ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κυκλοφορεί νέο ιστορικό βιβλίο 700 σελίδων μεγάλου σχήματος με τίτλο
«Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή (1919 -1922)» του
φιλολόγου, Δ. Φ., Αναστασιάδη Βασιλείου. Παραθέτουμε τον πίνακα περιεχομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συνοπτική ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού
1. Συνοπτική ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού
2. Λίγα λόγια για το χριστιανισμό και τον ελληνισμό της Καππαδοκίας
3. Οι Κρυπτοχριστιανοί της Μ. Ασίας
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο Εθνικός διχασμός 1914-1918
1. Οι συγκρούσεις του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Βενιζέλο
2. Έκτροπα κατά τον Εθνικό Διχασμό
3. Δικαίωση της πολιτικής του Βενιζέλου κατά τον εθνικό διχασμό
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας
1. Το σχέδιο των Νεοτούρκων για την εξόντωση του ελληνισμού
2. Οι διωγμοί των Ελλήνων πριν από την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη
3. Οι διεθνείς συγκυρίες για την απόβασή του
4. Οι διπλωματικές διαδικασίες για την απόβασή του
5. Η ανοργάνωτη και με προχειρότητα απόβαση στη Σμύρνη
6. Ο κακός δαίμων της ελληνικής κατοχής στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης
7. Η συνθήκη των Σεβρών και η ακύρωσή της από τους Συμμάχους
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η στάση των Συμμάχων για την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη
1. Γενικά για τα συμφέροντα των Μ. Δυνάμεων από την απόβαση
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2. Τα οικονομικά συμφέροντα της Γαλλίας στην Τουρκία
3. Τα συμφέροντα της Αγγλίας από την κατάληψη της Σμύρνης από την Ελλάδα
4. Η συνεργασία της Γερμανίας με την Τουρκία
5. Η συνεργασία της Ρωσίας με την Τουρκία
α) Η βοήθεια της Ρωσίας προς τον Κεμάλ
β) Η στάση των Ρώσων απέναντι στο ποντιακό αντάρτικο
6. Η βοήθεια της Ιταλίας προς την Τουρκία
7. Τα συμφέροντα της Αμερικής στη Μ. Ασία
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η εχθρική στάση των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων
1. Η ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού
2. Η επανάσταση των Νεοτούρκων στα 1908 και οι διωγμοί των Ελλήνων της Ανατολής
3. Οι εμπνευστές της γενοκτονίας
4. Οι εκτελεστές της γενοκτονίας
5. Ο Κεμάλ Ατατούρκ
α) Η καταγωγή του
β) Η αμφισβήτηση της Θεσσαλονίκης ως γενέτειρας του Κεμάλ
γ) Οι ανυπόστατες θεωρίες των Τούρκων για την ίδρυση Τουρκοορθόδοξου Πατριαρχείου στην Τουρκία
δ) Οι Γκαγκαούζοι
6. Η επανάσταση του Κεμάλ και η ανακήρυξή του ως Προέδρου της Τουρκίας
7. Γιατί κατόρθωσε ο Κεμάλ να νικήσει τον ελληνικό στρατό;
8. Βασικά αίτια αποτυχίας: Η οικονομική εξαθλίωση και η διαλυτική Διχόνοια
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η γενοκτονία του ελληνισμού από τους Τούρκους
1. Η αρχή και η οργάνωσή της
2. Η ανθελληνική πολιτική των Νεοτούρκων
α) Μέτρα οικονομικά
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β) Μέτρα εκπαιδευτικά
3. Η εξόντωση του ελληνικού ανδρικού στοιχείου στον Πόντο
4. Οι διώξεις του Κεμάλ εναντίον των Ελλήνων στον Πόντο
5. Τα τάγματα εργασίας (amele taburu)
6. Η γενοκτονία σύμφωνα με τα Αρχεία των Καθολικών
7. Έκτροπα των Ελλήνων στρατιωτών κατά την υποχώρησή τους
8. Η ανθελληνική τουρκική δράση και ύστερα από το 1923
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι αγώνες των Ελλήνων του Πόντου για την ανεξαρτησία του
1. Ο ελληνισμός του Πόντου και οι προσπάθειές του για την ίδρυση ανεξάρτητου ποντιακού κράτους
2. Η παλινωδική στάση του Βενιζέλου για την ίδρυση ανεξάρτητου ποντιακού κράτους
3. Οι αγώνες των Ελλήνων του Πόντου για την ίδρυση ανεξάρτητου ποντιακού κράτους
4. Προσανατολισμός με στρατιωτική λύση του ποντιακού ζητήματος
5. Συγκρότηση ποντιακού στρατού
6. Αίτια αποτυχίας των προσπαθειών για την ανεξαρτησία του Πόντου
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ποντιακό αντάρτικο στις αρχές του 20ού αιώνα
1. Η ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού
2. Η οργάνωση του ποντιακού αντάρτικου και οι περιοχές δράσης του
3. Η Ελεύθερη Συμπολιτεία του Πόντου
4. Τα έκτακτα στρατοδικεία της ανεξαρτησίας (Istikalmuhakkemesi)
5. Οι αντάρτες του Δυτικού Πόντου:
α) Άντρες
β) Γυναίκες ηρωίδες του Πόντου
6. Οι αντάρτες του Ανατολικού Πόντου (Σάντας)
7. Η δράση του ποντιακού αντάρτικου
8. Αίτια αποτυχίας του ποντιακού αντάρτικου
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ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πώς έφτασε η χώρα στις εκλογές το Νοέμβριο του 1920;
1. Οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920
2. Η αθέτηση της προεκλογικής υπόσχεσης των Αντιβενιζελικών για το οίκαδε
3. Η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα και η εκστρατεία προς την Άγκυρα
4. Το έγκλημα του Αντιβενιζελισμού με τη συνέχιση του πολέμου
5. Η εαρινή επίθεση της ελληνικής στρατιάς στην Ανατολή
6. Η θερινή επίθεση της ελληνικής στρατιάς προς την Άγκυρα
7. Η άσκοπη συνέχιση της εαρινής επίθεσης
8. Η εγκληματική απείθεια του πρίγκιπα Ανδρέα και η προκλητική φυγάδευσή του
9. Η υποχώρηση της στρατιάς και τα αίτιά της
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τα γεγονότα ύστερα από το Σαγγάριο
1. Ύστερα από την υποχώρηση της ελληνικής στρατιάς από το Σαγγάριο
2. Πτώση του ηθικού και η ηττοπάθεια των Τούρκων
3. Η ήττα του ελληνικού στρατού
α) Η άτακτη υποχώρηση
β) Τα αίτια της ήττας της υποχώρησης του ελληνικού στρατού
γ) Η μεταστροφή των Μ. Δυνάμεων απέναντι στη Μικρασιατική Εκστρατεία
4. Ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Χατζανέστης
5. Η οργάνωση της στρατιάς του Έβρου για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης
6. Η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου
α) Η επανάσταση του στρατού
β) Οι παρασκηνιακές ενέργειες πριν από την παραπομπή των υπευθύνων σε δίκη
γ) Η δίκη των Έξι
7. Αίτια της μικρασιατικής καταστροφής
8. Η εχθρική στάση του ΚΚΕ (και ορισμένων βενιζελικών αξιωματικών) απέναντι στη Μικρασιατική
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Εκστρατεία
9. Πολιτικές συνέπειες με τη συνέχιση της εκστρατείας
10. Η δράση της ελληνικής στρατιωτικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού
11. Οι ύστατες ευκαιρίες για την αποφυγή της Μικρασιατικής Καταστροφής

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ύστερα από την ήττα
1. Η πυρπόληση της Σμύρνης
2. Ασύστολη παραχάραξη της ιστορίας
3. Η Συνθήκη της Λοζάνης
4. Ανταλλαγή των πληθυσμών ή διωγμός;
α) Οι πρόσφυγες
β) Μερικές συγκινητικές στιγμές από τον ξεριζωμό
γ) Πώς δέχτηκαν οι απλοί Τούρκοι της Καππαδοκίας την Ανταλλαγή;
5. Οι σημερινοί Έλληνες της Τουρκίας
6. Ο απόηχος του ελληνισμού της Ανατολής, ύστερα από το 1950
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Μικρασιατική Άμυνα
1. Ο σκοπός της και οι ενέργειές της
2. Η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα κατά την εκστρατεία
3. Το «κύκνειο άσμα» της Μικρασιατικής Άμυνας για την αυτονόμηση της Μικράς Ασίας
4. Η προθυμία των Μικρασιατών για ενίσχυση της Άμυνας
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
1. Ο Βενιζέλος και η πολιτική του
2. Η διορατική πολιτική του Βενιζέλου και η αυταρχική διακυβέρνησή του κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
3. Χρονολόγιο της πολιτικής σύγκρουσης του Βενιζέλου με τον Κωνσταντίνο
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4. Οι τρεις αγορεύσεις του Βενιζέλου στη Βουλή στα 1932
5. Σφάλματα του Βενιζέλου
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων
Φωτογραφικό παράρτημα
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