
O país 

O Reino da Grécia é um país localizado no sul da Europa. O 
país está estrategicamente localizado no cruzamento entre 
a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e a África. Tem fronteiras 
terrestres com a Albânia a noroeste, com a Iugoslávia e 
a Bulgária ao norte e com a Turquia no nordeste. O país é 
composto por nove regiões geográficas: Macedônia, Grécia 
Central, Peloponeso, Tessália, Epiro, Ilhas Egeias (incluindo 
o Dodecaneso e Cíclades), Trácia, Creta e Ilhas Jônicas. 
O Mar Egeu fica a leste do continente, o Mar Jônico a oeste 
e o Mar Mediterrâneo ao sul. O Reino da Grécia tem a 11ª 
maior costa do mundo, com 13.676 quilômetros de compri-
mento, com um grande número de ilhas . Sua extensão 
territorial é de 131.990 km². O país apresenta como língua 
oficial o grego. O Reino da Grécia adota como forma de 
governo uma Monarquia Constitucional, e o Rei em regên-
cia é Constantino I.  

 

O país e a Liga das Nações 

O Reino da Grécia é um membro não permanente do Con-
selho da Liga das Nações sendo um dos membros rotativos. 
É considerado um país militarmente fraco, porém o país 
entra na Primeira Guerra Mundial em 1917, ao lado da En-
tente . Após a guerra, a Grécia tomou parte na ocupação da 
Turquia, cujo território abrigava considerável população 
grega.   

O Reino da Grécia  teve papel fundamental na instauração 
da Liga das Nações. Sendo o país um berço de um dos 
grandes nomes da política, como por exemplo Elefthérios 
Venizélos, chefe da diplomacia, considerado o mais impor-
tante político da Grécia moderna. Em um de seus estudos, 
divulgado em Março de 1919, Venizélos afirma que a classe 
operária inglesa e o Reino da Grécia não foram exatamente 
os melhores aliados da França, tendo em vista que a dele-
gação francesa tinha razão quanto ao fato de que os meca-
nismos militares da Liga devem ser colocados em questão, 
já que a ideia de abolição  do serviço militar compulsivo foi 
definitivamente abandonada. 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

Apesar do primeiro rei grego  após a independência da Gré-
cia possuir ascendência germânica, havendo muitos ale-
mães em território grego, e do país ter mantido boas rela-
ções  com a  Prússia desde a Primeira Guerra Mundial, os 
países ão mantém tantas relações diplomáticas, não haven-
do grandes cooperações entre estes. Em relação ao estado 
polonês, a Grécia apresenta uma boa relação diplomática, 
tendo esta sido iniciada em 1919. 

 

Dossiê 
 

Reino da Grécia  

POR LIGA DAS NAÇÕES 1921 INFORMAÇÕES 

Rei Constantino I 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Oriente_M%C3%A9dio
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A2nia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_da_Gr%C3%A9cia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Dodecaneso
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADclades
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Dodecaneso
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeu
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A2neo
https://www.infoescola.com/historia/primeira-guerra-mundial/

