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 Η Μικραςιατικό εκςτρατεύα, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ςτη διϊρκειϊ τησ γρϊφτηκαν ςελύδεσ 
ηρωιςμοϑ και δϐξασ, αποτελεύ ϋνα εν πολλούσ παραμελημϋνο τμόμα τησ νεώτερησ εθνικόσ 
ιςτορύασ μασ, διϐτι ςυνοδεϑτηκε απϐ την όττα και την καταςτροφό. Ωςτϐςο, ο εθνικϐσ 
φρονηματιςμϐσ δεν επϋρχεται μϐνο μϋςα απϐ τα ευτυχό ιςτορικϊ γεγονϐτα αλλϊ, ύςωσ 
περιςςϐτερο, απϐ τα ςφϊλματα και τισ αποτυχύεσ. Διϐτι η ιςτορικό αλόθεια αποτελεύ κατϊ 
τον Πλοϑταρχο την «καλλύςτην παιδεύαν προσ αληθινόν βύον». Πρϊγματι, η Mικραςιατικό 
εκςτρατεύα και η καταςτροφό του Ελληνιςμοϑ τησ Ιωνύασ που επακολοϑθηςε, εμπεριϋχουν 
πλοϑςια διδϊγματα για ϐλουσ τουσ Έλληνεσ και για ϐλεσ τισ εποχϋσ. 

 το κεύμενο που ακολουθεύ θα επιχειρηθεύ να διατυπωθοϑν κϊποιεσ ςκϋψεισ, ςε ϐςη 
ϋκταςη επιτρϋπει ϋνα ϊρθρο, για τα ςημεύα εκεύνα που αποτελοϑν διαπιςτώςεισ και 
ςυμπερϊςματα, τϐςο απϐ ςτρατιωτικόσ ϐςο και απϐ πολιτικόσ απϐψεωσ για την περύοδο 
εκεύνη. Επιδύωξη εύναι να επιςημανθοϑν τα ςτοιχεύα εκεύνα που αποτϋλεςαν την γενεςιουργϐ 
αιτύα τησ κατϊρρευςησ, τα οπούα δυςτυχώσ και ςόμερα πολλϋσ φορϋσ παρατηροϑμε, κυρύωσ 
ςε ϐτι αφορϊ ςτην ανϊμιξη τησ πολιτικόσ ςτισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ. Πρϋπει εξ αρχόσ να 
επιςημϊνουμε ϐτι ςτον πϐλεμο - τον οπούο διεξϊγει η ςτρατηγικό - η πολιτικό δεν εύναι 
αμϋτοχη αλλϊ αντιθϋτωσ επεμβαύνει ςε κϊθε φϊςη καθοδηγώντασ, υποςτηρύζοντασ και 
ενιςχϑοντασ την πρώτη, η οπούα ϋχει την ευθϑνη τησ εκτϋλεςησ των ςκοπών τησ δεϑτερησ. 
Με αυτό τη βαςικό προϒπϐθεςη μποροϑμε να εξετϊςουμε τισ μεταπτώςεισ του πολϑπτυχου 
μικραςιατικοϑ δρϊματοσ, ώςτε να εξαγϊγουμε χρόςιμα ςυμπερϊςματα και διδϊγματα με 
αντικειμενικϐτητα. 

 Η απόβαςη ςτη Σμύρνη και η ανάπτυξη του μετώπου  

τισ 14 Ιανουαρύου 1844, ο Ιωϊννησ Κωλϋττησ διατϑπωςε αυτϐ που ϋμεινε ςτη νεϐτερη 
ελληνικό ιςτορύα ωσ «Μεγϊλη Ιδϋα» και αποτϋλεςε το ϐραμα μϋςω του οπούου, ςτισ επϐμενεσ 
δεκαετύεσ, αλλϊ κυρύωσ ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα, πραγματοποιόθηκε η απελευθϋρωςη 
ελληνικών εδαφών και πληθυςμών που παρϋμεναν υπϐ την τουρκικό κατοχό. Με το ϐραμα 
αυτόσ τησ Μεγϊλησ Ιδϋασ βρϋθηκαν οι Έλληνεσ τον Μϊιο του 1919 ςτη μϑρνη, ξεκινώντασ 
μια φιλϐδοξη εκςτρατεύα που ϐμωσ αποδεύχθηκε υπϋρτερη των πολιτικών, ςτρατιωτικών 
και οικονομικών δυνατοτότων του τϐτε ελληνικοϑ κρϊτουσ. όμερα, 86 χρϐνια μετϊ, εύναι 
δυνατό μια ωριμϐτερη και αντικειμενικϐτερη προςϋγγιςη των γεγονϐτων και η αναζότηςη, 
ϐςο αυτϐ εύναι δυνατϐν, των αιτύων που τα δημιοϑργηςαν.   

Σην ϊνοιξη του 1919, μϋςα ςε ϋνα κλύμα διϊλυςησ των υπολειμμϊτων τησ Οθωμανικόσ 
Αυτοκρατορύασ και ελϋγχου τησ απϐ τισ Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ, η κατϊςταςη ςτη δυτικό Μ. Αςύα 
όταν ϋκρυθμη με ςυνεχώσ αυξανϐμενη την ϋνταςη ςτισ ςχϋςεισ των Ελλόνων και των 
Σοϑρκων τησ περιοχόσ. Οι πρώτοι ϋβλεπαν - ό όθελαν να πιςτεϑουν - ϐτι πληςύαζε η ώρα τησ 
εθνικόσ ολοκλόρωςησ και τησ ϋνωςησ με την Ελλϊδα. Οι δεϑτεροι ανόςυχοι για τα 
μελλοϑμενα, δεν εύχαν καμύα εμπιςτοςϑνη ςτισ καλϋσ προθϋςεισ των Ελλόνων. Απϐ την ϊλλη 
πλευρϊ αντιμετωπιζϐταν και η επιθετικό πολιτικό τησ Ιταλύασ η οπούα αποβύβαζε όδη 
ςτρατεϑματα απϋναντι απϐ τα Δωδεκϊνηςα (10 Απριλύου 1919) και προχωροϑςε προσ το 
εςωτερικϐ τησ Μ. Αςύασ, ενώ ενύςχυε τη ναυτικό παρουςύα τησ ςτη μϑρνη. Μπροςτϊ ς’ αυτό 
την κατϊςταςη Αγγλύα και Γαλλύα, προκειμϋνου να αποφϑγουν να βρεθοϑν προ 
τετελεςμϋνων γεγονϐτων εκ μϋρουσ τησ Ιταλύασ, αποφαςύζουν, ςτισ 29 Απριλύου 1919,  να 
δώςουν την εντολό ςτην Ελλϊδα για απϐβαςη ςτη μϑρνη. Όπωσ τϐνιζε τϐτε ο Βρετανϐσ 
πρωθυπουργϐσ Λϐώντ Σζϐρτζ, «ο μόνοσ τρόποσ να τουσ εμποδύςουμε (τουσ Ιταλούσ), εύναι να 
λύςουμε το ταχύτερο το ζότημα των εντολών, και αμϋςωσ το ζότημα τησ κατοχόσ (…). Πρϋπει 
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να αφόςουμε τουσ Έλληνεσ να καταλϊβουν τη Σμύρνη. Αρχύζουν εκεύ ςφαγϋσ και κανϋνασ δεν 
μπορεύ να προφυλϊξει τον ελληνικό πληθυςμό».  

Η απϐφαςη του Βενιζϋλου να δεχθεύ την εντολό απϐβαςησ ελληνικών ςτρατευμϊτων 
ςτη μϑρνη το Μϊιο του 1919, δικαιώθηκε μεταγενϋςτερα, θεωρητικϊ τουλϊχιςτον, απϐ τη 
υνθόκη των εβρών, που υπογρϊφηκε ςτο Παρύςι ςτισ 28 Ιουλύου 1920. Εύναι αλόθεια ϐτι η 
ςυνθόκη εκεύνη απεδεύχθη ϊγραφο χαρτύ, αφοϑ εκεύνοι που την υπϋγραψαν την 
απαρνόθηκαν πολϑ ςϑντομα. Παρϊλληλα, απεδεύχθη για μεν την Ελλϊδα ϋνα υπνωτικϐ 
φϊρμακο, για δε την Σουρκύα διεγερτικϐ του εθνικοϑ αιςθόματοσ που βριςκϐταν εν υπνώςει. 
Ωςτϐςο, εύναι εξύςου αληθϋσ ϐτι κανεύσ δεν μποροϑςε να μαντϋψει την παλινωδύα αυτό των 
υμμϊχων. Η υνθόκη ϐμωσ αυτό αποτϋλεςε το προπϋταςμα τησ αντιζηλύασ των Μεγϊλων 
και ιδύωσ τησ Αγγλύασ και τησ Γαλλύασ. Όμωσ η αντιζηλύα αυτό θα μποροϑςε να αποβεύ 
ςωςύβιο τησ πολιτικόσ τησ Ελλϊδασ, αρκεύ να υπόρχε εϑςτοχοσ χειριςμϐσ τησ. 

 Ο Βενιζϋλοσ καλώσ διϋκρινε ϐτι ϋπρεπε να προςεγγύςει την Αγγλύα, η οπούα 
αναζητοϑςε ϋνα πιςτϐ δορυφϐρο τησ πολιτικόσ τησ ςτην Ανατολό. Η Αγγλύα κατϐρθωςε, 
αφενϐσ μεν να διατηρόςει τον κεμαλιςμϐ ςε ςπαργανώδη κατϊςταςη επύ ενϊμιςι ϋτοσ, 
αφετϋρου δε, ϐταν το ϋκρινε ςκϐπιμο, να φϋρει τον ελληνικϐ ςτρατϐ απϐ τισ ϊρδεισ ςτην 
Προϑςα και το Σςεντύσ και να εξουθενώςει το ϋωσ τϐτε οργανωτικϐ ϋργο του Κεμϊλ, ςε 
εποχό μϊλιςτα κατϊ την οπούα ο εμφϑλιοσ πϐλεμοσ ςυντϊραξε την Σουρκύα. Η μϊχη του Φαν 
(14 Οκτωβρύου 1920) διϋλυςε και τισ δϑο νεοςϑςτατεσ μεραρχύεσ τακτικοϑ ςτρατοϑ του 
Κεμϊλ, το κύνημα του οπούου, εξαιτύασ του εμφυλύου πολϋμου, που διόρκεςε απϐ τον Απρύλιο 
1920  μϋχρι τον Νοϋμβριο του ύδιου ϋτουσ, βριςκϐταν ςχεδϐν ςε κατϊςταςη εκμηδϋνιςησ. 
Ωςτϐςο, η ιςχυρό θϋληςη του Κεμϊλ επεβλόθη και ϋτςι το κύνημϊ του εξόλθε τελικϊ 
ενιςχυμϋνο, ακριβώσ τη ςτιγμό που ςυνϋβαινε η μεταπολύτευςη ςτην Ελλϊδα, μετϊ τισ 
εκλογϋσ τησ 1ησ Νοεμβρύου 1920, με τισ οπούεσ ο Βενιζϋλοσ ϋχαςε την εξουςύα.  

Οι εκλογϋσ αυτϋσ αποφαςύςθηκαν απϐ τον τϐτε πρωθυπουργϐ, ϐταν θεώρηςε ϐτι το 
ϊςτρο του μεςουρανοϑςε μετϊ την υπογραφό τησ υνθόκησ των εβρών. Μεγϊλο ςφϊλμα 
του Βενιζϋλου, που δεν αντϋχει ςε κριτικό και μϐνο ωσ επιςτϋγαςμα τησ κακόσ μούρασ τησ 
Ελλϊδασ μπορεύ να γύνει δεκτϐ. Παρϊλληλα, αποτϋλεςε τον απϐ μηχανόσ θεϐ για τον Κεμϊλ. 
Δεν πρϋπει επύςησ να μασ διαφεϑγει το κλύμα μϋςα ςτο οπούο διεξόχθηςαν οι εκλογϋσ εκεύνεσ. 
Δϑο ημϋρεσ μετϊ την υπογραφό τησ υνθόκησ των εβρών, ςτισ 30 Ιουλύου 1920, γύνεται 
απϐπειρα δολοφονύασ του Έλληνα πρωθυπουργοϑ ςτο ςιδηροδρομικϐ ςταθμϐ τησ Λυών ςτο 
Παρύςι. Επύδοξοι δολοφϐνοι δϑο απϐτακτοι Έλληνεσ αξιωματικού, ϋνασ του τρατοϑ και ϋνασ 
του Ναυτικοϑ, οι οπούοι ςυλλαμβϊνονται επύ τϐπου. Σην επομϋνη, ςτην Αθόνα εύχε 
εςφαλμϋνα διαδοθεύ η εύδηςη ϐτι ο Βενιζϋλοσ όταν νεκρϐσ. Μϋςα ςε ϋνα κλύμα ϋνταςησ και 
πολιτικών παθών, εκτελεύται - ςτην πραγματικϐτητα δολοφονεύται - ςτην Αθόνα, απϐ 
βενιζελικϊ ςτοιχεύα, ϋνασ ςπουδαύοσ Έλληνασ με πλοϑςια εθνικό δρϊςη, ο Ίων Δραγοϑμησ.  

Ο Βενιζϋλοσ ϋχαςε τισ εκλογϋσ πριν προλϊβει να ολοκληρώςει το ϋργο του, 
εγκαταλεύποντασ ςτη διϊδοχη κατϊςταςη ςημαντικϊ προβλόματα, κυρύωσ ςτισ ςχϋςεισ τησ 
χώρασ με τουσ υμμϊχουσ. Θα πρϋπει να δεχθοϑμε ϐτι το αποτϋλεςμα των εκλογών όταν 
δηλωτικϐ των διαθϋςεων του λαοϑ εναντύον τησ παρϊταςησ τησ Μικραςιατικόσ εκςτρατεύασ. 
Υαύνεται ϐτι ο Βενιζϋλοσ πύςτευε, ϐπωσ αργϐτερα βεβαύωνε, ϐτι η Ελλϊδα όταν αρκοϑντωσ 
ιςχυρό ώςτε να φϋρει ςε πϋρασ την αποςτολό που τησ ανϋθεςαν οι ϑμμαχοι και να επιβϊλει 
ςτην Σουρκύα τουσ ϐρουσ τησ ειρόνησ, παρϊ την ϋκδηλη αντύδραςη τησ Ιταλύασ και την 
κεκαλυμμϋνη τησ Γαλλύασ. Και αυτϐ διϐτι πύςτευε ακρϊδαντα ϐτι θα εϑριςκε αςφαλϋσ 
ϋρειςμα ςτην πολιτικό και ςτρατιωτικό υποςτόριξη τησ Αγγλύασ. την πραγματικϐτητα, ο 
μϐνοσ ουςιαςτικϐσ υποςτηρικτόσ του όταν ο Λϐώντ Σζϐρτζ, χωρύσ ωςτϐςο να ςυμμερύζεται 
τισ απϐψεισ του το ςϑνολο του βρετανικοϑ κατεςτημϋνου. Έτςι, ο Βενιζϋλοσ παραμϋριςε 
κϊθε ορθολογιςτικό ϊποψη περύ του αντιθϋτου.  

Όπωσ γρϊφει ο τρατηγϐσ Ξενοφών τρατηγϐσ («Η Ελλϊσ εν Μ. Αςύα»), ϐταν τον 
Ιανουϊριο 1915, ο τϐτε Τπαρχηγϐσ του Επιτελεύου Ιωϊννησ Μεταξϊσ, ςε ςυζότηςη με τον 
Βενιζϋλο πϊνω ςε ςχϋδιο Μικραςιατικόσ εκςτρατεύασ, αφοϑ ανϋπτυξε τα δεδομϋνα τησ 
κατϊςταςησ  και ϋπειςε τον ςυνομιλητό του, με λογικϊ και ακαταμϊχητα επιχειρόματα, ϐτι 
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μια τϋτοια επιχεύρηςη δεν ςυνϋφερε την Ελλϊδα, ϋλαβε την απϊντηςη: «Γνωρύζω κύριε 
Μεταξϊ ότι η πολιτικό μου εύναι τυχοδιωκτικό, αλλϊ λαμβϊνω υπ’ όψιν μου και τον αγαθόν μου 
αςτϋρα». 

 Μετά τισ εκλογέσ του Νοεμβρίου 1920 

Η κυβϋρνηςη Ρϊλλη, του Λαώκοϑ κϐμματοσ, που προόλθε απϐ τισ εκλογϋσ, προκόρυξε 
αμϋςωσ δημοψόφιςμα για την επϊνοδο του Βαςιλιϊ Κωνςταντύνου, ο οπούοσ επϋςτρεψε 
πανηγυρικϊ ςτισ 6 Δεκεμβρύου του ύδιου ϋτουσ. Όμωσ η νϋα κυβϋρνηςη δεν αντελόφθη ϐτι η 
Μικραςιατικό πολιτικό τησ χώρασ εύχε καταντόςει ουτοπύα, αφοϑ δεν όταν πλϋον δυνατϐσ ο 
ϋλεγχοσ τησ Μ. Αςύασ απϐ τον εξουθενωμϋνο ςτρατϐ, ενώ παρϊλληλα εύχαν διαλυθεύ τα 
ςχϋδια των «Μεγϊλων» για διαμελιςμϐ τησ Σουρκύασ και επομϋνωσ εύχε αρθεύ η ςυμμαχικό 
υποςτόριξη.  

Ο ύδιοσ ο Βενιζϋλοσ, μιλώντασ ςτισ 30 Μαρτύου 1932 ςτη Βουλό, προςπαθώντασ να 
αντιμετωπύςει τισ εισ βϊροσ του κατηγορύεσ για τουσ χειριςμοϑσ του το 1920, εύπε: «Το 
Λαώκόν κόμμα ατυχώσ, ούτε να αντιμετωπύςει το ύψοσ των περιςτϊςεων ότο 
παρεςκευαςμϋνον ούτε το ςτοιχειώδεσ θϊρροσ εύχε, μετϊ την επιτυχύαν του, να φανεύ ςυνεπϋσ 
προσ εαυτό, εγκαταλεύπον, ωσ ότο εύκολον, κατόπιν ςυμφωνύασ με τον Κεμϊλ παςςϊν, την 
Μικρϊ Αςύαν και διατηρούν την Ανατολικόν Θρϊκην, φροντύζον δε, από κοινόσ επύςησ 
ςυννενοόςεωσ, να γύνει κανονικό η ανταλλαγό των πληθυςμών, ςυναποκομιζόντων και τα 
τελευταύα ςτοιχεύα του κινητού των πλούτου. Αντύ τούτου διϋπραξε το πολιτικόν λϊθοσ να 
επιμεύνη εισ την εφαρμογόν τησ ιδικόσ μου πολιτικόσ, εισ τη οπούα δεν επύςτευε, την οπούα 
κατόγγειλε προσ τον ελληνικόν λαόν ωσ δημιούργημα εξϊλλου φανταςύασ».  

Επύςησ, ςε επιςτολό του που δημοςιεϑθηκε ςτισ 7 Δεκεμβρύου 1934, γρϊφει για τουσ 
πολιτικοϑσ του αντιπϊλουσ: «Το πραγματικόν δύλημμα προ του οπούου ετϋθηςαν ϊμα τη 
εγκαταςτϊςη των εισ την αρχόν, ότο τούτο: Ή να ςεβαςθούν τασ δύο απειλητικϊσ 
διακοινώςεισ των δυνϊμεων και να μη επαναφϋρουν εισ τον θρόνον τον ϋκπτωτον βαςιλϋα (…) 
και να επιδιώξουν την επιβολόν τησ Συνθόκησ των Σεβρών(…). Ή αφού εθυςύαζαν τα πϊντα εισ 
τον πόθον τησ επαναφορϊσ του Κωνςταντύνου, να εύναι τουλϊχιςτον λογικού και να δεχθούν 
τασ ςυνεπεύασ τησ αποφϊςεώσ των αυτόσ. (…) Και η κυριώτερη θυςύα που επεβϊλλετο (…) ότο 
η οριςτικό εγκατϊλειψισ τησ Μικρϊσ Αςύασ, ςυμφωνουμϋνησ τησ ειρηνικόσ ανταλλαγόσ των 
πληθυςμών. Οι μετανοεμβριανού (ς.ς. εννοεύ μετϊ τισ εκλογϋσ τησ 1/11/20) κυβερνόται εύχαν 
καθόκον να ζητόςουν από τον λαόν να ςυναινϋςη εισ την θυςύαν αυτόν, δια να προλϊβουν τασ 
απεύρωσ μεγαλειτϋρασ ςυμφορϊσ, εισ τασ οπούασ τυφλού μόνον δεν ϋβλεπαν ότι ωδηγούμεθα, 
ακολουθούντεσ αυτοτελειακόν πολιτικόν και ςυνεχύζοντεσ τον πόλεμον με την Τουρκύαν, 
τελεύωσ απομονωμϋνοι». Καταλόγει μϊλιςτα ςτο ύδιο κεύμενο αναφερϐμενοσ ςτουσ ϋξη 
εκτελεςθϋντεσ: «…τούτο ϋφερε την καταςτροφόν, δια την οπούαν η ευθύνη των 
μετανοεμβριανών κυβερνητών εύναι τόςον μεγϊλη, ώςτε να δικαιολογόται η ςκϋψισ τησ 
ανεγϋρςεωσ εκκληςύασ επύ του τϊφου τησ ςκληρϊσ τιμωρύασ των, όπωσ εντόσ αυτού ημϋραν 
και νύκτα προςεύχεται ο ιερεύσ διϊ να ςυγχωρεθούν εισ τον ϊλλον τουλϊχιςτον κόςμον τα 
προσ την Ελλϊδα αμαρτόματα αυτών…» 

 τον ςτρατιωτικϐ τομϋα, ο νϋοσ Αρχιςτρϊτηγοσ Παποϑλασ, που ανϋλαβε ςτη θϋςη του 
παραιτηθϋντοσ τρατηγοϑ Παραςκευϐπουλου, υπακοϑοντασ ςε ϋξωθεν υποδεύξεισ, 
αντικατϋςτηςε τουσ ικανοϑσ και δοκιμαςμϋνουσ διοικητϋσ Μεγϊλων Μονϊδων με 
απειροπϐλεμουσ απϐτακτουσ, πολλού απϐ τουσ οπούουσ βρύςκονταν εκτϐσ ςτρατεϑματοσ απϐ 
το 1917. Εκεύνοι που εύχαν εκκαθαριςθεύ απϐ τουσ Βενιζελικοϑσ το 1917 επανόλθαν και 
ϋγιναν προςπϊθειεσ να επανϋλθει η αρχαιϐτητϊ τουσ. Οι Βενιζελικού αξιωματικού δεν 
εκκαθαρύςθηκαν, ϊλλαξαν ϐμωσ οι διοικόςεισ των μονϊδων και μερικού αξιωματικού 
παραιτόθηκαν ό παρεμποδύςθηκαν απϐ το πϊρουν θϋςεισ ςτην πρώτη γραμμό. Αυτϋσ οι 
αλλαγϋσ εύχαν ωσ αποτϋλεςμα την πτώςη του ηθικοϑ του ςτρατεϑματοσ, ςε μια περύοδο που 
η διεθνόσ κατϊςταςη ϊλλαζε ςε βϊροσ τησ Ελλϊδασ. 

 Σον Μϊρτιο 1921 η κατϊςταςη ςυνοψύζεται ςτην πλόρη αδιαλλαξύα του Κεμϊλ, μετϊ την 
αποκατϊςταςη των ςχϋςεών του με τουσ υμμϊχουσ (Γαλλύα, Ιταλύα, Ρωςύα) και ςτην 
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ανοικτό εχθρϐτητα των Γϊλλων και Ιταλών και ευμενό ςυντηρητικϐτητα των Άγγλων, οι 
οπούοι επιθυμοϑςαν, ευχϐντουςαν και ανϋμεναν μια ελληνικό επιτυχύα για να υποςτηρύξουν 
την Ελλϊδα. Απομονωμϋνη η ελληνικό κυβϋρνηςη, με μϐνη διϋξοδο την θεωρητικό ευμϋνεια 
τησ Αγγλύασ, ϋπρεπε να πολεμόςει προσ τον Κεμϊλ και να αγωνιςθεύ διπλωματικϊ προσ τουσ 
υμμϊχουσ, με μϐνο ϋρειςμα τη νύκη η οπούα ϋπρεπε να επιδιωχθεύ με κϊθε μϋςο.  

 Ωςτϐςο, τη ςτιγμό εκεύνη επιβϊλλονταν η λόψη μϋτρων ϐπωσ: (α) Διατόρηςη τησ 
εθνικόσ ενϐτητασ μϋςω τησ απονομόσ γενικόσ αμνηςτύασ. Αντ’ αυτόσ, τα πϊθη οδόγηςαν ςε 
ενϋργειεσ που δυςχϋραιναν την κατϊςταςη. (β) Αντικατϊςταςη του τρατηγοϑ Παποϑλα, ο 
οπούοσ εύχε επιδεύξει πλόρη ανεπϊρκεια, τϐςο ςτον ςτρατηγικϐ τομϋα, δεδομϋνου ϐτι δεν 
διηϑθυνε αποτελεςματικϊ τη μϊχη, ϐςο και ςτον διοικητικϐ, εφϐςον δεν εύχε το ςθϋνοσ να 
αποκροϑςει την τοποθϋτηςη, με πολιτικϊ κριτόρια, ωσ διοικητών Μεγϊλων Μονϊδων 
αξιωματικών τελεύωσ αδοκύμαςτων που «ϋφθαναν απϐ τασ Αθόνασ με τον διοριςμϐν των 
ϋτοιμον εισ την μονϊδα εκλογόσ των». (γ) Διατόρηςη των εμπειροπϐλεμων και ικανών 
ςτελεχών, ϋςτω και πολιτικϊ αντιφρονοϑντων. 

Σα μϋτρα αυτϊ, αν λαμβϊνονταν, όταν δυνατϐν να αποτελϋςουν κινητόρια δϑναμη για 
την επιτυχό κύνηςη προσ τα εμπρϐσ. Αντύ αυτών επελϋγηςαν μϋτρα-τροχοπϋδεσ. Αποτϋλεςμα 
η ςτρατηγικό αποτυχύα τησ επιχεύρηςησ προσ Κιουτϊχεια και η διαφυγοϑςα ευκαιρύα 
καταςτροφόσ του Κεμϊλ, μετϊ την ουρανϐπεμπτη νύκη τησ 8 Ιουλύου 1921 (Ακ Μπουνϊρ-
Ντερμϋντ), κατϊ την οπούα αφϋθηκαν τα υπολεύμματα του Κεμϊλ να διαφϑγουν ανενϐχλητα, 
αντύ τησ επιβαλλϐμενησ καταδύωξόσ τουσ, μϋχρι τησ πλόρουσ εξουθϋνωςόσ τουσ. 
Προκειμϋνου δε να υπϊρξει διϋξοδοσ απϐ το νϋο αδιϋξοδο, αποφαςύζεται η προσ αγγϊριο 
επιχεύρηςη με επανϊληψη των ύδιων ςφαλμϊτων και μϊλιςτα μεγεθυμϋνων. Η επιχεύρηςη 
αυτό (Αϑγουςτοσ 1921) που εκτελϋςθηκε με βϊςη ϋνα ανεδαφικϐ ςχϋδιο, το οπούο και 
κακώσ εφαρμϐςθηκε, παρϊ τισ αρχικϋσ τακτικϋσ επιτυχύεσ τησ, απϋτυχε απϐ ςτρατηγικόσ 
πλευρϊσ. Σραγικϐ αποτϋλεςμα, εκτϐσ απϐ τισ μεγϊλεσ απώλειεσ και την πτώςη του ηθικοϑ 
του ςτρατοϑ, η ματαύωςη πλϋον κϊθε ελπύδασ για νύκη. 

Μετά το Σαγγάριο – Η τελική φάςη 

Μπροςτϊ ς’ αυτό την κατϊςταςη, αντύ να ερευνηθεύ η κρύςιμη αυτό ςτιγμό του 
Μικραςιατικοϑ ζητόματοσ απϐ κϊθε πλευρϊ - πολιτικό, διπλωματικό και ςτρατιωτικό - και 
να αναζητηθεύ η λϑςη που επιβαλλϐταν απϐ τισ περιςτϊςεισ, προσ επύτευξη τησ νύκησ, 
επικρϊτηςε η μοιρολατρύα και η αμοιβαύα καχυποψύα, με κυρύαρχη εξουςύα εκεύνουσ που απϐ 
την Αθόνα κινοϑςαν τα νόματα τισ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ και του διχαςμοϑ. 

Η αποτυχύα τησ μϊχησ του αγγαρύου εύχε ςυντριπτικϐ αντύκτυπο ςτα μαχϐμενα 
ςτρατεϑματα που ϋβλεπαν, μαζύ με την εξϊντληςη των προςπαθειών τουσ, να εκφεϑγει και 
κϊθε ελπύδα για τη νύκη επύ του Μικραςιατικοϑ πεδύου. Εύναι δε προφανϋσ ϐτι, ϐταν ϋνα 
ςτρϊτευμα απωλϋςει την ελπύδα για νύκη χϊνει αυτομϊτωσ και τη θϋληςό του για αγώνα. 
Κατϊ ςυνϋπεια εύναι όδη ηττημϋνο απϐ τη ςτιγμό που θα θεωρόςει τον αγώνα μϊταιο. 

Η κυβϋρνηςη Γοϑναρη (που διαδϋχθηκε την κυβϋρνηςη Ρϊλλη) αφοϑ, μετϊ τισ ϊλλεσ 
αποτυχύεσ, εύδε να αποτυγχϊνει και η επιχεύρηςη του αγγαρύου, βρϋθηκε μπροςτϊ ςε 
πολιτικϐ και οικονομικϐ αδιϋξοδο. Αλλϊ και απϐ ςτρατιωτικό ϊποψη η κατϊςταςη εύχε 
φθϊςει ςτο απροχώρητο. Ο Αρχιςτρϊτηγοσ Παποϑλασ, ςε ϋκθεςό του τησ 8ησ επτεμβρύου 
1921κατϋληγε: «Ο ςτρατόσ ημών κατόπιν εννεατούσ πολϋμου ϋχει υποςτεύ ςοβαρϊν μεύωςιν 
κυρύωσ από απόψεωσ ςτελεχών και δό των καλυτϋρων, εξ ού η ςυνοχό εν τη δοικόςει ϋχει 
μειωθεύ. Κατϊ τασ δύο τελευταύασ επιχειρόςεισ ο ςτρατόσ εν τω ςυνόλω του υπόρξε 
αξιοθαύμαςτοσ. Αλλ’ η αντύληψισ τησ Στρατιϊσ εύναι ότι δεν θα ήτο φρόνιμον να ζητήςη τι 
πλέον παρ’ αυτού. Δια τουσ λόγουσ τούτουσ φρονώ, ότι επιβάλλεται η ταχεία περαίωςισ 
τησ Μικραςιατικήσ εκςτρατείασ».  

Μετϊ την αποχώρηςη απϐ τον αγγϊριο (επτϋμβριοσ 1921) ειςερχϐμαςτε ςτην τελικό 
φϊςη τησ Μικραςιατικόσ εκςτρατεύασ, που ολοκληρώθηκε με την κατϊρρευςη του μετώπου 
τον Αϑγουςτο 1922. Ποια όταν η κατϊςταςη του ςτρατεϑματοσ; Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ 
αποτελοϑςε η ειςχώρηςη του μικροβύου τησ πολιτικόσ μεταξϑ των αξιωματικών και των 
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οπλιτών. Απαρϊδεκτεσ επιλογϋσ για προαγωγϋσ, αποςτρατεύεσ, τοποθετόςεισ προκϊλεςαν 
δυςμενό κατϊςταςη ςτη διούκηςη των μονϊδων.  

Ο τρατηγϐσ Κοντοϑλησ, διοικητόσ του Α’  γρϊφει ςτον Αρχιςτρϊτηγο ςτισ 15 
Οκτωβρύου 1921, ϐτι οι αξιωματικού «ωσ εκ τούτου ςυνϊγουςιν απογοητευτικϊ δια το μϋλλον 
των (…) ςυμπερϊςματα, μετϊ την πϊροδον τησ εμπολϋμου καταςτϊςεωσ. Το τοιούτον 
αποδύδεται εισ το ότι όλασ τασ κεντρικϊσ θϋςεισ κατϋχουν ϊτομα μηδϋποτε μεταςχόντα 
ουδεμιϊσ εκςτρατεύασ, ϊτινα ειςηγούνται παρϊ τοισ αρμοδύοισ την ιςοπϋδωςιν των 
αξιωματικών χϊριν του ιδύου αυτών ςυμφϋροντοσ». 

Ο τρατηγϐσ Πολυμενϊκοσ, διοικητόσ του Γ’, γρϊφει ςτισ 19 Οκτωβρύου: «…υφύςταται 
γενικό ιςοπϋδωςισ των αξιωματικών, οπουδόποτε και αν υπηρετούςιν ούτοι. Αθρόαι 
επακολουθούςιν αιτόςεισ αξιωματικών παντόσ βαθμού περύ μεταθϋςεών των εισ το 
εςωτερικόν, διότι βλϋπουςιν ότι ουδεμύα απολύτωσ γύνεται διϊκριςισ μεταξύ εκεύνων, ούτινεσ 
απολαύουςιν όλησ τησ ραςτώνησ και χλιδόσ (…) και εκεύνων ούτινεσ υφύςτανται όλασ τασ 
ταλαιπωρύασ και, ακαμϊτωσ νυχθημερόν εργαζόμενοι, ςφυρηλατούςι το μεγαλεύον τησ 
πατρύδοσ ημών, ωδόγηςαν το ςτρϊτευμα εισ την δόξαν και την τιμόν (…).   

Ανϊλογη εύναι και επιςτολό του Αρχιςτρατόγου Παποϑλα, προσ τον Τπουργϐ 
τρατιωτικών Ν. Θεοτϐκη, ςτισ 15 Δεκεμβρύου 1921, ςτην οπούα αναφϋρει: «…φαινόμενα και 
ζητόματα ούα το τησ απροθυμύασ των αποτϊκτων εισ την ςυμμετοχόν των εισ τασ επιχειρόςεισ,  
η επαναφορϊ ςυλλόβδην αποτϊκτων και αποςτρϊτων και προ πολλού χρόνου 
απομεμακρυςμϋνων προςώπων, ϊνευ αποχρώντων δια τουσ πλεύςτουσ εξ αυτών λόγουσ, η 
αδυναμύα απαςχολόςεωσ αξιωματικών εκ του εςωτερικού προ ετών νεμομϋνων τα αγαθϊ και 
την ευμϊρειαν τούτου, η ςύμπηξισ ομάδων ανευθύνων τεινουςών να δημιουργήςωςι 
κράτοσ εν κράτει, (…) το γεγονόσ τησ ςτερόςεωσ και των ςτοιχειωδών μϋςων ςυντηρόςεωσ 
και ανακουφύςεωσ των οπλιτών…» 

Οι τρεισ προαναφερθϋντεσ ςτρατηγού, που μαζύ με ϊλλουσ αποτελοϑςαν το υμβοϑλιο 
Αντιςτρατόγων, ενεργοϑντεσ προσ το ςυμφϋρον του ςτρατεϑματοσ, κατόρτιςαν τουσ 
πύνακεσ προαγωγών με δικαιοςϑνη και αμεροληψύα, λαμβϊνοντασ υπϐψη κυρύωσ την 
πολεμικό δρϊςη. Όμωσ, την Πρωτοχρονιϊ του 1922, ϋφθαςε απϐ την Αθόνα η εύδηςη ϐτι οι 
πύνακεσ προαγωγών ρύχθηκαν ςτον κϊλαθο των αχρόςτων και ϋγιναν αθρϐεσ προαγωγϋσ 
απϐ την επετηρύδα προκειμϋνου να ικανοποιηθοϑν οι «ημϋτεροι». 

Τπόρχαν ϐμωσ και χειρϐτερα. Σο μικρϐβιο τησ αποςτροφόσ προσ το μαχϐμενο 
μικραςιατικϐ μϋτωπο, το οπούο θεωροϑνταν «γϊγγραινα» και «πυορροοϑςα πληγό», ϊρχιςε 
ςκϐπιμα να μεταδύδεται ςτον μαχϐμενο ςτρατϐ, με τη μορφό μιασ τρομερόσ ηττοπϊθειασ 
ώςτε μετϊ απϐ λύγο ϐλοι οι οπλύτεσ να διακηρϑςςουν ϐτι «δεν πϊνε εμπρϐσ». Άμεςη ςυνϋπεια 
η λιποταξύα, ςυνδυαζϐμενη ςυχνϊ με τη λεηλαςύα ςτο εςωτερικϐ τησ Μ. Αςύασ, που 
εξελύχθηκε ςε μϐνιμη κατϊςταςη. ε 80.000 ανόλθαν οι λιποτϊκτεσ που κατϐρθωςαν να 
διαφϑγουν ςτην Ελλϊδα. Πολλού απϐ αυτοϑσ ϋφθαςαν μϋχρι την Αμερικό ό την Αύγυπτο και 
ϋγραφαν απϐ εκεύ, υποκινώντασ ςε λιποταξύα ςυγγενεύσ και φύλουσ. Απϐ την λογοκριςύα των 
επιςτολών διαπιςτώθηκε ϐτι λειτουργοϑςαν και πρακτορεύα φυγϊδευςησ λιποτακτών!!! 
Μϋςα ς’ αυτϐ το κλύμα βρόκαν πρϐςφορο ϋδαφοσ κϊποιοι που προςπϊθηςαν να 
οργανώςουν πολιτικο-ιδεολογικϊ δύκτυα και να προςελκϑςουν τουσ ςτρατευμϋνουσ ςτισ 
πολιτικϋσ απϐψεισ τουσ, επιδεινώνοντασ την κατϊςταςη του ηθικοϑ. 

Ο Βενιζϋλοσ πύςτευε ϐτι «ηδύναντο και τον Φεβρουϊριον ακόμη του 1922, οπότε η 
εξϊντληςισ του ςτρατού δεν ότο πλόρησ, να εκκενώςουν την Μικρϊν Αςύαν δια κανονικόσ 
υποχωρόςεωσ, η οπούα θα προενόει όχι μόνον περύ τησ εγκαύρου απομακρύνςεωσ των 
ελληνικών πληθυςμών (…) αλλϊ και περύ μεταφορϊσ του παντοδαπού πολεμικού υλικού (…)». 

Σον Μϊιο 1922, ανϋλαβε κυβϋρνηςη ςυναςπιςμοϑ υπϐ τον Πϋτρο Πρωτοπαπαδϊκη. 
Μϋςα ς’ ϋνα κλύμα γενικόσ απογοότευςησ, τϐςο ςτον Ελλαδικϐ πληθυςμϐ ϐςο και ς’ εκεύνον 
τησ Ιωνύασ, αλλϊ και χαμηλοϑ ηθικοϑ ςτο ςτρϊτευμα, ακοϑςτηκαν φωνϋσ για κατϊληψη τησ 
Κωνςταντινοϑπολησ. Βεβαύωσ αυτϐ όταν κϊτι που ςυζητεύτο τϐςο ςε κυβερνητικϐ ϐςο και 
ςε ςτρατιωτικϐ επύπεδο, υπόρχε δε και ανϊλογη ςτρατιωτικό ςχεδύαςη. Εύναι 
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χαρακτηριςτικϐ το δημοςύευμα τησ εφημαρύδασ «Καθημερινό» τησ 17 Μαύου 1922: «Προ 
τριετύασ όνοιξεν εισ Μικρϊν Αςύαν τερϊςτιον μλϋτωπον (…) 300.000 μϊχονται (…) 3 
διςεκατομμύρια δραχμών κατηναλώθηςαν (…) η φοβερϊ πληγό μϋνει ανοικτό. Πώσ θα κλεύςη; 
Συζότηςισ περύ ειρόνησ δεν διεξϊγεται (…) Πρϋπει να τελειώνωμεν (…) διότι όςον παρϋρχεται ο 
καιρόσ η λύςισ καθύςταται δυςχερεςτϋρα. (…) Αφού οι Σύμμαχοι δεν δύνανται να ςυντρϋξουν 
πρϊγματι την Ελλϊδα, πρϋπει να επιζητόςει τον τερματιςμόν μόνη (…) Η λύςισ ϋγκειται εισ 
ςτρατιωτικόν επιχεύρηςιν ςκοπόν ϋχουςα την Κωνςταντινούπολιν (…) Αντύ να καταδιώκωμεν 
τον αντύπαλον προσ τασ εςχατιϊσ τησ χώρασ του θα τον πλόξωμεν εισ την κεφαλόν».  

Μύα απϐ τισ πρώτεσ πρϊξεισ τησ νϋασ κυβϋρνηςησ όταν η αποδοχό «για λϐγουσ υγεύασ» 
τησ παραύτηςησ του τρατηγοϑ Παποϑλα, ςτισ 16 ΜαϏου 1922, και η αντικαταςταςό του με 
τον Αντιςτρϊτηγο Φατζανϋςτη, μϋχρι τϐτε διοικητό του ςτρατιωτικών δυνϊμεων ςτη Θρϊκη. 
Ο νϋοσ αρχιςτρϊτηγοσ όταν θιαςώτησ τησ επύθεςησ προσ κατϊληψη τησ Κωνςταντινοϑπολησ. 
Μετϋφερε μϊλιςτα δϑναμη 25.000 ανδρών απϐ τη Μ. Αςύα ςτην Ανατ. Θρϊκη, ενώ ςτισ 4 
Ιουλύου 1922 μετϋβη ο ύδιοσ ςτη Ραιδεςτϐ προκειμϋνου να κατευθϑνει την επιχεύρηςη. 
Παρϊλληλα, η ελληνικό κυβϋρνηςη απϋςτειλε ςτισ 16 Ιουλύου 1922, διακούνωςη προσ τισ 
ςϑμμαχεσ χώρεσ ςχετικϊ με την πρϐθεςό τησ να καταλϊβει την Κωνςταντινοϑπολη. Όμωσ η 
αντύθεςη των Μεγϊλων Δυνϊμεων δεν επϋτρεψε την υλοπούηςη ενϐσ τϋτοιου ςχεδύου. 

Επιπροςθϋτωσ, η επιλογό του Φατζανϋςτη απεδεύχθη εςφαλμϋνη απϐφαςη. Όπωσ 
γρϊφει ο τρατηγϐσ Κλεϊνθησ Μπουλαλϊσ («Η Μικραςιατικό Εκςτρατεύα») – Επιτελϊρχησ 
τησ Ιησ Μεραρχύασ τϐτε - «ο νϋοσ Αρχιςτρϊτηγοσ όταν τύμιοσ, υπερόφανοσ, αξιοπρεπόσ, 
ϊτεγκτοσ, ευςυνεύδητοσ, πλην ϐμωσ ϐλα αυτϊ τα προςϐντα, που ϋφθαναν μϋχρι υπερβολόσ, 
κατϋληγαν ςε μια αυςτηρϐτητα η οπούα τον καθιςτοϑςε απροςπϋλαςτο και ςτερημϋνο κϊθε 
πνεϑματοσ ςυνεργαςύασ με τουσ υφιςταμϋνουσ του. Εύχε ιςτορύα γενναύου πολεμιςτό απϐ 
τουσ βαλκανικοϑσ πολϋμουσ, ϋμεινε ϐμωσ ςτη ςυνϋχεια αςυγχρϐνιςτοσ προσ τισ νϋεσ 
εξελύξεισ. Μϐλισ ϋγινε γνωςτϐσ ο διοριςμϐσ του ϋςπευςαν οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ 
ςτρατηγοϑσ να υποβϊλουν παραύτηςη και να αναχωρόςουν για το εςωτερικϐ». Με τον 
τρϐπο αυτϐ, αντύ να επιδιωχθεύ η μεταςτροφό του κϑματοσ απϐ τον κατόφορο προσ την 
ανϐρθωςη, επιζητόθηκε η διϐρθωςη τησ κατϊςταςησ με την αντικατϊςταςη του 
αρχιςτρατόγου ϐχι με ϋναν ικανϐ – και υπόρχαν αρκετού - που θα εγγυϊτο την επαναφορϊ 
του ηθικοϑ και την απϐκτηςη τησ νύκησ, αλλϊ με τον Φατζανϋςτη αποτελοϑντα, ϐπωσ 
αποδεύχθηκε, αςφαλϋσ εχϋγγυο αποτυχύασ. 

* * *  

 Αν όταν δυνατϐν να ςυμπυκνώςουμε ςε μερικϋσ λϋξεισ τισ γενεςιουργϋσ αιτύεσ τησ 
καταςτροφόσ θα λϋγαμε: διχϐνοια, φανατιςμϐσ, διχαςμϐσ, παρϊκεντρα εξουςύασ, κομματικό 
διϊβρωςη του ςώματοσ των αξιωματικών, ευνοιοκρατύα, προςωπολατρύα. Αυτϊ εύχαν ωσ 
αποτϋλεςμα ανεπιτυχεύσ πολιτικϋσ, εςφαλμϋνεσ αποφϊςεισ και επιλογϋσ προςώπων, ϊγνοια 
για την κατϊςταςη και τισ ανϊγκεσ του ςτρατοϑ, πτώςη του ηθικοϑ και τησ μαχητικόσ του 
ικανϐτητασ. Ενϐσ ςτρατοϑ εμπειροπϐλεμου, που εύχε ξεκινόςει προ τριετύασ με ϊριςτο ηθικϐ 
και ικανϐτατουσ ηγϋτεσ, πρϐθυμου για οποιαδόποτε περιπϋτεια και θυςύα. Ενϐσ ςτρατοϑ που 
με ενθουςιαςμϐ και υψηλϐ φρϐνημα αποβιβϊςθηκε ςτη μϑρνη και ϋφθαςε ϋξω απϐ την 
Άγκυρα, αντιμετωπύζοντασ με καρτερύα τερϊςτιεσ δυςκολύεσ, ϋφθαςε μετϊ μια τριετύα, να 
καταρρεϑςει και να οδηγηθεύ ςτην πλόρη διϊλυςη και καταςτροφό, ϐταν το φρϐνημϊ του 
ϋπεςε ςτο μηδϋν και οδόγηςε ςε μεύωςη του ηθικοϑ και τησ μαχητικόσ του ικανϐτητασ. Ένα 
ϋτοσ προ τησ καταςτροφόσ το κϑριο χαρακτηριςτικϐ του ςτρατεϑματοσ αποτελοϑςε η 
ειςχώρηςη του μικροβύου τησ πολιτικόσ μεταξϑ των αξιωματικών και των οπλιτών. 
Επιπλϋον, απαρϊδεκτεσ επιλογϋσ για προαγωγϋσ, αποςτρατεύεσ, τοποθετόςεισ προκϊλεςαν 
δυςμενό κατϊςταςη ςτη διούκηςη των μονϊδων.  

 Η ολοκλόρωςη τησ κατϊρρευςησ ϋγινε ςε ελϊχιςτο χρϐνο. τισ 20 Αυγοϑςτου 
αιχμαλωτύζονται οι διοικητϋσ των Α’ και Β’ ωμϊτων τρατοϑ, Σρικοϑπησ και Διγενόσ, ενώ 
δϑο ημϋρεσ μετϊ παϑεται ο Φατζανϋςτησ και αντικαθύςταται απϐ τον διοικητό του Γ’ 
ώματοσ Πολυμενϊκο. τισ 26 Αυγοϑςτου διατϊςςεται η αποχώρηςη του ελληνικοϑ ςτρατοϑ 
απϐ τη Μ. Αςύα. Μϋςα ςε λύγεσ μϋρεσ τα τελευταύα ελληνικϊ ςτρατεϑματα εύχαν εγκαταλεύψει 
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το ϋδαφοσ τησ Μ. Αςύασ και εύχαν αποςυρθεύ ςτα ελληνικϊ νηςιϊ και την ηπειρωτικό χώρα. 
τισ 27 Αυγοϑςτου οι πρώτοι Σοϑρκοι ιππεύσ και ομϊδεσ ατϊκτων ειςϋρχονται ςτη μϑρνη 
και αρχύζουν τισ ςφαγϋσ, τισ λεηλαςύεσ, τισ πυρπολόςεισ, τισ καταςτροφϋσ. Μια ελληνικό 
παρουςύα μεγαλϑτερη των 2.500 ετών ςτη δυτικό ακτό τησ Μ. Αςύασ, εύχε τερματιςθεύ 
απϐτομα, κϊτω απϐ καταςτρεπτικϋσ ςυνθόκεσ, με το πλόρεσ ξερύζωμα του Ελληνιςμοϑ. Η 
Μικραςιατικό καταςτροφό δημιοϑργηςε ϋνα εξαιρετικϊ βαθϑ ψυχολογικϐ αλλϊ και υλικϐ 
τραϑμα ςτον Ελληνιςμϐ, μαζύ με την οριςτικό εγκατϊλειψη τησ Μεγϊλησ Ιδϋασ.  

Θα πρϋπει, ωςτϐςο, να επιςημϊνουμε ϐτι ςτην πραγματικϐτητα εκεύνο που 
εγκαταλεύφθηκε δεν όταν η Μεγϊλη Ιδϋα του Ελληνιςμοϑ, αλλϊ η προςπϊθεια υλοπούηςόσ 
τησ υπϐ την εδαφικό τησ ϋννοια. Η προςπϊθεια δηλαδό να περιληφθεύ ο Ελληνιςμϐσ ςτα 
εδαφικϊ ϐρια του ελλαδικοϑ κρϊτουσ. Όμωσ ο Ελληνιςμϐσ ουδϋποτε ςτην μακραύωνα 
ιςτορύα του περικλεύςθηκε ςε ςυγκεκριμϋνα εδαφικϊ ϐρια. Με κινητόρια δϑναμη τον 
πολιτιςμϐ του, καθοριςτικϐ ςτοιχεύο τησ ενϐτητϊ του, βριςκϐταν και δροϑςε παντοϑ. Εύναι 
ϐμωσ υποχρϋωςη το τμόματοσ του Ελληνιςμοϑ που ζει μϋςα ςτα ϐρια του Ελληνικοϑ 
Κρϊτουσ να δημιουργόςει τισ απαραύτητεσ ςυνθόκεσ και προϒποθϋςεισ και να αποκτόςει την 
ιςχϑ που απαιτεύται, ώςτε να εξαςφαλύζει την ϑπαρξη, τα δικαιώματα και τα ςυμφϋροντα 
ολοκλόρου του Ελληνιςμοϑ, οπουδόποτε ζει και δραςτηριοποιεύται.  
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