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ΔΝΟΤΗΤΑ 38 

 

Ο κηθξαζηαηηθόο πόιεκνο (1919-1920) 
 

 

Η ειιεληθή δηνίθεζε ηεο Μηθξάο Αζίαο 

 Ο ειιεληθόο ζηξαηόο θαηέιαβε ηε Σκύξλε ζηηο 2/15 Μαΐνπ 1919. 

 Δπηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο νξίζηεθε ν Αξηζηείδεο Σηεξγηάδεο (ύπαηνο αξκνζηήο), κε 

εληνιή γηα ηζόηηκε κεηαρείξηζε όισλ ησλ θαηνίθσλ. 

 Ο Σηεξγηάδεο έγηλε αληηπαζήο ζηνπο Έιιελεο ηεο Σκύξλεο. 

 Η ειιεληθή δηνίθεζε επηηέιεζε ζεκαληηθό έξγν ζηελ νηθνλνκία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία θαη 

ζηελ επαλεγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ πνπ είραλ δησρζεί παιαηόηεξα από ηηο νζσκαληθέο αξρέο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ έσο ην θαινθαίξη ηνπ 1920 

 Αξρηθά: Ο ειιεληθόο ζηξαηόο θαηέιαβε ηελ πεξηνρή πνπ είρε νξηζηεί από ηελ Αληάλη. 

 Αξγόηεξα: Ο Βεληδέινο έιαβε άδεηα από ην ζπλέδξην ηνπ Παξηζηνύ γηα επέθηαζε ηεο ειιεληθήο 

δώλεο. 

 Άλνημε 1920: Ο ειιεληθόο ζηξαηόο θαηέιαβε ηελ Αλαη. Θξάθε. 

 Καινθαίξη 1920: Ο ειιεληθόο ζηξαηόο πξνέιαζε ζε βάζνο 100-150 ρηιηνκέηξσλ, θαηαιακβάλνληαο 

έθηαζε πνιύ κεγαιύηεξε από απηήλ πνπ είρε νξηζηεί από ηε ζπλζήθε ησλ Σεβξώλ. 

 

Η απόξξηςε ηεο ζπλζήθεο ησλ Σεβξώλ από ην ηνπξθηθό θίλεκα αληίζηαζεο 

 Ο ζνπιηάλνο αλαγθάζηεθε λα δερζεί ηε ζπλζήθε ησλ Σεβξώλ (θαινθαίξη 1920). 

 Ο Κεκάι: 

 Απέξξηςε ηε ζπλζήθε ησλ Σεβξώλ. 

 Δλίζρπζε ην ηνπξθηθό εζληθό θίλεκα. 

 

Οη εθινγέο ηνπ 1920 θαη ε επάλνδνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

 Απόπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Βεληδέινπ ζην Παξίζη, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ησλ 

Σεβξώλ. 

 Γνινθνλία ηνπ αληηβεληδειηθνύ Ίσλα Γξαγνύκε ζηελ Αζήλα (31 Ινπιίνπ 1920). 

 Θάλαηνο ηνπ βαζηιηά Αιέμαλδξνπ ζηηο 25 Οθη. 1920. 

 Ννέκβξηνο 1920: Δθινγέο.  

 Η αληηβεληδειηθή ζπκκαρία («Ηλσκέλε αληηπνιίηεπζηο») θέξδηζε ηηο εθινγέο κε εγέηε ηνλ Γ. Γνύλαξε 

θαη ππνζρέζεηο γηα: 

 Τνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πνιέκνπ ζηε Μηθξά Αζία. 

 Τελ απαιιαγή από ηε «βεληδειηθή ηπξαλλία». 

 Οη Φηιειεύζεξνη (παξάηαμε ηνπ Βεληδέινπ) εηηήζεθαλ θαη ν Βεληδέινο έθπγε ζην Παξίζη. 

 Η λέα θπβέξλεζε νξγάλσζε δεκνςήθηζκα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, κε ζεηηθό 

γη’ απηόλ απνηέιεζκα. 

 Ο Κσλζηαληίλνο επέζηξεςε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1920. 
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Γηπισκαηηθέο επηηπρίεο ηνπ ηνπξθηθνύ θηλήκαηνο αληίζηαζεο 

 Οη Γπλάκεηο ηεο Αληάλη αλαζεώξεζαλ ηε ζηάζε ηνπο γηα ηε Μηθξά Αζία, γηαηί: 

 Γηέβιεπαλ λίθε ηνπ Κεκάι. 

 Τα ζπκθέξνληά ηνπο κπνξνύζαλ λα εμππεξεηεζνύλ θαη από έλα θξάηνο ηνπ Κεκάι. 

 Δπέζηξεςε ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ζηελ Διιάδα (πξόζρεκα). 

 Ο Κεκάι ππέγξαςε ζπκθσλίεο κε: 

 Τε Σνβηεηηθή Έλσζε (Μάξηηνο 1921). 

 Τε Γαιιία (Μάξηηνο θαη Οθηώβξηνο 1921). 

 Ιηαιία (Μάξηηνο 1921). 

 Με ηηο ζπκθσλίεο απηέο νη Γάιινη θαη νη Ιηαινί απνρώξεζαλ από ηε Μηθξά Αζία κε αληάιιαγκα 

πξνλόκηα θαη δηεπθνιύλζεηο ζηελ θεκαιηθή Τνπξθία. 

 

Οη εμειίμεηο έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922 

 Η θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε από ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1920 δελ ηήξεζε ηελ ππόζρεζή ηεο γηα 

ηεξκαηηζκό ηνπ πνιέκνπ.  

 Καινθαίξη 1921: Ο ειιεληθόο ζηξαηόο πξαγκαηνπνίεζε κεγάιε επίζεζε έσο ηνλ πνηακό Σαγγάξην, κε 

πνιινύο λεθξνύο θαη ηξαπκαηίεο. 

 Ιζρπξή αληίζηαζε από ηνπο Τνύξθνπο αλαγθάδεη ηνπο Έιιελεο λα ππνρσξήζνπλ ζηε γξακκή Δζθί-

Σερίξ, Κηνπηάρεηα, Αθηόλ Καξαρηζάξ. 

 Ο Κεκάι, εληζρπκέλνο δηπισκαηηθά θαη ζηξαηησηηθά, αληηδξνύζε ζε πηζαλή ζπκθσλία. 

 Σηελ Διιάδα εληζρύνληαλ νη αληηπνιηηεπηηθέο θσλέο (θαηά ηνπ πνιέκνπ). 

 13 Απγνύζηνπ 1922: Σηελ ηειηθή ηνπξθηθή επίζεζε ε ειιεληθή άκπλα θαηέξξεπζε θαη άξρηζε ε 

ππνρώξεζε. 

 27 Απγνύζηνπ 1922: Ο θεκαιηθόο ζηξαηόο κπαίλεη ζηε Σκύξλε θαη ηελ ππξπνιεί. 

 Έιιελεο θαη Αξκέληνη ζθάδνληαη. 

 Όζνη ζώζεθαλ πήξαλ ηνλ δξόκν ηεο πξνζθπγηάο. 

 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 107 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηεο είλαη νη θηλήζεηο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1920; 

2. Με πνηεο ππνζρέζεηο θέξδηζε ε «Ηλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο» ηηο εθινγέο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1920; Τηο 

ηήξεζε; 

3. Γηαηί νη Γπλάκεηο ηεο Αληάλη αλαζεώξεζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο γηα ηε Μηθξά Αζία ην 1921; 

4. Με πνηεο ρώξεο ππέγξαςε ζπκθσλίεο ν Κεκάι θαη πνην ην πεξηερόκελό ηνπο; 

5. Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ πνιέκνπ θαη πνηεο νη ζπλέπεηέο ηνπ; 

 

 

 


