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ΔΝΟΣΗΣΑ 34 

 

Η ιήμε ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ πνιέκνπ θαη νη κεηαπνιεκηθέο ξπζκίζεηο 
 

 Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ πνιέκνπ: 

 πλέδξην ησλ ληθεηώλ (ζπκκάρσλ ηεο Αληάλη) ζην Παξίζη (Ιαλ. 1919-Ιαλ. 1920). Γελ θιήζεθαλ νη 

εηηεκέλνη, νη νπδέηεξνη θαη ε νβηεηηθή Έλσζε. 

 Οη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ θαζνξίζηεθαλ από: 

 Σελ αλάγθε αλαδηακόξθσζεο ηνπ πνιηηηθνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο. 

 Σελ επηδίσμε ηεο Γαιιίαο λα εμνπζελώζεη ηε Γεξκαλία. 

 Σελ επηζπκία ησλ Γπλάκεσλ ηεο Αληάλη λα πεξηνξίζνπλ ην θαζεζηώο ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο. 

 Σελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ (θεληξηθή ηδέα ησλ 14 ζεκείσλ ηνπ Οπΐιζνλ). 

 

Η ζπλζήθε ησλ Βεξζαιηώλ (Ινύληνο 1919) 

 Η Γεξκαλία ππνρξεώζεθε : 

 Να παξαρσξήζεη εδάθε ηεο ζηε Γαιιία, ζην Βέιγην, ζηε Γαλία, ζηελ Πνισλία, ζηελ 

Σζερνζινβαθία θαη ζηε Ληζνπαλία. 

 Να αλαγλσξίζεη ηηο πεξηνρέο ηεο Ρελαλίαο θαη άαξ σο απνζηξαηησηηθνπνηεκέλε δώλε.  

 Να πιεξώζεη βαξηέο πνιεκηθέο απνδεκηώζεηο. 

 Να εγθαηαιείςεη ηηο απνηθίεο ηεο θαη ηα εδάθε πνπ είρε θεξδίζεη από ηε Ρσζία κε ηε ζπλζήθε ηνπ 

Μπξεζη-Ληηόθζθ. 

 Να πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο. 

 

Η ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ Γεξκαλνύ (επη. 1919) 

 Η Απζηξνπγγαξία ππνρξεσλόηαλ λα αλαγλσξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Οπγγαξίαο, ηεο 

Σζερνζινβαθίαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Πνισλίαο θαη λα ηνπο παξαρσξήζεη εδάθε ηεο. 

 

Η ζπλζήθε ηνπ Νετγύ (Ννέκ. 1919) 

 Η Βνπιγαξία ππνρξεσλόηαλ: 

 Να παξαηηεζεί από θάζε δηεθδίθεζή ηεο ζηελ Α. Μαθεδνλία θαη Γ. Θξάθε (ηα εδάθε απηά 

δόζεθαλ ζηελ Διιάδα). 

 Να παξαρσξήζεη εδάθε ηεο ζηε Ρνπκαλία θαη ζηε εξβία. 

 Γηλόηαλ ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο πιεζπζκώλ αλάκεζα ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Διιάδα. 

 

Η ζπλζήθε ηνπ Σξηαλόλ (Ινύλ. 1920) 

 Η Οπγγαξία ππνρξεσλόηαλ λα παξαρσξήζεη εδάθε ζηελ Σζερνζινβαθία, ζηε Ρνπκαλία θαη ζηε 

Γηνπγθνζιαβία. 

 

Η ζπλζήθε ησλ εβξώλ (28 Ινπι./10 Απγ. 1920) 

 Η Οζσκαληθή απηνθξαηνξία παξαρσξνύζε ηελ θπξηαξρία: 

 Σεο Μεζνπνηακίαο (ζεκ. Ιξάθ), ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο Τπεξηνξδαλίαο (ζεκ. Ινξδαλίαο) ζηε 

Βξεηαλία. 

 Σεο πξίαο θαη ηνπ Ληβάλνπ ζηε Γαιιία. 

 Σν Κνπξδηζηάλ θαη ε Αξκελία ζα γίλνληαλ αλεμάξηεηα θξάηε. 
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 Σα λεζηά Ίκβξνο θαη Σέλεδνο θαη ε Θξάθε παξαρσξνύληαλ ζηελ Διιάδα. 

 Η Οζσκαληθή απηνθξαηνξία αλαγλώξηδε επίζεκα ηελ θπξηαξρία ηεο Διιάδαο ζηα λεζηά ηνπ Β. θαη Α. 

Αηγαίνπ. 

 Η Ιηαιία παξαρσξνύζε ηα Γσδεθάλεζα, εθηόο ηεο Ρόδνπ, ζηελ Διιάδα. 

 Η Αληάλη αλέζεηε ζηελ Διιάδα ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο ηεο κύξλεο γηα πέληε ρξόληα. Οη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο ζα απνθάζηδαλ κε δεκνςήθηζκα γηα ηελ ηύρε ηεο.  

 Σα ηελά ηέζεθαλ ππό δηεζλή έιεγρν. 

 

Η Κνηλσλία ησλ Δζλώλ 

 Γηα ηελ απνθπγή λέσλ ζπγθξνύζεσλ ηδξύζεθε ε Κνηλσλία ησλ Δζλώλ (ΚηΔ). 

 ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλώλ κπνξνύζαλ λα πξνζθεύγνπλ ηα θξάηε γηα ηελ επίιπζε ησλ κεηαμύ ηνπο 

δηαθνξώλ. 

 Κάζε θξάηνο κέινο ηεο ΚηΔ είρε ην δηθαίσκα: 

 Να αζθήζεη βέην εκπνδίδνληαο ηε ιήςε κηαο απόθαζεο. 

 Να κε ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο πνπ ηνπ γίλνληαλ. 

 Σα παξαπάλσ δηθαηώκαηα ησλ κειώλ πξνθάιεζαλ θαη ηε δηάιπζε ηεο ΚηΔ. 

Δξσηήζεηο 

Δξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ, ζει. 98. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηεο ρώξεο πήξαλ κέξνο ζην πλέδξην ηνπ Παξηζηνύ (Ιαλ. 1919 –Ιαλ. 1920) θαη πνηεο 

απνθιείζηεθαλ; 

2. Πνηα ζέκαηα ξύζκηδε ε ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ (Ινύλ. 1919); 

3. Πνηα ζέκαηα ξύζκηδε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ (Ννέκ. 1919); 

4. Πνηα ζέκαηα ξύζκηδε ε ζπλζήθε ησλ εβξώλ (28 Ινπι./10 Απγ. 1920); 

 

 

Σα 14 ζεκεία ηνπ Οπΐιζνλ 

 


