
Ο Ιηαιν-ηνπξθηθόο Πόιεκνο ηνπ 1911 
  

«Τὰ ἔθνη δὲν ἔτοσν ζηαθερούς θίλοσς ἤ ἐτθρούς. Ἔτοσν μόνο ζηαθερά 

ζσμθέρονηα». Λόξδνο Ἐξξίθνο Πάικεξζηνλ, Πξσζππνπξγόο ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ(1859-1865). 

Η «Ιδέα» ηης Τριπολίηιδος. 

Σελ 29ε επηεκβξίνπ 1911, ε Ιηαιία θήξπμε ηνλ πόιεκν θαηά ηεο Σνπξθίαο κε πξόζρεκα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξίνπ ηεο ζηελ Σξηπνιίηηδα θαη ηελ Κπξελατθή (ζεκεξηλή 

Ληβύε[1]). Η πξαγκαηηθή αηηία ηνπ πνιέκνπ αθνξνύζε ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο 

επαξρίαο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ Βόξεην Αθξηθή. Οη ζηαζώηεο ηεο 

απνηθηαθήο επεθηάζεσο ηεο Ιηαιίαο ηελ επνθζαικηνύζαλ από πνιύ θαηξό, πηζηεύνληαο όηη 

ε θαηάιεςή ηεο ζα ήηαλ έλα εύθνιν από ζηξαηησηηθήο απόςεσο επηρείξεκα. Από ηηο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηώλνο είρε θαηαζηεί θαλεξή ε αδπλακία ησλ νπιηάλσλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

παξαθκή ηνπ άιινηε θξαηαηνύ βαζηιείνπ ηνπο. Οη κεγάιεο επξσπατθέο 

δπλάκεηο αληηιακβαλόκελεο ηελ ιεία, επέπεζαλ σο αξπαθηηθά ζε ηξαπκαηηζκέλν ζήξακα. 

Από ην 1878 θαηά ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ[2], είραλ αξρίζεη νη ζπλελλνήζεηο γηα ηελ 

«κνηξαζηά». Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην πνπ θεδεκόλεπε ηελ Αίγππην θαη ε Γαιιία πνπ 

θαηέιαβε ηελ Σπλεζία θαη ηελ Αιγεξία, ζεώξεζαλ «εύινγεο» ηηο ηηαιηθέο δηεθδηθήζεηο γηα 

ηελ Ληβύε. Η Γεξκαλία, ε Ρσζία θαη ε Απζηξννπγγαξία παξόηη δελ επηζπκνύζαλ ηνλ 

γξήγνξν δηακειηζκό ηεο Σνπξθίαο, «αλερζήθαλ» γηα ιόγνπο ηζνξξνπηώλ ηζρύνο ηελ 

ηηαιηθή ελέξγεηα. Η αλάδεημε ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ιηαιίαο ζε πξσηνθιαζάηε δύλακε ζηελ 

Δπξώπε, πεξλνύζε από ηελ απόθηεζε θηήζεσλ όρη κόλν ζηηο Αθξηθαληθέο αθηέο ηεο 

Μεζνγείνπ, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηελ «Μαύξε Ήπεηξν» γεληθόηεξα(Δξπζξαία, νκαιία, 

Αηζηνπία). Σν ζεκαληηθό θίλεηξν γηα απηό ην πόιεκν αθνξνύζε ηελ «ηξαηεγηθή 

Αζθάιεηα ηεο Ιηαιίαο ζηελ Μεζόγεην», απόξξνηα ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεσο ζύκθσλα 

κε ηηο γεσπνιηηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο. 

 



 

 

Η Ειζβολή 

Η Ιηαιία ππεξέρνληαο ζπληξηπηηθά ηεο Σνπξθίαο ζε πνιεκηθά πινία, απνβίβαζε ζε πξώηε 

θάζε 20.000 ζηξαηηώηεο θαη θαηέιαβε ηηο παξαιηαθέο πόιεηο Σξίπνιε, Βεγγάδε, Νηέξλα 

θαη Σνκπξνύθ. Οη ηνπξθηθέο δπλάκεηο απνρώξεζαλ ζηελ ελδνρώξα, ρσξίο όκσο λα 

παξαδνζνύλ. Από θαθή εθηίκεζε θαη άζηνρνπο ρεηξηζκνύο νη Ιηαινί απέηπραλ λα πείζνπλ 

ηηο ζθιεξνηξάρειεο πνιεκηθέο αξαβηθέο θπιέο λα ζπκκαρήζνπλ καδί ηνπο. Οη 

αξαβνηνπξθηθέο δπλάκεηο πνπ αλέξρνληαλ ζε 40.000 άλδξεο λίθεζαλ θαη’ επαλάιεςε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ ηηαιηθνύ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο ην νπνίν εληζρύζεθε κε άιινπο 100.000 

άλδξεο. Ο Λνραγόο Μνπζηαθά Κεκάι, κεηέπεηηα Αηαηνύξθ, δηαθξίζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ελαληίνλ ησλ Ιηαιώλ. Γηα πξώηε θνξά παγθνζκίσο νη Ιηαινί πξαγκαηνπνίεζαλ 

αλαγλώξηζε θαη βνκβαξδηζκό κε αεξνζθάθνο, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα θαηέξξηςαλ νη 

Σνύξθνη. 

 

 

Η καηάληψη ηης Τριπόλεως. 

 

Η Καηάληψη ηων Δωδεκανήζων 

Η παξάηαζε ηνπ πνιέκνπ θαη ε άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα ζπλζεθνινγήζεη, αλάγθαζαλ ηελ 

Ιηαιία λα κεηαθέξεη ηνλ πόιεκν ζε άιια κέησπα. Σν ηηαιηθό λαπηηθό εηζήιζε ζηα ζηελά 

ησλ Γαξδαλειίσλ, ελώ ν ηηαιηθόο ζηξαηόο θαηέιαβε ηα Γσδεθάλεζα, ππό ηνπο μέθξελνπο 

παλεγπξηζκνύο ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηνπο. Η Ιηαιία θαζεζύραζε ηηο επξσπατθέο 



δπλάκεηο όηη πξόθεηηαη γηα πξνζσξηλή ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ λα πηέζεη ηελ Σνπξθία γηα 

ηελ ππνγξαθή ζπλζήθεο εηξήλεο. 

 

 

Η παράδοζη ηης Ρόδοσ ζηοσς Ιηαλούς. 

Οι Διαπραγμαηεύζεις Ειρήνης 

Η Σνπξθία εθείλε ηελ επνρή είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη, όηη δελ κπνξνύζε λα ζπλερίζεη ην 

πόιεκν, αιιά δελ ήηαλ έηνηκε λα απνδερζεί ηελ ηηαιηθή θπξηαξρία. Η «Τςειή 

Πύιε»[3] πξνζήιζε γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο εηξήλεο ζηελ Λσδάλλε, κε ζηόρν λα 

παξακείλεη ε Ληβύε ππό ηελ επηθπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ. Η έλαξμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνύ 

Πνιέκνπ ηελ 5ε Οθησβξίνπ 1912 θαη ε απεηιή θαηαιήςεσο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο από 

ην βνπιγαξηθό ζηξαηό, ηελ αλάγθαζαλ λα ππνγξάςεη κεηά δεθαήκεξν ζπλζήθε[4], κε ηελ 

νπνία αλαγλώξηζε ηελ ηηαιηθή θαηνρή ηεο Ληβύεο. 

Η Ιηαιία ζπκθώλεζε λα επηζηξέςεη ηα Γσδεθάλεζα ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, κεηά 

ηελ απνρώξεζε όισλ ησλ Σνύξθσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ από ηελ Ληβύε. Η ηηαιηθή 

θαηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ αλαγλσξίζζεθε από ηελ Σνπξθία κε ηελ ζπλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο (23 Ινπι. 1923). Οη Ιηαινί κέηξεζαλ 6.000 λεθξνύο θαη ηξαπκαηίεο, ελώ νη 

αληίπαινί ηνπο 24.000. 

Η Ελλάς Ένανηι ηοσ Πολέμοσ 

Ο Ιηαιν-ηνπξθηθόο πόιεκνο επεξέαζε ηηο εμειίμεηο ζηελ ρώξα καο θαη ζηα Βαιθάληα, 

επηζπεύδνληαο ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνύ Πνιέκνπ. Ο πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδνο 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο επηζπκώληαο λα επσθειεζεί ηεο ζπξξάμεσο, πξόηεηλε ζηνλ Ιηαιό 

πξσζππνπξγό Σδηνβάλη Σδηνιίηη[5], λα απνζηείιεη 150.000 ζηξαηηώηεο ζηελ Θεζζαιία, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεζνύλ καδί κε ηνλ ειιεληθό ζηξαηό ελαληίνλ ησλ ηνπξθηθώλ 

δπλάκεσλ. Ο Σδηνιίηη απέθξνπζε ηελ πξόηαζε ηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ ζπλέζηεζε 



απηνζπγθξάηεζε θαη ζύλεζε. Ο Ισάλλεο Μεηαμάο, ππαζπηζηήο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 

αλαθέξεη ζην εκεξνιόγην ηνπ όηη, ε θαηάιεςε ησλ Γσδεθαλήζσλ από ηελ Ιηαιία ήηαλ 

ηδέα ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ, ηελ νπνία κεηέθεξε ζηνλ Ιηαιό νκόινγό ηνπ. Πξόηεηλε 

επηπξνζζέησο, κεηά ην θιείζηκν ηεο εηξήλεο, λα κελ απνδώζνπλ ηα λεζηά ζηελ Σνπξθία, 

αιιά λα ηα θεξύμνπλ απηόλνκα, ππό ηελ πξνζηαζία ηεο Ιηαιίαο ή ηεο Δπξώπεο. 

Οι Σσνθήκες Ειρήνης 

Η πξαγκαηηθόηεηα απέδεημε όηη ε Ιηαιία, αιιά θαη νη άιιεο επξσπατθέο δπλάκεηο 

ελδηαθέξνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Η είζνδνο ηεο Ιηαιίαο ζηελ 

εγθάξδηα ζπλελλόεζε(Αληάλη[6]) ελαληίνλ ησλ Κεληξηθώλ δπλάκεσλ ζηνλ Α΄ Παγθόζκην 

Πόιεκν, ππήξμε απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθώλ ηνπ Λνλδίλνπ(1915) θαη ηεο κπζηηθήο 

ζπκθσλίαο ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηεο Μσξηέλλεο{1917). Οη ζύκκαρνη ζπκθώλεζαλ λα δνζεί ε 

κύξλε ζηνπο Ιηαινύο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνζάξηεζε ησλ Γσδεθάλεζσλ. Τπήξμε 

επηύρεκα ε μη εκπινθή ηεο Διιάδνο ζηνλ Ιηαιν-ηνπξθηθό πόιεκν. Η αηκόζθαηξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε βνήζεζε ηελ ζύκπξαμε ηεο Διιάδνο κε ηελ εξβία, ηελ Βνπιγαξία θαη ην 

Μαπξνβνύλην. Η ζπκκαρία νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ηπείξνπ 

από ηνπο Σνύξθνπο θαη νινθιεξώζεθε κε ηε λίθε επί ηεο Βνπιγαξίαο, θαηά ηνπο 

Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο. Η επηινγή ηεο Διιάδνο λα ηαρζεί κε ηελ πιεπξά ησλ πκκάρσλ 

θαηά ην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν είρε σο απνηέιεζκα ηα ειιεληθόηαηα Γσδεθάλεζα λα 

επαλέιζνπλ ζηελ αγθαιηά  ηεο κεηέξαο παηξίδνο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο «πλζήθεο ησλ 

Παξηζίσλ[7]», ην 1947. 

 

 

Ιηαλικό βαρύ πσροβολικό ζηην Τρίπολη. 

Διαπιζηώζεις-Σσμπεράζμαηα 

Η Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο από αξραηνηάησλ ρξόλσλ ππήξμε πεξηνρή πνιεκηθώλ 

ζπγθξνύζεσλ. Ο Όκεξνο ζηελ Ιιηάδα πεξηέγξαςε ηελ εθζηξαηεία ησλ ελσκέλσλ 

Διιήλσλ  λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζηελώλ ησλ Γαξδαλειίσλ.   



Ο ηζηνξηθόο ξεαιηζκόο έρεη δείμεη όηη παξάιιεια κε ηελ αύμεζε ηεο ηζρύνο ησλ θξαηώλ, 

απμάλεηαη ε επηζπκία γηα ηελ επέθηαζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο. 

Η δηθαηνζύλε είλαη αζύκβαηε κε ηελ ηζρύ. Σα θξάηε πνπ ζέινπλ λα είλαη ηζρπξά δελ 

δύλαληαη λα είλαη δίθαηα. 

Η δηπισκαηία δελ ζπληζηά πξάμε θηιαλζξσπίαο. Όηαλ επηθαινύκεζα ηελ βνήζεηα άιινπ 

θξάηνπο, πξέπεη λα έρνπκε ηελ ηθαλόηεηα λα πείζνπκε γηα ην θέξδνο πνπ ζα απνθνκίζεη 

από ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα καο παξάζρεη. 

Ο αζθαιέζηεξνο ηξόπνο ππεξαζπίζεσο ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο επηηπγράλεηαη δηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο, ε νπνία απνηειεί ην ηειεπηαίν, 

αιιά ην πεηζηηθόηεξν ησλ επηρεηξεκάησλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

Ο Πόιεκνο είλαη ε κακή ηεο ηζηνξίαο. Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο. 

   

ΗΜΔΙΩΔΙ 

[1] Σν 1934 νη Ιηαινί κεηνλόκαζαλ ηελ Σξηπνιίηηδα θαη Κπξελατθή ζε Ληβύε, ιέμε ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνύζαλ νη Αξραίνη Έιιελεο  γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ πεξηνρή.  

[2] Σελ 13ε Ινπι. 1878, ππεγξάθε ζην Βεξνιίλν ε νκώλπκε ζπλζήθε κεηαμύ ηεο Απζηξν-

Οπγγαξίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ρσζίαο 

θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Η ζπλζήθε απνηέιεζε ηελ θαηαιπηηθή πξάμε ηνπ 

ζπλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ πνπ δηήξθεζε 30 εκέξεο. Οη ζύλεδξνη αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε 

ηελ ίδξπζε ηνπ Βνπιγαξηθνύ θξάηνπο θαη κε ηελ αλαγλώξηζε ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο εξβίαο 

θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ σο αλεμαξηήησλ θξαηώλ. Η ζπλζήθε πξνέβιεπε επίζεο ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Ηπείξνπ ζην Βαζίιεην ηεο Διιάδνο. 

[3] Ο όξνο Τςειή Πύιε αξρηθά ζήκαηλε ηελ πύιε ζθελήο ηνπ νπιηάλνπ, ε νπνία ήηαλ ε 

κεγαιύηεξε απ΄ όιεο ηηο άιιεο. Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο νλνκάζηεθε 

έηζη ην νπιηαληθό Αλάθηνξν. Αξγόηεξα ε Τςειή Πύιε πεξηνξίζηεθε κόλν γηα ην ηκήκα 

εθείλν ηνπ Αλαθηόξνπ, όπνπ ζηέγαδε ην γξαθείν ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε θαη ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ, αλαθεξόκελν πιένλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Οζσκαληθνύ θξάηνπο. 

[4] Η ζπκθσλία ε νπνία αλαθέξεηαη επίζεο σο «Η πξώηε ζπλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο»,ππνγξάθεθε ζην θάζηξν ηνπ Οπζύ (Ouchy) ηεο ειβεηηθήο πόιεσο. 

[5] Ο Σδνβάλλη Σδνιίηηη (Giovanni Giolitti, 1842-1928), ππήξμε αξρεγόο ηνπ Ιηαιηθνύ 

Φηιειεπζέξνπ Κόκκαηνο, θαη από ηνπο δηαπξεπέζηεξνπο Ιηαινύο πνιηηηθνύο. Γηεηέιεζε 

ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, Δζσηεξηθώλ θαη πέληε θνξέο Πξσζππνπξγόο κέζα ζε κηα 

δύζθνιε εηθνζαεηία, εμεγέξζεσλ θαη απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, κέρξη ηελ έθξεμε ηνπ 

Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Θεσξείηαη ν καθξνβηόηεξνο πξσζππνπξγόο ηεο Ιηαιίαο, κεηά 

ηνλ Μνπζνιίλη. Τπήξμε ππνζηεξηθηήο ηνπ θηιειεπζεξηζκνύ θαη ζεκαληηθόο 



κεηαξξπζκηζηήο. Η επνρή ηνπ, αξρή ηνπ 20νπ αηώλα, θέξεηαη κε η΄ όλνκά ηνπ 

"Σδνιηηηηαλή πεξίνδνο" ή "Σδνιηηηηαλή επνρή", ε δε πνιηηηθή ηνπ "Σδνιηηηηζκόο". 

 

[6] Αληάλη ή «Δγθάξδηα πλελλόεζε» (Entente Cordiale) νλνκάδεηαη ε ζπκκαρία κεηαμύ 

Γαιιίαο θαη Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν, ζηελ νπνία 

πξνζρώξεζε θαηόπηλ θαη ε Ρσζία. 

[7] Σελ 10ε Φεβξνπαξίνπ 1947, ππνγξάθεθε ζην Παξίζη ζπλζήθε εηξήλεο κεηαμύ ησλ 

ζπκκάρσλ θαη ηεο Ιηαιίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Ιηαιία εθρώξεζε ζηελ Διιάδα ηελ 

πιήξε θπξηαξρία ησλ Γσδεθάλεζσλ θαη ησλ παξαθείκελσλ ζ’ απηά λεζίδσλ. Σελ 

9ε Ιαλνπαξίνπ ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ επηθύξσζε ηελ ζπλζήθε «Πξνζαξηήζεσο ησλ 

Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα». 

 


