
 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ενότητα 38: Ο μικραςιατικόσ πόλεμοσ (1919-1922) 

Ημερομθνία………………………………………………………………………………………………………… 

Σμιμα ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Με βάςθ τα όςα διδαχτικατε και παρακολουκώντασ το ιςτορικό ντοκιμαντζρ απαντιςτε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 

1. Η υνκικθ των εβρών προζβλεπε: 

α. ζνωςθ τθσ μφρνθσ με τθν Ελλάδα  β. παραχώρθςθ των Δωδεκανιςων εκτόσ τθσ Ρόδου  γ. παραχώρθςθ τθσ 

Β. Ηπείρου  δ. ενςωμάτωςθ τθσ Κφπρου 

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ οι Άγγλοι και οι Ιταλοί προςπάκθςαν να ζρκουν ςε ςυνεννόθςθ με τον 

Κεμάλ για να διαςφαλίςουν τα ςυμφζροντά τουσ.                                                                                               Σ      Λ 

3. Σον Ιοφλιο του 1920 ο ελλθνικόσ ςτρατόσ προωκικθκε ςε βάκοσ  ……………………………………… 

4. Ο κάνατοσ του βαςιλιά Αλζξανδρου αποδόκθκε ςε …………………………………  που προκλικθκε από το 

…………………………. ενόσ πικικου. 

5. Σα αποτελζςματα των εκλογών του 1920 ιταν καταδικαςτικά για τθ φιλοβαςιλικι αντιπολίτευςθ.         Σ      Λ 

6. Μετά τθν ιττα του Βενιηζλου άνοιξε ο δρόμοσ για τθν επάνοδο του Κωνςταντίνου με τθ ςφμφωνθ γνώμθ των 

ςυμμάχων τθσ Αντάντ.                                                                                                                                                 Σ      Λ 

7. Οι ςφμμαχοι διαμινυςαν ότι ενδεχόμενθ επάνοδοσ Κωνςταντίνου κα οδθγοφςε ςτθ διακοπι κάκε οικονομικισ 

υποςτιριξθσ προσ τθν Ελλάδα.                                                                                                                                   Σ      Λ 

8. Νζοσ αρχιςτράτθγοσ ορίςτθκε ςτθ κζςθ του Λεωνίδα Παραςκευόπουλου ο ςτρατθγόσ ……………………………… 

9. Η νεαρι  …………………..………………………….    άρχιςε να ενιςχφει τον πολεμικό αγώνα των Σοφρκων. 



 

 

10. Σον Μάρτιο του 1821 ςτόχοσ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ιταν θ κατάκτθςθ του …………………………………  ςτο Βορρά 

και του ……………………………………. ςτο Νότο. 

11. τθ μάχθ του Αφιόν Καραχιςάρ  διακρίκθκε το …………………… ςφνταγμα Ευηώνων. 

12. Οι ςτρατιωτικζσ αποτυχίεσ του Μαρτίου 1921 επιδείνωςαν τθ διπλωματικι κζςθ τθσ Σουρκίασ.              Σ      Λ 

13. Η ελλθνικι θγεςία αποφάςιςε εκτεταμζνεσ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ για να επιφζρει αποφαςιςτικι νίκθ επί 

των Σοφρκων.                                                                                                                                                                 Σ      Λ 

14. τθ μάχθ του Εςκί εχίρ ο ελλθνικόσ ςτρατόσ ςθμείωςε ςθμαντικι νίκθ.                                                         Σ      Λ  

15. Η αναςφνταξθ του τουρκικοφ ςτρατοφ πζρα από τον αγγάριο: 

α. ςυνιςτοφςε διαρκι απειλι για τουσ Ζλλθνεσ   β. οφείλονταν ςε κινιςεισ του ςουλτάνου   γ. δεν είχε καμία 

ςθμαςία για τον ελλθνικό ςτρατό   δ. υποςτθρίχτθκε από το διεκνι Σφπο                                                                                                    

16. Η προζλαςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ προσ τθν Άγκυρα προβλζπονταν ςτθ υνκικθ των εβρών.            Σ      Λ 

17. Η πτώςθ του θκικοφ του ελλθνικοφ ςτρατοφ οφείλονταν: 

α. ςτθν κοφραςθ των ςτρατιωτικών τμθμάτων  β. ςτισ μεγάλεσ απώλειεσ  γ. ςτα προβλιματα ςιτιςμοφ  δ. ςε 

όλα τα προθγοφμενα 

18. Η μάχθ ςτο αγγάριο ςιμανε τθν ζναρξθ τθσ τουρκικισ αντεπίκεςθσ.                                                               Σ      Λ 

19. Η τουρκικι αντεπίκεςθ εκδθλώκθκε ςτθν περιοχι του ……………………………………………… 

20. Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ υποχωροφςε ςε πλιρθ αταξία.                                                                                             Σ      Λ 

21. τθ μφρνθ εγκαταςτάκθκε ……………………………..  ……………………………….. υπό τον Νουρεντίν παςά. 

22. Η πυρκαγιά ςτθ μφρνθ ξεκίνθςε: 

α. από τθν ελλθνικι ςυνοικία  β. από τθν αρμενικι ςυνοικία  γ. από το πατριαρχείο  δ. από το διοικθτιριο 

23. Ο αμερικανόσ πρόξενοσ Χόρτον αποδίδει τθν καταςτροφι τθσ μφρνθσ, τισ ςφαγζσ και τισ λεθλαςίεσ του 

πλθκυςμοφ ςε προςχεδιαςμζνθ ενζργεια των Σοφρκων.                                                                                     Σ      Λ 

24. Σα πλθρώματα των ξζνων πλοίων βοικθςαν τουσ Ζλλθνεσ να φφγουν από τθ μφρνθ.                                Σ      Λ 

25. Οι χριςτιανοί κάτοικοι τθσ μφρνθσ αποχώρθςαν από τθν πόλθ μζχρι τισ …………………………………….. 

 


