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Σο διάςτθμα του Μεςοπολζμου

Η ςυνκικθ τθσ Λωηάννθσ (1923)

Σο προςφυγικό ηιτθμα

Η Ελλάδα αναγκάςτθκε να αποςυρκεί από τθν
Ανατολικι Θράκθ, τθν Κμβρο, τθν Σζνεδο και τθν
περιοχι τθσ μφρνθσ.

Η Ελλάδα δζχτθκε 100.000 περίπου
πρόςφυγεσ από Βουλγαρία και Ρωςία, μετά
τθν κυριαρχία των Μπολςεβίκων.

Σα Δωδεκάνθςα παρζμειναν ςτθν κατοχι τθσ
Ιταλίασ.

’ αυτοφσ προςτζκθκαν και περίπου
1.300.000 Ζλλθνεσ από τθ Μικρά Αςία.

Τποχρεωτικι ανταλλαγι πλθκυςμών ανάμεςα
ςε Ελλάδα και Σουρκία με βάςθ το κριςκευμα
(περίπου 1.300.000 Ζλλθνεσ – 500.000 Σοφρκοι).

Κφριο μζλθμα ιταν να βρεκεί ςτζγθ και
δουλειά για τουσ Ζλλθνεσ πρόςφυγεσ.

Εξαιρζκθκαν οι Χριςτιανοί Ζλλθνεσ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ, τθσ Κμβρου, τθσ Σενζδου
και οι Μουςουλμάνοι τθσ Δυτικισ Θράκθσ.

Αλλαγι πολιτεφματοσ
Σθν άνοιξθ του 1924 επικυρϊκθκε με
δθμοψιφιςμα το πολίτευμα τθσ αβαςίλευτθσ
Δθμοκρατίασ.
Ο Αλέξανδροσ Παπαναςταςίου ιταν ο πρϊτοσ
πρωκυπουργόσ τθσ αβαςίλευτθσ Δθμοκρατίασ.

Οι πρόςφυγεσ ζμεναν προςωρινά
καταυλιςμοφσ
και
αργότερα
προςφυγικοφσ οικιςμοφσ.
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Η πολιτικι και κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου

το διάςτθμα ανάμεςα ςτουσ δυο
Παγκοςμίουσ Πολζμουσ (Μεςοπόλεμοσ), θ
Ελλάδα αντιμετώπιςε πολλά και μεγάλα
προβλιματα.



Σο 1929 παρουςιάηεται
διεκνισ οικονομικι κρίςθ.
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Με τθν άνοδο του φαςιςτικοφ
κόμματοσ ςτθν Ιταλία και του
ναηιςτικοφ ςτθν Γερμανία θ Ευρώπθ
απειλοφνταν από ζνα νζο πόλεμο.
Η Ελλάδα όλο αυτό το διάςτθμα
ταλαιπωροφνταν
από
εςωτερικι
πολιτικι αςτάκεια.
Τπιρχε ςυχνι εναλλαγι των κομμάτων
ςτθν εξουςία και πραξικοπιματα από
αξιωματικοφσ του ςτρατοφ.
Επικρατοφςε κοινωνικι αναταραχι
(πορείεσ, διαδθλώςεισ και απεργίεσ)

Η δικτατορία του Μεταξά
(4 Αυγοφςτου 1936)
Ο πρωκυπουργόσ Ιωάννθσ Μεταξάσ διζλυςε
τθ Βουλι και επζβαλε δικτατορία.
Άςκθςε διϊξεισ εναντίον των πολιτικϊν του
αντιπάλων.
Προςπάκθςε, με διάφορα κοινωνικά μζτρα,
να φζρει κοντά του τουσ αγρότεσ και του
εργάτεσ, χωρίσ να το καταφζρει.
Προετοίμαςε τθ χώρα για τον επερχόμενο
πόλεμο.
Ακολοφκθςε ςτακερι πολιτικι φιλίασ με τθ
Βρετανία ενώ παράλλθλα επικαλοφνταν
ουδετερότθτα.

