
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ελληνική διοίκηση: Το 19..... ορίζεται ύπατος ........................ της περιοχής της Σμύρνης ο 
Αριστείδης ..............................., με εντολή να αντιμετωπίζει ....................... όλους τους πληθυσμούς. Η 
στάση του όμως χαρακτηρίστηκε από πολλούς μεροληπτική υπέρ των .................................. και άδικη 
απέναντι στους ........................
Οι επιχειρήσεις ως τις εκλογές του 19....:

Το 19....., ο Βενιζέλος πήρε άδεια από τις ..................................., να προχωρήσει σε 
βάθος ............................ χλμ., καταλαμβάνοντας έτσι μία πολύ ..................................... περιοχή από 
αυτή που είχε συμφωνηθεί.

Παράλληλα, οι ....................................... αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την ικανότητα της 
Ελλάδας να ..................................

Πώς κρίνετε την απόφαση αυτή του Βενιζέλου;

Οι εκλογές του 19.....
• Μετά την υπογραφή της συνθήκης των ........................, έγινε στο ................................ 

δολοφονική απόπειρα κατά του ...................................., ενώ στην Αθήνα δολοφονείται ο 
αντιβενιζελικός Ίων ................................... Η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας 
είναι ........................................

• Το Νοέμβριο του 19.... ο Βενιζέλος ........................ τις εκλογές και ......................... από την 
Ελλάδα. Με ..................................... επιστρέφει ο εξόριστος 
βασιλιάς ...........................................

Πώς εξηγείται η αντίφαση: θρίαμβος στην εξωτερική πολιτική – απόρριψη στο εσωτερικό της 
χώρας για τον Βενιζέλο;

Η μεταστροφή της στάσης των Δυνάμεων: 
• Οι Δυνάμεις προβλέπουν την ......................... του ........................
• Η επιστροφή του φιλογερμανού ..............................
• Η υπογραφή συμφωνίας του ........................ με τους ......................................, αλλά και 

τους ....................................... και .....................................
οδήγησαν σε ......................................... της Ελλάδας, με μόνους υποστηρικτές 
τους ........................................ όχι στο ......................................, αλλά στο ................................ επίπεδο.
Οι εξελίξεις ως το 19.....:
Παρά τις προεκλογικές της εξαγγελίες, η νέα κυβέρνηση όχι μόνο ...................................... τον πόλεμο, 
αλλά ....................................... ακόμη βαθύτερα στην τουρκική ενδοχώρα, ως τον 
ποταμό ................................, 100 χλμ. έξω από την .............................. Έτσι ο ελληνικός στρατός 
εκτείνεται σε μία γραμμή 700 χλμ., 400 χλμ. μακριά από τη Σμύρνη! (βλ. χάρτη)
Η ισχυρή .............................. των Τούρκων όμως τον ανάγκασε να ......................................, στη 
γραμμή ........................................ - ....................................... - ................................................., όπου 
παρέμεινε για ................................... 
Πώς ερμηνεύετε την απόφαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης;

Οι όροι πλέον έχουν ................................. Ο Κεμάλ είναι 
ενισχυμένος ............................., ........................................., ........................................, ενώ οι Ελλάδα, 
μαστίζεται από ................................. κρίση και είναι διπλωματικά ..................................
Έτσι, τον .................................. του ....................... ο ελληνικός στρατός κατέρρευσε μετά την τελική 
τουρκική επίθεση ταχύτατα (μέσα σε .................. εβδομάδες) και υποχώρησε ................... προς 
τη ............................. Στις ................................................. η πόλη παραδόθηκε στις .............................. 
και ο .................................. και ................................. πληθυσμός σφαγιάστηκε.

Ποια λάθη επισημαίνετε στις ελληνικές πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές; Ποια αξιολογείτε ως πιο 
σημαντικά;

Πώς εξηγείτε την αλλαγή στάσης των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην Ελλάδα;


