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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1η                                                                      

Δερμεντζίδη  Αναστασία                                                   

Καλυμνίου Παρασκευή                                          

Κοκλανάκη Άννα  

                                                     

ΟΜΑΔΑ 4η  

 Μήτρου  Ανδρέας 

 Μπιτσιούνης Γεώργιος 

 Κάτσης Αντώνιος                                                             

Κυριακού Χέμπε  Νήφων- Μάξιμος                                                                       

Κωνσταντίνου Σπύρος 
ΟΜΑΔΑ 2η                                                                           

Γρηγοριάδου Άννα                                          

Μοίρα Εύα 

ΟΜΑΔΑ 3η 

Γιαννοπούλου Αναστασία 

Πολιτοπουλου Χριστίνα 

Ποντικίδης Μιχάλης 

Προκοπίου Μαρία  

ΟΜΑΔΑ 5η  

Πιτσάρη Μαρία                                   

Σαμαρτζόγλου Χρήστος                                   

Σίμου Μαρία     



Η  ΠΟΡΕΙΑ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ  ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

1830-1948 

     

 

      



               Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

1. Αρχίζει ουσιαστικά με την Ελληνική επανάσταση του 1821 και την 

ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους το έτος 1828 με κυβερνήτη τον  Ιωάννη 

Καποδίστρια καλύπτοντας την Πελοπόννησο και μέρος της Στερεάς 

Ελλάδας.  

2. Το 1864 θα προστεθούν στην ελληνική επικράτεια τα  Επτάνησα. 

3. Το 1880 στην ελληνική επικράτεια προστέθηκε η Θεσσαλία. 

4.  Το 1913 μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η 

Κρήτη και τα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου. 

5. Στην Ελλάδα προστέθηκε το 1919 η Δυτική Θράκη 

6. Το 1920 η Ανατολική Θράκη και η περιοχή της Σμύρνης επέστρεψαν στην 

τουρκική κυριαρχία μετά την Μικρασιατική Καταστροφή.  

7. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1947 προστεθήκαν τα  Δωδεκάνησα. 

 



Η Ελληνική Επανάσταση



     Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η 

ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας με σκοπό την απελευθέρωση του έθνους 

από τον οθωμανικό ζυγό και τη δημιουργία ανεξάρτητου 

εθνικού κράτους. 

 



1. Οι απαρχές του ελληνικού εθνικού κινήματος βρίσκονται 

στην ώριμη φάση του  νεοελληνικού διαφωτισμού, περί το 

1800.  

2. Η επανάσταση οργανώθηκε από μία συνωμοτική οργάνωση 

που ιδρύθηκε το 1814, τη  Φιλική εταιρεία.  

3. Την άνοιξη του 1821 οι Φιλικοί δημιούργησαν πολλές 

επαναστατικές εστίες από την  Μολδοβλαχία μέχρι 

την  Κρήτη. 

4.  Οι περισσότερες από αυτές έσβησαν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, όμως οι επαναστάτες κατάφεραν να υπερισχύσουν 

στην Πελοπόννησο, τη  Στερεά Ελλάδα και σε πολλά νησιά 

του Αιγαίου και να κατανικήσουν τις στρατιές που έστειλε 

εναντίον τους ο Σουλτάνος τα δύο επόμενα χρόνια. 

 



ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

1.   Η διπλωματική ανάμιξη της  Αγγλίας, της Γαλλίας και της  Ρωσίας και η 

ένοπλη παρέμβασή τους με τη  ναυμαχία του Ναβαρίνου και 

το  ρωσοτουρκικό πόλεμο συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του αγώνα των 

Ελλήνων, αναγκάζοντας την Πύλη να αποσύρει τις δυνάμεις της αρχικά από 

την Πελοπόννησο και έπειτα από τη Στερεά Ελλάδα.. 

2. Το  κίνημα του  Φιλελληνισμού, συνέβαλε στη μεταβολή της 

διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων, που είχαν 

αντιμετωπίσει με δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της επανάστασης 

       Το σύνθημα της επανάστασης, "Ελευθερία ή Θάνατος", έγινε το εθνικό 

σύνθημα της Ελλάδας και από το 1838  η  25η Μαρτίου, επέτειος εορτασμού 

της έναρξής της επανάστασης, καθιερώθηκε ως ημέρα  εθνικής γιορτής και 

αργίας. 

ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  



  

 Τελικά, η δημιουργία της Ελλάδας, του ανεξάρτητου νεοελληνικού κράτους, 

ήταν αποτέλεσμα δύο, κυρίως, παραγόντων: 

  

1. από τη μια πλευρά του πολύχρονου και πολυαίμακτου αγώνα των 

Ελλήνων για Ανεξαρτησία, που ξεκίνησε με την Επανάσταση του 1821 

και 

2.  από την άλλη πλευρά των διαβουλεύσεων και της παρέμβασης των 

ισχυρών Δυνάμεων της εποχής. 

 



Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830) 

 Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830) που έμεινε γνωστό 

ως Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας ήταν η πρώτη διπλωματική πράξη που 

υπογράφτηκε από τις Δυνάμεις και την Οθωμανική αυτοκρατορία και 

αναγνώριζε την ύπαρξη  ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 

  Σύμφωνα με αυτό η ελληνική επικράτεια θα περιλάμβανε τα εδάφη που 

βρίσκονταν νότια της γραμμής που ενώνει τους ποταμούς Αχελώο και 

Σπερχειό (συνοριακή γραμμή Αχελώου-Σπερχειού). 



 Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΧΕΛΩΟΥ –ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 1830 

 



      Όμως η ρύθμιση αυτή άφηνε έξω από την ελληνική επικράτεια 

σημαντικό τμήμα της δυτικής Στερεάς Ελλάδας το οποίο βρισκόταν υπό 

ελληνικό έλεγχο και κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς.  

            Αυτό έγινε για δύο, κυρίως, λόγους: 

1.  αφενός για να πειστεί η Οθωμανική αυτοκρατορία να αποδεχτεί την 

ελληνική ανεξαρτησία και  

2. αφετέρου γιατί η Μεγάλη Βρετανία δεν επιθυμούσε το νέο ελληνικό 

κράτος να έχει άμεση γεωγραφική επαφή με τα αγγλοκρατούμενα, τότε, 

Επτάνησα. 

Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές έμελλε να μην είναι οριστικές  όσο αφορά τα 

σύνορα. 

 H τελική ρύθμιση του ελληνικού ζητήματος θα επέλθει  δυο  χρόνια  

αργότερα. 

  



Γραμμή Παγασητικού-Αμβρακικού 1832 

  

 Πράγματι, με τη Σύμβαση του Λονδίνου (1832), που έγινε αποδεκτή και 

από τον Σουλτάνο με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (1832), 

αποφασίστηκε η διεύρυνση των συνόρων. Η Ελλάδα θα περιλάμβανε τα 

εδάφη που βρίσκονταν νότια της γραμμής που ενώνει τον Αμβρακικό 

κόλπο με τον Παγασητικό κόλπο (συνοριακή γραμμή Αμβρακικού-

Παγασητικού), την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. 

 

 



Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 1832 

 



ΕΠΤΑΝΗΣA (1864) 

 

   Η ΠΡΩΤΗ  ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

                                 



 
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1864 

  

    Η εδαφική μορφή που έλαβε το 

ελληνικό κράτος το 1832 

διατηρήθηκε για τριάντα, περίπου, 

χρόνια.  

Η πρώτη επέκταση της Ελλάδας 

σημειώθηκε το 1864 με την 

ενσωμάτωση των Επτανήσων. 



Κέρκυρα 

Κύθηρα 

Ιθάκη 

Ζάκυνθος 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 

 Τα Επτάνησα περιήλθαν υπό Ενετική κυριαρχία τον 13ο αι. Ο στρατός 

του Ναπολέοντα και η Βρετανική  Αυτοκρατορία άφησαν τα σημάδια 

τους στα νησιά, πριν από την προσάρτηση τους από την Ελλάδα . 

 Το 1783  δόθηκαν σαν δώρο από τη βασίλισσα Βικτωρία στο νέο  

μονάρχη της χώρας Δανό πρίγκιπα Γεώργιο Α’. Οι Άγγλοι ήθελαν να 

επιβάλλουν πλήρη κυριαρχία στα Επτάνησα. 

  Οι επτανήσιοι όμως δεν έπαψαν στην ιδέα της ένωσης τους με την 

Ελλάδα.  



ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 



 Το 1848 εμφανίζεται στη Κεφαλονιά και αργότερα σε άλλα νησιά των 

Επτανήσων ο ριζοσπαστισμός (εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα που απαιτεί 

την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα). Ηγέτες του κινήματος είναι  οι : 

   Ηλίας-Ζερβός Ιακωβάτος          και                      Ιωσήφ Μομφεράτος  



 Το 1797 οι Ενετοί αποχωρούν από το νησί και αυτό περνά στα χέρια των 

Ριζοσπαστών Γάλλων. 

 Δύο μόλις χρόνια αργότερα τα Επτάνησα περνούν στα χέρια των 

Ρωσοτούρκων οι οποίοι με τη σειρά τους μένουν μόνο για ένα χρόνο. 

 



 

                                 Η ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

   Το 1800 η Ρωσία και η Τουρκία υπέγραψαν τη συνθήκη σύμφωνα με την 

οποία αναγνώριζαν τα νησιά του Ιονίου ως αυτόνομο κράτος. Τότε στα 1800 

ιδρύεται η Ιόνιος Πολιτεία. 

Η Κέρκυρα μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου σχηματίζει αυτόνομη 

πολιτεία με δική της σημαία και βουλή (Ιόνιος Βουλή). 

  Όμως με το ξέσπασμα του ρωσοτουρκικού πολέμου η Ιόνιος Πολιτεία 

τάσσεται με το πλευρό των Ρώσων οι οποίοι τελικά θα ηττηθούν,  και έτσι τα 

Επτάνησα πέρασαν και πάλι στην κατοχή των Γάλλων για οχτώ χρόνια. 

 Το 1863 υπογράφτηκε στο Λονδίνο συνθήκη των μεγάλων δυνάμεων 

σύμφωνα με την οποία η Αγγλία παραιτείται από την προστασία των 

Ιόνιων νήσων. 



Στις 21 Μαΐου του 1864 τα Επτάνησα εντάσσονται επισήμως στην Ελλάδα 

και στο Κάστρο της Κέρκυρας υψώνεται η Ελληνική σημαία.  

         Η ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



Η Επτάνησος 
στην αγκαλιά 
της Ελλάδας 



 
     Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 1864 

 



ΘΕΣΣΑΛΙΑ (1881) 

 

 

 

 

 

  Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



                           Η   ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Η δεύτερη επέκταση της Ελλάδας  μετά  την ενσωμάτωση των  

Επτανήσων  έγινε με την προσάρτηση στο ελληνικό κράτος της 

τουρκοκρατούμενης, έως τότε, Θεσσαλίας, το 1881.  

 



ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ(1878-1881) 

 Οι αποφάσεις του συνεδρίου του Βερολίνου αποκατέστησαν τις διαταραχθείσες 

εδαφικές ισορροπίες εξαιτίας της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου , 

απομακρύνοντας το ενδεχόμενο ενός πανευρωπαϊκού πολέμου 

 Η σημαντικότερη διαφοροποίηση ήταν ο περιορισμός των εδαφών της 

Βουλγαρίας ,ενώ η Αυστροουγγαρία  απέκτησε την Βοσνία –Ερζεγοβίνη. Με 

ξεχωριστή συμφωνία η Βρετανία απαίτησε και πήρε από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία την Κύπρο.   

 Για την Ελλάδα υπήρχε μια καταρχήν απόφαση να της δοθούν ορισμένα εδάφη 

, ώστε να διατηρηθούν οι εδαφικές ισορροπίες μεταξύ των βαλκανικών χωρών. 

Μάλιστα  η γαλλική πρόταση έκανε λόγο για νέα σύνορα που θα έφθαναν 

μέχρι την κοιλάδα του Πηνειού στη Θεσσαλία και τον ποταμό Καλαμά στην 

Ήπειρο (με τα Ιωάννινα). Η πρόταση αυτή έγινε καταρχήν αποδεκτή από τις 

άλλες χώρες πλην της Βρετανίας που εξέφραζε αντιρρήσεις. 



Η αγωνιώδης  τριετία μέχρι την τελική ενσωμάτωση  της 

Θεσσαλίας το 1881 

 Με τη λήξη του συνεδρίου η ελληνική πλευρά  κάλεσε την Οθωμανική 

κυβέρνηση να ορίσει τους αντιπροσώπους της για την νέα οριοθέτηση των 

συνόρων , όμως η Οθωμανική πλευρά απαξίωσε  να απαντήσει.  

 Η στάση αυτή αναγκάζει τον  πρωθυπουργό της Ελλάδας Κουμουνδούρο να 

απευθυνθεί στις μεγάλες δυνάμεις , οι οποίες με πρωτεργάτη το Γάλλο υπουργό 

εξωτερικών Waddington , συνέστησαν στην Οθωμανική κυβέρνηση να τηρήσει 

τα συμφωνηθέντα. Μην μπορώντας να πράξει διαφορετικά η Οθωμανική 

πλευρά δέχτηκε να συναντηθούν εκπρόσωποι των δύο χωρών στην Πρέβεζα 

τον Ιανουάριο του 1879.  

 



 Στις συζητήσεις που διεξήχθησαν οι Έλληνες αντιπρόσωποι έθεσαν ως βάση 

διαπραγμάτευσης  πρωτόκολλο που είχε καταθέσει η Γαλλία στο συνέδριο 

του Βερολίνου και το οποίο έφτανε τα όρια του ελληνικού κράτους έως τα 

Γιάννενα και τον Όλυμπο. Αντίθετα η Οθωμανική πλευρά ήταν διατεθειμένη 

να κάνει συνοριακές μόνο παραχωρήσεις που θα περιελάμβαναν τον Δομοκό 

και την επαρχία Φαρσάλων. Έτσι η Ελλάδα θεωρώντας ότι οι 

διαπραγματεύσεις απέτυχαν κάλεσε τις μεγάλες δυνάμεις να μεσολαβήσουν 

όπως είχαν δεσμευτεί στο συνέδριο του Βερολίνου.  

 Μετά από μακρόχρονες συζητήσεις, υπογράφτηκε, στις 20 Ιουνίου 1881, 

ελληνοτουρκική συνθήκη.  

 Σύμφωνα με αυτήν, η Ελλάδα αποκτούσε τη Θεσσαλία, εκτός από την 

περιοχή της Ελασσόνας, καθώς και την επαρχία της Άρτας. Η υπόλοιπη 

Ήπειρος παρέμεινε στην Οθωμανική αυτοκρατορία 

 



              Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1881 

 



   Ο Ελληνοτουρκικός 

πόλεμος του 1897 

οδήγησε στην 

αναγνώριση της 

αυτονομίας της 

Κρήτης αλλά και σε 

περιορισμένες εδαφικές 

απώλειες για την 

Ελλάδα.  

  

 

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1897-ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΡΗΤΗ 
 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΚΡΗΤΗ 

ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

1912-1913 
 

 Η ΤΡΙΤΗ  ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 Η Θεαματική εδαφική και πληθυσμιακή ενίσχυση της 

Ελλάδας μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 

 



Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

 Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν ένοπλη αντιπαράθεση στις αρχές του 20ου αιώνα 

που διήρκεσε περίπου 4 χρόνια (1904-1908) και διεξήχθη στη Μακεδονία (τότε 

μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) μεταξύ κυρίως Ελλήνων, Βουλγάρων και 

Τούρκων, και δευτερευόντως Σέρβων και Ρουμάνων, από τη στιγμή που έγινε 

αντιληπτό πως η σημαντική αυτή επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 

Μακεδονία, θα ήταν η επόμενη εδαφική απώλεια της.  

 Η Υψηλή Πύλη αδυνατούσε να παρέμβει δραστικά στις ένοπλες συγκρούσεις 

μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, οι αντιμαχόμενες πλευρές προσπαθούσαν κατά 

καιρούς, αφενός να στρέφουν τις Ευρωπαϊκές και Οθωμανικές στρατιωτικές 

διοικήσεις κατά των αντιπάλων τους, και αφετέρου να συνεργάζονται με όποιες απ' 

αυτές ήταν δυνατό, ενώ παράλληλα η Αγγλία υποδαύλιζε με κάθε τρόπο την 

ενδεχόμενη Ελληνο-Βουλγαρική συνεργασία, φοβούμενη την εκμετάλλευσή της 

από τη Ρωσία. 



                                                 Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ 

 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 

        ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

  



                                                             

Ο ΚΩΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ                                                                 

(ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΣ) 

ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  

ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ     

( ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑΣ) 



                                             Ο  ΗΡΩΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ 

                                                          ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΓΑΠΗΝΟΣ 

 

ΤΕΛΛΟΣ            ΑΓΡΑΣ 



ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 

ΗΡΩΑΣ   

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 
                 Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 



 Ο αγώνας των Μακεδονομάχων κράτησε ως το 1908 οδηγώντας σε 

αποτυχία τα βουλγαρικά σχέδια για το βίαιο εκβουλγαρισμό της 

Μακεδονίας.  

 Το τέλος του αγώνα στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία συνδέθηκε με την 

επικράτηση των Νεότουρκων οι οποίοι αρχικά φάνηκαν να καταβάλουν 

προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και συγχρόνως απέτρεψαν με αυστηρότητα το αντάρτικο 

μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων. 

 Ο Μακεδονικός αγώνας προετοίμασε το έδαφος για την επικράτηση του 

ελληνισμού στην Μακεδονία, με τις χρυσές σελίδες της ιστορίας των 

βαλκανικών πολέμων λίγα χρόνια αργότερα. 





ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι ήταν δύο πόλεμοι που έγιναν στα Βαλκάνια το 

1912-1913 στους οποίους αρχικά (Α΄ Βαλκανικός πόλεμος) η Βαλκανική 

Συμμαχία (Σερβία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα και Βουλγαρία) επιτέθηκε και 

απέσπασε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία την Μακεδονία και το 

μεγαλύτερο μέρος της Θράκης,  

 Ενώ στη συνέχεια, μετά τις διαφωνίες μεταξύ των νικητών για τον 

τελικό διαμοιρασμό των εδαφών, ξέσπασε δεύτερος πόλεμος Β΄ 

Βαλκανικός πόλεμος (αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και της Ρουμανίας) 

από τον οποίο εξήλθε ηττημένη η Βουλγαρία, χάνοντας το μεγαλύτερο 

μέρος των εδαφών που είχε αρχικά κατακτήσει. 



Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

       Δεν υπήρχε κάποιο ξεκάθαρο σχέδιο μεταξύ των βαλκανικών συμμάχων, 

για το πώς θα συνδυάσουν με λεπτομέρεια τις κινήσεις τους. 

       Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι την τελευταία στιγμή η Οθωμανική 

αυτοκρατορία πρότεινε στην Ελλάδα να μη συμμετάσχει στον πόλεμο, με 

αντάλλαγμα την οριστική εκχώρηση της Κρήτης στην χώρα. 

       Η Ελλάδα αποβίβασε στρατό στην Χαλκιδική, αλλά το κύριο μέτωπο 

των δυνάμεών της  κινήθηκε από Θεσσαλία προς Μακεδονία μέσω του 

στενού του Σαρανταπόρου.  



 

     Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ 

 

   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

  



   Μετά την κατάληψη της 

Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό 

στρατό (26 Οκτωβρίου 1912), 

ολοκληρώθηκε και η προώθησή του 

στην Ήπειρο (μέχρι και την γραμμή 

Αργυρόκαστρο-Κορυτσάς). 

 Εν τω μεταξύ τα υπό Οθωμανική 

διοίκηση νησιά του νοτιοανατολικού 

Αιγαίου πέρασαν σε ελληνικά χέρια. Ο 

τουρκικός στόλος μόνο 2 φορές 

προσπάθησε να βγει από τα στενά των 

Δαρδανελλίων για να απωθήσει τον 

ελληνικό (ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου) 

χωρίς όμως επιτυχία. 



Ο ΟΘΩΜΑΝΟΣ (ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ)  

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΣΑΝ ΤΑΞΙΝ ΠΑΣΑΣ  

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 



Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



 



                          ΤΟ  ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 



ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

 Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στις 5 Νοεμβρίου 1912, μικρή 

δύναμη με επικεφαλής τον Ταγματάρχη Σπύρο Σπυρομίλιο αποβιβάστηκε 

στην Χιμάρα και στις 7 Δεκεμβρίου ο στρατός Μακεδονίας εισήλθε στην 

Κορυτσά . 

 Κατά την έναρξη των επιχειρήσεων  στην Ήπειρο, ο ελληνικός στρατός 

απελευθέρωσε την φιλιπιαδα στις 12 Οκτωβρίου και την Πρέβεζα στις 21 

Οκτωβρίου  ενώ στην συνέχεια στράφηκε  προς τα Ιωάννινα, τα οποία 

υπερασπιζόταν ο Τούρκος διοικητής Εσάτ Πασάς.  

 Ύστερα από μάχη στην τοποθεσία Πέντε Πηγάδια, οι ελληνικές  δυνάμεις 

είχαν να αντιμετωπίσουν το απόρθητο φρούριο του Μπιζανίου, ένα οχυρό 

που προστάτευε την πόλη των Ιωαννίνων. 



Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΟΛΙΟΡΚΕΙ  ΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ 



Η ΑΛΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Η Μάχη του Μπιζανίου, υπήρξε η σημαντικότερη σύγκρουση κατά τον Α' 

Βαλκανικό Πόλεμο μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού στρατού στο μέτωπο 

της Ηπείρου. Η τοποθεσία Μπιζάνι με τις γειτονικές τοποθεσίες νότια των 

Ιωαννίνων, αποτέλεσε σημαντικό φυσικό σημείο άμυνας και το επέλεξαν οι 

Τούρκοι για να καθηλώσουν τον ελληνικό στρατό. Με τον κυκλωτικό ελιγμό 

όμως, που τελικά κατάφεραν οι Έλληνες, ανάγκασαν τον αντίπαλο σε άμεση 

παράδοση.  

Η νίκη στο Μπιζάνι αποτέλεσε το κλειδί για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, 

καθώς και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.  

Ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τα Ιωάννινα στις 21 Φεβρουαρίου 1913, 

αφού υποχρέωσε τις τουρκικές δυνάμεις του Μπιζανίου σε συνθηκολόγηση. 



                        Ο ΕΣΑΤ ΠΑΣΑΣ  

 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

1913 





Ύστερα από τα Ιωάννινα ο στρατός κινήθηκε βόρεια: στις 27 Φεβρουαρίου 

εισήλθε στο Αργυρόκαστρο και στις 3 Μαρτίου στους Αγίους Σαράντα, 

ολοκληρώνοντας την απελευθέρωση της Ηπείρου. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3nxEa2qyDeX8QM&tbnid=WQ873WY9A-kGBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://averoph.wordpress.com/2013/11/05/%E1%BC%A1-%E1%BC%80%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-5-%CE%BD%CE%BF%CE%B5-1912/&ei=QyFuU6WWGNSZ0QWivoHgAQ&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNH1skTAvxosGszi1YX0SzKhptZ71g&ust=1399812589374758


 Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος έληξε με την υπογραφή της Συνθήκης 

Λονδίνου (1913) που συνομολογήθηκε μεταξύ των νικητών συμμάχων, 

(Ελλάδας-Βουλγαρίας, Μαυροβουνίου και Σερβίας) αφενός και της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου. 



  
  



Β’ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 Παρόλο που οι βαλκανικές χώρες συμμάχησαν εναντίον ενός κοινού εχθρού 

(της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), η συμμαχία τώρα δεν στηριζόταν σε 

σταθερά θεμέλια και τελικά διασπάστηκε.  

 Ο Β' Βαλκανικός Πόλεμος ξέσπασε όταν η Βουλγαρία δεν μπορούσε να βρει 

μια κοινή γραμμή για την τύχη των νεοαποκτηθέντων περιοχών, που 

βρίσκονταν υπό σερβική, ελληνική και ρουμανική διοίκηση. Σημειώθηκαν  

διάφορα επεισόδια στα κοινά πια σύνορα των Βουλγάρων με τους Έλληνες 

αλλά και με τους Σέρβους, και οι ένοπλες δυνάμεις όλων των πλευρών ήταν σε 

ετοιμότητα. 

 Η Ελλάδα και η Σερβία υπέγραψαν σύμφωνο συμμαχίας και από κοινού 

επιθέσεως σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση από τρίτη 

χώρα (1 Ιουνίου 1913).  

 Στις 16 Ιουνίου 1913, ο Βούλγαρος Τσάρος Φερδινάνδος ο Α' και ο Στρατηγός 

Σαβόφ, χωρίς προηγούμενη έγκριση του κοινοβουλίου τους, κήρυξαν πόλεμο 

στην Σερβία και την Ελλάδα.  



   Καθώς η Βουλγαρία είχε ήδη ανοικτά μέτωπα, η Ρουμανία και η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία αποφάσισαν να επιτεθούν και αυτές. Η 

Ρουμανία κήρυξε τον πόλεμο στις 27 Ιουνίου και συναντώντας 

ελάχιστη αντίσταση έφτασε 30 χιλιόμετρα έξω από την βουλγαρική 

πρωτεύουσα Σόφια. 

 Οι Τούρκοι ανακατέλαβαν την Αδριανούπολη από τους 

Βούλγαρους, που την είχαν χάσει κατά τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο. 

Επίσης ανακατέλαβαν και όλη την Ανατολική Θράκη.  

 Με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου τερματίστηκαν επίσημα οι 

συγκρούσεις . 

 



Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 



ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 Η Κρήτη πέρασε σε  οθωμανική κατοχή, το 1669 και το 1715 οι Βενετοί 

παραχώρησαν στους Τούρκους τα τελευταία φυλάκια που διατηρούσαν στο νησί.  

                  

     Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 

Οι Κρήτες επαναστάτησαν τον Ιούνιο του 1821 .Στις 20 Μαΐου 1822 

κηρύχθηκε η ίδρυση "Προσωρινής Πολιτείας της Κρήτης" και θεσπίστηκε ο 

καταστατικός της χάρτης.  

Μετά τις αρχικές επιτυχίες της επανάστασης η Οθωμ. Αυτοκρατορία  κάλεσε 

βοήθεια από την Αίγυπτο, οπότε τον Μάιο του 1822 αποβιβάστηκε στρατός από 

τον Αιγυπτιακό στόλο. Η επανάσταση στην Κρήτη συνεχίστηκε αμφίρροπη και 

σχεδόν κατεστάλη το 1824.  

Έγινε νέα κήρυξη επανάστασης τον Ιούλιο του 1825 όταν επανήλθαν Κρήτες 

από την Ελλάδα και κατέλαβαν το φρούριο της Γραμβούσας.  



 Το 1830, ενώ σχεδόν ολόκληρη η Κρήτη βρισκόταν στα χέρια των 

επαναστατών, υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το οποίο άφηνε 

τη νήσο εκτός του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους. 

 Ο  Ευρωπαϊκός στόλος υποχρέωσε τους Κρήτες να αποδεχθούν τη 

συμφωνία Ο Σουλτάνος παρεχώρησε την Κρήτη στον αντιβασιλέα Μεχμέτ 

Αλή της Αιγύπτου αντί 20 εκατομμυρίων γροσίων. 

  Έτσι η Κρήτη έπεσε σε Αιγυπτιακή κατοχή έως το 1840, οπότε μετά από 

αποτυχημένη επανάσταση του Μεχμέτ Αλή κατά του Σουλτάνου, η Κρήτη 

ήλθε και πάλι υπό Οθωμανική κατοχή 



ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

     Οι Κρητικοί μη αντέχοντας την 

Τουρκική κατοχή επαναστάτησαν 

επανειλημμένα με κυριότερες 

επαναστάσεις το 1841, το 1858, το 1866-

1869 και το 1897-1898.  

 Τελικά, το 1897, μετά τη δολοφονία του 

Βρετανού πρόξενου στα Χανιά από τις 

τουρκικές αρχές, στόλοι της Βρετανίας, 

της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας 

κατέπλευσαν στην Κρήτη θέτοντας τέλος 

στην Οθωμανική κυριαρχία. 



Η Κρητική Επανάσταση του 

1866-1869, η πιο τ σημαντική από 

μια σειρά επαναστάσεων τον 19ο 

αιώνα στην Κρήτη ενάντια στην 

Οθωμανική κυριαρχία.  

Η επανάσταση δε στέφθηκε με 

επιτυχία, το γεγονός  όμως της 

ανατίναξης της Μονής Αρκαδίου, 

που προκάλεσε το θάνατο 300 

περίπου πολιορκημένων και 700 

αμάχων, είχε μεγάλο αντίκτυπο στη 

διεθνή κοινή γνώμη 

  Η Κρητική Επανάσταση του 1866-1869   Η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου 



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1897-1898 

«Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

 Κατά την επανάσταση  1897, μετά τη δολοφονία του Βρετανού πρόξενου στα 

Χανιά από τις τουρκικές αρχές, στόλοι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας 

και της Ιταλίας κατέπλευσαν στην Κρήτη θέτοντας τέλος στην Οθωμανική 

κυριαρχία  

 Η Κρητική νήσος ανακηρύχθηκε ως αυτόνομο κράτος με το όνομα «Κρητική 

Πολιτεία», υπό τη διοίκηση του Πρίγκιπα Γεωργίου της Ελλάδας. Κήρυξε την 

ένωσή της με την Ελλάδα  στις 12 Οκτωβρίου 1908 με την αποδοχή των Κρητών 

βουλευτών από την Ελληνική βουλή και  τον Στέφανο Δραγούμη ως γενικό 

διοικητή, και αναγνωρίστηκε τελικώς η ένωση με την υπόλοιπη χώρα και από τις 

υπόλοιπες χώρες με τη Συνθήκη του Λονδίνου μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 

του 1912-13 . Υπολογίζεται πως κατά την ένωση οι Έλληνες αποτελούσαν το 

90% των κατοίκων της Κρήτης.  



Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Με την συνθήκη του Βουκουρεστίου (Αύγουστος 1913) οριστικοποιείται και η 

ποθητή λύση ενός μεγάλου επίσης ζητήματος ,του Κρητικού ,που ακόμα 

χρονοτριβούσε .Η Τουρκία παραιτήθηκε και από κάθε αξίωση επί της Κρήτης 

Η επίσημη ανακήρυξη της Ένωσης της 

Κρήτης με την Ελλάδα, γίνεται  την 1η 

Δεκεμβρίου του 1913 στα Χανιά, μέσα σε 

ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα. Η Κρήτη 

ήταν ελεύθερη και ενωμένη με την 

Ελλάδα. Το Κρητικό Ζήτημα, που 

απασχόλησε επί μακρόν τη διεθνή 

πολιτική, είχε επιλυθεί. 



 



Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 

 Η Συνθήκη Βουκουρεστίου (1913) είναι η συνθήκη ειρήνης που 

συνομολογήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1913 στο Βουκουρέστι,  μεταξύ της 

Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, και του Μαυροβουνίου αφενός και της 

Βουλγαρίας αφετέρου. Με τη συνθήκη αυτή δόθηκε τέλος στο Β' 

Βαλκανικό Πόλεμο ακριβώς μετά την ήττα της Βουλγαρίας 

  Με την Συνθήκη  του Βουκουρεστίου (1913) ορίσθηκαν τα σύνορα της 

ηττημένης Βουλγαρίας με τις γειτονικές σύμμαχες (Ελλάδα, Σερβία και 

Ρουμανία), και νικήτριες Χώρες. 

  Τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα (οροθετική γραμμή) καθορίζονται 

ανατολικά μεν μεταξύ του όρους Μπέλες μέχρι τις εκβολές, και βόρεια από   

την Στρώμνιτσα  μέχρι  το όρος Μπέλες. 

 



 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΑΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 

 Μετα τους βαλκανικούς  πολέμους το ελληνικό κράτος διπλασιάσθηκε και 

σε έκταση και σε πληθυσμό με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι καλύτερες 

προϋποθέσεις για κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη. 

  Ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός πληθυσμού μετακινήθηκε από όλες και προς 

όλες τις πλευρές. Υπολογίζονται σε περισσότερες από 400.000 οι Τούρκοι 

που έφυγαν από την Οθωμανικά Βαλκάνια  και πήγαν προς την Τουρκία . 

 Η Ελλάδα δέχθηκε επίσης περισσότερους από 100.000  πρόσφυγες λόγω των 

διωγμών που υπέστησαν οι Έλληνες στη Ανατολική Θράκη και τη Μικρά 

Ασία.  

 Με την λήξη των Βαλκανικών πολέμων ενσωματώθηκαν οριστικά στην 

Ελλάδα ,Μακεδονία, Ήπειρος, Κρήτη και τα νησιά του Βορειανατολικού 

Αιγαίου(Λήμνος, Λέσβος, Σαμοθράκη, Αγ. Ευστράτιος) 

 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1913 



 Ο Μαύρος σκύλος με το  κόκκινο 

φέσι(Ελλάδα) και ο Άσπρος σκύλος  με 

το άσπρο φέσι(Σερβία) κατασπαράσσουν   

την  ηττημένη Βουλγαρία. 

 Ο μικρός Σκύλος της  φωτογραφίας 

απεικονίζει την Τουρκία που 

εκμεταλλεύεται  την ευκαιρία και 

αρπάζει  ένα κόκαλο, δηλ. ξαναπαίρνει 

την Ανατολική Θράκη και την 

Αδριανούπολη  που είχε χάσει κατά την 

διάρκεια του Ά Βαλκανικού πολέμου από 

τους Βουλγάρους, το Φεβρουάριο το 

1913…) 

  

 

      ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 

   Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 



 Το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου βρήκε την Ελλάδα στο πλευρό των 

νικητών της Αντάντ, την ίδια στιγμή που οι κύριοι ανταγωνιστές της στα 

Βαλκάνια, η Βουλγαρία και η Οθωμανική αυτοκρατορία, βρίσκονταν στο 

στρατόπεδο των ηττημένων.  

 Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα εμφανιζόταν πλέον έτοιμη να 

προχωρήσει στην ενσωμάτωση πολλών και σημαντικών περιοχών που 

κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς 

Ο  Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
 



Η ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (1919) 

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΔΑΦΙΚΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



Η ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PP8VmgkZdlBXLM&tbnid=uhCM3PrOAAbNBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gr-beaches.com/%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7.el.aspx&ei=gC9uU_TUHaOO0AX6wYCYBA&psig=AFQjCNHeCXlAzqCAZdQCooUT85DIk4Fymg&ust=1399816415036747


 

 Mε τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου  Πολέμου, το Συνέδριο της Ειρήνης στο 

Παρίσι (Ιαν. 1919 – Ιαν. 1920) κλήθηκε να επιλύσει τα προβλήματα που 

άφησε ο πόλεμος αυτός. 

  Ο Ελευθ. Βενιζέλος ήδη στις 30 Δεκεμβρίου 1918 υπέβαλλε στο συνέδριο 

τις νόμιμες και ιστορικώς δικαιωμένες θέσεις της Ελλάδας επί της Δυτικής 

Θράκης.  

 Για τη Θράκη ο Βενιζέλος ζητούσε τη γεωγραφική ζώνη από την κορυφή του 

όρους Κούλα που έφθανε ως την Αδριανούπολη, και από τον ποταμό Τούνζα 

ως τον Άγιο Στέφανο, το γνωστό προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως. 

 

        Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 



 Η θέση της Αμερικής, το 1919, ήταν αρνητική και επικίνδυνη για την Ελλάδα, 

αφού πρότεινε να περιέλθει η Δ. Θράκη στη Βουλγαρία.  

 Η  Αμερικάνικη παρέμβαση απορρίφθηκε οπότε η Δυτ. Θράκη ετέθη υπό 

καθεστώς διασυμμαχικής διοικήσεως  

 Έτσι, στις 18 Οκτωβρίου 1919, η 9n Ελληνική μεραρχία υπό τη διοίκηση του 

Λεοναρδόπουλoυ κατέλαβε την Ξάνθη και τις επόμενες μέρες ο Γάλλος 

στρατηγός Σαρπί με τους στρατιώτες του την υπόλοιπη Δ. Θράκη, η οποία 

διαιρέθηκε σε τρεις περιφέρειες: Ξάνθη, Γκιoμουλτζίνα (Κομοτηνή), Καραγάτς 

(Ορεστιάδα).  

 Έτσι κατελήφθη από την Ελλάδα και τους συμμάχους η Δυτική Θράκη. 

 



  Η στρατιά της Θράκης  όμως συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της ανατολικά  

και τον επόμενο χρόνο(Ιούνιος 1920). 

    Τον Ιούλιο του 1920 ο ελληνικός στρατός κατελάμβανε την 

Αδριανούπολη και ως τα τέλη του ίδιου μήνα είχε ολοκληρωθεί η 

κατάληψη ολόκληρης της Ανατ. Θράκης . 

     Με τη συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλ./10 Αυγ. 1920) παραχωρήθηκε 

στην Ελλάδα και η Ανατολική  Θράκη από την Καλλίπολη ως την 

Τσατάλτζα. 

 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ 1920 



Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ  

ΟΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1923 

 Μετα την αποτυχημένη μικρασιατική εκστρατεία  και την συνθήκη της 

Λωζάννης που  ακολούθησε  η Ελλάδα θα χάσει: 

 

1)την ενδοχώρα της Σμύρνης(Μικρά Ασία).  

2) την Ανατολική Θράκη 

 

 

 

3000 Χρόνια Ελληνισμός  

θα ξεριζωθεί οριστικά από τις περιοχές αυτές. 



   ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 1923 



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (1948) 

  

Η ΠΕΜΠΤΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 



 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
  Μεγάλη ακμή γνώρισαν τα Δωδεκάνησα κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. 

Στην βυζαντινή αυτοκρατορία τα νησιά ανήκαν στο Θέμα των Δωδεκανήσων. 

Το 1310 βρέθηκαν κάτω από την εξουσία των Ιωαννιτών Ιπποτών. Οι Τούρκοι 

τα κατέλαβαν το 1522. Από το 1912 τα κατείχαν οι Ιταλοί και τελικά 

απελευθερώθηκαν το 1945. 

 



  Σε όλη τη μακραίωνη ιστορία τους τα Δωδεκάνησα, ακολούθησαν τις 

τύχες του Ελληνισμού. 

 Διατηρήθηκαν ανόθευτα στη ψυχή, μέσα σε δύσκολες και αβάσταχτες 

καταστάσεις και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ενώθηκαν με την 

ελεύθερη Πατρίδα, τελευταία βλαστάρια μιας ηρωικής και 

πολυβασανισμένης μάνας, για να επαληθευτεί ο στίχος του νομπελίστα 

ποιητή μας, Οδυσσέα Ελύτη: 

 

 Ήρθαν   ντυμένοι  «φίλοι»  

Αμέτρητες φορές οι εχθροί μου  

Το παμπάλαιο χώμα πατώντας.  

Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους 

  

 



  Τα σύνορα του ελληνικού κράτους 

πήραν τη μορφή που έχουν σήμερα 

μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου 

πολέμου με την ενσωμάτωση στην 

Ελλάδα των Δωδεκανήσων. 

  Η Ιταλία είχε καταλάβει τα 

Δωδεκάνησα το 1912. Πρόθεσή της 

ήταν να δημιουργήσει ένα φυλάκιο των 

ιταλικών συμφερόντων στην ανατολική 

Μεσόγειο. 

 

        Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 1948 



   Η ιταλική κατοχή των 

Δωδεκανήσων έληξε, ουσιαστικά, 

με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, 

στα τέλη του Β΄ Παγκόσμιου 

πολέμου .  

 Εφαρμόζοντας τη Συνθήκη 

    Ειρήνης του Παρισιού (10 

Φεβρουαρίου 1947), η Ελλάδα 

παρέλαβε τα Δωδεκάνησα στις 31 

Μαρτίου 1947.  

 Η επίσημη ενσωμάτωση έγινε 

στις 7 Μαρτίου 1948. 

 



Αι νήσοι της Δωδεκανήσου 

Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, 

Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, 

Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, 

Σύμη, Κως και Καστελλόριζο, ως 

και αι παρακείμενε νησίδες, είναι 

προσηρτημένε εις το Ελληνικόν 

Κράτος από της 28 Οκτωβρίου 1947".  

Η 7η Μαρτίου 1948 ορίζεται ως 

ημέρα της πανηγυρικής τυπικής 

ενσωμάτωσης. 

 





Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 1948 
 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

               ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ  ΠΑΤΡΙΔΕΣ 



      ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ 

  Αλησμόνητες  πατρίδες ονομάζουμε τις περιοχές εκείνες που αν και στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία ο πληθυσμός τους ήταν ελληνικός ,παρόλα αυτά 

εξαιτίας  των πολιτικών σκοπιμοτήτων και της βούλησης των μεγάλων δυνάμεων, 

έχουν παραμείνει έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους.  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ                                                ΠΟΝΤΟΣ 

 

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

                                                                              ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ    

                

 

  ΣΜΥΡΝΗ 

                                            ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ               ΚΥΠΡΟΣ 



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ 





 Η ελληνικότητα αυτής της περιοχής είναι αναμφισβήτητη, αφού τα 

στατιστικά αποδεικνύουν ότι εκεί υπήρχαν: 

 600.000 Έλληνες 

 5 μητροπόλεις 

 113 εκκλησίες  

 100 παρεκκλήσια 

 10 μοναστήρια 

 66 σχολεία με περίπου 8.000 μαθητές και 186 δασκάλους 

 Τα ανώτερης παιδείας Ζαρίφειο διδασκαλείο,  

 Ελληνικό παρθεναγωγείο 

 

 

 



  
Ακόμα και η ορολογία της λέξης Ρωμυλία στα τούρκικα σημαίνει 

χώρα των Ρωμιών δηλαδή των Ελλήνων. 
 



 
 
  
 

 Πρωτεύουσα της Ρωμυλίας ήταν η Φιλιππούπολη η οποία αναπτύχτηκε 

ήδη από τα βυζαντινά χρόνια. Κατάφερε να αφομοιώσει τους ξένους 

πληθυσμούς και παρά τις συχνές επιθέσεις από τους Βουλγάρους 

μετατράπηκε σε αξιόλογο κέντρο.  

 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ «ΜΑΡΑΣΛΗ»  ΣΤΗΝ ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΗ 



ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 
   Το 1878 αναθεωρείται η συνθήκη 

του Άγιου Στέφανου  με την 

συνθήκη του Βερολίνου. 

   Η οποία κήρυξε την Ρωμυλία 

αυτόνομη επαρχία των Οθωμανών, 

αλλά με χριστιανό κυβερνήτη που 

έπρεπε να γίνει δεκτός από τον 

Σουλτάνο και από τις μεγάλες 

δυνάμεις. 

 



 Το 1885 με την συναίνεση του κυβερνήτη, οι βούλγαροι εθνικιστές τις 

Ρωμυλίας προχωρούν σε πραξικόπημα έτσι ώστε να ενωθούν με την 

Βουλγαρία. 

 Ο Σουλτάνος δεν αντέδρασε,  

 Αντέδρασαν  Ρώσοι, Σέρβοι και Έλληνες. Δεν κατάφεραν να επέμβουν 

ουσιαστικά, διότι οι μεγάλες δυνάμεις απέκλεισαν τα λιμάνια τους έτσι 

ώστε να ακυρώσουν την επιστράτευση που είχαν κηρύξει. 

  Έτσι η Ρωμυλία πέρασε στα χέρια των Βουλγάρων.  



Το καλοκαίρι του 1906 ξεκινά μια δραματική 
κατάσταση για τους Έλληνες της Ρωμυλίας. 

Τότε οι Βούλγαροι ξεσπούν σε φρικαλέες πράξεις 
εναντίων των Ελλήνων. 

Άνθρωποι δολοφονούνται, σπίτια και εκκλησίες 
καίγονται και τα ελληνικά σχολεία εγκαθίστανται 

από βουλγαρικά όπως και οι μητροπόλεις. Το 
μεγαλύτερο ολοκαύτωμα έγινε στον Αγχίαλο. 

 



             Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 

 Από το 1904 οι Βούλγαροι 

εξαπολύουν σφαγές και διωγμούς 

εναντίων των ελλήνων. Όσοι 

επιβίωσαν δεν είχαν άλλη επιλογή 

από την φυγή. Περίπου 100.000 

πέρασαν στην Ελλάδα η οποία 

ήταν απασχολημένη με την 

προετοιμασία για τους 

βαλκανικούς πολέμους, και έτσι 

δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει.   

• Τελικά εγκαταστάθηκαν στην 

Θεσσαλία και την Μακεδονία 

 





Η ΚΥΠΡΟΣ 



ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

 Η Κύπρος  στην πορεία του χρόνου γνώρισε πολλούς κατακτητές, με τελευταίους 

τους Άγγλους την οποία πήραν από την οθωμανική αυτοκρατορία μετα την συνθήκη 

του Βερολίνου 1878. 

 Την δεκαετία του ‘50 ο κυπριακός λαός επαναστάτησε για την ένωσή του με την 

Ελλάδα(.ΕΟΚΑ)  Οι Άγγλοι όμως κατακτητές δεν επέτρεψαν  με κανένα τρόπο την 

ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

 Έτσι το 1960 μετά από συζητήσεις και συνομιλίες η Κύπρος θα γίνει ανεξάρτητο 

κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία 

  Το 1974 οι τούρκοι με την σιωπηλή στήριξη άγγλων και αμερικανών εισέβαλαν στο 

νησί και κατέλαβαν το 35%του εδάφους της . 



ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
 

Πόντος ονομάζεται η περιοχή στα νότια παράλια του Ευξείνου Πόντου, της 

Μαύρης Θάλασσας δηλαδή. Την εν λόγω ονομασία έλαβε κατά τους 

Αλεξανδρινούς χρόνους, ενώ πριν καλούνταν Καππαδοκία.  

 



 Η  ιστορία του Ελληνισμού στον Πόντο  ξεκινάει με  την ίδρυση της 

Σινώπης στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας από Ίωνες 

ναυτικούς περίπου το 800 π.Χ.  

 Από τη Σινώπη ερευνητές ίδρυσαν άλλες πόλεις. Η κυριότερη 

αυτών των πόλεων ήταν η Τραπεζούντα το 783 π.χ.  

 Γλώσσα των Ποντίων είναι η ποντιακή διάλεκτος της Ελληνικής  

 Ο Πόντος είχε μεγάλη παράδοση στα γράμματα από την αρχαιότητα 

ως τον ξεριζωμό  

 Κατά τους πρώτους χρόνους μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης (1453) η καλλιέργεια των γραμμάτων γινόταν 

σε ονομαστά  Μοναστήρια 



Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

      Μοναδικό κέντρο παιδείας ήδη από τον 17ο 

αιώνα ήταν το περίφημο Φροντιστήριο της 

Τραπεζούντας  Στην Τραπεζούντα υπήρχαν 

ακόμη 3 δημοτικά σχολεία αρρένων, 2 δημοτικά 

σχολεία θηλέων και “Κεντρικό Παρθεναγωγείο”. 

Το 1904 λειτούργησε και η “Μέριμνα”, για τα 

κορίτσια. Σχολεία υπήρχαν σ’ όλες τις πόλεις και 

τα χωριά του Πόντου 

Η ανάπτυξη της παιδείας στον Πόντο  σημειώθηκε κατά την περίοδο του 

Σουλτάνου Χαμίτ, ιδίως το 1878.. Τότε ιδρύθηκαν η ανοικοδομήθηκαν τα 

περισσότερα σχολεία και εκκλησίες. Η παιδεία, οι τέχνες, όπως και το εμπόριο, 

γνώρισαν μεγάλη άνοδο την εποχή αυτή  



Παναγια Σουμελα 

Η Μονή Παναγίας Σουμελά ή Μονή Σουμελά, είναι ένα πασίγνωστο χριστιανικό 

ορθόδοξο μοναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα, σύμβολο επί 16 αιώνες του 

Ποντιακού Ελληνισμού. 



Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

 Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι οι  σφαγές και  οι εκτοπισμοί 

των  Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν 

από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914-1923. Εκτιμάται ότι 

στοίχισε τη ζωή περίπου 213.000-368.000 Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον 

Άνω Πόντο (στην ΕΣΣΔ) και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, 

στην Ελλάδα. 

 

 Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η γενοκτονία ήταν ένα 

προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε 

πέρας με συστηματικότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η 

εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, και τα στρατόπεδα 

θανάτου στην έρημο 



 . 

 Αμέτρητες οι μαρτυρίες για το ειδεχθές έγκλημα, που διαπράχθηκε 

εναντίον του Ελληνικού λαού. Η Γενοκτονία των Ελλήνων 

πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων 

χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλ. των Αρμενίων 

και των Ασσυρίων. 

 Η Βουλή των Ελλήνων 

αναγνώρισε τη γενοκτονία 

το 1994, και ψήφισε την 

ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως 

«Ημέρα Μνήμης για τη 

Γενοκτονία των Ελλήνων στο 

Μικρασιατικό Πόντο». 



Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 1923-Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

 

Μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και τη μικρασιατική καταστροφή υπογράφθηκε 

το Σύμφωνο για την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας  στις 30 

Ιανουαρίου 1923. 

Κατά τη Σύμβαση αυτή η ανταλλαγή δεν ήταν πλέον εκούσια και ελεύθερη αλλά 

υποχρεωτική και αποτέλεσμα όρου πολεμικής ήττας..Η Ελλάδα, ήταν αντίθετη στη 

άποψη  της εκούσιας ανταλλαγής (καταστροφική για τον ευημερούντα Ελληνισμό 

της Μικράς Ασίας), εντούτοις πιεζόμενη από το ατυχές αποτέλεσμα του πολέμου, 

δήλωσε να συζητήσει εκούσια και αμοιβαία ανταλλαγή. Η Τουρκία όμως δεν 

δέχθηκε ούτε εκούσια ούτε αμοιβαία αλλά υποχρεωτική.  



Σύμφωνα με υπολογισμούς, κατά το φθινόπωρο του 1922 είχαν φτάσει στην 

Ελλάδα περίπου 900.000 Ορθόδοξοι πρόσφυγες (μεταξύ των οποίων 50.000 

Αρμένιοι 

 Τραπεζούντα, Σαμψούντα,  Αμισός, Αμάσεια, Κερασουντα, Σινώπη….. 

Ο ποντιακός ελληνισμός χιλιάδων χρόνων θα ξεριζωθεί  οριστικά…. 



                Η ΣΜΥΡΝΗ 



 



Η Σμύρνη ήταν ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του ελληνισμού. 

  Στις αρχές του 20ου αιώνα την συντριπτική πλειοψηφία  αποτελούσαν έλληνες. 

Οι Τούρκοι την ονομάζανε (Γκιαούρ ισμιρ) δηλ. η Σμύρνη των απίστων 

 Η Σμύρνη είχε ονομαστά σχολεία παρθεναγωγεία (π.χ. ευαγγελική σχολή, 

ομήρειο παρθεναγωγείο) και ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη στην ανατολή και ένα 

από τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια της μεσογείου.  



              Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

 

Η  καταστροφή της 

Σμύρνης είναι η 

σφαγή 

του ελληνικού και α

ρμενικού πληθυσμο

ύ της Σμύρνης από 

τους Τούρκους, 

καθώς και της 

πυρπόλησης της 

πόλης,  τον 

Σεπτέμβριο 

του 1922 



     Μετά την κατάρρευση του 

μικρασιατικού μετώπου και την  

αποχώρηση του ελληνικού στρατού 

εισβάλουν στην πόλη οι Τούρκοι του 

Μουσταφά Κεμάλ. Η πόλη 

πυρπολείται και οι σφαγές των 

χριστιανών συνεχίστηκαν για τρείς 

μέρες.  

 Όσοι γλύτωσαν από το τουρκικό 

σπαθί κατέφυγαν πρόσφυγες στην 

Ελλάδα και τα νησιά. 

 3000 χρόνια ελληνισμός θα ξεριζωθεί 

για πάντα από την Μικρά Ασία.  





Οι Μεγαρείς ίδρυσαν τον (6οαι)  

στον Εύξεινο Πόντο το Βυζάντιο, 

Πάνω στο οποίο κτίστηκε η 

Κωνσταντινούπολη 

Η Κωνσταντινούπολη τότε ήταν 

Κέντρο εμπορείου 

Πέρασμα ανάμεσα  σε Ευρώπη  

και  Ασία 

Πλούσιο μέρος που ξεχώριζε ως 

«Πόλη»  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 



Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 



Tο Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της 

χριστιανικής εκκλησίας. 



  Οι πρώτοι  διωγμοί των Ρωμιών στην πόλη ξεκινάνε με τ Σφαγές  από τους 

τούρκους   το 1821 με την επανάσταση  στο Μοριά και τη Ρούμελη. 

 Με την συνθήκη της Λωζάννης οι ρωμιοί της πολης δεν ανταλλάχτηκαν 

όπως και οι μουσουλμάνοι της Θράκης από την πλευρά της Τουρκίας. 

 Το τελειωτικό χτύπημα θα δοθεί στους έλληνες της πόλης με το πογκρόμ 

του 1955. 

 



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 



Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 

 Η Ανατολική Θράκη αποτελούσε, μέχρι την έναρξη των μεγάλων διωγμών 

και των εθνικών εκκαθαρίσεων το 1914, την κύρια περιοχή της Θράκης, 

όπου η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου ήταν καταφανής.  

 Στις αρχές του 20ου αιώνα κατοικούσαν στην Ανατολική Θράκη 360.000 

Ρωμιοί. 

 Αδριανούπολη, Μεσημβρία, Σαράντα εκκλησιές, Ραιδεστός, Καλλίπολη 

ελληνικές πόλεις της Ανατολικής Θράκης που έσφυζαν από ελληνικό 

πληθυσμό. 



 Η Ανατολική Θράκη αποτελούσε την κύρια εστία του θρακικού 

Ελληνισμού και ήταν προαύλιο και ενδοχώρα της Κωνσταντινούπολης. 

Βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση από τον Ιούλιο του 1920 και είχε 

ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με 

την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. . 



ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ  

ΚΑΙ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 Η απόφαση για την εκκένωση της Θράκης πάρθηκε από τους Συμμάχους στις 

9.9.1922 στο Παρίσι, τις μέρες εκείνες δεν υπήρχε κυβέρνηση στην Αθήνα 

ικανή να αντιδράσει. 

 Αν και ο τουρκικός στρατός δεν ήταν σε θέση  την περίοδο εκείνη να 

διαπλεύσει την Προποντίδα και να επιτύχει την κατάληψη της Ανατολικής 

Θράκης ,παρόλα αυτά  η Ανατολική Θράκη εγκαταλείφθηκε εθελόδουλα, 

ώστε να μην βρεθεί η Μεγάλη Βρετανία στη δυσάρεστη θέση να 

συγκρουσθεί με την Τουρκία. 



  Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

     Η Διάσκεψη των Μουδανιών, οργανώθηκε από τους Συμμάχους για τη 

σύναψη της ανακωχής και κράτησε από τις 20 έως 28.9.22. Εκεί η Ελλάδα 

έπαιξε τον ρόλο βωβού παρατηρητή στον οποίο ανακοινώθηκαν οι εις βάρος 

του όροι. Ο σκοπός της διάσκεψης ανακωχής των Μουδανιών ήταν να 

υποχρεωθούν οι Έλληνες να αποσυρθούν από την Ανατολική Θράκη. Το 

αντάλλαγμα εκ μέρους των Τούρκων θα ήταν ο σεβασμός της ουδέτερης 

συμμαχικής ζώνης και των Στενών. Οι Έλληνες εκλήθησαν στα Μουδανιά 

για να αποδεχθούν τα σε βάρος τους τετελεσμένα γεγονότα.  Έγινε δηλαδή 

εκεί, μία διευθέτηση των συμμαχικών σχέσεων με την Τουρκία, στην 

πλάτη και εξόδοις της Ελλάδας. 



 ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1922 

        



 Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 

    Η Συμφωνία  των Μουδανιών δεν επέβαλε και την αποχώρηση του 

ελληνικού πληθυσμού. Ωστόσο, οι γενοκτονικές πρακτικές των Τούρκων 

είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα πανικού και φόβου που ανάγκασαν  τον 

χριστιανικό πληθυσμό να αποχωρήσει ακολουθώντας τον Ελληνικό Στρατό.                    

        Η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης σήμαινε τη μετακίνηση των 

260.000 Θρακών προσφύγων γνωστός. Κατά τις είκοσι ημέρες της 

εκκένωσης της Ανατ. Θράκης , μετακινήθηκαν προς δυτικά πάνω από 

450.000 άτομα. Η εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης είχε ολοκληρωθεί 

το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 1922 



 

Η 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 



 

 
 

• "Αρχέγονος Ελλάς Ήπειρος" χαρακτηρίζει την περιοχή αυτή του 

Ελληνισμού ο Κλαύδιος Πτολεμαίος (2ος αι. μΧ.) ενώ ο Αριστοτέλης 

(4ος αι. π.χ.) την αποκαλεί «Ελλάδα την αρχαία» 



         ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 



 Τα 3000 χρόνια αδιαμφισβήτητης και συνεχούς ελληνικότητας 

δηλώνουν τα κατάστικτα με αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία 

εδάφη της 



        ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

 Βορειοηπειρωτικό ζήτημα καλείται το σύνολο των αδιάκοπων και 

διαχρονικών αγώνων του Ελληνικού έθνους για την απελευθέρωση του 

βορείου τμήματος της Ηπείρου, το οποίο προσαρτήθηκε ,στο 

δημιουργηθέν Αλβανικό κράτος το 1912. 

 
 

 



 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

 

            1η Περίοδος 

 Κατά τον Α΄ Βαλκανικό 

πόλεμο η Β. Ήπειρος 

απελευθερώνεται από 

τον Ελληνικό στρατό. Η 

Ηπειρωτική εκστρατεία 

λήγει με την 

απελευθέρωση του 

Τεπελενίου την 6η 

Μαρτίου 1913. 

http://3.bp.blogspot.com/-Ca_sSX-8swk/USDqllaW4cI/AAAAAAAABxI/X47je6kN21s/s1600/%CE%B4%CF%86%CE%B3%CF%83%CE%B4%CF%86%CE%B3%CF%83%CE%B4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-s5N5nPK8fkc/USDqngGGCTI/AAAAAAAABxY/r1NzkR6lu0g/s1600/%CE%B4%CE%B3%CE%B4%CE%B7%CF%86%CE%B3%CE%B7%CE%B7%CF%86%CE%B3.png


                                          2η Περίοδος 

     Από τον Δεκέμβριο του 1912 οι μεγάλες Δυνάμεις πιεζόμενες από την 

Αυστρία και Ιταλία είχαν αποφασίσει να αναγνωρίσουν την Αλβανία ως 

ανεξάρτητο κράτος. 

 
Την 29η Ιουλίου 1913 με την λεγόμενη ‘Πρεσβευτική διάσκεψη’  στο Λονδίνο 

ιδρύθηκε  Αλβανικό κράτος 

Το μεγάλο έγκλημα των Ευρωπαϊκών δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το 

Πρωτόκολλό της Φλωρεντίας την 17 Δεκεμβρίου 1913 με το οποίο επιδικαζόταν 

στο νεοσύστατο Αλβανικό κράτος το βόρειο τμήμα της Ηπείρου 

Τα ελληνικά στρατεύματα αποχώρησαν παραδίδοντας έτσι 300.000 και πλέον 

Έλληνες στους Τουρκαλβανούς.  

 

 

 



            Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914 

 Οι Βορειοηπειρώτες πήραν την 

τύχη στα χέρια τους και την 14η 

Φεβρουαρίου 1914 η Πανηπειρωτική 

συνέλευση στο Αργυρόκαστρο 

σχημάτισε κυβέρνηση και κήρυξε 

την αυτονομία της Ηπείρου 

υψώνοντας την ελληνική σημαία 

στις σπουδαιότερες πόλεις και 

καλώντας σε αγώνα τον πληθυσμό. 







    ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914 

 Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα και κατέληξαν 

με την υπογραφή του ομώνυμου πρωτοκόλλου την 17η Μαΐου 1914, 

σύμφωνα με το οποίο:  

 προβλεπόταν η αυτονομία της Β. Ηπείρου υπό την επικυριαρχία του 

ηγεμόνα της Αλβανίας Γουλιέλμου, με επίσημη γλώσσα την Ελληνική 

και εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά προνόμια.  



 Τον Οκτώβριο του 1914 ο Ελληνικός στρατός εισήλθε για δεύτερη φορά 

στην Βόρειο Ήπειρο  και παρέμεινε έως το καλοκαίρι του 1916. Κατόπιν λόγω 

της Μικρασιατικής εκστρατείας και του εθνικού διχασμού οι Μ. Δυνάμεις το 

Νοέμβριο του 1921 επιδίκασαν και πάλι την Βόρειο Ήπειρο στην Αλβανία 

κατά την πρεσβευτική διάσκεψη των Παρισίων. 

 Το 1940 για τρίτη φορά απελευθερώνεται η Β. Ήπειρος πλην όμως λόγω της 

δυσμενούς εξέλιξης του πολέμου επαναφέρεται στην πρότερη κατάσταση  

Μετά τη λήξη του Β’ΠΠ κατά τη σύνοδο των Παρισίων την 15η Μαΐου 

1945αποφασίσθηκε ότι θα πρέπει να εξετασθούν θετικά οι αξιώσεις της Ελλάδας 

για την Β. Ήπειρο.  

το Βορειοηπειρωτικό παραμένει μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα. 

 
 
 

 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

                                         
 

 



    ΦΟΡΕΣΙΑ   ΔΕΛΒΙΝΟΥ  ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΧΟΡΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 



ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 



                           ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

                         ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


