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Abstrakt (česky) 

Tato práce se zabývá tématem řecko-turecké války, která probíhala v letech 1920 – 1922 a má 

za cíl popsat jakým způsobem jsou zobrazovány události této války v řeckých a tureckých 

učebnicích dějepisu. V první, faktografické části je nejdříve popsána vnitropolitická situace 

v obou státech před výše zmíněným konfliktem a pak samotná řecko-turecká válka. V dalších 

kapitolách jsou krátce představeny vzdělávací systémy obou států. Následuje kapitola, která 

se věnuje učebnicím, ze kterých tato práce vychází. Poslední kapitoly tvoří praktická část, 

kterou je samotná analýza textu obou učebnic. Je zde popsáno, jak učebnice vypadají, jak se 

dělí, kolik mají stran, jakému časovému období se celkově věnují a kolik stran vyhrazují dané 

válce. Také popisuje, jaké jsou k učivu přidávány doplňující informace nebo jiné materiály 

jako jsou mapy, obrázky či fotografie, které slouží studentům k pochopení daných momentů.  

 

Klíčová slova (česky) 

řecko-turecké vztahy, maloasijská katastrofa, učebnice historie, uprchlíci, nacionalismus, 

vlastenectví 

  



 

 

Abstract: 

This bachelor thesis focuses on the Greco-Turkish War of 1920 – 1922 and its representation 

in history textbooks in Turkey and Greece. The introductory part deals with pre-war political 

situation in the respection states and the Greco-Turkish War itself. The following chapters 

briefly summarize education systems in Greece and Turkey and the specific textbooks that 

were used as the source of the analysis in this thesis. The final part includes analysis of both 

books more specifically, the focus is on the design, structure or extent (number of pages) of 

the books as well as individual periods, additional information, visels (maps, pictures, photos) 

included. 
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1. Úvod 

Řecko-turecké vztahy jsou stále velmi aktuální, neustále se vyvíjející a velmi složité. 

To, že Řekové a Turci žijí v takto nevraživém prostředí až dodnes, není ani tak zapříčiněno 

jejich společným soužitím, které bylo jistě poznamenáno spoustou negativních zážitků, ale 

spíše má toto nepřátelství kořeny v době, kdy se formují oba moderní národy – jak řecký, tak 

turecký. Na konci tohoto období se také odehrává poslední velký vojenský konflikt mezi 

oběma státy, v českém prostředí známý jako řecko-turecká válka. Tou nazýváme sérii 

vojenských událostí, které se udály mezi květnem 1919 a říjnem 1922 mezi Řeckým 

královstvím a Osmanskou říší. 

Téma Řecko-turecká válka (1920–22) v tureckých a řeckých učebnicích dějepisu bylo 

pro tuto bakalářskou práci vybráno, protože jen málokterá odborná literatura se věnuje řecko-

tureckým vztahům z pohledu učebnic dějepisu pro studenty daných zemí. Většina publikací se 

věnuje vztahům mezi těmito dvěma zeměmi pouze z obecné perspektivy historického vývoje. 

V tomto ohledu je ale určitě důležité zohlednit právě i učebnice, které události prezentují 

studentům řeckých a tureckých škol a které mají do jisté míry vliv na formování názoru na 

druhý národ. 

Tato válka byla vybrána, protože je to poslední vojenský konflikt, který se mezi těmito 

dvěma státy až doposud odehrál. Události řecko-turecké války jsou také až dodnes aktuálním 

tématem pro oba dva státy. 

Cílem této práce je analyzovat, jak jednotlivé státy popisují „toho druhého“ ve 

školních učebnicích a zda jsou studentům předkládány negativní stereotypy vůči druhému 

státu, které stále můžeme vidět jak v řecké, tak v turecké společnosti, Dalším cílem je 

zhodnotit, kolik prostoru je věnováno v učebnicích této válce, na které jednotlivé události je 

kladen větší důraz, jaké osobnosti jsou ve spojitosti s těmito událostmi zmiňovány a jaké jsou 

k textu doplněny mapy, grafy, obrázky, fotografie či jiné doplňující informace. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se seznámíme 

s vnitropolitickou situací v Řecku a Turecku před 1. světovou válkou, krátce se zmíníme i o 

samotné 1. světové válce. Také se podíváme na jejich zahraničněpolitické ambice. Na ní 

navážeme popisem řecko-turecké války, kde si přiblížíme jednotlivé kroky, které Řecko a 

Turecko v této válce podnikalo. Druhou část tvoří kapitoly, které se stručně zabývají  
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vzdělávacími systémy obou států, na což navazuje kapitola, kde si představíme učebnice, 

které byly vybrány pro naší analýzu. Samotná analýza je pak poslední kapitolou naší práce.  

Události řecko-turecké války nastaly po první světové válce, kdy bylo jasné, že 

Osmanská říše nemůže nadále vydržet ve státním zřízení, v jakém žila do doby před první 

světovou válkou už jen proto, že její obyvatelé nesdílejí společné náboženství, kulturu ani 

jazyk. 

Řecko-turecká válka byla střetem mezi Řeckem a tureckým nacionalistickým hnutím, 

které později založilo moderní Tureckou republiku, a skončila porážkou řecké strany. 

Abychom pochopili příčiny řecko-turecké války, musíme se nejprve podívat podrobněji 

na dějinné události, které probíhaly už od 2. poloviny 19. století v obou zemích, o kterých 

budou mluvit následující dvě kapitoly. Tyto kapitoly se také budou skoro výhradně soustředit 

na ty události, které přímo či nepřímo ovlivnily řecko-turecké vztahy od poloviny 18. století 

až do roku 1923. 
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2. Vnitropolitická situace v Osmanské říši před a v průběhu 1. světové 

války 

Osmanská říše procházela od druhé poloviny 18. století hlubokou vnitrostátní krizí, 

která vyvrcholila ve druhé polovině 19. století. Ve státní pokladně chyběly finance, osmanská 

armáda, která tvořila jeden ze základních pilířů osmanského státu, byla v troskách a čelila tak 

mnoha neúspěchům na bitevním poli. Když sultán Mahmud II. nařídil její reformu, v rámci 

první reformní fáze, která probíhala v letech 1789 - 1836, janičáři se proti němu vzbouřili. 

Vzpoura ale byla krvavě potlačena a janičáři byli roku 1826 zrušeni.1 

2.1 Menšiny žijící v Osmanské říši 

Dalším problémem, se kterým se osmanská vláda potýkala, byl vzestup nacionalismu 

v netureckých provinciích. To bylo u jednotlivých národnostních skupin zapříčiněno útlakem 

ze strany muslimských obyvatel. Ačkoliv byly islámské zásady poměrně tolerantní 

k vyznavačům jiného náboženství, nezajišťovaly jim plnoprávný společenský status. Křesťané 

(a jiné nemuslimské národy žijící v Osmanské říši) neměli stejná práva jako muslimové. 

Například platili obecně vyšší daně, a ačkoliv nemohli sloužit v osmanské armádě a bylo jim 

zakázáno držet zbraně2 platili ještě další, zvláštní daně z hlavy (turecky cizye).3 

2.2 Tanzímát a jiné reformní snahy 

Tyto poměry se ale snažil změnit reformní sultán Abdülmecid I., který zahájil 

přečtením Vznešeného ediktu z Gülhane, připraveného roku 1839 velkovezírem Reşidem 

pašou4 (turecky: Hatt-ı Şerif), řadu reforem nazývaných jako Tanzímát (česky: reorganizace).5 

Tyto reformy navazovaly na velkou státní reformu, kterou zavedl už Abdülmecidův 

předchůdce Mahmud II.6 a měly za cíl přeměnit tradiční osmanskou společnost rozdělenou na 

dominantní vrstvu muslimů a podřadnou vrstvu nemuslimských národů na moderní 

občanskou společnost západního stylu.7 To se ale nesetkalo s přijetím ani na jedné straně. 

Muslimské obyvatelstvo bralo tyto reformy jako zvýhodňování nemuslimů a nemuslimové 

                                                           
1 Řoutil, M., Košťálová P. a Novák P.: Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 

v letech 1914 – 1923. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Str. 21 
2 Ibid, str. 13 
3 Ibid, str. 21 
4 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 161 
5 Ibid, str. 153 
6 Ibid, str. 155 
7 Řoutil, M., Košťálová P. a Novák P.: Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 

v letech 1914 – 1923. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Str. 21 
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tím přišli o své doposud unikátní postavení v říši a nabyli poněkud nic neříkající status 

osmanských občanů. Tradiční osmanská společnost se tak ocitla v rozkladu.8 

V reformním duchu se nesla i vláda dalšího sultána Abdulazize, ale jen do doby, kdy 

žili jeho osvícenští vezíři Fuad a hlavně pak Ali paša, který měl na sultána velký vliv. Po 

jejich smrti začal sultán Abdulaziz prosazovat absolutistický způsob vlády, ale jen do roku 

1876, kdy proběhl v Osmanské říši převrat a sultán byl svržen a zavražděn.9 

Po něm převzal vládu jeho synovec Murad V., který byl liberálním vládcem, avšak říši 

vládl jen 3 měsíce, než byl kvůli svému psychickému zdraví sesazen a nahrazen sultánem 

Abdulhamidem II.10 Ten zpočátku pokračoval v demokratických reformách (v roce 1876 

vypracoval Midhat paša první ústavu11), ale po prohrané rusko-turecké válce v roce 1878 se 

zbavil Midhata paši, rozpustil parlament, pozastavil ústavu z roku 1876 a nastolil autokracii. 

Ve své zahraniční politice se také daleko více než jeho předchůdci orientoval na Německo.12 

2.3 Mladoturci 

V roce 1889 vznikla tajná opoziční organizace Společnost osmanské jednoty 

(turecky: İttihad-i Osmani Cemiyeti), později nazývaná jako Mladoturci. V jejím čele 

stáli 3 absolventi vyšších škol Ibrahim Temo, Abdullah Cevdet a Ishak Sükuti, kteří se nechali 

inspirovat jinými evropskými patriotickými tajnými společnostmi.13 Mladoturci uplatňovali 

nacionální, nábožensky podložený program s cílem prosadit politické a společenské reformy 

v Osmanské říši.14 V roce 1894 byla společnost pod vlivem Ahmeda Rizy, který byl jednou 

z nejvýznamnějších postav Mladoturků, přejmenována na Osmanskou společnost jednoty a 

pokroku (turecky: İttihat ve Terakki Cemiyeti). Členové tohoto spolku byli často 

pronásledováni a mnozí z nich tak byli nuceni odejít do zahraničí. Jejich zahraničním centrem 

se stala Paříž, která byla v roce 1902 i místem mladotureckého sjezdu.15 

                                                           
8 Řoutil, M., Košťálová P. a Novák P.: Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 

v letech 1914 – 1923. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Str. 24 
9 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 51 
10 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 162 
11 Ibid 
12 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 53 
13 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 167 
14 Řoutil, M., Košťálová P. a Novák P.: Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 

v letech 1914 – 1923. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Str. 36 
15 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 59 
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V roce 1908 provedli Mladoturci státní převrat a sultán byl pod tlakem povstalců 

nucen ukončit pozastavení platnosti ústavy.16 Téhož roku byla také obnovena činnost 

parlamentu. Sultán se musel vůbec poprvé potýkat s uskupením, které bylo složeno ze 

schopných vůdců a administrátorů. Abdülhamid II byl ale oficiálně sesazen až o rok později. 

Po něm nastoupil na trůn sultán Mehmed V. Reşad, jenž však neměl žádnou faktickou moc. 

Zemřel v roce 1918 krátce před koncem 1. světové války. 17 

Události spojené s mladotureckou revolucí nakonec pokračovaly právě válkou za 

nezávislost a vyvrcholily roku 1923 vyhlášením moderní Turecké republiky. Mladoturci se ve 

své zahraniční politice nejdříve orientovali na Francii a Británii, když jim ale Francouzi i 

Britové odmítli poskytnout půjčku, změnili kurz a sblížili se s Německem.18 

2.4 Vstup Osmanské říše do 1. světové války 

Mladoturci vytvořili jako strana vládu, kterou tvořili až do roku 1918. Od roku 1913 

Mladoturky plně ovládal triumvirát „Tři pašové” – jednalo se o Talata Pašu (ministr vnitra), 

Envera Pašu (ministr války) a Cemala Pašu (ministr námořnictva). Tajnou smlouvou mezi 

zástupci Mladoturků a Německem vstoupila Osmanská říše do války dne 2. srpna 1914 na 

straně Ústředních mocností, ačkoliv turecký kabinet nebyl, co se týče otázky vstupu do 

1. světové války, jednotný.19 Ve stejný den, kdy Osmanská říše vstoupila do 1. světové války, 

byl rozpuštěn parlament a byla vyhlášena mobilizace.20 

Osmanská říše bojovala ve válce celkem na čtyřech frontách, z nichž nejdůležitější je 

pro nás gallipolská, kde se bojovalo o osud černomořských úžin a hlavního města - 

Konstantinopole. Pozemním jednotkám na této frontě velel plukovník Mustafa Kemal,21 jenž 

odrazil britské jednotky, kterým se nepodařilo vylodit a tak byly donuceny k evakuaci. Dále 

bojovala Osmanská říše na kavkazské frontě s carským Ruskem, které velel osobně Enver 

paša a na syropalestinské frontě, které velel Cemal paša.22 

Už v průběhu války podepsala Británie s Francií tajnou Sykes-Picotovu dohodu, ve 

které si rozdělily Osmanskou říši. Británii měly podle této dohody připadnout Irák a oblast 

dnešního Jordánska, zatímco Francie si nárokovala Sýrii, Kilíkii, Sivas, Diyarbakir a Mosul. 

                                                           
16 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 170 
17 Ibid, str. 171 
18 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 62 
19 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 174 
20 Ibid, str. 175 
21 později zvaný Atatürk 
22 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 65 
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Později se k této dohodě přidalo také Rusko, které si připisovalo nároky na černomořské 

úžiny, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Van a část Kurdistánu. Nakonec se k této dohodě připojila i 

Itálie, jež si nárokovala jihozápadní část Malé Asie a město Izmir na západním pobřeží 

Turecka.23 

Koncem války byla vláda Mladoturků sesazena a stoupenci této strany se rozdělili na 

dva tábory – část z nich prchla do zahraničí, větší část pak vstoupila do Lidové strany Mustafy 

Kemala. Posledním sultánem Osmanské říše se roku 1918 stal Mehmed VI., který panoval do 

roku 1922, kdy byl svržen Mustafou Kemalem. Do té doby sultán Mehmed VI. po skončení 

1. světové války vládl sám v souladu s politikou států Dohody. V roce 1920 také přijal 

Sèvreskou smlouvu. 24 

Po skončení 1. světové války podepsali dne 30. října 1918 zástupci Osmanské říše 

příměří s Británií ve městě Mudros na ostrově Lemnos.25 To se ukázalo být poslední tečkou 

za více než 700letou existencí říše. 

2.5 Vývoj v Osmanské říši po skončení 1. světové války a smlouva ze Sèvres 

Dne 10. října 1920 podepsala v Sèvres u Paříže Osmanská říše mírovou smlouvu, 

která říši připravila o všechny bohatší a vyspělejší provincie. Řecko získalo na základě této 

smlouvy ostrovy Imvros a Tenedos (turecky: Gökçeada a Bozcaada), které leží západně od 

Dardanel, dále východní Thrákii včetně města Edirne a také město Izmir s přilehlým okolím. 

O jeho osudu mělo ale po 5 letech rozhodnout referendum.26 

Dále podle Sévreské smlouvy připadla severovýchodní Anatólie Arménům, kteří měli 

podporu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona k vytvoření nezávislé Arménie.27 

V jihovýchodní části Malé Asie se počítalo s vytvořením autonomního Kurdistánu, arabské 

provincie měly připadnout Británii nebo Francii. Francie taktéž získala oblasti kolem měst 

Şanlıurfa a Gaziantep. V dodatcích ke smlouvě bylo také upraveno, že Francie získá pod svoji 

samosprávu Kilíkii až po Sivas a Itálie získá jihozápadní Anatólii včetně měst Antalya a 

Konya. Konstantinopol i s úžinami Bospor a Dardanely měly být pod mezinárodní kontrolou. 

                                                           
23 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 65 
24 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 181 
25 Ibid 
26 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 69 
27 Ibid, str. 69 
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Území, které tak podle této smlouvy mělo zbýt pod přímou vládou sultána, se omezovalo na 

severní Anatólii, z větších měst by Turecku zbyla města Bursa, Ankara, Samsun a Eskişehir.28 

Tyto podmínky byly samozřejmě pro Turky nepřijatelné, což významně přispělo ke 

stále se zvyšující oblibě nacionalismu. Muslimové žijící v Anatólii se sjednotili pod vedením 

Mustafy Kemala Atatürka a články Sèvreské smlouvy se nikdy nenaplnily. 

2.6 Mustafa Kemal Atatürk 

Asi nejvýznamnější postavou moderních tureckých dějin byl muž, který se narodil 

jako Mustafa v roce 1881 do tehdy velmi kosmopolitního města Soluně. Vystudoval 

vojenskou školu a v roce 1899 absolvoval válečnou akademii v Konstantinopoli, kde také 

získal své druhé jméno Kemal. V roce 1908, kdy proběhl mladoturecký převrat, sloužil 

v Soluni.29 Po turecké válce za nezávislost, ve které sehrál klíčovou roli, se stal prvním 

prezidentem moderní Turecké republiky, a vládl až do své smrti v roce 1938.  

                                                           
28 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 181 
29 Pirický, G. Turecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2006. Str. 71 
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3. Vnitropolitická situace v Řecku před a v průběhu 1. světové války 

3.1 Formování novořecké národní identity 

Období mezi lety 1770 – 1820 představuje přelom ve formování národní identity 

řeckého národa. Začínají se vytvářet předpoklady pro zrod osvobozeneckého protitureckého 

hnutí, které by daleko předčilo rozsah dosavadních vzpour. Toto se děje v důsledku několika 

faktorů: i) jak už jsme zmínili v předchozí kapitole, Osmanský stát již není schopen účinně 

vzdorovat prohlubující se vnitrostátní krizi a sultánova moc slábne; ii) obchodníci a 

intelektuálové v diaspoře se začínají seznamovat s myšlenkami osvícenství a Velké 

francouzské revoluce, Řekové v diaspoře tak působením těchto myšlenek zažívají kulturní a 

intelektuální rozmach. Vznikají tak školy, akademie a spolky a od 90. let 18. století začínají 

být vydávány první noviny a časopisy.30 

3.2 Fanarioté 

Další významnou složkou řeckého národního uvědomění byli fanarioté. To byli 

úředničtí aristokraté z Konstantinopole, pojmenování podle čtvrti Fanar31 na evropském břehu 

Bosporu. Od roku 1711 je sultán pověřoval funkcí hegemonů v podunajských knížectvích 

Moldavsku a Valašsku. Fanarioté byli bezprostředně spjati s Osmanskou říší, které sloužili, a 

ačkoliv se někteří z nich zapsali do dějin řeckého národně osvobozeneckého boje, sledovali 

hlavně své zájmy. Fanarioté vyznávali myšlenku, že za Řeky je možno považovat všechny 

pravoslavné křesťany žijící v Osmanské říši a považovali se za nositele a pokračovatele 

byzantské říše.32 

3.3 Řecké povstání za nezávislost 

Řecké národní povstání začalo roku 1821. Započala ho tajná organizace s názvem 

Přátelské sdružení (řecky: Filiki eteria), která byla založena roku 1814 v Oděse třemi 

podnikateli z ruské diaspory – Emmanuilem Xanthosem, Nikolaem Skufasem a Athanasiem 

Tsakalovem. Ti roku 1817 přenesli svoji základnu do Konstantinopole a požádali Ioannise 

                                                           
30 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 269 
31 Dnešní Fener 
32 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 266 
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Kapodistriase,33 aby se ujal vedení. Ten to ale roku 1820 odmítl a vedení se následně ujal 

Alexandros Ypsilantis mladší, který sloužil v Rusku a dosáhl hodnosti generálmajora a 

adjutanta cara Alexandra I.34 

Na počátku března roku 1821 překročil Alexandros Ypsilantis se svým oddílem řeku 

Prut, vtrhl do Moldavska a vyzval Řeky a ostatní křesťanské národy k povstání proti 

osmanské nadvládě za svou „víru a vlast“. Nesetkal se však s reakcí, kterou očekával. 

K povstání se nepřipojili ani Srbové, ani Rumuni, a ani Rusové nevyjádřili podporu tomuto 

povstání. Naopak Rusko toto povstání odsoudilo a dalo tak sultánovi volné ruce k jeho 

potlačení.35 

Sultánovi se sice podařilo potlačit jednotlivá ohniska odporu v Makedonii, Thesálii.  

Epiru, a na ostrovech přilehlých k maloasijskému pobřeží, Peloponés se jim však podrobit 

nepodařilo. Povstalci si udrželi dvě strategická místa – Athény a Mesolongi.36 

25. března v klášteře Agia Lavra na Peloponésu vyzval k protitureckému povstání 

metropolita Germanos.37 V červnu 1821 ovšem došlo v bitvě u Dragašani v dnešním 

Rumunsku k drtivé porážce jádra řeckých povstalců (tzv. Ieros lochos, česky: Svatá legie).38 

Už v srpnu se ale řeckým povstalcům podařilo zvítězit v bitvě u soutěsky Dervenakia. 

Po obléhání města Mesolongi roku 1822 přispěchali Řekům na pomoc mnozí evropští 

filhelénové39, mezi nimiž byl například i anglický básník lord George Gordon Byron.40 

V průběhu povstání docházelo na obou stranách k masakrům obyvatelstva. Namátkou 

můžeme zmínit řecké vraždění ve městě Tripolitsa v říjnu 1821 nebo turecký masakr řeckého 

obyvatelstva na ostrově Chios v dubnu 1822.41 

                                                           
33 Ioannis Kapodistrias byl diplomatem v Rusku. V letech 1814 – 1815 byl diplomatickým poradcem cara 

Alexandra I. na vídeňském kongresu. Od roku 1816 zastával po boku Karla Vasiljeviče Nesselrodeho úřad 

druhého ministra zahraničí. 
34 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 276-77 
35 Clogg, R. A concise history of Greece. New York: Cambridge University Press, 1992. Str. 33 
36 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 283 
37 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 282 
38 Ibid, str. 281 
39 Filhelénské hnutí se objevilo v západní Evropě na počátku 19. století. Filhelénové obdivovali klasickou řeckou 

kulturu a společnost. 
40 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 284 
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Řecké povstání našlo podporu u již zmíněných filhelénů, vlády zemí Ruska a 

Rakouska v něm však viděly nebezpečí dalšího revolučního hnutí, která se tehdy začala 

objevovat na jihu Evropy. Na druhou stranu Rusko mohlo jen těžko tolerovat vraždění 

ortodoxního obyvatelstva, nad kterým od roku 1774 drželo ochranu. Evropské mocnosti by 

zase těžko snášely rostoucí vliv Ruska v této oblasti, neboť měly ve východním Středomoří 

svoje vlastní mocenské plány.42  

1. ledna 1822 se přes jejich neshody podařilo vyhlásit Prozatímní epidaurskou ústavu, 

která napodobovala francouzskou ústavu z roku 1795.43 

Situaci v Řecku ztěžovaly různorodé zájmy jednotlivých skupin, které se povstání 

zúčastnily. Hlavní dva proudy byly reprezentovány Theodorem Kolokotronisem a jeho 

„vojenskou stranou“ a Georgiem Kunduriotisem s jeho „občanskou stranou“, mezi nimiž mezi 

lety 1823 – 1824 probíhala občanská válka.44 

Z občanské války vzešla jako vítězná Kunduriotisova strana, kterou podpořila konečně 

i první zahraniční velmoc. Velká Británie přiznala v březnu roku 1823 Řekům práva bojující 

strany a v listopadu téhož roku poskytla Řekům první peněžní půjčku.45 

3.4 Získání nezávislosti 

V dubnu roku 1827 též zasedalo již třetí národní shromáždění, které rozhodovalo o 

pravomocech hlavy státu, jež měla být zvolena na dalších sedm let. Nakonec se jí stal Ioannis 

Kapodistrias, bývalý ministr zahraničí u dvora ruského cara.46 

V červenci roku 1827 se Anglie, Francie a Rusko zavázaly Londýnskou konvencí 

zasáhnout v Osmanské říši v zájmu ukončení bojů a sporů v Řecku. Cílem bylo vytvořit 

autonomní řecký stát, který by byl Osmanské říši vazalem a platil by každoroční tribut. S tím 

ale sultán nesouhlasil.47 

Velký posun Řecka k jeho nezávislosti mělo na svědomí Rusko. To 

vstoupilo 18. srpna 1829 do Drinopole a dohodou ze 14. září pak byla Osmanská říše 

                                                                                                                                                                                     
41 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 284 
42 Ibid, str. 284-285 
43 Clogg, R. A concise history of Greece. New York: Cambridge University Press, 1992. Str. 37 
44 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 284 
45 Ibid, str. 286 
46 Ibid, str. 290 
47 Ibid, str. 291 
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donucena vyhovět Londýnskému protokolu z března téhož roku, který upravoval hranice mezi 

Osmanskou říší a novým řeckým státem. Ty měly vést od města Arta, ležícího na západním 

pobřeží k přístavnímu městu Volos na východě.48 

Anglie, která se obávala vzrůstajícího vlivu Ruska, se pak zasadila o řeckou 

nezávislost, jež byla vyhlášena 3. února 1830. Prvním vladařem nového řeckého státu se stal 

Ioannis Kapodistrias.49 

Vyšší vrstvy obyvatelstva, obchodníci, důstojníci a intelektuálové však nebyli příliš 

spokojeni s Kapodistriasovým autoritářským stylem vlády a ani velmoci jako Francie nebo 

Anglie neviděly rády Kapodistriase s jeho vazbami na Rusko v čele řeckého státu. 

9. října  1831 Kapodistrias umírá v důsledku atentátu spáchaném jedním z rodiny 

Mavromichalisů50 z pomsty za věznění jejich příbuzného – Petrobeje.51 

Po Kapodistriasově zavraždění se vlády ujal Kapodistriasův bratr Avgostinos, 

Theodoros Kolokotronis a zástupci „ruské“ strany, dále Ioannis Kolettis, předseda 

„francouzské“ strany a nakonec představitel z řad přívrženců ústavy. Každá z těchto stran si 

samozřejmě prosazovala svoje zájmy a země tak upadala do stále většího chaosu.52 

3.5 Období nadvlády Bavorů 

Mezitím se však mocnosti bez přítomnosti Řecka roku 1832 dohodly, že se země stane 

monarchií a prvním králem se stane syn bavorského krále Ludvíka I. Ota I. Ota byl tehdy ještě 

neplnoletý, a tak do Řecka přišel v doprovodu tří regentů, kteří za něho vládli, než dosáhl 

plnoletosti, tzn. do 1. června 1835. V Řecku tak nastalo období bavorské vlády (řecky: 

βαυαροκρατία), které trvalo až do roku 1843.53 

Pro úplnost je třeba zmínit, že nově vzniklé řecké království neodpovídalo ani 

polovině území dnešní Řecké republiky a bylo zatím spíše protektorátem pod správou 

zahraničních mocností. 

Řecká společnost byla stále rozdělená a nespokojená, protože nebyly realizovány 

plány ani jedné z vrstev řecké společnosti. Venkovské obyvatelstvo získalo jen zlomek půdy 

                                                           
48 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 293 
49 Ibid 
50 Jedna ze bojnických rodin, která vedla proti Turkům záškodnickou válku. 
51 Dostálová R., Oliva P. a Vavřínek V. Řecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2002. Str. 88. 
52 Clogg, R. A concise history of Greece. New York: Cambridge University Press, 1992. Str. 46 
53 Dostálová R., Oliva P. a Vavřínek V. Řecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2002. Str. 88. 
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získané na Turecku, účastníci osvobozeneckého boje se necítili dostatečně uznaní, církev byla 

nespokojena s podřízením se katolickému králi a podnikatelé nemohli v rozvráceném 

prostředí realizovat svoje obchodní plány. Nespokojené byly také všechny tři politické strany, 

které by rády uplatňovaly každá jinou zahraniční politiku. Jediné, co uspokojovalo všechny 

obyvatele napříč vrstvami, byly plány krále Oty na rozšiřování řeckého území na úkor 

osmanského státu.54 

3.6 Velká myšlenka 

Velká myšlenka (řecky: Megali idea) byla iredentistická koncepce sjednocení všech 

Řeků v jediném státě, která dominovala směřování zahraniční politiky Řecka po celé první 

století jeho existence. Tento stát, tzv. „Řecko dvou kontinentů a pěti moří“, měl zahrnovat 

jižní část Balkánského poloostrova, ostrovy v Egejském moři, Kypr, západní část Malé Asie, 

a černomořské pobřeží (Pontus), tzn. všechny oblasti, které historicky obývali Řekové. 

Hlavním městem tohoto státu měla být Konstantinopol, bývalé hlavní město byzantské říše.55 

Velkou myšlenku podporoval i král Ota, který se snažil rozšiřovat řecká území na úkor 

Osmanské říše. Pokoušel se o získání dalších oblastí obývaných Řeky např. Epiru, Thesálie 

nebo Makedonie. Tyto snahy sice podporovalo Rusko, ale Anglie a Francie se snažily spíše 

zpomalovat rozpad Osmanské říše a tak začaly uvažovat o výměně na řeckém trůně. Otovi se 

však jeho expanzívní plány nedařilo realizovat a tak proti němu řecké obyvatelstvo 23. října 

1862 povstalo. Ota I. ze země odjel, ale královské koruny se fakticky nikdy nezřekl.56 

3.7 Glückburská dynastie 

Na návrh Anglie nastoupil na řecký trůn druhorozený syn dánského krále Kristiána IX. 

Wilhelm Christian z rodu Schleswig-Holstein-Glücksburg. Panovníci z tohoto rodu budou 

usedat na řecký trůn až do šedesátých let dvacátého století. Wilhelm Christian se nechal 

pokřtít v řeckém ortodoxním kostele a přijal jméno Jiří I. (řecky: Georgios). Roku 1863 

Anglie jako dík za přijetí jí doporučeného kandidáta řeckým národním shromážděním předala 

Řecku Jónské ostrovy.57 

                                                           
54 Dostálová R., Oliva P. a Vavřínek V. Řecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2002. Str. 90 
55 HRADEČNÝ, P. Řekové a Turci: nepřátelé nebo spojenci? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 

Knižnice Dějin a současnosti. Str. 22 
56 Dostálová R., Oliva P. a Vavřínek V. Řecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2002. Str. 92 
57 Ibid 
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Roku 1864 byla přijata nová ústava, která výrazně demokratizovala stát. Král se 

podílel na zákonodárné moci s parlamentem, vláda byla ale nadále odpovědná králi. 

Významnou osobností byl v tomto období modernizace Charilaos Trikupis, který v letech 

1878 - 1895 zastával šestkrát funkci premiéra. V té době se také ve vládě střídaly dvě hlavní 

politické strany - Trikupisova Moderní strana a Národní strana vedená Theodorem 

Dilijannisem.58 

V roce 1877 proběhla rusko-turecká válka, do které se okrajově zapojilo i Řecko, aby 

si při případném dělení balkánských oblastí mohlo činit nároky na některá území, která byla 

stále pod nadvládou Osmanů. Mírovou smlouvou  uzavřenou mezi Ruskem a Osmanskou říší 

v San Stefanu byl však vytvořen nezávislý bulharský stát, který zahrnoval právě i území na 

které si Řekové dělali nároky. Jednalo se hlavně o Makedonii a Thrákii. Naštěstí pro Řecko 

proběhla na popud velmocí revize sanstefanského míru a Berlínský kongres pak roku 1878 

vrátil Osmanům Makedonii a Thrákii.59 

Roku 1881 předala Osmanská říše Řecku Thesálii a oblast kolem města Arty (jižní 

Epirus). Řecko tak dále úspěšně pokračovalo za naplněním Velké myšlenky. 

V říjnu 1908 se snaží krétští Řekové opět povstat a vyhlásit enosis,60 (česky: 

sjednocení) ale král i ministerský předseda se s jejich krokem z obav před protiakcí Osmanské 

říše neztotožní.61 V té době se také na politické scéně objevuje „Velký Kréťan“ Eleftherios 

Venizelos, který bude hrát významnou roli v dalším politickém vývoji Řecka.  

3.8 Revoluce Gudi a Eleftherios Venizelos 

Roku 1909 byla nespokojenými příslušníky vojenských sborů založena Vojenská liga, 

která provedla ozbrojený puč, tzv. revoluci Gudi.62 Venizelos se pak ujal vlády poté, co 

Vojenská liga i král přijali jeho návrh na svolání národního shromáždění, které mělo za úkol 

revidovat ústavu. Eleftherios Venizelos, krétský liberál, populární mezi lidmi zejména pro 

svůj neohrožený boj za enosis, tak 18. září 1910 přijíždí z Kréty do Athén a bude ovlivňovat 

řeckou politickou scénu až do třicátých let 20. století.63 
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Venizelos se hned po nástupu do funkce ministerského předsedy ujal úkolů 

potřebných pro další modernizaci a evropeizaci Řecka. Dal také králi najevo, že neusiluje o 

odstranění stávajícího státního systému, ale pouze o jeho modernizaci.64 

Venizelos si také dobře uvědomoval, že konečné rozdělení Osmanské říše na Balkáně 

ještě není u konce a ačkoliv se v této oblasti střetávalo více zájmů – balkánských národů, 

Řecka, ale i velmocí - Rakouska, Anglie, Ruska, Německa a Itálie – prováděl reformy tak, 

aby konečně vedly k realizaci Velké myšlenky. A aby Řecko, při tomto rozdělování 

Osmanské říše nezůstalo izolováno, brzy se připojilo k protiturecké koalici států Srbska, 

Bulharska a Černé Hory, k tzv. Balkánskému svazu.65 

3.9 Balkánské války 1912 - 1913 

První balkánskou válku zažehla snaha zabránit vzniku samostatné Albánie. Státy 

Balkánského svazu tak postupně mezi 9. a 18. říjnem 1912 vyhlásily Osmanské říši válku. 

Řecko v první balkánské válce získalo důležitá území na pevnině, hlavně v Makedonii, Epiru 

ale i na moři – kromě Dodekanéských ostrovů obsadilo některé východoegejské ostrovy a 

dále pak ostrovy Imvros a Tenedos u Dardanel. Na základě mírové smlouvy podepsané 

v květnu roku 1913 pak Řecko definitivně získalo i Krétu.66 

Druhou balkánskou válku vyvolalo nedlouho po skončení první balkánské války 

Bulharsko, protože nebylo spokojeno s tím, že oblast Makedonie připadla Řecku. Proti 

Bulharsku se ale obrátili i jeho bývalí spojenci, k nimž se přidalo i Rumunsko a samozřejmě 

Turecko. V srpnu roku 1913 byla v Bukurešti podepsána mírová smlouva, která Bulharsku 

přiřkla nevelkou část Makedonie a přístup k Egejskému moři v Thrákii s přístavem Dedeağaç 

(dnešní řecká Alexandrupoli) a v prosinci téhož roku byly ustanoveny hranice mezi Řeckem a 

Albánií, které platí až dodnes.67 

Přestože Řecko v balkánských válkách nedosáhlo všech svých cílů v Thrákii nebo na 

egejských ostrovech, učinilo významný krok k realizaci Velké myšlenky a své území rozšířilo 

přibližně o 68%.68 
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67 Srov. Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. Str. 366-373 
68 Dostálová R., Oliva P. a Vavřínek V. Řecko: Stručná historie států. Praha: Libri, 2002. Str. 98. 
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V době balkánských válek se udála ještě jedna zásadní vnitropolitická změna, která 

bude do jisté míry určovat směřování řecké zahraniční politiky v následujících letech. Jiří I. 

byl roku 1913 v Soluni zastřelen anarchistou Alexandrosem Schinasem a na trůn nastoupil 

jeho syn Konstantin. Konstantinův švagr byl německý císař Vilém II. Konstantin byl 

militaristicky a germanofilsky orientován a těšil se podpoře řecké pravice, která odmítala 

Venizelův liberalismus a orientaci na Velkou Británii, Francii a Rusko.69 

Nový král si navíc získal podporu armády i široké řecké veřejnosti, která v něm viděla 

naději na vyplnění Velké myšlenky už jen proto, že se jmenoval Konstantin, stejně jako 

poslední byzantský císař.70 

3.10 Vstup Řecka do 1. světové války a Národní rozkol 

Na počátku 1. světové války tak na poli řecké politiky proti sobě stojí dva bloky: na 

jedné straně liberální část společnosti vedená Venizelosem, který byl stoupencem států 

Dohody - Anglie a Francie a na straně druhé konzervativní král Konstantin, obdivovatel 

Německa a Ústředních mocností. 

Po vypuknutí první světové války 28. července 1914 se úsilí velmocí o získání vlivu 

na Balkáně a jeho následné dělení dostalo do zcela nové fáze. Obě strany stojící proti sobě ve 

velké válce slibovaly dosud neutrálním státům územní zisky v oblastech, na které si dělalo 

nárok jak Řecko, tak Bulharsko. Král Konstantin se snažil udržet co nejdéle neutralitu Řecka 

v čemž se s Venizelem překvapivě shodovali. Když ale Osmané v listopadu roku 1914 

vstoupili do války na straně Ústředních mocností, uvědomil si Venizelos, že je nutné vstoupit 

do války na straně států Dohody, o jejichž vítězství byl přesvědčen. V únoru roku 1915 

započaly státy Dohody dardanelské operace proti Turecku, což považoval Venizelos za 

vhodný okamžik pro připojení se na jejich stranu. Král byl proti tomuto rozhodnutí a tak 

Venizelos podal demisi a na postu ministerského předsedy ho nahradil monarchista a vůdce 

Nacionalistické strany Dimitrios Gounaris. Za nedlouho potom jsou ale vyhlášeny nové 

volby, a ačkoliv se pravice snaží voliče přesvědčit vlasteneckými hesly, Venizelovi stoupenci 

ve volbách vítězí a Venizelos 23. srpna 1915 znovu přebírá premiérský úřad.71 
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NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. Str. 377 



23 

 

Venizelos se v rámci své představy o vítězství států Dohody stále snažil připojit na 

jejich stranu. Po dalším pokusu o mobilizaci jako reakci na mobilizaci Bulharska byl králem 

odvolán z funkce premiéra. Venizelos a jeho spolupracovníci vyhlašují v následujících 

volbách bojkot hlasování. Liberálové se tak vlády neúčastní a Řecko získává pravicový 

antivenizelistický kabinet.72 

Na přelomu srpna a září roku 1916 provedli Venizelovi přívrženci v Soluni puč a 

Venizelos se mohl vrátit na politickou scénu. V říjnu roku 1916 vytvořil Venizelos v Soluni 

protikonstantinovskou vzdorovládu, která 24. listopadu vyhlásila Německu a Bulharsku 

válku.73 

Řecko se tak rozdělilo na dvě části – první částí bylo tzv, „staré Řecko“ zahrnující 

oblasti Peloponésu a jižní části pevninského Řecka, které bylo ovládáno monarchisty a druhá 

část zahrnovala oblasti Epiru, řeckou Makedonii a ostrovy a byla ovládána venizelisty. Tato 

část řeckých dějin je známá jako Národní rozkol (řecky: εθνικός διχασμός).74 

Pod nátlakem států Dohody byl král Konstantin počátkem června 1917nucen odejít do 

exilu. Jeho nástupcem se stal jeho syn Alexandr.75 

Nová Venizelova vláda pokračovala v ekonomických a sociálních reformách, ale 

hlavně se soustředila na armádu, protože pouze pokud řecká armáda po boku jednotek států 

Dohody bude úspěšná, bude moci Řecko realizovat Velkou myšlenku. Řecké oddíly se 

významně podílely na ofenzívě na srbském a bulharském území a přispěly ke kapitulaci 

Bulharska 29. září 1918 a Osmanské říše 30. října 1918.76 

Řecké oddíly společně s britskými vstoupily do Konstantinopole v listopadu 1918 a 

řecké válečné lodě v čele s křižníkem Averof zakotvily u bosporských břehů. Mohlo se tak 

zdát, že situace vede k naplnění řeckého snu o realizaci Velké myšlenky.77 

Tímto jsme tedy shrnuli hlavní události, které měly přímý či nepřímý vliv na vztahy 

Řecka a Turecka. V následující kapitole se blíže podíváme na řecko-tureckou válku, která je 

naším hlavním tématem. Přiblížíme si podrobněji jak řecké, tak turecké postavení ve válce. 
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4. Řecko-turecká válka a maloasijská katastrofa 

Řecko je po první světové válce počítáno mezi vítěze, a tak Venizelos na pařížské 

mírové konferenci během roku 1919 prosazuje myšlenku začlenění oblastí severního Epiru, 

Thrákie, Dodekanéských ostrovů a maloasijské Smyrny78 se zázemím do řeckého státu, čímž 

by se Řecko přiblížilo k naplnění Velké myšlenky. Nároky na Konstantinopol a ostrov Kypr 

zatím na jednáních z taktických důvodů nezmiňuje. Přestože se řecké nároky často 

nesetkávaly s přijetím ani na straně poražených států, ani na straně některých mocností, díky 

Venizelovu mimořádnému diplomatickému talentu dostávají později řecké jednotky od států 

Dohody pokyn vstoupit do Smyrny a podílet se na okupaci úžin Dardanel a Bosporu.79 

V červenci 1919 podepisují Řekové s Italy dohodu o vzájemné podpoře teritoriálních 

nároků, která tímto Řekům přiřkla Smyrnu a Dodekanéské ostrovy s výjimkou Rhodosu. 

Výměnou za to mělo Řecko podporovalo italské územní nároky v Albánii a Malé Asii.80 

Smlouvou z Neuilly z 27. listopadu 1919 se Bulharsko muselo vzdát západní Thrákie 

ve prospěch Řecka.81 

4.1 Mírová smlouva ze Sévres 

Největším úspěchem pro Řecko byla bez pochyby mírová smlouva uzavřená mezi 

státy Dohody a Osmanskou říší 10. srpna 1920 v Sèvres u Paříže. Podle této smlouvy má být 

Řecku přiřčena kromě Smyrny také celá východní Thrákie s městem Edirne, poloostrovem 

Gallipoli, evropským břehem Marmarského moře, ostrovy Imvros a Tenedos82 a egejské 

ostrovy. Co se týče Smyrny, Řecku připadlo také velké zázemí kolem tohoto města. O jejím 

osudu však ještě mělo po pěti letech rozhodnout referendum.83 
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Osmanská vláda se prakticky hroutí, ale zároveň se na troskách Osmanské říše rodí 

nacionalistické hnutí v čele s Mustafou Kemalem a od května roku 1919 organizuje odbojové 

skupiny s cílem vyhnat řecké oddíly ze svého území.84 

4.2 Průběh války 

Dohoda začala na osmanském území rozmisťovat okupační vojska, jak bylo ujednáno 

v osmanské kapitulaci v říjnu 1918, a řecké oddíly o síle 13 000 vojáků85 vstoupily do 

Smyrny 15. května 1919, což pobouřilo širokou tureckou veřejnost.86 Za první formu odporu 

lze považovat vznik Společnosti za odmítnutí anexe (turecky: Redd-i İlhak Cemiyeti). 

Nejvýznamnější však bylo z hlediska počátku turecké osvobozenecké války vylodění Mustafy 

Kemala ve městě Samsun 19. května 1919.87 

V červnu 1919 byl v Erzurumu zahájen Kongres východních provincií, kde byl 

vypracován Národní pakt (turecky: Misak-ı Millî). Obsahoval 10 článků a byl jím 

ospravedlňován odpor nacionalistických skupin. V článcích bylo například upraveno 

postavení muslimů v Osmanské říši, kterému přičítali větší důležitost, a jeden ze článků 

obsahoval varování sultánovi, že zanedbává správu nad východními provinciemi.88 

Od října 1920 také začínají první řecké jednotky postupovat hlouběji do Anatólie na 

popud britského premiéra Lloyda George, který tím chtěl přimět osmanskou vládu k ratifikaci 

mírové smlouvy. Motivem tohoto kroku bylo ale též svolání Velkého národního shromáždění 

v Ankaře, kde se Mustafa Kemal prosazoval jako vůdce nacionalistického hnutí. Řekové také 

vstupují do oblasti kolem města Bursy, což ale znepokojuje Itálii a Francii, které mají v této 

oblasti vlastní teritoriální ambice. Tajně tak navazují první kontakty s tureckým 

nacionalistickým hnutím a stále intenzivněji přemýšlejí nad revizí smlouvy ze Sèvres.89 
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V listopadu roku 1920 odchází Eleftherios Venizelos z pozice předsedy vlády90 a 

nahrazuje ho Dimitrios Rallis. Vojenské úspěchy v Anatólii to ale neovlivní a Řekové dále 

pokračují hlouběji do vnitrozemí.91 

Volby ovlivňuje jedna - zcela nečekaná - událost. Tehdejšího krále Alexandra kousne 

při procházce v parku opice, což způsobuje mu otravu krve, následkem čehož král 25. října 

1920 umírá. Poté, co jeho bratr Pavel92 odmítá nabídku od venizelistů, aby převzal trůn, 

přijdou monarchisté s ideou návratu bývalého krále Konstantina. Venizelisté volby prohrávají 

a nový pravicový parlament organizuje referendum93, po kterém bývalý král opravdu přijíždí 

19. prosince 1920 do Athén a ujímá se vlády. Politici Dohody, ale Řecko varují, že pokud se 

Konstantin vrátí, může to znamenat konec jejich podpory. Konstantin se ale skutečně vrací a 

nechává vyměnit řadu vojenských velitelů.94  

Nový parlament nedbá svých předvolebních slibů a pokračuje ve válečném tažení 

hlouběji do Anatólie. Toto tažení však bylo daleko více nacionalisticky laděné a postrádalo 

Venizelovu diplomatičnost. 6. ledna tak začala mohutná řecká ofenzíva severovýchodně 

k městu Eskişehir s cílem dobýt centrum kemalistů - Ankaru.95 

Kemalistům napomáhá v bojích smlouva se Sovětským svazem „o přátelství a 

bratrství“, kterou uzavírají v březnu 1921. Sovětský svaz jim tak začne dodávat zbraně a 

munici.96 

Na první skutečný odpor narazili Řekové až ve dvou bitvách u vesnice Inönü, které se 

odehrály v lednu a v březnu 1921 a kde turecké jednotky pod vedením Ismeta paši97 zastavily 
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stal tureckým prezidentem a vládl v letech 1938 – 1950. 
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řecký postup hlouběji do Anatólie. Následně ale musí Řekové asi měsíc vyčkávat. Turci tak 

mají prostor k vytvoření obrany Ankary a okolních oblastí. 98 

Řecko se pod vedením Dimitrise Gounarise rozhoduje k další ofenzívě, která má 

zlomit ustupující tureckou armádu vedenou Ismetem pašou - vyhlašuje všeobecnou mobilizaci 

nově i ve východní Thrákii a ve Smyrně a v 1921 za osobní přítomnosti krále započal 

konečný útok, který měl za úkol skoncovat s tureckým nacionalistickým hnutím.99 

Řekové vedení touhou po konečném vítězství pod vedením velitele vojska Anastasia 

Papoulase táhnou dále na Ankaru. Zpočátku je jejich snažení úspěšné a řecké oddíly zaujímají 

pozice na řece Sakarya, která je v některých místech vzdálená od Ankary pouze 50km. 

Až tehdy státy Dohody otevřeně připustily, že je nutná revize smlouvy ze Sévres a 

pozvali tedy zástupce jak osmanské tak ankarské vlády k projednání podmínek řecko-

tureckého vyrovnání. Monarchisté ale účast odmítají v domnění, že má jejich země vojenskou 

výhodu. 

Francie navíc v říjnu 1920 vyhlásila konec válečného stavu a stáhla své jednotky 

z Kilíkie. Bylo to tedy poprvé, co západní stát uznal nové Turecko. 100 

Turečtí nacionalisté také v té době dosahují dohody se Sovětským svazem, který jim 

začíná dodávat zbraně a peníze a výrazně tak přispívá k posílení turecké armády. 

Ačkoliv vojenští velitelé nedoporučovali postupovat dále, král společně s premiérem 

rozhodnou opačně. 23. srpna 1921 započala další fáze řecké operace na řece Sakarya, která se 

brzy změnila v krvavou bitvu trvající 16 dní. Výsledek, ač nejednoznačný, skončil daleko hůř 

pro Řeky.101 

Na následujících několik měsíců se obě strany zakopávají na svých pozicích. Řekové 

si začali uvědomovat bezvýchodnost situace, a tak byli ochotni přistoupit na návrh britského 

ministra zahraničí George Curzona, který navrhoval, aby se východní Thrákie rozdělila mezi 

Řeky a Turky a Společnost národů dohlížela na autonomii Řeků žijících v Malé Asii. Mustafa 

Kemal ale nabyl přesvědčení, že turecká armáda získala dostatek sil, aby skoncovala s řeckou 

                                                           
98 Hradečný, P., Dostálová R., Hrochová, V., Oliva, P. a Vavřínek V. Dějiny Řecka. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: 
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99 Ibid 
100 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 192 
101 HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci: nepřátelé nebo spojenci?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
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okupací Anatólie, a že válka za nezávislost dopadne vítězně pro Turecko a odmítá proto 

jakákoliv jednání.102 

26. srpna 1922 začíná mohutná turecká protiofenzíva, která vrcholí na konci měsíce 

bitvou u města Dumlupinar. Řecká armáda je rozprášena a dává se na prostý útěk směrem ke 

Smyrně. Řecké velení se rychle snaží evakuovat své oddíly ze Smyrny i z dalších míst na 

maloasijském pobřeží na přilehlé ostrovy – Lesbos a Chios. Turečtí vojáci nemají žádné 

slitování a na začátku září 1922 vstupují do Smyrny.103 

Na obyvatelstvo tohoto města, ale i na křesťany, kteří žili v Malé Asii a kteří sem 

uprchli před tureckými vojsky, čekal vůbec netragičtější osud. Záměrně byly v řeckých a 

arménských oblastech města založeny rozsáhlé požáry, doprovázely je masakry řeckého a 

arménského obyvatelstva. Lidé se snaží utéct tureckým vojákům na improvizovaných 

plavidlech na přilehlé ostrovy. Kapitáni zahraničních lodí, kotvících toho času v přístavu 

odmítnou uprchlíky přijmout v rámci „zachování neutrality“ a řecké lodě nejsou schopny 

nápor tolika lidí zvládnout. Přesto se jim ale podaří 120 tisíc lidí ze Smyrny odvézt. 50 tisíc 

lidí však ve Smyrně v té době zemře. Z multietnického města zůstává jen turecká a židovská 

čtvrť. Arménské a řecké čtvrtě jsou zbourány a spáleny a symbolizují konec nadějí na 

naplnění Velké myšlenky či snu o Řecku „dvou kontinentů a pěti moří“.104 

Mezi Řeckem a Tureckem bylo po této válce uzavřeno příměří 11. října 1922 

v Mudanyi.105 

4.3 Lausannská mírová smlouva 

Výsledkem války bylo přepracování mírové smlouvy ze Sèvres. Je uzavřena nová 

smlouva v červenci 1923 ve švýcarském Lausanne, i když původně Turci chtěli, aby se 

mírové rozhovory uskutečnily v Izmiru. Mustafa Kemal zvolil jako reprezentanta turecké 

delegace Ismeta Inönü. Ze začátku byla vyjednávání hlavně pro tureckou stranu extrémně 

obtížná. Chyběla jim totiž diplomatická zkušenost a tak podávali nepřímé odpovědi na otázky 

a zůstávali téměř neústupní ve svých nárocích. Lausannská mírová dohoda byla nakonec po 
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104 Ibid 
105 Kreiser, Ch. K. Neumann. Dějiny Turecka. Praha: NLN, 2010. Str. 193 
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dlouhých průtazích a spoustě připomínek z turecké strany podepsána 24. července 1923 a 

ratifikována tureckou vládou 21. srpna téhož roku.106 

Řecko touto smlouvou ztratilo všechna území získaná na základě smlouvy ze Sévres a 

bylo nuceno demilitarizovat ostrovy u tureckého pobřeží, např. Lesvos, Chios, Samos a Ikarii. 

Naproti tomu se Turecko zavázalo ochraňovat své občany a to bez ohledu na jejich víru, jazyk 

či národnost.107 

Součástí nové smlouvy byla také nucená výměna obyvatelstva mezi Řeckem a 

Tureckem.108 Kritériem pro provedení výměny bylo jejich náboženství, tzn., že se i turkofonní 

ortodoxní křesťané (tzv. karamanli) museli vystěhovat z Turecka do Řecka.109 Z této výměny 

ale byli vyňati ortodoxní Řekové žijící v Konstantinopoli, ve východní Thrákii a na ostrovech 

Imvros a Tenedos. Je nutné poukázat na nepoměr mezi vystěhovaným obyvatelstvem. 

Smlouva nařídila přesun více než jednoho a půl milionu Řeků z Anatólie, Smyrny, Pontu a 

Bithýnie.110 Z celkového počtu tvořili etničtí Řekové asi 95%. Pokud jde o muslimské 

obyvatelstvo žijící na řeckém území – smlouva se netýkala pouze těch, kteří žili na egejských 

ostrovech a v západní Thrákii. I tak ale celkový počet přesídlených osob dosáhl asi půl 

milionu obyvatel a Turci z něj tvořili pouhé dvě třetiny.111 Zbytek tvořili Romové, některé 

albánské národy a řečtí Pomaci.112 

Většina nově příchozích Řeků se usadila v Thesálii a Thrákii, kde znamenali obrovský 

přínos pro řeckou ekonomiku. Zemědělská výroba stoupla o více než 40%, rozloha 

obdělávané půdy pak o celou polovinu. Daňový příjem se zvýšil téměř čtyřnásobně a bylo tak 

možné nastartovat řeckou ekonomiku, která byla po více než dvaceti letech válčení značně 

oslabena. 

Tito Řekové na druhou stranu znamenali pro Turecko významnou posilu v oblasti 

podnikání a obchodu. Tím, že odešli, se mezinárodní obchod Turecka omezil na pouhou 
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třetinu objemu toho, co zahrnoval v roce 1913. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že toto 

otevřelo Turkům dveře do oblastí, které byly doposud výhradně řeckou doménou.113   
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5. Vzdělávací systémy v Řecku a v Turecku 

V následujících podkapitolách se budeme věnovat obecně vzdělávacím systémům, 

abychom si přiblížili způsob výuky v obou zemích. 

5.1 Obecné informace o vzdělávacím systému v Řecku 

Vzdělávání v Řecku spadá pod řecké Ministerstvo vzdělávání, výzkumu a náboženství 

(řecky: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), které dohlíží na školy, 

předepisuje školní osnovy, najímá zaměstnance a dozoruje financování škol. 

Řecký vzdělávací systém je rozdělen na tři hlavní úrovně vzdělávání: 

Primární vzdělávání zahrnuje základní školy, které se nazývají dimotiko scholio 

(řecky: δημοτικό σχολείο). Děti je navštěvují mezi 6 – 12 lety.114 

Sekundární vzdělání se dělí na dvě části: tzn. gymnázium (řecky: γυμνάσιο) a na něj 

navazující lyceum (řecky: λύκειο), přičemž do povinné školní docházky spadá pouze 

gymnázium. Kromě všeobecných gymnázií a lyceí můžou studenti navštěvovat také umělecká, 

hudební či profesní gymnázia a lycea.115 

Povinná školní docházka v Řecku platí pro všechny děti v průměru od 6 do 15 let 

(dohromady tedy 9 let povinné školní docházky), to znamená, že povinně všichni chodí na 

základní školu a gymnázium.116 

Terciární vzdělání zahrnuje univerzity, technické instituce a vojenské či církevní 

akademie. Studenti na univerzitách studují 4 roky, které si můžou prodloužit o rok až dva na 

postgraduálním studiu či déle, pokud chtějí dosáhnout na doktorát.117 

5.2 Sekundární úroveň vzdělání 

Jak bylo výše řečeno, sekundární vzdělávání zajišťují v Řecku gymnázia a lycea. 

Gymnázium je tříleté a navštěvují ho studenti mezi 12 – 15 lety věku, lyceum pak navštěvují 

                                                           
114 „The Greek Educational System“, Oficiální stránky nadace Fulbright Řecko, 
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https://doi.org/10.1787/eag-2017-en, staženo 16. 7. 2018. 
117 „The Greek Educational System“, Oficiální stránky nadace Fulbright Řecko, 

http://www.fulbright.gr/en/study-in-greece/the-greek-educational-system, staženo 25. 7. 2018. 

http://www.fulbright.gr/en/study-in-greece/the-greek-educational-system
https://doi.org/10.1787/eag-2017-en
http://www.fulbright.gr/en/study-in-greece/the-greek-educational-system


32 

 

od 15 do 18 let. Lyceum je povinné pouze pro ty studenty, kteří chtějí dále pokračovat na 

univerzitách.118 

Studenti, kteří si přejí pokračovat dál na vysoké školy, musí absolvovat tzv. Všeřecké 

zkoušky (řecky: Πανελλήνιες/Πανελλαδικές εξετάσεις)., které mají tři základní zaměření: 

humanitní, přírodovědědné a technické. Výsledky těchto zkoušek pak určují jejich další 

směřování na univerzity.119 

5.3 Obecné informace o vzdělávacím systému v Turecku 

Na vzdělávání v Turecku dohlíží Ministerstvo národního vzdělání Turecké republiky 

(turecky: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı). 

Vzdělávací systém v Turecku prošel v únoru 2012 velkou reformou tehdejšího 

premiéra a nynějšího tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Systému primárního a 

sekundárního školství se po této reformě, která si klade za cíl poskytnout studentům 

odbornější vzdělání, nazývá „4+4+4“. Tento systém také prodloužil povinnou školní 

docházku na 12 let.120 Čísla tohoto systému odpovídají čtyřem letem primárního vzdělání, 

čtyřem letem základního vzdělání a čtyřem letem středního vzdělání.121 

Primární vzdělání zajišťuje tzv. První škola (turecky: İlkokul), základní vzdělání 

v turečtině nazývají Ortaokul (česky: střední škola) a střední vzdělání zajišťují v Turecku 

lycea (turecky: lise).122 

Povinná školní docházka v Turecku platí pro všechny děti v průměru od 5 - 6 do 17 let 

(dohromady tedy 12 let povinné školní docházky), to znamená, že povinně všichni chodí na 

základní školu a lyceum.123 
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Na povinnou školní docházku můžou studenti plynule navázat univerzitou, kde 

bakalářské studium trvá 4 roky, magisterský titul získají po dalších dvou letech a doktorát pak 

po 3 - 5 letech studia.124 

Turecké školství po nepodařeném puči z 15. července 2016 prochází i jinými 

reformami. Například v minulém roce byly představeny nové, kontroverzní školní osnovy, 

které už neobsahovaly učivo o teorii evoluce a nově přidaly učivo o svaté válce džihádu, což 

má původ v celkovém odklonu od sekularismu, který můžeme v posledních letech v Turecku 

pozorovat. Nové osnovy také obsahují učivo o již zmíněném neúspěšném vojenském puči.125 

5.4 Sekundární úroveň vzdělání 

Sekundární úroveň vzdělání zahrnuje všeobecné, profesní a technické střední školy a 

je součástí povinné školní docházky. Studenti, kteří dokončí povinnou školní docházku na 

střední škole, se můžou přihlásit na zkoušku, která se nazývá Zkouška pro vstup na vyšší 

vzdělání – Zkouška pro umístění na do bakalářského programu (turecky: Yükseköğretime 

Geçis Sınavı-Lisans Yerleştirme Sınavı, zkráceně YGS-LYS). Na základě této zkoušky jsou 

studenti přijímáni na univerzity.126 
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6. Učebnice 

Tato práce si klade za cíl porovnat pohled na výše popsanou válku ve vybraných 

řeckých a tureckých učebnicích dějepisu. Podrobněji budou popsány výhradně ty kapitoly, 

které popisují řecko-tureckou válku, přihlédneme však i ke kapitolám, které se k válce 

vztahují, abychom mohli porovnat, jaké události, jejich příčiny a důsledky jsou pro daný stát 

důležité. 

Podrobněji se výběru jednotlivých učebnic a jeho zdůvodnění budou věnovat 

následující dvě podkapitoly. 

6.1 Řecko 

Jako vzorek řecké učebnice byla vybrána práce Novodobá a současná historie 

(řecky: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία) od Evangelie Luvi a Dimitriose Ch. Xifarase.127 Tato 

učebnice je určena pro třetí ročník gymnázia, tedy pro 15leté studenty. 

Evangelia Luvi je profesorka na Univerzitě Panteion v Athénách (řecky: Πάντειο 

Πανεπιστήμιο). Univerzita se zaměřuje na studia veřejné správy, sociologické a politologické 

vědy, mezinárodní studia, komunikaci a kulturu.128 

Dimitrios Ch. Xifaras je historik. Je absolventem athénské univerzity, ústavu historie a 

archeologie. V současné době se věnuje soukromým lekcím a vydal několik dějepisných knih 

pro studenty základních a středních škol.129 

6.2 Turecko 

Zástupcem turecké učebnice, která byla vybrána pro srovnání je učebnice nazvaná 

Revoluční období Turecké republiky a kemalismus (turecky: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp 

Tarihi ve Atatürkçülük) od Çiğdem Ataş.130 Tato učebnice je sice určena žákům poslední (8.) 

třídy základního vzdělávání tzn, pro přibližně 12leté studenty, ale ze všech učebnic 

                                                           
127 Λούβη Ε., Ξιφαράς Χρ. Δ.: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ γυμνασίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. 2012. 
128 Hlavní stránka Univerzity Panteion v Athénách, http://www.panteion.gr/index.php/en/#, staženo 

dne 17. 7. 2018. 
129„ Δημήτρης Ξιφαράς“, oficiální webová stránka Dimitriose XIfarase, 

https://xifaras.edu.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-

%CE%BE%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82, staženo 17. 7. 2018. 
130 Ataş, Ç.: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı. TOP YAYINCILIK. 

Ankara 2017. 

http://www.panteion.gr/index.php/en/
https://xifaras.edu.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BE%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://xifaras.edu.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BE%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
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dostupných na oficiálních stránkách tureckého ministerstva školství131 se tématu řecko-

turecké války věnuje nejvíce. Pokud se totiž podíváme do jiných učebnic, zjistíme, že se 

věnují buď historii Osmanské říše před vyhlášením republiky, nebo pak až současným 

tureckým a světovým dějinám.  

                                                           
131 Knihy jsou dostupné z http://www.eba.gov.tr/ekitap 

http://www.eba.gov.tr/ekitap
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7. Analýza 

Než se začneme věnovat analýze textu o řecko-turecké válce ve vybraných učebnicích, 

je třeba zmínit, že v řeckém prostředí se tato událost nazývá Maloasijská válka (řecky: Ο 

μικρασιατικός πόλεμος), ačkoliv v řeckém povědomí je známá spíš jako Maloasijská 

katastrofa (řecky: Μικρασιατική καταστροφή). V tureckém prostředí týmž událostem 

odpovídá název Turecká válka za osvobození západní fronty (turecky: Türk Kurtuluş Savaşı 

Batı Cephesi).132 

7.1 Řecká učebnice a její členění 

Výše uvedená učebnice je určena studentům 3. třídy gymnázia, má 190 stran a je 

rozdělena do tří základních částí, které se dělí na 14 kapitol tvořených 65 sekcemi. 

První část učebnice začíná kapitolami o Počátcích formování novodobého světa 

(řecky: Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου), které se věnují osvícenství, 

americké válce za nezávislost, Velké francouzské revoluci a Napoleonovi. Druhá kapitola 

pojednává o řecké národněosvobozenecké revoluci a filhelénismu. Následující kapitoly 

popisují ekonomický, společenský a politický vývoj v Evropě a ve světě v 19. století, řecký 

stát od jeho založení do počátků 20. století a poslední kapitola je věnována vědě, intelektuální 

a umělecké tvorbě 19. století. 

Druhá část se věnuje dějinám světa od počátku 20. století do konce 2. světové války a 

zahrnuje kapitoly jako je Řecko od revoluce Gudi do konce balkánských válek, 1. světová 

válka a ruská revoluce, Maloasijská válka, meziválečné období a 2. světová válka a Řecko. 

Tématem třetí a poslední části učebnice jsou světové dějiny od konce 2. světové války 

do konce 20. století a stejně tak je pojmenována i její první kapitola. Druhá kapitola se věnuje 

stejnému období, ale více se zaměřuje na Řecko a poslední dvě kapitoly se věnují opět Řecku 

a evropské integraci a stejně jako v první části se poslední kapitola věnuje vědě a umělecké 

tvorbě se zaměřením na 20. století. 

Jak můžeme vidět, učebnice se tedy nesoustředí pouze na Řecko, jeho historii a reálie, 

ale snaží se studentovi přiblížit celosvětové dění a zasadit tak řecké dějinné události do širšího 

kontextu. 

                                                           
132 Turecká válka za nezávislost probíhala také na jiných frontách, např. na východě s Armény. 
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7.1.1. Řecko-turecká válka v řecké učebnici 

Událostem kolem řecko-turecké války se věnuje 8. kapitola ve druhé části. Kapitola se 

dále dělí na 5 sekcí133, které nesou následující názvy: Nároky Dohody a Řecka v Osmanské 

říši (řecky: Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία), 

Řekové na západě Malé Asie a v Pontu (řecky: Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και 

του Πόντου), Turecké národní hnutí (řecky: Τουρκικό εθνικό κίνημα), Maloasijská válka 

1919 – 1922 (řecky: Ο μικρασιατικός πόλεμος 1919 - 1922) a Vývoj v Řecku a v Turecku po 

maloasijské válce (řecky: Εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο). 

Celkem celá osmá kapitola zabírá deset stran, z čehož samotné maloasijské válce jsou 

ve 38. sekci věnovány 3 strany. 

V první sekci134, která se věnuje oblasti, které Řekové dostali pod svou správu na 

základě smlouvy ze Sèvres, se nachází jen krátká zmínka o vylodění Řeků ve Smyrně, o tom, 

že Řekové toto přijali „s nadšením“ kdežto Turci „negativně“ a že od první chvíle nastávaly 

konflikty, které zahrnovaly „mrtvé a zraněné.“ Blíže ale žádně konflikty specifikovány 

nejsou. Také nejsou popsány ostatní oblasti, které dostaly pod svou správu evropské mocnosti 

a ani tato kapitola neobsahuje mapu, která by toto rozdělení Osmanské říše názorně ukázala. 

Nejdůležitější sekce Maloasijská válka 1919 – 1922135 je dále členěna jen do odstavců, 

přičemž ale každý z nich má svůj titul. Celkem obsahuje 5 odstavců nazvaných následovně: 

Řecká správa Malé Asie (řecky: Η ελληνική διοίκηση της Μικράς Ασίας), Operace řeckého 

vojska do léta 1920 (řecky: Οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού έως το καλοκαίρι του 

1920), Odmítnutí smlouvy ze Sèvres tureckým opozičním hnutím (řecky: Η απόρριψη της 

συνθήκης των Σεβρών από το τουρκικό κίνημα αντίστασης), Volby roku 1920 a Konstantinův 

návrat (řecky: Οι εκλογές του 1920 και η επάνοδος του Κωνσταντίνου) a Diplomatické 

úspěchy tureckého opozičního hnutí (řecky: Διπλωματικές επιτυχίες του τουρκικού κινήματος 

αντίστασης). 

Samotný text se na začátku věnuje příchodu řeckého vojska do Malé Asie a ustanovení 

správy nad městem Smyrna, kde je funkcí nejvyššího komisaře (řecky: ο ύπατος αρμοστής) 

pověřen Aristidis Steriadis, kterého v textu popisují jako „důvěryhodného pro Venizela i pro 

                                                           
133 Λούβη Ε., Ξιφαράς Χρ. Δ.: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ γυμνασίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. 2012. Str. 100 – 110. 
134 Λούβη Ε., Ξιφαράς Χρ. Δ.: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ γυμνασίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. 2012. Str. 100 – 101 
135 Ibid, str. 105 – 107 
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Brity“. Dále se můžeme dočíst, že Steriadis dostal rozkazem „zacházet se všemi občany 

rovnocenně“, ale hned v další větě je zmíněno, že toto nebylo zcela v souladu s jeho 

„rozkazovačnou povahou“ a Steriadis se tedy nesetkal s kladným přijetím u maloasijských 

Řeků. Poslední zmínka prvního odstavce se věnuje řeckým úřadům, které podle autorů 

„sehrály důležitou roli v ekonomice, ve vzdělávání, zdravotnictví a také ve znovunavrácení 

řeckých uprchlíků do míst, ze kterých byli dříve vyhnáni tureckými úřady.“ 

V dalších dvou odstavcích popisují operace řeckého vojska v Malé Asii, které podle 

autorů probíhaly zcela podle smlouvy se Sèvres uzavřené se státy Dohody a události, kdy se 

Dohoda snaží donutit sultána k ratifikaci sèvreské smlouvy. 

V předposledním odstavci autoři popisují výhradně vnitropolitické změny. Zmiňují se 

o neúspěšném atentátu, který spáchali příznivci monarchie na Venizela krátce po podepsání 

smlouvy ze Sèvres. Dále připomínají i další tentokrát úspěšný atentát, spáchaný venizelisty na 

Iona Dragoumise, což byl člen parlamentu a Venizelův odpůrce. Na to plynule navazují 

zmínkou o volbách, které vyhlásil Venizelos a které jeho strana prohrála, jako důvod uvádějí 

autoři skutečnost, že řecká společnost byla unavená neustálými boji, které probíhaly už od 

dob balkánských válek a že tuto skutečnost Venizelos „podcenil.“ Jako Venizelova protivníka 

v těchto volbách uvádí Dimitriose Gounarise, který řecké společnosti slíbil, že ukončí válku a 

„Venizelovu tyranii“, jak jeho vládě nazýval. Zmiňují tedy volby, které Venizelos prohrál, 

smrt krále Alexandra a následné referendum o tom, zda si řecký lid přeje či nikoliv návrat 

bývalého krále Konstantina. Toto referendum hodnotí z hlediska poměru mezi hlasy pro a 

proti jako „zfalšované“. 

Poslední odstavec popisuje, jak král Konstantin nedbal svých předvolebních slibů o 

ukončení války a naopak v ní pokračoval s vidinou „blízkého vítězství“. V tomto odstavci je 

také zmíněna bitva na řece Sakarya,136 která vyústila v odchod řeckých jednotek. Poslední 

zmínka je o Smyrně. Autoři píšou, že do Smyrny přišli kemalisté a že město skončilo 

v plamenech a řecké a arménské obyvatelstvo bylo masakrováno. Nikde ale není výslovně 

řečeno, kdo požáry založil, nebo kdo masakry prováděl. Nikde se také nedočteme žádná 

přesná čísla lidí, kteří ve Smyrně zemřeli nebo kterým se podařilo ze Smyrny uniknout.  

Z výše popsaného by se dalo usuzovat, že důraz je v textu kladen spíše na 

vnitropolitické události než na ty, které se udály na území Malé Asie. 

                                                           
136 Je třeba dodat, že je to jediná bitva, která se udála v Anatólii a kterou řecká učebnice zmiňuje. Např. úplně 

opomíjí dvě – pro Turky úspěšné – bitvy u Inönü. 
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Kromě samotného textu, který se věnuje tématu, můžeme v této sekci samozřejmě 

najít několik doplňujících informací. Jedná se o 3 modré tabulky, ve kterých jsou citovány 

prameny, z nichž autoři čerpali, obrazový materiál a dále také jednu tabulku137 s názvem Jiný 

pohled do minulosti (řecky: Για μία άλλη ματιά στο παρελθόν), kde studenti najdou příklady 

literárních děl a filmů, které se tématu řecko-turecké války věnují a které studentům 

poskytnou i umělecké zpracování této války. 

Co se týče obrazového materiálu, v sekci můžeme vidět 2 obrázky a jednu mapu. První 

obrázek138 je popsán jako Řecké síly ve vnitrozemí Malé Asie v létě 1921, druhým139 je dobová 

fotografie, na které můžeme vidět pobřeží se zapálenými domy a lidi, kteří se snaží dostat ven 

z města. Fotografie má popisek: Po převzetí Smyrny kemalisty se řečtí uprchlíci úzkostlivě 

snaží najít záchranu. Za nimi můžeme vidět turecké jezdce a zapálené budovy. Na mapě140 je 

zobrazeno západní pobřeží Malé Asie sahající až po město Ankara, dále na ní můžeme vidět 

jižní Thrákii a město Konstantinopol. V mapě jsou vyznačené hranice oblasti, které měli 

Řekové podle smlouvy ze Sèvres dostat pod svou správu, hranice, po které se řecké síly 

dostaly během ofenzívy na přelomu července a srpna 1921 a linie fronty turecké ofenzívy ze 

srpna 1922. Dále jsou do mapy zaznamenány dva směry: červenými šipkami jsou vyznačeny 

hlavní směry turecké ofenzívy taktéž ze srpna roku 1922 a modrými šipkami pak směry, 

kterými se vydávaly řecké jednotky na ústup. 

Na konci této sekce jsou uvedeny 3 úkoly na procvičení probrané látky.141 

V poslední sekci142 této kapitoly, která se zabývá vývojem v Řecku a v Turecku po 

válce stojí za povšimnutí krátká zmínka o smlouvě z Lausanne, kde zmiňují také výměnu 

obyvatelstva. Je popsána jako výměna křesťanů a muslimů a zmiňuje výjimky, kterých se tato 

výměna netýkala – Řekové z Konstantinopole a ostrovů Imbros a Tenedos, které počítají na 

125 000 a muslimové ze západní Thrákie – celkem 118 000. Kolik si ale Řecko a Turecko 

vyměnilo lidí, už autoři nezmiňují. 

                                                           
137 Λούβη Ε., Ξιφαράς Χρ. Δ.: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ γυμνασίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. 2012. Str. 107 
138 Ibid, str. 105 
139 Ibid, str. 107 
140 Ibid, str. 106 
141 Ibid, str. 107 
142 Ibid, str. 108 - 110. 
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7.2 Turecká učebnice a její členění 

Turecká učebnice obsahuje 224 stran a dělí se do 7 základních oddílů, které se pak 

následně dělí do několika kapitol v závislosti na tématu, kterému se daný oddíl věnuje. 

Co se v evropských učebnicích příliš neobjevuje, a co můžeme považovat za zajímavé 

je, že učebnice (nejen učebnice dějepisu, ale třeba náhodně vybraná učebnice matematiky143 

nebo psychologie144, z čehož můžeme usuzovat, že následující popis platí pro všechny 

učebnice napříč předměty) obsahují hned na začátku jednu stranu s tureckou vlajkou a písní 

Pochod nezávislosti (turecky: İstiklâl Marşı) od básníka Mehmeta Âkifa Ersoye, jejíž první 

dvě sloky se roku 1921 staly národní hymnou. Za ní následuje Proslov mládeži (turecky: 

Gençliğe Hitabe) od Mustafy Kemala Atatürka, ve kterém shrnuje Tureckou válku za 

nezávislost a základy modernizace, liberalizace a demokratizace, které položila, a na kterou 

pak navázala turecká revoluce zakončená vyhlášením moderní Turecké republiky. Za 

proslovem se pak ještě nachází Atatürkův portrét. 

1. oddíl se nazývá Narodil se hrdina (turecky: Bir kahraman doğuyor) a věnuje se na 

zhruba 12 stranách životu Mustafy Kemala. 2. oddíl nese název Národní probuzení: reakce na 

okupaci země (turecky: Milli uyanış: yurdumuzun ışgaline tepkiler), který se věnuje 1. 

světové válce a událostem, jež se děly po ní. Tento oddíl končí kapitolou o smlouvě ze 

Sèvres. 3. oddíl se ze všech nejvíce věnuje právě našemu tématu a jmenuje se Nezávislost, 

nebo smrt! (turecky: Ya istiklal ya ölüm!). Další, v pořadí 4. oddíl, se zabývá událostmi, které 

vedly k vyhlášení moderní Turecké republiky, a jmenuje se Kroky k vedoucí současnému 

Turecku (turecky: Çağdaş Türkiye yolunda adımlar), na tento oddíl plynule navazuje 5. oddíl 

nesoucí název Kemalismus (turecky: Atatürkçülük), věnující se mimo jiné podrobně tzv. 6 

šípům kemalismu.145 A poslední dva oddíly nesou názvy Turecká zahraniční politika v době 

Atatürka a Atatürkova smrt (turecky: Atatürk dönemi Türk diş politikası ve Atatürk‘ün 

ölümü) a Turecko po Atatürkovi: 2. světová válka a doba po ní (turecky: Atatürk‘ten sonra 

Türkiye ikinci dünya savaşı ve sonrası). Na konci každého oddílu můžeme najít krátký text 

tvořený většinou uzavřenými otázkami, doplňováním vhodných slov do vět nebo úkolem 

rozhodnout, zda jsou dané věty pravdivé, či nikoliv. Z názvů jednotlivých oddílů můžeme 

                                                           
143 Güven, D.: „Ortaokul Matematik 6“, Eğitim Bilişim Ağı http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=4602 staženo 

28. 7. 2018 
144 Sezer, H.: „Ortaöğretim Psikoloji“, Eğitim Bilişim Ağı http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=5268 staženo 

28. 7. 2018 
145 Zákonem z roku 1935 označil Atatürk Turecko za stát republikánský, lidový, nacionalistický, laický, 

etatistický a revoluční. 

http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=4602
http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=5268
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pozorovat, že narozdíl od řecké učebnice se turecká učebnice zaměřuje mnohem více na 

dějiny Turecka než na světové dění. 

7.2.1. Řecko-turecká válka v turecké učebnici 

V této učebnici nenajdeme ani jednu kapitolu, která by se věnovala výhradně tématu 

řecko-turecké války, nebo chcete-li turecké války za nezávislost. Události, bitvy, podepsané 

smlouvy a třeba i důsledky války zasahují do více kapitol podle toho, kdy se udály a čemu se 

jednotlivé kapitoly věnují. 

První zmínku o turecké válce za nezávislost najdeme v 1. oddílu jako součást kapitoly 

věnující se vojenskému životu Mustafy Kemala, kde jsou zmíněné i jiné bitvy, kterých se 

zúčastnil. Tento odstavec nazvaný Válka za nezávislost146 (turecky: Kurtuluş savaşı) se 

nevěnuje válce jako takové, ale spíše postavě Mustafy Kemala. Líčí ho zde jako „velitele 

lidu“ a zmiňuje několik momentů, ve kterých „Mustafa Kemal ukázal cestu, na kterou se v 

dané chvíli vydat”. Najdeme zde tedy jen krátký odstavec o Mundroském příměří, 

samozřejmě je zmíněno důležité datum vylodění Mystafy Kemala v Samsunu. 

Zajímavostí může být, že se nikde v učebnici nevyskytuje mapa, která by ukazovala 

rozdělení Osmanské říše na sféry vlivu, které si mocnosti rozdělily po podepsání smlouvy ze 

Sèvres, pouze v kapitole číslo 4,147 ve druhém oddíle zabývajícím se právě touto smlouvou 

jsou popsány oblasti a země, kterým připadly. Nikde ale studenti nemohou názorně vidět, 

kolik reálně zbylo z říše po jejím rozdělení. 

Největší úsek, který se zabývá námi vybraným tématem je kapitola 2 nazvaná Zápas 

tureckého lidu a úspěchy organizovaného vojska na západní frontě148 (turecky: Batı 

cephesi’nde Türk halkının mücadelesi ve düzenli ordunun başarıları) ve 3. oddíle, který se 

věnuje období po 1.světové válce do vyhlášení moderní Turecké republiky. Kapitola začíná 

větou, že sice Řecko na počátku 19. století s podporou Ruska, Anglie a Francie získalo 

nezávislost na Osmanské říši, ale nestačilo jim to a chtěli získat pod svoji svrchovanost celou 

západní Anatólii. Zmíní se také o Pařížské mírové konferenci, kde je Řecku přiřknut Izmir a 

pokračují popisem odporu lokálního obyvatelstva. Dále zmiňují některá jména, která vedla 

                                                           
146 Ataş, Ç.: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı. TOP YAYINCILIK. 

Ankara 2017. Str. 20 
147 Ibid, str. 54 - 55  
148 Ibid, str. 65 - 70 
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tyto skupiny odporu a popisuje je jako „hrdiny”. Toto celé doprovází fotografie těchto 

velitelů. 

Následuje několik odstavců ve kterých jsou popisovány jednotlivé důležité momenty 

války: Založení organizovaného vojska (turecky: Düzenli Ordunun Kurulması), První bitva u 

Inönü 6.-10. ledna 1921 (turecky: Birinci İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921), Londýnská 

konference 21. února – 12. března 1921 (turecky: Londra Konferansı 21 Şubat - 12 Mart 

1921), Smlouva s Afghánistánem o přátelství a solidaritě 1. března 1921 (turecky: Afganistan 

ile Dostluk ve Dayanışma Antlaşmasi 1 Mart 1921), Přijetí Pochodu nezávislosti 12. března 

1921 (turecky: İstiklal Marşı’nın Kabulü 12 Mart 1921), Moskevská smlouva 16. března 1921 

(turecky: Moskova Antlaşması 16 Mart 1921), a poslední Druhá bitva u Inönü 23. března – 1. 

dubna 1921 (turecky: İkinci İnönü Savaşı 23 Mart - 1 Nisan 1921). 

Další velkou kapitolou ve 3. oddílu je kapitola 4149, kde autoři učebnice popisují bitvu, 

která se udála na řece Sakarya, nebo události které s touto bitvou úzce souvisí. Kapitola nese 

název Národ, který povstal na řece Sakarya (turecky: Sakarya’da dirilen ulus). Samotnou 

bitvu popisují tak, že Řekové podporováni Británií započali útok na turecké jednotky pod 

vedením samotného krále Konstantina150, který vydal rozkaz „Na Ankaru!“. Autoři také píší, 

že bitva trvala 22 nocí a fronta byla dlouhá cca 100 km. Tuto kapitolu doplňuje mapa, jež 

zobrazuje oblast kolem měst Ankary a Eskişehiru a jsou do ní zakresleny šipky ukazující 

směry, kterými vedly turecké a řecké jednotky své útoky. 

Lausannské smlouvě jsou věnovány více než 3 strany v oddíle 4151, doprovázena je 

dvěma fotografiemi, na první z nich je vyobrazena delegace vyslaná do Lausanne na druhé 

Ismet Inönü podepisující samotnou mírovou smlouvu. Nejvíce se věnují průběhu mírových 

jednání a na závěr jsou v kapitole vypsány některé články jako např. článek o úpravě hranic 

s Řeckem, Bulharskem, Sýrií a Irákem, dále jsou zde zmíněny např. články o kapitulacích, 

které byly „úplně odebrány“, článek o menšinách, kde je upravena i výměna obyvatelstva 

(viz. níže), článek o úžinách, o patriarchátu, o kterém „bylo rozhodnuto, že zůstane 

v Istanbulu“. Vše v této kapitole je popisováno velmi neutrálně bez velkého důrazu na turecké 

úspěchy, jen samotný rozsah, který je věnován této smlouvě, napovídá, nakolik je pro turecké 

dějiny tato smlouva důležitá. 

                                                           
149 Ataş, Ç.: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı. TOP YAYINCILIK. 

Ankara 2017. Str. 74 - 79 
150 Text je doplněn fotografií krále Konstantina. 
151 Ataş, Ç.: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı. TOP YAYINCILIK. 

Ankara 2017. Str. 93 - 96 
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Poslední věc, která se přímo k řecko-turecké válce vztahuje, je výměna obyvatelstva, 

která, jak už jsme zmínili, proběhla na základě náboženství. Turecká učebnice jí věnovala cca 

půl strany152 v 6. oddíle o turecké zahraniční politice a doplnila ji dvěma fotografiemi z roku 

1924 s popiskem: Emigranti nastupují na loď Gülcemal, aby odjeli do Turecka (turecky: 

Mübadiller Türkiye‘ye gelmek için Gülcemal gemisine binerken, 1924). Stojí za povšimnutí, 

že turečtí autoři nezmiňují, že si Turecko s Řeckem vyměnilo muslimy a křesťany, ale píší, že 

„podle Lausannské smlouvy si mělo Turecko a Řecko vyměnit Turky a Řeky“ žijící na 

opačném území. Zmiňují výjimky z této dohody, které se měly týkat Řeků žijících v Istanbulu 

a na ostrovech Bozcaada a Gökçeada a Turků žijících v západní Thrákii. 

S přihlédnutím k současné politické situaci v Turecku, kdy můžeme pozorovat stále 

větší odklon od sekularismu k islamismu, nedokážeme vysvětlit, proč autoři nepovažovali za 

důležité napsat, že výměna proběhla na základě náboženství a ne etnika. Nabízí se pouze 

možnost, že autoři vycházeli z označení tehdejší doby, kdy se obyvatelé nazývali všeobecně 

jako „Turci“ a už nepoužívali rozdělení na muslimy a nemuslimy jako tomu bylo v dobách 

Osmanské říše.  

Stejně jako v řecké učebnici, je jsou texty turecké učebnice doplněn o různé citace 

z odborných publikací, citáty důležitých postav, hlavně pak Mustafy Kemala a úkoly, díky 

kterým si studenti lépe probranou látku zapamatují. 

Z výše popsaného se dá shrnout, že obě učebnice se mnohem více soustředí na 

vnitropolitickou situaci a její změny než na svého „nepřítele.“ Dále bychom také mohli 

konstatovat, že řecká učebnice je daleko kritičtější ke své historii, kdežto turecká učebnice 

tuto část své historie vyzdvihuje jako velký úspěch, což je samozřejmě zapříčiněno 

výsledkem, jakým řecko-turecká válka skončila.  

  

                                                           
152 ATAŞ, Çiğdem.: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı. TOP 

YAYINCILIK. Ankara 2017. Str. 178 
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8. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo popsat, jak líčí autoři školních učebnic události, které 

se udály v průběhu řecko-turecké války a které měly nepochybný vliv na další vývoj obou 

společností. Způsob výkladu jakýchkoliv historických událostí jakéhokoliv národa totiž může 

mít zásadní vliv na formování pohledu na ostatní národy. Obzvláště pak pokud hovoříme o 

Řecku a Turecku, dvou státech východního Středomoří, které pojí více než 600letá společná 

historie a jejichž vztahy jsou stále velmi křehké. 

Jak můžeme vidět, turecká učebnice se řecko-turecké válce věnuje daleko více než 

učebnice řecká. To však může být ovlivněno několika faktory: 1. Turecko v této válce 

zvítězilo a chce tedy studentům popsat úspěšnou část dějin, ve kterých zvítězilo nejen nad 

Řeckem, ale i nad jinými evropskými zeměmi a na kterou pak navázaly další události vedoucí 

až k vytvoření moderního Turecka; 2. turecká učebnice celkově zahrnuje daleko menší časové 

rozpětí dějin než řecká153 a také se skoro výhradně soustřeďuje na vnitropolitické dění a 

nezabývá se příliš děním ve světě, může se tedy věnovat jednotlivým událostem mnohem 

detailněji; 3. v Turecku se stále ještě pěstuje kult postavy Mustafy Kemala Atatürka a tato 

válka byla zásadní v jeho dalším vojenském a hlavně politickém působení. 

V turecké učebnici také výrazně častěji můžeme narazit na slova jako jsou „lid“, 

národ“, „hrdina“ nebo „úspěch“, což můžeme vidět už v názvech jednotlivých kapitol. Toto 

můžeme spatřovat jako snahu budovat ve studentech národní hrdost a uvědomění. 

Závěrem je třeba říci, že ačkoliv jsme ani v řecké, ani v turecké učebnici nenašli žádné 

vyloženě negativní postoje k druhému národu, řecko-turecká válka je dodnes velmi aktuálním 

a živým tématem obou společností. Např. v prosinci roku 2017 v rozhovoru pro řecký deník 

Kathimerini prohlásil turecký prezident Erdoğan, že „by bylo oboustranně výhodné, pokud by 

se revidovala smlouva z Lausanne, konkrétně vzhledem k několika ostrovům.“154 Na konci 

                                                           
153 Zatímco turecká učebnice začíná 1. světovou válkou (pokud nepočítáme kapitolu o životě Mustafy Kemala, 

který se narodil roku 1881) a končí 2. světovou válkou, tzn. věnuje se cca 40 letům dějin, řecká učebnice začíná 

již učivem o osvícenství a končí popisem konce 20. století. Navíc se řecká učebnice věnuje i celosvětovým 

dějinám. 
154 „On way to Athens, Erdogan seeks 'update' of Lausanne treaty“, oficiální stránky deníku Kathimerini (v 

angličtině), http://www.ekathimerini.com/223941/article/ekathimerini/comment/on-way-to-athens-erdogan-

seeks-update-of-lausanne-treaty, staženo 29. 7. 2018 

http://www.ekathimerini.com/223941/article/ekathimerini/comment/on-way-to-athens-erdogan-seeks-update-of-lausanne-treaty
http://www.ekathimerini.com/223941/article/ekathimerini/comment/on-way-to-athens-erdogan-seeks-update-of-lausanne-treaty
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dubna letošního roku také Erdoğan prohlásil, že „řečtí vojáci sami Smyrnu zapálili, když 

prchali z Malé Asie.“155  

                                                           
155 „Ερντογάν: Οι Ελληνες στρατιώτες έκαψαν τη Σμύρνη“, oficiální stránky deníku Kathimerini, 

http://www.kathimerini.gr/961654/article/epikairothta/politikh/erntogan-oi-ellhnes-stratiwtes-ekayan-th-smyrnh, 

staženo 29.7. 2018 

http://www.kathimerini.gr/961654/article/epikairothta/politikh/erntogan-oi-ellhnes-stratiwtes-ekayan-th-smyrnh


46 

 

9. Περίληψη 

Αυτή η πτυχιακή εργασία, που φέρει τον τίτλο 'Ελληνο-τουρκικός πόλεμος 1920 - 

1922' στα τουρκικά και ελληνικά σχολικά βιβλία, περιγράφει την αντίληψη του 

ελληνοτουρκικού πολέμου στα σχολικά βιβλία των δύο χωρών. 

Ο στόχος της είναι να περιγράψει το πώς και οι δύο πλευρές καταλαβαίνουν και 

απεικονίζουν την θέση και τις πράξεις τους και της αντίπαλης χώρας. Θα προσπαθήσουμε να 

εντοπίσουμε τα στερεότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται, τα επίθετα με τα οποία 

χαρακτηρίζεται η άλλη χώρα και ενδεχομένως και τις πράξεις τις οποίες προσάπτει ο ένας 

στον άλλο. 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη - θεωρητικό και πρακτικό. Το θεωρητικό 

μέρος ασχολείται με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Τουρκίας, και στη 

συνέχεια με τον Τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και με την Μικρασιατική καταστροφή, 

που στην Τσεχία γενικώς  αποκαλείται ως Έλληνο-τουρκικός πόλεμος. Το πρακτικό μέρος 

περιλαμβάνει την περιγραφή των σχολικών συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα αναφέρθουμε επίσης στα βιβλία που διαλέξαμε για την 

ανάλυσή μας. 

Το τελευταίο μέρος αποτελείται από λεπτομερή ανάλυση των εν λόγω βιβλίων. Τα 

στοιχεία που εξετάζονται είναι τα εξής: η περίοδος που περιγράφεται σε όλο το βιβλίο, ο 

αριθμός σελίδων που ασχολούνται με τον πόλεμο και το συνοδευτικό υλικό κάθε βιβλίου 

(χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες, πίνακες κλπ.). Επιχειρούμε να εξετάσουμε επίσης πώς 

προσεγγίζεται το θέμα στα ελληνικά και τουρκικά βιβλία και σε ποια πράγματα δίνεται 

έμφαση, δηλαδή εάν δίνεται έμφαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας και στις πράξεις του 

αντιπάλου ή στις αντιδράσεις των συμμάχων της Ελλάδας και της Τουρκίας.   

Αξίζει να εξεταστεί επίσης ποιο ρόλο παίζουν οι σύγχρονες σχέσεις ανάμεσα στις δύο 

χώρες στο πώς προσεγγίζεται και απεικονίζεται ο Έλληνο-τουρκικός πόλεμος στα σχολικά 

εγχειρίδιά τους. 
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