
Δ. 4. Ο εθνικός διχασµός (1915-1922) 

 
α. Από την παραίτηση του Βενιζέλου έως τη Συνθήκη των Σεβρών (1915-1920) 

Οι σχέσεις Βενιζέλου-Κωνσταντίνου (ως το 1915 όχι σύγκρουση) 

Βενιζέλος: κυρίαρχος χωρίς αντιπολίτευση 

Κωνσταντίνος: βασιλιάς από το 1913 – παρεµβαίνει αντισυνταγµατικά στην εξωτερική 

πολιτική - η αντιπολίτευση του αναγνωρίζει αυτό το δικαίωµα - ενίσχυση εχθρών 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας (αντιδηµοκρατικών αξιωµατικών) 

Ο Εθνικός Διχασµός 

Διάσταση 

απόψεων 

σχετικά µε 

τη συµµετοχή 

της Ελλάδας 

στον Α΄ Π. 

Πόλεµο 

Φιλελεύθεροι: επιδιώκουν εδαφικά οφέλη και άρα τη σύµπραξη της Ελλάδας 

µε την Αντάντ  

Βασιλιάς + Γενικό Επιτελείο Στρατού: θεωρούν ενδεχόµενη τη νίκη των 

Κεντρικών Δυνάµεων και άρα προκρίνουν την ουδετερότητα (λόγω 

κυριαρχίας της Αγγλίας στη Μεσόγειο) 

Καταφεύγουν σε µυστική διπλωµατία και παράνοµα µέσα. Το 1915 ο 

βασιλιάς προκαλεί δυο φορές παραίτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου 

Ο Διχασµός 

(από τη 

δεύτερη 

παραίτηση 

του 

Βενιζέλου 

έως την 

έξοδο της 

Ελλάδας στον 

Πόλεµο) 

α) Εκλογές (µετά τη β΄ παραίτηση) και αποχή βενιζελικών 

β) Εκδηλώσεις βίας και φανατισµού – µίσος ανάµεσα στις δυο παρατάξεις 

γ) Βασιλικοί κατά κοινοβουλευτισµού και εθνικών συµφερόντων (για τους 

βενιζελικούς) 

δ) Βενιζελικοί ως πράκτορες της Αντάντ και κατά της εθνικής ενότητας 

(για τους βασιλικούς) 

ε) Ενίσχυση διπολισµού. Το Κοινοβούλιο αποδυναµώνεται (µέσα 1916) 

στ) Δηµιουργία δυο αντίπαλων στρατιωτικών οργανώσεων 

ζ) 26 Σεπτεµβρίου 1916: συγκρότηση κυβέρνησης Βενιζέλου στη 

Θεσσαλονίκη  

η) Ο Βενιζέλος κηρύσσει έκπτωτο το βασιλιά κι εκείνος εγκαταλείπει τη 

χώρα 

θ) Οι Βενιζελικοί κυριαρχούν. Κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας 

ι) Διχασµός στο στρατό («Εθνική Άµυνα») και παράταση θητείας Βουλής 

Η Ελλάδα 

στον πόλεµο 

 

Φιλελεύθεροι: στόχος η ικανοποίηση των εθνικών συµφερόντων 

Αντιβενιζελικοί: διαφωνούν, θέλουν διατήρηση του εκτός συνόρων 

ελληνισµού και ευκαιριακές προσαρτήσεις χωρίς κίνδυνο 

Κορύφωση διχασµού: απόπειρα δολοφονίας Βενιζέλου, δολοφονία Ί. 

Δραγούµη (1920) 

β. Από τη συνθήκη των Σεβρών έως την ήττα στη Μ. Ασία 

α) Συνθήκη Σεβρών (10 Αυγ. 1920): η Ελλάδα των δυο ηπείρων και των πέντε θαλασσών.  

β) Εκλογές για αναθεωρητική βουλή ( και περιορισµό των βασιλικών εξουσιών) 

γ) Νίκη αντιβενιζελικής αντιπολίτευσης. Ο Βενιζέλος φεύγει στο εξωτερικό. Επιστροφή 

Κωνσταντίνου µε δηµοψήφισµα. Συνέχιση εκστρατείας στη Μικρά Ασία που καταλήγει σε 

ήττα. 

δ) 25 Ιανουαρίου 1921: η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση ανακηρύσσεται Συντακτική 
 


