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Défis et attentes de la politique grecque
au cours de la dernière année de la Première Guerre mondiale
Lors de l’entrée de la Grèce dans la Première Guerre mondiale, en juin 1917 aux côtés de l’Entente,
le pays se trouvait dans une situation extrêmement délicate. Au moment où le gouvernement grec
devait directement répondre aux besoins militaires, les Grecs étaient confrontés aux conséquences
non seulement de la fatigue et de l’usure des recrutements successifs ainsi que de l’enchevêtrement
de la guerre, mais aussi de la division interne qui avait secoué le pays depuis 1915. Notre
communication a pour but de décrire les principaux axes de l’action du gouvernement grec durant
la dernière année de la Première Guerre mondiale, en mettant l’accent sur les efforts déployés,
d’une part pour résoudre les problèmes internes et, d’autre part, pour renforcer la position
diplomatique du pays et son influence sur l’opinion publique internationale en vue de l’issue du
conflit mondial et des négociations de paix qui suivraient.
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Предизвикателства и очаквания на гръцката политика
през последната година от Първата световна война
Когато Гърция влиза в Първата световна война през юни 1917 г. на страна на Антантата,
държавата се намира в изключително деликатно положение. Във време, в което гръцкото
правителство трябва да реагира директно на военните нужди, гърците се сблъскват не само
с умората и износването на последователните назначения и заплитането на войната, но и с
вътрешното разделение, което разтърсва страната от 1915 г. Докладът ми има за цел да
опише основните насоки на действие на гръцкото правителство през последната година от
Първата световна война. От една страна то трябва да разреши вътрешните проблеми и, от
друга страна, да укрепи дипломатическата позиция на страната и нейното влияние върху
международното обществено мнение с оглед изхода от световния конфликт и последвалите
мирни преговори.

