
O Ελευθέριος Βενιζέλος στην τελευταία συνάντηση 
με φίλους και συντρόφους των κρητικών αγώνων και 
επαναστάσεων. Τους αποχαιρετά για να μεταβεί στην 
κεντρική ελληνική πολιτική σκηνή και από εκεί στο κέντρο 
της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Δημοτικός Κήπος Χανίων, 
6 Οκτωβρίου 1910



Τον Νοέμβριο του 1911 και τον Απρίλιο του 1912 οι 
Κρήτες βουλευτές επιδιώκουν να εισέλθουν δυναμικά 
στην ελληνική Βουλή, κηρύσσοντας με αυτόν τον τρόπο 
de facto την ένωση με την Ελλάδα. Ωστόσο, ο Βενιζέλος 
δεν κάνει δεκτό το αίτημά τους, θεωρώντας ότι η ενέργεια 
είναι πρόωρη και ότι απαιτούνταν λεπτοί διπλωματικοί 
χειρισμοί για να αποφευχθούν αρνητικές αντιδράσεις από 
τις Μεγάλες Δυνάμεις



Ταχυδρομικό δελτάριο αναφερόμενο στη μεγάλη νίκη του 
ελληνικού στρατού



Λιθογραφία της εποχής των Βαλκανικών Πολέμων με 
τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, τον διάδοχο 
Κωνσταντίνο και το νικηφόρο ελληνικό στρατό



Η είσοδος του διαδόχου Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη, 
26 Οκτωβρίου 1912



Διάσκεψη Ειρήνης στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 1912. 
Διακρίνονται, από αριστερά,  οι Ρεσήτ Πασάς (όρθιος, 
Τουρκία), Στόγιαν Νοβάκοβιτς (Σερβία), Στόγιαν Ντάνεφ 
(Βουλγαρία), Ελευθέριος Βενιζέλος (Ελλάδα) και Λάζαρ 
Μιούσκοβιτς (Μαυροβούνιο) ,  L’I l lustrat ion , 
11 Ιανουαρίου 1913



Ταχυδρομικό δελτάριο της εποχής με Κρητικούς 
χωροφύλακες και εύζωνα



Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον βασιλιά Κωνσταντίνο στο 
μέτωπο λίγο πριν από τη λήξη του Β΄ Βαλκανικού 
Πολέμου. Μια αρχικά γόνιμη συνεργασία, που εξελίχθηκε 
σε εθνικό διχασμό εξαιτίας των διαφορετικών πολιτικών 
οραμάτων που χώριζαν τους δύο άνδρες και τις παρατάξεις 
που αυτοί εκπροσωπούσαν



Μετάλλιο μεσαίου μεγέθους, χρυσό, με το πορτραίτο του 
Ελευθερίου Βενιζέλου και τις σημαίες της Βαλκανικής 
Ομοσπονδίας (1912)



Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι ηγέτες και οι αντιπροσωπείες 
των βαλκανικών κρατών τη στιγμή της υπογραφής της 
Συνθήκης του Βουκουρεστίου, 1913



Εορτασμοί για τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων



Η καθοριστική συμβολή του Ελευθερίου Βενιζέλου στην 
επιτυχή έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων, οδήγησε στην 
πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Εδώ η 
τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας με την παρουσία 
του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού 
Βενιζέλου. Χανιά, φρούριο Φιρκά, 1η Δεκεμβρίου 1913 


