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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ

1. Περιοχές όπου ζουν ελληνικοί πληθυσμοί:

• Κωνσταντινούπολη
• Δαρδανέλλια
• Προύσσα
• Νικομήδεια
• Αϊβαλί
• Σμύρνη
• Αϊδίνιο
• Σπάρτη
• Αττάλεια
• Ικόνιο
• Άγκυρα
• Κασταμονή
• Σινώπη
• Σαμψούντα
• Σεβάστεια
• Καισάρεια
• Άδανα
• Τραπεζούντα
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  2. Οι  Έλληνες της Σμύρνης -  ανάπτυξη

Εκπαίδευση
“Ευαγγελική σχολή Σμύρνης”-1717(βιβλιοθήκη με 35.000 τόμους, 180 ιστορικά χειρόγραφα, μικρό
μουσείο με αρχαία εκθέματα και μεγάλη νομισματική συλλογή)

“Κεντρικόν Παρθεναγωγείον”-1837(περίβολο Μητρόπολης)

Νοσοκομεία

"Γραικικό  Νοσοκομείο"  ή  "Νοσοκομείο  του  Αγ.  Χαραλάμπους"(2  τμήματα  χειρουργικής,  2
παθολογίας, 1 οφθαλμιατρικής, 1 μαιευτικής, 1 ψυχιατρικής, και γηροκομείο)

"Βρεφοκομείον Σμύρνης" 1902

"Ορφανοτροφείον Σμύρνης" 1870

Κοινωνικά πνευματικά κέντρα αρχές 19ου αιώνα
"Ιωνική Λέσχη"

"Μουσείο" 1838

"Φιλολογικό Μουσείο" 1854

"Σύλλογος προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων"

"Όμηρος"
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Ελληνική δημοσιογραφία

Εφημερίδες("Αμάλθεια", "Αρμονία", "Ιωνία", "Νέα Ιωνία", "Πρόοδος")

Περιοδικά(φιλολογικό "Κόσμος", σατυρικό "Κόπανος")

Λειτουργούσαν 10 τυπογραφεία στα τέλη της δεκαετίας του 1840

Λειτουργούσαν 17 τυπογραφεία το 1870

Με  βάση  τα  ευρήματά  σας  στις  παραπάνω  ερωτήσεις  και  αφού  μελετήσετε  τις  ελληνικές
διεκδικήσεις μετά τη νίκη της Αντάντ,  να γράψετε μια επιστολή προς τα υπόλοιπα μέλη της
συμμαχίας όπου θα παρουσιάζετε τις ελληνικές διεκδικήσεις και θα επιχειρηματολογείτε υπέρ
τους. 

17/30 Δεκεμβρίου 1918

Αξιότιμοι σύμμαχοι της Αντάντ,

Μετά  τη  λήξη  του  Α'  Παγκοσμίου  Πολέμου  και  την  πρωταρχικής  σημασίας  συμμετοχή  της
Ελλάδας στην τελική νίκη της Αντάντ, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε το αίτημά μας για την
προσάρτηση στην Ελλάδα:
1. της Βορείου Ηπείρου 
2. της Θράκης
3. της Δωδεκανήσου 
4. και μιας ζώνης της Μικράς Ασίας 
 Λόγο της πληθυσμιακής υπεροχής του ελληνικού στοιχείου στις διεκδικούμενες περιοχές και της
συμβολής της χώρας μας στο πλευρό της Αντάντ θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα, αν λαμβάνατε υπόψιν
σας τα αιτήματά μας, και τα υλοποιούσατε. Επίσης, θα επιθυμούσαμε την ανταλλαγή ελληνικών
πληθυσμών, που δεν κατοικούν στη διεκδικούμενη περιοχή, με τους μουσουλμάνους της ζώνης που
θα δοθούν στην Ελλάδα.

Με εκτίμηση, 
ο πρωθυπουργός Ελλάδος

Ελευθέριος Βενιζέλος
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Δημιουργήστε έναν συγκριτικό πίνακα  με δύο στήλες όπου θα παρουσιάζετε τις διεκδικήσεις
των ελλήνων και τα κέρδη τους από τη συνθήκη.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 
(Ελληνικές διεκδικήσεις)

Συνθήκη Σεβρών

Θράκη (μέχρι τα πρόθυρα της 
Κωνσταντινούπολης)

Επέκταση συνόρων ως την  Τσατάλτζα  έξω
από την Κωνσταντινούπολη

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Ίμβρος και Τένεδος Ίμβρος και Τένεδος

Μια ζώνη της Μικράς Ασίας
Περιοχή της Σμύρνης (η Ελλάδα θα ασκούσε
κυβερνητικά καθήκοντα)

Δωδεκάνησα
Δωδεκάνησα,  πλην  της  Ρόδου
(ελληνοϊταλική συνθήκη)

Βόρεια Ήπειρος

Βέρρου Χριστίνα

Δρουμαλιά Φωτεινή

Μπομπότα Χρύσα
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ΕΚΛΟΓΕΣ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1920

1. Τα κόμματα που συμμετείχαν

Το ένα ήταν το κυβερνών  Κόμμα των Φιλελευθέρων και το άλλο η  Ηνωμένη Αντιπολίτευσις, η
οποία ήταν η ένωση όλων των υπολοίπων κομμάτων (Κόμμα Εθνικοφρόνων, Συντηρητικό Κόμμα,
Μεταρρυθμιστικό  Κόμμα,  το  ΣΕΚΕ  (Σοσιαλιστικό  Εργατικό  Κόμμα  Ελλάδος)  κατέβηκε  στις
εκλογές αυτόνομο, αλλά δεν εξέλεξε βουλευτές.

2. Τα επιχειρήματα

Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηριζόταν από πόλωση και φανατισμό. 
Οι βενιζελικοί υπερτόνιζαν τα διαπραγματευτικά επιτεύγματα του αρχηγού τους, κυρίως την ένταξη
της Σμύρνης και της Ανατολικής Θράκης στο ελληνικό κράτος. 
Οι αντιβενιζελικοί  υιοθετούσαν μηδενιστική αντιπολιτευτική τακτική, αναφερόμενοι κυρίως στο
κόστος της μεγέθυνσης του ελληνικού κράτους (τα ελληνικά στρατεύματα εξακολούθησαν και μετά
την Συνθήκη των Σεβρών να μάχονται στην Μικρά Ασία και την Α. Θράκη), ενώ συχνά μιλούσαν
για «τυραννία». 

 
3. Τα αποτελέσματα

Κόμματα Αρχηγοί Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % +− % Αριθμός +−

1 Ηνωμένη Αντιπολίτευσις Δημήτριος Γούναρης 368,678 49,36 260
2 Κόμμα Φιλελευθέρων Ελευθέριος Βενιζέλος 375,803 50,31 110
3 Ανεξάρτητοι υποψήφιοι - 2,465 0,33 0

100,00  370  
Ψηφίσαντες 746,946

 

Στην Αττική, για παράδειγμα, η Ηνωμένη Αντιπολίτευσις συγκέντρωσε 46.535 ψήφους και πήρε
και τις 22 βουλευτικές έδρες, δηλαδή κάθε 2.128 οπαδοί της εξέλεξαν και ανά έναν φίλο τους
βουλευτή. Απεναντίας, οι 36.180 Φιλελεύθεροι της Αττικής δεν εξέλεξαν κανέναν. Μεταξύ των
άλλων απέτυχε και ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος είχε επιλέξει να εκτεθεί στον νομό
Αττικής και έλαβε 39.879 ψήφους. Στην Αχαΐα και στην Ήλιδα σχετικά μικρή πλειοψηφία έδωσε
απόλυτη  νίκη  στους  υποψήφιους  της  Ηνωμένης  Αντιπολιτεύσεως.  Κάθε  1.369  ψηφοφόροι  της
εξέλεξαν ανά έναν βουλευτή, ενώ 18.485 Φιλελεύθεροι ψηφοφόροι αποκλείσθηκαν εντελώς από
οποιαδήποτε αντιπροσώπευση στη Βουλή. 
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4. Συνέπειες των εκλογών

1. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελε να δει τον Κωνσταντίνο στην Ελλάδα εξαιτίας
της στάσης του στον Ά παγκόσμιο πόλεμο.

2. Ο πρεσβευτής της Αγγλίας αναχωρεί από την Ελλάδα καθώς και ο αρχηγός της ναυτικής
αποστολής ναύαρχος Κέλλυ.

3. Διπλωματική  απομόνωση  της  χώρας  και  καμία  οικονομική  υποστήριξη  από  Γαλλία-
Βρετανία.

4. Η Γαλλία και η Ιταλία βρήκαν πολιτικό άλλοθι στην κεμαλική πολιτική

Δήμου Χριστίνα
Δρουμαλιά Ανδρεάνα

Λιάρα Ελένη
Μπιζεργιαννίδης Δημήτρης
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ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
1. Το κίνημα των Νεότουρκων 
Στόχοι
Στόχος των Νεότουρκων ήταν

• να εκσυγχρονίσει το κράτος, 
• να πετύχει τον φιλελεύθερο μετασχηματισμό του 
•  να το εδραιώσει στα εδάφη που κατείχε.

Βασικό  επιχείρημα των  Νεοτούρκων  υπήρξε  η  πρόφαση  ότι  οι  άλλες  εθνότητες,  Έλληνες,
Αρμένιοι, Συροχαλδαίοι, Βούλγαροι, ακόμη και ομόδοξοί τους Άραβες πάντοτε συνωμοτούν κατά
του κράτους, με σκοπό τη διάλυσή του. 

Μέθοδοι κατά των μειονοτήτων 
• Τα Τάγματα Εργασίας  Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτοπίζουν

ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω
των  λεγόμενων  «ταγμάτων  εργασίας»  («Αμελέ  Ταμπουρού»).  Δούλευαν  σε  λατομεία,
ορυχεία  και  στη  διάνοιξη  δρόμων,  κάτω  από  εξοντωτικές  συνθήκες.  Οι  περισσότεροι
πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες.

• Δολοφονίες, εξορίες και  πυρπολήσεις χωριών των Ελληνοπόντιων.

   

2. Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ 
Ο  Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ήταν Τούρκος στρατιωτικός και
πολιτικός.  Ήταν  ιδρυτής  και  πρώτος  πρόεδρος  της  Τουρκικής
Δημοκρατίας.  Ουσιαστικά  ανέλαβε  πραξικοπηματικά  μια
διαμελισμένη Οθωμανική αυτοκρατορία.  Ο Κεμάλ περιοδεύοντας
στην Ανατολία  καλεί  τους  Τούρκους  σε  αγώνα κατά των ξένων.
Παρουσιάζει τον εαυτό του πιστό στο σουλτάνο, τον οποίο θεωρεί
αιχμάλωτο  των  ξένων  στην  Κωνσταντινούπολη  και  αδύναμο  να
αντιδράσει χωρίς τη δραστηριοποίηση του λαού του.Το κίνημα του
Μουσταφά Κεμάλ, η "Εθνική άμυνα",  ήταν πλέον γεγονός και  ο
ίδιος  καλούσε  να  ενταχθούν  σε  αυτό  προσωπικότητες  της
πρωτεύουσας. Το Συνέδριο της Σεβάστειας, αναγνώριζε τον Κεμάλ
ως γενικό αρχηγό, κήρυττε το σύνθημα "Η Τουρκία στους Τούρκους" και δήλωνε την αντίθεσή
του στο διαμελισμό της χώρας.Η σουλτανική κυβέρνηση αντέδρασε στις διακηρύξεις του Κεμάλ
στέλνοντας εναντίον του κουρδικά στρατεύματα που αποκρούστηκαν.

Δήμου Χριστίνα
Δρουμαλιά Ανδρεάνα

Λιάρα Ελένη
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

1. Η ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ  2 Μαΐου 1919

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥΣ

  Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη μέσα σε κλίμα εθνικού πανηγυρισμού των
ντόπιων Ελλήνων που αντιμετώπισαν την απόβαση ως αρχή της απελευθέρωσης.

 Από τα ξημερώματα, χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης συνωστίζονταν στην προκυμαία για να
υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό. Όταν, στις 7, το πρώτο υπερωκεάνιο φάνηκε να μπαίνει
στο  λιμάνι,  χιλιάδες  σημαίες  ξεδιπλώθηκαν.  Η  αποβίβαση  ξεκίνησε  στις  7.30’,  ενώ
γονατιστοί  οι  Σμυρνιοί  τραγουδούσαν το  εθνικό  ύμνο κι  ο  μητροπολίτης  Χρυσόστομος
ευλογούσε τους πρώτους φαντάρους και εύζωνες που πατούσαν την ιωνική γη κάτω από τις
οδηγίες  του  μεράρχου,  συνταγματάρχη  Ν.  Ζαφειρίου.  Λαός  και  στρατός  έγιναν  ένα.
Ξεχείλιζε κι από τις δυο πλευρές η συγκίνηση.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ  ΞΕΝΟΥΣ

 Οι ελληνικές διεκδικήσεις για την Ιωνία, όπως παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Ειρήνης,
προσέκρουαν όχι μόνο στην τουρκική αντίδραση αλλά και σε ενδοσυμμαχικές διαφωνίες.

 Οι  Ιταλοί  ειδικά  αντιδρούσαν  απροκάλυπτα,  αντιμετωπίζοντας  ανταγωνιστικά  μια
ενισχυμένη ελληνική παρουσία στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου 

 Οι Αμερικανοί πάλι αμφισβητούσαν την αξιοπιστία της ίδιας της βούλησης των Ελλήνων
της Ιωνίας να ενωθούν με την Ελλάδα και εκτιμούσαν ότι η παράλια Μικρά Ασία ήταν
οργανικά συνδεδεμένη, γεωγραφικά και οικονομικά, με το εσωτερικό της Ανατολίας, ώστε
να μπορέσει να αυτονομηθεί. 

 Δυσφορία των Αγγλογάλλων απέναντι στις εκβιαστικές απαιτήσεις της Ρώμης από τη μια
και στην εντεινόμενη πίεση της τουρκικής εθνικιστικής κίνησης.

2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Ο δικηγόρος  Αριστείδης Στεργιάδης, Κρητικός και φίλος του
Βενιζέλου  από  την  επανάσταση  του  Θερίσσου,  διορίστηκε
Ύπατος  Αρμοστής της  Σμύρνης το 1919,  μετά την άφιξη του
ελληνικού στρατού στην πόλη και, όλως παραδόξως, διατήρησε
την θέση αυτή και όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 1920.Οι σχέσεις
του  πάντως  με  τους  Έλληνες  της   Σμύρνης  ήταν  πάρα  πολύ
άσχημες, καθώς και με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και την
στρατιωτική  και  πολιτική  ηγεσία.  Κατηγορήθηκε  δε,  ότι
δωροδοκήθηκε με χιλιάδες χρυσές λίρες από τους Τούρκους για
να μεροληπτεί υπέρ τους. Ο ίδιος ήταν κατά της Μικρασιατικής
Εκστρατείας.  Λίγες  μέρες  πριν  την  καταστροφή  έστελνε
μηνύματα  στους  αντιπροσώπους  της  Αρμοστείας  σε  άλλες
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πόλεις να μην ενθαρρύνουν τους ελληνικούς πληθυσμούς να αποχωρήσουν μετά την κατάρρευση
του μετώπου, ενώ στις 19 Αυγούστου είχε δώσει μυστική εντολή στους δημοσίους υπαλλήλους να
είναι έτοιμοι για αναχώρηση μαζί με τα αρχεία τους.Ο ίδιος εξ άλλου, έσπευσε να εγκαταλείψει τη
Σμύρνη  στις  25  του  ίδιου  μήνα  με  αγγλικό  πλοίο.Στην  Ελλάδα  δεν  γύρισε  ποτέ,  φοβούμενος
θανατική καταδίκη. 

Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Διαπρεπής κληρικός, επίσκοπος Σμύρνης την εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

 Ανέλαβε πλούσια δράση εκπαιδευτική και φιλανθρωπική. Το 1914 εξορίστηκε από τις τουρκικές
αρχές, οι οποίες θορυβήθηκαν από την οργάνωση διαμαρτυριών που ανέλαβε ο Χρυσόστομος για
τις διώξεις ελληνικών πληθυσμών στο οθωμανικό κράτος. Επανήλθε το 1918 μετά την ανακωχή
του Μούδρου. Αναδείχτηκε σε εθνάρχη του Ελληνισμού στα χρόνια της ελληνικής κατοχής της
πόλης.  Όταν  κατέρρευσε  το  μέτωπο  και  οι  Τούρκοι  έμπαιναν  στη  Σμύρνη,  αρνήθηκε  να
εγκαταλείψει το ποίμνιό του παρά τις προτάσεις των προξένων της Αγγλίας και της Γαλλίας για τη
διάσωσή του. Συνελήφθη από το φρούραρχο της πόλης Νουρεντίν πασά και παραδόθηκε στον
εξαγριωμένο τουρκικό όχλο που τον κακοποίησε και τον κατακρεούργησε.

Υποθέστε ότι είστε Τούρκοι της Μ. Ασίας. Γράψτε ένα κείμενο με τις σκέψεις σας για όσα
βλέπετε αν συμβαίνουν στην περιοχή σας μετά τον ερχομό των Ελλήνων.

Σήμερα  αποβιβάστηκε  στη  Σμύρνη  ο  χειρότερος  εχθρός  μας,  οι  Έλληνες,  οι  οποίοι  θα  μας
κυβερνήσουν,  κάτι  το  οποίο  θεωρώ  απαράδεκτο.  Δεν  είναι  δυνατόν  αυτοί  οι  δύο  λαοί  να
συνυπάρξουν  γιατί  έχουν  διαφορετικές  θρησκευτικές  αντιλήψεις,  ήθη,  έθιμα  και  παραδόσεις.
Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός ήταν υπόδουλος μας τόσα χρόνια και τώρα
αυτοί οι  κατώτεροι θέλουν να μας κυβερνήσουν! Ήμασταν για 400 χρόνια οι αρχηγοί τους και
τώρα οι ρόλοι δεν μπορούν να αντιστραφούν.

 

Υποθέστε ότι είστε Έλληνας της Μ. Ασίας Γράψτε ένα  κείμενο με τις σκέψεις σας για όσα βλέπετε να
συμβαίνουν στην περιοχή σας μετά τον ερχομό των Ελλήνων.   

Σήμερα αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη οι συμπατριώτες μας με σκοπό να αναλάβουν τη διοίκησή της
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Δεν πιστεύω ότι  ήρθαν με   εχθρικές  διαθέσεις,  απλά
εκτελούν τις εντολές των Μεγάλων Δυνάμεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια
σκλαβιάς ήρθαν να μας βοηθήσουν σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο.  

Βενετίδης Δημοκράτης

Ευριπίδης Θοδωρής

Οικονομίδου Βάσια
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Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

1. Ημερομηνία 'Εναρξης της επίθεσης :

13 Aυγούστου 1922

2. Ο τόπος εκδήλωσης της τουρκικής αντεπίθεση :

1.Εσκί Σεχίρ

2.Κιουτάχεια

3.Αφιόν Καραχισάρ

3.  Οι δρόμοι διαφυγής του ελληνικού στρατού:

• Αρτάκη και καταλήγει προς την Θράκη

• Δεκελί και καταλήγει στη Μυτιλήνη

• Σαλιχλί,Σμύρνη,Τσεσμές και καταλήγει στη Χίο

Γυμνάσιο
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 4. Αιτίες Πτώσης του Μετώπου

•  αφού  η  γραμμή  άμυνας  απείχε  πολλά  χιλιόμετρα  από  τα  παράλια,ήταν  δύσκολος  ο
ανεφοδιασμός του στρατού

•  το οδικό δίκτυο ήταν δύσβατο και ανεπαρκές για τέτοιας έκτασης επιχειρήσεις

•   ο σιδηρόδρομος δεν αρκούσε για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών

• Ακόμα η  ελληνική Διοίκηση, υποτιμώντας τις πληροφορίες που είχε για τη σχεδιαζόμενη
επίθεση, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα

 Υποθέστε ότι είστε δημοσιογράφος της Σμύρνης που φτάνει στην Αθήνα μετά την καταστροφή. Γράψτε
ένα άρθρο για όσα είδατε να συμβαίνουν μετά την πτώση του μετώπου.

“Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”

Αυτό που έζησα μετά την τρομερή σφαγή ήταν απερίγραπτο .
Η Σμύρνη είχε περικυκλωθεί από της φλόγες, οι Μικρασιάτες ζητούσαν αλλόφρονες
 βοήθεια από τους Αμερικάνους   ναύτες αλλά αυτοί  ήταν αδύνατον να τους 
βοηθήσουν. Η θερμότητα που έβγαινε από της φλόγες ήταν πάρα πολύ
και έτσι  έβρεχαν της  κουβέρτες στην θάλασσα για να δροσιστούν.   
Άλλοι φώναζαν και άλλοι πέθαναν από τους συνεχής  πυροβολισμούς  τον Τούρκων .
Τα πτώματα που επέπλεαν στην θάλασσα ήταν χιλιάδες, έτσι ώστε να μπορείς   
να περπατήσεις σε αυτά .Αυτοί που έμειναν τους  αποτελείωναν οι Τούρκοι με 
ξύλα και σπαθιά .Τέλος μέσα στης αναταραχές από της φλόγες πεθάναν πολλές 
γυναίκες ,παιδιά και γέροντες .                 

Καρύδας Δημήτρης
Μπομπότα Μαρία

Γυμνάσιο
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Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ
31 Οκτωβρίου-15 Νοεμβρίου 1922

Έτσι έμεινε γνωστή η δίκη των πρωταίτιων της Μικρασιατικής Καταστροφής.
Στις 9 Οκτωβρίου στην Πλατεία Συντάγματος γίνεται μια διαδήλωση 100.000 ανθρώπων και ζητά
την εκτέλεση των υπευθύνων της τραγωδίας στην Μικρά Ασία,φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον
συνταγματάρχη Πλαστήρα (αρχηγός του κινήματος).

Στις 21/10  συγκροτήθηκε το Έκτακτο Στρατοδικείο με Πρόεδρο τον υποστράτηγο Αλέξανδρο
Οθωναίο

• Επικεφαλής  της  ανακριτικής  επιτροπής  ήταν  ο  Θεόδωρος  Πάγκαλος  και  βοηθοί  ο
Καλογαιράς και ο Λούφας. 

• Επαναστατικοί επίτροποι: εισαγγελέας Αρ.Πάγου Κ.Γεωργιάδης συνταγματάρχες Ζουρίδης
και Γρηγοριάδης. 

• Γραμματέας δικαστηρίου ήταν ο Ι.Πεπόνης  

1. Οι κατηγορούμενοι

Παραπέμφθηκαν  να  δικασθούν  στο  έκτακτο  στρατοδικείο  με  την  κατηγορία  της  εσχάτης
προδοσίας οκτώ πρόσωπα, που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο την περίοδο 1920 - 1922:

• Δημήτριος Γούναρης (59 ετών, πρώην Πρωθυπουργός)
• Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (68 ετών, πρώην Πρωθυπουργός)
• Νικόλαος Στράτος (50 ετών, πρώην Πρωθυπουργός )
• Νικόλαος Θεοτόκης (44 ετών, Υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη)
• Γεώργιος Μπαλτατζής (56 ετών, Υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και 

Πρωτοπαπαδάκη)
• Ξενοφών Στρατηγός, υποστράτηγος ε.α. (53 ετών, Υπουργός Συγκοινωνιών στην 

κυβέρνηση Γούναρη)
• Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος ε.α. (54 ετών, Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση 

Γούναρη)
• Γεώργιος Χατζανέστης, αντιστράτηγος (59 ετών, Αρχιστράτηγος Μικράς Ασίας και 

Θράκης)

2. Συνήγοροι υπεράσπισης:  
Τσουκαλάς, Παπαληγούρας, Οικονομίδης, Νοταράς, Ρωμανός, Σωτηριάδης 

3. Η απόφαση

Όταν  ολοκληρώθηκαν  οι  απολογίες  των  κατηγορουμένων  και  οι  αγορεύσεις  των  συνηγόρων
υπεράσπισης ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της 15ης Νοεμβρίου το δικαστήριο αποσύρεται για να
συνεδριάσει. 

Στις 6:40 π.μ. Ο Πρόεδρος του Έκτακτου Στρατοδικείου Α.Οθωναίος διάβασε την ετυμηγορία. 

Γυμνάσιο
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4. Οι καταδίκες

Ο  Χατζηανέστης,  ο  Γούναρης,  ο  Στράτος,  ο  Πρωτοπαπαδάκης,  Μπαλτατζής  και  Θεοτόκης
καταδικάζονται σε θάνατο. 

Ενώ ο Γούδας και ο Στρατηγός θα εκτίσουν ποινή ισόβιας κάθειρξης. 

Επίσης στους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν τεράστιες αποζημιώσεις υπέρ του Δημοσίου. 

5. Η εκτέλεση

Το  ίδιο  πρωί  ο  επίτροπος  Γρηγοριάδης  πηγαίνει  στις  φυλακές  Αβέρωφ  και  ανακοινώνει  την
απόφαση. Στις 10:30 του παραλαμβάνουν 2 φορτηγά και τους μεταφέρουν στο Γουδί. 

Μια ώρα μετά 36 πυροβολισμοί ακούγονται και έτσι και οι έξι πέφτουν νεκροί. 

Στις 2:30 μ.μ. Κηδεύονται στο Ά Νεκροταφείο , κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

6. Η επανάληψη της δίκης

Στις  20  Ιανουαρίου  2008  ο  Μιχαήλ  Πρωτοπαπαδάκης,  εγγονός  του  Πέτρου  Πρωτοπαπαδάκη,
προσέφυγε στον Άρειο Πάγο και ζήτησε με αίτησή του την ακύρωση της απόφασης του Εκτάκτου
Επαναστατικού  Στρατοδικείου  Αθηνών  της  15ης  Νοεμβρίου  1922  και  την  επανάληψη  της
διαδικασίας (δίκης), με το αιτιολογικό της ύπαρξης νέων στοιχείων.

Στις 20 Οκτωβρίου 2010 το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του και έκανε δεκτή την αίτηση του
Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκη, κρίνοντας αθώους τους έξι καταδικασθέντες σε θάνατο από το Έκτακτο
Επαναστατικό Δικαστήριο Αθηνών. Με την απόφαση 1675/2010 το Ζ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου
Πάγου  ακυρώνει  την  απόφαση  του  Εκτάκτου  Επαναστατικού  Στρατοδικείου  Αθηνών  ως  προς
όλους τους καταδικασμένους για εσχάτη προδοσία και παύει  οριστικά την ποινική δίωξη λόγω
παραγραφής.

Καλαμνιώτου Ειρήνη

Κεχαγιά Ευαγγελία
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Η Καταστροφή του 1922 και οι δραματικές συνέπειές της. 

 Περίπου 1.200.000  Έλληνες μετακινήθηκαν προς το ελληνικό βασίλειο στα πλαίσια της
ανταλλαγής των πληθυσμών. 

 Η ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η κατακόρυφη πτώση των μισθών και
η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των παλαιών πολεμιστών (πολλοί από αυτούς είχαν
πολεμήσει 10-12 χρόνια) και των προσφύγων έκαναν επιτακτική τη λήψη μέτρων. 

 H  επαναστατική  κυβέρνηση  άρχισε  αμέσως  την  απαλλοτρίωση  και  διανομή  γαιών  σε
πρόσφυγες και γηγενείς ακτήμονες. 

  Οι δυσκολίες των προσφυγών

 Πολλοί πέθαναν μέσα στον πρώτο χρόνο από την άφιξη τους εξαιτίας: 

• Των ασθενειών όπως: τύφος, γρίπη, ελονοσία

• Του υποσιτισμού

• Της πρόχειρης στέγασης

• Της γενικότερης ταλαιπωρίας που είχαν υποστεί.

• Πρέπει  σ’ αυτά να  προστεθεί  και  ο  ψυχολογικός  παράγοντας,  αφού οι  πρόσφυγες  ήταν ψυχικά
τραυματισμένοι εξαιτίας της απώλειας συγγενικών και προσφιλών προσώπων και της γης και του
κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούσαν.

 H πλειοψηφία των νεοεισερχομένων, κατέφυγε στη νέα πατρίδα χωρίς πόρους ζωής. 

 Αντιμετώπιζε επίσης την προκατάληψη των αυτοχθόνων.

 Παράλληλα,  στην  πρώτη  τουλάχιστον  μεσοπολεμική  περίοδο,  οι  ξεριζωμένοι  αυτοί
άνθρωποι  που  έδιναν  το  σκληρό  αγώνα  της  επιβίωσης,  υφίσταντο  πολλαπλές  πιέσεις,
ζώντας  υπό  το  φάσμα  μιας  αντίφασης:  ανάμεσα  στο  βαρύ  τραύμα  της  πρόσφατης
Καταστροφής και στην ελπίδα της παλιννόστησης.

       Προσφορά των προσφυγών

 Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε από το 1920 έως το 1928 περίπου κατά 20%. 

 Ενισχύθηκαν εθνολογικά περιοχές όπως η Μακεδονία

 Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη βιομηχανία με νέο, ειδικευμένο και φθηνό
εργατικό δυναμικό, με τη διεύρυνση της καταναλωτικής αγοράς και με τη δράση ανθρώπων
με επιχειρηματικές ικανότητες.

 Η μουσική που έφεραν μαζί τους επηρέασε τον τρόπο έκφρασης των λαϊκών στρωμάτων
και αναδείχθηκε σε λαϊκή μουσική της πόλης (ρεμπέτικα).

 Οι λογοτέχνες Γ. Σεφέρης, Η. Βενέζης, Κ. Πολίτης, Γ. Θεοτοκάς, Σ. Δούκας, ο ζωγράφος και
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συγγραφέας Φ. Κόντογλου και ο μουσικός Μ. Καλομοίρης είναι μερικοί από τους πολλούς
Μικρασιάτες  που  διέπρεψαν  στα  γράμματα  και  τις  τέχνες,  πλούτισαν  τη  νέα  ελληνική
γλώσσα και συνέβαλαν στην εξέλιξή της.

 Η άφιξη των προσφύγων επέδρασε και στην ένταξη των γυναικών στον ενεργό πληθυσμό.

Ευριπίδης Θοδωρής
Οικονομίδου Βάσια
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Μπιζεργιαννίδης Δημήτρης
Ιορδανίδης Στέφανος
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

http://ebooks.edu.gr/

http://fhw.gr/chronos/

http://www.sansimera.gr/

http://el.wikipedia.org/

http://www.myriobiblos.gr/

http://www.protagon.gr/

http://historyreport.gr/

http://biographies.nea-acropoli.gr

http://blogs.sch.gr/dstefanou

http://mikrasiatis.gr/

youtube.com
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	Των ασθενειών όπως: τύφος, γρίπη, ελονοσία

