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απηό δελ αληαλαθινύλ ππνρξεσηηθά ηηο απόςεηο ηνπ πεξηνδηθνύ ή ησλ εθδόζεσλ Δπξαζία. Οη 
δεκνζηεύζεηο θαζώο θαη όιεο νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο (π.ρ. ηίηινη, 
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αξζξνγξάθνπ θαη όρη ηνπ πεξηνδηθνύ Στρατηγε ῖν .   
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       Το Σημείωμα της Σύνταξης 
 

 
αο θαισζνξίδνπκε ζην ηξίην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ ΣΡΑΣΗΓΔΙΝ, ην νπνίν 

σζηόζν είλαη ην πέκπην από όηαλ μεθηλήζακε απηή ηελ πξνζπάζεηα κε ην  ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΝ. 
πλερίδνπκε ην έξγν πνπ αξρίζακε πξηλ από ηέζζεξα πεξίπνπ ρξόληα, πηζηεύνληαο πσο 
πξνζθέξνπκε θάπνηα πξνζηηζέκελε αμία ζηα δεηήκαηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ 
εθηηκνύκε όηη δελ θαιύπηνληαη επαξθώο ζην δεκόζην ιόγν.    

Με ην ηεύρνο απηό εηζάγνπκε δύν λέα ραξαθηεξηζηηθά. Καη’ αξρήλ δεκνζηεύνπκε 
γηα πξώηε θνξά έλα άξζξν ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Η ζεκαηνινγία καο παξακέλεη θαηά 
θύξην ιόγν ειιεληθή θαη απεπζπλόκαζηε πξσηίζησο ζε ειιεληθό θνηλό. Παξά ηαύηα δελ 
είκαζηε πεξηραξαθσκέλνη θαη ζεσξνύκε όηη ζήκεξα νη αλαγλώζηεο καο έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα δηαβάδνπλ άξζξα ζηελ αγγιηθή, νπόηε ζα δεκνζηεύνπκε ηέηνηα άξζξα, 
εθόζνλ εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηνινγία ηνπ πεξηνδηθνύ. Δπηπιένλ, κε απηό ην ηεύρνο 
εγθαηληάδνπκε ηηο βηβιηνπαξνπζηάζεηο κε ηελ παξνπζίαζε δύν βηβιίσλ. Γελ κπνξνύκε 
βεβαίσο λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία σζηόζν ζα παξνπζηάδνπκε 
βηβιία πνπ ζεσξνύκε ζεκαληηθά γηα ηνπο αλαγλώζηεο καο. 
           ην παξόλ ηεύρνο έρνπκε δύν αθηεξώκαηα, έλα γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή 
αληηπαξάζεζε θαη ην άιιν γηα ηα 100 ρξόληα από ηε κεγάιε εμόξκεζε ηνπ Διιεληθνύ 
ηξαηνύ ζηε Μηθξά Αζία. Από ηα δύν άξζξα ηνπ πξώηνπ αθηεξώκαηνο, ην πξώην 
πξνβαίλεη ζε απνηίκεζε  ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο απνηξνπήο θαηά ηελ εηθνζαεηία 1976-
1996.  πγθεθξηκέλα, εμεηάδεη ζηηο  ηξείο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ηνπ 1976, ηνπ 1987 θαη 
ηνπ 1996, ην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο δηακόξθσζεο-εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, θαηαγξάθνληαο ηα ζεκεία ηξσηόηεηαο θαη 
απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο. Σν δεύηεξν άξζξν εμεηάδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αληηπξόζβαζεο 
θαη άξλεζεο πεξηνρήο ζην Αηγαίν. Η Διιάδα, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηα 
θπξηαξρηθά ηεο δηθαηώκαηα από  ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο «Γαιάδηαο Παηξίδαο» ηεο 
Σνπξθίαο, ζεσξεί ν αξζνγξάθνο, όηη πξέπεη λα εθαξκόζεη αλάινγε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, 
ηε ζηξαηεγηθή αληη-πξόζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο, ηελ νπνία ε Κίλα έρεη πηνζεηήζεη 
ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο εγγύο ησλ αθηώλ ηεο. 

Σν άιιν αθηέξσκα πεξηέρεη κόλν έλα άξζξν, ην νπνίν σζηόζν είλαη εθηελέο θαη 
πξσηόηππν. Δμεηάδεη ηηο επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο ην θαινθαίξη 
ηνπ 1921 πξνο Δζθή ερήξ θαη Άγθπξα, κηα ηηηάληα πξνζπάζεηα, ηε κεγαιύηεξε πνπ 
αλέιαβε πνηέ ν Διιεληθόο ηξαηόο. Η θξηηηθή ηνπ είλαη δηεηζδπηηθή ηόζν γηα ηε ζρεδίαζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ όζν θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπο θαη αλαδεηθλύεη ηελ ηηο εγγελείο αδπλακίεο 
ηνπ ζηξαηνύ. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο απέηπρε, παξά ηελ ππέξηεξε ηζρύ πνπ δηέζεηε έλαληη 
ηνπ Γπηηθνύ Μεηώπνπ ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ.  

Σα ππόινηπα δύν άξζξα πξαγκαηεύνληαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Σν ηέηαξην, 
εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηνπ θέληξνπ βάξνπο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ, ππνζηεξίδνληαο όηη ε ηειεπηαία απνηειεί έλα παξάδεηγκα εληνπηζκνύ ηνπ 
ερζξηθνύ θέληξνπ βάξνπο όρη απνθιεηζηηθά ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ. Ωο αληίζεηεο 
πξνζεγγίζεηο πξνβάιιεη ηηο ηζηνξηθά ζπγθξίζηκεο εηζβνιέο ηνπ Ναπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ 
ζηε Ρσζία/νβηεηηθή Έλσζε. Σν άξζξν ππνζηεξίδεη πσο ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Μ. 
Αιεμάλδξνπ, απνδεηθλύεη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ερζξόο δηαζέηεη κεγάιν ζηξαηεγηθό 
βάζνο ε απνθιεηζηηθή επηθέληξσζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ δελ ζπληζηά ηελ 
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πξνηηκόηεξε πξνζέγγηζε.  Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν άξζξν ηνπ ηεύρνπο, ην αγγιόθσλν, 
δηεξεπλά ηελ ςπρνινγηθή πηπρή ηνπ ειέγρνπ, πνπ έρεη ιάβεη ειάρηζηε πξνζνρή ζηηο 
ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο. Σν άξζξν ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή έξεπλα γηα λα ζπιιάβεη 
ελλνηνινγηθά ηνλ ςπρνινγηθό έιεγρν. Η δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο 
επεξεάδεηαη από ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ αληηπάινπ θαζώο θαη 
από ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πνιέκνπ ζην δεδνκέλν ηζηνξηθό πιαίζην. 

ηε βηβιηνπαξνπζίαζε  αμηνινγνύληαη δύν βηβιία, έλα λέν θαη έλα παιηό. Σν 
πξόζθαην, είλαη ην βηβιίν ελόο Ακεξηθαλνύ θαζεγεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αγώλα ηεο 
ΔΟΚΑ θαη ζηελ απνηπρία ηεο Έλσζεο ηεο Κύπξνπ κε ηελ Διιάδα. Σν άιιν είλαη έλα βηβιίν 
ελόο Ρώζνπ ζηξαηεγνύ γηα ηελ πξσηνβνπιία ησλ εγεηόξσλ. Ο Ρώζνο ήηαλ ν πξώηνο 
μέλνο πνπ παξαηήξεζε όηη νη λίθεο ησλ Γεξκαλώλ ζηνλ πόιεκν ηνπ 1870 νθείινληαλ ζηελ 
πξσηνβνπιία, ζην Auftragstaktik δειαδή πξηλ εθεπξεζεί ν όξνο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη όηη 
ην βηβιίν κεηέθξαζε ην 1907 ν ηαγκαηάξρεο Βειηζζαξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε πνιεκηθή δξάζε 
ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξσηνβνπιία. 

ην εμώθπιιν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ ζπλερίδνπκε ηε ζπλήζεηα πνπ 
εγθαηληάζακε από ην πξώην ηεύρνο, λα πξνβάιινπκε δειαδή έξγα ηέρλεο πνπ αληινύλ ηε 
ζεκαηνινγία ηνπο από ηνλ πόιεκν. ην παξόλ ηεύρνο πξνβάιινπκε έξγα εκπλεπζκέλα από 
ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, επεηδή θέηνο γηνξηάζακε ηελ επέηεην ησλ 200 εηώλ από ηελ 
έλαξμή ηεο.  

αο θαισζνξίδνπκε ζην πέκπην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ καο θαη ζαο επρόκαζηε 
θαιή αλάγλσζε! 

Διπίδνπκε κε θάζε ηεύρνο λα θεξδίδνπκε θαη λένπο αλαγλώζηεο. 
 

Παλαγηώηεο Γθαξηδνλίθαο 



 

 

Για παπαπομπή ζηο άπθπο: Γηνλχζηνο Σζηξηγψηεο, «Οη Διιελνηνπξθηθέο Θξίζεηο ζηελ Δηθνζαεηία 
1976-1996: Κηα Απνηίκεζε ηεο Διιεληθήο ηξαηεγηθήο Απνηξνπήο», ΣΡΑΣΖΓΔΗΛ, Σ. 3, (Υεηκψλαο 
2021), 1-32. 
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ΤΝΟΦΗ  
Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Απνηξνπήο 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθξαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ζηαζεξφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο ηηο 
πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο γηα ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο-εθαξκνγήο ηεο. Κέζα απφ ηξεηο 
δηαδνρηθέο αιιά δηαθνξεηηθέο σο πξνο ην ρσξνρξνληθφ θαη γεσπνιηηηθφ πιαίζην 
πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ ηεο εηθνζαεηίαο (1976-1996) 
θαηαδεηθλχεηαη ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο-εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαηαγξάθνληαο ηα ζεκεία ηξσηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο 
ηεο. Οη θξίζεηο ηνπ 1976 θαη 1987 εθηπιίζζνληαη ζην ςπρξνπνιεκηθφ δηπνιηθφ ζχζηεκα 
(1945-1991), ελψ ε θξίζε ησλ Ηκίσλ ηνπ 1996 αθνινπζεί ηελ αιιαγή ζηελ πιαλεηηθή 
θαηαλνκή ηζρχνο κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ κεηαςπρξνπνιεκηθνχ κνλνπνιππνιηθνχ δηεζλνχο 
ζπζηήκαηνο. Θνηλή ζπληζηακέλε ησλ ηξηψλ απηψλ θξίζεσλ είλαη ε νξηνζέηεζή ηνπο σο 
απζηεξά ελδνδπηηθφ δήηεκα πεξηνξίδνληαο ηα πεξηζψξηα ειεπζεξίαο δξάζεσο ησλ δχν 
ζπκκάρσλ θξαηψλ απφ ην δηαηαθηηθφ ηεο βνξεηναηιαληηθήο ζπκκαρίαο θαη ηεο εγέηηδαο 
δχλακεο (ΖΠΑ).   

 
Λέξειρ κλειδιά: Διιάδα, Σνπξθία, Θξίζεηο, Απνηξνπή, ηξαηεγηθή 
 
 

Σκοπός 
 

Ζ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ ηεο εηθνζαεηίαο 1976-1996, 
ππφ ην πξίζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνηξνπήο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ 
πξνυπνηηζέκελσλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία. 

 
Ειζαγωγή 
 

Ζ πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελε ζε έληαζε θαη έθηαζε θαη εμαηξεηηθά ζηνρεπκέλε σο 
πξνο ηνλ αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ηεο ζηφρν — επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαη επαλανξηνζέηεζε 
ηνπ ζαιάζζηνπ, ελαέξηνπ θαη εδαθηθνχ θαζεζηψηνο — αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή ηεο 
Σνπξθίαο θαζηζηά αλαγθαία ηε δηακφξθσζε-εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 
απνηξνπήο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Κεηά ην εδαθηθφ ηεηειεζκέλν ζηελ Θχπξν ην 1974, 
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ε Σνπξθία δηακθηζβεηεί έκπξαθηα ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδαο ζην ζαιάζζην 
θαζεζηψο ηνπ Αηγαίνπ. ην πιαίζην απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζα αλαδηθήζνπκε ζηελ 
ηζηνξηθή δηαρξνλία ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ αθελφο κελ γηα λα αλαδείμνπκε-
αλαιχζνπκε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο-εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο απνηξνπήο απφ ηελ 
Διιάδα. Θαηά ηνχην, νη επηιεγείζεο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο 
ζπληζηνχλ ην πιένλ ελδεδεηγκέλν ηζηνξηθφ ππφβαζξν γηα ηελ κειέηε ηεο ειιεληθήο 
απνηξνπήο, κε βάζε ηα θάησζη εξσηήκαηα: 
 

 Τπήξμε ζπληεηαγκέλε πξφηαζε απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ Διιάδα; 

 Πσο ε ρψξα δηαρεηξίζηεθε ηελ πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελε ζε έληαζε θαη έθηαζε 
ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα; 

 Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηά ηεο εθαξκνζζείζαο ζηξαηεγηθήο σο πξνο ηνλ ηεζέληα 
ζηφρν; 

Οη αλσηέξσ δηεξσηήζεηο ζα ειεγρζνχλ πξαγκαηνινγηθά κέζα απφ ηηο ηξεηο 
ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο, ηνπ 1976, ηνπ 1987 θαη ηνπ1996 κε ζηφρν ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ κε πςειφ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο θαη κεγάιν εχξνο εθαξκνζηκφηεηαο. 

 
Αποηποπή και ηπαηηγική 
 

Χο απνηξνπή νξίδεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ελφο δξψληα λα επεξεάζεη ηελ 
πνιηηηθν-ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εηαίξνπ ηνπ, απεηιψληαο ηνλ κε κε απνδεθηφ 
θφζηνο. Ζ απνηξνπή ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζάξξπλζε ηνπ αληηπάινπ γηα αλάιεςε 
ζηξαηησηηθήο δξάζεο, απμάλνληαο δπζαλάινγα ην θφζηνο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δίλαη θπξίσο 
κία ιεηηνπξγία πνπ εδξάδεηαη ζε νξζνινγηθνχο ππνινγηζκνχο θφζηνπο-νθέινπο-ξίζθνπ 
κεηαμχ ακπλφκελνπ θαη επηβνπιέα,1 κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ πξνζέζεσλ ηνπ επίδνμνπ 
επηηηζέκελνπ. Χο έλα παηρλίδη γηα ηελ άζθεζε επηξξνήο θαηαβάιιεηαη ε πξνζπάζεηα 
απνηχπσζεο παξαζηάζεσλ ή αληηιήςεσλ ζηνλ αληίπαιν, απνβιέπνληαο ζηνλ επεξεαζκφ 
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.2 Θαηά ηνχην, ην θξίζηκν 
ζεκείν ηεο απνηξνπήο είλαη ν ηξφπνο πνπ ν ακπλφκελνο ζα κεηαδψζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ 
δέζκεπζε-απνηξεπηηθή απεηιή ζηνλ αληίπαιν.3 

ην ζεκείν απηφ ζπεχδνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ νπζηψδε δηαθνξά κεηαμχ 
απνηξνπήο θαη εμαλαγθαζκνχ.4 Ο εμαλαγθαζκφο ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί σο ε ελέξγεηα 
πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ελφο θξάηνπο Α κε ζηφρν ηελ εμαλαγθαζηηθή 
ζπκκφξθσζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ελφο θξάηνπο Β κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέζσ 
ηεο ρξήζεο απεηιψλ ή ηεο εθαξκνγήο θπξψζεσλ.5 Ζ εμαλαγθαζηηθή απεηιή, γηα λα είλαη 
αμηφπηζηε, πξνυπνζέηεη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ηηκσξίαο πξηλ ηελ αλάιεςε δξάζεο 

                                            
1 Glenn H. Snyder, Deterrence and Defense. Toward a Theory of National Security, (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1961), 241. 
2 Robert Jervis, «Deterrence and Perception», International Security, Vol. 7, No. 3, (Winter 1982-1983), 3-

30, (ηδίσο 13). 
3 Βι. Thomas C. Schelling, Arms and Influence, (New Haven, CT: Yale University Press, 1966), 35. 
4 Βι. Θσλζηαληίλνο Θνιηφπνπινο, Ζ ηξαηεγηθή θέςε απφ ηελ Αξραηφηεηα Έσο ήκεξα, (Αζήλα, Πνηφηεηα, 

2010), 21-23. 
5 Paul Huth & Bruce Russet, ―Testing Deterrence Theory. Rigor  Makes a Difference‖, World Politics, Vol.42, 
No.4, (July 1990), 466-501, (ηδίσο 475). 
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απφ ηνλ αληίπαιν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά εληφο ελφο νξηζκέλνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.6 Σνπλαληίνλ, ε απνηξεπηηθή απεηιή είλαη κηα κνξθή πξνιεπηηθήο 
επηξξνήο εδξαδφκελε ζε αξλεηηθά θίλεηξα, απνζθνπψληαο ζηελ παξεκπφδηζε ηνπ 
αληηπάινπ απφ ηελ αλάιεςε νηαζδήπνηε δξάζεο.  

Ζ απνηξνπή σο ζηξαηεγηθή θαηεγνξηνπνηείηαη κε βάζε ην είδνο-ηχπν ησλ 
δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ αλαθπφκελσλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ (άκεζσλ ή 
έκκεζσλ) ζε δχν δεχγε: γεληθή θαη άκεζε, εζληθή θαη εθηεηακέλε. Ζ θχζε, ην είδνο θαη ην 
ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην εθδήισζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαζηζηνχλ 
πξφδειε ηε δηάθξηζε κεηαμχ γεληθήο θαη άκεζεο απνηξνπήο.7 ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην 
θξάηνο αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε 
θαη κεηάδνζε κηαο γεληθήο απνηξεπηηθήο απεηιήο απέλαληη ζε θάζε είδνπο έληαζε θαη 
έθηαζε εμσηεξηθή απεηιή.  Δλψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην θξάηνο θαιείηαη λα 
πξνζαξκφζεη ηελ απνηξεπηηθή ηνπ ζηξαηεγηθή απέλαληη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αληίπαιν ν 
νπνίνο έρεη ήδε δειψζεη ηηο αλαζεσξεηηθέο ηνπ πξνζέζεηο κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ 
επηβνιή ηεο βνχιεζήο ηνπ . 

Οκνίσο θαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηαδηθαζίαο νξηνζέηεζεο-ηεξάξρεζεο ησλ εζληθψλ 
ζπκθεξφλησλ ε απνηξνπή δηαθξίλεηαη ζε εζληθή θαη εθηεηακέλε.8 Ζ εζληθή απνηξνπή 
δειψλεη ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ απνηξέπνληνο λα πξναζπίζεη ηελ εδαθηθή ηνπ 
αθεξαηφηεηα απφ νπνηνλδήπνηε επηβνπιέα κε ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο. Αληηθεηκεληθφο 
ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ ζπκθέξνληνο επηβίσζεο.9 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
εθηεηακέλε απνηξνπή πεξηγξάθεη κηα ηξηαδηθή πνιηηηθν-ζηξαηεγηθή ζρέζε, φπνπ έλα 
θξάηνο Α απεηιεί κε ζηξαηησηηθέο θπξψζεηο έλα θξάηνο Β, πξνθεηκέλνπ λα ην απνηξέςεη 
απφ ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο δξάζεο ελαληίνλ ελφο ηξίηνπ θξάηνπο ην νπνίν δχλαηαη λα 
είλαη ζχκκαρνο,10 πξνηεθηνξάην ή απιφ «πηφλη» ηνπ θξάηνπο Α. ηφρνο ηεο εθηεηακέλεο 
απνηξνπήο είλαη λα πξνζηαηεχζεη ηα ζηξαηεγηθά ή πνιηηηθά ζπκθέξνληα ελφο θξάηνπο έμσ 
απφ ηελ εδαθηθή ηνπ επηθξάηεηα.  

Κε βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δχλαηαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηελ απνηξεπηηθή 
ζηξαηεγηθή ζηα αθφινπζα δεχγε:11 

 

α) Εθνική γενική αποηποπή.12 Έλα θξάηνο αλαπηχζζεη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ 
θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ ηνπ κε ην ερζξηθφ θξάηνο εάλ απηφ είλαη γεηηνληθφ, ή 

                                            
6 Βι. Schelling, Arms and Influence, 72. 
7 Βι. Patrick M. Morgan, Deterrence a Conceptual Analysis, (Beverly Hills, CA: Sage, 1983), θεθ. 2. Δπίζεο, 

βι. Βruce Russet, «Between General and Immediate Deterrence» ζην Proceedings of International 

Symposium on Deterrence Theory and Practice, Tel Aviv University, Jafee Center for Strategic Studies, 15 

May 1991, 30 Π. Ήθαηζηνο, «Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή θαη Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή» ζην Παλαγηψηεο 

Ήθαηζηνο θαη Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, (Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992), 

69-74. 
8 Huth & Russet, ―Testing Deterrence Theory‖, 474. 
9 ην ίδην, 471. 
10 Δθηελέζηεξα ζην Paul K. Huth, Extended Deterrence and the Prevention of War, (New Haven, CT: Yale 

University Press, 1988). 
11 Paul K. Huth, ―Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates‖, Annual 

Review of Political Science, Vol.2, No.1, (June 1999), 25-48 (ηδίσο 27). Stephen L. Quackenbush, ―General 

Deterrence and International Conflict: Testing Perfect Deterrence Theory‖, International Interactions, Vol. 

36, No.1, (March 2010), 60-85, (ηδίσο 61). 
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πξνβαίλεη ζε δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο πνηνηηθήο (απφθηεζε ππξεληθνχ εμνπιηζκνχ ή 
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο) ή εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο (ζπκκαρίεο, 
ζπκπξάμεηο) κε ζθνπφ λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε  εμσηεξηθή απεηιή έλαληη ηεο 
εδαθηθήο ηνπ επηθξάηεηαο. 

 

β) Εθνική άμεζη αποηποπή. Κηα ρψξα ε νπνία απεηιείηαη κε ζηξαηησηηθή 
επίζεζε πξνβαίλεη ζηελ άκεζε θαη ελαξγή πνιηηηθή ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ πξνάζπηζε 
ησλ εζληθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαηχπσζεο κηαο 
απεηιήο ηηκσξίαο, ζπλάξηεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο 
ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.13 

 

γ) Εκηεηαμένη άμεζη αποηποπή.14 Ο επηηηζέκελνο ζρεδηάδεη άκεζε επίζεζε ζ‘ 
έλα ηξίην θξάηνο ππφ εμσηεξηθή πξνζηαζία.  Οη πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη ηνπ θξάηνπο 
πξνζηάηε δηαγηγλψζθνπλ ηελ άκεζε απεηιή γηα ηνλ εηαίξν ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζηελ 
ελαξγή κεηάδνζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο δέζκεπζεο—είηε κε ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο, είηε 
κε πνιηηηθν-ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο—λα πξναζπίζνπλ ηελ εδαθηθή ηνπ αθεξαηφηεηα 
κε ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. 

 

δ) Εκηεηαμένη γενική αποηποπή.15 Αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε πνιηηηθν-
ζηξαηησηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπ ελ δπλάκεη επηβνπιέα θαη ηνπ ακπλφκελνπ, 
ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαθχεηαη ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο επηζεηηθήο ελέξγεηαο ζε 
κηα ηξίηε ρψξα πνπ εληάζζεηαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ δεχηεξνπ.  

 

                                                                                                                                                 
12 Δθηελέζηεξα βι. Stephen L. Quackenbush, Understanding General Deterrence. Theory and Application, 

(New York NY: Palgrave Macmillan, 2011). Γηα εκπεηξηθή κειέηε ηεο εζληθήο γεληθήο απνηξνπήο βι.  Paul 

Huth θαη Bruce Russett, ―General Deterrence between Enduring Rivals. Testing Three Competing Models‖, 

American Political Science Review, Vol. 87, No. 1, (March 1993), 61-73. 
13 Γηα παξάδεηγκα, ην 1939 ε νβηεηηθή Έλσζε απαίηεζε κηα ζεηξά εδαθηθψλ παξαρσξήζεσλ απφ ηε Φηιαλδία 

απεηιψληαο ηελ κε πφιεκν, εάλ δελ ζπκβηβαζηεί. Ζ θηιαλδηθή θπβέξλεζε αξλήζεθε θαη πξνεηδνπνίεζε ηε 

Κφζρα φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηε ζηξαηησηηθή ηεο ηζρχ γηα λα πξναζπίζεη ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα.  Βι. 

αλαιπηηθφηεξα Max Jacobson, The Diplomacy of the Winter War. An Account of the Russo-Finnish Conflict, 

1939-1940, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961). Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε άκεζεο 

εζληθήο απνηξνπήο απνηειεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ Ηζξαήι απέλαληη ζηε πξία κεηά ηνλ πφιεκν ησλ έμη εκεξψλ 

ην 1967, απνηξέπνληάο ηελ απφ ηελ επαλάθηεζε ησλ πςσκάησλ ηνπ Γθνιάλ.  Βι. Huth, ―Deterrence and 

International Conflict‖, 27. 
14 Γηα εθηελή αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο εθηεηακέλεο άκεζεο απνηξνπήο βιέπε Paul Huth 

θαη Bruce Russett, ―What Makes Deterrence Work? Cases from 1900 to 1980‖, World Politics, Vol. 36, No. 4, 

(July 1984), 496-526. Paul Huth θαη Bruce Russett, ―Deterrence Failure and Crisis Escalation‖, International 

Studies Quarterly, Vol. 32, No.1, (March 1988), 29–46, Huth, Extended Deterrence, 16· Morgan, Deterrence. 

Α Conceptual Analysis, 38. Ζ εγθαζίδξπζε ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο ζπληζηά αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα εθηεηακέλεο άκεζεο απνηξνπήο. Δλψ σο αλαπνηειεζκαηηθά παξαδείγκαηα εθηεηακέλεο άκεζεο 

απνηξνπήο εγγξάθνληαη νη θξίζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Α‘ θαη Β‘ Π.Π. Ζ θξίζε ηνπ Ηνπιίνπ ην 1914 θαη ε 

νπδεηηθή θξίζε ζηελ Σζερνζινβαθία ην 1938, φπνπ ε Βξεηαλία απέηπρε λα απνηξέςεη ηε Γεξκαλία.  
15 Παξαδείγκαηα γεληθήο εθηεηακέλεο απνηξνπήο απνηεινχλ ηα ακπληηθά ζχκθσλα πνπ εγθαζίδξπζαλ νη 

ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά ππνζπζηήκαηα ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 

Δπξαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηνλ Οξγαληζκφ πλζήθεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο (SEATO), ην 

χκθσλν ηεο Βαγδάηεο, ηε πλζήθε Αζθαιείαο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Λέαο Εειαλδίαο, ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ (ANZUS). 
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Πποϋποθέζειρ για ηην ύπαπξη και λειηοςπγία ηηρ αποηπεπηικήρ ζηπαηηγικήρ 

 
Ζ δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε κηαο ζεηξάο ζπλζεθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, φρη φκσο αλαγθαία ηθαλψλ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Θαηαξράο, γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 
εθαξκνγή κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαη ν εληνπηζκφο ηεο 
εμσηεξηθήο απεηιήο. Χο πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο εγγξάθνληαη: ε πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ 
ακπλφκελνπ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, ε κεηάδνζε ηεο 
απνηξεπηηθήο ηνπ απεηιήο ζηνλ επηβνπιέα, ε ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
απεηιήο ηνπ θαη ην κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο. 
 

Πολιηική δέζμεςζη 
 

Ζ αλάιεςε ηεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία γηα ηελ 
πξνάζπηζε-πξναγσγή ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο (εζληθή απνηξνπή) ην νπνίν δχλαηαη ππφ 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο λα εκπεξηθιείεη θαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ ελφο ηξίηνπ θξάηνπο 
(εθηεηακέλε απνηξνπή) αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηαξρηθή, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε 
δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ δέζκεπζε ππνδειψλεη κηα 
ζθφπηκε απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο δξάζεο ηνπ ακπλφκελνπ, ιφγσ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 
πεξηνξηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ελφο πνιηηηθνχ ηνπ 
ζπκθέξνληνο θαη ηελ ελαξγή-ζζελαξή κεηάδνζή ηεο ζηνπο ελ δπλάκεη απεηινχληεο 
θξαηηθνχο δξψληεο.16 
 

Μεηάδοζη ηηρ πολιηικήρ δέζμεςζηρ 
 

Σν δεχηεξν ζηάδην ζηε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 
είλαη ε ελαξγήο θαη ζζελαξή κεηάδνζε ηεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο/απνηξεπηηθήο απεηιήο 
ζηνλ αληίπαιν.17 Ο αληίπαινο πξέπεη λα αληηιεθζεί ηη είδνπο δξάζεηο δελ πξέπεη λα 
αλαιάβεη θαη ηη ζα ζπκβεί αλ αγλνήζεη ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ακπλφκελνπ. Ζ απνηξεπηηθή 
απεηιή κεηαδίδεηαη ιεθηηθά (ξεκαηηθή δηαθνίλσζε) ή γξαπηά (ηειεζίγξαθν), άκεζα ή 
έκκεζα,18 κε ζθνπφ λα κεηαδψζεη έλα ζαθέο θαη αμηφπηζην κήλπκα (δείθηε) ζηνλ αληίπαιν 
γηα ηελ απνθπγή αλάιεςεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηζεηηθήο ελέξγεηαο θαζηζηψληαο ηελ 
απαγνξεπηηθή γηα απηφλ. Ζ κεηάδνζε ηεο απεηιήο εληζρχεηαη φηαλ δηαθεξχζζεηαη δεκφζηα 
απφ αλψηαην θπβεξλεηηθφ αμησκαηνχρν, φπσο ν πξφεδξνο ηνπ θξάηνπο, ν πξσζππνπξγφο, 
ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ, ν ππνπξγφο άκπλαο.19 

                                            
16 Γηα εθηελή αλάιπζε βι. Γηνλχζηνο Σζηξηγψηεο, Διιάδα-Σνπξθία. Θεσξία θαη ηξαηεγηθή Απνηξνπήο, 

(Αζήλα: Πνηφηεηα, 2021), θεθ. 1.2.5. 
17 Κηα απεηιή απνηειείηαη απφ δχν κέξε: α) έλα πεξηζηαηηθφ ή κηα ερζξηθή ελέξγεηα πνπ ζα επηθέξεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θχξσζε ή αληαπάληεζε, β) κηα ελδερφκελε πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή ελέξγεηα ε νπνία ζα 

πξνθαιέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θχξσζε ή αληαπφδνζε θαη γ) κηα πεξηγξαθή ηεο θπξψζεσο ή ηεο 

αληαπάληεζεο ή γεληθφηεξα κηα έλδεημε ησλ ζπλεπεηψλ, ή ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν 

επηηηζέκελνο, απφηνθνο ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ πξάμεο. Βι. Snyder, Deterrence and Defense, 241.  
18 Huth θαη Russett, ―Testing Deterrence Theory‘‘, 488. 
19 Snyder, Deterrence and Defense, 249-50. 
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Σνηνπηνηξφπσο ε αμηνπηζηία ηεο απεηιήο ζπλδέεηαη κε ηε κεηάδνζε πςεινχ 
θφζηνπο κελπκάησλ,20 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξάμε κεηάδνζήο ηεο απεηιήο ελέρεη 
δπλεηηθφ ή πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηνλ ακπλφκελν. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 
απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο ησλ «δεκέλσλ ρεξηψλ» θαη ηνπ «βπζηδφκελνπ θφζηνπο». 
χκθσλα κε ηηο πξψηεο, ην θξάηνο θαιείηαη λα θαηαβάιεη ην θφζηνο ηεο κε εθπιήξσζεο 
ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ—απψιεηα εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο ιφγσ δπζαξέζθεηαο ηεο θνηλήο 
γλψκεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νπηζζνρσξήζεη. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ «θφζηνπο 
αθξνακαηηθφηεηαο» πνπ θαινχληαη λα θαηαβάινπλ νη πνιηηηθνί εγέηεο φηαλ 
ππαλαρσξήζνπλ απφ κηα δεκφζηα απεηιή ή πξνεηδνπνίεζε πνπ κεηαδίδνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο εμσηεξηθήο θξίζεο.21Αληίζηξνθα, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην θξάηνο 
πξνθαηαβάιιεη ην θφζηνο εθπιήξσζεο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ε 
θηλεηνπνίεζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ε ζηάζκεπζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζε ηξίηα 
θξάηε. 
 

γ) Ιζοζύγιο ιζσύορ και αποηποπή 
 

Αθνινχζσο ε ιεηηνπξγία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζπλαξηάηαη κε ην κέηξν 
ησλ ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ φςεσλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηζρχνο ζπλδεφκελε κε νξζνινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο 
θαη ςπρνινγηθέο-ζπλαηζζεκαηηθέο παξακέηξνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ν Bueno 
de Mesquita, ε ιεηηνπξγία ηεο απνηξνπήο εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
ηζνξξνπίαο ή ππεξνρήο ηζρχνο θαη:22 
 

α) ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα (πξνζδνθψκελν φθεινο) ηνπ πνιέκνπ γηα ηνλ 
επηβνπιέα,  

β) ηελ απνδνρή γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ επηβνπιέα, 

γ) ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο θάζε πιεπξάο. 

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη ζχκθσλα κε ην κέηξν θαη ηε θχζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 
ηνπ δπλαηνηήησλ ν ακπλφκελνο δχλαηαη λα επηιέμεη κηα απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 
εδξάδεηαη ζηελ άξλεζε ηεο επηηπρνχο έθβαζεο κηαο ελδερφκελεο επηζεηηθήο δξάζεο ηνπ 
αληηπάινπ ή ζηελ απεηιή ηηκσξίαο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε επηζεηηθή ηνπ πξάμε.23Ζ 
απνηξεπηηθή αμία ησλ δχν απηψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη αλάινγε κε ηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο-
νθέινπο κεηαμχ ησλ πηζαλνηήησλ πξαγκάησζεο ησλ επνθζαικηνχκελσλ ζηφρσλ ηνπ 
επηβνπιέα θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ακπλφκελνπ. Ο 

                                            
20 James D. Fearon, ―Signaling Foreign Policy Interests. Tying Hands versus Sinking Cost‖, The Journal of 

Conflict Resolution, Vol.41, No.1, (February 1997), 68-90, (ηδίσο 70). 
21 ην ίδην, 69. 
22 Bruce Bueno de Mesquita,, ―The Contribution of Expected-Utility Theory to the Study of International 

Conflict‖ ζην Manus I. Midlarsky (επηκ.), Handbook of War Studies, (Ann Arbor, ΚΗ: University of Michigan 

Press, 1989), 143-69. Παξαηίζεηαη ζην Patrick Morgan, Deterrence Now, (New York, ΛΤ: Cambridge 

University Press, 2003), 158. 
23 Βιέπε Snyder, «Deterrence by Denial and Punishment», 4 θαη Snyder, Deterrence and Defense, 14-15. 
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ζθνπφο γηα ηνλ ακπλφκελν είλαη λα πεηζζεί ν επηβνπιέαο φηη ε πηζαλφηεηα επίηεπμεο ηνπ 
πνιηηηθνχ ηνπ ζηφρνπ ζα ζπλνδεπζεί απφ πςειφ-απαγνξεπηηθφ θφζηνο.24 
 

δ) Αξιοπιζηία αποηπεπηικήρ ζηπαηηγικήρ  
 

Πψο νξίδεηαη φκσο ε αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη πνηα είλαη ηα 
πξνζδηνξηζηηθά θξηηήξηα πνπ απμάλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο; 

Ζ αμηνπηζηία σο αλαγθαία κεηαβιεηή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απνηξνπήο 
ζπληίζεηαη κέζα απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ αλαγθαίσλ κεηαβιεηψλ—πνιηηηθή δέζκεπζε γηα 
ηελ πξνάζπηζε ησλ δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, κεηάδνζε ηεο απνηξεπηηθήο απεηιήο 
θαη ηθαλφηεηα πξαγκάησζήο ηεο—θαη απνθξπζηαιιψλεηαη ζε ηξεηο ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηνλ 
επεξεαζκφ ησλ αλαζεσξεηηθψλ αμηψζεσλ ηνπ αληηπάινπ—ηθαλφηεηα, θφζηνο, πξνζέζεηο. 
Ο αληίπαινο ζα πξέπεη λα πεηζζεί φηη:25 

 

α) Ο ακπλφκελνο δηαζέηεη ηε ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο 
απνηξεπηηθήο ηνπ απεηιήο. 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηβνπιέαο πξνβεί ζε επηζεηηθή πξάμε ην θφζηνο πνπ 
θαιείηαη λα αλαιάβεη ζα είλαη απαγνξεπηηθφ. 

γ)  Ο ακπλφκελνο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα πινπνηήζεη, 
αθφκε θαη κε ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο, ηελ πνιηηηθή ηνπ δέζκεπζε. 

 

Ζ αμηνπηζηία απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν (ε ζηαζεξφηεηα είλαη ην δεχηεξν) 
θεληξηθά πξνβιήκαηα ζηε ζεσξία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνηξνπήο θαη απνηππψλεηαη  
ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε δξψληα λα γίλεη πηζηεπηφο απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ, γεγνλφο 
ην νπνίν επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βεβαηφηεηαο φηη ε απνηξεπηηθή απεηιή ηνπ ακπλφκελνπ 
δελ είλαη κφλν εθηθηή αιιά θαη άκεζα  πξαγκαηνπνηήζηκε.26 

 
Αποηελέζμαηα ηηρ αποηπεπηικήρ ζηπαηηγικήρ 

 
Πνηα είλαη φκσο ηα απνηειέζκαηα κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο; Πφηε θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα απνδεηρζεί επηηπρήο; Κε κηα πξψηε αλάγλσζε ζα ζεσξνχζακε 
σο επηηπρεκέλε απνηξνπή ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν απεηιψλ δελ αλαιακβάλεη 
θακία είδνπο ελέξγεηα—πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή—νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληαζεο θαη 
έθηαζεο ελαληίνλ ηνπ απεηινχκελνπ. πλεπαθφινπζα, ν ακπλφκελνο δελ εθθεχγεη θαη δελ 
ππαλαρσξεί απφ ηελ αξρηθή πνιηηηθή ηνπ δέζκεπζε.27 Θαηά ηνχην, κηα επηηπρεκέλε 

                                            
24 Γεληθφηεξα, γηα ηηο δχν απηέο επηινγέο ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο—άξλεζε θαη ηηκσξία—βιέπε Glen 

Snyder, ―Deterrence by Denial and Punishment‖, (Princeton, NJ: Princeton University, 1959) 1-39, (ηδίσο 3). 

Morgan, Deterrence. A Conceptual Analysis, 30, Snyder, Deterrence and Defense, 14-16, Jeffrey W. Knopf, 

―Three Items in One: Deterrence as Concept, Research Program, and Political Issue‖ζην T.V. Paul, Patrick M. 

Morgan θαη James J. Wirtz (επηκ.), Complex Deterrence. Strategy in the Global Age, (Chicago, IL: University 

of Chicago Press, 2009), 31-5, (ηδίσο 38, 41, 44, 49).   
25 W. Kaufmann, «The Requirements of Deterrence» ζην William Kaufmann (επηκ.), Military Policy and 

National Security, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1956, 12-38, ηδίσο 19. 
26 Morgan, Deterrence Now, 37. 
27 Huth & Russet, ―Testing Deterrence Theory»‖, 490. 
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απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο θάησ απφ 
νπνηεζδήπνηε ρξνληθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζηνλ 
αληίπαιν ηελ αληίιεςε γηα ηελ πξφθιεζε κε απνδεθηνχ θφζηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
επηρεηξήζεη λα πινπνηήζεη ηηο αλαζεσξεηηθέο ηνπ αμηψζεηο.28 

Σφζν ε επηηπρία φζν θαη ε απνηπρία ηεο απνηξνπήο εμαξηάηαη απφ δχν 
ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο:29 

 

α) ηελ αληίιεςε ηνπ επηβνπιέα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο ηνπ 
ακπλφκελνπ,30 ζπλάξηεζε ηνπ δηαθπβεπφκελνπ ζπκθέξνληνο,  

β) ηνπο (νξζνινγηζηηθνχο) ππνινγηζκνχο ηνπ επηβνπιέα φζνλ αθνξά ην ξίζθν πνπ 
ελδέρεηαη λα αλαιάβεη.  

 

πλεπαγφκελα κηα επηηπρεκέλε απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή αληηθαηνπηξίδεηαη ζε 
πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν θαη ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ή πξφιεςε ηεο έλαξμεο 
πνιηηηθν-δηπισκαηηθψλ θξίζεσλ ή ζηξαηησηηθψλ αλακεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα θαιείηαη λα 
αληηκεησπίζεη ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αμηψζεηο ελφο αλαζεσξεηηθνχ θξάηνπο. 
Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο δχλαηαη λα 
απνθξπζηαιισζνχλ ζην θάζκα ελφο εθθξεκνχο ζηα δχν άθξα ηνπ νπνίνπ απνηππψλεηαη ε 
νινθιεξσηηθή ηεο επηηπρία/απνηπρία. Ζ νινθιεξσηηθή επηηπρία ηεο γεληθήο απνηξνπήο 
ζπλίζηαηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ απεηιψλ ή πνιηηηθψλ αμηψζεσλ γηα αιιαγή ηνπ εδαθηθνχ 
θαζεζηψηνο. ηα ελδηάκεζα επίπεδα πεξηιακβάλνληαη ζηξαηησηηθέο πξνθιήζεηο κηθξήο 
θιίκαθαο θαη απεηιέο ρξήζεο βίαο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αμηψζεηο γηα κεξηθή αιιαγή ηνπ 
εδαθηθνχ θαζεζηψηνο. Σνηνπηνηξφπσο, ε θαζνιηθή επηηπρία ηεο άκεζεο απνηξνπήο 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ππαλαρψξεζε ηνπ ελ δπλάκεη επηβνπιέα απφ ηηο φπνηεο απεηιέο 
πεξί θιηκάθσζεο, ρσξίο λα πξνζθχγεη ζηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε βίαο θαη ρσξίο λα επηηχρεη 
νηαδήπνηε αιιαγή ζην εδαθηθφ θαζεζηψο. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πεξηνξηζκέλε 
ρξήζε βίαο ή παξαρσξήζεηο ηνπ ακπλφκελνπ ζε δεηήκαηα δεπηεξεχνληνο ελδηαθέξνληνο 
γηα ηνλ επηβνπιέα ππάξρεη κεξηθή επηηπρία ή απνηπρία ηεο άκεζεο απνηξνπήο.31 

 
Σο γεωπολιηικό και ιζηοπικό πλαίζιο ηων ελληνοηοςπκικών κπίζεων 
 

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζα απνηειέζεη ην 
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ 
ηεο εηθνζαεηίαο 1976-1996. Ζ πξαγκαηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο 
θαη εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο έρεη σο κεζνδνινγηθφ ζηφρν ηελ 

                                            
28 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1976), 8-113. 

 29 Βιέπε Richard N. Lebow, ―Deterrence. A Political and Psychological Critique‖ ζην P. Stern, R. Axelrod, R. 

Radner, R. Jervis (επηκ.), Perspectives on Deterrence, (New York, NY: Oxford University Press, 1989), 26-51 

θαη Jonathan Shimshoni, Israel and Conventional Deterrence, (Ithaca, NY: Cornel University Press, 1988), 

11, 25-6. 
30 Ζ αληίιεςε ηνπ επηβνπιέα σο πξνο ηε δέζκεπζε ηνπ ακπλφκελνπ είλαη αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή 

κεηαβιεηή γηα ηελ επηηπρία ηεο απνηξνπήο. Χζηφζν, ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά σο πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο ηνπ πξψηνπ. Βιέπε Alexander L. George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign 

Policy: Theory and Practice, (New York, NY: Columbia University Press, 1974), 523-6. 
31 Huth, ―Deterrence and International Conflict‖, 28. 
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αμηνινγηθά νπδέηεξε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 
ειιεληθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

ην πεξηβάιινλ απηφ, νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Σνπξθίαο απφ ηηο απαξρέο 
ηνπο, κε ηε πλζήθε ηεο Ινδάλεο, έσο θαη ηε ζπγθαηξηλή πεξίνδν, ζπλδηαθπκαίλνληαη 
κεηαμχ αληαγσληζκνχ, ζχγθξνπζεο θαη ζπλεξγαζίαο, απφηνθν ησλ αλαθπφκελσλ αιιαγψλ 
ζηηο ηζνξξνπίεο ηζρχνο θαη ζπκθεξφλησλ ζε δηκεξέο, πεξηθεξεηαθφ θαη 
πιαλεηηθφ/ζπζηεκηθφ επίπεδν. 

Δθθηλψληαο απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ, δχλαηαη λα ππνζηεξηρζεί 
φηη ζην εγθαζηδξπκέλν ραιαξφ δηπνιηθφ ζχζηεκα (1945-1991),32 νη ειιελνηνπξθηθέο 
ζρέζεηο εμειηζζφκελεο είηε ζε δηκεξέο είηε ζε πνιπκεξέο δηπισκαηηθφ επίπεδν 
νξηνζεηνχληαλ εληφο ηνπ αηιαληηθνχ γεσπνιηηηθνχ πιαηζίνπ σο απζηεξά ελδνδπηηθφ 
δήηεκα.33  πλαθψο, νη πνιηηηθν-ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ζπκκάρσλ θξαηψλ, αθελφο 
κελ είραλ πεξηζψξηα ειεπζεξίαο δξάζεσο ζχκθσλα πάληα κε ην δηαηαθηηθφ ηεο Αηιαληηθήο 
πκκαρίαο θαη ηεο εγέηηδαο δχλακεο (ΖΠΑ), αθεηέξνπ δε θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα νδεγεζνχλ ζε επηθίλδπλνπο αηξαπνχο κέζσ απεηιψλ (απνηξεπηηθψλ 
ή κε) «πνπ αθήλνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ ηχρε ηνπο». πεχδνληαο λα πξνθαηαβάινπκε ηελ 
ππφζεζε εξγαζίαο πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ε αθνινπζία ησλ ηζηνξηθψλ 
γεγνλφησλ απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Θχπξνπ έσο 
θαη ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ θαηαδεηθλχεη ηελ  ηδηάδνπζα ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ησλ ΖΠΑ σο 
κεραληζκφ ειέγρνπ θαη εμηζνξξνπήζεσλ (δηθιείδα αζθαιείαο) πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηε λνηηναλαηνιηθή πηέξπγα ηεο 
Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο 
πεξηφδνπο, κε αιιαγή ηεο πιαλεηηθήο θαηαλνκήο ηζρχνο—απφ ην ραιαξφ δηπνιηθφ δηεζλέο 
ζχζηεκα θαζ‘ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ (1946-1991)34 κε δηαζηήκαηα χθεζεο 
θαηά πεξηφδνπο ηε δεθαεηία 1960-1970 ζην κνλνπνιππνιηθφ δηεζλέο ζχζηεκα 
κεηαςπρξνπνιεκηθά—ηφζν νη αλαζεσξεηηθέο απεηιέο ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν, φηαλ 
δηαθεξχζζνληαη ή πξαγκαηψλνληαη (Θππξηαθφ 1974, θξίζεηο 1976, 1987, 1996), φζν θαη ε 
θαηά πεξίπησζε κεηάδνζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 
δσηηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ, ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ δηαηαθηηθνχ ηνπ ΛΑΣΟ-ΖΠΑ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ησλ γεσζηξαηεγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. 
 

Η κπίζη ηος 1976 
 

Ζ ηνπξθηθή ακθηζβήηεζε ησλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν αξρίδεη 
ηελ 1 Λνέκβξηνπ ηνπ 1973, φηαλ θαηά εληνιή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ε Θξαηηθή 
Δηαηξεία Πεηξειαίσλ (Tyrkiye Petrolleri Anonim Ortakligi– TPAO) αλέιαβε ηε δηεμαγσγή 
εξεπλψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ εθηφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Σνπξθίαο 

                                            
32 Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ 

δξψλησλ θαη ζπλεπαγφκελα ηελ αλάδπζε ησλ πφισλ ηνπο βιέπε Morton Kaplan, System and Process on 

International Politics, (New York, NY: Wiley, 1957) 21-54. 
33 Δηδηθφηεξα γηα ηηο κεηαπνιεκηθέο-κεηεκθπιηαθέο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ε κνλνκεξήο εμάξηεζε απφ ηε 

Γχζε θαη ν ελαξγήο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνο ηνλ δπηηθφ 

ζπλαζπηζκφ αλάγεηαη ζε θεληξηθφ ππιψλα ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Βι. Γηνλχζηνο Σζηξηγψηεο, 

Λεφηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία. Γηεζλείο ρέζεηο θαη Γηπισκαηία, (Αζήλα: Πνηφηεηα, 2013), θεθ. 15. 
34 Henry Kissinger, Γηπισκαηία, (Αζήλα: Λέα χλνξα, 1995), 494. 
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θαη δπηηθά ησλ λεζηψλ ακνζξάθεο, Ιήκλνπ, Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, Κπηηιήλεο, Φαξψλ, 
Υίνπ.35 

Σν δηαθπβεπφκελν ζπκθέξνλ γηα ηελ Σνπξθία, ε ζπλδηαρείξηζε-ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ 
ελεξγεηαθνχ πινχηνπ ηεο Αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο, είλαη ζηξαηεγηθφ θαη άκεζα 
ππνινγίζηκν ζην ηζνδχγην απφιπησλ-ζρεηηθψλ θεξδψλ γηα ηα δχν θξάηε.36 Έρνληαο 
νξηνζεηήζεη ηνλ αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ηεο ζηφρν ζην Αηγαίν, ε Σνπξθία κεζνδηθά θαη 
ζπζηεκαηηθά, ήδε απφ ην 1974, δηακνξθψλεη θαη δηαηππψλεη ηηο αλαζεσξεηηθέο πξνζέζεηο 
κε κηα ζεηξά ξεκαηηθψλ απεηιψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ν Σνχξθνο ππνπξγφο Άκπλαο Υαζάλ 
Ηζίθζε δήισζή ηνπ ηεο 1.6.1974 δηαβεβαηψλεη φηη: 
 

 «Ζ Σνπξθία πνηέ δελ ζα επηηξέςεη λα γίλεη ην Αηγαίν κηα ειιεληθή ζάιαζζα 
νχηε θαη ζε άιινπο λα ζθεηεξηζζνχλ ηα ηνπξθηθά δηθαηψκαηα ζηελ πεξηνρή 
απηή».37 

 

Οκνίσο, ν Σνχξθνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Κειίρ Δζελκπέι ζε νκηιία ηνπ ζην 
ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην ηελ 22.1.1975 επεμεγεί γηαηί ε ρψξα ηνπ θαιείηαη λα αθνινπζήζεη 
κηα «δπλακηθή πνιηηηθή» ζην Αηγαίν. 
 

«ην Αηγαίν πξέπεη λ‘ αθνινπζήζνπκε δπλακηθή πνιηηηθή. Οη πεξηζηάζεηο ηνπ 
1923 ήζαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Σνπξθία 
κεγαιψλεη. Ζ Θχπξνο είλαη ην πξψην βήκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ».38 

 
Σνηνπηνηξφπσο, ν πξψελ θαη κεηέπεηηα Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο Κπνπιέλη Δηδεβίη 

απνθαιχπηεη ελαξγψο ηηο ηνπξθηθέο πξνζέζεηο (2.8.1976): 
 

«Σν πξφβιεκα ηνπ Αηγαίνπ έκεηλε εθθξεκέο. ηαλ ήκαζηε ζηελ εμνπζία, θάλακε 
ην βήκα πνπ επεβάιιεην ζρεηηθά κε ηελ Θχπξν. Θα ελεξγνχζακε αλάινγα ζην 
Αηγαίν, αιιά δελ είρακε ηνλ θαηξφ.[…]». (Millyet).39 

                                            
35 Παξελζεηηθά ζεκεηψλνπκε φηη ε δηακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο εδαθηθήο θπξηαξρίαο επί ηεο πθαινθξεπίδαο 

ησλ λεζηψλ ηνπ Βνξείνπ-Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξφηαμε κηαο ζεηξάο κνλνκεξψλ 

πνιηηηθψλ αμηψζεσλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Λνεκβξίνπ 1973-Απξηιίνπ 1975 θαη 

απνθξπζηαιιψλνληαλ:  

- ηελ παξεκπφδηζε ηεο επέθηαζεο ηεο ειιεληθήο αηγηαιίηηδαο δψλεο πέξα ησλ 6λκ, ππφ ηελ 

δηαθεξπρζείζα απεηιή πνιέκνπ(casus belli). 

-ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηαχηηζε ηνπ εχξνπο ηνπ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ (10 λκ) κε ηελ αηγηαιίηηδα δψλε. 

-ηελ νξηνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ ηεο Αζήλαο (Flight 

Information Region-FIR) 

-ην  θαζεζηψο απνζηξαηηθνπνίεζεο ησλ αλαηνιηθψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.  

Βι. Άγγεινο Κ. πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, (Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, 2015), 240. 
36 Βι. «The Cyprus Coup: Implications for the Aegean Dispute», 16 Ηνπιίνπ 1974. General CIA Records. 

Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): CIA-RDP85T00353R000100070006-3, 2. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp85t00353r000100070006-3. Δηδηθφηεξα, ηα 

απφιπηα θέξδε γηα ηελ Αζήλα, ζε κηα ππνηηζέκελε εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο επεηξσηηθήο 

ηεο πθαινθξεπίδαο, ζα κεηαθξάδνληαλ ζε απψιεηεο ζρεηηθψλ θεξδψλ γηα ηελ Σνπξθία θαη ζπλεπαγφκελα ζε 

δηιήκκαηα αζθαιείαο.  

 37 Παξαηίζεηαη ζην Θψζηαο Καξδάο, Πξφ-Ίκηα Πνιέκνπ. Απφ ηα επηεκβξηαλά ζηελ Θξίζε ησλ Ηκίσλ, 1955-

1996, (Αζήλα: Δθδφζεηο Σν Πνληίθη, 2005), 247. 
38 Παξαηίζεηαη ζην Γεκήηξεο Κπίηζηνο, Πέξα απφ ηα χλνξα, 1974-1977, (Αζήλα: Δζηία, 1983), 68. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/general-cia-records
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp85t00353r000100070006-3


 

 
 

11 
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Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο αμίσζεο—δηακθηζβήηεζε ησλ ειιεληθψλ 
θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν—απφ ηελ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία ζα ζπλσζήζεη 
ζηελ αλάιεςε πνιηηηθφ-δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνάζπηζεο ησλ δηαθπβεπφκελσλ 
ζπκθεξφλησλ. Πξσηαξρηθά, ζα νξηνζεηήζεη ην δήηεκα ηεο αλαθπφκελεο δηαθνξάο—
νξηνζέηεζε πθαινθξεπίδαο—γλσζηνπνηψληαο σο θεληξηθή πνιηηηθή ηεο αξρή ηε κε 
δηακθηζβήηεζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν θξαηψλ.40 Αθνινχζσο θαη ζε κηα 
πξνζπάζεηα λα θηλεηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο, ν Θσλζηαληίλνο 
Θαξακαλιήο ζα δειψζεη ηελ ειιεληθή απνηξεπηηθή απεηιή ζηνλ Ακεξηθαλφ πξέζβε ζηελ 
Αζήλα Σδ. Θηνχκπηο (29.10.1975). Θα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερληθή ηεο «απεηιήο πνπ αθήλεη 
θάηη ζηελ ηχρε»—ην ελδερφκελν κηαο ππνηηζέκελεο ειιελνηνπξθηθήο ζχξξαμεο ζην Αηγαίν 
λα μεθχγεη απφ θάζε έιεγρν—γηα ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 
απφ ηηο ΖΠΑ.  

 

«Δπί ηνπ Αηγαίνπ νη Ακεξηθαλνί ζα πξέπε λα γλσξίδνπλ φηη, εάλ ε Σνπξθία 
πξνβή εηο απζαίξεηνλ ελέξγεηαλ, ε Διιάο είλαη ππνρξεσκέλε λα ―θηππήζε‖, 
δηφηη ην ειιεληθφλ έζλνο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνλ λα ππνζηή λέαλ ηαπείλσζηλ. 
Δάλ νη Ακεξηθαλνί ελδηαθέξσληαη δηα ηελ εηξήλελ, νθείινπλ λα δειψζνπλ εηο 
ηνπο Σνχξθνπο φηη δελ ζα επηηξέςνπλ ηελ δηαηάξαμίλ ηεο εηο ην Αηγαίνλ, 
ηνζνχησ κάιινλ θαζ‘ φζνλ ελδερνκέλε ζχξξαμηο εηο ην Αηγαίνλ δελ επξφθεηην 
λα παξακείλε εληνπηζκέλε».41 
 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη εάλ ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία 
εθθίλεζε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηε δηακφξθσζε-εθαξκνγή ηεο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο. Αθεηεξηαθά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε γεληθή εζληθή απνηξνπή ηεο Διιάδαο 
ζην Αηγαίν κε ηελ επίζεκε δήισζε ηνπ Έιιελα ππνπξγνχ Άκπλαο Δπάγγεινπ Αβέξσθ, 
(8.1.1975): 

 

«Σν Αηγαίν είλαη δηθή καο ζάιαζζα θαη εθεί επηζεηηθή ζα είλαη ε ζηάζε καο, αλ 
ρξεηαζηεί, θαη ε λίθε ζα είλαη βεβαία!».42 

 

πλαθφινπζα θαη θαζ‘ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν (Ηαλνπάξηνο 1975-Ηνχιηνο 1976), 
αλ θαη έρεη πξνδεισζεί ε πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο Διιάδαο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 
θπξηαξρηθψλ ηεο δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν, δελ αθνινπζείηαη ε θαλνληζηηθή δηαδηθαζία 
δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Δηδηθφηεξα, δελ 
θαηαγξάθνληαη νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο—δηάγλσζε θαη 
πξνζδηνξηζκφο ηεο εμσηεξηθήο απεηιήο, κεηάδνζε ηεο απνηξεπηηθήο απεηιήο ζηνλ 
επηβνπιέα, πνιηηηθή βνχιεζε-ηθαλφηεηα πξαγκάησζήο ηεο. Σνηνπηνηξφπσο, ε θιηκάθσζε 

                                                                                                                                                 
39 ην ίδην, 70. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνθξηλφκελε πνιηηηθή επηινγή απφ ηελ Αζήλα ζην δήηεκα 

νξηνζέηεζεο ηεο Αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο ήηαλ ε εηξεληθή (δηθαζηηθή) δηεπζέηεζε. Βιέπε ζην Θσλζηαληίλνο 

Θαξακαλιήο. Αξρείν, Γεγνλφηα θαη Θείκελα, ηφκ. 9νο. χληαμε θεηκέλσλ Θσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, 

(Αζήλα: Ίδξπκα Θσλζηαληίλνο Γ. Θαξακαλιήο, Θαζεκεξηλή, 2005), 54. 
40 Γηαθνίλσζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο, (19.12.1975). Παξαηίζεηαη ζην Θαξακαλιήο, Αξρείν, 55. 
41 ην ίδην, 83. 
42 Βι. Καξδάο, Πξφ-Ίκηα Πνιέκνπ, 247, Υξήζηνο Ε. αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο ζηελ Πεληαεηία 

1973-1978. Τθαινθξεπίδα Αηγαίνπ, Δλαέξηνο Υψξνο Αηγαίνπ, Λεζηά Αηγαίνπ, Αηγηαιίηηδα Εψλε Διιάδνο, 

(Θεζζαινλίθε, [ρ.φ.], 1979), 74. 
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ηεο έληαζεο ζην Αηγαίν, κεηά ηελ απφθαζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ έμνδν ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η43 
θαη ηελ αλάιεςε έκπξαθηεο δξάζεο, εμαιείθεη ηελ νπνία δπλαηφηεηα ηεο Διιάδαο γηα ηε 
δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο άκεζεο εζληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, 
ζπλσζψληαο ζηελ εθαξκνγή ηεο δηπισκαηηθήο ηεο πξάμεο γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε 
ηεο δηαθνξάο θαη ηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο.  

Έρνληαο ήδε αλαβάιεη ηξεηο θνξέο ηελ έμνδν ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η ζην Αηγαίν απφ ηνλ 
Κάξηην ηνπ 197644 θαη ελψ ζπλερίδνληαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ ζην Παξίζη (15-16 Ηνπλίνπ) γηα ην δήηεκα ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη 
πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ ησλ δχν θξαηψλ, ησλ πξέζβεσλ Σδνχλε-Κπηιγθέ, ζηε Βέξλε (19-
20 Ηνπλίνπ) γηα ην δήηεκα ηεο πθαινθξεπίδαο, ην ηνπξθηθφ πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο 
απνθαζίδεη (13.7.1976) ηελ έλαξμε ησλ εξεπλψλ ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η ζηελ αηγαηαθή 
πθαινθξεπίδα.45 Ο ίδηνο ν Σνχξθνο πξσζππνπξγφο νπιετκάλ Ληεκηξέι δήισζε 
(21.7.1976) φηη νπνηαδήπνηε πξάμε ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ ζθάθνπο ζα ζεσξείην 
«πεηξαηεία».  Παξάιιεια, ν Σνχξθνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Η. Σζαγιαγηαγθίι  αλαθνίλσζε 
ζηνλ Έιιελα πξέζβε Γ. Θνζκαδφπνπιν ηελ πξναπνθαζηζκέλε πνιηηηθή ελέξγεηα ηεο 
Σνπξθίαο, δηαβεβαηψλνληαο φηη δελ ζα πξνρσξνχζε ζε γεσηξήζεηο ζηελ αηγαηαθή 
πθαινθξεπίδα θαη ζπλεπψο δελ ζα έζηγε θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδνο.46 

Δκκέλνληαο ζηελ επηιεγφκελε θαη εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ηεο ζέζε γηα εηξεληθή 
δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο, ε Διιάδα ζα πξνβεί ζε κηα κνλνκεξή παξαρψξεζε πξνο ηελ 
Σνπξθία, απνδερφκελε ηελ έμνδν ηνπ «Υφξα» ζην Αηγαίν, εάλ θαη εθφζνλ ζθνπφο ηεο 
απνζηνιήο ηνπ ήηαλ ε δηεμαγσγή κφλν επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ επηθαλείαο θαη 
παξαθνινπζείην απφ ειιεληθφ πνιεκηθφ ζθάθνο.  

 

«Οίθνζελ λνείηαη φηη ε φιε θαηάζηαζηο ζα αλεηξέπεην εάλ ην ―Υφξα‖, παξά κίαλ 
ηνηαχηελ ζπλελλφεζηλ, πξνέβαηλε εηο ζεηζκηθάο εξεχλαο εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ 
εκείο ζεσξνχκελ φηη εκπίπηνπλ εηο ηελ ηδηθήλ καο πθαινθξεπίδα».47 
 

Ζ δηαθαηλφκελε νπηζζνρψξεζε ηεο Σνπξθίαο σο πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ 
αλαζεσξεηηθψλ ηεο αμηψζεσλ, ελφζσ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο εμφδνπ ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ 
Ηζην Αηγαίν (27.7-4.8.1976) ην πινίν παξέκεηλε εληφο ησλ ηνπξθηθψλ ρσξηθψλ πδάησλ, ζα 
απνδεηρζεί θξνχδα ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ελψ ν Έιιελαο 
πξσζππνπξγφο είρε αλαιάβεη πξνζσπηθά ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο.48 

Τπφ θαζεζηψο ακθηζεκίαο σο πξνο ηελ  ειιεληθή πνιηηηθή δέζκεπζε ε Σνπξθία ζα 
πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πξνδειψκελεο πνιηηηθήο ηεο ελέξγεηαο γηα ηε δηεμαγσγή 

                                            
43 Γηεπθξηλίδνπκε φηη ην εξεπλεηηθφ ζθάθνο «Υφξα» αγνξάζζεθε απφ ην ηνπξθηθφ δεκφζην ην 1976 θαη  

κεηνλνκάζζεθε ζε «ΚΣΑ ηζκίθ Η» ζηηο 16 Ηνπλίνπ ηνπ 1976. ην θείκελν αθνινπζείηαη ε νλνκαηνδνζία πνπ 

παξαηίζεηαη ζηηο εθάζηνηε πεγέο, σζηφζν ζπρλά θαηαγξάθνληαη θαη νη δχν νλνκαζίεο ηνπ ηνπξθηθνχ 

εξεπλεηηθνχ ζθάθνπο. Βι. αλαιπηηθφηεξα αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 112. πξίγνο, Οη 

Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 315-16. 
44 Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν θαη ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ Σνχξθνπ ππνπξγνχ Δλέξγεηαο Selahattin Kilic ε Σνπξθία 

πξνέβε ζηελ παξαρψξεζε αδεηψλ γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ 

(8.3.1976). Βι. Καξδάο, Πξφ-Ίκηα Πνιέκνπ, 250. Κπίηζηνο, Πέξα απφ ηα χλνξα, 92. 
45 πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 315. 
46 Γηαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο (26 Ηνπιίνπ 1976).Παξαηίζεηαη ζην Θαξακαλιήο. Αξρείν, 256. 
47 Γηαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο (26 Ηνπιίνπ 1976). ην ίδην, 255. 
48 Φ. 13Β, «Δληνιαί θ. Πξσζππνπξγνχ ζρεηηθψο πξνο ηζκίθ Η», 30 Ηνπιίνπ 1976. Παξαηίζεηαη ζην 

Θαξακαλιήο. Αξρείν, 257. 
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εξεπλψλ ζε ηκήκαηα ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία απνδέρεηαη ηελ «ππφ 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο» είζνδν ηνπ ΚΣΑ ηζκίθ Η ζε πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο 
πθαινθξεπίδαο, δελ ελεξγνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 
ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο απνηξεπηηθήο  ζηξαηεγηθήο.   

Θαηά ηνχην, ε πνιηηηθή επηινγή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα θαηεπλαζκφ ησλ 
αλαζεσξεηηθψλ αμηψζεσλ ηεο Σνπξθίαο απνδερφκελε ηηο δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, φρη 
κφλν ζα ππνλνκεχζεη ηελ πάγηα πνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο πεξί ηεο λνκηθήο θχζεο ηεο 
δηκεξνχο δηαθνξάο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο, αιιά ζα νδεγήζεη ζηελ 
θιηκάθσζε ησλ πνιηηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Σνπξθίαο κε θνξπθαίν ζεκείν ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1976.  Δηδηθφηεξα, ε δεχηεξε έμνδνο ηνπ 
ΚΣΑ ηζκίθ Η ζην Αηγαίν (5.8.1976) ζα νινθιεξσζεί κε ηε δηελέξγεηα ηξηψλ δηαδνρηθψλ 
εξεπλψλ ζηελ ειιεληθή επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα(6-8.8.1976) δεκηνπξγψληαο έλα 
ηεηειεζκέλν γεγνλφο.49Κνιαηαχηα, ε Διιάδα, ελψ έρεη ήδε εθθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ θαζνιηθή θηλεηνπνίεζε ησλ ελφπισλ ηεο δπλάκεσλ ζέηνληάο ηηο ζε θαηάζηαζε 
επηθπιαθήο,50 ζα αθνινπζήζεη ηε δηπισκαηηθή νδφ κέζσ ηεο δηπιήο κνλνκεξνχο 
πξνζθπγήο ηεο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ51 θαη ζην Γηεζλέο 
Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο.52 

Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο θξηλφκελε, ε ειιεληθή πνιηηηθν-ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο 
ηνπξθηθήο πνιηηηθήο πξάμεο ελείρε πςειφ βαζκφ ηξσηφηεηαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ 
ηεηειεζκέλνπ ζηελ αηγαηαθή πθαινθξεπίδα απνηειεί έλα κφλν βήκα ηεο κεζνδηθά 
ζπληεηαγκέλεο θαη πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο αμίσζεο γηα άζθεζε 
ζπγθπξηαξρίαο ζηα ζαιάζζηα, ππνζαιάζζηα, ελαέξηα θαη εδαθηθά θαζεζηψηα ηνπ Αηγαίνπ.53 
Ζ ειιεληθή εθδνρή ηνπ επηρεηξήκαηνο απηνχ είλαη δηαθνξεηηθή ζην βαζκφ πνπ εθιακβάλεη 
ηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή πξάμε—δηεμαγσγή ζεηζκηθψλ εξεπλψλ ζηελ επεηξσηηθή 
πθαινθξεπίδα ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ηνπ βνξείνπ-αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ—σο πξφθιεζε θαη 

                                            
49 Γηαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Σνπξθία (7 Απγνχζηνπ 1976). Παξαηίζεηαη ζην Θαξακαλιήο, 

Αξρείν, 272. 
50 ην ίδην, 271. 
51 Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ειιεληθή πξνζθπγή πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ έιιελα πξέζβε ζηα Ζλσκέλα Έζλε Γ. 

Παπνχιηα (10.8.1976) ζηνλ πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο (.Α.) ε Αζήλα δεηνχζε ηελ άκεζε 

ζχγθιεζε ηνπ .Α., γηαηί «θαη‘ επαλάιεςε θαηάθσξνη παξαβηάζεηο εθ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο ησλ θπξηαξρηθψλ 

δηθαησκάησλ ηεο Διιάδνο επί ηεο πθαινθξεπίδνο ηνπ Αηγαίνπ δεκηνχξγεζαλ επηθίλδπλνλ θαηάζηαζηλ 

απεηινχζαλ ηελ δηεζλήλ εηξήλε θαη αζθάιεηαλ».  UN Doc S/12167/10 Απγνχζηνπ 1976. Παξαηίζεηαη ζην 

πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 316.  
52 Βιέπε ζρεηηθά Θαξακαλιήο. Αξρείν, 278. Ζ απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ ΓΓ ζηεξηδφηαλ ζην δηαηαθηηθφ ηεο 

απφθαζεο 395 ηνπ Α, απνθαηλφκελν φηη δελ πξνέθππηε αλεπαλφξζσηε βιάβε έλαληη ησλ ειιεληθψλ 

θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΓΓ, ψζηε λα ιεθζνχλ 

πξνζσξηλά κέηξα. Βιέπε, Θαξακαλιήο. Αξρείν, 282 θαη πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 320. 
53 «Οη άκεζνη ηνπξθηθνί ζηφρνη είλαη: ζπγθπξηαξρία ζηνλ ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, δηρνηφκεζε ηεο 

πθαινθξεπίδαο ζην Αηγαίν θαη ζπληδηνθηεζία ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ Αηγαίνπ, απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ λήζσλ 

ηνπ Αηγαίνπ θαη δηρνηφκεζε ηεο Θχπξνπ. Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ησλ Σνχξθσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηάιεςε ησλ λήζσλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο». πλέληεπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

ΠΑΟΘ Α. Παπαλδξένπ, 12 Απγνχζηνπ 1976. Παξαηίζεηαη ζην Αλδξέαο Παπαλδξένπ, Ζ Διιάδα ζηνπο 

Έιιελεο, επηκέιεηα, πξφινγνο, Υξίζηνο Θαξαλάζεο, (Αζήλα: Δθδφζεηο Θαξαλάζε, 1976), 398. 
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φρη σο δηακθηζβήηεζε ησλ θπξηαξρηθψλ ηεο δηθαησκάησλ. Σνηνπηνηξφπσο, ε δηπισκαηηθή 
απάληεζε ηεο Διιάδαο εγγξάθεηαη ζηε ινγηθή ηνπ εμ αλαγθαηφηεηαο πνιηηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ («εμάληιεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δηπισκαηηθψλ κέζσλ γηα ηε δηεπζέηεζε 
ηεο δηαθνξάο») κε ηελ Σνπξθία θαη ζηελ εθ πξννηκίνπ εγθαηάιεηςε ηεο απνηξεπηηθήο 
επηινγήο. 
 
Αποηελέζμαηα ηηρ κπίζηρ 
 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί παξαθνινπζεκαηηθά ζηελ πνιηηηθή 
ξεηνξεία θαη πξάμε ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν, κε αληηιακβαλφκελε ην κέηξν ησλ 
αλαζεσξεηηθψλ ηεο αμηψζεσλ. Κε εμαίξεζε ηελ αξρηθή πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ ππνπξγνχ 
Άκπλαο Δπάγγεινπ Αβέξσθ (Ηαλνπάξηνο 1975), ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ 
ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γ. Κπίηζην ζηνλ νκφινγφ ηνπ ησλ ΖΠΑ, Υ. Θίζηληδεξ, γηα ηελ 
πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ αηγαηαθή πθαινθξεπίδα, δελ 
θαηαγξάθνληαη ζαθείο αλαθνξέο πεξί ηεο αλαζεσξεηηθήο πνιηηηθν-ζηξαηεγηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηεο Σνπξθίαο. Σνπλαληίνλ, κεζνδηθά θαη ζπληεηαγκέλα επηρεηξείηαη κέζσ 
κνλνκεξψλ παξαρσξήζεσλ (δηκεξείο ζπλνκηιίεο κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη πνιηηηθψλ 
αμησκαηνχρσλ ησλ δχν κεξψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο, ηνπ 
εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη ηεο πεξηνρήο πιεξνθφξεζεο πηήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
πξφηαζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ Θ. Θαξακαλιή γηα ππνγξαθή ζπκθψλνπ κε 
επηζέζεσο κε ηελ Σνπξθία)54 ν κεηξηαζκφο ησλ ηνπξθηθψλ πνιηηηθψλ αμηψζεσλ. Τπφ απηφ 
ην πξίζκα επηιέρζεθε ε δηκεξήο πξνζέγγηζε κε ηελ Σνπξθία  θαη ε ζχλαςε 
ζπλππνζρεηηθνχ γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο αηγαηαθήο 
πθαινθξεπίδαο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο.55 πλαθψο, ε δηπισκαηηθή 
δηαιιαθηηθφηεηα ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ηεο 
δηκεξνχο δηαθνξάο νξηνζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο ζα απνιήμεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο—επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα θαη ελαέξηνο ρψξνο ζην 
Αηγαίν—θαη ζηελ αλάιεςε δηκεξψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ δχν ρσξψλ 
(2.11.1976) γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  Απφξξνηα ηεο 
εμέιημεο απηήο ήηαλ ε ππνγξαθή απφ ηνπο «δηπισκάηεο Ησάλλε Σδνχλε θαη νπάη 
Κπηιγθέ» ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Βέξλεο.56 

 
 
 

                                            
54 Ο  ηνχξθνο Πξσζππνπξγφο . Ληεκηξέι ζα αληαπαληήζεη ζηηο 17.4.1976 εθθξάδνληαο ακθηβνιίεο σο πξνο 

ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπκθψλνπ.«Ζ Σνπξθία δηαηεξεί σξηζκέλνπο 
δηζηαγκνχο σο πξνο ηελ ζεκαζία αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζα πξνέθππηνλ εθ ηεο ζπλάςεσο ηνπ 

ζπκθψλνπ κε επηζέζεσο κεηαμχ δχν ρσξψλ, αη νπνίαη είλαη κέιε ηεο απηήο ακπληηθήο ζπκκαρίαο». 

Παξαηίζεηαη ζην αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 82. 
55 Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ 

θαη εκπεηξνγλσκφλσλ, ε Σνπξθία δελ ζα αλαγλσξίζεη ηε λνκηθή θχζε ηεο δηαθνξάο, αληηηείλνληαο φηη 

επξφθεηην γηα έλα ακηγψο πνιηηηθφ δήηεκα θαη πξνηάζζνληαο κηα ζπλνιηθή ιχζε παθέην γηα ηα δηκεξή θαη 

δηεζλή ζεζκηθά ειιελνηνπξθηθά δεηήκαηα. 
56 Βι. πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 326. Δπξφθεηην γηα έλα ακηγψο δηαδηθαζηηθφ θείκελν πνπ φξηδε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο κεηαμχ ησλ 

δηηζηάκελσλ κεξψλ. Βι. αδαλίδεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 84. 
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ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΠΟΣΡΟΠΗ 

Η ελληνοηοςπκική κπίζη ηος Μαπηίος ηος 1987 
 

Σν δήηεκα ηεο νξηνζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ επαλήιζε ζην πξνζθήλην 
ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1986, κεηά ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 
λα επηηξέςεη ζηελ Θνηλνπξαμία ησλ εηαηξεηψλ Denison Mines LTD, Helenic Overseas 
(HOLDING) LTD, White Shield Greece Oil Corporation θαη Πνζεηδψλ Α.Δ. Πεηξειαίσλ ηε 
δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ππνζαιάζζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε ηκήκαηα 
ηεο αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο εθηφο ηεο ειιεληθήο αηγηαιίηηδαο δψλεο.57 

Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ηελ Σνπξθία ζηελ επίδνζε κηαο ζεηξάο δηαβεκάησλ πξνο ηελ 
ειιεληθή θπβέξλεζε, ππνγξακκίδνληαο φηη θάζε ελέξγεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ ζα ήηαλ αληίζεηε κε ην Πξαθηηθφ ηεο Βέξλεο.58 ε κηα χζηαηε 
πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή θιηκάθσζεο ηεο έληαζεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνέβε  
(18.2.1987) ζηελ εμαγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο Θνηλνπξαμίαο59 κε 
ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε 
ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί απφ ηελ Σνπξθία  σο παξαβίαζε ηνπ Πξαθηηθνχ 
ηεο Βέξλεο.60 

Σνπλαληίνλ, ε αλάγλσζε ηεο Σνπξθίαο ήηαλ δηακεηξηθά αληίζεηε σο πξνο ηελ 
πξφζεζε ηεο Διιάδαο εθιακβάλνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο πξάμε σο πξφδξνκν γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ—αλεκπφδηζηε εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο αηγαηαθήο 
πθαινθξεπίδαο. Κε δηάβεκα πνπ  επέδσζε ν Σνχξθνο πξέζβεο Λαδκί Αθηκάλ ζηνλ Έιιελα 
πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γηάλλε Θαςή ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1987,αμηψλεη απφ ηελ 
ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηεο Βέξλεο θαη ξεηή δηαβεβαίσζε 
φηη δελ ζα πξνβείζε θακία ελέξγεηα δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζηελ αηγαηαθή πθαινθξεπίδα.61 

Ζ απάληεζε ηεο Διιάδαο ζα δνζεί κε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ ππνπξγνχ 
Δλέξγεηαο Αλαζηάζηνπ Πεπνλή θαη ηνπ πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Γηάλλε Θαςή 
(26.2.1987).62Ο Έιιελαο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ δήισζε φηη «ην εάλ, πνπ, πφηε θαη 
πσο» ζα γίλνπλ γεσηξήζεηο αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη 
επαλέιαβε ηελ πάγηα ειιεληθή ζέζε γηα πξνζθπγή ηνπ δεηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο 
αηγαηαθήο πθαινθξεπίδαο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο κε ηε ζχλαςε 
ζπλππνζρεηηθνχ.63 

                                            
57 Θ. ηακπνιή «70.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ εκεξεζίσο ε απφδνζε ησλ λέσλ θνηηαζκάησλ», Θαζεκεξηλή 15-

16 Καξηίνπ 1987 θαη πξίγνο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 376-7. 
58 «Λέεο πξνθιήζεηο απφ ηελ Άγθπξα», Θαζεκεξηλή, 31 Γεθεκβξίνπ 1986 θαη Καξδάο, Πξν-Ίκηα πνιέκνπ, 

295. 
59 Γηάλλεο Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, (Αζήλα: Λέα χλνξα, 1990), 46. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ 1987 ε Θνηλνπξαμία, κέζσ ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηεο Parmeli, «αλαθνίλσζε πσο ζα 

αγλνήζεη ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ζα πξνρσξήζεη ζε γεσηξήζεηο αλαηνιηθά ηεο Θάζνπ ζε 

απφζηαζε δέθα λαπηηθψλ κηιίσλ ζηηο 28 Καξηίνπ 1987». Βι. θαη Υξήζηνο Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο 

Θάιαζζεο, (Αζήλα: Πνηφηεηα, 2005), 299. 
60 Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 298-9. 
61 Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 296. 
62 «Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κεηά ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ, ζα απνθαζίζεη ην πνπ, πφηε θαη πψο ζα γίλνπλ 

γεσηξήζεηο ζηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα». Παξαηίζεηαη ζην Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 

299. 
63 Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 46. 
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ΣΙΡΙΓΧΣΗ
 

 

Σο πποοίμιο ηηρ κπίζηρ ηος Μαπηίος 1987  
 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηνλ Κάξηην ηνπ 1987 παξνπζηάζζεθε κηα ζηαδηαθή φμπλζε 
ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ θαη ε Διιάδα θαιείηαη λα δηακνξθψζεη-εθαξκφζεη κηα 
απνηειεζκαηηθή απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απνθπγή κηαο ελδερφκελεο έλνπιεο 
ζχξξαμεο. Αξρηθά ε απεηιεηηθή ξεηνξεία ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο 
κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο λα πξνβεί ζε εδαθηθά ηεηειεζκέλα, ζα 
ζπλνδεπηεί κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο (Κάξηηνο 
1987) γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηελ πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ.64 

Δθφζνλ έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη αμηνινγεζεί ε ηνπξθηθή απεηιή, ε ειιεληθή πνιηηηθή 
εγεζία νδεγείηαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο εζληθήο, άκεζεο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Πξψην βήκα είλαη ε δηαθήξπμε ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο γηα 
ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ—ζπγθεθξηκέλα ην απαξαβίαζην ηεο εδαθηθήο 
αλεμαξηεζίαο—κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 
ηνπ ηνπξθηθνχ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. 

Σν βξάδπ ηεο 20ήο Καξηίνπ ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο Γηάλλεο Ρνπκπάηεο κε 
εληνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ κεηαδίδεη ηελ ειιεληθή πνιηηηθή δέζκεπζε:  
 

«Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε είλαη ππνρξεσκέλε θαη απνθαζηζκέλε λα ιάβεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα θαη δελ θέξεη ηελ παξακηθξή επζχλε γηα ηηο απξφβιεπηεο 
ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο».65 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο δέζκεπζεο, ε ειιεληθή 
θπβέξλεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο γηα λα εληζρχζεη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνηξεπηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ εμσηεξηθήο 
εμηζνξξφπεζεο. πγθεθξηκέλα κεηά απφ ζχζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (22.3.1987) ππφ 
ηελ πξνεδξία ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ Α. Παπαλδξένπ, απνθαζίζζεθε ε απνζηνιή 
ππνκλεκάησλ πξνο ηνλ Ακεξηθαλφ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Σδνξηδ νπιηο θαη ηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηνπ ΛΑΣΟ ιφξδν Θάξηλγθηνλ.  

Ζ Σνπξθία απφ ηελ πιεπξά ηεο, αθνινπζψληαο ζηξαηεγηθή εμαλαγθαζκνχ, ζθιεξαίλεη 
ηελ πνιηηηθή ηεο ζηάζε κέζσ ηεο κεζνδηθήο θιηκάθσζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο έληαζεο γηα ηελ 
απφθηεζε ελφο ζπγθξηηηθνχ δηαπξαγκαηεπηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Κε ηελ απφθαζε ηνπ 
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο (ζηηο 25 Καξηίνπ) γηα ηελ έμνδν ηνπ «ηζκίθ» (27 
Καξηίνπ) ζην Αηγαίν, ε Σνπξθία επηρεηξεί φρη κφλν λα ειέγμεη ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηεο 
ειιεληθήο απνηξεπηηθήο απεηιήο, αιιά θπξίσο λα δεκηνπξγήζεη έλα εδαθηθφ ηεηειεζκέλν 
ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Ζ άκεζε απεηιή ηεο Σνπξθίαο αληηθαηνπηξίδεηαη 

                                            
64 Αλαιπηηθφηεξα, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε εμνπζηνδφηεζε ηελ Σνπξθηθή Δηαηξεία Πεηξειαίσλ (ΣΡΑΟ) λα 

πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ: 

«1.Παξαρψξεζε κε α/α 2640 γηα 1.822 η.ρηι. πνπ πεξηθιείεη ηε ακνζξάθε αθήλνληαο έλα κηθξφ δίαπιν 

ζηε δπηηθή πιεπξά. 

2.Παξαρψξεζε κε α/α 2641 γηα 2.881 η.ρηι. πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Ιήκλνπ. 

3.Παξαρψξεζε κε α/α 2642 γηα 3.633 η.ρηι πνπ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ θχξνπ θαη Ιέζβνπ. 

4.Παξαρψξεζε κε α/α 2643 γηα 1.245 η.ρηι. πνπ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ Ιέζβνπ θαη Υίνπ. 

Θαη νη ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο παξαρσξήζεηο έπαπαλ ηελ 26ε επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2003». Βι. Καξδάο, Πξν-

Ίκηα Πνιέκνπ, 298. Δπίζεο βι. Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 31. 
65 ην ίδην, 55. 
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ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΠΟΣΡΟΠΗ 

ζηε δηαθνίλσζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, 
ππνζηξάηεγνπ Γθηνπβέλ Δξγθεληιάλ (Ergentlan), ηελ 26 Καξηίνπ 1987: 
 

«Αχξην ην ―ηζκίθ‖ ζα βγεη ζην Αηγαίν κε θαηεχζπλζε ηα δηεζλή χδαηα». 
«Θα ζπλνδεχεηαη απφ πνιεκηθά πινία. Ο ζηξαηφο βξίζθεηαη ήδε ζε επηθπιαθή. 
Ιφγσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Διιάδαο ζην Αηγαίν, πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο, ε θπβέξλεζε έζεζε ζ‘εθαξκνγή κέξνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δζληθνχ 
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ εζληθψλ δηθαησκάησλ θαη 
ζπκθεξφλησλ ηεο Σνπξθίαο».66 

 

Σνηνπηνηξφπσο, ε Σνπξθία νξηνζεηεί ηε ζρεδηαδφκελε επηρεηξεζηαθή ηεο δξάζε κε 
επίζεκε δήισζε ηνπ Σνχξθνπ πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Λνπδρέη Θαληεκίξ (27.3.1987) φηη 
ην «Πίξη Ρέηο» ζα βξίζθνληαλ ζηε ζέζε Κπάκπνπξαο ηεο Θάζνπ ζηηο 12 ην κεζεκέξη ηεο 
επνκέλεο εκέξαο.67Δλψ γηα ηελ αχμεζε ηεο  αμηνπηζηίαο ηεο απεηιήο ηεο, ζα πξνβεί ζηελ 
θηλεηνπνίεζε ησλ ελφπισλ ηεο δπλάκεσλ ζέηνληάο ζε θαηάζηαζε επηθπιαθή ηελ 1ε 
Σνπξθηθή ηξαηηά ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηελ 4ε Σνπξθηθή ηξαηηά ζηα παξάιηα ηεο 
Κηθξάο Αζίαο, θαζψο ν ηνπξθηθφο ζηφινο ζπγθεληξψλεηαη ζηε ζάιαζζα ηνπ Καξκαξά.68 

Ζ θιηκάθσζε ησλ ηνπξθηθψλ ελεξγεηψλ γίλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, απνζθνπψληαο 
ζηνλ ηαθηηθφ αηθληδηαζκφ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ζηε κε αληαπφδνζε θαη ζηελ 
απνδνρή ησλ ηνπξθηθψλ αμηψζεσλ. Απφηνθν ηεο έλαξμεο ηεο πξνδειψκελεο ηνπξθηθήο 
πνιηηηθήο πξάμεο κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ηζκίθ ζην ιηκάλη ηνπ Σζαλάθ-Θαιέ ην πξσί ηεο 
27εο Καξηίνπ ήηαλ ε θαηάξξεπζε ηεο ειιεληθήο άκεζεο εζληθήο απνηξνπήο. 

Αθνινπζεί ε θάζεηε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο κε ηελ έμνδν ησλ ηαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ 
ηνπξθηθνχ ζηφινπ απφ ηνλ Διιήζπνλην, ελψ ην ζχλνιν ησλ ηνπξθηθψλ ππνβξπρίσλ πιέεη 
ελ θαηαδχζεη ζην Αηγαίν θαη ηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε πξνβαίλνπλ ζε δηαξθείο παξαβηάζεηο 
ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ.69Ζ ζζελαξή πνιηηηθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο, 
ηνπιάρηζηνλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, θάκπηεηαη απφ κηα ζαθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 
ησλ Σνχξθσλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ σο πξνο ηελ απφθαζε γηα θιηκάθσζε ηεο 
έληαζεο. πγθεθξηκέλα, ν  Σνχξθνο πθππνπξγφο  Δμσηεξηθψλ Λνπδρέη Θαληεκίξ 
επηβεβαηψλεη ηελ έκπξαθηε απφθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζηε 
δεδεισκέλε ηεο πνιηηηθή πξάμε ηνλίδνληαο φηη: «Σα αληίκεηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε 
Σνπξθία θαηά ηεο Διιάδνο, δελ αθνξνχλ δηεζλή θφξα αιιά ζα είλαη δηκεξή θαη 
έκπξαθηα».70 

Αληίζεηα, ν ηνχξθνο Πξσζππνπξγφο Σνπξθνχη Οδάι, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην 
Ινλδίλν, επέκελε φηη ε απφθαζε γηα ηελ έμνδν ηνπ ηζκίθ είρε ιεθζεί απφ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην, δηαρσξίδνληαο εκκέζσο ηε ζέζε ηνπ71 θαη επηζεκαίλνληαο φηη «ε επίιπζε ηεο 
θαηάζηαζεο κφλν κε δηάινγν γίλεηαη. Αο αξρίζνπκε ινηπφλ λα κηιάκε. Γελ ππάξρεη ιφγνο 

                                            
66 Παξαηίζεηαη ζην Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 299. 
67 ην ίδην, 303. 
68 Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, Ο Πεληεθνληαεηήο «Πφιεκνο», (Αζήλα: Ιηβάλεο-Λέα χλνξα, 1997), 331· Αγγ. 

ηάγθνο, Ι. Γεκαθάο, «Αληηκέησπνη νη ζηφινη ζην Αηγαίν», Διεπζεξνηππία, 27.3.87· Γ. Γάηνο, «Οη Σνχξθνη 

ζηξαηεγνί έηνηκνη λα βγάινπλ ην ηζκίθ ζην Αηγαίν», Έζλνο, 28.3.87. 
69 Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 73. 
70 Παξαηίζεηαη ζην Β. Σδαλλεηάθνπ, Ι. Γεκάθα, «Οη πξν-ηζκηθέο δνλήζεηο», Σα Λέα, 30 Καξηίνπ 1987. 
71 Γ. Αλδξηθφπνπινο, «χγθξνπζε Οδάι-ζηξαηησηηθψλ», Ζ Απγή ηεο Θπξηαθήο, 29 Καξηίνπ 1987. 
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λα θιηκαθψλεηαη ε θαηάζηαζε. Άιισζηε, δελ ζπκθέξεη ηελ Διιάδα θαλελφο είδνπο 
θιηκάθσζε».72 
 

Από ηην καηάππεςζη ηηρ άμεζηρ εθνικήρ αποηποπήρ ζηη λειηοςπγία ηηρ άμεζηρ 
ενεπγηηικήρ αποηποπήρ 
 

Πνηα είλαη φκσο ε απάληεζε ηεο Διιάδαο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο άκεζεο 
απνηξεπηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο; Δπζχο ακέζσο (27.3.1987) ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία ζα 
πξνβεί ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ιήςεο απνθάζεσλ—ζπλεδξίαζε ηνπ 
Θπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο (ΘΤΔΑ) ζην Δζληθφ Θέληξν 
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΓΔΔΘΑ θαη αθνινχζσο ζχγθιεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ—κε ζηφρν 
ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ελεξγεηηθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο Α. 
Παπαλδξένπ κε δηάγγεικά ηνπ κεηέδσζε ηελ ειιεληθή απνηξεπηηθή απεηιή ζε ηξεηο 
θχξηνπο απνδέθηεο. 

Ο πξψηνο ήηαλ ν ειιεληθφο ιαφο, ζηνλ νπνίν δειψλεη ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο 
λα πξναζπίζεη κε θάζε κέζν ηα Διιεληθά θπξηαξρηθά  δηθαηψκαηα ζηελ επεηξσηηθή 
πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ.73 

Ο δεχηεξνο θαη βαζηθφηεξνο απνδέθηεο ήηαλ ε Σνπξθία, ζηελ νπνία θαη κεηαδίδεηαη ε 
πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο Διιάδαο λα κελ ππαλαρσξήζεη ζηελ πνιηηηθή εθθνβηζκνχ-
εμαλαγθαζκνχ ηεο.74 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο απνδέθηεο ήηαλ ε Οπάζηγθηνλ, ηελ νπνία ν Έιιελαο 
πξσζππνπξγφο θαηέζηεζε ππφινγε γηα κεζνδεχζεηο εηο βάξνο ηεο Διιάδαο, επηζείνληαο 
ηνλ θίλδπλν κηαο ελδερφκελεο ειιελνηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο αλακέηξεζεο. Κηα ηέηνηα 
εμέιημε δελ ζα νδεγνχζε κφλν ζε αλαθαηαλνκέο ηζρχνο-ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηθέξεηα 
ησλ Βαιθαλίσλ-Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, αιιά ζα ιεηηνπξγνχζε απνδηαξζξσηηθά ζηελ 
εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο—πηζαλή θαηάξξεπζε ηεο 
λνηηναλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ ΛΑΣΟ.75 

Σνηνπηνηξφπσο, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, εθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ησλ 
«δεκέλσλ ρεξηψλ» πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηελ Σνπξθία, θαη ηεο «απεηιήο πνπ αθήλεη 
θάηη ζηελ ηχρε» απέλαληη ζηηο ΖΠΑ θαη ζην ΛΑΣΟ, ζα πξνβεί θαη ζε έκπξαθηεο 
δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο 
απνηξνπή—δηπισκαηηθή παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ ΛΑΣΟ.76 Δηδηθφηεξα, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ν Έιιελαο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Θάξνινο Παπνχιηαο κεηέβαηλε 

                                            
72 Παξαηίζεηαη ζην Γ. Γεκελάθε, «Ήπηνπο ηφλνπο ζπλέζηεζε ν Σδέθξπ Υάνπ ζηνλ Οδάι», Σν Βήκα, 29 

Καξηίνπ 1987. 
73 Παξαηίζεηαη ζην νιηαξίδεο, Απφ ηελ θξίζε ηνπ Καξηίνπ 1987… ζην Ληαβφο 1988, 41. 
74 ην ίδην, 39. 
75 39-40. 
76 Γηα ηελ ηδηάδνπζα ζεκαζία πνπ επέδηδε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ πνιηηηθν-δηπισκαηηθή παξέκβαζε ησλ 

ΖΠΑ-ΛΑΣΟ, επελδχνληαο πνιηηηθά ζε απηήλ, βιέπε «Addressing the TOR for the Greco-Turkish Balance», 4 

Λνεκβξίνπ 1987. NIB. DEPARTMENT OF THE ARMY. UNITED STATES ARMY INTELLIGENCE AND THREAT 

ANALYSIS CENTER. General CIA Records Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): CIA-

RDP93T00837R000400080009-3,  

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp93t00837r000400080009-3, 5. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/general-cia-records
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp93t00837r000400080009-3


 

 
 

19 

 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΠΟΣΡΟΠΗ 

ζηε φθηα κεηαθέξνληαο κήλπκα ηνπ Α. Παπαλδξένπ ζην Βνχιγαξν Πξφεδξν Είβθνθ.77 Ζ 
ακέζσο επφκελε δηπισκαηηθή ελέξγεηα ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ ζπλίζηαην ζηελ 
απφθαζε γηα ην θιείζηκν ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά απάληεζε ζε 
εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ, είλαη: «Απηνλφεην, αζθαιψο! Ίζσο θαη πξηλ απφ ηελ 
εκπινθή!».78 

Αθνινπζεί, ην ίδην βξάδπ, ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ Έιιελα πθππνπξγνχ 
Δμσηεξηθψλ Γ. Θαςή κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΛΑΣΟ ιφξδν Θάξηλγθηνλ ζηνλ νπνίν 
γλσζηνπνηείηαη ε ειιεληθή απνηξεπηηθή απεηιή.79Ζ δηπισκαηηθή παξέκβαζε ηνπ ΛΑΣΟ 
ζπλίζηαην ζηελ πξνηξνπή, κέζσ ζπζηάζεσλ, «ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία λα 
απνθχγνπλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα επηδεηλψζεη ηελ ήδε ηεηακέλε 
θαηάζηαζε θαη ηνπο ππνδείρζεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιήξσο ηα εηξεληθά κέζα πνπ έρνπλ 
ζηε δηάζεζή ηνπο».80 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε αλαθνίλσζε ηνπ ηέηη Ληηπάξηκελη 
(26.3.1987) επηζεκαίλνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπληζηνχλ ηελ απνθπγή 
ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ επηδείλσζε ηεο θξίζεο.81 

ην πιαίζην απηφ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξαθηηθή ηεο δηκεξνχο θαη ηεο πνιπκεξνχο 
δηπισκαηίαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξνζέζεσλ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 
δέζκεπζεο ηεο Διιάδαο ζηα ηξίηα θξάηε θαη ζηνπο δηεζλείο  νξγαληζκνχο. Ζ ειιεληθή 
θπβέξλεζε κέζσ ηνπ κφληκνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ζηα ΖΔ, Υ. Εαραξάθε, ελεκέξσζε, 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο απφθαζε λα παξαπεκθζεί ην ζέκα ηεο 
νξηνζέηεζεο ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο 
Υάγεο.82 

Ζ ίδηα ελεκέξσζε έγηλε ζηηο ΖΠΑ,83 ζηελ ΔΓ84 θαη ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΟΘ. Απφ 
ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ απνζηέιινληαη ηειεγξαθήκαηα πξνο φιεο ηηο πξεζβείεο 
γηα ελεκέξσζε ησλ μέλσλ ρσξψλ ζηα νπνία ηνλίδεηαη κε ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν 
φηη ε Διιάδα δελ πξνηίζεηαη  λα ππαλαρσξήζεη ζηηο πνιηηηθέο αμηψζεηο ηεο Σνπξθίαο.  

                                            
77 Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 303. 
78 ην ίδην. 
79 306-7. 
80 Γήισζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΛΑΣΟ. Παξαηίζεηαη ζην Γ. Θαινγεξφπνπινο, «Γηα ζπκβηβαζκφ πηέδεη 

ην ΛΑΣΟ», Απγή, 28 Καξηίνπ 1987. 
81 Σν γεγνλφο φηη θαη νη δχν ρψξεο ζεσξνχλ δεδνκέλε ηε δηπισκαηηθή παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

παξεκπφδηζε νηαζδήπνηε θιηκάθσζεο ηεο κεηαμχ ηνπο έληαζεο ζην επίπεδν ηεο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο 

ιεηηνπξγεί ππνλνκεπηηθά ζε κηα ελδερφκελε πνιηηηθν-δηπισκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν κεξψλ. Οπζηαζηηθά, 

κε ηελ παξνπζία ηνπο νη ΖΠΑ ηνπο ζψδνπλ απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

«[...] both Athens and Ankara appear to believe that the US will somehow save the two sides from 

themselves and prevent open hostilities». Βιέπε, «Greece-Turkey-Cyprus: Trouble Ahead?», 4 επηεκβξίνπ 

1986.  General CIA Records. Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): CIA-RDP86T01017R000404250001-

5, ζ.9. https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp86t01017r000404250001-5. 
82 «Κεηαθηλήζεηο ζηξαηνχ ζηνλ Έβξν»,Σα Λέα, 28 Καξηίνπ 1987. 
83 Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, 333 θαη Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 304. 
84 Θψζηαο Καξδάο, Πίζσ Απφ ηνλ Ήιην. Αλδξέαο Παπαλδξένπ. Οξάκαηα θαη Δθηάιηεο, (Αζήλα: Γλψζε, 

1995), 398. 
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https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp86t01017r000404250001-5
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Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο ηεο απεηιήο ε ειιεληθή πνιηηηθή 
θαη ζηξαηησηηθή εγεζία κε αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο ηνπ ΘΤΔΑ ζα πξνβνχλ ζηελ 
αλαδηακφξθσζε ηεο άκεζεο απνηξνπήο ζε ελεξγεηηθή κέζσ ηεο θαζνιηθήο θηλεηνπνίεζεο 
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (27.3.1987). Χο πνιηηηθφο ζηφρνο ηίζεηαη ε πξνάζπηζε ηεο 
ειιεληθήο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο κε ηελ απεηιή ηηκσξίαο—δηεμαγσγή πξψηνπ πιήγκαηνο—
ζε ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Σν κήλπκα (δείθηεο) πνπ 
κεηέδσζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ  ζαθέο θαη αδηαπξαγκάηεπην: ε Σνπξθία λα κελ 
πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα· εάλ επηρεηξνχζαλ λα 
«ηξππήζνπλ» ζηελ ειιεληθή πθαινθξεπίδα ζα ηνπο εκπφδηδαλ ηα ππξνβφια ηνπ ειιεληθνχ 
ζηφινπ.85 

Κε ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο δηαηαγήο απφ ην Δζληθφ Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ζηηο 2 
π.κ.(27. 3.1987), ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηίζεηαη ππφ ηνλ 
ζπληνληζκφ ηεο δηαθιαδηθήο άζθεζεο «ΠΟΔΗΓΧΛ-ΓΗΑ ʼ87».86 Αλαιπηηθφηεξα, ηα 
πνιεκηθά πινία απέπιεπζαλ απφ ηνπο λαχζηαζκνπο, ηα αεξνζθάθε επηθπιαθήο ηέζεθαλ 
ζε εηνηκφηεηα ηξηψλ ιεπηψλ, νη πηέξπγεο κάρεο εηζήιζαλ ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ ζηνλ 
Έβξν θαη ζηα λεζηά Ζ εηνηκφηεηα βξηζθφηαλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ, ελψ νη επηζηξαηεπκέλνη 

είραλ ήδε θηάζεη ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο κε πνιεκηθά θαη επηβαηηθά πινία.87 
Θα αθνινπζήζεη κία έληνλε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επίζεκε θαη αλεπίζεκε, γηα 

λα θζάζνπκε ζηε δήισζε ηνπ  ηνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ  Οδάι, αξγά ην βξάδπ 
(27.3.1987) ζην BBC, φηη «ην ηζκίθ δελ ζα ζηαιεί ζηελ ακθηζβεηνχκελε ζαιάζζηα 
πεξηνρή, αλ θαη νη Έιιελεο πξάμνπλ ην ίδην».88 

Ζ απνδνρή απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ έζεηε ν Σνχξθνο 
πξσζππνπξγφο ζα νδεγήζεη ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο κε κηα ακνηβαία 
νπηζζνρψξεζε ησλ δχν κεξψλ.  
 

Αξιοπιζηία και αποηελεζμαηικόηηηα 
 

Πνην ήηαλ φκσο ην κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 
πνηνο ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο; Ζ αμηνπηζηία ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο εληζρχνληαλ απφ ην δηαθπβεπφκελν ζπκθέξνλ—εδαθηθή αθεξαηφηεηα—πνπ 
αλάγνληαλ ζε εγγελή αμία, κε επηδερφκελε ζπκβηβαζκνχ αλεμαξηήησο ηηκήκαηνο-θφζηνπο, 
φπσο ελαξγψο πξνδειψζεθε απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ.89 Δπηπξφζζεηα, ε 
δηακφξθσζε κηαο ελ δπλάκεη ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζην Αηγαίν θαη ζηε Θξάθε, θαζηζηνχζε 
δπλαηή ηελ πξνβνιή απνηειεζκαηηθήο άκπλαο ζε κηα ελδερφκελε επηζεηηθή δξάζε ηεο 
Σνπξθίαο.  

πκπεξαζκαηηθά θαη ππφ ην πξίζκα ησλ πξαγκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ε πηνζέηεζε 
κηαο ζζελαξήο αιιά επέιηθηεο ζηξαηεγηθήο (firm but flexible strategy90)—κηα άθακπηε 
ζηάζε απέλαληη ζηηο ηνπξθηθέο απαηηήζεηο ζπλδπαδφκελε κε δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, 

                                            
85 Θαςήο, Οη Σξεηο Κέξεο ηνπ Κάξηε, 68. 
86 Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, 334. 
87 Γηψξγνο Γαξάηνο, «Αλεζπρνχλ ζην ΛΑΣΟ γηα ζχγθξνπζε», Διεπζεξνηππία, 28 Καξηίνπ 1987. 
88 Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 307 θαη Θνπξήο, Διιάδα - Σνπξθία, 338. 
89 Snyder, ―Deterrence and Defense‖, 245. O Snyder ππνζηεξίδεη φηη αλ ν απεηινχκελνο κπνξέζεη λα 

δεκηνπξγήζεη ζηνλ αληίπαιν ηελ εληχπσζε φηη ηα θίλεηξα –πξνζέζεηο ηνπ ζηεξίδνληαη ζε «all or nothing» 

εζηθέο αμίεο πνπ δελ επηδέρνληαη θαλέλα ζπκβηβαζκφ ππφ νπνηνδήπνηε θφζηνο, ηφηε ε απνηξνπή εληζρχεηαη. 
90 Huth, Extended Deterrence, 51-3. 
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ψζηε κέζσ ακνηβαίσλ ζπκβηβαζκψλ λα αξζνχλ ηα φπνηα αδηέμνδα—ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο ελίζρπζε ην κέηξν  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε ηελ πηνζέηεζε 
αλππνρψξεηεο ζηάζεο σο πξνο ην κέηξν απνθαζηζηηθφηεηάο ηεο λα πξναζπίζεη ηα εγγελή 
ηεο ζπκθέξνληα κε ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο, δέζκεπζε ηελ πνιηηηθή ηεο αμηνπηζηία θαη 
κεηέζεζε ην δίιεκκα ηεο επηινγήο κεηαμχ πνιέκνπ ή ζπκβηβαζηηθήο ππνρψξεζεο ζηελ 
Σνπξθία.91 Αληίζηνηρα, ε επίδεημή απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ ξηςνθίλδπλεο 
ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ δέζκεπζεο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο 
απεηιήο ηηκσξίαο αλεμαξηήησο θφζηνπο ελίζρπζε φρη κφλν ηελ αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο αιιά θαη ηε δηπισκαηηθή θήκε-θχξνο ηεο ρψξαο, δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ 
πξνεγνχκελν.  

 
Η κπίζη ηων Ιμίων 
 

Οη πξννδεπηηθά θιηκαθνχκελεο ζε έθηαζε θαη έληαζε ηνπξθηθέο αλαζεσξεηηθέο 
αμηψζεηο ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν εθθηλψληαο απφ ην 
πεξηζηαηηθφ ηεο πξνζάξαμεο ηνπ ηνπξθηθνχ εκπνξηθνχ πινίνπ Φηγθέη Αγθάη ζε αβαζή 
χδαηα, θνληά ζηε βξαρνλεζίδα αλαηνιηθή Ίκηα ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ 1995.92 Ζ πξνζσξηλή 
δηπισκαηηθή θξίζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ άξλεζε ηνπ Σνχξθνπ θαπεηάληνπ λα δερζεί 
ηηο ππεξεζίεο ησλ ειιεληθψλ ξπκνπιθψλ, ακθηζβεηψληαο νπζηαζηηθά ηελ ειιεληθή 
εδαθηθή θπξηαξρία ζα δηεπζεηεζεί κε ηελ παξέκβαζε ησλ αξκφδησλ δηπισκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ ησλ δχν ρσξψλ. Αλ θαη ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε ξεκαηηθή 
δηαθνίλσζε ηνπ  (29.12.1995) ηνλίδεη φηη νη βξαρνλεζίδεο Ίκηα (Θαξληάθ) απνηεινχλ 
«εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο».93 Θα αθνινπζήζεη ε απάληεζε ηνπ 
ειιεληθνχ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ γηα ην αδηακθηζβήηεην ηεο ειιεληθήο εδαθηθήο 
θπξηαξρίαο επί ησλ βξαρνλεζίδσλ, ελψ ζηηο 16.1.1996 ζα επηζηήζεη ζην Γεληθφ Δπηηειείν 
Δζληθήο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ) ηε ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο επαγξχπλεζεο ζηελ πεξηνρή ησλ 
Ηκίσλ 

Έληεθα εκέξεο αξγφηεξα (25.1.1996), ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα επίζεκε δηπισκαηηθή 
πξσηνβνπιία απφ ην δχν θξάηε γηα ην πεξηζηαηηθφ, ειιεληθφο ξαδηνηειενπηηθφο ζηαζκφο 

                                            
91 Π. Ήθαηζηνο ‗‘Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή θαη Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή‘‘, 82. 
92 Αζαλάζηνο Έιιηο, Κηράιεο Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα ησλ Ακεξηθαλψλ, (Αζήλα: 

Δθδφζεηο Ιηβάλε, 2009), 25-6. Δπίζεο βι. θαη «Σν ρξνληθφ ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ: Ζ ζεκαία, νη 

βαηξαράλζξσπνη θαη ε πηψζε ηνπ ειηθνπηέξνπ», Πεγή:http://www.iefimerida.gr/news/392439/hroniko-tis-

krisis-ton-imion-i-simaia-oi-vatrahanthropoi-kai-i-ptosi-toy-elikopteroy. 
93 Ζ Σνπξθία ηζρπξίζηεθε φηη νη βξαρνλεζίδεο Ίκηα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην θηεκαηνιφγην ηνπ ρσξηνχ 

Θαξάθαγηα, ηεο λνκαξρίαο Κπνπληξνχκ, ηεο πεξηθέξεηαο Κνχγθια. Βι. ηακάηεο Υξ. Γεσξγνχιεο, πκεψλ Α. 

νιηαξίδεο,  Ίκηα. Ζ Αλακθηζβήηεηε Διιεληθή Θπξηαξρία, (Αζήλα: Λέα χλνξα, 1996), 28. Δπίζεο, βι. «Απηή 

είλαη ε αιήζεηα γηα ηα Ίκηα: Ιεπηφ πξνο ιεπηφ ε θξίζε κέζα απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ΓΔΔΘΑ». Πεγή: 

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/248866_ayti-einai-i-alitheia-gia-ta-imia-lepto-pros-

lepto-i-krisi-mesa (Σειεπηαία είζνδνο: 22.6.2019). 

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/248866_ayti-einai-i-alitheia-gia-ta-imia-lepto-pros-lepto-i-krisi-mesa
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/248866_ayti-einai-i-alitheia-gia-ta-imia-lepto-pros-lepto-i-krisi-mesa
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«απνθαιχπηεη ηελ αληαιιαγή ησλ ξεκαηηθψλ δηαθνηλψζεσλ κεηαμχ Άγθπξαο (29-12-95) 
θαη Αζήλαο (9-1-96)».94 

Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ ξεκαηηθψλ δηαθνηλψζεσλ απφ ηα ΚΚΔ θαη ε αλάιεςε 
ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ηαρεία θιηκάθσζε ηεο έληαζεο. Τπφ ηελ 
απνπζία ελαξγψλ ελδείμεσλ πεξί επηθείκελεο ηνπξθηθήο επηζεηηθήο ελέξγεηαο ζην Αηγαίν, ε 
Διιάδα, ζπλππνινγίδνληαο ηηο παξειζνχζεο ζπκπεξηθνξέο ηεο Σνπξθίαο, εθιακβάλεη ηα 
γεγνλφηα ησλ Ηκίσλ σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε 
δηακθηζβήηεζε θαη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ αηγαηαθνχ θαζεζηψηνο.95 

πλαθφινπζα, νη πξνεγεζείζεο πνιηηηθέο πξάμεηο θαη δειψζεηο ηεο ειιεληθήο 
πνιηηηθήο εγεζίαο εθιήθζεζαλ απφ ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 
σο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην δήηεκα ηεο επέθηαζεο 
ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ζηα 12 λ.κ. ήηαλ ην θεληξηθφ επηρείξεκα ηεο Σνπξθίαο γηα 
ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζζελαξήο πνιηηηθήο ηεο ζηάζεο έλαληη ηεο Διιάδαο.96 Δπίζεο ε 
πξνεγνχκελε πνιηηηθή απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο επνηθηζκνχ βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν κε θξαηηθή επηρνξήγεζε, ηνλ 
Λνέκβξην ηνπ 1995 πξνθάιεζε δηιιήκαηα αζθαιείαο ζηελ Σνπξθία.97 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 
νθείινπκε λα πξνζεκεηψζνπκε ηελ αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 
πιαλεηηθφ επίπεδν θαη ηε ξεπζηφηεηα-αβεβαηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή δνκή ησλ δχν 
θξαηψλ. Αλαθεξφκαζηε ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο «λέαο δηεζλνχο ηάμεο»98 ππφ ηελ πιαλεηηθή 
πξσηνθαζεδξία ησλ ΖΠΑ, ελψ ε Σνπξθία ηαιαληδφηαλ απφ ηελ παξαηεηακέλε αδπλακία 
ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο,99 θαη ζηελ Διιάδα δηελεξγνχληαλ εζσθνκκαηηθέο εθινγέο γηα ηε 

                                            
94 Υξήζηνο Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα Θαζψο Δζηί, 1994-1996, (Αζήλα: Πνηφηεηα, 2014), 394. 

Υξηζηφδνπινο Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε απφ ηελ Θχπξν έσο ηα Ίκηα 1955-1996. Ζ Οπηηθή 

ηνπ Σχπνπ, (Αζήλα: ηδέξεο, 1997), 317. 
95 πσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν Έιιελαο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Θ. Πάγθαινο: «Δίρα φκσο δηαηππψζεη θαη 

ζηηο δχν πξψηεο ζπλεληεχμεηο κνπ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη ε ππνςία θαη ν θίλδπλνο, φπσο είρε ζπκβεί θαη κε 

αιιά ηέηνηα ζέκαηα ζην παξειζφλ, λα είλαη απιψο ε πξψηε εθδήισζε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ. Φαίλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γη‘ απηή ηε δεχηεξε αλεζπρεηηθή θαη δπζάξεζηε εθδνρή». Παξαηίζεηαη ζην Υξήζηνο Ιπκπέξεο, 

Δζληθή ηξαηεγηθή θαη Υεηξηζκφο Θξίζεσλ,  (Αζήλα: Πνηφηεηα, 1997), 17. 
96 Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 142-3. 
97 Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε δέθα βξαρνλεζίδεο, ηηο Σνθκάθηα (Ιέζβνο), ηελ Παζάο θαη ηε Βάηνο (Υίνο), 

ηε ηξνγγχιε (Θσο), ηελ Θαιφιηκλν θαη ηε Λίκν (χκε), ην Φαξκαθνλήζη (Ιέξνο), ηα Αληηθχζεξα, ηε Γαχδν, 

ηηο Αιθπνλίδεο θαη ηε αξηά (Θάξπαζνο) κε αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ειάρηζηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ θαηνρχξσζε, ζχκθσλα θαη κε ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο, ηνπ 

απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο. 

Βι. αλαιπηηθφηεξα,  «Ο ζξπιηθφο Θνηζαθάο, νη βξαρνλεζίδεο, ν Άθεο θαη ε Κεγάιε Ιεζηεία». Πεγή: 

https://kourdistoportocali.com/news-desk/o-thrylikos-kotsakas-vrachonisides-o-akis-ke-megali-listia/ 

(Σειεπηαία είζνδνο 22.6.2019.) Ζ απάληεζε ηεο Αγθχξαο ζηελ ελ ιφγσ πνιηηηθή απφθαζε ηεο Αζήλαο  

ζπλίζηαην ζηελ έλαξμε κειέηεο γηα επαλεθηίκεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο λεζίδσλ θαη βξαρνλεζίδσλ (130 

πεξίπνπ) ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο Ινδάλεο (1923) θαη ησλ 

Παξηζίσλ (1947). Βι. θαη Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 384. 
98 Joseph S. Nye, Jr.―What New World Order?‖, Foreign Affairs, Vol. 71, No. 2 (Spring, 1992), 83-96. 
99 Άιθεο Θνχξθνπιαο, Ίκηα. Θξηηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Σνπξθηθνχ Παξάγνληα, (Αζήλα: ηδέξεο, 1997), 33. 

Θνπξήο,  Διιάδα - Σνπξθία, 423.  Βι. θαη «Ίκηα. Σελ εκέξα πνπ ηξειάζεθε ε Σζηιέξ». Πεγή: 

https://tvxs.gr/news/ηαμίδηα-ζην-ρξφλν/ίκηα-ηελ-εκέξα-πνπ-«ηξειάζεθε»-ε-ηζηιέξ(Σειεπηαία είζνδνο 

22.6.2019.) 

https://kourdistoportocali.com/news-desk/o-thrylikos-kotsakas-vrachonisides-o-akis-ke-megali-listia/
https://www.foreignaffairs.com/articles/1992-03-01/what-new-world-order#author-info
https://www.jstor.org/stable/i20045119?refreqid=excelsior%3Adac987686945db7b8061bfd0ad5fa673
https://tvxs.gr/news/�������-���-�����/����-���-�����-���-
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δηαδνρή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΠΑΟΘ θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο Α. Παπαλδξένπ κε 
ηελ αλάδεημε ζηελ πξνεδξία ηνπ θφκκαηνο (18.1.1996) θαη ζηελ πξσζππνπξγία 
(22.1.1996) ηνπ Θσλζηαληίλνπ εκίηε.100 

Ζ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο απνηξνπήο έλαληη ηεο Σνπξθίαο 
αξρίδεη απφ ηε κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ πνπ κεηέδσζε ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία. Απφ ηε 
κηα πιεπξά, ε δηαηαγή ηνπ Έιιελα ππνπξγνχ Άκπλαο Γ. Αξζέλε γηα ππνζηνιή ηεο 
ηνπξθηθήο ζεκαίαο απφ ηελ αλαηνιηθή Ίκηα δχλαηαη λα εθιεθζεί σο ζήκα,101 εθφζνλ ν 
αληηθεηκεληθφο πνιηηηθφο ζηφρνο ήηαλ ε πξνβνιή κηαο επηζπκεηήο εηθφλαο πξνο ηελ 
Σνπξθία—επαλαθνξά ηνπ status quo ante—ρσξίο λα πξνθαιεί αιιαγή ζηελ θαηαλνκή 
ηζρχνο.102 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε Διιάδα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ «βπζηδφκελνπ 
θφζηνπο», πξνθαηαβάιινληαο ην αληίηηκν ηεο πνιηηηθήο ηεο απφθαζεο, κέζσ ηεο 
απνβίβαζεο κηαο νκάδαο βαηξαραλζξψπσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ ζηελ αλαηνιηθή Ίκηα 
(28.1.1996), ηεο «απνζηνιήο λαπηηθήο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ θαη‘ αλαινγίαλ 
ηεο ηνπξθηθήο», ηεο εηζαγσγήο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο νκάδσλ θαηαδξνκέσλ ζε 
λεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο.103 Παξά ηαχηα, ε θηλεηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ 
δπλάκεσλ δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηε ζζελαξή πνιηηηθή ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, κε 
ζπλεπαθφινπζν ηελ απνκείσζε ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο. πγθεθξηκέλα, ην δηαθχβεπκα γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε  ήηαλ ε απνθπγή κηαο 
έλνπιεο ζχξξαμεο πνπ ζα ηελ έζπξε ζην ηξαπέδη ησλ δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ 
Σνπξθία γηα ηελ επαλανξηνζέηεζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο ζην Αηγαίν. Υαξαθηεξίδνληαο 

                                            
100 Βιέπε Θνχξθνπιαο, Ίκηα. Θξηηηθή πξνζέγγηζε, 35. Ησάλλεο Θ. Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε. 

Πξνζσπηθέο εκεηψζεηο Απφ Κηα Κεγάιε Αλαηξνπή, (Αζήλα: Πφιηο, 1996). 
101 Σα ζήκαηα είλαη δειψζεηο—ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο, ή ελέξγεηεο ελφο θξάηνπο—ζηξαηησηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηξίηα θξάηε, θ.α.– ησλ νπνίσλ νη έλλνηεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή ζπλ αληίιεςε κεηαμχ ησλ ζπλδαηηπκφλσλ ηνπ. πλήζσο  κεηαδίδνληαη 

γηα λα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη  δηακνξθψζεη ν απνδέθηεο γηα ηνλ απνζηνιέα, αιιά δελ είλαη 

εγγελψο αμηφπηζηα. Σν κεηξφ αμηνπηζηίαο ελφο ζήκαηνο ζπλδέεηαη κε ην θφζηνο πξαγκάησζήο ηνπ. 
102 Ο Γ. Αξζέλεο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη: «ηηο 28.1.96 ην πξσί, άλδξεο ηνπ πεξηπνιηθνχ ―Αλησλίνπ‖ ηνπ 

Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ αθαηξνχλ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία θαη πςψλνπλ ηελ ειιεληθή ζηελ Αλαηνιηθή Ίκηα. Ζ 

εληνιή πνπ είρα δψζεη ζηνλ αξρεγφ ΓΔΛ, αληηλαχαξρν Γηάλλε ηάγθα, […], ήηαλ ζαθήο: Λα αθαηξεζεί ε 

ηνπξθηθή ζεκαία. […].»Χζηφζν, ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε καξηπξίεο, χζηεξα απφ ζπδεηήζεηο ηνπ 

Α/ΓΔΔΘΑ, λαπάξρνπ Υξήζηνπ Ιπκπέξε, ε εληνιή πξνο ηνλ θπβεξλήηε ηνπ ―Αλησλίνπ‖ κεηαδφζεθε κε ηε 

πξνζζήθε λα επαξζεί ε ειιεληθή ζεκαία κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ηνπξθηθήο, πξάγκα πνπ έγηλε ζηηο 10:00.[…] 

Έηζη, βξεζήθακε ζηξηκσγκέλνη ζηνλ ηνίρν, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην αξρηθφ 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ην νπνίν γηα ηερληθνχο ιφγνπο πξνέβιεπε επηηήξεζε ησλ βξαρνλεζίδσλ θαη φρη 

εγθαηάζηαζε θξνπξάο ζε βξαρνλεζίδεο. Κεηά απφ απηφ ην ηεηειεζκέλν, ήκαζηαλ αλαγθαζκέλνη λα 

πεξηθξνπξήζνπκε ηε ζεκαία ζηελ Αλαηνιηθή Ίκηα κε κηα, κηθξή έζησ, θξνπξά». Παξαηίζεηαη ζην Έιιηο, 

Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 60. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε δηάςεπζε 

ηνπ ΑΓΔΔΘΑ λαπάξρνπ Ιπκπέξε σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο ηνπ ππνπξγνχ Άκπλαο, Γ. Αξζέλε. 

Βι. Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 397, ππνζ. 172. 
103 Παξαηίζεηαη ζην Έιιηο & Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 64. 
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ην δήηεκα σο ακηγψο πνιηηηθφ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα επηρεηξήζεη ηελ απνθιηκάθσζε 
ηεο έληαζεο κέζσ επίζεκσλ δειψζεσλ.104 

Χζηφζν, ε θαηλνκεληθή αλαθνινπζία κεηαμχ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 
ζηξαηησηηθήο εγεζίαο θαη ε έιιεηςε ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ ιήςε 
ησλ απνθάζεσλ κεηέδσζε αζαθή κελχκαηα ζηελ Σνπξθία σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο 
πξνζέζεηο ηεο Διιάδαο –δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ.105 Οη ιήπηεο απνθάζεσλ ζηελ Σνπξθία 
εμέιαβαλ ηελ πνιηηηθή πξάμε ηεο Διιάδαο (ππνζηνιή ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο, έπαξζε ηεο 
ειιεληθήο θαη ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ αλαηνιηθή Ίκηα) σο άκεζε απεηιή γηα ηα δσηηθά 
ηνπο ζπκθέξνληα, ζην βαζκφ πνπ ε δεκηνπξγία εδαθηθψλ ηεηειεζκέλσλ ζην Αηγαίν ζα ην 
κεηέηξεπε ζε «ειιεληθή ιίκλε».106 

Σνηνπηνηξφπσο ην ίδην βξάδπ (29 Ηαλνπαξίνπ) ε Σνπξθία ζα ζθιεξχλεη ηε 
δηπισκαηηθή ηεο ζηάζε107 εγθαιψληαο ηελ Διιάδα «λα πξνζέιζεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 
ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηελ θαηνρή λήζσλ, λεζίδσλ θαη 
βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν [sic]».108 

Δλψ, ακέζσο κεηά ηε ζχγθιεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηεο Σνπξθίαο,109 
ε πξσζππνπξγφο Σζηιέξ πξνδήισζε ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία επί ησλ βξαρνλεζίδσλ Ίκηα 
θαη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο γηα εηξεληθή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο κέζσ δηκεξψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σαπηφρξνλα, κεηέδσζε ελαξγψο ηελ πνιηηηθή ηεο δέζκεπζε γηα ηελ 
πξνάζπηζε ησλ ηνπξθηθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζην Αηγαίν.110 

πλαθφινπζα ζα θιηκαθψζεη ην επίπεδν ηεο έληαζεο κε ηελ έμνδν κνλάδσλ ηνπ 
πνιεκηθνχ ηεο λαπηηθνχ ζην Αηγαίν θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο κνλάδσλ 
ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, εμνπδεηεξψλνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο απνηξνπήο ηεο 
Διιάδαο, φπσο πξνδειψζεθε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Θ. εκίηε (29.1.1996):«‘ απηφλ θαη  
ζε νπνηνλδήπνηε επηζεηηθφ εζληθηζκφ απαληάκε φηη ε αληίδξαζε ηεο Διιάδαο ζα είλαη  
έληνλε, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Έρνπκε ηα κέζα θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξίο 
δηζηαγκφ. Γελ δερφκαζηε θακηά απνιχησο ακθηζβήηεζε ησλ θπξηαξρηθψλ καο 
δηθαησκάησλ. Αο κε γειηνχληαη».111 

                                            
104 Καξδάο, Πξν-Ίκηα Πνιέκνπ, 362-3. Θσλζηαληίλνο εκίηεο, Πνιηηηθή Γηα Κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα 1996-

2004, (Αζήλα: Πφιηο, 2005), 63. 
105 Γηαηί φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Jervis ην ακπλφκελν θξάηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο απνηξεπηηθήο ηνπ 

ζηξαηεγηθήο δελ ζπλππνινγίδεη ηελ εηθφλα πνπ κεηαδίδνπλ νη  πνιηηηθν-δηπισκαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη ην 

πψο απηέο εθιακβάλνληαη απφ ηνλ επηβνπιέα. Robert Jervis, ―Deterrence and Perception‖, International 

Security, Vol. 7, No. 3, (Winter 1982-1983), 3-30. Δπίζεο, εάλ είλαη δχζθνιν γηα έλαλ δξψληα λα πηζηέςεη φηη 

ν εηαίξνο ηνπ κπνξεί λα ηνλ εθιάβεη σο απεηιή, είλαη  αθφκε πην δχζθνιν ζπλήζσο λα δηαθξίλεη φηη ηα 

ζεκαίλνληα γηα απηφλ ζέκαηα δελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθά γηα ηνπο εηαίξνπο ηνπ.  Βιέπε Jervis, «Hypotheses 

on Misperception», 478. 
106 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 326-7 θαη 336-7.Οη δειψζεηο ησλ ηνχξθσλ πνιηηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ παξαηίζεληαη ζην Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή, 174-5. 
107 Θνχξθνπιαο, Ίκηα. Θξηηηθή Πξνζέγγηζε, 48. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξνεγήζεθε δήισζε ηνπ έιιελα 

Πξσζππνπξγνχ Θ. εκίηε ν νπνίνο ηφληζε: «Ζ Διιάδα έρεη ηα κέζα θαη δελ ζα δηζηάζεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη». Δλψ ν ππνπξγφο Άκπλαο Γ. Αξζέλεο πξφζζεζε: «ε ειιεληθή ζεκαία δελ ζα θαηέβεη απφ ηελ 

Ίκηα». Παξαηίζεληαη ζην Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 160. 
108 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 318 θαη Θνπξήο, Διιάδα – Σνπξθία, 427-32.  
109 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε,318.  
110 Παξαηίζεηαη ζην εκίηεο, Πνιηηηθή Γηα Κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 60. 
111 ην ίδην, 60-1. 
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Χο εθ ηνχηνπ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο 
απνηξεπηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο απφ άκεζε ζε ελεξγεηηθή. Ζ ελεξγεηηθή ειιεληθή απνηξνπή 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ θαζνιηθή ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε, ζηελ έμνδν ηνπ ειιεληθνχ 
ζηφινπ απφ ην λαχζηαζκν ηεο αιακίλαο θαη ζηελ απνδέζκεπζε ησλ θαλφλσλ εκπινθήο 
απφ ηνλ αξρεγφ ΓΔΔΘΑ (ζήκα 292028Ε Ηαλ. 1996) γηα «αλαραίηηζε/απνηξνπή απνβίβαζεο 
ζηα Ίκηα θαη αθαίξεζεο ζπκβφισλ καο».112 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην ζήκα πνπ εμέδσζε ην ΓΔΔΘΑ (290825Ε Ηαλ. 96) πξνο ηα ηξία 
Γεληθά Δπηηειεία  πξνζδηνξηδφηαλ ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην: 

«ΓΕ: Άκεζε κεηαθίλεζε HU-1 λήζνπ Θ, κε νκάδα θαηαδξνκέσλ, γηα επηηήξεζε 
πεξηνρήο Γπηηθήο Ίκηα θαη εηνηκφηεηα απνβίβαζεο θαηφπηλ δηαηαγήο. ε εηνηκφηεηα… δχν 
Δ/Π APACHI γηα απνζηνιή Θσ. 

ΓΕΝ: Λα απνβηβαζζεί εθ λένπ ε ΟΤΘ ζηελ Α. Ίκηα. Απνζηνιή ΟΤΘ ή παξεκπφδηζε 
απνβίβαζεο ζε Ίκηα απφ αέξνο θαη ζαιάζζεο. Απνδεζκεχεηαη ε ρξήζε βίαο γηα απηνάκπλα 
θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ βνιψλ».113 

Δπηπξφζζεηα, ππήξμε δηαζπνξά ησλ πινίσλ ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ζην Αηγαίν, ε 
Αεξνπνξία έιαβε δηάηαμε κάρεο θαη νη Κνλάδεο Θαηαδξνκψλ ηέζεθαλ ζε πιήξε 
εηνηκφηεηα, θαη ν αξρεγφο ΓΔΔΘΑ αλέιαβε ηελ επηρεηξεζηαθή δηνίθεζε ησλ δπλάκεσλ ησλ 
ηξηψλ θιάδσλ.114 

Αληίζηνηρα απφ ηα μεκεξψκαηα ηεο ίδηαο εκέξαο «ην Γ΄ ψκα ηξαηνχ ζηνλ Έβξν 
ηίζεηαη ζε επηθπιαθή, ελψ μεθηλά θαη ε εζληθή δηαθιαδηθή άζθεζε επί ράξηνπ (ΣΑΑ) 
―Αιέμαλδξνο‖, πνπ δηεπζχλεηαη απφ ηνλ Α/ΓΔΔΘΑ θαη ζπκκεηέρνπλ ηα Γεληθά Δπηηειεία, νη 
κεγάινη ζρεκαηηζκνί θαη ησλ ηξηψλ Θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ππνπξγεία θαη 
δεκφζηνη Οξγαληζκνί».115 

Σνηνπηνηξφπσο ε ζπλερηδφκελε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο απφ ηελ Σνπξθία κε ηελ 
αλάπηπμε ησλ λαπηηθψλ ηεο δπλάκεσλ ζην Αηγαίν, ήδε απφ ην πξσί ηεο 30εο Ηαλνπαξίνπ 
ηνπ 1996, επηηάρπλε ηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ζηελ Αζήλα. Ακέζσο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
πκβνπιίνπ Αξρεγψλ ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ (ΑΓΔ) ζην Δζληθφ Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ 
(ΔΘΘΔΠΗΥ) ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο πξνζδηνξίζηεθε ην επηρεηξεζηαθφ 
ζρέδην ηεο ελεξγεηηθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο:116 

 

1. Σξνπνπνηείηαη ην ζρήκα ειέγρνπ-δηνίθεζεο κε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 
δηνίθεζεο ηεο ηξαηηάο, ηεο ΑΓΔΛ, ηνπ ΓΔΛ θαη ηνπ Αξρεγείνπ Σαθηηθήο 
Αεξνπνξίαο (ΑΣΑ) ζηνλ αξρεγφ ηνπ ΓΔΔΘΑ Λαχαξρν Υξήζην Ιπκπέξε, ελψ ν 
επηρεηξεζηαθφο έιεγρνο παξέκελε ζηνπο επηθεθαιήο ησλ  ρεκαηηζκψλ. 

                                            
112 Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 411-12. 
113 ην ίδην, 406-7. Ιπκπέξεο, Πνξεία ζε Σαξαγκέλεο Θάιαζζεο, 562. 
114 Θνπξήο, Διιάδα-Σνπξθία, 433. πσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ν Α/ΓΔΔΘΑ λαχαξρνο Ιπκπέξεο: «ηηο 

30 Ηαλνπαξίνπ κέζσ ηνπ ΓΔΔΘΑ δφζεθε απνζηνιή ζε ΓΔΛ, ΑΓΔΛ θαη ΑΣΑ γηα επηηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ ηα Ίκηα, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαραίηηζε ελεξγεηψλ 

απνβίβαζεο Σνχξθσλ θαη εγθαηάζηαζεο ζπκβνιψλ ζε βξαρνλεζίδεο, ελψ απνδεζκεχηεθε ε ρξήζε 

πξνεηδνπνηεηηθψλ βνιψλ θαη ζε πεξίπησζε επίκνλεο ηνπο άκεζεο βνιήο. Σα Ίκηα είραλ ηελ πξνηεξαηφηεηα 

θαη εθεί επηθεληξψζεθε ε πξνζπάζεηα». Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή, 182. 
115 «Απηή είλαη ε αιήζεηα γηα ηα Ίκηα».  
116 Καξδάο, Πξν- Ίκηα Πνιέκνπ,  368-9. 
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2. Παξαηείλεηαη θαη εληείλεηαη ε ειιεληθή λαπηηθή παξνπζία ζην Αλαηνιηθφ 
Αηγαίν, θαηά αλαινγία ηεο αληίζηνηρεο ηνπξθηθήο. 

3. Δληζρχνληαη νη λαπηηθέο πεξηπνιίεο ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ.  
4. Γηεμάγνληαη αλαγλσξηζηηθέο πηήζεηο απφ ειιεληθά πνιεκηθά αεξνζθάθε γηα 

ηελ αλάζρεζε ελφο πξψηνπ πιήγκαηνο απφ ηελ Σνπξθία. 
 

Σέινο, «ν Αξρεγφο ηνπ ΓΔΔΘΑ αλέζεζε ζηνλ αξρεγφ ηνπ Λαπηηθνχ (Α/ΓΔΛ) θαη ζηνλ 
Αξρεγφ ηεο Αλψηαηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Δζσηεξηθνχ θαη Λήζσλ (ΑΓΔΛ) λα 
αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε επηζεηηθή ελέξγεηα».117 

Θα αθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά ζεκάησλ ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ (301933Ε Ηαλ. & 301935Ε Ηαλ. 
ʼ96) πξνο φιεο ηηο δπλάκεηο ησλ νπνίσλ είρε αλαιάβεη ηελ επηρεηξεζηαθή δηνίθεζε γηα 
«απμεκέλα κέηξα ζηξαηησηηθήο επαγξχπλεζεο (εθηηκήζεθε σο πηζαλή ηνπξθηθή ελέξγεηα 
εληφο ησλ επφκελσλ δψδεθα σξψλ)»,118 ηα νπνία θνξπθψλνληαη κε ηελ θήξπμε 
«επηζηξάηεπζεο ηνπηθήο εθεδξείαο ζηνλ Έβξν θαη ζηα λεζηά […] ηνπ Α. Αηγαίνπ».119 
πγθεθξηκέλα, ην «ΓΔΔΘΑ δηαηάζζεη ην ΓΔ γηα ηνπηθή επηζηξάηεπζε ζηε δψλε επζχλεο 
ΑΓΔΛ, 88 ΓΗ, Γ΄  θαη‘ επηινγή ηνπ. Λα επηζηξαηεπζνχλ φιεο νη Κνλάδεο Δηδηθψλ 
Γπλάκεσλ».120 
 

Η κινηηοποίηζη ηος παπάγονηα ηηρ διεθνούρ αποηποπήρ 
 

Ζ νξηδφληηα θαη θάζεηε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο κεηαμχ ησλ δχν ζπκκάρσλ θξαηψλ 
ζα επηθέξεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο (ΖΠΑ)121 ν νπνίνο 
αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο, ζέηνληαο δηθιείδεο αζθαιείαο γηα ηελ 
απνθπγή κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο. Αλαιπηηθφηεξα, ην έληνλν δηπισκαηηθφ παξαζθήλην 
εθηπιίρζεθε κε δηαδνρηθέο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ζην ηξίγσλν Άγθπξα-Οπάζηγθηνλ-
Αζήλα.122 Ζ πξψηε επαθή κε ηελ ειιεληθή πιεπξά πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ 
ππνπξγψλ Άκπλαο Διιάδαο θαη ΖΠΑ, Γ. Αξζέλε θαη Ο. Πέξη,123 θαηά ηελ νπνία ν πξψηνο 
εμέθξαζε ηνπο θφβνπο ηνπ γηα ζεξκφ επεηζφδην.124 

ην ίδην πιαίζην πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Ακεξηθαλνχ 
Πξνέδξνπ Κπηι Θιίληνλ θαη ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ Θ. εκίηε (30.1.1996). Ο 
ηειεπηαίνο επηθεληξψζεθε ζηηο λνκηθέο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο, ηνλίδνληαο ην 
αδηαπξαγκάηεπην ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ—εδαθηθή θπξηαξρία, ζπκπεξη-

                                            
117 ην ίδην, 369 θαη Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 418. 
118 Ιπκπέξεο, Οςφκεζα ηελ Αιήζεηα, 433-4. 
119 ην ίδην, 436, ππνζ. 214. 
120 437. 
121 ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηελ ππαξθηή, δηεζλή απνηξνπή, απφηνθε  ησλ ακεξηθαληθψλ-

λαηντθψλ ζηξαηησηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο δχν ρψξεο. Πξνθαλψο, κηα ελδερφκελε έλνπιε ζχξξαμε κεηαμχ 

ησλ δχν θξαηψλ ζα ελείρε  απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο λνηηναλαηνιηθήο πηέξπγαο 

ηεο Βνξεηναηιαληηθήο  πκκαρίαο φζν θαη γηα ηηο ακπληηθέο επελδχζεηο ησλ ΖΠΑ-ΛΑΣΟ ζηηο δχν ρψξεο. Βι. 

McGeorge Bundy, ―Existential Deterrence and its Consequences‖, ζην Douglas MacLean (επηκ.), The Security 

Gamble. Deterrence Dilemmas in the Nuclear Age, (Totowa, NJ: Rowman & Allanheld, 1984), 3-13· Marc 

Trachtenberg, ―The Influence of Nuclear Weapons in the Cuban Missile Crisis‖, International Security, Vol.10, 

No.1, (Summer 1985), 137-63, (ηδίσο 139). 
122 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 174-8.  
123 Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 130-4. 
124 ην ίδην, 141-2, 144. 
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ιακβαλφκελεο θαη ηεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο ηεο ζεκαίαο,125 εθθξάδνληαο παξάιιεια ηελ 
πξφζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο. Ο Ακεξηθαλφο 
πξφεδξνο, αθνχ επηζήκαλε ηνλ θίλδπλν κηαο γεληθεπκέλεο ειιελνηνπξθηθήο ζχξξαμεο, 
γλσζηνπνίεζε ηελ ηνπξθηθή πξφηαζε γηα απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο (απνρψξεζε 
πξνζσπηθνχ, πινίσλ, ζεκαίαο απφ ηα Ίκηα).126 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο, νη θχξηνη ζπλνκηιεηέο κε ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιηηηθνχο 
αμησκαηνχρνπο ήηαλ ε πξσζππνπξγφο Σ. Σζηιέξ, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ληελίδ Κπαυθάι, 
ν πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ολνχξ Ουκέλ θαη ν Πξφεδξνο . Ληεκηξέι.  Οη ΖΠΑ ζα 
επηθαιεζηνχλ ην ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο ζηελ Διιάδα, γηα λα 
θαζεζπράζνπλ ηελ Σνπξθία φζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο πξνζέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 
αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ρ. Υφικπξνπθ ζηηο ηειεθσληθέο ηνπ ζπλνκηιίεο κε ηελ 
πξσζππνπξγφ ηεο Σνπξθίαο Σαλζνχ Σζηιέξ θαη ηνλ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Ληελίδ Κπαυθάι 
ζα δεηήζεη πίζησζε ρξφλνπ πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηεο 
λνκηκνπνίεζε, ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνβεί ζηελ απνρψξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο 
δπλάκεσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Ίκηα.127 

Ζ ελαξγήο ελεξγνπνίεζε ηνπ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο απνηξνπήο 
απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ Κ. Θιίληνλ 
κε ηνλ Σνχξθν Πξφεδξν . Ληεκηξέι ζηηο 21:00 κ.κ. Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο γηα λα 
εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο δέζκεπζήο ηνπ—απνθπγή κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο—ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ  «απεηιή πνπ αθήλεη θάηη ζηελ ηχρε» απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο 
πνιηηηθνχο αμησκαηνχρνπο. 

 

«ΘΙΗΛΣΟΛ: αο ηειεθσλψ επεηδή αλεζπρψ γηα ην ελδερφκελν θάπνηαο 
ζηξαηησηηθήο ζχξξαμεο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, εμαηηίαο ηεο 
δηαθσλίαο φζνλ αθνξά ηα Ίκηα. […]. ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη θάπνηα ζνβαξή 
ζχξξαμε κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο, απηφ κπνξεί λα θαηαζηήζεη 
αθφκε πην πεξίπινθα πνιιά άιια πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή απηή».128 

 

Αληίζηνηρε ηειεθσληθή ζπλνκηιία είρε ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο θαη κε ηελ 
πξσζππνπξγφ ηεο Σνπξθίαο Σαλζνχ Σζηιέξ (ζηηο 23:10 κ.κ.), κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε ηνπ 
ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο-απνθιηκάθσζεο ηεο θξίζεο, επηδεηψληαο ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε 
ηεο θξίζεο κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπσο δηαηππψζεθε ζηε δεχηεξε ηειεθσληθή ηνπ 
επηθνηλσλία κε ηελ ίδηα(ζηηο 00:30 κ.κ. ηεο31.1.1996).129 
 

Η αποκλιμάκωζη ηηρ κπίζηρ 
 

Κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο απφ ηελ Οπάζηγθηνλ, ζα 
αθνινπζήζεη ε ζχγθιεζε ηνπ ΘΤΔΑ (ζηηο 01:00 π.κ.) ζην γξαθείν ηνπ Έιιελα 
πξσζππνπξγνχ ζηε Βνπιή130 (ε ιεγφκελε «κηθξή θπβεξλεηηθή επηηξνπή»131). Δθεί 

                                            
125 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 178. εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 60. 
126 ην ίδην, 62-3 θαη Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 136. 
127 Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 320 θαη Καξδάο, Πξν- Ίκηα πνιέκνπ,  371. 
128 Έιιηο, Ηγλαηίνπ,Ίκηα. Σα Απφξξεηα Σειεγξαθήκαηα, 134-6. 
129 ην ίδην,  139. 
130 Ζ επηινγή  γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ ΘΤΔΑ ζην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν  αηηηνινγείηαη απφ ηνλ Θ. εκίηε 

ιφγσ ηεο πνιηηηθήο θχζεο ηνπ δεηήκαηνο θαη ηεο πθηζηάκελεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ δηπισκαηηθή ηνπ 
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θαηαγξάθεηαη ε πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ άκεζε απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο θαη ηελ 
επαλαθνξά ζην πξνεγνχκελν εδαθηθφ θαζεζηψο. Οξηνζεηψληαο ηελ πνιηηηθή θχζε ηνπ 
δεηήκαηνο, ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο πξνηάζζεη σο δσηηθφ ζπκθέξνλ ηελ απνθπγή κηαο 
έλνπιεο ζχξξαμεο απνδερφκελνο ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ΖΠΑ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 
θξίζεο.132 

πλεπαθφινπζα, ε θαηάξξεπζε ηεο ειιεληθήο ελεξγεηηθήο απνηξνπήο πξαγκαηψλεηαη 
κε ηελ επίηεπμε ηνπ ηαθηηθνχ αηθληδηαζκνχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο  εδαθηθνχ 
ηεηειεζκέλνπ—θαηάιεςε ηεο δπηηθήο Ίκηα—ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ 
ζρεδηαζκφ ηεο ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο γηα ηελ παξεκπφδηζε ησλ ηνπξθηθψλ 
ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ απφ νπνηαδήπνηε ηαθηηθή ελέξγεηα πνπ ζα δηακθηζβεηνχζε ηελ 
ειιεληθή εδαθηθή θπξηαξρία ζηα Ίκηα θαη ζηα παξαθείκελα λεζηά.  Ζ Σνπξθία, κε ηελ 
εθηέιεζε κηαο πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθήο ελέξγεηαο, εμνπδεηέξσζε ηνλ 
αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ζηφρν ηεο ειιεληθήο ελεξγεηηθήο απνηξνπήο ελ ηε γελέζεη ηνπ.133 

Ζ δεκηνπξγία ελφο εδαθηθνχ ηεηειεζκέλνπ, ππφ ηελ απνπζία πιεξνθφξεζεο θαη ελ 
κέζσ δηεξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο Διιάδαο γηα εμαθξίβσζε 
ηνπ γεγνλφηνο, εληζρχεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία εγείξεη κηα ζεηξά 
πνιηηηθψλ αμηψζεσλ γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο. Κέζα απφ ηε ζπλεμέηαζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή 
δξάζε, ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία πξνηάζζεη ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ΖΠΑ κε αληηθεηκεληθφ 
πνιηηηθφ ζηφρν ηελ επαλαθνξά ζην πξνεγνχκελν εδαθηθφ θαζεζηψο. Ζ ελ ιφγσ πνιηηηθή 
απφθαζε αηηηνινγείηαη ιφγσ ηεο απνπζίαο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ ειιεληθή 
ζηξαηησηηθή εγεζία γηα ηελ άκεζε αλαθαηάιεςε ηεο βξαρνλεζίδαο θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ 
πνιηηηθνχ ζηφρνπ ηεο Αζήλαο λα απνηξέςεη νπνηνδήπνηε ελδερφκελν πνπ ζα ηελ 
νδεγνχζε ζε κηα δηκεξή δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Σνπξθία γηα ηε ζπλνιηθή 
επαλανξηνζέηεζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο ζην Αηγαίν.134 

Πνην ήηαλ φκσο ην κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο ελεξγεηηθήο 
απνηξνπήο; Ζ Σνπξθία αθνινχζεζε κηα ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο νδεγψληαο ζε 
απνηπρία ηελ ειιεληθή απνηξνπή, δηαγηγλψζθνληαο φηη ν ακπλφκελνο ζηεξείηαη 
θαηάιιεισλ επηινγψλ ψζηε λα αληαπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε 
                                                                                                                                                 
δηεπζέηεζε. «Ζ επηινγή λα ζπλέιζνπκε ζην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν θαη φρη ζηελ εηδηθή αίζνπζα ηνπ 

ππνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο δίπια ζην ζάιακν επηρεηξήζεσλ έγηλε ζπλεηδεηά. Ήζεια λα απνθχγσ ηε 

δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη βξηζθφκαζηε ζε πνιεκηθή θξίζε. Σν πξφβιεκα ήηαλ πνιηηηθφ θαη έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηεί κε πνιηηηθά κέζα θαη φρη κε κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε». εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα 

Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 63. 
131 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 178. Δπίζεο, Γηαιινπξίδεο, Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε, 320. 

Δθηφο απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ, Θ. εκίηε, ζπκκεηείραλ νη  Τπνπξγνί Άκπλαο, Γ. Αξζέλεο, Δμσηεξηθψλ, 

Θ. Πάγθαινο, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαλησλίνπ, Σχπνπ θαη Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο, 

Γεκήηξεο Ρέππαο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, Σάζνο Καληέιεο θαη νη ζχκβνπινη ηνπ 

πξσζππνπξγνχ, Λίθνο Θέκειεο θαη Γεκήηξεο Θαξατηίδεο. 
132 εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα, 64-6. 
133 ην ίδην, 65. 
134 πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Έιιελαο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Θ. Πάγθαινο: «ην ζρέδην ησλ Σνχξθσλ 

δελ ήηαλ ε εμαζθάιηζε ησλ βξαρνλεζίδσλ, ήηαλ κία δηάζθεςε γηα ην Αηγαίν. πγθπξηαξρία, αδηέμνδν, θάηη ην 

νπνίν ζα πξνέθππηε ηειηθά θαη ζπκβνιηθά. ρη ζε ηφζν αθξαία κνξθή, φζν αλ ππήξραλ ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ζ‘ έλαλ βξάρν 10 ζηξεκκάησλ. Θα πξνέθππηε ζπκβνιηθά, γηαηί ζα ήκαζηαλ ελψπηνλ δχν ζηξαηψλ. 

Ινηπφλ, απηφ ήηαλ ην κπζηηθφ ηεο ηζηνξίαο». Παξαηίζεηαη ζην Έιιηο, Ηγλαηίνπ, Ίκηα. Σα Απφξξεηα 

Σειεγξαθήκαηα, 160. 
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ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο,135 κε αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ θαηάιπζε136 ηεο ειιεληθήο 
δέζκεπζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο.  

Ζ ειιεληθή πιεπξά φλησο αηθληδηαζκέλε απφ ηελ ηνπξθηθή ελέξγεηα ζην ηαθηηθφ 
επίπεδν θαη ζαθψο πεξηνξηζκέλε σο πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο αληίδξαζεο (ππφ ηνλ 
πεξηνξηζκφ πνπ έζεζαλ νη ΖΠΑ γηα απνθπγή γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο) δελ κπφξεζε λα 
πινπνηήζεη ηελ απεηιή ηεο. Κεηά ηελ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ππνπξγείνπ 
εμσηεξηθψλ πεξί θαηάιεςεο ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο θαη ελψ ην εγρείξεκα 
αλαθαηάιεςεο απφ νκάδεο ησλ ειιεληθψλ Δηδηθψλ Γπλάκεσλ δελ ήηαλ εθηθηφ, 
ηνπιάρηζηνλ άκεζα, δέρεηαη ην ζρέδην απεκπινθήο πνπ πξφηεηλαλ νη ΖΠΑ. Σν ζρέδην 
απεκπινθήο πξνέβιεπε ηελ εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο 
ησλ δχν ρσξψλ (νη νπνίεο απφ ηελ 06:00 ηεο 31 Ηαλνπαξίνπ άξρηζαλ λα απνκαθξχλνληαη 
κε κηα δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα)137 θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ status quo ante δειαδή «φρη 
πινία, φρη ζεκαίεο, φρη έλνπιεο δπλάκεηο».138 

Δλ θαηαθιείδη ηα ζεκεία ηξσηφηεηαο ηεο ειιεληθήο εζληθήο άκεζεο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο θαηαγξάθνληαη σο εμήο:  

 
α) Γελ ππήξμε κηα εληαία ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηνπξθηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία επηδήηεζε ηελ άκεζε αλαθαηάιεςε ηεο 
βξαρνλεζίδαο, θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ, ελψ ε ζηξαηησηηθή εγεζία πξνέθξηλε ηελ 
θιηκάθσζε ηεο έληαζεο, πξνηείλνληαο ηε ιχζε ηνπ λαπηηθνχ ή αεξνπνξηθνχ βνκβαξδηζκνχ 
ηεο βξαρνλεζίδαο.139 ε απηφ ην απνηέιεζκα νδήγεζε ε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ηεο 
θξίζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαζψο θαη ε κε 
επεμεξγαζία ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ.140 

 

β) Αδπλακία ζπληνληζκνχ ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δηαδηθαζίαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ κε ηελ ακεξηθαληθή πιεπξά δελ ππήξρε έλαο κφλν 
δηαπξαγκαηεπηήο ψζηε λα γλσξίδεη φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ 
αμησκαηνχρσλ. Απηφ νδήγεζε ζε κηα πνιπεπίπεδε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο θαλείο λα 
γλσξίδεη ηελ εμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα αιιά επίπεδα.141 

                                            
135 George & Smoke, Deterrence in American Foreign Policy, 544-55. Ζ ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αλαηξνπέπνληα ζηελ πεξίπησζε πνπ πηζηεχεη φηη ε δέζκεπζε ηνπ ακπλφκελνπ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε αιιά φρη πνιχ ηζρπξή ή επεηδή πηζηεχεη φηη ην ξίζθν ηνπ είλαη ειεγρφκελν θαη ππνινγηζκέλν 

(;). Κεξηθέο απφ ηηο ηαθηηθέο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: α) απνθιεηζκφο ηνπ ακπλφκελνπ απφ ηελ 

ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή, β) δηπισκαηηθφο εθβηαζκφο, γ) αληαπφδνζε απνηξνπήο, δ) βαζκηαίνο πεξηνξηζκφο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ακπλφκελνπ κέζα θαη γχξσ απφ ηελ ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή. 
136 Morgan, Deterrence, A Conceptual Analysis, 144. 
137 Θνχξθνπιαο, Ηκηα. Θξηηηθή Πξνζέγγηζε, 55. 
138 ην ίδην. Δπίζεο Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 185.  
139 ην ίδην, 183. 
140 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Υ. Ιπκπέξε ―ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ ε εληχπσζε πνπ απεθφκηζα ήηαλ 

φηη ε πνιηηηθή εγεζία δελ είρε επεμεξγαζζεί ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο επηινγέο‖. Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή, 

108. 
141 Αζαλάζηνο Πιαηηάο, «Ζ Διιεληθή Ακπληηθή Πνιηηηθή θαη ε Θξίζε ησλ Ίκηα. θέςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί» 

ζην Οη Ζκεξίδεο ηνπ ΗΣΑΚΔ. Ζ Θξίζε ζηα Ίκηα, ην Δμνπιηζηηθφ Πξφγξακκα, ε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηνπ 

Άκζηεξληακ, (Αζήλα: Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Κειεηψλ «Αλδξέαο Παπαλδξένπ», 1997), 

91. 
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γ) ην ηαθηηθφ επίπεδν παξαηεξήζεθε αδπλακία ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ 
δπλάκεσλ γηα απνηειεζκαηηθή θχιαμε ησλ βξαρνλεζίδσλ Ίκηα. Ζ εληνιή ηεο πνιηηηθήο 
εγεζίαο ήηαλ λα πεξηθξνπξεζεί θαη ε δεχηεξε βξαρνλεζίδα ψζηε λα απνηξαπεί πηζαλή 
ηνπξθηθή απφβαζε.142 Ζ ζηξαηησηηθή εγεζία φκσο αληηκεηψπηζε ηελ θξίζε θπξίσο σο  
«πξνάγγειν» κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο θαη ιηγφηεξν σο ζχγθξνπζε ρακειήο έληαζεο.143 

 

δ) Αδπλακία ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο. Ο έιεγρνο ηεο θιηκάθσζεο απνηειεί ην 
θπξίαξρν δήηεκα, επεηδή ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ θαζνξίδεη θαη ηελ επηηπρή έθβαζε 
ηεο θξίζεο.144 ε κηα θξίζε ηξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ δηεθδηθνχλ λα απνθηήζνπλ ηνλ 
έιεγρν ηεο θιηκάθσζεο: ηα δπν αληηηηζέκελα κέξε θαη ν εκπιεθφκελνο δηεζλήο 
παξάγνληαο. ηελ θξίζε ησλ Ίκηα νη ΖΠΑ αλέιαβαλ ηνλ έιεγρν ηεο θιηκάθσζεο κεηά ηελ 
θαηάιεςε ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο απφ ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, απνθιείνληαο κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ην ελδερφκελν κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο θαη νδήγεζαλ ζηελ απνθιηκάθσζε 
ηεο θξίζεο. 
 

Θαηαιήγνληαο ε θξίζε ησλ Ηκίσλ ζα κπνξνχζε λα αλαιπζεί ζηα πιαίζηα ηεο 
δηαιεθηηθήο ηξηψλ παξαγφλησλ:  

 
α) ηεο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ δελ επεμεξγάζηεθε 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ψζηε λα κπνξεί λα απνηξέςεη αθφκε θαη απεηιέο 
ρακειήο έληαζεο,  

 

β) ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθή ειεγρφκελεο πίεζεο πνπ θαηφξζσζε λα ππεξθεξάζεη 
ηελ ειιεληθή απνηξνπή θαη λα επηηχρεη έλα ηεηειεζκέλν θαη  

 

γ) ηνπ ζπζηεκηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο κε ρξήζεο βίαο γηα ηελ απνθπγή γεληθεπκέλεο 
ζχξξαμεο πνπ έζεζαλ νη Ζ.Π.Α. 

 
ςμπεπάζμαηα 
 

ε κηα ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο εηθνζαεηνχο ειιελνηνπξθηθήο δηέλεμεο θαη έρνληαο 
ππνβάιεη δηεμνδηθά ζε εκπεηξηθφ έιεγρν ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο (πνιηηηθή δέζκεπζε θαη 
κεηάδνζή ηεο, ηθαλφηεηα θαη αμηνπηζηία) γηα ηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο νδεγνχκαζηε ζηα αθφινπζα θαηαιεθηηθά πνξίζκαηα. 

Πξσηαξρηθά, ε αλακελφκελε αχμεζε ηνπ κέηξνπ αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο 
απνηξνπήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαθπβεπφκελν ζπκθέξνλ, δελ επηβεβαηψλεηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ ηνπ 1976 θαη ηνπ 1996.Απηφ γηαηί ζηελ εθάζηνηε δηέλεμε 
αλακέλεηαη ε πιεπξά κε ην κεγαιχηεξν ζρεηηθφ ζπκθέξνλ λα πξνβάιιεη κηα αμηφπηζηε 

                                            
142 Πξεηεληέξεο, Ζ Γεχηεξε Κεηαπνιίηεπζε, 172. 
143 Ιπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή. 183. 
144 Κε ηνλ φξν «έιεγρνο ηεο θιηκάθσζεο» ελλνείηαη ε ζπλδπαζκέλε πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή θαη δηπισκαηηθή 

εηνηκφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηεο κηαο πιεπξάο ψζηε λα δηαζέηεη επαξθείο επηινγέο κε απνηέιεζκα ε αληίπαιε 

πιεπξά λα έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ πεξαηηέξσ θάζεηε θιηκάθσζε ηεο ζχγθξνπζεο (ε νπνία ζα ηεο 

πξνθαιέζεη κε απνδεθηφ θφζηνο) ε ζηνλ ζπκβηβαζκφ – ππνρψξεζε. Βι. ηέιηνο Αιεηθαληήο, «Ακπληηθφ 

Γφγκα, Θξίζεηο Υακειήο Έληαζεο θαη ΚΟΔ ζην Αηγαίν. Ζ Δλίζρπζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Απνηξνπήο», 

ηξαηεγηθή, Ηνχληνο 1997 θαη ηνπ ηδίνπ, «Ζ Δζληθή Άκπλα Κεηά ηελ Θξίζε ζηα Ίκηα. Ζ Αληίιεςε ηεο 

Δπέιηθηεο Αληαπφδνζεο»,  Δπεηεξίδα Ηλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ, Αζήλα, 1997, 49-52. 
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απνηξεπηηθή απεηιή, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο απνηξεπηηθήο ηεο 
ζηξαηεγηθήο. 

Αληίζηξνθα, θαηαδεηθλχεηαη φηη ν ελ δπλάκεη επηβνπιέαο δηαζέηεη ελαιιαθηηθέο 
ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 
ακπλφκελνπ, φπσο ζπλέβε ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, ε Σνπξθία ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθν-ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ε εμαλαγθαζηηθή δηπισκαηία,145 ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηεηειεζκέλνπ, ε ζηξαηεγηθή 
πεξηνξηζκέλεο πξφθιεζεο θαη ειεγρφκελεο πίεζεο θ.ά.,146 γηα λα ππεξθεξάζεη ηελ άκεζε 
απνηξνπή ηεο Διιάδαο δεκηνπξγψληαο ηεηειεζκέλα. Σνηνπηνηξφπσο, θαη ζηηο ηξεηο 
επηιεγκέλεο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο επηβεβαηψλεηαη φηη ε απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη 
εμαξηεκέλε απφ ην ζπζηεκηθφ πιαίζην (context) ιεηηνπξγίαο ηεο. Δηδηθφηεξα, ηφζν ζην 
ςπρξνπνιεκηθφ φζν θαη ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ δηεζλέο ζχζηεκα ν παξάγνληαο ηεο 
δηεζλνχο απνηξνπήο ήηαλ πξνζδηνξηζηηθφο σο πξνο ηελ έθβαζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 
θξίζεσλ.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη παξεκβαίλνπζα σο πξνο ην κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο κεηαβιεηή είλαη ε χπαξμε ελφο βαζκνχ αβεβαηφηεηαο σο πξνο 
ηηο πξνζέζεηο ηνπ ακπλφκελνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο. πγθεθξηκέλα, 
αλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ην κέηξν 
νξζνινγηθφηεηαο ησλ αληηπαξαηηζέκελσλ θξαηψλ, ππφ ην πξίζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηζρχνο-
ζπκθεξφλησλ, ε επίδεημε ξηςνθίλδπλεο ή θαη αλνξζνινγηθήο ζε θάπνην βαζκφ πνιηηηθν-
ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο147 δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο.  Πξνο επίξξσζε αλαθέξνπκε ηε ρξήζε ηεο  ηερληθήο ησλ «δεκέλσλ ρεξηψλ» θαη 
ηεο «απεηιήο πνπ αθήλεη θάηη ζηελ ηχρε»  κέζσ ηεο κεηάδνζεο θνζηνβφξσλ κελπκάησλ 
απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ θαηά ηελ θιηκάθσζε ηεο έληαζεο ζηελ θξίζε ηνπ Καξηίνπ 
ηνπ 1987. 

Σέινο αλαθαίλεηαη φηη ην κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 
απνηειεί θνηλή ζπληζηακέλε ηνπ ηζνδπγίνπ ζηξαηησηηθήο ηζρχνο-ζπκθεξφλησλ θαη ηνπ 
κέηξνπ αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο απεηιήο. Αλαιπηηθφηεξα θαη ζηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο 
ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ηεο πεξηφδνπ 1976-1996 θαηαδεηθλχεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ 
ηζνδπγίνπ ζηξαηησηηθήο ηζρχνο-ζπκθεξφλησλ θαη ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο 
απεηιήο σο πξνο ηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Δλ νιίγνηο δχλαηαη λα εμαρζεί σο γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο φηη ε 
αμηνπηζηία ηεο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζπλαξηάηαη κε ην κέηξν ηεο ζηξαηησηηθήο 
ηθαλφηεηαο, ην είδνο ησλ δηαθπβεπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο 
εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ ελαξγή ηεο κεηάδνζε ζηνλ αληίπαιν. πλεπαθφινπζα θαη 

                                            
145 Ζ εμαλαγθαζηηθή δηπισκαηία κεηαηξέπεηαη ζε ζηξαηεγηθή, φηαλ νη εθάζηνηε πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη 

δηακνξθψζνπλ ηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο׃ α) λα νξηνζεηήζνπλ ηνλ 

αληηθεηκεληθφ πνιηηηθφ ηνπο ζηφρν ζηνλ αληίπαιν, β) λα  δεκηνπξγήζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ αληηπάινπ ηελ 

αίζζεζε ηνπ επείγνληνο, ψζηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο, γ) λα κεηαδψζνπλ απεηιή ηηκσξίαο ε 

νπνία λα είλαη αμηφπηζηε θαη άκεζα εθαξκνζηέα, δ) λα ζπλδέζνπλ ηελ απεηιή ηηκσξίαο κε ζεηηθά θίλεηξα θαη 

παξνρέο, ψζηε λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξνο ν ζπκβηβαζκφο ηνπ αληηπάινπ. Alexander L. George, Bridging the 

Gap. Theory and Practice in Foreign Policy, (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 

1993), 79-80.  
146 George & Smoke, Deterrence in American Foreign Policy, 534-47. 
147 Schelling, Arms and Influence, 36-43. 
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ΣΙΡΙΓΧΣΗ
 

γηα πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο απνηξεπηηθήο 
ζηξαηεγηθήο, νθείινπκε λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ ππφζεζε εξγαζίαο ησλ 
George&Smoke φηη «νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνηξνπήο είλαη πνιχ ιηγφηεξν 
δήηεκα απφθηεζεο, απφδεημεο θαηνρήο ή ρξήζεο πξσηνγελψλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ 
παξά επίδεημεο αλεζπρίαο, θηλήηξνπ θαη δέζκεπζεο».148 

 
Ο Διονύζιορ Σζιπιγώηηρ είλαη Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, κε αληηθείκελν χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία, Γηεζλείο ρέζεηο 
θαη Γηπισκαηία. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλψλ 
θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, απφ ην νπνίν επίζεο απέθηεζε 
κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο. Έρεη 
δεκνζηεχζεη ζεηξά άξζξσλ-δνθηκίσλ-κνλνγξαθηψλ αλαδηθψληαο ζε θεληξηθά δεηήκαηα ηεο 
Διιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο. 
 
 

                                            
148 Huth θαη Russett, ―What Makes Deterrence Work?‘‘, 502. 
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Σν Αηγαίν σο Υώξνο Αληη-Πξόζβαζεο 
θαη Άξλεζεο Πεξηνρήο 

 
Γεκήηξηνο Αιεβίδνο 

 
 

ΤΛΟΦΖ  
Ρν Αηγαίν αληιεί ηελ ζεκαζία ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ, ε νπνία  ηνπ επηηξέπεη λα «ελψλεη» 

ηξεηο επείξνπο (Δπξψπε, Αζία, Αθξηθή), λα ειέγρεη ηα ζηελά ησλ Γαξδαλειιίσλ- Βνζπφξνπ θαη 
ηνπ Πνπέδ θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο απφ θαη πξνο απηά. Ρελ αμία ηνπ έρεη 
αλαγλσξίζεη ε Ρνπξθία, ε νπνία απφ ην 1973 ζέιεη λα ην ζέζεη καδί κε ηελ Αλαηνιηθή 
Κεζφγεην ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο. Ξξφζθαηα έρεη εληείλεη ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο, κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο  ζηξαηεγηθήο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», αληηγξάθνληαο ηελ αληίζηνηρε θηλεδηθή 
ζηξαηεγηθή ζηε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα. Ζ Διιάδα απφ ηελ πιεπξά ηεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
αλεμαξηεζίαο θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο, θξίλεηαη φηη πξέπεη λα εθαξκφζεη 
αλάινγε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, ηε ζηξαηεγηθή αληη-πξφζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο, ηελ 
νπνία ε Θίλα έρεη πηνζεηήζεη ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο εγγχο ησλ αθηψλ ηεο, έλαληη ησλ ΖΞΑ. 

 
Ιέμεηο θιεηδηά: Πεκαζία ηνπ Αηγαίνπ, αληη-πξφζβαζε θαη άξλεζε πεξηνρήο, ζηξαηεγηθή 
ηνπ «κηθξνχ ξαβδηνχ», Γαιάδηα Ξαηξίδα, ειιεληθή ζηξαηεγηθή. 
 

 
 

 

Γεσπνιηηηθή εκαζία ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο 
 

Ρν Αηγαίν, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζαιάζζην θνκβηθφ ζεκείν ηεο Δπξαζίαο ζηελ 
θαηεχζπλζε Βνξξάο-Λφηνο. Πε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο θαη ηνπ 
Ξεξζηθνχ Θφιπνπ πνπ θαηέρνπλ παξφκνηεο ζέζεηο, ην Αηγαίν, πνπ βξίζθεηαη ζε θνληηλή 
απφζηαζε θαη απφ ηηο ηξεηο επείξνπο (Δπξψπε, Αζία, Αθξηθή), παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
αλνίγκαηνο θαη ζηηο ηξεηο, ρσξίο θάπνην ρεξζαίν εκπφδην. Απηφ πξνζδίδεη ζην Αηγαίν κηα 
πξψηεο ηάμεσο ζηξαηεγηθή ζεκαζία, φρη κφλν γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ρνπξθία, αιιά θαη 
γηα ηηο παξεπμείληεο ρψξεο θαη επηπξφζζεηα γηα φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ 
αλάγθε ελφο κεηαθνξηθνχ θαη εκπνξηθνχ θφκβνπ. Ρν Αηγαίν σο ζάιαζζα–πέξαζκα θαηέρεη 
πξνζδηνξηζηηθή ζέζε ζηε γεσπνιηηηθή, γεσζηξαηεγηθή, γεσνηθνλνκηθή θαη γεσπνιηηηζκηθή 
αιιειεπίδξαζε ηεο Βαιθαληθήο Σεξζνλήζνπ κε ηε Σεξζφλεζν ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη ηε 
Κέζε Αλαηνιή, παξνπζηάδεη κηα πνιχπινθε δνκή ζην εζσηεξηθφ ηεο απνηεινχκελε απφ 
ρηιηάδεο λεζηά, λεζίδεο θαη βξαρνλήζηα, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ζηξαηεγηθά πεξάζκαηα πνπ 
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ΑΙΔΒΗΕΟ 

απμάλνπλ ηε ζπλνιηθή ζεκαζία ηνπ. Δπηπιένλ, ην Αηγαίν απνηειεί ζαιάζζην ζχλδεζκν κε 
άιιεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, φπσο ε Αδξηαηηθή θαη ε δηψξπγα ηνπ Πνπέδ (Σάξηεο 1).1 

 

 
Υάξηεο 1:  Κεζόγεηνο Θάιαζζα (Άμνλαο Δύμεηλνο Πόληνο-ηελά-Αηγαίν-Αλαηνιηθή Κεζόγεηνο-

νπέδ) 
 

Όκσο ε αμία ηνπ Αηγαίνπ, σο ζαιάζζηνπ θφκβνπ, πνιιαπιαζηάδεηαη πξσηεπφλησο 
απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηε ζπλέρεηα ησλ Πηελψλ θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηε γεηηλίαζή 
ηνπ κε ηελ Θχπξν. 

Πήκεξα, ηα Πηελά ησλ Γαξδαλειιίσλ θαη ηνπ Βνζπφξνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
νθηψ ζηελψλ πςίζηεο ζεκαζίαο ηεο πδξνγείνπ, θαζφηη είλαη θνκβηθά ζεκεία πδάηηλσλ 
αξηεξηψλ θαη θαηέρνπλ θαζνξηζηηθή ζέζε απφ ηελ άπνςε ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο 
πξψησλ πιψλ. Ξαξάιιεια, θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηελ Δπξαζία κε θαηεχζπλζε είηε 
Βνξξάο-Λφηνο είηε Αλαηνιή-Γχζε θαη βξίζθνληαη ζην ζεκείν ηνκήο ησλ βαζηθψλ 
γεσπνιηηηθψλ θαη γεσπνιηηηζκηθψλ αμφλσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο 
θαη πεξηθεξεηαθέο ηζνξξνπίεο.2 Θαλέλα άιιν ζεκείν δηάπινπ ζηνλ θφζκν δελ δηαζέηεη έλα 
ηέηνην γεσγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν λα παίδνπλ ξφιν ηφζν πνιχπινθεο 
ηζνξξνπίεο. Ρφζν ε Βπδαληηλή φζν θαη ε Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία έπεζαλ, αθνχ πξψηα 
απψιεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ Πηελψλ ησλ Γαξδαλειίσλ. 

Ρα Πηελά ζπλδένπλ δχν ζαιάζζηεο πεξηνρέο, ηνλ Δχμεηλν Ξφλην θαη ην Αηγαίν. Ν 
Δχμεηλνο Ξφληνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θιεηζηή ζάιαζζα ηεο Δπξαζίαο, ε νπνία πξέπεη 
λα αμηνινγεζεί θαη απφ ην γεγνλφο ηεο ζεκαζίαο πνπ ηεο πξνζδίδνπλ νη κεγάινη πισηνί 
πνηακνί, Γνχλαβεο, Γλείπεξνο θαη Ληνλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε κέρξη ηε Βφξεηα 
Δπξψπε. Ν Δχμεηλνο Ξφληνο είλαη επηπιένλ έλα ηεξάζηην ελεξγεηαθφ θέληξν θαη κνλαδηθή 
ζαιάζζηα νδφο επηθνηλσλίαο γηα άιιεο πέληε ρψξεο.   

Κε ην ηέινο ηνπ Τπρξνχ Ξνιέκνπ ηα Πηελά, απηή ε πδάηηλε αξηεξία ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο, πέξα απφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο γεσπνιηηηθνχ άμνλα δηαρσξηζκνχ, άξρηζε λα 

                                            
1 Αρκέη Ληαβνχηνγινπ, Ρν Πηξαηεγηθφ Βάζνο ηεο Ρνπξθίαο, Ζ Γηεζλήο Θέζε ηεο Ρνπξθίαο (Αζήλα: Ξνηφηεηα, 

2010), 267-8. 
2Αρκέη Ληαβνχηνγινπ, ―The Clash of Interests: An Explanation of the World Dis[order]‖, Perceptions, Vol II, 

No. 4 (Ankara: Dec. 1997-Feb. 1998). 
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ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ Χ ΥΧΡΟ ΑΛΣΗ-ΠΡΟΒΑΖ ΘΑΗ ΑΡΛΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

γίλεηαη αληηιεπηή θπξίσο σο γεσνηθνλνκηθφο άμνλαο αιιειεπίδξαζεο. Ζ κεηαθνξά ησλ 
πεηξειαίσλ ηεο Θαζπίαο αχμεζε εληππσζηαθά ηελ γεσνηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ Πηελψλ. Νη 
αγσγνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή ζρεδηάδνληαη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ πεξλνχλ απφ ηα Πηελά. Ζ θαξασληθνχ ηχπνπ δηψξπγα γηα ηελ 
παξάθακςε ηνπ Βνζπφξνπ πνπ έρεη εμαγγείιεη ν Ραγίπ Δξληνγάλ, είλαη απνηέιεζκα ηεο 
απμεκέλεο θίλεζεο ησλ Πηελψλ.3 

Ζ Θχπξνο απφ ηελ πιεπξά ηεο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε παγθνζκίσο απφ ηελ άπνςε ηεο 
ίζεο ζρεδφλ απφζηαζεο απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή θαη, καδί κε ηελ Θξήηε, 
βξίζθεηαη πάλσ ζ‘ έλαλ άμνλα φπνπ ηέκλνληαη νη πδάηηλεο αξηεξίεο ηνπ Άληελ θαη ηνπ 
Νξκνχδ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πδάηηλεο πεξηνρέο πνπ ζπλδένπλ Δπξαζία 
θαη Αθξηθή. Αλαθνξηθά κε ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο, ε Θχπξνο 
ειέγρεη φιεο ηηο δηαδξνκέο, είηε απηέο θαηεπζχλνληαη κέζσ αγσγψλ πξνο ηε Κεζφγεην είηε 
δηα ζαιάζζεο κέζσ Πνπέδ. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ζέζεσο κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ Γξφκν ηνπ 
Κεηαμηνχ (Βelt and Road Initiative), είηε ηελ άκεζε δηαδξνκή πξνο ηνλ θφιπν ηεο 
Αιεμαλδξέηηαο θαη ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην, είηε ηελ έκκεζε κέζσ ηεο Λφηηαο Αζίαο, ηνπ 
Άληελ θαη ηνπ Πνπέδ ή κέζσ ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ θαη ησλ Πηελψλ, πξνο Κεζφγεην. 

Κία ρψξα πνπ αγλνεί ηελ Θχπξν δελ είλαη δπλαηφλ λα έρεη απνθαζηζηηθφ ιφγν ζηηο 
παγθφζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο. Γελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο 
παγθφζκηεο πνιηηηθέο δηφηη απηφ ην κηθξφ λεζί πνπ επέρεη ζέζε ζηαζεξήο βάζεο θαη 
αεξνπιαλνθφξνπ είλαη δπλαηφλ λα ειέγρεη θαη λα επεξεάδεη άκεζα ηνπο ζηξαηεγηθνχο 
ζπλδέζκνπο κεηαμχ Αζίαο θαη Αθξηθήο, Δπξψπεο θαη Αθξηθήο, θαη Δπξψπεο θαη Αζίαο. Θαη 
δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο δηφηη ε Θχπξνο κε ηελ 
αλαηνιηθή άθξε ηεο νκνηάδεη κε έλα βέινο ζηξακκέλν πξνο ηε Κέζε Αλαηνιή θαη κε ηε 
δπηηθή ηεο άθξε ζπγθξνηεί ην ζεκέιην ιίζν ησλ ζηξαηεγηθψλ ηζνξξνπηψλ ηεο Αλαηνιηθήο 
Κεζνγείνπ, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο. 

Αιιά θαη απφ γεσζηξαηεγηθή άπνςε είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 
λεζηνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν 
πνπ ηελ θαηνηθεί. Αθφκε θη αλ δελ ππήξρε νχηε έλαο κνπζνπικάλνο Ρνχξθνο εθεί, ε 
Ρνπξθία φθεηιε λα δηαηεξεί έλα θππξηαθφ δήηεκα. Θακία ρψξα δελ κπνξεί λα κείλεη 
αδηάθνξε ζε έλα ηέηνην λεζί πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ δσηηθνχ ηεο ρψξνπ. Όπσο ηα 
Γσδεθάλεζα, φπνπ δελ ππάξρεη πιένλ επαξθήο ηνπξθηθφο πιεζπζκφο, εμαθνινπζνχλ λα 
δηαηεξνχλ ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ Ρνπξθία, έηζη ε ηειεπηαία είλαη ππνρξεσκέλε απφ 
ζηξαηεγηθή άπνςε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Θχπξν.4 

Αθφκα κεγαιχηεξε αμία ζην Αηγαίν πξνζδίδεη θαη ην γεγνλφο ηεο ζηαδηαθά 
απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ σο ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηνπ 
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Πεκαζίαο ε νπνία νθείιεηαη ζηε δηαξθή κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ησλ 
αξθηηθψλ πάγσλ, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε αξγή αιιά ζπλερφκελε έληαμε ηνπ 
Αξθηηθνχ ζην δηεζλέο ζχζηεκα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζεκαίλεη φηη νη 
ζάιαζζεο γχξσ απφ ηελ Δπξαζία δηακνξθψλνληαη ζε έλα είδνο δαθηπιίνπ ηαρείαο 
θπθινθνξίαο, πεξηνξίδνληαο ην ξφιν ησλ αλνηθηψλ σθεάλησλ δηαδξνκψλ, ρψξν θπξηαξρίαο 

                                            
3 Αρκέη Ληαβνχηνγινπ, Ρν Πηξαηεγηθφ Βάζνο ηεο Ρνπξθίαο, 268-74. 
4 Πην ίδην, 274-81. 
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ΑΙΔΒΗΕΟ 

ησλ ΖΞΑ θαη απμάλνληαο ηε ζεκαζία ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ εγγχο ηεο  πεξηθέξεηαο ηεο 
Δπξαζίαο  θαη ζην εζσηεξηθφ απηήο (Βαιηηθή, Καχξε Θάιαζζα, Κεζφγεηνο).5 

Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζέγγηζε Οσζίαο-Θίλαο, ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Γξφκνπ ηνπ Κεηαμηνχ, ηελ επέθηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο επηξξνήο ηεο Οσζίαο 
ζηε Κέζε Αλαηνιή αιιά θαη ηελ πξνζέγγηζε άιισλ ρσξψλ ηεο Αζίαο, φπσο ηνπ Ηξάλ, 
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκθάληζε κηαο κεγάιεο γεσπνιηηηθήο νληφηεηαο ζηελ 
Δπξαζία. Έηζη θαίλεηαη φηη ζα έρνπκε δχν αληηηηζέκελα γεσπνιηηηθά ζπζηήκαηα—ην 
Γπηηθφ (ΖΞΑ-Γπηηθή Δπξψπε) θαη ην Δπξαζηαηηθφ—ηα νπνία ήδε έξρνληαη ζε επαθή ζε έλα 
θξίζηκν ζεκείν ηνπ πιαλήηε, ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην, ζηελ νπνία φπνηνο θπξηαξρήζεη ζα 
έρεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε νιφθιεξν ην δηεζλέο ζχζηεκα.6 Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
απνηειεί ην «έκθξαγκα» πνπ πξνθάιεζε ζην Πνπέδ, ην Κάξηην ηνπ 2021, ην πινίν Ever 
Given ηεο εηαηξείαο Evergreen Marine, ηνπ νπνίνπ ε απνθφιιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά 
απφ έμη εκέξεο ζπλερψλ πξνζπαζεηψλ θαη πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 
πάλσ απφ 2%,7 θαη ηε δηαθνπή ηεο ξνήο πξντφλησλ αμίαο άλσ ησλ 9 δηζ. δνιαξίσλ, θάζε 
εκέξα, ζχκθσλα κε ηε Lloyd's List.8 

 
ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Αηγαίνπ 
 

Γηα ηελ Διιάδα, ην Αηγαίν απνηειεί ην δσηηθφ ηεο ρψξν.9 Ηδηαίηεξα, ζηε ζεψξεζή ηνπ 
απφ Αλαηνιάο πξνο Γπζκάο,  νδεγεί θαηεπζείαλ ζηα θχξηα λεπξαιγηθά θέληξα ηεο ρψξαο, 
ηα νπνία απνηεινχλ θέληξα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπγθνηλσληψλ θαη επηθνηλσληψλ. 
Ππνπδαηφηεξα απφ απηά είλαη ηα παξαθάησ θαηά ζεηξά αλαθνξάο απφ Βνξξά πξνο Λφην: 
Αιεμαλδξνχπνιε, Θαβάια, Θεζζαινλίθε, Βφινο, Ξεηξαηάο, Αζήλα, Οφδνο, Θξήηε. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ην Αηγαίν είλαη ν θξίζηκνο ρψξνο, ε απψιεηα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη κνηξαία γηα ηελ 
Διιάδα. Σσξίο ην Αηγαίν ε Διιάδα δελ κπνξεί λα ακπλζεί απφ νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε 
θαη εάλ απεηιεζεί (Σάξηεο 2).     

                                            
5 Θσλ/λνο Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε θαη ε Διιεληθή Ακπληηθή Πηξαηεγηθή (Αζήλα: Ιηβάλε, 

2019), ζει. 202-206. 
6Θσλ/λνο Γξίβαο, Ζ Ξαγθφζκηα Λήζνο θαη ην Γεσπνιηηηθφ Ξφθεξ ηνπ Δξληνγάλ, 

26.11.2019,https://slpress.gr/diethni/i-pagkosmia-nisos-kai-to-geopolitiko-poker-toy-erntogan/, ηειεπηαία 

επίζθεςε 18.5.2021. 
7 Λαπηηθά Σξνληθά, «‖Έκθξαγκα‖ ζηε Γηψξπγα ηνπ Πνπέδ. Ρη ζεκαίλεη  γηα ηε λαπηηιία,» 25 Καξηίνπ 2021, 

https://www.naftikachronika.gr/2021/03/25/emfragma-sti-dioryga-tou-souez-ti-simainei-gia-ti-naftilia, 

ηειεπηαία επίζθεςε 28.6.2021. 
8Λαπηεκπνξηθή, «Γηψξπγα ηνπ Πνπέδ: «Απνθνιιήζεθε» ην Ever Given,» 29 Καξηίνπ 

2021,https://www.naftemporiki.gr/story/1707626/dioruga-tou-souez-apokollithike-to-ever-given, ηειεπηαία 

επίζθεςε 28.6.2021. 
9 Κηραήι Β. Νηθνλνκάθνο, Γηα κηα Διιεληθή Πηξαηεγηθή (Αζήλα: Λέα Θέζηο, 1980), 96. 

https://slpress.gr/diethni/i-pagkosmia-nisos-kai-to-geopolitiko-poker-toy-erntogan/
https://slpress.gr/diethni/i-pagkosmia-nisos-kai-to-geopolitiko-poker-toy-erntogan/
https://www.naftikachronika.gr/2021/03/25/emfragma-sti-dioryga-tou-souez-ti-simainei-gia-ti-naftilia
https://www.naftemporiki.gr/story/1707626/dioruga-tou-souez-apokollithike-to-ever-given
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Υάξηεο 2: Σν Αηγαίν θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

 
Ζ αμία ηνπ Αηγαίνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα ηελ άκπλα ελαληίνλ απεηιήο απφ ην 

Βνξξά. Ρν Αηγαίν θπξηαξρεί επί ηεο ζηελήο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ θαη ν εμνπζηάδσλ  ην 
Αηγαίν απνηειεί ζνβαξή απεηιή θαηά ηνπ πιεπξνχ ηνπ επηηηζέκελνπ πνπ ζα επηρεηξήζεη 
θάζνδν απφ Βνξξά δηα μεξάο πξνο ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν. Δπίζεο, ην Αηγαίν κε ηα λεζηά 
ηνπ δίλεη βάζνο ζηε ζηελή θαη εππαζή δψλε ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαοθαη ηεο Θξάθεο 
πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηεο ειηγκψλ ζε βάζνο. Ρν Αηγαίν Ξέιαγνο, φπσο πξναλαθέξζεθε,  
απνηειεί ηκήκα ηεο ζαιάζζηαο αξηεξίαο Δχμεηλνο Ξφληνο-Κεζφγεηνο, ηεο κφλεο απφ ηελ 
νπνία ηα θξάηε ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ Ππλαζπηζκνχ κπνξνχλ λα δηαθηλήζνπλ ην πνιεκηθφ 
ηνπο δπλακηθφ απφ ηνλ Δχμεηλν Ξφλην πξνο ηνπο δσηηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 
Κεζνγείνπ. Πε πεξίπησζε πνιέκνπ πξνζιακβάλεη θαη παγθφζκηα ζηξαηεγηθή αμία. 

Ζ ζηξαηησηηθή αμία ηνπ Αηγαίνπ έγθεηηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην γεγνλφο φηη κε ηα 
πνιιά λεζηά ηνπ, κηθξά θαη κεγάια, δηαηεηαγκέλα ζε φιν ην κήθνο θαη εχξνο ηνπ, κε ην 
πιήζνο ησλ αζθαιψλ θαη αθαλψλ φξκσλ, θφιπσλ θαη ιηκέλσλ, κε ηνλ αμηφινγν αξηζκφ 
ησλ αεξνδξνκίσλ θαη κε ηελ θαηάιιειε απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο νξγάλσζε ηεο άκπλάο 
ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αζθαιή πεξηνρή ζπγθεληξψζεσο ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη 
βάζε επηρεηξήζεσλ. Πην πιαίζην απηφ, δπλάκεηο εμνξκνχζεο απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 
απαγνξεχνπλ πιήξσο ηε ζαιάζζηα αξηεξία Δχμεηλνο Ξφληνο-Κεζφγεηνο θαη κπνξνχλ λα 
δηεθδηθήζνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή δηακφξθσζε ηνπ Αηγαίνπ, απηή ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο 
απφ ην πεξηνξηζκέλν εχξνο (140-150 λ.κ.) θαη κε βάζε ηα ζχγρξνλα κέζα πνιέκνπ δελ 
επηηξέπεη ζηελ Διιάδα άκπλα ζε κεγάιν βάζνο. Γη‘ απηφ απψιεηα έζησ θαη ειαρίζηνπ 
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κέξνπο ηνπ Αηγαίνπ είλαη γηα ηελ Διιάδα ε αξρή εζληθήο θαηαζηξνθήο.10 Δπνκέλσο, γηα λα 
δηαηεξεζεί αλέπαθν ην Αηγαίν, πξέπεη ε θπξηαξρία ηεο Διιάδνο ζ΄ απηφ λα είλαη άθακπηε, 
ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε γεηηνληθή Ρνπξθία έρεη αλακθηζβήηεηα ζέζεη σο εζληθφ ηεο 
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επέθηαζή ηεο πξνο Γπζκάο, αθπξψλνληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα 
ηεο Διιάδαο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο». 
 

ηξαηεγηθή Αληη-Πξόζβαζεο/Απαγόξεπζεο Πεξηνρήο (Anti-Access / 
AreaDenial) 
 

Ζ Θίλα γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αμηψζεηο ηεο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο εγγχο ησλ αθηψλ 
ηεο πηνζέηεζε κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία νλνκάζζεθε απφ ηνπο δπηηθνχο ζηξαηεγηθή αληη-
πξφζβαζεο / απαγφξεπζεο πεξηνρήο (Anti-Access/Area Denial). Ν πξψηνο θνξέαο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε απηφλ ηνλ φξν είλαη ην Θέληξν Πηξαηεγηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ Δθηηκήζεσλ 
(Center for Strategic and Budgetary Assessments) ησλ ΖΞΑ, ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ηελ αξρηθή  αθφκα ρξήζε ηνπ, ν 
φξνο ηαπηίζηεθε κε ηελ πεξηγξαθή νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ θαη ηαθηηθψλ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα αληίζηνηρε ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία αληί λα 
αλαθεξζεί θαη λα  ππνγξακκίζεη ηελ πινπνίεζε αλάινγεο ζηξαηεγηθήο.  Ζ ζηξαηεγηθή 
απηή, γηα λα κεηψζεη ηελ επηξξνή θαη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο αληίπαιεο ρψξαο 
ζε κηα πεξηνρή πηζαλήο ζπγθξνχζεσο, θάλεη ρξήζε πνιηηηθψλ, δηπισκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 
λνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαζψο θαη εξγαιείσλ ςπρνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ  
απαηηνχκελσλ πφξσλ, θαη φρη κφλν ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ.11Θαηά ζπλέπεηα αλάινγε 
πξέπεη λα είλαη θαη ε αλάιπζε γηα ηελ πξνο αλάιεςε επηρείξεζε, κε βάζε ηελ νπνία ζα 
δηακνξθσζνχλ ηα απαηηνχκελα ζελάξηα, εμεηάδνληαο φιεο ηηο θάζεηο ηεο ζπγθξνχζεσο.12 

Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ απηψλ. 
Αληη-Πξόζβαζε είλαη θάζε ελέξγεηα, δξαζηεξηφηεηα ή ηθαλφηεηα, ζπλήζσο κεγάιεο 

εκβέιεηαο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δπλάκεψλ κηαο 
ερζξηθήο δχλακεο ζε έλα ζέαηξν επηρεηξήζεσλ.13 Κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο εκπνδίδνπλ λα 
επηρεηξνχλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζα ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ή ηηο εμαλαγθάδνπλ λα 
επηρεηξνχλ απφ απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ ηφπν ηεο ζχγθξνπζεο, απφ ηνλ νπνίν ζα 
πξνηηκνχζαλ  θαλνληθά λα δξάζνπλ.14  Πχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΞΑ, 
νη ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη γεσγξαθηθέο ή δηπισκαηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε 
πεξηνρή επηρεηξήζεσλ είλαη κηα απνκαθξπζκέλε ρεξζαία πεξηνρή, κε δπζθνιία πξφζβαζεο 
ζε ιηκέλεο ή ζε θαηάιιεια αεξνδξφκηα, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε γεσγξαθηθή πξφθιεζε. 
Θαη‘ αλαινγία αλ κηα ρψξα/εο ζε κηα πεξηνρή απαγνξεχζνπλ ή πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα 
αλάπηπμεο ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ ΖΞΑ ζην έδαθφο ηνπο ή απαγνξεχζνπλ ηε 
κεηαθνξά ηνπο δηακέζνπ ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ ηνπο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε πνιηηηθή ή 

                                            
10 Αλσηάηε Πρνιή Ξνιέκνπ, Ππνπδή Σψξνπ Σεξζαίαο-Λεζησηηθήο Διιάδαο, Γεσγξ. Πηνηρεία θαη Γεληθή Πηξ. 

Αμία, (Θεζζαινλίθε, 1997), 181-88. 
11 Sam Tangredi, Anti-Access Warfare as Strategy (Newport: US Naval War College, 2018), 35. 
12 Babbage Ross, Countering China‘s Adventurism in the South China Sea. Strategy Options for the Trump 

Administration, (Washington: Center for the Strategic and Budgetary Assessments, 2016). 
13  DoD Dictionary of Military and Associated Terms (Washington, Jan 2021), 17. 
14 Roger Cliff, Mark Burles, Michael Chase, Derek Eaton, Kevin Pollpeter, Entering the Dragon‘s Lair-Chinese 

Antiaccess Strategies and their Implications for the United States (Santa Monica: RAND, 2007), 11. 
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δηπισκαηηθή πξφθιεζε.15  Υο παξάδεηγκα ηέηνηαο κνξθήο κπνξεί λα παξαηεζεί ε απψιεηα 
πξφζβαζεο ησλ ΖΞΑ ζε ζηξαηησηηθέο βάζεηο ζηηο Φηιηππίλεο θαη ηνλ Ξαλακά ιφγσ ηεο 
εζσηεξηθήο πνιηηηθήο αληίζεζεο ζηελ παξνπζία ηνπο.16 

Υο ηζηνξηθά παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 
γεξκαληθψλ ππνβξπρίσλ ζηνλ Βφξεην Αηιαληηθφ, κεηά ηελ είζνδν ησλ Ζλσκέλσλ 
Ξνιηηεηψλ ζηνλ Γεχηεξν Ξαγθφζκην Ξφιεκν, κε ζθνπφ λα απνηξαπεί ε αλάπηπμε θαη ε 
ππνζηήξημε δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο 
ζηελ Δπξψπε. Νκνίσο, ην «Αηιαληηθφ Ρείρνο» ηεο Γεξκαλίαο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο 
Γαιιίαο πξννξηδφηαλ γηα λα εκπνδίζεη ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα εηζέιζνπλ ζην βφξεην 
ηκήκα ηνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ επηρεηξήζεσλ.17 

Πχγρξνλα παξαδείγκαηα ελεξγεηψλ αληη-πξφζβαζεο απνηεινχλ νη επηζέζεηο ζε 
αεξνδξφκηα, νη νπνίεο ζα εμαλαγθάζνπλ ηα ερζξηθά αεξνζθάθε λα επηρεηξνχλ απφ 
αεξνδξφκηα πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, νη επηζέζεηο ζε ιηκέλεο, πνπ ζα 
απαγφξεπαλ ηελ πξνζέγγηζε πνιεκηθψλ πινίσλ ή ηελ πξνψζεζε εληζρχζεσλ/εθνδίσλ 
θαζψο θαη νη επηζέζεηο ζε αεξνπιαλνθφξα, νη νπνίεο ζα εκπφδηδαλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
αεξνζθαθψλ/ειηθνπηέξσλ ηνπο ή ζα ηα εμαλάγθαδαλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε κεγαιχηεξε 
απφζηαζε ζε ζρέζε κε ην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ, νπφηε ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
αεξνζθαθψλ/ειηθνπηέξσλ ζα θαζίζηαην ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή.   

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή δελ είλαη ζεκεξηλφ εθεχξεκα.Δίρε ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 
άιιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εγέηεο φπσο ε Διηζάβεη Α‘, ν λαχαξρνο 
Ηζνξφθνπ Γηακακφην ή ν Θεκηζηνθιήο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ φηη δηεμήγαγαλ ελέξγεηεο αληη-
πξφζβαζεο. Απιά εθάξκνζαλ κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία ήηαλ ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ 
θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη θαηά ηελ νπνία κηα ηζρπξφηεξε δχλακε πξνζπαζνχζε λα 
δηεηζδχζεη ζηξαηησηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά ζηελ πεξηνρή πνπ ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρφ 
ηνπο.18 

Ζ πινπνίεζε παξφκνησλ ζηξαηεγηθψλ αληη-πξφζβαζεο ππήξμε ραξαθηεξηζηηθή θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο  ηζηνξίαο. Πηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα παξεκπφδηζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ 
ηζπαληθνχ ζηφινπ, ε βαζίιηζζα Διηζάβεη Α‘ ηεο Αγγιίαο ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθέο 
κεζφδνπο γηα λα ππνθηλήζεη θαηαζηάζεηο πξνο φθειφο ηεο. Έηζη ρξεκαηνδφηεζε ηνλ 
παξαηεηακέλν πφιεκν ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ελσκέλσλ νιιαλδηθψλ επαξρηψλ ελαληίνλ ηεο 
Ηζπαλίαο. Δπέηξεςε ζηνπο Άγγινπο πεηξαηέο ηεο Θαξατβηθήο λα ελεξγνχλ ελαληίνλ 
ιηκαληψλ ησλ ηζπαληθψλ απνηθηψλ ή λα επηηίζεληαη ζε εκπνξηθά πινία ηνπο. Σξεζηκνπνίεζε 
θαηαζθφπνπο θαη πξάθηνξεο γηα λα πξνιάβεη ηπρφλ γαιιν-ηζπαληθή ζπκκαρία ελαληίνλ ηεο 
Αγγιίαο. Θαη φια απηά έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ θαηλνκεληθήο εηξήλεο. Πε 
δηάζηεκα δχν δεθαεηηψλ πεξίπνπ, απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απνδπλάκσζαλ 
απνηειεζκαηηθά ηελ Ηζπαλία, δηαζθαιίδνληαο φηη ν Φίιηππνο Β‘ ηεο Ηζπαλίαο δελ ζα 

                                            
15 U.S. Army and U.S. Marine Corps, Gaining and Maintaining Access: An Army-Marine Corps Concept, 

version 1.0 (Washington, March 2012), 3. 
16 Cruz de Castro, Renato, ―The Revitalized Philippine-U.S. Security Relations: A Ghost from the Cold War or 

an Alliance for the 21st Century?‖ Asian Survey, Vol. 43, No. 6, (November–December 2003), 971–88. 
17 Πην ίδην, 2.  
18 Tangredi, Anti-Access Warfare as Strategy, 33. 



  

40 
 

ΑΙΔΒΗΕΟ 

κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη ηφζν ηζρπξή δχλακε ψζηε λα θαηαληθήζεη ην βαζηιηθφ λαπηηθφ 
θαη λα απνβηβάζεη δπλάκεηο ζηηο αγγιηθέο αθηέο.19 

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα ησλ επηρεηξήζεσλ αληη-πξφζβαζεο ζα 
αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 

- Ζ αληίιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο αλσηεξφηεηαο ηνπ αληηπάινπ. 
 

- Ζ πξσηεχνπζα ζεκαζία ηεο γεσγξαθίαο, ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη θαηαιπηηθά ην 
ρξφλν θαη δηεπθνιχλεη ην βαζκφ θζνξάο ησλ αληίπαισλ δπλάκεσλ. 
 

- Ζ ζε γεληθφ πιαίζην ππεξνρή ηνπ λαπηηθνχ ζηνηρείνπ, ζην ρψξν ηεο 
ζχγθξνπζεο. 
 

- Ζ θξηζηκφηεηα ησλ γεληθψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
θαη‘ αλαινγία ε ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο 
παξαπιάλεζεο. 
 

- Ζ απνθαζηζηηθή επίπησζε γεγνλφησλ, πνπ κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνληαη σο κε 
έρνληα ζρέζε, ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο ή αθφκα θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Βιέπνπκε φηη βαζηθή παξάκεηξνο απνηειεί ε αλσηεξφηεηα ηνπ αληηπάινπ, γεγνλφο 
πνπ ψζεζε ηελ Θίλα λα πηνζεηήζεη ηε  ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έλαληη ησλ ΖΞΑ.  

Ξάλησο, απφ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζηηο ΖΞΑ, θαηαδεηθλχεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα 
θξάηε (ή έλνπιεο νκάδεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε απηή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
πνηέ δελ ληθνχλ ηνλ ηζρπξφηεξν αληίπαιφ ηνπο ζην πεδίν ηεο κάρεο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη 
ζηελ πξάμε είλαη φηη ε ζηξαηεγηθά ηζρπξφηεξε δχλακε ζηακαηά/εγθαηαιείπεη ηε 
ζχγθξνπζε επεηδή ην θφζηνο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη  είλαη δπζαλάινγα πςειφ ζε 
ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Colin Martin and Geoffrey Parker, The Spanish Armada (New York: W. W. Norton, 1989); Garrett 

Mattingly, The Armada (Boston: Houghton Mifflin, 1959) 
20  Tangredi, Anti-Access Warfare as Strategy, 36. 
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Ν φξνο Άξλεζε Πεξηνρήο αληίζηνηρα αλαθέξεηαη ζε απεηιέο πξνο ηηο ζηξαηησηηθέο 
δπλάκεηο πνπ επξίζθνληαη ήδε κέζα ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ, δειαδή ελέξγεηεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αληηπάινπ λα παξεκπνδίζεη ηε δξάζε ησλ δηθψλ καο 
δπλάκεσλ αθνχ απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλδηαθέξνλ έρεη 
ην γεγνλφο φηη νη απεηιέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ άξλεζε πεξηνρήο είλαη πνιχ 
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο αληη-πξφζβαζεο. 

Υο παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα  άξλεζεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα 
αλαθεξζνχλ νη δηαθφξσλ ηχπσλ εθξεθηηθέο ζπζθεπέο/ππξνκαρηθά ή ε ρξήζε ειεπζέξσλ 
ζθνπεπηψλ,21 ιφγσ ησλ απσιεηψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθαινχλ.  

 
ύγρξνλεο Απόςεηο γηα ηε Θαιάζζηα Θπξηαξρία 
 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία πνπ ηείλεη λα κεηαηξέςεη ηελ 
Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή Εψλε22 θάπνηαο ρψξαο, ηδηαίηεξα ζηηο θιεηζηέο ζάιαζζεο, ζε 
ρψξν ζρεδφλ πιήξνπο εζληθήο θπξηαξρίαο, πεξίπνπ  ηζφηηκε κε ηε ζηεξηά, ζην πιαίζην κηαο 
ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο θαη θαηεπζπληήξηαο γξακκήο γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε 
καθξνπξφζεζκσλ εζληθψλ ζηφρσλ.23 Ζ δηαδηθαζία έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλήο ην 2009, κε 
ηηο αμηψζεηο ηεο Θίλαο ζηελ Δπηηξνπή επί ησλ Νξίσλ ηεο θαινθξεπίδαο, ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ, ζηε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ ελλέα 
δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ(Σάξηεο 3). Κία δηάζηημε ελλέα γξακκψλ επάλσ ζην ράξηε, πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ηεξάζηηεο εθηάζεηο ησλ 200 κηιίσλ Απνθιεηζηηθήο Νηθνλνκηθήο 
Εψλεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ.24 

 

                                            
21 John Gordon- John Matsumura, The Army‘s Role In Overcoming Anti-Access and Area Denial Challenges 

(Santa Monica: RAND, 2013), 1-2. 
22 Ζ Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή Εψλε θαηνρπξψζεθε κφιηο ην 1982, ζην ζεκαληηθφηεξν λνκηθφ θείκελν γηα ην 

Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ηε Πχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (ή ζηελ αγγιηθή, 

United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν ζεζκφο ηεο Απνθιεηζηηθήο 

Νηθνλνκηθήο Εψλεο, ηα δηθαηψκαηα, ε δηθαηνδνζία θαη ην εχξνο ηεο νξίδνληαη ξεηά ζηα άξζξα 55, 56 θαη 57 

ηεο αλαθεξζείζαο ζπλζήθεο. Έηζη, ε ΑΝΕ είλαη κηα δψλε θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο, 

θαη φρη θπξηαξρίαο, ε νπνία είλαη πέξαλ θαη παξαθείκελε ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηνπ. To εχξνο ηεο ΑΝΕ δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηα 200 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο γξακκέο βάζεο ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο (Άξζξν 57). 
23  Γεψξγηνο Σ. Κπάιηνο, «Tν ζηξαηήγεκα θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Ρνπξθίαο γηα κηα «Γαιάδηα Ξαηξίδα», Foreign 

Affairs, 10.12.2019, 3. 
24 The term comes from the UN Convention on the Law of the Sea, ―Part V: Exclusive Economic Zone‖, UN 

website, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 

10.6.2021. 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm
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Υάξηεο 3:  Θαιάζζηεο πεξηνρέο δηεθδηθνύκελεο από ηελ Θίλα 

 
Tνλ Κάξηην 2011 o δεκνζηνγξάθνο Ρδσξηδ Φ. Γνπίι ηεο εθεκεξίδνο Washington 

Post  θαηέγξαςε ηηο αλεζπρίεο ηεο πνιηηηθήο ειίη ησλ ΖΞΑ,  αλαθέξνληαο φηη «ε Θίλα 
θαίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλε λα νξίζεη ηνπο παξαπιήζηνπο ζηηο αθηέο ηεο 
σθεαλνχο σο επεθηάζεηο ησλ αθηψλ, πεξηνρή πνπ πξέπεη λα αλήθεη θαη λα ειέγρεηαη σο 
κπιε εζληθφ έδαθνο».25 Πην ίδην πλεχκα ν Ρδέηκο Σφικο, θαζεγεηήο ζηξαηεγηθήο ζηε 
Λαπηηθή Αθαδεκία Ξνιέκνπ ησλ ΖΞΑ, ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ TheDiplomat αλέθεξε 
φηη ε αμίσζε ηεο Θίλαο ζε απηφ ην  «κπιε εζληθφ έδαθνο … πξνβιέπεη ηελ άζθεζε 
απφιπηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο ζηε ζάιαζζα, φπσο ηελ αζθνχλ νη θπβεξλήζεηο κέζα ζηα 
ρεξζαία  ζχλνξα ησλ θξαηψλ  ηνπο».26 

Ήηαλ φκσο ν Λαχαξρνο Ξάηξηθ Γνπφιο, πξψελ Γηνηθεηήο ηνπ Πηφινπ ηνπ Δηξεληθνχ, 
ν νπνίνο θαζφξηζε, εθαξκφδνληαο ηηο γεσγξαθηθέο ηδέεο ηνπ Καθίληεξ (Mackinder), πνηνο 

                                            
25 George Will, ‗‗The ―Blue National Soil‖ of China's Navy‘‘, Washington Post, March 18, 

2011, http://articles.washingtonpost.com/2011-03-18/opinions/35208579_1_mahan-china-and-east-china-

powerful-navy, ηειεπηαίαεπίζθεςεζηηο 21.3.2018. 
26 James Holmes, ‗The Commons: Beijing's ―Blue National Soil‖‘, The Diplomat, January 3, 

2013, http://thediplomat.com/2013/01/a-threat-to-the-commons-blue-national-soil/, ηειεπηαία επίζθεςε  

30.1.2019.  

http://articles.washingtonpost.com/2011-03-18/opinions/35208579_1_mahan-china-and-east-china-powerful-navy
http://articles.washingtonpost.com/2011-03-18/opinions/35208579_1_mahan-china-and-east-china-powerful-navy
http://thediplomat.com/2013/01/a-threat-to-the-commons-blue-national-soil/
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ήηαλ ν πην θξίζηκνο θφκβνο27 ησλ ζαιάζζησλ εθηάζεσλ πνπ αμηψλεη ε Θίλα. Θαη απηφο είλαη 
ε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα, κε ην ζθεπηηθφ φηη γηα λα κπνξέζεη κία ρψξα λα αζθήζεη 
νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, δηπισκαηηθή ή ζηξαηησηηθή επηξξνή πέξαλ ηεο πεξηνρήο ηεο, 
απαηηείηαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ή ζεκαληηθή παξνπζία  ζε κία θνκβηθή ζαιάζζηα πεξηνρή.28    
Απηήλ αθξηβψο ηε ζεψξεζε αληέγξαςε ε Ρνπξθία δηακνξθψλνληαο ηε ζεσξία/δφγκα ηεο 
«Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», ε νπνία εμεηάδεηαη  παξαθάησ ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην. 

Θάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηε Οσζία ζηνλ Αξθηηθφ Υθεαλφ. Ππγθεθξηκέλα, ε 
δηαθαηλφκελε ηήμε ησλ αξθηηθψλ πάγσλ ζηεξεί απφ ηε Οσζία ην «Κεγάιν Ξαγσκέλν 
Ρείρνο» πνπ εμαζθάιηδε ηελ πξνζηαζία ηεο απφ Βνξξά. Έηζη, γηα ηνπο Οψζνπο ε απφιπηε 
θπξηαξρία ζηνλ Αξθηηθφ είλαη κνλφδξνκνο. Γειαδή, σο ρψξνο πιήξνπο εζληθήο θπξηαξρίαο, 
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη πξνβιέπεη ην γξάκκα ηνπ ηζρχνληνο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο γηα 
ηα ρσξηθά χδαηα θαη ηελ ΑΝΕ. 

Ξαξφκνηεο απφςεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ε Βξαδηιία, ε Ηλδία θαη θπζηθά νη ΖΞΑ. Νη 
ηειεπηαίεο, δηαρξνληθά, αληηκεησπίδνπλ κηα ηεξάζηηα ζαιάζζηα έθηαζε, εχξνπο 
ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ ρηιηνκέηξσλ έλζελ θαη έλζελ ησλ αθηψλ ηνπο ζηνλ Αηιαληηθφ θαη ζηνλ 
Δηξεληθφ, σο ρψξν φπνπ κπνξνχλ λα πξάμνπλ φ,ηη απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 
αζθάιεηά ηνπο, πέξαλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

 
Τινπνίεζε ηεο Θηλεδηθήο ηξαηεγηθήο 
 

Ν Ξξφεδξνο Μη Ρδηλπίλγθ (Xi Jinping) ζεψξεζε ηε ζαιάζζηα δχλακε σο αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ηεο  καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο επηηπρίαο ηεο 
Θίλαο. Δθεί βάζηζε ην φξακα ηεο ρψξαο—ην Θηλεδηθφ Όλεηξν29—γηα εζληθή αλαγέλλεζε θαη 
θαη‘ αθνινπζία πεξηέγξαςε ηε ζπλνιηθή ζεκαζία ησλ ζαιαζζψλ κε ηα εμήο ιφγηα: «Ζ 
ιεηηνπξγία ηνπ σθεαλνχ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην άλνηγκά καο ζηνλ 
θφζκν έρεη γίλεη πην ζεκαληηθή, ν ξφινο ηνπ σθεαλνχ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο 
θπξηαξρίαο, ηεο αζθάιεηαο, ησλ αλαπηπμηαθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο  
νηθνινγίαο ηνπ έζλνπο καο έρεη γίλεη πην εκθαλήο. Ξαξάιιεια, ε  ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ 
σθεαλνχ αλαθνξηθά κε ηνλ δηεζλή, νηθνλνκηθφ, ζηξαηησηηθφ θαη ηερλνινγηθφ αληαγσληζκφ 
έρεη ζαθψο απμεζεί».30 Κε ηηο δειψζεηο απηέο αλαγλψξηζε φηη ην Ξεθίλν πξέπεη λα θηλεζεί 
αθνινπζψληαο κηα πνιηηηθή ηζνξξνπηψλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ε Θίλα πξέπεη λα αζθήζεη 
ελεξγά ηα δηθαηψκαηά ηεο ζηε ζάιαζζα. Απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα ην πξάμεη πεξηνξίδνληαο 

                                            
27 Richard Halloran, ‗The Rising East: Walsh looks to Mackinder for Naval Strategy‘, Honolulu Civil Beat, 

January 20, 2012, http://www.civilbeat.com/articles/2012/01/20/14645-the-rising-east-walsh-looks-to-

mackinder-for-naval-strategy/,  ηειεπηαία επίζθεςε 5.2.2019. 
28 Katherine Hyde, ‗Operation Tomodachi: Support, Compassion, Commitment‘, Japan Society, November 15, 

2011, http://www.japansociety.org/page/multimedia/articles/operation-tomodachi-support-compassion-

commitment,  ηειεπηαία επίζθεςε 5.1.2019. 
29 Jeremy Page, "New Beijing Leader's 'China Dream'", The Wall Street Journal, 13.3.2018.  
30 ―Xi Jinping: We Must Advance Our Concern for, Understanding of, and Strategic Management of the 

Ocean, Central People‘s Government of the People‘s Republic of China, 31.7.2018, 

http://www.gov.cn/ldhd/2013-07/31/content_2459009.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 5.1.2015. 

http://www.civilbeat.com/articles/2012/01/20/14645-the-rising-east-walsh-looks-to-mackinder-for-naval-strategy/
http://www.civilbeat.com/articles/2012/01/20/14645-the-rising-east-walsh-looks-to-mackinder-for-naval-strategy/
http://www.japansociety.org/page/multimedia/articles/operation-tomodachi-support-compassion-commitment
http://www.japansociety.org/page/multimedia/articles/operation-tomodachi-support-compassion-commitment
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324128504578348774040546346
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
http://www.gov.cn/ldhd/2013-07/31/content_2459009.htm
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ηηο πεξηθεξεηαθέο εληάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθέο ζέζεηο σο πξνο 
ηνπο ζθνπνχο ηεο Θίλαο θαη απηφ ζα απνηεινχζε ζηξαηεγηθή απνηπρία.31 

Πηε  ιεπθή βίβιν γηα ηελ άκπλα ηνπ 2013, πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηήζεσο 
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο Θίλαο, απνθαιχπηνληαη πνιιά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηηο 
θηινδνμίεο ηνπ Ξξνέδξνπ Μη Ρδηλπίλγθ · εθεί αλαθέξεηαη φηη: «Ζ Θίλα είλαη κηα ζεκαληηθή 
ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ρψξα. Νη ζάιαζζεο θαη νη σθεαλνί παξέρνπλ ηεξάζηην ρψξν θαη 
άθζνλνπο πφξνπο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Θίλαο, θαη επνκέλσο είλαη δσηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ θαη ην κέιινλ ηεο Θίλαο. Δίλαη κηα νπζηαζηηθή εζληθή 
αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα Θίλα, σο ζαιάζζηα δχλακε. 
Δίλαη ζεκαληηθφ θαζήθνλ γηα ηηο θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα δηαθπιάμνπλ απνθαζηζηηθά 
ηα ζαιάζζηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Θίλαο».  

Ζ ιεπθή βίβινο ζέηεη ηνλ μεθάζαξν ζηφρν ηεο κεηαηξνπήο ηεο Θίλαο ζε ζαιάζζηα 
δχλακε θαη άξα ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα, ηνπο πφξνπο ζην 
εμσηεξηθφ, ηηο ζηξαηεγηθέο ζαιάζζηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ ζθαθψλ 
ζηε ζάιαζζα, ηελ πξνζηαζία θαη αλ απαηηεζεί ηελ εθθέλσζε ησλ θηλέδσλ ππεθφσλ, θαζψο 
επίζεο ηε δηαθχιαμε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζην εμσηεξηθφ απνθηνχλ πξσηεχνπζα 
ζεκαζία.32 Θαηά ζπλέπεηα ε δηαθχιαμε ησλ παξαπάλσ  εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε 
εθπιήξσζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, αλαηίζεληαη ζηηο θηλεδηθέο έλνπιεο 
δπλάκεηο, κε εμέρνπζα πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθνχ λαπηηθνχ ησλ αλνηρηψλ 
ζαιαζζψλ (blue water navy). 

Ρα παξαπάλσ ππνγξακκίδνπλ ην δηπιφ ραξαθηήξα ηνπ λαπηηθνχ ηεο Θίλαο. Απφ ηε 
κία πιεπξά, πξέπεη λα ππεξαζπηζηεί ηελ παηξίδα έλαληη ησλ ζαιάζζησλ απεηιψλ, λα 
δηαηεξήζεη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα 
ηεο ρψξαο ζηηο θνληηλέο ζαιάζζηεο εθηάζεηο. Απφ ηελ άιιε πξέπεη λα επεθηείλεη ηηο 
δπλαηφηεηεο δξάζεο ηνπ ψζηε λα ππεξαζπηζηεί ηα ππεξπφληηα ζπκθέξνληά ηεο, ελψ 
ηαπηφρξνλα λα είλαη ηθαλφ λα δηεμάγεη αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο. Απηή ε δηπιή απνζηνιή 
ηνπ θηλεδηθνχ λαπηηθνχ επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλδπαζκέλεο, πνιπιεηηνπξγηθήο θαη 
απνηειεζκαηηθήο δνκήο ζαιάζζηαο δχλακεο.33 

Πην πιαίζην απηφ, εάλ ζεσξήζνπκε φηη ην πνιεκηθφ λαπηηθφ ηεο Θίλαο είλαη ην 
«κεγάιν ξαβδί» ηεο ρψξαο—έλα λαπηηθφ πνπ θαλνληθά δειψλεη παξνπζία ζε 
ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο—ε θηλεδηθή αθηνθπιαθή, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηε 
λαπηηιία θαη ε λαπηηθή πνιηηνθπιαθή, αληηπξνζσπεχνπλ ην «κηθξφ ξαβδί» ηεο. Ρα 
ζηξαηησηηθά θαη κε ζηξαηησηηθά ηκήκαηα καδί απνηεινχλ ηνλ εζληθφ ζηφιν ηεο Θίλαο. 
Σξεζηκνπνηψληαο ην «κηθξφ ξαβδί» πξνζπαζεί λα εδξαηψζεη ηελ «αδηακθηζβήηεηε» 
θπξηαξρία ηεο επί εθηάζεσλ θαη γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ, εηδηθά ζηηο 
Θάιαζζεο ηεο Λφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Θίλαο, ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ δελ ζεσξεί 
μεθάζαξν. Ζ Θίλα εθηηκά φηη ε θπξηαξρία ηεο είλαη ήδε παγησκέλε, πξνβαίλνληαο ζε 

                                            
31 Toshi Yoshihara, James Holmes, Red Star over the Pacific, 2nd ed. (Annapolis, MD: Naval Institute Press,  

2018), 113. 
32 State Council Information Office of the People‘s Republic of China, The Diversified Employment of China‘s 

Armed Forces, April 2013, http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content 

_281474982986506.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 3.6.2017. 
33 State Council Information Office of the People‘s Republic of China, China‘s Military Strategy, May 2015, 

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 

3.6.2017. 

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content%20_281474982986506.htm
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content%20_281474982986506.htm
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content%20_281474982986506.htm
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πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηηο ζπλνξεχνπζεο κε ηηο πεξηνρέο απηέο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ε 
αθηνθπιαθή θαη ην πνιεκηθφ λαπηηθφ είλαη αδχλακα λα αληηδξάζνπλ. Κε ηε ζπγθεθξηκέλε 
πξαθηηθή θαίλεηαη φηη νη πεξηνρέο απηέο  ηίζεληαη ππφ ηνλ έιεγρν/θαηνρή ηεο Θίλαο θαη κε 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί φλησο λα ηεζνχλ ππφ ηνλ έιεγρν/θαηνρή ηεο, κνινλφηη 
βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ ζπλζεθψλ θάηη ηέηνην δελ ζα ηζρχεη. 

Ζ Θίλα έρεη κηα νιηζηηθή άπνςε γηα ην ηη απνηειεί ζαιάζζηα δχλακε, φπσο άιισζηε 
ζα έπξεπε. Ξαξά ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηε Γχζε, ε ζαιάζζηα 
ηζρχο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ πνιεκηθά πινία, αεξνζθάθε πνπ απνγεηψλνληαη απφ 
αεξνπιαλνθφξα θαη εμνπιηζκνχο. Κε ην ζθεπηηθφ απηφ νη πχξαπινη, ηα αεξνζθάθε, νη 
αηζζεηήξεο θαη νη ππνδνκέο δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ κε βάζε ηνλ ρεξζαίν ρψξν κπνξνχλ 
λα επεξεάζνπλ γεγνλφηα/ζπκβάληα ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Ρν ίδην κπνξνχλ ε 
αθηνθπιαθή, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, αθφκε θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ηδησηψλ. Ρα εκπνξηθά ή ηα αιηεπηηθά ζθάθε  κπνξνχλ θάιιηζηα λα απνηειέζνπλ έλα 
ζθέινο ηεο ζαιάζζηαο δχλακεο εθφζνλ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πνιεκηθφ πιηθφ, λα 
παξαθνινπζνχλ θηλήζεηο μέλσλ πινίσλ, λα πνληίδνπλ λάξθεο, θαη γεληθά λα εθηεινχλ 
παξφκνηεο απνζηνιέο. Πηε ζαιάζζηα ηζρχ,  φπσο κάζακε απφ ηελ Θίλα ηα ηειεπηαία 
ρξφληα, εληάζζνληαη θαη νη απνκαθξπζκέλεο λεζίδεο πνπ «δεκηνπξγνχληαη» απφ ην κεδέλ, 
απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο.34 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπ «κηθξνχ ξαβδηνχ» κε ηε κνξθή ηεο 
αθηνθπιαθήο ελίζρπζε ηα δηπισκαηηθά κελχκαηα ηεο Θίλαο. Ξξψηνλ, ε Θίλα έδεημε κηα 
ζεκαληηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην 2010, φηαλ ε επηζεηηθή ηαθηηθή ηεο κε έξγα 
θαη ιφγηα ηνπ ΞΔΜ ηεο, ν νπνίνο είρε δειψζεη φηη «Ζ Θίλα είλαη κία κεγάιε ρψξα θαη νη 
άιιεο (γεηηνληθέο) ρψξεο είλαη κηθξέο, θαη απηφ είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα», παξαιίγν λα 
πξνθαιέζεη ηνλ παληθφ ηνπο θαη ηε ζχκπξαμή ηνπο κε ηηο ΖΞΑ.35  Γεχηεξνλ, κε ηε ρξήζε 
κε πνιεκηθψλ κέζσλ απέθπγε ηελ θιηκάθσζε θαη θξάηεζε ηελ εκπινθή ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
Ρξίηνλ, δηαηεξψληαο ηελ πίεζε, θξαηνχζε ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ θαη είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα ηελ απμνκεηψζεη αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θάζε θνξά πεξηζηάζεηο. 
Ρέηαξηνλ, εάλ ε Θίλα είρε ζηείιεη πνιεκηθά πινία γηα λα απνκαθξχλεη ηα πινία ησλ 
Φηιηππίλσλ, ζα είρε παξαδερηεί ζησπειά φηη αληαγσληδφηαλ γηα έδαθνο πνπ δηεθδηθνχζαλ 
άιινη. Αληίζεηα, ε απνζηνιή ζθαθψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ έδεηρλε φηη ε Θίλα αζηπλφκεπε 
θπξίαξρα χδαηα. Ξέκπηνλ, νη Θηλέδνη δηπισκάηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαδηθάζνπλ ηηο 
θπβεξλήζεηο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο γηα παξαβίαζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο Θίλαο θαη ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο.  Ζ πξαθηηθή απηή έδσζε ζην Ξεθίλν ηελ άλεζε λα αθνινπζήζεη ηελ 
ηαθηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε», ζπλνκηιψληαο κε θάζε γεηηνληθή ρψξα μερσξηζηά θαη 
απνζηεξψληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπλ ην πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ ηνπο 
θεθάιαην, ελαληίνλ ηεο.36 

Πηελ εδξαίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο έρεη επηδξάζεη θαηαιπηηθά θαη ην γεγνλφο φηη, 
θαηά ηνπο Θηλέδνπο ζηξαηεγηζηέο, ζε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πιήξνπο θάζκαηνο αθφκα 
θαη ελαληίνλ ησλ ΖΞΑ, ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ απηέο ηεο Θίλαο, 
νη ΖΞΑ είλαη αδχλαηνλ λα δηαηεξήζνπλ απφιπηε θπξηαξρία ζε πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ, 

                                            
34 Yoshihara, Holmes, Red Star over the Pacific, 167. 
35 John Pomfret, ―U.S. Takes a Tougher Tone with China,‖ Washington Post, 30 July 2010,  

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/07/29/AR2010072906416.html, ηειεπηαία 

επίζθεςε 8.10.2017. 
36 Yoshihara, Holmes, Red Star over the Pacific, 170. 
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γεσγξαθηθφ ή ππνζηεξίμεσο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο επίπεδν. Αληίζεηα, πηζηεχνπλ φηη ε 
ζχγθξνπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν θαη 
πνιηηηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα δψζεη επθαηξίεο ζηηο θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα 
αληηζηαζκίζνπλ ηελ ακεξηθαληθή ηερλνινγηθή ππεξνρή. Βέβαηα, κε ηηο ζεκεξηλέο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαηά ηνπο Θηλέδνπο ζεσξεηηθνχο, θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην 
δχζθνιν λα επηηχρεη θάπνηνο εθ ησλ αληηπάισλ ηνλ ζηξαηεγηθφ αηθληδηαζκφ. Θεσξνχλ 
φκσο φηη είλαη δπλαηή ε επίηεπμή ηνπ κε ηελ απφθξπςε, ηελ εμαπάηεζε, ηελ πξνζπνίεζε, 
ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη κε ηε ρξήζε ηεο πςειήο 
ηερλνινγίαο.37  Δπαθίεηαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα εθπνλήζνπλ 
ηξφπνπο ελεξγείαο πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα ηζρπξά ηνπο ζεκεία θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ 
επθαηξίεο γηα λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο αδπλακίεο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ.38 

Απφ πιεπξάο ακηγνχο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε ελεξγεηηθή άκπλα απνηειεί ηνλ 
ππξήλα ηεο. Πηελ πξψηε επίζεκε ιεπθή βίβιν Πηξαηησηηθήο Πηξαηεγηθήο, πνπ 
θπθινθφξεζε ην 2015, δειψλεηαη: Ζ ζηξαηεγηθή έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο είλαη ε 
νπζία ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ηνπ Θνκκνπληζηηθνχ Θφκκαηνο ηεο Θίλαο. Απφ 
ηε καθξνπξφζεζκε πξαθηηθή ησλ επαλαζηαηηθψλ πνιέκσλ, νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ ιανχ 
έρνπλ αλαπηχμεη έλα πιήξεο ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ ελλνηψλ ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο, νη 
νπνίεο νθείινληαη ζηελ ηήξεζε ηεο ελφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο άκπλαο θαη ηεο 
επηρεηξεζηαθήο θαη ηαθηηθήο επίζεζεο. Ζ θαηεπζπληήξηα απηή γξακκή γηα πξψηε θνξά 
θαζνξίζηεθε απφ ηελ θεληξηθή ζηξαηησηηθή επηηξνπή ηεο Ιατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Θίλαο, 
ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Κάν Ρζεηνχλγθ ην 1949.39 
       Βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο απνηειεί ε έλλνηα ηνπ ζηφινπ 
θξνπξίνπ (fortress fleet), φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επηθξηηηθά γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 
Άιθξελη Θάγηεξ Κάραλ, ζέινληαο λα θαπηεξηάζεη ηελ θαηαζηξνθηθή απφδνζε ηνπ 
ξσζηθνχ λαπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξσζν-ηαπσληθνχ πνιέκνπ ηνπ 1904/5. Πηε 
δηάξθεηα απηνχ ηνπ πνιέκνπ, ε ξσζηθή λαπηηθή δηνίθεζε δηέηαμε ηα πινία ηνπ ζηφινπ ηνπ 
Δηξεληθνχ λα παξακέλνπλ πάληα εληφο ηνπ βειελεθνχο ησλ ξσζηθψλ ππξνβφισλ ηεο 
μεξάο (γηα πξνζηαζία), δεζκεχνληαο ηελ πξσηνβνπιία ησλ δηνηθεηψλ θαη 
θαηαξξαθψλνληαο ην καρεηηθφ ηνπο πλεχκα.40 
       Πηελ πεξίπησζε ηεο Θίλαο, φκσο, ηα πξάγκαηα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ εμέιημε 
ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηα πνιεκηθά 
πινία ηεο Θίλαο είλαη δπλαηφλ λα κεηαθηλνχληαη ζε νπνηεζδήπνηε γεηηληάδνπζεο ζαιάζζηεο 
πεξηνρέο, πάληνηε ππφ ηελ πξνζηαηεπηηθή «νκπξέια» ηεο παξάθηηαο άκπλαο (Σάξηεο 4), ε 
δε άκπλα λα κεηαηξέπεηαη ζε επίζεζε αθφκα θαη πέξαλ ηεο πξψηεο λεζησηηθήο αιπζίδαο.  

                                            
37 Cliff-Burles-Chase-Eaton-Pollpeter,  Entering the Dragon‘s Lair: 30. 
38 Ν Jiang πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο κάρεο ελαληίνλ αληηπάισλ κε αλψηεξν εμνπιηζκφ θαη ηερλνινγία ζηνλ 

θηλεδηθφ εκθχιην πφιεκν, ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Ηαπσλίαο θαη ηνλ πφιεκν ηεο Θνξέαο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεη φηη 

ήηαλ ν Κάν Ρζε Ρνπλγθ πνπ, ζε κηα ζπλάληεζε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1953, έζεζε επίζεκα ηε δηαηχπσζε 

[«ρξήζε θαηψηεξνπ εμνπιηζκνχ γηα λα ληθήζεη έλαλ ερζξφ κε αλψηεξν εμνπιηζκφ»]. 

Jiang Lei, Modern Strategy for Using the Inferior to Defeat the Superior, (Beijing: National Defense 

University Press,1997). 35–41, 
39 Document: China‘s Military Strategy, USNI News, 26 May 2015, https://news.usni.org/2015/05/26/ 

document-chinas-militarystrategy#SGA, ηειεπηαία επίζθεςε 8.11. 2018. 
40 Alfred Thayer Mahan, Naval Administration and Warfare (Boston: Little, Brown, 1908), 155–56. 
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Υάξηεο 4: Ζ ηξαηεγηθή Αληη-πξόζβαζεο ηεο Θίλαο (Based on Center for Strategic and 

Budgetary Assessments (CSBA) 

 
Πχγρξνλα ζπζηήκαηα αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο, επηζεηηθά αεξνζθάθε, αεξνζθάθε λαπηηθήο 
ζπλεξγαζίαο, πχξαπινη κεγάινπ βειελεθνχο θαη βαιιηζηηθνί πχξαπινη ελαληίνλ πινίσλ 
απνηεινχλ ζπζηήκαηα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 
απηήο,41 ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξνληθφ πφιεκν θαη θπβεξλνεπηζέζεηο.42 Ζ ηζνξξνπεκέλε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε 
ηχπνπ ζπζηήκαηνο ζα πξνζδψζεη ζηελ Θίλα ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη ηελ αληη-
πξφζβαζε θαη ηελ άξλεζε πεξηνρήο.43 

                                            
41 Keith Crane et al., Modernizing China‘s Military: Opportunities and Constraints (Santa Monica: RAND, 

2005). 
42 Cliff et al, Entering the Dragon‘s Lair Summary, xvi. 
43 James Holmes and Toshi Yoshihara, ―The Influence of Mahan upon China‘s Maritime Strategy,‖ 

Comparative Strategy, Vol. 24, No. 1 (2005), 53–71; Lyle Goldstein and William Murray, ―Undersea Dragons: 

China‘s Maturing Submarine Force,‖ International Security, Vol. 28, Λo. 4 (Spring 2004), 162–94. 
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Ξνιχ ζεκαληηθή γηα ην ζθνπφ απηφλ είλαη ε  γεσγξαθία ηεο Θίλαοεπεηδή παξέρεη 
άθζνλεο ηνπνζεζίεο γηα ηηο παξάθηηεο βάζεηο θαη ηα θηλεηά ζπζηήκαηα ππξαχισλ. Αθφκα 
πεξηζζφηεξν, φκσο, επεηδή νη ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ 
απφ ηνπνζεζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο, νη νπνίεο φζν εμειίζζεηαη ε ηερλνινγία είλαη δπλαηφλ 
λα επηιέγνληαη πεξηζζφηεξν ζην εζσηεξηθφ ηεο αραλνχο επεηξσηηθήο ρψξαο. Πε απηή ηελ 
πεξίπησζε ζα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΞΑ λα πξνζβάινπλ ηα ζπζηήκαηα 
απηά, ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη απφ επάιιεια αληηαεξνπνξηθά πιέγκαηα.44 
Δπηπξφζζεηα, κία ηέηνηα επίζεζε ησλ ΖΞΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζα κπνξνχζε λα 
πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηε θιηκάθσζε. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο εθκεηαιιεπφκελεο ην ζηξαηεγηθφ 
βάζνο θαη κεηαηξέπνληάο ην ζε πιενλέθηεκα κπνξνχλ λα ππνρξεψζνπλ ηηο ερζξηθέο 
δπλάκεηο λα εηζέιζνπλ ζηελ εκβέιεηα ησλ φπισλ ηνπο, απνδερφκελεο έηζη κάρε κε ηνπο 
πνιηηηθνχο, γεσγξαθηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο φξνπο ηεο Θίλαο.  

Έλα αθφκε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ην επηζεηηθφ πλεχκα. Ν Κάν 
πεξηθξνλνχζε ηελ παζεηηθή άκπλα. Ρα ζηξαηησηηθά ηνπ θείκελα είλαη εληειψο επηζεηηθά, 
αθφκα θαη απηά πνπ ζπλέγξαςε φηαλ ν «θφθθηλνο ζηξαηφο» ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά 
αζζελέζηεξνο ησλ αληηπάισλ ηνπ θαη δελ είρε άιιε επηινγή απφ ην λα παξακέλεη 
ζηξαηεγηθά ζε άκπλα. Ζ παζεηηθή άκπλα αληηπξνζψπεπε γηα ηνλ Κάν έλα «ςεχηηθν» είδνο 
άκπλαο, ελψ ε ελεξγεηηθή άκπλα ζήκαηλε «άκπλα κε ζθνπφ ηελ αληεπίζεζε θαη ηειηθά ηελ 
αλάιεςε ηεο επηζεηηθήο πξσηνβνπιίαο».45 Αθφκα θαη ε επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ακπληηθψλ 
ζθνπψλ επηηπγράλεηαη θαιιίηεξα κε επηζεηηθνχο ηξφπνπο θαη κέζα.  Ζ παζεηηθή ζηάζε 
επηβαιιφηαλ απφ ηελ άληζε αλαινγία ησλ δπλάκεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ήηαλ κηα 
κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Γελ απνηεινχζε ηνλ ππξήλα ηεο θηλεδηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, 
πφζν κάιινλ ζηξαηεγηθή επηινγή.46 

Γηα ηνπο Θηλέδνπο, ε ζεκεξηλή θπξηαξρία ησλ ΖΞΑ ζηηο ζάιαζζεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Αζίαο κνηάδεη κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ εζληθηζηηθνχ ζηξαηνχ γηα  «πεξηθχθισζε θαη 
θαηαζηνιή». Ν «θφθθηλνο ζηξαηφο» δελ απάληεζε ζηηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 
εζληθηζηηθνχ ζηξαηνχ κε παζεηηθή ζηάζε. Αληηζέησο, πξνέβε ζε επθαηξηαθέο επηζεηηθέο 
ελέξγεηεο ψζηε λα επηκεθχλεη ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, λα πξνθαιέζεη εμάληιεζε ησλ 
ερζξηθψλ δπλάκεσλ θαη  κεηαηφπηζε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ ππέξ ησλ θνκκνπληζηψλ.47 
Άιισζηε, φηαλ ν πφιεκνο ζεσξεζεί απαξαίηεηνο, επηηπρία δελ ζεκαίλεη ηίπνηα άιιν απφ 
λίθε θαη ε λίθε εμαζθαιίδεηαη κφλν κέζα απφ επηζεηηθέο ελέξγεηεο.48 

                                            
44 Αλαθνξηθά κε ηελ ηαπσληθή εηζβνιή ζηελ Θίλα, ν Κάν έγξαςε: «Ζ Ηαπσλία, αλ θαη ηζρπξή, δελ έρεη 

αξθεηνχο ζηξαηηψηεο. Ζ Θίλα, αλ θαη αδχλακε, έρεη έλα ηεξάζηην έδαθνο, κεγάιν πιεζπζκφ θαη πνιινχο 

ζηξαηηψηεο. Αθφκα θη αλ ηζρπξέο ερζξηθέο δπλάκεηο θαηέιαβαλ βαζηθέο αζηηθέο πεξηνρέο θαη θφκβνπο 

επηθνηλσλίαο, ε Θίλα ζα δηαηεξνχζε «κηα γεληθή κεηφπηζζελ δσηηθή βάζε απφ ηελ νπνία ζα ζπλερίζεη ηνλ 

παξαηεηακέλν πφιεκν έσο ηελ ηειηθή λίθε»,  Mao Zedong, ―Problems of Strategy in Guerrilla War against 

Japan,‖ in Mao Zedong, Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. 2, (Beijing: Foreign Languages Press, 1965),  

158. 
45  Mao, ―Problems of Strategy in China‘s Revolutionary War,‖ 207, 224. 
46 Πην ίδην, 208. 
47  Willy Wo-Lap Lam, ―Hu‘s Central Asian Gamble to Counter the U.S. ‗Containment Strategy,‘‖ China Brief  

Vol. 5, No. 15 (July 5, 2005), 7–8. 
48 Alfred Thayer Mahan, ―Considerations Governing the Disposition of Navies,‖ National Review, July 1902, 

706. 
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Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα ζπλνπηηθά νξηζκέλεο κεζφδνπο,  κέζα θαη νπιηθά ζπζηήκαηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ 
ρξήζηκα θαη γηα ηελ ειιεληθή ζηξαηεγηθή, γηα λα επηηχρεη ηελ αληη-πξφζβαζε θαη ηελ 
άξλεζε πεξηνρήο.  

Πεκαληηθφ ζηνηρείν  γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ είλαη ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ 
«πιεξνθνξηνθεληξηθφο» (informatised)49, ηνλ νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Υο φξνο  
γηα πξψηε θνξά πεξηιήθζεθε ζηελ θηλεδηθή ιεπθή βίβιν γηα ηελ εζληθή άκπλα ην 2006 θαη 
παξακέλεη ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο θηλεδηθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, 
αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο.50 Ζ ζηξνθή πξνο ην 
πιεξνθνξηνθεληξηθφ κνληέιν είρε πνιχ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν πνπ νη Θηλέδνη 
ζηξαηεγηζηέο νξακαηίδνληαη ηνλ ζχγρξνλν πφιεκν. Αλ θαη αξθεηνί ηείλνπλ λα εμεηάδνπλ 
ηελ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηνθεληξηθνχ κνληέινπ αθφκε σο κηα «ηάζε» θαη φρη σο κηα 
πξαγκαηηθφηεηα, νξηζκέλνη ζηξαηεγηζηέο θαηαλννχλ ηελ θαηαιπηηθή ηεο επίδξαζε ζηε 
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ.51 Ρν κνληέιν απηφ έρεη δχν δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο: αθελφο 
κελ δεκηνπξγεί έλα «λέν επηρεηξεζηαθφ πεδίν»,52 ζην νπνίν νη θηλεδηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη 
λα απνθηήζνπλ πιήξε έιεγρν, αθεηέξνπ δε πνιιαπιαζηάδεη ηηο ππάξρνπζεο ζηξαηησηηθέο 
δπλαηφηεηεο, θαζψο νη πιεξνθνξηνθεληξηθέο δπλάκεηο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
επηζέζεηο «ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, κε κεγαιχηεξε 
θαηαζηξνθηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ πνηέ».53 Κε απιά ιφγηα, ην 
κνληέιν απηφ ζπλεπάγεηαη ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ κάρεο θαζψο επίζεο ηελ ζε πνιχ 
ζεκαληηθφ βαζκφ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

                                            
49 Ζ έλλνηα ηνπ «ηνπηθνχ πνιέκνπ» ηεο Θίλαο δεκηνπξγήζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θαζψο ην 

Ξεθίλν απνκαθξχλζεθε απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ «ιατθνχ πνιέκνπ» ηνπ Κάν, (δεο Paul H.B. 

Godwin, ―Change and Continuity in Chinese Military Doctrine, 1949–1999‖, in Mark A. Ryan, David M. 

Finkelstein and Michael A. McDevitt (eds.), Chinese Warfighting: The PLA Experience since 1949 (New York: 

M.E. Sharpe 2003), 23–55; Ellis Joffe, ―People‘s War under Modern Conditions‖: A Doctrine for Modern War‘, 

China Quarterly 112 (1987), 555–71; Shambaugh, Modernizing China‘s Military). Ζ ηδέα αλαδηακνξθψζεθε 

κεηά ην ηέινο ηνπ Τπρξνχ Ξνιέκνπ φηαλ «μέζπαζε ν πφιεκνο ηνπ Θφιπνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά ζηξαηησηηθψλ ρηππεκάησλ κε ραξαθηεξηζηηθά πςειήο ηερλνινγίαο θαη ξίρλεη 

θσο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πνιέκνπ πςειήο ηερλνινγίαο» (Wang, 

Zhanluexue, 273). 
50 Ζ Ιεπθή Βίβινο αλαθέξεη φηη «[κηα] επαλάζηαζε ζηηο ζηξαηησηηθέο ππνζέζεηο αλαπηχζζεηαη ζε βάζνο 

παγθνζκίσο [θαη] εληαηηθνπνηείηαη ν αληαγσληζκφο πνπ βαζίδεηαη ζην πιεξνθνξηνθεληξηθφ κνληέιν» 

(Information Office of the State Council, ‗China‘s National Defense in 2006‗, December 2006, 

http://www.china.org.cn/english/feature/book/194421.htm). 
51 Zhang Yuliang, Yu Shusheng and Zhou Xiaopeng, Zhanlüexue [Military campaign studies] (Beijing: 

National Defense University Press 2006), 73, Fan Zhenjiang and Ma Baoan, Junshi Zhanlüelun [On military 

strategy] (Beijing: National Defense University Press, 2007), 304, Dong Xuezhen and Ren Desheng, ‗Lun 

Xinxihua Tiaojianxia Jubu Zhanzheng de Zhuyao Zuozhan Xingshi‘ [On main operational forms of local 

warfare under informationized conditions], Zhongguo Junshi Kexue 2010/2 (2010), 19. 
52 Zhang et al., Zhanlüexue, 24; Dong and Ren, ‗On Main Operational Forms‘, 20; Zhang Yu, Liu Sihai and 

Xia Chengxiao, ‗Lun Xinxihua Zhanzheng de Zhanju Kongzhi Yishu‘ [On the art of controlling war situations in 

informationized warfare], Zhongguo Junshi Kexue 2010/2 (2010), 24–31. 
53 Shen Genhua, ‗Lun Xinxihua Shidai de Hexin Junshi Nengli‘ [On the core military capabilities in the 

information age], Zhongguo Junshi Kexue 2011/2 (2011), 47. 

http://www.china.org.cn/english/feature/
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Απηή ε εμέιημε, ζχκθσλα κε ην Θέληξν Δπηρεηξεζηαθψλ Κειεηψλ ησλ ελφπισλ 
δπλάκεσλ ηεο Θίλαο δεκηνπξγεί, κε ηε ζεηξά ηεο, δχν ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν νη θηλεδηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη λα πνιεκήζνπλ ζε κία ελδερφκελε ζχξξαμε. 
Ξξψηνλ, ην πιεξνθνξηνθεληξηθφ κνληέιν, σο πινπνίεζε, ζπλεπάγεηαη ηελ ελνπνίεζε ησλ 
επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ελεξγεηψλ αιιά κε ζαθή έκθαζε ζηηο αληίζηνηρεο επηζεηηθέο.54 
Γεχηεξνλ, ε επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί απφ ηηο θηλεδηθέο δπλάκεηο 
λα δξάζνπλ αξθνχλησο ελσξίο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 
πξσηνβνπιία. Ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ηάζεσλ πξνθαιεί κηα αιιαγή δφγκαηνο κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο πξνιεπηηθνχ 
θηππήκαηνο (preemptive strike).55 Πε απηφ ην πιαίζην, ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 
πεξηνδηθφ Θηλεδηθή Πηξαηησηηθή Δπηζηήκε ππνζηεξίδεηαη φηη επεηδή «ε θαηαζηξνθηθή ηζρχο 
ησλ φπισλ πςειήο ηερλνινγίαο έρεη απμεζεί δξακαηηθά… ε πξψηε ζηηγκή ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζε πιεξνθνξηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ  έρεη απνθαζηζηηθφ αληίθηππν ζηνλ 
πφιεκν».56 Νη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ φηη  «εάλ [νη θηλεδηθέο δπλάκεηο] δελ 
εθκεηαιιεπζνχλ ηηο πξψηεο επθαηξίεο γηα ―έιεγρν‖ ηνπ αληηπάινπ, ηφηε είλαη πηζαλφλ λα 
βξεζνχλ εχθνια ζε παζεηηθή ζηάζε, αλίθαλεο λα ππεξαζπηζηνχλ [ηνλ εαπηφ ηνπο] ή λα 
αληεπηηεζνχλ».57 Πην πιαίζην απηφ, έλα αηθληδηαζηηθφ ρηχπεκα, θαηά ηνπο Θηλέδνπο 
ζηξαηεγηζηέο, ζα πξνθαιέζεη ζχγρπζε θαη ηζρπξή ςπρνινγηθή πίεζε, ράξηλ ηεο νπνίαο είλαη 
δπλαηή κηα ζεκαληηθή λίθε κε πνιχ κηθξφ θφζηνο.58 

Νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεδηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 
ζέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο ζηελ εθηέιεζε 
δηαθιαδηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΞΑ: 

 

- Ππζηήκαηα πξνζβνιήο αθξηβείαο κεγάιεο εκβέιεηαο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 
Ξαγθφζκηνπ Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) έρεη απμήζεη ηελ αθξίβεηα  ησλ ππξαχισλ θξνπδ 
(cruise) θαη ησλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ. Απηή ε δπλαηφηεηα ηεο αθξίβεηαο πξνζβνιήο  έρεη 
αιιάμεη ξηδηθά ηε θχζε ηεο απεηιήο πνπ ζέηεη ην κε ππξεληθφ καθξάο εκβέιεηαο 
ππξνβνιηθφ, ηδίσο ελαληίνλ ζηαζεξψλ ζηφρσλ (φπσο ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα). 

 

- Γπλαηφηεηα πξνζβνιήο πινίσλ απφ παξάθηηα ζπζηήκαηα. Απηέο νη δπλαηφηεηεο 
πεξηιακβάλνπλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (αλαεξφβηαο πξφσζεο) κε ππξεληθά ππνβξχρηα, 
ηαρέα ζθάθε επηθαλείαο εμνπιηζκέλα κε ππξαχινπο, θαη έμππλεο λάξθεο γηα παξάθηηα 
(coastal) θαη ξερά (shallow) λεξά. 
 

- Πχγρξνλε αληηαεξνπνξηθή άκπλα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ Γηφκ Θηπνχξ 
ην 1973, ην ζνβηεηηθφ ζχζηεκα αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο πνπ έζεζε ζε ακθηζβήηεζε ηελ 
θπξηαξρία ηεο Ηζξαειηλήο Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ήηαλ ην SA-6, έλα θηλεηφ ζχζηεκα 
ππξαχισλ επηθαλείαο-αέξνο (SAM) κε εκβέιεηα 25 ρικ. πεξίπνπ. Πήκεξα, ε αηρκή ηεο 

                                            
54 Zhang et al., Zhanlüexue, 24; Dong and Ren, ‗On Main Operational Forms‘, 20; Zhang Yu, Liu Sihai and 

Xia Chengxiao, ‗Lun Xinxihua Zhanzheng de Zhanju Kongzhi Yishu‘ [On the art of controlling war situations in 

informationized warfare], Zhongguo Junshi Kexue 2010/2 (2010), 96. 
55 M. Taylor Fravel, ‗‗The Evolution of China‘s Military Strategy: Comparing the 1987 and 1999 Editions of 

Zhanlüexue‘‘, in James C. Mulvenon and David M. Finkelstein (eds), China‘s Revolution in Doctrinal Affairs 

(Alexandria, VA: CNA 2005), 79–100. 
56 Heng Lim Yves, ‗‘Expanding  the Dragon‘s  Reach : The Rise of China‘s Anti-access Naval Doctrine and 

Forces‘‘, Journal of Strategic Studies, 2016, 7. 
57 Πην ίδην, 7. 
58 Cliff, Entering the Dragon‘s Lair, 30. 
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αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο είλαη ην ξσζηθφ S-400 (SA-21). Ρν S-400 έρεη κέγηζηε 
απνηειεζκαηηθή εκβέιεηα έλαληη nonstealth αεξνζθαθψλ 400 ρικ. πεξίπνπ. Δπηπξφζζεηα, 
ε απεηιή γηα ηα αεξνζθάθε/ειηθφπηεξα πνπ ίπηαληαη ζε ρακειφ πςφκεηξν έρεη απμεζεί 
θαηαθφξπθα θαζψο βειηηψλνληαη θαη πσινχληαη εχθνια ηα θιαζζηθά αληηαεξνπνξηθά φπια 
θαη ηα αληηαεξνπνξηθά φπια κηθξήο εκβέιεηαο πνπ βάιινληαη απφ ηνλ ψκν. 
 

- Ππζηήκαηα ππξνβνιηθνχ θαη ππξαχισλ κεγάιεο εκβέιεηαο. Ζ δηαζπνξά ησλ 
θηλεηψλ εθηνμεπηψλ ππξαχισλ κε εκβέιεηα άλσ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ κείδνλα απεηιή γηα ηηο επηρεηξήζεηο  ηνπ Πηξαηνχ ή ησλ Ξεδνλαπηψλ ησλ 
ΖΞΑ.59 
 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζαιάζζηα ηζρχο ηνπ Ξεθίλνπ απνηειεί αςεπδή κάξηπξα ηεο 
νινθιεξσκέλεο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, ψζηε λα ειέγμεη ην ζαιάζζην 
πεξίγπξφ ηνπ. Ξεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε εξγαιείν, ηθαλφ λα δηακνξθψζεη ηα γεγνλφηα ζηε 
ζάιαζζα, είηε πξφθεηηαη γηα δηπισκαηία, νηθνλνκηθά κέζα, πνιεκηθφ πινίν, αεξνζθάθνο ή 
βαιιηζηηθφ πχξαπιν. Ξεξηιακβάλεη ζθάθε ηεο θηλεδηθήο αθηνθπιαθήο, άιιεο λαπηηθέο 
ππεξεζίεο επηηήξεζεο/επηβνιήο θαζψο θαη αιηεπηηθά ζθάθε κε πιεξψκαηα απφ 
πνιηηνθχιαθεο, αθφκα θαη κεραλφηξαηεο κε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθνπείαο. Ζ 
θαλεξή πξνηίκεζή ηνπ γηα ρξεζηκνπνίεζε κε πνιεκηθψλ κέζσλ ζε δηακάρεο αλαθνξηθά κε 
ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο απνθαιχπηνπλ ηε κεζνδηθφηεηα ηεο θηλεδηθήο εγεζίαο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ αμηψζεψλ ηεο.60 
 

Σνπξθηθή ηξαηεγηθή—«Γαιάδηα Παηξίδα» 
 

Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα επεξεάδεη θαη ηελ ειιελνηνπξθηθή αληηπαξάζεζε. Ζ 
νξνινγία ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ρνπξθία είλαη μεθάζαξε γηα ην πψο 
αληηιακβάλεηαη ε Άγθπξα ην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Δλδεηθηηθή είλαη ε 
ηνπνζέηεζε ηνπ απφζηξαηνπ ηνχξθνπ λαπάξρνπ Ρδεκ Γθνπξληελίδ (Cem Gurdeniz) 
«παηέξα» ηνπ δφγκαηνο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», ν νπνίνο δήισζε φηη ε Διιάδα πξέπεη 
λα απνδερζεί φηη ππάξρνπλ θαη άιια δεηήκαηα πέξαλ ηεο πθαινθξεπίδαο ζην Αηγαίν θαη 
ζηε Κεζφγεην.61 Δπίζεκα, νη αμηψζεηο ηεο Άγθπξαο γηα επέθηαζε ησλ ζαιάζζησλ δσλψλ ηεο 
πήξαλ ζάξθα θαη νζηά κε ηελ ππνβνιή ζηνλ Νξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, επηζηνιήο ηνπ 
Ρνχξθνπ κφληκνπ αληηπξνζψπνπ ζηνλ Νξγαληζκφ Φεξηληνχλ Πηληξιίνγινπ, ζηηο 13 
Λνεκβξίνπ 2019, ε νπνία γηα πξψηε θνξά θνηλνπνηεί ζε ηφζν πςειφ δηπισκαηηθφ επίπεδν 
ηελ ηδέα ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» (Σάξηεο 5). 
 

                                            
59 Gordon θαη Matsumura, The Army‘s Role, Summary. 
60 Yoshihara θαη Holmes, Red Star over the Pacific, 175. 
61 Άγγεινο Αζαλαζφπνπινο, «Ρδεκ Γθνπξληελίδ: Ζ Γαιάδηα Ξαηξίδα είλαη ε ζαιάζζηα θνζκνζεσξία ηεο 

Ρνπξθίαο», Ρν Βήκα, 9.6.2020, https://www.tovima.gr/2020/06/09/politics/tzem-gkournteniz-i-galazia-

patrida-einai-i-thalassia-kosmotheoria-tis-tourkias/, ηειεπηαία επίζθεςε 2.7.2021. 

https://www.tovima.gr/2020/06/09/politics/tzem-gkournteniz-i-galazia-patrida-einai-i-thalassia-kosmotheoria-tis-tourkias/
https://www.tovima.gr/2020/06/09/politics/tzem-gkournteniz-i-galazia-patrida-einai-i-thalassia-kosmotheoria-tis-tourkias/
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Υάξηεο 5:  Γαιάδηα Παηξίδα (2019) 

 
Ζ Άγθπξα θάλεη ιφγν γηα δηθαηψκαηα ηεο Ρνπξθίαο ζε ζαιάζζηεο δψλεο θαη 

πθαινθξεπίδα θαη δπηηθά ηνπ 28νπ κεζεκβξηλνχ (ν νπνίνο βξίζθεηαη λφηηα ηεο Οφδνπ), 
ειαρηζηνπνηψληαο πξαθηηθά φπνηα επήξεηα έρνπλ ηα Γσδεθάλεζα θαη ε Θξήηε. Βαζηθφ 
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγλσζε ηεο επηζηνιήο ηνπ Ρνχξθνπ κφληκνπ 
αληηπξνζψπνπ είλαη φηη ε Άγθπξα αληηκεησπίδεη ηελ πεξηνρή απφ ηνλ 28ν έσο θαη ηνλ 32ν 
κεζεκβξηλφ σο απαξαβίαζηε ηνπξθηθή πθαινθξεπίδα (ζε απηήλ πεξηιακβάλεηαη ε κηζή 
Οφδνο θαη ην Θαζηειιφξηδν κε ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Οσ θαη Πηξνγγχιεο).  Θαιεί δε 
ηελ Διιάδα, αιιά θαη ηξίηεο ρψξεο, φπσο ε Ιηβχε θαη ε Αίγππηνο, λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ 
πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη δπηηθά ηεο Οφδνπ, δίρσο, σζηφζν, λα ηελ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο. 
Ζ Άγθπξα έζεζε, πξαθηηθά, ππφ ζπδήηεζε ην θαζεζηψο ηεο πθαινθξεπίδαο απφ ηα δπηηθά 
ηεο Οφδνπ έσο ηελ Θξήηε.62 

Ρν ειιεληθφ ΞΔΜ απάληεζε κε αλαθνίλσζή ηνπ φηη «Νη ηνπξθηθνί ηζρπξηζκνί θαη ε 
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπληεηαγκέλεο είλαη λνκηθψο αβάζηκνη, εζθαικέλνη θαη 
απζαίξεηνη, ζην βαζκφ πνπ παξαβηάδνπλ θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδνο ζηελ 
πεξηνρή. Δπίζεο, ε αλαθνξά ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ζε δηθαηψκαηα ηεο Ρνπξθίαο δπηηθά 
ηνπ 28νπ κεζεκβξηλνχ κέρξη ζεκείνπ ην νπνίν ζα θαζνξηζζεί βάζεη κειινληηθψλ 
ζπκθσληψλ νξηνζέηεζεο ζην Αηγαίν, θαζψο θαη ζηε Κεζφγεην, κε φια ηα εκπιεθφκελα 
θξάηε, ζπληζηά αλνηθηή παξέκβαζε ζην δηθαίσκα ηεο Διιάδνο λα ζπλνκνινγεί ζπκθσλίεο 
νξηνζέηεζεο κε ηξίηα θξάηε» θαηαιήγνληαο φηη «ε Διιάδα απνξξίπηεη ηνπο παξάλνκνπο 
ηνπξθηθνχο ηζρπξηζκνχο θαη επηθπιάζζεηαη λα απαληήζεη θαηαιιήισο». Κε ηελ 
αλαθνίλσζε απηή ε ρψξα καο απνξξίπηεη κηα ζεηξά απφ ηνπξθηθέο ζέζεηο φπσο π.ρ. ηελ 

                                            
62 Βαζίιεο Λέδνο, Ζ «Γαιάδηα Ξαηξίδα» ζηνλ ΝΖΔ απφ Άγθπξα», Ζ Θαζεκεξηλή, 

28.11.2019,https://www.kathimerini.gr/politics/1053827/i-galazia-patrida-ston-oie-apo-agkyra/, ηειεπηαία 

επίζθεςε 2.7.2021.  

https://www.kathimerini.gr/politics/1053827/i-galazia-patrida-ston-oie-apo-agkyra/


 

 
 

53 

 

ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ Χ ΥΧΡΟ ΑΛΣΗ-ΠΡΟΒΑΖ ΘΑΗ ΑΡΛΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

επίθιεζε απφ ηελ Ρνπξθία ηεο επζπδηθίαο θαη ησλ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, ελψ παξάιιεια 
αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο κέζεο γξακκήο. Δπηπιένλ, ηνλίδεη 
φηη ε νξηνζέηεζε ζαιαζζίσλ δσλψλ κεηαμχ θξαηψλ κε αληηθείκελεο αθηέο απαηηεί 
ζπκθσλία, βάζεη ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο.63 
 

 
Υάξηεο 6:  Αλαηνιηθή Κεζόγεηνο-Απνθιεηζηηθέο Οηθνλνκηθέο Εώλεο 

 
 Ζ Ρνπξθία αθνινπζεί κηα ζπλεπή θαη ζπλερή πξνθιεηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ,  ε νπνία μεθίλεζε ηελ 1 Λνεκβξίνπ 1973 (13 εκέξεο 
πξηλ ηελ εμέγεξζε ηνπ πνιπηερλείνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 18 Ηνπιίνπ 1974 (δχν εκέξεο 
πξηλ ηελ εηζβνιή ησλ Ρνχξθσλ ζηελ Θχπξν) φηαλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε εμνπζηνδφηεζε 
ηελ ηνπξθηθή  Αλψλπκε  Δηαηξεία  Ξεηξειαίνπ (TPAO) λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο 
πεηξειαίνπ ζην Αηγαίν θαη ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην.64  Νη πξνθιήζεηο ζπλερίζηεθαλ ηνλ 
Απξίιην ηνπ 1976, φηαλ ν ηφηε ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο Ηρζάλ Ρζαγιαγηαλγθίι  
έζηεηιε  ππφκλεκα ζηνλ ηφηε ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ησλ ΖΞΑ  Σέλξη Θίζηλγθεξ, 
επηζεκαίλνληαο φηη: «Ζ επέθηαζε απφ πιεπξάο ηεο Διιάδνο ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ ζε 
12 λαπηηθά κίιηα ζα κεηαηξέςεη ην Αηγαίν ζε ειιεληθή ιίκλε θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 
εμαιεηθζνχλ de facto ηα θπζηθά θαη παηξνπαξάδνηα δηθαηψκαηα ηεο Ρνπξθίαο ζε απηήλ ηε  
ζαιάζζηα πεξηνρή. Απηή ε θαηάζηαζε δελ αθήλεη ηε δπλαηφηεηα άιιεο επηινγήο απφ ην 
λα ζεσξεζεί αηηία πνιέκνπ (casus belli)». Έηζη θαηά ηελ 121ε Ππλεδξίαζε ηεο 8εο Ηνπλίνπ 
1995, ε Κεγάιε Ρνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε εθρψξεζε ζηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο αξκνδηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ, ζε πεξίπησζε 
επέθηαζεο απφ πιεπξάο Διιάδνο ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ. Έθηνηε, ην «casus belli» φρη 

                                            
63  Άγγεινο Αζαλαζφπνπινο, Διιεληθή επηζηνιή ζηνλ ΝΖΔ ελαληίνλ ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ Αλαη. 

Κεζφγεην, Ρν Βήκα, 27.2.2020, https://www.tovima.gr/2020/02/27/politics/elliniki-epistoli-ston-oie-enantion-

ton-tourkikon-diekdikiseon-stin-an-mesogeio/, ηειεπηαία επίζθεςε 2.7.2021.  
64  Σξήζηνο Κελάγηαο, Ρνπξθία: Αλαζεσξεηηζκφο θαη Ππγθξνχζεηο (Αζήλα: Ιεηκψλ, 2019), 302. 

https://www.tovima.gr/2020/02/27/politics/elliniki-epistoli-ston-oie-enantion-ton-tourkikon-diekdikiseon-stin-an-mesogeio/
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54 
 

ΑΙΔΒΗΕΟ 

κφλν βξίζθεηαη ζε ηζρχ, αιιά επηβεβαηψζεθε ζηηο 23 Νθησβξίνπ 2018, κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ.65 

Ξξνάγγειν ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» απνηέιεζε, απφ ην 1985, ε θαηλνθαλήο ζεσξία 
πεξί «γθξίδσλ δσλψλ»66 θαζψο θαη ε ζχληαμε θαηαιφγνπ 155 λήζσλ, λεζίδσλ θαη 
βξαρνλεζίδσλ, ησλ νπνίσλ ε ειιεληθή θπξηφηεηα ακθηζβεηείηαη απφ ηελ Ρνπξθία,67 
παξφιν πνπ ην δηεζλέο λνκηθφ ηνπο πιαίζην είλαη απνιχησο ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην. 
Ξαξάιιεια, ε Ρνπξθία  έρεη απνδπζεί ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζεί ζην Αηγαίν «εηδηθφ 
θαζεζηψο», ψζηε λα επηηξέπεηαη κέζσ «εηδηθψλ ζπκθσληψλ» ε ειεχζεξε δηέιεπζε ζε 
φινπο ηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο.68 

Ν ζπζρεηηζκφο κε ηε ―Γαιάδηα Ξαηξίδα‖ ηεο Θίλαο, ηφζν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο φζν 
θαη ζε επίπεδν γεσγξαθίαο, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο. Πηελ πεξίπησζε ηεο Θίλαο, 
ε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα είλαη ε θξίζηκε πχιε πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηα Πηελά ηεο Κάιαθθα 
(έλα  απφ ηα νθηψ ζεκαληηθφηεξα ζηελά παγθνζκίσο) θαη αθνινχζσο ζηνλ Ηλδηθφ Υθεαλφ, 
λαπηηθή αξηεξία, κέζσ ηεο νπνίαο  δηεμάγεηαη ην κείδνλ ηνπ εκπνξίνπ/αλεθνδηαζκνχ ηεο 
ρψξαο. Αληίζηνηρα, ν ρψξνο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» απνηειεί ηελ πχιε εμφδνπ ζηελ 
Αλαηνιηθή Κεζφγεην θαη ζηε Γηψξπγα ηνπ Πνπέδ.69 

Αλ ε Ρνπξθία επηηχρεη λα κελ έρνπλ Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή Εψλε θαη 
πθαινθξεπίδα ηα ειιεληθά λεζηά, ή επηβάιεη ζηελ Διιάδα λα κελ αζθεί ζε απηά ηα 
θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα, ηφηε πξνθχπηεη ζνβαξφ πξφβιεκα εζληθήο θπξηαξρίαο (Σάξηεο 
6). Πηελ πξάμε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα λεζηά δελ ζα έρνπλ θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, ζα 
ζεσξνχληαη πξνεθηάζεηο ηνπ «πεξηβάιινληνο θξάηνπο», δειαδή ηεο Ρνπξθίαο, κε φ,ηη 
απηφ ζεκαίλεη θαη γηα ηελ εζληθή θπξηαξρία επί ηνπ εδάθνπο απηψλ. Κε άιια ιφγηα, ε λέα 
δηεζλήο πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε ηείλεη λα ελνπνηήζεη ηε ζηεξηά κε ηε 
ζάιαζζα ζε κηα εληαία θαη αδηαίξεηε ελφηεηα, κε απνηέιεζκα αλ ραζεί ή αλ «γθξηδάξεη» ην 
ζαιάζζην θνκκάηη απηήο ηεο ελφηεηαο, λα ράλεηαη, ή έζησ λα «γθξηδάξεηαη» θαη ην 
ρεξζαίν.70 

Απφ γεσπνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο πιεπξάο, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Αρκέη 
Ληαβνχηνγινπ, ε εγγχηεηα ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ζηε 
κηθξαζηαηηθή αθηή ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
επηρεηξεζηαθή βάζε ελαληίνλ ηεο Κηθξάο Αζίαο, θαζψο θαη ε πεξηθχθισζε απφ απηά ηα 
λεζηά, ησλ πδάηηλσλ δηαδξφκσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ Ξξνπνληίδα ζηελ 
Κεζφγεην, αμηνινγνχληαη σο έλα πνιχ ζνβαξφ θελφ αζθαιείαο.         

Ζ Ρνπξθία, γηα λα θαηαζηεί πξαγκαηηθή πεξηθεξεηαθή δχλακε, είλαη ππνρξεσκέλε λα 
απμήζεη ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο επηξξνή ζηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο πνπ εθηείλνληαη 

                                            
65 Πην ίδην, 294-97. 
66 Πχκθσλα κε ηελ νπνία, ειιεληθή θπξηαξρία ζε ζεηξά λήζσλ, λεζίδσλ θαη  βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν, πθίζηαηαη 

κφλν ζε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζε θείκελα δηεζλψλ Ππλζεθψλ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ εθρσξήζεθαλ 

ζηελ Διιάδα. Σξήζηνο Κελάγηαο, Ρνπξθία: Αλαζεσξεηηζκφο θαη Ππγθξνχζεηο, 294, 345-6.  
67 Πην ίδην, Ξαξάξηεκα Θ‘, 685. 
68 344. 
69 Bruce Elleman, ―A Comparative Historical Approach to Blockade Strategies: Implications for China,‖ in 

Collins B. Gabriel, Erickson S. Andrew, Goldstein J. Lyle, and Murray S. William (eds.), China‘s Energy 

Strategy: The Impact on Beijing‘s Maritime Policies (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2008), 365–86. 
70 Θσλ/λνο Γξίβαο, «Ξψο ε ΑΝΕ κεηαηξέπεηαη ζε ―γαιάδην έδαθνο‖ – Ζ πεξηθχθισζε ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ‘, 04  

February 2020,»https://slpress.gr/ethnika/pos-i-aoz-metatrepetai-se-quot-galazio-edafos-quot-i-perikyklosi-ton-

ellinikon-nision/, ηειεπηαία επίζθεςε 3.5.2020.  

https://slpress.gr/ethnika/pos-i-aoz-metatrepetai-se-quot-galazio-edafos-quot-i-perikyklosi-ton-ellinikon-nision/
https://slpress.gr/ethnika/pos-i-aoz-metatrepetai-se-quot-galazio-edafos-quot-i-perikyklosi-ton-ellinikon-nision/
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απφ ην Αηγαίν σο ηελ Αδξηαηηθή θαη απφ ην Πνπέδ σο ηελ Δξπζξά ζάιαζζα. Έηζη είλαη 
αλαπφθεπθην λα αθνινπζήζεη κηα δξαζηήξηα πνιηηηθή ζην πιαίζην κηαο γεληθήο ζαιάζζηαο 
ζηξαηεγηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηνλ άμνλα 
Θαζπία-Δχμεηλνο Ξφληνο-Πηελά-Αηγαίν Ξέιαγνο-Αλαηνιηθή Κεζφγεηνο-Πνπέδ-Ξεξζηθφο 
Θφιπνο.71 

 
Διιεληθή ηξαηεγηθή Αληη-Πξόζβαζεο/Άξλεζεο Πεξηνρήο 
 

Ξξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πξφηαζή καο γηα ηελ αθνινπζεηέα ζηξαηεγηθή ζα θάλνπκε 
κηα ζχληνκε ζχγθξηζε ηεο θηλεδηθήο θαη ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε Θίλα αθνινπζεί μεθάζαξα κηα 
επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ζηε ζάιαζζα ζε βάξνο ησλ γεηηφλσλ ηεο. Απηή ε πξαθηηθή κεηαμχ 
ησλ άιισλ ηεο επηηξέπεη λα απνθηήζεη πιενλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 
ακπληηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο αληη-πξφζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο έλαληη ησλ ΖΞΑ. Ζ 
επηινγή απηή επηβιήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρεη αληζνξξνπία ηζρχνο 
κεηαμχ ΖΞΑ θαη Θίλαο, ππέξ ησλ ΖΞΑ, παξφιν πνπ ε Θίλα θιείλεη γνξγά ηελ «ςαιίδα». 
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Ρνπξθία αθνινπζεί μεθάζαξα ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Θίλαο 
απφ ην ζηξαηεγηθφ κέρξη θαη ην ηαθηηθφ  επίπεδν, έλαληη ηεο Διιάδαο θαη ηεο Θχπξνπ, 
πνιηηηθά, δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά, πξνζπαζψληαο λα αλαζεσξήζεη θαηά 
παξάβαζε ησλ Γηεζλψλ Ππλζεθψλ, ην πθηζηάκελν θαζεζηψο. Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο 
είλαη ην ζηνηρείν φηη ε ηνπξθηθή ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη επί αζζελέζηεξσλ αληηπάισλ, 
γεγνλφο πνπ ππνρξεψλεη ηε ρψξα καο θαη ηελ Θχπξν λα πηνζεηήζνπλ κηα ακπληηθή 
ζηξαηεγηθή Αληη-Ξξφζβαζεο/Άξλεζεο Ξεξηνρήο. 

Γηα ηελ Διιάδα, ηελ ηξέρνπζα θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 5 έσο 10 εηψλ ρξνληθή 
πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ είλαη ζε 
εμέιημε, ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο απνηειεί ηδαληθή επηινγή φρη κφλν ζην 
ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Πην πιαίζην απηφ κπνξεί λα εληαρζεί ε άζθεζε πνιπκεξνχο 
δηπισκαηίαο θαη ε ζχλαςε ζηελψλ ή ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα κε ρψξεο 
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Ηζξαήι, Αίγππηνο, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Πανπδηθή 
Αξαβία)72 θαη ε πξνζέγγηζε κε ηελ Ηλδία, ε εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ΖΞΑ ή ε 
δηεπζέηεζε ηεο νξηνζέηεζεο ηεο Απνθιεηζηηθήο Νηθνλνκηθήο Εψλεο κε ηελ Ηηαιία θαη κε 
ηελ Αίγππην, ζην βαζκφ πνπ έρεη απηή νινθιεξσζεί, ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Γελ πξέπεη λα 
καο δηαθεχγεη φηη ε Ρνπξθία κε ην επηζεηηθφ ηεο δφγκα πξνζπαζεί κεηαμχ άιισλ ζηφρσλ 
ηεο, λα πεξηθπθιψζεη ζηξαηεγηθά ηε ρψξα καο, κε ηε δεκηνπξγία βάζεσλ ζε θηιηθέο ηεο ή 
αθφκα θαη εθβηαδφκελεο ρψξεο. Ξηζαλφο ζηφρνο ηεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα είλαη θαη ν 
έιεγρνο ησλ γξακκψλ ζπγθνηλσληψλ θαη άξα ηνπ αλεθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο καο. 

Άιιεο νηθνλνκηθνπνιηηηθήο θχζεσο (κε κεγαιχηεξε έληαζε φπνπ απαηηείηαη) ελέξγεηεο 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ είλαη νη: 

 

- Δπίδεημε απνθαζηζηηθφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαβηάζεσλ εθ κέξνπο 
ηεο Ρνπξθίαο. 

                                            
71 Ληαβνχηνγινπ, Ρν Πηξαηεγηθφ Βάζνο, 266-81 
72 Ηζηνξηθή εκέξα: Έπεζαλ νη ππνγξαθέο κε ηελ Π. Αξαβία – N. Γέλδηαο: ―Ξξνζηαηεχνπκε ηηο ελεξγεηαθέο 

πεγέο ηεο Γχζεο‖ – Ξξνάγγεινο East-Med, 20.4.2021,e-Report.nethttps://e-report.net/istoriki-imera-epesan-

oi-ipoghrafes-me-tin-s-aravia-ndendias-pros, ηειεπηαία επίζθεςε 20.5.2021.  
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- Ξεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα θξάηε ηεο Κ. Αλαηνιήο θαη ηεο 
Λνηηναλαηνιηθήο Κεζνγείνπ θαη πξνψζεζε ηεο  ζπλεξγαζίαο ζε ηνκείο θνηλνχ 
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. νηθνλνκία, έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηνπξηζκφ). 
 

- Αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ζα 
αληηζηαζκίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηνπξθηθέο ζπλεξγαζίεο. 
 

- Αλάδεημε ηεο Διιάδνο σο πχιεο δηαθηλήζεσο ελέξγεηαο, νξπθηνχ πινχηνπ θαη 
αγαζψλ απφ θαη πξνο ηελ ΔΔ. 
 

- Δλεκεξψζεσο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο κε επηρεηξήκαηα θαη επίθιεζε ηνπ 
δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηεο θνηλνηηθήο αιιειεγγχεο. 
 

- Ξέξαλ ηνπ Δκπνξηθνχ Πηφινπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ, ιήςε 
κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. ιηκεληθά έξγα, 
λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο, εθπαίδεπζε λαπηηθψλ, αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ γηα 
πξνψζεζε ηεο θξνπαδηέξαο). 
 

- Αλάπηπμε ηεο αιηείαο, ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο θηελνηξνθίαο ζηα 
λεζηά,  ε εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή φρη κφλν γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο καο αιιά λα ππνβνεζεζεί θαη ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο. 
 

- Αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηάο ηνπ. 
 

- Αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο (δεκφζηα δηνίθεζε, αζθάιεηα, 
πγεία, παηδεία, ζπγθνηλσλίεο, ηειεπηθνηλσλίεο, πξνζηαζία απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 
ειεθηξηθή δηαζχλδεζε, εμαζθάιηζε χδξεπζεο-αθαιάησζε, ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 
ελέξγεηαο), κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ λεζησηηθνχ πιεζπζκνχ κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 
ηελ θαηαθφξπθε αχμεζή ηνπ ηελ επφκελε 15εηία.  
 

- Αλάπηπμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζε κε θαηνηθεκέλα λεζηά. 
 

- Αλάπηπμε ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο φινπ ηνπ Αηγαηαθνχ 
ζπκπιέγκαηνο, ψζηε νηηδήπνηε θηλείηαη πάλσ ή θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο λα 
εληνπίδεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη. 
 

- Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο. 
 

- Βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΙΠ-Αθηνθπιαθήο κε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
θαη βειηίσζε ησλ κέζσλ. 
 

- Αλάπηπμε ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ.73 
 

Απφ ζηξαηησηηθή άπνςε, ν γεληθφο ζθνπφο ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο είλαη ε ζε 
βάζνο ρξφλνπ ζηαδηαθή αιιά ηαρεία θάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ αδπλακηψλ καο 
αμηνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα φπσο απηά ζα δηακνξθψλνληαη παξάιιεια. Κε 
βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ, δελ απαηηείηαη ε απφιπηε θπξηαξρία επί ησλ αληηπάισλ δπλάκεσλ. 
Αξθεί ε απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ή ζην δπζκελέζηεξν ζελάξην ε ζε κεγάιν βαζκφ πξνζβνιή/θαηαζηξνθή ηνπο, 

                                            
73  Γξεγφξεο Γεκέζηηραο, Καθξνπξφζεζκε Δζληθή Πηξαηεγηθή, (Αζήλα: Θαζηαιία, 2020), 179-88. 
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εθφζνλ θαηαθέξνπλ ηνπηθνχο  αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο κέζα ζην Αηγαίν.74 Κε ηελ 
πξαθηηθή απηή κπνξεί ε ρψξα καο λα αληηκεησπίζεη ηελ ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα, κέρξη λα 
επηηχρεη  ηνπο ζηξαηεγηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο.75 Δθ ησλ πξαγκάησλ απνηειεί 
ακπληηθή ζηξαηεγηθή κε επηζεηηθέο επηρεηξεζηαθέο θαη ηαθηηθέο ελέξγεηεο.76 Απφ πιεπξάο 
λαπηηθήο ζηξαηεγηθήο ν πβξηδηθφο (επηζεηηθφο/ακπληηθφο) απηφο ηξφπνο δηεμαγσγήο 
επηρεηξήζεσλ  επηηξέπεη αθφκα θαη ζε ιηγφηεξν ηζρπξέο λαπηηθέο δπλάκεηο λα κπνξνχλ λα 
επηβάινπλ ηνπηθφ έιεγρν  ζε ζεκαληηθήο ζεκαζίαο ζαιάζζηα χδαηα.77 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζεκαζία ηνπ Αηγαίνπ γηα ηε ρψξα καο, 
ζεσξνχκε φηη ε θηλεδηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί θάιιηζηα λα πηνζεηεζεί, θαηφπηλ πξνζαξκνγήο 
ηεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, αξθεί λα επηδείμνπκε νξγαλσηηθφ πλεχκα, απηνπεηζαξρία θαη 
ππνκνλή, ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ θηλεδηθφ ιαφ. Κία ηέηνηα ζεψξεζε, φκσο, 
πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 
πξέπεη λα ππάξρεη έλαο δηνηθεηήο. Ρν Αηγαίν απνηειεί έλα αξρηπέιαγνο πνπ απαηηεί έλα 
λαπηηθφ δηνηθεηή (Maritime Component Commander) πνπ ζα έρεη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ 
ηφζν ηηο λαπηηθέο φζν θαη ηηο δπλάκεηο μεξάο ησλ λήζσλ θαη θπζηθά ηελ επζχλε ηεο 
άκπλαο.78 

Αλαθνξηθά κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα δνκεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο 
ζηξαηεγηθήο αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο, βαζηθή παξάκεηξν απνηειεί ε 
επηδησθφκελε ζηξαηησηηθή ηζρχο, ε νπνία  απνηειεί έλα ζρεηηθφ θαη φρη απφιπην κέγεζνο 
θαη ιακβάλεη ππφζηαζε ζε δηαδξαζηηθή ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ, ην είδνο ηεο 
πνιεκηθήο αλακέηξεζεο θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο.79  πφ απηή ηελ εξκελεία 
ζε κηα πνιεκηθή αλακέηξεζε δελ ληθάεη ν πην «ηζρπξφο» αιιά ν πην πξνζαξκνζκέλνο ζε 
απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Δπίζεο σο ηζρχο νξίδεηαη ην θαηά πφζνλ κπνξείο λα αζθήζεηο 
ζηνλ αληίπαιν ηα επηζπκεηά θαηαζηξεπηηθά θαη απνδηνξγαλσηηθά απνηειέζκαηα ζε 
δεδνκέλε πνιεκηθή αλακέηξεζε θαη φρη πφζα θαη ηη είδνπο νπιηθά ζπζηήκαηα θαη 
ζηξαηηψηεο έρεηο λα παξαηάμεηο.80 

Δδψ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη φηαλ εμεηάδνπκε ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ 
δηαθφξσλ ρσξψλ, ηείλνπκε ιαλζαζκέλα λα κεηξάκε αξηζκνχο θχξησλ κέζσλ/ζπζηεκάησλ 

                                            
74 Williams J. Noel and O‘Brasky S. James, ―A Naval Operational Architecture for Global Tactical Operations,‖ 

in Sam Tangredi, Globalization and Maritime Power (Washington, DC: National Defense University Press, 

2002), 

http://www.ndu.edu/inss/books/Books_2002/Globalization_and_Maritime_Power_Dec_02/29_ch28.htm. 
75 Γεκέζηηραο, Καθξνπξφζεζκε Δζληθή Πηξαηεγηθή, 171-74. 
76 Yoshihara, Holmes, Red Star Over the Pacific, 177. 
77 Ν Mahan είρε θαηά λνπ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ ησλ Ζ.Ξ.Α. λα επηβάιιεη ηε δηνίθεζή ηνπ 

ζηνλ Θφιπν ηνπ Κεμηθνχ θαη ζηελ Θαξατβηθή Θάιαζζα, παξά ηε ζπλνιηθή θαησηεξφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

λαπηηθφ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ πην εμαληιεηηθή γεσπνιηηηθή αλάιπζή ηνπ γηα απηέο ηηο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο είλαη ζε δχν δνθίκηα: ―The Strategic Features of the Gulf of Mexico and the Caribbean‖ (Harper‘s, 

1887) and ―The Isthmus and Sea Power‖ (The Atlantic, 1893). 
78 Ξαλαγηψηεο Γθαξηδνλίθαο, ‗Ζ Ιήκλνο ζηε Κεζνγεηαθή Πηξαηεγηθή ηνπ Σίηιεξ‘, ΠΡΟΑΡΖΓΔΗΛ, Ρεχρνο 2, 

(Σεηκψλαο 2020), 65-88. 
79 Victor Davis Hanson,, From Phalanx to Legion, In The Cambridge History of Warfare, ed. Parker, Geoffrey, 

(New York: Cambridge University Press, 2005),  37-42.                  
80 Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 26. 
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κάρεο θαη φρη ηα επηζπκεηά θαηαζηξεπηηθά θαη απνδηνξγαλσηηθά81 απνηειέζκαηα πνπ απηά 
είλαη ηθαλά λα επηθέξνπλ ζε δεδνκέλν αληίπαιν, ζε δεδνκέλν ρψξν-ρξφλν θαη ζε δεδνκέλν 
είδνο πνιεκηθήο αληηπαξάζεζεο.  

Ρν γεγνλφο απηφ επηζεκάλζεθε ην 1998, φηαλ θξίζεθε φηη ην Λαπηηθφ ησλ ΖΞΑ αληί 
γηα ιίγα, κεγάια θαη δπζαλαπιήξσηα πινία, ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη ζε έλαλ κεγαιχηεξν 
αξηζκφ κηθξφηεξσλ, ηαρχηεξσλ θαη θζελφηεξσλ ζθαθψλ, ηα νπνία ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 
ελνπνηεζνχλ κέζσ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ ζε κηα αδηαίξεηε ελφηεηα κάρεο, κεγαιχηεξε απφ 
ην άζξνηζκά ηνπο.  Ζ ελνπνίεζε απηή  ζεσξήζεθε αλαγθαία θαζφζνλ ρεξζαία 
εθηνμεπφκελνη αληηπιντθνί πχξαπινη cruise, κηθξά ληηδεινθίλεηα ππνβξχρηα θαη άιια κέζα 
ζα έζεηαλ ζε απμεκέλν θίλδπλν ηα κεγάια πνιεκηθά πινία πνπ ζα βξίζθνληαλ θνληά ζηηο 
αθηέο.  Αληίζηνηρα κεγάινο είλαη θαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζχγρξνλα πνιεκηθά 
αεξνζθάθε, ηα νπνία ιφγσ ηνπ πνιχ πςεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ηνπο, 
θαζίζηαληαη δπζαλαπιήξσηα θαη άξα αξηζκεηηθά αλεπαξθή γηα λα κπνξέζνπλ λα 
δηεηζδχζνπλ ζηα ππθλά θαη επηθαιππηφκελα δίθηπα αεξάκπλαο πνπ αλαπηχζζνληαη 
δηαξθψο.82 

Νη ζθέςεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ, ην νπνίν αληί γηα ηε 
ρξήζε κεγάισλ θαη πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ «πιήξσλ» πιαηθνξκψλ κάρεο, αλεμάξηεησλ 
κεηαμχ ηνπο, πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ, θζελψλ θαη «αηειψλ» πιαηθνξκψλ, 
ελνπνηεκέλσλ ζε κηα «νληφηεηα», ζε έλα αδηαίξεην δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ 
«θνηλνθηεκνζχλε» πιεξνθνξηψλ αιιά θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, κε απνηέιεζκα νη 
δηαδηθαζίεο ζηνρνπνίεζεο θαη πξνζβνιήο λα δηεμάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο.83 

Άξα, αλ ζέινπκε λα επελδχζνπκε ζε κηα απνηειεζκαηηθή θαη θπξίσο νηθνλνκηθή 
νξγάλσζε γηα κάρε, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ καο κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα ππνζηνχλ νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ αληηπάινπ ζε ηαθηηθφ, 
επηρεηξεζηαθφ θαη ζηξαηεγηθφ επίπεδν, θαη θαηφπηλ λα επηδηψμνπκε λα επηηχρνπκε ηα 
απνηειέζκαηα απηά κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν, αζθαιέζηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε ζηε ρξήζε ησλ θάζε είδνπο βιεκάησλ, ηα 
νπνία είλαη απηά πνπ επηθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηηο 
πιαηθφξκεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα βιήκαηα. Υο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ζέζνπκε ην 
θφζηνο ελφο αεξνζθάθνπο ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα 
δαπαλεζνχλ γηα ηελ αγνξά ηνπ (ππέξνγθα θφζηε γηα ηα ζχγρξνλα αεξνπιάλα), γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ πηιφηνπ, γηα ηα θαχζηκα,  ηηο εθπαηδεπηηθέο πηήζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο, γηα 
ηα αληαιιαθηηθά θιπ., ηα νπνία ζε βάζνο ρξφλνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πνιιαπιάζηα ηνπ 
θφζηνπο αγνξάο. Αληηζέησο, γηα ηα βιήκαηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα είλαη ππνπνιιαπιάζην 
ησλ πξναλαθεξζέλησλ.84  Υζηφζν,  ε πξνζέγγηζε απηή δελ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη 
αλαγθαίεο νη θιαζηθέο πιαηθφξκεο κάρεο φπσο ηα καρεηηθά αεξνζθάθε ή ηα πνιεκηθά 
πινία, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

                                            
81 Πην ίδην, 184. Απνδηνξγαλσηηθά απνηειέζκαηα (Disruptive Effects). Ζ απνδηνξγάλσζε θαη ε δηάιπζε ηεο 

δνκήο ηνπ αληηπάινπ έηζη ψζηε λα πάςεη λα ιεηηνπξγεί σο ελφηεηα θαη λα δηαζθνξπηζηεί ζε ηκήκαηα πνπ δελ 

ζα έρνπλ ζπλνρή θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ελφο εληαίνπ ζθνπνχ. Πηφρν 

καο απνηειεί  ε θαηαζηξνθή ηνπ αληηπάινπ σο νιφηεηα θαη φρη θαη‘ αλάγθελ ε θαηαζηξνθή κέξνπο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ κεξψλ. 
82 Πην ίδην, 32. 
83 Elinor Sloan, Modern Military  Strategy: An Introduction, (New York: Routledge, 2012), 12-3.  
84 Thomas G. Mahnken, Technology and the American Way of War since 1945, (New York: Columbia 

University Press, 2010), 61.  
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Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε γηα κάρε ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη φπσο θαηαγξαθνχλ θαη 
νκαδνπνηεζνχλ ηα εθάζηνηε επηζπκεηά απνηειέζκαηα (βάζεη πνιεκηθψλ ζελαξίσλ) πνπ 
ζέινπκε λα ππνζηεί ν αληίπαινο ζην ηαθηηθφ, ζην επηρεηξεζηαθφ θαη ζην ζηξαηεγηθφ 
επίπεδν, λα ειεγρζεί πσο απηά κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, θαη θαηφπηλ λα 
εμεηάζνπκε πψο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηα απνηειέζκαηα απηά κε ην ειάρηζην θφζηνο 
θαη ηνλ βέιηηζην ηξφπν. Όζνλ αθνξά ηελ άκπλα κπνξνχκε αληηζηνίρσο λα 
δεκηνπξγήζνπκε κεζνδνινγίεο άξλεζεο απνηειεζκάησλ (effectsdenial) έλαληη ηνπ 
αληηπάινπ. Γειαδή, λα εμεηάζνπκε κεζνδνινγίεο θαη κέζα πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα 
απνθχγνπκε ηα θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα ζειήζεη λα καο αζθήζεη ν αληίπαινο 
ζε πεξίπησζε πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο θαη πάιη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν θαη κε ην ειάρηζην 
θφζηνο.85  Ζ ινγηθή απηή βαζίδεηαη ζηελ απιή θηινζνθία εμνπιηζκψλ πνπ εθάξκνζε ν 
Οφκπεξη Καθ Λακάξα, φηαλ αλέιαβε ην πνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΞΑ επί Ξξνεδξίαο 
Θέλεληπ, φηαλ έπξεπε λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ησλ ηεξάζηησλ απαηηήζεσλ ησλ 
ακεξηθαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζε εμνπιηζκνχο.86 

Πε απηφ ζπληειεί θαη ε ηεξάζηηα πξφνδνο πνπ έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην 
βειελεθέο, ζηελ αθξίβεηα πιήγκαηνο, ζηε θνληθφηεηα, ζηελ πνηθηιία ησλ απνηειεζκάησλ 
θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ βιεκάησλ λα εληνπίδνπλ κε δηθά ηνπο κέζα θηλνχκελνπο ζηφρνπο 
θαη λα ηνπο πξνζβάινπλ.87 

Νη βειηηψζεηο απηέο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην βειελεθέο θαη ηελ ηθαλφηεηα 
πξνζβνιήο ζηφρσλ εθηφο θαη πέξαλ ηεο γξακκήο ηνπ νξίδνληα, εθηφο ηνπ φηη επηηξέπνπλ 
ζε ζπζηήκαηα ππξνβνιηθνχ λα αλαιακβάλνπλ κέξνο ησλ απνζηνιψλ ηεο πνιεκηθήο 
αεξνπνξίαο, επηηξέπνπλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξηθψλ πιαηθνξκψλ κε φπια κεγάινπ 
βειελεθνχο, δεκηνπξγψληαο ζπζηήκαηα κάρεο πςειήο θηλεηηθφηεηαο, ηθαλά λα αζθήζνπλ 
πξνβνιή ηζρχνο ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο.88 

Απηέο νη θαηά βάζε ππξαπιηθέο επηζέζεηο (απφ ρεξζαίεο-αεξνπνξηθέο-UAV 
πιαηθφξκεο) κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε επηζέζεηο απφ ππνβξχρηα, θαηάιιειε 
δηαζπνξά λαξθψλ, ρξήζε ηκεκάησλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ, ειεθηξνληθφ πφιεκν θαη 
θπβεξλνεπηζέζεηο, πξνθαιψληαο θνξεζκφ ησλ ακπληηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληηπάινπ. Ρα 
φπια απηά είλαη ηδαληθά γηα ρξήζε ζε ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο θαη ζπκπιεξψλνπλ άιια 
πην ζπκβαηηθά κέζα. Αθφκα θαη ν ηξφπνο πξνζβνιήο κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν 
αηθληδηαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηελ αξρηθή πξνζβνιή ησλ 
λαπηηθψλ δπλάκεσλ κε ππξαπιηθά ζπζηήκαηα, ειθχνληαο ηελ πξνζνρή ησλ θπβεξλεηψλ 
ζηηο ελαέξηεο απεηιέο ελψ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα αθνινπζήζεη  αηθληδηαζηηθή πξνζβνιή 
απφ ππνβξχρηα.  

Ξαξάιιεια, κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε δπλαηνηήησλ επηδηψθεηαη ε ζχδεπμε ησλ θάζε 
είδνπο πιαηθνξκψλ κε ηθαλφηεηεο ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ θαη θπβεξλνπνιέκνπ, έηζη ψζηε, 

                                            
85  Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 177. 
86 Ξσο ζα θαηαζηξέθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε ην ειάρηζην θφζηνο θαη πσο ζα θαηαζηξέθνπλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο κε ην ίδην θφζηνο. «Όια εμεηάζηεθαλ κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο θαη 

θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ν Charles Hitch είρε θάλεη εδψ θαη ρξφληα ζην RAND, ζέηνληαο ηηο 

εξσηήζεηο: "Ξνην νπιηθφ ζχζηεκα ζα θαηαζηξέςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θφζηνο;" ή "Ξνην νπιηθφ ζχζηεκα ζα θαηαζηξέςεη έλα δεδνκέλν ζχλνιν ζηφρσλ γηα ην ρακειφηεξν 

θφζηνο?»." Fred Kaplan, The Wizards of Armageddon, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991), 254. 
87  Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 92. 
88  Πην ίδην, 93. 
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κέζσ ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ρψξσλ κάρεο, δειαδή ζηελ ζηεξηά, ζηελ 
ζάιαζζα, ζηνλ αέξα, ζην δηάζηεκα θαη ζηνλ θπβεξλνρψξν, αθελφο κελ, λα επηηαρχλεηαη ε 
δηαδηθαζία ζηνρνπνίεζεο ηνπ αληηπάινπ, αθεηέξνπ δε, λα επηθέξνληαη ζπλδπαζηηθά 
πιήγκαηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο ερζξηθήο δχλακεο.89Ζ ζπλέξγεηα 
απηή επηηξέπεη ψζηε νηαδπλακίεο ζε θάπνηνλ ηνκέα λα θαιχπηνληαη απφ ηζρπξά ζεκεία ζε 
άιιν θαη ηα ηζρπξά ζεκεία ζε θάπνηνλ ηνκέα λα πνιιαπιαζηάδνληαη απφ ηε ζχλδεζή ηνπο 
κε ηα ηζρπξά ζεκεία ζε θάπνηνλ άιινλ. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ζηξαηεγηζηήο Πακ Ραλθξέληη, ζηνλ ζχγρξνλν 
πφιεκν ε «ζπλέξγεηα» ζα απνηειέζεη βαζηθφηαην παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηεο λίθεο. Ζ 
πιεπξά πνπ ζα έρεη ζπληνλίζεη θαιχηεξα ηα ζπζηήκαηα ηνπ  θπβεξλνπνιέκνπ θαη ησλ 
άιισλ δπλαηνηήησλ κε ηηο λαπηηθέο, ελαέξηεο θαη ρεξζαίεο δπλάκεηο ηεο ζα βξίζθεηαη ζε 
πιενλεθηηθή ζέζε. Θαηά ζπλέπεηα, φζν πεξηζζφηεξα κέζα ζπλδπάδεηο ζην «παθέην» κε ην 
νπνίν πξνζβάιιεηο ηνλ αληίπαιν, ηφζν πεξηζζφηεξν πνιχπινθε θάλεηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
γηα απηφλ θαη ηφζν πην δηζεπίιπην ην δίιεκκα πνπ αληηκεησπίδεη.90 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα, θξίζηκεο ζεκαζίαο απνηειεί ε 
απξφζθνπηε θαη αθξηβήο ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ θαη ζηνρνπνίεζεο είηε 
πξφθεηηαη γηα ξαληάξ, είηε γηα επίγεην παξαηεξεηή είηε γηα κε επαλδξσκέλν (αεξν)φρεκα 
θαη ε ζηε ζπλέρεηα ηαρεία κεηαθνξά δεδνκέλσλ, φζν ην δπλαηφλ  πην απηφλνκα, ζηα κέζα 
εθπνκπήο ησλ ππξψλ. H δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ πνιεκηθή δηαδηθαζία είλαη έλα ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ κέγεζνο, θαζφζνλ ε ηθαλφηεηα λα επηηπγράλεηο κηθξφηεξν θχθιν εληνπηζκνχ–
πξνζβνιήο ησλ ζηφρσλ (sensor–to–shooter loop) θαη γεληθφηεξα ηαρχηεξν ξπζκφ 
επηρεηξήζεσλ απφ απηφλ ηνπ αληηπάινπ είλαη βαζηθφηαηεο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο λίθεο. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν βιεκαηνθεληξηθφο πφιεκνο, σο ηδέα, 
απνζθνπεί φρη ζηελ απζηεξή πξνζθφιιεζε ζε θάπνην θαζνξηζκέλν ζρέδην αιιά ζηε 
δηαξθή πξνζαξκνγή ζηε ξεπζηή θχζε ηεο κάρεο91 έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε πξνζβνιή 
ζηφρσλ πςειήο θηλεηηθφηεηαο (time-sensitive targets) θαη λα επηηπγράλεηαη ν 
πξναλαθεξζείο ηαρχηεξνο ξπζκφο δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ (pace of operations) απφ 
απηφλ ηνπ αληηπάινπ. 

Πην πιαίζην ηεο αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο θαη κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε 
ησλ θαηαζηξνθηθψλ απνηειεζκάησλ κε ην κηθξφηεξν θφζηνο πξέπεη λα γίλεη εθ 
παξαιιήινπ πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ παιηφηεξσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ.92 Ζ πξαθηηθή 
απηή ππαγνξεχεηαη απφ ην φηη πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη ζχγρξνλεο πιαηθφξκεο/νπιηθά 
ζπζηήκαηα κε παιαηφηεξεο έηζη ψζηε ηπρφλ αρίιιεηεο πηέξλεο ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ πνπ 
δελ ηηο έρνπκε πξνβιέςεη, λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην «παξαδνζηαθφ» 
θνκκάηη ηεο ηζρχνο καο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη κε ηελ εκθάληζε πνιιαπιψλ απεηιψλ 
πξνο ηνλ αληίπαιν θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξνο ν εληνπηζκφο ησλ ζχγρξνλσλ πιαηθνξκψλ 
(επηβησζηκφηεηα). Υο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε δήισζε ηνπ Θηλέδνπ 
εκπεηξνγλψκνλα Ιηνχ Θηλγθζάλ ζηελ θηλεδηθή εθεκεξίδα Global Times ζηηο 20 Καξηίνπ 
2018, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε Θίλα κπνξεί λα κεηαηξέςεη πνιπάξηζκα παιαηά άξκαηα 

                                            
89 Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 95. 
90 Sam Tangredi, Anti – Access Warfare. Countering A2/AD Strategies, (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 

2013), 181.  
91 Γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο βι. Robert R. 

Leonhard, Fighting by Minutes. Time and the Art of War, (Westport, CT: Praeger,1994). 
92 Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 178. 
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κάρεο Type 59 ζε πνιεκηθά ξνκπφη, εθφζνλ εθνδηαζηνχλ κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα 
ηερλεηήο λνεκνζχλεο.93 

Γηα λα κπνξνχλ φκσο ηα νπιηθά ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα ρξεηάδνληαη 
ππνζηήξημε απφ κηα ηζρπξή αληηαεξνπνξηθή άκπλα, ε νπνία ζα δεκηνπξγεί ζφινπο 
αζθαιείαο, απφ φπνπ ηα πξψηα ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα. Νηηδήπνηε 
(αεξνζθάθνο, πχξαπινο ή UAV) εηζέξρεηαη ζην ζφιν απηφ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε 
αλίρλεπζε, ζηνρνπνίεζε θαη πξνζβνιή. Νη ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ζπλδπάδνληαη ψζηε λα θξαηήζνπλ ζε κεγάιε απφζηαζε ηνλ αληίπαιν θαη λα πεξηνξίζνπλ 
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ  λα δηεμάγεη επηζέζεηο κε ρεξζαίεο ή λαπηηθέο δπλάκεηο ή κε ππξαπιηθά 
ζπζηήκαηα πξνζβνιήο αθξηβείαο.94 Πεκαληηθφ δε ξφιν ζηελ πινπνίεζή ηεο έρνπλ λα 
παίμνπλ ηα αληηαεξνπνξηθά ππξνβφια, ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ 
πιεπξάο ειεθηξνληθψλ αληηκέηξσλ θαη παξάιιεια είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια, 
ρξεζηκνπνηψληαο βιήκαηα κε ρξνληθνχο ππξνζσιήλεο, γηα πξνζβνιή κε επαλδξσκέλσλ 
αεξνζθαθψλ ή κηθξψλ φπισλ πξνζβνιήο αθξηβείαο, ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη ε 
πξνζπάζεηα ηνπ αληηπάινπ λα δεκηνπξγήζεη θνξεζκφ ζηελ αεξάκπλα.95 

Θξίζηκνο παξάγνληαο επίζεο, κε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεμαγσγή ησλ 
επηρεηξήζεσλ, είλαη νη δπλαηφηεηεο ζε ειεθηξνληθφ πφιεκν θαη θπβεξλνπφιεκν ζε 
ζπλεξγαζία κε ηηο ςπρνινγηθέο επηρεηξήζεηο, ε δηεμαγσγή ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεηαη 
κπζηηθά, ρσξίο λα είλαη εχθνιν λα απνθαιπθζεί απηφο πνπ ηηο εθηειεί. Ζ δηαθνπή 
ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, ε αδπλακία ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ δεδνκέλσλ, ε 
ειεθηξνληθή ζηφρεπζε ησλ εγεηψλ ηνπ αληηπάινπ θιπ. κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 
επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ επηρεηξήζεσλ ηνπ αληηπάινπ, ζχγρπζε θαη παληθφ, κε πξνθαλή 
νθέιε γηα ηηο θίιηεο δπλάκεηο.96 

Μερσξηζηή θαηεγνξία ζπζηεκάησλ απνηεινχλ ηα κε επαλδξσκέλα 
νρήκαηα/ξνκπνηηθέο πιαηθφξκεο,97 επίγεηα, ελαέξηα ή ζαιάζζηα. Ρα νρήκαηα απηά 
κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ πνιιαπιέο απνζηνιέο φπσο αλαγλσξίζεσο, θξνχζεσο, 
εθηφμεπζεο βιεκάησλ/ππξνκαρηθψλ ή δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. Ιφγσ ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ην κηθξφ ηνπο θφζηνο θαη ηε δπλαηφηεηα λα 
παξαρζνχλ ζε κεγάινπο αξηζκνχο, κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία 
ζηηο ακπληηθέο δπλάκεηο ησλ λήζσλ. Υο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ζέζνπκε κε 
επαλδξσκέλα νρήκαηα (επίγεηα, ελαέξηα ή ζαιάζζηα) πνπ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο 
ερζξηθέο απνβαηηθέο ή αεξνθίλεηεο δπλάκεηο έγθαηξα, ηηο νπνίεο θαη ζα πξνζβάιινπλ ηα 
ίδηα ή άιια νρήκαηα θαηά ηνλ πινπ πξνο ηηο αθηέο ή ηελ θίλεζε πξνο ηηο Εψλεο 
Ξξνζγεηψζεσο.98 

                                            
93 Gabriel Dominguez & Samuel Cranny – Evans, ―China begins testing unmanned tanks…‖, Jane‘s Defence 

Weekly, Vol. 55, Issue 13,  17. 
94 Tim Ripley, ―(Briefing: Russian expeditionary warfare capabilities). Moscow‘s missions.‖, Jane‘s Defence 

Weekly, Vol. 56, Issue 5, 30 January 2019,  25 – 31. 
95 Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 320. 
96 Reuben Johnson, ―Experts predict near – future geometric expansion of EW‖, Jane‘s Defence Weekly, Vol. 

56, Issue 21, 22 May 2019, 21.     
97 Γηα ηηο ηερλνινγίεο ησλ κηθξψλ θαη κηθξνζθνπηθψλ φπισλ πξνζβνιήο αθξηβείαο θαη ηελ επξχηεξε 

γεσπνιηηηθή δπλακηθή πνπ σζεί ζηελ αλάπηπμή ηνπο: Θσλ/λνο Γξίβαο, Όπια Γηαζπνξάο, Λφκηκνη θαη 

Ξαξάλνκνη Ξφιεκνη θαη Αλζξσπηζηηθφο Ηκπεξηαιηζκφο, (Αζήλα: Ιηβάλεο, 2014).  
98 Πην ίδην. 
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Ξαξάιιεια, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, θαζίζηαηαη πην εχθνιε ε 
απνκφλσζε θαη πξνζβνιή πεξηνρψλ επί ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο φπσο π.ρ. ηνπ ιηκέλνο ηνπ  
Αθζάδ, εμαλαγθάδνληαο ηα πνιεκηθά πινία λα παξακείλνπλ εληφο απηνχ ή  εκπνδίδνληάο ηα 
λα εηζέιζνπλ/πιεζηάζνπλ, δεκηνπξγψληαο ζνβαξφ πξφβιεκα ζηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπο θαη 
ζηελ  ζπληήξεζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, δηεπθνιχλεηαη κε ηε ρξήζε εμειηγκέλνπ ηχπνπ 
βιεκάησλ ε αληίζηνηρε πξνζβνιή ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηφρσλ βαζηά ζηελ 
ηνπξθηθή ελδνρψξα, απμάλνληαο θαηά πνιχ ηελ απνηξεπηηθή καο ηθαλφηεηα. 

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα βξνπλ πεδία εθαξκνγήο θαη ζηελ 
Θχπξν, κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε θνηλψλ εμνπιηζκψλ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε 
νκνηνηππία ζπζηεκάησλ θαη νηθνλνκία θιίκαθαο. Ηδηαίηεξα φκσο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 
ζαιάζζηνπ ρψξνπ,  φπνπ  νη Ρνχξθνη επηηειείο βιέπνπλ ηελ επέθηαζε ηεο ζηεξηάο ηεο 
Αλαηνιίαο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», θνηλνί εμνπιηζκνί 
Διιάδνο-Θχπξνπ, κε ππξαπιηθά ζπζηήκαηα κεγάινπ βειελεθνχο (200-300 ρικ.), ζα 
απνηειέζνπλ ερέγγπν αληη-πξφζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο.99 

Ρα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αιπζίδα λήζσλ Θξήηεο-Θάζνπ-
Θαξπάζνπ-Οφδνπ, θξάζζνληαο θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ είζνδν/έμνδν ησλ ηνπξθηθψλ 
λαπηηθψλ δπλάκεσλ απφ ην Αηγαίν απφ/πξνο ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ 
βειελεθνχο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, νη ηνπξθηθέο λαπηηθέο κνλάδεο ζα εμαλαγθαζζνχλ λα 
θηλεζνχλ πνιχ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο θαη θππξηαθήο ΑΝΕ, άιισο ζα απνηειέζνπλ 
πξψηεο ηάμεσο ζηφρνπο.100 Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πβξηδηθφ πινίν (κίλη-
αεξνπιαλνθφξν/ειηθνπηεξνθφξν) ακθίβησλ επηρεηξήζεσλ TCG Anadolu, ην νπνίν αθφκα 
θαη κε ζπλνδεία ζθαθψλ κε δπλαηφηεηεο αεξάκπλαο πεξηνρήο (πξφγξακκα πνπ έρεη 
θαζπζηεξήζεη), ζα απνηειεί εχθνιν ζηφρν γηα ην ζπλδπαζκφ ππξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
ππνβξπρίσλ αλαεξφβηαο πξφσζεο (stealth), εμνπιηζκέλσλ κε ηνξπίιεο κεγάινπ 
βειελεθνχο. Ρν ζθάθνο απηφ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ Ρνπξθία πνπ ε θαηαζηξνθή ηνπ 
ζα έρεη κεγάιεο επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην γφεηξφ ηεο. Άιισζηε, έλαο βαζηθφο 
ιφγνο πνπ ην απέθηεζε είλαη γηα λα εληζρχζεη ην θχξνο ηεο θαη ε Ρνπξθία, πνπ δηεθδηθεί 
ξφιν δχλακεο επξαζηαηηθήο εκβέιεηαο, ρξεηάδεηαη παξφκνηα φπια-ζχκβνια.101 

Φπζηθά, ε ρψξα καο δελ ζα πξέπεη λα απεκπνιήζεη ηελ απφθηεζε κεγάισλ 
πιαηθνξκψλ φπσο αεξνζθαθψλ θαη θξεγαηψλ ελζσκαησκέλσλ ζην δηθηπνθεληξηθφ 
ζχζηεκα ησλ ΔΓ θαη εμνπιηζκέλσλ κεηαμχ άιισλ κε ζπζηήκαηα πξνζβνιήο κεγάινπ 
βειελεθνχο, θαζφζνλ ηα ζπκθέξνληά ηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο 
Γηθαίνπ, εθηείλνληαη ζε κηα ηεξάζηηα δψλε λνηίσο ηεο Θξήηεο  κέρξη θαη ηελ Θχπξν, ηεο 
νπνίαο είλαη εγγπήηξηα Γχλακε. Αληηζέησο, νη πιαηθφξκεο απηέο ζα απνηεινχλ θαη γηα ην 
Αηγαίν θαη γηα ηελ Κεζφγεην, θηλεηέο λεζίδεο πνπ ζα κεηαθηλνχληαη θαη ζα κεηαθέξνπλ 
ηθαλφηεηεο πξνβνιήο ηζρχνο εθεί πνπ πξέπεη.102 

                                            
99 Paul K Davis, James H. Bigelow,  Jimmie McEver, Effects of Terrain, Maneuver Tactics, and C4ISR on the 

Effectiveness of Long – Range Precision Fires. A Stochastic Multiresolution Model (PEM) Calibrated to High – 

Resolution Simulation, (Santa Monica, CA: RAND, 2000). 
100 Δπζχκηνο Ρζηιηφπνπινο, «Ξσο ε αιπζίδα Θξήηε-Θάζνο-Θάξπαζνο-Οφδνο Αθπξψλεη ηελ «Γαιάδηα Ξαηξίδα», 

slpress, 16.3.2021,https://slpress.gr/ethnika/pos-i-alysida-rodos-karpathos-kasos-kriti-mporei-na-akyrosei-ti-

quot-galazia-patrida-quot/, ηειεπηαία επίζθεςε 7.6.2021. L77.6.2021.7.6.2021 
101 Θσλ/λνο Γξίβαο «Ξσο ην Anadolu κπνξεί λα γίλεη απφ «πεξφπιν» Αρίιιεηνο Ξηέξλα ησλ Ρνχξθσλ», 

slpress, 20.4.2021, https://slpress.gr/ethnika/pos-to-anadolu-mporei-na-ginei-apo-quot-yperoplo-quot-

achilleios-pterna-ton-toyrkon/, ηειεπηαία επίζθεςε 7.6.2021. 
102 XX Tim Grayson,  Mosaic Warfare https://www.darpa.mil/attachments/STO-Mosaic-Distro-A.pdf 

https://slpress.gr/ethnika/pos-i-alysida-rodos-karpathos-kasos-kriti-mporei-na-akyrosei-ti-quot-galazia-patrida-quot/
https://slpress.gr/ethnika/pos-i-alysida-rodos-karpathos-kasos-kriti-mporei-na-akyrosei-ti-quot-galazia-patrida-quot/
https://slpress.gr/ethnika/pos-to-anadolu-mporei-na-ginei-apo-quot-yperoplo-quot-achilleios-pterna-ton-toyrkon/
https://slpress.gr/ethnika/pos-to-anadolu-mporei-na-ginei-apo-quot-yperoplo-quot-achilleios-pterna-ton-toyrkon/
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Ρειεπηαίν αιιά ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν φισλ είλαη ε εκπέδσζε ηεο λέαο 
θηινζνθίαο/ζηξαηεγηθήο. Κε δεδνκέλν φηη ε ζηξαηεγηθή αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο 
πεξηνρήο βαζίδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε αιιά απνθεληξσηηθή ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ θαη 
ζπζηεκάησλ αληίζηνηρε πξέπεη λα είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή. Ρν 
θαιχηεξν κνληέιν γηα απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί ε εθπαίδεπζε ζηε Γηνίθεζε βάζεη 
Απνζηνιήο (Auftragstaktik/Mission Command)103. Ζ εθπαίδεπζε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ 
δεκηνπξγία απηνπεπνίζεζεο ζηνπο εγήηνξεο, ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη ζηελ ηαρεία 
ιήςε απνθάζεσλ,104 κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ρανηηθή ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 
ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο θαη ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ιακβάλνπλ.105 Δλδεηθηηθή ηεο 
ζεκαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εθπαίδεπζεο είλαη ε ζρεηηθή αλαθνξά ζην εγρεηξίδην 
ησλ Ακεξηθαλψλ πεδνλαπηψλ φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: «δεδνκέλνπ φηη δελ ζα 
κπνξέζνπκε πνηέ λα εμαθαλίζνπκε ηελ αβεβαηφηεηα απφ ηελ πνιεκηθή δηαδηθαζία ζα 
πξέπεη λα κάζνπκε λα πνιεκάκε απνηειεζκαηηθά, παξφιε ηελ χπαξμή ηεο. Θαη απηφ 
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε αλαπηχζζνληαο απιά, επέιηθηα ζρέδηα θαη ελζαξξχλνληαο ηνπο 
πθηζηακέλνπο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο», θαζψο θαη: «δεδνκέλνπ φηη ν πφιεκνο 
είλαη έλα ξεπζηφ θαηλφκελν, ε δηεμαγσγή ηνπ απαηηεί επειημία ζθέςεο. Ζ επηηπρία 
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο» θαη απηφ ζεκαίλεη λα 
πξνζαξκφζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηα γεγνλφηα ζηα πιενλεθηήκαηά καο θαζψο θαη 
αληηδξνχκε γξήγνξα ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.106 

 
Δπίινγνο 
 

Θαηαιήγνληαο, ε πηνζέηεζε (πνιηηηθά, δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά, ζηξαηησηηθά) ηεο 
ζηξαηεγηθήο αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο, ζα πξνζδψζεη ζηε ρψξα καο ηε 
δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ελφο ηζρπξφηεξνπ αληηπάινπ, αμηφπηζηα, νηθνλνκηθά θαη κε ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Πηξαηησηηθά, ε ζηξαηεγηθή απηή, ζηε 
βάζε κηαο απνθεληξσηηθήο δνκήο πνπ δελ ζα έρεη θεληξηθά θαη θνκβηθά ζεκεία, κπνξεί λα 
εληζρχζεη δξαζηηθά ηηο ζηξαηησηηθέο καο δπλαηφηεηεο ηφζν γηα ηε δηεμαγσγή ακπληηθψλ 
φζν θαη επηζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δνκή ηνπ Αηγαίνπ κε ηα 6000 λεζηά, λεζίδεο θαη 
βξαρνλήζνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, 
πξνζθέξεη ηδαληθή βάζε πάλσ ζηα νπνία  ε ρψξα καο κπνξεί λα αλαπηχμεη έλαλ ηζηφ 
αηζζεηήξσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηαζεξά ξαληάξ, ηα αεξνζθάθε επηηήξεζεο, ηα 
ξαληάξ ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ θαη ηα ελνπνηεκέλα δηθηπαθά θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελα 
αληίζηνηρα νπιηθά ζπζηήκαηα  ζα εληνπίδνπλ, ηρλειαηνχλ, εγθισβίδνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ 
φισλ ησλ ηχπσλ ηηο ηνπξθηθέο πιαηθφξκεο (αλαγλσξίζεσο, κεηαθνξψλ, κάρεο θιπ.) είηε 
ζηε ζάιαζζα είηε ζηνλ αέξα, φζν κεγάιεο, ηζρπξέο ή «αφξαηεο» θαη αλ είλαη απηέο,107 
αθφκα δε θαη ζε βάζνο εληφο ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο. 

                                            
103 Jochen Wittmann, Auftragstaktik, (Berlin: Miles Verlag, 2012), 5 – 6. 
104 Williamson Murray, Military Adaptation in War. With Fear of Change, (New York: Cambridge University 

Press, 2011), 16. 
105  Keith J. Masback, Brad T. Andrew, ―The death of C4ISR. Acronym has ‗done its duty‘ ‖, ISR Journal. July 

– August 2003, 6. 
106 Department of the Navy, Warfighting, (Washington D.C.: Headquarters United States Marine Corps, 

1997), 8 – 9. 
107 Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 263. 
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ΑΙΔΒΗΕΟ 

Δπηπξφζζεηα, ε πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία ελφο 
λένπ κνληέινπ ΔΓ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ 
επί ηνπ αληηπάινπ, εθκεηαιιεπφκελε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ 
ηξφπν, επηηξέπνληαο ηε ζπλερή αλαλέσζε ησλ δπλαηνηήησλ, φπνηε απηφ απαηηείηαη. 

Ρελ άπνςε απηή εληζρχνπλ θαη νη ζθέςεηο ηνπ ζηξαηεγηζηή Ρδσξηδ Φξίληκαλ 
(George Friedman), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη κηθξέο ρψξεο πνπ απνθαζίδνπλ λα 
αμηνπνηήζνπλ ηηο εκπνξηθά δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη λα επελδχζνπλ ζε θζελά νπιηθά 
ζπζηήκαηα κε πςειέο επηζεηηθέο ηθαλφηεηεο, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ έλα ζεκαληηθφ 
πιενλέθηεκα έλαληη κεγαιχηεξσλ θαη πινπζηφηεξσλ ρσξψλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ φκσο λα 
ιεηηνπξγνχλ παξαδνζηαθά επελδχνληαο ζε νινέλα θαη πην αθξηβέο πιαηθφξκεο, ησλ 
νπνίσλ νη καρεηηθέο ηθαλφηεηεο ζα ζηνρεχνπλ πξσηίζησο ζηελ απηνπξνζηαζία ηνπο θαη 
φρη ζηελ άζθεζε θάπνησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ αληίπαιν.108 
 
Ν αληηζηξάηεγνο ε. α. Γεκήηξηνο Αιεβίδνο είλαη απφθνηηνο ηεο Πηξαηησηηθήο Πρνιήο Δπειπίδσλ 
(Ράμεσο 1983), σο αμησκαηηθφο Ξεδηθνχ, έρεη δηνηθήζεη απφ επίπεδν Γηκνηξίαο κέρξη θαη Κεξαξρίαο 
θαη έρεη ππεξεηήζεη ζε δηάθνξεο επηηειηθέο ζέζεηο, φπσο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Ακπληηθήο 
Ξνιηηηθήο/ΓΔΔΘΑ, φπνπ ζπκκεηείρε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο Διιεληθήο Ξξνεδξίαο 
ζηελ Δ.Δ. (2014) θαη σο Δπηηειάξρεο 1εο Πηξαηηάο. Έρεη απνθνηηήζεη απφ δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο 
ζρνιέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη είλαη θάηνρνο Γηπιψκαηνο Δμεηδηθεπκέλσλ Ππνπδψλ επί 
Ξιεξνθνξηψλ θαη Αζθαιείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Marne la Vallee, Γαιιίαο θαη Msc ζηελ 
Δθαξκνζκέλε Πηξαηεγηθή θαη Αζθάιεηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Plymouth, Ζ.Β. Γλσξίδεη Αγγιηθά, 
Γαιιηθά, Ηζπαληθά, είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη ηξία ηέθλα.  

 
 

                                            
108 George & Meredith Friedman, Future of War: Power Technology and American World Dominance in the  

Twentieth – First Century, (New York: St Martin‘s Griffin, 1998), 36.  
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Κηθξάο Αζίαο γηα ηε Γηεμαγσγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ πξνο ην Δζθή Περήξ θαη ηελ Άγθπξα θαη Δπί ηεο 
Γηεχζπλζεο Απηψλ», ΠΡΟΑΡΖΓΔΗΛ, Ρ. 3, (Σεηκψλαο 2021), 65-138. 
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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. 

 
Λέμεηο θιεηδηά: Πηξαηηά Κηθξάο Αζίαο, Δζθή Περήξ, Άγθπξα, Παγγάξηνο, ζρέδηα 
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 
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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 1εο 
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. 
7 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. 
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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 Λεξνχηζνο, Δπηζεηηθαί Δπηρεηξήζεηο Γεθεκβξίνπ 1920, Καξηίνπ 1921, 213. 
11 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, 34ν 
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 
13 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. 
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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 Λεξνχηζνο, Δπηζεηηθαί Δπηρεηξήζεηο Γεθεκβξίνπ 1920, Καξηίνπ 1921, 289-90. 
16 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 Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 354-56. 
23 Ρν Θαξά Ρεπέ είλαη έλα ρακειφ χςσκα πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Θηνπηάρεηαο. 
24 Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 355. 
25 355. 
26 355. 
27 Πην ίδην, 356 
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θαηεπζχλζεσο απηήο επηηίζνληαλ ηζρπξέο ειιεληθέο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα 
ζπγθξαηεζνχλ ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζηελ ακπληηθή ηνπνζεζία ηεο Θηνπηάρεηαο.28 
 

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. 
29 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 
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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. 



 

 
 

79 

 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙ ΣΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟ ΑΓΚΤΡΑ  

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.  
36 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 
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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 
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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. 

https://belisarius21.wordpress.com/
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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). 
 



  

84 
 

ΛΟΤΜΙΧΣΗ
 

 
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 2αο 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 Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 168, 169. 
49 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 3ε 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 Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 206. 
58 Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 207. 
59 Πην ίδην,  198-203. 
60 203. 
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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. 
 

                                            
69 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 4ε 

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». 



  

94 
 

ΛΟΤΜΙΧΣΗ
 

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 Βαζηιφπαηο Αλδξέαο, Γνξχιαηνλ Παγγάξηνο, 56, 57. 
74 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 4εο 
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. 
77 372. 
78 Αιέμαλδξνο Θνληνχιεο, Ζ Δθζηξαηεία ηεο Κηθξάο Αζίαο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ 1921, (Κεγάιε 
Πηξαηησηηθή θαη Λαπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, 3νο Ρφκνο, Ξεξηνδηθφ), 4. 
79Γαλέιεο, 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 12εο 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 5ε 

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 17ε ψξα ηεο 

                                            
82 Γαλέιεο, Δπηρεηξήζεηο Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ 1921, 253-54. 
83 Πην ίδην, 261-64. 
84 269, 270. 
85 240-42. 
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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 5ε 

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 

                                            
86 257. 
87 319. 
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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 

                                            
88 328. 
89 Γεψξγηνο Θαιατηδήο, Ζ Δθζηξαηεία εηο ηελ Κηθξάλ Αζίαλ 1919-1922 Ρφκνο Ξέκπηνο, Κέξνο Ξξψην: Νη 
Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, (Αζήλαη: Γηεχζπλζηο Ηζηνξίαο Πηξαηνχ, Αλαηχπσζε 1988), 257.  
90 Πην ίδην, 4. 
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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 9ε 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 Πηξαηεγφο, Ζ Διιάδα ζηε Κηθξά Αζία, 237. 
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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 

                                            
92 Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 151-52. 
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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 

                                            
93 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 

                                            
94 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». 
95 Πππξίδσλνο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 158. 
96 Πην ίδην, 158. 
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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 

                                            
97 Πππξίδσλνο,Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 159. 
98 Ξαζάο, Ζ Αγσλία ελφο Έζλνπο, 112. 
99 Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 173, Βαζηιφπαηο Αλδξέαο, Γνξχιαηνλ Παγγάξηνο, 97, 102-103, θαη 
Πππξίδσλνο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 161. 
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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 2α 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 

                                            
100 Γεκήηξηνο Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί θαηά ηελ Κηθξαζηαηηθήλ Δθζηξαηείαλ (1919-1922), 
(Αζήλαη: Γηεχζπλζηο Ηζηνξίαο Πηξαηνχ, 1969), 234-43. 
101 Πην ίδην, 243, 303. 
102 Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 172. 
103 Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 235. 
104 Πην ίδην, 287-8. 
105 Πην ίδην.  



 

 
 

109 

 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙ ΣΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟ ΑΓΚΤΡΑ  

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 3εο 

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 

                                            
106 Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 45. 
107 Πππξίδσλνο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 157. 
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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 

                                            
108 Γεψξγηνο Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, (Γηεχζπλζηο Ηζηνξίαο Πηξαηνχ, Φ.305/Γ/1, 

Αζήλαη, 3 Καΐνπ 1933), 4. 
 109 Ξαζζάο, Ζ Αγσλία Δλφο Έζλνπο, 113. 
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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 

                                            
110 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 257. 
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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 
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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 

                                            
111 Κεγάιε Πηξαηησηηθή θαη Λαπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, Ρφκνο 6νο, 12. 
112 Ξαζζάο, Ζ Αγσλία Δλφο Έζλνπο, 112. 
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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 Πην ίδην, 113. 
114 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 257. 
115 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. 
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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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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙ ΣΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟ ΑΓΚΤΡΑ  

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. 
120 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».  
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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 Ξαζζάο, Ζ Αγσλία Δλφο Έζλνπο, 117 θαη  Πηξαηεγφο, Ζ Διιάδα ζηε Κηθξά Αζία, 259. 
124 Γνχζκαλεο, Ζ Δζσηεξηθή ςηο ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δκπινθήο, 95. 
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ΛΟΤΜΙΧΣΗ
 

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 

                                            
125 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 38, Πρεδηάγξακκα 10. 
126 Πην ίδην, 84, Πρεδηάγξακκα 23. 
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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 

                                            
127Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 174. 
128 Πηξαηεγφο, Ζ Διιάδα ζηε Κηθξά Αζία, 259-68. 
129 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 4. 
130 Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 6. 
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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. 

                                            
131 Πην ίδην, 7. 
132 Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 2. 
133 Πην ίδην, 2. 
134 Πην ίδην, 13. 
135 Ζ δσνηξνθή απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ θξηζάξη πνπ παξέρεη δχλακε.  
136 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 

 

 
 

                                            
137 Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 6-7. 
138 Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 253. 
139 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. 
140 Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 5. 

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 

                                            
141 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 41εο 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. 
 

                                            
142 Πην ίδην, 14. 
143 Ζ θάζε Ρνπξθηθή Κεξαξρία δηέζεηε 3 Ππληάγκαηα Ξεδηθνχ ησλ 3 Ραγκάησλ έθαζην θαη επηπιένλ έλα 
Ράγκα Δθφδνπ, ή θξνχζεσο, ππαγφκελν ππφ ηελ Κεξαξρία. 
144 Ercikan, Ξφιεκνο Ρνπξθηθήο Αλεμαξηεζίαο, 128, ζρεδηάγξακκα 9. 
145 Πην ίδην, 45. 
146 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», Ζ επηθξαηνχζα κπζνινγία πεξί ηεο 
δηάζεζεο απφ ηνλ Ρνπξθηθφ Πηξαηφ απνθιεηζηηθά ζχγρξνλσλ ππξνβφισλ Πθφληα, 

https://belisarius21.wordpress.com/. 

https://belisarius21.wordpress.com/
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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 

                                            
147 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 70, Πρεδηάγξακκα 18. 
148 Πην ίδην ζ. 84, Πρεδηάγξακκα 23, ζ. 105 
149 Πην ίδην. 
150 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 106. 
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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 9ε 
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 

                                            
151 Πην ίδην, 106, 107. 
152 Πην ίδην 152, 153. 
153 Πην ίδην, 108. 
154 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, 98. 
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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 

                                            
155 Πην ίδην, 102-4. 
156 Πην ίδην, 84 - Πρεδηάγξακκα 23. 
157 Πην ίδην, 115. 
158 Πην ίδην, 116, 117. 
159 Κπνπιαιάο, Ζ Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 194. 
160 Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 14.  
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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 
                                            
161 Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 249. 
162 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 149. 
163 Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 156 θαη Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 15. 
164 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 149. 
165 Πην ίδην, 145. 
166 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 252. 
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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 

                                            
167 Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 15-1. 
168 Θαιατηδήο Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 149. 
169 Θαξαιήο, Αλεθνδηαζκνί θαη Κεηαθνξαί, 253, 254. 
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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. 
 

                                            
170  Πππξίδσλνο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ – Δθνδηαζκφο, 16. 
171  Πην ίδην, 16 
172  Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ, 150. 
173  Πην ίδην, 253. 
174 Θαιατηδήο, Νη Δπηρεηξήζεηο πξνο Άγθπξαλ 1921, Κέξνο Ξξψην, 128, 149, 184. Ζ κάρε ηνπ Ρακπνχξ 

Νγινχ έιεμε ηελ 14ε Απγνχζηνπ, ηεο Παπάληδαο ηελ 16ε θαη ηνπ Θαιέ Γθξφην ηελ 18ε Απγνχζηνπ. 
175 Γεψξγηνο Ξαπαγεσξγίνπ, Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία ηνπ Πηξαηνχ θαηά ηελ Κηθξαζηαηηθήλ Δθζηξαηείαλ 
(1919 – 1922), (Αζήλαη: Γηεχζπλζηο Ηζηνξίαο Πηξαηνχ, Αλαηχπσζε 1990), 187. 
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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 Εστφπνπινο, Δθζηξαηεία Παγγαξίνπ θαη’ Αχγνπζηνλ 1921, 110-11. 
177 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 10ε 
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 

                                            
181Ρν Πψκα ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ έσο ην 1922 – Κέξνο Α΄. Βιέπε επίζεο Ν Νζσκαληθφο ζηξαηφο, 1826-
1878. Αθφκε Ρα Αίηηα ηεο Ήηηαο ζηε Κηθξά Αζία. http://mikrasiatikhekstrateia.gr/ (Γεκνζηεχζεηο) 

http://mikrasiatikhekstrateia.gr/
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εληφο ειαρίζηνπ ρξφλνπ πξναγσγή ησλ Αλζππνινραγψλ ηνπ 1912 ζην βαζκφ ηνπ 
Ππληαγκαηάξρε ην 1920. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ 1ν 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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ηξαηεγηθή Θεσξία θαη ην Γίδαγκα ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ», ΣΡΑΣΖΓΔΗΛ, Σ. 3, (Χεηκψλαο 
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Τν Κέληξν Βάξνπο ζηε Σύγρξνλε Σηξαηεγηθή Θεσξία 
θαη ην Γίδαγκα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

 
Σωτήριος Φ. Δρόκαλος 

 
     ΣΥΝΟΧΗ  

Σν άξζξν εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηνπ θέληξνπ βάξνπο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 
Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ηειεπηαία απνηειεί έλα παξάδεηγκα εληνπηζκνχ 
ηνπ ερζξηθνχ θέληξνπ βάξνπο φρη απνθιεηζηηθά ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ, αιιά επίζεο ζε 
ζηνηρεία πνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληεξεί ή λα αλαδεκηνπξγεί ηηο 
δπλάκεηο ηνπ. Ωο αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη νη ηζηνξηθά ζπγθξίζηκεο εηζβνιέο ηνπ 
Λαπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ ζηε Ρσζία/νβηεηηθή Έλσζε. Σν άξζξν παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά 
ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζηε ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή ζεσξία κε θχξηα αλαθνξά ζηνλ 
Θαξι θνλ Θιάνπδεβηηο θαη  εμεηάδεη θξηηηθά ηελ πξαθηηθή αληίιεςε ηνπ Πξψζνπ ζηξαηεγνχ 
ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθέινο ηεο ζεσξίαο ηνπ, κέζα απφ ηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηε 
λαπνιεφληεηα εθζηξαηεία ζηε Ρσζία. ηε ζπλέρεηα ην άξζξν ππνζηεξίδεη πσο ε επηηπρία ηεο 
αιεμαλδξηλήο ζηξαηεγηθήο απνδεηθλχεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ερζξφο δηαζέηεη κεγάιν 
ζηξαηεγηθφ βάζνο ε απνθιεηζηηθή επηθέληξσζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ δελ ζπληζηά ηελ 
πξνηηκφηεξε πξνζέγγηζε. 

 
Λέμεηο θιεηδηά: Θέληξν Βάξνπο, Λαπνιέσλ, Χίηιεξ, Αιέμαλδξνο, Θιάνπδεβηηο, Ενκηλί 
 
 
 

Δηζαγσγή 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη, φηη ε αξρή ηεο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθήο ζεσξίαο πνπ 
πξνθξίλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην άκεζε ζπληξηβή 
ησλ ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή ζηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθά 
κεγάινπ ερζξηθνχ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο, φηαλ δειαδή ν ερζξφο δηαζέηεη απμεκέλε 
δπλαηφηεηα αλαδεκηνπξγίαο δπλάκεσλ θαη εθηελή εδάθε, ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη 
ππνρσξψληαο, αλαζπληάζζνληαο ζηξαηεχκαηα, αληιψληαο πφξνπο. 

Απηφ ην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη απφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε δχν θνξπθαίσλ 
γεγνλφησλ ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο, φπσο είλαη ε γαιιηθή θαη ε 
γεξκαληθή εθζηξαηεία ζηε Ρσζία ην 1812 θαη 1941 αληίζηνηρα, ζε αληηπαξαβνιή κε έλα 
θνξπθαίν γεγνλφο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο, ηελ εθζηξαηεία ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζηελ 
Αζία. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηπρηψλ ηνπ Λαπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ κε ηνλ ζξίακβν ηνπ 
Αιεμάλδξνπ, απνδεηθλχεη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ερζξφο δηαζέηεη εθηεηακέλα εδάθε, 
αθζνλία αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, φπσο θαη ηερληθή ηθαλφηεηα 
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αλαδεκηνπξγίαο ησλ δπλάκεψλ ηνπ, έλα ρηχπεκα πνπ ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηε 
ζηξαηησηηθή ηνπ ηζρχ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξεπζή ηνπ, φζν κεγαιεηψδεο θαη 
ζπληξηπηηθφ θη αλ είλαη, θαη αληίζεηα ζηαδηαθά επηθέξεη ηελ εμάληιεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ 
επηηηζέκελνπ. ε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ν ζπληνληζκφο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, 
πνπ ζα ζηνρεχζνπλ ζηελ ππνλφκεπζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ ερζξνχ λα αλαλεψλεη ηελ 
πνιεκηθή ηνπ ηθαλφηεηα. 
 

Τν θέληξν βάξνπο ζηε ζύγρξνλε ζηξαηεγηθή ζεσξία 
 

Ζ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ θέληξνπ βάξνπο, είλαη έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο 
ιίζνπο ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Θαξι θνλ Θιάνπδεβηηο, ηνπ Αληνπάλ Αλξί ληε Ενκηλί 
θαη ηεο αθφινπζεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο κέρξη ζήκεξα. Πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ηα 
δηδάγκαηα ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη εθείλα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ,1 θαη κε βάζε ηε ζεσξία 
ηνπ πνιέκνπ ηνπ Θιάνπδεβηηο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ εκπφιεκνπ 
δξψληα. Κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ, ζηελ νηθνλνκία ηνπ, ζηελ 
πξσηεχνπζα ή άιιεο ζεκαληηθέο πφιεηο ηνπ, ζε ηκήκαηα ηνπ εδάθνπο ηνπ, ζε θπζηθνχο 
πφξνπο, ζηελ θνηλή γλψκε ηνπ ή ζε έλαλ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ.2 

Σν sine qua non ζηνηρείν είλαη πάλησο ε ππνρξεσηηθή θαη αλαγθαία εμνπδεηέξσζε 
ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ, κε ηελ έλλνηα ηεο απνδπλάκσζήο ηνπ, σο ην ζεκείν ηνπ λα 
θαηαζηεί αδχλαηε ε ζπλέρηζε ηεο αληίζηαζεο εθ κέξνπο ηνπ. Ο πφιεκνο πξέπεη  πάληα λα 
ζηνρεχεη ζηνλ αθνπιηζκφ ή, αλ πξνηηκάκε, ζηε ζπληξηβή ηνπ αληηπάινπ,3 θαη φζν νη 
έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ παξακέλνπλ ηθαλέο λα κάρνληαη ν πφιεκνο δελ έρεη θεξδεζεί. Έηζη, 
αθφκε θαη φηαλ ην θέληξν βάξνπο ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα εληνπηζηεί εθηφο ησλ 
ελφπισλ δπλάκεσλ, παξακέλεη πάληα ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηθήο ηνπο ζπληξηβήο, ηεο 
επηρεηξεζηαθήο ηνπο εμνπδεηέξσζεο. Όπσο γξάθεη ν Θιάνπδεβηηο, «ε λίθε επί ηνπ ερζξνχ 
είλαη ν ζθνπφο ηνπ πνιέκνπ. Ζ θαηαζηξνθή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ είλαη ην κέζνλ γηα λα 
επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο. Θαη ην ίδην ηζρχεη ηφζν γηα ηνλ επηζεηηθφ φζν θαη γηα ηνλ 
ακπληηθφ πφιεκν».4 

 ε απηφ ην ζεκείν ε ζθέςε ηνπ Θιάνπδεβηηο ζπκπιέεη φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεζηαθή 
ζθαίξα κε εθείλε ηνπ Ενκηλί, ζε κηα απνιχησο αλακελφκελε ηαχηηζε, θαζψο ακθφηεξνη νη 
ζηξαηεγνί θαη ζεσξεηηθνί ηνπ πνιέκνπ εμειίρζεθαλ σο ζηξαηησηηθνί θαη δηαλννχκελνη ππφ 
ηελ επηξξνή ηνπ Κεγάινπ Λαπνιένληα, πνιεκψληαο καδί ηνπ ή ελαληίνλ ηνπ. Ζ πξαθηηθή 
ηεο λαπνιεφληεηαο ηδηνθπΐαο ζπληζηά ην ζεκέιην ηεο ζθέςεο ηνπ Θιάνπδεβηηο θαη ηνπ 
Ενκηλί, θαη ην βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε έλλνηα ηνπ απνθαζηζηηθνχ ζεκείνπ, ηεο 
ζπγθέληξσζεο ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ζε απηφ, ε θαζνξηζηηθή κάρε θαη ην 
ληθεθφξν ζπληξηπηηθφ ρηχπεκα. 

 Ο Λαπνιέσλ εθθηλεί απφ κία αλαληίξξεηε ινγηθή φηαλ ζεσξεί ηελ θαηαζηξνθή ησλ 
ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ σο ην θιεηδί γηα ηελ νινθιεξσηηθή λίθε θαη ηελ εθπιήξσζε 
ησλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ, θαζψο αλ ν ζηξαηφο ηνπ ερζξνχ εμνινζξεπηεί απηφο είλαη ήδε 
ππνηαγκέλνο ζηε ζέιεζή καο. Δπνκέλσο ν Λαπνιέσλ, ελζαξθψλνληαο ην επαλαζηαηηθφ 
θχκα πνπ θαζηζηά ηελ πνιηηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ πφιεκν έλα δήηεκα πνπ αθνξά 

                                            
1 Fabio Cornacchia, ‘’Il Centro di Gravità come Elemento Guida nelle Operazioni Militari’’, Rivista Militare 

dell'Esercito Italiano, 01/2009, LOGOS (ηξαηησηηθφ Πεξηνδηθφ ηνπ Ηηαιηθνχ ηξαηνχ). 
2 Carl von Clausewitz, Della Guerra, (Torino: Einaudi, 2000), VIII, IV, 222. 
3 Carl von Clausewitz, Della Guerra, (Milano: Mondadori, 1989), I, IV, 22. 
4 ην ίδην, VI, III, 701. 
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νιφθιεξν ην έζλνο θαη φρη κφλν ηηο παιηέο αξηζηνθξαηηθέο ηάμεηο, θαηλνηνκεί ζε ζρέζε κε 
ηηο πξαθηηθέο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ πφιεκν ζηελ Δπξψπε ηνπ Ancién Regime θαη ηνπ 
Κεζαίσλα. ηε ζέζε ησλ ζπλήζσο ρακειήο έληαζεο επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, πνπ 
ζηφρεπαλ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηάιεςε ζέζεσλ θαη εδαθψλ, εηζάγεη ηνλ ζηφρν ηεο 
εμάιεηςεο ηεο ερζξηθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. 

Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε ζηξαηεγηθή, ν Ενκηλί εγθσκηάδεη ην πξφηππφ ηνπ 
δίλνληαο ηαπηφρξνλα ην ζηίγκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ αληίιεςεο: «Απηή ήηαλ ε πην 
εκθαλήο αμία ηνπ Λαπνιένληα. Απνξξίπηνληαο παιηά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ηθαλνπνηνχληαλ 
απφ ηελ θαηάιεςε ελφο ή δχν ζεκείσλ ή απφ ηελ θαηάθηεζε κηαο παξαθείκελεο επαξρίαο, 
ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη ηα θαιχηεξα κέζα γηα λα επηηεπρζνχλ ζπνπδαία απνηειέζκαηα ήηαλ 
ν εθηνπηζκφο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ – θαζψο θξάηε θαη επαξρίεο 
πέθηνπλ απφ κφλα ηνπο φηαλ δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε δχλακε γηα λα ηα πξνζηαηεχζεη».5 

 Γηα ηνπο ζχγρξνλνπο δπηηθνχο ζηξαηνχο θαη ζηξαηεγηζηέο ε έλλνηα ηνπ θέληξνπ 
βάξνπο, αλ θαη είλαη πνιχ πην επξεία ζε επίπεδν ζεσξίαο, επηθεληξψλεηαη πξαθηηθά 
πεξηζζφηεξν ζηελ αλαδήηεζε ηνπ θπξηφηεξνπ ζεκείνπ ηζρχνο ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ, πνπ 
αλ θαηαζηξαθεί ζα ζπκπαξαζχξεη καδί ηνπ ζηελ θαηάξξεπζε νιφθιεξε ηελ ερζξηθή δνκή. 
Απηή ε αληίιεςε ηνπ πνιέκνπ, πνπ επηθεληξψλεη ζηελ άκεζε εμνπδεηέξσζε ησλ ερζξηθψλ 
ελφπισλ δπλάκεσλ, βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έκκεζε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, πνπ 
ζηε ζχγρξνλε Δπξψπε βξίζθεη ηνλ πην ζεκαληηθφ εθθξαζηή ηεο ζηνλ Βξεηαλφ 
ζηξαηησηηθφ θαη ζεσξεηηθφ Ιίληει Χαξη, θαη γεληθφηεξα έρεη ηαπηηζηεί κε ηνλ αξραίν Θηλέδν 
ζπγγξαθέα νπλ Σζνπ.6 Ζ έκκεζε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 
ζηνλ πφιεκν εμαζθαιίδνληαη απνθεχγνληαο ηε ζχγθξνπζε κε ηελ θχξηα ερζξηθή δχλακε 
θαη αλαδεηψληαο αληίζεηα ηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε θαη ππνλφκεπζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο 
ζέζεο ηνπ ερζξνχ, κέζσ ρηππεκάησλ ζηα πην αδχλαηα ζεκεία ηνπ, πξφθιεζεο ζχγρπζεο, 
θαηάιεςεο εδαθψλ κε ζθνπφ ηελ απνδπλάκσζε ή πεξηθχθισζή ηνπ. Θεσξεί δε φηη ε 
άκεζε επίζεζε είλαη ελδεδεηγκέλε κφλν ζηελ πεξίπησζε ζαθνχο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο.7 Ο 
νπλ Σζνπ ζπκβνπιεχεη λα απνθεχγεηαη πάληα ε ζχγθξνπζε κε ηα ερζξηθά επίιεθηα 
ζψκαηα θαη γεληθά κε έλαλ ζηξαηφ νξγαλσκέλν θαη παξαηαγκέλν ζηελ εληέιεηα,8 φπσο θαη 
λα απνθεχγνληαη νη πνιηνξθίεο πφιεσλ, απνδερφκελνο κηα ηέηνηα επηινγή κφλν ζε 
πεξίπησζε έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.9 Ζ πην πεξίθεκε ζέζε ηνπ είλαη πσο ε 
θαιχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη εθείλε πνπ απνθέξεη ηε λίθε ρσξίο λα ρξεηαζηεί θαλ κάρε.10 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηδέεο απηνχ ηνπ είδνπο ππήξραλ πάληα θαη ζηε Γχζε, θη  έηζη, 
παξφηη ζηελ επνρή ηνπ ην βηβιίν ηνπ νπλ Σζνπ ήηαλ αθφκε άγλσζην ζηελ Δπξψπε, ν 
θνλ Θιάνπδεβηηο καο δίλεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε απηέο, ζεσξψληαο ηεο νπζηαζηηθά 
αλάμηεο ιφγνπ νλεηξνπνιήζεηο πνπ κπνξνχλ κάιηζηα λα απνδεηρηνχλ επηθίλδπλεο αλ 
θάπνηνο ηηο πάξεη ζηα ζνβαξά.11 Αληίζεηα είλαη φρη απιά ε «ζεκειηψδεο αξρή ηνπ πνιέκνπ 
πνπ καο νδεγεί λα αλαδεηήζνπκε ηηο κεγάιεο ιχζεηο κφλν ζηηο κεγάιεο κάρεο» αιιά θαη ε 

                                            
5 Baron De Jomini, The Art of War, (El Paso: El Paso Norte Press, 2005), III, XIX, 71. 
6 Όπσο γξάθεη Θσλζηαληίλνο Θνιηφπνπινο, «ν νπλ Σζνπ είλαη ν παηέξαο ηεο έκκεζεο πξνζέγγηζεο», ζην Ζ 

ηξαηεγηθή θέςε απφ ηελ Αξραηφηεηα έσο ήκεξα, (Αζήλα: Πνηφηεηα, 2010), 87. 
7 Sun Tzu, L'arte della guerra, (Roma: Newton Compton, 2008), 28, 33, 34. 
8 ην ίδην, 56. 
9 ην ίδην, 27. 
10 ην ίδην. 
11 Clausewitz, Della Guerra, Mondadori, IV, XI, 299. 
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εκπεηξία, θαζψο ζε θάζε επνρή «κφλν νη κεγάιεο λίθεο νδήγεζαλ ζε κεγάια 
απνηειέζκαηα, κε απφιπην ηξφπν φζνλ αθνξά ηνλ επηηηζέκελν, θαη, ιίγν ή πνιχ, θαη γηα 
ηνλ ακπλφκελν».12 

 Ο Πξψζνο ζηξαηεγφο θαη ζεσξεηηθφο δελ αξλείηαη πάλησο φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 
θαη άιια ρξήζηκα κέζα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο λίθεο, ή φηη εθείλε κπνξεί λα έιζεη αθφκε 
θαη κέζσ κηαο έκκεζεο απνζχλζεζεο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ: «Ζ εθπφξζεζε ελφο 
νρπξνχ, ε θαηάιεςε ελφο ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο ζπληζηνχλ ήδε κηα θαηαζηξνθή ησλ 
ερζξηθψλ δπλάκεσλ, ε νπνία κπνξεί επηπιένλ λα πξνθαιέζεη κηα αθφκα κεγαιχηεξε. Ζ 
θαηαζηξνθή κπνξεί λα επέιζεη θαη έκκεζα».13 Ωζηφζν απηέο νη έκκεζεο κέζνδνη, 
ζπλήζσο, «είλαη ππεξηηκεκέλεο: ζπάληα κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία κε κηα κάρε. 
Δπηπιένλ πξέπεη θαλείο λα έρεη θαηά λνπ, φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηεί, φηη είλαη πηζαλφ λα κελ 
αληηιεθζεί ηα πηζαλά ηνπο κεηνλεθηήκαηα, ελψ εμαηηίαο ηνπ κέηξηνπ θφζηνπο ηνπο λα 
θαίλνληαη ειθπζηηθέο. Πξέπεη ζπλεπψο πάληα λα ηηο ζεσξνχκε σο κηθξά ραξηηά πνπ 
ξίρλνπκε ζην παηρλίδη, ηθαλά λα απνθέξνπλ κφλν κέηξηα θέξδε».14 

 Πην πξφζθαηα άλνημε έλαο δηάινγνο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο θαη 
ηελ πηζαλφηεηα κηαο δηεχξπλζήο ηεο.15 Όκσο ε θπξίαξρε εξκελεία παξακέλεη πάληα εθείλε 
πνπ δηαηχπσζε ν πεξίθεκνο αξρεγφο ηνπ πξσζηθνχ επηηειείνπ θαη ζεσξεηηθφο Χέικνπη 
θνλ Κφιηθε, ζηε γξακκή ηνπ Θιάνπδεβηηο: «Ζ λίθε ζηε κάρε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 
ζηηγκή ζηνλ πφιεκν. Κφλν απηή ζπάεη ηε ζέιεζε ηνπ ερζξνχ θαη ηνλ αλαγθάδεη λα 
ππνθχςεη ζε εκάο. Γελ είλαη γεληθά ε θαηάθηεζε ελφο θνκκαηηνχ γεο ή ελφο ηζρπξνχ 
ζεκείνπ, αιιά κφλν ε θαηαζηξνθή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ερζξνχ εθείλε πνπ απνδεηθλχεηαη 
θαζνξηζηηθή. Απηή είλαη ζπλεπψο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο κηαο επηρείξεζεο».16 

 χκθσλε ε ζέζε ηνπ Φεξληηλάλη Φνο, Γάιινπ ζηξαηάξρε θαη αλψηαηνπ δηνηθεηή ησλ 
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν: «Γηα λα θηάζνπκε ζην ηέινο ηεο 
κάρεο—πνπ είλαη ε επηβνιή ηεο ζέιεζήο καο ζηνλ ερζξφ—ν ζχγρξνλνο πφιεκνο 
ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα κέζν: ηελ ζπληξηβή ησλ νξγαλσκέλσλ δπλάκεσλ ηνπ ερζξνχ. Ζ 
ζπληξηβή επηηπγράλεηαη,  πξνεηνηκάδεηαη απφ κάρε, ε νπνία δηαιχεη ηνλ ερζξφ, 
απνδηνξγαλψλεη ηε δηνίθεζή ηνπ, ηελ πεηζαξρία ηνπ, ηηο ηαθηηθέο ηνπ ζπλδέζεηο, θαη ηα 
ζηξαηεχκαηά ηνπ σο κηα εληαία δχλακε».17 Δπίζεο, ν Ακεξηθαλφο ζηξαηεγφο Οπέζιη Θ. 
Θιαξθ, αλψηαηνο δηνηθεηήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΛΑΣΟ ζηελ Δπξψπε κεηαμχ 1997-2000, 
αλαθέξεη σο βαζηθέο αξρέο ηεο δξάζεο ζηνλ πφιεκν ηνλ εληνπηζκφ θεληξηθψλ ζηφρσλ θαη 
ηε ζπγθέληξσζε καδηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπο.18 
 

Κξηηηθή ηεο άπνςεο ηνπ Κιάνπδεβηηο γηα ηε λαπνιεόληεηα 
εθζηξαηεία ζηε Ρσζία 
 

ηελ εθζηξαηεία ηνπ Λαπνιένληα ζηε Ρσζία θαη ζηε ρηηιεξηθή εηζβνιή ζηε νβηεηηθή 
Έλσζε, βιέπνπκε λα αλαπηχζζεηαη καδηθά θαη εθηεηακέλα ε πξνζέγγηζε πνπ φπσο 

                                            
12 ην ίδην. 
13 ην ίδην, VI, VI, 706. 
14 ην ίδην, VI, VI, 707. 
15 Beatrice Heuser, ‘’Clausewitz's Ideas of Strategy and Victory’’, ζην Hew Strachan and Andreas Herberg-
Rothe (eds.), Clausewitz in the Twenty-First Century, (Οxford: Οxford University Press, 2007), 138-62. 
16 ην ίδην, 147. 
17 ην ίδην. 
18 Wesley K. Clark, Waging Modern War, (New York: Public Affairs, 2002). 
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αλαθέξζεθε παξαπάλσ πξνθξίλεη ε ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή ζεσξία, θαζψο θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο ε πξφζεζε ηνπ εηζβνιέα είλαη λα εμνινζξεχζεη άκεζα ηα ερζξηθά 
ζηξαηεχκαηα, θαη φιεο ηνπ νη πξνζπάζεηεο θαη νη ζρεδηαζκνί εθθηλνχλ απφ απηή ηελ 
αληίιεςε θαη ζηνρεχνπλ ζε απηφλ ηνλ ζθνπφ, αδηαθνξψληαο ζρεδφλ πιήξσο γηα ηελ 
θαηνρή εδαθψλ, ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ, ηελ αληίζηξνθε απνζηέξεζε ηνπ ερζξνχ απφ 
πφξνπο, ηελ επίδξαζε πάλσ ζε θαηαθηεκέλνπο πιεζπζκνχο. Ωζηφζν, αθφηνπ ν 
ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πνιέκνπ ηνπο είρε επηηξέςεη λα θαηαθηήζνπλ ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ 
επεηξσηηθή Δπξψπε, ηφζν ε λαπνιεφληεηα Γαιιία φζν θαη ε ρηηιεξηθή Γεξκαλία ππέζηεζαλ 
κνηξαίεο γηα ηα πνιηηηθά ηνπο ζρέδηα ήηηεο, βνπιηάδνληαο ζηε ξσζηθή ελδνρψξα. 

Οη δχν εθζηξαηείεο δελ είλαη ηαπηφζεκεο θαη αληίζεηα ππάξρνπλ ζεκαίλνπζεο 
δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη ηηο αθξηβείο αηηίεο ηεο 
απνηπρίαο. Σν θνηλφ ζηνηρείν είλαη φκσο φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πνηφηεηα θαη ε 
ηζρχο εηηήζεθαλ απφ ην γεσγξαθηθφ θαη δεκνγξαθηθφ βάζνο, παξφηη ζηηο πξψηεο θάζεηο 
ηεο ζχγθξνπζεο ν επηηηζέκελνο έδεηρλε λα ππεξέρεη θαη ν ακπλφκελνο λα αδπλαηεί λα 
αλαθφςεη ηελ πξνέιαζε. Σφζν ν λαπνιεφληεηνο ζηξαηφο φζν θαη ε Βέξκαρη έδσζαλ ζηελ 
αξρηθή θάζε ησλ εθζηξαηεηψλ ελάληηα ζηε Ρσζία ηελ εληχπσζε φηη είλαη αλίθεηνη, φηη ζα 
ζπλέρηδαλ επηηπγράλνληαο κηα γξήγνξε θαη ζπληξηπηηθή λίθε, πξνέιαζαλ ληθεθφξα 
επηθξαηψληαο επί ερζξηθψλ δπλάκεσλ θαη θαηαθηψληαο εθηεηακέλα ξσζηθά εδάθε, αιιά 
ζην ηέινο ε ίδηα ηνπο ε επέιαζε ηνπο εμαληινχζε φιν θαη πην πνιχ, ελψ απφ ηελ απέλαληη 
πιεπξά ε ξσζηθή αληίζηαζε παξέκελε αλππνρψξεηε παξά ηηο απψιεηεο, θαη θέξδηδε φιν θαη 
πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, ελζνπζηαζκφ θαη επίζεο ηερληθή δεμηφηεηα. ε ακθφηεξεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ν αξρηθφο ζηφρνο ηεο άκεζε ζπληξηβήο ησλ ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ δελ 
πινπνηήζεθε θαη ελαιιαθηηθά επηιέρζεθε ε θαηάιεςε ηεο Κφζραο. Ωζηφζν, ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ Λαπνιένληα απνδείρηεθε φηη ε θαηάιεςε ηεο ηζηνξηθήο ξσζηθήο 
πξσηεχνπζαο δελ θαηάθεξε ην απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα ζηε ξσζηθή πνιηηηθή θαη 
ζηξαηησηηθή δνκή, ελψ ζε εθείλε ηνπ Χίηιεξ ε επίζεζε αλαραηηίζηεθε.   

 ε ζεσξεηηθφ επίπεδν φια απηά ζπληζηνχλ κηα απνηπρία ηεο θπξίαξρεο ζηε ζχγρξνλε 
ζηξαηεγηθή ζεσξία άπνςεο, θαζψο θαη ζηνπο δχν εθείλνπο ηηηάληνπο πνιέκνπο, ε αληίιεςε 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θέληξν βάξνπο ηεο ηζρχνο ηνπ ερζξνχ ηαπηίδεηαη κε ηηο έλνπιεο 
δπλάκεηο ηνπ, απνδείρηεθε αλεπαξθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα άιιεο αλάινγεο πεξηπηψζεηο 
κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, φπσο ε ειιεληθή εθζηξαηεία ζηε Κηθξά Αζία 
ην 1919-22, θαη ε εθζηξαηεία ηνπ νπεδνχ βαζηιηά Θάξνινπ ΗΒ' ην 1708-09, θαη πάιη ζηε 
Ρσζία. 

 Οη θξηηηθέο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Λαπνιένληα ζηε Ρσζία, εχινγα ζηξάθεθαλ εμαξρήο 
ελάληηα ζηελ επηινγή ηνπ λα βαδίζεη θαηά ηεο Κφζραο αληί λα εδξαηψζεη ηηο ζέζεηο ηνπ 
ζηα ζεκεία πνπ είρε ήδε θαηαθηήζεη θαη λα πεξηκέλεη ηελ άλνημε ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ο 
ίδηνο ν Λαπνιέσλ ζηελ Αγία Διέλε είπε φηη ην λα αθήζεη ην κφιελζθ γηα λα βαδίζεη θαηά 
ηεο Κφζραο ην 1812 ήηαλ έλα κεγάιν ζηξαηεγηθφ ιάζνο.19 Κάιηζηα, νη θίλδπλνη ηεο 
πξνέιαζεο πξνο ηε Κφζρα ηνλ είραλ βαζαλίζεη ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθζηξαηείαο,20 σζηφζν ζην ηέινο ε βαζηθή ηνπ ζηξαηεγηθή αληίιεςε είρε επηθξαηήζεη επί 
ησλ ακθηβνιηψλ. Απηή ηελ αληίιεςε ππεξαζπίδεηαη κε απφιπηε πεπνίζεζε θαη ν Θαξι θνλ 

                                            
19 Nigel Nicolson, Napoleone in Russia. La fine della Grande Armée, (Milano: Rizzoli, 2001), 93. 
20 Γηα παξάδεηγκα, Dominic Lieven, La tragedia di Napoleone in Russia, ζει. 178-181, (Milano: Mondadori, 

2010), 178-81 θαη Nigel Nicolson, Napoleone in Russia.La fine della Grande Armée, (Milano: Rizzoli, 2001), 

78-9. 
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Θιάνπδεβηηο, ν νπνίνο ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Πεξί Πνιέκνπ ζπληάζζεηαη κε ηελ επηινγή 
ηνπ Λαπνιένληα, ππνζηεξίδνληαο φηη ήηαλ ζηξαηεγηθά νξζή παξά ην αξλεηηθφ 
απνηέιεζκα. 

Ο Πξψζνο ζηξαηεγφο θαη ζεσξεηηθφο, κε ηελ εληππσζηαθή ηνπ απηή ζέζε απαληά 
ζηηο θξηηηθέο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ εκπλεπζηή θαη πξνηχπνπ ηνπ, θαη επηπιένλ δηαζαθελίδεη 
ην πψο ν ίδηνο ελλνεί ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο: «Σν παξάδεηγκα ηνπ Βνλαπάξηε ην 
1812 δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα καο θάλεη λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηε ζέζε καο, 
θαη αληίζεηα ηελ επηβεβαηψλεη. Ζ εθζηξαηεία ζηε Ρσζία δελ απέηπρε επεηδή [ν Λαπνιέσλ] 
πξνρψξεζε πνιχ γξήγνξα θαη ζε βάζνο, φπσο ππνζηεξίδεη ε ηξέρνπζα άπνςε, αιιά γηαηί 
απέηπραλ ηα ίδηα ηα κέζα πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρία. Ζ Ρσζηθή 
Απηνθξαηνξία δελ είλαη κηα ρψξα πνπ κπνξεί λα θαηαθηεζεί πιήξσο, δειαδή λα δηαηεξεζεί 
ππφ θαηνρή, ηνπιάρηζηνλ φρη κε ηηο δπλάκεηο ησλ ζεκεξηλψλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θαη νχηε 
κε ηνπο 500.000 άλδξεο πνπ δηνηθνχζε ν Βνλαπάξηεο. Κηα ηέηνηα ρψξα κπνξεί λα ληθεζεί 
κφλν απφ ηε δηθή ηεο αδπλακία θαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηραζκνχ. Γηα λα 
ρηππήζεη θαλείο ηα αδχλακα ζεκεία ηεο πνιηηηθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε 
κηα δφλεζε πνπ ζα θηάζεη κέρξη ηελ θαξδηά ηνπ θξάηνπο. Κνλάρα αλ ε δπλακηθή ηνπ 
επίζεζε έθηαλε ζηε Κφζρα, κπνξνχζε ν Βνλαπάξηεο λα ειπίδεη φηη ζα θιφληδε ην ζάξξνο 
ηεο θπβέξλεζεο φπσο θαη ηελ πίζηε θαη ην πείζκα ηνπ ιανχ. ηε Κφζρα έιπηδε λα βξεη ηελ 
εηξήλε. Απηφο ήηαλ ν κφλνο ινγηθφο ζηφρνο πνπ κπνξνχζε λα ζέζεη ζε απηφλ ηνλ 
πφιεκν».21 

Ιέγνληαο φηη κηα ηφζν κεγάιε ρψξα δελ κπνξεί λα εηηεζεί ρσξίο φμπλζε εζσηεξηθψλ 
αδπλακηψλ θαη δηραζκψλ, ν Θιάνπδεβηηο ζρεδφλ παξαδέρεηαη φηη ε ζεσξεηηθή ηνπ αξρή γηα 
ηελ εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ22 δελ ηζρχεη πιήξσο ζηελ πεξίπησζε ερζξψλ 
πνπ δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν ζηξαηεγηθφ βάζνο. Δληνχηνηο απηή ε δηαπίζησζε δελ ηνλ 
θάλεη λα αιιάμεη γλψκε ζρεηηθά κε ην πνηνο ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο δξάζεο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γελ αλαξσηηέηαη κήπσο απηέο νη εζσηεξηθέο δηαζπάζεηο κπνξνχλ 
λα ππνδαπιηζηνχλ ή λα αλαδσππξσζνχλ ράξε ζε ζπλεηδεηέο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο 
ηνπ εηζβνιέα πέξα απφ ηηο ζηελά πνιεκηθέο, αιιά ζεσξεί φηη θαηαζηάζεηο ηνπ είδνπο 
κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ κφλν έκκεζα, κέζσ ζθιεξνχ θαη γξήγνξνπ θεληξηθνχ 
ρηππήκαηνο, κε ηελ ειπίδα φηη θάηη ηέηνην ζα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή 
θαηάζηαζε ηνπ ερζξνχ.   

 Ο Θιάνπδεβηηο ζπλερίδεη, ηνλίδνληαο φηη ν Λαπνιέσλ ελήξγεζε φπσο είρε πάληα 
ελεξγήζεη θαη ηζρπξίδεηαη φηη ζπλεπψο φπνηνο ηνλ ζαπκάδεη γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 
ληθεθφξεο εθζηξαηείεο ηνπ, δελ ζα έπξεπε λα ηνλ θαηαθξίλεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηε 
Ρσζία. Γηφηη είλαη «επηηξεπηφ λα θξίλεη θαλείο έλα γεγνλφο απφ ηελ ηειηθή ηνπ έθβαζε, 
αθνχ απηή ε ίδηα απνηειεί ηελ θαιχηεξε θξίζε», σζηφζν «κηα θξηηηθή πνπ εμάγεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα πξνβάιιεηαη ζαλ δείγκα ζνθίαο», 
γηαηί «ην λα αλαδεηά θαλείο ηα αίηηα κηαο απνηπρεκέλεο εθζηξαηείαο δελ ζπληζηά αθφκε 
θξηηηθή: κφλν φηαλ απνδεηρηεί φηη απηά ηα αίηηα δελ ζα έπξεπε λα είραλ δηαθχγεη ηεο 
πξνζνρήο ή λα έρνπλ αγλνεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, θάλεη θάπνηνο πξάγκαηη θξηηηθή θαη 
πςψλεηαη πάλσ απφ ηνλ [εμεηαδφκελν] ζηξαηειάηε».23 Πνιινί, γξάθεη ν Θιάνπδεβηηο, πνπ 

                                            
21 Clausewitz, Della Guerra, Einaudi, VIII, IX, 248. 
22 ην ίδην, 139: «… βεβαηψλνπκε φηη ε άκεζε εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ είλαη εθείλε πνπ 

θπξηαξρεί πάληνηε. Απηή ηελ θπξίαξρε ζεκαζία, ηίπνηα ιηγφηεξν, ζέινπκε λα ηελ δηεθδηθήζνπκε γηα ηελ 

αξρή ηεο εμνιφζξεπζεο». 
23 Clausewitz, Della Guerra, Einaudi, VIII, IX, 249-50. 
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ηψξα επηθξίλνπλ ηνλ Λαπνιένληα επεηδή ζπλέρηζε θαη θαηέιαβε ηε Κφζρα, ζα ηνλ 
θαηεγνξνχζαλ γηα ην αληίζεην αλ είρε ζηακαηήζεη ζηε Ιηζνπαλία θαη εγθισβηδφηαλ 
αλάκεζα ζηα ακπληηθά νρπξά ηεο πεξηνρήο. Οη ίδηνη αθξηβψο ζα νχξιηαδαλ:  
 

«Γελ είλαη πηα ν παιηφο Βνλαπάξηεο. Γελ δηεμήγαγε νχηε κία κεγάιε κάρε, εθείλνο 
πνπ ζπλήζηδε λα ζθξαγίδεη κε λίθεο φπσο ζην Ανχζηεξιηηο θαη ζην Φξίλιαλη ηηο 
θαηαθηήζεηο ηνπ, θηάλνληαο κέρξη ηα ηειεπηαία ηείρε ησλ ερζξηθψλ θξαηψλ! 
Γηζηαθηηθφο, απέθπγε λα θαηαιάβεη ηελ ερζξηθή πξσηεχνπζα, κία Κφζρα ρσξίο 
άκπλα θαη έηνηκε λα πέζεη, επηηξέπνληαο έηζη λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη ν ππξήλαο 
γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί ε λέα αληίζηαζε. Δίρε ηελ 
πξσηνθαλή επθαηξία λα επηηεζεί ζε απηφλ ηνλ καθξηλφ, απέξαλην θνινζζφ ζαλ λα 
ήηαλ κηα θνληηλή πφιε (...) θαη δελ εθκεηαιιεχεηαη απηφ ην πιενλέθηεκα, 
ζηακαηάεη ζηε κέζε ηελ ληθεθφξα ηνπ πνξεία ζαλ λα ηνλ ζπγθξαηνχζε έλα θαθφ 
πλεχκα;»24 

 
Ο Θιάνπδεβηηο έρεη δίθην φηαλ ιέεη φηη ν Λαπνιέσλ ελήξγεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

είρε πάληα ελεξγήζεη, θαη φηαλ πεξηθξνλεί ηηο δηάθνξεο εχθνιεο θξηηηθέο γηα ηηο επηινγέο 
ηνπ έλδνμνπ Γάιινπ εγέηε. Ωζηφζν, ν κεγάινο Πξψζνο ζεσξεηηθφο ηνπ πνιέκνπ, 
ππεξβάιιεη φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη φπνηνο ζαπκάδεη ηνλ Λαπνιένληα θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο 
ηνπ ζα έπξεπε λα ζπκθσλεί θαη κε ηηο επηινγέο ηνπ ζηε Ρσζία, θαζψο κηα αξρή δελ ηζρχεη 
εμ νξηζκνχ γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. Σν φηη κηα αξρή έρεη απνδεηρηεί νξζή ζε νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη είλαη ε ελδεδεηγκέλε γηα θάζε πηζαλή πεξίπησζε, 
ηδίσο φηαλ ππάξρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ. Ο Λαπνιέσλ δελ είρε πνηέ 
αληηκεησπίζεη κηα ηφζν εθηεηακέλε ρψξα πξηλ, άξα ην λα ιέεη θαλείο φηη εθφζνλ ζηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο ε ζηξαηεγηθή ηνπ αξρή είρε απνδεηρηεί ληθεθφξα, εθείλνο δελ κπνξεί λα 
επηθξηζεί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, ζπληζηά ινγηθφ άικα: ν Λαπνιέσλ είρε φλησο 
πάληα ελεξγήζεη θαη ληθήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αιιά ζε ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο. Ζ 
θξηηηθή ζα ήηαλ εμ νξηζκνχ άζηνρε, αλ είρακε κπξνζηά καο ηελ ίδηα ζηάζε ζε παξφκνηεο 
ζπλζήθεο, φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζπλζήθεο είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο ε αξρή δελ 
κπνξεί λα ζεσξείηαη εθ πξννηκίνπ ηζρχνπζα. 

Αο δνχκε φκσο πψο εμεγεί ν Θιάνπδεβηηο ηε γαιιηθή απνηπρία: «Ζ εθζηξαηεία ηνπ 
1812 δελ πέηπρε γηαηί ε ερζξηθή θπβέξλεζε έκεηλε ζπκπαγήο, γηαηί ν ιαφο έκεηλε πηζηφο 
θαη αλέλδνηνο—άξα δελ κπνξνχζε λα πεηχρεη. Κπνξεί λα ήηαλ ιάζνο ηνπ Βνλαπάξηε ην 
φηη ηελ μεθίλεζε. Αλ κε ηη άιιν ην απνηέιεζκα απέδεημε φηη είρε θάλεη ιάζνο ζηνπο 
ππνινγηζκνχο ηνπ. Ωζηφζν εκείο βεβαηψλνπκε φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηέζεθε εθείλνο ν 
ζηφρνο, ζηελ νπζία δελ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αληί λα δεζκεπηεί 
ζε έλαλ αηέιεησην, πνιπδάπαλν ακπληηθφ πφιεκν ζηελ Αλαηνιή φπσο ήδε έπξεπε λα θάλεη 
ζηε Γχζε, ν Βνλαπάξηεο ρξεζηκνπνίεζε ην κνλαδηθφ θαηάιιειν κέζν γηα ηνλ ζθνπφ: 
απνπεηξάζεθε λα αξπάμεη ηελ εηξήλε απφ έλαλ αληίπαιν πνπ ζα είρε απνζαξξπλζεί κεηά 
απφ κηα ηνικεξή επίζεζε. Σν φηη ν ζηξαηφο ηνπ κπνξνχζε λα θαηαζηξαθεί ήηαλ ν 
θίλδπλνο πνπ δηέηξερε, ήηαλ ην ηίκεκα ηνπ ξίζθνπ, ε ηηκή ηεο κεγάιεο ηνπ ειπίδαο».25 

Ο Θιάνπδεβηηο ζηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ζσζηά, σο θξίζηκε αηηία ηεο απνηπρίαο ηελ 

                                            
24 ην ίδην. 
25 ην ίδην, 250-51. 
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αλεπαξθή πξνεηνηκαζία ηεο επηκειεηείαο ηεο εθζηξαηείαο.26 Φαίλεηαη πξάγκαηη φηη ν 
Λαπνιέσλ ππνηίκεζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα ζπλαληνχζε. Όκσο απηή είλαη κηα 
θπζηνινγηθή ζηάζε, αλ θαλείο μεθηλά κε ηελ πεπνίζεζε φηη φια ζα θξηζνχλ εληφο νιίγσλ 
εκεξψλ ή εβδνκάδσλ, ράξε ζηε ζπληξηβή ησλ ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαη 
ελαιιαθηηθά απνθαζίδεη ηε βηαζηηθή θαηάιεςε ηεο ηζηνξηθήο πξσηεχνπζαο ηνπ ερζξνχ. 

Όζνλ αθνξά έπεηηα ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηε νβηεηηθή Έλσζε ην 1941, ε ζπλήζεο 
θξηηηθή δελ ζηξέθεη ηα βέιε ηεο ελάληηα ζηνλ βαζηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Δπηρείξεζεο 
Κπαξκπαξφζα, ε νπνία εθδειψζεθε σο κεησπηθή επίζεζε θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ, θαη 
ζηφρεπε αθξηβψο φπσο θαη εθείλε ηνπ Λαπνιένληα ζηελ θεξαπλνβφια εμνιφζξεπζε ηεο 
ξσζηθήο άκπλαο,27 αιιά αληίζεηα έρεη επηθεληξσζεί ζηνλ ζηηγκηαίν δηζηαγκφ πνπ επέδεημε 
ν Χίηιεξ γηα ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο Κφζραο.28 Ζ θξηηηθή ζπλεπψο δελ ιακβάλεη ππφςε 
ηεο ηηο αλάγθεο επηκειεηείαο ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ, δελ αληηιακβάλεηαη ηελ 
αλαγθαηφηεηα απνζηέξεζεο πφξσλ θαη δπλακηθνχ απφ ηνπο νβηεηηθνχο κε ηαπηφρξνλε 
νηθεηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο Γεξκαλνχο, αιιά θηλείηαη ζηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε 
θαηεχζπλζε, εθείλε ηεο αλαδήηεζεο κηαο γξήγνξεο λίθεο, ειπίδνληαο, φπσο είρε θάλεη θαη ν 
Λαπνιέσλ, φηη ε θαηάιεςε ηεο Κφζραο ζα αξθνχζε γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε θαηάιεςε ηεο Κφζραο δελ σθέιεζε ζε ηίπνηα ηνλ 
Λαπνιένληα, θαη αληηζέησο επέθεξε ηελ εμάληιεζε θαη απνδπλάκσζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ, 
θαη θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί κηα βέβαηε θαη πιήξε θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ 
αθφκα θη αλ ε γεξκαληθή επίζεζε πξνο ηε Κφζρα είρε επνδσζεί, δνζείζεο ηεο έθηαζεο ηνπ 
εδάθνπο θαη ησλ ζνβηεηηθψλ πιεζπζκψλ, φπσο επίζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη κεγάιν ηκήκα 
ηεο ζνβηεηηθήο βηνκεραλίαο είρε ήδε κεηεγθαηαζηαζεί ή κεηαθηλείην πξνο ζεκεία πνπ 
βξίζθνληαλ αλαηνιηθά ηεο Κφζραο.29 Αληίζεηα, ε άκεζε επίζεζε θαηά ηεο Κφζραο, πνπ 
νχησο ή άιισο ηειηθά επηιέρζεθε θαη απέηπρε, δέζκεπζε ηελ θχξηα γεξκαληθή δχλακε ζε 
ζπγθξνχζεηο πνπ δελ έθεξαλ νχηε ην ειάρηζην νπζηαζηηθφ θέξδνο πέξα απφ ηελ 
πξνζσξηλή θαηνρή εδαθψλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή θαη ζηξαηεγηθή ζεκαζία. 

Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ηεο εκπεηξίαο ηνπ Λαπνιένληα κε εθείλε ηεο Δπηρείξεζεο 
Κπαξκπαξφζα θαηαδεηθλχεη φηη είλαη αλνχζην λα θαηαδηψθεη θαλείο ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο 
πξνζπαζψληαο λα ηηο θαηαζηξέςεη άκεζα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα αραλέο έδαθνο θαη λα ππνρσξήζνπλ έσο φηνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 
πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηηο ίδηεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχλ λα αληηθαζηζηνχλ ηα 
ζηξαηεχκαηά ηνπο κε ζπλερψο λέα. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη θπζηνινγηθφ λα 
δεκηνπξγεζεί κηα θαηάζηαζε πίεζεο γηα ηνλ επηηηζέκελν ρσξίο επίηεπμε ησλ πνζνχκελσλ 
απνηειεζκάησλ θαη λα πξνθχςεη κία ζπλερήο θζνξά ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ρσξίο απηά θαη 
ζηαζεξά θέξδε, φπνπ ν ελζνπζηαζκφο ζα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ απνγνήηεπζε κέζσ 
απμαλφκελεο θνχξαζεο, απνδπλάκσζεο θαη απψιεηαο εκπηζηνζχλεο. 
 

Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη Κιάνπδεβηηο 
 

ην 8ν βηβιίν ηνπ Πεξί Πνιέκνπ ν Θαξι θνλ Θιάνπδεβηηο κηιάεη κεηαμχ άιισλ γηα 
ηελ επίζεζε, ππνζηεξίδνληαο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξίλνληαη επαθξηβψο ηνλ 

                                            
26 ην ίδην. 
27 David M. Glantz & Jonathan House, When Titans Clashed, How the Red Army Stopped Hitler, (Lawrence: 

University Press of Kansas, 1995), 31-3. 
28 Alan Clark, Barbarossa, The Russian-German Conflict 1941-45, (New York: Perennial, 2002), 110-12. 
29 Glantz & House, When Titans Clashed, 71-3. 
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν έδξαζε ν Κέγαο Λαπνιέσλ θαη ε Βέξκαρη ππφ ηνλ Αδφιθν Χίηιεξ ζηηο 
εθζηξαηείεο ηνπο ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο, αιιά έξρνληαη φπσο ζα δνχκε ζε αληίζεζε κε 
επηινγέο ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηαηί εθείλνο δελ απνηειεί 
ζε θακία πεξίπησζε παξάδεηγκα ζεκειηψδνπο θαη ξηδηθήο άξλεζεο ηεο λαπνιεφληεηαο θαη 
θιανπδεβηηζηαλήο ζηξαηεγηθήο λννηξνπίαο. Αληηζέησο, ε δξάζε ηνπ Αιεμάλδξνπ είλαη 
απνιχησο ζχκθσλε κε ηελ άκεζε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, κε ηελ άπνςε θαηά ηελ νπνία 
ε λίθε πξνυπνζέηεη ηε ζπληξηβή ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ. 

Πξάγκαηη, ζηελ ηζηνξία ηνπ Αιεμάλδξνπ ζπλαληάκε θάπνηα απφ ηα πην ηππηθά 
παξαδείγκαηα ησλ αξρψλ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο ζπγθεληξσηηθήο επίζεζεο έλαληη ηνπ 
θέληξνπ βάξνπο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ. Ο Αιέμαλδξνο δηεμήγαγε αζηξαπηαίνπο πνιέκνπο 
ελαληίνλ ηεο Θήβαο, ησλ βαιθαληθψλ, βαθηξηαλψλ θαη ηλδηθψλ βαζηιείσλ, θαη νπνηεδήπνηε 
ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζεη αληηζηάζεηο πνπ πξνέξρνληαλ απφ κηθξφηεξα αζηαηηθά έζλε 
θαη πφιεηο. Δπίζεο, ήηαλ πάληα έηνηκνο λα εθνξκήζεη ελάληηα ζηηο ερζξηθέο δπλάκεηο φηαλ 
εθείλεο βξίζθνληαλ ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ. Γελ έθαλε ειηγκνχο απνθπγήο φπσο ζα ήζειε 
ν νπλ Σζνπ, αιιά αληίζεηα ελεξγνχζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα άξεζε ζηνλ Λαπνιένληα θαη 
ζηνλ Θιάνπδεβηηο, πξνζπαζψληαο λα εκπιαθεί ην ζπληνκφηεξν ζε κάρε. Σν βιέπνπκε ήδε 
ζηελ πεξίπησζε ηεο κάρεο ηνπ Γξαληθνχ, φηαλ ν ειιεληθφο ζηξαηφο  θζάλεη θνπξαζκέλνο 
θαη ν ερζξφο ηνλ πεξηκέλεη ζηελ άιιε φρζε ηνπ πνηακνχ, φπνπ παξφια απηά επηηίζεηαη 
ακέζσο, ρσξίο θαλ λα ζηξαηνπεδεχζεη πξψηα, θαη ην βιέπνπκε θπζηθά ζηηο δχν κεγάιεο 
κάρεο ελαληίνλ ηνπ απηνθξαηνξηθνχ πεξζηθνχ ζηξαηνχ, ζηελ Ηζζφ θαη ζηα Γαπγάκεια. Θαη 
ηηο δχν θνξέο, φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη ν Γαξείνο κε ηελ θχξηα πεξζηθή δχλακε βξίζθεηαη 
θνληά, θηλείηαη ακέζσο γηα λα ηνλ ζπλαληήζεη, ζπκθσλψληαο κε ηνλ Θιάνπδεβηηο, ν νπνίνο 
γξάθεη: «Αλ ε θχξηα ερζξηθή δχλακε δελ βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν καο θαη δελ κπνξνχκε λα 
ηελ αλαδεηήζνπκε ... ζα ηελ βξνχκε κπξνζηά καο αξγφηεξα ... Θα πνιεκήζνπκε ηφηε ζε 
ιηγφηεξν επλντθέο ζπλζήθεο: κηα αληημνφηεηα πνπ πξέπεη λα απνθχγνπκε».30 

 Δπίζεο, ν Αιέμαλδξνο πξνζθέξεη ην ηέιεην παξάδεηγκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 
ερζξηθνχ θέληξνπ βάξνπο θαη ηελ εμαπφιπζε ηεο κεγάιεο καδηθήο επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ, 
ζπζηάδνληαο κάιηζηα δεπηεξεχνπζεο ζέζεηο αλ ρξεηάδεηαη. Δλήξγεζε πάληα θαη' απηφλ ηνλ 
ηξφπν, κε πην ζεακαηηθή θαη απνθαζηζηηθή πεξίπησζε εθείλε ηεο κάρεο ησλ Γαπγακήισλ, 
φπνπ εγήζεθε κε επηηπρία κηαο πνιχ ηζρπξήο επίζεζεο ελάληηα ζηνλ ίδην ηνλ Γαξείν θαη ηε 
βαζηιηθή θξνπξά ηνπ, επηθέξνληαο ηελ θαηάξξεπζε νιφθιεξεο ηεο δνκήο ηνπ ηεξάζηηνπ 
πεξζηθνχ ζηξαηνχ.31 

Ωζηφζν, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Αιεμάλδξνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ηδέεο ηνπ 
Λαπνιένληα, ηνπ Θιάνπδεβηηο θαη ηνπ Ενκηλί, θαηαξρήλ ζην φηη εθείλνο δελ αλαδήηεζε κηα 
άκεζε αλακέηξεζε κε ηνλ απηνθξαηνξηθφ πεξζηθφ ζηξαηφ θαη κηα άκεζε πξνψζεζε ζηελ 
ελδνρψξα πξνο ηηο κεηξνπφιεηο ηεο απηνθξαηνξίαο, αιιά αληίζεηα έδσζε κεγάιε πξνζνρή 
ζηελ θαηάιεςε νιφθιεξεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαη κεζνγεηαθήο αθηήο ηεο Πεξζηθήο 
Απηνθξαηνξίαο. 

Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ ηνλ δηαρσξίδεη ξηδηθά απφ ηνλ Θιάνπδεβηηο θαη ηε ζχγρξνλε 
ζηξαηεγηθή ζθέςε είλαη δε εθείλε πνπ πξαγκαηνπνίεζε κεηά ηε κεγάιε λίθε ηεο Ηζζνχ: 
απφ ηε ζηηγκή πνπ ν βαζηιηάο Γαξείνο θαηαθέξλεη λα δηαθχγεη, ν Αιέμαλδξνο αδηαθνξεί 
εληειψο γηα εθείλνλ, απνθεχγεη λα εηζνξκήζεη ζηελ ελδνρψξα κε ζθνπφ λα ηνπ δψζεη ηε 

                                            
30 Clausewitz, Della Guerra, Einaudi, VIII, IX, 245. 
31 Αξξηαλφο, Αιεμάλδξνπ Αλάβαζηο, ΗΗΗ, 14. 
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ραξηζηηθή βνιή παξαζπξκέλνο απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ, θαη αληίζεηα πξνειαχλεη πξνο ηε 
Φνηλίθε αθνινπζψληαο πηζηά θαη ςχρξαηκα ην ζρέδηφ ηνπ, δειαδή ηελ θαηάθηεζε 
νιφθιεξεο ηεο αθηήο, πξηλ πξνσζεζεί ζε βάζνο. Απηή ε θίλεζε βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε 
φζα ζα πξφηεηλε ην παξάδεηγκα ηνπ Λαπνιένληα θαη νη ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί, νη νπνίνη ζα 
επέκελαλ ζηελ αλάγθε λα ζπλερηζηεί ε πίεζε πξνο ηνλ Γαξείν θαη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ γηα 
λα κελ αθεζνχλ λα αλαπλεχζνπλ, λα αλαζπγθξνηεζνχλ θαη λα αλαδηνξγαλσζνχλ. 

Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε επνκέλσο έγθεηηαη ζην φηη κεηά ηε κάρε ηεο Ηζζνχ, φηαλ ε 
Πεξζηθή Απηνθξαηνξία είλαη αθφκε πνιχ ηζρπξή, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζαηξαπεηψλ ηεο 
αλέπαθε θαη πηζηή ζηνλ Κεγάιν Βαζηιέα, κε άπιεηε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα θαη κεγάια 
κεζνγεηαθά έζλε ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο, κε φιεο ηηο κεηξνπφιεηο ηεο καθξηά απφ ηνλ 
πφιεκν, ν Αιέμαλδξνο δελ ζθέθηεηαη φηη ε λίθε ζα έξζεη κέζα απφ κηα πξνζπάζεηα άκεζεο 
εμνιφζξεπζεο ησλ πεξζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, παξφηη ε ζηηγκή κνηάδεη επλντθή, αιιά 
αληίζεηα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ πξνο ηε Φνηλίθε θη έπεηηα ηελ Αίγππην, δειαδή ζηηο 
πεξηνρέο πνπ ζπλέδεαλ ην θέληξν ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηε Κεζφγεην. 

 Σελ επαχξηνλ ηεο λίθεο ζηελ Ηζζφ ππάξρεη γηα ηνλ αιεμαλδξηλφ ζηξαηφ ζηα λφηηα ε 
πξία θαη ε Φνηλίθε, θαη ζηα δπηηθά ε Αίγππηνο, ελψ ζηα αλαηνιηθά βξίζθεηαη ε Αζζπξία, ε 
Κεδία, ε Βαβπιψλα θαη ε Πεξζία. Σν λα βαδίζεη πξνο ηα δπηηθά, ζεκαίλεη φηη 
απνκαθξχλεηαη απφ ηα θέληξα ηεο απηνθξαηνξίαο, θαη ηδηαίηεξα απφ ηε Βαβπιψλα, ε νπνία 
απνηειεί ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηνπ Γαξείνπ, φπνπ πξνζηξέρνπλ εθείλε ηε ζηηγκή ηα 
απνκεηλάξηα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ. Κε ηνλ απηνθξαηνξηθφ ζηξαηφ θαηαθεξκαηηζκέλν, ν 
Λαπνιέσλ θαη ν Θιάνπδεβηηο ζα ηφληδαλ φηη απηή είλαη ε ζηηγκή ηεο ηειηθήο λίθεο, κεηά 
απφ κηα αλειέεηε θαηαδίσμε θαη πίεζε. Αληίζεηα ν Αιέμαλδξνο βαδίδεη πξνο ηα λφηηα, ζέηεη 
ζε πνιηνξθία ηελ Σχξν θαη δαπαλά επηά νιφθιεξνπο κήλεο ζηελ πξνζπάζεηα λα ηελ 
εθπνξζήζεη, έρνληαο εμαξρήο μεθαζαξίζεη, πσο φζν απηή δελ πέθηεη ε πνξεία δελ ζα 
ζπλερηζηεί.32 Θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακαηά γηα άιινπο ηξεηο κήλεο ψζηε λα πνιηνξθήζεη ηε 
Γάδα,33 ζέινληαο λα ηελ εθπνξζήζεη νπσζδήπνηε πξηλ εηζέιζεη ζηελ Αίγππην, φπνπ γίλεηαη 
ζξηακβεπηηθά δεθηφο σο απειεπζεξσηήο θαη αλαθεξχζζεηαη Φαξαψ. Ο Αιέμαλδξνο δελ 
βιέπεη απηέο ηηο εθδειψζεηο ζαλ ράζηκν ρξφλνπ, δελ αλππνκνλεί λα βαδίζεη ελαληίνλ ηνπ 
πεξζηθνχ ζηξαηνχ πνπ ζπγθξνηείηαη ήδε ζηε Βαβπιψλα ηζρπξφηεξνο απφ πνηέ, αιιά 
αληίζεηα αληηκεησπίδεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ρψξα ηνπ Λείινπ κε κέγηζην ελδηαθέξνλ θαη 
ζνβαξφηεηα, θαη επηπιένλ ηδξχεη εθεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο κειινληηθήο 
ηζηνξίαο ηεο Κεζνγείνπ. 

 Όια απηά ζε ζηξαηεγηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν δελ κπνξνχλ παξά λα ζεκαίλνπλ φηη 
ν Αιέμαλδξνο εληφπηζε σο θέληξν βάξνπο ηεο ερζξηθήο ηζρχνο ηελ έθηαζε θαη ηδηαίηεξα 
ηελ πξφζβαζε ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο ζηε ζάιαζζα, ηνπο αηειείσηνπο αλζξψπηλνπο, 
θπζηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο, θαη κφλν δεπηεξεπφλησο ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο. 
Γη' απηφ πξνζπάζεζε κεζνδηθά θαη κε πνιχ κεγάιε ππνκνλή θαη επηκνλή λα ζηεξεί εδάθε 
απφ ηνπο Πέξζεο θαη λα ηα θαζηζηά σθέιηκα γηα ηνλ ίδην, αληηζηεθφκελνο ζηνλ πεηξαζκφ 
ηνπ λα αλαδεηήζεη κηα γξήγνξε λίθε φπσο αληίζεηα έθαλαλ, κε ηε ζχκθσλε άπνςε ηεο 
ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθήο ζεσξίαο, ν Λαπνιέσλ θαη ν Χίηιεξ. Ο Αιέμαλδξνο έπξαμε θαη' 
απηφλ ηνλ ηξφπν, γλσξίδνληαο φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα ζπληξίςεη θαη πάιη ηνλ 
απηνθξαηνξηθφ πεξζηθφ ζηξαηφ, θαη κάιηζηα ελψ εθείλνο ζα ήηαλ αθφκε πην πνιπάξηζκνο 
απ' φηη ζηελ Ηζζφ. 

Ζ ηζηνξία θαη ε δξάζε ηνπ Αιεμάλδξνπ ελαληίνλ ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο, ζε 

                                            
32 Αξξηαλφο, Αλάβαζηο, ΗΗ, 17. 1-4. 
33 Robin Lane Fox, Alessandro Magno, (Torino: Einaudi, 2004), 193. 
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ζχγθξηζε κε εθείλεο ηνπ Λαπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ ελαληίνλ ηνπ αραλνχο 
ξσζηθνχ/ζνβηεηηθνχ θξάηνπο, καο δηδάζθεη φηη ε νινθιεξσηηθή πνιεκηθή λίθε ζε έλαλ 
αλάινγσλ ζπλζεθψλ πφιεκν δελ πξνέξρεηαη απφ κηα θεξαπλνβφια επίζεζε, αιιά απφ ηελ 
εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ πνπ ζηνρεχεη θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξαθηηθή ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε 
θάζε ηαθηηθήο λίθεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, κε ζπλέπεηα κηα ζπλερή ηζρπξνπνίεζε ησλ 
θίιησλ δπλάκεσλ, ζπλνδεπφκελε απφ απνδπλάκσζε ηνπ ερζξνχ. Σν δίδαγκα απηφ δελ 
αληηηίζεηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη αθεξεκέλν επίπεδν ζηε ζεκειηαθή αξρή ηεο ζχγρξνλεο 
δπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο, πνπ εμαξηά ηελ πνιεκηθή λίθε απφ ηελ ηειηθή ζπληξηβή ησλ 
ερζξηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ή ηελ ζπλδεδεκέλε καδί ηεο έλλνηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο, 
αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε ζπληξηβή πξέπεη λα αλαδεηεζεί. ηελ πεξίπησζε 
ελφο πνιέκνπ ζε γεσγξαθηθφ βάζνο θαη κε πνιχ κεγάιε ηθαλφηεηα αλαδεκηνπξγίαο 
ελφπισλ δπλάκεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ερζξνχ, ην θέληξν βάξνπο δελ είλαη απιψο νη 
έλνπιεο δπλάκεηο αιιά επηπιένλ ε ηθαλφηεηα ηνπ ερζξνχ λα ηηο δηαζψδεη θαη λα ηηο 
αλαδεκηνπξγεί, θαη ε εμνιφζξεπζή ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ εμνπδεηέξσζε απηήο ηεο 
δπλαηφηεηαο.34 

Χξεηάδνληαη ζπλεπψο κεγάιεο λίθεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, φζν θαη πξνζεθηηθή 
θαηάιεςε εδαθψλ, επσθειήο ρξεζηκνπνίεζε πφξσλ θαη απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηε ρξήζε 
ηνπ ερζξηθνχ θξάηνπο. Ζ εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ δελ είλαη 
πξαγκαηνπνηήζηκε φηαλ ν αληίπαινο δηαζέηεη κηα απέξαληε έθηαζε φπνπ νη δπλάκεηο ηνπ 
κπνξνχλ πάληα λα ππνρσξήζνπλ, θαη πνιχ κεγάιν πιεζπζκφ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ππνδνκέο θαη πφξνπο ηνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγεί λέα ζηξαηεχκαηα. Δίλαη 
απαξαίηεην λα έρνπκε αληίζεηα ηελ ίδηα «επίγλσζε ησλ νξίσλ ηεο δχλακεο»35 πνπ είρε ν 
Αιέμαλδξνο. 

 

Σπκπέξαζκα 
 

Όηαλ ν ερζξφο δηαζέηεη πνιχ κεγάιν γεσγξαθηθφ θαη δεκνγξαθηθφ βάζνο, νη έλνπιεο 
δπλάκεηο ηνπ πξέπεη λα εηηεζνχλ θαη' επαλάιεςε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπαξάγνληαη 
πξέπεη λα κεηψλεηαη ζηαζεξά, γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε νξηζηηθή ζηξαηησηηθή λίθε. ε κηα 
ηέηνηα πεξίπησζε ε καγηθή ιέμε δελ είλαη ηαρχηεηα, κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο 
αλφξζσζεο ηεο ερζξηθήο αληίζηαζεο, αιιά ππνκνλή, δηφηη ε αλφξζσζε απηή είλαη 
αλαπφθεπθηε θαη ζα ρξεηαζηεί λα εμνπδεηεξσζεί μαλά νχησο ή άιισο. Σν δεηνχκελν είλαη 
λα κεησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ερζξνχ λα επαλέξρεηαη κνλίκσο ηζνδχλακνο ή θαη ηζρπξφηεξνο, 
θαη απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηελ εμνιφζξεπζε ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ερζξηθή ρψξα έρεη 
πνιχ κεγάιε έθηαζε, πιεζπζκφ, ηερλνινγηθή θαη βηνκεραληθή επάξθεηα, φζν ηαρεία θη αλ 
είλαη ε εμνιφζξεπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο δπλάκεσλ απηέο δελ ζα πάςνπλ λα 
επηζηξέθνπλ, αλ δελ ρηππεζεί ε πεγή ηεο αλαδεκηνπξγίαο ηνπο. Ζ λίθε δελ ζα έξζεη κέζα 
απφ έλαλ ζξηακβεπηηθφ θαιπαζκφ, αιιά σο απνηέιεζκα κηαο κεζνδηθήο δνπιεηάο. 

 ε αληίζεζε κε ηνλ Λαπνιένληα θαη ηνλ Χίηιεξ, ν Αιέμαλδξνο δελ επέιεμε ηε 
δηείζδπζε ζε βάζνο θαη δελ απνπεηξάζεθε λα εμαιείςεη άκεζα ηνλ ερζξηθφ ζηξαηφ ή λα 
θαηαιάβεη ηελ πξσηεχνπζά ηνπ, αιιά δαπάλεζε φινλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα 

                                            
34 Sotirios F. Drokalos, Alessandro Magno e pensiero strategico moderno, Edizioni Saecula, Zermeghedo, 

2020 (Università di Bologna, 2013), 364. 
35 David J. Lonsdale, Alexander the Great, Lessons in Strategy, (New York: Routledge, 2007), 146. 
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θαηαιάβεη ηελ πειψξηα αθηή απφ ηε Καχξε Θάιαζζα κέρξη ηε Ιηβχε, παξφηη γλψξηδε φηη 
απηή ε ζηάζε επλννχζε ηε ζπγθέληξσζε ελφο ηεξάζηηνπ αζηαηηθνχ ζηξαηνχ, ηνλ νπνίνλ 
κεηά ζα έπξεπε λα εμνπδεηεξψζεη ψζηε λα θεξδίζεη ηνλ πφιεκν. Δπίζεο, δελ ηνπ αξθνχζε 
έλαο αθεξεκέλνο έιεγρνο πάλσ ζε κηα πεξηνρή αιιά ήζειε λα εμαζθαιίδεη ηελ πξαθηηθή 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο πξνο φθειφο ηνπ, ελψ ζπλέρηδε πάληα λα εληζρχεηαη κε 
δπλάκεηο θαη απφ ηελ Διιάδα. Έηζη, παξά ην γεγνλφο πσο άθελε ζε πνιιά ζεκεία 
θξνπξέο, ν ζηξαηφο ηνπ γηλφηαλ νινέλα πην ηζρπξφο. 

ηα δχν λεψηεξα παξαδείγκαηα, ην ζηξαηεγηθφ βάζνο εμειίρζεθε ζε έλα βάξνο φιν 
θαη πην αθφξεην γηα ηνλ εηζβνιέα θαη ηειηθά ηνλ θαηαπιάθσζε, παξφηη θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο εθείλνο ήηαλ παλίζρπξνο θαη ηέιεηα νξγαλσκέλνο απφ ζηξαηησηηθήο άπνςεο. 
Αληηζέησο, ν Κέγαο Αιέμαλδξνο ράξε ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαηάθεξε λα νηθεηνπνηεζεί ην 
ερζξηθφ ζηξαηεγηθφ βάζνο, θαζηζηψληαο ην σθέιηκν γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ, γεγνλφο πνπ 
δηδάζθεη φηη νη κεγαιεπήβνινη ζηφρνη απαηηνχλ πεξηζζφηεξε κειέηε απ' φηη δξάζε, 
πεξηζζφηεξε λεθάιηα ζθέςε απ' φηη ιαρηάξα γηα άκεζα απνηειέζκαηα. 
 
Ο Σσηήξηνο Φ. Γξόθαινο είλαη ζπγγξαθέαο αξθεηψλ βηβιίσλ θαη άξζξσλ ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο 
δηεζλψλ ζρέζεσλ, δεκνζηεπκέλσλ ζηελ ηηαιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα. Κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην βηβιίν 
«Alessandro Magno e pensiero strategico moderno», Edizioni Saecula, 2020 (Κέγαο Αιέμαλδξνο θαη 
ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή ζθέςε). Κεηαπηπρηαθά ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο 
Κπνιφληα (πηπρηαθή εξγαζία ζηηο ηξαηεγηθέο πνπδέο), ζηε ηξαηησηηθή Ηζηνξία απφ ην 
Παλεπηζηήκην Niccolò Cusano ηεο Ρψκεο θαη ζηε Γηεζλή Αληηηξνκνθξαηία απφ ην ίδην παλεπηζηήκην. 
Δπίζεο, πηπρίν Λνκηθψλ Δπηζηεκψλ  απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Κπνιφληα. 
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ABSTRACT 
 

Control is a well-established concept in strategic studies. Unlike its physical 
counterpart, the psychological aspect of control has received little scrutiny. The article uses 
emotion research to conceptualize psychological control. Psychological control stands for a 
strategically elicited emotional feeling of relational weakness that motivates abstinence from 
hostile actions. Strategists can achieve psychological control by transforming physical 
situations through offence, defence or their combination. The process of emotion regulation is 
affected by the psychological characteristics and actions of the adversary as well as by the 
character of warfare in any given context. In constructing this theoretical analysis, the article 
relies on the literature on emotion sciences, strategic theory and strategic history. The 
argument contributes to several ongoing discussions in strategic studies and it can inform 
strategic practice. 
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Προσεγγίζοντας την Έννοια τοσ Φστολογικού Ελέγτοσ: 
Η τρατηγική ως Άσκηση σναισθηματικής Ρύθμισης 

 
     ΤΝΟΦΗ  

Ο έιεγρνο είλαη κηα θαζηεξσκέλε έλλνηα ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο. Σε αληίζεζε κε ην 
θπζηθό ηνπ ηζνδύλακν, ε ςπρνινγηθή πηπρή ηνπ ειέγρνπ έρεη ιάβεη ειάρηζηε πξνζνρή. Τν 
άξζξν ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή έξεπλα γηα λα ζπιιάβεη ελλνηνινγηθά ηνλ ςπρνινγηθό 
έιεγρν. Ο ςπρνινγηθόο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή πξόθιεζε ελόο αηζζήκαηνο 
ζρεηηθήο αδπλακίαο πνπ σζεί πξνο ηελ απνρή αλάιεςεο ερζξηθώλ ελεξγεηώλ. Οη ζηξαηεγηζηέο 
κπνξνύλ λα επηηύρνπλ ηνλ ςπρνινγηθό έιεγρν κεηνπζηώλνληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 
θπζηθνύ ειέγρνπ κέζσ ηεο επίζεζεο, ηεο άκπλαο ή ελόο ζπλδπαζκνύ απηώλ ησλ δύν. Η 
δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο επεξεάδεηαη από ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ηηο ελέξγεηεο ηνπ αληηπάινπ θαζώο θαη από ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πνιέκνπ ζην δεδνκέλν 
ηζηνξηθό πιαίζην. Γηα ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο, ην άξζξν βαζίδεηαη ζηε 
βηβιηνγξαθία ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ επηζηεκώλ, ηεο ζηξαηεγηθήο ζεσξίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 
ηζηνξίαο. Τν επηρείξεκα ηνπ άξζξνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε αξθεηέο ζπδεηήζεηο πνπ 
ζπλερίδνπλ λα δηεμάγνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζηξαηεγηθή 
πξαθηηθή.  
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Introduction 
 

Control is a well-established concept in strategic studies. The so-called controlling 
school of strategy emerged more than a century ago with Alfred Mahan and Julian 
Corbett's writings.1 In the subsequent decades, the notion of control as a unifying purpose 
of strategic practice was repeatedly echoed by other naval and maritime strategists such 
as Herbert Rosinski, Henry Eccless and most famously rear admiral Joseph Wylie.2 
Recently, strategic theorists Milan Vego, Lukas Milevski and John Klein have further 
advanced our understanding of control and its character in different domains of 
contemporary warfare.3 Meanwhile, control has also become a core concept in military 
doctrines dealing with naval and maritime security.4 Although there are differences among 
conceptualizations of control, most theorists agree that control conveys restriction of the 
adversary‘s freedom of action by limiting the options at the latter‘s disposal. 

Control can occur in two forms: physical and psychological. Physical control conveys 
the restriction of the adversary's freedom of action by blocking the latter‘s options through 
military force. The psychological form of control has received considerably less attention 
and subsequently it remains unclear what exactly the concept stands for. Wylie, the only 
theorist who has dealt with the concept at greater length, equalled psychological control 
to influence which can be produced by all forms of power, including non-military ones.5 
Such a conceptualization of psychological control renders the concept redundant for it is 
tantamount to the existing concepts, not only of influence but also power. It follows that if 
psychological control is to be a stand-alone concept it should be defined more narrowly. I 
propose this is best achieved when its conceptual content mirrors its physical counterpart. 
Thus, psychological control results from the use of military power and makes the 
adversary feel and think his options are restricted. In other words, psychological control is 
the psychological effect of violent action. 

Accordingly, this article develops a new, emotion-centric conceptualization of 
psychological control. In terms of its conceptual content, psychological control is a 

                                            
1 Julian S. Corbett, Some Principles of Maritime Strategy (London, 1911); John B. Hattendorf, ‗Alfred Thayer 

Mahan and His Strategic Thought‘, in Maritime Strategy and the Balance of Power: Britain and America in 
the Twentieth Century, ed. John B. Hattendorf and Robert S. Jordan (New York: Palgrave Macmillan, 1989), 

83–94. 
2 Herbert Rosinski, The Development of Naval Thought (New Port: Naval War College Press., 1977); Scott A. 

Boorman, ‗Fundamentals of Strategy—The Legacy of Henry Eccles‘, Naval War College Review 62, no. 2 

(2009); Joseph Wylie, Military Strategy: A General Theory of Control (Annapolis: Naval Institute Press, 
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strategically stimulated emotional feeling of relational weakness that motivates abstinence 
from hostile actions. The feeling is strategically stimulated because it is the product of 
strategic practice – it is a deliberate or an accidental effect produced through military 
power. The feeling of weakness stems from the emotions characterized by the appraisals 
of low control over the situation, emotions such as fear, sadness or surprise. Once 
experienced, the emotions affect the adversary's cognition and behaviour and shape the 
latter's willingness to exploit particular courses of hostile actions. Absolute psychological 
control leads the adversary to surrender, while lesser degrees of control make him abstain 
from the use of force in specific domains or from the employment of specific tactics. 
Psychological control understood in this way restricts the adversary's options by making 
the latter feel unwilling to pursue particular courses of action. 

Since psychological control is an emotional feeling, strategists can produce it through 
emotional regulation. Emotion regulation refers to a process through which an actor can 
change the character and the intensity of emotions.6 In strategic practice, emotion 
regulation for psychological control conveys violently transforming situations so that the 
adversary feels low control over them. Strategists can generate low control appraisals by 
selecting or modifying situations through offence, defence or their combination. Offence 
can produce these appraisals by selecting the time and the place of attacks. Defence may 
produce the same appraisals by modifying the situation through positional advantage, by 
the launch of counterattacks, or by bringing about reinforcements. If the transformation of 
the situation relates to the objectives that the adversaries care about, the latter may 
experience the desired emotions and be psychologically controlled. In these ways, 
strategists can achieve psychological control over their adversaries through the exercise of 
violent emotion regulation. 

In constructing this theoretical analysis, the article relies on the literature on emotion 
sciences, strategic theory and strategic history. In terms of emotions, the paper focuses on 
theoretical works and experimental studies rooted in the appraisal theory of emotions and 
on the emerging literature on emotion regulation. The appraisal theory, essentials of which 
are explained in the next section, has been proven time and again to be a suitable tool to 
study phenomena in social sciences.7 It is also particularly well-suited for the purposes of 
this paper, because the theory considers control to be one of the determining dimensions 
through which people appraise the world. As such, the control dimension plays a crucial 
role in both emotional elicitation and emotional experience. To theorize ways in which 
strategists can manipulate the emotions of their adversaries, I combine practical 
observations derived from the literature on emotion regulation with the classical writings 
from strategic theory. The literature on emotion regulation fits this research because it 
allows for constructing a theoretically grounded relationship between physical actions and 
emotional effects.  Throughout the analysis, I use examples from strategic history to 
illustrate the theoretical observations. 
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This article contributes to three distinct ongoing debates in strategic studies and 
related disciplines. First, this argument ties back to the discussion about the relationship of 
control to denial (of control). Scholars and professionals have repeatedly emphasized that 
the distinction between the two concepts may become blurred both in theory and in 
practice, pointing out that exercising control conveys at the same time denying it to the 
adversary.8 This article further problematizes the relationship by showing that the denial of 
control in the physical realm can produce psychological control, if the adversary appraises 
the situation as their loss of control. Hence, the article establishes an exact condition 
under which physical denial transforms into psychological control.  

Second, this article contributes to the ongoing discussions about the psychological 
aspects of military defeat. Previous scholarship has explored how the very ideas of victory 
and defeat tend to be socially constructed.9 The most recent contribution to this tradition 
and the one that closely relates to psychological control is the concept of 'abstract defeat' 
introduced and conceptualized by Quintin van Zyl. Van Zyl argues that abstract defeat is 
"the unpleasant, transient psychological state that the combatant enters into, upon the 
development of the perception that a significant discrepancy exists between his desired 
future and an emerging reality, along with a perception of a diminished capacity for the 
correction thereof, on condition that he is the first participant to do so."10 This concept 
resembles psychological control; both are associated with unpleasant emotional 
experience, and with the appraisal of low control over the situation.11 However, the two 
concepts also differ in important aspects. For one, psychological control is stimulated by 
adversaries physical actions, whereas abstract defeat manifests independently of the 
adversary's physical actions.12 Abstract defeat is also narrow in its content, being "but the 
evolutionary sophistication of primordial flight,"13 whereas psychological control covers 
more emotions and subsequently more cognitive and behavioural tendencies than flight 
alone. Furthermore, psychological control is also broader content-wise because it is about 
the restriction of options whereas abstract defeat is about the collapse of the adversary's 
morale, which is only equivalent to psychological control in the latter's absolute form. 
Finally, Van Zyl himself admits that his argument requires leaps of faith because he relies 
on studies conducted on non-human species to make his main points.In contrast, my 
conceptualization of psychological control requires no such leaps because I rely on 
emotion studies conducted on human subjects. Therefore, psychological control is a useful 
standalone concept while also closely related to other concepts associated with the 
adversary's defeat. 

Finally, this article contributes to the ongoing emotional turn in fields and disciplines 
preoccupied with the study of war. Despite Thucydides and Clausewitz's fertile legacy, 
modern scholarship on strategy has seldom treated emotions with due respect. More 
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often, emotions were considered an inherently human but somewhat mysterious 
impediment to rational decision-making.  This has only changed in the last few years as 
several promising forays paved the way for a potential 'emotional turn' in the field.14 The 
field of international relations already experienced this phenomenon two decades ago, and 
the emotional perspective has been flourishing there ever since.15 Meanwhile, emotions 
and their regulation have also become a mainstream research topic in peace and conflict 
studies.16 This paper seeks to contribute to the strategic studies literature in particular but 
the insights may be relevant to the students of other disciplines as well.  

The article proceeds in the following way. The first section explores psychological 
control as a feeling on the side of the adversary. The second section shows how strategists 
can produce this effect using violence in the physical world. The third section discusses 
the factors that may amplify or hinder the emotion regulation process and psychological 
control achievement. The concluding section summarises the findings and discusses their 
implications. 
 

Psychological control in the mind of the adversary 
 

This section explains what emotions are, how they come to existence, how they 
orchestrate the processes across organism to produce psychological control and how all 
this relates to the adversary's will to fight. Emotions are "complex, organized subsystems 
consisting of thoughts, beliefs, motives, meanings, subjective bodily experiences, and 
physiological states."17 They constitute the mechanism that synchronizes the processes 
across organisms to respond to stimuli that matter for our concerns, survival and well-
being.18 In doing so, emotions affect our perception, direct our attention, colour our 

                                            
14 Lukas Milevski, ‗Battle and Its Emotive Effects in War Termination‘ (Changing Character of War 
Conference, Oxford, 2019); Kenneth Payne, Strategy, Evolution, and War (Washington: Georgetown 

University Press, 2018); Kenneth Payne, The Psychology of Strategy: Exploring Rationality in the Vietnam 
War (London: Hurst and Company, 2015); Michael Rainsborough, ‗Politics and Passion: The Neglected 
Mainspring of War‘, Infinity Journal 4, no. 2 (Fall 2014): 32–36; Samuel Zilincik, ‗Strategy and the 
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judgment, influence our thoughts' content and breadth, shape our memory, and modify 
our behaviour.19 Emotions are inherently complex phenomena. By their nature, they are 
likely to proliferate and be particularly intense in strategic practice, where the prospect of 
harm and death so often contests people's survival and well-being. 

The appraisal theory provides an elegant explanation for how emotions emerge.20 
Emotions come into existence as a consequence of one's subjective interpretation 
(appraisal) of events rather than as a direct response to the events themselves.21 People 
tend to interpret situations across a set of appraisal dimensions.22 The classic study by 
Smith and Ellsworth, for example, argues that one can interpret the world along the 
dimensions such as attention, novelty, certainty, control, pleasantness, perceived obstacle, 
responsibility and legitimacy, and anticipated effort.23 Combinations of interpretations 
across these dimensions can produce a wide array of different emotions.24 Emotions thus 
emerge as a consequence of situations that are deemed relevant to one's survival or well-
being but their particular character depends on the mix of appraisals. Interestingly, once 
elicited, emotions tend to enhance the same appraisals that gave rise to them in the first 
place.25 This quality of emotional experience is essential to psychological control because it 
means that emotions have the inherent tendency to propagate themselves by eliciting 
similar appraisals.  

The appraisal dimension of control is salient to psychological control as it represents 
the adversary's estimation of his own power to cope with the situation. Control can be 
ascribed to three distinct agencies. These are the subjects themselves, some other 
entities, and the environment.26 For the sake of simplicity, this paper will only focus on the 
amount of control the subjects (the adversaries) ascribe to themselves. Thus, when 
speaking about low control appraisal, I mean that the adversary feels relative inferiority in 
control (he or she sees the other entity or the environment to be in control). The appraisal 
of high control refers to situations when the adversary feels relative superiority of control 
over the situation.27 The appraisals of high control lead to emotions such as anger, pride 
or happiness, which further enhance the confidence of the adversary to cope with the 
situation.28 As such, the appraisals of high control can never lead to the achievement of 
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(Amsterdam: Elsevier, 2016), 1–22. 
21 Ira Roseman and Craig Smith, ‗Appraisal Theory‘, in Appraisal Process in Emotion: Theory, Methods, 
Research (Oxford: Oxford University Press, 2001), 3. 
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Review 5, no. 2 (March 2013): 120. 
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psychological control.29 The appraisals of low control are necessary for the achievement of 
psychological control because they negatively alter the adversary's sense to cope with the 
situation. 

Psychological control emerges when the low control appraisals turn into emotional 
experience. "Cold" estimations of strength or weakness alone are not enough to motivate 
human action (or inaction), but emotions are.30  Psychological control depends on the 
feelings associated with particular low control emotions that may motivate aversion to 
hostile action, emotions such as fear, sadness and surprise.31 Indeed, feelings constitute 
the core element of emotional experience as they provide information about the situation 
as well as motivation to act on that information. First and foremost, feelings act as a 
unique source of information that in turn affect beliefs, judgments, thoughts and 
perceptions.32 Fear and sadness, for example, are likely to make the adversaries 
pessimistic, risk-averse and doubtful about their own capabilities to deal with the 
situation.33 Surprise can suspend cognitive processes altogether, rendering the adversary 
unable to understand the situation.34 Feelings also direct motivation, which is essential to 
make the adversary act or abstain from acting.35 In strategic practice, fear often motivates 
adversaries to freeze or to flee.36 Meanwhile, sadness motivates people to abandon their 
initial objectives and surprise suspends the motivation for action altogether.37 Finally, 

                                            
29 Note that this does not mean that high control emotions are useless in strategic practice. In some cases, 
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emotions affect the adversary's memory. Events and situations connected to the feelings 
of intense emotional experience are likely to be better remembered than those with no 
intense emotional mark.38 By affecting memory, emotions increase the chances that the 
low control feelings about the situation last longer than the episode of emotional 
experience. In sum, by making the adversary feel weak, particular low control emotions 
orchestrate the emergence of psychological control. 

Finally, it is time to show how psychological control relates to the adversary's will to 
fight. Mirroring its physical counterpart, psychological control is a matter of degrees rather 
than a binary phenomenon.39 The ideal type of control is tantamount to the total collapse 
of adversary's will to fight. In this case, the adversary feels so weak that she/he deems 
surrender as the only feasible option. But psychological control occurs more often in its 
weaker forms, where it conveys dissuading feelings about particular courses of actions. 
Feeling weak about the exercise of specific actions, the adversaries may abstain from 
fighting by particular tactics or in particular domains. For instance, they may abandon the 
search for decisive battle and turn to guerrilla tactics instead. Similarly, they may cease to 
conduct offensive operations on land and focus on airpower's sole use instead. It follows 
that in various degrees, psychological control is a common feature associated with 
strategic practice rather than something elusive that can only be produced rarely and after 
putting up utmost efforts. The next section explores how strategists can produce 
psychological control through violent actions. 

 

Psychological control and violent emotion regulation 
 

This section delves deeper into the literature on emotion regulation to explain how 
strategists manipulate violence to achieve psychological control. Emotion regulation is the 
process by which people elicit or transform someone's emotions. People usually regulate 
emotions unconsciously by simply going on with their usual business. They tend to do 
things that bring them positive emotions and to avoid the activities that produce the 
negative ones. Sometimes they do the reverse, because negative emotions may be useful 
in specific situations.40 This is not much different in the military context, though conscious 
emotion regulation is more prevalent there. For example, commanders tend to inspire 
their troops or make them fearless by motivational speeches.41 Military drills are supposed 
to give individual soldiers the impression that whatever happens, they are in control of the 
situation and should just keep up their regular activity.42 Similarly, Edward Luttwak 
explains that the main reason why Roman soldiers laboured to build fortified camps every 
day was to make sure that they felt in control of the situation regardless of battlefield 
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results.43 Emotion regulation is then part and parcel of human existence, whether in peace 
or in war. 

Approaches to emotion regulation differ widely, depending on several factors. The 
intended emotional experience may be the end in itself or it may constitute means to 
achieve some other purpose.44 In order to assess the potential effect of strategic practice 
on the adversary's sense of control, this paper focuses on the latter case. For the same 
reason, I focus on the extrinsic regulation, which deals with the attempts to manipulate 
others' emotions, rather than on the intrinsic regulation, which focuses on the internal 
manipulation of emotions by the subjects themselves.45 Finally, there are five emotion 
regulation approaches: situation selection, situation modification, attentional deployment, 
cognitive change and response modulation.46 The latter three approaches depend 
exclusively on the adversary‘s cognitive processes and behaviour, which makes them 
irrelevant to the current research. In contrast, situation selection and situation 
modification can be performed by the strategists themselves and this quality makes the 
two approaches particularly relevant for this research. Emotion regulation through 
situation selection conveys 'taking actions that make it more (or less) likely that one will 
be in a situation that one expects will give rise to desirable (or undesirable) emotions.'47 
This approach aims to create a completely new environment that is likely to elicit or 
transform the emotions of the adversary. Emotion regulation through situation 
modification means 'taking actions that directly alter a situation in order to change its 
emotional impact.'48 Instead of creating a new situation, this approach aims to modify the 
existing one so that the adversary may experience some other emotions. 

The two approaches to emotion regulation can be exercised by two basic actions of 
strategic practice, offence and defence. Following the logic of Clausewitz, offence refers to 
military activity aimed at conquest, while the concept of defence conveys the parrying of 
that offensive blow.  Offence selects the situation by deciding on the time and the place 
where the assaults takes place. Defence, whose main characteristic is awaiting the attack, 
may modify that situation by the development of positional advantage, by the launch of 
counterattacks and by the shifting of reserves or reinforcements.49 Of course, strategic 
practice is an interactive phenomenon consisting of countless attacks and blocks. 
Therefore, the theoretical borders between offence and defence as well as between 
situation selection and situation modification may be blurred in reality. Still, the distinction 
is a useful one to understand the different potential of attack and defence to regulate the 
emotions of the adversary.  

Before proceeding to the analysis, one caveat is in order. This paper does not argue 
that strategists at all times and places aim to regulate the emotions of their adversaries. It 
                                            
43 Edward Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire, 2nd ed. (Baltimore: Johns Hopkins University 
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2015). 
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49 Carl von Clausewitz, On War, ed. Michael Howard and Peter Paret (Princeton: Princeton University Press, 
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is more likely that strategists aim to degrade the will of the adversary by whatever means 
and methods they find appropriate. Indeed, it is quite likely that much of the emotion 
regulation in strategic practice happens as an accidental consequence of strategic 
performance. In other words, the regulation of emotions can often be a side effect of 
strategic practice rather than the primary aim of the practitioner. In any case, although 
strategists often get the violent emotional regulation process into motion, they do not 
necessarily guide it at every moment.  

 
Emotion regulation through offence 
 

This section aims to examine and elaborate on how one can use offence to select the 
situation so as to elicit low control emotions. Offensive action, possessing the advantage 
of initiative, can do this by selecting the favourable time and space of the engagement. 
This is a tremendous advantage, because the two variables can elicit low control appraisal 
even before the clash with the defender and they can also considerably shape the 
character of the potential engagement.  

Several military theorists envision that skilfully conducted attacks can render the 
defenders unable to comprehend what is happening and thus make them feel low control 
over the whole situation. This school of strategic thought goes by the labels such as 
manoeuvre, dislocation, or strategic paralysis and it can be traced back to Sun Tzu's 
writings.50 At the core of the approach is the notion that attacks launched at the right time 
and place may distort an adversary's sense of control over the evolving situation. Basil 
Liddell Hart and John Boyd are amongst the more famous recent proponents of this 
approach. Hart argues that one can make the enemy feel powerless by dislocating his 
forces through crafty manoeuvres.51 Boyd is more specific when he asserts that strategists 
can scare and surprise the adversary by the skilled use of guerrilla or blitzkrieg tactics.52 
He further claims that one should aim to elicit uncertainty, fear, panic and chaos by 
degrading the adversary's freedom of action.53 Edward Luttwak describes the actual 
psychological effects of penetrating attacks against the adversary's lines of supplies in 
much the same manner.54 In general, attacks can elicit low control emotions such as 
surprise (if the defender does not expect them), fear (if they threaten something valuable 
to the defender), or sadness (if they inflict irredeemable losses on the defender's forces).55 

One illustrative case of how offence can select the situation and elicit the appraisals 
of low control is the American Civil War and Ulysses Grant's campaign in the summer of 
1863. In that campaign, Grant selected the situation by choosing to conquer the 
Confederate city of Vicksburg. For this purpose, he launched several simultaneous but 
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synergic attacks to confuse his adversaries, the Confederate generals John Pemberton and 
Joseph Johnston. The Union commander combined amphibious landings at Grand Gulf, a 
cavalry attack through central Mississippi and a manoeuvre to threaten the confederate 
positions at Snyder's Bluff.56 Grant then outmanoeuvred and defeated both Pemberton 
and Johnston and captured the important cities of Jackson and Vicksburg. Michael Ballard 
describes the psychological consequences of Grant's actions on the confederate general in 
the following words: "much was going on, and Pemberton has lost control of it….(he) had 
been reduced to a state of total uncertainty…. Grant's diversion has worked beautifully."57 
Ballard adds that Pemberton was "overwhelmed" by the situation.58 Both Johnston and 
Pemberton felt gradual loss of control over the unfolding situation. Pemberton wrote to 
Johnston that "unless a large force is set at once to relieve it, Vicksburg must before long 
fall. I have used every effort to prevent all this, but in vain."59 Johnston felt no more in 
control as he emphasized that "Our joint forces cannot raise the siege of Vicksburg."60 
Adding that "I am too weak to save Vicksburg".61 Both generals felt low control over the 
unfolding situation and saw themselves as unable to improve it. Gradually, they felt their 
options restricted and ultimately their will to fight collapsed and they surrendered 
Vicksburg to Grant after a short siege. In this case a series of offensive situation 
transformations by the Union general produced various degrees of psychological control 
over his adversaries. 
 

Emotion regulation through defence 
 

This section aims to examine and elaborate on how one can use defence to modify 
the existing situation so as to elicit low control emotions. Clausewitz understood defence 
to be "the stronger form of war," because it can rely upon positional advantage, it allows 
launching of counterattacks and it can make a good use of reserves and reinforcements.62 
These factors, especially when combined, may lead to modifying an existing situation to 
such an extent that the former attacker becomes the defender and vice versa.  

The first way in which defence can change a situation is the build-up of a strong 
positional advantage. This approach can elicit low control appraisals both before and 
during the strategic performance takes place, with the former mechanism being known 
under the label of deterrence by denial.63 The essence of this approach is the development 
of a strong defensive position to make the adversaries afraid of the potential failure of 
their attacks and, therefore, lower their will to attack. However, even if the adversary 
launches the attacks, strong defensive position may prevail, gradually lowering the 
adversary's appraisal of control. A short episode from the Thirty Years War (1618-1648) 
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can illustrate this approach. By the late summer of 1632, the Swedish king Gustavus 
Adolphus was ravaging imperial lands and gradually progressing toward Vienna. Then the 
imperial commander Albrecht of Wallenstein brought the Swedish campaign to a sudden 
halt. While the Swedish king was at Nuremberg, Wallenstein fortified an advantageous 
position near that city. Gustavus found himself in a dire position "facing a well-prepared 
fortification occupied by a large army and with no obvious way of attacking it 
successfully."64 The Swedish king felt so little control that he recommended Nuremberg's 
citizens to sue for peace with the Imperials, but the city refused.65 Being afraid of 
attacking the fortified position, the Swedes tried to lure the Imperials into a pitched battle, 
but Wallenstein refused to cooperate. The Swedish king then sent his forces to attack 
Wallenstein's fortified camp, but the attack failed miserably. After the attack, Gustavus 
asked Wallenstein for the terms of peace and retreated a few days later.66 Thus, 
modifying the situation by developing and holding a strong defensive position, Wallenstein 
gradually achieved psychological control over the Swedish king. Gustavus‘ sense of control 
shrank gradually but in the end his willingness to fight collapsed completely. 

The second way in which defence can modify situations is through counterattacks. 
Counter-attacks have similar emotion regulation potential to regular attacks with one 
difference, they are even harder to anticipate in advance. Whereas the general thrust of 
the regular attack can be guessed in advance, counter-attacks from defensive positions 
usually stem from expediency's impulses rather than from long-term careful planning. For 
this reason, their regulatory potential may be even more potent than of the regular 
attacks, especially for the emotion of unpleasant surprise. Sometimes, counter-attacks 
may even change the situation so much that they present the original attacker with a 
completely new context. For example, during the Great Northern War (1700-1721), a 
coalition of Russia, Denmark and Poland decided to launch a series of synchronized 
attacks against Sweden and its allies. Attacking simultaneously and from different sides, 
the allies tried to force Sweden to sue for disadvantageous peace. But the Swedish king, 
Charles XII, refused to accept this script. Instead of remaining on the defensive, he 
counter–attacked against Denmark and forced the latter out of the war. During this 
process, Charles significantly changed the existing balance of military power and the 
whole situation. The sudden appearance of some ten thousand Swedish troops at the 
gates of Copenhagen constituted an unpleasant surprise as well as a reasonable fear 
stimulus not only for the king of Denmark but also for his allies.67 Consistent with the 
general characteristics of surprising counter-attack, in this case, the strategist achieved 
psychological control almost instantly rather than gradually. 

The third way for defence to modify situations is to shift reserves or to bring about 
reinforcements.68 The appearance of new forces on the battlefield can have a huge 
psychological impact on the adversary's appraisal of control. Throughout military history, 
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attackers besieging castles and fortresses had to be careful not to become besieged 
themselves. The relief forces could often completely change the situation by sandwiching 
the original attacker between two hostile armies. While some attackers, as Caesar at 
Alesia (52 BC), managed to cope with the situation thanks to the overwhelming superiority 
of their forces, the situation was still likely to cause serious psychological distress for the 
original aggressor. The Athenian expedition to Sicily, which occurred in the middle of the 
Peloponnesian war, provides an illustration of how the attacking force became besieged 
and how the commander of that force felt the control slipping away from his hands. While 
Nicias, the chief commander of the Athenian forces at Sicily, gained some initial successes, 
these were quickly reversed when the Peloponnesian force under Gyllipus came to 
strengthen the Syracusan position. Nicias, who was always sceptical about the prospect of 
the expedition, grew increasingly pessimistic. The sudden appearance of the 
Peloponnesian reinforcements intensified his initial worries, which in turn decreased his 
sense of control over the situation. In a letter attributed to him by Thucydides, Nicias 
worried that the adversary kept getting stronger while his own forces were degrading. 
Even though the Athenians still controlled the coastal area, Nicias felt it unlikely he could 
proceed successfully for a long time. He complained that "The position therefore is that 
we, who thought we were the besiegers, have become in fact the besieged…."69 This 
sentiment betrays Nicias felt his options limited as he suggested that Athenians either 
recalled the whole expedition or sent him substantial reinforcements too, indicating he did 
not consider it feasible to continue with the operations conducted in the previous manner. 
Therefore, the Peloponnesian reinforcements modified the situation of the attacking force 
to such an extent that Nicias became the defender and felt it necessary to either end the 
operation or modify the situation once again.  

 
Emotion regulation through both offence and defence 
 

The most potent approach to emotion regulation is likely to be the one which 
combines the advantages of both offence and defence. Strategists using this approach can 
select the situation in the first place and then modify it as they see appropriate. There is a 
tradition of strategic thinking known to combine strategic offensive with tactical 
defensive.70 In a more modern parlance, it is more famous under the fait accompli label.71 
The Hussite armies of medieval Bohemia won many of their victories in this way and 
Helmut von Moltke was a big fan of this approach as well, both in his writings and in 
practice.72 The essence of the approach resides in the strategist first using an attack to 
conquer a part of territory and then switching to a defensive to reap the fruits of positional 
advantage, counterattacks and reserves.  The strength of this approach is that it can 
regulate the emotions of the adversary during both phases. The conquest itself may be 
enough to shatter the adversaries' will to fight. But if the adversaries resolve to attack, 
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they will be in a disadvantageous position because the place of the attack was already 
chosen by the "defender‖. 

Emotion regulation through fait accompli is still a common strategic practice in the 
contemporary world. For example, Western strategists view the prospect of a Russian fait 
accompli in the Baltics as a serious problem.73 This is the case not only because of the 
potential Russian territorial achievements, though these alone are likely to elicit intense 
emotions, but also because such a step would leave NATO's commanders in a bad 
position. If NATO wanted to regain the lost territory; it would have to wage an uphill 
battle. The allies would face superior odds and potent anti-access and area denial 
capabilities.74 As Milevski sums it up, a fait accompli "would present NATO with an 
unenviable strategic situation of a very large policy objective, comparatively weak political 
will, and imposing obstacles to success."75 The alliance would also be vulnerable against 
spontaneous counterattacks, as due to the geographic proximity, the Russians would be 
able to reinforce their positions in the area more effectively than NATO. All this is likely to 
make the Western decision-makers feel low control over the unfolding events. 
Consequently, a Russian fait-accompli may first make NATO generals surprised or sad and 
the prospect of fighting back is likely to make them scared.76 These emotions are likely to 
decrease the allied will to pursue largescale conventional invasion to regain the lost 
territory or they may even render the allies unwilling to fight at all. 
 

Factors which amplify or hinder the violent emotion regulation 
 

It is tempting to argue that the more strategists transform situations the more likely 
they are to elicit the desired emotions. However, emotions, just like war or strategy, are 
immensely complex phenomena. The output is not always proportional to the input. The 
chaotic nature of strategy and human psychology makes it possible for small changes to 
have large psychological effects and vice-versa. It follows that emotion regulation in 
strategic practice is not about certainty but about maximizing the probabilities that a 
situation selection or change produces the desired emotional effects. The strategist needs 
to understand which factors are likely to augment and hinder his efforts. Some of the 
factors may affect the appraisal of low control, others may affect the experience of 
emotions and still others may transform this experience. The salient factors examined 
bellow include the personalities of the opposing commanders, the universal bias toward 
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confidence, the character of warfare, the values ascribed to the objectives, the influence 
of other low control emotions, and the actions of the adversaries.77 

First, the personalities of the adversaries matter. Strategists should seek to learn 
about their adversaries' biases, personality traits and experience. This knowledge will 
allow them to decide whether psychological control is a reasonable objective to aim for or 
whether they should concentrate their efforts on the physical control alone. In certain 
cases, the elicitation of low control appraisal may be exceptionally hard. For example, 
some historians consider the Union commander Ulysses Grant to be a man who seldom 
cared much about what the other side was doing.78 Adversaries with this kind of attitude 
are not the best objects of emotion regulation as no amount of situation transformation is 
likely to impress them. At other times, strategists may be able to achieve psychological 
control with little effort. Another Union general, George McClellan, permanently felt low 
control over the changing situations, despite facing numerically weaker adversaries 
throughout his career.79 Knowing the adversary's personality is an age old requirement for 
successful strategic practice, it is therefore not an additional burden for a strategist to 
bear.80 However, the knowledge itself has no value if the strategist does not use it to 
achieve psychological control.  

Second, people tend to feel control rather than its absence. From the evolutionary 
perspective, those who felt control were more successful than the others.81 This is 
because feelings of control inspire confidence which in turn motivates active rather than 
passive pursuit of one's desires. While it may get the individual into problems, the usual 
benefits seem to outweigh potential problems. It is especially common in wars, as 
overconfidence leads people to start wars even though their chances may be low and to 
sustain the effort far beyond the reasonably cost.82 Confidence is norm rather than an 
exception and the strategists need to understand they will have to overcome it. They need 
to approach the adversary as an inherently biased individual and not as a "blank slate'. It 
may be useful to think of overconfidence as a natural friction which needs to be dealt with 
in order to get to the psychological control. The success of eliciting low control appraisals 
by violent performance depends on the degree to which this barrier can be overcome.   

Third, not all strategic contexts are neutral in their potential to elicit appraisals of low 
control. For example, the quality and quantity of relative capabilities at belligerents' 
disposal simply matter. It may be easier to select or change situations when facing a 
handful of scattered and demoralized soldiers than when facing an adversary who 
possesses sophisticated combined arms teams augmented by close air support. But it is 
not only about troops and arms. In all its ever-changing variety, the character of war itself 
can affect the capability to elicit appraisals of low control. Some experts argue that today's 
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very strategic environment is particularly prone to the appraisals of low control. This is 
supposed to result from the ever-increasing complexity and uncertainty of war in the 21st 
century.83 Strategic actors now come in many forms, from non-state organizations to 
supra-national entities. They pursue strategy in the unprecedented number of combat 
domains and share and manipulate information rapidly. It is not surprising that humans, 
who are used to operating in simpler and slower environments, find the contemporary 
world uncertain and beyond their control. At the same time, some degrees of complexity 
and uncertainty are common to war across all ages.84 While some strategists may appraise 
the character of contemporary warfare as particularly hard to control, it would be unwise 
to assume that everyone appraises it in the same way automatically. Still, by 
understanding the differences in strategic contexts, strategists may be able to better 
anticipate their actions' psychological effects. 

Fourth, both offense and defence can elicit appraisals of low control without eliciting 
the desired emotional experience. This goes back to what emotions are all about – they 
are related to people's concerns. It follows that even the best executed attacks or the 
most formidable defences are unlikely to generate strong emotions if the adversary does 
not value the relevant objects. In his recent book, Donald Stoker argues that "The 
necessity of understanding the value of the object being sought cannot be 
underestimated. Everything else flows from this."85 Emotions and the psychological control 
they bring about ultimately flow from the values the belligerents ascribe to particular 
objects and objectives. This is why a prudent strategist always seeks to find out what the 
adversary cares about. For example, during the Peloponnesian war, the Athenian traitor 
Alcibiades advised the Spartans to establish a permanent fortress on Athenian territory 
because he knew how much the Athenians cared about the farmlands for their food 
supplies. Being one of them, he understood the threat the permanent Spartan stronghold 
would pose to Athenian wellbeing. As Thucydides indicates, the fortification of Decelea 
was one of the worst things that could happen to the Athenians.86 In their search for 
successful psychological control, strategists should always keep in mind that 
understanding the values their adversaries ascribe to particular objectives is the necessary 
prerequisite for successful emotion regulation. 

Fifth, not all low control emotions contribute to the generation of psychological 
control. Emotions such as hope, hatred and even some instances of fear may motivate the 
pursuit of hostile behaviour rather than its abandonment. Hatred is a particularly troubling 
emotion because it is likely to be elicited by repeated applications of violence (that is by 
strategy). Despite the inherent feeling of weakness, it motivates the adversary to pursue 
hostile actions and seek a total annihilation of the strategist.87 Likewise, fear and the 
associated "fight" response conveys the potential for the continuation of hostilities instead 
of their abandonment.88 Hope is less of a problem because it is unlikely to be elicited by 
the application of violence (though other stimuli may trigger it) and it has no strong 
motivational tendencies either way.89 Strategists cannot influence which particular low 
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control emotion their application of violence elicits. If psychological control emerges, it will 
be based on low control emotions, however, not every instance of low control emotion 
results in psychological control – that depends on the character of the particular emotion. 
In sum, low control emotions are necessary but not sufficient conditions for psychological 
control. 

Sixth, even when strategists succeed in eliciting the desired emotions, the 
adversaries may counter the effects by emotion regulation of their own. The adversaries 
may frustrate the strategist's effort by, intentionally or not, employing any of the emotion 
regulation approaches. They may select new situations or change the existing ones. They 
may deploy their attention to completely different endeavours and reappraise the 
situation, seeing opportunities where one would expect them to see threats. By any of 
these measures, adversaries may make their emotional experience less intense or they 
may even transform it. The particulars of that transformation depend on the emotions 
which are already present. For example, there is some psychological evidence that it is 
easier to transform fear into anger than it is to change sadness into anger and vice 
versa.90 The fact that adversaries may actively regulate their own emotions implies that 
psychological control may be unstable. It may require continuous effort rather than a 
single action and even this may still not be enough to sustain the control. 
 
 

Conclusion 
 

Psychological control stands for the emotional feeling of relational weakness that 
motivates abstinence from hostile actions. As a feeling it is always associated with 
particular courses of actions, it varies in degrees but it is present, in some form, most of 
the time. Strategists produce psychological control, intentionally or not, by the exercise of 
violent emotion regulation. Offence, defense as well as the combination of the two 
transform situations and elicit low control emotions. Depending on their intensity and 
character, these emotions then convey some measure of psychological control by shaping 
judgments, thoughts, perceptions, motivations and memories of the adversary. The 
success of violent emotion regulation depends not only on the strategist's ability to 
transform situations but also on the adversary's psychological profile and actions as well 
as on the character of war in a particular context.  

The duration of the particular instances of psychological control depends on an 
interaction between two competing trends. On the one hand, emotions tend to enhance 
both the appraisals that give rise to them and the memories associated with the emotional 
experience. Hence, the natural tendency of psychological control is to propagate itself. 
Conversely, factors such as the changing character of war or the adversary's cognitive 
processes and actions may hinder or even reverse the whole process of emotion 
regulation. These features are likely to render psychological control temporary. To sum it 
up in the Clausewitzian jargon, the actual duration of any instance of psychological control 
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depends on the interaction between the phenomenon's internal nature and the external 
circumstances of any given context. 
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Ο Andrew R. Novo είλαη ηζηνξηθόο- δηεζλνιόγνο θαη δηδάζθεη ηξαηεγηθέο πνπδέο 
ζην National Defense University, θαζώο επίζεο θαη ζηα παλεπηζηήκηα Johns Hopkins θαη 
Georgetown, ελώ δίλεη δπλακηθό παξόλ ζηηο δεμακελέο ζθέςεηο ηεο ακεξηθαληθήο 
πξσηεύνπζαο, όπσο ην Brookings Institution, ην Atlantic Council θαη ην European Institute 
of the Mediterranean. Γελλήζεθε ζηε Λέα Τόξθε ην 1980 θαη ζπνύδαζε ηζηνξία ζην 
Πξίλζηνλ θαη δηεζλείο ζρέζεηο ζηελ Ομθόξδε. Δμεηδηθεύεηαη ζηελ αξραία θαη ηε ζύγρξνλε 
επξσπατθή ηζηνξία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Κεζόγεην θαη ηελ Διιάδα, ελώ θαηέρεη θαη ηελ 
ειιεληθή γιώζζα. Πξόζθαηα θπθινθόξεζαλ δύν βηβιία ηνπ: ην έλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
θαζεγεηή Jay M. Parker κε ζέκα ηνλ Θνπθπδίδε θαη ην άιιν κηα κνλνγξαθία κε ζέκα ηνλ 
Αγώλα ηεο ΔΟΘΑ, ην νπνίν θαη παξνπζηάδεηαη εδώ. 

Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ν Novo αζρνιείηαη κε ηελ Θύπξν. Ζ ελαζρόιεζή ηνπ 
μεθίλεζε ήδε θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
πεξίθεκνπ Βξεηαλνύ ζηξαηησηηθνύ ηζηνξηθνύ εξ Υηνύ ηξάραλ. Σν πξώην κηζό ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 2010 δεκνζίεπζε ηέζζεξα επηζηεκνληθά άξζξα ηα νπνία πξαγκαηεύνληαλ 
δηάθνξα επηκέξνπο δεηήκαηα ηνπ θππξηαθνύ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα. ηε κνλνγξαθία 
ηνπ ν Novo, επηρεηξεί κηα πην ζθαηξηθή αλάιπζε θαζώο αζρνιείηαη κε ηνπο βαζύηεξνπο 
ιόγνπο ηεο απνηπρίαο ηεο Έλσζεο ηεο Θύπξνπ κε ηελ Διιάδα, εμεξεπλώληαο ηηο δπλακηθέο 
πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην εζσηεξηθό ηόζν ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεηνςεθίαο θαη ηεο 
ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλόηεηαο όζν θαη ηεο βξεηαληθήο δύλακεο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο 
κεηαμύ ησλ ηξηώλ πιεπξώλ. 

Ζ πεξίνδνο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο Θύπξνπ (1955-1959) έρεη πξνζειθύζεη 
ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο από πνιύ λσξίο, ζε ζρεηηθά κεγάιν βαζκό θαη 
ππό πνιιά θαη δηάθνξα πξίζκαηα. Απηό δελ ζα πξέπεη λα καο εθπιήζζεη θαζώο ην δήηεκα 
ηεο Θύπξνπ ήηαλ πνιύ παξαπάλσ από κηα πεξηθεξεηαθή δηέλεμε: πέξα από κηα 
αμηνζεκείσηε πεξίπησζε αληηαπνηθηαθήο εμέγεξζεο ελαληίνλ ηεο (αζζκαίλνπζαο) 
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βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο, ην δήηεκα ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο ηεο «κηθξήο» Θύπξνπ 
ηάξαδε ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμύ ησλ Κεγάισλ Γπλάκεσλ ελ θαηξώ Φπρξνύ Πνιέκνπ. Κπνξεί 
εύινγα, ινηπόλ, θάπνηνο λα αλαξσηεζεί ηί ρξεηάδεηαη αθόκα κηα κειέηε ηεο ίδηαο πεξηόδνπ 
θαη ηί επηπιένλ έρεη λα ζπλεηζθέξεη;  

Ο Novo πξνζθέξεη, αθελόο, κηα ρξήζηκε ζύλζεζε ηεο παιαηόηεξεο βηβιηνγξαθίαο κε 
δηθή ηνπ λεόηεξε έξεπλα ζε πξσηνγελείο πεγέο θαη, αθεηέξνπ, κηα πεξηεθηηθή αλάιπζε κε 
ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο ζην ζέκα ηνπ αληαξηνπνιέκνπ θαη ησλ εζλνηηθώλ 
ζπγθξνύζεσλ. Από ζεσξεηηθή άπνςε, ν Novo εζηηάδεη ζηε ζρέζε κεηαμύ πνιηηηθήο 
δξάζεο, βίαησλ κέζσλ θαη ζηξαηεγηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Από ηζηνξηθή άπνςε, ην 
θππξηαθό δήηεκα πξνζθέξεηαη σο κηα εμαηξεηηθή πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, δεδνκέλνπ ηνπ 
πνιπεπίπεδνπ θαη πνιύπινθνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

Σν θεληξηθό εξεπλεηηθό εξώηεκα ηνπ βηβιίνπ είλαη θαηά πόζν ηα βίαηα κέζα ηεο 
ΔΟΘΑ εμππεξέηεζαλ ηνλ πνιηηηθό ζθνπό ηεο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ν Novo αλαιύεη ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ έλνπινπ ραξαθηήξα ηνπ ελσηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ εμέιημε ηνπ θππξηαθνύ 
δεηήκαηνο. ύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ζ’ απηήλ αθξηβώο ηελ πεξίνδν πξέπεη λα 
αλαδεηήζεη θαλείο ηα αίηηα πνπ ην θππξηαθό δήηεκα παξακέλεη αθόκα άιπην. Ο 
αλαγθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο ησλ πκθσληώλ Επξίρεο-Ινλδίλνπ κε ηνλ νπνίν έθιεηζε ν 
θύθινο βίαο ηεο ΔΟΘΑ νδήγεζε ζε κηα δπζιεηηνπξγηθή δεκνθξαηία θαη ζ’ έλαλ λέν θύθιν 
αζηάζεηαο, κε απνθνξύθσκα ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Θύπξν ην 1974. Ζ δηέλεμε 
παξακέλεη παγσκέλε κέρξη θαη ζήκεξα εμαηηίαο ηεο ζπλερηδόκελεο θαηνρήο ηνπ βόξεηνπ 
ηκήκαηνο ηεο Θύπξνπ από ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη ηελ αδπλακία εμεύξεζεο κηαο θνηλά 
απνδεθηήο ιύζεο παξά ηηο πνιπάξηζκεο απόπεηξεο ηηο ηειεπηαίεο πέληε δεθαεηίεο. Ζ 
καηαηνπνλία απηή έρεη πξνζδώζεη ζην θππξηαθό δήηεκα ηνλ ραξαθηεξηζκό «λεθξνηαθείν 
δηπισκαηώλ.» 

Ζ κνλνγξαθία βαζίδεηαη ζε πξσηνγελείο πεγέο θαη αξρεηαθή έξεπλα ζην Ινλδίλν θαη 
ηε Ιεπθσζία. πγθεθξηκέλα, ν ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί πξόζθαηα απνραξαθηεξηζκέλα 
βξεηαληθά αξρεία, γξαπηέο καξηπξίεο κειώλ ηεο ΔΟΘΑ θαη ην πιηθό από ζπλεληεύμεηο κε 
πξόζσπα-θιεηδηά. Κεηαμύ απηώλ είλαη ν Γιαύθνο Θιεξίδεο θαη ν Ρανύθ Ληελθηάο, αιιά θαη 
ν Αλδξέαο Αδίλαο, ζηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Καθαξίνπ θαη ηνπ Γεώξγηνπ 
Γξίβα, ν Ρέλνο Θπξηαθίδεο, ν πεξίθεκνο ηνκεάξρεο «Ρσκαλόο» ηεο ΔΟΘΑ, θαη ν Γηικάδ 
Κπνξά, επηθεθαιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εμηξεκηζηηθήο νξγάλσζεο ΣΚΣ.  

Θεληξηθή ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη όηη ν αγώλαο ηεο ΔΟΘΑ απέηπρε επεηδή ε 
ειιελνθππξηαθή εγεζία απέηπρε λα εθηηκήζεη ζσζηά ην δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθό 
πεξηβάιινλ. Πξώηνλ, δελ ππνιόγηζε ζσζηά ηνπο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθνύο πεξηνξηζκνύο 
πνπ θαζόξηδαλ ηε βξεηαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή· δεύηεξνλ, δελ έιαβε ππόςε ηεο ηελ 
έληνλε αληίζεζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλόηεηαο ζηελ πνιηηηθή έλσζε ηεο Θύπξνπ κε 
ηελ Διιάδα· θαη ηξίηνλ, ππνηίκεζε ηνλ βαζκό αληίζηαζεο πνπ ζα ύςσλε ε Σνπξθία θαη 
ηαπηόρξνλα ππεξεθηίκεζε ηε ζηήξημε πνπ ζα πξνζέθεξε ε Διιάδα. Ζ επηινγή ηεο 
ειιελνθππξηαθήο εγεζίαο λα επηδηώμεη ηνλ ζηόρν ηεο Έλσζεο θαηαθεύγνληαο ζε βίαηα 
κέζα είρε σο απνηέιεζκα, αθελόο, λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο ηηο 
νπνίεο δελ ήηαλ επαξθώο πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη, θαη αθεηέξνπ, λα ράζεη ην 
έξεηζκά ηεο εληόο ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλόηεηαο θαζώο αλέθπςαλ έληνλεο δηαθσλίεο 
γηα ηηο ηαθηηθέο ηεο ΔΟΘΑ. Κε όξνπο ζηξαηεγηθήο, αθελόο ε έιιεηςε δηεζλνύο 
λνκηκνπνίεζεο ιόγσ ησλ ιεπηώλ ηζνξξνπηώλ ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ θαη αθεηέξνπ ε 
απώιεηα ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο εμαηηίαο ησλ δηαθσληώλ πνπ πξνέθπςαλ επί ησλ 
πξνηηκώκελσλ κέζσλ, απέβεζαλ κνηξαίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πνιηηηθνύ ζηόρνπ ηεο 
Έλσζεο. 
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The EOKA Cause 

 Σν βηβιίν απνηειείηαη από δέθα ζύληνκα θαη πεξηεθηηθά θεθάιαηα αθνινπζώληαο 
ρξνλνινγηθή ζεηξά, αθνύ πξώηα ν ζπγγξαθέαο θάλεη κηα ζεσξεηηθή θαη ηζηνξηθή εηζαγσγή 
ζην ζέκα. ’ απηήλ ν Novo ζθηαγξαθεί ηηο ηζηνξηθέο απαξρέο θαη ηελ ηδενινγηθή 
δηακόξθσζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο Έλσζεο, θαζώο θαη ηε θύζε ηεο βξεηαληθήο αληίδξαζεο, 
ηόζν ζε ζηξαηησηηθό όζν θαη ζε πνιηηηθό επίπεδν, ε νπνία νπζηαζηηθά ραξαθηεξηδόηαλ από 
θπληθό πξαγκαηηζκό. H επηηπρία ή ε απνηπρία ηνπ θηλήκαηνο ηεο Έλσζεο θαηέιεμε, όπσο 
ηζρπξίδεηαη, λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο κνλνκαρίαο κεηαμύ ηνπ 
ειιεληθνύ θαη ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ. Δλώ όκσο ε ηνπξθηθή πιεπξά είρε ζηαζκίζεη 
θαιύηεξα ηνπο θηλδύλνπο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη, ε ειιεληθή πιεπξά ππνηίκεζε ηελ 
αληίζηαζε πνπ ζα αληηκεηώπηδε (18).  

ηα δύν επόκελα θεθάιαηα ζθηαγξαθείηαη ε πεξίνδνο κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ έλνπινπ 
αγώλα ηεο ΔΟΘΑ. ην δεύηεξν θεθάιαην, ν ζπγγξαθέαο αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο 
ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Έλσζεο από ηα Οθησβξηαλά ηνπ 1931 κέρξη ηελ 
κεηαπνιεκηθή ηνπ αλαδσπύξσζε θαη ηε βξεηαληθή ζηξαηεγηθή πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ 
ελσηηθνύ θηλήκαηνο κέζσ ζπληαγκαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. ηέθεηαη ζηελ απνηπρία ηεο 
Γηαζθεπηηθήο πλέιεπζεο πνπ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1947 θαη ηελ απόξξηςε ηνπ ζρεδίνπ 
ζπληάγκαηνο ηνπ Ιόξδνπ Γνπίλζηνξ ην 1948. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ αληηπαξάζεζε ζην εζσηεξηθό ηεο 
ειιελνθππξηαθήο θνηλόηεηαο κεηαμύ ησλ θνκκνπληζηώλ θαη ηεο Δζλαξρίαο — δειαδή 
κεηαμύ ηνπ ΑΘΔΙ θαη ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο — γηα ηε κνξθή, ηηο επηδηώμεηο θαη ηνλ 
ραξαθηήξα ηνπ ελσηηθνύ θηλήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαιύεη ηνλ εζσηεξηθό δηραζκό πίζσ 
από ην Δλσηηθό δεκνςήθηζκα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950. Ζ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο 
πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηόδνπ γίλεηαη κε ην πεξηβόεην «νπδέπνηε» ηνπ Τθππνπξγνύ 
Απνηθηώλ Υέλξπ Υόπθηλζνλ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1954 ζηε βξεηαληθή Βνπιή σο πξνο ηελ 
πηζαλόηεηα απόθηεζεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο από ηελ Θύπξν θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ 
άδνμε θαηάιεμε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο γηα εγγξαθή ηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ. 

Σα επόκελα δύν θεθάιαηα παξαθνινπζνύλ ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κέζσ ηεο 
θαηαθπγήο ζηα όπια, ύζηεξα από ηελ απνηπρία ηεο δηπισκαηηθήο νδνύ. Σν ηέηαξην 
θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΟΘΑ θαη ηελ αλάιεςε ηεο αξρεγίαο από ηνλ 
Γεώξγην Γξίβα, θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαθσλίεο θαη ηελ έληαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ 
Καθαξίνπ θαη Γξίβα. Σν θύξην ζέκα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε Σξηκεξήο Γηάζθεςε ηνπ 
Ινλδίλνπ. Ο ζπγγξαθέαο ζηειηηεύεη ηνλ βξεηαληθό θπληζκό γηα ηελ πξνδηαγεγξακκέλε 
απνηπρία ηεο δηάζθεςεο θαη ηελ απνηπρία πξόβιεςεο ησλ αλεμέιεγθησλ ζπλεπεηώλ ηεο 
νδεγώληαο ζηελ πξώηε θξίζε ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο κε ηα επηεκβξηαλά ηνπ 1955.  

Κεηά ηελ απνηπρία ηεο Σξηκεξνύο Γηάζθεςεο ν Novo ζην έθην θεθάιαην πεξλάεη 
ζηελ απνηπρία ησλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Καθαξίνπ κε ηνλ λέν Βξεηαλό 
θπβεξλήηε ηξαηάξρε εξ Σδνλ Υάξληηλγθ πνπ δηήξθεζαλ από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1955 έσο 
ηνλ Κάξηην ηνπ 1956 θαη ηειηθά νδήγεζαλ ζηελ εμνξία ηνπ Καθαξίνπ θαη ηελ θιηκάθσζε 
ηεο βίαο. ην επόκελν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο απνηπρεκέλεο επηρείξεζεο 
απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο από ηνλ Υάξληηλγθ κέζσ ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΟΘΑ, 
παξνπζηάδνληαο ηα γεγνλόηα από ηνλ Κάξηην ηνπ 1956  κέρξη ηελ έμαξζε ηεο βίαο ηνλ 
«Καύξν Λνέκβξε» ηνπ 1956. Ο Novo ζηέθεηαη ζηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ε 
Θύπξνο ζηνπο βξεηαληθνύο ππνινγηζκνύο ελ κέζσ ηεο θξίζεο νπέδ ην θαινθαίξη ηνπ 
1956.  
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Σα ηξία ηειεπηαία θεθάιαηα παξαθνινπζνύλ ηηο πνιιαπιέο αηειέζθνξεο πξνζπάζεηεο 
επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο κέρξη ηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Ινλδίλνπ. Σελ πάγηα ζηξαηεγηθή ηεο 
Βξεηαλίαο λα δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ παξαρώξεζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ πληάγκαηνο πξνο 
θαηεπλαζκό ηεο επηζπκίαο ηεο Έλσζεο αλέιαβε λα εθαξκόζεη από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 
1956 ν ιόξδνο Ράληθιηθ. Ο Novo πεξηγξάθεη ηελ αλακελόκελε απνηπρία ησλ πξνηάζεσλ 
Ράληθιηθ πνπ νπζηαζηηθά απνηεινύζαλ κηα επαλάιεςε ησλ πξνεγνύκελσλ ρσξίο 
νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη θαηέξξεπζαλ ππό ην θάζκα ηεο απεηιήο δηρνηόκεζεο ησλ 
Σνπξθνθππξίσλ. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ηειεπηαίνπ Βξεηαλνύ 
θπβεξλήηε εξ Υηνύ Φνπη λα αληηκεησπίζεη ηα πνιιαπιά κέησπα πνπ είραλ εκθαληζηεί κε 
ηελ παξάιιειε έμαξζε ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΘΑ θαη ηεο ΣΚΣ, θαη από ην θαινθαίξη ηνπ 1958 
ηελ έθξεμε ηεο δηαθνηλνηηθήο βίαο κε επζύλε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά 
ζεκεηώλεη. Ζ εμηζηόξεζε ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΘΑ νινθιεξώλεηαη κε ηε «ζαλάησζε ηνπ 
νλείξνπ» ηεο Έλσζεο, όπσο ηηηινθνξείηαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην, θαη ηνλ ζπκβηβαζκό 
ησλ ηξηώλ πιεπξώλ ζηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Ινλδίλνπ ην 1959. 

Χο ηειηθό ζπκπέξαζκα, ν Novo επηκεξίδεη ηηο επζύλεο γηα ηελ απνηπρεκέλε έθβαζε 
ηνπ Αγώλα ηεο Έλσζεο ζηελ ππέξκεηξε θηινδνμία ηνπ Καθαξίνπ, ζηελ αδηαιιαμία ηνπ 
Γξίβα θαη ησλ ζθιεξνππξεληθώλ ππεξκάρσλ ηεο Έλσζεο, ζηε λσζξόηεηα θαη ηνλ θπληζκό 
ησλ Βξεηαλώλ, θαη ηέινο ζηελ απιεζηία ησλ ηνπξθηθώλ επηδηώμεσλ ζηελ Θύπξν. Σν βηβιίν 
ηνπ Novo πξνζθέξεη κηα ηζνξξνπεκέλε, ηεθκεξησκέλε θαη λεθάιηα εμέηαζε ησλ 
γεγνλόησλ απνηειώληαο έηζη κηα ρξήζηκε πξνζζήθε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην 
θππξηαθό δήηεκα, αιιά θαη ζηε κειέηε ηνπ αληαξηνπνιέκνπ ππό ην πξίζκα ησλ 
ζηξαηεγηθώλ ζπνπδώλ. 
 
Ο πύρος Κατσούλας είλαη δηεζλνιόγνο κε εηδίθεπζε ζηε γεσπνιηηηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηζηνξία. 
Απνθνίηεζε από ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ζηε ζπλέρεηα νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο θαη 
δηδαθηνξηθέο ηνπ ζπνπδέο ζηελ Αγγιία. Δίλαη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Η.ΓΗ., δηαιέθηεο ζηε 
.ΔΘ.Α θαη αξρηζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνύ ηξαηεγείλ. Θπθινθνξεί ζηα αγγιηθά ην βηβιίν ηνπ The 
United States and Greek-Turkish Relations: The Guardian’s Dilemma (Routledge, 2021). 
Γξαζηεξηνπνηείηαη, επίζεο, ζηε κεηάθξαζε βηβιίσλ δηεζλνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηα ειιεληθά. 
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Ο ΒΕΛΙΑΡΙΟΤ, Η ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ AUFTRAGSTAKTIK 
 
Εισαγωγή 
 

Ο Ισάλλεο Βειηζζαξίνπ (1861-1913) είλαη γλσζηφο ζην παλειιήλην θαη φρη κφλν ζην 
ζηξαηφ, ίζσο ν πην πεξηψλπκνο ηαγκαηάξρεο. Έγηλε δηάζεκνο γηα ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζε  
ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, εηδηθά γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ Ισαλλίλσλ 
αιιά θαη ηνλ εξστθφ ηνπ ζάλαην ζην χςσκα 1378, ζηελ Άλσ Σδνπκαγηά, εληφο ηεο 
Βνπιγαξίαο.1 Σν φλνκά ηνπ ζην ζηξαηφ θαηέζηε ζπλψλπκν ηεο πξσηνβνπιίαο, ελφο 
αμησκαηηθνχ ν νπνίνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ απηελεξγεί, πέξαλ ησλ 
ζηελψλ νξίσλ ησλ δηαηαγψλ πνπ έρεη ιάβεη. Ωζηφζν, εθείλν πνπ δελ είλαη γλσζηφ, είλαη φηη 
ν Βειηζζαξίνπ είρε κεηαθξάζεη έλα βηβιίν πνπ πξαγκαηεπφηαλ αθξηβψο ην ζέκα ηεο 
πξσηνβνπιίαο θαη βεβαίσο ειάρηζηα γλσζηφ παξακέλεη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ βηβιίνπ. 
Ο ζθνπφο επνκέλσο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη ην βηβιίν πνπ κεηέθξαζε 
ν ίδηνο, λα ην ζέζεη ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο ζθέςεο ηνπ ηέινπο 
ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα θαη λα απνηηκήζεη ελ ζπληνκία ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ηφζν 
ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή φζν θαη ζηελ Διιάδα. 

Σν έξγν πνπ κεηέθξαζε ν Βειηζζαξίνπ ήηαλ εθείλν ηνπ, πνισληθήο θαηαγσγήο, 
Ρψζνπ ζηξαηεγνχ Karl Mavrikievitch Voide (1833-1905), Πεξὶ ηῆο Πξσηνβνπιίαο ηῶλ 
Ὑπνηεηαγκέλσλ Ἀξρεγῶλ ἐλ Πνιέκῳ.2 Ο Woyde3 ήηαλ δηεζλψο γλσζηφο σο ζηξαηησηηθφο 
ζπγγξαθέαο θαη έγξαςε κηα δηεηζδπηηθή αλάιπζε ηνπ Γαιιν-Πξσζηθνχ Πνιέκνπ ηνπ 1870, 

                                            
1 Γηα κηα βηνγξαθία ηνπ Βειηζζαξίνπ βι. Ξελνθψλ Καξάπαο, Σαγκαηάξρεο Ισάλλεο Β. Βειηζζαξίνπ, (Αζήλα: 

Σππνγξαθείν Διιεληθνχ ηξαηνχ, 2013). 
2 Αληί ηνπ Ρψζνπ Karl Voide, ζε νξηζκέλεο πεγέο αλαθέξεηαη εθ παξαδξνκήο ν  Γεξκαλφο Colmar von der 
Goltz σο ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ, γηα παξάδεηγκα Καξάπαο, Βειηζζαξίνπ, 10. 
3 Σν φλνκά ηνπ ζηα γαιιηθά απαληάηαη σο De Woyde, ζηα γεξκαληθά σο Woide ή Voide θαη ζηα ξσζηθά σο 
Voide ή Vojde. 
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ην βηβιίν Οη Αηηίεο ησλ Νηθψλ θαη ησλ Ηηηψλ ζηνλ Πφιεκν ηνπ 1870. Σν δίηνκν έξγν ηνπ 
κεηαθξάζζεθε ζηα γεξκαληθά θαη γαιιηθά θαη γλψξηζε επαλεηιεκκέλεο εθδφζεηο.4 Ο Ρψζνο 
ζηξαηεγφο αλαξσηήζεθε πνπ νθείινληαλ νη αδηάθνπεο επηηπρίεο ησλ Γεξκαλψλ θαη νη 
ζπλερείο ήηηεο ησλ Γάιισλ. Τπήξμε δε ν πξψηνο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο  πνπ απέδσζε 
ηελ λίθε ησλ Γεξκαλψλ ζηελ «επίζεκα αλαγλσξηζκέλε θαη ππνρξεσηηθή αλεμαξηεζία5 ησλ 
πθηζηακέλσλ εγεηφξσλ». Καη ζπλέρηδε: «Οη Γεξκαλνί είραλ θαηαλνήζεη ηελ πνηνηηθή ηζρχ 
πνπ ηνπο παξείρε ε πξσηνβνπιία θαη ηελ αλήγαγαλ κέρξη ην επίπεδν ηεο ηειεηφηεηαο. Καηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαγψλ νη Γεξκαλνί πθηζηάκελνη δελ μεπέξαζαλ απιψο ηηο πξνζδνθίεο 
ησλ αλσηέξσλ ηνπο αιιά αθφκε θαη ηα πην ηξειά ηνπο φλεηξα».6 Η δε «πξσηνβνπιία ησλ 
πθηζηακέλσλ ιεηηνχξγεζε σο πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο πνπ επαχμεζε ηελ ψζεζε ηεο 
αλσηάηεο δηνηθήζεσο».7 
 
Σο περιετόμενο τοσ βιβλίοσ 
   

Θεσξψληαο πξνθαλψο φηη ην δήηεκα ηεο πξσηνβνπιίαο άμηδε απηνηειή 
δηαπξαγκάηεπζε, ν Woyde έγξαςε θαη άιιν βηβιίν ζην νπνίν εμέηαδε ελδειερψο απηφ ην 
ζέκα. Σν βηβιίν κεηαθξάζζεθε επίζεο ζηα γεξκαληθά θαη γαιιηθά θαη είλαη εθείλν πνπ 
κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά θαη ν Βειηζζαξίνπ.8 Μνινλφηη ν Βειηζζαξίνπ ήηαλ πνιχγισζζνο, 
εθηηκάηαη φηη γηα ηε κεηάθξαζε ρξεζηκνπνίεζε ηε γαιιηθή έθδνζε. Πάλησο ν Ρψζνο 
ζηξαηεγφο ρξεζηκνπνηεί πιεζψξα παξαδεηγκάησλ, ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ βηβιίνπ, θπξίσο απφ 
ηνλ Γαιινπξσζηθφ Πφιεκν ηνπ 1870 αιιά θαη απφ ηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο ή ηνπο 
πνιέκνπο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα. Δπηπιένλ, κλεκνλεχεη ζπρλά 
ηνλ Clausewitz, ηνλ νπνίν ζεσξνχζε σο ηνλ πλεπκαηηθφ θαζνδεγεηή ηεο γεξκαληθήο 
ζηξαηησηηθήο πξνεηνηκαζίαο ζηνπο πνιέκνπο ηεο Γεξκαληθήο Δλνπνίεζεο. Δμάιινπ, ππήξμε 
θαη ν πξψηνο πνπ κεηέθξαζε ην Πεξί Πνιέκνπ ηνπ Clausewitz ζηα ξσζηθά.9 

Σν βηβιίν δηαηξείηαη ζε νθηψ ζχληνκα θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν είλαη θαη 
ην κεγαιχηεξν. ην πξψην θεθάιαην, πνπ είλαη ην εηζαγσγηθφ, ν Woyde ζπλνςίδεη ηα 
ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ ζηνλ Πφιεκν ηνπ 1870. 
Τπνζηεξίδεη φηη «αἱ θαηαπιεθηηθαὶ ἐπηηπρίαη ἅο θαηήγαγελ ὁ Γεξκαληθὸο ζηξαηὸο θαηὰ ηὴλ 
ἐθζηξαηείαλ ηνῦ 1870, ὀθείινληαη, θαηὰ κέγα κέξνο εἰο ηὴλ πξσηνβνπιίαλ ηῶλ 
ὑπνδεεζηέξσλ. Υάξηο δὲ ηῇ πξσηνβνπιίᾳ ηαχηῃ, ηῇ κπξίαο κνξθὰο πεξηβιεζείζῃ, ἡ 
ἀλσηέξα Γεξκαληθὴ Γηνίθεζηο θαηψξζσζε λὰ ιεηηνπξγήζῃ ἄλεπ δηαθνπῆο ὁ πνιχπινθνο 
ὀξγαληζκὸο ἑλὸο κεγάινπ ζηξαηνῦ θαὶ λ‘ ἀπνδψζῃ ὁ ζηξαηὸο νὗηνο πᾶλ ὅ,ηη ἠδχλαην» 
(3). Ο Woyde ηνλίδεη φηη νη εθπιεθηηθέο επηηπρίεο δελ ήηαλ απνηέιεζκα ζπκπηψζεσλ: «ἡ 
ὑπὸ ηῶλ Γεξκαλῶλ ἐπηδεηρζείζα πξσηνβνπιία, ἥηηο θαίλεηαη λὰ ῇ ηὸ ἀληίζεηνλ ηῆο 
ζηξαηησηηθῆο πεηζαξρίαο θαὶ ὑπνηαγῆο, δὲλ ἔρεη ηὸλ ραξαθηήξα κεκνλσκέλσλ 

                                            
4 Woide, Die Ursachen der Siege und Niederlagen im Kriege 1870, 2 Bde, (Berlin: Mittler & Sohn, 1894-1896) 
θαη ζηα γαιιηθά De Woyde, Causes des Succès et des Revers dans la Guerre de 1870, 2 Σ. & Atlas, (Paris: L. 

Baudoin, 1899-1900). 
5 Η γεξκαληθή ιέμε selbständigkeit πνπ εδψ κεηαθξάδεηαη σο αλεμαξηεζία, δελ έρεη αθξηβή κεηάθξαζε ζηα 
ειιεληθά. εκαίλεη αλεμαξηεζία ηνπ πλεχκαηνο θαη πξσηνβνπιία ελεξγείαο, απηνλνκία. Οη Γάιινη ηελ 

απέδσζαλ σο πξσηνβνπιία, ην ίδην θαη ν Βειηζζαξίνπ. 
6 Woide, Die Ursachen, Ι, 5. 
7 Woide, Die Ursachen, ΙΙ, 428. 
8 Karl Mavrikievitch Voide, Die Selbständigkeit der Unterführer im Kriege, (Berlin: R. Eisenschmidt, 1895) θαη 

ε γαιιηθή έθδνζε De Woyde, De l'Initiative des chefs en sous-ordre à la guerre, (Paris: L. Baudoin, 1895). 
9 Olaf Rose, Carl von Clausewitz: Zur Wirkungsgeschichte seines Werkes in Rußland und der Sowjetunion 
1836-1991, (Munich: Oldenbourg, 1995), 61-5.   
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 αὐηνζρεδηάζεσλ. Σνπλαληίνλ, ἡ ἀξρὴ ηῆο πξσηνβνπιίαο ηῶλ ὑπνδεεζηέξσλ10 ἐλ πνιέκῳ 
εἰζέξρεηαη ὁιφθιήξσο ἐλ ηῷ ζπζηήκαηη δηνηθήζεσο ηῷ ἐλ ἰζρχτ παξὰ ηῷ Γεξκαληθῷ 
ζηξαηῷ. Γηφηη ηὸ ἠγλφνπλ νἱ Γάιινη θαηὰ ηὸ 1870 – 71, παξήγαγελ ἐπ‘ αὐηῶλ ηὴλ 
ἐληχπσζηλ λένπ θαὶ ηειεηνπνηεκέλνπ ὅπινπ» (5). 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην πψο πξνέθπςε ε πξσηνβνπιία ζηνπο 
λεφηεξνπο πνιέκνπο. ηνπο πνιέκνπο πξηλ ηνλ δέθαην έλαην αηψλα κε ηε γξακκηθή 
ηαθηηθή, ε πξσηνβνπιία ππήξρε κελ αιιά δελ ήηαλ ηφζν απαξαίηεηε. Απφ ηνπο 
Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο θαη κεηά, ε πξσηνβνπιία έγηλε επηηαθηηθή, θπξίσο ιφγσ ηεο 
απμήζεσο ηνπ κεγέζνπο ησλ ζηξαηψλ. Αιιά θαη ζηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο ηα 
παξαδείγκαηα πξσηνβνπιίαο είλαη ιίγα, δηφηη ηφηε αθφκα ε πξσηνβνπιία ησλ πθηζηακέλσλ 
«ἐινγίδεην ὡο ζηνηρεῖνλ ἀληίζεηνλ πξὸο ηὴλ θπζηθὴλ ηάμηλ» (12). 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη πψο πξέπεη λα εξκελεχνπκε ηελ αξρή ηεο 
πξσηνβνπιίαο. Ο Woyde ζεσξεί φηη πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή ζε νιφθιεξν ην ζηξαηφ, 
λα επηζεκνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηεο θαη λα ζεσξείηαη επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ. Δπηπιένλ ε 
πξσηνβνπιία νθείιεη λα αζθείηαη εληφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ δηφηη απνηειεί «ἀκθίζηνκνλ 
κάραηξαλ» (23). 

ην ηέηαξην θεθάιαην ν Ρψζνο ζηξαηεγφο επηζεκαίλεη φηη ε πξσηνβνπιία δελ πξέπεη 
λα ζπγρέεηαη «κεηὰ ηῆο καλίαο ηνῦ ἐπηηίζεζζαη ὁπνπδήπνηε ρσξὶο λὰ ιακβάλσληαη ὑπ‘ 
ὄςεη αἱ πεξηζηάζεηο, ἢ κεηὰ ηνῦ βαδίδεηλ πξὸο ηὸ θξνηνῦλ ππξνβφινλ» (28). Η αιεζηλή 
πξσηνβνπιία δειαδή δελ έρεη ζρέζε κε απζαίξεηεο ελέξγεηεο. Γηαηππψλεη δε ηνλ νξηζκφ: 
«ἡ ζηξαηησηηθὴ πξσηνβνπιία εἶλαη ἡ ἰδηφηεο ἢ κᾶιινλ ηὸ ζχλνινλ ηῶλ ἰδηνηήησλ, νἵηηλεο 
ἐπηηξέπνπζη λ‘ ἀληηιακβαλψκεζα ὀξζῶο πᾶζαλ ἐλ πνιέκῳ παξνπζηαδνκέλελ θαηάζηαζηλ, 
λὰ ιακβάλσκελ ἀλάινγνλ ἀπφθαζηλ θαὶ λὰ ηὴλ ἐθηειῶκελ ὑπὸ ἰδίαλ καο εὐζχλελ» (37). 

Σν πέκπην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εξκελεία ηεο θαηαζηάζεσο, 
δειαδή απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε «εθηίκεζε θαηαζηάζεσο». Καη ηνχην δηφηη θάζε 
εγήηνξαο ιακβάλεη απνθάζεηο κε βάζε ηε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά θαηάζηαζε θαη 
πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ αλαγλσξίδνπκε θαη ζήκεξα, δειαδή ηνλ 
ερζξφ, ηνλ θαηξφ θαη ην έδαθνο. Σνλίδεη δε ηδηαηηέξσο ηελ αλάγθε ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηηο 
γεηηνληθέο δηνηθήζεηο, φρη κφλν θπζηθή αιιά θαη εζηθή. Η δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή 
ππνρξέσζε θάζε εγήηνξα λα ζπληξέρεη ηηο γεηηνληθέο δηνηθήζεηο, αθφκε θαη φηαλ δελ έρεη 
ιάβεη αληίζηνηρεο δηαηαγέο.11 

ην έθην θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη πθηζηάκελνη, εθφζνλ εθηηκνχλ 
νξζψο ηελ θαηάζηαζε, κπνξνχλ λα πξνιακβάλνπλ ηηο αλακελφκελεο δηαηαγέο. Φπζηθά ε 
ππμίδα πνπ ελνπνηεί ηηο ελέξγεηεο πάλησλ είλαη ν θνηλφο ζθνπφο, ε «πξφζεζε» ηνπ 
πξντζηακέλνπ ζα ιέγακε ζήκεξα. ην έβδνκν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ηε δηάθξηζε ηεο 
εθηέιεζεο ησλ δηαηαγψλ ζχκθσλα κε ην γξάκκα ή ην πλεχκα ηνπο. Θεσξεί πξνθαλείο 
«ἀθ‘ ἑλὸο ηὰο ἐπηηπρεῖο ζπλεπείαο λνήκνλνο ἀλππνηαμίαο12 θαὶ ἀθ‘ ἑηέξνπ, ηὰ ὀιέζξηα 
ἐπαθφινπζα εἰο ηὴλ θαηὰ γξάκκα ὑπνηαγὴλ εἰο ηὴλ δηαηαγὴλ» (106). 

                                            
10 ήκεξα αληί γηα «ππνδεέζηεξνη» θαη «ππνηεηαγκέλνη» ρξεζηκνπνηνχκε ην «πθηζηάκελνη». 
11

 Εξαιπεηικά παπαδείγμαηα αςηού ηος είδοςρ πποζθέπει ο Βαζίλειορ Λοςμιώηηρ ζηο άπθπο ηος για ηιρ 
επισειπήζειρ ζηη Μικπά Αζία ζηο παπόν ηεύσορ ηος πεπιοδικού. 
12 Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε ‗λνήκσλ ἀλππνηαμία‘ βξίζθεηαη θαη ζήκεξα ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα σο 

‗intelligent disobedience‘, κε βηβιηνγξαθία εθηεηακέλε ε νπνία ζπλερψο δηεπξχλεηαη. Δλδεηθηηθά, ζηνλ 
ακεξηθαληθφ ζηξαηφ νη δειψζεηο ηνπ αξρεγνχ ηνπ ΓΔ ζηνλ Todd Lopez, ‗‘Future Warfare Requires 

'Disciplined Disobedience,' Army Chief Says‘‘, May 5, 2017,  
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ην ηειεπηαίν θεθάιαην ν Woyde πξνβαίλεη ζε ζχλνςε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο 

πξσηνβνπιίαο, κε ζθνπφ λα παξαθηλήζεη ζε κειέηε θαη ζθέςε, θαζφζνλ ζεσξεί φηη γηα ηελ 
θαζηέξσζή ηεο είλαη αλαγθαία ε πλεπκαηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Παξαηεξεί φηη ην δηθαίσκα 
ηεο πξσηνβνπιίαο έρεη αλαγλσξηζζεί θαη θπξσζεί ζηνπο ζηξαηνχο, «ἀιι‘ ἀπέρεη πνιὺ ηνῦ 
λὰ ἀζθῆηαη παληνῦ θαὶ λὰ θαηαλνῆηαη θαηὰ ηὴλ ὀξζήλ ηεο ζεκαζίαλ. Ἡ ἀγαζὴ ζέιεζηο δὲλ 
ἐιιείπεη, ἀιιὰ δὲλ θαηαλννχζηλ ἐπαξθῶο ὅηη ἡ ἐθαξκνγὴ ηῆο λέαο ἀξρῆο ἀπαηηεῖ ηειείαλ 
κεηακφξθσζηλ ηῶλ κεζφδσλ δηνηθήζεσο, ἀπαηηνχζα ἐπίζεο κείδνλα πνζφηεηα πλεπκαηηθῆο 
ἐξγαζίαο παξὰ ηε ηνῖο ἀλσηέξνηο ὡο θαὶ παξὰ ηνῖο ὑπνδεεζηέξνηο» (122). 
 
Επιρροή 
 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν Ρψζνο ζηξαηεγφο είλαη ν πξψηνο κε Γεξκαλφο πνπ έγξαςε γηα 
ηελ ηδέα πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη Auftragstaktik ή mission command. Ωζηφζν, πφζν 
επεξέαζαλ ηα γξαπηά ηνπ Woyde πεξί ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο ζηξαηνχο ηεο επνρήο ηνπ; 
Καηαξρήλ ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παηξίδα, ηα δχν βηβιία ηνπ πνπ δηδάζθνληαλ ζηηο 
ζηξαηησηηθέο αθαδεκίεο,13 ζηάζεθε αδχλαην λα επεξεάζνπλ ηελ πεξηραξαθσκέλε ζθέςε 
ηεο εγεζίαο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ. Ο Alexander Solzhenitsyn ζην εθπιεθηηθφ κείγκα 
κπζνπιαζίαο θαη ηζηνξηνγξαθίαο Αχγνπζηνο 1914, πνπ πεξηγξάθεη ηε Μάρε ηνπ 
Tannenberg θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αλαηέκλεη ηελ λννηξνπία 
ηεο εγεζίαο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ ηνλίδνληαο: «Δθφζνλ θάπνηνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ην 
γξάκκα ησλ θαλνληζκψλ, ησλ δηαηαγψλ θαη ησλ νδεγηψλ, κπνξεί λα θάλεη φζα ζθάικαηα 
ζέιεη. Μπνξεί λα εηηεζεί, λα ππνρσξήζεη, ή λα ηξαπεί ζε θπγή – θαλέλαο δελ ζα ηνλ 
θαηεγνξήζεη. Αιινίκνλν σζηφζν αλ μέθπγε απφ ην γξάκκα κίαο δηαηαγήο θαη αθφκε 
ρεηξφηεξα αλ ελήξγεζε ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ή κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Σφηε δελ 
ζα ηνπ ζπγρσξεζνχλ νχηε νη επηηπρίεο, εάλ δε απνηχρεη ζα ηνλ θάλε δσληαλφ».14 Γηα ηνλ 
γεξκαληθφ ζηξαηφ δε, παξαηεξεί εχζηνρα πψο «δηαζέηεη εμαηξεηηθφ ζχζηεκα δηνηθήζεσο 
πνπ ζπλδπάδεη ηα αζπκβίβαζηα: ηελ ρσξίο φξνπο πξσζηθή πεηζαξρία κε ην επέιηθην 
επξσπατθφ πλεχκα ηεο πξσηνβνπιίαο».15 

Γηα ηελ Διιάδα, δηαπηζηψλνπκε φηη ν Βειηζζαξίνπ δελ ήηαλ κφλν θαιφο πνιεκηζηήο 
φπσο ηνλ γλσξίδνπκε αιιά θαη αμηφινγνο κειεηεηήο, ζηελ θπξηνιεμία απηφ πνπ ζήκεξα νη 
Ακεξηθαλνί απνθαινχλ warrior – scholar, ηίηινο πνπ απνδίδεηαη ζε δηάθνξνπο, 

                                                                                                                                                 
https://www.army.mil/article/187293/future_warfare_requires_disciplined_disobedience_army_chief_says. Ο 

δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ ηξαηησηηθήο Ηγεζίαο ηνπ Βξεηαληθνχ ηξαηνχ αληηζπληαγκαηάξρεο Langley Sharp, 

ζην βηβιίν ηνπ πνπ ζα πνιπζπδεηεζεί, The Habit of Excellence: Why British Army Leadership Works, 
(London: Penguin Business, 2021), δίλεη έκθαζε ζην ζεκείν απηφ. Δθηφο απφ ην ζηξαηησηηθφ πιαίζην, γηα 

ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ βι. Ira Chaleff, Intelligent Disobedience: Doing Right When What You‘re Told to 
do is Wrong, (Oakland: Barrett-Koehler Publishers, 2015). 
13 Rose, Carl von Clausewitz, 61. 
14 Alexander Solzhenitsyn, August 1914, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1972), 107. Πξφθεηηαη γηα έλα 
εμαηξεηηθφ αλάγλσζκα γηα ην πψο δηεμάγεη πφιεκν έλαο απνιηζσκέλνο ζηξαηφο πνπ ζηεξείηαη παληειψο 

πλεχκαηνο πξσηνβνπιίαο θαη φπνπ βαζηιεχεη ε αλαμηνθξαηία. Ο Solzhenitsyn είρε πξνβεί ζε ελδειερή έξεπλα 
θαη πξνθαλψο γλψξηδε ηα βηβιία ηνπ Woyde. Σν έξγν ηνπ έρεη κεηαθξαζζεί ζηα ειιεληθά, Αχγνπζηνο ηνπ 
1914, 4 Σφκνη, κηθξ. π. πέγγνο, (Αζήλα: Μπεξγάδε, 1973) αιιά κάιινλ δελ έρεη ηχρεη ηεο πξνζνρήο πνπ 
ηνπ αμίδεη. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα επσθειέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εγεζίαο ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. Βι. επίζεο 

θαη Dirk Oetting, Auftragstaktik: Geschichte und Gegenwart einer Führungskonzeption, (Bonn: Report Verlag, 

1993), 11-3. 
15 Solzhenitsyn, August 1914, 114. 
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 δηθαηνινγεκέλα ή κε. Δθηφο απφ ην ππφςε βηβιίν πεξί ηεο πξσηνβνπιίαο, ν Βειηζζαξίνπ 
κεηέθξαζε απφ ηα γαιιηθά θαη έλα δεχηεξν έξγν, εθείλν ηνπ κεηέπεηηα ζηξαηάξρε 
Ferdinand Foch Πεξί ησλ Αξρψλ ηνπ Πνιέκνπ16, πνπ απνηέιεζε ηε Βίβιν κε ηελ νπνία 
πήγε ν Γαιιηθφο ζηξαηφο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. ηα αγγιηθά ην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν κεηαθξάζζεθε κφιηο ην 1918, φηαλ ν Foch ήηαλ πιένλ ν παζίγλσζηνο αλψηαηνο 
ζπκκαρηθφο δηνηθεηήο.17 Ο Βειηζζαξίνπ ήηαλ έλαο θαηψηεξνο αμησκαηηθφο, αζηηθήο 
θαηαγσγήο, γισζζνκαζήο θαη απηνδίδαθηνο. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ πνπ 
ζρεδφλ πάληνηε «θχηξσλαλ» ζηελ Διιάδα, ζε δηάθνξνπο ηνκείο: Άλζξσπνη πνπ είραλ 
επίγλσζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηηο εηζαγάγνπλ θαη λα ηηο 
πξνζαξκφζνπλ ζηα εγρψξηα δεδνκέλα, νη νπνίνη θπζηθά δελ ήηαλ ηα πξντφληα ελφο 
ζπζηήκαηνο αιιά απηφθσηνη.  

Δίλαη εθπιεθηηθφ φηη έλαο Έιιελαο ινραγφο, ν Βειηζζαξίνπ, αληηιήθζεθε ηε ζεκαζία 
θαη κεηέθεξε ζηα ειιεληθά δχν ζεκαληηθά έξγα ηεο επξσπατθήο ζηξαηησηηθήο ζθέςεο ησλ 
αξρψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα κέηξν ζχγθξηζεο, ην ηειεπηαίν 
ηέηαξην ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα, πάλσ απφ 120 Ακεξηθαλνί αμησκαηηθνί επηζθέθζεθαλ 
ηελ Δπξψπε, γηα λα ελεκεξσζνχλ πάλσ ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα. 
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιήθζεθε ηε ζεκαζία αιιά θαη ηε 
ζπδήηεζε γηα ηελ πξσηνβνπιία ζηελ Δπξψπε.18 Βεβαίσο, ην βηβιίν πεξί ηεο πξσηνβνπιίαο 
πνπ κεηέθεξε ν Βειηζζαξίνπ, δελ γλσξίδνπκε αλ πξάγκαηη επεξέαζε ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ, 
αζθαιψο φκσο ε επίδξαζή ηνπ δελ ήηαλ κεγάιε, πέξα απφ ηνλ ίδηνλ. Οη επηηπρίεο ηνπ 
Διιεληθνχ ηξαηνχ ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο πνπ αθνινχζεζαλ, δελ νθείινληαη ζε 
έλα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά πξσηίζησο ζηε θιφγα ηεο Μεγάιεο Ιδέαο θαη 
ην πάζνο λα κεγαιψζνπλ ηελ Διιάδα. Δμάιινπ θαη γηα ηνπο Γάιινπο, νη νπνίνη δηέζεηαλ 
νξγαλσκέλν ζηξαηφ θαη αληέγξαθαλ ηνπο Γεξκαλνχο κεηά ην 1870, ε θηλεηήξηα δχλακε 
πνπ ηνπο σζνχζε ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, εθηηκάηαη φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν ε 
εθδίθεζε (revanche) γηα λα αληηζηξέςνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 1870, παξά 
ην πλεχκα ηεο πξσηνβνπιίαο. 

Οη Γεξκαλνί, πνπ αλέπηπμαλ θαη εμέιημαλ ηελ πξσηνβνπιία σο θηινζνθία δηνηθήζεσο, 
αλέιπζαλ θαη ζπδήηεζαλ εθηελψο ην ζέκα απφ ην 1870 κέρξη ην 1914. Παξά ηαχηα είλαη 
ελδηαθέξνλ φηη ηα βηβιία ηνπ Woyde επεξέαζαλ θαη ηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ, φπνπ ε 
πξσηνβνπιία ησλ πθηζηακέλσλ έιαβε ηε κνξθή ηεο εθπαηδεπηηθήο αξρήο, ε νπνία δέρζεθε 
θξηηηθή γηα ηελ ππεξβνιή ηεο, πνπ νθεηιφηαλ ελ κέξεη θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ Woyde.19 

Οη Γεξκαλνί ήηαλ εθείλνη πνπ πξνζαξκφζηεθαλ θαιχηεξα ζην πεδίν ηεο κάρεο ηεο 
βηνκεραληθήο επνρήο, κε ηνπο ηεξάζηηνπο ζηξαηνχο, ηελ απμεκέλε θνληθφηεηα θαη ηελ 
εθηεηακέλε δηαζπνξά ησλ δπλάκεσλ. Γηα λα μεπεξάζεη ην ράνο θαη ηελ νκίριε ηνπ 
πνιέκνπ, ν γεξκαληθφο ζηξαηφο βξήθε ηε ιχζε ζηελ απνθεληξσηηθή δηνίθεζε κε ηελ 
αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ πθηζηακέλσλ ζε φια ηα θιηκάθηα. Δπξφθεηην γηα κία 

                                            
16 Ferdinand Foch, Πεξί ησλ Αξρψλ ηνπ Πνιέκνπ, κηθξ. Ισάλλνπ Βειηζζαξίνπ, (Αζήλαη: Σχπνηο Αζαλαζίνπ 

Παπαζπχξνπ, 1909). 
17 Marshal [Ferdinand] Foch, The Principles of War, trans. Hilaire Belloc (London: Chapman & Hall, 1918). 
18 Jörg Muth, Command Culture: Officer Education in the U.S. Army and the German Armed Forces, 1901-
1940, and the Consequences for World War II, (Denton, TX: University of North Texas Press, 2011) θαη 
Donald E. Vandergriff, ―How the Germans Defined Auftragstaktik: What Mission Command Is—AND—Is Not,‖ 

Small Wars Journal, 2017. 
19 Marco Sigg, Der Unterführer als Feldherr im Taschenformat: Theorie und Praxis der Auftragstaktik im 
deutschen Heer 1869 bis 1945, (Paderborn: Ferdinand Schoningh, 2014), 221. 
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νιφθιεξε θηινζνθία θαη φρη γηα κία ηερληθή ε νπνία εμειίρζεθε βαζκηαία θαη έιαβε ηελ 
νλνκαζία Auftragstaktik.20 Η γελέζιηα εκεξνκελία απηνχ ηνπ φξνπ δελ είλαη επαθξηβψο 
θαζνξηζκέλε θαη παξφηη σο ηδέα θαη πξαθηηθή ππήξρε απφ ηνλ δέθαην έλαην αηψλα, έιαβε 
ζαθή νξηζκφ ζηνπο γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο κφιηο ην 1977.21 

Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε άπνςε γηα ηελ πξσηνβνπιία ελφο άιινπ 
Γεξκαλνχ αμησκαηηθνχ, κε αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ζηελ πξάμε, 
ηνπ Colmar von der Goltz, γηα δχν ιφγνπο: Πξψηνλ, ν Γεξκαλφο ζηξαηεγφο ππεξέηεζε γηα 
δψδεθα ρξφληα (1883-95) σο επηθεθαιήο ηεο Γεξκαληθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο ζηνλ 
Οζσκαληθφ ζηξαηφ, φπνπ κεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνζπάζεζε λα 
«κεηαθπηεχζεη» ζηνπο Σνχξθνπο, πεξηιακβαλφηαλ θαη ε πξσηνβνπιία. Γεχηεξνλ, επεηδή 
ην βηβιίν πνπ έγξαςε γηα ηνλ Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1897 κεηαθξάζζεθε θαη ζηα 
ειιεληθά θαη πεξηέρεη κηα εμαηξεηηθή παξάγξαθν γηα ηελ πξσηνβνπιία: 
 

«Δἰο ηὰ ἀλψηεξα ζηξψκαηα ηνῦ Σνπξθηθνῦ ζηξαηνῦ πᾶζα πξσηνβνπιία ἐθιακβάλεηαη 
ὡο ἀληηινγία θαὶ ηάζηο πξὸο ἀλππαθνήλ. Σνηνῦηνλ ηη ὅκσο ἐπηδξᾶ θαηφπηλ ἐπὶ καθξφλ, 
εἶλαη δὲ ὀιεζξηνηάηε ἡ πιάλε εἰο ηὴλ ὁπνίαλ εὐθφισο πεξηπίπηνπζηλ ὅζνη λνκίδνπλ ὅηη 
δχλαληαη λὰ δηεγείξσζη πάιηλ ἐλ ὥξα ἀλάγθεο ηὴλ ὑπ‘ αὐηῶλ θαηαπληγεῖζαλ 
αὐηνηέιεηαλ θαὶ ἰζρὺλ ηνῦ ραξαθηῆξνο ηῶλ ὑθηζηακέλσλ, ὅπσο ὁ ηαρπδαθηπινπξγὸο 
θαηνξζψλεη θαη‘ ἀξέζθεηαλ λὰ ζηεηξεχῃ ἢ λ‘ ἀλαβιχδῃ ὕδσξ ἀπὸ μεξνῦ βξάρνπ. 
Σνῦην θαηαζηξέθεη πᾶζαλ ἰδηνξξπζκίαλ ηῆο ἀλζξσπίλεο θχζεσο, εἰο ἥλ πξὸ 
ὑπεξηέξαο δπλάκεσο, ἀπνηππνῦληαη ἰζρπξὰ γλσξίζκαηα δνπιηθῆο εὐπεηζείαο, 
παζεηηθῆο δηαζέζεσο θαὶ λσζξᾶο ἐκκνλῆο εἰο ηὴλ παλίζρπξνλ πιένλ θαηαζηᾶζαλ ἕμηλ. 
Καηαζηξαθεῖζα πξσηνβνπιία δχλαηαη λ‘ ἀλαθαλῇ πάιηλ, κφλνλ εἰο λέαλ γελεάλ...»22 

 
Οη Ακεξηθαλνί, «αλαθάιπςαλ» ην Auftragstaktik ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έθηνηε 

πξνζπαζνχλ λα ην πηνζεηήζνπλ θαη λα ην εληάμνπλ ζην ζηξαηφ ηνπο, κάιινλ ρσξίο 
κεγάιε επηηπρία. Γηφηη ζηε ζηξαηησηηθή ηνπο βηβιηνγξαθία ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ, είλαη 
ηεξάζηηνο ν αξηζκφο ησλ άξζξσλ θαη κνλνγξαθηψλ πνπ επηζεκαίλνπλ ηελ αδπλακία 
εθαξκνγήο ηνπ mission command, φπσο ην απνθαινχλ.23 Μάιηζηα θαη ηνλ θαλνληζκφ ηνπο 
πεξί δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ ηνλ έρνπλ νλνκάζεη mission command.24 Μπνξνχκε βάζηκα λα 
εηθάζνπκε φηη, αλ είρε κεηαθξαζζεί ζηα αγγιηθά ην βηβιίν ηνπ Woyde, νη Ακεξηθαλνί ζα ην 

                                            
20 Γηα ηελ εμέιημε ηεο ηδέαο θαη ηνπ φξνπ, νη πην πεξηεθηηθέο αλαιχζεηο πξνέξρνληαη απφ ηε γεξκαληθή 
βηβιηνγξαθία. Βι. Oetting, Auftragstaktik, Sigg, Der Unterführer als Feldherr θαη Stephan Leistenschneider, 

Auftragstaktik im preußisch-deutschen Heer 1871 bis 1914, (Hamburg: Mittler & Sohn, 2002). ηελ αγγιηθή 

γιψζζα, απφ κηα νγθψδε βηβιηνγξαθία, βι. Eitan Shamir, Transforming Command: The Pursuit of Mission 
Command in the U.S., British and Israeli Armies, (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), Franz Uhle-

Wettler, ‗‘Auftragstaktik: Οη Γηαηαγέο εθ ηεο Απνζηνιήο θαη ε Γεξκαληθή Δκπεηξία‘‘, ζην Richard Hooker, Ο 
Πφιεκνο ησλ Διηγκψλ, (Αζήλα: Σνπξίθεο, 2011), 307-320 θαη Stephen Bungay, ‗‘The Road to Mission 

Command: The Genesis of a Command Philosophy‘‘, The British Army Review, No 137, Summer 2005, 22-29. 
21 Oetting, Auftragstaktik, 14. 
22 Κφικαξ Βαξῶλνο Φὸλ Γὲξ Γθφιηο, Ὁ Ἑιιελν-ηνπξθηθὸο Πφιεκνο θαὶ ὁ Σνπξθηθὸο ηξαηφο: Ἱζηνξηθή 
Μειέηε ηνῦ Πνιέκνπ, (Ἀζῆλαη: Σχπνηο Ἀλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 1899), 222. 
23 Δλδεηθηηθά βι. ηελ θξηηηθή ελφο κειεηεηή, ηνπ νπνίνπ ε ελαζρφιεζε κε ην ζέκα απνηειεί ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθφ έξγν, Donald Vandergriff, The Path to Victory: America‘s Army and the Revolution in Human 
Affairs (Novato, CA: Presidio, 2002) θαη ηνπ ηδίνπ, Adopting Mission Command: Developing Leaders for a 
Superior Command Culture, (Annapolis, MD: Naval Institute, 2019). 
24 Army Doctrine Publication (ADP) 6-0, Mission Command: Command and Control of Army Forces 
(Washington, DC: U.S. Government Publishing Office [GPO], 2019). 
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 είραλ θάλεη «ζεκαία». ήκεξα ην mission command έρνπλ πηνζεηήζεη φινη νη δπηηθνί, θαη 
φρη κφλνλ, ζηξαηνί, ή απηφ ηνπιάρηζηνλ ηζρπξίδνληαη.  
 
Επίλογος 
 

Θεσξνχκε φηη ε έιιεηςε κηαο ζχγρξνλεο θαη ελεκεξσκέλεο ζηξαηησηηθήο 
βηβιηνζήθεο, κε ην ζχλνιν ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπγγξακκάησλ, παιαηψλ θαη λέσλ απνηειεί 
ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ αμησκαηηθψλ. Βεβαίσο κπνξεί θάπνηνο λα 
αληηηείλεη φηη ε έιιεηςε ελεκεξσκέλσλ βηβιηνζεθψλ είλαη ζχκπησκα γεληθφηεξα ηεο 
παηδείαο καο θαη φρη κφλν ηεο ζηξαηησηηθήο. Απηφο πάλησο δελ είλαη επαξθήο ιφγνο γηα λα 
απνπζηάδεη απφ ηνλ ζηξαηφ καο κηα άμηα ιφγνπ βηβιηνζήθε, δηφηη κφξθσζε ρσξίο 
βηβιηνζήθε είλαη αδηαλφεηε. Καη αλαθεξφκαζηε εδψ φρη κφλν ζηα ζχγρξνλα αιιά θαη ζηα 
παιηά ζπγγξάκκαηα, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ αλ θαη πξνπνιεκηθά, δηαηεξνχλ αμία κέρξη 
ζήκεξα θαη φρη κφλν «αξραηνινγηθή». Πηζηεχνπκε φηη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα 
πξνέθπςαλ φηαλ ηα αλαθαιχςακε εκείο, επεηδή αγλννχκε ηελ ηζηνξία, απηά φκσο 
πξνυπήξραλ θαη αζρνιήζεθαλ καδί ηνπο πξνγελέζηεξνί καο θαη κάιηζηα πνιχ ζνβαξά, 
φπσο ν Βειηζζαξίνπ κε ηελ πξσηνβνπιία. ήκεξα θαη ν ζηξαηφο καο αζρνιείηαη κε ην 
Auftragstaktik ή mission command,25 πνπ έρεη γίλεη πιένλ ηνπ ζπξκνχ ζε φινπο ηνπο 
δπηηθνχο ζηξαηνχο θαη επαλεηζάγνπκε ηελ ηδέα απηή απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο, αγλνψληαο ην 
έξγν ηνπ Βειηζζαξίνπ. Ωζηφζν, φπσο ηφληζε ν Woyde: «Γηα λα δηεμάγεη θάπνηνο πφιεκν 
πξέπεη λα καζαίλεη απφ ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ, δηφηη ε δηθή ηνπ θνζηίδεη παλάθξηβα θαη 
ζπλήζσο έξρεηαη πνιχ αξγά».26   
 
 
 
 
   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 Γελ ππάξρεη θάπνηνο δφθηκνο νξηζκφο ζηα ειιεληθά, νπφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 
Βειηζζαξίνπ. 
26 Woide, Die Ursachen, Ι, 6. 
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