
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Ο Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914-1918)

Τα αίτια: 1) ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ: Η ................................... ανεπτυγμένων κρατών εις 
βάρος άλλων. Η ............................... ανταγωνίζεται τη ................................ και 
την ........................................ στον έλεγχο των ................................., προκειμένου να 
εξασφαλίσει ......................................., ................................... και ..............................

2) ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: Η ........................................ ενός κράτους σε βάρος των άλλων.

3) ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ: Ο υπερτονισμός των ........................................ αξιών και η 
πεποίθηση ότι οι διακρατικές διαφορές λύνονται με ......................................... 

Αντίπαλα στρατόπεδα: Ήδη το ........................., πριν την έναρξη του πολέμου, είχαν 
διαμορφωθεί δύο αντίπαλες συμμαχίες:

- Οι .................................. Δυνάμεις ή ............................ Συμμαχία 
(..........................., ...................................... και ......................................

- Η ............................ (συνεννόηση στα Γαλλικά) (........................., .................... 
και ...............................)

Η αφορμή: Η δολοφονία στο ............................... (επαρχία της ..............................) του 
διαδόχου του ......................... θρόνου από .............................. εθνικιστή. Κατά συνέπεια 
η ........................................ κηρύσσει τον πόλεμο στη .............................., στη συνέχεια 
η .......................... κηρύσσει τον πόλεμο στη ........................... και κατόπιν ενεπλάκησαν 
σταδιακά και άλλες χώρες.

Τα κύρια μέτωπα: 1. Το ..........................., στα σύνορα ............................. - .....................
Εκεί οι δύο αντίπαλοι πολεμούσαν στα ......................................
2. Το .................................. στα σύνορα ........................... - ............................... 

1914: Μπαίνει στον πόλεμο η ................................. στο πλευρό των .............................
1915: - Συμμαχεί η .................................... με τις ......................................... (Προσπάθεια 
για έλεγχο των .......................)

- Επιχείρηση της Αντάντ στα ..................................... (αποτυχημένη)
- Στρατεύματα της Αντάντ στη ......................................., αν και η Ελλάδα τυπικά 

είναι ..................................
- Η ................................ αλλάζει στρατόπεδο και συμμαχεί με την ......................., 

προσδοκώντας ανταλλάγματα στη ..................................
1916: Σταθερότητα στο .................................. μέτωπο
1917: - .......................................... κίνημα στη .........................και ................................... 
στο γαλλικό μέτωπο.

- Αποχώρηση της ............................., μετά τη ................................. επανάσταση 
- Συμμαχία των ...................... με την ........................., μία δύναμη που με 

το ......................... και τον .............................. της επηρέασε καθοριστικά τα 
γεγονότα.

- Η ..................................... εισέρχεται στον πόλεμο ως σύμμαχος της ...................

Ποιο από τα παραπάνω γεγονότα πιστεύετε ότι βάρυνε περισσότερο για την τελική 
έκβαση;

Το τέλος του πολέμου:  Το 1918 οι .................................... αρχίζουν να ...........................
Η Ευρώπη με εκατομμύρια ............................ και .................................. χάνει την 
πρωτοκαθεδρία της, προς όφελος των ...........................


