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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΙ Η ΡΩΙΚΗ ΔΠΑΝΑΣΑΗ (1914-1918) 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 31 

Σα αίηηα, ε έθξεμε θαη ηα κέησπα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ 
 

Σα αίηηα 

 Ο ηκπεξηαιηζκόο (ε πνιηηηθή επέθηαζεο ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ θξαηώλ ζε βάξνο άιισλ). 

 Η επηζεηηθή πξνζπάζεηα ηεο Γεξκαλίαο λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε πξώηεο ύιεο, θαύζηκα θαη 

αγνξέο κέζσ ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ θαη ησλ απνηθηώλ. 

 Ο εζληθηζκόο (ε ππεξβνιηθή θαη απνθιεηζηηθή πξνζήισζε ζηελ ηδέα ηνπ έζλνπο θαη ησλ εζληθώλ 

ηδεσδώλ). 

 Οη ιανί ηεο Δπξώπεο επηδίσθαλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπο. Γελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα θαηαπλίμνπλ ηα εζληθά ηνπο αηζζήκαηα, γηα λα δηαηεξεζεί ε εηξήλε. 

 Ο κηιηηαξηζκόο (ν ππεξηνληζκόο ησλ ζηξαηησηηθώλ αμηώλ). 

 Η αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο πνιεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ε ζηξαηησηηθή ηεο ελίζρπζε νδήγεζαλ ζε 

ζηξαηησηηθνύο αληαγσληζκνύο ηηο επξσπατθέο ρώξεο. 

 Σνληδόηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ε αμία ηνπ πνιέκνπ, σο κέζνπ επίιπζεο δηεζλώλ δηαθνξώλ. 

 

Σα αληίπαια ζηξαηόπεδα 

 

 

 

 

 

 

 

Η αθνξκή 

 Η δνινθνλία ηνπ δηαδόρνπ ηνπ απζηξηαθνύ ζξόλνπ, Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάλδνπ, ζην εξάγεβν ηεο 

Βνζλίαο από έλαλ έξβν εζληθηζηή (Ινύληνο 1914). 

 Η Απζηξννπγγαξία θήξπμε ηνλ πόιεκν ζηε εξβία (28 Ινπιίνπ 1914). 

 Η Γαιιία θαη ε Ρσζία ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηε εξβία. 

 Η Γεξκαλία πήξε ην κέξνο ηεο Απζηξννπγγαξίαο. 

 1914-1918: 60 θεξύμεηο πνιέκνπ. 

 

Σα θύξηα κέησπα 

 Γπηηθό κέησπν: Χαξαθώκαηα ζε γξακκή εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ ζην Βέιγην θαη ζηε Γαιιία από 

Γάιινπο θαη Γεξκαλνύο, κεηά από: 

 Δηζβνιή ηεο Γεξκαλίαο ζην Βέιγην κε θαηεύζπλζε πξνο ην Παξίζη. 

 Απόθξνπζε ησλ Γεξκαλώλ από ηνπο Γάιινπο (κάρε ηνπ Μάξλε, επη. 1914). 

 Κήξπμε ηνπ πνιέκνπ ζηε Γεξκαλία από ηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

 Αλαηνιηθό κέησπν: Από ηνλ πνηακό Νηέκελ σο ηα ξνπκαληθά ζύλνξα. 

 Η Ρσζία εηζέβαιε ζηελ Αλαηνιηθή Πξσζία. Αλαθόπεθε από ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο. 

 ηα ηέιε ηνπ 1914 κπήθε ζηνλ πόιεκν θαη ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ζην πιεπξό ησλ 

Κεληξηθώλ Γπλάκεσλ. 

Οη Κεληξηθέο Γπλάκεηο 

(Σξηπιή πκκαρία) 

Γεξκαλία 

Απζηξoνπγγαξία 

Ιηαιία (κέρξη ην 1915) 

Δγθάξδηα ή Σξηπιή πλελλόεζε 

(Entente Cordiale) 

Βξεηαλία 

Γαιιία 

Ρσζία (κέρξη ην 1917) 

Ιηαιία (κεηά ην 1915) 
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πκκαρίεο θαη αλαθαηαηάμεηο 

 1915: Η Βνπιγαξία ζην πιεπξό ησλ Κεληξηθώλ Γπλάκεσλ. Κπξηαξρεί ζηα Βαιθάληα καδί κε ηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

 Φεβξνπάξηνο 1915: Δπηρείξεζε θαηάιεςεο ησλ Γαξδαλειίσλ από ηελ Αληάλη απνθξνύζηεθε από ηνλ 

νζσκαληθό ζηξαηό. 

 Απόβαζε ζηξαηεπκάησλ ηεο Αληάλη ζηε Θεζζαινλίθε (Οθη. 1915) γηα αληηπεξηζπαζκό. Η Διιάδα 

νπδέηεξε. 

 1915: Η Ιηαιία εγθαηαιείπεη ηηο Κεληξηθέο Γπλάκεηο θαη ζπκκαρεί κε ηελ Αληάλη, κεηά από 

ππόζρεζε ηεο Αληάλη γηα παξαρώξεζε εδαθώλ ζηελ Ιηαιία (αλάκεζά ηνπο θαη ηκήκα ηεο Μηθξάο 

Αζίαο) 

 

Οη επηρεηξήζεηο ην 1916 

 Φεβξνπάξηνο 1916: Δπίζεζε ησλ Γεξκαλώλ ζην Βεξληέλ (ρηιηάδεο λεθξνί). 

 Ινύιηνο 1916: Δπίζεζε Γάιισλ θαη Βξεηαλώλ ελαληίνλ ησλ Γεξκαλώλ ζην νκ (Βόξεηα Γαιιία). 

 

Η θακπή ηνπ 1917 

 ηε Γαιιία: Αληαξζίεο Γάιισλ ζηξαηησηώλ ζην κέησπν (αληηπνιεκηθό θίλεκα)  Δθηειέζεηο 

 ηε Ρσζία:  

 Φεβξνπάξηνο 1917: Δπαλάζηαζε θαη αλαηξνπή ηνπ ηζάξνπ 

 Οθηώβξηνο 1917: Νέα ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε θαη αλαηξνπή ηεο θηιειεύζεξεο (ππέξ ηνπ 

πνιέκνπ) θπβέξλεζεο. 

 3 Μαξηίνπ 1918: πλζήθε εηξήλεο κεηαμύ Ρσζίαο θαη Γεξκαλίαο ζην Μπξεζη-Ληηόθζθ. Η Ρσζία 

απνρσξεί από ηνλ πόιεκν. 

 Απξίιηνο 1917: πκκαρία ησλ ΗΠΑ κε ηελ Αληάλη. 1.000.000 ακεξηθαλνί ζηξαηηώηεο δηαηέζεθαλ 

ζηνλ πόιεκν. 

 Ινύληνο 1917: Δίζνδνο ηεο Διιάδαο ζηνλ πόιεκν ζην πιεπξό ηεο Αληάλη, κεηά από βαζηά εζσηεξηθή 

θξίζε. 

 

Πξνο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ 

 Φζηλόπσξν 1918: πλζεθνιόγεζε ησλ Κεληξηθώλ Γπλάκεσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Νίθε ηεο 

Αληάλη. 

 ηε Γεξκαλία: νζηαιηζηηθή επαλάζηαζε θαη αλαηξνπή ηνπ θάηδεξ (= απηνθξάηνξα). ηελ εμνπζία 

ην νζηαιηζηηθό θόκκα. 

 Απνηειέζκαηα πνιέκνπ: 

 8.000.000 λεθξνί 

 20.000.000 ηξαπκαηίεο 

 Σεξάζηηεο πιηθέο θαηαζηξνθέο. 

 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 91 

1. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ; 

2. Πνηα ήηαλ ηα αληίπαια ζηξαηόπεδα ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ; 

3. Πνηα ήηαλ ε αθνξκή ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ; 

4. Πνηα ήηαλ ηα θύξηα κέησπα ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη πνηεο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο επηρεηξήζεηο ζ’ απηέο; 

5. Πνηεο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1916; 

6. Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ; 


