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Πρόλογος 

Στην ανά χείρας μελέτη, επιχειρείται, στα δύο πρώτα κεφάλαια, μια ιστορική 

καταγραφή, στα θλιβερά γεγονότα που στιγμάτισαν την Ελληνική κοινωνία και 

αποτέλεσαν το προοίμιο του Εθνικού διχασμού. Στη συνέχεια, θα καταβληθεί 

προσπάθεια να εμβαθύνουμε στις αντικειμενικές δυσκολίες της Προσωρινής 

Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. Θα αποτελούσε μια εύκολη λύση να επικεντρωθώ 

αμιγώς στα ιστορικά γεγονότα, να ακολουθήσω την πεπατημένη και αναλόγως να 

συντάξω μια μελέτη, η οποία θα επικεντρωνόταν στην αγιογραφία της μιας πλευράς, η 

οποία θα συμπληρωνόταν με τον απαραίτητο εξοβελισμό της άλλης. Ο Εθνικός 

Διχασμός, θα μπορούσε να προβληθεί και ως ένας εμφύλιος πόλεμος - η προσωπική 

μου άποψη είναι πως όντως αποτελεί- με διαστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν της πολιτικής 

περικλείοντας θρησκευτικό φανατισμό, πολιτισμικές διαφορές και ολοκληρώνονται  

ως μια ταξική σύγκρουση η οποία θα διατρέξει οριζόντια την Ελληνική κοινωνία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα παρατεθούν τα γεγονότα της συγκρότησης του 

κινήματος της Εθνικής Άμυνας, κίνηση η οποία θα οδηγούσε νομοτελειακά στον 

διαχωρισμό του Ελληνικού κράτους σε Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και 

σε «κράτος των Αθηνών». Θα παρατεθούν, η ιδεολογική και  διοικητική συγκρότηση 

του κινήματος, καθώς και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να ενσωματωθούν  

περισσότερες περιοχές στην ελληνική επικράτεια. Θα γίνει ειδική αναφορά στην 

προσπάθεια προσεταιρισμού στο κίνημα της Κύπρου, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε 

τον προπομπό της ένωσής της με την Ελλάδα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και την πεμπτουσία της έρευνας, θα 

παρατεθούν τα προβλήματα που αντιμετώπισε η επαναστατική κυβέρνηση του Ε. 

Βενιζέλου στο γενικό εμπόριο, στην τροφοδοσία ακόμα και καθημερινών στοιχειωδών 

αγαθών, τα προβλήματα στην εμπορική ναυτιλία, οι δυσκολίες στην επικοινωνία 

μεταξύ των περιοχών που προσχώρησαν στην Προσωρινή Κυβέρνηση, το πρόβλημα 

του εφοδιασμού με υλικά μονοπωλίου και τέλος το μέγιστο ζήτημα του επισιτισμού, 

το οποίο λίγο έλειψε να δημιουργήσει δομικά προβλήματα στην κυβέρνηση. Τέλος δεν 

θα παραληφθεί η αναφορά σε δύο σπουδαίες μεταρρυθμίσεις εν μέσω επαναστατικής 

κυβέρνησης: την αγροτική και την γλωσσοεκπαιδευτική, αμφότερες το 1917.  

Στην μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν, εκτός από την απαραίτητη βιβλιογραφία, 

αρκετές πηγές από το ιστορικό αρχείο του υπουργείου εξωτερικών, πρωτοσέλιδα 

εφημερίδων της εποχής, καθώς και προσωπικά αρχεία των βασικών πρωταγωνιστών. 
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Αντλήθηκαν πληροφορίες από το αρχείο του Γ. Στρέιτ, του Ι. Μεταξά, του Ε. 

Βενιζέλου, καθώς κι ένα πλήθος αλληλογραφίας και τηλεγραφημάτων μεταξύ των 

πρωταγωνιστών. Από την ανάγνωση του αρχείου προέκυψαν συμπεράσματα, τα οποία 

ίσως ανατρέπουν την εξιδανικευμένη εικόνα αρκετών προσώπων και σίγουρα των 

συμμάχων. Ειδικότερα, η στάση των τελευταίων στα δραματικά γεγονότα από το 1916 

έως το 1917 - ημερομηνίες που αφορούν την μελέτη-  υπήρξε επαμφοτερίζουσα και 

καιροσκοπική, θέτοντας ακόμα και στην σημερινή εποχή ένα δαιδαλώδες δίλημμα, 

περί συμμαχιών και συμμάχων. Από την μία πλευρά οι σύμμαχοι, επιθυμούσαν την 

σύμπραξη της Ελλάδας στον πόλεμο στηρίζοντας τον Βενιζέλο και υπονομεύοντας τον 

Κωνσταντίνο, ο οποίος προκαλούσε την συμμαχική μήνη με την αμέριστη αλλά και 

σιωπηλή υποστήριξη των Κεντρικών Δυνάμεων, αλλά από την άλλη όταν βοήθησαν 

τον Ε. Βενιζέλο να αποσχιστεί από το Αθηναϊκό κράτος, δεν του άφησαν κανένα 

περιθώριο αυτοτέλειας.  

Οι φάκελοι, οι οποίοι εξετάστηκαν ενδελεχώς, αποτελούν αδιάψευστο 

μάρτυρα των γεγονότων τα οποία προξενούν μια περίεργη αίσθηση στον αναγνώστη. 

Πώς μια κυβέρνηση η οποία τόλμησε να χαράξει διαχωριστική γραμμή και να 

αντιπαρατεθεί με ένα δυναστικό καθεστώς, ας μην λησμονούμε το ειδικό βάρος της 

μοναρχίας την εποχή εκείνη, δεν ήταν σε θέση να θέσει εμπορικούς κανόνες με άλλες 

χώρες, υποκύπτοντας στις συμμαχικές επιταγές; Η απάντηση είναι απλή. Οι 

παρελκυστικές τακτικές του Κωνσταντίνου από την μια και η υπερβολική εμπιστοσύνη 

του Βενιζέλου στους συμμάχους από την άλλη, αποτέλεσαν δύο αντίρροπες δυνάμεις 

οι οποίες προσπαθούσαν να ισορροπήσουν την μικρή αλλά έντιμος Ελλάς, κλονίζοντας 

τελικά την όποια αξιοπιστία είχε αποκομίσει η χώρα από τους Βαλκανικούς πολέμους. 

Για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας, η οποία μου έχει προσφέρει  

ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, οφείλω να ευχαριστήσω, πρώτο από όλους, τον 

καθηγητή μου Θ. Χρήστου, ο οποίος, επί δύο έτη, με καθοδηγούσε παρέχοντάς μου 

άπλετη  ελευθερία και γνώση. Στην συγκρότηση της εργασίας, αν και υπήρχαν 

αντικειμενικές δυσκολίες, όπως η επίσκεψη στους αρχειακούς χώρους λόγω της 

πανδημίας, θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες, Α. Καλικούρδη και Γ. Θεοδωροπούλου, 

αμφότερες υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας των Γ.Α.Κ, για την πολύτιμη βοήθειά 

τους στην εύρεση του αρχείου του Ι. Μεταξά και του Γ. Στρέιτ. Επίσης, την κυρία Α. 

Καραπάνου τομεάρχη του μορφωτικού ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, για την 

παραχώρηση του βιβλίου με θέμα την έλευση του Ε. Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη και 

τους αξιωματικούς της ΔΙΣ/ΓΕΣ για την παραχώρηση του αρχειακού υλικού με θέμα 
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τον ρόλο της 11ης Μ.Π στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Ακόμα, την καλή μου φίλη 

Ε. Μπαϊρακτάρη, η βοήθεια της οποίας, στην μετάφραση της αλληλογραφίας Briand- 

Βενιζέλου, υπήρξε καταλυτική.  

Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην σύζυγό μου Αριστέα, η οποία 

στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά μου και στα παιδιά μου, Μαριλένα και Σταμάτη, 

που αν και  μου έλεγαν «Πάλι διαβάζεις, μπαμπά;», είχαν κατανοήσει πλήρως την 

σημασία των σπουδών μου, έστω και σε δεύτερο χρόνο.  

 

 

 

                                                                          Αθήνα 25 Μαΐου 2021 
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Εισαγωγή 

Με την λήξη των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα αν και συγκαταλέγονταν 

στην πλευρά των νικητών, δεν κατάφερε να μετουσιώσει την μεγάλη της επιτυχία σε 

εσωτερική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση. Αιτία της μεγάλης εσωστρέφειας που 

επικράτησε στην Ελληνική πολιτική σκηνή οδηγώντας την στα πρόθυρα του εμφυλίου 

πολέμου, αν και ο διαχωρισμός της χώρας το 1916 σε δύο επικράτειες συνιστά οιωνοί 

εθνικό σχίσμα, αποτέλεσε η διαφωνία μεταξύ του στέμματος και της νομίμως 

εκλεγμένης Ελληνικής κυβέρνησης για την στάση την οποία θα ακολουθούσε στον 

επερχόμενο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η συμβίωση Κωνσταντίνου-Βενιζέλου στην εξουσία ήταν από την αρχή 

προβληματική. Η ανάμειξη του Έλληνα μονάρχη στον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο 

του 1897,  προμήνυε την ατελέσφορη συγκατοίκηση στο τιμόνι της χώρας. Η σοβούσα 

κρίση θα εκδηλωνόταν ταυτόχρονα με την Αυστριακή και Βουλγαρική επιθετικότητα 

ενάντια στην Σερβία. Η επίκληση από Σερβικής και συμμαχικής πλευράς του 

Ελληνοσερβικού συμφώνου του 1913, αποτέλεσε την θρυαλλίδα των γεγονότων. Ο 

Βενιζέλος θα παραιτηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 1915 μετά την οριστική διαφωνία με 

τον Κωνσταντίνο και στην θέση του θα αναλάμβανε πρωθυπουργός ο Δ. Γούναρης, 

ένας πολιτικός ο οποίος, αν και στο ξεκίνημα της καριέρας του συγκαταλέγονταν 

ανάμεσα στους μεταρρυθμιστές, στην συνέχεια θα επέλεγε την σύμπλευση με τον 

παλαιοκομματισμό.  

Η δεύτερη παραίτηση Βενιζέλου τον Οκτώβριο του 1915, αφού έχει 

επανεκλεγεί πανηγυρικά στις εκλογές του Μαΐου, οριστικοποιεί την ρήξη με το 

στέμμα, αλλά αυτή την φορά τα γεγονότα θα ακολουθούσαν δραματικότερη τροπή, 

καθώς ο Βενιζελικός χώρος οργανώνεται πολιτικά γύρω από το κίνημα της Εθνικής 

Αμύνης, τον Αύγουστο του 1916, το οποίο θα οδηγούσε στην προσωρινή κυβέρνηση 

της Θεσσαλονίκης υπό τον Ε. Βενιζέλο. Θρυαλλίδα του σχηματισμού της Προσωρινής 

Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, θα αποτελούσαν τα γεγονότα τα οποία εκτυλίχθηκαν 

αμέσως μετά την είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στην Θεσσαλονίκη. Οι 

Κεντρικές δυνάμεις, με την σιωπηρή υποστήριξη του παλατιού, εισήλθαν στον ζωτικό 

χώρο της Αν. Μακεδονίας, καταλαμβάνοντας το οχυρό Ρούπελ, το οποίο αποτελούσε 

από τα πλέον στρατηγικά σημεία της Ελληνικής μεθορίου. Η παράδοση του Δ΄Σ.Σ στις 

Γερμανικές δυνάμεις και η μεταφορά τους στην Γερμανία, στην περιοχή του Γκαίρλιτς, 

αποτέλεσε μια από τις πιο μελανές σελίδας της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Ο 
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Εθνικός διχασμός, θα αποκτούσε πλέον και γεωγραφικό χαρακτήρα, καθώς επί της 

ουσίας επρόκειτο, εκτός από πολιτικού χαρακτήρα σύγκρουση και μια πολιτισμική 

αντιπαράθεση μεταξύ παλαιάς και νέας Ελλάδας. Το Ελληνικό σχίσμα θα 

ολοκληρωνόταν με τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1916, γνωστά ως Νοεμβριανά, ή 

κατά άλλους μελετητές ως Ελληνικός Εσπερινός. Ο Αθηναϊκός αλλά και ο υπόλοιπος 

Ελλαδικός χώρος, καθώς η έλλειψη αγαθών επηρέασε και την Κυβέρνηση της 

Θεσσαλονίκης, θα υποβάλλονταν σε ένα είδος τεχνικής πείνας. Η κίνηση αυτή 

λειτούργησε εναντίον των Άγγλων και των Γάλλων οι οποίοι μέχρι τότε είχαν ένα 

μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού με το μέρος τους.  

Η Αθήνα θα γινόταν το θέατρο ενός ανταρτοπόλεμου, με προεξάρχοντες το 

ένοπλο τμήμα των επιστράτων, μια ένοπλη παραστρατιωτική ομάδα η οποία είχε 

εντέχνως προετοιμαστεί, εξοπλιστεί και δρούσε υπό τον Ι. Μεταξά, αποτελώντας επί 

της ουσίας, την πρώτο τμήμα μαζικής οργάνωσης στον καιρό του Εθνικού Διχασμού.  

Το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας και η Προσωρινή Κυβέρνηση, έως ότου εδραιωθούν 

στην Θεσσαλονίκη, θα τύγχαναν της αμέριστης συμπαράστασης της Γαλλίας και σε 

τοπικό επίπεδο του Sarrail, ο οποίος στήριξε το κίνημα από την γένεσή του και το 

βοήθησε να επικρατήσει αφοπλίζοντας το Γ΄ Σ.Σ.  

Οι δυσκολίες όμως της Προσωρινής Κυβέρνησης ήταν μπροστά και αρκετές, 

με προεξάρχουσες τον επισιτισμό, τα προβλήματα στις συγκοινωνίες, στην ναυτιλία, 

στον εφοδιασμό με είδη μονοπωλίου, ακόμα και στην κατάρτιση του οικονομικού 

προϋπολογισμού, καθώς το οικονομικό έτος του 1916, έπρεπε να περιλαμβάνει χρήσεις 

του 1915, όταν η χώρα ήταν αδιαίρετη. Στις παραπάνω δυσχέρειες, προστέθηκαν και 

οι αυθαιρεσίες των συμμάχων, όπως του γραφείου της Γαλλικής λογοκρισίας, καθώς 

απέκλειαν συγκοινωνιακά αρκετές περιοχές της Προσωρινής Κυβέρνησης οι οποίες 

γειτνίαζαν με την Αν. Μακεδονία, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο της 

κυβέρνησης. 

Οι δυσκολίες στην απρόσκοπτη λειτουργία του ταχυδρομείου και την δράση 

της εμπορικής ναυτιλίας, απόρροια του αποκλεισμού της Παλαιάς Ελλάδας, θα 

δημιουργούσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στους κατοίκους των περιοχών που 

πλήττονταν, καθώς παρατηρούνταν φαινόμενα έλλειψης αγαθών, έως και απώλειες 

ταχυδρομικών εμβασμάτων από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α, γεγονός το οποίο 

καθιστούσε δυσκολότερη την διαβίωση των φτωχότερων μαζών. 

Κατά την διάρκεια της θητείας της Προσωρινής Κυβέρνησης επιχειρήθηκε να 

βρεθούν λύσεις και σε αρκετά ζητήματα του Ελληνισμού, όπως η περίπτωση 
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ενσωμάτωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, δελεάζοντας την Βρετανική κυβέρνηση με 

την επιστράτευση 15.000 Κυπρίων στρατιωτών, οι οποίοι θα αγωνίζονταν στο πλευρό 

της Entente. Επίσης, η Προσωρινή Κυβέρνηση, επέδειξε μεγάλη σπουδή στο αγροτικό 

ζήτημα, που σοβούσε αρκετά χρόνια με την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917, η οποία 

έγινε νόμος του κράτους το 1918, όταν η επαναστατική κυβέρνηση είχε γίνει εθνική. 

Το 1917, επιχειρήθηκε η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με συνοδοιπόρους τους 

Τριανταφυλλίδη, Δελμούζο και Γληνό, μια μεταρρύθμιση η οποία εισήγαγε την 

δημοτική γλώσσα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αλλά και μια σειρά από άλλες 

παρεμβάσεις, όπως αυτή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τον διορισμό των 

σχολικών συμβούλων. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δεν είχε ως μοναδικό σκοπό την 

εισαγωγή της δημοτικής, αλλά στόχευε και σε ένα εθνικό επίπεδο, καθώς εφαρμόζεται 

υπό συνθήκες επανάστασης και σε περιοχή η οποία αποτελεί ένα πολιτισμικό πάζλ. Ας 

μην παραβλέπουμε το γεγονός, πως την εποχή εκείνη στην Θεσσαλονίκη κατοικούν 

πληθυσμιακές ομάδες, μουσουλμάνων, σεφαραδιτών, Έλληνες από τις προσφάτως 

απελευθερωμένες περιοχές της Μακεδονίας με γλωσσικά ιδιώματα και ένα μεγάλο 

ποσοστό Σέρβων. Ο Μ. Τριανταφυλλίδης, συμπυκνώνει την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση σε μια μόνο φράση του, «με μια σύντομη εκπολιτιστική εργασία θα 

στεφανώσουμε των όπλων τον θρίαμβο και θα φανούμε άξιοι να διατηρήσουμε τις 

ξεσκλαβωμένες χώρες»1. 

 

 

  

 
1 Χ. Μελετιάδης, «Η Καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην στοιχειώδη εκπαίδευση», στα: Πρακτικά 

συμποσίου της Βουλής των Ελλήνων, «Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης η κορύφωση της σύγκρουσης δύο 

κόσμων, 100 χρόνια μετά ιστορική αποτίμηση, Θεσσαλονίκη», Αθήνα 2016, σ. 157-158. 
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Α΄ Κεφάλαιο 

Η ρήξη Κωνσταντίνου-Βενιζέλου ως η απαρχή του Διχασμού 

1.1. Η ρήξη Κωνσταντίνου-Βενιζέλου στις 22 Φεβρουαρίου 1915 

Η θέση της Ελλάδας, με το πέρας των Βαλκανικών πολέμων, ήταν σαφώς 

βελτιωμένη, τόσο εδαφικά, αφού η επικράτειά της αυξήθηκε σχεδόν κατά ένα ποσοστό 

της τάξης του 92%, όσο και πληθυσμιακά, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση του 

πληθυσμού κατά 1 εκ. κατοίκους. Τα εκρηκτικά προβλήματα όμως στην χερσόνησο 

του Αίμου παρέμειναν ενεργά ενώ η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων θεωρούνταν 

σχεδόν βέβαιη, καθώς η διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στον Ευρωπαϊκό 

χώρο, δημιουργούσε διατάραξη των ισορροπιών στην Ν.Α Ευρώπη. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ υπήρχε εν ισχύ η συμμαχία Ελλάδας-Ρουμανίας-Σερβίας-

Μαυροβουνίου, σύμφωνα με την συνθήκη του Βουκουρεστίου, η οποία ήταν 

περισσότερο φιλική προς Entente, η Αύστρο-Ουγγαρία σταδιακά απομονωνόταν από 

την επιρροή της στην Ρουμανία, καθώς η Ρωσία είχε ήδη εκδηλώσει τις φιλικές της 

διαθέσεις προς την γείτονα χώρα2. 

Ενώ όλα φαίνονταν να βαίνουν ευνοϊκά για την Ελλάδα, στις 5 Μαρτίου 1913, 

θα δολοφονούνταν στην Θεσσαλονίκη ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και στον θρόνο θα 

ανορυσσόταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Η δολοφονία του Γεωργίου θα ξετύλιγε ένα 

κουβάρι περίεργων υποψιών, καθώς ήταν γνωστό πως ο διάδοχος Κωνσταντίνος 

διέκειντο φιλικά προς την Γερμανία, από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, όπου 

ως αρχιστράτηγος του Ελληνικού στρατού, αν και υπαγόταν απευθείας στον 

Πρωθυπουργό, τον είχε αγνοήσει έστω και προσωρινά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την 

Ελληνική κυριαρχία στην Θεσσαλονίκη3.  Η συμβίωση Βενιζέλου-Κωνσταντίνου, δεν 

ήταν και η καλύτερη δυνατή, καθώς επρόκειτο για δύο ισχυρές προσωπικότητές οι 

οποίες όμως είχαν διαφορετικές αφετηρίες και ήταν ολοφάνερο πως η συγκατοίκηση 

στους θώκους εξουσίας θα ήταν δύσκολη και για τους δύο, αλλά ιδιαιτέρως για το 

μέλλον της Ελλάδας4.  Μετά την επανάσταση του στρατιωτικού συνδέσμου η Ελλάδα 

ξεκινούσε σταδιακά να επανέρχεται στην πολιτική σταθερότητα αλλά και σε θέματα 

θεσμών. Ο Ε. Βενιζέλος θα αναλάμβανε την διακυβέρνηση της χώρας, το 1910, ενώ η 

 
2 Γ. Λεονταρίτης, «Το Ελληνικό κράτος από το 1913-1940» , στην: Ιστορία του Ελληνικού έθνους, τ. 34 

(1979), σ. .5-9. στο εξής βλ, ΙΕΕ. 
3 Γ. Μαυρογορδάτος, 1915 Ο Εθνικός Διχασμός, Αθήνα 2018, σ. 33-34  
4 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ. 34 
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συνταγματική αναθεώρηση του 1911, θα προσέδιδε και χαρακτηριστικά θεσμικής 

προόδου και σταθερότητας. Στον αντίποδα ο Κωνσταντίνος, αναβαπτισμένος μετά 

τους βαλκανικούς πολέμους, είχε αποκαταστήσει την βασιλική αίγλη και 

περιστοιχιζόταν από έναν κύκλο αξιωματικών, όπως του Ι. Μεταξά και του Β. 

Δούσμανη οι οποίοι ομονοούσαν προς την τακτική της ουδετερότητας5.  

Η κρίση η οποία ξέσπασε μεταξύ Σερβίας και Αυστρίας με αφορμή την 

δολοφονία του Δούκα Φερδινάνδου, δημιούργησε και στην Ελλάδα το ανάλογο 

πολιτικό πρόβλημα. Από την μια πλευρά δεν υπήρχε η δυνατότητα εμπλοκής σε νέο 

πόλεμο, ενώ από την άλλη υπήρχε η Ελληνοσερβική συμμαχία που δεν της επέτρεπε 

να παραμείνει αδρανής σε περίπτωση που η Βουλγαρία αποφάσιζε να κινηθεί ενάντια 

στην Σερβία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελληνική απόφαση στον επικείμενο πόλεμο 

ήταν η ουδετερότητα, τηρώντας όμως ευνοϊκή στάση υπέρ της Σερβίας. Η 

αναμενόμενη όμως ανάμειξη των Μεγάλων Δυνάμεων δεν συνηγορούσε προς αυτή την 

πολιτική επιλογή, καθώς θα ανατρέπονταν όλες οι ισορροπίες στην Βαλκανική6.  

Όσον αφορά την στάση την οποία θα τηρούσε η Ρουμανία στην 

διαμορφωθείσα κατάσταση, τα συμφέροντά της δεν συμβάδιζαν με τα Ελληνικά, αλλά 

ούτε έρχονταν σε αντίθεση, καθώς οι βλέψεις της Ρουμανίας προς την Τρανσυλβανία 

έρχονταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Αύστρο-Ουγγαρίας, ενώ δεν είχε πάρει 

θέση για την επίθεση κατά της Σερβίας.  Ο Βενιζέλος πλέον βρισκόταν σε δίλημμα, 

καθώς η Ελλάδα θα κινδύνευε να βρεθεί απομονωμένη σε έναν γενικευμένο πόλεμο ο 

οποίος δεν θα περιοριζόταν αμιγώς στα Βαλκάνια. Έτσι ο Έλληνας πρωθυπουργός, 

προτίμησε να τηρήσει στάση αναμονής έως ότου διαπιστώσει πως οι συνθήκες ήταν 

ευνοϊκές για την χώρα προκειμένου να ταχθεί στο πλευρό της Entente διαβλέποντας 

πως η Βρετανική κυριαρχία στην Εγγύς Ανατολή θα παρέμενε αδιατάρακτη7. Η άποψή 

του βεβαίως είχε διαμορφωθεί χρόνια πριν και τασσόταν με την μεριά της Εγκάρδιας 

Συνεννόησης, από τον Δεκέμβριο του 1912, όταν σε  συνομιλίες με τον Loyd George, 

είχε ταχθεί υπέρ της στρατιωτικής διευκόλυνσης της Αγγλίας παραχωρώντας της το 

αγκυροβόλιο του Αργοστολίου σε περίπτωση πολέμου, με αντάλλαγμα την 

προσάρτηση της Κύπρου στην Ελληνική επικράτεια8. 

 
5 Σ. Ριζάς, Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Ο Βενιζελισμός  ο αντιβενιζελισμός  και η Μικρά Ασία, Αθήνα 

2015, σ. 27 
6 ΙΕΕ, τ. 34 (1979), σ. 15-16 
7 ΙΕΕ, τ. 34 (1979), σ. 15-16 
8 Γ. Μαυρογορδάτος, ό., π.,σ.36 
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Όσον αφορά τον Κωνσταντίνο, είχε διαμορφώσει κι αυτός την πολιτική του, 

η οποία κινούνταν σταθερά υπέρ μιας αυστηρής ουδετερότητας, μια θέση η οποία ήταν 

αρκετά δημοφιλής στον Ελληνικό λαό. Ο Κωνσταντίνος επιπλέον υποστήριζε την 

άποψη, σχετικά με το σύμφωνο Ελλάδας-Σερβίας, πως αυτό είχε ισχύ μόνο εντός της 

Βαλκανικής και όχι στην περίπτωση την οποία θα εμπλέκονταν και Ευρωπαϊκές 

δυνάμεις. Οι παραπάνω αποφάσεις του μονάρχη είχαν και την έγκριση του Κάιζερ, με 

τον οποίο συνομιλούσε αρκετά συχνά, ίσως και εν αγνοία των πολιτικών δυνάμεων 

που τον στήριζαν9. 

 Στις 24/06 Αυγούστου θα εκδηλωνόταν η πρώτη κυβερνητική κρίση, καθώς 

ο Γ. Στρέιτ, υπουργός εξωτερικών, υπέβαλλε την παραίτησή του υποστηρίζοντας την 

πολιτική της διαρκούς ουδετερότητας και διατηρώντας μια πίστη για την νίκη των 

Κεντρικών Δυνάμεων. Ο Βενιζέλος δεν θα έκανε δεκτή την παραίτηση Στρέιτ, αν και 

η επιμονή του και η φιλογερμανική του στάση ανέτρεπε τα πολιτικά σχέδια της 

κυβέρνησής του. Κατά της παραίτησης Στρέιτ, τάχθηκε και ο Κωνσταντίνος με το 

Γενικό Επιτελείο Στρατού, αποσοβώντας, προς στιγμήν, την πολιτική κρίση10. Ο Γ. 

Στρέιτ θα παραιτούνταν οριστικά από την θέση του υπουργού εξωτερικών όταν 

αντελήφθη πως ο Βενιζέλος προετοίμαζε το έδαφος για συμμετοχή της Ελλάδας στον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της εγκάρδιας συνεννόησης. 

 Εκτός από τις απόψεις περί πανσλαβισμού, ο Κωνσταντίνος και το 

περιβάλλον του,  θεωρούσαν την επικράτηση της Γερμανίας  ως το μοναδικό μέσο το 

οποίο θα εγγυόταν την συνέχιση της Δυναστείας Μια ενδεχόμενη ουδετερότητα της 

Ελλάδας, θα αποτελούσε ευνοϊκή εξέλιξη για τις Κεντρικές Δυνάμεις και ιδιαιτέρως 

για την Γερμανία η οποία μοίραζε αφειδώς υποσχέσεις προς την Ελληνική πλευρά περί 

προστασίας του Ελληνικού πληθυσμού στην Μικρά Ασία, καθώς και την διατήρηση 

των κεκτημένων από τους Βαλκανικούς πολέμους. Από την πλευρά του ο 

Κωνσταντίνος, είχε λάβει τις αποφάσεις του, θα στήριζε την άποψή του περί 

ουδετερότητας μέχρι τέλους, τηρώντας επί της ουσίας μια άκρως προσχηματική σχέση 

με τον Βενιζέλο, ενώ ταυτόχρονα προέβαινε συστηματικά στην υπονόμευση του 

Έλληνα πρωθυπουργού11. 

 
9 Ι. Γιανουλόπουλος, «Στην δίνη του μεγάλου πολέμου», στο: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, (επιμ. 

Χ. Χατξηιωσήφ), Αθήνα 2009, σ. 121-122. 
10 ΙΕΕ, τ. 34 (1979), σ. 15-16 
11 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ. 35-38 
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Η σοβούσα από καιρό κυβερνητική κρίση θα εκδηλωνόταν με τον πιο ηχηρό 

τρόπο στις 25 Αυγούστου με αφορμή το κάλεσμα της Βρετανικής κυβέρνησης προς 

την Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την συμμαχική επέμβαση 

στα στενά των Δαρδανελίων. Ο Βενιζέλος έδειξε ενθουσιασμένος, κάτι όμως που δεν 

ενστερνιζόταν η πλευρά του Κωνσταντίνου, η οποία συνέχιζε να στηρίζει την 

ουδετερότητα της Ελλάδας, αν και ο μονάρχης απέφευγε συστηματικά να πάρει 

ξεκάθαρη στάση, αφήνοντας το θέμα ανοικτό12. Κατά της συμμετοχής της Ελλάδας 

στις επιχειρήσεις των Δαρδανελίων τάχθηκε εξαρχής ο Ι. Μεταξάς, ο οποίος, στην 

προσπάθειά του να εξηγήσει την στάση του, υποστήριξε πως η εκστρατεία θα στεφθεί 

από απόλυτη αποτυχία, καθώς η Τουρκία έχει την δυνατότητα να παρατάξει 200.000 

στρατό και αν η Ελλάδα εμπλακεί θα αναγκαστεί να αποδυναμώσει την άμυνά της στην 

Μακεδονία13. 

 Στις 20 Φεβρουαρίου 1915, θα συγκαλούνταν το μοιραίο συμβούλιο του 

στέμματος, στο οποίο θα συμμετείχαν και οι πρώην πρωθυπουργοί, όλοι 

αντιβενιζελικοί, Γ. Θεοτόκης, Δ. Ράλλης, Σ. Δραγούμης, Α. Ζαΐμης και Κ. 

Μαυρομιχάλης. Όταν ο Κωνσταντίνος προσκάλεσε τον Βενιζέλο να αρχίσει την 

εισήγησή του, ο ΄΄Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε πρώτα στις επαφές του με τον 

Σέρβο ομόλογό του σχετικά με τις προθέσεις της Ελλάδας. Ανέφερε ρητά πως σε 

περίπτωση που ,η Βουλγαρία εγκατέλειπε την ουδετερότητα και κινούνταν εναντίον 

της Σερβίας, η Ελλάς, θα όφειλε να πράξει το ίδιο και να στηρίξει την Σερβία, λόγω 

της συμμαχίας τους, αλλά και επειδή το επόμενο βήμα της Βουλγαρίας θα ήταν να 

συνταχθεί με τις Κεντρικές Δυνάμεις. Επίσης, υπενθύμισε την προστασία την οποία 

παρείχαν οι δυνάμεις της τριπλής συνεννόησης προς συμφέρον της Ελλάδας, όταν 

προστάτευσαν την Καβάλα από τα Βουλγαρικά σχέδια 14. 

Οι θέσεις των συμμετεχόντων άρχισαν να ξετυλίγονται με πρώτο τον πρώην 

πρωθυπουργό Σ. Δραγούμη, ο οποίος υποστήριξε σθεναρά πως η τριπλή συνεννόηση 

δεν επιθυμεί μόνο να συνδράμει  η Ελλάδα στρατιωτικά την Σερβία, καθώς αυτό ,όπως 

αποδείχτηκε, το κατάφερε μόνη της η χώρα αποκρούοντας τις Αυστριακές δυνάμεις. Ο 

Δραγούμης υποστήριζε πως ο απώτερος σκοπός της συμμαχίας είναι η ένταξη της 

Ελλάδας στο πλευρό της. Υπενθύμισε πως μια τέτοια πράξη θα έθετε την Γερμανία και 

την Αυστρία αντιμέτωπες με την Ελλάδα, πράγμα το οποίο δεν επιθυμούσε κανείς. Η 

 
12 ΙΕΕ, τ.34 (1979), σ. 18  
13 Γ.Α.Κ. Κ.Υ  Γεώργιος Στρέιτ, Αρχείο- Ημερολόγιο, τ. β΄, σ.21. 
14 Ε.Λ.Ι.Α, Ίδρυμα Ε. Βενιζέλου, Συμβούλιο υπό την προεδρία της Α.Μ της 20.2.1915, φάκ. 08-03, σ. 2 
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παρέμβαση του Βενιζέλου ήταν καταλυτική, καθώς έδειξε πρόθυμος να παραχωρήσει 

την θέση της κυβέρνησής του σε μια νέα την οποία μάλιστα θα βοηθούσε να επιτύχει 

την πολιτική του στέμματος από την θέση της αντιπολίτευσης15. 

Η θέση του Κωνσταντίνου ήταν παρελκυστική, καθώς  προσπαθούσε να 

κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε, προκειμένου να λάβει τις κατάλληλες 

βεβαιώσεις από την Γερμανική πλευρά για την διατήρηση των Ελληνικών εδαφών16. 

Στις 16 Φεβρουαρίου 1915, ο Κωνσταντίνος θα διάβαζε στον Στρέιτ τηλεγράφημα του 

Κάιζερ, στο οποίο συμβούλευε τον γαμπρό του να επιμείνει στην ουδετερότητα και να 

μην ενδώσει στις συμμαχικές πιέσεις, καθώς η νίκη της Γερμανίας ήταν κάτι παραπάνω 

από σίγουρη. Ταυτόχρονα διαβεβαίωνε τον Κωνσταντίνο πως θα αναλάμβανε τον ρόλο 

του τίμιου μεσίτη στο ζήτημα των νησιών, ενώ προειδοποιούσε, όσον αφορά τα εδάφη 

της Μικράς Ασίας, πως για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της Entente, θα έπρεπε 

πρώτα να καταστραφεί η Τουρκία, αλλιώς η Ελλάδα θα είχε σοβαρό οικονομικό και 

στρατιωτικό πρόβλημα ελέγχου της περιοχής17. 

Η θέση του Κωνσταντίνου στο συμβούλιο ήταν , πως πρώτα θα έπρεπε να 

αναμένει η χώρα την επίσημη πρόταση της συμμαχίας και όχι να την συνδράμει η 

Ελλάς αυθόρμητα. Η επιχειρησιακή πρόταση του βασιλιά, αν υπήρχε απόφαση 

εμπλοκής στα Δαρδανέλια, κατόπιν και της υπόδειξης του Μεταξά, ο οποίος όμως ήταν 

κάθετα αντίθετος στην συμμετοχή της Ελλάδας, ήταν η αποστολή ενός σώματος 

στρατού. Ο Μεταξάς στην παρούσα φάση θα τηρούσε μια έντιμη στάση, καθώς πίστευε 

ακράδαντα στην αποτυχία της εκστρατείας, θέτοντας την παραίτησή του, από 

επικεφαλής του επιτελείου, στην διάθεση του Κωνσταντίνου. Ο Βενιζέλος, ο οποίος 

είχε λόγους να νιώθει προδομένος από τον Μεταξά, αφού εξήρε την στρατιωτική του 

ιδιοφυία, προέτρεψε τον βασιλιά να αποφασίσει εκείνος για την τύχη του, καθώς θα 

ήταν αδύνατο να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του18. 

Ένα από τα σοβαρότερα θέματα αποτέλεσαν τα ανταλλάγματα τα οποία θα 

λάμβανε η Ελλάδα σε περίπτωση που εγκατέλειπε την πολιτική τής ουδετερότητας και 

στρεφόταν με το μέρος της τριπλής συνεννόησης. Η άποψη του Βενιζέλου ήταν πως η 

Ελλάδα, πρώτα θα έπρεπε να ταχθεί στο πλευρό της συμμαχίας και ύστερα να προβάλει 

 
15 . Ε.Λ.Ι.Α, Ίδρυμα Ε. Βενιζέλου, Συμβούλιο του στέμματος υπό την προεδρία της Α.Μ της 20.2.1915, 

φάκ. 08-03, σ. 6. Επίσης Νεολόγος Πατρών, αρ.φ, 7297. 20.2.1915.σ.1 
16 Ε..Λ.Ι.Α, . Ίδρυμα Ε. Βενιζέλου, Συμβούλιο του στέμματος υπό την προεδρία της Α.Μ της 20.2.1915, 

φάκ. 08-03, σ. 16 
17 Γ.Α.Κ Κ.Υ Γεώργιος Στρέιτ, Αρχείο-Ημερολόγιο, τ. β΄, σ. 16. 
18 Ε.Λ.Ι.Α,  Ίδρυμα Ε. Βενιζέλου, Συμβούλιο του στέμματος υπό την προεδρία της Α.Μ  της 20.2.1915, 

φάκ.08-03 σ. 8 
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τις αξιώσεις της και όχι προκαταβολικά, καθώς, αν η χώρα επέμενε στην μέχρι τώρα 

θέση της, χωρίς την συμμαχία και χωρίς τις Κεντρικές δυνάμεις,  υπήρχε κίνδυνος να 

μείνει χωρίς φίλους και να γίνει έρμαιο της Βουλγαρίας19. Ο Δραγούμης, υποστήριζε 

σθεναρά την εκ προοιμίου δέσμευση των συμμάχων, όσον αφορά την τύχη της 

Κωνσταντινούπολης, ο Ράλλης τασσόταν υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας, καθώς η 

απουσία θα σήμαινε απώλεια του δικαιώματος να εγείρουμε απαιτήσεις κατά την 

είσοδο στην Πόλη, χαρακτηριστικά δε, θεωρούσε την πολιτική της ουδετερότητας 

αυτοκτονία. Ο Θεοτόκης, υπογράμμιζε την Ρωσική απειλή για εγκατάσταση στην 

Κωνσταντινούπολη20. Την επιθυμία της Ρωσίας για τον έλεγχο της Πόλης υπογράμμιζε 

και ο Ι. Δραγούμης σε τηλεγράφημά του προς το υπουργείο εξωτερικών, δηλώνοντας 

πως η Ρωσία δεν επιθυμούσε την Ελληνική παρουσία στην Κωνσταντινούπολη αλλά 

στη Σμύρνη21. 

Ο Γ. Στρέιτ υποστήριξε σθεναρά την ουδετερότητα της Ελλάδας, καθώς τυχόν 

έξοδος της χώρας στο πλευρό των συμμάχων αποτελούσε επικίνδυνο παράγοντα ενώ 

τα ανταλλάγματα από την πλευρά της τριπλής συνεννόησης θεωρούνταν επισφαλή. 

Επίσης ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας θεωρούσε πως η στάση της Τουρκίας ήταν δυνατό να 

μεταστραφεί χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για την στάση της Ρουμανίας, ενώ έμπαινε  

σε άμεσο κίνδυνο ο Ελληνικός πληθυσμός στην Μικρά Ασία22. 

Οι Θεοτόκης και Ράλλης, πίεζαν τον Κωνσταντίνο να αποδεχθεί τις προτάσεις 

του Βενιζέλου, ως τις πιο συμφέρουσες για το έθνος δεδομένου ότι,  την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή ο Βενιζέλος απολάμβανε τεράστιας δημοφιλίας. Αν και ο 

Κωνσταντίνος διατήρησε τις επιφυλάξεις του, το συμβούλιο έληξε με τον Βενιζέλο να 

έχει αποκομίσει την εντύπωση πως ο βασιλιάς είχε πεισθεί για τις απόψεις του. Οι 

ανταποκρίσεις από τις ξένες πρωτεύουσες, πιο συγκεκριμένα από την εφημερίδα 

Tribune της Ρώμης, ανέφεραν πως επήλθε συμφωνία μεταξύ Κωνσταντίου-Βενιζέλου, 

μπαίνοντας σε λεπτομέρειες, πως προβλεπόταν ανάληψη δράσης από τον στόλο και 

αποστολή μίας μεραρχίας πεζικού, χωρίς η Ελλάδα να προβεί σε επιστράτευση23. Οι 

εισηγήσεις όμως των συμβούλων του Κωνσταντίνου, Γ. Στρέιτ και Ι. Μεταξά, τον 

προέτρεπαν για να πράξει ακριβώς το αντίθετο. Η απόφασή του μονάρχη 

 
19 Ε.Λ.Ι.Α, Ίδρυμα Ε. Βενιζέλου, Συμβούλιο του στέμματος υπό την προεδρία της Α.Μ  της 20.02.1915 

φάκ. 08-03,  σ. 12-15 
20 Ε.Λ.Ι.Α, Ίδρυμα Ε. Βενιζέλου, Συμβούλιο του στέμματος υπό την προεδρία της Α.Μ  της 20.2.1915 

φάκ. 08-03, σ. 12-15 
21 Αρχείο Μπενάκη- Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκ. 11-27 
22 Γ.Α.Κ Κ.Υ Γεώργιος Στρέιτ, Αρχείο-Ημερολόγιο, τ. β΄, σ. 18 
23 Νεολόγος Πατρών, αρ. φ. 7298, 21.02.1915, σ. 1 
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ανακοινώθηκε στον εμβρόντητο Βενιζέλο την επόμενη ημέρα, στις 21 Φεβρουαρίου 

1915. Ο Βενιζέλος πλέον δεν είχε άλλα περιθώρια, υπέβαλλε άμεσα την παραίτησή του 

στον Κωνσταντίνο, ο οποίος σαν έτοιμος από καιρό, την έκανε αμέσως αποδεκτή24. 

Η παραίτηση του Βενιζέλου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Κανείς δεν 

περίμενε την απόφαση του Κωνσταντίνου προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ 

περισσότερο, την παραίτηση του πρωθυπουργού, καθώς δεν διευκρινίστηκε αν το 

σκεπτικό της διαφωνίας ήταν επί της αρχής ή επί λεπτομερειών, πολιτική ή 

στρατιωτική διαφωνία; Όλα αυτά αποτελούσαν αναπάντητα ερωτήματα στον λαό, ο 

οποίος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στα προπύλαια αναμένοντας την απόφαση του 

βασιλιά, η οποία όμως του δημιούργησε οδυνηρή εντύπωση. Στις 17:45, ο Βενιζέλος 

θα μετέβαινε στην βουλή συγκαλώντας υπουργικό συμβούλιο, ενώ απευθυνόμενος 

στους υπουργούς του ανέφερε πως, Μη εγκρίνοντας του Στέμματος την πολιτική της 

Κυβερνήσεως λαμβάνει την τιμή να υποβάλει την παραίτησή της25, καθώς η τριπλή 

συνεννόηση, αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Ελλάδα αφού μετά από επτά 

μήνες έδινε μόνο υποσχέσεις. Την δήλωση του Βενιζέλου ακολούθησαν ξέφρενα 

χειροκροτήματα από τα θεωρεία, ενώ την ίδια ημέρα διοργανώθηκε συλλαλητήριο από 

οπαδούς του κόμματος του. Την Τετάρτη, ο Βενιζέλος θα αναχωρούσε για την Κρήτη26. 

Ύστερα από την άρνηση του Ζαΐμη να συγκροτήσει κυβέρνηση, ο 

Κωνσταντίνος, θα ανέθετε την εντολή σχηματισμού στον Δ. Γούναρη. Ο Αχαιός 

πολιτικός, θα αναλάμβανε την συγκρότηση της κυβέρνησης, η οποία όμως θα ήταν 

βραχύβια, καθώς οι επόμενες εκλογές θα πραγματοποιούνταν στις 31 Μαΐου/ 13 

Ιουνίου 1915. Η επιλογή του Δ. Γούναρη από τον Κωνσταντίνο, αντιμετωπίστηκε με 

θετικό τρόπο στο εσωτερικό της χώρας, αν και σφοδρός πολέμιος του Βενιζέλου, 

καθώς από τα πρώτα βήματά του ο Γούναρης είχε να επιδείξει πνεύμα αναμορφωτή 

και μεταρρυθμιστή πολιτικού. Η συλλογιστική όμως του Κωνσταντίνου δεν ήταν αυτή. 

Ο Γούναρης, αποτελούσε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση στην 

περίπτωση που ο Βενιζέλος επιθυμούσε να αντιμετωπίσει με δυναμισμό την νέα 

κυβέρνηση27. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, από την επόμενη ημέρα, σύμφωνα 

με το δελτίο τύπο το οποίο μοιράστηκε στις εφημερίδες, διαμορφωνόταν ως εξής:  

 
24 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π,. σ.  48 
25 Νεολόγος Πατρών, αρ.φ.7295.22.02.1915.σ.2 
26  Νεολόγος Πατρών, αρ.  φ. 7295, 22.02.1915, σ. 2 
27 Μ.Χριστοπούλου, Βιογραφίες πολιτικών, Δημήτριος Γούναρης, Αθήνα 2017, σ. 144-145. 
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«η Ελλάς προσπαθεί για μια ειρηνική συμβίωση μετά τους πολέμους, με σκοπό 

την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του εθνικού πλούτου. Η προσπάθεια της χώρας 

επικεντρώνεται στην διατήρηση των κεκτημένων από κάθε εξωτερικό κίνδυνο. Άρα η 

ενδεδειγμένη στάση είναι η τήρηση της ουδετερότητας, διατηρώντας στο ακέραιο τις 

συμμαχικές υποχρεώσεις. Όλα αυτά επαφίονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων»28. 

 

1.2. Αντιδράσεις Ελληνικού και ξένου τύπου 

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και εν πολλοίς αιφνιδίασαν ολόκληρη την Ελλάδα, 

καθώς ο ημερήσιος τύπος είχε προετοιμάσει την κοινή γνώμη πως επιβαλλόταν η 

εγκατάλειψή της ουδετερότητας και η έγκαιρη έξοδος της χώρας στον πόλεμο στο 

πλευρό της τριπλής συμμαχίας, ενώ σημειωνόταν δεικτικά, πως η Ελλάδα έχει πάψει 

από καιρό να είναι κυρία του εαυτού της. Σημειώνεται σε όλους τους τόνους, πως 

επιβάλλεται από την λογική η Ελλάδα να αναλάβει δράση, καθώς οι κινήσεις στην 

Βαλκανική υπαγορεύουν την απόφαση για συμμετοχή στις επιχειρήσεις των 

Δαρδανελίων ανεξαρτήτως της στάσης την οποία θα τηρήσουν η Βουλγαρία και η 

Ρουμανία29. 

Εντελώς διαφορετική ήταν η αντίδραση του φιλοβασιλικού τύπου ο οποίος  

πανηγύριζε για την σιδηρά στάση την οποία κράτησε ο μονάρχης σημειώνοντας, πως 

ο Ελληνικός στρατός θα γινόταν ένα μισθοφορικό σώμα στις επιδιώξεις της Αγγλίας 

και της Γαλλίας30, ενώ η εφημερίδα Ακρόπολις, παρομοιάζει τον Βενιζέλο με Ιατρό σε 

ιατρικό συμβούλιο, ο οποίος όμως δεν παρέχει καμία εμπιστοσύνη. Όσον αφορά τους 

πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι συμφωνούσαν με τον Βενιζέλο, τους πιστώνεται ο 

φόβος να ακολουθήσουν τον Κωνσταντίνο, καθώς θα έπρεπε αμέσως μετά να 

αναλάβουν την ευθύνη να συγκροτήσουν κυβέρνηση31. 

Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα σχολιάστηκαν δυσμενώς στον ξένο τύπο 

της εποχής, καθώς οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανέμεναν μια θετική απόφαση και την 

πολιτική και πολιτειακή ηγεσία να ομονοήσουν στο αυτονόητο, την σύμπλευση της 

Ελλάδας με την τριπλή συνεννόηση και όχι την παραίτηση ενός λαοφιλούς πολιτικού. 

Συγκεκριμένα, ο Εωθινός Ταχυδρόμος, αν και δεν παίρνει άμεση θέση στα γεγονότα, 

υποστηρίζει πως η πολιτική κρίση στην Ελλάδα θα έχει αντίκτυπο στα συμφέροντά 

 
28 Ακρόπολις, αρ. φ, 10850, 26.2.1915, σ. 2 
29 Νεολόγος Πατρών, αρ. φ, 7295, 18.2.1915, σ. 2 
30 Σκρίπ, αρ. φ, 7434, 24.2.1915, σ. 1 
31 Ακρόπολις, αρ. φ, 10845, .21.2.1915. σ. 3 
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της, ενώ κανείς από τους συμμάχους δεν πρόκειται να σπαταλήσουν χρήμα και αίμα 

για τους ουδέτερους. Ο Χρόνος του Παρισιού, αφού πρώτα εξάρει την κρίση και την 

ικανότητα του Γούναρη, επισημαίνει πως αυτά δεν είναι αρκετά για να 

υποκαταστήσουν έναν πρωθυπουργό με υψηλή δημοτικότητα, ενώ σημειώνει, πως 

αρκετοί πολιτικοί περιπλανούνται από τις Γερμανικές υποσχέσεις. Η Ουστμίνστερ της 

Βρετανίας, επισημαίνει πως ο σημερινός πόλεμος είναι αποτέλεσμα των Βαλκανικών 

πολέμων, ενώ οι Ευρωπαϊκές χώρες καλούνται, μέσω του πολέμου να ρυθμίσουν τα 

Βαλκανικά σύνορα. Οι Times του Λονδίνου εύχονται να ξεπεραστεί η Ελληνική κρίση 

τάχιστα, ενώ τα Ημερήσια Νέα επισημαίνουν πως κανείς πολιτικός δεν είναι του ιδίου 

αναστήματος με τον Βενιζέλο32. 

Η κυβέρνηση του Γούναρη, θα ακολουθούσε μια παρελκυστική πολιτική 

καθυστερώντας  έτσι να δώσει πειστικές απαντήσεις για την στάση της Ελλάδας. Η 

μόνιμη επωδός για την συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία των Δαρδανελίων 

ήταν η εξασφάλιση των Ελληνικών εδαφών και του Ελληνισμού γενικότερα, 

περισσότερο ως μια προσπάθεια να αποκλειστεί τυχόν προσεταιρισμός της Βουλγαρίας 

από τους συμμάχους33. Από την πλευρά του παλατιού, ο μόνος ο οποίος πίεζε προς την 

εγκατάλειψη της ουδετερότητας ήταν ο πρίγκηπας Γεώργιος, , καθώς αυτό θα απόβαινε 

μοιραίο για την δυναστεία. Ο Κωνσταντίνος όμως, παρέμεινε πιστός στην 

ουδετερότητα επηρεαζόμενος και από τους στενούς του συνεργάτες, Στρέιτ και 

Μεταξά34. 

 

1.3. Οι εκλογές της 15ης Μαΐου. Δεύτερη παραίτηση Βενιζέλου 

Στις προγραμματισμένες εκλογές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τελικά στις 

31 Μαΐου 1915, ο Βενιζέλος κατέγραψε μια περιφανή νίκη συγκεντρώνοντας άνετη 

πλειοψηφία 186 βουλευτών έναντι 124 των αντιπάλων του. Αυτό όμως δεν εμπόδισε 

τον Κωνσταντίνο να υπερβεί για ακόμα μια φορά τα όρια της νομιμότητας, δηλώνοντας 

πως οι ψήφοι πρέπει να ζυγίζονται και όχι να αθροίζονται35. Η φιλομοναρχική πλευρά 

δεν παρέμεινε μόνο στα λόγια του Κωνσταντίνου, καθώς ολόκληρη η προεκλογική 

περίοδος διεξήχθη σε κλίμα τρομοκρατίας για την Βενιζελική παράταξη και 

προτάσσοντας με κάθε ευκαιρία, την βεβαρημένη υγεία του βασιλιά προκειμένου να 

 
32 Εστία, αρ. φ, 7555, 22.2.1915, σ. 1 
33 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ. 55-57 
34 ΙΕΕ, τ. 34 (1979), σ. 23-24 
35 Ι. Γιανουλόπουλος, ό. π., σ. 122-123 
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προκαλέσει συγκίνηση στον λαό, ενώ τα αφιερώματα στον ημερήσιο τύπο ήταν 

καθημερινά και σε συνέχειες36. 

Από το βράδυ των εκλογών και μετέπειτα θα παρατηρηθεί χαρακτηριστική 

καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εντείνοντας την ήδη τεταμένη 

καχυποψία της Βενιζελικής παράταξης, ενώ παράλληλα θα εξαπολυθεί κύμα διώξεων 

και φυλακίσεων στους οπαδούς του Βενιζέλου, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος 

την νίκης τους πανηγύριζαν στους δρόμους. Το κλίμα τρομοκρατίας θα ενταθεί όσο τα 

αποτελέσματα, ιδίως εντός του Νομού Αττικής, έγερναν με το μέρος του Βενιζέλου, 

ενώ οι φήμες περί χρηματισμού του Ελληνικού τύπου, αλλά και πολιτευτών του 

Βενιζέλου  από τον Γερμανικό παράγοντα, υπήρξαν κάτι παραπάνω από έντονες. Στον 

αντίποδα οι οπαδοί του Κωνσταντίνου μιλούσαν για προσπάθεια εκπόρθησης της 

εξουσίας από τους Βενιζελικούς37. 

Η νίκη του Βενιζέλου δεν περνά απαρατήρητη στον ξένο τύπο, ο οποίος είναι 

περισσότερο ικανοποιημένος, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Τηλέγραφο, ο οποίος 

παρουσιάζει την εκλογή του  ως μεγίστης σημασίας για το μέλλον του Ελληνισμού, 

ενώ επισημαίνει πως η αυτή η νίκη, ισοδυναμεί με αποδοχή της πολιτικής του 

Βενιζέλου. Στον αντίποδα, το Βερολίνο, αρκείται απλά να εκφράσει τις έντονες 

ανησυχίες του για την πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί από τούδε και στο εξής38. 

Ακόμη και μετά την νέα σαρωτική νίκη του Βενιζέλου, το κλίμα ανάμεσα στον 

Έλληνα πρωθυπουργό και τον βασιλιά δεν εξομαλύνθηκε, καθώς η αμοιβαία 

καχυποψία δεν έπαυε να αποτελεί το βασικό συστατικό στις μεταξύ τους σχέσεις. Αυτή 

την φορά όμως τα γεγονότα, ιδίως στην εξωτερική πολιτική έτρεχαν με δαιμονιώδη 

ταχύτητα. Η Βουλγαρία προέβη σε επιστράτευση, αν και αυτό το οποίο διατείνονταν 

από πλευράς Βουλγαρικού ΥΠ.ΕΞ ήταν ότι επρόκειτο για στρατιωτικές ασκήσεις εντός 

του εδάφους της39.Η απόφαση της Βουλγαρικής κυβέρνησης πάρθηκε αφού ζύγισε τις 

προτάσεις και των Κεντρικών Δυνάμεων, αλλά και της τριπλής συνεννόησης. Η 

παραπάνω απόφαση της Σόφιας θα διευκόλυνε τον Βενιζέλο να πείσει τον 

Κωνσταντίνο για το αυτονόητο, την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της 

Entente. Ένα μόνο έμενε, να βρίσκεται ο Βενιζέλος ακόμα στην εξουσία40. Ακολούθως 

ο Βενιζέλος, προέτρεψε τον Βασσάρωφ σε έντονο ύφος, να επισκεφτεί τον 

 
36 Ακρόπολις, αρ. φ, 10944, 31.5.1915, σ. 1  
37 Ακρόπολις, αρ. φ, 10952, 08.6.1915, σ. 2 
38 Νεολόγος Πατρών, αρ.φ, 7398. 03.6.1915, σ. 1 
39 Ε.Λ.Ι.Α Αρχείο Ε. Βενιζέλου- Επιστολή Ι. Δραγούμη προς ΥΠ.ΕΞ, φάκ. 11-16  
40 Ι. Γιανουλόπουλος, ό. π., σ. 123  
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πρωθυπουργό του Ροδοσλαύωφ, και να του ανακοινώσει πως η Ελλάδα αναγκάζεται 

να προβεί σε επιστράτευση, συνέπεια της Βουλγαρικής επιστράτευσης, ενώ προτείνει 

αμφότερα τα στρατεύματα να παραμείνουν εντός του φυλακίου41. 

Μετά την ενημέρωση του πρωθυπουργού από τον Έλληνα πρέσβη στην 

Σόφια, ο Βενιζέλος συγκάλεσε σύσκεψη προκειμένου να συντονιστεί η Ελληνική 

επιστράτευση ως απάντηση στην Βουλγαρική. Στις 12:00 θα συγκαλούνταν υπουργικό 

συμβούλιο, ενώ θα συζητούνταν και οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της Ελλάδας προς 

την Σερβία που απέρρεαν από το αντίστοιχο σύμφωνο φιλίας, καθώς και ο  κίνδυνος ο 

οποίος υπόφωσκε για την απόπειρα κατοχής Ελληνικών εδαφών από την Βουλγαρία, 

αλλά και η γενικότερη κάθοδος των Γερμανοαυστριακών δυνάμεων στην Βαλκανική42. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να εκτεθούν και τα συνταγματικά 

προβλήματα τα οποία προέκυψαν από τις δύο διαδοχικές παύσεις των κυβερνήσεων 

Βενιζέλου, τον διορισμό Γούναρη και το κατά πόσο ενέπιπτε στην δικαιοδοσία του 

Κωνσταντίνου η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Με βάση τα άρθρα 29, 

30 ο Κωνσταντίνος δεν είχε καμία αρμοδιότητα να υποδείξει την ακολουθούμενη 

εξωτερική πολιτική, η οποία άπτεται της ευθύνης της εκλεγμένης κυβέρνησης και για 

τον λόγο αυτό απαιτείται και η υπογραφή του αρμόδιου υπουργού. Ο Κωνσταντίνος, 

έκανε παράτυπα χρήση παρερμηνεύοντας διατάγματα του 1844 και του 1911 και 

συγκεκριμένα των άρθρων 31, 32, 34, περί ορισμού και παύσης υπουργών, του 

δικαιώματος να είναι επικεφαλής σε ξηρά και θάλασσα και απονομή ναυτικών και 

στρατιωτικών βαθμών43. 

Στις παραπάνω σκόπιμες συνταγματικές παρερμηνείες συνέβαλλε, ίσως άθελα 

του και ο Βενιζέλος, ο οποίος στην πρώτη φάση της διαφωνίας του με το παλάτι, 

παραιτήθηκε. Αντιθέτως, η παραμονή του στην εξουσία θα αποκάλυπτε την 

αντισυνταγματικότητα της βασιλικής απόφασης εκθέτοντας τον Κωνσταντίνο, ή 

αναγκάζοντάς τον να συμφωνήσει. Από καθαρά συνταγματική άποψη, βάσει του 

άρθρου 37, ο Κωνσταντίνος είχε την δυνατότητα, να διαλύει την βουλή και να 

προκηρύσσει εκλογές. Όσον αφορά την διάλυση της βουλής τον Μάϊο του 1915, οι 

κινήσεις του Κωνσταντίνου ήταν πέρα για πέρα αντισυνταγματικές44. 

 

 
41 Ι.Α, ΥΠ.ΕΞ, Κ.Υ, Επιστολή Βενιζέλου προς Βούλγαρο πρέσβη Βασσάρωφ σχετικά με την Βουλγαρική 

επιστράτευση, αριθμός φακέλου Α/ΑΑΚ9 
42 Νεολόγος Πατρών, αρ.φ, 7488, 21.9.1915, σ. 2 
43 Δημήτρης Καλτσώνης, Συνταγματική ιστορία της Ελλάδας 1821-2001, Αθήνα 2017, σ. 93-94. 
44  Δημήτρης Καλτσώνης, ό. π., σ. 95 
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1.4. Η παράδοση του Ρούπελ 

Τον Νοέμβριο του 1915, η Βουλγαρία τάσσεται στο πλευρό των κεντρικών 

δυνάμεων, ενώ η Σερβία για δεύτερη φορά επικαλείται το συμμαχικό σύμφωνο  με την 

Ελλάδα, το οποίο είχε υπογραφεί στις 13 Ιουνίου 1913. Ο Βενιζέλος, μεγάλος 

κερδισμένος των τελευταίων εκλογών, αποφασίζει πως η εφαρμογή της πολιτικής του 

είναι η μόνη λύση. Με την άδεια της πλειοψηφίας, θα επιτρέψει στις συμμαχικές 

δυνάμεις να αποβιβάσουν στρατό στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να βοηθήσουν την 

Σερβία, αλλά και να πιέσει την κατάσταση προς την εγκατάλειψη της ουδετερότητας. 

Μιας ουδετερότητας, η οποία με την παραπάνω πράξη έπαυε να ισχύει. Ο 

Κωνσταντίνος θα προέβαινε σε μια ακόμα αντισυνταγματική πράξη, παύοντας την 

εκλεγμένη κυβέρνηση και στην θέση του πρωθυπουργού θα διόριζε τον Α. Ζαΐμη45.  

Η είσοδος των στρατευμάτων της τριπλής συνεννόησης στην Θεσσαλονίκη, 

δεν ήταν το μοναδικό σημάδι το οποίο καταδείκνυε με τον πιο εμφατικό τρόπο την 

παραβίαση της ουδετερότητας την οποία υποστήριζε με αμέριστο πάθος ο 

Κωνσταντίνος. Θα ακολουθούσε η αποβίβαση του Γαλλικού στρατού στο 

Καστελόριζο και την Κέρκυρα, αλλά και από τον Αγγλικό στρατό στην Μήλο και την 

Λήμνο. Οι παραπάνω ενέργειες, της συμμαχίας έδωσαν την αφορμή την οποία περίμενε 

η Γερμανία ώστε να υλοποιήσει την εισβολή στην Αν. Μακεδονία και πιο 

συγκεκριμένα, στην κατάληψη του οχυρού Ρούπελ, το οποίο θεωρούνταν σημείο 

στρατηγικής σημασίας 46 . Ειδικότερα, για την κατάληψη της Μήλου, ο πρώην 

πρωθυπουργός Στ. Σκουλούδης, αναφέρει στην απολογία του, πως η κατάληψη του 

νησιού, στις 24 Νοεμβρίου έγινε αιφνιδίως από τις συμμαχικές δυνάμεις, ενώ 

διακόπηκαν οι επικοινωνίες και επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου και εξόδου των 

κατοίκων από και προς το νησί, γεγονός το οποίο αποτελούσε κατάφορη παραβίαση 

της εθνικής κυριαρχίας47. 

Ο Κόμης Μίρμπαχ, σε έκθεσή του σχετικά με την είσοδο των συμμαχικών 

δυνάμεων της Entente στην Θεσσαλονίκη, αναφέρει πως οι Γερμανικές δυνάμεις είναι 

πλέον υποχρεωμένες να εισέλθουν στο Ελληνικό έδαφος, γεγονός το οποίο δεν πρέπει 

να θεωρείται ως μια επιθετική κίνηση, αλλά πραγματοποιείται για αμυντικούς σκοπούς 

και μόνο και υπαγορεύεται από στρατιωτικά συμφέροντα στην περιοχή48. Στο ίδιο 

 
45 Α. Τούντα-Φεργάδη, «Η Καβάλα στα κρίσιμα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (1916-1918)», 

στο: Βαλκανικά σύμμικτα, Θέματα διπλωματικής ιστορίας, Αθήνα 1992, σ. 224-225.  
46 Α. Τούντα-Φεργάδη, ό. π., σ. 226  
47 Ε.Λ.Ι.Α Αρχείο Ε. Βενιζέλου Κατάθεση Σκουλούδη για την παράδοση του Ρούπελ, φάκ. 8-51. 
48 Ι.Α. ΥΠ.ΕΞ, Κ.Υ, Αναφορά Κόμη Μίρμπαχ για την κατάσταση στην Ελλάδα, φάκ. Α/ΑΑΚ9,  
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ακριβώς ύφος θα κινούνταν και η αντίστοιχη δήλωση του Βούλγαρου πρέσβη 

Βασσάρωφ, καθώς υποστήριζε πως η είσοδος των συμμαχικών δυνάμεων στην 

Θεσσαλονίκη συνιστούσε απειλή για την Βουλγαρία 49 . Στην πρωτεύουσα της 

Βουλγαρίας ο ημερήσιος τύπος μέσω των εφημερίδων Ρέτς, Νοβοτιε Βρέμια, μιλούσε 

ανοικτά για συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας με την σύμπραξη της Γερμανίας50 . 

Την ίδια άποψη, με τον τύπο της Βουλγαρίας είχε και ο Μαρζερί ο οποίος 

εκτιμούσε πως η κατάληψη του Ρούπελ πραγματοποιήθηκε κατόπιν συμφωνίας 

Ελλάδας-Γερμανίας-Βουλγαρίας, γεγονός το οποίο επιβεβαιωνόταν και από 

Γερμανικές πηγές. Η Γαλλία, είναι πλέον αναγκασμένη να αναθεωρήσει την 

κατάσταση μετά την κατοχή Ελληνικού εδάφους από τα Κεντρικά Στρατεύματα, ενώ 

λόγω των γεγονότων ο Sarraill, θα αναγκαζόταν να λάβει αυστηρά στρατιωτικά μέτρα 

στην Θεσσαλονίκη51. Τα γεγονότα οδήγησαν τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Μπριάντ, 

να δηλώσει πως η υφιστάμενη κατάσταση επιβάλλει την πολιορκία της Θεσσαλονίκης, 

χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ως  προοίμιο των περεταίρω εξελίξεων52. 

Στις 18 Αυγούστου 1916, με την σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας, η οποία 

πλέον έχει αλλάξει στρατιωτική ηγεσία και διοικούνταν από τους Χίντεμπουργκ και 

Λούντεντορφ, η Βουλγαρία εισβάλει στην Αν. Μακεδονία και με την σύμφωνη γνώμη 

της Ελληνικής κυβέρνησης, καθώς ο διοικητής του Δ΄Σ.Σ Χατζόπουλος ανέφερε, ο 

Ελληνικός Στρατός, κατόπιν συνεννόησης με τους Βούλγαρους και τους Γερμανούς, 

δεν θα υποχωρούσε πέραν του τμήματος Αλή Μπατούς- Σειμέν Καγιασή. Οι 

Βουλγαρικές δυνάμεις θα έφταναν σε βάθος 2 χιλιομέτρων της οροθετικής γραμμής 

ώστε να σχηματιστεί ουδέτερη ζώνη. Ο Βούλγαρος διοικητής του Λεχόβου θα 

παρέμενε στην θέση του, καθώς περεταίρω κίνηση θα εκλαμβανόταν ως εχθρική53. Οι 

Βούλγαροι και οι Γερμανοί, διατείνονταν πως θα σεβαστούν την Ελληνική κυριαρχία, 

καθησυχάζοντας τον Κωνσταντίνο, και  εγγυόνταν  την ακεραιότητας της Καβάλας, 

των Σερρών και της Δράμας. Αλλά, τούτο κρινόταν αναγκαίο προκειμένου να 

ελεγχθούν  οι συμμαχικές κινήσεις στην Κ. Μακεδονία54.  

 
49 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ. Κ.Υ Αναφορά Πρέσβη Βασσάρωφ για τις κινήσεις του συμμαχικού στρατού στην Ελλάδα, 

φάκ. Α/ΑΑΚ9,  
50 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Κ.Υ Τηλεγράφημα Πανά προς το ΥΠΕΞ  για τις αντιδράσεις στην Σόφια, φάκ. Α/ΑΑΛ9,  
51 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Κ.Υ Τηλεγράφημα Κακλαμάνου σχετικά με τις Γαλλικές αντιδράσεις για την κατάληψη του 

Ρούπελ,  φάκ. Α/ΑΑΚ9,  
52 Ι.Α, ΥΠΕΞ, Κ.Υ Τηλεγράφημα Κακλαμάνου σχετικά με τις εντυπώσεις του Γάλλου πρωθυπουργού για 

την κατάληψη του Ρούπελ,  φάκ. Α/ΑΑΚ9.  
53 Ι.Α. ΥΠ.ΕΞ, Κ.Υ φάκ. Α/4/Χ/(ν) 
54 Γ. Αλεξάτος, «Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919», στην ιστοσελίδα: clioturbata.com: 14.1.2021, 

διαθέσιμο στο: www.clioturbata.com, ημερομηνία προσπέλασης, 14.12021 

http://www.clioturbata.com/
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Κατά την εισβολή των Κεντρικών στρατευμάτων στην Αν. Μακεδονία, δεν 

πραγματοποιήθηκε κανενός είδους αντίσταση, εκτός από μεμονωμένες μονάδες και 

φυλάκια, λόγω έλλειψης επικοινωνίας με τα προϊστάμενα κλιμάκια, καθώς οι 

Βούλγαροι είχαν κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές. Τα οχυρά της υπαίθρου 

παραδόθηκαν άνευ αντιστάσεως και με φιλικές διαθέσεις έναντι των εισβολέων, ενώ 

από επιχειρησιακής άποψης, η προώθηση των Κεντρικών δυνάμεων δεν 

πραγματοποιήθηκε για να περιοριστεί η συμμαχική δραστηριότητα, αλλά για να 

αποκοπούν οι Ελληνικές δυνάμεις οι οποίες υπάγονταν στο Δ΄Σ.Σ. Οι αστυνομικές 

αρχές της περιοχής εκδιώχθηκαν με βίαιο τρόπο. Στις 28 Αυγούστου/10 Σεπτεμβρίου, 

ο απεσταλμένος του Hindenburg, Ταγματάρχης V. Schweinit, διεμήνυσε προς την 

διοίκηση του Δ΄Σ.Σ πως παρεμπόδιζε την προώθηση των Βουλγαρικών στρατευμάτων, 

προτείνοντας την σύμπτυξη προς την Δράμα αλλιώς ήταν αναγκασμένος να 

μεταχειριστεί βία. Όλα συνηγορούσαν πως ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η 

αιχμαλωσία του Δ΄Σ.Σ., καθώς η σύμπτυξή του θα τον απέκοπτε από θαλάσσης55. 

Ο Διοικητής του Δ΄ Σ.Σ, Σχης Χατζόπουλος, αντιπρότεινε να μεταφερθεί το 

σώμα στην παλαιά Ελλάδα, ώστε να καταφέρει να παραμείνει πιστό στον 

Κωνσταντίνο. Κατόπιν της άρνησης του απεσταλμένου του Hindenburg, ο 

Χατζόπουλος συμφώνησε στην μεταφορά των αξιωματικών και οπλιτών στην 

Γερμανία, με τον μόνο όρο να διατηρήσουν τον οπλισμό τους. Στις 29 Αυγούστου/ 11 

Σεπτεμβρίου, με νέο τηλεγράφημα του Γερμανού Στρατάρχη θα εξασφαλιζόταν η 

μεταφορά των Ελλήνων στρατιωτών στην Γερμανία με τον οπλισμό τους και με την 

μορφή φιλοξενίας, ενώ όσον αφορούσε τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υπογράφηκαν 

πρωτόκολλα παράδοσης στον Βουλγαρικό στρατό. Η μεταφορά του Δ΄ Σ.Σ στο 

Γκαίρλιτς της Γερμανίας, πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου/ 13 Σεπτεμβρίου 

1916 με δέκα ναυλωμένους συρμούς, ενώ με τον τελευταίο συρμό θα αναχωρούσαν 

και οι δυνάμεις χωροφυλακής της Αν Μακεδονίας56. 

Η κατάληψη του Ρούπελ και η εν γένει συμπεριφορά της Ελλάδας, η οποία 

λειτούργησε εκδικητικά στην είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στην 

Θεσσαλονίκη, προξένησε αρκετές αναταράξεις στην εσωτερική και εξωτερική 

πολιτική της Ελλάδας. Στις 19 Μαΐου 1916, ο Guillemin ανέγνωσε τηλεγράφημα του 

 
55  ΓΕΣ/ΔΙΣ Έκθεση του Σχη Χατζόπουλου περί της αναχώρησης των Ελληνικών στρατευμάτων εκ 

Καβάλας και Αν. Μακεδονίας, φάκ. 380/Δ/1,σ. 1 
56 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Έκθεση του Σχη Χατζόπουλου περί της αναχώρησης των Ελληνικών στρατευμάτων εκ 

Καβάλας και Αν. Μακεδονίας, φάκ. 380/Δ/1, σ. 2 
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Γάλλου πρωθυπουργού Briand προς τον Έλληνα πρωθυπουργό Σκουλούδη, ο οποίος 

εν το μεταξύ είχε διαδεχθεί τον Ζαΐμη στην προεδρία της κυβέρνησης, μέσω του οποίου 

εξέφραζε την λύπη του για το γεγονός της κατάληψης Ρούπελ και υπογράμμιζε πως 

διέταξε τον Sarraill να λάβει μέτρα προκειμένου να προστατευθούν τα συμμαχικά 

στρατεύματα στην Θεσσαλονίκη57.  

Η δικαιολογία που επικαλέστηκε η Ελληνική πλευρά προκειμένου να 

δικαιολογήσει την παράδοση του οχυρού Ρούπελ και την κατάληψη της Αν. 

Μακεδονίας, εκφράστηκε μέσω του Στ. Σκουλούδη, ο οποίος στην απολογία του 

υπεραμύνθηκε της επιλογής της κυβέρνησης και διατεινόταν πως δεν επρόκειτο περί 

μυστικής ή φανερής συμφωνίας, καθώς τίποτα δεν ήταν προαποφασισμένο. Η Ελλάδα, 

ήταν αποφασισμένη να διατηρήσει την ουδετερότητα με κάθε τρόπο, καθώς ο 

συμμαχικός στρατός βρισκόταν ήδη στην Μακεδονία και υπήρχε κίνδυνος εμπλοκής 

με τον Ελληνικό, ενώ ο Γερμανός πρέσβης Μίρμπαχ  δήλωνε στον Σκουλούδη πως τα 

κεντρικά στρατεύματα θα αποχωρούσαν από το Ελληνικό έδαφος όταν θα εξέλειπε ο 

συμμαχικός κίνδυνος και θα παραχωρούσαν τα εδάφη στην Ελληνική κυριαρχία58. 

Ο Γερμανός πρέσβης, ισχυριζόταν πως η συμμαχική βία εξαπλώνεται ταχέως 

ενώ διαβεβαίωνε την Ελληνική πλευρά πως εγγυάται στο ακέραιο την εδαφική 

ακεραιότητα, ενώ η εγκατάλειψή των Ελληνικών εδαφών από τα Κεντρικά 

στρατεύματα θα πραγματοποιούταν με την ταυτόχρονη αποχώρηση των στρατευμάτων 

της Entente. Ταυτόχρονα παρείχε εγγυήσεις για την τήρηση των ατομικών-

θρησκευτικών και πολιτικών ελευθεριών του ντόπιου πληθυσμού και αποζημίωση για 

τυχόν βλάβες τις οποίες θα προξενούσαν τα κεντρικά στρατεύματα. Στις 13 Μαΐου θα 

εμφανιζόταν στρατιωτικό απόσπασμα αποτελούμενο από Γερμανούς και Βούλγαρους 

το οποίο απαίτησε από τον διοικητή του Ελληνικού τάγματος να του επιτραπεί η 

είσοδος προς την στενωπό του Ρούπελ. Η διαταγή την οποία είχε ο Έλληνας διοικητής 

ήταν να σταματήσουν κάθε εχθρικό απόσπασμα έστω και με την χρήση βίας, έως ότου 

συνεννοηθούν οι κυβερνήσεις. Με αυτόν τον τρόπο η Ελληνική πλευρά προσπάθησε 

να αποδείξει την μη ύπαρξη εκ των προτέρων συνεννόησης59.   

Στις 21 Μαΐου 1916, ο Αντγος Μοσχόπουλος, απέστειλε τηλεγράφημα προς 

το Ελληνικό ΥΠ.ΕΞ, αναφέροντας πως ο Sarraill, ματαίωσε την επιβολή κατάστασης 

πολιορκίας στην Θεσσαλονίκη, ένεκα της ονομαστικής γιορτής του Κωνσταντίνου, 

 
57 Ι.Α. ΥΠΕΞ, Κ.Υ, φάκ. Α/4/Χ/(ν). 
58 Ε.Λ.Ι.Α, Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Κατάθεσης Σκουλούδη για την παράδοση του Ρούπελ ,φάκ. 8-52 
59 Ε.Λ.Ι.Α Αρχείο Ε. Βενιζέλου Κατάθεση Σκουλούδη για την παράδοση του Ρούπελ,, φάκ. 52 



23 
 

αλλά από νωρίς το πρωί, Γαλλικά, Αγγλικά και  Σερβικά στρατεύματα, καταλαμβάναν 

επίκαιρα σημεία της πόλης, όπως το Ταχυδρομείο, τον Σιδηρόδρομο, ενώ δόθηκε 

εντολή στους διοικητές της Αστυνομίας και της χωροφυλακής Μακεδονίας, κ.κ. 

Τρουπάκη και Μυδριώτη, εντός 24ώρου να αναχωρήσουν. Η Ελληνική κυβέρνηση, 

αφού ευχαρίστησε τον Άντγο Μοσχόπουλο, τον απάλλαξε από τα καθήκοντά του, 

εκφράζοντας την ευαρέσκειά της προς το πρόσωπό του60.  

Η Ελληνική βουλή θα ενημερωνόταν για τις εξελίξεις στην Αν. Μακεδονία 

από τον Σ. Σκουλούδη, στην συνεδρίαση της 23 Μαΐου 1916. Ο Έλληνας 

πρωθυπουργός, θα ανακοίνωνε στο σώμα πως στις 13 Μαΐου/ 12:00  έλαβε 

τηλεγράφημα από το Δ΄Σ.Σ το οποίο ανάφερε την παρουσία Γερμανικών και 

Βουλγαρικών στρατευμάτων επί του Ελληνικού εδάφους, αξιώνοντας την παράδοση 

του οχυρού Ρούπελ και του οπλισμού. Με δεύτερο τηλεγράφημα στις 13:20 το Δ΄ Σ.Σ 

αναφέρει πως στο ύψωμα Χοτζόγου τα εχθρικά στρατεύματα αποκρούσθηκαν με πυρά 

πυροβολικού. Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε για τις κινήσεις αυτές στις 13 Μαΐου, ενώ 

στις 15 ο Γερμανός αξιωματικό Τηλ, συνέταξε πρωτόκολλο παραλαβής του οπλισμού 

του οχυρού. Ο Ι. Δραγούμης απάντησε σε έντονο ύφος στον Σκουλούδη, αναφέροντάς 

του πως η Ελλάδα κακώς δεν συνέπραξε με την Entente, ενώ εξέφρασε φόβους για τον 

Ελληνικό πληθυσμό της περιοχής 

Η τελική εκτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης στην Αν Μακεδονία 

συνοψίζεται ως εξής: οι σύμμαχοι, κατέστρωσαν τα σχέδιά τους χωρίς να υπολογίζουν 

την σύμπραξη της Ελλάδας, καθώς η χώρα δεν ήθελε ή δεν μπορούσε. Αν η Ελλάδα 

είχε καταφέρει να παρεμποδίσει την προέλαση των Κεντρικών Στρατευμάτων, έστω 

και με διπλωματικά μέσα, θα είχε εκτιμηθεί δέοντος από την συμμαχία εξασφαλίζοντάς 

της άμεσα αποτελέσματα. Η παθητική της όμως στάση ήταν κάτι το οποίο στράφηκε 

εναντίον των συμφερόντων της, πρωτίστως και δευτερευόντως των συμμαχικών 

συμφερόντων61. Τα γεγονότα οδήγησαν τους Άγγλους και τους Γάλλους να προβούν 

στην αυθαίρετη κατάληψη της Κέρκυρας και απαίτησαν από την κυβέρνηση των 

Αθηνών να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Οι σύμμαχοι, προσπάθησαν να 

επιβάλλουν  τις παραπάνω αποφάσεις κατάληψης Ελληνικού εδάφους και κυριαρχίας, 

 
60 Ι.Α.ΥΠ.ΕΞ, φάκ. Α/4/Χ/(ν) 
61 Γ.Α.Κ, Κ.Υ Ε Αρχείο Ι. Μεταξά, Εκτίμηση καταστάσεως στην Αν. Μακεδονία από τον Σχη Sir F. 

Cunningham, Στρατιωτικού ακόλουθου της Βρετανικής πρεσβείας, φάκ, 76, σ.15 
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στηριζόμενοι στο πρωτόκολλο του 1830, το οποίο τους όριζε ως προστάτιδες δυνάμεις 

του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους62. 

 

1.5. Τα Νοεμβριανά 

Μετά τα γεγονότα της παράδοσης της Αν. Μακεδονίας και τον σταδιακό 

μετασχηματισμό του Κινήματος της Εθνικής Άμυνας σε κυβέρνηση, ο Κωνσταντίνος 

αντιλαμβανόταν πως είχε περιέλθει σε πολύ δυσχερή θέση. Από τις πρώτες κινήσεις 

του ήταν η αντικατάσταση της κυβέρνησης Καλογερόπουλου με αυτή του Σπ. 

Λάμπρου, ενώ μπροστά στο ενδεχόμενο να απωλέσει τον θρόνο του, αποδέχτηκε να 

συμβιβαστεί με τους συμμάχους, ίσως και περισσότερο από ότι προσδοκούσαν και οι 

ίδιοι, με μοναδικό αντάλλαγμα τον περιορισμό της επιρροής της επαναστατικής 

κυβέρνησης. Στις συζητήσεις του με τον Γάλλο βουλευτή Μπενανζέ, ο Κωνσταντίνος 

παρουσιάστηκε υπέρ του δέοντος ενδοτικός63. Ο Μπεναζέ, ήταν απεσταλμένος του 

Γάλλου πρωθυπουργού Α. Μπριάν με αποστολή να πείσει τον Κωνσταντίνο να 

αποσύρει τα στρατεύματά του από την Θεσσαλία, σε συνδυασμό με την παράδοση 

στρατιωτικού υλικού. Η Γαλλική πλευρά πίστευε ακόμα πως υπήρχαν περιθώρια 

συνεννόησης μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου και για τον λόγο αυτό, υπήρχε στην 

ατζέντα του η περίπτωση άρνησης de jure στην προσωρινή κυβέρνηση.  Η προσπάθεια 

συνεννόησης Κωνσταντίνου-Μπεναζέ, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος εξαιτίας της 

εντύπωσης, η οποία δημιουργήθηκε στον στενό κύκλο του Κωνσταντίνου, πως ο 

Βενιζέλος προετοίμαζε προέλαση προς την Νότια Ελλάδα, σε συνδυασμό με την 

κατάληψη της Κατερίνης από τα στρατεύματα της Εθνικής Άμυνας, με την αμέριστη 

συμπαράσταση του Sarrail64. 

Τα γεγονότα, όπως ήταν φυσικό, πήραν δραματική τροπή. Με πρωτοβουλία 

των Γούναρη και Μεταξά και με αιχμή του δόρατος τους Επίστρατους, η συμφωνία 

Κωνσταντίνου-Μπεναζέ, θα ματαιωνόταν μετά το συμβούλιο του στέμματος στις 15 

Νοεμβρίου 1916. Η απόφαση ανακοινώθηκε στον Φουρνιέ, ενώ στις 18 Νοεμβρίου, 

ημερομηνία κατά την οποία θα αποβιβαζόταν το συμμαχικό άγημα στην Αθήνα, 

απελευθερώθηκαν δυνάμεις τις οποίες δεν κατάφεραν να ελέγξουν, ούτε οι σύμμαχοι 

ούτε ο Κωνσταντίνος. Το συμμαχικό άγημα έχοντας υποτιμήσει τα γεγονότα, δεν 

περίμενε την σφοδρή αντίσταση του στρατού και των επιστράτων, οι οποίοι με 

 
62 Δ. Καλτσώνης, ό. π., σ. 94 
63 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ. 97-98 
641ΙΕΕ, τ. 34, (1979), σ. 41-42 
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απαράμιλλή πειθαρχία, έχοντας πάρει τις κατάλληλες θέσεις,  απέτρεψαν την απόβαση, 

αλλά όχι και τον βομβαρδισμό της Αθήνας. Τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν τα 

Νοεμβριανά, είχαν ως αποτέλεσμα την εξαπόλυση ενός φοβερού πογκρόμ εναντίον των 

Βενιζελικών, με την δικαιολογία πως προετοίμαζαν κατάληψη της εξουσίας με την 

συνδρομή των συμμάχων65. 

Η απόβαση του συμμαχικού αγήματος, από τα καράβια τα οποία 

ελλιμενίζονταν στον Πειραιά, έγινε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και τίποτα δεν 

προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. Το άγημα, διερχόταν στα ενδότερα της πόλης 

χωρίς αντίσταση, έως τις 11:00 π.μ., όταν και αφίχθηκε στους στρατώνες του Ρούφ, οι 

οποίοι φυλάσσονταν από τον Τχη Κ. Γρηγοράκη. Οι σύμμαχοι εγκλωβίστηκαν στον 

στρατώνα και δέχτηκαν σφοδρότατη επίθεση από τα τμήματα του στρατού και των 

επιστράτων. Ταυτόχρονα εκδηλώθηκε επίθεση σε αρκετούς τομείς της Αθήνας, όπως 

την Πνύκα, την περιοχή της Ακρόπολης, ενώ σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονταν 

στην Δάφνη. Ο Φουρνιέ, έστω και καθυστερημένα, αντιλήφθηκε πως δεν επρόκειτο 

για μεμονωμένες συγκρούσεις, αλλά ενός γενικευμένου σχεδίου ενέδρας, στην οποία 

έπεσε, καθώς δεν είχε εκτιμήσει καθόλου σωστά την κατάσταση, τις αριθμητικές 

αναλογίες και τον φανατισμό των συμμετεχόντων. Ο Φουρνιέ, αναγκάστηκε να 

διατάξει την έναρξη του βομβαρδισμού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ενός τόσο λεπτού 

εγχειρήματος, καθώς παραβιαζόταν απροκάλυπτα η εθνική κυριαρχία ενός συμμαχικού 

κράτους, αλλά διακινδυνεύοντας, λόγω ρυμοτομίας της πόλης, έναν μεγάλο αριθμό 

νεκρών απλών πολιτών66. 

Η κατάσταση ξεκίνησε να εκτονώνεται την νύκτα της 1ης Δεκεμβρίου 1916, 

με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πρεσβευτών της τριπλής 

συνεννόησης. Οι συζητήσεις έλαβαν χώρα στην πρεσβεία της Αγγλίας, η οποία 

τελούσε υπό κατάσταση πολιορκίας. Τέθηκε το ζήτημα της αποχώρισης των 

συμμαχικών δυνάμεων από την Αθήνα, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη απόσυρση 

του στρατού και των επιστράτων. Η εικόνα την οποία είχαν σχηματίσει οι σύμμαχοι 

ήταν τραγική, καθώς ο απολογισμός των νεκρών Γάλλων και Άγγλων ήταν 

απροσδιόριστος, ενώ στην πόλη της Αθήνας επικρατούσε αναρχία με ένοπλους πολίτες 

να κάνουν πλιάτσικο σε επιλεγμένους Βενιζελικούς στόχους67.  

 
65 ΙΕΕ, τ. 34 (1979), σ. 95 
66 Γ. Μουρέλος, Τα Νοεμβριανά του 1916, Αθήνα 2007, σ. 89-101 
67 Γ. Μουρέλος, ό.π., σ. 125  
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Αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα γεγονότα του Νοεμβρίου, θα 

έπρεπε να εστιάσουμε στην γένεση και οργάνωση των επιστράτων. Ως σημείο 

αφετηρίας, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την δημιουργία του Συνδέσμου Εφέδρων 

Υπαξιωματικών, ο οποίος έγινε περισσότερο για συντεχνιακούς σκοπούς, παρά στην 

εύκολη λύση πως οι επίστρατοι δημιουργήθηκαν από μερικούς εμπόρους και 

δικηγόρους. Για αρκετούς μελετητές και όχι άδικα, η ιδέα δημιουργίας των επιστράτων 

οφείλεται περισσότερο στον Ι. Μεταξά και λιγότερο στον Δ. Γούναρη. Για τον 

Κορδάτο, το κίνημα των επιστράτων, ήταν καθαρά γέννημα των στρατώνων, ως 

αντίδραση στον πόλεμο και κατόπιν της προπαγάνδας του Κωνσταντινικού 

καθεστώτος, προσδίδοντάς έτσι μια αντιπολεμική χροιά. Ουδείς όμως αρνείται την 

ανάμειξη του Μεταξά και την περεταίρω χειραγώγηση του τμήματος, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνεται και από την περίφημη δίκη των επιστράτων, η οποία διεξήχθη στις 16 

Ιουνίου 191968.  

Στην δίκη των επιστράτων προσήλθαν, ως βασικοί κατηγορούμενοι, ο Σχης 

Κωνσταντινόπουλος, ο Στγος Παπούλας, ο Ι. Μεταξάς, ο Κ. Έσλιν, ο Δήμαρχος Σ. 

Μερκούρης, ο πρόεδρος του Π.Σ.Ε (Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστράτων) Ι. Σαγιάς, ο 

Κ. Ιγγλέσης πρόεδρος των επιστράτων και ο Γ. Πεσμαζόγλου, ως ο βασικός 

χρηματοδότης. Σε θάνατο καταδικάστηκαν οι Πεσμαζόγλου, Έσλιν, Ιγγλέσης, 

Μερκούρης και Σαγιάς, ενώ σε πενταετή φυλάκιση ο Ιγγλέσης, σε δεκαετή ο 

Κωνσταντινόπουλος, ενώ ο Παπούλας αθωώθηκε. Μετά την δίκη των επιστράτων 

ακολούθησε η δίκη του Επιτελείου, με κατηγορούμενος τον Δούσμανη, τον Μεταξά, 

τον Εξαδάκτυλο και τον Στρατηγό, με την κατηγορία της υποκίνησης σε εμφύλιο 

πόλεμο. Ασφαλές συμπέρασμα για την καθοδήγηση των επιστράτων δεν προέκυψε 

βάσει των μαρτυριών, αλλά ήταν ευρέως γνωστό πως πίσω από τον σύνδεσμο των 

επιστράτων βρισκόταν το Επιτελείο και ο Μεταξάς69. 

 

 

 

 

 

 
68 Γ. Μαυρογορδάτος, ,Εθνικός Διχασμός και μαζική οργάνωση. Οι επίστρατοι του 1916, Αθήνα, σ.  27-

29 
69 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ.  27-29. 
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Β΄ Κεφάλαιο 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης 

2.1. Το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας 

Στις 6 Δεκεμβρίου 1915, θα διεξάγονταν εκλογές χωρίς όμως την συμμετοχή 

των Φιλελευθέρων, μια απόφαση η οποία ήταν ειλημμένη αρκετό καιρό πριν, στην 

περίπτωση που ο Κωνσταντίνος επέμενε να διαφωνεί με την πολιτική της νόμιμου 

εκλεγμένης κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την επιστράτευση, η οποία απαγόρευε 

στους επίστρατους να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους. Η απόφαση του Βενιζέλου 

για επιστράτευση, ως απάντηση στην επιστράτευση της Βουλγαρίας, άρχιζε σταδιακά 

να στρέφεται εναντίον του. Η μόνη αντίδραση του Βενιζέλου πλέον θα περιοριζόταν 

σε καθαρά εξωκοινοβουλευτικές δραστηριότητες, όπως στην οργάνωση 

συλλαλητηρίων, οι οποίες θα προσέκρουαν στην αντίδραση του Δ. Γούναρη ως 

υπουργού εσωτερικών70. 

Οι Ελληνικές αρχές απαγόρευαν κάθε είδους μαζική εκδήλωση υπέρ του 

Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη. Τα συλλαλητήρια όμως θα πραγματοποιούνταν με την 

ανοχή και προστασία των Γάλλων στρατιωτών και χωροφυλάκων, σε συνεννόηση με 

τους διοργανωτές των διαδηλώσεων. Μάλιστα υπήρχε από πριν συνεννόηση των 

Γαλλικών αρχών με τους επικεφαλής των συγκεντρώσεων, πως σε περίπτωση κατά την 

οποία οι τελευταίοι συλλαμβάνονταν από τις Ελληνικές αρχές, οι Γάλλοι θα 

επενέβαιναν υπέρ τους. Οι Γάλλοι, προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απρόκλητη 

παραβατικότητά τους, θέτοντας θέμα δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών, ενώ ο 

Γάλλος αξιωματικός Foulard, προέτρεπε τον διοικητή της χωροφυλακής Τρουπάκη, να 

μην προβεί σε οποιαδήποτε απαγόρευση71.  

Μετά την διενέργεια των εθνικών εκλογών, θα συγκροτούνταν στην 

Θεσσαλονίκη, μια επιτροπή από τους Π. Αργυρόπουλο, Δ. Ζάνα, Δ. Δίγκα, Κ. 

Αγγελάκη, Κ. Μαζαράκη, Δ. Πάζη και Π. Γραικό, οι οποίοι είχαν ως σκοπό την 

συγκρότηση σωματείων, κίνηση την οποία είχε ήδη εγκαταλείψει ο Βενιζέλος72, με 

απώτερο σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης, την δημιουργία άμυνας και την 

στρατολόγηση μελών. Το πρώτο συλλαλητήριο θα διοργανωνόταν στην Θεσσαλονίκη 

στις 15 Μαΐου και αργότερα στις 8 Αυγούστου στον Λευκό Πύργο διαδηλώνοντας 

 
70 Γ. Μαυρογορδάτος, 1915 Ο Εθνικός Διχασμός, Αθήνα 2015,  σ. 80-81. 
71 Ι.Α.ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Ιωσήφ προς ΥΠΕΞ 16.05.1916, φάκ. Α/4/Χ(4). 
72 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ. 81 
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κατά της συνεχιζόμενης πολιτικής του Κωνσταντίνου, την Βουλγαρική επιθετικότητα 

και υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στο πλευρό της Entente73. 

Η παράδοση του Ρούπελ και γενικότερα της Αν. Μακεδονίας, αποτελούσαν 

ένα από τα κομμάτια του πάζλ των συνεχόμενων απαιτήσεων των Κεντρικών 

Δυνάμεων προς τον Κωνσταντίνο. Οι συνεχιζόμενες προκλητικές ενέργειες του 

Βουλγαρικών δυνάμεων, με την ανοχή της Ελλάδας και την προστασία της Γερμανίας, 

χρονολογούνταν από τον Νοέμβριο του 1915 έως τα μέσα Μαΐου 1916. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω γεγονότων ήταν η έντονη δυσφορία των Ελλήνων αξιωματικών οι 

οποίοι εξέφραζαν την αγανάκτησή τους στην ηγεσία74. Δυσφορία για την Ελληνική 

στάση εξέφρασε και η Γαλλική πλευρά, η οποία απαίτησε τον Δεκέμβριο του 1915, να 

απομακρυνθεί το Γ΄ Σ.Σ από την Θεσσαλονίκη. Η απαίτηση του Sarraill,  θα έφερνε 

στην μνήμη των κατοίκων της Μακεδονίας τα δυσάρεστα γεγονότα του πρόσφατου 

Μακεδονικού αγώνα ενάντια στους Βούλγαρους, καθώς η πόλη θα παρέμενε 

στρατιωτικά ανοχύρωτη75. Αξιωματικοί του Γ΄ Σ.Σ, οι οποίοι ήταν φιλικά προσκείμενοι 

στον Βενιζέλο, κατόπιν μυστικών διαπραγματεύσεων με  Βενιζελικούς κοινωνικούς 

φορείς της Μακεδονίας, είχαν έλθει σε συμφωνία προκειμένου να αποτρέψουν μια 

ενδεχόμενη εγκατάσταση της έδρας της Σερβικής Κυβέρνησης στην Θεσσαλονίκη. 

Κυκλοφορούσαν ήδη έντονες φήμες περί επιθυμίας του Sarrail, να παραδοθεί σύσσωμη 

η πολιτική αρχή της πόλης ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό την πόρτα στην Σερβία ώστε 

να καταστήσει την Θεσσαλονίκη επίσημη πρωτεύουσα του Σερβικού κράτους76. 

Από το σύνολο των στρατιωτικών δυνάμεων οι οποίες έδρευαν στην 

Θεσσαλονίκη, το μόνο στρατιωτικό τμήμα που δεν αποχώρησε ήταν η ΧΙ Μ.Π, υπό 

τον Στγ Ε. Ζυμβρακάκη, ο οποίος μαζί με τον διοικητή της Χ Μ.Π, Υπτγο 

Παρασκευόπουλο και τον διοικητή της ΧΙ Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού Άχνη Κ. 

Μαζαράκη,  μοιραζόταν τις ίδιες απόψεις, πως η ουδετερότητα, δηλαδή, την οποία είχε 

επιβάλλει ο Κωνσταντίνος έβλαπτε τα εθνικά συμφέροντα. Οι προαναφερθέντες 

διοικητές των σχηματισμών θα συμμετάσχουν στις ζυμώσεις οι οποίες διεξήχθησαν 

τον Δεκέμβριο του 1915, προκειμένου η Ελλάδα να προσχωρήσει στην εγκάρδια 

συνεννόηση. Όλες οι κινήσεις των αξιωματικών θα υποπέσουν στην αντίληψη του 

 
73 Ι. Μιχαηλίδης Το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 15-16 
74 Θ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού στην Ελληνική πολιτική 1916-1936, Αθήνα 2018,  σ. 51 
75 Ι. Μιχαηλίδης, ό. π., σ. 14 
76 Α. Γκανούλης, «Η Εθνική Άμυνα και ο ρόλος της 11ης Μ.Π στην Θεσσαλονίκη», στο Βαλκανικά 

Σύμμεικτα, στην ιστοσελίδα: imxa.gr, 16.3.2021, διαθέσιμο στο: www.imxa.gr, ημερομηνία 

προσπέλασης, 16.3.202, σ.33 
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Κωνσταντίνου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ε. Ζυμβρακάκη με τον Υπτγο Α. 

Μομφεράτο77. 

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός του Κ. Μαζαράκη ,τον Λγο Χ. Αβραμίδη και 

τον Υπλγο Στ. Ιατρίδη, κανείς άλλος αξιωματικός δεν ακολούθησε τον Μαζαράκη στην 

προτροπή του να ενταχθούν στο κίνημα. Αντιθέτως το σύνολο των αξιωματικών, εκτός 

των προαναφερθέντων, τάχθηκε με το μέρος του Κωνσταντίνου προτρέποντας τους 

στρατιώτες να πράξουν το ίδιο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα παραβίαζαν τον όρκο 

τους, με ότι αυτό σήμαινε. Ο Μαζαράκης τελικά αντικαθίσταται από τον Τχη 

Πολυχρονιάδη ενώ  ο Στγος Τρικούπης είχε αποφασίσει να κινηθεί εναντίον των 

επαναστατών. Στις 18 Αυγούστου, σημειώθηκε η πρώτη συμπλοκή μεταξύ των 

επαναστατών και μιας διμοιρίας του 13ου Συντάγματος με σκοπό την κατάληψη των 

μύλων Αλατίνης, οι οποίοι θα διευκόλυναν τον επισιτισμό της επανάστασης. Στην 

συμπλοκή έχασαν την ζωή τους τρεις Κρητικοί χωροφύλακες, ενώ επτά στρατιώτες 

τραυματίστηκαν ελαφρά78. 

Η επαναστατική επιτροπή θα κατέβαλε αρκετές προσπάθειες ώστε να 

αφυπνίσει τα στρατιωτικά τμήματα τα οποία παρέμεναν πιστά στον Κωνσταντίνο, 

προτάσσοντας κατά κύριο λόγο, την Βουλγαρική εισβολή στην Αν. Μακεδονία και 

επικαλούμενοι την θύμηση από τους θριάμβους κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 

Ήταν φανερό πως ο στρατός βρισκόταν σε σύγχυση, καθώς τα Βουλγαρικά σώματα 

προέλαυναν στην Αν Μακεδονία με την ανοχή της Ελληνικής κυβέρνησης, ενώ οι 

Αμυνίτες τους καλούσαν να αντισταθούν, συντασσόμενοι μαζί τους, προκειμένου να 

εκδιώξουν τον εχθρό. Τελικά, ο Άχνη Ν. Τρικούπης, ο οποίος πάντα υπολόγιζε την 

γνώμη των συμμάχων,  θα παραδινόταν στον Γάλλο αξιωματικό Ντεκρέ, ο οποίος 

εκπροσωπούσε εκείνη την στιγμή τον Sarraill και θα οδηγούνταν με πλοία στον 

Πειραιά. Μετά την κίνηση αυτή, η επικράτηση του κινήματος ολοκληρώθηκε χωρίς να 

χρειαστεί να διεξαχθεί μάχη μεταξύ Ελλήνων στρατιωτών, με μοναδική εξαίρεση την 

παραπάνω συμπλοκή79. 

Στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας, προσχώρησαν και αρκετοί αξιωματικοί και 

στρατιώτες οι οποίοι δεν ακολούθησαν το Δ΄ Σ.Σ στο Γκαίρλιτς, ενώ η ΧΙ Μ.Π 

μεταφέρθηκε στον Πειραιά, τυγχάνοντας θερμής υποδοχής από οπαδούς του 

Κωνσταντίνου, καθώς αρνήθηκαν την σύμπλευση με τους επαναστάτες. Η προσπάθεια 

 
77 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ιστορία της ΧΙ Μεραρχίας Πεζικού, Αθήνα 1998, σ. . 6-8 
78 Α. Γκανούλης, ό. π., σ. 196 
79 Ι. Μιχαηλίδης, ό.π.,σ. 20-22 
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αντίστασης όμως της ΧΙ Μ.Π στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας, δεν στάθηκε ικανή να 

ισοσκελίσει την ατιμωτική παράδοση του Δ΄ Σ.Σ, ούτε κι όταν ο Κωνσταντίνος τους 

κάλεσε στα ανάκτορα, προκειμένου να αμβλύνει τις εντυπώσεις80.  

Το κίνημα της Εθνικής Αμύνης, θα εκδηλωνόταν τον Αύγουστο του 1916, 

έχοντας στραμμένο το βλέμμα προς την τριπλή συνεννόηση, με καθαρά αντιμοναρχικά 

χαρακτηριστικά ενώ ήταν αυτονόητη η σύμπραξη του με τον νόμιμο πρωθυπουργό Ε. 

Βενιζέλο. Αρχικά ο Βενιζέλος δεν ήταν σύμφωνος με την συγκεκριμένη κίνηση, ιδίως 

με τον αντιμοναρχικό χαρακτήρα του κινήματος, καθώς πίστευε πως στο τέλος ο 

Κωνσταντίνος θα έβλεπε το σωστό και θα ασπαζόταν την λογική. Ο Κωνσταντίνος 

όμως δεν το έπραξε ποτέ, ενώ ο Βενιζέλος και με την σύμφωνη γνώμη των συμμάχων, 

ανέλαβε επικεφαλής του κινήματος σαραντατρείς ημέρες από την εκδήλωσή του81. 

Αν προσπαθήσουμε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για το Κίνημα της 

Εθνικής Άμυνας, καταλήγουμε πως η επαναστατική κίνηση δεν θα επιτύγχανε ποτέ 

χωρίς την σύμπραξη του Sarrail. Εκτός από την παράδοση του Γ΄ Σ.Σ, στον Γάλλο 

στρατηγό, στην Παλαιά Ελλάδα το κίνημα δεν έτυχε της ανάλογης αποδοχής, τόσο από 

τον απλό λαό, όσο και από τους στρατιωτικούς. Ίσως να συνέβαλε προς αυτή την 

κατεύθυνση και ο ίδιος ο Βενιζέλος, ο οποίος περίμενε την έγκριση των Ευρωπαϊκών 

χωρών, ειδικότερα της Αγγλίας, η οποία δεν επιθυμούσε να συνηγορήσει σε μια 

επαναστατική κίνηση η οποία θα στρεφόταν ευθέως κατά του θεσμού της μοναρχίας. 

Η επιφυλακτικότητα της Αγγλίας οφείλονταν και σε μια ανέλπιστη κίνηση του 

πρωθυπουργού Ζαΐμη, ο οποίος είχε ξεκινήσει επαφές με την Γαλλική κυβέρνηση, 

βολιδοσκοπώντας τις συμμαχικές προθέσεις, μετά την είδηση πως η Ρουμανία θα 

έβγαινε στον πόλεμο αλλάζοντας έτσι τις ισορροπίες στην Βαλκανική82. 

Στις 17 Αυγούστου 1916, ο Ζαΐμης, θα βολιδοσκοπούσε την Αγγλική και 

Γαλλική κυβέρνηση, σχετικά με τις συμμαχικές προθέσεις όσον αφορά  την οικονομική 

και υλικοτεχνική υποστήριξη προς την  Ελλάδα, μετά από πιθανή έξοδο της από την 

ουδετερότητα. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Briand, ζήτησε από την Ελλάδα να πάψει 

να χρονοτριβεί και να κηρύξει άμεσα τον πόλεμο στις Κεντρικές δυνάμεις. Μετά την 

παραίτηση Ζαΐμη, ο διάδοχός του Καλογερόπουλος, στις 6 Ιουνίου, συνέχισε την 

προσπάθεια του προκατόχου του, για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, ενώ η 

 
80 Α. Γκανούλης, ό. π., σ. 197 
81 Π. Πετρίδης, «Ο Ε. Βενιζέλος επικεφαλής της Τριανδρίας στην Θεσσαλονίκη 1916-1917»,  , στο: Ο 

Ε. Βενιζέλος στην Θεσσαλονίκη. Η Προσωρινή Κυβέρνηση, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 9 
82  Γ. Λεονταρίτης “Η παραίτηση Σκουλούδη και το κίνημα της Θεσσαλονίκης”, στο: Ιστορία του 

Ελληνικού έθνους, τ. 34, (1979), σ. 37-39, στο εξής βλ. ΙΕΕ 
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απάντηση του Briand, στον Έλληνα πρέσβη Άθω Ρωμάνο αυτή την φορά ήταν, κηρύξτε 

τον πόλεμο και τότε θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας83. 

Δύναται επίσης να θεωρήσουμε πως το Κίνημα Εθνικής Άμυνας και η 

μετεξέλιξή του σε Προσωρινή Κυβέρνηση, αν όχι καθ΄ ολοκληρία, αλλά κατά ένα 

μεγάλο μέρος του, όπως και ο έλεγχος και η εφαρμογή των αποφάσεων  οφείλεται στην 

"θέληση των συμμάχων, ειδικότερα της Γαλλίας,  όταν τα συμφέροντά τους στην Αν. 

Μεσόγειο ταυτίστηκαν με τον Ε. Βενιζέλο και όταν αντελήφθησαν πως δεν υπάρχουν 

περεταίρω περιθώρια συνεννόησης με τον Κωνσταντίνο. Όταν ο Βενιζέλος στις 14 

Οκτωβρίου 1916 αναζήτησε την συμμαχική αναγνώριση της Κυβέρνησης του, η 

Γαλλία έφερε τους υπόλοιπους συμμάχους προ τετελεσμένων γεγονότων με την 

δικαιολογία πως έτσι θα ήταν εφικτός ο έλεγχος του κινήματος84 

Με την επικράτηση του κινήματος, μια από τις πρώτες ενέργειες των 

επαναστατών, ήταν η αλλαγή των διοικητικών αρχών της πόλης, οι οποίες παρέμεναν 

πιστές στον Κωνσταντίνο, αλλά και η στρατιωτική  προσπάθεια στελέχωσης του 

κινήματος. Το εγχείρημα συναντούσε αρκετές δυσκολίες, καθώς η καχυποψία και οι 

αντιζηλίες παρέμεναν ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια85. Η άφιξη του Ζυμβρακάκη 

μαζί με τον αδελφό του Επ. Ζυμβρακάκη, θα τόνωνε το κίνημα, καθώς θα αποτελούσαν 

τα προεξάρχοντα στελέχη της επαναστατικής επιτροπής86. Από την Αθήνα εντάχθηκαν 

στο Κίνημα περίπου 200 στρατιώτες και 300 επίστρατοι, αν και αναμένονταν πολύ 

περισσότεροι, ενώ οι ομογενείς από την Γαλλία ανέρχονταν περίπου στους 1.000 και 

στην Κρήτη απαριθμούνταν περί τους 10.000 στρατιώτες συγκροτώντας ειδική 

Μεραρχία Πεζικού. Οι φιλοβενιζελικές εφημερίδες των Αθηνών, δημοσίευαν άρθρα-

καλέσματα, σε δεσποινίδες και κυρίες, προκειμένου να ενταχθούν και να υπηρετήσουν 

το κίνημα ως νοσοκόμες87.  

Ο ίδιος ο Π. Κουντουριώτης απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες 

αξιωματικούς και οπλίτες, όλων των όπλων, να πυκνώσουν τις τάξεις της 

επαναστατικής Κυβέρνησης, να μην φοβηθούν πως πράττουν κάτι ενάντια στο νόμο 

και πως παραβιάζουν τον όρκο τον οποίο έχουν δώσει. Καθιστούσε μάλιστα, όσους 

αξιωματικούς δίσταζαν να το πράξουν, ως επίορκους, καθώς  βάσει του άρθρου 43 του 

 
83 Ι.Α ΥΠ. ΕΞ, Επιστολή Α. Ρωμάνου προς ΥΠΕΞ, 16.09.1916, φάκ. Α/α.α.κ.4 
84 Γ. Μουρέλος, «Η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις της με τους συμμάχους», 

στην ιστοσελίδα: ejournals.epublishing.ekt.gr, 20.3.21, διαθέσιμο στο: 

www.ejournals.epublishing.ekt.gr, ημερομηνία προσπέλασης 25.3.21 
85 Ι. Μιχαηλίδης, ό. π,. σ. 23 
86 Μακεδονία, αρ.φ, 1689. 22.8.1916. σ. 2 
87 Μακεδονία, αρ.φ, 1738. 10.10.1916. σ. 1 
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συντάγματος, θεωρείται επίορκος ο αξιωματικός ο οποίος βλέπει να παραδίδεται η 

χώρα στον εχθρό και αυτός δεν αντιδρά88. 

Ο στρατός της Προσωρινής Κυβέρνησης τον Οκτώβριο έφτανε τους 20.000 

αξιωματικούς και οπλίτες, στηριζόμενος κατά βάση στον εθελοντισμό, ακόμα και από 

περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Υπήρχαν και περιοχές όπου χρειάστηκε να 

δοθεί μάχη από τους Αμυνίτες, όπως στην Χαλκιδική, στην οποία ο Γ. Κονδύλης 

χρειάστηκε να καταπνίξει την στιβαρή αντίσταση την οποία προέβαλαν οι επίστρατοι 

στην περιοχή, καθώς δεν είχε ακόμα αποσαφηνιστεί ξεκάθαρα η θέση την οποία θα 

τηρούσαν οι σύμμαχοι απέναντι στην Προσωρινή Κυβέρνηση89. Ο Βενιζέλος δεν θα 

προχωρούσε ποτέ σε κινήσεις οι οποίες θα έφερναν την χώρα σε κατάσταση εμφυλίου, 

αν και ο αντικειμενικός του σκοπός ήταν να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερες περιοχές στην κυβέρνησή του προκειμένου να συγκροτηθεί ένα 

αξιόμαχο στρατιωτικό τμήμα το οποίο θα πολεμούσε στο πλευρό της εγκάρδιας 

συνεννόησης90.  

Ο Ε. Βενιζέλος, μαζί με τον Π. Δαγκλή και αρκετούς υποστηρικτές του, 

πολιτικούς και στρατιωτικούς, αναχώρησαν από την Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου 1916, 

για την Κρήτη με απώτερο σκοπό τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Οι πιέσεις οι 

οποίες ασκούντο, σε όσους αποφάσιζαν να ακολουθήσουν τον Βενιζέλο, ήταν 

αφόρητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ο Δαγκλής, τον οποίο αρκετοί 

σύμβουλοι του Κωνσταντίνου, στο όνομα της συνοχής του στρατεύματος,  πίεζαν να 

παραμείνει στο πλευρό του.  Στις 26 Σεπτεμβρίου 1916, ο Βενιζέλος και οι στενοί του 

συνεργάτες αποβιβάζονται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συγκροτήσουν την 

Προσωρινή Κυβέρνηση, η οποία θα αποτελούνταν, εκτός από τον ίδιο τον Βενιζέλο, 

και από το Ναύαρχο Π. Κουντουριώτη και το Στρατηγό Π. Δαγκλή91. Επιθυμία του 

Βενιζέλου ήταν να έχει στο πλευρό του και τον Κ. Ζαβιτσάνο, καθώς αποσκοπούσε 

στην σύγκλιση της βουλής της 31 Μαΐου 1915, στη νέα έδρα της, την Θεσσαλονίκη. Ο 

Ζαβιτσάνος, όμως, δεν ακολούθησε τον Βενιζέλο και η βουλή, η οποία 

αντισυνταγματικά είχε διαλυθεί, θα  συγκαλούνταν  σε ύστερο χρόνο στην Αθήνα92. Η 

τριανδρία, θα αποτελούσε τους Ηρακλειδείς, όχι του στέμματος, αλλά ενός 

καινούργιου συμβόλου το οποίο θα αντικαθιστούσε το στέμμα, της εθνικής 

 
88 Ε.Λ.Ι.Α Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Π. Κουντουριώτη προς Γ. Κακουλίδη, 14.10.1916,  φάκ. Α/7 
89 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ. 93-94 
90 Γ. Μουρέλος, ό.π., σ. 151 
91 Ι. Μιχαηλίδης, ό. π., σ. 32-38 
92 Γ. Μαυρογορδάτος, ό. π., σ. 92  
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αποκατάστασης. Ο Βενιζέλος στην συνείδηση του κόσμου αποτελούσε την έκφραση 

της νομιμότητας, ο Κουντουριώτης εξέφραζε την τόλμη και τον ηρωισμό, ενώ ο 

Δαγκλής, ο οποίος έχαιρε της εκτίμησης του στρατού, τον στιβαρό νου. Για τους 

Βενιζελικούς, η τριανδρία θα εξέφραζε την τόλμη και την αποφασιστικότητα και πλέον 

η χώρα δεν θα κινούνταν σαν καράβι χωρίς φάρο, ή σαν ποίμνιο χωρίς ποιμένα93. 

Προσπάθειες κατέβαλε και ο Κ. Ρακτιβάν, προκειμένου να προσελκύσει 

βουλευτές από την Παλαιά Ελλάδα, οι οποίοι συμφωνούσαν με την κίνηση του 

Βενιζέλου, ώστε να συγκλιθεί η βουλή στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν αρκετοί 

βουλευτές οι οποίοι συμφώνησαν στην πρόταση Βενιζέλου-Ρακτιβάν, εκτός από δύο, 

κι άλλοι οι οποίοι στάθηκαν με σκεπτικισμό εκφράζοντας αρκετές αμφιβολίες, λόγω 

οικονομικών και προσωπικών προβλημάτων. Ο βασικότερος ανασχετικός παράγων 

ήταν η ίδια η Γαλλία, μέσω του Guillemin, ο οποίος υποστήριζε πως ένα τέτοιο 

εγχείρημα θα έπρεπε να γίνει μόνο μετά από εθνοσυνέλευση. Ο Ρακτιβάν έδειξε να 

διαφωνεί προτάσσοντας την πίεση του χρόνου, ενώ ζήτησε από τον ίδιο τον Βενιζέλο 

να γίνει πιο σαφής η πολιτική κατεύθυνση της επαναστατικής κυβέρνησης ώστε να μην 

δίνονται  αφορμές στο αντίπαλο στρατόπεδο94. 

Ο Βενιζέλος σχεδόν ακαριαία απάντησε στον Ρακτιβάν, προσδιορίζοντας το 

ακριβές πλαίσιο της πολιτικής της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. 

Βασικό στόχο αποτελούσε η ανάκτηση των Ελληνικών εδαφών από τον εχθρό, με την 

ταυτόχρονη εκπλήρωση των συμμαχικών υποχρεώσεων της Ελλάδας προς την Σερβία, 

ενώ σημείωνε πως με το πέρας του πολέμου θα ζητούσε σύγκλιση της εθνοσυνέλευσης 

με σκοπό, όχι την αλλαγή του πολιτεύματος, αλλά τον νέο ρόλο του μονάρχη95. Την 

πρόθεσή του θα την εξέφραζε και στον μετέπειτα βασιλιά Αλέξανδρο, επισημαίνοντάς 

του την ανάγκη σύγκλισης εθνοσυνέλευσης με σκοπό την αναθεώρηση του 

συντάγματος. Θα του παρέθετε την κάκιστη αντιμετώπιση των γεγονότων από τον 

Κωνσταντίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μη εφαρμογή της Ελληνοσερβικής 

συνθήκης και θα τον κατονόμαζε ως τον μόνο υπαίτιο για την κατάσταση στην οποία 

περιήλθε η χώρα. Ο Βενιζέλος θα υπενθύμιζε στον Αλέξανδρο, πως η βούληση του 

λαού εκφράστηκε ήδη με την στήριξη στην επαναστατική κυβέρνηση, ενώ η σύγκλιση 

της εθνοσυνέλευσης θα πραγματοποιούσε αλλαγές στο σύνταγμα με σκοπό την 

 
93 Μακεδονία, αρ.φ, 1714. 16.09.1917. σ. 1 
94 Αρχείο Μπενάκη Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Ρακτιβάν προς Βενιζέλο, 14.10.1916, φάκ. 266-40 
95 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Βενιζέλου προς Ρακτιβάν σχετικά με την πολιτική κατεύθυνση της 

Κυβέρνησης, φάκ., 266-41 
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μεταρρύθμιση και την αποκατάσταση του δημοκρατικού χαρακτήρα της βασιλείας 

στην Ελλάδα96. 

Εκτός από τον Ρακτιβάν, αιτήματα μετεξέλιξης του κινήματος και αργότερα 

της επαναστατικής κυβέρνησης, υπέβαλαν κι άλλοι στενοί συνεργάτες στον Βενιζέλο, 

οι οποίοι είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τον ηγέτη τους. Ο ίδιος 

ο Διομήδης, επιζητούσε την εξέλιξη του κινήματος, ζητώντας από τον Βενιζέλο να 

επισπεύσει τάχιστα όλες τις διαδικασίες, καθώς ο Ευρωπαϊκός περίγυρος ήταν 

ευνοϊκός βλέποντας την κυβέρνηση να τάσσεται στο πλευρό τους και να υλοποιεί την 

πολιτική τους. Η πτώση της δυναστείας των Ρομανόφ και η επικράτηση των 

μπολσεβίκων στην Ρωσία, είχε αντίκτυπο στην κοινή γνώμη, τόσο στην Γαλλία όσο 

και στην Αγγλία. Οι στόχοι της επαναστατικής κυβέρνησης ήταν πιο εύκολο να 

υλοποιηθούν τώρα που η Γερμανία ηττάται, ενώ η νέα Γαλλική ηγεσία, υπό τον Ριμπό, 

δεν είναι διατεθειμένη να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, καθώς ο Ριμπό δεν 

διακατεχόταν  από την εμμονή να συμφιλιώσει τον Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο97. 

Εκτός από την προσχώρηση αρκετών περιοχών στην κυβέρνηση, υπήρχαν κι 

άλλες οι οποίες έβλεπαν με συμπάθεια την προσπάθεια του Βενιζέλου. Αυτό το οποίο 

αποτελούσε ζητούμενο ήταν η αποφυγή της τελμάτωσης του κινήματος, αναμένοντας 

πρωτοβουλίες από τους συμμάχους. Το κίνημα, όφειλε στην διαδικασία μετεξέλιξής 

του, να στηριχθεί στην βάση του δημιουργώντας ένα είδος τετελεσμένων γεγονότων 

τα οποία θα έφερναν τους στόχους της επανάστασης ακόμα πιο κοντά στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας αποτελούσε ζητούμενο, αλλά με τρόπο 

επαναστατικό, δηλαδή με την προτροπή του λαού, αυθόρμητα και χωρίς να χρειαστεί 

να μετακινηθεί στρατός από την έδρα της κυβέρνησης. Η παραπάνω προσπάθεια, θα 

αποτελούσε βαθύ πλήγμα στην κυβέρνηση της Αθήνας, ενώ οι εξεγερμένοι, οφείλουν 

οι ίδιοι να προασπίζουν την επανάσταση98. 

 

2.2. Προσαρτήσεις περιοχών 

 Σημαντικές πρωτοβουλίες ανέλαβε ο Αλ. Παπαναστασίου, όσον αφορά την 

ένταξη της Λευκάδας στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Ο Παπαναστασίου είχε ανιχνεύσει 

την πολιτική κατάσταση η  οποία επικρατούσε στο νησί και αφού έλαβε τις κατάλληλες 

διαβεβαιώσεις από τους κατοίκους, πως θα κινούνταν ανατρεπτικά προς την 

 
96 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Βενιζέλου προς βασιλιά Αλέξανδρο 15.06.1917, φάκ.267-7 
97 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Διομήδη προς Βενιζέλο, 27.03. 1917, φάκ. 149-016 
98 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Διομήδη προς Βενιζέλο, 27.03. 1917, φάκ. 149-01 
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Κυβέρνηση των Αθηνών, ανέλαβε δράση. Ήρθε σε επικοινωνία με τον Γάλλο ναύαρχο 

Σαρλιέ εξασφαλίζοντας την συνδρομή 200 στρατιωτών και 300 χωροφυλάκων, ενώ η 

κίνησή του ενισχύθηκε επιπλέον από 300 Σενεγαλέζους στρατιώτες, τους οποίους 

διέθεσε ο ναύαρχος Γκωσέ με την υποστήριξη αντιτορπιλικών. Η απόβαση 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, επιτυγχάνοντας τον στόχο. Η Λευκάδα εντάχθηκε 

στην Προσωρινή Κυβέρνηση χωρίς να διεξαχθεί μάχη, καθώς οι επίστρατοι και οι 

εύζωνες δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Η ανακοίνωση της προσχώρησης της 

Λευκάδας έγινε μέσω ασυρμάτου και λόγω της ευνοϊκής κατάστασης που επικρατούσε 

υπέρ της κυβέρνησης. Η αποστολή του αντιτορπιλικού με τις ένοπλες δυνάμεις, έγινε 

κατόπιν και της ειδικής αδείας εκ μέρους του Ναυάρχου Σαρλιέ, προκειμένου να 

αντικαταστήσουν τις βασιλικές αρχές του νησιού99. Στην Ζάκυνθο, ο γραμματέας της 

Νομαρχίας, διαβίβασε στον Βενιζέλο, πως ο λαός του νησιού κατάργησε την βασιλεία 

και αποφάσισε την ένωση με την Προσωρινή Κυβέρνηση χωρίς να σημειωθούν 

έκτροπα100. 

Αντίστοιχα καλή ήταν και η κατάσταση στην πόλη της Πρέβεζας και της 

Πάργας, όπου οι υπάλληλοι της Νομαρχίας, οι χωροφύλακες και οι στρατιώτες είναι 

έτοιμοι να προσχωρήσουν στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης101. Σε αντίθεση με την 

Πρέβεζα, στην περιοχή της Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η κατάσταση παρέμενε ρευστή, 

καθώς υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας από τους βασιλικούς. Ειδικότερα στην ΑΓ. Μαύρα, 

οι κάτοικοι, οι οποίοι πρόσκειντο στον Βενιζέλο, ζητούσαν μετ’ επιτάσεως την βοήθειά 

του, αλλά και ο Νομάρχης Κακλάνης, ο οποίος ήταν φιλελεύθερος,  ζητούσε την 

αποστολή δύο λόχων στρατιωτών102. 

Η προσπάθεια του Παπαναστασίου για προσάρτηση στην επαναστατική 

κυβέρνηση όλων σχεδόν των Επτανήσων συνεχίστηκε απρόσκοπτα, όσον αφορούσε 

την ένταξη της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Η καθυστερημένη άφιξη του στην 

Κεφαλονιά από το νησί της Ζακύνθου, οφειλόταν στην καθυστέρηση της ειδικής 

άδειας του Ναυάρχου Γκωσέ, ο οποίος είχε δώσει εντολή στον πλοίαρχο Μαλκόρ στο 

Αργοστόλι, να μην δεχθεί κανέναν αντιπρόσωπο της Προσωρινής Κυβέρνησης στο 

νησί. Η προσάρτηση του νησιού στην κυβέρνηση κρεμόταν από μια κλωστή, για τον 

λόγο αυτό, ο ίδιος ο Βενιζέλος, έδωσε εντολή να μεταβούν στην Κεφαλονιά διακόσιοι 

 
99  Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Α Παπαναστασίου προς ΥΠ.ΕΞ, Προσχώρηση Λευκάδας στην Προσωρινή 

Κυβέρνηση, 14.4. 1917, φάκ. 149-38 
100 ΙΑ ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Γραμματέα Νομαρχίας Ζακύνθου προς Βενιζέλο 25.3.1917, φάκ. AVI (1) 
101 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Παπαναστασίου προς Βενιζέλο, φάκ. A/VI (1) 
102 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Παπαναστασίου προς Πολίτη 20.5.1917, φάκ. A/VI (1) 
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χωροφύλακες, προκειμένου να εγγυηθούν την διαδικασία προσάρτησης103. Τελικά, 

ύστερα από παρέμβαση του ίδιου του Βενιζέλου, ο Γκωσέ, έδωσε την κατάλληλη άδεια 

στον Παπαναστασίου να μεταβεί στην Κεφαλονιά και να παραλάβει επίσημα την 

διοίκηση του νησιού. Η ανάγκη όμως για αποστολή δύναμης παρέμενε, προκειμένου 

να εγκατασταθεί προσωρινή διοίκηση στην Νομαρχία. Στο νησί της Κέρκυρας, ο 

Νομάρχης Παπακώστας και οι χωροφύλακες, οι οποίοι παρέμεναν πιστοί στο στέμμα, 

απελάθηκαν και τοποθετήθηκαν πρόσωπα τα οποία ήταν φιλικά στην κυβέρνηση104. 

Οι Γαλλικές αρχές, είχαν εκδώσει ειδικές οδηγίες στις μοίρες αποκλεισμού, 

πως τα νησιά τα οποία περνούσαν στην εποπτεία της Προσωρινής Κυβέρνησης, θα 

απολάμβαναν σχετική ελευθερία. Με τον όρο σχετική ελευθερία, εννοούμε πως 

επιτρεπόταν η διακίνηση αγαθών, αλλά πάντα κατόπιν αδείας του συμμαχικού 

γραφείου. Ο Βενιζέλος, πίστευε, πως η ίδια μορφή ελευθερίας όφειλε να δοθεί και στα 

υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, εκτός από την Σύρο η οποία πρώτη προσχώρησε στην 

κυβέρνηση, τα οποία είχαν καταληφθεί ή επρόκειτο να καταλειφθούν, από 

στρατεύματα των επαναστατών, αλλά και στα υπόλοιπα Ελληνικά νησιά τα οποία θα 

επιθυμούσαν στο εξής να ενταχθούν στην κυβέρνηση 105 . Ο ίδιος ο Briand, είχε 

αποφασίσει την άρση την αποκλεισμού, σε όσα νησιά περνούσαν υπό την κυριαρχία 

της Προσωρινής Κυβέρνησης. Τα νησιά αυτά ήταν η Κρήτη, η Λέσβος, η Σύρος, η 

Χίος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Σάμος, η Λήμνος και η Μήλος. Δεν θα υφίστατο 

ωστόσο επίσημη προειδοποίηση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά μόνο ειδικές 

οδηγίες στις μοίρες αποκλεισμού, ώστε να εξαιρούνται τα νησιά αυτά από την απόφαση 

η οποία ελήφθη για την υπόλοιπη Ελλάδα106. 

 

2.3. Η αναγνώριση από τους συμμάχους 

 Όπως έχει ήδη αποσαφηνιστεί, η κίνηση της επαναστατικής κυβέρνησης της 

Θεσσαλονίκης, υποστηρίχθηκε έντονα από τον συμμαχικό παράγοντα, πρωτίστως από 

τον Γαλλικό και δευτερευόντως από τον Βρετανικό. Η Γαλλική πλευρά τασσόταν υπέρ 

της άποψης μιας σταδιακής αναγνώρισης της επαναστατικής κυβέρνησης, αλλά 

ταυτόχρονα απεργάζονταν σχέδιο βάσει του οποίου ο Βενιζέλος και η κυβέρνησή του 

θα είχαν έντονες εξαρτήσεις από τους Γάλλους, με απώτερο σκοπό τον πλήρη έλεγχο 

 
103 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Τούμπα προς Βενιζέλο 4.5.1917, φάκ. Α/VI(1). 
104 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Παπαναστασίου προς Βενιζέλο, φάκ. A/VI (1) 
105 ΙΑ ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Πολίτη προς Graillet 24.12. 1916, φάκ. A/VI (1) 
106 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Briand προς Graillet, 21.12. 1916, φάκ. A/VI (1)  
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του κινήματος. Οι απόψεις της Γαλλίας, περί αναγνώρισης της Προσωρινής 

Κυβέρνησης, δεν απηχούσαν και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η 

Βρετανική κυβέρνηση δεν έβλεπε θετικά την κίνηση αυτή, παρά μόνο όταν έλαβε τις 

απαραίτητες διαβεβαιώσεις, πως ο Βενιζέλος δεν θα κινούνταν κατά της δυναστείας.  

Η Αγγλία, ήδη από το 1915, είχε εκφραστεί ανοικτά κατά της ανάμειξής της στην 

Βαλκανική, ενώ η Ρωσία και η Ιταλία, καθεμία για ξεχωριστούς λόγους, δεν 

επιθυμούσαν ένα καθεστώς υπό τον Βενιζέλο107. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 

οι Η.Π.Α, κρατούσαν στάση αναμονής, καθώς εκκρεμούσαν αρκετές υποθέσεις με την 

Ελλάδα, οι οποίες έπρεπε πρώτα να διευκρινιστούν με την κυβέρνηση των Αθηνών108. 

Το σοβαρότερο πρόβλημα του Βενιζέλου στην προσπάθεια αναγνώρισης της 

κυβέρνησής του από τους συμμάχους, βρισκόταν στην αντικειμενική τους δυσκολία να 

αναγνωριστούν δύο κυβερνήσεις στην ίδια χώρα. Η άποψη, η οποία κυριαρχούσε την 

δεδομένη στιγμή στην Ευρώπη, ήταν να περιμένει ο Βενιζέλος ώστε να ενταχθούν 

περισσότερες περιοχές στην κυβέρνησή του, ώστε να υπάρχει μια σαφέστερη 

κατανομή του Ελληνικού πληθυσμού. Μέχρι τότε, το μόνο το οποίο μπορούσαν να 

πράξουν οι σύμμαχοι, ήταν μια de facto αναγνώριση και μια γενναία υλικοτεχνική και 

οικονομική βοήθεια της τάξης των 10.000.000 φράγκων109. Αρχικά, ο Βενιζέλος, είχε 

σχηματίσει την εντύπωση πως η κατάληψη των Αθηνών μετά τα Νοεμβριανά, θα 

συνιστούσε και μια εγκαθίδρυση φιλικής κυβέρνησης προς την Entente, η οποία θα του 

παρείχε την δυνατότητα να κινηθεί πιο άνετα, ή ακόμα και εγκαθίδρυση μιας δικής του 

κυβέρνησης. Οι απόψεις αυτές  είχαν μεταφερθεί στον Βενιζέλο από τον Πολίτη, μετά 

από πληροφορίες οι οποίες προέκυψαν κατόπιν συναντήσεώς του με τους πρεσβευτές 

των Η.Π.Α, της Σερβίας και του Βελγίου. Τα πάντα όμως μεταβλήθηκαν μετά από 

προσωπικές συναντήσεις μεταξύ του Πολίτη και του Barrer, καθώς έγινε αντιληπτό, 

πως οι αποφάσεις των συμμάχων δεν ήταν ειλημμένες110.  

Αναμφίβολα το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας, δημιουργούσε στην Γαλλική 

πλευρά ένα κύμα ευφορίας και πίστωναν στον Βενιζέλο και στους οπαδούς του, ένα 

πατριωτικό κίνημα το οποίο τύγχανε την αμέριστη συμπαράσταση της Γαλλικής 

πλευράς. Με την  διακήρυξη του Βενιζέλου πως, στόχος του κινήματός μας είναι η 

 
107 Γ. Μουρέλος, ό. π., σ. 154  
108 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Ι. Γεννάδιου προς Πολίτη, φάκ.149-66 
109 Ν. Οικονόμου, «Η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης»,  στην: Ιστορία του Ελληνικού έθνους, 

τ. 34, (1979), σ. 41, στο εξής βλ. ΙΕΕ 
110 Αρχείο Ε. Βενιζέλου Έκθεση Πολίτη σχετικά με την στάση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων έναντι της 

Προσωρινής Κυβέρνησης,  φάκ. 149-074 
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οργάνωση ενός στρατιωτικού σώματος το οποίο θα μας επιτρέψει την προσάρτησή μας 

στους συμμάχους στο Βαλκανικό μέτωπο, ταυτόχρονα αξίωνε την αναγνώριση της 

κυβέρνησής του από τους συμμάχους, καθώς πληρούσε όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις οι οποίες επιβάλλονταν από το διεθνές δίκαιο. Η βεβαιότητα του 

Βενιζέλου στο αίτημά του πήγαζε από το ότι η Αγγλία και η Γαλλία, τουλάχιστον, είχαν 

δώσει εντολή στους πρόξενούς τους να αναγνωρίζουν τη  Προσωρινή Κυβέρνηση, 

όπου αυτή επιβάλλεται. Η Αγγλία και η Γαλλία, θα αποτελούσαν, επί της ουσίας, τον 

προπομπό της αναγνώρισης και θα παρέσερναν μαζί τους την Ιταλία και την Ρωσία οι 

οποίες διατηρούσαν επιφυλακτική στάση.  Ο Βενιζέλος, έθετε και το ζήτημα της 

οικονομικής βοήθειας προς την κυβέρνηση του με μεγάλη διακριτικότητα, γεγονός το 

οποίο εκτιμήθηκε από την Γαλλία, η οποία πρότεινε την οικονομική της ενίσχυση111.  

Την πλέον αρνητική στάση προς το Κίνημα Εθνικής Άμυνας και αργότερα της 

Προσωρινής Κυβέρνησης τηρούσε η Ιταλική πλευρά, η οποία επιδείκνυε με κάθε 

δυνατή ευκαιρία την δυσαρέσκειά της για τον Βενιζέλο, με αρκετή δόση υπερβολής. 

Για την Ιταλική πλευρά, ο Βενιζέλος, αντιπροσώπευε τον Ελληνικό Μεγαλοϊδεατισμό, 

με ότι αυτό συνεπαγόταν, ενώ δεν έπαυε σε κάθε ευκαιρία, να δηλώνει, πως η Ελληνική 

πλευρά συμπεριφέρθηκε στην Ιταλία με ύπουλο τρόπο. Είχε σχηματιστεί η   εντύπωση, 

πως η Ελλάδα, είχε προβεί σε μυστικές διαπραγματεύσεις με τους συμμάχους, ενώ 

υποστήριζε πως οι πολιτικοί φίλοι του Βενιζέλου, διέρρεαν, πως η Entente, θα 

συγκεντρώσει στα χέρια της σημαντικά οφέλη από τον πόλεμο τα οποία θα τα 

εκχωρούσε στην Ελληνική πλευρά. Η Ιταλική πλευρά, με κάθε ευκαιρία, υποτιμούσε 

το κίνημα και τις δύο Ελληνικές κυβερνήσεις, κομπάζοντας πως εκείνοι πήραν αυτό 

που ήθελαν στην περιοχή της Μεσογείου και δεν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο να τα 

απωλέσουν. Αντίθετα, η Ελληνική πλευρά, δεν ήταν ένα ελεύθερο κράτος να πράξει 

ότι θεωρούσε σωστό, ενώ τα τελευταία γεγονότα του Νοεμβρίου, οι ίδιοι τα χρέωναν 

στην Βενιζελική πλευρά υποστηρίζοντας πως εκείνοι άνοιξαν πυρ κατά των συμμάχων 

στην περιοχή του αστεροσκοπείου. Ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια προπαγάνδας, 

προκειμένου να στρέψουν την Αγγλική και Γαλλική πλευρά εναντίον του Βενιζέλου112. 

Η Ελληνική πλευρά, μέσω του πρέσβη Αλεξανδρή, κατέβαλε μεγάλες 

προσπάθειες προκειμένου να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί 

στην Ιταλική πλευρά, με φυσική παρουσία και συνεχείς συναντήσεις στην Ρώμη. Ο 

 
111 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Guillemin προς Βενιζέλο, 13.10.1916, φάκ. Α/VI(8) 
112 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αλεξανδρή προς Πολίτη Ρώμη 15.12. 1916, φάκ. Α/ VI(8) 
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Αλεξανδρής, αποτελούσε προσωπική επιλογή του Βενιζέλου, του είχε προταθεί και 

υπουργικό αξίωμα, αλλά είχε αρνηθεί προτιμώντας να βοηθήσει την επαναστατική 

κυβέρνηση από το ευαίσθητο πόστο της διπλωματίας. Πίστευε, πως ήταν η κατάλληλη 

στιγμή να επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση με την Ιταλική πλευρά, προκειμένου να 

την πείσει για τις προθέσεις του Βενιζέλου, καθώς η συνεχιζόμενη Ιταλική 

δυσαρέσκεια εξυπηρετούσε και την Ρωσική πλευρά.  Από τις πρώτες ενέργειες του 

Αλεξανδρή, ήταν να αντιστρέψει το κλίμα του Μεγαλοϊδεατισμού, επιχειρώντας να 

πείσει τους Ιταλούς για τις Ελληνικές προθέσεις, χρησιμοποιώντας την ευμενή στάση 

την οποία τηρεί η Entente, προς το Κίνημα και την Προσωρινή Κυβέρνηση. Θα 

επιχειρούσε, να χαράξουν από κοινού μια μετριοπαθή στάση εντός της συμμαχίας, ενώ 

μια τέτοια κίνηση, θα ευαρεστούσε και τους Άγγλους και την Γαλλική πλευρά, 

περατώνοντας έτσι το διπλωματικό πρόβλημα το οποίο είχε ενσκήψει113. 

Στην συνάντηση του Αλεξανδρή με τον Ιταλό πρέσβη, του εκτέθηκε το κλίμα 

το οποίο επικρατεί στην Ιταλία μετά τα Νοεμβριανά και σίγουρα δεν ήταν με το μέρος 

του Βενιζέλου. Η κοινή Ιταλική γνώμη είχε σχηματίσει την εντύπωση, πως 

αποκλειστικός υπεύθυνος ήταν ο Βενιζέλος. ‘Ίσως και στο πλαίσιο της διπλωματικής 

πολιτικής την οποία ακολουθούσε η Ιταλία, ο Ιταλός πρέσβης παρουσίαζε τον 

Κωνσταντίνο ως τον αδικημένο των γεγονότων. Η Ιταλία βέβαια είχε λόγους να 

στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς υποστήριζε πως  ο Βενιζέλος, δεν είχε 

δείξει φιλικές διαθέσεις και εργαζόταν εναντίον της. Τα βασικά αίτια της πολεμικής 

ενάντια στον Βενιζέλο, είχαν την ρίζα τους στην Βόρεια Ήπειρο και στα 

Δωδεκάνησα114.  

Η πραγματικότητα όμως ήταν τελείως διαφορετική.  Ο Βενιζέλος είχε 

αποσύρει τις Ελληνικές δυνάμεις από την περιοχή, προκειμένου να ικανοποιήσει την 

Ιταλία, έστω κι αν αυτό του κόστιζε σε δημοφιλία στην εσωτερική πολιτική, ενώ το 

ζήτημα είχε διευθετηθεί και με παρέμβαση της Αγγλίας. Η Ιταλία, σύμφωνα με τον 

πρέσβη της, ανέμενε από την Ελλάδα να την συμπεριλάβει στις προστάτιδες δυνάμεις, 

πράγμα το οποίο δεν ήταν στην ευχέρεια της Ελληνικής πλευράς115. 

H Ιταλία θεωρούσε πως ο Βενιζέλος ενδιαφέρεται για την γνώμη της Αγγλίας 

και της Γαλλίας και δεν την υπολόγιζε   στις συνομιλίες εντός της συμμαχίας. Για αυτό 

τον λόγο δεν ήταν αποδεκτή η παρουσία της Ελλάδας στον πλευρό της Entente, ώστε 

 
113 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αλεξανδρή προς Πολίτη Ρώμη 16.12. 916, φάκ. Α/VI(8) 
114 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αλεξανδρή προς Πολίτη Ρώμη 16.12.1916, φάκ. Α/VI(8) 
115 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αλεξανδρή προς Πολίτη, Ρώμη 14.12.1916, φάκ. A/VI (8) 
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να έχει μηδενική προσφορά στον πόλεμο, αποκλείοντάς την έτσι από περεταίρω οφέλη 

που θα προέκυπταν. Αυτό θα παρείχε στην Ιταλία  την δυνατότητα να έχει περισσότερο 

μερίδιο ευθύνης στην Αν. Μεσόγειο, ενώ θα απομακρυνόταν το ενδεχόμενο Ελληνικής 

παρουσίας στην Μικρά Ασία. Ανάμεσα στις Ιταλικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονταν η 

συνέχιση της κατοχής της Δωδεκανήσου και οι αξιώσεις τους στην Β. Ήπειρο. Ο 

Γάλλος πρέσβης Barrere, θα επιβεβαίωνε τα παραπάνω γεγονότα στο Αλεξανδρή, 

επισημαίνοντας επίσης, πως δεν αντιμετώπιζαν θετικά την παρουσία του Sarrail στην 

Θεσσαλονίκη, ούτε τις κινήσεις του για την επικράτηση του κινήματος  σε όσο το 

δυνατόν  περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Την Ελληνική θέση, επιβάρυνε ακόμη 

περισσότερο η παρουσία του Θεοτόκη στην Ρώμη, ενώ η συμβουλή του Barrere στον 

Αλεξανδρή, ήταν να αφήσει την πρωτοβουλία στην Ιταλική πλευρά. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον επέδειξε ο Γάλλος πρέσβης για την κατάσταση του Ελληνικού στρατού, 

καθώς οι σύμμαχοι ανέμεναν την συμβολή του στον πόλεμο, αποσπώντας την 

δέσμευση του Αλεξανδρή για δύο σώματα στρατού έως την άνοιξη. Οι πρώτες επαφές 

του Αλεξανδρή θα ολοκληρώνονταν με τις προγραμματισμένες μελλοντικές 

συναντήσεις του με τους πρεσβευτές και των υπολοίπων δυνάμεων της συμμαχίας116. 

Το πρόβλημα με την αναγνώριση της Προσωρινής κυβέρνησης από τους 

συμμάχους, δεν περιοριζόταν μόνο στην έντονη αντίδραση της Ιταλίας. Η Αγγλία και 

η Ρωσία, ήταν δύο χώρες των οποίων έπρεπε να καμφθούν οι αντιδράσεις , καθώς το 

φλέγον ζήτημα της διατήρησης της δυναστείας στην Ελλάδα, δημιουργούσε 

προβλήματα. Σε κανένα σημείο μέχρι τώρα δεν είχε επιχειρηθεί μια ολική ρήξη με τον 

Κωνσταντίνο, τουναντίον, ο Briand, θέλησε να μεσολαβήσει προκειμένου να υπάρξει 

εκτόνωση και από τις δύο πλευρές, με μοναδικό προαπαιτούμενο να αποσυρθεί ο 

στρατός του Κωνσταντίνου στην Πελοπόννησο. Οι τελικές αποφάσεις της συμμαχίας 

ελήφθησαν στις 20 Οκτωβρίου 1917 στην Boulogne-sur-mer, με την de facto 

αναγνώριση της Προσωρινής Κυβέρνησης και την απόφαση για οικονομική και 

υλικοτεχνική υποστήριξη117.  

Ο Βενιζέλος, δεν παρέμεινε αδρανής σε κανένα σημείο, παρόλες τις δυσκολίες 

τις οποίες αντιμετώπισε το ζήτημα της αναγνώρισης από τους συμμάχους, 

αναπτύσσοντας ένα δίκτυο διπλωματίας με ικανά στελέχη σε όλες τις Ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες. Στο Παρίσι και το Λονδίνο στάλθηκε ο Α. Διομήδης, ενώ στην Ρώμη, 

 
116 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αλεξανδρή προς Πολίτη, Ρώμη 14.12. 1916, φάκ. A/VI (8) 
117 Γ. Μουρέλος, ό. π., σ. 155  



41 
 

όπως ήδη αναφέρθηκε ο Α. Αλεξανδρής. Ειδική αποστολή ανατέθηκε στους Π. 

Αραβαντινό και Γ, Καφαντάρη, οι οποίοι μετέβησαν στις Η.Π.Α, προκειμένου να 

στρατολογήσουν ομογενείς, οι οποίοι θα στελέχωναν τον Ελληνικό στρατό στο 

Μακεδονικό μέτωπο118. 

Μετά την αναγνώριση της Προσωρινής Κυβέρνησης από την Αγγλία, ο 

Βενιζέλος, κινήθηκε ώστε να διορίσει δικό του πρόξενο, τόσο στην Αγγλία όσο και 

στις αποικίες της. Ακολούθως των παραπάνω εξελίξεων, οι πρόξενοι της κυβέρνησής 

του, είχαν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους προξένους της Αθηναϊκής 

κυβέρνησης. Άμεσα δόθηκαν οι κατάλληλες εντολές προκειμένου να αποσταλούν 

διαβήματα προς την Αγγλία, για επίσπευση των διαδικασιών, ενώ επισημαινόταν  η 

ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ των υπηκόων της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης και 

της Αθήνας. Για να καταστεί εφικτό, θα έπρεπε να συνταχθούν ειδικά μητρώα στα 

οποία θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προτεινόταν η σύσταση επιτροπών στις 

παροικίες, οι οποίες θα ήταν υπεύθυνες για την τήρηση της διαδικασίας, ελλείψει των 

κατάλληλων στελεχών και προξένων119.  

 

2.4. Οργάνωση -ιδεολογία-συγκρότηση 

 Η θητεία της  ξεκινούσε στις 26 Σεπτεμβρίου 1916, διαιρώντας και επισήμως 

την Ελλάδα στα δύο, στο Κράτος της Θεσσαλονίκης και στο Κράτος των Αθηνών. Στην 

επιρροή της Προσωρινής Κυβέρνησης εντάχθηκαν οι Κυκλάδες, τα Ιόνια, η Κρήτη, η 

Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, η Πιερία και οι Σποράδες, ενώ αντίθετα στην 

Κυβέρνηση των Αθηνών παρέμεινε, στην πλειοψηφία της, η Παλαιά Ελλάδα. Προς 

αποφυγή πολεμικών διενέξεων, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης, 

υπό τον έλεγχο των Γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Το παράδοξο, με την δημιουργία 

της Προσωρινής Κυβέρνησης, είναι ότι ο Βενιζέλος επέμεινε στον χαρακτηρισμό της 

Προσωρινής, καθώς δεν επεδίωξε ούτε την αποκοπή του από το Κράτος των Αθηνών, 

ούτε την αλλαγή του πολιτεύματος, εγκαλώντας όσους συνεργάτες του 

ριζοσπαστικοποιήθηκαν περεταίρω και επιθυμούσαν την αβασίλευτη δημοκρατία120. 

Η σύνθεση της Προσωρινής Κυβέρνησης στα εννέα υπουργεία αιχμής τα 

οποία συγκροτήθηκαν ήταν οι Δίγκας- Δικαιοσύνης, Νεγρεπόντης -Οικονομικών, 

 
118 Γ. Μουρέλος, ό. π., σ. 158-159 
119 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη, 30.12.1916, φάκ. Α!8 
120 Γ. Αναστασιάδης, «Η Θεσσαλονίκη το 1916-1917 και ο Ε. Βενιζέλος», στο: Ο Ε. Βενιζέλος στην 

Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 43-44 
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Σοφούλης- Εσωτερικών, Αβέρωφ-Εκπαίδευσης, Κουτούπης-Εθνικής Οικονομίας, 

Κασαβέτης- Συγκοινωνίας, Εμπειρίκος-Προμήθειας και κατανομής τροφίμων και 

Σίμος- Περιθάλψεως επιστράτων και προσφύγων. Τις έδρες των παραπάνω υπουργείων 

αποτέλεσαν τα πρώην βασιλικά κτήρια, τα παλαιά δικαστήρια, τα οποία 

μετονομάστηκαν σε Εθνικής Αμύνης 121 .Αξίζει να σημειωθεί, πως οι παραπάνω 

πολιτικοί παρέμειναν στην θέση τους ως την λήξη της Προσωρινής Κυβέρνησης με 

εξαίρεση λίγες αλλαγές. Η διοικητική συγκρότηση συνεχίστηκε με τον διορισμό 

αντιπροσώπων στις περιφέρειες. Στην Μακεδονία και Ήπειρο διορίστηκε ο Γ. 

Μοάτσος, ενώ στην Κρήτη ο Ι. Τσιριμώκος, ο Α. Παπαναστασίου αντιπρόσωπος 

Ιονίων νήσων, ο Α. Μυλωνάς Γ.Γ Ανώτατης Διεύθυνσης Δημοσίων Κτημάτων και 

Εσωτερικού Αποικισμού ενώ ειδικός απεσταλμένος της Προσωρινής Κυβέρνησης 

ανέλαβε ο Α. Διομήδης122. 

Σημειώνεται η ύπαρξη νομαρχιών, όπως στην Μακεδονία και την 

Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής τον Αν. Αδοσίδη, ενώ αργότερα στην Μακεδονία από 

πέντε, που ήταν αρχικά οι νομαρχίες το 1917, ιδρύθηκε και έκτη, η νομαρχία της 

Πέλλας, με έδρα στα Γιαννιτσά και αργότερα στην Έδεσσα. Κάτι παρόμοιο υπήρχε και 

στην Κρήτη, καθώς και στα νησιά τα οποία βρίσκονταν υπό την επιρροή της 

Προσωρινής Κυβέρνησης. Ένα από τα αξιοπερίεργα ήταν να ονομάζεται ένας νομός, 

όπως ο νομός Σερρών, νομαρχία Σερρών, χωρίς να ανήκει ολόκληρος στην σφαίρα 

επιρροής της Προσωρινής Κυβέρνησης. Όπως είναι ευκόλως αντιληπτό, το γεγονός 

αυτό χρησιμοποιούνταν από την Επαναστατική Κυβέρνηση για λόγους εντυπώσεων 

και σκοπιμότητας123. 

 

2.5. Η απόπειρα ένταξης της Κύπρου 

Εκτός των περιοχών οι οποίες ανήκαν στον Ελλαδικό χώρο, η Προσωρινή 

Κυβέρνηση εντατικοποίησε τις προσπάθειές της προκειμένου να προσαρτήσει και την 

Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, μετέβη στην Μεγαλόνησο στις 19 Οκτωβρίου 1916, ο Λ. 

Λαπαθιώτης, προκειμένου να ανιχνεύσει τις Βρετανικές και Κυπριακές προθέσεις. 

Στην αρχή συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Κυτίου αλλά και με άλλους κοινωνικούς 

και πολιτικούς φορείς. Στην συνάντηση, την οποία είχε με τον Θ. Θεολόγου, υπήρξε 

 
121Γ. Αναστασιάδης ,ό. π., σ. 43-44 
122 Γ. Χιονίδης, «Η συγκρότηση της Προσωρινής Κυβέρνησης», στο: Ο Ε. Βενιζέλος στην Θεσσαλονίκη 

1916-1917, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 65-66 
123 Γ. Χιονίδης, ό. π., σ. 65-66 
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καταρχάς συμφωνία για την ένταξη του νησιού στην Προσωρινή Κυβέρνηση και 

καταβλήθηκε  προσπάθεια ανεύρεσης των κατάλληλων μηχανισμών προς την 

παραπάνω υλοποίηση. Στην συνέχεια συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο Καταλάνο, 

του οποίου οι απόψεις αντηχούσαν σε πλατιές μάζες λαού, προσπαθώντας να αναπτύξει 

τα οφέλη της κοινής προσπάθειας124. 

 Ο Καταλάνος, συμφώνησε στην  ένταξη της Κύπρου στο κίνημα της 

Θεσσαλονίκης, με μοναδικό αντάλλαγμα την ανεξαρτησία του νησιού, ενώ 

συζητήθηκε και η περίπτωση επιστράτευσης Κυπρίων προς αποστολή στο μέτωπο, στο 

πλευρό της Enetnte. Ακολούθως, ο Λαπαθιώτης, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον 

Διευθυντή της Τράπεζας Κύπρου, Σ. Οικονομίδη, τον Μητροπολίτη Πάφου Ιάκωβο 

και τον Μητροπολίτη Κυρήνειας. Στις 24 Οκτωβρίου, ο Λαπαθιώτης συναντήθηκε με 

τον ύπατο αρμοστή, ο οποίος εξέφρασε τους σοβαρούς του ενδοιασμούς σχετικά με 

την στρατολόγηση, ενώ για το φλέγον ζήτημα της ενσωμάτωσης στο κίνημα, 

εμφανίστηκε αρνητικός. Αντιθέτως εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόθεση 

του Λαπαθιώτη να καλέσει επιστράτευση στο πλευρό της Entente. Στην συνέχεια, του 

εξέθεσε την επικρατούσα κατάσταση στον τύπο, καθώς έξι εφημερίδες είναι υπέρ του 

Βενιζέλου ενώ τέσσερις κατά και δεν παρέλειψε να του αναφέρει πως η πλειοψηφία 

του Κυπριακού λαού τίθεται με το μέρος του Κωνσταντίνου, καθώς η μοναρχική 

προπαγάνδα είχε βρει ευήκοα ώτα 125. 

Εκτός από τον ημερήσιο τύπο του νησιού, σταδιακά διαπιστωνόταν πως η 

πλειοψηφία των Κυπρίων έτρεφε τα αντίθετα συναισθήματα για την επαναστατική 

κυβέρνηση από τα προσδοκόμενα. Η κατάσταση όμως δεν έπαυε να είναι ευνοϊκή για 

το κίνημα, καθώς αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου τάσσονταν 

υπέρ του εγχειρήματος. Ως φωτεινό παράδειγμα αναφέρεται ο Μητροπολίτης Κιτίου, 

ο οποίος όμως, αν και προετοίμαζε την υποψηφιότητά του για τον Αρχιεπισκοπικό  

θώκο, είχε τεθεί στην διάθεση του κινήματος, κατόπιν και προσωπικής επικοινωνίας 

με τον Βενιζέλο. Η Αγγλική πλευρά όμως, θα έπρεπε να καταβάλει περισσότερες 

προσπάθειες για το κίνημα, καθώς ο καιρός περνούσε και το κύρος του κινήματος 

πληγωνότανε ανεπανόρθωτα.126. Η χρονική συγκυρία, για την προσπάθεια ένταξης της 

Κύπρου στο κίνημα, πραγματοποιείται και σε χρόνο μη ευνοϊκό, καθώς θα συνέπιπτε 

με τις βουλευτικές και Αρχιεπισκοπικές εκλογές και τα πνεύματα ήταν ιδιαιτέρως 

 
124 Ι. Α ΥΠ.ΕΞ, Προσπάθεια ένταξης Κύπρου στο κίνημα της Θεσσαλονίκης, 31.11.1916, φάκ. Α/VI(9) 
125 Ι. Α ΥΠ.ΕΞ, Προσπάθεια ένταξης Κύπρου στο κίνημα της Θεσσαλονίκης, 31.11.1916, φάκ. Α/VI(9) 
126 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη 28.11.1916, φάκ. Α/VI(9) 
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φανατισμένα με την Κωνσταντινική προπαγάνδα στην κορύφωσή της. Παρόλα αυτά 

όμως, οι οπαδοί του Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου, μπήκαν σε διαδικασία διαλόγου 

μεταξύ τους, αποφασισμένοι να μην διαιρεθούν μεταξύ τους για ένα τόσο σοβαρό 

εθνικό ζήτημα. Ένα βήμα προς τα εμπρός, ήταν η απόφαση αρκετών προσωπικοτήτων, 

να έρθουν σε διαβούλευση με την Αγγλία και την Προσωρινή Κυβέρνηση, κατόπιν 

παρέμβασης του Μητροπολίτη Κιτίου127. 

Ανάλογες προσπάθειες καταβάλλονταν και εκτός Κύπρου και πιο 

συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου ο τοπικός αντιπρόσωπος της 

Προσωρινής Κυβέρνησης, Σακτούρης, είχε αναλάβει μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης 

προσπάθειας. Η πλειοψηφία της Κυπριακής παροικίας στην Αλεξάνδρεια, τασσόταν 

αναφανδόν υπέρ της ενσωμάτωσης, καθώς την θεωρούσαν ως την καλύτερη δυνατή 

λύση η οποία τους προσφερόταν αυτή την στιγμή. Ο ίδιος ο Σακτούρης, με προσωπικές 

ενέργειες, είχε προβεί σε στρατολόγηση αρκετών Κυπρίων οι οποίοι τάσσονταν με το 

κίνημα και περίμεναν τις ανάλογες οδηγίες από τον Βενιζέλο. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Σακτούρης περιγράφει πως το 1/3 είναι ήδη ενταγμένο στο κίνημα, ενώ διεξήγαγε 

ενέργειες προκειμένου να ορισθεί επιτροπή στην Κύπρο αποτελούμενη από τους 

Μητροπολίτη Κιτίου, Παρασκευόπουλο και άλλους επιφανείς πολίτες. Θεωρούσε, 

πολύ πιο εύκολη την συνδρομή της Κύπρου σε προσωπικό, παρά σε οικονομική 

υποστήριξη, αν και το φλέγον θέμα της στρατολόγησης είναι δύσκολο, παρά την θετική 

γνώμη του Άγγλου πρόξενου128. 

Αναφορικά με την στρατολόγηση, επιβάλλονταν πολύ λεπτοί χειρισμοί στο 

θέμα, καθώς τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αλεξάνδρεια, οι Ιταλοί παρακολουθούσαν 

στενά τις εξελίξεις και απεύχονταν την ευτυχή κατάληξη του θέματος θεωρώντας πως 

μια τέτοια επιτυχία, θα αποβεί εις βάρος τους. Ας μην παραλείπουμε, πως το κίνημα 

και η Προσωρινή Κυβέρνηση, είχαν αναλάβει ρητές υποχρεώσεις στους Άγγλους 

σχετικά με την διατήρηση της Ελληνικής δυναστείας. Ακόμα και μετά τα Νοεμβριανά, 

το μόνο ζήτημα το οποίο τέθηκε, ήταν η αντικατάσταση του μονάρχη και όχι η παύση 

της μοναρχίας, για εσωτερικούς πολιτικούς και διπλωματικούς λόγους. Η ίδια η 

κυβέρνηση, επέσειε το κίνδυνο για το κίνημα μιας ανατρεπτικής προσπάθειας από τον 

οποιονδήποτε, ενώ καλούσε τον Λαπαθιώτη να αποκηρύξει όποιον εργάζεται για την 

ανατροπή129.  

 
127 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Κυριακίδη προς Πολίτη 13.12.1916, φάκ. Α/VI(9) 
128 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη, 14.11.1916,  φάκ. Α/VI(9)  
129 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Πολίτη προς Σακτούρη 12.12.1916, φάκ. Α/VI(9)  
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Στις 21 Μαρτίου, θα λάμβανε χώρα στην Κύπρο μια πανκυπριακή συνέλευση, 

η οποία θα αποτελούντο από τον Αρχιεπίσκοπο, συνοδικά μέλη, βουλευτές και 

δημάρχους, οι οποίοι διέκειντο φιλικά προς την επαναστατική κυβέρνηση και 

εργάζονταν για  αυτήν. Απώτερος σκοπός τους ήταν, η εύρεση μιας λύσης στο εθνικό 

θέμα, ακολουθώντας μια συμβιβαστική πολιτική. Για τον λόγο αυτό, θα συστηνόταν 

μια επιτροπή, αποτελούμενη από τους Λανίτη, Θεοδότου και Τζανέτο, υπό την 

προεδρία του Μητροπολίτη Κιτίου, η οποία θα αναλάμβανε να απευθυνθεί στην 

Αγγλική κυβέρνηση παρακαλώντας την να επαναλάβει την πρόταση της του 1915, περί 

ένωσής της με την Ελλάδα, καθώς έχουν κοινά συμφέροντα και κοινούς αγώνες, ενώ 

συνεχίζονται να πληρούνται οι προϋποθέσεις του 1915130. 

Οι προσπάθειες όμως δεν ευοδώθηκαν, τόσο γιατί οι Άγγλοι δεν ήταν έτοιμοι 

για μια τέτοια γενναία παραχώρηση, όσο και από άλλους παράγοντες, όπως οι 

αντιδράσεις στην Κύπρο από μεγάλη μερίδα του λαού,  οι οποίοι αντιδρούσαν στο 

ενδεχόμενο προσχώρησης στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης.  Επικεφαλής της 

συντονισμένης προσπάθειας ήταν ο γιατρός Ζανέτος, φανατικός βασιλόφρονας, ο 

οποίος κινητοποίησε μεγάλο μέρος του Κυπριακού λαού φτάνοντας σε σημείο να κάνει 

προσωπικές επιθέσεις στον Μητροπολίτη Κιτίου 131 . Παρατηρήθηκαν όμως και 

άστοχες κινήσεις εκ μέρους όσων εργάζονταν για τον σκοπό αυτό, ίσως από 

υπερβάλλοντα ζήλο ή κινούμενοι από προσωπικά ελατήρια, όπως ο Φρακούδης, ο 

οποίος χαράσσοντας δική του πολιτική, αποφάσισε να επισκεφθεί μόνος του τον ύπατο 

αρμοστή, θέτοντας το ζήτημα σε μέγιστο κίνδυνο132. 

Οι ενέργειες της κυβέρνησης, ύστερα από την αντικατάσταση των 

φιλομοναρχικών αρχών της πόλης, είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση του πολιτικού 

γραφείου της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης με  καθήκοντα την 

εκτέλεση εντολών της κυβέρνησης ή μελών αυτής. Επίσης, θα ασκούσε καθήκοντα 

νομικού συμβούλου, θα γνωματεύει περί νομικών ζητημάτων ενώ θα ήταν ισότιμο με 

τον Σύμβουλο Επικρατείας 133 .Αρχιγραμματέας της κυβέρνησης ορίστηκε ο Ν. 

Φιλάρετος με το υπ’ αριθμό διάταγμα 232134, ενώ ορίστηκαν και  ειδικοί σύμβουλοι σε 

θέματα δικαιοσύνης, οικονομίας και εσωτερικών135. 

 
130 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη, 02.04.1916, φάκ. Α/VI(9) 
131 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη, 13.02.1917, φάκ. Α/VI(9) 
132 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη. 06.04.1917, φάκ. Α/VI(9) 
133 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Σύσταση πολιτικού γραφείου, φάκ. 12-03 
134 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Διορισμός αρχιγραμματέα, φάκ. 12-02 
135 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Διορισμός συμβούλων, 05.10.1916, φάκ. 148-29 
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Με επιστολή του προς τον οικονομικό διευθυντή της Θεσσαλονίκης στις 

26/09/1916, ο ίδιος ο Βενιζέλος ανέφερε πως οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν ήδη 

στις δημόσιες υπηρεσίες, θα εξακολουθήσουν να εργάζονται απρόσκοπτα για το καλό 

της πατρίδας, όπως έπρατταν έως τότε. Η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, 

αναλαμβάνει τα καθήκοντά της και αποστολή της είναι η εξύψωση του έθνους. Οι 

υπάλληλοι, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, οφείλουν 

να αναφέρονται σε αυτή και μόνο. Σημειώνεται πως η Προσωρινή Κυβέρνηση 

εξασφάλιζε τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων και έκανε γνωστό πως δεν υπάρχει 

περίπτωση να απολύσει ή να τιμωρήσει κάποιον χωρίς λόγο. Η Προσωρινή Κυβέρνηση 

ωστόσο, κατήργησε τις υφιστάμενες διατάξεις περί μεταθέσεων και τιμωριών έως ότου 

αντικατασταθούν τα υπηρεσιακά συμβούλια136. Αντιθέτως στην Κρήτη δημοσιεύθηκε 

διάταγμα το οποίο επέβαλε στρατιωτικό νόμο στο νησί, ενώ δεν δίστασε να απολύσει 

όσους δημοσίους υπαλλήλους τηρούσαν εχθρική στάση προς στην Προσωρινή 

Κυβέρνηση137. 

Η συγκρότηση του υπουργείου στρατιωτικών πραγματοποιήθηκε με την 

δημιουργία διευθύνσεων και τμημάτων, όπως διεύθυνση προσωπικού, πυροβολικού, 

οικονομικών υπηρεσιών και τμήμα δικαιοσύνης και ασφάλειας. Οι διοικητές των 

τμημάτων είχαν την ευχέρεια να εισηγούνται στον υπουργό νόμους, αλλά και να 

λαμβάνουν σχέδια διαταγών προς υλοποίηση, αναλαμβάνοντας το ίδιο μερίδιο 

ευθύνης, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών 138 . Εκτός από το γραφείο του 

υπουργού δημιουργήθηκαν και οι διευθύνσεις Πεζικού, ιππικού, υγειονομικού, 

στρατολογίας, επιτελικής υπηρεσίας, ασφάλειας και ταμείο. Δημιουργήθηκαν, ακόμα, 

δύο σώματα στρατού. Το 3ο Σ.Σ., το οποίο περιελάβανε την μεραρχία αρχιπελάγους με 

έδρα την Λέσβο, στρατολογικά γραφεία και ένα λόχο σκαπανέων και το Β΄ Σ.Σ με την 

μεραρχία Κυκλάδων, που είχε έδρα την Σύρο και την μεραρχία της Κρήτης. Η 

τελευταία αποτελούνταν από το  έβδομο, όγδοο και ένατο συντάγματα  πεζικού με 

έδρες τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αντιστοίχως, ενώ δημιουργήθηκε 

στρατοδικείο και φρουραρχείο στην πόλη των Χανίων139. 

 
136 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Βενιζέλου προς οικονομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, 26.09.1916, φάκ. Α/. 
137  Γ. Χιονίδης, «Οι δραστηριότητες της Προσωρινής Κυβέρνησης του Ε. Βενιζέλου», στο: Ο Ε. 

Βενιζέλος στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 67 
138 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Συγκρότηση υπουργείου στρατιωτικών, Προσωρινής Κυβέρνησης, 30.09.1916, 

φάκ. 035-48 
139 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Γενική κατάσταση αρχών Θεσσαλονίκης, 05.10.1916, φάκ. 266-46 
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Παράλληλα με την διοικητική συγκρότηση της Προσωρινής Κυβέρνησης, ο 

Ζυμβρακάκης, υπέβαλλε αίτημα προς την Κυβέρνηση, με το οποίο αιτούνταν  έγκριση 

προκειμένου να προάγει έναν αριθμό αξιωματικών στις επόμενες βαθμίδες., 

Αξιωματικών που στο παρελθόν είχαν κριθεί στάσιμοι και άλλων, λόγω προαγωγής 

νεότερων τους140. Στα πλαίσια της συγκρότησης του αξιόμαχου του στρατιωτικού 

προσωπικού της επαναστατικής κυβέρνησης, ο Γενικός Επιθεωρητής της Λέσβου θα 

αιτούνταν την αποστολή εκπαιδευτών για την αρτιότερη εκπαίδευση των στρατιωτών 

οι οποίοι προσχωρούσαν στην Εθνική Άμυνα141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Ζυμβρακάκη προς Προσωρινή Κυβέρνηση, φάκ. 148-18. 
141  Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Γενικού Επιθεωρητού Στρατού προς την Προσωρινή Κυβέρνηση 

Θεσσαλονίκης, 24.10.1916, φάκ. 148-48 
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Γ΄ Κεφάλαιο 

Εμπόριο-Συναλλαγές-Προβλήματα-Μεταρρυθμίσεις 

Σε μια προσπάθεια να ιχνηλατήσουμε την πορεία την Προσωρινής 

Κυβέρνησης και κατά πόσο ήταν εύκολο το έργο το οποίο ανέλαβε να επιτελέσει, θα 

σταθούμε σε δύο καίρια σημεία τα οποία έπληξαν το κύρος και την δημοφιλία της 

επαναστατικής κυβέρνησης και σε δύο μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν υπό 

καθεστώς  προσωρινότητας, αλλά με την επανένωση της Ελλάδας σε μια εθνική 

κυβέρνηση, έγιναν νόμοι του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο 

πρόβλημα της σύνδεσης των περιοχών της Δ. Μακεδονίας, στις δυσκολίες εκτέλεσης 

των ταχυδρομικών αποστολών, στις δυσχέρειες στον τομέα των συγκοινωνιών,  ενώ 

θα γίνει πιο εκτενείς αναφορά στο μέγιστο πρόβλημα του επισιτισμού, τόσο της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας, όσο και των νησιών, τα οποία εντάσσονταν σταδιακά στην 

επαναστατική κυβέρνηση. Οπωσδήποτε, οφείλουμε να αναφέρουμε την αγροτική 

μεταρρύθμιση, ένα ζήτημα το οποίο σοβούσε από την ένταξη της Θεσσαλίας στην 

Ελλάδα το 1881 και ρύθμισε οριστικά το ζήτημα των τσιφλικιών και της γαιοκτησίας, 

καθώς και το μέγιστο έργο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, βάσει του οποίου 

εισήχθη η δημοτική γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι δυνάμεις της εγκάρδιας συνεννόησης, με προεξάρχουσα την Γαλλία, ενώ 

υποστήριξαν και συνέβαλαν αποφασιστικά στην δημιουργία και την εγκαθίδρυση της 

Προσωρινής Κυβέρνησης, κρατούσαν ταυτόχρονα μια επαμφοτερίζουσα στάση, 

καθώς δεν διέκοψαν σε κανένα σημείο τις επαφές της με την κυβέρνηση των Αθηνών. 

Με την επιμονή, κυρίως της Ιταλίας, οι σύμμαχοι δεν επέτρεψαν την επέκταση της 

Επαναστατικής Κυβέρνησης στις περιοχές οι οποίες ελέγχονταν από το Κωνσταντινικό 

καθεστώς, αλλά ούτε και σε περιοχές οι οποίες είχαν θεσπιστεί ως ουδέτερες ζώνες και 

βρίσκονταν υπό τον συμμαχικό έλεγχο. Η παραπάνω κατάσταση έφερνε την 

Προσωρινή Κυβέρνηση σε πολύ δυσχερή θέση, καθώς σε συνδυασμό με την 

καθυστέρηση της αποστολής της οικονομικής βοήθειας από τους συμμάχους, ελλόχευε 

ο κίνδυνος μέχρι και να διαλυθεί ο στρατός από την έλλειψη των αναγκαίων πόρων. Η 

Προσωρινή Κυβέρνηση θα καταφέρει να επεκτείνει την επιρροή της μετά την αλλαγή 

πρωθυπουργίας στην Γαλλία, όταν ο Ριμπό διαδέχθηκε τον Μπριάντ και η 

επαναστατική κυβέρνηση κατάφερε να επεκταθεί και στα Ιόνια νησιά142. 

 
142 Γ. Μαυρογορδάτος, 1915 Ο Εθνικός Διχασμός, Αθήνα 2015, σ. 107-108 
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3.1. Το Πρόβλημα του Επισιτισμού 

Το πρόβλημα της ελεύθερης διακίνησης δημητριακών και ο αναγκαστικός 

κρατικός συγκεντρωτισμός, ήταν ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία γέννησαν 

το επισιτιστικό πρόβλημα. Το ρύζι, το σιτάρι και η ζάχαρη, ήταν τα σημαντικότερα 

προς έλλειψη αγαθά, καθώς οι Άγγλοι και Γάλλοι ασκούσαν ασφυκτικό έλεγχο στις 

θαλάσσιες μεταφορές, ενώ ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η θέσπιση 

δελτίου στα τρόφιμα, μέτρο το οποίο επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 1917. Η θέσπιση 

διατίμησης και δελτίου, θα δημιουργούσε ένα κύμα αισχροκέρδειας από τους 

επιτήδειους και θα ξεσήκωνε θύελλα διαμαρτυριών από τους εμπόρους. Ταυτόχρονα, 

παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των ημερομισθίων κατά 200%143. Καταβλήθηκε 

ιδιαίτερη προσπάθεια συγκράτησης της τιμής του αλευριού στα 78λ την οκά αφήνοντας 

ταυτόχρονα και περιθώριο κέρδους, καθώς η παραπάνω τιμή θα ήταν ικανή να καλύψει 

και την περίπτωση φύρας. Αντιθέτως, αν η τιμή ξεπερνούσε τα 80λ, τότε θα υπήρχε 

ορατός ο κίνδυνος να ανέβει κατακόρυφα η τιμή του ψωμιού, πράγμα αδύνατο για τον 

λαό ο οποίος βρισκόταν σε δυσχερή θέση144. Η επιτροπή προμηθειών της Αθήνας όρισε 

την τιμή του Αμερικάνικου αλεύρου στα 70λ ή στα 60λ τράνζιτ, καθώς θεωρούσε ήδη 

απαράδεκτη κάθε κουβέντα για τιμολόγηση της οκάς στα 80λ 145 . Ταυτόχρονα, η 

μετάβαση του Γαλλικού στρατού στην Θεσσαλία, η οποία αποτελούσε τον σιτοβολώνα 

”της Ελλάδας, προκειμένου να ελεγχθεί η διακίνηση του σίτου, δεν ήταν εφικτή, πριν 

την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από τον Θρόνο146. 

Οι πρεσβείες της Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αθήνα, είχαν διαβιβάσει τις 

σχετικές εκτιμήσεις τους στην κυβέρνηση για τις αναγκαίες ποσότητες σίτου, αλευριού 

και ζάχαρης, που απαιτούνταν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού 

των Νέων Χωρών. Ειδική μνεία, έγινε για την περιοχή της Μακεδονίας και των νησιών 

ενώ οι ποσότητες οι οποίες υπολογίστηκαν ανά μήνα για την κάθε περιοχή. Όσον 

αφορά την ποσότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αφαιρούνταν οι  5.600ΤΝ για 

όσο διάστημα διαρκούσε η Βουλγαρική κατοχή της Αν. Μακεδονίας. Το ποσό το οποίο 

αφορούσε την Κρήτη, κρινόταν ως ανεπαρκές, καθώς ο παραπάνω υπολογισμός 

πραγματοποιήθηκε την εποχή κατά την οποία  στο νησί υπήρχε ήδη εγχώρια παραγωγή, 

 
143 Ε. Χεμίκογλου, «Ένα νόμισμα για δύο κυβερνήσεις, Τα οικονομικά προβλήματα της Τριανδρίας», 

στο: Ο Ε. Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Η Προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης 1916-1917, 

Θεσσαλονίκη 1994, σ. 75-76 
144 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Ανώτατη Διεύθυνση κατανομής τροφίμων προς Αβέρωφ, 17.12.1916, φάκ. Α5  
145 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Διαμαντίδη προς Αβέρωφ, 24.10.1916, φάκ. Α5 
146 Ίδρυμα Μπενάκη- Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Επιστολή Ρέπουλη προς Πολίτη, 4/17.6.1917, φάκ. 149-213 
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με αποτέλεσμα ο ντόπιος πληθυσμός να καταναλώνει από την ίδια παραγόμενη 

ποσότητα. Το αποτέλεσμα του παραπάνω υπολογισμού ήταν να δημιουργηθεί 

ανεπάρκεια τροφοδοσίας, καθώς το απαιτούμενο ποσό υπερέβαινε τους 1.600ΤΝ σίτου 

και τους 1.400ΤΝ αλευριού. Όσον αφορά την Σάμο, οι 300ΤΝ σίτου και οι 500ΤΝ 

αλευριού θεωρούνταν παράταιροι και αποφασίστηκε να σταλούν συγκεντρωτικά μόνο 

900ΤΝ σίτου για κατανάλωση. Για την ευρύτερη περιφέρεια των Κυκλάδων, κρίθηκε 

σκόπιμο να αποσταλούν επιπλέον 100ΤΝ ζάχαρης και 2.800ΤΝ σίτου, ενώ εξαιτίας 

των προσφυγικών ροών προς την Παλαιά Ελλάδα, οι οποίες πρόκειται να αυξηθούν 

περεταίρω, υπήρχε πρόβλεψη πως από το συνολικό ποσό των 7.000ΤΝ σίτου το οποίο 

προβλεπόταν για την Μακεδονία, να  αφαιρούνταν η ποσότητα της Αν. Μακεδονίας147. 

Οι συμμαχικές αρχές, είχαν ορίσει μια ποσότητα παροχής ρυζιού η οποία 

άγγιζε τους 17.000 σάκους για ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, 1500ΤΝ 

αραβοσίτου, 5.000ΤΝ γαιανθράκων και 300ΤΝ γενικού φορτίου. Από τα παραπάνω 

ποσά, οι 900 σάκοι ρύζι θα μεταφέρονταν άμεσα στην περιοχή της Μακεδονίας. Με 

τον όρο γενικό φορτίο, ορίζονταν τα βιομηχανικά είδη, είδη ρουχισμού, διάφορα  είδη 

διατροφής και λοιπά εμπορεύματα. Η εισαγωγή όλων των παραπάνω αγαθών, 

επιτράπηκε κατόπιν σχετικής αδείας που χορηγήθηκε από την επιτροπή του 

συμμαχικού εμπορίου, της οποίας προΐστατο ο Γενικός Πρόξενος της Αγγλίας, που 

ήταν και ο κύριος υπεύθυνος για να κατανέμει τα εισαγόμενα είδη ανάλογα με τις 

ανάγκες του πληθυσμού. Το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου και διακίνησης αγαθών, 

επρόκειτο να διατηρηθεί και στο μέλλον κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Άγγλο 

Γενικό Πρόξενο, σε συνεργασία  με τον διπλωματικό πράκτορα της Αγγλίας, ο οποίος 

επέτρεπε την εισαγωγή αγαθών από την Βρετανία και τις αποικίες της, διευκολύνοντας 

με τον τρόπο αυτό το εξωτερικό εμπόριο148. 

Αν προβαίναμε σε έναν υπολογισμό των φορτίων από τα ατμόπλοια 

Βροντάδος, Μαριόγκα Γουλανδρή, Εύξεινος και Δωροθέα, τα οποία οι σύμμαχοι 

διέθεσαν προς την Προσωρινή Κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα φορτία και 

τα αποθέματα τα οποία βρίσκονταν στην Σύρο, η κυβέρνηση, είχε στην διάθεσή της να 

διαχειριστεί 22.000ΤΝ σιτηρών για την τροφοδοσία των νησιών, ανάλογα με τις 

ανάγκες και τον πληθυσμό. Η κυβέρνηση, είχε αναλάβει ρητές δεσμεύσεις έναντι των 

συμμάχων, όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης και διανομής, που θα γίνονταν επιτόπου 

 
147 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Εκτιμήσεις-πληροφορίες Γεννάδιου για τον επισιτισμό Μακεδονίας-Νήσων, φάκ. Ε/6 
148 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Εκτιμήσεις-πληροφορίες Γεννάδιου για τον επισιτισμό Μακεδονίας-Νήσων, φάκ. Ε/6 
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με την άφιξη των εφοδίων, χωρίς να αποθηκευτούν σε κάποιο σημείο, καθώς υπήρχε η 

αμφιβολία για τυχόν επανεξαγωγή των προϊόντων. Οι παραγόμενες ποσότητες σίτου, 

αλευριού και ζάχαρης, οι οποίες παράγονταν από το κράτος, θα διατίθεντο κατόπιν 

υποδείξεως κρατικών υπαλλήλων, όπως από τους προϊστάμενους διοίκησης και 

αστυνομικών αρχών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας149. 

Παρόντες δικαιούντο να βρίσκονται όσοι προβλεπόταν να συμμετέχουν στην 

διαδικασία διανομής, ενώ η επί τόπου διανομή, θα διεξαγόταν από την αστυνομία .Για 

τα υπόλοιπα εμπορικά αγαθά, θα επιτρεπόταν η εισαγωγή τους κατόπιν αδείας της 

μικτής επιτροπής η οποία θα αποτελείτο από τους συμμαχικούς προξένους, τον τοπικό 

αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, τον στρατηγό Sarrail, όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, 

και τριών Ελλήνων πολιτών. Η παραπάνω επιτροπή, θα ήταν υπεύθυνη, μόνο για τα 

αγαθά αλλά και για να μεριμνεί για τα απαραίτητα είδη τα οποία ήταν αναγκαία για 

την τοπική κοινωνία, καθώς και για το ποιοι είναι οι νόμιμοι δικαιούχοι. Ως εκ τούτου, 

απαγορευόταν η περεταίρω εξαγωγή ή μεταπώληση εντός των ορίων της επικράτειας, 

χωρίς πριν να έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, η οποία όμως δινόταν προκειμένου η 

μετακίνηση των αγαθών να διεξάγεται εντός των συμμαχικών χωρών150. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων της Προσωρινής Κυβέρνησης, το ζήτημα 

του επισιτισμού και η απρόσκοπτη τροφοδοσία των χωρών οι οποίες εντάσσονταν στην 

επαναστατική κυβέρνηση, αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα. Κατόπιν συνεννοήσεως 

της Προσωρινής Κυβέρνησης, των συμμάχων και της Αθήνας, αποφασίστηκε η 

τροφοδοσία να πραγματοποιείται από την Τράπεζα Αθηνών, η οποία θα εισήγαγε 

ποσοστά σίτου, αλεύρων και ζαχάρεως που θα ήταν προκαθορισμένα. Το σύστημα 

αυτό εφαρμόστηκε μετά τα γεγονότα του αποκλεισμού, ενώ η Εθνική τράπεζα θα 

εισέπραττε την αξία των προϊόντων από τους κατά τόπους αντιπροσώπους των 

περιοχών. Η Εθνική Τράπεζα, η οποία ενεργούσε για λογαριασμό του δημοσίου, τα 

εισπραττόμενα ποσά θα τα διέθετε για τον εφοδιασμό ολόκληρης της Ελλάδας. Κατά 

την διάρκεια του αποκλεισμού της Παλαιάς Ελλάδας μετά τα Νοεμβριανά, η Εθνική 

Τράπεζα θα προέβαινε σε αναστολή των παραγγελιών των ποσοτήτων σίτου από τις 

Η.Π.Α και δεν θα συνέχιζε τον εφοδιασμό των Νέων Χωρών οι οποίες 

ενσωματώνονταν στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Μετά την κίνηση αυτή, η Κυβέρνηση 

της Θεσσαλονίκης, αναγκάστηκε να δεσμεύσει το ποσόν που προοριζόταν για την 

 
149 Ι .Α ΥΠ.ΕΞ Εκτιμήσεις-πληροφορίες Γεννάδιου για τον επισιτισμό Μακεδονίας-Νήσων, φάκ. Ε/6 
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Εθνική Τράπεζα το οποίο θα διατίθετο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανάγκη 

της τροφοδοσίας των Νέων Χωρών. Η απόφαση αυτή πάρθηκε υπό το βάρος των 

καταστάσεων, καθώς η εξακολούθηση της αγοράς από την Εθνική, θα σήμαινε 

ταυτόχρονα και οικονομική ενίσχυση των πολεμικών επιχειρήσεων ενάντια στους 

συμμάχους και την Προσωρινή Κυβέρνηση151. 

Τα προβλήματα παράδοσης του σίτου, εκ μέρους της Εθνικής Τραπέζης, 

υπήρξαν συνεχόμενα και επιβάρυναν το επισιτιστικό πρόβλημα των νησιών. 

Αναζητήθηκαν λύσεις, ιδιαίτερα στο ζήτημα της μεταφόρτωσης των ποσοτήτων σίτου 

από τον Πειραιά και η Προσωρινή Κυβέρνηση ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα να 

προβεί στις κατάλληλες συνεννοήσεις με τα υποκαταστήματα άλλων τραπεζών στα 

νησιά όπου εντοπιζόταν το πρόβλημα, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος. Στην 

περίπτωση κατά την οποία η Εθνική Τράπεζα θα πρόβαλε αντιρρήσεις, τότε με 

παρέμβαση της Τράπεζας Αθηνών, η οποία θα κατέβαλε ολόκληρο το ποσό της αξίας, 

θα φρόντιζε για την αποστολή. Επίσης ζητήθηκε, εκτός από την επίσπευση της 

μεταφοράς του σίτου και της ζάχαρης, η ποσότητα των αγαθών να χορηγηθεί με την 

μορφή τράνζιτ. Η παραπάνω ενέργεια, ο εκτελωνισμός δηλαδή στα νησιά και όχι στον 

Πειραιά, θα απέφεραν κέρδος, καθώς οι δασμοί θα εισπράττονταν από το Υπουργείο 

Οικονομικών152. 

Τα προβλήματα όμως εφοδιασμού, ιδίως των νησιών, άρχισαν να 

γιγαντώνονται με αποτέλεσμα η Προσωρινή Κυβέρνηση να προσπαθεί να αναζητήσει 

λύσεις σε ιδιωτικές μισθώσεις ιστιοφόρων και ατμόπλοιων προκειμένου να εκτελέσει 

τις μεταφορές. Η κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις γινόταν ιδιαιτέρως δυσχερής, 

ειδικότερα στην Σάμο, αναγκάζοντας τον τοπικό αντιπρόσωπο να προβεί σε έντονο 

διάβημα προς την κυβέρνηση153. Εκτός όμως από την Σάμο, πρόβλημα αντιμετώπιζε 

και η Κρήτη, καθώς από την ημέρα που εντάχθηκε στην Προσωρινή Κυβέρνηση, 

διατέθηκαν για τον επισιτισμό του νησιού 3.000 ΤΝ αλευριού τα οποία μεταφέρθηκαν 

με το ατμόπλοιο του Ιωσηφόγλου. Η συνέχιση της αποστολής όφειλε να συνεχιστεί  

απρόσκοπτα, καθώς σταδιακά η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόβλημα 

δυστοκίας ναύλωσης πλοίων. Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη των 

 
151 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αβέρωφ προς Πολίτη, 20.11.1916, φάκ. Δ117 
152 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Διαμαντίδη προς Αβέρωφ 20.10.1916, φάκ. Α5 
153 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Μελά προς Ανώτατη Διεύθυνση προμηθειών και τροφίμων 23.10.1916, φάκ. Α5 
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συμμαχικών πρεσβειών, προκειμένου να αναλάβει η Εθνική Τράπεζα την αγορά και 

μεταφορά του σίτου στην Κρήτη154. 

Τον Νοέμβριο του 1916, θα παρατηρούνταν το σημαντικότερο πρόβλημα 

επισιτισμού στις Νέες Χώρες. Συγκεκριμένα, σε Λέσβο και Κρήτη, το πρόβλημα θα 

οξυνθεί αναγκάζοντας τον Σύμβουλο Αβέρωφ να απευθυνθεί με έντονο ύφος προς την 

Εθνική Τράπεζα, η οποία είχε πλέον αναλάβει την ευθύνη της αγοράς και μεταφοράς 

σίτου, προκειμένου το ατμόπλοιο Άσσος να καταπλεύσει άμεσα σε Λέσβο, Κρήτη και 

Χίο, προμηθεύοντας τα νησιά με 1200, 800 και 600 ΤΝ αλευριού, καθώς το 

επισιτιστικό πρόβλημα δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών 

όπου δεν πραγματοποιήθηκε η αναγκαία αποστολή προς κάλυψη των αναγκών. Η 

έκκληση ήταν σε δραματικούς, τόνους καθώς οι ελλείψεις άγγιζαν τα όρια της 

εγκατάλειψης155. Μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έτεινε να γιγαντωθεί 

επικίνδυνα, ο εμπορικός κόσμος των Χανίων ανέλαβε την πρωτοβουλία να διερευνήσει 

το ενδεχόμενο εισαγωγής σίτου από την Αίγυπτο, σε περίπτωση που η τιμή θα ήταν 

συμφέρουσα. Η μόνη εκκρεμότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμφωνία, ήταν η 

μεσολάβηση-άδεια των Άγγλων προκειμένου να επιτρέψουν στην Αίγυπτο την 

εξαγωγή. Η λύση δόθηκε τελικά από την Γαλλική πρεσβεία, η οποία δεσμεύτηκε πως 

θα εκτελούνταν κανονικά οι εκκρεμείς παραδόσεις σίτου, αλεύρου και ζάχαρης, υπό 

την συμμαχική εποπτεία. Στην παραπάνω συμφωνία συνομολογήθηκε, πως θα 

κοινοποιείται η παρουσία των ναυλωμένων ατμόπλοιων στον Πειραιά, η αναχώρηση 

των πλοίων από το Γιβραλτάρ για τον Πειραιά, καθώς και τα φορτία τα οποία 

αναχωρούν από τις Η.Π.Α με κατεύθυνση την Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω, ανέλαβε να 

τα κοινοποιεί η Αγγλική πρεσβεία στην επιτροπή προμηθειών. Η συμφωνία όμως δεν 

τηρήθηκε, η έλλειψη σε προμήθειες σίτου στην Κρήτη εντάθηκε ακόμα περισσότερο, 

εξαιτίας της μη άφιξης του ατμόπλοιου Βροντάδος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των 

συμμάχων, ούτε και αντικαταστάθηκε με άλλη αποστολή. Η καθυστερημένη άφιξη των 

προμηθειών, είχε άμεσες συνέπειες στον πληθυσμό, λόγω και της εξάντλησης των 

τελευταίων αποθεμάτων156. 

Ανάλογα προβλήματα τροφοδοσίας θα παρατηρούνταν και στην Δ. 

Μακεδονία. Η τροφοδοσία του σίτου και των λοιπών επισιτιστικών αγαθών, 
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διεξαγόταν με το τραίνο, για τον λόγο αυτό, διατέθηκαν από την κυβέρνηση δύο 

βαγόνια προκειμένου να καλυφθεί το πρόβλημα πριν γιγαντωθεί όπως στα νησιά. Ο 

πρόξενος της Γαλλίας, θα ήταν ο υπεύθυνος προκειμένου συστηθεί ειδική επιτροπή 

διανομής των αγαθών, σε μια προσπάθεια να μην παραχωρηθούν με προνομιακό 

τρόπο, αλλά  ανάλογα με τον πληθυσμό. Ένας επιπλέον τρόπος ο οποίος θα βοηθούσε 

προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν η ίδρυση των συνεταιρισμών, οι οποίοι σε συνεργασία 

με τον Γάλλο πρόξενο, θα ήταν από κοινού υπεύθυνοι για την κατανομή και την 

αποφυγή της αισχροκέρδειας. Η ξαφνική διακοπή των συγκοινωνιών στην περιοχή και 

συγκεκριμένα μέχρι την Βέροια, θα είχε ως αποτέλεσμα την διόγκωση του 

προβλήματος επισιτισμού. Παράλληλα καταβάλλονταν υπεράνθρωπες προσπάθειες 

ώστε να γίνει μερική αποκατάσταση ως το Σόροβιτς, ή την Φλώρινα. Όσον αφορά τα 

προϊόντα εισαγωγής, η μεταφορά τους κρινόταν ως ασύμφορη. Η διακοπή της 

συγκοινωνίας από την Βέροια ως την Κοζάνη, οδήγησαν του ντόπιους εμπόρους να 

δραστηριοποιηθούν προκειμένου να βρουν οι ίδιοι μεταφορικά μέσα για τα 

εμπορεύματά τους, στο δρομολόγιο Κοζάνη-Βέροια-Καστοριά-Φλώρινα. Το 

αποτέλεσμα θα ήταν η ανάπτυξη αισχροκέρδειας και εμπορικής εκμετάλλευσης από 

τους Κοζανίτες εμπόρους, καθώς ήταν οι μοναδικοί στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας 

που κατάφερναν να διακινούν τα εμπορεύματά τους157. 

Εκτός από το γενικότερο πρόβλημα του επισιτισμού στην Δ. Μακεδονία, 

εντοπίστηκε κι ένα ειδικότερο, αυτό στον τομέα της κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε μεγάλη έλλειψη κρέατος, τόσο στην τοπική αγορά, όσο και στους 

κτηνοτρόφους, καθώς η μεγάλη κατανάλωση κρέατος από τον συμμαχικό στρατό, είτε 

από τα μαγαζιά, είτε απευθείας από τους κτηνοτρόφους, μείωνε δραματικά τις 

προσφερόμενες ποσότητες. Οι κτηνοτρόφοι, υπό το πρίσμα της επίταξης πωλούσαν 

μαζικά τα ζωντανά τους στους συμμάχους, ίσως και με το δέλεαρ του επιπλέον 

κέρδους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος στην Δ. Μακεδονία, μετέφερε το 

πρόβλημα και στην αγορά της Θεσσαλονίκης, θέτοντας την κτηνοτροφία μπροστά σε 

κινδύνους οι οποίοι δεν ήταν, τουλάχιστον εκείνη την στιγμή ορατοί, καθώς 

επηρεαζόταν άμεσα η απρόσκοπτη κατανάλωση από τον ντόπιο πληθυσμό158. 

Μετά τα τεράστια προβλήματα του επισιτισμού στις Νέες Χώρες, η 

Προσωρινή Κυβέρνηση αποφάσισε να δράσει λαμβάνοντας μέτρα τα οποία θα 

 
157 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επισιτιστικά προβλήματα στην Δ. Μακεδονία, φάκ. Α5 
158 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή συμβούλου εσωτερικών προς Πολίτη,24.01.1917, φάκ. Α5 
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ανακούφιζαν μερικώς τις πληγείσες τοπικές κοινωνίες. Τον Φεβρουάριο του 1917, η 

κυβέρνηση θα προχωρούσε σε συμφωνία με την Ιονική Τράπεζα που προέβλεπε άμεση 

καταβολή ολόκληρου του ποσού του φορτίου σιτηρών, τα οποία ανήκαν στην Εθνική 

Τράπεζα. Η παραπάνω συμφωνία επιτεύχθηκε και με τις ευλογίες των συμμάχων159. 

Θα καταβάλλονταν ιδιαίτερες προσπάθειες και με την βοήθεια του Α. Ρωμάνου, ώστε 

η κυβέρνηση να γνωρίζει εκ των προτέρων, από το συμμαχικό εμπορικό γραφείο, τους 

ακριβείς χρόνους άφιξης των ναυλωμένων ατμόπλοιων, καθώς και να έχει γνώση για 

την τιμή την οποία θα κατέβαλε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να είναι σε 

θέση αφενός να προγραμματίσει την διακίνηση του εμπορεύματος σε Χίο, Κρήτη, 

Σάμο και αφετέρου να έχει το περιθώριο να διαπραγματευτεί χαμηλότερα 

ασφάλιστρα160. 

Στις 28 Φεβρουαρίου 1917, μετά από παρέμβαση της Αγγλίας, θα επιτρεπόταν 

στην κυβέρνηση η διαπραγμάτευση και τελικά η εισαγωγή σίτου από την Αλεξάνδρεια 

της Αιγύπτου161.  Οι μεγάλες αντιξοότητες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, λόγω του 

πολέμου, οδήγησαν την κυβέρνηση να προτείνει στην Αγγλική πρεσβεία, οι μεταφορές 

να διεξάγονται, έστω και προσωρινά, με τα Βρετανικά μεταγωγικά, τα οποία θα 

αναχωρούν από την Θεσσαλονίκη άδεια, με την καταβολή του κατάλληλου ναύλου162. 

Στις 12/03/1917  με παρέμβαση του Γκράνβιλ στον Γάλλο πρόξενο, θα διαβεβαιωνόταν 

η Προσωρινή Κυβέρνηση ότι θα εξασφαλιζόταν η επάρκεια των νησιών και της 

Θεσσαλονίκης έως τις 12 Μαρτίου. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι όμως δεν κατάφεραν να 

εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να επαρκούν έως τις 

6 Μαρτίου. Οι σύμμαχοι, επί της ουσίας παραγνώριζαν τις πραγματικές ανάγκες της 

χώρας και προέβαιναν αυθαίρετα στην λήψη αποφάσεων χωρίς πρώτα να έχει επέλθει 

η κατάλληλη συνεννόηση με την κυβέρνηση. Στην προκειμένη περίπτωση 

χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία την καθυστέρηση του φορτίου από την Αλγερία163. 

Τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να δράσει ακαριαία προβαίνοντας στην ναύλωση 

ατμόπλοιων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του αραβοσίτου προς τα 

νησιά και την Θεσσαλονίκη, με κόστος ναύλου 450 δρχ./ ΤΝ164. 

 
159 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αβέρωφ προς Πολίτη, 16.02.1917,  φάκ.Ε/Μέτρα Επισιτισμού. 
160 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Ανώτατης Διεύθυνσης προμηθειών προς ΥΠΕΞ, 20.21917, φάκ. Ε/ Μέτρα 

Επισιτισμού. 
161 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Εμπειρίκου προς Λόρδο Γκράνβιλ 28.02.1917, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
162 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Σαχτούρη προς Πολίτη,  φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
163 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Εμπειρίκου προς Πολίτη 02.03.1917, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού 
164 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ , Επιστολή Εμπειρίκου προς Πολίτη, 02.03.1917, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού 
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Τον Μάρτιο του 1917, εκτός από τα προβλήματα μεταφοράς θα ενέσκηπτε και 

πρόβλημα με την Εθνική Τράπεζα, καθώς διαμαρτυρήθηκε προς την κυβέρνηση για 

καθυστέρηση πληρωμών ύψους 23.000.000 δρχ. που αφορούσαν την αγορά σίτου και 

ζάχαρης. Η Τράπεζα προχώρησε ακόμα παραπέρα, επισημαίνοντας στην κυβέρνηση 

πως θα διέκοπτε τις αγορές από τις Η.Π.Α, με ότι αυτό συνεπαγόταν για τον 

πληθυσμό165. Ο σύμβουλος Αβέρωφ όμως θα ανέφερε πως έχουν εντοπιστεί αταξίες 

στους τραπεζικούς λογαριασμού της Εθνικής και πως το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται 

στα 11.629.086. Από την πλευρά της η τράπεζα απαίτησε την παρακράτηση 400.000 

δρχ. έως ότου εκκαθαριστούν οι εκκρεμότητες166. 

Αμέσως μετά, η Προσωρινή Κυβέρνηση προβαίνει σε συμφωνία με τις 

τράπεζες Ιονική και Αθηνών, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής τρόπος κατά 

τον οποίο θα πληρώνει και θα διαχειρίζεται τα φορτία της Εθνικής Τράπεζας για την 

τροφοδοσία των Νέων Χωρών. Η Εθνική από τούδε και στο εξής θα ήταν υποχρεωμένη 

να ενημερώνει την κυβέρνηση για την μεταφορά των φορτίων τα οποία είχαν ήδη 

ξεκινήσει από τις Η.Π.Α, ενώ το εμπορικό συμμαχικό γραφείο θα έπρεπε κι αυτό να 

κρατά ενήμερη την κυβέρνηση167. Στις 17 Απριλίου, η Κρήτη βρέθηκε και πάλι σε 

δεινή θέση λόγω διακοπής των συγκοινωνιών αναγκάζοντας τον Αβέρωφ να προβεί σε 

διαμαρτυρία προς το συμμαχικό εμπορικό γραφείο, προκειμένου να καταπλεύσει το 

ατμόπλοιο Σαλαμίνα. Στην ίδια κατάσταση βρέθηκε, κατά τον μήνα Μάιο, η Λέσβος 

λόγω της παντελούς έλλειψης τροφίμων, σε σημείο να καταγραφούν θάνατοι πολιτών 

από ασιτία168. 

Σε ιδιαίτερη δυσχερή θέση όμως βρέθηκε και η κυβέρνηση των Αθηνών, με 

αποτέλεσμα ο Λόρδος Γκράνβιλ να προτείνει στην Προσωρινή Κυβέρνηση να 

παραχωρήσει ένα ποσοστό του φορτίου σίτου από τα ατμόπλοια Καλημέρης και 

Σαλαμίνα. Η απάντηση προήλθε από τον ΥΠΕΞ Πολίτη, μάλλον με ειρωνικό τρόπο, 

καθώς συνέστησε στον Γκράνβιλ, πως "αν η Αθήνα έχει πρόβλημα επισιτισμού τότε 

μπορεί να απευθυνθεί στην φίλη Γερμανία, ώστε να συνειδητοποιήσει την κοροϊδία 

της" 169 . Ο Λόρδος Γκράνβιλ προχώρησε ένα βήμα παραπάνω προτείνοντας στον 

Βενιζέλο από τους 7.000 ΤΝ σίτου οι οποίοι προέρχονται από τις Ινδίες να διατεθούν 

 
165 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Εμπειρίκο, 29.03.1917,  φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
166 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αβέρωφ προς Πολίτη, 30.03.1917, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
167 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αβέρωφ προς Πολίτη, 08.04.1917, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
168 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αντιπροσώπου Λέσβου προς την Προσωρινή Κυβέρνηση 09.05.1917, φάκ. Ε/ 

Μέτρα Επισιτισμού, 
169 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Ε. Βενιζέλο, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
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με την μορφή δανείου με την προϋπόθεση οι 2.000 να διατεθούν στην κυβέρνηση των 

Αθηνών170. Μετά την οριστική άρνηση της κυβέρνησης να πριμοδοτήσει την Αθήνα 

με προμήθειες σίτου, ο Γκράνβιλ θα προέβαινε σε συστάσεις προς την κυβέρνηση της 

Θεσσαλονίκης ενημερώνοντας τον σύμβουλο οικονομίας, πως η Αγγλική κυβέρνηση 

εμφανίζεται αρνητική στην πρόταση η Ελλάδα να εισάγει ποσότητα 500 ΤΝ 

αραβοσίτου αποκλειστικά για σπορά. Η επίσημη δικαιολογία της Αγγλικής 

κυβέρνησης ήταν πως τα στρατεύματά της στην Μακεδονία, δεν καταναλώνουν σίτο, 

άρα δεν τους ενδιαφέρει. Επιπλέον, ο Γκράνβιλ, προφασίστηκε, πως η κυβέρνηση 

έλαβε επιπλέον 370 ΤΝ σίτου, εκτός προγράμματος171. 

Με την προσχώρηση της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς στη Προσωρινή 

Κυβέρνηση, έπρεπε αυτομάτως να διασφαλίσει την προμήθεια των νησιών σε αγαθά, 

η οποία θα υλοποιούνταν με το ιστιοφόρο Πελοπόννησος, το οποίο μετέφερε χιλιάδες 

σάκους με αλεύρι και σίτο, προκειμένου να μοιραστούν  στα παραπάνω νησιά με 

μέριμνα του τοπικού αντιπροσώπου. Οι προμήθειες αυτές όμως επαρκούσαν το πολύ 

για δέκα ημέρες. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε ο περεταίρω εφοδιασμός των 

νησιών, με 250ΤΝ σίτου επιπλέον από την Σύρο. Το ατμόπλοιο Καλημέρης, είχε 

εκφορτώσει στην Σύρο, 1600ΤΝ σίτου, αντί για 1000 οι οποίοι είχαν αρχικά 

συμφωνηθεί με τον Γάλλο Ναύαρχο. Από το συγκεκριμένο φορτίο, θα εξυπηρετούνταν 

και η Σάμος, μέσω του ατμόπλοιου Ξιφίας, με 300ΤΝ, ενώ με το ατμόπλοιο Ρούμελη, 

μεταφέρθηκαν 250ΤΝ στα Επτάνησα172. 

Το ατμόπλοιο Καλημέρης, είχε επιφορτισθεί να μεταφέρει και 1500ΤΝ αλεύρι, 

στην Θεσσαλονίκη, ενώ μεταφορτώθηκαν και στάλθηκαν στην Λέσβο 1557 σακιά 

αλευριού και αντίστοιχα 750 στην Χίο. Συνοπτικά, η κατανομή ήταν 1.400ΤΝ στην 

Μακεδονία, 1.600ΤΝ στην Σύρο και 250ΤΝ στα Επτάνησα. Με το ατμόπλοιο 

Σαλαμίνα, μεταφέρθηκαν στην Κρήτη 1000ΤΝ και όση ποσότητα μπορούσε να 

μεταφέρει το Ερυσσός σε  Σάμο, Χίο και Λέσβο, ενώ το υπόλοιπο φορτίο θα 

μεταφερόταν στην Μακεδονία και τα υπόλοιπα νησιά ανάλογα με τις ανάγκες τις 

οποίες θα προκύπταν. Από το ατμόπλοιο Σαλαμίνα, ήταν εφικτό να αποδεσμευτούν 

 
170 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Εμπειρίκο, 04.05.1917, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
171 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Ανακοίνωση Γκράνβιλ, 05.05.1917,  φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού 
172 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Ανώτατης Διεύθυνσης προμηθειών και τροφίμων προς ΥΠ.ΕΞ, 12.5.1917, φάκ., 

Ε/ Μέτρα επισιτισμού.  
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3.500 σάκοι αλευριού, οι οποίοι ήταν προσφορά της Γαλλικής επιμελητείας, για τις 

άμεσες ανάγκες και συμπλήρωναν τις προηγούμενες ποσότητες173. 

Από τα παραπάνω φορτία, εξάγεται το συμπέρασμα, πως από τις 12/29 

Απριλίου έως την ημέρα εκείνη, η βοήθεια προς την περιοχή της Μακεδονίας και των 

νησιών, ανερχόταν στους 3.875 ΤΝ, οι οποίοι προωθήθηκαν με το ατμόπλοιο 

Καλημέρης. Από τις  παραπάνω περιοχές, εξαιρείται η Κρήτη, η οποία είχε ήδη 

παραλάβει τους 1.000ΤΝ από το Σαλαμίνα. Ως αποτέλεσμα, ήταν στην περιοχή της 

Μακεδονίας να τροφοδοτηθεί μόνο η Θεσσαλονίκη και αυτή με ελλιπείς μερίδες, σε 

τέτοιο σημείο, όπου εξαιτίας της ασιτίας, προκλήθηκαν αρκετοί θάνατοι, ενώ ξέσπασε 

κύμα βίας το οποίο συγκρατήθηκε έπειτα από μεγάλη προσπάθεια των τοπικών αρχών. 

Μετά την άφιξη του Σαλαμίνα και αφού παρήλθαν αρκετές ημέρες, ο λαός 

ξαναβρέθηκε σε απελπιστική κατάσταση, καθώς τα φορτία τα οποία έφταναν δεν 

επαρκούσαν για περισσότερο από μια εβδομάδα έως δέκα ημέρες. Το αναμενόμενο 

φορτίο σίτου με το Δωροθέα, το οποίο αναμενόταν να αφιχθεί στην Μακεδονία και θα 

τροφοδοτούσε και τις υπόλοιπες Νέες Χώρες, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι ανάγκες του 

επισιτισμού, όπως υπολογίζονταν από τους συμμάχους, εκτός των Επτανήσων, 

έφταναν στους 15.500ΤΝ, εκ των οποίων, οι 5.500ΤΝ προορίζονταν για την περιοχή 

της Μακεδονίας, 2.000ΤΝ για την Κρήτη, 3.000ΤΝ για την Λέσβο, 1.100ΤΝ για την 

Χίο, 900ΤΝ για την Σάμο και 1800ΤΝ για τις Κυκλάδες. Οι παραπάνω ποσότητες, 

είχαν υπολογιστεί χωρίς να περιλαμβάνουν τους μήνες της σοδιάς174. 

Η οδηγία η οποία δόθηκε από την κυβέρνηση, ήταν να γίνει η διανομή βάσει 

των απολύτων αναγκών του πληθυσμού κατά αναλογία και κατά άτομο, περιορισμένη 

όσο αυτό είναι εφικτό. Ζητήθηκε, από την κυβέρνηση, το σύστημα κατανομής να 

διενεργηθεί αποκλειστικά μέσω αξιωματούχων της, χωρίς την συμμαχική παρέμβαση, 

καθώς είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται με αμεσότερο τρόπο τις τοπικές ανάγκες, ενώ 

είχε την δυνατότητα να ολοκληρώσει την διανομή σε πολύ μικρότερο χρόνο. Στην 

παραπάνω πρόταση της Προσωρινής Κυβέρνησης, συνηγόρησε και ο Γάλλος 

πρωθυπουργός Briand175. 

 
173 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Ανώτατης Διεύθυνσης προμηθειών και τροφίμων προς ΥΠ.ΕΞ, 12.5.1917, 

φάκ., Ε/ Μέτρα επισιτισμού 
174 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Ανώτατης Διεύθυνσης Προμηθειών και Τροφίμων προς ΥΠ.ΕΞ, 12.5.1917, 

φάκ., Ε/ Μέτρα επισιτισμού 
175 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Ανώτατης Διεύθυνσης Προμηθειών και Τροφίμων προς ΥΠ.ΕΞ, 12.5.1917, φάκ, 

Ε/ Μέτρα επισιτισμού. 
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Το ατμόπλοιο Σαλαμίνα, με το διαθέσιμο φορτίο σίτου της Γαλλικής 

επιμελητείας, θα κατέφθανε στην Κρήτη, στις 23 Μαΐου 1917, με 3.690ΤΝ σίτου και 

464 αραβοσίτου, εκ των οποίων οι 11ΤΝ θα ξεφορτώνονταν εκεί και με το Ερυσσός, 

θα διοχετεύονταν 34ΤΝ στην Σάμο, 34ΤΝ στην Χίο και  69ΤΝ στην Λέσβο. Η 

Προσωρινή Κυβέρνηση, δεν ήταν σε θέση να δώσει άμεση απάντηση, αν θα μπορούσε 

να διαθέσει παραπάνω ποσότητες αραβοσίτου, καθώς όφειλε 396ΤΝ στην Γαλλική 

επιμελητεία, οι οποίοι της χορηγήθηκαν, αλλά και 300ΤΝ επιπλέον προς το υπουργείο 

οικονομικών, ως ξεχωριστή ποσότητα για να χρησιμοποιηθούν για σπορά. Αφαιρώντας 

τους 700ΤΝ της επιμελητείας, το υπόλοιπο το οποίο απέμενε για διάθεση υπολογιζόταν 

στους 1.800ΤΝ, οι οποίοι θα έπρεπε να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

ανάγκες των νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας176. 

Οι ανάγκες στα νησιά τα οποία είχαν προσχωρήσει στην Προσωρινή 

Κυβέρνηση, ήταν τεράστιες. Καθημερινά σημειώνονταν θάνατοι εξαιτίας της έλλειψης 

βασικών αγαθών, όπως το αλεύρι, πλήττοντας έτσι το γόητρο της επαναστατικής 

κυβέρνησης, η οποία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εφοδιασμό των 

περιοχών. Ενδεικτικό του σημείου στο οποίο είχε περιέλθει ο πληθυσμός, ήταν η 

απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την διανεμόμενη ποσότητα αλευριού κατά 

άτομο στα 500 δράμια, ενώ υπήρχε και πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση. Στην 

περίπτωση κατά την οποία θα σημειωνόταν κι άλλη καθυστέρηση στην άφιξη των 

φορτίων, η κατάσταση θα περιπλεκόταν σε επικίνδυνο σημείο για το μέλλον της 

κυβέρνηση, σε τοπικό επίπεδο, καθώς είχαν εντοπισθεί σημάδια δυσαρέσκειας σε 

τέτοιο βαθμό, που μπορούσαν να εξελιχθούν σε εξέγερση εναντίον της177. Στην Σάμο, 

ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης, μετά από απεγνωσμένα τηλεγραφήματα, 

παρουσιάστηκε στον Άγγλο κυβερνήτη μαζί με επιτροπή η οποία αποτελούνταν από 

έγκριτους πολίτες, προκειμένου να του ζητήσουν να παρέμβει προσωπικά, ώστε να 

τους χορηγηθεί ειδική άδεια εισαγωγής σίτου από την Αίγυπτο, 750ΤΝ τον μήνα για 

τους επόμενους δύο μήνες178.  Η κατάσταση παρουσίασε σημάδια εκτόνωσης, με την 

πληροφόρηση πως τα ατμόπλοια, Πλαταιαί και Όθων Σταθάτος, είχαν ήδη αναχωρήσει 

από το Γιβραλτάρ179. 

 

 
176 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Ανώτατης Διεύθυνσης Προμηθειών και Τροφίμων προς ΥΠ.ΕΞ, 12.05.1917, 

φάκ. Ε/ Μέτρα επισιτισμού. 
177 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Εμπειρίκου προς Grenard, 23.05.1917, φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
178 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Μελά προς Πολίτη, 21.05.1917, φάκ. Ε/Μέτρα επισιτισμού.  
179 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Εμπειρίκου προς Grenard, 23.05.1917,φάκ. Ε/ Μέτρα Επισιτισμού. 
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3.2. Εμπόριο θειικού άνθρακα-θειικού χαλκού, Άλατος 

Οι σύμμαχοι είχαν επιβάλλει έναν ασφυκτικό έλεγχο στην Προσωρινή 

Κυβέρνηση σχετικά με  το φλέγον ζήτημα των εισαγωγών από την Ευρώπη και τρίτες 

χώρες. Παρόλα αυτά, οι έμποροι της Θεσσαλονίκης ήταν σε ευνοϊκή θέση, καθώς 

εισέπρατταν ένα μεγάλο μέρος του αντιτίμου από τα εισαγόμενα αγαθά σε Γαλλικό 

νόμισμα. Το Ελληνικό νόμισμα, του οποίου η εισροή στην οικονομία της 

Θεσσαλονίκης, εξαρτιόταν από τους Γάλλους, αλλά και η έγκαιρη άφιξη των πλοίων 

στο λιμάνι ρύθμιζε την ρευστότητα των τραπεζών180. Η συμφωνία για την εισαγωγή 

διθειούχου άνθρακα από την Γαλλία, ξεκίνησε τον Μάϊο του 1917 και ολοκληρώθηκε 

σε δύο μήνες με την συμφωνία των δύο κυβερνήσεων. Η ποσότητα εισαγωγής από την 

Μασσαλία ανέρχονταν σε 120 ΤΝ μεικτό βάρος, με καθαρή ποσότητα η οποία έφτανε 

τους 93 ΤΝ. Η μεταφορά του χημικού υλικού θα πραγματοποιούνταν με προορισμό το 

Ηράκλειο Κρήτης, ενώ θα γινόταν τμηματικά, με σκοπό την αποφυγή του υποβρυχίου 

πολέμου, μετά από εύρεση του κατάλληλου ιστιοφόρου, το οποίο θα τύγχανε της 

έγκρισης της Γαλλικής κυβέρνησης. Η Προσωρινή Κυβέρνηση θα προέβαινε στις 

κατάλληλες κινήσεις, προς την αντίστοιχη Γαλλική, προκειμένου να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες αποστολής, καθώς η βιομηχανική παραγωγή της Κρήτης το είχε άμεση 

ανάγκη181. 

Το συγκεκριμένο χημικό υλικό ήταν σε έλλειψη και στην βιομηχανική 

παραγωγή της Ζακύνθου, παρά τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε ο τοπικός 

εμπορικός σύλλογος, να εισάγει τις απαιτούμενες ποσότητες από την Γαλλία και την 

Ιταλία. Η απαραίτητη ποσότητα την οποία αιτούνταν οι επαγγελματίες για την 

κατεργασία του ελαιοπυρήνα, ανερχόταν στους 95 ΤΝ, όσους ακριβώς είχε 

διαπραγματευθεί η κυβέρνηση να εισάγει από την Μασσαλία182. Τον Ιούλιο του ίδιου 

έτους εξασφαλίστηκε τελικά η μεταφορά του χημικού υλικού από την Μασσαλία 

τμηματικά και με την βοήθεια Γαλλικών μεταγωγικών. Μέχρι να ολοκληρωθεί η 

συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μετά από παρέμβαση της Γαλλικής 

κυβέρνησης, προηγήθηκαν αρκετά προβλήματα, καθώς το προξενείο της Μασσαλίας, 

πληροφόρησε τις Ελληνικές αρχές πως η μεταφορά του υλικού όπως είχε συμφωνηθεί 

για το νησί της Κρήτης ήταν αδύνατη. Η δυσκολία, εντοπιζόταν στην μη εύρεση του 

κατάλληλου ιστιοφόρου, αλλά και στην άρνηση αρκετών πλοιοκτητών να ναυλώσουν 

 
180 Ε. Χεμίκογλου, ό. π., σ. 77-78  
181 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Ανώτατης Διεύθυνσης Οικονομικού προς ΥΠΕΞ, 23.05.1917,  φάκ. Δ117(3) 
182 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου προς ΥΠ.ΕΞ 09.05.1917, φάκ. Δ117(30) 
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τα πλοία τους εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης που είχε διαμορφωθεί στις 

θαλάσσιες μεταφορές. Η υπόλοιπη αποστολή θα συναντούσε αρκετές δυσκολίες, λόγω 

της δυστοκίας των Γαλλικών αρχών να επιτάξουν εμπορικά πλοία. Η λύση τελικά θα 

δινόταν με την επίταξη του ιστιοφόρου Πρόδρομος183. 

Με την προσχώρηση των Κυκλάδων στην Προσωρινή Κυβέρνηση, 

δημιουργήθηκε πρόβλημα επάρκειας, θείου-Θειικού χαλκού για την γεωργία. Για τον 

λόγο αυτό θα ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις, ύστερα και από επικοινωνία του 

Άγγλου πρέσβη με τον Διαμαντίδη, μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για προμήθεια 

ποσότητας περί τους 300 ΤΝ από την Αγγλία και 500 από την Γαλλία. Εκτός από την 

Αγγλία και την Γαλλία, η κυβέρνηση προχώρησε σε διαπραγματεύσεις και με την 

Ιταλία, εξουσιοδοτώντας τον Έλληνα πρέσβη στην Ρώμη, Κο Αλεξανδρή, να εξετάσει 

τους όρους οι οποίοι συνέφεραν την κυβέρνηση προκειμένου να κλείσει η συμφωνία. 

Στις 21/01/1917, ο πρέσβης Αλεξανδρής, θα πετύχει συμφωνία για 3.500 ΤΝ προς 36 

φράγκα 184  το χουιντάλιον, ενώ θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες, 

προκειμένου να πετύχει την διάθεση πίστωσης185. 

Στις 26 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση, θα επικαλούνταν οικονομική δυσκολία για 

την αγορά των 300 ΤΝ, τους οποίους είχε συμφωνήσει με την Αγγλία και για τον λόγο  

αυτό, θα ζητούσε από την Αγγλική κυβέρνηση την άδεια να διαπραγματευθεί με την 

Ισπανία την αγορά του θειικού χαλκού. Ούτε η παραπάνω συμφωνία 

πραγματοποιήθηκε και αναγκαστικά στράφηκε προς την Γαλλία, η οποία τελικά 

συμφώνησε να προμηθεύσει την Προσωρινή Κυβέρνηση, με 2.000 ΤΝ, δίνοντας 

ταυτόχρονα εντολή στον Αλεξανδρή, να παραιτηθεί της προηγούμενης συμφωνίας186. 

Μετά την συμφωνία η οποία επήλθε με την Γαλλία, ο Έλληνας πρέσβης στο 

Παρίσι Άθως Ρωμάνος, ανέλαβε την διεκπεραίωση αποστολής, προς κάλυψης της 

τρεχούσης χρονιάς 750 ΤΝ και όχι 1500 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί. Ταυτόχρονα 

επιφορτιζόταν με την υποχρέωση να εξασφαλίσει τμηματικά την κατάλληλη ποσότητα 

θείου προς κάλυψη των αναγκών των Ιονίων νήσων. Στις 7 Απριλίου, συμφωνήθηκε 

να παραληφθούν από την Αγγλία οι 300 ΤΝ, με την προϋπόθεση, να πληρωθεί άμεσα 

το έμβασμα στην Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να διανεμηθούν στις Νέες Χώρες. Η 

ποσότητα, η οποία αναμένονταν από την Γαλλία, κατόπιν συνεννόησης με τον 

 
183 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Ελληνικής Πρεσβείας στην Γαλλία προς ΥΠΕΞ, 29.07.1917,  φάκ. Δ117(3) 
184 Δεν διευκρινίζεται αν αναφέρεται σε Γαλλικό ή Ιταλικό φράγκο 
185 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Αλεξανδρή 09.01.1917, 21.01.1917,  φάκ. Ε/9  
186 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Αλεξανδρή, 20.02.1917,  φάκ. Ε/9  



62 
 

αντιπρόσωπο της Προσωρινής Κυβέρνησης, θα έφτανε από την Μασσαλία και θα 

διατίθεντο απευθείας στα Ιόνια γύρω στους 900 ΤΝ187.  

Η Προσωρινή Κυβέρνηση εξουσιοδότησε το Έλληνα πρόξενο στην 

Αλεξάνδρεια να διαπραγματευθεί την περίπτωση εισαγωγής 4.000-5.000 ΤΝ άλατος, 

με την έγκριση της Αγγλίας και πιο συγκεκριμένα του Λόρδου Γκράνβιλ. Η μεταφορά 

θα πραγματοποιούνταν από το Πορτ-Σάιντ, σε προσιτή τιμή, με ατμόπλοια και 

ιστιοφόρα. Η τελική τιμή θα οριζόταν στις 100 δρχ. /ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των εξόδων188. Η Αγγλική κυβέρνηση θα καταστούσε δυσχερή την πραγματοποίηση 

της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς δεν επέτρεπαν τον απόπλου σε 

Ελληνικά ιστιοφόρα με ξένη σημαία και ζητούσαν τα διπλάσια ναύλα. Ο Έλληνας 

πρόξενος, θα απευθυνόταν στην κυβέρνηση για να αποστείλει διάβημα στην Αγγλική,  

καθώς η καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας, θα κατέστρεφε το φορτίο189.  

Παρά την συμφωνία μεταφοράς του άλατος με τα ιστιοφόρα Μόσχα και 

Μαρία190, η κυβέρνηση διαπραγματευόταν για την εισαγωγή άλατος και με την Κύπρο. 

Οι διαπραγματεύσεις όμως σταμάτησαν απότομα, καθώς κρίθηκε πως η ποσότητα από 

την Αίγυπτο κάλυπτε τις απαιτούμενες ανάγκες191. Ξαφνικά και πριν την ολοκλήρωση 

της παραγγελίας, παρατηρήθηκε απότομη αύξηση των ναύλων, γύρω στα 60-80 

φράγκα192. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, υπαίτιοι για την μεταβολή αυτή κρίθηκαν οι 

ιδιώτες οι οποίοι διέθεταν τα ιστιοφόρα τους, με πρόσχημα πως υπήρχε δυσκολία στην 

ανεύρεση πληρώματος λόγω του πολέμου ο οποίος διεξαγόταν στην θάλασσα. Η 

κυβέρνηση έκρινε ασύμφορη την συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς δεν μπορούσε να 

καταβάλει το ποσό193. Τελικά συμφωνήθηκε να αγοραστούν μόνο 360 ΤΝ άλατος, με 

αποστολή εμβάσματος μέσω της Τράπεζας Αθηνών ποσού 500.000 δρχ.194. 

3.3. Προβλήματα Ταχυδρομείου-Επικοινωνίες 

Από τις πρώτες ενέργειες της Προσωρινής Κυβέρνησης, ήταν η θέσπιση 

ξεχωριστής υπηρεσίας επικοινωνιών, ταχυδρομικής  και τηλεγραφικής υπηρεσίας. Η 

σύστασή της υλοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 35, Α΄ τεύχος του Φ.Ε.Κ της 

 
187 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Αλεξανδρή, 20.2.1917,  φάκ. Ε/9 
188 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Σακτούρη 03.2.1917, φάκ. Ε/1 
189 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη, 13.2.1917, φάκ. Ε/1 
190 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Σακτούρη προς Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, 22.03.1917, αριθμός 

φακέλου Ε/1.  
191 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή ΥΠΕΞ προς Ανώτατη Διεύθυνση Οικονομικών 21.3.1917, φάκ. Ε/1 
192 Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για Γαλλικά φράγκα 
193 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη, 11.5.1917, φάκ. Ε/1 
194 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη, 25.5.1917, φάκ. Ε/1 
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Προσωρινής Κυβέρνησης, το οποίο όριζε την ξεχωριστή λειτουργία των παραπάνω 

υπηρεσιών από αυτές της Αθηναϊκής κυβέρνησης. Η    αυτοτελής λειτουργία της όμως 

επέβαλε πρώτα να αναγνωριστεί και κατόπιν να ενταχθεί στις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες 

ταχυδρομείων. Η παγκόσμια ταχυδρομική σύμβαση, η οποία συστήθηκε στην Ρώμη το 

1906, σύμφωνα με το άρθρο 24, όριζε πως οι χώρες οι οποίες δεν μετέχουν στην 

υφιστάμενη σύμβαση έχουν το δικαίωμα να προσχωρήσουν σε αυτήν αρκεί να 

υποβάλουν το κατάλληλο αίτημα, το οποίο θα ακολουθούσε την διπλωματική οδό.  

Κατόπιν τούτου, η κυβέρνηση προέβη στα κατάλληλα διαβήματα προς την Ελβετική 

ομοσπονδία τελών, προκειμένου να αναγνωρισθεί επισήμως η νεοσύστατη υπηρεσία, 

ως μια αυτοτελής υπηρεσία του νέου κράτους195.  

Προκειμένου να λειτουργήσει η νεοσύστατη υπηρεσία, η κυβέρνηση έπρεπε 

να προβεί σε αγορά από την Γαλλία όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

που απαιτούνταν. Για να πραγματοποιηθεί όμως η παραπάνω αγορά πρωτίστως θα 

έπρεπε η Γαλλική κυβέρνηση να ξεμπλοκάρει τις απαραίτητες διαδικασίες, καθώς 

υπήρχε το καθεστώς απαγόρευσης εισαγωγής τέτοιου είδους υλικών. Με την άρση των 

απαγορεύσεων, η κυβέρνηση παρήγγειλε έναν Τ/Φ πίνακα ο οποίος ήταν κατάλληλος 

και για τα τηλεγραφήματα με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, μονωτήρες μεγάλου 

και μικρού μήκους, σύρμα από ορείχαλκο των 2 και 3 mm και δύο δοκιμαστικούς 

σταθμούς. Όλα τα παραπάνω υλικά κρίνονταν απαραίτητα για την λειτουργία της 

ταχυδρομικής και τηλεφωνικής υπηρεσίας, έστω και στοιχειωδώς. Η νεοσύστατη 

υπηρεσία, με την ανάληψη των καθηκόντων της, όφειλε να προβεί σε διερευνητικό 

έλεγχο λειτουργίας, ιδίως στις περιοχές της Μακεδονίας, προκειμένου να εντοπίσει τις 

ελλείψεις, οι οποίες ήταν αρκετές, αλλά και να αποκαταστήσει την επικοινωνία. 

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος θα διεξαγόταν στις περιοχές του Ελευθεροχωρίου, του 

Κολυνδρού, του Λαγκαδά, των Γιαννιτσών, της Έδεσσας, της Νάουσας, της Φλώρινας, 

της Καστοριάς και του Σόροβιτς. Ο έλεγχος, θα διεξαγόταν κατόπιν χορήγησης ειδικής 

αδείας από τις Γαλλικές αρχές, οι οποίες όμως, για άγνωστους λόγους, δεν έδωσαν την 

συγκατάθεσή τους δημιουργώντας επιπλέον ζητήματα στην κυβέρνηση, η οποία 

έπρεπε να γνωρίζει ακριβώς τις ελλείψεις των περιοχών της196. 

Αξίζει να επισημανθεί, η ύπαρξη συμβάσεων που προέβλεπαν την ανταλλαγή 

των ταχυδρομικών επιταγών και δεμάτων, συμβάσεις τις οποίες η κυβέρνηση 

 
195 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Ανώτατης Δ/νσης Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ, 16.11.1916, φάκ. Α!15 
196 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Ανώτατης  Δ/νσης Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ 25.02.1917, φάκ. Α!15 
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επιθυμούσε να τηρήσει απαρέγκλιτα για να συνεχιστεί η παράδοση και η παραλαβή 

των δεμάτων με τις υπόλοιπες χώρες. Οι διεθνείς λογαριασμοί οι οποίοι αφορούσαν τις 

επιταγές θα εξαργυρώνονταν κανονικά σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ταχυδρομικές 

διευθύνσεις. Όσον αφορούσε το μέγιστο θέμα των τελών, αυτό ήταν διεθνώς 

κανονισμένο, καθώς μετά την αναγνώριση της Προσωρινής Κυβέρνησης από τους 

συμμάχους, το ζήτημα θα διευθετούνταν μέσα από μια και μόνο ανακοίνωση στο 

αρμόδιο γραφείο, η οποία θα συνοδευόταν από την κατάλληλη παραπομπή στο άρθρο 

της σύμβασης. Η ποσότητα των τελών την οποία θα παραλάμβανε η νέα υπηρεσία, θα 

αρκούσε για διάστημα ενός έτους 197 . Παράλληλα, το κράτος των Αθηνών, ήταν 

υποχρεωμένο να συνεχίσει την παραλαβή και αποστολή δεμάτων και φακέλων, από 

και προς τις Νέες Χώρες, αφού θα φέρουν το προβλεπόμενο τέλος. Αντί αυτού όμως η 

κυβέρνηση των Αθηνών, έπαψε να αναγνωρίζει την ισχύ των τελών της Προσωρινής 

Κυβέρνησης πάνω στις επιστολές και τις κατέγραφε ως άχρηστες198. Το πρόβλημα το 

οποίο προκλήθηκε, έστω και προσωρινά, αφορούσε την είσπραξη των ταχυδρομικών 

επιταγών που προέρχονταν από τις Η.Π.Α,  καθώς οι κατάλογοι, οι οποίοι 

συντάσσονταν μεταξύ των αρμοδίων διευθύνσεων των χωρών,  έπρεπε να αποσταλούν 

στους δικαιούχους. Μέχρι την αναγνώριση της Προσωρινής Κυβέρνησης από τους 

συμμάχους, δεν αναγνωριζόταν και η αυτόνομη υπηρεσία με αποτέλεσμα το ποσό το 

οποίο κατέβαλε η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης στην Αμερικανική υπηρεσία να το 

καρπώνεται η αντίστοιχη των Αθηνών. Το παραπάνω γεγονός, θα ανάγκαζε την 

κυβέρνηση να διακόψει προσωρινά την πληρωμή των επιταγών οι οποίες προέρχονταν 

από τις Η.Π.Α, μέχρι την αναγνώρισή της199. 

Η αναγνώριση όμως της αυτόνομης από το κράτος των Αθηνών 

τηλεγραφικής-ταχυδρομικής υπηρεσίας της Προσωρινής Κυβέρνησης, συναντούσε 

σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την διεθνή αναγνώριση από το γραφείο της Βέρνης. 

Οι δυσκολίες εντοπίζονταν στην μη πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων τα οποία 

είχε επιβάλει η διεθνής υπηρεσία, ώστε να αποτελέσει μέλος της. Όλες οι επιταγές, οι 

οποίες θα προέρχονταν από τις Ευρωπαϊκές χώρες, και εξοφλούνταν από την 

ταχυδρομική υπηρεσία της κυβέρνησης, δεν λάμβαναν το απαραίτητο ποσό. 

Αντιθέτως, οι λογαριασμοί της διαμοιβής τακτοποιούνταν από την κεντρική 

ταχυδρομική υπηρεσία των Αθηνών, καθώς οι ξένες διευθύνσεις, αναγνώριζαν μόνο 

 
197 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Δ/νσης Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ, 16.11.1916,  φάκ. Α!15 
198 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Δ/νσης Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ, 16.11.1916,  φάκ. Α!15 
199 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Δ/νσης Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ, 22.12.1916, φάκ. Α!15 
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αυτή ως την νόμιμη υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η επαναστατική 

κυβέρνηση, δεν θα είχε το δικαίωμα να εισάγει τις ταχυδρομικές επιταγές από την 

Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις τους δεν είχαν προβεί στον απαιτούμενο διακανονισμό. 

Με την εξάντληση των υπαρχόντων τελών η κυβέρνηση δεν θα είχε το δικαίωμα να 

προβεί σε περεταίρω έκδοση νέων τελών, καθώς αυτά δεν θα είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένα200. 

Στην διεθνή σύμβαση, η οποία όριζε την ανταλλαγή των ταχυδρομικών 

επιταγών, δεν μετείχαν μόνο η Αγγλία και οι Η.Π.Α αλλά ακολουθούσαν την ίδια 

τακτική η οποία προβλεπόταν από την υφιστάμενη σύμβαση έκδοσης και πληρωμής 

επιταγών. Το Βρετανικό και Αμερικανικό σύστημα, προέβλεπε την συγκέντρωση όλων 

των επιταγών στην Νέα Υόρκη και κατόπιν την σύνταξη ειδικών καταλόγων  σε ένα 

κεντρικό γραφείο της πόλης, το οποίο όμως δεν θα ήταν επιφορτισμένο να εκδίδει τις 

επιταγές σε ειδικά έντυπα και να τις αποστέλλει προς εξαργύρωση. Η Ελληνική 

κυβέρνηση είχε προβεί σε συμφωνία με τις παραπάνω χώρες και είχε συστήσει κι αυτή 

το αντίστοιχο γραφείο το οποίο λειτουργούσε ως ανταλλακτήριο και θα συγκέντρωνε 

τις επιταγές οι οποίες προορίζονταν για την Ελληνική επικράτεια, τις Νέες Χώρες και 

την Παλαιά Ελλάδα. Όταν η Προσωρινή Κυβέρνηση ίδρυσε την αυτόνομη διεύθυνση 

ταχυδρομείου, όλες οι επιταγές, οι οποίες προέρχονταν από τις Η.Π.Α και την Αγγλία, 

δεν στέλνονταν στην νέα υπηρεσία. Παρακρατούνταν από την υπηρεσία των Αθηνών 

δημιουργώντας, όπως θα δούμε παρακάτω, οικονομικό πρόβλημα στους κατοίκους των 

Νέων Χωρών, αλλά και μεγάλο πλήγμα στο κύρος της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. 

Αυτό το οποίο ήταν υποχρεωμένη πλέον να πράξει η κυβέρνηση, ήταν να προβεί σε 

ιδιαίτερες συμφωνίες με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις των Η.Π.Α και της Αγγλίας, 

προκειμένου να επιτύχει την συμμετοχή της υπηρεσίας της στις ανταλλαγές των 

επιταγών οι οποίες θα κυρώνονταν και θα αποστέλλονταν στις περιοχές επιρροής της 

Προσωρινής Κυβέρνησης 201 . Ο εμπορικός κόσμος είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά 

προβλήματα, καθώς εγκλωβίστηκαν στο Κερατσίνι αρκετοί ταχυδρομικοί σάκοι με 

προορισμό τις περιοχές της Προσωρινής Κυβέρνησης. Οι σάκοι, έπρεπε να 

προωθηθούν προς τα αντίστοιχα γραφεία, αφού περεταίρω καθυστέρηση σήμαινε 

σοβαρή οικονομική ζημιά202. 

 
200 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Δ/νση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ, 28.01.1917, φάκ.Α!15 
201 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ/νση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ 08.02.1917,  φάκ. Α!15 
202 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ/νση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ 11.02.1917,  φάκ. Α!15 
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Η πολυπόθητη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α, ορίστηκε τελικά μετά 

από σύντομο χρονικό διάστημα και η ανταλλαγή δεμάτων και επιταγών μεταξύ των 

δύο χωρών ήταν εφικτή. Αρμόδιο για την διαμοιβή ορίστηκε το γραφείο στον Πειραιά, 

το οποίο θα διενεργούσε την υφιστάμενη διαδικασία σε συνεργασία με το αντίστοιχο 

της Νέας Υόρκης. Μετά τα γεγονότα του αποκλεισμού της Παλαιάς Ελλάδας, όπως 

ήταν αναμενόμενο προκλήθηκε σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας, καθώς τα γραφεία 

σταμάτησαν την λειτουργία τους και η αποστολή και παραλαβή από τις Η.Π.Α ήταν 

πλέον αδύνατη. Η ζημιά η οποία προκλήθηκε από την διακοπή λειτουργίας ήταν 

ανυπολόγιστη ιδίως για τον εμπορικό κόσμο. Το κύρος της επαναστατικής κυβέρνησης 

επλήγη σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι κάτοικοι των Νέων Χωρών στερούνταν το αγαθό 

της αλληλογραφίας αλλά και των οικονομικών εμβασμάτων από το εξωτερικό, ιδίως 

αυτοί οι οποίοι εξαρτώνταν από την εξαργύρωση των επιταγών. Βάσει όμως της 

διεθνούς σύμβασης, η Προσωρινή Κυβέρνηση, είχε την δυνατότητα να ιδρύσει και 

δεύτερο γραφείο, εκτός αυτού του Πειραιά και του αντιστοίχου της Νέας Υόρκης, 

προκειμένου να υλοποιηθεί η διαμοιβή των αποστολών, αρκεί να έβρισκε σύμφωνη και 

την αντίστοιχη υπηρεσία των Η.Π.Α203. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με αφορμή 

τα παραπάνω γεγονότα, απέστειλε προς την Προσωρινή Κυβέρνηση επιστολή μέσω 

της οποίας την ενημέρωνε για την πρόθεσή της να αναλάβει την αγορά συναλλάγματος 

από την Νέα Υόρκη. Οι πράξεις συναλλάγματος των τηλεγραφικών επιταγών 

διαμορφώνονταν στην τιμή 5,07 να πωλείται προς 5,11204, ενώ δύο φορές είχε ζητήσει 

τις τιμές συναλλάγματος σε δολάριο και χρυσό. Η απάντηση την οποία πήρε αφορούσε 

την τιμή του δολαρίου σε χαρτονόμισμα 5,25 και του χρυσού σε 5,35 ή 5,40205.  

Τεράστιο πρόβλημα δημιουργήθηκε και στην αποστολή της αλληλογραφίας 

από και προς τα νησιά, τα περισσότερα μάλιστα από αυτά ήταν ενταγμένα στην 

επιρροή της Προσωρινής Κυβέρνησης. Οι κάτοικοι της Ικαρίας, ενδεικτικά, 

διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς την κυβέρνηση, καθώς ήταν αποκομμένοι από την 

Ηπειρωτική Ελλάδα και οι οικονομικά αδύναμοι κάτοικοι τελούσαν υπό πλήρη 

εξάρτηση των τηλεγραφικών επιταγών οι οποίες αναμένονταν206. Στην ίδια κατάσταση 

βρισκόταν και το νησί της Ύδρας, το οποίο ήταν σε δυσχερέστερη θέση, καθώς δεν 

υπήρχε η δυνατότητα και της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αν και υπήρχε σύνδεση με 

 
203 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ/νση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ 11.02.1917, φάκ. Α!15 
204 Δεν αναφέρεται το είδος του νομίσματος. 
205 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Ε.Τ.Ε προς Πολίτη 22.01.1916, φάκ. Α!15 
206 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Μελά προς Πολίτη 18.01.1917,  φάκ. Α!15 
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την Πελοπόννησο. Η αποκατάσταση της τηλεφωνικής επικοινωνίας κρινόταν ακόμα 

πιο δυσχερής, καθώς η σύνδεση πραγματοποιούνταν με υποβρύχιο καλώδιο και η μόνη 

λύση ήταν η εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ Ύδρας και Σύρου σε 

συνδυασμό με την γειτνίαση του νησιού με την Αθήνα207. 

Οι επικοινωνίες στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, διεξάγονταν με διπλή 

συγκοινωνιακή γραμμή μεταξύ της έδρας της Προσωρινής Κυβέρνησης και των κατά 

τόπους αστυνομικών αρχών. Σταδιακά, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της διακοπής του 

παραπάνω διαύλου επικοινωνίας από τις συμμαχικές αρχές, αφού επικαλέστηκαν 

λόγους ασφαλείας, καθώς τα Βουλγαρικά στρατεύματα βρίσκονταν σε απόσταση 

αναπνοής.  Αποτέλεσμα ήταν η παντελής έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ Θεσσαλονίκης 

και Φλώρινας. Κατόπιν της έντονης διαμαρτυρίας των Ελληνικών αρχών, οι Γαλλικές 

αρχές της Θεσσαλονίκης, έδωσαν άδεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο 

συγκεκριμένος δίαυλος, ο οποίος είχε απομονώσει εντελώς την πόλη της Φλώρινας208. 

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, λόγω της εισβολής των Βουλγάρων στην Αν. 

Μακεδονία,  είχαν διακοπεί και στην περιοχή του Λαγκαδά, πριν την εκδήλωση του 

κινήματος της Εθνικής Άμυνας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη περιοχή να στερείται 

παντελούς επαφής με την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκτός από το ζήτημα της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας είχε προκύψει και η δυσχέρεια στην διανομή του ταχυδρομείου, τόσο 

στην Θεσσαλονίκη όσο και στην υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας, όπως στην 

Κατερίνη, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του Γαλλικού στρατηγείου προκειμένου να 

επιτραπεί η αποστολή του αρμόδιου υπαλλήλου και να καταστεί λειτουργικό το 

ταχυδρομικό γραφείο στο Λιτόχωρο. Στο συγκεκριμένο ταχυδρομικό γραφείο 

εντοπιζόταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς είχε συσσωρευτεί μια αρκετά μεγάλη 

ποσότητα ταχυδρομικών δεμάτων και συστημένων επιστολών οι οποίες αγγίζαν τις 

500, λόγω και της απαγόρευσης διέλευσης πέραν της Έδεσσας. Οι συστημένες 

επιστολές είχαν περάσει τις τυπικές διαδικασίες της Γαλλικής λογοκρισίας, ενώ οι 

περισσότερες αφορούσαν οικονομικά εμβάσματα τα οποία αποστέλλονταν από το 

εξωτερικό από Έλληνες μετανάστες.209 Κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο, τα απεσταλμένα τηλεγραφήματα και οι ταχυδρομικές επιταγές, δεν 

υποβλήθηκαν προς τους δικαιούχους με υπαιτιότητα του Γαλλικού γραφείου 

 
207 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ/νση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ, 17.2.1917,  φάκ. Α!15 
208 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Συμβούλου Συγκοινωνιών προς Πολίτη,  φάκ. Α΄ 23 
209 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ/νση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ 20.1.1917,  φάκ. Α!15 
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λογοκρισίας της Θεσσαλονίκης.  Η παραπάνω ενέργεια θα δημιουργούσε τα 

προαναφερθέντα αποτελέσματα210. 

Μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η τηλεφωνική γραμμή, οι Ελληνικές αρχές 

εξασφάλισαν ειδική άδεια από τις αντίστοιχες Γαλλικές, να προβούν σε χρήση 

πολλαπλών συνδυασμών τηλεφωνικών γραμμών προκειμένου αφενός να εξυπηρετηθεί 

η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα και αφετέρου η Θεσσαλονίκη να μπορέσει να 

εξυπηρετήσει την Κοζάνη με τέσσερα τηλεφωνικά σύρματα, εκ των οποίων τα τρία θα 

ανήκαν στους συμμάχους. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχανόταν η επικοινωνία μεταξύ 

Θεσσαλονίκη-Βέροια-Κοζάνη, Κοζάνη-Σόροβιτς, Σόροβιτς-Φλώρινα, ενώ 

εξακολουθούσε να μην υπάρχει επικοινωνία στην γραμμή Θεσσαλονίκη-Βέροια-

Κοζάνη-Λάρισα-Αθήνα, Βέροια-Νάουσα-Γιαννιτσά, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των 

περιοχών Φλώρινα-Σόροβιτς διεξαγόταν με έφιππους ταχυδρόμους211. 

Καθώς σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία οι συγκοινωνίες ήταν ατελείς, με 

την Κοζάνη να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ήταν παντελώς 

αποκομμένη, στην Θεσσαλονίκη θα καταβαλλόταν προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί 

σταδιακά η αποκατάστασή της γραμμής Θεσσαλονίκη-Κοζάνη μέσω Σόροβιτς. Στο 

Σόροβιτς, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, διεξάγονταν ικανοποιητικά, ενώ το ταχυδρομείο 

μεταξύ Θεσσαλονίκης-Κοζάνης κρινόταν ως τακτικό. Ο πρόξενος της Γαλλίας θα 

δεσμευόταν για ολική αποκατάσταση των συγκοινωνιών, μέχρι όμως να ολοκληρωθεί 

η αποκατάσταση εγκαταστάθηκαν προσωρινοί ταχυδρόμοι μεταξύ των πόλεων οι 

οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα, προκειμένου να υλοποιείται το ταχυδρομικό έργο. 

Επίσης, ταχυδρόμος τοποθετήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σόροβιτς-Φλώρινας, ενώ η 

συγκοινωνία μεταξύ Παλαιάς Ελλάδας και Κοζάνης, διεξαγόταν κανονικά212. Παρά 

την δέσμευση του Γάλλου πρόξενου με ξαφνική εντολή των στρατιωτικών Γαλλικών 

αρχών, απαγορεύτηκε στους υπαλλήλους οι οποίοι συνόδευαν τους ταχυδρομικούς 

σάκους με τις αμαξοστοιχίες, να μεταβαίνουν πέραν της Έδεσσας, αλλά ούτε και να 

παραλαμβάνουν σάκους οι οποίοι προέρχονταν από την περιοχή. Ειδικότερα, οι σάκοι 

οι οποίοι προέρχονταν από την Φλώρινα και το Σόροβιτς, δεν έφταναν στους αποδέκτες 

τους δημιουργώντας φοβερές ανωμαλίες στην καθημερινή ζωή. Το γεγονός αυτό 

ανάγκασε την κυβέρνηση να προβεί για δεύτερη φορά σε διάβημα προς τον Γάλλο 

στρατηγό, καθώς η οικονομική ζημιά αποκτούσε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η 

 
210 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ/νση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ, 12.01.1917,  φάκ. Α!15 
211 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Συμβούλου Συγκοινωνιών προς Πολίτη,  φάκ. Α΄ 23 
212 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Ταχυδρομεία-Τηλεφωνικές επικοινωνίες,  φάκ. Α.Α.Κ/Α14 



69 
 

κυβέρνηση με το διάβημά της απαιτούσε την πλήρη αποκατάσταση της παράδοσης- 

παραλαβής των ταχυδρομικών σάκων από και προς την Έδεσσα, καθώς και την 

συνέχιση της παράδοσης των σάκων προς την Φλώρινα και το Σόροβιτς213. 

Για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η αποστολή συστημένων 

επιστολών αποτελούσε ζήτημα ζωτικής σημασίας, καθώς μέσω αυτών, διακινούνταν 

χρήματα τα  οποία προέρχονταν κυρίως από τις Η.Π.Α. Η τοποθέτηση στην 

ταχυδρομική υπηρεσία, έκτακτων και άπειρων ταχυδρόμων, δημιουργούσε πρόβλημα 

στην επαναστατική κυβέρνηση, καθώς αρκετές επιστολές οι οποίες θα επιλύαν 

προβλήματα του ντόπιου πληθυσμού παρέμεναν εγκλωβισμένες. Το αποτέλεσμα ήταν 

το μεγαλύτερο μέρος της τηλεγραφικής-τηλεφωνικής υπηρεσίας να βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο των συμμάχων και η κυβέρνηση να κάνει χρήση των γραμμών αυτών, 

προκειμένου να επικοινωνήσει με τις υπόλοιπες πόλεις214.  

Η έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας δημιούργησε και προβλήματα στην 

εξαργύρωσης των Ελληνικών τίτλων και τοκομεριδίων, καθώς παρατηρούνταν μεγάλη 

καθυστέρηση στην μεταφορά τους από Ελλάδα προς Ελβετία και αντίστροφα. Το θέμα 

κλήθηκε να διευθετήσει η Ιταλική κυβέρνηση, στην οποία απευθύνθηκε η κυβέρνηση 

της Θεσσαλονίκης, διαβιβάζοντάς της το αίτημα να μην καθυστερεί την αλληλογραφία, 

η οποία διεξαγόταν μέσω Ιταλίας. Το Ιταλικό ταχυδρομείο, θα δημιουργούσε επιπλέον 

προβλήματα και στην Κέρκυρα, καθώς οι ενέργειές του στο νησί, ήταν τέτοιες που 

έθιγαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Μαζί με το θέμα της καθυστέρησης 

της αλληλογραφία, τέθηκε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ίδρυση του Ιταλικού 

γραφείου ταχυδρομείου στην πόλη, είχε παρακάμψει το αντίστοιχο Ελληνικό, καθώς  

αναλάμβανε να  την διεκπεραίωση των διεθνών ταχυδρομικών επιταγών, πράγμα το 

οποίο θεωρείτο απαράδεκτο και η κυβέρνηση επιζητούσε την οριστική του διευθέτηση 

με την παύση της λειτουργίας του γραφείου. Για τον λόγο αυτό, το Ελληνικό υπουργείο 

εξωτερικών, ζήτησε από την Ιταλική κυβέρνηση, σε περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται  

από τα Ελληνικά ταχυδρομεία, να μην ιδρύονται αντίστοιχα Ιταλικά215. 

Ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο είχε προκύψει και καλούνταν να επιλύσει η 

Προσωρινή Κυβέρνηση, ήταν το ζήτημα της καθυστέρησης της αλληλογραφίας, 

μεταξύ των περιοχών της Παλαιάς και της Νέας Ελλάδας, καθώς οι αρχές της Γαλλικής 

λογοκρισίας, είχαν εγκατασταθεί στα Ελληνικά ταχυδρομεία και δυσχέραιναν 

 
213 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ/νσης Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ 27.12.1916, φάκ.Α!15 
214 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Ταχυδρομεία-Τηλεφωνικές επικοινωνίες, φάκ. Α.Α.Κ/Α.14 
215 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Μειμάκη προς Πολίτη, 13.9.1917, φάκ. Δ 118(1)  
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αφάνταστα το ταχυδρομικό έργο. Η Γαλλική λογοκρισία, είχε εγκατασταθεί στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης και απαιτούσε να ανοίγει πρώτη  τα δέματα και τα γράμματα, να τα 

ελέγχει και μετά να τα παραδίδει στους νόμιμους κατόχους. Από αυτή την διαδικασία, 

προέκυψαν ζητήματα καταστροφής των δεμάτων, απώλειας χρημάτων και σοβαρών 

καθυστερήσεων για τα οποία οι ευθύνες επιρρίπτονταν στους υπαλλήλους. Κατόπιν 

τούτου, αποφασίστηκε η Γαλλική λογοκρισία, να παραλαμβάνει τα δέματα και τα 

γράμματα, και κατόπιν να τα παραδίδει στους ταχυδρομικούς υπαλλήλους αφού πρώτα 

τα είχαν υπογράψει και είχαν ελεγχθεί για ζημιές 216 . Παρατηρήθηκαν επίσης, 

φαινόμενα έντονης διαμαρτυρίας πολιτών προς την κυβέρνηση, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ενός κατοίκου της Θεσσαλονίκης, του Κου Βαμβακά, ο οποίος μετά από 

τις ζημιές τις οποίες εντόπισε στα δεματά του, ζητούσε από την κυβέρνηση 

αποζημίωση και στην περίπτωση την οποία εκείνη αδυνατούσε, να συμψηφιστούν τα 

χρέη του προς το δημόσιο217. 

Μετά από τις παραπάνω αστοχίες, αποφασίστηκε από το συμμαχικό γραφείο, 

το ταχυδρομείο να παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή, οι συστημένοι 

φάκελοι να μην παραδίδονται στο Ελληνικό ταχυδρομείο, σκόπιμα, ώστε να 

καθίσταται αξιόπιστη η διαδικασία της λογοκρισίας, καθώς με κανέναν άλλο τρόπο δεν 

θα ήταν δυνατό να εξασφαλιστεί η λογοκρισία. Σύμφωνα με την Γαλλική υπηρεσία 

λογοκρισίας, ο τρόπος αυτός δεν απαξίωνε την Ελληνική ταχυδρομική υπηρεσία, 

καθώς υπήρχε τρόπος να καταστεί εποικοδομητική η συνεργασία των δύο υπηρεσιών. 

Επίσης διευκρινίζονταν και οι ώρες παράδοσης, μετά από καταγγελίες για αργοπορία 

στην παράδοση της αλληλογραφίας , οι οποίες αφού ερευνήθηκαν, κρίθηκαν ως 

αβάσιμες. Η ευθύνη των Ελληνικών ταχυδρομείων καλυπτόταν πλήρως με την 

παραπάνω διαδικασία218. 

3.4. Προβλήματα στην εμπορική ναυτιλία 

Σε αντιδιαστολή με τις χερσαίες συγκοινωνίες στις οποίες εντοπιζόταν 

σοβαρό πρόβλημα, ειδικά στην περιοχή της Μακεδονίας, η Προσωρινή Κυβέρνηση, 

έδειχνε να αντισταθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα με την δραστηριοποίηση της 

εμπορικής ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα με τους εφοπλιστές, οι οποίοι τάσσονταν 

στο πλευρό της επαναστατικής κυβέρνησης. Με την συγκρότησή της σε κυβερνητικό 

 
216 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σύμβουλου Συγκοινωνιών προς Πολίτη,  φάκ. Α΄ 23 
217 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Βαμβακά προς Ανώτατη Διεύθυνση Εσωτερικών, 24.11.1916, φάκ. Α΄ 23 
218 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Βαμβακά προς Ανώτατη Διεύθυνση Εσωτερικών, 24.11.1916, φάκ. Α΄ 23 
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σχήμα, συνέταξε ειδικούς καταλόγους με τα ιστιοφόρα και ατμόπλοια τα οποία θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει, είτε με την μορφή επίταξης, είτε με την μορφή ναύλου. 

Για τον λόγο αυτό απέστειλε τους συγκεκριμένους καταλόγους προς τις συμμαχικές 

αρχές, προκειμένου να εγκρίνουν τον πλου των παραπάνω πλοίων. Χαρακτηριστικά 

αναφέρονται τα ατμόπλοια Νείλος 732 ΤΝ και Προμηθέας 2.769ΤΝ, ενώ ο κατάλογος 

συνεχώς εμπλουτιζόταν με εφοπλιστές οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να ενταχθούν στο 

πλευρό της κυβέρνησης, όπως ο εφοπλιστής Ευσταθιάδης, ο οποίος διέθεσε τα καράβια 

του στην υπηρεσία της κυβέρνησης219. Οι παραπάνω κατάλογοι, απαρτίζονταν από 

ατμόπλοια χωρητικότητας 100-1000 ΤΝ και από ατμόπλοια χωρητικότητας άνω των 

1.000 ΤΝ. Συγκεκριμένα, τα ατμόπλοια ΑΓ. Σπυρίδων, ΑΓ. Γεώργιος, Αρκαδία, Δάφνη, 

Ικαρία και Κάπαρης, ήταν χωρητικότητας άνω των 1.000ΤΝ, ενώ από 100-1.000ΤΝ 

ήταν ο Αδριατικός, Αθηναίος, Αμφιτρίτη, Άσσος, Αργοστόλι, Αστραπή, Ατρόμητος και 

Βυζάντιο 220. 

Ακόμα και οι μοναχοί του Αγίου Όρους, επιζήτησαν την συνεργασία με την 

επαναστατική κυβέρνηση, καθώς υπέβαλλαν διεξοδικό υπόμνημα στον Βενιζέλο, όπου 

ζητούσαν την άδεια να μπορούν να μετακινούνται μέσω της θαλάσσιας οδού, 

προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τα οποία παρήγαγαν στα μοναστήρια, αλλά 

και για λόγους καθαρής επικοινωνίας με τις υπόλοιπες μονές οι οποίες βρίσκονταν σε 

δυσπρόσιτες περιοχές. Στο σχετικό υπόμνημα προς τον Βενιζέλο ζητείται η 

διαμεσολάβησή του προς το Αγγλικό ναυαρχείο, ώστε να εκδοθεί η ειδική άδεια και 

να τους παρέχεται πλήρης ελευθερία στον πλου, αλλιώς θα κινδύνευαν με 

αποκλεισμό221. Οι Βρετανοί, είχαν διαβιβάσει στον Σακτούρη σχετικό αίτημα ελέγχου 

των μονών του Αγίου Όρους, προκειμένου να ανιχνευτούν οι προθέσεις τους προς την 

Προσωρινή Κυβέρνηση, καθώς σε περίπτωση την οποία ήταν αντίθετοι προς αυτή, θα 

τους απαγορευόταν η χρήση της εμπορικής θαλάσσιας επικοινωνίας222. 

Η εταιρεία οίνου και οινοποιίας, Δημητρίου αντιμετώπισε παρόμοια 

προβλήματα αδειοδότησης ναυσιπλοΐας, καθώς πριν τον αποκλεισμό της Παλαιάς 

Ελλάδας, τροφοδοτούσε διάφορες περιοχές με κρασί. Η εταιρεία, απευθύνθηκε στον 

Γάλλο πρόξενο Γκυλμέν, προκειμένου να δοθεί άδεια στο ιστιοφόρο Αγ. Σπυρίδωνας, 

 
219 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αβέρωφ προς Πολίτη,  φάκ. Ε/4 
220 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αβέρωφ προς Πολίτη, 06.4.1917, φάκ. Ε/4 
221 Ι,Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Αδελφότητας Αγίου Όρους Μονή Καυσοκαλυβίων προς Βενιζέλο, 13.12.1916, 

φάκ. Ε/4 
222 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη 24.01-1917,  φάκ. Α/IV  
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το οποίο είχε ναυλωθεί από την εταιρεία223. Μέχρι να εγκριθεί η άδεια για τον απόπλου 

του Αγ. Σπυρίδωνα, το πλοίο παρέμενε εγκλωβισμένο στην Σάμο, ενώ ο ίδιος ο 

Αντιπρόσωπος μεσολάβησε για την επίσπευση της έκδοσης αδείας, καθώς εκτός από 

το φορτίο το οποίο προοριζόταν για περιοχές της Παλαιάς Ελλάδας, η οινοποιία 

Δημητρίου είχε συνάψει συμφωνία προκειμένου να εξυπηρετεί και την στρατιά της 

ανατολής στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπήρχε και μια καθορισμένη ποσότητα οίνου η 

οποία θα μεταφέρονταν στην Γαλλία224 . Ειδικές άδειες όφειλαν να εξασφαλίσουν 

σχεδόν στην πλειονότητά τους τα νησιά, αλλά και οι εμπορικές εταιρείες οι οποίες 

επιθυμούσαν να συνάψουν εμπορικές συναλλαγές με τις περιοχές οι οποίες ανήκαν 

στην σφαίρα επιρροής της Προσωρινής Κυβέρνησης αλλά και τα πλοία τα οποία 

εκτελούσαν μακρινά ταξίδια, όπως το πλοίο Συφναίω, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια 

προς την Ν. Αμερική. Η Αγγλική κυβέρνηση επέτρεψε στην πλοιοκτήτρια εταιρεία να 

συνεχίζει τα ταξίδια, με προσωπική παρέμβαση του Πολίτη, αρκεί να συμφωνούσε σε 

ένα είδους διαρκούς ναύλωσης με την Αγγλική κυβέρνηση225. Ακόμα και τα ιστιοφόρα 

τα οποία εκτελούσαν ναυλωμένα δρομολόγια εκ μέρους της κυβέρνησης όφειλαν να 

κατέχουν την απαιτούμενη άδεια, όπως το ιστιοφόρο Νέα Τύχη, το οποίο εκτελούσε 

δρομολόγιο από την Κύμη προς την Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας λιγνίτη, για 

λογαριασμό του υπουργείου στρατιωτικών, 226  αλλά και το ιστιοφόρο Μαριάννα, 

ναυλωμένο από την κυβέρνηση για τον ίδιο ακριβώς λόγο227. 

Ανάλογες αιτήσεις προς το ΥΠ.ΕΞ της Προσωρινής Κυβέρνησης, 

κατετέθηκαν και από αρκετούς πλοιοκτήτες, οι οποίοι επιθυμούσαν να συνεργαστούν 

με την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, καθώς ο αποκλεισμός της Παλαιάς Ελλάδας τους 

είχε στοιχήσει οικονομικά, αλλά και γιατί έβλεπαν πως οι σύμμαχοι έτρεφαν ιδιαίτερες 

σχέσεις με τον Βενιζέλο, σε σχέση με τον Κωνσταντίνο, του οποίου η βασιλεία έβαινε 

προς το τέλος της. Ο πλοιοκτήτης Γεωργιάδης, είχε καταθέσει ανάλογη αίτηση, 

προκειμένου να μεταφέρει λιγνίτη228, καθώς και ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Δ. 

Ζαμάνου, αν και το αίτημά του άγγιζε τα όρια του ρουσφετιού, προκειμένου να 

επιτραπεί στο ιστιοφόρο Υπαπαντή, ιδιοκτησίας Σαββόπουλου, φίλα προσκείμενου 

στην κυβέρνηση, να μεταφέρει ξυλεία από την Σάμο προς την Θεσσαλονίκη. Η 

 
223 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Αντιπροσώπου Σάμου προς ΥΠ.ΕΞ 24.12.1916,  φάκ. Ε/4 
224 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ. Επιστολή Αντιπροσώπου Σάμου προς ΥΠΕΞ 04.01.1917,  φάκ. Ε/4 
225 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Σύλλογο Σιφναίων, 18.01.1917, φάκ. Ε/4 
226 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Γ. Τσικρικά προς ΥΠΕΞ 21.01.1917,  φάκ. Ε/4.  
227 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Ανώτατη Δ/νση Κατανομής Τροφίμων προς ΥΠ.ΕΞ, 15.04.1917, φάκ. Ε/4 
228 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Αίτηση Γεωργιάδη προς ΥΠΕΞ, 24.3.1917,  φάκ. Ε/4 
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παρέμβαση του Ζαμάνου, γινόταν για να αδειοδοτηθεί από τον Γάλλο πρόξενο ο 

ενδιαφερόμενος229. 

Όλα τα παραπάνω απορρέουν αφενός από τον ασφυκτικό έλεγχο τον οποίο 

ασκούσαν οι σύμμαχοι στην Προσωρινή Κυβέρνηση, αφετέρου από τον σφοδρό 

θαλάσσιο πόλεμο ο οποίος είχε αναπτυχθεί μεταξύ των Κεντρικών Δυνάμεων και της 

εγκάρδιας συνεννόησης. Ως αποτέλεσμα του θαλάσσιου πολέμου, αρκετά Ελληνικά 

εμπορικά πλοία βυθίστηκαν, προκαλώντας τον πνιγμό αρκετών ναυτικών, αλλά και με 

τους πλοιοκτήτες να ζητούν αποζημίωση, τόσο από τους συμμάχους, όσο και από την 

κυβέρνηση. Στις 18 Οκτωβρίου 1917, το ατμόπλοιο Κική Ησαΐα, ιδιοκτησία Ησαΐα 

Ζαλοκώστα, βυθίστηκε έξω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ ήταν κενό υλικού. Το 

πλοίο, ήταν ασφαλισμένο στην εταιρεία P. Wighauv Richardson London, έναντι του 

ποσού των 100.000£. Το συγκεκριμένο περιστατικό, επιβάρυνε την κυβέρνηση των 

Αθηνών, καθώς της δόθηκαν τα ποιστοποιητικά προς έκδοση της αποζημίωσης. Η 

αποζημίωση του ατμόπλοιου, εγγράφηκε στο Αγγλικό πολεμικό δάνειο έναντι του 

ποσού των 20.000£230. 

Παρόμοια επεισόδια τορπιλισμών πλοίων, από το Γερμανικό κυρίως ναυτικό, 

συνέβαιναν και εκτός της Ελληνικής επικράτειας, αλλά αφορούσαν πλοία Ελληνικών 

συμφερόντων, όπως το ατμόπλοιο Σαπφώ, το οποίο βυθίστηκε στην Μασσαλία τον 

Δεκέμβριο του 1917. Το ατμόπλοιο Προικόνησος  βυθίστηκε από βολές Γερμανικού 

υποβρυχίου, 25 μίλια έξω από το τελευταίο όριο το οποίο έθετε η Γερμανική 

ανακοίνωση της αποκλεισμένης ζώνης. Για τα εισερχόμενα πλοία εντός της Ελληνικής 

θαλάσσιας περιοχής τα οποία προέρχονταν από το Γιβραλτάρ, θεσπίστηκε με ακρίβεια 

μια ουδέτερη ζώνη η οποία ορίστηκε σε πλάτος 20 ναυτικών μιλίων προς τον βορρά, 

ενώ προς την ανατολή θεσπιζόταν όπως στον πίνακα του παραρτήματος.. Εντός των 

Ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, όφειλαν να ενημερώσουν 

τους πλοιάρχους για την υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να αποφεύγονται στο 

μέλλον επεισόδια όπως του ατμόπλοιου Προικόνησος, το οποίο  κινούνταν, όπως 

διαπιστώθηκε, 25 μίλια έξω από την οριζόμενη ζώνη231. Στις 06/04/1917, κατόπιν 

αιτήσεως του Γαλλικού προσωρινού ναυτολογίου όλα τα Ελληνικά πλοία τα οποία 

ταξίδευαν υπό Ελληνική σημαία, όφειλαν να υπηρετούνται από Έλληνες ναύτες και να 

φέρουν Ελληνικά ναυτικά έγγραφα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα ζημιωνόταν 

 
229 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Δ. Ζαμάνου προς Πολίτη 24.3.1917,  φάκ. Ε/4 
230 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Ησαΐα Ζαλοκώστα προς ΥΠ.ΕΞ 28.3.1917, φάκ. Ε/4 
231 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Ανώτατη Διεύθυνση Συγκοινωνιών προς ΥΠ.ΕΞ,  φάκ. Ε/4 
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το απομαχικό ταμείο, ενώ όσοι πλοίαρχοι είχαν ως τόπο διαμονής την Θάσο, 

υποχρεούνταν να εξοφλήσουν το ναυτολόγιο232. 

Εκτός από τις πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των συμμάχων και των 

Κεντρικών Δυνάμεων, η εμπορική ναυτιλία αντιμετώπιζε και εσωτερικά προβλήματα, 

τα οποία  κινούνταν στα όρια της πειρατείας. Ο ναυτικός αποκλεισμός της Παλαιάς 

Ελλάδας, είχε οδηγήσει τους κατοίκους σε απόγνωση λόγω της παρατεταμένης 

έλλειψης τροφίμων. Οι κάτοικοι των Ωραιών με δύο αλιευτικά σκάφη συνέλαβαν το 

ιστιοφόρο Ταξιάρχης, ιδιοκτησίας Δ. Σφιγγόπουλου,  το οποίο μετέφερε σάκους με 

σιτάρι και παρέκκλινε της πορείας του προκειμένου να αποφύγει επερχόμενες 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στην αρχή συνελήφθη για παραβίαση του αποκλεισμού, 

αλλά στην συνέχεια, οι επίστρατοι κατάσχεσαν εξ ολοκλήρου το φορτίο, με την 

δικαιολογία της αφόρητης πείνας. Για την απελευθέρωση του πλοίου και του 

πληρώματος ζητήθηκε η διαμεσολάβηση του Άγγλου πρέσβη Γκράνβιλ233. 

Υπήρξαν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες η εμπορική ναυτιλία επιτελούσε, 

εκτός από εμπορικό και κοινωνικό έργο. Στις 24/04/1917, το ατμόπλοιο Αστραπή, το 

οποίο είχε ναυλωθεί από την Προσωρινή Κυβέρνηση για την μεταφορά θειικού 

χαλκού, διατάχθηκε να μεταφέρει 400 πρόσφυγες από την Παλαιά Ελλάδα, οι οποίοι 

έμεναν στον Πειραιά και ήταν αναγκασμένοι να υπομένουν τους διωγμούς και τις 

αυθαιρεσίες του Αθηναϊκού κράτους. Για την μεταφορά τους είχε μεριμνήσει ο ίδιος o 

πρέσβης της Αγγλίας Elliot234. Η κυβέρνηση, μια εβδομάδα αργότερα, στις 29/04/1917, 

ενημερώθηκε εκ νέου, αυτή την φορά από τον Granville, πως ο αριθμός των 

προσφύγων ανέρχονταν σε 4.000. Κατόπιν, με μέριμνα του Elliot, αποχώρησαν οι 

πρώτοι 300, με το ατμόπλοιο ΑΓ. Ιωάννης για Χανιά και άλλοι 300 με την Αστραπή 

έχοντας δοθεί ήδη οδηγίες στον Τσιριμώκο για την υποδοχή τους στην Κρήτη. 

Επιπλέον, ο Elliot, είχε ήδη μεριμνήσει σε συνεννόηση με την Ιονική Τράπεζα, για 

άμεση οικονομική βοήθεια του ποσού των 10.000 δρχ., ενώ απευθύνθηκε με έντονο 

τρόπο προς τον Ζαΐμη, προκειμένου η κυβέρνηση των Αθηνών, να παρέχει κάθε 

φροντίδα στους πρόσφυγες235. 

Ανάλογο περιστατικό, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, σημειώθηκε στο λιμάνι 

του Λαυρίου, από το ατμόπλοιο Ταξιάρχης, ιδιοκτησίας Κ. Σαριδάκη, το οποίο αν και 

 
232 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο Στρατιωτικών 06.04.1917,  φάκ. 

Ε/4 
233 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ. Ανώτατη Διεύθυνση Δημόσιας Εκπαίδευσης προς ΥΠ.ΕΞ 17.3.1917  φάκ. Ε/4.  
234 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Σίμου προς Πολίτη, 24.4.1917, φάκ. Ε/4  
235 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Σίμο, 29.4.1917, φάκ. Ε/4 
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ναυλωμένο από την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, προσέγγισε το λιμάνι προκειμένου 

να παραλάβει μια οικογένεια η οποία βρισκόταν στα όρια της εξαθλίωσης και 

διαβιούσε στην προβλήτα. Ο πλοιοκτήτης απευθύνθηκε προσωπικά στον Βενιζέλο, 

καθώς το πλοίο οδηγήθηκε από τους συμμάχους στην Μήλο 236 . Η περίπτωση 

σύλληψης του Ταξιάρχη δεν ήταν η μόνη, καθώς ένας μεγάλος αριθμός ατμόπλοιων 

και ιστιοφόρων συλλαμβάνονταν από τις συμμαχικές δυνάμεις για παραβίαση του 

αποκλεισμού. Την ίδια τύχη είχαν, το πλοίο ΑΓ. Λουκάς, ιδιοκτησίας Θ. Τρουβά237,  

για τον λόγο αυτό, η Γαλλική κυβέρνηση ενημέρωσε την Ελληνική,  πως όσα 

ιστιοφόρα συλλαμβάνονταν από τις Γαλλικές αρχές για θέματα παραβίασης 

αποκλεισμού και είναι ελλιμενισμένα σε διάφορα λιμάνια, μόνο η Γαλλική κυβέρνηση 

είναι αρμόδια για την απόλυσή τους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί ειδικός 

κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται τα συλληφθέντα πλοία238. 

Οι ναυλώσεις των ιστιοφόρων και των ατμόπλοιων, δεν γίνονταν μόνο για 

εμπορικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η θαλάσσια άμυνα των νησιών. 

Ναυλώνονταν και για πολεμικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η θωράκιση της Σύρου, οι Αγγλικές αρχές είχαν προβεί σε ναύλωση, για 

λογαριασμό της Προσωρινής Κυβέρνησης, των ρυμουλκών Κένταυρος, Μιχαήλ και ΑΓ. 

Δημήτριος. Στους πλοιοκτήτες, δόθηκε επιστολή η οποία ανέγραφε συγκεκριμένα το 

χρονικό όριο ναύλωσης, αναφέροντας πως η οριστική συμφωνία θα γινόταν κατόπιν 

επαφής με την κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν, ίσως και με υπαιτιότητα 

των πλοιοκτητών, οι οποίοι έβλεπαν περιθώριο μεγαλύτερου κέρδους. Οι πλοιοκτήτες 

στράφηκαν απευθείας στην Αγγλική κυβέρνηση ζητώντας από εκείνη την αμοιβή. 

Ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού υπουργείου Ναυτικών, οι 

πλοιοκτήτες αναγκάστηκαν να καταθέσουν την συμφωνία και τα παραστατικά τους 

στο Ελληνικό υπουργείο, αφού πρώτα με παρέμβαση των Άγγλων, ζητήθηκε από την 

Ελληνική κυβέρνηση να ικανοποιηθούν οικονομικά. Η αμοιβή για την συγκεκριμένη 

ναύλωση, σύμφωνα με τον Νομάρχη Κυκλάδων, ανήλθε στο ποσό των 300£ τον μήνα, 

χωρίς τα έξοδα σίτισης του πληρώματος και τα έξοδα συντήρησης, ενώ το κόστος  

αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ανερχόταν στο ποσό των 20.000£. Μετά από το 

συγκεκριμένο γεγονός, το Υπουργείο Ναυτικών, ενημέρωσε τον αντιπρόσωπο της 

Αγγλικής κυβέρνησης, να διαβιβάσει στους πλοιοκτήτες, πως για οποιαδήποτε 

 
236 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Καραπάνου Σαριδάκη προς Ε. Βενιζέλο, 18.4.1917,  φάκ. Ε/4 
237 Ι.Α ΥΠ. ΕΞ, Επιστολή Σύμβουλου Συγκοινωνιών προς Πολίτη, 06.4. 1917,  φάκ. Ε/4 
238 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Πολίτη προς Α. Ρωμάνο, 25.4.1917, φάκ. Ε/4 
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ναύλωση θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στις Ελληνικές αρχές και όχι στους 

συμμάχους προσβλέποντας σε μεγαλύτερο κέρδος239. 

 

3.5. Προϋπολογισμός 

Η συνέχιση των αντιφάσεων και των  δυσκολιών οι οποίες παρατηρήθηκαν 

κατά την σύστασή της Προσωρινής Κυβέρνησης, αφορούσαν και τον τομέα της 

οικονομίας γενικότερα και ειδικότερα στην φορολογία των επιχειρήσεων. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν το εξής φαινόμενο.  Επιχείρηση η οποία είχε την έδρα της στην 

Παλαιά Ελλάδα αλλά εμπορικά εκτεινόταν και στις υπαγόμενες στην επαναστατική 

κυβέρνηση περιοχές, φορολογικά υπαγόταν στο Κράτος των Αθηνών. Το αποτέλεσμα 

ήταν, οι επιχειρήσεις να δουλεύουν κανονικά και να εισπράττουν κέρδη, αλλά οι φόροι 

να εισπράττονται από το κράτος των Αθηνών, καθώς η φορολογία του οικονομικού 

έτους του 1916, παρέμεινε όπως είχε θεσπιστεί από την κυβέρνηση των Αθηνών. 

Προκειμένου να αποκασταθεί το πρόβλημα και να αρχίσει η κυβέρνηση της 

Θεσσαλονίκης να εισπράττει τους φόρους τους οποίους της αναλογούσαν, προχώρησε 

σε μια σειρά θέσπισης διαταγμάτων, τα οποία αφορούσαν τις ανώνυμες εταιρείες οι 

οποίες όμως είχαν υποκαταστήματα και πρακτορεία στις περιοχές της Νέας 

Ελλάδας240. 

Στην περίπτωση την οποία μια εταιρεία διέθετε αρκετά υποκαταστήματα, τότε 

ο νόμος προέβλεπε την κατάθεση συλλογικής φορολογικής δήλωσης, τόσο για τα 

υποκαταστήματα της Αθήνας όσο και για τις περιοχές των Νέων Χωρών. Όσον αφορά 

το οικονομικό έτος του 1916, η καταβολή του φόρου πραγματοποιούταν αναδρομικά, 

καθώς οι εταιρείες ήταν υπόχρεες να πληρώσουν ένα ποσό κοντά στο 1/3 για δαπάνες 

του υποκαταστήματός τους. Η μοναδική δυσκολία την οποία καλούνταν να 

αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες των Α.Ε, αφορούσαν το ζήτημα του διαχωρισμού των 

δαπανών ενός υποκαταστήματος σε σχέση με το κεντρικό, καθώς τα κέρδη και οι 

ζημιές αντιμετωπίζονταν επί συνόλου της επιχείρησης και όχι τμηματικά241. 

Με δεδομένο την μικρή οικονομική βοήθεια από την πλευρά των συμμάχων, 

την μεγάλη εκροή φόρων και τις στρατιωτικές δαπάνες ενόψει του πολέμου, ο 

προϋπολογισμός του 1917 θα έκλεινε με ένα έλλειμα γύρω στα 13,8 εκ. δρχ. Για το 

 
239 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Γκίνη προς Πολίτη, 12.6.1917,  φάκ. Ε/4 
240 Ε. Χεμίκογλου, ό. π., σ. 82-83 
241 Ε. Χεμίκογλου, ό. π., σ. 82-83 
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σκοπό αυτό, η Προσωρινή Κυβέρνηση κατέφυγε στην έκδοση προσωρινού δανείου 

από την Εθνική Τράπεζα ύψους 25.000.000 δρχ., Με σκοπό να δελεάσει του Έλληνες 

του εξωτερικού, το παραπάνω δάνειο εκδόθηκε σε χρυσές λίρες και δολάρια με 

επιτόκιο 5.5% τριετούς διάρκειας. Αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του ο Νεγρεπόντης, 

ήταν να προβεί σε απευθείας συμφωνία με τις τράπεζες  προκειμένου να λάβει ένα πολύ 

μεγαλύτερο δάνειο, με το οποίο θα εξοφλούσε το δάνειο των 25.000.000 δρχ. πράγμα 

όμως το οποίο ήταν αδύνατο να επιτευχθεί, καθώς καμία τράπεζα δεν ήταν 

διατεθειμένη να το πράξει, λόγω και του γενικότερου οικονομικού κλίματος της 

εποχής. Επίσης, η Αγγλία και η Γαλλία, είχαν δεσμευτεί στον Νεγρεπόντη να 

προσφέρουν εγγυήσεις προκειμένου να εκδοθούν έντοκα γραμμάτια, αλλά η 

κυβέρνηση είχε αποφασίσει να μην καταφύγει στην παραπάνω λύση, καθώς τα έσοδα 

των Νέων Χωρών επαρκούσαν για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών, το κόστος 

δαπάνης για τον στρατό και τις οικογένειες των επιστράτων242. 

Μπροστά σε αυτή την δύσκολή κατάσταση και προκειμένου να συμμαζέψει 

τα οικονομικά της Προσωρινής Κυβέρνησης, ο Νεγρεπόντης, προχώρησε σε μια σειρά 

διαρθρωτικών οικονομικών μέτρων. Συγκρότησε μια κεντρική οικονομική υπηρεσία, 

προκειμένου να αξιοποιήσει τις αστοχίες και τις ατέλειες οι οποίες προκύπτανε από την 

Αθήνα στην επαρχία. Παράλληλα, επεδίωξε και πέτυχε, την συγκέντρωση των 

λογιστικών στοιχείων βάσει των οποίων τηρήθηκαν τα βιβλία του Γενικού 

λογιστηρίου, ενώ τον προϋπολογισμό των τελευταίων τριών μηνών του 1916, ο οποίος 

ήταν αδύνατον να κατατεθεί, τον στήριξε στον αντίστοιχο του 1915. Οι δαπάνες του 

τριμήνου του 1916, υπολογίστηκαν στην βάση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

του 1915 αφού πρώτα υπολογίστηκε ο πληθυσμός των Νέων Χωρών εις το μισό όλης 

της Ελλάδας. Από το 1917 και μετά, όλες οι δαπάνες στηρίζονταν στον υποβαλλόμενο 

προϋπολογισμό ενώ επανήλθε σε ισχύ το σύστημα των επιτροπικών ενταλμάτων, 

μεταβιβάσεων και πιστώσεων στις Νομαρχίες, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την 

πληρωμή μισθών και συντάξεων243. 

Λόγω των προαναφερθέντων δυσχερειών στις συγκοινωνίες, παρατηρήθηκε 

καθυστέρηση στους πιστωτές του δημοσίου, ενώ επεκτάθηκε και το μέτρο των 

επιτροπικών μεταβιβάσεων από τους αντιπροσώπους της κυβέρνησης για τις 

πληρωμές. Συστάθηκε από το Γενικό Λογιστήριο, ειδικό τμήμα υπεύθυνο ώστε να είναι 

 
242 Ε. Χεμίκογλου, ό. π., σ. 82-83.  
243 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1917,  φάκ. Α!24.  
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σε θέση να εκδίδει χρηματικά εντάλματα, ενώ καταργήθηκαν τα ειδικά λογιστήρια των 

Ανωτάτων Διευθύνσεων, με σκοπό να επιτευχθεί η πολυπόθητη συγκέντρωση της 

χρηματικής διαχείρισης. Τα παραπάνω μέτρα, πάρθηκαν με απώτερο σκοπό την 

διασφάλιση της λογιστικής τάξης και την αποφυγή δυστοκιών στη διαχείριση δημοσίου 

χρήματος244.  

Στην πορεία, με την θέσπιση του διατάγματος 1048, συστάθηκαν στις έδρες 

των Νομαρχιών και των αντιπροσώπων, επιτροπές, οι οποίες ήταν υπεύθυνες να 

προβαίνουν στην κάλυψη αναγκών, προκειμένου να διαφυλάσσεται το γόητρο του 

κράτους. Ο προϋπολογισμός του 1917, ήταν όπως και η ίδια η κυβέρνηση, προσωρινός, 

καθώς είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να θεραπεύσει την κατάσταση της οικονομίας, η 

οποία βρισκόταν σε τραγικό σημείο. Η φύση των δαπανών και των εσόδων της 

κυβέρνησης, ήταν τέτοια που αναγκαστικά ο προϋπολογισμός θα χωριζόταν σε δύο 

μέρη. Στο πρώτο μέρος συμπεριλαμβάνονταν οι πολιτικές και δημόσιες υπηρεσίες, τα 

τακτικά και έκτακτα έσοδα-έξοδα του κράτους, ενώ στο δεύτερο μέρος, όλες οι 

στρατιωτικές και πολεμικές δαπάνες. Τα έσοδα του πρώτου μέρους υπολογίζονταν στα  

97.212.514, ενώ τα έξοδα ήταν ακριβώς το ίδιο ποσό, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά 

τα 20.000.000 δρχ. που απαιτούνταν για την περίθαλψη των άπορων επιστράτων, τα 

οποία βάραιναν το πρώτο μέρος. Το ισοζύγιο του προϋπολογισμού δεν υφίσταται στην 

πραγματικότητα, καθώς το προς εξίσωση ποσό των 13.811.921 δρχ. είναι ελλείματα 

για την κάλυψη δανείων και την αύξηση της φορολογίας. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι 

συνέβαλλαν στην μείωση των εσόδων, ήταν η μειωμένη εμπορική κίνηση, η δυσκολία 

στις συγκοινωνίες, η αύξηση των ναύλων, ενώ παρατηρήθηκε δυστοκία στην είσπραξη 

φόρων σε περιοχές οι οποίες ελέγχονταν από τις συμμαχικές αρχές. Τέλος η κυβέρνηση 

δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει αύξηση στους μισθούς των υπαλλήλων, παρά την 

αύξηση των αναγκών της καθημερινότητας245. 

Στα τακτικά έξοδα, τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 85. 379.087 δρχ.  

περιλαμβάνονταν η δημόσια ασφάλεια, τα δημόσια έργα, η γεωργική εγκατάσταση και 

η περίθαλψη των προσφύγων. Τα έκτακτα έξοδα ανέρχονταν στο ποσό των 11.833.328 

δρχ. και περιλάμβαναν 3.500.000 δρχ. για επίταξη ατμοπλοϊών, 396.000 δρχ. για 

σύσταση οικονομικών επιτροπών και 2.865.000δρχ. για έξοδα που δεν μερίμνησε να 

πληρώσει η Αθήνα. Στον τομέα των εσόδων, τα τακτικά έσοδα ανέρχονταν στο ποσό 

 
244 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1917,  φάκ. Α!24 
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των 72. 978. 385 δρχ. και προέρχονταν από την φορολογία της έγγειου  ιδιοκτησίας 

των Κυκλάδων, την φορολογία εισοδήματος, 8.000.000 δρχ. από τον φόρο δεκάτης των 

Νέων Χωρών και Κρήτης, 15.000.000 από τον φόρο καπνού  και δεκάτης Νέων Χωρών 

εκτός της Κρήτης, 2.500.000 δρχ. φόρος δεκάτης ελαιών των Νέων Χωρών, 1.500.000 

από τον φόρο αιγοπροβάτων, 500.000 δρχ. φόρος δημητριακών, 80.000 δρχ. φόρος 

λαχανικών και 1.500.000 δρχ. από τον κτηματικό φόρο. Τα έσοδα του κράτους από τα 

μονοπώλια ανέρχονταν σε 2.000.000 από το αλάτι, 2.500.000 από το χαρτόσημο, 

500.000 από τα ναύλα και 500.000 από την φορολογία επί των Α.Ε. Τα έκτακτα έσοδα 

προέρχονταν 40.000 δρχ. από τις εισφορές του Δήμου Θεσσαλονίκης, 1.610.000δρχ. 

από είσπραξη παλαιών χρεών, 600.000 δρχ. εισφορές υπέρ του εθνικού αγώνα και 

4.000.000 δρχ. από τις καταβολές των συμμάχων για την επίλυση του ζητήματος του 

επισιτισμού246. 

3.6. Προβλήματα στον εφοδιασμό του μονοπωλίου 

Ο ναυτικός αποκλεισμός της Παλαιάς Ελλάδας από τους συμμάχους, δεν 

αποτέλεσε πρόβλημα μόνο για το κράτος των Αθηνών και τον Κωνσταντίνο. Οι 

δυσλειτουργίες επεκτάθηκαν, τόσο στην άσκηση  διοίκησης της επαναστατικής 

κυβέρνησης, όσο  και στις Νέες χώρες οι οποίες εντάσσονταν, ή είχαν ήδη ενταχθεί 

στην επιρροή της Προσωρινής Κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν 

οι Κυκλάδες, οι οποίες αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στον εφοδιασμό με είδη του 

μονοπωλίου, όπως πετρέλαιο, σπίρτα, τράπουλες και τσιγαρόχαρτα. Ο ίδιος ο 

Νομάρχης, ανέφερε προς τον σύμβουλο οικονομικών Νεγρεπόντη, μεγάλη έλλειψη σε 

πετρέλαιο και τσιγαρόχαρτο. Ο Νεγρεπόντης, κατανοώντας τις δυσκολίες του 

εφοδιασμού, ζήτησε από τον Πολίτη, να απευθυνθεί προς την Διεθνή Οικονομική 

Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη των αντιπροσώπων και των προξένων των 

συμμάχων, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο τακτικός και συνεχής εφοδιασμός των 

νησιών, ενώ  προτάθηκαν και τα κατάλληλα εργοστάσια τα οποία ήταν σε θέση να 

προμηθεύσουν τις απαραίτητες ποσότητες τσιγαρόχαρτου247.  

Εκτός από τις Κυκλάδες, παρόμοιο πρόβλημα εφοδιασμού ειδών μονοπωλίου, 

εντοπίστηκε και στα νησιά του Ιονίου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας 

υπέγγυων προσόδων, δεν υπήρχαν ούτε χαρτόσημα, (υπέγγυα ένσημα), προκειμένου 

να εκτελεστούν οι αιτήσεις, ενώ εκκρεμούσαν και δικαστικές υποθέσεις. Στα νησιά του 

 
246 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Προϋπολογισμός Προσωρινής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 1917, φάκ. Α!24 
247 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη,  φάκ.Ε/3 



80 
 

Ιονίου, τα σπίρτα και το πετρέλαιο αποτελούσαν είδη πολυτελείας, και για τους 

Νομάρχες των νησιών, παρά την προτροπή της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής να 

προβούν σε κάποιου είδους συμφωνίες με άλλες χώρες, αυτό στάθηκε πρακτικά 

αδύνατο. Αντιθέτως, προτάθηκε από την κυβέρνηση προς την Δ.Ο.Ε, η ίδρυση και 

διαχείριση αποθηκών υπέγγυων προσόδων στα νησιά, καθώς και να αποφασιστεί ο 

εφοδιασμός των παραπάνω ειδών από την Κέρκυρα, όπου η διαδικασία ήταν πολύ πιο 

εύκολη248. Το ζήτημα της ίδρυσης αποθηκών υπέγγυων ενσήμων, ήταν από την αρχή 

της ανάληψης των καθηκόντων της Προσωρινής Κυβέρνησης, ένα φλέγον θέμα, καθώς 

η έλλειψη παρατηρούνταν από τις πρώτες ημέρες στις Νέες Χώρες και ο ίδιος ο 

Νεγρεπόντης, ζητούσε μετ’ επιτάσεως την παραπάνω κίνηση από τον Πολίτη, 

προκειμένου ο ίδιος να αποταθεί στην Δ.Ο.Ε249. Όσον αφορούσε την παρουσιαζόμενη 

έλλειψη χαρτοσήμων στις Κυκλάδες και τις υπόλοιπες Νέες Χώρες, βάσει του άρθρου 

1 εδάφιου 3 του Β/Δ 19/08/1911, οι επαρχιακοί ταμίες, είναι από τον νόμο 

υποχρεωμένοι να προβαίνουν στην προμήθεια ενσήμων από τις αντίστοιχες εταιρείες 

διαχείρισης ύστερα από εντολή του υπουργείου οικονομικών. Για να καταστεί όμως 

εφικτή η παραπάνω εντολή κρινόταν ως απαραίτητη η ίδρυση των αποθηκών στην 

Θεσσαλονίκη, ώστε οι ταμίες να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν στην αρμόδια 

διεύθυνση τα αιτήματά τους προκειμένου να εφοδιαστούν την απαιτούμενη ποσότητα 

ενσήμων250. Η ανάγκη ίδρυσης αποθηκών, επισημαίνονταν και από τον αντιπρόσωπο 

της κυβέρνησης και τον διευθυντή του τοπικού καπνεργοστασίου στην Ζάκυνθο, οι 

οποίοι ενημέρωναν για την παντελή έλλειψη τσιγαρόχαρτου και ταινιών, τα οποία 

αποτελούσαν για τον ντόπιο πληθυσμό είδη πρώτης ανάγκης, προειδοποιώντας για 

τυχόν ταραχές οι οποίες ήταν δυνατόν να ξεσπάσουν. Για τους παραπάνω λόγους 

εισηγούνταν στην κυβέρνηση την τοπική ίδρυση των αποθηκών υπέγγυων 

προσόδων251. 

Κατόπιν του αιτήματος του Πολίτη, η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή, ανέλαβε 

τον εφοδιασμό πετρελαίου και τσιγαρόχαρτου, μόνο στα νησιά των Κυκλάδων, μετά 

την προσχώρηση στην Προσωρινή Κυβέρνηση και μεταβιβάστηκε στον πρέσβη της 

Αγγλίας στην Αθήνα η παραπάνω απόφαση του εφοδιασμού, ενώ ζητήθηκε στον 

Πολίτη να μη θιχθεί το ζήτημα διαχείρισης αυτών από την εταιρεία υπεγγύων 

 
248 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη, 15.5.1917, φάκ. Ε/3 
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προσόδων252. Ο Πολίτης, ζήτησε από τους πρεσβευτές της Αγγλίας και της Γαλλίας, 

καθώς και από την Διεθνή Οικονομική Επιτροπή, να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

καθυστέρηση, όσον αφορά τις προμήθειες των παραπάνω υλικών, όπως και να 

καθοριστεί ο τρόπος μεταφοράς τους253. 

Το πρόβλημα με τις Κυκλάδες, εντάθηκε και λόγω της αργίας του τοπικού 

καπνεργοστασίου, καθώς η έλλειψη ταινιών και τσιγαρόχαρτων, το κρατούσαν 

κλειστό. Η Προσωρινή Κυβέρνηση έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην 

κυκλοφορούν στην αγορά πακέτα τα οποία δεν θα έφεραν την ειδική ταινία της 

Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής. Δεν παρουσιάστηκαν φαινόμενα παρατυπίας εκτός 

μερικών εξαιρέσεων, όπου τα σχετικά κουτιά κατασχέθηκαν κατόπιν εντολής του 

οικονομικού συμβούλου Σύρου 254 .  Η έλλειψη τσιγαρόχαρτων και η σπαργανική 

ανάπτυξη παραεμπορίου, συνέβαλαν στην δημιουργία κοινωνικής έντασης σε σημείο 

διασάλευσης της τάξης. Για τον λόγο αυτό, οι καπνεργάτες και οι καπνοπώλες 

προέβησαν σε ενημέρωση της κυβέρνησης, προκειμένου η τελευταία να μεριμνήσει 

για την ταχύτερη αποστολή των ειδών255. Όλα τα παραπάνω γεγονότα όπως, και η  

ανάπτυξη του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ανάγκασε τον Διευθυντή του 

καπνεργοστασίου, κατόπιν εντολής του αντιπροσώπου της κυβέρνησης και μπροστά 

στην επαπειλούμενη ζημιά του δημοσίου, να χρησιμοποιήσει αντί των κανονικών 

ταινιών, αυτές των 50 και 100 δραμίων, αφού πρώτα τις μονογράψει και τις σφραγίσει 

ο Νομάρχης και ο ταμίας της Νομαρχίας 256 . Αντίστοιχη ενημέρωση προς την 

κυβέρνηση είχαν υποβάλλει και οι σιγαροποιοί Σύρου, οι οποίοι αιτούνταν, την 

διαμεσολάβηση της προς την Δ.Ο.Ε, προκειμένου να επιτραπεί η χρήση του κοινού 

τσιγαρόχαρτου, η οποία επιτρεπόταν ήδη στην Αθήνα και στον Πειραιά257. 

Ένα από τα φλέγοντα θέματα τα οποία δημιούργησε το ζήτημα της έλλειψης 

ταινιών και τσιγαρόχαρτου από τα ιδιωτικά καπνεργοστάσια, ήταν η προσπάθεια των 

συμμαχικών κυβερνήσεων να εφοδιάσουν τα στρατεύματά τους με τσιγάρα χωρίς 

τέλος. Σχετικό δικαίωμα δόθηκε στο Σερβικό μονοπώλιο, με την επίβλεψη του 

κράτους, να εξάγονται ορισμένες ποσότητες καπνού και τσιγάρων, χωρίς να φέρουν 

την ειδική διάκριση, προκειμένου να χορηγηθούν στα Σερβικά στρατεύματα. Αντ’ 

 
252 Ι. Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη, 10.12.1916, φάκ. Ε/3 
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αυτού, παρατηρήθηκε κατάχρηση της συμφωνίας, καθώς η παραπάνω προμήθεια δεν 

περιορίστηκε μόνο στον Σερβικό στρατό αλλά επεκτάθηκε και στους πολίτες της 

Θεσσαλονίκης και  σε καφενεία της Εγνατίας. Κατόπιν του παραπάνω γεγονότος, η 

κυβέρνηση αποφάσισε να προβεί σε διάβημα προς την αντίστοιχη Σερβική 258 . Η 

Σερβική κυβέρνηση, κατέθεσε αίτημα προς την Ελληνική για την επίσημη ίδρυση 

καταστημάτων, τα οποία θα πωλούσαν τσιγάρα του Σερβικού μονοπωλίου στους 

στρατιώτες. Το αίτημα απορρίφθηκε, καθώς η ατελής πώληση τσιγάρων από την 

πλευρά των Σέρβων, δεν περιοριζόταν μόνο εντός των καταυλισμών και μόνο σε 

στρατιωτικούς, επιβαρύνοντας την οικονομία και ενθαρρύνοντας το λαθρεμπόριο259. 

Κάτι αντίστοιχο είχε ζητήσει από την κυβέρνηση και ο Γκράνβιλ, ο οποίος 

αιτήθηκε την εισαγωγή κουτιών τσιγάρων, αποκλειστικά για τα Αγγλικά στρατεύματα, 

υπό την επίβλεψη του δημόσιου καπνεργοστασίου. Το αίτημα του Γκράνβιλ 

απορρίφθηκε από την κυβέρνηση, καθώς μια τέτοια κίνηση, η οποία θα γινόταν 

αποδεκτή από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτομάτως θα σήμαινε πρόκληση 

φορολογικής αναστάτωσης, αλλά και μεγάλες δυσκολίες στον τρόπο φορολογικού 

ελέγχου στο καπνεργοστάσιο. Η παραπάνω δυσκολία, έγκειται  στην αιτία πως τα 

εισαγόμενα τσιγάρα τα οποία καταναλώνονται από τα Αγγλικά στρατεύματα, είναι 

βιομηχανικά προϊόντα ξένου κράτους τα οποία εισάγονται ατελώς από τους 

συμμάχους, δίχως να φέρουν ταινία ασφαλείας, εμπεριέχοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης 

λαθρεμπορίου. Το παράδειγμα της Σερβικής περίπτωσης τρόμαζε ιδιαιτέρως την 

κυβέρνηση, καθώς τελικά, δεν κατάφεραν να περιορίσουν την πώληση μόνο σε 

Σέρβους στρατιώτες, αλλά δημιουργήθηκε  μια παράπλευρη αγορά με το στήσιμο 

εμπορικών καταστημάτων πώλησης τσιγάρων από την Σερβία. Επιπλέον, η εξάντληση 

των φύλλων καπνού στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου, ανάγκασε την κυβέρνηση, 

να προβεί στην θέσπιση του Ν/Δ 777, το οποίο προέβλεπε την αύξηση στις τιμές 

πώλησης. Ο τελευταίος λόγος ο οποίος ανάγκαζε την κυβέρνηση να απορρίψει την 

πρόταση Γκράνβιλ, ήταν η απειλούμενη μείωση των φορολογικών εσόδων, αλλά και η 

τυχόν αδρανοποίηση της αγοράς260. 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση, αν και αρχικά τάχθηκε κατά του συγκεκριμένου 

αιτήματος, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αναγκάστηκε, κάτω  

από τις ασφυκτικές πιέσεις των συμμάχων, να αποδεχτεί το αίτημα τους για πώληση 
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ατελών τσιγάρων από τα ιδιωτικά καπνεργοστάσια, υπό τον όρο, να ληφθούν αυστηρά 

μέτρα προκειμένου να προληφθούν καταχρήσεις 261 . Για τον λόγο αυτό, ο 

αντιπρόσωπος στην Σάμο, ζήτησε ειδική άδεια, από την Διεθνή Οικονομική Επιτροπή, 

προκειμένου να φορτωθεί ατμόπλοιο το οποίο θα μετέφερε ικανή ποσότητα ατελών 

τσιγάρων στο νησί προοριζόμενη για το Σερβικό μονοπώλιο της Κέρκυρας262 . Το 

παράδειγμα της Σερβίας και της Αγγλίας, ακολούθησε και η Ρωσική κυβέρνηση, η 

οποία ζήτησε την χορήγηση ατελών τσιγάρων στα στρατεύματά της. Η Προσωρινή 

Κυβέρνηση βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς ήταν πλέον υπερχρεωμένη να 

εκπληρώσει και τα δύο αιτήματα. Η απάντησή της ήταν θετική, με την προϋπόθεση να 

τηρούνται οι όροι και να ασκείται ο απαιτούμενος έλεγχος, ώστε η διανομή των ατελών 

τσιγάρων να περιορίζεται εντός των καταυλισμών και από στρατιωτικούς σε 

στρατιωτικούς, όπως και να αναγράφεται πάνω στα κουτιά πως προορίζονται αυστηρά 

για τα αντίστοιχα στρατεύματα263. 

Ανάλογο ζήτημα έλλειψης υλικών μονοπωλίου παρουσιάστηκε και στον 

εφοδιασμό και διάθεση σπίρτων(πυρείων) καθώς τα αποθέματα του συγκεκριμένου 

υλικού είχαν ήδη εξαντληθεί. Για τον λόγο αυτό, εξουσιοδοτήθηκε ο Έλληνα πρόξενος 

Σταυρίδης, να διαπραγματευθεί την αγορά τους στην περίπτωση την οποία τα σπίρτα 

είναι σε επαρκή ποσότητα και σε συμφέρουσα τιμή. Η ποσότητα συμφωνήθηκε στα 

12.230 κουτιά ενώ στην συμφωνία συμπεριλαμβανόταν η μεταφορά, τα ασφάλιστρα, 

τα τρίτα έξοδα και η ασφάλιση για τον κίνδυνο τορπιλισμού. Η πληρωμή θα 

πραγματοποιούνταν μέσω Ιονικής Τραπέζης, ενώ για να εξασφαλιστεί η ταχύτητα 

πληρωμής, αποφασίστηκε η μεταφορά των χρημάτων να πραγματοποιηθεί με 

αποστολή στην Μασσαλία μέσω πολεμικών πλοίων264. Ανάλογη εντολή έλαβε και ο 

πρόξενος Ι. Γεννάδιος, μέσω τηλεγραφήματος, να μεριμνήσει για την φόρτωση του 

παραπάνω φορτίου με την οδηγία αν η μεταφορά των σπίρτων δεν ήταν δυνατή να 

πραγματοποιηθεί με τα επιταγμένα ατμόπλοια και να μεταφερθεί το φορτίο όσο το 

δυνατόν νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη265. 

Καθώς η παραπάνω αποστολή καθυστερούσε και οι προμήθειες τελείωναν, η 

κυβέρνηση, έδωσε εντολή στον αντιπρόσωπο Αλεξανδρή στην Ιταλία, να προβεί στην 

αγορά έτοιμων προς παράδοση Κήρινων Πυρείων 300 κιβωτίων, τα οποία θα 
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αποστέλλονταν με την πρώτη ευκαιρία και σε τιμή η οποία θα ήταν συμφέρουσα για 

το δημόσιο. Στην τιμή, θα συμπεριλαμβάνονταν τα ασφάλιστρα και η αποζημίωση από 

τον κίνδυνο τορπιλισμού. Εκτός από την παραπάνω ποσότητα από την Ιταλία, η 

κυβέρνηση διερεύνησε και το ενδεχόμενο εισαγωγής σπίρτων από το Σερβικό 

μονοπώλιο, τα οποία θα παραλάμβανε ατελώς, αλλά θα παρέμεναν εκτεθειμένα στις 

καιρικές συνθήκες266.Η συμφωνία με την Σερβία τελικά δεν υλοποιήθηκε, καθώς η 

τιμή η οποία προτάθηκε από την Σερβία για 500.000 κουτιά, κρίθηκε ως ασύμφορη για 

το δημόσιο267. 

Τον Μάρτιο του 1917, οι αποθήκες του μονοπωλίου παρουσίαζαν τραγική 

κατάσταση, καθώς τα λιγοστά αποθέματα των σπίρτων είχαν ελαττωθεί δραματικά, με 

αποτέλεσμα, η επαναστατική κυβέρνηση να βρίσκεται εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων 

των πολιτών οι οποίες έφταναν τα όρια της διασάλευσης της έννομης τάξης, ως 

αποτέλεσμα της αυστηρά ελεγχόμενης πώλησης των σπίρτων. Μετά την κατανάλωση 

και των τελευταίων αποθεμάτων, θα υπήρχε παντελής έλλειψη σπίρτων στην αγορά, 

ενώ οι εκκλήσεις προς τον πρόξενο Σταυρίδη υπήρξαν αγωνιώδεις προκειμένου να 

επισπευσθεί η αποστολή έστω κι ενός φορτίου. Οι ενέργειες όμως του Σταυρίδη, όπως 

προκύπτει, δεν ήταν οι δέουσες με αποτέλεσμα να αναγκάσουν τον σύμβουλο 

Νεγρεπόντη να αποταθεί ο ίδιος στην κατασκευάστρια εταιρεία268. 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση μεταβίβασε στην The Alsing Company L.T.D, την 

παραγγελία, το φορτίο της οποίας βρέθηκε, για άγνωστους λόγους,  στην Σουηδία και 

όχι στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η μεταφορά του στην Ελλάδα 

και λόγω της επικρατούσας κατάστασης στην Μεσόγειο. Ο Νεγρεπόντης όμως 

επέρριψε την ευθύνη εξ ολοκλήρου στον Σταυρίδη, καθώς του καταλόγισε πως δεν 

ενήργησε αποφασιστικά προς την περάτωση της παραγγελίας. Το αποτέλεσμα ήταν να 

προκληθεί παντελής έλλειψη σπίρτων σε ολόκληρη την επικράτεια της Προσωρινής 

Κυβέρνησης, αναγκάζοντάς την, να καταφύγει σε εσπευσμένη αγορά σπίρτων, πολύ 

κακής ποιότητας και σε υπερβολική τιμή, επιβαρύνοντας την ήδη εύθραυστη οικονομία 

της κυβέρνησης269. Η παραγγελία των σπίρτων ανατέθηκε στην Alsing Trading η οποία 

ετοιμάστηκε καθ΄ ολοκληρία και ανέμενε την πληρωμή από την κυβέρνηση. Το ύψος 

του καταβαλλόμενου ποσού, είχε ορισθεί στις 33.126£ και αφορούσε την παράδοση 

 
266 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη, 8.3.1917, φάκ. Ε/3  
267 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη, 4.4.1917, φάκ. Ε/3 
268 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη, 17.3.1917, φάκ. Ε/3 
269 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη 12.5.1917, φάκ. Ε/3 
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των 2/3 του συμφωνηθέντος φορτίου, περιλαμβάνοντας τα έξοδα μεταφοράς και τα 

ασφαλιστικά, ενώ η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού των 16.563£, θα εξοφλούνταν 

μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς του φορτίου270. 

Στο ζήτημα εφοδιασμού του αλατιού, η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε 

ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς βάσει του διεθνούς ελέγχου, η Ελληνική κυβέρνηση, δεν 

είχε το δικαίωμα να διαχειρίζεται η ίδια το απόθεμα του αλατιού κατά την δική της 

κρίση. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές του Γκράνβιλ, η Παλαιά Ελλάδα θα 

εξαιρείται από τον εφοδιασμό, καθώς σταματούσε η διακίνηση του άλατος από τα 

Επτάνησα. Όλα τα φορτία με το αλάτι, τα οποία προορίζονταν για τις περιοχές 

επιρροής της Αθηναϊκής κυβέρνησης, θα σταματούσαν, αφού πρώτα θα αφαιρούνταν 

η κατάλληλη ποσότητα για τον εφοδιασμό των Ιονίων νήσων ενώ η υπόλοιπη ποσότητα 

θα μεταφερόταν προς κάλυψη των αναγκών της Μακεδονίας271. Για να επιτευχθεί ο 

κατάλληλος εφοδιασμός των Επτανήσων με αλάτι, από τις αλυκές της Ζακύνθου, 

χρειάστηκε να παρέμβει ο διπλωματικός αντιπρόσωπος της Αγγλίας, προκειμένου να 

δοθεί η εντολή για επαρκή ποσότητα η οποία θα διαρκούσε αρκετούς μήνες272. 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση, αν και υπήρχαν όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι 

κατάλληλες πηγές για τον εφοδιασμό άλατος, προχώρησε και σε περεταίρω εμπορικές 

συμφωνίες εισαγωγής από την Αίγυπτο. Στις 18 Ιανουαρίου του 1917, ο Νεγρεπόντης, 

απευθύνθηκε στον Πολίτη, προκειμένου ο τελευταίος να κινήσει τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την αγορά αλατιού από το Πορτ-Σάιντ, Συγκεκριμένα, 

βολιδοσκοπήθηκε η αγορά 4-5.000ΤΝ αλατιού με συνολικό κοστολόγιο 100 δρχ. ανά 

τόνο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων273. Η συμφωνία με την Αιγυπτιακή 

κυβέρνηση, αν και υπήρχε αρχικά συμφωνία, έβρισκε δυσκολίες στην αντιμετώπισή 

της από την Αγγλική πλευρά, καθώς οι Άγγλοι δεν επέτρεπαν τον απόπλου των 

Ελληνικών πλοίων με ξένη σημαία. Οι δυσκολίες εντοπίζονταν κυρίως στην επιπλέον 

αύξηση των ναύλων, τα οποία άγγιζαν την διπλάσια τιμή από την συμφωνηθείσα, αν 

και οι πλοιοκτήτες ήταν φιλικά προσκείμενοι προς την Προσωρινή Κυβέρνηση. Οι 

προσπάθειες της κυβέρνησης στρέφονταν πλέον στην μεταφορά του αλατιού 

χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά μεταγωγικά274 . Τα Αγγλικά μεταγωγικά έφευγαν με 

προορισμό την Θεσσαλονίκη σχεδόν άδεια και καταβαλλόταν προσπάθεια, από την 

 
270 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη, 22.5.1917, φάκ. Ε/3 
271 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη 2.1.6. 1917,φάκ. Ε/3 
272 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ, Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη 15.5. 1917, φάκ. Ε/3  
273 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη 18.1. 1917, φάκ. Ε/1 
274 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη 15.2. 1917, φάκ. Ε/1 
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πλευρά της κυβέρνησης,  να εξασφαλισθεί μια λογική τιμή στην καταβολή των ναύλων, 

προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη μεταφορά του αλατιού. Μετά την 

απαγόρευση του απόπλου από τους Άγγλους, παρατηρήθηκε ακόμα μεγαλύτερη 

δυστοκία στην ανεύρεση πλοίων και πληρωμάτων, καθώς προς αυτή την κατεύθυνση 

συνέτεινε και ο μαινόμενος υποβρύχιος πόλεμος ο οποίος διεξαγόταν στην 

Μεσόγειο275. 

Μια επιπλέον προσπάθεια της κυβέρνησης να προμηθευτεί αλάτι από την 

Κύπρο έπεσε στο κενό, καθώς η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την Αγγλία, 

αναγκάζοντας τον Νεγρεπόντη να επισπεύσει τις διαδικασίες αγοράς από την Αίγυπτο. 

Η υφιστάμενη παραγγελία θεωρούνταν αρκετά μεγάλη και κάλυπτε τις ανάγκες 

τροφοδοσίας των Νέων Χωρών, ενώ η αντίστοιχη της Κύπρου θα λειτουργούσε 

επικουρικά, καλύπτοντας δυστοκίες οι οποίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά 

τη διανομή.276 Εν τω μεταξύ, το κόστος των ναύλων ανέβηκε υπερβολικά, για τις 

οικονομικές ανοχές της κυβέρνησης, υπολογίζοντάς το 15-20 δρχ. επιπλέον τον τόνο, 

απειλώντας την ακύρωση της συμφωνίας και αφήνοντας επί της ουσίας το σύνολο των 

Νέων Χωρών με σοβαρότατες ελλείψεις 277 . Οι δυσκολίες για την επίτευξη της 

συμφωνίας δεν σταμάτησαν εκεί. Ενώ, με παρέμβαση των Άγγλων, συμφωνήθηκε να 

αγοραστούν αρχικά, για άμεση κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, 360ΤΝ προς 93 δρχ. 

τον τόνο, γεγονός το οποίο επέτρεψε στον Νεγρεπόντη να αποστείλει τον αριθμό 

λογαριασμού της τράπεζας Αθηνών με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, η αποστολή της 

υπόλοιπης ποσότητας κωλυσιεργούσε χαρακτηριστικά. Οι δυσκολίες εντοπίζονταν για 

άλλη μια φορά στους πλοιοκτήτες, οι οποίοι αξίωναν περισσότερα ναύλα, μετά την 

ειδική άδεια την οποία εξασφάλισε η κυβέρνηση από την Αγγλία, και ανέβαζε το 

κόστος των ναύλων από τις 40 δρχ. σε 60-80 δρχ. τον τόνο. Ο πρόξενος, επιχείρησε να 

επιτάξει τα πλοία προς 45 δρχ. τον τόνο, αντιμετωπίζοντας την σφοδρή αντίδραση των 

πλοιοκτητών 278 . Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν να καταστεί ανέφικτη η 

συνολική μεταφορά, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να αρκεστεί στους 360ΤΝ 

καταβάλλοντας το ποσό μόνο για αυτή την ποσότητα, το οποίο έφτανε τις 129.260 δρχ. 

στο υποκατάστημα Αθηνών, ενώ το ποσό για την υπόλοιπη ποσότητα αξίας 500.000 

 
275 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Σακτούρη προς Πολίτη, 18.3 1917, φάκ. Ε/1 
276 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη 21.3.1917, φάκ. Ε/1 
277 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη 8.4.1917, φάκ. Ε/1 
278 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Γενικού Προξενείου προς Πολίτη, 11.5.1917, φάκ. Ε/1 
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δρχ. καταβλήθηκε σε δεύτερο χρόνο αφού η μεταφορά του εξασφαλίστηκε με τα 

Αγγλικά μεταγωγικά279. 

 

3.7. Η Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση  

Μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες παρεμβάσεις της Προσωρινής 

Κυβέρνησης, αποτέλεσε η προσπάθεια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917. Η 

προσπάθεια αυτή, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Μακεδονίας, υπήρχε στο 

μυαλό του Βενιζέλου από την εποχή την οποία βρισκόταν στην Κρήτη, και έγινε νόμος 

του κράτους το 1918, όταν πλέον ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός ολόκληρης της Ελλάδας. 

Αυτή η μεταρρύθμιση του Βενιζέλου και την συνεργατών του - Γληνός, 

Τριανταφυλλίδη, Δελμούζος - θα σταματούσε με άκομψο τρόπο μαζί με την πτώση της 

κυβέρνησής του το 1920, αποδεικνύοντας, πως το γλωσσικό ζήτημα, παρέμενε πάνω 

από όλα, ένα βαθιά πολιτικό πρόβλημα. Ο Βενιζέλος, από το 1899 είχε ταχθεί υπέρ της 

άποψης, πως η χρησιμοποιούμενη γλώσσα στα δημόσια έγγραφα του κράτους δεν θα 

μπορούσε να είναι άλλη από την ομιλούμενη γλώσσα, σε μια προσπάθεια να μην νιώθει 

ο πολίτης την αποξένωση από τον κρατικό μηχανισμό. Το σχολείο θα αποτελούσε τον 

οργανισμό, ο οποίος θα ήταν ο βασικός υπεύθυνος για την διαμόρφωση της γλώσσας, 

απαλλαγμένος από κρατικές παρεμβάσεις. Οι απόψεις του παρέμειναν αναλλοίωτες 

στο πέρασμα του χρόνου. Η μοναδική  διαφοροποίηση ήταν ότι πρώτα θα έπρεπε να 

συντελεστεί η σύγκλιση του γραπτού και προφορικού λόγου, η οποία όμως θα 

περνούσε από την υιοθέτησή της στα δημόσια κείμενα της εκκλησίας και του κράτους, 

συντελώντας με τον τρόπο αυτό ένα είδος πολιτισμικής ωρίμανσης 280 . Ήδη ο 

Βενιζέλος, από το 1909, όπου μετά από πρόσκληση του Στρατιωτικού Συνδέσμου 

φτάνει στην Αθήνα, είναι πεπεισμένος πως είναι απαραίτητη η παρέμβαση στην 

διδασκαλία της γλώσσας. Ο ίδιος, είχε φροντίσει να το καταστήσει σαφές με την 

συμμετοχή του στον δημοτικιστικό σύλλογο Σολωμό. Εκτός από τους αλυτρωτικούς 

σκοπούς του, ο Βενιζέλος πίστευε έντονα πως ήταν απαραίτητη η συνένωση του 

λογοτεχνικού κόσμου, ο οποίο θα συνέβαλε τα μέγιστα προς την φιλελευθεροποίηση 

της Ελλάδας281. 

 
279 Ι.Α ΥΠ.ΕΞ Επιστολή Νεγρεπόντη προς Πολίτη 27.5.1917, φάκ. Ε/1 
280  Χ. Μελετιάδης, «Η Καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην στοιχειώδη εκπαίδευση», στα: 

Πρακτικά συμποσίου, Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων, 100 

χρόνια μετά ιστορική αποτίμηση, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 157-158. 
281Αρχείο Ε. Βενιζέλου. Σ. Αλιγιζάκη, «Η πολιτική επιλογή του Βενιζέλου ως προς το γλωσσικό 

ζήτημα», στο: 100 χρόνια από την γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Χανιά 2017, σ. 3 
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Ταυτόχρονα με τα πολιτικά γεγονότα, όπως περιγράφονται πιο πάνω, 

ξεκίνησαν να εξαπλώνονται και διάφορα ιδεολογικά ρεύματα τα οποία προέρχονταν 

από την Ευρώπη, όπως ο σοσιαλισμός και ο αναρχισμός. Ως καθοριστικές παράμετροι, 

θα διαμορφώσουν νέες κοινωνικές δομές και επομένως νέες δράσεις και νέες ομάδες. 

Επί της ουσίας, η προσπάθεια για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου, είχε 

ήδη ξεκινήσει από την περίοδο 1911-1913, όταν ο τότε υπουργός παιδείας Α. 

Αλεξανδρής, είχε καταθέσει μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία αφορούσαν την 

στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, τα παρθεναγωγεία και τα ανώτερα παρθεναγωγεία, 

την ίδρυση ιεροδιδασκαλείων, την ίδρυση τεχνικών σχολών στην Αθήνα, τον 

οργανισμό του Εθνικού Πανεπιστημίου, την οργάνωση προτύπων μοναστηριακών 

αγροκήπιων, τις τροποποιήσεις μιας σειράς από παλαιότερους νόμους, του 1896 περί 

στοιχειώδους και δημοτικής εκπαίδευσης και του 1905, η οποία αφορούσε την 

σύσταση εποπτικού συμβουλίου της μέσης εκπαίδευσης282. 

Το ερώτημα τέθηκε εξ αρχής. Γιατί στην Θεσσαλονίκη; Ας μην λησμονούμε, 

πως η πόλη της Θεσσαλονίκης, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπό συνθήκες 

πολέμου, δεν αποτελούσε  κέντρο του Νεοελληνικού διαφωτισμού, ενώ, εξαιτίας της 

παρουσίας των ξένων στρατευμάτων και των διαφόρων μειονοτήτων οι οποίες 

κατέκλυζαν την πόλη, δεν προσφερόταν για γλωσσικά πειράματα. Κι όμως, αυτό 

αποτέλεσε ένα είδος πρόκλησης για τον Βενιζέλο, ο οποίος επιχειρεί, μέσω της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αφενός να προστατέψει το κομμάτι του πληθυσμού της 

Μακεδονίας, το οποίο εσχάτως έχει ενταχθεί στην Ελληνική επικράτεια, αφετέρου να 

ενσωματώσει όλους εκείνους τους πληθυσμούς, οι οποίοι ήταν ευάλωτοι σε εχθρικές 

προσεγγίσεις. Μιλώντας για εχθρικές προσεγγίσεις, ο Βενιζέλος, εννοεί την απειλή η 

οποία εκπορεύεται από την Βουλγαρία, προκειμένου ο Ελληνικός πληθυσμός της 

Μακεδονίας να δηλώσει Βουλγαρική καταγωγή λόγω γλώσσας. Η προσπάθεια βέβαια 

του Βενιζέλου, δεν περιχαρακώνεται στον Ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας, αλλά 

επεκτείνεται και στους Έλληνες της διασποράς, ακόμα και τους εναπομείναντες 

Έλληνες, υπό καθεστώς δουλείας283.  

Το εγχείρημα του Βενιζέλου, το συναντάμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε 

χώρες οι οποίες συμμετέχουν στον Α΄ Π.Π και προσπαθούν να ενσωματώσουν 

γλωσσικά, κομμάτια πληθυσμού εκτός των στενών ορίων του έθνους-κράτους. Η 

 
282 Σ. Μπουζάκης, Ο Ε. Βενιζέλος και η Ελληνική εκπαίδευση, χ. τ, 2016, σ. 49-51. 
283 Σ. Μπουζάκης, ό. π., σ. 49-51 
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πολιτισμική σύνδεση, την οποία επιχείρησε η Γερμανία με συγγενής λαούς εκτός 

Γερμανικών ορίων, καταστούσαν τον εκεί πληθυσμό να νιώθει το ίδιο Γερμανός με 

αυτούς οι οποίοι διαβιούσαν εντός του κράτους. Εισήχθη για πρώτη φορά το 1840, από 

τον Jakob Grimm, η ενοποίηση των πληθυσμών οι οποίοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα, 

άρα συνιστούσαν μια ενιαία οντότητα. Κάτι ανάλογο είχε προσπαθήσει και η Γαλλία 

την περίοδο της Γαλλικής επανάστασης, με τους Ιακωβίνους. Με τον νόμο Lakanal το 

1794, υποχρέωνε, μέσω της εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας στο σχολείο, τον 

περιορισμό των διαλέκτων ειδικότερα στην περιοχή της Αλσατίας ή, ακόμα πιο έντονα, 

στις αποικίες της Βόρειας Αφρικής. Κάτι παρόμοιο είχε υιοθετήσει και η Αγγλία στο 

ζήτημα των Μπόερς, οι οποίοι είχαν Ολλανδική καταγωγή. Συμπερασματικά, 

παρατηρούμε πως η εθνική ολοκλήρωση ενός κράτους, περνά πάντα από την γλωσσική 

διαδικασία, ένα γεγονός, το οποίο προφανώς γνώριζε και ενστερνιζόταν ο Βενιζέλος284. 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Προσωρινής Κυβέρνησης θα ξεκινούσε με 

τα Νομοθετικά διατάγματα, τα οποία αργότερα θα μετουσιώνονταν σε νόμους του 

κράτους, όπως το Ν.Δ 1332/27-04-1917, περί τροποποίησης των διδακτικών βιβλίων. 

Συγκεκριμένα προέβλεπε, στις πρώτες τέσσερις τάξεις του δημοτικού σχολείου, την 

αποκλειστική χρήση του αναγνωστικού. Για τις δύο πρώτες τάξεις το μέτρο είχε ισχύ 

από το σχολικό έτος 1917-18, ενώ της τρίτης τάξης από το έτος 1918-19. Το 

συγκεκριμένο βιβλίο όφειλε να είναι γραμμένο στην δημοτική γλώσσα, παντελώς 

απαλλαγμένο από την αρχαίζουσα και τους ιδιωματισμούς, ενώ βαθμιαία θα 

επεκτεινόταν και στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού. Όλα τα παραπάνω θα 

δημοσιεύονταν στο Φ.Ε.Κ, ενώ η εφαρμογή τους θα ήταν άμεση. Όσον αφορούσε την 

πέμπτη και την έκτη τάξη, σύμφωνα με απόφαση του εκπαιδευτικού συμβουλίου, θα 

εκδίδονταν βοηθητικά βιβλία τα οποία θα βοηθούσαν να εμπεδωθεί η διδασκαλία285. 

Ειδικότερη μνεία δόθηκε στο αναγνωστικό, το οποίο μαζί με Τα Ψηλά Βουνά του 

Παπαντωνίου αποτελούσαν τα δύο βιβλία που θα συγκέντρωναν την κριτική όσων 

αντιτίθενται  στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το αναγνωστικό όμως, θα γινόταν το 

πιο αγαπημένο βιβλίο των μαθητών του δημοτικού, καθώς μέσα από τις σελίδες του, 

τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την Ελληνική 

ύπαιθρο και την φύση286.  

 
284 Σ. Μπουζάκης, ό. π., σ. 49-51 
285 Νομοθετικό Διάταγμα «Περί τροποποίησης διδακτικών βιβλίων», στην: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 

τ.χ. Α΄, αρ. φ.  89, 27.4.1918, στο εξής βλ. ΕτΚ 
286 Αρχείο Ε. Βενιζέλου, Χ. Τζήκας, «Οι επιθεωρητές οι δάσκαλοι και τα ψηλά βουνά», στο:100 Χρόνια 

από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Χανιά 2017, σ. 10 
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Με τον νόμο Ν. 827/1917, οριζόταν πως σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, 

είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, η ομιλούμενη γλώσσα θα ήταν η δημοτική, καθώς και τα 

θρησκευτικά βιβλία κατόπιν συνεννόησης με την Ιερά Σύνοδο. Στις περιοχές της 

Ηπείρου και της Μακεδονίας, τα βιβλία τα οποία θα διδάσκονται, θα είναι εκείνα που 

θα τυγχάνουν της έγκρισης του εκπαιδευτικού συμβουλίου. Με το άρθρο 3 όριζε, πως  

όποιος συγγραφέας επιθυμούσε την εισαγωγή του βιβλίου του στην Ελληνική 

εκπαίδευση, όφειλε να υποβάλει δακτυλογραφημένα αντίτυπα στο εκπαιδευτικό 

συμβούλιο προς έγκριση.  Στους μόνους περιορισμούς, τους οποίους έθετε το 

υπουργείο για τα υποβαλλόμενα προς έγκριση βιβλία, ήταν η σαφής διατύπωση, η 

δημοτική γλώσσα, η διατήρηση των χρηστών ηθών και η σαφής επιστιμονικοτητά τους. 

Εκτός από τα παραπάνω, καθοριζόταν η τιμή πώλησης του βιβλίου, το πλήθος των 

στοιχείων, ο τρόπος προμήθειας του χαρτιού, (το προμηθεύονταν από το κράτος), ενώ 

ειδική μνεία γινόταν για το αναγνωστικό της Α΄ τάξης του δημοτικού, όπου οριζόταν 

το μέγεθος των στιγμών και η χωριστή πώληση σε δύο τεύχη287. 

Με τον Ν. 1439/05-09-1917, αποκαθιστούσε τους προσωρινούς επιθεωρητές, 

οι οποίοι ασκούσαν ήδη τα καθήκοντά τους, και τους μονιμοποιεί, αφού πρώτα θα 

παρουσιάζονταν ενώπιον του εκπαιδευτικού συμβουλίου και θα περνούσαν τις 

απαραίτητες δοκιμασίες. Υπήρχε επίσης πρόβλεψη για όσους υπηρετούσαν την 

στρατιωτική τους υπηρεσία, να προσέλθουν ενώπιον της επιτροπής εντός τριών 

μηνών288. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον υπουργό παιδείας Δ. Δίγκα, όταν η 

επαναστατική κυβέρνηση ήταν πλέον εθνική κυβέρνηση, στις μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες στον χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αφού πρώτα η κυβέρνηση 

Βενιζέλου προέβη σε εκκαθάριση της συγκλήτου απομακρύνοντας αρκετούς 

φιλοβασιλικούς καθηγητές 289 . Συγκεκριμένα, προχώρησε στην τροποποίηση  του 

δεύτερου εδάφιου της πρώτης παραγράφου του όγδοου άρθρου του νόμου ΓΩΚΓ, το 

οποίο αφορούσε τον οργανισμό του Εθνικού Πανεπιστημίου, έως και το δεύτερο 

εδάφιο της πρώτης παραγράφου του όγδοου άρθρου του νόμου ΓΩΚΕ. Στις παραπάνω 

τροποποιήσεις, οι οποίες περιγράφονται στον Ν1334/1918, προσκαλούσε τους 

υποψηφίους καθηγητές να υποβάλουν τους τίτλους τους, στις οικίες σχολές στις οποίες 

οι έδρες ήταν κενές. Οι περιορισμοί οι οποίοι υφίστανται ήταν οι ακόλουθοι: οι 

 
287 Νομοθετικό διάταγμα «Συγγραφή βιβλίων», στην: ΕτΚ, τχ. Α΄, αρ. φ. 188, 5.9.1917, σ.570 
288Νομοθετικό διάταγμα «Περί σχολικών επιθεωρητών», στην: ΕτΚ, τχ. Α΄, αρ. φ. 118, 29.5.1918 
289 Σ. Μπουζάκης, ό. π., σ. 89 
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καθηγητές, οι οποίοι είχαν απολυθεί βάσει του νόμου 919/1916, περί αναστολής της 

μονιμότητας κ.λ.π, ή είχαν παραιτηθεί από τον Σεπτέμβριο του 1916 προκειμένου να 

αναλάβουν άλλη υπηρεσία, αποκλείονταν. Τακτικός καθηγητής ο οποίος κατέχει ήδη 

έδρα, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα για άλλη έδρα πριν παραιτηθεί 

από αυτή την οποία ήδη κατέχει. Με το άρθρο 2, η διαδικασία πλήρωσης των εδρών, 

είναι δυνατόν να λάβει χώρα από την ίδια την σχολή, αλλά κατόπιν ειδικών 

συνεδριάσεων και αφού πρώτα ερωτηθεί ο υπουργός προκειμένου να καθορίσει την 

σειρά πλήρωσης των παραπάνω εδρών290.  

Η παραπάνω εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά και οι υπόλοιπες διατάξεις οι 

οποίες έλαβαν χώρα και μετά το 1917 έως το 1920, όπου η κυβέρνηση Βενιζέλου 

αποχωρεί, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους προήλθαν 

από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στις αντιδράσεις θα πρωτοστατούσαν, η εκκλησία, 

οι συντηρητικοί διανοούμενοι, οι οποίοι ασπάζονταν την καθαρεύουσα, οι καθηγητές 

πανεπιστημίου, οι οποίοι αποκαλούνταν από τον Γληνό οι αποθηκάριοι της σοφίας, 

αλλά και από επαγγελματικούς και εμπορικούς συλλόγους, μικροαστικά σωματεία, 

αρκετά μεγάλη μερίδα του τύπου και οι εκπαιδευτικοί μέσω των συνδικαλιστικών τους 

οργανώσεων. Το σύνολο των συντηρητικών δυνάμεων, στήριζαν την αντίδρασή τους 

στην μεταρρύθμιση, στην διάρρηξη της τριλογίας γλώσσα-έθνος-θρησκεία, πάνω στην 

οποία στηριζόταν η πολιτισμική συνέχεια του Ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα 

έως την εποχή εκείνη291. 

3.8. Η Αγροτική Μεταρρύθμιση του 1917 

 Η συγκεκριμένη παρέμβαση της Προσωρινής Κυβέρνησης θεωρείται από 

αρκετούς μελετητές ως η πλέον προοδευτική κίνηση προς την εξομάλυνση των 

τεράστιων ανισοτήτων, λόγω της ύπαρξης των μεγάλων ιδιοκτησιών, η οποία είχε ως 

σκοπό την μεταβίβαση αγροτικών εκτάσεων σε ακτήμονες και πρόσφυγες. Το 

βασικότερο ερώτημα το οποίο πλανιόνταν για την χρονική στιγμή της εξαγγελίας, και 

πλανιόνταν επί αρκετά χρόνια, ήταν «γιατί τότε;». Δύο είναι οι βασικότερες 

προϋποθέσεις οι οποίες οδήγησαν τον Βενιζέλο στην αγροτική μεταρρύθμιση του 

1917. Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης διεξήγαγε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

ένα είδος εμφυλίου πολέμου με το κράτος των Αθηνών και η επαναστατικότητα την 

οποία είχε προσλάβει η κυβέρνηση, θεωρούνταν ως της καταλληλότερης στιγμής για 

 
290Νομοθετικό διάταγμα «Περί υποψηφιότητας τακτικών καθηγητών Πανεπιστημίου», στην: ΕτΚ, τχ. 

Α΄, αρ. φ. 89, 27.4.1918 
291 Σ. Μπουζάκης, ό. π., σ. 111-113 
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τον Βενιζέλο. Η άνοδος του μπολσεβικισμού, αν και βρισκόταν σε σπαργανικό στάδιο 

στην Ευρώπη, δεν έπαυε να αποτελεί μια εν δυνάμει απειλή για τις αστικές 

κυβερνήσεις, οι οποίες έπρεπε να προλάβουν τα αιτήματα τα οποία θα γεννιούνταν από 

την διάδοση του σοσιαλισμού. Ο τρίτος λόγος ο οποίος επέβαλε την αγροτική 

μεταρρύθμιση, ίσως και ο σοβαρότερος, ήταν ο πνιγερός αποκλεισμός της Παλαιάς 

Ελλάδας από την Entente, προκειμένου να αλλάξει στάση στο πόλεμο, ο οποίος 

διεξαγόταν, σε συνδυασμό με την διεθνή πτώση του εμπορίου292. 

Ας μην παραβλέπουμε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός, την αμέριστη 

συμπαράσταση την οποία απολάμβανε η κυβέρνηση από την Γαλλία, ενώ η 

εγκατάσταση της έδρας της κυβέρνησης σε μια γεωγραφική περιφέρεια στην οποία 

ήταν άμεσο και έντονο το πρόβλημα της μεγάλης γαιοκτησίας, επιτάχυνε τις 

μεταρρυθμιστικές διαδικασίες της επαναστατικής κυβέρνησης. Το οξύμωρο το οποίο 

παρουσιάστηκε στην προκειμένη περίπτωση, ήταν η σταδιακή συγκράτηση της 

απόφασης της κυβέρνησης, όσο αυτή ενέτασσε όλο και περισσότερες περιοχές στην 

επιρροή της. Στις νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας το πρόβλημα της μεγάλης 

γαιοκτησίας ήταν πολύ μικρότερο από τις βόρειες περιοχές, άρα ο Βενιζέλος, είχε 

κίνητρο να καθυστέρηση λίγο ακόμα την μεταρρύθμιση. Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν 

ραγδαία μετά το 1922, με την Μικρασιατική καταστροφή και την είσοδο στην Ελλάδα 

περίπου 1,5 εκ, προσφύγων, θα σήμαιναν, έτσι κι αλλιώς, τον αναγκαστικό 

κατακερματισμό των τσιφλικιών. Ενδεικτικά αναφέρεται η γεωγραφική κατανομή των 

τσιφλικιών, όπως αυτή καταγραφόταν πριν το 1917. Στην περιοχή της Μακεδονίας 

επισημαίνεται η ύπαρξη 818 τσιφλικιών, στην Θεσσαλία 584, στην Ήπειρο 410, στη 

Δ. Θράκη 84, ενώ σε ολόκληρη την Παλαιά Ελλάδα, καταγράφονταν μόνο 363 

τσιφλίκια. Επομένως, είναι εύκολα αντιληπτό, γιατί η μεταρρύθμιση θα ξεκινούσε το 

1917 και όχι με την εγκατάσταση της κυβέρνησης στην Θεσσαλονίκη293. 

Η βάση της οικονομίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως τα μέσα του 20ου 

αιώνα, βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην αγροτική παραγωγή. Ειδικότερα, παραμονές 

του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, στην Ελλάδα, το 65% του πληθυσμού ασχολούνταν με 

την γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ η οικονομική ευημερία ήταν άμεσα 

συνυφασμένη με την πορεία της γεωργίας. Η σχέση όμως του απασχολούμενου 

ποσοστού με την απόδοση, ήταν τραγικά δυσανάλογη, καθώς δυσανάλογη υπήρξε και 

 
292 Κ. Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Παρίσι 1975, σ. 173 
293 Κ. Βεργόπουλος, ό. π., σ. 174. 
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η κατανομή της ιδιοκτησίας της γης. Εξέλειπαν οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι θα 

βοηθούσαν την ανάπτυξη της παραγωγής, όπως τα επενδυτικά κεφάλαια, ο 

εκσυγχρονισμός των μέσων παραγωγής και η χρήση των χημικών λιπασμάτων. Η 

έγγεια ιδιοκτησία, ιδίως στην Πελοπόννησο, βασιζόταν στην κληρονομική ιδιοκτησία, 

η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον τεμαχισμό της γης και την ασχολία με εμπορικά 

προϊόντα, όπως η καλλιέργεια της σταφίδας. Στην Θεσσαλία, ειδικά μετά το 1881, η 

μορφή αγροτικής  ιδιοκτησίας, χαρακτηριζόταν από την συγκέντρωση της γης σε ένα 

πρόσωπο ή οικογένεια, τα τσιφλίκια294. 

Οι ανασχετικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, εκτός 

από τους προαναφερόμενους, ήταν και η δημιουργία ενός είδους αγροτικού 

μονοπωλίου, που εφάρμοσε η κυβέρνηση Τρικούπη. Συγκεκριμένα, τα μεγάλα 

τσιφλίκια της Θεσσαλίας παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες σίτου, λόγω της 

προστατευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα παρατηρήθηκε η 

κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων των χωραφιών σε συνδυασμό με την αύξηση της 

τιμής του ψωμιού, τους προστατευτικούς δασμούς στα δημητριακά και την ταυτόχρονη 

μείωση των φόρων των παραγωγών. Τα αποτελέσματα τραγικά, τα έσοδα της 

φορολογίας μειώνονταν, με αποτέλεσμα η φορολογική πολιτική του Τρικούπη να έχει 

ως στόχο τον αστικό πληθυσμό. Από την άλλη, η συνεχιζόμενη σταφιδική κρίση, λόγω 

της υπερπαραγωγής παγκοσμίως, οδήγησε στην πτώση της τιμής της και την πτώχευση 

αρκετών σταφιδοπαραγωγών οι οποίοι είχαν επενδύσει στην καλλιέργεια της 

σταφίδας295. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα κρίνονταν κάτι 

παραπάνω από επιτακτική και μόνο μια επαναστατική κυβέρνηση ήταν σε θέση να 

βάλει τέλος σε παθογένειες της αγροτικής οικονομίας της υπαίθρου, με αιχμή του 

“δόρατος, την οριστική κατάργηση των τσιφλικιών. Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος και 

ο Αλέξανδρος Μυλωνάς, ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία ανέλαβαν να υλοποιήσουν 

την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917, με πρώτο μέτρο την απαλλοτρίωση αγροτικών 

εκτάσεων περίπου 1.000 στρεμμάτων, τα οποία θα κατέληγαν σε ακτήμονες κολλήγους 

και πρόσφυγες296. 

 
294 Γ. Λεονταρίτης, «Οικονομία και κοινωνία από το 1914-1918», στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 

τ. 34, (1979), σ. 74, στο εξής βλ. ΙΕΕ 
295ΙΕΕ, τ.34 (1979), σ. 75. 
296ΙΕΕ, τ. 34 (19790, σ. 75-76. 
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Η αγροτική μεταρρύθμιση, αποτέλεσε επί της ουσίας, τον μεταβολισμό της 

Οθωμανικής γαιοκτησίας, έτσι όπως είχε τεθεί από το  Έλληνο-Τουρκικό σύμφωνο της 

προσάρτησης των περιοχών της Θεσσαλίας και της Άρτας το 1881.  Επιχείρησε να  

αναγνωρίσει μια νέα μορφή ιδιοκτησίας, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη, η οποία 

ίσχυε επί Οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η προσωρινή 

κυβέρνηση θα εξέδιδε μια σειρά νομοθετικών διαταγμάτων που θα ρύθμιζε οριστικά 

την παραχώρηση των εθνικών γαιών στους ακτήμονες, την παραχώρηση κτημάτων 

στην περιοχή της Μακεδονίας, την αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικών ακινήτων 

και την αποζημίωση των κτημάτων τα οποία απαλλοτριώθηκαν297. 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση, θα θέσπιζε μια σειρά νομοθετικών διαταγμάτων, 

τα οποία με την επικράτηση του Βενιζέλου και την αποπομπή του Κωνσταντίνου, θα 

γίνονταν επίσημοι νόμοι του κράτους. Συγκεκριμένα, με το διάταγμα 2466/1917, 

καθοριζόταν πως τα κτήματα τα οποία ανήκουν στο κράτος, (Εθνικές Γαίες), ή έχουν 

περιέλθει στην κυριότητά του μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, παραχωρούνται σε 

ακτήμονες καλλιεργητές. Στο άρθρο 2 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, 

καθοριζόταν και ο αριθμός των οικογενειών οποίες απασχολούνται στις συγκεκριμένες 

εκτάσεις. Ο καθορισμός των εκτάσεων, γινόταν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η επάρκεια των εκτάσεων για την καλλιέργεια και την συντήρηση από 

τις γεωργικές οικογένειες.298 Βάσει του άρθρου 3 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, 

οι παραπάνω εκτάσεις, θα παραχωρούνται σε έναν συνεταιρισμό, ο οποίος θα συσταθεί 

βάσει του νόμου 602, στο οποίον διευκρινίζεται, πως έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι 

κατοικούν και καλλιεργούν τις συγκεκριμένες εκτάσεις, οι χήρες όσων καλλιεργούσαν 

την έκταση και απεβίωσαν, τα ανήλικα παιδιά ακόμα και αν δεν έχουν οικογένεια, όσοι 

προϋπήρχαν ως καλλιεργητές του κτήματος, βάσει των διατάξεων 1 και 3 από την 

στιγμή κατά την οποία δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την απομάκρυνσή τους από το 

κτήμα, όσοι κατοικούν στο κτήμα σαν ημερομίσθιοι εργάτες και όσοι μένουν σε 

γειτονικά χωριά αλλά καλλιεργούν τις εκτάσεις και όσοι χαρακτηρίζονται κάτοικοι από 

το υπουργείο γεωργίας299. 

 Με το διάταγμα 2467/1917, η Προσωρινή Κυβέρνηση, παραχωρούσε 

εκτάσεις στην Μακεδονία, σε όσους συμμετείχαν στον Εθνικό Αγώνα. Συγκεκριμένα, 

 
297 Γ. Νάκος, «Ο Μεταβολισμός της αγροτικής ιδιοκτησίας», στα: Πρακτικά συμποσίου της Βουλής των 

Ελλήνων, «Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων», Αθήνα 2017, σ. 

140-142 
298Νομοθετικό διάταγμα «Περί διανομής των Εθνικών Γαιών», στην:  ΕτΚ, τχ. Α΄, αρ. φ. 305, 20.12.1917 
299ΕτΚ, τχ. Α΄, αρ. φ. 305, 20.12.1917 
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όσοι απολύονταν από τις τάξεις του στρατού και είχαν λάβει τον πολεμικό σταυρό, με 

βάση τον νόμο1681 της Προσωρινής Κυβέρνησης, είχαν το δικαίωμα να αιτηθούν να 

τους χορηγηθεί από το κράτος έκταση ώστε να μπορεί να ικανοποιεί την διαβίωση 

αυτών και των οικογενειών τους.  Οι εκτάσεις οι οποίες θα τους παραχωρούνταν, θα 

καθορίζονταν ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και τις δυνατότητες της γης. Οι 

παραπάνω παραχωρήσεις ανήκαν στην αρμοδιότητα του υπουργείου γεωργίας, από 

κτήματα του δημοσίου, ή από κτήματα τα οποία είχαν αναγκαστικά απαλλοτριωθεί, 

ενώ αν επιλέγονταν κτήματα στην μεθόριο, τότε αυτά μπορούσαν να ξεπεράσουν και 

τα εκατό στρέμματα, ενώ το κράτος παρέχει σε αυτούς και την υλικοτεχνική υποδομή 

για την κατασκευή σπιτιού. Με το διάταγμα 2468/1917, καθοριζόταν η μετατροπή της 

εξουσιάσεως σε κυριότητα, όσον αφορούσε τις εκτάσεις των πρώην Οθωμανικών 

γαιών. Συγκεκριμένα, σε όσους είχαν δικαίωμα εξουσιάσεως, επί των εκτάσεων οι 

οποίες ανήκαν στην κατηγορία των δημοσίων γαιών κατά τον νόμο της 7 Ραμαζάν 

1274/1856, και τους μεταγενέστερους συσχετικούς νόμους, παραχωρείται κατά τα 4/5 

εξ αδιαιρέτου και επί του όλου κτήματος, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του 

δημοσίου. Με βάση τα παραπάνω καταργούνται όλοι οι νόμιμοι περιορισμοί και οι 

υφιστάμενοι, οι οποίοι αφορούν την κληρονομιά, την κάρπωση και την διάθεση των 

κτημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων του δημοσίου. Σε 

αντάλλαγμα της παραχώρησης επανέρχεται στο δημόσιο το δικαίωμα απόκτησης του 

1/5 εξ αδιαιρέτου επί ολοκλήρου του κτήματος στο μέχρι εκείνη την στιγμή εξουσιαστή 

παραχωρημένων δικαίωμα εξουσιάσεως300. 

Στο ίδιο νομοθετικό διάταγμα με το άρθρο 2 καθορίζονταν τα πρόσωπα τα 

οποία είχαν δικαίωμα να μετέχουν στην παραπάνω ρύθμιση, με το άρθρο 3 η απαλλαγή 

της μικρής ιδιοκτησίας, με το άρθρο 4 τα δικαιώματα του δημοσίου, με το άρθρο 5 οι 

φυτείες και οι οικοδομές εντός των εκτάσεων, με το άρθρο 6 η διαχείριση με το άρθρο 

7 η διανομή, με το άρθρο 8 η εξαγορά του μεριδίου το οποίο ανήκει στο δημόσιο, με 

το άρθρο 9 το δικαίωμα υποθήκης, με το άρθρο 10 ο καθορισμός εισοδήματος του 

μεριδίου του δημοσίου και με το άρθρο 11 το τμήμα εξαγοράς301. 

Συμπερασματικά, η μεταρρύθμιση η οποία επιχειρήθηκε από τον Βενιζέλο, σε 

συνθήκες επαναστατικές, οπωσδήποτε ήταν στην σωστή κατεύθυνση, ακόμα και σε 

σχέση με τις αντίστοιχες αγροτικές μεταρρυθμίσεις των χωρών της Βαλκανικής. 

 
300Νομοθετικό διάταγμα «Περί αποκατάστασης προσφύγων», στην: ΕτΚ, τχ. Α΄ , αρ. φ. 305, 20.12.1917 
301 ΕτΚ, τχ. Α΄, αρ. φ.305, 20.12.1917  
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Ρύθμισε με τον πιο άρτιο τρόπο το ζήτημα της μεγάλης γαιοκτησίας, ενώ  ο 

συνδυασμός της αύξησης των καλλιεργητών -και λόγω της έλευσης των προσφύγων 

αλλά και της πολιτικής τόλμης που διέκρινε την κυβέρνηση- της αύξησης της 

βιομηχανίας και την άνοδο της μεσαίας τάξης, κατέστησαν την αγροτική 

μεταρρύθμιση, ως το πλέον ριζοσπαστικό μέτρο, για την πολιτική της εποχής302. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
302 Κ. Βεργόπουλος, ό. π, σ. 179. 
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Επίλογος 

Με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα, αν και βρισκόταν στην 

πλευρά των νικητών, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα τεράστια πλεονεκτήματα τα 

οποία είχε αποκομίσει. Ξετυλίγοντας τα γεγονότα από την δολοφονία του βασιλιά 

Γεωργίου έως την επικράτηση του Ε. Βενιζέλου το 1917, η χώρα διέρχεται σε πολιτική 

περιδίνηση. Μια περιδίνηση η οποία θα περιλάμβανε την ρήξη μεταξύ των 

Κωνσταντίνου και Βενιζέλου, την επαίσχυντη παράδοση του Ρούπελ με την εισβολή 

των Γερμανοβουλγάρων στην Αν. Μακεδονία, τα αιματηρά επεισόδια του Νοεμβρίου 

με τον αποκλεισμό της Παλαιάς Ελλάδας, το ανάθεμα στον Βενιζέλο και την 

συγκρότηση του κινήματος της Εθνικής Άμυνας το οποίο αργότερα μετασχηματίστηκε 

στην Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. 

Η επαναστατικότητα, η οποία χαρακτήριζε τον Βενιζέλο από την εποχή του 

Θερίσου,  θα σημάδευε τον ίδιο και την πολιτική ιστορία της Ελλάδας ακόμα μια φορά. 

Σε εποχές που ο θεσμός της μοναρχίας αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής 

των χωρών της Ευρώπης, ο Βενιζέλος επιλέγει την ρήξη, όχι με την δυναστεία αλλά με 

τον συγκεκριμένο μονάρχη. Ο δρόμος, όμως, αυτή την φορά δεν είναι εύκολος. Οι 

σύμμαχοι, αν και παρέχουν στήριξη στο κίνημα, δεν παραχωρούν κανενός είδους 

αυτοτέλεια, καθυστερούν την αναγνώριση της επαναστατικής κυβέρνησης, 

δημιουργούν νεκρές ζώνες μεταξύ των περιοχών επιρροής της μιας και της άλλης 

πλευράς, ενώ συνομιλούν αδιάκοπα με τον Κωνσταντίνο, προκειμένου να τον 

μεταπείσουν. Η δραματική κορύφωση του Εθνικού Διχασμού, επί της ουσίας, δεν 

αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το είδος της ακολουθούμενης πολιτικής, αλλά την 

σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, δύο διαφορετικών προσωπικοτήτων  με 

διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, γεγονός το οποίο διαπερνούσε ακόμα και τον λαό ο 

οποίος τους ακολουθούσε, καθώς είχε χωριστεί σε κοινωνικές τάξεις οι οποίες 

εκπροσωπούσαν, η μεν Βενιζελική την συνεχώς ανερχόμενη νέο-αστική τάξη, ενώ η 

Κωνσταντινική την παραδοσιακή ολιγαρχία με ψήγματα λαϊκών μαζών. 

Η επαμφοτερίζουσα στάση των συμμάχων είχε σοβαρό αντίκτυπο τόσο στο 

κύρος της κυβέρνησης, όσο στην οικονομία και τον λαό. Οι σύμμαχοι, φρόντισαν όλες 

οι εμπορικές συναλλαγές της επαναστατικής κυβέρνησης να περνούν πρώτα από την 

έγκριση του εμπορικού συμμαχικού γραφείου, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές με τρίτες 

χώρες περνούσαν από τον αυστηρό έλεγχό τους και συχνά απορρίπτονταν, 

δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το ήδη προβληματικό δίκτυο τροφοδοσίας της 
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κυβέρνησης. Περιοχές οι οποίες πολέμησαν για την επικράτηση του κινήματος, Νάξος, 

Λέσβος και Σάμος, βιώνουν από πρώτο χέρι τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Οι 

συγκοινωνίες, θαλάσσιες και χερσαίες, σταδιακά λόγω της εξέλιξης του πολέμου, 

δυσχεραίνονται όλο και περισσότερο, ενώ οι τηλεφωνικές και τηλεγραφικές υπηρεσίες 

στην περιοχή της Μακεδονίας ατονούν μέχρι του σημείου που διακόπτονται. Στον 

τομέα της ναυτιλίας, ο διεξαγόμενος υποβρύχιος πόλεμος, ανεβάζει τα ναύλα και την 

απροθυμία των ναυτικών να επανδρώσουν τα πλοία. Θα παρατηρηθούν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες θα χρειαστεί η επέμβαση της χωροφυλακής προκειμένου να διατηρήσει 

την έννομο τάξη. Η κυβέρνηση όμως θα αντέξει και τελικά θα γίνει εθνική κυβέρνηση 

τασσόμενη στο πλευρό των συμμάχων στον μεγάλο πόλεμο. Οι πληγές όμως δεν θα 

κλείσουν, αντιθέτως, μετά το 1920 θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο και με 

τραγικότερο τρόπο. Ο Εθνικός Διχασμός, ως ένας οιωνεί εμφύλιος πόλεμος, θα χαράξει 

βαθιά την ψυχή και την μνήμη έως το 1936, όπου θεωρητικά τερματίζεται. Επανέρχεται 

όμως το 1944. Αυτή την φορά με διαφορετικό πολιτικό πρόσημο αλλά και χειρότερα 

αποτελέσματα. 
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Μ=6ο Α μέχρι Μ=10ο                                Α μέχρι Μ=11ο 30΄ Α 

Λ=34ο Β                                                      Λ=34ο Β        Μ=11ο 30΄Α                                                 

μέχρι     Μ=22ο 30΄ Α 

Θέσπιση ουδέτερης ζώνης από βορρά προς ανατολή. 

Πηγή: Ι.Α ΥΠ.ΕΞ φάκ. Ε/4 

 

Χρονολόγιο 

Φεβρουάριος 1915: Συμβούλιο του στέμματος διαφωνία Κωνσταντίνου-Βενιζέλου 

Αύγουστος 1915: Κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου 

Σεπτέμβριος 1915: Αποβίβαση 150.000 Άγγλων -Γάλλων στρατιωτών στην 

Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα ο Κωνσταντίνος παύει τον Ε. Βενιζέλο και διορίζει στην 

θέση του τον Ζαΐμη. 

 Μάιος 1916: Παράδοση του οχυρού Ρούπελ 

Αυγούστου 1916:Εισβολή Γερμανών-Βουλγάρων στην Αν. Μακεδονία, παράδοση 

του Δ΄ Σ.Σ.  

Σεπτέμβριος 1916:Συγκρότηση Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. 
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 Οκτώβριος 1916: Αξιωματικοί και οπλίτες του Δ΄ Σ.Σ αφοπλίζονται και οδηγούνται 

στο Γκαίρλιτς  

Νοέμβριος 1916: Νοεμβριανά, απόβαση συμμάχων στην Αθήνα 
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Περίληψη 

Το δραματικό συμβούλιο του στέμματος, τον Φεβρουάριο του 1915, θα 

αποτελέσει την γενέθλια ημερομηνία του Εθνικού Διχασμού. Οι εξελίξεις οι  οποίες 

ακολούθησαν, θεωρούνταν ως αναπόφευκτες με την τροπή την οποία είχε λάβει η 

διαφωνία Κωνσταντίνου-Βενιζέλου. Τα γεγονότα θα οδηγούσαν στην δημιουργία του 

κινήματος της Εθνικής Άμυνας, ενώ ο μετασχηματισμός του κινήματος σε Προσωρινή 

Κυβέρνηση, θα πιστοποιούσε και γεωγραφικά τον διχασμό. Η επαναστατική 

κυβέρνηση, θα βρισκόταν αντιμέτωπη με προβλήματα οικονομικά, εφοδιασμού, 

ναυτιλίας, επικοινωνιών και μονοπωλίου   τα οποία θα διατρέχαν οριζόντια τις περιοχές 

τις οποίες κατείχε υπό τον έλεγχό της.  

 

 


