
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Ανακθρφςςεται από τθ Βουλι και επικυρϊνεται με 

δθμοψιφιςμα το πολίτευμα τθσ αβαςίλευτθσ Δθμοκρατίασ. 

 Ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Β’ ζχει εγκαταλείψει τθ χϊρα το 1923. 

 Πρϊτοσ Πρωκυπουργόσ ςτο νζο πολίτευμα γίνεται ο 

Αλζξανδροσ Παπαναςταςίου. 

 Ο Γεϊργιοσ Β’ επιςτρζφει ςτο κρόνο ςτα τζλθ του 1925 και 

καταργείται θ αβαςίλευτθ Δθμοκρατία. 

1924 - 1925                        

ΑΒΑΙΛΕΤΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
1923                                          

Η ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΩΖΑΝΝΗ     

 Υπογράφεται μετά τθ Μικραςιατικι καταςτροφι. 

 Η Ελλάδα αποςφρεται από τθν Ανατολικι Θράκθ, τθν 

περιοχι τθσ μφρνθσ και τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο 

(περνοφν όλα ςτην Τουρκία). 

 Τα Δωδεκάνθςα παραμζνουν ςτθν Ιταλία. 

 Αποφαςίηεται ανταλλαγι πλθκυςμοφ ανάμεςα ςτθν 

Ελλάδα και ςτθν Τουρκία, με βάςθ το κριςκευμα: 

o Μετακινοφνται 1.650.000  Χριςτιανοί από τθν 

Τουρκία ςτθν Ελλάδα και 670.000 

Μουςουλμάνοι από τθν Ελλάδα ςτθν Τουρκία. 

o Εξαιροφνται και δεν μετακινοφνται οι Χριςτιανοί 

Ζλλθνεσ που ηουν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, τθν 

Κμβρο και τθν Τζνεδο, κακϊσ και οι 

Μουςουλμάνοι που ηουν ςτθ Δυτικι Θράκθ. 

Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΟ 1923 

 Η χϊρα είναι κλονιςμζνθ από τθν ιττα ςτθ Μικρά Αςία. 

 Είναι διχαςμζνθ πολιτικά και με οικονομικζσ δυςκολίεσ. 

 Τα προβλιματα αυξάνονται μετά τθ διεκνι οικονομικι 

κρίςθ του 1929. 

 Κφριο μζλθμα είναι να βρεκεί ςτζγθ και απαςχόλθςθ 

για τα εκατομμφρια των προςφφγων. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΙ 

ΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 Οι περιςςότεροι εγκακίςτανται ςτθ Μακεδονία και τθ 

Δυτικι Θράκθ, ενιςχφοντασ εκεί το ελλθνικό ςτοιχείο. 

 Προςωρινά μζνουν ςε καταυλιςμοφσ, ενϊ αργότερα 

δθμιουργοφνται οικιςμοί για τθ ςτζγαςι τουσ. 

 Η παρουςία τουσ τονϊνει τον πλθκυςμό των πόλεων 

και τον αγροτικό πλθκυςμό. 

 Συμβάλλουν ςτθν οικονομικι και πνευματικι ανάπτυξθ 

τθσ χϊρασ. 

ΟΙ ΠΡΟΦΤΓΕ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Τα πολιτικά κόμματα εναλλάςςονται ςτθν εξουςία. 

 Οργανϊνονται πραξικοπιματα από αξιωματικοφσ 

του ςτρατοφ. 

 Στθν Ιταλία κυριαρχεί το φαςιςτικό κόμμα του 

Μπενίτο Μουςολίνι και ςτθ Γερμανία το ναηιςτικό 

κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ. 

 Στθν Ελλάδα επικρατεί κοινωνικι αναταραχι με 

διαδθλϊςεισ, πορείεσ και απεργίεσ. 

 Αναλαμβάνει τθν εξουςία ο υπουργόσ των 

Στρατιωτικϊν Ιωάννθσ Μεταξάσ. 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΣΑΘΕΙΑ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 4 Αυγοφςτου 1936: Ο Μεταξάσ, ενϊ 

του ζχει ανατεκεί θ πρωκυπουργία, 

διαλφει τθ Βουλι και επιβάλλει 

δικτατορία. 

 Αςκεί διϊξεισ εναντίον των 

πολιτικϊν του αντιπάλων. 

 Αποτυγχάνει να προςεγγίςει τουσ 

αγρότεσ και τουσ εργάτεσ. 

 Φροντίηει να προετοιμάςει τθ χϊρα 

για τον πόλεμο που ζρχεται. 

 Επικαλείται ουδετερότθτα, αλλά 

ακολουκεί ςτακερι πολιτικι φιλίασ 

με τθ Βρετανία. 

Η ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΑ 

ΜΕΣΑΞΑ 


