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Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
1.   

ΠΗΓΗ  
Η τουρκική πλευρά δεν παρέλειψε στη συνθήκη της Λωζάνης να διατυπώσει 
πρόσθετες αξιώσεις: διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στη δυτική Θράκη, 
επιστροφή στην Τουρκία των παλαιών �καζάδων� του Καραγάτς και του 
∆ιδυµότειχου, στρατηγικών περιοχών επιδικασµένων στην Τουρκία µε τη 
συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως, στις 14 Οκτωβρίου 1913. Ο Βενιζέλος, 
αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας, και ο Κώρζον, εκφραστής των 
συµµαχικών απόψεων, αντέκρουσαν σταθερά τα τουρκικά επιχειρήµατα: η 
αρχή του δηµοψηφίσµατος δεν ήταν νοητό να εφαρµοστεί στη δυτική Θράκη, 
εφόσον δεν εφαρµοζόταν στην Καλλίπολη ή την Κωνσταντινούπολη· η 
στρατηγική σηµασία του Καραγάτς και του ∆ιδυµότειχου θα έχανε τη βαρύτητά 
της µε την αποστρατικοποίηση των ελληνοτουρκικών συνόρων σε βάθος 30 
χιλιοµέτρων � Η αποφασιστική αντίθεση τόσο της Ελλάδας, όσο και των 
συµµαχικών αντιπροσωπειών, προς κάθε ιδέα επεκτάσεως της Τουρκίας στη 
δυτική Θράκη, σε συνδυασµό και µε την υπεροχή του ελληνικού στοιχείου 
στην περιοχή, έκαµψε τελικά τις τουρκικές επιφυλάξεις. Στις 4 Φεβρουαρίου 
1923, ο Ισµέτ πασάς, σε ειδικό απαντητικό µνηµόνιο, επιβεβαίωνε την 
αποδοχή των συµµαχικών θέσεων � Ο Ισµέτ, στην προσπάθειά του να 
διεκδικήσει την προσάρτηση της Ίµβρου, της Τενέδου και της Σαµοθράκης και 
την επιβολή ειδικού καθεστώτος �ουδέτερης και ανεξάρτητης πολιτικής 
υπάρξεως� στη Λήµνο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάµο και την Ικαρία, 
προσέφευγε στην επίκληση κριτηρίων γεωπολιτικής φύσης: γεωγραφική 
εξάρτηση του βορειοανατολικού νησιωτικού συµπλέγµατος του Αιγαίου από τη 
Μικρά Ασία· σηµασία της περιοχής �για την ειρήνη και την ασφάλεια της 
Ανατολίας�. Η αντίκρουση των τουρκικών επιχειρηµάτων από τον Βενιζέλο 
βασίστηκε στην υπογράµµιση του εθνικού χαρακτήρα των κατοίκων και την 
αναίρεση του ισχυρισµού ότι η ελληνική παρουσία στα παράκτια νησιά της 
Μικράς Ασίας αποτελούσε απειλή για την τουρκική επικράτεια - όταν µάλιστα 
δεν είχαν χρησιµοποιηθεί σαν βάση ούτε και για την εκστρατεία στην Ιωνία. Με 
τις ελληνικές θέσεις συντασσόταν και ο Κώρζον � Ο Κώρζον, εισηγητής του 
γενικού συµµαχικού προσχεδίου ειρήνης, αφού πρότεινε την πλήρη 
αποστρατικοποίηση της Ίµβρου, της Τενέδου, της Σαµοθράκης και της  
Λήµνου, δεχόταν και την παραχώρηση των δύο πρώτων στην Τουρκία 
µολονότι αναγνώριζε τον καθαρά ελληνικό χαρακτήρα τους. Η αναγκαστική 
υποχώρηση της ελληνικής πλευράς συνοδευόταν από τη ρητή συγκατάνευση 
της τουρκικής στην πρόβλεψη ενός �ειδικού καθεστώτος τοπικής 
αυτοδιοικήσεως� στην Ίµβρο και την Τένεδο. Παράλληλα, η ελληνική 
κυριαρχία στα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Σάµου και της  Ικαρίας 
αναγνωριζόταν τελεσίδικα· αλλ� η Ελλάδα υποχρεωνόταν να δεχτεί τον όρο 
της µερικής αποστρατικοποιήσεώς τους: απαγόρευση εγκαταστάσεως 
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ναυτικής βάσης ή ανεγέρσεως οχυρωµατικών έργων· παρουσία στρατιωτικής 
δυνάµεως περιορισµένης �  
Χωρίς αµφιβολία, η επιβολή περιορισµών στην άσκηση της εθνικής 
κυριαρχίας πάνω στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου συνδεόταν λιγότερο 
µε πραγµατικές αναγκαιότητες και περισσότερο µε πιέσεις απότοκες της 
ενισχυµένης, ήδη, διεθνούς θέσης της Τουρκίας.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σσ. 172-174 
 
Με βάση την πηγή:  
α) Να παρουσιάσετε και να κρίνετε τις τουρκικές απαιτήσεις που πρόβαλε η 
τουρκική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων στη 
Λωζάνη.  

β) Να σχολιάσετε τη φράση του σχολικού σας εγχειριδίου: �οι Σύµµαχοι 
πίεζαν την Ελλάδα διαρκώς να κάνει νέες παραχωρήσεις�.  

 
2.  

ΠΗΓΗ  
Η συνθήκη ανταλλαγής ελληνοτουρικών πληθυσµών, που επιχείρησε µε 
καινοφανή και µάλλον σκληρό τρόπο να λύσει σηµαντικό τµήµα των διαφορών 
των δύο λαών, υπήρξε απλώς η απαρχή πολυετών αντεγκλήσεων, ιδίως ως 
προς το ζήτηµα των ελλήνων Ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η 
ζωντανή και ευηµερούσα κοινότητα ήταν, πλέον, καρφί στο µάτι της νέας 
Τουρκίας. Οι πανηγυρισµοί των οµογενών µε την είσοδο του ελληνικού στρα-
τού και η βοήθειά τους στη µικρασιατική επιχείρηση της Ελλάδας θεωρήθηκαν 
ύστατη πρόκληση. Η καχυποψία των Τούρκων γιγαντώθηκε. Οι Έλληνες 
έφτασαν να απειλήσουν το τουρκικό έδαφος µε τα αλυτρωτικά οράµατά τους. 
Μετά το τέλος αυτού του πολέµου ήταν φανερό ότι ο ελληνισµός θα 
απειλούνταν µε εξαφάνιση από τις παραδοσιακές του εστίες στην Ανατολή �  
Ο Ισµέτ Ινονού στη Συνδιάσκεψη της Λωζάνης, µε τον αέρα του νικητή, είχε 
καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχόταν καµιά αµφισβήτηση της εθνικής 
κυριαρχίας της Τουρκίας και καµιά ανάµιξη των ξένων στα εσωτερικά της 
χώρας του µε οποιαδήποτε µειονοτική αφορµή. Όπως τόνισε και ο Νάνσεν 
στον Βενιζέλο, ήταν επίσης σαφές ότι η Τουρκία δεν θα επέτρεπε την 
επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους. Οι κεµαλιστές δεν µπορούσαν να 
ανεχθούν µειονοτικούς πληθυσµούς µε τόσο βαθιά εθνική συνείδηση όσο οι 
Έλληνες, τους οποίους θεωρούσαν αιχµή του εχθρικού δόρατος εναντίον του 
νεογέννητου εθνικού τουρκικού κράτους. Η Ελλάδα παραδέχτηκε τελικά ότι η 
µοναδική λύση ήταν η αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσµών�  
Τελικά µετά από πιέσεις των Βρετανών και λόγω του κοσµοπολίτικου 
χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης, η Τουρκία δέχτηκε να εξαιρεθούν της 
ανταλλαγής και οι Έλληνες οι εγκατεστηµένοι στην Κωνσταντινούπολη, πριν 
από το 1918, ως εξισορρόπηση της τουρκικής παρουσίας στη Θράκη �  
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Ένα από τα πρώτα προβλήµατα ανεφύη στη Μικτή Επιτροπή όταν έπρεπε να 
διευκρινιστεί τι εννοούσαν οι Τούρκοι, όταν δέχτηκαν να µείνουν στην Πόλη, 
όσοι Έλληνες ήταν εγκατεστηµένοι πριν από το 1918. Σηµειωτέον ότι αυτή η 
χρονολογία επελέγη για να µην επωφεληθούν όσοι οµογενείς κατέφυγαν στην 
Πόλη από την ανακωχή και µετά. Σύµφωνα µε βρετανικές πηγές οι Έλληνες 
της Πόλης το 1922 ήταν περί τους 400.000, από τους οποίους οι 150.000 
έφυγαν έντροµοι µέχρι το 1923. Οι Τούρκοι, όµως, ήταν αποφασισµένοι να 
δεχτούν επιλεκτικά µόνο ένα τµήµα αυτού του πληθυσµού. Με στόχο, λοιπόν, 
την ελαχιστοποίηση του τµήµατος αυτού δήλωσαν τον Αύγουστο του 1924 ότι 
θεωρούσαν εγκατεστηµένους (établis) µόνο όσους είχαν συµµορφωθεί προς 
τις διατάξεις του τουρκικού νόµου στις 14.8.1914 περί �νοφουσίου� 
(πιστοποιητικού ιθαγενείας) και είχαν εγγραφεί στα δηµοτολόγια της Πόλης.  
Στη διαµάχη που ακολούθησε στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής, η γνώµη 
των ουδέτερων µελών ήταν αρχικά υπέρ της ελληνικής άποψης, που έδινε στη 
λέξη �εγκατεστηµένοι� όχι νοµική αλλά ουσιαστική διάσταση. Με λίγα λόγια 
θεωρούσε εγκατεστηµένους όσους έµεναν συνεχώς σε µια συγκεκριµένη πε-
ριοχή όπου ασκούσαν και τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. Το ζήτηµα 
εξετάστηκε και από το Νοµικό Τµήµα της Μικτής Επιτροπής, το οποίο συµφώ-
νησε µε τις ελληνικές απόψεις. Οι τουρκικές αρχές, όµως, ήταν αποφασισµέ-
νες να µειώσουν τον αριθµό των Ελλήνων της Πόλης, έστω και µε τη βία. � 
Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα που βρήκε ευκαιρία να εκθέσει ενώπιον του 
Συµβουλίου η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν το µέλλον των 40.000 Ελλήνων 
της Κωνσταντινούπολης που είχαν εγκαταλείψει την Πόλη πριν από τη 
Συνθήκη της Λωζάνης φοβούµενοι τουρκικά αντίποινα. Οι άνθρωποι αυτοί 
κατέφυγαν µε όποιο τρόπο µπορούσαν - και συνήθως χωρίς επίσηµα 
διαβατήρια - στο ελληνικό έδαφος. Μετά τη συνθήκη της ειρήνης όµως 
απαιτούσαν να αναγνωριστούν από τη Μικτή Επιτροπή ως µη ανταλλάξιµοι 
δεδοµένου ότι είχαν όλα τα προσόντα. Απαιτούσαν επίσης ευλόγως, βάσει του 
άρθρου 16, να τους επιτραπεί η άµεση επιστροφή τους στην Πόλη και τις 
περιουσίες του. Η τουρκική αντιπροσωπεία, όµως, εξαρχής ξεκαθάρισε ότι δεν 
θα επέτρεπε την επιστροφή τους και απαγόρευσε στη Μικτή Επιτροπή να 
παρέµβει στο θέµα. Ο λόγος ήταν ότι τους θεωρούσε εχθρούς του 
καθεστώτος. Να σηµειωθεί επιπλέον ότι οι φυγάδες, που ζούσαν πια στην 
Ελλάδα, δεν δικαιούνταν ούτε τη στοιχειώδη βοήθεια που είχαν οι πρόσφυγες, 
µιας και δεν θεωρούνταν ανταλλάξιµοι. Έτσι, ζούσαν πενόµενοι ενώ είχαν 
εγκαταλείψει µεγάλες περιουσίες στην Πόλη. Τις περιουσίες αυτές είχαν 
οικειοποιηθεί τα στελέχη του νέου καθεστώτος.  

Λ. ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες, σσ. 193-197 
 
Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις πληροφορίες του σχολικού σας 
εγχειριδίου:  
α)  Να διευκρινίσετε τη διαφορά ανάµεσα i) στους ανταλλάξιµους, ii) στους µη 
ανταλλάξιµους και iii) στους φυγάδες, όπως τους εννοεί η τουρκική και 
όπως η ελληνική πλευρά.  
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β) Να σχολιάσετε τη στάση που υιοθέτησαν οι Τούρκοι έναντι των 
µειονοτικών πληθυσµών ελληνικής εθνικότητας και τα µέτρα περιορισµού 
του αριθµού τους.  

 
3.  

ΠΗΓΗ  
Την αναγκαστική ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσµών συµφωνήθηκε 
να εποπτεύσει Μικτή Επιτροπή αποτελούµενη από έλληνες και τούρκους 
αντιπροσώπους µαζί µε ουδέτερα µέλη διορισµένα από την ΚτΕ. Αυτό το 
όργανο θα είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη και θα ήταν αρµόδιο για την 
επίλυση των όποιων διαφορών προέκυπταν από την ανταλλαγή. Θα φρόντιζε 
επίσης για την εφαρµογή των µειονοτικών εγγυήσεων όσο διαρκούσαν οι 
εργασίες του. Η τριµελής τουρκική αντιπροσωπεία, στελεχωµένη από άνδρες 
µε εµπειρία και γνώση του αντικειµένου τους, κράτησε εξαρχής σκληρή στάση 
και εκµεταλλεύτηκε κάθε ελληνικό ολίσθηµα για να δηµιουργήσει εντυπώσεις 
υπέρ της. Να σηµειωθεί ότι η Τουρκία είχε τη σωφροσύνη να διατηρήσει την 
ίδια οµάδα µέχρι την ολοκλήρωση της ανταλλαγής. Αν συνυπολογίσει κανείς 
και το γεγονός ότι από το 1924 ως το 1930 η Τουρκία είχε την ίδια κυβέρνηση 
και τον ίδιο υπουργό Εξωτερικών, θα αντιληφθεί το συγκριτικό της πλεονέκτη-
µα απέναντι στην Ελλάδα των διαδοχικών και ασταθών κυβερνήσεων, που 
άλλαζε κάθε τόσο υπουργούς Εξωτερικών και αντιπροσώπους στη Μικτή 
Επιτροπή � 
Η Μικτή Επιτροπή πάντως συνετέλεσε ώστε οι µειονοτικές διαφορές Ελλάδας 
και Τουρκίας να µη φτάνουν σχεδόν ποτέ στα αρµόδια όργανα της ΚτΕ.  

Λ. ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες, σ. 173 
 
Αφού µελετήσετε την πηγή και µε βάση τις γνώσεις σας από το σχολικό 
εγχειρίδιο:  
α)  Να εντοπίσετε τους εγγενείς ανασταλτικούς παράγοντες για την αποκατά-
σταση των σχέσεων και τη συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας µετά τη 
συνθήκη της Λωζάνης.  

β) Να περιγράψετε τις δικαιοδοσίες της Μικτής Επιτροπής και να αξιολο-
γήσετε τη συµβολή της στη ρύθµιση των ελληνοτουρκικών εκκρεµοτήτων.  
 

4.   
ΠΗΓΗ 1 
Κατά το διάστηµα του ιδιόρρυθµου παγκαλικού καθεστώτος οι ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις οξύνθηκαν ακόµα πιο πολύ γιατί εξέλιπε και η παραδοσιακή 
ελληνική υποχωρητικότητα. Ο στρατηγός είχε βάλει στο στόχαστρο την Τουρ-
κία, πιστεύοντας ότι η συνθήκη της Λωζάνης δεν ήταν έντιµη και ότι η Α. Θρά-
κη �θυσιάστηκε� γιατί δείλιασε η Ελλάδα την κρίσιµη στιγµή. Έτσι προχώρησε 
στις πιο ετερόκλητες συµµαχίες και έκανε παράλογες υποχωρήσεις απέναντι 
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σε γειτονικές χώρες µε στόχο να εξασφαλίσει συµµάχους στον αγώνα του για 
την αναθεώρηση του συµφωνηθέντος εδαφικού καθεστώτος.  
Μετά την εκπνοή των αλυτρωτικών οραµάτων και την άδολη λήξη του πα-
γκαλικού καθεστώτος, η Ελλάδα κατέβαλε εκ νέου προσπάθεια συµβιβασµού 
και διαπραγµατεύσεων, η οποία οδήγησε στη Συµφωνία των Αθηνών στις 
1.12.26. Η εφαρµογή της συµφωνίας αυτής, που αφορούσε κυρίως τον 
περιουσιακό διακανονισµό, βρήκε πολλά εµπόδια. Το πιο µεγάλο ήταν οι 
πιέσεις 119 γνωστών Μουσουλµάνων που απαιτούσαν επιστροφή των πε-
ριουσιών τους - πράγµα απαράδεκτο και άδικο για την ελληνική πλευρά. Η 
κατάσταση έγινε αδιέξοδη για πολλοστή φορά και τα τουρκικά παράπονα για 
τη δηµιουργία εντυπώσεων πολλαπλασιάστηκαν.  
Ένα από τα πάγια τουρκικά παράπονα ήταν η υποτιθέµενη ενίσχυση των 
αντικεµαλικών στοιχείων της ∆. Θράκης  εκ µέρους της ελληνικής διοίκησης.  

Λ. ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες, σσ. 184-185 
 

ΠΗΓΗ 2 
Υπέρµαχος της αναθεωρήσεως του εδαφικού καθεστώτος της Λωζάνης, ο 
άλλοτε οργανωτής της �στρατιάς του Έβρου� διέβλεπε στην αποκατάσταση της 
συµµαχίας µε τη Σερβία την πρωταρχική προϋπόθεση για την άσκηση 
επιθετικής πολιτικής ή και για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της 
Τουρκίας. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, προκειµένου να συνοµολογήσει, στις 
17 Αυγούστου 1926, συνθήκη ευρύτατης ελληνογιουγκοσλαβικής συµµαχίας, 
δεν δίσταζε να υποκύψει σε σειρά απαράδεκτων αξιώσεων του Βελιγραδίου: 
διεύρυνση της ζώνης και σηµαντική επέκταση των σερβικών αρµοδιοτήτων 
στο λιµένα της Θεσσαλονίκης, καθιέρωση µικτής επιτροπής για την επίβλεψη 
της σιδηροδροµικής γραµµής Γευγελής - Θεσσαλονίκης και χαρακτηρισµό των 
σλαβόφωνων ως γιουγκοσλαβικής µειονότητας. Η πτώση της δικτατορίας, 
απότοκη και της άστοχης αυτής πρωτοβουλίας, συνεπέφερε την αποδοκιµασία 
και τη µαταίωση της επικυρώσεως της συνθήκης από τη Βουλή.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σσ. 204-205 
 
Λαµβάνοντας υπόψη σας τα παραθέµατα και τις πληροφορίες που αποκοµί-
σατε από το σχολικό σας εγχειρίδιο:  
α) Να εντοπίσετε τις ευθύνες που βάρυναν την ελληνική και την τουρκική 
πλευρά για το γεγονός ότι οι συµφωνίες που σύναψαν Αθήνα και Άγκυρα 
κατά το διάστηµα 1924-1926 παρέµειναν ανεκτέλεστες.  

β) Να σχολιάσετε τις υποχωρήσεις του Πάγκαλου σε σειρά αξιώσεων του 
Βελιγραδίου.  

γ) Τα αλυτρωτικά οράµατα ως άξονας διαµόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής 
του καθεστώτος του δικτάτορα Πάγκαλου: ποια αποτελέσµατα και ποιες, 
µακροπρόθεσµα, συνέπειες είχαν;  
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5.  
ΠΗΓΗ 1 
Η συµφωνία Πολυχρονιάδη - Aras (1930) βάρυνε φανερά σε όφελος της 
Τουρκίας, αλλ� αποτέλεσε την προϋπόθεση για την εκκαθάριση των 
οικονοµικών αµφισβητήσεων και την προώθηση της πολιτικής συνεννοήσεως.  
�Αν αι θυσίαι�, θα υποστηρίξει ο ίδιος ο Βενιζέλος, �πρέπει να εκτιµώνται κατά 
το µέγεθος όχι των αξιούµενων δικαιωµάτων αλλά των αποτελεσµάτων τα 
οποία πρακτικώς δύνανται να επιτευχθούν, η επιτευχθείσα λύσις ήτο η µόνη 
ανταποκρινόµενη εις τα γενικά συµφέροντα της χώρας χωρίς να επιβάλη 
ιδιαιτέρας ουσιαστικάς θυσίας ουδέ εις αυτούς τους ενδιαφεροµένους πληθυ-
σµούς, αφού είχεν ήδη καταστή φανερόν ότι η ατοµική εκτίµησις των περιου-
σιών, την οποίαν προέβλεπεν η σύµβασις της ανταλλαγής, δεν ήτο πρακτικώς 
κατορθωτή, και ότι εποµένως, επιµένοντες εις την διεξαγωγήν της ατοµικής 
αυτής εκτιµήσεως, ενώ ουδέποτε θα εφθάναµεν να εισπράξωµεν τίποτε υπέρ 
των ενδιαφεροµένων, θα επροκαλούµεν την βαθµιαίαν δηλητηρίασιν των 
σχέσεων των δύο χωρών�.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σ. 224 
 

ΠΗΓΗ 2 
Η ευόδωση των διπλωµατικών επαφών του Βενιζέλου µε την Τουρκία 
αποδείχθηκε δυνατή µόνον όταν η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε την αρχή 
της συνολικής εκτιµήσεως των οφειλοµένων αποζηµιώσεων µε την πεποίθηση 
ότι θυσιάζει µέρος από τις δίκαιες διεκδικήσεις της σε υλικά αγαθά, προκει-
µένου να εξασφαλίσει θετικά κέρδη σε πολιτικό επίπεδο: την κατοχύρωση της 
θέσης και των συµφερόντων της ελληνικής µειονότητας στην Κωνσταντινούπο-
λη και τελικά τη δηµιουργία ενός διµερούς άξονα φιλίας και συνεργασίας στο 
πεδίο των κατ� εξοχήν ζωτικών εθνικών συµφερόντων.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σ. 233 
 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Α.  Οι µετέπειτα εξελίξεις αποδεικνύουν ότι όντως παγιώθηκε το πνεύµα της συνεννόησης και 

ότι πολύπλευρα διευρύνθηκε η συνεργασία που επιδίωκε ο Βενιζέλος, αφού έστω και 
βραχυπρόθεσµα µειώθηκαν οι πιέσεις σε βάρος του ελληνισµού της Κωνσταντινούπολης.  

Β.   Η ανάπτυξη ελληνοτουρκικών σχέσεων µε βαρύ οικονοµικό τίµηµα για την Ελλάδα σήµανε 
µάλλον υποθήκευση ζωτικών εθνικών συµφερόντων, αφού δεν κατέστη εφικτό στην πολιτική 
πράξη να συγκεραστεί το δίκαιο µε τη σκοπιµότητα.  

 
Αφού διαβάσετε τις πηγές και µε βάση τις γνώσεις σας από το σχολικό 
εγχειρίδιο να απαντήσετε:  
− Με ποιο από τα δύο ερµηνευτικά συµπεράσµατα συντάσσεστε; Να 
αναλύσετε και να τεκµηριώσετε την απάντησή σας.  

 



 69

6.   
ΠΗΓΗ 
Τον Ιούλιο του 1930 υπεγράφη το Σύµφωνο της Άγκυρας, που ρύθµιζε εις 
βάρος της Ελλάδας τις περιουσιακές εκκρεµότητες από την ανταλλαγή. Ένας 
από τους σηµαντικότερους λόγους που προβλήθηκαν τότε ως δικαιολογητική 
βάση ήταν η ανάγκη να τεθεί τέλος στη διαρροή των Ελλήνων από την 
Κωνσταντινούπολη εξασφαλίζοντάς τους µια ανεκτή ζωή. Η Ελλάδα δεν ήταν 
εις θέσιν να αποκαταστήσει και τους Έλληνες της Πόλης µε όλα τα βάρη που 
σήκωνε. Η Τουρκία πιστή στη στρατηγική του αφανισµού των µειονοτικών 
πληθυσµών, συνέχιζε να πιέζει ποικιλοτρόπως τους Έλληνες της Πόλης, 
απολαµβάνοντας παράλληλα πλήρως τα δικαιώµατα που της έδινε η νέα 
ελληνοτουρκική φιλία.  
Ένα απ� αυτά ήταν η απαλλαγή της από τον πονοκέφαλο των 150 ανεπιθύ-
µητων αντικεµαλικών πλησίον των συνόρων της. Η πρώτη απαίτηση του 
τουρκικού προξενείου ήταν η άµεση αποµάκρυνσή τους από τη ∆. Θράκη. �  
Τη λίστα των ανεπιθύµητων υπέδειξε ο τούρκος πρόξενος βοηθούµενος και 
από την ελληνική χωροφυλακή. Ο πρόξενος µάλιστα έφτασε στο σηµείο να 
ζητήσει να εκτοπιστούν εκτός των φυγάδων και Μουσουλµάνοι ελληνικής 
υπηκοότητας, απαίτηση, καταφανώς αντιβαίνουσα προς τις διεθνείς µειονο-
τικές υποχρεώσεις της Ελλάδας. �  
Η ελληνική κοινή γνώµη ταράχτηκε από την τύχη των αντικεµαλικών της  
∆. Θράκης, κυρίως γιατί ήταν γνωστό ότι είχαν προσφέρει υπηρεσίες στην 
Ελλάδα. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι οι παραχωρήσεις ήταν µονόπλευρες.  
Η Τουρκία δεν προχώρησε ποτέ στην αποµάκρυνση του παπα - Ευθύµ από 
την Πόλη ούτε απέδωσε τις εκκλησίες που παρανόµως κατείχε. Κατόπιν 
τούτου εµφανίστηκαν πολλά επιθετικά άρθρα, ιδίως στον αντιπολιτευόµενο 
τύπο, που καταλόγιζαν στην ελληνική κυβέρνηση έλλειψη �ίχνους εθνικής 
αξιοπρέπειας�*. Η κριτική όµως δεν φόβισε τον Βενιζέλο που δήλωσε στη 
Βουλή ότι �την κοινήν γνώµην αν δεν την έχω σύµφωνον, εννοώ να την 
διαπαιδαγωγήσω και όχι να παρασύροµαι απ� αυτήν�. �  
Το τουρκικό προξενείο ενορχήστρωσε ελεύθερα την επικράτηση των 
κεµαλικών µεταρρυθµίσεων µέσω των δασκάλων, που εξαναγκάστηκαν πλέον 
να συνεργαστούν στενά µε τις τουρκικές αρχές. Στην Ξάνθη ιδρύθηκε σχολείο 
κεµαλικών προδιαγραφών. Πολλαπλασιάστηκαν ταυτόχρονα και οι οργανώ-
σεις της τουρκικής νεολαίας που ήταν τα φυτώρια για τη γαλούχηση των 
τουρκιστών και την εθνική απορρόφηση των µουσουλµάνων Ποµάκων. Ο 
διευθυντής της Yeni Adim Μεχµέτ Χιλµί αφέθηκε να προπαγανδίζει ελεύθερα 
ενώ ήταν γνωστό ότι τον χρηµατοδοτούσε η Άγκυρα, η οποία του πρόσφερε 
και το πιεστήριο. Εν ολίγοις η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε την ανεξέλεγκτη 

                                                           
* Αναφερόµαστε στο χαρακτηριστικό άρθρο της εφηµερίδας Ταχυδρόµος Θεσσαλονίκης µε τίτλο �Το 
αίσχος� στις 17.11.30, το οποίο κατέληγε ως εξής: �Λησµονούµε ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής 
µας εν Θράκη και Μ. Ασία πλείστοι τούτων ήσαν όργανά µας που µας εξυπηρέτησαν καλύτερον 
άλλων Ελλήνων. ∆εν αρκεί που είναι θύµατά µας, πρέπει και να εκδιωχθούν; Εχάσαµεν λοιπόν 
κάθε ίχνος εθνικής αξιοπρεπείας;� 
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δράση τουρκικού προξενείου στην Κοµοτηνή χωρίς να ζητήσει τουλάχιστον 
για λόγους αµοιβαιότητας ίδρυση προξενείου της Ελλάδας στην ταλαιπωρη-
µένη Ίµβρο.  
Γεγονός είναι ότι µετά την ελληνοτουρκική προσέγγιση που έδωσε πράσινο 
φως στην τουρκοποίηση της µουσουλµανικής µειονότητας της ∆. Θράκης, 
κανένα απολύτως παράπονο δεν ακούστηκε από εκείνο το µέτωπο. Η Τουρκία 
είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιηµένη γιατί υλοποίησε πολύ εύκολα 
όλους τους στόχους της. Κέρδισε πολλά για τη µειονότητα της Θράκης χωρίς 
να παραχωρήσει απολύτως τίποτα στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Η 
Τουρκία είχε, επίσης, κάθε λόγο να αποφεύγει τις αναφορές σε διεθνείς 
µειονοτικές δεσµεύσεις, αφού δεν είχε καµία πρόθεση να τις σεβαστεί.  
Έτσι, τον Ιανουάριο του 1933 ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα δήλωνε στον 
τύπο: �Η τουρκική κυβέρνησις ουδέν παράπονον έχει από την συµπεριφοράν 
της ελληνικής κυβερνήσεως απέναντι της τουρκικής µειονότητος της ∆. Θρά-
κης, η οποία ζει ησύχως υπό τους ελληνικούς νόµους�.  

Λ. ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες, σσ. 188-191 

Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις πληροφορίες του βιβλίου σας:  
α) Να παρουσιάσετε τους διεθνείς και εθνικούς λόγους για τους οποίους ο 
Βενιζέλος εγκαινίασε πολιτική συµφιλίωσης µε την Τουρκία, πολιτική που 
συνεχίστηκε από τον Τσαλδάρη και που χαρακτηρίζει τη δεκαετία του �30 
και τα πλεονεκτήµατα που αποκόµισε απ� αυτήν η Τουρκία και η Ελλάδα.  

β)  Να κρίνετε τη στάση του Βενιζέλου έναντι των αντικεµαλικών στοιχείων της 
∆υτικής Θράκης.  

γ)  Να αξιολογήσετε, συνολικά, τα αποτελέσµατα της ελληνοτουρκικής προσέγ-
γισης που υπήρξε προϊόν των επιλογών του Βενιζέλου µακροπρόθεσµα.  

 
7.   

ΠΗΓΗ 
Οι παραχωρήσεις του Βενιζέλου προς την Τουρκία θεωρήθηκαν από την 
αντιπολίτευση ως υπερβολικές, µε αποτέλεσµα το Σύµφωνο της Άγκυρας να 
προκαλέσει την αυστηρή κριτική του Παναγή Τσαλδάρη και του Γεωργίου 
Καφαντάρη.  
Όταν η ελληνική Βουλή συζήτησε το νοµοσχέδιο για την κύρωση της οικονοµι-
κής συµφωνίας Σπ. Πολυχρονιάδη - Rüstu Aras (10.6.1930), ο αρχηγός της 
αντιπολίτευσης Παναγής Τσαλδάρης υποστήριξε την ανάγκη υπογραφής µιας 
ελληνοτουρκικής σύµβασης για τις µειονότητες, η οποία και θα κατοχύρωνε τα 
µειονοτικά δικαιώµατα των οµογενών της Τουρκίας.  
Ίσως οι πιο έντονες αντιδράσεις διατυπώθηκαν από εκπροσώπους των προ-
σφύγων, όπως ο Τσιγδεµόγλου και ο Χουρσόγλου, οι οποίοι δήλωσαν ότι τις 
θυσίες για την ελληνοτουρκική φιλία θα τις υφίστατο αποκλειστικά ο προσφυ-
γικός κόσµος, ο οποίος είχε σε µεγάλο βαθµό συντελέσει στην εκλογική νίκη 
του Βενιζέλου το 1928.  
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Από την πλευρά τους οι Τούρκοι δεν είχαν λόγο να µην ανταποκριθούν 
ευνοϊκά στην επίθεση φιλίας του Βενιζέλου. Μια σύσφιγξη των σχέσεων µε την 
Αθήνα θα είχε θετική απήχηση στη ∆υτική Ευρώπη και ειδικά στο Λονδίνο, το 
οποίο συνέχιζε να ασκεί µεγάλη επιρροή πάνω στην ελληνική κυβέρνηση. Η 
προσέγγιση αυτή θα είχε επίσης το αποτέλεσµα να αποµακρυνθεί σταδιακά η 
Τουρκία από τη Σοβιετική Ένωση. Πράγµατι, η κεµαλική Τουρκία επιχείρησε, 
κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1920, µια αναθεώρηση της εσωστρέφειας και 
του υπερεθνικισµού που χαρακτήριζαν την εξωτερική της πολιτική αµέσως 
µετά την τουρκική επανάσταση. Μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις στην 
Ευρώπη, η Άγκυρα αναλάµβανε έναν όλο και περισσότερο ενεργό ρόλο στο 
πλευρό των κρατών που υποστήριζαν την αρχή του status quo. Τα σοβαρά 
εσωτερικά προβλήµατα και οι αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των κούρδων αυτονο-
µιστών υποχρέωναν την κεµαλική Τουρκία να µένει προσηλωµένη στο αντι-
ρεβιζιονιστικό δόγµα. Ας σηµειωθεί ότι την ίδια αυτή εποχή κούρδοι αυτο-
νοµιστές και αρµένιοι εθνικιστές στο Παρίσι συζητούσαν µε τον ηγέτη των αντι-
κεµαλικών δυνάµεων και πρώην σύµβουλο του Σουλτάνου Resit Bey τρόπους 
ανατροπής της τουρκικής κυβέρνησης και την εγκαθίδρυση ενός αποκεντρω-
µένου σουλτανικού καθεστώτος. Παράλληλα, κουρδικές και αρµενικές οργα-
νώσεις είχαν επαφές µε αξιωµατούχους της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτές λοιπόν 
οι εξελίξεις ώθησαν την Άγκυρα να δώσει τέλος στην πολιτική του αποµονω-
τισµού. Κύριοι εκφραστές της µεταστροφής στην τουρκική εξωτερική πολιτική 
υπήρξαν ο ίδιος ο Κεµάλ Ατατούρκ και ο υπουργός Εξωτερικών Rüstü Aras.  
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι κοινοί αµυντικοί στόχοι επέβαλαν την ελληνοτουρκική 
προσέγγιση του 1930, η οποία έµελλε σύντοµα να εξελιχθεί σε πλήρη συνερ-
γασία στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
τα άρθρα 7-19 της συνθήκης που καθορίζουν ότι κάθε διαφορά µεταξύ των 
δύο κρατών πρέπει να υποβάλλεται στη διαδικασία της συνδιαλλαγής και, 
όταν η προσπάθεια αυτή αποτύχαινε, στη διαιτησία του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου 
της Χάγης (άρθρα 20-23) ή άλλου διαιτητικού δικαστικού οργάνου στο οποίο 
τα µέρη θα συµφωνούσαν να παραπέµψουν τη διαφορά τους. Η συνθήκη αυτή 
εµπνεόταν από τον τύπο σχεδίων συµφωνιών που είχε εκδώσει η Επιτροπή 
Ασφαλείας και ∆ιαιτησίας της Κοινωνίας των Εθνών το 1928 για τον ειρηνικό 
διακανονισµό των διαφορών, στον οποίο προβλεπόταν υποχρεωτική διατητική 
λύση κάθε διαφοράς είτε πολιτικής είτε νοµικής φύσης.  

Από το συλλογικό τόµο Ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1923-1987, σσ. 74-76 
 
Με βάση την πηγή να απαντήσετε στα εξής:  
α) Για ποιους λόγους ανταποκρίθηκε η Τουρκία στην �επίθεση φιλίας� του 
Βενιζέλου;  

β) Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η ελληνοτουρκική προσέγγιση 
είχε κάποια θετικά αποτελέσµατα; Να τα αναφέρετε κατατάσσοντάς τα σε 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.  
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8.  
ΠΗΓΗ 1 
Η βαθµιαία επιβεβαίωση της αδυναµίας των οργάνων της Κ.Τ.Ε. να 
εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις για τη διατήρηση, ήταν µοιραίο να στρέψει τα µέλη 
της διεθνούς κοινωνίας, ανάµεσά τους και την Ελλάδα, προς την πρακτική των 
διµερών ή πολυµερών συνασπισµών και συµµαχιών.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σ. 193 
 

ΠΗΓΗ 2 
Προσηλωµένος στο πνεύµα της Γενεύης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος απέβλεπε 
στην ενίσχυση του ρόλου και στο σεβασµό των συλλογικών διαδικασιών της 
Κ.Τ.Ε. Παράλληλα όµως δεν παραγνώριζε την ανάγκη για την ένταξη της χώ-
ρας στο σύστηµα της ισορροπίας, που έτεινε να διαµορφωθεί σε συνάρτηση µε 
την ένταση των διεθνών ανταγωνισµών. Φορέας δυναµικών αντιλήψεων, 
αντιλαµβανόταν ότι, τόσο η αποκατάσταση της διαπραγµατευτικής ισχύος στο 
ιδιαίτερο γειτονικό περιβάλλον, όσο και η διασφάλιση των γενικότερων 
διεθνών συµφερόντων της χώρας, προϋπέθετε τον επαναπροσδιορισµό των 
σχέσεων µε τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Σε απόρρητη σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών, το Φεβρουάριο του 1934, θα αναλύσει τις κατευθυντήριες γραµµές 
της εξωτερικής του πολιτικής, ως εξής:  

�� ∆ευτέρα βάσις της εξωτερικής µας πολιτικής ήτο να εκκαθαρίσωµεν τας 
διαφοράς µας, όχι µόνο µε την Γιουγκοσλαβίαν, εξ αφορµής της Σερβικής ζώνης 
της Θεσσαλονίκης, αλλά και µε την Τουρκίαν και µετά ταύτην µε την Βουλγαρίαν 
και την Αλβανίαν, διότι συµφέρον ηµών ήτο να φθάσωµεν, αν ήτο δυνατόν, και µε 
αυτά τα κράτη εις µίαν πλήρη εκκαθάρισιν του παρελθόντος και την ίδρυσιν στενών 
σχέσεων φιλίας, µολονότι η φιλία µας µε τας δύο τελευταίας γειτονικάς χώρας 
ήρχετο εις δευτέραν µοίραν. Τρίτη βάσις ήτο η επιµελής αποφυγή της εξαρτήσεώς 
µας από οιονδήποτε εκ των συδυασµών των Μεγάλων ∆υνάµεων· και δή εκείνων, 
αίτινες εζήτουν να ασκούν επιρροήν εις τα Βαλκάνια, εις τρόπον ώστε, αν θα είχε η 
ανθρωπότης την δυστυχίαν να ίδη και πάλιν εκρηγνυόµενον ένα µεγάλον 
πόλεµον, να µη παρασυρθώµεν και ηµείς εις αυτόν υποχρεωτικώς ως εκ του 
συνδέσµου, τον οποίον θα είχοµεν µε τον ένα των διαµαχοµένων�.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σ. 212 
 
ΠΗΓΗ 3 
Ρεαλιστής στη σύλληψη και την εφαρµογή των επιδιώξεών του, ο Βενιζέλος 
διέβλεπε τη µόνη θετική δυνατότητα για τη διεύρυνση της διαβαλκανικής 
συνεργασίας στην πρακτική των διµερών συµφωνιών.  

�Η ιδέα της Βαλκανικής Οµοσπονδίας είναι αρίστη�, θα δηλώσει δηµόσια, �και 
ειργάσθην υπέρ αυτής προπολεµικώς, αλλ� οι Βαλκανικοί Πόλεµοι και ο 
Ευρωπαϊκός δεν πιστεύω να επιτρέπουν σήµερον την πραγµάτωσιν της ιδέας 
ταύτης, καθόσον οι πόλεµοι εχώρισαν τους λαούς δια παθών και εχθροτήτων. 
Την ιδέαν της οµοσπονδίας ας αφήσωµεν εις τας νέας γενεάς της Βαλκανικής, 
ηµείς δε ας περιορισθώµεν µόνον εις την παγίωσιν της ειρήνης δια συµφώνων�.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σ. 219 
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ΠΗΓΗ 4 
Η επιθυµία για την υπερκέραση των επιµέρους διαφορών και τη συσσωµά-
τωση των κρατών της Χερσονήσου σε ενιαίο πολιτικό σχηµατισµό, προτού 
αποτελέσει το αντικείµενο συγκεκριµένης κυβερνητικής πολιτικής, συνετέλεσε 
στην ανάληψη αξιοσηµείωτων πρωτοβουλιών σε ανεπίσηµο επίπεδο. Ιδιαίτερη 
έµφαση προσέλαβε το φαινόµενο στους κόλπους της ελληνικής κοινής γνώ-
µης: γνωστές προσωπικότητες της δηµόσιας ζωής, κορυφαίοι εκπρόσωποι 
του επιστηµονικού και του πνευµατικού κόσµου, θα πρωτοστατήσουν στην 
προβολή της ανάγκης για την οριστική συνεννόηση µεταξύ των λαών της 
Βαλκανικής. Απότοκη, σε σηµαντικό βαθµό, του γενικού αυτού κλίµατος ήταν 
και η πρωτοβουλία για τη σύγκληση των Βαλκανικών Συνδιασκέψεων. Το 
1929, µε την ευκαιρία της συνόδου στην Αθήνα του 27ου Συνεδρίου για την 
Ειρήνη, ο Α. Παπαναστασίου, κήρυκας της ιδέας της οµοσπονδιακής ενώσεως 
των ευρωπαϊκών κρατών, εισηγούνταν την πρώτη εφαρµογή της 
οµοσπονδιακής αρχής, στον ειδικότερο χώρο των Βαλκανίων.  

�Εάν µία τοιαύτη ένωσις εις όλην την Ευρώπην ήθελε συναντήσει παρ� ελπίδα 
δυσχερείας, θα έπρεπε να επιδιωχθή να πραγµατοποιηθή εις ακόµη 
στενώτερους κύκλους, επί παραδείγµατι από τα βαλκανικά κράτη, εις τα οποία 
συµπεριλαµβάνεται και η Τουρκία. Αυτά είχαν κοινάς ή αναλόγους τύχας και 
περιπετείας, έζησαν επί αιώνας εντός της αυτής πολιτικής οργανώσεως, έχουν 
συγγενείς αντιλήψεις και συνηθείας και αρκετά κοινά ενδιαφέροντα, µε µίαν 
λέξιν πολλά κοινά στοιχεία πολιτισµού ευνοϊκά διά µίαν ένωσιν�.  

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ενσαρκώνει στο χώρο της ελληνικής πολιτικής 
ζωής την προσήλωση σε γενικότερες ιδεολογικές αρχές που αναζητούν το 
πεδίο εφαρµογής τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Η 
ροπή προς την ταύτιση των καλώς νοούµενων συµφερόντων του έθνους και 
της παγκόσµιας κοινότητας αποτελεί χαρακτηριστική έκφανση των αντιλήψεών 
του. Η ιδέα της διεθνούς αλληλεγγύης και η αρχή της εθνικής κυριαρχίας, 
άµεσα συνυφασµένη µε την καταξίωση της λαϊκής κυριαρχίας, όφειλαν να 
συναρτηθούν σε ενιαίο σχήµα: �∆εν είναι απαραίτητον να δηµιουργηθή 
εθνότης νέα, δια να βασισθή επ� αυτής η οµοσπονδία των λαών. Τα υπάρ-
χοντα στοιχεία είναι αρκετά, εφ� όσον επ� αυτών πρόκειται να θεµελιωθή ευρύ-
τερος διακρατικός οργανισµός µε την ελευθέραν βούλησιν των κατά µέρος 
κρατών�.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σσ. 238-239 
 
Αφού µελετήσετε τις πηγές:  
α)  να εντοπίσετε τις καθοριστικές παραµέτρους της πολιτικής του Ε. Βενιζέ-
λου που συνυφαίνονται λειτουργικά µε την εφαρµογή της διπλωµατικής 
του στρατηγικής.  

β) να κατονοµάσετε τις ιδεολογικές αρχές στις οποίες θεµελιωνόταν ο 
βαλκανικός διακρατικός οργανισµός.  
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9.  
ΠΗΓΗ  
Τον Αύγουστο του 1928 ο Βενιζέλος επανεξελέγη θριαµβευτικά. Το χειµώνα 
της ίδιας χρονιάς ξανάρχισε ο ελληνοτουρκικός διάλογος µε τις πιο ευνοϊκές 
προοπτικές αυτή τη φορά. Ενώ όµως θα περίµενε κανείς να σταµατήσουν οι 
προκλητικές ενέργειες εις βάρος της ελληνικής κοινότητας, οι τουρκικές αρχές 
συνέχιζαν τη συστηµατική προσπάθεια εξόντωσής της, όπως τόνιζε ο Γενικός 
Πρόξενος Κωνσταντινουπόλεως Σακελλαρόπουλος. Η τουρκική τακτική µάλι-
στα είχε µια ιδιορρυθµία που την καθιστούσε πιο επικίνδυνη: δεν άφηνε επίση-
µα ίχνη, �δεδοµένου ότι οι Τούρκοι αποφεύγουσι πάντοτε επιµελώς να εκδίδω-
σιν επισήµους διαταγάς ή εγκυκλίους παραβιαζούσας δικαιώµατα µειονοτή-
των. Την εξοντωτικήν κατά του οµογενούς στοιχείου τακτικήν διεξάγουν επί τη 
βάσει απορρήτων και ουδέποτε δηµοσιευµένων εγκυκλίων ή διαταγών� (4-10-
1929, Ι.Α.Υ.Ε., 1929, Α/25/VIII, α.π. 10909). Τόση ήταν η αγανάκτηση του 
πρόξενου που συµβούλεψε το Υπουργείο Εξωτερικών και τους αρµόδιους να 
αλλάξουν γραµµή πλεύσης: �Υπό τοιούτους όρους φρονώ ότι θα ήτο 
ενδεδειγµένη η συστηµατική παρακολούθησις και καταγγελία δια των 
ελληνικών και κυρίως δια των ξένων εφηµερίδων παντός µέτρου ερχοµένου 
εις σύγκρουσιν προς τα περί µειονοτήτων συµβατικάς υποχρεώσεις της 
Τουρκίας και τείνοντος εις τον εκτουρκισµόν και την εκρίζωσιν της 
πολυπαθούς µειονότητος [�] χωρίς να παρεµποδίση τας καλλιτέρας µεταξύ 
των δύο κρατών πολιτικάς σχέσεις�. Ο Βενιζέλος όµως είχε, ως γνωστόν, 
πολύ διαφορετικές απόψεις: �∆ια την υπεράσπισιν των µειονοψηφιών εν 
Τουρκία δεν στηρίζοµαι δια το µέλλον ουδέ πόρρωθεν εις την σύµβασιν των 
µειονοψηφιών. Οι Έλληνες θα τύχουν υποστηρίξεως εκ µέρους της τουρκικής 
κυβερνήσεως αναλόγως προς την ανάπτυξιν των φιλικών και στενών σχέσεων 
µεταξύ των δύο κρατών�.  
Την άποψη αυτή επέβαλε τις παραµονές της υπογραφής του Συµφώνου του 
1930 και στο ελληνικό στοιχείο της Πόλης, που ζητούσε µέσω του τύπου να 
συµπεριληφθούν σε αυτό διασαφηνιστικοί όροι των διατάξεων περί 
προστασίας των µειονοτήτων. Ο Βενιζέλος το θεώρησε επιπόλαιο αίτηµα: 
�Απορώ πώς παρ� όλα τα παθήµατα αυτών, οµογενείς Κωνσταντινουπόλεως 
δεν απέκτησαν ακόµα πλήρη συναίσθησιν νέας καταστάσεως διατυπούντες 
τοιαύτα αιτήµατα� ∆εν πρέπει οι οµογενείς µας να δηµιουργούν δυσχερείας, 
αι οποίαι µπορούν να θέσουν εις κίνδυνον το έργον της ελληνοτουρκικής 
συµφιλιώσεως και θα είναι από πάσης απόψεως ολέθριον να πάρη ο νους 
των αέρα�.  
Είναι αλήθεια ότι ο ελληνισµός της Πόλης αντιµετωπίστηκε µε περισσότερη 
χαλαρότητα από το 1930 και µετά. Οι Έλληνες µπορούσαν να κινούνται πιο 
ελεύθερα στη χώρα, απελευθερώθηκαν οι τραπεζικοί τους λογαριασµοί, 
εκπροσωπούνταν µε έναν αντιπρόσωπο στην τουρκική Βουλή, έπαιρναν 
συµβολικά µικροποσά για τα ελληνικά σχολεία. Αυτά όµως ήταν µόνο η 
επίφαση. Ουσιαστικά οι τουρκικές αρχές συνέχισαν κανονικά το έργο της 
υπονόµευσης κάθε µειονοτικού στοιχείου, παρά την ελληνοτουρκική φιλία και 
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τις καλές προθέσεις του ίδιου του Ατατούρκ ενδεχοµένως. Το 1935 οι Έλληνες 
πιέστηκαν να πάρουν τουρκικά ονόµατα και να µιλούν τουρκικά. Τα ελληνικά 
σχολεία που επιβίωσαν, 6 λύκεια και 38 δηµοτικά το 1933-34, λειτουργούσαν 
υπό άθλιες συνθήκες, διδάσκοντας όλα τα µαθήµατα στην τουρκική γλώσσα.  

Λ. ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες, σσ. 213-215 
 
Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις πληροφορίες του σχολικού σας 
βιβλίου να απαντήσετε:  
α) Η πρόθεση του Ε. Βενιζέλου οι καλές ελληνοτουρκικές σχέσεις να οδη-
γήσουν στην ευηµερία της ελληνικής µειονότητας στην Τουρκία 
επαληθεύτηκε από τα πράγµατα;  

β)  Να εντοπίσετε τα γεγονότα εκείνα που ακυρώνουν στην πράξη το κλίµα 
της ελληνοτουρκικής φιλίας που επίµονα προωθούσε η πολιτική Βενι-
ζέλου.  

 
10.   

ΠΗΓΗ  
Το 1934, µε το Νόµο 2596, απαγορεύθηκε στους κληρικούς να φέρουν εκτός 
των εκκλησιών το ράσο. Πράγµατι, το µέτρο αυτό δεν αφορούσε µόνο στους 
ελληνορθόδοξους κληρικούς αλλά και στους λειτουργούς όλων των 
θρησκευµάτων και δογµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του µουσουλµανικού. 
Η ελληνική κοινή γνώµη όµως αντέδρασε έντονα στο νόµο αυτό και στις 29 
Νοεµβρίου 1934 ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών ζήτησε την εξαίρεση των 
ελληνορθόδοξων κληρικών. Απορρίπτοντας το ελληνικό αίτηµα, ο τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Rüstü Aras ανέφερε ότι το νέο µέτρο �δε θίγει µε 
κανέναν τρόπο την αδελφική φιλία που συνδέει τους δυο λαούς µας. 
Επιβλήθηκε λόγω της αρχής της λαϊκότητας, που αποτελεί τη βάση της 
τουρκικής δηµοκρατίας�. Από το νόµο του ράσου εξαιρέθηκαν οι αρχηγοί των 
θρησκευµάτων και έτσι ο Οικουµενικός Πατριάρχης συνέχισε να φέρει το 
κληρικό του ένδυµα. Το ίδιο δικαίωµα, όµως, επεξέτεινε η τουρκική κυβέρνηση 
και στον Παπά Ευθύµ, ως αρχηγό του τουρκορθοδόξου θρησκεύµατος. Ο 
Οικουµενικός Πατριάρχης Φώτιος ο Β΄ έφερε βαρέως τις εξελίξεις αυτές και ως 
διαµαρτυρία απέφυγε να εξέλθει του Πατριαρχείου, εφόσον οι κληρικοί 
συνοδοί του θα ήταν υποχρεωµένοι να φέρουν λαϊκό ένδυµα. Είναι σαφές ότι 
ο Νόµος 2596/3.12.1934 παραβίαζε το άρθρο 43 της Συνθήκης της Λωζάνης 
που ορίζει ότι �οι τούρκοι υπήκοοι, οι ανήκοντες εις µη µουσουλµανικάς 
µειονότητας, δεν θα υποχρεούνται εις ουδεµίαν πράξιν παραβιάζουσαν την 
πίστιν των ή τα θρησκευτικά των έθιµα��.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2762/1935, η διαχείριση (yönetim) των 
µειονοτικών ιδρυµάτων και σχολείων ανατίθετο σε έναν επίτροπο (tek 
mütevellî) που διοριζόταν από τις τουρκικές αρχές. Έτσι το 1936-1937 οι 
Τούρκοι διόρισαν στο ίδρυµα των Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων Βαλουκλή 
τον περιβόητο τουρκορθόδοξο Zihni Özdamar, δηµιουργώντας µεγάλη 
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αναστάτωση στην κωνσταντινουπολίτικη µειονότητα. Ειδικά οι διατάξεις αυτές 
για το διορισµό ειδικού επιτρόπου έρχονταν σε αντίθεση µε το άρθρο 40 της 
Συνθήκης της Λωζάνης, που κατοχύρωνε το δικαίωµα των µειονοτήτων να 
διοικούν ελεύθερα τα σχολεία και ευαγή ιδρύµατά τους.  
Παρόµοια αναταραχή στους οµογενείς προξένησε ο Νόµος 2525/1934 �για τα 
επώνυµα�, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου όλοι οι τούρκοι πολίτες 
υποχρεώνονταν να λάβουν επώνυµα. Όταν οι οµογενείς αποτάθηκαν στα 
αρµόδια ληξιαρχεία, για να νοµιµοποιήσουν τα επίθετα που ήδη είχαν και τα 
οποία προέρχονταν από ελληνικές ρίζες, οι τούρκοι κρατικοί υπάλληλοι τους 
συνιστούσαν να τα µετατρέψουν σε επώνυµα που προέρχονται από την 
τουρκική γλώσσα. Όπως παρατηρούσε ο ανταποκριτής του Ελεύθερου 
Βήµατος στην Κωνσταντινούπολη  

�τα επώνυµα τα οποία λήγουν εις -ιάν, -ωφ, -εφ, -βιτς, -ης, -δης, -πουλος, -ακης 
ή έχουν άλλες καταλήξεις ξενικών γλωσσών δεν χρησιµοποιούνται. Οι έχοντες 
ήδη επώνυµα µε τοιαύτας καταλήξεις τας αντικαθιστούν µε την κατάληξιν  
-ογλου�.  

Ακριβώς την ίδια εποχή (1936-1937) εγκαινιάσθηκε στην Κωνσταντινούπολη η 
εκστρατεία �συµπατριώτη, µίλα τουρκικά� (vatandas Türkçe konus) και, όπως 
παρατηρούσε ο άγγλος πρεσβευτής στην Τουρκία Sir George Clerk, �ντόπιοι 
Έλληνες και Εβραίοι προπηλακίζονται και καταδικάζονται σε χρηµατικές 
ποινές, όταν µιλούν µεταξύ τους τη µητρική τους γλώσσα�. Το ξέσπασµα του 
τουρκικού εθνικισµού, που όλο και περισσότερο επηρεαζόταν από τα ακραία 
εθνικιστικά κινήµατα της Γερµανίας και της Ιταλίας, πήρε και αντισηµιτικό 
χαρακτήρα όταν το 1934 οι τουρκικές αρχές µετατόπισαν το σύνολο του 
εβραϊκού πληθυσµού της Ανδριανούπολης και των ∆αρδανελίων συγκεντρώ-
νοντάς τον στην Κωνσταντινούπολη�  
Κάτω από αυτές τις συνθήκες άρχισε να δηµιουργείται ξανά στους Έλληνες 
της Τουρκίας ψυχολογία εξόδου, που οφειλόταν αφενός στα πιεστικά µέτρα 
της τουρκικής κυβέρνησης και αφετέρου στη µεγάλη οικονοµική κρίση που 
έπληττε την Κωνσταντινούπολη. Ο διακεκριµένος δηµοσιογράφος της 
Κωνσταντινούπολης Κων/νος Σπανούδης, που είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
από το 1923 και δηµοσιογραφούσε στο Ελεύθερο Βήµα, παρατηρούσε ότι 
ακόµη και µετά την ελληνοτουρκική συµφιλίωση, η ελληνική µειονότητα 

�ζη αναλισκόµενη, φθίνουσα και µε συνεχή φόβον και αγωνίαν. Γνωρίζει ότι 
πρέπει να εκλείψη και ότι όσοι δεν πάρουν την απόφασιν να φύγουν, πρέπει να 
υποβληθούν εις την ασφαλώς επερχόµενην εκµηδένισίν των, εις τον 
εκτουρκισµόν. ∆εν αρκεί δια την σηµερινήν νοοτροπίαν των Τούρκων η 
νοµοταγεία, η πίστις, η αφοσίωσις του Έλληνος της µειονότητος. Οφείλει, αν θέλη 
να ζήση εις την Τουρκίαν, να λησµονήση τελείως την καταγωγήν του, τον 
εθνισµόν του, τας παραδόσεις του, την γλώσσαν του, το όνοµά του��.  

� Πριν ακόµη ξεραθεί η µελάνη της συµφωνίας Βενιζέλου - Ατατούρκ, η 
τουρκική Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Νόµο 2007/1.6.1932 µε τον οποίο 
απαγορεύθηκε στους αλλοδαπούς η άσκηση των περισσότερων επαγγελ-
µάτων στην Τουρκία�  
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Ο αρχικός κατάλογος των απαγορευµένων επαγγελµάτων διευρύνθηκε µε νέα 
διατάγµατα του 1933-1934 και στις 26 Ιουλίου 1934, παρά τα αλλεπάλληλα 
διαβήµατα της ελληνικής κυβέρνησης, η Άγκυρα άρχισε να εφαρµόζει τα µέτρα 
αυτά. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της αγγλικής πρεσβείας στην Τουρκία, ο 
αριθµός των µειονοτικών που εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη το 1934-
1935 ήταν 10.000 άτοµα. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι σύµφωνες µε τα επίσηµα 
τουρκικά πληθυσµικά στοιχεία�  
Η ξαφνική έξωση των ελλήνων πολιτών από την Πόλη προκάλεσε την έντονη 
δυσαρέσκεια της ελληνικής κοινής γνώµης που διερωτάτο πώς συµβίβαζαν οι 
Τούρκοι τις απελάσεις αυτές µε την ελληνοτουρκική φιλία, για την οποία ο 
ελληνικός λαός είχε καταβάλει βαρύ οικονοµικό και κοινωνικό τίµηµα. Τη 
δυσαρέσκεια αυτή ενέτεινε ακόµη περισσότερο η έκδηλη αδυναµία της 
ελληνικής κυβέρνησης να µεταπείσει τους Τούρκους.  
Και στον εκπαιδευτικό τοµέα η τουρκική κυβέρνηση έλαβε µέτρα εναντίον της 
ελληνικής µειονότητας επιβάλλοντας στα ελληνικά σχολεία από το σχολικό 
έτος 1936-1937 το µάθηµα των στρατιωτικών, που διδασκόταν από 
αξιωµατικούς του τουρκικού στρατού, ενώ τα ελληνικά σχολεία υποχρεώθηκαν 
να προσλάβουν τούρκο �βοηθό διευθυντή� στον οποίο δόθηκε ο τίτλος του 
�διευθυντή εκπαίδευσης� (tedrisat müdürü). Στην ουσία, µε την καθιέρωση του 
θεσµού αυτού υποβαθµίστηκε η θέση του έλληνα διευθυντή αφού ο τούρκος 
βοηθός διευθυντής ήταν υπεύθυνος έναντι του τουρκικού Υπουργείου 
Παιδείας για καθετί που αφορούσε το ελληνικό σχολείο και ειδικά την 
προσωπική εποπτεία για την τήρηση των µαθηµάτων, βιβλίων, εγγράφων κτλ. 
στα τουρκικά.  
Την εποχή, όµως, εκείνη η Αθήνα δεν επιθυµούσε τη διατάραξη του κλίµατος 
ύφεσης και πολιτικής συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών. Απόρροια της 
επιθυµίας αυτής υπήρξε και η απροθυµία της ελληνικής κυβέρνησης να 
επιτρέψει οποιοδήποτε µειονοτικό πρόβληµα να σκιάσει την ελληνοτουρκική 
διπλωµατική πολιτική συνεργασία. Την άποψη αυτή σχετικά µε την ιεράρχηση 
των στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής συµµερίζεται και το Φόρεϊν 
Όφις, το οποίο παρατηρούσε ότι: �αποτελεί αρχή της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής να αποφεύγει να εγείρει µειονοτικά ζητήµατα που θα έβλαπταν την 
αρµονία της ελληνοτουρκικής φιλίας�. Γι� αυτόν ακριβώς το λόγο η ελληνική 
κυβέρνηση ακολούθησε µια φιλοµειονοτική πολιτική στο χώρο της ∆υτικής 
Θράκης όπου οι µουσουλµάνοι απολάµβαναν πλήρη θρησκευτική, γλωσσική 
και πολιτιστική ελευθερία. Σε ένα εµπεριστατωµένο υπόµνηµα προς το Φόρεϊν 
Όφις µε τίτλο �Οι µειονότητες στην Ελλάδα� ο άγγλος πρεσβευτής παρά της 
ελληνικής κυβέρνησης R. A. Leeper παρατηρούσε ότι �η µεταχείριση της 
τουρκικής µειονότητας της ∆. Θράκης από τους Έλληνες υπήρξε άριστη�. Οι 
λόγοι γι� αυτό, κατά τον Leeper, ήταν η µεγάλη σηµασία που έδινε η Ελλάδα 
στη φιλία της µε την Τουρκία και η πεποίθηση στην Αθήνα ότι η καλή 
µεταχείριση των µουσουλµάνων δυτικοθρακιωτών θα ωθούσε την Άγκυρα να 
δείξει καλή θέληση προς την οµογένεια της Τουρκίας.  

Από το συλλογικό τόµο Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 96-102 
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Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις πληροφορίες του βιβλίου σας:  
α) Να εντοπίσετε τις ιδεολογικές επιδράσεις και τις άλλες συνιστώσες του 
τουρκικού εθνικισµού που είναι υπεύθυνος πρώτον για τις παραβιάσεις 
του γράµµατος της Συνθήκης της Λωζάνης και δεύτερον του πνεύµατος 
της ελληνοτουρκικής φιλίας.  

β) Να αναφέρετε προγενέστερες και υστερότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εξαναγκάστηκαν οι Έλληνες της Τουρκίας σε έξοδο από τις αρχέγονες 
κοιτίδες τους µε αποτέλεσµα να ανατραπεί η αριθµητική ισορροπία των 
µειονοτήτων και να τις αιτιολογήσετε. 

γ)  Να σκιαγραφήσετε τις συνθήκες διαβίωσης της οµογένειας στην 
Κωνσταντινούπολη και αφού λάβετε υπόψη σας το κατά πόσο υπήρξε 
λυσιτελής ως προς τους στόχους της η εξωτερική πολιτική των ελληνικών 
κυβερνήσεων να εκθέσετε τα συµπεράσµατά σας.  

 
11.   

ΠΗΓΗ  
Όταν τελικά, στις 6 Απριλίου 1941, η Βέρµαχτ εισέβαλε στην Ελλάδα, η 
ελληνική κυβέρνηση διαπίστωσε ότι οι εγκάρδιες ελληνοτουρκικές σχέσεις και 
το θετικό κλίµα στο Αιγαίο δε θα µετουσιώνονταν σε συγκεκριµένες ενέργειες 
από την πλευρά της Άγκυρας. Ιδιαίτερη απογοήτευση είχε προξενήσει στην 
Αθήνα το γεγονός πως, όταν άρχισε η γερµανική επίθεση, οι Τούρκοι 
απέσυραν τα στρατεύµατά τους από την τουρκοβουλγαρική µεθόριο, δίδοντας 
µε τον τρόπο αυτό στους Γερµανούς την ευχέρεια να συγκεντρώσουν όλα τα 
στρατεύµατά τους στο µέτωπο της Μακεδονίας και ∆υτικής Θράκης. 
Ταυτόχρονα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών απέρριπτε αγγλική πρόταση 
να προβεί έστω και σε µια συµβολική διπλωµατική εκδήλωση της τουρκικής 
αποδοκιµασίας για τη συντονισµένη επίθεση κατά του ελληνικού λαού�  
Παρά τις εκκλήσεις των Άγγλων για παροχές βοήθειας, ο Ισµέτ Ινονού 
διατήρησε τη χώρα του ουδέτερη, εξάγοντας χρώµιο στη Γερµανία και 
προβάλλοντας προς τους συµµάχους υπέρογκες απαιτήσεις σε στρατιωτικό 
υλικό, προκειµένου να εγκαταλείψει την ουδετερότητα. Η τουρκική πλευρά 
προσπαθεί να δικαιολογήσει τη στάση της αυτή επικαλούµενη ότι η Τουρκία 
στην περίοδο εκείνη είχε ως µοναδικό στόχο να διατηρήσει την ουδετερότητά 
της σε όλο το διάστηµα του πολέµου, έτσι ώστε να κρατήσει αλώβητη την 
εθνική της κυριαρχία�  
Οι απαιτήσεις που πρόβαλε η τουρκική κυβέρνηση στην περίοδο 1939-1943 
ισοδυναµούσαν σχεδόν µε την αναβίωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
Επιπλέον, αποτελούν ένα χειροπιαστό παράδειγµα για το πόσο βαθιά ριζωµέ-
νη ήταν η οθωµανική αυτοκρατορική παράδοση στη νέα εθνικιστική Τουρκία�  
Πάνω απ� όλα, ο πρόεδρος Ινονού - που είχε θεωρηθεί από τους σκληροπυ-
ρηνικούς εθνικιστές ως ενδοτικός και κατηγορήθηκε ότι είχε παραδώσει εδάφη 
της αυτοκρατορίας στους γείτονες της Τουρκίας κατά τις συνοµιλίες στη 
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Λωζάνη - σκέφθηκε να εκµεταλλευθεί την ευκαιρία αυτή για να αποκαταστήσει 
τη φήµη του. Εξάλλου, µετά τη γερµανική κατοχή της Ελλάδας, η κυβέρνηση 
Ινονού υποβάθµισε και τις διπλωµατικές σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών 
αποφεύγοντας να διορίσει πρέσβη στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του 
Καΐρου από το 1941 ως το 1943. Οι τουρκικές εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον 
ελληνικών περιοχών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου αποτελούν 
και το πρώτο τεκµηριωµένο παράδειγµα των τουρκικών επεκτατικών βλέψεων 
στο χώρο του Αιγαίου.  

Από το συλλογικό τόµο Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 88-89 
 

Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις:  
α) Να παρουσιάσετε τα γεγονότα που στοιχειοθετούν την �ουδετερότητα� της 
στάσης της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και να 
αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό -από το σχολικό σας εγχειρίδιο- των 
διπλωµατικών χειρισµών της ως καιροσκοπικών.  

 
β) Αφού αναφέρετε τα εδαφικά ανταλλάγµατα τα οποία ζητούσε η Τουρκία 
προκειµένου να εξέλθει στον πόλεµο είτε στο πλευρό της Αγγλίας είτε στο 
πλευρό της Γερµανίας, να σχολιάσετε τη θέση της πιο πάνω πηγής ότι �οι 
τουρκικές εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον ελληνικών περιοχών κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου αποτελούν και το πρώτο δείγµα των 
τουρκικών επεκτατικών βλέψεων σε βάρος της Ελλάδας.  

 
12.    

ΠΗΓΗ  
Το γεγονός ότι η Hürriyet εξέφραζε τα τουρκικά αισθήµατα αποδεικνύεται από 
τη θεαµατική άνοδο της εφηµερίδας. Έτσι, βλέπουµε τη Hürriyet, η οποία το 
1948 είχε κυκλοφορία 11.000 φύλλων, µε την έναρξη της κυπριακής κρίσης να 
φθάνει τα 200.000, ενώ είκοσι χρόνια αργότερα, την εποχή της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο, να περνά τα 650.000 φύλλα, καταλαµβάνοντας την 13η 
θέση στον παγκόσµιο Τύπο. Η εντυπωσιακή επιτυχία της Hürriyet οδήγησε και 
τις άλλες εφηµερίδες της Τουρκίας να εφαρµόσουν το πετυχηµένο πλέον 
µοντέλο της ανθελληνικής αλλοφροσύνης.  
Παρόµοια εκµετάλλευση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισµού στο ζήτηµα της 
Κύπρου έκανε και η νεοϊδρυθείσα ακραία εθνικιστική οργάνωση �Η Κύπρος 
είναι τουρκική� (Kibris Türktür), προστάτης της οποίας υπήρξε ο ίδιος ο 
τούρκος πρωθυπουργός Adnan Menderes. Ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης 
αυτής ήταν ο συνεργάτης της Hürriyet Hikmet Bil, από τους πιο φανατικούς 
στην ανθελληνική αρθρογραφία τούρκους δηµοσιογράφους. Σε συνεργασία µε 
ένα άλλο εθνικιστικό σωµατείο, την Εθνική Οµοσπονδία Τούρκων Φοιτητών 
(Millî Türk Talebe Federasyonu), η οργάνωση �Η Κύπρος είναι τουρκική� 
εξελίσσεται σε µια ισχυρή και αποτελεσµατική εθνικιστική οµάδα πίεσης, 
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γεγονός που αποδεικνύεται και από τη µεγάλη απήχηση που είχαν οι 
αλλεπάλληλες ανθελληνικές κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια στην 
Κωνσταντινούπολη το 1954-1955�  
Πρωταρχικό ρόλο στην προσπάθεια ενεργοποίησης της τουρκικής κοινής 
γνώµης ως αντίρροπης δύναµης στον ελληνοκυπριακό αγώνα για την ένωση 
διαδραµάτισε ο εκ Θεσσαλονίκης δηµοσιογράφος Sedat Simavi, ο οποίος 
πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ο µοιραίος άνθρωπος στην παραπέρα εξέλιξη της 
ιστορίας της Κύπρου αλλά και του πλέγµατος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 
Ο Simavi, που ανήκε στην ισχυρή οµάδα των εξισλαµισθέντων Εβραίων 
(dönme), γνώρισε µεγάλη δηµοσιογραφική επιτυχία µε την ηµερήσια εφηµε-
ρίδα Hürriyet (Ελευθερία)� Από τα πρώτα χρόνια της έκδοσης της εφηµερί-
δας αυτής, η Αγγλία ενίσχυσε ποικιλοτρόπως την προσπάθεια του Sedat 
Simavi, προµηθεύοντάς τον ακόµη και µε τις πιο τέλειες τυπογραφικές εγκα-
ταστάσεις της εποχής εκείνης� Η ενορχηστωµένη εκστρατεία του τουρκικού 
Τύπου, µε στόχο την εµπλοκή του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην κυπριακή 
διαµάχη, κορυφώθηκε στις 2 Ιουλίου 1955 όταν η Tercüman (∆ιερµηνέας), σε 
κύριο άρθρο της, ζήτησε φορτικά από τον Πατριάρχη να καλέσει σε τάξη τον 
�ιεραρχικά υφιστάµενό του� Αρχιεπίσκοπο Μακάριο � Η επίσηµη σιωπή του 
Πατριαρχείου εξόργισε τους Τούρκους και στις 24 Αυγούστου 1955 ο 
διακεκριµένος δηµοσιογράφος της Tercüman και βουλευτής του ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος Cihan Baban, αφού απεικόνισε το Φανάρι σαν ιστορικό κατάλοιπο 
του Βυζαντίου και σαν �προγεφύρωµα µελλοντικών κινδύνων�, απαίτησε την 
άµεση αποµάκρυνση του Οικουµενικού Πατριαρχείου από την Τουρκία. Η 
κατευθυνόµενη τουρκική κοινή γνώµη υπήρξε ιδιαίτερα εχθρική προς τον 
Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος αντίθετα δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στη 
φιλία των δύο γειτονικών λαών. Μάταια ο ελληνόφωνος Τύπος της 
Κωνσταντινούπολης ζητούσε από την τουρκική κυβέρνηση να λάβει µέτρα για 
τον περιορισµό του ανθελληνικού µένους.  

Από το συλλογικό τόµο Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 496-498 
 

Με βάση την πηγή και τις γνώσεις σας από το σχολικό εγχειρίδιο:  
α) Να διερευνήσετε το ρόλο του τουρκικού Τύπου και των ακραίων 
εθνικιστικών οργανώσεων στην παραποίηση της αλήθειας και στην έξαψη 
του φανατισµού, εν όψει της αναµέτρησης των δύο χωρών στο ζήτηµα της 
Κύπρου.  

β)  Ποιες επιπτώσεις είχε η ελληνοτουρκική ρήξη εξαιτίας του Κυπριακού στην 
οµογένεια και στο Οικουµενικό Πατριαρχείο;  

γ) Για ποιους λόγους ο τουρκικός Τύπος επιχειρούσε να εµπλέξει τον 
Πατριάρχη Αθηναγόρα στην κυπριακή κρίση;  
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13.   
ΠΗΓΗ  
Εξερράγησαν δύο ισχυρές βόµβες στον κήπο που βρίσκεται ανάµεσα στο 
σπίτι που γεννήθηκε ο Κεµάλ Ατατούρκ και το τουρκικό προξενείο στη 
Θεσσαλονίκη. Η είδηση αυτή δηµοσιεύθηκε αµέσως στην απογευµατινή 
εφηµερίδα Instabul Ekspres του βουλευτή του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος Mithat 
Perin.  
Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η είδηση ήταν προκατασκευασµένη. Τη �βόµβα� 
στη Θεσσαλονίκη είχαν τοποθετήσει ο κλητήρας του τουρκικού προξενείου και 
ένας µουσουλµάνος φοιτητής από την Κοµοτηνή, ο Oktay Engin, οι οποίοι 
ενεργούσαν κατ� εντολήν του τούρκου γενικού πρόξενου Θεσσαλονίκης. Η 
προκλητική εκείνη πράξη ήταν σύνθηµα για το ξέσπασµα σε βάρος των 
100.000 Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και των ελλήνων αξιωµατικών του 
αρχηγείου του ΝΑΤΟ στη Σµύρνη.  
Οργανωµένα στίφη �αγανακτισµένων πολιτών� µε επικεφαλής φανατικούς 
φοιτητές µε παντουρκικές τάσεις κινήθηκαν µε στρατιωτική πειθαρχία και 
έσπειραν τον τρόµο στους οµογενείς της Κωνσταντινούπολης, αφού 
λεηλάτησαν και ισοπέδωσαν οτιδήποτε ελληνικό στοιχείο υπήρχε. Πρόσφατα 
ο µεγάλος τούρκος συγγραφέας Aziz Nesin δηµοσίευσε στη Sabah (Πρωία) 
της Κωνσταντινούπολης ένα άρθρο, σε πέντε συνέχειες, για τα αιµατηρά 
γεγονότα, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι:  

�η νύκτα εκείνη έµοιαζε µε τη νύκτα του Αγίου Βαρθολοµαίου. Η νύκτα του Αγίου 
Βαρθολοµαιου είχε αρχίσει µε εντολή του Καρόλου ΙΧ. Η νύκτα της 6/7 
Σεπτεµβρίου είχε αρχίσει µε το πρόσταγµα του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος [�]. 
Στόχος της λεηλασίας της νύκτας της 6/7 Σεπτεµβρίου ήταν οι Ρωµιοί της Πόλης�.  

Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσµατα της 
καταστρεπτικής επιδροµής�  
Παρά τις αρχικές προσπάθειες αποσιώπησης των πραγµατικών γεγονότων, 
σήµερα είναι γνωστός ο καθοριστικός ρόλος της τουρκικής κυβέρνησης στα 
έκτροπα του 1955. Μετά το στρατιωτικό κίνηµα της 21ης Μαΐου 1960, στο 
έκτακτο δικαστήριο που συστήθηκε για την εκδίκαση του έκπτωτου µεντερικού 
καθεστώτος και συνεδρίασε στο νησί του Μαρµαρά Πλάτη (Yassiada), 
εξετάσθηκε και η υπόθεση των �Σεπτεµβριανών�. Στις δίκες αυτές παρουσιά-
στηκαν ακράδαντα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι κύριοι ένοχοι των ανθελ-
ληνικών βιαιοπραγιών ήσαν ο τότε πρωθυπουργός Adnan Menderes και ο 
υπουργός Fatin Zorlu. Το τουρκικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση 
Menderes ήταν ο ηθικός αυτουργός των ανθελληνικών ταραχών και ότι αυτές 
είχαν προκληθεί για να προωθήσουν τις τουρκικές απόψεις στο Κυπριακό 
κατά τη διάρκεια της τριµερούς διάσκεψης του Λονδίνου. Αυτό ακριβώς 
προκύπτει από το τηλεγράφηµα µε αριθµό πρωτοκόλλου 83/28.8.1955 που 
απηύθυνε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Fatin Zorlu από το Λονδίνο στον 
τούρκο πρωθυπουργό�  
Οι συλλήψεις γνωστών προσωπικοτήτων της τουρκικής αριστεράς, όπως του 
συγγραφέα Aziz Nesin και του στενού συνεργάτη του Nazim Hikmet, Kemal 
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Tahir, ως δήθεν υποκινητών των ταραχών µπορούν να ενταχθούν µέσα στο 
ψυχροπολεµικό κλίµα που επικρατούσε στην Τουρκία του Adnan Menderes.  
Η απόδοση της ευθύνης σε �σκοτεινές δυνάµεις� και �ερυθρούς πράκτορες� 
δεν ήταν καθόλου πιεστική, αφού η τουρκική κυβέρνηση δήλωνε επί χρόνια 
ότι οι ελάχιστοι κοµµουνιστές, αν υπήρχαν καν, δεν ήσαν σε θέση να αναλά-
βουν οποιαδήποτε αποτελεσµατική δράση στην κεµαλική Τουρκία. Ταυτόχρο-
να, η Άγκυρα σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στους ξένους δηµοσιογράφους 
και δήλωσε ότι �µόνο ανόθευτα και αντικειµενικά ειδησεογραφικά σχόλια θα 
επιτρέπονται� να δηµοσιεύονται στον Τύπο.  

Αλ. Αλεξανδρή, από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 499-501 
 

Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις:  
α) Να αναζητήσετε τους �εµπνευστές της προβοκατόρικης� οργάνωσης των 
Σεπτεµβριανών επεισοδίων.  

β) Να παρουσιάσετε τις πολιτικές σκοπιµότητες που εξυπηρετούσαν οι τα-
ραχές στην Κωνσταντινούπολη.  

γ) Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες της καταστρεπτικής 
επιδροµής της 6ης Σεπτεµβρίου.  

 
14.  

ΠΗΓΗ 1 
Για την Ίµβρο και την Τένεδο η Συνθήκη της Λωζάνης είχε προβλέψει ειδικό 
καθεστώς αυτονοµίας µε το άρθρο 14. Κατ� αυτό τα νησιά θα είχαν έναν ειδικό 
διοικητικό οργανισµό αποτελούµενο από τοπικούς παράγοντες, ο οποίος θα 
εγγυάτο την προστασία του προσώπου και της περιουσίας των µη 
Μουσουλµάνων. Η τήρηση της τάξης θα ήταν επίσης αρµοδιότητα των 
αυτοχθόνων. Η Τουρκία αγνόησε τις συµβατικές της υποχρεώσεις από την 
πρώτη στιγµή που εγκαταστάθηκε στα νησιά, δηλαδή τον Οκτώβριο του �23. 
Ανέλαβε η ίδια τη διοίκηση αφού πρώτα φρόντισε να απαγορεύσει την 
επιστροφή και να κατασχέσει την περιουσία 1.500 Ιµβρίων, που είχαν 
καταφύγει στη Λήµνο και τη Θεσσαλονίκη. Αποδυνάµωσε δε πλήρως τον 
ελληνικό πληθυσµό των νησιών καταρτίζοντας λίστα από 64 επιφανείς 
ντόπιους που χαρακτηρίστηκαν ανεπιθύµητοι�  
Για τη µαθητιώσα νεολαία επεφύλαξε άλλη δυσάρεστη έκπληξη: επέβαλε 
υποχρεωτική τουρκική εκπαίδευση αφήνοντας µόνο µια ώρα ηµερησίως για το 
µάθηµα των ελληνικών. ∆υστυχώς οι µη µουσουλµανικοί πληθυσµοί των 
νησιών δεν µπορούσαν να επικαλεστούν τα µειονοτικά δικαιώµατα που 
απέρρεαν από τη Συνθήκη της Λωζάνης, γιατί το άρθρο 14, που καθόριζε το 
ειδικό καθεστώς αυτονοµίας δεν συνδεόταν άµεσα µε τα άρθρα τα σχετικά µε 
τη µειονοτική προστασία. Ερµηνεύοντας κατά βούλησιν λοιπόν, οι Τούρκοι 
θεώρησαν ότι δεν δεσµεύονταν να διατηρήσουν µειονοτικά σχολεία στα νησιά. 
Ως επισφράγισµα µετέτρεψαν και το Σχολαρχείο της Ίµβρου σε τουρκική 
κυβερνητική σχολή. Έτσι οι Έλληνες ή κατέφευγαν στην Ελλάδα για να 
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αποφύγουν τον αφελληνισµό των παιδιών τους ή τον υπέµεναν στωικά. Όπως 
και στην περίπτωση της στράτευσης, και οι δύο επιλογές λειτουργούσαν εις 
όφελος της Τουρκίας.  
Η Ελλάδα παρακολουθούσε µε αγωνία, την υποβάθµιση του ελληνισµού στα 
νησιά, αλλά οµολογουµένως δεν αντέδρασε πολύ δραστικά. Το Μάρτιο του 
1925 µε υπόµνηµά της στην ΚτΕ έκανε το θλιβερό απολογισµό του 
εκτουρκισµού των νησιών αλλά δεν προχώρησε σε ουσιαστική καταγγελία. 
Αυτό έγινε προφανώς γιατί εκείνη την εποχή ξανάρχιζε ο διάλογος που το 
καλοκαίρι κατέληξε στη συµφωνία Εξηντάρη - Χαµντί. Ο ίδιοι οι έλληνες 
κάτοικοι των νησιών ένιωθαν απροστάτευτοι και προσπαθούσαν να κινήσουν 
την προσοχή της Ελλάδας στο δράµα τους. Τον Ιούνιο του 1927, που η 
Τουρκία αποφάσισε επιτέλους να δηµιουργήσει τον ειδικό οργανισµό που 
προέβλεπε το άρθρο 14, η ιµβρακική ένωση �Η αγάπη� κατήγγειλε στον 
έλληνα πρωθυπουργό ότι επρόκειτο για κοροϊδία. Τα νησιά υποβιβάζονταν 
διοικητικά σε υποδιοικήσεις, δηλαδή στερούνταν πλέον και των τοπικών τους 
δικαστηρίων. Όρος δε απαράβατος για την υποψηφιότητα των δηµοτικών 
αρχόντων ήταν η άριστη γνώση της τουρκικής, όταν ελάχιστοι Έλληνες την 
είχαν.  
Ακόµα και το στοιχειώδες, την ίδρυση δηλαδή υποπροξενείου στην Ίµβρο, δεν 
ζήτηση η ελληνική κυβέρνηση - κι ας της δόθηκε αυτή η δυνατότητα.  
Η ύπαρξη υποπροξενείου θα ήταν ο µοναδικός τρόπος να διατηρηθεί ψηλά το 
φρόνηµα του ελληνισµού, να συλλέγονται από πρώτο χέρι πληροφορίες για 
την πορεία των εκεί Ελλήνων και να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η 
εφαρµογή της Συνθήκης της Λωζάνης. Έτσι η Τουρκία παρέµεινε ανενόχλητη 
να συρρικνώνει τον ελληνικό πληθυσµό των νησιών�  

Λ. ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες, σσ. 210-212 
 

ΠΗΓΗ 2 
Την καταπίεση του γηγενούς πληθυσµού των νησιών από τις τουρκικές αρχές 
µεταξύ 1923-1927 περιγράφει λεπτοµερειακά και ο βρετανός πλοίαρχος E. A. 
Nottingham Palmer, ο οποίος υπηρετούσε στην περιοχή των Στενών και του 
Αιγαίου από την εποχή της εκστρατείας των ∆αρδανελίων. Αρχικά, το 1922, ο 
πλοίαρχος Palmer είχε συµφωνήσει µε την παραχώρηση των νησιών στην 
Τουρκία, πάντα µε την προϋπόθεση παραχώρησης καθεστώτος τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Το 1925, όµως, ο βρετανός αξιωµατούχος αναφέρει µε 
αγανάκτηση στην κυβέρνησή του τις ταλαιπωρίες τις οποίες είχε υποστεί το 
ελληνικό στοιχείο στα νησιά και συµπεραίνει ότι �η τουρκική κυβέρνηση δεν 
έχει κάνει κανένα βήµα για να διοικήσει τα νησιά αυτά σύµφωνα µε τη Συνθήκη 
της Λωζάνης�.  

Από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σ. 53 
 

ΠΗΓΗ 3 
Το πιο αποτελεσµατικό µέσο εκδίωξης ή εξόντωσης της ελληνικής νεολαίας 
των νησιών, που αποτελούσε τη βάση για το µελλοντικό τους εθνολογικό 



 84

χαρακτήρα, ήταν η στρατολογία. Στις αρχές του 1926 οι τουρκικές αρχές 
έκαναν καταγραφή των κληρωτών και των εφέδρων στα νησιά. Οι Έλληνες 
κάτοικοι τροµοκρατήθηκαν. Πολλοί νέοι άρχισαν να σκέφτονται τη φυγή προς 
τα γειτονικά ελληνικά νησιά. Το κακό έγινε µεγαλύτερο, όταν οι κλάσεις 1922-
25 µεταφέρθηκαν στη Μ. Ασία και διέρρευσαν οι πληροφορίες ότι οι Τούρκοι 
τους κακοµεταχειρίζονταν στο έπακρο.  
Ελληνικά σκάφη πρόσφεραν τη βοήθεια στη σωτηρία των φυγόστρατων, που 
κρύβονταν στα νησιά τους και τους καταζητούσαν µε µανία οι τουρκικές 
αρχές�  
Οι ελληνικές κυβερνήσεις, τα δύο αυτά χρόνια, δεν ενδιαφέρθηκαν όσο θα 
έπρεπε για την υπόθεση των νησιών. Η παγκαλική εκτροπή και τα ποικίλα 
εξωτερικά προβλήµατα ευνοούσαν ήπιο κλίµα προς την Τουρκία και αποφυγή 
κάθε είδους διεθνών περιπλοκών. Έτσι εξηγείται ότι στη Συµφωνία της Άγκυρας 
(21-7-1925) αλλά και στη Συµφωνία της Αθήνας (1-12-1926) δεν έγινε η 
παραµικρή αναφορά στα συστηµατικά εκτουρκιζόµενα νησιά. Όλα έδειχναν ότι οι 
ελληνικές κυβερνήσεις είχαν δεχθεί µοιρολατρικά ως οριστική την απώλεια των 
δύο νησιών και έστρεφαν το ενδιαφέρον τους περισσότερο στον ελληνισµό της 
Κωνσταντινούπολης που, όµοια, κινδύνευε. Ίσως αυτό ακριβώς να επιδίωκε και 
η τουρκική πολιτική. Να δηµιουργεί δηλαδή προβλήµατα σε πολλά µέτωπα για 
να αναγκάζει την Ελλάδα να θέτει προτεραιότητες.  
Τελικά, ούτε η φθορά του ελληνισµού της Πόλης περιορίστηκε. Συγκεκριµένα, 
πριν από τον πόλεµο, υπήρχαν σ� αυτή 350.000 Έλληνες. Στις αρχές του 1926 
είχαν µειωθεί σε 260.000, δύο µήνες αργότερα σε 181.000 και τρία χρόνια µετά 
στις 161.000. Η µεγάλη φθορά, όπως βλέπουµε, συντελέστηκε τα έτη 1925-
1926. Ήταν η περίοδος των εσωτερικών αδυναµιών µας. Και όµως, ίσως και 
χειρότερα, εσωτερικά προβλήµατα είχε η Τουρκία: τον Ιούνιο του 1926 
αποκαλύφθηκε στη Σµύρνη συνωµοσία κατά του Κεµάλ από µέλη του 
προοδευτικού κόµµατος. Ο βουλευτής Ζία Χουρσίτ παραδέχθηκε µε παρρησία 
στο δικαστήριο ότι αυτός είχε οργανώσει τη συνωµοσία, γιατί πίστευε ότι η 
πατρίδα του θα σωζόταν µόνο µε το θάνατο του Κεµάλ. Φαίνεται ότι πίσω απ� 
όλα αυτά κρύβονταν οι Άγγλοι που είχαν αλλάξει και πάλι πολιτική. Άφηναν 
µάλιστα να διαδοθεί ότι τον Οκτώβρη θα έπεφταν θύµατα δολοφονίας 
ταυτόχρονα Κεµάλ και Ισµέτ. Ίσως, γιατί είχαν πάψει να εκτελούν πιστά τις 
εντολές τους.  
Οι δίκες και οι φήµες είχαν προκαλέσει, αναµφίβολα, ανησυχία και ανασφάλεια 
στους Τούρκους ηγέτες. ∆υστυχώς, η ελληνική πλευρά που, όπως είπαµε, 
βρισκόταν σε ανάλογη κατάσταση, αντί να εκµεταλλευθεί την περίσταση, έγινε 
εύκολο θύµα εκµετάλλευσης στην Πόλη, στην Ίµβρο και στην Τένεδο.  

Ι. Μ. Γρυντάκη, Ίµβρος και Τένεδος, σσ. 110-111 
 

Αφού µελετήσετε τις πηγές 1, 2 και 3:  
α) Να παρουσιάσετε τα µέτρα που υιοθέτησε το κεµαλικό κράτος σε βάρος 
των Ιµβρίων - Τενεδίων από το 1923 µέχρι το 1927 και που εγκαινίασαν 
τον αφελληνισµό τους.  
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β) Να αποδώσετε τις ευθύνες για την έναρξη του αφελληνισµού των Θρα-
κικών Σποράδων, στις πλευρές που αναλογούν, αφού διερευνήσετε τα 
αίτια των παραλείψεων και των σφαλµάτων.  

γ)  Να ερµηνεύσετε τα µέτρα των τουρκικών αρχών που εφαρµόστηκαν στις 
Θρακικές Σποράδες µε το νόµο του 1927.  

δ) Να αξιολογήσετε τις αντιδράσεις των ελληνικών κυβερνήσεων (1925-1926) 
απέναντι στα µέτρα εκτουρκισµού της Ίµβρου και της Τενέδου και να τις 
αιτιολογήσετε.  

 
15.  

ΠΗΓΗ  
Όπως εξάγεται από το καθοριστικό άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης, η 
δικαστική, υγειονοµική, λιµενική, τελωνειακή, εκπαιδευτική και αστυνοµική 
εξουσία θα ασκείτο από τον αυτόχθονα πληθυσµό των νησιών. Ωστόσο, όπως 
είχαν ήδη προβλέψει οι κάτοικοι των νησιών, η τουρκική κυβέρνηση δεν ήταν 
διατεθειµένη να σεβαστεί την υποχρέωση για την εφαρµογή του άρθρου 14. 
Έτσι, όταν οι τουρκικές αρχές παρέλαβαν στα τέλη του Σεπτεµβρίου 1923 τη 
διοίκηση των νησιών, απέλυσαν αµέσως τα τοπικά διοικητικά στελέχη και 
διέλυσαν το διοικητικό συµβούλιο των νησιών που ήταν εκλεγµένο από τη 
γηγενή πληθυσµό. Ενώ διορίσθηκε αυθαίρετα νέο συµβούλιο µε απλώς διοι-
κητικό χαρακτήρα, τούρκοι αξιωµατούχοι από τη Μικρά Ασία ανέλαβαν εξ ολο-
κλήρου τη διοικητική, δικαστική, αστυνοµική, λιµενική και τελωνειακή εξουσία.  
Αµέσως µετά την εγκατάστασή του στην Τένεδο, ο τούρκος διοικητής, µετά 
από εισήγηση προκρίτων γηγενών µουσουλµάνων, κατήρτισε κατάλογο στον 
οποίο περιέλαβε εξήντα τέσσερις νησιώτες, τους οποίους χαρακτήρισε ανεπι-
θύµητους. Με βάση τον κατάλογο αυτόν η τουρκική κυβέρνηση απαγόρευσε 
τον επαναπατρισµό τόσο αυτών όσο και των οικογενειών τους. Με τον τρόπο 
αυτό οι Τούρκοι κατάφεραν να αποκεφαλίσουν ουσιαστικά την ελληνική ηγεσία 
της Τενέδου αφού οι εξήντα τέσσερις �ανεπιθύµητοι� αποτελούσαν την κοινω-
νική και οικονοµική ελίτ του νησιού. Η ίδια ακριβώς τύχη ανέµενε και τους 
χίλιους πεντακόσιους Ιµβρίους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του πανικού που 
κατέλαβε τους νησιώτες µε τη µεταβολή της κυριαρχίας το Σεπτέµβριο του 
1923, είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο στη Λήµνο και τη Θεσσαλονίκη. Οι 
Ίµβριοι αυτοί στιγµατίσθηκαν από τις τουρκικές αρχές ως �συνεργάτες του 
ελληνικού καθεστώτος στα νησιά� και τους απαγορεύθηκε ο επαναπατρισµός 
στις εστίες τους, παρά τις ρητές διατάξεις του Πρωτοκόλλου VIII της Λωζάνης 
περί αµνηστείας. Η ακίνητη περιουσία των �ανεπιθύµητων� κατασχέθηκε 
σύµφωνα µε τον τουρκικό νόµο περί εγκαταλελειµµένης περιουσίας (emval-î 
metrukiyet).  
Από την άλλη πλευρά, οι νησιώτες που επέλεξαν να παραµείνουν στον τόπο 
τους αντιµετώπισαν ένα άρτια σχεδιασµένο πρόγραµµα σταδιακού εκτουρ-
κισµού της Ίµβρου και της Τενέδου. Η πιο ανησυχητική εξέλιξη για το γηγενή 
πληθυσµό υπήρξε η καταγραφή κληρωτών και εφέδρων στον τουρκικό στρατό 
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στις αρχές του 1926. Σύµφωνα µε πληροφορίες του ελληνικού Προξενείου 
Κωνσταντινούπολης, οι στρατευµένοι νησιώτες χρησιµοποιήθηκαν σε βαριά 
χειρωνακτικά έργα οδοποιίας στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Τον ∆εκέµβριο 
του 1927, ο διευθυντής της Νοµαρχίας ∆αρδανελίων µετέβη στην Ίµβρο και 
Τένεδο για τη διεξαγωγή ανακρίσεων σχετικά µε µια έκκληση που απηύθυναν 
οι κάτοικοι του Γλυκέος Ίµβρου προς τους Ιµβρίους της Αµερικής µε την οποία 
ζητούσαν οικονοµική συνδροµή για τα σχολεία της κωµόπολης αυτής. Η τουρ-
κική κυβέρνηση θεώρησε την ενέργεια αυτή ως θίγουσα το τουρκικό κράτος 
και συνέλαβε τη δηµογεροντία του Γλυκέος φυλακίζοντάς την στα ∆αρδανέλια.  

Αλ. Αλεξανδρή, από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 52-53 
 
Αφού µελετήσετε την πηγή και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις:  
α) Να αναφέρετε τις συγκεκριµένες ενέργειες (εντοπίζοντας τα αντίστοιχα 
ρήµατα που δηλώνουν τις κατάφωρες παραβιάσεις της Συνθήκης της 
Λωζάνης) στις οποίες προέβη η Τουρκία �διοικώντας� την Ίµβρο και την 
Τένεδο.  

β) Να αναφέρετε τα αποτελέσµατα των προσφυγών της ελληνικής κυβέρνη-
σης στους διεθνείς και ανθρωπιστικούς οργανισµούς στους οποίους 
κατέφυγε προκειµένου να κοινοποιήσει την τουρκική προσπάθεια 
αφελληνισµού της Ίµβρου και της Τενέδου.  

 
16.  

ΠΗΓΗ  
Καταβλήθηκε προσοχή, ώστε το σύνολο του Νόµου 25-6-1927 να είναι 
επαρκές στην παροχή εγγυήσεων για τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 14 της Συνθήκης. Η αιτιολογική έκθεση του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών έλεγε:  

�Το άρθρο της Συνθήκης της Λωζάνης αναγράφει ειδικές και εξαιρετικές διατάξεις 
που, επειδή αφορούν αποκλειστικά το θέµα για το οποίο εγράφησαν, δεν είναι 
δυνατόν να επεκταθούν σε άλλα θέµατα. Οι νόµοι περί δήµων (ναχιέ) και 
συνοικισµών (κιοί) ενισχύουν τους όρους που αναφέρονται στη συνθήκη, η 
εφαρµογή δε των νόµων αυτών ενισχύει τους παραπάνω όρους και τους 
εγγυάται. Για το λόγο αυτό οι υποδιοικήσεις των νησιών µεταβλήθηκαν σε δήµους. 
Έπειτα υπάρχουν και µερικά άλλα ζητήµατα όπως η τοπική νοµοθεσία, η 
αστυνοµία, η αγροφυλακή κ.ά. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, σύµφωνα µε 
τους νόµους, για τους δήµους και τους συνοικισµούς εκλέγονται µεταξύ του 
ιθαγενούς πληθυσµού. Προκειµένου για τα οικονοµικά και τελωνειακά ζητήµατα 
των δύο νησιών, αυτά επιδέχονται επέκταση ερµηνείας κατά το δοκούν. Η 
χρησιµοποίηση της χωροφυλακής δια τη φρούρηση των παραλίων των δύο 
νησιών δεν αντιτίθεται προς τις διατάξεις της Συνθήκης�.  

Μια προσεκτική µελέτη του Νόµου αυτού οδηγεί στα εξής συµπεράσµατα: το 
περιεχόµενό του αποτελεί προµελετηµένη παρερµηνεία και αντιστροφή του 
γράµµατος και πνεύµατος του σχετικού άρθρου της συνθήκης. Και αυτό, γιατί 
θέτει σε κατώτερη µοίρα από τις άλλες µειονοτικές περιοχές της Τουρκίας τα 
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νησιά, τα οποία το άρθρο 14, µε την παροχή του αυτονοµιακού οργανισµού, 
έκανε προνοµιούχα. Στο Νόµο αυτό διαφαίνεται καθαρά η προσπάθεια των 
Τούρκων να αλλοιώσουν την εθνολογική σύσταση του πληθυσµού των 
νησιών. Επειδή όλη η εξουσία, σύµφωνα µε τον τουρκικό νόµο, συγκεντρώ-
νεται στο δήµαρχο που διορίζεται από την τουρκική ∆ιοίκηση, όλες οι διατάξεις 
του άρθρου 14, µε τις οποίες η διοίκηση των νησιών επαφίεται στα τοπικά 
συµβούλια, ανατρέπονται εξ ολοκλήρου�  
Το άρθρο 14, που αναφέρεται στα εκπαιδευτικά και στα εκκλησιαστικά 
πράγµατα των δυο νησιών, αποτελεί την πιο σκανδαλώδη παραβίαση, όχι 
µόνο του άρθρου 14 της συνθήκης της Λωζάνης, αλλά και των άρθρων της 
ίδιας συνθήκης που αναφέρονται στις µειονότητες της Τουρκίας. Σύµφωνα µε 
το άρθρο αυτό, η δηµόσια εκπαίδευση των νησιών πρέπει να οργανωθεί και 
να διευθύνεται σύµφωνα µε τους νόµους για τη στοιχειώδη εκπαίδευση του 
τουρκικού κράτους�  
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, ο πρεσβευτής µας στην Άγκυρα πήρε 
εντολή να διαµαρτυρηθεί στην τουρκική κυβέρνηση και να απαιτήσει σεβασµό 
στο άρθρο 14 της συνθήκης και πραγµατική αυτονοµία για τα δυο νησιά. Το 
παλιό καθεστώς της Σάµου µπορούσε να χρησιµεύσει ως πρότυπο.  
Ο ∆ηµητριάδης, υποστηρικτής της διεθνοποίησης του θέµατος ζήτησε από τον 
Έλληνα πρωθυπουργό:  
1.  Να διατάξει τους διαπιστευµένους µας στις διάφορες κυβερνήσεις που 

είχαν υπογράψει τη Συνθήκη της Λωζάνης, και κυρίως αυτούς στο 
Λονδίνο, Ρώµη και Παρίσι, να διαµαρτυρηθούν και να ζητήσουν την 
επέµβασή τους για τα δικαιώµατα των νησιών που καταπατούσαν οι 
Τούρκοι.  

2.  Να προκαλέσει την επέµβαση της Κ.Τ.Ε., σύµφωνα µε τη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 11 του καταστατικού της, και την παραποµπή του 
ζητήµατος των νησιών στο νοµικό τµήµα της για ερµηνεία των διατάξεων 
του άρθρου 14 της συνθήκης και τη σύνταξη του καταστατικού που θα 
έπρεπε να εφαρµοστεί στα νησιά.  

Και συµπλήρωνε:  
Εάν δεν εξασφαλιστεί στους Έλληνες κατοίκους των νησιών αυτών αληθινή 
αυτοδιοίκηση και απόλυτη ελευθερία στη διαχείριση, τη ρύθµιση και τη 
διοίκηση των εκκλησιαστικών και σχολικών θεµάτων, η ελληνική κυβέρνηση 
θα βρεθεί στην ανάγκη να υποστεί τα βάρη της εγκατάστασης στην ελεύθερη 
πατρίδα 10.000 Ιµβρίων και Τενεδίων. Αυτοί έµειναν στα νησιά τους το 1923 
µετά από επίµονη αξίωση της ελληνικής κυβέρνησης και είναι βέβαιο ότι, οι 
Έλληνες αυτοί από αµνηµονεύτων χρόνων, αφού παρέµειναν Έλληνες δια 
µέσου των αιώνων και εθνικών καταστροφών, µε κανέναν τρόπο δε θα 
δεχθούν να υποταχθούν θεληµατικά σε Νόµους και συστήµατα, που τόσο 
ασύστολα επιδιώκουν την εθνική τους εκµηδένιση και τον εκτουρκισµό τους.  
Οι προύχοντες των νησιών έσπευσαν, µε µυστική έκθεσή τους, να εκφράσουν 
τις απόψεις τους στο νοµάρχη Λέσβου. Ο τελευταίος, φαίνεται ότι πείστηκε 
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απόλυτα στα επιχειρήµατά τους και ανέφερε, στη συνέχεια, στο Υπουργείο 
Εξωτερικών:  

�� Επείσθην ότι ο εν λόγω νόµος δεν πληροί τους όρους του άρθρου 14 της 
Συνθήκης της Λωζάνης αλλά καταστρατηγεί τούτο. ∆εν παρέχονται αι απαραίτητοι 
εγγυήσεις της ασφάλειας και της διατηρήσεως του εθνισµού των νήσων. Ένεκα 
τούτων φρονώ ότι είναι ανάγκη να µελετηθεί υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του 
Υπουργείου και της Πρεσβείας της Άγκυρας, να καταβληθώσιν αι απαιτούµεναι 
ενέργειαι παρά τη κυβερνήσει της Αγκύρας δια την τροποποίησιν αυτού κατά 
τρόπον διασφαλίζοντα την ασφάλειαν των κατοίκων και του εθνισµού αυτών�� 
Ι. Μ. Γρυντάκη, Ίµβρος και Τένεδος, δύο ξεχασµένα ελληνικά νησιά, σσ. 124-128 

 
Αφού µελετήσετε προσεκτικά την πηγή να απαντήσετε:  
α) Κατά πόσο ο τρόπος διοίκησης της Ίµβρου και της Τενέδου αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγµα των µεθόδων, που µετέρχονταν οι τουρκικές 
κυβερνήσεις προκειµένου να επιλύσουν το �πρόβληµα� που δηµιούργησαν 
οι αλλοεθνείς µειονότητες που διαβιούσαν στα πλαίσιά της χώρας τους;  

β)  Να σχολιάσετε τις επιδιώξεις που αυτά τα µέσα εξυπηρετούσαν.  
 
17.  

ΠΗΓΗ  
Τα αποτελέσµατα της ελληνικής διπλωµατικής προσπάθειας που ενηµέρωνε 
τη διεθνή κοινή γνώµη σχετικά µε την κατάργηση της ελληνικής παιδείας στα 
νησιά υπήρξαν πενιχρά. Η απροθυµία των κυβερνήσεων των συµµαχικών 
χωρών και η αδιαφορία της διεθνούς κοινής γνώµης έναντι των διεθνώς 
εγγυηµένων µειονοτικών δικαιωµάτων των Ιµβρίων και Τενεδίων προκάλεσαν 
µεγάλη απογοήτευση και δυσφορία στην Αθήνα. Μετά από αλλεπάλληλες 
πιέσεις των συµµαχικών χωρών, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να 
µαταιώσει προσφυγή της στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης µε βάση το άρθρο 
44 της Συνθήκης της Λωζάνης. Για τους ίδιους λόγους δεν θεωρήθηκε σκόπι-
µη η προσφυγή στην Επιτροπή Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου 
της Ευρώπης.  
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Τουρκία συνέχισε ανενόχλητη την πολιτική της 
που στόχευε στη δηµογραφική αλλοίωση του πληθυσµού της Ίµβρου και της 
Τενέδου. Όπως τόνιζε σε µελέτη του το 1966 ο τούρκος καθηγητής Talip 
Yücel, η τουρκική κοινή γνώµη �δεν µπορεί να δεχθεί την άποψη ότι η Ίµβρος 
είναι ξένη χώρα την οποία οι Τούρκοι µπορούν απλώς να επισκέπτονται 
χωρίς διαβατήρια�. Σε ένα άλλο άρθρο µε θέµα την ιστορία της Ίµβρου ο 
καθηγητής Altan Arasli κατέκρινε τους οθωµανούς προγόνους του που 
επέτρεψαν στις µειονότητες της αυτοκρατορίας να διατηρήσουν τον ξεχωριστό 
πολιτισµό και τη θρησκεία τους επί αιώνες. Οι εθνικιστικοί κύκλοι που 
εκφράζονταν µέσω του περιοδικού µε παντουρκικές τάσεις Türk Kültürü 
(Τουρκικός Πολιτισµός) παρότρυναν την Άγκυρα να προχωρήσει στον 
εκτουρκισµό των νησιών µε ταχύτερους ρυθµούς. Η άποψη αυτή έβρισκε 
σύµφωνη την τουρκική κυβέρνηση, η οποία πάντα έβλεπε µε µεγάλη 
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δυσαρέσκεια την παρουσία συµπαγών ελληνικών πληθυσµών στην 
στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή των ∆αρδανελίων. Όταν η ελληνική πλευρά 
επιχείρησε να διεθνοποιήσει το ζήτηµα της Ίµβρου και της Τενέδου, η Άγκυρα 
αντέδρασε προβάλλοντας το ανύπαρκτο θέµα των �τουρκικών µειονοτικών 
δικαιωµάτων στη ∆ωδεκάνησο�. Χρησιµοποιώντας τον ίδιο διπλωµατικό 
ελιγµό, η Άγκυρα κατάφερε την εξάλειψη κάθε αναφοράς στη µειονοτική 
εκπαίδευση της Ίµβρου και Τενέδου, στην ελληνοτουρκική µορφωτική 
συµφωνία του 1968. Είναι αξιοσηµείωτο ότι, ενώ τα δικαιώµατα του 
ελληνισµού της Ίµβρου και Τενέδου κατοχυρώνονται ειδικά µε το άρθρο 14 και 
γενικά µε τα άρθρα 37-44 της Συνθήκης της Λωζάνης, ο αριθµητικά 
ασήµαντος τουρκικός πληθυσµός της Ρόδου και της Κω ούτε καν αναφέρονται 
στη Συνθήκη των Παρισίων µε την οποία ενσωµατώθηκε η ∆ωδεκάνησος στην 
Ελλάδα. Άρα δεν µπορεί να υπάρχει καµιά σύγκριση µεταξύ των Ελλήνων της 
Ίµβρου και Τενέδου και των Τούρκων της ∆ωδεκανήσου.  
Ένας άλλος παράγοντας που συνετέλεσε αποφασιστικά στη δηµογραφική 
αλλοίωση της Ίµβρου και Τενέδου ήταν η γεωγραφική αποµόνωση των 
νησιών αυτών από τα πολιτικά κέντρα αποφάσεων. Με την εξαίρεση της 
δεκαετίας του 1950, όταν οι περιορισµοί στα ταξίδια είχαν χαλαρώσει, οι 
τουρκικές αρχές απαγόρευαν στους αλλοδαπούς να επισκεφθούν τα νησιά, 
χωρίς ειδική άδεια του νοµάρχη των ∆αρδανελίων. Ενώ, στους ξένους 
δηµοσιογράφους δεν δινόταν σχεδόν ποτέ η άδεια, η τουρκική κυβέρνηση 
επέτρεψε, µετά από αλλεπάλληλα διαβήµατα της ελληνικής κυβέρνησης, στον 
γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Νικόλαο Καρανδρέα να 
επισκεφθεί την Ίµβρο τον Μάιο του 1966. Μερικούς µήνες αργότερα, τον 
Αύγουστο, πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Ίµβρο και ο πρεσβευτής 
της Ελλάδας στην Άγκυρα Μίλτος ∆ελιβάνης. Οι συνέπειες των δύο 
επισκέψεων ελλήνων διπλωµατικών λειτουργών στην Ίµβρο δεν ήταν καθόλου 
εποικοδοµητικές για τους νησιώτες, αφού η επαφή τους µε τους εκπροσώπους 
του ελληνικού κράτους καθιστούσε τις τοπικές τουρκικές αρχές ακόµη πιο 
αρνητικές.   

Από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 521-522 
 
Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις:  
α) Να αναφέρετε τους διεθνείς και εσωτερικούς γεωπολιτικούς και εθνικιστι-
κούς λόγους, που επέτρεψαν στην Άγκυρα να συνεχίσει την πολιτική 
εξάλειψης των Ελλήνων της Ίµβρου και της Τενέδου;  

β)  Να αιτιολογήσετε τις πρωτοβουλίες των Ιµβρίων και Τενεδίων µεταναστών 
και να παρουσιάσετε τους στόχους των σωµατείων τους.  

 
18.   

ΠΗΓΗ 1 
Σκλήρυνση στην τουρκική πολιτική προς τους κατοίκους της Ίµβρου 
εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο του 1943 όταν ο δήµαρχος και τρεις πρόκριτοι 
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κοινοτάρχες οδηγήθηκαν στη Μικρά Ασία επειδή διαµαρτυρήθηκαν για τη 
δήµευση των κτηµάτων του Αγίου Όρους στην Ίµβρο. Παρά τις επανειληµµέ-
νες προσπάθειες τόσο του πρεσβευτή Ραφαήλ Ραφαήλ όσο και του τελευταίου 
ηγούµενου των µοναστηριών Ιγνατίου Λαυριώτη, τα µοναστηριακά κτήµατα 
καταλήφθηκαν για την εγκατάσταση των πρώτων τούρκων εποίκων στο έως 
τότε αµιγώς ελληνικό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.  

Από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σ. 108 
 

ΠΗΓΗ 2 
Η Τουρκία κατάφερε µε τη συνθήκη του Μοντρέ (20/7/1936) να αναθεωρήσει 
τη συνθήκη της Λωζάνης σε ό,τι αφορούσε τα Στενά.  
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων η Ελλάδα έχασε µια µοναδική ευκαιρία 
για οριστική και συµφέρουσα λύση το προβλήµατος των νησιών Ίµβρου και 
Τενέδου. Συγκεκριµένα, δεν εκµεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι Τούρκοι, προκει-
µένου να εξασφαλίσουν τη συµπαράστασή της στη διεθνή Συνδιάσκεψη, ήταν 
διατεθειµένοι να κάνουν ορισµένες υποχωρήσεις.  
Αρκέστηκε στη δήλωση του Τούρκου υπουργού εξωτερικών Ρ. Αράς ότι µε τη 
νέα συνθήκη δε θα θιγόταν καθόλου αυτή της Λωζάνης, την οποία η τουρκική 
κυβέρνηση εξακολουθούσε να υποστηρίζει. Ο Έλληνας υπουργός των εξωτε-
ρικών θεώρησε, µάλιστα, και επιτυχία το ότι έπεισε τον Αράς να του εγχειρίσει 
σχετική µε τη δήλωσή του επιστολή και ότι απέσπασε το λόγο της τιµή τους για 
µη εφαρµογή στα δύο νησιά µέτρων εκτοπισµού των κατοίκων ή κατάσχεσης 
των περιουσιών τους. Και έφθασε στο σηµείο να δώσει εντολή στον 
πρεσβευτή µας στην Άγκυρα να µην πιέσει τους Τούρκους να εγγυηθούν µε 
ουσιαστικότερο τρόπο την πιστή εφαρµογή της Συνθήκης της Λωζάνης, αλλά 
να αρκεστεί στην επιστολή και στην προφορική διαβεβαίωση του Αράς.  
Και όµως, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, είναι πολύ πιθανόν, 
η ελληνική διπλωµατία µε τους κατάλληλους χειρισµούς, να ανάγκαζε τους 
Τούρκους να δεχθούν εφαρµογή του καθεστώτος της αυτοδιοίκησης για τα 
δύο νησιά, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της συνθήκης της Λωζάνης.  
Την ίδια µέρα υπογράφτηκε η συνθήκη του Μοντρέ, ο τουρκικός στρατός 
αποβιβάστηκε στην Ίµβρο και στην Τένεδο και άρχισε οχυρώσεις.  
Και ήταν βέβαια από τη µια πλευρά νόµιµη η πράξη, γιατί η παραπάνω 
συνθήκη καθόριζε τα νησιά αυτά επιτηρούµενη ζώνη, από την άλλη όµως 
παραβίαζε το άρθρο 14 της συνθήκης της Λωζάνης που, όπως διακήρυσσαν, 
παρέµενε σε ισχύ! 
Η τουρκική διπλωµατία κατάφερε ώστε να φαίνεται ότι η συνθήκη της Λωζάνης 
ίσχυε για τη µη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών Λήµνου και Σαµο-
θράκης, όχι όµως για την Ίµβρο και την Τένεδο. Για τα τελευταία ίσχυε µόνο 
αυτή του Μοντρέ. Έτσι δηµιουργήθηκε το γνωστό θέµα που µας απασχολεί ως 
τώρα.  

Ι. Μ. Γρυντάκη, Ίµβρος και Τένεδος, δύο ξεχασµένα νησιά, σσ. 157-158 
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ΠΗΓΗ 3 
Η απουσία ελληνικής διπλωµατικής παρουσίας στην Ίµβρο υπήρξε µεγάλη 
παράλειψη της ελληνικής πλευράς και άφηνε στην Τουρκία το πεδίο ελεύθερο 
να εξαναγκάζει τους απροστάτευτους έλληνες νησιώτες στον ξεριζωµό. Πράγ-
µατι, η ελληνική διπλωµατία είχε την ευκαιρία, τόσο το 1923 (Συνθήκη Λωζά-
νης) όσο και το 1930 (Ελληνοτουρκική Φιλία) και 1947 (ενσωµάτωση ∆ωδεκα-
νήσου, δηµιουργία τουρκικού προξενείου στη Ρόδο), να απαιτήσει την εγκαθί-
δρυση προξενικής αρχής στην ελληνοκατοικούµενη Ίµβρο, πράγµα που δεν το 
έκανε.  

Από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σ. 522 
 
Αφού διαβάσετε τις πηγές 1, 2 και 3 και µε βάση τις γνώσεις σας από το 
σχολικό εγχειρίδιο:  
α) Να αναφέρετε τις περιπτώσεις προγράµµατος εποικισµού από Τούρκους 
στις Θρακικές Σποράδες µεταπολεµικά.  

β)  Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατά τους και να τα σχολιάσετε.  
γ)  Να αναφέρετε περιπτώσεις που η ελληνική κυβέρνηση άφησε ανεκµετάλ-
λευτες για να προστατεύσει τους Έλληνες Ίµβριους και Τενεδίους από τον 
ξεριζωµό.  

 
19.   

ΠΗΓΗ  
Ανάλογες ευεργετικές επιπτώσεις είχε η ελληνοτουρκική προσέγγιση (1946-
1954) και στη διαβίωση των ελλήνων κατοίκων της Ίµβρου και Τενέδου. Για 
πρώτη φορά από το 1923, η Άγκυρα άρχισε να ανταποκρίνεται στα πάγια 
αιτήµατα των Ιµβρίων και Τενεδίων  και να τροποποιεί σταδιακά τα επίµαχα 
άρθρα του Νόµου 1151/1927. Έτσι, το 1950, τα νησιά για µια ακόµη φορά 
αναβαθµίστηκαν σε δηµαρχία (kaza) µε αποτέλεσµα να απαλλαχθούν οι 
κάτοικοι των νησιών από την ταλαιπωρία να πηγαίνουν στην ηπειρωτική 
Τουρκία ακόµη και για την πιο απλή διοικητική, δικαστική και προσωπική τους 
υπόθεση.  
Το 1951 το περιβόητο άρθρο 14 (εκπαιδευτική ρήτρα) του Νόµου 1151/1927 
καταργείται από την τουρκική Εθνοσυνέλευση και αντικαθίσταται. Ο νέος 
νόµος επανέφερε την εφαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος που ακολου-
θούσαν τα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, από το ακαδη-
µαϊκό έτος 1952-1953 προστέθηκαν στο πρόγραµµα των ελληνικών σχολείων 
στην Ίµβρο και την Τένεδο ελληνικά µαθήµατα και οι έλληνες διδάσκαλοι 
επέστρεψαν στα νησιά από την Κωνσταντινούπολη. Η διευθέτηση του 
εκπαιδευτικού προβλήµατος των νησιών αποτελεί απόδειξη ότι για το τουρκικό 
νοµοθετικό σώµα το µειονοτικό καθεστώς της Λωζάνης ισχύει και για τα νησιά 
Ίµβρο και Τένεδο.  
Το ενδιαφέρον που επέδειξε η Άγκυρα για τα νησιά την περίοδο αυτή 
επιβεβαιώθηκε όταν το Σεπτέµβριο του 1951 ο πρόεδρος της Τουρκίας Celâl 
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Bayar επισκέφθηκε την Ίµβρο. Απευθυνόµενος στο πλήθος που είχε συγκεν-
τρωθεί στην πρωτεύουσα του νησιού Παναγία για να τον υποδεχθεί, ο Celâl 
Bayar υποσχέθηκε να µελετήσει προσεκτικά τις ανάγκες των κοινοτήτων των 
νησιών. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η νέα αναλαµπή των ελπί-
δων των κατοίκων των νησιών περί της εφαρµογής της αρχής της ισοπολιτείας 
συνέπεσε µε το διορισµό του δυναµικού Μητροπολίτη Ίµβρου και Τενέδου 
Μελίτωνος. Με πρωτοβουλία του νέου Μητροπολίτη αναγέρθηκαν νέα σχολεία 
και κοινοτικά κτίρια στα δύο νησιά των θρακικών Σποράδων. Τα χρήµατα για 
αυτά τα έργα συγκεντρώθηκαν κυρίως από τον κωνσταντινουπολίτικο ελληνι-
σµό και την ιβριώτικη διασπορά. Αλλά χάρη στις οργανωτικές ικανότητες του 
Μητροπολίτη Μελίτωνα που έµεινε στην Ίµβρο από τον ∆εκέµβριο του 1950 
ως το 1963, η πρόοδος στα νησιά δεν περιορίσθηκε µόνο στην εκπαίδευση. 
Αξιοποιώντας τις καλές σχέσεις που είχε καλλιεργήσει µε έναν αριθµό 
σηµαντικών τούρκων πολιτικών και ειδικά µε το νοµάρχη των ∆αρδανελίων 
Safahettin Karanaksi και τους βουλευτές της περιφέρειας Emin Kalafat και 
Nihat Egriboz, ο Μητροπολίτης κατόρθωσε να εξασφαλίσει κυβερνητική 
οικονοµική βοήθεια για τη βελτίωση της γεωργίας και της αλιείας του τόπου, 
καθώς και για την ανέγερση ενός νοσοκοµείου στην Ίµβρο.  
Με τη χαλάρωση των περιορισµών, ένας αυξηµένο αριθµός ελλήνων τουριστών 
από την Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό άρχισαν να επισκέπτονται τα νησιά. 
Αυτοί οι τουρίστες όχι µόνον έφερναν πρόσθετους οικονοµικούς πόρους που 
τους είχαν ανάγκη τα νησιά, αλλά επίσης συνέβαλαν στην καταπολέµηση της 
αποµόνωσής τους από την οποία υπέφεραν µετά την ένταξή τους στο τουρκικό 
κράτος. Ταυτόχρονα στα νησιά ιδρύθηκαν ελληνικοί µορφωτικοί και αγροτικοί 
σύνδεσµοι που στόχευαν στη διατήρηση και ανάπτυξη της εθνικής, θρησκευτικής 
και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των Ιµβρίων και Τενεδίων. Την εποχή αυτή 
εκδόθηκε στην Κωνταντινούπολη και διενέµετο στα νησιά µια ιµβριώτικη 
εφηµερίδα, η Φωνή της Ίµβρου, µε θέµατα αποκλειστικού ιµβριακού 
ενδιαφέροντος. Με τη συναίνεση λοιπόν των τουρκικών αρχών, η Ίµβρος και η 
Τένεδος γνώρισαν µια έντονη πολιτιστική και οικονοµική ακµή µεταξύ 1950-1963 
και οι κάτοικοί τους µπόρεσαν όχι µόνο να διατηρήσουν την ελληνική τους 
ταυτότητα αλλά επίσης να βγουν από την αποµόνωση των τελευταίων τριών 
δεκαετιών. Όµως, παρά τις παραχωρήσεις αυτές, οι Τούρκοι δεν ήσαν 
διατεθειµένοι ακόµη και στην περίοδο 1950-1954 να καθιερώσουν το καθεστώς 
αυτοδιοίκησης που καθίδρυε το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης.  

Από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 140-142 
 
Με βάση την πηγή:  
α) Να αναφέρετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οµαλοποιήθηκαν οι όροι 
διαβίωσης στην Ίµβρο και στην Τένεδο και τους τρόπους µε τους οποίους 
εκφράστηκε αυτή η εξοµάλυνση.  

β) Να παρουσιάσετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των Ιµβρίων και των Τενεδίων.  
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20.    
ΠΗΓΗ 1 
Ως βάση της προστασίας της µουσουλµανικής µειονότητας στη ∆υτική Θράκη 
παραµένει το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λωζάνης, το οποίο καθιερώνει την 
αρχή της αµοιβαιότητας στο θέµα της προστασίας των αντίστοιχων 
µειονοτήτων στην Τουρκία και στην Ελλάδα.  
Σε ανταπόκριση προς το άρθρο 39 της Συνθήκης της Λωζάνης, η Ελλάδα 
αναγνώρισε στους µουσουλµάνους πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώµατα. 
Έτσι, στην ελληνική Βουλή υπήρχαν δύο µουσουλµάνοι βουλευτές και ένας 
γερουσιαστής, ενώ πολλοί µειονοτικοί υπηρετούσαν σε δηµοτικές και 
κοινοτικές θέσεις. Ταυτόχρονα οι µουσουλµάνοι της Θράκης χρησιµοποιούσαν 
την τουρκική γλώσσα χωρίς κανέναν απολύτως περιορισµό όχι µόνο στις 
εµπορικές και ιδιωτικές τους σχέσεις αλλά και στα επίσηµα έγγραφα.  
Το 1920 η ελληνική διοίκηση βρήκε σε λειτουργία 86 µειονοτικά σχολεία-
ιεροσπουδαστήρια (medrese) που δίδασκαν κατά κανόνα το Κοράνιο. Το 
µόνο γυµνάσιο (idadiye) της Κοµοτηνής, όπου φοιτούσαν τα παιδιά των 
οθωµανών δηµόσιων υπαλλήλων, είχε κλείσει κατά τη διάρκεια της 
βουλγαρικής διοίκησης (1912-1919). Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, κατά το 
σχολικό έτος 1929-1930 λειτουργούσαν στη Θράκη 305 µουσουλµανικά 
εκπαιδευτήρια στα οποία όλα τα µαθήµατα διδάσκονταν στην τουρκική 
γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, που δεν είχε καθιερωθεί ως υποχρεωτικό 
µάθηµα, διδασκόταν µόνο σε 28 µειονοτικά σχολεία.  

Από το συλλογικό τόµο Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σ. 68 
 
ΠΗΓΗ 2 
Στις δεκαετίες 1950 και 1960 η τουρκική διπλωµατία κατάφερε να αποσπάσει 
σοβαρές παραχωρήσεις από την Ελλάδα στον τοµέα της εκπαίδευσης και, 
ειδικά, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του θεσµού της τουρκικής παιδείας στο 
χώρο της δυτικοθρακιωτικής µειονότητας. Οι µορφωτικές συµφωνίες του 1951 
και του 1968 καθιέρωσαν την τουρκική ως τη µόνη µειονοτική γλώσσα 
εκπαίδευσης παρά το ότι η µητρική γλώσσα των δυτικοθρακιωτών ποµάκων 
και αθίγγανων µουσουλµάνων δεν είναι η τουρκική. Έτσι, από το 1953-1954 η 
ελληνική κυβέρνηση απέσυρε τα ειδικά µεταφρασµένα και τυπωµένα βιβλία 
στη µειονοτική γλώσσα για τα µουσουλµανόπαιδα της ∆υτικής Θράκης και στη 
θέση τους δέχθηκε την εισαγωγή τουρκικών διδακτικών βιβλίων της Άγκυρας 
� Ασφαλώς, µε τη Συνθήκη της Λωζάνης, η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση 
να εξασφαλίσει την παροχή µειονοτικής παιδείας για τους δυτικοθρακιώτες 
µουσουλµάνους. Από την άλλη, όµως, πλευρά το ελληνικό κράτος έχει την 
υποχρέωση να παράσχει, όσο το δυνατόν, πιο σύγχρονη µόρφωση στους 
έλληνες µουσουλµάνους για να αποκτήσουν και αυτοί τα απαραίτητα εφόδια 
και προσόντα που χρειάζονται για να διακριθούν και να προοδεύσουν µέσα 
στην ελληνική κοινωνία. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για µια τέτοια άνοδο. Οι εισαγωγικές εξετάσεις στην 
ελληνική γλώσσα για τα µουσουλµανόπαιδα έχουν θεσπιστεί για την εκµάθηση 
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της επίσηµης γλώσσας του ελληνικού κράτους και δεν στοχεύουν στον 
�εκχριστιανισµό της µειονότητας� όπως ισχυρίζονται ορισµένες ελεγχόµενες 
τουρκόφωνες εφηµερίδες της ∆υτικής Θράκης. Αναγνωρίζοντας την 
ιδιαιτερότητα της µουσουλµανικής µειονότητας µέσα στην ελληνική κοινωνία, 
το ελληνικό κράτος ίδρυσε την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης η 
οποία καταρτίζει τους απαιτούµενους µουσουλµάνους δασκάλους για τα 
σχολεία της µειονότητας. Οι απόφοιτοι της Ακαδηµίας αυτής επανδρώνουν τα 
µειονοτικά σχολεία µε ειδικά καταρτισµένο προσωπικό. Αλλά και η µέριµνα της 
πολιτείας για τη µειονοτική εκπαίδευση είναι αξιοπρόσεκτη. Αυτό, άλλωστε, 
τόνισε έµµεσα ο Μουφτής Ξάνθης, γνωστός επικριτής της ελληνικής διοίκησης, 
στο πρόσφατο θρησκευτικό του µήνυµα στις 23 Νοεµβρίου 1987 όταν ανέφερε 
ότι �στη ∆υτική Θράκη υπάρχουν 30 µειονοτικά τουρκικά σχολεία στοιχειώ-
δους εκπαίδευσης, 2 γυµνάσια, 2 λύκεια και 2 ιεροσπουδαστήρια� � Η έκθεση 
του αµερικανικού Κογκρέσου για τα  ανθρώπινα δικαιώµατα του έτους 1985 
αναγνωρίζει την ισοπολιτεία, που απολαµβάνουν οι µουσουλµάνοι της ∆υτικής 
Θράκης.  

Αλ. Αλεξανδρή, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 532-533 
 
Με βάση την πηγή:  
α)  Να αναφερθείτε στις συνθήκες διαβίωσης της τουρκικής µειονότητας στην 
ελληνική Θράκη σε σχέση µε τα ισχύοντα στην Ίµβρο και στην Τένεδο 
(εκτός από την περίοδο 1946-1954) και να εκθέσετε τα συµπεράσµατά 
σας. 

β) Η εισαγωγή του θεσµού της τουρκικής εκπαίδευσης θέτει τα θεµέλια για τη 
µεταστροφή της θρησκευτικής µουσουλµανικής µειονότητας σε εθνική 
τουρκική µειονότητα. Ποιες συνέπειες θα έχει αυτό το γεγονός µακροπρό-
θεσµα;  

 
21.  

ΠΗΓΗ 1 
Η τουρκική αντιπροσωπεία είχε διατυπώσει ήδη από το τέλος του 1922, την 
επιθυµία της να µετακινηθεί το Πατριαρχείο από το έδαφός της. Το επιχείρηµα 
που προέβαλε ήταν ότι µια επανάσταση συντελέστηκε στην Τουρκία µε κύριο 
άξονα το διαχωρισµό του κράτους από την εκκλησία. Το Πατριαρχείο, που 
πάντα διαδραµάτιζε πολιτικό ρόλο υπό θρησκευτικό µανδύα, δεν είχε πια θέση 
στη Νέα Τουρκία. (Η εµπλοκή παρακάµφθηκε µε συµβιβαστική πρόταση του 
Βενιζέλου - ταυτόσηµη µε παράλληλη εισήγηση του Κώρζον: το Πατριαρχείο 
θα ήταν δυνατό να παραµείνει στην Κωνσταντινούπολη περιορίζοντας τη 
δραστηριότητά σου σε αυστηρά θρησκευτικά πλαίσια). Τον Ιανουάριο του 
1923 επανέλαβε επίσηµα την πρότασή της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν 
γινόταν δεκτή, θα µπορούσε να εξαιρεθεί της ανταλλαγής µεγαλύτερος 
αριθµός Ελλήνων της Πόλης. Για να γίνει κατανοητή η στάση τους µάλιστα, οι 
Τούρκοι υπογράµµιζαν στις διεθνείς αντιπροσωπείες πόσο απαράδεκτα 
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αντιτουρκική στάση είχε κρατήσει το Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια του 
ελληνοτουρκικού πολέµου. Είναι αλήθεια ότι από το 1919 και µετά το 
Πατριαρχείο αναγκάστηκε να βγει από την ουδετερότητα και µετά την ανακωχή 
του Μούδρου να ταυτιστεί ανοιχτά µε την τύχη του ελληνισµού. Την άνοιξη του 
1919 έστειλε αντιπροσωπεία στη Συνδιάσκεψη στο Παρίσι για να καταγγείλει 
τις τουρκικές ακρότητες εναντίον των Ελλήνων και να ζητήσει αυτονοµία για 
όλα τα κέντρα του ελληνισµού στην Ανατολή και δη την Κωνσταντινούπολη�  
Η ελληνική αντιπροσωπεία αρνήθηκε σθεναρά την τουρκική λογική. Το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο ήταν η ανώτατη αρχή των Ορθοδόξων όλου του 
κόσµου και ασκούσε αφ� ενός µεν τα απορρέοντα από τους ιερούς κανόνες και 
έθιµα θρησκευτικά του καθήκοντα και αφ� ετέρου είχε κάποιες αρµοδιότητες 
πολιτικής, δικαστικής και διοικητικής φύσεως που του είχαν παραχωρηθεί από 
την Πύλη. Αν οι κοσµικές αρµοδιότητες του Πατριαρχείου ενοχλούσαν τη νέα 
Τουρκία, µπορούσε να τις αφαιρέσει. Η µεταφορά του Πατριαρχείου όµως θα 
ήταν �ένα σοκ στη συνείδηση όλου του πολιτισµένου κόσµου� * ... 
Χαρακτηριστική ήταν η ενθάρρυνση που έδωσαν στον διαβόητο παπα-Ευθύµ, 
έναν καραµανλή Ορθόδοξο ιερέα της Ανατολής µε κεµαλικές διασυνδέσεις που 
τον γλίτωσαν από την ανταλλαγή, ο οποίος ίδρυσε το 1922 την Τουρκική 
Ορθόδοξη Εκκλησία µε στόχο να ανταγωνιστεί και να υποβαθµίσει το 
Πατριαρχείο. Ο παπα-Ευθύµ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να βρει ερείσµατα 
στην Ιερά Σύνοδο, χρησιµοποιώντας αρχικά το επιχείρηµα ότι µόνον ο ίδιος 
θα µπορούσε να σώσει το Πατριαρχείο µε τις προσβάσεις του στην κεµαλική 
Τουρκία. Όταν αυτό δεν τελεσφόρησε, αποφάσισε να εισβάλει πραξικοπηµατι-
κά, µε την ανοχή των τουρκικών αρχών, στο Πατριαρχείο. Την επιµονή της η 
Τουρκία να υποβιβάσει τον Πατριάρχη από παγκόσµια κεφαλή της ορθοδοξίας 
σε πρωθιερέα της ελληνικής κοινότητας της Πόλης απέδειξε αποκαλώντας τον 
Βασίλειο �αρχίπαπα των Ρωµιών� (Ι.Α.Υ.Ε. 1929, Β/23, υπόµνηµα του 
Πατριαρχείου προς τον Υπουργό Εξωτερικών στις 14-10-28).  

Λ. ∆ιβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες, σσ. 205-207 
 

ΠΗΓΗ 2 
Παρά τη δέσµευσή τους να διατηρήσουν το Πατριαρχείο και παρά το άρθρο 42 
§ 3 της Συνθήκης της Λωζάνης που αναγνώριζε τη θέση των θρησκευτικών 
ιδρυµάτων των µειονοτήτων, οι Τούρκοι στόχευαν µακροπρόθεσµα στην 
πλήρη αποδυνάµωση και έκλειψη του πατριαρχικού θεσµού�  
Με το διάταγµα 1092/1923, η Τουρκία για πρώτη φορά αµφισβητούσε επίσηµα 
πλέον τον οικουµενικό χαρακτήρα του Πατριαρχείου, παρουσιάζοντάς το σαν 
θεσµό καθαρά εσωτερικού τουρκικού δικαίου. Η θέση αυτή βρισκόταν σε 
αντίφαση µε το έγγραφο της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Λωζάνη που 
υπέβληθη στην Υποεπιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών στις 16.12.1922 και 
όπου αναγράφεται ο τίτλος του Πατριάρχη ως Οικουµενικού. Αλλά ακόµη και 

                                                           
* Αυτά είναι τα λόγια που χρησιµοποίησε ο λόρδος Κέρζον εκφράζοντας και όλες τις υπόλοιπες δυτι-
κές αντιπροσωπείες, που δεν ενέκριναν αυτή την προσβολή απέναντι στο χριστιανισµό 
(Documents diplomatiques, Conférence de Lausanne, I, 264).  
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το γεγονός ότι η Τουρκία δεν προέβη το 1923 µονοµερώς στην κατάργηση ή 
έξωση του Πατριαρχείου, αλλά έκρινε ότι έπρεπε να ζητήσει την συγκατάθεση 
των υπόλοιπων χριστιανικών δυνάµεων που συµµετείχαν στη Λωζάνη, 
αποδεικνύει ότι αντιλαµβανόταν τον παγκόσµιο χαρακτήρα του Φαναρίου.  
Η αµφισβήτηση της οικουµενικότητας του Πατριαρχείου προξένησε σοβαρές 
δυσχέρειες στην εκπλήρωση της αποστολής του ως υπέρτατης παγκόσµιας 
αρχής της Ορθοδοξίας. Ταυτόχρονα, το διάταγµα 1092/1923 περιόριζε το 
φυτώριο των ιεραρχών του Φαναρίου στους οµογενείς της Κωνσταντινού-
πολης, Ίµβρου και Τενέδου, ενώ µόνο τέσσερις µητροπόλεις διατηρούσαν 
πλέον εδαφική δικαιοδοσία. Οι υπόλοιποι συνοδικοί και ιεράρχες έφεραν τους 
τίτλους �πάλαι ποτέ εκλαµψασών µητροπόλεων� χωρίς να έχουν ποίµνιο.  

Αλ. Αλεξανδρή, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σ. 58 
 
Αφού διαβάσετε τις πηγές και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις:  
α) Να σχολιάσετε τη στάση της Τουρκίας έναντι του Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου.  

β) Να αναφερθείτε στις σκοπιµότητες των µέτρων που υιοθετούσαν οι Τούρ-
κοι κατά του Πατριαρχείου και της δράσης, ειδικότερα του παπα-Ευθύµ, 
όπως τα γνωρίζετε από το σχολικό σας εγχειρίδιο.  

γ) Να αναφέρετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη η τουρκική κυβέρνηση 
αµφισβήτησης και ταπείνωσης του Πατριαρχείου.  

δ)  Να τις ερµηνεύσετε.  
 

22.  
ΠΗΓΗ 1 
Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Συνθήκη του Μοντρέ δεν αναφέρει ρητά την άρση 
της αποστρατικοποίησης των νησιών της Σαµοθράκης και Λήµνου και ότι, για 
τον λόγο αυτό, δεν αφορά στα ελληνικά αυτά εδάφη. Στο προοίµιο της 
Συνθήκης του Μοντρέ ορίζεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη �αποφάσισαν να 
υποκαταστήσουν την Συνθήκη της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923��. Η 
υποκατάσταση σηµαίνει κατάργηση και για να µην υπάρξει αµφιβολία ότι η 
άρση της αποστρατικοποίησης περιλάµβανε και τα ελληνικά νησιά, ο 
αρχιτέκτονας της αναθεώρησης, Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Ρουσδή 
Αράς, δήλωσε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση (31 Ιουλίου 1936) κατά την 
επικύρωση της Συνθήκης του Μοντρέ: �οι διατάξεις που αναφέρονται στα 
νησιά Λήµνος και Σαµοθράκη, τα οποία ανήκουν στη γείτονα και φίλη Ελλάδα 
και που ήταν αποστρατικοποιηµένα µε βάση τις σχετικές διατάξεις της 
Συνθήκης της Λωζάνης, καταργούνται και αυτές από τη Συνθήκη του 
Μοντρέ��  
Η αποστρατικοποίηση της ∆ωδεκανήσου περιλαµβάνεται στη Συνθήκη 
Ειρήνης του 1947 µε την Ιταλία που εκχωρεί τα νησιά αυτά στην Ελλάδα. Η 
Τουρκία δεν υπήρξε συµβαλλόµενο µέρος της Συνθήκης των Παρισίων. 
Κύριος υποστηρικτής του καθεστώτος της αποστρατικοποίησης ήταν η 
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Σοβιετική Ένωση για να εξασφαλίσει ένα Αιγαίο (που είχε περιέλθει στη δυτική 
σφαίρα επιρροής) όσο το δυνατόν απαλλαγµένο από στρατιωτικές δυνάµεις 
και οχυρωµένα νησιά. Πολλά χρόνια µετά την προσάρτηση, η Σοβιετική 
Ένωση διαµαρτυρόταν στην Ελλάδα για τις επισκέψεις του Έκτου 
Αµερικανικού Στόλου στη ∆ωδεκάνησο κατά παράβαση των συµβατικών 
υποχρεώσεων αποστρατικοποίησης. Ήδη από το 1948, απαντώντας σε 
σοβιετικές κατηγορίες ότι η Ελλάδα παραβίαζε το άρθρο 14, παράγραφος 2 
της Συνθήκης, ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών, Στρατηγός Μάρσαλ, 
ειδοποιούσε την Αµερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα (29 Ιουλίου 1948) ότι η 
Ελλάδα έπρεπε να αγνοήσει τις σοβιετικές πιέσεις. �Η Ελλάδα έχει το δικαίωµα 
να χρησιµοποιήσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να� υπερασπίσει τα 
σύνορά της�. Έτσι, οι Αµερικανοί αναγνώριζαν στους Έλληνες το δικαίωµα της 
άµυνας απειλούµενων εδαφών τους.  
Παραµένει το επιχείρηµα για τη Χίο και Λέσβο που οχυρώθηκαν εντατικά µετά 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η Ελλάδα υποδεικνύει την απειλή 
για τα νησιά αυτά που δηµιουργεί η συγκρότηση της 4ης Τουρκικής Στρατιάς, 
της αποκαλούµενης �Στρατιάς του Αιγαίου� και επίσης την τοποθέτηση του 
µεγαλύτερου (µετά τον αµερικανικό) αποβατικού στόλου µέσα στο ΝΑΤΟ, στις 
δυτικές ακτές της Τουρκίας. Οι Τούρκοι, όµως, επανέρχονται µε την κατηγορία 
ότι τα νησιά στρατικοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1960. Είναι σκόπιµο να 
ανατρέξει ο µελετητής στις ποικίλες προσφορές �προστασίας� των νήσων 
αυτών από την Τουρκία, κατά τη διάρκεια της γερµανικής επίθεσης στην 
Ελλάδα, αλλά, και της επικείµενης αποχώρησης των δυνάµεων κατοχής από 
τα ελληνικά εδάφη. Οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν τότε ότι τα ανοχύρωτα αυτά 
νησιά θα ήταν εύκολη λεία ξένων δυνάµεων που θα απειλούσαν από τα 
ορµητήρια αυτά τα παράλια της Μικράς Ασίας.  
Γύρω στα 1961 κυκλοφόρησε ένα έντυπο µε πιθανό συγγραφέα τον τότε 
υπουργό Εξωτερικών, Ευάγγελο Αβέρωφ, που αποκάλυπτε ότι το καλοκαίρι 
του 1956 η Τουρκία σχεδίαζε στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη 
µεγάλων νησιών του Αιγαίου κοντά στη µικρασιατική ακτή, για να διαπραγµα-
τευθεί τη συµφερότερη για τους Τούρκους ρύθµιση του Κυπριακού ζητήµατος. 
Η δηµοσίευση αυτή είναι πιθανόν ότι υπήρξε κάτι περισσότερο από απλή 
προπαγάνδα της Ελλάδας εναντίον της Τουρκίας. Οι πηγές του συγγραφέα 
φαίνεται ότι προέρχονταν από διαρροή επισήµων τουρκικών σχεδίων και 
αποτέλεσαν µάλλον ένα σοβαρό κίνητρο για την κατοπινή οχύρωση των 
µεγάλων νήσων.  

Θ. Βερέµη, Ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σσ. 138-141 
 

ΠΗΓΗ 2 
Είχε δηµοσιευθεί πρόσφατα µια σειρά ιστορικών στοιχείων που µαρτυρούν ότι 
υπήρξε πλήρης συντονισµός όχι µόνο µεταξύ Άγκυρας και Λονδίνου αλλά και 
µε την Αθήνα για την κατάργηση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης της 
περιοχής των Στενών, που είχε εφαρµοστεί από το 1923 ως το 1936. Το 
ελληνικό ενδιαφέρον για την επαναστρατιωτικοποίηση της περιοχής των 



 98

Στενών, που συµπεριλάµβανε και τη Λήµνο και Σαµοθράκη, είναι έκδηλο. 
Όπως είχε τονίσει ο Νικόλαος Πολίτης, ως πρόεδρος της Συντακτικής 
Επιτροπής της Συνδιάσκεψης του Μοντρέ, το θέµα της αποστρατιωτικο-
ποίησης της περιοχής των Στενών �δεν αφορά αποκλειστικά και µόνο την 
Τουρκία� και �υπάρχουν και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται σχετικά�. Η 
αναφορά στην Ελλάδα είναι ολοφάνερη και δεν υπήρχε κανένας λόγος να 
αµφισβητηθεί από τα µέλη της Συνδιάσκεψης. Ειδικά οι Τούρκοι είχαν 
διαβεβαιώσει την ελληνική κυβέρνηση ότι τη στιγµή που θα εξόπλιζαν την 
περιοχή των ∆αρδανελίων και τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, η επαναστρατιωτι-
κοποίηση των δύο ελληνικών νησιών αποτελούσε αυτονόητο ελληνικό 
δικαίωµα. Ο τουρκικός Τύπος, και ιδιαίτερα η Cumhuriyet του Yunus Nadi που 
αντιπροσώπευε σε µεγάλο βαθµό την επίσηµη τουρκική θέση, ασχολήθηκε 
επανειληµµένα µε το θέµα της επαναστρατιωτικοποίησης της Λήµνου και της 
Σαµοθράκης, ενώ η τουρκική κυβέρνηση µε υπόµνηµά της κάτω από τον 
γενικό τίτλο �Γενική Ασφάλεια της Τουρκίας�, µε ηµεροµηνία 12 Ιουνίου 1936, 
αναγνώριζε επίσηµα ότι τα δύο ελληνικά νησιά περιλαµβάνονταν στη ζώνη 
των Στενών, που µε τη νέα σύµβαση θα απαλλάσσονταν από το καθεστώς της 
αποστρατιωτικοποίησης. Σύµφωνα µε µια τουρκική πηγή, η συµµετοχή της 
Ελλάδας στη Συνδιάσκεψη του Μοντρέ έγινε κατόπιν συµφωνίας µεταξύ 
Αθήνας και Άγκυρας και ότι η κατάργηση του καθεστώτος αποστρατιωτικο-
ποίησης θα ίσχυε και για τη Λήµνο και Σαµοθράκη.  
Εξάλλου υπάρχουν άφθονες γραπτές διαβεβαιώσεις της τουρκικής κυβέρ-
νησης ότι η Ελλάδα θα είχε το δικαίωµα να εξοπλίσει τα δύο νησιά της. Έτσι, 
στο επίσηµο τουρκικό διάβηµα προς την ελληνική κυβέρνηση για την 
αναθεώρηση της Σύµβασης της Λωζάνης για τα Στενά υπάρχει σαφής 
υπαινιγµός ότι και η Ελλάδα θα επωφελείτο από µια τέτοια διαδικασία.  

Αλ. Αλεξανδρή, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 80-81 
 
ΠΗΓΗ 3 
Το κλίµα εµπιστοσύνης και φιλίας µεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας είχε 
αντικατοπτριστεί στο διακανονισµό του καθεστώτος των Στενών, µε τη 
Σύµβαση του Μοντραί.  
Στο νέο διακανονισµό αυτονόητα υπάγονταν, έστω και χωρίς να µνηµονευ-
θούν ονοµαστικά, η Λήµνος και η Σαµοθράκη, που είχαν υποβληθεί στο ίδιο 
δεσµευτικό καθεστώς ως αναπόσπαστα τµήµατα της επίµαχης ζώνης. Η 
νοµικά ακαταµάχητη αυτή ερµηνεία διασταυρώνεται µε τις ιστορικές µαρτυρίες 
που επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη υιοθέτηση της ίδιας απόψεως και από 
την Άγκυρα. Αν τα µέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας - επικεφαλής ο Νικό-
λαος  Πολίτης - παρέλειψαν, οπωσδήποτε κακώς, να περιλάβουν ρητά στο 
κείµενο της συµβάσεως την απαλλαγή των δύο νησιών από τη δουλεία της 
αποστρατικοποιήσεως, τούτο οφείλεται και στην πεποίθηση ότι δεν θα ήταν 
δυνατόν στο µέλλον να αµφισβητηθεί η αυτονόητη επέκταση και σ� αυτά των 
όρων της συµβάσεως - ειδικά µάλιστα από την Άγκυρα! 

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σ. 253 
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ΠΗΓΗ 4 
Με τη σύµβαση του Μοντραί άρθησαν οι στρατιωτικοί περιορισµοί που ίσχυαν 
για τα γειτονικό προς τα Στενά νησιά, δηλαδή τη Λήµνο και τη Σαµοθράκη από 
ελληνικής πλευράς, και την Ίµβρο, την Τένεδο και τις Λαγούσες από τουρκικές 
πλευράς. Την άποψη αυτή ενισχύουν:  
Όταν οι Τούρκοι αγωνίζονταν για την υπογραφή της νέας σύµβασης ο 
πρεσβευτής τους στην Αθήνα έγραφε, σε επιστολή του, προς τον Έλληνα 
πρωθυπουργό: είµαστε σύµφωνοι ταυτόχρονα µε τον εξοπλισµό των δικών 
µας νησιών να εξοπλιστούν και τα νησιά Λήµνος και Σαµοθράκη.  

Επιστολή του Τούρκου πρέσβη προς τον Έλληνα πρωθυπουργό  
(6 Μαΐου 1936) 
Τα ελληνικά νησιά, των οποίων ο εξοπλισµός πρόκειται να αντιµετωπιστεί είναι 
τα νησιά Λήµνος και Σαµοθράκη. Είµαστε απόλυτα σύµφωνοι για τον εξοπλισµό 
των δύο αυτών νησιών ταυτόχρονα µε αυτόν των Στενών. Όσον αφορά τα 
υπόλοιπα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, αυτά αποτελούν αντικείµενο διευθέτησης, 
του άρθρου 13 της συνθήκης της Λωζάνης, σχετικής µε εδαφικούς όρους.  

Επίσης, σε µνηµόνιο της τουρκικής κυβέρνησης προς τις κυβερνήσεις της 
Αγγλίας και της Γαλλίας (12/6/1936) µε το προτεινόµενο σχέδιο της νέας 
Σύµβασης αναφερόταν ότι µε αυτή θα έπαυαν να ισχύουν τα σχετικά µε τον µη 
εξοπλισµό των Στενών και των ελληνικών νησιών άρθρα της σύµβασης της 
Λωζάνης.  
Το δίκαιο των ελληνικών θέσεων δέχτηκε και η Νοµική Υπηρεσία του 
Ν.Α.Τ.Ο., η οποία γνωµοδότησε πάνω στο θέµα ότι: η σύµβαση του Μοντρέ 
έχει αντικαταστήσει τη σύµβαση της Λωζάνης, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
κανένας περιορισµός στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδας στη Λήµνο, την 
οποία µπορεί να χρησιµοποιεί µε όποιο τρόπο θεωρεί κατάλληλο.  
Οι περιοριστικές διατάξεις της συνθήκης της Λωζάνης δε φαίνεται να έχουν 
ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.  
Στη Βιέννη υπογράφτηκε το 1969 µια συνθήκη για το ∆ίκαιο των Συνθηκών. Σ� 
αυτήν αναφέρεται καθαρά: Αν ένα µέλος παραβιάζει διατάξεις συνθήκης που 
έχει υπογράψει, το µέλος που θίγεται έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το 
γεγονός ως λόγο για αναστολή της ισχύος της (άρθρο 60). Η Τουρκία 
παραβίασε κατάφωρα τα σχετικά µε την προστασία των µειονοτήτων άρθρα 
της συνθήκης της Λωζάνης (40-45). Απόδειξη: οι περίπου 250.000 Έλληνες 
των περιοχών που εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσµών 
(Κωνσταντινούπολη, Ίµβρος, Τένεδος) έχουν σήµερα περιοριστεί σε περίπου 
3.000, εξαιτίας των τουρκικών πιέσεων. Παραβίασε επίσης το άρθρο 14, που 
αναφέρεται στο δικαίωµα αυτοδιοίκησης των νησιών Ίµβρου και Τενέδου και 
ποτέ δεν άφησε να λειτουργήσει τέτοιο καθεστώς.  
∆εν έχει λοιπόν η Τουρκία το δικαίωµα να απαιτεί µονοµερή τήρηση από 
µέρους της Ελλάδας των συµβατικών διατάξεων. Η ίδια παραβίασε τις πιο 
ουσιαστικές διατάξεις και για να καλύπτεται κατηγορεί την Ελλάδα ότι δήθεν 
εφαρµόζει επακριβώς τις πιο ασήµαντες και συγκυριακά ξεπερασµένες.  
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11. Συνθήκη Βιέννης περί του ∆ικαίου των Συνθηκών (1969) 
Άρθρο 60:  Λήξη η αναστολή εφαρµογής της συνθήκης εξαιτίας παραβίασής της.  

Ουσιώδης παραβίαση διµερούς συνθήκης από µέρους ενός των 
µερών δίνει το δικαίωµα στο άλλο να επικαλεστεί την παραβίαση αυτή 
ως λόγο λήξης ή αναστολής της συνθήκης στο σύνολο ή σε µέρος της 
κ.λπ.  

Ι. Μ. Γρυντάκη, Το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου,  
Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σσ. 214-215 

 
Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των 
πηγών:  
α) Να στοιχειοθετήσετε και να διατάξετε στις τρεις οµάδες νησιών του Ανα-
τολικού Αιγαίου τη νοµική επιχειρηµατολογία µε την οποία η Ελλάδα 
αντιµετωπίζει τις αιτιάσεις της Τουρκίας ότι δεν τηρεί τις συµβατικές της 
υποχρεώσεις σχετικά µε την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.  

β) Να αναφέρετε τα επιχειρήµατα, που χρησιµοποιεί η τουρκική πλευρά για 
να εναντιωθεί στην οχύρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα 
αντεπιχειρήµατα που επιστρατεύει η ελληνική πλευρά;  

γ) Να εξηγήσετε την απαίτηση της Τουρκίας να εξαιρεθεί η Λήµνος από το 
Ν.Α.Τ.Ο., παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαβεβαιώσεις από 
επίσηµα τουρκικά �χείλη� ότι η αναθεώρηση της Σύµβασης του Μοντραί 
αφορά και τη Λήµνο και τη Σαµοθράκη;  

 
23. 

ΠΗΓΗ  
Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ειδικά η Χίος, η Λέσβος, η Ικαρία και η 
Σάµος παρέµειναν στην Ελλάδα (άρθρο 12 της συνθήκης της Λωζάνης). Ήταν, 
όµως, υποχρεωµένη η Ελλάδα για την εξασφάλιση της ειρήνης να µην τα 
οχυρώσει και να διατηρεί περιορισµένο αριθµό στρατιωτών σ� αυτά. Επίσης, 
απαγορευόταν στα ελληνικά αεροπλάνα να πετούν πάνω από τις ακτές της 
Ανατολίας και στα τουρκικά πάνω από τα νησιά αυτά (άρθρο 13). Η Τουρκία, 
εκ νέου, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από κάθε  δικαίωµα και τίτλο πάνω στα 
∆ωδεκάνησα και το Καστελλόριζο υπέρ των Ιταλών (άρθρο 15)�  
Όφειλε δηλαδή η Ελλάδα να µη διατηρεί στρατεύµατα στα νησιά, προφανώς 
για να προστατευθεί η εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και να παγιωθεί η 
ειρήνη στο Αιγαίο. Και ήταν από τα παράδοξα της ιστορίας να επιβάλλονται 
περιοριστικοί όροι µετά το τέλος ενός πολέµου σε κράτος από το στρατόπεδο 
των νικητών, για να ωφεληθεί άλλο που όχι µόνο δεν πήρε µέρος στον 
πόλεµο, αλλά έβλαψε πολλαπλά τους νικητές.  
Το ίδιο καθεστώς αφοπλισµού που επέβαλαν οι νικητές του Β΄ παγκοσµίου 
πολέµου στα ∆ωδεκάνησα επέβαλαν και στα κράτη Ιταλία (για ορισµένες 
βόρειες περιοχές της), Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουµανία. Όλα ανήκαν στο 
στρατόπεδο των ηττηµένων. Τέσσερα χρόνια µετά η Ιταλία, µε υπόµνηµά της 
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προς τα 20 κράτη που είχαν υπογράψει τη συνθήκη του Παρισιού, ζήτησε 
επανεξέταση του θέµατος του αφοπλισµού της. Τα κράτη του Ν.Α.Τ.Ο. 
δέχτηκαν τη µονοµερή παρέκκλιση και κατάργησαν σιωπηρά τις διατάξεις 
ουδετεροποίησης (αποστρατιωτικοποίησης)�  
Λίγο αργότερα υπογράφτηκε το σύµφωνο της Βαρσοβίας (14/5/1955). 
Ρουµανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, εντάχθηκαν σ� αυτό και εξοπλίστηκαν. Από 
τη στιγµή που, νόµιµα ή παράνοµα, τα παραπάνω κράτη απαλλάχτηκαν από 
το ειδικό καθεστώς που τους είχε επιβληθεί, απαλλάχθηκαν και τα 
∆ωδεκάνησα. Και αυτό επειδή σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο: η παραβίαση 
συνθήκης από ένα συµβαλλόµενο µέλος δίνει το δικαίωµα στα άλλα να 
απαιτήσουν την πλήρη αναστολή της (συνθήκη Βιέννης 1969, άρθρο 60).  
Σήµερα είναι κοινά αποδεκτές οι απόψεις της Ελλάδας. Το µόνο κράτος που, 
κατά καιρούς, τις αµφισβητεί είναι η Τουρκία. (Παλαιότερα είχε τις επιφυλάξεις 
της και η πρώην Ε.Σ.Σ.∆., εξαιτίας του ελλιµενισµού στα νησιά των σκαφών 
του 6ου αµερικανικού στόλου). Το κράτος όµως αυτό, όχι µόνο δεν έχει δίκιο, 
όπως αποδείξαµε, αλλά δεν έχει και κανένα δικαίωµα να κρίνει και να 
ερµηνεύει συνθήκες στις οποίες δεν ήταν συµβαλλόµενο µέλος. Η συνθήκη της 
Βιέννης που προαναφέραµε θέτει µια βασική αρχή: Ένα κράτος που δεν 
υπογράφει µια Συµφωνία δεν αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις και δεν ωφελείται 
από τα δικαιώµατα που προέρχονται απ� αυτήν (άρθρο 34). Η Τουρκία δεν 
πήρε µέρος στη συνθήκη του Παρισιού και τα ∆ωδεκάνησα τα είχε 
παραχωρήσει κατά πλήρη κυριαρχία στην Ιταλία µε τη συνθήκη της Λωζάνης 
(1923). Εποµένως είναι άσχετη µε το όλο θέµα.  
Γενικά οι βασικές αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου κατοχυρώνουν σε κάθε κράτος 
που αντιµετωπίζει ένοπλη επίθεση το δικαίωµα της νόµιµης άµυνας.  

Ι. Μ. Γρυντάκη, Το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου,  
Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σ. 216 

 
Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να 
απαντήσετε στα εξής:  
α) Ποιους κινδύνους θα εγκυµονούσε η διατήρηση του µερικού αφοπλισµού 
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δεδοµένης της �επίδειξης ισχύος� της 
Τουρκίας;  

β) Ποιους ειδικότερους λόγους θα µπορούσε να επικαλεστεί η ελληνική 
πλευρά για τον επανεξοπλισµό των ∆ωδεκανήσων;  

 
24.   

ΠΗΓΗ 1 
Η Ελλάδα, µε βάση την αρχή του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, έχει το δικαίωµα, οπότε 
θελήσει, να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της, σε όλες τις θάλασσές της, σε 
12 ν.µ. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 
ανάµεσα στα ανατολικά ελληνικά νησιά και στις µικρασιατικές ακτές. Σ� αυτήν 
ισχύει το διεθνές καθεστώς της γραµµής ίσης απόστασης. Σε ένα σηµείο, για 
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παράδειγµα, η απόσταση µεταξύ Λέσβου και µικρασιατικής ακτής είναι 7 ν.µ. 
Στο σηµείο αυτό η αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας, όπως και της Τουρκίας, είναι 
από 3,5 ν.µ. � 
� Υφαλοκρηπίδα, είναι ο βυθός της θάλασσας και το υπέδαφος των 
υποθαλάσσιων περιοχών, που βρίσκονται κοντά στις ακτές αλλά έξω από τα 
χωρικά ύδατα µέχρι βάθους 200 µ. Το όριο αυτό του βάθους µπορεί να 
επεκταθεί µέχρι το σηµείο που είναι δυνατή η εκµετάλλευση των φυσικών 
πόρων της περιοχής.  
Όταν υπογράφονταν οι συνθήκες που καθόριζαν τα σχετικά µε τα νησιά 
(Λωζάνης και Παρισιού 1947), θέµα υφαλοκρηπίδας δεν υπήρχε. Ήταν άγνω-
στη ακόµα και ως ιδέα. Το θέµα δηµιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες µε την 
εξέλιξη των τεχνικών µέσων και τη δυνατότητα άντλησης πετρελαίου από το 
υπέδαφος της θάλασσας�  
� Στόχος των Τούρκων ήταν να επιτύχουν µια έµπρακτη µονοµερή 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα 
ελληνικά νησιά και τα δικαιώµατά τους. Νοµικά προσπάθησαν να 
δικαιολογήσουν την άποψή τους µε τον ορισµό που έδωσε το ∆ιεθνές 
δικαστήριο για την Υφαλοκρηπίδα της Βόρειας Θάλασσας (�Η Υφαλοκρηπίδα 
κάθε κράτους πρέπει να αποτελεί φυσική προέκταση του εδάφους του�). Η 
τουρκική υφαλοκρηπίδα, σύµφωνα µε τη δική τους ερµηνεία του ορισµού 
αυτού, επεκτεινόταν στο µισό περίπου Αιγαίο και συγκεκριµένα µέχρι το 
σηµείο όπου: η προέκταση του µικρασιατικού ηπειρωτικού εδάφους 
συναντιέται µε την προέκταση του ελληνικού ηπειρωτικού εδάφους. Τα νησιά 
στηρίζονται απλά πάνω σ� αυτήν.  

Ι. Μ. Γρυντάκη, Το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου,  
Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σσ. 218-220 

 
ΠΗΓΗ 2 
�Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου αφορά στο 
θέµα της οριοθέτησης των αντίστοιχων κυριαρχικών δικαιωµάτων των 
υποθαλάσσιων τµηµάτων των ανοιχτών θαλασσών (βυθός και υπέδαφος του 
βυθού έξω από τα όρια τις αιγιαλίτιδας ζώνης) τα οποία ορίζονται από την 
αλυσίδα των ανατολικών νησιών του Αιγαίου και των δυτικών ακτών της 
ηπειρωτικής Τουρκίας�.  
Η Τουρκία αρνείται τη δέσµευση του άρθρου Ιβ΄ της Σύµβασης της Γενεύης 
του 1958 (αφού δεν την επικύρωσε) η οποία ρυθµίζει το καθεστώς της 
υφαλοκρηπίδας των νησιών. Αρνείται επίσης και τον εθιµικό χαρακτήρα που 
αποκτά µια τέτοια σύµβαση ευρείας αποδοχής. Επικαλείται ωστόσο τη ρήτρα 
των ειδικών περιστάσεων που προβλέπει το άρθρο 6 της ίδιας σύµβασης 
θεωρώντας ότι το άρθρο Ιβ΄ αν εφαρµοζόταν θα στερούσε τα δυτικά παράλια 
από σηµαντικές πηγές για την ανάπτυξή τους. Υποστηρίζει ακόµη η Τουρκία 
ότι η επίµαχη υφαλοκρηπίδα των νησιών θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
προέκταση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Μικράς Ασίας. Αν 
εφαρµοζόταν το άρθρο Ιβ΄ πράγµατι το µέγιστο µέρος της υφαλοκρηπίδας του 
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Αιγαίου θα περιερχόταν στην Ελλάδα για εκµετάλλευση. Όµως η ελληνική 
κυβέρνηση θα ήταν διατεθειµένη να συζητήσει το ενδεχόµενο ειδικών 
ρυθµίσεων ευνοϊκών για την Τουρκία, εφόσον η τελευταία αναγνώριζε το 
άρθρο Ιβ΄. 

Θ. Βερέµη, Ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σσ. 141-142 
 
Με βάση τις πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις: 
α)  Να δώσετε τους ορισµούς της αιγιαλίτιδας ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.  
β)  Να παρουσιάσετε τα κύρια επιχειρήµατα που οι Τούρκοι επικαλούνται για 
έρευνες και σε περιοχές που σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο θεωρούνται 
ελληνικές και γενικότερα για τη διεκδίκηση των νησιών του Αιγαίου και να 
τα σχολιάσετε.  

 
25. 

ΠΗΓΗ 1 
Την εποµένη της εισβολής στην Κύπρο η Τουρκία µε µονοµερή πράξη κήρυξε 
το Αιγαίο απαγορευµένη ζώνη για τις αεροπορικές συγκοινωνίες και 
αµφισβήτησε τόσο τη ρύθµιση του ICAO (International Civil Aviation 
Organisation), που έχει µε συναίνεση όλων των µελών του αναθέσει στην 
Ελλάδα το FIR (Flight Information Region) του Αιγαίου για την καθοδήγηση 
των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας, όσο και τα δέκα µίλια του ελληνικού 
εναέριου χώρου. Η Τουρκία έκτοτε υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συµπίπτει το 
µέγεθος του εναερίου µε το θαλάσσιο χώρο και παραβιάζει επιδεικτικά τη 
διαφορά. Αν και επικαλείται νοµικά επιχειρήµατα σχετικά µε την �ασυµµετρία� 
του εναερίου µε τον θαλάσσιο χώρο, όταν η Ελλάδα απαντά µε τη νόµιµη 
πιθανότητα επέκτασης (που θα επιλύσει τόσο το πρόβληµα της �ασυµµετρίας� 
όσο και της υφαλοκρηπίδας) η Τουρκία καταφεύγει στην απειλή πολεµικής 
σύγκρουσης.  

Θ. Βερέµη, Ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σσ. 145-146 
 
Με βάση την πηγή και τις γνώσεις σας από το σχολικό εγχειρίδιο:  
α)  Να αναφέρετε τις διεθνείς συµβάσεις και τις συνδιασκέψεις που 
δικαιώνουν τις ελληνικές θέσεις στο ζήτηµα της υφαλοκρηπίδας και του 
εναέριου χώρου.  

β)  Να σχολιάσετε την πολιτική πρακτική της Τουρκίας κατά την οποία, όταν ο 
�συνδιαλεγόµενός� της επιχειρεί να εφαρµόσει κανόνες της διεθνούς 
έννοµης τάξης, αυτή να �ανταπαντά� µε απειλή πολεµικής σύγκρουσης και 
τις �παρενέργειές� της στο σύστηµα συλλογικής ασφάλειας και ειρήνης 
στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.  

γ) Να παρουσιάσετε τις αντιδράσεις της Αθήνας στις αµφισβητήσεις της 
Τουρκίας που αφορούν τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα στα υποθαλάσσια 
τµήµατα του Αιγαίου.  
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