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ΔΝΟΤΗΤΑ 39 
 

Δμειίμεηο ζε Διιάδα θαη Τνπξθία κεηά ηνλ κηθξαζηαηηθό πόιεκν 
Διιάδα. Τν θίλεκα ηνπ 1922 

 Αξρέο επηεκβξίνπ 1922: Κίλεκα (επαλάζηαζε) αμησκαηηθώλ ηνπ ζηξαηνύ πνπ πνιέκεζε ζηε Μηθξά 

Αζία, ζηε Υίν θαη ζηε Λέζβν. 

 Δπηθεθαιήο ηνπ θηλήκαηνο: Νηθόιανο Πιαζηήξαο, Σηπιηαλόο Γνλαηάο 

 Οη επαλαζηάηεο απαηηνύζαλ: 

 Σελ παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. 

 Σε δηάιπζε ηεο Βνπιήο (πιεηνςεθνύζαλ ηα θηινβαζηιηθά θόκκαηα). 

 Σνλ ζρεκαηηζκό λέαο θπβέξλεζεο (πνπ ζα είρε ηελ εκπηζηνζύλε ηεο Αληάλη). 

 Σελ ελίζρπζε ηνπ κεηώπνπ ζηε Θξάθε. 

 12.000 αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηώηεο απνβηβάζηεθαλ ζην Λαύξην θαη θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηελ Αζήλα. 

 Ο βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο εγθαηέιεηςε ηε ρώξα. 

 Βαζηιηάο έγηλε ν γηνο ηνπ, Γεώξγηνο. 

 Οη θηλεκαηίεο εγθαηέζηεζαλ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε. 
 

Η αλαθσρή ησλ Μνπδαληώλ (πόιε ηεο Μηθξάο Αζίαο) 

 Μεηά ηελ ήηηα ζηε Μηθξά Αζία θαηλόηαλ πνιύ δύζθνιε ε δηαηήξεζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. 

 Κάησ από ηηο πηέζεηο: 

 Σνπ Κεκάι (απεηιή γηα λέν πόιεκν) 

 Σεο Αγγιίαο 

 Η Διιάδα αλαγθάζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ αλαθσρή ησλ Μνπδαληώλ (Οθη. 1922), κε ηελ νπνία: 

 Η Αλαηνιηθή Θξάθε δηλόηαλ ζηελ Τνπξθία. 

 Ο ειιεληθόο ζηξαηόο θαη ν ληόπηνο ειιεληθόο πιεζπζκόο (600.000) απνρώξεζαλ από ηελ Αλ. 

Θξάθε (Ννέκ. 1922) 
 

Διιάδα. Η «δίθε ησλ έμη» 

 Η επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ζπγθξόηεζε ζηξαηνδηθείν γηα ηνλ θαηαινγηζκό επζπλώλ ζηνπο 

ππεύζπλνπο ηεο ήηηαο ζηε Μηθξά Αζία. 

 Σν ζηξαηνδηθείν θαηαδίθαζε ηνπο 6 από ηνπο 8 ζε ζάλαην: 

 Γ. Γνύλαξε, Ν. ηξάην, Π. Πξσηνπαπαδάθε, Γ. Μπαιηαηδή, Ν. Θενηόθε, Γ. Υαηδεαλέζηε. 

 Δθηειέζηεθαλ ηνλ Ννέκβξην 1922. 
 

Η ζπλζήθε ηεο Λνδάλεο (1923) 

 ηε Λνδάλε ηεο Διβεηίαο ππνγξάθεθε λέα ζπλζήθε (24 Ινπιίνπ 1923) γηα ηε ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ 

κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ Κεκάι ζηελ Σνπξθία.  

 Οη όξνη ηεο ζπλζήθεο ηεο Λνδάλεο: 

 Δπηζεκνπνηήζεθε ε ηνπξθηθή θπξηαξρία ζηε Μηθξά Αζία. 

 Η Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηα λεζηά Ίκβξνο θαη Τέλεδνο παξαρσξήζεθαλ ζηελ Τνπξθία. 

 Με μερσξηζηή ζπκθσλία Διιάδαο – Σνπξθίαο (Ιαλ. 1923) ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα αληαιιαγήο 

πιεζπζκώλ: 

 Οη νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί ηεο Σνπξθίαο έπξεπε λα κεηνηθήζνπλ ζηελ Διιάδα. 

 Οη κνπζνπικάλνη ηεο Διιάδαο έπξεπε λα κεηνηθήζνπλ ζηελ Τνπξθία. 

 Δμαηξέζεθαλ από ηηο αληαιιαγέο: 

 Οη νξζόδνμνη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ησλ λεζηώλ Ίκβξνπ θαη Τελέδνπ (125.000). 

 Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γπη. Θξάθεο (118.000). 
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 πλνιηθά κεηαθηλήζεθαλ πεξίπνπ: 

 1.650.000 Έιιελεο ρξηζηηαλνί από ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα. 

 670.000 κνπζνπικάλνη από ηελ Διιάδα ζηελ Σνπξθία. 

 

Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα 

 Η επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε είρε λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά θαη επείγνληα πξνβιήκαηα: 

 Ραγδαία επηδείλσζε ηεο νηθνλνκίαο. 

 Καηαθόξπθε πηώζε ησλ κηζζώλ. 

 Δπείγνπζα αλάγθε απνθαηάζηαζεο ησλ παιαηώλ πνιεκηζηώλ θαη ησλ πξνζθύγσλ. 

 Κύκα απεξγηώλ κε αίηεκα ηελ αύμεζε ησλ απνδνρώλ. 

 Σα κέηξα πνπ πήξε ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε: 

 Απαιινηξίσζε θαη κνίξαζε θηήκαηα ζε πξόζθπγεο θαη ληόπηνπο αθηήκνλεο. 

 Τηνζέηεζε ην λέν γξεγνξηαλό εκεξνιόγην (16 Φεβξ. 1923   1 Μαξηίνπ 1923) 

 Αληηκεηώπηζε κε επηηπρία πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ηεο (Οθη. 1923). 

 Οξγάλσζε κε επηηπρία εθινγέο (Γεθ. 1923). 

 ηε λέα Βνπιή εθπξνζσπήζεθαλ: 

 Σν θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ (Βεληδέινπ), κε 250 βνπιεπηέο. 

 Η Γεκνθξαηηθή Έλσζε (Αι. Παπαλαζηαζίνπ), κε 120 βνπιεπηέο. 

 Ο Γεώξγηνο Β΄ εμαλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε θαη έθπγε ζην εμσηεξηθό. 

 Πξνζσξηλόο αληηβαζηιέαο νξίζηεθε ν λαύαξρνο Παύινο Κνπληνπξηώηεο. 

 

Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Τνπξθία 

 Ο Μνπζηαθά Κεκάι, κεηά ηνλ κηθξαζηαηηθό πόιεκν, αλαδείρηεθε πξόεδξνο ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη: 

 Τπνρξέσζε ηνλ ζνπιηάλν λα θύγεη από ηε ρώξα. 

 Έδσζε ζην θξάηνο θνζκηθό-ιατθό (θαη όρη ζξεζθεπηηθό) ραξαθηήξα. 

 Οξγάλσζε ζπζηήκαηα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. 

 Αληηθαηέζηεζε ην νζσκαληθό αιθάβεην κε ην ιαηηληθό. 

 Καηάξγεζε ηελ πνιπγακία. 

 Παξαρώξεζε δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο. 

 Απαγόξεπζε ην θέζη ζηνπο άλδξεο θαη ηνλ θεξεηδέ ζηηο γπλαίθεο. 

 Δπέβαιε ηε ρξήζε νηθνγελεηαθώλ επσλύκσλ (ν ίδηνο νλνκάζηεθε Αηαηνύξθ = παηέξαο ησλ 

Σνύξθσλ). 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κεκάι βξήθαλ απήρεζε κόλν ζηα αλώηεξα θαη κεζαία ζηξώκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο θνηλσλίαο. 

 Οη θησρόηεξεο ηάμεηο θαη νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί ζπλέρηζαλ λα δνπλ όπσο θαη πξηλ. 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 110. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα αηηήκαηα πξνέβαιε ην θίλεκα ηνπ 1922; 

2. Με πνηεο θηλήζεηο ηνπο νη θηλεκαηίεο ηνπ 1922 εγθαηέζηεζαλ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ζηελ Αζήλα; 

3. Πνηνη ήηαλ νη όξνη ηεο αλαθσρήο ησλ Μνπδαληώλ; 

4. Πνηνη ήηαλ νη όξνη ηεο ζπλζήθεο ηεο Λνδάλεο (1923); 

5. Ση πξνέβιεπε ε ειιελνηνπξθηθή ζύκβαζε ηεο αληαιιαγήο πιεζπζκώλ (Ιαλ. 1923); 

6. Πνηα ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ζηελ Διιάδα ην 1923; 

7. Πνηα κέηξα πήξε ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε; 

8. Πνηεο κεηαξξπζκίζεηο επέθεξε ν Κεκάι ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη ζηελ θνηλσλία; Πνηα ήηαλ ε απήρεζή ηνπο; 


