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Η συνθήκη του Βουκουρεστίου, χωρίς να εκφράζει την ολοκληρωτική 

δικαίωση, αποτέλεσε γενναίο βήμα στην πορεία για την εκπλήρωση των 
εθνικών προσδοκιών. Στη σύνθεση των νέων παραγόντων, αντικειμενικών 
και υποκειμενικών, που έτειναν να δώσουν νέα μορφή και υπόσταση στη 
διεθνή παρουσία της Ελλάδας, δεσπόζει η σημαντική διεύρυνση, ο 
ουσιαστικός διπλασιασμός, της ελληνικής εδαφικής επικράτειας. Η 
εδαφική έκταση του ελληνικού κράτους από τα 63.211 έφτανε στα 120.308 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η εντυπωσιακή αυτή μεγέθυνση, πέρα από την 
ποσοτική της αποτίμηση, θα όφειλε να συναρτηθεί με την επισήμανση των 
ειδικότερων πλεονεκτημάτων που συνεπαγόταν η προσάρτηση –de jure ή 
de facto- επαρχιών με αυξημένη γεωπολιτική σημασία, όπως η Μακεδονία 
και το νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου. Παρά την έλλειψη στερεάς 
σπονδυλικής στήλης, η νέα Ελλάδα ενίσχυε σημαντικά την παράκτια 
διάστασή της. Η επέκταση ως τον ποταμό Νέστο κάλυπτε, με επίκεντρο 
τον καίριο στρατηγικό κόμβο της Θεσσαλονίκης, το μέγιστο μέρος των 
νότιων παραλίων της Βαλκανικής Χερσονήσου, προκεχωρημένου 
τμήματος της ευρωπαϊκής ηπείρου προς την κατεύθυνση της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής […]. Η διεύρυνση της ελληνικής 
επικράτειας συνοδευόταν, από την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσμικού 
δυναμικού της, από 2.631.912 σε 4.718.221 κατοίκους. Το φαινόμενο αυτό, 
πέρα από την ευεργετική επίδραση στον τομέα κάθε παραγωγικής 
διαδικασίας, συνέβαλλε αποφασιστικά στην επαύξηση της ισχύος της 
χώρας και, συνακόλουθα, στη ριζική βελτίωση της διεθνούς θέσης της 
[…]. Η επέκταση προς την κατεύθυνση της Ηπείρου, των νησιών του 
Αιγαίου και της Κρήτης, ιδιαίτερα όμως της Μακεδονίας, συντελούσε στην 
εξασφάλιση αξιόλογων πλουτοπαραγωγικών πηγών που προορίζονταν να 
ανεβάσουν αισθητά τον ποιοτικό και ποσοτικό δείκτη της αγροτικής 
παραγωγής, να ενισχύσουν τις προϋποθέσεις για την εκβιομηχάνιση και, 
γενικότερα, να συντελέσουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας. Η μερική, τουλάχιστον, απαλλαγή από τη χρόνια παραγωγική 
καχεξία που απέρρεε από τη στενότητα και την πενία του εδαφικού χώρου 
επέτρεπε την αποτελεσματικότερη, ήδη, αναζήτηση τρόπων και μεθόδων 
ικανών να συμβάλουν στην περισσότερο ισόρροπη σχέση της Ελλάδας με 
τα ισχυρότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας. 
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