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Εισαγωγή 

Με αφορμή την  επέτειο των  100 χρόνων της υπογραφής της Συνθήκης των Σεβρών, 

το Εθνικό Ίδρυμα  Ερευνών και Μελετών  «Ελευθέριος Βενιζέλος» όρισε ως θέμα του 

ΙΗ’ Πανελλήνιου Μαθητικού διαγωνισμού δοκιμίου, τη διεθνή απήχηση της 

εξωτερικής πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου και τη Συνθήκη των Σεβρών (1920). 

Κατόπιν της ανάγνωση του θέματος, η σκέψη μου με οδήγησε συνειρμικά σε μια 

πρόσφατη δήλωση του Ταγίπ  Ερντογάν « Εδώ μιλάμε για πλήρη ανατροπή των 

Σεβρών»1. Κατανοώ, πως σε μια εποχή μεταβολής των πολιτικών και οικονομικών 

συμφερόντων, η μικρή μας πατρίδα με τη μεγάλη ιστορία, είναι και πάλι 

πρωταγωνίστρια στον αέναο χορό ανατολής και δύσης, με φόντο το Αιγαίο και την 

Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, δε θα μπορούσε παρά να διεγείρει τη σκέψη και το 

ενδιαφέρον μου, η ευκαιρία να επισκεφθώ ερευνητικά το παρελθόν μιας πάντα 

επίκαιρης διπλωματικής κίνησης, πόσο μάλλον όταν εκείνη υπογράφεται πολιτικά, 

από μια προσωπικότητα όπως αυτή του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

 

                                          

Πορτρέτο του Βενιζέλου φιλοτεχνημένο από τον διάσημο Ιρλανδό ζωγράφο Ουίλιαμ Όρπεν, 1919. 
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 Εξωτερική πολιτική και διεθνής απήχηση

Η εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου πέτυχε την προσάρτηση τεραστίων 

εκτάσεων του ελληνικού ιστορικού χώρου, στο ελληνικό κράτος. 

Παγκοσμίου πολέμου, η Ελλά

που λαμβάνει χώρα στο Παρίσι κατά τα τέλη του 1918. Το συνέδριο αυτό,  πρόκειται 

να δώσει μια μακρόχρονη λύση στις ευρωπαϊκές διαφορές και να ρυθμίσει καθ’ όπως 

πιστεύουν οι πρωταγωνιστές του «τας 

 «Και τώρα ας στρέψωμεν τους οφθαλμούς μας προς Ανατολάς.»

Ελευθέριος Βενιζέλος προς υπουργόν των Εσωτερικών Εμμ. Ρέπουλην.

 Το Συνέδριο της Ειρήνης αρχίζει τις εργασίες του στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 

1919. Ο Βενιζέλος ως αρχ

διπλωματικό του αγώνα, με τη στενή συνεργασία του Νικολάου Πολίτη, υπουργού 

εξωτερικών. Εργάζονται προς την ανάδειξη των ελληνικών διεκδικήσεων σ’ ένα 

πλαίσιο άρτια θεμελιωμένο από άποψη ιστορική, εθνολ

οικονομική , ενώπιων των αρμόδιων οργάνων του Συνεδρίου, εκ των οποίων το 

σπουδαιότερο είναι το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο. 

                          Η ηγεσία των Συμμάχων στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι.

                                                          
2Marston Frank Swain, The Peace Conference of 1919. 
Mantoux Paul, Les Deliberations
3 Γεωργίου Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910
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και διεθνής απήχηση 

Η εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου πέτυχε την προσάρτηση τεραστίων 

εκτάσεων του ελληνικού ιστορικού χώρου, στο ελληνικό κράτος. Με τη λήξη του Α’

Παγκοσμίου πολέμου, η Ελλάδα καλείται να πάρει μέρος στο Συνέδριο της Ειρήνης, 

ο Παρίσι κατά τα τέλη του 1918. Το συνέδριο αυτό,  πρόκειται 

να δώσει μια μακρόχρονη λύση στις ευρωπαϊκές διαφορές και να ρυθμίσει καθ’ όπως 

πιστεύουν οι πρωταγωνιστές του «τας τύχας του κόσμου»2 

«Και τώρα ας στρέψωμεν τους οφθαλμούς μας προς Ανατολάς.»3                                                                                        

Ελευθέριος Βενιζέλος προς υπουργόν των Εσωτερικών Εμμ. Ρέπουλην. 

Το Συνέδριο της Ειρήνης αρχίζει τις εργασίες του στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 

1919. Ο Βενιζέλος ως αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπίας ξεκινά τον δραστήριο 

διπλωματικό του αγώνα, με τη στενή συνεργασία του Νικολάου Πολίτη, υπουργού 

προς την ανάδειξη των ελληνικών διεκδικήσεων σ’ ένα 

πλαίσιο άρτια θεμελιωμένο από άποψη ιστορική, εθνολογική, δημογραφική και 

, ενώπιων των αρμόδιων οργάνων του Συνεδρίου, εκ των οποίων το 

σπουδαιότερο είναι το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο.  

Η ηγεσία των Συμμάχων στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι. 

                   
Marston Frank Swain, The Peace Conference of 1919. Organisation and Procedure. London 1944

Mantoux Paul, Les Deliberations du Conseil des Quatre, 24 Mai – 28 Juin 1919. Paris
Βεντήρη, Η Ελλάς του 1910-1920, Αθήνα 1931, τομ. 1,σελ 261. 

Η εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου πέτυχε την προσάρτηση τεραστίων 

Με τη λήξη του Α’ 

Συνέδριο της Ειρήνης, 

ο Παρίσι κατά τα τέλη του 1918. Το συνέδριο αυτό,  πρόκειται 

να δώσει μια μακρόχρονη λύση στις ευρωπαϊκές διαφορές και να ρυθμίσει καθ’ όπως 

                                                                                        

Το Συνέδριο της Ειρήνης αρχίζει τις εργασίες του στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 

ηγός της ελληνικής αντιπροσωπίας ξεκινά τον δραστήριο 

διπλωματικό του αγώνα, με τη στενή συνεργασία του Νικολάου Πολίτη, υπουργού 

προς την ανάδειξη των ελληνικών διεκδικήσεων σ’ ένα 

ογική, δημογραφική και 

, ενώπιων των αρμόδιων οργάνων του Συνεδρίου, εκ των οποίων το 

Organisation and Procedure. London 1944. 
28 Juin 1919. Paris 1955, 2 vol. 
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Ταχυδρομική κάρτα του τέλους του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

Το ανώτατο αυτό όργανο της «συμμαχικής αυθεντίας» αποτελείται από τον πρόεδρο 

των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντροου Ουίλσον, τους πρωθυπουργούς  Δαυίδ Λόυδ 

Τζωρτζ,  της Μεγάλης Βρετανίας , Ορλάντο Βιτόριο Εμανουέλε, της Ιταλίας και τον 

πρωθυπουργό της Γαλλίας Κλεμανσώ, ο οποίος μάλιστα προεδρεύει του Συμβούλιου. 

Η Ιαπωνία αν και μέλος του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου, δεν ενδιαφέρεται 

ούτε συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου, σχετικά με την επίλυση των 

Ευρωπαϊκών θεμάτων. 

«Δεν φαντάζεσθε, κύριοι, τι μας συμβαίνει μέσα στο Συνέδριο. Υπάρχει εδώ μία 

μορφή, η οποία κυριαρχεί της Διασκέψεως. Μπαίνουμε όλοι μέσα με 

προμελετημένα τα ζητήματα, με προσχεδιασμένες αποφάσεις, κι έξαφνα, την ώρα 

που θα λάβη μέρος ο κ. Βενιζέλος, όλα μας τα σχέδια ανατρέπονται. Στο τέλος, 

όλοι μας, χωρίς να το καταλάβωμε πως, φθάνομε να παίρνωμε αποφάσεις 

αντίθετες εκείνων που είχαμε προσχεδιάση.»4                                                    

Πρωθυπουργός της Ιταλίας Ορλάντο, λέσχη δημοσιογράφων, Ηλύσια Πεδία, Φεβρουάριος 1919. 

 

                                                           
4 Ελευθέριος Βενιζέλος, Σελίδες Μιας Πολυτάραχης Ζωής (συνοπτική βιογραφία), Νικόλαος Εμμ. 
Παπαδάκης, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Χανιά 2016. 



6 
 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωτοστατεί στις 

προσπάθειες για την ίδρυση  της Κοινωνίας των Εθνών, όπου του γίνεται πρόταση  να 

γίνει πρόεδρος κι εκείνος αρνείται. Το έτος  1920 ανατέλλει μέσα σ’ ένα δυσμενές 

κλίμα. Κατόπιν της δρομολόγησης του Συνεδρίου της Ειρήνης, πίπτει επί τραπέζης το 

ζήτημα σύναψης της ειρήνης με την εξ ανατολής γειτονική μας χώρα. Το ζήτημα 

ετούτο μοιάζει δυσεπίλυτο, δεδομένων των αντικρουόμενων συμφερόντων των 

κυρίαρχων συμμάχων στο πεδίο της Εγγύς Ανατολής, σχετικά με το καθεστώς, που 

πρόκειται να ακολουθήσει στην αμέσως ύστερη της διάλυσης της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας φάσης. Αυτή η αντίθεση άλλωστε καθίσταται σαφής, μέσω έκδηλων 

ενεργειών και απόκρυφων μονομερών δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί πως 

πέραν των διαφωνιών, οι Σύμμαχοι φαίνεται πως δεν έχουν την διάθεση να αρχίσουν 

«παζάρια» για τη Μέση Ανατολή, πριν εξασφαλίσουν την ανοικοδόμηση της Δύσης. 

 

  Σε μια χαρακτηριστική για το κλίμα της εποχής διαφήμιση, εμφανίζονται ορισμένοι από τους ηγέτες 

των κρατών που μετείχαν στη Διάσκεψη της Ειρήνης. The Illustrated London News, 19 Ιουλίου 1919. 

Η πολιτική πορεία της Αγγλίας χαράσσεται με βήμα νεωτεριστικό από τον 

πρωθυπουργό της Δαυίδ Λόυδ Τζωρτζ. Τη παραδοσιακή φιλοτουρκική πολιτική της 

Αγγλίας, με κέντρο την Οθωμανική αυτοκρατορία, έρχεται να αντικαταστήσει μια 

νέα που φέρει ως κεντρικό στήριγμά της, στην Εγγύς  Ανατολή την «βενιζελική» 

Ελλάδα. Αυτή η στροφή ενσπείρει ανησυχίες τόσο στην αντιπολίτευση, όσο και σε 

μέρη της δεδομένης βρετανικής κυβέρνησης. 
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Στον εκτός των Βρετανικών συνόρων, πολιτικό χάρτη, οι επιλογές του Λόυδ  Τζώρτζ, 

αναστατώνουν  την Γαλλία, χώρα που και η ίδια έχει μουσουλμανικούς πληθυσμούς, 

αλλά παράλληλα διατηρεί και περαιτέρω οικονομικά και πολιτιστικά συμφέροντα 

στην Τουρκία, καθώς διεκδικεί μια εξέχουσα θέση στην Εγγύς Ανατολή. Συνεπώς η 

γαλλική δυσφορία, δε θα μπορούσε να μη γίνει κατανοητή από τους Έλληνες, 

ειδικότερα μετά την αντικατάσταση του Κλεμανσώ στην πρωθυπουργική θέση από 

τον Μιλλεράν. 

Την ίδια στιγμή η Ιταλία, μοιάζει να δυσαρεστείται από την ελληνική κατοχή της 

Ιωνίας, ενώ δράττεται κάθε ευκαιρίας για να την υπονομεύσει. Με ηπιότερους πλέον 

ρυθμούς, συνεχίζει να διατηρεί επεκτατικές φιλοδοξίες στην μικρασιατικά παράλια 

και προσπαθεί  να κερδίσει τη συμπάθεια των Τούρκων.  

Kατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, βλέπουμε τόσο τη Γαλλία όσο και την 

Ιταλία να προσπαθούν να πάρουν την Σμύρνη από την Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή 

υποστηρίζουν όσα αιτούνται οι Έλληνες στο ζήτημα της Θράκης. Το Φεβρουάριο του 

1920 ωστόσο, ο Λόυδ Τζωρτζ διορίζει μια επιτροπή προς εξέταση των ελληνικών 

αιτημάτων, αγνοώντας όμως τις διαμαρτυρίες του Γάλλου πρωθυπουργού Μιλλεράν. 

Αποσκοπώντας στην δικαίωση των ελληνικών συμφερόντων και απαιτήσεων 

απέναντι στη Τουρκία, ο εκπρόσωπος του ελληνικού έθνους, Ελευθέριος Βενιζέλος, 

πάντοτε με σεβασμό και αυτοπεποίθηση κινείται, ενθυμούμενος την αρχή των 

εθνικοτήτων, και την προ ολίγων μηνών εντολή με την οποία η κατοχή της Ιωνίας 

δόθηκε στην Ελλάδα. Άλλωστε στο πλαίσιο αυτής της αρχής στηρίχτηκε ολόκληρη η 

πολεμική δραστηριότητα των Δυνάμεων της Αντάτ, «εις την αρχήν των εθνηκοτήτων, 

εις την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών, εις τον αμοιβαίον σεβασμόν, εις 

την επικράτησιν της αληθείας.»5 

« Επιστρέφομεν ούτω και πάλιν, μετά πάροδον τόσων αιώνων εις ακτάς  [της 

Ιωνίας] αίτινες, γνώριμοι εις τον Ελληνισμόν από τριών χιλιάδων ετών, αποτελούν 

φυσικώς και γεωγραφικώς και εθνολογικώς, τμήμα της ελληνικής γης, όπερ καθ’ 

όλους τούτους τους αιώνας δεν έπαυσε να είναι χώρα γνησίως ελληνική. 

                                                           
5 Ιδιόγραφον Ημερολόγιον, Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, Ιστορική Λαογραφική και Αρχαιολογική 
Εταιρεία Κρήτης, Χανιά 1979. 
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 Επί των ανατολικών ακτών του Αιγαίου, όπου εγκαθιστάμεθα πάλιν πολιτικώς, 

δεν μας φέρουν μόνον τα ίδια ημών συμφέροντα. Θα έλεγέ τις ότι, από της 

εμφανίσεως του Ελληνισμού επί της ιστορικής σκηνής, η θεία πρόνοια ενέγραψεν 

εις την ψυχήν του ελληνικού έθνους την ορμήν προς εκπολιτισμόν του μέρους 

τούτου της Εγγύς Ανατολής.»6                                                                                                  

[Απόσπασμα] λόγος του Ελ. Βενιζέλου προς τον λαόν των Αθηνών της 18ης Νοεμβρίου 1919. 

Η στρατιωτική κατοχή της Σμύρνης από την Ελλάδα είναι μια κατ’ εντολή πράξη που 

γίνεται για λογαριασμό όλης  της συμμαχικής παράταξης. Ο εθνικός θρίαμβος φέρει 

σαφώς και ορισμένα σημεία αδύναμα, τα τελευταία δεν άργησαν να φανούν. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την απόβαση των Ελλήνων στην Σμύρνη, 

καθίσταται σαφής ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις σχετικά με τη 

ρύθμιση των ζητημάτων της Εγγύς Ανατολής. Οι συνθήκες αυτές  ενισχύουν  την  

αντιδραστική επικράτηση του εθνικιστικού κινήματος των Τούρκων.  

Ο Βενιζέλος παρίσταται στη διάσκεψη του Λονδίνου, όπου πραγματοποιείται 

συζήτηση μεταξύ των Άγγλων, Γάλλων και Ιταλών σχετικά με την επίλυση των 

τουρκικών ζητημάτων. Ο Λόυδ Τζωρτζ βρίσκεται σε μειοψηφία στην πολιτική του 

στάση, η οποία τον φέρει εναντίον των Τούρκων και υπέρ της Ελλάδος.  Αντίθετα η 

γαλλική φιλοτουρκική πολιτική επιτείνεται, μετά την αποχώρηση του Κλεμανσώ, 

όπως άλλωστε και η Ιταλία παραμένει απροκάλυπτα φιλοτουρκική. Έτσι τον 

Φεβρουάριο αποφασίζεται να μην αφαιρεθεί η Κωνσταντινούπολη από τους 

Τούρκους. 

Η ολοκλήρωση της ρύθμισης των θεμάτων της Τουρκίας, έρχεται με τη Διάσκεψη 

του Σαν Ρέμο στις 18 Απριλίου 1920, όταν τελικά επικρατούν οι απόψεις του Λόυδ 

Τζωρτζ, βάσει των οποίων θα διατυπωθούν οι όροι της συνθήκης ειρήνης, που 

πρόκειται να επιβληθούν στους Τούρκους. Αναγνωρίζεται η επί μια πενταετία 

άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ιωνία από την Ελλάδα, υπό την υψηλή 

κυριαρχία του Σουλτάνου με τοπική Βουλή και τελικά δημοψήφισμα. Κατόπιν της 

έκθεσης των ελληνικών δικαίων ο Βενιζέλος πετυχαίνει στη Διάσκεψη αυτή, την 

παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης. Θριαμβευτική είναι λοιπόν η επιστροφή του 

Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα, στις 19 Απριλίου. Ωστόσο οι αποφάσεις του Σαν 

Ρέμο ενισχύουν εσωτερικά το κίνημα του Κεμάλ που είχε ως τότε συναντήσει 

                                                           
6  «Ελεύθερος Τύπος» 19ης Νοεμβρίου 1919. 



9 
 

σοβαρές αντιδράσεις εκ των έσω στην Τουρκία. Κατόπιν οι γάλλοι υπογράφουν 

ανακωχή με τους Κεμαλικούς στην Ιταλία, ενώ στις 15 Ιουνίου 1920, οι Κεμαλικοί 

θα ενεργήσουν εναντίον των Βρετανικών δυνάμεων, που κρατούσαν την Νικομήδεια 

και την Κωνσταντινούπολη. 

Οι εξελίξεις αυτές κάνουν τους δυο συμμάχους να αντιληφθούν την επικίνδυνη - θα 

τολμούσε κανείς να πει - πλέον δύναμη του εθνικιστικού κινήματος της Τουρκίας. 

Έτσι ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταφέρνει, στη διάσκεψη της Βουλώνης να πείσει τις 

Μεγάλες Δυνάμεις να αναθέσουν στον ελληνικό στρατό τη διευθέτηση της 

κατάστασης.  

«Είπα εις τους δύο μεγάλους μας Συμμάχους: « Έχετε προ υμών ένα Τούρκον 

αρχηγόν, τον Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος σας εκύρηξε τον πόλεμον, φαίνεται δε 

ελάχιστα διατεθειμένος να συζητήση μεθ’ υμών περί της ειρήνης. Αφήσατέ με να 

χρησιμοποιήσω τας χιλιάδας ανδρών, τους οποίους κρατώ αδρανούντας εν 

Σμύρνη. Αναλαμβάνω εγώ να καταστήσω τον Μουσταφά Κεμάλ ολιγώτερον 

φιλοπόλεμον.»7 

Οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ιουνίου και Ιουλίου αποδεικνύουν πως οι Έλληνες 

είναι άξιοι, όσων σύντομα θα τους δοθούν από τη συνθήκη των Σεβρών. Οι οριστικές 

αποφάσεις για  όρους της ειρήνης με την Τουρκία διατυπώνονται εν τέλει στη 

Διάσκεψη Σπα (24 Ιουνίου). 

 

Λαϊκή εικόνα του 1920, έργο του Σωτ. Χρηστίδη. 

                                                           
7 [Απόσπασμα] «Ελεύθερος Τύπος» 11ης Ιουνίου 1920. 



Η Συνθήκη των Σεβρών 

«Από μικράς ηλικίας ενεπνεύσθην από την μεγάλην ιδέαν και επίστευσα εις αυτήν, 

και η πίστις μου κατόρθωσε θαύματα».

Η Συνθήκη των Σεβρών αποτέλεσε τη λαμπρότερη στιγμή της ελληνικής διπλωματίας 

και σαφώς δικαίωση των τολμηρών πολιτικών επιλογών 

Η μικρή Ελλάδα μεταμορφώνεται 

«δύο Ηπείρων και  πέντε θαλασσών».

Στις 28 Ιουλίου/ 10 Αυγούστου 1920, στην αίθουσα του Εθνικού Μουσείου 

Κεραμικής των Σεβρών, προάστιο του Παρισιού, υπογράφεται η ομώνυμη συνθήκη 

ειρήνης, μεταξύ των Δυνάμεων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την 

υπογράφονται και άλλες σημαντικές διεθνείς 

τη συνθήκη των Σεβρών υπογράφου

πρεσβευτής στη Γαλλία Άθως Ρω

Αυτοκρατορίας, οι Γερουσιαστές Χααντί πασάς, Ριζά 

Χαλίς μπέης.  

Ο Γερουσιαστής Χααντί  Πασάς υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών εκ μέρους της Τουρκιάς, 
Μουσείο «Ιστορική μνήμη Ελ. Βενιζέλου», Αθήνα.

 

                                                          
8 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής. Συνεδρίασις 20
9 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Τάξη Λυκείου
Οικονομίας και Πληροφορικής), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Αθήνα. 
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«Από μικράς ηλικίας ενεπνεύσθην από την μεγάλην ιδέαν και επίστευσα εις αυτήν, 

και η πίστις μου κατόρθωσε θαύματα».8 

αποτέλεσε τη λαμπρότερη στιγμή της ελληνικής διπλωματίας 

σαφώς δικαίωση των τολμηρών πολιτικών επιλογών του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

μεταμορφώνεται με την υπογραφή της Συνθήκης σε μια Ελλάδα 

πέντε θαλασσών».9 

ίου/ 10 Αυγούστου 1920, στην αίθουσα του Εθνικού Μουσείου 

Κεραμικής των Σεβρών, προάστιο του Παρισιού, υπογράφεται η ομώνυμη συνθήκη 

μεταξύ των Δυνάμεων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την 

υπογράφονται και άλλες σημαντικές διεθνείς πράξεις. Από την πλευρά της Ελλάδας 

υπογράφουν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Έλληνας 

Άθως Ρωμάνος, ενώ από την πλευρά της Οθωμανικής 

οι Γερουσιαστές Χααντί πασάς, Ριζά Τεβφίκ μπέης και ο Ρεσάτ 

Ο Γερουσιαστής Χααντί  Πασάς υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών εκ μέρους της Τουρκιάς, 
Μουσείο «Ιστορική μνήμη Ελ. Βενιζέλου», Αθήνα. 

                   
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής. Συνεδρίασις 20ης Δεκεμβρίου 1930. 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Θέματα 

Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Τάξη Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών και Σπουδώ
Οικονομίας και Πληροφορικής), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«Από μικράς ηλικίας ενεπνεύσθην από την μεγάλην ιδέαν και επίστευσα εις αυτήν, 

αποτέλεσε τη λαμπρότερη στιγμή της ελληνικής διπλωματίας 

ου Βενιζέλου. 

σε μια Ελλάδα 

ίου/ 10 Αυγούστου 1920, στην αίθουσα του Εθνικού Μουσείου 

Κεραμικής των Σεβρών, προάστιο του Παρισιού, υπογράφεται η ομώνυμη συνθήκη 

μεταξύ των Δυνάμεων και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την  ίδια ημέρα 

πράξεις. Από την πλευρά της Ελλάδας 

λληνας 

την πλευρά της Οθωμανικής 

μπέης και ο Ρεσάτ 

 

Ο Γερουσιαστής Χααντί  Πασάς υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών εκ μέρους της Τουρκιάς, 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Θέματα 
(Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών και Σπουδών 

Οικονομίας και Πληροφορικής), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 



Σέβρες, 28 Ιουλίου 1920. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπογράφει τη συνθήκη στο Δημαρχείο της μικρής 
πόλης της 

Φαίνεται πως την υπογραφή

δεν υφίσταται ως ένα ενιαίο υπεύθυνο

εδραίωση μιας νέας Τουρκίας, εθνικιστικής και δυναμικής. Στην εδραίωση της οποίας 

οι Μεγάλες Δυνάμεις φέρουν μέρος της ευθύνης, απέναντι στην ιστορία

Η χρυσή πένα με την οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει
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Σέβρες, 28 Ιουλίου 1920. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπογράφει τη συνθήκη στο Δημαρχείο της μικρής 
πόλης της παρισινής περιφέρειας, εκδοτική Αθηνών. 

 

ν υπογραφή της, στη συνθήκη, βάζει μια Τουρκία, που ουσιαστικά 

δεν υφίσταται ως ένα ενιαίο υπεύθυνο κράτος. Ένα μέρος της πορεύεται προς την 

εδραίωση μιας νέας Τουρκίας, εθνικιστικής και δυναμικής. Στην εδραίωση της οποίας 

οι Μεγάλες Δυνάμεις φέρουν μέρος της ευθύνης, απέναντι στην ιστορία

Η χρυσή πένα με την οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρώ

 

Σέβρες, 28 Ιουλίου 1920. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπογράφει τη συνθήκη στο Δημαρχείο της μικρής 

συνθήκη, βάζει μια Τουρκία, που ουσιαστικά 

της πορεύεται προς την 

εδραίωση μιας νέας Τουρκίας, εθνικιστικής και δυναμικής. Στην εδραίωση της οποίας 

οι Μεγάλες Δυνάμεις φέρουν μέρος της ευθύνης, απέναντι στην ιστορία. 

 

τη Συνθήκη των Σεβρών 1920.  



Σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης ο χάρτης της Εγγύς Ανατολής μοιάζει να 

μεταμορφώνεται. Η Τουρκία περιορίζεται στην κεντρική και βόρεια Ανατολία.

Αναγνωρίζεται η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,

και την  Τένεδο, καθώς και 

παραμένει υπό ιταλικής κατοχής

στην Ελλάδα,  μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας, ενώ η 

περιοχή των Στενών στα Δαρδανέλια

κυριαρχική διοίκηση της Σμύρνη

μία πενταετία, υπό την υψηλή κυριαρχία τ

αποφασιστεί με δημοψήφισμα 

 

Διάγγελμα προς τον Ελληνικόν Λαόν
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Σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης ο χάρτης της Εγγύς Ανατολής μοιάζει να 

Τουρκία περιορίζεται στην κεντρική και βόρεια Ανατολία.

Αναγνωρίζεται η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,

και την  Τένεδο, καθώς και στα Δωδεκάνησα εξαιρουμένης της Ρόδου, η οποία 

ιταλικής κατοχής.  Η Δυτική και  Ανατολική Θράκη παραχωρε

χρι τη γραμμή της Τσατάλτζας, ενώ η Κωνσταντινούπολη και η 

α Δαρδανέλια, τίθενται υπό διεθνή έλεγχο. Ακόμα

κυριαρχική διοίκηση της Σμύρνης με την ενδοχώρα, παραχωρείται στην Ελλάδα επί 

μία πενταετία, υπό την υψηλή κυριαρχία του Σουλτάνου. Κατόπιν της πενταετίας

με δημοψήφισμα η οριστική ή μη προσάρτησή της στην Ελλάδα. 

προς τον Ελληνικόν Λαόν Ελευθέριου Βενιζέλου, Παρίσι 28 Ιουλίου 1920. «Ελεύθερος 
Τύπος», 30ης Ιουλίου 1920. 

Σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης ο χάρτης της Εγγύς Ανατολής μοιάζει να 

Τουρκία περιορίζεται στην κεντρική και βόρεια Ανατολία. 

Αναγνωρίζεται η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Ίμβρο 

, η οποία 

παραχωρείται 

Κωνσταντινούπολη και η 

Ακόμα η 

με την ενδοχώρα, παραχωρείται στην Ελλάδα επί 

ατόπιν της πενταετίας, θα 

άρτησή της στην Ελλάδα.  

, Παρίσι 28 Ιουλίου 1920. «Ελεύθερος 



Xάρτης της Νέας Μεγάλης Ελλάδας
έως το 1920 που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Ελ. Βενιζέλου.   
Εφημερίδα Εσπερία, Λονδίνο 1920
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άρτης της Νέας Μεγάλης Ελλάδας με τις διαδοχικές επεκτάσεις του ελληνικού κράτους από το 1912 
ραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Ελ. Βενιζέλου.   

Εφημερίδα Εσπερία, Λονδίνο 1920. 

 

 

του ελληνικού κράτους από το 1912 
ραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Ελ. Βενιζέλου.   



Επιπλέον, βάσει της Συνθήκης, από τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

δημιουργούνται  νέα ανεξάρτητα κράτη με την ίδρυση του Αρμενικού και του 

Αραβικού κράτους, ενώ δίνονται στη Γαλλία και την Αγγλία εντολές σχετικά με τη 

Συρία, τη Μεσοποταμία και την Παλαιστίνη. Τέλος η Τουρκία αναγνωρίζει την 

κατοχή της Κύπρου από την Αγγλία και της Δωδεκανήσου από την Ιταλία. Χωριστή 

συνθήκη με την Ιταλία παραχωρ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών 1920.

 

Επίλογος 

Την επόμενη της υπογραφής της συνθήκης τ

έναν ήλιο θριάμβου, που φωτίζει

εκείνο το πρωί, από το φλιτζάνι της εθνικής αποκατάστασης. Ο Τσόρτσιλ, αν και 

υπήρξε αντίθετος στην ιδέα της επεκτατικής κυριαρχίας της Ελλάδος 

Ασίας, αναγνωρίζει  το θρίαμβο ετούτο στο πρόσ

αναφέρει χαρακτηριστικά: 

περίφημες υπηρεσίες, που είχε προσφέρει στους Συμμάχους, εξασφάλισαν

μια θέση σχεδόν ισότιμη με τους ηγέτες των μεγαλύτερων κρατών και, μαζί 

αυτόν, η χώρα του υψώθηκε σε μεθυστικά ύψη από όπου ατένιζε εκθαμβωτικούς 

ορίζοντες»10 

 

                                                          
10 Σ. Μαρκεζίνης, ό.π.,σ.131_Σ.Στεφάνου(επιμ.) Πολιτικαί υποθήκαι, τόμ, Α’, ο.π., σ. 110
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Επιπλέον, βάσει της Συνθήκης, από τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

δημιουργούνται  νέα ανεξάρτητα κράτη με την ίδρυση του Αρμενικού και του 

βικού κράτους, ενώ δίνονται στη Γαλλία και την Αγγλία εντολές σχετικά με τη 

Συρία, τη Μεσοποταμία και την Παλαιστίνη. Τέλος η Τουρκία αναγνωρίζει την 

κατοχή της Κύπρου από την Αγγλία και της Δωδεκανήσου από την Ιταλία. Χωριστή 

συνθήκη με την Ιταλία παραχωρούσε τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα (28 Ιουλίου).

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών 1920.

Την επόμενη της υπογραφής της συνθήκης των Σεβρών η Ελλάδα ξυπνά, κάτω από 

φωτίζει σχεδόν όλες τις διεκδικήσεις. Οι έλληνες πίνουν 

από το φλιτζάνι της εθνικής αποκατάστασης. Ο Τσόρτσιλ, αν και 

υπήρξε αντίθετος στην ιδέα της επεκτατικής κυριαρχίας της Ελλάδος  επί  της Μικράς 

Ασίας, αναγνωρίζει  το θρίαμβο ετούτο στο πρόσωπο του Βενιζέλου, για τον οποίο 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα προσωπικά του προσόντα, το κύρος του και οι 

περίφημες υπηρεσίες, που είχε προσφέρει στους Συμμάχους, εξασφάλισαν

με τους ηγέτες των μεγαλύτερων κρατών και, μαζί 

αυτόν, η χώρα του υψώθηκε σε μεθυστικά ύψη από όπου ατένιζε εκθαμβωτικούς 

                   
Σ. Μαρκεζίνης, ό.π.,σ.131_Σ.Στεφάνου(επιμ.) Πολιτικαί υποθήκαι, τόμ, Α’, ο.π., σ. 110

Επιπλέον, βάσει της Συνθήκης, από τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

δημιουργούνται  νέα ανεξάρτητα κράτη με την ίδρυση του Αρμενικού και του 

βικού κράτους, ενώ δίνονται στη Γαλλία και την Αγγλία εντολές σχετικά με τη 

Συρία, τη Μεσοποταμία και την Παλαιστίνη. Τέλος η Τουρκία αναγνωρίζει την 

κατοχή της Κύπρου από την Αγγλία και της Δωδεκανήσου από την Ιταλία. Χωριστή 

ούσε τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα (28 Ιουλίου). 

 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών 1920. 

ων Σεβρών η Ελλάδα ξυπνά, κάτω από 

Οι έλληνες πίνουν 

από το φλιτζάνι της εθνικής αποκατάστασης. Ο Τσόρτσιλ, αν και 

επί  της Μικράς 

για τον οποίο 

«Τα προσωπικά του προσόντα, το κύρος του και οι 

περίφημες υπηρεσίες, που είχε προσφέρει στους Συμμάχους, εξασφάλισαν σ’ αυτόν 

με τους ηγέτες των μεγαλύτερων κρατών και, μαζί με 

αυτόν, η χώρα του υψώθηκε σε μεθυστικά ύψη από όπου ατένιζε εκθαμβωτικούς 

Σ. Μαρκεζίνης, ό.π.,σ.131_Σ.Στεφάνου(επιμ.) Πολιτικαί υποθήκαι, τόμ, Α’, ο.π., σ. 110-117. 
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Ελευθέριος Βενιζέλος, Στα βήματά του…, βιβλίο οδηγιών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Και Μελετών «Ελευθέριος Κ.  Βενιζέλος» Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων, Αθήνα – Χανιά 2014. 

-Κλάψης Αντώνης, Κούμας Μανώλης, ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ, 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, καθημερινές εκδόσεις, Αθήνα 2019. 

-Κοτζιάς Α. Τα φοβερά ντοκουμέντα, Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ Βενιζέλος και 

Κωνσταντίνος, Φυτράκης, Αθήνα. 
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- Μακρυγιάννης Μ. Νίκος, ΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1843-1979), 

Εκδοτική Εστία, Αθήνα 1979. 

- Παπαδάκης (Παπάδης) Εμμ. Νικόλαος, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο 

ΗΓΕΤΗΣ,ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ τόμος Β΄, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Και Μελετών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανιά, Αθήνα 2017. 

- Παπαδάκης (Παπάδης) Εμμ. Νικόλαος, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο 

ΗΓΕΤΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ 

(1917-1928) τρίτος τόμος , Η Καθημερινή - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Και Μελετών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανιά, Αθήνα 2020. 

- Παπαδάκης (Παπάδης) Εμμ. Νικόλαος, Ελευθέριος Βενιζέλος, ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΙΑΣ 

ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΖΩΗΣ ,  (συνοπτική βιογραφία), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Και 

Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, Χανιά 2016. 

- Στεφάνου Ι. Στέφανος, Ελευθερίου Βενιζέλου ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΙ, τόμος Β΄, 

Αθήνα 1969. 

-Στεφάνου Ι. Στέφανος, Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ τα 

ανθρώπινα συστατικά ενός μεγάλου, τόμος Β’, Αθήνα 1975. 

-Ψωμιάδης Ι. Χαράλαμπος, Η τελευταία φάση του Ανατολικού Ζητήματος, Έφεσος, 

Αθήνα 2004. 

-Clogg Richard, ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Από την 

παρακμή και πτώση του Βυζαντίου μέχρι τη μεταπολίτευση του 1974, Εκδόσεις 

Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993. 

-Dankin Douglas, Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1770-1923, Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1984. 

-Woodhouse C.M., Η ιστορία ενός λαού, Οι Έλληνες από το 324 έως σήμερα, 

Εκδόσεις Τουρκική. 

- ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Πολεμική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος, Α΄ τόμος , Από 

τον πόλεμο του 1897 στη Μικρασιατική Εκστρατεία, ΣΚΑΪ ΒΙΒΛΙΟ, 2008.  
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-Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ - Νational Geographic, τόμος 21ος, 

Τέσσερα Πι Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε., 2010-2011. 

-ΙΔΙΟΓΡΑΦΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, Ιστορική Λαογραφική 

Και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, Χανιά 1979. 

-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Νεώτερος Ελληνισμός από 1913 ως 1941, 

τόμος ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., 1978 

- Στα χρόνια του Βενιζέλου… Εσωτερική και εξωτερική πολιτική - Οικονομία – 

Εκαπίδευση – Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Και Μελετών «Ελευθέριος Κ.  

Βενιζέλος» Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Χανιά – 

Αθήνα 2010. 

- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Τάξη Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού 

Ανθρωπιστικών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Αθήνα. 

 

- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ’ Τάξη Γυμνασίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Αθήνα. 

 
 
 


