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ΕΝΟΤΗΤΑ 34:  

Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις  

(σελ. 97-99) 

 

Το συνέδριο του Παρισιού – Γενικό πλαίσιο 

 

 Φθινόπωρο 1918: Λήξη Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου 

 Ιανουάριος 1919 – Ιανουάριος 1920: Συνέδριο του Παρισιού ή Συνέδριο ειρήνης  οι νικητές του 
πολέμου αποφασίζουν τους όρους της ειρήνης 

 Οι ηττημένοι, οι ουδέτεροι και η Σοβιετική Ένωση δεν προσκαλούνται στο Συνέδριο  

 Παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις του Συνεδρίου:  

1) Η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των ευρωπαϊκών συνόρων  διάλυση των αυτοκρατοριών 

2) Η επιδίωξη της Γαλλίας για εξουθένωση και απομόνωση της Γερμανίας 

3) Η επιθυμία για απομόνωση και εγκλωβισμό της Σοβιετικής Ένωσης εκτός της Ευρώπης 

4) Η «αρχή της αυτοδιάθεσης» (ιδέα του Αμερικανού Προέδρου Γουίλσον)  το δικαίωμα κάθε 
λαού να αποφασίζει μόνος τους για το μέλλον του 

 

Οι συνθήκες ειρήνης που επιβλήθηκαν στους ηττημένους του πολέμου  

από το Συνέδριο του Παρισιού  

 

 Συνθήκη των Βερσαλιών (Ιούνιος 1919)  επιβάλλεται στη Γερμανία 

Όροι: 1) Παραχώρηση γερμανικών εδαφών στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Δανία και στις νεοσύστατες 
Πολωνία, Τσεχοσλοβακία  και Λιθουανία 

            2) Αναγνώριση της Ρηνανίας και του Σάαρ ως αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης 

            3) Πληρωμή βαριών πολεμικών αποζημιώσεων 

            4) Εγκατάλειψη αποικιών που είχε κερδίσει από τη Ρωσία το 1918 (Συνθήκη Μπρεστ-
Λιτόσφκ)  

            5) Ελαχιστοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, σχεδόν αφοπλισμός της Γερμανίας 
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 Συνθήκη του Αγίου Γερμανού (Σεπτέμβριος 1919)  επιβάλλεται στην Αυστροουγγαρία 

Όροι: 1) Αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Γιουγκοσλαβίας 
και της Πολωνίας 

            2) Παραχώρηση εδαφών στα νεοσύστατα κράτη 

 Συνθήκη του Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919)  επιβάλλεται στη Βουλγαρία 

Όροι: 1) Παραχώρηση Αν. Μακεδονίας και Δυτ. Θράκης στην Ελλάδα 

            2) Παραχώρηση εδαφών στη Σερβία και τη Ρουμανία 

            3) Είναι δυνατή η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας 

 Συνθήκη του Τριανόν (Ιούνιος 1920)  επιμέρους συνθήκη που αφορά την Ουγγαρία 

Όρος: Παραχώρηση εδαφών στην Τσεχοσλοβακία, τη Ρουμανία και τη Γιουγκοσλαβία 

 Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920)  επιβάλλεται στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία 

Όροι: 1) Παραχώρηση της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης και της Υπεριορδανίας στη Βρετανία 

            2) Παραχώρηση της Συρίας και του Λιβάνου στη Γαλλία 

            3) Το Κουρδιστάν και η Αρμενία ανεξαρτητοποιούνται 

            4) Η Αν. Θράκη (σχεδόν μέχρι την Κων/πολη) και τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος παραχωρού-
νται στην Ελλάδα 

             5) Ο Σουλτάνος αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αν. Αιγαίου 

             6) Η Ιταλία παραχωρεί τα Δωδεκάνησα εκτός της Ρόδου στην Ελλάδα 

             7) Η Αντάντ αναθέτει στην Ελλάδα τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για πέντε χρόνια 
με την προοπτική να γίνει δημοψήφισμα για την τύχη της 

             8) Η περιοχή των Στενών (Ελλήσποντος, Προποντίδα, Βόσπορος) τίθενται υπό διεθνή έλεγχο 

 

Η Κοινωνία των Εθνών 

 

 Κοινωνία των Εθνών: διεθνής οργανισμός με στόχο την ειρηνική επίλυση των εθνικών-κρατικών δι-
αφορών και την αποφυγή έκρηξης νέου πολέμου 

 Διαλυτικά στοιχεία: 1) Η δυνατότητα κάθε κράτους άσκησης βέτο στις αποφάσεις του οργανισμού 

                                     2) Η δυνατότητα κάθε κράτους για μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του οργανι-
σμού 

 


