
 

 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ενότητα 35: Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία 

Ημερομθνία………………………………………………………………………………………………………… 

Τμιμα ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπϊνυμο ………………………………………………………………………………………………… 

Με βάςθ τα όςα διδαχτικατε και παρακολουκϊντασ το ιςτορικό ντοκιμαντζρ απαντιςτε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 

1. Ο Βενιηζλοσ είχε τθν ικανότθτα να γοθτεφει και να προκαλεί το ενδιαφζρον των ςυνομιλθτϊν του.      Σ      Λ 

2. Με το υπόμνθμα που κατζκεςε ςτο ςυνζδριο του Παριςιοφ ο Βενιηζλοσ διεκδικοφςε για τθν Ελλάδα τθ Μ. 

Αςία, τθ Δ. Θράκθ, τθν Α. Θράκθ, νθςιά του Αιγαίου και τθ …………………………………………….. 

3. Μακροπρόκεςμα ο Βενιηζλοσ κεωροφςε φυςικι εξζλιξθ τθν ελλθνικι παρουςία ςτθν ……………………………………… 

4. Στο Παρίςι ςτόχοσ του Βενιηζλου ιταν θ καλλιζργεια φιλικϊν ςχζςεων κυρίωσ με τουσ Γάλλουσ.          Σ      Λ 

5. Οι Βρετανοί ικελαν μια ιςχυρι χϊρα ςτθ Μεςόγειο που να προςτατεφει το δρόμο τουσ για: 

α. τθν Αίγυπτο    β. τθν Λιβφθ   γ. τισ Ινδίεσ   δ. όλεσ τισ προθγοφμενεσ χϊρεσ 

6. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι εξοργίςτθκαν από τισ προετοιμαςίεσ των …………………………. για απόβαςθ ςτθ Σμφρνθ. 

7. Τθν κατάλθψθ τθσ Σμφρνθσ πρότεινε ςτο Βενιηζλο: 

α. ο Κλεμανςό   β. ο Λόιντ  Τηορτη   γ. ο Ουίλςον   δ. κανείσ από τουσ προθγοφμενουσ  

8. Η απόφαςθ του Βενιηζλου για αποςτολι ςτρατευμάτων ςτθ Σμφρνθ κεωρείται βιαςτικι.                       Σ      Λ 

9. Για τθν ελλθνικι παρουςία ςτθ Σμφρνθ δόκθκαν εγγυιςεισ από τουσ ςυμμάχουσ.                                    Σ      Λ 

10. Ο Βενιηζλοσ πίςτευε ότι οι μεγάλεσ αποφάςεισ λαμβάνονται από: 

α. ςτρατιωτικοφσ   β. πολιτικοφσ   γ. πολιτικοφσ και ςτρατιωτικοφσ   δ. τισ μεγάλεσ δυνάμεισ 

11. Οι Ευρωπαίοι δεν υπολόγιςαν ςωςτά τθν εμφάνιςθ του …………………………………..  εκνικιςμοφ. 

12. Ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ μπικε ςτθ Σμφρνθ τθν ……………………………………. του 1919. 

13. Για τουσ Ζλλθνεσ κατοίκουσ τθσ Σμφρνθσ θ παρουςία των Ελλινων ςτρατιωτϊν ςιμαινε: 

α. μια καινοφργια ηωι  β. οικονομικά οφζλθ   γ. προβλιματα με τουσ Τοφρκουσ  δ. τίποτα από τα προθγοφμενα 

14. Για τουσ Τοφρκουσ κατοίκουσ τθσ Σμφρνθσ οι Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ ιταν ……………………………………. 

15. Το όνειρο του Βενιηζλου για τθν Ελλάδα των 2 θπείρων και των 5 καλαςςϊν υλοποιικθκε με τθ ςυνκικθ: 

α. Βουκουρεςτίου   β. Λονδίνου   γ. Βερςαλλιϊν   δ. Σεβρϊν 

16. Ο ……………………………………… αγνόθςε τισ νζεσ εδαφικζσ διευκετιςεισ και ζφτιαξε πανίςχυρο ςτρατό. 



 

 

17. Ο Βενιηζλοσ ζχαςε τισ εκλογζσ του Νοεμβρίου 1920 επειδι: 

α. απουςίαηε πολφ ςτο εξωτερικό   β. αγνοοφςε τισ διακζςεισ του λαοφ   γ. δεν υπολόγιςε το φανατιςμό των 

αντιπάλων του   δ. όλα τα προθγοφμενα 


