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ΔΝΟΤΗΤΑ 32 

 

Η Διιάδα ζηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν – Ο Δζληθόο δηραζκόο 
 

 Ο Α΄ Παγθόζκηνο πόιεκνο έθεξε αληηκέησπνπο ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν θαη ηνλ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν θαη δίραζε ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 

Η ζέζε ηνπ Βεληδέινπ 

 Ο Βεληδέινο ήζειε λα ζπκκαρήζεη ε Διιάδα κε ηελ Αληάλη, γηαηί ζεσξνύζε όηη νη Αγγινγάιινη ζα 

ληθνύζαλ ζηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν θαη έηζη ε Διιάδα ζα κπνξνύζε: 

 Να δηαθπιάμεη ηα θέξδε ηεο από ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο. 

 Να δηεπξύλεη ηα ζύλνξά ηεο.  

 Τνλ Βεληδέιν ππνζηήξηδαλ: 

 Μεγάια ηκήκαηα ησλ ιατθώλ ηάμεσλ. 

 Αξθεηά ηκήκαηα ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο θαη ηεο ειιεληθήο Γηαζπνξάο. 

 

Η ζέζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

 Ο Κσλζηαληίλνο έθιηλε πξνο ηε ζπκκαρία ηεο Διιάδαο κε ηηο Κεληξηθέο Γπλάκεηο. 

 Υπνζηήξημε ηειηθά ηελ νπδεηεξόηεηα (ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Γεξκαλό απηνθξάηνξα), ιόγσ ηεο 

εηζόδνπ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο ζηνλ πόιεκν, ζην πιεπξό ησλ Κεληξηθώλ 

Γπλάκεσλ. 

 Τνλ Κσλζηαληίλν ππνζηήξηδαλ: 

 Μηθξναζηηθά ζηξώκαηα από θόβν γηα ηνλ αληαγσληζκό κε ην εμσειιαδηθό ειιεληθό θεθάιαην. 

 Τκήκαηα ησλ ιατθώλ ηάμεσλ πνπ δελ ήζειαλ άιινλ πόιεκν, κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο. 

 

Η ζύγθξνπζε Βεληδέινπ – Κσλζηαληίλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπινθή ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν 

 

 

 

 

 

Δπηρείξεζε 

θαηάιεςεο ησλ 

Γαξδαλειίσλ 
από ηελ Αληάλη. 
(Φεβξνπάξηνο 1915) 

Πξόηαζε ηνπ 

Βεληδέινπ γηα 

ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζην 

πιεπξό ηεο Αληάλη. 

Άξλεζε 

ηνπ 

βαζηιηά 

Παξαίηεζε 

Βεληδέινπ 

(21 Φεβξ. 1915) 

Δθινγέο Μαΐνπ 

1915: Νηθεηήο 

ν Βεληδέινο. 

Κεξύζζεη 

επηζηξάηεπζε 

Γηαθσλία 

Βαζηιηά γηα ηελ 

επηζηξάηεπζε 

Γεύηεξε 

παξαίηεζε 

Βεληδέινπ 

Δθινγέο Γεθ. 1915: 

Ο Βεληδέινο δελ 

παίξλεη κέξνο. 

Απόβαζε 
ζηξαηεπκάησλ ηεο 

Αληάλη ζηε 

Θεζζαινλίθε 
(Οθηώβξηνο 1915) 

Δηζβνιή γεξκαληθώλ θαη 

βνπιγαξηθώλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηελ 

Αλαη. Μαθεδνλία 

Παξάδνζε ησλ ειιεληθώλ 

ζηξαηεπκάησλ (Γ΄ Σώκα 

Σηξαηνύ) θαη κεηαθνξά ηνπο 

ζηε Γεξκαλία. 

(Μάηνο 1916) 
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Οη Δπίζηξαηνη θαη ην θίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο 

 Η Αληάλη απαίηεζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ θαη ηνλ αθνπιηζκό ησλ ελόπισλ 

δπλάκεσλ. 

 Ο Κσλζηαληίλνο απνδέρζεθε ην αίηεκα, αιιά έδσζε εληνιή λα νξγαλώλνληαη νη απνιπκέλνη έθεδξνη ζε 

ζπλδέζκνπο. 

 Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη «Δπίζηξαηνη», παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε κε πεξίπνπ 200.000 κέιε. 

 Παξάιιεια, ζηε Θεζζαινλίθε, νη νπαδνί ηνπ Βεληδέινπ ίδξπζαλ ηελ νξγάλσζε «Δζληθή Άκπλα» θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ θίλεκα ζηε Θεζζαινλίθε (17 Απγ. 1916), δεηώληαο ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ 

πόιεκν κε ηελ Αληάλη. 

 

Η πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο 

 Ο Βεληδέινο: 

 Δγθαηέζηεζε πξνζσξηλή θπβέξλεζε ζηε Θεζζαινλίθε (Σεπη. 1916). 

 Γηέηαμε επηζηξάηεπζε, ώζηε λα ιάβεη κέξνο ε Διιάδα ζηνλ πόιεκν ζην πιεπξό ηεο Αληάλη. 

 

Ο Δζληθόο Γηραζκόο 

 Σεπηέκβξηνο 1916: Σηελ Διιάδα ππάξρνπλ δύν θξάηε: 

 Τν «θξάηνο ησλ Αζελώλ», ππό ηνλ Κσλζηαληίλν. 

 Τν «θξάηνο ηεο Θεζζαινλίθεο», ππό ηνλ Βεληδέιν. 

 

Η δπλακηθή επέκβαζε ηεο Αληάλη θαη ε έμσζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

 Η Αληάλη απέθιεηζε ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά 

 Ννέκβξηνο 1916 («Ννεκβξηαλά»):  

 Τν θξάηνο ησλ Αζελώλ εμαπέιπζε δηώμεηο θαηά ησλ βεληδειηθώλ. 

 Γπλάκεηο ηεο Αληάλη θαηέιαβαλ ηνλ Πεηξαηά θαη απαίηεζαλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 

 Μάρεο ζηελ Αζήλα κεηαμύ ησλ δπλάκεσλ ηεο Αληάλη θαη ησλ θηινβαζηιηθώλ δπλάκεσλ. 

 Ο Κσλζηαληίλνο εγθαηέιεηςε ηε ρώξα (2/15 Ινπλίνπ 1917). Σηνλ ζξόλν έκεηλε ν γηνο ηνπ 

Αιέμαλδξνο. 

 

Η αλάιεςε ηεο εμνπζίαο από ηνλ Βεληδέιν 

 Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ: 

 Ο Βεληδέινο ήξζε ζηελ Αζήλα (Ινύληνο 1917) θαη: 

 Σρεκάηηζε λέα θπβέξλεζε. 

 Κήξπμε ηνλ πόιεκν ζηηο Κεληξηθέο Γπλάκεηο. 

 Δπαλέθεξε ηε Βνπιή πνπ είρε εθιεγεί ηνλ Μάην 1915: «Βνπιή ησλ Λαδάξσλ». 

 Απέιπζε ρηιηάδεο ππαιιήινπο θαη ζηξαηησηηθνύο (θηινβαζηιηθνύο). 

 Δμόξηζε ζηειέρε ηεο βαζηιηθήο παξάηαμεο ζηελ Κνξζηθή. 

 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 93 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηνπο ππνζηεξηθηέο είραλ ν Βεληδέινο θαη ν Κσλζηαληίλνο ζηε δηαθσλία ηνπο γηα ηνλ Α΄ Παγθόζκην 

πόιεκν; 

2. Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο: «Δπίζηξαηνη», «Δζληθή Άκπλα», «Δζληθόο Γηραζκόο», «Ννεκβξηαλά», «Βνπιή 

ησλ Λαδάξσλ». 

3. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο αλαγθάζηεθε ν Κσλζηαληίλνο λα εγθαηαιείςεη ηνλ ζξόλν ηνπ (Ινύληνο 1916); 
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4. Πνηεο ελέξγεηεο έθαλε ν Βεληδέινο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Αζήλα (Ινύληνο 1917); 


