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Αιτίες Έναρξης του πολέμου 

• Τα αίτια της έναρξης του Α’ ήταν αποτέλεσμε 
της ταυτόχρονης δράσης τριών κυρίως 
παραγόντων: 

• 1)του Ιμπεριαλισμού 

• 2)του Εθνικισμού και 

• 3) του Μιλιταρισμού 



Εθνικισμός 

• Ο Εθνικισμός είναι πολιτική ιδεολογία που 
υποστηρίζει την ιδέα της εθνικής ταυτότητας 
για μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, τη 
διατήρηση της ταυτότητας αυτής και των 
ξεχωριστών χαρακτηριστικών ενός έθνους 
καθώς επίσης με την πολιτική ανεξαρτησία 
του έθνους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82


Ιμπεραλισμός 

• Ο ιμπεριαλισμός αποτελεί πολιτική 
επέκτασης του ελέγχου ή της εξουσίας που 
ασκείται σε ξένες οντότητες ως μέσο 
απόκτησης και/ή διατήρησης μιας 
αυτοκρατορίας. Αυτό συμβαίνει είτε μέσω 
άμεσης εδαφικής κατάκτησης ή εποικισμού 
είτε διαμέσου έμμεσων μεθόδων άσκησης 
ελέγχου στα πολιτικά και/ή τα οικονομικά 
πράγματα άλλων κρατών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Μιλιταρισμός 

• Μιλιταρισμός είναι ο υπερτονισμός των 
στρατιωτικών αξιών. Αποτελεί την επιθυμία ή 
την πεποίθηση ότι ένα κράτος θα πρέπει να 
κατέχει ισχυρή στρατιωτική δύναμη και να 
είναι έτοιμο να τη χρησιμοποιήσει επιθετικά 
για να υπερασπιστεί ή να προάγει τα εθνικά 
συμφέροντα. Αποτελεί κεντρικό σημείο σε 
στρατηγικές ιμπεριαλισμού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Αφορμή 

Η αφορμή για την κύρηξη του πολέμου δόθηκε 
όταν στο Σεράγεβο της Βοσνίας 
δολοφονήθηκε ο διάδοχος του αυστριακού 
θρόνου Φραγκίσκος Φερδινάνδος από νεαρό 
Σέρβο εθνικιστή. Αμέσως μετά από την 
δολοφονία η Αυστροουγγαρία κύρηξε πόλεμο 
στη Σερβία (Ιούλιος 1914).  



Συμμαχίες και Μέτωπα 

Συμμαχίες 
• 1) Τριπλή Συμμαχία ή Κεντρικές Δυνάμεις ( 

Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Ιταλία*) 
• 2) Τριπλή Συννενόηση ή Αντάντ ( Αγγλία, 

Γαλλία, Ρωσία ) 
Μέτωπα 

• 1) Ανατολικό 
• 2) Δυτικό 
• 3) Βαλκανικό 



Η Ελλάδα τον 2ο παγκόσμιο 
πόλεμο 

Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό της Αντάντ έχει 
ουσιαστικό αποτέλεσμα τη θριαμβευτική νίκη κατά των 
Γερμανοβουλγάρων στα υψώματα του Σκρά Ντι Λέγκεν στις 30 Μαΐου 
1918 και τη συμμετοχή των Ελληνικών δυνάμεων στη τελική επίθεση και 
διάσπαση του μετώπου, το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. 

Λίγες μέρες αργότερα, η Βουλγαρία θα συνθηκολογήσει και τον Οκτώβριο 
του ιδίου έτους η Τουρκία θα συνάψει ανακωχή στον Μούδρο. 

Ο Φρανσαί ντ' Εσπερέ, αρχιστράτηγος του Βαλκανικού Μετώπου, με αφορμή 
το νικηφόρο αγώνα των Ελλήνων θα σημειώσει: «Ιδιαιτέρως διά τον 
Ελληνικόν στρατόν τονίζω τον ζήλον, την ανδρείαν και την παροιμιώδην 
ορμήν, τα οποία επέδειξε κατά τον υπ' αυτού διαδραματισθέντα ένδοξον 
ρόλον επί των οχθών του Στρυμώνος και του Αξιού». 

Η συνθηκολόγηση, τέλος, της Γερμανίας στις 11 Νοεμβρίου 1918, θέτει τέλος 
στο Μεγάλο Πόλεμο που διήρκεσε τέσσερα έτη και αιματοκύλησε την 
Ευρώπη. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7


Τέλος 
 

Ντάμπος Βασίλης 

Πληροφορίες και εικόνες από: 

• Το διαδύκτιο κ’ 

• Το βιβλιό ιστορίας της γ’ γυμνασίου 


