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Αίτια
• διανομή των νεοαποκτηθέντων από τον Α΄Βαλκανικό Πόλεμο

• Η Σερβία έπαψε να αναγνωρίζει την Βουλγαρία

• η Βουλγαρία επεδίωκε την έξωση των Ελλήνων από τα πρώην 

οθωμανικά εδάφη 

• Τα βουλγαρικά στρατεύματα διέπραξαν εγκλήματα κατά των 

Τούρκων κατοίκων 

• Ανάγκαζαν τους Έλληνες και Σέρβους να εκβουλγαρίζοντε

• η Σερβία ,η Ελλάδα  εναντίον της Βουλγαρίας στις 19 Μαΐου ή 1 

Ιουνίου του 1913 συνδέθηκαν με αμυντική συμφωνία γνωστή ως 

Συνθήκη συμμαχίας Θεσσαλονίκης

• Η πολιτική υψηλών τόνων της Βουλγαρίας (κυβέρνηση Ντάνεφ)

http://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Βαλκανικός_Πόλεμος
http://el.wikipedia.org/wiki/19_Μαΐου
http://el.wikipedia.org/wiki/1_Ιουνίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1913
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Συνθήκη_συμμαχίας_Θεσσαλονίκης&action=edit&redlink=1


Δυνάμεις

• Ελλάδα 129.000 πεζικό, 1.000 ιππικό, 

180 πυροβόλα, 4 αεροσκάφη

• Μαυροβούνιο 35.000 πεζικό, 130 

πυροβόλα

• Σερβία 220.000 πεζικό, 3.000 ιππικό, 500 

πυροβόλα

• Βουλγαρία 300.000 πεζικό, 5.000 ιππικό, 

720 πυροβόλα



Αντίπαλες δυνάμεις

Ελληνικός στρατός
• είχε αυξηθεί κατά πολύ 

• είχε οργανώσει ακόμη μια 
μεραρχία τη 10η 

• Αρχιστράτηγος ο Κωνσταντίνος

Α' με επιτελάρχη τον 

συνταγματάρχη Β. Δούσμανη

• πεζικό: 118.000, ιππικό: 1000 

και 176 Πυροβόλα όπλα

Βουλγαρικός στρατός
• είχε αυξηθεί σημαντικά 

• δημιουργήθηκαν 4 νέες 

μεραρχίες: η 12η, η 13η, η 14η 

και η 15η.

• Αρχιστράτηγος  ο Βασιλιάς 

Φερδινάνδος και γενικός 

επιτελάρχης ο στρατηγός 

Φίτσεφ

•

http://el.wikipedia.org/wiki/Μεραρχία
http://el.wikipedia.org/wiki/Κωνσταντίνος_Α΄_της_Ελλάδας
http://el.wikipedia.org/wiki/Βίκτωρ_Δούσμανης


• έφτασε στην Ελλάδα γαλλική αποστολή για την 

εκπαίδευση του στρατού

• Επανήλθε ο Διάδοχος Κωσταντίνος

• στρατιωτικός εξοπλισμός

• Ο ελληνικός στρατός ανέρχονταν σε δύναμη 

135.000 ανδρών.

Στρατιωτική προετοιμασία



Διπλωματική προετοιμασία
Η Ελλάδα για να εξασφαλίσει μια θέση στον Βαλκανικό 

συνασπισμό έπρεπε να πείσει τους εν δυνάμει συμμάχους 

ότι:

• Θα προσέφερε σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα που θα την καθιστούσε 

απαραίτητη στην συμμαχία.

• Θα επεδείκνυε διάθεση για συμβιβασμό 

προκειμένου να ξεπεραστούν δυσεπίλυτα 

προβλήματα



Έναρξη πολέμου

• 4 Οκτωβρίου 1912 η Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξε 

τον πόλεμο κατά της Βουλγαρίας και της Σερβίας

• Την επόμενη ημέρα, η ελληνική κυβέρνηση κήρυξε 

εκείνη τον πόλεμο ως μέλος του Βαλκανικού 

Συνασπισμού.

• ο στρατός Θεσσαλίας με διοικητή τον 

διάδοχο Κωνσταντίνο θα αναλάμβανε το κύριο βάρος 

των επιχειρήσεων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82




Βαλκανικός Συνασπισμός

• Από το φθινόπωρο του 1911, μέχρι τις 

παραμονές του πολέμου, όλα τα 

βαλκανικά κράτη: Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Σερβία, Μαυροβούνιο επιδόθηκαν σε 

μαραθώνιο μυστικών διαπραγματεύσεων, 

που κατέληξαν σε μία σειρά από διμερείς 

συνθήκες και στρατιωτικές συμβάσεις. 

Αυτό το πλέγμα διμερών σχέσεων 

ονομάστηκε «Βαλκανικός 

Συνασπισμός».

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Η δράση του Ελληνικού Στόλου

• υπό τις διαταγές του Παύλου Κουντουριώτη εξασφάλισε 

τον απόλυτο έλεγχο του Αιγαίου

• απέπλευσε αμέσως βορειοανατολικά και άρχισε περιπολίες 

έξω από τα Δαρδανέλια

• τις 8 Οκτωβρίου καταλήφθηκε η Λήμνος και άρχισε η 

μετατροπή του φυσικού λιμανιού της, σε ναυτική βάση.

• Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου του 1912 μικτά 

αγήματα του στόλου απελευθέρωσαν, όλα σχεδόν τα νησιά 

του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1912




Επιχειρήσεις των συμμάχων

Βουλγαρία

• κατευθύνθηκε νότια

• Οι Σαράντα 

Εκκλησιές καταλήφθηκαν 

και τέθηκε σε πολιορκία 

η Αδριανούπολη

• Κατόρθωσε να καταλάβει 

την Καβάλα και τις Σέρρες

• δεν πρόλαβε να μπει στην 

Θεσσαλονίκη

Μαυροβούνιο

• κατέλαβε την πόλη Σκόδρα, 

στις 13 Απριλίου 1913

Σερβία

• κατευθύνθηκε νότια και 

νοτιοανατολικά

• κατέλαβε τις 

πόλεις: Νοβιπαζάρ, Μητροβίτ

σα,Πρίστινα, Σκόπια, Μοναστ

ήρι και περνώντας τον Αξιό, 

το Κρίβολακ, το Ιστίπ και 

τη Γευγελή.

• κατέλαβε το Δυρράχιο και το 

βόρειο τμήμα της 

σημερινής Αλβανίας, σε 

συνεργασία και με το 

Μαυροβούνιο.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_(%CE%A0%CE%93%CE%94%CE%9C)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%AF%CF%80&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%81%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1




Συνθήκη του Λονδίνου

• παραχώρηση στις χώρες του Βαλκανικού Συνασπισμού 

όλων των εδαφών δυτικά της Γραμμής Αίνους-Μηδείας

• την ρύθμιση του καθεστώτος της Αλβανίας από τις 

Μεγάλες Δυνάμεις

• την παράχώρηση της Κρήτης στους Συμμάχους

• την ρύθμιση της τύχης των νησιών του Αιγαίου και της 

χερσονήσου του Άθω από τις Μεγάλες Δυνάμεις

• Η συνθήκη ειρήνης υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 17 

(30) Μαϊου 1913. Δύο μέρες αργότερα υπογράφτηκε 

στην Θεσσαλονίκη η ελληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας 

και συνεργασίας.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1

