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ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

 1ο Σχέδιο 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Ελληνοτουρκική και ΝΑΤΟϊκή συµµαχία 

(1946-1954)  
Επίδραση του Κυπριακού  ζητήµατος 
στα Ελληνοτουρκικά 

   
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα:  2 

 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Με το δόγµα Τρούµαν (Μάρτιος 1947) οι Αµερικανοί 
α) κινήθηκαν παρασκηνιακά ζητώντας τη διανοµή της ∆ωδε-
κανήσου ανάµεσα στην Ελλάδα και σ� αυτούς 

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

γ) επέστρεψαν τις περιοχές Καρς και Αρνταχόν στους Σο-
βιετικούς 

δ) εγγυήθηκαν την εδαφική ακεραιότητα Ελλάδας και Τουρ-
κίας και δεσµεύονταν να τις ενισχύσουν οικονοµικά και 
στρατιωτικά 

 
Β. Σε ποια άλλη περίπτωση ελληνοτουρκικής διένεξης η αµερι-
κανική κυβέρνηση: 
α) επεµβαίνει ή υποδεικνύει στην τουρκική και ελληνική κυ-
βέρνηση �στάσεις� και  

β)  αυτές πώς �συµπεριφέρονται�;  
 

12 µονάδες 

          
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

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;   

8 µονάδες 
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2ο Σχέδιο 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Εισαγωγή - Συνθήκη της Λωζάνης  
 Ελληνοτουρκικές σχέσεις 1923-1930 
 Η προσέγγιση Ελλάδας - Τουρκίας  

και η περίοδος 1930-1945 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα:  4 

 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. 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 καθορίστη-
κε το ποσό των αποζηµιώσεών τους.  

Β.  Να συµπληρώσετε την παρακάτω πρόταση. 
Στόχος αυτών που πήραν µέρος στις διαπραγµατεύσεις 
της συνδιάσκεψης της Λωζάνης ήταν ................................  
...........................................................................................  

2 µονάδες 

 

 

 

 

 
  

2 µονάδες 

  
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. 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 τουρκορθόδοξο Πατριάρχη Ευθύµ 

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

µιώσεων 
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) .............................................................................................  

2 µονάδες 

 

 

 

 

 
  

2 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

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 πλεονέκτηµα 
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 αποκατάσταση των σχέσεων και τη συνεργασία Ελλάδας 
- Τουρκίας µετά τη συνθήκη της Λωζάνης.  
β) Να περιγράψετε τις δικαιοδοσίες της Μικτής Επιτροπής και 
να αξιολογήσετε τη συµβολή της στη ρύθµιση των 
ελληνοτουρκικών εκκρεµοτήτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 4ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

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 συνοµολό-
γηση της πολυµερούς διαβαλκανικής συµµαχίας;  

β)  Ποιοι όροι συνέτρεξαν και αµβλύνθηκε η διαβαλκανική άλλη-
λεγγύη;  

γ)  Κατά πόσο ανταποκρίθηκε η Τουρκία στις υποχρεώσεις που 
ανέλαβε, όταν ήλθε η ώρα οι θεωρητικές δεσµεύσεις να γίνουν 
έµπρακτη βοήθεια;  

 

 

 

 

 

 
 

6 µονάδες 

 
 
 


