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 Πξόινγνο 

 «Απηήλ ηελ ζηηγκήλ, ην Αλώηαηνλ πκβνύιηνλ ηεο πλδηαζθέςεσο….. ελ ηε 

ζεκεξηλή ζπλεδξηάζεη ηνπ, απεθάζηζελ όπσο ην εθζηξαηεπηηθόλ ζώκα αλαρσξήζεη 

ακέζσο δηά κύξλελ, Ζ απόθαζηο ειήθζε πακςεθεί. Εήησ ην Έζλνο!...».
 1

  

ηηο 16 Απξηιίνπ 1919, ν Δι. Βεληδέινο, κε ην παξαπάλσ επείγνλ 

ηειεγξάθεκα αλήγγεηιε ηελ πνιππφζεηε έγθξηζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα ηελ 

απνζηνιή ησλ Διιεληθψλ ηξαηεπκάησλ ζηε κχξλε. Σελ εκέξα εθείλε 

εθπιεξψλεηαη ην πνιππφζεην φλεηξν ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο», αιιά ηαπηφρξνλα 

μεθηλάεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ην κεγαιχηεξν «εθηάιηε» θαη ηε ρεηξφηεξε 

θαηαζηξνθή πνπ γλψξηζε ε ρψξα καο ζηε Νεφηεξε Ηζηνξία. 

Ζ Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ηεο 

Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, θαζψο είλαη γεκάην δηδάγκαηα ζε ζηξαηεγηθφ, 

επηρεηξεζηαθφ αιιά θαη ηαθηηθφ επίπεδν. Σα ιάζε, νη παξαιήςεηο, νη πξνζσπηθέο 

θηινδνμίεο, ηα πάζε θαη νη αληηπάζεηεο, είλαη απηά πνπ νδήγεζαλ ζηε κεγάιε 

θαηαζηξνθή θαη δε κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ νη πνιηηηθνί αξρεγνί, ε Ζγεζία ηνπ 

ηξαηνχ, ν Σχπνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν ιαφο γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη ηηο πηέζεηο πνπ 

αζθνχζε κέζσ ηεο «θνηλήο γλψκεο». 

Χο Αμησκαηηθφο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ζεσξψ φηη ηα δηδάγκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ είλαη θξίζηκα θαη δελ ζα πξέπεη λα αγλννχληαη, θαζψο 

απνηεινχλ νδεγφ γηα θάζε ηξαηησηηθφ θαξηέξαο. Σα ιάζε ηνπ παξειζφληνο 

απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα καζήκαηα θαη ην πην δπλαηφ φπιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ κέιινληνο. Δπηπιένλ, θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία νη 

Έιιελεο Αεξνπφξνη, δηεηέιεζαλ έλα ηεξάζηην θαη εξσηθφ έξγν, ην νπνίν φκσο θαηά 

γεληθή νκνινγία δελ ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί. Οη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο «εμάηκηζαλ» ην θνινζζηαίν έξγν ηεο Διιεληθήο 

Αεξνπνξίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο γηα ηε ζεκαληηθφηαηε 

δξάζεο ηεο, ζε ζρέζε πάληα κε ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηε δξάζε ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. 

Απηνί είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θαζψο ζεσξψ φηη νη ζχγρξνλνη Αεξνπφξνη έρνπκε ηελ 

                                                           
1
 Σν επείγνλ ηειεγξάθεκα ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ πξνο ην Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ. Βι. Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 15 (1978), ζ. 115. 
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ππνρξέσζε λα γλσξίδνπκε ηε δξάζε ησλ πξνγελέζηεξσλ θαη λα ηηκνχκε ηε κλήκε 

ηνπο, ζπλερίδνληαο ηελ έλδνμε πνξεία ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο θαη 

Γηεπζπληή ηνπ νκψλπκνπ κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο, θχξην Θαλάζε Υξήζηνπ, πνπ κνπ 

έθαλε ηε ηηκή λα αλαιάβεη ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. Σνλ επραξηζηψ γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε λα δηεμάγσ ηε πνιχηηκε 

έξεπλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Χο θαζεγεηήο κνπ, κνχ παξείρε ηελ 

ακέξηζηε ζηήξημε θαη βνήζεηα, θαζψο θαη ηζρπξά εξείζκαηα γηα πεξαηηέξσ θαη εηο 

βάζνπο κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Σνλ επραξηζηψ ζεξκά. 

Ζ Ηζηνξία έρεη γξαθηεί, ε βηβιηνγξαθία είλαη πινχζηα, αιιά είλαη ζην ρέξη 

καο λα ηε δηδαρζνχκε. 
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Δηζαγσγή 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, δηαθαίλνληαλ ν επεξρφκελνο δηακειηζκφο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο, είραλ άκεζν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, ιφγσ ησλ πινχζησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ 

θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, πνπ απνηεινχζε ηε «γέθπξα» ζχλδεζεο κε ηε Μέζε 

θαη Άπσ Αλαηνιή. 

Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ην Αλαηνιηθφ δήηεκα εμειίρζεθε ζε 

κείδνλ πξφβιεκα, θαζψο ε θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ππήξμε 

πιένλ µε αλαζηξέςηκε δηαδηθαζία θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο έξηδαλ γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ εδαθψλ ηεο. Οη ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζηε Μηθξά Αζία θαη ε ειιελνηνπξθηθή 

ζχγθξνπζε δελ ήηαλ κφλν δηκεξέο πξφβιεκα κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, αιιά 

εληαζζφηαλ ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ Δγγχο Αλαηνιή. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζην πιεπξφ ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ παξείρε 

ζηελ Διιάδα ηε δηπισκαηηθή, νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ζηήξημε ηεο Βξεηαλίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο, γηα λα πινπνηήζεη ηηο εζληθέο ηεο επηδηψμεηο. Ζ απφθαζε ησλ πκκάρσλ 

λα απνζηαιεί ειιεληθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ζηε κχξλε, εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ, αιιά παξάιιεια εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα 

απνηξνπήο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ Ηηαιηθνχ επεθηαηηζκνχ. 

Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε επηζθξαγίδεηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πεξηφδνπο ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο. Μία δεθαεηία γεκάηε εξσηθνχο 

αγψλεο θαη πνιπζήκαληεο λίθεο, ε νπνία εθθηλεί κε ηνπο ληθεθφξνπο Βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθζηξαηεία ζηε γε ηεο Ησλίαο θαη ηελ απφβαζε 

ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε κχξλε, ην Μάην ηνπ 1919. Έλαλ αηψλα απφ ηελ 

θήξπμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, ε Διιάδα είρε ζρεδφλ επηηχρεη ην 

ζχλνιν ησλ ζηφρσλ ηεο επαλάζηαζεο κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ηνπ ππφδνπινπ Διιεληζκνχ πνπ βξίζθνληαλ ππφ Οζσκαληθή θπξηαξρία θαη είρε θέξεη 

εηο πέξαο ηε Μεγάιε Ηδέα, δεκηνπξγψληαο ηελ Διιάδα ησλ «δχν επείξσλ θαη ησλ 

πέληε ζαιαζζψλ». 

Ο ειιεληθφο ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε ζηηο 2 Μαΐνπ 1919
2
, 

εγθαηληάδνληαο έλα λέν θεθάιαην ζηε δξάζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Οη Έιιελεο 

ηεο πφιεο έζπεπζαλ λα ππνδερηνχλ κε ελζνπζηαζκφ ηνπ «ιπηξσηέο» ηνπο, 

                                                           
2
 Όιεο νη εκεξνκελίεο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ζχκθσλα κε ην Ηνπιηαλφ «Παιαηφ» Ζκεξνιφγην. 
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δεκηνπξγψληαο έλα παλεγπξηθφ θιίκα αιιά αδηαθνξψληαο γηα ηηο δηπισκαηηθέο 

εμειίμεηο θαη ηελ πξαγκαηηθή εθδνρή ηεο πξφζθαηξεο θαη πξνζσξηλήο παξνπζίαο ησλ 

Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Γηα ηελ απφβαζε ζηε κχξλε
3
, επηιέρζεθε ε 1ε Μεξαξρία 

πνπ ζηάζκεπε ζην ιηκάλη ησλ Διεπζεξψλ ζηε Μαθεδνλία. Πεξηειάκβαλε ηξία 

ζπληάγκαηα πεδηθνχ (4°, 5°, θαη 1/38 Δπδψλσλ) θαη δχν κνίξεο νξεηβαηηθνχ 

ππξνβνιηθνχ. Ο απφπινπο εθηειέζηεθε ζηηο 30 Απξηιίνπ 1919, κε δεθανρηψ (18) 

νπιηηαγσγά θαη ππφ ηε ζπλνδεία ηεζζάξσλ (4) ειιεληθψλ θαη ηξηψλ (3) βξεηαληθψλ 

αληηηνξπηιηθψλ. 

Παξάιιεια κε ηελ απνζηνιή ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ, πξνζγεηψλεηαη ζην 

αεξνδξφκην Παξαδείζνπ ηεο Μ. Αζίαο ην πξψην ειιεληθφ αεξνζθάθνο ηεο Ναπηηθήο 

Αεξνπνξίαο, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αξρή ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα 

ηδηφκνξθν κέησπν, ζην κέησπν ηεο Μ. Αζίαο. Αθνινχζεζαλ θαη άιια αεξνζθάθε 

ηεο Ναπηηθήο θαη ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο, κε ηελ ηειηθή δξάζε ζπλνιηθά πέληε 

(5) Μνηξψλ. Οη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ζην λέν κέησπν ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο 

απφ απηέο ηνπ Μεηψπνπ ηεο Μαθεδνλίαο-Βνξείνπ Αηγαίνπ. Ζ εθζηξαηεία ηεο Μηθξάο 

Αζίαο ραξαθηεξηδφηαλ απφ κεγάιν κήθνο κεηψπνπ, ηεξάζηηεο απνζηάζεηο, θαθέο 

επηθνηλσλίεο, κεγάιεο δπζθνιίεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη πνιεκηθά κέησπα ηφζν ζηε 

γξακκή αληηπαξάηαμεο φζν θαη ζηα κεηφπηζζελ (αληάξηεο). 

Οη Πνιεκηθέο Μνίξεο είραλ κηθηή ζχλζεζε θαη πεξηειάκβαλαλ αεξνζθάθε 

γεληθψλ απνζηνιψλ θαζψο θαη ιίγα δηψμεσο. Ζ δξάζε ηνπο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ θαη πεξηειάκβαλε απνζηνιέο αλαγλψξηζεο, 

ζπλνδείαο, θαζψο θαη απνζηνιέο βνκβαξδηζκνχ θαη πνιπβνιηζκνχ. Αλ θαη 

βηβιηνγξαθηθά ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο ζηε δξάζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο, ε 

Διιεληθή Αεξνπνξία θαηέβαιε ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο ππνζηήξημεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην ηεξάζηην κέησπν ησλ 700 ρηιηνκέηξσλ, κε ιηγνζηά θαη 

πεπαιαησκέλα αεξνζθάθε θαη ππφ εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο
4
. 

Ζ Πνιεκηθή Αεξνπνξία ήηαλ παξνχζα ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή, κεηαθέξνληαο πνιεκηθφ πιηθφ ζηα δηαθνξεηηθά κέησπα ησλ 

πεδηθψλ δπλάκεσλ θαη ζπκβάιινληαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο γηα ηελ 

                                                           
3
 Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ/Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ, Δπίηνκνο Ηζηνξία Δθζηξαηείαο Μηθξάο Αζίαο, 

Αζήλα 2001, ζ. 15. 
4
 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο/ Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο, Αζήλα 1983, η. 2, ζ. 14. 
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απειεπζέξσζε ησλ πεξηνρψλ γχξσ απφ ηε κχξλε. Αλ θαη γηα ηε Μηθξαζηαηηθή 

Δθζηξαηεία θαη ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ππάξρεη κεγάιε βηβιηνγξαθία, 

απνπζηάδνπλ σο επί ην πιείζηνλ νη αλαθνξέο ζηηο απνζηνιέο ηεο Αεξνπνξίαο. Με 

δεδνκέλα ηα αλσηέξσ, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάδεημε ηεο 

δξάζεο ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο θαηά ηε δηάξθεηαο ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Δθζηξαηείαο, θαζψο θαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηξαηνχ Ξεξάο.  

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

γίλεηαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηπισκαηηθψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ πκκάρσλ θαη ληθεηψλ ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, κε ζθνπφ λα 

απνθξπζηαιισζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απφβαζε ησλ Διιεληθψλ 

δπλάκεσλ ζηε κχξλε. Έρνληαο απηφ ην ππφβαζξν, δχλαηαη λα γίλεη πην εχθνια 

θαηαλνεηή ε ζηαδηαθή αιιαγή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ πκκάρσλ θαη ε λέα 

ηξνπή ηεο Δθζηξαηείαο κέρξη ην ηέινο ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε εκθάληζε ηνπ 

αεξνπιάλνπ ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαζψο θαη ε θαηάζηαζε ηεο 

Διιεληθήο θαη Σνχξθηθεο αεξνπνξίαο κεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζχγθξηζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπκε λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηε δξάζε ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ. 

ην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη νη επηρεηξήζεηο ησλ Διιεληθψλ  

Αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ζηε Μηθξά Αζία. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίνδν φπνπ νη δηπισκαηηθέο εμειίμεηο επλννχζαλ ηα Διιεληθά ζπκθέξνληα θαη ην 

Μέησπν είρε επεθηαζεί απφ ηελ Αλ. Θξάθε έσο ην Οπζάθ, ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην 

πεξηγξάθνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1921 έσο ην ηέινο ηεο Δθζηξαηείαο, φπνπ 

πιένλ ε Διιάδα νδεγείηε ζε δηπισκαηηθή απνκφλσζε θαη νη δηπισκαηηθέο εμειίμεηο 

είλαη εηο βάξνπο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ αγψλα. 

Σέινο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνηππψλνληαη ζπγθεληξσηηθά 

ηα πξνβιήκαηα θαη νη αληημνφηεηεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Έιιελεο αεξνπφξνη, ηνπο 

ζαξάληα κήλεο πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ηδηαίηεξν κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο, κε 

ζθνπφ ηελ νξζή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
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Α΄ Κεθάιαην 

Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη νη Γηεζλείο Ηζνξξνπίεο 

1.1. Σν Αλαηνιηθό Εήηεκα 

Ζ Μηθξά Αζία θαη γεληθφηεξα ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δγγχο Αλαηνιήο 

πξνθαινχζε ην ελδηαθέξνλ ησλ δπλάκεσλ ηεο «Δγθάξδηαο πλελλφεζεο». Αθελφο 

δηφηη ήηαλ πινχζηα ζε κέηαιια θαη πξψηεο χιεο θαη αθεηέξνπ δηφηη απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ θφκβν δηεζλψλ ζπγθνηλσληψλ, θαζηζηψληαο ηνλ έιεγρν ησλ ηελψλ ηνπ 

Βνζπφξνπ επηηαθηηθή πξνηεξαηφηεηα. Δηδηθφηεξα, ε δπηηθή Μηθξά Αζία ήηαλ «ν 

πλεχκνλαο ηεο Σνπξθίαο», θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμαγσγηθνχ ηεο εκπνξίνπ 

γηλφηαλ απφ ηε κχξλε
5
. 

Σν πξφβιεκα δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο εληάζζεηαη ζην 

επξχηεξν Αλαηνιηθφ δήηεκα, ζην δήηεκα δειαδή ησλ ζρέζεσλ ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ θαη ηεο  Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ εδαθψλ 

ηεο ζε ελδερφκελε θαηάξξεπζή ηεο, αθνχ ε θαζεκηά επεδίσθε λα επσθειεζεί απφ ηε 

δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε θαη λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηεο. Σν πξφβιεκα πνπ 

ηίζνληαλ είρε δχν δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Γηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ή δηακειηζκφ ησλ εδαθψλ ηεο ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ζε κηθξά 

θξάηε, ηα νπνία ζα ήηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ πξψησλ. 

Σνλ 19ν αηψλα, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ Γπηηθψλ Δπξσπατθψλ δπλάκεσλ 

θπξηαξρνχληαλ απφ ην δφγκα ηεο «αθεξαηφηεηαο» ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Σν δφγκα απηφ εμππεξεηνχζε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο αλάγθεο, θαζψο εκπφδηδε ηελ 

θάζνδν ηεο Ρσζίαο ζηε Μεζφγεην θαη ηνπο πξνζέθεξε ηελ ειεχζεξε εθκεηάιιεπζε 

ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο ρψξαο
6
. Ζ Ρσζία ήζειε λα 

αλαιάβεη εγεκνληθφ ξφιν κεηαμχ ησλ ζιάβσλ ησλ Βαιθαλίσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Βνπιγαξίαο), ελψ νη έηεξεο Μεγάιεο Γπλάκεηο 

επηρεηξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο άιιεο βαιθαληθέο εζλφηεηεο θαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαλ ζην ράξηε ησλ Βαιθαλίσλ. 

                                                           
5
 Ν. Φπξνχθεο, Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε Δγγύο Αλαηνιή κεηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν, 1918-

1923, Αζήλα 1974, ζ. 35. 
6
 «Νεφηεξνο Διιεληζκφο (Απφ ην 1913 σο ην 1941)», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Αζήλα 

1975, η. 15, ζ. 98, ζην εμήο βι. ΗΔΔ. 
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Όκσο, ε αχμεζε ηεο γεξκαληθήο επηξξνήο θαη ε νηθνλνκηθή ηεο δηείζδπζε 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, νδήγεζε ηηο ππφινηπεο δπηηθέο ρψξεο ζηαδηαθά λα 

εγθαηαιείςνπλ ην δφγκα ηεο «αθεξαηφηεηαο». Παξάιιεια, ε γεξκαληθή νηθνλνκηθή 

βνήζεηα ελίζρπζε ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ θαη ηελ αδηαιιαμία ησλ Νεφηνπξθσλ, 

παξάγνληεο πνπ επέθεξαλ θαηαιπηηθέο αιιαγέο ζηελ Δγγχο Αλαηνιή
7
. Καηαιπηηθφο 

παξάγνληαο ππήξμε επίζεο θαη ε πηψζε ηνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο ζηε Ρσζία, 

νδεγψληαο ηελ καθξηά απφ ηηο ηάμεηο ηεο Αληάλη. Οη εμειίμεηο απηέο άιιαμαλ ην 

γεσζηξαηεγηθφ πεδίν θαη πξνψζεζαλ ηελ Διιάδα σο ηνπνηεξεηή ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ αληηθαζηζηψληαο ηελ θαηαξξένπζα Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Πιένλ, ε 

Διιάδα ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ πξνζηάηε ησλ βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην, κε αληάιιαγκα ηε δηπισκαηηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε
8
. 

Χζηφζν, ε πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ ήηαλ 

δηαθνξεηηθή. Σα θίλεηξα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο δηέθεξαλ απφ ηα 

νηθνλνκηθά θαη ηκπεξηαιηζηηθά ζπκθέξνληα ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ. Ο 

δηπισκαηηθφο αγψλαο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ζηεξίδνληαλ ζε επηρεηξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ ηεο Μηθξαζίαο θαη ηνπ Πφληνπ 

θαη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο απνηέιεζε γηα ηνλ ίδην κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Ησλίαο
9
.  

Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ην Αλαηνιηθφ δήηεκα εμειίρζεθε ζε 

κείδνλ πξφβιεκα, θαζψο ε θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ππήξμε 

πιένλ µε αλαζηξέςηκε δηαδηθαζία θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο έξηδαλ γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ εδαθψλ ηεο. Οη ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζηε Μηθξά Αζία θαη ε ειιελνηνπξθηθή 

ζχγθξνπζε δελ ήηαλ κφλν δηκεξέο πξφβιεκα κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, αιιά 

εληαζζφηαλ ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ Δγγχο Αλαηνιή. 

Ζ Διιεληθή δηπισκαηία ηαπηίδνληαλ πιήξσο κε ηελ άπνςε πνπ επηθξαηνχζε ζε 

αξθεηνχο θχθινπο ηεο Δπξψπεο, πσο ε ιχζε ηνπ «Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο» έπξεπε λα 

είλαη ε ηαπξνθνξία ηεο «εθπνιηηηζκέλεο» Γχζεο απέλαληη ζηε «βάξβαξε» 

Αλαηνιή
10

. Έηζη ινηπφλ, ε ζχκπησζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ κε 

                                                           
7
 ΗΔΔ, η. 15 (1975), ζ. 97. 

8
 M. L. Smith, Σν όξακα ηεο Ησλίαο, ε Διιάδα ζηε Μηθξά Αζία, 1919-1922, Αζήλα 2005, ζ. 19-20. 

9
 Κ. Αβηδηγηάλλεο, «Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία 1919-1922» ζηηο: Πνιεκηθέο Μνλνγξαθίεο, Αζήλα 2002, 

ηρ. 11, ζ. 11. 
10

 Λ. Λνχβε, «Σν Σέινο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο», ζην: Έμη ηηγκέο ηνπ Δηθνζηνύ Αηώλα, Ζ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή 1922, Αζήλα 2010, ζ. 29. 
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ηηο ειιεληθέο πξνζδνθίεο, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ απφβαζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ 

ζηε κχξλε. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζην πιεπξφ ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ παξείρε 

ζηελ Διιάδα ηε δηπισκαηηθή, νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ζηήξημε ηεο Βξεηαλίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο, γηα λα πινπνηήζεη ηηο εζληθέο ηεο επηδηψμεηο. Ζ απφθαζε ησλ πκκάρσλ 

λα απνζηαιεί ειιεληθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ζηε κχξλε, εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ, αιιά παξάιιεια εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα 

απνηξνπήο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ Ηηαιηθνχ επεθηαηηζκνχ. Όκσο, ν ηειηθφο ζηφρνο ήηαλ 

ε πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο απηήο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο». 

Σν Αλαηνιηθφ δήηεκα, πνπ είρε απαζρνιήζεη ηελ Δπξσπατθή δηπισκαηία γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα, θαηλφηαλ ηελ επνκέλε ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ λα 

ιχλεηαη, κε κεγάινπο σθειεκέλνπο ηε Μ. Βξεηαλία θαη ηελ Διιάδα. Πιένλ, ηα 

αιπηξσηηθά αηηήκαηα ζα ηθαλνπνηνχληαλ νξηζηηθά κε κηα άθξσο επλντθή δηεπζέηεζε. 

 

1.2. Οη Γηαθνξεηηθέο Γηεζλείο ηξαηεγηθέο 

1.2.1.  Ζ Πνιηηηθή ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

Σν λέν ζηνηρείν ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ήηαλ ε επέκβαζε ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο ζηε Μεζφγεην. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Δγγχο Αλαηνιήο ζην ζηαπξνδξφκη 

ησλ ηξηψλ επείξσλ θαη ν πινχηνο ηνπ ππεδάθνπο ηεο, πξνζέιθπζαλ ηελ πξνζνρή ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία είρε νινθιεξψζεη ηελ θαηάθηεζε ηεο 

Ηλδίαο θαη δηαπίζησζε φηη ν πξαγκαηηθφο δξφκνο πξνο ηελ Άπσ Αλαηνιή βξίζθεηαη 

κέζσ ηεο Μεζνγείνπ.  

Οη νηθνλνκηθέο ζέζεηο ησλ Βξεηαλψλ ήηαλ ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Σν 1914, ην 14,36% ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο πξνεξρφηαλ 

απφ δάλεηα βξεηαληθψλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία απνηεινχζαλ θαη ην 13,66% ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα θαη θαηείραλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ Απηνθξαηνξηθή 

Οζσκαληθή Σξάπεδα. Ζ κεγάιε εηαηξία BoraxCoy Ltd ηεο δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο 

ήηαλ βξεηαληθή. Ζ θπξηαξρία ηεο Βξεηαλίαο ζηελ Δγγχο Αλαηνιή, ηεο έδηλε 
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ζεκαληηθά ζπγθνηλσληαθά θέληξα θαη ηελ πιηθή βάζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζηφινπ ηεο
11

. 

Παξάιιεια, ε Μεγάιε Βξεηαλία ζηήξηδε ηελ αθεξαηφηεηα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, κε ζθνπφ λα παξεκπνδίδεηαη ε θάζνδνο ηεο Ρσζίαο ζηα ηελά θαη ηε 

Μεζφγεην. Όκσο, ε πνιηηηθή ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζα ηξνπνπνηεζεί ην δεχηεξν 

ήκηζπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία ζπγθξνηνχληαη ζε 

αλεμάξηεηα θξάηε θαη αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία. Ο πφιεκνο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

ζήκαλε ην ηέινο κηαο καθξνρξφληαο πνιηηηθήο θαη ηελ απνδφκεζε ελφο 

παξαδνζηαθνχ ζπκκάρνπ ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ην θχξην βάξνο ησλ 

βξεηαληθψλ ζηξαηησηηθψλ πξνζπαζεηψλ έπεζε ζην κέησπν ηεο Δγγχο Αλαηνιήο,  γηα 

λα δηαζθαιίζεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θηήζεσλ ηεο ζηελ Ηλδία θαη λα εδξαηψζεη ηελ 

θπξηαξρία ηεο ζηελ πεηξειαηνθφξα πεξηνρή ηεο Μνζνχιεο
12

.  

Μεηά ηνλ πφιεκν, ε πνιηηηθή ηεο ηξνπνπνηήζεθε θαη είρε σο ζηφρν ηε 

δηεζλνπνίεζε ησλ ηελψλ θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Όζνλ αθνξά ηε Μηθξά Αζία, 

ν Λφπλη Σδψξηδ
13

 έβιεπε κε θαηαλφεζε ηηο Διιεληθέο δηεθδηθήζεηο. Άιισζηε ε 

Διιάδα, σο ρψξα θχζε λαπηηθή, ζα κπνξνχζε εχθνια λα παξαζπξζεί ζηελ επηξξνή 

ηεο ηζρπξφηεξεο λαπηηθήο δχλακεο, πνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε Μεγάιε Βξεηαλία 

θαη λα απνηειέζεη απηή ην θξάγκα θαηά ηεο Ρσζίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηειεπηαίαο 

γηα έμνδν ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα. 

1.2.2.  Ζ Πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο 

Ζ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο είλαη δηαθνξεηηθή, θαζψο παξαδνζηαθά ηεξνχζε 

θηινηνπξθηθή ζηάζε. Κχξηνο άμνλαο ηεο γαιιηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε 

δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Λίγν πξηλ 

ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε Γαιιία απνηεινχζε ηνλ θπξηφηεξν πηζησηή ηεο 

                                                           
11

 Ν. Φπξνχθεο, ό. π., ζ. 45-46. 
12

 ΗΔΔ, η. 15 (1975),  ζ. 107-108. 
13

 Ο Νηέηβηλη Λφπλη Σδψξηδ, (17 Ηαλνπαξίνπ 1863 – 26 Μαξηίνπ 1945) ήηαλ Βξεηαλφο πνιηηηθφο 

ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ν ηειεπηαίνο Φηιειεχζεξνο Πξσζππνπξγφο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. Δίρε ζεκαληηθφ ξφιν σο Πξσζππνπξγφο ηνπ Πνιέκνπ ζηελ Κπβέξλεζε πλαζπηζκνχ 

(1916-22), θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. Έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε Γηάζθεςε Δηξήλεο ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 1919, πνπ επαλαθαζφξηζε ηελ Δπξψπε κεηά ηελ ήηηα 

ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ. Βι. Βηθηπαίδεηα «Νηέηβηλη Λφπλη Σδψξηδ», 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%

CF%84_%CE%9B%CF%8C%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81

%CF%84%CE%B6, πξφζβαζε 6.3.2020. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_(%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D_(1919)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9B%CF%8C%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9B%CF%8C%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9B%CF%8C%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6
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Απηνθξαηνξίαο, θαηέρνληαο ην 60% ηνπ δεκφζηνπ νζσκαληθνχ ρξένπο θαη ππήξμε 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο, αθνχ θαηείρε ηε δεχηεξε ζέζε ηνπ 

εμαγσγηθνχ ηεο εκπνξίνπ
14

. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Γαιιηθψλ θεθαιαίσλ ζηε βηνκεραληθή 

θαη εκπνξηθή αλάπηπμε ηεο απηνθξαηνξίαο έθηαλε ην 54%, κε θχξην δίαπιν 

δηνρέηεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηελ Οζσκαληθή Σξάπεδα, ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ 

γαιιηθφ έιεγρν. ηε Μηθξά Αζία δξνχζαλ γαιιηθνί νηθνλνκηθνί θχθινη φπσο, ε 

«Δηαηξία Μνλνπσιίσλ ηνπ Καπλνχ», ε «Δηαηξία ησλ Οδψλ», ε «Δηαηξία 

Πξνθπκαηψλ», ε ηξάπεδα Credit Lyonnais, ελψ Γάιινη θεθαιαηνχρνη είραλ νξπρεία 

ζηηο αθηέο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ζηε δπηηθή Μηθξά Αζία. 

Παξάιιεια, αζθνχζε έκκεζε επηξξνή κε έλα ππθλφ δίθηπ γαιιηθψλ 

ζρνιείσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 15
ν
 αηψλα είρε 

πηνζεηήζεη ην ξφιν ηνπ πξνζηάηε ησλ ρξηζηηαληθψλ κεηνλνηήησλ, ελψ ηα γαιιηθά 

είραλ ζρεδφλ θαζηεξσζεί σο εκηεπίζεκε γιψζζα ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο
 15

. 

Ζ επηθείκελε θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ν 

αλακελφκελνο δηακειηζκφο ησλ εδαθψλ ηεο, δελ ηελ άθεζε αλεπεξέαζηε θαη νη 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο απφθηεζαλ λέεο δηαζηάζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Απφ ηηο 

πξψηεο πξνζπάζεηεο δηαίξεζεο ηνπ εδάθνπο ζε δψλεο επηξξνήο, απνηειεί ε πκθσλία 

ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ 1915, κεηαμχ ηεο Γαιιίαο, Αγγιίαο, Ηηαιίαο θαη Ρσζίαο θαη 

αξγφηεξα κε ην γάιιν-βξεηαληθφ χκθσλν Sykes-Picot, ηνπ 1916
16

.  

Με ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην πξφβιεκα πνπ θπξηάξρεζε 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο ήηαλ ε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ ηεο κε ηε 

Γεξκαλία γηα ην ζέκα ηεο Ρελαλίαο θαη νη νηθνλνκηθέο επαλνξζψζεηο. Ζ πκθσλία 

ηνπ 1916 δελ εθαξκφζηεθε πνηέ, ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο ηεο Μ. Βξεηαλίαο. 

Έηζη, ε Δγγχο Αλαηνιή κε ηε πξία θαη ηελ Παιαηζηίλε ηέζεθαλ ππφ Βξεηαληθφ 

έιεγρν, αθήλνληαο ελνριεκέλνπο ηνπ Γάιινπο, γεγνλφο ην νπνίν ηνπο νδήγεζε ζην 

                                                           
14

 Ν. Φπξνχθεο, ό. π., ζ. 46. 
15

 ΗΔΔ, η. 15 (1975),  ζ. 107-108. 
16

 Με ηε ζπκθσλία Sykes-Picot, ε Γαιιία ζα αλαιάκβαλε ηε δηνίθεζε ηεο πξίαο, ηεο Κηιηθίαο θαη ηνπ 

Ληβάλνπ. Οη Βξεηαλνί ζα αλαιάκβαλαλ ηνλ έιεγρν ηνπ Νφηηνπ ηκήκαηνο ηεο Μεζνπνηακίαο, κε ηελ 

πεξηνρή ηεο Βαγδάηεο θαη ηα ζπνπδαηφηεξα ιηκάληα ηεο Παιαηζηίλεο. Σέινο, αλαγλσξίδνληαλ νη 

δηεθδηθήζεηο ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξκελία θαη ην Κνπξδηζηάλ. 
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κέιινλ ζηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ δηπισκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ 

απφ εθείλεο πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο
17

. 

Παξάιιεια, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία παξέκεηλε 

πςειφ, θαζψο ηα πεηξέιαηα ηεο Μνζνχιεο εληάζζνληαλ ζηε ζθαίξα ησλ απψηεξσλ 

επηδηψμεσλ ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

επηξξνήο, ε Γαιιία είρε αλάγθε απφ ηζρπξή βηνκεραλία, εμνπιηζκέλε κε ζχγρξνλα 

ηερληθά κέζα. Οη απαηηήζεηο απηέο ήηαλ αδχλαηνλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ 

χπαξμε πεηξειαίνπ, ηνκέαο ζηνλ νπνίν πζηεξνχζε επηθίλδπλα. Ζ γαιιηθή παξαγσγή 

πεηξειαίνπ ήηαλ 62.325 ηφλνη ηνλ ρξφλν, ηε ζηηγκή πνπ ε παγθφζκηα παξαγσγή 

μεπεξλνχζε ηνπο 98.000.000 ηφλνπο. πλεπψο, ήηαλ απαξαίηεην λα ζπκκεηέρεη ζηνλ 

ζθιεξφ αληαγσληζκφ γηα ηα πεηξέιαηα ηεο Αλαηνιήο. Δθηφο απηνχ, ε Δγγχο Αλαηνιή 

είρε κεγάιε ζεκαζία σο ζηξαηεγηθφο θφκβνο γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ γαιιηθνχ 

απνηθηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, νη Γάιινη ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο επηξξνή 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα κε επηρεηξήζεηο, φπσο 

ε εηαηξεία θαπλψλ. ηνλ ρψξν ηεο Μηθξάο Αζίαο, είραλ ιηγφηεξν ζεκαληηθά 

καθξνπξφζεζκα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα απ’ φηη ε Βξεηαλία, είραλ φκσο ην ίδην 

έληνλνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο. Αξρηθά, άθεζαλ ηε Μεγάιε Βξεηαλία λα γίλεη 

ν ξπζκηζηήο ηνπ αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο, πηζηεχνληαο φηη κε ην ηξφπν απηφ ζα 

πεηχραηλαλ ηελ ππνζηήξημή ησλ Βξεηαλψλ ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο κε ηε Γεξκαλία. 

 

1.2.3.  Σα πκθέξνληα ηεο Ηηαιίαο 

Ζ Ηηαιία ην 1912, κεηά ηνλ ηηαιφ-ηνπξθηθφ πφιεκν θαη ηελ θαηάιεςε ησλ 

Γσδεθαλήζσλ, εγθαηλίαζε ηε κεζνγεηαθή ηεο πνιηηηθή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο 

εμαηξεηηθά θηιφδνμε ζε ζρέζε κε ην πεξηνξηζκέλν δπλακηθφ ηεο. Αλέπηπμε έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ατδηλίνπ θαη ηεο κχξλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ, ππέγξαςε κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηελ νκψλπκε ζπλζήθε ζην Λνλδίλν ην 

1915, κε ηελ νπνία θαζνξηδφηαλ νη φξνη ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν 

                                                           
17

 Η. ίςαο. «ηξαηησηηθέο Δθαξκνγέο θαη Δπηπηψζεηο ηνπ πκθψλνπ Fraklin- Bouillon- Κεκάι.», ζην: 

https://dis.army.gr/sites/dis.army.gr/files/unmanaged/pdf/Articles_June14/Greek_French/FRANKLIN_

BOUILLON_KEMAL.pdf, πξφζβαζε 16.3.2020. 
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ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη. ηε ζπλζήθε απηή, θαζνξηδφηαλ φηη ζε πεξίπησζε 

δηακειηζκνχ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ε Ηηαιία ζα πξνζαξηνχζε ηελ 

παξάθηηα πεξηνρή ηεο Μηθξάο Αζίαο πνπ ζπλνξεχεη κε ηελ Αηηάιεηα
 18

. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αλαπηχζζεη έληνλε πξνπαγαλδηζηηθή πνιηηηθή 

ζηηο πεξηνρέο ηεο κχξλεο θαη ηνπ Ατδηλίνπ, κε θπξηφηεξνπο εθθξαζηέο ηνπο εξγάηεο 

ησλ ζηδεξνδξφκσλ, θαζψο θαη ηα πνιπάξηζκα ηηαιηθά ηδξχκαηα θαη ζρνιεία. 

Παξάιιεια, ε ηαθηηθή ηεο εχθνιεο παξαρψξεζεο ηεο ηηαιηθήο ππεθνφηεηαο ζηνπο 

ρξηζηηαλνχο ζε πεξίνδν δησγκψλ, ηεο επέηξεπε λα αζθεί ηελ επεθηαηηθή ηεο πνιηηηθή 

κε αλζξσπηζηηθά πξνζρήκαηα. Ζ ηηαιηθή πνιηηηθή ζηε Μηθξά Αζία, εθηφο απφ ηηο 

πηέζεηο εζληθηζηηθνχ ραξαθηήξα είρε θαη νηθνλνκηθή βάζε. Δπηπιένλ, είρε 

πξνζαλαηνιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο πξνο ηελ Αλαηνιή κεηά ηελ θαηάθηεζε ησλ 

Γσδεθαλήζσλ, ελψ ε εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο θαη ζε κία ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο 

Μηθξάο Αζίαο ζα αλαβάζκηδε αθφκα πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηεο σο πεξηθεξεηαθή 

δχλακε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
19

. 

Ζ Μηθξά Αζία θαη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο απνηεινχζαλ ηνλ απαξαίηεην 

δσηηθφ ρψξν γηα ηελ επηδησθφκελε αχμεζε ηεο ηζρχο ηεο. Όκσο, ε επεθηαηηθή 

πνιηηηθή ηεο Ηηαιίαο ζηε Μηθξά Αζία, εξρφηαλ ζε άκεζε αληηπαξάζεζε κε ηηο 

ειιεληθέο επηδηψμεηο ζηελ πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο. Ζ Ηηαιία 

αληηιακβαλφηαλ ηνπο ηζηνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο δεζκνχο ηεο Διιάδαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μηθξάο Αζίαο αιιά δελ κπνξνχζε λα δερηεί κία επέθηαζε ηεο ειιεληθήο 

θπξηαξρίαο θαζψο απηφ ζα πξνθαινχζε κία «γηγάλησζε» ηεο Διιάδαο.  

Σαπηφρξνλα, ε πνιηηηθή απηή ηεο Ηηαιίαο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο 

επηδηψμεηο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Δίλαη δεδνκέλν φηη ε ζαιαζζνθξάηεηξα Μεγάιε 

Βξεηαλία,  δελ ζα επέηξεπε ηελ εκθάληζε κηαο αθφκε κεγάιεο δχλακεο ζηελ πεξηνρή. 

Ζ Ηηαιία ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη κε δεδνκέλε ηελ 

θαηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ, εάλ απνθηνχζε θαη ηελ επηδησθφκελε πεξηνρή ηεο Μηθξάο 

Αζίαο ζα απεηινχζε ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην. 

                                                           
18

 ΗΔΔ, η. 15 (1975), ζ. 107-108. 
19

 M. L. Smith, ό. π., ζ. 146. 
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1.2.4.  Ζ Πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο 

Οη πνιηηηθέο επηδηψμεηο ηεο Ρσζίαο, παξέκεηλαλ δηαρξνληθά ζηαζεξέο θαη 

απνζθνπνχζαλ ζηελ εχξεζε εμφδνπ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα.  Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

βιέςεηο ηεο εληνπίδνληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξκελίαο, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε καδί 

κε ηελ αλάινγε επξσπατθή θαη αζηαηηθή ελδνρψξα θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ηελψλ. 

Απηφ ζα ήηαλ ην κεξίδηφ ηεο απφ ην δηακειηζκφ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν 

απνθαζίζηεθε ην 1915 κε ην χκθσλν ηνπ Λνλδίλνπ
20

 κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηεο 

Αληάλη
21

. 

Όκσο, ε παξαδνζηαθή ξσζηθή πνιηηηθή γηα έμνδν ζηα ηελά θαη ζηε 

Μεζφγεην κεηαβιήζεθε κε ηελ επαλάζηαζε ησλ κπνιζεβίθσλ ην 1917 θαη ηελ 

απνρψξεζε απφ ην ζπκκαρηθφ ζηξαηφπεδν. Ζ θνκκνπληζηηθή Ρσζία παξαηηήζεθε 

απφ ηηο πξνγελέζηεξεο αμηψζεηο ηεο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Όκσο, 

δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο ζηε Μηθξά Αζία, θαζψο απνηέιεζε ηνλ 

βαζηθφ ρξεκαηνδφηε ησλ Σνχξθσλ, πξνζπαζψληαο λα αθπξψζεη ηελ πνιηηηθή ησλ 

δπηηθψλ δπλάκεσλ θαη θπξίσο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ζ Ρσζία πίζηεπε φηη ηπρφλ 

επηθξάηεζε ηεο Διιάδαο ζηε Μηθξά Αζία, ζα ηζρπξνπνηνχζε ηε ζέζε ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο ζηελ πεξηνρή θαη σο εθ ηνχηνπ ζα απεηινχζε ηα αληίζηνηρα δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα, ελψ παξάιιεια ζα αληηκεηψπηδε έλαλ ηδηφηππν απνθιεηζκφ ζηα λφηηα 

ζχλνξά ηεο, φπνπ ζα εκπνδίδνληαλ ε απξφζθνπηε έμνδφο ηεο ζηηο «ζεξκέο» 

ζάιαζζεο. 

1.2.5.  Ζ ηξαηεγηθή ηεο Γεξκαλίαο 

Σν πην νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ πξφγξακκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Δγγχο Αλαηνιήο ην είρε θαηαξηίζεη ε Γεξκαλία. Ζ ξαγδαία εθβηνκεράληζε, ψζεζε ην 

Βεξνιίλν ζε αλαδήηεζε λέσλ θαηαλαισηηθψλ αγνξψλ θαη ε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ηεο πξφζθεξε ηέηνηεο δπλαηφηεηεο. Μέρξη ην 1910, ε Γεξκαλία είρε 

                                                           
20

 Ζ πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ 1915, ήηαλ κπζηηθή ζπκθσλία ε νπνία ππνγξάθεθε ζην Λνλδίλν ζηηο 26 

Απξηιίνπ 1915 απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ηε Ρσζηθή απηνθξαηνξία, θαη ην Βαζίιεην ηεο 

Ηηαιίαο. χκθσλα κε ηε ζπλζήθε, ε Ηηαιία ήηαλ ππνρξεσκέλε λα εγθαηαιείςεη ηελ Σξηπιή 

πκκαρία θαη λα ελσζεί κε ηηο δπλάκεηο ηεο Αληάλη. Βι. Βηθηπαίδεηα «πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ 1915», 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_

%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B

F%CF%85_(1915), πξφζβαζε 4.3.2020. 
21

 ΗΔΔ, η. 15 (1975), ζ. 107-108. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1915)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1915)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1915)
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αλαδεηρηεί ζηε ζεκαληηθφηεξε πξνκεζεχηξηα ρψξα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

κεηά ηε Μεγάιε Βξεηαλία.  

Σν  1912, θαηείρε ηελ 3ε ζέζε ζην νζσκαληθφ εηζαγσγηθφ εκπφξην κε 

ζχλνιν εηζαγσγψλ 22.915.000 δνιάξηα θαη ηελ 6ε ζέζε ζην εμαγσγηθφ εκπφξην κε 

ζχλνιν εμαγσγψλ 5.400.000 δνιάξηα, ελψ ην 1914 ηα γεξκαληθφ θεθάιαηα 

απνηεινχζαλ ην  32,77% ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία θαη ην 21,31% ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Δχθνια εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη, ε 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απνηεινχζε γηα ηε Γεξκαλία φρη κφλν έλα ηφπν γηα 

επλντθέο επελδχζεηο θεθαιαίσλ, αιιά θαη πξνλνκηαθήο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ησλ γεξκαληθψλ κνλνπσιίσλ. 

Σν πην ζεκαληηθφ θαη ηαπηφρξνλα επίκαρν έξγν ηεο επνρήο, ήηαλ ε αλάιεςε 

ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε έσο ηε 

Βαγδάηε. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζα ζπλέδεε ην Βεξνιίλν κε ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν. Σν 

1903, ππνγξάθηεθε ε γεξκαλφ-ηνπξθηθή ζπκθσλία γηα ηα πεηξέιαηα ηεο Δγγχο 

Αλαηνιήο. Με βάζε απηή ηε ζπκθσλία, ε εηαηξεία Societe du chemin de fer ottoman 

d’ Anatolie πνπ ήηαλ ππφ γεξκαληθφ έιεγρν, απνθηνχζε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ ππεδάθνπο κηαο ηεξάζηηαο πεξηνρήο πνπ επεθηείλνληαλ 20 

ρηιηφκεηξα εθαηέξσζελ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ νδεγνχζε ζηε Βαγδάηε. 

πλεπψο, φιε ε πεηξειαηνθφξα πεξηνρή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο έπεθηε ζηα 

ρέξηα ησλ γεξκαληθψλ κνλνπσιίσλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία ελέηεηλε ηνλ πνιηηηθφ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο
22

. 

Παξάιιεια, ε Γεξκαλία είρε απμήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηεο παξνπζία ζηελ 

Δγγχο Αλαηνιή, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 1913 ν ζηξαηεγφο Λίκαλ θνλ άληεξο, είρε 

αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηνπ Σνχξθηθνπ ηξαηνχ, πξνσζψληαο έηζη ηηο ζηξαηησηηθέο 

αιιά θαη πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Βεξνιίλνπ. 

 

1.2.6.  Σα πκθέξνληα ησλ ΖΠΑ 

εκαληηθφ γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ ήηαλ ην 

ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ νη ΖΠΑ γηα ηελ Δγγχο Αλαηνιή. Σν ελδηαθέξνλ απηφ 

                                                           
22

 ΗΔΔ, η. 15 (1975), ζ. 107-108. 
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αξρίδεη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη εληείλεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ, 

φηαλ ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ πεηξειαίνπ απμάλεηαη. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

ε έληνλε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηξάπεδεο, ζρνιεία θαη λνζνθνκεία ζπλζέηνπλ 

ην πιαίζην ηεο ακεξηθάληθεο παξνπζίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
23

. 

Σν ηέινο ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, βξήθε ηηο παξαδνζηαθέο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο απνδπλακσκέλεο, δίλνληαο ζηηο ΖΠΑ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζνχλ σο ηελ 

πιένλ ηζρπξή δχλακε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Όηαλ νη ΖΠΑ εηζήιζαλ ζηνλ πφιεκν, 

ρξσζηνχζαλ ζηελ Δπξψπε 4.5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μεηά ηνλ πφιεκν ηα 

πξάγκαηα αληηζηξάθεθαλ. Ζ Δπξψπε φθεηιε ζηελ Ακεξηθή 11.6 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα εθ ησλ νπνίσλ 4.7 δηο. ήηαλ αγγιηθά ρξέε, 3.8 γαιιηθά θαη 1.8 Ηηαιηθά
24

. 

Δπηπιένλ, ν πφιεκνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο ΖΠΑ λα απμήζνπλ 

θαηαθφξπθα ηε βηνκεραληθή ηνπο παξαγσγή, γεγνλφο ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ 

αχμεζε ηεο εκπνξηθήο ηνπο δχλακεο. Έηζη, κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ εγθαηληάζηεθε 

κηα πνιηηηθή έληνλεο εμσζηξέθεηαο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε εκπινθή ζηελ 

επαλνξηνζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ επηξξνήο, πνπ κέρξη ηφηε εθκεηαιιεχνληαλ 

νη επξσπατθέο δπλάκεηο. Ο ρψξνο ηεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο δελ ήηαλ δπλαηφλ 

λα δηαθχγεη ηνπ ακεξηθάληθνπ ελδηαθέξνληνο, αθνχ ηφζν ζε γεσπνιηηηθφ φζν θαη ζε 

ελεξγεηαθφ επίπεδν απνηεινχζε ζεκαληηθφ δηεζλή θφκβν. 

Οη ΖΠΑ δηαθψλεζαλ κε ηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο γηαηί πίζηεπαλ φηη ε 

πεξηνρή ηεο κχξλεο ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επεκεξία ηεο ηνπξθηθήο 

ελδνρψξαο. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχζαλ ην φξακα ηεο Μεγάιεο Διιάδαο, πνπ ζα 

εθηεηλφηαλ απφ ηελ Αδξηαηηθή σο ηνλ Δχμεηλν Πφλην, ελψ ζα άθελε ηελ Σνπξθία έλα 

κηθξφ θαη ζλεζηγελέο θξάηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ΖΠΑ ζεσξνχζαλ φηη ε εθαξκνγή 

ηνπ Διιεληθνχ νξάκαηνο ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα ηελ Σνπξθία, γεγνλφο πνπ 

εγθπκνλνχζε εμ’ αξρήο ηνλ θίλδπλν ηεο έμαξζεο ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηεο 

ζθιεξήο αληίζηαζεο ζηνλ δηαγξαθφκελν αθαληζκφ ηνπο. Πνιχ κεγαιχηεξν εκπφδην 

ζηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ βιέςεσλ, απνηέιεζε ην δηάγγεικα ησλ «14 

εκείσλ» ηνπ πξφεδξνπ Οπίιζνλ, πνπ ζην άξζξν 12 εμέθξαδε θαηεγνξεκαηηθά ηελ 

αληίζεζε ζην δηακειηζκφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ πξφηαζή ηνπο 

                                                           
23

 ΗΔΔ, η. 15 (1975),  ζ. 107-108. 
24

 Ν. Φπξνχθεο, ό. π., ζ. 68. 
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ππνγξάκκηδε ηελ ηδέα ηεο θεδεκνλίαο ηεο Σνπξθίαο απφ θάπνηα Γχλακε θαη φρη 

απφζπαζε ησλ πεξηνρψλ ηεο
25

. 

ηε ζπλδηάζθεςε ησλ Βεξζαιιηψλ, νη ΖΠΑ δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηε Μέζε Αλαηνιή φπνπ έρνπλ κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, άκεζα ζπλδεδεκέλα 

κε ηα πεηξέιαηα ηεο πεξηνρήο. Λφγσ ηνπ φηη δελ επηζπκνχλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηηο 

ηνπξθηθέο αγνξέο, πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο λα 

απνηθηνπνηήζνπλ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

 

1.3. Ζ ηξαηεγηθή ηνπ Δι. Βεληδέινπ 

Σν ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βξήθε ληθεηέο ηηο δπλάκεηο ηεο 

Αληάλη. Πξηλ ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ν Δι. Βεληδέινο είρε ήδε μεθηλήζεη ηε 

δηπισκαηηθή ηνπ εθζηξαηεία ππέξ ησλ Διιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ. Ζ Διιάδα αλέκελε 

λα «εηζπξάμεη» ην κεξίδηφ ηεο, απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην πιεπξφ ησλ ληθεηψλ. ηηο 3 

επηεκβξίνπ 1918, ππνγξάθηεθε ζηε Θεζζαινλίθε αλαθσρή αλάκεζα ζηε 

Βνπιγαξία θαη ζηνπο πκκάρνπο, κε ηελ νπνία ππνρξεσλφηαλ λα εθθελψζεη ηα 

ειιεληθά εδάθε πνπ θαηείρε θαη λα απνζηξαηεχζεη ην ζηξαηφ ηεο εθηφο απφ ηξείο 

κεξαξρίεο.  

ηηο 17 Οθησβξίνπ ππνγξάθεηαη ζην Μνχδξν ηεο Λήκλνπ, ε αλαθσρή 

κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηεο Αληάλη θαη ηεο Σνπξθίαο, κε ηελ νπνία ηεξκαηίδνληαλ νη 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ αλαθσρή ηνπ Μνχδξνπ
26

 ήηαλ ε πξνζσξηλή ζπκθσλία γηα 

ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ κεηαμχ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο 

«Δγθάξδηαο πλελλφεζεο». Σα βαζηθά ζεκεία ηεο αλαθσρήο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα 

ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο, ήηαλ φηη ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία απνρσξνχζε 

ζηξαηησηηθά απφ φιεο ηηο πεξηνρέο εθηφο ηεο Μηθξάο Αζίαο, απ’ φπνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είρε ήδε εθδησρζεί. Ο Οζσκαληθφο ηξαηφο ζα επαλεξρφηαλ ζε 

θαηάζηαζε εηξεληθήο ζπλζέζεσο, ζρεηηθά κεησκέλεο έλαληη ηεο εηξεληθήο ζπλζέζεσο 

πνπ είρε ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη ζχκκαρνη ζα 

είραλ ην δηθαίσκα λα θαηαιάβνπλ άκεζα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ην Βφζπνξν 

                                                           
25

 ΗΔΔ, η. 15 (1975),  ζ. 114. 
26

 Με ηελ νλνκαζία Αλαθσρή ηνπ Μνχδξνπ ή πλζήθε ηνπ Μνχδξνπ, ραξαθηεξίδεηαη ε γλσζηή 

ζπκθσλία πνπ ζπλάθζεθε ζηνλ φξκν Μνχδξνπ, ηεο Λήκλνπ, ζηηο 17/30 Οθησβξίνπ 1918 θαη 

ππνγξάθηεθε ηελ επνκέλε 31 Οθησβξίνπ κεηαμχ ησλ Γπηηθψλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ, ηεο Αληάλη, 

(Entente), αθελφο, θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο αθεηέξνπ, κε ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 



19 
 

ψζηε λα ειέγμνπλ πιήξσο ηα ηελά. Γηαηεξνχζαλ ην δηθαίσκα λα θαηαιάβνπλ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνέθππηε 

θαηάζηαζε ε νπνία ζπληζηνχζε απεηιή γηα απηνχο
27

. Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ηίζνληαλ άκεζα ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε ησλ 

πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ, νη νπνίεο ζα ηνπνζεηνχζαλ θπιάθηα ζε πνιινχο ζηαζκνχο 

θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ. Σα φπια, ηα ππξνκαρηθά, θαζψο θαη ηα κεηαγσγηθά 

κέζα ηνπ Σνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζα ηίζνληαλ ζηε δηάζεζε ησλ πκκάρσλ.
 

Δλφςεη ηεο ζπλδηάζθεςεο εηξήλεο ησλ Παξηζίσλ, ζηελ νπνία ζα 

θαζνξηδφληνπζαλ νη φξνη ηεο εηξήλεο κεηαμχ ησλ εκπνιέκσλ πιεπξψλ, νη ειιεληθέο 

δηεθδηθήζεηο ηφζν ζηα Βαιθάληα φζν θαη ζηε Μηθξά Αζία πξνζέθξνπαλ πάλσ ζηα 

εζληθά ζπκθέξνληα ησλ ζπκκάρσλ θαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ είραλ αλαιάβεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σν Διιεληθφ αίηεκα γηα ηα Γσδεθάλεζα ήηαλ κάιινλ κία 

ππφκλεζε ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα ησλ λεζηψλ, ρσξίο ειπίδα φηη ε ληθήηξηα κε ηνπο 

άιινπο ζπκκάρνπο, Ηηαιία, ζα δερφηαλ λα ηα παξαρσξήζεη. Οχηε γηα ηε Β. Ήπεηξν 

ππήξραλ πνιιέο ειπίδεο, αθνχ ην Ηηαιηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε λέα Αιβαλία ήηαλ 

έληνλν. πλεπψο, ηα θχξηα αηηήκαηα ηεο Διιεληθήο πιεπξάο ζηξάθεθαλ πξνο ηελ 

Αλαηνιή. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ πξψηε απηή πεξίνδν, ε Μεγάιε Βξεηαλία δελ 

είρε ζηαζεξή πνιηηηθή γηα ην ζέκα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Οη επηηπρίεο ηεο Διιάδαο ζηνπο 

Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ε αλακελφκελε θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο λα έξζεη ζε 

ζπλελλφεζε µε ηελ Διιάδα. Ζ εθηαιηηθή αλάκλεζε ηεο Καιιίπνιεο ήηαλ αθφκε 

λσπή θαη νη Βξεηαλνί ζεσξνχζαλ φηη ε εμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ζηα 

ηελά ηφζν ζε θαηξφ πνιέκνπ φζν θαη ζε θαηξφ εηξήλεο, ήηαλ ζέκα δσηηθήο 

ζεκαζίαο
28

.  

Αξρηθά, ν Βεληδέινο πξνζπάζεζε λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ ηνπο εγέηεο ησλ 

ηξηψλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ησλ ΖΠΑ, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, 

αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεηηθήο ηνπο ζηάζεο. Οη βάζεηο ηεο αγγιφθηιεο 

πνιηηηθήο ηνπ Βεληδέινπ ηέζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 1912 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1913, θαηά ηηο 

κπζηηθέο ζπλνκηιίεο µε ηνλ Λφπλη Σδψξηδ, ηνλ Σζψξηζηι θαη ηνλ ζεξ Σδσλ ηαπξίδε, 

γεληθφ πξφμελν ηεο Διιάδαο ζηε Βξεηαλία ηελ πεξίνδν εθείλε. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία 
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28
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θαη ν πξσζππνπξγφο ηεο Λφπλη Σδσξηδ ππνζηήξηδε ηηο ειιεληθέο ζέζεηο γηα επέθηαζε 

ηεο Διιάδαο ζηε Μηθξά Αζία εηο βάξνο ησλ Σνχξθσλ, ιφγσ ηεο αλάγθεο  

εμαζθάιηζεο ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ πξνο ηηο βξεηαληθέο απνηθίεο ηεο Ηλδίαο
29

. Ζ 

Διιάδα ζα γηλφηαλ ε αλεξρφκελε δχλακε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ν ζηπινβάηεο 

ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο θαη ν πξνζηάηεο ησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ζηε ζέζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ θαηέξξεε.  

Οη Γάιινη πξνζπαζνχζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα 

ζηε Μηθξά Αζία. Αλεζπρνχζαλ γηα ηελ αχμεζε ηεο βξεηαληθήο επηξξνήο κέζσ ηεο 

Διιάδαο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πεξηνρή ηεο Μηθξάο Αζίαο δελ ήηαλ κέζα ζηα 

πξσηεχνληα δσηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο 

πνιηηηθήο, επηθεληξψλνληαλ ζηε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε ηε Γεξκαλία γηα 

ην δήηεκα ηεο Ρελαλίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επαλνξζψζεσλ
30

. Πξνζδνθψληαο ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Βξεηαλίαο, ε Γαιιία πηνζέηεζε ηελ πνιηηηθή ηεο πξψηεο ζην πιαίζην 

ακνηβαίσλ εμππεξεηήζεσλ. Έηζη, αληηκεηψπηζαλ κάιινλ ζεηηθά ηηο ειιεληθέο 

δηεθδηθήζεηο ζηελ πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ κείλνπλ έμσ απφ ην παηρλίδη. 

Σαπηφρξνλα, ε απνζηνιή Διιεληθψλ Γπλάκεσλ ζηελ εθζηξαηεία ηεο Οπθξαλίαο ζην 

πιεπξφ ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ, εμαζθάιηζε ηελ επλντθή ζηάζε ησλ Γάιισλ, 

θαζψο θαη ηα δηπισκαηηθά θίλεηξα ζηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν λα πξνσζήζεη ηηο 

εζληθέο δηεθδηθήζεηο έλαληη ησλ δηεζλψλ επηθπιάμεσλ
31

. 

Οη ΖΠΑ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν εγθαηαιείςαλ 

γηα πξψηε θνξά ηελ πνιηηηθή ηνπ απνκνλσηηζκνχ, ελψ κε ηνλ πξφεδξν Οπίιζνλ 

ηάρζεθαλ ππέξ ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ νη νπνίνη βξίζθνληαλ θάησ απφ ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. χκθσλα µε ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν, ε εηξήλε δε ζα 

έπξεπε εθεμήο λα βαζίδεηαη ζηελ εχζξαπζηε ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ, αιιά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ λνκίκσλ δηθαίσλ ησλ εζλνηήησλ. Όζνλ αθνξά γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πκκαρίαο ζηελ Δγγχο Αλαηνιή, ζχκθσλα µε ηνλ Οπίιζνλ, εζηηάδνληαλ ζηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ιαψλ πνπ πθίζηαλην ηελ αηκαηεξή ηπξαλλία ησλ Σνχξθσλ θαη 

ζηελ εθδίσμε απφ ηελ Δπξψπε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
32

 Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο, ήηαλ άγλσζην αλ ζα αλαιάκβαλαλ ππνρξεψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
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30
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 Θ. Υξήζηνπ, «H Σξαγσδία ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ», ζηα:  Ηζηνξηθά Θέκαηα, ηρ. 12 (2002), 

ζ. 36. 
32
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δεκηνπξγίαο αλεμαξηήησλ θξαηψλ, ή αθφκα θαη ηε δεκηνπξγία νπδέηεξσλ θξαηψλ ή 

θαζεζηψησλ γηα ηα ηελά ή ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Ο Βεληδέινο ζηήξημε ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο θπξίσο βάζε εζλνινγηθψλ 

επηρεηξεκάησλ θαη ζην θπιιάδην πνπ παξνπζίαζε ζην πκβνχιην ησλ Γέθα ην 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1919, εμήγεζε θαη αλέιπζε ηεο ειιεληθέο ζέζεηο. Ζ Διιάδα 

δηεθδηθνχζε ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηα Γσδεθάλεζα. Γηεθδηθνχζε νιφθιεξε ηε 

Βφξεηα Ήπεηξν κε φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ηε Γπηηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, παξά 

ην γεγνλφο φηη ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν ππεξηεξνχζε ηνπ ειιεληθνχ. ηε Γπηηθή 

Μηθξά Αζία δηεθδηθνχζε κία ινπξίδα πνπ εθηεηλφηαλ ζηα δπηηθά κηαο λνεηήο 

γξακκήο κεηαμχ ησλ πεξηρψξσλ ηεο Παλφξκνπ ζηνλ Μαξκαξά θαη ελφο ζεκείνπ ζηελ 

λφηην αθηή απέλαληη απφ ην Καζηειφξηδν. Γελ δηεθδίθεζε φκσο ηελ Κχπξν, γηα λα 

κελ έξζεη ζε αληίζεζε κε ηνπο Βξεηαλνχο, νχηε θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε εμαηηίαο 

ησλ δσηηθψλ δηεζλψλ ζπκθεξφλησλ. Απφ ηελ άιιε, πίζηεπε φηη εθ’ φζνλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ νη ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο, ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζα βξηζθφηαλ ζε 

νκεξία αλάκεζα απφ ειιεληθά εδάθε θαη αξγά ή γξήγνξα ζα απνηεινχζε θαη απηή 

ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο
33

. 

 

1.4. Οη πκθσλίεο θαη νη Γηπισκαηηθέο Δπηπινθέο 

Πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηηο δηάθνξεο επηδηψμεηο ηνπο, ηα κέιε ηεο 

ζπκκαρίαο δηεμήγαγαλ ζεηξά ζπλνκηιηψλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ νδήγεζαλ 

ηειηθά ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ, κε θχξην ζηφρν ηε δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Σν 1916, ππνγξάθηεθε ε ζπκθσλία Sykes-Picot θαζνξίδνληαο ηηο 

δψλεο επηξξνήο θαη ηηο εδαθηθέο πξνζαξηήζεηο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ 

αζηαηηθή Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. ηε Ρσζία εθρσξήζεθαλ νη επαξρίεο ηεο 

Σξαπεδνχληαο, ηνπ Μπηηιίο, ηνπ Βαλ θαη ηνπ Δξδεξνχµ, θαζψο θαη ηκήκα ηνπ λνηίνπ 

Κνπξδηζηάλ. Ζ Γαιιία ζα έπαηξλε ηελ παξάθηηα ισξίδα ηεο πξίαο, ην Βηιαέηη ησλ 

Αδάλσλ θαη ην ηκήκα ηεο αζηαηηθήο Σνπξθίαο κεηαμχ πξίαο θαη Μεζνπνηακίαο θαη 

ηεο ξσζηθήο δψλεο πνπ κφιηο είρε πξνζδηνξηζηεί. Ζ Αγγιία ζα έπαηξλε ηε λφηηα 

Μεζνπνηακία µε ηε Βαγδάηε. Έηζη, ε Μεγάιε Βξεηαλία εμαζθάιηζε ηα ζπκθέξνληά 
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ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ εκπνξηθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηε Μεζφγεην κε ηνλ 

Πεξζηθφ θφιπν θαη ηελ Ηλδία
34

. 

Ζ Ηηαιία αληέδξαζε ζε απηή ηε ζπκθσλία, ε νπνία εθηφο απφ ηελ Αηηάιεηα, 

απαίηεζε θαη ηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο, ην Ηθφλην, ηα Άδαλα θαη ηε Μεξζίλα. Με ηε 

ζπκθσλία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηεο Μσξηέλεο, παξαρσξήζεθε ζηελ Ηηαιία ην 1917 κηα 

πεξηνρή ζηε Μηθξά Αζία πνπ πεξηειάκβαλε ηε κχξλε θαη ην Ηθφλην, ε νπνία πεξηνρή 

είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηηο ππνζρέζεηο πξνο ηελ Διιάδα. Ζ πξνζπάζεηα ηεο Ηηαιίαο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεηειεζκέλνπ γεγνλφηνο, µε ηελ θαηάιεςε ηεο Αηηάιεηαο θαη ε 

ηάζε γηα επέθηαζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ατδηλίνπ, ζνξχβεζε ηνπο Βξεηαλνχο, ηνπο 

Γάιινπο θαη ηνπο Ακεξηθάλνπο. ηηο 9 Απξηιίνπ 1919, ζε κηα ζπλάληεζε ησλ ηξηψλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ελ απνπζία ηνπ Ηηαινχ πξσζππνπξγνχ Οξιάλην θαη θαηφπηλ 

δηαβεβαηψζεσλ ηνπ Βεληδέινπ φηη ε Διιάδα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ζηξαηησηηθή 

ηζρχ γηα λα θέξεη ζε πέξαο απφ κφλε ηεο ην επηρείξεκα, απνθαζίζηεθε λα δνζεί άδεηα 

ζηελ Διιάδα λα θαηαιάβεη ηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο θαη ηεο γεηηνληθήο πεξηνρήο.  

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ησλ Ηηαιψλ, ν Κιεµαλζψ 

ηφληζε φηη ε απφβαζε δελ απνηεινχζε ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ «ηχρε» ηεο 

κχξλεο, ελψ ε επηρείξεζε ήηαλ «πξνζσξηλνχ» ραξαθηήξα µε ζηφρν ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ. Όκσο, ε δήισζή ηνπ ήηαλ αληίζεηε κε ηηο ππνζρέζεηο 

ηνπ γηα ζηήξημε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ ζην ζέκα ηεο κχξλεο, θαηά ηελ Διιεληθή 

ζπκκεηνρή ζηελ εθζηξαηεία ηεο Οπθξαλίαο. Παξάιιεια κεηξηάζηεθε ε αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ Ακεξηθαλψλ, ιφγσ ηνπ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ηεο απνζηνιήο, αιιά θαη 

ιφγσ ησλ ζθνδξψλ αληηδξάζεσλ ηνπ Πξφεδξνπ Οπίιζνλ ζηηο Ηηαιηθέο δηεθδηθήζεηο, 

φπσο είραλ εθθξαζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο ηνπ 1915 θαη 1917
 35

. 

Ζ Αγγιία κε ηελ απνζηνιή ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ ζηε κχξλε, 

εγθαηληάδεη ηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν σο ξπζκηζηήο ηνπ κέιινληνο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Όκσο, δε κπνξνχζε λα αγλνήζεη ηελ πνιηηηθή θξίζε πνπ 

αληηκεηψπηδε ε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ηνπ Λφπλη Σδσξηδ, ην δηάρπην 

αληηκηιηηαξηζηηθφ πλεχκα ηεο θνηλήο γλψκεο, θαζψο θαη ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο 
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ζηελ Ηλδία θαη Αίγππην, ηα νπνία απεηινχληαλ απφ ηελ αληίδξαζε ησλ κνπζνπικάλσλ 

ζηελ θαηάιπζε ηεο εμνπζίαο ηνπ νπιηάλνπ
36

.
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη Δπξσπαίνη εκπεηξνγλψκνλεο ζηελ Σνπξθία 

εμέθξαδαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

ειιεληθήο δηνίθεζεο ζηε κχξλε, θαζψο έβιεπαλ ηελ απξνζπκία ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ Σνχξθσλ λα εθαξκφζνπλ ηνλ φξν ηεο αλαθσρήο πεξί αθνπιηζκνχ. Δμάιινπ, νη 

ζηξαηησηηθνί θχθινη ηεο Αγγιίαο, πνπ εθπξνζσπνχληαλ θπξίσο απφ ηνλ 

αξρηζηξάηεγν Υέλξπ Οπίιζνλ, ζεσξνχζαλ ηελ απνζηνιή ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ σο 

εκπινθή ηεο Αγγιίαο ζε έλαλ θαηλνχξγην καθξνρξφλην πφιεκν
37

.  

Όκσο, ε Αγγιία δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα εγθαηαιείςεη ηα δηαρξνληθά 

ζπκθέξνληα. Έηζη, παξά ηηο αληηξξήζεηο απηέο, ε Διιάδα παξνπζηάδνληαλ σο ε 

βέιηηζηε επηινγή, ε νπνία ζα εμππεξεηνχζε ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα 

ηεο Βξεηαλίαο ζηελ πεξηνρή ησλ ηελψλ θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Θα ήηαλ ε δχλακε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ε Βξεηαλία, αλ 

βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν νη απηνθξαηνξηθέο επηθνηλσλίεο µε ηελ Ηλδία ή ε ειεπζεξία 

ησλ ηελψλ. 

ηηο δηαβνπιεχζεηο ηεο ζπλδηάζθεςεο ησλ Παξηζίσλ θαίλεηαη μεθάζαξα φηη 

πέξαλ ησλ πξνζσπηθψλ ζπκπαζεηψλ θαη αληηιήςεσλ, χζηαην θξηηήξην γηα ηηο 

επηινγέο ηνπ θάζε θξάηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. Οη Μεγάιεο 

Γπλάκεηο, ιφγσ ηεο θαρππνςίαο ηεο κίαο πξνο ηελ άιιε, ηεο αλεζπρίαο ηνπο γηα ηελ 

επαχμεζε ησλ ζρεηηθψλ ηνπο θεξδψλ θαζψο θαη ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ 

θαη ζπκπαζεηψλ ησλ εγεηψλ ησλ θξαηψλ πξνο ηελ Διιάδα έδσζαλ ηελ ζπγθαηάζεζή 

ηνπο γηα ηελ εθζηξαηεία ζηε Μηθξά Αζία. 

Ζ λίθε ησλ δπλάκεσλ ηεο Αληάλη νξηζηηθνπνίεζε ηε δηάιπζε ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Όκσο, νη ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχζαλ ηε Μηθξά Αζία 

δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηπισκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπκκαρηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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 ΗΔΔ, η. 15 (1975), ζ. 115. 
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 ΗΔΔ, η. 15 (1975), ζ. 116. 
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Β΄ Κεθάιαην   

Ζ Διιεληθή Αεξνπνξία παξακνλέο ηεο Δθζηξαηείαο 

2.1. Ζ Γέλεζε ηνπ Αεξνπνξηθνύ Όπινπ 

Ζ εκθάληζε ηνπ αεξνπιάλνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, δεκηνπξγεί λέεο 

πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο, ηηο νπνίεο νη κεγάιεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο 

πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα εληάμνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο σο έλα λέν 

ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. Ζ Γαιιία, πξσηνπφξα ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνπινΐαο, 

δεκηνπξγεί ήδε απφ ην 1909 ηελ Αεξνπνξηθή Τπεξεζία ηξαηνχ, ελψ ηελ άλνημε ηνπ 

1910, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζηα ζηξαηησηηθά γπκλάζηα. Σνλ ίδην ρξφλν, ε 

Γεξκαλία ζπγθξνηεί ηε δηθή ηεο ζηξαηησηηθή αεξνπνξία, αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

άιιεο Μεγάιεο Γπλάκεηο. 

Ζ Διιάδα, βξηζθφκελε ηελ ίδηα πεξίνδν ζε πνξεία νηθνλνκηθήο αιιά θαη 

ζηξαηησηηθήο αλαδηνξγάλσζεο, δελ κέλεη ακέηνρε φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ 

αεξνπνξηθνχ φπινπ. Έηζη αλαζέηεη ζε Γάιινπο ζηξαηησηηθνχο, λα εμεηάζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρεο Διιεληθήο Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ην λφκν ΣΦΖ ηεο 27εο Μαξηίνπ 1911, πξνζθαιείηαη γαιιηθή 

νξγαλσηηθή απνζηνιή απνηεινχκελε απφ δεθαηξείο (13) αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο 

Γάιινπο αμησκαηηθνχο, κε επηθεθαιή ηνλ ππνζηξάηεγν Δληνχ. θνπφο ηεο 

απνζηνιήο, ζχκθσλα κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 11εο Απξηιίνπ 1911, είλαη ε 

νξγάλσζε φισλ ησλ ηνκέσλ θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή κέξηκλα ηεο Διιεληθήο 

ηξαηησηηθήο Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο
38

. 

Οη εμειίμεηο ζηε βαιθαληθή φκσο δελ ζα επηηξέςνπλ λα πεξαησζεί ε 

εθπαίδεπζε απηή, θαζψο νη Έιιελεο αεξνπφξνη ζα θιεζνχλ λα επηδείμνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζην πξαγκαηηθφ ζέαηξν επηρεηξήζεσλ. ηνπο ληθεθφξνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο έθαλε ηελ παξζεληθή ηεο εκθάληζε ε ηξαηησηηθή Αεξνπνξία 

κε ηέζζεξα (4) αεξνπιάλα ηχπνπ Farman ησλ 50 ίππσλ. Σα ηέζζεξα απηά αεξνπιάλα 

θαζψο θαη ν λενζχζηαηνο Λφρνο Αεξνπνξίαο απνηέιεζαλ ην λέν ζψκα, ην νπνίν ζα 

πξνζέδηδε ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ ην ηαθηηθφ πιενλέθηεκα ζην πεδίν ηεο κάρεο. Αλ 

θαη ζηελ αξρή ππήξραλ πνιιέο ακθηβνιίεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνζέθεξε ην λέν φπιν ζηνλ παξαδνζηαθφ ζηξαηφ, κεηά ηηο πξψηεο επηρεηξήζεηο ζην 
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 ΓΔΑ/ΓΗΑ, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Αζήλα 1980, η. 1, ζ. 26. 
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κέησπν ηεο Θεζζαιίαο δηεθάλε ε αμία ηνπ. Σν αεξνπιάλν άξρηζε λα απνηειεί 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ δηνηθεηή ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

πξνζπαζνχζε λα ην εθκεηαιιεπηεί ζε θάζε επθαηξία
39

. 

Δπίζεο πνιιέο ήηαλ νη πξσηνπφξεο ρξήζεηο ηνπ φπσο ε ξίςε απηνζρέδησλ 

βνκβψλ ελαληίνλ ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ, ε ελίζρπζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ 

θαηνίθσλ ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, αιιά θαη ε πξψηε παγθνζκίσο πηήζε λαπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Απηή ε πξψηε παξνπζία ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο ζηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο αλέδεημε ηε ζεκαληηθή αμία ηνπ αεξνζθάθνπο ζην ζχγρξνλν 

πφιεκν θαη ππήξμε ε απαξρή ηεο πνξείαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 

 

2.2. Ζ θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο πξηλ από ηελ απόβαζε ζηε κύξλε 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Αεξνπνξίαο, ππφ ηελ αηγίδα ησλ Γάιισλ θαη 

ησλ Άγγισλ ζπκκάρσλ.  Σν ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, βξήθε ηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία ρσξηζκέλε ζε δχν θιάδνπο: ηε ηξαηησηηθή κε ηέζζεξηο πνιεκηθέο Μνίξεο 

αεξνζθαθψλ, κε δηνηθεηηθή ππαγσγή ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθή 

ζηελ Αλψηαηε Γαιιηθή Γηνίθεζε ησλ πκκαρηθψλ ηξαηεπκάησλ θαη ηε Ναπηηθή 

Αεξνπνξία κε επίζεο ηέζζεξηο Μνίξεο αεξνζθαθψλ, ππφ ην ππνπξγείν ησλ Ναπηηθψλ 

δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζηελ Αλψηαηε Αγγιηθή Γηνίθεζε ησλ Ναπηηθψλ θαη 

Αεξνπνξηθψλ Γπλάκεσλ Μεζνγείνπ
40

. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1918, γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ αεξνπνξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο 

πκκάρνπο ζηνπο Έιιελεο. Ο Όξρνο Αεξνπνξίαο
41

 πέξαζε ζε ειιεληθή θαηνρή θαη 

επξφθεηην λα ρξεζηκεχζεη σο ην θχξην εξγνζηάζην επηζθεπήο ζηξαηησηηθψλ 

αεξνζθαθψλ, κέρξη ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Δθεί παξαρσξήζεθε κεγάιε 

πνζφηεηα θαη ζεκαληηθφ αεξνπνξηθφ πιηθφ, κε ηελ απνρψξεζε ησλ Γάιισλ απφ ην 

Γαιιηθφ Αεξνπνξηθφ Όξρν. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε κεηεγθαηάζηαζε ζην αεξνδξφκην 

ηεο Μίθξαο, πνπ ζηαδηαθά επαλδξψζεθε κε ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηέζεθε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία.  
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 ΓΔΑ/ΤΗΠΑ, Διιεληθή Αεξνπνξία - πλνπηηθή  Ηζηνξία 1908-1944, Αζήλα 2000, ζ. 26. 
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 ΓΔΑ/ΓΗΑ, ό. π., η. 2 , ζ. 7. 
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 Ο φξνο «Όξρνο» ζηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία, αλαθέξεηαη ζε πεξίθιεηζην  εδαθηθφ ρψξν, φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη δηάθνξα πιηθά, ππξνκαρηθά, εθφδηα, κεραλήκαηα, θιπ. 
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Σα ζπκκαρηθά αεξνπιάλα πνπ παξαδφζεθαλ ζηνπο Έιιελεο ήηαλ εθαηφ 

εβδνκήληα έμη (176), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άρξεζησλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ. 

Σα πεξηζζφηεξα αεξνπιάλα ιφγσ παιαηφηεηαο ήηαλ αθαηάιιεια λα αλαιάβνπλ 

επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπγθεληξψλνληαλ ζηνλ Όξρν Αεξνπνξίαο, 

φπνπ δηαιχνληαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ σο αληαιιαθηηθά θαη γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε 

άιισλ αεξνζθαθψλ. Αμηνζεκείσην γεγνλφο απνηειεί ε αλαθαηαζθεπή ηεζζάξσλ 

λέσλ αεξνζθαθψλ, κε αληαιιαθηηθά πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ απνςίισζε άρξεζησλ 

θαη παιαηψλ, ηα νπνία θάιπςαλ ηηο αλάγθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζε αεξνζθάθε 

ζην κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ζ έιιεηςε αληαιιαθηηθψλ ήηαλ ηεξάζηηα θαη 

απνηππψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζηνθ αληαιιαθηηθψλ ηεο 534 Μνίξαο πνπ είρε 

αλεθνδηαζηεί απφ ηνπο Γάιινπο γπξίδνληαο απφ ηελ Οπθξαλία, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηνλ εθνδηαζκφ θαη ησλ ηξηψλ Μνηξψλ ζηε Μηθξά Αζία, ελψ ήηαλ ππνινγηζκέλν γηα 

ηηο αλάγθεο κφλν κίαο
42

. 

Μεηαβηβάζηεθε επίζεο ζε ειιεληθή θαηνρή ην Γηαζπκκαρηθφ Κέληξν 

Αεξνπνξηθήο Δθπαίδεπζεο έδεο, ην νπνίν ρξεζίκεπζε σο ρνιή πηεηηθήο 

εθπαίδεπζεο κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο. Ζ εθπαίδεπζε γηλφηαλ κε ηα 

αεξνζθάθε πνπ είραλ αθήζεη νη Γάιινη. Βέβαηα νη ξπζκνί εθπαίδεπζεο 

επηβξαδχλζεθαλ, ιφγσ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Μηθξά Αζία, γηαηί αεξνπιάλα θαη 

εθπαηδεπηέο θάιππηαλ ηηο απμαλφκελεο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ κεηψπνπ. Απηφ 

είρε σο ζπλέπεηα, ε εθπαίδεπζε ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ζεηξάο λα πεξαησζεί κφιηο 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1922 θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηαινχλ θαηεπζείαλ ζην κέησπν 

γηα ηελ θάιπςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ
43

. 

Σν 1919, απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ ζηε 

ζπκκαρηθή επέκβαζε ζηε Ρσζία, κε ζθνπφ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαζηνιή ηεο 

Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο. Ζ απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Δι. Βεληδέινπ ζηεξίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά ζε δηπισκαηηθά θίλεηξα θαη απνζθνπνχζε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επλντθήο ζηάζεο ησλ πκκάρσλ απέλαληη ζηηο Διιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζηελ Αλ. 

Θξάθε θαη ηε Μηθξά Αζία. Απφ ηηο ηξεηο κεξαξρίεο ηνπ Α΄ ψκαηνο, ε 2
ε
 θαη ε 13

ε
 

Μεξαξρία κεηαθέξζεθαλ ζηελ Οπθξαλία, ελψ ε 1
ε
 παξέκεηλε ζηελ Καβάια, φπνπ 
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κεηά ηε καηαίσζε ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζηε Ρσζία, δηαηέζεθαλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

κχξλεο
44

. 

Λίγν αξγφηεξα απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή ηεο 534 Μνίξαο Αλαγλσξίζεσο 

ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο ζηελ Οπθξαλία, γηα ηελ ππνζηήξημή ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ Α΄ ψκαηνο. Ζ Μνίξα ππάγνληαλ ζηε Γαιιηθή Αεξνπνξία Αλαηνιήο θαη είρε 

έδξα ην αεξνδξφκην Λεκπέη ηεο Θεζζαινλίθεο. ηηο 13 Μαξηίνπ 1919, κε δηνηθεηή 

ηνλ Τπνινραγφ Οηθνλνκάθν, ην πξνζσπηθφ ηεο Μνίξαο έθηαζε ζηελ Οδεζζφ κε ην 

αηκφπινην «Μεραληθφο Αξηάλησθ», ρσξίο αεξνζθάθε αθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχζε απηά 

ηνπ Γαιιηθνχ Όξρνπ. Ζ επηθξάηεζε ησλ επαλαζηαηψλ πξφιαβε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

Μνίξαο θαη κφιηο κηα εβδνκάδα απφ ηελ άθημή ηεο, ε 534 Μνίξα απνρψξεζε πξνο ηε 

Ρνπκαλία, φπσο θαη άιιεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Σνλ Ηνχιην ηνπ ίδην έηνπο ε Μνίξα 

κεηαζηάζκεπζε απφ ηε Ρνπκαλία ζηε Γξάκα, φπνπ καδί κε ηελ 532 ζπκκεηείρε ζηηο 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξαηνχ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. 

Όζνλ αθνξά ηε Ναπηηθή Αεξνπνξία, κεηά ηελ απψιεηα ηνπ Αξ. Μσξατηίλε, 

ε αξρεγία αλαηέζεθε πξνζσξηλά ζηνλ Πινίαξρν Κ. Παλαγηψηνπ. Ο Παλαγηψηνπ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα νξγαλψζεη ηε Ναπηηθή Αεξνπνξία, εξγάζηεθε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελνπνίεζεο ησλ δχν αεξνπνξηψλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Σαγκαηάξρε Νηελαίλ (Denain), θαη ηνλ Αλζππίιαξρν 

Αιέμαλδξν Εάλλα, ρσξίο φκσο λα απνδψζνπλ θαξπνχο νη πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Παξάιιεια, νξγαλψζεθε ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εθπαηδεπηηθά θέληξα 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην Σαηφη, ζην Παιαηφ Φάιεξν θαη ζηελ Αεξνπνξηθή ρνιή ηεο 

RAF ζηελ Αίγππην. 

Ζ Αεξνπνξία, αμηνπνίεζε πεξίπνπ εθαηφλ είθνζη (120) αεξνπιάλα, 

εβδνκήληα (70) ηεο ηξαηησηηθήο θαη πελήληα (50) ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, ηα 

νπνία είραλ δηαζσζεί απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, 

θιήζεθε λα ιάβεη κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε Μηθξά Αζία. 

Οη Αεξνπνξηθέο δπλάκεηο απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο Μνίξεο ηεο ηξαηησηηθήο 

Αεξνπνξίαο κε νθηψ έσο δψδεθα αεξνπιάλα αλαγλσξίζεσο θαη βνκβαξδηζκνχ ηχπνπ 

Breguet 14 θαη Spad S.VIII ε θάζε κία, θαη απφ κία Μνίξα Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο 

απνηεινχκελε απφ δεθαπέληε (15) αεξνπιάλα δηψμεσο ηχπνπ Sopwith Camel θαη 

δέθα (10) βνκβαξδηζηηθά αεξνπιάλα ηχπνπ De Havilland-4, De Havilland-9. 
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2.3. Ζ θαηάζηαζε ηεο Σνύξθηθεο Αεξνπνξίαο κε ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην ζχλνιν ησλ ηνχξθηθσλ 

αεξνζθαθψλ είραλ δηαηεζεί ζηνπο Γεξκαλνχο, νη νπνίνη ήηαλ ζχκκαρνη ησλ Σνχξθσλ. 

Με ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ ηεο πξίαο θαη ηεο 

Παιαηζηίλεο, ην ζχλνιν ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζην αεξνδξφκην ηνπ Αγ. ηεθάλνπ (αθξάθηντ). 

Ζ πλζήθε ηνπ Μνχδξνπ (17 Οθησβξίνπ 1918), πξνέβιεπε ζθιεξνχο φξνπο 

γηα ηελ Σνπξθία. Απαηηνχζε ηελ άκεζε απνζηξάηεπζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ηελ 

παξάδνζε ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ηελψλ θαη ησλ 

ιηκαληψλ ζηνπο πκκάρνπο. Δπίζεο, επέβαιε ηελ απνρψξεζε ηεο Σνπξθίαο απφ ηε 

πξία, ηελ Τεκέλε, ηελ Κηιηθία, ηε Υεηδάδε, ηε Μεζνπνηακία θαη ηα βηιαέηηα ηεο 

Αξκελίαο
45

. 

Δπηπιένλ κε ην άξζξν 7 ηεο ζπλζήθεο, νη δπλάκεηο ηεο Αληάλη απέθηεζαλ ην 

δηθαίσκα λα θαηαιάβνπλ φπνηε ην απνθαζίζνπλ, ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο επηινγήο 

ηνπο. ηηο 13 Ννεκβξίνπ 1918, 55 ζπκκαρηθά πινία αγθπξνβφιεζαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ηεο νπνίαο ν έιεγρνο κνηξάζηεθε κεηαμχ Άγγισλ, Γάιισλ θαη 

lηαιψλ. Αθνινχζεζε, ζην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 7 ε θαηάιεςε θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο 

Σνπξθίαο απφ φινπο ηνπο πκκάρνπο. Σν λενηνπξθηθφ θξάηνο βξηζθφηαλ ζε 

θαηάζηαζε δηάιπζεο θαη ε εγεζία ηνπ θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο ιατθήο θαηαθξαπγήο 

δηέθπγε ζην εμσηεξηθφ. 

Με ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ην 

ζχλνιν ηνπ αεξνπνξηθνχ πιηθνχ θαη ηα 43 αεξνπιάλα πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ησλ 

πκκάρσλ. Οη Σνχξθνη πξνζπάζεζαλ λα θπγαδεχζνπλ ηα αεξνπιάλα ηνπο ρσξίο  

απνηέιεζκα, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ εθηφο ελεξγείαο ιφγσ έιιεηςεο 

αληαιιαθηηθψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ Σνχξθσλ αεξνπφξσλ δηέθπγαλ ζην αεξνδξφκην 

ηεο Κφληα, φπνπ πξνζπάζεζαλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηελ Αεξνπνξηθή Γηνίθεζε.
46

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1919, ε Σνχξθηθε Αεξνπνξηθή Γηνίθεζε ηεο Κφληα  

δηέζεηε έληεθα αεξνπιάλα ξψζηθνπ ηχπνπ, δχν Albartos θαη δεθαεπηά γεξκαληθνχ 

ηχπνπ. Σελ ίδηα επνρή ιεηηνχξγεζε Αεξνπνξηθή ρνιή ζην Δζθί ερίξ θαη 
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εξγνζηάζην θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ ζην Δξδηληδάλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κε ηελ 

θαηάιεςε ηεο κχξλεο ην Μάην ηνπ 1919 απφ ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα, 

θαηαιήθζεθε νιφθιεξν ην 5
ν
 Αεξνπνξηθφ κήλνο καδί κε κεγάιεο πνζφηεηεο 

αεξνπνξηθνχ πιηθνχ
47

. 
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Γ΄ Κεθάιαην  

Ζ δξάζε ηεο Αεξνπνξίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ 1919-1920 

3.1. Ζ κεηάβαζε θαη νξγάλσζε ησλ Αεξνπνξηθώλ Γπλάκεσλ ζηε Μηθξά Αζία  

Ο ειιεληθφο ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε ζηηο 2 Μαΐνπ 1919. Γηα ηελ 

απφβαζε ζηε κχξλε, επηιέρζεθε ε 1ε Μεξαξρία πνπ ζηάζκεπε ζην ιηκάλη ησλ 

Διεπζεξψλ ζηε Μαθεδνλία. Πεξηειάκβαλε ηξία ζπληάγκαηα πεδηθνχ (4°, 5°, θαη 1/38 

Δπδψλσλ) θαη δχν κνίξεο νξεηβαηηθνχ ππξνβνιηθνχ. Ο απφπινπο γηα ηε κχξλε 

εθηειέζηεθε ζηηο 30 Απξηιίνπ 1919 κε 18 νπιηηαγσγά ππφ ηε ζπλνδεία 4 ειιεληθψλ 

θαη 3 βξεηαληθψλ αληηηνξπηιηθψλ
48

. 

Σελ ίδηα κέξα πξνζγεηψλεηαη ζην αεξνδξφκην Παξαδείζνπ ηεο κχξλεο ην 

πξψην ειιεληθφ αεξνπιάλν ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο ηχπνπ De Havilland-9, 

πξνεξρφκελν απφ ηελ αεξνπνξηθή βάζε ηνπ Μνχδξνπ. Με θπβεξλήηε ηνλ 

εκαηνθφξν Παληέινγινπ θαη παξαηεξεηή ηνλ Γφθηκν Πηεξίδε, εγθαηληάδεηαη κία 

λέα πεξίνδνο γηα ηελ Διιεληθή Αεξνπνξία, ελψ ηαπηφρξνλα αξρίδεη ε πνιεκηθή ηεο 

εκπινθή ζε έλα ηδηφκνξθν λέν κέησπν. Σξεηο εκέξεο κεηά πξνζγεηψζεθαλ άιια πέληε 

(5) αεξνπιάλα ηνπ Ναπηηθνχ, πξνεξρφκελα απφ ηελ Αεξνπνξηθή Βάζε ηνπ Σαηντνπ 

θαη ζηαδηαθά θαηέθζαζαλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηα ππφινηπα αεξνπιάλα πνπ ζα 

ιάκβαλαλ κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο
49

. 

Ζ θαηάζηαζε ζηε Σνπξθία ήηαλ ρανηηθή. Παξά ην γεγνλφο φηη ε αλαθσρή 

ηνπ Μνχδξνπ επέβαιε ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ε επηηήξεζή ηνπ 

παξνπζίαδε πξνβιήκαηα. Σν δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ππήξμε ηδηαίηεξα θξίζηκν θαη 

γεκάην εληάζεηο θαη επηπινθέο εμαηηίαο ησλ ηηαιηθψλ δνινπινθηψλ θαη ηεο ηνπξθηθήο 

επηζεηηθφηεηαο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεηψπηδε ν Διιεληθφο 

ηξαηφο, ήηαλ ε έκκεζε ππνζηήξημε ησλ Ηηαιψλ ζηνπο Σνχξθνπο αληάξηεο. Ζ ηηαιηθή 

δψλε θαηνρήο απνηεινχζε βάζε γηα επηζεηηθέο εμνξκήζεηο ζηελ ειιεληθή, θαζψο νη 

Σνχξθνη ήηαλ ζίγνπξνη φηη ζα απνζχξνληαλ αλελφριεηνη ζηελ θνηιάδα ηνπ 

Μαηάλδξνπ.
50
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ηηο 18 Ηνπλίνπ 1919, ε Ναπηηθή Αεξνπνξία αλέιαβε ηελ πξψηε ηεο 

απνζηνιή, παξέρνληαο αεξνπνξηθή ππνζηήξημε ζηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα ηα νπνία 

κάρνληαλ γηα ηελ αλαθαηάιεςε ηνπ Ατδηλίνπ. Σελ ίδηα κέξα πξνζγεηψζεθαλ θαη ηξία 

αθφκε αεξνπιάλα αλαγλσξίζεσο ηχπνπ De Havilland-9, απφ ηε Ναπηηθή Αεξνπνξηθή 

Βάζε ηνπ Μνχδξνπ. Οη απνζηνιέο αλαγλψξηζεο θαη βνκβαξδηζκνχ ζπλερίζηεθαλ 

κέρξη ηηο 20 Ηνπλίνπ, φπνπ νινθιεξψζεθε ε αλαθαηάιεςε ηνπ Ατδηλίνπ. 

ε πξψην ζηάδην ε Μνίξα ππάρζεθε δηνηθεηηθά ππφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ ηφινπ, 

ν νπνίνο επέβαηλε ζην ζσξεθηφ «Αβέξσθ» θαη φρη ππφ ην Γεληθφ ηξαηεγείν ηεο 

κχξλεο. Σν γεγνλφο απηφ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο άηνπν, δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο, αιιά θαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ επί ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα επηιχζεθαλ κεξηθψο, κε ηελ απφζπαζε 

αμησκαηηθνχ ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο ζην Γεληθφ ηξαηεγείν, ν νπνίνο νξίζηεθε σο 

ζχλδεζκφο θαη ζπληνληζηήο ππφ ηνλ Αξρηζηξάηεγν
51

. 

Έλα κήλα αξγφηεξα θαηέθζαζε ζηε κχξλε ε ηξαηησηηθή Αεξνπνξία. ηηο 

15 Ηνπλίνπ 1919, ηξία αεξνζθάθε ηχπνπ Breguet-14, ηεο 533 Μνίξαο, πξνζγεηψζεθαλ 

ζην αεξνδξφκην Παξαδείζνπ ηεο κχξλεο. Σν αεξνπνξηθφ απηφ ηκήκα, κε Γηνηθεηή 

ηνλ Τπνινραγφ Ησαλλίδε, ήηαλ ην Αεξνπνξηθφ Απφζπαζκα ηεο 533 Μνίξαο, ην νπνίν 

είρε νξγαλσζεί ζε αλεμάξηεηε κνλάδα θαη ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ ζηξαηνχ ηεο 

Θξάθεο. Με ηελ άθημή ησλ πξψησλ αεξνζθαθψλ, ππάρζεθαλ επηρεηξεζηαθά ζην 

Γεληθφ ηξαηεγείν, ελψ δηνηθεηηθά εμαθνινπζνχζε λα ππάγεηαη ζηελ 533 Μνίξα, κε 

έδξα ην αεξνδξφκην Λεκπέη ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν γεγνλφο απηφ αλαθέξεηαη δηφηη 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ιαλζαζκέλε ππαγσγή ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ζα 

δεκηνπξγήζεη κειινληηθά πξνβιήκαηα, θπξίσο αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκα θαη 

αληαιιαθηηθά. Σνλ επφκελν κήλα, πξνζηέζεθαλ άιια ηξία αεξνζθάθε ζηε δχλακε 

ηνπ Απνζπάζκαηνο θαη ζηαδηαθά κέρξη ην επηέκβξην κεηαζηάζκεπζε ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ηεο 533 Μνίξαο
52

. 

Ζ δξάζε ηεο Ναπηηθήο αεξνπνξίαο, πεξηνξίζηεθε αξρηθά ζε κεξηθέο κφλν 

απνζηνιέο ηαθηηθήο αλαγλψξηζεο, θσηνγξάθεζεο θαη βνκβαξδηζκνχ. Βαζηθή αηηία 

ήηαλ ε έιιεηςε θαπζίκσλ θαη ππξνκαρηθψλ, ε νπνία νθεηιφηαλ ζε ρξνλνβφξεο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο απαηηνχηαλ ε έγθξηζε απφ ηελ Αλψηαηε 
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Βξεηαληθή Γηνίθεζε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ. Μέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ιχζε δφζεθε απφ ηε ηπραία αλαθάιπςε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1919, 

κηαο ππφγεηαο δεμακελήο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ, θνληά ζην αεξνδξφκην Καδακίξ, ε 

νπνία είρε εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο. ε άιιε 

ππφγεηα απνζήθε, βξέζεθαλ πιήζνο γεξκαληθψλ βνκβψλ βάξνπο δεθαπέληε (15) 

θηιψλ θαη ρεηξνβνκβίδσλ, άξηζηα ζπληεξεκέλεο θαη εμαηξεηηθήο απφδνζεο, δίλνληαο 

ηε ζεκαληηθφηαηε δπλαηφηεηα ζηα αεξνπιάλα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο
53

. 

ηηο 10 Ηνπιίνπ, αθίρζεζαλ αηκνπιντθψο απφ ηνλ Πεηξαηά ζηε κχξλε άιινη 

δεθαεπηά (17) αεξνπφξνη ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, θέξλνληαο καδί ηνπο αεξνπιάλα 

δηψμεσο ηχπνπ Sopwith Camel F.1 θαη ην αλάινγν γη’ απηά ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη 

πιηθά. Πεξί ην ηέινο Ηνπιίνπ κε αξρέο Απγνχζηνπ, απνθηήζεθε ε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ αεξνδξνκίνπ Καδακίξ, φπνπ ζε απηφ ην πνιχ κεγαιχηεξν 

αεξνδξφκην κεηαζηάζκεπζαλ ην ζχλνιν ησλ αεξνζθαθψλ θαη ζπγθξνηήζεθε ε 

Ναπηηθή Αεξνπνξηθή Μνίξα κχξλεο (Ν.Α.Μ..). Ζ Ν.Α.Μ.. ππαγφηαλ απεπζείαο 

ζην ππνπξγείν Ναπηηθψλ θαη φρη ζηε ηξαηηά Μηθξάο Αζίαο, γεγνλφο πνπ αξγφηεξα 

δεκηνχξγεζε πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ δχν αεξνπνξηψλ θαη νδήγεζε 

ζηελ έιιεηςε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ. 

ην αεξνδξφκην ηνπ Καδακίξ κεηαζηάζκεπζαλ θαη ηα αεξνζθάθε ηεο 

ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο, απφ φπνπ επηρεηξνχζε κε αεξνπιάλα αλαγλσξίζεσο θαη 

βνκβαξδηζκνχ ηχπνπ Breguet 14 θαη δηψμεσο ηχπνπ Spad S.VIII. Όπσο ζπλέβε θαη κε 

ηε Ναπηηθή Αεξνπνξία, ε 533 Μνίξα αληηκεηψπηζε παξφκνηεο δπζρέξεηεο ζηελ αξρή 

ηεο δξάζεο ηεο. Λφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο πνπ είρε κε ηελ πξαγκαηηθή ηεο έδξα 

ηε Θεζζαινλίθε, αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκα, 

αληαιιαθηηθά θαη ππξνκαρηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαπάλσ ειιείςεσλ ήηαλ ζην 

πξψην κήλα ησλ επηρεηξήζεσλ ηέζεθαλ εθηφο ελεξγείαο ηα δχν απφ ηα ηξία Breguet-

14, κε απνηέιεζκα ε Μνίξα λα δηαζέηεη κφιηο έλα αεξνζθάθνο αλαγλσξίζεσο θαη έλα 

δηψμεσο ηχπνπ Spad  πνπ κφιηο είρε κεηαθεξζεί απφ ηε Θεζζαινλίθε. 

ηηο 19 Ηνπιίνπ πξνζηέζεθαλ αθφκε ηξία αεξνζθάθε αλαγλσξίζεσο ηχπνπ 

Breguet-14, παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε επάξθεηα κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνζηνιψλ θαη ηθαλνπνηψληαο ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ Μεξαξρηψλ ηνπ 
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Πεδηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη κέρξη ηηο 2 επηεκβξίνπ, ε Μνίξα εθηέιεζε 

πεξηζζφηεξεο απφ εβδνκήληα (70) πηήζεηο αλαγλψξηζεο, βνκβαξδηζκνχ, 

ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη δεθαπέληε (15) πηήζεηο αεξνθσηνγξάθηζεο, απνηξέπνληαο 

θαζνξηζηηθά ηελ πξνέιαζε θαη ελίζρπζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ. Οη απνζηνιέο 

απηέο δηεμάγνληαλ ζε κεγάιν βάζνο εληφο ηνπ άγλσζηνπ ερζξηθνχ εδάθνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο άζηαηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ραξαθηεξίδνληαλ σο άθξσο δχζθνιεο 

θαη επηθίλδπλεο
54

. 

Μέρξη ην επηέκβξην ηνπ 1919, ε Ναπηηθή Αεξνπνξία εληζρπφηαλ ζπλερψο 

κε πξνζσπηθφ θαη πιηθφ θαη ζηειέρσζε ηέζζεξα (4) αεξνδξφκηα ζε εβδίθηντ, 

Ατδίλην, Πέξγακν θαη Μαγλεζία. Καζ’ φιν απηφ ην δηάζηεκα νη αεξνπφξνη ηεο 

Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο. κεηαζηάζκεπαλ ζπλερψο θαη αλαιάκβαλαλ απνζηνιέο 

επηδεηθλχνληαο εξσηζκφ, εθεπξεηηθφηεηα, αληνρή ζηηο θαθνπρίεο, εξγαηηθφηεηα θαη 

πάλσ απ’ φια δπλακηθή θαη ζεακαηηθή παξνπζία ζην πεδίν ηεο κάρεο.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1919, ε δχλακε ησλ αεξνζθαθψλ πνπ είρε ζηε δηάζεζή 

ηεο ε Ν.Α.Μ.. αλεξρφηαλ ζε εηθνζηπέληε (25), απφ ηα νπνία δέθα (10) 

αλαγλσξηζηηθά-βνκβαξδηζηηθά ηχπνπ De Havilland-9 θαη δεθαπέληε (15) δηψμεσο 

ηχπνπ Sopwith Camel F.1. Σν πξνζσπηθφ ηεο Αεξνπνξηθήο Μνίξαο ηεο κχξλεο 

έθηαζε ζηαδηαθά ηα 1.000 άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ εδάθνπο θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο ησλ αεξνδξνκίσλ. Με ηε δχλακε απηή πξνζέθεξε 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηνλ Μηθξαζηαηηθφ Αγψλα, εθηειψληαο αλαγλσξίζεηο, 

βνκβαξδηζκνχο θαη πνιπβνιηζκνχο ηνπ ερζξνχ, αθνινπζψληαο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

ηξαηνχ κε ηα «Πξνθερσξεκέλα κήλε Μεηψπνπ», ζηα νπνία νξγαλψζεθε κε ηελ 

πξφνδν ησλ επηρεηξήζεσλ
55

. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ αεξνπνξηθψλ απνζηνιψλ γξήγνξα αλαγλσξίζηεθε ζην 

πεδίν ησλ καρψλ. Όκσο, ε κεγάιε απφζηαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ηξαηηάο ζηε κχξλε 

απφ ην κέησπν, είρε σο ζπλέπεηα λα κε γίλεηαη ε έγθαηξε αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηηο αεξνπνξηθέο αλαγλσξίζεηο θαη λα ππνβαζκίδεηαη ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπο ζην πιαίζην ιήςεο απφθαζεο θαη ιήςεο ηεο θαηάιιειεο 

δηάηαμεο κάρεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Γεληθφ ηξαηεγείν πξνρψξεζε ζηελ αλεχξεζε 

θαηάιιεισλ βνεζεηηθψλ πεδίσλ πξνζγείσζεο πιεζίνλ ηνπ κεηψπνπ, κε ζθνπφ ηελ 

άκεζε επηθνηλσλία ηξαηηάο θαη Μεξαξρηψλ, θαζψο επίζεο νη ρψξνη απηνί λα 
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δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθηέιεζε αλαγθαζηηθήο πξνζγείσζεο ζε 

πεξηπηψζεηο κεραληθήο βιάβεο
56

. 

ην αλσηέξσ πιαίζην επηιέρζεθαλ θαη δηαζθεπάζηεθαλ ηα αεξνδξφκηα ηεο 

Πεξγάκνπ θαη ηνπ Ατδηλίνπ, ηα νπνία απνδείρζεθαλ ζπνπδαίαο επηρεηξεζηαθήο  

ζεκαζίαο γηα ηηο απνζηνιέο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πξνθερσξεκέλσλ πεδίσλ πξνζγείσζεο, κείσζαλ ηελ απφζηαζε ηεο έδξαο ησλ 

αεξνζθαθψλ απφ ην κέησπν, επηηξέπνληαο ζηνπο αεξνπφξνπο λα παξακέλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν πάλσ απφ ηηο ζέζεηο ηνπ ερζξνχ θαη λα ζπιιέγνπλ πεξηζζφηεξεο 

θαη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάηαμε δπλάκεσλ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. 

Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ θαζηζηνχζε αλαγθαία θαη 

επηηαθηηθή ηε δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαηεχκαηνο. ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

1919, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 94088/12-12-19 δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγείνπ ε δηνίθεζε 

ηνπ ηξαηνχ Καηνρήο κεηνλνκάδεηαη ζε ηξαηηά Μηθξάο Αζίαο θαη παξάιιεια ην 

Αεξνπνξηθφ ψκα κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεχζπλζε Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο ηξαηηάο. 

Έηζη, πιένλ, ε 532 Μνίξα κεηνλνκάζηεθε ζε Α΄ Μνίξα, ε 533 ζε Β΄ θαη ε 534 ζε Γ΄ 

Μνίξα Αεξνπιάλσλ, παχνληαο πιένλ λα θέξνπλ ηνπο δηαζπκκαρηθνχο αξηζκνχο, ελψ 

ν Όξρνο Αεξνπνξίαο θαη ην Αεξνπνξηθφ Κέληξν Δθπαηδεχζεσο θξάηεζαλ ηηο 

πξφηεξεο νλνκαζίεο ηνπο
57

. 

ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1919, έθηαζε ζηε κχξλε ν Αληηζηξάηεγνο Μειηψηεο 

Κνκλελφο Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο λενζχζηαηεο ηξαηηάο 

Καηνρήο Μηθξάο Αζίαο, ε νπνία πεξηιάκβαλε ην Α΄ ψκα ηξαηνχ κε έδξα ην 

εβδίθηντ, ην ψκα ηξαηνχ κχξλεο κε έδξα ηε Μαγλεζία θαη ηνλ Αεξνπνξηθφ 

Σνκέα κχξλεο κε έδξα ην Καδακίξ. ην ηέινο ηνπ 1919, νη Διιεληθέο δπλάκεηο ζηε 

Μηθξά Αζία αξηζκνχζαλ 57.000 νπιίηεο θαη 2.400 Αμησκαηηθνχο. Δλφςεη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1920, νη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ππήρζεζαλ ππφ 

εληαία Γηνίθεζε ηεο ηξαηηάο ηεο Μ. Αζίαο, ελψ ε ηαθηηθή εμάξηεζε ησλ Μνηξψλ 

παξέκεηλε ζηα νηθεία ψκαηα ζηα νπνία ππάγνληαλ επηρεηξεζηαθά
58

. 

ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1920, ζην αεξνδξφκην Καδακίξ κεηαθέξζεθε ε 

Β΄ Μνίξα ε νπνία καδί κε ηε Γ΄ Μνίξα θαη έλα θιηκάθην ηνπ Όξρνπ Θεζζαινλίθεο, 

απνηέιεζαλ ηνλ Αεξνπνξηθφ Σνκέα κχξλεο. Πιένλ, ε δηάηαμε κάρεο ηεο Διιεληθήο 
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Αεξνπνξίαο απνηεινχληαλ απφ ηελ Α΄ Μνίξα κε έδξα ηε Γξάκα επηρεηξψληαο ζηε 

Θξάθε, ηε Β΄ Μνίξα απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Καδακίξ επηρεηξψληαο ζην Αλαηνιηθφ 

θαη Γπηηθφ Μέησπν θαη ηε Γ΄ Μνίξα απφ ηνλ Πάλνξκν ππνζηεξίδνληαο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Βφξεηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μεηψπνπ. Παξάιιεια, ε Ναπηηθή 

Αεξνπνξία κε ηα «Πξνθερσξεκέλα κήλε» ελίζρπε ηηο Β΄ θαη Γ΄ Μνίξεο απφ ηα 

αεξνδξφκηα Καδακίξ θαη Μαγλεζίαο
59

. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1920, νη 

επηρεηξήζεηο ζην κέησπν είραλ δηαθνπεί πξνζσξηλά, αθνχ νη Διιεληθέο δπλάκεηο 

είραλ θαηαθέξεη λα ζέζνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο ηε πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο πνπ 

πεξηειάκβαλε ηηο πφιεηο ηεο κχξλεο, Κπδσλίαο, Μαγλεζίαο, Πεξγάκνπ, Καζακπά 

θαη Ατδηλίνπ. Ζ πξνέιαζε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ έγηλε ζρεηηθά εχθνια θαη 

γξήγνξα, αθνχ δε γλψξηζε ηελ νξγαλσκέλε αληίζηαζε ησλ ηνχξθηθσλ δπλάκεσλ, νη 

νπνίεο ήηαλ δηαιπκέλεο θαη απνηεινχληαλ θπξίσο απφ αληάξηεο. Ζ αλσηέξσ πεξηνρή 

ήηαλ ε κέγηζηε έθηαζε ζηελ νπνία επέηξεπαλ νη χκκαρνη λα επηρεηξνχλ νη Διιεληθέο 

δπλάκεηο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη επηζεηηθέο απνζηνιέο. 

πλέπεηα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο ππήξμε ε δηαθνπή ησλ πηήζεσλ ησλ 

Μνηξψλ, παξαηείλνληαο ηε πεξίνδν απξαμίαο έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1920. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, φηη ν Αεξνπνξηθφο Σνκέαο κχξλεο εθηέιεζε ζπλνιηθά 

κφιηο πελήληα (50) πνιεκηθέο απνζηνιέο, νη νπνίεο ήηαλ θπξίσο αλαγλσξίζεηο θαη 

θσηνγξαθίζεηο θαηά κήθνο ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο θαη εληφο ησλ ερζξηθψλ 

θπιαθίσλ. Οη απνζηνιέο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Α΄ ψκαηνο 

ηξαηνχ, θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Μεηψπνπ θαη παξέρνληαο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε, ζπγθέληξσζε θαη δηάηαμε ησλ Σνχξθσλ
60

. 

Αλ θαη νη Υεξζαίεο θαη Αεξνπνξηθέο δπλάκεηο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πιήμνπλ ηηο 

ερζξηθέο δπλάκεηο, ζηεξψληαο ηνπο ηελ φπνηα καρεηηθά ηθαλφηεηα, απηφ δελ 

επηηεπρηεί ιφγσ άξλεζεο ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ Γάιισλ. Έηζη, νη Σνχξθηθεο 

δπλάκεηο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνλ πνιχηηκν ρξφλν λα αλαζπληαρζνχλ, γεγνλφο ην 

νπνίν κειινληηθά ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαηαζηξνθηθή εμέιημε ηεο 

εθζηξαηείαο. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1920 παξειήθζεζαλ ζηελ Αζήλα, ζαξάληα (40) λέα 

αεξνπιάλα απφ ηε Ναπηηθή Αεξνπνξία ηχπνπ D.H 9, απφ ηα νπνία ηξία 
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κεηαθέξζεθαλ ζηε κχξλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηξηψλ παιαηψλ. Μέρξη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θαινθαηξηνχ, νη αεξνπνξηθέο απνζηνιέο ζηε Μηθξά Αζία κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κηα «πξνθερσξεκέλε θάζε εθπαίδεπζεο» ησλ πιεξσκάησλ, 

ηα νπνία έθαλαλ κεξηθψο πξάμε φζα κέρξη ηφηε είραλ δηδαρζεί, δεδνκέλνπ φηη ε 

ερζξηθή αεξνπνξία ήηαλ απνχζα θαη ε κνλαδηθή απεηιή πνπ αληηκεηψπηδαλ ήηαλ ηα 

ζπνξαδηθά αληηαεξνπνξηθά ππξά. Παξάιιεια, εθηεινχληαλ αεξνπνξηθά ηαμίδηα 

κεηαμχ ησλ αεξνδξνκίσλ Καδακίξ-Ατδηλίνπ-Υαιθά Μπνπλάξ-Πεξγάκνπ-Μαγλεζίαο, 

κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ζηξαηησηηθήο αιιεινγξαθίαο θαη εθηέιεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πηήζεσλ
61

. 

 

3.2. Ζ θαηάιεςε ηεο Πξνύζαο 

Ζ εξεκία πνπ επηθξαηνχζε ζην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν, άξρηζε λα 

δηαηαξάζζεηαη πξηλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1920, ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηνπ Κεκαιηθνχ 

Κηλήκαηνο θαη ηεο έμαξζεο ηνπ ηνχξθηθνπ εζληθηζκνχ. Οη αληηδξάζεηο ησλ Σνχξθσλ 

άξρηζαλ λα εληείλνληαη, κε ηα επεηζφδηα θαη ηηο αλαηαξαρέο λα αλαδσππξψλνληαη, 

απνηειψληαο έλαλ αλαπηπζζφκελν θίλδπλν ηφζν γηα ηηο Διιεληθέο δπλάκεηο, φζν θαη 

γηα ηηο πκκαρηθέο. Χζηφζν, ην αίηεκα ηνπ Έιιελα Αξρηζηξαηήγνπ γηα αλάιεςε 

επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ πέξα απφ ηεο θαζνξηζκέλεο γξακκήο ηεο κχξλεο κε ζθνπφ 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Σνχξθηθσλ δπλάκεσλ, δελ γίλνληαλ απνδεθηφ απφ ηνλ Δι. 

Βεληδέιν, νπνίνο θνβφληαλ φηη κία ηέηνηα ελέξγεηα ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

πκκάρσλ, ζα έζεηε ηα Διιεληθά ζπκθέξνληα ζε θίλδπλν. 

Οη αληηδξάζεηο ησλ Σνχξθσλ εληάζεθαλ κεηά ηε δηαθήξπμε ησλ πκκάρσλ 

γηα ην κέιινλ ηεο Σνπξθίαο, θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζην αλ Ρέκν. χκθσλα κε ην 

ζρέδην ζπκθσλίαο, απνθαζίζηεθε ε παξαρψξεζε ηεο κχξλεο ζηελ Διιάδα γηα πέληε 

(5) ρξφληα, κε ην ελδερφκελν ηεο νξηζηηθήο θπξηαξρίαο αξγφηεξα. ηε Μηθξά Αζία ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο εηξήλεο είρε σο απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί πξνζρψξεζε 

ρηιηάδσλ Σνχξθσλ ζην εζληθηζηηθφ θίλεκα θαη ν Κεκάι απνθάζηζε λα γίλεη πην 

ηνικεξφο θαη λα πξνρσξήζεη ζηε πξνέιαζε πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Νηθνκήδεηαο, πνπ 

θάιππηε ηελ αζηαηηθή πιεπξά ησλ ηελψλ. Απφηνθν ηνπ ηνχξθηθνπ εζληθηζκνχ 

ελάληηα ζηηο απνθάζεηο ησλ πκκάρσλ ήηαλ νη επηζεηηθέο ελέξγεηεο ησλ θεκαιηθψλ 

δπλάκεσλ ελάληηα ζηηο αγγιηθέο δπλάκεηο. 
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Οη επηζέζεηο απηέο ζνξχβεζαλ ηνπ πκκάρνπο θαη επεξέαζαλ ηε ζηάζε 

απέλαληη ζην δηαξθέο αίηεκα ηεο Διιάδαο, γηα επέθηαζε ησλ επηζεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Φνβνχκελνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δπλάκεψλ ηνπο, ζηηο 6 Ηνπλίνπ 

1920, ην Αλψηαην πκκαρηθφ πκβνχιην έδσζε ηελ άδεηα ζηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε 

λα πξνειάζεη κέρξη ηελ Πάλνξκν θαη λα δηαιχζεη ηηο ερζξηθέο ζπγθεληξψζεηο, ελψ 

παξάιιεια αηηήζεθε κία Διιεληθή Μεξαξρία λα πξνσζεζεί ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα άξρηζε ε εμφξκεζε ηνπ Διιεληθνχ 

ζηξαηνχ κε επίζεζε πξνο Αμάξην, φκα, Φηιαδέιθεηα, θαη Πάλνξκν
62

. 

ηηο επηρεηξήζεηο έιαβε κέξνο ην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ, πνπ 

απαξηζκνχζαλ πεξί ηνπο 100.000 άλδξεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ Αεξνπνξηθψλ 

δπλάκεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξην αεξνδξφκην ην Καδακίξ θαη βνεζεηηθά ηα 

αεξνδξφκηα ηεο Μαγλεζίαο, ηεο Πεξγάκνπ θαη ηνπ Οδεκεζίνπ. Ζ ηξαηησηηθή 

Αεξνπνξία, κε ηηο Β΄ θαη Γ΄ Μνίξεο, αλέιαβε ηελ ππνζηήξημε ησλ ρεξζαίσλ 

δπλάκεσλ θαη ηελ εθηέιεζε απνζηνιψλ αλαγλψξηζεο, βνκβαξδηζκνχ θαη 

πνιπβνιηζκνχ ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ. Οη ζπλερείο θσηνγξαθηθέο απνζηνιέο 

έδηλε κία ζαθή εηθφλα νιφθιεξνπ ηνπ κεηψπνπ κε ηηο ζέζεηο θαη θηλήζεηο ηνπ 

αληηπάινπ. ην ίδην πεξίπνπ πιαίζην, ε Ναπηηθή Αεξνπνξία εθηέιεζε κε επηηπρία 

πεξηνξηζκέλεο απνζηνιέο βνκβαξδηζκνχ, γηαηί δελ είρε εκπεηξία ζε απνζηνιέο πνπ 

απαηηνχζαλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ρεξζαίεο δπλάκεηο. ηε πξάμε φκσο, ε ζπλεξγαζία 

κε ηηο επίγεηεο δπλάκεηο δελ ήηαλ εχθνιε, δηφηη ππήξρε ζρεηηθά κηθξή εκπεηξία απφ 

Αεξνπνξία θαη ηξαηφ θαη επηπιένλ δελ ππήξραλ, ν απαξαίηεηνο αζχξκαηνο 

εμνπιηζκφο επηθνηλσλίαο αέξνο-εδάθνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη απνζηνιέο πνπ έιαβαλ ρψξα 

θαηά ην βνκβαξδηζκφ ηνπ Μπαιηθεζίξ ζηηο 16-17 Ηνπλίνπ 1920. ηηο 16 Ηνπλίνπ, ε 

Ναπηηθή Αεξνπνξία κε αεξνζθάθνο DH-9, αθνχ αλαγλψξηζε ηηο λέεο ζέζεηο ησλ 

ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ, ζπλέρηζε θαη βνκβάξδηζε ην Μπαιηθεζίξ. Σελ επνκέλε, 

εθηειέζηεθε επαλαπξνζβνιή ηεο πφιεο θαη βνκβαξδηζκφο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ζηαζκνχ, θαζψο εθεί είρε εληνπηζηεί ερζξηθή δχλακε. Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο, 

ην ίδην πιήξσκα εθηέιεζε πάιη βνκβαξδηζκφ ηεο πφιεο, πνπ δηαθφπεθε κφιηο ην 

πιήξσκα αληηιήθζεθε φηη ηα ζηξαηεχκαηα πνπ ζηνρνπνηνχζε ήηαλ ειιεληθά, θαζψο 

αλάξηεζαλ εζπεπζκέλα πιαίζηα κε ηα αλαγλσξηζηηθά ζήκαηα ηεο Μνλάδαο ηνπο. Ζ 

πηήζε δηαθφπεθε θαη ην πιήξσκα επέζηξεςε ζην αεξνδξφκην, δίλνληαο αλαθνξά ηνπ 
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ζπκβάληνο. Ζ ειιεληθή δχλακε είρε εηζέιζεη ζην Μπαιηθεζίξ ελ αγλνία ηεο ηξαηηάο 

θαη ρσξίο λα έρεη πάξεη θάπνηα ζρεηηθή  εληνιή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην 

ελφο Έιιελα ζηξαηηψηε θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ άιινπ, απφ θίιηα ππξά. Ο παξαηεξεηήο 

ηνπ αεξνζθάθνπο Αλζππνπινίαξρνο Κσλζηαληίλνο Σζηξηγψηεο παξαπέκθζεθε ζε 

ζηξαηνδηθείν, κε ελδερφκελε ηελ εθηέιεζή ηνπ, αιιά αζσψζεθε
63

. 

Σελ πξψηε εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 9 Ηνπλίνπ 1920, ν εκαηνθφξνο 

Ησάλλεο Σδεξάξρεο ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξηθήο Μνίξαο, ελψ εθηεινχζε πνιπβνιηζκφ 

κε αεξνζθάθνο δηψμεσο ηχπνπ Sopwith Camel ελαληίνλ ερζξηθψλ ραξαθσκάησλ απφ 

πνιχ ρακειφ χςνο, ζθνηψζεθε απφ ππξά ειεχζεξνπ ζθνπεπηή «δηα θνηλνύ όπινπ 

Μάνπδεξ»
64

. Απηή ήηαλ θαη ε κνλαδηθή απψιεηα ηεο Αεξνπνξίαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

δηάξθεηαο δέθα εκεξψλ. Ο Αεξνπνξηθφο Σνκέαο κχξλεο (ηξαηησηηθή θαη Ναπηηθή 

Αεξνπνξία) εθηέιεζε ζπλνιηθά ηξηάληα ελλέα (39) πνιεκηθέο απνζηνιέο, 

αθνινπζψληαο ηελ πξνέιαζε ηνπ ηξαηνχ
65

. 

ηηο 19 Ηνπλίνπ κε ηελ θαηάιεςε ηεο Παλφξκνπ, έιεμε ε ληθεθφξα 

πξνέιαζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ. Αλ θαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο επίζεζεο απφ 

πιεπξάο ησλ πκκάρσλ είραλ εθπιεξσζεί, δελ επηηεχρζεθε ε ζηξαηεγηθή ζπληξηβή 

ησλ δπλάκεσλ ηνπ Κεκάι, νη νπνίεο εμαθνινπζνχζαλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θίλδπλν. Έρνληαο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Βξεηαληθνχ ηξαηεγείνπ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, απνθαζίζηεθε ε έλαξμε λέσλ επηζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ θεκαιηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνχζαο. 

Με ηελ θαηάιεςε ηεο Παλφξκνπ, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Πξνχζα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην αεξνδξφκην ηεο Παλφξκνπ, φπνπ 

κεηεγθαηαζηάζεθαλ ηα αεξνζθάθε. Οη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ ζηηο 23 Ηνπλίνπ, κε ηα 

Διιεληθά ζηξαηεχκαηα λα πξνειαχλνπλ απζεκεξφλ απφ ηελ Κξεκαζηή θαη ην 

Μηραιίηζη , ελψ παξάιιεια νη Βξεηαληθέο δπλάκεηο απνβηβάδνληαη ζηα Μνπδαληά. 

 ηηο 25 Ηνπλίνπ νινθιεξψζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ζην Βφξεην κέησπν κε ηελ  

θαηάιεςε ηεο Πξνχζαο, φπνπ νη ειιεληθέο δπλάκεηο έγηλαλ δεθηέο κέζα ζε θιίκα 

ελζνπζηαζκνχ απφ ηνπο Έιιελεο ηεο πφιεο. Ζ ειιεληθή πξνέιαζε ηνπ Ηνπλίνπ 1920, 

ππήξμε ε πξψηε ζνβαξή επηζεηηθή ελέξγεηα ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ αξρή 

ησλ Μηθξαζηαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επηηπρή πξνέιαζε ζε κέησπν 400 ρηιηνκέηξσλ 
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θαη βάζνπο 100-150 ρηιηνκέηξσλ, νθείινληαλ ζηα άξηηα επηηειηθά ζρέδηα, ζην πςειφ 

εζηθφ ηνπ ζηξαηεχκαηνο, αιιά θαη ζηε κεησκέλε Σνχξθηθε αληίζηαζε. Ζ ζπλέρεηα 

δφζεθε ζην Θξαθηθφ Μέησπν, ελψ παξάιιεια ζην Μηθξαζηάηηθν, κέρξη ηηο αξρέο 

Απγνχζηνπ 1920, ππήξμε κηα ζρεηηθή αλάπαπια ησλ ερζξνπξαμηψλ  δίλνληαο ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν γηα αλαζχληαμε δπλάκεσλ
66

. 

ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, ε Γ΄ Μνίξα Αεξνπιάλσλ κεηαζηάζκεπζε ζηελ Πξνχζα 

θαη εληζρχζεθε κε δχν αεξνζθάθε ηχπνπ Breguet απφ ηε Β΄ Μνίξα θαη πέληε ηχπνπ 

Sopwith Camel απφ ην Ναπηηθφ Αεξνπνξηθφ Απφζπαζκα πνπ έδξεπε ζηελ Πάλνξκν. 

ηηο 18 Ηνπιίνπ δεκηνπξγήζεθε ην Μεηθηφ Αεξνπνξηθφ Απφζπαζκα Φηιαδέιθεηαο 

απφ πξνζσπηθφ ηεο ηξαηησηηθήο θαη Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, ελψ ε Β΄ Μνίξα 

Αεξνπιάλσλ ζπλέρηδε λα δηαηεξεί ηελ έδξα ηεο ζην Καδακίξ ηεο κχξλεο. 

 

3.3. Οη επηρεηξήζεηο ζην κέησπν ηεο Θξάθεο 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Νετγχ, ηεξκαηίζηεθε ε θπξηαξρία ησλ 

Βνπιγάξσλ ζηε Γπηηθή Θξάθε, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

νξηζηηθή ηεο παξαρψξεζε ζηελ Διιάδα. ηηο 22 Οθησβξίνπ 1919, ε δηνίθεζε ηεο 

πεξηνρήο κε ηελ νλνκαζία «Γηαζπκκαρηθή Θξάθε», κεηαβηβάδεηαη ζην Γάιιν 

ζηξαηεγφ αξπί (Charpy) θαη ε Γπηηθή Θξάθε ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα (Ξάλζε-

Καξαγάηο-Κνκνηελή), κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε. Παξάιιεια, 

επαλαπαηξίζηεθαλ ρηιηάδεο Έιιελεο νη νπνίνη είραλ εθδησρζεί απφ ηηο εζηίεο ηνπο θαη 

απαξηζκνχζαλ πάλσ απφ 150.000 έσο ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

Ζ Γηαζπκκαρηθή Καηνρή δηήξθεζε έσο ην Μάην ηνπ 1920, νπφηε κε ηε 

πλζήθε ηνπ αλ Ρέκν, νη πκκαρηθέο δπλάκεηο ζα έπξεπε λα απνζπξζνχλ θαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ Διιεληθέο. ηηο 14 Μαΐνπ ε ηξαηηά Θξάθεο, ππφ ηνλ 

Αληηζηξάηεγν Δκ. Επκβξαθάθε θαηέιαβε αλαίκαθηα ζε κφιηο δεθαεπηά (17) εκέξεο 

νιφθιεξε ηεο Γπηηθή Θξάθε
67

. 

ηηο 2 Απξηιίνπ 1920, ε Α΄ Μνίξα Αεξνπιάλσλ πνπ έδξεπε ζηε Γξάκα, 

εληάρζεθε ζηε ηξαηηά Θξάθεο γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαηάιεςεο ηεο 

Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Έηζη, απφ ηελ έδξα ηεο ζηε Γξάκα, κεηαζηάζκεπζε 

ζε βνεζεηηθφ αεξνδξφκην ζηε Ξάλζε, αξρηθά κε δχν αεξνπιάλα θαη ζηε ζπλέρεηα 
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ζηάιζεθαλ θαη ηα άιια ηξία, απαξηζκψληαο ζπλνιηθά δχν (2) Breguet-14, δχν (2) 

Dorand AR-21 θαη έλα (1) Nieuport 24bis
68

. 

Απνζηνιή ηεο Μνίξαο ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε δηαηαγή ηεο 10εο Μαξηίνπ 

1920, ε παξαθνινχζεζε ησλ πξνπνξεπφκελσλ θίιησλ ζηξαηεπκάησλ, θαζψο θαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ ερζξηθψλ θαη ε κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην ψκα ηξαηνχ 

Δζληθήο Άκπλαο. Όκσο, ε ζέζε ησλ αληίπαισλ ζηξαηεπκάησλ έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε γηα πξνψζεζε ηεο Α΄ Μνίξαο αλαηνιηθφηεξα, νπφηε θαη απηή εγθαηαζηάζεθε 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε (Γεδέαγαηο), ζηηο 22 Μαΐνπ 1920, εθηειψληαο απφ εθεί ηηο 

αλαηεζείζεο απνζηνιέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πηήζε ζηηο 6 Ηνπλίνπ, δηφηη πέξαλ ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ αλαγλσξίζεσλ ξίρηεθαλ θαη πξνθεξχμεηο ζηηο πφιεηο Κεζζάλε, 

Ύςαια, Μάιγαξα, Νεηδίθ θαη Ραηδεζηφ
69

. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ν πληαγκαηάξρεο Σδαθέξ Σαγηάξ, επαλαζηαηεί θαηά ηνπ 

νπιηάλνπ θαη ηεο ζνπιηαληθήο θπβέξλεζεο, δεκηνπξγψληαο ηεηακέλε ηε θαηάζηαζε 

ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Έρνληαο κπζηηθέο επαθέο κε ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι 

ζπγθεληξψλεη ηξεηο κεξαξρίεο δπλάκεσο 25.000 αλδξψλ, κε ζθνπφ λα αλαθφςεη ηελ 

πνξεία ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ. Ζ πξνψζεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Κεκάι ζηελ 

πεξηνρή ησλ Γαξδαλειίσλ, αλεζχρεζε ηνπο Βξεηαλνχο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

αγγινγαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ, νη νπνίνη δηέζεηαλ αζζελείο δπλάκεηο θαη ζηεξίδνληαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ Διιεληθφ ζηξαηφ.  

ηηο θηλήζεηο ηνπ Σνχξθνπ ζπληαγκαηάξρε,  ν Δι. Βεληδέινο δελ έκεηλε 

ακέηνρνο, αιιά πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηε δηεζλή ζπγθπξία θαη λα πξνειάζεη 

πέξα απφ ηε δψλε ηεο κχξλεο. Έηζη, ηνλ Ηνπλίνπ ηνπ 1920 θαη αθνχ είρε ιάβεη ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ πκκάρσλ, δίλεη εληνιή γηα άκεζε θαηάιεςε ηεο Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηζηξαηεχηεθαλ δχν κεξαξρίεο ηεο ηξαηηάο Θξάθεο (9
ε
 

θαη 12
ε
), νη νπνίεο ζα εθηεινχζαλ θαηά κέησπν επίζεζε θαη ε Μεξαξρία κχξλεο, ε 

νπνία ζα επηρεηξνχζε ζηα λψηα ηνπ ερζξνχ κε απφβαζε ζηε Ραηδεζηφ θαη ζηελ 

Ζξάθιεηα. ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο επηπιένλ ζπκκεηείραλ ε Ά Μνίξα 

Αεξνπιάλσλ κε έδξα ην αεξνδξφκην ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, θαζψο θαη ην Ναπηηθφ 

Αεξνπνξηθφ κήλνο Θξάθεο ην νπνίν κεηαζηάζκεπζε ζην αεξνδξφκην ηνπ 

Γηδπκφηεηρνπ. 

                                                           
68

 Π. Οηθνλνκάθνο, ό. π., ζ. 79. 
69

 ΓΔΑ/ΓΗΑ, ό. π., η. 2, ζ. 28-34. 



41 
 

Ζ λέα απνζηνιή ηεο Α΄ Μνίξαο, κε δηαηαγή ηεο 4
εο

 Ηνπιίνπ 1920, ήηαλ λα 

αλαγλσξίδεη ηνπ ηνκείο Οπδνχλ Κηνπξνχ (Μαθξά Γέθπξα) θαη Αδξηαλνχπνιεο, λα 

βνκβαξδίδεη ηηο ερζξηθέο νρπξσκαηηθέο ζέζεηο, λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ππξνβνιηθφ 

εθηειψληαο ζπληνληζκφ ππξψλ θαη λα ππνζηεξίδεη ηηο κάρεο πνιπβνιψληαο ηα 

ερζξηθά ζηξαηεχκαηα
70

. 

Σν Ναπηηθφ κήλνο είρε αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη ηελ απφβαζε θαη 

πξνέιαζε ηεο Μεξαξρίαο κχξλεο απφ ηηο 7 έσο θαη 10 Ηνπιίνπ. Παξάιιεια, είρε σο 

απνζηνιή ηελ παξαθνινχζεζε απφ αέξνο ησλ Μεξαξρηψλ Ξάλζεο θαη κχξλεο ζηελ 

Αλ. Θξάθε θαη ηνπ 1
νπ

 πληάγκαηνο Ηππηθνχ, κε ηέζζεξα (4) αεξνζθάθε ηχπνπ De 

Havilland-9
71

. 

ηηο 7 Ηνπιίνπ, ε Μεξαξρία ηεο κχξλεο απνβηβάδεηαη ζηελ Ζξάθιεηα θαη 

ηελ θαηαιακβάλεη κε επθνιία, ελψ ν Σνχξθηθνο ζηξαηφο απνρσξεί εγθαηαιείπνληαο 

ηηο ζέζεηο ηνπ ζρεδφλ ακαρεηί. ην ηειεγξάθεκα ηνπ Σνχξθνπ δηνηθεηή πξνο ηνλ 

Σαγηάξ, πεξηγξάθεηαη ε έθδειε αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ ηξφπν λα αλαγθάζηεθαλ νη 

ηνχξθηθεο δπλάκεηο λα ππνρσξήζνπλ, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: “Σα επξηζθόκελα 

αλαηνιηθώο Ραηδεζηνύ εκεηέξα ζηξαηεύκαηα πξν ηεο εκθαλίζεσο ηνπ ερζξνύ 

δηεζθνξπίζζεζαλ σο όξληζεο”. Ζ νξκή ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ ήηαλ ηφζν κεγάιε, 

πνπ ηελ ίδηα κέξα θαηαιακβάλεηαη ε Ραηδεζηφο θαη ε Σπξνιφε (Çorlu). 

Σα πιεξψκαηα ησλ αεξνπιάλσλ, ρεηξηζηέο θαη παξαηεξεηέο, επηδφζεθαλ ζε 

πιήζνο απνζηνιψλ βνκβαξδηζκνχ, αλαγλψξηζεο θαη θσηνγξάθηζεο ζε κεγάιν βάζνο 

κέζα ζηνλ ερζξηθφ ηνκέα, θσηνγξαθίδνληαο θαη απνθαιχπηνληαο φιεο ηηο ερζξηθέο 

ππξνβνιαξρίεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαλ απφ αέξνο, ξίρλνληαλ απφ ηνπο 

Παξαηεξεηέο ζε «εξκαηηζκέλνπο θαθέινπο» (ζθξαγηζκέλνπο) ζηηο αξκφδηεο 

δηνηθήζεηο, δηφηη απηφο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, θαζψο δελ ππήξραλ 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο αέξνο-εδάθνπο. Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ζπλέβαιιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ πξνέιαζε ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ, δηεπθνιχλνληαο θαη 

παξέρνληαο ζεκαληηθή αζθάιεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ πεδνπφξσλ ηκεκάησλ
72

. 

Καζψο νη επηρεηξήζεηο ησλ ρεξζαίσλ ηκεκάησλ θνξπθψλνληαλ, απμάλνληαο 

ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ κεηψπνπ, φιν θαη πεξηζζφηεξν γίλνληαλ απαξαίηεηεο 

νη απνζηνιέο ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ. Έηζη, νη Έιιελεο αεξνπφξνη, παξά ηνπο 
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θηλδχλνπο, ηηο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα πεπαιαησκέλα κέζα, εθηεινχζαλ κε 

δήιν θαη απηαπάξλεζε ηηο απνζηνιέο πνπ ηνπο αλαηεζέλησλ, πεηψληαο γηα αξθεηέο 

ψξεο πάλσ απφ ηηο ερζξηθέο ζέζεηο, θαηαγξάθνληαο κε αθξίβεηα ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

θηλήζεηο ηνπ ερζξνχ. 

ηηο 11 Ηνπιίνπ, ην Οπδνχλ Κηνπξνχ θαηαιακβάλεηαη απφ ηε Μεξαξρία 

Ξάλζεο. Δπίζεο, ηελ ίδηα κέξα, ην Ναπηηθφ Αεξνπνξηθφ κήλνο αλέιαβε λα 

δηαβηβάζεη ηελ ππ. αξηζκ. 831 δηαηαγή ηεο ηξαηηάο Θξάθεο ζηε Μεξαξρία κχξλεο, 

ηελ νπνία εθηέιεζε επηηπρψο, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ άκεζε ζρεδφλ επηθνηλσλία ησλ 

δχν ρεξζαίσλ ζσκάησλ, πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα ήηαλ πνιχ ρξνλνβφξα κε ηα 

δηαηηζέκελα κέζα ηεο επνρήο εθείλεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απνζηνιήο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη ε ηξαηηά Θξάθεο 

επηθνηλσλνχζε γηα πξψηε θνξά κε ηελ Μεξαξρία κχξλεο απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε 

πξνέιαζε
73

. 

ηηο 12 Ηνπιίνπ 1920, ν ειιεληθφο ζηξαηφο θαηέιαβε ηελ Αδξηαλνχπνιε, 

ζεκαηνδνηψληαο νπζηαζηηθά ηε ιήμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, κε 

ηε Μεξαξρία κχξλεο θαη ην 1
ν
 χληαγκα Ηππηθνχ λα επηζηξέθνπλ ζηε Μηθξά Αζία. 

Παξάιιεια, κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πνιεκηθψλ απνζηνιψλ ζην ζξαθηθφ κέησπν, 

νινθιεξψζεθε θαη ην έξγν ηεο Αεξνπνξίαο. ηηο 24 θαη 25 Ηνπιίνπ, ε Α΄ Μνίξα 

κεηαζηάζκεπζε ζηελ Οξεζηηάδα φπνπ θαη έκεηλε κέρξη ην ηέινο ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Δθζηξαηείαο. Σν Ναπηηθφ κήλνο κεηαζηάζκεπζε ζηελ Οξεζηηάδα θαη ζηα ηέιε ηνπ 

Απγνχζηνπ επέζηξεςε ζηελ Αζήλα
74

. 

Παξά ηε ζχληνκε δξάζε ηεο Αεξνπνξίαο ζην Θξαθηθφ κέησπν, ε ηξαηηά 

Θξάθεο αλαγλσξίδνληαο ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα 

απέλεηκε εζηθέο ακνηβέο θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζε φινπο ηνπ αεξνπφξνπο πνπ 

δηαθξίζεθαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο, επηζθξαγίδνληαο έλα θεθάιαην ηεο δξάζεο ηεο 

Διιεληθήο Αεξνπνξίαο ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. 

 

3.4. Ζ επέθηαζε ηεο Διιεληθήο θπξηαξρίαο πξνο ην Νόην 

Οη ζπλερείο επηηπρίεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ ζηε Μηθξά Αζία θαη ηε 

Θξάθε, αλάγθαζαλ ηε Σνπξθηθή θπβέξλεζε λα απνδερζεί ηνπο φξνπο ηεο πλζήθεο 
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Δηξήλεο. ηηο 10 Απγνχζηνπ 1920, ππεγξάθε ε πλζήθε ησλ εβξψλ, πνπ κεηαμχ 

άιισλ θαζφξηδε ηα λέα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο. Γηα ηε Μηθξά Αζία θαζνξηδφηαλ φηη ε 

πεξηνρή ηεο κχξλεο πεξηεξρφηαλ ζηα ειιεληθά ρέξηα, αλ θαη ηππηθά παξέκελε ππφ 

ηελ νζσκαληθή επηθπξηαξρία. Πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία αληηπξνζσπεπηηθνχ 

θνηλνβνπιίνπ φισλ ησλ εζλνηήησλ ηεο πεξηνρήο, πνπ κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε εηψλ 

ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη ηελ πξνζάξηεζε ζην ειιεληθφ θξάηνο απφ ηελ Κνηλσλία ησλ 

Δζλψλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο δεκνςεθίζκαηνο.  

Ζ πλζήθε ησλ εβξψλ, πηζαλφλ ν κεγαιχηεξνο δηπισκαηηθφο ζξίακβνο ζηε 

Νεφηεξε Διιεληθή Ηζηνξία, ήηαλ θαη ν πιένλ απαηειφο, κηαο θαη δελ εθαξκφζηεθε 

πνηέ, θαζψο δελ αληηθαηφπηξηδε νχηε ηηο αληηδξάζεηο ησλ Σνχξθσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο, άιια νχηε θαη ηα κεηαβαιιφκελα ζπκθέξνληα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Οη 

χκκαρνη δελ αλαιάκβαλαλ θακία ππνρξέσζε γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλαγλψξηζε απφ 

ηελ ηνπξθηθή πιεπξά, κεηαβηβάδνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ νξηζηηθή επηβνιή ηεο ζηηο 

Διιεληθέο δπλάκεηο. Οη ηνπξθηθέο αληηδξάζεηο θαη νη επηζέζεηο ζηα ειιεληθά 

ζηξαηησηηθά ηκήκαηα ήηαλ ήδε έληνλεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο, ηελ νπνία 

ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηνπ Κεκάι ζηελ Άγθπξα δελ αλαγλψξηδε
75

. 

Μεηά ηελ ήηηα ηνπο, νη θεκαιηθέο δπλάκεηο αλαζπγθξνηήζεθαλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Οπζάθ θαη ηνπ Δζθί ερίξ. Με νξκεηήξην ηηο παξαπάλσ 

ζέζεηο, παξελνρινχζαλ ζπζηεκαηηθά ηα Διιεληθά ηκήκαηα πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί 

ζην Νηεκηξηδή. Οη ζπρλέο επηζέζεηο ησλ Σνχξθσλ δπζρέξαηλαλ ηελ παξακνλή ησλ 

Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε πεξηνρή, νη νπνίεο ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο δχλακεο 

αδπλαηνχζαλ λα αλαιάβνπλ επηζεηηθέο απνζηνιέο επξείαο θιίκαθαο εθθαζάξηζεο ησλ 

ερζξηθψλ εζηηψλ αληίζηαζεο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλεξρφκελνπ εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ 

επηβνιή ηεο ηάμεο ζηε Μηθξά Αζία, ην Γεληθφ ηξαηεγείν απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε 

ηεο πξνέιαζεο ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ, θαηαιακβάλνληαο ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ 

Οπζάθ θαη ηνπ Σζεληίδ. Σν Α΄ ψκα ηξαηνχ θηλήζεθε γηα λα θαηαιάβεη ην Οπζάθ 

απφ ηηο 13 Απγνχζηνπ 1920 θαη ηειηθά εηζήιζε ζηελ πφιε ηξεηο κέξεο αξγφηεξα. Οη 

επηρεηξήζεηο εθηειέζηεθαλ  κε πξσηνβνπιία ηνπ Έιιελα Αξρηζηξάηεγνπ, ρσξίο ηελ 

πξφηεξε έγθξηζε ηεο Βξεηαληθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, κε απνηέιεζκα λα 

                                                           
75

 ΗΔΔ, η. 15 (1975), ζ. 135-137. 



44 
 

απνδνθηκαζηνχλ θαη λα δπζαξεζηήζνπλ ηνλ Δι. Βεληδέιν, ν νπνίνο ζηηο 22 

Απγνχζηνπ, απνθάζηζε ηε κεηαθνξά ηνπ ηξαηεγείνπ ζηελ Αζήλα. 

Σελ απ’ αέξνο ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο απηήο αλέιαβε λα θέξεη ζε πέξαο 

ην Μηθηφ Αεξνπνξηθφ Απφζπαζκα Φηιαδέιθεηαο, ην νπνίν εληζρχζεθε κε ηέζζεξα 

(4) αεξνπιάλα ηεο Ναπηηθήο Μνίξαο κχξλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε νρηψ (8) 

ρεηξηζηέο, πέληε (5) παξαηεξεηέο θαη ζπλνιηθά νθηψ (8) αεξνπιάλα, μεθίλεζαλ νη 

απνζηνιέο, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ πηήζεηο ηαθηηθήο αλαγλψξηζεο θαη 

βνκβαξδηζκνχ.  Απφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, νη αεξνπνξηθέο 

δπλάκεηο απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα (4) αεξνπιάλα, έπιεμαλ ζηφρνπο ζην 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Οπζάθ, κε ηελ άθεζε ζπλνιηθά 44 βνκβψλ θαη 73 

ηνξπηινεηδψλ ρεηξνβνκβίδσλ, πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο δεκηέο ζε νρπξσκαηηθά έξγα 

θαη ζπγθεληξψζεηο ηνπ Σνχξθηθνπ ηππηθνχ. ηελ ίδηα απνζηνιή, απνθαιχθζεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ φια ηα νρπξσκαηηθά έξγα θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ερζξηθψλ 

δπλάκεσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ππήξμαλ ηδηαίηεξα πνιχηηκεο γηα ηα ρεξζαία 

ηκήκαηα, ηα νπνία επέιεμαλ ηα ζεκεία κε ηηο κηθξφηεξεο νρπξψζεηο λα μεθηλήζεη ε 

πξνέιαζε ηεο 15
εο

 Απγνχζηνπ
76

. 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζπιιέμεη νη παξαηεξεηέο απφ αέξνο, 

απνδείρζεθε φηη ηα νρπξσκαηηθά έξγα ήηαλ αλεπαξθή λα εκπνδίζνπλ ηελ πξνέιαζε 

ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα απνθαζίζηεθε ε θαηά κέησπν επίζεζε 

ηεο ΗΗ Μεξαξρίαο πξνο θαηάιεςε ηνπ Οπζάθ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηηο 

16 Απγνχζηνπ, έγηλε ε πξψηε ελαέξηα αεξνκαρία Διιεληθνχ θαηαδησθηηθνχ ηχπνπ 

Spad κε Σνχξθηθν αεξνζθάθνο. Ο θπβεξλήηεο Αλζππνινραγφο Πεηξνπνπιέαο 

θαηαδίσμε ην ερζξηθφ αεξνπιάλν θαη έξημε ελαληίνλ ηνπ δεθαπέληε (15) βνιίδεο, 

αλαγθάδνληάο ην λα πξνζγεησζεί ζην αεξνδξφκην ηνπ Οπζάθ γηα λα απνθχγεη ηα 

ππξά ηνπ Spad. Ο Έιιελαο αεξνπφξνο ζπλέρηζε ηελ θαηαδίσμε, ξίρλνληαο δεθαπέληε 

(15) βνιίδεο ελαληίνλ ηνπ ερζξηθνχ αεξνπιάλνπ θαη δέθα (10) ελαληίνλ ηνπ 

ππνζηέγνπ αεξνζθαθψλ. 

Σν πεξηζηαηηθφ απηφ απνηειεί ηε πξψηε εκπινθή Διιεληθνχ κε Σνχξθηθνπ 

αεξνζθάθνπο απφ ηελ αξρή ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. Καηά ζπλέπεηα, ηελ 

επνρή εθείλε θαηαγξάθεηαη ε δεηιή εκθάληζε ηεο Σνπξθηθήο Αεξνπνξίαο ζην κέησπν 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθαιψληαο αζήκαληε ελφριεζε ζηα Διιεληθά ζηξαηεχκαηα, 
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ελψ ηαπηφρξνλα απνθεχγνληαλ  ζπζηεκαηηθά ε αλακέηξεζε κε ηελ Διιεληθή 

Αεξνπνξία. Όκσο, εγθαηληάδεηαη κία λέα θαηάζηαζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεκαιηθνχ 

ζηξαηνχ, νη νπνίεο δελ αμηνινγήζεθαλ επαξθψο απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο 

πκκάρνπο, κε απνηέιεζκα λα αγλνεζεί ε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηεχκαηνο, νδεγψληαο ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία 

ζηα γλσζηά δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηα Δζληθά καο θέξδε. 

ηηο 16 Απγνχζηνπ 1920, ε ΗΗ Μεξαξρία θαηέιαβε ην Οπζάθ θαη κία κέξα 

αξγφηεξα πξνζγεηψζεθε ην πξψην Διιεληθφ αεξνπιάλν ζην νκψλπκν αεξνδξφκην, ην 

νπνίν θαηά ζπλέπεηα έγηλε Διιεληθφ θαη απνηέιεζε ηελ θχξηα βάζε εμφξκεζεο κέρξη 

θαη ην 1921. Σελ ίδηα κέξα, ε ΥΗΗΗ Μεξαξρία θηλήζεθε πξνο θαηάιεςε ηνπ Σζεληίδ 

κε ηελ ππνζηήξημε ελφο αεξνζθάθνπο DH-9 θαη δχν δηψμεσο Spad θαη Camel. Ζ 

πξνέιαζε ζπλερίζηεθε ρσξίο ζνβαξή αληίζηαζε θαη ζηηο 22 Απγνχζηνπ ηα Διιεληθά 

θαηέιαβαλ ηελ πφιε
77

. 

Με ηελ θαηάιεςε θαη ηνπ Σζεληίδ νινθιεξψλνληαη νη πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1920, θαζψο επεηεχρζε ε θάκςε ηεο Σνχξθηθεο 

απεηιήο. Μέρξη ηα ηέιε Οθησβξίνπ 1920, ειάρηζηεο πηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

αθνχ ε θαηάζηαζε ήηαλ ζρεηηθά ζηαζεξή, δίλνληαο ην ρξφλν ζηηο Διιεληθέο δπλάκεηο 

λα αλαζπληαρζνχλ θαη αλαζπγθξνηεζνχλ. Σν Μηθηφ Αεξνπνξηθφ Απφζπαζκα 

Φηιαδέιθεηαο κεηαζηάζκεπζε νξηζηηθά ζην αεξνδξφκην ηνπ Οπζάθ, ε Γ΄ Μνίξα 

κεηαζηάζκεπζε ζην αεξνδξφκην ηεο Πξνχζαο, ελψ ε Ν.Α.Μ.. θαη ε Β΄ Μνίξα 

έδξεπαλ ζην αεξνδξφκην ηνπ Καδακίξ. 

 

3.5. Οη εθινγέο ηνπ 1920 θαη νη επηρεηξήζεηο έσο ην Μάξηην ηνπ 1921 

Ο Δι. Βεληδέινο κεηά ην ζξίακβν ησλ εβξψλ, επηζηέθεη ζηελ Διιάδα θαη 

πιένλ ζίγνπξνο γηα ηελ εθινγηθή ηνπ λίθε θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, 

πξνθεξχζζεη εθινγέο. Κχξην επηρείξεκα ηεο αληηπνιίηεπζεο ήηαλ πσο αθνχ ν 

πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη θαη έρεη επαλέιζεη ε εξεκία ζην εζσηεξηθφ, ε ρψξα πξέπεη λα 

εθιέμεη λέα θπβέξλεζε. Απφ ηελ άιιε, ν Βεληδέινο ηπθισκέλνο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο 

θαη δηπισκαηηθέο επηηπρίεο, αγλννχζε ηελ έληνλε ιατθή δπζαξέζθεηα, ε νπνία 
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πξνέξρνληαλ απφ ηελ παξαηεηακέλε πνιεκηθή θηλεηνπνίεζε, ηελ ππνρξεσηηθή 

επηζηξάηεπζε θαη ηελ παξαηεηακέλε ζηξαηησηηθή ζεηεία
78

. 

ηηο 23 επηεκβξίνπ, δηαιχεηαη ε Βνπιή θαη πξνθεξχζζνληαη εθινγέο. ε 

έλα ηδηαίηεξα πνισκέλν θιίκα, ν Δι. Βεληδέινο πξνβάιιεη ηηο ζεκαληηθέο επηηπρίεο 

ζην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν, ελψ ν πνιηηηθφο ηνπ αληίπαινο Γεκήηξηνο Γνχλαξεο, 

πξνβάιεη ηελ αλάγθε λα επηζηξέςνπλ ζπίηηα ηνπο νη ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο, ελψ 

παξάιιεια εθκεηαιιεχεηαη ηελ επθαηξία γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ έθπησηνπ Βαζηιηά 

Κσλζηαληίλνπ. πλεπψο, ζε κηα εθξεθηηθή θαηάζηαζε, δηεμήρζεζαλ νη εθινγέο ζηηο 1 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, νδεγψληαο ζε ήηηα ηνλ Βεληδέιν θαη αλαδεηθλχνληαο ηνλ 

Γεκήηξε Γνχλαξε σο ην λέν πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο. 

Ζ θαζεζησηηθή αιιαγή ζηελ Διιάδα θαη ε επάλνδνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ δελ 

αληηκεησπίζηεθε επλντθά απφ ηε δπηηθή θνηλή γλψκε θαη είρε άκεζν αληίθηππν ζηε 

πλζήθε ησλ εβξψλ. Ζ λέα πιένλ πνιηηηθή θαηάζηαζε ελίζρπζε ηε ερζξηθή ζηάζε 

ηεο Γαιιίαο θαη θιφληζε ηε ζηάζε αλακνλήο ηεο Αγγιίαο απέλαληη ζηελ Διιάδα. Ζ 

Γαιιία, έβιεπε ηελ θαζεζησηηθή αιιαγή σο επθαηξία γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

πλζήθεο ησλ εβξψλ. ηε Γηαζπκκαρηθή πλδηάζθεςε πνπ έγηλε ζην Λνλδίλν, ε 

γαιιηθή θαη ε ηηαιηθή αληηπξνζσπεία πξφηεηλαλ λα ζηαιεί ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

ζαθήο πξνεηδνπνίεζε, φηη ηπρφλ επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζα ζήκαηλε παξαδνρή 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη αλαζχζηαζε ελφο θαζεζηψηνο 

ερζξηθνχ πξνο ηνπο πκκάρνπο, κε απνηέιεζκα ηε κε επηθχξσζε ηεο πλζήθεο
79

. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή ηεο Αληάλη δελ θαζνξηδφηαλ 

απφ ηελ παξνπζία ή φρη ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα. Απηή ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αθνξκή θαη βνήζεζε ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο αληίιεςεο ησλ Γάιισλ γηα ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο ζηελ Δγγχο Αλαηνιή. Ζ βαζηθή αηηία αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ 

ζπκκάρσλ ήηαλε ε ξαγδαία άλνδνο ηνπ θεκαιηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηεο ζηξαηησηηθήο 

ηνπ ελδπλάκσζεο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο βξεηαληθήο ηζρχνο θαη ηα γαιιηθά νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα επέβαιαλ πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο µε ηνλ Κεκάι. Ζ επηζηξνθή ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε Γαιιία λα αζθήζεη πίεζε γηα αλαζεψξεζε 

ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ εηο βάξνο ηεο Διιάδαο, θάηη πνπ κπνξνχζε λα γίλεη µφλν 

βαζκηαία θαη µε δπζθνιία, αλ είρε παξακείλεη ν Βεληδέινο ζηελ εμνπζία. 
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Ζ ηαθηηθή ηεο Ηηαιίαο παξακέλεη ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ, δηαηππψλνληαο ηελ αληίζεζή ηεο απέλαληη ζηηο Διιεληθέο 

δηεθδηθήζεηο. ηαζεξή ηεο επηδίσμε ήηαλ ε αλαγλψξηζε ηεο Ηηαιίαο ηζφηηκεο κε ηηο 

ππφινηπεο δπλάκεηο ηεο ζπκκαρίαο θαη ε απφθηεζε νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ζηελ Δγγχο Αλαηνιή. 

Καη ελψ νη εμειίμεηο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν ππήξμαλ ξαγδαίεο, ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ε εηθφλα δελ ήηαλ θαιχηεξε. Ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο ε λέα 

θπβέξλεζε πξαγκαηνπνηεί εθηεηακέλεο εθθαζαξίζεηο ζην ηξαηφ. Δπαλαθέξεη πεξί 

1.500 αμησκαηηθνχο πνπ είραλ εθδησρζεί απφ ην 1916 θαη κεηά, κε ηνπο βαζκνχο πνπ 

είραλ πξναρζεί λεφηεξνί ηνπο, θαη ηνπο ηνπνζεηεί ζην Μέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

ρσξίο λα έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ησλ εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξακεξηζηνχλ έκπεηξνη 

αμησκαηηθνί θαη δηνηθεηέο θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ζηξαηησηηθνχο νη νπνίνη δελ 

είραλ πνιεκηθή εκπεηξία θαη ήηαλ αθαηάιιεινη γηα ηηο ζέζεηο απηέο, πξνθαιψληαο 

ζεκαληηθή απνδπλάκσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηξαηεχκαηνο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο
80

. Ζ πνιηηηθή απηή δελ είρε επίπησζε ζηελ Αεξνπνξία, αθνχ θαλέλαο 

αμησκαηηθφο δελ παξαηηήζεθε σο αληηθξνλψληαο, αιιά θαη επεηδή δελ ππήξρε 

πξνζσπηθφ λα αληηθαηαζηήζεη φπνηνλ ζα θξίλνληαλ αξλεηηθά, αθνχ ππήξρε έιιεηςε 

ζε έκςπρν δπλακηθφ
81

. 

Καζ’ φιε ηελ παξαπάλσ πεξίνδν, νη δπλάκεηο ηνπ Κεκάι αλαζπγθξνηνχληαλ 

κε ηαρχ ξπζκφ. Ο λένο Γηνηθεηήο ηεο ηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο, Αληηζηξάηεγνο 

Αλαζηάζηνο Παπνχιαο, δηαηάζεη ηελ εθηέιεζε επηζεηηθήο αλαγλψξηζεο πξνο ην Δζθί 

ερίξ, ζέινληαο λα εμαθξηβψζεη ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θεκαιηθνχ ζηξαηνχ θαη 

ηελ αλαδηακνξθσζείζα θαηάζηαζε ζην Μηθξαζηαηηθφ κέησπν.  

Ζ επηρείξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαηαγή επηρεηξήζεσλ, ηελ αλέιαβε ε Γ΄ Μνίξα Αεξνπιάλσλ πιεξνθνξψληαο ηηο 

επίγεηεο δπλάκεηο ηνπ Γ΄ ψκαηνο κε ηε κέζνδν ξίςεο ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ. Οη 

αεξνπνξηθέο απνζηνιέο αλαγλψξηζεο απνθάιπςαλ ηηο ζπλερψο κεηαθηλήζεηο πιηθψλ 

θαη πξνζσπηθνχ, ηελ αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη γεθπξψλ, φπσο θαη ηελ θαηαζθεπή 
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λέσλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Μεηψπνπ. Σαπηφρξνλα, εθηέιεζαλ 

θαη απνζηνιέο βνκβαξδηζκνχ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Δζθί ερίξ
82

. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνλ ζηξαηφ, 

αθελφο γηαηί γίλνληαλ γλσζηή ε ηαθηηθή θαηάζηαζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ ζην 

πεδίν επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ δηφηη απνηππψλνληαλ πάλσ ζηνπο ειιηπείο ράξηεο 

ηεο επνρήο ρσξηά θαη ηνπνζεζίεο πνπ είηε δελ ήηαλ θαηαγεγξακκέλα, είηε ήηαλ ζε 

εληειψο δηαθνξεηηθή ζέζε απφ ηελ πξαγκαηηθή. Δίλαη πξνθαλέο πφζν ζεκαληηθή 

ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ γηα ηα καρφκελα επίγεηα ζηξαηεχκαηα 

επί αγλψζησλ εδαθψλ. 

Ζ επηζεηηθή πξνέιαζε ηνπ Γ΄ ψκαηνο έιεμε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 1920, 

έρνληαο θέξεη εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ερζξφ, θαη ελ ζπλέρεηα επαλήξζε ζηε πξφηεξε ζέζε ηνπ. Σελ 

ίδηα εκέξα είρε πξνγξακκαηηζηεί ν βνκβαξδηζκφο ηνπ Δζθί ερίξ, απφ ζρεκαηηζκφ 

πέληε (5) αεξνζθαθψλ ηεο Γ΄ Μνίξαο, ηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζνχζε ν ίδηνο ν 

Αξρηζηξάηεγνο. Όκσο, ιφγσ κεραληθψλ βιαβψλ, θαηάθεξε λα απνγεησζεί κφλν έλα 

αεξνπιάλν, απηφ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Μνίξαο, Πέηξνπ Οηθνλνκάθνπ, γεγνλφο πνπ 

απνδείθλπε ηελ θαηαπφλεζε θαη απαξραησκέλε θαηάζηαζε ησλ ηπηάκελσλ κέζσλ ηεο 

Διιεληθήο Αεξνπνξίαο
83

. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ επηζεηηθή αλαγλψξηζε πξνο ην Δζθί ερίξ, ην Α΄ ψκα 

ηξαηνχ εθηεινχζε παξαπιαλεηηθέο θηλήζεηο πξνο ηελ πεξηνρή Μπαλάδ θαη ηβαζιί, 

ηηο νπνίεο ππνζηήξηδε ε Ναπηηθή Αεξνπνξία, κε ηα «Πξνθερσξεκέλα κήλε». 

Παξάιιεια, ε Ναπηηθή Αεξνπνξία απφ ηηο 27 κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ έξηρλε ζηνπο 

ερζξηθνχο ηνκείο Σζεληίδ, Κηνπηάρεηα θαη Αθηφλ Καξαρηζάξ επαλαζηαηηθέο 

αληηθεκαιηθέο πξνθεξχμεηο ηνπ Δηέκ Παζά, ν νπνίνο ζπλεξγαδφηαλ κε ηα ειιεληθά 

ηκήκαηα. 

Με ηελ επηζηξνθή ησλ ηκεκάησλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο ηεξκαηίζηεθαλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα ην 1920, πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο έηνο επηηπρηψλ γηα ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ, θαη θαη’ επέθηαζε θαη γηα ηελ Διιεληθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία πνπ 

ήηαλ θπξίαξρε ζηνπο νπξαλνχο ηεο Μηθξάο Αζίαο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Σν 

θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ θεκαιηθνχ 
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ζηξαηνχ ζε αξηζκνχο, νξγάλσζε, πεηζαξρία θαη νπιηζκφ. Ζ απφθξνπζε ησλ 

Διιεληθψλ δπλάκεσλ ζην Ηλνλνχ, ήηαλ ε πξψηε ζεκαληηθή λίθε ησλ ερζξηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ έσο ηφηε ληθεθφξα πνξεία ησλ Διιεληθψλ. Γπζηπρψο, ε πεξίνδνο πνπ 

αθνινπζεί δε ζα είλαη ηφζν επηηπρεκέλε γηα ηα Διιεληθά ζηξαηεχκαηα θαη γηα ηελ 

Αεξνπνξία, ε νπνία ζηαδηαθά ράλεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηνπο αηζέξεο ηεο Μηθξάο 

Αζίαο. 
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Γ΄ Κεθάιαην 

Ζ Πεξίνδνο 1921-1922 θαη ε Καηάξξεπζε ηνπ Μεηώπνπ 

4.1. Σν δίιιεκα: «Πξνέιαζε ή ύκπηπμε» 

Ζ δηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ κεηά ηηο ληθεθφξεο επηζεηηθέο ελέξγεηεο 

ηνπ 1920, εγθπκνλνχζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

ζέζεηο ησλ ηξηψλ σκάησλ, απφ ην Βνξξά έσο ην Νφην, ζρεκάηηδαλ έλα ηεξάζηην 

κηζνθέγγαξν, αλνηρηφ πξνο ηελ Αλαηνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Βνξξά έδξεπε ην Γ΄ 

ψκα ηξαηνχ 160 ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά απφ ηελ Πξνχζα, ζην Κέληξν έδξεπε ην Β΄ 

ψκα θαη ζην Νφην ην Α΄ ψκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Οπζάθ- Μπνπιαληιάλ. Ζ κεγάιε 

απφζηαζε αλάκεζα ζην βφξεην θαη λφηην ηκήκα ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγνχζε θηλδχλνπο κφληκεο 

απνθνπήο θάζε επηθνηλσλίαο, ελψ ε πξνσζεκέλε ζέζε ηνπο απαηηνχζε ηζρπξέο 

δπλάκεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο θαη εθνδηαζκνχ κε ηα 

κεηφπηζζελ. Δπηπιένλ, νη ερζξηθέο δπλάκεηο εληζρχνληαλ ζπλερψο ζε αξηζκφ θαη κέζα, 

πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αλεζπρίεο ζηηο Διιεληθέο θαη πκκαρηθέο δπλάκεηο.  

Οη επηινγέο πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε ζηξαηησηηθή εγεζία ήηαλ δχν. Πξψηε 

δηαζέζηκε ήηαλ ε πξνέιαζε θαη θαηάιεςε ηνπ Δζθί ερίξ θαη ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ, 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ Α΄ θαη ηνπ Β΄ ψκαηνο, θαζψο θαη ε 

θαηνρή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ έλσλε ηηο δχν πεξηνρέο, ε νπνία ήηαλ 

ζεκαληηθνχ ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γεχηεξε επηινγή απνηεινχζε ε ζχκπηπμε 

ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ ζηε Εψλε ηεο κχξλεο, κε ζθνπφ ηελ ακπληηθή αλαδηάηαμε 

θαη απνηειεζκαηηθή θχιαμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
84

. 

Ζ πξψηε επηινγή ζα έιπλε ην πξφβιεκα ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ θεκαιηθψλ 

δπλάκεσλ, κε ηελ νξηζηηθή ηνπο θαηαζηξνθή θαη ζα εμαζθάιηδε ηα Διιεληθά ζχλνξα 

ζηε Μηθξάο Αζία, αιιά αγλννχζε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

επηζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε απηφ ην ηεξάζηην ζε κήθνο θαη βάζνο κέησπν. Ζ 

ζηξαηησηηθή ζεκαζία ηεο δψλεο Δζθί ερίξ-Αθηφλ Καξαρηζάξ, ήηαλ θξίζηκε, αθνχ 

ρσξίο νδηθφ δίθηπν θαη άιια κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε κεηαθνξά δπλάκεσλ θαη 

εθνδίσλ, ν ζηδεξφδξνκνο ήηαλ ε κνλαδηθή ιχζε. Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή ζεκαζία 

θαζψο θαη ν εζηθφο αληίθηππνο απφ ηελ θαηάιεςε ηνπο ζα ππήξμε ζεκαληηθή. 
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χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Αξρηζηξαηήγνπ, ε νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο ζα 

ππνρξέσλε ηνλ Κεκάι λα θαηαζέζεη ηα φπια θαη ζα θαζηζηνχζε ηηο δπλάκεηο ηνπ 

«δηάζπαξηεο ζπκκνξίεο» ρσξίο ζεκαληηθή επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα. 

Όκσο, κία λέα επηζεηηθή πξσηνβνπιία απαηηνχζε πξφζζεηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, επηπιένλ νπιηζκφ θαη θπξίσο ηε ζηήξημε ησλ πκκάρσλ, ηα νπνία ηελ 

πεξίνδν εθείλε ε Διιεληθή θπβέξλεζε δελ είρε. Αληηζέησο, ε ακπληηθή δηάηαμε εληφο 

ηεο Εψλεο ηεο κχξλεο, ήηαλ εθηθηή κε ηα ππάξρνληα κέζα θαη ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε ηνπ Δι. Βεληδέινπ, ν νπνίνο ζηήξηδε απηή ηελ επηινγή, ζα ρξεηάδνληαλ κφιηο 

45.000 άλδξεο απφ ηηο 100.000 πνπ βξίζθνληαλ ζην κέησπν
85

. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1921, νη χκκαρνη αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή, κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο (πλδηάζθεςε Λνλδίλνπ ζηηο 8 

Φεβξνπαξίνπ–5 Μαξηίνπ 1921), κε ζθνπφ ηελ εχξεζε κηαο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο 

θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ. Δθηφο απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ 

ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία, πξνζεθιήζε θαη αληηπξνζσπεία ηνπ Κεκάι ζηηο 

ζπδεηήζεηο, θεξδίδνληαο έηζη ηελ επίζεκε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

Οη Σνχξθνη εθπξφζσπνη δελ δέρηεθαλ θακία ιχζε κε ηνπο Έιιελεο ζηε κχξλε, 

απφθαζε ε νπνία ελζαξξχλζεθε απφ Γάιινπο θαη Ηηαινχο, νη νπνίνη πξνζέβιεπαλ 

ζηε δηαπξαγκάηεπζε λέσλ ζπκθσληψλ. Ζ ζπλδηάζθεςε ηειηθά θαηέιεμε ζε 

απνηπρία
86

. 

Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε ππφ ην βάξνο ησλ πηέζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη 

ησλ δπζκελψλ δηπισκαηηθψλ εμειίμεσλ, απνθαζίδεη ηε ζπλέρηζε ησλ πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαηάιεςε ησλ Δζθί ερίξ θαη Αθηφλ Καξαρηζάξ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επειπηζηνχζε λα επηθέξεη έλα ζπληξηπηηθφ πιήγκα ζηηο θεκαιηθέο δπλάκεηο θαη 

επηπιένλ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ Βξεηαλψλ, νη νπνίνη αλεζπρνχζαλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ δπλάκεσλ ηνπο ζηε Κσλζηαληηλνχπνιε. πλεπψο κε κία ελδερφκελε 

λίθε, ζα ελίζρπε ηε δηεζλή δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε, έρνληαο σο πνιηηηθφ ζηφρν 

ηελ αλάζρεζε ηεο απφθαζεο γηα αλαζεψξεζε ηεο ζπλζήθεο ησλ εβξψλ, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο εδαθηθψλ ηεηειεζκέλσλ. Όκσο, ε απφθαζε απηή δεκηνχξγεζε έλα λέν 

ξήγκα ζηηο ηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ, θαζψο νη πιεηνςεθία ησλ ζηξαηησηψλ αληί 

λα επηζηξέςνπλ ζπίηηα ηνπο φπσο πεξίκελαλ, αλαγθάδνληαη λα παξακείλνπλ ζην 

κέησπν θαη λα ζπλερίζνπλ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 
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4.2. Οη επηρεηξήζεηο θαηάιεςεο ησλ Δζθί ερίξ θαη Αθηόλ Καξαρηζάξ 

Σν πξψην δίκελν ηνπ λένπ έηνπο (1921), νη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο 

θαη νη ρεξζαίεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, αθνχ είραλ αλαζηαιεί ελφςεη ησλ πνιηηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σν αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ε Αεξνπνξία πξνρψξεζε ζε 

νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ 

κειινληηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη απνζηνιέο ηνπ παξειζφληνο αλέδεημαλ ειιείςεηο θαη 

αζηνρίεο, κε απνηέιεζκα ηελ θαθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Αεξνπνξηθνχ Όπινπ. Σα 

αλσηέξσ ζθάικαηα έγηλαλ αίηηα πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ε αλαδηνξγάλσζε δπλάκεσλ απνζθνπνχζε ζηνλ 

εθνδηαζκφ ησλ Μνηξψλ κε αληαιιαθηηθά θαη θαχζηκα, αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

αλάγθεο, δεδνκέλνπ ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

έηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θιηκάθην ηνπ Όξρνπ Αεξνπνξίαο, νξγαλψζεθε ζε 

αλεμάξηεηε κνλάδα, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιεκηθψλ Μνηξψλ ζε εθφδηα θαη πιηθά. Ο Αεξνπνξηθφο Σνκέαο κχξλεο δηαιχζεθε, 

γηαηί εθ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ αδχλαηε ε ιεηηνπξγία ηνπ, αθνχ ε κία Μνίξα ήηαλ ζην 

Καδακίξ ηεο κχξλεο θαη ε άιιε ζηελ Πξνχζα. Οη Μνίξεο θαη ν Όξρνο ππήρζεζαλ 

απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο ηξαηηάο, απαιιαγκέλεο πιένλ 

απφ πεξηηηή γξαθεηνθξαηία θαη επνκέλσο ήηαλ ζε ζέζε λα δξνπλ αλεμάξηεηα θαη πην 

άκεζα.  

πλνιηθά, ε δηάηαμε ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ είρε σο εμήο: Ζ Γ΄ Μνίξα 

έδξεπε ζηελ Πξνχζα, κε πξννπηηθή λα αλαιάβεη κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γ΄ .. 

Γηα ην ιφγν απηφ, εληζρχζεθε ζεκαληηθά κε κέζα θαη πξνζσπηθφ απφ ηε Β΄ Μνίξα 

θαη ηε Ν.Α.Μ.. ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ε Μνίξα δηέζεηε δεθαέμη (16) 

αεξνπιάλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, έληεθα (11) Breguet, δχν (2) Spad, έλα (1) Nieuport 

θαη δχν (2) DH-9. 

Ζ Β΄ Μνίξα Αεξνπιάλσλ ζπλέρηζε λα εδξεχεη ζην Καδακίξ. Όκσο,  

βξηζθφηαλ καθξηά απφ ην ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γη’ απηφ ελίζρπζε ζηηο 

επηθείκελεο επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ θαη αεξνζθάθε ηε Γ΄ Μνίξα. Ζ Ναπηηθή 

Αεξνπνξηθή Μνίξα κχξλεο παξέκελε ζην Καδακίξ θαη ελίζρπζε κε πξνζσπηθφ ηε Γ΄ 

Μνίξα, ελψ ηα Πξνθερσξεκέλα κήλε βξίζθνληαλ ζην Οπζάθ. Ζ Ναπηηθή 
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Αεξνπνξία ήηαλ ππφ ηελ επηρεηξεζηαθή δηνίθεζε ηνπ Α΄ ψκαηνο ηξαηνχ, 

ππνζηεξίδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ην Αθηφλ Καξαρηζάξ
87

. 

Ζ 10
ε
 Μαξηίνπ 1921, νξίζηεθε σο ε εκέξα έλαξμεο ησλ επηζεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ην Γ΄ .. λα πξνειαχλεη πξνο ην Δζθί ερίξ θαη ην Α΄ .. πξνο ην 

Αθηφλ Καξαρηζάξ. χκθσλα κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αλαθαινχληαλ απφ ηελ 

εθεδξεία 60.000 άλδξεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο. Όκσο, ε 

Διιεληθή επίζεζε μεθηλάεη πξνηνχ θηάζνπλ ζην κέησπν νη αλσηέξσ εληζρχζεηο. Ζ 

εζπεπζκέλε απηή θίλεζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ εηθάδεηαη φηη νθείιεηαη ζηηο 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην δηπισκαηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ εζθαικέλε πεπνίζεζε ηεο 

εχθνιεο λίθεο. Δπηπιένλ, ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην Μέησπν εθείλε ηελ 

πεξίνδν, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη ρεξζαίεο δπλάκεηο απείραλ κεηαμχ ηνπο ζε 

επζεία γξακκή ζρεδφλ 200 ρηιηφκεηξα, θαζηζηψληαο ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ακνηβαία ππνζηήξημε ζρεδφλ αδχλαηε
88

. 

χκθσλα κε ην ζρέδην ελεξγείαο, ηα δχν ψκαηα έπξεπε λα πξνειάζνπλ ζε 

βάζνο 150 ρικ. θαη λα πξνσζεζνχλ ζηηο αλσηέξσ πφιεηο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο, δεδνκέλνπ ηεο 

ππάξρνπζαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ έλσλε ηηο δχν πεξηνρέο.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε Αεξνπνξία ήδε είρε μεθηλήζεη ην έξγν 

ηεο κε αλαγλσξηζηηθέο πηήζεηο, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν επηηειηθφο ράξηεο ηνπ 

ζηξαηεγείνπ. ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ, αεξνζθάθνο ηεο Γ΄ Μνίξαο έξημε 1000 

πξνθεξχμεηο ζηε δηαδξνκή πξνέιαζεο ηνπ Γ΄ .., ελψ παξάιιεια απνθάιπςε θαη 

θαηέγξαςε ηα νρπξσκαηηθά έξγα ηνπ ερζξνχ. Αλάινγεο πηήζεηο ζπλερίζηεθαλ ηηο 

επφκελεο κέξεο θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα, αθνχ απνθαιχθζεθε 

κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηξαηεπκάησλ θαη θαηαζθεπή λέσλ επηπιένλ ραξαθσκάησλ. 

ηηο 10 Μαξηίνπ μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο ηα ρεξζαία ηκήκαηα, αιιά θαη ε 

δξάζε ηεο Αεξνπνξίαο. Με ζπλερείο πηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

ζπλέιιεγαλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κεηαβίβαδαλ κε ηε κέζνδν ηεο ξίςεο θαθέισλ 

ζηηο Μνλάδεο, πιεξνθνξψληαο ηνπο άκεζα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ερζξηθψλ 

δπλάκεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιχ ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ησλ αεξνπνξηθψλ 

δπλάκεσλ, απνηειεί ε δεχηεξε κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ην Γ΄ .. 
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πιεξνθνξήζεθε φηη ν ερζξφο ππνρσξνχζε ρσξίο αληίζηαζε θαη πξνζπάζεηα 

ελίζρπζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ. Έηζη, δφζεθε άκεζα εληνιή ζηε ΥΗ Μεξαξρία λα 

πξνζβάιεη θαη λα δηαζθνξπίζεη ηηο ηνχξθηθεο δπλάκεηο πνπ θηλνχληαλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο ιίκλεο απάληδαο, εμνπδεηεξψλνληαο κία ελδερφκελε απεηιή απφ ηα λψηα
89

. 

Σελ ίδηα κέξα (11 Μαξηίνπ), ε Γ΄ Μνίξα Αεξνπιάλσλ είρε ιάβεη εληνιή απφ 

ην Γ΄ ψκα ηξαηνχ λα βνκβαξδίζεη ηε ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα ηνπ Αιπίθηντ, 

αλαηνιηθά απφ ην Δζθί ερίξ. Ζ θαηαζηξνθή κηαο γέθπξαο δηα βνκβαξδηζκνχ ήηαλ 

αδχλαηε κε ηα κέζα θαη ηηο βφκβεο ηεο επνρήο εθείλεο. Δπηπιένλ, ε απφζηαζε κεηαμχ 

αεξνδξνκίνπ θαη ζηφρνπ ήηαλ αξθεηά κεγάιε, ψζηε λα κελ είλαη ζίγνπξν αλ ζα ήηαλ 

εθηθηή ε επηζηξνθή ησλ αεξνπιάλσλ ζηε βάζε ηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην 

πιήξσκα δελ εθηέιεζε ηε δηαηαγή πνπ έιαβε. Σν αλσηέξσ γεγνλφο είλαη άμην 

αλαθνξάο δηφηη θαηαδεηθλχεη ηελ άγλνηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αεξνζθαθψλ απφ ηελ 

εγεζία ηνπ ηξαηνχ, θάηη πνπ είρε επηζεκαλζεί απφ ηηο αξρέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν. Σέηνηαο θχζεο πξνβιήκαηα ζα ιπλφηαλ αξγφηεξα, κε ηελ 

ηνπνζέηεζε Αμησκαηηθνχ Αεξνπφξνπ σο ζπλδέζκνπ ζην Δπηηειείν
90

. 

Οη πηήζεηο ηεο Γ΄ Μνίξαο ζπλερίζηεθαλ κε ακείσην ξπζκφ, ηα ίδηα 

αεξνζθάθε απνγεηψλνληαλ δχν θαη ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Γ΄ ψκαηνο ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδεη 

άκεζα ζρεδφλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεηψπνπ θαη λα παίξλεη απνθάζεηο γηα ηελ εμέιημε 

θαη ζρεδίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο επφκελεο εκέξαο. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ 

επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ, ε Μνίξα  εληζρχζεθε κε δχν αεξνζθάθε ηχπνπ D.H. 9 

ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, κε ρεηξηζηέο ηνλ εκαηνθφξν Φξάγθνπ θαη ηνπο 

Αλζππνπινίαξρνπο Γέζπνηα θαη Μνζρνβίλν. 

Σηο πξψηεο κέξεο ησλ επηρεηξήζεσλ ην Γ΄ .. θαηέγξαθε κφλν επηηπρίεο θαη 

βάδηδε κε ιίγεο ζρεηηθά απψιεηεο πξνο ην Δζθί ερίξ. Όκσο κεηά ηηο 18 Μαξηίνπ, νη 

ερζξηθέο δπλάκεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζθί ερίξ, 

δπζρεξαίλνληαο έηζη ην έξγν ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Καηφπηλ ησλ 

εληζρχζεσλ, ν ερζξφο πξνέβεη ζε ζθνδξέο επηζέζεηο αλαγθάδνληαο ηα θίιηα ηκήκαηα 

λα ππνρσξήζνπλ θαη ζπκπηπρζνχλ, ιακβάλνληαο πιένλ ακπληηθή δηάηαμε. Απφ ηελ 

επφκελε εκέξα, μεθίλεζε ε ζηαδηαθή ππνρψξεζε πξνο ηηο αξρηθέο ζέζεηο 

εμνξκήζεσο, ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνχζαο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνρψξεζεο, ε 
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νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 22 Μαξηίνπ, ηα αεξνζθάθε ηεο Γ΄ Μνίξαο 

παξαθνινπζνχζαλ ηελ αλαδίπισζε ησλ θίιησλ δπλάκεσλ θαη ηε λέα δηάηαμε ησλ 

ερζξηθψλ.  

Οη Σνχξθνη αλαθαηαιάκβαλαλ ζηαδηαθά ηηο ζέζεηο πνπ είραλ εγθαηαιείςεη νη 

Έιιελεο, αλαπηχζζνληαο εθ λένπ ηελ ακπληηθή δηάηαμε ησλ πεξηνρψλ. Ζ  Γ΄ Μνίξα 

αλέιαβε ηελ θαηαγξαθή απφ αέξνο ηεο ακπληηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηα ηέιε 

Μαξηίνπ, ην επηρεηξεζηαθφ έξγν ηεο Μνίξαο δηαθφπεθε θαη ηα αεξνζθάθε κε ην 

πξνζσπηθφ πνπ είραλ ζηαιεί πξνο ελίζρπζε, επέζηξεςαλ ζηηο κνλάδεο ηνπο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην Γ΄ .. επηρεηξνχζε ζην Βφξεην Μέησπν, ην Α΄ 

ψκα εθνξκνχζε απφ ην Οπζάθ κε ζθνπφ ηελ θαηάιεςε ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ. Σα 

δχν ψκαηα ελεξγνχζαλ κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα, ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο 

πνπ ηα ρψξηδε, θαζψο θαη ηνπ νξεηλνχ αλάγιπθνπ πνπ παξεκβάιινληαλ. ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Α΄ .. πήξε κέξνο ε Ναπηηθή Αεξνπνξία κε ην Μηθηφ Αεξνπνξηθφ 

Απφζπαζκα πνπ έδξεπε ζην Οπζάθ. Απφ ηελ πξψηε κέξα, ηα αεξνπιάλα αλέιαβαλ 

απνζηνιέο αλαγλψξηζεο θαη βνκβαξδηζκνχ ησλ ερζξηθψλ ζέζεσλ. Ζ ζπκβνιή ηεο θαη 

ε δξάζεο ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθή θαη πιεζψξα κε απηή ηεο Γ΄ Μνίξαο ζηα Βφξεηα 

ηνπ Μεηψπνπ. Ζ πξνζβνιή ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ, πξνθαινχζε ηνλ 

αηθληδηαζκφ ηνπ αληηπάινπ, ν νπνίνο αδχλακνο λα πξνζηαηεπηεί ηξέπνληαλ ζε άηαθηε 

θπγή. Αλ θαη ν νπιηζκφο πνπ έθεξαλ ηα αεξνπιάλα πξνθαινχζαλ κηθξέο πιηθέο 

δεκηέο, επέθεξαλ ζεκαληηθφ πιήγκα ζην εζηθψλ ησλ ζηξαηησηψλ θαη ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ απνδηνξγάλσζε ησλ ρεξζαίσλ ηκεκάησλ
91

. 

Σν Α΄ .. αληηκεηψπηζε ηελ αζζελή αληίζηαζε ηνπ ερζξνχ, κε απνηέιεζκα 

ζηηο 15 Μαξηίνπ 1921, λα θαηαιάβεη ηε πφιε ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ θαη λα 

πξνσζεζεί 40 ρικ. αλαηνιηθφηεξα. Οη Διιεληθέο δπλάκεηο νξγάλσζαλ ακπληηθά ηελ 

θαηερφκελε γξακκή, θξνληίδνληαο ηελ αζθάιεηα ησλ πιεπξηθψλ κεηψπσλ θαη ησλ 

ζπγθνηλσληψλ. ηηο 17 Μαξηίνπ, κεηαζηαζκεχνπλ δχν αεξνπιάλα ηχπνπ DH-9, ηα 

νπνία πξνζγεηψλνληαη ζε έλα νκαιφ ρσξάθη, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε πηήζεσλ 

αλαγλψξηζεο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο εληφο ησλ ερζξηθψλ 

γξακκψλ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή αλέιαβαλ απνζηνιέο αλαγλψξηζεο θαη 

βνκβαξδηζκνχ, απνθαιχπηνληαο ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ΥΗΗ Σνχξθηθνπ ., ην νπνίν 

πξνεηνίκαδε επίζεζε ζηηο Διιεληθέο δπλάκεηο κε ζθνπφ λα ηηο εκπνδίζεη λα ζηξαθνχλ 
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πξνο ην Δζθί ερίξ. Tα δχν DH-9 ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο επφκελεο κέξαο 

ελαληίνλ ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ, ζπκβάιινληαο κε απνζηνιέο βνκβαξδηζκνχ ζηελ 

απψζεζε ηνπ ΥΗΗ Σνχξθηθνπ .. Οη Διιεληθέο δπλάκεηο εδξαηψλνληαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή θαη εθηεινχλ επηρεηξήζεηο εθθαζάξηζεο ερζξηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

εζηηψλ αλαηνιηθφηεξα ηνπ κεηψπνπ. 

Όκσο, ε θαθή εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γ΄ .. ζην Βφξεην Μέησπν, 

αλάγθαζε ηηο δπλάκεηο ηνπ Α΄ .. λα ππνρσξήζνπλ πίζσ ζηε Πξνχζα, θαζψο ε 

παξακνλή ηνπο ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ θξίζεθε επηθίλδπλε. Ζ επηρείξεζε εθθέλσζεο 

άξρηζε ζηηο 25 Μαξηίνπ, ππφ ηελ πίεζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ νη νπνίεο 

αλαζπληάζζνληαλ κε ζθνπφ ηελ απνθνπή ησλ νδψλ ππνρψξεζεο θαη ηελ πξφθιεζε 

κεγάισλ δεκηψλ. Σα αεξνπιάλα ηεο Ν.Α.Μ., νξκψκελα απφ ην αεξνδξφκην ηεο 

Πξνχζαο ζπλέβαιαλ ζηελ αζθάιεηα ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζέζεσλ ζπγθέληξσζεο ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη κε βνκβαξδηζκνχο ησλ 

πνιπβφισλ πνπ έβαιαλ ελαληίσλ ησλ θίιησλ ηκεκάησλ
92

. 

Οη απψιεηεο γηα ηηο Διιεληθέο δπλάκεηο απαξηζκνχληαλ ζε 5.000 άλδξεο 

λεθξνχο ζην Βφξεην Μέησπν θαη 500 ζην Νφηην, ελψ νη απψιεηεο ησλ Σνχξθηθσλ 

ππήξμαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο. Ζ αδπλακία θαηάιεςεο ησλ Αθηφλ Καξαρηζάξ θαη 

Δζθί ερίξ ηνλ Μάξηην ηνπ 1921, απνηέιεζε ηελ πξψηε ζεκαληηθή απνηπρία ζην 

Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν. Παξφηη απφ ζηξαηησηηθήο άπνςεο δελ ήηαλ ζεκαληηθή 

απνηπρία, είρε κεγάιν αληίθηππν ζηε ςπρνινγία θαη ην εζηθφ ησλ ζηξαηησηψλ. 

Πιένλ, άξρηζε λα δηαθαίλεηαη φηη ν θεκαιηθφο ζηξαηφο εληζρπφηαλ δηαξθψο θαη 

νξγαλσλφηαλ θαιχηεξα. Σν ίδην έθαλε θαη ε αληίπαιε αεξνπνξία, αθνχ γηα πξψηε 

θνξά έθαλαλ, έζησ δεηιά, ηηο εκθαλίζεηο ηνπ ηα ερζξηθά αεξνπιάλα
93

. 

 

4.3. Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηα κέζα ηνπ 1921 

Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Μαξηίνπ δελ είραλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Ζ αδπλακία θαηάιεςεο ηνπ Δζθί ερίξ αθχξσζε ηα ελδερφκελα 

ζηξαηεγηθά θαη δηπισκαηηθά νθέιε. Ζ ήηηα είρε αληίθηππν ζηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο 

ηεο Διιάδαο κε ηνπ πκκάρνπο, θαζψο ε δηεζλήο ηεο ζέζε απνδπλακσλφηαλ, ελψ 

αληίζεηα ε Σνπξθία ελδπλακσλφηαλ, έρνληαο πιένλ πςειφ εζηθφ θαη ηελ δηπισκαηηθή 
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ππνζηήξημε Γάιισλ, Ηηαιψλ θαη Ρψζσλ. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ Μαξηίνπ πεξηέπιεμαλ ηε 

ιχζε ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Εεηήκαηνο, ελψ νη λίθεο ηνπ Α΄ .. δελ θαηάθεξαλ λα 

αλαηξέςνπλ ην θαθφ θιίκα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηηο 15 Απξηιίνπ 1921, ν πξσζππνπξγφο Γεκήηξηνο Γνχλαξεο θαη ν 

ππνπξγφο ηξαηησηηθψλ Νηθφιανο Θενηφθεο έθηαζαλ ζηε κχξλε θαη ελεκεξψζεθαλ 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ καρφκελσλ ηκεκάησλ, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ζε 

έκςπρν θαη πνιεκηθφ πιηθφ. ηηο 30 Μαΐνπ, έθηαζε ν Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, ν 

νπνίνο αλέιαβε ηελ αξρηζηξαηεγία θαη ηελ ίδηα εκέξα ζπγθάιεζε ζηξαηησηηθφ 

ζπκβνχιην. ηε ζπλέρεηα επηζθέθηεθαλ ην κέησπν ζέινληαο λα εμπςψζνπλ ην εζηθφ 

ηνπ ζηξαηεχκαηνο
94

. 

Παξάιιεια, ζεκεηψζεθε έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζην δηπισκαηηθφ ηνκέα. Με 

πξσηνβνπιία ηνπ Άγγινπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ζηηο 8 Ηνπλίνπ νη χκκαρνη 

επέδσζαλ ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε λέα δηαθνίλσζε, κε ηελ νπνία πξφηεηλαλ ηελ 

αλαβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα αλαιάβνπλ γηα άιιε κηα θνξά 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε αξλήζεθε 

ηε πξφηαζε ηνπο, θαζψο ζεσξνχζαλ θάζε αλαβνιή επηδήκηα θαη νη ζηξαηησηηθέο 

αλάγθεο επέβαιιαλ ηαρεία δξάζε. 

Δμίζνπ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεξνχζε ν Κεκάι, ν νπνίνο πιένλ απνιάκβαλε 

ηελ θξπθή ππνζηήξημε ησλ Γάιισλ θαη Ηηαιψλ. Ήδε, απφ ηηο 11 Μαξηίνπ 1921, είρε 

ππνγξάςεη κε ηνπο Γάιινπο ζπκθσλία θαηάπαπζεο ησλ ερζξνπξαμηψλ ζηε Κηιηθία. Ζ 

ζπκθσλία πξνέβιεπε ηελ εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο απφ ακθφηεξεο ηηο δπλάκεηο εληφο 

30 εκεξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηνπ αθνπιηζκνχ ησλ αηάθησλ, ηελ αληαιιαγή 

αηρκαιψησλ πνιέκνπ, ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηελ αλαγλψξηζε 

πξνηεξαηφηεηαο ζηηο γαιιηθέο επηρεηξήζεηο
95

. 

Οη Βξεηαλνί αληέδξαζαλ δειψλνληαο φηη ε γαιιηθή ελέξγεηα ππνλφκεπε ηε 

ζπκκαρηθή ελφηεηα θαη ε Αζήλα δηακήλπζε φηη ηπρφλ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ ζα 

επέηξεπε ζηνπο Σνχξθνπο λα κεηαθέξνπλ δπλάκεηο απφ ηελ Κηιηθία ζην 

Μηθξαζηαηηθφ κέησπν θαη λα πξνζβάιινπλ ηα ειιεληθά ηκήκαηα. 

Σελ ίδηα πνιηηηθή κε ηνπο Γάιινπο αθνινχζεζαλ θαη νη Ηηαινί, νη νπνίνη ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1921, ππνγξάθνπλ κε ηνλ Κεκάι ζχκθσλν απνρψξεζεο απφ ηελ 
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Αηηάιεηα, παξαρσξψληαο νιφθιεξν ηνλ νπιηζκφ ηνπο έλαληη νηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ 

ζηε λέα Σνπξθία. Σν θαινθαίξη ηνπ 1921 Γάιινη θαη Ηηαινί απνζχξνληαη απφ ηε 

Μηθξά Αζία, αθήλνληαο ζηνλ Κεκάι φπια θαη ηα ιηκάληα ηνπ λφηνπ ειεχζεξα. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε νβηεηηθή Ρσζία, νη 

Σνχξθηθεο δπλάκεηο νξγαλψλνληαη ζπζηεκαηηθά, θαηαζθεπάδνληαο λέα νρπξσκαηηθά 

έξγα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ επίζεζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ
96

. 

Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε, 

απνθάζηζε ηελ επαλάιεςε ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ ηαρεία θαη νξηζηηθή 

θαηαζηνιή ησλ δπλάκεσλ ηνπ Κεκάι. Ζ άπνςε ηεο Ζγεζίαο ηεο ηξαηηάο Μ. Αζίαο 

ήηαλ φηη νη επηρεηξήζεηο έπξεπε λα επαλαιεθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαζψο ν 

ερζξφο εληζρχνληαλ ζπλερψο κε λέεο δπλάκεηο νη νπνίεο αξρηθά αληηηίζνληαλ ζηνλ 

Κεκάι, αιιά ηειηθά εληάζζνληαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ. 

 

4.4. Ζ θαηάζηαζε ησλ Διιεληθώλ δπλάκεσλ ζηα κέζα ηνπ 1921 

Ζ πξνεηνηκαζία ηεο φιεο επηρεηξήζεηο μεθίλεζε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1921, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζηξάηεπζεο, ζην έκςπρν δπλακηθφ 

ηνπ ζηξαηεχκαηνο πξνζηέζεθαλ άιινη 58.000 πεξίπνπ άλδξεο θαη 12.000 Έιιελεο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο. Ζ ζπλνιηθή κάρηκε δχλακε ηεο ηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ αλεξρφηαλ ζε 6.100 αμησκαηηθνχο θαη 194.000 νπιίηεο. 

Όκσο, ην ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ κεηψπνπ ζε βάζνο, απνξξνθνχζε κεγάιεο δπλάκεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ αλεθνδηαζκνχ απφ ηηο επηζέζεηο ησλ «άηαθησλ» 

Σνχξθηθσλ ζσκάησλ, κε απνηέιεζκα νη Διιεληθέο δπλάκεηο ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ 

κεηψπνπ λα κελ μεπεξλνχλ ηηο 60.000. Παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε κε ηνπο 

εθέδξνπο, έγηλε θαη πξνζπάζεηα γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ θαη εμνπιηζκφ κε ην 

απαξαίηεην πνιεκηθφ πιηθφ. Παξειήθζεζαλ φπια, πνιπβφια θαη ππξνκαρηθά, 

απηνθίλεηα θαη άιια πιηθά. 

 ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Μαξηίνπ θαη 

ηνπ Ηνπλίνπ, ε ηξαηησηηθή Αεξνπνξία αλαδηνξγαλψζεθε. Ηδξχεηαη ε Γηεχζπλζε 

Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο (ΓΑΤΜΑ) ζηελ έδξα ηεο ηξαηηάο Μ. Αζίαο, ε νπνία 

αλαιάκβαλε πξντζηάκελε αξρή φισλ ησλ Αεξνπνξηθψλ Μνλάδσλ ηεο Μ. Αζίαο. Σν 

θιηκάθην ηνπ Όξρνπ Αεξνπνξίαο κεηνλνκάδεηαη ζε Όξρν Αεξνπνξίαο ηξαηηάο 
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Μηθξάο Αζίαο θαη πιένλ σο αλεμάξηεηε κνλάδα, κπνξνχζε λα πξνκεζεχεηαη πιηθά 

γηα ηελ ηερληθή θαη πιηθή ππνζηήξημε ησλ πνιεκηθψλ Μνηξψλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

ηνπ Όξρνπ Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλέρηδε λα παξέρεη ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο επηζθεπαζκέλσλ πιηθψλ
97

. 

Δπηπιένλ, εθδίδνληαη απζηεξέο δηαηαγέο θαη θαλνληζκνί πηήζεσο, κε ζθνπφ 

ηελ απνθπγή αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηε πξναγσγή ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πηήζεσλ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζεζκηθά θείκελα, απαγνξεχνληαλ ε εθηέιεζε 

επηδεηθηηθψλ ειηγκψλ ζε ρακειφ χςνο θαη ζεζπίδνληαλ σο ειάρηζην χςνο εθηέιεζεο 

ηα 600 κέηξα. Οη πνιεκηθέο Μνίξεο πξνρσξνχλ ζηελ νξγάλσζε θσηνγξαθηθψλ 

ηκεκάησλ κε εθπαηδεπκέλνπο παξαηεξεηέο ζηε θσηνγξαθία θαη πξαγκαηνπνηνχλ 

αζθήζεηο ζπλεξγαζίαο κε κνλάδεο ηνπ Ππξνβνιηθνχ, κε ζθνπφ ηελ  εθπαίδεπζε ζην 

ζπληνληζκφ βνιψλ. Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά αζχξκαηνη ζε κηθξφ 

αξηζκφ αεξνπιάλσλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κε 

ηα επίγεηα ηκήκαηα. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο, 

απνηειεί ε ζπγθξφηεζε κίαο λέαο Μνίξαο, ηεο Γ΄. Καηφπηλ δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

ησλ ηξαηησηηθψλ, ζπγθξνηείηαη ζην αεξνδξφκην ηεο Μίθξαο Θεζζαινλίθεο, ε Γ΄ 

Μνίξα Αεξνπιάλσλ κε δχλακε έμη (6) αεξνζθάθε, ελλέα (9) αμησκαηηθνχο θαη 

εβδνκήληα νρηψ (78) νπιίηεο. ηηο 10 Μαΐνπ 1921, ηα αεξνζθάθε πεηψληαο κέζσ 

Αιεμαλδξνχπνιεο, κεηαζηαζκεχνπλ ζην αεξνδξφκην Καδακίξ ηεο κχξλεο. Δθεί 

πξνζηέζεθαλ  επηπιένλ επηά (7) αεξνπιάλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηξία (3) Breguet-

14, ηξία (3) Spad θαη έλα (1) Gaudron G-3, ην νπνίν κέρξη ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απνζηνιέο αλαγλψξηζεο. ηηο 24 Μαΐνπ, ε Μνίξα 

κεηαθηλήζεθε ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηεο, ζην αεξνδξφκην Οπζάθ, φπνπ βξίζθνληαλ 

ε Β΄ Μνίξα Αεξνπιάλσλ απφ ηηο 5 Απξηιίνπ, ππφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Νφηηνπ 

πγθξνηήκαηνο Μεξαξρηψλ.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη εθηφο απφ ηηο αεξνπνξηθέο 

κνλάδεο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ζην κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο ππήξρε ην 

Αεξνπνξηθφ ψκα ζηε Θεζζαινλίθε, ην Κέληξν Δθπαηδεχζεσο ζην έδεο, ν Όξρνο 

Αεξνπνξίαο ζηε Θεζζαινλίθε επίζεο, θαη ηέινο Σκήκα Αεξνπνξίαο ζην ππνπξγείν 

ηξαηησηηθψλ. 
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Ζ θαηάζηαζε θαη ε νξγάλσζε ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο έκεηλε ακεηάβιεηε. 

Ζ Ναπηηθή Αεξνπνξηθή Μνίξα παξέκελε ζηε κχξλε, ππαγφκελε απεπζείαο ζην 

Τπνπξγείν Ναπηηθψλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ απέζηεηιε δχν 

Πξνθερσξεκέλα κήλε ζην Οπζάθ, καδί κε ηηο Β΄ θαη Γ΄ Μνίξεο ηεο ηξαηησηηθήο 

Αεξνπνξίαο
98

. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ε ηξαηηά Μηθξάο Αζίαο ζπγθξνηνχληαλ 

απφ δχν ηκήκαηα:  

α) ην Νφηην Σκήκα, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ην Α΄ .., ην Β΄ .., ην λφηην 

πγθξφηεκα Μεξαξρηψλ θαη ην Μηθηφ Απφζπαζκα ηεο 9εο Μεξαξρίαο.  

β) ην Βφξεην Σκήκα ηξαηηάο, ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ ην Γ΄ .., ην 

βφξεην πγθξφηεκα Μεξαξρηψλ θαη δχν Μνίξεο Ππξνβνιηθνχ.  

Οη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ήηαλ θαηαλεκεκέλεο σο εμήο:  

α) ε Β΄, ε Γ΄ Μνίξα θαη ην Ναπηηθφ Αεξνπνξηθφ κήλνο ζην λφηην Σκήκα, 

κε έδξα ην αεξνδξφκην Οπζάθ, 

β) ε Γ΄ Μνίξα ζην βφξεην, κε έδξα ην αεξνδξφκην ηεο Πξνχζαο θαη δχλακε 

έληεθα (11) Breguet θαη έλα (1) Spad, 

Γ) θαη ε Α΄ Μνίξα ε νπνία ζπλέρηδε λα παξακέλεη αδξαλήο ζηε Θξάθε, 

εληζρχνληαο ηηο ππφινηπεο Μνίξεο.  

χκθσλα κε ην ζρέδην επηρεηξήζεσλ πνπ είρε επηιεγεί, ζα γηλφηαλ θπθισηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ ερζξνχ πιεπξηθά, ελψ ζα δερφηαλ θαη θαηά κέησπν επίζεζε απφ ην 

Β΄ ψκα ηξαηνχ θαη έλα κηθηφ απφζπαζκα απφ ηελ 9ε Μεξαξρία. Οη επηρεηξήζεηο  

δελ είραλ ζαλ ζθνπφ κφλν ηελ θαηάιεςε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Δζθί ερίξ – 

Αθηφλ Καξαρηζάξ, αιιά θαη ηελ πεξηθχθισζε ηνπ θχξηνπ φγθνπ ησλ θεκαιηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κηνπηάρεηαο. 

 

4.5. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ Θέξνπο ηνπ 1921 

Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1921 είραλ νινθιεξσζεί νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελέξγεηεο ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ, ελ φςεη ησλ επηθείκελσλ πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη θηλήζεηο ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο εμνξκήζεσο 
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έγηλε δίρσο λα γίλνπλ αληηιεπηέο απφ ηνλ ερζξφ, θαζψο ηα ηνχξθηθα αεξνζθάθε δελ 

θαηάθεξαλ λα ηηο απνθαιχςνπλ θαη νη πεξηπνιίεο ησλ Διιεληθψλ αεξνπιάλσλ δελ 

επέηξεπαλ ηελ παξακνλή ηνπο πάλσ απφ ηηο θίιηεο γξακκέο. Ήδε ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα ε δξάζε ηεο Αεξνπνξίαο είρε εληαζεί, ζπγθεληξψλνληαο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ ερζξνχ, ηελ χπαξμε ακπληηθψλ έξγσλ θαη 

ραξαθσκάησλ θαη ιακβάλνληαο πνιπάξηζκεο θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ 

ζηελ ιεπηνκεξή απνηχπσζε ηεο ηαθηηθήο θαηάζηαζεο ζηνπο ράξηεο ηεο ηξαηηάο. 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιέο απνζηνιέο βνκβαξδηζκνχ 

θξίζηκσλ ζηφρσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Κηνπηάρεηαο, ηνπ Δζθί ερίξ θαη ηνπ Αθηφλ 

Καξαρηζάξ, θπξίσο απφ ηα Πξνθερσξεκέλα κήλε ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο κε 

αεξνπιάλα ηχπνπ DH-9, θαζψο ηα ζπγθεθξηκέλα αεξνπιάλα δηέζεηαλ θνξείο βνκβψλ 

θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο είραλ απνθηήζεη ζεκαληηθή εκπεηξία. Οη απνζηνιέο απηέο 

ζπλέβαιιαλ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ερζξνχ θαη 

έπιεμαλ ηηο εθνδηαζηηθέο γξακκέο ησλ κεηψπσλ. 

Σν ζρέδην ηεο ειιεληθήο επίζεζεο είρε σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ 

θαηάιεςε ησλ θφκβσλ ζπγθνηλσληψλ Δζθί ερίξ θαη Αθηφλ Καξαρηζάξ θαη ηελ 

ηειηθή ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Απηφ ζα γηλφηαλ εθηθηφ, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί, κε ηελ επίζεζε ηνπ λφηηνπ πγθξνηήκαηνο Μεξαξρηψλ θαηά ηνπ Αθηφλ 

Καξαρηζάξ, ην νπνίν κεηά ηελ θαηάιεςή ηνπ ζα ζηξεθφηαλ βφξεηα. Σν βφξεην 

πγθξφηεκα Μεξαξρηψλ ζα θηλνχληαλ γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ Δζθί ερίξ, θαη ηα Α΄ 

θαη Β΄ ., καδί κε ην κεηθηφ Απφζπαζκα ηεο ΗΥ Μεξαξρίαο, θαηά ηεο Κηνπηάρεηαο
99

. 

Ζ 25
ε
 Ηνπλίνπ νξίζηεθε σο ε εκέξα έλαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ην Γ΄ .. 

λα θηλείηαη πξνο ηελ Κηνπηάρεηα, ζχκθσλα κε ην ζρέδην επηρεηξήζεσλ. Ζ αληίζηαζε 

ησλ Σνχξθηθσλ δπλάκεσλ ήηαλ ραιαξή θαη παξαθάκθζεθε εχθνια. Σν πξψην 

δηήκεξν ησλ επηρεηξήζεσλ ε ζπλδξνκή ηεο Γ΄ Μνίξαο δελ θξίζεθε απαξαίηεηε.  Οη 

αεξνπνξηθέο απνζηνιέο μεθίλεζαλ ζηηο 27 Ηνπλίνπ, κε πηήζεηο αλαγλψξηζεο ηνπ 

ερζξηθνχ πεδίνπ. Σα αεξνπιάλα ηεο Μνίξαο ζπλέρηδαλ θαζεκεξηλά λα ππνζηεξίδνπλ 

κε αιιεπάιιειεο αλαγλσξίζεηο ηελ πνξεία ηνπ Γ΄ .. Μφλε παξαθσλία ζηελ 

απξφζθνπηε εθηέιεζε ηνπ πηεηηθνχ ηεο έξγνπ Μνίξαο, απνηέιεζε ε εκθάληζε 

ερζξηθνχ αεξνζθάθνπο ζηηο 2 Ηνπιίνπ πάλσ απφ ηνλ θαηαπιηζκφ ηεο 3εο Μεξαξρίαο, 
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φπνπ θαη έξημε βφκβεο, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ δχν 

ζηξαηησηψλ
100

. 

Σν Μηθηφ Απφζπαζκα ηεο ΗΥ Μεξαξρίαο μεθίλεζε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

Κηνπηάρεηαο ηελ 27ε Ηνπλίνπ, ελψ ην λφηην πγθξφηεκα Μεξαξρηψλ μεθίλεζε 

ζηαδηαθά ηελ επφκελε εκέξα ηελ πξνέιαζε, έρνληαο ηελ αεξνπνξηθή ππνζηήξημε ησλ 

Β΄ θαη Γ΄ Μνηξψλ Αεξνπιάλσλ θαη ησλ Ναπηηθψλ κελψλ, πνπ απνηεινχζαλ ηνλ 

Αεξνπνξηθφ Σνκέα ηνπ Οπζάθ.  

ηηο 26 Ηνπλίνπ, ε ηξαηηά εμέδσζε δηαηαγή κε ηελ νπνία θαζφξηδε ηηο 

απνζηνιέο ησλ πνιεκηθψλ Μνηξψλ. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δηαζέζηκσλ 

αεξνζθαθψλ, πξνέβιεπε νη πηήζεηο ζπλνδείαο λα γίλνληαη κφλν νξηζκέλεο ψξεο θαη 

φρη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο. Δπίζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελεο 

ερζξηθήο αεξνπνξηθήο πξνζβνιήο, δηαηάρζεθαλ νη Β΄ θαη Γ΄ Μνίξεο λα ηεξνχλ δχν 

αεξνζθάθε ζε εηνηκφηεηα γηα απνγείσζε, ελψ ην Ναπηηθφ κήλνο ζα παξέκελε ζε 

πιήξε εηνηκφηεηα κε ην ζχλνιν ησλ αεξνζθαθψλ ηνπ. 

Με ηελ ίδηα δηαηαγή, ηα Ναπηηθά κήλε δηαηάρζεθαλ λα βνκβαξδίζνπλ ζηηο 

28 Ηνπλίνπ κε ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα αεξνπιάλα, ην αεξνδξφκην, ηηο ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ζηελ Κηνπηάρεηα θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ 

ζηαζκφ, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ, ζηηο 29 ηνπ ίδηνπ 

κήλα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Γ΄ Μνίξαο πεξηνξίζηεθε ζε κία κφλν απνζηνιή γηα ηηο 

27 Ηνπλίνπ ζηελ πεξηνρή δξάζεο ηεο ΗΥ Μεξαξρίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

καηαηψζεθαλ ηέζζεξηο απνζηνιέο ιφγσ κεραληθήο βιάβεο ησλ αεξνζθαθψλ. ηηο 28 

ηνπ κήλα δηαηάρζεθε απνζηνιή αλαγλψξηζεο ηεο πεξηνρήο λνηίσο ηνπ Αθηφλ 

Καξαρηζάξ, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε δσηηθήο ζεκαζίαο θαη επηηαθηηθή. Λφγσ κε 

δηάζεζεο ελ ελεξγείαο αεξνπιάλνπ, επηηάρζεθε έλα «πεπαιαησκέλν» θαη 

πξνβιεκαηηθφ Breguet πνπ παξέκελε κέρξη ηφηε αλαμηνπνίεην. Παξά ηηο ζπζηάζεηο 

ησλ κεραληθψλ, ν δηνηθεηήο ηεο Γ΄ Μνίξαο Λνραγφο Βαζίιεηνο Κνηξψηζνο καδί κε ην 

Λνρία Κσλζηαληίλν Γαιαλφπνπιν, απνγεηψζεθαλ απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Οπζάθ γηα 

λα εθηειέζνπλ ηελ απνζηνιή. Γελ επέζηξεςαλ φκσο, θαζψο ιφγσ κεραληθήο βιάβεο 

πξνρψξεζαλ ζε αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε ζε ερζξηθφ έδαθνο, κε απνηέιεζκα ην 

αεξνζθάθνο λα θαηαζηξαθεί θαη ην πιήξσκα λα ζπιιεθζεί.  
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ηηο 29 Ηνπλίνπ άξρηζε ε θαζνιηθή πξνέιαζε ηνπ Νφηηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ηξαηηάο, ελψ νη Σνχξθηθεο δπλάκεηο εγθαηέιεηπαλ ην Αθηφλ Καξαρηζάξ. Σα Α΄ θαη 

Β΄ .. θηλήζεθαλ βνξεηναλαηνιηθά, κε ζθνπφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο θαη ηελ εκπφδηζε ησλ ηνχξθηθσλ δπλάκεσλ λα ππνρσξήζνπλ πξνο ην 

Ηθφλην. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηάιεςεο νη Β΄ θαη Γ΄ Μνίξεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ αληηαεξνπνξηθέο πεξηπνιίεο κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε 

αλαγλψξηζεο ησλ Διιεληθψλ γξακκψλ απφ ερζξηθά αεξνπιάλα. 

Σελ επφκελε εκέξα αεξνζθάθνο ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, πνπ εθηεινχζε 

πηήζε αληηαεξνπνξηθήο πεξηπνιίαο, κεηά ηελ πξνζγείσζε αλέθεξε φηη ε πφιε ηνπ 

Αθηφλ Καξαρηζάξ είρε ήδε θαηαιεθζεί απφ ειιεληθά ζηξαηεχκαηα, ηα νπνία 

επέδεημαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζήκαηα αλαγλψξηζεο φηαλ δηήιζαλ απφ επάλσ ηνπο. Γηα 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο πιεξνθνξίαο εζηάιε έηεξν αεξνπιάλν αξγφηεξα, ην νπνίν 

παξαηήξεζε φηη ηα ειιεληθά ηκήκαηα κφιηο εηζέξρνληαλ ζηελ πφιε, ζπκπεξαίλνληαο 

φηη ζηελ πξψηε απνζηνιή ήηαλ ηα ηνπξθηθά ηκήκαηα πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηελ 

πφιε, ηα νπνία, φκσο, έρνληαο ππνθιέςεη πξνθαλψο κε θάπνην ηξφπν, γλψξηδαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζήκαηα ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ
101

. 

ηηο 3 Ηνπιίνπ, έθηαζε ζε απφζηαζε 30 ρικ. απφ ηελ Κηνπηάρεηα ην Γ΄ .. 

θαη θαηφπηλ ηζρπξήο κάρεο θαηάθεξε λα απσζήζεη ηηο ηζρπξέο Σνχξθηθεο δπλάκεηο 

πνπ θαηείραλ νρπξσκέλεο ζέζεηο θαη λα ζηαζκεχζεη ζε απφζηαζε 15 ρικ. απφ ηελ 

πφιε. Σελ ίδηα κέξα, ε Ναπηηθή Αεξνπνξία βνκβάξδηζε ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ 

ηεο πφιεο κε δχν αεξνπιάλα, ελψ ε Γ΄ Μνίξα είρε δηαηαρζεί λα εθηειέζεη 

αλαγλψξηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κηνπηάρεηαο. Ζ ηχρε ηεο πφιεο είρε θξηζεί 

θαη ζηηο 4 ηνπ κήλα θαηαιήθζεθε ρσξίο ερζξηθή αληίζηαζε. 

Σα αεξνζθάθε ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο κεηαζηάζκεπζαλ ζηηο 6 Ηνπιίνπ 

ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ, ελψ ε Β΄ Μνίξα καδί κε νξηζκέλα αεξνζθάθε θαη πξνζσπηθφ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κηνπηάρεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Δζθί ερίξ, ψζηε λα είλαη 

εγγχηεξα ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ
102

. 

Οη Σνχξθηθεο δπλάκεηο ππνρψξεζαλ πξνο ην Δζθί ερίξ, κε ζθνπφ ηε 

ζχκπηπμε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ, θαζψο ν Κεκάι είρε δηαβιέςεη νξζά ηηο 

θπθισηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ. ηηο 7 Ηνπιίνπ είραλ ζπγθεληξσζεί 
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γχξσ απφ ηελ πφιε ηξείο Διιεληθέο Μεξαξρίεο, ελψ πξνσζνχληαλ άιιε κία απφ 

λφηηα. Σν πξσί ηεο 8
εο

 Ηνπιίνπ, νη θεκαιηθέο δπλάκεηο πξνρψξεζαλ ζε θαηά κέησπν 

επίζεζε ελαληίνλ ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Ζ επίζεζε απνθξνχζηεθε θαη νη 

Σνχξθνη ηξάπεθαλ ζε άηαθηε θπγή, αθνχ είραλ ππνζηεί ζνβαξέο απψιεηεο ζε 

λεθξνχο θαη αηρκαιψηνπο. Τπφ ηνλ θίλδπλν λα ππεξθαιαγγηζηνχλ νη δπλάκεηο ηνπ, ν 

Σνχξθνο ζηξαηεγφο δηαηάζζεη γεληθή ππνρψξεζε πξνο ηηο αλαηνιηθέο φρζεο ηνπ 

αγγάξηνπ πνηακνχ, ελψ νη Διιεληθέο δπλάκεηο παχνπλ λα ηνπο θαηαδηψθνπλ ιφγσ 

εζθαικέλεο εθηίκεζεο ηνπ Δπηηειείνπ
103

. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί κέρξη ηψξα, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ Αεξνπνξίαο θαη 

ηξαηνχ, θαζψο θαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα ηεο επνρήο, παξέκελαλ πξνβιεκαηηθά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ, αιιά θαη ηξαγηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 7ε Ηνπιίνπ, φηαλ ηξία (3) 

αεξνζθάθε ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο θαη έλα ηεο Γ΄ Μνίξαο βνκβάξδηζαλ ηκήκαηα 

ηνπ Γ΄ .., πνπ βξίζθνληαλ ζηηο παξπθέο ηνπ Δζθί ερίξ, αγλνψληαο πξνθαλψο ηελ 

θαηάιεςε ηεο πφιεο απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Ο ηξαγηθφο απνινγηζκφο ήηαλ έλαο 

λεθξφο θαη ηξηάληα ηξαπκαηίεο, ελψ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ θαη κεγαιχηεξνο, αλ δελ 

επηδείθλπαλ ηα ζήκαηα αλαγλψξηζεο έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα. 

ηηο 10 Ηνπιίνπ, ε ηξαηηά δηέηαμε ηελ αλαζηνιή ηεο θαηαδίσμεο ηνπ 

ππνρσξνχληνο ερζξνχ, θαζψο νη απψιεηεο γηα ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο ήηαλ 

ζεκαληηθέο: 1.491 λεθξνί, 6.472 ηξαπκαηίεο θαη 110 αγλννχκελνη
104

. 

 

4.6. Ζ πνξεία πξνο ην αγγάξην θαη ηελ Άγθπξα 

Ο ειιεληθφο ζηξαηφο θαηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ ηνπ 

1921, θαηάθεξε λα επηηχρεη φινπο ηνπο ηαθηηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, φπσο 

ηελ θαηάιεςε Δζθί ερίξ, ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ θαη ηεο Κηνπηάρεηαο. Όκσο, δελ 

εθπιήξσζε ηνλ γεληθφ ζηξαηεγηθφ ζθνπφ, πνπ ήηαλ ε ζπληξηβή ηνπ ηνπξθηθνχ 

θεκαιηθνχ ζηξαηνχ. Ο Κεκάι ζπλέρηζε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζεκαληηθέο δπλάκεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Άγθπξαο, ε νπνία απνηεινχζε ην ζηξαηησηηθφ, πνιηηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Κηλήκαηνο. Δπηπιένλ, νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο 

είραλ πάληα ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ππνρψξεζεο ζηα βάζε ηεο Αλαηνιίαο, έλα 

πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα ερζξηθφ γηα φπνηνλ ζα θαινχηαλ λα ην αληηκεησπίζεη, δίλνληάο 
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ηνπο ην πιενλέθηεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο άκπλαο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζβνιήο ηνπ 

εθηεηακέλνπ Διιεληθνχ κεηψπνπ φπνηε ην επηζπκνχζαλ.  

Ζ Διιεληθή ηξαηησηηθή θαη Πνιηηηθή Ζγεζία έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ 

έλα ζνβαξφηαην δίιιεκα: ηελ παξακνλή ηνπ Διιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε γξακκή Δζθί 

ερίξ – Αθηφλ Καξαρηζάξ, ή ηελ θαηάιεςε ηεο Άγθπξαο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

Σνχξθηθνπ ζηξαηνχ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ησλ δχν επηινγψλ ήηαλ εμίζνπ δπλαηέο. Ζ 

παξακνλή ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ ζηηο ζέζεηο πνπ είραλ θαηαιάβεη, ζα έδηλε ζηνλ 

Κεκάι ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα αλαζπληάμεη θαη λα εληζρχζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη 

λα ζπλάςεη λέεο ζπκθσλίεο κε ηε Γαιιία, Ηηαιία θαη Ρσζία. Δπηπιένλ, ε πεξίνδνο 

ησλ βξνρψλ απφ επηέκβξην θαη ν βαξχο επεηξσηηθφο ρεηκψλαο ζα δπζρέξαηλε ηπρφλ 

κειινληηθέο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ επέβαιιε ηελ άκεζε αλάιεςε 

ζηξαηησηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

Απφ ηελ άιιε, νη Διιεληθέο δπλάκεηο ζα έπξεπε λα θαιχςνπλ ηεξάζηηεο 

απνζηάζεηο, θαζψο ε Άγθπξα απείρε απφ ην Δζθί ερίξ ζρεδφλ 300ρικ. θαη ην έδαθνο 

ήηαλ ζε πνιιά ζεκεία δχζβαην. Οη πνηακνί αγγάξηνο θαη Πνπξζάθ, ήηαλ ζρεδφλ 

αδηάβαηνη, εθηφο απφ ηα ζεκεία πνπ ππήξραλ γέθπξεο, νη νπνίεο φκσο ήηαλ επάισηεο 

λα θαηαζηξαθνχλ απφ ηνλ ερζξφ. Καηά ζπλέπεηα, νη γξακκέο εθνδηαζκνχ θαη 

επηθνηλσλίαο ηνπ Διιεληθνχ ζηξαηνχ ζα επηκεθχλνληαλ, ππφ ηνλ θίλδπλν 

απνκφλσζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη θαζηζηψληαο ηελ ζπλέρηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνβιεκαηηθή ή αδχλαηε. Όια ηα αλσηέξσ ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηπισκαηηθέο εμειίμεηο, έπξεπε λα εθηηκεζνχλ θαηάιιεια θαη λα 

ιεθζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο
105

. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθιήζεθε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1921 ζηελ Κηνπηάρεηα ην 

Πνιεκηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ν Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, ν 

Πξσζππνπξγφο Γ. Γνχλαξεο, ν ππνπξγφο ησλ ηξαηησηηθψλ Ν. Θενηφθεο θαη ν 

Γηνηθεηήο ηεο ηξαηηάο Αληηζηξάηεγνο Αλ. Παπνχιαο. Σν πκβνχιην απνθάζηζε φηη 

κφλν ε ζηξαηησηηθή ελέξγεηα κπνξνχζε λα δψζεη ηελ επηζπκεηή ιχζε θαη κε απηφ ην 

δεδνκέλν εγθξίζεθε ε ζπλέρηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ νξίζηεθε ε 1
ε
 Απγνχζηνπ 1921. Σν 

ζρέδην ελεξγείαο πξνέβιεπε ηελ ηαρεία πξνέιαζε ησλ δπλάκεσλ πξνο ην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηνπ  αγγάξηνπ, νη νπνίεο ελ ζπλερεία ζα επηρεηξνχζαλ θπθισηηθφ ειηγκφ κε 
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ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ θαη ηε δηάιπζή ηνπο. ην ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απέκελε νη Διιεληθέο δπλάκεηο επηδφζεθαλ ζηελ αλαδηάηαμε 

ησλ δπλάκεσλ ηνπο, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε πξνεηνηκαζία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

ην ίδην πιαίζην θαη ε Αεξνπνξία αλαδηαηάζζεη ηηο δπλάκεηο ηεο. ηηο 11 

Ηνπιίνπ, ε Γ΄ Μνίξα κεηαζηαζκεχεη απφ ηελ Πξνχζα ζην αεξνδξφκην ηνπ Δζθί ερίξ 

κε έμη (6) αεξνπιάλα ηχπνπ Breguet-14, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη εγγχηεξα ζην 

κέησπν. ην ζπγθεθξηκέλν αεξνδξφκην βξίζθεηαη ήδε απφ ηηο 8 Ηνπιίνπ ε Β΄ Μνίξα 

θαη απνηεινχλ πιένλ ηνλ Αεξνπνξηθφ ηνκέα ηνπ Δζθί ερίξ. Ζ Γ΄ Μνίξα παξέκεηλε 

ζην Οπζάθ, ρσξίο φκσο αεξνπιάλα θαη πξνζσπηθφ ηα νπνία είραλ δηαηεζεί ζηε Β΄.  

Ζ Ναπηηθή Αεξνπνξία δελ αθνινχζεζε ζηελ εθζηξαηεία ζηνλ αγγάξην 

παξά ην γεγνλφο φηη δηέζεηε έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη 15 αεξνπιάλα βνκβαξδηζκνχ ελ 

ελεξγεία θαη κε έδξα ην αεξνδξφκην ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ δηαηέζεθε ζην Νφηην 

πγθξφηεκα Μεξαξρηψλ.
106

 

Απφ ηελ πξψηε κέξα κεηαζηάζκεπζεο, ε Γ΄ Μνίξα αλέιαβε απνζηνιέο 

αλαγλψξηζεο ζην πιαίζην πξνπαξαζθεπήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξαθνινπζψληαο ηηο 

ερζξηθέο θηλήζεηο, ηα νρπξσκαηηθά έξγα, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδηθψλ γξακκψλ θαη 

γεθπξψλ, ελεκέξσλε ζπλερψο ηνπ επηηειείο ηεο ηξαηηάο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

κεηψπνπ. Απφ ηηο αλσηέξσ απνζηνιέο δηαπηζηψζεθε φηη ν Κεκάι ζπγθέληξσζε φιεο 

ηηο δηαζέζηκεο δπλάκεηο ηνπ αλαηνιηθά ηνπ αγγάξηνπ θαη είρε πξνρσξήζεη ζηελ 

εζπεπζκέλε θαηαζθεπή λέσλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ζε βάζνο 25 κε 35ρικ. Ζ πεξηνρή 

πνπ είρε επηιέμεη λα δηαηάμεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ήηαλ άξηζηε, θαζψο δηέζεηε πνιχ θαιέο 

ζπγθνηλσλίεο κε ηα κεηφπηζζελ θαη ηελ Άγθπξα, εμαζθάιηδε άξηζηε παξαηήξεζε 

πξνο ηα δπηηθά θαη λφηηα θαη νη νξεηλνί φγθνη πξνζθέξνληαλ σο θπζηθφ νρπξφ.  

Παξάιιεια, ε ηξαηησηηθή Αεξνπνξία εθηεινχζε απνζηνιέο ελαέξηαο 

πεξηπνιίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ θίιησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ απφ Σνχξθηθα 

αεξνπιάλα, εκπνδίδνληαο ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο λα ζπιιέμνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάηαμε θαη θηλήζεηο ησλ Διιήλσλ
107

. 

ηηο 1 Απγνχζηνπ 1921, άξρηζε ε πξνέιαζε ησλ Διιεληθψλ ηκεκάησλ πξνο 

αγγάξην θαη ελ ζπλερεία ηελ Άγθπξα. Ζ αληίζηαζε πνπ αληηκεηψπηζαλ ηελ πξψηε 
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εκέξα ήηαλ αζζελήο θαη θπξίσο παξελνριήζεηο απφ ην Σνχξθηθν ηππηθφ θαη απφ 

αηάθηνπο. Οη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο εθηεινχζαλ απνζηνιέο πεξηπνιίαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ θίιησλ ηκεκάησλ θαη απνζηνιέο αλαγλψξηζεο ζηηο γξακκέο ησλ 

ερζξηθψλ. Μέρξη θαη ηφηε, νη Σνχξθνη αεξνπφξνη φληαο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε αθφκα, 

επηδίδνληαλ ζε ζχληνκεο θαη βηαζηηθέο αλαγλσξίζεηο θαη επέζηξεθαλ ζηηο βάζεηο 

ηνπο
108

. 

Απφ ηηο απνζηνιέο απηέο δηαπηζηψζεθε ε θαηαζηξνθή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο Δζθί ερίξ-Μπετιίθ Κηνπξνχ ζε φιν ην κήθνο ηεο, θαζψο θαη ησλ γεθπξψλ 

ησλ πνηακψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο νδήγεζαλ ηνπ Έιιελεο επηηειείο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη Σνχξθνη αθνινπζνχλ ακπληηθή ηαθηηθή. Δπηπιένλ, ηα αεξνπιάλα 

ζπλέιεγαλ πιεξνθνξίεο κε ηηο θηλήζεηο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο 

αμηνπνηνχληαλ θαη ηξνπνπνηνχζαλ ηα επηηειηθά ζρέδηα δξάζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

Όκσο, νη δπζθνιίεο ηνπ κεηψπνπ ήηαλ ζεκαληηθέο θαη νη αξρηθνί θφβνη ησλ 

επηηειψλ ηεο ηξαηηάο άξρηζαλ λα επηβεβαηψλνληαη. Λφγσ ησλ άζρεκσλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ, ησλ κεγάισλ γξακκψλ εθνδηαζκνχ θαη ηεο θαθήο θαηάζηαζεο απηψλ, 

πξνέθπςαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζίηηζεο. Σν λεξφ γηα άλδξεο θαη δψα θαζψο θαη ηα 

ηξφθηκα, κεηαθέξνληαλ κε πνιχ αξγφ ξπζκφ, ελψ κεγάιε πνζφηεηα ζάπηδε ζηηο 

απνζήθεο ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζην κέησπν. Δπηπιένλ, νη 

αξξψζηηεο θαη νη ππξεηνί κάζηηδαλ ην ζηξάηεπκα θαη πξνθαινχζαλ ζεκαληηθέο 

απψιεηεο ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη ζηε ζπλνιηθή καρεηηθή ηθαλφηεηα.   

Καηά ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ, παξαηεξήζεθε ε ζηαδηαθή θαη 

απμαλφκελε εκθάληζε ησλ Σνχξθηθσλ αεξνπιάλσλ. Οη επηζεηηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο 

εληάζεθαλ, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηηο 12 θαη 16 Απγνχζηνπ, νπνχ 

Διιεληθά ηκήκαηα δέρζεθαλ απφ αέξνο πξνζβνιή κε απνηέιεζκα ην ζάλαην ηξηψλ 

(3) θαη ηξαπκαηηζκφ δεθανρηψ (18) ζηξαηησηψλ. Σα πεξηζηαηηθά απηά απνηεινχζαλ 

ηηο απηέο απνδείμεηο θαη απνηειέζκαηα ηεο ζπλερνχο ελδπλάκσζεο ηεο ηνχξθηθεο 

αεξνπνξίαο
109

. 

Ο ειιεληθφο ζηξαηφο χζηεξα απφ ζθιεξέο θαη αηκαηεξέο κάρεο κέρξη ηηο 22 

Απγνχζηνπ, είρε θαηαθέξεη λα δηαζπάζεη ηελ ακπληηθή ηνπνζεζία θαη λα θαηαιάβεη 

ηε γξακκή Καξά Νηαγ – Κνξζαθιί- Σζαι Νηαγ - Αξληίδ Νηαγ - Καιέ Γθξφην. Σα 
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πξνβιήκαηα αλεθνδηαζκνχ, ε ηεξάζηηα απφζηαζε ηνπ κεηψπνπ κε ηηο αξρηθέο βάζεηο, 

αιιά θαη ε ζπλερήο θαη ζζελαξή αληίζηαζε ηνπ αληηπάινπ, πξνθάιεζαλ εθηφο απφ 

ηελ πηψζε ηνπ εζηθνχ ησλ ζηξαηησηψλ θαη ηελ αλεζπρία ηεο ηξαηηάο. Έηζη ζηηο 22 

Απγνχζηνπ, ε ηξαηηά ζπλέηαμε ιεπηνκεξή αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο, 

αληηπαξαζέηνληαο ηελ ειιεληθή θαη ηνπξθηθή δχλακε, ηελ νπνία απέζηεηιε ζηελ 

Διιεληθή θπβέξλεζε, δεηψληαο λα ιάβεη ην ζπληνκφηεξν απφθαζε πξηλ λα ήηαλ 

αξγά
110

. 

ηηο 28 Απγνχζηνπ ε ηξαηηά έιαβε ηελ απάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

θπβέξλεζεο, ε νπνία ηφληδε φηη ε πξνζθπγή ηεο Διιάδαο πξνο ηνλ Κεκάι ή ηνπο 

πκκάρνπο, ζα έδηλε ηελ εληχπσζε ηεο ήηηαο, ελψ ηαπηφρξνλα άθελε ζηελ θξίζε ηεο 

ηξαηηάο ηελ απφθαζε γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ησλ επηρεηξήζεσλ. Καζφξηδε φκσο, φηη 

ζε πεξίπησζε δηαθνπήο απηψλ, επηβαιιφηαλ ε θαηνρή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο 

εδαθηθήο έθηαζεο, ψζηε λα απνηειεί κέζν πίεζεο ηνπ αληίπαινπ. Ζ ηξαηηά είρε ήδε 

πάξεη ηελ απφθαζε λα δηαθφςεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελεκέξσζε ηα ψκαηα ηξαηνχ 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζε ακπληηθή γξακκή δπηηθά ηνπ αγγάξηνπ. 

Όζν νη Διιεληθέο δπλάκεηο ππνρσξνχζαλ δπηηθά ηνπ αγγάξηνπ, ε ηνπξθηθή 

ζηξαηηά δηαηεξνχζε ηνλ φγθν ησλ δπλάκεσλ ηεο αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ θαη ζπλέρηδε 

λα αλεθνδηάδεηαη θαη λα αλαζπγθξνηείηαη κε ηαρχο ξπζκνχο. Πξφζεζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

ζηξαηνχ ήηαλ λα απνκνλψζεη ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο, λα θαηαιάβεη ην Αθηφλ 

Καξαρηζάξ θαη λα απνθφςεη ηηο ζπγθνηλσλίεο πξνο ηε κχξλε. 

Ζ ηξαηηά Μηθξάο Αζίαο πιεξνθνξήζεθε εγθαίξσο ηηο θηλήζεηο ησλ 

ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ, ράξε ζηηο πηήζεηο ηαθηηθήο αλαγλψξηζεο ηεο Ναπηηθήο 

Αεξνπνξίαο θαη ελίζρπζε ην λφηην ζπγθξφηεκα Μεξαξρηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ 

Αθηφλ Καξαρηζάξ, θάηη πνπ κεηά απφ αηκαηεξφ αγψλα επεηεχρζε. Σειηθά νη 

ειιεληθέο δπλάκεηο ζπκπηχρζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε γξακκή Μαίαλδξνο 

πνηακφο - Αθηφλ Καξαρηζάξ - ετληή Γαδή - Δζθί ερίξ – Κίνο - Νηθνκήδεηα, φπνπ 

θαη παξέκεηλαλ κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, αζρνινχκελνη θπξίσο κε ηελ ακπληηθή 

νξγάλσζε
111

. 

ηηο 10 επηεκβξίνπ 1921, ιήγεη ε εθζηξαηεία πξνο ηελ Άγθπξα, κε ηνλ 

Διιεληθφ ζηξαηφ λα κεηξάεη πεξί ηνπ 4.000 λεθξνχο θαη 19.000 ηξαπκαηίεο. ε απηφ 
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ην δηάζηεκα πέηπρε κφλν λίθεο, επηδεηθλχνληαο παξαδεηγκαηηθή καρεηηθφηεηα, 

πεηζαξρία θαη εξσηζκφ. Χζηφζν, δελ θαηάθεξε λα εθπιεξψζεη ηνλ θξίζηκν  

ζηξαηεγηθφ ζηφρν, ηελ θαηάιεςε ηεο Άγθπξαο θαη ηε ζπληξηβή ηνπ Κεκαιηζκνχ. 

Πιένλ, φινη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ιχζε ζην Μηθξαζηαηηθφ πξφβιεκα κπνξνχζε λα 

δψζεη κφλν ε δηπισκαηία κε ηε κεζνιάβεζε ησλ πκκάρσλ. Ζ ιχζε έπξεπε λα είλαη 

άκεζε, θαζψο ην κεγάιν θφζηνο ηνπ πνιέκνπ απεηινχζε ηε ρψξα κε νηθνλνκηθή 

ρξεσθνπία
112

. 

 

4.7. Ζ θαηάζηαζε ησλ Αεξνπνξηθώλ δπλάκεσλ κέρξη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922 

Μεηά ην ηέινο ησλ επηρεηξήζεσλ νη Αεξνπνξηθέο Μνίξεο επέζηξεςαλ ζηηο 

αξρηθέο ζέζεηο ηνπο. Ζ Β΄ Μνίξα επέζηξεςε ζην Δζθί ερίξ θαη αθνινπζεί ε Γ΄ 

Μνίξα ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ Γ΄ Μνίξα βξηζθφηαλ ζην Οπζάθ, κε 

έλα κηθξφ ππξήλα πξνζσπηθνχ θαη δχν (2) αεξνπιάλα, θαζψο ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ θαη κέζα είραλ δηαηεζεί ζηε Β΄ Μνίξα. Ζ Ναπηηθή Μνίξα κε έδξα ηε 

κχξλε, εμαθνινπζνχζε λα δηαηεξεί ηα Πξνθερσξεκέλα κήλε ζην Οπζάθ θαη ζην 

Αθηφλ Καξαρηζάξ.  

ηα ηέιε Οθησβξίνπ, λένη ρεηξηζηέο απφ ην Σαηφη, πξνζηέζεθαλ ζην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξηθήο Μνίξαο κχξλεο, πνπ κφιηο είραλ ηειεηψζεη 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αληηθαζηζηψληαο ηνπο παιηνχο, ζηνπο νπνίνπο δφζεθε ε 

επθαηξία λα μεθνπξαζηνχλ γηα ιίγν ζηε κχξλε.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 1921, ε ηξαηηά πξνρψξεζε ζε αλαδηάηαμε ησλ δπλάκεψλ 

ηεο θαη θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, 

ην πηεηηθφ έξγν ζπλερίζηεθε αδηάθνπα, είηε κε αλαγλσξίζεηο θαη κεηαθνξά δηαηαγψλ, 

είηε κε βνκβαξδηζκνχο. Χζηφζν, ν άζρεκνο θζηλνπσξηλφο θαηξφο ππήξμε 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα πνιιέο πηήζεηο, θαζψο ηα αεξνπιάλα ηεο επνρήο 

εθείλεο ππφθεηληαη ζε αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην βαξχ ρεηκψλα 

πνπ μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1921, πνπ καδί κε ηελ αλαζηνιή ησλ ερζξηθψλ 

επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζπληέιεζαλ ζηελ εθηέιεζε ειάρηζησλ πηήζεσλ
113

. 

Σν 1921 ππήξμε έηνο νξφζεκν γηα ηελ Αεξνπνξία, γεκάην κε πνιεκηθέο 

απνζηνιέο, εθαηνληάδεο ψξεο ζηνλ αέξα, πιήζνο επηηπρεκέλσλ απνζηνιψλ, 
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απίζηεπηε θαηαπφλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ ηπηάκελσλ κέζσλ, κε ηελ 

ειιεληθή Αεξνπνξία λα παξακέλεη θπξίαξρε ζηνλ αέξα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Αλ θαη ε 

ερζξηθή αεξνπνξία είρε αξρίζεη δεηιά λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαη θαηά ην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ έηνπο πην αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο, νη Έιιελεο αεξνπφξνη είραλ αθφκα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ. 

Οη πξψηνη κήλεο ηνπ 1922 βξήθε ην Διιεληθφ ζηξάηεπκα κε πάξα πνιιά 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία νθείινληαλ ζηηο καθξνρξφληεο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη ζηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Ζ ειιεληθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ιφγσ αθξηβψο απηψλ ησλ κεγάισλ ζε δηάξθεηα 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, είρε ππνζηεί κεγάιεο θζνξέο θαη απψιεηεο ηφζν ζην 

πξνζσπηθφ ηεο, φζν θαη ζηα ηπηάκελα κέζα θαη πιηθά πνπ δηέζεηε. ε απηά πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηεί ε θφπσζε θαη ε παιαηφηεηα ηνπ πιηθνχ, θάλνληαο ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε αθφκα πην δχζθνιε. Σα αεξνζθάθε παξνπζίαδαλ ζπρλά βιάβεο πνπ 

νδεγνχζαλ ζηε δηαθνπή ηεο πηήζεο θαη ηελ επηζηξνθή ζηε βάζε, κε απνηέιεζκα ε 

αλεθηέιεζηε απνζηνιή έπξεπε λα επαλαιεθζεί κε άιιν αεξνπιάλν. πλεπψο, ηα 

ηπηάκελα πιεξψκαηα θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ήηαλ απαζρνιεκέλα ζπλερψο, κε 

ειάρηζην ρξφλν αλάπαπζεο. Παξφια απηά, ε Αεξνπνξία ζπλέρηζε ην έξγν ηεο θαη ην 

1922 κε ηελ ίδηα δέζε θαη ζζέλνο. 

Απελαληίαο, ε εηθφλα ηεο Σνχξθηθεο αεξνπνξίαο ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή, 

θαζψο βειηηψλνληαλ θαη αλαβαζκίδνληαλ ζπλερψο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1922, άξρηζε 

λα εληζρχεηαη κε αεξνπνξηθφ πιηθφ απφ Γπλάκεηο κε ηηο νπνίεο είρε ζπλάςεη 

μερσξηζηέο ζπκθσλίεο θαη ζπλζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

γάιιν-θεκαιηθνχ ζχκθσλνπ, γλσζηφ σο πκθσλία Franklin-Bouillon, ν ζηξαηφο ηνπ 

Κεκάι εθνδηάζηεθε πιένλ θαη επίζεκα κε πνιεκηθφ πιηθφ απφ ηε Γαιιία, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε 10.000 ηπθέθηα Μάνπδεξ, 2.000 άινγα θαη είθνζη (20) αεξνπιάλα κε ηα 

αλάινγα αληαιιαθηηθά. Δπηπιένλ, ε Σνχξθηθε αεξνπνξία παξέιαβε δέθα (10) 

αεξνπιάλα απφ ηελ Ηηαιία, κέζσ Αηηάιεηαο, κεηά ηελ ππνγξαθή αληίζηνηρεο 

πνιηηηθν-νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο, ελψ κέρξη ηε κεγάιε επίζεζε ηνπ Απγνχζηνπ 1922 

είρε ζηελ θαηνρή ηεο πελήληα (50) ζπλνιηθά αεξνπιάλα, δηαθφξσλ ηχπσλ. 

Με ην αλσηέξσ πιηθφ, ε αληίπαιε αεξνπνξία εληζρχζεθε ζεκαληηθά θαηά 

ηελ ηειεπηαία θάζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίζεη δπλακηθή παξνπζία 

ζην κέησπν εκπνδίδνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηα Διιεληθά αεξνπιάλα λα 
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ίπηαληαη αθφκα θαη πάλσ απφ ηηο δηθέο ηνπο θίιηεο γξακκέο
114

. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε 7
ε
 Μαξηίνπ, φπνπ δχν (2) αεξνζθάθε Breguet ηεο Γ΄ Μνίξαο 

θαηεδίσμαλ ερζξηθά αεξνζθάθε πνπ πεηνχζαλ πάλσ απφ ηηο ειιεληθέο γξακκέο, 

ρσξίο απνηέιεζκα αθνχ απηά αλέπηπμαλ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

ειιεληθά θαη ράζεθαλ απφ ηνλ νπηηθφ νξίδνληα ησλ Διιήλσλ πηιφησλ. Ήηαλ έλα 

άιιν απηφ δείγκα φηη ε ηνπξθηθή αεξνπνξία είρε εμνπιηζηεί κε ζχγρξνλα αεξνζθάθε. 

Τπφ ηελ πίεζε ησλ εληεηλφκελσλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Σνχξθηθεο 

αεξνπνξίαο θαη ηεο πνηνηηθήο αλσηεξφηεηαο ησλ ηπηάκελσλ κέζσλ, ε ηξαηηά δηέηαμε 

ηελ αλαζηνιή ησλ βνκβαξδηζκψλ ερζξηθψλ ζέζεσλ ψζηε λα κε πξνθαιεί ηελ 

αληίζηνηρε ερζξηθή δξάζε. Ζ αλσηέξσ απφθαζε δεκηνχξγεζε ηδηαίηεξα άζρεκεο 

επηπηψζεηο ζην εζηθφ ησλ Διιήλσλ αεξνπφξσλ, θαζψο ήηαλ ε έκκεζε απνδνρή ηεο 

λέαο θαηάζηαζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηνπο αηζέξεο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Πιένλ, νη 

Διιεληθέο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο έρνπλ ράζεη ηελ αεξνπνξηθή ππεξνρή ζην κέησπν 

θαη ν αγψλαο ηνπο γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνινο έλαληη ζηε ζχγρξνλε θαη πην δπλαηή 

Σνχξθηθε αεξνπνξία
115

. 

Παξακνλέο ησλ πνιεκηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1922, ε 

ηξαηησηηθή Αεξνπνξία δηέζεηε πελήληα πέληε (55) αεξνπιάλα δηαθφξσλ ηχπνπ. Απφ 

απηά, ηα ζαξάληα πεξίπνπ ήηαλ αλαγλσξηζηηθά θαηαλεκεκέλα ζηηο ηέζζεξηο Μνίξεο 

θαη ηα ππφινηπα δέθα πέληε (15) θαηαδησθηηθά. Σν ζχλνιν ησλ ελ ελεξγεία 

αεξνπιάλσλ φισλ ησλ Μνηξψλ δελ ππεξέβαηλε ηα εηθνζηπέληε (25) κε ηξηάληα (30), 

θαζψο ηα ππφινηπα ήηαλ ππφ επηζθεπή. Σα θαηαδησθηηθά αεξνπιάλα ήηαλ 

θαηαλεκεκέλα ζε ηξεηο νκάδεο δηψμεσο ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ, Καδιή Γθηφι Υακάκ 

(Ηζραληέ) θαη ετληή Γαδή.  

ε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα δέθα (10) πεξίπνπ αεξνπιάλα ηνπ 

Ναπηηθνχ Αεξνπνξηθνχ κήλνπο, απφ ηα νπνία ηα κηζά ήηαλ ζην Οπζάθ θαη ηα άιια 

είραλ κεηαθεξζεί ζηε κχξλε, απφ ηα ηέιε Ηνπιίνπ 1922, γεγνλφο πνπ επέθεξε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο δξάζεο ηνπο θαη κάιηζηα ζηελ πην θξίζηκε ζηηγκή ηεο 

Δθζηξαηείαο. πλεπψο, ην κεγαιχηεξν βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ην αλέιαβε ε 

ηξαηησηηθή Αεξνπνξία
116

. 
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4.8. Ζ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε κεηά ην ηέινο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ζέξνπο ηνπ 1921, ραξαθηεξίζηεθε απφ ηηο έληνλεο δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο 

δπκψζεηο. Ζ άζρεκε θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο 

ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ ζηξαηεχκαηνο ηεο Μηθξάο Αζίαο, πίεδε ηελ Διιεληθή 

θπβέξλεζε γηα άκεζε ιχζε ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Εεηήκαηνο, θαζψο ν θίλδπλνο 

θαηάξξεπζεο ηνπ Μεηψπνπ ήηαλ νξαηφο. 

Όκσο, ε ζηάζε ησλ πκκάρσλ σο πξνο ηηο Διιεληθέο ζέζεηο θαη ζπκθέξνληα 

έρεη αιιάμεη αηζζεηά. Σν απνηέιεζκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ ζηξαηνχ θαη 

ε κε δπλαηφηεηα ζπληξηβήο ησλ θεκαιηθψλ δπλάκεσλ, θιφληζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

Βξεηαλψλ, νη νπνίνη πιένλ δηαθνξνπνηνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπο, θάηη πνπ είραλ ήδε 

θάλεη νη Γάιινη θαη νη Ηηαινί. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επίζεκεο κεηαζηξνθήο ηεο γαιιηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε ππνγξαθή ηνπ γάιιν-ηνπξθηθνχ ζπκθψλνπ ζηηο 7 

Οθησβξίνπ 1921, γλσζηφ σο πκθσλία Franklin-Bouillon. Σν χκθσλν ηεο Άγθπξαο 

έβαδε ηέινο ζηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε θαη ξχζκηδε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο νξηζηηθήο απνρψξεζεο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ απφ ηελ Κηιηθία. Σν 

χκθσλν δελ έθαλε θακία αλαθνξά ζηε ζνπιηαληθή θπβέξλεζε, αλαγλσξίδνληαο µε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κεκάι σο ηε κφλε θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο. 

Γηα ηελ Διιάδα ην χκθσλν απηφ επηβεβαίσλε ηε δηπισκαηηθή ηεο 

απνκφλσζε πνπ δελ κπνξνχζε λα ειπίδεη παξά ζηελ πεξηνξηζκέλε αγγιηθή 

ππνζηήξημε. Παξάιιεια, ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα ε απνρψξεζε ησλ Γάιισλ απφ ηελ 

Κηιηθία, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Κεκάι λα ζπγθεληξψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζην 

ειιεληθφ κέησπν
117

. 

ην ίδην ζηξαηεγηθφ πιαίζην, ζηηο 18 Μαξηίνπ 1922, ππνγξάθεηαη ζπκθσλία 

κεηαμχ Ηηαιψλ θαη θεκαιηθψλ εθπξνζψπσλ, ε νπνία θαηνρχξσλε ηελ πξνλνκηαθή 

εθκεηάιιεπζε απφ ηηαιηθέο επηρεηξήζεηο  ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιίαο, 

θαζψο θαη ηε δηπισκαηηθή ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο αμηψζεηο ηεο Οζσκαληθήο 

αληηπξνζσπείαο. 
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Οη αλσηέξσ ζπκθσλίεο απνδεηθλχνπλ εκπξάθησο ηε ξήμε κεηαμχ ησλ 

πκκάρσλ, θαζψο παξαβίαδαλ ηε ζεκειηαθή αξρή φηη θαλείο δελ είρε ην δηθαίσκα λα 

ζπλάςεη ρσξηζηά εηξήλε µε ερζξηθφ θξάηνο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηάξαμαλ ηηο άγγιν-

γαιιηθέο ζρέζεηο. 

Σν Μάξηην ηνπ 1922, ζπγθαιείηαη ε Γηαζπκκαρηθή πλδηάζθεςε ησλ 

Παξηζίσλ, θαηά ηελ νπνία νη χκκαρνη επέδσζαλ ζηνπο εκπφιεκνπο δηαθνίλσζε γηα 

ζχλαςε αλαθσρήο έσο ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο λέαο θαη ηξνπνπνηεκέλεο 

πλζήθε Δηξήλεο, αληηθαζηζηψληαο ηε πλζήθε ησλ εβξψλ. Οη φξνη γηα ηελ Αζήλα 

ήηαλ δπζκελέζηαηνη, θαζψο πξνέβιεπαλ ηελ απνρψξεζε ησλ Διιεληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ απφ νιφθιεξε ηελ Αλαηνιία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, φπνπ ε 

ζπλνξηαθή γξακκή ζα ήηαλ απηή Αίλνπ-Μεδείαο. Δπηπιένλ, πξνβιεπφηαλ κφλν ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν ε εγγχεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ρξηζηηαλψλ, θάηη πνπ πξαθηηθά 

ζήκαηλε φηη ζα παξέκελαλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ Σνχξθσλ. Δίλαη πιένλ 

εκθαλέο, φηη ε ηχρε ησλ Διιεληθψλ θηήζεσλ ζε δηπισκαηηθφ θξηηήξην έρεη θξηζεί θαη 

νη πεξηνρέο νη νπνίεο ήηαλ ππφ Διιεληθή θπξηαξρία, ζα παξαρσξνχληαλ ζηηο 

θεκαιηθέο δπλάκεηο. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε Διιεληθή θπβέξλεζε θαη έρνληαο σο θχξην ζθνπφ 

ηελ άζθεζε πίεζε ζηνπο πκκάρνπο, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάιεςε ελφο 

ηδηαίηεξα ηνικεξνχ ζρέδην, ζηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν ζρέδην απηφ, 

ζα επέηξεπε αξρηθά ηε ζχκπηπμε ηνπ ζηξαηνχ ζηα φξηα ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ θαηάιεςε ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβφινπ ηζρχνο ησλ Οζσκαλψλ, ζα 

αζθνχζε ζεκαληηθή πίεζε ζηνπο ηνχξθνπο εζληθηζηέο, εμαλαγθάδνληαο ηνπο ζε 

ζπκβηβαζκφ
118

. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κεηαθέξζεθαλ απφ 

ηε κχξλε ζηελ Αλ. Θξάθε, ηξία (3) ζπληάγκαηα θαη δχν (2) ηάγκαηα πεδηθνχ, ηα 

νπνία κε ηηο δπλάκεηο πνπ πξνυπήξραλ ζπγθξφηεζαλ ην Γ΄ .. Ζ απφθαζε απηή ηεο 

Διιεληθήο θπβέξλεζεο βξήθε ηελ άκεζε θαη ζζελαξή αληίδξαζε ησλ πκκάρσλ, νη 

νπνίνη απείιεζαλ κε ζηξαηησηηθή απφθξνπζε ηεο φπνηαο επηζεηηθήο ελέξγεηαο. 

Σειηθά, ε ειιεληθή απφπεηξα αληηπεξηζπαζκνχ πξνθάιεζε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

Μηθξαζηαηηθνχ κεηψπνπ, ιφγσ κεηαθίλεζεο ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ πξνο ηελ 
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Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ αληίδξαζε ησλ πκκάρσλ θαη επίζπεπζε ηελ ηειηθή 

θεκαιηθή πξνέιαζε πξνο ηα δπηηθά. 

 

4.9. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ Μεηώπνπ θαη ην ηέινο ηεο Δθζηξαηείαο 

Απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ππήξραλ πιεξνθνξίεο απφ Σνχξθνπο πνπ είραλ 

απηνκνιήζεη, φζν θαη απφ αεξνπνξηθέο αλαγλσξίζεηο πνπ εθηεινχληαλ θαζεκεξηλά, 

φηη νη Σνχξθνη ζπγθέληξσλαλ δπλάκεηο λφηηα ηνπ πνηακνχ Αθάξ. Δπηπιένλ, ε 

ζπλερψο απμαλφκελε ερζξηθή αεξνπνξηθή δξαζηεξηφηεηα άλσζελ ησλ Διιεληθψλ 

ηκεκάησλ, αλάγθαζε ηε ηξαηηά λα εθδψζεη δηαηαγή, κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ 

αεξνπνξηθά απνζπάζκαηα δηψμεσο, ελψ ππνρξέσλε ηα ψκαηα ηξαηνχ λα 

εγθαηαζηήζνπλ ηειεθσληθφ δίθηπν κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ απνζπαζκάησλ θαη ησλ 

πξνθερσξεκέλσλ παξαηεξεηεξίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνληαλ ε δπλαηφλ 

πην έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ άκεζε απνγείσζε ησλ Διιεληθψλ θαηαδησθηηθψλ 

αεξνζθαθψλ
119

. 

ηηο 8 Απγνχζηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα πηήζεο αλαγλψξηζεο νη Αλζππνινραγνί 

Μίρνο θαη Γεκεηξηάδεο ηεο Β΄ Μνίξαο δέρηεθαλ αηθληδηαζηηθή επίζεζε κε ππξά απφ 

ερζξηθφ αεξνζθάθνο, αιιά ηειηθά ν παξαηεξεηήο θαηφξζσζε λα θαηαξξίςεη ην 

ερζξηθφ αεξνπιάλν, βάιινληαο κε ην πνιπβφιν θαη επηθέξνληαο ζπληξηπηηθφ πιήγκα 

ζην ηνπξθηθφ αεξνπιάλν, κε απνηέιεζκα απηφ λα πέζεη ζε πεξηδίλεζε θαη λα 

πξνζθξνχζεη ζην έδαθνο. Ζ νινέλα θαη πην ελεξγή ερζξηθή αεξνπνξία ζπλέρηδε ην 

έξγν ηεο, κε απνηέιεζκα νη αεξνκαρίεο πιένλ λα είλαη ζρεδφλ θαζεκεξηλέο
120

. 

Οη αεξνπνξηθέο αλαγλσξίζεηο ηεο 9εο θαη 10εο Απγνχζηνπ ζεκείσλαλ 

αχμεζε ησλ ηνπξθηθψλ θαηαπιηζκψλ λνηίσο ηνπ πνηακνχ Αθάξ θαη κεγάιε θίλεζε 

θαιάγγσλ κε θνξηεγά απηνθίλεηα. Σν ίδην αλέθεξαλ θαη νη δχν αεξνπνξηθέο 

αλαγλσξίζεηο ηεο επφκελεο εκέξαο, αλαθέξνληαο θίλεζε πελήληα θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ, ζεκαληηθφο αξηζκφο γηα ηνλ αληίπαιν ζηξαηφ, ν νπνίνο κέρξη ηφηε δελ 

είρε ηέηνηα κεηαθνξηθά κέζα. Ζ πξνψζεζε ερζξηθψλ ηκεκάησλ πξνο ησλ ειιεληθψλ 

γξακκψλ λνηίσο ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ, επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

παξαηεξεηψλ ηεο 12εο Απγνχζηνπ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμ απηψλ ν ινραγφο 

Κνιηαιέμεο (δηνηθεηήο ηεο Γ΄ Μνίξαο) δέρηεθε επίζεζε απφ ερζξηθφ αεξνζθάθνο 
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θαηαδησθηηθνχ ηχπνπ, αιιά θαηάθεξε λα ην απνθχγεη θαη λα πξνζγεησζεί αζθαιψο 

ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ. Ζ εκθάληζε, γηα πξψηε θνξά απφ ηελ αξρή ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο ηνπξθηθνχ θαηαδησθηηθνχ αεξνζθάθνπο, επηβεβαίσλε ηηο 

πιεξνθνξίεο φηη ε αληίπαιε αεξνπνξία είρε πξνκεζεπηεί θαηαδησθηηθά αεξνπιάλα 

θαη θαηέδεημε φηη ε ηνπξθηθή επίζεζε ήηαλ ζέκα νιίγσλ εκεξψλ. 

Παξά ηηο αλσηέξσ ζεκαληηθέο ελδείμεηο ν Αξρηζηξάηεγνο Υαηδαλέζηεο, δε 

δέρηεθε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ επηηειείνπ γηα αλαδηάηαμε ησλ δπλάκεσλ, θαζψο ήηαλ 

πεπεηζκέλνο γηα ηελ αδπλακία ηνπ ερζξνχ λα εθδειψζεη επηζεηηθή ελέξγεηα. 

Δπηπιένλ, θαηερφηαλ απφ ηελ έκκνλε ηδέα ηεο θαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

νξγαλψλνληαο ηε ζρεηηθή επηρείξεζε θαη παξά ηε καηαίσζή ηεο, αξλνχληαλ ηελ 

επηζηξνθή ησλ δπλάκεσλ ζην κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο
121

. 

ηηο 13 Απγνχζηνπ εθδειψζεθε ε αλακελφκελε ηνπξθηθή επίζεζε ζηηο 

ζέζεηο Αθηφλ Καξαρηζάξ θαη Σνπινχ Μπνπλάξ. Ο Κεκάι είρε θαηαθέξεη λα 

ζπγθεληξψζεη πεξίπνπ 120.000 άλδξεο θαη πάλσ απφ 300 πνιπβφια. Μέζα ζε κηα 

εκέξα ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζθνδξνχο βνκβαξδηζκνχο 

ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ απφ ην ηνπξθηθφ ππξνβνιηθφ, πέηπραλ λα 

δηαζπάζνπλ ηελ ειιεληθή ακπληηθή γξακκή. Οη δπλάκεηο ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ 

έιαβαλ ηελ θαηάιιειε δηάηαμε γηα απφθξνπζε ηπρφλ ερζξηθή επίζεζε θαη δηέηαμε ηε 

Γ΄ Μνίξα λα εθηειέζεη απνζηνιέο αλαγλψξηζεο ζηελ αθηίλα δξάζεο ηεο. 

Μεηά απφ αηκαηεξέο κάρεο, ην κέησπν δηαζπάζηεθε θαη ηα Α΄ θαη Β΄ 

ψκαηα ηξαηνχ άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ. Καηά ηελ ππνρψξεζε δηαζπάζηεθαλ 

πεξεηαίξσ θαη κηθξφ κφλν κέξνο θαηάθεξε λα θηάζεη ζην Οπζάθ, ελψ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο αηρκαισηίζηεθε. Μεηά ηελ εμέιημε απηή, απνθαζίζηεθε ε εθθέλσζε ηεο 

Μηθξάο Αζίαο θαη φζεο δπλάκεηο δηαζψζεθαλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ 

κεηαθέξζεθαλ απφ ην Σζεζκέ ζε Υίν θαη Μπηηιήλε, ελψ ην Γ΄ ψκα ηξαηνχ 

κεηαθέξζεθε ζηε Ραηδεζηφ. 

Παξάιιεια άξρηζε θαη ε «κεηαζηάζκεπζε» ησλ ειιεληθψλ αεξνπιάλσλ, κε 

ηε Β΄ Μνίξα λα εγθαηαιείπεη ην αεξνδξφκην ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ ζηηο 14 

Απγνχζηνπ θαη ην ζχλνιν ησλ αεξνζθαθψλ λα πξνζγεηψλεηαη ζην Οπζάθ. Σελ ίδηα 

εκέξα ηα αεξνπιάλα ηεο Γ΄ Μνίξαο απνρσξνχζαλ απφ ην Αθηφλ κε θαηεχζπλζε ην 

Δζθί ερίξ θαη εληάρζεθαλ ζηε δχλακε ηεο Γ΄ Μνίξαο. Μέρξη ηεο 18 Απγνχζηνπ ηα 
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αεξνπιάλα ηεο ηξαηησηηθήο θαη Ναπηηθήο αεξνπνξίαο εθηεινχζαλ απνζηνιέο 

αλαγλψξηζεο απφ ην Οπζάθ, κε ζθνπφ ηελ ηρλειάηεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ερζξνχ. 

Ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδνπλ νη απνζηνιέο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο Αλεμάξηεηεο 

Μεξαξρίαο, ε νπνία ζηηο 16 Απγνχζηνπ δηαηάρζεθε λα ελσζεί κε ηα Α΄ θαη Β΄ 

ψκαηα ηξαηνχ. Γηα λα ην θαηνξζψζεη απηφ ζα έπξεπε λα αιιάμεη πνξεία θαη λα 

ζπλερίζεη πξνο ην Οπζάθ κέζσ Σζεληίδ. ηηο 17 Απγνχζηνπ έθηαζε ζην 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Σζεξθνπιάξ θαη ήξζε ζε επαθή, κέζσ αζπξκάηνπ, κε ην 

Γ΄ ψκα ηξαηνχ ην νπνίν φκσο δελ γλψξηδε ηηο θηλήζεηο ησλ δχν άιισλ σκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ Γ΄ ψκαηνο ράζεθε θάζε επηθνηλσλία κε ηα 

θίιηα ηκήκαηα, αθνχ θαηά ηελ ππνρψξεζε νη ειιεληθέο δπλάκεηο είραλ θαηαζηξέςεη 

ηηο ηειεγξαθηθέο επηθνηλσλίεο θαη ε επαθή κέζσ αζπξκάηνπ δελ θαηέζηε δπλαηή. Ζ 

Μεξαξρία πεξηήιζε ζε αδηέμνδν, βαδίδνληαο ζε άγλσζην θαη ερζξηθφ έδαθνο. ηηο 20 

Απγνχζηνπ ν Λνραγφο Ξεξφο Γεψξγηνο σο παξαηεξεηήο θαη ν Αλζππνινραγφο 

Λνπθίδεο εθηέιεζαλ πηήζε θαη έθηαζαλ άλσζελ ηεο Μεξαξρίαο, ελεκεξψλνληάο ηελ 

γηα ηελ ηαθηηθή θαηάζηαζε ηνπ κεηψπνπ. Ζ πηήζε απηή ππήξμε ζσηήξηα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε Μεξαξρία, θαζψο ρσξίο πιεξνθνξίεο θαη ρσξίο επαθή κε θαλέλα θίιην 

ηκήκα έβαηλε πξνο ηελ βέβαηα θαηαζηξνθή ή αηρκαισζία
122

. 

ηηο 19 Απγνχζηνπ, νη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ππνρψξεζαλ αθφκα δπηηθφηεξα 

θαη επέζηξεςαλ ζην Καδακίξ ηεο κχξλεο, ελψ ε Γ΄ Μνίξα ηελ ίδηα εκέξα 

κεηαθηλήζεθε ζηελ Πξνχζα ππαγφκελε ζην Γ΄ ψκα ηξαηνχ. Καηά ηελ ππνρψξεζε 

ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ, ηα ηπηάκελα πιεξψκαηα ζπλέρηδαλ λα ζπλδξάκνπλ απφ 

αέξνο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καρφκελσλ ηκεκάησλ θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, 

πξνζθέξνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ 

επηρεηξήζεσλ ζηα νηθεία ζψκαηα. 

Οη εηθφλεο πνπ θαηέγξαθαλ ηα Διιεληθά πιεξψκαηα ήηαλ ηξαγηθέο θαη 

απνηχπσλαλ ηελ ηεξάζηηα θαηαζηξνθή. Πιένλ, ε Μηθξά Αζία είρε παξαδνζεί ζηηο 

θιφγεο, ελψ ν Διιεληθφ ζηξαηφο ν νπνίνο ππνρσξνχζε ρσξίο ζπληνληζκφ, ήηαλ 

αλίθαλνο λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε. Μέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα πξηλ ηελ 

αλαρψξεζε ησλ αεξνζθαθψλ απφ ηε Μηθξά Αζία, νη απνζηνιέο ζπλερίδνληαλ κε 

ακείσην ξπζκφ. ηηο 24 Απγνχζηνπ ν Γηνηθεηήο ηνπ αεξνδξνκίνπ Καδακίξ Λνραγφο 
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Οηθνλνκάθνο εηζεγήζεθε ηελ αλαρψξεζε ησλ αεξνζθαθψλ γηα ηε Υίν θαη ηε 

Μπηηιήλε, θαζψο ν θίλδπλνο λα πεξηέιζνπλ ζηα ρέξηα ηνπ ερζξνχ ήηαλ κεγάινο
123

. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηηο 26 Απγνχζηνπ αλαρψξεζαλ γηα ηα αεξνδξφκηα Σαηντνπ 

θαη Καιινλήο ηεο Μπηηιήλεο ην ζχλνιν ησλ αεξνζθαθψλ ηεο Ναπηηθήο θαη 

ηξαηησηηθήο αεξνπνξίαο, πιελ ηξηψλ (3), ηα νπνία παξέκεηλα γηα ηπρφλ εθηέιεζε 

απνζηνιήο αλαγλψξηζεο. Σα  ζπγθεθξηκέλα αεξνπιάλα κε ηα αληίζηνηρα πιεξψκαηα, 

παξέκεηλαλ  ρσξίο θακία δηαηαγή δξάζεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην αεξνδξφκην δέρηεθε 

ηε ζθνδξή επίζεζε ηνπ Σνχξθηθνπ ππξνβνιηθνχ. Σφηε ν Γηνηθεηήο Λνραγφο 

Οηθνλνκάθνο, δηέηαμε λα ππξπνιεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο, ελψ ηα αεξνπιάλα 

απνγεηψλνληαλ γηα ηε Μπηηιήλε ππφ ηα ππξά ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ
124

. 

Απφ ην αεξνδξφκην ηεο Καιινλήο ηα αεξνπιάλα ζπλέρηζαλ λα εθηεινχλ 

απνζηνιέο κέρξη ηε κχξλε θαη ην ιηκάλη ηνπ Σζεζκέ, απφ φπνπ αλαρψξεζαλ θαη ηα 

ηειεπηαία Διιεληθά ηκήκαηα. ηηο 27 Απγνχζηνπ άξρηζε ε κεηαθνξά ηεο Γ΄ Μνίξαο 

απφ ηελ Πξνχζα, αξρηθά ζηελ Πάλνξκν θαη ζηηο 3 επηεκβξίνπ ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε, ελψ ηελ ίδηα δηαδξνκή (απφ ηελ Πξνχζα) αθνινχζεζε θαη ε Γ΄ 

Μνίξα. ηε ζπλέρεηα φιε ε ηξαηησηηθή Αεξνπνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Α΄ Μνίξαο, ζπγθεληξψζεθε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, κε δηνηθεηή ηνλ ηαγκαηάξρε 

Υαηδεδαθεηξίνπ, γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

πνπ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

ηηο 5 επηεκβξίνπ ην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ είραλ 

απνρσξήζεη απφ ηε Μηθξά Αζία. Οη Υεξζαίεο θαη Αεξνπνξηθέο δπλάκεηο, χζηεξα απφ 

έλα ηεηξαεηή ζθιεξφ αγψλα θαη ληθεθφξεο κάρεο, εγθαηέιεηςαλ έλα κέησπν έθηαζεο 

700ρικ. θαη επέζηξεςαλ ζηα πάηξηα εδάθε, εγθαηαιείπνληαο ηα φλεηξά ηνπο, ην 

φξακα ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο», θαη ηηο ππνζρέζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, νη νπνίεο ηνπο 

θαηεχζπλαλ ζε απηφλ ηνλ ηεξφ θαη εξσηθφ αγψλα. 

Σα πιεξψκαηα ηεο ηξαηησηηθήο θαη Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, ιηγνζηνί ζηνλ 

αξηζκφ, θαζψο ηα ίδηα νλφκαηα επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο ζηα βηβιία θαη ηα 

εκεξνιφγηα πηήζεσλ ησλ Μνηξψλ, εθηέιεζαλ κε πίζηε θαη αθνζίσζε ην θαζήθνλ 

ηνπο, πξνζθέξνληαο πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηα καρφκελα ρεξζαία ηκήκαηα. Ζ 

Αεξνπνξία ζξήλεζε νθηψ (8) λεθξνχο ζηε Μηθξά Αζία, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν άιινη 
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δεθαπέληε (15) ζθνηψζεθαλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ζε απνζηνιέο εθπαίδεπζεο 

θαη ζπληήξεζεο
125

. 

ηηο 10 επηεκβξίνπ, ν Κεκάι εηζήιζε ζηελ κχξλε κε απηνθηλεηνπνκπή σο 

ν κεγάινο ληθεηήο θαη ηηο επφκελεο κέξεο ε πφιε παξαδφζεθε ζην έιενο ηεο 

θαηαζηξνθηθήο θσηηάο. Οη απψιεηεο θαηά ηνπο ζαξάληα κήλεο πνπ δηήξθεζε ε 

εθζηξαηεία ήηαλ ηξνκαθηηθέο γηα ηνλ ζηξαηφ: 24.250 λεθξνί, 18.095 αγλννχκελνη θαη 

48.880 ηξαπκαηίεο . 

 

 

 

  

                                                           
125

 ΓΔΑ/ΓΗΑ, ό. π., η. 2, παξάξηεκα Γ΄. 
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Δ΄ Κεθάιαην 

Ζ απνηίκεζε ηνπ Αεξνπνξηθνύ έξγνπ ζην Μηθξαζηαηηθό Μέησπν 

5.1. Οη αληημνόηεηεο ησλ Αεξνπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηε Μηθξά Αζία 

Γηα λα απνηηκεζεί νξζά θαη αληηθεηκεληθά ην έξγν ηεο Διιεληθήο 

Αεξνπνξίαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Μεηψπνπ, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην κέησπν, ην 

ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ κέζσ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ηα πιεξψκαηα ζε ηαθηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

Σα Διιεληθά πιεξψκαηα, θιήζεθαλ λα επηρεηξήζνπλ ζε έλα ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ κέησπν απφ απηφ πνχ είραλ επηρεηξήζεη ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ ν Π. Οηθνλνκάθνο, ηειεπηαίνο 

Γηνηθεηήο ηνπ αεξνδξνκίνπ Καδακίξ, νη απνζηνιέο ηεο Αεξνπνξίαο ζην κέησπν ηεο 

Μαθεδνλίαο δελ ππεξέβαηλαλ ηα 50ρικ ζε βάζνο απφ ηηο γξακκέο ησλ θίιησλ 

ηκεκάησλ, φηαλ ζηελ Μηθξά Αζία θαηά θαλφλα νη απνζηνιέο ππεξέβαηλαλ ην βάζνο 

ησλ 100ρικ. Ζ απνπζία ππνινγίζηκεο ερζξηθήο αεξνπνξίαο, έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

Διιεληθέο Μνίξεο λα επηρεηξνχλ κε κεγαιχηεξε άλεζε ζηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Μ. 

Αζίαο θαη ηε ηξαηηά λα δηαηάζεη απνζηνιέο ζε φιν θαη κεγαιχηεξα βάζε, ζέηνληαο 

ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξσκάησλ θαη ησλ κέζσλ ζε ηπρφλ κεραληθή 

βιάβε
126

. 

Δπηπιένλ, ε κεγάιε απφζηαζε ησλ αεξνδξνκίσλ απφ ην κέησπν ππήξμε ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπιιέγνληαλ θαηά ηηο αεξνπνξηθέο απνζηνιέο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηνχηαλ γηα λα 

δηαλχζεη ηελ απφζηαζε απηή, κε ηα δεδνκέλα ησλ ηαρπηήησλ ησλ αεξνπιάλσλ 

εθείλεο ηεο επνρήο, ήηαλ πάλσ απφ 45 ιεπηά πεξίπνπ. Αλ πξνζηεζεί ζε απηφλ ην 

ρξφλν, άιινο ηφζνο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο, ν ρξφλνο παξακνλήο πάλσ απφ ην 

κέησπν κεησλφηαλ δξαζηηθά. ηνλ ρξφλν απηφλ ηα πιεξψκαηα έπξεπε λα εθηειέζνπλ 

εθηφο απφ ηελ ηαθηηθή αλαγλψξηζε θαη βνκβαξδηζκφ/πνιπβνιηζκφ, αθνχ νη 

απνζηνιέο ηνπο ήηαλ πνιιαπινχ ξφινπ.  

Οη αλαγλσξίζεηο θάιππηαλ φιν ην θάζκα ηνπ κεηψπνπ. Σα απνηειέζκαηα ζα 

ήηαλ ζίγνπξα θαιχηεξα, αλ θάζε έλα αεξνζθάθνο έπξεπε λα παξαθνινπζεί ηηο 
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θηλήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο, θαη φρη θάζε αεξνζθάθνο πνπ 

απνγεηψλεηαη λα αλαιψλεηαη ζε πνιχσξεο αλαγλσξίζεηο πνπ κεηά απφ ιίγν ζα έθαλε 

πάιη έλα δεχηεξν αεξνπιάλν. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηνλ ειιηπή ζπληνληζκφ 

πνπ παξαηεξνχληαλ ζην κέησπν, θαζψο ην επηηειείν ηεο ηξαηηάο δελ είρε 

θαηαλνήζεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν δξάζεο ηεο Αεξνπνξίαο θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ αεξνζθαθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν βνκβαξδηζκφο ηεο γέθπξαο 

ηνπ Δζθί ερίξ ζηηο 11 Μαξηίνπ 1921.  

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζην Μηθξαζηαηηθφ κέησπν, 

είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο απνζηνιέο δηεμάγνληαλ ζε ρακειφηεξα χςε θαη 

ζπλήζσο θάησ ησλ 500 κέηξσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο πηήζεηο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζην Βαιθαληθφ κέησπν. Οη αλσηέξσ ζπλζήθεο πηήζεηο, βειηίσλαλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ ειαηησκαηηθψλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, 

αληηζηάζκηδαλ ηελ αλππαξμία ζθνπεπηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηεπθφιπλαλ ηελ επηηπρή 

άθεζε βνκβψλ κε ην ρέξη. Δπηπιένλ, νη βνιέο ησλ ερζξηθψλ ππξνβφισλ ελαληίνλ ησλ 

αεξνζθαθψλ, επέβαιιε ζηνπο αεξνπφξνπο λα πεηάλε ζε αθφκα ρακειφηεξν χςνο 

πάλσ απφ ηηο γξακκέο ηνπ ερζξνχ, ψζηε λα κελ γίλνληαη εχθνινο ζηφρνο. Χζηφζν, 

αχμαλαλ ζεκαληηθά ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ απνζηνιψλ, επεξέαδαλ αξλεηηθά ηελ 

αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ θαη απαηηνχζαλ ηδηαίηεξα πςειφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

ηπηακέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ είραλ νη 

ρακειέο πηήζεηο ζε πεξηβάιινλ πςειήο απεηιήο
127

. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα Διιεληθά πιεξψκαηα δελ είραλ πξφηεξε πνιεκηθή 

εκπεηξία ελφο ηέηνηνπ ηδηαίηεξνπ κεηψπνπ, θαζψο νχηε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

Παξφια απηά, θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιεκηθψλ 

απνζηνιψλ κε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ επνρή. 

Οη Έιιελεο αεξνπφξνη επέδεημαλ ηεξάζηηα ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 

εθάζηνηε πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ. 

Όκσο, ν απαξραησκέλνο αεξνπνξηθφο ζηφινο ζηέξεζε απφ ηελ Διιεληθή αεξνπνξία 

ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξήζεη αεξνπνξηθή ππεξνρή θαη θπξηαξρία ζηνπο αηζέξεο ηεο 

Μ. Αζίαο κέρξη ην ηέινο ηεο Δθζηξαηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κηθξφο αξηζκφο 

αεξνζθαθψλ γηα έλα ηφζν κεγάιν ζε έθηαζε κέησπν, ε παιαηφηεηά ηνπο, ε θαθή 

ηερληθή δηαζεζηκφηεηα, νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, ζε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
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θαζψο θαη ε έιιεηςε αζπξκάησλ επηθνηλσληψλ ήηαλ απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Έιιελεο αεξνπφξνη. 

Ζ Διιεληθή Αεξνπνξία κεηαζηάζκεπζε ζηε Μηθξά Αζία κε αεξνζθάθε ήδε 

απαξραησκέλα, ελψ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ κεηαρεηξηζκέλα θαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε. 

Ηδηαίηεξα γηα ηε ηξαηησηηθή αεξνπνξία, ε ηερληθή δηαζεζηκφηεηα ήηαλ εμαηξεηηθά 

ρακειή, ιφγσ ησλ ζπλερψλ βιαβψλ θπξίσο ηνπ θηλεηήξα, ελψ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

ηα ελ ελεξγεία αεξνπιάλα δελ μεπεξλνχζαλ ηα δέθα (10), αξηζκφο πνιχ ρακειφο γηα 

ηελ έθηαζε ηνπ κεηψπνπ. Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ησλ αεξνζθαθψλ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ θαθή ηερλνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, θαζψο ιφγσ παιαηφηεηαο θαη θαθήο 

κεραλνινγηθήο θαηάζηαζεο είραλ αθπξσζεί φιεο νη ηερληθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα γαιιηθά αεξνπιάλα Breguet-14, ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνληαλ ζε δπν παξαιιαγέο (Α2/ Β2). χκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε 

πξψηε (Α2) είρε ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 100kg βνκβψλ, ελψ ε δεχηεξε (Β2), πνπ 

ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ βνκβαξδηζκφ, 300kg. Όκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ζχκθσλα κε καξηπξίεο αεξνπφξσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθζηξαηεία ηεο Μ. Αζίαο, 

ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πεξηνξίδνληαλ ζηηο βφκβεο πνπ κπνξνχζε λα ζεθψζεη κε ηα 

ρέξηα ηνπ ν παξαηεξεηήο ζην θάζηζκα πίζσ απφ ηνλ πηιφην, θαζψο ηα αλσηέξσ 

αεξνπιάλα δελ είραλ θαζφινπ θνξείο βνκβψλ
128

. Δπίζεο, ζπρλά ήηαλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ νη αεξνπφξνη κε ηηο ζπρλέο εκπινθέο ησλ ππξνβφισλ ηνπο ζε 

θξίζηκεο ζηηγκέο θαη αεξνκαρίεο, νη νπνίεο ηνπο αλάγθαδαλ λα δηαθφπηνπλ ηελ 

απνζηνιή θαη λα επηζηξέθνπλ γηα πξνζγείσζε. Σα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα έγηλαλ πην 

έληνλα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ιφγσ ηεο ζπζζσξεπκέλεο θφπσζεο θαη ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ νπινπξγψλ, ελψ ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Υψξαο 

δελ επέηξεπε ηελ αλαλέσζε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αεξνζθαθψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θχξην ξφιν ηεο αλαγλψξηζεο, δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αζχξκαηνη ηειέγξαθνη, φπσο θαλνληθά πξνβιεπφηαλ ζχκθσλα κε ην γαιιηθφ δφγκα 

ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ειιηπή θαη αξγή κεηάδνζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα επηηειεία ηνπ ηξαηνχ, θαζψο θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

δηεπθξίλεζεο ησλ θίιησλ ηκεκάησλ απφ ηα ερζξηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ν βνκβαξδηζκφο ηκεκάησλ ηνπ Γ΄ .. απφ αεξνζθάθνο ηεο Γ΄ Μνίξαο, 

θαηά ηελ θαηάιεςε ηνπ Δζθί ερίξ, θαζψο ηα πιεξψκαηα δελ είραλ ελεκεξσζεί γηα 

ηελ πξνσζεκέλε ζέζε ησλ θίιησλ ζηξαηεπκάησλ. Δπίζεο, ε αδπλακία επηθνηλσλίαο 
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ησλ αεξνπνξηθψλ θαη ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ιφγσ έιιεηςεο αζπξκάησλ, πεξηφξηζε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δξάζε ηνπ ππξνβνιηθνχ, θαζψο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα επέκβαζεο 

ησλ αεξνπφξσλ κε ζθνπφ ηε δηφξζσζε ησλ βνιψλ. Μφιηο ηελ άλνημε ηνπ 1921 θαη 

αθνχ είρε πξνεγεζεί ε απφ ιάζνπο πξνζβνιή θίιησλ ηκεκάησλ, ηνπνζεηήζεθαλ 

αζχξκαηνη ζε νξηζκέλα αεξνπιάλα ηχπνπ Breguet, βειηηψλνληαο ηηο επηρεηξεζηαθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ζπκβάιινληαο ζην αξηηφηεξν ζπληνληζκφ ππξψλ κε ην 

ππξνβνιηθφ. 

Ζ Διιεληθή Αεξνπνξία ζηε Μηθξά Αζία πέξα ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ 

αληηκεηψπηδε θαηαζηάζεηο πνπ δπζρέξαηλαλ ην έξγν ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο, νη νπνίεο είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ηξαηηάο. Καζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ε ηξαηησηηθή αεξνπνξία ήηαλ εληεηαγκέλε δηνηθεηηθά 

ζηα αληίζηνηρα .. πνπ ππνζηήξηδε, ελψ ε δηνίθεζε ηεο Ναπηηθήο παξέκεηλε ζηε 

κχξλε, ππφ ην Τπνπξγείν ησλ Ναπηηθψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζην κέησπν αλάινγα ησλ αλαγθψλ, αθνχ δελ 

ππήξρε θεληξηθή δηνίθεζε. Δπηπιένλ, είραλ αλαπηπρζεί αηζζήκαηα αληηπαιφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ, θαζψο θαη δπζπηζηίαο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αεξνπφξσλ, 

κε απνηέιεζκα λα δηελεξγνχληαη πηήζεηο απφ αεξνπιάλα ηνπ ηξαηνχ κε ζθνπφ λα 

ειέγμνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ λαπηηθψλ αλαγλσξίζεσλ. Ζ δπζπηζηία 

απηή επηηάζεθε κεηά ηνλ ηπραίν βνκβαξδηζκφ ειιεληθψλ ηκεκάησλ απφ λαπηηθά 

αεξνζθάθε, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνλ αγγάξην, ηα Ναπηηθά κήλε είραλ 

αδξαλνπνηεζεί ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ, ελψ ηελ παξακνλή ηεο κεγάιεο επίζεζεο ηνπ 

Κεκάι ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, νη Ναπηηθνί Αεξνπφξνη έηπρε λα απνιακβάλνπλ ηελ 

θαινθαηξηλή ηνπο άδεηα, πνπ ηνπο είρε ρνξεγεζεί απφ ην Τπνπξγείν ησλ Ναπηηθψλ, 

ζην νπνίν ππάγνληαλ δηνηθεηηθά. 

ηα ηέιε ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο θαη ιίγν πξηλ ηελ εμφξκεζε ηνπ 

Σνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ιακβάλεηαη ε απφθαζε λα ηεζεί ε Ναπηηθή Αεξνπνξία ππφ ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ηεο ηξαηηάο, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δχν 

αεξνπνξηψλ. Όκσο, νη δηαζέζεηο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ήηαλ κάιινλ ερζξηθέο 

θαη ήζειαλ λα ηελ «θαζππνηάμνπλ θαη λα ηελ ππνδνπιώζνπλ». Με ηε Ναπηηθή 

Αεξνπνξία λα ακχλεηαη, ν Γηνηθεηήο ηεο αξλήζεθε λα εθηειέζεη ηηο δηαηαγέο ηεο 

ηξαηηάο θαη λα παξαδψζεη ηε Μνίξα ζηνλ Γηνηθεηή ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο. 
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ε απηφ ην θιίκα αδηαιιαμίαο θαη «θιαδηθνύ ζσβηληζκνύ», απνδπλακψζεθε ε ηζρχο 

ηνπ αεξνπνξηθνχ φπινπ, ζε κία θξίζηκε ζηηγκή γηα ηελ Δθζηξαηεία
129

. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ην έξγν ησλ Διιήλσλ αεξνπφξσλ έγηλε αθφκα πην δχζθνιν 

εμαηηίαο ηεο ελδπλάκσζεο ηεο Σνχξθηθεο Αεξνπνξίαο. Ο Κεκάι θαηάθεξα ηα ρξφληα 

πνπ πξνεγήζεθαλ λα κεηαηξέςεη έλα «κπνπινχθη» αηάθησλ ζε νξγαλσκέλν ζηξαηφ 

θαη ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ απφ «θπγάδεο» ζε «θαηαδξνκείο». Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

ηα απαξραησκέλα Διιεληθά αεξνπιάλα αληηκεηψπηδαλ ηα θαηλνχξγηα θαη πην 

ζχγρξνλα Σνχξθηθα αεξνπιάλα, πνπ ηνπ είραλ παξαρσξήζεη ή πνπιήζεη νη 

“χκκαρνί” καο. Ζ λέα θαη αλαβαζκηζκέλε ελαέξηα απεηιή, ζηέξεζε απφ ηηο 

αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ην πιενλέθηεκα ηεο ειεπζεξίαο δξάζεο θαη πεξηφξηζε ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε κία θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ Δθζηξαηεία. 

 

5.2. Ζ κε νξζή εθκεηάιιεπζε ηνπ «αλαηέιινληνο» Όπινπ 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη δηνηθεηέο ησλ Αεξνπνξηθψλ 

δπλάκεσλ θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, ππήξμε ε ζηάζε ησλ πςειφβαζκσλ 

αμησκαηηθψλ ηεο ηξαηηάο. Ο ηξαηφο, επεξεαζκέλνο απφ ηηο κεγάιεο επηηπρίεο πνπ 

ζεκείσλε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, δελ ήζειε λα πξνζέμεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ Όπινπ, ην νπνίν είρε πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ηφζν 

ζην Βαιθαληθφ, φζν θαη ζην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ν Π. Οηθνλνκάθνο, «Σν Γεληθό Δπηηειείν ηξαηνύ πνηέ δελ αγθάιηαζε ηελ Αεξνπνξία, 

θαζώο πίζηεπε όηη ζε πηζαλή ζύξξαμε ζα ηα έβγαδε πέξα ρσξίο ηελ βνήζεηά ηεο»
130

. 

Ζ εγεζία ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, αληηκεηψπηδε εγσηζηηθά ηελ εμέιημε ηνπ 

αεξνπνξηθνχ φπινπ θαη αγλννχζε ηελ «επαλάζηαζε» πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηηο 

επξσπατθέο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, επέκελαλ λα αληηζηέθνληαη κε 

πείζκα ζηηο δηεζλείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλέρηδαλ λα κελ 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο Αεξνπνξίαο ζην Γπηηθφ Μέησπν. πλεπψο, ε 

Αεξνπνξία ήηαλ ζαλ φπιν παξεμεγεκέλν απφ ηνπο επηηειείο ηνπ ηξαηνχ πνπ 

ζπγθξνηνχζαλ ηα ζρέδηα ελεξγείαο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνηειεζκαηηθά. 
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Απφ άγλνηα θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην αεξνπνξηθφ φπιν, πεξηφξηδαλ ηελ 

ειεπζεξία δξάζεο, γεγνλφο ην νπνίν επλννχζε ηδηαίηεξα ηε Σνπξθία. Όπσο αλαθέξεη 

ν Ν. Γέαο, Γηνηθεηήο ηεο Β΄ Μνίξαο, ηελ πεξίνδν κεηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Θέξνπο 

ηνπ 1921 θαη κέρξη ηε κεγάιε επίζεζε ησλ θεκαιηθψλ ηκεκάησλ ηνλ Αχγνπζην 1922, 

νη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο δηήγαγαλ δέθα κήλεο απξαμίαο, θαζψο νη Αξρηζηξάηεγνη 

Παπνχιαο θαη Υαηδεαλέζηεο, απέηξεπαλ ηελ πξνζβνιή Σνχξθηθσλ πεξηνρψλ 

ζπγθέληξσζεο πιηθψλ θαη πνιεκνθνδίσλ, εθαξκφδνληαο κία άηππε εθερεηξία
131

. 

ε φια ηα αλσηέξσ, θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε έιιεηςε εγεζίαο 

αλψηεξσλ θαη πςεινχ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ αμησκαηηθψλ ζηηο αεξνπνξηθέο 

δπλάκεηο. Ζ ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ Γηνηθεηψλ κε ρακειφβαζκνπο αμησκαηηθνχο, νη 

νπνίνη δελ είραλ ην θχξνο θαη ηε δχλακε λα επηβάινπλ ηελ άπνςή ηνπο, είρε δπζκελή 

απνηειέζκαηα ζηελ νξζνινγηζηηθή ρξήζε ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ, θαζψο θαη 

ζην ζπληνληζκφ ησλ δχν Αεξνπνξηψλ.  Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, 

πνιιέο θνξέο ε Ζγεζίαο ηεο ηξαηηάο αγλννχζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλέιιεγαλ ηα αεξνπιάλα ζε θξίζηκεο θάζεηο ηεο Δθζηξαηείαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη ελψ νη θσηνγξαθήζεηο θαη αλαγλσξίζεηο ηνπ κεηψπνπ πξφδηδαλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

Σνχξθηθνπ ζηξαηνχ θαηά ηνλ εθηαιηηθφ Αχγνπζην ηνπ 1922, ε ηξαηηά αξλνχληαλ λα 

δερζεί ηηο εηζεγήζεηο ησλ θαηψηεξσλ αμησκαηηθψλ. ην ίδην πιαίζην θαη ελψ ην 

κέησπν είρε θαηαξξεχζεη, ε ηξαηηά ακθηζβεηνχζε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο Ναπηηθήο 

Αεξνπνξίαο απφ ην Οπζάθ, ζεσξψληαο ηεο ππεξβνιηθέο θαη «απίζηεπηεο»
132

. 

Ζ απνπζία εγεηηθψλ κνξθψλ φπσο ηνπ Γ. Κακπέξνπ θαη ηνπ Αξ. Μσξατηίλε, 

πξφηππα εγεζίαο, ζάξξνπο, κφξθσζεο θαη ππεξεθάλεηαο, ζηέξεζε απφ ηελ Διιεληθή 

Αεξνπνξία ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο θαη αγθπιψζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαη λα παξνπζηάζεη έλα πξαγκαηηθφ κεγαιεηψδεο έξγν. 

Δπηπιένλ, ζηέξεζε απφ ηελ Διιεληθή Αεξνπνξία ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαλεψζεη ην πνιεκηθφ ηεο πιηθφ θαη ηα ηπηάκελα κέζα ηεο, θαζψο νη εγέηεο ηεο δελ 

είραλ πξνλνήζεη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ. Έηζη, κφιηο ζηηο 

αξρέο ηνπ 1922 θαη θαηφπηλ ηεο αλαθνξάο ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Παπνχια πνπ δεηνχζε 

επεηγφλησο ελίζρπζε ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ, ε Διιεληθή θπβέξλεζε παξήγγεηιε 

θαηλνχξγηα θαηαδησθηηθά αεξνπιάλα ηχπνπ Mars. Όκσο, ε παξάδνζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην ηέινο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο.  
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5.3. Σν έξγν ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο  

Απνζηνιή ησλ Αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ζην κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο, ήηαλ 

ε αλαγλψξηζε ησλ ερζξηθψλ γξακκψλ επηρεηξήζεσλ, ε πεξηνξηζκέλε κεηαθνξά 

πιηθψλ ζηηο πξνθερσξεκέλεο θίιηεο γξακκέο, ε κεηαθνξά δηαηαγψλ θαη πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ηνπ Δπηηειείνπ θαη ησλ κεηψπσλ, ε επηθνηλσλία κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ θαη 

απνκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ηξαηνχ, θαζψο θαη ν βνκβαξδηζκφο θαη πνιπβνιηζκφο 

ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ. Σν αλσηέξσ πηεηηθφ έξγν είλαη απφ ηε θχζε ηνπ ζεκαληηθφ 

γηα ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζε νπνηνδήπνηε κέησπν. Όκσο, έρνληαο ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη αληημνφηεηεο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Μεηψπνπ, φπσο αλαιχζεθαλ 

πξνεγνχκελνο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην έξγν ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ απνθηνχλ 

ηεξάζηηα ζεκαζία θαη βαξχηεηα. 

Οη αεξνπνξηθέο αλαγλσξίζεηο απνηέιεζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα Δπηηειεία ησλ σκάησλ ηξαηνχ. Ζ ζπλερήο απνθάιπςε ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ ερζξνχ, ησλ ζπγθεληξψζεσλ πξνζσπηθνχ θαη ηεο κεηαθνξάο 

πνιεκηθνχ πιηθνχ, έδηλε ζηνπο επηηειείο ηεο ηξαηηάο ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπνπλ 

ηηο πξνζέζεηο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ θαη κε ηελ άκεζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζρεδίσλ 

ελέξγεηαο λα απνθξνχνπλ θάζε επίζεζε. Οη Σνχξθηθεο δπλάκεηο δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ επηζέζεσλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη 

Διιεληθέο δπλάκεηο ήηαλ άξηζηα πξνεηνηκαζκέλεο λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. 

Οη απνζηνιέο αλαγλψξηζεο θαη αξγφηεξα νη απνζηνιέο θσηνγξάθεζεο, έδηλε 

φιεο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο επηηειείο ηνπ ζηξαηνχ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο 

ράξηεο ησλ .. αιιά θαη λα ζρεδηάζνπλ ην βέιηηζην επηζεηηθφ ζρέδην δξάζεο. Ζ 

αθξηβήο απνηχπσζε ησλ ερζξηθψλ νρπξσκάησλ, ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ, ησλ 

νξπγκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ ηνπ ερζξηθνχ ππξνβνιηθνχ, νινθιήξσλε ηελ ηαθηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ επηρεηξήζεσλ θαη ρσξίο ζνβαξά ιάζε νη Διιεληθέο δπλάκεηο 

εθκεηαιιεχνληαλ ηηο αδχλακεο ζέζεηο ηνπ ερζξνχ, πξνθεηκέλνπ λα εθδειψζεη επίζεζε 

θαη πεξαηηέξσ πξνέιαζε ησλ ηκεκάησλ ζηελ ερζξηθή πεξίκεηξν. Δπηπιένλ, νη 

αεξνπνξηθέο δπλάκεηο απέηξεπαλ ηηο αληίζηνηρεο Σνχξθηθεο λα εθηεινχλ απνζηνιέο 

αλαγλψξηζεο άλσζελ ησλ θίιησλ ηκεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ηηο 
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αληίζηνηρεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε κηαο 

ελδερφκελεο επίζεζεο. 

ην ίδην πιαίζην, ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ γεθπξψλ θαη 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζφξηδε 

ηελ έθηαζε ησλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο πξνέιαζεο ησλ 

ρεξζαίσλ ηκεκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζπκβνιή ησλ απνζηνιψλ αλαγλψξηζεο 

θαηά ηελ επηρείξεζε θαηάιεςεο ηεο Άγθπξαο, φπνπ ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο 

επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο ησλ γεθπξψλ ηνπ πνηακνχ αγγάξηνπ, θαζφξηζε ην ζρέδην 

πξνέιαζεο, αθνχ ε θαηαζηξνθή ησλ αλσηέξσ δηαβάζεσλ ζα απέηξεπε ηελ 

κεηαθίλεζε ησλ Διιεληθψλ ηκεκάησλ αλαηνιηθά ηνπ αδηάβαηνπ πνηακνχ. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, ήηαλ νη ηεξάζηηεο 

ζε έθηαζε γξακκέο επηρεηξήζεσλ θαη ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ επηθνηλσλίαο. Σν γεγνλφο απηφ δπζρέξαηλε ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ 

ησλ δπλάκεσλ, ηελ έγθαηξε κεηαβίβαζε ησλ δηαηαγψλ ηνπ Δπηηειείνπ ζηα .., 

θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο ηαθηηθήο θαηάζηαζεο ζηα δηάθνξα κέησπα. ε απηφ ην 

ηνκέα ε ζπλεηζθνξά ηεο Αεξνπνξίαο ήηαλ αλππνιφγηζηε, αθνχ κε ηα ηπηάκελα κέζα 

αλέιαβαλ ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο, κεηαθέξνληαο πιεζψξεο δηαηαγέο θαη νδεγίεο 

ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ησλ .. θαη θαιχπηνληαο ην θελφ πνπ ππήξρε ζηνλ επίγεην 

εμνπιηζκφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εχξεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Μεξαξρίαο φπνπ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1922, είρε απνθνπεί θαη ραζεί απφ ηα ππφινηπα ρεξζαία ηκήκαηα θαη 

θαηφπηλ ηεο ζσηήξηαο παξέκβαζεο ηνπ Λνραγνχ Ξεξνχ θαη ηνπ Αλζππνινραγνχ 

Λνπθίδε, ηελ ελεκέξσζαλ γηα ηελ ηαθηηθή θαηάζηαζε ηνπ κεηψπνπ, πξνζηαηεχνληαο 

ηε Μεξαξρία απφ ηε βέβαηα θαηαζηξνθή ή αηρκαισζία. 

Σα θαηαδησθηηθά αεξνπιάλα ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, αλ θαη ιίγα ζε 

αξηζκφ θαη απαξραησκέλα, πξφζθεξαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δθζηξαηείαο ηελ 

απαξαίηεηε πξνζηαζία απφ ηα ερζξηθά βνκβαξδηζηηθά, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε 

ειεπζεξία δξάζεο. Σα Διιεληθά ρεξζαία ηκήκαηα δελ θηλδχλεπαλ απφ ελαέξηεο 

πξνζβνιέο, ελψ παξάιιεια δελ απνθαιχπηνληαλ ηα ακπληηθά θαη νρπξσκαηηθά έξγα 

πνπ πξνέβαηλαλ κεηά απφ θάζε λέα πξνέιαζε. 

Αληηζέησο, ηα Διιεληθά βνκβαξδηζηηθά είραλ πιήξε ειεπζεξία δξάζεο, κε 

απνηέιεζκα λα επηδίδνληαη ζε θαζεκεξηλέο πξνζβνιέο ερζξηθψλ ζέζεσλ, 

ζηνρνπνηψληαο πξνζσπηθφ, νρπξσκαηηθά έξγα θαη πνιεκηθά πιηθά. Πέξα ηηο θζνξέο 
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πνπ πξνθαινχζαλ, νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο είραλ ηδηαίηεξν αληίθηππν ζην εζηθφ ησλ 

θεκαιηθψλ δπλάκεσλ. Ζ επέκβαζε ηνπ αεξνπιάλνπ ζηε κάρε, αηθληδίαδε ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ αληηπάινπ θαη ε αδπλακία ηνπο λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ 

αεξνπνξηθή επίζεζε ηνπο αλάγθαδε λα δηαιχνληαη άηαθηα κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ 

έλαλ ελδερφκελν ηξαπκαηηζκφ. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη νη βνκβαξδηζκνί γίλνληαλ κε 

ην ρέξη, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη νη πιηθέο δεκηέο ήηαλ αζήκαληεο ζε ζρέζε κε ηελ 

απνδηνξγάλσζε θαη ηελ επίπησζε πνπ πξνθαινχζαλ ζην εζηθφ ηνπ ερζξνχ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε επέκβαζε ησλ αεξνπιάλσλ ζηηο κάρεο ήηαλ ζσηήξηεο, ηφζν ζηηο 

επηζεηηθέο, φζν θαη ζηηο ακπληηθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ πνιιέο θνξέο έζσδαλ ηα θίιηα 

ηκήκαηα θαη αληέζηξεθαλ ηελ έθβαζε ηεο κάρεο ππέξ ηνπο.  

Καηφπηλ ηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο πινχζηαο δξάζεο ησλ Μνηξψλ ηεο 

ηξαηησηηθήο θαη Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, κπνξνχκε κε ζηγνπξηά λα εμάγνπκε ην 

ζπκπέξαζκα, φηη νη Έιιελεο αεξνπφξνη εθηέιεζαλ κε πίζηε θαη αθνζίσζε ην 

θαζήθνλ ηνπο θαη ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή, πξνζέθεξαλ πνιχηηκεο 

ππεξεζίεο ζηνλ αγψλα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Δμαληιψληαο ηα φξηα απφδνζεο ησλ κέζσλ 

θαη αλαπιεξψλνληαο ηηο αδπλακίεο θαη αηέιεηεο ησλ αεξνζθαθψλ ηνπο, έδσζαλ 

ιακπξά παξαδείγκαηα εξσηζκνχ θαη απηνζπζίαο θαη ππήξμαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε γε ηεο Ησλίαο. 
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Δπίινγνο 

Ζ Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία ππήξμε ην απφηνθν ηνπ επθπή δηπισκαηηθνχ 

αγψλα ηνπ Δι. Βεληδέινπ θαη ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ, νη νπνίεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν επλννχζαλ ηα Διιεληθά ζπκθέξνληα. Ζ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ε απφθαζε γηα δηακειηζκφ ησλ εδαθψλ ηεο πξνο φθεινο ησλ 

ληθεηψλ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, επλφεζε ηελ Διιάδα ζηελ πινπνίεζε ηεο 

Μεγάιεο Ηδέαο θαη ζηελ απφβαζε ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο κχξλεο. 

Σελ πεξίνδν εθείλε δνθηκάζηεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνζπαζνχζε λα θεξδίζεη ηα πεξηζζφηεξα πξνο φθεινο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο 

Ησλίαο. Όκσο, παξά ηηο επηηπρίεο πνπ ζεκείσζε ζηηο αξρέο ηεο Δθζηξαηείαο, δελ 

θαηάθεξε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, νδεγψληαο ηελ Δθζηξαηεία ζε θαηαζηξνθή. 

Ο Μηθξαζηαηηθφο αγψλαο είλαη γεκάηνο δηδάγκαηα. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, είλαη ε παηαγψδεο απνηπρία ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηε ζηξαηησηηθή ηζρχο. Ζ πνιηηηθή εγεζία ήηαλ αλίθαλε λα αληηιεθζεί 

ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ηξαηνχ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Μεηψπνπ θαη ηηο 

δηεζλείο ηζνξξνπίεο. Δπηπιένλ, ε ζηξαηησηηθή ηζρχο δελ θαηάθεξε λα κείλεη 

αλεπεξέαζηε ζηηο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη λα εθηειέζεη ηελ απνζηνιή ηεο 

καθξηά απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο. 

Ζ αλσηέξσ δηαπίζησζε, θαζψο θαη ην «εθηαιηηθφ» απνηέιεζκα ηεο 

Δθζηξαηείαο, δελ πξέπεη λα κεηψλεη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ αγψλα θαη λα 

«εμαηκίδεη» ηελ θνινζζηαία πξνζθνξά ηνπο. ε απηνχο ινγίδνληαη ην ζχλνιν ησλ 

αλδξψλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ πνπ πνιέκεζαλ ζε έλα ηδηαίηεξν αιιά θαη ηεξάζηην 

κέησπν κήθνπο 700ρικ. 

Ζ Διιεληθή Αεξνπνξία ήηαλ παξνχζα απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, φηαλ ην πξψην αεξνπιάλν ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο 

ηχπνπ De Havilland-9, πξνζγεηψζεθε ζην αεξνδξφκην Παξαδείζνπ ηεο κχξλεο. 

Μέρξη ηηο 26 Απγνχζηνπ 1922, φπνπ νη Διιεληθέο δπλάκεηο απνρσξνχλ απφ ηα εδάθε 

ηεο Ησλίαο, νη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο επηρεηξνχζαλ θαζεκεξηλά ζην πιεπξφ ησλ 

ρεξζαίσλ δπλάκεσλ, πξνζθέξνληαο πνιχηηκεο ππεξεζίεο. 

Σα αεξνπιάλα ηεο ηξαηησηηθήο θαη Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο ήηαλ ιηγνζηά, 

απαξραησκέλα θαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε κεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 
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Πνιέκνπ. Οη Έιιελεο αεξνπφξνη θαηάθεξαλ λα μεπεξλνχλ θαζεκεξηλά ηηο δπζθνιίεο 

ηνπ Μεηψπνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή απαμίσζε ησλ κέζσλ πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, 

εθηειψληαο απνζηνιέο αλαγλψξηζεο θαη βνκβαξδηζκνχ ζε κεγάια βάζε εληφο ησλ 

ερζξηθψλ ζέζεσλ.  

Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ε κλήκε ησλ ηζηνξηθψλ ήηαλ 

επεξεαζκέλε απφ ηνπο θαπλνχο ηεο θαηφκελεο κχξλεο θαη ε αμία ηνπ αεξνπνξηθνχ 

φπινπ δελ έηπρε ηεο αλαγλψξηζεο πνπ αλαινγνχζε ζην έξγν ηνπ. Αλ θαη νη Έιιελεο 

ππήξμαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ζε παγθφζκην επίπεδν αλάγλσζαλ ηηο πνιεκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ αεξνπιάλνπ, δελ θαηάθεξαλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ πιήξσο, παξά 

κφλν θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Αληί επηιφγνπ ζα ήζεια λα παξαζέζσ ην επηγξακκαηηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ Δκ. Βξνληάθε, ηνπ πξψηνπ εξεπλεηή ηεο αεξνπνξηθήο δξάζεο ζηνπο 

νπξαλνχο ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

«Βεβαίσο, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλνο ππήξμε αηπρέο. Παξά ηελ ζθιεξά όκσο 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, απόξξνηα πνιιώλ θαη πνηθίισλ ιόγσλ, νη εξσηθέο πξάμεηο, 

ε απηνζπζία, ε απηαπάξλεζε θαη ε θηινπαηξία ησλ Διιήλσλ αεξνπόξσλ, είλαη 

παξαδείγκαηα ιακπξά, δηα ηνπο κεηαγελεζηέξνπο»
133

. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
133

 Ζι. Καξηαιακάθεο, ό. π., ζ. 199. 
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Αεξνπνξίαο, Αζήλα 1983, η. 2, Παξάξηεκα Α΄.  
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ειίδα ηνπ αηνκηθνύ εκεξνινγίνπ ηνπ Αιθέδξνπ Φίζζεξ, όπνπ αλαθέξεηαη ζε απνζηνιή ηεο Γ΄ 

Μνίξαο ζηηο 7 Ηαλ 1921, εθηειώληαο βνκβαξδηζκό ερζξηθώλ ζπγθεληξώζεσλ κε 19 ρεηξνβνκβίδεο 

θαη κία βόκβαο 16 ιηβξώλ. (Αξρείν Αι. Φίζζεξ) 

 

 

Ζ Γηάηαμε ησλ Διι. Γπλάκεσλ κεηά ην πέξαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Απγνύζηνπ 1921.  

Πεγή: «Νεφηεξνο Διιεληζκφο (Απφ ην 1913 σο ην 1941)», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 15 

(1975), ζ. 177.  
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Πεξίιεςε 

Ο ειιεληθφο ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε ζηηο 2/15 Μαΐνπ 1919, 

εγθαηληάδνληαο έλα λέν θεθάιαην ζηε δξάζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Σελ ίδηα κέξα 

πξνζγεηψλεηαη ζην αεξνδξφκην Παξαδείζνπ ηεο Μ. Αζίαο ην πξψην ειιεληθφ 

αεξνζθάθνο ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο. Αθνινχζεζαλ θαη άιια αεξνζθάθε ηεο 

Ναπηηθήο θαη ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο, κε ηελ ηειηθή δξάζε ζπλνιηθά πέληε 

Μνηξψλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάδεημε ηεο δξάζεο ηεο 

Διιεληθήο Αεξνπνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηαο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, θαζψο 

θαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Με 

δεδνκέλν φηη ηελ πεξίνδν εθείλε θαη γηα πνιιά ρξφληα αξγφηεξα, ε Αεξνπνξία δελ 

ήηαλ απηφλνκν Όπιν θαη ζεσξνχληαλ φηη ιεηηνπξγνχζε θαζαξά γηα ζθνπνχο 

ππνζηήξημεο ηνπ ηξαηνχ, δελ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο αλαθνξέο ζηελ δξάζε ηεο θαη 

δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε. 

 

 


