο 23ε, 61ε θαη 11ε, θαη ηηο κεηέθεξαλ
λφηηα. Ρελ 3ε Ηνπιίνπ, πνπ ε ηνπξθηθή ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο δηαζπάζηεθε
ζην αξηζηεξφ ηεο, ην Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ ζπλέρηδε λα παξακέλεη πεξί ην
Ξαδαξηδίθ (βι. Πρεδηαγξάκκα 3).
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ρεδηάγξακκα 3. Δπηρεηξήζεηο Γ΄ ώκαηνο ηξαηνύ, Β. πγθξνηήκαηνο Μεξαξρηώλ θαη
Απνζπάζκαηνο ΙΥ Μεξαξρίαο. Παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ παξαπάλσ δπλάκεσλ ηε λύθηα ηεο
2αο Ινπιίνπ, όηαλ δηαξξήρζεθε ε ηνπξθηθή ηνπνζεζία ζην Σζανύο Σζηθιίθ θαη ζην ύςσκα 1799.

Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ιφγσ ηεο βξαδχηεηαο κε ηελ νπνία θηλήζεθε θαη ηεο
ππεξβνιηθήο θφπσζεο ησλ αλδξψλ ηνπ, έθζαζε θαζπζηεξεκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ρανπλζαιή θαη κφιηο ηηο απνγεπκαηηλέο πξνο ηηο βξαδηλέο ψξεο ηεο 2 αο Ηνπιίνπ, έιαβε ηελ
επαθή κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο ηεο 5εο Νκάδαο Κεξαξρηψλ, πνπ είραλ νξγαλψζεη θαη
νρπξψζεη κία ακπληηθή γξακκή, δπηηθά ησλ ρσξηψλ Πεγηηνκέξ – Αξζιαλή - Ινπηξά (βι.
ζρεδηάγξακκα 3).48 Ρελ επνκέλε, ε VII θαη ε Σ Κεξαξρίεο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ,
επηηέζεθαλ θαηά ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ θαη αληηκεηψπηζαλ κέρξη ην βξάδπ πείζκνλα
αληίζηαζε. Ρηο λπθηεξηλέο ψξεο νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο απνζχξζεθαλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο
θαη ζπκπηχρζεθαλ αλαηνιηθά. Νη Κεξαξρίεο VII θαη Σ ζηάζκεπζαλ θαηά ηε λχθηα επί ηεο
γξακκήο πνπ δηεμήρζε ε κάρε.49 Ξξνθαλψο ε ζπλεηζθνξά ηνπ Γ΄ Πψκαηνο ζην

48
49

Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 168, 169.
Πην ίδην, 169-172.
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απνηέιεζκα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθή θαη αλάινγε ηεο ηζρχνο ηνπ.50 Θα ήηαλ
αξθεηά δηαθνξεηηθή ε εμέιημε ηεο κάρεο, εάλ είρε ιάβεη ζηελή επαθή κε ηελ ηνπξθηθή
ακπληηθή ηνπνζεζία, ην αξγφηεξν ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο 1εο Ηνπιίνπ θαη είρε επηηεζεί
θαηά ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ απφ ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 2αο Ηνπιίνπ, ηελ ψξα
δειαδή πνπ άξρηδε ε κάρε απφ ην Λφηην Ρκήκα Πηξαηηάο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρζανχο
Ρζηθιίθ (βι. Πρεδηάγξακκα 3). Ξξνθαλψο ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ δελ θαηφξζσζε λα
εθηειέζεη ηελ απνζηνιή ηνπ. Ζ πξφζεζε ηεο Πηξαηηάο, λα αηθληδηάζεη ηελ ηνπξθηθή
δηνίθεζε θαη λα ππεξθεξάζεη ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, πνπ ακχλνληαλ ζηελ ακπληηθή
ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο, επηηηζέκελε δηά ηεο θαηεπζχλζεσο ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ
Αδξαλνχ πξνο ην Ρζαι Ληαγ, δελ επνδψζεθε. Ζ εμέιημε απηή, βαξχλεη ηε Πηξαηηά Κηθξάο
Αζίαο, πνπ απνθάζηζε λα δηαζπάζεη ηε δχλακε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ζε δχν ηκήκαηα,
ησλ δχν Κεξαξρηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Γ΄Πψκα Πηξαηνχ ζε κία κεγάινπ
αλαπηχγκαηνο νξεηλή θαηεχζπλζε, πνπ ζηεξνχηαλ ζπγθνηλσληψλ.
Ρν Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο. ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηζρχνο ηνπ. δελ κπνξνχζε λα
εκπιαθεί ζε κάρε κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, πνπ ακχλνληαλ λφηηα ηεο Θηνπηάρεηαο. Ρν
απφζπαζκα παξέκεηλε ζε αδξάλεηα, βφξεηα ηνπ ρσξηνχ Ρδεληίδ, απφ ηελ λχθηα ηεο 27εο
κέρξη ηελ 30ή Ηνπλίνπ. Ρειηθά ην Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, θαηφπηλ δηαηαγήο ηεο
Πηξαηηάο ηεο 1εο Ηνπιίνπ, πνπ ηελ παξέιαβε ην βξάδπ ηεο 2αο Ηνπιίνπ,51 πξνέιαζε απφ ην
πξσί ηεο 3εο Ηνπιίνπ θαη έιαβε ηελ επαθή κε ηελ ηνπξθηθή ακπληηθή ηνπνζεζία ηηο
απνγεπκαηηλέο ψξεο, φηαλ πιένλ νη Ρνχξθνη απνρσξνχζαλ απφ ηελ ακπληηθή ηνπνζεζία
ηεο Θηνπηάρεηαο. Ξεξί ηελ 2030 ψξα, εμεδίσμε θαηφπηλ αγψλνο απφ ηνλ απρέλα ηνπ ρσξηνχ
Ξνπιάξ, ηηο ακπλφκελεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο (βι. ζρεδηάγξακκα 3).52
Απνηίκεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γ΄ . ηξαηνύ, ηνπ Β. πγθξνηήκαηνο
Μεξαξρηώλ θαη ηνπ Απ. ηεο ΙΥ Μεξαξρίαο
Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, είρε σο απνζηνιή λα επηηεζεί πξνο ην Ρζαι Ληαγ, λα
πξνζειθχζεη πξνο ην κέησπφ ηνπ ηνπξθηθέο δπλάκεηο, αιιά λα απνθχγεη λα πξνζθξνχζεη
επί ζνβαξψλ νξγαλψζεσλ. Κε άιια ιφγηα λα κελ επηηεζεί. Ρειηθά ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ,
έιαβε ηελ επαθή κε ηελ ηνπξθηθή ακπληηθή ηνπνζεζία, ην απφγεπκα ηεο 2αο Ηνπιίνπ θαη
επηηέζεθε ην πξσί ηεο 3εο Ηνπιίνπ, φηαλ ν αγψλαο είρε πιένλ θξηζεί ππέξ ησλ ειιεληθψλ
φπισλ, ζην Ρζανχο Ρζηθιίθ θαη ζην χςσκα 1799. Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ελέπιεμε ζε κάρε
κία κφλν ηνπξθηθή Κεξαξρία Ξεδηθνχ, κία Κεξαξρία Ηππηθνχ θαη ην Ράγκα Φξνπξάο ηεο
ηνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο.
Ρν Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ είρε δηαηαρζεί λα αζθήζεη ζνβαξή πίεζε επί ησλ
έλαληη ηνπ κεηψπνπ ηνπ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ, αιιά νπδέπνηε έιαβε ηελ επαθή, έζησ θαη
κεκαθξπζκέλε, κε ηελ ηνπνζεζία Ηλνλνχ, κε απνηέιεζκα ε ηνπξθηθή δηνίθεζε, λα

50

Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ: 12.000 ηπθέθηα, 504 νπινπνιπβφια, 168 πνιπβφια, 60 ππξνβφια. 5ε Ρνπξθηθή Νκάδα:
πεξίπνπ 5.000 ηπθέθηα, 42 πνιπβφια θαη 14 ππξνβφια.
51
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 367. Ρελ 1ε πξσηλή ψξα ηεο 2αο Ηνπιίνπ ε Πηξαηηά εμέδσζε
δηαηαγή επηρεηξήζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 2εο Ηνπιίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη γηα ην Απφζπαζκα ηεο
ΗΣ Κεξαξρίαο, είρε εθδνζεί εηδηθή δηαηαγή. Ρε δηαηαγή απηή ηελ παξέιαβε ην Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο
κεηά 24 ψξεο πεξίπνπ. Ζ αλαθνξά γίλεηαη γηα λα απνδείμεη, φηη ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ
έπαζρε βαξέσο.
52
Πην ίδην 176, 177.
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απνζχξεη απφ ην κέησπν ηνπ Δζθή Περήξ αξρηθά ηελ 3 ε Κεξαξρία Θαπθάζνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα ηηο 11ε, 23ε θαη 61ε Κεξαξρίεο ηεο.
Ρν Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, είρε σο απνζηνιή λα εθηειέζεη επηδεηθηηθή επίζεζε,
θαηά ησλ επί ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ. Ξεξί ην
κεζνλχθηην ηεο 1εο πξνο ηε 2α Ηνπιίνπ, ε Πηξαηηά ην δηέηαμε λα επηηεζεί, αιιά ε δηαηαγή
ηεο παξαιήθζεθε απφ ην Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο κεηά απφ εηθνζηηέζζεξηο ψξεο
πεξίπνπ, κε απνηέιεζκα απηφ λα επηηεζεί ην απφγεπκα ηεο 3εο Ηνπιίνπ.
Πην Πρεδηάγξακκα 3, απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο πνπ είραλ θζάζεη ηε λχθηα ηεο 2αο
Ηνπιίνπ (Λ 2/7), νη ζρνιηαδφκελεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα δηνηθήζεηο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο
Αζίαο, φηαλ ζην Ρζανχο Ρζηθιίθ θαη ζην χςσκα 1799, είρε επηηεπρζεί ε δηάξξεμε ηεο
αξηζηεξήο πηέξπγαο ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο, απφ ηηο Η θαη V
Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ ησλ Α΄ θαη Β΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ, αληίζηνηρα.
Θαηφπηλ ηνχησλ, νη πέληε απφ ηηο δέθα Κεξαξρίεο ηεο Πηξαηηάο, νπδέλ ην
ζεκαληηθφηεξν πξνζέθεξαλ ζηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Πηξαηηά, επαλαιάκβαλε
ηα ιάζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Καξηίνπ. Αληί ηεο ζπγθέληξσζεο, πξνο
επίηεπμε ηνπ θαζνξηζζέληνο ζθνπνχ ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, δηέζπαζε ην
Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ζε δχν πεξίπνπ ηζνδχλακα ηκήκαηα, ζηα νπνία δελ έδηλε ζαθή εληνιή
επηζέζεσο. Ξξαθηηθά, ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ησλ ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ, αθπξψζεθε σο κία
ηζρπξή δχλακε, πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεμαγάγεη απνθαζηζηηθή κάρε. Δπηπιένλ, ηα δχν
ηκήκαηα Κεξαξρηψλ ζηα νπνία δηαζπάζηεθε, ήηαλ αζζελή θαη επηρείξεζαλ ζε απφζηαζε
εθηφο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο.
Ζ Πηξαηηά, κνινλφηη επηζπκνχζε λα ζπγθξαηήζεη καθξηά απφ ην θχξην πεδίν ηεο
κάρεο ζνβαξέο ερζξηθέο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ αθ’ ελφο κελ λα δηεπθνιχλεη ηελ ελέξγεηα
ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο θαη αθ’ εηέξνπ δε λα θαζειψζεη θαη λα απνθφςεη ηελ
ππνρψξεζε θάπνησλ εμ απηψλ, ήζειε νη επηζπκίεο ηεο λα επηηεπρζνχλ άλεπ ηζρπξήο
επηζεηηθήο θξνχζεο. Άλεπ φκσο ηζρπξήο κεησπηθήο επηζέζεσο ε ζπγθξάηεζε/θαζήισζε
ερζξηθψλ δπλάκεσλ επί ησλ ακπληηθψλ ηνπνζεζηψλ ηνπο είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί. Θαη
γηα απηφ ην ιφγν ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο δηέθπγε άλεπ πηέζεσο απφ ηνλ νρπξσκέλν ζχιαθα
ηεο Θηνπηάρεηαο, φπσο ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Νη κφλεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, πνπ ζπγθξαηήζεθαλ απφ ηηο ηέζζεξηο Κεξαξρίεο ηνπ Γ΄
Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη ηνπ Βνξείνπ Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ, ήηαλ δχν ηνπξθηθέο
Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ, δχν Κεξαξρίεο Ηππηθνχ θαη ην Ράγκα ηεο ηνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο.
Ππλνιηθά, ζπγθξαηήζεθαλ απφ κία ειιεληθή δχλακε 21.600 ηπθεθίσλ, 288 πνιπβφισλ,
864 νπινπνιπβφισλ, 100 πεδηλψλ θαη νξεηβαηηθψλ ππξνβφισλ θαη 12 βαξέσλ ππξνβφισλ,
κφιηο 9.000 πεξίπνπ ηνπξθηθά ηπθέθηα, 40-50 νπινπνιπβφια, 70 πνιπβφια θαη πεξίπνπ
26-30 ππξνβφια.53 Απηφ απνηεινχζε κία κεγάιε απνηπρία.
Ξιένλ ησλ αλσηέξσ, ε δηνίθεζε ηεο Πηξαηηάο παξάβιεςε ηε δπλαηφηεηα ηνπ
Πψκαηνο Πηξαηνχ Ππγθξφηεκα, λα επηηεζεί θαηά ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Βνξείνπ
Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ, κνινλφηη ηνχην βξηζθφηαλ εγγχηαηα απηψλ.
Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο Πηξαηηάο, κεηά ην ηεξάζηην
εκηθχθιην πνπ ζα δηέλπε θηλνχκελν απφ ηελ Ξξνχζα πξνο ην Ρανπλζαιή, ζα θαηέιεγε ζην
Δζθή Περήξ. Κία καηηά ζηα Πρεδηαγξάκκαηα 2θαη 3, αξθεί γηα λα πείζεη θαη ηνλ πιένλ
δχζπηζην, γηα ην κάηαην ηεο απφθαζεο ηεο Πηξαηηάο, λα ζηείιεη έλα Πψκα Πηξαηνχ λα
αλέβεη έλα γνιγνζά γηα λα θζάζεη ηειηθά ζε έλα ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ππήξρε πνιχ
53

Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 128, ζρεδηάγξακκα 9. Ξιεξνθνξίεο πεξί ηεο δχλακεο ησλ
Ρνπξθηθψλ Κεξαξρηψλ.
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ζπληνκφηεξνο θαη νκαιφηεξνο δξφκνο. Ρν Γ΄ Πηξαηνχ, έπξεπε λα επηηεζεί θαη δηά ησλ
ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ ηνπ, ζηνλ άμνλα Ξξνχζα – Δζθή Περήξ. Κία θαηεχζπλζε πνπ ε ΗΗΗ,
ε VII θαη ε Σ Κεξαξρίεο ηνπ Πψκαηνο, ηε γλψξηδαλ πνιχ θαιά απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
Καξηίνπ 1921, φπσο επίζεο γλψξηδαλ πνιχ θαιά θαη ηελ ακπληηθή ηνπνζεζία Αβγθίλ –
Θνβαιίηζα, φπνπ ζα δηεμαγφηαλ ν αγψλαο. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ηνλ Κάξηην, νη παξαπάλσ
ππνεπαλδξσκέλεο Κεξαξρίεο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, αληηκεηψπηζαλ πεξί ην ηέινο ηεο
κάρεο ηνπ Καξηίνπ, ην ηζνδχλακν επηά ηνπξθηθψλ Κεξαξρηψλ Ξεδηθνχ θαη ηξηψλ Ηππηθνχ
θαη θάκθζεθαλ, εμ αηηίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ δηεχζπλε ηηο επηρεηξήζεηο ν πνζηξάηεγνο
δηνηθεηήο ηεο Σ Κεξαξρίαο. Θαηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ, ην Γπηηθφ Κέησπν
ηνπ ηνπξθηθνχ Πηξαηνχ, δελ ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη έλαληη ηνπ εληζρπκέλνπ θαη
πιήξσο επαλδξσκέλνπ θαη εθνδηαζκέλνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ησλ ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ,
θάηη πεξηζζφηεξν απφ πέληε Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ. Ζ ζρέζε απηή ζε ηπθεθηνθφξνπο
δηακνξθσλφηαλ ζε 21.600 ειιεληθά ηπθέθηα πξνο 14.130 ηνπξθηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη απηψλ ηεο 3εο Κεξαξρίαο Θαπθάζνπ (βι. ζρεδηάγξακκα 2).54 Ζ ζρέζε απηή γηλφηαλ
αθφκε δπζκελέζηεξε γηα ην Γπηηθφ Κέησπν, φζν αθνξνχζε ηα ινηπά φπια πεδηθνχ θαη ην
ππξνβνιηθφ.55
Θαηφπηλ ηνχησλ πξνθχπηεη ην εξψηεκα, ην πψο ηειηθά επηηεχρζεθε ε δηάζπαζε ηεο
αξηζηεξήο πηέξπγαο ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο; Ρν γεγνλφο
απηφ δελ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ ηεο Πηξαηηάο, αιιά νχηε θαη ηεο αζθνχκελεο
δηεχζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε Πηξαηηά θαη ηα Πψκαηα Πηξαηνχ. Νθείιεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ζην αθαηάβιεην ζζέλνο δχν γελλαίσλ δηνηθεηψλ Κεξαξρηψλ
Ξεδηθνχ θαη ζηελ επςπρία πνπ επέδεημαλ νη ππφ ηε δηνίθεζή ηνπο αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο,
ζηηο κάρεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Θαξακπνπγηνχ Ληαγ, ζηα πςψκαηα ηνπ ρσξηνχ Ρζανχο
Ρζηθιίθ θαη ζην χςσκα 1799, φπσο επεμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα.

Η Μάρε ηεο Κηνπηάρεηαο
Οη Σνπξθηθέο Γπλάκεηο ζην Μέησπν ηεο Κπξίαο Δπίζεζεο ηεο ηξαηηάο
Δπί ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο, απφ ην Αθηζάι Ληαγ κέρξη θαη ην χςσκα
1799 ακπλφηαλ ε 4ε ηνπξθηθή Νκάδα Κεξαξρηψλ, πνπ είρε ην ζηξαηεγείν ηεο ζην
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ ρσξηνχ Ρζεθνπξιέξ, ήηνη ζε απφζηαζε πέληε ρηιηνκέηξσλ απφ
ην Ρζανχο Ρζηθιίθ.56 Απηή δηέζεηε ηξεηο Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ (5ε Θαπθάζνπ, 7ε, 8ε) θαη ηε 2α
Κεξαξρία Ηππηθνχ (βι. ζρεδηάγξακκα 4). Ρν Γπηηθφ Κέησπν, έζεζε ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο
ηεο 30εο Ηνπλίνπ ππφ ηε δηνίθεζε ηεο 4εο Νκάδαο ηελ 3ε Θαπθαζηαλή Κεξαξρία θαη δηέηαμε

54

Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 128, Πρεδηάγξακκα 9. Νη Κεξαξρίεο ηεο 1εο Ρνπξθηθήο Νκάδαο
Κεξαξρηψλ (1ε, 11ε, 23ε, 61ε), θαζψο θαη ε 3ε Θαπθάζνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ εληζρχζεη, δηέζεηαλ
ζπλνιηθά 14.130 ηπθέθηα. Κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηπθεθίσλ πξνζδηνξηδφηαλ ην άζξνηζκα ησλ ηπθεθηνθφξσλ ησλ
ηξηψλ Ιφρσλ Ξεδηθνχ ησλ Ραγκάησλ. Νη Ρνπξθηθνί Ιφρνη ησλ 1εο, 11εο, 23εο, 61εο θαη ηεο 3εο Θαπθάζνπ
Κεξαξρηψλ, δηέζεηαλ θαηά κ.φ. 90 ηπθέθηα, νη δε Διιεληθνί 200.
55
Δπίζεο 288 ειιεληθά πνιπβφια έλαληη 110 ηνπξθηθψλ, 864 νπινπνιπβφια έλαληη 117, 100 πεδηλά θαη
νξεηβαηηθά ππξνβφια, θαζψο θαη 12 βαξέα έλαληη 40-44 ηνπξθηθψλ.
56
Γηνηθεηήο ηεο 4εο Νκάδαο Κεξαξρηψλ ήηαλ ν Ππληαγκαηάξρεο Kemalettin Sami, γλσζηφο απφ ηε πεξίθεκε
θσηνγξαθία κε ηνπο αηρκάισηνπο Έιιελεο ζηξαηεγνχο.
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ηε κεηαθνξά ηεο ζηδεξνδξνκηθά απφ ην Δζθή Περήξ ζην Ρζεθνπξιέξ,57θαη δηέηαμε ηε
κεηαθίλεζε ηεο 7εο Κεξαξρίαο, απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θηνπηάρεηαο ζηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ
Ρζανχο Ρζηθιίθ. Δπίζεο ελίζρπζε ηελ 4ε Νκάδα κε ηελ 4ε Κεξαξρία Ξεδηθνχ (πιελ
Ππληάγκαηνο) πνπ απέζπαζε απφ ηελ 3ε Νκάδα Κεξαξρηψλ θαη κε ηελ 23ε Κεξαξρία
Ξεδηθνχ πνπ απέζπαζε απφ ηελ 1ε Νκάδα Κεξαξρηψλ θαη ηεο νπνίαο έλα Πχληαγκα είρε
θζάζεη ηε 2α Ηνπιίνπ ζην Ρζεθνπξιέξ.58 Δπνκέλσο βφξεηα ηεο γξακκήο Αθηζάι Ληαγ –
χςσκα 1799, είρε ζπγθεληξσζεί ην ηζνδχλακν πέληε Κεξαξρηψλ Ξεδηθνχ. Δπίζεο ζηελ
πεξηνρή Θίξθα, βξηζθφηαλ ε 12ε Νκάδα Κεξαξρηψλ κε ηελ 57ε Κεξαξρία θαη ηελ 4ε
Ραμηαξρία Ηππηθνχ, εθ ηξηψλ Ππληαγκάησλ Ηππηθνχ, πνπ είραλ ππνρσξήζεη απφ ην
Θαξακπνπγηνχ Ληαγ.
Ξξνθαλψο νη πέληε Κεξαξρίεο ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο, πνπ ζα επηηίζνληαλ
θαηά ησλ 4εο θαη 12εο Ρνπξθηθψλ Νκάδσλ Κεξαξρηψλ, δηέζεηαλ ππεξδηπιάζηα ηζρχ απφ
απηέο. 27.000 Διιεληθά ηπθέθηα, 1.080 νπινπνιπβφια, 360 πνιπβφια θαη 132 νξεηβαηηθά
θαη πεδηλά ππξνβφια έλαληη 12.800 Ρνπξθηθψλ ηπθεθίσλ, 27 νπινπνιπβφισλ, 127
πνιπβφισλ θαη 45 ππξνβφισλ.
Πξνθαηαξθηηθέο Δπηρεηξήζεηο
Ρελ 29ε Ηνπλίνπ άξρηζε ε πξνέιαζε ηνπ Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο. Ρν Λφηην
Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ, θαηέιαβε ηελ 30ή Ηνπλίνπ δηά ηεο IV Κεξαξρίαο, ην Αθηφλ
Θαξαρηζάξ. Ζ 12ε ηνπξθηθή Νκάδα Κεξαξρηψλ ππνρψξεζε έγθαηξα θαη εγθαηαζηάζεθε ζην
Θαξακπνπγηνχ Ληαγ. Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ, θηλήζεθε
ην πξσί ηεο 1εοΗνπιίνπ πξνο ζπλάληεζε ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ
νπνίνπ ηέζεθε. Ζ IV Κεξαξρία παξέκεηλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ, γηα λα
θαιχπηεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Ηθνλίνπ, ιφγσ ηεο άθημεο ζηελ πεξηνρή ηεο ηνπξθηθήο
Κεξαξρίαο Ππγθξφηεκα.
Ρελ 29ε Ηνπλίνπ, ε Η Κεξαξρία ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, πξνήιαζε πξνο ηα ΒΑ θαη
ην απφγεπκα ηεο 30ήο Ηνπλίνπ, επηηέζεθε θαηά ηνπ ηζρπξψο νρπξσκέλνπ Θαξακπνπγηνχ
Ληαγ. Ζ κάρε ζπλερίζηεθε ηελ επνκέλε θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο 1εο Ηνπιίνπ, ε Η
Κεξαξρία νινθιήξσζε ηελ θαηάιεςε ηνπ Θαξακπνπγηνχ Ληαγ. Πην δεμηφ ηεο Η Κεξαξρίαο
επηηέζεθε ηελ 1εΗνπιίνπ θαη ε ΗΗ Κεξαξρία ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ. Νη απψιεηεο ηεο Η
Κεξαξρίαο θαηά ην ζθιεξφ δηήκεξν αγψλα, αλήιζαλ ζε 9 λεθξνχο θαη 21 ηξαπκαηίεο
αμησκαηηθνχο θαη 113 λεθξνχο θαη 440 ηξαπκαηίεο νπιίηεο. Νη απψιεηεο ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο
αλήιζαλ ζε 10 λεθξνχο θαη 113 ηξαπκαηίεο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο.59 Πηε κάρε απφ
ηνπξθηθήο πιεπξάο, ζπκκεηείραλ ππφ ηε 12ε Νκάδα Κεξαξρηψλ ε 7εθαη ε 57ε Κεξαξρίεο, νη
νπνίεο κεηά ηε κάρε είραλ ράζεη ηε καρεηηθή ηνπο αμία.60
Ρελ 29ε Ηνπλίνπ, ην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ πξνήιαζε βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά. Ρελ 1ε
Ηνπιίνπ, ε ΣΗΗΗ Κεξαξρία έθζαζε πξν ηνπ Αθηζάι Ληαγ θαη ε V Κεξαξρία θαηέιαβε άλεπ
κάρεο ην Δικαιή Ληαγ θαη πξνσζήζεθε ζην χςνο ηνπ ρσξηνχ Καιάηηα (βι. ζρεδηάγξακκα
4).

57
58
59
60

Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 206.
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 207.
Πην ίδην, 198-203.
203.
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Οη Δληνιέο ηεο ηξαηηάο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο ηεο 2αο Ινπιίνπ
Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, ηελ 1ε πξσηλή ψξα ηεο 2αο Ηνπιίνπ, δηέηαμε ην Α΄ θαη ην Β΄
Πψκαηα Πηξαηνχ λα επηηεζνχλ ηε 2α Ηνπιίνπ πξνο Βνξξά. Ρν Α΄ Πψκα Πηξαηνχ, ζηε
δηάζεζε ηνπ νπνίνπ έζεζε ηελ ΣΗΗ Κεξαξρία, ζα θαηεχζπλε ηελ θπξία ηνπ πξνζπάζεηα γηα
ηελ θαηάιεςε ηνπ πςψκαηνο Θηδίι Πηβξί. Δθείζελ ζα ζπλέρηδε ηελ ππεξθεξσηηθή θίλεζή
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθφςεη ηελ ππνρψξεζε ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ πξνο ην Πετληή
Γαδή. Ζ Ραμηαξρία Ηππηθνχ, ζα ελεξγνχζε ππεξθεξσηηθά αλαηνιηθά ηνπ Α΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ.61 Απφ ηελ ελ ιφγσ δηαηαγή, πξνθχπηεη φηη ε Πηξαηηά ηε λχθηα ηηο 1εο πξνο ηε 2α
Ηνπιίνπ, είρε απνθαζίζεη λα επηηεζεί δηά ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ (Η, ΗΗ, ΣΗΗ Κεξαξρίεο θαη
Ραμηαξρία Ηππηθνχ), ζηε γεληθή θαηεχζπλζε Θαξακπνπγηνχ Ληαγ – Δζθή Περήξ,
επηδηψθνληαο ηελ επξεία ππεξθέξαζε ησλ πεξί ηελ Θηνπηάρεηα ακπλνκέλσλ ηνπξθηθψλ
δπλάκεσλ θαη ηελ απνθνπή ηεο νδνχ ππνρψξεζεο ηνχησλ πξνο ην Πετληή Γαδή. Πχκθσλα
κε ηνλ Αληηζηξάηεγν ε.α. Θιεάλζε Κπνπιαιά, δηεπζπληή ηφηε ηνπ 3νπΔπηηειηθνχ Γξαθείνπ
ηεο Η Κεξαξρίαο, ζηελ ππεξθεξσηηθή απηή ελέξγεηα ζα ζπκκεηείρε ε ΗΗ Κεξαξρία ηνπ Α΄
Πψκαηνο Πηξαηνχ.62 Ρν Α΄ Πψκα Πηξαηνχ ζε εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο ηεο Πηξαηηάο, δηέηαμε
ηελ ΣΗΗ Κεξαξρία, ππφ ηε δηνίθεζε ηεο νπνίαο έζεζε θαη ηελ Ραμηαξρία Ηππηθνχ, λα
πξνειάζεη πξνο Θίξθα θαη Αθ Ηλ.63 Ρν πξσί ηεο 2αο Ηνπιίνπ, ην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ βξηζθφηαλ
εγγχο ηεο νρπξσκέλεο γξακκήο ησλ πςσκάησλ Αθηζάι θαη Ρζανχο Ρζηθιίθ, ελψ ην Α΄
Πψκα Πηξαηνχ εθθηλνχζε απφ ην Θαξακπνπγηνχ Ληαγ (βι. Πρεδηάγξακκα 4).
Η Μάρε Σζανύο Σζηθιίθ – Τςώκαηνο 1799 θαη ε Γηάζπαζε ηεο Αξηζηεξήο
Πηέξπγαο ηεο Ακπληηθήο Σνπνζεζίαο ηεο Κηνπηάρεηαο 64
Ρελ 6ε πξσηλή ψξα ηεο 2αο Ηνπιίνπ ε V Κεξαξρία, ππφ ην Ππληαγκαηάξρε Ησάλλε
Ρξηιίβα, επηηέζεθε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηνπ ρσξηνχ Ρζανχο
Ρζηθιίθ. Ρν 33ν Πχληαγκα Ξεδηθνχ, εμέβαιε δηά ηεο ιφγρεο ηνλ ερζξφ εθ ησλ ζέζεσλ ηνπ,
θαηέιαβε ηελ θνξπθνγξακκή ησλ πςσκάησλ βφξεηα ηνπ Ρζανχο Ρζηθιίθ θαη πξνήιαζε
βνξεηφηεξα. Δπεηδή φκσο ήηαλ αθάιππην εμ ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ ηνπ, ππνρψξεζε ζηα
πςψκαηα βφξεηα ηνπ Ρζανχο Ρζηθιίθ. Ζ V Κεξαξρία, ελέπιεμε ζχληνκα ζηε κάρε θαη ηα
ππφινηπα δχν Ππληάγκαηά ηεο. Ν ερζξφο εκπιέθνληαο λέεο δπλάκεηο, ελίζρπζε ηελ άκπλά
ηνπ, κε απνηέιεζκα ε V Κεξαξρία λα βξεζεί ζχληνκα ζε δεηλή ζέζε, καρφκελε κφλε θαηά
ππεξηέξσλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ.
Ζ ΣΗΗΗ Κεξαξρία ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ παξέκελε αδξαλήο, κε επηηηζέκελε γηα λα
θαηαιάβεη ην Αθηζάι, κε απνηέιεζκα ην πξνηεηακέλν έλαληη ηνπ Αθηζάι αξηζηεξφ πιεπξφ
ηεο V Κεξαξρίαο, λα είλαη αθάιππην. Ν δηνηθεηήο ηεο ΣΗΗΗ Κεξαξρίαο Ππληαγκαηάξρεο
Θίκσλ Γηγελήο, αλέρζεθε ηελ άξλεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηνπ Ππληαγκαηάξρε λα επηηεζεί
θαηά ηνπ Αθηζάι. Ν δηνηθεηήο ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, πνζηξάηεγνο Αξηζηνηέιεο
Βιαρφπνπινο, αλέρζεθε θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ αδξάλεηα ηεο ΣΗΗΗ Κεξαξρίαο θαη
61

Γαλέιιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 368 «Α΄ Πψκα Πηξαηνχ: Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία ηίζεηαη εηο ηελ
δηάζεζίλ ηνπ … Ρν Πψκα Πηξαηνχ … ζα ελεξγήζεη ηελ θπξίαλ απηνχ πξνζπάζεηαλ πξνο θαηάιεςηλ ηνπ
πςψκαηνο Θηδίι Πηβξί, ίλα εθείζελ ζπλερίζε ηελ ππεξθεξσηηθήλ θίλεζηλ θαη απνθφςε ηελ ππνρψξεζηλ ησλ
θπξίσλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ πξνο Πετληή Γαδή».
62
Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 149.
63
Αλδξέαο Βαζηιφπαηο, Γνξχιαηνλ Παγγάξηνο 1921, (Αζήλα: Δλάιηνο, 2008), 54.
64
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 214 – 35.
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δελ επελέβε δξαζηήξηα γηα λα ηεο επηβάιεη λα επηηεζεί. Ρν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη, φηη
πιένλ ησλ ππαξρνπζψλ αδπλακηψλ ζηε δηεχζπλζε ηεο κάρεο, ππήξραλ θαη αδπλακίεο ζηελ
ελάζθεζε ηεο δηνηθήζεσο.
Ρν δεμηφ πιεπξφ ηεο V Κεξαξρίαο παξέκελε θαη απηφ αθάιππην, αθνχ ε Η Κεξαξρία
ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ δελ είρε θζάζεη αθφκε ζην χςνο ηεο. Πην κέησπν ηεο V
Κεξαξρίαο, δηεμαγφηαλ πιένλ αγψλαο δσήο θαη ζαλάηνπ. Γείγκα ηεο έληαζεο πνπ είρε
ιάβεη ε κάρε, είλαη φηη ν δηνηθεηήο ηεο 4εο ηνπξθηθήο Κεξαξρίαο θνλεχηεθε θαη ν
Δπηηειάξρεο ηνπ ζπλειήθζε αηρκάισηνο. Νη άλδξεο απηνί, πξνθαλψο βξίζθνληαλ επί ηεο
γξακκήο ηεο κάρεο. Ξηζαλή αλαηξνπή ηεο V Κεξαξρίαο, ζα ζήκαηλε θαη ην άδνμν ηέινο ηεο
φιεο επηρείξεζεο, ηνπιάρηζηνλ. Ρειηθά ν Ρξηιίβαο κε αλακέλνληαο νπδεκία βνήζεηα απφ ην
Πσκαηάξρε ηνπ, απεπζχλζεθε γηα βνήζεηα ζηνλ δηνηθεηή ηεο Η Κεξαξρίαο, Ππληαγκαηάξρε
Αζαλάζην Φξάγθνπ, επηζηήζην θίιν ηνπ θαη ζπκκαζεηή ηνπ ζην Πρνιείν παμησκαηηθψλ.65
Κέρξη θαη ηελ 15ε ψξα, θαηά ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο, επηηίζεην κφλν ε V Κεξαξρία (βι. ζρεδηάγξακκα 4).
Ζ Η Κεξαξρία ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, απφ ηελ 7ε πξσηλή ψξα πξνήιαπλε πξνο
Βνξξά, επί ηεο θνξπθνγξακκήο ηνπ Θαξακπνπγηνχ. Ν δηεπζπληήο ηνπ 3νπ Δπηηειηθνχ
Γξαθείνπ ηεο Κεξαξρίαο Ινραγφο Κπνπιαιάο, είρε πξνεγεζεί κεηά ηεο Ζκηιαξρίαο ηεο
Κεξαξρίαο γηα αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο θαη είρε θζάζεη ζην αθξφηαην πξνο Βνξξά χςσκα
ηνπ Θαξακπνπγηνχ, ππφ ηελ νλνκαζία Ατξαηδίθ Γθεληίθ. Δθεί έιαβε απφ ηππέα αγγειηνθφξν
ηεο V Κεξαξρίαο ζεκείσκα ηνπ δηνηθεηή ηεο, ζην νπνίν αλέθεξε: «Γηνηθεηήλ Ηεο
Κεξαξρίαο Αζ. Φξάγθνπ. πνθέξσ βνήζεζέ κε. Κάρνκαη εηο Ρζανχο Ρζηθιίθ. Γηνηθεηήο V
Κεξαξρίαο Η. Ρξηιίβαο».66 Ν Φξάγθνπ αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ηνπ δηνηθεηή ηεο V
Κεξαξρίαο θαη ηε 15:15ψξα επηηέζεθε θαη κεηα ηξία Ππληάγκαηά ηνπ ζπκπαξαηεηαγκέλα,
γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πςψκαηνο 1799. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο ηεο 2αο πξνο ηελ 3ε
Ηνπιίνπ, νη δχν απηέο Κεξαξρίεο πεξηήιζαλ ζε εμαηξεηηθά δπζρεξή θαηάζηαζε,
επηηηζέκελεο θαη αληεπηηηζέκελεο δηά ηεο ιφγρεο. Ζ Η Κεξαξρία απεπζχλζεθε
επαλεηιεκκέλα δηά αμησκαηηθψλ ηεο ζηε ΗΗ Κεξαξρία, δεηψληαο λα επέκβεη ζηε κάρε ζην
δεμηφ ηεο, αιιά δελ έιαβε απάληεζε. Γελ έιαβε επίζεο απάληεζε θαη απφ ην δηνηθεηή ηνπ
Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, ζηνλ νπνίν επαλεηιεκκέλα απεπζχλζεθε.67
Νη Ρνχξθνη, κεηά θαη ηελ ηειεπηαία αληεπίζεζή ηνπο ην πξσί ηεο 3εο Ηνπιίνπ γηα ηελ
αλαθαηάιεςε ηεο θνξπθνγξακκήο βφξεηα ηνπ Ρζανχο Ρζηθιίθ, πνπ ζξαχζηεθε απφ ηηο
ιφγρεο ησλ αλδξψλ ηεο V Κεξαξρίαο, απνζχξζεθαλ πξνο Βνξξά θαη δηέθνςαλ ηε κάρε.
Ξεξί ηε κεζεκβξία απνρψξεζαλ θαη απφ ηελ νρπξσκέλε πεξηβνιή ηεο θσληθήο θνξπθήο
ηνπ πςψκαηνο 1799.68 Ζ κεγάιε απηή λίθε, αλήθεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο δηνηθεηέο
ησλ Η θαη V Κεξαξρηψλ, Ππληαγκαηάξρεο Αζαλάζην Φξάγθνπ θαη Ησάλλε Ρξηιίβα
αληίζηνηρα, θαη ζηνπο γελλαίνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ηνπο. Θπξίσο ζε απηνχο πνπ
έπεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο, γηα ηελ ηηκή ηεο Διιάδαο.
Νη απψιεηεο ηεο πνιπαίκαθηεο κάρεο ηεο V Κεξαξρίαο, αλήιζαλ ζε 13 λεθξνχο θαη 34
ηξαπκαηίεο αμησκαηηθνχο θαη ζε 198 λεθξνχο, 1.030 ηξαπκαηίεο θαη ζε 91 αγλννχκελνπο
65

Ζ επίζεκε νλνκαζία ήηαλ Πηξαηησηηθή Πρνιή παμησκαηηθψλ. Πηε ζρνιή απηή εηζέξρνληαλ θαηφπηλ
εμεηάζεσλ Κφληκνη παμησκαηηθνί θαη κεηά ηξηεηή θνίηεζε εμέξρνληαλ κε ην βαζκφ ηνπ Αλζππνινραγνχ.
66
Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 138.
67
Πην ίδην, 141, 142. «θαηά ην δηάζηεκα ηνχην ηνπ ζθιεξνχ αγψλνο ε ΗΗ Κεξαξρία ζηαζκεχνπζα εηο ρψξνλ

Δξηθιή έκελελ απαζήο ζεαηήο ππφ αληίζθελα … θαίηνη εθνηλνπνηήζε εηο απηήλ δηα ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο
ινραγνχ Θαπεηαλνπνχινπ Γ. ε δηαηαγή επηζέζεσο ηεο Κεξαξρίαο απφ ηεο 15εο ψξαο. Ζ ΗΗα Κεξαξρία
απήληεζελ φηη ειιείςεη εληνιήο ηνπ Πψκαηνο Πηξαηνχ δελ δχλαηαη λ’ αλαιάβε πξσηνβνπιίαλ».
68
Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 146.
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νπιίηεο. Ππλνιηθά νη λεθξνί ηεο V Κεξαξρίαο, αλήιζαλ ζε 302 αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο.69
Νη απψιεηεο ηεο Η Κεξαξρίαο αλήιζαλ ζε 4 ηξαπκαηίεο αμησκαηηθνχο θαη ζε 22 λεθξνχο θαη
101 ηξαπκαηίεο νπιίηεο.
πκπεξάζκαηα Δπί ηεο Γηεύζπλζεο ηεο Κύξηαο Μάρεο ηεο 2αο Ινπιίνπ
Ν δηνηθεηήο ηεο ΣΗΗΗ Κεξαξρίαο Γηγελήο, δελ κπφξεζελα επηβάιεη ζηνλ πθηζηάκελφ
ηνπ δηνηθεηή Ππληάγκαηνο, λα επηηεζεί θαηά ηνπ Αθηζάι. Ζ εθηέιεζε ηεο επίζεζεο ηεο ΣΗΗΗ
Κεξαξρίαο, ήηαλ ππέξ ην δένλ αλαγθαία, γηα λα θαιπθζεί ην αξηζηεξφ ηεο αηκάζζνπζαο V
Κεξαξρίαο. Θαηά ηνχην ν Θίκσλ Γηγελήο, επαλαιάκβαλε φ,ηη έθαλε θαη ζην Ρνπκινχ
Κπνπλάξ, φηαλ απέθπγε λα επέκβεη ππέξ ηνπ καρνκέλνπ κέρξηο εζράησλ Απνζπάζκαηνο
Γηαιέηε ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο. Ν δηνηθεηήο ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο Βαιέηαο, αληηκεηψπηζε ηηο αηηήζεηο
παξνρήο βνήζεηαο ηεο Η Κεξαξρίαο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ ν δηνηθεηήο ηεο ΣΗΗΗ
Κεξαξρίαο αληηκεηψπηζε ηηο δηθέο ηνπ αηηήζεηο, γηα ηελ απνζηνιή βνήζεηαο
ζηνδνθηκαδφκελν Απφζπαζκα Γηαιέηε. Νη δηνηθεηέο ησλ Α΄ θαη Β΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ,
απνπζίαδαλ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κάρεο. Ν δηνηθεηήο ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ δελ
κπφξεζε λα επηβάιεη ζην δηνηθεηή ηεο ΣΗΗΗ Κεξαξρίαο λα επηηεζεί. Ρα ζηξαηεγεία θαη ησλ
δχν Πσκάησλ είραλ εγθαηαζηαζεί ζην Πάιθηντ θαη ζην Κπεεθηφτ αληίζηνηρα, ήηνη ζε
απνζηάζεηο πιένλ ησλ ηξηάληα ρηιηνκέηξσλ απφ ην Ρζανχο Ρζηθιίθ θαη ην χςσκα 1799,
φπνπ δηεμαγφηαλ ε κάρε (βι. Πρεδηάγξακκα 4). Ν δηνηθεηήο ηεο 4εο ηνπξθηθήο Νκάδαο
Κεξαξρηψλ, είρε ην ζηξαηεγείν ηνπ ζην Ρζεθνπξιέξ, ήηνη ζε απφζηαζε πέληε ρηιηνκέηξσλ
απφ ηε γξακκή ηεο κάρεο ηνπ Ρζανχο Ρζηθιίθ θαη πξνθαλψο δηεχζπλε ηε κάρε. Νη ζέζεηο
ησλ αλαθεξφκελσλ ζηξαηεγείσλ ζεκεηψλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα 4. Απνχζα απφ ηε
δηεχζπλζε ηεο κάρεο ήηαλ θαη ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, κνινλφηη αληηιήθζεθε φηη πξν ηνπ
Αθηζάι θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Ν εζηθφο θαη’ αξράο θαλφλαο, ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηνλ
δεηλψο δνθηκαδφκελν θαη θηλδπλεχνληα παξαζηάηε ζνπ, δελ ηεξνχηαλ. Ξαξά ηαχηα νη
Κέξαξρνη ησλ Η θαη V Κεξαξρηψλ, πνπ αλήθαλ αληίζηνηρα ζην Α΄ θαη Β΄ Πψκαηα Πηξαηνχ,
ζπλδχαζαλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα λα δηαζπάζνπλ ηελ ηνπξθηθή ηνπνζεζία, κε ηνλ δηνηθεηή
ηεο Η Κεξαξρίαο λα αληαπνθξίλεηαη φζν ηαρχηεξα κπνξνχζε, ζην αίηεκα ηεο V Κεξαξρίαο
γηα παξνρή βνήζεηαο.
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Νπδεκία άιιε Κεξαξρία ηεο Πηξαηηάο είρε εληφο κίαο εκέξαο απηφ ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ απσιεηψλ.
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ρεδηάγξακκα 4: Η δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ από ην Νόηην Σκήκα ηξαηηάο κέρξη θαη ηελ 4 ε
Ινπιίνπ 1921

Η Αδξάλεηα ησλ Τπνινίπσλ Γπλάκεσλ ηεο ηξαηηάο Καηά ηε 2α Ινπιίνπ
Ρε 2α Ηνπιίνπ, φηαλ νη Η θαη ε V Κεξαξρίεο είραλ απνδπζεί ζε κία άγξηα θαη αηκαηεξή
πάιε, γηα λα δηαζπάζνπλ ηελ αξηζηεξή πηέξπγα ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο, νη ππφινηπεο νθηψ Κεξαξρίεο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο δελ κάρνληαλ (βι.
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Πρεδηαγξάκκαηα 3 θαη 4).70 Νη νθηψ απηέο Κεξαξρίεο, κέρξη ηε λχθηα ηεο 2αο Ηνπιίνπ δελ
είραλ ιάβεη ηελ επαθή κε ηελ ηνπξθηθή ακπληηθή ηνπνζεζία θαη βξίζθνληαλ ζε δηάθνξεο
απνζηάζεηο απ’ απηήλ. Ρν αδηακθηζβήηεην ηνχην γεγνλφο, είλαη ζιηβεξφ θαη απνδεηθλχεη
φηη ε δηνίθεζε ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο θαη νη πθηζηάκελεοδηνηθήζεηο ηεο, δελ δηεχζπλαλ
απνηειεζκαηηθά ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ηεζείο
ζθνπφο ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Θαη ηνχην δελ ήηαλ απνηέιεζκα κφλν ηεο
ζρεδίαζεο, αιιά θαη ηεο παγησκέλεο δηαδηθαζίαο δηά ηεο νπνίαο δηεπζχλνληαλ νη
επηρεηξήζεηο. Ν Αξρεγφο ηεο Δπηηειηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ, πνζηξάηεγνο Βίθησξ
Γνχζκαλεο, αλαθέξεη επί απηνχ ηνπ δεηήκαηνο: «Ζ πξνο Θηνπηάρεηαλ επηρείξεζηο απέηπρε,
ηεο Πηξαηηάο κε θαηνξζσζάζεο λα αλαγθάζε ηνλ ερζξφλ λα δερζή ηελ κάρελ πεξί ηελ
Θηνπηάρεηαλ … Αηπρψο ε θαηαηξφπσζηο ηνπ ερζξνχ δελ ζπλεηειέζζε, κάρε θαηά ηελ
θπξίαλ ζηξαηεγηθήλ έλλνηαλ δελ ζπλέβε».71 Απηή είλαη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Πηξαηηά
Κηθξάο Αζίαο, φπσο αλαθέξακε, δελ είρε ζρεδηάζεη ηε δηεμαγσγή απνθαζηζηηθήο κάρεο γηα
ηε ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ.Ρηο εκέξεο ηεο 2αο θαη 3εο Ηνπιίνπ, δελ θαηφξζσζε λα
εκπιέμεη ην ζχλνιν ησλ δπλάκεψλ ηεο ζε απνθαζηζηηθήκάρε κε ηνλ ερζξφ, πξνθεηκέλνπ
λα ηνπ πξνθαιέζεη θξίζηκεο ζεκαζίαο θζνξά, αλ φρη λα ηνλ ζπληξίςεη. Γελ κπφξεζε λα
εκπιέμεη ζηε κάρε, νχηε ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ ησλ Α΄ θαη Β΄ Πσκάησλ
Πηξαηνχ. Απηφ ήηαλ ζιηβεξά απειπηζηηθφ. Ζ θξίζηκεο ζεκαζίαο κάρε, δηά ηεο νπνίαο
δηαζπάζηεθε ε αξηζηεξή πηέξπγα ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο, δηήξθεζε απφ
ην πξσί ηεο 2αο κέρξη ην πξσί ηεο 3εο Ηνπιίνπ θαη ζε απηή ζπκκεηείραλ κφλν ε Η θαη ε V
Κεξαξρίεο. Νη ζέζεηο, ζηηο νπνίεο είραλ θζάζεη νη ινηπέο νθηψ Κεξαξρίεο ηεο Πηξαηηάο ηε
λχθηα ηεο 2αο Ηνπιίνπ, θαίλνληαη ζηαΠρεδηαγξάκκαηα 3 θαη 4.
Η ηξαηηά Μεηαβάιεη ηηο Πξνζέζεηο ηεο Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο ηεο 3εο Ινπιίνπ
Ξαξά ηε κεγάιε λίθε, ε πξφζεζε ηεο Πηξαηηάο γηα ηελ επξεία ππεξθέξαζε ησλ πεξί
ηελ Θηνπηάρεηα ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ απνθνπή ηεο ππνρψξεζεο ηνπο πξνο ηα
αλαηνιηθά, φπσο πξνβιεπφηαλ ζηε δηαηαγή ηεο 1εο πξσηλήο ψξαο ηεο 2αο Ηνπιίνπ (βι.
ππνζεκείσζε 62), κεηαβιήζεθε. Πηε δηαηαγή πνπ εμέδσζε ηελ 00:45 ψξα ηεο 3εο Ηνπιίνπ,
δηέηαζζε ην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ λα επηηεζεί ηελ 3ε Ηνπιίνπ, πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ
Θαξά Ρεπέ κέρξη Ρνπινπηδά, επηδεηψληαο ζηελή ππεξθέξαζε ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ. Ζ
ΣΗΗ Κεξαξρία, κείνλ Κηθηνχ Απνζπάζκαηνο, ζα επηηίζεην δηά ηνπ Ρνπξθκέλ Ληαγ πξνο
Γηιηλίδ Ρεπέ. Ζ Ραμηαξρία Ηππηθνχ κεηά Απνζπάζκαηνο ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο, ζα αλαιάκβαλε
ηελ θάιπςε ηνπ δεμηνχ ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ.72 Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία, παξέιαβε ηε δηαηαγή
ηεο Πηξαηηάο ηε κεζεκβξία ηεο 3εο Ηνπιίνπ, δψδεθα ψξεο κεηά ηελ έθδνζή ηεο, θαη ελψ
70

Απφ ηηο έλδεθα Κεξαξρίεο ηεο Πηξαηηάο, έρεη εμαηξεζεί ε IV Κεξαξρία πνπ παξέκεηλε ζην Αθηφλ Θαξαρηζάξ.
Δμαηξείηαη επίζεο απφ ηηο ππφινηπεο νθηψ Κεξαξρίεο ε ΣΗΗ, πνπ ιφγσ ηεο απνζηνιήο πνπ ηεο αλαηέζεθε
θαηεπζπλφηαλ ηε 2α Ηνπιίνπ ΒΑ θαη βξηζθφηαλ αθφκε καθξηά απφ ηηο ηνπξθηθέο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, πνπ είραλ
εγθαηαζηαζεί ζηα πςψκαηα ηνπ ρσξηνχ Αθ Ηλ.
71
Βίθησξ Γνχζκαλεο, Ζ Δζσηεξηθή ςηο ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δκπινθήο, (Αζήλα: ΞΟΠΝΠ, 1928), 69-70.
72
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 370, 371: «Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, 3ε Ηνπιίνπ 1921/Ώξα

00.45, … Α΄ Πψκα Πηξαηνχ ζα ζπλερίζεη επίζεζίλ ηνπ δεμηφζελ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ επηδεηνχλ ζηελήλ
ππεξθέξαζηλ. Ξξνο ηνχην ζα επηηεζή δηά Η Κεξαξρίαο δηά 1799 θαηά Θαληάθ Ληαγ – Θαξά Ρεπέ, δηά ΗΗ
Κεξαξρίαο δη’ Δξηθιή – (Πνπληδνχθ Δυδνχ) – Θαξή Γθεληίθ – Παθάξ Ρεπέ, δηά ΣΗΗ Κεξαξρίαο κείνλ Κηθηνχ
Απνζπάζκαηνο δηά Θηδίι Πηβξί – Γθετινχ Ληεξέ πξνο Γηιηλίδ Ρεπέ. Ρν Α΄ Πψκα Πηξαηνχ ζα θαιχςε ην δεμηφλ
ηνπ δηά Κηθηνχ Απνζπάζκαηνο ΣΗΗ Κεξαξρίαο. Ζ Ραμηαξρία Ηππηθνχ αγνκέλε πξνο Αθ Ηλ, ζα αλαιάβε ηελ
θάιπςηλ ηνπ δεμηνχ πιεπξνχ ζπκπξάηηνπζα κεηά ηνπ σο άλσ Κηθηνχ Απνζπάζκαηνο».
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ήηαλ έηνηκε λα επηηεζεί κεηά ηεο Ραμηαξρίαο Ηππηθνχ, θαηά ησλ αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Αθ
Ηλ Ρνπξθηθψλ δπλάκεσλ.73 Ξξνθαλψο, ε Πηξαηηά παξαηηήζεθε ηεο πξφζεζήο ηεο γηα ηελ
επξεία ππεξθέξαζε ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ απνθνπή ηεο νδνχ ππνρψξεζεο ηνπο
πξνο ην Πετληή Γαδή, φπσο θαζνξηδφηαλ ζηε δηαηαγή ηεο 1εο πξσηλήο ψξαο ηεο 2αο
Ηνπιίνπ.74 Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία κε βάζε ηε δηαηαγή πνπ έιαβε, έπξεπε λα εγθαηαιείςεη ηελ
εθηέιεζε ηεο επίζεζεο πξνο Αθ Ηλ θαη αθνινχζσο λα θηλεζεί πξνο ηηο λφηηεο αληεξίδεο ηνπ
Ρνπξθκέλ Ληαγ, πξνθεηκέλνπ ην πξσί ηεο 4εο Ηνπιίνπ λα πξνειάζεη πξνο Θαξγθίλ·
θηλεζείζα δηά δχζβαησλ δξνκνινγίσλ έθζαζε λχθηα ζην ρσξηφ Ρζνπληξάλ, ήηνη ζε
απφζηαζε 9 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Γθευινχ Ληεξέ. Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο
απνηππψλεηαη ζην Πρεδηάγξακκα 4.
Απφ ηα παξαπάλσ αλαδεηθλχνληαη γηα κία αθφκε θνξά, ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαλ ζηελ νκαιή δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ, εμ αηηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ
Πηξαηεγείσλ ηεο Πηξαηηάο θαη ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ, πνιχ καθξηά απφ ηε γξακκή ηεο
κάρεο θαη ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ ρξφλνπ πνπ απαηηνχληαλ, γηα λα θζάζνπλ νη δηαηαγέο
ηνπο ζηηο Κεξαξρίεο. Κε βάζε ηε δηαηαγή ηεο Πηξαηηάο, ε ΣΗΗ Κεξαξρία έπξεπε ην πξσί
ηεο 3εο Ηνπιίνπ λα επηηεζεί πξνο ην Γηιηλίδ Ρεπέ, αιιά ηε κεζεκβξία ηεο ηδίαο εηνηκαδφηαλ
λα επηηεζεί πξνο Αθ Ηλ!
Οη Σνπξθηθέο Γπλάκεηο Τπνρσξνύλ Αιιά Γελ Γηαηάζζεηαη ε Έλαξμε Καηαδίσμεο
Ζ ηνπξθηθή δηνίθεζε, κεηά ηε δηάζπαζε ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο ζην Ρζανχο
Ρζηθιίθ θαη ζην χςσκα 1799, πνπ άλνημε δηάπιαηα ζηελ ειιεληθή Πηξαηηά ηελ θαηεχζπλζε
πξνο ην Πετληή Γαδή θαη ην Δζθή Περήξ, απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηελ επαθή κε ηηο
ειιεληθέο δπλάκεηο θαη ηε λχθηα ηεο 3εο πξνο ηελ 4ε Ηνπιίνπ λα απνζχξεη ηαρέσο ηηο
δπλάκεηο ηεο, ζηε γξακκή Δζθή Περήξ – Πετληή Γαδή. Ήδε φκσο, πνιιέο κνλάδεο ηεο
απνρσξνχζαλ απφ ην πεδίν ηεο κάρεο.
Ρε 17ε ψξα, ν δηνηθεηήο ηεο V Κεξαξρίαο αλέθεξε ζην δηνηθεηή ηνπ Β΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ, φηη ηζρπξέο ηνπξθηθέο θάιαγγεο ππνρσξνχζαλ πξνο Αθ Νινχθ. Ρνχην επέβαιε
ηελ άκεζε έθδνζε δηαηαγήο, γηα ηελ έλαξμε δξαζηήξηαο θαηαδίσμεο ησλ ηνπξθηθψλ
δπλάκεσλ, πνπ φκσο δελ εθδφζεθε. Νη Η θαη ΗΗ Κεξαξρίεο ζπλέρηζαλ ηελ επίζεζή ηνπο
κέρξη ην ηειεπηαίν θσο ηεο 3εο Ηνπιίνπ θαη ζηάζκεπζαλ γηα αλάπαπζε ζηε γξακκή ησλ
ρσξηψλ Αθ Νινχθ – Παληνχθ Δυδνχ. Ζ V Κεξαξρία παξέκεηλε ζηηο ζέζεηο ηεο, ιφγσ ηεο
ππεξβνιηθήο θφπσζεο ησλ αλδξψλ ηεο απφ ηε δηήκεξε άγξηα κάρε. Ζ ΣΗΗΗ Κεξαξρία,
ζπλέρηδε λα παξακέλεη αδξαλήο πξν ηνπ Αθηζάι, κνινλφηη δελ είρε ηδξψζεη θαη δελ είρε
καηψζεη. Ρν Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, παξέκεηλε ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα Ξνπιάξ.
Νη Κεξαξρίεο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, ζηάζκεπζαλ ηελ λχθηα ηεο 3εο πξνο ηελ 4ε
Ηνπιίνπ ζηε γξακκή επί ηεο νπνίαο ζπγθξνχζηεθαλ, θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ κε ηελ 5ε
ηνπξθηθή Νκάδα Κεξαξρηψλ.75 Ρν Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ ζπλέρηζε λα αδξαλεί πεξί
ην Ξαδαξηδίθ.
Πην ζηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο ην βξάδπ ηεο 3εο Ηνπιίνπ επηθξαηνχζε επθνξία, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηειεγξάθεκα, πνπ ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο απέζηεηιε ηελ 20ή ψξα πξνο
73
74

Βαζηιφπαηο Αλδξέαο, Γνξχιαηνλ Παγγάξηνο, 56, 57.
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 368: «Α΄ Πψκα Πηξαηνχ: Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία ηίζεηαη εηο ηελ

δηάζεζίλ ηνπ … Ρν Πψκα Πηξαηνχ … ζα ελεξγήζεη ηελ θπξίαλ απηνχ πξνζπάζεηαλ πξνο θαηάιεςηλ
ηνππςψκαηνο Θηδίι Πηβξί, ίλα εθείζελ ζπλερίζε ηελ ππεξθεξσηηθήλ θίλεζηλ θαη απνθφςε ηελ ππνρψξεζηλ ησλ
θπξίσλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ πξνο Πετληή Γαδή».
75

Πην ίδην, 171, 172.
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ηνλ Βαζηιηά, ηνλ Ξξσζππνπξγφ θαη ηνλ πνπξγφ ησλ Πηξαηησηηθψλ, ζηνπο νπνίνπο
αλέθεξε φηη «έρνκελ ειπίδαο, φηη δπλεζψκελ λ’ απνθφςσκελ κέγα κέξνο ακπλζέληνο
Θηνπηαρείαο».76 Ζ ζξηακβνινγία, θπξηαξρεί θαη ζηε δηαηαγή πνπ εμέδσζε ε Πηξαηηά ηελ
22:45 ψξα ηεο 3εο Ηνπιίνπ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο επνκέλεο: «Δρζξφο ππεξθεξαζζείο
ήξρηζελ ζήκεξνλ εζπέξαο ππνρσξψλ πξνο Θηνπηάρεηαλ. Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ εθηνπίζαλ
ερζξφλ … θαηαδηψθεη απηφλ απελψο πξνο Αλαηνιάο θαη Βνξεηναλαηνιάο αγφκελνλ πξνο
γξακκάο ππνρσξήζεψο ηνπ».77 Ρν απφζπαζκα απηφ απνδεηθλχεη, φηη ην βξάδπ ηεο 3εο
Ηνπιίνπ ε Πηξαηηά δελ δηέζεηε ζαθή εηθφλα ηεο ηαθηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο
ηηο έβιεπε πξαγκαηνπνηνχκελεο. Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, δελ θαηαδίσθε αιιά είρε
ζηαζκεχζεη, ν δε ερζξφο νχηε είρε ππεξθεξαζηεί θαη νχηε ππνρσξνχζε πξνο ηελ
Θηνπηάρεηα γηα λα αηρκαισηηζηεί, φπσο αλέθεξε ε Πηξαηηά. ισο αληηζέησο, «ε
ππνρψξεζηο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ δένλ λα νκνινγεζεί φηη εγέλεην κεηά κεγάιεο
ηαρχηεηνο, ηάμεσο θαη επηδεμηφηεηνο, εηο ηξφπνλ ψζηε παξνπζίαζελ επζχο εμ αξρήο ηελ
κνξθήλ ππνρσξεηηθνχ ειηγκνχ, κεζνδηθψο δηεπζπλνκέλνπ πξνο σξηζκέλνλ ζθνπφλ».78
Η ηξαηηά Μεηαβάιεη θαη Πάιη ηηο Πξνζέζεηο ηεο Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο ηεο 4 εο
Ινπιίνπ
Ζ δηαηαγή ηεο Πηξαηηάο ηεο 3εο Ηνπιίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο επνκέλεο, ζα απνηειεί
εζαεί κλεκείν αδηαλφεηεο ειαθξφηεηαο, αλ φρη αλνεζίαο. Ζ Πηξαηηά δηέηαζζε ηελ έλαξμε
θαηαδίσμεο απφ ηελ 4ε πξσηλή ηεο 4εο Ηνπιίνπ θαη ζα δηεμαγφηαλ σο εμήο: Ρν Α΄ Πψκα
Πηξαηνχ, ζα απέθνπηε ηελ ππνρψξεζε ησλ Ρνχξθσλ πξνο ην Δζθή Περήξ, δηά
πξνειάζεσο ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο, δηα ηνπ Ρνπξθκέλ Ληαγ πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ
Θαξγθίλ θαη ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο πξνο ην ρσξηφ Ρνπινπηδά. Ζ Η Κεξαξρία ζα θαηαδίσθε πξνο
ην Θαξά Ρεπέ. Ρν Α΄ Πψκα Πηξαηνχ, ζα θαηεχζπλεην Κηθηφ Απφζπαζκα ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο
δηά Κπαο Πεξάτ πξνο ην Δζθή Περήξ, κε ζθνπφ ηελ απνθνπή ηεο ππνρψξεζεο ηνπ ερζξνχ.
Ζ Ραμηαξρία Ηππηθνχ, ζα πξνεγείην δηα ζχληνλεο πνξείαο ηνπ Κηθηνχ Απνζπάζκαηνο ηεο
ΣΗΗ Κεξαξρίαο, κε ζθνπφ λα θζάζεη έγθαηξα ζην Δζθή Περήξ, γηα λα απνθφςεη ηε δηαξξνή
ηνπ ερζξνχ θαη εθφζνλ ήηαλ δπλαηφ θαη ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ,
ζα θαηαδίσθε ηνλ ερζξφ κέρξη λφηηα ηεο Θηνπηάρεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζηξεθφηαλ
αλαηνιηθά θαη δηά ζπληφλσλ πνξεηψλ ζα έθζαλε ζην Πετληή Γαδή, γηα λα απνθφςεη ηελ
ππνρψξεζε ηνπ ερζξνχ πξνο ηελ Άγθπξα.79
ρνιηαζκόο ηεο Γηαηαγήο ηεο ηξαηηάο Γηα ηελ Καηαδίσμε ησλ Σνπξθηθώλ
Γπλάκεσλ
Θαη’ αξράο λα επηζεκάλνπκε, φηη ε θαηαδίσμε ήηαλ αδχλαην λα αξρίζεη ηελ 4ε πξσηλή
ψξα ηεο 4εο Ηνπιίνπ, επεηδή κε βάζε ηελ αθνινπζνχκελε παγίσο δηαδηθαζία δηαβίβαζεο
ησλ δηαηαγψλ, νη Κεξαξρίεο ζα παξαιάκβαλαλ ηε δηαηαγή ησλ Πσκάησλ Πηξαηνχ κεηά
απφ δψδεθα ψξεο ηνπιάρηζηνλ. Ήηνη πεξί ηελ 11ε πξσηλή ψξα ηεο 4εο Ηνπιίνπ. Θαηφπηλ
76

Πην ίδην, 235.
372.
78
Αιέμαλδξνο Θνληνχιεο, Ζ Δθζηξαηεία ηεο Κηθξάο Αζίαο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ 1921, (Κεγάιε
Πηξαηησηηθή θαη Λαπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, 3νο Ρφκνο, Ξεξηνδηθφ), 4.
79
Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 372.
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ηνχηνπ, ε έλαξμε ηεο θαηαδίσμεο επαθίεην ζηελ θαιή αληίιεςε θαη ζέιεζε ησλ
Κεξάξρσλ. Γεχηεξνλ, κε βάζε ηηο απνζηνιέο πνπ αλαηέζεθαλ ζην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ,
πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθηθή άπνςε πνπ επεθξάηεζε ζην ζηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο, απφ
ηνπο ηξεηο πνπ είραλ ιφγν επί ησλ επηρεηξήζεσλ,80 ήηαλ φηη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζα
παξέκελε αθίλεηνο γηα λα ζπιιεθζεί αηρκάισηνο. Ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο φκσο, είρε αξρίζεη
λα ππνρσξεί απφ ην απφγεπκα ηεο 3εο Ηνπιίνπ, άλεπ πηέζεσο, αθνχ νη δπλάκεηο ηεο
Πηξαηηάο ζηάζκεπζαλ γηα λα αλαπαπζνχλ θαηά ηε λχθηα. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ηξεηο
ζρεδηαζηέο ζπκβνπιεχνληαλ ην ράξηε, ζα δηαπίζησλαλ φηη ε απφζηαζε απφ ηελ
Θηνπηάρεηα κέρξη ην ρσξηφ Ρνπινπηδά, ήηαλ πεξίπνπ ίδηα κε απηή κεηαμχ ησλ ρσξηψλ
Παληνχθ Δυδνχ θαη Ρνπινπηδά. Δπνκέλσο, αλ ε ΗΗ Κεξαξρία εθθηλνχζε ηελ 4ε πξσηλή ψξα,
ζα έθζαλε ζην Ρνπινπηδά ην ελσξίηεξν ην απφγεπκα, ιφγσ ηνπ φηη ζα θηλνχληαλ επί
νξεηλνχ θαη δηαθεθνκκέλνπ εδάθνπο. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζα είρε ππεξβεί
πξν πνιινχ ρξφλνπ ηε γξακκή ηνπ ρσξηνχ Ρνπινπηδά θαη ε θαηαδίσμε ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο
ζα έπεθηε ζην θελφ, φπσο θαη ζπλέβε. Ρξίηνλ, γηα λα ήηαλ δπλαηή ε απνθνπή θάπνησλ
ηνπξθηθψλ κνλάδσλ, επηβαιιφηαλ νη ειιεληθέο Κεξαξρίεο λα κε ζηαζκεχζνπλ, ή
ηνπιάρηζηνλ ε θαηαδίσμε λα αξρίζεη πνιχ λσξίηεξα ηεο 4εο ψξαο. Αιιά απηφ φπσο
ζεκεηψζακε ήηαλ αδχλαην, ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο δηαδηθαζίαο δηαβίβαζεο ησλ
δηαηαγψλ, πνπ νπδέπνηε βειηηψζεθε. πφςε φηη ε ηήξεζε ηεο επαθήο κε ηνλ ερζξφ,
απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο θαηαδίσμεο. Ρέηαξηνλ, ιφγσ ηεο
ζηάζκεπζεο ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ ηε λχθηα ηεο 3εο πξνο ηελ 4ε Ηνπιίνπ, ε
επαθή κε ηηο ππνρσξνχζεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο δηαθφπεθε θαη ε επηζεηηθή νξκή ραιάξσζε.
Θαηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ, ε θαηαδίσμε ήηαλ αλέθηθηε. Ν ρξφλνο απνηεινχζε θαη ζα
ζπλερίδεη λα απνηειεί ηνλ πιένλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία νπνηαζδήπνηε
επηρεηξήζεσο.
Ζ εληνιή πνπ αλαηέζεθε ζην Α΄ Πψκα Πηξαηνχ, είρε ην ειάηησκα φηη δηαζπνχζε ηηο
δπλάκεηο ηνπ Πψκαηνο ζε ηέζζεξηο πξνζπάζεηεο, πνπ δελ αιιεινυπνζηεξίδνληαλ, δελ
ζπληαπηίδνληαλ θαη ε θάζε κία εμ απηψλ ήηαλ αζζελήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη
ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε ηζρπξφηεξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
ζπλέβαηλε κία ηέηνηα ζπλάληεζε. Ρν κέησπν ηνπ Πψκαηνο, απφ ην Θαξά Ρεπέ κέρξη ην
Νπηο Πεξάη, αλεξρφηαλ ζηα 30 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε Πηξαηηά ήηαλ πεπεηζκέλε, φηη ν ερζξφο είρε ππνζηεί κία άλεπ
πξνεγνπκέλνπ ζπληξηπηηθή ήηηα θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην φηη αλέζεζε ηελ θαηαδίσμε πξνο
ην Δζθή Περήξ ζηελ Ραμηαξρία Ηππηθνχ θαη ζην Κηθηφ Απφζπαζκα ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο.81 Ζ
δχλακε απηή ήηαλ αζζελήο, ζηεξνχηαλ κέζσλ αλεθνδηαζκνχ θαη γηα λα θζάζεη ζην Δζθή
Περήξ, έπξεπε λα δηαλχζεη κηα απφζηαζε 50 ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή. Ρν εξψηεκα
πνπ ηίζεηαη είλαη, ην πσο ήηαλ δπλαηφ ε Πηξαηηά λα πηζηεχεη, φηη ζηελ πεξηνρή πνπ ζα
πξνήιαπλε ε παξαπάλσ δχλακε, δελ ππήξραλ ερζξηθέο δπλάκεηο; Θάπνηεο εθ ησλ
ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ πνπ ακχλζεθαλ ζην χςσκα 1799, ήηαλ θπζηνινγηθφ φηη ζα
ππνρσξνχζαλ πξνο ην Πετληή Γαδή, φπσο θαη ζπλέβε. Ξσο ε Πηξαηηά αγλφεζε, φηη ζηελ
πεξηνρή Αθ Ηλ βξηζθφηαλ ε 12ε ηνπξθηθή Νκάδα Κεξαξρηψλ, κε κία Κεξαξρία Ξεδηθνχ θαη
κία Ραμηαξρία Ηππηθνχ; Ρηο δπλάκεηο απηέο ηηο ζπλάληεζε ε ΣΗΗ Κεξαξρία ζηα πςψκαηα ηνπ
ρσξηνχ Αθ Ηλ, ηε κεζεκβξία ηεο 3εο Ηνπιίνπ, θαη εηνηκαδφηαλ λα επηηεζεί θαη’ απηψλ. Δίλαη
80

Νη ηξεηο ήηαλ ν Δπηηειάξρεο ηεο Πηξαηηάο Ξάιεο, ν παξρεγφο ηνπ Δπηηειείνπ Παξξεγηάλλεο θαη ν
πνζηξάηεγνο Μ. Πηξαηεγφο, πνπ παξεπξηζθφηαλ ζην Πηξαηεγείν άλεπ δηαηαγήο θαη ρσξίο αηηηψδε ιφγν.
Δηθάδσ φηη απηφο πνπ επέβαιε ηελ γλψκε ηνπ ήηαλ ν Μελνθψλ Πηξαηεγφο. Ν Ξαπνχιαο δελ ππνινγίδεηαη.
81
Ξεξηειάκβαλε ην 14ν Πχληαγκα Ξεδηθνχ θαη κία νξεηβαηηθή ππξνβνιαξρία, απφ ηηο δχν πνπ δηέζεηε ε ΣΗΗ
Κεξαξρία.
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αδχλαην λα κελ έιαβε ε Πηξαηηά απηή ηελ πιεξνθνξία. Ξξνθαλψο ε Πηξαηηά δελ
εθηηκνχζε ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε, απνηέιεζκα ηεο πεπνίζεζήο ηεο φηη ν ηνπξθηθφο
ζηξαηφο είρε δηαιπζεί θαη φηη ζα απέθνπηε θαη ζα αηρκαιψηηδε θάπνηα ζεκαληηθή δχλακή
ηνπ. Ζ απνζηνιή, πνπ αλαηέζεθε απφ ηε Πηξαηηά πξνο ηελ Ραμηαξρία Ηππηθνχ θαη ην
Απφζπαζκα ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο, ήηαλ ην νιηγφηεξν αθειήο θαη πιήξεο θηλδχλσλ.
Δλδηαθέξνλ ηπγράλεη φηη ε Πηξαηηά, δηά ηεο δηαηαγήο πνπ είρε εθδφζεη ηε 00:45 πξσηλή
ψξα ηεο 3εο Ηνπιίνπ (βι. ππνζεκείσζε 73), είρε αλαηξέζεη ηελ πξφζεζή ηεο λα πξνειάζεη
πξνο ην Δζθή Περήξ δηά ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο θαη ηεο Ραμηαξρίαο Ηππηθνχ, κνινλφηη απηή ε
νκάδα ήηαλ κία πνιχ ηζρπξή δχλακε. Δπαλεξρφκελε ε Πηξαηηά ζηελ αξρηθή ηεο πξφζεζε,
απνθάζηζε λα θαηαδηψμεη πξνο ην Δζθή Περήξ κε κία αζζελέζηαηε δχλακε. κσο ζηελ
πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Αθ Ηλ θαη βνξεηφηεξα, ππήξρε ε 12ε ηνπξθηθή Νκάδα Κεξαξρηψλ, ζηε
δχλακε ηεο νπνίαο πξνζηέζεθαλ ε 8ε Κεξαξρία, πνπ ππνρψξεζε απφ ην χςσκα 1799 θαη
ε 11ε Κεξαξρία, πνπ έθζαζε δηά ζπλερψλ εκεξήζησλ πνξεηψλ απφ ην Ηλνλνχ. Δπνκέλσο ε
12ε Νκάδα Κεξαξρηψλ ηελ 4ε Ηνπιίνπ δηέζεηε ηξεηο Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ θαη κία Ραμηαξρία
Ηππηθνχ. Ζ δχλακε απηή ήηαλ παξαζάγγαο ηζρπξφηεξε ηεο Ραμηαξρίαο Ηππηθνχ θαη ηνπ
Απνζπάζκαηνο ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο.
Ρν πιένλ φκσο αραξαθηήξηζην κέξνο ηεο ζρνιηαδφκελεο δηαηαγήο ηεο Πηξαηηάο, είλαη
ε απνζηνιή πνπ αλέζεζε ζην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ, πνπ ζηε ζηξαηησηηθή καο ηζηνξία έκεηλε
κε ην φλνκα «ε δηαζηαχξσζε ησλ Α΄ θαη Β΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ». Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ,
εληειιφηαλ λα θαηαδηψμεη πξνο Βνξξά κέρξη λφηηα ηεο Θηνπηάρεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα
πξνειάζεη αλαηνιηθά πξνο ην Πετληή Γαδή, γηα λα απνθφςεη ηελ ππνρψξεζε ηνπ ερζξνχ
πξνο ηελ Άγθπξα. Κε βάζε ηελ απφζηαζε απφ ην Ρζανχο Ρζηθιίθ κέρξη ην ρσξηφ Αθ Ηλ,
πιένλ ησλ 60 ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή, θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ εδάθνπο, είλαη βέβαην
φηη ην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ ζα έθζαλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθ Ηλ ηελ λχθηα ηεο 6εο Ηνπιίνπ.
Γειαδή εθεί πνπ βξηζθφηαλ ην κεζεκέξη ηεο 3εο Ηνπιίνπ ε ΣΗΗ Κεξαξρία, θαη εηνηκαδφηαλ
λα επηηεζεί θαηά ησλ πεξί ηα πςψκαηα ηνπ Αθ Ηλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ ηεο 12 εο Νκάδαο
Κεξαξρηψλ. Ρε κεζεκβξία ηεο 3εο Ηνπιίνπ, ε 12ε Νκάδα δηέζεηε κφλν ηελ 57ε Κεξαξρία,
πνπ είρε ράζεη ηε καρεηηθή ηεο αμία ζηε κάρε ηνπ Θαξακπνπγηνχ, θαη ηελ 4ε Ραμηαξρία
Ηππηθνχ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε Πηξαηηά πίζηεπε, φηη ζε απηφ ην δηάζηεκα ησλ
ηξηψλ εκεξψλ, ν Ρνπξθηθφο Πηξαηφο ζα παξέκελε αθίλεηνο γηα λα ζπιιεθζεί αηρκάισηνο.
Κεηέηξεπε ηηο επηζπκίεο ηεο ζε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θαηεχζπλζε «θαηαδίσμεο» ηνπ Β΄
Πψκαηνο Πηξαηνχ πξνο ην Πετληή Γαδή, ζεκεηψλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα 4 κε γξακκή
ρξψκαηνο αλνηθηνχ κπιε.
Η Γηεμαγσγή ηεο Καηαδίσμεο
Ρν ζηξαηεγείν ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν
ζην Ληνπγθέξ, ήηνη ζε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο ΗΗ
Κεξαξρίαο ζην Παληνχθ Δυδνχ. Κέρξη ηελ 4ε πξσηλή ψξα ηεο 4εο Ηνπιίνπ, νη Κεξαξρίεο ηνπ
Πψκαηνο δελ είραλ ιάβεη ηε δηαηαγή ηνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο εκέξαο απηήο, αιιά
ηέζεθαλ ζε θίλεζε ζε άγλσζην ρξφλν, κε βάζε ηε δηαηαγή ηνπ Πψκαηνο ηεο
πξνεγνχκελεο εκέξαο. Ρελ λέα δηαηαγή έιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλήζεψο ηνπο. Ζ Η
Κεξαξρία, θαηά ηελ θίλεζή ηεο πξνο ην Θαξά Ρεπέ δελ ζπλάληεζε ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ζ
ΗΗ Κεξαξρία, ζπγθξνχζηεθε ηε 06:30 ψξα κε ηνπξθηθέο δπλάκεηο πνπ ππνρσξνχζαλ
βνξείσο ηνπ Παληνχθ Δυδνχ, θαη ηηο δηαζθφξπηζε. Αξγφηεξα ζπγθξνχζηεθε θαη κε
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ηνπξθηθέο νπηζζνθπιαθέο ζην Ηλιί θαη ζην Ρνπινπηδά. Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία, εμφξκεζε ηελ 5ε
πξσηλή θαη δηά ηνπ Ρνπξθκέλ Ληαγ έθζαζε λχθηα ζηε δηάβαζε Κπαζνξέλ, φπνπ δέρζεθε
ηα ππξά ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ πνπ θαηείραλ ηε δηάβαζε, θαη ζηάζκεπζε.82 Δίλαη επλφεην,
φηη εθφζνλ νη Κεξαξρίεο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ δελ ζηάζκεπαλ γηα λα αλαπαπζνχλ, ή
αλ ηίζνληαλ ζε θίλεζε πνιχ ελσξίηεξα ηεο 4εοψξαο, πνιχ πηζαλφλ λα δηαζηαπξψλνληαλ κε
θάπνηεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη είηε λα ηηο απέθνπηαλ, είηε λα ζπγθξνχνληαλ κε απηέο θαη
λα ηνπο πξνθαινχζαλ ζεκαληηθή θζνξά.
Ζ Ραμηαξρία Ηππηθνχ θαη ην Απφζπαζκα ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο, πξνέιαζαλ πξνο Βνξξά
θαη έθζαζαλ ζην Νπηο Πεξάτ ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. Ρηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 5εο
Ηνπιίνπ, πξνζβιήζεθαλ αηθληδηαζηηθά απφ ηελ 11ε ηνπξθηθή Κεξαξρία θαη ηελ 4ε Ραμηαξρία
Ηππηθνχ θαη ζπληξίθηεθαλ. Νπδείο αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα απνινγεζεί γηα απηήλ ηελ
ακειέηεηε θαη άθξνλα ελέξγεηα, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ππέξ ηνπο 60 θνλεπζέληεο, ηελ
εγθαηάιεηςε ζην πεδίν ηεο κάρεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 222 ηξαπκαηηψλ, πνπ
θαηαθξενπξγήζεθαλ απφ ηνπο Ρνχξθνπο, θαζψο θαη ηνπο 87 αγλννχκελνπο.83 Ρειηθά ν
αξηζκφο ησλ λεθξψλ ήηαλ κεγαιχηεξνο ησλ ηξηαθνζίσλ.
Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ, έιαβε ηε δηαηαγή ηεο Πηξαηηάο πνιχ λσξίο θαη ηελ 01:30 ψξα
ηεο 4εο Ηνπιίνπ, εμέδσζε ηε δηαηαγή ηνπ ζηελ νπνία θαζφξηδε σο ψξα έλαξμεο ηεο
θαηαδίσμεο, ηελ 3ε πξσηλή ψξα. Ζ V Κεξαξρία ηέζεθε ζε θίλεζε ηε 05:30 ψξα. Ζ ΣΗΗΗ
Κεξαξρία, αθνχ βεβαηψζεθε δηά ηεο απνζηνιήο πεξηπφισλ ηε 04:30 ψξα φηη ην Αθηζάι
δελ θαηερφηαλ, ηέζεθε ζε θίλεζε ηελ 9ε ψξα.84 Ήηνη, έμη ψξεο κεηά ηελ θαζνξηζζείζα απφ
ην Πψκα ψξα έλαξμεο ηεο θαηαδίσμεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ΣΗΗΗ Κεξαξρία είρε ζνβαξφ
πξφβιεκα δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα. κσο ν δηνηθεηήο ηεο αξγφηεξα, ζα πξνβηβαζηεί
ζε πνζηξάηεγν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Πσκαηάξρε θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 ζα
ζπιιεθζεί αηρκάισηνο.
Ζ θαηαδίσμε απφ ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, άξρηζε απφ ηε κελ Σ Κεξαξρία ηε 05:00
ψξα θαη απφ ηε δε VII Κεξαξρία ηελ 08:30 ψξα. Ρε 10:000 ψξα ν δηνηθεηήο ηνπ Πψκαηνο,
πνζηξάηεγνο Ξνιπκελάθνο, δηά δηαηαγήο ηνπ πξνο ηηο Κεξαξρίεο ηηο επεηίκεζε γηα ην
βξαδχ ξπζκφ πνπ δηεμαγφηαλ ε θαηαδίσμε. Ν δηνηθεηήο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ
ελεκέξσζε επίζεο ηηο Κεξαξρίεο ηνπ, φηη ην ζηξαηεγείν ηνπ Πψκαηνο ηελ 4ε Ηνπιίνπ ζα
εγθαζίζηαην ζην Ρανπλζαιή. Γειαδή ζε απφζηαζε 30 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε γξακκή κάρεο
ηεο πξνηεξαίαο. π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πξνθαλψο ήηαλ αδχλαην λα δηεμαρζεί δξαζηήξηα
θαηαδίσμε.85
Σν Α΄ ώκα ηξαηνύ ηελ 5ε Ινπιίνπ Πεξηέπεζε ζε Αδξάλεηα Λόγσ Απνπζίαο
Γηαηαγώλ
Ζ λέα δηαηαγή ηεο Πηξαηηάο γηα ηελ, θαη’ φλνκα πιένλ, θαηαδίσμε θαηά ηελ 5 ε
Ηνπιίνπ, εθδφζεθε ηελ 01:15 ψξα ηεο ηδίαο. Δθηηκάηαη φηη ιήθζεθε, ζην ελ Ληνπγθέξ
παξακέλνλ αθφκε ζηξαηεγείν ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, πεξί ηελ 3ε πξσηλή ψξα. Ζ
δηαηαγή επηρεηξήζεσλ ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θαηαδίσμεο θαηά ηελ
5ε Ηνπιίνπ, δηαβηβάζηεθε πξνο ηηο Κεξαξρίεο ηνπ ηελ 5ε πξσηλή ψξα ηεο ηδίαο εκέξαο, δηά
εθίππσλ αγγειηνθφξσλ. Ζ Η Κεξαξρία παξέιαβε ηε δηαηαγή ηνπ Πψκαηνο ηελ 17 ε ψξα ηεο
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5εο Ηνπιίνπ, ε δε ΗΗ Κεξαξρία ηελ 20:30 ψξα ηεο ηδίαο. Δπνκέλσο, κνινλφηη δηεμαγφηαλ
θαηαδίσμε νη Κεξαξρίεο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ παξέκεηλαλ αδξαλείο θαηά ηελ 5 ε
Ηνπιίνπ, ζηηο ζέζεηο πνπ είραλ ζηαζκεχζεη ην βξάδπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ, ιφγσ απνπζίαο
δηαηαγψλ.86 Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία, νινθιήξσζε ηελ απνζηνιή ηεο πξνειαχλνληαο κέρξη ην
Θαξγθίλ. Απηά ζπλέβεζαλ, επεηδή ν δηνηθεηήο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ κεηά ηνπ
Πηξαηεγείνπ ηνπ, ζπλέρηζε λα παξακέλεη ζην Ληνπγθέξ, ήηνη ζε απφζηαζε άλσ ησλ
ζαξάληα ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή απφ ηηο Κεξαξρίεο ηνπ. Νη έθηππνη αγγειηνθφξνη
πνπ κεηέθεξαλ ηε δηαηαγή ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, θηλήζεθαλ ζε άγλσζην έδαθνο θαη
πξνθαλψο αγλννχζαλ ηηο ζέζεηο πνπ είραλ ζηαζκεχζεη νη Κεξαξρίεο ηνπ Πψκαηνο.
Η Μάρε ηνπ Δζθή ερήξ ηεο 8εο Ινπιίνπ 1921
Ζ άλεπξε θαη αζπληφληζηε θαηαδίσμε, πνπ εθηέιεζε ε Πηξαηηά θαηά ηνπ
ππνρσξνχληνο ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, απέηπρε πξηλ θαλ αξρίζεη. Ζ απνηπρία απηή, πξφζθεξε
ζηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ άθζνλν ρξφλν γηα λα ππνρσξήζεη άλεπ πηέζεσο, λα ζπλαπνθνκίζεη
ην βαξχ πιηθφ ηνπ, λα αλαδηαηαρζεί θαη ηελ 8ε Ηνπιίνπ λα αλαζηξαθεί θαη λα αληεπηηεζεί
δηά φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ, (13 Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ, 4 Κεξαξρίεο Ηππηθνχ θαη 1 Ραμηαξρία
Ηππηθνχ), θαηά ηνπ κεηψπνπ ηεο ειιεληθήο Πηξαηηάο, απφ βφξεηα ηνπ Δζθή Περήξ κέρξη θαη
ην Πετληή Γαδή λφηηα. Ζ ηνπξθηθή επηζεηηθή επηζηξνθή, δηεπζχλζεθε απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ
Γπηηθνχ Κεηψπνπ Ηζκέη Ξαζά, απφ ην ρσξηφ Θαξά Ρνθάη, ειάρηζηα ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά
ηνπ Δζθή Περήξ. Ζ δηνίθεζε ηεο ειιεληθήο Πηξαηηάο είρε παξακείλεη ζηελ Θηνπηάρεηα, θαη
ζηεξνχηαλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε θαηάζηαζε θαη ηηο ζέζεηο ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ. Ζ
Πηξαηηά πηζηεχνληαο σο βεβαία ηε δηάιπζε ηνπ Ρνπξθηθνχ Πηξαηνχ, δελ εθηίκεζε σο
δπλαηή ηελ εθηέιεζε ππφ ησλ Ρνχξθσλ κηαο επηζεηηθήο επηζηξνθήο, ηφζν κεγάιεο
θιίκαθαο. Ζ ηνπξθηθή αληεπίζεζε απνθξνχζηεθε, κε ελέξγεηεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ησλ
επί ηφπνπ ειιεληθψλ δηνηθήζεσλ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο Πηξαηηάο. Ζ δηεμαρζείζα απφ
ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ επίζεζε, ήηαλ κία κάρε απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ζε απηή
έιαβε κέξνο ην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ θαη απφ πιεπξάο ηεο
Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο, επηά Κεξαξρίεο θαη ε Ραμηαξρία Ηππηθνχ. Ζ Πηξαηηά έιαβε γλψζε
ηεο δηεμαρζείζαο κάρεο, κεηά ην κεζνλχθηην ηεο 8εο πξνο ηελ 9ε Ηνπιίνπ θαη ηε 04:30 ψξα
ηεο 9εο Ηνπιίνπ, εμέδσζε δηαηαγή «απελνχο» θαηαδίσμεο ησλ ππνρσξνπζψλ Ρνπξθηθψλ
δπλάκεσλ.87 Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, δηέζεηε κία αθφκε επθαηξία γηα λα θαηαδηψμεη
δξαζηήξηα ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ κέρξη ηνλ πνηακφ Παγγάξην, θηλνχκελε εκέξα θαη λχθηα,
κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ αλδξφο θαη ίππνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ απνδηνξγαλψζεη, λα ηνπ
πξνθαιέζεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θζνξά θαη λα ζέζεη ηηο αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ
ηνπξθηθέο δπλάκεηο ππφ ηα ππξά ησλ ππξνβφισλ ηεο. κσο ε θαηαδίσμε δηεμήρζε
ραιαξά, θαη ηε 10ε Ηνπιίνπ δηαθφπεθε κε δηαηαγή ηεο Πηξαηηάο, κε ηε Σ Κεξαξρία λα έρεη
πξνσζεζεί ειάρηζηα ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Αιπήθηντ (Aplu). Έηζη ελλννχζε ε
Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο ηελ απελή (αλειέεηε – ακείιηθηε – αδπζψπεηε – άγξηα) θαηαδίσμε.
Ρν Γπηηθφ Κέησπν, κεηά ηελ απνηπρία ηεο αληεπίζεζεο, δηέθνςε θαη πάιη ηελ επαθή
κε ηελ ειιεληθή Πηξαηηά θαη ππνρψξεζε ηαρχηαηα πξνο ηα αλαηνιηθά, δηαζψδνληαο ην
ζχλνιν ηνπ ππξνβνιηθνχ ηνπ θαη θαηαζηξέθνληαο ηα ηερληθά έξγα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο
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γξακκήο Δζθή Περήξ – Άγθπξα, απφ ην ρσξηφ Αιπήθηντ κέρξη θαη ηε γέθπξα Κπετιίθ
Θηνπξνχ, επί ηνπ αλαηνιηθνχ θιάδνπ ηνπ πνηακνχ Παγγάξηνπ.
Ζ εηθφλα πνπ επηθξαηνχζε ζην ζηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο, γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ήηαλ φηη απηφο είρε ράζεη ζε λεθξνχο ηξαπκαηίεο, αηρκαιψηνπο θαη
απηνκφινπο, ην έλα ηξίην ηεο δπλάκεψο ηνπ θαη φηη είρε εγθαηαιείςεη θαηά ηελ
ππνρψξεζή ηνπ κεγάιεο πνζφηεηεο φπισλ θαη πιηθψλ, πνιιά ππξνβφια θαη κεγάιεο
πνζφηεηεο βιεκάησλ ππξνβνιηθνχ.88 Δξσηεζείζα κάιηζηα ε Πηξαηηά απφ ηνλ
Ξξσζππνπξγφ Γ. Γνχλαξε, ζην Ππκβνχιην πνπ ζπγθιήζεθε ζηελ Θηνπηάρεηα ηε 16ε
Ηνπιίνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, απήληεζε φηη πξνζέγγηδε απηή ηεο
απνζχλζεζεο.89 Ρα ίδηα αλέθεξε θαη ν παξρεγφο ηνπ Δπηηειηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ,
πνζηξάηεγνο Μελνθψλ Πηξαηεγφο, ζε επίζεκε έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ππφ ηνλ ηίηιν
«Γεληθή αλαζθφπεζηο ηεο ζηξαηησηηθήο θαηαζηάζεσο», ζηελ νπνία αθνχ αλέθεξε φηη ην
πνιεκηθφ πιηθφ πνπ εγθαηέιεηςαλ νη Ρνχξθνη πεξηειάκβαλε θαη «πεληήθνληα ππξνβφια θαη
κεγίζηε πνζφηεηα ππξνκαρηθψλ Πθφληα», θαηέιεγε «ηνηνχηνλ ππήξμε ην ηέινο ηεο
Θεκαιηθήο Πηξαηηάο, ε δε πιήξεο δηάιπζηο θαη ησλ ελαπνκεηλάλησλ ιεηςάλσλ, δελ ζα
βξαδχλε λα επέιζε».90 Ν Μελνθψλ Πηξαηεγφο βξηζθφηαλ ζην ζηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο
άλεπ επίζεκνπ ξφινπ. Ξαξά ηαχηα, φισο αλαξκνδίσο ζπλέηαμε έθζεζε επί ησλ
επηρεηξήζεσλ, δειψλνληαο πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο δηαιχζεθε,
θαιιηεξγψληαο νχησ πξνζδνθίεο πνπ δελ είραλ βάζε. Ν ίδηνο νπδέπνηε παξαδέρζεθε φηη
είρε αλάκημε ζηα επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα. Αιιά γηα πνην ιφγν θαη ππφ πνίν ξφιν βξηζθφηαλ
ζην ζηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο; Νη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε κειέηε
ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, θαη ε ηαπεηλφηεηά κνπ,
δελ ην πηζηεχνπλ. Ν Μ. Πηξαηεγφο ήηαλ πξνβεβιεκέλν κέινο ηνπ Γεληθνχ Πηξαηεγείνπ
θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο Ξνιέκνπο, βνπιεπηήο Θέξθπξαο πνπ αλαθιήζεθε ζηελ ελέξγεηα θαη
αλέιαβε παξρεγφο ηεο Δπηηειηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ θαη ν
ζηξαηησηηθφο ζχκβνπινο ηνπ Ξξσζππνπξγνχ Γ. Γνχλαξε. Αζθαιψο δελ παξνπζηάζηεθε
ζην Πηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο σο απιφο πεξηεγεηήο. Θαηά ηελ άπνςή κνπ είρε θξίζηκν ξφιν
ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ επί ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεηεκάησλ.
πκπεξάζκαηα Από ηε Γηεμαγσγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ Πξνο ην Δζθή ερήξ
Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, απέηπρε λα ζρεδηάζεη θαη λα δηεμαγάγεη απνθαζηζηηθή κάρε
γηα ηε ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, εκπιέθνληαο ηαπηφρξνλα ζηε κάρε θαη ηηο δέθα
Κεξαξρίεο ηεο πνπ επηρεηξνχζαλ θαηά ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο.
Γεδνκέλνπ φηη ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο ήηαλ ηζρπξφηεξε ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ, ήηαλ
πιένλ ή βέβαην φηη κε ηελ εκπινθή ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλάκεψλ ηεο ζε απνθαζηζηηθή κάρε
κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, ζα πξνθαινχζε κεγάιε θζνξά ζε απηέο, πνπ ελδερνκέλσο λα
πιεζίαδε απηή ηεο ζπληξηβήο. Ρνχην πξνθχπηεη πέξαλ θάζε ακθηβνιίαο απφ ην φηη ην
απνηέιεζκα ηεο κάρεο ηεο Θηνπηάρεηαο επήιζε απφ ηελ επίζεζε δχν κφλν εθ ησλ δέθα
Κεξαξρηψλ ηεο Πηξαηηάο. Ν Μελνθψλ Πηξαηεγφο, πνπ ζην ζχγγξακκά ηνπ ζεκείσλε φηη «ε
επηηπρία ηεο επηρεηξήζεσο εμεξηάην εθ ηεο ηαπηνρξφλνπ ελεξγείαο ησλ δηαθφξσλ
θαιάγγσλ», ζηελ ίδηα ζειίδα έγξαςε ιίγν παξαθάησ φηη «αη επηρεηξήζεηο εμεηιίρζεθαλ
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ζπκθψλσο πξνο ην ζρέδηνλ ηεο Πηξαηηάο. … ν ερζξφο εμελαγθάζζε λα δερζή ηελ κάρελ,
φρη επί ηεο σρπξσκέλεο ηνπνζεζίαο … θαη εηηήζε κεηά κεγάιεο θζνξάο». 91 Ν Μελνθψλ
Πηξαηεγφο δηέζεηε κεγίζηελ επιπγηζία. Γλψξηδε πνιχ θαιά φηη ηαπηφρξνλε ελέξγεηα ησλ
δπλάκεσλ ηεο Πηξαηηάο θαηά ηνπ ερζξνχ δελ ππήξμε, φπσο δελ ππήξμε θαη ήηηα ηνπ
ερζξνχ κε κεγάιε θζνξά. Αλαθέξνληαο ηα ηνηαχηα πξνζπαζνχζε λα δηθαηνινγεζεί γηα ηελ
αλππφζηαηε αλαθνξά ηνπ, πνπ θαιιηέξγεζε κεγάιεο πξνζδνθίεο, φηη «ηνηνχηνλ ππήξμε ην
ηέινο ηεο Θεκαιηθήο Πηξαηηάο, ε δε πιήξεο δηάιπζηο θαη ησλ ελαπνκεηλάλησλ ιεηςάλσλ,
δελ ζα βξαδχλε λα επέιζε».
Νη δηνηθήζεηο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο θαη ησλ Α΄ θαη Β΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ,
απέηπραλ λα ζπληνλίζνπλ θαη λα δηεπζχλνπλ απνηειεζκαηηθά, ηε κάρε δηαζπάζεσο ηεο
αξηζηεξήο πηέξπγαο ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο, απφ ην Αθηζάι Ληαγ κέρξη
ην χςσκα 1799, εκπιέθνληαο ηαπηφρξνλα ζηε κάρε θαη ηηο ηέζζεξηο Κεξαξρίεο ησλ Α΄ θαη
Β΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ. Θαηά ηε 2α Ηνπιίνπ, πνπ ήηαλ θαη ε θξηζηκφηεξε εκέξα
επηρεηξήζεσλ, επηηέζεθε απφ πνιχ λσξίο ην πξσί θαηά ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο ηεο
ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο Θηνπηάρεηαο, κφλν ε V Κεξαξρία ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη
απφ ηε 15:00 ψξα, εηζήιζε ζηε κάρε ζην δεμηφ ηεο θαη ε Η Κεξαξρία ηνπ Α΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ. Ζ ΣΗΗΗ Κεξαξρία ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, απέθπγε επηκειψο λα επηηεζεί θαηά
ηνπ Αθηζάι Ληαγ θαη ζπλέρηζε λα παξακέλεη αδξαλήο κέρξη ηελ 9 ε ψξα ηεο 4εο Ηνπιίνπ,
κνινλφηη ν ερζξφο απφ ην απφγεπκα ηεο 3εο Ηνπιίνπ είρε αξρίζεη λα ππνρσξεί. Ζ ΗΗ
Κεξαξρία ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, θαηά ηε 2α Ηνπιίνπδελ ζπκκεηείρε ζηε κάρε, αιιά
επηηέζεθε θαηά ηνπ πςψκαηνο 1799 ην πξσί ηεο 3εο Ηνπιίνπ. Ζ απνθπγή ηεο ΣΗΗΗ
Κεξαξρίαο λα επηηεζεί θαηά ηνπ Αθηζάι Ληαγ θαη ε αδηαθνξία ηεο γηα ηε δνθηκαδφκελε θαη
αηκάζζνπζα V Κεξαξρία, φπσο θαη ε απαζήο ζηάζε πνπ ηήξεζε ε ΗΗ Κεξαξρία θαηά ηε
γηγαληνκαρία πνπ δηεμαγφηαλ ηε λχθηα ηεο 2αο πξνο ηελ 3εΗνπιίνπ επί ηνπ πςψκαηνο 1799
απφ ηελ Η Κεξαξρία, απνηεινχλ φλεηδνο.
Ζ κε ζπκκεηνρή ζηελ θχξηα κάρε ηεο 2αο Ηνπιίνπ ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ,
νθεηιφηαλ ζηελ αδπλακία ηεο Πηξαηηάο λα ζπληνλίζεη ρξνληθά ηηο ελέξγεηεο ησλ
πθηζηακέλσλ ηεο δηνηθήζεσλ. πφςε φηη ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ηελ 30εΗνπλίνπ, ζηάζκεπζε
ζηε γξακκή ηνπ ρσξηνχ Γελή Θηφτ πξνο αλάπαπζε. Δάλ δελ ζηάζκεπε ζα ζπκκεηείρε ζηελ
θχξηα κάρε ηεο 2αο Ηνπιίνπ.
Ρε 2α Ηνπιίνπ πνπ δηεμαγφηαλ ε πνιχλεθξε κάρε ζηα πςψκαηα ηνπ Ρζανχο Ρζηθιίθ
θαη ζην χςσκα 1799, νη ππφινηπεο νθηψ Κεξαξρίεο ηεο Πηξαηηάο δελ ζπκκεηείραλ ζηε
κάρε θαη βξίζθνληαλ ζε δηάθνξεο απνζηάζεηο, καθξηά απφ ηελ ηνπξθηθή ακπληηθή
ηνπνζεζία.
Ζ δηάζπαζε ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο, επηηεχρζεθε ην πξσί ηεο 3εο Ηνπιίνπ απνθιεηζηηθά απφ ηηο Η θαη V Κεξαξρίεο
ησλ Α΄ θαη Β΄ Πψκαησλ Πηξαηνχ αληίζηνηρα. Ζ 4ε ηνπξθηθή Νκάδα Κεξαξρηψλ, κεηά θαη
ηελ ηειεπηαία απνηπρνχζα αληεπίζεζή ηεο ζην Ρζανχο Ρζηθιίθ, ην πξσί ηεο 3εο Ηνπιίνπ,
δηέθνςε ηε κάρε θαη απνζχξζεθε βνξεηφηεξα.
Ζ δηάζπαζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ησλ ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ ζε δχν Ρκήκαηα,
πνπ ζα επηρεηξνχζαλ ζε απφζηαζε εθηφο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, ήηαλ αηπρήο, θαη
παξαβίαδε βαζηθέο αξρέο ηνπ πνιέκνπ, φπσο απηέο ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο νηθνλνκίαο ησλ
δπλάκεσλ θαη ηεο αζθάιεηαο.Δπίζεο ε επίζεζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, ζηελ
θαηεχζπλζε Κπετηδέ Θηφτ – Ρανπλζαιή – Ρζαι Ληαγ, βξηζθφηαλ εθηφο ηεο επηρεηξεζηαθήο
91
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ινγηθήο. Ρν Γ΄ Πψκα, ζα έπξεπε λα πξνειάζεη ππφ αθφξεην θαχζσλα ζε κία θαηεχζπλζε
αλαπηχγκαηνο πιένλ ησλ 160 ρηιηνκέηξσλ, επί νξεηλνχ, δηαθεθνκκέλνπ θαη αλεθνξηθνχ
εδάθνπο, πνπ δηέζεηε κφλν εκηνληθέο νδεχζεηο. π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο αθ’ ελφο κελ ε
θφπσζε ησλ αλδξψλ εθκεδέληζε ηελ ηζρχ ηνπ Πψκαηνο, αθ’ εηέξνπ δε ήηαλ ζρεδφλ
αδχλαην λα επηηεπρζεί ε ρξνληθή ζπληαχηηζε ηεο επίζεζεο ηνπ κε ηελ θχξηα επίζεζε ηνπ
Λνηίνπ Ρκήκαηνο Πηξαηηάο, φπσο θαη ζπλέβε.
Ζ κε εκπινθή ζηε κάρε ηεο 2αο Ηνπιίνπ ηνπ Απνζπάζκαηνο ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο,
νθεηιφηαλ ζηελ πξνβιεκαηηθή δηαδηθαζία δηαβίβαζεο ησλ δηαηαγψλ. Ζ δηαηαγή ηεο
Πηξαηηάο εθδφζεθε ην κεζνλχθηην ηεο 1εο πξνο ηε 2α Ηνπιίνπ θαη ην Απφζπαζκα ηεο ΗΣ
Κεξαξρίαο ηελ παξέιαβε ην βξάδπ ηεο 2αο Ηνπιίνπ. Αληί ηνπ Απνζπάζκαηνο ηεο ΗΣ
Κεξαξρίαο, πνπ επηρείξεζε πξνο ηελ Θηνπηάρεηα, επηβαιιφηαλ λα επηηεζεί ην ζχλνιν ηεο ΗΣ
Κεξαξρίαο θαη κάιηζηα εληζρπκέλεο. Ν ειιεληθφο ζηξαηφο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1921 δηέζεηε
δχλακε 310.000 νπιηηψλ θαη επνκέλσο ππήξραλ δπλάκεηο πνπ παξάκελαλ άλεπ ιφγνπ
ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.
Ζ Πηξαηηά, δελ εθηίκεζε ηνλ θίλδπλν πξνζβνιήο ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Βνξείνπ
Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ, απφ ην ηνπξθηθφ Πψκα Πηξαηνχ Ππγθξφηεκα, κνινλφηη ηνχην
βξηζθφηαλ εγγχηαηα ηεο γξακκήο Γελή Περήξ – Θηνππξνχ Σηζάξ – Κπηιεηδίθ. Ζ ειάηησζε
ηεο ΣΗ Κεξαξρίαο θαηά έλα Πχληαγκα, ήηαλ επίζεο ιάζνο. Ρν Πχληαγκα ηνχην, ζα
κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο ζπγθνηλσλίεο ηνπ Βνξείνπ Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ απφ
Βνξξά, ψζηε ην Βφξεην Ππγθξφηεκα Κεξαξρηψλ λα πξνειάζεη απεξίζπαζην θαη κε
αγσληψληαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ. Ζ επίζεζε ηνπ Πψκαηνο Πηξαηνχ
Ππγθξφηεκα θαηά ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Βνξείνπ Ππγθξνηήκαηνο Κεξαξρηψλ, βνεζνχζεο
θαη ηεο αηνικίαο ηνπ Ρξηθνχπε, δελ επέηξεςε ζην Ππγθξφηεκα ηνχην λα εθηειέζεη ηελ
εληνιή πνπ ηνπ αλαηέζεθε.
Ζ ζπλερήο παιηλδξφκεζε ηεο Πηξαηηάο ζηηο πξνζέζεηο ηεο, πξνθάιεζε κείδνλα
πξνβιήκαηα. Δηδηθά ε απφθαζή ηεο λα αθπξψζεη ηελ επξεία ππεξθέξαζε, ησλ πεξί ηελ
Θηνπηάρεηα ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ απνθνπή ηεο νδνχ ππνρψξεζήο ηνπο δηά ηνπ Α΄
Πψκαηνο Πηξαηνχ (Η, ΗΗ, ΣΗΗ Κεξαξρίεο θαη Ραμηαξρία Ηππηθνχ). Ρειηθά ε Πηξαηηά,
επαλεξρφκελε ζηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ηεο, απνθάζηζε λα απνθφςεη ηελ ππνρψξεζε ησλ
ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ δηά ηεο πξνειάζεσο ελφο Ππληάγκαηνο Ξεδηθνχ θαη ηεο Ραμηαξρίαο
Ηππηθνχ πξνο ην Δζθή Περήξ. Ζ απφθαζε απηή απνδεηθλχεη έιιεηςε ζνβαξφηεηαο. Νη δχν
απηέο Κνλάδεο ήζαλ αζζελείο θαη ππέζηεζαλ βαξηά θαη αδηθαηνιφγεηε ήηηα ζην Νπηο
Πεξάτ.
Ζ δηαθνπή ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο επηηεπρζείζαο δηάζπαζεο ηεο ηνπξθηθήο
ηνπνζεζίαο θαη ε ζηάζκεπζε ησλ ζηξαηεπκάησλ γηα αλάπαπζε ηελ λχθηα ηεο 3εο Ηνπιίνπ,
ελψ ν ερζξφο ππνρσξνχζε, ήηαλ εληειψο αδηθαηνιφγεηε. Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο
απφθαζεο, ήηαλ ε απψιεηα ηεο επαθήο κε ηηο ππνρσξνχζεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Δθ
πξννηκίνπ ε θαηαδίσμε ζα απνηχγραλε. Ν ερζξφο, ππνρσξψληαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
λχθηαο ηεο 3εο πξνο ηελ 4ε Ηνπιίνπ, είρε θεξδίζεη πνιχηηκν ρξφλν γηα λα δηαθχγεη. Νη
αλψηαηνη δηνηθεηέο, πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά
επηβεβιεκέλν λα βξίζθνληαη εγγχο ησλ ηκεκάησλ ηνπο, γηα λα ηα σζήζνπλ νξκεηηθά ζηελ
θαηαδίσμε ησλ Ρνχξθσλ, βξίζθνληαλ 30 ρηιηφκεηξα πίζσ.
Ζ δηαηαγή πνπ εμέδσζε ε Πηξαηηά ηελ 22:45 ψξα ηεο 3εο Ηνπιίνπ θαη ζηελ νπνία
θαζφξηδε ε θαηαδίσμε λα αξρίζεη ηελ 4ε πξσηλή ψξα ηεο 4εο Ηνπιίνπ, βξηζθφηαλ εθηφο ηεο
ηζρχνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξφζθεξε επηπιένλ ρξφλν ζηνλ ερζξφ γηα λα δηαθχγεη. Ζ
Πηξαηηά γλψξηδε πνιχ θαιά φηη κε ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο δηαβίβαζεο ησλ δηαηαγψλ,
απαηηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα ψξεο γηα λα παξαιεθζεί ε δηαηαγή ηεο απφ ηηο
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Κεξαξρίεο. Ξαξά ηαχηα δελ έιαβε κέηξα, πξνθεηκέλνπ ε δηαηαγή ηεο λα θζάζεη έγθαηξα
ζηηο Κεξαξρίεο ηεο. Αιιά θαη ε ΣΗΗΗ Κεξαξρία πνπ ηελ παξέιαβε έγθαηξα, παξέκεηλε
αθίλεηε. Γπζηπρψο δελ ππήξρε έιεγρνο θαη δελ αθαηξνχληαλ δηνηθήζεηο.
Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο απέηπρε λα θαηαδηψμεη ηνλ ερζξφ. Νη ιφγνη πνπ κηα
αλέιπηζηε επηηπρία δελ έηπρε εθκεηάιιεπζεο έρνπλ αλαθεξζεί. Ήηαλ ε δηαδηθαζία δηά ηεο
νπνίαο δηεπζχλνληαλ νη επηρεηξήζεηο: Ρα ζηξαηεγεία ηεο Πηξαηηάο θαη ησλ Πσκάησλ
Πηξαηνχ εγθαζίζηαλην πνιχ καθξηά απφ ην πεδίν ηεο κάρεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηέζεηαλ
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ηαθηηθήο θαηάζηαζεο, ε δε παξαιαβή ησλ δηαηαγψλ ηεο Πηξαηηάο
απφ ηηο Κεξαξρίεο, απαηηνχζε ρξφλν πιένλ ησλ δψδεθα σξψλ. Νη αλψηαηεο δηνηθήζεηο δελ
απνηεινχζαλ ηνλ κνριφ ψζεζεο ησλ Κνλάδσλ πξνο ηε λίθε, αιιά ηξνρνπέδε ηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ εκθαληδνκέλσλ επθαηξηψλ.
Ν Αληηζηξάηεγνο ε.α. Θιεάλζεο Κπνπιαιάο αλαθέξεη φηη:

«Κεηά ηελ πηψζηλ ηνπ 1799 θαη ηελ ππνρψξεζηλ ηνπ ερζξνχ αη Κεξαξρίαη
ζηακαηνχλ πξνο αλάπαπζηλ θαη αλαζπγθξφηεζηλ θαζ’ ελ ζηηγκήλ επεβάιιεην λ’ αλαιεθζεί
ε θαηαδίσμηο ηνπ ερζξνχ κέρξη ηειεπηαίνπ αλδξφο θαη ίππνπ θαη λα κε αθεζή άλεζηο εηο
ηνλ ερζξφλ. Γπζηπρψο ε αληίιεςηο αχηε ήην άγλσζηνο εηο ηνπο εκεηέξνπο αλσηάηνπο
εγήηνξαο, νη νπνίνη απέβιεπνλ εηο ηελ θαηάιεςηλ εδαθψλ θαη νπρί εηο ηελ εμνπζέλσζηλ
ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ».92

Απφ ηελ λχθηα ηεο 4εο Ηνπιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, ε Πηξαηηά δελ δηεμήγαγε θαηαδίσμε,
ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη φηη δηεμάγεηαη δξαζηήξηα, εκέξα θαη λχθηα
πξνθεηκέλνπ λα κε δηαθνπεί ε επαθή κε ηνλ ερζξφ. Θαηά ηελ θαηαδίσμε ν ερζξφο ζα
πξέπεη λα πξνζβάιιεηαη ζπλερψο, αθφκε θαη δηά κεκαθξπζκέλσλ ππξψλ ππξνβνιηθνχ,
πξνθεηκέλνπ λα απνζπληεζεί, λα ππνζηεί κεγάιεο απψιεηεο θαη λα κε ηνπ δνζεί ρξφλνο λα
νξγαλψζεη λέα γξακκή άκπλαο. Απφ ην πξσί ηεο 5εο Ηνπιίνπ ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο δελ
θαηαδίσθε ηνλ ερζξφ, αιιά πξνήιαπλε δηά ησλ Β΄ θαη Γ΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ πξνο
αλεχξεζε ηνπ ερζξνχ θαη ηε ιήςε ηεο επαθήο κε απηφλ. Ρελ 5ε Ηνπιίνπ ην Α΄ Πψκα
Πηξαηνχ αλαπαπφηαλ βνξεηναλαηνιηθά ηεο Θηνπηάρεηαο θαη ην Βφξεην Ππγθξφηεκα
Κεξαξρηψλ αθηλεηνχζε ζην Ξαδαξηδίθ.
Ζ αηθληδηαζηηθή ηνπξθηθή αληεπίζεζε ηεο 8εο Ηνπιίνπ ζην Δζθή Περήξ, θαλέξσζε,γηα
κία αθφκε θνξά ηηο αδπλακίεο ηεο Πηξαηηάο ζηε δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ιήςε
ζνβαξψλ κέηξσλ αζθαιείαο. Ζ Πηξαηηά πιεξνθνξήζεθεηε κάρε πνπ δηεμήρζε ζην Δζθή
Περήξ, πνιιέο ψξεο κεηά ην ηέινο ηεο. Ν αηθληδηαζκφο πνπ ππέζηε ε Πηξαηηά ζην Δζθή
Περήξ, έγηλε εθηθηφο επεηδή,ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ιάκβαλε, είηε βξηζθφηαλ ζε
θαηαπιηζκφ, είηε ζε θξνχξεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο
γξακκήο, είηε ηέινο ζε άκπλα, ήηαλ πάληνηε ραιαξά θαη απνηεινχληαλ θπξίσο απφ
ζθνπνχο θαη πεξίπνια. Ξξν ησλ θαηαπιηζκψλ, ή πξν ηνπ ακπληηθνχ κεηψπνπ θαη ζε
κεγάιε απφζηαζε απ’ απηψλ, δελ εγθαζίζηαλην Ξξνθπιαθέο Κάρεο κε απνηέιεζκα ε
Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο λα πθίζηαηαη δηαξθψο αηθληδηαζκνχο. Ρν Απφζπαζκα ηεο ΣΗΗ
Κεξαξρίαο ζην Νπηο Πεξάτ, αηθληδηάζηεθε θαη ππέζηε ηξνκαθηηθέο απψιεηεο εμ αηηίαο ησλ
ραιαξψλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ είρε ιάβεη, κνινλφηη γλψξηδε φηη ην αθνινπζνχζαλ
ηνπξθηθά ηκήκαηα, πνπ ην παξελνρινχζαλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ. Ξαξά ηαχηα ε Πηξαηηά
νπδέπνηε έκαζε απφ ηα ιάζε ηεο. Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 ηα κέηξα αζθαιείαο πξν ηνπ
κεηψπνπ ηεο πεξηνξίδνληαλ ζε ζθνπνχο, πεξίπνια θαη ελέδξεο. Ξεξί ηκεκάησλ θαιχςεσο
θαη γεληθψλ πξνθπιαθψλ νχηε ιφγνο. Γελ είραλ αλαπηπρζεί αθφκε εκπξφο απφ ηα Θέληξα
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Αληηζηάζεσο νχηε πξνθπιαθέο κάρεο, πνπ ζα πξνεηδνπνηνχζαλ έγθαηξα πεξί ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ ηνπξθηθνχ πεδηθνχ θαη ηεο ηάμεο ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ, εγγχηαηα
ηεο γξακκήο άκπλαο. Ζ Πηξαηηά δελ έδηλε ηελ επηβαιιφκελε ζεκαζία ζηελ αζθάιεηα, πνπ
απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηνπ πνιέκνπ.

Οη Δπηρεηξεζεηο Πξνο ηελ Άγθπξα
Ζ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα επηβιήζεθε εμ αηηίαο ηεο απνηπρίαο
ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο λα πξνθαιέζεη θξίζηκεο ζεκαζίαο θζνξά, αλ φρη ζπληξηβή, ζηνλ
ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαηά ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Θηνπηάρεηα θαη ην Δζθή Περήξ. Ν ζθνπφο
απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε δηάιπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη ε
θαηαζηξνθή ηνπ θέληξνπ εθνδηαζκνχ ηνπ ζηελ Άγθπξα. πσο είλαη γλσζηφ νη
επηρεηξήζεηο απηέο απέηπραλ. Ρν ζχλνιν ησλ Διιήλσλ ηζηνξηθψλ, αιιά θαη πνιινί άιινη,
ππνζηεξίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Άγθπξα δελ έπξεπε λα εθηειεζηνχλ θαη φηη ν
ειιεληθφο ζηξαηφο δελ έπξεπε λα επεθηαζεί ζε ηφζν κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην Αηγαίν,
φπνπ ππήξραλ νη Βάζεηο θαη ηα Θέληξα Δθνδηαζκνχ ηνπ. Διάρηζηνη κέρξη ζήκεξα
πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ αλ ε εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα κπνξνχζε λα επηηχρεη θαη
δεχηεξν ηνπο ιφγνπο εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ απέηπρε. Πηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ
θάπνηα δεηήκαηα, πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ απνηπρία ηεο
εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα. Ξηζηεχσ φηη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα ήηαλ δηαθνξεηηθά,
ηνπιάρηζηνλ φρη δπζκελή, αλ ιακβάλνληαλ άιιεο απνθάζεηο.
Η ύζθεςε ζηε ηξαηηά γηα ηε Λήςε Απόθαζεο γηα ηε πλέρηζε ησλ
Δπηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα
ηαλ κεηά ηε κάρε ηνπ Δζθή Περήξ ε νκίριε ηεο κάρεο δηαιχζεθε θαη ε δηνίθεζε
θαη ην επηηειείν ηεο Πηξαηηάο αληηιήθζεθαλ, φηη ν ζθνπφο ηεο ζπληξηβήο ηνπ ηνπξθηθνχ
ζηξαηνχ δελ επεηεχρζε δηά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ, παξά ηηο πεξί ηνπ
αληηζέηνπ δηζπξακβηθέο αλαθνηλψζεηο ηεο ίδηαο ηεο Πηξαηηάο θαη ηνπ Μελνθψληνο
Πηξαηεγνχ, ηέζεθε ην δχζθνιν εξψηεκα γηα ηε ζπλέρηζε, ή κε, ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο
ηελ Άγθπξα. Γένλ λα ιεθζεί ππφςε, φηη νη επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Άγθπξα κπνξνχζαλ λα
εθηειεζηνχλ άλεπ ηεο εγθξίζεσο ηεο Θπβέξλεζεο, επεηδή ε Πηξαηηά είρε ήδε αλαθέξεη
ζηελ Θπβέξλεζε ηελ 20ή Φεβξνπαξίνπ φηη:

«Πηξαηηά Κ. Αζίαο. 20 Φεβξνπαξίνπ 1921. Ξξνο πνπξγείνλ Πηξαηησηηθψλ …
πξφζεζίο κνπ είλαη: α) Ξξνέιαζηο κέρξη γξακκήο Αθηφλ Θαξαρηζάξ θαη Δζθή Περήξ, πξνο
θαηάιεςηλ ηεο κνλαδηθήο παξαιιήισο ησ κεηψπσ ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ... β) Άκεζνο,
ή κεηά ηηλα ρξφλνλ αλαιφγσο ηεο ηαθηηθήο θαηαζηάζεσο ελέξγεηα ηεο Πηξαηηάο πξνο
θαηάιεςηλ ηεο εηο Άγθπξαλ βάζεσο ηνπ ερζξνχ θαη δηάιπζηλ απηνχ, ρσξίο λα απνθιείσ
ελδερνκέλελ πξνρψξεζηλ πξνο Ηθφληνλ».93

Πην Πηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο επηθξαηνχζαλ δηηζηακέλεο απφςεηο επί ηνπ ελ ιφγσ
δεηήκαηνο. Ν παξρεγφο ηνπ επηηειείνπ ηεο Πηξαηηάο θαη δηεπζπληήο ησλ επηρεηξήζεσλ
Ππληαγκαηάξρεο Ξηνιεκαίνο Παξξεγηάλλεο είρε ηε γλψκε φηη επηβαιιφηαλ ε ζπλέρηζε ηεο
θαηαδίσμεο ηνπ ερζξνχ πξνο ηελ Άγθπξα, πξνθεηκέλνπ ε Πηξαηηά λα ζπληξίςεη ηηο
ερζξηθέο δπλάκεηο, αιιά ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο δελ ήηαλ πξφζπκνο λα αλαιάβεη απηφ ην
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Γνχζκαλεο, Ζ Δζσηεξηθή ςηο ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δκπινθήο, 281.
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εγρείξεκα, επεηδή ζεσξνχζε φηη ην κέρξη ηφηε «επηηεπρζέλ ληθεθφξν έξγν ήην δη’ απηφλ
πξνζσπηθψο επαξθέο».94
Ρελ 13ε Ηνπιίνπ ζπγθιήζεθε ζηε Πηξαηηά ζχζθεςε γηα λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ
εθηέιεζε, ή κε, ηεο εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα, πξνθεηκέλνπ ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο
λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζή ηνπ ζην πνιηηηθνζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην, πνπ ζα ζπλεξρφηαλ
ζηελ Θηνπηάρεηα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Βαζηιηά, γηα ηε ιήςε απφθαζεο επ’ απηνχ ηνπ
δεηήκαηνο. Πηε ζχζθεςε, ν δηεπζπληήο επηρεηξήζεσλ ηεο Πηξαηηάο Ππληαγκαηάξρεο
Παξξεγηάλλεο, ππνζηήξημε φηη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνίαλ ππνρσξνχζε ν ερζξφο,
απνδείθλπε φηη είρε ράζεη ηελ αγσληζηηθή ηνπ δχλακε. Θαηφπηλ ηνχηνπ, είρε ηε γλψκε φηη ε
Πηξαηηά δελ έπξεπε λα θαζπζηεξήζεη άιιν, αιιά λα ζπλερίζεη ην ηαρχηεξν ηελ επηζεηηθή
ηεο πνξεία γηα λα εκπνδίζεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ερζξνχ θαη ηελ ακπληηθή ηνπ
νξγάλσζε.95 Ν δηεπζπληήο ηνπ IV Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο Πηξαηηάο, Αληηζπληαγκαηάξρεο
Γεψξγηνο Πππξίδσλνο, ππνζηήξημε φηη ε Πηξαηηά γηα λα εθηειέζεη λέεο επηρεηξήζεηο, έπξεπε
λα είλαη εθνδηαζκέλε επαξθψο ζε κέζα κάρεο θαη ζπληεξήζεσο, αιιά ηα ππξνκαρηθά πνπ
είραλ απνκείλεη κεηά ηηο ηειεπηαίεο κάρεο, επαξθνχζαλ κφλνλ γηα κάρε κηαο ή ην πνιχ δχν
εκεξψλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Πηξαηηά πξνρσξνχζε αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, ζα
ζηεξνχληαλ ησλ κέζσλ κάρεο θαη ζπληεξήζεσο, επεηδή ηα κέζα κεηαθνξάο είραλ θζαξεί
θαηά ηηο ηειεπηαίεο επηρεηξήζεηο θαη δελ ζα επαξθνχζαλ λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε, απφ
ην Γεληθφ Θέληξν Δθνδηαζκνχ πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζην Δζθή Περήξ κέρξη ηνπ κεηψπνπ
αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ. Ζ πξφηαζε ηνπ Πππξίδσλνο γηα ηελ πέξαλ ηνπ Παγγάξηνπ
εθζηξαηεία ήηαλ αξλεηηθή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο εηζήγεζήο
ηνπ πνπ δηέζσζε ν ίδηνο:

«Δθ ηνχηνπ πξνθχπηεη φηη εάλ ε Πηξαηηά πξνρσξήζε Αλαηνιηθψηεξνλ ηνπ
Παγγαξίνπ θαη εκπιαθή εηο πνιπήκεξνλ αγψλα ζα ζηεξεζή ησλ κέζσλ κάρεο,
ζπληεξήζεσο θαη πεξηζάιςεσο ησλ ηξαπκαηηψλ. Νχησ δε ζηεξνπκέλε ππξνκαρηθψλ
ελδέρεηαη λα εηηεζή θαη λα απσιέζε παλ φ,ηη εθέξδηζε ή αθφκε ρεηξφηεξνλ λα απσζεζή
πξνο ηελ έξεκνλ θαηαζηξεθνκέλε».96

(Π.ζ. Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ απνζπάζκαηνο ηνχηνπ, απνηεινχκελε απφ ελλέα
ηνλ αξηζκφ ιέμεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ άξζξσλ θαη ζπλδέζκσλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
θαη ζα ηελ ζρνιηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα).
Ν Παξεγηάλλεο, αλαγλσξίδνληαο ηηο δπζθνιίεο ηνπ IV Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο
Πηξαηηάο, πξφηεηλε ε Πηξαηηά λα παξακείλεη αθίλεηε γηα θάπνηεο εκέξεο γηα λα
αλεθνδηαζηεί θαη θαηφπηλ λα πξνειάζεη εληφο ηνπ ζχιαθα ηνπ Παγγάξηνπ θαη αλ
ζπλαληνχζε ηνλ ερζξφ λα ηνλ ζπληξίςεη· ζηε ζπλέρεηα λα θαηαιάβεη ηελ Άγθπξα γηα
θάπνην ρξφλν, δηά κίαο Κεξαξρίαο ή ελφο Πψκαηνο Πηξαηνχ, θαη αθνχ θαηαζηξέςεη ηνλ
αλεθνδηαζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, λα επηζηξέςεη ζηηο
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Πηξαηεγφο, Ζ Διιάδα ζηε Κηθξά Αζία, 242-44: «ε γλψκε ηνπ επηηειείνπ ηεο Πηξαηηάο, εθζχκσο
ππνζηεξηδνκέλε θαη’ εμνρήλ ππφ ηνπ ππαξρεγνχ απηνχ ζπληαγκαηάξρνπ Παξξεγηάλλε, θαη’ επαθνινχζεζηλ
ησλ θαη’ επαλάιεςηλ επηζήκσο εθδεισζεηζψλ πεπνηζήζεψλ ηνπ σο πξνο ηνχην, ήην φηη επεβάιιεην ε πξνο
Άγθπξαλ θαηαδίσμηο ηνπ ερζξνχ, ίλα ε Πηξαηηά ζπληξίςε ελδερνκέλσο ηαο ερζξηθάο δπλάκεηο θαη δηαιχζε
ηνλ ελ Άγθπξα ζπγθεληξσκέλνλ ερζξηθφλ αλεθνδηαζκφλ), αιιά ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο ήηαλ επηθπιαθηηθφο
(δηεθξίλεην νπρί άξλεζηο ή έζησ θαη αληίξξεζηο βαζηδφκελε επί ζηξαηησηηθψλ ή ηερληθψλ ιφγσλ, αιι’
απξνζπκία ηηο ηνπ δηνηθεηνχ ηεο Πηξαηηάο φζηηο εζεψξεη ίζσο φηη ην κέρξη ηφηε επηηεπρζέλ ληθεθφξνλ έξγνλ
ήην δη’ απηφλ πξνζσπηθψο πιένλ ή επαξθέο».
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ζέζεηο απφ φπνπ εμφξκεζε.97 Ν Δπηηειάξρεο ηεο Πηξαηηάο, Ππληαγκαηάξρεο Θσλζηαληίλνο
Ξάιεο, ηήξεζε ζηάζε Ξνληίνπ Ξηιάηνπ, θιίλνληαο ππέξ ηεο άπνςεο ηνπ Παξξεγηάλλε. Ν
Γηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο Αληηζηξάηεγνο Αλαζηάζηνο Ξαπνχιαο δελ ηνπνζεηήζεθε, νχηε
έιαβε απφθαζε, ε νπνία ζα απνηεινχζε θαη ηελ πξφηαζε ηεο Πηξαηηάο πξνο ην
πνιηηηθνζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην, πνπ ζα απνθάζηδε γηα ηελ εθηέιεζε, ή κε, ηεο
επηρεηξήζεσο πξνο ηελ Άγθπξα.
Ν Ξαπνχιαο κεηά ην ηέινο ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, έγξαςε φηη είρε
«ελδνηαζκνχο» γηα ηελ επηρείξεζε θαη εθ ηεο ζπδεηήζεσο εθείλεο «επείζζελ φηη ε
επηρείξεζηο ήην αθξνζθαιήο θαη επηθίλδπλνο».98 ιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο
ζπγθιίλνπλ, φηη ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο ήηαλ αξλεηηθφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, αιιά ηελ απφθαζή ηνπ ηελ εμαξηνχζε απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα παξακείλεη
δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο θαη απφ ηελ πζηεξνθεκία ηνπ.99 Δάλ ν Ξαπνχιαο είρε ελδνηαζκνχο
γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο, φθεηιε σο ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο λα ηνπο εθζέζεη κε
παξξεζία ζην πνιηηηθνζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην θαη λα δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε ηηο
εληζρχζεηο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαλ γηα λα εθηειεζηεί κε επηηπρία ε επηρείξεζε θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα αηηήκαηά ηνπ δελ ηθαλνπνηνχληαλ, λα ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ελδνηαζκνί ηνπ δελ εθηέζεθαλ επίζεκα θαη ζηελ ψξα ηνπο, νπδεκία
ζεκαζία έρνπλ γηα ηελ Ηζηνξία. Ρν ππφκλεκα πνπ ππέβαιε ζην πνιηηηθνζηξαηησηηθφ
ζπκβνχιην θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ζε απηφ νπδείο ελδνηαζκφο ηνπ ζεκεηψλεηαη.
Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ, είλαη πξνθαλέο φηη ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο δελ
αληηιακβαλφηαλ, φηη δηά ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ηνπιίνπ ν ζθνπφο ηεο ζπληξηβήο ηνπ
ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ δελ επεηεχρζε θαη φηη ε εδαθηθή επέθηαζε θαη ε θαηάιεςε κεγάισλ
πφιεσλ δελ ζπληζηνχζαλ θαη αληίζηνηρα επηρεηξεζηαθά θαη πνιηηηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαπξαγκάηεπζε. ισο αληηζέησο, ε εδαθηθή
επέθηαζε επέβαιε ηελ ελίζρπζε ηεο Πηξαηηάο δηά λέσλ δπλάκεσλ θαη κέζσλ, πξνθεηκέλνπ
λα θαιχςεη ηα πιεπξά θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο ηεο, πνπ αλ δελ παξαρσξνχληαλ απφ ηελ
θπβέξλεζε ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ απφ ηηο Κεξαξρίεο ηεο Πηξαηηάο. Ρνχην ζα κείσλε
ζεκαληηθά ηε δχλακε πνπ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
απνθαζηδφηαλ ε εθηέιεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ Άγθπξα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο θαη φινη φζνη είραλ ιφγν, φθεηιαλ λα
αληηιεθζνχλ φηη κε ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ κε θαηαζηξαθέληα αιιά αλαζπγθξνηνχκελν θαη
εληζρπφκελν φπηζζελ ηνπ πνηακνχ Παγγάξηνπ, καθξηά απφ ηελ πίεζε ηεο Πηξαηηάο, ιχζε
ηνπ κηθξαζηαηηθνχ πξνβιήκαηνο ζεηηθή γηα ηελ Διιάδα δελ ππήξρε θαη ε κνίξα ηνπ
κηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ πξννησληδφηαλ ηξαγηθή. Ζ επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα ήηαλ
επηβεβιεκέλε. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ήηαλ ε απνρψξεζε απφ ηε Κηθξά Αζία κεηά ηνπ
ειιεληθνχ θαη ηνπ ινηπνχ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ, πνιχ πξηλ θζάζεη ε ψξα ηεο
ακεηάθιεηεο θαηαζηξνθήο. Θάπνηα ζηηγκή, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζα απνθηνχζε εμαηξεηηθά
ππέξηεξε ηζρχ απφ απηήλ ηνπ ειιεληθνχ θαη ζα επηηίζεην. Ζ Διιάδα δελ κπνξνχζε λα
παξακείλεη εζαεί επηζηξαηεπκέλε, ε δε άκπλα ήηαλ θαη ζα είλαη πάληνηε κηα πξνζσξηλή
θαηάζηαζε. Πε απηή ηελ πξφθιεζε ηεο Ηζηνξίαο, ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο ήηαλ απηφο πνπ
είρε ηελ επζχλε λα απνθαζίζεη θαηά ηξφπν απφιπην θαη θαηεγνξεκαηηθφ, γηα ην εάλ ε
Πηξαηηά κε ηηο ππάξρνπζεο δπλάκεηο θαη ηα ππάξρνληα κέζα κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ηηο
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επηρεηξήζεηο γηα ηε ζπληξηβή ηνπ αληηπάινπ, θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, λα δεηήζεη απφ
ηελ θπβέξλεζε ηα αλαγθαηνχληα γηα λα θέξεη ζε αίζην πέξαο ηελ λέα επηρείξεζε. Αιιά ζηε
ζχζθεςε ηεο 13εο Ηνπιίνπ νπδεκία απφθαζε έιαβε.
ρνιηαζκόο - Κξηηηθή ησλ Δηζεγήζεσλ ησλ Δπηηειώλ ηεο ηξαηηάο
Θαη’ αξράο ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, ελεξγψληαο αληηζηξαηεγηθά, δηέθνςε ηελ
θαηαδίσμε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ηε 10ε Ηνπιίνπ. Ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ππνρσξνχζε
δξνκαίσο θαη ε Πηξαηηά πεξηέπεζε ζε αδξάλεηα. Απηφ ήηαλ κία αδηαλφεηε επηρεηξεζηαθή
ελέξγεηα. Ζ δηαθνπή ηεο θαηαδίσμεο θαη ε αδξάλεηα ηεο Πηξαηηάο ιεηηνπξγνχζαλ ζε βάξνο
ηεο εθζηξαηείαο. Ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο αληί λα επηδηψμεη λα ζπληξίςεη ηνλ ερζξφ πνπ
ππνρσξνχζε, ή λα ηνπ πξνθαιέζεη κεγάιε θζνξά, ηνπ πξφζθεξε ηνλ αλαγθαίν ρξφλν γηα
λα αλαζπγθξνηεζεί θαη λα πξνεηνηκάζεη λέα γξακκή άκπλαο. Ζ πξφηαζε ηνπ
Ππληαγκαηάξρε Παξεγηάλλε, φηη ε Πηξαηηά δελ έπξεπε λα ράλεη ρξφλν αδξαλνχζα πεξί ην
Δζθή Περήξ, αιιά λα ζπλερίζεη ην ηαρχηεξν ηελ θαηαδίσμε γηα λα εκπνδίζεη ηελ
αλαζπγθξφηεζε ηνπ ερζξνχ θαη ηελ ακπληηθή ηνπ νξγάλσζε, ήηαλ ε κφλε ινγηθή
απφθαζε πνπ έπξεπε λα ιεθζεί εθείλε ηε ζηηγκή, κέρξη λα απνθαζηζηεί αλ δηεμαγφηαλ ε
επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα.
Ρα επηρεηξεζηαθά νθέιε απφ ηελ άκεζε, εληφο ηεο επνκέλεο εκέξαο, πξνέιαζε ηεο
Πηξαηηάο εληφο ηνπ ζχιαθα ηνπ Παγγάξηνπ ζα ήηαλ πνιιαπιά θαη ζα πξνεηνίκαδαλ ην
έδαθνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα ππφ επλντθέο ζπλζήθεο, ζηελ
πεξίπησζε ε Θπβέξλεζε απνθάζηδε ηελ εθηέιεζή ηνπο. Ξξψηνλ, ζα άξρηδε ακέζσο ε
επηζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο έξγσλ πνπ είραλ
θαηαζηξαθεί. Θάζε ιεηηνπξγηθφ ρηιηφκεηξν πνπ ζα πξνζεηίζεην ζηε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή, ζα βειηίσλε αληίζηνηρα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο Πηξαηηάο. Γεχηεξνλ, αλάινγα κε ηελ
πξφνδν επηζθεπήο ζα πξνσζνχληαλ πξνο ην εθάζηνηε ζηδεξνδξνκηθφ ηέξκα κεγάιεο
πνζφηεηεο κέζσλ ζπληήξεζεο θαη κάρεο γηα ηελ νξγάλσζε πξνσζεκέλσλ Πηαζκψλ
Δθνδηαζκνχ θαη ηε ζπγθξφηεζε απνζεκάησλ, πνπ ζα ππνζηήξηδαλ απνηειεζκαηηθφηεξα
ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα. Ρξίηνλ, εληφο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ
εκεξψλ νη εκπξνζζνθπιαθέο ηεο Πηξαηηάο ζα έθζαλαλ εγγχο ηνπ αλαηνιηθνχ θιάδνπ ηνπ
Παγγάξηνπ θαη ζα έζεηαλ ππφ ηελ ειιεληθή παξαηήξεζε θαη ηα ππξά ησλ ειιεληθψλ
ππξνβφισλ ηελ νρπξσκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Ρέηαξηνλ, δηά ππξψλ θαη
θηλήζεσλ ζα ηεξνχζαλ ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ ζε αβεβαηφηεηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο
θπξίαο ειιεληθήο επίζεζεο. Ζ πξνέιαζε εληφο ηνπ ζχιαθα ηνπ Παγγάξηνπ θαη ε εθηέιεζε
ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ, κπνξνχζαλ λα είραλ εθηειεζηεί ρσξίο λα είρε ιεθζεί αθφκε ε
απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα. Γελ ππάξρεη θακία
απνιχησο δηθαηνινγία γηα ηελ αθηλεζία ηεο Πηξαηηάο απφ ηε 10ε κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ζηε
γξακκή Αιπήθηντ – Ρζεβηζιί.
Ρν ζθέινο ηεο εηζήγεζεο ηνπ Αληηζπληαγκαηάξρε Πππξίδσλνο, αλαθνξηθά κε ην φηη
«ηα απνκέλνληα ηψξα εηο ηαο Κεξαξρίαο ππξνκαρηθά κεηά ηνπο ηειεπηαίνπο αγψλεο
επαξθνχλ κφλνλ δη’ αγψλα κίαο ή ην πνιχ δχν εκεξψλ», δελ ήηαλ θαηά ηε γλψκε κνπ
αθξηβέο. Νη θαηαλαιψζεηο ησλ ππξνκαρηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην
Δζθή Περήξ, αλαπιεξψλνληαλ θαζεκεξηλά είηε δηά απηνθηλήησλ πνπ πξνσζνχληαλ εγγχο
ησλ ζέζεσλησλ Κνηξψλ Ππδπγαξρηψλ, είηε δηά εθνδηνπνκπψλ θακειψλ φηαλ νη Κεξαξρίεο
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θηλνχληαλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ δηέζεηαλ νδνχο γηα θίλεζε απηνθηλήησλ.100 Νη
εθνδηνπνκπέο θακειψλ πξνσζνχληαλ κέρξη ηα θαζνξηδφκελα ζεκεία γηα ηε κεηαθφξησζε
ησλ εθνδίσλ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ, ζηα Κεηαθνξηθά Πψκαηνο ησλ Κεξαξρηψλ θαη ζε απηά
ησλ Κνηξψλ Ππδπγαξρηψλ ησλ Κεξαξρηψλ θαη ησλ Ππληαγκάησλ Ξεδηλνχ Ξπξνβνιηθνχ.
Ξιένλ ηνχησλ θαη κε βάζε ηα φζα αλαθέξακε ζηελ παξνπζίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην
Δζθή Περήξ, νη κάρεο πνπ δηεμήρζεζαλ ήηαλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη έληαζεο. Ξνιιέο
Κεξαξρίεο είραλ ειάρηζηε ή θαη θαζφινπ ζπκκεηνρή ζηηο κάρεο. Ζ Η θαη ε V Κεξαξρίεο
ήηαλ απηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζθνδξφηεξεο θαη πιένλ αηκαηεξέο κάρεο απφ ηε 2 α κέρξη
θαη ηελ 8ε Ηνπιίνπ. Ξαξά ηαχηα, ε V Κεξαξρία κέρξη θαη ηελ 8ε Ηνπιίνπ είρε θαηαλαιψζεη
κφλν ην 68% ησλ ππξνκαρηθψλ ππξνβνιηθνχ, πνπ κεηαθέξνληαλ απφ ηηο δχν Νξεηβαηηθέο
Κνίξεο ηεο θαη ηηο Κνίξεο Ππδπγαξρηψλ ηεο.101 Νη θαηαλαιψζεηο ηεο φκσο αλαπιεξψλνληαλ
θαζεκεξηλά. Γεδνκέλνπ φηη ν αλεθνδηαζκφο ησλ Κεξαξρηψλ ζε ππξνκαρηθά ήηαλ ζπλερήο,
είλαη πξνθαλέο φηη ηε 13ε Ηνπιίνπ νη Κεξαξρίεο θαη ηα Ππληάγκαηα Ξεδηλνχ Ξπξνβνιηθνχ,
είραλ ζπκπιεξψζεη ηηο φπνηεο ειιείςεηο ηνπο ζε ππξνκαρηθά θαη ηδίσο ζε βιήκαηα
ππξνβνιηθνχ.
Ν ηφηε δηεπζπληήο ηνπ ΗΗΗ Γξαθείνπ ηεο Η Κεξαξρίαο, Ινραγφο Κπνπιαιάο, αλαθέξεη
φηη ηε 13ε Ηνπιίνπ ε Η Κεξαξρία δηέζεηε 4½ εκεξψλ ηξνθέο θαη «φζνλ δ’ αθνξά ηα
ππξνκαρηθά είρε πιήξε ηα κεηαγσγηθά κάρεο ησλ κνλάδσλ, εθηφο απφ ηνλ αηνκηθφλ
εθνδηαζκφλ ησλ αλδξψλ, θαη επί πιένλ 200 νβίδαο θαηά ππξνβφινλ επί ηνπ κεη’ απηήο
θηλνπκέλνπ θιηκαθίνπ αξακπάδσλ».102 Δπνκέλσο ηελ 13ε Ηνπιίνπ, νη Κνίξεο Νξεηβαηηθνχ
ηεο Η Κεξαξρίαο δηέζεηαλ ηα πξνβιεπφκελα 180 βιήκαηα θαηά ππξνβφιν θαη νη Κνίξεο
Ππδπγαξρηψλ ηα πξνβιεπφκελα 120 βιήκαηα θαηά ππξνβφιν. Δπηπιένλ κεηαθέξνληαλ 200
βιήκαηα θαηά ππξνβφιν απφ ην θιηκάθην αξακπάδσλ πνπ ζπλφδεπε ηε Κεξαξρία.
Ρν Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ, θαηά ηελ πξνέιαζή ηνπ πξνο ηελ ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο
Θηνπηάρεηαο, ζηελ θαηεχζπλζε Κπετηδέ Θηφτ – Ρανπλζαιή, ζπλνδεπφηαλ απφ κία Ξεδηλή
Δθνδηνπνκπή εμ 900 πεξίπνπ αξακπάδσλ,103 πνπ κεηέθεξε πιένλ ησλ ππξνκαρηθψλ
πεδηθνχ, 12.000 βιήκαηα πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ ησλ 75 ρηιηνζηψλ γηα ηηο δχν Κνίξεο
Ξεδηλνχ Ξπξνβνιηθνχ ηνπ Γ΄ Ππληάγκαηνο Ξεδηλνχ Ξπξνβνιηθνχ εμ 24 ππξνβφισλ θαη
16.000 βιήκαηα νξεηβαηηθνχ ππξνβνιηθνχ, γηα ηέζζεξηο Κνίξεο θαη κία Ξπξνβνιαξρία
Νξεηβαηηθνχ Ξπξνβνιηθνχ εθ 36 ππξνβφισλ. Δπνκέλσο δηα ηεο εθνδηνπνκπήο απηήο
κεηαθέξνληαλ 500 βιήκαηα θαηά πεδηλφ ππξνβφιν θαη 450 βιήκαηα θαηά νξεηβαηηθφ
ππξνβφιν. Αζξνηδνκέλσλ ηνχησλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ 450 βιεκάησλ θαηά πεδηλφ
ππξνβφιν πνπ κεηαθέξνληαλ απφ ην Γ΄ Πχληαγκα Ξεδηλνχ Ξπξνβνιηθνχ,104 θαη ησλ 300
βιεκάησλ θαηά νξεηβαηηθφ ππξνβφιν πνπ κεηαθέξνληαλ απφ ηηο VII θαη Σ Κεξαξρίεο,105
πξνθχπηεη φηη κεηαθέξνληαλ ζπλνιηθά απφ ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ 950 βιήκαηα θαηά πεδηλφ
ππξνβφιν θαη 750 βιήκαηα θαηά νξεηβαηηθφ ππξνβφιν. Ππλνιηθά κεηαθέξνληαλ απφ ην Γ΄
Πψκα Πηξαηνχ 22.800 βιήκαηα πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ γηα 24 ππξνβφια θαη 27.000 βιήκαηα
νξεηβαηηθνχ ππξνβνιηθνχ γηα 36 ππξνβφια. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ηε 15ε Ηνπλίνπ 1921 (λέν
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εκεξνιφγην), ην Γπηηθφ Κέησπν ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ δηέζεηε ζπλνιηθά 28.722 βιήκαηα
ππξνβνιηθνχ γηα ηα 162 ππξνβφια ηνπ.106
ζνλ αθνξά ηηο ινηπέο Κεξαξρίεο, ε ΗΗ Κεξαξρία είρε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζηηο
κάρεο ηνπ Θαξακπνπγηνχ Ληαγ θαη ηνπ πςψκαηνο 1799. Ζ ΗΗΗ Κεξαξρία, πέξαλ ησλ
νξγαληθψλ ππξνκαρηθψλ ηεο, 300 βιήκαηα θαηά ππξνβφιν, ζπλνδεπφηαλ απφ
εθνδηνπνκπή απηνθηλήησλ πνπ κεηέθεξε 250 βιήκαηα θαηά πεδηλφ θαη νξεηβαηηθφ
ππξνβφιν ησλ 75 θαη 65 ρηιηνζηψλ αληίζηνηρα. Ζ ΗΗΗ Κεξαξρία, δελ ελεπιάθε ζε κάρε
κέρξη θαη ηελ 8ε Ηνπιίνπ, πιελ κηαο κηθξήο ζχγθξνπζεο ζην Αιηηδά Ληαγ. Ρν Κηθηφ
Απφζπαζκα ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο, δηεμήγαγε δηά ηνπ 25νπ Ππληάγκαηνο Ξεδηθνχ κία κηθξήο
δηάξθεηαο κάρε ζηνλ απρέλα Ξνπιάξ, απφ ην απφγεπκα κέρξη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ηεο 3 εο
Ηνπιίνπ. Ζ ΣΗΗ Κεξαξρία δελ έιαβε κέξνο ζε κάρε. Ζ ΣΗΗΗ Κεξαξρία απέθπγε λα
ζπκκεηάζρεη ζηε κάρε ηνπ Ρζανχο Ρζηθιίθ.
Ρε 13ε Ηνπιίνπ νη Κεξαξρίεο ηεο Πηξαηηάο δηέζεηαλ πιήξε ηα νξγαληθά ππξνκαρηθά
ηνπο, ζην δε Δζθή Περήξ θαη ην Πετληή Γαδή είραλ αξρίζεη λα ζπξξένπλ νη εθνδηνπνκπέο
ππξνκαρηθψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηα Πψκαηα Πηξαηνχ θαη ηηο Κεξαξρίεο. Κεηά ηελ
θαηάιεςε ηεο Θηνπηάρεηαο, άξρηζε ε εζπεπζκέλε κεηαθνξά ππξνκαρηθψλ δηά βαξέσλ
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, απφ ην Γεληθφ Θέληξν Δθνδηαζκνχ ηνπ Νπζάθ πξνο ην Δζθή
Περήξ θαη πξνο ηε Πκχξλε, θαη απφ εθεί ζαιαζζίσο πξνο ηα Κνπδαληά, Ξξνχζα θαη εθείζελ
πξνο ην Δζθή Περήξ.107
Ζ εηζήγεζε ηνπ Πππξίδσλνο απνηέιεζε ην άιινζη ηνπ Ξαπνχια γηα λα αλαβάιεη
αξρηθά θαη λα απνθχγεη ζηε ζπλέρεηα, γηα φζν ρξφλν κπνξνχζε, ηελ ζπλέρηζε ησλ
επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε βιάβε ζηε δηεμαγσγή ησλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ εηζήγεζε ηνπ Πππξίδσλνο είρε θαη έλα άιιν απνηέιεζκα. Ν δηνηθεηήο ηεο
Πηξαηηάο, ζηεξηδφκελνο επί ηεο εηζεγήζεσο ηνπ Πππξίδσλνο, ηήξεζε ζε αθηλεζία ηηο
δπλάκεηο ηνπ επί ηεο γξακκήο Αιπήθηντ – Ρζεβηζιί επί δεθανθηψ εκέξεο αθφκε, ελψ ζα
κπνξνχζε λα ηηο σζήζεη εληφο ηνπ ζχιαθα ηνπ Παγγάξηνπ, αλ φρη κέρξη ηνπ αλαηνιηθνχ
ηνπ θιάδνπ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην χςνο ηεο γξακκήο ησλ πςσκάησλ ηνπ Πηβξί Σηζάξ. Ζ
ελέξγεηα απηή, ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ
ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο Δζθή Περήξ – Άγθπξα, γεγνλφο πνπ ζα
ήηαλ πξνο φθεινο ηεο εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιακβαλφηαλ
ζεηηθή απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Ζ πξνψζεζε ησλ εκπξνζζνθπιαθψλ πέξαλ ηνπ
Πηβξί Σηζάξ, ζα επέηξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο εθνδίσλ θαη ππξνκαρηθψλ
ζην ζηξαηεγηθφ απηφ ζεκείν, δηά ησλ νπνίσλ ζα εμππεξεηείην ζπνπδαίσο ν εθνδηαζκφο
ηεο Πηξαηηάο. πφςε φηη νη εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, άξρηζαλ ηελ 1ε Απγνχζηνπ κε ηελ έλαξμε ηεο πξνέιαζεο.
Πηελ αλαθνξά καο επί ηεο εηζήγεζεο ηνπ Πππξίδσλνο, ζεκεηψζακε ηελ χπαξμε ηεο
αθφινπζεο πξφηαζεο πνπ καο πξνθάιεζε ελδηαθέξνλ: «Νχησ δε (ε Πηξαηηά) ζηεξνπκέλε
ππξνκαρηθψλ ελδέρεηαη λα εηηεζή θαη λα απσιέζε παλ φηη εθέξδηζε ή αθόκε ρεηξόηεξνλ
λα απσζεζή πξνο ηελ έξεκνλ θαηαζηξεθνκέλε». Ζ απψζεζε ηεο Πηξαηηάο ζηελ
έξεκν, δειαδή ζηελ Αικπξά Έξεκν κπνξνχζε λα ζπκβεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
Πηξαηηά δηαπεξαησλφηαλ λφηηα ηνπ λνηίνπ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ θαη πξνήιαπλε πξνο ηα
αλαηνιηθά δηά ηεο εξήκνπ. Δάλ ζπλέβαηλε απηφ θαη ν ερζξφο επηηίζεην θαηά ηεο αξηζηεξήο
πηέξπγαο ηεο Πηξαηηάο, παξά ηε ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα ηνπ Κπεειίθ Θηνπξνχ, θαη ηε
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109

ΛΟΤΜΙΧΣΗ


δηαζπνχζε, ζα απέθνπηε ηε Πηξαηηά απφ ηηο γξακκέο ησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο πξνο ην Δζθή
Περήξ, ζα ηελ εμσζνχζε ζηελ έξεκν θαη ζα ηελ θαηέζηξεθε. Δπίζεο, ζην ππφκλεκα πνπ
ππέβαιε ε Πηξαηηά ζην πνιηηηθνζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην πνπ ζπλήιζε ζηελ Θηνπηάρεηα,
αλέθεξε φηη «ε επηρείξεζηο πξνο ηελ Άγθπξαλ παξνπζηάδεη δπζρεξείαο σο εθ ηεο καθξάο
απνζηάζεσο (Γνξχιαηνλ – Άγθπξα δηά Πηβξί Σηζάξ 265 ρηιηφκεηξα, δηά Σζηθηειέξ –
Ιλιάξ άλσ ησλ 300 ρηιηνκέηξσλ)». Ρα ρσξηά Ρζηθηειέξ θαη Ηλιάξ βξίζθνληαη λφηηα
ηνπ λφηηνπ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ (βι. Πρεδηάγξακκα 5).
Ρα αλσηέξσ δχν ζηνηρεία, απνδεηθλχνπλ φηη ηε 13ε Ηνπιίνπ νη ηξεηο ζρεδηαζηέο ηεο
Πηξαηηάο (Πηξαηεγφο, Ξάιεο θαη Παξεγηάλλεο), είραλ απνθαζίζεη ε επηρείξεζε πξνο ηελ
Άγθπξα λα δηεμαρζεί δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Πε απηφ ζπλεγνξεί θαη ε αθφινπζε
αλαθνξά ζηελ εηζήγεζε ηνπ Πππξίδσλνο: «Δάλ ε Πηξαηηά πξνρσξήζε πέξαλ ηνπ
Παγγάξηνπ ζα ζηεξεζή ησλ κέζσλ κάρεο θαη ζπληεξήζεσο, δηφηη ηα κέζα κεηαθνξάο δελ
ζα επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζηλ απφ ηεο γξακκήο ηνπ πξνο Αλαηνιάο πέξαλ ηνπ
Παγγαξίνπ κεηψπνπ … κέρξη ηνπ Γεληθνχ Θέληξνπ Δθνδηαζκνχ ηνπ Δζθή Περήξ». Ρνχην
ζα ζπλέβαηλε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή θαη ε ελέξγεηα ηεο Πηξαηηάο ζα δηεμαγφηαλ δηά ηεο θαηεπζχλζεσο Δζθή Περήξ –
Ρζηθηειέξ – Ηλιάξ, πνπ ζα επέβαιε ηε κεηαθνξά ηνπ εθνδηαζκνχ δηά απηνθηλήησλ
απνθιεηζηηθά (βι. Πρεδηάγξακκα 5). Ν Πππξίδσλνο ζε έγγξαθν πνπ θέξεη εκεξνκελία
Αζήλα 3 Λνεκβξίνπ 1933, αλαθέξεη φηη θαηά ηε ζχζθεςε ηεο 13εο Ηνπιίνπ ηνπ εηέζε «ην
πξφβιεκα ηνπ αλεθνδηαζκνχ, ζπκθψλσο πξνο ην εθαξκνζζέλ ζρέδηνλ ηνπ ειηγκνχ ησλ
ζσκάησλ ζηξαηνχ δηά ηεο λνηίσο ηνπ Παγγαξίνπ εξήκνπ. Ν αξρεγφο ηνπ ζηξαηνχ πξν ηεο
δηαθσλίαο ησλ επηηειψλ ηνπ, ζηεξηρζείο εηο ηελ ειπίδα θαηαιήςεσο αλεπάθνπ ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Δζθί Περήξ – Αιπήθηντ – Κπετιίθ Θηνπξνχ – Άγθπξα, ζπλέηαμε ην
γλσζηφ πξνο ηελ θπβέξλεζηλ ππφκλεκα».108 Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αλαθνξά
ηνπ Πππξίδσλνο φηη «ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Πηξαηηά πξνρσξνχζε αλαηνιηθά ηνπ
Παγγάξηνπ ζα ζηεξνχληαλ ησλ κέζσλ κάρεο θαη ζπληεξήζεσο επεηδή ηα κέζα κεηαθνξάο
είραλ θζαξεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο επηρεηξήζεηο θαη δελ ζα επαξθνχζαλ λα θαιχςνπλ ηελ
απφζηαζε απφ ην Γεληθφ Θέληξν Δθνδηαζκνχ πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζην Δζθή Περήξ κέρξη
ηνπ κεηψπνπ αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ», αθνξνχζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πξνο
ηελ Άγθπξα ζα δηεμαγφηαλ δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ.
Η Πξόηαζε ηεο ηξαηηάο Πξνο ην Πνιηηηθνζηξαηησηηθό πκβνύιην
Κεηά ην πέξαο ηεο ζχζθεςεο, ν Ξαπνχιαο δηέηαμε ηνλ Δπηηειάξρε ηνπ Ξάιε λα
ζπληάμεη ππφκλεκα, ζην νπνίν «λα απνθξπζηαιινχληαη αη αληαιιαγείζαη θαηά ηελ
ζχζθεςηλ γλψκαη».109 ρη ε απφθαζή ηνπ αιιά νη γλψκεο ησλ επηηειψλ ηνπ. Ζ αλαθνξά
απηή πνπ εθθέξεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ξαπνχια, απνδεηθλχεη πφζν άζηνρε θαη ακειέηεηε
ήηαλ ε απφθαζε ηεο πξψηεο κεηαλνεκβξηαλήο θπβέξλεζεο λα ηνπ αλαζέζεη ηε δηνίθεζε
ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο. Φαλεξψλεη επίζεο θαη ηελ αδπλακία ηνπ λα ιάβεη ν ίδηνο θαη φρη
δη’ αληηπξνζψπνπ απφθαζε, επί ελφο κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηνο πνπ αθνξνχζε ηελ
εθηέιεζε, ή κε, κίαο θξίζηκεο πνιεκηθήο επηρείξεζεο, πνπ ζα έζεηε ζε δνθηκαζία ηηο
δπλάκεηο ηεο Πηξαηηάο, ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ απνζηάζεσλ επί ησλ νπνίσλ ζα δηεμαγφηαλ. Ν
Δπηηειάξρεο ηεο Πηξαηηάο, έπξεπε λα ζπληάμεη έλα έγγξαθν ζην νπνίν λα ζπλνςίδνληαη ε
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γλψκε ηνπ θαη νη γλψκεο ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ επηηειψλ ηεο Πηξαηηάο θαη φρη ε
απφθαζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Πηξαηηάο. Ρν ππφκλεκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Δπηηειάξρε
ηεο Πηξαηηάο, κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε σο ηελ πξφηαζε ηεο Πηξαηηάο πξνο ην
πνιηηηθνζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην πνπ ζα ζπλεξρφηαλ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Βαζηιηά γηα λα
απνθαζίζεη ηελ εθηέιεζε, ή κε, ηεο εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα. Ρν θείκελν ηνπ
ππνκλήκαηνο έρεη σο εμήο:110

«Γηά ηεο θαηαιήςεσο ηνπ Γνξπιαίνπ … έιεμελ ε πξψηε πεξίνδνο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ επνκέλε πεξίνδνο, ζθνπφλ έρεη ηελ δηάιπζηλ ησλ Θεκαιηθψλ δπλάκεσλ, ή ηελ
απνκάθξπλζηλ απηψλ απφ ηνπ κεηψπνπ Γνξπιαίνπ ...
Ξξνο επίηεπμηλ ηνχηνπ,ε Πηξαηηά πξέπεη λα επηηειέζε επηδξνκήλ πξνο Άγθπξαλ λα
ζπληξίςε αλ ηαο ζπλαληήζε ηαο ερζξηθάο δπλάκεηο, λα δηαιχζε ηνλ ελ Άγθπξα
ερζξηθφλ εθνδηαζκφλ θαη θαηφπηλ … λα επηζηξέςε εηο Γνξχιαηνλ ... Θαηφπηλ ηεο
επηδξνκήο ηαχηεο είλαη απίζαλνλ φηη ν Θεκάι ζα δπλεζή λα δηαηεξήζε ζεκαληηθφλ
αξηζκφλ δπλάκεσλ, ...
Ζ επηρείξεζηο πξνο ηελ Άγθπξαλ παξνπζηάδεη δπζρεξείαο σο εθ ηεο καθξάο
απνζηάζεσο («Γνξχιαηνλ – Άγθπξα δηά Πηβξί Σηζάξ 265 ρηιηφκεηξα, δηά Ρζηθηειέξ –
Ηλιάξ άλσ ησλ 300 ρηιηνκέηξσλ») ηεο θαηαζηάζεσο ησλ νδψλ, … θαη ηεο θαηά
Πεπηέκβξην επεξρνκέλεο επνρήο ησλ βξνρψλ. Ωο εθ ησλ άλσ κεηνλεθηεκάησλ ε
θχξηα δπζρέξεηα ζα (είλαη) ε ηνπ εθνδηαζκνχ.
Δθ ηεο κέρξη ηνχδε κειέηεο ηεο επηρεηξήζεσο ε Πηξαηηά έθζαζελ εηο ην ζπκπέξαζκα
φηη δχλαηαη λα πξνρσξήζε κέρξη ηνπ αλαηνιηθσηέξνπ ηκήκαηνο ηνπ Παγγαξίνπ, ήηνη
ηεο γξακκήο Κπετιίθ Θηνπξνχ – Θαβάθ. Αλ θαηά ην δηάζηεκα ηνχην ζπλαληήζε ηνλ
ερζξφλ θαη ζπληξίςε απηφλ, ηφηε ε θαηαδίσμηο πξνο Άγθπξαλ δηά ηκήκαηνο ηεο
Πηξαηηάο δελ ζα παξνπζηάζεη δπζρεξείαο.
Αλ ηνπλαληίνλ ν ερζξφο ππνρσξήζε πέξαλ ηνπ Παγγαξίνπ, ε Πηξαηηά ζα πξνρσξήζε
ή ζα ζηακαηήζε αλαιφγσο ησλ παξνπζηαδνκέλσλ κέρξη ηεο επνρήο εθείλεο
ζπλζεθψλ. Αλ δειαδή αη ζπλζήθαη αχηαη είλαη επκελείο π.ρ. θαηάιεςηο ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε θαηεζηξακκέλεο, νδνί θαη απηνθίλεηα ελ θαιή
θαηαζηάζεη θ.η.ι. δπλαηφλ λα ζπλερηζζή ε πξνο Άγθπξαλ πνξεία, άιισο ε Πηξαηηά ζα
αλαιάβε ηελ πξνο Γνξχιαηνλ επάλνδνλ…
15 Ηνπιίνπ 1921, Αλαζηάζηνο Ξαπνχιαο, Αληηζηξάηεγνο».
ρνιηαζκόο – Κξηηηθή ηνπ Τπνκλήκαηνο
Θαη’ αξράο ην ππφκλεκα είλαη έλα αηειέο, αζαθέο θαη πιήξεο αληηθάζεσλ θείκελν.
Απνπζηάδνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ερζξφ, ηε δχλακε ηνπ, ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη
θαη ηε καρεηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Απνπζηάδνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δχλακε ηεο
Πηξαηηάο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο ηεο, ηε καρεηηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηηο
εληζρχζεηο πνπ απαηηνχληαλ ζε πξνζσπηθφ, κέζα θαη πιηθά, γηα λα εθηειέζεη ηελ
επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα ππφ ζπλζήθεο πνπ ζα πξνζέθεξαλ ζνβαξέο πηζαλφηεηεο
επηηπρίαο.
Ζ Πηξαηηά αλαθέξεη φηη ζα εθηεινχζε επηδξνκή πξνο ηελ Άγθπξα γηα λα δηαιχζεη ηηο
ερζξηθέο δπλάκεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηηο ζπλαληνχζε, θαζψο θαη ηα κέζα εθνδηαζκνχ
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ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Άγθπξα! Ρα αλαθεξφκελα πεξί επηδξνκήο
είλαη ην νιηγφηεξν ειαθξά. Ζ Πηξαηηά δελ ήηαλ ζψκα βαζηβνπδνχθσλ, ή πιήξσκα
πεηξαηηθνχ πινίνπ. Ζ Πηξαηηά ήηαλ έλαο Πρεκαηηζκφο ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ πνπ
επηρεηξνχζε ζην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Θεσξψ φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ν
αδφθηκνο φξνο «επηδξνκή» πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ζηελ θπβέξλεζε φηη ε
επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα ζα δηεμαγφηαλ δηα ειαθξψλ δπλάκεσλ, θπξίσο ηππηθνχ, πνπ
ζεκεησηένλ ε Πηξαηηά δελ δηέζεηε.
Απφ ηελ πξψηε παξάγξαθν θαη ηελ Ρξίηε, πξνθχπηεη φηη ε Πηξαηηά δελ γλψξηδε πνπ
βξηζθφηαλ ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο. Αλ ηνλ ζπλαληνχζε ζα ηνλ δηέιπε. Αλ ηνλ ζπλαληνχζε
δπηηθά ηνπ Παγγάξηνπ ζα ηνλ ζπλέηξηβε. Νη αλαθνξέο απηέο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
παξά ηελ παξέιεπζε κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ θαηάιεςε ηνπ Δζθή Περήξ, ε Πηξαηηά δελ
γλψξηδε πνπ βξίζθνληαλνη θχξηεο δπλάκεηο ηνπ ερζξνχ. Ρνχην ήηαλ απνηέιεζκα ηεο άλεπ
απνρξψληνο ιφγνπ δηαθνπήο ηεο θαηαδίσμεο θαη ηεο απψιεηαο ηεο επαθήο κε ηνλ ερζξφ.
Ήηαλ φκσο δπλαηφλ ε αλαγλσξηζηηθή αεξνπνξία ηεο Πηξαηηάο λα κελ είρε δηαπηζηψζεη
αθφκε, αλ ε θχξηα δχλακε ηνπ ερζξνχ βξηζθφηαλ δπηηθά ή αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ;
Ζ Πηξαηηά αλαγλσξίδεη ζην ππφκλεκα, φηη ε θχξηα δπζρέξεηα ηεο επηρείξεζεο ζα ήηαλ
απηή ηνπ εθνδηαζκνχ. Ξαξά ηαχηα δελ αλαθέξεη ζηελ Θπβέξλεζε αλ κπνξεί, ή δελ κπνξεί
λα επηιχζεη ην δήηεκα απηφ, κνινλφηη έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηε ξεηή αλαθνξά ηνπ
Πππξίδσλνο φηη εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα δηεμαρζεί δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ,
ε Πηξαηηά ζα ζηεξεζεί ησλ κέζσλ δηεμαγσγήο ηεο κάρεο θαη ζπληεξήζεσο.
Ζ Πηξαηηά αλαθέξεη φηη ζα πξνρσξνχζε πέξαλ ηνπ Παγγάξηνπ αλ νη ζπλζήθεο ήηαλ
επκελείο, γηα παξάδεηγκα αλ ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή δελ είρε θαηαζηξαθεί απφ ηνπο
Ρνχξθνπο θαη εάλ ηα θνξηεγά απηνθίλεηα βξίζθνληαλ ζε θαιή θαηάζηαζε. Ξσο ήηαλ
δπλαηφ ν ζπληάθηεο ηνπ ππνκλήκαηνο, δειαδή ν επηηειάξρεο ηεο Πηξαηηάο, λα αλαθέξεη
ηνχην; Αθφκε θαη ζηελ εληειψο απίζαλε πεξίπησζε πνπ νη Ρνχξθνη δελ ζα είραλ
θαηαζηξέςεη ηα ηερληθά έξγα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κε ηε Πηξαηηά λα αδξαλεί ζην
Δζθή Περήξ, ζα επέζηξεθαλ γηα λα ηα θαηαζηξέςνπλ. Αιιά ην Γπηηθφ Κέησπν είρε αθήζεη
εληφο ηνπ ζχιαθα ηνπ Παγγάξηνπ ηζρπξά ηκήκαηα θαιχςεσο, πνπ φηαλ ζα
ζπκπηχζζνληαλ, ζα θαηάζηξεθαλ ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή.
Απφ ην ππφκλεκα απνθξχπηεηαη απφ ηνλ Βαζηιηά θαη ηελ Θπβέξλεζε, φηη ε Πηξαηηά
ζα επηρεηξνχζε πξνο ηελ Άγθπξα δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Αζθαιψο απηφ ζα πξνθαινχζε
ηελ αληίδξαζε ηνπ Γνχζκαλε, πηζαλφλ θαη ηνπ Βαζηιηά. Θαη νη δχν ήηαλ ζηξαηησηηθνί θαη
ζα αληηιακβάλνληαλ, φηη απνηεινχζε παξαινγηζκφ ε απφθαζε λα πξνειάζεη κία ζηξαηηά
120.000 αλδξψλ θαη 40.000 θηελψλ δηά ηεο άλπδξεο θαη άμπιεο Αικπξάο Δξήκνπ, κε ηε
ζεξκνθξαζία ππφ ζθηά ηνλ Αχγνπζην λα θζάλεη ζηνπο 45ν Θειζίνπ. Νη αμησκαηηθνί θαη νη
νπιίηεο ηεο Πηξαηηάο δελ ήηαλ αλαιψζηκν πιηθφ. Δπίζεο απνθξχπηεηαη ή γλψκε ηνπ
Πππξίδσλνο, φηη αλ ε Πηξαηηά επηρεηξήζεη δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, ζα ζηεξεζεί ησλ
κέζσλ δηεμαγσγήο ηεο κάρεο θαη ζπληεξήζεσο, επεηδή ηα δηαζέζηκα θνξηεγά απηνθίλεηα,
θζαξέληα θαηά ηηο πξνεγεζείζεο επηρεηξήζεηο, δελ επαξθνχζαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ
εθνδηαζκφ ηεο Πηξαηηάο.
Απφ ην ππφκλεκα, απνπζηάδεη ε απιή θαη θαηεγνξεκαηηθή πξφηαζε ηεο Πηξαηηάο γηα
ην αλ πξέπεη, ή δελ πξέπεη λα αλαιεθζεί ε εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα θαη αλ κε ηηο
δηαηηζέκελεο απ’ απηή δπλάκεηο θαη κέζα δχλαηαη λα ηε θέξεη ζε πέξαο. Ξξνθαλψο ηελ
απφθαζε γηα ηελ εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα, ζα ηε ιάκβαλε ν Ξξσζππνπξγφο. κσο ε
Πηξαηηά ζην ππφκλεκά ηεο, δελ ηνπ παξέρεη εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ
επέηξεπαλ λα απνθαζίζεη νξζά. Απφ ην ππφκλεκααπνπζηάδεη επίζεο ε γλψκε ηνπ
Παξεγηάλλε, φπσο απηή δηαηππψζεθε ζηε ζχζθεςε ηεο Πηξαηηάο.Ν Παξεγηάλλεο ήηαλ
112

ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙ ΣΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟ ΑΓΚΤΡΑ

ηθαλφο επηηειήο, δηέζεηε νξζή θξίζε θαη φια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηρεηξήζεηο
απφ ηνλ Ηνχλην έσο ην Πεπηέκβξην 1921 — ζρέδηα, δηαηαγέο επηρεηξήζεσλ θάζε κνξθήο,
γεληθέο εληνιέο θιπ — είραλ ζπληαρζεί ηδηνρείξσο απφ απηφλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ
ζαθήλεηα θαη επαγγεικαηηζκφ.111 Ν Παξεγηάλλεο, ζηε ζχζθεςε ηεο 13εο Ηνπιίνπ είπε ην
ζεκαληηθφηεξν, αιιά ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο θαη ν επηηειάξρεο ηνπ ηνλ αγλφεζαλ: «Ζ
ζπνπδή κε ηελ νπνίαλ απνρσξεί ν ερζξφο απνδεηθλχεη φηη νχηνο απψιεζε ηελ αγσληζηηθήλ
ηνπ δχλακηλ ... θξνλψ φηη ε Πηξαηηά δελ πξέπεη λα ράζε θαηξφλ, αιιά λα ζπλερίζε ην
ηαρχηεξνλ ηελ επηζεηηθήλ ηεο πνξείαλ δηά λα εκπνδίζε ηελ αλαζπγθξφηεζηλ ηνπ ερζξνχ
θαη ηελ ακπληηθήλ ηνπ νξγάλσζηλ».
Γπζηπρψο, ε Πηξαηηά παξέκεηλε αθίλεηε ζηε γξακκή Δζθή Περήξ – Ρζεβηζιί κέρξη
ηελ 31ε Ηνπιίνπ, θαη πξνζέθεξε αδαπάλσο έλαλ νιφθιεξν κήλα ζηνλ Θεκάι γηα λα
πξνεηνηκάζεη ηελ άκπλά ηνπ αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ. Ηδνχ έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ βάξπλαλ θαηαπιεθηηθά ζηελ απνηπρία ηεο εθζηξαηείαο πξνο
ηελ Άγθπξα.
Σν πκβνύιην ηεο Κηνπηάρεηαο – Η Λήςε ηεο Απόθαζεο γηα ηελ Δθζηξαηεία πξνο
ηελ Άγθπξα
Ρε ιχζε ζηελ αδπλακία/απξνζπκία ηνπ δηνηθεηή ηεο Πηξαηηάο λα απνθαζίζεη ηε
ζπλέρηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, αλέιαβε λα δψζεη ν Ξξσζππνπξγφο Γεκήηξηνο Γνχλαξεο, πνπ
κε ηνλ πνπξγφ ησλ Πηξαηησηηθψλ Ληθφιαν Θενηφθε κεηέβεζαλ ζηελ Θηνπηάρεηα.
Πχκθσλα κε ηνλ Ξαπνχια, φηαλ νη Γνχλαξεο θαη Θενηφθεο αθίρζεζαλ ζηελ Θηνπηάρεηα, ηε
13ε Ηνπιίνπ, ζπδήηεζαλ δηεμνδηθά ηα ηεο ζπλερίζεσο ηεο πξνειάζεσο πξνο ηελ Άγθπξα, κε
ηνλ παξρεγφ ηνπ επηηειείνπ ηεο Πηξαηηάο Ππληαγκαηάξρε Παξεγηάλλε θαη ηνλ Μ.
Πηξαηεγφ. Ρα ζρεηηθά κε ηελ γελνκέλε ζπδήηεζε ηα πιεξνθνξήζεθε ν Ξαπνχιαο ηελ
επνκέλε απφ ην Παξεγηάλλε.Ν Ξαπνχιαο αλαθέξεη φηη ηε 14ε έιαβε γλψζε επηζήκσο, πεξί
ησλ ζπδεηνπκέλσλ γηα ηελ πξνέιαζε πξνο ηελ Άγθπξα, απφ ηνλ πνπξγφ ησλ
Πηξαηησηηθψλ. Αξγφηεξα ηελ ίδηα εκέξα, αλέιαβε λα ηνλ πείζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εθζηξαηείαο ν Μ. Πηξαηεγφο.112 Ρα γεγνλφηα απηά έρνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία επεηδή
απνθαιχπηνπλ, φηη ε αξρή ηνπ πνιέκνπ πεξί ηεο ελφηεηαο ηεο δηνηθήζεσο δελ πθίζηαην,
νχηε κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο θαη ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ, αιιά νχηε θαη κεηαμχ ηνπ
Αξρηζηξάηεγνπ θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ. Δπίζεο απνθαιχπηνπλ, φηη ν Μ. Πηξαηεγφο είρε
πιήξε αλάκημε ζηα επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα, παξ’ φιν πνπ ζην έθηαθην ζηξαηνδηθείν πνπ
δίθαζε ηνπο «έμη» θαη ηνλ ίδην, αξλήζεθε θάζε αλάκημε ζηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ρελ 15ε θαη 16ε Ηνπιίνπ ζπλήιζε ζηελ Θηνπηάρεηα ζπκβνχιην ππφ ηε πξνεδξία ηνπ
Βαζηιηά Θσλζηαληίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ησλ
επηρεηξήζεσλ. Πην ζπκβνχιην ζπκκεηείραλ ν Ξξσζππνπξγφο, ν πνπξγφο ησλ
Πηξαηησηηθψλ, ν Γηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο, ν Δπηηειάξρεο ηνπ θαη νη πνζηξάηεγνη Βίθησξ
Γνχζκαλεο θαη Μελνθψλ Πηξαηεγφο, Αξρεγφο θαη παξρεγφο ηεο Δπηηειηθήο πεξεζίαο
Πηξαηνχ αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά κε ην ηη ζπδεηήζεθε ζηε ζχζθεςε θαη ην ηη εηζεγήζεθε
έλαο έθαζηνο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ειάρηζηε ζεκαζία έρεη. Άιισζηε δελ ηεξήζεθαλ
πξαθηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ζρεηηθή παξαθηινινγία. Γχν εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ,
νη Γνχζκαλεο θαη Πηξαηεγφο, ειάρηζηα είλαη δηαθσηηζηηθνί ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπο. Ν
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Βαζηιηάο παξέκεηλε ζησπειφο. Άιισζηε νπδεκία αξκνδηφηεηα δηέζεηε επί ηνπ ζρεδηαζκνχ,
ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηεχζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δε παξνπζία ηνπ ζηε Κηθξά Αζία
είρε θαζαξά ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Ν Ξξσζππνπξγφο έζεζε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο,
δειψλνληαο φηη ε θπβέξλεζε απνθάζηζε θαη δηέηαμε ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
Ηνπιίνπ, κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ερζξνχ θαη εξψηεζε ηελ Πηξαηηά εάλ ν ερζξφο είρε
εθκεδεληζηεί. Ν Ξαπνχιαο φπσο πάληα παξέκεηλε ζησπειψο θαη αλη’ απηνχ απήληεζε ν
Ξάιεο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη «ν ζηξαηφο ηνπ ερζξνχ ππέζηε ζεκαληηθφηαηαο απσιείαο θαη
επξίζθεηαη εηο θαηάζηαζηλ πνιχ πξνζεγγίδνπζαλ ηελ απνζχλζεζηλ». Ν Ξάιεο ζηε
ζπλέρεηα, παξνπζίαζε ηηο δπζρέξεηεο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ Άγθπξα.113 Ρειηθά, ιήθζεθε
νκφθσλα ε απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα θαη πεξί απηήο
ηεο απφθαζεο είλαη δηαθσηηζηηθφ ην ηειεγξάθεκα πνπ απέζηεηιε ν Ξξσζππνπξγφο πξνο
ηα ινηπά κέιε ηεο Θπβέξλεζεο ζηελ Αζήλα:

«Θηνπηάρεηα 16.7.21. Πήκεξνλ ηελ πξσίαλ εγέλεην ζχζθεςηο ππφ ηελ
πξνεδξίαλ ηεο Α.Κ. Βαζηιέσο. … Έζεζα ηελ βάζηλ φηη ε θπβέξλεζηο απεθάζηζε θαη
δηέηαμε ηαο πνιεκηθάο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφλ ηελ θαηαζηξνθήλ ηνπ ερζξνχ,
πηζηνπνηεζεζνκέλελ είηε εθ πξνζθνξάο απηνχ λα δηαπαξαγκαηεπζή θαη δερζή
εηξήλελ … εξψηεζα ηελ Πηξαηηάλ αλ λνκίδε επειζνχζαλ εθκεδέληζηλ ερζξνχ ...
Πηξαηηά εδήισζελ φηη ζηξαηφο ερζξνχ ππέζηε ζεκαληηθφηαηαο απσιείαο θαη
επξίζθεηαη εηο θαηάζηαζηλ πνιχ πξνζεγγίδνπζαλ ηελ απνζχλζεζηλ. Αιι’ φηη ε
θαηάζηαζηο απηνχ δελ δχλαηαη ραξαθηεξηζζή εθκεδέληζηο θαη’ αλσηέξσ έλλνηαλ. Δηο
εξψηεζηλ αλ θαη ηηο δχλαηαη λα γίλε ελέξγεηα πξνο επηηπρίαλ ζθνπνχκελνπ
απνηειέζκαηνο πάληεο ζπλεθψλεζαλ φηη ηνχην δχλαηαη λα επηηεπρζή θαηά ην
κάιινλ θαη ήηηνλ πιήξεο, πάλησο φκσο επαξθέο εθ ζπλερίζεσο δηψμεσο ερζξνχ,
θζάλνπζεο ην πνιχ κέρξη Άγθπξαο θαη Άιπνο πνηακνχ. Έλαξμηο εθθηλήζεσο
απαηηήζε 20 εκέξαο έλεθα ηεο αλάγθεο αλεθνδηαζκνχ Κεξαξρηψλ, ηδία δη’
ππνδεκάησλ θαη ελδπκαζηψλ»114
Απφ ην ηειεγξάθεκα ηνπ Ξξσζππνπξγνχ πξνθχπηνπληα εμήο ελδηαθέξνληα δεηήκαηα:
Πξώηνλ: Ζ δήισζε ηεο Πηξαηηάο ζηνλ Ξξσζππνπξγφ φηη ν ερζξφο βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε πξνζεγγίδνπζα ηελ απνζχλζεζε, ήηαλ απνιχησο ςεπδήο. Ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο
απνρψξεζε απφ ηελ ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο άλεπ πηέζεσο, κε θαηαδησρζείο
απφ ηε Πηξαηηά. Ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο δηαηήξεζε ηε ζπλνρή ηνπ θαη ηελ 8ε Ηνπιίνπ
αληεπηηέζεθε αηθληδηαζηηθά θαηά ηνπ κεηψπνπ ηεο Πηξαηηάο ζην Δζθή Περήξ, δηά ηνπ
ζπλφινπ ησλ δπλάκεψλ ηνπ. Ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο κεηά ηελ απνηπρία ηεο αληεπίζεζήο
ηνπ, δηέθνςε ηελ επαθή θαη ππνρψξεζε πξνο ηα αλαηνιηθά, ρσξίο λα θαηαδησρζεί απφ ηελ
ειιεληθή Πηξαηηά. Νη Ρνχξθνη ππνρσξψληαο, δελ εγθαηέιεηςαλ ηνπο ηξαπκαηίεο ηνπο θαη
ην βαξχ πιηθφ ηνπο. Ζ Πηξαηηά δελ ζπλέιαβε κεγάιν αξηζκφ αηρκαιψησλ, ηα δε ιάθπξα
ήηαλ ειάρηζηα, εηδηθά ζε ππξνβφια θαη πνιπβφια. Ίρλε θπγήο ηνπ ερζξνχ δελ
αλεπξέζεζαλ επί ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο.115 Ρα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απνδείθλπαλ φηη ν
ηνπξθηθφο ζηξαηφο δελ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε πνπ πξνζέγγηδε ηελ απνζχλζεζε. Ζ
Πηξαηηά δηά ηνπ απνζηαιέληνο ηειεγξαθήκαηνο ηελ 20ε ψξα ηεο 3εο Ηνπιίνπ πξνο ην
Βαζηιηά θαη ηελ Θπβέξλεζε θαη ν Μ Πηξαηεγφο δηα ησλ δηζπξακβηθψλ ηνπ αλαθνηλψζεσλ,
113
114
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Πην ίδην, 113.
Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 257.
Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 3.
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θαιιηέξγεζαλ ηε βεβαηφηεηα, φηη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο εηηήζεθε θαη είρε δηαιπζεί. Απηφ
φκσο νπδφισο ζπλέβε. Κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο δήισζεο ηνπ Μ.
Πηξαηεγνχ, φηη «ηνηνχηνλ ππήξμε ην ηέινο ηεο Θεκαιηθήο Πηξαηηάο, ε δε πιήξεο δηάιπζηο
θαη ησλ ελαπνκεηλάλησλ ιεηςάλσλ, δελ ζα βξαδχλε λα επέιζε», ππήξρε άβπζζνο. Ζ
Πηξαηηά ζα βξηζθφηαλ ζε δπζρεξή ζέζε έλαληη ηεο Θπβέξλεζεο, αλ αλέθεξε ηελ αιήζεηα,
επεηδή ζα εξρφηαλ ζηελ επηθάλεηα ε αληθαλφηεηά ηεο δηνηθήζεψο ηεο θαη ηνπ επηηειείνπ
ηεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη έρσ ηελ άπνςε, φηη ε Πηξαηηά απέθξπςε απφ ηελ Θπβέξλεζε ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, θαη ηνχην επεηδή θαιιηέξγεζε πξνζδνθίεο
πνπ πξνθαλψο δελ επαιεζεχζεθαλ.116 Βεβαίσο ν ςπρηθφο θινληζκφο πνπ ππέζηεζαλ νη
Ρνχξθνη, απφ ηελ απψιεηα κηαο πνιχ κεγάιεο εδαθηθήο έθηαζεο θαη ζεκαληηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ πφιεσλ, ήηαλ ηξνκαθηηθφο. Αιιά ππήξρε ν Θεκάι θαη πίζσ ηνπ είραλ ζηνηρεζεί
άπαληεο νη Ρνχξθνη αμησκαηηθνί, νη νπνίνη δηέζεηαλ ζπλείδεζε ζψκαηνο ηαγκέλνπ λα
ππεξαζπηζηεί ηελ αθεξαηφηεηα ηεο παηξίδαο ηνπο.
Γεύηεξνλ: Φαίλεηαη φηη ε Πηξαηηά ξσηήζεθε απφ ηνλ Ξξσζππνπξγφ, γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ δηέθνςε ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη δελ ζπλέρηζε ηελ θαηαδίσμε ηνπ
ερζξνχ πξνο ην Παγγάξην. Θαη ηνχην επεηδή φπσο ζεκεηψζακε παξαπάλσ, ν Ξαπνχιαο είρε
αλαθέξεη ζηελ Θπβέξλεζε ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ 1921, φηη ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αθηφλ Θαξαρηζάξ – Δζθή Περήξ, «ή κεηά ηηλα ρξφλνλ αλαιφγσο
ηεο ηαθηηθήο θαηαζηάζεσο ελέξγεηα ηεο Πηξαηηάο πξνο θαηάιεςηλ ηεο εηο Άγθπξαλ βάζεσο
ηνπ ερζξνχ θαη δηάιπζηλ απηνχ, ρσξίο λα απνθιείσ ελδερνκέλελ πξνρψξεζηλ πξνο
Ηθφληνλ». Ξξνθαλψο δελ ρξεηαδφηαλ λα ζπλέιζεη ζπκβνχιην ζηελ Θηνπηάρεηα, γηα λα
απνθαζίζεη ν Ξξσζππνπξγφο πεξί ηεο ζπλέρηζεο ή κε ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε πνπ ππνρψξεζε ν ερζξφο.Ν Ξάιεο απέθπγε λα αλαθέξεη φηη ε Πηξαηηά
πεξηέπεζε ζε αδξάλεηα γηα λα αλεθνδηάδεηαη επί κία εβδνκάδα κε ππξνκαρηθά. Ξην
πηζηεπηφ ήηαλ λα δειψζεη φηη νη άλδξεο ήηαλ αλππφδεηνη θαη γπκλνί.
Σξίηνλ: Ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο, ελψ είρε ελδνηαζκνχο γηα ηελ επηηπρία ηεο
επηρείξεζεο πξνο ηελ Άγθπξα, νπδέλ αίηεκα ππέβαιε ζηνλ Ξξσζππνπξγφ πεξί ηεο
δηάζεζεο εληζρχζεσλ ζε δπλάκεηο θαη κέζα. Αζθαιψο ε Πηξαηηά ρξεηαδφηαλ εληζρχζεηο γηα
απηή ηε κεγάιε εθζηξαηεία, πνπ ζα ηελ νδεγνχζε πνιχ καθξηά απφ ηηο βάζεηο
ζπληεξήζεψο ηεο. Ήδε είραλ κειεηήζεη ην ζρέδην, θαη αζθαιψο δηαπίζησζαλ φηη
απαηηνχληαλ επηπιένλ δπλάκεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ θάιπςε ησλ πιεπξψλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ε
IV Κεξαξρία πνπ είρε παξακείλεη ζην Αθηφλ Θαξαρηζάξ θαη ε ΣΗ πνπ θάιππηε ηηο
ζπγθνηλσλίεο ηεο Πηξαηηάο απφ ηελ Ξξνχζα κέρξη ην Δζθή Περήξ. Αιιά πψο λα
ππνβάιινπλ ηέηνηα αηηήκαηα φηαλ δήισζαλ ξεηψο ζην Βαζηιηά θαη ζηνλ Ξξσζππνπξγφ,
φηη ε θαηάζηαζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ πιεζίαδε απηή ηεο απνζχλζεζεο;
Σέηαξηνλ: Απφ πνπζελά δελ πξνθχπηεη φηη αλέθεξαλ ζην ζπκβνχιην, έζησ ζε
γεληθέο γξακκέο, φηη ζα βάδηδαλ θαηά ηεο Άγθπξαο δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ θαη φηη ν
116

Σξήζηνο Εστφπνπινο Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ θαη’ Αχγνπζηνλ 1921, (Αζήλαη: Νθηψβξηνο 1923), 107:
«Ξαξά ηα επίζεκα αλαθνηλσζέληα ηεο Πηξαηηάο φηη ν ερζξφο απψιεζε ηα 2/3 ηεο δπλάκεψο ηνπ, νχηνο δελ
ππέζηε κεδεκίαλ κείσζηλ ηεο καρεηηθήο ηνπ αμίαο. Κηθξφο αξηζκφο αηρκαιψησλ, αξηζκφο ππξνβφισλ θαη
ηηλεο απνζθεπαί ήζαλ ηα ιάθπξα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ηνπιίνπ. Θαη φκσο ε Πηξαηηά κνινλφηη εγλψξηδε ην
άλσ απνηέιεζκα εμέδσθε αλαθνηλσζέλ πεξί ηειείαο εθκεδελίζεσο ηνπ ερζξνχ. Γελ είλαη απίζαλνλ ε γλψκε
αχηε ηεο Αλσηάηεο Γηνηθήζεσο λα ζπλεηέιεζε ηα κάιια εηο ηελ απφθαζηλ ελ έιαβε ε Θπβέξλεζηο δηα ηελ
ζπλέρηζηλ ηεο εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξαλ». Ν Ραγκαηάξρεο Ξπξνβνιηθνχ Εστφπνπινο ήηαλ δηεπζπληήο
ηνπ ΗΗΗ Γξαθείνπ ηεο Σ Κεξαξρίαο θαηά ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Άγθπξα.

115

ΛΟΤΜΙΧΣΗ


αξκφδηνο επί ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ εθνδηαζκνχ επηηειήο ηεο Πηξαηηάο εμέθξαζε ηελ
γλψκε φηη αλ ε Πηξαηηά επηρεηξνχζε δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ ζα ζηεξνχληαλ ησλ κέζσλ
κάρεο θαη ζπληεξήζεσο, επεηδή ηα δηαηηζέκελα κέζα κεηαθνξάο δελ επαξθνχζαλ γηα λα
ππνζηεξίμνπλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ εθνδηαζκφ ηεο Πηξαηηάο.
Σν ρέδην Δπηρεηξήζεσλ - Άμνλεο Δπηρεηξήζεσλ
Θαη’ αξράο ηζρχεη ην αμίσκα:«Νη Δπηρεηξήζεηο δηεμάγνληαη επί ησλ νδψλ θαη δηα ηαο

νδνχο».

Νη θχξηνη άμνλεο επηζέζεσο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα ήηαλ

δχν:

Άμνλαο Α΄: Αλαπηπζζφηαλ λφηηα ηνπ λφηηνπ θιάδνπ ηνπ πνηακνχ Παγγάξηνπ,
παξά ηα βφξεηα θξάζπεδα ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Πηε ζπλέρεηα θαηεπζπλφηαλ ΒΑ θαη δηά
ηεο πφιεσο Γηαπάλ Σακάκ (Haymana) ζπλέρηδε πξνο ηελ Άγθπξα. Ν άμνλαο απηφο νπδέλ
πιενλέθηεκα δηέζεηε, παξά κφλν κεγάια κεηνλεθηήκαηα:
α) Ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάινπ αλαπηχγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα Β΄ θαη ηα
θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ζα κεηέθεξαλ ηνλ εθνδηαζκφ, ζα έπξεπε λα δηαηξέρνπλ επί
θαξνπνηήησλ νδψλ, απνζηάζεηο πιένλ ησλ 200 ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή, απφ ην
Γεληθφ Θέληξν Δθνδηαζκνχ ζην Δζθή Περήξ, δηα Πηβξί Σηζάξ θαη Κπαιίθ Ληακί, κέρξη ην
Ηλιάξ (βι. ζρεηηθέο απνζηάζεηο ζην Πρεδηάγξακκα 5).
β) Απαηηνχζε ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ γεθπξψζεσλ επί ηνπ λφηηνπ θιάδνπ ηνπ
Παγγάξηνπ.
γ) Ζ πεξηνρή ηεο Αικπξάο Δξήκνπ επί ηεο νπνίαο ζα πξνήιαπλε ε Πηξαηηά,
ήηαλ θαη είλαη κία εθηεηακέλε άμπιε θαη άλπδξε έθηαζε, ζηελ νπνία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
ζέξνπο, επηθξαηνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ δηάβαζε ηεο Πηξαηηάο δηά ηεο Αικπξάο
Δξήκνπ, ζα έζεηε ηα ζηξαηεχκαηα θαη ηα κεηαθνξηθά θηήλε ζε ηεξάζηηα δνθηκαζία,
έρνληαο λα αληηπαιέςνπλ κε ηε δίςα, ηνλ αθφξεην θαχζσλα θαηά ηελ εκέξα θαη ην δξηκχ
ςχρνο θαηά ηε λχθηα.
δ) Ν εθνδηαζκφο θαη νη δηαθνκηδέο ηεο Πηξαηηάο, δελ ζα εμππεξεηνχληαλ απφ
ηηο κεγάιεο κεηαθνξηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, αιιά ζα ζηεξίδνληαλ
απνθιεηζηηθά ζηα θνξηεγά απηνθίλεηα, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο δελ ήηαλ ηθαλφο γηα λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηεο Πηξαηηάο ησλ 120.000 αλδξψλ θαη ησλ 38.000
θηελψλ, θαη εηδηθφηεξα γηα λα θαιχςεη ηηο εμαηξεηηθά κεγάιεο θαηαλαιψζεηο ππξνκαρηθψλ
θαηά ηηο κάρεο πνπ ζα δηεμάγνληαλ αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ. 117 Δθφζνλ επηιεγφηαλ ν ελ
ιφγσ άμνλαο, φζα θνξηεγά θαη αλ δηέζεηε ε Πηξαηηά, θάπνηα ζηηγκή απηά ζα ηειείσλαλ
ιφγσ ησλ βιαβψλ θαη ηεο θαηαπφλεζεο, απφ ηελ θίλεζε ζε θαξφδξνκνπο θαθήο
θαηάζηαζεο. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ζα εμέιεηπαλ απφ ηε Πηξαηηά ηα κέζα κάρεο θαη
ζπληήξεζεο. Ν δηεπζπληήο ηνπ IV Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο Πηξαηηάο, έρνληαο ππφςε ηνπ
ηελ πξφζεζε ησλ ζρεδηαζηψλ λα επηρεηξήζνπλ δηά ηνπ άμνλα Α΄, ηνπο πξνεηδνπνίεζε φηη ε
Πηξαηηά αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, ζα ζηεξεζεί ησλ κέζσλ δηεμαγσγήο ηεο κάρεο θαη
ζπληεξήζεσο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ.
ε) Ρν πιένλ ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηνπ ελ ιφγσ άμνλα, ήηαλ φηη εμέζεηε ηηο
ζπγθνηλσλίεο ηεο Πηξαηηάο ζε κέγηζηνπο θηλδχλνπο απνθνπήο· είηε δηά επηζέζεσλ ηνπ
117

Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 150. Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ
ηνπ Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ, δηέζεηε 600 βαξέα θνξηεγά ησλ ηξηψλ ηφλσλ θαη 240 ειαθξά θνξηεγά Φίαη ηνπ 1,5
ηφλσλ.
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ηνπξθηθνχ Ηππηθνχ ζηηο εθνδηνπνκπέο ησλ θνξηεγψλ, πνπ ζα θηλνχληαλ ζηελ Αικπξά
Έξεκν, είηε, θαη ην πιένλ θηλδπλψδεο, ζε ηζρπξή επίζεζε ζηελ θαηεχζπλζε Ξνιαηιί –
Πηβξί Σηζάξ – Κπαιίθ Ληακί, πνπ ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο ε Πηξαηηά ζα εμσζείην ζηελ
Αικπξά Έξεκν θαη ζα θαηαζηξεθφηαλ (βι. Πρεδηάγξακκα 5): Ζ αθφινπζε αλαθνξά είλαη
ραξαθηεξηζηηθή ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ άμνλα Α΄:

«Ππληαγκαηάξρεο Ρνπξθηθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ρδεβδέη Θεξήκ: Ρξίηνλ ηέινο ε
λνηίσο ηνπ Παγγάξηνπ θαη δηά Ρδηράλ – Κπετιί πξνέιαζηο θαηά ηνπ αξηζηεξνχ καο. Ζ
θαηεχζπλζηο απηή εκάθξπλε ηαο ζπγθνηλσλίαο, εδπζρέξαλε ηνλ θαλνληθφλ
αλεθνδηαζκφλ θαη ελεζθήλσλε ηνλ ειιεληθφλ ζηξαηφλ εηο έδαθνο μεξφλ θαη άγνλνλ.
Ρν κφλνλ πιενλέθηεκα ήην φηη ζα δηήξρεην ηνλ Παγγάξηνλ έμσ ησλ ππξψλ καο θαη ζα
ειάκβαλε ζέζηλ πξφζθνξνλ δηά ηελ θχθισζίλ καο. Δίο αληίξξνπνλ φκσο δηέηξερε ηνλ
θίλδπλνλ λα ιάβσκελ εγθαίξσο ηα κέηξα καο, ράξηο εηο πιήξεο δίθηπνλ αλαγλσξίζεσο
θαη ζπλδέζκσλ θαη λα ηνλ εξξίςσκελ εηο ηελ έξεκνλ φπνπ ζα ζπλεηξίβεην.»118
Άμνλαο Β΄: Αλαπηπζζφηαλ ζηελ πεξηνρή εληφο ηνπ ζχιαθα ηνπ πνηακνχ
Παγγάξηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεπζπλφηαλ πξνο ηελ Άγθπξα, επί ησλ εδαθψλ εθαηέξσζελ
ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Δζθή Περήξ - Άγθπξα. Ρα πιενλεθηήκαηα ηνπ άμνλα ηνχηνπ
ήηαλ ηα εμήο:
α) Ήηαλ θαηά πνιχ κηθξνηέξνπ αλαπηχγκαηνο απφ ηνλάμνλα Α΄.
β) Κεηά ηε δηάζπαζε ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηνπ αλαηνιηθνχ θιάδνπ ηνπ
Παγγάξηνπ, ε επηρείξεζε ζα εμειηζζφηαλ θπξίσο επί νκαιψλ εδαθψλ.
γ) Ζ δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ επ’ απηνχ ζα ππνζηεξίδνληαλ ζπνπδαίσο
απφ πιεπξάο εθνδηαζκνχ θαη δηαθνκηδψλ, απφ ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Δζθή Περήξ –
Άγθπξα.
δ) Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κέρξη ηνλ αλαηνιηθφ θιάδν ηνπ πνηακνχ
Παγγάξηνπ, κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί κε πεξηνξηζκέλεο δπλάκεηο θαη επηπιένλ ήηαλ
πξαθηηθά αδχλαην λα απνθνπεί.
ε) Νη απνζηάζεηο απφ ην εθάζηνηε ηέξκα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κέρξη
ηελ θάζε θνξά γξακκή ηνπ κεηψπνπ, ζα ήηαλ κηθξέο θαη σο εθ ηνχηνπ ν εθνδηαζκφο ηεο
Πηξαηηάο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, απφ ηα δηαηηζέκελα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη απφ
ηηο εθνδηνπνκπέο αξακπάδσλ θαη θακειψλ.
ζη) Ζ επίζεζε επί ηνπ άμνλα ηνχηνπ, ζπλδπαδφκελε κε αηθληδηαζηηθή
επηρείξεζε εγγχο ππεξθέξαζεο απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ Δγθπξέ
Πνπ, κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θχθισζε ή απνθνπή κέξνπο ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ.
Κεηνλέθηεκα ηνπ ελ ιφγσ άμνλα, ήηαλ φηη απαηηνχζε ηε βηαία δηάβαζε ηνπ
αλαηνιηθνχ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ, θαη ακέζσο ζηε ζπλέρεηα επίζεζε γηα δηάζπαζε ηεο
ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ησλ πςσκάησλ, ακέζσο αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ. Ν Ξαπνχιαο θαη ν
Μ. Πηξαηεγφο ππνζηήξημαλ αξγφηεξα, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο
δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, φηη ζεσξνχζαλ αδχλαηε ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο ηεο βηαίαο
δηάβαζεο ηνπ Παγγάξηνπ. Ξαξά ηαχηα ε VII Κεξαξρία, ε κφλε ηεο Πηξαηηάο πνπ ελήξγεζε
θαηά ηνπ αλαηνιηθνχ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ, δηέβε βηαίσο ηνλ πνηακφ ηε λχθηα ηεο 10εο
πξνο ηελ 11ε Απγνχζηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέιαβε θαη ηα ππεξθείκελα ηνπ πνηακνχ

118

Κεγάιε Πηξαηησηηθή θαη Λαπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, 3νο Ρφκνο, Δβδνκαδηαίν Ξεξηνδηθφ, 181.
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πςψκαηα.119 Ρελ 22αΑπγνχζηνπ, φηαλ ν Ξαπνχιαο ππέβαιε ζηελ Θπβέξλεζε αλαθνξά,
δηά ηεο νπνίαο δεηνχζε εκκέζσο πιελ ζαθψο, λα ιάβεη απηή ηελ απφθαζε ηεο δηαθνπήο
ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα, αλέθεξε φηη:

«Ζ επίζεζηο θαηά ησλ φπηζζελ ηνπ Παγγαξίνπ ερζξηθψλ ζέζεσλ, εδχλαην λα
εθηειεζζή κφλνλ δηά κηάο επηζέζεσο εθ Λφηνπ πξνο Βνξξάλ, δηφηη βηαία δηάβαζηο
ηνπ Παγγαξίνπ πξν ηνπ Ηζρπξνηάηνπ ερζξηθνχ κεηψπνπ ήην αδχλαηνο. … Ζ VII
Κεξαξρία δηέβε ηνλ Παγγάξηνλ δηφηη σο εθ ηεο πξνρσξήζεσο ηεο Πηξαηηάο λνηίσο
ηνπ πνηακνχ, ν ερζξφο έθεξε ηαο δπλάκεηο απηνχ πξνο ηνλ Λφηηνλ κέησπφλ
ηνπ».120

Γπζηπρψο ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο, δηθαηνινγείηαη γηα ηελ απνηπρία ηνπ,
επηθαινχκελνο ςεπδή ζηνηρεία. Ρηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο 11εο Ηνπιίνπ, νη Ρνχξθνη
επηηέζεθαλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ πξνγεθπξψκαηνο, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε VII Κεξαξρία
αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, δηά ησλ 1εο, 11εο θαη 17εο Κεξαξρηψλ Ξεδηθνχ. Δπίζεο εγγχο ηνπ
πξνγεθπξψκαηνο βξίζθνληαλ ε 41ε Κεξαξρία Ξεδηθνχ, ε 1ε Κεξαξρία Ηππηθνχ θαη ηκήκαηα
ηεο 23εο Κεξαξρίαο.121 Ζ VII Κεξαξρία θξάηεζε ηηο ζέζεηο ηεο θαη ζηαδηαθά δηεχξπλε ην
πξνγεθχξσκα κέρξη ηηο παξπθέο ηνπ Ξνιαηιί.
Η Γεληθή Ιδέα Δλεξγείαο γηα ηελ Δθηέιεζε ηεο Δθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα
Ζ Πηξαηηά Κηθξάο απνθάζηζε λα επηρεηξήζεη επί ηνπ άμνλα Α΄. Θαη’ αξράο, ζα
πξνήιαπλε απφ ηελ θαηερφκελε γξακκή Αιπήθηντ – Ρζεβηζιί, κε ηα ηξία Πψκαηα Πηξαηνχ
ζπκπαξαηεηαγκέλα κέρξη ην χςνο πεξίπνπηνπ Πηβξί Σηζάξ. Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ, ζα
πξνήιαπλε εμ αξρήο λφηηα ηνπ λφηηνπ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ. Πηε ζπλέρεηα ην Α΄ θαη ην Γ΄
Πψκαηα Πηξαηνχ, ζα ζηξέθνληαλ λφηηα θαη ζα δηαπεξαηψλνληαλ απφ ην λφηην θιάδν ηνπ
Παγγάξηνπ ζηελ Αικπξά Έξεκν, κεηαμχ Κπαιίθ Ληακί θαη Θαβάθ (βι. Πρεδηάγξακκα 5).
Αθνινχζσο ε Πηξαηηά, κε ηα ηξία Πψκαηα Πηξαηνχ ζπκπαξαηεηαγκέλα, ζα πξνήιαπλε δηά
ηεο Αικπξάο Δξήκνπ αλαηνιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα βνξεηναλαηνιηθά, θαη ζα ιάκβαλε ηελ
επαθή κε ην αξηζηεξφ ηεο νρπξσκέλεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο, ζηελ πεξηνρή απφ
ηε ζπκβνιή ηνπ ξχαθνο Γθενχθ ζην Παγγάξην κέρξη ην Καλγθάι Ληαγ (βι. Πρεδηάγξακκα
5). Ακέζσο ζα εθηνμεπφηαλ επίζεζε πξνο Βνξξά. Ζ θπξία πξνζπάζεηα αλεηίζεην ζην Α΄
Πψκα Πηξαηνχ, πνπ ζα επηηίζεην ζηε γεληθή θαηεχζπλζε Ρακπνχξ Νγινχ – Γηαπάλ Σακάκ
(Haymana). Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ, ζα πξνήιαπλε ζην δεμηφ ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, κε
ζθνπφ λα ππεξθεξάζεη επξέσο ηελ αξηζηεξή πηέξπγα ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο,
πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ Θαιέ Γθξφην.
Ζ θπξία επίζεζε ηεο Πηξαηηάο, ζα ζπλδπαδφηαλ κε δεπηεξεχνπζα επίζεζε απφ ηελ
VII Κεξαξρία ζηελ θαηεχζπλζε Κπετιίθ Θηνπξνχ – Ξνιαηιί, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη
πξνγεθχξσκα αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα λα δηεπξχλεη, ψζηε λα
ζπγθξαηήζεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζηε δψλε ελεξγείαο ηεο, επ’
σθειεία ηεο θπξίαο κάρεο πνπ ζα δηεμαγφηαλ αλαηνιηθφηεξα.122 Ζ VII Κεξαξρία, πνπ ζα
εμαζθάιηδε ηαπηφρξνλα θαη ηελ θχξηα γξακκή ζπγθνηλσληψλ ηεο Πηξαηηάο κε ην Δζθή
Περήξ, ζα ελεξγνχζε ζε απφζηαζε εθηφο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο απφ ηελ θχξηα δχλακε
119

Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 185-201.
Πην ίδην, 181.
121
Πην ίδην, 194-201.
122
Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 264, 265 θαη 277, 278. «Γεληθαί Δληνιαί πξνο ηνπο
Γηνηθεηάο Α΄, Β΄, Γ΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ ….» θαη «Πηξαηηά Κ. Αζίαο, Δπηηειείνλ – Γξαθείνλ ΗΗΗ, 9ε Απγνχζηνπ
1921, ψξα 23:30, Γηαηαγή Γεληθή Δπηρεηξήζεσλ».
120
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ηεο Πηξαηηάο, πνπ ζα επηρεηξνχζε αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ. Δλδερφκελν αηχρεκα ηεο VII
Κεξαξρίαο, ζα είρε σο πηζαλφλ απνηέιεζκα ηελ απνθνπή ησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Πηξαηηάο
κε ην Δζθή Περήξ, ηελ απψζεζή ηεο ζηελ Αικπξά Έξεκν θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο.

ρεδηάγξακκα 5: Σν ζρέδην ελεξγείαο ηεο ηξαηηάο θαη νη απνζηάζεηο ηνπ ξεύκαηνο εθνδηαζκνύ
θαη δηαθνκηδώλ

Ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο θαη ν Μ. Πηξαηεγφο, ππνζηήξημαλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή φηη
απνθάζηζαλ λα εθηειέζνπλ ηελ επηρείξεζε δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, επεηδή ήζειαλ λα
απνθχγνπλ ηε βηαία δηάβαζε ηνπ αλαηνιηθνχ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ θαη ηελ επίζεζε γηα
ηελ δηάζπαζε ηεο ακέζσο αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ, ηζρπξά νρπξσκέλεο Ρνπξθηθήο
ακπληηθήο ηνπνζεζίαο.123 Γπζηπρψο νπδφισο έιαβαλ ππφςε ηνπο, ηα ηξνκαθηηθά θαη
πιήξε θηλδχλσλ κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειηγκνχ δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, επί ησλ νπνίσλ ήδε
αλαθεξζήθακε. Ν Αξρεγφο ηεο Δπηηειηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ, πνζηξάηεγνο Β.
Γνχζκαλεο ραξαθηήξηζε ηνλ δηα ηεο Αικπξάο Δξήκνπ ειηγκφ σο «αιιφθξνλα, θνπηψδε,
παξαθηλδπλεπκέλελ θαη ηπρνδησθηηθήλ πνξείαλ».124
Ζ άπνςή κνπ είλαη φηη απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ,
πξνθεηκέλνπ λα αηθληδηάζνπλ ηνλ ερζξφ δηά ηεο πξνζβνιήο ηνπ απφ κε αλακελφκελε
θαηεχζπλζε. Δπαλαιάκβαλαλ ην ιάζνο κε ηελ πξνέιαζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ζηελ
123
124

Ξαζζάο, Ζ Αγσλία Δλφο Έζλνπο, 117 θαη Πηξαηεγφο, Ζ Διιάδα ζηε Κηθξά Αζία, 259.
Γνχζκαλεο, Ζ Δζσηεξηθή ςηο ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δκπινθήο, 95.
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θαηεχζπλζε Κπετηδέ Θηφτ – Ρανπλζαιή, πνπ ζηεξνχηαλ παληειψο θαηάιιεισλ
δξνκνινγίσλ. Ρψξα ζα πξνήιαπλε νιφθιεξε ε Πηξαηηά δηά ηεο άμπιεο θαη άλπδξεο
Αικπξάο Δξήκνπ. πσο θαη ζηελ Θηνπηάρεηα, έηζη θαη ηψξα, ε ηνπξθηθή δηνίθεζε ζα
πιεξνθνξείην έγθαηξα απφ ηηο 1ε θαη5ε Νκάδεο Κεξαξρηψλ ηεο, πνπ ελεξγνχζαλ σο
Ρκήκαηα Θαιχςεσο δπηηθά ηνπ Παγγάξηνπ, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ
δπλάκεσλ, πνπ ζα πξνήιαπλαλ πξνο ην Παγγάξην θαη αλαηνιηθά απηνχ. Θαηφπηλ ηνχηνπ,
ζα αληηδξνχζε κε αλάινγε κεηαθνξά δπλάκεσλ πξνο ην αξηζηεξφ ηεο (αλαηνιηθά) θαη ζα
εμνπδεηέξσλε ηνλ ειηγκφ ηεο ειιεληθήο Πηξαηηάο. Απφ έλα ζεκείν θαη χζηεξα, ε κάρε ζα
εμειηζζφηαλ ζε αηκαηεξή κεησπηθή πάιε. Θαη ηα δχν ζα ζπκβνχλ πνιχ γξήγνξα.
Ρελ 1ε Απγνχζηνπ πνπ άξρηζε ε πξνέιαζε ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο πξνο ηα
αλαηνιηθά, ην Γπηηθφ Κέησπν, πιελ ησλ δχν Νκάδσλ Κεξαξρηψλ πνπ είρε αλαπηχμεη
δπηηθά ηνπ Παγγάξηνπ, είρε ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο ηνπ αλεπηπγκέλεο ζε βάζνο αλαηνιηθά
ηνπ Παγγάξηνπ, απφ ηνλ πνηακφ Δγθπξέ Πνπ κέρξη ην Ηλιάξ θαη πίζσ κέρξη ηελ Άγθπξα.
Ξέληε Κεξαξρίεο ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο επί ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο θαη επηά Κεξαξρίεο
ηεξνχληαλ πίζσ ζε εθεδξεία.125 Ρε 10ε Απγνχζηνπ πνπ ε Πηξαηηά έθζαζε ζηνλ ξχαθα
Γθενχθ, ην Γπηηθφ Κέησπν είρε θαιχςεη ηελ νρπξσκέλε ηνπνζεζία απφ ην Γηιδίδ Ληαγ
κέρξη ην Καλγθάι Ληαγ δηά έμη Κεξαξρηψλ, ελψ άιιεο έμη Κεξαξρίεο ηεξνχληαλ πίζσ ζε
εθεδξεία. Νη ππφινηπεο ηέζζεξηο Κεξαξρίεο ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ θάιππηαλ ηνλ αλαηνιηθφ
θιάδν ηνπ Παγγάξηνπ.126 Ξξνθαλψο ε ηνπξθηθή δηνίθεζε δηέζεηε κεγάιεο δπλαηφηεηεο
αληίδξαζεο θαη θάιπςε ζχληνκα θαη ηζρπξά, ηηο θαηεπζχλζεηο επίζεζεο ησλ Α΄ θαη Γ΄
Πσκάησλ Πηξαηνχ. Έκελε αθάιππηε, κφλν ε θαηεχζπλζε πξνέιαζεο ηνπ Β΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ. Ν ηξφπνο πνπ ελήξγεζε ε ηνπξθηθή δηνίθεζε, γηα λα εμνπδεηεξψζεη ηνπο
πηζαλνχο ηξφπνπο ελεξγείαο ηεο ειιεληθήο Πηξαηηάο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα
ζεκαληηθήο ζεκαζίαο κάζεκα γηα ηηο Ξαξαγσγηθέο Πρνιέο θαη ηηο Πρνιέο Ξνιέκνπ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, αλαθνξηθά κε ην πψο πξέπεη λα ελεξγεί ν ακπλφκελνο, φηαλ έρεη
παξαρσξήζεη ηελ πξσηνβνπιία έλαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ αληίπαιν ηνπ.Ζ χπαξμε
βάζνπο ζηελ ακπληηθή δηάηαμε ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, απνηειεί ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή
ζπλζήθε, γηα λα δηεμάγεη κία ζηξαηησηηθή δχλακε ηελ άκπλά ηεο απνηειεζκαηηθά.
Κεηά ηε δηάβαζε ηεο Αικπξάο Δξήκνπ θαη ηελ θίλεζε ηεο Πηξαηηάο πξνο Βνξξά, γηα
ηε ιήςε ηεο επαθήο κε ηνλ αληίπαιν, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θχξησλ επηρεηξήζεσλ,
ην κέησπν ηεο Πηξαηηάο ζα απνηεινχζε νηνλεί επέθηαζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο (βι.
Πρεδηάγξακκα 5). Ζ κφλε δχλακε, πνπ ζα θάιππηε θαη ζα ζπλέδεε ηελ αλαηνιηθά ηνπ
Παγγάξηνπ θχξηα δχλακε ηεο Πηξαηηάο κε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πξνο ην Δζθή Περήξ,
ήηαλ ε VII Κεξαξρία. Κία δχλακε φρη ηφζν ηζρπξή, ψζηε λα αληέμεη ζε ηζρπξή πίεζε. Θαη
απηφ ήηαλ πνιχ επηθίλδπλν. Νη ζπγθνηλσλίεο πξέπεη λα εηζδχνπλ «θάζεηα» ζηε γξακκή
ηνπ κεηψπνπ. Ζ γξακκή ηνπ κεηψπνπ πνηέ δελ κπνξεί λα απνηειεί επέθηαζε ηεο θχξηαο
γξακκήο ησλ ζπγθνηλσληψλ ελφο ζηξαηεχκαηνο.
Ν ειηγκφο δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ πεξηέθιεηε έλα ξίζθν πςεινχ θηλδχλνπ, πνπ
αγλφεζε ε δηνίθεζε ηεο Πηξαηηάο.
Κέρξη θαη ζήκεξα παξακέλεη άγλσζηνο ν εκπλεπζηήο απηνχ ηνπ ειηγκνχ. Ίζσο
επεηδή ε εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα απέηπρε, θαλέλαο δελ ζέιεζε λα αλαιάβεη ηε
παηξφηεηά ηνπ — νη παηέξεο ηεο λίθεο είλαη πνιινί, ηεο απνηπρίαο ή ηεο ήηηαο νπδείο. Νη
Ξάιεο, Παξεγηάλλεο θαη Πππξίδσλνο, νπδέλ έγξαςαλ θαη νπδέλ αλέθεξαλ γηα ηνλ
εκπλεπζηή ηνπ ειηγκνχ. Έθζεζε ηεο Πηξαηηάο ζρεηηθή κε ηνπο ιφγνπο επηινγήο απηνχ ηνπ
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Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 38, Πρεδηάγξακκα 10.
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ειηγκνχ δελ ππάξρεη. Ν Κπνπιαιάο γξάθεη φηη «παηήξ ηνπ ζρεδίνπ ηνχηνπ αλακθηβφισο
ήην ν εξαζηηέρλεο Μ. Πηξαηεγφο, εθιεθηφλ κέινο ηνπ ελδφμνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ησλ
Βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Γη’ απηφ, δπζηπρψο, είρελ απέξαληνλ θχξνο κε ην νπνίνλ εγνήηεπε
ηνπο αηπρείο πνιηηηθνχο, νη νπνίνη ηνπο παιαηνχο Δπηηειείο ελφκηδνλ ζηξαηεγηθάο
απζεληίαο».127 Ν πνζηξάηεγνο Μ. Πηξαηεγφο, είλαη ν κφλνο πνπ ππεξακχλζεθε γξαπηψο
ηνπ επηιεγέληνο ειηγκνχ.128 Θαη ν Ξαπνχιαο εμ αλάγθεο, αθνχ ηνλ ππέγξαςε, κνινλφηη
ζεσξνχζε ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα αθξνζθαιή θαη επηθίλδπλν. ινη αλεμαηξέησο
νη ζηξαηησηηθνί πνπ έγξαςαλ γηα ηελ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, είηε απνδνκνχλ ην ζρέδην,
είηε θαηαθέξνληαη δξηκχηαηα ελαληίνλ ηνπ. Γπζηπρψο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνλ κηθξαζηαηηθφ
Διιεληζκφ, ε ζεκαληηθφηεξε εθζηξαηεία πνπ αλέιαβε πνηέ ην ειιεληθφ έζλνο, εθηειέζηεθε
ππφ ηελ εγεζία ελφο Αξρηζηξάηεγνπ πνπ δελ κπνξνχζε λα ιάβεη απφθαζε, πνπ δελ ηελ
ζέιεζε θαη δηεμήρζε κε έλα ζρέδην πνπ δελ απνηέιεζε πξντφλ ηεο ππεχζπλεο εγεζίαο θαη
ηνπ επηηειείνπ ηεο Κηθξαζηαηηθήο Πηξαηηάο, αιιά κάιινλ ελφο αμησκαηηθνχ ηεο επνρήο ησλ
Βαιθαληθψλ Ξνιέκσλ, πνπ είρε εγθαηαζηαζεί ζην Πηξαηεγείν ηεο Πηξαηηάο, κε εληνιή
αζθαιψο ηνπ Ξξσζππνπξγνχ, ρσξίο φκσο θάπνηα ππεχζπλε ηδηφηεηα. Ζ ΓΗΠ αλαθέξεη φηη
ν Μ. Πηξαηεγφο απνηεινχζε ηνλ ζηξαηησηηθφ ζχκβνπιν ηεο θπβέξλεζεο θαη ζχλδεζκν
απηήο κε ηε Πηξαηηά.129 Αιιά απηά ηα θαζήθνληα είλαη ππεχζπλα θαη αλαηίζεληαη κε
επίζεκα έγγξαθα, ηα νπνία δελ ππήξμαλ. Έρσ ηελ άπνςε φηη ν Μ. Πηξαηεγφο ήηαλ ν
άηππνο θεδεκφλαο ηνπ δηνηθεηή ηεο Πηξαηηάο θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ ζηα επηρεηξεζηαθά
δεηήκαηα.
Ο Διηγκόο δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ δελ Τπνζηεξηδόηαλ από Πιεπξάο Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο
Ν δηεπζπληήο ηνπ IV Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο Πηξαηηάο Αληηζπληαγκαηάξρεο
Πππξίδσλνο, ζηε ζχζθεςε ηεο 13εο Ηνπιίνπ, έρνληαο ππφςε ηνπ φηη ε Πηξαηηά ζα
επηρεηξνχζε πξνο ηελ Άγθπξα δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, ππνζηήξημε φηη «ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε Πηξαηηά πξνρσξνχζε αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ ζα ζηεξνχηαλ ησλ κέζσλ κάρεο θαη
ζπληεξήζεσο επεηδή ηα κέζα κεηαθνξάο είραλ θζαξεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο επηρεηξήζεηο θαη
δελ ζα επαξθνχζαλ λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε απφ ην Γεληθφ Θέληξν Δθνδηαζκνχ πνπ
δεκηνπξγνχληαλ ζην Δζθή Περήξ κέρξη ηνπ κεηψπνπ αλαηνιηθά Παγγάξηνπ». Θαηφπηλ
ηνχησλ είλαη ελδηαθέξνλ λα δηαπηζηψζνπκε, κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, αλ ε
εηζήγεζε ηνπ Πππξίδσλνο ήηαλ ζσζηή.
Ρα δηαηηζέκελα απφ ηε Πηξαηηά βαξέα θνξηεγά απηνθίλεηα κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο
ηξηψλ ηφλσλ, αλέξρνληαλ ζε 600 θαη ήηαλ θαηαλεκεκέλα ζε κία Κνίξα κε 100 Ιευιάλη, ζε
ηέζζεξηο Κνίξεο κε 240 Ρχινξ, ζε κία Κνίξα κε 80 Φίαη θαη ζε ηξεηο Κνίξεο κε 180
Ξήξιεο. Δπίζεο ππήξραλ θαη ηέζζεξηο Κνίξεο κε 240 ειαθξά θνξηεγά Φίαη ηνπ 1
ηφλνπ.130 Γελ ππάξρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα απηψλ. Κε
βάζε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηνηθεηή ηεο Κνίξαο Ιέτιαλη, Ινραγνχ Πη. Κεηαμά πνπ
θηλνχληαλ επί ηεο ζθπξφζηξσηεο νδνχ Ξξνχζα Θαξάθηντ, ε δηαζεζηκφηεηα ηεο Κνίξαο ηνπ
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αλεξρφηαλ ζην 50%, ιφγσ ηεο θζνξάο ησλ ειαζηηθψλ, πνπ έπξεπε λα απνζηαινχλ ζηελ
Θσλζηαληηλνχπνιε γηα λα επηζθεπαζηνχλ.131
Ρε 10ε Ηνπιίνπ πνπ δηαθφπεθαλ νη επηρεηξήζεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
δηαηηζεκέλσλ απφ ηε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο απνζεκάησλ ππξνκαρηθψλ θαη ινηπψλ εθνδίσλ,
βξηζθφηαλ ζην Γεληθφ Θέληξν Δθνδηαζκνχ ηνπ Νπζάθ θαη ζηε Πκχξλε. Ρα κέζα απηά ζα
έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζην ζπγθξνηεζέλ ζην Δζθή Περήξ, ηε 10ε
Ηνπιίνπ, Γεληθφ Θέληξν Δθνδηαζκνχ Γνξπιαίνπ. Γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο, δελ κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Ρνπκινχ Κπνπλάξ – Αθηφλ Θαξαρηζάξ – Δζθή
Περήξ, επεηδή είρε αρξεζηεπζεί απφ ηνπο Ρνχξθνπο θαηά ηελ ππνρψξεζή ηνπο. Θαηφπηλ
ηνχηνπ νη κεηαθνξέο εθηεινχληαλσο εμήο:
1ν) Γηά βαξέσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, επί ηεο ζθπξφζηξσηεο νδνχ Ρνπκινχ
Κπνπλάξ –Θηνπηάρεηα – Δζθή Περήξ, κήθνπο 180 ρηιηνκέηξσλ.132
2ν) Απφ ην Νπζάθ ζηδεξνδξνκηθψο ζηε Πκχξλε θαη εθείζελ ζαιαζζίσο ζηα
Κνπδαληά. Απφ εθεί δηά ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κηθξνχ πιάηνπο ζηε Βάζε ηεο Ξξνχζαο,
φπνπ κεηαθνξηψλνληαλ ζε βαξέα θνξηεγά, θαη δηα ηεο ζθπξφζηξσηεο νδνχ Ξξνχζα –
Θαξάθηντ, κήθνπο 100 ρηιηνκέηξσλ, εθθνξηψλνληαλ ζην Θαξάθηντ. Δθεί κεηαθνξηψλνληαλ
ζε ζηδεξνδξνκηθά βαγφληα θαη κεηαθέξνληαλ είηε ζην Γ.Θ. Δθνδηαζκνχ Γνξπιαίνπ, είηε
ζην Πηαζκφ Δθνδηαζκνχ, πνπ νξγαλψζεθε ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ ρσξηνχ
Αιπήθηντ.133
ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο Πηξαηηάο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ιεθάλε ηνπ Παγγάξηνπ θαη
ζηελ Αικπξά Έξεκν, δελ ππήξραλ ζθπξφζηξσηνη νδνί παξά κφλν θαξνπνίεηνη. Δθ ηνχησλ
ε κφλε πνπ ζεσξήζεθε φηη βξηζθφηαλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε θαη ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ βαξέα θνξηεγά, ήηαλ απηή απφ ην Δζθή Περήξ δηα Θατκάδ πξνο ην
Πηβξί Σηζάξ (Ηνπζηηληαλνχπνιε) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηηο γέθπξεο ηνπ Κπεειίθ Θηνπξνχ
θαη Θαβνπληδί Θηνπξνχ ζηνλ αλαηνιηθφ θιάδν ηνπ Παγγάξηνπ (βι. Πρεδηάγξακκα 5). Ν
εθνδηαζκφο ζα κεηαθεξφηαλ δηά βαξέσλ θνξηεγψλ απφ ην Δζθή Περήξ, ή απφ ην Πηαζκφ
Δθνδηαζκνχ ηνπ Αιπήθηντ θαη αθνινχζσο απφ ην εθάζηνηε ηέξκα ηεο επηζθεπαδφκελεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζηε γέθπξα ηνπ Κπαιίθ Ληακί, φπνπ ζα ζπγθξνηνχληαλ Θέληξν
Δθνδηαζκνχ. Πηε γέθπξα ηνπ Κπαιίθ Ληακί, ηα εθφδηα ζα κεηαθνξηψλνληαλ ζε ειαθξά
θνξηεγά ηνπ ελφο ηφλνπ θαη δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, ζα κεηαθέξνληαλ ζην ρσξηφ Ηλιάξ,
απφ φπνπ ζα ηα παξαιάκβαλαλ ηα Κεηαγσγηθά Πψκαηνο ησλ Κεξαξρηψλ θαη νη Κνίξεο
Ππδπγαξρηψλ.134 Νη ιεκβφδεπθηεο γέθπξεο πνπ ζα θαηαζθεχαδε ην Κεραληθφ ζην Παγγάξην,
δελ επέηξεπαλ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ βαξέα θνξηεγά ησλ ηξηψλ ηφλσλ.
Νη απαηηνχκελεο εκεξεζίσο πνζφηεηεο ηξνθψλ θαη λνκήο,135 πιελ ρφξηνπ, γηα ηε
δηαηξνθή ηεο δχλακεο ησλ 120.000 αλδξψλ θαη ησλ 38.000 θηελψλ ηεο Πηξαηηάο, πνπ ζα
ζπκκεηείραλ ζηελ εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα, αλέξρνληαλ ζε 150 θαη 115 ηφλνπο
αληίζηνηρα. Πχλνιν 265 ηφλνη.136 Ν Πππξίδσλνο αλαθέξεη φηη νη κφλεο ηξνθέο πνπ ζα
κεηαθέξνληαλ ήηαλ ν άξηνο, ην αιάηη, ε δάραξε θαη ηζάη θαη νπδέλ πιένλ ηνχησλ επεηδή
ην θξέαο, ην θξηζάξη θαη ηε λνκή νη Κεξαξρίεο ζα ηα πξνκεζεχνληαλ εμ επηηνπίσλ πφξσλ.
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Πην ίδην, 7.
Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 2.
Πην ίδην, 2.
Πην ίδην, 13.
Ζ δσνηξνθή απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ θξηζάξη πνπ παξέρεη δχλακε.
Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 148.
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Ρν βάξνο ησλ αλαθεξνκέλσλ ηξνθψλ θαηά Πψκα Πηξαηνχ αλεξρφηαλ ζε 40 ηφλνπο
πεξίπνπ θαη ζην ζχλνιν ζε 130 ηφλνη πεξίπνπ.137
Νη απαηηνχκελεο θάζε εκέξα πνζφηεηεο ππξνκαρηθψλ γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ
θαηαλαιψζεσλ, δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ, επεηδή δελ δηαηίζεληαη αθξηβή
ζηνηρεία. Γλσξίδνπκε φηη ε ΣΗΗΗ Κεξαξρία ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, θαηαλάισζε κεηαμχ
ηεο 12εο θαη ηεο 15εο Απγνχζηνπ 7.292 βιήκαηα νξεηβαηηθνχ ππξνβνιηθνχ ησλ 65 ριζη. θαη
ζηε ζπλέρεηα έκεηλε ρσξίο βιήκαηα.138 Γειαδή θαηαλάισζε θαηά κ.ν. 455 βιήκαηα θαηά
ππξνβφιν, εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ. Δπίζεο απφ ηε 15ε Απγνχζηνπ άξρηζαλ λα ιείπνπλ θαη
ηα βιήκαηα απφ ηελ V Κεξαξρία ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, παξ’ φιν πνπ νη Ππδπγαξρίεο
ηεο κεηέθεξαλ δηπιάζην αξηζκφ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 120 βιεκάησλ θαηά ππξνβφιν. Δάλ
δερζνχκε φηη θαζεκεξηλά ζα απαηηνχληαλ γηα θάζε νξεηβαηηθφ θαη πεδηλφ ππξνβφιν 100
βιήκαηα, γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ θαηαλαισζέλησλ, ηφηε ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ
αλαγθαηνχλησλ ζα αλεξρφηαλ ζε 127 ηφλνπο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην βάξνο ησλ μχιηλσλ
θηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ βιεκάησλ.139 Δάλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηα
απαηηνχκελα βιήκαηα γηα ηα 16 ππξνβφια Πθφληα ησλ 105 ριζη., 15,8 θηιά έθαζην,ηα
βιήκαηα ησλ 120 ρηιηνζηψλ γηα ηα βαξέα ππξνβφια, βάξνπο 20 θηιψλ έθαζην, θαζψο θαη
ηα ππξνκαρηθά γηα ηα 50.000 ηπθέθηα, ηα 2.016 νπινπνιπβφια θαη ηα 672 πνιπβφια ηεο
κάρηκεο δχλακεο, ηφηε ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ απαηηνχκελσλ ππξνκαρηθψλ γηα ηελ
αλαπιήξσζε ησλ εκεξεζίσλ θαηαλαιψζεσλ ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ηνπο 200 ηφλνπο.
Ξαξά ηελ παξαπάλσ απινπζηεπηηθή εθηίκεζε, ην δήηεκα ηνπ εθνδηαζκνχ δηά
ππξνκαρηθψλ ήηαλ κάιινλ ζνβαξφηεξν. Ρνχην πξνθχπηεη απφ ην βάξνο ησλ ππξνκαρηθψλ
πνπ κεηέθεξαλ νη ηξεηο θηλεηέο απνζήθεο πνπ νξγαλψζεθαλ απφ εγρσξίνπο αξακπάδεο,,
κε Ρνχξθνπο νδεγνχο, θαη νη νπνίεο αθνινπζνχζαλ ηα ηξία Πψκαηα Πηξαηνχ. Νη θηλεηέο
απηέο απνζήθεο κεηέθεξαλ ππξνκαρηθά βάξνπο 200 ηφλσλ εθάζηε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ βάξνπο ησλ μχιηλσλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο. Ζ θάζε θηλεηή απνζήθε κεηέθεξε ηηο εμήο
πνζφηεηεοππξνκαρηθψλ θαηά Πψκα Πηξαηνχ:140
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Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 6-7.
Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 253.
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Ν ππνινγηζκφο έγηλε επί ησλ εμήο δεδνκέλσλ: 108 νξεηβαηηθά ππξνβφια ησλ 65 mmx 100 βι. x 4,1 Kg =
~44 ηφλνη. 32 νξεηβαηηθά ππξνβφια ησλ 75 mmx 100 βι. x 6,5 Kg = ~21 ηφλνη. 96 πεδηλά ππξνβφια ησλ 75
mmx 100 βι. x 6,5 Kg = ~62 ηφλνη. Πρεηηθά κε ην βάξνο ησλ βιεκάησλ βιέπε άξζξν «Δμνπιηζκνί
Ξπξνβνιηθνχ» http://mikrasiatikhekstrateia.gr/stratoi.
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε θάζε θηλεηή απνζήθε ησλ Πσκάησλ
Πηξαηνχ κεηέθεξε: α) 100 πεξίπνπ βιήκαηα θαηά πεδηλφ θαη νξεηβαηηθφ ππξνβφιν
ζπλνιηθνχ βάξνπο 40 ηφλσλ πεξίπνπ, πιένλ ηνπ βάξνπο ησλ θηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο (βιέπε
ππνινγηζκνχο ππνζεκείσζεο 139). β) 1.000 βιήκαηα βαξένο ππξνβνιηθνχ ζπλνιηθνχ
βάξνπο 20 ηφλσλ πεξίπνπ (βάξνο βιήκαηνο 20 ρηιηφγξακκα). γ) 1.500.000 θπζίγγηα
ηπθεθίσλ βάξνπο 20 ηφλσλ πεξίπνπ (βάξνο πιήξνπο θπζηγγίνπ 13 γξακκάξηα πεξίπνπ),
πιένλ ηνπ βάξνπο ησλ θηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο. δ) 1.900.000 θπζίγγηα νπινπνιπβφισλ θαη
πνιπβφισλ, άγλσζηνπ βάξνπο.
Θαηφπηλ ηνχησλ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεηαθνξέο απφ ηε γέθπξα ηνπ
Κπαιίθ Ληακί κέρξη ην Ηλιάξ ζα δηεμάγνληαλ κφλν δηά ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ,
σθέιηκνπ θνξηίνπ ελφο ηφλνπ, είλαη πξνθαλέο φηη ηα δηαζέζηκα ειαθξά θνξηεγά δελ
επαξθνχζαλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κέζσλ δηεμαγσγήο ηεο κάρεο θαη ζπληεξήζεσο ηεο
Πηξαηηάο. Ξξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη κεηνπκέλσλ θαζεκεξηλά ησλ δηαζεζίκσλ θνξηεγψλ
ιφγσ θζνξψλ θαη βιαβψλ, πνπ θπζηνινγηθά ζα παξνπζηάδνληαλ θαη θαζεκεξηλά ζα
πιεζχλνληαλ, εμ αηηίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ δξνκνινγίσλ, είλαη βέβαην φηη πνιχ
ζχληνκα ε Πηξαηηά ζα βξηζθφηαλ πξν αλππέξβιεησλ πξνβιεκάησλ ζην εθνδηαζκφ ηεο ζε
κέζα ζπληήξεζεο θαη κάρεο.
Γλσξίδνπκε, απφ κία θαηαδξνκηθή επηρείξεζε πνπ εθηέιεζε ν δηεπζπληήο ηνπ IV
Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο Πηξαηηάο, Γ. Πππξίδσλνο, γηα λα κεηαθέξεη ππξνκαρηθά απφ ην
Κπαιίθ Ληακί ζην Ηλιάξ, φηη ηα δηαηηζέκελα ειαθξά θνξηεγά αλέξρνληαλ πηζαλφλ ζε θάηη
πεξηζζφηεξν απφ 120. Θαη ηνχην επεηδή ν Πππξίδσλνο, απηφ ηνλ αξηζκφ ειαθξψλ
θνξηεγψλ βξήθε θαη παξέιαβε απφ ην Κπαιίθ Ληακί θνξησκέλα κε ππξνκαρηθά. Δπίζεο
γλσξίδνπκε φηη ρξεηάζηεθε κία εκέξα γηα λα επηζηξέςεη απφ ην Κπαιίθ Ληακί ζην Ηλιάξ.
Ξεξί ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. Δπνκέλσο ηα δηαζέζηκα
ειαθξά θνξηεγά δελ επαξθνχζαλ νχηε γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηξνθψλ.
Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ε Πηξαηηά επηιέγνληαο ηνλ ειηγκφ δηά ηεο
Αικπξάο Δξήκνπ, απνπνηήζεθε ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο ζε κέζα κάρεο θαη ζπληεξήζεσο. Ν
Πππξίδσλνο ην επηζήκαλε ζην δηνηθεηή ηεο Πηξαηηάο, ζηε ζχζθεςε ηεο 13εο Ηνπιίνπ, αιιά
νη ζρεδηαζηέο ηεο Πηξαηηάο δελ ην έιαβαλ ππφςε ηνπο, ψζηε νη επηρεηξήζεηο πξνο ηελ
Άγθπξα λα κε δηεμαρζνχλ δηα ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε επηρείξεζε πνπ
δελ ππνζηεξίδεηαη επαξθψο απφ πιεπξά κεηαθνξψλ θαη εθνδηαζκνχ είλαη αδχλαην λα
επηηχρεη. Νη επηηειείο ησλ επηρεηξήζεσλ ηείλνπλ λα ην παξαβιέπνπλ.
Οη Γπλάκεηο ησλ Γύν Αληηπάισλ ηξαηεπκάησλ
Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα δηά ελλέα Κεξαξρηψλ, ηελ
Ραμηαξρία Ηππηθνχ, ζπλ έλα Πχληαγκα Ξεδηθνχ. Δπνκέλσο ε δχλακή ηεο ήηαλ κεησκέλε
θαηά δχν Κεξαξρίεο ζε ζρέζε κε ηηο έλδεθα πνπ δηέζεηε ηνλ Ηνχλην, φηαλ άξρηζαλ νη
επηρεηξήζεηο πξνο ην Δζθή Περήξ. Ζ Πηξαηηάδηέζεηε γηα ηελ εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα
84 Ράγκαηα Ξεδηθνχ. Κε εθηηκψκελε κέζε δχλακε θαηά Ράγκα 890 νπιηηψλ πεξίπνπ,
έλαληη ησλ 950 πξνβιεπνκέλσλ, ε κάρηκε δχλακή ηεο Πηξαηηάο αλεξρφηαλ ζε 75.000
νπιίηεο πεξίπνπ.141 Κε κέζε δχλακε 180 ηπθεθίσλ θαηά Ιφρν Ξεδηθνχ, ηα ζπλνιηθά
ηπθέθηα ησλ ελλέα Κεξαξρηψλ ζπλ ηνπ ελφο Ππληάγκαηνο Ξεδηθνχ ηεο Πηξαηηάο αλεξρφηαλ
ζε 45.000 ηπθεθηνθφξνπο πεξίπνπ. Ξξνζηηζεκέλσλ ζε απηνχο θαη ησλ 2.016 νπιηηψλ πνπ
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Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 14.
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ήηαλ νπιηζκέλνη δηά νπινπνιπβφισλ, ε νπιηζκέλε δχλακε ησλ Ιφρσλ Ξεδηθνχ ζα
αλεξρφηαλ ζε 47.000 νπιίηεο πεξίπνπ.
Δπίζεο ε Πηξαηηά δηέζεηε 672 πνιπβφια, ήηνη 8 θαηά Ράγκα Ξεδηθνχ. Ρν ππξνβνιηθφ
ηεο Πηξαηηάο πεξηειάκβαλε 296 ππξνβφια, εθ ησλ νπνίσλ 108 ήηαλ νξεηβαηηθά ησλ 65
ρηιηνζηψλ, 32 νξεηβαηηθά ησλ 75 ρηιηνζηψλ, 96 πεδηλά ησλ 75 ρηιηνζηψλ, 16 Πθφληα ησλ
105 ρηιηνζηψλ, 32 καθξά ησλ 120 ρηιηνζηψλ θαη 12 βαξέα ησλ 150 ρηιηνζηψλ. 142 Γένλ λα
ιεθζεί ππφςε φηη απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ, είρε πεξαησζεί ε ζπγθξφηεζε ηεο Αλεμάξηεηεο
Κεξαξρίαο, ε νπνία άλεπ νπζηαζηηθνχ ιφγνπ παξέκεηλε ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Ζ Πηξαηηά
κνινλφηη ήηαλ επηβεβιεκέλν λα εληζρχζεη ηε δχλακε πνπ ζα επηρεηξνχζε πξνο ηελ Άγθπξα,
δελ δήηεζε ηε δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Κεξαξρίαο, ε νπνία γηα θέξδνο ρξφλνπ κπνξνχζε
λα αλαιάβεη ηελ θάιπςε ησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Πηξαηηάο κε ηελ Ξξνχζα, ψζηε ε ΣΗ λα
δηαηεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Άγθπξα. πσο θαη λα ην δεη θάπνηνο, ήηαλ αλφεην λα
δηαζέηεηο δπλάκεηο θαη λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηείο, γηα λα θέξεηο ζε αίζην πέξαο κία κέγηζηεο
ζεκαζίαο εζληθή ππφζεζε.
Ρν Γπηηθφ Κέησπν ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, αχμεζε ηε δχλακή ηνπ δηά ηξηψλ
Κεξαξρηψλ θαη ηξηψλ Αλεμάξηεησλ Ππληαγκάησλ, έλαληη ησλ δεθαηξηψλ πνπ δηέζεηε ζηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ. Νη Κεξαξρίεο απηέο κεηαθέξζεθαλ ζην Παγγάξην, ε 5ε
απφ ην Gaziantep ηνπ Κεηψπνπ ηεο Κεζνπνηακίαο, ε 9ε ηνπ 2νπ Πψκαηνο Πηξαηνχ απφ ην
Καξάο (Kahramanmaras) θαη ε 17ε απφ ην Πψκα Πηξαηνχ Ππγθξφηεκα ηεο Ληθνκήδεηαο.
Θαηφπηλ απηψλ ησλ εληζρχζεσλ ην Γπηηθφ Κέησπν δηέζεηε 169 Ράγκαηα Ξεδηθνχ, έλαληη
ησλ 130 ηνπ Ηνπιίνπ.143 Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ, νη 13
Κεξαξρίεο ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ δηέζεηαλ ζπλνιηθά 32.400 ηπθέθηα/ηπθεθηνθφξνπο.144
Πηε δχλακε απηή πξνζηέζεθαλ ιίγν αξγφηεξα θαη ηα ηπθέθηα ηεο 41 εο Κεξαξρίαο.
Κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε φηη ηα ζπλνιηθά ηπθέθηα ησλ δεθαηξηψλ Κεξαξρηψλ ηνπ
Γπηηθνχ Κεηψπνπ ζηα ηέιε Ηνπλίνπ, αλέξρνληαλ ζηηο 35.000 πεξίπνπ, ή 2.700 ηπθέθηα
θαηά Κεξαξρία θαη 270 θαηά Ράγκα θαηά κέζν φξν, έλαληη ησλ 4.850 πεξίπνπ ηπθεθίσλ
ησλ ειιεληθψλ Κεξαξρηψλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ Αχγνπζην νη Ρνχξθνη είραλ
απνθαηαζηήζεη ηε δχλακε ησλ Κεξαξρηψλ ηνπο, ζηα επίπεδα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κάρεο
ηεο Θηνπηάρεηαο, κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε φηη ηα ηπθέθηα ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ ησλ 16
Κεξαξρηψλ θαη ησλ 3 Αλεμαξηήησλ Ππληαγκάησλ Ξεδηθνχ αλέξρνληαλ ζε 45.000 πεξίπνπ.
Πηα ινηπά φπια, εθηηκψ φηη δελ ππήξμε νπζηψδεο δηαθνξνπνίεζε απφ ηα 432 πνιπβφια,
238 νπινπνιπβφια θαη 162 ππξνβφια πνπ δηέζεηε ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 1921.145 Δθ ησλ
αλαθεξνκέλσλ 162 ππξνβφισλ ηα 30 ήηαλ βαξέα ησλ 105, 120 θαη 150 ρηιηνζηψλ. Ρα
αλαθεξφκελα ζρεηηθά κε ην φηη ην ηνπξθηθφ ππξνβνιηθφ δηέζεηε απνθιεηζηηθά ππξνβφια
Πθφληα, απνηεινχλ κπζεχκαηα.146 Ζ Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο δηέζεηε 16 Πθφληα ησλ 105
ρηιηνζηψλ, έλαληη 8-10 ηνπ Γπηηθνχ Κεηψπνπ.
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Πην ίδην, 14.
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Η Έλαξμε ηεο Μάρεο θαη ην Πξώην Μνηξαίν Λάζνο
Ζ πξνέιαζε ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο πξνο ην Παγγάξην, άξρηζε ηελ 1ε Απγνχζηνπ.
Απφ ηελ 6ε κέρξη ηελ 8ε Απγνχζηνπ νη Κεξαξρίεο Η, ΗΗ θαη ΣΗΗ ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ θαη
νη ΗΗΗ θαη Σ ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, δηαπεξαηψζεθαλ ζηελ Αικπξά Έξεκν δηά γεθπξψλ
πνπ θαηαζθεχαζε ην Κεραληθφ επί ηνπ λνηίνπ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ. Πηε ζπλέρεηα, νη
Κεξαξρίεο θαη ησλ ηξηψλ Πσκάησλ Πηξαηνχ, πξνήιαζαλ αξρηθά αλαηνιηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηξάθεθαλ βνξεηναλαηνιηθά.147 Ρηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο 10εο Απγνχζηνπ ην
Α΄ θαη ην Γ΄ Πψκαηα Πηξαηνχ, θαηέιαβαλ ηε γξακκή ησλ πςσκάησλ ακέζσο λφηηα ηνπ
ξχαθνο Γθενχθ – Θαηξαληδί.148 Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ, θηλνχκελν αλαηνιηθά ηνπ Α΄
Πψκαηνο Πηξαηνχ κε θιηκαθσηή δηάηαμε πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, είρε ζηαζκεχζεη
λνηηναλαηνιηθά ηνπ Καλγθάι Ληαγ. Ζ θαηεχζπλζε πξνειάζεσο ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ,
ην έθεξε ζηαδηαθά αλαηνιηθά ηνπ άθξνπ αξηζηεξνχ ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο ηεο ηνπξθηθήο
ακπληηθήο ηνπνζεζίαο, πνπ ζηεξηδφηαλ ζην Καλγθάι. Δκπξφο απφ ην κέησπν πξνειάζεσο
ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, ππήξραλ ηε 10ε Απγνχζηνπ δχν ηνπξθηθέο Κεξαξρίεο Ηππηθνχ. Ζ
πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ ξέκαηνο Θαηξαληδί θαη ηνπ Καλγθάι Ληαγ, κέρξη ην Θαιέ Γθξφην,
δελ θαηέρνληαλ απφ ηνπξθηθέο Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ.149
Ξξηλ ην κεζνλχθηην ηεο 10εο πξνο ηελ 11ε Απγνχζηνπ, ε Πηξαηηά αθχξσζε
πξνγελέζηεξε δηαηαγή ηεο πνπ φξηδε σο ψξα επηζέζεσο ηελ 5ε πξσηλή ψξα ηεο 11εο
Απγνχζηνπ θαη κεηέζεζε ηελ εθηφμεπζε ηεο επίζεζεο γηα ηελ 5ε πξσηλή ψξα ηεο 12εο
Απγνχζηνπ. Ζ απφθαζε απηή, ιήθζεθε γηα λα δνζεί ρξφλνο ζηηο Κεξαξρίεο λα
πξνεηνηκάζνπλ θαιχηεξα ηελ επίζεζή ηνπο, ψζηε ην πξσί ηεο 12εο Απγνχζηνπ λα
εθηειεζηεί πξνπαξαζθεπαζκέλε επίζεζε. Ξεξί ηε κεζεκβξία ηεο 11εο Απγνχζηνπ, νη
πξνεηνηκαζίεο φισλ ησλ Κεξαξρηψλ βξίζθνληαλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην. Ρν Πχληαγκα
Βαξένο Ξπξνβνιηθνχ, εθ ηξηψλ ππξνβνιαξρηψλ ησλ 150 ρηιηνζηψλ θαη έμη ππξνβνιαξρηψλ
ησλ 120 ρηιηνζηψλ, δειαδή κε 36 ζπλνιηθά ππξνβφια, ηαζζφηαλ επί ησλ πςσκάησλ
λνηίσο ηνπ Γθενχθ γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επίζεζε ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο, ζηελ νπνία είρε
αλαηεζεί ε θπξία πξνζπάζεηα ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ.150 Ζ επίζεζε ζα ππνζηεξηδφηαλ
επίζεο απφ ην Α΄ Πχληαγκα Ξεδηλνχ Ξπξνβνιηθνχ θαη ηηο Νξεηβαηηθέο Κνίξεο ηεο ΗΗ
Κεξαξρίαο.
Ρε 12:30 ψξα ηεο 11εο Απγνχζηνπ ε Πηξαηηά, παξά ηηο πξνεγνχκελεο δηαηαγέο ηεο,
δηέηαμε ηα κελ Α΄ θαη Γ΄ Πψκαηα Πηξαηνχ λα επηηεζνχλ ακέζσο θαηά ηεο ηνπξθηθήο
ηνπνζεζίαο, ην δε Β΄ Πψκα Πηξαηνχ λα παξακείλεη ζηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα νξγαλσζεί
ακπληηθά. Ζ Πηξαηηά απνθάζηζε ηα παξαπάλσ, επεηδή απφ αεξνπνξηθή αλαγλψξηζε
πιεξνθνξήζεθε φηη νη Ρνχξθνη, απέζπξαλ δπλάκεηο απφ ηε βνξείσο ηνπ Γθενχθ
νρπξσκέλε ηνπνζεζία θαη ηηο θαηεχζπλαλ αλαηνιηθά. Ζ Πηξαηηάδελ δηαζηαχξσζε ηηο
πιεξνθνξίεο εθ ηεο αεξνπνξηθήο αλαγλψξηζεο, κε ηηο αλαθνξέο ησλ Α΄ θαη Γ΄ Πσκάησλ
Πηξαηνχ φηη ε βνξείσο ηνπ Γθενχθ ηνπνζεζία, θαηερφηαλ ηζρπξά θαη νπδεκία δχλακε
απνζπξφηαλ εμ απηήο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε Πηξαηηά κεηέβαιε ηηο πξνζέζεηο ηεο γηα ηελ
εθηέιεζε πξνπαξαζθεπαζκέλεο επίζεζεο γηα ηε δηάξξεμε ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο
ηνπνζεζίαο, βνξείσο ηνπ Ρακπνχξ Νγινχ θαη ηεο ππεξθέξαζήο ηεο απφ ην Β΄ Πψκα
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Πηξαηνχ, ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έιαβε εθ ηεο αεξνπνξηθήο αλαγλψξηζεο, πνπ ζηελ
πνξεία απνδείρζεθαλ ιαλζαζκέλεο.
Νη Ρνχξθνη ηεξνχζαλ δηά ηζρπξψλ δπλάκεσλ ηελ βνξείσο ηνπ Γθενχθ ηνπνζεζία,
αιιά κεηέθεξαλ ηηο εθεδξηθέο Κεξαξρίεο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θαιέ Γθξφην, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ νπνίνπ πξνήιαπλε ην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ. Ζ Πηξαηηά αληί ηεο
πξνπαξαζθεπαζκέλεο επηζέζεσο ελ εκέξα, πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ ηαρεία
δηάξξεμε ηεο ηνπξθηθήο ηνπνζεζίαο, δηέηαμε ηα Α΄ θαη Γ΄ Πψκαηα Πηξαηνχ λα επηηεζνχλ
άλεπ πξνπαξαζθεπήο ππξνβνιηθνχ.151 Απηφ ήηαλ έλα ζνβαξφ ιάζνο. Ζ ηνπνζεζία βνξείσο
Γθενχθ ήηαλ ηζρπξά νρπξσκέλε θαη νη νρπξψζεηο δηαθξίλνληαη αθφκε θαη ζήκεξα. Ζ
επίζεζε δηεμήρζε νπζηαζηηθά λχθηα θαη νη επηηηζέκελεο δπλάκεηο ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο ελέπεζαλ
ζε ζθνδξά θαη δηαζηαπξνχκελα ππξά θαη ππέζηεζαλ πνιχ κεγάιεο απψιεηεο, κε
απνηέιεζκα ηα Ππληάγκαηα λα ζπκπηπρζνχλ ζε δχν Ράγκαηα. Θα απαηηνχληαλ ηξεηο θαη
πιένλ εκέξεο θαη πνιχ αίκα, γηα λα θαηαιεθζεί ε ηζρπξά νρπξσκέλε ηνπνζεζία ησλ
Γηδχκσλ Ιφθσλ θαη ηνπ Ρνπξκπέ Ρεπέ. Ζ κάρε απηή κε ηνπο εθαηνληάδεο λεθξνχο θαη ηηο
ρηιηάδεο ησλ ηξαπκαηηψλ, αλαθέξεηαη σο ε κάρε ηνπ Ρακπνχξ Νγινχ, απφ ην φλνκα ελφο
άζεκνπ νηθηζκνχ λφηηα ηνπ Ρνπξκπέ Ρεπέ. Ρν φλνκα ηνπ ζήκεξα είλαη Demirozu.
Ρν πξσί ηεο 13εο Απγνχζηνπ, ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο δηά δηαηαγήο ηεο έζεζε θαη πάιη
ζε θίλεζε ην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ, αιιά ήηαλ πιένλ αξγά.152 Ζ ηνπξθηθή δηνίθεζε είρε
κεηαθέξεη αλαηνιηθά ηνπ ξέκαηνο Θαηξαληδί, ηέζζεξηο Κεξαξρίεο Ξεδηθνχ ππφ ηελ 1ε
Νκάδα Κεξαξρηψλ.153 Ζ ππεξθέξαζε πνπ «νξακαηίδνληαλ» νη ζρεδηαζηέο ηεο Πηξαηηάο, δελ
ήηαλ πιένλ δπλαηή. Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ δηεμήγαγε νκεξηθέο κάρεο, γηα λα εθβάιεη ηηο
ηνπξθηθέο δπλάκεηο απφ ηα βξαρψδε πςψκαηα ηνπ Θαιέ Γθξφην, ηνπ Νπινχ Ληαγ, ή θαη
κλεκείν βξάρσλ, θαη απφ ην ηξαπεδνεηδέο χςσκα. Απφ ηε 13ε Απγνχζηνπ θαη κεηά, νη
κάρεο κεηαηξέπνληαη ζε κηα αδπζψπεηε αηκαηεξή κεησπηθή πάιε, κε επηζέζεηο θαη
αληεπηζέζεηο πνπ δηεμάγνληαη δηά ηεο ιφγρεο. Ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δχν κνλνκάρνη
δηέζεηαλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ηζρχ, ζα ππεξίζρπε απηφο πνπ είρε ηε βνχιεζε λα πάεη ηνλ
αγψλα κέρξη ηέινπο. Νπσζδήπνηε απηφο δελ ήηαλ ν Ξαπνχιαο, πνπ πίζηεπε φηη δηά ηεο
θαηαιήςεσο ηνπ Δζθή Περήξ, ηεο Θηνπηάρεηαο θαη ηνπ Αθηφλ Θαξαρηζάξ, ν πφιεκνο είρε
ιήμεη θαη φηη ν ερζξφο βξηζθφηαλ «εηο θαηάζηαζηλ πξνζεγγίδνπζαλ ηελ απνζχλζεζηλ», αιιά
θαη φηη ε επηρείξεζε πξνο ηελ Άγθπξα ήηαλ αθξνζθαιήο θαη επηθίλδπλνο.
Η Μάρε ηνπ Μαλγθάι Νηαγ
Ζ αλαθεξφκελε κάρε δηεμήρζε ηε 10εθαη ηελ 11ε Απγνχζηνπ, δειαδή πξηλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγεζείζα ελφηεηα γεγνλφηα, θαη επηβεβαηψλεη ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παγησκέλεο δηαδηθαζίαο, δηά ηεο νπνίαο ε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο
θαη ηα Πψκαηα Πηξαηνχ δηεχζπλαλ ηηο επηρεηξήζεηο.
Ρν Α΄ Πψκα Πηξαηνχ, κε βάζε ηελ εληνιή πνπ ηνπ αλαηέζεθε απφ ηε Πηξαηηά ηελ 9 ε
Απγνχζηνπ, ζα πξνήιαπλε ην πξσί ηεο 10εο Απγνχζηνπ πξνο Βνξξά γηα λα θαηαιάβεη δηά
κελ ηεο Η Κεξαξρίαο ην ακέζσο λνηηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Θηξάδ Νγινχ χςσκα ππφ ηελ
νλνκαζία Καλγθάι Ληαγ,154 δηά δε ηεο ΗΗ Κεξαξρίαο ηα λνηίσο ηνπ Ρακπνχξ Νγινχ θαη ηνπ
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ξχαθνο Γθενχθ πςψκαηα. Ζ Η Κεξαξρία έθζαζε πεξί ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο ηεο 10εο
Απγνχζηνπ πξν ηνπ Καλγθάι Ληαγ, θαη επηηέζεθε ηε 14:45 ψξα άλεπ πξνπαξαζθεπήο
ππξνβνιηθνχ γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πςψκαηνο. Κέρξη ηε λχθηα θαηέιαβε ην δπηηθφ ηκήκα
ηνπ Καλγθάι Ληαγ, πνπ ήηαλ θαη ηζρπξά νρπξσκέλν, θαη ην πξσί ηεο επνκέλεο, 11εο
Απγνχζηνπ, νινθιήξσζε ηελ πιήξε θαηάιεςή ηνπ. Ρν Καλγθάι Ληαγ απνηεινχζε ην
άθξν αξηζηεξφ ζηήξηγκα ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο θαη δέζπνδε ζε κεγάιν
βάζνο ηεο πεδηάδαο, πνπ εθηεηλφηαλ πξνο Λφην. Νη απψιεηεο ηεο Η Κεξαξρίαο αλήιζαλ ζε
18 λεθξνχο θαη 221 ηξαπκαηίεο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο. Ζ απψιεηα ηνπ Καλγθάι
ζνξχβεζε ηελ αλψηαηε ηνπξθηθή δηνίθεζε, ελψ ε ειιεληθή αγλννχζε φηη ε ηνπξθηθή
ηνπνζεζία είρε δηαζπαζηεί ζην αξηζηεξφ ηεο, ψζηε ην ζπνπδαίν απηφ επίηεπγκα λα ηχρεη
άκεζεο εθκεηάιιεπζεο.155 Ρν Πηξαηεγείν ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν
ζην ρσξηφ Αιαρνπζεΐλ Νγινχ θαη ηεο Πηξαηηάο ζην Νπδνχλκπεε, ήηνη ζε απνζηάζεηο 30 θαη
45 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Καλγθάι αληίζηνηρα.156 Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ είρε ζηαζκεχζεη λφηηα
ηνπ Καλγθάι θαη ήηαλ ακπληηθά εγθαηεζηεκέλν. Ρε 12ε Απγνχζηνπ ε Η Κεξαξρία πνπ
ζπλέρηζε ηελ επίζεζή ηεο πξνο Βνξξά βξέζεθε ζε δπζρεξή ζέζε. Ξξνζβαιιφηαλ κεησπηθά
θαη πιεπξηθά απφ ππέξηεξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ρε κάρε θαηά ηεο Η Κεξαξρίαο, δηεχζπλε
δηά ηεο επί ηφπνπ παξνπζίαο ηνπ ν Αξρεγφο ηνπ Ρνπξθηθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Πηξαηνχ,
Φεβδή Ραθκάθ Ξαζάο.157 Ζ Η Κεξαξρία πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ζηε κάρε ηελ εθεδξεία
ηεο πνπ ηεξνχζε ζην Καλγθάι, δήηεζε απφ ηε ΣΗΗΗ Κεξαξρία λα αλαιάβεη δηά ηκήκαηφο
ηεο ηελ θάιπςε ηνπ Καλγθάι Ληαγ. Ν δηνηθεηήο ηεο ΣΗΗΗ Κεξαξρίαο Θίκσλ Γηγελήο, γηα κία
αθφκε θνξά αξλήζεθε λα βνεζήζεη ηνλ παξαζηάηε ηνπ, επηθαινχκελνο ηελ έιιεηςε
δηαηαγήο ηνπ Β΄ Πψκαηνο.158 Αζθαιψο κπνξνχζε λα ηε δεηήζεη απφ ην δηνηθεηή ηνπ
Πψκαηνο. Πην παξαηεξεηήξην ηεο Η Κεξαξρίαο πξνζήιζε ν Ππληαγκαηάξρεο Ξιαζηήξαο,
πξνζθεξζείο λα εθηειέζεη αληεπίζεζε γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 4νπ Ππληάγκαηνο ηεο Η
Κεξαξρίαο, κε ηελ επηθχιαμε φηη ε ελέξγεηά ηνπ ζα εγθξηλφηαλ απφ ην δηνηθεηή ηεο
Κεξαξρίαο ηνπ. Αιιά ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίθζεθε απφ ην δηνηθεηή ηνπ Θίκσλα Γηγελή.159
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνλ παξαζηάηε ζνπ πνπ δνθηκάδεηαη, παξέρεηαη
άλεπ εγθξίζεσο. Δπεκβαίλεηο θαη αλαθέξεηο ζρεηηθά ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ, εθηφο αλ
ζπληξέρνπλ άιινη ζνβαξφηεξνη ιφγνη.
Σα Πξνβιήκαηα Πνπ Πξνέθπςαλ ζηνλ Δθνδηαζκό ηεο ηξαηηάο θαηά ηηο Μάρεο
Αλαηνιηθά ηνπ Πνηακνύ αγγάξηνπ
Ζ δηαπεξαίσζε ηεο Πηξαηηάο ηελ 6ε Απγνχζηνπ δηά ηνπ λνηίνπ θιάδνπ ηνπ Παγγάξηνπ
ζηελ Αικπξά Έξεκν, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κείλεη αθάιππηε ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή
απφ ην Δζθή Περήξ, θαη λα πθίζηαηαη θαζεκεξηλά δνιηνθζνξέο απφ Ρνχξθνπο αηάθηνπο,
πξάγκα πνπ επηβξάδπλε ην ξεχκα εθνδηαζκνχ.160 Ρε 10ε Απγνχζηνπ ε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή είρε επηζθεπαζηεί κέρξη ην ρσξηφ Παξίθηντ (βι. Πρεδηάγξακκα 5). Απφ ηελ ίδηα
εκέξα ηα εθφδηα θαη ηα ππξνκαρηθά πξνσζνχληαλ δηά ηνπ ζηδεξνδξφκνπ κέρξη ην
Παξίθηντ, φπνπ κεηαθέξζεθε ην Θέληξν Δθνδηαζκνχ Αιπήθηντ, θαη εθείζελ δηά βαξέσλ
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, κέζσ Πηβξί Σηζάξ, ζηε γέθπξα Κπαιίθ Ληακί φπνπ είρε νξγαλσζεί
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Θέληξν Δθνδηαζκνχ. Πην ελ ιφγσ θέληξν, ηα εθφδηα θαη ηα ππξνκαρηθά κεηαθνξηψλνληαλ
ζε ειαθξά θνξηεγά, πνπ δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ θαηεπζχλνληαλ ζην Ηλιάξ. Νη
κεηαθνξέο φκσο απφ πνιχ λσξίο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε. Ζ θαηάζηαζε
ηεο νδνχ Παξίθηντ – Κπαιίθ Ληακί ήηαλ πνιχ θαθή θαη ηα βαξπθνξησκέλα βαξέα θνξηεγά,
αθ’ ελφο κελ θηλνχληαλ βξαδέσο επί ηεο νδνχ θαη αθ’ εηέξνπ δε πθίζηαλην ζνβαξέο
θζνξέο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ηνπο θαζεκεξηλά λα κεηψλεηαη. 161 Πνβαξέο θζνξέο
πθίζηαην επίζεο θαη ε νδφο, ιφγσ ηεο ζπλερνχο ρξήζεο ηεο απφ βαξέα θνξηεγά. ια
απηά επηδείλσζαλ ηε θαηάζηαζε ηνπ εθνδηαζκνχ ζε ππξνκαρηθά, ηελ ψξα πνπ άξρηδαλ νη
κεγάιεο κάρεο γηα ηε δηάζπαζε ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο, απφ ην Γηιδίδ Ληαγ
κέρξη ην Θαιέ Γθξφην, θαη απαηηνχληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο ππξνκαρηθψλ πξνο
αλαπιήξσζε ησλ θαηαλαιψζεσλ. Θαηφπηλ ηνχησλ πνιιά ππξνβφια παξέκεηλαλ
αρξεζηκνπνίεηα απφ ηελ έλαξμε κάιηζηα ησλ καρψλ.162 Δπηβιήζεθε νηθνλνκία ζηελ
θαηαλάισζε βιεκάησλ ππξνβνιηθνχ, πξάγκα πνπ δελ επέηξεπε ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε
ησλ βαξέσλ φπισλ ηνπ αληηπάινπ, κε απνηέιεζκα νη επηζέζεηο λα πιεξψλνληαη κε άθζνλν
αίκα.
Απφ ηε 14ε κέρξη θαη ηε 16ε Απγνχζηνπ ε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Κπαιίθ Ληακί θαη ηνπ
Νπδνχλκπεε, ηέζεθε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηνπξθηθνχ ηππηθνχ θαη ην ξεχκα εθνδηαζκνχ θαη
δηαθνκηδψλ δηαθφπεθε.163 Θαηφπηλ ηνχηνπ δηαθφπεθε θαη ε εθθέλσζε ησλ ηξαπκαηηψλ.
Γπζηπρψο ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπγθνηλσληψλ, ζεκειηψδεο αξρή ηνπ πνιέκνπ,
αγλνήζεθε γηα κία αθφκε θνξά απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο Πηξαηηάο, πνχ απνθάζηζαλ ηε
δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, ρσξίο λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ
θάιπςε ησλ εθνδηνπνκπψλ. Ρε 14ε Απγνχζηνπ ε Πηξαηηά ελεκέξσζε ηα Πψκαηα Πηξαηνχ,
φηη ηε 15ε θαη 16ε Απγνχζηνπ δελ ζα ειάκβαλαλ ππξνκαρηθά.164 Ρε 16ε Απγνχζηνπ ε
Πηξαηηά απαγφξεπε, ηελ πξν ηεο εμνξκήζεσο ηνπ Ξεδηθνχ εθηέιεζε βνιήο πξνπαξαζθεπήο
απφ ην ππξνβνιηθφ, ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο εθνδηαζκνχ ζε ππξνκαρηθά.165
Ν πξψηνο αλεθνδηαζκφο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ζε ππξνκαρηθά, έγηλε ηε 14ε
Απγνχζηνπ, ρσξίο φκσο λα ζπκπιεξσζνχλ ηα απνζέκαηα ησλ εθνδηνπνκπψλ ησλ
Κεξαξρηψλ. Ρελ 15ε Απγνχζηνπ ην Πψκα εθνδηάζηεθε δηά ππξνκαρηθψλ νξεηβαηηθνχ
ππξνβνιηθνχ, αιιά φρη πεδηλνχ. Απφ ηε 16ε Απγνχζηνπ άξρηζε λα παξαηεξείηαη έιιεηςε
ππξνκαρηθψλ πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ θαη θπζηγγίσλ Κάλιηγρεξ. Πηελ ΗΗΗ Κεξαξρία ε έιιεηςε
ήηαλ ζνβαξφηεξε, κε απνηέιεζκα λα ιάβεη ππξνκαρηθά απφ ηε Σ Κεξαξρία. Νη πνζφηεηεο
ππξνκαρηθψλ πνπ ιάκβαλε ην Πψκα, πνπ βξηζθφηαλ κάιηζηα θαη πιεζηέζηεξα πξνο ην
Ηλιάξ απ’ φ,ηη ηα ινηπά Πψκαηα Πηξαηνχ, δελ αληαπνθξίλνληαλ πξνο ηηο θαηαλαιψζεηο.
Κνινλφηη απφ ηε 19ε Απγνχζηνπ ην Γ΄ Πψκα άξρηζε λα αλεθνδηάδεηαη απφ Θέληξν
Δθνδηαζκνχ πνπ νξγαλψζεθε ζηε γέθπξα ηνπ Θαβνπληδή, ζπλέρηζε λα ιακβάλεη
ππξνκαρηθά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλπξνο ηηο θαηαλαιψζεηο θαη πξνο ηνλ νπιηζκφ ησλ
Κεξαξρηψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα ιάκβαλε κεγάιεο πνζφηεηεο θπζηγγίσλ Ιεκπέι, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηα 40 ηπθέθηα Ιεκπέι πνπ δηέζεηε έθαζηνο Ιφρνο Ξεδηθνχ θαη κε
θαηά πνιχ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θπζηγγίσλ γηα ηα 160 ηπθέθηα Κάλιηγρεξ πνπ δηέζεηε
επίζεο θάζε Ιφρνο Ξεδηθνχ.166
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Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα κε απηά ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ αληηκεηψπηζε θαη ην Α΄
Πψκα Πηξαηνχ. Ρε 16ε Απγνχζηνπ ν δηνηθεηήο ηνπ Πψκαηνο, απέζηεηιε πξνζσπηθφ
ηειεγξάθεκα ζην δηνηθεηή ηεο Πηξαηηάο θαη δήηεζε ηελ επέκβαζή ηνπ γηα λα εθνδηαζηεί
ην Πψκα κε ππξνκαρηθά. Ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο θάιεζε ηνλ δηεπζπληή ηνπ IV Eπηηειηθνχ
Γξαθείνπ, ηνπ επέδεημε ην ηειεγξάθεκα ηνπ Θνληνχιε, θαη ηνπ δήηεζε λα βξεη ιχζε. Ν
Πππξίδσλνο επηβίβαζε ζε ηξία ειαθξά θνξηεγά αξηζκφ Δπδψλσλ εμνπιηζκέλσλ κε
νπινπνιπβφια θαη θηλήζεθε λχθηα πξνο ην Κπαιίθ Ληακίφπνπ, έθζαζε ην πξσί ηεο 17εο
Απγνχζηνπ. Πηε βφξεηα φρζε ηνπ πνηακνχ βξήθε αλακέλνληα 120 ειαθξά θνξηεγά
έκθνξηα ππξνκαρηθψλ. Ρα παξέιαβε θαη θίλεζε πξνο ην Ηλιάξ. Θαηά ηελ θίλεζή ηνπ
δέρζεθε επίζεζε απφ ην ηνπξθηθφ ηππηθφ. Αξηζκφο απηνθηλήησλ ζηξάθεθε πξνο ηα πίζσ εθ
ησλ νπνίσλ 10 ζπλειήθζεζαλ απφ ην ηνπξθηθφ ηππηθφ θαη 40 επέζηξεςαλ ζην Κπαιίθ
Ληακί. Ρα ππφινηπα 70 αλέπηπμαλ ηαρχηεηα θαη έθζαζαλ ζην Ηλιάξ ηηο απνγεπκαηηλέο
ψξεο ηεο ηδίαο. Ζ θαηάζηαζε εμνηθνλνκεζείζα πξνζσξηλά «ερεηξνηέξεπζε ηελ επνκέλελ
δηαθνπέληνο νξηζηηθψο ηνπ αλεθνδηαζκνχ δηά ηεο κνλαδηθήο αξηεξίαο Κπαιίθ Ληακί –
Νπδνχκπεε».167
Ρν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα εθνδηαζκνχ ζε ηξφθηκα θαη θπξίσο ζε ππξνκαρηθά,
εκθαλίζηεθε ζην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ πνπ ελεξγνχζε πξνο ην Θαιέ Γθξφην θαη βξηζθφηαλ
πνιχ καθξηά απφ Ηλιάξ θαη ηε γέθπξα ηνπ Θαβνπληδί Θηνπξνχ. Ρν βξάδπ ηεο 15εο
Απγνχζηνπ ν δηνηθεηήο ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, πνζηξάηεγνο πξίγθηπαο Αλδξέαο,
αλέθεξε ζηε Πηξαηηά φηη ε ζπλέρηζε ηεο επηζέζεσο ηελ επνκέλε, ζα ήηαλ αδχλαην λα
εθηειεζηεί εάλ ην Πψκα δελ εθνδηαδφηαλ δηά ππξνκαρηθψλ.168 Ρε 15ε Απγνχζηνπ ε ΣΗΗΗ
Κεξαξρία είρε θαηαλαιψζεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππξνκαρηθψλ πεδηθνχ θαη ππξνβνιηθνχ,
πνπ κεηέθεξε ζηα Κεηαγσγηθά Κάρεο, ζηηο Κνίξεο Ππδπγαξρηψλ ηεο θαη ζηελ εθνδηνπνκπή
ηεο θαη είρε κείλεη άλεπ ππξνκαρηθψλ. Ππλνιηθά, χζηεξα απφ ηξεηο εκέξεο αγψλα είρε
θαηαλαιψζεη 7.290 βιήκαηα. Γειαδή 455 βιήκαηα θαηά ππξνβφιν.Ρα Ππληάγκαηα ηεο
πξψηεο γξακκήο αλεθνδηάζηεθαλ απφ ην εθεδξηθφ Πχληαγκα δηά ππξνκαρηθψλ πεδηθνχ θαη
νη V θαη ΗΣ Κεξαξρίεο, δηέζεζαλ ζηε ΣΗΗΗ Κεξαξρία 360 βιήκαηα ησλ 65 ρηιηνζηψλ, 67.000
θπζίγγηα Κάλιηγρεξ θαη 5.000 Ιεκπέι. Νη παξαρσξεζείζεο πνζφηεηεο ήηαλ «αζηείεο». Γηα
ηα πεξίπνπ 12.000 ηπθέθηα Κάλιηγρεξ θαη γηα ηα 3.240 Ιεκπέι ηνπ Πψκαηνο,
αληηζηνηρνχζαλ 5 θπζίγγηα θαηά Κάλιηγρεξ θαη 1,5 θπζίγγηα θαηά Ιεκπέι. Ρν γεγνλφο
απηφ απνδεηθλχεη πέξαλ θάζε ακθηβνιίαο, φηη ππήξρε ηεξάζηην πξφβιεκα ζηνλ εθνδηαζκφ
ησλ Κνλάδσλ ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ δηά ππξνκαρηθψλ. Απφ ηε 16ε κέρξη θαη ηελ 24ε
Απγνχζηνπ, ε ΣΗΗΗ Κεξαξρία κνινλφηη είρε κείλεη άλεπ ππξνκαρηθψλ, δελ θαηέζηε δπλαηφ
λα αλεθνδηαζηεί. Κεηαμχ ηεο 25εο θαη ηεο 28εο Απγνχζηνπ παξέιαβε απφ ην Ηλιάξ 1.500
βιήκαηα 65 ρηιηνζηψλ θαη 3.200 θπζίγγηα Ιεκπέι. Ήηνη 94 βιήκαηα θαηά ππξνβφιν θαη 1
θπζίγγην θαηά ηπθέθην Ιεκπέι.169 Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζε θαη ε V Κεξαξρία
απφ ηε 16ε Απγνχζηνπ, κνινλφηη νη Ππδπγαξρίεο ηεο κεηέθεξαλ δηπιάζηα πνζφηεηα
βιεκάησλ απφ ηελ πξνβιεπνκέλε ησλ 120 βιεκάησλ θαηά ππξνβφιν.
Ζ θαηάιεςε ηε 17ε Απγνχζηνπ ηνπ Γηιδίδ Ληαγ απφ ηε ΗΗΗ Κεξαξρία θαη ε
απνθαηάζηαζε ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ VIIεο θαη ΗΗΗεο Κεξαξρηψλ, είραλ σο απνηέιεζκα
απφ ηελ 19ε Απγνχζηνπ ηα εθφδηα λα κεηαθέξνληαη ζηε γέθπξα ηνπ Θαβνπληδή, φπνπ
δεκηνπξγήζεθε Θέληξν Δθνδηαζκνχ, θαηαξγεζέληνο απηνχ ζην Κπαιίθ Ληακί. Θαηφπηλ
ηνχηνπ απνθαηαζηάζεθε νκαιή ξνή ησλ εθνδίσλ πξνο ηα αλεθνδηαζηηθά φξγαλα ησλ
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Πσκάησλ, αιιά νη κεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο ππξνκαρηθψλ θαη πάιη δελ επαξθνχζαλ γηα
ηελ αλαπιήξσζε ησλ ηεξάζηησλ θαηαλαιψζεσλ. Θαηφπηλ ηνχηνπ ε Πηξαηηά απέζηεηιε
πξνο φια ηα θέληξα εθνδηαζκνχ ηελ εμήο δηαηαγή: «Πηακαηήζηε απνιχησο κεηαθνξάλ
παληφο άιινπ εθνδίνπ εθηφο ππξνκαρηθψλ».170
Ζ θζνξά ησλ απηνθηλήησλ έθζαζε ζην απξνρψξεην. Νη αεξνζάιακνη ησλ ειαθξψλ
θνξηεγψλ είραλ ππνζηεί ηέηνηα ξήγκαηα πνπ ήηαλ αδχλαηε ε επηζθεπή ηνπο. Κφλε
ζσηεξία ήηαλ ε επηζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Ρελ 26ε Απγνχζηνπ έθζαζε ζηε
γέθπξα Κπετιίθ Θηνππξνχ. «Ρελ άθημηλ ηξαίλνπ εηο ηελ γέθπξαλ ηαχηελ ν αλεθνδηαζκφο
είδελ σο ζσηήξηνλ ηέξκα ππεξηάηεο αγσλίαο. Ήξμαην ηαρεία ε κεηαθνξά ππξνκαρηθψλ θαη
εθνδίσλ πιελ ν επί ηνπ κεηψπνπ αγψλ, ειάκβαλε κνξθήλ αγψλνο ραξαθσκάησλ. Ρν κέρξη
ηεο εκέξαο εθείλεο ρπζέλ αίκα, νη θφπνη, αη ζηεξήζεηο, ε δίςα, ν θνβεξφο θαχζσλ, ε
έιιεηςηο πεξηζάιςεσο πιήξνπο πνιπαξίζκσλ ηξαπκαηηψλ, έθεξαλ ηνπο αγσληδνκέλνπο εηο
ην έζραηνλ αλζξψπηλνλ φξηνλ ηεο πξνζπαζείαο».171
Νη αμησκαηηθνί θαη νη νπιίηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε ε επίζεζε δηαηξέθνληαλ
πιεκκειψο. Ζκηβξαζκέλν θξέαο απφ ηηο αγέιεο ζθαγίσλ ησλ Κεξαξρηψλ, θαη εκηβξαζκέλν
ζηηάξη. Νη ζηξαηηψηεο ην νλφκαζαλ πεξηπαηρηηθά ηα «θφιιπβα ηνπ Γνχλαξε. Ρν Β΄ Πψκα
Πηξαηνχ απφ ηε 13ε κέρξη θαη ηελ 24ε Απγνχζηνπ δελ έιαβε άξην θαη δηαηξεθφηαλ
απνθιεηζηηθά κε βξαζκέλν ζηηάξη.172 Ν δηνηθεηήο ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ππέβαιε εηδηθή
αλαθνξά ζηε Πηξαηηά επεηδή ην πιείζην ησλ αλδξψλ ηεο ΗΣ Κεξαξρίαο ηνπ Β΄ Πψκαηνο
Πηξαηνχ, πνπ ηελ 21ε Απγνχζηνπ έθζαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ Γ΄ Πψκαηνο, θαη ηέζεθε ππφ ηηο
δηαηαγέο ηνπ, έπαζρε εμ εληεξίηηδαο, ιφγσ ηεο δηαηξνθήο ησλ επί πνιιέο εκέξεο δηά
βξαζκέλνπ ζίηνπ.173
Ζ δηαθνπή ησλ κεηαθνξψλ δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ θαη ε κείσζε ησλ δηαηηζεκέλσλ
θνξηεγψλ ιφγσ θζνξψλ θαη βιαβψλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αδπλακία εθθελψζεσο ησλ
ηξαπκαηηψλ πξνο ηα λνζνθνκεία ηνπ Δζθή Περήξ. Πην Ηλιάξ είραλ ζπγθεληξσζεί ρηιηάδεο
ηξαπκαηίεο πνπ ήηαλ αδχλαηε ε κεηαθίλεζή ηνπο. Άγλσζην πφζνη εθ ηνχησλ ράζεθαλ
επεηδή δελ κεηαθέξζεθαλ έγθαηξα. Νη ηξαπκαηίεο απφ ηηο κάρεο ηνπ Ρακπνχξ Νγινχ, ηεο
Παπάληδαο θαη ηνπ Θαιέ Γθξφην αλήιζαλ ζε 7.645.174 Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε νξγάλσζε
ησλ δηαθνκηδψλ βαζίζηεθε ζηελ πξφβιεςε ηνπ επηηειείνπ ηεο Πηξαηηάο φηη απηνί ζα
αλέξρνληαλ ζε 2.500-3.000 ηξαπκαηίεο.175
Ν αλεπαξθήο εθνδηαζκφο ηεο Πηξαηηάο ζε ππξνκαρηθά, ηξνθή θαη λνκή θαηά ηηο
κάρεο πνπ δηεμήρζεζαλ αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, απφηνθνο ηνπ αλεδαθηθνχ ειηγκνχ δηά
ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, δηά ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε λα δηεμαρζεί ε εθζηξαηεία πξνο ηελ
Άγθπξα, απνηέιεζε κάιινλ ηελ θχξηα αηηία πνπ νη επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Άγθπξα απέηπραλ.
Απηφ πνπ πεξίζζεςε, ήηαλ ν άθζαζηνο εξσηζκφο, ε απηνζπζία θαη ε αμεπέξαζηε νξκή
ησλ γελλαίσλ αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο, πνχ πξφζθεξαλ ρσξίο
δηζηαγκφ ηε δσή ηνπο γηα λα θζάζεη ε Πηξαηηά ζηελ Άγθπξα. Αιιά απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ.
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Η Πξνβιεκαηηθή Γηεύζπλζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ
Δπ’ απηνχ ηνπ δεηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή ε γλψκε ηνπ ηφηε Ραγκαηάξρε Σξήζηνπ
Εστφπνπινπ, δηεπζπληή ηνπ ΗΗΗ Γξαθείνπ (επηρεηξήζεσλ) ηεο Σ Κεξαξρίαο θαηά ηελ πξνο
ηελ Άγθπξα εθζηξαηεία.176 Ζ άπνςή ηνπ δηαηππψλεηαη ζηε δεκνηηθή απφ ηνλ
ππνγξάθνληα ην παξφλ άξζξν:
«Δπηβάιιεηαη λα ην νκνινγήζνπκε, φζν πηθξφ θαη αλ είλαη, φηη θάπνηεο δηνηθήζεηο δελ
ζηάζεθαλ ζην χςνο ηνπο, νχηε θάλεθαλ αληάμηεο ησλ πεξηζηάζεσλ. Ζ αλεπάξθεηα απηή
εθδειψζεθε ζε φιε ηεο ηελ έληαζε θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο κάρεο. Νη Δπηζέζεηο
εθηεινχληαλ αλνξγάλσηεο, άλεπ κεζφδνπ θαη άλεπ ζπληνληζκνχ κε ηηο παξάπιεπξεο
κνλάδεο. Έηζη ε Κεξαξρία πνπ επηηίζεην πξψηε βξηζθφηαλ κεηά απφ ιίγν ζθελσκέλε ζηελ
ερζξηθή παξάηαμε θαη πξνζβαιιφκελε παληαρφζελ αλαγθαδφηαλ ζε ζχκπηπμε ή θαζήισζε.
(Π.ζ. πσο ε V Κεξαξρία ζην Ρζανχο Ρζηθιίθ θαη ε Η Κεξαξρία βνξείσο ηνπ Καλγθάι
Ληαγ).177
Γηαηαζζφηαλ επίζεζε θαηά νξγαλσκέλεο ηνπνζεζίαο ρσξίο λα αθήλεηαη νχηε
ειάρηζηνο ρξφλνο γηα αλαγλσξίζεηο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. (Π.ζ. Έηζη μεθίλεζε
ε επίζεζε ηεο 11εο Απγνχζηνπ).
Ξνιιάθηο ην ππξνβνιηθφ καο θαηαζπαηάιεζε ηα ειάρηζηα ππξνκαρηθά ηνπ ζε βνιή
πξνπαξαζθεπήο θαη κεηά απφ ιίγν ηε δηέθνπηε επεηδή ην πεδηθφ δελ εμφξκεζε, ή επεηδή
αλεζηάιε ε επίζεζε. Δπίζεο ιακβάλνληαλ εζθαικέλεο δηαηάμεηο είηε θαηά ηελ
πξνζπέιαζε, είηε θαηά ηελ έθνδν, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη άζθνπεο απψιεηεο.
Ξνιιέο θνξέο επίζεο ηα ηκήκαηα βάδηδαλ ππφ ηα ππξά ηνπ ερζξηθνχ ππξνβνιηθνχ ζε
ππθλνχο ζρεκαηηζκνχο θαη πνιιέο αθφκε θνξέο θαηαιακβαλνκέλσλ ησλ ερζξηθψλ ζέζεσλ
αληί λα γίλεη αλαζχληαμε ησλ ηκεκάησλ θαη ακπληηθή νξγάλσζε ησλ θαηαιεθζέλησλ
ζέζεσλ, φινη εμέηαδαλ πεξηέξγσο ηα ερζξηθά ραξαθψκαηα, κε απνηέιεζκα χζηεξα απφ ιίγν
λα εθηνπίδνληαη ιφγσ επηζεηηθήο επηζηξνθήο ηνπ ερζξνχ, ή λα ηάθνληαη εθεί ιφγσ ηεο
βνιήο ησλ ερζξηθψλ ππξνβνιαξρηψλ. (Π.ζ. Δδψ θάηη άιιν ζέιεη λα πεη, αιιά αο κε ην
ζρνιηάζνπκε).
Ξνηέ δελ γηλφηαλ θαηαδίσμε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο επηηπρίαο, είηε ππφ ησλ κεγάισλ
κνλάδσλ, είηε ππφ ησλ καρνκέλσλ, αθ’ ελφο κελ ιφγσ ειιείςεσο δπλάκεσλ, αθ’ εηέξνπ
δε ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ δηνηθήζεσλ. (Π.ζ. Δπνκέλσο επαλαιήθζεθαλ ηα ίδηα ιάζε φπσο
θαηά ηελ αλαιεθζείζα θαηαδίσμε κεηά ηε δηάζπαζε ηεο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο).
Θάπνηνη δηνηθεηέο κνλάδσλ βξίζθνληαλ πνιχ πίζσ απφ ηα καρφκελα ηκήκαηα θαη
δηεχζπλαλ ηε κάρε δηα ησλ ζπλδέζκσλ. Πε ζηξάηεπκα πεηζαξρεκέλν, θαιψο δηνηθνχκελν
θαη ληθεθφξν κπνξεί λα επηηξαπεί απηφ, αιιά ζε ζηξάηεπκα φκσο φπσο ην δηθφ καο,
θαηαπνλεκέλν, άλεπ εζηθνχ, καρφκελν λπρζεκεξφλ θαη θαθψο νδεγνχκελν ζηε κάρε, νη
δηνηθεηέο ησλ Κεξαξρηψλ, θαη ησλ Πσκάησλ αθφκε, δελ δχλαληαη λα δηεπζχλνπλ ηε κάρε
176
177

Εστφπνπινο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ θαη’ Αχγνπζηνλ 1921, 110-11.
Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, Κέξνο Ξξψην , 240. «Γηα πνιινζηήλ θνξάλ εηο ηαο κάραο

ηνπ Παγγαξίνπ απνηπγράλνπλ αη επηζέζεηο ησλ κεγάισλ κνλάδσλ, ειιείςεη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ ησλ
ελ ηφπσ θαη ρξφλσ. … Αη δηνηθήζεηο ησλ κεγάισλ κνλάδσλ παξαζπξφκελαη πνιιάθηο ππφ ησλ πθηζηακέλσλ
δηνηθήζεσλ, εμέθιηλνλ ηεο απνζηνιήο ησλ ή δελ εμεηέινπλ ηαχηελ … Θαζ’ φιελ ηελ δηάξθεηαλ ησλ πξνο ηελ
Άγθπξαλ αγψλσλ επηρεηξήζεσλ, νπδεκία θχξσζηο επεβιήζε δηα ηνηαχηαο ζνβαξάο παξαιείςεηο επί ηνπ πεδίνπ
ηεο κάρεο». Ρν ελ ιφγσ απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζην κε ζπληνληζκφ ησλ επηζέζεσλ ησλ Α΄ θαη Γ΄ Πσκάησλ
ζηξαηνχ ζηελ επίζεζε γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ Αξληίδ Ληαγ θαη Ρζαι Ληαγ αληίζηνηρα. Δλψ ην Α΄ Πψκα
Πηξαηνχ επηηέζεθε ην Β΄ Πψκα Πηξαηνχ παξέκελε αθίλεην.
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επξηζθφκελνη πίζσ. Ζ ζέζε ηνπο είλαη εκπξφο θαη κάιηζηα ζε θάπνηεο ζηηγκέο (ππνρψξεζε,
πιήξεο απψιεηα ηνπ εζηθνχ) επί ηεο πξψηεο γξακκήο αθφκε, πξνθεηκέλνπ κφλνη ηνπο λα
δηαπηζηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε, λα δηνξζψζνπλ ηα ζθάικαηα, λα εκςπρψζνπλ ηα ηκήκαηα
θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζηξαηησηψλ επ’ απηψλ. (Π.ζ. Ρν δήηεκα απηφ ην
ζίμακε εμ αξρήο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ)».
Οη Κύξηεο Αηηίεο ηεο Απνηπρίαο ηεο Δθζηξαηείαο πξνο ηελ Άγθπξα
Ζ δηαθνπή ηεο θαηαδίσμεο ηε 10ε Ηνπιίνπ θαη ε ιήςε ηεο επαθήο κε ηελ ηνπξθηθή
ακπληηθή ηνπνζεζία αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ ηελ 10ε Απγνχζηνπ, απνηέιεζε γηα ηελ
ηνπξθηθή δηνίθεζε κία αλέιπηζηε δσξεά ρξφλνπ ηξηάληα εκεξψλ. Ζ ηνπξθηθή δηνίθεζε ζε
απηφ ην δηάζηεκα αλαδηνξγάλσζε ην ζηξαηφ ηεο, ζπκπιήξσζε ηα θελά ησλ κνλάδσλ ηεο
εθ ησλ απσιεηψλ ηνπ Ηνπιίνπ, πξνψζεζε ηε ζηξαηνινγία ηεο, ελίζρπζε ηηο δπλάκεηο ηεο
κε ην αληίζηνηρν ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ, νρχξσζε ηζρπξά ηηο ακπληηθέο ηνπνζεζίεο ηεο
αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ θαη νξγάλσζε ηελ άκπλά ηεο ππφ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξεο
ζπλζήθεο.
Κνινλφηη ν Ξξσζππνπξγφο ηε 16ε Ηνπιίνπ απνθάζηζε λα ζπλερηζηνχλ νη επηρεηξήζεηο
πξνο ηελ Άγθπξα, ε Πηξαηηά ζπλέρηζε λα παξακέλεη αδξαλήο ζηηο θαηερφκελεο απφ ηε 10 ε
Ηνπιίνπ ζέζεηο ηεο θαη δελ πξνψζεζε ηε δηάηαμή ηεο εληφο ηνπ ζχιαθα ηνπ Παγγάξηνπ
ψζηε λα αξρίζνπλ άκεζα νη εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Αλ ε Πηξαηηά ιεηηνπξγνχζε δηαθνξεηηθά, ζα κπνξνχζε λα
ζπγθεληξψζεη ζε πξνσζεκέλεο ζέζεηο κεγάιεο πνζφηεηεο εθνδίσλ θαη ππξνκαρηθψλ, πνπ
ζα δηεπθφιπλαλ ζηε ζπλέρεηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ Κνλάδσλ.
Ρν ζρέδην ηεο Πηξαηηάο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα, ήηαλ
ακειέηεην θαη αλεδαθηθφ, θαη ηνχην επεηδή ηελ απνκάθξπλε ππέξκεηξα απφ ηελ θχξηα
γξακκή ζπγθνηλσληψλ ηεο, ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, θαη ηελ ζηεξνχζε απφ ηηο κεγάιεο
κεηαθνξηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηέζεηε απηή. Νη ζρεδηαζηέο αγλφεζαλ ην βαζηθφ αμίσκα,
φηη νη επηρεηξήζεηο δηεμάγνληαη επί ησλ νδψλ θαη δηά ηαο νδνχο θαη απνθάζηζαλ λα
επηρεηξήζνπλ δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Νη ζρεδηαζηέο ηεο Πηξαηηάο πέηαμαλ ζηνλ θάιαζν
ησλ αρξήζησλ ηελ εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ IV Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο, ζηελ νπνία
αλέθεξε φηη ε Πηξαηηά, επηρεηξψληαο δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, ζα ζηήξηδε ηνλ εθνδηαζκφ
ηεο απνθιεηζηηθά ζηηο κεηαθνξέο δηά θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. Θαηφπηλ ηνχηνπ ζα
ζηεξνχληαλ ησλ κέζσλ κάρεο θαη ζπληεξήζεσο, επεηδή ηα δηαηηζέκελα θνξηεγά
απηνθίλεηα, θζαξέληα θαηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ, δελ επαξθνχζαλ γηα
λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ εθνδηαζκφ ηεο Πηξαηηάο αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ Παγγάξηνπ. Ξξάγκα
πνπ δπζηπρψο επαιεζεχηεθε.
Ζ δχλακε ηεο Πηξαηηάο πνπ ζα ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Άγθπξα ζα
ήηαλ κεησκέλε θαηά δχν Κεξαξρίεο ζε ζρέζε κε απηή πνπ έιαβε κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ Ηνπιίνπ. Δπνκέλσο ε Πηξαηηά ζα αλαιάκβαλε ηελ εθηέιεζε κηαο δχζθνιεο
επηρείξεζεο, πνπ ζα δηεμαγφηαλ ζε πνιχ κεγάιε απφζηαζε απφ ηηο βάζεηο εθ ησλ νπνίσλ
ζπληεξνχληαλ, κε κεησκέλεο δπλάκεηο θαη κε αθάιππηεο ηηο ζπγθνηλσλίεο ηεο. Ζ Πηξαηηά
ρξεηαδφηαλ ζνβαξή ελίζρπζε γηα λα εθηειέζεη ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ νπνία φκσο δελ
δήηεζε.178 Ν ιφγνο ήηαλ νη επαλεηιεκκέλεο δειψζεηο ηεο πξνο ην Βαζηιηά θαη ηελ
178

Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 11. Ν δηνηθεηήο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ πνζηξάηεγνο
Αιέμαλδξνο Θνληνχιεο θαη ν δηνηθεηήο ηεο ΣΗΗ Κεξαξρίαο πξίγθηπαο Αλδξέα, αδειθφο ηνπ Βαζηιηά
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Θπβέξλεζε, φηη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε πνπ πξνζέγγηδε ηελ
απνζχλζεζε. Ζ Πηξαηηά δελ δήηεζε νχηε ηε δηάζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Κεξαξρίαο πνπ
αξγνχζε ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.179
Ζ αθχξσζε απφ ηε Πηξαηηά, ηε κεζεκβξία ηεο 11εο Απγνχζηνπ, ηεο
πξνπαξαζθεπαζκέλεο επίζεζεο πνπ ζα εθηνμεπφηαλ ην πξσί ηεο 12εο Απγνχζηνπ θαη ε
εθηέιεζε ακέζσο επίζεζεο απφ ηα Α΄ θαη Γ΄ Πψκαηα Πηξαηνχ θαηά ηεο ερζξηθήο
ηνπνζεζίαο, άλεπ πξνπαξαζθεπήο ππξνβνιηθνχ. Ρν Β΄ Πψκα Πηξαηνχ, πνπ πξνήιαπλε γηα
λα ππεξθεξάζεη ηελ ηνπξθηθή ηνπνζεζία πξνο ην Θαιέ Γθξφην, δηαηάρζεθε λα
εγθαηαζηαζεί ακπληηθά ζηηο ζέζεηο πνπ βξηζθφηαλ. Ρνχην ζπλέβε ιφγσ κηαο πιεξνθνξίαο
πνπ έιαβε απφ αεξνπνξηθή αλαγλψξηζε, πνπ δελ δηαζηαπξψζεθε απφ ηελ επίγεηα
παξαηήξεζε θαη πνπ ζηε ζπλέρεηα απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε. Ζ Πηξαηηά αθχξσζε έλα
ζρέδην πνπ ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξνχζε λα επηηχρεη. Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξψηεο
αιιά ακειέηεηεο απφθαζεο ηεο, ήηαλ ε φιε επηρείξεζε λα εμειηρζεί ζε κηα άγξηα αηκαηεξή
κεησπηθή πάιε, πνπ δηεμαγφηαλ ζπλήζσο δηά ηεο ιφγρεο, κέρξη θαη ην ηέινο ηεο κάρεο ηνπ
Παγγάξηνπ.
Ζ δηάζπαζε ηνπ αξηζηεξνχ ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ζην Καλγθάι Ληαγ
ην πξσί ηεο 11εο Απγνχζηνπ, πέξαζε απαξαηήξεηε θαη δελ έηπρε εθκεηάιιεπζεο. Ν
δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο θαη ν δηνηθεηήο ηνπ Α΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, βξίζθνληαλ δεθάδεο
ρηιηφκεηξα λφηηα ηνπ Καλγθάι, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αληηιήθζεθαλ ηε δηάζπαζε, ην δε Β΄
Πψκα Πηξαηνχ πνπ βξηζθφηαλ εγγχο ηνπ Καλγθάι, είρε αθηλεηνπνηεζεί απφ ηε Πηξαηηά θαη
νξγαλσλφηαλ ακπληηθά γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπξθηθή επίζεζε.
Ν ειηγκφο ηνπ Β΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ, γηα ηελ ππεξθέξαζε ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο
ηνπνζεζίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Θαιέ Γθξφην, αθπξψζεθε απφ ηε Πηξαηηά.
Ρα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην εθνδηαζκφ ηεο Πηξαηηάο, ιφγσ ηνπ
εθαξκνζζέληνο ειηγκνχ δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, ε αδπλακία ππνζηήξημεο ηεο
επηρείξεζεο απφ πιεπξάο κεηαθνξψλ θαη ε δηαθνπή ησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Πηξαηηάο ζηελ
Αικπξά Έξεκν απφ ην ηνπξθηθφ ηππηθφ, είραλ δπζκελή απνηειέζκαηα ζηε δηεμαγσγή ησλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ Πηξαηηά θαηά ηηο κάρεο αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, ζηεξήζεθε ησλ κέζσλ
δηεμαγσγήο ηεο κάρεο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηεο. Ζ έιιεηςε ππξνκαρηθψλ, ηδίσο
ππξνβνιηθνχ, θαη ε νηθνλνκία πνπ επηβιήζεθε ζηελ θαηαλάισζε ηνπο πιεξψζεθε κε πνιχ
αίκα θαη απνηπρίεο.
Ζ πνξεία δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ, ε δίςα, ε έιιεηςε ηεο ηξνθήο, ν αθφξεηνο
θαχζσλαο κείσζαλ ηηο αληνρέο ησλ καρεηψλ, αιιά δελ ηνπο ιχγηζαλ.
Ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο δελ πίζηεπε ζηε επηρείξεζε πνπ αλέιαβε λα εθηειέζεη, ηελ
ζεσξνχζε αθξνζθαιή θαη επηθίλδπλε θαη ζηελ πξψηε δπζθνιία ήηαλ πιένλ ή βέβαην φηη ζα
θαηέξξεε ςπρηθά θαη ζα ηελ δηέθνπηε. πσο θαη ζπλέβε.

Δπίινγνο
Ζ επηδησρζείζα απφ ηε Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, δηά
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλειήθζεζαλ πξνο ηελ Θηνπηάρεηα θαη ην Δζθή Περήξ, δελ
Θσλζηαληίλνπ, ζπλαληεζέληεο ζην Δζθή Περήξ ηε 18ε Ηνπιίνπ, θαηά ηελ απνλνκή εζηθψλ ακνηβψλ ζηηο
πνιεκηθέο ζεκαίεο θαη ζε καρεηέο, δηαπίζησζαλ φηη ζπκθσλνχζαλ, φηη ε Πηξαηηά γηα λα αλαιάβεη ηελ
εθηέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα, ζα έπξεπε λα εληζρπζεί ζε πξνζσπηθφ θαη πνιεκηθά κέζα. Ν Α.
Θνληνχιεο εμέθξαζε ηηο ακθηβνιίεο ηνπ πξνο ηνλ Ξξσζππνπξγφ γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ
δήηεζε ηελ επηζηξάηεπζε ηξηψλ εθεδξηθψλ θιάζεσλ. Ν Ξξσζππνπξγφο απέξξηςε ηελ πξφηαζή ηνπ.
179
Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 10.
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επεηεχρζε, επεηδή ην θαηαξηηζζέλ ζρέδην επηρεηξήζεσλ δελ ππνζηήξηδε ηζρπξά ηελ
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηνπ πνιέκνπ ηεο επηινγήο ηνπ ζθνπνχ θαη
ηεο εκκνλήο ζε απηφλ, αγλνήζεθε θαη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ επηρεηξήζεσλ, αιιά
θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Πηξαηηά κνινλφηη δηέζεηε ππέξηεξε ηζρχ απφ
απηή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, δελ επηζπκνχζε κάιινλ θαη δελ ζρεδίαζε ηε δηεμαγσγή
απνθαζηζηηθήο κάρεο, γηα ηε ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ζηελ νπνία επηβαιιφηαλ
λα εκπιέμεη ην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηεο. Θαηφπηλ ηνχηνπ, απνθαζηζηηθή κάρε κε ηελ
πξαγκαηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ δελ δηεμήρζε. Ζ θαηάηκεζε ηνπ Γ΄ Πψκαηνο Πηξαηνχ ησλ
ηεζζάξσλ Κεξαξρηψλ ζε δχν ηκήκαηα, κεησκέλεο ηζρχνο έθαζην, πνπ ζα ελεξγνχζαλ ζε
απνζηάζεηο εθηφο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, απνηέιεζε έλα ηξαγηθφ ιάζνο. Αληί ηεο
ζπγθέληξσζεο ηεο δηαηηζέκελεο ηζρχνο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ,
ζρεδηάζηεθε ε δηάζπαζε ηεο ζε κε αιιεινυπνζηεξηδφκελεο πξνζπάζεηεο. Ζ απφθαζε ηεο
Πηξαηηάο λα πξνειάζεη ην Γ΄ Πψκα Πηξαηνχ ζε κία νξεηλή θαηεχζπλζε κεγάινπ κήθνπο,
πνπ ζηεξνχηαλ δξνκνινγίσλ, εθκεδέληζε ηελ ηζρχ ηνπ Πψκαηνο πξηλ απηφ ιάβεη ηελ
επαθή κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ζ απνηπρία ηεο Πηξαηηάο λα εκπιέμεη ηαπηφρξνλα, ηε 2α
Ηνπιίνπ 1921, ζηε κάρε γηα ηε δηάζπαζή ηεο ηνπξθηθήο ακπληηθήο ηνπνζεζίαο ηεο
Θηνπηάρεηαο, ην ζχλνιν ησλ δπλάκεψλ ηεο,ή ηνπιάρηζηνλθαη ηηο έμη Κεξαξρίεο ησλ Α΄, Β΄
θαη Γ΄ Πσκάησλ Πηξαηνχ, ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κε επίηεπμε ηεο ζπληξηβήο
ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Ζ επαλαιεθζείζα επίζεο δχν θνξέο απνηπρία ηεο Πηξαηηάο λα
θαηαδηψμεη εκέξα θαη λχθηα, κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ αλδξφο θαη ίππνπ ηηο ππνρσξνχζεο
ηνπξθηθέο δπλάκεηο, απνηέιεζε ηελ ηαθφπιαθα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαη
ησλ πξνζδνθηψλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ. Ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο απνρψξεζε αιψβεηνο θαη
άλεπ πηέζεσο αξρηθά απφ ηελ Θηνπηάρεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην Δζθή Περήξ,
ζπλαπνθνκίδνληαο θαη ην ζχλνιν ησλ πνιεκηθψλ ηνπ κέζσλ.
Ζ εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα απέηπρε, εμ αηηίαο αθ’ ελφο κελ ηνπ ππεξβνιηθά
κεγάινπ ρξφλνπ πνπ παξαρσξήζεθε, αδηθαηνινγήησο, απφ ηελ ειιεληθή Πηξαηηά ζηνλ
Θεκάι γηα λα αλαζπγθξνηήζεη θαη λα εληζρχζεη ην ζηξαηφ ηνπ θαη λα νξγαλψζεη ηελ άκπλά
ηνπ αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ θαη αθ’ εηέξνπ δε ιφγσ ηεο απφθαζεο ηεο Πηξαηηάο λα
δηεμαγάγεη ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Άγθπξα δηα ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Θαηφπηλ ηνχηνπ ε
ειιεληθή Πηξαηηά παξαηηήζεθε ησλ ηεξάζηησλ επθνιηψλ πνπ ζα ηεο παξείρε ν
ζηδεξφδξνκνο, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο θαη ζηήξημε ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ζηηο
δηα ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ κεηαθνξέο· αιιά ηα απαηηνχκελα θνξηεγά απηνθίλεηα γηα
ηε κεηαθνξά ησλ ππξνκαρηθψλ, ησλ ηξνθψλ θαη ηεο λνκήο, ζπλνιηθνχ βάξνπο εκεξεζίσο
400 ηφλσλ πεξίπνπ, δελ επαξθνχζαλ. Ξιένλ ηνχησλ ε δχλακε ηεο Πηξαηηάο πνπ ζα
επηρεηξνχζε πξνο ηελ Άγθπξα, κεηψζεθε θαηά δχν Κεξαξρίεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ
δηέζεηε ζηηο επηρεηξήζεηο πξνο ην Δζθή Περήξ. Ξξνθαλψο ε δχλακε ηεο Πηξαηηάο
επηβαιιφηαλ λα εληζρπζεί, αιιά ε Πηξαηηά δελ δήηεζε απφ ηελ Θπβέξλεζε ηε δηάζεζε
εληζρχζεσλ. Αληηζέησο νη Ρνχξθνη, ζπκπιήξσζαλ δηά ζηξαηνινγίαο ηα εθ ησλ απσιεηψλ
θελά ησλ κνλάδσλ ηνπο θαη ελίζρπζαλ ην ζηξαηφ ηνπο κε ηελ πξνζζήθε ηεζζάξσλ
Κεξαξρηψλ πεξίπνπ, έλαληη απηψλ πνπ δηέζεηαλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηνπιίνπ. Ρέινο γηα
κία αθφκε θνξά ε Πηξαηηά αγλφεζε ηελ αλάγθε θάιπςεο ησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο. Νη
εγγελείο αδπλακίεο ζηε δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίζηεθαλ απφ ηελ πξψηε εκέξα
έλαξμεο ηεο κάρεο. Ζ δηάζπαζε ηνπ άθξνπ αξηζηεξνχ ηεο ηνπξθηθήο νρπξσκέλεο
ηνπνζεζίαο δελ έηπρε εθκεηάιιεπζεο, επεηδή δελ έγηλε αληηιεπηή απφ ηηο αλψηαηεο
δηνηθήζεηο. Ζ δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζπλέρεηα ζα ζεκαδεπηεί κε ζνβαξέο
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απνηπρίεο. Κε ηελ έλαξμε ησλ καρψλ αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, παξνπζηάζηεθαλ ακέζσο
ζνβαξέο δπζρέξεηεο ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο Πηξαηηάο. Ρα δηαζέζηκα θνξηεγά απηνθίλεηα δελ
επαξθνχζαλ γηα λα κεηαθέξνπλ δηα ηεο Αικπξάο Δξήκνπ ηηο απαηηνχκελεο θαζεκεξηλά
πνζφηεηεο ππξνκαρηθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κάρεο, θαζψο ησλ ηξνθψλ θαη ηεο λνκήο
γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλδξψλ θαη ησλ θηελψλ Πηξαηηάο. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε, επεηδή
ην ηνπξθηθφ ηππηθφ απέθνςε ηηο ζπγθνηλσλίεο ηεο Πηξαηηάο δηα ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Ν
εθνδηαζκφο ηεο Πηξαηηάο δηαθφπεθε. Ρν πξνζσπηθφ θαη ηα θηήλε δελ δηαηξέθνληαλ θαη νη
επηζέζεηο εθηεινχληαλ άλεπ ηεο ππνζηήξημεο ηνπππξνβνιηθνχ. Απηφ πιεξψζεθε κε πνιχ
αίκα θαη απνηπρίεο. Ξνιχ ζχληνκα ε κάρηκε δχλακε ηεο Πηξαηηάο, ιφγσ ησλ κεγάισλ
απσιεηψλ, ηεο θαθήο δηαηξνθήο θαη ησλ αζζελεηψλ, άξρηζε λα κεηψλεηαη θαηαπιεθηηθά.
Αζθαιψο θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζα
δηεμαγφηαλ επί ηνπ άμνλα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζα ζηεθφηαλ κε επηηπρία. Δίλαη
βέβαην φκσο φηη ε Πηξαηηά ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζα ζηεξνχληαλ ηα αλαγθαία γηα λα
ηξαθεί θαη λα πνιεκήζεη θαη νχηε νη ηξαπκαηίεο ηεο ζα ζηεξνχληαλ ηε δηαθνκηδή ηνπο ζε
λνζειεπηηθέο Κνλάδεο. Πε πεξίπησζε πνπ απνηχγραλε, ζα δηέθνπηε ηε κάρε θαη δελ ζα
είρε ππνζηεί ηελ ηξνκαθηηθή θζνξά πνπ ππέζηε επηηηζέκελε δηά ηεο Αικπξάο Δξήκνπ. Ζ
Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο ζηηο κάρεο αλαηνιηθά ηνπ Παγγάξηνπ, έραζε ηα γθεζέκηά ηεο ζε
αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο. Ή φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα ηνπο θπζηθνχο αμησκαηηθνχο θαη
ζηξαηηψηεο ηεο.
Δχινγα γελλάηαη ην εξψηεκα, πνπ νθείινληαλ φιεο απηέο νη αδπλακίεο πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ; Ζ γλψκε ηνπ ππνγξάθνληνο ην αλά ρείξαο άξζξν είλαη
ζπλνπηηθά ε αθφινπζε:
Κέρξη ην 1900 Διιεληθφο ζηξαηφο κε ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, δελ
πθίζηαην. Ν ηφηε ζηξαηφο δελ δηέζεηε κνξθσκέλνπο ζηξαηησηηθά αμησκαηηθνχο. Απφ ηε
Πηξαηησηηθή Πρνιή Δπειπίδσλ απνθνηηνχζαλ θαη’ έηνο ειάρηζηνη αμησκαηηθνί, θαη απηνί
πξννξίδνληαλ γηα ην Ξπξνβνιηθφ θαη ην Κεραληθφ. Ν Ξξσζππνπξγφο Σαξίιανο Ρξηθνχπεο
ήηαλ ν πξψηνο πνπ αληηιήθζεθε ην πξφβιεκα θαη έιαβε ζεκαληηθά κέηξα γηα λα δψζεη
ιχζεηο, θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο απφ ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ελφο
ζνβαξνχ αξηζκνχ κφληκσλ θαη εθέδξσλ αμησκαηηθψλ θαη κφληκσλ ππαμησκαηηθψλ,πνπ ζα
δηέζεηαλ επαξθή ζηξαηησηηθή κφξθσζε θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζηειερψζνπλ έλαλ επάξηζκν
ζε δχλακε ζηξαηφ. Αιιά ε εθζπγρξνληζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Ρξηθνχπε δελ ζπλερίζηεθε
απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ. Ξνιινί αμησκαηηθνί ζπλέρηζε λα πξνέξρνληαη εθ ηνπ
ζηξαηεχκαηνο, ή εμ εθέδξσλ. Ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο πξνεξρφηαλ εθ ηνπ
ζηξαηεχκαηνο. Ρν 1897 απνδείρζεθε φηη ην Διιεληθφ θξάηνο δελ δηέζεηε νξγαλσκέλν
ζηξαηφ. Κεηά ηελ ηξαγηθή ήηηα ηνπ 1897, αλαιήθζεθαλ ζνβαξέο πξνζπάζεηεο, θπξίσο επί
πξσζππνπξγίαο Γεσξγίνπ Λ. Θενηφθε, γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ζνβαξνχ ζηξαηνχ, άξηηα
εμνπιηζκέλνπ.180 Δθείλν φκσο πνπ ζπλέρηζε λα απνπζηάδεη απφ θάζε νξγαλσηηθή
πξνζπάζεηα, ήηαλ ε ίδξπζε Γεληθνχ Δπηηειείνπ Πηξαηνχ θαη Αθαδεκίαο Ξνιέκνπ, ζηελ

180

Ν Γεψξγηνο Θενηφθεο ηελ πεξίνδν 1899 – 1909 αλέιαβε ηέζζεξηο θνξέο ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, εθ
ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ηξεηο: 2 Απξηιίνπ 1899 - 10 Λνεκβξίνπ 1901, 6 Γεθεκβξίνπ 1903 – 16
Γεθεκβξίνπ 1904 θαη 20 Καξηίνπ 1906 – 7 Ηνπιίνπ 1909. Θαηά ηελ πξσζππνπξγία ηνπ αλαιήθζεθε έλα
επξχ πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο θαη επαλαμνπιηζκνχ ηνπ Πηξαηνχ. Ν Θενηφθεο παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο
πνπ επέβαιε ν Γηεζλήο Νηθνλνκηθφο Έιεγρνο, δηαζέηνληαο πφξνπο ηνπ Ρακείνπ Δζληθήο Ακχλεο, πνπ ν ίδηνο
ίδξπζε ην 1904, πξνκεζεχηεθε ηνλ νπιηζκφ ηνπ ζηξαηνχ δηα ηνπ νπνίνπ δηεμήρζεζαλ νη Βαιθαληθνί Ξφιεκνη
(100.000 ηπθέθηα Κάλιηρεξ – Πελάνπεξ, 15.000 αξαβίδεο Κάλιηρεξ, 144 πεδηλά ππξνβφια Πλάηληεξ, 36
νξεηβαηηθά ππξνβφια Πλάηληεξ – Γαγθιή, θαζψο θαη πνιιά άιια πνιεκηθά κέζα θαη πιηθά.
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νπνία ζα θαιιηεξγνχηαλ ε επηρεηξεζηαθή ζθέςε θαη ζα παξάγνληαλ κνξθσκέλνη επηηειηθνί
αμησκαηηθνί.
Ξξνο ζχγθξηζε, ν νζσκαληθφο ζηξαηφο απέθηεζε ζρνιή πνιέκνπ ην 1845, ηελ
Ξνιεκηθή Πρνιή ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ, πνπ ην 1882 αλαβαζκίζηεθε απφ Γεξκαλνχο
αμησκαηηθνχο, θαηά ην πξφηππν ηεο Αθαδεκίαο Ξνιέκνπ ηνπ Βεξνιίλνπ.181 Νη αδπλακίεο
ηνπ αλψξηκνπ αθφκε ειιεληθνχ ζηξαηησηηθνχ νξγαληζκνχ, αλαδείρζεθαλ θαηά ηνπο
Βαιθαληθνχο Ξνιέκνπο, πιελ φκσο ε βνπιηκία ηεο Βνπιγαξίαο, πνπ δηέζεηε ηζρπξφ ζηξαηφ
θαη ήζειε θαηαιάβεη ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε θαη ε δηάζεζε ηεο θχξηαο δχλακεο ηεο
νζσκαληθήο ζηξαηηάο ηεο Βαιθαληθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο
Πεξβίαο, επέηξεςαλ ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ λα πξνειάζεη ζρεηηθά εχθνια κέρξη ηε
Θεζζαινλίθε. Ζ πξνέιαζε απηή απνηέιεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
ζηξαηνχ γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεξίθιεηζηνπ νρπξνχ ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα γηα ην έπνο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη ηεο πξνέιαζεο
ζην εζσηεξηθφ ηεο Βνπιγαξίαο. Αθνινχζεζαλ ζνβαξέο εθζπγρξνληζηηθέο πξνζπάζεηεο
ιφγσ θαη ηεο κεγέζπλζεο ηνπ ζηξαηνχ. Ζ ίδξπζε φκσο Γεληθνχ Δπηηειείνπ θαη Πρνιήο
Ξνιέκνπ θαζπζηεξνχζαλ. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηδφηαλ ε άκεζε ίδξπζή
ηνπο, ζα απαηηνχληαλ πνιιά ρξφληα κέρξη λα παξαρζεί γλψζε, εκπεηξία θαη κία θξίζηκε
κάδα επηηειψλ αμησκαηηθψλ θαη αλψηαησλ δηνηθεηψλ, απνθνίησλ ηεο Πρνιήο Ξνιέκνπ.
Βεβαίσο ε χπαξμε Αθαδεκίαο Ξνιέκνπ δελ απνηειεί ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε θαη
γηα ηελ χπαξμε ελφο ηθαλνχ ζηξαηνχ. Πεκαζία έρνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε δηαδηθαζία
επηινγήο ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ζρνιήο πνιέκνπ θαη ηα πξφζσπα πνπ εγνχληαη ησλ
ζηξαηεπκάησλ ζηελ εηξήλε θαη ζηνλ πφιεκν.
Ν 1νο Ξαγθφζκηνο Ξφιεκνο θαη ν εζληθφο δηραζκφο έθεξαλ νπηζζνδξφκεζεζηελ
νξγάλσζε θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζηξαηνχ. Ζ Διιάδα εηζήιζε ζηνλ Κεγάιν Ξφιεκν ην
1917 εζληθά δηαζπαζκέλε θαη κε ην ζηξαηφ ηεο λα εθπαηδεχεηαη, λα δηνηθείηαη θαη λα
δηεπζχλεηαη επηρεηξεζηαθά απφ Γάιινπο θαη Βξεηαλνχο αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο. Ρα
ειιεληθά Πψκαηα Πηξαηνχ θαη νη ειιεληθέο Κεξαξρίεο ηέζεθαλ ππφ ηε δηνίθεζε Γαιιηθψλ
θαη Βξεηαληθψλ δηνηθήζεσλ θαη δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ θχξηα κάρε γηα ηε δηάζπαζε ηνπ
Καθεδνληθνχ Κεηψπνπ, αιιά ελήξγεζαλ ζε δεπηεξεχνπζεο θαηεπζχλζεηο. Ρν Α΄ Πψκα
Πηξαηνχ ηεξνχζε ηελ πξνθάιπςε ζην Πηξπκφλα θαη ζε νπδεκία κάρε έιαβε κέξνο.
Δπνκέλσο ε θηεζείζα γλψζε θαη εκπεηξία ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Ρα Διιεληθά
Πψκαηα Πηξαηνχ ειάρηζηε επηρεηξεζηαθή γλψζε θαη εκπεηξία απνθφκηζαλ απφ ηε δξάζε
ηνπο ζην Καθεδνληθφ Κέησπν. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ειάρηζηνη ήηαλ θαη νη δηνηθεηέο κεγάισλ
κνλάδσλ θαη επηηειείο πνπ δηέζεηαλ επηηειηθή κφξθσζε θαη εκπεηξία.
Ν δηνηθεηήο ηεο Πηξαηηάο Κηθξάο Αζίαο ήηαλ ζηξαηησηηθά ακφξθσηνο θαη αδπλαηνχζε
λα ιάβεη απφθαζε επί ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεηεκάησλ. Ζ ξαγδαία κεγέζπλζε ηνπ ζηξαηνχ,
απφ ηε δχλακε ησλ 120.000 αλδξψλ ην 1912 ζε απηή ησλ 300.000 ην 1921, δελ
ζπλνδεχηεθε θαη κε αλάινγε αχμεζε ηεο δχλακεο ησλ αμησκαηηθψλ θαη κνλίκσλ
ππαμησκαηηθψλ. Κεγάινο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ αμησκαηηθψλ πνπ θνλεχηεθαλ ή
ηξαπκαηίζηεθαλ θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο Ξνιέκνπο. Ρα θελά θαιχθζεθαλ κε ηε
κνληκνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ εθέδξσλ, πιένλ απηψλ πνπ εμέξρνληαλ απφ ηηο
παξαγσγηθέο ζρνιέο ηνπ ζηξαηνχ. Έλα εθ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ,
ήηαλ ε απνκάθξπλζε απφ ην ζηξαηφ 1.500 αμησκαηηθψλ βαζηιηθψλ θξνλεκάησλ θαη ε
181

Ρν Πψκα ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ έσο ην 1922 – Κέξνο Α΄. Βιέπε επίζεο Ν Νζσκαληθφο ζηξαηφο, 18261878. Αθφκε Ρα Αίηηα ηεο Ήηηαο ζηε Κηθξά Αζία. http://mikrasiatikhekstrateia.gr/ (Γεκνζηεχζεηο)
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εληφο ειαρίζηνπ ρξφλνπ πξναγσγή ησλ Αλζππνινραγψλ ηνπ 1912 ζην βαζκφ ηνπ
Ππληαγκαηάξρε ην 1920. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ 1 ν Ξ.Ξ. ζπλνδεχηεθε θαη πάιη κε
απψιεηεο αμησκαηηθψλ θαη κνλίκσλ ππαμησκαηηθψλ. Ρν Λνέκβξην ηνπ 1920 επαλήιζαλ νη
1.500 απφηαθηνη ηνπ 1917. Κέρξη ηφηε φκσο πνιινί αμησκαηηθνί θαη κφληκνη ππαμησκαηηθνί
είραλ θνλεπηεί, ή ηξαπκαηηζηεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Κηθξάο Αζίαο. Ζ δχλακε
ζπκπιεξσλφηαλ δηα ησλ εμεξρνκέλσλ αλζππνινραγψλ απφ ηε Πρνιή Δπειπίδσλ θαη ηε
Πηξαηησηηθή Πρνιή παμησκαηηθψλ, θαζψο θαη δηά ηεο παξαγσγήο εθέδξσλ αμησκαηηθψλ
απφ ηνπο Νπιακνχο Δθέδξσλ. Αιιά ηνχην δελ ήηαλ ηθαλφ λα αλαπιεξψζεη ηελ
επηρεηξεζηαθή γλψζε θαη εκπεηξία ησλ απειζφλησλ. Ξξνθαλψο ν ζηξαηησηηθφο νξγαληζκφο,
αλψξηκνο αθφκε, έπαζρε ζνβαξά φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζή ηνπ θαη εηδηθά ηε ζηειέρσζε
ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ επηηειείσλ ησλ κεγάισλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηεο
Πηξαηηάο — Πσκάησλ Πηξαηνχ, Κεξαξρηψλ, Ππληαγκάησλ Ξεδηθνχ, Ραγκάησλ Ξεδηθνχ θαη
Κνηξψλ Ξπξνβνιηθνχ. Απηφο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ν ειιεληθφο ζηξαηφο πνπ αλέιαβε λα
θέξεη ζε πέξαο ηελ Κηθξαζηαηηθή ππφζεζε.
Ν Βαζίιεηνο Λνπκηώηεο είλαη Ραμίαξρνο ε.α.. Γελλήζεθε ζηελ Γεκεηζάλα Αξθαδίαο ην 1952.
Απνθνίηεζε απφ ηελ Πηξαηησηηθή Πρνιή Δπειπίδσλ ην 1975 σο Αλζππνινραγφο ησλ
Ρεζσξαθηζκέλσλ. πεξέηεζε επί κία δεθαπεληαεηία ζε δηάθνξεο Κνλάδεο ηνπ πινπ ησλ
Ρεζσξαθηζκέλσλ σο Γηνηθεηήο Ίιεο Κέζσλ Αξκάησλ, Γηεπζπληήο 3νπ Γξαθείνπ θαη πνδηνηθεηήο.
Γηνίθεζε ηελ 7ε Δπηιαξρία Κέζσλ Αξκάησλ. Γηεηέιεζε επηηειήο ζε Ρεζσξαθηζκέλεο Ραμηαξρίεο θαη
ηελ 1ε Πηξαηηά. Δίλαη απφθνηηνο ηεο Αλσηάηεο Πρνιήο Ξνιέκνπ θαη ηεο Πρνιήο Δζληθήο Άκπλαο.
Απνζηξαηεχζεθε ην 2000 γηα ιφγνπο πγείαο. Ρνλ ελδηαθέξεη ε κειέηε ηεο Πηξαηησηηθήο Ηζηνξίαο
θαη ηδηαίηεξα ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο.
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