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«Η Ελλάς ομοιάζει με άνθρωπον τον οποίον γυμνώνουν και τον δένουν χειροπό-

δαρα, αφίνοντας αυτόν χαμαί όπως τον φάγουν οι ποντικοί και τα έντομα, χωρίς το 

μέσον ν’ αμυνθή υπέρ της σωτηρίας του». Η αποστροφή αυτή, από δημοσίευμα της 

εφημερίδας Εμπρός, της 30ής Αυγούστου 1916,1 αποτυπώνει με απλά λόγια αλλά και 

με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα την κατάσταση, στην οποία είχε περιέλθει η 

Ελλάδα το καλοκαίρι του 1916, σε περίοδο, που η εσωτερική της πολιτική ήταν υπο-

χείριο των  εξωτερικών επιβουλών και ο αντίκτυπός τους, στο πεδίο των διεθνών της 

σχέσεων, ήταν απροσμέτρητος. Τα λόγια αυτά, που αντικατοπτρίζουν και τη σημερι-

νή ελληνική, τραγική, πραγματικότητα αναγράφονταν στην ημερήσια, αθηναϊκή εφη-

μερίδα, η οποία μαχόταν τον Βενιζέλο και τις Δυνάμεις, που τον στήριζαν, ενδοχώ-

ριες και εξωχώριες.  

Ο Εθνικός Διχασμός, που σηματοδοτούσε, εν πολλοίς, τη διάσταση απόψεων των 

δύο κεντρικών προσώπων της ελληνικής πολιτικής ζωής, του Ελευθερίου Βενιζέλου 

και του βασιλιά Κωνσταντίνου, πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα εξωτερικής πολιτι-

κής, εκείνο της συμμετοχής ή όχι της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος 

είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 1914, είχε επηρεάσει άμεσα και τον ελληνικό λαό, ο 

οποίος ήταν διαιρεμένος σε βασιλικούς και βενιζελικούς ή σε ουδετερόφιλους και 

γερμανόφιλους ή επεμβατόφιλους και γαλλόφιλους.2 Ο διχασμός του λαού δεν ήταν 

προϊόν αποκλειστικά και μόνο της διαφορετικής οπτικής από την οποία οι δύο πολιτι-

 
1. Οι ημερομηνίες στις ελληνικές εφημερίδες ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, που ίσχυε τότε, 

στην Ελλάδα. Έτσι, στο κείμενο δίδονται, συνήθως, οι ίδιες ημερομηνίες ή και οι δύο. Η απόσταση των 

δύο Ημερολογίων ήταν 13 μέρες.  

2. Elli Lemonidou, “La Grèce à la Une pendant la Grande Guerre,” Cahier balkaniques [En ligne], 

41| 2013, mis en ligne le 19 mai 2013, πρόσβαση 21 Απριλίου 2016.  

URL: http://ceb.revues.org/3969:DOI:10.4000/ceb.3669 



32  Βαλκανικά Σύμμεικτα 18 (2017) 

 

κοί άνδρες αντιμετώπιζαν τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην παγκόσμια σύρραξη, 

τη διεθνή θέση της απέναντι σ’ αυτήν. Οι εσωτερικές έριδες είχαν καταστεί αντικεί-

μενο εκμετάλλευσης και καλλιέργειας από τον Τύπο της τότε εποχής, στον οποίο, ως 

την έλευση και την εγκατάσταση της Προσωρινής Κυβέρνησης, υπό τον Βενιζέλο, 

τον Κουντουριώτη και, λίγο αργότερα, τον Δαγκλή, στην πόλη του Θερμαϊκού, δια-

τυπώνονταν απόψεις υποστηρικτικές της μιας ή της άλλης πλευράς: των βενιζελικών 

και των βασιλικών. Βεβαίως, ελέγχεται και η περίπτωση δράσης και στάσης του Τύ-

που ως υποχείριου των δύο ευρωπαϊκών, εμπολέμων παρατάξεων, ώστε να προσεται-

ριστούν την ελληνική κοινή γνώμη και να την παρωθήσουν προς την πλευρά του ε-

ξωτερικού προσανατολισμού της χώρας, την οποία υποστήριζαν.3 Από τη στιγμή, 

όμως, της διαίρεσης της χώρας, γεωγραφικής σύμφωνα με ορισμένους,4 ουσιαστικής 

στην πραγματικότητα, στο «κράτος των Αθηνών» και στο «κράτος της Θεσσαλονί-

κης», φράσεις, που αναγράφονταν επανειλημμένως στον Τύπο, οι βενιζελικές, αθηνα-

ϊκές εφημερίδες, ανέστειλαν την κυκλοφορία τους, ως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 

του 1917, πράγμα, που συνέβη και στα τέλη Ιουλίου του 1916, όταν ο Σαράιγ έκλεισε 

για τέσσερις μέρες τις εφημερίδες, που πρόσκεινταν στο κόμμα των Φιλελευθέρων, 

επικαλούμενος το ότι είχαν παρουσιάσει ως ψευδή την είδηση, σχετικά με την ήττα 

των σερβικών στρατευμάτων, στην περιοχή της Φλώρινας.5 

Η συγκεκριμένη ιστορική περίοδος, έχει απασχολήσει τη γραφίδα έγκριτων ιστο-

ρικών, Ελλήνων και μη, σύγχρονων των γεγονότων εκείνων και μεταγενέστερων, οι 

οποίοι έχουν μελετήσει τις διπλωματικές πτυχές του εν λόγω ζητήματος, βάσει πρω-

τογενών ιστορικών πηγών τόσο της Ελλάδας, όσο και των κυριότερων Δυνάμεων, 

που είχαν λάβει μέρος στην παγκόσμια ανάφλεξη.6 Ωστόσο, δεν έχουν δει το φως της 

δημοσιότητας μελέτες, που να εστιάζουν στη στάση του ελληνικού Τύπου απέναντι 

στην επονομασθείσα και κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας.7 

 
3. Για παράδειγμα, ο Μουρέλος, σε μελέτη του σχετική με τα γεγονότα της Αθήνας, του Δεκεμβρίου 

1916, κάνει αναφορά στην προσπάθεια των δύο αντιτιθέμενων πολιτικών πλευρών της ελληνικής πολιτι-

κής σκηνής να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Οι βασιλικοί χρησιμοποιούσαν έγγραφα «αμφιβόλου προ-

έλευσης». Yannis Mourelos, “Les événements de décembre 1916 à Athènes: les travaux et les jours de la 

Commission Mixte d’ Indemnités,” La France et la Grèce dans la Grande Guerre. Actes du colloque 

tenu en novembre 1989 à Thessalonique, (Thessalonique: Université de Thessalonique Département 

d’histoire et d’Archéologie-Institut d’histoire des conflits contemporains, 1992), 111-120.  

4. Γιώργος Μαυρογορδάτος, 1915. Ο Εθνικός Διχασμός, (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2015), 83.   

5. Για τις πληροφορίες, σχετικά με τον Σαράιγ, Μακεδονία, 30 Ιουλίου 1916, Νο 1667, 3.  

6. Οι σχετικές μελέτες δεν καταγράφονται εδώ, αλλά περιλαμβάνονται στις υποσημειώσεις, όπου δει, 

για τη θεμελίωση στοιχείων, που έχουμε αντλήσει από αυτές. 

7. Από την έως τώρα έρευνά μας και από τα στοιχεία, που έχουν έρθει σε γνώση μας, η μόνη, που 

έχει διενεργήσει ενδελεχή έρευνα και έχει ασχοληθεί περισσότερο επισταμένα και επικεντρωμένα με τον 

Τύπο, τις μέρες εγκαθίδρυσης της Προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, είναι η Δέσποινα Παπα-

δημητρίου, στην Διατριβή της με τίτλο: Ο Τύπος και ο Διχασμός, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 

1990, υπό την επίβλεψη του Γεωργίου Λεονταρίτη, που συγκαταλέγεται στους λίγους Έλληνες Ιστορι-

κούς (Yannis Mourelos, Dimitris Portolos), οι οποίοι εμβάθυναν στα της Ελλάδας, την περίοδο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Βάρφης, έδωσε μια συνοπτική καταγραφή του ελλη-

νικού Τύπου, αφορώσα όλη την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. Η μελέτη του αναφέρεται πιο κάτω. 

Πάντως, ας επισημανθεί πως σποραδικές αναφορές στον ελληνικό Τύπο της εποχής εκείνης έχουν γίνει 

και σε άλλα, γενικά και ειδικότερα έργα. 
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Ως προς τον γαλλικό Τύπο, μιας και η Γαλλία είχε άμεση ανάμιξη τότε στα της 

Ελλάδας πράγματα, υπάρχουν μαρτυρίες πως δεν ασχολείτο, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Πολέμου, με αυτήν. Ο Becker μας διαβεβαιώνει πως «κατά τη διάρκεια μακρών 

περιόδων, ο γαλλικός τύπος δεν λέει τίποτα για την Ελλάδα».8 Εντοπίζει δε τη δρα-

στηριότητα των γαλλικών εφημερίδων ως προς τα όσα τεκταίνονταν στην ελληνική 

Επικράτεια, σε τρεις περιόδους: τον Οκτώβριο του 1915, όταν τα συμμαχικά στρα-

τεύματα αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο του 1916, όταν σημειώ-

θηκαν τα γεγονότα της Αθήνας, (guet-apens κατά τη γαλλική ορολογία) και τον Ιού-

νιο του 1917, όταν εξορίστηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, βάσει της απόφασης των 

Συμμάχων, η οποία ελήφθη στη Διάσκεψη του Σαιν Ζαν ντε Μωριέν, στις 19 Απριλί-

ου 1917 (π. ημ.). Στο ίδιο, περίπου, επίπεδο κινούνται και οι θέσεις του Rémy Porte,9 

ενώ η Λεμονίδου, φέρνει στη δημοσιότητα τις θέσεις του γαλλικού Τύπου και στην 

περίοδο της Προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης.10 

Τούτο επιβεβαιώνεται και από δημοσιεύματα της εφημερίδας Εμπρός, τα οποία 

αποδεικνύουν ότι οι παρισινές εφημερίδες σχολίασαν τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. 

Στην εν λόγω εφημερίδα αναδημοσιεύονταν, περιληπτικώς, πληροφορίες από τον 

γαλλικό Τύπο, υπό τον τίτλο «Η Αντάντ ζητεί την αναγνώρισιν της κυβερνήσεως του 

Βενιζέλου». Από τη μελέτη, όμως, των δημοσιευόμενων περιλήψεων, δεν προκύπτει 

ένα τέτοιο, άμεσο αίτημα των Δυνάμεων της Συνεννόησης. Ίσως, αυτό να εκφραζό-

ταν ή να διατυπωνόταν εμμέσως από την εφημερίδα Ριζοσπάστη (Le Radical), η ο-

ποία υποστήριζε πως «η κωμωδία» της «ευμενούς ουδετερότητος» είχε πια τελειώσει 

και έθετε το ερώτημα εάν με τη συγκατάνευση του βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν δυ-

νατόν η κυβέρνηση Βενιζέλου «ν’ αποβή κυβέρνησις οριστική». Μια ανάλογη ενέρ-

γεια του βασιλιά θα συνιστούσε «απόδειξιν ειλικρινείας» και, ταυτοχρόνως, θα έσωζε 

«την Δυναστείαν εκ του χείλους της αβύσσου». Σε άλλη παρισινή εφημερίδα επιση-

μαινόταν πως «οιοιδήποτε κι’ αν είνε οι εν Αθήναις συνδυασμοί, η μάχη απωλέσθη 

δια το Βερολίνον», οι Σύμμαχοι όμως έπρεπε «να κερδίσουν την μάχην ταύτην».11 Η 

αναδημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών από τον Τύπο του Παρισιού, στην εν 

λόγω εφημερίδα, αφήνει να διαφανεί μια θετική στάση, έναντι της πολιτικής του Βε-

νιζέλου, την επομένη των γεγονότων της Θεσσαλονίκης. Τις αμέσως επόμενες, μέρες, 

όμως, τα άρθρα της έδειχναν εμπρηστικά και είχαν ως κύριους αποδέκτες τον ίδιο τον 

 
8. Jean-Jacques Becker, “La perception, à travers la presse française, des rapports entre la France et 

la Grèce pendant la Grande Guerre,” La France et la Grèce dans la Grande Guerre, 89-100, 90. Η γαλ-

λική κυβέρνηση προχώρησε στην ίδρυση του Agence Radio, την χρηματοδότηση του οποίου ανέλαβε ο 

sir Basile Zachatof, διάσημος έμπορος όπλων, φίλος του Ελευθέριου Βενιζέλου. Constantin Varfis, “La 

presse grecque du temps de la discorde nationale,” La France et la Grèce dans la Grande Guerre, 101-

110. Για τον Ζαχάρωφ βλ. και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο Κοινωνικός 

Ρόλος των Εκπαιδευτικών Μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Πρόλογος Ν. Σβορώνος, (Αθήνα: 

Εκδόσεις Θεμέλιο, 1987), 368-369. 

9. Rémy Porte, “Comment faire plier un neutre? L’action politique et militaire de la France en Grèce 

(1915-1917),” Cahiers de la Méditerranée, [en ligne], 81| 2010, mis en ligne le 15 juin 2011, πρόσβαση 

29 Αυγούστου 2013, 44-62, 51, 52. Centre da la Méditerranée modern et contemporaine.  

URL: http//cdim.revue.org/5461   

10. Lemonidou, “La Grèce à la Une pendant la Grande Guerre.” 

11. Εμπρός, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 7167, 2. 
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Βενιζέλο και το κίνημά του, τη σχέση του με τις Δυνάμεις της Αντάντ και τη στάση 

τους έναντι της Ελλάδας. 

Με δεδομένα τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, που συνιστούν μια επίγευση των όσων 

αναγράφονταν σε ελληνικές εφημερίδες για τον Βενιζέλο και τα συμβαίνοντα στη 

Θεσσαλονίκη, θεωρούμε πως η έρευνα του ελληνικού Τύπου της συγκεκριμένης ι-

στορικής στιγμής, με επίταση στις πρώτες μέρες εγκαθίδρυσης της Προσωρινής κυ-

βέρνησης στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας θα είχε να προσδώσει μια καινούργια 

διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα.12 Η αρθρογραφία, ωστόσο, καλύπτει ένα ευρύ φά-

σμα θεμάτων. 

Επιπροσθέτως, ας τονισθεί πως κατά την ιστορική περίοδο, που ο Βενιζέλος κυ-

ριάρχησε στην ελληνική εσωτερική και εξωτερική πολιτική, δημοσιεύτηκαν φυλλά-

δια υποστηρικτικά των θέσεών του αλλά και αντίθετα αυτών, στα οποία η μισαλλο-

δοξία, ο φανατισμός και τα κακεντρεχή σχόλια περίσσευαν. Είναι αξιοπρόσεκτο πως 

την περίοδο 1910-1920 κυκλοφόρησαν φυλλάδια με υβριστικό περιεχόμενο, φαινό-

μενο που εκδηλώθηκε λόγω των έντονων παθών, που προκάλεσε ο Διχασμός. Οι δύο 

αντιτιθέμενες πολιτικές παρατάξεις, Βενιζελικοί-Κωνσταντινικοί, «έφθασαν στο ση-

μείο του αγεφύρωτου μίσους, που μοιραία δίχασε με τραγικές συνέπειες τον ελληνικό 

λαό».13  

 

Η διαφανείσα διάσταση απόψεων των δύο εκ των κύριων συντελεστών της επιτυ-

χούς έκβασης των Βαλκανικών Πολέμων επί της ακολουθητέας πολιτικής, του Ελευ-

θερίου Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου, ιδίως, λίγο πριν τη λήξη των πολε-

μικών επιχειρήσεων του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου και την έναρξη της ειρηνευτικής 

διαδικασίας στο Βουκουρέστι, εντάθηκε από την αρχή, σχεδόν του Μεγάλου Πολέ-

μου και ειδικότερα από τον Φεβρουάριο του 1915, όταν σημειώθηκε η πρώτη διαφω-

νία του πρώτου με τον άνακτα.14 Οι λόγοι είναι γνωστοί: η αντίθεση των δύο πολιτι-

κών ανδρών ως προς τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο 

 
12. Ο Cosmin, εξετάζει τα γεγονότα ως τα τέλη του 1915, οι δε αναφορές του στον Τύπο αφορούν, 

εξ όσων γνωρίζουμε, μόνο γαλλικές εφημερίδες. S. Cosmin, Diplomatie et Presse dans l’affaire grecque, 

1914-1916, (Paris: Société mutuelle d’édition, 1921). Η έρευνα αναγκαστικά περιορίστηκε σε μετρημένα 

φύλα, ημερήσιων εφημερίδων, αντιπροσωπευτικά, ωστόσο, των διαφορετικών και αντιτιθέμενων πολιτι-

κών αποχρώσεων. Έτσι, επιλέξαμε τις εφημερίδες Εμπρός, Σκριπ, Αθήναι, Εσπερινόν Νέον Άστυ και, εν 

μέρει, Ακρόπολις, που εκδίδονταν στην Αθήνα και υποστήριζαν, με πάθος και φανατισμό, ιδίως η δεύτε-

ρη, τις φιλοκωνσταντινικές θέσεις και απόψεις και τους προσκείμενους προς τον βασιλιά και τη Γερμα-

νία. Ακολούθως, συμβουλευτήκαμε την εφημερίδα Μακεδονία, της Θεσσαλονίκης, καθώς και την εφη-

μερίδα Εστία, οι οποίες είναι γνωστό πως τάσσονταν αναφανδόν υπέρ του Βενιζέλου. Το υλικό των δύο 

πρώτων εφημερίδων και της Μακεδονία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Βιβλιοθή-

κης της Ελλάδος. Για τις υπόλοιπες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Βου-

λής των Ελλήνων. 

13. Γεώργιος Πλουμίδης, «Αντιβενιζελικά φυλλάδια και η πολιτικής τους (1910-1935)», στο Θάνος 

Βερέμης–Οδυσσέας Δημητρακόπουλος (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, 

(Αθήνα: Εκδόσεις Φιλιππότη, 1980), 605-631, 606. 

14. Στέφανος Στεφάνου (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα Κείμενα, τ. Β΄, (Αθήναι: Λέσχη Φιλελευ-

θέρων, 1981), 520.  
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πρώτος, πιστός στην Αντάντ και στην ελληνό-σερβική συμμαχία, του 1913,15 που 

ήταν δικό του δημιούργημα, τασσόταν, από ένα σημείο και μετά,16 με την έξοδο της 

χώρας στον Πόλεμο, διαβλέποντας τη νίκη της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ρωσί-

ας και, από τον Απρίλιο του 1915, της Ιταλίας, και προσβλέποντας στα εδαφικά κέρ-

δη, που θα προσποριζόταν η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στην πολεμική αναμέ-

τρηση με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες (Αυστροουγγαρία, Γερμανία). Ο δεύτερος, 

έχοντας συγγενικούς, πνευματικούς και πολιτικούς δεσμούς με τη Γερμανία, ήταν 

πεπεισμένος για την κατίσχυση της επί της Αντάντ και πρέσβευε την διακηρυχθείσα 

ευμενή ουδετερότητα της Ελλάδας απέναντι στον Πόλεμο. Η αρχή της διαφωνίας ε-

στιαζόταν, κυρίως, στην υποχρέωση ή όχι της Ελλάδας να συνδράμει τη Σερβία ενό-

πλως, υποχρέωση, που εκπήγαζε από τη Συνθήκη του 1913. 

Η πιο πάνω ιστορική ερμηνεία του Εθνικού Διχασμού, που είναι και η πλέον επι-

κρατούσα, έχει αντικρουσθεί από νεότερες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες ο Διχα-

σμός «[π]ροσλαμβάνει τις πραγματικές του διαστάσεις, μόνο εάν μελετηθεί στην πο-

ρεία του μέσα στον χρόνο, κορύφωση της οποίας αποτελεί, αναμφίβολα, η τετραετία 

1914-1918».17 Πρέπει, δηλαδή, να εκληφθεί ως ένα φαινόμενο, εντασσόμενο σ’ ένα 

ευρύτερο, ιστορικό πλαίσιο, διαμορφούμενο από ένα πλήθος παραγόντων, αναγομέ-

νων στη σφαίρα εσωτερικών και εξωτερικών περιπλοκών, όχι μόνο της Ελλάδας αλ-

λά και των Δυνάμεων, που συμμετείχαν στο Μεγάλο Πόλεμο. 

Η αντιπαλότητα των δύο κορυφαίων ηγετών της Ελλάδας, εκείνη την περίοδο, υ-

ποδαυλιζόταν και από την ασκούμενη πολιτική των κυρίαρχων συνασπισμών του ευ-

ρωπαϊκού στερεώματος, της Τριπλής Συνεννόησης (Αντάντ, Γαλλία-Βρετανία-

τσαρική Ρωσία) και της Τριπλής Συμμαχίας (Γερμανία, Αυστροουγγαρία). Η ευμενής 

ουδετερότητα της Ελλάδας απέναντι στον Πόλεμο δεν είχε σταθεί απαγορευτικός πα-

ράγοντας για τη χρήση του εδάφους της και των θαλάσσιων οδών της από τα ξένα 

στρατεύματα και τα ξένα, πολεμικά πλοία και υποβρύχια, όπως θα έπρεπε. Οι παρα-

βιάσεις της ελληνικής ουδετερότητας ήταν συχνές και συνεχείς. Στην προσπάθειά 

τους οι Δυνάμεις της Συνεννόησης να πιέσουν και να πείσουν την Ελλάδα να εισέλθει 

επισήμως στον Πόλεμο, στο πλευρό τους, και να συμμετάσχει στις πολεμικές επιχει-

ρήσεις, μετήλθαν πλείστα όσα μέσα για την επίτευξη αυτού τους του στόχου, επικα-

λούμενες, όμως, τα δικαιώματά τους, δικαιώματα εγγυήσεως της ανεξαρτησίας και 

της ακεραιότητας της Ελλάδας, που απέρρεαν από τις Συνθήκες, τις ιδρυτικές του 

Ελληνικού κράτους,18 επιχείρημα, που υποστηρίχθηκε από τον Βενιζέλο και τους περί 

αυτόν. Μολοντούτο, η συγκεκριμένη επίκληση των Συμμάχων έχει ερμηνευθεί πως 

 
15. Léon Maccas, “La Grèce et la Serbie,” Revue général de droit international public, Deuxième Sé-

rie, Tome I, Tome XXVI, 1919, 177 κ. ε. 419 κ. ε.˙ Του ίδιου, “L’Alliance gréco-serbe. Les faits. Les 

prétextes juridiques et politiques de l’abstention,” Le Correspondant, 23 février 1916.  

16. Ο Cosmin υποστηρίζει πως ο Βενιζέλος συνέπλεε με τον Κωνσταντίνο στο ζήτημα της μη συμ-

μετοχής της Ελλάδας στον Πόλεμο, ως τον Φεβρουάριο του 1915. S. Cosmin, Diplomatie et Presse.  

17. Γιάννης Μουρέλος, «Οι ευθύνες του συμμαχικού παράγοντα», Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1936. 

Η Μεγάλη Πορεία. Από το Ανάθεμα στην Αποθέωση, Ιστορικά, (Ελευθεροτυπία, 2008), 119-126. 

18. Στη συνεδρίαση της Δούμα, της 22ας Φεβρουαρίου 1916, ο Σαζόνωφ, δήλωνε: «L’art du second 

traité de Londres du 3 février 1830 […] donne à chacune des trois Puissances protectrices le droit d’ in-

troduire des troupes sur le territoire grec, qu’ elles ont libéré sous la condition que les deux autres y con-

sentiront». A.-F. Frangoulis, La Grèce et la crise mondiale, (Paris: Librairie Félix Alcane, 1926), 76. 
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«δεν έπειθε ούτε ως νομικοφανές πρόσχημα που μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις 

απροκάλυπτες επεμβάσεις».19 Από την πλευρά τους, οι Δυνάμεις της Συμμαχίας, ιδί-

ως, η Γερμανία, είχαν επιδοθεί σ’ έναν υποβρυχιακό πόλεμο στις ελληνικές θάλασ-

σες, γεγονός, που προξενούσε πλείστους όσους κινδύνους στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Επιπλέον, Αυστροουγγαρία και Γερμανία δρούσαν στη Μακεδονία, μετά, κυρίως, την 

εκεί παρουσία της Αντάντ, το φθινόπωρο του 1915.20  

Ένα χρόνο, περίπου, αργότερα, το καλοκαίρι του 1916, οι διαφωνίες Βενιζέλου-

Κωνσταντίνου είχαν φτάσει σε αδιέξοδες καταστάσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από 

μια σειρά εξακολουθητικών γεγονότων, ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας: την 

πτώση του Οχυρού Ρούπελ και την παράδοσή του στους Γερμανούς, τον Μάιο του 

1916,21 την επακολουθήσασα μεταφορά του Δ΄ Σώματος Στρατού στο Γκέρλιτς της 

Γερμανίας, την έντονη παρέμβαση των Δυνάμεων της Συνεννόησης στα εσωτερικά 

της Ελλάδας πράγματα, εκφρασθείσα με τη Συμμαχική Διακοίνωση της 8ης/21ης Ιου-

νίου, βάσει της οποίας αξίωναν από τον Κωνσταντίνο, κυρίως, την άμεση αποστρά-

τευση, την απομάκρυνση του Στέφανου Σκουλούδη από τον πρωθυπουργικό θώκο 

και τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, την ολοκληρωτική διακοπή των εργα-

σιών της Βουλής και την προσφυγή στις κάλπες.22  

Πριν από την επίσημη υποβολή της Διακοίνωσης των Δυνάμεων της Αντάντ, ο 

Ζαΐμης είχε επισκεφθεί τον Κωνσταντίνο στο Τατόι, συνοδευόμενος από τον Γεώργιο 

Στρέιτ. Μετά την αποχώρησή του, ο βασιλιάς δέχθηκε τον Σκουλούδη. Την ίδια μέρα, 

στη 1 μετά το μεσημέρι της 8ης Ιουνίου, οι Πρέσβεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και 

της Ρωσίας μετέβησαν στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου επέδωσαν τη Δια-

κοίνωση, ενώ ακολούθησε και ο Ιταλός Πρέσβης, εξηγώντας πως η κυβέρνησή του 

είχε συγκατατεθεί στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου διπλωματικού εγγράφου.23 Ο 

Τύπος, ο προσκείμενος στον Κωνσταντίνο, θεωρούσε πως η Διακοίνωση της 8ης Ιου-

 
19. Η άποψη ανήκει στον αείμνηστο Καθηγητή Γ. Δασκαλάκη. Γιώργος Αναστασιάδης, «Από την 

‘Εθνική Άμυνα’ στην Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης», Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1936, 69-80. 

20. Yannis Mourelos, “Le front d’Orient en 1916, Enjeux et stratégies,” The Salonica Theater of Op-

erations and the outcome of the Great War, (Θεσσαλονίκη: Institute for Balkan Studies-National Re-

search Foundation ‘Eleftherios K. Venizelos,’ 2005), 37-52. 

21. Το επίσημο κείμενο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης του οχυρού Ρούπελ στους Γερμανούς, δημο-

σιεύεται, σε ελληνική μετάφραση, στην εφημερίδα Μακεδονία, λίγες μέρες μετά την εγκαθίδρυση της 

Προσωρινής κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη και φέρει την υπογραφή του Συνταγματάρχη Πεζικού, Ιωάν-

νη Μαυρουδή. Μακεδονία, 10 Οκτωβρίου 1916, Νο 1738, 3. 

22. Για το κείμενο της Διακοίνωσης, βλ. κυρίως, Ακρόπολις, 9 Ιουνίου 1916, Νο 11273, 4. Παύλος 

Πετρίδης, Ξενική Εξάρτηση και Εθνική Πολιτική, 1910-1918, Δίκαιο και Πολιτική, (Θεσσαλονίκη: Παρα-

τηρητής, 1981), 335-336, όπου διευκρινίζεται πως οι Δυνάμεις, βάσει των Συνθηκών της ελληνικής Ανε-

ξαρτησίας και της Συνθήκης του 1864, δεν είχαν δικαίωμα επέμβασης, δεδομένου ότι οι όροι τους «δη-

μιουργούσαν [μόνο] υποχρεώσεις για τις εγγυήτριες Δυνάμεις». Εξάλλου, όπως σημειώνει ο Γ. Τενεκί-

δης, «Η νομική πληρότητα της διεθνούς προσωπικότητας της Ελλάδος δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Αν 

κατά καιρούς επιβλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, φραγμοί στους διπλωματικούς της προσανατολισμούς ή 

και στη δικαιοπρακτική της ικανότητα, αυτό δεν έγινε νομότυπα, με την επίκληση ρητών συμβατικών 

διατάξεων, αλλά με ενέργειες αθέμιτες: με απροκάλυπτες απειλές ή πιέσεις από τα παρασκήνια και ειδι-

κότερα των διαπιστευμένων στην Ελλάδα πρεσβευτών των Εγγυητριών Δυνάμεων». Γεώργιος Τενεκί-

δης, Κοινωνιολογία των Διεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1978), 94.  

23. «Το τέλος της υπουργικής κρίσεως. Η απειληθείσα απόβασις. Ο κ. Ζαΐμης σχηματίζει κυβέρνη-

σιν. Παραδοχή όλων των όρων», Ακρόπολις, 9 Ιουνίου 1916, Νο 11273, 4. 
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νίου συνιστούσε περίληψη άρθρων του βενιζελικού Τύπου, η παραίτηση της κυβέρ-

νησης, την οποία επικαλείτο, ήταν «πρόσχημα», απώτερος στόχος της ήταν η αλλαγή 

πλεύσης στην πολιτική κατεύθυνση της χώρας και η εκ νέου ανάληψη της εξουσίας 

από τον Κρητικό πολιτικό.24 Η Ακρόπολις, θεωρούσε πως «όλαι αι οδοί άγουσιν εις 

την πρωθυπουργοποίησιν του ξένου πράκτορος».25 Αντιθέτως, οι βενιζελικές εφημε-

ρίδες θεώρησαν ότι το τελεσίγραφο των Δυνάμεων απάλλασσε την Ελλάδα από την 

τυραννία της κυβέρνησης Σκουλούδη, ενώ η Εστία μιλούσε για «απολύτρωσ[η]» του 

λαού.26  

Όπως ήταν επόμενο, η άμεση αυτή επέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας πράγ-

ματα επέδρασε ακόμα πιο καταλυτικά στην εσωτερική της πολιτική, ενώ η εισβολή 

των βουλγαρικών στρατευμάτων στην Ανατολική Μακεδονία, στις 5/18 Αυγούστου 

του ίδιου χρόνου, αποτέλεσε τη θρυαλλίδα, η οποία πυροδότησε τις ραγδαίες και βί-

αιες εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, των οποίων ο αντίκτυπός στην όλη πολιτική 

της, αναφάνηκε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.  

Εξίσου σημαντικό ρόλο στην επίσπευση των εξελίξεων διαδραμάτισε και η δια-

φαινόμενη και συζητούμενη πρόθεση των Σέρβων να αναλάβουν τη διοίκηση της 

Θεσσαλονίκης, πρόθεση, η οποία συνεπικουρείτο ή υποδαυλιζόταν και από τον Σα-

ράιγ, τον αρχηγό της Στρατιάς της Ανατολής και τη γαλλική κυβέρνηση. Ο τελευταί-

ος, μάλιστα, δήλωνε στον Ζάννα: «Δεν έχω εμπιστοσύνη εις τον Βενιζέλον. Θα ανα-

γκασθώ να δώσω την διοίκησιν της Θεσσαλονίκης εις τους Σέρβους και να εγκρίνω 

τον διορισμόν Σέρβου νομάρχου», για να λάβει την απάντηση από τον συνομιλητή 

του «[θ]α κάμωμεν κίνημα και παρά την γνώμην του Βενιζέλου». Έτσι, μέσα σε δυο 

μέρες αποφασίστηκε πως μόνο «η εγκαθίδρυσις ελληνικών αρχών εις Θεσσαλονίκην 

με πρόγραμμα στρατιωτικής ενεργείας υπέρ της Αντάντ θα απεσόβει τον σερβικόν 

κίνδυνον», όπως μας διαβεβαιώνει ο Βεντήρης, ο οποίος υποστηρίζει πως μια μέρα 

μετά την έξοδο της Ρουμανίας στο Πόλεμο «και ένεκα της ληφθείσης πληροφορίας 

περί απειλουμένης ανακηρύξεως της Θεσσαλονίκης εις πρωτεύουσαν της Σερβίας», 

εξερράγη το κίνημα, αναφέροντας ως ημερομηνία την 17ην Αυγούστου (π. ημ.).27 

Διαφορετική, ωστόσο, ήταν η γνώμη του Σαράιγ, ο οποίος υποστήριζε πως το 

πραξικόπημα, που εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ήταν η απάντηση, στην εχθρική 

ενέργεια των Βουλγάρων. Υποστήριζε, δε, ότι ο Κρητικός πολιτικός, από την εποχή 

 
24. Παπαδημητρίου, Ο Τύπος και ο Διχασμός, 138. 

25. «Οι χάνδρες των αγρίων», Ακρόπολις, 9 Ιουνίου 1916, Νο 11273, 1.  

26. Εστία, 9 Ιουνίου 1916, Νο 8008, 1. Στο φύλο της προηγούμενης μέρας δημοσιευόταν η Διακοί-

νωση των Δυνάμεων. 

27. Γεώργιος Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, τ. Β΄ (Αθήναι: Ίκαρος, 1970), 168-169. Ως προς το 

σερβικό ζήτημα, ας υπενθυμισθεί πως η μεταφορά των υπολειμμάτων του σερβικού στρατού από την 

Κέρκυρα στη Μητρόπολη του Βορρά, η επιτευχθείσα μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις της, υπό τον 

Στέφανο Σκουλούδη, ελληνικής κυβέρνησης και των πρεσβευτών της Αντάντ, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 

τους ηγέτες τους, ενίσχυσε το μέτωπο της Θεσσαλονίκης αλλά έδωσε και την ευκαιρία στους Σέρβους να 

προβάλουν απαιτήσεις για την υπαγωγή της Θεσσαλονίκης υπό την κυριαρχία τους, οι οποίοι, σύμφωνα 

με τα δημοσιεύματα του Τύπου προωθούνταν από τη Συνεννόηση.  Για το ρόλο της Γερμανίας, στα τε-

κταινόμενα στη Μακεδονία, από τα τέλη του 1915, βλ. Στράτος Δορδανάς, «Ο εχθρός προ των πυλών: Η 

Θεσσαλονίκη ως διακύβευμα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», στο Δημήτρης Καιρίδης (επιμ.), Θεσσα-

λονίκη. Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-1913, (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2015), 244-255. 
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της πτώσης του Ρούπελ, είχε κατά νου να προχωρήσει σ’ ένα αποσχιστικό κίνημα και 

«ως φίλος της Αντάντ θα μπορούσε να [το] εγκαθιδρύσει στη Θεσσαλονίκη, με τη 

συνδρομή των Συμμάχων, έναντι ενός βασιλιά, που παραβίαζε το Σύνταγμα.[…]. 

[Ή]ταν μια επανάσταση νόμιμη, αποδεκτή, ευνοημένη από τις προστάτιδες Δυνάμεις 

της Ελλάδας».28  

Οι Δυνάμεις αυτές είχαν καταλύσει κάθε έννοια ουδετερότητας: αγγλικό εύδρομο 

κατέπλεε στο Κεραστίνι, δύο πολεμικά μεταγωγικά είχαν αποπλεύσει από το λιμάνι 

του Βόλου, μεταφέροντας τρόφιμα για τον συμμαχικό στόλο και είχαν φτάσει στον 

Πειραιά, δύο γαλλικά τορπιλλοαλιευτικά και ένα αντιτορπιλικό είχαν αποπλεύσει, 

κατευθυνόμενα στον Μούδρο της Λήμνου και στη Μυτιλήνη, όπου είχε σημειωθεί 

επαναστατική κίνηση. Είχαν κατασχεθεί τρία γερμανικά φορτηγά ατμόπλοια, τα ο-

ποία έπλευσαν μέχρι τις Φλέβες, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκονταν σε καλή κατά-

σταση και να συνδράμουν επιβοηθητικά τον συμμαχικό στόλο. Ο αγγλογαλλικός 

στόλος είχε προχωρήσει σε επίδειξη ισχύος, στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ο Κλε-

μανσώ, από το Παρίσι, μέσω της εφημερίδας του, δήλωνε πως, αν η Ελλάδα επιθυ-

μούσε να μειώσει τη σημασία αυτής της ενέργειας, τότε «ο διοικητής του αγγλογαλ-

λικού στόλου θα επενέβαινε». Θεωρούσε, δε, πως η ενέργεια αυτή της Αντάντ θα έ-

πρεπε να είναι η «τελευταία και οριστική διότι τα στρατεύματα καταστρέφονται δι’ 

επιχειρήσεων μη οριστικών και εξ απειλών μη πραγματοποιουμένων». Ο Χρόνος [Le 

Temps], των Παρισίων, πίστευε πως το κλειδί για την εξομάλυνση της κατάστασης 

στη Χερσόνησο του Αίμου, ήταν η Μακεδονία και ήταν «προφανής η σπουδαιότης 

του στρατού της Θεσσαλονίκης προς προπαρασκευήν της τελικής νίκης».29 Ο Φιτς 

Μώρις, της Le Figaro, ανέγραφε ότι τα όσα συντελούνταν στα Βαλκάνια, οι επιχει-

ρήσεις, που διεξάγονταν εκεί, αποδείκνυαν πως με το τέλος του πολέμου θα άλλαζε ο 

χάρτης της Ανατολής και η Βουλγαρία θα βρισκόταν στην πλευρά των ηττημένων, μη 

δυνάμενη «να αξιώση ουδέν τμήμα του εδάφους της οθωμανικής αυτοκρατορίας ήτις 

θα εκδιωχθή τελείως εξ Ευρώπης».30 Στη Μακεδονία οι μάχες μαίνονταν και ο λαός 

λιμοκτονούσε.  

Τα αλυσιδωτά αυτά γεγονότα και πολλά άλλα ανάλογα συμβάντα σημειώνονταν 

ταυτοχρόνως, σχεδόν, με τα επεισόδια, τα διαδραματισθέντα στον περίβολο της Γαλ-

λικής Πρεσβείας, τα οποία οδήγησαν τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, και την κυβέρνησή του, 

σε παραίτηση. Την κίνηση αυτή του Ζαΐμη επικροτούσαν οι φιλοβασιλικές εφημερί-

δες, επιρρίπτοντας την ευθύνη, για όσα συνέβαιναν στη χώρα, στις Δυνάμεις της Α-

ντάντ και στον Βενιζέλο. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Εμπρός, της 30ής Αυγού-

στου, σε πρωτοσέλιδο άρθρο του, ανέλυε και εξηγούσε τους λόγους παραίτησης του 

απερχόμενου πρωθυπουργού. Συνέδεε, δε, την αποχώρησή του από την εξουσία, με 

τα γεγονότα, τα σημειωθέντα στη Γαλλική πρεσβεία και κατηγορούσε άμεσα τις Δυ-

 
28. Ο Στρατηγός Maurice Sarrail, σημείωνε στις αναμνήσεις του από το μέτωπο της Ανατολής:  «le 

30 août, comme réponse à l’invention par les Bulgares de la Macédoine orientale, un véritable coup 

d’État s’était produit à Salonique». Général Sarrail, Mon commandement en Orient (1916-1918), (Paris: 

Ernest Flammarion, Editeur, 1920), 152-153. 

29. «Κίνησις Συμμαχικών Πολεμικών», «Ο γαλλικός τύπος περί της καταστάσεως εν Ελλάδι», Ε-

μπρός, 30 Αυγούστου 1916, Νο 7139, 4.  

30. Αθήναι, 31 Αυγούστου 1916, Νο 328, 3.  
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νάμεις της Αντάντ για την ασκούμενη πολιτική τους στην Ελλάδα. Δεν καταλόγιζε 

ευθύνες στον Ζαΐμη, αλλά εντόπιζε τη δυσαρέσκειά του στην παρεμβατική πολιτική 

των Πρεσβευτών της Αντάντ. Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός είχε πασχίσει να τους 

πείσει «ότι έχουν ενώπιον αυτών κυβέρνησιν ευθείαν και νομιμόφρονα. [....Ο]υδεμία 

προθυμία ήτο δυνατή ν’ αφοπλίση την ακάθεκτον εκείνην ορμήν προς όλων των ει-

δών τους εξευτελισμούς και τα κτυπήματα». Θεωρούσε τη στάση του Ζαΐμη «τουλά-

χιστον πράξι[ν] στοιχειώδους αξιοπρεπείας». Δεν έβρισκε τον λόγο να είναι κάποιος 

πρωθυπουργός, όταν η κυβέρνηση ήταν ανύπαρκτη και το κράτος δεν υφίστατο. Ως 

κύρια δικαιολογία της απομάκρυνσής του από την κυβέρνηση, ο Ζαΐμης, είχε προβά-

λει το γεγονός ότι «απώλεσεν την εμπιστοσύνην της Αντάντ». Ως εκ τούτου, θα έ-

πρεπε να αναλάβει την εξουσία πρόσωπο, που θα ενέκρινε η Αντάντ και θα ήταν της 

εμπιστοσύνης της∙ ο μοναδικός, που έχαιρε αυτής της εμπιστοσύνης, ήταν ο Βενιζέ-

λος. «Ας καταστή τουλάχιστον δια της πρωθυπουργίας του υπεύθυνος των πράξεών 

του»,31 ήταν η επωδός της φαινομενικά διφορούμενης, αλλά προφανώς ειρωνικής, 

αυτής φράσης του αρθρογράφου του Εμπρός.  

Σε ανάλογο κλίμα κινείτο και πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Σκριπ, της 30ής 

Αυγούστου, ανυπόγραφο και αυτό, που ωστόσο, το περιεχόμενό του ήταν περισσότε-

ρο πικρόχολο, για τον Βενιζέλο και την πολιτική του, καυστικό και, ενίοτε, ειρωνικό. 

Η αρνητική κριτική αφορούσε και τους Πρέσβεις των Δυνάμεων της Αντάντ για την 

εν γένει στάση, που είχαν τηρήσει απέναντι στον απερχόμενο πρωθυπουργό. Η πα-

ραίτηση του Ζαΐμη εκλαμβανόταν και εδώ ως πράξη «στοιχειώδους αξιοπρεπείας και 

εθνικού εγωισμού»· ήταν το μόνο, που του απέμενε για να σώσει «την τιμήν και την 

αξιοπρέπειαν» του κράτους και την «υπόληψιν» των μελών της κυβέρνησής του. Η 

ενέργειά του θεωρείτο ως απάντηση «ανδρική, αξιοπρεπής και επιβεβλημένη» προς 

τις Δυνάμεις, οι οποίες, μολονότι, είχαν εκλέξει την κυβέρνησή του ως «υπηρεσια-

κή», τώρα, επιζητούσαν να της αφαιρέσουν κάθε δικαίωμα και «πάσας τας εξουσίας 

εν τω κράτει», να την υποβάλουν σε «ταπεινώσεις και εξευτελισμούς», αποσπώντας 

της κάθε «κύρος Κυβερνήσεως ελευθέρου και ανεξαρτήτου Κράτους». Στην κυβέρ-

νηση Ζαΐμη, «το κακοποιόν εκείνο κόμμα, το μεταβληθέν εις συμμορίαν πολιτικών 

δυναμιτιστών δολοφόνων της τιμής του Κράτους και της τιμής του Έθνους», το οποίο 

ο λαός το μισεί και το περιφρονεί, έριχνε τα «δηλητηριώδη βέλη της συκοφαντίας», 

τα οποία είχαν γίνει προθύμως δεκτά από τους Πρέσβεις των Δυνάμεων της Αντάντ. 

Ο αρθρογράφος θεωρούσε τον Βενιζέλο «αρμοστήν των Δυνάμεων». Ο Ζαΐμης όφει-

λε να «εμείνει» στην παραίτησή του, αφ’ ης στιγμής οι Πρέσβεις των Δυνάμεων δεν 

είχαν μεταβάλει τη στάση τους, αίροντας τη μομφή προς την κυβέρνησή του, καμία 

πλέον άλλη κυβέρνηση δε θα τύγχανε της εμπιστοσύνης του Στέμματος και του λαού. 

Επομένως, συνέχιζε ο αρθρογράφος, οι Δυνάμεις της Αντάντ θα κυβερνούσαν την 

χώρα κατά το δοκούν «καταλύοντας και τυπικώς τας εξουσίας του Ελληνικού Κρά-

τους, τας οποίας προ πολλού ήδη κατέλυσαν ουσιαστικώς». Δεν απέμενε τίποτε άλλο 

από το να δώσουν την αρχή στον αρχηγό «του εν τη συνειδήσει του Έθνους καταδί-

κου εκείνου κόμματος», ο δε λαός θα ανέμενε τη στιγμή κατά την οποία θα ορθωνό-

ταν για να διεκδικήσει την τιμή και «την εθνική του φιλοτιμίαν», την οποία «επεβου-

 
31. «Η χθεσινή παραίτησις της Κυβερνήσεως Ζαΐμη», Εμπρός, 30 Αυγούστου 1916, Νο 7139, 1. 
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λεύθη δια της επαισχύντου και επονειδίστου πολιτείας του».32 Ας επισημανθεί πως 

για την εν γένει αρθρογραφία της συγκεκριμένης εφημερίδας, όπως και της εφημερί-

δας Χρόνος, διαμαρτυρήθηκε αργότερα ο ναύαρχος ντε Φουρνέ, προς την ελληνική 

κυβέρνηση, συστήνοντας την άσκηση «σοβαρής λογοκρισίας», απειλώντας και με 

«απαγόρευση της κυκλοφορίας τους».33  

Τις ίδιες μέρες, η φιλελεύθερη, αλλά αντιβενιζελική, Αθήναι, του Γεωργίου Πωπ, 

τασσόταν υπέρ του Ζαΐμη. Τα άρθρα της διαπνέονταν από μια προσπάθεια εξισορρό-

πησης της τραγικής κατάστασης, την οποία βίωνε η χώρα. Η κυβέρνηση Ζαΐμη είχε 

συγκροτηθεί «ως αρμοστική [….] εφαρμογής καθωρισμένων αξιώσεων της ετέρας 

των εμπολέμων ομάδων», όλως αιφνιδίως, όμως, μεταβλήθηκε «εις […] πολιτικήν, 

δια της αναβολής των εκλογών», σε στιγμές κρίσιμες κατά τις οποίες η χώρα είχε α-

νάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπεράσπισης και εκπροσώπησης των συμ-

φερόντων της. Τυχόν παράταση της ανώμαλης κατάστασης θα σήμαινε «εξώθησιν 

προς δεινά των οποίων ουδείς δύναται να προϊδη το μέγεθος».34 Σε επόμενο φύλλο 

της ίδιας εφημερίδας, επισημαινόταν πως ήταν επείγουσα η ανάγκη «εκκαθαρίσεως 

των πραγμάτων», η Ελλάδα να δηλώσει τι θέλει, τι πιστεύει και τι σκέπτεται και να 

γνωστοποιήσει τις προθέσεις της σε όσους θέλουν να γνωρίζουν, «ίνα συναρμολογη-

θώσι κοινά συμφέροντα προς κοινόν σκοπόν».35 

Τα κοινά συμφέροντα της χώρας δεν εξυπηρετήθηκαν με τη σύμπραξη όλου του 

πολιτικού δυναμικού της. Αντιθέτως, η διαίρεσή του κατέστη ακόμα πιο σφοδρή και 

οι Δυνάμεις της Αντάντ, ιδίως η Γαλλία, συνέδραμαν τον Βενιζέλο στην επόμενη κί-

νησή του, ενώ στο διαρρεύσαν χρονικό διάστημα από την παραίτηση του Ζαΐμη, είχε 

ορκιστεί η μεταβατική κυβέρνηση, υπό τον Νικόλαο Καλογερόπουλο, της οποίας ο 

βίος ήταν βραχύβιος. Δεν παρέμεινε στην εξουσία περισσότερο από 24 μέρες, μη δυ-

νάμενη να επωμισθεί και να αντεπεξέλθει στο βαρύ φορτίο των καταιγιστικών και 

κρίσιμων, για το μέλλον της χώρας, εξελίξεων. Την διαδέχθηκε η κυβέρνηση του ι-

στορικού και Καθηγητή Σπυρίδωνα Λάμπρου.36 

Ο Κρητικός πολιτικός στις 12/25-26 Σεπτεμβρίου 1916, είχε επιβιβαστεί στο 

πλοίο Εσπερία, στον Πειραιά και, συνοδευόμενος από τον Ναύαρχο Παύλο Κουντου-

ριώτη και με τη βοήθεια των Γάλλων κατευθύνθηκε προς στην Κρήτη, όπου προκή-

ρυξε την Προσωρινή κυβέρνηση.37 Μετά από λίγες μέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου/9 Ο-

 
32. «Το καθήκον της Κυβερνήσεως απέναντι των Δυνάμεων». Σκριπ, 30 Αυγούστου 1916, Νο 7906, 

1. 

33. Frangoulis, La Grèce, 431. 

34. «Μετά την νέαν κρίσιν», Αθήναι, 30 Αυγούστου 1916, Νο 327, 1.  

35. «Και τι θέλει το κράτος», Αθήναι, 31 Αυγούστου 1916, Νο 328, 1.  

36. Αντώνης Μακρυδημήτρης, Οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος, (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1997), 131.  

37. Η ενέργεια του Βενιζέλου, δεν είχε μείνει ασχολίαστη από τον αντιβενιζελικό Τύπο. Το Εσπερι-

νόν Νέον Άστυ έριχνε βέλη εναντίον του: «ο κ. Βενιζέλος απέρχεται προς ανασυγκρότησιν του Έθνους, 

το οποίον πολλαπλώς και πολυτρόπως συνεκλόνισε και διέσπασε». Τον κατηγορούσε για τα «πάθη» του, 

τα οποία, επί είκοσι μήνες, δεν τα είχε χαλιναγωγήσει. Η πολιτική του δεν ήταν δικής του «σύλληψ[ης]», 

ούτε «ανακάλυψις οφειλομένη εις την μεγαλοφυίαν του». Ο Βενιζέλος, χαρακτηριζόταν σαν «αντάρ-

της», ήθελε να «εκστρατεύσει προς αποτροπήν […] των εθνικών δεινών», στην «πολιτικήν ανταρσίαν» 

πρόσθετε και την «πολεμικήν». «Η συμμαχία Βενιζέλου και Ανταντισμού είναι ο μεγαλείτερος εχθρός 

της Ελλάδος». «Αναμένομεν μετά ψυχραιμίας», Εσπερινόν Νέον Άστυ, 19 Σεπτεμβρίου 1916, 1. Για την 
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κτωβρίου, μετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου η κυβέρνηση, η αποκληθείσα και Εθνικής 

Άμυνας, έγινε αποδεκτή με υπέρμετρο ενθουσιασμό από το συγκεντρωμένο πλήθος.38 

Από τη στιγμή εκείνη επισημοποιήθηκε ο Εθνικός Διχασμός. Το κράτος φαινόταν ότι 

χωρίστηκε στα δύο. Έχει υποστηριχθεί πως επρόκειτο για γεωγραφική διαίρεση και 

όχι θεσμική, αν και η αρθρογραφία των εφημερίδων, ιδίως των φιλοβασιλικών, μι-

λούσε απροκάλυπτα για ουσιαστική διαίρεση του κράτους,39 στην προσπάθειά της να 

συμπαρασύρει την κοινή γνώμη, ώστε να αποδεχθεί τη δική της οπτική των πραγμά-

των.  

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 1916, όταν 

προκάλεσε το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 14 Αυγούστου 1916 (π. ημ.), ο 

Κρητικός πολιτικός, είχε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως δεν είχε σκοπό να ενα-

ντιωθεί στον Κωνσταντίνο. Τον καλούσε να ανεβεί και πάλι «τας βαθμίδας του Θρό-

νου» και να σταθεί «εκεί υψηλά». Υποστήριζε πως από τη στιγμή, που ο εχθρός δεν 

βρισκόταν στα σύνορα της Ελλάδας αλλά «εντός του εδάφους μας, προσφυγή εις τα 

έσχατα μέσα, δι’ ων θα διεσαλεύετο η τάξις, θα ήτο το μέγιστον κατά της χώρας κα-

κούργημα». Αν ο βασιλιάς έδινε στην κυβέρνηση Ζαΐμη τη συγκατάθεσή του για την 

υιοθέτηση και εφαρμογή της πολιτικής του Βενιζέλου, τότε οι διαφορές των δύο ηγε-

τών θα έπαυαν υφιστάμενες. Όταν, δε, αποφάσισε να ακολουθήσει την οδό του σχη-

ματισμού ξεχωριστής κυβέρνησης και λίγο πριν αναχωρήσει για την Κρήτη, δήλωσε 

πως «[ε]ίμεθα ηναγκασμένοι να σχηματίσωμεν μιαν Προσωρινήν Κυβέρνησιν. Τούτο 

όμως όχι διά να καταλύσωμεν το εν Αθήναις καθεστώς, αλλά δια να οργανώσωμεν 

την ιδικήν μας εμπόλεμον δύναμιν, ήτις θα ταχθή προς υπεράσπισιν της Ελληνικής 

Μακεδονίας».40 

Όμως, στον πρώτο λόγο που ο Βενιζέλος απηύθυνε προς τον μακεδονικό λαό, μό-

λις έφτασε στη Θεσσαλονίκη, στις 26 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου, κατηγόρησε την 

 
Προσωρινή κυβέρνηση, γενικότερα βλ. Γιάννης Μουρέλος «Η Προσωρινή Κυβέρνησις της Θεσσαλονί-

κης και οι σχέσεις της με τους Συμμάχους (Σεπτέμβριος 1916-Ιούνιος 1917», Μνήμων, τ. 8ος (1980-

1981), 150-188. 

38. Μακεδονία, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 1725, 1. Ο Βενιζέλος, σε συνέντευξή του, μιλούσε για την 

«φρενίτιδα» του πλήθους στα νησιά του Αιγαίου και στη Μακεδονία και δήλωνε, «κατενθουσιασμένος» 

από την υποδοχή, που του είχε επιφυλάξει ο λαός της Θεσσαλονίκης και «εκ της πορείας της υποθέσε-

ως» της Εθνικής Άμυνας, την επιτυχία της οποίας θεωρούσε «εξησφαλισμένην». Εστία, 28 Σεπτεμβρίου 

1916, Νο 8107, 3.  

39. Ανάλογη ήταν η άποψη της εφημερίδας Αθήναι, η οποία μιλούσε για δύο κυβερνήσεις, όταν 

σχηματιζόταν στην Αθήνα η κυβέρνηση Λάμπρου: «Δια της μορφής, την οποίαν επιδιώκουσι να δώσουν 

εις την νέα κυβέρνησιν του κράτους αι Δυνάμεις της Αντάντ, έχομεν δύο τοιαύτας εν τω κράτει». Η μια, 

ήταν εκείνη των ανατολικών επαρχιών, η κυβέρνηση δηλαδή της Τριανδρίας, η άλλη, εκείνη του υπό-

λοιπου βασιλείου. Με την κυβέρνηση Βενιζέλου οι Δυνάμεις της Συνεννόησης «θα επικοινωνώσι δια 

θέματα αναγόμενα εις σχέσεις συμμαχικής ομάδος ην και ούτω τείνουσι να αναγνωρίσωσιν ως κράτος. 

Μετά της κυβερνήσεως Λάμπρου, θα επικοινωνώσιν αφ’ ετέρου δια τα άλλα θέματα τα αναγόμενα «εις 

την ασφάλειαν των συμμαχικών στρατευμάτων» κατά την καθιερωθείσαν φράσιν, την παρέχουσαν την 

ευχέρειαν των κινήσεων πάσης κινήσεως επί χώρας ην δεν κρίνουσιν εμπόλεμον, ως επαρκώς εξασφαλί-

ζουσαν τας κινήσεις αυτών». Η κυβέρνηση του βασιλείου της Ελλάδας «θα κριθεί ως εκπροσωπούσα 

εμπράγματον πλέον δήλωσιν της [χώρας], ως απεχούσης πάσης περί εξόδου σκέψεως». «Η αναγνώρισις 

διπλής Ελλάδος», Αθήναι, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 355, 5. 

40. Στεφάνου (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου, 228, 229, 241. 
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«κλίκα» των Αθηνών. Δήλωσε πως «[θ]α βαδίσωμεν άνευ των εν Αθήναις και εν α-

νάγκη εναντίον αυτών».41 Αυτή του η δήλωση φαινόταν να έρχεται σε αντίθεση με τα 

όσα νωρίτερα διακήρυττε, αν και δύναται να δικαιολογηθεί από την εκτραχυνθείσα  

κατάσταση στη Μακεδονία. Όμως, τον σχηματισμό Προσωρινής κυβέρνησης, όπου 

θα συμμετείχαν οι βουλευτές, οι εκλεγέντες τον Μάιο του 1915, τον είχε προτείνει 

στους Έλιοτ και Γκυγκιεμέν, τον δε «διχασμό του κράτους», τον είχε προαναγγείλει 

στον Ζαΐμη, όταν τον εξουσιοδότησε να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο. Η προτρο-

πή του προς τον άνακτα ήταν συγκεκριμένη: εάν ενέμενε στην πολιτική της ουδετε-

ρότητας, τότε ο ίδιος δεν θα αναλάμβανε «αγώνα εμφυλίου πολέμου», αλλά θα προ-

χωρούσε «εις διχασμόν του κράτους» και θα συνεργαζόταν με όσους ήσαν αποφασι-

σμένοι να θυσιαστούν, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι, που είχε γεννήσει «η γερ-

μανόφιλος πολιτική».42  

Οι αντιφατικές του αυτές δηλώσεις έδωσαν επιπλέον τροφή στον αντιπολιτευόμε-

νο Τύπο, ο οποίος κατεφέρθη με δριμύτητα εναντίον της επαναστατικής κίνησης του 

Βενιζέλου,43 αλλά δε μείωναν στο ελάχιστο την αξία του εγχειρήματός του, που συ-

γκεφαλαιωνόταν και επικεντρωνόταν στην προσπάθεια εξόδου της Ελλάδας από το 

αδιέξοδο, στο οποίο την είχαν εμπλέξει οι αντιμαχόμενες στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

παρατάξεις των δύο αντίπαλων ευρωπαϊκών συνασπισμών Δυνάμεων, η Τριπλή Συμ-

μαχία και η Τριπλή Συνεννόηση, χρησιμοποιώντας το έδαφός της για τις πολεμικές 

τους επιχειρήσεις, αψηφώντας το απαραβίαστο αυτού, βάσει του καθεστώτος της ευ-

μενούς ουδετερότητας και σχεδιάζοντας, πρωτίστως η πρώτη, την κατάλυση της νεο-

αποκτηθείσας ελληνικής κυριαρχίας στα βόρεια τμήματα της χώρας. Τόσο ήταν το 

μένος του προσκείμενου προς τον βασιλιά Τύπου, που έφτασε στο σημείο να παρα-

ποιήσει την ουσία των λεχθέντων από τον στρατηγό Σαράιγ, κατά την τελετή άφιξης 

του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.  

Ο Σαράιγ, παρευρισκόμενος στην υποδοχή, που ο λαός της Θεσσαλονίκης επεφύ-

λαξε στον ηγέτη της Προσωρινής κυβέρνησης, έλαβε τον λόγο αναφέροντας πως η 

εκεί παρουσία του δεν είχε επίσημο χαρακτήρα αλλά επιθυμούσε να απευθύνει χαιρε-

τισμό σε όσους του «έδωσαν ήδη ένα καλόν τάγμα, το οποίον μάχεται ήδη εις το μέ-

τωπον», που θα του έδιναν και άλλα, ώστε να στραφεί εναντίον των «κοινών μας ε-

 
41. «Δεύτε λάβετε φως». Ολόκληρος ο υπέροχος λόγος του Ελευθερίου Βενιζέλου. ‘Θα βαδίσωμεν 

άνευ των εν Αθήναις και εν ανάγκη εναντίον αυτών’. Μακεδονία, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 1725, 3. 

42. Georges Leon, Greece and the Great Powers (1914-1917), (Thessaloniki: Institute for Balkan 

Studies, 1974), 362. Η συγκεκριμένη πρόταση του Βενιζέλου προς τον Ζαΐμη είχε τεθεί, όταν ο τελευ-

ταίος είχε δηλώσει πως η Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει ουδέτερη μετά την επέμβαση της 

Ρουμανίας στον Πόλεμο. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, 170. Τη ρουμανική παρέμβαση στον Πόλε-

μο ο Γερμανός Φρήντριχ Νάουμαν, συγγραφέας του βιβλίου Κεντρική Ευρώπη, σχολίασε σε άρθρο του 

δημοσιευμένο στο Περιοδικό Die Hilfe, αναφέροντας πως η σημασία της έγκειτο στο ότι «η αντίληψις 

του ξένου κόσμου μας θεωρεί ως καταδικασμένους εις καταστροφήν». «Η σημασία της ρουμανικής πα-

ρεμβάσεως», Εστία, 28 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 8107, 1.  

43. Ο Κλεμανσώ, ο οποίος είχε επικροτήσει τη διοργάνωση του κινήματος από τον Βενιζέλο, αντιτί-

θετο στον όρο «επανάσταση». Μάλιστα, συμβούλεψε τον Επαμεινώνδα Κυριακίδη να αποφεύγει ο Τύ-

πος τις λέξεις: Révolution en Grèce, La réveil du peuple hellène, Le mouvement national hellénique. 

Κυριακίδης προς Βενιζέλο, Παρίσι 6/19 Σεπτεμβρίου 1916. Μουσείο Μπενάκη. Αρχείο Ελευθερίου 

Βενιζέλου, Φάκελος 313, 1916-1917. Επιστολαί προς Ελ. Βενιζέλον. 
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χθρών, των Βουλγάρων».44 Τα λεγόμενα του Γάλλου στρατηγού έγιναν αντικείμενο 

κακεντρεχών σχολίων από τον αρθρογράφο του Σκριπ, που στην προσπάθειά του να 

αποδυναμώσει το εγχείρημα του Βενιζέλου, ανέφερε σε πρωτοσέλιδο κείμενο, τιτλο-

φορούμενο «Καθημερινά Σημειώματα» πως το «Κράτος του Βενιζέλου εξηυτελίσθη 

προχθές υπό του Στρατηγού Σαράιγ δια κεραυνοβόλου προσφωνήσεώς του, ήτις και 

μόνη επετράπη υπό της εν Θεσσαλονίκη λογοκρισίας να μεταβιβασθή ενταύθα». Ενώ 

ανέμεναν την περιγραφή «της διασαλπισθείσης ενθουσιώδους υποδοχής», την οποία 

επιφύλαξαν στον αρχηγό «της ψευδεπαναστάσεως εν Θεσσαλονίκη» και τον λόγο, 

που θα εκφωνούσε «προς τους υπηκόους του ο ηγεμών του Μακεδονικού και Νησιω-

τικού Κράτους, αντί τούτων πάντων διεβιβάσθη μόνον ο εις τρεις γραμμάς πολλά λέ-

γων χαιρετισμός του στρατηγού Σαράιγ προς αυτόν». Στη συνέχεια, δημοσιευόταν ο 

λόγος του Γάλλου στρατηγού και αναγράφονταν, με κεφαλαία γράμματα, οι λέξεις, 

«ΕΝ ΤΑΓΜΑ» και «ΘΑ μου στείλουν και άλλα δύο». Κατέληγε, δε, ο αρθρογράφος 

δηλώνοντας, ειρωνικά, ότι «Όλαι αι πυροβολαρχίαι του στρατηγού εάν εβρόντουν 

υπέρ την κεφαλήν του Βενιζέλου δεν θα τω επροξένουν τον αιφνιδιασμόν και την 

κατάπληξιν την οποίαν επροξένησαν αι βόμβαι αυταί των 42 αίτινες εξερράγησαν 

προς τα ώτα του».45 Η αιχμηρή αναφορά του Σκριπ στα λεγόμενα του Σαράιγ, αντι-

κρούστηκε από τη βενιζελική εφημερίδα Εστία, την οποία διηύθυνε ο Άδωνις Κύρου. 

Η πολεμική εναντίον του Βενιζέλου και της πολιτικής του είχε εκφρασθεί, από τον 

Σκριπ, και την προηγούμενη μέρα, την επομένη, δηλαδή, της επίσημης παρουσίας του 

Κρητικού πολιτικού στην πόλη του Βορρά. Ο ηγέτης του κινήματος της Βόρειας Ελ-

λάδας χαρακτηριζόταν σαν «παράδοξος επαναστάτης», «εγκάθετος των Δυνάμεων 

της Αντάντ», έβγαλε το «προσωπείον του» και αποκάλυψε «όλην την λύσσαν του 

κατά του Βασιλέως και όλην την χυδαιότητα των αισθημάτων του», κάθε μέρα, που 

περνούσε έπεφτε στη γη κι’ από ένα «ράκος του κατακουρελιασθέντος προσωπείου, 

με το οποίον […] προσεπάθησε να καλύψη την ειδεχθεστέραν μορφήν του κατά της 

πατρίδος του και κατά του Βασιλέως του παρασκευασθέντος και εκτελουμένου εν 

συνεχεία εγκλήματός του». Το επαναστατικό κίνημα δεν ήταν μόνο ένα «έγκλημα», 

κατά τον Σκριπ. Επρόκειτο για «χυδαίο επινόημα», για ένα κίνημα με «Δονκιχωτικό 

χαρακτήρα», η δε στρατολογία, στην οποία είχε προχωρήσει ο Βενιζέλος στην πορεία 

του από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, είχε μεταβληθεί «εις εμπορικήν επιχείρησιν».46 

Είναι προφανές πως αναφερόταν στη στρατολόγηση, που έλαβε χώρα στη διάρκεια 

του ταξιδιού του Βενιζέλου από την Κρήτη προς τη Θεσσαλονίκη, η οποία τους επό-

μενους μήνες εντάθηκε47 και επεκτάθηκε και σε ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας.  

 
44. «Η προσφώνησις του Σαράιγ», Μακεδονία, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 1725, 2.  

45. «Καθημερινά Σημειώματα», Σκριπ, 28 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 7935, 1.  

46. «Η Ιστορία του Μέλλοντος. Θ’ ανοίξη την μελανωτέραν αυτής σελίδα». Σκριπ, 27 Σεπτεμβρίου 

1916, Νο 7934, 1. 

47. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, που έγινε η στρατολόγηση, κυρίως σε νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους, βλ. Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Θέματα Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας, 1912-1941, (Αθήνα: 

Ι. Σιδέρης, 2005), 81-154, όπου και η αναφορά στις εξειδικευμένες, σχετικές με το θέμα μελέτες μας. 

Επιπλέον, τη μελέτη μας, «Η υπαγωγή της Σύρου στο κράτος της Θεσσαλονίκης», Επετηρίς Εταιρείας 

Κυκλαδικών Μελετών, τ. ΙΓ΄, 1985-1990, (Αθήνα, 1990), 256-267.  
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Ειρωνικά, ήταν και τα όσα ανέφερε το Εσπερινόν Νέον Άστυ, για την βενιζελική 

πολιτική, την οποία χαρακτήριζε «περιβόλιον ανερυθριάστων παραποιήσεων και 

πλαστογραφιών, με ποικιλίαν παραλογισμών, ασυναρτησιών και ταρταρινισμών», 

ενώ για τον Βενιζέλο θεωρούσε πως «απήλθε ν’ ανακτήση όχι την Μακεδονίαν […] 

αλλά την Θεσσαλονίκην».48 

Δεν δημοσίευαν, όλες οι εφημερίδες, άρθρα με εμπρηστικό ή, ακόμα χειρότερα, με 

υβριστικό περιεχόμενο για το κίνημα της Θεσσαλονίκης και τον Βενιζέλο. Για παρά-

δειγμα, η εφημερίδα Αθήναι,49 αρκείτο στη ενημέρωση της κοινής γνώμης με τη δη-

μοσίευση ειδήσεων και πληροφοριών, ασκώντας κριτική σε ήπιους τόνους, υποστηρί-

ζοντας τις Δυνάμεις της Αντάντ και το εγχείρημα του αρχηγού της Εθνικής Άμυνας, 

προσπαθώντας, όμως, να ερμηνεύσει αυτά βασιζόμενη στην οικτρή κατάσταση, στην 

οποία οι γερμανόφιλοι και αντίπαλοι της Συνεννόησης, είχαν φέρει την χώρα. Στο 

κύριο άρθρο της, με τίτλο «Ζητείται ερμηνεία», ενέμενε στο γεγονός ότι δεν υπήρχε 

«διάσπασις» του κράτους, όπως διατείνονταν οι αντίπαλοι, διότι «η εσωτερική διά-

σπασις αφίνει ευτυχώς ολόκληρον την Ελλάδα υπέρ της Ελλάδος». Η διάσπαση, ε-

στίαζε στην απελευθέρωση «Ελληνικής γης από τον Βούλγαρον κατακτητήν και εις 

συγκράτησιν μακράν των ορέξεων ορισμένων φίλων»∙ ενδιαφερόταν για εδάφη, τα 

οποία οι άλλοι ζητούσαν «ως ανταλλάγματα ικανοποιούντα παρεμβάσεις αναπλη-

ρούσας την απουσίαν της Ελληνικής συμπράξεως». Δικαιολογούσε τη συμμετοχή της 

Ελλάδας στον Πόλεμο μόνο ως συμμετοχή στον «αγώνα […] επί τη πίστει ικανοποι-

ήσεως των εθνικών ημών συμφερόντων».50  

Οι θέσεις της εφημερίδας Εστία, του Κύρου, ήταν κατ’ επίφαση αντικειμενικές. 

Στην ουσία, στήριζαν την φιλοανταντική πολιτική, αλλά, με τρόπο εύσχημο, έριπταν 

τις ευθύνες στις έως τότε κυβερνήσεις. Ειδικότερα, στην κυβέρνηση Γούναρη, η ο-

ποία, αφού είχε προσπαθήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να πείσει τις Δυνάμεις «ότι ουχί 

και ουσιαστικώς η Ελλάς τηρεί την ευμενή ουδετερότητα, την οποίαν κατά κόρον 

διεκήρυττε», μερίμνησε, ώστε να πειστεί η κοινή γνώμη ότι ενώ η Ελλάδα «πάντοτε 

έδιδεν ό,τι της εζήτουν, ουδέποτε αι Δυνάμεις εχόρταιναν και νέας πάντα απέκτων 

ορέξεις […]». Έτσι, «αδηφάγοι και εχθρικαί και απάνθρωποι εφέροντο αι Δυνάμεις 

της Συνεννοήσεως προς την Ελλάδα», επομένως είχαν μύχιες σκέψεις και «κρυφόν 

σκοπόν […] τον εκβιασμόν της Ελλάδος εις έξοδον».51  

Σε άλλο άρθρο της, τιτλοφορούμενο «Η Εθνική των Ελλήνων Κυβέρνησις», έβαλε 

εναντίον των επικριτών του Βενιζέλου και του κινήματός του∙ αναφερόταν, σε ειρω-

νικούς τόνους, στον Τύπο «των πατριωτών», ο οποίος παρακολουθούσε τα της Προ-

σωρινής κυβέρνησης «των πατριδοκαπήλων». Και όσοι, ακόμα, είχαν επιλέξει «ως 

πυξίδα» τους είτε τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες είτε το μίσος για τον Βενιζέλο, «δεν 

κατορθώνουν ν’ αποδιώξουν την βαθυτέραν συναίσθησιν ότι κάτι μέγα και υψηλόν 

και σωστικόν δια την τύχην του Έθνους αποτελεί το κίνημα της Εθνικής Αμύνης». Ο 

Βενιζέλος παρά το «μαρτύριον», που είχε υποστεί αποφάσισε «ν’ ακολουθήση την 

 
48. «Ομιλούν οι παραίτιοι των δεινών», Εσπερινόν Νέον Άστυ, 27 Σεπτεμβρίου 1916, 1,2. 

49. Η εφημερίδα Αθήναι αναφέρεται ως αντβενιζελική από τον Βάρφη. Varfis, “La presse grecque du 

temps de la discorde nationale,” 109.  

50. «Ζητείται ερμηνεία», Αθήναι, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 355, 1.   

51. «Η πολιτική της παρελκύσεως», Εστία, 26 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 8105, 1. 
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υστάτην απομένουσα οδόν σωτηρίας». Η «έννοια» της λέξης «Ελλάς» είχε συγχω-

νευθεί με τη λέξη «κίνημα» στη σκέψη και στα μάτια των Δυνάμεων. Η κυβέρνηση 

της Θεσσαλονίκης είχε λάβει την ημιεπίσημη αναγνώριση των Δυνάμεων της Συνεν-

νόησης και είχε αναγνωριστεί από το ίδιο το Έθνος. Την πλήρη αναγνώριση των Δυ-

νάμεων θα την επιτύγχανε όποτε η ίδια το αποφάσιζε και το ζητούσε. Εργαζόταν για 

την προώθηση και την ολοκλήρωση του έργου της και το αίσιο τέλος της θα συνι-

στούσε «την επίσημον καθιέρωσιν του ιστορικού της τίτλου ως Εθνικής Ελληνικής 

Κυβερνήσεως».52 

Οι ως άνω αισιόδοξες θέσεις των υποστηρικτών της βενιζελικής αντίδρασης δεν 

επαληθεύθηκαν στην πορεία, τόσο γρήγορα. Οι ξένοι «φίλοι», αρνούνταν να αναγνω-

ρίσουν de jure την Προσωρινή κυβέρνηση, υπακούοντας στα συμφέροντά τους, που 

τους υπαγόρευαν, προ πάντων, την εξυπηρέτησή τους. Δεν έκριναν σκόπιμο να ενι-

σχύσουν πολιτικά ακόμα περισσότερο τον Βενιζέλο, αν και οι ίδιες τον είχαν προω-

θήσει στην ανάληψη της δράσης του. Αρκέστηκαν, προς το παρόν, στην de facto α-

ναγνώριση. Η καθυστέρηση της αναγνώρισης της κυβέρνησης της Εθνικής Άμυνας, η 

οποία σημειώθηκε περί τα τέλη του 1916, εξέθεσε το κίνημα «στην κοινή γνώμη τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ η αναβολή [της…θα] δυσκολεύσει τη θέση 

μας», θα αποφανθεί ο Νικόλαος Πολίτης. Οι συμμετέχοντες στο κίνημα πίστευαν πως 

το ζήτημα της αναγνώρισης, της υπό τον Βενιζέλο κυβέρνησης, από τα ξένα ανακτο-

βούλια θα ήταν ένα θέμα «τυπικό» και θα ερχόταν ως «φυσική συνέπεια της γενικής 

επιδοκιμασίας που συνάντησε η κίνησή μας στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία».53 

Ας σημειωθεί πως το ζήτημα της αναγνώρισης έγινε κατόπιν αγγλικής παρέμβασης. 

Η συμπάθεια των Βρετανών προς τον Βενιζέλο ήταν δεδομένη, σε σημείο, που ο Bal-

four να δηλώνει, αργότερα, στον Αλέξανδρο Διομήδη, που τον επισκέφθηκε με ειδική 

αποστολή: «Μεταβιβάσατε στον κ. Βενιζέλον όλην την συμπάθειαν και τον θαυμα-

σμόν μου προς αυτόν. Θεωρείται από όλους μεγάλος πολιτικός ανήρ και ολόκληρος η 

Αγγλία είνε βενιζελική».54  

Η εξυπηρέτηση, πάντως, και η ικανοποίηση των εθνικών συμφερόντων της Ελλά-

δας, τη στιγμή εκείνη, ήταν ζήτημα δύσκολα διαχειρίσιμο. Ο αντίκτυπος των γεγονό-

των της Θεσσαλονίκης είχε προκαλέσει πραγματικό σεισμό στην πρωτεύουσα, αν και 

τα ανέμεναν. Η κυβέρνηση Καλογερόπουλου παραιτείτο την ίδια μέρα, που ο Βενιζέ-

λος έφτανε στη Θεσσαλονίκη, όπως προειπώθηκε, και την εξουσία αναλάμβανε η υπό 

τον ιστορικό, καθηγητή, Σπυρίδωνα Λάμπρο κυβέρνηση. Το καινούργιο υπουργείο, η 

εφημερίδα Πρωία (Le Matin) των Παρισίων, το αποκαλούσε «κωμειδυλλιακόν».55   

Τις κρισιμότατες εκείνες στιγμές επέτεινε ακόμα περισσότερο και η άμεση επέμ-

βαση των Συμμάχων, μέσω της Ρηματικής Διακοίνωσης, που ο ναύαρχος Νταρτίζ ντε 

Φουρνέ, διοικητής του Συμμαχικού Στόλου της Μεσογείου, στις 28 Σεπτεμβρίου/11 

Οκτωβρίου 1916, επέδιδε στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, βάσει της οποίας α-

ξίωνε, κατεπειγόντως, τη λήψη μιας σειράς μέτρων. Ως δικαιολογία των προβαλλομέ-

 
52. Εστία, 28 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 8107, 1.  

53. Μουρέλος, «Η Προσωρινή Κυβέρνηση», 156. 

54. Διομήδης προς Πολίτη, Λονδίνο, 15 Φεβρουαρίου 1917, στο Νίκος Πετσάλης-Διομήδης, Η Ελ-

λάδα των δύο Κυβερνήσεων, 1916-17, (Αθήνα: Εκδόσεις Φιλιππότη, 1988), 184-185.  

55. «Ο Τύπος δια τα εν Ελλάδι», Αθήναι, 29 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 357, 3.  
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νων απαιτήσεών του επικαλείτο το γεγονός πως, τελευταία, είχε παρατηρηθεί μετα-

φορά πυρομαχικών και πυροβολικού, εντός του ελληνικού εδάφους, με ελληνικά 

πλοία. Τούτο προξενούσε φόβους τόσο για την ασφάλεια των συμμαχικών πλοίων 

όσο και για τα στρατεύματα της Αντάντ, που βρίσκονταν στα Βαλκάνια. Οι απαιτή-

σεις του ήσαν εξωφρενικές: εγκατάσταση αστυνομίας, που σήμαινε έλεγχο στην κί-

νηση επιβατών, στρατιωτών, πολιτών, έλεγχο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα 

πυροβολεία, που βρίσκονταν στις ακτές έπρεπε να παροπλισθούν, δύο, που βρίσκο-

νταν στον Πειραιά να παραδοθούν στον ίδιο, να παροπλισθούν τα ελληνικά θωρηκτά 

Λήμνος, Αβέρωφ και Κιλκίς, οι ναύτες των οποίων έπρεπε να μειωθούν στο ένα τρί-

το, τα ελαφρά σκάφη να προσορμισθούν, δίχως ναύτες, στο αγκυροβολείο του Συμ-

μαχικού στόλου. Επίσης, Συμμαχική αστυνομία να εγκαθίστατο και να επέβλεπε την 

κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Αν η ελληνική κυβέρνηση δεν συμμορφωνόταν με τις 

υποδείξεις ή αμελούσε την εφαρμογή κάποιου από τους όρους, τότε ο ναύαρχος ανα-

γνώριζε εις εαυτόν το δικαίωμα να προχωρήσει ο ίδιος στην εκτέλεσή του. Η μόλις 

αναλαβούσα την εξουσία κυβέρνηση Λάμπρου εξέδιδε ανακοινωθέν, σύμφωνα με το 

οποίο θεωρούσε καθήκον της να διαμαρτυρηθεί για τις προβαλλόμενες αξιώσεις αλλά 

«υποκύπτει, λόγω της υπό των περιστάσεων επιβαλλομένης ανάγκης».56  

Η συγκεκριμένη στάση της κυβέρνησης δικαιολογεί τον προαναφερόμενο χαρα-

κτηρισμό της γαλλικής εφημερίδας αλλά, ταυτοχρόνως, αποδεικνύει περίτρανα την 

εξόχως δυσχερή θέση στην οποία είχε περιέλθει η κυβέρνηση Λάμπρου, άμα τη ανα-

λήψει των καθηκόντων της. Οι πιέσεις των Δυνάμεων της Αντάντ δεν σταματούσαν 

στις Ρηματικές Διακοινώσεις του Φουρνέ, ο οποίος είχε υποβάλει και άλλη προς τον 

Καλογερόπουλο, λίγο πριν την παραίτησή του. Ειδήσεις, προερχόμενες από διπλωμα-

τικές πηγές, ενημέρωναν την κοινή γνώμη πως οι Πρέσβεις οι εκπροσωπούντες τις 

Δυνάμεις της Συνεννόησης, θα υιοθετούσαν, απέναντι στη νέα κυβέρνηση, την ίδια 

τακτική, που είχαν τηρήσει και έναντι της προηγούμενης, του Ν. Καλογερόπουλου, 

«μη επιθυμούντες να έλθουν εις ουδεμίαν επικοινωνίαν». Θα ήταν σε επαφή μόνο με 

το υπουργείο Εξωτερικών για να συζητούν όσα θέματα αφορούσαν «τους όρους των 

διακοινώσεων επί των οποίων θα λαμβάνη ωρισμένας οδηγίας ο Γάλλος ναύαρχος κ. 

Φουρνέ».57 Είναι πασιφανές πως η στάση των Πρέσβεων, υπαγορευμένη από τις κυ-

βερνήσεις τους, αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση της Αθήνας και συνιστούσε επι-

πλέον πίεση προς το βασιλικό καθεστώς. Αποδεικνυόταν, δε, η σύμπραξη ή η συν-

δρομή της Αντάντ, προς το καινούργιο καθεστώς, που είχε εγκαθιδρυθεί στη Θεσσα-

λονίκη, η επίσημη αναγνώριση του οποίου άργησε να έρθει, αν και ορισμένοι κύκλοι 

υποστήριζαν πως αυτή θα συντελείτο σύντομα,58 ενώ στην Αθήνα χαίρονταν για το 

 
56. «Η Εθνική Κυβέρνησις των Ελλήνων», «Το Τελεσίγραφον του Γάλλου Ναυάρχου. Η απάντησις 

της Κυβρνήσεως», Εστία, 28 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 8107, 1,3˙ «Νέα Νότα του κ. Φουρνέ», Αθήναι, 27 

Σεπτεμβρίου 1916, Νο 355, 6. 

57. «Αι Δυνάμεις και η Κυβέρνησις. Η στάση των Πρεσβευτών», Αθήναι, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 

355, 6. 

58. Τρεις μέρες νωρίτερα, ειδήσεις προερχόμενες από την πόλη του Βορρά, βεβαίωναν πως η Αντάντ 

δεν θα αναγνώριζε την σχεδιαζόμενη κυβέρνηση της Αθήνας, διότι ήταν αντίθετη προς τις ιδέες και το 

φρόνημα του νέου πρωθυπουργού καθώς και των μελών της υπό σχηματισμό κυβέρνησης. «Η Κυβέρνη-

σις και αι Δυνάμεις. Η Προσωρινή Κυβέρνησις», Αθήναι, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο  355, 3. 
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αντίθετο. Η ίδια, ωστόσο, εφημερίδα τις επόμενες μέρες διέψευδε την εν λόγω είδηση 

ή προσπαθούσε να την ανασκευάσει, όταν παρείχε πληροφορίες για τα συγχαρητήρια 

του Άγγλου πρέσβη, Έλλιοτ, προς την κυβέρνηση Λάμπρου, η οποία ερμήνευε αυτή 

την κίνηση ως ισοδυναμούσα με αναγνώρισή της από τις Δυνάμεις Αντάντ, λόγω του 

ότι ο Έλλιοτ θεωρείτο ο «πρύτανις του διπλωματικού εν Αθήναις σώματος».59  

Λίγες μέρες αργότερα, διαψεύδονταν πληροφορίες κατά τις οποίες το νέο κυβερ-

νητικό σχήμα, υπό τον Σπυρίδωνα Λάμπρο, είχε ενστερνισθεί τις προτάσεις, της, υπό 

τον Καλογερόπουλο, προηγούμενης κυβέρνησης, προς τον Γάλλο πρωθυπουργό, Α-

ριστείδη Μπριάν, σχετικά με την συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο. Υποστηριζό-

ταν πως η κυβέρνηση Καλογερόπουλου ήταν υπηρεσιακή και ως εκ τούτου δεν είχε 

προχωρήσει σε διάβημα προς τις Δυνάμεις της Αντάντ.60 Μολοντούτο, ο Καλογερό-

πουλος, η κυβέρνηση του οποίου χαρακτηρίστηκε ως «ιλαροτραγωδία»,61 είχε συνε-

χίσει τις διαβουλεύσεις Ζαΐμη-Αντάντ, οι οποίες είχαν διακοπεί. Τούτο επιβεβαιώνε-

ται από το γεγονός πως την επομένη της ανάληψης της εξουσίας από την κυβέρνηση 

Καλογερόπουλου, στις 7 Σεπτεμβρίου (ν. ημ.), ο Καραπάνος, ο νέος υπουργός Εξω-

τερικών, είχε επιφορτίσει τον Ρωμάνο, τον Έλληνα πρέσβη στην γαλλική πρωτεύου-

σα, να προβεί στις ακόλουθες δηλώσεις: «Συμμεριζόμενη τις απόψεις, που είχαν ε-

μπνεύσει  τις διαπραγματεύσεις, τις διακοπείσες από τον Ζαΐμη, η βασιλική κυβέρνη-

ση αποφάσισε να τις συνεχίσει υπό το ίδιο πνεύμα και με την ειλικρινή επιθυμία να 

συσφίξει τους δεσμούς της Ελλάδας με τις Δυνάμεις της Αντάντ».62 Οι παράλογες, 

από κάθε άποψη, απαιτήσεις του Φουρνέ αξιολογήθηκαν από την Εστία ως «άγρια 

μέτρα», τα οποία ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής όσων διαχειρίστηκαν στις κυ-

βερνήσεις του «Γούναρη και Σκουλουδογούναρη» την πολιτική της ουδετερότητας.63  

Στην εξόχως δυσχερή θέση, που είχε βρεθεί η Ελλάδα, ο ηγέτης της Προσωρινής 

κυβέρνησης, έδειχνε αισιόδοξος και δήλωνε πως «η φυσική θέσις της Ελλάδος είνε 

παρά το πλευρόν των Συμμάχων της Συνεννοήσεως […] αι ίδιαι Προστάτιδες Δυνά-

μεις, αίτινες συνετέλεσαν εις το να ελευθερωθώμεν εκ του Τουρκικού ζυγού, είνε αι 

ενδεδειγμέναι δια την πλήρωσιν και των περαιτέρω εθνικών μας πόθων, κατ’ αντίθε-

σιν προς το άλλο στρατόπεδον, το εχθρικόν της Αντάντ».64 Εμμέσως, πλην σαφώς 

προδιέγραφε τις προθέσεις του και τις επόμενες δράσεις του. Ωστόσο, ο αρθρογράφος 

της Εστίας σημείωνε πως έπρεπε «το Κράτος να παραμείνει εν τη ουδετερότητί του», 

θέση η οποία είχε διατυπωθεί και νωρίτερα, θέση, η οποία είχε δώσει τροφή στο Ε-

σπερινόν Νέον Άστυ να ειρωνεύεται τους ισχυρισμούς του Βενιζέλου, ότι οι Δυνάμεις 

δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχει η Ελλάδα στον Πόλεμο. Οι εν λόγω απόψεις θεω-

ρήθηκαν πως ήταν ψευδείς και οι εκφέροντες αυτές «πλαστογραφούσαν τα πράγμα-

τα», έχοντας κατά νου την εξαπάτηση του λαού. Ο αρθρογράφος επικαλείτο δημοσί-

ευμα της εφημερίδας Le Temps, του Παρισιού, το οποίο τους διέψευδε υποστηρίζο-

 
59. «Η αναγνώρισις της κυβερνήσεως», Αθήναι, 30 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 358, 3. 

60. «Η πολιτική της κυβερνήσεως. Η εξομάλυνση της καταστάσεως», Αθήναι, 2 Οκτωβρίου 1916, 

Νο 360, 3. 

61. «Η αναγνώρισις διπλής Ελλάδος», Αθήναι, 27 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 355, 5. 

62. Frangoulis, La Grèce, 417.  

63. «Ο μόνος τρόπος να ζήσωμεν ήσυχοι», Εστία, 29 Σεπτεμβρίου 1916, Νο 8108, 1. 

64. Ibid. 
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ντας πως οι Σύμμαχοι δεν θα αναγνώριζαν υπουργείο, που θα στόχευε στο να παρε-

μποδίσει την συμμετοχή της Ελλάδας στον πανευρωπαϊκό Πόλεμο.65 

Ενάμισι, περίπου μήνα αργότερα, η Πατρίς, διευθυνόμενη από τον επιστήθιο φίλο 

του Βενιζέλου, τον δημοσιογράφο Γεώργιο Βεντήρη, κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο 

άρθρο, υπό τον τίτλο «Σοβαρόταται δηλώσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου. Προς το 

φως και την ζωήν. Έρχου και Ίδε». Το συγκεκριμένο κείμενο ήταν φορτισμένο πολι-

τικά και το περιεχόμενό του διχαστικό. Δεν έδειχνε την πρότερη μετριοπάθεια της 

εφημερίδας Αθήναι. Έθετε το ερώτημα «τι είνε το Κράτος των Αθηνών και τι αντι-

προσωπεύει; […] το ήμισυ του εδάφους της Ελλάδος δεν ανήκει πλέον εις αυτό». Το 

ήμισυ αυτού, «η Θεσσαλία, η Ήπειρος και τα νησιά των Κυκλάδων και του Ιονίου 

είνε, όποτε [το] αποφασίση το Κράτος της Θεσσαλονίκης και το επιτρέψουν αι Σύμ-

μαχοι Δυνάμεις, εις τα χέρια μας». Έδρα του κράτους ήταν «σήμερον η Θεσσαλονί-

κη». Οι επαναστάτες μάχονταν για να απολυτρώσουν τα εδάφη, που «παρέδωκαν 

προδοτικώς» στους Βουλγάρους «οι Κυβερνήται των Αθηνών», οι οποίοι αποτελού-

σαν μια λίαν περιορισμένη μειοψηφία, «δειφθαρμένη και ηθικώς έκφυλον», του λαού 

της Ελλάδας. Το τέλος του άρθρο έκλεινε με την φράση: «ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ απλώνει την 

σκιάν του προς το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ των Αθηνών».66  

Αν τα λόγια αυτά είχαν γραφτεί από τον ηγέτη της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, 

πράγμα που δεν συνάδει με τα πάμπολλα κείμενα του, που έχουν έρθει στη δημοσιό-

τητα, τούτο δύναται, ενδεχομένως, να ερμηνευθεί από το γεγονός πως την περίοδο 

που διατυπώνονταν, ο Βενιζέλος αντιμετώπιζε πλήθος προβλημάτων στην άσκηση 

του έργου του, δεδομένου ότι οι Δυνάμεις της Αντάντ, ιδίως Γαλλία και Βρετανία, αν 

και τον είχαν προωθήσει στην εξουσία, δεν είχαν ακόμα αναγνωρίσει, επισήμως, το 

καθεστώς του και στο ελληνικό πολιτικό τοπίο αλλά και στο πάτριο έδαφος παίζο-

νταν άθλια παιγνίδια προπαγάνδας, κατασκοπίας, υψηλής διπλωματίας και υψηλής 

στρατηγικής. Ενδεχομένως, η δημοσίευση του άρθρου, να είχε σχέση και με την κή-

ρυξη του πολέμου εναντίον της Γερμανίας και της Βουλγαρίας, εκ μέρους της κυβέρ-

νησης τα Θεσσαλονίκης, η οποία σημειώθηκε στις 10/23 Νοεμβρίου 1916. Ας διευ-

κρινισθεί πως η χρονική περίοδος από αυτή τη στιγμή ως την επίσημη έξοδο της Ελ-

λάδας στον Πόλεμο, στα τέλη Ιουνίου του 1917, θα μπορούσε να έχει προσμετρηθεί 

για την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων στην Ελλάδα, από τη Γερμανία, όταν το 

ζήτημα των επανορθώσεων συζητείτο στην αρμόδια Επιτροπή Πολεμικών Αποζη-

μιώσεων. Όμως, το σχετικό αίτημα της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής δεν έγινε 

δεκτό και θεωρήθηκε πως ο πόλεμος εναντίον της Βουλγαρίας και της Γερμανίας άρ-

χισε από τότε, που διακόπηκαν οι διπλωματικές σχέσεις αυτών των κρατών με την 

Ελλάδα,67 δηλαδή από τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου 1917, οπότε κηρύχθηκε ο Πό-

λεμος από την κυβέρνηση Βενιζέλου, μετά την αποπομπή του Κωνσταντίνου και τον 

ερχομό του πρώτου στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη. 

 
65. «Ομιλούν οι Παραίτιοι των Δεινών», Εσπερινόν Νέον Άστυ, 27 Σεπτεμβρίου 1916, χ.ν., 1. Ενδει-

κτικά, η θέση της Εστίας: «Από του Φεβρουαρίου 1915, ποτέ δεν επρόκειτο περί εξόδου της Ελλάδος». 

«Ποία πρέπει να είναι η Νέα Κυβέρνησις», Εστία, 22 Σεπτεμβρίου 1916, 1.  

66. Πατρίς, 9 Νοεμβρίου 1916, Νο 8216, 1.  

67. Στ. Π. Σεφεριάδης, Μαθήματα Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου. Βιβλίον Β΄. Διεθνείς Διαφοραί και Συ-

γκρούσεις, (Αθήναι: χ.ε., 1928-1929), 267-269. 
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Συμπεράσματα 

 

Η μελέτη ενδεικτικής και αντιπροσωπευτικής, συνάμα, αρθρογραφίας του Τύπου 

στη διάρκεια της περιόδου, κατά την οποία η Ελλάδα συγκλονιζόταν από την έκρηξη 

της επανάστασης της Εθνικής Άμυνας, στη Μακεδονία και της εγκαθίδρυσης της 

Προσωρινής κυβέρνησης, στη Θεσσαλονίκη συνιστά, πιστεύουμε, αξιόπιστο τεκμή-

ριο πολιτικής αντίληψης και ιστορικής μαρτυρίας. Μέσα από τα δημοσιεύματα του 

αθηναϊκού και ορισμένα του μακεδονικού Τύπου αποκαλύπτονται και επιβεβαιώνο-

νται πτυχές και λεπτομέρειες της επεμβατικής πολιτικής των Δυνάμεων των δύο αντί-

παλων συνασπισμών, που κυριαρχούσαν στο ευρωπαϊκό στερέωμα, καθώς και οι πιέ-

σεις, που αυτές ασκούσαν στην ελληνική πολιτική ηγεσία για την υιοθέτηση των πο-

λιτικών τους. Το πρόβλημα, όμως, είναι εμφανές αυτό, δεν προερχόταν και δεν γεν-

νιόταν μόνο από τις έξωθεν απειλές και πιέσεις. Το πρόβλημα εντοπιζόταν και επικε-

ντρωνόταν στην πολεμική, που ασκούσε ο αντιπολιτευόμενος Τύπος στον Βενιζέλο 

και την κίνησή του, την τείνουσα στην απεμπλοκή της χώρας από τις αδιέξοδες κατα-

στάσεις, στις οποίες την είχαν εμπλέξει οι αντιμαχόμενοι στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

ευρωπαϊκοί συνασπισμοί Δυνάμεων. 

Η χώρα, παρά τη διακηρυγμένη ευμενή ουδετερότητά της απέναντι στον Πόλεμο, 

είχε γίνει έρμαιο των συμφερόντων των ξένων και στο έδαφός της διεξάγονταν σοβα-

ρότατες πολεμικές επιχειρήσεις. Οι Δυνάμεις, ιδίως, της Συνεννόησης, οι οποίες φο-

βούνταν την προς το Νότο προώθηση των γερμανο-βουλγαρικών στρατευμάτων, που 

βρίσκονταν στη Μακεδονία, δε δίσταζαν να παραβιάζουν το Σύνταγμα, να εκβιάζουν 

με την επίδοση Ρηματικών Διακοινώσεων, άμεσα εκτελεστών, να ερμηνεύουν τους 

όρους των Συνθηκών της ελληνικής Ανεξαρτησίας, κατά βούληση, ώστε να δικαιολο-

γήσουν τις επεμβάσεις τους, να επιβάλουν την κυβέρνηση, που θα εξυπηρετούσε τους 

σχεδιασμούς τους, διπλωματικούς και πολεμικούς, να επιδίδονται σε επίδειξη ισχύος, 

να προωθούν διχαστικά σχήματα, να καταλαμβάνουν εδαφικά κομμάτια της ελληνι-

κής Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων νησιών του Αιγαίου, να στρατο-

πεδεύουν, να αποκλείουν τα ελληνικά παράλια, να απαιτούν την παράδοση σιδηρο-

δρόμων και πλοίων και την απόσυρση των θωρηκτών της.68 Το συμπέρασμα, η εικό-

να, που σχηματίσαμε είναι πως η Ελλάδα και οι ηγέτες της δεν είχαν περιθώρια ά-

σκησης μιας ακηδεμόνευτης εξωτερικής πολιτικής και, συνεπώς, ούτε την δυνατότη-

τα να επιλέξουν την μια ή την άλλη πλευρά του Πολέμου. 

Ως συμπέρασμα, από την εν γένει εντρύφησή μας σ’ αυτές τις πηγές, προκύπτει 

πως η ουδέτερη Ελλάδα είχε μετατραπεί σ’ ένα πεδίο μάχης. Οι ηγέτες του Έθνους 

και οι περί αυτών, αντί να αισθανθούν συνυπεύθυνοι απέναντι σ’ αυτό, να ομονοή-

σουν και να συμπλεύσουν με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας, την είχαν εγκατα-

λείψει στις ορέξεις και στις επιβουλές των ξένων, επηρεαζόμενοι, ή, και καθοδηγού-

μενοι κάποιες φορές από αυτούς. 

Μελετώντας τον Τύπο της εποχής, κατά την οποία διαδραματίσθηκαν τα γεγονότα 

της Θεσσαλονίκης και διαπιστώνοντας, από πρώτο χέρι, την τραγική κατάσταση, 

 
68. Για ορισμένες αναφορές, Μουρέλος, «Οι ευθύνες…», 120-121.  
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στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα, βλέποντας τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις της δια-

κηρυγμένης ευμενούς ουδετερότητάς της από τις «προστάτιδες» Δυνάμεις της, κατα-

λήγουμε στο συμπέρασμα πως ο Βενιζέλος δεν είχε πολλές δυνατότητες επιλογής.  

Ο Βενιζέλος και η όλη του πολιτεία από τη στιγμή, που ακολούθησε ξεχωριστό 

δρόμο, με σκοπό να υπερασπίσει τα προ ολίγων ετών κτηθέντα εδάφη και να ανασυ-

ντάξει το Έθνος, έχει κατακριθεί και έχει επικροτηθεί. Στην πρώτη περίπτωση ανή-

κουν οι αθεράπευτα βασιλικοί και γερμανόφιλοι. Στη δεύτερη, όσοι υποστήριζαν και 

θεωρούν ακόμα πως για την Ελλάδα του τότε δεν υπήρχε άλλη οδός, δεν υπήρχε άλλο 

φως. Ενστερνιζόμενοι τη δεύτερη άποψη, πιστεύουμε πως την περισσότερο αντικει-

μενική θέση, συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες του διεθνούς περιβάλλοντος της 

εποχής εκείνης, δίνει ο Γεώργιος Λεονταρίτης, μέσα σε λίγα λόγια: «Αν πράγματι το 

μέτρο της επιτυχίας για την εξωτερική πολιτική είναι αφενός το να πείθει την κοινή 

γνώμη και αφετέρου το να δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος, τότε ο Βενιζέλος δεν 

ελέγχεται οξυδερκέστερος από τους περισσότερους σύγχρονούς του πολιτικούς ηγέ-

τες που οδήγησαν τους λαούς τους στον πόλεμο».69 

Ο φανατισμός υπέρ της κατ’ επίφαση ουδετερότητας, τα κακεντρεχή και υβριστι-

κά δημοσιεύματα του Σκριπ, για τον Βενιζέλο και την κυβέρνηση της Εθνικής Άμυ-

νας, ήταν έξω από κάθε δημοσιογραφική και πολιτική δεοντολογία, ήταν μέρος μιας 

κακώς εννοούμενης πολιτικής και μιας μεθόδου αποσκοπούσης στον εξευτελισμό και 

τον ευτελισμό του πολιτικού άνδρα και της υπ’ αυτόν κυβέρνησης, αλλά και στην 

αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής παράταξης, που τον στήριζε, με απώτερο στόχο την 

επιβολή και επικράτηση της γερμανόφιλης πολιτικής στην Ελλάδα. Δεν έλειπαν, βέ-

βαια, και οι εφημερίδες, όπως η Αθήναι και το Εμπρός, οι οποίες ενημέρωναν την 

κοινή γνώμη και ασκούσαν μια ηπιότερη κριτική στο βενιζελικό κίνημα και τον αρ-

χηγό του. Από την άλλη, ο φιλοβενιζελικός Τύπος δημοσίευε πληροφορίες και ειδή-

σεις και έβαλε κατά της κωνσταντινικής παράταξης. Δεν έλειπαν, δε, οι περιπτώσεις, 

και από τις δύο πλευρές, παραπληροφόρησης  

Την ίδια ώρα, που η Μακεδονία και οι κάτοικοί της αποθέωναν τον Έλληνα πολι-

τικό άνδρα και επίχαιραν για τη λαμπρή σελίδα, που η πολιτική του άνοιγε στην Ελ-

λάδα, ο φιλοδυναστικός Τύπος, ιδίως ο Σκριπ, κατηγορούσε τον Βενιζέλο και την υπ’ 

αυτόν Προσωρινή κυβέρνηση και μιλούσε με χαρακτηρισμούς απαράδεκτους και α-

πολιτικούς· χαρακτηρισμούς, που δεν είχαν τίποτα να προσφέρουν στο Έθνος παρά 

μόνο να εξάψουν τον φανατισμό και τα πάθη, να εντείνουν ακόμα περισσότερο τον 

Διχασμό, με κίνδυνο να διαρραγεί ακόμα περισσότερο και άμεσα, όχι μόνο ο πολιτι-

κός ιστός της χώρας, που έτσι κι αλλιώς παρουσίαζε έντονα τα σημάδια της αποσύν-

θεσης αλλά και ο κοινωνικός της ιστός.  

Με το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, που εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη και με την 

εκεί εγκαθίδρυση της Προσωρινής, υπό την τριανδρία, κυβέρνησης, το πολιτικό χά-

σμα ανάμεσα στον Βενιζέλο και τους περί αυτόν και τους υποστηρικτές του Κωνστα-

ντίνου έγινε ακόμα πιο βαθύ. Το κράτος, διαιρέθηκε στα δύο και χρειάστηκαν μήνες 

διαπραγματεύσεων και συμφωνιών με τις ανταντικές Δυνάμεις για να επανέλθει σε 

 
69. Γεώργιος Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 1917-1918, (Αθήνα: Μορφω-

τικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2000), 20. 
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ομαλότερο βίο, με μια κυβέρνηση, μετά την αποπομπή του Κωνσταντίνου και την 

ανάληψη της βασιλείας από τον Αλέξανδρο, την κυβέρνηση Βενιζέλου. Έτσι, η φορά 

της Ιστορίας αλλά και οι συνεχείς διαβουλεύσεις έφεραν και πάλι στο προσκήνιο της 

Αθήνας τον Κρητικό πολιτικό, ο οποίος ανέλαβε το βάρος να κηρύξει τον πόλεμο στη 

Γερμανία και τη Βουλγαρία, επισήμως, τώρα πια, στα τέλη Ιουνίου 1917.70 Το κρά-

τος, εισήλθε «εις μιαν περίοδον Εθνικής εξελίξεως», αναλαμβάνοντας «έναν νέον 

αγώνα, τον σημαντικώτερον ίσως εξ όσων ηθέλησέ ποτε η Ελληνική Ιδέα και η Ελ-

ληνική Φυλή».71 

 

 
70. Αυτή είναι και η επικρατούσα άποψη. Σύμφωνα, όμως, με τον Λεονταρίτη, η Ελλάδα δεν κήρυξε 

επισήμως τον Πόλεμο στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, δεδομένου ότι η Προσωρινή κυβέρνηση της Θεσ-

σαλονίκης είχε προχωρήσει σ’ αυτή την ενέργεια τον Νοέμβριο του 1916. Για λεπτομέρειες επί του θέ-

ματος Λεονταρίτης, Η Ελλάδα, 88-89. 

71. Απόσπασμα από την αγόρευση του Θεμιστοκλή Σοφούλη στην Ελληνική Βουλή. Λεονταρίτης, Η 

Ελλάδα, 106-107. 



 

  


