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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, σηµειώθηκε κρίση στις εθνικές αξίες, η 
οποία παρωθούσε σε µερική ανανέωση του περιεχοµένου των εθνικών 
προσανατολισµών, γεγονός που σήµαινε: ενεργοποίηση των δυνάµεων του 
έθνους σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή στο �δίκτυο� της συλλογικής 
ασφάλειας, διεθνούς συνεργασίας και νοµιµότητας. Να αναφερθείτε στους 
κύριους άξονες διαµόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής, όπως υλοποιούνται 
από τις ελληνικές κυβερνήσεις κυρίως του Βενιζέλου και τις µεταπολεµικές.  

 
2. α) Στη συνθήκη της Λωζάνης προστέθηκαν ειδικά άρθρα (37-45) που αφο-

ρούσαν τις µειονότητες. Συγκεκριµένα: την προστασία της ζωής, της 
ελευθερίας, της γλώσσας και της θρησκείας, το σεβασµό της λατρείας, την 
ισότητα στο επάγγελµα κ.λπ. Σε ποιες περιπτώσεις σηµειώνεται 
προσβολή των ρητών αυτών συµβατικών διατάξεων από την τουρκική 
πλευρά, την περίοδο 1923 - 1974;  

β)  Ποια προβλήµατα ανέκυψαν στο στάδιο εφαρµογής των συµφωνιών της 
Λωζάνης και πού οφείλονται;  

 
3. Να επισηµάνετε τους νέους καθοριστικούς παράγοντες της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής που εντελλόταν η υπεύθυνη ηγεσία, να προσδιορίσετε 
τους αντικειµενικούς σκοπούς και να αναζητήσετε τα µέσα για την επίτευξή 
τους από τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) µέχρι το 1952. 

 
4. α) Ποιο γεγονός σηµατοδοτεί την αποκατάσταση της ελληνικής διαπραγµα-

τευτικής ισχύος κατά την ύστατη κυβερνητική θητεία του Ελευθερίου 
Βενιζέλου;  

β) ΠΗΓΗ  
Στη συζήτηση που ακολούθησε την κύρωση από την ελληνική Βουλή των 
τριών συµφωνιών που υπογράφτηκαν στην Άγκυρα, ο υπουργός Εξωτερικών 
Ανδρέας Μιχαλακόπουλος δήλωσε ότι �αι συµφωνίαι αυταί τέµνουν νέαν οδόν 
εις τας µεταξύ των δύο Κρατών σχέσεις� και ότι, κατά την άποψή του 
εγκαινιάζουν µια νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία  �ρίπτει 
οριστικώς εις την λήθην το παρελθόν και την µακράν περίοδον οξέος 
ανταγωνισµού µεταξύ των δύο Κρατών, διανοίγουσα ευρείς ορίζοντες 
ειλικρινούς προσεγγίσεως και µονίµου συνεργασίας επ� αγαθώ των µεταξύ 
αυτών σχέσεων και της ειρήνης εν γένει. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο 
Μιχαλακόπουλος από το 1924 και ως τον Ιούνιο του 1930 είχε επανειληµµένα 
εκφράσει την αντίθεσή του σε µια συνολική διευθέτηση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, που προϋπέθετε µεγάλες οικονοµικές θυσίες για την ελληνική 
πλευρά. Ωστόσο, ο ζήλος µε τον οποίο υποστήριζε την ελληνοτουρκική 
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συµφιλίωση στη Βουλή των Ελλήνων αµέσως µετά την επίσκεψή του στην 
Άγκυρα, όταν συνόδευσε τον Βενιζέλο στο ιστορικό του ταξίδι τον Οκτώβριο 
του 1930, έδειχνε ότι είχε αναθεωρήσει ριζικά τις θέσεις του στο θέµα αυτό. 
Πράγµατι, ο Βενιζέλος είχε καταφέρει µέσα σε µερικούς µήνες να πείσει την 
αρχικά επιφυλακτική ελληνική κοινή γνώµη ότι οι διεθνείς συγκυρίες 
επέβαλλαν στην Ελλάδα ένα ξεκαθάρισµα των λογαριασµών µε την Τουρκία, 
ακόµη και αν αυτό σήµαινε σοβαρές παραχωρήσεις από ελληνικής πλευράς.  

Από το συλλογικό τόµο Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σσ. 76-77 
 
Αφού διαβάσετε την πηγή και µε βάση τις πληροφορίες του βιβλίου σας:  
− Να συσχετίσετε τη δήλωση του Μιχαλακόπουλου προς το νόµο του 1932 

µε τον οποίο απαγορευόταν η άσκηση κάποιων επαγγελµάτων στους 
ξένους υπηκόους και να εκθέσετε τα συµπεράσµατά σας. 

 
5. Ποιες διπλωµατικές επιλογές του Ε. Βενιζέλου επιβεβαιώνουν την άποψη ότι 
η πολιτική του αποβλέπει στην ενίσχυση της διπλωµατικής θέσης της χώρας, 
µε τη διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας σε εφαρµογή των νέων 
κανόνων της διεθνούς νοµιµότητας και του πολιτικού ορθολογισµού;  

 
6.   

ΠΗΓΗ 
Τετραµερές Βαλκανικό Σύµφωνο: �Από τους πρώτους µήνες του 1933, το 
καθεστώς της ειρήνης των Βερσαλλιών εισερχόταν σε στάδιο σκληρής 
δοκιµασίας: το σύστηµα της συλλογικής ασφάλειας κατέρρεε. Το δίκτυο των 
διµερών συµφωνιών κρινόταν ήδη ανεπαρκές. Η θετική αντιµετώπιση των 
εσωτερικών κεντρόφυγων τάσεων και των εξωτερικών πιέσεων υπαγόρευε τη 
σύναψη πολυµερούς τοπικού συµφώνου αµοιβαίας εγγύησης�.  

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, σ. 235 

α) Κάτω από ποιες διεθνείς συγκυρίες επετεύχθη η συνοµολόγηση της πο-
λυµερούς διαβαλκανικής συµµαχίας;  

β)  Ποιοι όροι συνέτρεξαν και αµβλύνθηκε η διαβαλκανική αλληλεγγύη;  
γ)  Κατά πόσο ανταποκρίθηκε η Τουρκία στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, όταν 
ήλθε η ώρα οι θεωρητικές δεσµεύσεις να γίνουν έµπρακτη βοήθεια;  

 
7.  Να κατατάξετε, σε περιόδους προσέγγισης και περιόδους έντασης, τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις της περιόδου 1923-1987 και να αιτιολογήσετε αυτήν 
σας την κατάταξη παρουσιάζοντας τα σηµαντικότερα, κατά την κρίση σας, 
γεγονότα που τις οριοθετούν.  

8. α) Πώς εκφράστηκε κατά τη διάρκεια των περιόδων έντασης των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων:  i) 1923-1929,   ii) 1954-1959,   iii) 1963-1965  



 

 106

το ανθελληνικό µένος των Τούρκων εθνικιστών κατά του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου;  

β) Να αναφέρετε τα περιοριστικά µέτρα που έλαβε η Άγκυρα για να απο-
δυναµώσει και τα ταπεινώσει το Φανάρι.  

 
9. Να αναφέρετε χαρακτηριστικά παραδείγµατα µεθόδων που µετήλθε η Άγκυρα 
για την επίτευξη της εθνικής οµοιογένειάς της.  

 
10.  α)  Κάτω από ποιες συνθήκες εγκαινιάστηκε η νέα περίοδος ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης (1946-1954);  
β)  Σε τι συνίσταται η διαφορετικότητα αυτής της συνεργασίας από την πρώτη 
της δεκαετίας του 1930;  

γ)  Ποια απτά αποτελέσµατα είχε στις συνθήκες διαβίωσης του ελληνισµού της 
Τουρκίας;  

 
11.  α)  Να παρουσιάσετε τις πολιτικές σκοπιµότητες που εξυπηρετούσε η οργά-

νωση ταραχών, το Σεπτέµβριο του 1955, στην Κωνσταντινούπολη.  
β)  Πώς θα χαρακτηρίζατε τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης µετά τις 
βιαιοπραγίες κατά του Ελληνισµού της Κωνσταντινούπολης; Αιτιολογήστε 
την απάντησή σας.  

γ)  Για ποιους λόγους η ∆ύση �έκλεινε τα µάτια� µπροστά στις ενέργειες της 
Κωνσταντινούπολης το Σεπτέµβριο του 1955; (αναβάθµιση στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας - ανταλλάγµατα).  

 
12.   Επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων 1957-1958: 

α)  Πώς εκφράστηκε;  
β) Με τι συνδέεται το νέο αυτό κύµα ανθελληνικών εκδηλώσεων και εθνικιστι-
κού µένους;  

γ)  Ποιες επιπτώσεις είχε;  
δ)  Ποιες είναι οι αντιδράσεις του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών;  

 
13.  Προσωρινή βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε συσχετισµό µε την 

ύφεση στο Κυπριακό (1959-1963):  
α) Πώς εκδηλώθηκε;  
β) Πού οφείλεται η προσωρινότητά της;  

 
14. ∆ιωγµοί του 1964-1965:  

α) Να εκθέσετε τους λόγους πληθυσµιακής µείωσης του κωνσταντινοπολίτι-
κου ελληνικού στοιχείου µετά το 1967.  
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β) Να κρίνετε τη µειονοτική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και να 
αξιολογήσετε την αποτελεσµατικότητα της ελληνοτουρκικής µορφωτικής 
συµφωνίας (∆εκέµβριος του 1968) στην υπεράσπιση των ελληνικών 
συµφερόντων.  

 
15. Να σχολιάσετε τα κυριότερα απαγορευτικά µέτρα που εφάρµοσε η Άγκυρα 

στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των Ελληνοπαίδων της Τουρκίας κατά την 
τριετία 1964-1967 και να ερµηνεύσετε τη βασική επιδίωξη αυτής της 
τουρκικής πολιτικής.  

 
16. Να σχολιάσετε την άποψη ότι µέσα στα µακροπρόθεσµα σχέδια της Άγκυρας 

είναι η εκµετάλλευση του παράγοντα �µουσουλµανική µειονότητα�, η 
χρησιµοποίηση δηλαδή της ελεγχόµενης από την Άγκυρα µουσουλµανικής 
µειονότητας ως µέσο πίεσης στην Αθήνα ή για αντιπερισπασµό ή αποπροσα-
νατολισµό της διεθνούς γνώµης.  

 
17. Αφού αναφέρετε τις απαιτήσεις της Τουρκίας µετά το 1964 στη ∆υτική Θράκη 

να παρουσιάσετε τα κίνητρά τους.  
 
18.  α)  Ποιες υπήρξαν οι µεγάλες παραλείψεις των ελληνικών κυβερνήσεων που 

άφησαν πεδίο ελεύθερο στην Τουρκία να εξαναγκάσει τους Ίµβριους και 
Τενέδιους σε ξεριζωµό;  

β) Να παρουσιάσετε τους παράγοντες που συντέλεσαν στη δηµογραφική 
αλλοίωση της Ίµβρου και της Τενέδου.  

γ) Να αναφέρετε τα σηµαντικότερα µέτρα των τουρκικών αρχών για τον 
εκτουρκισµό των Θρακικών Σποράδων από το 1964-1984.  

δ) Για ποιους λόγους υιοθετήθηκαν από την Τουρκία και ποιες επιπτώσεις 
είχαν στον πληθυσµό αυτών των νησιών;  

 
19.  α) Κάτω από ποιες συνθήκες απελευθερώθηκαν τα νησιά του Ανατολικού Αι-

γαίου και γιατί παρά το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λωζάνης 
οχυρώθηκαν;  

β) Με ποια διπλωµατική πράξη τα ∆ωδεκάνησα όφειλαν να είναι αποστρατιω-
τικοποιηµένα και για ποιους λόγους αναγκάστηκαν να οχυρωθούν µε 
έµψυχο και άψυχο υλικό;  

 
20.   Οι πολλαπλές τουρκικές διεκδικήσεις σχετικά µε την υφαλοκρηπίδα, τον ελλη-

νικό εναέριο χώρο, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τον επιχειρησιακό 
έλεγχο του Αιγαίου και πιο πρόσφατα τις �γκρίζες ζώνες� αποβλέπουν:  
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α)  στην κυριαρχία του Αιγαίου 
β) στην προώθηση των τουρκικών οικονοµικών συµφερόντων (πετρέλαιο, 
τουρισµός κ.λπ.) 

γ)  στη σταδιακή αποξένωση του ανατολικού ελληνικού αρχιπελάγους από το 
µητρικό ηπειρωτικό κορµό 

δ)  στην κατοχύρωση του ρόλου της ως µεγάλης περιφερειακής δύναµης 
ε)  ..................................................................................................................... 
στ) ..................................................................................................................... 

(Μπορείτε να συνεχίσετε συµπληρώνοντας, µετά από σχετική συζήτηση στην τάξη, 
αφού προσκοµίσετε υλικό από τον ηµερήσιο τύπο ή σχετικά βιβλία και κρατώντας 
εκείνες τις απαντήσεις που συγκέντρωσαν τη συναίνεση της τάξης υπό την 
επίβλεψη του διδάσκοντος).  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
− Από την Κύπρο στα Ίµια, πρόλογος του Ευάγγελου Βενιζέλου, εκδ. Ι. Σιδέρη.  
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Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
 
Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της στήλης Β που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της στήλης Α. (Κάποια δεδοµένα της στήλης Β 
περισσεύουν). 
 
1.  
 

Α.΄  Β.΄  

1.  ___  Συµφωνία  
Πολυχρονιάδη - Αράς 
αφορούσε:  

2.  ___  Αγγλογαλλοτουρκική 
συµφωνία (19-10-1939) 
αφορούσε:  

3.  ___  Βαλκανικό σύµφωνο  
(9-2-1934) αφορούσε:  

4.  ___  Σύµφωνο Φιλίας 
(Σεπτέµβριος 1933) 
αφορούσε:  

5.  ___  Έκθεση  
Μπίτσιου - Κούντραλη 
αφορούσε:  

6.  ___  Σύµβαση του Σικάγου 
αφορούσε:  

7.  ___  Σύµβαση του ∆ικαίου 
θάλασσας (1982)  
αφορούσε:  

8.  ___  ∆ιεθνής Σύµβαση της 
Γενεύης (1958) αφορούσε:  

 

α.  διαχωρισµό του εναέριου χώρου σε περιοχές 
δικαιοδοσίας και ελέγχου 

β.  υποχρεωτική ανταλλαγή µειονοτικών πληθυ-
σµών 

γ.  ενσάρκωση του πόθου για εδαφική ολοκλή-
ρωση του ελληνικού έθνους 

δ.  από κοινού υποβολή εισήγησης για την επί-
λυση των ελληνοτουρκικών διαφορών 

ε.  δηµιουργία ελληνοτουρκικού άξονα αµυντικού 
χαρακτήρα 

στ. ρύθµιση νοµικών και περιουσιακών θεµάτων 
που είχαν προκύψει από την ανταλλαγή 
πληθυσµών 

ζ.  αµοιβαία εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας 
των συµβαλλοµένων χωρών  

η.  υποχρέωση αµοιβαίας βοήθειας 

θ. αναγνώριση δικαιώµατος υφαλοκρηπίδας στα 
νησιά και επέκτασης των χωρικών υδάτων 
µέχρι 12 µίλια 

ι.  αναγνώριση δικαιώµατος υφαλοκρηπίδας στα 
νησιά.  
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2.  
 

Α.΄  Β.΄  

 

 

1.  ___  Παπά-Ευθύµ  

2.  ___  Θ. Πάγκαλος 

3.  ___  Παναγής Τσαλδάρης 

4.  ___  Τζελάλ Μπαγιάρ 

5.  ___  Αντνάν Μπεντερές 

6.  ___  Τζον Φόστερ Ντάλλας 

7.  ___  Αθηναγόρας 

 

α.  τούρκος πρόεδρος 

β.  πρωθυπουργός µετά τις εκλογές του 1933 

γ.  στρατηγός και δικτάτορας 

δ.  τουρκόφωνος µικρασιάτης ιερέας 

ε. επί της πρωθυπουργίας του ξέσπασαν τα 
σεπτεµβριανά επεισόδια 

στ. πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

ζ.  υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 

η.  οργανωτής της καταστροφής της 6ης Σεπτεµ-
βρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη 

θ.  εκδότης ελληνόφωνης εφηµερίδας στην Κων-
σταντινούπολη 

 
 
 
 
Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και συµπλήρωσης 
 
1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Με την τελική συνθήκη της Λωζάνης 
α)  αποχώρησε ο ελληνικός στρατός και ξεριζώθηκε ο ελληνικός πληθυσµός από 
την Ανατολική Θράκη 

β)  αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση της στρατιάς του Έβρου 
γ)  ρυθµίστηκε το εδαφικό καθεστώς της Ελλάδας και της Τουρκίας 
δ)  εκτιµήθηκαν οι περιουσίες των προσφύγων και καθορίστηκε το ποσό των 
αποζηµιώσεών τους.  

 
Β.  Να συµπληρώσετε την παρακάτω πρόταση. 
Στόχος αυτών που πήραν µέρος στις διαπραγµατεύσεις της συνδιάσκε-
ψης της Λωζάνης ήταν ................................................................................ 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Σε χωριστή ελληνοτουρκική σύµβαση (30-1-1923) αποφασίστηκε  
α)  η παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία 
β)  η υποχρεωτική ανταλλαγή των µειονοτικών πληθυσµών 
γ)  η αναδιοργάνωση της στρατιάς του Έβρου 
δ)  η προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία 

 
Β.  Να συµπληρώσετε την παρακάτω πρόταση. 
Στη Συνθήκη της Λωζάνης προστέθηκαν και ειδικά άρθρα που 
αφορούσαν τις µειονότητες. Συγκεκριµένα: την προστασία της ζωής, ........ 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
3.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Με τη συµφωνία Πολυχρονιάδη - Αράς 
α) η Τουρκία υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει τον οικουµενικό χαρακτήρα του 
Πατριαρχείου 

β) η Ελλάδα αναγκάστηκε να δεχθεί επίσηµη επίσκεψη από τον τουρκορθό-
δοξο Πατριάρχη Ευθύµ 

γ)  ρυθµίστηκε το ζήτηµα των περιουσιών των προσφύγων 
δ)  παραγράφησαν οι αµοιβαίες απαιτήσεις πολεµικών αποζηµιώσεων 

 
Β.  Να συµπληρώσετε την παρακάτω πρόταση. 
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ελ. Βενιζέλου στην Άγκυρα (30-10-1930) 
υπογράφηκαν οι παρακάτω συµβάσεις:  
α) ................................................................................................................. 
β) ................................................................................................................. 
γ) ................................................................................................................. 

 
Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ελεύθερης ανάπτυξης 
 
1.  Α.  Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Με το δόγµα Τρούµαν (Μάρτιος 1947) οι Αµερικανοί 
α) κινήθηκαν παρασκηνιακά ζητώντας τη διανοµή της ∆ωδεκανήσου ανάµεσα 
στην Ελλάδα και σ� αυτούς 

β) απέστειλαν µια ταξιαρχία στην Κορέα για να ενισχύσουν τις εκεί επιχει-
ρήσεις του Ο.Η.Ε. 

γ)  επέστρεψαν τις περιοχές Καρς και Αρνταχόν στους Σοβιετικούς 
δ)  εγγυήθηκαν την εδαφική ακεραιότητα Ελλάδας και Τουρκίας και δεσµεύο-
νταν να τις ενισχύσουν οικονοµικά και στρατιωτικά 
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Β. Σε ποια άλλη περίπτωση ελληνοτουρκικής διένεξης η αµερικανική κυβέρνη-
ση: 

α)  επεµβαίνει ή υποδεικνύει στην τουρκική και ελληνική κυβέρνηση �στάσεις� 
και  

β)  αυτές πώς �συµπεριφέρονται�;  
 
 
2.  Α.  Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Με τη Συνθήκη των Σεβρών (1920)  
α) απελευθερώθηκε η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη και τα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου 

β) το Ελληνικό Βασίλειο περιλάµβανε την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις 
Σποράδες, τις Κυκλάδες και τη Στερεά Ελλάδα µέχρι τη γραµµή 
Αµβρακικού - Παγασητικού 

γ)  ενσωµατώθηκαν τα Επτάνησα, η Θεσσαλία και η Άρτα 
δ) το όραµα της Μεγάλης Ιδέας ενσαρκωνόταν (δηλαδή παραχωρούνταν στην 
Ελλάδα η περιοχή της Σµύρνης, η Ανατολική Θράκη κ.λπ.) 

 
Β. Να αναφέρετε τους παράγοντες που οδήγησαν στη µικρασιατική καταστρο-
φή.  
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 


