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ΠροΛογοσ

αυτό το βιβλίο αποτελεί την τελική σύνθεση όσων έμαθα, 
ανακάλυψα, στοχάστηκα, δίδαξα και έγραψα επί σαράντα 
χρόνια για να ερμηνεύσω τον εθνικό διχασμό. στο διάστη-
μα αυτό, δεν κατάφερα να προκαλέσω με την ερμηνεία μου 
ευρύτερη και γονιμότερη συζήτηση, όπως θα συνέβαινε σε 
άλλη χώρα. είχα, πάντως, μία τουλάχιστον ικανοποίηση. 
Πρωτάκουστη όταν την έκανα εγώ το 1977, η επιστημονική 
διάγνωση ότι ο ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε «χαρισματικός» 
ηγέτης (με την έννοια του μαξ Βέμπερ) έχει γίνει πλέον 
κοινότοπη… 

στις σελίδες που ακολουθούν, ο εθνικός διχασμός δεν 
ερμηνεύεται μόνο ως οιονεί θρησκευτικό «σχίσμα» χαρισμα-
τικής προέλευσης. ερμηνεύεται κυρίως ως κρίση στη διαδι-
κασία εθνικής ολοκλήρωσης, αλλά και ως ταξική σύγκρουση. 
ερμηνεύεται επίσης ως διαμάχη που απέκτησε τελικά τις 
διαστάσεις εμφυλίου πολέμου.

κάθε ερμηνεία ξεπερνιέται και παραμερίζεται όποτε εμ-
φανιστεί νέα, ικανοποιητικότερη. από την άποψη αυτή, όσες 
σχετικές μελέτες είχα την ευκαιρία να διαβάσω τα τελευ-
ταία χρόνια υπήρξαν για μένα απογοητευτικές. μου έμαθαν 
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πολλά, αλλά δεν πρόσφεραν μία νέα, διαφορετική και ικανο-
ποιητικότερη ερμηνεία. αντίθετα μάλιστα, αρκετές φορές 
συνιστούσαν οπισθοδρόμηση. είτε συσκότιζαν τα πράγματα, 
είτε αναμασούσαν παλιές διαστρεβλώσεις.

το ζητούμενο είναι η κατανόηση, η εξήγηση, η ερμηνεία. 
Όχι η εξύμνηση, ούτε η καταγγελία. ωστόσο, μπορεί να δη-
μιουργηθεί στον αναγνώστη η εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο 
μεροληπτεί υπέρ του ελευθερίου Βενιζέλου και σε βάρος 
των αντιπάλων του. αυτό, όμως, προκύπτει από τα ίδια τα 
πράγματα – όχι από δική μου προκατάληψη. τα πράγματα 
«μεροληπτούν», όχι εγώ. εντελώς αντικειμενικοί παράγο-
ντες, σε πολλά επίπεδα, συνθέτουν μία εικόνα περισσότερο 
θετική για τη μία πλευρά και περισσότερο αρνητική για την 
άλλη.

τέτοιος αντικειμενικός παράγοντας είναι πρώτα-πρώτα 
η ιστορική δικαίωση. σε κάθε ιστορική σύγκρουση, μία μόνο 
πλευρά μπορεί εκ των υστέρων να θεωρηθεί ιστορικά δικαιω-
μένη. στην περίπτωση του εθνικού διχασμού, δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί ότι δικαιώθηκε ο Βενιζέλος – τόσο στο πεδίο 
της εξωτερικής πολιτικής όσο και στο πεδίο της συνταγμα-
τικής νομιμότητας. στον α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο νίκησε η 
αντάντ, όπως είχε προβλέψει εκείνος. και η ελλάδα, έστω 
καθυστερημένα, βρέθηκε στο στρατόπεδο των νικητών χάρη 
στον Βενιζέλο. αντίθετα, ηττήθηκε κατά κράτος η γερμανία 
στην οποία προσδέθηκε ο βασιλιάς κωνσταντίνος συμπαρα-
σύροντας γενικά τους αντιβενιζελικούς. στο συνταγματικό 
πεδίο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο κωνσταντίνος πα-
ραβίασε το πολίτευμα και εναντιώθηκε στη λαϊκή κυριαρχία. 
Όχι απλά με τη δεύτερη διάλυση της Βουλής, αλλά γενικά 
με τη δηλωμένη άρνησή του να ξαναδιορίσει πρωθυπουργό 
τον Βενιζέλο, όσες φορές κι αν κέρδιζε τις εκλογές. αυτή η 
άρνηση πιστοποιείται από όλα τα αρχεία και καθιστά περιττή 
την αναμάσηση χιλιοειπωμένων επιχειρημάτων.
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Ένας άλλος αντικειμενικός παράγοντας είναι η «ποιοτι-
κή» διαφορά που συνήθως υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών 
μιας ιστορικής σύγκρουσης. στην περίπτωση του εθνικού 
διχασμού, μόνο ο Βενιζελισμός έχει ρεαλιστικό όραμα και 
συγκροτημένο πρόγραμμα. οι αντίπαλοί του ούτε έχουν ούτε 
θα μπορούσαν να έχουν κάτι αντίστοιχο και ισοδύναμο, αφού 
αποτελούν άθροισμα ετερόκλητων στοιχείων, με ελάχιστο 
κοινό παρονομαστή μόνο την αντίδραση και την αντίσταση 
στον Βενιζέλο και τον Βενιζελισμό. 

κατά συνέπεια, μολονότι και οι δύο πλευρές ασκούν ακα-
τάσχετη προπαγάνδα, ενιαίο, συγκροτημένο και συνεκτικό 
πολιτικό λόγο αρθρώνει τελικά μόνο ο Βενιζελισμός. αυτή 
η δομική διαφορά ύστερα προεκτείνεται και αναπαράγεται 
στην ίδια την ιστοριογραφία. μοιραία υπερισχύει η «Βενιζε-
λική» θεώρηση της σύγκρουσης. αυτήν ακριβώς επιδίωξε 
και πέτυχε να αποτυπώσει με τον εγκυρότερο, συνολικότερο 
και συνάμα συναρπαστικότερο τρόπο ο γεώργιος Βεντήρης 
στο μνημειώδες έργο του Η Ελλάς του 1910-1920. το βι-
βλίο του μοιραία σημαδεύει ανεξίτηλα την ιστορική μνήμη. 
δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο από την αντίθετη πλευρά. 
υπάρχουν μόνο απολογητικές ή και αγιογραφικές μελέτες για 
τον κωνσταντίνο, τον γούναρη και άλλα πρόσωπα, αποσπα-
σματικές και περιπτωσιολογικές κριτικές για τα λάθη και τα 
ολισθήματα του Βενιζέλου, καταγγελίες για τα εγκλήματα 
που έγιναν στο όνομά του… αλλά αυτά δεν συγκροτούν μία 
ολοκληρωμένη εναλλακτική θεώρηση. μόνο από σοσιαλιστι-
κή και διεθνιστική σκοπιά μπορούσε να υπάρξει – και υπήρξε 
– μία τέτοια εναλλακτική θεώρηση.

τέλος, μία ακόμη αντικειμενική διαφορά προκύπτει από 
ορισμένα «ηθικά» χαρακτηριστικά, όταν αυτά διαπιστώνο-
νται και τεκμηριώνονται. είναι αδύνατο να μην προκαλέσει 
αρνητική αντίδραση η ανειλικρίνεια, η υποκρισία, η ασυνέ-
πεια, η ασυναρτησία, η πλαστογραφία. στην περίπτωση του 

ΠροΛογοσ
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εθνικού διχασμού, οι δύο πλευρές δεν διαφέρουν μόνο ποσο-
τικά από τη σκοπιά αυτή. διαφέρουν ποιοτικά.

με την ερμηνεία μου μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Όχι 
όμως με το πραγματολογικό υλικό που προσκομίζω και επι-
καλούμαι. Βέβαια, πάντοτε γίνεται επιλογή. δεν μπορεί να 
γίνει διαφορετικά. αλλά όσα γεγονότα αναφέρονται εδώ έχουν 
ελεγχθεί σχολαστικά. το υπογραμμίζω, γιατί τα τελευταία 
χρόνια πληθαίνουν οι ιστορικές ανακρίβειες ακόμη και σε 
«επιστημονικά» γραπτά, από προχειρότητα και έλλειψη 
ελέγχου.

για όσους ενδιαφέρονται να αντλήσουν αναλογίες και δι-
δάγματα από το παρελθόν, ασφαλώς δεν αρκούν οι συνηθι-
σμένες κοινοτοπίες για τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός 
εθνικού διχασμού. χρειάζεται επίσης να προβληματιστούν 
για τους χαρισματικούς ηγέτες – ως αναγκαιότητα, αλλά 
και ως κατάρα. συχνά ακούγεται στις μέρες μας η ευχή να 
εμφανιζόταν κάποιος «σωτήρας» σαν τον Βενιζέλο. αλλά η 
χαρισματική ηγεσία δεν εμφανίζεται κατά παραγγελία. επι-
πλέον, αξιώνει απόλυτη πίστη και υπακοή. συνεπάγεται μία 
εξουσία αυταρχική και ανεξέλεγκτη, ακόμη και όταν διαθέτει 
λαϊκή και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. κατά συνέπεια, αργά 
ή γρήγορα, μπορεί να έχει ακραίες διχαστικές επιπτώσεις.

μπορούν ακόμη να προβληματιστούν οι σημερινοί ανα-
γνώστες για την αναγκαιότητα συμμάχων και συμμαχιών. 
ειδικότερα, για τα ολέθρια αποτελέσματα που έχει η πα-
ραγνώριση αυτής της αναγκαιότητας, όπως αποτυπώθηκε 
τότε στη συνθηματολογία για την «μικράν αλλ’ έντιμον ελ-
λάδα» και για την «αυτοτέλειά» της. τα συνθήματα αλλά-
ζουν, αλλά ο εθνικός «αυτισμός» ενδημεί. 

σχετικό είναι και το ειδικότερο διαχρονικό ζήτημα της 
αξιοπιστίας της χώρας στις σχέσεις της με τους ξένους και 
προπαντός με τους συμμάχους της. Η αξιοπιστία αυτή μεγι-
στοποιήθηκε επί Βενιζέλου, που κατηγορήθηκε γι’ αυτό ως 
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«ξενόδουλος». αντίθετα, ο κωνσταντίνος και οι υποστηρι-
κτές του κατάφεραν να χάσουν τελείως την αξιοπιστία τους 
με τις παραπλανητικές και παρελκυστικές διαπραγματεύ-
σεις που έκαναν με την αντάντ το 1915-17. την αξιοπιστία 
αυτή πάσχισαν μάταια να αποκαταστήσουν το 1920-22, 
οδηγώντας τη χώρα στην καταστροφή. ολέθρια αναξιοπιστία 
επιφέρουν και σήμερα οι παραπλανητικές και παρελκυστικές 
διαπραγματεύσεις με συμμάχους και «εταίρους».

δεν χρειάζεται να πολλαπλασιάσω τα παραδείγματα. 
χρειάζεται όμως να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν 
με τις συμβουλές τους και με ενθάρρυναν να ολοκληρώσω 
αυτό το βιβλίο. χωρίς τη στήριξή τους, θα είχα ίσως εγκα-
ταλείψει, νικημένος από μία αίσθηση ματαιότητας. Προτιμώ 
να μην τους απαριθμήσω, από φόβο μήπως ξεχάσω κανέναν. 
Ξεχωρίζουν παλιοί φοιτητές μου, όπως ο χάρης, ο γιώργος, 
ο Όμηρος, και νέοι φίλοι μου, όπως ο νίκος, ο Άγγελος, ο 
ευάνθης. Ξεχωρίζει φυσικά και ο γιος μου.

ραφήνα, 10 αυγούστου 2015

ΠροΛογοσ
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συντομογραΦιεσ

γσεε γενική συνομοσπονδία εργατών ελλάδος
εΛια ελληνικό Λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο
ετε εθνική τράπεζα της ελλάδος
ΙΕΕ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους
π. η. παλαιό ημερολόγιο («ιουλιανό»)
Πσε Πανελλήνιος σύνδεσμος εφέδρων
Πσσ Πανελλήνιος σύνδεσμος συντεχνιών
σεκε σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ελλάδος
σ. σ. σώμα στρατού
σ. Π.  σύνταγμα Πεζικού

ΗμερομΗνιεσ
Όλες οι ημερομηνίες είναι με το «παλαιό» (ιουλιανό) ημε-
ρολόγιο που ίσχυε τότε στην ελλάδα. Η μετατροπή τους 
στο «γρηγοριανό» ημερολόγιο που ίσχυε (και ισχύει) στην 
ευρώπη γίνεται με την προσθήκη 13 ημερών.
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κεΦαΛαιο 1

το χρονικο του διχασμου
1909-1922

Η ΕπαναστασΗ του 1909

μολονότι εκδηλώνεται το 1915, ο εθνικός διχασμός κυο-
φορείται ουσιαστικά ήδη από το 1909, από το κίνημα του 
στρατιωτικού συνδέσμου στο γουδί.1 Πρόκειται για την 
πρώτη αμιγώς στρατιωτική συνωμοσία από τη σύσταση 
του νεοελληνικού κράτους. Η ονομασία «επανάσταση», που 
υιοθέτησαν όχι μόνο οι κινηματίες αλλά και γενικότερα οι 
σύγχρονοι, προκαλεί ακόμη και σήμερα αμφισβητήσεις, που 
όμως στηρίζονται σε μία παρανόηση. επανάσταση ασφαλώς 
δεν υπήρξε το ίδιο το στρατιωτικό κίνημα. επανάσταση όμως 
μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των εξελίξεων που προκάλεσε 
το κίνημα – ως καταλύτης με όλη τη σημασία του όρου.2 

1 Η αφήγηση που ακολουθεί στηρίζεται γενικά στην Ιστορία του Ελληνι-
κού Έθνους (ΙΕΕ), στα βιβλία κυρίως των ασπρέα, Βεντήρη, Λεονταρίτη 
(ή Leon), καθώς και στον ημερήσιο τύπο της εποχής. για συντομία, η 
αφήγηση περιορίζεται αποκλειστικά στην πολιτική ιστορία και ειδικό-
τερα στα γεγονότα που απαρτίζουν τη διαδρομή του εθνικού διχασμού. 
δεν περιλαμβάνει τη διπλωματική, στρατιωτική ή οικονομική ιστορία.
2 με την ίδια ακριβώς συλλογιστική, γαλλική επανάσταση δεν είναι 
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οι εξελίξεις αυτές παραμέρισαν όλα τα μέχρι τότε πο-
λιτικά κόμματα – που ονομάστηκαν συλλήβδην «παλαιά» 
(εξ ου και ο όρος «παλαιοκομματισμός») – και οδήγησαν 
τελικά στην ανάληψη της εξουσίας από νέες πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις, με εκφραστή τον ελευθέριο Βενιζέλο 
και το κόμμα Φιλελευθέρων. τυπικό γνώρισμα επαναστατι-
κής διαδικασίας μπορεί επίσης να θεωρηθεί και η αναθεώρηση 
του συντάγματος το 1911 σε βάρος του απαραβίαστου της 
ατομικής ιδιοκτησίας, που άνοιξε τον δρόμο για την αναγκα-
στική απαλλοτρίωση και τη διανομή των τσιφλικιών.

Η συγκρότηση του στρατιωτικού συνδέσμου υπήρξε έκ-
φραση δυσαρέσκειας νεότερων και κατώτερων αξιωματικών 
(μέχρι τον βαθμό του λοχαγού), με τους οποίους συνεργά-
στηκαν και υπαξιωματικοί. μόνο στο τέλος αναζητήθηκε 
αρχηγός ανώτερου βαθμού, στο πρόσωπο του συνταγματάρ-
χη ν. Ζορμπά. με αφετηρία τα δικά τους επαγγελματικά 
προβλήματα, τα μέλη του συνδέσμου δυσφορούσαν για τη 
γενικότερη έλλειψη πολεμικής προετοιμασίας και για τις 
επακόλουθες «εθνικές ταπεινώσεις», που συνεχίζονταν και 
μετά την οδυνηρή ήττα του 1897.

Η ύπαρξη του συνδέσμου έγινε γνωστή από τα τέλη ιου-
νίου του 1909. μολονότι διέθετε μεγάλη πλειοψηφία στη 
Βουλή, ο πρωθυπουργός γεώργιος θεοτόκης προτίμησε να 
παραιτηθεί στις 4 ιουλίου. αντικαταστάθηκε από τον δη-
μήτριο ράλλη, ισχυρότερο αντίπαλό του, που αρχικά φάνηκε 
διατεθειμένος να διαπραγματευθεί με τους συνωμότες. Όταν 
όμως επιχείρησε να τους συλλάβει στις 12 αυγούστου, το 
μόνο που κατάφερε ήταν να επισπεύσει την έκρηξη του κι-
νήματος. 

απλώς η πτώση της Βαστίλλης, αλλά το σύνολο των εξελίξεων που αυτή 
πυροδότησε. το ίδιο ισχύει και για την οκτωβριανή επανάσταση, που 
δεν είναι απλώς η κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων.
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το κίνημα εκδηλώθηκε το πρωί της 15ης αυγούστου 
1909 στο γουδί,3 όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 450 
αξιωματικοί με 2.500 στρατιώτες, δηλ. ο κύριος όγκος των 
στρατιωτικών δυνάμεων της πρωτεύουσας. Η κυβέρνηση δεν 
διέθετε δυνάμεις ώστε να καταστείλει το κίνημα διά της βίας. 
ο δ. ράλλης αναγκάστηκε με τη σειρά του να παραιτηθεί 
και πρωθυπουργός ανέλαβε ο κυριακούλης μαυρομιχάλης, 
αρχηγός του τρίτου σε δύναμη κόμματος. αυτός δέχθηκε 
αμέσως τους όρους του στρατιωτικού συνδέσμου, με αποτέ-
λεσμα οι κινηματίες να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς 
όμως να διαλύσουν την οργάνωσή τους.

οι όροι περιλάμβαναν όχι μόνο την αμνήστευση και επα-
ναφορά όσων αξιωματικών και υπαξιωματικών είχαν υπο-
στηρίξει το κίνημα, αλλά και την απομάκρυνση όσων είχαν 
αντιταχθεί. Περιλάμβαναν επίσης την αποδοχή και υλοποί-
ηση του «προγράμματος» του στρατιωτικού συνδέσμου από 
την κυβέρνηση και τη Βουλή. το πρόγραμμα αυτό αφορούσε 
κυρίως την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. το πιο 
συγκεκριμένο αίτημα, που μπορούσε να ικανοποιηθεί αμέσως 
(όπως και έγινε), ήταν η απομάκρυνση του διαδόχου κων-
σταντίνου και γενικά των πριγκίπων («βασιλοπαίδων») από 
την ενεργό στρατιωτική υπηρεσία. με τον τρόπο αυτό θα 
έπαυε το καθεστώς ευνοιοκρατίας που είχαν αυτοί εγκαθιδρύ-
σει, σε βάρος της μεγάλης πλειονότητας των αξιωματικών. 
συμπληρωματικά αιτήματα ήταν η κατάργηση της γενικής 
διοικήσεως του στρατού, που είχε μέχρι τότε ο κωνστα-
ντίνος, και του σώματος των γενικών επιτελών, που αποτε-
λούσαν ευνοούμενοί του. Προτείνονταν επίσης μέτρα για τον 

3 Πρόσφατα επικρατεί η άποψη ότι πρόκειται για επώνυμο («στου γου-
δή»). θα ήταν όμως εξεζητημένο να γίνει διόρθωση αναδρομικά. τότε, 
γραφόταν τόσο «το γουδί» όσο και «το γουδή». Βλ. εφ. Σκριπ και εφ. 
Εμπρός, αντίστοιχα, 15 αυγούστου 1909.
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εξοπλισμό και την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, 
όπως η πρόσκληση ξένης στρατιωτικής αποστολής κ.ά.

κατά τα άλλα, ο στρατιωτικός σύνδεσμος περιοριζόταν 
σε ένα γενικό ευχολόγιο για τη βελτίωση της διοίκησης και 
της παιδείας και για την πάταξη «της απαισίας συναλλα-
γής». Η γενικότητα και αοριστία των μη στρατιωτικών 
στόχων του κινήματος όχι μόνο δεν εμπόδισε, αλλά αντίθε-
τα βοήθησε να μεταβληθεί σε καταλύτη μίας έκρηξης λαϊ-
κών αιτημάτων, με κοινό παρονομαστή την αόριστη αλλά 
επιτακτική απαίτηση «ανόρθωσης» του κράτους. Η λαϊκή 
υποστήριξη επισημοποιήθηκε με εντυπωσιακό συλλαλητήριο 
στην αθήνα στις 14 σεπτεμβρίου, που οργανώθηκε από τον 
σύνδεσμο σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ιδίως οργα-
νώσεις («συντεχνίες»). Όπως έλεγε μετά από έναν ακριβώς 
χρόνο ο Βενιζέλος:

Η κατά τύπον στρατιωτική αύτη εξέγερσις, εγκριθείσα διά 
του λαοψηφίσματος της 14 Σεπτεμβρίου, έλαβε τον χαρα-
κτήρα αληθούς Λαϊκής Επαναστάσεως. Αλλ’ η επανάστα-
σις αύτη εστερείτο προγράμματος σαφώς διαγεγραμμένου, 
έλειπε δε απ’ αυτής και ο ιθύνων πολιτικός νους...4

ευθύς εξαρχής ο στρατιωτικός σύνδεσμος είχε απο-
κλείσει την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας (την οποία 
άλλωστε ήταν εντελώς ανέτοιμος να ασκήσει). Προτίμησε 
να επιδιώξει την υλοποίηση του προγράμματός του μέσω 
της κυβέρνησης μαυρομιχάλη (στην οποία επέβαλε αξιω-
ματικούς της επιλογής του ως υπουργούς στρατιωτικών 
και ναυτικών) και της Βουλής (που είχε εκλεγεί το 1906). 
μετά και την καταστολή του διασπαστικού κινήματος του 

4 Λόγος στην Πλατεία συντάγματος, 5 σεπτεμβρίου 1910. Βλ. εφ. 
Χρόνος, 6 σεπτεμβρίου 1910.
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υποπλοιάρχου κ. τυπάλδου στις 16 οκτωβρίου, η ιδιότυπη 
αυτή κατάσταση ισορροπίας μεταξύ συνδέσμου και πολι-
τικών παρατάθηκε μέχρι τον δεκέμβριο του 1909. υπό τη 
δαμόκλειο σπάθη άμεσης στρατιωτικής επέμβασης, η Βουλή 
πράγματι ψήφισε πρωτοφανή αριθμό νομοσχεδίων (169 συ-
νολικά), από τα οποία όμως ελάχιστα υπηρετούσαν εμφανώς 
την πολυπόθητη «ανόρθωση». μετά από διαδοχικές κρίσεις 
και εντάσεις, η συνεργασία του στρατιωτικού συνδέσμου με 
τους παλαιούς πολιτικούς και τη Βουλή φαινόταν ότι είχε 
πλέον εξαντλήσει τις δυνατότητές της. με δεδομένη την 
αδυναμία όλων των παραγόντων (συνδέσμου, πολιτικών και 
στέμματος) να αναλάβουν αποφασιστική πρωτοβουλία, μόνο 
ένας «από μηχανής θεός» μπορούσε πλέον να βγάλει τη χώρα 
από το πολιτικό αδιέξοδο.

αυτός δεν ήταν άλλος από τον ελευθέριο Βενιζέλο, που 
έφθασε στην αθήνα από την κρήτη στις 28 δεκεμβρίου 
1909, μετά από πρόσκληση του στρατιωτικού συνδέσμου. 
αρνήθηκε να αναλάβει πρωθυπουργός επιβάλλοντας ριζικές 
ανατροπές, όπως πολλοί φοβούνταν ή έλπιζαν. αντίθετα, 
ανέλαβε τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνδέσμου και κομμά-
των, προωθώντας μία συμβιβαστική λύση που έγινε τελικά 
δεκτή από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα (γ. θεοτόκη και δ. 
ράλλη) και από τον βασιλέα γεώργιο α΄. αυτό επιβεβαιώ-
θηκε και από συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών υπό την 
προεδρία του βασιλέα, στις 16 ιανουαρίου 1910.5 Η λύση 
αυτή περιλάμβανε τρία αλληλένδετα στοιχεία: (α) σύγκληση 
αναθεωρητικής Βουλής για την αναθεώρηση μη θεμελιω-
δών διατάξεων του συντάγματος, (β) αντικατάσταση της 

5 Έλαβαν μέρος ο πρωθυπουργός κ. μαυρομιχάλης, ο πρόεδρος της 
Βουλής α. ρώμας και οι πολιτικοί αρχηγοί γ. θεοτόκης, δ. ράλλης, α. 
Ζαΐμης και στ. δραγούμης. Βλ. εφ. Εμπρός και Σκριπ, 17 ιανουαρίου 
1910, που δεν χρησιμοποιούν τον όρο «συμβούλιο του στέμματος».
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κυβέρνησης μαυρομιχάλη από άλλη, που θα προωθούσε την 
πρόταση αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, και (γ) διάλυση 
του στρατιωτικού συνδέσμου μετά την οριστική έγκριση της 
πρότασης αναθεώρησης. 

επιλογή του Βενιζέλου και του συνδέσμου ως νέος πρω-
θυπουργός ήταν ο στέφανος δραγούμης, που ανέλαβε στις 18 
ιανουαρίου. και στη νέα κυβέρνηση εκπρόσωποι του συνδέ-
σμου κράτησαν τα υπουργεία στρατιωτικών και ναυτικών. 
στις 22 ιανουαρίου ο Βενιζέλος επέστρεφε στην κρήτη, έχο-
ντας δρομολογήσει τόσο την επάνοδο της χώρας στην ομαλό-
τητα όσο και τις εξελίξεις που θα τον έφερναν στην εξουσία.

σε έναν μόλις μήνα, η κυβέρνηση δραγούμη με την ομό-
θυμη συνεργασία των κομμάτων προώθησε την πρόταση 
αναθεώρησης που έγινε τελικά δεκτή από τη Βουλή στις 18 
Φεβρουαρίου, με ψήφους 150 υπέρ και 11 κατά. οι χρονοβόρες 
διαδικασίες που προέβλεπε το σύνταγμα (ψήφιση της πρό-
τασης από δύο διαδοχικές Βουλές) παρακάμφθηκαν. στις 17 
μαρτίου ο γεώργιος α΄ διάβασε στη Βουλή το διάγγελμα με 
το οποίο αποδεχόταν την πρόταση αναθεώρησης και δεσμευ-
όταν να συγκαλέσει αναθεωρητική Βουλή. αμέσως μετά, ο 
στρατιωτικός σύνδεσμος ανακοίνωσε τη διάλυσή του.

τις ίδιες μέρες (6 μαρτίου) έγιναν στη θεσσαλία τα μα-
χητικά συλλαλητήρια των κολίγων που έμειναν γνωστά με 
το όνομα του χωριού κιλελέρ. αυτά τα δραματικά γεγονότα 
δεν επηρέασαν καθόλου τις πολιτικές εξελίξεις στην αθήνα, 
μολονότι η κυβέρνηση δραγούμη επικρίθηκε για τις σπα-
σμωδικές αντιδράσεις των τοπικών αρχών, που προκάλεσαν 
ανθρώπινα θύματα.

στις 8 αυγούστου 1910 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη 
της α΄ αναθεωρητικής Βουλής, με διπλάσιο αριθμό βουλευ-
τών (362) από την απλή Βουλή, όπως απαιτούσε τότε το 
σύνταγμα. τα παλαιά κόμματα, με ισχυρότερο εκείνο του 
θεοτόκη, διατήρησαν συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν δύο 
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τρίτων. χάρη στην ψήφο των επαρχιών, επιβεβαιώθηκε έτσι 
ο πραγματικός συσχετισμός δυνάμεων, που είχαν συσκοτίσει 
από έναν χρόνο το κίνημα στο γουδί και οι επακόλουθες εκ-
δηλώσεις της κοινής γνώμης στην πρωτεύουσα και σε άλλα 
αστικά κέντρα. από τους υπόλοιπους βουλευτές, ξεχώριζαν 
46 «γεωργικοί» της θεσσαλίας. οι άλλοι ήσαν οπαδοί της 
«ανόρθωσης» διαφόρων αποχρώσεων. ανάμεσά τους και ο 
ελευθέριος Βενιζέλος, που εξελέγη πρώτος στην αττικοβοιω-
τία, με 32.256 ψήφους σε σύνολο 38.800 (ποσοστό 83%).6

από την πρώτη στιγμή, στις 3 σεπτεμβρίου, οι ριζοσπα-
στικότεροι βουλευτές (μεταξύ τους και Παλαιοκομματικοί 
σαν τον κ. μαυρομιχάλη) αξίωσαν να ανακηρυχθεί το σώμα 
συντακτική συνέλευση. Η επιλογή αυτή συνεπαγόταν το 
ενδεχόμενο αναθεώρησης και θεμελιωδών διατάξεων – ακόμη 
και της μορφής του πολιτεύματος. με μικρή πλειοψηφία 
(148 υπέρ και 121 κατά) έγινε δεκτή στις 6 σεπτεμβρίου η 
αναβολή του ζητήματος.7

το διαφαινόμενο νέο αδιέξοδο έλυσε και πάλι ο Βενιζέλος, 
που ήρθε οριστικά στην αθήνα στις 5 σεπτεμβρίου. την ίδια 
μέρα εκφώνησε τον πρώτο του πολιτικό λόγο στην ελλά-
δα, από εξώστη στην πλατεία συντάγματος. κατεξοχήν 
ιστορική στιγμή υπήρξε η αντιπαράθεσή του με μερίδα του 
συγκεντρωμένου πλήθους που φώναζε «συντακτική!». σώ-
πασαν τελικά όταν ο Βενιζέλος για τρίτη φορά επέμεινε ότι 
είχε προτείνει (τον ιανουάριο) τη σύγκληση αναθεωρητικής 
Βουλής. στη συνέχεια αρνήθηκε ότι ήταν αντιδυναστικός. 

6 εφ. Εστία, 19 αυγούστου 1910. το εκλογικό σύστημα (πλειοψηφικό 
με σφαιρίδιο) επέτρεπε να ψηφίσεις ακόμη και όλους τους υποψηφίους! 
κατά συνέπεια, όσοι ψήφισαν τον Βενιζέλο δεν ήσαν κατ’ ανάγκη ούτε 
οπαδοί του ούτε οπαδοί της «ανόρθωσης». 
7 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, 6 
σεπτεμβρίου 1910, σ. 13.
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κάλεσε μάλιστα το στέμμα να «τεθή επικεφαλής της ανορ-
θωτικής κινήσεως». και κατέληξε: «Δεν έρχομαι ενταύθα 
ως αρχηγός νέου και εσχηματισμένου κόμματος. Έρχομαι 
απλώς σημαιοφόρος νέων πολιτικών ιδεών και υπό την ση-
μαίαν ταύτην καλώ πάντας εκείνους, οίτινες συμμερίζονται 
τας ιδέας ταύτας...».8 στην πραγματικότητα, το κόμμα 
Φιλελευθέρων είχε ήδη ιδρυθεί λίγες μέρες νωρίτερα, από 
αρχική ομάδα δεκαπέντε περίπου βουλευτών.

στο κάλεσμα του Βενιζέλου ανταποκρίθηκε τελικά ο γε-
ώργιος α΄ μετά από έναν μήνα, «τιθέμενος επί κεφαλής του 
ειρηνικού ανορθωτικού αγώνος» και διορίζοντας τον Βενιζέλο 
πρωθυπουργό σε αντικατάσταση του στ. δραγούμη (που 
είχε παραιτηθεί από τις 12 σεπτεμβρίου). αγνοώντας τους 
κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, ο γεώργιος κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι αυτή ήταν η καλύτερη λύση για την έξοδο 
από την παρατεταμένη πολιτική κρίση, αλλά και η ασφαλέ-
στερη για τον ίδιο και τον θρόνο του. δικαιώθηκε πανηγυρικά 
από τις εξελίξεις.

Η πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου ανέλαβε στις 6 οκτωβρίου 
1910, με τον ίδιο στα υπουργεία στρατιωτικών και ναυτι-
κών. ο Βενιζέλος, όμως, δεν ήταν διατεθειμένος να γίνει αιχ-
μάλωτος της Παλαιοκομματικής πλειοψηφίας της Βουλής. 
Έτσι, παρά την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε τελικά (208 
υπέρ σε σύνολο μόνο 266 παρόντων),9 έπεισε τον γεώργιο να 
διαλύσει στις 12 οκτωβρίου την α΄ αναθεωρητική Βουλή, 
προκηρύσσοντας εκλογές για Β΄ αναθεωρητική. Η διάλυση 
θεωρήθηκε συνταγματικό πραξικόπημα από τους Παλαιο-
κομματικούς (με επικεφαλής τους γ. θεοτόκη, δ. ράλλη 
και κ. μαυρομιχάλη), που πήραν την πρωτοφανή απόφαση 

8 εφ. Χρόνος, 6 σεπτεμβρίου 1910. 
9 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, 11 
οκτωβρίου 1910, σ. 101.
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να απόσχουν από τις νέες εκλογές. διευκόλυναν έτσι μόνοι 
τους την πλήρη επικράτηση των Φιλελευθέρων και τη δική 
τους περιθωριοποίηση, κάτι που δεν είχαν επιτύχει ούτε το 
κίνημα στο γουδί ούτε οι εκλογές της 8ης αυγούστου.

στις εκλογές της 28ης νοεμβρίου 1910, η πολιτική απο-
χή υπολογίστηκε επίσημα από το υπουργείο εσωτερικών σε 
8% (σε σύγκριση με τον προηγούμενο αύγουστο), δείχνοντας 
την περιορισμένη απήχηση που είχε η απόφαση των Παλαιο-
κομματικών. αντίθετα, οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν 307 από τις 
362 έδρες. την αντιπολίτευση αποτελούσαν μόνο 7 «κοινω-
νιολόγοι» και 28 «γεωργικοί» της θεσσαλίας, καθώς και 20 
ανεξάρτητοι. χάρη και στην αποχή των Παλαιοκομματικών, 
η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού ήταν πρωτοφανής 
(και έμεινε ανεπανάληπτη μέχρι το 1981). υπολογίζεται ότι 
87% των μελών της Β΄ αναθεωρητικής Βουλής δεν είχαν 
χρηματίσει βουλευτές πριν από το 1910.10

ανορθωσΗ μΕ προΕτοιμασια για πολΕμο

Έγινε αμέσως αισθητή μία πρωτόγνωρη αποτελεσματικότη-
τα στη διακυβέρνηση της χώρας. Η Β΄ αναθεωρητική Βουλή 
διεκπεραίωσε πρώτα το αναθεωρητικό της έργο με μεγάλη 
ταχύτητα και με βάση το σχέδιο που κατέθεσαν στις 26 
ιανουαρίου 1911 ο Βενιζέλος και πέντε υπουργοί του. μετά 
την επεξεργασία του σχεδίου από 30μελή κοινοβουλευτική 
επιτροπή, χρειάστηκαν 42 συνεδριάσεις της Βουλής για να 
ολοκληρωθεί η συζήτηση και ψήφιση των νέων διατάξεων, 
μέχρι τις 23 μαΐου. το αναθεωρημένο σύνταγμα άρχισε να 
ισχύει μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως την 1η ιουνίου 1911.

10 ΙΕΕ, τ. ιδ΄, σ. 275 (κ. σβολόπουλος).
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