
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 Το τζλοσ του Εμφυλίου βρίςκει τθν Ελλάδα 

αντιμζτωπθ με ςοβαρά προβλιματα. 

 Η χϊρα ζχει ερειπωκεί. 

 Χιλιάδεσ άνκρωποι ζχουν χάςει τθ ηωι τουσ. 

 Τα πάκθ που ζχει δθμιουργιςει ο Εμφφλιοσ       

δεν ζχουν ξεπεραςτεί. 

 Οι ςχζςεισ με τουσ βόρειουσ γείτονεσ (Αλβανία, 

Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία) είναι κακζσ. 

Η ΚΑΣΑΣΑΗ    

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ 

ΣΟΝ ΕΜΦΤΛΙΟ 

 Ο κόςμοσ ειςζρχεται ςταδιακά ςτθν περίοδο 

του «Ψυχροφ Πολζμου», με τθν ζντονθ 

αντιπαράκεςθ Η.Π.Α. και Σοβιετικισ Ζνωςθσ. 

 1949: Με πρωτοβουλία των Η.Π.Α. ιδρφεται    

το Βορειοατλαντικό φμφωνο (ΝΑΣΟ), ωσ 

αντιςτάκμιςμα ςτθν παρουςία τθσ Σοβιετικισ 

Ζνωςθσ ςτθν Ευρϊπθ. 

 1952: Η Ελλάδα γίνεται μζλοσ του ΝΑΣΟ, για 

να προςτατεφςει τθν εδαφικι τθσ ακεραιότθτα 

και για να προςεγγίςει τισ χϊρεσ τθσ Δφςθσ. 

Η ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΟ ΝΑΣΟ 

 Ενϊ βελτιϊνονται ςταδιακά οι ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ 

με Γιουγκοςλαβία και Βουλγαρία, επιδεινώνονται 

οι ςχζςεισ με τθν Σουρκία, κυρίωσ για το ηιτθμα 

τθσ Κφπρου. 

 επτζμβριοσ 1955: Οι Σοφρκοι αςκοφν μαηικζσ 

διώξεισ ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. 

 Λεθλατοφν τισ περιουςίεσ τουσ. 

 Καταςτρζφουν ςπίτια Ελλινων, καταςτιματα, 

επιχειριςεισ, ςχολεία και εκκλθςίεσ. 

 Σκοτϊνουν, τραυματίηουν, κακοποιοφν βάναυςα 

πολλοφσ Ζλλθνεσ. 

 Ιδιαίτερο μζνοσ επιδεικνφουν κατά των ιερωμζνων. 

ΣΑ «ΕΠΣΕΜΒΡΙΑΝΑ»       

ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ 

 1967: Ομάδα ςτρατιωτικών με επικεφαλισ τον 

ςυνταγματάρχθ Γεώργιο Παπαδόπουλο επιβάλλει 

δικτατορία. 

 Το αυταρχικό και ανελεφκερο κακεςτϊσ 

καταδικάηεται από πολλοφσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ. 

 Αρκετοί καταφεφγουν ςτο εξωτερικό ενϊ άλλοι 

οργανϊνουν αντίςταςθ εναντίον τθσ δικτατορίασ. 

 Πολλοί Ζλλθνεσ διϊκονται, εξορίηονται, βαςανίηονται 

 1973: Εξεγείρονται οι φοιτθτζσ του Πολυτεχνείου. 

 1974: Οι Σοφρκοι ειςβάλλουν ςτθν Κφπρο. 

 Η δικτατορία καταρρζει 

 1956: Κερδίηει τισ εκλογζσ ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ. 

 Για πρϊτθ φορά ψθφίηουν και οι γυναίκεσ. 

 Επιδιϊκει να πετφχει ςυμβιβαςμό ςτο κυπριακό και να 

αποκαταςτιςει τισ ςχζςεισ με Βρετανία και Η.Π.Α. 

 Προςανατολίηει τθν Ελλάδα προσ τθν Ευρϊπθ. 

 1963: Πρωκυπουργόσ γίνεται ο Γεώργιοσ Παπανδρζου. 

 Από τισ ςθμαντικότερεσ πρωτοβουλίεσ του είναι θ 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. 

 1965: Διαφωνεί με τον βαςιλιά Κωνςταντίνο και 

παραιτείται. 

1967 – 1974         

Η ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΑ 

Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 Ο Εμφφλιοσ, θ φτϊχεια και οι 

δφςκολεσ ςυνκικεσ ηωισ οδθγοφν 

μεγάλο μζροσ του αγροτικοφ 

πλθκυςμοφ για δουλειά ςτισ πόλεισ. 

 Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

βιομθχανίασ και των τουριςτικϊν 

επιχειριςεων. 

 Πολλοί Ζλλθνεσ μεταναςτεφουν ςτθν 

Αυςτραλία και ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, 

τθσ Αμερικισ και τθσ Αφρικισ, 

επιηθτϊντασ μια καλφτερθ ηωι. 

Η ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 

ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ φτάνει ςτθν Ακινα 

από το Παρίςι, για να αναλάβει τθ διακυβζρνθςθ 

τθσ χϊρασ. Η δθμοκρατία αποκακίςταται. 


