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Η Ελλάδα πριν από  

Α’ Βαλκανικό πόλεμο το 1912 

Πριν από τον πρώτο  

Βαλκανικό πόλεμο  

η Ελλάδα έφτανε μέχρι και τη 

Θεσσαλία 

15 χρόνια νωρίτερα  είχε γίνει  

ένα σημαντικό γεγονός… 

Ένας πόλεμος 



Η Ελλάδα όπως ήταν φυσικό ηττήθηκε το 1897 

αλλά, χάρη στις πιέσεις της Ρωσίας 

 στον σουλτάνο, δεν έχασε έδαφος. 

 

Η μυστική Εθνική Εταιρεία είχε καλλιεργήσει έντονο εθνικό 

αίσθημα 

To 1897 γίνονταν σφαγές των χριστιανών στην Κρήτη 

και η ελληνική κοινή γνώμη ήταν ανάστατη. 

 

 

Ο  πρωθυπουργός Δηλιγιάννης  υποχρεώθηκε κάτω από το  

γενικό κλίμα να οργανώσει απόβαση στην Κρήτη στρατού 

με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Βάσσο.  

Επίσης έστειλε ατάκτους πέραν από τα σύνορα προς τη  

Μακεδονία για δολιοφθορές.  

Όμως ο τακτικός στρατός ήταν ανοργάνωτος και ανεκπαίδευτος. 

1897 



Διεθνής οικονομικός έλεγχος  με εξαμελή διεθνή επιτροπή  

για να πληρωθούν τα δάνεια 

Πόση διάρκεια είχε ο έλεγχος ; 

Απάντηση: 80 χρόνια  (1898-1978) 

Τι περιλάμβανε;  Μονοπώλεια:  Άλατος 

    Σμύριδας 

    Παιγνιόχαρτων 

    Τσιγαρόχαρτων 

    Σπίρτων  

    Πετρελαίου 

    Χαρτοσήμων 

    Δασμών τελωνείου Πειραιά 



Μακεδονικός αγώνας 

1904-1908 
Ως Μακεδονικός Αγώνας ορίζεται κλασικά ο αντάρτικος αγώνας 
 των Ελλήνων Πατριαρχικών εναντίον των Βουλγάρων Εξαρχικών ανταρτών, για 
την υποστήριξη της αφοσίωσης του πληθυσμού της Μακεδονίας στον Πατριάρχη 
και τη διάσωση της ελληνικότητας της Μακεδονίας.  
 

Τυπικά ο αγώνας εντοπίζεται στα έτη 1904-1908,  
αλλά είχε αρχίσει πολύ ενωρίτερα  

 
Οι αντίπαλοι λειτουργούσαν κάτω από την καθοδήγηση δυο  
Οργανώσεων:  
Της βουλγαρικής «Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης» 
(ΕΜΕΟ) 
και του «Ελληνικού Μακεδονικού Κομιτάτου»  



Γερμανός Καραβαγγέλης 

Παύλος Μελάς Καπετάν ‘Αγρας  (Τέλος Αγαπηνός) 

Ομάδα Ελλήνων ανταρτών με τον Αϊβαλιώτη 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατανομή των Ελλήνων και Βουλγάρων κατά βιλαέτι σύμφωνα με 

στατιστική του Τούρκου Χιλμί πασά το 1900 (αναφ. από D. Dakin)  

  

  
Βιλαέτι Θεσσαλονίκης:  

 

 Έλληνες   373.227,   Βούλγαροι  207.317 

 
Βιλαέτι Μοναστηρίου:  

 

 Έλληνες   261.283,                  Βούλγαροι  178.412 

 



 

Ο πληθυσμός στα βιλαέτια Μοναστηρίου-

Θεσσαλονίκης συν την περιοχή των Σκοπίων  

   

• Μουσουλμάνοι  751.798   

• Πατριαρχικοί  655.745*  

• Εξαρχικοί   332.162**  

• Εβραίοι     54.717 

• Χριστιανoί Τσιγγάνοι    13.119  

• Σερβίζοντες      22.878  

• Ρουμανόβλαχοι    12.053   

• Διάφοροι άλλoι     5.474 

• Ουνίτες       2.484 

 

*  Ελληνόφωνοι και Βλαχόφωνοι 

**Βουλγαρόφωνοι  

Χριστιανοί 



  

Σχολεία και μαθητές στο σύνολο των διοικητικών περιοχών  
(βιλαέτια) Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης το 1900,  
              κατά τη στατιστική του Τούρκου Χιλμί πασά 

 
    Σχολεία       Μαθητές 
 

Ελληνικά:       988  Έλληνες:        59.640* 
 
Βουλγαρικά: 561 Βούλγαροι:    18.311  
 
Ρουμανικά:     49 Ρουμάνοι:        2.002  
 
Σερβικά:          53 Σέρβοι:              1.674 

* Προφανώς πατριαρχικοί (Ελληνόφωνοι και βλαχόφωνοι) 



Επανάσταση Νεοτούρκων με έδρα τη Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 1908 

 

Συμμετείχαν Οθωμανοί Τούρκοι και Ντονμέδες (Εξισλαμισμένοι Εβραίοι) 

 και πολλοί τέκτονες (μασώνοι) 

 

Οι Νεότουρκοι επικράτησαν και καθαίρεσαν τον σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ 

1908 

Στους Νεότουρκους υπήρχαν δυο τάσεις: 

 -Οι σοσιαλιστές  

 -Οι εθνικιστές 

Οι εθνικιστές επικράτησαν και επιδίωκαν να μην υπάρχουν  

άλλες θρησκείες στη χώρα τους, αλλά μόνο μουσουλμάνοι 

Οι Νεότουρκοι κυνήγησαν δραστήρια τα υπολείμματα  

των Ελλήνων και Βουλγάρων ανταρτών του Μακεδονικού αγώνα 

ο οποίος σχεδόν είχε ήδη εγκαταλειφθεί διότι οι αντάρτες  

πίστεψαν στις διακηρύξεις των Νεοτούρκων περί δημοκρατίας και ισοπολιτείας 



1905-1909 Γεώργιος Θεοτόκης 

Συνέβαλε τα μέγιστα 

Στην οικονομική ανόρθωση 

Στον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908 

Στον εξοπλισμό του στρατού 

Σε παραγγελίες πλοίων 

(Δεκ 1905-Ιούλιο 1909) 
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1898 Διεθνής οικονομικός έλεγχος  (επί 80 έτη) 

1897 Ατυχής πόλεμος 33 ημερών με Τουρκία  

Τα προηγηθέντα ατυχήματα της Ελλάδας 

3 



Επανάσταση στην Αθήνα το 1909  
του στρατού στην περιοχή Γουδή 

(15 Αυγούστου) 

Τα προκαλέσαντα την επανάστασιν αίτια ήσαν: 
  ̶ Η βουλευτοκρατία και η συναλλαγή,  
  ̶  Η οικονομική δυσπραγία ένεκα της πλημμελούς φορολογίας, που επιβάρυνε 
 ιδίως τις λαϊκές τάξεις,  
  ̶  Η κακή απονομή δικαιοσύνης και η έλλειψη δημόσιας ασφαλείας,  
  ̶  Ο ατυχής πόλεμος του 1897,  
  ̶  Το κρητικό ζήτημα και η έλλειψη προετοιμασίας του κράτους για 
οποιαδήποτε πολεμική δράση». 
  ̶  Η ανάμειξη των πριγκίπων και του διαδόχου στον στρατό 
  
  
 

Νικ. Ζορμπάς 



Οι επαναστάτες του 1909 μη έχοντες πολιτική πείρα  
ούτε κάποια ισχυρή προσωπικότητα μεταξύ τους  

αποφάσισαν να καλέσουν στην Ελλάδα τον Ελ. Βενιζέλο 
που ήταν προβεβλημένος διεθνώς πολιτικός της Κρήτης 

 

Ο Βενιζέλος ανέλαβε την κυβέρνηση και πήρε  

ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή χωρίς να έχει δικό του κόμμα.  

Αμέσως φρόντισε για την πολεμική προετοιμασία της Ελλάδας 

 

  

Τον Μάρτιο του 1912 έγιναν εκλογές και ο Βενιζέλος θριάμβευσε 

με το κόμμα των Φιλελευθέρων 

 

Αμέσως ξεκίνησε συνεννοήσεις με τα βαλκανικά χριστιανικά κράτη 

 Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο  

για να πολεμήσουν με την οθωμανική Τουρκία 



Ο Βενιζέλος ανέθεσε:  

 α. στον διάδοχο Κωνσταντίνο την αρχιστρατηγία 

 β. σε Γάλλους την εκπαίδευση του στρατού ξηράς 

 γ. σε Εγγλέζους την εκπαίδευση στο Ναυτικό 

Ο Κωνσταντίνος σχημάτισε επιτελείο από ικανούς αξιωματικούς  

πολλοί εκ των οποίων είχαν κάνει σπουδές στο εξωτερικό.  

Ο Κωνσταντίνος είχε κάνει μετεκπαίδευση στο Βερολίνο 

 Δαγκλής Παν.  στο Παρίσι 

 Δούσμανης Βίκτωρ στο Παρίσι 

 Μεταξάς Ιωάν. στο Βερολίνο 

 Στρατηγός Ξενοφών στο Βερολίνο 

 

Ο Βενιζέλος είχε ως σύμβουλο (υπασπιστή)  

στα στρατιωτικά θέματα τον Ι. Μεταξά 



Η Ελληνική ηγεσία κατά την απελευθέρωση 

της Μακεδονίας το 1912 

Πρωθυπουργός  

Βενιζέλος 

Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 

Διάδοχος Κωνσταντίνος 

Αρχιστράτηγος 



Βενιζέλος και Κωνσταντίνος σε σύσκεψη 

 

 



Την άνοιξη του 1912 συμμαχία Ελλάδος, Σερβίας, 

Μαυροβουνίου, Βουλγαρίας!  

• Η Ελλάδα μετά από τον ατυχή πόλεμο του 1897:  

• Είχε προπαρασκευαστεί καλά  

• Διέθετε επιτελικούς αξιωματικούς μετεκπαιδευμένους στο εξωτερικό 

• και 

•  Είχε επιπλέον υπεροχή στη Θάλασσα με το Θωρηκτό Αβέρωφ με  

πλοίαρχο τον τολμηρό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη 

 



Η τολμηρή ενέργεια του ναυάρχου Βότση 

Η πράξη αυτή, αν και δεν είχε σημαντικό στρατιωτικό αποτέλεσμα, τόνωσε το 

ηθικό του Ελληνικού στρατού, που 10 μέρες αργότερα μπήκε στην πόλη. Ο 

Βότσης τιμωρήθηκε γιατί την ενέργειά του έκανε χωρίς να πάρει σχετική 

διαταγή αλλά ταυτόχρονα παρασημοφορήθηκε για την ανδρεία του.Η 

προτομή του βρίσκεται σήμερα κοντά στον λευκό πύργο της Θεσσαλονίκης. 

Ο Ν. Βότσης στις 17/10/1912, 

υποπλοίαρχος τότε και κυβερνήτης 

τορπιλοβόλου, κατάφερε να μπει στο 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης χωρίς να 

γίνει αντιληπτός από τα τουρκικά 

πυροβολεία του Καραμπουρνού και 

βύθισε ένα παλιό τουρκικό θωρηκτό. 



  
  

Η Ελλάδα πριν από 

 τον πόλεμο του 1912 



Γεγονότα του πολέμου 

• Ο Ελληνικός στρατός προέλασε από τη Θεσσαλία.  Έγιναν μάχες 

πρώτα στην Ελασσόνα και έπειτα στο Σαραντάπορο υπό βροχή  

• Με έξυπνη κίνηση των τσολιάδων από ορεινές διαβάσεις οι Τούρκοι 

κινδύνευσαν να περικυκλωθούν και άφησαν τα κανόνια τους μέσα 

σε πανικό 

• Μεγάλη μάχη έγινε κι έξω από τα Γιαννιτσά  

• Οι Τούρκοι ηττήθηκαν σε όλες τις μάχες και ο ελληνικός στρατός  

έφτασε έξω από τη Θεσσαλονίκη  



• Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος τηλεγράφησε στον 

αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο να βιαστεί να 

καταλάβει τη Θεσσαλονίκη και να μην προχωρήσει προς 

το Μοναστήρι όπως ήταν για στρατηγικούς λόγους 

σχεδιασμένο.  

 

• Αυτό και έγινε οπότε έτσι οι Έλληνες πρόλαβαν τους 

Βουλγάρους που πλησίαζαν επικίνδυνα στη 

Θεσσαλονίκη και μπήκαν πρώτοι μέσα στην πόλη μετά 

από συμφωνία με τον Ταχσίν  πασά 



. 

  

Τηλεγραφείον Σερβίων Κοζάνης, 13/26 Οκτωβρίου:  

 Βενιζέλος: «Αναμένω να μοι γνωρίσετε την περαιτέρω διεύθυνσιν ην θα 

ακολουθήση η προέλασις  

του στρατού Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνον να έχετε υπ’ όψιν ότι σπουδαίοι 

πολιτικοί λόγοι επιβάλλουσι να ευρεθώμεν μίαν ώραν ταχύτερον εις την 

Θεσσαλονίκην».  

 Κωνσταντίνος: «Ο Στρατός δεν θα οδεύση κατά της Θεσσαλονίκης. Εγώ 

έχω καθήκον να στραφώ κατά του Μοναστηρίου, εκτός αν μου το 

απαγορεύετε».  

 Βενιζέλος: «Σας το απαγορεύω»! (Η ύπαρξη τέτοιας απάντησης του 

Βενιζέλου δεν είναι βεβαιωμένη και από μερικούς θεωρείται ότι δεν 

υπήρξε ή ότι τελικά δεν στάλθηκε, αλλά για την πρόθεση του Βενιζέλου 

να τη στείλει ενημερώθηκε βασιλιάς και γι’ αυτό αποφάσισε να πάει 

επιτόπου και να πιέσει τον γιο του και αρχιστράτηγο να μεταβάλει τη 

γνώμη που είχε για την ακολουθητέα πορεία). 

 

 Έρευνα του στρατηγού Πάλλη το 1932 έδειξε πολλές αλλοιώσεις εγγράφων 

που πιθανώς έγιναν  

την εποχή όξυνσης των παθών με τον Εθνικό Διχασμό 1915-1922 και 

ορισμένα φημολογούμενα 

τηλεγραφήματα δεν βρέθηκαν.  
 



Παράδοση Θεσαλονίκης 

Η συμφωνία παράδοσης γράφτηκε στα Γαλλικά από τον Ι. Δραγούμη 

 

Οι Έλληνες ζήτησαν να μπει ημερομηνία της προηγούμενης ημέρας 

Για να συμπέσει με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου 

 

 

Την υπέγραψαν ο Ταχσίν πασάς και οι εκπρόσωποι του Κωνσταντίνου  

Δούσμανης και Μεταξάς 

 

Παράδοση άνευ όρων 

Οι αξιωματικοί θα διατηρούσαν τα ξίφη τους 



Παράδοση της πόλης  

την 26η Οκτωβρίου 1912 

Στην εικόνα παριστάνεται η παράδοση του στρατηγού των 

Τούρκων στον διάδοχο Κωνσταντίνο. 



Ο αρχιστράτηγος με το επιτελείο του 



Κανόνι του 1912-13 



Εύζωνοι (Τσολιάδες) το 1912-13 



Οι επιτυχίες στη θάλασσα 

• Μετά την έναρξη του πολέμου ο Π. Κουντουριώτης 

ως κυβερνήτης του θωρηκτού «Αβέρωφ» διαδοχικά 

τα νησιά του Αιγαίου.  

• Με το θωρηκτό «Αβέρωφ» συμμετείχε σε δύο 

ναυμαχίες, σε αυτή της Έλλης και της Λήμνου (5 

Ιανουαρίου 1913).  

•Η ναυμαχία της Έλλης κερδίσθηκε χάρις έναν 

παράτολμο ελιγμό του Κουντουριώτη, που 

κατευθύνθηκε μόνο με τον Αβέρωφ (λόγω της 

μεγαλύτερης ταχύτητάς του) εναντίον 

ολόκληρου του Τουρκικού στόλου.  

•Οι επιτυχημένοι χειρισμοί του Κουντουριώτη 

ανάγκασαν τον τουρκικό στόλο να αποσυρθεί 

στα Δαρδανέλια.  

 



Παράδοση της πόλης 

Μια άλλη εικόνα από την 

παράδοση της Θεσσαλονίκης 

στους Έλληνες. 

Από την πλευρά των Τούρκων την 

παράδοση έκανε ο Χασάν Ταχσίν 

Πασάς, μορφωμένος ευρωπαϊκά 

στρατηγός .  

Οι Βούλγαροι προσπάθησαν ματαίως 

να τον εξαγοράσουν για να παραδώσει  

την πόλη σε αυτούς 

Χασάν Ταχσίν πασάς 



Είσοδος Ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη 

Στις 27 Οκτωβρίου του 1912 ο 

ελληνικός στρατός μπήκε μέσα στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης με επικεφαλής 

τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Πλήθος 

κόσμου χαιρετούσε και ζητωκραύγαζε. 

 

Λίγες ώρες αργότερα πλησίασε τα όρια 

της πόλης ο Βουλγαρικός Στράτος και ο 

επικεφαλής στρατηγός του ζήτησε από 

τους έλληνες να επιτραπεί η είσοδος  

δυο ταγμάτων στην πόλη για 

ξεκούραση.  

 

Δεδομένου ότι οι Έλληνες με τους 

Βουλγάρους ήταν σύμμαχοι το αίτημα 

τους έγινε δεκτό. 



Στις 29 Οκτωβρίου 1912 ο γηραιός 

Έλληνας Βασιλιάς Γεώργιος Α΄εισήλθε 

έφιππος στην Θεσσαλονίκη 

συνοδευόμενος από τον Διάδοχο 

Κωνσταντίνο  

 

Τους υποδέχθηκαν σημαίνουσες 

προσωπικότητες της πόλης, οι 

θρησκευτικοί της ηγέτες και ο μέχρι τότε 

Τούρκος δήμαρχος 

 

Στις 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 

λαμπρή δοξολογία με τη χοροστασία του 

μητροπολίτου Γενναδίου 



Είσοδος Βουλγαρικού στρατού στη 

Θεσσαλονίκη 

Οι Βούλγαροι μπήκαν με περισσότερο 

 στρατό από ό,τι είχαν ζητήσει 

αλλά δεν έδειχναν διάθεση να φύγουν 

 

Η προφορική συμφωνία των  

Συμμάχων ήταν το κάθε κράτος  

να ενσωματώνει ως  δικό του μέρος  

ό,τι έδαφος απελευθερώνει από τους  

Τούρκους ο κάθε στρατός.  

 



Απελευθέρωση Ιωαννίνων 

Με αρκετή καθυστέρηση και μετά από αλλαγή της διάταξης των 

ελληνικών δυνάμεων πέριξ του οχυρού στο Μπιζάνι και ανηλεή 

βομβαρδισμό ο Εσάτ πασάς παρέδωσε τα Ιωάννινα  

 στις 21 Φεβρουαρίου 1913 

Ο Εσάτ πασάς συμμαθητής του Κωνσταντίνου στη 

Στρατιωτική ακαδημία του Βερολίνου, είχε ελληνική 

 παιδεία ίσως και καταγωγή. 



H Ελλάδα μετά τον 

Α΄βαλκανικό πόλεμο 



Δολοφονία βασιλιά Γεωργίου του Α΄ 

Στην οδό βασιλέως Γεωργίου στις 5 Μαρτίου 1913 

Πολλές υποθέσεις για τους ηθικούς αυτουργούς 

Ο δολοφόνος Αλ. Σχινάς  αυτοκτόνησε πέφτοντας από παράθυρο 3ου ορόφου 



Β’ Βαλκανικός πόλεμος 

Στις 16 Ιουνίου 1913, ο Βούλγαρος Τσάρος Φερδινάνδος ο Α' και ο Στρατηγός 

Σαβόφ, χωρίς προηγούμενη έγκριση του κοινοβουλίου τους, κήρυξαν πόλεμο 

στην Σερβία και την Ελλάδα.  

Η Ελλάδα και η Σερβία υπέγραψαν την 1η Ιουνίου 1913 σύμφωνο συμμαχίας 

και από κοινού αγώνα σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχτεί 

επίθεση από τρίτη χώρα  

Οι Βούλγαροι επιτέθηκαν: 

 -στον σερβικό στρατό στη Γευγελή και  

 -στον ελληνικό στη Νιγρίτα. 



Ο σερβικός στρατός αντιμετώπισε υπεράριθμες αντίπαλες μονάδες και 

καθηλώθηκε, όμως ο ελληνικός σημείωσε επιτυχίες και προώθησε τις θέσεις 

του.  

Ο ελληνικός στρατός πέρασε σύντομα στην αντεπίθεση και επικράτησε στην 

Μάχη του Κιλκίς - Λαχανά.  

Αμέσως μετά διαχωρίστηκε σε δύο κατευθύνσεις: προς δυτικά στον ποταμό 

Νέστο και προς τον Στρυμόνα, επικρατώντας στην Μάχη της Δοϊράνης και 

του Μπέλες.  

 
Όμως αυτό το τμήμα του προωθήθηκε αρκετά με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν πολλά θύματα και από τις δυο πλευρές στα στενά της 

Κρέσνας.  



Οι μάχη στα στενά της Κρέσνας 

 ήταν ιδιαίτερα φονική 

 

Ο Βενιζέλος έπεισε τους Ρουμάνους 

να προτείνουν ανακωχή 

 

Τότε η Ρουμανία πρότεινε ανακωχή, 

την οποία η Βουλγαρία δέχτηκε, 

καθώς κινδύνευε από τη Ρουμανία να 

χάσει έδαφος. 

 

 

  

(τηλεγράφημα Κωνσταντίνου 

προς Βενιζέλο για ανακωχή) 



Ανακωχή και συνθήκη 1913 

• Ανακωχή 17 Ιουλίου 1913 (στα όρια ο ελληνικός στρατός) 

• Συνθήκη Βουκουρεστίου 28 Ιουλίου 1913 

Παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα η ανατολική Μακεδονία αλλά και η Δράμα και η 

Καβάλα που ήταν διεκδίκηση των Βουλγάρων 

Σημαντική υπήρξε η υποστήριξη της Ελλάδας από τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β΄της 

Γερμανίας (η μοναδική φορά στον 20ο αιώνα που η Γερμανία υποστήριξε την 

Ελλάδα) 

Ο Κάιζερ υποστήριξε την Ελλάδα σε αντίδραση 

 προς τη Ρωσική υποστήριξη στη Βουλγαρία. 



Η Ελλάδα μετά τον Β΄βαλκανικό πόλεμο 



Απώλειες Ελλήνων στους δύο  

Βαλκανικούς πολέμους 

Κατά των   

Τούρκων στη  

Μακεδονία       81     87     682     3.583 

 

Κατά των  

Τούρκων στην  

Ήπειρο    62   174  1.549     5.451 

 

Κατά των  

Βουλγάρων 164   294  5.687   23.553 

 
Σημ.: Οι απώλειες των Βουλγάρων ήταν πολύ περισσότερες κατά τον Dakin 

        Αξιωματικοί          Οπλίτες 

Νεκροί      Τραυματίες          Νεκροί      Τραυματίες 

 

Απώλειες 



Τα έτη 1912-1913 η Ελλάδα διπλασίασε 

τα εδάφη της 

 

Στις 26 Οκτωβρίου μέρα που γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης 

 Άγιος Δημήτριος γιορτάζουμε στη Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση  

της πόλης από τους Τούρκους 



Βενιζέλος και Κωνσταντίνος  

την εποχή της  

καλής συνεργασίας 

Δυστυχώς το κλίμα της καλής  

συνεργασίας χάλασε το 1915  και 

 προκλήθηκε ο εθνικός διχασμός 

1915-1936 

Αυτή η περίοδος μπορεί να  

αποτελέσει μια άλλη ομιλία 

που θα περιλάβει τα χρόνια  

1915-1936 







Eυχαριστώ για την προσοχή σας 


