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ΕΝΟΤΗΤΑ 36 

 

Ο Ελληνιζμόρ ηηρ δςηικήρ Μικπάρ Αζίαρ και ηος Πόνηος 
 

Ο Ελληνιζμόρ ηηρ δςηικήρ Μικπάρ Αζίαρ 

Μέζα 19
νπ

 αηώλα: 

 

 

 

 

 

 Οη ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο: 

 Ήηαλ εύποπερ. 

 Ήηαλ θαιά οπγανυμένερ. 

 Δίραλ ένηονη παξνπζία. 

 Εκπποζυπούνηαν ζηηο νζωκαληθήο αξρέο από ηνπο πξνθξίηνπο θαη αξρηεξείο. 

 Οη Έλληνερ: 

 Απνηεινύζαλ ηελ πλειονόηηηα ζηε Σκύξλε (400.000). 

 Δίραλ ζημανηική παξνπζία (ρωξίο πιεζπζκηαθή ππεξνρή) ζε άλλερ πόλειρ. 

 Αζρνινύληαλ θπξίωο κε ην εμπόπιο. 

 Σηε Σμύπνη: 

 Γξαζηεξηνπνηνύληαλ πολλέρ ελληνικέρ επισειπήζειρ (εκπνξηθνί νίθνη, ηξάπεδεο, λαπηηιηαθέο 

εηαηξίεο). 

 Λεηηνπξγνύζαλ πολλά ελληνικά ζσολεία (Δπαγγειηθή Σρνιή, Κεληξηθό Παξζελαγωγείν θ.ά.). 

 Γξαζηεξηνπνηνύληαλ πνιινί πολιηιζηικοί ζύλλογοι. 

 Υπήξραλ αξθεηά ηςπογπαθεία. 

 

Ο Ελληνιζμόρ ηος Πόνηος 

 Οη Έιιελεο ηνπ Πόληνπ: 

 Ενύζαλ νξγαλωκέλνη ζε ακμάζοςζερ ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο. 

 Αζρνινύληαλ θπξίωο κε ηελ αγποηική οικονομία θαη ην εμπόπιο. 

 Μεγάια εκπνξηθά θέληξα: Τπαπεζούνηα, Κεπαζούνηα, Σαμτούνηα. 

 «Φπονηιζηήπιον ηηρ Τπαπεζούνηορ» (ηέιε 17νπ αη.): Τν θέληξν ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ 

πεξηνρή. 

 

Οι διυγμοί ηος μικπαζιαηικού Ελληνιζμού 

 

 

 

      πξνθαινύλ 

 

 

 

 

 

 

 Χάηι Χοςμαγιούν (Ηζόηεηα όιωλ ηωλ 

ππεθόωλ ηεο Οζωκαληθήο απηνθξαηνξίαο) 

 Θεηικέρ νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ζηε 

Μηθξά Αζία 

 Μεηανάζηεςζη Διιήλωλ από ηελ 

Διιάδα θαη άιιεο πεξηνρέο ζηε 

Μικπά Αζία 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ ηνπξθηθνύ 

εθνικιζμού (κεηά ηελ επηθξάηεζε 

ηωλ Νενηνύξθωλ) 

 Ζ επηδίωμε ηωλ Γεπμανών λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα ζςμθέπονηα ηνπο 

ζηελ νζωκαληθή νηθνλνκία 

 Διυγμούρ ελληνοπθόδοξυν 

πληθςζμών από ηα δπηηθά παξάιηα ηεο 

Μηθξάο Αζίαο από ην 1913. 

 Οη δηωγκνί ενηείνονηαι ζηε δηάξθεηα 

ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ (150.000 

Έιιελεο εθηνπίζηεθαλ ζηελ ελδνρώξα) 
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 Σηα ηάγμαηα επγαζίαρ: 

 Καηαηάζζνληαλ άνδπερ άνυ ηυν 45 εηών. 

 Έθαλαλ αγγαπείερ ζε λαηομεία θαη δημόζια έπγα ζην εζωηεξηθό ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

 Εξονηώθηκαν εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηνπ Πόληνπ. 

 

Η κίνηζη αςηονόμηζηρ ζηον Πόνηο 

 Σηα ηέιε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ εθδειώζεθε αςηονομιζηική κίνηζη ηυν Ελλήνυν ηος Πόνηος. 

 Τνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1920 ηδξύζεθε ομόζπονδο πονηοαπμενικό κπάηορ, πνπ αλαγλωξίζηεθε από ηε 

ζπλζήθε ηωλ Σεβξώλ. 

 Ζ δωή ηνπ ήηαλ ζύνηομη (κέρξη ηνλ Ννέκβξην 1920). 

 

Επυηήζειρ 

Βηβιίν, ζει. 103 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηνη ιόγνη ζπλέβαιαλ ζηε κεηαλάζηεπζε ηωλ Διιήλωλ ζηε Μηθξά Αζία ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα; 

2. Πώο απνδεηθλύεηαη ε έληνλε θαη αθκαία ειιεληθή παξνπζία ηωλ Διιήλωλ ζηε Σκύξλε; 

3. Γηα πνηνπο ιόγνπο εθδηώρζεθαλ νη Έιιελεο κεηά ηελ επηθξάηεζε ηωλ Νενηνύξθωλ θαζώο θαη ζηε 

δηάξθεηα ηωλ Βαιθαληθώλ θαη ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ; 

4. Τη ήηαλ ηα ηάγκαηα εξγαζίαο; Πώο ζπλέβαιαλ ζηελ εμόληωζε πνιιώλ ρηιηάδωλ Διιήλωλ; 

 

 


