
Εργασία Λογοτεχνίας 

2. Να δημιουργήσετε ένα video ή power point, στο οποίο 

θα παρουσιάζετε το χρονικό του ξεριζωμού των Ελλήνων 

της Μικράς Ασίας από την καταστροφή της Σμύρνης μέχρι 

την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Μπορείτε να 

αναζητήσετε οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο και να 

επενδύσετε μουσικά την παρουσίασή σας.  

Χρήστος Ντούρος Γ’1 



Μικρασιατική Καταστροφή 

Στοιχεία 

• Με τον όρο Μικρασιατική Καταστροφή περιγράφεται περισσότερο η 
τελευταία φάση της Μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του 
«ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918-1922». 

 

• Ξεκίνησε με την υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση 
του μετώπου. Μεγάλο μέρος του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού 
από τη Μικρά Ασία εκδιώχθηκε. Όμως, η εκδίωξη είχε ξεκινήσει πολύ 
νωρίτερα (με τη υνθήκη του 1914, που είχε συνομολογήσει ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος) και είχε διακοπεί με την «ανακωχή του Μούδρου». 

 

• Μετά την Καταστροφή της μύρνης και την εκκένωση της χερσονήσου της 
Καλλίπολης (στις 11 Νοεμβρίου) από τους Έλληνες, που έμεναν εκεί, 
καθώς και αργότερα με την «υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών» (1922-
24) από όλη τη Μικρά Ασία και τον ερχομό 1.230.000 Ελλήνων χριστιανών 
και 45.000 Αρμένιων προσφύγων στην Ελλάδα, ο Θρακικός και 
Μικρασιατικός ελληνισμός καταστράφηκε. 



Αρχή 
• τις 2 Μαΐου του 1919 ελληνικά στρατεύματα 

αποβιβάστηκαν στη μύρνη, με σκοπό να εγκατασταθεί 
ελληνική διοίκηση και να προστατευτούν οι χριστιανικοί 
πληθυσμοί. 

 

• Ο ελληνικός πληθυσμός της μύρνης υποδέχθηκε με 
ενθουσιασμό τα ελληνικά στρατεύματα, θεωρώντας τα 
ως σημάδι για την παραχώρηση της πόλης στην Ελλάδα. 

 

• Όμως, τουρκικές αντάρτικες δυνάμεις αρνήθηκαν να 
δεχθούν την ελληνική διοίκηση και ξεκίνησαν 
ανταρτοπόλεμο, με αποτέλεσμα η απόβαση του 
Ελληνικού στρατού να μετατραπεί σε μια μακρόχρονη 
εκστρατεία. 
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Η πορεία προς την Καταστροφή 

• Ύστερα από πιέσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου, οι Μεγάλες 

δυνάμεις έδωσαν τη συγκατάθεση τους για προέλαση του 

Ελληνικού στρατού στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. 

 

• Κρίσιμο σημείο για την εξέλιξη της Μικρασιατικής εκστρατείας 

αποτέλεσαν οι εκλογές του 1920. Σο αποτέλεσμα των εκλογών, 

μέσα σε συνθήκες Εθνικού Διχασμού και δυσαρέσκειας του 

ελληνικού λαού για την παρατεταμένη παραμονή των 

ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία, ήταν καθοριστικό 
για τη μετέπειτα ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 
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Η πορεία προς την Καταστροφή 

• Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ηττήθηκε στις εκλογές από τον 
Δημήτριο Γούναρη. Σον Νοέμβριο του 1920, ο 
Κωνσταντίνος Α΄ επέστρεψε στον θρόνο ύστερα από 
Δημοψήφισμα. Ο Κωνσταντίνος ήταν εξαιρετικά 
αντιπαθής στις υμμαχικές δυνάμεις για τον ρόλο που 
διαδραμάτισε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

• Παρ’όλα αυτά, Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία, οι οποίες είχαν 
προειδοποιήσει τη νέα κυβέρνηση για το τι θα σήμαινε μια 
πιθανή επιστροφή του Κωνσταντίνου στις σχέσεις τους με 
αυτή, παρέδωσαν διακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες 
δεν αναγνώριζαν τον Κωνσταντίνο ως αρχηγό του 
κράτους και πάγωσαν όλα τα δάνεια που είχαν 
δρομολογηθεί προς την Ελλάδα. Μόνο η Αγγλία 
συνέχισε, αν και μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, να 
υποστηρίζει την Ελλάδα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο. 
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Η πορεία προς την Καταστροφή 

• Μερικούς μήνες αργότερα το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Η Σουρκία με 
ηγέτη τον Κεμάλ Ατατούρκ καταφέρνει να συνθηκολογήσει μετά τη 

Γαλλία και τη Ρωσία και με την Ιταλία, με αποτέλεσμα να επιτύχει την 

προμήθεια του Σουρκικού στρατού με πολεμικό υλικό από τις χώρες 

αυτές. 

 

• Σην άνοιξη του 1921, ο Ελληνικός στρατός, ύστερα από στρατιωτικό 

συμβούλιο, αποφάσισε προέλαση προς την Άγκυρα και κατέλαβε 
καίρια στρατηγικά σημεία (Εσκί-εχίρ και Αφιόν-Καραχισάρ), χωρίς 
όμως να καταφέρει να εξαλείψει την τουρκική απειλή. 
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Η τουρκική αντεπίθεση 

• Ωστόσο,  η αντεπίθεση δεν άργησε να έρθει. Σο 

πρωί της 13ης Αυγούστου, ο τουρκικός στρατός 

επιτέθηκε στις ελληνικές δυνάμεις στο Αφιόν 

Καραχισάρ.  

 

• τις 24 Αυγούστου η στρατιωτική ηγεσία 

συγκεντρώθηκε στη μύρνη και εξέδωσε διαταγές. 

Όμως, οι διαταγές δεν είχαν ουσιαστικό αποδέκτη, 

αφού όχι μόνο οι επικοινωνίες είχαν διακοπεί, αλλά 
και οι στρατιώτες δεν υπάκουαν.  
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Η τουρκική αντεπίθεση 

• τις 5 επτεμβρίου τα τελευταία τμήματα του Γ΄ ώματος 
τρατού εγκατέλειψαν τη Μικρά Ασία από το λιμάνι της 

Αρτάκης, αφήνοντας τους ανυπεράσπιστους Μικρασιάτες 

στο έλεος των Σούρκων. 

 

• τις 8 επτεμβρίου οι πρώτοι Σούρκοι στρατιώτες μπήκαν 

στη μύρνη και στις 13 ξεκίνησε η Καταστροφή. 
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Συνέπειες 

• Οι συνολικές απώλειες της ελληνικής πλευράς έφθασαν τους 

25.000 νεκρούς και τραυματίες. Πάνω από 1.500.000 Έλληνες 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων 

τους και να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας 

πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. 
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Συνέπειες 

• την πορεία τους προς τα δυτικά παράλια, οι Σούρκοι 
ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από τη 
Μικρά Ασία, προβαίνοντας σε ανείπωτα εγκλήματα: 
μαζικές πυρπολήσεις κτηρίων και ανθρώπων, βιασμοί, 
σφαγές, εκτελέσεις, βασανιστήρια... υγκλονιστικές είναι 
οι μαρτυρίες όσων έζησαν τα γεγονότα. Αμερικανοί 
μάρτυρες διηγούνται ιστορίες για πυρπολήσεις 
αρρώστων μέσα σε νοσοκομεία καθώς και παιδιών 
μέσα σε σχολεία. 

 

• ύμφωνα με τον ανταποκριτή των Σάιμς του Λονδίνου, 
πολλοί Χριστιανοί κάηκαν μέσα στις εκκλησίες τους, 
όταν, αφού κατέφευγαν σε αυτές, οι Σούρκοι έβαζαν επί 
τούτω φωτιά. 
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Συνέπειες 

 τα θύματα των Χριστιανών από τους Σούρκους συγκαταλέγεται και ο 

Μητροπολίτης Χρυσόστομος μύρνης, που πέθανε με ιδιαίτερα 

βασανιστικό θάνατο, καθώς και πολλοί άλλοι Επίσκοποι και ιερείς. 

 

 Αποκορύφωμα της καταστροφής υπήρξε η πυρπόληση της 

αρμενικής και της ελληνικής συνοικίας της μύρνης. Σο κάψιμο των 

σπιτιών ανάγκασε τους, κρυμμένους σε αυτά, Χριστιανούς να βγουν 

έξω στους δρόμους, με αποτέλεσμα, ακόμα και οι τελευταίοι που είχαν 

γλυτώσει από τις προηγούμενες σφαγές, να πέφτουν στα χέρια των 

Σούρκων και να υφίστανται τρομερούς βασανισμούς πριν τον 

θάνατό τους. Μεταξύ των θυμάτων, υπήρξαν και μεμονωμένες 

περιπτώσεις Δυτικών (Αμερικανών, Ολλανδών, κ.α.). 
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Επίλογος 

Η Μικρασιατική Καταστροφή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες 

συμφορές του ελληνισμού. τις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η 

υνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι μήνες πριν, στις 30 Ιανουαρίου 

1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική ύμβαση, η οποία ρύθμιζε 

την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Σουρκίας. Με 

την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της 

Ανατολής εξαφανίστηκε, ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια, και 

περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα. Τπό 

άθλιες συνθήκες ξεκίνησε η «Οδύσσεια» από τη μύρνη. Σο σχεδόν 

χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να 
περιθάλψει αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό. 
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