
Εξώφυλλο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον βασιλιά 
Κωνσταντίνο με την ένδειξη «Η Ελλάδα δεν είναι πια 
ουδέτερη», εφ. The New York Times: Mid-week pictorial, 
Σεπτέμβριος 1916



Ο Βενιζέλος από το μπαλκόνι του σπιτιού του απευθύνει 
έκκληση στον βασιλιά Κωνσταντίνο για έξοδο της Ελλάδας 
στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, εφ. Le Miroir, 
24 Σεπτεμβρίου 1916



Ξεκινώντας από τα Χανιά, ο Βενιζέλος καταλήγει στη 
Θεσσαλονίκη, όπου και σχηματίζει την Προσωρινή 
Κυβέρνηση  της Εθνικής Άμυνας. Η άφιξη και η 
υποδοχή του στην πόλη από τον ανώτερο διοικητή των 
Συμμαχικών Δυνάμεων, στρατηγό Sarrail,  εφ. Exelsior, 
Οκτώβριος 1916



Πορτραίτο του Βενιζέλου στο πρωτοσέλιδο του Le Petit 
Journal, 29 Οκτωβρίου 1916



Ο Βενιζέλος σε γελοιογραφία της εποχής παρουσιάζεται 
ως μοναχικός Δον Κιχώτης



Η Τριανδρία της Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός 
Ελευθέριος Βενιζέλος, ο ναύαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης και ο στρατηγός Παναγιώτης Δαγκλής



Ορειχάλκινο μετάλλιο με ανάγλυφη προτομή 
του Ελευθερίου Βενιζέλου σε θήκη



Οι πέτρες του αναθέματος. Η πολιτική αντιδικία έφτασε 
στα όρια της βαρβαρότητας, όταν ο επικεφαλής του 
ελληνικού κλήρου, κεφαλές της κοινωνίας και πλήθος 
λαού, παρακινήθηκαν από επίσημους φορείς να 
λιθοβολήσουν ομοιώματα του «σατανά» Βενιζέλου στην 
Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αθήνα, Δεκέμβριος 1916



Τα Νοεμβριανά, ο διωγμός δηλαδή που εξαπέλυσε ο 
φιλοβασιλικός όχλος με τη συνεργασία του Στρατού και 
της Χωροφυλακής εναντίον στελεχών του Κόμματος των 
Φιλελευθέρων αλλά και απλών υποστηρικτών του Βενιζέλου. 
Στην εικόνα το “σημάδι”  που έβαζαν οι Βασιλικοί στις 
οικίες και τα καταστήματα των Βενιζελικών, προκειμένου  
να δεχθούν τη μήνη του όχλου, εφ. Le Miroir



O Ελευθέριος Βενιζέλος συγκρότησε στρατό από τις 
περιοχές που ανήκαν στο κράτος της Θεσσαλονίκης. 
Κοντά στις μονάδες αυτές δημιουργήθηκαν και 
μεραρχίες από την Κρήτη, το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, 
αλλά και από τις περιοχές του αλύτρωτου ελληνισμού, 
όπως οι Κυδωνίες (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. Στην 
εικόνα, ο Βενιζέλος παραδίδει την ελληνική σημαία 
στον διοικητή της μεραρχίας Σερρών, Νικόλαο 
Χριστοδούλου λίγο πριν ξεκινήσει για το μέτωπο της 
Μακεδονίας, 9 Δεκεμβρίου 1916


