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Εισαγωγή
Επιλέγοντας το θέμα της έρευνας μας, κεντρικός στόχος αποτέλεσε η
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα γεγονότα της μικρασιατικής
εκστρατείας και καταστροφής αλλά και των ρυθμίσεων που
ακολούθησαν.

ς

Ανατρέχοντας στην ελληνική ιστοριογραφία, παρατηρήσαμε ότι η
Τουρκία αποτέλεσε τον αντίποδα της Ελλάδας, με τρόπο ώστε τα θετικά
χαρακτηριστικά να αποδίδονται στους Έλληνες και τα αρνητικά στους
Τούρκους, καλλιεργώντας με εαυτόν τον τρόπο ένα κλίμα
μισαλλοδοξίας.
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Ακολουθώντας το αίτημα της ανανέωσης της διδασκαλίας της
Ιστορίας, το οποίο συνίσταται στην απομάκρυνση από την ιστορική
αφήγηση, που έχει ως επίκεντρο την εθνική ιστορία και βασίζεται στην
ανάδειξη του «θετικού εαυτού» έναντι του «αρνητικού άλλου» και στην
προσέγγιση της Ιστορίας με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας,
θεωρήσαμε απαραίτητη την πολυπρισματική θεώρηση των γεγονότων
της Μικράς Ασίας, απορρίπτοντας την παρουσίασή τους από μία και
μόνη οπτική γωνία. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της παράλληλης
παρουσίασης των γεγονότων με τη βοήθεια πηγών, οι οποίες
προέρχονταν τόσο από την ελληνική όσο και από την τουρκική σκοπιά,
καθώς και από πηγές οι οποίες προέρχονταν από ανθρώπους άλλων
εθνοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μια απόπειρα μελέτης τους
αποκλειστικά από την ελληνική οπτική γωνία δε θα συνέθετε μια
ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.
Στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε τα ιστορικά γεγονότα, όχι
ωραιοποιημένα, αποσιωπώντας ευαίσθητα θέματα ,αποδίδοντας συνεχώς
ευθύνες στους άλλους και απορρίπτοντας τις δικές μας ευθύνες, αλλά
πολυπρισματικά ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές τα πολλαπλά αίτια και
τις πολλαπλές ερμηνείες ενός ιστορικού γεγονότος , οδηγώντας τα με τον
τρόπο αυτό, να απαλλαγούν από στερεότυπα και φανατισμούς έναντι των
άλλων λαών (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2005). Παράλληλα με τη
διαδικασία αυτή τα παιδιά θα οδηγούνταν στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης αλλά και ενός φάσματος διανοητικών, ηθικών και
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συναισθηματικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για την ανάπτυξη της
ιστορικής παιδείας (Ανδρέου, 2008)
Καταβλήθηκε προσπάθεια, για τη διδασκαλία της Ενότητας να
αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη πηγών, πρωτογενών και
δευτερογενών (Ρεπούση, 2004). Επιδιώξαμε να ξεφύγουμε από το
στερεότυπο ενός εγχειριδίου οργανωμένο σχεδόν αποκλειστικά με
γραπτές πηγές , για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε οπτικές πηγές,
χάρτες, πίνακες, οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, και προφορικές
μαρτυρίες, μετατρέποντας έτσι το διδακτικό υλικό πιο ελκυστικό για τους
μαθητές και μαθήτριες.
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Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του υλικού, για την οργάνωση του
θέματος προέκυψαν δυο σημαντικά εμπόδια. Αφ’ ενός, η πλειοψηφία των
βιβλίων που γράφτηκαν από Τούρκους για το εν’ λόγω θέμα είναι στην
τουρκική γλώσσα και δεν έχουν μεταφραστεί σε καμία άλλη και αφ’
ετέρου το Εγχειρίδιο Ιστορίας της Τουρκίας της 8ης τάξης, το οποίο ήταν
απαραίτητο για την εκπόνηση της εργασίας μου, δεν κυκλοφορούσε στο
εμπόριο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σιμπέλ, διότι
χάρη στη βοήθεια της το εγχειρίδιο Ιστορίας έφτασε στα χέρια μου, αλλά
και για τη βοήθεια που μου πρόσφερε στη μετάφραση κάποιων
αποσπασμάτων του, καθώς και τη Σεμπνέμ για το υλικό που μου
πρόσφερε και μου μετέφρασε.

Περιγραφή της Εργασίας

Η εργασία οικοδομήθηκε σε δυο κεφάλαια ακολουθώντας τη δομή του
Εγχειριδίου Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού «Στα νεότερα και σύγχρονα
χρόνια». Το πρώτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Μικρασιατική Εκστρατεία
και καταστροφή » και χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες οι οποίες
τιτλοφορούνται ως εξής: «Ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη», «Η
προέλαση του ελληνικού στρατού στην Ανατολή και η λήξη του πολέμου
με την ήττα των Ελλήνων και την καταστροφή της Σμύρνης», «Οι
σχέσεις των δυο λαών κατά τη μικρασιατική εκστρατεία» και τέλος « Ο
ελληνισμός της Μικράς Ασίας» η οποία συμπληρώνεται και από μια
ξεχωριστή αναφορά αφιερωμένη στην πόλη της Σμύρνης, με τίτλο «Η
Σμύρνη» . Έπειτα ακολουθούν οι δραστηριότητες οι οποίες συνοδεύουν
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Στόχοι
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το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Οι τελικές
ρυθμίσεις: τα σύνορα και η ανταλλαγή των πληθυσμών» και χωρίζεται
στις εξής υποενότητες: «Οι συνθήκες της εξόδου των Ελλήνων» και «Η
εγκατάσταση των προσφύγων». Και αυτό το κεφάλαιο ακολουθούν
δραστηριότητες . Η εργασία ολοκληρώνεται με επαναληπτικές
δραστηριότητες οι οποίες ανταποκρίνονται και στα δύο κεφάλαια. Οι
δραστηριότητες, οι οποίες έχουν δηλωτικό, μεθοδολογικό είτε
εννοιολογικό χαρακτήρα, έχουν ως στόχο την ανασύνθεση και την
αξιολόγηση του κεφαλαίου καθώς και την εξασφάλιση της
διαθεματικότητας.

Α. Ως προς το περιεχόμενο (δηλωτικού χαρακτήρα)
 να κατανοήσουν τα γεγονότα (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά)
που με τη χρονική τους αλληλουχία οδήγησαν στη Μικρασιατική
εκστρατεία και στην καταστροφή

 να διακρίνουν τις διαφορετικές φάσεις από τις οποίες πέρασε η
μικρασιατική υπόθεση

 να αξιολογήσουν τις σχέσεις των δυο λαών κατά τη διάρκεια της
μικρασιατικής εκστρατείας, τόσο από την οπτική στρατού, όσο και
από αυτή των απλών ανθρώπων
 να πληροφορηθούν για την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία ,
την οικονομική, πνευματική και κοινωνική τους δραστηριότητα
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 να πληροφορηθούν αλλά και να αξιολογήσουν τις συνέπειες που
είχε για τους Έλληνες και τους Τούρκους η κατάληξη του
μικρασιατικού πολέμου
 να προσεγγίσουν συναισθηματικά το μικρασιατικό ζήτημα μέσα
από τα βιώματα και τις μαρτυρίες των απλών ανθρώπων της
εποχής και να αντιληφθούν πώς βιώνει ο άνθρωπος τις συνέπειες
των επιλογών της ηγεσίας του και τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα
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Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία (μεθοδολογικού χαρακτήρα)
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 να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης
 να έρθουν σε επαφή με τις ιστορικές πηγές και να εξοικειωθούν με
την μελέτη τους καθώς και με

την ορολογία της ιστορικής

επιστήμης(πρωτογενείς- δευτερογενείς πηγές, οπτικές, γραπτές,
ηχητικές, πηγές, χάρτες ,πίνακες κλπ.)

 να μάθουν να θέτουν ερωτήματα στις πηγές και να απαντούν σε
αυτά

 να καλλιεργήσουν την κριτική ιστορική και δημιουργική σκέψη
 να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση
της ιστορίας μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος
φάσματος κειμενικών, εικαστικών και λογοτεχνικών ιστορικών
πηγών
 να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα
από το πλούσιο υλικό του διαδικτύου

6

 να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική – βιωματική μάθηση
 να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως
προς τη χρησιμότητά τους
 να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι
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τους τη γνώση.

Γ. Ως προς τις ιστορικές έννοιες (εννοιολογικού χαρακτήρα)

 να κατανοήσουν την έννοια του «πολέμου», μέσω της ανίχνευσης
και ανάδειξης των συλλογικών αναπαραστάσεων γύρω από την
έννοια αυτή

 να κατανοήσουν την έννοια της «προσφυγιάς» και παράλληλα να
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα μετανάστευσης, αποκτώντας θετική
στάση απέναντι στον πρόσφυγα, τον οικονομικό μετανάστη, τον
«άλλο», στα πλαίσια της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας
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1. Μικρασία : εκστρατεία και καταστροφή
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Με το τέλος του Α Παγκόσμιου Πολέμου το μέλλον της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι αβέβαιο. Οι δυνάμεις της Αντάντ
προσανατολίζονται στη δημιουργία μιας μικρής εδαφικά Τουρκίας. Τα
μικρασιατικά παράλια τα διεκδικούν η Γαλλία και η Ιταλία αλλά και η
Ελλάδα, με το μεγάλο αριθμό Ελλήνων που ζουν κυρίως στην περιοχή
της Σμύρνης. Τελικά, η Ελλάδα παίρνει εντολή να στείλει στρατό στη
Σμύρνη. Στη Συνθήκη των Σεβρών (1920) κερδίζει τη διοίκηση της
περιοχής μέχρις ότου η κάτοικοί της αποφασίσουν αν θα ενωθούν με την
Ελλάδα.
Η συμφωνία των Συμμάχων για την κατάληψη και τη διοίκηση της
Σμύρνης από τους Έλληνες αποδεικνύεται προσωρινή. Οι σύμμαχοι
διχάζονται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η Γαλλία και η
Ιταλία προσανατολίζονται σταδιακά στην υποστήριξη της Τουρκίας, ενώ
η θέση της Ελλάδας αποδυναμώνεται.
Η ελληνική πλευρά αποφασίζει, παρά τις παραπάνω εξελίξεις, να
προχωρήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας.
Το καλοκαίρι του 1921 ο ελληνικός στρατός επιτίθεται με στόχο την
κατάληψη της Άγκυρας. Η πορεία του όμως ανακόπτεται στο Σαγγάριο
ποταμό, χωρίς να πετύχει το στόχο του.
Ένα χρόνο μετά, οι τουρκικές δυνάμεις, με ηγέτη τον Κεμάλ,
επιτίθενται και αναγκάζουν τα ελληνικά στρατεύματα να υποχωρήσουν
προς τα παράλια. Στις 27 Αυγούστου 1922 ο τουρκικός στρατός μπαίνει
στη Σμύρνη. Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο λιμάνι προσπαθώντας
να μπουν στα πλοία και να φύγουν για την Ελλάδα.

1919
εντολή αποστολής
ελληνικού στρατού
στην περιοχή
της Σμύρνης

2.5.1919

1921

απόβαση του ελληνικού
α’ εκστρατευτική
στρατού στη Σμύρνη
δράση του ελληνικού στρατού

Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, Στα νεότερα και
σύγχρονα χρόνια, σ. 100
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1922
- β’ εκστρατευτική δράση
ελλην. στρατού
- προέλαση τουρκικών
στρατευμάτων
- ήττα του ελληνικού
στρατού

1.1

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος» του Γκάιλς Μίλτον
Καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα του 1918, οι συμμαχικές
δυνάμεις συνειδητοποίησαν ότι κρατούσαν τη μοίρα της
Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και της Τουρκίας στα χέρια τους.
Ο ηττημένος τουρκικός στρατός είχε διαλυθεί[…] Υπήρχε
εκτεταμένη μεταστροφή της κοινής γνώμης εναντίον της Τουρκίας,
της οποίας κύρια αιτία ήταν η μεταχείριση που είχαν υποστεί οι
Βρετανοί αιχμάλωτοι πολέμου στα χέρια των Τούρκων.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ.148
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«Ο βρετανικός στρατός έφτασε
στην Κωνσταντινούπολη το
1918. Οι σύμμαχοι κρατούσαν
τη μοίρα της Τουρκίας στα
χέρια τους, αλλά φαινόταν να
μην μπορούν να λάβουν
αποφάσεις»
Χαμένος Παράδεισος

 Ποια είναι η στάση των συμμάχων
απέναντι στην Τουρκία μετά το τέλος του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου; [1.1], [1.2]&[1.3]

1.3

Ποια ήταν τα
βασικά θέματα
τα οποία
συζητήθηκαν
στο Συνέδριο
Ειρήνης στο
Παρίσι; [1.3]

►

Μετά τις συνθήκες ανακωχής που οδήγησαν στο τέλος του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου, το κυρίως θέμα ήταν η προετοιμασία των
συνθηκών ειρήνης. Στις 18 Ιουνίου 1919 συγκλήθηκε το Συνέδριο
Ειρήνης του Παρισιού με τη συμμετοχή 32 κρατών. Σε αυτό το
συνέδριο υπό τις επιθυμίες των κρατών που είχαν νικήσει, θα έπαιρναν
αποφάσεις για το μέλλον του κόσμου. Στις αποφάσεις είχαν λόγο η
Αγγλία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Το πρώτο θέμα που θα αποφασιζόταν
στο συνέδριο ήταν η κατάσταση της Ευρώπης και η περιχάραξη των
συνόρων, ενώ το δεύτερο θέμα ήταν η διανομή των αποικιών και του
Οθωμανικού κράτους. Στην πραγματικότητα οι δυνάμεις της Αντάντ
ενώ συνέχιζε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με μυστικές συνθήκες είχαν
μοιράσει μεταξύ τους το Οθωμανικό κράτος.[…]
Στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, το πιο σημαντικό θέμα που
συζητήθηκε ήταν η παράδοση στην Ελλάδα των εδαφών στην
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Ανατολή, τα οποία είχαν υποσχεθεί στην Ιταλία. Η Αγγλία επειδή
θεώρησε κίνδυνο για τον εαυτό της τις ισχυρές δυνάμεις της Ιταλίας
που υπήρχαν στην Ανατολική Μεσόγειο και τη δυτική Ανατολία,
προτίμησε την Ελλάδα. Έγιναν δεκτές δεκτοί οι ισχυρισμοί της
Ελλάδας ότι στην περιοχή γύρω από τη Σμύρνη είχαν ιστορικά
δικαιώματα και πληθυσμιακή πλειοψηφία. Ο ελληνικός στρατός στις
15 Μαΐου 1919 υπό την προστασία των δυνάμεων της Αντάντ βγήκε
στην Σμύρνη και κατέλαβε την πόλη
Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ. 38-39

1.4

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος» του Γκάιλς Μίλτον
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Ένα πλήθος από έθνη[…] έστειλαν αντιπροσωπίες στη μεγαλύτερη
ειρηνευτική διάσκεψη όλων των εποχών. Οι τέσσερις
σημαντικότεροι παίκτες ήταν οι αντιπρόσωποι των κρατών της
νικηφόρου συμμαχίας- ο Αμερικανός πρόεδρος Γούνροου
Ουίλσον, ο Βρετανός Λόυντ Τζόρτζ, ο Γάλλος Ζόρζ Κλεμανσώ και
ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Βιττόριο Ορλάντο με τον υπουργό
Εξωτερικών Σίντνεϋ Σονίννο. Επί σχεδόν έξι μήνες, αυτός ο στενός
κύκλος πολιτικών συζητούσε προτάσεις, δεχόταν πλήθος αναφορές
και προσπαθούσε να δημιουργήσει μια νέα παγκόσμια τάξη
πραγμάτων που θα διασφάλιζε τη διαρκή ειρήνη
Γκάιλς Μίλτον,Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 153
Γερμανία
Κόμης Kantzau

Πολωνία
Παντερέφσκι

1.5
Ελλάδα
Βενιζέλος

Μεγάλη Βρετανία
Λόυντ Τζόρτζ

«Στη συμμαχική

συνδιάσκεψη στο Παρίσι ,
την άνοιξη του 1919,
δόθηκε στην ελληνική
κυβέρνηση η εντολή για
κατοχή της περιοχής της
Σμύρνης από τον ελληνικό
στρατό. Στιγμιότυπο από το
«Illustrated London
News».Πάνω αριστερά
διακρίνεται ο Βενιζέλος.»
Ιστορία των Ελλήνων,σ.186
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▄ Ποια κράτη συμμετείχαν στο Συνέδριο της
Ειρήνης στο Παρίσι; [1.3],[1.4]&[1.5]
▄ Από τις αποφάσεις ποιών κρατών κρινόταν η τύχη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; [1.3]& [1.4]
▲ Συζητώ για τη σημασία συμμετοχής
Πρωθυπουργού στο Συνέδριο της Ειρήνης.[1.5]

του

Έλληνα

1.6

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος» του Γκάιλς Μίλτον

Δι
ΑΠ δα
κ
Θ τι κ
-Π ή
Ι
ΤΔ στ
ο
Ε

ρί
α

ς

Ο Βενιζέλος είχε φτάσει στο Παρίσι με την ελπίδα ότι επιτέλους θα
κατόρθωνε να επιτύχει την αναβίωση της ελληνικής αυτοκρατορίας
μέσα από τα ερείπια του οθωμανικού κράτους. Εργαζόταν
ασταμάτητα γι’ αυτό το σκοπό, πολιορκώντας τους υποστηρικτές
του με τη γνωστή ευγλωττία και γοητεία του […]
Το σχέδιο για την αυτοκρατορία του ήταν εξαιρετικά
μεγαλόπνοο. Επεδίωκε να κερδίσει μια εκτενή εδαφική ζώνη γύρω
από τη Σμύρνη [….] Η ζώνη αυτή περιλάμβανε τα πιο εύφορα
εδάφη της Τουρκίας. Ο Βενιζέλος ισχυριζόταν ότι στην περιοχή
γύρω από τη Σμύρνη ζούσαν οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι
αποτελούσαν την οικονομική και πνευματική ραχοκοκαλιά της
χώρας[…]
Οι Ιταλοί ασκούσαν πιέσεις για την ικανοποίηση των δικών
τους αξιώσεων για τη Σμύρνη[…] αντικρούοντας το επιχείρημα του
Βενιζέλου ότι η δυτική Τουρκία ήταν η γενέτειρα του κλασικού
ελληνισμού, υποστήριξαν ότι είχε υπάρξει αναπόσπαστο τμήμα της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. […]Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι
διαπραγματευτές ήταν διατεθειμένοι να παραβλέψουν τα σοβαρά
προβλήματα που αναμφίβολα θα προκαλούσε η παραχώρηση μιας
μεγάλης λωρίδας τουρκικού εδάφους στην Ελλάδα.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2007, σ. 155-160
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▄ Τι επιδιώξεις είχε
η Ελλάδα και
συγκεκριμένα ο
Βενιζέλος από το
Συνέδριο της
Ειρήνης; [1.3]&[1.6]
▄ Ποια ήταν τα
επιχειρήματα που
χρησιμοποιήθηκαν
για την επίτευξη των
επιδιώξεων της
Ελλάδας;
[1.3]&[1.6]
◄ Τι
αντεπιχειρήματα
προέβαλαν οι Ιταλοί
εκπρόσωποι; [1.6]

1.7

▄ Ποια ήταν τα αίτια που
οδήγησαν τις συμμαχικές
δυνάμεις να αποφασίσουν
την παραχώρηση της
περιοχής της Σμύρνης στην
Ελλάδα; [1.3],[1.7]&[1.8]

Απόσπασμα από τα Ματωμένα Χώματα της
Διδώς Σωτηρίου
Σα μάθανε οι Αγγλογάλλοι κι Αμερικάνοι πώς ο
ιταλικός στόλος βολτάριζε στα μικρασιατικά
παράλια, φοβηθήκανε μην τους τηνε σκάσουσε
οι Ταλιάνοι και κάνουνε καμιάν απόβαση στη
Σμύρνη. Φωνάξανε, λοιπόν το Βενιζέλο και του
είπανε : « Τι λες, βαστούν τα κότσια της
Ελλάδας ν’ αναλάβει την εντολή στη
Μικρασία;» Είχαν ανάγκη βλέπεις, κείνη τη
στιγμή, είχαν ανάγκη, οι μπαγάσηδες, να τους
καλύψει ο ελληνικός στρατός.

1.8
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Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα, Αθήνα
1983, σ. 239

Μτφρ «Η επίθεση των Ελλήνων
στρατιωτών. Ο ελληνικός στρατός
προωθήθηκε στην Ανατολή από τους
Άγγλους, γιατί στην Ελλάδα από πολύ
παλιά υπήρχε η Μεγάλη Ιδέα
Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ. 73
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Ι. Ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη
1.9

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος» του Γκάιλς Μίλτον
Λίγο πριν από τις 7.00 π.μ. ακούστηκε μια χαρούμενη ιαχή από το
πλήθος που βρισκόταν κοντά στο λιμάνι. Στα ανοιχτά φάνηκαν
λεπτές τολύπες καπνού, που προανήγγελλαν την άφιξη των
ελληνικών πλοίων. Λίγα λεπτά αργότερα, τα πρώτα ελληνικά
οπλιταγωγά εισέρχονταν στον κόλπο της Σμύρνης.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 169)

ς

 Ποιο γεγονός γιορτάζουν οι Έλληνες; [1.9-1.12]
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1.11

Προέλαση τμήματος του Α΄
Σώματος Στρατού στο λιμάνι της
Σμύρνης, στις 2 Μαίου 1919

Οι Έλληνες μπαίνουν στη
Σμύρνη (1919)

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 189

Χαμένος Παράδεισος

1.12

Μτφρ «Οι ελληνικές δυνάμεις
είναι στη Σμύρνη. Οι ακτές της
Σμύρνης είναι στολισμένες με
ελληνικές σημαίες. Στο
υφασμάτινο πανό αριστερά
βλέπουμε τη φωτογραφία του
Βενιζέλου, του Πρωθυπουργού
της Ελλάδας (15 Μαΐου 1919 )

Τουρκικό Περιοδικό Tempo,
σ.27

▲ Για ποιο λόγο οι Έλληνες απεικονίζουν σε πανό το πρόσωπο του
Βενιζέλου;[1.12]
13

Μαρτυρία του Αλέξη Αλεξίου, κατοίκου της
Σμύρνης

▄

τις αντιδράσ
« Δυο Μαΐου Περιγράφω
του 1919 έγινε
η ελληνική Κατοχή.
Πήγα στο «Quai» με τους γονείς μου. Όλη η Σμύρνη
γιόρταζε, ήταν σαν Πάσχα, ακούγονταν κανονιές
από τα καράβια, παντού κυμάτιζε η γαλανόλευκη…
Έζησα τις αξέχαστες στιγμές της λευτεριάς».
Η Έξοδος τόμος Α΄, σ. 6

1.13

Μελετώ τις πηγές και
αναφέρω τις αντιδράσεις
και τα συναισθήματα των
Ελλήνων με την
αποβίβαση του Ελληνικού
στρατού στο λιμάνι της
Σμύρνης. [1.11],[1.12]&
[1.13]

1.14

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος»
του Γκάιλς Μίλτον

ς
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Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος, φορώντας
τα άμφιά του, προχώρησε για να ευλογήσει τους
στρατιώτες και να τους ευχηθεί καλή επιτυχία.
«Ο Χρυσόστομος, με δάκρυα στα μάτια
γονάτισε, ασπάσθηκε τη δοξασμένη σημαία του
συντάγματος και την ευλόγησε» γράφει ο
Έλληνας ιστορικός Φάνης Κλεάνθης.

1.15

Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος,
Αθήνα 2008, σ. 171

Ποια ήταν η αντίδραση του
Μητροπολίτη της Σμύρνης; [1.14]
▲

Μτφρ «Οι Εύζωνες παρελαύνουν

μπροστά από τον Πύργο- Ρολόι
της Σμύρνης»
Τουρκικό Περιοδικό Tempo σ. 12

1.16

Απόσπασμα από το Χαμένος Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον
Μόλις το σύνταγμα ευζώνων πέρασε μπροστά από τον τουρκικό
στρατώνα, κάποιος πυροβόλησε. Αργότερα θα ακολουθούσε μεγάλη
διαμάχη σχετικά με το ποιος τράβηξε πρώτος τη σκανδάλη. Κάποιοι
ισχυρίζονταν ότι ήταν Έλληνας, άλλοι έπαιρναν όρκο ότι ήταν
Τούρκος.[…] Στη σύγχυση της στιγμής, δύσκολα μπορεί κανείς να
είναι σίγουρος σχετικά με την ακριβή ακολουθία των
γεγονότων.[…]Το μόνο βέβαιο είναι ότι προκάλεσε καταιγιστική
ανταπόδοση πυρών από τους Έλληνες στρατιώτες που παρήλαυναν
μπροστά από το στρατώνα.[…]Η έκρηξη βίας φαινόταν ότι θα
διαρκούσε όλο το υπόλοιπο απόγευμα, αλλά σταμάτησε ξαφνικά με
14 φύσης.
τη συνεργία των στοιχείων της

Λίγο μετά τις 4.00μ.μ., ο αέρας δυνάμωσε και ξέσπασε ένα ξαφνικό
ανεμοβρόχι.[…] Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος
μέχρι σήμερα, αλλά οι περισσότεροι αυτόπτες μάρτυρες συγκλίνουν στην
εκτίμηση ότι οι Τούρκοι νεκροί και τραυματίες κυμαίνονταν ανάμεσα σε
τριακόσιους με τετρακόσιους, ενώ οι Έλληνες είχαν περίπου εκατό
απώλειες. Αυτός υπήρξε ο απολογισμός των ταραχών μόνο στην πόλη της
Σμύρνης.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 172-177

1.17
Μτφρ «Η εισβολή του ελληνικού στρατού στη
Σμύρνη στον παγκόσμιο τύπο
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Μια απεικόνιση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
« Τhe Graphic» την 1η Ιουνίου 1919. Ο
δημοσιογράφος έγραψε: “Αρχικά δε συναντήσαμε
καμία αντίσταση, υπήρχε ενθουσιώδες πλήθος.
Ξαφνικά άρχισαν πυροβολισμοί με πολυβόλα
όπλα πίσω από την αποβάθρα. Το πλήθος
διασπάστηκε μέσα στον πανικό και οι στρατιώτες
άρχισαν να πυροβολούν βίαια ε ότι έβρισκαν
μπροστά τους. Η θύελλα και η καταρρακτώδης
βροχή καθιστούσε πιο ζωντανά τα γεγονότα, κατά
διαστήματα, οι Τούρκοι αιχμάλωτοι, των οποίων
η πλειοψηφία ήταν τραυματίες, σε ομάδες
επιβιβάζονταν στα στρατιωτικά οχήματα”»
Τουρκικό Περιοδικό Tempo,σ. 18

▄ Ποια γεγονότα διαδέχτηκαν τις εκδηλώσεις χαράς των Ελλήνων
μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού; [1.15-1.17]
▄ Συζητώ για ποιο λόγο μπορεί να ξεκίνησαν οι συγκρούσεις
ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους.[1.16]&[1.17]
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ΙΙ. Η προέλαση του ελληνικού στρατού στην Ανατολή και η
λήξη του πολέμου με την ήττα των Ελλήνων και την
καταστροφή της Σμύρνης.
1.18

Απόσπασμα από το Χαμένος Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον
Ο Λόυντ Τζόρτζ* […] ήλθε σε επαφή με το Βενιζέλο και του ζήτησε να
προσφέρει μια μεραρχία** για την προστασία της Κωνσταντινούπολης. Σε
αντάλλαγμα, έδωσε στους Έλληνες το πράσινο φως να προωθήσουν τις
δυνάμεις τους και εκτός της Σμύρνης.
Η ελληνική προέλαση υπήρξε ραγδαία, αποφασιστική και άριστα
εκτελεσμένη […] ο στρατός είχε δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας που
εκτεινόταν τριακόσια είκοσι χιλιόμετρα γύρω από τη Σμύρνη.

ς

*Ντέιβιντ Λόυντ Τζόρτζ= Φιλέλληνας πρωθυπουργός της Μεγάλης
Βρετανίας

ρί
α

**Μεραρχία= μεγάλος στρατιωτικός σχηματισμός του στρατού ξηράς
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Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 210

▄ Πως χαρακτηρίζεται η
προέλαση των Ελλήνων από τις
πηγές [1.18]& [1.19]

1.19

▄ Παρατηρώ το χάρτη και την
πηγή [1.19] και αναφέρω τα
εδαφικά οφέλη που αποκτούσε η
Ελλάδα με την υπογραφή της
Συνθήκης των Σεβρών.
[1.19]&[1.20]

Απόσπασμα
από
το
Χαμένος
Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον

Η αποτελεσματικότητα της ελληνικής
προέλασης έπεισε το σουλτάνο και το
μεγάλο βεζίρη του ότι δεν είχαν άλλη
επιλογή από το να συμφωνήσουν σε
άνευ όρων συνολική ειρήνη. Με τη
συνθήκη που υπέγραψαν[…] η Σμύρνη
και
όλη
η
ενδοχώρα
της
παραχωρούνταν
επισήμως
στην
Ελλάδα. Αν και Τουρκία θα διατηρούσε
την τυπική κυριαρχία στη ζώνη αυτή,
έπειτα από πέντε χρόνια θα γινόταν
δημοψήφισμα το οποίο θα έκρινε τη
μόνιμη προσάρτησή της στην Ελλάδα.
[…] Η Θράκη παραχωρήθηκε στην
Ελλάδα. Το ίδιο και τα περισσότερα
νησιά του Αιγαίου. […] Ο Βενιζέλος
ζούσε τις πιο μεγάλες του στιγμές.

1.20
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Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα
2008, σ. 210-211

1.21

▄ Παρατηρώ τους δυο χάρτες και
αναφέρω τις εδαφικές αλλαγές
που προέκυψαν για την Ελλάδα και την
Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά την
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών
[1.20]&[1.21]

Απόσπασμα από το τηλεγράφημα του
Βενιζέλου από το Παρίσι, αμέσως μετά της
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών
1.22
«Προς τον Ελληνικό λαό

ς

«Προς τον Ελληνικόν λαόν
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Είμαι ευτυχής αγγέλων προς υμάς ότι σήμερον υπεγράφη
η συνθήκη ειρήνης μετά της Τουρκίας, η συνθήκη δι’ ης αι
κυριότεραι σύμμαχοι δυνάμεις μεταβιβάζουσιν εις την
Ελλάδα την κυριαρχίαν επί της Δυτικής Θράκης[…] και η
συνθήκη μετά Ιταλίας, δι’ ης αύτη μεταβιβάζει εις ημάς τα
Δωδεκάνησα[…]αισθάνομαι το καθήκον να εκφράσω προς
τας συμπολίτας μου την βαθείαν ευγνωμοσύνην μου δια
την σταθεράν εμπιστοσύνην με την οποίαν με περιέβαλον
επί τόσα έτη, κατεστήσαντες ούτω δυνατούς τους
εθνικούς θριάμβους, τους οποίους πανηγυρίζομεν
σήμερον[…]»

Έχω την τύχη να σας αναγγείλω ότι σήμερα υπογράφτηκε
η συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία, η συνθήκη με την
οποία οι κυριότερες συμμαχικές δυνάμεις μεταβιβάζουν
στην Ελλάδα την κυριαρχία επί της Δυτικής Θράκης […]
και η συνθήκη με την Ιταλία , με την οποία μεταβιβάζει σε
μας τα Δωδεκάνησα[…] αισθάνομαι το καθήκον να
εκφράσω στους συμπολίτες μου την βαθειά
ευγνωμοσύνη μου για την σταθερή εμπιστοσύνη με την
οποία με περιέβαλαν για τόσα χρόνια, κάνοντας έτσι
δυνατούς τους εθνικούς θριάμβους, τους οποίους
πανηγυρίζουμε σήμερα[…]»

▲ Σε ποιους απευθύνεται ο Βενιζέλος με αυτήν
την επιστολή; [1.22]

1.23

▲ Σε ποιους εθνικούς θριάμβους αναφέρεται;
[1.22]
Απόσπασμα από το Χαμένος Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον
H ελληνική προέλαση στην ενδοχώρα της Ανατολίας ξεκίνησε περί τα μέσα
Αυγούστου - ενός μήνα δύσκολου για παρατεταμένη πορεία σε άνυδρη ύπαιθρο.
Το 2ο Σώμα Στρατού αντιμετώπιζε τον πιο προκλητικό στόχο: έπρεπε να διασχίσει
την καρδιά της Αλμυράς Ερήμου της Ανατολίας, ώστε να υπερκεράσει τις
τουρκικές δυνάμεις που υπερασπίζονταν το δρόμο για την Άγκυρα. Σύντομα
αποδείχθηκε ότι ήταν μια πορεία τιμωρίας για άνδρες που είχαν μόλις πρόσφατα
βρεθεί στη φωτιά της μάχης.
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Στην έρημο δεν υπήρχαν πηγάδια, και το ιππικό σήκωνε ολόκληρα σύννεφα
αποπνικτικής σκόνης. Ακόμη χειρότερα, οι άνδρες ήταν αναγκασμένοι να
καλύπτουν πενήντα χιλιόμετρα τη μέρα «πάνω σε αμμώδες έδαφος δίχως ίχνος
βλάστησης…» Η ελονοσία προσέβαλε πολλούς άνδρες, καταβάλλοντας επιπλέον
όσους είχαν ήδη εξασθενίσει από τις ακραίες συνθήκες[…]
O ελληνικός στρατός υπερτερούσε αριθμητικά, αλλά αντιμετώπιζε μια τρομερή
πρόκληση […] Πολύ γρήγορα έγινε φανερό ότι είχαν πράγματι πολύ δύσκολο
αγώνα μπροστά τους. Κάτω από τον καυτό ήλιο του Αυγούστου, οι διψασμένοι και
υποσιτισμένοι άνδρες έπρεπε να προχωρήσουν μαχόμενοι σε μια σειρά από ράχες,
με στόχο να εκτοπίσουν τον εχθρό από τις πλεονεκτικές του θέσεις.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 246-248

1.24

Στην Αλμυρά έρημο

*εξαίρευε= ξέραινε
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«Το έδαφος από Εσκή Σεχήρ και μέσα
ανατολικώς είναι όλο έρημο, άγονο, άνυδρο.
Βουνά δεν υπάρχουν είναι κάμποι απέραντοι
ωσάν έρημος που είναι, το χώμα είναι
άμμος, νερό σπανιώτατα εύρισκε κανείς,
μόνον περιμέναμεν πότε να φθάσουμε
ποταμούς μετά παρέλευσιν εννοώ 7 ή 8
ωρών πολλάκις και 10[…] Δεν θα
λησμονήσω και την απαίσιαν σκόνιν ήτις
μας εγέμιζε τους ρώθωνας, τα μάτια μας, το
λάρυγγά μας εξαίρευε*.

ρί
α

Μαρτυρία Χαρίλαου Λάσκαρη από τη
Λάρισα, λοχία στο ΙΙ τάγμα του 27ου
Συντάγματος της Χης Μεραρχίας,

ς

1.25

“Η διάβαση της Αλμυράς ερήμου από την 9η
Ελληνική Μεραρχία, τον Αύγουστο του 1921”
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
Ιστορία των Ελλήνων, σ.212

Χαράλαμπος
Τριανταφυλλίδης,
«Η
μικρασιατική εκστρατεία και το ημερολόγιο
ενός οπλίτου», Αθήνα,1984, σ. 295

◙ Προβολή αποσπάσματος από το
Α΄ μέρος της εκπομπής «Η Μηχανή
του Χρόνου», «Τα Ματωμένα
Χώματα της Σμύρνης»

Η διάσχιση της Αλμυράς Ερήμου
Χαμένος Παράδεισος

▄ Συζητώ τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ελληνικός στρατός κατά
την προέλαση του στα βάθη της Ανατολής. [1.23-1.26]&
18
[οπτικοαουστικό ντοκουμέντο, εκπομπή «Η Μηχανή
του Χρόνου»]

1.26

1.27

Μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 1921 ο
ελληνικός στρατός εγκαταστάθηκε στη
γραμμή Εσκί Σεχίρ – Κιουτάχεια – Αφιόν
Καραχισάρ. Στη φωτογραφία Έλληνες
στρατιώτες κρατούν τις
παρασημοφορημένες σημαίες των
Συνταγμάτων, στις 18 Ιουλίου 1921[Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα]
Ιστορία των Ελλήνων, σ.211

1.28
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◄Σημειώνω στον χάρτη
τις περιοχές στις οποίες
εγκαταστάθηκε ο
ελληνικός στρατός το
καλοκαίρι του 1921
σύμφωνα με την οπτική
πηγή [1.27]

Στις 24 Ιουλίου 1921 ο Τουρκικός στρατός στη μάχη του ΚιουτάχειαΕσκί Σεχίρ είχε αποτραβηχτεί στην ανατολική όχθη του ποταμού της
Σακάργια. Η Τουρκική Βουλή στις 5 Αυγούστου 1921, έκανε δεκτό το νόμο
που έδινε στον Μουσταφά Κεμάλ Πασά την εξουσία του «Αρχιστράτηγου»
για τρεις μήνες. Οι Έλληνες, στις 14 Αυγούστου 1921 άρχισαν ξανά να
προχωρούν. Πέρασαν από μερικά σημεία του ποταμού της Σακάργια και
από της 23 Αυγούστου και μετά ήρθαν αντιμέτωποι με τις Τουρκικές
δυνάμεις. Οι Ελληνικές δυνάμεις, άρχισαν τις επιθέσεις πάνω σε ένα
μέτωπο 100 χιλιομέτρων.
19

Ο Τουρκικός στρατός υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ παρ’
όλες τις αντιξοότητες προσπάθησε να προετοιμαστεί για αυτήν τη μάχη.
Όμως, οι Ελληνικές δυνάμεις ήταν πιο δυνατές από τον Τουρκικό στρατό.
Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ. 76

1.29
Μτφρ «Οι Έλληνες ιππείς προχωρούν
περνώντας έναν ποταμό»
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Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ.22

1.30

Mτφρ «Στην κατάληψη της Ανατολίας είχαν
χρησιμοποιηθεί πολεμικά αεροπλάνα με την
ελληνική σημαία Ένα από τα αεροπλάνα που είχε
έχει πάνω του τα πιο εξελιγμένα όπλα της εποχής
στη Σμύρνη – Γαζίεμηρ (1919)»
Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ.63

▄ Με ποια μέσα ο ελληνικός στρατός μεταφερόταν
Προς το εσωτερικό της Ανατολής; [1.29-1.31]
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1.31

Στρατιώτες

Όπλα

Πολυβόλα Κανόνια

Φορτηγά Αεροπλάνα

Τουρκικός
Στρατός

96.326

54.572

825

196

240

2

Ελληνικός
Στρατός

120.000

57.000

2768

386

600

18
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Στην Εθνεγερσία η Μάχη της Σακάργια, Γενικό Επιτελείο του Στρατού
σελ 119 ,
Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ. 75

1.32
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Την άνοιξη του 1921, οι ελληνικές
δυνάμεις στη Μικρά Ασία ξεπέρασαν
τους 200.000 άνδρες αποκτώντας
συντριπτική αριθμητική υπεροχή
απέναντι στον τουρκικό στρατό. Στη
φωτογραφία Έλληνες εύζωνοι στη
Μικρά Ασία, την άνοιξη του 1921
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

Ιστορία των Ελλήνων, σ.205

▄ Συγκρίνω τις δυνάμεις του ελληνικού και του τουρκικού στρατού.
[1.31]&[1.32]
1.33

Μτφρ «Οι Έλληνες στρατιώτες
προετοιμάζουν οχυρό με αγκαθωτά
σύρματα»
Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ.22
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Μτφρ «Οι Έλληνες στρατιώτες με
τα πολυβόλα στα χαρακώματα»

1.34

Τουρκικό Περιοδικό Τempo, σ. 62
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▄ Περιγράφω τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται
οι Έλληνες στρατιώτες στις πηγές [1.33]&[1.34]
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Ο Αρχιστράτηγος Μουσταφά Κεμάλ Πασά εφάρμοσε μια νέα τακτική
ενάντια στους Έλληνες που επιτιθέμενοι ήθελαν να δώσουν το τελευταίο
χτύπημα στον Τουρκικό στρατό και να καταλύσουν την Τουρκική Βουλή
[…]
Κάθε στρατιωτική μονάδα και κάθε στρατιώτης άρχισε να προασπίζεται μέχρι
τέλους τα εθνικά εδάφη μετά την εξής διαταγή του Μουσταφά Κεμάλ Πασά :
«Δεν υπάρχει αμυντική γραμμή, αλλά υπάρχει επιθετική γραμμή. Αυτή η
επίθεση αφορά όλη την πατρίδα. Κάθε κομμάτι της πατρίδας δε
πρόκειται να εγκαταλειφθεί αν δεν γεμίσει με αίμα των συμπατριωτών
μας. Για αυτόν τον λόγο μικρές- μεγάλες στρατιωτικές μονάδες, σε κάθε
δυνατό σημείο, να οργανώνουν ξανά μέτωπα εναντίων των εχθρών και να
συνεχίζουν τον πόλεμο. Οι στρατιωτικές μονάδες όταν δουν τις διπλανές
τους μονάδες να εξαναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν, να μην
ακολουθήσουν την ίδια στάση. Είναι εξαναγκασμένες να αντέξουν μέχρι
τέλους στο σημείο που βρίσκονται»
Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ. 76
1.35

▲ Ποιος είναι ο στόχος του τουρκικού στρατού σύμφωνα με τη διαταγή
του Κεμάλ προς στους στρατιώτες του; [1.35]
▲ Δίνω έναν χαρακτηρισμό στη διαταγή του.[1.35]
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Οι Τουρκικές δυνάμεις αποκτώντας το πλεονέκτημα στις 11 Σεπτεμβρίου
πέρασαν στην επίθεση. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1921, ύστερα από μία μάχη 22
ημερών, 22 νυχτών οι Τουρκικές δυνάμεις έσπρωξαν τον Ελληνικό στρατό
στα δυτικά του ποταμού της Σακάργια. Έτσι, η Μάχη της Σακάγια τελείωσε
μα τη νίκη των Τούρκων.
1.36

Μαρτυρία Έλληνα Στρατιώτη
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1.37

▲ Σκέφτομαι και συζητώ για ποιο λόγο οι
Τούρκοι παρακολουθούν τον εχθρό
«ανελλιπώς»
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«Με στείλανε στο μέτωπο του
Αφιόν Καραχισάρ.... Κατά το
Δεκαπενταύγουστο.. μια
τούρκικη φάλαγγα, πεντακόσιοι
τόσοι καβαλάρηδες μπούκαρε
από μια χαράδρα και, σπάζοντας
τις γραμμές μας, κάλπαζε
δεξιά..Υποχώρηση! Υποχώρηση!
Υποχώρηση! Μαζέψαμε μέσα σε
δευτερόλεπτα τα πράγματά μας.
Όλη νύχτα βαδίζαμε»

Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα
Χώματα, Αθήνα 1983, σ. 279-281

1.38

▄ Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μάχης της
Σακάργια (στον Σαγγάριο ποταμό);
[1.36]&[1.37]
1.39

▄ Εντοπίζω και σημειώνω στο χάρτη την περιοχή
στην οποία δημιούργησαν οι Τούρκοι μνημείο
για τη νίκη της Σακάργιας. [1.38], [1.39]
Στην Άγκυρα στο Πόλατλι μνημείο
για τη Νίκη της Σακάργια
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Στη Σακάργια επειδή ο Ελληνικός στρατός είχε σημαντική απώλεια
δυνάμεων, καταστρέφοντας το σιδηρόδρομο και τα χωριά γύρισε πίσω
στη γραμμή Αφιόν Καραχισάρ –Κιουτάχεια -Εσκισεχίρ. Ο Τουρκικός
στρατός δεν ήταν σε θέση να περάσει κατευθείαν σε επίθεση για να
δώσει το τελειωτικό χτύπημα στον Ελληνικό στρατό. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι ερχόταν και ο χειμώνας, αποφάσισε ότι έπρεπε να περάσει σε
επίθεση μετά από μια καλή προετοιμασία.[…]

ρί
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Ο Τουρκικός στρατός που τον προηγούμενο χρόνο ενισχύθηκε από
άποψη στρατιωτών και εφοδίων, πέρασε σε κίνηση υπό το πρόσταγμα
του Μουσταφά Κεμάλ Πασά για να απομακρύνει τις δυνάμεις που είχαν
καταλάβει την Ανατολή.
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Στις 26 Αυγούστου 1922 το πρωί του Σαββάτου, στο Κοτζάτεπε στις
05:30 άρχισε η επίθεση με την πρώτη ρίψη κανονιού. Ένα έθνος που
είχαν πάρει τα όπλα από τα χέρια του και είχαν καταλύσει το στρατό του
ξεκινώντας από το «πουθενά» είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Στην άφιξη
του σε αυτό το σημείο, έπαιξε σημαντικό ρόλο η αγάπη και η πίστη στην
ανεξαρτησία.
Η Μεγάλη Επίθεση, άρχισε πάνω από το Αφιόν Καραχισάρ εξαιτίας
του γεγονότος ότι οι Έλληνες την περίμεναν από την κατεύθυνση του
Εσκί Σεχίρ. Από τις 27 Αυγούστου και μετά οι Τουρκικές δυνάμεις είχαν
αποκτήσει το προβάδισμα. Οι Ελληνικές δυνάμεις που έχασαν τις
περιοχές στις οποίες βρίσκονταν, άρχισαν να υποχωρούν.
Στις 30 Αυγούστου ο Ελληνικός στρατός περικυκλώθηκε στο
Ντουμλούπιναρ. Τη μάχη εκείνη τη μέρα, τη διηύθυνε κατευθείαν ο
Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Σε αυτήν την περιοχή οι κεντρικές δυνάμεις
του εχθρού εξολοθρεύτηκαν. Αυτή η μάχη πέρασε στην ιστορία μας με
το όνομα «Μάχη του Αρχιστράτηγου». Στις 31 Αυγούστου, γύρω από
την περιοχή Εσκί Σεχίρ οι Ελληνικές δυνάμεις ηττήθηκαν. Οι
διασκορπισμένες δυνάμεις των εχθρών ηττημένες άρχισαν να φεύγουν
και να φτάνουν σε παραλιακές πόλεις όπως τη Σμύρνη, τη Γιάλοβα, τη
Μπαντίρμα.
Ο Αρχιστράτηγος Μουσταφά Κεμάλ Πασά, το πρωί της 1ης
Σεπτεμβρίου στην περιοχή στην περιοχή Τσαλ του Ντενιζλί, έδωσε τη
24

διαταγή «Στρατεύματα, ο πρώτος στόχος μας είναι το Άκντενιζ.
Εμπρός». Στις 2 Σεπτεμβρίου κοντά στην περιοχή Ούσακ ο Έλληνας
Αρχιστράτηγος Τρικούπης και μεγάλος αριθμός Ελλήνων στρατιωτών
αιχμαλωτίστηκαν. Ο Τουρκικός στρατός μπήκε στις 6 Σεπτεμβρίου στη
Σμύρνη. Η δυτική Ανατολή στις 18 Σεπτεμβρίου 1922, απαλλάχτηκε
εντελώς από τον Ελληνικό στρατό.
Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ. 78-79
1.40

Απόσπασμα από το Χαμένος Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον
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H διαταγή της επίθεσης δόθηκε τελικά από το Μουσταφά Κεμάλ στις 26
Αυγούστου. « Στρατιώτες!» τους είπε «προορισμός σας είναι η Μεσόγειος!» Ο
τουρκικός στρατός επιτέθηκε τα ξημερώματα και σάρωσε τα πάντα στο
πέρασμά του. Πέντε ελληνικές μεραρχίες διαλύθηκαν με την έναρξη της
μάχης. Πάνω από πενήντα χιλιάδες άνδρες πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Όσοι
γλίτωσαν εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης εν πλήρει αταξία[…] Αντιμέτωποι
με τη συντριπτική υπεροπλία και την αριθμητική υπεροχή του εχθρού, έκαναν
μεταβολή και έφευγαν, σταματώντας μόνο για να βάλουν φωτιά σε κάθε
οικισμό που υπήρχε ανάμεσα σ’ αυτούς και τη θάλασσα[…] Στις αρχές
Σεπτεμβρίου, οι δυνάμεις του Κεμάλ έμοιαζαν ακάθεκτες. Ο ελληνικός
στρατός βρισκόταν υπό διάλυση και έσπευδε προς την ακτή όσο πιο γρήγορα
μπορούσε.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 1983, σ. 256

▄ Ποια ήταν η κατάληξη της τελικής επίθεσης
των Τούρκων; [1.40]&[1.41]
▄ Ποια ήταν η αντίδραση των Ελλήνων
στρατιωτών στην επίθεση του τουρκικού
στρατού; [1.40]&[1.41]
▄ Προς τα που κατευθύνθηκε ο ελληνικός
Ο ελληνικός στρατός κατά την υποχώρησή
του; [1.40]&[1.41]
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1.41

Μαρτυρία Έλληνα Στρατιώτη
Έσπασε το μέτωπο! Χαθήκαμε!
Τα συντάγματα διαλύονται! Ο
στρατός, δίχως κεφάλι, κάνει ό,τι
του καπνίσει! Άλλοι παίρνουν τα
βουνά, άλλοι τις χαράδρες…
Κανένας δεν κοντοστάθηκε να
σκεφτεί, ν’ ακούσει διαταγή ή
ορμήνια...Λες κι από μήνες ήτανε
έτοιμοι και δεν περιμένανε παρά
τούτη τη στιγμή. Τρέχανε ο
καθένας για λογαριασμό του.
Διδώ
Σωτηρίου,
Ματωμένα
Χώματα, Αθήνα 1983, σ. 283-284

1.42
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Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ.88
1.44

1.43

ρί
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Μτφρ «Στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1921 η τουρκική επίθεση,
υπήρξε μια από τις σημαντικότερες αιτίες της ήττας των Ελλήνων.
Χάρη στην αμείλικτη παρακολούθηση που έγινε στο Ακντενίζ ο
ελληνικός στρατός καταστράφηκε» Militar Wissenchaftliche
Mitteilungen (Περιοδικό της Αυστρίας)»

ς

▄ Τι πορεία ακολούθησε ο
τουρκικός στρατός μετά τη
νίκη του επί του ελληνικό
στρατού;
[1.42]& [1.43]

Μαρτυρία
του
Αλέξη
Αλεξίου, κατοίκου της
Σμύρνης

Τα πρώτα μηνύματα της
Καταστροφής μας ήρθαν
με την οπισθοχώρηση του
στρατού
μας.
Είδα
αξιωματικούς στο δρόμο
που ξύλωναν και πετούσαν
τα
γαλόνια
και
τα
παράσημά τους

«Προς τη Σμύρνη, 1922. Όταν οι
Τούρκοι έσπασαν το ελληνικό μέτωπο,
η προέλασή τους έγινε με πολύ
γρήγορο ρυθμό»

Η Έξοδος ,Τόμος Α΄, σ. 7

Χαμένος Παράδεισος

▲ Με ποιο τρόπο πληροφορήθηκαν οι
κάτοικοι της Σμύρνης την ήττα του
ελληνικού στρατού; [1.44]
▲ Συζητώ για ποιο λόγο οι Έλληνες
αξιωματικοί είχαν αυτή την
αντίδραση. [1.44]
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1.45

Απόσπασμα από το Χαμένος Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον
Στο βάθος του δρόμου, μια ομάδα στρατιωτών ξεφόρτωνε κάτι που
έμοιαζε να είναι μεγάλα βαρέλια πετρέλαιο[…] κάθε βαρέλι
φρουρούνταν από δύο ή τρεις Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι τα
κυλούσαν κατά μήκος της οδού Ρεσιντί προς την Αρμένικη Επισκοπή[…]
«Νιώσαμε σταγόνες να μας πιτσιλίζουν» γράφει ο Κρικόρ «[και]
στρατιώτες από το δρόμο έριχναν στον τοίχο υγρό με κουβάδες. Αμέσως
μόλις μύρισα αυτό το υγρό πάνω στα βρεγμένα μου ρούχα, κατάλαβα ότι
ήταν πετρέλαιο» […] Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές αργότερα.

ς

Γκάιλς Μίλτον , Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 340-341
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▲ Με ποιο τρόπο ξεκίνησε η φωτιά στη Σμύρνη;[1.45]
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▄ Σε ποιο σημείο της πόλης ξέσπασε η φωτιά; [1.45]&[146]
1.46

1.47

Περιγραφή του Γουόρντ Πράις για
την Daily Mail που συντάχθηκε τις
πρώτες πρωινές ώρες:

«Η Σμύρνη κυριολεκτικά αφανίστηκε
από μια γιγάντια φωτιά… χωρίς
υπερβολή, το σημερινό ολοκαύτωμα
είναι μια από τις μεγαλύτερες
πυρκαγιές στην ιστορία του κόσμου.
Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη
και υπάρχουν μεγάλες απώλειες
ανθρώπινων ζωών ανάμεσα στον
αυτόχθονα
πληθυσμό…
πολλές
χιλιάδες
πρόσφυγες
[είναι]
στη
στενή
συγκεντρωμένοι
προκυμαία, εγκλωβισμένοι ανάμεσα
στην προέλαση της πύρινης λαίλαπας
πίσω τους και τα βαθιά νερά μπροστά
τους…»
Γκάιλς
Μίλτον
,
Χαμένος
Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 361-362

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 1922.
Στην αρμενική συνοικία ξεσπάει
η φωτιά λίγο μετά το μεσημέρι
Χαμένος Παράδεισος

◄ Πως περιγράφετε η εικόνα της καταστροφής από
τον δημοσιογράφο Γουόρντ Πράις;[1.47]

Πως περιγράφει τα γεγονότα της Σμύρνης
η
27
μάρτυρας;[προφορική μαρτυρία, Ιστορία
Λόγος και Εικόνα]

◙ Προβολή αποσπάσματος από
την εκπομπή Ιστορία, Λόγος και
Εικόνα (Ένθετο 1)

1.48

1.49

«Μέχρι το πρωί της Πέμπτης η πόλη
φλεγόταν και πάνω από μισό εκατομμύριο
άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στην
προκυμαία»
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Χαμένος Παράδεισος

1.50

Χαμένος Παράδεισος

▄ Περιγράφω την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Σμύρνης μετά
τη Μικρασιατική καταστροφή. [1.48-1.50]
◙ Παρακολούθηση Β΄ μέρους της εκπομπής «Η
Μηχανή του Χρόνου», «Τα ματωμένα χώματα
της Σμύρνης»
28

◄ Τι αναφέρουν οι δυο
πλευρές για την έναρξη της
πυρκαγιάς στη Σμύρνη;

1.51

◄ Πως αντέδρασε η πυροσβεστική
υπηρεσία της Σμύρνης;[1.51]
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Μαρτυρία παρατηρητή των επεισοδίων στο
λιμάνι της Σμύρνης
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1.52

ς

Χαμένος Παράδεισος

«Μια από τις παράξενες εμπειρίες εκείνη τη
νύχτα ήταν να ακούς την ορχήστρα να
παίζει, ενώ η πόλη καιγόταν και οι κραυγές
και ο βρυχηθμός της φωτιάς γέμιζαν τον
αέρα» γράφει ο Ντάνκαν Ουάλλας

▄ Ποια ήταν η στάση των
συμμαχικών πλοίων που
βρισκόταν στο λιμάνι της
Σμύρνης κατά τη διάρκεια
των επεισοδίων;
[1.52]&[1.53]

Γκάιλς Μίλτον , Χαμένος Παράδεισος,
Αθήνα 2008, σ. 356

1.53

Απόσπασμα από το «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου
Τι κάνουν λοιπόν οι προστάτες μας; Τι κάνουν οι ναύαρχοι με τα
χρυσά σιρίτια, οι διπλωμάτες κι οι πρόξενοι της Αντάντ!
Στήσανε κινηματογραφικές μηχανές στα καράβια τους και
τραβούσανε ταινίες τη σφαγή και τον ξολοθρεμό μας! Μέσα στα
πολεμικά οι μπάντες τους παίζανε εμβατήρια και τραγούδια της
χαράς, για να μη φτάνουν ίσαμε τα’ αφτιά των πληρωμάτων οι
κραυγές της οδύνης και οι επικλήσεις του κόσμου.
Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα, Αθήνα 1983, σ. 314
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1.54

Απόσπασμα από το Χαμένος Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον
Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι Τούρκοι ιστορικοί επιμένουν να
υποστηρίζουν ότι η φωτιά- η οποία δε θα αργούσε να λάβει
τρομακτικές διαστάσεις- ήταν πράξη σαμποτάζ των Ελλήνων και
Αρμενίων. Όμως υπάρχουν πλήθος αμερόληπτων περιγραφών οι
οποίες πιστοποιούν το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός έβαλε
εσκεμμένα φωτιά στη Σμύρνη.

◄ Τι υποστηρίζει η
τουρκική πλευρά για την
προέλευση της φωτιάς;
[1.54]

Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 342

1.56
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1.55

Μτφρ. «H χαρά της μεγάλης νίκης έχει εξαπλωθεί
σε όλη την πατρίδα. Από τα παιδιά, στις γυναίκες,
από τους παππούδες με τα άσπρα γένια υπήρχε
μόνο ένα όνομα στο στόμα τους «Μουσταφά
Κεμάλ Πασάς» (17 Ιανουαρίου 1923)»

Μτφρ. «Στο Χερεκέ μια συγκέντρωση
αγοριών και κοριτσιών, οι οποίοι με
ευτυχία και ενθουσιασμό περιμένουν τον
Μουσταφά Κεμάλ Πασά να έρθει[…](17
Ιανουαρίου 1923)»

Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ. 114

Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ. 116-117

1.57

▄ Ποια είναι τα συναισθήματα των Τούρκων μετά
τη νίκη τους επί των Ελλήνων; [1.55]&[1.56]
▄ Πως υποδέχονται τον Μουσταφά Κεμάλ;
[1.55]&[1.56]

Μτφρ. « Ένα καρτ – ποστάλ που
εκδόθηκε μετά τον πόλεμο
Ανεξαρτησίας. Μια γυναίκα κρατάει
τη σημαία της Τουρκίας μπροστά στο
λαμπρό ήλιο»
30
Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ. 94

◄ Συζητώ τι συμβολίζει το καρτποστάλ.[1.57]

III. Οι σχέσεις των δυο λαών κατά τη μικρασιατική εκστρατεία
1.58

Ένας ανώνυμος Άγγλος αυτόπτης
μάρτυρας αναφέρει ότι μια νέα
φουρνιά Ελλήνων στρατιωτών είχε
φτάσει πρόσφατα στη Σμύρνη.

◄ Με τι διαθέσεις φτάνει ο
ελληνικός στρατός στη
Σμύρνη;[1.58]
◄ Ποιοι είναι οι στόχοι
του;[1.58]

«Ενώ παρήλαυναν μέσα στην
πόλη.. τραγουδούσαν κάτι που
πήγαινε κάπως έτσι :

1.59
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Γκάιλς Μιλτον, Χαμένος Παράδεισος,
Αθήνα 2008, σ 200-201

Ποια ήταν η απάντηση του
Κεμάλ στην απόβαση του ►
ελληνικού στρατού στη
Σμύρνη;[1.59]

1.60

«Μάιο του ’19 ακούσαμε έγινε η
απόβαση του ελληνικού στρατού
στη Σμύρνη. Τότες νομίσαμε πως
όλη η Τουρκία θα γίνει Ελλάδα.
Κακό βγήκε όμως, βάσανα και
τυραννίες. Ο Κεμάλης έκανε και
τους τσετέδες*. Αυτοί σαν
συμμορία ήτανε, στρατιώτες
κανονικοί δεν ήτανε. Νόμο δεν
κρατούσαν. Ότι θέλανε κάνανε».

ς

Τώρα που η φουστανέλα έφθασε
στη Σμύρνη
θα εξαφανιστεί το φέσι,
θα χυθεί το αίμα των Τούρκων.
Τώρα που πήραμε τη Σμύρνη
θα πετάξουμε στην Αγία Σοφία
θα γκρεμίσουμε τα τζαμιά
και ο Σταυρός θα υψωθεί ξανά»

Μαρτυρία του Σάββα
Μαντούρογλου

* τσέτες(τσέτεδες)= Τούρκοι
αντάρτες που έδρασαν εναντίον
του ελληνικού στρατού κατά τη
μικρασιατική εκστρατεία
Η Έξοδος, τόμος Β΄, σ. 511.

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος»
του Γκάιλς Μίλτον
Ο Μωρίς Γκερί συνέταξε μια ξεχωριστή
έκθεση για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού
Σταυρού, η οποία καταλήγει σε παρόμοια
συμπεράσματα[…] οι δύο εκθέσεις δε μασάνε
τα λόγια τους όταν επικρίνουν τον ελληνικό
στρατό. Όμως, δεν κάνουν τα πράγματα
εύκολα ούτε για τους Τούρκους. Οι εκτός
ελληνικού ελέγχου περιοχές βρίσκονταν
κυριολεκτικά στο έλεος των Τούρκων
ατάκτων, οι οποίοι επιτίθεντο, λεηλατούσαν
και έκαιγαν ελληνικά χωριά με ανάλογο ζήλο.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος,
Αθήνα 2008, σ. 235

▄ Σε τι ενέργειες προέβησαν οι
Τούρκοι άτακτοιαντάρτες;[1.59]&[1.60]
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1.61

Απόσπασμα από το Χαμένος Παράδεισος του Γκάιλς Μίλτον
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Η κωμόπολη του Αϊδινίου υπήρξε χαρακτηριστική περίπτωση.
[…]Καθώς ο ελληνικός στρατός εισέβαλε στην πόλη, συνάντησε σκηνές
ολοκληρωτικής καταστροφής. Οι Τούρκοι άτακτοι είχαν προχωρήσει σε
ολοκληρωτική και αδιάκριτη σφαγή […] Η ελληνική συνοικία είχε
ισοπεδωθεί. «Τα δημόσια κτίρια και τα σπίτια καταληστεύθησαν, οι
μηχανές των εργοστασίων καταστράφηκαν, τα χρηματοκιβώτια
ανατινάχθηκαν και, τελικά, όλη η συνοικία παραδόθηκε στις φλόγες»
Μάρτυρες της σφαγής διαφωνούν σχετικά με το λόγο για τον οποίο οι
Τούρκοι φέρθηκαν με τόση βαρβαρότητα. Μερικοί απέδωσαν την αιτία
στη συμπεριφορά των ελληνικών στρατευμάτων που έκαψαν τουρκικά
χωριά στην πορεία τους. Άλλοι διαβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες
προήλασαν με τάξη και πειθαρχεία, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν
τον κίνδυνο ακραίων προκλήσεων.
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Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 200

1.62

Αναφορά του Κυβερνήτη του Αϊδινίου

« Οι Έλληνες από την πρώτη μέρα
απαίτησαν την παράδοση των όπλων
του
τουρκικού
πληθυσμού
και
ανακήρυξαν
ότι
όποιος
δε
συμμορφωθεί θα πυροβολείται. Με τα
όπλα που συνέλεξαν όπλισαν όλο τον
τοπικό ελληνικό πληθυσμό.[…]
Έκοψαν τους σωλήνες νερού στην
τουρκική συνοικία για να εμποδίσουν
την κατάσβεση των πυρκαγιών που
σκόπευαν να ανάψουν.[…]
Απαγόρεψαν
αυστηρά
στους
Χριστιανούς να προστατεύουν ή να
προσφέρουν καταφύγιο έστω και σε ένα
Τούρκο. Ήταν αδύνατο για κάθε
Τούρκο να δραπετεύσει από τη γενική
σφαγή που διαπράττονταν»

▄ Μελετώ τις πηγές και
σημειώνω τις εχθροπραξίες
που διέπραξαν ο τουρκικός
και ο ελληνικός στρατός
στους Έλληνες και Τούρκους
κατοίκους του Αϊδινίου
αντίστοιχα. [1.61]& [1.62]
▄ Τα στοιχεία των δυο
πηγών συμφωνούν μεταξύ
τους;[1.61]&[1.62]
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Greek atrocities in the Vilayet of
Smyrna, Lausanne 1919, σ. 72-73

1.63

◄ Κρίνω την πράξη αυτή των
συμμαχικών δυνάμεων και των
Ελλήνων πιλότων. [1.63]
◄ Με ποιον τρόπο θα βοηθούσε
αυτή η πράξη τις δυνάμεις της
Αντάντ και τους τον ελληνικό
στρατό;[1.63]

ς

1.65

Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ. 69
1.64

Ο Βρετανός Πρόξενος Sir Harry Lamb έγραφε, τον Μάρτη
του 1922, στον Ύπατο Αρμοστή Sir Horace Rumbold τα
εξής:
« Οι Έλληνες κατάλαβαν ότι είναι αναγκασμένοι να
εγκαταλείψουν τη Μικρά Ασία. Αποφάσισαν, όμως, ν’
αφήσουν πίσω τους μια έρημο. Δεν τους ενδιαφέρει
καθόλου ποιούς θα θίξουν. Εάν έχουν τον κατάλληλο
χρόνο και τα μέσα θα μεταφέρουν ότι μπορούν στην
Ελλάδα. Θα λεηλατήσουν τις περιουσίες των Τούρκων, τα
σπίτια τους και θα ρημάξουν τη γη τους.»
Ανυπόστατοι Ισχυρισμοί για βαρβαρότητες των Ελλήνων
στη Μικρά Ασία 1919-1922, Αθήνα 1993, σ 59
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Άρχισε στις 26 Αυγούστου η
μεγάλη αντεπίθεση των Τούρκων.
Οι Έλληνες αναγκάσθησαν στις
9.9.1922 να εγκαταλείψουν τη
Σμύρνη. Ο Βρετανός Πρόξενος
Lamb έγραφε στον Υπουργό
Εξωτερικών της χώρας του τα εξής :

ρί
α
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Μτφρ. «Οι πιλότοι με τα ελληνικά αεροπλάνα, που
συμμετείχαν στην κατάληψη της Ανατολής (1920).
Αυτά τα αεροπλάνα ήταν ένας σημαντικός
παράγοντας για τον ψυχολογικό πόλεμο που
προωθούσαν οι δυνάμεις της Αντάντ. Η εφημερίδα
Νέβζατ που υποστήριζε τις δυνάμεις κατάληψης
δημοσίευε άρθρα σχετικά με το θάνατο του Κεμάλ,
αυτές τις εφημερίδες τις πετούσαν ελληνικά
αεροπλάνα στους Τούρκους στρατιώτες που
πολεμούσαν.»

«Οι Έλληνες καίνε ότι βρεθεί στο
δρόμο τους».[…] Σύμφωνα με τα
στοιχεία των τουρκικών πηγών, οι
Έλληνες μετά την ήττα της 30ης
Αυγούστου, οπισθοχωρούσαν χωρίς
να σταθούν λεπτό να πάρουν ανάσα.
[…]Μόλις απομακρύνονταν αρκετά
από τους Τούρκους στρατιώτες
έκαιγαν τις πόλεις και τα χωριά που
έβρισκαν στην πορεία τους . σ.59-60

Ανυπόστατοι Ισχυρισμοί για
βαρβαρότητες των Ελλήνων στη
Μικρά Ασία 1919-1922, Αθήνα
1993, σ 59-60

▄ Σε τι ενέργειες προέβη ο
ελληνικός στρατός κατά την
υποχώρησή του από τη
Μικρά Ασία;[1.64-1.68]

1.66
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Μτφρ. «Οι νότιες ακτές του κόλπου του Ιζμίτ καίγονται και
καταστρέφονται συστηματικά από τους Έλληνες στρατιώτες.
Σε φωτογραφία που τραβήχτηκε από τη θάλασσα
απεικονίζεται η πυρπόληση πολλών σημείων της περιοχής.»

1.67
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Τουρκικό Περιοδικό Τempo, σ. 66

Μτφρ. «Μια σκηνή από την κατάληψη
του Αφιόν Καραχισάρ, ένας από τους
σιδηροδρομικούς σταθμούς της πόλης
κάηκε από τους Έλληνες στρατιώτες.»
Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ.66

1.68

Σε τι κατάσταση
►
βρίσκονται οι Τούρκοι
κάτοικοι των χωριών που
καταστράφηκαν από τους
Έλληνες σύμφωνα με τον
Γιακούπ Καντρί
Καραοσμάνογλου;[1.68]
Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ.77
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1.69

Απόσπασμα από το
«Ματωμένα Χώματα» της
Διδώς Σωτηρίου

1.70

Κόβονταν ακόμα για μας οι
απλοί άνθρωποι της
Τουρκιάς. Τη χρειαζόντανε
τη φιλία και τη συνεργασία
μας. Μας είχε γεννήσει και
τους δυο λαούς η ίδια γη. Στα
βάθη της ψυχής μας ούτε μεις
τους μισούμε ούτε αυτοί.

Όμως ένας λαός, που έμαθε να ζει
αδερφικά πλάι σ’ έναν άλλον,
χρειάζεται γερές δόσεις μίσους για ν’
αλλάξει αισθήματα. Οι απλοί
Τούρκοι, που ζούσανε μακριά από το
φαρμάκι της προπαγάντας, χρόνια
συνεχίσανε
αδέρφια
να
μας
ανεβάζουνε κι αδέρφια να μας
κατεβάζουνε.
Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα,
Αθήνα 1983, σ. 68
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Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα
Χώματα, Αθήνα 1983, σ. 70

Απόσπασμα από το «Ματωμένα
Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου

1.71
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Μαρτυρία του πρόσφυγα Ηλία Κούρκουλη

«Τα πηγαίναμε καλά με τους Τούρκους»[…] «Τους
επισκεπτόμαστε συχνά και τα σπίτια μας ήταν δίπλα στα
δικά τους. Περνούσαμε μαζί τις ώρες της σχόλης μας και
παίζαμε στην ίδια ποδοσφαιρική ομάδα»[…]καθώς οι
γείτονες γίνονταν φίλοι, προσκαλούσαν ο ένας τον άλλο σε
γιορτές και πανηγύρια.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ. 69

▄ Πως ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στους Τούρκους και Έλληνες κατοίκους
της Μικράς Ασίας κατά τη διάρκεια του πολέμου ;[1.69-1.71]
▄ Τι αναφέρουν ο ένας για τον άλλο; [1.69-1.71]
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ΙV. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας

Εκτιμήσεις για την αριθμητική του παρουσία
Α. Στατιστικές Πάλλη για την προ του 1911-1912 περίοδο
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Βιλαέτι
Έλληνες
Τούρκοι
Διάφοροι
Κωνσταντινούπολης
364.000
449.000
380.000
Αϊδινίου-Σμύρνης
622.000
941.000
96.000
Τραπεζούντος
354.000
958.000
51.000
Προύσας
278.000
1.193.000
99.000
Ικονίου
87.000
989.000
26.000
Άγκυρας
46.000
668.000
108.000
Σεβάστειας
99.000
840.000
171.000
Κασταμονής
25.000
938.000
5.000
Διοίκηση
73.000
117.000
85.000
Νικομήδειας
Διοίκηση
33.000
139.000
6.000
Δαρδανελίων
Διάφοροι( Αρμένιοι, Βούλγαροι, Εβραίοι, Ευρωπαίοι, Ατσίγγανοι κλπ)
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1.72

Πηγή: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Η Έξοδος τόμος Α΄, νβ΄

▲ Παρατηρώ τον πίνακα και συγκρίνω τον πληθυσμό των Ελλήνων με
τον πληθυσμό των Τούρκων.[1.72]
1.73

Το ελληνικό σχολείο (Φροντιστήριο) Τραπεζούντας
Κάρτα των αρχών του 20ου αιώνα

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα
1.74
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Χορός Ποντίων στην Τραπεζούντα
Κάρτα των αρχών του 20ου αιώνα
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1.77

1.76
Το «Ομήρειον Παρθεναγωγείον» της
Σμύρνης

▄ Μελετώ τις πηγές και συζητώ
για την ελληνική παρουσία στη
Μικρά Ασία.[1.731.77]&[οπτικοακουστικό
ντοκουμέντο – Πανόραμα του
αιώνα]

Πτυχίο από το «Ομήρειον
Παρθεναγωγείον»

▄ Υπήρχε φροντίδα για την
εκπαίδευση των παιδιών; [1.73],
[1.76]&[1.77]

◙ Απόσπασμα από το «Πανόραμα
του αιώνα», 16η εκπομπή
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1.78

1.79

ρί
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▄ Παρατηρώ τα αντικείμενα τέχνης και
καθημερινής ζωής των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας [1.78-1.82]

1.80
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▄ Τα αντικείμενα αυτά [1.78-1.82]
αποτελούν πηγές για την ιστορία;

1.82
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1.81

Η Σμύρνη
1.83

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος » του Γκάιλς
Μίλτον

ρί
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Οι Τούρκοι […]κυριαρχούσαν στα πολιτικά δρώμενα της
πόλης. Ο Οθωμανικός διοικητής της Σμύρνης (βαλής) ήταν
πάντα Τούρκος και πρωταρχικός του στόχος ήταν να
εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των διαφορετικών
εθνοτήτων που ζούσαν στη Σμύρνη. Μια ματιά στην
απογραφή του 1913 αποκαλύπτει τις δυσκολίες της
αποστολής του. Οι χριστιανοί της Σμύρνης υπερτερούσαν
αριθμητικά των μουσουλμάνων, σε αναλογία μεγαλύτερη
του δυο προς ένα. Στην πόλη του βαλή οι χριστιανοί
αποτελούσαν την πλειοψηφία, παρόλο που αυτή βρισκόταν
στο μουσουλμανικό κόσμο. Για πολλούς Τούρκους η
Σμύρνη ήταν η πόλη των απίστων.
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Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ.35
1.84

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος »
του Γκάιλς Μίλτον

▄ Τι στοιχεία αντλούμε από
τις πηγές σχετικά με τη
διοίκηση της
Σμύρνης;[1.83]&[1.84]

Σε μια πόλη με τόσες πολλές εθνότητες, οι
πρόξενοι των ξένων κρατών διαδραμάτιζαν
πολύ σημαντικό ρόλο. Ήταν οι επικεφαλής
των κοινοτήτων τους, αλλά και οι εκπρόσωποί
τους, και παρείχαν άλλον έναν δίαυλο
επικοινωνίας με το Ραχμί Μπέη.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα
2008,σ.68
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Πληθυσμός Σμύρνης 1912
1.85

1.86

Τούρκοι
Ρωμιοί(Έλληνες)
Εβραίοι
Αρμένιοι
Καθολικοί και
Διαμαρτυρόμενοι
Σύνολο

92.000
135.000
25.000
9.000
14.000
275.000

Αναγνωστοπούλου Σια, «Μικρά
Ασία 19ος αι.
– 1919. Οι ελληνορθόδοξες
κοινότητες»
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Διαφημιστικό δελτάριο
Ιστορία
των Ελλήνων,
σ. 179
υποδηματοποιού
της Σμύρνης,
γραμμένο στα ελληνικά , στα
εβραϊκά, στα αρμένικα και στα
γαλλικά.

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 179
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Ιστορία των Ελλήνων, σ. 179

▄ Μελετώ τις πηγές [1.85]&[1.86]. Τι
συμπεραίνω για τη σύσταση του
πληθυσμού της Σμύρνης;

1.87

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος » του Γκάιλς Μίλτον

Στην πόλη κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Ο πληθυσμός των
Ελλήνων άγγιζε τις τριακόσιες χιλιάδες ψυχές και είχαν το
μονοπώλιο των ξερών σύκων, της σουλτανίνας και των βερίκοκωνπροϊόντα για τα οποία η Σμύρνη ήταν ξακουστή. Επιπλέον ήταν
ιδιοκτήτες πολλών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της πόλης,
ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονταν τα δυο μεγαλύτερα
πολυκαταστήματα, του Ξενόπουλου και το Ορισντιμπάκ, που
εμπορεύονταν αγαθά εισαγόμενα απ’ όλον τον κόσμο.
Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ 29
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1.88

Η ελληνική αποβάθρα την περίοδο
συγκομιδής των σύκων. Ο εύπορος
ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης ήταν
διπλάσιος από εκείνον της Αθήνας.
Χαμένος Παράδεισος

1.89
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Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος » του Γκάιλς
Μίλτον
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Οι Έλληνες διέπρεπαν σε κάθε κοινωνικό τομέα και σε
κάθε επάγγελμα. Η Σμύρνη καμάρωνε για τις πολλές
ορθόδοξες εκκλησίες της και τα εξίσου πολλά σχολεία
της. […] Στην ιδιοκτησία των Ελλήνων βρίσκονταν
ακόμη πολλά από τα καλύτερα ξενοδοχεία, ζυθοπωλεία
και καφενεία της πόλης[…] Ωστόσο, οι Έλληνες
ιδιοκτήτες δε βασίζονταν αποκλειστικά σε ελληνική
πελατεία. Επίκεντρο της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των Ελλήνων ήταν η προκυμαία, εκεί
όπου οι πλουσιότεροι έμποροι είχαν τις αποθήκες.

Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα
2008, σ 30

▄ Ποια επαγγέλματα ασκούσαν οι Έλληνες κάτοικοι
της Σμύρνης;[1.87-1.89]
▄ Για ποια γεωργικά προϊόντα ήταν γνωστή η
Σμύρνη; [1.87]&[1.88]
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1.90
Μέρος της προκυμαίας της
Σμύρνης δίπλα στο αθλητικό
κέντρο και το καφενείο του
Συντάγματος.
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Ιστορία των Ελλήνων, σ. 177

1.91
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Στις αρχές του 20ου αι. η επιβλητική
προκυμαία της Σμύρνης, γεμάτη
εστιατόρια, ξενοδοχεία και τράπεζες,
ήταν γνωστή σε όλο το δυτικό
κόσμο.
Χαμένος Παράδεισος

▄ Παρατηρώ τις πηγές και
περιγράφω πως φαντάζομαι την
προκυμαία της Σμύρνης εκείνη την
εποχή [1.89-1.91]

Παρατηρώ την οπτική πηγή.
Ποια είναι η σύσταση του
κοινού;[1.92]
Πως είναι ντυμένο για τη
συγκεκριμένη περίσταση;
[1.92]

►
►

Το 1917, μια από τις πιο «σκοτεινές»
χρονιές του πολέμου. Στη Σμύρνη
ανέβηκε ο Ριγκολέτο του Βέρντι.
Χαμένος Παράδεισος
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1.92

Απόσπασμα από το «Χαμένος Παράδεισος » του Γκάιλς Μίλτον

1.93

Οι Έλληνες ζούσαν σε όλη την πόλη. Η ευρωπαϊκή κοινότητα είχε
συναθροιστεί στη δική της συνοικία, πίσω ακριβώς από την προκυμαία.
[…]Η οδός των Φράγκων ήταν η κεντρική οδική αρτηρία που διέτρεχε την
ευρωπαϊκή συνοικία. Είχε σχεδιαστεί πολύ πριν την εμφάνιση του αυτοκινήτου
και ήταν υπερβολικά στενή[…]Ακριβώς δίπλα στην ευρωπαϊκή περιοχή της
Σμύρνης υπήρχε η δραστήρια αρμένικη συνοικία.[…] Οι Αρμένιοι αριθμούσαν
περί τις δέκα χιλιάδες ψυχές και είχαν τη φήμη ανθρώπων φίλεργων και
ευσυνείδητων[…] Η γειτονική εβραϊκή συνοικία ήταν κατά παράδοση μια από
τις πιο βρόμικες. Όμως, έως το 1909[…] είχε εκσυγχρονιστεί και οι συνθήκες
υγιεινής ήταν ικανοποιητικές.[…] Η λεβαντίνικη κοινότητα ήταν μακράν η
πλουσιότερη της πόλης. Τα μέλη της […] είχαν βοηθήσει περισσότερο από κάθε
άλλη κοινότητα στο πλάσιμο μιας Σμύρνης[…] πλούσιας κοσμοπολίτικης.
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Γκάιλς Μίλτον, Χαμένος Παράδεισος, Αθήνα 2008, σ 31-37

▄ Μελετώ την πηγή [1.93]
και τον χάρτη και
περιγράφω την πόλη της
Σμύρνης; [1.93]&[1.94]
▄ Τι χαρακτηριστικά
αποδίδονται στις διάφορες
συνοικίες της;
[1.93]&[1.95]

1.95

Η τουρκική συνοικία ήταν γραφική. Πολλοί
τουρίστες την επισκέπτονται για να πάρουν
μια γεύση Ανατολής.
Χαμένος Παράδεισος
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Δραστηριότητες 1ου Κεφαλαίου
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1. Κυκλώνω τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έλαβαν μέρος στο
Συνέδριο Ειρήνης, στο Παρίσι σύμφωνα με τις πηγές [1.3-1.5]

2. Αριθμώ τις φράσεις, με βάση τη χρονολογική σειρά τους, για να
συνθέσω το βιογραφικό του Ελευθέριου Βενιζέλου.

3.

Το 1910 αναλαμβάνει την πρωθυπουργία στην Ελλάδα και
συγκροτεί το «Κόμμα των Φιλελευθέρων»

Γεννιέται στο νομό Χανίων της Κρήτης και σπουδάζει στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Αυτοεξορίζεται στο Παρίσι , όπου και πεθαίνει στις 18
Μαρτίου 1936
Το 1878 εξελέγεται βουλευτής της Κρητικής Βουλής

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του αγωνίζεται για την
πολιτική και οικονομική ανόρθωση της Ελλάδας
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3. Μελετώ την πηγή [1.19] και τον χάρτη [1.20] και καταγράφω
τις περιοχές που προσαρτώνται στην Ελλάδα με την υπογραφή της
Συνθήκης των Σεβρών.

4. Βρίσκω και καταγράφω πληροφορίες για τη ζωή του Μουσταφά
Κεμάλ
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5. Καταγράφω τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ελληνικός στρατός κατά
τη προέλασή του στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας σύμφωνα με τις
πηγές [1.23-1.26]

6. Ξαναγράφω το κείμενο της πηγής [1.24] στη σημερινή ελληνική
γλώσσα.
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7. Συγκρίνω τα μέσα που διέθεταν για την κατάσβεση των πυρκαγιών
εκείνη την εποχή σύμφωνα με την εικόνα [1.51] με αυτά που διαθέτουμε
σήμερα:

8. Γράφω στη σχολική ή τοπική εφημερίδα ένα άρθρο για το πώς ο
πόλεμος εξαχρειώνει τον άνθρωπο και για τις βιαιοπραγίες στις οποίες
τον ωθεί .

τίτλος
άρθρο

εικόνα
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9. Μελετώ τον πίνακα της πληθυσμιακής σύνθεσης των βιλαετιών της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο προ του 1911-1912 .
Καταγράφω τα πέντε βιλαέτια με τον μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό
καθώς και τα πέντε με τον μεγαλύτερο τουρκικό πληθυσμό.

Α. Στατιστικές Πάλλη για την προ του 1911-1912 περίοδο
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Βιλαέτι
Έλληνες
Τούρκοι
Διάφοροι
Κωνσταντινούπολης
364.000
449.000
380.000
Αϊδινίου-Σμύρνης
622.000
941.000
96.000
Τραπεζούντος
354.000
958.000
51.000
Προύσας
278.000
1.193.000
99.000
Ικονίου
87.000
989.000
26.000
Άγκυρας
46.000
668.000
108.000
Σεβάστειας
99.000
840.000
171.000
Κασταμονής
25.000
938.000
5.000
Διοίκηση
73.000
117.000
85.000
Νικομήδειας
Διοίκηση
33.000
139.000
6.000
Δαρδανελίων
Διάφοροι( Αρμένιοι, Βούλγαροι, Εβραίοι, Ευρωπαίοι, Ατσίγγανοι κλπ)
Πηγή: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Η Έξοδος τόμος Α΄, νβ΄
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10. Υπολογίζω το ποσοστό (%) του πληθυσμού κάθε εθνότητας που
ζούσε στη Σμύρνη κατά 1912, σύμφωνα με την πηγή [1.85].
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Δημιουργώ το αντίστοιχο ραβδόγραμμα του ποσοστού κάθε εθνότητας που
ζούσε στη Σμύρνη κατά 1912.
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11. Αφού μελετήσω τις πηγές [1.89-1.91], χρησιμοποιώ τη φαντασία μου
και ζωγραφίζω μια σκηνή που διαδραματίζεται στην προκυμαία της
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Η ευρωπαϊκή συνοικία της Σμύρνης
ήταν πλούσια και μεγαλοπρεπής.
Πάνω απεικονίζεται το Σπόρτινγκ
Κλάμπ.
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12. Αντιστοιχίζω τις συνοικίες της πόλης της Σμύρνης με το σημείο που απεικονίζονται στο χάρτη,
έτσι ώστε να δημιουργήσω μια άποψη για την εικόνα της Σμύρνης κατά το 1922

Η οδός των Φράγκων, όπου βρίσκονταν τα
μεγαλύτερα πολυκαταστήματα της πόλης,
ήταν στενή, θορυβώδης και γεμάτη κόσμο.
Οδηγούσε στην εύπορη αρμένικη συνοικία.
51

Η τουρκική συνοικία ήταν γραφική. Πολλοί
τουρίστες την επισκέπτονται για να πάρουν
μια γεύση Ανατολής.

Η αμερικανική συνοικία της Σμύρνης : το
προάστιο του Παραδείσου. Το American
Collegiate Institute(πάνω) ήταν ένα απ’ τα πολλά
φιλανθρωπικά ιδρύματα.

13. Κατατάσσω τις πηγές του Κεφαλαίου σε γραπτές και οπτικές.
Είδος πηγής
Γραπτές

Πηγές
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Οπτικές
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2. Οι τελικές ρυθμίσεις: τα σύνορα και η ανταλλαγή πληθυσμών
Με την ήττα των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μικρά
Ασία, το 1922, και τη Μικρασιατική Καταστροφή, επανέρχονται σε
συζήτηση τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας. Επίσης τίθεται σε συζήτηση
το θέμα των μουσουλμανικών πληθυσμών που ζουν στην Τουρκία. Τα
ζητήματα αυτά ρυθμίζονται τελικά με τη Συνθήκη της Λωζάννης, η
οποία υπογράφεται το 1923.
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Με τη Συνθήκη της Λωζάννης αποφασίζεται η ανταλλαγή
πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Έτσι,
μετακινούνται στην Ελλάδα περίπου 1.200.000 Έλληνες ορθόδοξοι που
κατοικούν στη Μικρά Ασία και, αντίστοιχα, 500.000 μουσουλμάνοι που
κατοικούν στην Ελλάδα μετακινούνται στην Τουρκία. Εξαιρούνται από
την ανταλλαγή μόνο οι χριστιανοί που ζουν στην Κωνσταντινούπολη,
στην Ίμβρο, στην Τένεδο καθώς και οι μουσουλμάνοι της δυτικής
Θράκης.
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Με την ανταλλαγή των πληθυσμών πολλοί άνθρωποι φεύγουν οριστικά
από τις πατρίδες τους. Μεγάλος αριθμός προσφύγων κινείται προς τον
Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αθήνα. Η εγκατάστασή τους
στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Η στέγαση και η
περίθαλψη τους αποτελούν τα πρώτα προβλήματα τα οποία ζητούν λύση.
Μένουν προσωρινά σε καταυλισμούς και αργότερα δημιουργούνται
οικισμοί για τη στέγαση των προσφύγων.
Η παρουσία των προσφύγων στο ελληνικό κράτος ενισχύει τόσο τον
πληθυσμό των πόλεων όσο και τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Με
τον πολιτισμό τους, το μορφωτικό επίπεδο τους και την εργατικότητα
τους βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη του κράτους.

1922
-καταστροφή της Σμύρνης
-έξοδος των Ελλήνων
από τη Μικρά Ασία

Ιστορία Στ’ Δημοτικού, Στα νεότερα και
σύγχρονα χρόνια, σ. 103

1923
Συνθήκη της Λωζάννης
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1923-1925
ανταλλαγή πληθυσμών
μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας

1.96

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης ανάμεσα στους
Έλληνες της Τουρκίας και τους Τούρκους της Ελλάδας θα
πραγματοποιούνταν ανταλλαγή. Μόνο οι Έλληνες που ζούσαν στην
Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι που ζούσαν στη Δυτική Θράκη θα
έμεναν έξω από την ανταλλαγή. Ένα συμβούλιο που συγκροτήθηκε από
Τούρκους και Έλληνες αντιπροσώπους άρχισε το 1923 τις εργασίες του.
Όμως η Ελλάδα, χωρίς να λάβει υπόψη πότε εγκαταστάθηκαν στην
Κωνσταντινούπολη ζήτησε όλοι οι Έλληνες να κρατηθούν έξω από την
ανταλλαγή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στην Κωνσταντινούπολη
ένας μεγάλος αριθμός ελληνικού πληθυσμού. Αυτή η επιθυμία έγινε η
αιτία για διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
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Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ. 182

▲ Τι όριζε η Συνθήκη της Λωζάννης;
[1.96]
▲ Τι αίτημα προέβαλε η Ελλάδα
σύμφωνα με την πηγή; [1.96]

◄ Ποιοι απεικονίζονται στη
γελοιογραφία και πως;[1.97]

▄ Για ποιο λόγο
διαφωνούν;[1.96]&[1.97]

Η Ελλάδα και η Τουρκία διαφωνούν
σε ζητήματα ανταλλαγής πληθυσμών.
Γελοιογραφία εποχής.
*Boundary line= διαχωριστική
γραμμή

1.97
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Ι. Οι συνθήκες της εξόδου των Ελλήνων

1.99

Μαρτυρία της Δέσποινας
Συμεωνίδου από το χωριό
Κενάταλα της Καπαδοκίας
Στη Μερσίνα μείναμε μια
βδομάδα στα σύρματα[…]
ύστερα ήρθε το βαπόρι και μας
πήρε. Στο ταξίδι έκανε
φουρτούνα και οι γυναίκες
λιγοθυμούσαν από το φόβο
τους. Άκουγες φωνές κλάματα
[…] Μερικοί άνθρωποι δε
βάσταξαν από τα βάσανα που
τράβηξαν και πέθαναν στο
βαπόρι […] Αχ! Καλύτερα να
μη γινότανε η Ανταλλαγή, να
μέναμε στα Κενάταλα […]
Πάλι όμως μπορούσε να μη
γίνει αυτό, να μη φεύγαμε; Τι
θα κάναμε ανάμεσα στους
Τούρκους; Εδώ τουλάχιστον,
είμαστε χριστιανικό έθνος.
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1.98

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 261

1.100

Πρόσφυγες στην Πούντα της Σμύρνης
ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε πλοίο
προορισμένο να τους μεταφέρει στο λιμάνι
του Πειραιά τον Σεπτέμβριο του 1922

Η Έξοδος, τόμος Β΄, σ. 17-18.

▄ Μελετώ τις πηγές και
αναφέρω τις συνθήκες
εξόδου των Ελλήνων
προσφύγων.[1.98-1.102]&
οπτικό

Ιστορία των Ελλήνων, σ.242

◙ Απόσπασμα από το «Πανόραμα
του αιώνα», 16η εκπομπή
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1.101

1.102

Μαρτυρία της Ελένης
Μαναηλόγλου και της
Γεωργίας Μπατζόγλου από
το Ικόνιο
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Μτφρ «Τις τελευταίες μέρες της ελληνικής
κατάληψης, οι Έλληνες στρατιώτες
φεύγουν από τα Μουδανιά. Ήθελαν να
πάρουν μαζί τους αρκετά πράγματα αλλά
δεν τα κατάφεραν. Η φωτογραφία του
λιμανιού των Μουδανιών απεικονίζει αυτά
που έμειναν μετά την κατάληψη.»
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«Τους άντρες μας τους είχαν
στείλει από το 1920 εξορία.
Μια μέρα μας λένε οι
παπάδες μας να
ετοιμαστούμε να φύγουμε
για την Ελλάδα […]
Ξηλώσαμε τα παπούτσια
μας, κρύψαμε στους πάτους
χρυσαφικά, και τα
ξανακαρφιτσώσαμε […] Το
ταξίδι κράτησε δεκαέξι
μέρες. Μετά τη Ρόδο
πιάσαμε Πειραιά, μετά
φτάσαμε στην Κέρκυρα
[…]Άλλους τους έβαλαν
στην εκκλησία του χωριού,
άλλους στο σχολείο, άλλο
σε σπίτια. Δε ρωτάει
κανένας «Ποιοι είστε, τι
θέλετε;» Μια αδιαφορία. Δε
μας έδωσαν τίποτα να φάμε.
Δεν είχαν κι αυτοί, τι να μας
δώσουν;»

Τουρκικό Περιοδικό Tempo, σ. 105

▄ Μελετώ τις πηγές και
συζητώ για τις δυσκολίες,
τις οποίες αντιμετωπίζουν
οι Έλληνες πρόσφυγες.
[1.98-1.102]

Η Έξοδος τόμος Β΄ σ. 348349.
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ΙΙ. Η εγκατάσταση των προσφύγων
1.103

Μαρτυρία της Μαριάνθης
Καραμουσά από το χωριό
Μπαγάρασι κοντά στα
Σώκια

ς

Κατά τις πρώτες αφίξεις των
προσφυγικών οικογενειών στην Αθήνα
το 1922, η εγκατάστασή τους ήταν
αρκετά δύσκολη, με αποτέλεσμα να
τους παραχωρείται οποιαδήποτε πιθανή
θέση στέγασης, όπως τα βαγόνια
τρένου

ρί
α

▄ Ποια μέρη
χρησιμοποιήθηκαν
αρχικά για τη
στέγαση των
Ελλήνων
προσφύγων;[1.103
-1.107]
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«Δυο νύχτες κοιμηθήκαμε
στο σταθμό, στο ύπαιθρο.
Τρέξαμε, πήγαμε στα
Υπουργεία και τότε μας
πήρανε και μας βάλανε
στο εργοστάσιο του
Στρίγγου, σε κάτι
αποθήκες μέσα, στο
Πειραιά[…] Έξι μήνες
μείναμε μέσα εκεί [...]
Ήμαστε στα 1924 κι
ακούσαμε πως γίνονται
συνοικισμοί, για να
κάτσουμε εμείς οι
πρόσφυγες, στον
Ποδονίφτη [=Ν. Ιωνία],
στους Ποδαράδες [=
Περισσός], στην
Κοκκινιά» .

1.104

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 244
1.105

Η Έξοδος, τόμος Α΄, σ.
194-195.

Πρόχειρο κατάλυμα προσφύγων σε
συνοικισμό της Αθήνας (Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών)

1.106

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 252

Το δημοτικό θέατρο Αθηνών αποτέλεσε χώρο
φιλοξενίας προσφύγων, εγκαθιστώντας από
μια οικογένεια σε κάθε θεωρείο του
Ιστορία των Ελλήνων, σ. 265
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1.108

1.107

Μαρτυρία της Ελένης
Μαναήλογλου από το
Ικόνιο

ς

1.109
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Προσφυγικές παράγκες στην Παλιά Κοκκινιά

Δι
ΑΠ δα
κ
Θ τι κ
-Π ή
Ι
ΤΔ στ
ο
Ε

Ιστορία των Ελλήνων, σ.256, 266

Η Έξοδος, τόμος Β΄,σ.
349

▄ Παρατηρώ τις εικόνες και περιγράφω
τους καταυλισμούς και τους
συνοικισμούς που δημιουργήθηκαν για
την στέγαση των προσφύγων [1.1081.110]

▼ Ποια είναι τα συναισθήματα
της γυναίκας για την στέγαση
της σε σπίτι;[1.111]
1.111

«Μας έφεραν στην
Κέρκυρα, μας έβαλαν στο
φρούριο, στις εκεί
παράγκες. Μεγάλο
Σάββατο ήτανε, έρχεται
ένας αέρας και τις παίρνει
τις παράγκες. Τι να
κάνουμε; Πήγαμε στην
εκκλησία του Άι- Γιώργη,
εκεί κοντά»

1.112

Μαρτυρία της Καλλισθένης
Καλλίδου από το χωρίο Φερτέκι
της Καππαδοκίας

«Όσοι μείναμε ζωντανοί στη
Θεσσαλονίκη, μας φέρανε εδώ
στη Τούμπα […]Μπήκαμε κι
εμείς στα θαλάματα
[=στρατιωτικοί θάλαμοι]. Έπειτα
μας χτίσαν σπίτια. Όταν πια
μπήκαμε σε σπίτι, πολύ χαρήκαμε.

Ανοικοδόμηση χωριού στη Δυτική Μακεδονία,
προκειμένου να στεγαστούν οι πρόσφυγες που
εποίκησαν την περιοχή

- Δόξα σοι ο Θεός, λέγαμε,
σπίτι είναι! Σπίτι! Τη νύχτα
θα κλειδώνουμε την
πόρτα!»
Η Έξοδος, τόμος Β΄, σ . 261.

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 292
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1.113

Μαρτυρία του Πρόδρομου
Εβρενιάδη

1.114

«Εδώ στο Βατόλακκο (Κοζάνη)
ήρθαμε το 1925[…] Δόξα τω
Θεώ, καλούτσικα περνάμε εδώ.
Έχουμε γεωργία, κάνουμε
καπνά, σταφύλια. Τα παιδιά μας
μαθαίνουν γράμματα. Δεν
έχουμε το φόβο των Τούρκων.

Φωτογραφία του 1927, όπου απεικονίζονται
Καππαδόκες πρόσφυγες γεωργοί μα
εργάζονται στα αμπέλια, στη Νέα Σινασό
Ευβοίας (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,
Αθήνα)

Η Έξοδος, τόμος Β΄, σ. 341

Μαρτυρία του Εμμανουήλ Ασίκη

ρί
α

1.115

«Έφυγε η αδελφή μου, πήγε σ’ ένα
σπίτι κάτω στη Θεσσαλονίκη,
δούλα. Τότες, δούλες τις λέγανε. Η
μάνα μου ξενοδούλευε, έπλενε
ρούχα. Έπιασα τα 12-13 χρονώ
[…] Έφυγα από μικρός και πήγα
στα ψάρια, σε καΐκι».
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Μαρτυρία του Χαράλαμπου
Λυπηρίδη

ς

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 296

«Είχα έναν αδελφό, μ’ έβαλε να
κάνω κάτλα , να πουλάω δηλαδή
τσιγάρα και καραμέλες, με μια
τάβλα στο λαιμό […] Το κεφάλαιο
σιγά- σιγά έσβησε. Τι να κάνουμε
τώρα; Αναγκάστηκα να κάνω το
λούστρο».

(Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς)
Ιστορία των Ελλήνων, σ. 309

(Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς)
Ιστορία των Ελλήνων, σ. 309

1.117

▄ Με τι επαγγέλματα ασχολήθηκαν οι
πρόσφυγες μετά την άφιξή τους στην
Ελλάδα; [1.113-1.119]

Οι μεταποιητικές μονάδες βυρσοδεψίας
σαπωνοποιίας και κεραμικής αποτέλεσαν τους
κυριότερους τομείς προσφυγικής εργασίας. Στη
φωτογραφία, κεραμέας πρόσφυγας στο
εργαστήριό του στη Καισαριανή
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)
Ιστορία των Ελλήνων, σ.245
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1.116

1.118

1.119

Μαρτυρία της Δέσποινας Ζεμπέτογλου
«Η ανάγκη κάνει πολλά. Τι να κάνεις;
Δεκαπέντε χρονών κοριτσάκι και στα
τούβλα δούλεψα […] Κουρασμένη σας
λέω […] Αυτά εδώ τα χέρια τρέμουν!
[…] Η αδερφή μου, μικρότερη, πήγε
υπηρέτρια, δεν της άρεσαν βαριές
δουλειές».
(Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς)

Μικροί πρόσφυγες απο το Σοχούμ
δουλεύουν ως λούστροι στην
Καλαμαριά του 1939

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 309
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Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού, Καλαμαριά

Δι
ΑΠ δα
κ
Θ τι κ
-Π ή
Ι
ΤΔ στ
ο
Ε

Ιστορία των Ελλήνων, σ. 306

▄ Ποια είναι η ηλικία των προσφύγων στις πηγές
[1.116], [1.118]& [1.119];
▄ Ποια είναι η εργασία τους; [1.116], [1.118]&
[1.119]
▄ Εργάζονται νόμιμα ή παράνομα; [1.116],
[1.118]& [1.119]
▄ Επιτρέπεται σήμερα η παιδική εργασία;
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1.120

1.121

Συνέντευξη της Καλουμένης Γεωργίας

Μαρτυρίες της Βιργινίας Περιβολίδου
και της Κοκόνης Χατζηπούπης Βαλασιάδου

Ε= ερευνητής
Π= πληροφορητής

Σαν άγριους μας έβλεπαν: «μην
κλαίτε, θα ‘ρθούνε οι πρόσφυγοι»,
έλεγαν στα παιδία τους[…]

Ε: Τι σχέση είχατε με τους ντόπιους
Έλληνες;
Π: Ε που;
Ε: Τότε που πρωτοήρθατε στην Ελλάδα
Π: Ε, όπου πηγαίναμε δε μας καλοβλέπανε
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Ε: Ναι, ε;

Δε μας δέχτηκαν καλά[…]Μας
έλεγαν πρόσφυγγες, σφίγγες δηλαδή.
Δε μας ήθελαν τέλος πάντων, για
πολλούς λόγους. Διότι οι άντρες είδαν
πολιτισμένο κόσμο, οι κοπέλες πιο
καλοντυμένες, οι οποίες ως επί το
πλείστον ήξεραν οι περισσότερες
γράμματα και αυτό πείραξε τις
ντόπιες[…]Και από οικονομικής
πλευράς ίσως, εργάτες φθηνοί
ήμασταν, τώρα ότι γίνεται με τους
Αλβανούς[…]

Π: Άγριοι ήτανε.
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Ε: Πώς σας αντιμετωπίζανε;

Π: Μας λέγανε δε μας θέλανε. Και που
πατήσαμε κι είπανε τσι πρόσφυγοι. Δε μας
θέλανε, οι πρόσφυγοι θα φαν αυτό, οι
πρόσφυγοι θα φαν εκείνο… Δεν είχαμε καν
έναν να πει «αυτοί είναι κρίμα οι καημένοι
που ‘ρθανε τόση Καταστροφή» τίποτα.
Καθόλου. Δεν θέλανε, ασύντρεχτοι ήτανε..

Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς
Ιστορία των Ελλήνων, σ 327

Ε: Δεν συντρέχαν δηλαδή; Μάλιστα
Π: Και νερό δε σου δίνανε

Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού
Δήμου Καλαμαριάς

▄ Συζητώ για τις σχέσεις των
προσφύγων με τον ντόπιο
πληθυσμό. [1.120]&[1.121]
▄ Πως θα χαρακτήριζε κάποιος
την στάση του ντόπιου
πληθυσμού; [1.120]&[1.121]

▄ Σήμερα στη χώρας μας υπάρχουν
πρόσφυγες;
▄ Ποιοι λόγοι πιστεύετε ότι τους
οδήγησαν να εγκαταλείψουν την
πατρίδα τους και να έρθουν στην
Ελλάδα;
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Και μια μαρτυρία από την άλλη πλευρά…
Μαρτυρία του Χακκί Ακίν από τα Γρεβενά

1.122
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Εμείς στη Θεσσαλονίκη ήρθαμε με γαϊδούρια και άλογα. Απ’
τη Θεσσαλονίκη με πλοίο ήρθαμε στη Σμύρνη. Μετά απ’ τη
Σμύρνη μας έστειλαν στην Σπάρτη*.[…] Στο χωριό υπήρχαν
40-50 παράγκες, εκεί μείναμε περίπου 15-20 μέρες. Κάθε
μέρα πέθαιναν 10 άτομα .[…]Άλλοι αναγκαστήκαμε να
ζητιανέψουμε. Δεν υπήρχαν λεφτά ούτε δουλειά.[…] Μέχρι
να γίνω δεκαπέντε χρονών μοίραζα νερά στα καφενεία.[…]
Όταν ήρθαμε στην Τουρκία δεν ήξερε κανείς μας την
τουρκική γλώσσα. Περάσαμε πολλές δυσκολίες. […]Άλλοι
πήγαιναν στα χωράφια, άλλοι στα αμπέλια και άλλοι ζούσαν
ως εργάτες. Όταν ήρθαμε εδώ μας έδωσαν ένα κομμάτι γης
και αυτό το σπίτι.[…] Οι κάτοικοι της Σπάρτης όταν
πρωτοήρθαμε μας θεωρούσαν Έλληνες.
*Σπάρτη= πόλη της Τουρκίας

Τουρκική διαδικτυακή εφημερίδα Gϋlses haber
▲ Τι δυσκολίες αντιμετώπισαν οι Τούρκοι πρόσφυγες
στην πορεία τους προς την Τουρκία αλλά και αφού
έφτασαν εκεί;[1.122]&[1.123]

▲ Τι στάση κράτησε ο ντόπιος πληθυσμός απέναντί
τους; [1.122]

1.123

▲ Με τι επαγγέλματα ασχολήθηκαν οι πρόσφυγες μετά
την άφιξή τους στην Τουρκία; [1.122]

Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να μεταναστεύσουν από
την Ελλάδα στην Τουρκία
Εγχειρίδιο Ιστορίας Τουρκίας, σ. 182
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Δραστηριότητες 2ου Κεφαλαίου
1. Μελετώ τον πίνακα της εθνολογικής σύνθεσης του πληθυσμού της
Ελλάδας κατά τα έτη 1913 και 1928. Καταγράφω σε ποιες
εθνότητες παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές και αιτιολογώ γιατί
συμβαίνει αυτό.
Πίνακας εθνολογικής σύνθεσης του πληθυσμού της Ελλάδας κατά
τα έτη 1913 και 1928
1913
1928
Μουσουλμάνοι
370.000

2. Αλβανοί

25.000

3. Βουλγαρίζοντες
4. Ισπανοεβραίοι

104.000

139.000

70.000

70.000

5. Ξένοι, Αρμένιοι

75.000

74.000

4.176.000

5.817.000
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6. Έλληνες

Πηγή: Πάλλης 1933. σ. 23
Ιστορία των Ελλήνων, σ. 241
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103.000

ς

1. Τούρκοι

25.000

2. Μελετώ τον πίνακα της πληθυσμιακής κατανομής των προσφύγων
στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας σύμφωνα με την
απογραφή του 1928; Καταγράφω τα τρία διαμερίσματα όπου
εγκαθίσταται ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων.
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Διαμερίσματα Πρόσφυγες Κατανομή %
Κρήτης
33.900
2,77
Ιόνιων Νήσων
3.301
0,27
Θράκης
107.607
8,81
Νήσων
56.613
4,63
Αιγαίου
Θεσσαλίας
34.659
2,84
Μακεδονίας
683.253
52,24
Στερεάς
306.193
25,06
Ελλάδας και
Εύβοιας
Ηπείρου
8.179
0,67
Κυκλάδων
4.782
0,39
Νήσων
Πελοποννήσου
28.362
2,32
Σύνολο
1.221.849
100,00

ς

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά την
απογραφή του 1928
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Πηγή :Ιστορία των
Ελλήνων σ. 242

3. Μελετώ τις πηγές [1.102]&[1.122] και σχεδιάζω στο χάρτη τη
διαδρομή που ακολούθησαν οι πρόσφυγες σύμφωνα με τις
μαρτυρίες τους.
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4. Γράφω στη σχολική ή τοπική εφημερίδα ένα άρθρο για τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Έλληνες πρόσφυγες κατά τη
μετάβασή τους στην Ελλάδα αλλά και μετά την άφιξή τους.
5.τίτλος
6.
7.
8.άρθρο
9.
10.
11.
12.
13.
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εικόνα

5.Καταγράφω τα επαγγέλματα των Ελλήνων προσφύγων όπως
προκύπτουν από τις πηγές [1.113-1.119].
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Ποια από τα παραπάνω επαγγέλματα ασκούνται και στις μέρες μας και
ποια όχι;
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6. Παρατηρώ τις εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν τον προσφυγικό
συνοικισμό της Νέας Ιωνίας, η οποία βρίσκεται στο νομό Μαγνησίας,
όπως ήταν το 1927, όταν πρωτοκατοικήθηκε και όπως είναι σήμερα και
καταγράφω τις διαφορές .

Πάσχα στο συνοικισμό της Νέας Ιωνίας, 1927.

Αριστερά διακρίνεται η πρώτη εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Στο βάθος της πλατεία
τα δύο διώροφα κτίρια που στέγαζαν τα προσφυγικά σχολεία, υπάρχουν και σήμερα.

Η Νέα Ιωνία σήμερα. Στο κέντρο της εικόνας παρατηρούμε την εκκλησία της
Ευαγγελίστριας.
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7. Κατατάσσω τις πηγές του Κεφαλαίου σε γραπτές και οπτικές.
Είδος πηγής
Γραπτές

Πηγές
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Οπτικές
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Επαναληπτικές δραστηριότητες
1. Αντιστοιχίζω τις Συνθήκες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τους.

Αποφασίζεται η ανταλλαγή
πληθυσμών ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία

ς

Συνέδριο της Ειρήνης του
Παρισιού
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Συνθήκη των Σεβρών

Η Ελλάδα κερδίζει τη διοίκηση
της περιοχής της Σμύρνης και
παράλληλα της παραχωρούνται
η δυτική Θράκη καθώς και τα
περισσότερα από τα
Δωδεκάνησα

Συνθήκη της Λωζάννης

Η Ελλάδα παίρνει την εντολή να
στείλει στρατό στη Σμύρνη

2. Συμβουλεύομαι τα Κεφάλαια της Ενότητας και σημειώνω τη
χρονολογία στο αντίστοιχο γεγονός.

Η Μάχη στο Σαγγάριο
ποταμό

Η απόβαση του ελληνικού
στρατού στη Σμύρνη
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Ανταλλαγή πληθυσμών
μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας

Η καταστροφή της
Σμύρνης

Η υπογραφή της
Συνθήκης των Σεβρών

Δι
ΑΠ δα
κ
Θ τι κ
-Π ή
Ι
ΤΔ στ
ο
Ε

ρί
α

ς

Τοποθετώ τα γεγονότα στη χρονολογική τους σειρά.
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3.Συμπληρώνω το διάγραμμα με λέξεις και φράσεις σχετικές με
τον «πόλεμο».
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πόλεμος

Δίνω μια πρώτη ερμηνεία το όρου «πόλεμος».
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4. Συμπληρώνω το διάγραμμα με λέξεις και φράσεις σχετικές με
τον «προσφυγιά».
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προσφυγιά

Δίνω μια πρώτη ερμηνεία το όρου «προσφυγιά».
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5. Απαντώ , με δικά μου λόγια, στις παρακάτω ερωτήσεις:

Με ποιες προσδοκίες η Ελλάδα εκστρατεύει στη Μικρά Ασία και
ποια είναι η έκβαση της εκστρατείας;
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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Ποιες είναι οι ρυθμίσεις μετά το τέλος του ελληνοτουρκικού
πολέμου ; και τι συνέπειες έχουν για τους πληθυσμούς των δύο
χωρών;

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Ada Matbaacılık- Ankara,2008

Διαδικτυακές Πηγές

www.delfini1922.gr/mouseio

www.delfini1922.gr/sxoleia_smirnis
www.diki.gr

www.easypedia.gr

www.greek-movies.gr (H Μηχανή του Χρόνου, Τα ματωμένα χώματα
της Σμύρνης [1] & [2])
www.gϋlseshaber.com
www.imd.gr
www.nea-ionia-today.gr
www.panorama.ert.gr (Πανόραμα του αιώνα, εκπομπή 16, Ιστορία:
Λόγος και Εικόνα εκπομπή 17, Ένθετο 1)
www.pondosandaristera.wordpress.com
www.venizelos-foundation.gr
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