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Συνθήκη Σεβρών  

Λήξη Α΄ παγκοσμίου πολέμου, περιορισμός της Τουρκίας εδαφικά 

Διεκδικήσεις Μεγάλων Δυνάμεων από Τουρκία: 

 Βρετανία = Στενά Βοσπόρου και Κωνσταντινούπολη 

 Ιταλία = Αττάλεια 

 Γαλλία = Κιλικία 

 Ελλάδα Σμύρνη  

 

Η Ελλάδα στη Μικρα- Ασία: 

 Πολεμικές συγκρούσεις με Τουρκικά στρατεύματα. 

 Κατάληψη Αφιόν Καραχισάρ και Εσκί Σεχίρ (σημαντικών κέντρων). Τα 

κέντρα αυτά απείχαν 300 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. 

 Επέκταση ελληνικών συνόρων (μετώπου). 

 

Μειονεκτήματα επέκτασης του μετώπου 

 Μεγάλη γραμμή μετώπου (απαιτούσε πολλούς στρατιώτες). 

 Δύσκολος ανεφοδιασμός στρατού. 

 Δεν υπήρχαν χάρτες ακριβείας της περιοχής. 

 Οι Τούρκοι υπερτερούσαν σε ιππικό και πυροβολικό. 

 

Πολιτικές Μεταβολές στην Ελλάδα (1920) 

 Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές. Την εξουσία αναλαμβάνουν οι πολιτικοί του 

αντίπαλοι. 

 Η νέα ηγεσία επαναφέρει το βασιλιά Κωνσταντίνο στο θρόνο δυσαρέσκεια 

Άγγλων και Γάλλων. 

 Αντικαταστάθηκε η ηγεσία του στρατεύματος. 

 

Πολιτικές Μεταβολές στην Τουρκία 

 Ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους οπαδούς του Σουλτάνου και 

εκείνους του αξιωματικού Μουσταφά Κεμάλ. 

 Ο Κεμάλ προμηθευόταν όπλα και πυρομαχικά από τα λιμάνια των Άγγλων και 

των Γάλλων και έκανε επιθέσεις κατά του ελληνικού στρατού. 

 Οι Σύμμαχοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα εδάφη στη Μικρα- Ασία. Οι 

Σοβιετικοί άρχισαν να υποστηρίζουν τον Κεμάλ. 
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Συγκρούσεις Ελληνικού και Τουρκικού στρατού 

 Ο Ελληνικός στρατός προχωράει νικηφόρα αρχικά. Περνάει τον ποταμό 

Σαγγάριο και την Αλμυρά έρημο και καταδιώκει τους Τούρκους για να τους 

εξολοθρεύσει.  

 Έγινε δύσκολος ο ανεφοδιασμός. 

 Ο ελληνικός στρατός ήταν κουρασμένος από τους συνεχείς πολέμους. 

 Οπισθοχώρηση ελληνικού στρατού. 

 

Επίθεση Κεμάλ (Αύγουστος 1922): Μικρασιατική Καταστροφή 

 Η ελληνική αμυντική γραμμή έσπασε. Υποχώρηση ελληνικού στρατού. 

 Τέλη Αυγούστου οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη (πυρπόλησαν την ελληνική 

και αρμένικη συνοικία της πόλης). 

 Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος παραδόθηκε και θανατώθηκε από τους 

Τούρκους. 

 Χιλιάδες κόσμου (πρόσφυγες) στο λιμάνι της Σμύρνης προσπαθούν να μπουν 

σε καράβια για να σωθούν. 

 Ακολούθησαν σφαγές και λεηλασίες κατοίκων της Σμύρνης (Ελλήνων και 

Αρμένιων). 

 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ 

 Τούρκος αξιωματικός και πολιτικός. 

 Ηγέτης του κινήματος των Νεότουρκων. 

 Αργότερα πρόεδρος της Τουρκίας. 

 Θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας. 


