
 

 

Δημήτριος Ντούρος 
Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β  ́(1935)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΕΚΠΑ) 

  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Εισαγωγή 
 

Το 1935 αποτελεί μια σημαντική τομή για τη νεότερη ελληνική ιστορία, καθώς 
μετά την οριστική επικράτηση των αντιβενιζελικών στην ανανεωμένη εκδοχή του 
Διχασμού, διαφάνηκε η στροφή του πολιτικού συστήματος προς τον αυταρχισμό, η 

οποία ολοκληρώθηκε με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. Το 
έτος αυτό βάθυνε η κρίση εξουσίας που ταλάνιζε το ελληνικό κοινοβουλευτικό σύ-
στημα του Μεσοπολέμου και άνοιξε ο δρόμος για την «Μεταβολή» της 4ης Αυγού-
στου 1936.1 Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τις πολιτικές εξελίξεις που οδή-
γησαν στην επάνοδο του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στον ελληνικό θρόνο, το Νοέμβριο του 
1935, αλλά και τις μετέπειτα συνέπειες της Παλινόρθωσης. 

 

Οι πολιτικές εξελίξεις των αρχών της δεκαετίας του 1930 
 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση που πυροδοτήθηκε από το Κραχ του 1929 σημα-

τοδότησε το τέλος της προσπάθειας για επιστροφή στην φιλελεύθερη οικονομία των 
αρχών του 20ού αιώνα.2 Ήταν η δεύτερη, μετά το 1922, μείζονα δοκιμασία που θα 

 
1. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στον Μεσοπόλεμο και το τέλος της Β  ́Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας το 1935: Οι θεσμικές όψεις μιας οικονομικής κρίσης;  (Αθήνα: Ευρασία, 2012), 49-
56. 

2. Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, (Αθήνα: MIET, 2009), 17-

29. Για τα οικονομικά δεδομένα της κρίσης, βλ. Κώστας Κωστής, Οι τράπεζες και η κρίση: 1929-1932, 
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1989), 93. 
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αντιμετώπιζε το ελληνικό κράτος. Μετά την χρεωκοπία της χώρας τον Απρίλιο του 
1932, η όξυνση της κοινωνικής αναταραχής, ως επακόλουθο της οικονομικής ύφεσης, 
είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των αντι-φιλελεύθερων ιδεών σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, ως κριτική όχι μόνο στον οικονομικό, αλλά και στον πολιτικό φιλελευθερι-
σμό.3 Η ένταση των διεκδικήσεων της εργατικής τάξης και η στροφή της προς τα Α-

ριστερά, δημιούργησε υπαρξιακούς φόβους στην αστική τάξη, οδηγώντας στη συντη-
ρητικοποίησή της, όπως καταδεικνύει άλλωστε και η ψήφιση του «Ιδιωνύμου» από 
την κυβέρνηση Βενιζέλου ήδη από το 1929.4 Συν τοις άλλοις, στα πλαίσια της αναζή-
τησης λύσεων για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών και κοινωνικών προκλή-
σεων, ανέκυψε στον πολιτικό κόσμο το ερώτημα περί επάρκειας ή μη του κοινοβου-
λευτισμού, ενώ παράλληλα, η επιβολή μιας δικτατορίας άρχισε να εμφανίζεται ως μια 
πιθανή εναλλακτική λύση στα προβλήματα της εποχής.5 Ήδη από τα χρόνια εκείνα 

γίνεται λόγος για «κρίση» ή «χρεωκοπία» του κοινοβουλευτισμού και προβάλλεται η 
ανάγκη θεραπείας ή ακόμα και υπέρβασής του. Οι θεωρητικές αυτές συζητήσεις δεν 
αποτελούσαν μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά ήταν αρκετά διαδεδομένες και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη.6 

Η πιο σημαντική όμως από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν η αναβίωση 
του Εθνικού Διχασμού.7 Υπό τον φόβο της φθοράς και του κατακερματισμού της πα-
ράταξής του, ο Βενιζέλος κατέφυγε στον πολωτικό λόγο εναντίον των αντιβενιζελι-
κών, ελπίζοντας με αυτό τον τρόπο να συσπειρώσει το ακροατήριό του.8 H διάψευση 

του εκσυγχρονιστικού βενιζελικού οράματος, μαζί με τα δεινά που είχε επισωρεύσει 
η οικονομική κρίση στην ελληνική κοινωνία είχαν στρέψει μεγάλο μέρος του εκλογι-
κού σώματος προς τον αντιβενιζελισμό. Παρά τις ανησυχίες των Φιλελευθέρων, η 
δήλωση αναγνώρισης του αβασίλευτου πολιτεύματος από τον Παναγή Τσαλδάρη με-
τά τη νίκη του στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου ήταν ένα θετικό στοιχείο και είχε 
ως αποτέλεσμα την αποδοχή της κυβερνητικής μεταβολής από τον Βενιζέλο. Όμως τα 
όρια της συνεννόησης των δύο κομμάτων διαφάνηκαν όταν ο ίδιος προκάλεσε την 

 
3. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Η πτώση του δημοκρατικού πολιτεύματος», στο Η δικτατορία του Ι-

ωάννη Μεταξά 1936-1941, επιμ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, (Αθήνα: Δ.Ο.Λ, 2010), 26. 

4. Άλκης Ρήγος, Η Β’ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935: Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, 

(Αθήνα: Θεμέλιο, 1999), 268 Ρούσσος Κούνδουρος, Η ασφάλεια του καθεστώτος: πολιτικοί κρατούμενοι 
εκτοπίσεις και τάξεις στην Ελλάδα 1924-1974, (Αθήνα: Καστανιώτης 1978), 73-78. 

5. Ο Σπύρος Βλαχόπουλος υποστηρίζει ότι με την μετάβαση από το φιλελεύθερο στο παρεμβατικό 

κράτος, ο κοινοβουλευτισμός αδυνατεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και μετέρχεται μια σοβαρή 

κρίση, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως η «θεσμική όψη» της οικονομικής κρίσης. (Βλ. Βλαχόπουλος, Η 
κρίση του κοινοβουλευτισμού, 92.) Για τις ευρύτερες συζητήσεις περί των πολιτευμάτων στη δεκαετία 

του ’30, βλ. Γεώργιος Πάσχος, Κράτος δικαίου και πολιτική: Πολιτειολογικές θεωρίες (1900-1940), (Α-

θήνα: Πολίτης, 1991), 269-283.  

6. Για τη συμβολή της ελληνικής διανόησης στο δίλημμα «κοινοβουλευτισμός ή δικτατορία», βλ. ε-
πίσης: Κατερίνα Πάπαρη, Ελληνικότητα και αστική διανόηση στον Μεσοπόλεμο: το πολιτικό πρόγραμμα 

των Π. Κανελλόπουλου, Ι. Θεοδωρακόπουλου και Κ. Τσάτσου, (Αθήνα: Ασίνη, 2017). 

7. Χατζηβασιλείου, «Η πτώση», 27. 
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πτώση της κυβέρνησης, μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος 
να προβεί σε αλλαγές της σύνθεσης των Ενόπλων Δυνάμεων.9 Οι νέες εκλογές που 
προκηρύχθηκαν για τις 5 Μαρτίου 1933 διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα έντονης πόλω-
σης, με το βενιζελικό στρατόπεδο, συσπειρωμένο γύρω από τον αρχηγό του,10 να δια-
βλέπει σε μια ενδεχόμενη νέα επικράτηση των Λαϊκών τον κίνδυνο επαναφοράς του 

έκπτωτου Γεωργίου.11  
Παρόμοιοι φόβοι οδήγησαν στην επέμβαση των βενιζελικής στρατιωτικής φατρί-

ας.12 Η ανησυχία του Ν. Πλαστήρα για την ενδεχόμενη ανατροπή του πολιτεύματος 
και επαναφορά της βασιλείας, τον οδήγησε να επιχειρήσει πραξικόπημα μετά την α-
ναγγελία των αρνητικών για τους Φιλελευθέρους αποτελεσμάτων τη νύχτα της 5ης 
προς την 6η Μαρτίου.13 Ο ίδιος είχε αποφασίσει να κινηθεί αυτόνομα, χωρίς τη συ-
γκατάθεση του Βενιζέλου, καθώς είχε θορυβηθεί από κάποιες δηλώσεις του μετα-

στραφέντα προς τον αντιβενιζελισμό Γεωργίου Κονδύλη, οι οποίες, κατά τον Πλα-
στήρα, φανέρωναν την πρόθεσή του να κηρύξει δικτατορία, σε περίπτωση επικράτη-
σης των Λαϊκών. Όμως το κίνημα απέτυχε οικτρά, ιδίως μετά την άρνηση του αρχη-
γού των Φιλελευθέρων να το υποστηρίξει και έτσι, στις 10 Μαρτίου, η εξουσία παρα-
δόθηκε ομαλά στο Λαϊκό Κόμμα.14 

Οι συνέπειες του αποτυχημένου κινήματος υπήρξαν καταλυτικές για τις εξελίξεις 
των επόμενων ετών, καθώς ο διχασμός αναζωπυρώθηκε και ανατροφοδοτήθηκε με 
νέα πάθη και μίση. Η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε εκκαθαρίσεις βενιζελικών 

αξιωματικών, ενώ το πολιτικό κλίμα οξύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά την απόπει-
ρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στις 6 Ιουνίου 1933.15 Μετά από αυτά 

 
9. Γιάννης Ανδρικόπουλος, Η δημοκρατία του Μεσοπολέμου (1922-1936), (Αθήνα: Φυτράκης, 1987), 

68. 
10. Η πόλωση είχε οδηγήσει στην επανασυγκόλληση των βενιζελικών κομμάτων (Κόμμα Φιλελευ-

θέρων, Προοδευτικό, Αγροτοεργατικό, Συντηρητικό Δημοκρατικό, Αγροτικό) στον Εθνικό Συνασπισμό, 

ενώ στην αντίπερα όχθη, η φόβος της επανεκλογής του Βενιζέλου συσπείρωσε τα αντιβενιζελικά κόμμα-

τα στην Ηνωμένη Αντιπολίτευση (Λαϊκό Κόμμα, Κόμμα Ελευθεροφρόνων, Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμ-
μα). Και μόνο η ονομασία του συνασπισμού αυτού, που παρέπεμπε στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920, 

φτάνει για να καταδείξει τον βαθμό στον οποίο ο Διχασμός αναβίωνε στις συνειδήσεις των πολιτικών 

δρώντων. 

11. Ioannis Koliopoulos, “The last Years, 1933-36” στο Eleftherios Venizelos: The Trials of States-
manship, επιμ. Paschalis Kitromilides, (Εδιμβούργο: Edinburgh University Press, 2006), 236. 

12. Σύμφωνα με την μαρτυρία του συνταγματάρχη τότε Ιωάννη Τσαγγαρίδη, ήδη από το 1932 είχε 

αναδημιουργηθεί ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, υπό την ηγεσία του στρατηγού Οθωναίου, με σκοπό την 

άσκηση πίεσης στον Τσαλδάρη να αναγνωρίσει το πολίτευμα, αλλά και την εν ανάγκη κήρυξη δικτατο-
ρίας, σε περίπτωση που θα απειλείτο η Β  ́Ελληνική Δημοκρατία. Μετά την κομβική δήλωση του αρχη-

γού του Λαϊκού Κόμματος, ο Σύνδεσμος διαλύθηκε, καθώς, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν υφίστατο πλέον 

κανένας λόγος ύπαρξής του. Βλ. Ιωάννης Τσαγγαρίδης, Το ημερολόγιο ενός στρατηγού: σελίδες νεοελλη-

νικής ιστορίας, (Αθήνα: Εστία, 1987), 117. 
13. Αναλυτικές λεπτομέρειες για το κίνημα Πλαστήρα, στο: Θάνος Βερέμης, Οι επεμβάσεις του 

στρατού στην ελληνική πολιτική, (Αθήνα: Οδυσσέας, 1983), 205-208. 

14. Ιωάννης Κολιόπουλος, «Η τελευταία πράξη: ο αντιβενιζελισμός στην εξουσία», στο Ο Ελευθέρι-

ος Βενιζέλος και η εποχή του, επιμ. Θάνος Βερέμης και Ηλίας Νικολακόπουλος, (Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, 2005), 350. 

15. Για τη δολοφονική απόπειρα, βλ. Κολιόπουλος, «Η τελευταία πράξη», 352-353 και την αφήγηση 

της Πηνελόπης Δέλτα στο Πηνελόπη Δέλτα, Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος: ημερολόγιο-αναμνήσεις-μαρτυρίες-
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τα γεγονότα, γεννήθηκε σε αρκετούς βενιζελικούς ο έντονος φόβος ενός «γενικότε-
ρου εξοντωτικού σχεδίου» των αντιβενιζελικών εναντίον τους. Η απόταξη βενιζελι-
κών αξιωματικών ενέτεινε τις ανησυχίες περί μιας ενδεχόμενης επιστροφής του βασι-
λιά και έτσι η βενιζελική μερίδα του στρατεύματος προετοιμαζόταν πλέον συστημα-
τικά να υπερασπιστεί δυναμικά τη δημοκρατία. Αλλά και ο ίδιος ο Βενιζέλος φαίνε-

ται ότι ενστερνιζόταν την ιδέα της πάση θυσία υπεράσπισης του πολιτεύματος, ακόμα 
και με δικτατορικά μέσα.16 Παρόμοιες συζητήσεις οδήγησαν στην ίδρυση, ήδη από τα 
μέσα του 1933, των οργανώσεων Εθνική Στρατιωτική Οργάνωση (ΕΣΟ), και Δημο-
κρατική Άμυνα.17 

Η αμοιβαία καχυποψία διεύρυνε ακόμη περισσότερο το ρήγμα μεταξύ βενιζελικών 
και αντιβενιζελικών, οδηγώντας την κατάσταση στα άκρα. Τη συνεχιζόμενη ένταση 
μεταξύ των κομμάτων υποδαύλιζαν όχι μόνο τα γενικότερα ζητήματα της κυβερνητι-

κής πολιτικής, αλλά και κάποια πιο φλέγοντα, όπως η συγκάλυψη της απόπειρας κατά 
του Βενιζέλου και οι αλλαγές στη σύνθεση των Ενόπλων Δυνάμεων.18 Συνεπώς, το 
1934 ήταν έτος έντονης πολιτικής πόλωσης, αλλά και αυξανόμενων διεργασιών στα 
παρασκήνια, καθώς οι στρατοκράτες και των δύο πλευρών προετοίμαζαν τις μελλο-
ντικές κινήσεις τους.19 

 
Το κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 

 

Την αυγή του 1935, η παραμικρή αφορμή ήταν αρκετή για να δυναμιτίσει το ήδη 
τεταμένο πολιτικό κλίμα. Για παράδειγμα, το μνημόσυνο υπέρ του βασιλιά Κωνστα-
ντίνου στις 13 Ιανουαρίου, μετατράπηκε σε διαδήλωση φιλοβασιλικών στοιχείων υ-
πέρ της επανόδου του Γεωργίου Β΄, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, ο Βενιζέλος δήλωνε 
από τα Χανιά ότι «εάν οι κυβερνώντες την Ελλάδα εξακολουθούν να πιστεύουν, όπως 
κηρύττουν, ότι είναι καθεστώς, το οποίο δεν επιτρέπεται να ανατραπεί δια συνταγμα-

 
αλληλογραφία, (Αθήνα: Ερμής, 1983), 194-208. Ο βενιζελικός αξιωματικός Λεωνίδας Σπαής, έγραψε ότι 
ο ίδιος ο διευθύντης της Ασφάλειας, Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, όταν ήταν συνεξόριστός του στη Σκό-

πελο το 1938, του διηγήθηκε ότι η δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου είχε γίνει εν γνώσει και με 

την έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών (Ι. Ράλλη), Ναυτικών (Αλ. Χατζηκυριάκου), Στρατιωτικών (Γ. 

Κονδύλη), αλλά και του Ιωάννη Μεταξά. Βλ. Λεωνίδας Σπαής, Πενήντα χρόνια στρατιώτης: στην υπηρε-
σία του έθνους και της δημοκρατίας: Αναμνήσεις και στοχασμοί, (Αθήνα: Μέλισσα, 1970), 204. 

16. Στυλιανός Γονατάς, Απομνημονεύματα, (Αθήνα: χ.ο., 1958), 365. 

17. Για τη σύσταση και τους στόχους των οργανώσεων αυτών, βλ. Ιωάννης. Κολιόπουλος, «Εσωτε-

ρικές και εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις από την 1η Μαρτίου 1935 ως την 28η Οκτωβρίου 1940», στο 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ ,́ (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 2008), 358. Όπως όμως επισημαίνει ο 

Κολιόπουλος, η απειλή για τη δημοκρατία και τη συνταγματική διακυβέρνηση δεν ήταν τόσο άμεση όσο 

νόμιζε ο Βενιζέλος, καθώς ο Τσαλδάρης ήταν ακόμη προσηλωμένος στους δημοκρατικούς θεσμούς και 

οι αδιάλλακτοι της παράταξής του δεν είχαν τη δύναμη να επιβάλλουν από μόνοι τους τη θέλησή τους 
για την παλινόρθωση του βασιλιά. Βλ. Koliopoulos, “The last years,” 243. 

18. Τον Αύγουστο του 1933, η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις που στόχευαν στην 

αποστράτευση βενιζελικών αξιωματικών που είχαν αναμειχθεί στο κίνημα. Οι αποστρατεύσεις δεν ξεπέ-

ρασαν τις 50 σε αριθμό, αλλά προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του κόμματος των Φιλελευθέρων στη 
Βουλή. Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, τ. Β ,́ (Αθήνα: Ίκαρος, 1974), 229-

230.  

19. Mavrogordatos, Stillborn Republic, 46. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού, 239. 
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τικών μέσων, η βίαια ανατροπή των θα αποβεί μοιραία ανάγκη και τότε ο στρατηγός 
Πλαστήρας θα αναγνωρισθεί από άλλους ως μοιραίος εκδικητής».20 Από την πλευρά 
του, ο Τσαλδάρης, παρόλο που είχε αναγνωρίσει το αβασίλευτο πολίτευμα, δεν επι-
θυμούσε να αποκηρύξει τους βασιλόφρονες οπαδούς του κόμματός του, ούτε ήταν 
όμως σε θέση να τους ελέγξει πλήρως, καθώς οι τελευταίοι αποτελούσαν ένα μεγάλο 

κομμάτι της βάσης του.21 
Η εντεινόμενη ανησυχία των βενιζελικών για τη διατήρηση της αβασίλευτης δη-

μοκρατίας συνέβαλε στην έκρηξη του κινήματος της 1ης Μαρτίου, το οποίο ήλθε ως 
αποτέλεσμα της δράσης των δύο στρατιωτικών οργανώσεων22 που προαναφέρθησαν, 
οι οποίες είχαν, μεταξύ άλλων ως στόχο την αναχαίτιση της περαιτέρω «αποβενιζε-
λοποίησης» των Ενόπλων Δυνάμεων.23 Ο ίδιος ο Βενιζέλος, λίγες ημέρες μετά την 
έκρηξη του κινήματος, σε επιστολή του προς τον Βρετανό πρεσβευτή στην Ελλάδα, 

δήλωνε ότι το κίνημα ήταν συνέπεια της πεποίθησης των δημοκρατικών ότι η κυβέρ-
νηση αποσκοπούσε στην κατάλυση του ισχύοντος πολιτεύματος και την παλινόρθω-
ση της μοναρχίας.24 Στο ίδιο μήκος κύματος, σε επιστολή του προς την Πηνελόπη 
Δέλτα στις 22 Νοεμβρίου 1935, ο Βενιζέλος δικαιολόγησε την απόφασή του για την 
έγκριση και την στήριξη του κινήματος, με το σκεπτικό ότι «η επιδιωκόμενη παλι-
νόρθωση δεν απέβλεπεν εις την εγκατάστασιν βασιλευομένης δημοκρατίας, αλλ’ εις 
την στερέωσιν της δικτατορίας των κυβερνητικών κομμάτων, υπό την σκιάν βασιλι-
κού στέμματος, εις την εγκατάστασιν δηλαδή βασιλευομένης δικτατορίας».25 

Το κίνημα δεν ξέσπασε ως κεραυνός εν αιθρία, αφού ήδη υπήρχε μια έντονη φη-
μολογία για ένα επικείμενο πραξικόπημα εκ μέρους των βενιζελικών.26 Λόγω των 

 
20. Βλ. Ιωάννης Κολιόπουλος, Η δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του '40: οι σχέσεις της Ελλά-

δος με τη Βρετανία (1935-1941), (Αθήνα: Δ.Ο.Λ., 2009), 24. 

21. Κολιόπουλος, «Εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις», σ. 359.  

22. Η Ελληνική Στρατιωτική Οργάνωση στελεχώθηκε, με πρωτοβουλία του ίδιου του Βενιζέλου και 

των στενών συνεργατών του, κυρίως από εν ενεργεία αξιωματικούς, όπως για παράδειγμα ο Στέφανος 
Σαράφης και οι αδελφοί Τσιγάντε, ενώ η Δημοκρατική Άμυνα απαρτιζόταν κυρίως από στελέχη εν απο-

στρατεία. Αν και ως αρχηγοί της εμφανίζονταν οι απόστρατοι στρατηγοί Αναστάσιος Παπούλας και 

Στυλιανός Γονατάς, πραγματικός ηγέτης της οργάνωσης ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος είχε 

καταφύγει ως εξόριστος στη Γαλλία μετά την αποτυχία του κινήματος του 1933, χωρίς όμως να παύσει 
να ασχολείται με τα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας. (Κολιόπουλος, «Η τελευταία πράξη», 359) 

23. Ένας από τους πρωταγωνιστές του κινήματος, ο Χριστόδουλος Τσιγάντες, τρεις δεκαετίες αργό-

τερα, με άρθρο του στην εφημερίδα Έθνος, περιέγραψε το πώς έζησε ο ίδιος τα παρασκήνια του κινήμα-

τος, υποστηρίζοντας ότι ο Πλαστήρας και οι συν αυτώ επεδίωκαν να επιβάλουν προσωπική δικτατορία, 
ενώ ο Βενιζέλος ήταν αντίθετος με αυτό, επιθυμώντας απλά να ανατρέψει τους Λαϊκούς. Το άρθρο πα-

ρατίθεται στο Θησεύς Πάγκαλος (επιμ.), Αρχείον Θεόδωρου Πάγκαλου, τ. Β΄, (Αθήνα: Κέδρος, 1974), 

364. 

24. Ιωάννης Κολιόπουλος, «Ο Βενιζέλος και η Παλινόρθωση της Μοναρχίας (1935)», στο  Μελετή-
ματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, επιμ. Θάνος Βερέμης και Οδυσσέας Δημητρακόπουλος 

(Αθήνα: Φιλιππότης, 1980), 552. 

25. Κατά τον Βενιζέλο, η προσπάθεια εφαρμογής «του Νόμου της αλλοίωσεως της επετηρίδος», μέ-

σω του οποίου θα πραγματοποιούνταν οι απαραίτητες για τους αντιβενιζελικούς μεταβολές στη διοίκηση 
του στρατεύματος, φανέρωνε ξεκάθαρα, τις δικτατορικές προθέσεις τους. Βλ. Δέλτα, 313.  

26. Θ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού, 264 Σπύρος Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε στην 4η Αυγού-

στου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1988), 23. 
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δημοσιευμάτων του Ριζοσπάστη στα τέλη Φεβρουαρίου,27 στα οποία αποκαλύπτονταν 
και καταδικάζονταν τα πραξικοπηματικά σχέδια των βενιζελικών, κάποιοι μελετητές 
εξέφρασαν την άποψη ότι η κυβέρνηση Τσαλδάρη είχε πληροφορίες για την επικεί-
μενη έκρηξή του, αλλά το άφησε να εξελιχθεί σκοπίμως, για να της δοθεί η αφορμή 
να εκκαθαρίσει τα εναπομείναντα ερείσματα του βενιζελισμού στην κρατική μηχα-

νή.28 Παρόλο που η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρακινδυνευμένη, 
δεν παύει να είναι εύλογη, καθώς στους κύκλους των αδιάλλακτων αντιβενιζελικών 
επικρατούσε η διάθεση υπέρ μιας οριστικής εκκαθάρισης του στρατεύματος.29 

Το δεύτερο ατυχές πραξικόπημα των βενιζελικών είχε καταστροφικές συνέπειες 
για τους ίδιους.30 Τα αποτελέσματά του ήταν τα ακριβώς αντίθετα εκείνων που ήθε-
λαν να αποτρέψουν όσοι το επιχείρησαν: μαζικές αποτάξεις βενιζελικών αξιωματικών 
και αθρόες εκκαθαρίσεις στη δημόσια διοίκηση, καταδίκες πολιτικών και στρατιωτι-

κών αρχηγών31 που αναμείχθηκαν στο κίνημα και, τελευταίο και σπουδαιότερο, η 
ανακίνηση του πολιτειακού, καθώς η ιδέα του βασιλιά-συμφιλιωτή είχε αρχίσει να 
προβάλλεται μετά το κίνημα από μετριοπαθή στοιχεία αμφοτέρων των παρατάξεων.32 
Άλλη μία σημαντική συνέπεια του κινήματος ήταν ότι όσοι είχαν φυλακισθεί ή κατη-
γορηθεί για τη δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου δύο χρόνια νωρίτερα, α-
παλλάχθηκαν ή αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς το γεγονός αυτό επισκιάστηκε από τις 
ραγδαίες εξελίξεις.33 

Η κατάπνιξη του κινήματος της 1ης Μαρτίου εγκαινίασε μια περίοδο οξείας θεσμι-

κής κρίσης. Ενώ ο αντιβενιζελικός Τύπος οργίαζε κατά του Βενιζέλου και των οπα-
δών του,34 το κυβερνητικό σχήμα ανασχηματίστηκε, με την είσοδο του Μεταξά σε 

 
27. Στις 23 Μαρτίου, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του, το ΚΚΕ κατηγορούσε ανοιχτά 

τον Βενιζέλο για την προσπάθεια εγκαθίδρυσης «φασιστικής δικτατορίας», με πρόσχημα την υπεράσπι-
ση της δημοκρατίας από την παλινόρθωση. Ως αντίδραση ήρθε η σκλήρυνση της πολιτικής της κυβέρ-

νησης, η οποία από τη μεριά της προετοίμαζε τη δική της, «μοναρχοφασιστική δικτατορία». Σύμφωνα με 

την ανακοίνωση του κόμματος, οι βλέψεις και των δύο πλευρών έβλαπταν το λαό και τα συμφέροντά 

του. Βλ. ΚΚΕ: Επίσημα Κείμενα, τ. Δ΄, (Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1975), 161. 
28. Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 31· Κολιόπουλος, «Εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις», 

360. 

29. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το ίδιο το κίνημα, βλ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού, 

251-278 Ανδρικόπουλος, Η δημοκρατία, 90-113· Σέφης Αναστασάκος, Ο Πλαστήρας και η εποχή του (τ. 
Γ )́, (Αθήνα: Επικαιρότητα, 2007), 72-78. 

30. Αναστασάκος, Ο Πλαστήρας, 79. Κατά έναν μελετητή, ο οποίος στηλιτεύει τις δικτατορικές τά-

σεις όσων υποτίθεται ότι κόπτονταν για τη δημοκρατία, «μεγάλη μάζα του λαού είχε προσβληθεί αθερά-

πευτα από αντιβενιζελίτιδα και πλαστηρίτιδα» Γ. Μπενέκος, Το κίνημα του 1935, (Αθήνα: Γιαννίκος, 
1965), 68. 

31. Από τους υπόλοιπους ηγέτες του βενιζελικού χώρου, μόνον ο Γ. Καφαντάρης και ο Ι. Σοφιανό-

πουλος έπαιξαν κάποιο ρόλο στο κίνημα. Οι υπόλοιποι (Σοφούλης, Μιχαλακόπουλος, Παπαναστασίου, 

Παπανδρέου, Γονατάς) δεν είχαν καμία ανάμειξη. Βλ. Διονύσιος Χουρχούλης, Θεμιστοκλής Π. Σοφού-
λης: Πολιτική βιογραφία, (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία, 2014), 165-167. 

32. Κολιόπουλος, Η δικτατορία του Μεταξά, 26-27 και του ιδίου, «Ο Βενιζέλος και η Παλινόρθωση», 

σ. 552-553. 
33. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού, 272.  

34. Ειδικότερα, ο Τύπος του Νίκου Κρανιωτάκη, καταφερόταν με σφοδρότητα κατά του Ελευθερίου 

Βενιζέλου και απαιτούσε την πλήρη εκκαθάριση των βενιζελικών από το στράτευμα και το κράτος.  
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αυτό, ως υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου, στις 2 Μαρτίου.35 Την ίδια στιγμή, η κυβέρ-
νηση Τσαλδάρη, χωρίς να λάβει την έγκριση της Βουλής, κήρυξε τη χώρα σε κατά-
σταση πολιορκίας και εξέδωσε μία σειρά από αναγκαστικούς νόμους για τη δίωξη 
όσων είχαν αναμειχθεί στο κίνημα. Μέχρι τον Ιούλιο, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει 
σε μια άνευ προηγουμένου εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού, εκδίδοντας σαρά-

ντα περίπου συντακτικές πράξεις, από τις οποίες μεγαλύτερης σημασίας ήταν η ΚΔ΄ 
Συντακτική Πράξη της 14ης Μαΐου, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση απειλής ή 
διατάραξης της δημόσιας τάξης, επιτρεπόταν, μέσω διατάγματος και χωρίς την προη-
γούμενη έγκριση της Βουλής, η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς 
και η αναστολή των άρθρων του Συντάγματος που σχετίζονταν με τις ατομικές ελευ-
θερίες.36 

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Μεταξάς είχε δυσαρεστηθεί από τα επιεική κατ’ 

αυτόν μέτρα που ελάμβανε ο Τσαλδάρης και έτσι, κατά τη διάρκεια της δίκης των 
κινηματιών, στα μέσα Μαρτίου, παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, τασσόμενος υπέρ 
της παλινόρθωσης του Γεωργίου, ως του μοναδικού παράγοντα πολιτικής σταθερότη-
τας.37 Στις 29 Μαρτίου, από το βήμα της Βουλής, ο ίδιος επιτέθηκε κατά της κυβέρ-
νησης ζητώντας την παραίτησή της, λόγω της αμέλειας που επέδειξε ως προς την 
προπαρασκευή αλλά και την έκρηξη του κινήματος, ενώ παράλληλα έθεσε ανοιχτά 
πολιτειακό ζήτημα, ζητώντας εκλογές για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης. 38 
Ο Τσαλδάρης, πιεζόμενος από τους αδιάλλακτους της παράταξής του, δεν αντέδρασε 

στην επιβολή της εσχάτης των ποινών για τους κινηματίες.39 Οι ποινές που επιβλήθη-
καν και κυρίως οι εκτελέσεις των στρατηγών Κοιμήση, Παπούλα και του επίλαρχου 
Βολάνη, εκτόνωσαν κάπως την οργή των αντιβενιζελικών και αποτέλεσαν μια συμ-

 
35. Στέλιος Μπένος, Η κοινοβουλευτική παρουσία του Ι. Μεταξά, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2009), 13.  
36. Οι λόγοι «εσωτερικής ασφαλείας» που η πράξη αυτή επικαλείτο, ήταν προφανώς κάτι πολύ ανοι-

χτό σε ερμηνείες. Η καθοριστική σημασία του νομοθετήματος αυτού θα γινόταν αντιληπτή αργότερα, 

όταν σε αυτό θα στηριζόταν ο Ιωάννης Μεταξάς για να εγκαθιδρύσει τη δικτατορία του. Βλ. Νίκος Αλι-

βιζάτος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010, (Αθήνα: Πόλις 2011), 288 
και του ιδίου, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974: όψεις της ελληνικής εμπειρίας, (Αθήνα: Θεμέλιο, 

1983), 92. 

37. Ο Μεταξάς δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εξερχόμενος της κυβερνήσεως δεν πρόκειται να 

μείνω άεργος. Τουναντίον πράττω τούτο δια να ηγηθώ αποτελεσματικότερου αγώνος, καθαρώς πολιτι-
κού, προς επικράτησιν των ιδεών και των αρχών του αντιβενιζελισμού». Βλ. Γ. Δαφνής, Η Ελλάς, 354 

Φαίδων Βρανάς, Παναγιώτης Σιφναίος και Χρήστος Χρηστίδης επιμ. Ιωάννης Μεταξάς: Το προσωπικό 

του ημερολόγιο, τ. Δ ,́ (Αθήνα: Γκοβόστης, 1980), 145-148.  

38. Μπένος, Η κοινοβουλευτική παρουσία, 216 Γ. Δαφνής, Η Ελλάς, 366. Την 1η Απριλίου, ο Μετα-
ξάς, μαζί με τον ομοϊδεάτη του, Ιωάννη Ράλλη, πρωτοστάτησαν σε μια επεισοδιακή διαδήλωση, η οποία 

ζητούσε τη θανατική καταδίκη των υπευθύνων για το κίνημα και έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν με 

εισβολή στο κοινοβούλιο. (Gunnar Hering, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα 1821-1936, τ. Β’, (Αθήνα: 

M.I.E.T, 2004), 1227 Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 44.) 
39. Χαρακτηριστικό της ασφυκτικής πίεσης που υφίστατο ο Τσαλδάρης από την πλευρά του Κονδύ-

λη τις πρώτες ημέρες μετά την κατάπνιξη του κινήματος, είναι ένα απόσπασμα που παραθέτει στο βιβλίο 

του ο Γ. Πεσμαζόγλου, πρώην Υπουργός Οικονομικών των Λαϊκών: «Εις μιαν δραματικήν συνάντησην 

του Π. Τσαλδάρη με τον Γ. Κονδύλη, εις την οικίαν του Δ. Μαξίμου, εις την οποίαν παρευρέθην και 
εγώ, ο Τσαλδάρης, κατατυραννημένος από την επιμονήν του Κονδύλη αναστέναξε: «Θα με πεθάνετε. 

Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι πλασμένος για τέτοια πράγματα;». Γεώργιος Πεσμαζόγλου, Το χρονικόν 

της ζωής μου: 1889-1979, (Αθήνα: χ.ο., 1980), 187. 
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βολική εκδίκηση για την εκτέλεση των Έξι το 1922.40 Στη δίκη των πολιτικών αρχη-
γών που ακολούθησε, στις αρχές Μαΐου, καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος και ο Νικόλαος Πλαστήρας, οι οποίοι βρίσκονταν πλέον εξόριστοι 
στη Γαλλία.41 

 

Οι Εκλογές της 9ης Ιουνίου 
 

Ελέω των αδιαλλάκτων, το ρήγμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις ήταν πλέον α-
βυσσαλέο. Η αποτυχία του κινήματος της 1ης Μαρτίου σήμανε πρακτικά την απρό-
σκοπτη εγκαθίδρυση και την πλήρη κατίσχυση του μονόπλευρου αντιβενιζελικού 
κράτους. Επιπροσθέτως, σύμφωνα και με την μελέτη του Γιώργου Μοσχόπουλου, η 
οποία βασίστηκε στην αλληλογραφία του Γεωργίου Β΄ με σημαντικά πολιτικά πρό-

σωπα της εποχής, οι κινήσεις για την παλινόρθωση είχαν εντατικοποιηθεί. Ο συγγρα-
φέας αναφέρθηκε στην ύπαρξη μιας «μυστικής φιλοβασιλικής οργάνωσης», η οποία 
ως στόχο είχε τον επηρεασμό της κοινής γνώμης τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 
και στο εξωτερικό, αλλά και την προώθηση της ιδέας της παλινόρθωσης στο πολιτικό 
προσωπικό, έτσι ώστε να μεταβληθούν οι ισορροπίες υπέρ του Γεωργίου. Φρονώ, 
ωστόσο, ότι θα ήταν καλύτερο να βλέπαμε απλούστερα την «οργάνωση» αυτή, ως 
ένα δίκτυο ανθρώπων που είχαν έναν κοινό στόχο. Το φιλομοναρχικό «δίκτυο» απάρ-
τιζαν άνθρωποι όπως ο μυστικοσύμβουλος και μετέπειτα υπασπιστής του Γεωργίου 

Β΄, Δημήτριος Λεβίδης, ο διπλωμάτης Παναγιώτης Πιπινέλης καθώς και ο Σπύρος 
Κοσμετάτος, διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, 
αλλά και στενός φίλος και συνεργάτης του Ιωάννη Μεταξά.42 

Όπως ομολόγησε ο Πιπινέλης σε επιστολή του προς τον Κοσμετάτο, το κίνημα της 
1ης Μαρτίου είχε έρθει ως «θείο δώρο», για να δώσει την ευκαιρία εκκαθάρισης του 
βενιζελισμού και διευκόλυνε αφάνταστα όσους ήδη απέβλεπαν στην επιστροφή του 
Γεωργίου. Οι φιλοβασιλικοί κύκλοι προσπάθησαν να συνδεθούν στενότερα με ακραί-

ους αντιβενιζελικούς βουλευτές, δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση Τσαλδάρη, 
όπως τον Ιωάννη Ράλλη, τον Γεώργιο Στράτο και φυσικά τον Ιωάννη Μεταξά.43 Χα-
ρακτηριστική της ιδιαίτερης εκτίμησης που έτρεφαν οι μοναρχικοί κύκλοι του εξωτε-
ρικού για τον Μεταξά είναι μια επιστολή του Γεωργίου Στρέιτ προς τον μετέπειτα 
αυλάρχη του βασιλιά, Αλέξανδρο Μερκάτη, στις αρχές Μαΐου 1935, όπου ο συντά-
κτης, αφού εκθέτει τις απόψεις του περί της γενικότερης πολιτικής κατάστασης, τονί-

 
40. Στο έκτακτο στρατοδικείο παραπέμφθηκαν 1.130 στρατιωτικοί και πολίτες, από τους οποίους 60 

καταδικάσθηκαν σε θάνατο, 57 σε ισόβια δεσμά, άλλοι τόσοι σε φυλάκιση 20 ετών και περίπου 700 σε 

μικρότερες ποινές. Από αυτούς που επρόκειτο να θανατωθούν, οι 55 είχαν διαφύγει στο εξωτερικό και 

σε άλλους δύο εδόθη τελικά χάρη. Βλ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις, 273. 

41. Δαφνής, Η Ελλάς, 365 Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 48-52. 
42. Άλλο ένα σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Αθανάσιος Φίλων, επικεφαλής της δραστήριας «Εθνικής 

Πολιτικής Εταιρείας», η οποία εξέδιδε την εφημερίδα Ελληνισμός, που τασσόταν υπέρ της παλινόρθω-

σης. Βλ. Γεώργιος Μοσχόπουλος, Από την παλινόρθωση στη βασιλο-μεταξική δικτατορία 1935-1940: 

Φως στα παρασκήνια, (Αθήνα: Χριστάκης, 1999), 37-45. 
43. Αντιθέτως, τα προαναφερθέντα στελέχη δεν εμπιστεύονταν για τους σκοπούς τους τον Κονδύλη, 

λόγω της φιλοδοξίας του να εγκαθιδρύσει μια προσωποπαγή δικτατορία, έξω από τον έλεγχο άλλων 

παραγόντων. Μοσχόπουλος, Από την παλινόρθωση, 68-71. 
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ζει ότι «η στάσις του Ι. Μεταξά είναι αρίστη και είμαι της ιδέας ότι θα είναι ο άνθρω-
πος του μέλλοντος».44 Η γνώμη του Γ. Στρέιτ έχει βαρύνουσα σημασία, δεδομένης 
της στενής σχέσης του με το περιβάλλον του Γεωργίου. 

Στα τέλη Μαΐου, σε μια προσπάθεια κατευνασμού των παθών και εν όψει των ε-
περχόμενων εκλογών, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακοίνωσε από το Παρίσι την παραί-

τησή του από την αρχηγία του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Λόγω του ασφυκτικού 
κλίματος τρομοκρατίας που είχε διαμορφωθεί εις βάρος των βενιζελικών, ο διάδοχός 
του στην ηγεσία του κόμματος, Θεμιστοκλής Σοφούλης, ζήτησε τη μετάθεση των 
εκλογών κατά μία εβδομάδα, προκειμένου να σταματήσουν οι διώξεις, να παρασχεθεί 
αμνηστία στους καταδικασθέντες και να γίνει ανασύσταση των εφορευτικών επιτρο-
πών.45 Όταν αυτοί οι όροι απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση, το Κόμμα Φιλελευθέ-
ρων, μαζί με τα συνεργαζόμενα βενιζελογενή κόμματα (Προοδευτικό, Αγροτικό Ερ-

γατικό, Συντηρητικό) αποφάσισαν να απέχουν από την εκλογική διαδικασία, καθώς 
τίποτα δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή και τίμια διεξαγωγή των εκλογών.46  

Το πολιτειακό αναδείχθηκε στο μείζον διακύβευμα των εκλογών της 9ης Ιουνίου 
1935, καθώς ο Ιωάννης Μεταξάς είχε υψώσει το λάβαρο της Παλινόρθωσης και διε-
ξήγαγε τον προεκλογικό αγώνα υπέρ του Γεωργίου Β΄, συστήνοντας την Ένωση Βα-
σιλοφρόνων, με τη συμμετοχή των Ι. Ράλλη και Γ. Στράτου. Παρά ταύτα, τα αποτε-
λέσματα δεν δικαίωσαν τον αγώνα του, αφού ο συνασπισμός Τσαλδάρη-Κονδύλη 
(Λαϊκό και Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα) έλαβε το 65% των ψήφων, ενώ η Ένωση 

Βασιλοφρόνων απέσπασε μόλις το 15%. Το εκλογικό αποτέλεσμα απέδειξε ότι η βά-
ση των αντιβενιζελικών παρέμενε μετριοπαθής, αποδοκιμάζοντας τις ακραίες μεθό-
δους και δικαίωσε την εκτίμηση του Τσαλδάρη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν ετίθετο 
πλέον πολιτειακό ζήτημα.47 
 
Η πορεία προς το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου και η επιστροφή του Γεωργίου Β  ́
στην Ελλάδα 

 
Παρά την αποτυχία των ακραίων φιλομοναρχικών στις εκλογές, η υπόθεση του 

πολιτειακού δεν επρόκειτο να κλείσει εκεί. Κατά την ανάγνωση των προγραμματικών 
δηλώσεων της κυβέρνησής του, την 1η Ιουλίου, ο Τσαλδάρης, δήλωνε ότι σκοπός του 
ήταν η αποκατάσταση της εσωτερικής γαλήνης και η οριστική διευθέτηση του πολι-

 
44. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Τέως Βασιλικών Ανακτόρων, Αρχείον Παλαιόν Β΄, φακ. 

142: «Προσωπική Αλληλογραφία Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 1935-36, 7», τεκμήριο αρ. 39. 
45. Μολονότι ο Σοφούλης, παρουσιάστηκε ως θέσει αρχηγός του κόμματος, φύσει ηγήτοράς του πα-

ρέμενε ο ίδιος ο Βενιζέλος, καθώς με την ακτινοβολία και το κύρος που εξέπεμπε η προσωπικότητά του, 

κατάφερνε ακόμα να κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο. Βλ. Διονύσιος Χουρχούλης, Θεμιστοκλής Π. Σο-

φούλης: Πολιτική βιογραφία, (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και 
τη Δημοκρατία, 2014), 168. 

46. Από τους περισσότερους μελετητές έχει αναδειχθεί ως λανθασμένη αυτή η επιλογή, καθώς έδωσε 

τη δυνατότητα στους αντιβενιζελικούς να μονοπωλήσουν την Ε΄ Εθνοσυνέλευση και με αυτόν τον τρόπο 

να επιβάλλουν απόλυτα και χωρίς αντίδραση τη θέλησή τους. Όπως συνέβη το 1915 και το 1923, η απο-
χή της μιας παράταξης από τις εκλογές οδήγησε σε αποτέλεσμα αντίθετο από εκείνο που αυτή επεδίωκε, 

καθώς διευκόλυνε, παρά εμπόδισε την άλλη πλευρά. Βλ. ενδεικτικά, Σ. Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 58. 

47. Γ. Δαφνής, Η Ελλάς, 370 Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού, 328-329.  
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τειακού.48 Παρά τις συνεχείς υπαναχωρήσεις του προς τους αδιάλλακτους, θα μπο-
ρούσε να παρατηρηθεί η υποβόσκουσα διάσπαση του Λαϊκού Κόμματος σε δύο μερί-
δες, την «βασιλόφρονα και την «φιλοδημοκρατική».49 Την ίδια στιγμή, παρά την α-
πογοήτευση για την αποτυχία του, ο Μεταξάς συνέχιζε να εκφράζει δημόσια από το 
βήμα της Βουλής την πρόθεσή του να επαναφέρει την βασιλεία στη χώρα.50 Η εκ-

στρατεία του βρήκε ένα αναπάντεχο στήριγμα στον Γεώργιο Κονδύλη,51 ο οποίος στις 
21 Ιουνίου, με δηλώσεις του στο γιουγκοσλαβικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Άβαλα, 
εξέφρασε την ευχή το μελλοντικό δημοψήφισμα να συντελέσει στην επιστροφή του 
Γεωργίου στην Ελλάδα.52 

Ο ανασχηματισμός, στον οποίο προέβη ο Τσαλδάρης, σε μια απέλπιδα προσπά-
θειά να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξής του, δεν κατάφερε να αμβλύνει τις εσω-
κομματικές αντιθέσεις.53 Οι συνεχείς υπαναχωρήσεις του στις πιέσεις των φιλομο-

ναρχικών επισφραγίστηκαν με το ψήφισμα της Βουλής τη 10η Ιουλίου, το οποίο 
προέβλεπε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου. 
Όμως ακόμα και μετά την θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου, οι φήμες 
οργίαζαν, κάνοντας λόγο ακόμα και για πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης Τσαλδά-
ρη, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό, το οποίο θα υποβοηθούσε την παλινόρθωση 
της μοναρχίας, ενώ την ίδια στιγμή ο Ιωάννης Μεταξάς προσπαθούσε με κάθε τρόπο 
να προσεταιριστεί τους βασιλόφρονες βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος.54 Ιδιαίτερα 

 
48. Δημήτριος Σβολόπουλος, Παναγής Τσαλδάρης: Ο κήρυξ της νομιμότητος και ειρηνευτής του λαού, 

(Αθήνα: Πυρσός, 1946), 165. 
49. Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 77. Ενδεικτικές της σύγκρουσης αυτής είναι οι αγορεύσεις δύο Υ-

πουργών, του Μιχαήλ Κύρκου και του Τζων Θεοτόκη, υπέρ της δημοκρατίας και της βασιλείας αντί-

στοιχα. 

50. Βρανάς κ.α. (επιμ.), Ιωάννης Μεταξάς, 153. Στο ξεκίνημα των εργασιών της νέας Βουλής, ο Με-
ταξάς πρότεινε να αλλάξει ο όρκος των βουλευτών, έτσι ώστε να απαλειφθεί η αναφορά στο δημοκρατι-

κό πολίτευμα. Η θέση του αυτή όμως δεν πέρασε, καθώς ο Τσαλδάρης αντέτεινε ότι στον όρο «δημο-

κρατία» συμπεριλαμβανόταν και η αβασίλευτη και η βασιλευόμενη μορφή της. Λίγες μέρες αργότερα, ο 

Μεταξάς τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της βασιλείας, επιδιώκοντας την υπερψήφιση της με κάθε μέσο. Βλ. 
Κωνσταντίνος Π. Καλλιγάς, Παλινόρθωση και 4η Αυγούστου, (Αθήνα: Φυτράκης, 1976), 101-104. 

51. Ο δημοσιογράφος Δημήτριος Πουρνάρας ανέφερε ότι «η μεταπήδησις του Κονδύλη από την πα-

λαιοδημοκρατικήν παράταξιν εις την βασιλόφρονα είχε προκαλέσει έντονον αντίδρασιν εις τας τάξεις 

της πρώτης. Οι ηγέται αυτής, εις δηλώσεις των, τον είχον κατηγορήσει επί αλλαξοπιστία. Και ο Γ. Πα-
πανδρέου είχε ονομάσει την πράξιν του προδοσίαν». Δημήτριος Πουρνάρας, Ελευθέριος Βενιζέλος, (Α-

θήνα: Ελεύθερος. χ.η.ε., 285.) 

52. Δαφνής, Η Ελλάς, 371. Ο συγγραφέας υποστηρίζει, χωρίς όμως να προσκομίζει τεκμήρια, ότι η 

μεταστροφή του Κονδύλη σε ακραίο βασιλόφρονα οφείλεται στις υποσχέσεις του Γεωργίου προς αυτόν 
ότι «τον προώριζε δι’ ανώτατα αξιώματα». Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Κονδύλης δικαιολόγησε την 

μεταστροφή του αυτή λέγοντας ότι η έλλειψη ισχυρού ανώτατου άρχοντα και η γενικότερη κατάσταση 

«αποσύνθεσης» που επικρατούσε στο κράτος κατά την «ανώμαλη» περίοδο της Β΄ Ελληνικής Δημοκρα-

τίας είχε οδηγήσει στην επιδείνωση της διεθνούς θέσης της χώρας και γι’ αυτόν τον λόγο έκρινε ανα-
γκαία την πολιτειακή αλλαγή, η οποία θα έφερνε την πολυπόθητη σταθερότητα στον τόπο. Για τη στάση 

του Κονδύλη βλ. επίσης Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού, 331-334.,  

53. Ο Σπύρος Λιναρδάτος υποστηρίζει ότι ο Τσαλδάρης δικαιολογούσε στους αδιάλλακτους του 

κόμματός του την εφεκτική του στάση στο πολιτειακό, λέγοντας ότι αν τηρούσε σκληρή στάση, θα δι-
καίωνε τους κινηματίες του Μαρτίου, οι οποίοι πίστευαν ότι η δημοκρατία κινδύνευε. Βλ. Λιναρδάτος, 

Πώς εφτάσαμε, 74-83. 

54. Μπένος, Η κοινοβουλευτική παρουσία, 239. 
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αποκαλυπτική για τον τρόπο που ο Μεταξάς κινείτο στα παρασκήνια είναι η αλληλο-
γραφία του με τον υποστράτηγο Ιωάννη Τσαγγαρίδη, στην οποία ο πρώτος αποκάλυ-
πτε ότι επεδίωκε εναγωνίως να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις 
και αναζητούσε περαιτέρω ερείσματα στο στράτευμα.55  

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου, οι κινήσεις του φιλοβασιλικού δικτύου εντάθηκαν, 

όπως και οι φήμες για την δικτατορική επιβολή της παλινόρθωσης, με πρωταγωνιστές 
τους Κονδύλη και Μεταξά. Ωστόσο, αυτοί δεν ήταν οι μόνοι που απεργάζονταν μια 
τέτοια λύση, καθώς ήδη από την άνοιξη του 1935, υψηλόβαθμα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων, όπως ο αρχηγός της Αεροπορίας, πτέραρχος Γεώργιος Ρέππας, σχε-
δίαζαν ένα νέο πραξικόπημα. Σε μια επιστολή του στις 12 Απριλίου, ο Ρέππας κα-
λούσε τον Γεώργιο να σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο άμεσης επιστροφής του 
στην Ελλάδα, βάσει ενός σχεδίου που επεξεργάστηκε ο ίδιος και θα του ανέλυε ο δη-

μοσιογράφος Όμηρος Ευελπίδης, ο οποίος θα μετέβαινε στο Λονδίνο για τον σκοπό 
αυτό. Το σχέδιο αυτό τελικά δεν ευοδώθηκε, λόγω της άρνησης του βασιλιά να συ-
γκατατεθεί σε μια τέτοια κίνηση, που δεν θα είχε ίχνος νομιμότητας.56 Ο Γεώργιος 
τήρησε την ίδια στάση και απέναντι στο κάλεσμα των βουλευτών Γρ. Ευστρατιάδη, 
Γ. Στράτου και Ι. Ράλλη για την εσπευσμένη επιστροφή του στην Ελλάδα. Την άρνη-
σή του δικαιολόγησε με το σκεπτικό ότι η παλινόρθωση δεν θα έπρεπε να επιχειρηθεί 
με έκνομο τρόπο, ειδικά όσο οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για μια τέτοια εξέλιξη. 
Την περίοδο εκείνη του καλοκαιριού του 1935, όλα έδειχναν ότι η επιστροφή του μέ-

σω ενός πραξικοπήματος δεν θα γινόταν δεκτή από το σύνολο σχεδόν των Ενόπλων 
Δυνάμεων και γι’ αυτό το λόγο ήταν αναγκαία η τήρηση της νομιμότητας, έστω και 
κατ’ επίφασιν.57 

Λόγω των ισχυρών πιέσεων που δεχόταν, ο Τσαλδάρης ανέθεσε στον τέως Υ-
πουργό Οικονομικών, Γεώργιο Πεσμαζόγλου, να έρθει σε επαφή με τον έκπτωτο μο-

 
55. Ο Τσαγγαρίδης ήταν γνωστός και παλαιός συνάδελφος του Θεόδωρου Σκυλακάκη, απότακτου 

ταγματάρχη του 1923 και στενού συνεργάτη του Μεταξά. Σε μια επιστολή του προς τον Τσαγγαρίδη, 
στις 26 Ιουνίου, αφού στηλίτευσε την διαχείριση της πολιτικής κατάστασης εκ μέρους του Τσαλδάρη, ο 

Μεταξάς επικαλέστηκε τον βαθμό αποσύνθεσης του κράτους προκειμένου να δικαιολογήσει την ανα-

γκαιότητα επαναφοράς της βασιλείας. Ο αξιωματικός του απάντησε ότι τον εμπιστεύεται, ακόμα και για 

μια ισχυρή, δικτατορική κυβέρνηση «προς εξύψωσιν της κρατικής έννοιας δια της αυστηράς και αμερο-
λήπτου λειτουργίας του νόμου υπέρ όλων και εναντίον όλων», η οποία θα επέβαλλε και την πειθαρχία 

στο στρατό, εκφράζοντας, ωστόσο, την αντίθεσή του στην ιδέα ενός νέου στρατιωτικού πραξικοπήμα-

τος. Επίσης, ο Σκυλακάκης, σε επιστολή του προς τον αξιωματικό στις 17 Ιουλίου, του δήλωνε την κρι-

σιμότητα της πολιτικής κατάστασης και την ανάγκη για ανάληψη δράσης, ακαθόριστης όμως μορφής. 
Τονίζει ιδιαίτερα την εικόνα διάλυσης που επικρατεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, την ίδια στιγμή που ελλο-

χεύει ο κίνδυνος μιας πολεμικής σύρραξης. Βλ. Τσαγγαρίδης, Το ημερολόγιο, 132-137. 

56. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Τέως Βασιλικών Ανακτόρων, Αρχείον Παλαιόν Β΄, φακ. 

142: «Προσωπική Αλληλογραφία Βασιλέως Γεωργίου Β  ́1935-36, 7», τεκμήριο αρ. 79. Για το σχέδιο 
του Ρέππα, βλ. και Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 70-71. 

57. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Τέως Βασιλικών Ανακτόρων, Αρχείον Παλαιόν Β΄, φάκ. 

142: «Προσωπική Αλληλογραφία Βασιλέως Γεωργίου Β  ́1935-36, 7», τεκμήριο αρ. 179. Στις 11 Ιουνί-

ου, ο Πιπινέλης, σε μια επιστολή του προς τον Κοσμετάτο, επέμενε ότι το σχέδιο της παλινόρθωσης 
έπρεπε να προωθηθεί και να το στηρίξει η κυβέρνηση μέσω του επικείμενου δημοψηφίσματος, αλλιώς 

«θα ακολουθήσωμεν άλλον δρόμον». Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι ο «άλλος δρόμος» ήταν η 

πραξικοπηματική επιβολή της επιστροφής του μονάρχη. Μοσχόπουλος, Από την παλινόθρωση, 81-82. 
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νάρχη τον Αύγουστο, για να του εκθέσει την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελ-
λάδα. Σύμφωνα με τον Ι. Κολιόπουλο, ο Γεώργιος εξέφρασε την πίστη του ότι λόγω 
της αναταραχής, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, επιβαλλόταν 
η επιστροφή του στο θρόνο.58 Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Πεσμαζόγλου αναχώρησε από το 
Λονδίνο για το Παρίσι, όπου συναντήθηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για να βολι-

δοσκοπήσει τις θέσεις του σχετικά με την ενδεχόμενη επιστροφή του βασιλιά. Η μει-
ονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν αυτός και η παράταξή του καθιστούσε σαφές 
πως δεν υπήρχαν περιθώρια εμμονής στην πάση θυσία αποφυγή της παλινόρθωσης, 
καθώς ο κίνδυνος πραξικοπηματικής επαναφοράς του Γεωργίου ή ακόμα και εγκαθί-
δρυσης δικτατορίας εκ μέρους των αδιάλλακτων ήταν ορατός. Από την άλλη μεριά, οι 
μετριοπαθείς αντιβενιζελικοί έβλεπαν μια πιθανή συγκατάθεση του Βενιζέλου στην 
παλινόρθωση ως την καλύτερη εγγύηση για τη διασφάλιση της πολιτικής ομαλότη-

τας.59 
Παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις, στο κοινωνικό πεδίο η εργατική αναταραχή 

στην Ελλάδα εντάθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, ως απόρροια της οικονομικής κρί-
σης, με αποκορύφωμα τις σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε απεργούς και δυνάμεις 
της Χωροφυλακής στην Καλαμάτα, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου υπήρ-
ξαν μάλιστα θύματα μεταξύ των πρώτων. Τα γεγονότα αυτά, μεταξύ άλλων, ενίσχυαν 
την επιχειρηματολογία όσων αποζητούσαν τη σταθερότητα σε αυταρχικές λύσεις.60 
Πίσω στην Αθήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα επιστροφής του Τσαλδάρη από τη 

Γερμανία, κυκλοφόρησαν φήμες περί κινήματος αξιωματικών, ενδεχομένως με την 
ανάμειξη του Κονδύλη, που θα αποσκοπούσε στην πραξικοπηματική κατάργηση του 
αβασίλευτου πολιτεύματος.61 Το επεισόδιο που ακολούθησε το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας με τη σύρραξη ανάμεσα σε αξιωματικούς προσκείμενους στον Κονδύλη από 
τη μία μεριά και στον διοικητή του Α΄ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγο Χ. Παναγιω-
τάκο από την άλλη, καταδείκνυε τις δραματικές διαστάσεις που λάμβανε η σύγκρου-
ση μεταξύ των «νομιμοφρόνων» που ακολουθούσαν τη γραμμή Τσαλδάρη και αυτών 

που πρότειναν ριζοσπαστικές λύσεις στο πολιτειακό, με προεξάρχοντα βεβαίως τον 
Κονδύλη.62 Κατόπιν τούτων, ο Τσαλδάρης, ο οποίος μέχρι τότε αμφιταλαντευόταν, 
υποχώρησε εν τέλει στην πίεση των αδιαλλάκτων και εξέδωσε το ίδιο βράδυ διάγγελ-
μα, με το οποίο τασσόταν υπέρ της βασιλευομένης δημοκρατίας, συνιστώντας στο 
λαό να ψηφίσει ανάλογα.63 Ήταν πλέον ολοφάνερο ότι ο πρωθυπουργός είχε χάσει 

 
58. Δαφνής, Η Ελλάς, 375 Κολιόπουλος, «Εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις», 369.  

59. Ι. Κολιόπουλος, Η δικτατορία του Μεταξά, 38. Σημαντικό ρόλο στις επαφές του Βενιζέλου τον 

καιρό εκείνο διαδραμάτισε ο προσωπικός του φίλος, Sir Arthur Crossfield, ως μεσολαβητής με το For-

eign Office, τον Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο, Χαράλαμπο Σιμόπουλο και τον Γεώργιο Β΄.  
60. Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 88-92. 

61. Τρεις μέρες νωρίτερα, ο Μεταξάς έγραφε στο ημερολόγιό του, συνοψίζοντας το κλίμα των ημε-

ρών: «Φήμαι δια κινήματα και ο καθένας να ερωτά τι θα κάμη ο Τσαλδάρης». Βρανάς κ.ά. επιμ., Ιωάν-

νης Μεταξάς, 158. 
62. Για το επεισόδιο αυτό, βλ. Δαφνής, Η Ελλάς, 377-380 Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευ-

τισμού, 341. 

63. Σβολόπουλος, Παναγής Τσαλδάρης, 173-174. 
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τον έλεγχο της παράταξής του, καθώς οι στρατοκράτες υπό τον Κονδύλη μπορούσαν, 
υπό την απειλή του πραξικοπήματος, να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε αυτόν.64 

Στις 18 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε τελικά από την κυβέρνηση η απόφαση για τη 
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για το πολιτειακό στις 3 Νοεμβρίου. Οι αρχηγοί των 
βενιζελικών κομμάτων δήλωσαν ότι ελάμβαναν μέρος σε αυτό προκειμένου να υπε-

ρασπιστούν τη δημοκρατία. Από την πλευρά του, ο Κονδύλης ήταν αποφασισμένος 
να επισπεύσει την επιστροφή του βασιλιά, χωρίς καν την προσφυγή στην λαϊκή ετυ-
μηγορία. Βλέποντας την άρνηση του Τσαλδάρη να συναινέσει στα αιτήματα των φι-
λομοναρχικών για επαναφορά της βασιλείας μέσω ψηφίσματος της Εθνοσυνέλευσης 
και λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, αλλά και του 
φόβου ότι η έντιμη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, με τη συμμετοχή και των δημο-
κρατικών, ίσως ματαίωνε τα σχέδιά τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις, που ήταν πιστές στον 

Κονδύλη, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους.65 
Το πρωινό της 10ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία θα συγκαλείτο για πρώτη 

φορά η Βουλή, μετά την θερινή διακοπή, οι επικεφαλής των τριών όπλων των Ενό-
πλων Δυνάμεων, Αλέξανδρος Παπάγος, Γεώργιος Ρέππας και Δημήτριος Οικονόμου 
απαίτησαν από τον Τσαλδάρη την άμεση λύση του πολιτειακού μέσω ψηφίσματος 
της Εθνοσυνέλευσης. Όταν αυτός παρέπεμψε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο που 
θα συγκαλείτο το μεσημέρι, του δήλωσαν επιτακτικά ότι, εκφράζοντας τη θέληση 
ολόκληρου του στρατεύματος, θεωρούσαν την κυβέρνηση ως καταργηθείσα. Ένα 

τηλεφώνημα του πρωθυπουργού στον Κονδύλη δεν άλλαξε τα πράγματα, καθώς ο 
ίδιος συντάχθηκε με την άποψη των Ενόπλων Δυνάμεων. Όταν συγκλήθηκε τελικά το 
συμβούλιο των υπουργών, οι επικεφαλής των στρατιωτικών υπουργείων ανακοίνω-
σαν ότι δεν ήταν σε θέση να αντιταχθούν στη θέληση των υφισταμένων τους και έτσι 
επικυρώθηκε η πτώση της κυβέρνησης Τσαλδάρη. Η ανατροπή της ήταν η τελευταία 
πράξη του δράματος, της αδυσώπητης αυτής πάλης μεταξύ αδιάλλακτων βασιλοφρό-
νων και νομιμοφρόνων.66 Η εξουσία ανατέθηκε από τους πραξικοπηματίες στον Κον-

δύλη, ο οποίος σχημάτισε αμέσως κυβέρνηση, η οποία μάλιστα επρόκειτο να ορκιστεί 
στη Βουλή την ίδια ημέρα. Στην αίθουσα της ολομέλειας, πρώτος αγόρευσε ο πρώην 
πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε τα γεγονότα που είχαν εκτυλιχθεί νωρίτερα. Έ-
πειτα, ο ίδιος, μαζί με τους 165 βουλευτές του κόμματός του αποχώρησε από την αί-
θουσα εις ένδειξη διαμαρτυρίας, στην οποία έμειναν μόνο οι 82 που στήριζαν τον 
Κονδύλη, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να καταγγείλει το έκνομο των πράξεων της 
νέας κυβέρνησης.67 

 
64. Στο ΚΚΕ έβλεπαν τις εξελίξεις αυτές ως ένα «καινούργιο βήμα του μοναρχοφασισμού προς την 

ολοκληρωτική επικράτηση». Οι ιθύνοντες του κόμματος υποστήριζαν ότι ετοιμαζόταν το στρατιωτικό 
πραξικόπημα και η δικτατορία που θα οδηγούσε στην Παλινόρθωση. Βλ. ΚΚΕ, Επίσημα, 225. 

65. Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού, 343-344.  

66. Αναλυτικότερα για το πραξικόπημα της 10ης Οκτωβρίου, βλ. Καλλιγάς, Παλινόρθωση, 23-25 

Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού, 347-351. 
67. Δαφνής, Η Ελλάς, 382. Για την αγόρευση του Τσαλδάρη, βλ. Σβολόπουλος, Παναγής Τσαλδάρης, 

177. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι η ανακοίνωση του Λαϊκού Κόμματος για τα γεγονότα λογοκρίθη-

κε από τη νέα, στρατιωτική κυβέρνησης. Βλ. Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 111. 
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Το πραξικόπημα που έφερε τον Κονδύλη στην εξουσία ανέτρεψε τα όποια σχέδια 
για μια συμβιβαστική λύση στο πολιτειακό ζήτημα, που θα γινόταν αποδεκτή από 
ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, αλλά και την κοινή γνώμη.68 Αμέσως μετά την ορκω-
μοσία της νέας κυβέρνησης, κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής το ψήφισμα με 
το οποίο επανερχόταν η μοναρχία, με τον ίδιο τον Κονδύλη να αναλαμβάνει τον ρόλο 

του αντιβασιλέα, μέχρι να καταφθάσει στην Ελλάδα ο Γεώργιος.69 Ενώ ο Κονδύλης 
δήλωνε ότι «ο εφιάλτης της αμφιβολίας διά το μέλλον που επίεζε τα στήθη του Ελλη-
νικού Λαού αφηρέθη υπό της νέας κυβερνήσεως»,70 ο Μεταξάς φαινόταν ικανοποιη-
μένος με τη λύση που δόθηκε, αλλά όχι και με τον αντιδημοκρατικό τρόπο με τον 
οποίο αυτή προέκυψε. Ο ίδιος δεν είχε βέβαια ιδιαίτερες δημοκρατικές ευαισθησίες, 
αλλά αντιτασσόταν με κάθε τρόπο στα δικτατορικά σχέδια του Κονδύλη.71 

Από την πλευρά τους, οι αρχηγοί των βενιζελικών κομμάτων (Σοφούλης, Παπα-

ναστασίου, Καφαντάρης, Μυλωνάς) έλαβαν για άλλη μια φορά την απόφαση να απέ-
χουν από τις κάλπες, θεωρώντας ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα ήταν 
προϊόν βίας και νοθείας και θα συνιστούσε εμπαιγμό του λαού.72 Το αποτέλεσμα ό-
μως του πραξικοπήματος ήταν μη αναστρέψιμο. Όπως επισημαίνει ο Νίκος Αλιβιζά-
τος, η 10η Οκτωβρίου ήταν μια ημέρα ταπείνωσης για το ελληνικό κοινοβούλιο, το 
οποίο κλήθηκε να επικυρώσει την ίδια τη διάλυσή του. Με τη δικτατορία του Κονδύ-
λη, το αντιβενιζελικό κράτος παγίωνε οριστικά την κυριαρχία του. 

 
68. Κολιόπουλος, «Ο Βενιζέλος», 557. 
69. Δαφνής, Η Ελλάς, 373. Ήδη από τις 8 Οκτωβρίου είχε λάβει χώρα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη 

ανάμεσα στον Γεώργιο και στον υπουργό Εξωτερικών, Δ. Μάξιμο, ο οποίος του δήλωσε ότι λόγω του 

εσωτερικού χάους και της διεθνώς κρίσιμης κατάστασης, η κυβέρνηση επιθυμούσε την επιστροφή του 

στο θρόνο. Ο Γεώργιος απάντησε ότι αισθανόταν πως ήταν καθήκον του να βοηθήσει «τον ατυχή αυτόν 
λαόν» και να εμποδίσει «περαιτέρω περιττήν αιματοχυσίαν», αν και γνώριζε ότι το έργο του θα ήταν 

δύσκολο και αμφέβαλε για το αν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο «υπεράνθρωπον αυτό έργον». Πανα-

γιώτης Πιπινέλης, Γεώργιος Β’, (Αθήνα: Στέγη του Βιβλίου, 1951), 80. 

70. Σταμάτης Μερκούρης, Ο Γεώργιος Κονδύλης: 1879-1936, (χ.τ.ε.: Μαυρίδης, 1954), 234. Ο συγ-
γραφέας και πρώην βουλευτής του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, επεσήμανε απολογητικά ότι το 

κίνημα έγινε διότι ο Κονδύλης «έβλεπεν ότι ο τόπος θα ενεπλέκετο εις νέον εμφύλιον σπαραγμόν». Τα 

επιχειρήματα του Κονδύλη παρατίθενται και στο Θεμιστοκλής Ζαφειρόπουλος, Ο Γεώργιος Κονδύλης 

και η εποχή του, (Αθήνα, χ.ο.ε: 1984), 530-532. 
71. Δαφνής, Η Ελλάς, 385. Στις 13 Οκτωβρίου, ο Μεταξάς επεσήμανε σε μια συνάντησή του με τον 

Γ. Στρέιτ ότι ο Γεώργιος έπρεπε να επιστρέψει ως «κοινοβουλευτικός και όχι δικτάτωρ, ούτε να καλύπτη 

δικτάτορας». Μετά από λίγο, τον Μεταξά επισκέφθηκε και ο Γ. Πεσμαζόγλου, ο οποίος του πρότεινε να 

αναλάβει την αρχηγία της αντιβενιζελικής παράταξης, όμως ο πρώτος ήταν αρκετά επιφυλακτικός, αν 
όχι αρνητικός απέναντι μια τέτοια εξέλιξη. Η ηγεσία ενός κόμματος, πόσο μάλλον του Λαϊκού, δεν κά-

λυπτε τις φιλοδοξίες του Μεταξά, ο οποίος εξάλλου απέβλεπε σε μη κοινοβουλευτικές λύσεις στο πολι-

τικό πρόβλημα της χώρας. Βλ. Βρανάς κ.α. επιμ., Ιωάννης Μεταξάς, 164. 

72. Μανόλης Κούμας, Γεώργιος Καφαντάρης, (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2012), 215 Γεώργιος Κασιμάτης, Παύλος Πετρίδης και Άγγελος 

Σιδεράτος επιμ., Γεώργιος Παπανδρέου (1888-1968): Κορυφαίες στιγμές της νεότερης πολιτικής μας ιστο-

ρίας, (Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1988), 59. Από την άλλη μεριά, για το ΚΚΕ, «το διχτατορικό πραξικόπημα 

του Κονδύλη, που συνοδεύεται από την άμεση μοναρχική παλινόρθωση, εκφράζει την απόφαση των πιο 
αντιδραστικών τρομοκρατικών κύκλων των κυρίαρχων τάξεων ν’ αντιμετωπίσουν με τη φωτιά και το 

σίδερο την αναπτυσσόμενη λαϊκή δυσφορία και μαζική πάλη, να λύσουν αντιλαϊκά, φασιστικά τις εσω-

τερικές και εξωτερικές αντιθέσεις της αστικοτσιφλικάδικης Ελλάδας». Βλ. ΚΚΕ, Επίσημα, 263. 
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Στο δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου οι φόβοι των βενιζελικών επιβεβαιώθηκαν, 
καθώς το συντριπτικό ποσοστό 98% υπέρ της Παλινόρθωσης, μιλούσε από μόνο του 
για το μέγεθος της νοθείας.73 Την επομένη, η κυβέρνηση απέστειλε τηλεγράφημα με 
το οποίο γνωστοποιούσε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στον Γεώργιο. Ο τε-
λευταίος, με διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του 

και κήρυξε την αναγκαιότητα της λήθης του παρελθόντος.74 Τα μικρότερα βενιζελικά 
κόμματα (Αγροτικό-Εργατικό, Προοδευτικό, Αγροτικό) δήλωσαν ότι δεν αναγνώρι-
ζαν το αποτέλεσμα, καθώς ήταν προϊόν νοθείας και με διάγγελμά τους καλούσαν το 
λαό να αγωνιστεί κατά της μοναρχίας, προειδοποιώντας τον Γεώργιο να μην σκεφθεί 
καν να επιστρέψει στη χώρα.75 Αντιθέτως, ο Σοφούλης και το Κόμμα Φιλελευθέρων 
ακολούθησε πιστά τις επιταγές του Βενιζέλου, ο οποίος παρά την αρχικά σκληρή του 
στάση, πλέον θεωρούσε αναπότρεπτη την παλινόρθωση και αναγκάστηκε να συμβι-

βαστεί με αυτή, αφού, ως ηττημένη, η παράταξή του είχε ελάχιστα περιθώρια ελιγ-
μών. Σε αντάλλαγμα, προσδοκούσε μια πολιτική ίσων αποστάσεων από τον μονάρχη, 
η οποία θα οδηγούσε στην επανάκαμψη του κόμματός του στο πολιτικό προσκήνιο.76 
Έτσι, στις 8 Νοεμβρίου, σε μια συνάντηση του Σοφούλη με τον Πεσμαζόγλου, ο 
πρώτος συμφώνησε να δώσει πίστωση χρόνου στον Γεώργιο, με την προϋπόθεση ο 
μονάρχης να επιβάλει τη συμφιλίωση του πολιτικού κόσμου.77 
 
Ο βρετανικός παράγοντας στις εξελίξεις του 1935 

  
Οι πολιτικές εξελίξεις της περιόδου στην Ελλάδα δεν έμειναν, ασφαλώς, ανεπηρέ-

αστες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία το 
1933 και την ένταση των διεκδικήσεων της μουσολινικής Ιταλίας, το κλίμα στην Ευ-
ρώπη οξύνθηκε επικίνδυνα, ενώ το σύστημα συλλογικής ασφάλειας έπνεε τα λοίσθι-
α.78 Υπό αυτούς τους όρους, πάγια πολιτική επιδίωξη της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ο 
έλεγχος της Μεσογείου, γεγονός το οποίο επρόκειτο να την φέρει σε σύγκρουση με 

 
73. Λεπτομέρειες για την έκταση της νόθευσης του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος παρατίθε-

νται στο Δαφνής, Η Ελλάς, 390.  

74. Σπυρίδων Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τ. Δ’, (Αθήνα: Πάπυρος, 1966), 

232 
75. Για την επιστολή των δημοκρατικών ηγετών, βλ. Κασιμάτης κ.ά. επιμ., Γεώργιος Παπανδρέου, 

84-85. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε ιδρύσει τον Μάιο του ’35 το Δημοκρατικό Κόμμα. Αναλυτικότερα, 

βλ. Δημήτρης Συμεωνίδης, «Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η 4η Αυγούστου: Η πορεία προς τη βασιλική 

δικτατορία», στο Γιώργος Αναστασιάδης και Παύλος Πετρίδης επιμ., Γεώργιος Παπανδρέου: η κρίση 
των θεσμών, οι κομματικοί σχηματισμοί και ο πολιτικός λόγος: Μεσοπόλεμος-Απελευθέρωση-

Μεταπολεμικά χρόνια-Δικτατορία: 1915-1968, (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1990), 145. 

76. Κούμας, Γεώργιος Καφαντάρης, 218-219. 

77. Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε, 129. Από την άλλη πλευρά, ο Παναγής Τσαλδάρης θεωρούσε ότι η 
μοναρχία έπρεπε να διαδραματίσει ρόλο ρυθμιστή στην πολιτική ζωή και να γεφυρώσει τις κομματικές 

διαφορές προς όφελος της ομαλότητας της χώρας, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία νύξη για τον τρόπο με 

τον οποίο προέκυψε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Βλ. Σβολόπουλος, Παναγής Τσαλδάρης, 185. 

78. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945 (α’ τόμος), (Αθήνα: Ε-
στία 1992), 235. Οι κινήσεις και οι βλέψεις των αναθεωρητικών δυνάμεων (Γερμανίας, Ιταλίας, Βουλγα-

ρίας) καθιστούσαν το όραμα της διαβαλκανικής συννενόησης κενό γράμμα, αφού προϊόντος του χρόνου, 

η έκρηξη μιας σύρραξης φαινόταν ολοένα και πιο πιθανή. 
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τα ιταλικά συμφέροντα, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της. Η Ελλάδα λοιπόν, κατείχε 
για τους Βρετανούς μια σπουδαία θέση στην περιοχή και γι’ αυτό έπρεπε να επιδιω-
χθεί ο προσεταιρισμός της, καθώς σε περίπτωση αγγλο-ιταλικής σύρραξης, τα ελλη-
νικά λιμάνια θα αποτελούσαν πολύτιμες βάσεις για το βρετανικό ναυτικό.79 

Έτσι, τα πολιτικά δρώμενα στο εσωτερικό της Ελλάδας διαπλέκονταν με την βρε-

τανική εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο της δράσης του φιλοβασιλικού δικτύου, για 
το οποίο έγινε λόγος και παραπάνω, ο Παναγιώτης Πιπινέλης, ως διευθυντής του δι-
πλωματικού γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών, επεδίωξε μετά τον Μάρτιο του 
1935 τη δραστηριοποίηση των πρεσβευτών Αγγλίας και Σερβίας υπέρ της επιστροφής 
του Γεωργίου στην Ελλάδα. Αντιθέτως, ο σύμβουλος του έκπτωτου μονάρχη, Δημή-
τριος Λεβίδης επιζητούσε την επίλυση του πολιτειακού εκ των έσω, χωρίς την ενεργό 
ανάμειξη ξένων Δυνάμεων στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας.80 Οι ελληνικές κινή-

σεις βρήκαν ευήκοα ώτα στο Λονδίνο. Ο βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, Sydney 
Waterlow, πρότεινε στο Foreign Office να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στην Α-
θήνα υπέρ της παλινόρθωσης, ενώ το ίδιο έπραξε και ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδί-
νο, Χαράλαμπος Σιμόπουλος.81 Στις 14 Απριλίου, μετά από παρότρυνση του Κοσμε-
τάτου, ο επικεφαλής των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών, Sir Basil Thompson, απέ-
στειλε στον Τσαλδάρη επιστολή, με την οποία τασσόταν υπέρ της παλινόρθωσης, 
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή «θα εξασφαλίσει τη γαλήνη στη χώρα και θα 
εμπνεύσει την εμπιστοσύνη στο εξωτερικό». Επισήμως όμως, η κυβέρνηση της Με-

γάλης Βρετανίας απέφευγε να πάρει θέση υπέρ της επιστροφής του Γεωργίου στον 
ελληνικό θρόνο. Την πολιτική αυτή του Foreign Office επιβεβαιώνει ο Ι. Κολιόπου-
λος, ο οποίος τονίζει ότι οι Βρετανοί δεν ήθελαν να εκδηλωθούν, πριν αποφανθεί για 
το ζήτημα ο ίδιος ο ελληνικός λαός.82 

Το κίνημα της 1ης Μαρτίου, είχε αναδείξει σαφέστατα, σύμφωνα με τον Waterlow, 
τις αδυναμίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τα προβλήματα συνοχής που 
αυτές αντιμετώπιζαν. Σε μια εποχή που στο στράτευμα θα έπρεπε να επικρατεί από-

λυτη σύμπνοια, η μαχητική ικανότητα, αλλά και το ηθικό του είχε πληγεί καίρια, λό-
γω των φατριαστικών διενέξεων, οι οποίες λάμβαναν εμφυλιοπολεμικές διαστάσεις.83 
Οι Βρετανοί είχαν κάθε λόγο να ανησυχούν για τη διάσπαση του ελληνικού στρατού 
σε αντιμαχόμενες μερίδες, καθώς αυτό σήμαινε ότι αχρηστευόταν ως εν δυνάμει 
σύμμαχος, σε ένα σημαντικό στρατηγικό σημείο της υφηλίου, όταν η απειλή μιας πο-
λεμικής σύγκρουσης ήταν κάτι παραπάνω από ορατή. Γι’ αυτό το λόγο, είδαν με ανα-
κούφιση την επιστροφή του αγγλόφιλου Γεωργίου στον ελληνικό θρόνο.84 

 
79. Δημήτριος Κιτσίκης, Η Ελλάς της 4ης Αυγούστου και οι Μεγάλες Δυνάμεις: Τα αρχεία του ελληνι-

κού Υπουργείου Εξωτερικών 1936-1941, (Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1990), 30. 

80. Μοσχόπουλος, Από την Παλινόρθωση, 57-63. 

81. Κολιόπουλος, Η δικτατορία του Μεταξά, 32. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βρετανός πρέσβης, μετά την 
εκλογική αποχή των βενιζελικών τον Ιούνιο, είχε πεισθεί ότι η βασιλεία δεν θα μπορούσε να επανέλθει 

υπό ομαλές συνθήκες, χωρίς τη βοήθεια ενός πραξικοπήματος ή ενός νόθου δημοψηφίσματος. 

82. Μοσχόπουλος, ό.π., 64. 

83. Sydney Waterlow, “The decline and fall of Greek democracy: 1933-1936,” Political Quarterly 
18, (1947): 213. 

84. Ένας άλλος φόβος των Άγγλων, ήταν, κατά τη μαρτυρία του αμερικανού Laird Archer, παρατη-

ρητή των ελληνικών πραγμάτων και ιδρυτή του Μεσανατολικού Ιδρύματος (Near East Foundation) στην 
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Οι αγγλικές ανησυχίες εντάθηκαν μετά το ξέσπασμα του αβησσυνιακού πολέμου 
τον Οκτώβριο του 1935 και η αξία της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου αναβαθμί-
στηκε. Έτσι, η ανάγκη εξασφάλισης της φιλίας της ήρε τις όποιες επιφυλάξεις και τις 
φιλελεύθερες ευαισθησίες των Βρετανών, οι οποίοι αναγνώρισαν de facto τη νέα κυ-
βέρνηση Κονδύλη μετά το πραξικόπημα της 10ης Οκτωβρίου.85 Η ανάγκη πολιτικής 

σταθερότητας στην Ελλάδα ήταν ένα εκ των κριτηρίων που καθόριζαν τη χάραξη της 
βρετανικής πολιτικής και γι’ αυτό το λόγο, αν και σύμφωνα με τους μελετητές δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ξεκάθαρη ανάμειξη των Βρετανών στις 
κινήσεις που οδήγησαν στην παλινόρθωση, αυτοί σίγουρα είδαν στο πρόσωπο του 
Γεωργίου τον παράγοντα σταθερότητας που διακαώς αναζητούσαν. Ενώ λοιπόν απέ-
φυγαν να πάρουν ανοιχτά θέση στο δημοψήφισμα, δέχθηκαν με ικανοποίηση το απο-
τέλεσμα, καθώς έβλεπαν στον βασιλιά τον καλύτερο εγγυητή των συμφερόντων 

τους.86 
 
Ο δρόμος προς τις εκλογές του 1936.  
 

Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στο δημοψήφισμα και στην επιστροφή του Γεωργίου 
Β΄ στην Ελλάδα ήταν μια περίοδος έντονων πολιτικών ζυμώσεων. Μετά την πανηγυ-
ρική επιστροφή του, ο Γεώργιος Β΄ έπρεπε να διευθετήσει την πολιτική εκκρεμότητα 
που είχε προκληθεί από το πραξικόπημα του Οκτωβρίου.87 Στο διάγγελμά του προς 

τον ελληνικό λαό τόνιζε την ανάγκη της αποκατάστασης της ομαλότητας, της ισότη-
τας και της δικαιοσύνης στη χώρα, μέσω της λήθης του παρελθόντος και της υπέρβα-
σης του παλαιού διχασμού.88 Ο μονάρχης ξεκίνησε αμέσως επαφές με τους πολιτι-
κούς αρχηγούς, με σκοπό να ακούσει τις απόψεις τους για την πολιτική κατάσταση, 
αλλά και να σχεδιάσει τις μετέπειτα κινήσεις του στην πολιτική σκακιέρα. Ο Κονδύ-
λης ήλπιζε ότι ο βασιλιάς θα του ανέθετε τον σχηματισμό κυβέρνησης, ικανοποιώ-
ντας έτσι τα σχέδια παραμονής του στην εξουσία, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν 

όπως προσδοκούσε. Από την άλλη, ο Μεταξάς, δυσαρεστημένος από τον παραγκωνι-
σμό του, απέρριπτε κάθε σχέδιο συνεργασίας του με τους Λαϊκούς, καθώς πίστευε ότι 
μετά την επάνοδο του Γεωργίου, τα παλαιά κόμματα δεν ήταν πλέον σε θέση να κυ-
βερνήσουν. 

Στα μέσα Νοεμβρίου, όταν ο Γ. Πεσμαζόγλου πρότεινε στον Μεταξά να αναλάβει 
την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος, αυτός απέρριψε κάθε τέτοια πρόταση, αποβλέπο-
ντας σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις.89 Ύστερα από την άρνησή του Κονδύλη να υπο-

 
Αθήνα, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ενδεχομένως να στραφεί προς την Ιταλία εκείνη την περίοδο, κάτι το 

οποίο θα ήταν καταστρεπτικό για τη στρατηγική της Βρετανίας στην ανατολική Μεσόγειο. Βλ. Laird 

Archer, Βαλκανικό ημερολόγιο (1934-1941), (Αθήνα: Εστία, 1993), 60. 
85. Κολιόπουλος, «Εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις», 370.  

86. Κολιόπουλος, Η δικτατορία του Μεταξά, 45. 

87. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία, 235.  

88. «Παραδίδω εις την λήθην το παρελθόν και έχω την απόφασιν να εξαφαλίσω την ισότητα και δι-
καιοσύνην δι’ όλους». Ολόκληρο το διάγγελμα παρατίθεται στο Δαφνής, Η Ελλάς, 394-395. 

89. Σύμφωνα με τις εγγραφές του ημερολογίου του, ο Μεταξάς αντιπρότεινε να στηρίξουν οι Λαϊκοί 

μία δική του κυβέρνηση, κάτι που τελικά δεν έγινε αποδεκτό. Βρανάς κ.ά. επιμ., Ιωάννης Μεταξάς, 167-
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γράψει τα διατάγματα περί αμνήστευσης των κινηματιών του Μαρτίου, η οποία μάλι-
στα τον οδήγησε σε παραίτηση, ο Γεώργιος ανέθεσε τον σχηματισμό της μεταβατικής 
κυβέρνησης στον καθηγητή του αστικού δικαίου, Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Αυτή ορ-
κίσθηκε στις 30 Νοεμβρίου και μία από τις πρώτες κινήσεις της ήταν να υπογράψει τα 
διατάγματα περί αμνηστίας, τα οποία είχε αφήσει εκκρεμή η προηγούμενη κυβέρνη-

ση.90  
Ύστερα από λίγες ημέρες, ο Γεώργιος απέσπασε τη συναίνεση και του Σοφούλη, ο 

οποίος τόνισε ότι το κόμμα του θα έκανε το παν για να τερματισθεί ο διχασμός και να 
επανέλθει η ομαλότητα στη χώρα. Η δήλωσή του αυτή ήταν μέγιστης σημασίας για 
τον μονάρχη, καθώς ο τελευταίος αγωνιούσε, σύμφωνα με τον Μαρκεζίνη, όχι μόνο 
για το ενδεχόμενο συνέχισης του διχασμού, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα του οποίου θα 
μπορούσε να κλονίσει τον επισφαλή θρόνο του, αλλά και για το ενδεχόμενο έκρηξης 

ενός νέου πολέμου στην Ευρώπη. Αν η Ελλάδα βρισκόταν διχασμένη και απροετοί-
μαστη, όπως μέχρι τώρα, ο κίνδυνος μιας καταστροφής θα ήταν μεγάλος.91 Εν συνε-
χεία, διαβλέποντας τη σύγκρουση των απόψεων για τη συνέχιση ή μη της ύπαρξης 
της μονόπλευρης Ε΄ Εθνοσυνέλευσης, ο Δεμερτζής εισηγήθηκε στον μονάρχη τη διά-
λυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για τις 26 Ιανουαρίου του νέου έτους. 
Ο Γεώργιος, βλέποντας ότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει η 
κατάσταση, προσυπέγραψε αυτή την εισήγηση, εκκινώντας με αυτό τον τρόπο την 
προεκλογική περίοδο.92 

 
Επίλογος 
 

Τα γεγονότα του 1935 ενθάρρυναν την περαιτέρω αυταρχική εκτροπή μετά την 
οριστική εγκαθίδρυση του μονόπλευρου αντιβενιζελικού κράτους. Πάνω σε αυτό το 
υπόβαθρο βασίστηκε τόσο η απολυταρχική προδιάθεση (ή αν δεχτούμε αυτό το ενδε-
χόμενο, η μεταστροφή προς τις αυταρχικές λύσεις) του Γεωργίου Β΄ όσο και η πα-

λαιόθεν διαμορφωμένη πεποίθηση του Μεταξά για την χρεωκοπία της κοινοβουλευ-
τικής διακυβέρνησης και την ανάγκη αντικατάστασής της από μια ισχυρή δικτατορία. 
Η διεθνής συγκυρία του 1936 ήταν μη αποτρεπτική, αν όχι ευνοϊκή για μια τέτοια 
εκτροπή, αφενός λόγω της εξάπλωσης του φασιστικού προτύπου και του αυταρχι-
σμού στην Ευρώπη, αφετέρου, λόγω του φόβου της επικείμενης πολεμικής σύγκρου-
σης, η οποία απαιτούσε μια ισχυρή και απρόσκοπτη διακυβέρνηση, την οποία υποτί-
θετο ότι τα κοινοβούλια, με τις χρονοβόρες συζητήσεις και τις κομματικές συγκρού-

σεις, δύσκολα μπορούσαν να παρέχουν. Κατά πάσα πιθανότητα, στο πρώτο μισό του 
1936 οι σκέψεις των δύο υπευθύνων για την επιβολή δικτατορίας δεν ήταν ούτε ταυ-
τόσημες ούτε ταυτόχρονες. Όμως εκεί που συνέκλιναν οι στόχοι των δύο ανδρών ή-

 
168. Για τις συζητήσεις αυτές, βλ. Γεώργιος Πεσμαζόγλου, Γύρω από την παλινόρθωσιν του 1935, (Αθή-

να: Ίκαρος, 1950), 82-84 Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία, 233. 

90. Η επιλογή του Δεμερτζή είχε θετικό αντίκτυπο στον πολιτικό κόσμο, καθώς αυτός αναγνωριζό-

ταν ως μια έντιμη υπερκομματική προσωπικότητα, ενώ το 1926 είχε προταθεί και για τη θέση του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας. Για τη σύνθεση της κυβέρνησης, βλ. Δαφνής, Η Ελλάς, 398. 

91. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία, 240-243. 

92. Δαφνής, Η Ελλάς, 400-401. 
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ταν αφενός στον αποκλεισμό των βενιζελικών από το στράτευμα και αφετέρου στη 
σύνταξη της Ελλάδας στο βρετανικό στρατόπεδο, δύο παράγοντες ύψιστης σημασίας 
για την ομαλή πορεία της χώρας. 

Μετά από τις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου, η αποτυχία των κομμάτων να συμφω-
νήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον ήδη αμφι-

σβητούμενο κοινοβουλευτισμό. Η εκλογική επανάκαμψη των Φιλελευθέρων και η 
επακόλουθη ανακίνηση του αποτακτικού είχε θορυβήσει τους ακραίους αντιβενιζελι-
κούς, οι οποίοι απέκλειαν με κάθε τρόπο την επαναφορά των αντιπάλων τους στις 
τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αδυναμία του κοινοβουλίου να υπηρετήσει τους 
σκοπούς του είχε διαφανεί ήδη από την σύσταση της εξωκοινοβουλευτικής κυβέρνη-
σης Δεμερτζή, της οποίας η αρχηγία ανατέθηκε αργότερα στον Μεταξά. Αρκετοί ή-
ταν οι πολιτικοί που διαφωνούσαν με τη συγκρότησή της, θεωρώντας την «παρέκκλι-

ση» από τους συνταγματικούς τύπους, όμως την έβλεπαν ως αναγκαίο κακό, προκει-
μένου να αποφευχθεί η ακυβερνησία.93 

Ειδικά μετά από τα γεγονότα του Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, οι φόβοι περί δικτατο-
ρίας και κομμουνιστικής εξέγερσης είναι αλληλένδετοι και αλληλοτροφοδοτούμενοι. 
Κατόπιν τούτων, ο Μεταξάς χρησιμοποίησε τεχνηέντως την θεωρία του «κομμουνι-
στικού κίνδυνου», για να καταφέρει να αποσπάσει τη συγκατάθεσή του Γεωργίου για 
τη δικτατορική εκτροπή της 4ης Αυγούστου. Ο τελευταίος, βλέποντας το αδιέξοδο των 
συνεννοήσεων με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, οι ικανότεροι των οποίων 

είχαν φύγει από τη ζωή, μάλλον σύρθηκε προς την ήδη ειλημμένη απόφαση του Με-
ταξά, ο οποίος έβλεπε τη δικτατορία ως το ιδανικό πολίτευμα και όχι απλά ως ένα 
προσωρινό μέσο ομαλοποίησης της πολιτικής κατάστασης. 
 

 
93. Κούμας, Γεώργιος Καφαντάρης, 229. Ο Σπύρος Λιναρδάτος έκανε λόγο για χρεοκοπία του κοι-

νοβουλευτισμού από τη στιγμή που τα ίδια τα κόμματα υπερψήφισαν αυτή την αντικοινοβουλευτική 

μεθόδευση και παρέδωσαν στον αρχηγό των Ελευθεροφρόνων την εξουσία, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, 

το στέλεχος των Ελευθεροφρόνων, Μιλτιάδης Μάλαινος, κατηγόρησε τον πολιτικό κόσμο ότι με τη 

στάση του προπαρασκεύασε το έδαφος για την επιβολή της δικτατορίας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα 
μπορούσε πλέον να παρουσιάζεται ως υπέρμαχος των λαϊκών ελευθεριών. Βλ. Σπύρος Λιναρδάτος, 4η 

Αυγούστου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1988) Mιλτιάδης Μάλαινος, 4η Αυγούστου: Πώς και διατί επεβλήθη η 

δικτατορία του Ι. Μεταξά, (Αθήνα: χ.ο.ε., 1963), 127.  


