
Χ. Κωνσταντέλλιας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία    Ενότητα 30 

ΕΝΟΤΗΤΑ 30 
 

Η Ειιάδα θαη ηα Βαιθάληα ακέζωο κεηά ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο 
 

 Οη βαιθαληθνί πόιεκνη ηεξκαηίζηεθαλ κε ηε Σπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (28 Ινπιίνπ 1913). 

 Με ηε ζπλζήθε απηή: 

 Η Ειιάδα πήξε: 

 Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Μαθεδνλίαο. 

 Τε λόηηα Ήπεηξν 

 Σεκαληηθά λεζηά ηνπ Β. θαη Α. Αηγαίνπ (Θάζν, Σακνζξάθε, Λήκλν, Λέζβν, Χίν, Σάκν, Ιθαξία) 

 Τελ Κξήηε 

 Οη πεξηνρέο πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηελ Διιάδα νλνκάζηεθαλ Νέεο Χώξεο. 

 Η Σεξβία θέξδηζε έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο ΒΓ. Μαθεδνλίαο. 

 Η Βνπιγαξία πήξε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Γ. Θξάθεο. 

 Η Οζωκαληθή απηνθξαηνξία αλέθηεζε ηελ Α. Θξάθε. 

 Η Ιηαιία δηαηήξεζε ηα Γωδεθάλεζα. 

 Η Βόξεηα Ήπεηξνο παξαρωξήζεθε ζηελ Αιβαλία (πξωηόθνιιν Φιωξεληίαο, 4 Γεθ. 1913). Η απόθαζε 

απηή πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο ηωλ Διιήλωλ ηεο πεξηνρήο. 
 

 Η Διιάδα πξηλ θαη κεηά ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο: 

Πξηλ        Μεηά 

 

 

 

 Σηηο Νέεο Χώξεο πεξηιακβάλνληαλ πόιεηο αθκαίεο, όπωο: Θεζζαινλίθε, Ιωάλληλα, Καβάια, Μπηηιήλε, 

Χίνο, Ηξάθιεην. 

 Τν ειιεληθό θξάηνο έπξεπε λα αθνκνηώζεη ηηο Νέεο Χώξεο. 

 Οη κνπζνπικαληθνί θαη ζιαβηθνί πιεζπζκνί θαη ε εβξαϊθή θνηλόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ αξρή 

αληηκεηώπηζαλ κε δπζπηζηία ηηο ειιεληθέο αξρέο. 

 Οη θπβεξλήζεηο Βεληδέινπ ζπλέρηζαλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ είραλ αξρίζεη πξηλ από ην 1912: 

 Αλαγλωξίζηεθαλ ηα εξγαηηθά ζωκαηεία. 

 Θεζπίζηεθαλ κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

 Καζηεξώζεθε ε νθηάωξε εξγαζία. 

 Ιδξύζεθαλ αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί. 

 Σηελ εμωηεξηθή πνιηηηθή ππήξραλ αθόκε εθθξεκόηεηεο: 

 Η άξλεζε ηνπ ζνπιηάλνπ λα απνδερηεί ηελ ειιεληθή θπξηαξρία ζηα λεζηά ηνπ Β θαη Α. Αηγαίνπ. 

 Η ηηαιηθή θαηνρή ηωλ Γωδεθαλήζωλ. 

 Η ύπαξμε ππθλώλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ ζηε Βόξεηα Ήπεηξν, ζηε Θξάθε θαη ζηε Μηθξά Αζία. 

 

Εξωηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 88. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηεο είλαη νη απνθάζεηο ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, πνπ αθνξνύλ ηελ Διιάδα; 

2. Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο Σεξβίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο από ηε Σπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ; 

3. Πνηεο κεηαξξπζκίζεηο ηωλ θπβεξλήζεωλ Βεληδέινπ πξνρώξεζαλ κεηά ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο; 

4. Πνηεο εθθξεκόηεηεο παξέκεηλαλ γηα ηελ Διιάδα κεηά ηε Σπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ; 

Έθηαζε: 63.211 η.ρκ. 

Πιεζπζκόο: 2.631.952 

Έθηαζε: 120.308 η.ρκ. 

Πιεζπζκόο: 4.718.221 


