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ΕΝΟΤΗΤΑ 30: Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους (σελ. 87-88) 

 

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (28/07/1913) 

 Συνθήκη του Βουκουρεστίου: Λήξη των Βαλκανικών πολέμων  

 Τα εδαφικά κέρδη της Ελλάδας: α) Μακεδονία (το μεγαλύτερο τμήμα της), β) νότια Ήπειρος, γ) νησιά του 
βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, και δ) Κρήτη («Νέες Χώρες»)  σχεδόν διπλασιάζεται το ελληνικό κρά-
τος 

 Σχεδόν διπλασιάζεται και ο πληθυσμός της Ελλάδας 

 Τα εδαφικά κέρδη των άλλων βαλκανικών κρατών εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:  

α) Σερβία  Μέρος της ΒΔ Μακεδονίας (περιοχή Σκοπίων και Μοναστηρίου)  

β) Βουλγαρία  Δυτική Θράκη 

γ) Αλβανία  Ιδρύεται το αλβανικό κράτος στις ακτές της Αδριατικής και συμπεριλαμβάνει και τη βόρεια 
Ήπειρο (περιοχή με πολλούς ελληνικούς πληθυσμούς)  

 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει σχεδόν όλα τα βαλκανικά της εδάφη (εξαίρεση: η ανατολική Θράκη)  

 

Τα νέα δεδομένα για το ελληνικό κράτος: προοπτικές και ιδιομορφίες 

 «Νέες Χώρες»  Περιοχές με ακμαία οικονομικά κέντρα (π.χ. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Μυτιλή-
νη, Χίος, Ηράκλειο) 

 Ιδιαιτερότητα «Νέων Χωρών»  περιλαμβάνουν και αλλοεθνείς πληθυσμούς  ανάγκη αφομοίωσης με 
την υπόλοιπη Ελλάδα  

 Αρχικά προβλήματα με: α) τους μουσουλμάνους μεγαλογαιοκτήμονες, και β) με τους Εβραίους (ειδικά της 
Θεσσαλονίκης)  δυσπιστία και καχυποψία απέναντι στην καινούρια ελληνική διοίκηση 

 

Μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων 

 Αναγνώριση εργατικών σωματείων (συνδικάτων)  

 Θέσπιση μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων 

 Καθιέρωση της οκτάωρης εργασίας 

 Ίδρυση αγροτικών συναιτερισμών 

 

Εκκρεμότητες και προβλήματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής 

 Άρνηση Σουλτάνου να αποδεχθεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του βόρειου και ανατ. Αιγαίου 

 Διατήρηση της ιταλικής κατοχής στα Δωδεκάνησα 

 Παρουσία αλύτρωτων ελληνικών πληθυσμών στη βόρεια Ήπειρο, στη Θράκη και στη Μικρά Ασία 
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 Όλα αυτά λειτουργούν ως αφορμές για περισσότερες διεκδικήσεις και πολεμικές αναμετρήσεις στο μέλλον 


