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Η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή 

Τον Μάιο του 1919, η Ελλάδα κλήθηκε από τις δυνάμεις της Αντάντ να στείλει στρατό στην Μ. 
Ασία, για να εφαρμοστούν οι όροι της ειρήνης μετά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Η κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό 
(2/5/1919) έγινε μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Το ε-
πόμενο διάστημα οι Έλληνες κατέλαβαν εδάφη γύ-
ρω από την περιοχή της Σμύρνης, καθώς και την Α-
νατολική Θράκη, μετά από προτροπή των Συμμάχων. 

Στις 28/7/1920 υπογράφτηκε η Συνθήκη των 
Σεβρών. Οι Έλληνες δέχτηκαν με ενθουσιασμό την 
αύξηση των ελληνικών εδαφών. Αντίθετα οι Νεό-
τουρκοι, με τον Μουσταφά Κεμάλ αρχηγό, που είχαν 
κάνει επανάσταση και ουσιαστικά ήλεγχαν την διοί-
κηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, απέρριψαν 

εντονότατα την Συνθήκη, την οποίαν θεωρούσαν συνθήκη διάλυσης του κράτους τους. 
Ο ελληνικός στρατός αποφάσισε να αναπτυχθεί στην ενδοχώρα της Μ. Ασίας περισσότερο απ' 

όσο όριζε η Συνθήκη, για να αποδείξει πως μπορούσε να κρατήσει τα εδάφη που είχε κερδίσει. 

Ο Κεμάλ από την άλλη άρχισε να προσεγγίζει την Σοβιετική Ένωση, το λαϊκό - σοσιαλιστικό και 
φιλεργατικό κράτος που προέκυψε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917.  
Επειδή οι Μεγάλες Δυνάμεις θεωρούσαν το σοσιαλιστικό καθεστώς των μπολσεβίκων πιο σημα-
ντικό πρόβλημα για τα συμφέροντά τους απ' αυτό που τους προκαλούσε η Οθωμανική αυτοκρα-
τορία, προσπάθησαν να πάρουν τον Κεμάλ με το μέρος τους, κάτι που σήμαινε πως έπρεπε να ά-
ρουν (να ακυρώσουν, σε πολύ ελεύθερη απόδοση) την υποστήριξή τους προς την Ελλάδα. 
Η επιστροφή του γερμανόφιλου βασιλιά Κωνσταντίνου μετά τις ελληνικές εκλογές του 1920, απο-
τέλεσε την πρόφαση για να σταματήσουν οι Μεγάλες Δυνάμεις (Γαλλία, Ιταλία) να υποστηρίζουν 
την Ελλάδα και να υπογράψουν συμφωνίες με τον Κεμάλ. Η χώρα μας έμεινε με μοναδικό σύμμαχο 
την Αγγλία (κι αυτήν σε διπλωματικό επίπεδο μόνο). 
Έτσι, παρ' όλο που η εκστρατεία φαινόταν πως θα κατέληγε σε αδιέξοδο, οι Έλληνες με παρότρυν-
ση των Άγγλων συνέχισαν την προέλαση στο εσωτερικό της Μ. Ασίας. Μάλιστα έφτασαν στον πο-
ταμό Σαγγάριο, σχεδόν έξω από την Άγκυρα.  

Οι Άγγλοι, για να προασπίσουν καλύτερα τα και-
νούρια τους συμφέροντα, σιγά σιγά άλλαξαν την στά-
ση τους υπέρ της Τουρκίας. 
Ο ελληνικός στρατός έμεινε χωρίς συμμάχους στην 
τουρκική ενδοχώρα, εξαντλημένος από τις κακουχίες 
και από την εχθρική συμπεριφορά των ντόπιων. Το ί-
διο διάστημα οι Τούρκοι εξοπλίζονταν και ετοιμάζο-
νταν για αντεπίθεση.  

Τον Αύγουστο του 1922 οι Τούρκοι του Κεμάλ έ-
καναν την τελική αντεπίθεση αναγκάζοντας τους Έλ-
ληνες να υποχωρήσουν άτακτα προς την Σμύρνη. Ο ελληνικός στρατός από ’κεί αποβιβάστηκε στα 
καράβια και έφυγε για την Ελλάδα, αφήνοντας αβοήθητο τον ελληνικό πληθυσμό της Ιωνίας. 

Στις 26/8(8/9)/1922 οι Τούρκοι μπήκαν στην Σμύρνη. Η ελληνική και η αρμένικη συνοικία παρα-
δόθηκαν στις φλόγες. Οι Έλληνες και οι Αρμένιοι Σμυρνιοί, σφάχτηκαν από τον τουρκικό όχλο, κάη-
καν, ή πνίγηκαν. Οι Σύμμαχοι, θέλοντας να φερθούν σαν ουδέτεροι, δεν έκαναν τίποτα για να στα-
ματήσουν την σφαγή. Ενάμισι περίπου εκατομμύριο άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες. Ο ελληνισμός 
ξεριζώθηκε βίαια από την Μ. Ασία και το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδας έσβησε οριστικά. 

 
2 Μαΐου 1919: Ο ελληνικός στρατός προελαύνει στην 

Σμύρνη 

 
Τέλη Αυγούστου 1922: Οι τούρκοι καίνε την Σμύρνη 



 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Περιγράψτε με πολύ λίγα λόγια την Μικρασιατική Εκ-
στρατεία (πότε ξεκίνησε, τα κυριότερα σημεία της 
και πόσο διάστημα διήρκησε); 

 Πότε υπογράφτηκε η Συνθήκη των Σεβρών; Γιατί οι 
Τούρκοι εξοργίστηκαν τόσο πολύ με αυτήν; 

 Αφού, με την Συνθήκη των Σεβρών, από την Μ. Ασία πα-
ραχωρήθηκε στους Έλληνες μόνο μια περιοχή γύρω από 
την Σμύρνη, για ποιον λόγο αυτοί συνέχισαν την εκ-
στρατεία τόσο βαθιά στην ενδοχώρα της Τουρκίας; 

 Για ποιους λόγους η Γαλλία και η Ιταλία απέσυραν την 
υποστήριξή τους προς την ελληνική εκστρατεία; 

 Η ελληνική κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις εκλογές 
του 1920, κέρδισε επειδή είχε υποσχεθεί πως θα τελεί-
ωνε την μικρασιατική εκστρατεία, αφού φαινόταν πως 
ήταν αδιέξοδη. Παρ’ όλα αυτά, όταν εκλέχτηκε συνέχι-
σε τον πόλεμο. Δείτε από το κείμενο τι είδους σχέσεις 
υπήρχαν μεταξύ της Ελλάδας και των Μεγάλων Δυνά-
μεων και προσπαθήστε να εξηγήσετε αυτήν την συ-
μπεριφορά της κυβέρνησης. 

 Διαβάστε προσεκτικά τα σημεία που αναφέρονται 
στην Σοβιετική Ένωση και προσπαθήστε να εξηγήσετε 
γιατί το σοβιετικό καθεστώς ανησυχούσε τόσο πολύ τις 
Μεγάλες Δυνάμεις, ώστε να πλησιάσουν τον πρώην ε-
χθρό τους (την Οθωμανική αυτοκρατορία). 

 
 

 

 


