
Μικρασιατική καταστροφή 



Η εκστρατεία στη Μ. Ασία   

Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου οι νικήτριες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, 
ξεκίνησαν εργασίες με σκοπό τη διανομή των εδαφών. Η απόφαση της Αγγλίας και της Γαλλίας για 
αποβίβαση Ελληνικού στρατού στη μύρνη είχε σκοπό την εγκατάσταση ελληνικής διοίκησης στην Μ. Ασία 
και την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού. Οι Σούρκικες δυνάμεις αρνήθηκαν την αποβίβαση αυτή και 
για αυτόν τον λόγο ξεκίνησαν ανταρτοπόλεμο. Έτσι, η απόβαση του Ελληνικού στρατού μετατράπηκε σε 
μακροχρόνια εκστρατεία. Σον Αύγουστο του 1920 υπογράφηκε τελικά η συνθήκη των εβρών, με την οποία 
γινόταν η οριστική παραχώρηση όλης της Θράκης (σχεδόν μέχρι την Κωνσταντινούπολη), καθώς και η 
παραχώρηση της διοίκησης της περιοχής της μύρνης για πέντε έτη στην Ελλάδα 

   



Η πορεία στην Καταστροφή 

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Α΄ στον θρόνο προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Αγγλίας, της Γαλλίας 
και της Ιταλίας. Οι προαναφερθείσες χώρες, με εξαίρεση την Αγγλία, «πάγωσαν» όλα τα δάνεια που 
είχαν δρομολογηθεί προς την Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο. Αργότερα, η Σουρκία κατάφερε να συνθηκολογήσει με τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ιταλία οι 
οποίες προμήθευσαν την Σουρκία με πολεμικό υλικό. Λίγο αργότερα, η απόφαση της Ελλάδας να 
προελάσει στην Άγκυρα είχε ως συνέπεια την ήττα του Ελληνικού στρατού, την οικονομική επιβάρυνση 
της χώρας και την ακύρωση της συνθήκης των εβρών μετά από κρυφή συμφωνία της Σουρκίας με τη 
Γαλλία.  



Μετά από πλήθος πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό της Ελλάδας η νέα κυβέρνηση ζήτησε την άδεια 
των συμμάχων για στρατιωτική επιχείρηση στη Κωνσταντινούπολη. Οι Δυνάμεις όμως αρνήθηκαν και 
έδωσαν εντολές στα συμμαχικά στρατεύματα στη Κωνσταντινούπολη και την Μ. Ασία να εμποδίσουν 
κάθε ελληνική κίνηση για την κατάληψή της. Από τον επτέμβριο του 1921 ο κύριος όγκος των 
δυνάμεων του Ελληνικού στρατού είχε συγκεντρωθεί στο Αφιόν Καραχισάρ πιστεύοντας πως η 
κατάληψη της Πόλης θα ήταν εύκολη. ε αντίθεση με τους Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι 
βρίσκονταν σε πλάνη, ο Κεμάλ Ατατούρκ γνώριζε πολύ καλά τις δυνάμεις του στρατού αλλά και τις 
μαχητικές ικανότητες του αντιπάλου στρατοπέδου. Σο πρωί της 13ης Αυγούστου ο τουρκικός στρατός 
επιτέθηκε στις ελληνικές δυνάμεις στο Αφιόν Καραχισάρ, με αποτέλεσμα ο Ελληνικός στρατός να 
ηττηθεί. Δύο μέρες αργότερα ο ελληνικός στρατός είχε αυτοκαταστραφεί … 

 

 

 

 

 

Η πορεία στην Καταστροφή 



τις 17 Αυγούστου ο στρατός του Νικόλαου Σρικούπη περικυκλώθηκε από τους Σούρκους και σταδιακά 
διασπάστηκε, με αποτέλεσμα στις 20 Αυγούστου ο Σρικούπης και η φάλαγγά του, η οποία 
συμπεριελάμβανε δύο στρατηγούς διοικητές ωμάτων, έναν μέραρχο, 190 αξιωματικούς και 4.500 
οπλίτες, να παραδοθούν. Λόγω της διακοπής κάθε μορφής επικοινωνίας στο εσωτερικό της Ελλάδας, η 
ελληνική ηγεσία βρισκόταν σε πλήρη άγνοια της κατάστασης, αφού την ίδια στιγμή ο αρχιστράτηγος 
Γεώργιος Χατζανέστης βρισκόταν στην Αθήνα και κατέστρωνε σχέδιο κατάληψης της 
Κωνσταντινούπολης. 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. Η αμυντική τακτική ήταν αδύνατη, καθώς πολλά 
σώματα στρατού είχαν αποκοπεί και κατευθύνονταν στα παράλια της Μικράς Ασίας. 

 

 

 

Η πορεία στην Καταστροφή 



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, οι 
οποίοι, ιδίως στην περιοχή της μύρνης, μέχρι τέλους διαβεβαιώνονταν από τις Ελληνικές Αρχές ότι δεν 
υπήρχε κίνδυνος και λόγος ανησυχίας. Σέσσερις μέρες αργότερα η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη 
παραιτείται και ύστερα από προσπάθειες του Παλατιού σχηματίζεται κυβέρνηση υπό τον Ν. 
Σριανταφυλλάκο. τις 8 επτεμβρίου οι πρώτοι Σούρκοι στρατιώτες μπήκαν στη μύρνη και στις 13 
ξεκίνησε η Καταστροφή. 

 

Η πορεία στην Καταστροφή 



Η Καταστροφή 

Οι Σούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από τη Μικρά Ασία προβαίνοντας σε 
εγκλήματα, όπως μαζικές πυρπολήσεις κτηρίων και ανθρώπων, βιασμοί, σφαγές, εκτελέσεις, 
βασανιστήρια κ.ά. Αμερικανοί μάρτυρες διηγούνται ιστορίες για πυρπολήσεις αρρώστων μέσα σε 
νοσοκομεία και παιδιών μέσα σε σχολεία. ύμφωνα με τον ανταποκριτή των Σάιμς του Λονδίνου 
πολλοί Χριστιανοί κάηκαν μέσα στις εκκλησίες τους, όπου κατέφευγαν. 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. Πάνω από 1.500.000 
Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν πρόσφυγες 
στην Ελλάδα αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς… 

 

 

 



Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα 

Η εγκατάσταση των Ελλήνων της Μ. Ασίας στην Ελλάδα ήταν αρκετά δύσκολη. Οι πρόσφυγες της Μ. 
Ασίας θεωρήθηκαν από πολλούς ντόπιους Σούρκοι…  Ακόμα, υπήρχαν αρκετά προβλήματα στέγασης, 
υποδομών υποδοχής και εγκατάστασης, δημοσίας υγείας και επαγγελματικής αποκατάστασης. 
Μακροπρόθεσμα, όμως, η κατάσταση βελτιώθηκε και το προσφυγικό ζήτημα οδήγησε την Ελλάδα σε 
οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέες περιοχές στην 
Ελλάδα από την εγκατάσταση των προσφύγων. υμπερασματικά, η εγκατάσταση των κατοίκων της 
Μ. Ασίας φαινόταν αρχικά δυσβάσταχτη. Αργότερα όμως αποδείχθηκε ωφέλιμη για την Ελλάδα σε 
πολλούς τομείς. Παρ’ όλα αυτά ο όρος «πρόσφυγας» εξακολουθούσε να έχει για πολύ καιρό ακόμα 
υποτιμητική σημασία…       


