
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Α’ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

ΟΙ ΑΝΣΙΠΑΛΟΙ 

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΧΑΜΟ» 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Ζχει διπλαςιάςει ςχεδόν τα εδάφθ και τον 

πλθκυςμό τθσ μετά τουσ Βαλκανικοφσ Πολζμουσ. 

 Όμωσ τα ςφνορα είναι δφςκολο να φυλαχτοφν. 

 Το οδικό δίκτυο είναι περιοριςμζνο και 

δυςκολεφει τθ μετακίνθςθ των ςτρατιωτών. 

 Δεν ζχουν ακόμα οριςτεί τα ςφνορα με τθν 

Αλβανία  (για την οποία ενδιαφζρεται η Ιταλία). 

 Κφριοσ αντίπαλοσ είναι θ Βουλγαρία και γι’ αυτό  

ο ελλθνικόσ ςτρατόσ καταςκευάηει οχυρά. 

 Μετά τθ δολοφονία του βαςιλιά Γεώργιου του Α’ 

ςτθ Θεςςαλονίκθ (Μάρτιοσ 1913), ςτο κρόνο 

ανεβαίνει ο γιοσ του Κωνςταντίνοσ. 

 Οι ςχζςεισ μεταξφ του Ελευκζριου Βενιηζλου και 

του βαςιλιά Κωνςταντίνου γίνονται ολοζνα και 

χειρότερεσ και επζρχεται ςφοδρι ριξθ. 

 Ο Βενιηζλοσ επιθυμεί τθν είςοδο τθσ Ελλάδασ 

ςτον πόλεμο, ςτο πλευρό τθσ Αντάντ. 

 Πιςτεφει ςτθ νίκθ των Συμμάχων. 

 Ο βαςιλιάσ Κωνςταντίνοσ επιθυμεί ουδζτερθ 

ςτάςθ. 

 Η κυβζρνθςθ Βενιηζλου παραιτείται. 

 Η χώρα διχάηεται. 

 Η εποχι ονομάηεται «Εθνικόσ Διχαςμόσ». 

Η ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΕΣΑ ΣΟ 1913 

 Αυξάνεται ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ Μεγάλεσ 

Δυνάμεισ. 

 Τα οικονομικά ςυμφζροντα τθσ Γερμανίασ                

τθ φζρνουν αντιμζτωπθ με άλλεσ χώρεσ,            

όπωσ θ Αγγλία και θ Γαλλία. 

 Ο ζλεγχοσ του διεκνοφσ εμπορίου και θ κυριαρχία 

ςτα Βαλκάνια οδθγοφν ςτον Α’ Παγκόςμιο Πόλεμο. 

 Η αφορμι δίνεται όταν ζνασ Σζρβοσ φοιτθτισ 

δολοφονεί τον διάδοχο τθσ Αυςτρίασ και τθ 

ςφηυγό του (1914). 

Η ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΣΙ 

ΑΡΧΕ ΣΟΤ 20ου αι. 

Ο ΠΟΛΕΜΟ 

ΣΟ ΚΑΣΩΦΛΙ 

ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 Φθινόπωρο 1915: Οι ςυμμαχικζσ 

δυνάμεισ αποβιβάηονται ςτθ 

Θεςςαλονίκθ. 

 Μάιοσ 1916: Οι Γερμανοί και οι 

ςφμμαχοί τουσ ειςβάλλουν ςτθν 

Ανατολικι Μακεδονία. Συνεχίηεται… 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: 

Στθν αρχι: Γερμανία, Αυςτροουγγαρία, 

Ιταλία (ςτα πρώτα χρόνια του πολζμου)                                                      

φμμαχοι ζπειτα:   Σουρκία, Βουλγαρία, κ.ά. 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΤΑΝΤ (Εγκάρδια Συνεννόθςθ): 

Στθν αρχι:  Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία                               

φμμαχοι ζπειτα:   Ιταλία, Η.Π.Α., ερβία, 

Μαυροβοφνιο, Ρουμανία, κ.ά. 

Οι χώρεσ που ςυμμετείχαν ςτον Α’ Παγκόςμιο Πόλεμο 

Με μπλε οι Δυνάμεισ Αντάντ, με κόκκινο οι Κεντρικζσ Δυνάμεισ 

και με γκρι οι ουδζτερεσ χώρεσ 


