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Η αντίδραςθ των Τοφρκων 

Ο Μικραςιατικόσ πόλεμοσ 

 Ξζςπαςε εμφφλιοσ ανάμεςα ςτο Σουλτάνο 
και ςτουσ οπαδοφσ του αξιωματικοφ 
Μουςταφά Κεμάλ. 

 Οι Σοφρκοι οργάνωςαν αντίςταςθ με αρχηγό 
τον Μουςταφά Κεμάλ (Ατατοφρκ). 

 Οι Σφμμαχοι ςταδιακά άρχιςαν να 
εγκαταλείπουν τα εδάφη που κατείχαν. 

 Οι Σοβιετικοί άρχιςαν να υποςτθρίηουν τον 
Κεμάλ. 

 

 

 Οι Ζλλθνεσ ςτισ 2 Μαΐου 1919 αποβιβάςτθκαν 
ςτη Σμφρνθ και την απελευκζρωςαν. 

 Ο ελληνικόσ ςτρατόσ ςυγκροφςτθκε ςτην 
Πζργαμο και ςτο Αϊδίνι με Σοφρκουσ ςτρατιϊτεσ 
και αντάρτεσ. 

 Σο ελληνικό ςτρατηγείο αποφάςιςε να 
επεκτείνει την γραμμι κατοχισ και να 
καταλάβει το Αφιόν Καραχιςάρ και το Εςκί 
Σεχίρ. 

     Αρνθτικοί παράγοντεσ τθσ απόφαςθσ 

 Δημιουργία ενόσ εκτεταμζνου μετώπου 
επιχειρήςεων.  

 Δυςκολίεσ ςτον ανεφοδιαςμό. 

 Ζλλειψη χαρτών ακριβείασ των περιοχϊν αυτϊν. 

 Υπερτζρθςθ των Σοφρκων ςε ιππικό και 
πυροβολικό. 

 

       

 

Οι Ζλλθνεσ αναλαμβάνουν τθ διοίκθςθ τθσ 

περιοχισ τθσ Σμφρνθσ 

Η ελλθνικι προζλαςθ 

 
τη διάρκεια του 192ι οι Ζλληνεσ κατζλαβαν το 

Αφιόν Καραχιςάρ και το Εςκί Σεχίρ. 

Οι Σοφρκοι υποχώρθςαν και οχυρϊθηκαν ςτην 

περιοχή τησ Άγκυρασ. 

Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ καταδιϊκοντασ τουσ 

Τοφρκουσ, πζραςε τον ποταμό Σαγγάριο και την 

Αλμυρά Ζρθμο. 

Ανατροπι τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα 

 Ο Βενιηζλοσ το Νοζμβριο του 1920 ζχαςε τισ 
εκλογζσ. 

 Οι πολιτικοί του αντίπαλοι επανζφεραν τον 
βαςιλιά Κωνςταντίνο. 

 Δυςαρζςκεια των Άγγλων και των Γάλλων. 

 Αντικατζςτθςαν τη ςτρατιωτική ηγεςία. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Η τουρκικι αντεπίκεςθ 

 Σον Αφγουςτο του 1921 ο ελληνικόσ 

ςτρατόσ οχυρώκθκε ςε μια αμυντική 

γραμμή (Εςκί Σεχίρ – Κιουτάχεια – 

Αφιόν Καραχιςάρ). 

 Σο 1922 οι Τοφρκοι του Κεμάλ 

επιτζκθκαν ςτον εξαςθενημζνο 

ελλθνικό ςτρατό. 

 Η άμυνα των Ελλήνων ζςπαςε και ο 

ελλθνικόσ ςτρατόσ αναγκάςτηκε να 

υποχωριςει. 

 Σον ςτρατό ακολοφθηςαν χιλιάδεσ 

Ζλλθνεσ, φοβοφμενοι τα τουρκικά 

αντίποινα. 

 

Η Καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ  
(27 Αυγοφστου 1922) 

 

 

 

 

Η μακραίωνθ παρουςία των Ελλινων ςτην 

περιοχή τησ Σμφρνθσ τελείωσε με τον πλζον 

δραματικό τρόπο. 

 

Η γενοκτονία των Ελλινων του Πόντου και τθσ 
Δυτικισ Μικράσ Αςίασ 

 τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα υπήρξε ζξαρςθ του 

εκνικιςμοφ ςε όλεσ τισ βαλκανικζσ χϊρεσ. 

 Οι διώξεισ των Τοφρκων εναντίον των 

μειονοτικών ομάδων πήραν δραματικό 

χαρακτήρα. 

 Προηγήθηκε η γενοκτονία των Αρμενίων. 

 Ακολοφθηςε η γενοκτονία των Ελλινων του 

Πόντου και των Ελλινων τθσ Δυτικισ Μικράσ 

Αςίασ, την περίοδο 1914 - 1922. 

 Χιλιάδεσ χριςτιανοί πήραν το δρόμο για τα 

«Τάγματα εργαςίασ», (αμελζτ ταμπουροφ) 

 Οι περιςςότεροι πζκαναν εκεί κάτω από 

ιδιαίτερα ςκλθρζσ ςυνκικεσ. 

 

 Σζλοσ Αυγοφςτου του 1922 οι Τοφρκοι 
μπήκαν ςτη Σμφρνθ. 

 Πυρπόλθςαν την ελλθνικι και αρμζνικθ 
ςυνοικία. 

 Θανατώκθκε από το μουςουλμανικό 
πλήθοσ ο Μθτροπολίτθσ Χρυςόςτομοσ. 

 Σφαγζσ χριςτιανϊν, λεθλαςίεσ και  
αγριότθτεσ ολοκλήρωςαν την 
καταςτροφή. 

 

 

 

 


