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ΔΝΟΣΗΣΑ 29 
 

Οη βαιθαληθνί πόιεκνη (1912-1913) 
Σα αίηηα 

 Γηώμεηο από ηνπο Νεόηνπξθνπο ζε βάξνο ησλ πιεζπζκώλ ησλ Βαιθαλίσλ, πνπ δελ ήηαλ Σνύξθνη. 

 Οη ιανί ησλ Βαιθαλίσλ (Έιιελεο, έξβνη, Βνύιγαξνη) αληηδξνύλ ζηηο δηώμεηο θαη αθππλίδνληαη εζληθά. 

 Δπηδηώμεηο ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ: 

 Η πξνζηαζία ησλ νκνεζλώλ ηνπο πνπ δηέκελαλ ζην νζσκαληθό θξάηνο. 

 Η ελζσκάησζε ηνλ νζσκαληθώλ εδαθώλ ζηα νπνία θαηνηθνύζαλ απηνί. 
 

Οη αληαγσληζκνί θαη ε αλάκεημε ησλ Γπλάκεσλ ζηα Βαιθάληα: 

 Η Γεξκαλία είρε δηεηζδύζεη νηθνλνκηθά ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

 Η Ιηαιία 

 Δπηηέζεθε ελαληίνλ ηεο Ληβύεο (νζσκαληθό έδαθνο) ηνλ επηέκβξην 1911. 

 Καηέιαβε ηα Γσδεθάλεζα (Μάηνο 1912). 

 Η Απζηξννπγγαξία πξνζάξηεζε πιήξσο ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ην 1908. (Δίρε ηε δηνίθεζή ηεο από ην 1878.) 

 Σα παξαπάλσ έπιεηηαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ Γπλάκεσλ (Αγγιίαο, Γαιιίαο, Ρσζίαο) 
 

Πξνο ηε ζύγθξνπζε – Οη βαιθαληθέο ζπκκαρίεο 

 Πνηα πνιηηηθή αθνινύζεζε ν Βεληδέινο απέλαληη ζηηο δηώμεηο ησλ Νενηνύξθσλ; 

 ηελ αξρή: 

 Πξνζπαζνύζε λα απνθύγεη ηηο εληάζεηο (ε Διιάδα δελ ήηαλ έηνηκε γηα πόιεκν). 

 Σελ άλνημε ηνπ 1911 (θαζώο έβιεπε όηη κηα πνιεκηθή ζύγθξνπζε ήηαλ αλαπόθεπθηε) 

 Τπέγξαςε ζπλζήθεο ζπκκαρίαο κε:  

 εξβία 

 Βνπιγαξία 

 Μαπξνβνύλην 
 

Ο Α΄ Βαιθαληθόο πόιεκνο (Οθηώβξηνο 1912-Μάηνο 1913) 

 Αθνξκή: 

 Η άξλεζε ηνπ ζνπιηάλνπ λα ζπδεηήζεη γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ρξηζηηαληθώλ πιεζπζκώλ ησλ Βαιθαλίσλ 

 Οη αληίπαινη: 

 

 

 Ο ειιεληθόο ζηξαηόο: 

 Πξνέιαζε ζηελ Μαθεδνλία κε αξρηζηξάηεγν ηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν. 

 Καηέιαβε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο. 

 Ο ζεξβηθόο ζηξαηόο: 

 Καηέιαβε ηα θόπηα θαη ην Μνλαζηήξη. 

 Έθηαζε κέρξη ην Γπξξάρην (ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο) 

 Ο βνπιγαξηθόο ζηξαηόο: 

 Έθηαζε πνιύ θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

 Καηέιαβε ηε Γπηηθή Θξάθε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. 

 Καηεπζπλόηαλ ζηε Θεζζαινλίθε. 

 Μπξνζηά ζην ελδερόκελν λα θαηαιεθζεί ε Θεζζαινλίθε από ηνπο Βνπιγάξνπο: 

 Ο Βεληδέινο: 

 Γηέηαμε ηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν λα θηλεζεί ηαρύηαηα πξνο ηε Θεζζαινλίθε. 

 Ο Κσλζηαληίλνο (παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ): 

 ηηο 26 Οθησβξίνπ 1912 έκπαηλε ζηε Θεζζαινλίθε. 

 ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1913 θαηέιαβε ηα Ισάλληλα. 

Έιιελεο, Βνύιγαξνη, έξβνη, Μαπξνβνύληνη  Σνύξθνη 
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 Ο ειιεληθόο ζηόινο (κε επηθεθαιήο ηνλ λαύαξρν Παύιν Κνπληνπξηώηε): 

 Αλάγθαζε ηνλ ηνπξθηθό ζηξαηό λα θιεηζηεί ζηα ζηελά. 

 Έζεζε ππό ηνλ έιεγρό ηνπ ηα λεζηά ηνπ Βόξεηνπ θαη Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ (Θάζν, Λέζβν, ακνζξάθε, Υίν, 

Λήκλν, Σέλεδν, Ίκβξν, άκν, Ιθαξία). 

 

Η ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (17 Μαΐνπ 1913) 

 Ο Α  ́βαιθαληθόο πόιεκνο ηεξκαηίζηεθε κε ηε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: 

 Η Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ππνρξεώζεθε λα εγθαηαιείςεη ζρεδόλ όια ηα επξσπατθά εδάθε. 

 Σν κέιινλ ησλ λεζηώλ ηνπ Β. θαη Α. Αηγαίνπ, ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο θαη ην θαζεζηώο ηεο 

Αιβαλίαο ζα θαζνξίδνληαλ από ηηο Γπλάκεηο (ε Αιβαλία αλαγλσξίζηεθε σο αλεμάξηεην θξάηνο κε ηε 

πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, 29 Ινπι. 1913). 

 Σα Γσδεθάλεζα παξέκεηλαλ ππό ηηαιηθή θαηνρή θαη δηνίθεζε. 

 

Η δνινθνλία ηνπ βαζηιηά Γεώξγηνπ. 

 ηηο 18 Μαξηίνπ 1913, ζηε Θεζζαινλίθε, δνινθνλήζεθε ν βαζηιηάο Γεώξγηνο  Α  ́από ηνλ Αιέμαλδξν ρηλά. 

 Τπνςίεο γηα «δάθηπιν» ηεο Γεξκαλίαο πίζσ από ηε δνινθνλία ηνπ Γεσξγίνπ δελ απνδείρηεθαλ πνηέ. 

 Βαζηιηάο γίλεηαη ν γεξκαλόθηινο γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνο. 

 

Ο Β΄ βαιθαληθόο πόιεκνο (Ινύληνο – Ινύιηνο 1913) 

 Η πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ δελ ξύζκηζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε Μαθεδνλία. 

 Σε Μαθεδνλία έιεγρε ν ειιεληθόο ζηξαηόο. 

 Σκήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο δηεθδηθνύζαλ:  

 Η εξβία 

 Η Βνπιγαξία 

 Η Διιάδα θαη ε εξβία ζπκκάρεζαλ, γηα λα αλαθόςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Βνπιγαξίαο. 

 Οη αληίπαινη ηνπ Β΄ βαιθαληθνύ πνιέκνπ: 

 

 

 Η Βνπιγαξία επηηέζεθε θαηά ησλ ειιεληθώλ θαη ζεξβηθώλ ζέζεσλ ζηε Μαθεδνλία (κέζα Ινπλίνπ 1913). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ: 

 Ο ειιεληθόο ζηξαηόο: 

 Καηέιαβε νιόθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε σο ηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 

 Οη έξβνη θαηέιαβαλ εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο. 

 Οη Ρνπκάλνη εηζέβαιαλ ζηε Βνπιγαξία θαη πιεζίαζαλ ζηε όθηα. 

 Οη Σνύξθνη αλαθαηέιαβαλ ηελ Αδξηαλνύπνιε ζηελ Α. Θξάθε. 

 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 86. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα θαη πνηνη νη αληίπαινη ζηνλ Α  ́βαιθαληθό πόιεκν; 

2. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα, ε αθνξκή θαη νη αληίπαινη ζηνλ Β΄ βαιθαληθό πόιεκν; 

3. Πνηεο ήηαλ νη επηηπρίεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ θαη ζηόινπ ζηνλ Α  ́βαιθαληθό πόιεκν; 

4. Πνηεο ήηαλ νη επηηπρίεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηνλ Β΄ βαιθαληθό πόιεκν; 

5. Πνηεο ήηαλ νη απνθάζεηο ηεο πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ (17 Μαΐνπ 1913); 

Έιιελεο, έξβνη Βνύιγαξνη 


