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«Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή από τη
Σκοπιά της Υψηλής Στρατηγικής»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922), που συνιστά την ελληνική
πρόταση1 στην επίλυση του Ανατολικού Ζητήµατος τη συγκεκριµένη χρονική
περίοδο µετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου και την ήττα του άξονα
(Γερµανίας – Τουρκίας), είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την διαχρονική επιθυµία
των Ελλήνων (µετά τον αγώνα του 1821) να υλοποιήσουν τη Μεγάλη Ιδέα, η
αρχική διατύπωση της οποίας έγινε από το πρωθυπουργό Ι. Κωλέττη το 1844 από
τα έδρανα της Βουλής.
Η ιδέα αυτή του Κωλέττη, από το 1844 µέχρι τη περίοδο που εξετάζουµε,2
βρίσκεται συνεχώς σε µια παλινδρόµηση ανάµεσα στον άκρατο ροµαντισµό, και
τον ορθολογισµό που τη συµβιβάζει ως στόχο µε τα διατιθέµενα µέσα. Αυτό
αποδεικνύεται από την έκβαση που είχαν τα γεγονότα του 1897, το Κρητικό
ζήτηµα, oι Μακεδονικοί αγώνες, οι Βαλκανικοί πόλεµοι, ο Εθνικός διχασµός, και
τέλος η Μικρασιατική εκστρατεία.
Η ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία την περίοδο (1919-1922)

είναι

αποτέλεσµα του συνδυασµού δύο παραγόντων:
•

Των πολιτικών, στρατιωτικών και γεωπολιτικών συγκυριών

που

επικρατούσαν το 1919. Πρόκειται για µια περίοδο πολύ πυκνή σε γεγονότα, που
προκαλούν ανακατατάξεις και νέες ισορροπίες σε Ευρώπη, Βαλκάνια, Ευρασία
και Οθωµανική αυτοκρατορία3.
•

Των διπλωµατικών χειρισµών της Ελλάδας µέσω των ελληνικών

κυβερνήσεων της εποχής αυτής.
Η έκβαση της εκστρατείας αυτής, παραπέµπει κυρίως στους στρατηγικούς
σχεδιασµούς των Μεγάλων ∆υνάµεων της εποχής (Αγγλίας – Γαλλίας – Ρωσίας –
Ιταλίας) και στην

κατάσταση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας αλλά και στους

ελληνικούς χειρισµούς σε συνδυασµό µε την τότε πολιτική κατάσταση στην
Ελλάδα.

1

Όπως την οραµατίσθηκε και προσπάθησε να την υλοποιήσει ο Βενιζέλος.
Μαρκεζίνης Σπ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Τόµος 4ος. Αθήνα: Πάπυρος 1966, σελ. 278.
3
Βαλκανικοί πόλεµοι, Α΄ Π.Π., Ρωσική Επανάσταση 1917, κατάρρευση Οθωµανικής αυτοκρατορίας, Ανατολικό ζήτηµα,
εµφάνιση Κεµάλ στη Τουρκία, µεταρρύθµιση.
2
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ΣΚΟΠΟΣ
4.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι εξέταση της υψηλής

στρατηγικής της Ελλάδας στη Μικρά Ασία και η διερεύνηση των αιτίων που
οδήγησαν στη Μικρασιατική Καταστροφή.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
5. Για την παρούσα διατριβή έχουν τεθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Η αποφυγή συναισθηµατικών και µεροληπτικών κρίσεων στην εξέταση
της συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου.
β. Η υψηλή στρατηγική δεν περιορίζεται µόνο σε περίοδο πολέµου αλλά
επεκτείνεται και στην ειρηνική περίοδο..
γ. Τα κράτη είναι αναγκασµένα να υπερασπίζονται την κυριαρχία τους µε
τη δική τους ισχύ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ4
1.

Εισαγωγή
Η µελέτη αυτή θα γίνει σύµφωνα µε την προσέγγιση του πολιτικού

ρεαλισµού, της κυρίαρχης προσέγγισης των ∆ιεθνών Σχέσεων και της θεωρητικής
βάσης του κλάδου των Στρατηγικών Σπουδών. Βασική αρχή του πολιτικού
ρεαλισµού είναι ότι το έθνος κράτος, αυτή τη στιγµή, αποτελεί τον σηµαντικότερο
διεθνή δρώντα, τη σηµαντικότερη νοµική και ηθικοκανονιστική οντότητα των
διεθνών σχέσεων5. Ως καθεστώς ρύθµισης των διακρατικών σχέσεων καθιερώθηκαν οι αρχές της εσωτερικής και εξωτερικής κυριαρχίας, της µη επέµβασης
και της διακρατικής ισοτιµίας. Η ύπαρξη κρατικής κυριαρχίας συνεπάγεται διεθνή
αναρχία, δηλαδή έλλειψη κεντρικής εξουσίας υπερκείµενης των κρατών, η οποία
θα ρυθµίσει τον διακρατικό ανταγωνισµό. Καθώς τα κράτη δεν υπόκεινται σε µία
ανώτερη εξουσία ικανή να επιβάλει την διεθνή ασφάλεια, είναι αναγκασµένα να
υπερασπίζονται την κυριαρχία τους µε τη δική τους ισχύ. Η ικανότητά τους να
εξασφαλίζουν τα εθνικά τους συµφέροντα, να επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις και
να διαµορφώνουν τους διεθνείς θεσµούς εξαρτάται από την ισχύ τους συγκριτικά
προς τα υπόλοιπα κράτη. Ο κεντρικότερος παράγοντας που καθορίζει τις διεθνείς
εξελίξεις είναι ο διεθνής καταµερισµός ισχύος6.
Συνέπεια της έλλειψης ρυθµιστικής εξουσίας στο διεθνές σύστηµα και της
συνακόλουθης επικράτησης της διεθνούς αναρχίας είναι η δηµιουργία αισθήµατος
ανασφάλειας και φόβου ανάµεσα στις µονάδες του συστήµατος. Ο φόβος, η
αντιµετώπιση απειλών και στρατηγικών διλληµάτων και η συνεχής απειλή του
πολέµου αποτελούν πρωταρχικά κίνητρα στρατηγικής συµπεριφοράς. Η άναρχη
φύση, δηλαδή, του διεθνούς συστήµατος και η αρχή της αυτοβοήθειας καθιστούν
αναγκαία τη διατύπωση στρατηγικής, τόσο σε καιρό πολέµου όσο και σε καιρό
ειρήνης, καθώς τα κυρίαρχα κράτη ακόµη και σε περιόδους ειρήνης κρατούν
στάση ετοιµότητας για πόλεµο, ώστε να υπερασπιστούν την κυριαρχία, τις αξίες και
τα συµφέροντά τους έναντι εξωτερικών απειλών.
Η ρεαλιστική προσέγγιση παρουσιάζει διάφορες µορφές. Ο «δοµικός
ρεαλισµός», µε κύριο εκπρόσωπο τον Kenneth Waltz, αποµονώνει τους καθαρά
4
5

Παπασωτηρίου Χ., Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική. Αθήνα: Ποιότητα 2001, σ.σ. 17-44.

Ήφαιστος Π., Κοσµοθεωρητική ετερότητα και αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας. Ευρωπαϊκή άµυνα, ασφάλεια και πολιτική
ενοποίηση. Αθήνα: Ποιότητα 2001, σελ. 14.
6
Παπασωτηρίου Χ., ∆ιασπορά και Εθνική Στρατηγική. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 2000, σελ. 14.

διεθνείς
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εστιάζει

-4στη

δοµή

του

διεθνούς

συστήµατος,

τοποθετώντας τα κύρια αίτια της συµπεριφοράς των κρατών στο διεθνές σύστηµα.
Το µοντέλο του Waltz είναι αφαιρετικό, αγνοώντας τα εσωτερικά χαρακτηριστικά
των κρατών, µε στόχο τη δηµιουργία µιας θεωρίας µε µεγάλη ερµηνευτική δύναµη.
Ο θουκυδίδειος ρεαλισµός7 ενσωµατώνει στην ανάλυσή του το ρόλο που
διαδραµατίζουν οι εσωτερικές δοµές των κρατών, ο χαρακτήρας του πολιτεύµατος,
η εθνική κουλτούρα και ο πολιτικός ηγέτης. Για τους σκοπούς της µελέτης αυτής, ο
δοµικός ρεαλισµός δεν αρκεί, καθώς οι εσωτερικές δοµές τόσο της Ελλάδας όσο
και της Τουρκίας αλλά και ο ρόλος των πολιτικών ηγετών - Βενιζέλος, Κεµάλ υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες. Επιπλέον, η ανάλυση στο επίπεδο της υψηλής
στρατηγικής βρίσκεται εγγύτερα στο θουκυδίδειο ρεαλισµό.
Τέλος, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη σχέση της Ιστορίας µε τις ∆ιεθνείς
Σχέσεις και τις Στρατηγικές Σπουδές. Οι τελευταίες αντλούν από την Ιστορία,
προκειµένου να παραγάγουν, να θεµελιώσουν και να ελέγξουν τις θεωρητικές
υποθέσεις τους. Ενώ, όµως, η Ιστορία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη µοναδικότητα και
τη λεπτοµέρεια κάθε συµβάντος, στόχος του κλάδου των ∆ιεθνών Σχέσεων και
των Στρατηγικών Σπουδών είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων και γενικοτήτων, για
τη δράση των δρώντων του διεθνούς συστήµατος, αποφεύγοντας τις λεπτοµερείς
περιγραφές. Οι ιστορικοί, δηλαδή, προβαίνουν στη «δευτερογενή» ανάλυση ενός
γεγονότος µε βάση τις πρωτογενείς πηγές, οι επιστήµονες των ∆ιεθνών σχέσεων
και

των

Στρατηγικών

Σπουδών

προχωρούν

στη

«τριτογενή»

ανάλυση,

χρησιµοποιώντας τα θεωρητικά εργαλεία της επιστήµης τους.
2.

Η φύση της Υψηλής Στρατηγικής
Παραδοσιακό γνωστικό αντικείµενο της στρατηγικής ανάλυσης

αποτελούσε η µελέτη των πολέµων, υπό το πρίσµα µόνο της στρατιωτικής
στρατηγικής8. Η στρατηγική ανάλυση αφορούσε µόνο στην εξέταση των
πολεµικών συγκρούσεων, εστιάζοντας στις αντίπαλες ένοπλες δυνάµεις, στη τέχνη
της διεύθυνσής τους και στους παράγοντες που καθόριζαν την έκβαση των
πολεµικών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τον Clausewitz η στρατηγική ορίζεται ως «η
θεωρία η σχετική µε τη χρήση των συµπλοκών στην εξυπηρέτηση του πολιτικού
σκοπού του πολέµου». Μεταγενέστερα, ο στρατηγός Beauffre όρισε τη στρατηγική
ως «την τέχνη της διαλεκτικής δύο αντίπαλων θελήσεων που χρησιµοποιούν βία
για να επιλύσουν την διένεξή τους9». Γίνεται εµφανές, ότι η στρατηγική
προϋποθέτει τρία βασικά στοιχεία: σκοπό, µέσα και αντίπαλο. Η στρατηγική δε
διατυπώνεται ποτέ εν κενώ, αλλά πάντα απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους
7

Πλατιάς Α., ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη. Αθήνα: Εστία 1999, σελ. 29.

8

Παπασωτηρίου Χ., Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική. Αθήνα: Ποιότητα 2001, σελ. 14.

9

Παπασωτηρίου Χ., Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική. Αθήνα: Ποιότητα 2001, σελ. 17.

-5αντιπάλους. Έτσι, εκτός από τα διάφορα επίπεδα της στρατηγικής (κάθετη
διάσταση), υπάρχει και η συνεχής διάδραση µε τον αντίπαλο σε κάθε επίπεδο. Η
δράση προκαλεί αντίδραση. Καµία επιτυχηµένη σειρά πράξεων δεν µπορεί να
διατηρηθεί επ’ άπειρον, καθώς εγείρει την άρνησή της και ακυρώνεται από τα
αντίµετρα του αντιπάλου.
Η ανάλυση του πολέµου δεν µπορεί να περιοριστεί στην εξέταση µόνο των
στρατιωτικών δεδοµένων µιας σύγκρουσης. Η έκβαση των πολέµων εξαρτάται και
από άλλους παράγοντες που αποδυναµώνουν τον αντίπαλο, όπως οικονοµική
καχεξία και κατάρρευση, διπλωµατική αποµόνωση, κατάρρευση του εσωτερικού
µετώπου και διεθνής απονοµιµοποίηση. Είναι αναγκαία, δηλαδή, η εξέταση της
υψηλής στρατηγικής, η οποία είναι το υψηλότερο επίπεδο της στρατηγικής.
Η υψηλή στρατηγική δεν περιορίζεται µόνο σε περίοδο πολέµου, αλλά
επεκτείνεται και στην ειρηνική περίοδο, εξετάζοντας τις σχέσεις συνεργασίας
µεταξύ των κυρίαρχων κρατών και την τάση των αναπτυγµένων πολιτισµών να
δηµιουργούν συστήµατα αξιών µε πανανθρώπινες αξιώσεις, είτε µε ήπιες
µεθόδους µέσω πειθούς είτε µε την διαµόρφωση απόλυτων ηθικών αξιών, που
επαναστατικοποιούν τη διεθνή πολιτική και οδηγούν στη σύγκρουση.
Ο σχεδιασµός µιας υψηλής στρατηγικής10 πρέπει να περιλαµβάνει
απαραίτητα τρία βήµατα. Βέβαια αυτά δεν απαντώνται πάντοτε στην πράξη.
Συχνά οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πρόχειρες ή αντιδρούν σε κινήσεις του
αντιπάλου και δεν εντάσσονται σε ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό. Τα τρία
στοιχειώδη βήµατα σχεδιασµού µιας υψηλής στρατηγικής είναι:
∆ιάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος και των ευκαιριών και

α.

απειλών που προ-κύπτουν. Είναι σηµαντικό η υψηλή στρατηγική να εναρµονίζεται
µε το διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές πραγµατικότητες και να ξεφεύγει
από εσωτερικά πολιτικά στερεότυπα και «σλόγκαν»
Καθορισµός στόχων και ιεράρχησή τους. Σκοπός είναι η

β.

αποφυγή της υπερεξάπλωσης, καθώς τα µέσα και οι πόροι που διαθέτει ένα
κράτος δεν είναι απεριόριστα.
Καθορισµός του αποτελεσµατικότερου συνδυασµού µέσων

γ.

για τη προώθηση των ιεραρχηµένων στόχων, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη
σπατάλη πόρων.
3.

Η Υψηλή Στρατηγική σε καιρό πολέµου
Η

υψηλή

στρατηγική

που

διατυπώνεται

στο

πλαίσιο

ενός

συγκεκριµένου πολέµου βρίσκεται πλησιέστερα στις παραδοσιακές στρατηγικές
σπουδές. Η έννοια της υψηλής στρατηγικής σε µία ένοπλη σύρραξη περιλαµβάνει
το σύνολο των µέσων που χρησιµοποιούν οι αντίπαλες πλευρές για την
10

Πλατιάς Α., ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη. Αθήνα: Εστία 1999, σ.σ. 84-85.

-6προώθηση των πολεµικών τους στόχων. Η υψηλή στρατηγική σε καιρό πολέµου
έχει πέντε βασικές διαστάσεις:
α.

Στρατιωτική Στρατηγική
Η στρατιωτική στρατηγική είναι αναπόσπαστο µέρος κάθε

υψηλής στρατηγικής, καθώς η απειλή ή η χρήση βίας παραµένει κεντρικό στοιχείο
της διεθνούς πολιτικής. Η ένοπλη βία είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την
υπεράσπιση και την προώθηση των συµφερόντων, ώστε καµία δύναµη να µην
έχει την πολυτέλεια να την αγνοήσει. Ο όρος στρατιωτική στρατηγική αναφέρεται
στην απειλούµενη ή υλοποιηµένη χρήση ένοπλης βίας σε στεριά, αέρα και
θάλασσα

για

την

προώθηση

των

πολιτικών

σκοπών

των

εµπολέµων.

Περιλαµβάνει, επίσης, και τη χρήση εξοπλισµών για αποτροπή ή εξαναγκαστική
διπλωµατία. Αυτό υποδηλώνει ότι η χρήση ένοπλης βίας στον πόλεµο δεν είναι
αυτοσκοπός. Στόχος του πολέµου είναι η αποδοχή ενός πολιτικού τετελεσµένου.
Εάν η µία πλευρά εξαρχής υποχωρήσει στις απαιτήσεις της αντίπαλης, δεν
υπάρχει λόγος για ένοπλη σύγκρουση. Επίσης, αυτοσκοπός δεν είναι η
ολοκληρωτική καταστροφή και η βιολογική εξόντωση του αντιπάλου, αλλά µόνο η
αποδοχή των όρων που επιβάλλει ο νικητής και οι οποίοι συνήθως
αποτυπώνονται σε διεθνείς συνθήκες. Οι πολιτικοί στόχοι σπάνια µένουν
αµετάβλητοι

σε

όλη

τη

διάρκεια

της

πολεµικής

σύγκρουσης·

συνήθως

µεταβάλλονται σύµφωνα µε την πορεία του πολέµου και τα επιτεύγµατα των
υπολοίπων διαστάσεων της υψηλής στρατηγικής. Σηµαντική είναι επίσης και η
εξέταση της οριζόντιας διάστασης της στρατηγικής, η εξέταση δηλαδή των
ενεργειών του αντιπάλου και η προσπάθεια εξουδετέρωσης των πλεονεκτηµάτων
του. Η στρατιωτική στρατηγική έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρωταρχικός
στόχος είναι η καταστροφή των ενόπλων δυνάµεων του αντιπάλου µέσω
αποφασιστικών µαχών, οι οποίες συνήθως κρίνουν το αποτέλεσµα του πολέµου.
Καταστροφή των ενόπλων δυνάµεων του αντιπάλου σηµαίνει πως πρέπει να
τεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ώστε να είναι ανίκανες να συνεχίσουν τη σύρραξη. Ο
στόχος αυτός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του δευτέρου, δηλαδή
της κατοχής και υπεράσπισης εδάφους. Ο τρίτος στόχος, η καταστροφή των
συντελεστών ισχύος του αντιπάλου (οικονοµία, πολιτική συνοχή, ηθικό),
αποσκοπεί στην πλήρη αποδυνάµωσή του και στην κατάπνιξη της θέλησής του να
πολεµήσει.
Είναι χρήσιµο να επισηµανθεί η διαφορά µεταξύ τακτικής και στρατηγικής.
Η τακτική αφορά στη µάχη, η στρατηγική στον πόλεµο. Η τακτική είναι η τέχνη της
χρήσης των στρατιωτικών µονάδων για την επίτευξη των σκοπών που έχουν τεθεί
στο πλαίσιο µιας µάχης, ενώ η στρατηγική αφορά στην εκµετάλλευση των
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σχέση είναι αµφίδροµη και συνεχής. Στρατηγικές µπορεί να καταρρεύσουν λόγω
ανικανότητας στο τακτικό επίπεδο, όµως, επιτυχίες στο τακτικό επίπεδο, οι οποίες
δεν προωθούν τον πολιτικό στόχο του πολέµου, είναι αναποτελεσµατικές. Για την
επιτυχή ολοκλήρωση της υψηλής στρατηγικής απαιτείται ο συντονισµός όλων των
επιπέδων και η στο Η στρατιωτική στρατηγική έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο
πρωταρχικός στόχος είναι η καταστροφή των ενόπλων δυνάµεων του αντιπάλου
µέσω αποφασιστικών µαχών, οι οποίες συνήθως κρίνουν το αποτέλεσµα του
πολέµου. Καταστροφή των ενόπλων δυνάµεων του αντιπάλου σηµαίνει πως
πρέπει να τεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ώστε να είναι ανίκανες να συνεχίσουν τη
σύρραξη. Ο στόχος αυτός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την στοχοθεσία µε
βάση τις δυνατότητες κάθε κράτους.
Η χρήση ένοπλης βίας στη θάλασσα και στον αέρα διαφοροποιείται από την
ξηρά. Συνήθως η αεροπορική και η ναυτική ισχύς είναι συµπληρωµατική της
χερσαίας και προσδίδει στην τελευταία αυξηµένη συγκέντρωση πυρρός και
αυξηµένη κινητικότητα. Συνήθως η ναυτική και αεροπορική ισχύς, µέσω των
ναυτικών και αεροπορικών βοµβαρδισµών, χρησιµοποιείται για την εξασθένιση
της οικονοµίας και του ηθικού του αντιπάλου.
β.

Οικονοµία.
Η καλή οικονοµική κατάσταση ενός κράτους επηρεάζει όλες

τις διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής και βρίσκεται πίσω από την άνοδο και
πτώση όλων των µεγάλων δυνάµεων. Η οικονοµική ευρωστία είναι παράγοντας
ισχύος και µπορεί να µετουσιωθεί σε ισχυρές στρατιωτικές δυνάµεις και να
αποτελέσει τη βάση συνεργασιών και συµµαχιών µε άλλα κράτη. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγµα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Η
στρατιωτική ισχύς στηριζόταν σε µία εύρωστη οικονοµία και σε ένα πλέγµα
συµµαχιών που τροφοδοτούσαν συνεχώς το σύστηµα. Οι ΗΠΑ τον 20ο αιώνα
στήριξαν την αυτοκρατορία τους στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα που
δηµιούργησαν, µε τις συµφωνίες του Breton Woods, τη Γενική Συµφωνία ∆ασµών
και Εµπορίου και τη δύναµη του δολαρίου ως του µόνου αποθεµατικού νοµίσµατος.
Η υψηλή παραγωγικότητα της αµερικανικής οικονοµίας αποτέλεσε όπλο µεγάλης
ισχύος για την επιβολή των σχεδίων της αµερικανικής υπερδύναµης.
Σε περίπτωση πολέµου, η οικονοµική διάσταση αφορά στην υλική
υποστήριξη και την χρηµατοδότηση των πολεµικών επιχειρήσεων. Η οικονοµία του
πολέµου αφορά στη µέθοδο χρηµατοδότησης των ενόπλων δυνάµεων, στην
αγορά ή κατασκευή του εξοπλισµού και στη γενικότερη επιµελητεία. Σηµαντική,
11
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οικονοµίας του αντιπάλου.
γ.

Εσωτερική Πολιτική.
Η

διάσταση

της

εσωτερικής

πολιτικής

στην

υψηλή

στρατηγική αναφέρεται στην ικανότητα ενός πολιτικού συστήµατος να αντλεί
πόρους από τον πληθυσµό για τις ένοπλες δυνάµεις και να θεσµοθετεί κρατικούς
και κοινωνικούς θεσµούς, που να προωθούν την µεγιστοποίηση της διεθνούς
ισχύος και επιρροής του κράτους12.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αφορά στην εσωτερική νοµιµοποίηση της πολεµικής
προσπάθειας, την υποστήριξη ή ανοχή, δηλαδή, της εξωτερικής πολιτικής από
τους πολίτες, τις οργανώσεις και τα κόµµατα. Η εσωτερική νοµιµοποίηση είναι
κρίσιµο στοιχείο για την επιτυχία της υψηλής στρατηγικής, κυρίως αν αυτή απαιτεί
θυσίες εκ µέρους των πολιτών. Η νοµιµοποίηση εξαρτάται από τον πολιτικό στόχο
του πολέµου, καθώς η υπεράσπιση πάτριου εδάφους εξασφαλίζει συνήθως την
σίγουρη κινητοποίηση του λαού, ενώ ένας επεκτατικός πόλεµος ή η ανάληψη µιας
διεθνούς εκστρατείας δεν κερδίζει εύκολα την υποστήριξη των πολιτών και
απαιτείται συνήθως η δαιµονοποίηση του αντιπάλου. Η διάσταση της εσωτερικής
πολιτικής αφορά και στις προσπάθειες επηρεασµού και υπονόµευσης της
εσωτερικής νοµιµοποίησης του αντιπάλου.
δ.

∆ιεθνής Νοµιµοποίηση.
Η διεθνής νοµιµοποίηση αφορά στο βαθµό, στον οποίο οι

πολεµικοί στόχοι αλλά και τα πολεµικά µέσα συµβαδίζουν µε τις επικρατούσες
διεθνείς αξίες, µε το πνεύµα της εποχής και το διεθνές δίκαιο, ώστε να κερδίζουν
την υποστήριξη ή τουλάχιστον την ευνοϊκή µεταχείριση της διεθνούς κοινής
γνώµης.
Ένας απελευθερωτικός πόλεµος συνήθως τυγχάνει ευνοϊκής µεταχείρισης,
ενώ η χρήση χηµικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων στερούν το χρήστη από
διεθνή νοµιµοποίηση. Οι εµπόλεµοι συνήθως υπερτονίζουν το δίκαιο της υπόθεσής
τους, ταυτίζουν τον αγώνα τους µε κάποια αποδεκτή ιδεολογία και αποκρύπτουν
δυσάρεστα γεγονότα. Η διεθνής νοµιµοποίηση είναι αναγκαία και στις µεγάλες
δυνάµεις, όπως κατέδειξαν οι πολεµικές περιπέτειες των ΗΠΑ και της Σοβιετικής
Ένωσης στο Βιετνάµ και στο Αφγανιστάν αντίστοιχα.

ε.

∆ιπλωµατία.
Η διπλωµατία στα πλαίσια της υψηλής στρατηγικής έχει

σοβαρότατο αυτόνοµο ρόλο. Η διπλωµατία αφορά στις δεσµεύσεις µεταξύ των
12
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τρεχουσών εξελίξεων, µε στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκού κλίµατος για την
υλοποίηση των στόχων της υψηλής στρατηγικής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση
των διπλωµατικών προσπαθειών απαιτείται σωστή διάγνωση του διεθνούς
περιβάλλοντος και εκτίµηση των ευκαιριών και απειλών που προκύπτουν. Είναι
αυτονόητο ότι οι ισχυρές, στρατιωτικά και οικονοµικά, δυνάµεις µπορούν να
επιβάλλουν δυσανάλογα εύκολα τις προτεραιότητες και τα συµφέροντά τους.
Σε περίοδο πολέµου, ο ρόλος της διπλωµατίας είναι να
εξασφαλίσει συµµαχίες, πείθοντας τρίτες δυνάµεις ότι είναι προς το συµφέρον τους
η µεροληπτική τους στάση ή η είσοδός τους στον πόλεµο. Η διπλωµατία
επικεντρώνεται στο εθνικό συµφέρον, σε αντιδιαστολή µε τη διεθνή νοµιµοποίηση
η οποία εστιάζει στις διεθνώς επικρατούσες αρχές και αξίες. Βέβαια, η ύπαρξη
διεθνούς νοµιµοποίησης καθιστά ευκολότερη την προώθηση του εθνικού
συµφέροντος.
Όταν η σύγκρουση περιλαµβάνει πολλά εµπλεκόµενα µέρη, η
διπλωµατία αναλαµβάνει τον πολιτικό συντονισµό των συµµαχιών σε όλα τα
επίπεδα (κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οικονοµική συνεργασία, µυστικές
συµφωνίες για τον µεταπολεµικό διαµοιρασµό των κερδών). Η διπλωµατία,
επίσης, αναλαµβάνει τη σύναψη συνθήκης µετά το τέλος του πολέµου, µε την
οποία κατοχυρώνεται η αποδοχή των πολιτικών σκοπών των νικητών και
διαµορφώνεται η νέα τάξη πραγµάτων.
4.

Μακροσκοπικές Υψηλές Στρατηγικές
Η υψηλή στρατηγική που διεξάγεται στο µακρό χρονικό ορίζοντα

βρίσκεται πλησιέστερα στις διεθνείς σχέσεις. Η µακροσκοπική υψηλή στρατηγική
υποδηλώνει τον κύριο προσανατολισµό της εξωτερικής πολιτικής κάθε χώρας σε
συνθήκες διεθνούς αναρχίας, όπου ο πόλεµος παραµένει η ύστατη κύρωση.
Οι τέσσερις βασικές υψηλές στρατηγικές, που θα αναπτυχθούν, δεν
αποτελούν αλληλοαποκλειόµενες επιλογές. Αντίθετα, ο κανόνας στη διεθνή
πολιτική είναι ο συνδυασµός δύο ή περισσοτέρων από αυτές τις βασικές επιλογές.
α.

Στρατηγική της στρατιωτικής ανάσχεσης επέκτασης
Κεντρικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής αυτής είναι η

υλοποιούµενη ή απειλούµενη χρήση βίας. Αυτή µπορεί να πάρει τη µορφή της
στρατιωτικής άµυνας,

της στρατιωτικής επίθεσης, της αποτροπής

ή

της

εξαναγκαστικής διπλωµατίας.
Επεκτατική υψηλή στρατηγική υιοθετούν συνήθως χώρες, των
οποίων οµοεθνής πληθυσµός βρίσκεται εκτός των συνόρων τους. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση της Ελλάδας, της οποίας η εξωτερική πολιτική από το 1832
µέχρι το 1922 κυριαρχούνταν από τη Μεγάλη Ιδέα, δηλαδή την απελευθέρωση των

-10«αλύτρωτων περιοχών» και των «αλύτρωτων Ελλήνων». Επίσης, επεκτατική
υψηλή στρατηγική υιοθετούν µεγάλες δυνάµεις που θέλουν να επιβάλλουν τις αξίες
τους, τον πολιτισµό τους και τον πολιτικό τους έλεγχο σε παγκόσµια κλίµακα.
Αποτρεπτική υψηλή στρατηγική υιοθετούν δυνάµεις ικανοποιηµένες µε το «status
quo», ή δυνάµεις ανίσχυρες να το µεταβάλλουν.
Πλεονέκτηµα της στρατηγικής αυτής είναι ότι η χρήση ή η
απειλή χρήσης βίας είναι το πιο αποτελεσµατικό µέσο επιβολής επιδιώξεων και
απαιτήσεων. Οι οικονοµικές κυρώσεις δεν παράγουν απαγορευτικό κόστος και οι
διεθνείς συνθήκες παραβιάζονται. Μειονέκτηµα της στρατηγικής αυτής είναι ότι,
καθώς ο δρών αναπτύσσει και διατηρεί ισχυρές ένοπλες δυνάµεις, το κόστος είναι
υψηλό και για αρκετές οικονοµίες δυσβάστακτο (π.χ. πρώην ΕΣΣ∆). Επιπλέον, η
στρατηγική αυτή συνδέεται άµεσα µε το δίληµµα ασφαλείας, δηλαδή την
κατάσταση που προκύπτει, όταν τα µέτρα που αυξάνουν την ασφάλεια ενός
κράτους, ταυτόχρονα µειώνουν την ασφάλεια των άλλων και δηµιουργούν
συσπειρώσεις εναντίον του. Κατά κανόνα η στρατιωτική ανάσχεση - επέκταση δεν
αποτελεί επαρκές στοιχείο από µόνη της στην υψηλή στρατηγική λόγω των
µειονεκτηµάτων αυτών .
Από τη σκοπιά των διαστάσεων, η στρατηγική αυτή στηρίζεται
κυρίως στη στρατιωτική στρατηγική. Η οικονοµική διάσταση αφορά στην ικανότητα
της πολιτικής ηγεσίας να αντλεί πόρους από την κοινωνία για τη δηµιουργία
ισχυρών ενόπλων δυνάµεων. Οι αντοχές, όµως, µιας οικονοµίας δεν είναι
ανεξάντλητες. Η διάσταση της εσωτερικής νοµιµοποίησης διαδραµατίζει καίριο
ρόλο, στο βαθµό που η στρατηγική αυτή απαιτεί κινητοποίηση και θυσίες εκ
µέρους του πληθυσµού. Μία επεκτατική υψηλή στρατηγική για την απελευθέρωση
αλύτρωτων περιοχών κερδίζει ευκολότερα την υποστήριξη, παθητική ή ενεργητική,
του πληθυσµού σε σύγκριση µε µία επεκτατική υψηλή στρατηγική εναντίον άλλων
δυνάµεων. Συνήθως απαιτείται έντονη εθνικιστική ή ιδεολογική φόρτιση και προπαγάνδα. Οι υπόλοιπες διαστάσεις, διεθνής νοµιµοποίηση και διπλωµατία, δε
διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο, αφού το κράτος δρα αυτόνοµα και
ανεξάρτητα13.

β.

Στρατηγική των συµµαχιών.
Τα κράτη αναπτύσσουν συνεργατικούς θεσµούς µε στόχο την

αύξηση της ισχύος τους και τη βελτίωση της σχετικής τους θέσης στο διεθνή
καταµερισµό
13

ισχύος.

Οι

συµµαχίες

χαρακτηρίζονται

Παπασωτηρίου Χ., Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική. Αθήνα: Ποιότητα 2001, σ.σ. 24-25.
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«αµοιβαίος φόβος» και η προώθηση κοινών συµφερόντων θεωρούνται η πιο
ασφαλής βάση. Οι συµµαχίες µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές, όπως
συµβατικές στρατιωτικές συµµαχίες, ηγεµονίες επί µικρών δυνάµεων, οικονοµικές
ενώσεις, τελωνειακές ενώσεις, αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µε κοινή εθνική
ταυτότητα και κοινή εθνική προέλευση.
Πλεονέκτηµα των συµµαχιών είναι η συνένωση πόρων και
ισχύος. Μειονέκτηµα είναι ο περιορισµός της ελευθερίας δράσης και η προσπάθεια
µελών συµµαχιών να µειώσουν ή και να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Η
διατήρηση της συνοχής πολλές φορές παρουσιάζει πρόβληµα, ιδίως στις
συµβατικές στρατιωτικές συµµαχίες, όταν καταρρέει ο εχθρός εναντίον του οποίου
στρεφόταν η συµµαχία. Επίσης πάντα ελλοχεύει ο φόβος εξαπάτησης, γεγονός
που εµποδίζει την εµβάθυνση της συνεργασίας.
Οι διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής που διαδραµατίζουν
καίριο ρόλο εξαρτώνται από τη φύση της συµµαχίας. Σε µία στρατιωτική συµµαχία
πρωτεύον ρόλο παίζει η σύµπλευση των στρατιωτικών στρατηγικών στα πλαίσια
ενός κοινού σχεδιασµού. Στην περίπτωση οικονοµικών συµµαχιών αυτό που έχει
πρωτεύουσα σηµασία είναι η σύµπλευση σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής
πολιτικής. Η διπλωµατία αναλαµβάνει να συντονίσει τα διαφορετικά και πολλές
φορές συγκρουόµενα συµφέροντα των µελών µε συνεχείς διαπραγµατεύσεις και
αµοιβαίες υποχωρήσεις.
Η ύπαρξη εσωτερικής και εξωτερικής νοµιµοποίησης είναι
αναγκαία. Συµµαχίες που βασίζονται σε κοινές αξίες, σε κοινή ιδεολογία, κοινή
εθνική προέλευση, κοινή θρησκεία, γλώσσα και πολιτισµό επιτυγχάνουν υψηλό
βαθµό νοµιµοποίησης εκ µέρους των κοινωνιών τους. Αντίθετα, συµµαχίες που
βασίζονται µόνο σε κοινά συµφέροντα αντιµετωπίζονται µε δυσπιστία. Η απόκτηση
νοµιµοποίησης εξαρτάται και από το είδος των επιχειρήσεων που αναλαµβάνει µία
συµµαχία. Συνήθως οι κοινωνίες αντιδρούν σε µακροχρόνιους επεκτατικούς
πολέµους, όταν µάλιστα το κέρδος για την χώρα τους είναι αµφίβολο. Οι
αποτρεπτικοί πόλεµοι κερδίζουν την υποστήριξη της εγχώριας και διεθνούς κοινής
γνώµης.

γ.

Στρατηγική των εξισορροπήσεων.
Το κεντρικό χαρακτηριστικό της εξισορροπητικής στρατηγικής

είναι η αποδυνάµωση του αντιπάλου µε χρήση τρίτων δυνάµεων. Η πολιτική αυτή
έχει πολλές µορφές, από τον ευκαιριακό εξισορροπητικό ελιγµό, δηλαδή
οποιαδήποτε βραχυπρόθεσµη χρήση τρίτων κατά του αντιπάλου, έως τη
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αιώνα. Σε αντίθεση µε τη στρατιωτική ανάσχεση - επέκταση, η εξισορροπητική
πολιτική είναι συχνά ιδιαίτερα αποδοτικός τρόπος για την προώθηση στόχων.
Πλεονέκτηµα της στρατηγικής αυτής είναι η εξουδετέρωση απειλών µε χαµηλό
κόστος. Από την άλλη πλευρά, όµως, είναι πολύ πιο αβέβαιος τρόπος για την
προώθηση

ζωτικών συµφερόντων.

Η πολυπλοκότητα των διπλωµατικών

ακροβασιών της εξισορροπητικής πολιτικής αποτελεί εύθραυστο εργαλείο µε
έντονο το στοιχείο της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσµα.
Το κύριο βάρος της στρατηγικής αυτής επωµίζεται η διπλωµατία. Η
στρατιωτική ισχύς ενισχύει τη διαπραγµατευτική δύναµη των κρατών και
αναλαµβάνει να υποστηρίξει τις πολύπλοκες κινήσεις της διπλωµατίας µε
στρατηγικούς ελιγµούς στο πλαίσιο της εξισορρόπησης. Μία ισχυρή οικονοµία
µπορεί να στηρίξει τους εξισορροπητικούς ελιγµούς, προσφέροντας εργαλεία,
όπως οικονοµική και τεχνολογική βοήθεια, σύναψη ευνοϊκών δανείων, επενδύσεις
κτλ.

Οι

εξισορροπητικοί

ελιγµοί

αντιµετωπίζουν

έλλειψη

εσωτερικής

νοµιµοποίησης. Η στρατηγική αυτή θεωρείται «ελιτίστικη», ενώ πολλές φορές
διαµορφώνεται σε µυστικές διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις και τότε η κοινή
γνώµη παραµένει ανενηµέρωτη. Όσον αφορά στη διεθνή νοµιµοποίηση, το κράτος
που

επιδίδεται

σε

εξισορροπητικούς ελιγµούς συχνά

χαρακτηρίζεται

ως

αφερέγγυος παίκτης στη διεθνή πολιτική.
δ.

Στρατηγική του κατευνασµού.
Το κεντρικό χαρακτηριστικό του κατευνασµού είναι η χρήση

παραχωρήσεων προς έναν αντίπαλο µε σκοπό τη µείωση της απειλητικής του
συµπεριφοράς. Βραχυπρόθεσµα η στρατηγική αυτή µπορεί να λειτουργήσει ως
κατευνασµός ενός δευτερεύοντος εχθρού για την αντιµετώπιση του κύριου
αντιπάλου, ενώ µακροπρόθεσµα στόχος του κατευνασµού είναι η πλήρης
εξάλειψη των αιτιών µιας σύγκρουσης.
Εφόσον ο κατευνασµός επιτύχει, το αποτέλεσµα είναι η
εξάλειψη του συγκρουσιακού στοιχείου από τη διεθνή πολιτική. Μπορεί όµως να
λειτουργήσει αντιπαραγωγικά, εάν οι παραχωρήσεις εκληφθούν από τον αντίπαλο
ως αδυναµία και κλιµακώσουν την επιθετική του συµπεριφορά.
Κύριο ρόλο στη στρατηγική του κατευνασµού διαδραµατίζει
η διπλωµατία, καθώς είναι αυτή που καλείται να αποκλιµακώσει µία κρίση,
επιφέροντας πραγµατική σταθερότητα και όχι προσωρινή εκτόνωση της
αντιπαλότητας

µε

πιθανή

τη

µελλοντική

αναθέρµανση

της

επιθετικής

συµπεριφοράς. Η οικονοµία µπορεί να στηρίξει την πολιτική του κατευνασµού
µέσω οικονοµικής βοήθειας και επενδύσεων στη χώρα που κατευθύνεται ο
κατευνασµός. Παράλληλα, η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι νοµιµοποιηµένη στο
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ιδίως αν το κράτος ακολουθεί κατευναστική πολιτική εναντίον του κύριου εχθρού.
Η συνιστώσα της στρατιωτικής στρατηγικής αφορά κυρίως στις αµοιβαίες ή
µονοµερείς παραχωρήσεις, οι οποίες αλλάζουν τον στρατηγικό προσανατολισµό
των ενόπλων δυνάµεων και διευκολύνουν την ολοκλήρωση της συµφωνίας.
Συνδυασµοί Μακροσκοπικών Υψηλών Στρατηγικών

5.

Στην πράξη η υψηλή στρατηγική των κρατών προκύπτει από τον
συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων από τους τέσσερις προαναφερθέντες ιδεατούς
τύπους. Όµως, επειδή κάθε υψηλή στρατηγική έχει τη δική της εσωτερική λογική
και τις δικές της ιδιάζουσες αναγκαιότητες, οι συνδυασµοί αυτοί ρισκάρουν
αλληλουπονόµευση.
α.

Συνδυασµός στρατηγικής της στρατιωτικής ανάσχεσης -

επέκτασης µε στρατηγική των συµµαχιών.
Πλεονέκτηµα της στρατηγικής αυτής είναι η συγκέντρωση
ισχύος για την επίτευξη των επεκτατικών ή αποτρεπτικών στόχων της συµµαχίας.
Οι ηγέτιδες δυνάµεις των συµµαχιών, όταν ακολουθούν επεκτατική πολιτική,
συνήθως

χρησιµοποιούν

το

συνεργατικό

πλέγµα

που

δηµιουργούν

ως

νοµιµοποιητικό µανδύα της δράσης τους, προκειµένου να αποφύγουν τις
αντιδράσεις από µονοµερείς πρωτοβουλίες. Όταν η συµµαχία έχει αποτρεπτικό
προσανατολισµό, η ηγέτιδα δύναµη θα πρέπει στρατιωτικά να είναι σε θέση να
υπερασπιστεί και το πιο αδύναµο µέλος της συµµαχίας, ώστε να διατηρηθεί η
συνοχή της συµµαχίας, η αποτρεπτική της αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της
ηγέτιδας δύναµης.
β.

Συνδυασµός στρατηγικής της στρατιωτικής ανάσχεσης -

επέκτασης µε στρατηγική των εξισορροπήσεων.
Ο συνδυασµός αυτός θεωρείται εξαιρετικά αποδοτικός, καθώς
µειώνει το υψηλό κόστος της στρατηγικής της στρατιωτικής ανάσχεσης επέκτασης, ενώ ταυτόχρονα µειώνει και την αβεβαιότητα της στρατηγικής των
εξισορροπήσεων µέσω της ανάπτυξης ισχυρών στρατιωτικών ικανοτήτων.
Συνήθως ακολουθείται στρατηγική στρατιωτικής ανάσχεσης - επέκτασης εναντίον
του κύριου αντιπάλου και στρατηγική των εξισορροπήσεων εναντίον του
δευτερεύοντος αντιπάλου.
Ο συνδυασµός αυτός ενδέχεται να υπονοµευθεί από την
έλλειψη εσωτερικής νοµιµοποίησης. Η στρατηγική στρατιωτικής ανάσχεσης επέκτασης, λόγω των δυσβάστακτων θυσιών που απαιτεί εκ µέρους των πολιτών,
νοµιµοποιείται

µέσω

έντονης

ιδεολογικής,

εθνικιστικής

ή

θρησκευτικής

προπαγάνδας. Αντίθετα, η στρατηγική των εξισορροπήσεων δεν απαιτεί
συναισθηµατικές ταυτίσεις, αλλά µόνο ψυχρή εκτίµηση των συσχετισµών ισχύος.
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γ.

επέκτασης µε στρατηγική του κατευνασµού.
Η στρατηγική αυτή συνδυάζει την στρατιωτική απειλή µε την
προσφορά κινήτρων για συµβιβασµό. Αποτελεί έκφανση του µείγµατος «της
ράβδου και του καρότου14».
Όταν ένα κράτος ακολουθεί επεκτατική υψηλή στρατηγική, ο
κατευνασµός του αντιπάλου γίνεται µέσω στρατιωτικής απειλής, οπότε συνήθως
καταρρέει και ακολουθεί σύγκρουση. Στην περίπτωση αποτρεπτικής υψηλής
στρατηγικής, ο κατευνασµός λειτουργεί µέχρι το σηµείο που θα θεωρηθεί ένδειξη
αδυναµίας, οπότε και πάλι καταρρέει και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Η
στρατηγική

αυτή

µπορεί

να

καταρρεύσει

λόγω

έλλειψης

εσωτερικής

νοµιµοποίησης, καθώς υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των ακραίων θέσεων, που
απαιτεί

η

στρατηγική

της

στρατιωτικής

ανάσχεσης-

επέκτασης

και

της

µετριοπάθειας, που απαιτεί η στρατηγική του κατευνασµού.
δ.

Συνδυασµός στρατηγικής των συµµαχιών µε στρατηγική

των εξισορροπήσεων.
Στόχος του συνδυασµού αυτού είναι να αµβλύνει τα
µειονεκτήµατα κάθε στρατηγικής, τον περιορισµό της ελευθερίας δράσης της
στρατηγικής των συµµαχιών καθώς και την αβεβαιότητα της στρατηγικής των
εξισορροπήσεων. Ωστόσο, οι δύο στρατηγικές αλληλουπονοµεύονται, καθώς οι
σύναψη συµµαχίας µειώνει τη δυνατότητα εξισορροπητικών ελιγµών, ενώ οι
συνεχείς εξισορροπήσεις δυσκολεύουν τη σύναψη συµµαχίας, λόγω κυρίως της
έλλειψης φερεγγυότητας του δρώντος.
ε.

Συνδυασµός

στρατηγικής

των

εξισορροπήσεων

µε

στρατηγική του κατευνασµού.
Ο

συνδυασµός

αυτός

είναι

εξαιρετικά

δύσκολο

να

λειτουργήσει, καθώς απαιτεί ταυτόχρονα επίδειξη προθέσεων άµβλυνσης της
αντιπαράθεσης και εξισορρόπηση του αντιπάλου µε χρήση τρίτων δυνάµεων. Οι
συνδυασµοί αυτοί δεν καλύπτουν το σύνολο των πολιτικών που µπορεί να
ακολουθήσει ένα κράτος. Προσφέρουν, όµως, ένα χρήσιµο αναλυτικό εργαλείο
κατανόησης γενικών τάσεων στη χάραξη της υψηλής στρατηγικής.
Κριτήρια Αξιολόγησης Υψηλής Στρατηγικής

6.

Η ολοκλήρωση της θεωρίας υψηλής στρατηγικής προβλέπει και τη
διατύπωση κριτηρίων αξιολόγησης διαχρονικής αξίας και εφαρµογής. Τα κριτήρια
αυτά εξετάζουν το σχεδιασµό της υψηλής στρατηγικής καθώς και τις επιµέρους
διαστάσεις της.
14

Παπασωτηρίου Χ., Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική. Αθήνα: Ποιότητα 2001, σελ. 31-32.

-15α.

Καταλληλότητα.
Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στο βαθµό, στον οποίο µία

υψηλή στρατηγική προσιδιάζει στο διεθνές περιβάλλον, εκµεταλλεύεται τις
ευκαιρίες που προκύπτουν και προβαίνει σε έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και
απειλών. Επίσης, σκόπιµο είναι η υψηλή στρατηγική να προσιδιάζει στην εθνική
κουλτούρα και στο εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον, ώστε να µη στερείται
εσωτερικής νοµιµοποίησης.
β.

Εσωτερική συνοχή.
Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στο κατά πόσο οι επιµέρους

διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής µπορούν να συντονιστούν, ώστε η µία να µη
λειτουργεί εις βάρος των υπολοίπων. Η επίτευξη εσωτερικής συνοχής συχνά
αποδεικνύεται πολύ δύσκολη διαδικασία.
γ.

Αποδοτικότητα.
Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στους υπολογισµούς κόστους -

οφέλους, στους οποίους πρέπει να προβαίνει µία δύναµη για την επιλογή της
βέλτιστης στρατηγικής, της στρατηγικής δηλαδή που θα επιφέρει το επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα µε όσο το δυνατόν οικονοµικότερη χρήση πόρων.
δ.

Συσχετισµός ικανοτήτων και στόχων.
Το κριτήριο αυτό συνδέεται µε το ζήτηµα της υπερεξάπλωσης,

όταν επιδιώκονται στόχοι που τα διατιθέµενα µέσα δεν µπορούν να υποστηρίξουν.
ε.

Αντοχή σε σφάλµατα.
Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στην αντοχή που έχει µία υψηλή

στρατηγική να ξεπερνά πρόσκαιρα και συγκυριακά σφάλµατα, αποφεύγοντας την
κατάρρευσή της. Η προσαρµογή στις εξελίξεις του εσωτερικού και διεθνούς
περιβάλλοντος είναι αναγκαία, ώστε να αποφεύγονται οι κακοτυχίες και οι
λανθασµένες εκτιµήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»
Κατάσταση σε Ελλάδα και Τουρκία παραµονές της εκστρατείας
1. Κατάσταση στην Ελλάδα
Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τις παραµονές της Μικρασιατικής
εκστρατείας βρίσκει στην εξουσία τον Βενιζέλο και τον βασιλιά Κωνσταντίνο εκτός
Ελλάδος. Το πολιτικό κλίµα όµως είναι ηλεκτρισµένο διότι οι βασιλικοί είναι
εξαγριωµένοι από την εκβιαστική εκθρόνιση του Κωνσταντίνου και τις µεγάλες
εκκαθαρίσεις που έλαβαν χώρα στη δηµόσια διοίκηση και τις ένοπλες δυνάµεις τα
δύο προηγούµενα χρόνια. Ο Εθνικός διχασµός συντηρείται και αποτυπώνεται
ιδεολογικά από την εκσυγχρονιστική τάση του Βενιζέλου, που αποβλέπει σε
οικονοµικούς στόχους και την ενσωµάτωση µε την ∆ύση, σε αντίθεση µε την
αντιβενιζελική παράταξη που διακρίνεται από την αντιπαράθεση µε τη ∆ύση.
Από την πλευρά της οικονοµίας η χώρα παρουσιάζει οπισθοδρόµηση,
παρά την αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου το 1917 (που ήταν το πιο
ριζοσπαστικό µέτρο µέχρι τότε στην Ελλάδα). Αυτό οφειλόταν στην έλλειψη
σωστής κυβερνητικής πολιτικής, στην αποτελµατωµένη γεωργία, στην ανεπάρκεια
δικτύου επικοινωνιών, στις ατέλειες του τραπεζικού συστήµατος και στην
απαρχαιωµένη εκπαίδευση15. Όµως πέρα από αυτά, η κυριότερη αιτία για την
κακή κατάσταση της χώρας εντοπίζεται στην ανευθυνότητα των ηγετικών
πολιτικών οµάδων, οι οποίες συχνά αποπροσανατόλιζαν το δυναµισµό και την
ενεργητικότητα του λαού.
Η Ελλάδα µετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, που τη βρήκε στη µεριά των
νικητών, πρόβαλλε τις αξιώσεις της16 για επιστροφή όλων των εδαφών που
πατροπαράδοτα κατοικούνταν από οµοεθνείς πληθυσµούς.17 Στο Συνέδριο
Ειρήνης των Παρισίων (5/18-1-1919 έως 8/21-1-1920), ο Βενιζέλος δεν κατάφερε,
παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλε, να πετύχει ουσιαστικά αυτούς τους
στόχους, αλλά ούτε και εξασφάλισε αναγνώριση από την πλευρά των Συµµάχων
του δίκαιου των αιτηµάτων της χώρας. Τα µόνα θετικά γεγονότα ήταν η ελληνική
απόβαση στη Σµύρνη, η χάραξη των νότιων βουλγαρικών συνόρων, και η

15

Αναλφαβητισµός το 1920, µέσος όρος 52,59%.

16

∆ιεκδικήσεις της Ελλάδας στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων.
Σβολόπουλου Κ.., Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1900-1945. Αθήνα: Εστία 1992, σ. σ. 141-146.

17

Η εθνολογική απεικόνιση του πληθυσµού στη Μικρά Ασία έδειχνε τα µεγάλα ποσοστά των Ελλήνων, που για παράδειγµα
στο Βιλαέτι Σµύρνης ήταν 55% (676.090) έναντι 30% (378.769) Τούρκων, στο Βιλαέτι Τραπεζούντας 35,1% έναντι 15,5%
Τούρκων, στο Βιλαέτι Κιλικίας 30,2% έναντι 9,7% Τούρκων στο Μικρασιατικό Σαντζάκι Κωνσταντινούπολης 36,1% έναντι
35,7 Τούρκων και στο Βιλαέτι Άγκυρας 12.3% έναντι 14,8 Τούρκων.
Νεράτζη Χρ., Το έπος της Μικράς Ασίας. Θεσσαλονίκη: Τσιαµπίρη1991, σ σ.18-23.
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συµφωνία Βενιζέλου – Τιττόνι (Ιούλιος του 1919)18, η ενθάρρυνση και η υπόσχεση
υποστήριξης από την πλευρά των Άγγλων, αλλά και η αποχώρηση των ΗΠΑ
(∆εκέµβριος 1920) από το Συνέδριο της Ειρήνης καθώς και ο περιορισµένος
ρόλος τους από τότε και µετά στις αντίστοιχες συνοµιλίες. Αποφασιστικός
συντελεστής επηρεασµού των εξελίξεων υπήρξε και η αποχώρηση της Ρωσίας
από το συµµαχικό στρατόπεδο µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα την προώθηση της Ελλάδας για να πληρωθεί το κενό και να
αποκατασταθεί η στρατιωτική, πολιτική και οικονοµική ισορροπία στην Εγγύς
Ανατολή.
Σε γενικές γραµµές όµως αυτό που χαρακτήριζε την πραγµατικότητα ήταν η
ρευστότητα που προκαλούταν από τα αντικρουόµενα συµφέροντα των δυνάµεων
της Entente. Ειδικά στη Μικρά Aσία, η Ελλάδα αντιµετώπιζε την εχθρότητα της
Γαλλίας διότι θεωρούσε ότι η Ελλάδα εξυπηρετεί την πολιτική των Άγγλων, µε τους
οποίους την χώριζαν σηµαντικά συµφέροντα στην Ανατολία (πετρέλαια της
Μοσούλης). Παράλληλα η lταλία δηµιουργούσε µεγάλα εµπόδια στην υλοποίηση
των σχεδίων της Ελλάδος, λόγω των σοβαρών βλέψεων που είχε η ίδια στην
περιοχή της Μικράς Ασίας, των ∆ωδεκανήσων αλλά και της Βορείου Ηπείρου.
2. Κατάσταση στην Τουρκία
Από την άλλη πλευρά η Τουρκία βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης.
Η Συνθήκη του Μούδρου (17/30 Οκτωβρίου 1918) προέβλεπε σκληρούς όρους
για την Τουρκία. Απαιτούσε την άµεση αποστράτευση του τουρκικού στρατού, την
παράδοση των πολεµικών πλοίων και την απόδοση του ελέγχου των Στενών και
των λιµανιών στους Συµµάχους. Επίσης επέβαλε την αποχώρηση της Τουρκίας
από τη Συρία, την Υεµένη, την Κιλικία, τη Χετζάζη, τη Μεσοποταµία και τα βιλαέτια
της Αρµενίας.
Επιπλέον µε το άρθρο 7 της συνθήκης, οι δυνάµεις της Entente
απέκτησαν το δικαίωµα να καταλάβουν όποτε το αποφασίσουν στρατηγικά σηµεία
της επιλογής τους. Στις 13 Νοεµβρίου 1918, 55 συµµαχικά πλοία αγκυροβόλησαν
στην Κωνσταντινούπολη, της οποίας ο έλεγχος µοιράστηκε µεταξύ

Άγγλων,

Γάλλων και lταλών. Ακολούθησε, στο πνεύµα του άρθρου 7 η κατάληψη και άλλων
περιοχών της Τουρκίας από όλους τους Συµµάχους. Το νεοτουρκικό κράτος
βρισκόταν σε κατάσταση διάλυσης και η ηγεσία του κάτω από την πίεση της
λαϊκής κατακραυγής διέφυγε στο εξωτερικό.
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Αφορούσε την προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα, την απόδοση της ∆ωδεκανήσου (πλην Ρόδου) κ.λ.π.
Μετά από ένα χρόνο και κάτω από τις συνθήκες που δηµιουργούσαν οι πολιτικές έριδες στην Ελλάδα, την κατήγγειλε αφού
προηγουµένως ρύθµισε µε τη Σερβία το θέµα.
Τούντα-Φεργάδη Αρ., Θέµατα Ελληνικής ∆ιπλωµατικής Ιστορίας (1912-1940). Αθήνα: Σιδέρη 1996, σ.σ. 160-161.

-18Η εθνική ταπείνωση από τη συνθήκη και ορισµένα καταπιεστικά µέτρα της
κυβέρνησης του Σουλτάνου ήταν φυσικό να προκαλέσουν την αντίδραση του
τουρκικού λαού αλλά κυρίως του στρατού από τις πρώτες µέρες της ανακωχής.
Επικεφαλής αυτής της αντίδρασης19 ήταν ο Μουσταφά Κεµάλ που κατόρθωσε
τότε να αφυπνίσει το τουρκικό έθνος και να το οδηγήσει στη δύσκολη αυτή στιγµή
της ιστορίας του.

Αλλά αυτό που περισσότερο ευνόησε την ανάπτυξη του

αντιστασιακού κινήµατος ήταν η πλήρης ασυνεννοησία των Συµµάχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ
1. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις
Για την απόβαση στην Σµύρνη20, επιλέχθηκε η 1η Μεραρχία που στάθµευε
στο λιµάνι των Ελευθερών στην Μακεδονία. Περιελάµβανε τρία συντάγµατα
πεζικού (4°, 5°, και 1/38 Ευζώνων) και δύο µοίρες ορειβατικού πυροβολικού. Ο
απόπλους για τη Σµύρνη εκτελέστηκε στις 30 Απριλίου 1919 µε 18 οπλιταγωγά
υπό τη συνοδεία 4 ελληνικών και 3 βρετανικών αντιτορπιλικών, και ο κατάπλους
της δύναµης στο λιµάνι της πόλης τα ξηµερώµατα της 2ας Μαΐου21.
Η Τουρκία βρισκόταν σε κατάσταση αναβρασµού, καθόσον µε βάση
τη Συνθήκη του Μούδρου είχε την υποχρέωση για αποστράτευση και αφοπλισµό
των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων. Η εθνικιστική έξαρση βρισκόταν σε άνοδο και
τµήµατα των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων, αλλά και άτακτοι, λεηλατούσαν τα
σηµεία συγκεντρώσεως οπλισµού που φρουρούσαν πληµµελώς οι Σύµµαχοι.
Η είσοδος του ελληνικού στρατού στην πόλη έγινε το πρωί της 2ας
Μαΐου22. Ταυτόχρονα άρχισαν οι επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση των επιθέσεων
των Τούρκων µε επιτυχία

και σχετικά λίγες απώλειες23. Στη

συνέχεια

προσπάθησε να οργανώσει τις δυνάµεις του και ακολούθως να επιβάλει την τάξη
στην περιοχή που είχαν ορίσει οι Σύµµαχοι. Από τις πρώτες ηµέρες οι Ιταλοί
σκηνοθετούσαν συκοφαντίες µε σκοπό να καταδείξουν ότι η ελληνική δύναµη δεν
ήταν σε θέση να διατηρήσει την απαιτούµενη ασφάλεια24.
Τις αµέσως επόµενες ηµέρες συνέρεαν προς την πλευρά των
Ελλήνων πληροφορίες, που ήταν γνωστές και στην Κωνσταντινούπολη, περί
κηρύξεως βιαίας στρατολογίας Τούρκων εφέδρων και αναγκαστικές επιτάξεις.
Οι Τούρκοι εθνικιστές έβρισκαν πρόσφορο έδαφος για προπαγάνδα
στην περιοχή που ήταν εκτός από τη ζώνη της ελληνικής κατοχής. Σε διάφορα
σηµεία, ειδικά ανατολικά από το Αϊδίνιο, σηµειωνόταν µεγάλη συγκέντρωση
δυνάµεων και έντονη δραστηριότητα25.

20
Η Σµύρνη ήταν η πλέον πλούσια πόλη της Μικράς Ασίας. Είχε 370.000 κατοίκους, από τους οποίους 165.000 ήταν
'Έλληνες, 80.000 Τούρκοι, 55.000 Εβραίοι, 40.000 Αρµένιοι, και 30.000 άλλων εθνικοτήτων.
ΓΕΣ/∆ΙΣ, Επίτοµος Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919-1922. Αθήνα: ΤΥΕΣ 2001 σ.σ. 8-11.
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-20Την εποµένη της απόβασης των Ελλήνων, ιταλική δύναµη
αποτελούµενη από 18.000 άνδρες, αποβιβάσθηκε στη νέα Έφεσο και κατέλαβε
την περιοχή νότια του Αϊδινίου και του ποταµού Μαιάνδρου µέχρι την Αττάλεια.
Μετά την κατάληψη άρχισαν να συνδράµουν µε διάφορους τρόπους, τις οµάδες
των Τούρκων στην δράση τους εναντίον των ελληνικών δυνάµεων.
Από τις 7 Μαΐου και ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου
Συµβουλίου η ελληνική δύναµη αφού ενισχύθηκε άρχισε να επεκτείνει την κατοχή
της αρχικά προς την Πέργαµο και στη συνέχεια προς το Αϊδίνιο. Στην Πέργαµο26 οι
ελληνικές δυνάµεις δέχθηκαν για πρώτη φορά σφοδρή προσβολή από
οργανωµένη δύναµη Τούρκων µε συνδυασµένες ενέργειες. Ακολούθησε τουρκική
επίθεση στο Αϊδίνιο27 που επίσης αντιµετωπίσθηκε, αλλά πλέον έγινε πασιφανές
ότι οι ελληνικές δυνάµεις θα συναντούσαν µεγάλη αντίσταση. Το µεγαλύτερο
πρόβληµα

που

αντιµετώπιζαν

οι

ελληνικές

δυνάµεις

εντοπίζονταν

στην

απαγόρευση που τους επέβαλε το Ανώτατο Συµβούλιο να µη παραβιάζουν την
ζώνη κατοχής τους. ∆εν έπρεπε δηλαδή να προωθούνται βορειότερα των
Κυδωνιών, ούτε πολύ ανατολικότερα από την νοητή γραµµή Περγάµου –
Μαγνησίας και Οδεµισίου. Επίσης δεν επιτρεπόταν να κινούνται νότια του Αϊδινίου
όπου εφάπτονταν η ελληνική και η ιταλική γραµµή κατοχής. Οι ελληνικές δυνάµεις
ήταν υποχρεωµένες όταν έφθαναν στα όρια της περιοχής τους να σταµατούν την
καταδίωξη των τουρκικών

δυνάµεων. Τυχόν υπέρβαση της ορισµένης ζώνης

κατοχής λάµβανε χώρα µόνο κατόπιν αιτήσεως προς τους Συµµάχους. Πέρα από
το ότι αυτή η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, οι Σύµµαχοι σπάνια έδιναν την έγκρισή
τους. Στις περιπτώσεις που έδιναν άδεια προέλασης, το έκαναν µε την
προϋπόθεση οι ελληνικές δυνάµεις να επιστρέφουν αµέσως πίσω στη ζώνη. Αυτή
η

κατάσταση

δηµιουργούσε

τεράστιες

δυσχέρειες

στην

αποτελεσµατική

εξουδετέρωση των Τούρκων, οι οποίοι επανέκαµπταν µετά την ανασύνταξη των
δυνάµεων τους, στην εκτός ζώνης περιοχή. Το πρόβληµα δηµιούργησε επίσης
αναπόφευκτες τριβές µεταξύ των Ελλήνων και των Ιταλών.
Ο ελληνικός στρατός, µετά από σχετική απαγόρευση των Συµµάχων
ώστε να αποφευχθούν επεισόδια, δεν είχε προβεί σε αφοπλισµό του πληθυσµού.
Οι Τούρκοι και ιδιαίτερα οι απολυµένοι στρατιώτες είχαν διατηρήσει και αποκρύψει
το οπλισµό τους. Επίσης για πολιτικούς λόγους δεν είχε εφαρµοστεί λογοκρισία, η
τηλεγραφική επικοινωνία διεξαγόταν από Τούρκους υπαλλήλους και ο έλεγχος των
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Στις 17/6/1919 άτακτος και τακτικός στρατός Τούρκων, υποστηριζόµενος από πυροβολικό, επετέθη και κατέλαβε το
Αϊδίνιο. Οι Έλληνες το ανακατέλαβαν στις 20 Ιουνίου. Οι Τούρκοι κατά την αποχώρησή τους έσφαξαν τους κατοίκους της και
κατέστρεψαν την πόλη.
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-21σιδηροδροµικών µεταφορών ήταν απαγορευµένος, ανεξάρτητα από το ότι σε
πολλές περιπτώσεις ανακαλύπτονταν πυροµαχικά στα τραίνα28.
Καµία πρωτοβουλία, στρατιωτική ή πολιτική, δεν µπορούσε να
ληφθεί εάν δεν έδινε άδεια ο ύπατος αρµοστής Στεργιάδης29, ο οποίος µε τη σειρά
του ζητούσε έγκριση από τους Συµµάχους.
Τον Ιούλιο του 1919, ο ελληνικός στρατός κατοχής αποτελούταν
από ένα σώµα στρατού µε 5 µεραρχίες και δύναµη 2.082 (1.795 παρόντες)
αξιωµατικούς και 63.223 (52.545 παρόντες) οπλίτες, (αναλογία απόντων οπλιτών
(16%). Η ναυτική αεροπορία περιλάµβανε στην δύναµη της 15 αεροσκάφη
διώξεως τύπου DH-9 και 10 αναγνωρίσεως Ι βοµβαρδισµού

τύπου Sopwith

Camel. Η στρατιωτική αεροπορία διέθετε 3 Breguet -14.
Απέναντι

από

τις

ελληνικές

δυνάµεις

βρίσκονταν

τρεις

συγκεντρώσεις τουρκικών δυνάµεων. ∆ύο σοβαρές στις πτέρυγες και µια
ασθενέστερη στο κέντρο. Στην περιοχή Αξαρίου – Μπαλικεσέρ – Πανόρµου
στάθµευε το τουρκικό XIV Σώµα Στρατού µε 2 µεραρχίες του διαλυµένου XVII
Σώµατος Στρατού και 4.000 άτακτους µε λίγα πυροβόλα. Στην περιοχή Σαλιχλί –
Φιλαδέλφειας ανατολικά από το Οδεµήσιο η 23η Μεραρχία πεζικού και 3000
άτακτοι µε λίγα πυροβόλα. Επίσης στο εσωτερικό µετακινούνταν οµάδες ατάκτων
µε τµήµατα τακτικού στρατού ενισχυµένες από τον Κεµάλ Πασά. Στην περιοχή της
Κιουτάχειας δρούσαν ισχυρές οµάδες υπό τον Ετέµ και στην περιοχή Μπολού και
Νικοµήδειας η 1η και 10η Μεραρχίες.
Ο Κεµάλ προτού αρχίσει την δράση του για τον απελευθερωτικό
αγώνα συγκάλεσε σε µυστική σύσκεψη τους στρατιωτικούς διοικητές. Στη
σύσκεψη καταρτίσθηκε σχέδιο κοινής ενέργειας ώστε να ενισχυθεί ο οπλισµός των
ατάκτων της περιοχής Σµύρνης και να προωθηθεί η εκπαίδευσή τους µε αποστολή
την παρενόχληση των ελληνικών τµηµάτων και την καθυστέρηση της προέλασής
τους. Προγραµµατίσθηκε για αργότερα ο εξοπλισµός µιας νέας στρατιάς τακτικού
στρατού µε τη χρησιµοποίηση µονίµων στελεχών των τουρκικών ενόπλων
δυνάµεων. Με αυτή τη προοπτική αποφασίστηκε να δηµιουργηθούν µυστικά
κέντρα και αποθήκες µε τον κλεµµένο οπλισµό από αυτόν που φρουρούσαν οι
Σύµµαχοι. Όλες οι οργανώσεις αντιστάσεως εντάχτηκαν κάτω από την ενιαία
διοίκηση επιτελείου µε διοικητές, για τις προς δυσµάς τακτικές µονάδες τον
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Ο ύπατος αρµοστής Στεργιάδης που τοποθετήθηκε από τον Βενιζέλο ήταν µια αµφιλεγόµενη προσωπικότητα µε
προσόντα αλλά και σοβαρά ελαττώµατα. Στα καθήκοντά ήταν να προλάβει κάθε παρεκτροπή του στρατού και του λαού,
που θα µπορούσε να γίνει όπλο στα χέρια όσων υπονόµευαν τα ελληνικά συµφέροντα στη Μικρά Ασία. Ωστόσο υπήρξε
αδικαιολόγητη η υπέρβαση των ορίων της τακτικής που του υπέδειξε ο Βενιζέλος. Ήρθε σε σύγκρουση µε αρκετούς
στρατιωτικούς διοικητές, παράγοντες της Σµύρνης (µεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Χρυσόστοµος), αλλά και µε
στελέχη της κυβερνήσεως.
Αγγελοµάτη Χρ., Χρονικό της Μεγάλης Τραγωδίας. Το έπος της Μικράς Ασίας. Αθήνα: Εστία 2005, σ.σ. 59-68.

-22διοικητή του XX Σώµατος Στρατού και για αυτές που βρίσκονταν προς ανατολάς
τον διοικητή του XV Σώµατος Στρατού. Ο Κεµάλ θα παρέµενε στο κέντρο30.
Στις 16 Οκτωβρίου 1919 και µετά από ένα διάστηµα έντονων
διαµαρτυριών των Ελλήνων διοικητών µονάδων για τα προβλήµατα που
αντιµετώπιζαν από τον περιορισµό της δράσης τους31, ο στρατηγός Μίλν επέτρεψε
πλήρη ελευθερία δράσης εντός της κατεχόµενης περιοχής. Για τις αντεπιθέσεις
πέρα από την γραµµή διαχωρισµού, επέτρεψε στα τµήµατα να έχουν την
ελευθερία προελάσεως σε βάθος 3 χιλιοµέτρων µε την προϋπόθεση να
επιστρέφουν στις βάσεις τους αµέσως µετά την εξουδετέρωση της απειλής32.
Το φθινόπωρο του 1919 επιφύλασσε δυσµενείς εξελίξεις για την
Ελλάδα. Κύρια αιτία αποτέλεσε το πόρισµα της ∆ιασυµµαχικής Ανακριτικής
Επιτροπής, η οποία συνήλθε προκειµένου να εξετάσει τα έκτροπα που
συνόδευσαν την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη και επέρριψε το
µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης στην ελληνική πλευρά. Ο Γάλλος πρωθυπουργός
και πρόεδρος του συµβουλίου Κλεµανσώ φρόντιζε συνεχώς να υπενθυµίζει ότι η
ελληνική κατοχή είχε προσωρινό χαρακτήρα. Θορυβηµένος όσο ποτέ άλλοτε ο
Βενιζέλος κατέστησε το συνέδριο υπεύθυνο για την καθυστέρηση της υπογραφής
της Συνθήκης Ειρήνης µε τους Τούρκους.
Εν τω µεταξύ από τον Αύγουστο µέχρι το τέλος του 1919 υπήρξε
χαµηλής έντασης δράση από οµάδες ατάκτων στα όρια της ζώνης αλλά και στο
εσωτερικό33.
Το Φεβρουάριο του 1920, ο πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης,
ζήτησε από τον αρχιστράτηγο Παρασκευόπουλο να του διαβιβάσει την εκτίµηση
της απειλής σχετικά µε τις δυνατότητες των Τουρκικών δυνάµεων εναντίον της
κατεχόµενης περιοχής. Η κυβέρνηση επιθυµούσε να γνωρίζει ακριβώς το µέγεθος
της απειλής, ώστε να υπολογισθούν οι απαιτήσεις σε διαθέσιµες δυνάµεις µε
δεδοµένο ότι το ίδιο διάστηµα υπήρχαν σκέψεις για την κατάληψη της Ανατολικής
Θράκης.
Η

εκτίµηση του αρχιστράτηγου ήταν ότι οι Τούρκοι διέθεταν 3

µεραρχίες µε συνολική δύναµη 30.000 άνδρες, 60 πυροβόλα και 120 πολυβόλα34.
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-23Τον Απρίλιο 1920 οι ελληνικές δυνάµεις έχουν αυξηθεί και αριθµούν πλέον 3248
αξιωµατικούς και 91.063 οπλίτες35.
Στις 3 Μαΐου 1920 ο Βενιζέλος επανήλθε στο θέµα της ενδεχόµενης
αφαίρεσης δυνάµεων από τη Σµύρνη για την κατάληψη της Θράκης και ζήτησε νέα
εκτίµηση της απειλής. Η απάντηση του Γενικού Στρατηγείου ήταν ότι η κατάσταση
στη Σµύρνη κρίνεται σοβαρή και δεν επέτρεπε πιθανή µείωση δυνάµεων.
Μεταγενέστερα αποδείχθηκε ότι το Γενικό Στρατηγείο υπερεκτιµούσε τις
δυνατότητες των τουρκικών δυνάµεων εκείνη την εποχή. Αργότερα όταν ο
ελληνικός στρατός πραγµατοποίησε επίθεση, αποδείχθηκε ότι οι ελληνικές
υπηρεσίες πληροφοριών είχαν παραπλανηθεί36.
Την ίδια εποχή (άνοιξη – καλοκαίρι του 1920), το κίνηµα του Κεµάλ
κινδυνεύει µε αφανισµό διότι βάλλεται σοβαρά από τις δυνάµεις του Σουλτάνου
στα πλαίσια της εµφύλιας τουρκικής αντιπαράθεσης, αλλά και διότι οι Αρµένιοι
πέρασαν τα ανατολικά σύνορα διεκδικώντας τα εδάφη που τους υποσχέθηκαν οι
Σύµµαχοι. Επιπρόσθετα οι Γάλλοι στην Κιλικία, πέρασαν στην αντεπίθεση και
απάλλαξαν από την πολιορκία των Τούρκων όσες φρουρές τους βρισκόντουσαν
σε αυτή τη κατάσταση.
Ο εµφύλιος πόλεµος και οι επιθέσεις των άλλων δυνάµεων στένευαν
τον κλοιό γύρω από την Άγκυρα. Όµως παρά τις ασφυχτικές πιέσεις που δεχόταν
η εθνικιστική επανάσταση του Κεµάλ, τελικά επιβίωσε και γιγαντώθηκε διότι οι
Σύµµαχοι της Ελλάδος εθελοτυφλούσαν έχοντας δέσει τα χέρια του ελληνικού
στρατού πίσω από την περίφηµη «γραµµή Μιλν»

37

. Όσο για τους Γάλλους και

Ιταλούς, ακολούθησαν ο καθένας την δική του πολιτική και οι κυβερνήσεις τους
αντιµετωπίζοντας σοβαρές εσωτερικές δυσκολίες, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν
τις στρατιωτικές τους δυνάµεις στη Μικρά Ασία.
Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη ανησυχία που
ένιωθαν

για

την

επικράτηση

της

Βρετανίας

στη

Μέση

Ανατολή,

τους

προσανατόλισε γρήγορα προς την προσέγγιση της Άγκυρας. Αυτή η στρατηγική
στόχευε στην εξισορρόπηση της Αγγλίας στην ευρύτερη περιοχή.
Μετά από τη µεταστροφή των Συµµάχων ο Κεµάλ σταθεροποιήθηκε
και άρχισε να ενισχύεται ώστε να αντιµετωπΙσει τελικά νικηφόρα τον ελληνικό
στρατό38.

Στις

αρχές

του

καλοκαιριού

οι

Τούρκοι

εµφάνισαν
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αυξηµένη

-24επιθετικότητα εναντίον των βρετανικών δυνάµεων που επιτηρούσαν την περιοχή
των στενών στη Νικοµήδεια και στη Θράκη.
Στις 6 Ιουνίου 1920 το Ανώτατο Συµµαχικό Συµβούλιο έδωσε άδεια
προελάσεως στον ελληνικό στρατό µε στόχο την εξουδετέρωση της απειλής. Η
επιχείρηση προέβλεπε κατάληψη της σιδηροδροµικής γραµµής µέχρι τον
Πάνορµο, ώστε να εξασφαλιστεί η ελευθερία των στενών των ∆αρδανελίων.
Στις 8 lουνίου, παραµονή της προέλασης, ο ελληνικός στρατός στη
Μικρά Ασία αποτελούταν από 52 τάγµατα πεζικού, 14 ίλες, 96 ορειβατικά, 72
πεδινά και 36 βαρέα πυροβόλα, µε συνολική δύναµη 100.000 περίπου άνδρες. Η
δύναµη αυτή ήταν συντριπτικά ανώτερη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά από την
αντίπαλη τουρκική δύναµη. Ο τουρκικός στρατός τον lούνιο του 1920 βρισκόταν
ακόµα υπό την επήρρεια της ήττας. Η κίνηση του Κεµάλ είχε συνεγείρει τους
στρατιωτικούς, αλλά η µάζα του τουρκικού λαού δεν είχε ακόµα συνεργασθεί.
Απέναντι από τις ελληνικές δυνάµεις ο τουρκικός στρατός, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες εκείνης της εποχής, διέθετε 42 τάγµατα πεζικού, ένα αριθµό ατάκτων
και 50 πυροβόλα, µε συνολική δύναµη ανδρών 42.250. Στην πραγµατικότητα οι
δυνάµεις που αντιµετώπισαν την ελληνική προέλαση ήταν αρκετά λιγότερες και
πάντως όχι µεγαλύτερες από 20.000 άνδρες, ενώ υπήρχαν και άλλα 6 σώµατα
στρατού στη Θράκη και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας.
Η προέλαση άρχισε στις 9 lουνίου προς δύο γενικές κατευθύνσεις. Η
µία προς ανατολή, δηλαδή προς Φιλαδέλφεια και η άλλη προς βορρά, δηλαδή
προς Πάνορµο και Προύσα. Η Φιλαδέλφεια καταλήφθηκε στις 11, η Πάνορµος στις
19 και η Προύσα στις 25 Ιουνίου 1920. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν µεγάλες
ενώ οι αντίστοιχες των Ελλήνων σχετικά µικρές.
Η ελληνική προέλαση του 1920 ήταν η πρώτη σοβαρή επιθετική
ενέργεια του ελληνικού στρατού. Η πραγµατοποίηση των αντικειµενικών σκοπών
της προελάσεως σε µέτωπο 400 χλµ. Και βάθος 100-150 χλµ. Οφείλονταν στα
άριστα επιτελικά σχέδια, το υψηλό ηθικό των Ελλήνων µαχητών και την µειωµένη
αντίσταση που συνάντησαν39.
Η ελληνική επιτυχία, εκτός από τις απώλειες που επέφερε στον
αντίπαλο, είχε σαν αποτέλεσµα να αυξηθούν οι λιποταξίες και να µειωθεί το ρεύµα
της εθελοντικής κατάταξης στο επαναστατικό στρατό. Μετά από αυτή την ήττα ο
Κεµάλ αποσύρθηκε στο Εσκί Σεχίρ για να ανασυγκροτήσει και να εµψυχώσει τις
αποθαρρυµένες τουρκικές µονάδες. Ο στρατός του είχε ανάγκη πίστωσης χρόνου
ώστε να ανασυνταχθεί, και την κέρδισε όταν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι εξάσκησαν
πιέσεις και πέτυχαν τη διακοπή των επιχειρήσεων.
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-25Στο τέλος Αυγούστου του 1920 το Γενικό Στρατηγείο είχε σχηµατίσει
την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση του Κεµάλ δεν επρόκειτο να αναγνωρίσει την
Συνθήκη των Σεβρών. Σύµφωνα µε το στρατηγείο ο µόνος τρόπος για την
εκµηδένιση του κινήµατος ήταν η προέλαση προς το Εσκί Σεχίρ, Αφιόν Καραχισάρ
και Άγκυρα που είχαν µεγάλη στρατιωτική σηµασία για τους Τούρκους και η
κατάληψη αυτών των κέντρων θα είχε µεγάλη πολιτική σηµασία, ενώ οι ελληνικές
δυνάµεις θα αποκτούσαν µεγάλο πλεονέκτηµα από την κατάκτηση τους.
Από τα µέσα Αυγούστου και µετά, ο ελληνικός στρατός στα πλαίσια
της υλοποίησης των σχεδίων του στρατηγείου, προωθήθηκε ανατολικότερα αρχικά
στην περιοχή Ουσάκ και αργότερα προς το Τσεντίζ. Περί τα µέσα Οκτωβρίου µια
τουρκική οµάδα µεραρχιών συνολικής δύναµης 7300 ανδρών µε 29 πολυβόλα και
18 πυροβόλα (συµπεριλαµβανόµενης και µιας οµάδας ατάκτων υπό τις διαταγές
του Ετέµ Μπέη µε 1500 lππείς και 400 πεζούς), εκδήλωσε σφοδρή επίθεση στις
περιοχές Τσεντίζ και Χαν, την οποία απέκρουσαν επιτυχώς οι ελληνικές δυνάµεις.
Ήταν η πρώτη οργανωµένη επίθεση µεγάλης κλίµακας των Τούρκων40.
Από την αρχή της προέλασης µετείχαν στις επιχειρήσεις και
αεροπορικές δυνάµεις. Συγκεκριµένα η στρατιωτική αεροπορία ανέλαβε τη
συνεργασία µε τις χερσαίες δυνάµεις και τη εκτέλεση αποστολών αναγνώρισης,
βοµβαρδισµού και πολυβολισµού των εχθρικών θέσεων, ενώ µε συνεχείς
φωτογραφικές αποστολές έδινε πλήρη εικόνα για τις κινήσεις του αντίπαλου.
Μετά τις εκλογές του Νοεµβρίου και την ήττα του Βενιζέλου
ακολούθησαν αλλαγές – εκκαθαρίσεις στο στράτευµα. Οι αλλαγές είχαν άµεσες και
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στις ένοπλες δυνάµεις. Εκτός από τον αρχηγό της
στρατιάς αρχιστράτηγο Παρασκευόπουλο που αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό
Παπούλα41, παραιτήθηκαν και άλλοι τρεις ανώτατοι βενιζελικοί αξιωµατικοί. Μέχρι
να αρχίσουν πάλι οι επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας το Μάιο, είχαν αντικατασταθεί
εκτός από τον αρχηγό της στρατιάς και οι τρείς διοικητές των σωµάτων, καθώς και
επτά από τους εννέα

διοικητές των µεραρχιών του µετώπου. Οι αλλαγές

συµπληρώθηκαν µε το διορισµό νέων επιτελικών αξιωµατικών και νέων διοικητών
συνταγµάτων. Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο ναυτικό. Το πρόβληµα που
δηµιουργήθηκε ήταν µεγάλο καθόσον αρκετά από τα στελέχη της ηγεσίας του
στρατού ήταν χωρίς καµία πολεµική πείρα µετά τους Βαλκανικούς πολέµους και
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-26δεν είχαν γνώση των ιδιαιτεροτήτων της Μικρά Ασίας. Το επακόλουθο ήταν να
επηρεασθούν αρνητικά οι µονάδες του µετώπου.
Στις 9 Νοεµβρίου που ανέλαβε ο αντιστράτηγος Παπούλας η δύναµη
της στρατιάς ανερχόταν σε 3.805 παρόντες αξιωµατικούς, 11.861 παρόντες
οπλίτες, 115 πεδινά πυροβόλα των 75, 37 ορειβατικά πυροβόλα των 75, 109
ορειβατικά πυροβόλα των 65, 24 βαρέα πυροβόλα των 120 και 12 οβιδοβόλα42.
Η µελέτη της µαχητικής ικανότητας της στρατιάς κατέδειξε την
ύπαρξη µεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό και υλικό. Οι ελλείψεις σε προσωπικό
ήταν για 850 αξιωµατικούς και 30.000 οπλίτες (µετά το τέλος Νοεµβρίου που
απολύθηκε η κλάση του 1915). Ο οπλισµός παρουσίαζε πολυτυπία και υπήρχε
ανεπάρκεια πυροµαχικών, ιδιαίτερα για ορειβατικά βλήµατα των 65. Επί πλέον
σηµειώθηκε παντελής έλλειψη φυσιγγίων τύπου «λεµπέλ» για τα αυτόµατα όπλα
και διάφορα ανταλλακτικά πυροβόλων. Το

βαρύ πυροβολικό ήταν ανεπαρκές

τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Επίσης µεγάλη έλλειψη υπήρχε σε µεταφορικά
µέσα, ιδιαίτερα σε φορτηγά και νοσοκοµειακά, όπως και στο υλικό διαβιβάσεων.
Ταυτόχρονα στην Κιλικία οι Γάλλοι, µετά από τη σύντοµη ανακωχή
του Μαΐου 1920 ξανάρχισαν τις εχθροπραξίες βοηθούµενοι από τους Αρµενίους.
Στην κατεχόµενη περιοχή του Μαιάνδρου οι Ιταλοί, ιδιαίτερα µετά την εκκένωση
του lκονίου τον Μάρτιο του 1920, ανέπτυξαν ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις µε τους
Τούρκους και διαπραγµατεύονταν µε τον Κεµάλ για τον ανεφοδιασµό του σε όπλα,
πυροµαχικά και καύσιµα. Το λιµάνι της Αττάλειας από τον Μάρτιο του 1920 ήδη
χρησιµοποιούταν για τις ανάγκες του επαναστατικού στρατού.
Στο µέτωπο της Αρµενίας και Γεωργίας στον Καύκασο οι Αρµένιοι
που είχαν εισβάλει στη Τουρκία τον lούνιο του 1920, εκδιώχθηκαν και οι τουρκικές
δυνάµεις στις 19 Νοεµβρίου του ίδιου έτους κατάλαβαν την πόλη της
Αλεξανδρούπολης, στην οποία υπεγράφει η συνθήκη ειρήνης µεταξύ των
Αρµενίων και του Κεµάλ.
Το ∆εκέµβριο του 1920 4 µεραρχίες του τακτικού στρατού της
Τουρκίας, ήταν απασχοληµένες σε µάχες ενατίον του Ετέµ, που διαφώνησε µε τον
Κεµάλ µε αποτέλεσµα την έναρξη εµφύλιας σύγκρουσης.
Στις 16 ∆εκεµβρίου 1920 ο τακτικός στρατός επετέθη κατά των
ατάκτων του Ετέµ και κατάλαβε την Κιουτάχεια. Εν τω µεταξύ ο Κεµάλ
πληροφορήθηκε για την επικείµενη ελληνική επίθεση στον τοµέα της Προύσας και
αναγκάστηκε να συγκεντρώσει ισχυρές δυνάµεις στο Εσκί Σεχίρ και να ανακαλέσει
το µεγαλύτερο τµήµα από τις δυνάµεις που επιχειρούσαν κατά του Ετέµ43.
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-27Οι δυνάµεις των Τούρκων που ήταν διαθέσιµες κατά των Ελλήνων
εκείνη την εποχή υπολογίζονται σε 29.300 άνδρες. Στην υπόλοιπη Μικρά Ασία και
σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι Τούρκοι είχαν τρία σώµατα στρατού µε συνολική
δύναµη 17.000 ανδρών. Ο οπλισµός τους αποτελούταν

κυρίως από όπλα

Μόουζερ, αλλά λόγω ελλείψεων χρησιµοποιούσαν και όπλα άλλων χωρών, όπως
γερµανικά, ρώσικα, ιταλικά και αγγλικά τα οποία µετασκευάζονταν στα πολεµικά
εργοστάσια του Εσκί Σεχίρ και της Άγκυρας ώστε να παίρνουν φυσίγγια Μόουζερ.
Το τουρκικό πυροβολικό αποτελούταν από πυροβόλα πεδινά των 75, ορειβατικά
των 75 και των 105 αυστριακής προελεύσεως (Σκόντα).
Το ∆εκέµβριο του 1920 ο ελληνικός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις
στρατηγικής αναγνώρισης. Αυτές οι επιθετικές ενέργειες προέβλεπαν την
διείσδυση δυνάµεων σε συγκεκριµένους τοµείς µε παράλληλες παραπλανητικές
κινήσεις άλλων µονάδων. Ο σκοπός τους ήταν να διαπιστώσουν την ετοιµότητα
και την οργάνωση του εχθρού και αφού του προκαλέσουν όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη ζηµιά, να επιστρέφουν στη βάση τους. Η εντύπωση που σχηµατίσθηκε
µετά το πέρας των ενεργειών στα πλαίσια της επιθετικής αναγνώρισης ήταν ότι ο
κεµαλικός στρατός είχε αυξήσει σηµαντικά την ισχύ του και τη µαχητική του
ικανότητα. Όµως οι επιχειρήσεις αυτές δεν κρίθηκαν ως ικανοποιητικές διότι έδιναν
την εντύπωση ότι οι ελληνικές δυνάµεις υποχωρούσαν. Το αποτέλεσµα ήταν η
υποχώρηση του ελληνικού στρατού να παρουσιάζεται από τον Κεµάλ σαν νίκη
ώστε να ανυψώσει το ηθικό του στρατού του και να κατορθώσει να φέρει στις
τάξεις του πολλούς εµπειροπόλεµους αξιωµατικούς και στρατευσίµους44.
Στις αρχές του 1921 και ενώ οι ελληνικές δυνάµεις ολοκλήρωσαν τις
στρατηγικές (ή επιθετικές) αναγνωρίσεις, οι δυνάµεις του Κεµάλ συνέτριψαν τον
Ετέµ που αναγκάστηκε να παραδοθεί στις ελληνικές δυνάµεις45.
Μετά τις επιχειρήσεις του ∆εκεµβρίου, η κεµαλική κυβέρνηση
απέκτησε την δυνατότητα να ανεβάσει περισσότερο το ηθικό των Τούρκων. Αυτή
τη δυνατότητα της την παρείχε η πολιτική αναγνώριση του κεµαλικού κινήµατος
από τους Συµµάχους στην Συνδιάσκεψη του Λονδίνου. Έκτοτε οι Τούρκοι
αξιωµατικοί εντάσσονταν µε όλο και αυξανόµενο ρυθµό στον επαναστατικό
στρατό. Σε ότι αφορά την προµήθεια πολεµικού υλικού, ο Κεµάλ είχε στη διάθεσή
του αυτό που προερχόταν από τις αποθήκες συγκεντρώσεως που είχαν
εγκαταλείψει οι Σύµµαχοι, αλλά και το υλικό που υπήρχε αποθηκευµένο στην
Κωνσταντινούπολη.
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-28Μια άλλη γενική παρατήρηση είναι σχετικά µε την απόδοση του
τοµέα πληροφοριών του στρατού του Κεµάλ. Το τουρκικό επιτελείο είχε πάντα
ακριβείς πληροφορίες, που έφθαναν σε αυτό από Σύµµαχους αξιωµατικούς αλλά
και από άλλους πράκτορες που µετέφεραν στους Τούρκους κάθε κίνηση των
ελληνικών δυνάµεων. Επί πλέον, η τουρκική αντιπροσωπεία στο Λονδίνο µετέδιδε
την πληροφορία ότι οι Έλληνες υποστηριζόµενοι από τον Βρετανό πρωθυπουργό
Λόυντ Τζώρτζ46, είχαν απoφασίσει να επιτεθούν προς το Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν
Καραχισάρ. Μεταξύ των πληροφοριών που έφθαναν στους Τούρκους υπήρχε και
µια, προερχόµενη από ξένη πηγή, που υποστήριζε ότι ο ελληνικός στρατός θα
άρχιζε τις επιχειρήσεις στις 10 Μαρτίου, κάτι που απεδείχθη ορθό από τις
εξελίξεις.
Μετά από αυτά είναι βέβαιο ότι ο τουρκικός στρατός ανέµενε την
επίθεση και ήταν πλήρως ενηµερωµένος για τις κινήσεις του αντίπαλου. Αντίθετα
οι πληροφορίες του 2ου Γραφείου της ελληνικής Στρατιάς, µετά τις επιχειρήσεις του
∆εκεµβρίου δεν ήταν σωστές47.
Στις 10 Μαρτίου 1921, σε επαλήθευση των πληροφοριών που είχαν
οι Τούρκοι, το Α΄ Σώµα Στρατού µε δύο µεραρχίες εξόρµησε από την περιοχή του
Ούσακ προς το Αφιόν Καραχισάρ και το Γ΄ Σώµα Στρατού µε τρεις µεραρχίες συν
µία ταξιαρχία ιππικού από την περιοχή της Προύσας προς το Εσκί – Σεχίρ.
Το Α΄ Σώµα Στρατού µετά από σύντοµο αγώνα κατάλαβε το Αφιόν
Καραχισάρ, ενώ το Γ΄ Σώµα Στρατού συνάντησε ισχυρή αντίσταση και µετά από
εξαήµερες αιµατηρές µάχες συµπτύχθηκε στην αρχική του θέση στην περιοχή της
Προύσας αφήνοντας στο πεδίο της µάχης 300 αξιωµατικούς και 4000 οπλίτες.
Ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη της Μικρασιατικής εκστρατείας που ελληνικά
στρατιωτικά τµήµατα είχαν τόσο µεγάλες απώλειες σε µια µόνο µάχη.
Στην εξέλιξη των επιχειρήσεων το Α΄ Σώµα Στρατού αφού
απέκρουσε ισχυρότατη τουρκική αντεπίθεση, άφησε το Αφιόν Καραχισάρ και
συµπτύχθηκε και αυτό στην αρχική του θέση στο Τουµλού Μπουνάρ (περιοχή που
είναι στην ενδιάµεση απόσταση µεταξύ Αφιόν Καραχισάρ και Ουσάκ).
Όµως η ελληνική στρατιά δεν κατάφερε να επιτύχει την κατάληψη
κανενός από τους αντικειµενικούς σκοπούς που είχε θέσει για τις επιχειρήσεις του
Μαρτίου 1921. Η επιχείρηση της Στρατιάς µε δύο χωριστές οµάδες δυνάµεων
έδωσε στον εχθρό την ευκαιρία να τις αντιµετωπίσει διαδοχικά µε τον όγκο των
δυνάµεών του και να τις αναγκάσει σε υποχώρηση.
46
Η Αγγλία, χάριν των συµφερόντων της, ακολουθούσε παρασκηνιακά φιλελληνική πολιτική εν αντιθέσει µε τους Γάλλους
και τους Ιταλούς που ακολουθούσαν φιλοτουρκική, λόγω της αντιζηλίας τους µε την Αγγλία τα συµφέροντα της οποίας
εδραιώνονταν στην περιοχή. Εποµένως η ελληνική αντιπροσωπεία βρισκόταν µεταξύ δύο λύσεων, ή να αποχωρήσει από
τη Μικρά Ασία ή να επιµείνει στην εκστρατεία σύµφωνα µε τις παρασκηνιακές ενθαρρύνσεις της Αγγλίας.
47

ΓΕΣ/∆ΙΣ, Επίτοµος Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919-1922. Αθήνα: ΤΥΕΣ 2001 σ.σ. 90-91.

-29Επειδή οι επιχειρήσεις του Μαρτίου 1921 δεν προώθησαν την λύση
του προβλήµατος, η κυβέρνηση αποφάσισε τη διεξαγωγή νέας επιθετικής
ενέργειας και ταυτόχρονα ενίσχυσε τη Στρατιά

Μικράς Ασίας µε τρεις ακόµα

µεραρχίες. Σύµφωνα µε τα σχέδια ο στόχος ήταν η κατάληψη του Εσκί Σεχίρ και
του Αφιόν Καραχισάρ.
Για την ενίσχυση της ψυχολογίας και την ανόρθωση του ηθικού του
στρατεύµατος στις 29 Μαίου αναχώρησε για την Σµύρνη ο βασιλιάς Κωνσταντίνος
παρά την αντίθετη γνώµη τόσο του Παπούλα όσο και του Μεταξά που θεωρούσε
ότι δεν έπρεπε να επωµισθεί αυτός τις πολεµικές ευθύνες48.
Στις 8/21 Ιουνίου 1921 µε µια συλλογική διακοίνωση η Entente
πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση τη µεσολάβησή της για ειρηνική επίλυση των
διαφορών της µε την Άγκυρα. Η Ελλάδα απάντησε αρνητικά, διότι πίστευε ότι µε
το βασιλιά επικεφαλής θα έφθανε στην τελική νίκη, χωρίς να υποπτεύεται την
ανικανότητα αυτών στους οποίους ανατέθηκε το έργο αυτό. Πράγµατι στις 25
Ιουνίου εξόρµησαν από την Προύσα τέσσερις µεραρχίες προς το Εσκί Σεχίρ και
στις 27-29 του ίδιου µήνα από την περιοχή Ουσάκ – Τουµλού Μπουνάρ έξη
µεραρχίες και η ταξιαρχία ιππικού προς το Αφιόν Καραχισάρ.
Οι τουρκικές δυνάµεις που αµύνονταν σε αυτές τις περιοχές
ανέρχονταν σε δώδεκα µεραρχίες πεζικού και τέσσερις ιππικού, µε 72 πυροβόλα
και συνολική δύναµη 130.000 άνδρες. Μετά από σκληρές µάχες οι ελληνικές
δυνάµεις κατάλαβαν στις 30 lουνίου το Αφιόν Καραχισάρ και στις 6 lουλίου το Εσκί
Σεχίρ, τα οποία και διατήρησαν παρά τη σφοδρή αντεπίθεση που επιχείρησαν οι
Τούρκοι. Μετά την αντεπίθεση ο στρατός του Κεµάλ συµπτύχθηκε µε µεγάλες
απώλειες. Αυτό που προκύπτει ως γενικό συµπέρασµα από τις επιχειρήσεις του
lουνίου – lουλίου 1921, είναι ότι ο ελληνικός στρατός πέτυχε τους αντικειµενικούς
του σκοπούς, αλλά δεν πέτυχε τον στρατηγικό στόχο του που ήταν η καταστροφή
των δυνάµεων του αντιπάλου.
Στις 15 lουλίου του 1921 έλαβε χώρα στην Κιουτάχεια πολεµικό
συµβούλιο,

υπό

την

προεδρία

του

βασιλιά

Κωνσταντίνου,

στο

οποίο

αποφασίστηκε η διεξαγωγή επιχειρήσεων πέρα από τον ποταµό Σαγγάριο, µε
κατεύθυνση την Άγκυρα και τελική επιδίωξη την οριστική συντριβή του τουρκικού
στρατού49. Η δύναµη του ελληνικού στρατού ανήρχετο σε 120.000 άνδρες
εξοπλισµένους µε 50.000 τουφέκια, 2052 οπλοπολυβόλα, 672 πολυβόλα, 296
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κατάσταση ευµενώς για τη χώρα µας µε πρώτη εκδήλωση την απροκάλυπτη µεταστροφή της Αγγλίας και την ενίσχυση από
µέρους της. Επιπλέον πίστευε ότι, σε περίπτωση νικηφόρας έκβασης της εκστρατείας προς την Άγκυρα, θα κλονιζόταν το
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-30πυροβόλα. Η ταξιαρχία του ιππικού περιλάµβανε 750 σπαθιά. Η δύναµη του
τουρκικού στρατού ανήρχετο σε 90.000 άνδρες, που όµως ήταν όλοι µάχιµοι και
είχαν ελαφρύτερη διάταξη σε σχέση µε τις ελληνικές δυνάµεις, οπότε η διαφορά
των 30.000 ανδρών δεν ήταν ουσιαστική. Το πυροβολικό των Τούρκων ήταν
ποσοτικά λιγότερο από το ελληνικό πυροβολικό διότι διέθετε 167 πυροβόλα, τα
οποία όµως ήταν καλύτερης ποιότητας και µεγαλύτερου διαµετρήµατος από τα
αντίστοιχα ελληνικά. Οι Τούρκοι υπερείχαν και στο ιππικό50 διαθέτοντας 6.000
σπαθιά.
Η κίνηση των ελληνικών δυνάµεων άρχισε στις 1 Αυγούστου 1921
κάτω από δυσµενείς καιρικές συνθήκες (αφόρητη ζέστη) και συνεχή παρενόχληση
του ιππικού των Τούρκων. Στις 8 Αυγούστου είχε ολοκληρωθεί η διάβαση του
Σαγγαρίου

και παρά την κούραση ο ελληνικός στρατός επετέθη στις 11

Αυγούστου εναντίον της κύριας αµυντικής γραµµής των αντιπάλου του51.
Η προσπάθεια της ελληνικής δύναµης να υπερκεράσει το αριστερό
της τουρκικής διάταξης απέτυχε διότι η τουρκική διοίκηση, που παρακολουθούσε
µε το ιππικό τις κινήσεις των Ελλήνων, επέκτεινε την διάταξη των δυνάµεων της
προς τα ανατολικά. Στις 28 Αυγούστου οι Τούρκοι πραγµατοποίησαν µεγάλη
επίθεση την οποία απέκρουσαν επιτυχώς οι Έλληνες. Όµως η συνεχιζόµενη
σφοδρότητα των τουρκικών επιθέσεων, η µείωση της δύναµης των ελληνικών
µονάδων από τις απώλειες και τα προβλήµατα ανεφοδιασµού του ελληνικού
στρατού, ανάγκασαν την κυβέρνηση να διατάξει σύµπτυξη των δυνάµεων. Η
σύµπτυξη άρχισε αµέσως και τη νύκτα 30-31 Αυγούστου η ελληνική Στρατιά
πέρασε το Σαγγάριο και συνέχισε προς τα δυτικά καταστρέφοντας 120 χλµ
σιδηροδροµικών γραµµών. Τελικά η Στρατιά έλαβε θέσεις στη γραµµή Νικοµήδεια
– Εσκί Σεχίρ – Σεϊντί Γαζή – Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ – ποταµό Μαίανδρο.
Εκεί παρέµεινε µέχρι τον Αύγουστο του 1922, µε κύρια απασχόληση την
οργάνωση της αµυντικής γραµµής της52.
Η κατάσταση του ελληνικού στρατού έκτοτε άρχισε να γίνεται όλο και
πιο δυσχερής διότι δεν είχε πλέον τη δυνατότητα επιθετικής ενέργειας λόγω των
µεγάλων απωλειών και της αποφασιστικής αντίστασης των Τούρκων. Η ελληνική
άµυνα σε ένα µέτωπο που εκτείνονταν σε µήκος 700χλµ ήταν επισφαλής και το
ηθικό του στρατού ήταν συνεχώς µειούµενο λόγω της κακής διατροφής, ένδυσης
και κυρίως λόγω της πεποίθησης ότι ήταν µάταιη η συνέχιση του αγώνα. Επί
50
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ΓΕΣ/∆ΙΣ, Επίτοµος Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919-1922. Αθήνα: ΤΥΕΣ 2001 σελ. 91.

51
Από τα κύρια προβλήµατα της ελληνικής στρατιάς κατά τη διάρκεια της πορείας προς την Άγκυρα και της µάχης του
Σαγγαρίου ήταν ο ανεφοδιασµός και οι συγκοινωνίες µε τα µετόπισθεν.
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-31πλέον επέδρασε ο Εθνικός διχασµός και η συνεχιζόµενη κοµµουνιστική
προπαγάνδα. Επιπρόσθετα η ελληνική οικονοµία ήταν στα όριά της. Η οικονοµική
κατάρρευση

του

κράτους,

αντιµετωπίστηκε

µε

τη

διχοτόµηση

του

χαρτονοµίσµατος, πράγµα που ανακούφισε προσωρινά τη δηµόσια οικονοµία,
αφού µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκαν 1.500 εκατοµµύρια δραχµές της τότε
αξίας και µε τιµή χρυσής λίρας Αγγλίας 100 δραχµές. Έτσι κατορθώθηκε να
πληρωθούν καθυστερηµένα µισθοί πολλών µηνών τόσο στο µέτωπο όσο και στο
εσωτερικό, ενώ βελτιώθηκε κάπως το άθλιο συσσίτιο των µαχητών του µετώπου,
που επί αρκετούς µήνες περιοριζόταν στην κουραµάνα, στη ρέγκα και σε µερικές
ελιές.
Από τους πρώτους µήνες του 1922 η τουρκική αεροπορία, στα
πλαίσια της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάµεων του Κεµάλ από τους Συµµάχους,
άρχισε να αναπτύσσεται σηµαντικά, λαµβάνοντας αεροπορικό υλικό κυρίως από
τους Γάλλους (αεροπλάνα τύπου Spad και Breguet), αλλά και από τους lταλούς
µέσω Αττάλειας. Με το υλικό αυτό η τουρκική αεροπορία κατάφερε να αποκτήσει
αεροπορική υπεροχή και ίσως κυριαρχία στις µετέπειτα επιχειρήσεις. Οι αιτίες
αυτής της µεταστροφής ανιχνεύονται στη δραµατική µείωση του ελληνικού
αεροπορικού στόλου, ο οποίος χωρίς να αναπληρωθεί, υπερκεράστηκε από τον
αντίστοιχο τουρκικό, µε τελικό αποτέλεσµα την ήττα στο εναέριο θέατρο
επιχειρήσεων.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, στις αρχές Μαΐου 1922, η ελληνική
κυβέρνηση προσπάθησε να επιτύχει διπλωµατική λύση στη σύγκρουση, αλλά οι
Τούρκοι, που είχαν πλέον το πλεονέκτηµα, δεν δέχθηκαν ειρηνικό διακανονισµό. Η
ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ακολούθησαν
αλλαγές στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία 53. Η τουρκική ηγεσία από την άλλη
πλευρά ήταν ενήµερη για την δυσµενή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο
ελληνικός στρατός και ενώ ενισχύονταν συνεχώς µε υλικό και χρήµατα,
ετοιµαζόταν για επιχειρήσεις.
Στις 12 Μαΐου 1922 ο διοικητής της Στρατιάς αντιστράτηγος
Παπούλας, αντικαταστάθηκε από τον αντιστράτηγο Χατζηανέστη, που ήταν
έντιµος, γενναίος και ευρείας µορφώσεως αξιωµατικός, αλλά απείχε από τη
διοίκηση µεγάλων µονάδων από το 1915. Κατά την επιθεώρηση που έκανε στο
µέτωπο σχηµάτισε εσφαλµένη άποψη ότι ήταν άριστο το ηθικό του στρατού και η
έκθεση που υπέβαλε στην κυβέρνηση το Μάιο του 1922 σχετικά µε την κατάσταση
δεν ανταποκρινόταν καθόλου στην πραγµατικότητα. Ο αρχιστράτηγος δεν
αποδέχτηκε τις εισηγήσεις του υπαρχηγού του επιτελείου του για τη σύµπτυξη του
53
Το Μάιο 1922 έπεσε η κυβέρνηση Γούναρη και σχηµατίσθηκε η συµµαχική κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη. Τον ίδιο µήνα
παραιτήθηκε ο αρχιστράτηγος Παπούλας και στη θέση του τοποθετήθηκε ο αντιστράτηγος Χατζηανέστης.
ΓΕΣ/∆ΙΣ, Επίτοµος Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919-1922. Αθήνα: ΤΥΕΣ 2001 σ.σ.. 319-320.

-32µετώπου, έχοντας τη γνώµη ότι έπρεπε να παραµείνει όπως ήταν, καθώς είχε
πειστεί από την εικόνα που του παρουσίασαν οι διοικητές.
Η αλήθεια ήταν ότι το ηθικό των µαχητών βρισκόταν τότε σε πολύ
χαµηλό επίπεδο, επειδή εκτός από την αποτυχία της επιχείρησης του Σαγγάριου
είχε µεσολαβήσει γι’ αυτούς ένας δριµύτατος χειµώνας πάνω στα αφιλόξενα
µικρασιατικά βουνά, που τον πέρασαν µέσα σε χαρακώµατα και πρόχειρα
σκέπαστρα. Όµως το ηθικό των µαχητών υπονοµευόταν κατά κύριο λόγο από την
παράταση της εκστρατείας, που προκαλούσε στις οικογένειες των περισσότερων
στέρηση και δυστυχία. Τέλος άλλος ένας λόγος που υπονόµευε το ηθικό των
µαχητών ήταν η µη επιστροφή στο µέτωπο πολλών αδειούχων στρατιωτών, οι
οποίοι είτε λιποτακτούσαν, είτε κατάφερναν µε διάφορα πλάγια µέσα να
παραµένουν στην Ελλάδα.
Πάντως, λόγω του χαρακτήρα του, στον τοµέα αυτό ο Χατζηανέστης
επέδειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα καθώς κατεδίωξε
καταχραστές

από

το

στράτευµα

και

καθάρισε

τους λιποτάκτες και τους
τη

Σµύρνη

από

τους

αποσπασµένους οι οποίοι δρούσαν σαν παράσιτα. Επίσης βελτίωσε τη διατροφή
των στρατιωτών, άκουσε αιτήσεις και παράπονα και πλήρωσε όλους τους
καθυστερηµένους µισθούς54.
Όµως στο µυαλό του είχε γίνει

έµµονη ιδέα η κατάληψη της

Κωνσταντινούπολης για την οποία πίστευε ότι ήταν η µόνη λύση του
Μικρασιατικού

ζητήµατος. Για να πετύχει το µεγαλεπήβολο σχέδιό του και

συνεπαρµένος από τη φιλοδοξία του δε δίστασε να αποσύρει από το µέτωπο
21.000 άνδρες όταν ο Κεµάλ συγκέντρωνε όλες τις δυνάµεις του για τη γενική
επίθεση.
Φυσικά το σχέδιό του, για το οποίο δύο µεραρχίες πλην συντάγµατος
έµειναν άπραγες τη στιγµή που αναµενόταν η κεµαλική επίθεση, ήταν φυσικό να
γνωρίσει άδοξο τέλος καθόσον η απάντηση των Συµµάχων στην ελληνική
κυβέρνηση, που ζήτησε την άδεια τους για την επιχείρηση, υπήρξε

βίαιη και

άµεση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν πολύ αφελές να πιστεύει κανείς ότι οι
Σύµµαχοι θα επέτρεπαν τη διάβαση των ελληνικών δυνάµεων και την κατάληψη
της Πόλης στην οποία

είχαν τεράστια

πολιτικά, οικονοµικά και στρατιωτικά

συµφέροντα.
Τεράστια έκταση άρχισαν να παίρνουν τα γεγονότα από τις 13
Αυγούστου 1922, που εκδηλώθηκε η µεγάλη επίθεση του Κεµάλ, για την ενίσχυση
της διπλωµατικής θέσης της Τουρκίας στη συνδιάσκεψη του Οκτωβρίου µεταξύ
των Συµµάχων της Ελλάδας και της Τουρκίας ύστερα από παρακίνηση των
54
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-33Γάλλων, χωρίς και ο ίδιος ο Κεµάλ να περιµένει την έκταση των αποτελεσµάτων
της.
Το τουρκικό πυροβολικό άρχισε να βάλλει µε καταιγιστικά πυρά το
µέτωπο στα δυτικά του Αφιόν Καραχισάρ55. Μετά από θυελλώδη επίθεση άνοιξε
ρήγµα στο Τουµλού Μπουνάρ και πέτυχε την πλήρη διάσπαση της ελληνικής
παράταξης, στην οποία επικράτησε σύγχυση και ασυνεννοησία. ∆ηµιουργήθηκαν
τρία στρατιωτικά συγκροτήµατα (3 οµάδες, οι δύο των στρατηγών Φράγκου και
Τρικούπη και το Γ΄ Σώµα Στρατού). Συγχρόνως ισχυρό εχθρικό ιππικό έκοψε τους
δρόµους υποχώρησης. Έτσι το αρχικό ρήγµα στο Τουµλού Μπουνάρ οδήγησε
στην άτακτη φυγή των Ελλήνων.
Το µεγαλύτερο µέρος από το Α΄ και Β΄ Σώµατα Στρατού που
πολέµησαν στο Αφιόν Καραχισάρ αιχµαλωτίσθηκε εκτός από µια µικρή δύναµη
που έφθασε στο Ουσάκ. Το Γ΄ Σώµα Στρατού στο Εσκί Σεχίρ δεν δέχθηκε µεγάλη
πίεση και κατάφερε να διατηρήσει τις θέσεις του.
Ακολούθησε η εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό
και η καταστροφή της Σµύρνης. Το τυπικό τέλος του πολέµου έλαβε χώρα µε την
σύναψη ανακωχής στα Μουδανιά στις 28 Σεπτεµβρίου 1922.
Η τελική έκβαση της εκστρατείας είχε σαν αποτέλεσµα τον ξεριζωµό
του συµπαγούς ελληνισµού της Μικράς Ασίας και της ανατολικής Θράκης.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 300.000 κυρίως γυναικόπαιδα σφαγιάστηκαν.
Υπεύθυνοι για τη µεγάλη αυτή τραγωδία θεωρήθηκαν πέντε πολιτικοί
και ένας στρατιωτικός, οι Γούναρης, Στράτος, Θεοτόκης, Πρωτοπαπαδάκης,
Μπαλτατζής

και

ο

αρχιστράτηγος

Χατζηανέστης.

Μόλις

σχηµατίστηκε

η

επαναστατική κυβέρνηση των Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά, συγκροτήθηκε
έκτακτο στρατοδικείο που δίκασε και καταδίκασε σε θάνατο τους έξι υπεύθυνους
(η δίκη των Έξι). Εκτελέστηκαν στο Γουδί στις 15 Νοεµβρίου 1922.
Τον επόµενο χρόνο, στις 24 lουλίου 1923, υπογράφτηκε η Συνθήκης
της Λωζάνης µεταξύ των Συµµάχων της Τουρκίας και της Ελλάδας, σύµφωνα µε
την οποία αναθεωρήθηκε η Συνθήκη των Σεβρών. Η Συνθήκη της Λωζάνης
καθόρισε το ισχύον µέχρι σήµερα status quo µεταξύ της Ελλάδος και της
Τουρκίας.
2.

Εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα
Μετά την αποβίβαση των ελληνικών στρατευµάτων στη Σµύρνη

όπως ήδη έχει αναφερθεί, υπεγράφη η Συνθήκη των Σεβρών56, (28 Ιουλίου/10
55
Η προσβολή σε αυτό το σηµείο άµυνας των ελληνικών δυνάµεων δεν ήταν αναµενόµενη διότι επικρατούσε η άποψη ότι η
επίθεση θα γίνει στο Εσκί Σεχίρ, όπου οι Έλληνες είχαν συγκεντρώσει τον κύριο όγκο των δυνάµεων τους. Επρόκειτο για
αιφνιδιασµό.
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Μέσα στη γενική ευφορία που προκάλεσε η συνοµολόγηση της συντριπτικής, για την τουρκική πλευρά, διπλωµατικής
αυτής πράξης, λίγοι διέβλεψαν ότι η Συνθήκη των Σεβρών ισοδυναµούσε µε παράταση του πολέµου. Οι ταπεινωτικοί της
όροι συνέβαλλαν στη συσπείρωση των Τούρκων γύρω από το κεµαλικό κίνηµα.

-34Αυγούστου 1920) µε την οποία ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι έµπαινε τυπικά τέλος
στον πόλεµο.
Ο Εθνικός διχασµός γνώριζε µια τεράστια έξαρση καθώς ενώ
ετοιµαζόταν ο Βενιζέλος να επιβιβαστεί στο τραίνο που θα

τον έφερνε

στην

Ελλάδα µε το κείµενο της Συνθήκης των Σεβρών57 στις αποσκευές του, υπέστη
δολοφονική απόπειρα από δυο απότακτους Έλληνες αξιωµατικούς πιστούς στον
Κωνσταντίνο. Μόλις η είδηση µαθεύτηκε στην Αθήνα, οι οπαδοί του δολοφόνησαν
τον ιδεολογικό εκπρόσωπο του «αντίπαλου στρατοπέδου» Ίωνα ∆ραγούµη, και
παράλληλα προέβησαν σε άλλες βιαιοπραγίες κατά οπαδών της κωνσταντινικής
παράταξης.
Με την επιστροφή του στην Αθήνα ο Βενιζέλος προκήρυξε, µετά
από επανειληµµένες απαιτήσεις των αντιπάλων του, εκλογές για τον Οκτώβριο του
1920 πιστεύοντας ότι θα είναι ο νικητής καθώς θα κεφαλαιοποιούσε τα οφέλη της
Συνθήκης των Σεβρών. Η απόφαση αυτή λήφθηκε παρά το γεγονός ότι ο πόλεµος
µόνο τυπικά είχε λήξει. Όµως, παράλληλα µε το αίσθηµα εθνικής υπερηφάνειας
που επικρατούσε για την πραγµάτωση της Μεγάλης Ιδέας, καλλιεργούταν
συστηµατικά από την αντιπολίτευση ένα κλίµα λαϊκής δυσαρέσκειας. Αυτό για την
αντιπολίτευση ήταν εύκολο να το πετύχει, για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτον τα µακροχρόνια δεινά του πληθυσµού από τη συµµετοχή
στους πολέµους επί µία δεκαετία και πλέον, µε αποκορύφωµα τον Α΄ Παγκόσµιο
πόλεµο και δεύτερον το κλίµα τροµοκρατίας των αρχών εναντίον των
αντιβενιζελικών και στην λαϊκή οργή που προκαλούσε ο πλουτισµός όσων είχαν
πρόσβαση στην κρατική µηχανή. Αυτά συνετέλεσαν ώστε το διχαστικό κλίµα να
προσλαµβάνει

µια

µονιµότερη

και

ουσιαστικότερη

διάσταση

τοπικού

ανταγωνισµού.
Η

«Ηνωµένη

Αντιπολίτευση»

(αντιβενιζελικός

συνασπισµός

κοµµάτων) αξιοποίησε αυτή τη δυσαρέσκεια µε συνθήµατα που υπόσχονταν
επιστροφή του στρατού και γενικότερα µε αντιεπεκτατική πρόταση πολιτικής
(βασισµένη στη επιλογή «µικρή µεν πλην τίµια Ελλάς»). Το βασικό σύνθηµα που
κυριάρχησε ήταν «οίκαδε», δηλαδή να φέρουµε τα παιδιά µας πίσω από το
µικρασιατικό µέτωπο.
Μετά από παράταση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών
λόγω του αιφνίδιου θάνατου του βασιλιά Αλέξανδρου, στις 1/14 Νοεµβρίου 1920
το κόµµα των Φιλελευθέρων έπαθε συντριπτική ήττα, ο Βενιζέλος έχασε την
εξουσία και αποχώρησε στο Παρίσι.
57
Η Συνθήκη των Σεβρών υπογράφηκε 19 µήνες µετά την ανακωχή και αφορούσε την σύναψη ειρήνης µεταξύ των
Συνασπισµένων ∆υνάµεων και της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.

-35Οταν ανέλαβε την εξουσία ο αντιβενιζελικός συνασπισµός όµως όχι
µόνο δε πραγµατοποίησε την υπόσχεσή του, αλλά διπλασίασε τον αριθµό των
στρατιωτών του µικρασιατικού µετώπου το οποίο και προέκτεινε, ως το καλοκαίρι
του 1921 µέχρι τη γραµµή Εσκί Σεχίρ – Κιουτάχεια

- Αφιόν Καραχισάρ.

Παράλληλα εγκαταλήφθηκαν τα σχέδια του Βενιζέλου για οχύρωση της Σµύρνης
και των συνόρων που όριζε η Συνθήκη των Σεβρών.
Ακολούθησε η επιστροφή του Κωνσταντίνου στον θρόνο της
Ελλάδος µετά από διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Οι δυνάµεις της Entente
εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στο ενδεχόµενο της επιστροφής του βασιλιά
πριν από την σχετική ψηφοφορία, προειδοποιώντας επισήµως58 την Ελλάδα για
τις συνέπειες από την επιστροφή του Κωνσταντίνου. Είναι γεγονός ότι οι Μεγάλες
∆υνάµεις µε την επιστροφή του Κωνσταντίνου βρήκαν ένα πάρα πολύ καλό
πρόσχηµα για να σταµατήσουν κάθε βοήθεια προς την Ελλάδα και να αρχίσουν
απροκάλυπτα να βοηθούν τον Κεµάλ τον οποίο είχαν ήδη αρχίσει κρυφά να
βοηθούν.
Σε ότι αφορά την οικονοµία, η περίοδος 1909-1922 αποτελεί για την
Ελλάδα, διάστηµα που έλαβε χώρα η αναδιοργάνωση των κρατικών µηχανισµών
και λειτουργιών και η επέκταση του κράτους µετά τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο και την
Μικρασιατική εκστρατεία. Η επανάσταση του 1909 στο Γουδί είχε ανοίξει το δρόµο
όχι µόνο προς τον επεκτατισµό, αλλά και για κοινωνική µεταρρύθµιση στην
κατεύθυνση του «καπιταλισµού της σχετικής υπεραξίας».
Η Μικρασιατική εκστρατεία, µετά από τόσα χρόνια προσπάθειας για
εκσυγχρονισµό υπό συνθήκες πολέµου και έξαρσης των πολιτικών παθών
(µετακινήσεις πληθυσµών, οικονοµική αναδιάρθρωση, διώξεις αντιφρονούντων
κλπ), ήλθε να προσθέσει ένα µεγάλο βάρος στην ήδη ταλαιπωρηµένη ελληνική
οικονοµία.
Σε µεγάλο ποσοστό η Ελλάδα βασιζόταν στην οικονοµική στήριξη
των δυνάµεων της Entente. Η επαναφορά του Κωνσταντίνου στο θρόνο,
προκάλεσε την οριστική παύση κάθε οικονοµικής ενίχυσης της Ελλάδας από την
πλευρά τους. Η Ελλάδα ήταν πλέον µόνη και έπρεπε να αρκεστεί µόνο στις δικές
της δυνατότητες.
Το ύστατο γεγονός της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στην
Ελλάδα πριν την επερχόµενη καταστροφή αφορoύσε την πιθανότητα δηµιουργίας
«Αυτόνοµου Κράτους της Ιωνίας» (Φεβρουάριος – Μάρτιος 1922). Εκείνη την
εποχή οι επιχειρήσεις στο µέτωπο εΙχαν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η οικονοµική
κατάσταση ήταν ζοφερή και το πολιτικό κλίµα ήταν ηλεκτρισµένο και ασταθές.
58
Η αντίδραση των συµµάχων εκφράστηκε πριν από το δηµoψήφισµα µε δύο διακοινώσεις στις 21 και 25 Νοεµβρίου 1920.
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-36Μια οµάδα αποτελούµενη από αξιωµατικούς και πολίτες της
Σµύρνης, πρότεινε για µια ακόµα φορά (είχαν προηγηθεί ανάλογες κινήσεις στο
παρελθόν) την αυτονόµηση της Ιωνίας. Η πρόταση για την ανάληψη της ηγεσίας
του αυτονοµιστικού κινήµατος είχε αποδέκτη τον αντιστράτηγο Παπούλα, αρχηγό
της ελληνικής Στρατιάς στην Μικρά Ασία. Ο Παπούλας αρχικά προέβη σε
διερευνητικές διαβουλεύσεις που απέβλεπαν στην διάγνωση των προθέσεων τόσο
της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των συµµάχων (ιδίως των Άγγλων). Όταν
διαπίστωσε την έλλειψη της αναγκαίας στήριξης από όλες τις πλευρές, αρνήθηκε
να ηγηθεί της κίνησης και τελικά υπέβαλε την παραίτησή του59. Με την παραίτηση
του αρχιστράτηγου τέθηκε τέλος στην προσπάθεια για την αυτονόµηση της Ιωνίας.
3.

Εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία
Μετά την κατάληψη της Σµύρνης, στο εσωτερικό της Τουρκίας,

γνώριζε ιδιαίτερη έξαρση ο εθνικισµός, γεγονός που δεν άφηνε περιθώρια στην
ελληνική διοίκηση να επιτύχει την απαιτούµενη σταθεροποίηση της κατεχόµενης
περιοχής. Η απόβαση των Ελλήνων δηµιούργησε ένα τεράστιο κύµα οργής στην
Τουρκία. Η εθνικιστική έξαρση των Τούρκων εκφράστηκε µε µεγάλα συλλαλητήρια
στην Κωνσταντινούπολη και µε εντατική δραστηριοποίηση των πατριωτικών
οργανώσεων σε όλη τη χώρα. Κάτω από το κράτος του ανθελληνικού µίσους
ελάµβαναν χώρα µε ιδιαίτερη πλέον σφοδρότητα οι (συνεχιζόµενοι από το
παρελθόν) διωγµοί των χριστιανών σε όλη την Ανατολία. Μετά τη συµφωνία του
Μούδρου και ιδιαίτερα µετά την κατάληψη της Σµύρνης ο Κεµάλ προσπάθησε να
αντιδράσει στις δραστηριότητες των δυνάµεων της Entente για τον διαµελισµό της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Στις πρώτες ενέργειες του µετέπειτα Τούρκου ηγέτη εντάσσεται η
µετάβασή του στην Αµάσεια. Η ιδιότητά του ως επιθεωρητού του 3ου Σώµατος
Στρατού τού έδινε την ευκαιρία να σφυγµοµετρεί τις διαθέσεις των διοικητών όσων
µονάδων δεν είχαν διαλυθεί, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να ζητάει από πριν τη
συγκατάθεση του επιτελείου.
Στην Αµάσεια έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση της στρατιωτικής
ηγεσίας της Τουρκίας και εκεί υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 1919, το οµώνυµο
πρωτόκολλο που έδειχνε την αντίθεση του τουρκικού λαού στα σχέδια της
Entente60.
Ένα µήνα αργότερα και ενώ ο Σουλτάνος τον είχε ανακαλέσει, ο
Κεµάλ παραιτήθηκε από το στρατό και επιβλήθηκε σαν αρχηγός, αρχικά στους
τοπικούς ηγέτες του Ερζερούµ. Τον Μάρτιο του 1920 και όταν τα συµµαχικά
59
Λεπτοµέρειες για το παρασκήνιο, τις συναντήσεις και επικοινωνίες του στρατηγού Παπούλα, τον ρόλο της ελληνικής
κυβέρνησης, και του Στεργιάδη.
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-37στρατεύµατα εισήλθαν την Κωνσταντινούπολη, το κίνηµα άρχισε να µεγαλώνει
διότι µε αυτή την εξέλιξη επιβεβαιωνόταν η άποψη του Κεµάλ πως ο Σουλτάνος
ήταν δέσµιος των Μεγάλων ∆υνάµεων.
Η κατάληψη της πρωτεύουσας αύξησε το κύρος του Κεµάλ και στις
10/23 Απριλίου του 1920 διορίστηκε πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης η
οποία σχηµατίσθηκε από την Α΄ Μεγάλη Εθνοσυνέλευση που συνήλθε στην
Άγκυρα.
Την ίδια εποχή ξέσπασε στην Τουρκία εµφύλιος πόλεµος που
απόκτησε

ουσιαστική

κυβερνήσεις, η

µορφή

από

τη

στιγµή

που

δηµιουργήθηκαν

δύο

κυβέρνηση του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη και η

κυβέρνηση του Κεµάλ στην Άγκυρα.
Η κυβέρνηση της Άγκυρας αντιµετώπιζε, εκτός των άλλων, σοβαρό
οικονοµικό πρόβληµα. Η χώρα ήταν σε ελεύθερη πτώση. Σε εκείνη την κρίσιµη γι
αυτόν περίοδο, ο Κεµάλ, µε κατάλληλους διπλωµατικούς χειρισµούς, προσέγγισε
Αγγλία – Γαλλία – Ρωσία, (προτού ακόµα οργανώσει ένα υποτυπώδες σύστηµα
συλλογής φόρων, µε τη συναίνεση ή όχι των αγροτικών κυρίως πληθυσµών της
ενδοχώρας), και κατάφερε να πάρει σηµαντική οικονοµική βοήθεια. Με τη βοήθεια
αυτή ο Κεµάλ κατάφερε να παγιώσει την κυβέρνηση στην Άγκυρα και να ενισχύσει
το στρατό, προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα εναντίον της
Ελλάδος. Τους εσωτερικούς του αντιπάλους στην επαναστατική κυβέρνηση, ο
Κεµάλ τους εξουδετέρωσε πλήρως µε εκτεταµένες διώξεις αντιφρονούντων τον
Ιανουάριο του 1920 61.
Οι κινήσεις αυτές του Κεµάλ στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας υπήρξαν καταλυτικές για την έκβαση της ελληνικής
εκστρατείας δεδοµένου ότι την ίδια στιγµή στην Ελλάδα ο εθνικισµός είχε φτάσει
στο αποκορύφωµά του.
Κήρυξε τον Σουλτάνο, που βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, όχι
έκπτωτο αλλά «αιχµάλωτο» των δυνάµεων της ∆ύσης62 και κατ’ επέκταση
θεώρησε ότι η πράξη του να υπογράψει οποιαδήποτε συνθήκη, που ακρωτηρίαζε
την αυτοκρατορία, είχε γίνει κάτω από «συνθήκες βίαιου εξαναγκασµού».
Όταν υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών, η επαναστατική
κυβέρνηση της Άγκυρας διακήρυξε στην Ευρώπη ότι ως πραγµατική κυβέρνηση
της Τουρκίας δεν αναγνωρίζει κανένα από τους όρους της τους οποίους και θα
αγωνιστεί για να ανατρέψει.

61
Εκµεταλλευόµενoς έντεχνα την παρορµητική ενέργεια των Άγγλων να διαλύσoυν βίαια το Οθωµανικό κοινοβούλιο στην
Κωνσταντινούπολη το Μάρτιo του 1920, µετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους στην Άγκυρα όπου συγκλήθηκε µεγάλη
Τουρκική Εθνοσυνέλευση, η οποία δηµιούργησε µια επαναστατική εξουσία µε «λαϊκούς επιτρόπους» αντί για υπουργούς
και αποφάσισε δια ψήφου την κατάργηση του Σουλτανάτου.
62
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-38Στο στρατιωτικό πεδίο ο Κεµάλ ακολούθησε τη στρατηγκή της
εξουθένωσης του αντιπάλου και της καταπόνησής του µε κλεφτoπόλεµo τον οποίο
ανέλαβαν τα σώµατα των «τσετών». Η τουρκική πλευρά είχε πλήρη γνώση της
κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο ελληνικός στρατός. Συγκεκριµένα:
Ηθικό

καταπονηµένο

λόγω

µεταφοράς

του εµφύλιου

διχασµού στις τάξεις του στρατεύµατος.
Oι λίγοι µεν αλλά δυναµικοί κοµµουνιστές Έλληνες στρατιώτες
έκαναν συστηµατική «φιλειρηνική» προπαγάνδα στο στράτευµα.
Η ηγεσία είχε σοβαρά πρoβλήµατα από την αντικατάσταση
των βενιζελικών αξιωµατικών από κωνσταντινικούς.
Η διαταγή για κατάληψη της Άγκυρας αποµάκρυνε περαιτέρω
το στράτευµα από τις βάσεις ανεφοδιασµού του.
Η τακτική της καµµένης γης από τους

Τούρκους

θα

µεγάλωνε ακόµα το πρόβληµα του ελληνικού στρατού απο το τέλος του
καλοκαιριού του 1921 ως το καλοκαίρι του 1922.
Ο ελληνικός στρατός που προς στιγµή είχε φτάσει στο Σαγγάριο
έµεινε καθηλωµένος στη γραµµή Εσκή Σεχίρ – Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ. Η
ελληνική κυβέρνηση έλπιζε πως η διατήρηση αυτής της γραµµής της προσέφερε
σηµαντικό πλεονέκτηµα στην προσπάθειά της να πείσει τις ευρωπαϊκές δυνάµεις
για παρέµβασή τους µε σκοπό τη σύναψη µιας έντιµης ειρήνης.
Παράλληλα κανένας χειρισµός δεν έγινε για να εξασφαλιστεί η
ενδεχόµενη υποχώρηση του στρατού ούτε για να οργανωθεί η «Μικρασιατική
άµυνα», ενώ παράλληλα γίνονταν χειρισµοί προκειµένου να δοθεί λύση µε ένα
σχέδιο αυτονόµησης της περιοχής.
Όταν, στις 13 Αυγούστου 1922 εκδηλώθηκε

η µεγάλη τουρκική

επίθεση στο νότιο και το κεντρικό τµήµα του µετώπου, ο ελληνικός στρατός, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις, τράπηκε σε άτακτη φυγή.
4.

Ελληνική εξωτερική πολιτική
Η µεταστροφή της στάσης των Συµµάχων µετά την επάνοδο του

Κωνσταντίνου έφερε αλλαγή στο διπλωµατικό σκηνικό. Η Τουρκία και η Ρωσία
συνεργάστηκαν µε κίνητρο τα εκατέρωθεν οφέλη. Η Ρωσία, που δεν αποτελούσε
πλέον τµήµα της ευρωπαϊκής ισορροπίας, προσπαθούσε να κατευνάσει την
Τουρκία για να της παραχωρήσει τον έλεγχο της Υπερκαυκασίας.
Ο Κεµάλ, από την πλευρά του, δεν είχε κάποια ιδεολογική προσέγγιση
µε το κοµουνιστικό καθεστώς. Αντίθετα, µε διάφορους περίτεχνους χειρισµούς,
ώστε να µην προκαλέσει την Ρωσία, εκµηδένισε το κοµµουνιστικό κίνηµα στην
Τουρκία. H προσέγγιση µε τη Ρωσία, είχε ζωτική σηµασία για τον Κεµάλ, αφού η

-39επαναστατική κυβέρνηση, είχε άµεση ανάγκη για οικονοµική ενίσχυση. Αυτοί οι
χειρισµοί του Κεµάλ δηµιούργησαν έντονες

ανησυχίες στους κόλπους των

Συµµάχων63, για το ενδεχόµενο οριστικής απώλειας της Τουρκίας, προς την πλευρά
της Ρωσίας. Αποτέλεσµα αυτής της ανησυχίας για τα συµφέροντα των Συµµάχων
στην Ανατολία, ήταν η επιτάχυνση της προσέγγισής τους µε την Τουρκία.
Η Γαλλία, που ήταν ανέκαθεν αντίθετη στις ελληνικές επιδιώξεις λόγω
της ελληνοβρετανικής σύµπλευσης, πέτυχε την υπογραφή διαφόρων συµφωνιών µε
τον Κεµάλ. Με τις συµφωνίες αυτές η Γαλλία έπαιρνε το µεγαλύτερο κοµµάτι των
επενδύσεων και της εκµετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών στη

νέα

κεµαλική Τουρκία. Το αντάλλαγµα από την πλευρά της Γαλλίας θα ήταν η παροχή
αµέριστης οικονοµικής και στρατιωτικής ενίσχυσης προς τις ένοπλες δυνάµεις του
Κεµάλ.
Η Ιταλία που είχε χάσει από την Ελλάδα τη Σµύρνη, ήταν από τις
πρώτες δυνάµεις της συµµαχίας που πλησίασαν τον Κεµάλ. Απέσυραν πρώτοι τα
στρατεύµατά τους από την Ανατολία και µε την έγκαιρη υποστήριξη του τουρκικού
εθνικού αγώνα κέρδισαν έδαφος και εξασφάλισαν τη διαρκή εκτίµηση της χώρας.
Οι ΗΠΑ στην αρχή είχαν διακριτική παρουσία στην περιοχή. Στη
συνέχεια όµως, το ∆εκέµβριο του 1921, στο πλαίσιο της αναζήτησης σφαιρών
επιρροής σαν εκκολαπτόµενη υπερδύναµη που ήταν, απέστειλαν πλήρως
διαπιστευµένους

εµπορικούς

αντιπροσώπους

που

ανέπτυξαν

αξιόλογη

δραστηριότητα.
Η Γερµανία, παρά τους περιορισµούς από τη Συνθήκη των Βερσαλιών
που την απέκλεισαν από την Ανατολία, είχε αρχίσει να αυξάνει τις εµπορικές
συναλλαγές της µε την Τουρκία. Όµως το 1921 και προκειµένου να εξισορροπήσει
τη γαλλική παρουσία στην περιοχή, έκανε κάποιες απόπειρες προσέγγισης, µε
πρωτοβουλία της στρατιωτικής διοίκησης.
Η

ελληνική

κυβέρνηση

έγινε

δέκτης

των

πληροφοριών

που

αφορούσαν τις ενισχύσεις που παρείχαν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί στον Κεµάλ.
Προσπάθησε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε την κήρυξη του αποκλεισµού των
µικρασιατικών παραλίων, αλλά όταν επιχείρησε να διεξάγει νηοψίες στα συµµαχικά
ατµόπλοια οι Σύµµαχοι αντέδρασαν µε σφοδρότητα και αναγκάστηκε να
υπαναχωρήσει64.
5.

Τουρκική εξωτερική πολιτική
Η Τουρκία αντιµετώπισε αυτές τις προσεγγίσεις των Μεγάλων

∆υνάµεων µε µια πολύπλευρη πολιτική. Το σηµαντικότερο για τους κεµαλικούς ήταν
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ανεξάρτητα από την προέλευση της βοήθειας.
Εν τω µεταξύ οι Τούρκοι συνέχιζαν να υποβάλουν τους χριστιανικούς
πληθυσµούς σε εξοντωτικές διώξεις. Με την άνοδο του κεµαλικού κινήµατος
παρατηρείται σταδιακή µεταστροφή της διεθνούς κοινής γνώµης, η οποία αρχίζει να
αποστασιοποιείται σε σχέση µε τις αποφάσεις του Ανώτατου Συµβουλίου για τον
διαµελισµό της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και να βλέπει ως επιβεβληµένη την
ειρηνική

διευθέτηση

του

Ανατολικού

ζητήµατος.

Στο

τραπέζι

των

διαπραγµατεύσεων η µεταστροφή έχει αρχίσει να παρατηρείται από παλιά.
Όταν η Ελλάδα το 1917 εισήλθε σαν ενιαίο κράτος στον Α΄ Παγκόσµιο
πόλεµο, είχε προηγηθεί η αναπροσαρµογή που επέφερε στην πολιτική των
συµµάχων η είσοδος των ΗΠΑ στην σύγκρουση. Η συµµετοχή των ΗΠΑ στο αγώνα
εναντίον των Κεντρικών ∆υνάµεων αποφασίσθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια
συµφωνία για µελλοντικές παραχωρήσεις εδαφών. Ο Αµερικανός πρόεδρος
Ουίλσον, εκφράζοντας την πολιτική των ΗΠΑ, διακήρυτε ότι η µελλοντική ειρήνη
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Οι Σύµµαχοι, που µετά
την αποχώρηση των Ρώσων βασίζονταν µόνο στην αµερικανική βοήθεια,
υιοθέτησαν πειθήνια το «∆όγµα Ουίλσον» µε συνέπεια να περιπέσουν σε αχρηστία
οι µυστικές συµφωνίες για τον διαµελισµό της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Άλλωστε
οι ΗΠΑ δεν επιθυµούσαν καν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο των συµφωνιών.
Το

φυσικό επακόλουθο ήταν να κληθεί να συµµετάσχει στην

∆ιασυµµαχική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου (8/21 Φεβρουαρίου-5/18 Μαρτίου 1921),
µαζί µε τον εκπρόσωπο του Σουλτάνου (που διαδραµάτισε «διακοσµητικό» ρόλο)
και ο εκπρόσωπος της επαναστατικής κυβέρνησης Μπεκίρ Σαµίρ Μπέης.
Η πρόσκληση των κεµαλικών σε διαπραγµατεύσεις, και µάλιστα µε τη
συµµετοχή των Ελλήνων, συνιστούσε αυτόµατα την de facto αναγνώριση του νέου
καθεστώτος. Στην συνδιάσκεψη προτάθηκαν

διάφορες συµβιβαστικές λύσεις,

χωρίς τελικό αποτέλεσµα. Η όλη συµπεριφορά της ελληνικής αντιπροσωπείας
δηµιουργούσε την αίσθηση ότι η τελευταία ήταν ξεπερασµένη από τα γεγονότα.
Ανεπαρκής προετοιµασία, λανθασµένες εκτιµήσεις, µε κυριότερη την πεποίθηση ότι
είχε εξασφαλισθεί πλήρης βρετανική υποστήριξη στη σχεδιαζόµενη γενική επίθεση
στο µέτωπο. Πάντως µετά από λίγες ηµέρες άρχισαν πάλι οι επιχειρήσεις του
ελληνικού στρατού στο µέτωπο της Μικρά Ασίας καθόσον κρίθηκε ότι η στρατιωτική
ακινησία απέβαινε σε όφελος του εχθρού.
Σε αυτή τη χρονική στιγµή, έχει ιδιαίτερη σηµασία το γεγονός ότι
παρουσιάζεται στους κόλπους των Συµµάχων, έντονα, η τάση για την αλλαγή της
πολιτικής τους. Επεξεργάζονται πλέον σχέδια αναθεώρησης της Συνθήκης των
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αλλά και µε τους κεµαλικούς.
Η ∆ιασυµµαχική Συνδιάσκεψη των Παρισίων (5/18-6/19 lουνίου 1921)
έγινε εν µέσω των µονίµων διαφωνιών των Συµµάχων. Τελικά οι Σύµµαχοι
κατάληξαν στη διατύπωση νέων προτάσεων που ήταν πιο αποµειωτικές από τις
προηγούµενες για την ελληνική πλευρά. Η απάντηση της κυβέρνησης της Ελλάδας
για την αποδοχή της συµφωνίας ήταν αρνητική. Ακολούθησε ένα διάστηµα άγονων
διαβουλεύσεων στις οποίες η ελληνική διπλωµατία έκανε γνωστό στους Συµµάχους
ότι η Ελλάδα έθεσε τις τύχες της «εις τας χείρας της Entente».
Στις 9 Μαρτίου 1922 οι Σύµµαχοι συγκεντρώθηκαν πάλι στο Παρίσι. Η
διασυµµαχική συνδιάσκεψη διατύπωσε πρόταση ανακωχής65 και διεξαγωγή
συνοµιλιών για µια σειρά από θέµατα που είχε ήδη επεξεργασθεί. Αυτή τη φορά
ήταν ο Κεµάλ που θα απέρριπτε το σχέδιο συµφωνίας και θα απάλλασε την
ελληνική κυβέρνηση από την κατηγορία ότι είχε προχωρήσει σε παραχωρήσεις
πέραν του δέοντος.
Παράλληλα

µε

τις

ατέρµονες

διπλωµατικές

διαβουλεύσεις,

ο

κουρασµένος ελληνικός στρατός έδινε τιτάνιες µάχες στο µέτωπο, ενάντια σε ένα
εχθρό που αναβάθµιζε καθηµερινά τις πολεµικές του αλλά και τις διαπραγµατευτικές του δυνατότητες.

65
Γινόταν λόγος για σύµπτυξη των συνόρων στην Ανατολική Θράκη, κατάργηση του διεθνούς καθεστώτος στην
Κωνσταντινούπολη, ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά µε διατήρηση της συµµαχικής παρουσίας και τέλος, για πλήρη
αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία.

-42-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «∆»
Στρατηγικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην τελική έκβαση
της εκστρατείας
Εξετάζοντας τα διάφορα επίπεδα στρατηγικής ανάλυσης θα αναφερθούµε
συγκριτικά στον τρόπο συµπεριφοράς Ελλάδος και Τουρκίας στο κάθε ένα από
αυτά µε σκοπό να εντοπισθούν οι διαφορές τους και τελικά τα αίτια που οδήγησαν
στην ατυχή κατάληξη της Μικρασιατικής εκστρατείας. Μέσω αυτού

θα

προσπαθήσουµε να διαλευκάνουµε, όσο είναι δυνατόν, αν η εκστρατεία αυτή
ήταν µια ηρωική αποτυχία, µια καταδικασµένη εκ των προτέρων ενέργεια ή άλλο
τι.
1.

Μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον
α.

Πριν τη Μικρασιατική εκστρατεία
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του διεθνούς περιβάλλοντος

η

στην 2 δεκαετία του 20ου αιώνα είναι:
Η ανάγκη που αισθάνονταν οι µεγάλες δυνάµεις της
Ευρώπης για την παγκόσµια ηγεµονία
Κύριος εκφραστής σε αυτή την τάση είναι η Αγγλία, αλλά και η
Γαλλία έχοντας προσδέσει στο άρµα τους (µε υποσχέσεις) την Ιταλία.
Προσπαθούσαν
Γερµανίας

να απαγορεύσουν τις ανταγωνιστικές προσπάθειες της

για πρωτοκαθεδρία στο τότε διεθνές σύστηµα. Οι Γερµανοί

προκειµένου να επιτύχουν τον στρατηγικό τους στόχο, την άµεση και αποκλειστική
πρόσβαση στα πετρέλαια της Μοσούλης επέλεξαν ως στρατηγικό τους σύµµαχο
την Τουρκία.
Η επιλογή αυτή έφερε την Τουρκία στο στόχαστρο κυρίως της
Αγγλίας που εξυπηρετώντας τα δικά της συµφέροντα έδινε
Βενιζέλο την ευκαιρία

παράλληλα στο

να προωθήσει τους εθνικούς στόχους της Ελλάδας για

επέκταση και απελευθέρωση των υπόδουλων ακόµη Ελλήνων της Μικράς Ασίας,
χωρίς όµως κάποια ρητή δέσµευση από πλευράς τους.
Παρέµβαση των ΗΠΑ (14 σηµεία Ουίλσον)
Το πνεύµα της παρέµβασης των Αµερικανών στα διεθνή
πράγµατα, υπέρ µια δικαιοκρατικής αντίληψης, και της ελεύθερης έκφρασης των
λαών, έδινε στην Ελλάδα την ευχέρεια να διεκδικήσει την ελευθερία των αλύτρωτων Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Ο συσχετισµός ισχύος και συµφερόντων διαµόρφωνε τα
στρατόπεδα των Συµµάχων. Ακόµη και µεταξύ των Συµµάχων Αγγλίας – Γαλλίας –
Ιταλίας, ήταν έντονοι και παρασκηνιακοί οι διαγκωνισµοί. Στην ουσία επρόκειτο για
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έβλεπαν µε καλό µάτι την προώθηση της Αγγλίας µέσω της Ελλάδος στη Μικρά
Ασία.
β.

Μετά τις εκλογές του 1920
Μετά

τις

εκλογές

του

1920

και

την

επιστροφή

του

Κωνσταντίνου, υπήρξε µια πρώτης τάξης ευκαιρία για να εκφρασθεί απροκάλυπτα
η µεταστροφή των Μεγάλων ∆υνάµεων έναντι της Ελλάδας και της υποχρέωσης
που είχαν αναλάβει για την υποστήριξη της εκστρατείας στη Μικρά Ασία.
Η Ελλάδα,

συνέχιζε τον πόλεµο

σκληρότερα, διότι η

υποστήριξη προς τους κεµαλικούς παρεχόταν πλέον φανερά. ∆εν µπορούσε να
λάβει τα στοιχειωδέστερα µέσα αµύνης διότι Ιταλοί και Γάλλοι συναγωνίζονταν
στην υπεράσπιση των Τούρκων. Τα ιταλικά πλοία µετέφεραν Τούρκους
αξιωµατικούς και στρατιώτες στα παράλια της Μικράς Ασίας, καθώς και πολεµικό
υλικό.
Ο ανταγωνισµός που υπέβοσκε ανάµεσα στην Αγγλία και τις
άλλες δυο χώρες (Γαλλία – Ιταλία), είχε αρχίσει πλέον να εκδηλώνεται φανερά. Η
στάση της Αγγλίας αν και είχε στοιχεία διαφοροποίησης από τους άλλους δύο
Συµµάχους, ουσιαστικά και στην πράξη δεν διέφερε. Οι Άγγλοι είχαν ταυτόχρονα
σχέσεις τόσο µε τον Σουλτάνο όσο και µε την επαναστατική κυβέρνηση του Κεµάλ.
Έτσι διαφαίνεται ότι, όποιος τελικά και αν επικρατούσε, η Αγγλία θα είχε πιστό
τοποτηρητή στην ανατολική Μεσόγειο για να φυλάει τις πύλες της Ασίας.
Η πολιτική αυτή ενέργεια δεν τιµά τους Συµµάχους οι οποίοι
έκαναν προσωπική πολιτική και λησµόνησαν τις υποχρεώσεις τους προς την
Ελλάδα για τις θυσίες της σε αίµα και χρήµα. Αλλά και οι υπεύθυνοι πολιτικοί
άνδρες που διαχειρίζονταν τις τύχες του έθνους εκείνη την εποχή δεν φαίνεται να
µέτρησαν τη σηµασία της τροµερής προειδοποιήσεως τους66.
Ωστόσο, µε ψύχραιµη παρατήρηση είναι εµφανές ότι

τα

παραπάνω µάλλον αφορµή αποτελούν, προκειµένου οι Μεγάλες Ευρωπαϊκές
∆υνάµεις να εκδηλώσουν µια καθαρά ορθολογιστική στάση, µε βάση τα δικά τους
εθνικά συµφέροντα και την αντίληψη για την σχέση κόστους – οφέλους.
2.

Εσωτερική νοµιµοποίηση
α.

Ελλάδα
Παρά τον έντονο Εθνικό διχασµό από την έναρξη του

Α΄

Παγκοσµίου πολέµου ο Βενιζέλος είχε καταφέρει το 1919 να συσπειρώσει όσο
τότε ήταν εφικτό, το τρίπτυχο «Λαός – Στρατός – Κυβέρνηση» προκειµένου να
επιτύχει την αποβίβαση των ελληνικών στρατευµάτων στη Μικρά Ασία.
66

Μπουλαλας Κλ. , Η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 – 1922. Αθήνα: Εστία 1959 , σελ. 95.
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τους δικούς του λόγους για τους οποίους η αντοχή του στις σκληρές απαιτήσεις
ενός τέτοιου εγχειρήµατος έµελλε να ήταν ανεπαρκής.
Λαός
Οι Έλληνες άρχισαν τον αγώνα µε υψηλό αγωνιστικό
φρόνηµα. Όµως ο λαός και ο στρατός, ήταν κουρασµένοι από τους συνεχείς
πολέµους που είχαν αρχίσει από το 1912-1913. Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες
αναλώθηκαν από τις πολιτικές έριδες που τους ενέσπειρε ο Εθνικός διχασµός.
Συγχρόνως είχαν εξαντληθεί από τους µακροχρόνιους πολέµους και επιθυµούσαν
ειρήνη.
Ο Βενιζέλος, που αναµφισβήτητα ήταν ένας ηγέτης µεγάλου
διαµετρήµατος βαρύνεται από το γεγονός ότι οδήγησε τη χώρα σε πολιτική
αναµέτρηση τη στιγµή που βρισκόταν σε εξέλιξη η Μικρασιατική εκστρατεία. Αυτή
η αντιπαλότητα όξυνε το διχαστικό κλίµα και επέδρασε µειώνοντας δραστικά την
εσωτερική νοµιµοποίηση του αγώνα από τον λαό. (Η τότε προεκλογική εκστρατεία
ήταν φορτισµένη µε διχαστικά συνθήµατα από την αντιπολίτευση για επιστροφή
των στρατιωτών από το µέτωπο).
Από τη στιγµή που ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η
«Ηνωµένη Αντιπολίτευση» αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Συµµάχων για την
επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου και έθεσε την χώρα σε τροχιά σύγκρουσης
µε τους Συµµάχους. Βέβαια η εσωτερική πολιτική κατάσταση µιας χώρας αποτελεί
αποκλειστική δικαιοδοσία της κυβέρνησης και του λαού της. Πλην όµως στη
συγκεκριµένη περίπτωση το τίµηµα που διακυβεύονταν αφορούσε σοβαρότατη
εθνική υπόθεση.
Επί πλέον των παραπάνω προβληµάτων η

εσωτερική

νοµιµοποίηση του αγώνα βρέθηκε στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο και εξαιτίας του
γεγονότος ότι ο ελληνικός λαός υπέστη και την κοµουνιστική προπαγάνδα, που
τον καλούσε να αποσυρθεί από τον «ιµπεριαλιστικό» αγώνα.
Κυβέρνηση –Επάρκεια ηγεσίας
Την περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας η Ελλάδα γνώρισε
δυο διαφορετικές κυβερνήσεις, από την βενιζελική παράταξη και από την
«Ηνωµένη Αντιπολίτευση».
Αναφορικά µε τον Βενιζέλο υπήρξε ο ενσαρκωτής του
οράµατος των Ελλήνων για την Μεγάλη Ιδέα. Ο άνθρωπος που διπλασίασε την
Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέµους, επιχείρησε το ίδιο και προς την Μικρά Ασία
εκµεταλλευόµενος τις διεθνείς συγκυρίες, µε έντεχνους διπλωµατικούς ελιγµούς.
Όµως η αναµφισβήτητη προσφορά του µοναδικού ίσως
άξιου ανταγωνιστή του Κεµάλ, τον καθιστά ακόµη περισσότερο υπεύθυνο για:

(α)
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αντιπάλων από ηµετέρους κρατικούς λειτουργούς.
(β)

Την

προκήρυξη

των

εκλογών

του

1920

προκειµένου να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την επιτυχία από την Συνθήκη των
Σεβρών.
Από την άλλη πλευρά η «Ηνωµένη Αντιπολίτευση» είχε
ως βασικό προεκλογικό σύνθηµα το «οίκαδε», µε σκοπό να εκµεταλλευτεί την
πολυετή ταλαιπωρία του ελληνικού λαού και να αποκτήσει µικροκοµµατικά οφέλη.
Έτσι:
(α)

Μετά την επιτυχία της στις εκλογές, διενήργησε

δηµοψήφισµα για την επάνοδο του Κωνσταντίνου, παρά τις προειδοποιήσεις των
Συµµάχων.
(β)

Παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές

εξαγγελίες, µετά την ανάληψη της εξουσίας διέταξαν την προώθηση του ελληνικού
στρατού µέχρι την Άγκυρα.
(γ)

Αντικατέστησαν

έµπειρους

και

ικανούς

αξιωµατικούς από τις διοικήσεις και το επιτελείο του εκστρατευτικού σώµατος µε
φιλικά προσκείµενους.
(δ)

Αν και έπρεπε πάση θυσία να επιτύχει την

εύνοια των ισχυρών κρατών ρυθµιστών, τελικά δεν κατάφερε να πείσει τους
Συµµάχους της ότι το συµφέρον τους ήταν να υποστηρίξουν την Ελλάδα. Με αυτή
την τροπή που πήραν τα πράγµατα το οικονοµικό πρόβληµα της Ελλάδας
µετατράπηκε σε αδιέξοδο.
Γενικά η ελληνική ηγεσία σε αυτές τις στιγµές της
πραγµάτωσης της Μεγάλης Ιδέας φάνηκε ανεπαρκής. Όχι µόνο απέτυχε να
κατευνάσει τα διχαστικά πάθη, αλλά δεν έκανε και καµία προσπάθεια προς αυτή
την κατεύθυνση. Αντίθετα τα όξυνε προσδοκώντας την αποκοµιδή κοµµατικών
κερδών. Έτσι δεν διατήρησε το ήρεµο και συναινετικό κλίµα στο εσωτερικό που
ήταν απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της υψηλής στρατηγικής της χώρας.
Στρατός
Ο ελληνικός στρατός στην αρχική φάση της εκστρατείας είχε
υψηλό ηθικό, προκειµένου να αγωνιστεί για τα δίκαια της φυλής. Η σύµπνοια
µεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, και το ενιαίο πνεύµα στο στράτευµα
έδιναν την δυνατότητα για επιτυχή αντιµετώπιση του αντιπάλου.
Στη συνέχεια όµως και ειδικότερα µετά τις εκλογές του 1920
(και τις ραγδαίες αλλαγές στην ηγεσία όπως έχει ήδη αναφερθεί) η κατάσταση του
ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος στη Μικρά Ασία περιγράφεται σε συντοµία
όπως παρακάτω:

(α)
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(β)

Οι προωθηµένες µονάδες ήταν αποκοµµένες από τις

(γ)

Ήταν ελλιπής η επάνδρωση των µονάδων λόγω

βάσεις τους.
απολύσεως των κλάσεων στρατιωτών 1915–16.
(δ)

Η αριστερή προπαγάνδα είχε διεισδύσει στο στράτευµα

εµφανίζοντας την ελληνική επιχείρηση ως ιµπεριαλιστικό εγχείρηµα.

Έτσι είχε

προσβληθεί η πίστη των Ελλήνων στρατιωτών για την αξία της νίκης.
(ε)

Η στρατιωτική ηγεσία ήταν κατώτερη των περιστάσεων.

(στ)

Υπήρχε

φυσιολογική φυσική κόπωση λόγω του

συνεχούς δεκαετούς πολέµου.
(ζ)

Ο ελληνικός στρατός της Μικράς Ασίας δεν κατάφερε

να προκαλέσει µέσω των επιχειρήσεων αποτροπή στις κεµαλικές δυνάµεις.
Όλα τα παραπάνω επέδρασαν µε ένα τρόπο καθοριστικό στο
ηθικό του στρατεύµατος, στους κόλπους του οποίου, από κάποια στιγµή και µετά
η επιχείρηση δεν είχε καµιά νοµιµοποίηση.
β.

Τουρκία
Εξετάζοντας

κανείς

τους

αντίστοιχους

παράγοντες

της

τουρκικής πλευράς διαπιστώνει:
(1)

Λαός
Η Τουρκία ξεκίνησε τον απελευθερωτικό της αγώνα

βρισκόµενη στο χαµηλότερο σηµείο της κατάπτωσης. Αυτό που είναι εκπληκτικό
όµως είναι ότι η τουρκική κοινή γνώµη συγκλονίστηκε όταν οι Έλληνες κατέλαβαν
την Σµύρνη αλλά και άλλες περιοχές όπως την Προύσα και την Ανδριανούπολη
στη Θράκη. Οι Τούρκοι αντέδρασαν έντονα σε αυτές τις εξελίξεις, και άρχισαν να
διαµορφώνουν διαθέσεις αντίστασης.
Όταν οι πρώτες ελληνικές επιτυχίες στο µέτωπο άρχισαν να
κάµπτουν το ηθικό του τουρκικού λαού, τότε εµφανίστηκε σαν από µηχανής θεός
ένας ηγέτης του οποίου τα µοναδικά προσόντα έβγαλαν την Τουρκία από το
τέλµα.
Όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτες επιτυχίες του Κεµάλ στο
µέτωπο τότε η συµµετοχή του λαού στον απελευθερωτικό αγώνα έγινε σηµαντική,
µε αποτέλεσµα η εσωτερική νοµιµοποίηση του αγώνα από τον τουρκικό λαό να
εκτιναχθεί στα ύψη.
(2)

Στρατός
Αναφορικά µε την στρατιωτική ισχύ και στρατηγική, ο

Κεµάλ, κατάφερε να αξιοποιήσει σχεδόν το σύνολο των πόρων του κράτους και να
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ώστε να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τους Έλληνες και να τους νικήσει.
Η επιτυχία του αναβάθµισε το πρόσωπο της Τουρκίας
απέναντι στις άλλες χώρες µε αποτέλεσµα να επιτύχει τις διεθνείς συνεργασίες
βάση των οποίων προµήθευε µε εξοπλισµούς τον τουρκικό στρατό. Από ένα
σηµείο και µετά ο τουρκικός στρατός διέθετε προηγµένο για την εποχή υλικό σε
αντίθεση µε τον ελληνικό που ο εξοπλισµός του ήταν πεπαλαιωµένος και
ελαττωµατικός.
Η επιτυχία αυτή του Κεµάλ, να αναβαθµίσει το
πρόσωπο της Τουρκίας και του στρατού του στο εξωτερικό, είχε καταλυτικές
συνέπειες στη νοµιµοποίηση και αποδοχή του στρατού στο εσωτερικό της
Τουρκίας ειδικά µετά τις πρώτες στρατιωτικές επιτυχίες. Αποτέλεσµα αυτής της
κατάστασης ήταν να αυξηθούν οι εθελοντές για κατάταξη στον τουρκικό στρατό.
Το ηθικό στο στράτευµα του Κεµάλ κατέληξε να είναι πολύ
υψηλό για έναν εθνικό αγώνα πλέον εναντίον των Ελλήνων κατακτητών.
(3)

Κυβέρνηση – Επάρκεια ηγεσίας
Ο

Κεµάλ

ήταν

για

την

Τουρκία

µια

εξέχουσα

πολιτικοστρατιωτική φυσιογνωµία. Όχι µόνο κατάφερε να συνεγείρει τους
Τούρκους συµπατριώτες του απέναντι στους δυτικούς, αλλά κατάφερε και να
επικρατήσει της κυβέρνησης του Σουλτάνου την οποία τελικά έπαψε.
Την 1η Νοεµβρίου του 1922 προχώρησε ένα βήµα
παραπάνω στην πρόθεση που από την αρχή είχε να απαλλάξει τη χώρα από τη
θεοκρατική µοναρχία και να ανακηρύξει δηµοκρατία.
Είχε καταλάβει από την αρχή, διαθέτοντας µια
διεισδυτική

στρατηγική

σκέψη,

ότι

µόνο

µε

πολιτικό

και

πολιτιστικό

µετασχηµατισµό στα δυτικά πρότυπα θα είχε πιθανότητα η νέα Τουρκία να
επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Πράγµατι η ιστορία δικαίωσε αυτή την επιλογή του
Κεµάλ.

3.

Συσχετισµός
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και

στρατηγικού

αποτελέσµατος
Εξετάζοντας την Μικρασιατική εκστρατεία στην αφετηρία της το 1919,
και στην κατάληξή της το 1922 διακρίνουµε δύο αντιφατικές καταστάσεις ως προς
τις ελληνικές και τις αντίπαλες τουρκικές δυνάµεις:
Το ελληνικό στράτευµα ήταν σαφώς υπέρτερο των ατάκτων
ανταρτικών τουρκικών δυνάµεων. Παρά την «περίεργη» συµπεριφορά των Ιταλών
Συµµάχων και του Στεργιάδη, ο ελληνικός στρατός είχε κάθε δυνατότητα να
καταστρέψει το κύριο όγκο των αντιπάλων δυνάµεων κάτι το οποίο τελικά δεν
κατάφερε.
Με την πάροδο του χρόνου συµβαίνουν αντίστροφες διαδικασίες στις
αντίπαλες δυνάµεις67. Στο ελληνικό στράτευµα εµφανίζεται φθορά – κόπωση –
παρακµή και ελλείψεις. Αντίθετα ο κεµαλικός στρατός αποκτά επάρκεια εφοδίων και
τελικά καταφέρνει να επικρατήσει.
Συµπεραίνεται λοιπόν ότι, η ισχυρή αρχικά πλευρά δεν υλοποιεί τον
στόχο της, σε αντίθεση µε την ανίσχυρη, ταπεινωµένη στρατιωτικά, διπλωµατικά και
πολιτικά Οθωµανική αυτοκρατορία, η οποία αυξάνει τα διατιθέµενα µέσα σταδιακά
και τελικά επικρατεί.
4.

Οικονοµία
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να εξετασθεί ποια από τις δυο

αντιτιθέµενες πλευρές αντιµετώπισε τον παράγοντα οικονοµία µε την ανάλογη
προσοχή ως ένα παράγοντα ισχύος που:
Επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις άλλες διαστάσεις της υψηλής
στρατηγικής.
Στο βαθµό που θα αναπτυχθεί επαρκώς δεν οδηγεί σε
εξάρτηση από άλλες χώρες.
Η καλή οικονοµία ισοδυναµεί µε τεχνολογική υπεροχή, και
πληρότητα εφοδιασµού στον πόλεµο.
Η

καλή

οικονοµία

επιδρά

ενισχυτικά

στην

εσωτερική

νοµιµοποίηση
Η Ελλάδα δεν είχε αρχικά οικονοµική αυτοτέλεια. Είχε όµως επαρκή
συµµαχική υποστήριξη για να αποτολµήσει την εκστρατεία. Στη συνέχεια, για
λόγους κυρίως εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και ανεπαρκούς ελληνικής
διπλωµατίας, οι δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας µειώθηκαν δραστικά.
Σε αντίθεση η Τουρκία ευρισκόµενη και στον παράγοντα οικονοµία
σε σαφώς δυσµενέστερη αφετηρία, κατάφερε µε κατάλληλους διπλωµατικούς
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εξοπλισµού.
5.

∆ιπλωµατία
α.

Ελληνική διπλωµατία
Η περίοδος Βενιζέλου (κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής

εκστρατείας) συνιστά µια αρκετά επιτυχηµένη για την Ελλάδα περίοδο, σε ότι
αφορά την αντιµετώπιση της διπλωµατίας ως µια από τις σηµαντικότερες
διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής. Η εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου ήταν
συγκερασµός της εκτίµησης για τις δυνατότητες της χώρας, µε την έγκαιρη και
έγκυρη διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια η ελληνική διπλωµατία (κατόπιν αλλαγής
πολιτικής ηγεσίας) δεν κατάφερε να έχει ορθές εκτιµήσεις για τις ροπές του
διεθνούς περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί σε αποµόνωση.
Άµεσο επακόλουθο της ανεπαρκούς ελληνικής διπλωµατίας
ήταν η αδυναµία εσωτερικής και εξωτερικής νοµιµοποίησης του ελληνικού αγώνα.
β.

Τουρκική – κεµαλική διπλωµατία
Ακριβώς αντίστροφη (και στον παράγοντα διπλωµατία) ήταν η

τουρκική συµπεριφορά. Ο Κεµάλ κατάφερε να εκµεταλλευθεί µε αριστοτεχνικό
τρόπο το γεγονός ότι δεν υπήρχε πλέον για την ∆ύση ανάγκη αντιτουρκικής
πολιτικής, και παράλληλα δρώντας όπως αρχικά ο Βενιζέλος εξασφάλισε σε
πρώτη φάση την υποστήριξη των «Συµµάχων ανταγωνιστών της Αγγλίας» δηλαδή
των Γάλλων και Ιταλών, και στη συνέχεια της ίδιας της Αγγλίας λόγω της
επανάστασης
συµµαχίες.

των

µπολσεβίκων,

Παράλληλα

ανέπτυξε

ακυρώνοντας

ουσιαστικά

πολυδιάστατη

εξωτερική

τις

ελληνικές
πολιτική

προσεγγίζοντας Ρωσία, Ινδίες, Ουκρανία, και Συρία.
6.

Τακτικοί χειρισµοί
Σε ότι αφορά τα πολεµικά σχέδια δεν πέτυχαν τα αναµενόµενα διότι

ή δεν έφερναν σηµαντικά αποτελέσµατα ή ο αντίπαλος αντιλαµβανόταν την ιδέα
ενεργείας και εφάρµοζε κατάλληλη τακτική αντιµετώπισης. Μια τέτοια περίπτωση
αποτυχηµένου σχεδιασµού από το ελληνικό επιτελείο, έλαβε χώρα τον Αύγουστο
του 1921 στη Μάχη του Σαγγαρίου. Εκεί οι ελληνικές δυνάµεις προσπάθησαν να
υπερκεράσουν τους Τούρκους αλλά ο Κεµάλ αντιλήφθηκε την κίνηση και κάλυψε
τα κενά. Με αυτό τον τρόπο εκµηδένισε την πιθανότητα να βρεθούν οι ελληνικές
δυνάµεις σε πλεονεκτικότερη θέση.
Επιπλέον, ιδιαίτερα προς το τέλος της εκστρατείας, µε τη λειτουργία
του στρατηγείου από τον Χατζηανέστη στη Σµύρνη, το επιτελείο έχασε την επαφή
µε το µέτωπο (450 χιλιόµετρα απόσταση) και οι διαταγές του επιτελείου προς τη
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και δεκαπέντε ηµέρες να φθάσουν στον προορισµό τους.
Ο ελληνικός στρατός που προς στιγµή είχε φτάσει στο Σαγγάριο
έµεινε καθηλωµένος στη γραµµή Εσκή Σεχίρ – Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ68.
(τηρώντας στάση αναµονής σε ένα µέτωπο µήκους περίπου 700 χιλιοµέτρων).
Παράλληλα όµως, δεν έγινε κανένας χειρισµός για να εξασφαλιστεί
η ενδεχόµενη υποχώρηση του στρατού ούτε για να οργανωθεί η Μικρασιατική
άµυνα, ενώ

γίνονταν χειρισµοί προκειµένου να δοθεί

λύση

µε ένα σχέδιο

αυτονόµησης της περιοχής..
Όταν, στις 13 Αυγούστου 1922

εκδηλώθηκε η µεγάλη τουρκική

επίθεση στο νότιο και το κεντρικό τµήµα του µετώπου, ο ελληνικός στρατός, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις, τράπηκε σε άτακτη φυγή.
Στην αρχή της εκστρατείας ο Κεµάλ έδωσε έδαφος στον ελληνικό
στρατό ο οποίος έπεσε στην παγίδα του διευρυµένου µετώπου, που αποκόπτει
την επιθετική δύναµη από τα κέντρα ανεφοδιασµού της. Επρόκειτο για πόλεµο
φθοράς, «στρατηγική της εξουθένωσης», από την πλευρά του Κεµάλ και
«στρατηγική της εκµηδένισης» από την πλευρά της ελληνικής δύναµης.
Όµως η νίκη στην «αποφασιστική µάχη» δεν επιτεύχθηκε από τους
Έλληνες. Αντίθετα την κρίσιµη στιγµή ο Κεµάλ, µε εξαιρετική χρήση των
πληροφοριών και ιδιοφυή συγκέντρωση δυνάµεων στο κέντρο βάρους της
δύναµης

του

αντίπαλου,

πέτυχε

αιφνιδιαστική

επίθεση

εναντίον

του

αποδυναµωµένου ελληνικού στρατού, µε συνέπεια να διασπάσει το µέτωπο.
7.

Επάρκεια πληροφοριών
Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ο ελληνικός στρατός σε αντίθεση µε τον

τουρκικό δεν είχε αποδοτικό σύστηµα συλλογής πληροφοριών, µε αποτέλεσµα
πολλές φορές να µη καταφέρνει να προκαλεί αιφνιδιασµό, αλλά ούτε και να τον
αποφεύγει. Το πλέον κλασικό παράδειγµα της αναποτελεσµατικότητας των
ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών εντοπίζεται στον αιφνιδιασµό που πέτυχαν οι
δυνάµεις του Κεµάλ στην αποφασιστική µάχη στο Αφιόν Καραχισάρ τον Αύγουστο
του 1922. Σε αυτή τη µάχη ενώ οι ελληνικές δυνάµεις ανέµεναν επίθεση στο Εσκί
Σεχίρ, όπου είχαν συγκεντρώσει τις κύριες δυνάµεις τους, δέχθηκαν την επίθεση
των Τούρκων στην άλλη πλευρά του µετώπου και αιφνιδιάσθηκαν.
8.

Τυχαία γεγονότα
Σηµαντικό ρόλο στις επιλογές της υψηλής στρατηγικής και των δύο

χωρών, διεκδικούν επίσης και τα τυχαία γεγονότα. Ένα τυχαίο αλλά σηµαντικό για
68
Η ελληνική κυβέρνηση ελπίζοντας πως η διατήρηση αυτής της γραµµής της προσέφερε σηµαντικό πλεονέκτηµα στην
προσπάθειά της να πείσει τις ευρωπαϊκές δυνάµεις για παρέµβασή τους µε σκοπό τη σύναψη µιας έντιµης ειρήνης.
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Οκτωβρίου του 1917 στη Ρωσία.
Η επικράτηση των µπολσεβίκων δεν επέδρασε µόνο στο εσωτερικό
της χώρας αλλά µετέβαλλε και την ισορροπία ισχύος στην Ευρώπη. Αυτή η
µεταβολή µπορούσε να ευνοήσει την πλευρά που θα εκµεταλλευόταν καλύτερα
τις περιστάσεις.
Η προσέγγιση του Κεµάλ στην επαναστατική κυβέρνηση της Ρωσίας
επέδρασε καταλυτικά στους Συµµάχους λόγω της απειλής που ένιωθαν από την
ενδεχόµενη εξάπλωση του κοµουνισµού. Αυτό είχε σαν συνέπεια να σπεύσουν να
προσεγγίσουν την Τουρκία για να την προσεταιριστούν αυτοί και όχι η Ρωσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

Συµπεράσµατα
α. Η Ελλάδα κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία, όντας η πιο ισχυρή

δύναµη στον χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, υιοθέτησε την στρατηγική της
επέκτασης, προκειµένου να εκπληρώσει τον πολιτικό της σκοπό, ο οποίος ήταν η
δηµιουργία της Μεγάλης Ελλάδας, µε την κάλυψη του κενού ισχύος που επέφερε
στην περιοχή η διάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Όµως υπέπεσε ίσως στο
σοβαρότερο σφάλµα που µπορεί να κάνει ένα κράτος κατά την προσπάθεια
εκπληρώσεως των εθνικών του στόχων µέσα στο διεθνές σύστηµα. ∆εν διέγνωσε
ορθά το διεθνές περιβάλλον, µε αποτέλεσµα σύντοµα η στρατηγική που υιοθέτησε
να έρθει σε αντίθεση µε τα συµφέροντα των άλλων µεγάλων ευρωπαϊκών
δυνάµεων.
β.

Επίσης η Ελλάδα δεν διέγνωσε ορθά τον ρόλο που θα έπαιζε ο

τουρκικός εθνικισµός και την θέληση των Τούρκων για αντίσταση, από την στιγµή
µάλιστα που συνειδητοποίησαν ότι οι ελληνικές διεκδικήσεις απειλούσαν άµεσα την
ίδια τους την ύπαρξη ως έθνους. Ο αγώνας στην Μικρά Ασία µεταξύ µιας
επεκτεινόµενης Ελλάδας, που εκείνη την χρονική στιγµή είχε τον χαρακτήρα της
αναθεωρητικής

δύναµης

και

µιας

συνεχώς

συρρικνωµένης

Οθωµανικής

Αυτοκρατορίας, που κατέρρεε να διασωθεί ως µια εθνικιστική Τουρκία, ήταν ένα
«παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος». Ως τέτοιο παιχνίδι δεν υπήρχε ελπίδα
συµβιβασµού µεταξύ των δύο αντίπαλων µερών, καθόσον ότι έχανε ο ένας, το
κέρδιζε ο άλλος.
γ.

Το δεύτερο σοβαρό σφάλµα στο οποίο υπέπεσε η Ελλάδα ήταν

ότι οι πολιτικοί στόχοι τους οποίους έθεσε να φέρει σε πέρας η υψηλή στρατηγική
της, δεν καθορίσθηκαν βάσει των διαθέσιµων µέσων και πραγµατικών
δυνατοτήτων. Η Ελλάδα έθεσε ως πολιτικό στόχο την δηµιουργία της Μεγάλης
Ελλάδας, η οποία προϋπέθετε όχι µόνο την κατάληψη εδαφών της ∆υτικής Μικράς
Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, αλλά επιπλέον την ολοκληρωτική διάλυση της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και γενικότερα της τουρκικής απειλής. Όπως είναι
φανερό αυτός ο πολιτικός στόχος µπορεί να χαρακτηριστεί ως απεριόριστος.
Όπως αναφέρει ο Κλαόυζεβιτς «ο στρατιωτικός αντικειµενικός σκοπός εξαρτάται
από τον πολιτικό σκοπό αλλά και από την πολιτική και στρατιωτική πολιτική του
αντιπάλου, καθώς και από την κατάσταση και τους πόρους των δύο αντιπάλων και
θα έπρεπε να είναι ανάλογος προς αυτούς τους δύο παράγοντες .Η σχέση µεταξύ
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όσο και στη στρατηγική και τη συνολική διεξαγωγή του πολέµου».
δ.

Η Ελλάδα προσπάθησε µέσω της στρατιωτικής στρατηγικής να

εκπληρώσει τους πολιτικούς της στόχους, αφού όπως προαναφέρθηκε διέθετε
συντριπτική στρατιωτική υπεροχή έναντι του αντιπάλου. Υιοθέτησε τη στρατηγική
της εκµηδένισης του αντιπάλου και προσπάθησε να το πετύχει µέσω της
καταστροφής του κέντρου βάρους της ισχύος του αντιπάλου, που δεν ήταν άλλος
από

τις

υποδεέστερες

αρχικά

ένοπλες

δυνάµεις

του.

Επιδίωξε

µέσω

αποφασιστικών µαχών να καταστρέψει τον Τουρκικό Στρατό. Όµως, λόγω
αλλεπάλληλων επιχειρησιακών και τακτικών παραλείψεων, καθώς επίσης και
λαθών τα οποία είναι αναπόφευκτα στην διεξαγωγή των στρατιωτικών
επιχειρήσεων, δεν το κατόρθωσε.
ε.

Αξιολόγηση Ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής
Καταλληλότητα: Η Ελλάδα κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής

Εκστρατείας υιοθέτησε µια στρατηγική η οποία την έφερνε σε σύγκρουση µε τις
υπόλοιπες δυνάµεις της Αντάντ και την Ρωσία. Ο πολιτικός σκοπός του πολέµου,
ο οποίος δεν ήταν άλλος από την ανάδειξη της Ελλάδας στην ισχυρότερη δύναµη
στην περιοχή, η οποία θα κάλυπτε το κενό της καταρρέουσας Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας και η βρετανική ηθική υποστήριξη του παραπάνω σκοπού,
προκάλεσαν όπως ήταν φυσικό την δηµιουργία διληµµάτων ασφαλείας στις άλλες
ευρωπαϊκές δυνάµεις. Αυτές µε την σειρά τους συστρατεύθηκαν σε ένα µέτωπο
εναντίον των ελληνικών διεκδικήσεων µε αποτέλεσµα να στραφούν προς τον
Κεµάλ, ο οποίος φαινόταν ικανός να αντιµετωπίσει τον ελληνικό επεκτατισµό.
Εσωτερική Συνοχή: Όπως αναλύθηκε στην παρούσα εργασία, οι
επιµέρους τοµείς της ελληνικής υψηλής στρατηγικής δεν ήταν σε θέση να
υποστηρίξουν την στρατιωτική στρατηγική, η οποία σήκωνε το µεγαλύτερο βάρος
των ελληνικών διεκδικήσεων. Η Ελλάδα εκείνη της περίοδο, όπως και κάθε κράτος
το οποίο ασκεί επεκτατική πολιτική, στηρίχθηκε στην στρατιωτική της ισχύ.
Εποµένως όλες οι διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής της θα έπρεπε να
συγκλίνουν προς την υποστήριξη της στρατιωτικής στρατηγικής.
Συσχετισµός Ικανοτήτων και Στόχων: Η Ελλάδα κατά την διάρκεια
της Μικρασιατικής Εκστρατείας µπορούµε να πούµε ότι, αν και δεν ήταν µεγάλη
δύναµη, υπέπεσε στο σφάλµα της υπερεξάπλωσης. Η συντριπτικά ισχυρότερη
θέση της Ελλάδας έναντι της καταρρέουσας Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, την
έκανε να συµπεριφερθεί ως µια µεγάλη, ή καλύτερα εν δυνάµει µεγάλη δύναµη.
Όµως η Ελλάδα έθεσε υπερβολικά φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι δεν µπορούσαν
να υποστηριχθούν από τις πραγµατικές δυνατότητες της χώρας. Ουσιαστικά η
µόνη ουσιαστική ικανότητα της Ελλάδος ήταν ο αξιόµαχος και εµπειροπόλεµος
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µπορούσαν να είναι εντός των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.
Αντοχή σε Σφάλµατα: Η υψηλή στρατηγική που υιοθέτησε η Ελλάδα
κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, επειδή στηριζόταν κυρίως στην
στρατιωτική στρατηγική, µπορούσε να επιτύχει µόνο µε τις νίκες στα πεδία των
µαχών. Η Ελλάδα δεν φρόντισε να έχει δηµιουργήσει άλλες «ασφαλιστικές
δικλείδες», όπως τις κατάλληλες συµµαχίες, ή εξισορροπήσεις εναντίον του
αντιπάλου, ή την σύναψη κάποιας συνθήκης που να κατοχυρώνει την θέση της,
ώστε να διασφαλισθεί η υποστήριξη του τιθέµενου πολιτικού σκοπού σε
περίπτωση κάποιας αποτυχίας της στρατιωτικής στρατηγικής.
Η Μικρασιατική Καταστροφή σήµανε την αλλαγή του δόγµατος της
υψηλής στρατηγικής. Η προσήλωση στο καθεστώς των συνθηκών και στην αρχή
της νοµιµότητας θα αποτελέσει έκτοτε τη σταθερή βάση της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής. Η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας
και η συµµετοχή σε διεθνείς συνεργατικούς θεσµούς θα αποτελέσουν τις βασικές
επιδιώξεις της.
2.

Προτάσεις
α.

Με βάση τα παραπάνω, ακόµη και σήµερα δεν είναι αργά για να

αντιληφθούµε, ότι η Ελλάδα δεν κατόρθωσε από την περιπέτειά της αυτή και
παρά τις υπέρµετρες θυσίες της, να αποκοµίσει το παραµικρό όφελος.
β. Για την επιτυχία µιας υψηλής στρατηγικής µιας χωράς για την
εξυπηρέτηση των εθνικών συµφερόντων πρέπει.
•

Να διαθέτει εσωτερική πολιτική τέτοια ώστε µέσω αυτής να

αντλούνται πόροι από τον πληθυσµό για τις ένοπλες δυνάµεις και να
θεσµοθετούνται οι κατάλληλοι θεσµοί για την µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων.
•

Να

διαθέτει

εσωτερική

νοµιµοποίηση

της

πολεµικής

προσπάθειας δηλαδή την υποστήριξη η΄ ανοχή της εξωτερικής πολιτικής από τους
πολίτες τις οργανώσεις και τα κόµµατα..
•

Να διαθέτει ∆ιεθνή νοµιµοποίηση δηλαδή να συµβαδίζουν οι

πολεµικοί στόχοι και τα µέσα µε τις επικρατούσες διεθνείς αξίες το πνεύµα της
εποχής το διεθνές δίκαιο ώστε να κερδίζουν την διεθνή κοινή γνώµη.
•

Η διπλωµατία

θα πρέπει να κάνει σωστή διάγνωση του

διεθνούς περιβάλλοντος και εκτίµηση των ευκαιριών και απειλών και σε περίοδο
πολέµου να εξασφαλίσει κατάλληλες συµµαχίες.
•

Να αντέχει σε σφάλµατα δηλαδή να ξεπερνά συγκυριακά

σφάλµατα χωρίς να καταρρέει προσαρµοζόµενη στο διεθνές και εσωτερικό
περιβάλλον

•

-55Η πολιτική ηγεσία να κάνει σωστές Στρατηγικές επιλογές οι

οποίες να µπορούν να εφαρµοστούν Επιχειρησιακά και τακτικά.
•

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως είχε πει ο Περικλής:

«Περισσότερο φοβούµαι τα δικά µας σφάλµατα παρά των
εχθρών τα σχέδια».
-ΟΣυντάξας
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