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                             ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑΙ

  «Τα συμφέροντα των Μεγάλων ορθώνονταν εχθρικά…

  •  Η Αγγλία ενθάρρυνε την Ελλάδα, αλλά χωρίς να την ενισχύει, έτοιμη να 

επωφεληθεί  από ενδεχόμενη  νίκη  της,  αλλά και  εξίσου έτοιμη  να απεμπλακεί  σε 

περίπτωση ήττας. Την απασχολούσε μόνο η συγκράτηση του τουρκικού εθνικισμού, 

που  της  αμφισβητούσε  την  πλούσια  σε  πετρέλαια  Μεσοποταμία,  αλλά  και  που 

μπορούσε να την απειλήσει ακόμα πιο μακριά• ενδιαφερόταν πάντοτε να εξασφαλίσει 

 



την  κυριαρχία  της  σε  ολόκληρη   την  Εγγύς  Ανατολή,  από  το  Σουέζ  μέχρι  την 

Κωνσταντινούπολη, ώστε να ‘’καλύπτει” το δρόμο προς την Ινδία…1 

  •Η Ρωσία του Λένιν ενίσχυε τον Κεμάλ…

  •Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εγκλειστεί στη απομόνωση.

  •Η Γαλλία ούτε ήθελε, ούτε μπορούσε να αφήσει το πεδίο ελεύθερο στις 

αγγλικές επιδιώξεις…

  •Η Ιταλία επωφελήθηκε επιδέξια, για να προωθήσει τις δικές της βλέψεις 

μέχρι τα βάθη της Μεσογείου· οι Τούρκοι δεν είχαν το παραμικρό παράπονο από τη 

στάση της…

  Και η Ελλάδα συνέχισε να μάχεται μόνη της, στα κακοτράχαλα υψίπεδα της 

Ανατολίας,  έχοντας  ήδη  υπερβεί  τα  όρια  των  δυνατοτήτων  και  της  αντοχής  της. 

Ένιωθε σαν εφιάλτη το ζοφερό πεπρωμένο που την απειλούσε, ενώ υπονομευόταν 

από παντού…»

                                               Εντουάρ Ντριό

                                         (Ελλάδα και Α΄ Π. Π. ).

 « Η μικρασιατική επιχείρησις συνελήφθη υπό κακόν άστρον, ήρχισεν υπό 

οιωνούς  δυσμενείς  και  υπήρξεν  από  κάθε  πλευράν-  εκτός  της  τουρκικής- 

ολεθρία υπόθεσις. Θλιβεραί σκηναί έθεσαν από της πρώτης στιγμής επ΄ αυτής 

τη σφραγίδα του πεπρωμένου. Άδικον αίμα έβαψε την αρχήν της. Αφανισμός 

ήτο το τέλος της …»

                                                          Πρέσβυς Κων. Μ. Σακελλαρόπουλος

                                                                         (Η σκιά της Δύσεως)

  «Ο Λόιντ  Τζορτζ  και  ο  Ελ.  Βενιζέλος  έριξαν,  με  κοινή  συμφωνία,  την 

Ελλάδα  σε  περιπέτεια,  με  μοναδικό  σκοπό  την  εφαρμογή  πολιτικής  αγγλικού 

ιμπεριαλισμού στη Μικρά Ασία, μια περιπέτεια καταδικασμένη προκαταβολικά σε 

αποτυχία. Ο δεύτερος άφηνε δυστυχώς τον πρώτο να τον διαθέτει κατά βούληση…»

                                                                 Ρεϊμόν Πουανκαρέ

1 Αυτή και μόνο αυτή είναι η τραγική αλήθεια για το ολέθριο σφάλμα του Βενιζέλου να παρασύρει την 

Ελλάδα σε μία ολέθρια περιπέτεια, καταδικασμένη a priori  σε αποτυχία και τον ελληνισμό Ιωνίας και 

Πόντου  σε  αφανισμό,  παίζοντας  το  συμφεροντολογικό  αποικιοκρατικό  παιχνίδι  της  πανούργας 

Αλβιόνας  

 



                     (Επιστολή του της 30-6-1926 προς τον S. Cosmin).

  «Οιονδήποτε εγχείρημα εις τη Μικράν Ασίαν δε θα είναι απλώς συνώνυμον 

προς την καταστροφήν, αλλά πράξις οιονεί αυτοκτονίας, δεδομένου ότι οι Τούρκοι θα 

μάχωνται πλέον υπέρ βωμών και εστιών, εις αχανείς εκτάσεις, ένθα ο ανεφοδιασμός 

των  ημετέρων  δυνάμεων  θα  είναι  άκρως  δυσχερής,  και  εν  μέσω  εχθρικού 

πληθυσμού». 

                                                                  Ιωάννης Μεταξάς

                                                         (Υπόμνημα του 1915 

                                                      προς την τότε Κυβέρνησιν). 

  «Ο  λόγος  της  αποφάσεως  του  Ανωτάτου  Διασυμμαχικού  Συμβουλίου 

(απόβασις ελληνικών δυνάμεων εις τη Σμύρνην) δέον να αναζητηθή αποκλειστικώς 

εις την επιθυμίαν των τριών “Μεγάλων” να προληφθή η κατάληψις της περιοχής της 

Σμύρνης  υπό  των  Ιταλών… Την  ανωτέρω  απόφασιν  ο  Τσόρτσιλ,  τότε  υπουργός 

Στρατιωτικών της Μεγ. Βρετανίας, απεκάλεσε “ θανατηφόρον βήμα”  και “μοιραίον 

γεγονός “ και ο Πουανκαρέ εδήλωσεν εις τον Βενιζέλον (Μάρτιος 1920) ότι εθεώρει 

ως  “σοβαρόν  σφάλμα”  την  εις  τη  Σμύρνην  αποστολήν  ελληνικού  στρατού. 

Σημειώνεται ότι και ο στρατηγός σερ Χένρι Γουίλσον την εχαρακτήρισε “ mad, bad 

and stupid…”» 

                                                           Πρέσβυς Αντ. Ι. Κοραντής 

                                                (Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης, 1919 – 45)

  « Η Συνθήκη των Σεβρών ήταν ανενεργός και έωλη από γεννησιμιού της 

εξαιτίας των διαφωνιών Γαλλίας και Ιταλίας, αλλά και επειδή ούτε υποβλήθηκε για 

έγκριση. Και ούτε, φυσικά, εγκρίθηκε, ποτέ από τη Βουλή οποιασδήποτε χώρας της 

Αντάντ…»

                                                                Σερ Μπάζιλ Τόμσον

                                                         (Οι μυστικές υπηρεσίες των Συμμάχων

                                                                     στην Ελλάδα).

 



                                                * * * 

  «Η αντίδρασις κατά των όρων της ειρήνης ήτο ισχυροτάτη, όχι μόνον εν 

Γαλλία,  ως υποτίθεται  κοινώς, αλλά και εν Αγγλία ιδιαίτατα, όπου το υπουργείον 

Στρατιωτικών, με την κατά παράδοσιν φιλοτουρκικήν πολιτικήν, και έτι μάλλον το 

υπουργείον των Ινδιών επεδίωκον να καταστήσουν όσον το δυνατόν ελαφροτέρους 

τους όρους της ειρήνης προς την Τουρκίαν …»

                                                                            Ελευθέριος Βενιζέλος  

                                                                   (Ελεύθερον Βήμα, 27-11- 1934).

  «Όσοι  ανήκον  εις  τον  αστικόν  Βενιζελικόν  κόσμον  της  Μικράς  Ασίας 

ενήργουν  επί  τη  βάσει  προγράμματος:  Δια  την  πάση  θυσία  κατάλυσιν  του 

Νοεμβριανού  καθεστώτος  και  επάνοδον  του  Βενιζελισμού  με  τη  χειροτέραν  του 

μορφήν. Ούτος ειργάσθη προς τελεσφόρησιν των πόθων του συστηματικώτατα, αλλά 

και σατανικώτατα. Αντελήφθη ότι ουδέν αποτέλεσμα θα επήρχετο δι΄ υπονομεύσεως 

του νέου καθεστώτος εις την ζώνην του εσωτερικού. Μόνον εκ του μετώπου και διά 

του  μετώπου  θα  επήρχετο  το  ποθούμενον  αποτέλεσμα.  Εκεί  εστράφη  όλη  του  η 

προσοχή. Του εχρειάζετο ένας άνθρωπος και το εδημιούργησεν. Ο άνθρωπος αυτός 

είναι ο συνταγματάρχης Ν. Πλαστήρας.

  Συμμετοχή του Πλαστήρα εις την μάχην του Τουμλού-Μπουνάρ ουδαμού 

σημειούται. Είναι γνωστό ότι ο συνταγματάρχης ούτος από στρατιωτικής απόψεως 

είναι κάτι εντελώς κοινόν. Από δε απόψεως ηρωισμού, ουδαμού, ουδέποτε, διέπραξε 

τι το εξαιρετικόν, εξ ου να δικαιολογήται η προσωνυμία του ημιθέου, του θρυλικού 

ήρωος, του μαύρου καβαλάρη κ. τ. λ. Αλλ΄ αν ο Πλαστήρας ήτο πράγματι ο θρυλικός 

ημίθεος  κ.τ.λ.,  θα  έκαμνεν  ό,τι  άλλοτε  έκαμε  κάποιος  πραγματικός  Μαύρος 

Καβαλάρης,  ο  ταγματάρχης  Βελισσαρίου·  ό,  τι  ο  συνάδελφός  του  Ρόκας  εις  το 

πλευρόν του · ό, τι ο συνταγματάρχης Γ. Ζήρας εις το Ακίν, βαί΄νον με την σημαίαν  

εις τας χείρας και εμψυχώνων υπερόχως τους επομένους αυτού άνδρας· ό, τι έπραξαν 

υπό αναλόγους συνθήκας οι συνταγματάρχαι Κοσμόπουλος, Ψάρας, Διαλέτης…»

        Λέσχης Αλεξανδρείας (1923): Η επανάστασις και ο άνθρωπός της .

 



                           (Η Βενιζελική προπαγάνδα εν τω μετώπω προς    κατάρρευσιν  

αυτού και προπαρασκευήν της επανάστασεως).   

  «Διακόσιοι περίπου, ανώτεροι κατά το πλείστον, αξιωματικοί, μη ανεχόμενοι 

την  επελθούσαν  μεταβολήν,  κυρίως  δια  τας  προσωπικάς  αυτών  συνεπείας, 

εγκατέλειψαν το στράτευμα και συνεκεντρώθησαν  εις την πρωτεύουσαν του εχθρού 

(Κωνσταντινούπολιν),  υπό  την  ουσιαστικήν  αρχηγίαν  του  Συνταγματάρχου 

Κονδύλη…

Τραγικωτέρα  διά  τας  συνεπείας  της  ήτο  η  ηττοπαθής  προπαγάνδα  που 

εξήσκουν  από  την  Κωσταντινούπολιν  εις  τα  πολεμούντα  στρατεύματα.  Δι΄ 

εφημερίδων… απευθυνόμενοι προς τους στρατιώτας έγραφον: ‘’ Το αίμα που χύνετε 

και αι θυσίαι εις τας οποίας υποβάλλεσθε είναι μάταιαι.  Πετάξατε τα όπλα σας και  

αναχωρήσατε διά τας εστίας σας. Μόνον ο Βενιζέλος δύναται να νικήση και να σώση  

την Ελλάδα”…

  Το  έργον  των  αξιωματικών  τούτων  υποβοηθών  και  ο  Κεμάλ  ηγόραζε 

μεγάλον αριθμόν αντιτύπων του είδους τούτου και δι΄ αεροπλάνων τα έρριπτεν εις 

τας ελληνικάς γραμμάς… Το επίσημον δημοσιογραφικόν όργανον του Κεμάλ, η Heri, 

εδημοσίευσε  τότε  την  φωτογραφίαν  του  Συνταγματάρχου  Κονδύλη  με  την  εξής 

επιγραφήν : “ Ο Συνταγματάρχης Κονδύλης σύμμαχος του Κεμάλ!”»

                                                             Κων. Γ. Ζαβιτζιάνος

   (Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασ. Κωνσταντίνου και Ελ.  

Βενιζέλου, όπως την έζησε –1914-1922).  

                            

 



  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                   

Πρόλογος  …………………………………………Σελ. 

Εισαγωγή: Oι «εφιάλτες». 

Κεφάλαιο πρώτο : Ο Ιω. Μεταξάς ήταν δικτάτορας· ο Ελ. Βενιζέλος τι ήταν;

Κεφάλαιο δεύτερο: Ο Βενιζέλος … κερδίζει τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο…

Κεφάλαιο τρίτο: Η μοιραία απόφαση…

Κεφάλαιο τέταρτο: Η είσοδος στο φρενοκομείο…

Κεφάλαιο πέμπτο: Τουρκομογγολικές κτηνωδίες…

Κεφάλαιο  έκτο :  Ελ.  Βενιζέλος:  «Αξεπέραστη  διπλωματική  ιδιοφυία, 

άφθαστος στρατηλάτης και επιτελικός, αρχιτέκτων των επιτυχιών των Βαλκανικών 

Πολέμων»(!)

Κεφάλαιο έβδομο: Ο μύθος της Ελλάδος των …πέντε θαλασσών και των… 

δύο ηπείρων. 

Κεφάλαιο  όγδοο:  Ο  βενιζελισμός  δολοφονεί  τον  Ίωνα  Δραγούμη  …  Η 

επάνοδος του «Καίσαρα»!……………………………….

Κεφάλαιο  ένατο:  Ο  θάνατος  του  «Παλικαριού»  (Αλέξανδρος)  και  η 

μικροψυχία του «εθνάρχη»………………

Κεφάλαιο  δέκατο :  «Εθνάρχης»  αυτός  που  ο  λαός  δεν  εξέλεξε  ούτε 

βουλευτή!

Κεφάλαιο ενδέκατο : Η «επαχθής κληρονομία»…

Παράρτημα Α : Ένα αποκαλυπτικό τηλεγράφημα του «εθνάρχη».

Παράρτημα Β: Οι απόψεις του Βικτ. Δούσμανη. 

Ευρετήριο ονομάτων 

Βιβλιογραφία ελληνόγλωσση

Βιβλιογραφία ξενόγλωσση

 



Εργογραφία Κώστα Ν. Μπαρμπή

Μεταφράσεως (ιστορικών έργων)Κώστα Ν. Μπαρμπή. 

                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

      «Ω ήρωες στρατιώτες της αμύνης! Εγώ, ο συνταγματάρχης σας Γεώργιος  

Κονδύλης, σας καλώ να επαναστατήσετε κατά των κωνσταντινικών αξιωματικών σας.  

Να  τους  εκδιώξετε  από  το  μέτωπον.  Και  εγώ  θα  προφτάσω  από  την  

Κωνσταντινούπολιν με τον βυζαντινικόν στρατόν (!) και με όλους τους στρατηγούς και  

αξιωματικούς της αμύνης και με την βοοήθειαν των Συμμάχων (!) θα διώξομεν τον  

Κεμάλ  πέραν από την  Άγκυραν.  Διά  τούτο  σεις,  ήρωες  στρατιώται  της  αμύνης,  να  

διώξετε τον Βασιλέα και τα όργανά του.

                                     Κωνσταντινούπολις, 16 Απριλίου 1922 .

                                  Γεώργιος Κονδύλης, συνταγματάρχης πεζικού»1 .

Αυτοί- ο Γεώρ. Κονδύλης, ο Νικ. Πλαστήρας, ο Στυλ. Γονατάς, ο Παμίκος 

Ζυμβρακάκης,  Γ.  Παπαϊωάννου,  Π.  Ζωιτόπουλος,  Αχ.  Πρωτοσύγκελος  και  άλλοι 

ομόφρονες  και  συνένοχοί  τους-σε  οποιαδήποτε  άλλη  χώρα  θα  είχαν  σταλεί  στο 

Στρατοδικείο και-  πιθανότατα- στο εκτελεστικό απόσπασμα. Εδώ; Ο πρώτος έγινε 

Αντιβασιλεύς, αφού στο μεταξύ πραγματοποίησε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών· ο 

δεύτερος  πρωθυπουργός  και  ας  πρωταγωνίστησε,  εκτός  από  τη  «δικαστική» 

δολοφονία των Έξι, και στα αντιλαϊκά και αντεθνικά κινήματα των 1933 και 1935· ο 

τρίτος δεν είχε πρόβλημα να μεταπηδήσει (1946) προς την αντίπαλη πλευρά και να 

υπουργοποιηθεί σε κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος- οι άλλοι καταβροχθίστηκαν 

από το χώρο στον οποίο ανήκαν: την αφάνεια…

Αυτοί  που  προετοίμασαν  το  στρατιωτικό όλεθρο  στη  Μικρά  Ασία  (για  το 

σύνολό του, η ευθύνη βαρύνει τον υποτιθέμενο «εθνάρχη», σύμφωνα με τον τίτλο 

που του απένειμαν λιβανιστές, μικρόνοες, ξυλοσχίστες της ιστορίας και εμπαθέστατα 

παρωπιδοφόροι  του  αντιβασιλισμού,  μολονότι  ο  «Μπενύ  Σελόν»  ουδέποτε 

απαρνήθηκε  την  πίστη  του  στο  βασιλικό  θεσμό),  ασυνείδητοι  στην  επαίσχυντη 

1 Μνημείο μικρόνοιας, βλακείας και βενιζελικής αντεθνικής τυφλότητας, η προκήρυξη κυκλοφόρησε 
στο μέτωπο και σκορπίστηκε σε χιλιάδες αντίτυπα από αεροπλάνα του Κεμάλ, τον οποίο ο Κονδύλης 
με τους συμμάχους του θα εκδίωκε πέρα από την Άγκυρα. Ποιοι ήταν οι σύμμαχοι; Ο Λένιν, η Γαλλία  
και  η Ιταλία  ενίσχυαν συνεχώς και  αφειδώς τον Μουσταφά Κεμάλ!  Και  οι  Άγγλοι,  κατά δήλωση 
(1924) του Πρωθυπουργού τους στη Βουλή των Κοινοτήτων, « δεν πρόσφεραν στην Ελλάδα ούτε ένα 
φυσίγγιο, ούτε τέσσερα φαρδίνια…»

 



προσπάθειά τους να μεταφέρουν σε αθώους τις δικές τους προδοτικές ευθύνες, δε 

δυσκολεύτηκαν, ως δικτάτορες, να στείλουν στο πεδίο των εκτελέσεων τους αθώους 

συνεχιστές του εγχειρήματος του Βενιζέλου, ο οποίος όχι μόνο δε δημιούργησε ποτέ, 

δια της  νομικά  ανύπαρκτης  Συνθήκης  των Σεβρών,  τη δήθεν  «Ελλάδα των πέντε 

θαλασσών και των δύο ηπείρων», αλλά με την ολέθρια πρωτοβουλία του κατέστρεψε, 

μαζί με τον ελληνισμό Ιωνίας και Πόντου, και τη Μεγάλη Ιδέα που είχε κατορθώσει 

να επιβιώσει επί αιώνες…1 

Στο εξαίρετο πόνημα της Λέσχης Αλεξανδρείας (1923) Η επανάστασις και ο  

άνθρωπός της – Η βενιζελική προπαγάνδα εν τω μετώπω προς κατάρρευσιν αυτού και  

προπαρασκευήν της επαναστάσεως τονίζεται, με σεβασμό προς την πραγματικότητα 

και την ιστορική αλήθεια, με βάση την προσωπική γνώση του συγγραφέα του :

«Ας προσθέσω την εξής πιστήν αφήγησιν, ίνα άπαξ έτι, καταφανή ότι δεν ήτο 

η κατάρρευσις του Μετώπου η προκαλέσασα την επανάστασιν 2, αλλ΄ ότι η, πολύ πρό 

ταύτης,  οργάνωσις της επανάστασεως (Πλαστήρα, Γονατά κ.τλ.  ) εις  το Μέτωπον 

κατέστησεν την κατάρρευσιν αναπόφευκτον. 

Μίαν  εβδομάδα  μετά  την  εγκαθίδρυσιν  της  επανάστασεως  εις  Αθήνας, 

συνήντησα εις το γαλακτοπωλείον Μπερνίτσα περί ώραν μίαν μεταμεσονύκτιον τον 

ταγματάρχην  κ.  Καβράκον,  επιτελάρχην  της  Α΄Μεραρχίας  μετά  τινος  άλλου 

ταγματάρχου του πεζικού,  άλλοτε υπασπιστού του Αναστ.  Παπούλα εις  Ιωάννινα. 

Φυσικά, η συνομιλία εστράφη επί των της επαναστάσεως. Εις την συνομιλίαν μιας 

μοί  εδήλωσεν ότι  η  επανάστασις  θα εγίνετο  προ πολλού  εις  το Μέτωπον,  αλλ΄ ας 

όψεται  ο  Τρικούπης,  ο  οποίος  δεν  μας  άφησε δια  να  μη παραλύση η  πειθαρχία.  

Κυνικώτατα  δε  προσέθεσε:  “  Καλά  του  γίνεται  τώρα  και  είναι  αιχμάλωτος  των 

Τούρκων. Δεν ηθέλησε να μας ακούση… “

Μήπως πλείστοι εν Αθήναις Βενιζελικοί δεν ανέμενεν την επανάστασιν. Μετά 

την  εγκατάστασίν  της  3-4  Βενιζελικοί,  εν  οις  και  ο  ιατρός  Βαϊλας  μου  το  είπαν 

καθαρά: “Ήμεθα εν γνώσει και την ανεμέναμεν από ημέρας εις ημέραν”. Ποίος ήτο 

εις τας Αθήνας τότε και δεν ενθυμείται τα γελαστά πρόσωπα των Βενιζελικών, παρ΄ 

όλην την συμφοράν την εθνικήν, διότι εν αυτή έβλεπον τα σχέδιά των επιτυγχάνοντα, 

δηλαδή, την ανάστασιν του Βενιζελισμού…3 

Εκ των ανωτέρω όθεν συνάγονται τα εξής: 
1 Βλέπε Κώστα Ν. Μπαρμπή : Εθνικός διχασμός· Κωνσταντίνος ΙΒ΄ , ο Στρατηλάτης· Ελ. Βενιζέλος :  
«Εθνάρχης» ή εθνικός ολετήρας; Αντάντ κατά Ελλάδος. 
Εντουάρ Ντριό :Ελλάδα και Α΄ Π. Π. · Κωνσταντίνος και Βενιζέλος . Σέρ Μπάζιλ Τόμσον : Οι μυστικές  
υπηρεσίες των Συμμάχων στην Ελλάδα.
2 Όχι,  βέβαια !  Μόνο «επανάσταση» δεν  ήταν  :  στάση,  ανταρσία,  κίνημα,  πραξικόπημα·  Υπάρχει 
τεράστια διαφορά μεταξύ των όρων. 
3 Δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο : Μεταξύ « συμφοράς» και «βενιζελικής νεκρανάστασης» όλοι τους  
προτιμούσαν τη δεύτερη… 

 



 Πρώτον, ότι η επανάστασις δεν υπήρξεν αποτέλεσμα της καταστροφής της 

Μικράς  Ασίας,  αλλά  μία  των  αιτιών  αυτής, την  οποίαν  προπαρασκεύασαν  οι 

Βενιζελικοί  και  ο  Ν.  Πλαστήρας.  Η  επανάστασις  είχεν  ήδη  αποφασισθή  και  

προπαρασκευασθή από του χειμώνος του 1921-22, κατά τας προς εμέ δηλώσεως του 

συνταγματάρχου Ζωιοπούλου,  του επιτελάρχου της ΙΒ΄ Μεραρχίας Σακέτα,  αυτού 

τούτου του Γονατά και του επιτελάρχου του Α΄ Σ. Σ. Καβράκου…

 Δεύτερον, ότι οι τυφεκισμοί (των Έξ) ήσαν προαποφασισμένοι, ως οι αυτοί 

Ζωιτόπουλος και Σακέτας μοι προείπαν. Επομένως, η “δίκη” ήτο προσχηματική, διά 

να δοθή νομιμοφανής χροιά εις προϋπάρχουσαν απόφασιν… 

 Τρίτον, ότι το  Μέτωπον έπεσεν από την προπαγάνδαν των Πλαστήρα και  

Σία, ήτις υπενόμευσε και τέλος, κατέρριψε το ηθικόν στρατού αρίστου, θαυμαστού.  Αν 

υπήρξαν οι τυφεκισθέντες ένοχοι (δι΄ εμέ ουδόλως), η ενοχή των συνίσταται εις το 

ότι  αφήκαν  τέτοιον  στρατόν  εις  χείρας  Βενιζελικών,  οι  οποίοι  με  κηρύγματα,  με 

αρθρογραφίαν, με προπαγανδιστικά φυλλάδια, με τα άρθρα του Γ. Κονδύλη και με 

την ανήθικον διαβεβαίωσιν ότι ο στρατός θυσιάζεται αδίκως, αφού η Μικρά Ασία δε 

θα μας επιδικασθή, κατερράκωσαν το ηθικόν του στρατού…

Τοιαύτα  πράξαντες  οι  υπονομευταί  του  Μετώπου,  ήλθον  εις  Αθήνας  και 

κατέστησαν άλλους υπευθύνους της καταστροφής, αυτοί ουδένα λόγον δώσαντες της 

διαγωγής των, άλλους δε τιμωρήσαντες δια τα ίδια αυτών έργα. Το Έθνος θα κρίνη. 

Και είμαι βέβαιος, ότι πολύ γρήγορα θα κρίνη, και η Λαϊκή δικαιοσύνη θα πράξη το 

καθήκον  της,  δίδουσα  το  αναγκαίον  και  πρέπον  μάθημα  εις  τους  κατ΄  αυτής 

κακουργήσαντας. Είναι εθνική ανάγκη να γίνει τούτο, διότι δεν είναι επιτετραμμένο 

οι διάφοροι στάσιμοι και λιποτάκται να επαναστατούν και να εγκληματούν επ΄ άπειρον 

κατά της πατρίδος των υπό το πρόσχημα των εθνοσωτήρων. Το Μέτωπον δεν έπεσε,  

διότι  ο  Κωνσταντίνος  ήτο εις  τον Θρόνον και  ο  Γούναρης πρωθυπουργός  του.  Το  

Μέτωπον έπεσε, διότι ο Βενιζέλος και οι πράκτορές του το υπενόμευον πανταχόθεν και  

διότι οι Πλαστήρας και Σία, κακή τη μοίρα, ευρίσκοντο εις το Μέτωπον…»

        « Εθνάρχης» ο Βενιζέλος;

         Ασφαλώς! Και μάλιστα, στο τετράγωνο!

Ποιο  ήταν  το  «επαχθές  κληροδότημα»,  που  άφησε  σα  σταυρό  μαρτυρίου 

στους διαδόχους του ο δήθεν «εθνάρχης», όταν ο ελληνικός λαός (που για πρώτη 

φορά καλούνταν να αποφασίσει για τις τύχες μετά από μία πενταετία, από το μέχρι 

τότε αιμοσταγή και δοτό ξένων κυβερνήσεων  δικτάτορα Ελ. Βενιζέλο) “έθαψε” και 

το κόμμα του και τον ίδιο κάτω από ιμαλαϊκού ύψους μαύρους ψήφους:

 



 Τη  νομική  ανύπαρκτη  «Συνθήκη  των  Σεβρών»,  που  αποτελούσε 

«ραγισμένο βάζο» της φερώνυμης πόλης, «άγραφο χαρτί» και μεγαλύτερη φενάκη 

όλων  των  εποχών»,  κατά  τους  προσφυέστατους  χαρακτηρισμούς  διαπρεπών 

ιστορικών…

 Τη Βενιζελική κομπαστική δήλωση προς τους τότε «Πλανητάρχες», ότι η 

Ελλάδα  αναλάμβανε  χωρίς  την  παραμικρή  στρατιωτική  και  οικονομική  τους 

ενίσχυση να εφαρμόσει τους όρους της ειρήνης.

 Το αβυσσαλέο μίσος των Αγαρηνών κατά των Ελληνικών  πληθυσμών 

Ιωνίας και Πόντου, που τελικά εξαφανίστηκαν από εκείνα τα (καθαγιασμένα με το 

αίμα τους) ιερά χώματα. 

 Τα αχαλίνωτα διχονοιακά πάθη, που εκείνος δημιούργησε με τη διχαστική 

πολιτική  του1 και  τα  οποία  οδήγησαν,  τελικά,  στην απώλεια  του  ελληνισμού  της 

άλλης πλευράς του Αιγαίου και μαζί του στον ενταφιασμό της μακραίωνης Μεγάλης 

Ιδέας. 

 Την  εξαιτίας  της  αχαλίνωτα  κακοηθέστατης  βενιζελικήςπροπαγάνδας 

δημιουργία,  σε  συνεργασία  με  τον  (χαμηλότατου  επιπέδου  και  ήθους).  Τύπο 

Παρισιού και Λονδίνου, στη γαλλική και αγγλική κοινή γνώμη της βεβαιότητας, ότι 

δήθεν η αντιβενιζελική πλευρά ήταν και αντιανταντική. 

 Την κραυγαλέα επικίνδυνη έλλειψη πολεμικού υλικού και άλλων εφοδίων, 

αλλά και των αναγκαίων πιστώσεων. 

 Την έμπρακτη εκδήλωση της αντίθεσης « Λένιν» (από την αρχή), Γαλλίας 

(από τον Ιανουάριο 1920) και Ιταλίας (από την απόβαση του Ελληνικού στρατού στη 

Σμύρνη )προς την παρουσία μας στη Μικρά Ασία – και οι τρεις παρείχαν παντοειδή 

ενίσχυση στον Κεμάλ. 

*                           *                           *

Σχολιάζει  ο  Αλέξανδρος  Α.  Οικονόμου  στο  εξαίρετο  πόνημά  του  Πέτρος 

Πρωτοπαπαδάκης (1859-1922)- Ένας άνθρωπος και μία εποχή:

«Οι αποτελούντες την νέαν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ήσαν άλλοτε διστακτικοί 

έναντι της Μικρασιατικής εκστρατείας, πριν αύτη αναληφθή, τώρα, όμως, ευρίσκοντο 

εις  την αναπόδραστον ανάγκην να την συνεχίσουν.  Διότι  αλλέως αντιμετωπίζεται 

σχέδιον  μελετώμενον  και  αλλέως  το  τετελεσμένον  γεγονός,  από  το  οποίον  η 

υπαναχώρησις  είναι  δυσχερέστατη  και  πολλάκις  αδύνατος.  Αν  διέκοπτον  την 

εκστρατείαν,  θα  εγκατέλειπον  τους  Μικρασιατικούς  ελληνικούς  πληθυσμούς  εις 

1 Για τη σχετική αποδεκτική της ενοχής του δήλωσή του ενώπιον της Βουλής (17-12-1929) βλέπε τον 
πρόλογο του πονήματός μου Εικοστός αιώνας :Τα φοβερά παρασκήνια. 

 



ανηλεή  εξολόθρευσιν  υπό  των  Τούρκων,  θα  ανήρουν  τας  υπό  της  προκατόχου 

Κυβερνήσεως και εν ονόματι της Ελλάδας δοθείσας υποσχέσεις εις τους Συμμάχους, 

τους οποίους και θα διέθετον δυσμενέστατα εναντίον αυτής, ενώ ακόμη ήτο εκκρεμής 

η  κατοχή  της  Θράκης,  χαώδης  η  κατάστασις  των  οικονομικών  του  Κράτους  και 

υπήρχεν ανάγκη εξωτερικού δανείου. 

Όταν αρχίση μία τοιαύτη ριψοκίνδυνος περιπέτεια, είναι πολύ δύσκολον να 

σταματήση εν ψυχρώ. Πρέπει να φθάση, μέχρι τέλους. Εν αναμονή να παρουσιασθή 

ευκαιρία και να σωθούν όσον το δυνατόν περισσότερα …»

Δεν ήταν μόνο αυτά. Αμφιβάλλει οποιοσδήποτε καλόπιστος και προικισμένος 

με αυτοσεβασμό κριτής των γεγονότων, ότι η μη συνέχιση της ολέθριας εκστρατείας 

θα  χαρακτηριζόταν   «εθνική  προδοσία» από  την  «εθναρχική»  πλευρά;  Για  όσους 

αμφιβάλλουν,  ακολουθεί  η  δήλωση  του  Βενιζέλου  προς  το  γαλλικό  Τύπο  μόλις 

έφθασε στη χώρα των Γαλατών μετά τον εκλογικό ενταφιασμό του:1  

«Έσφαλα παρασυρθείς υπό ενθουσιασμού, και αφοσιωθείς εξ ολοκλήρου εις 

το έργον μου επέβαλα εις την χώραν μου καταθλιπτικήν προσπάθειαν. Ποίον έθνος 

δεν  θα  εκουράζετο,  παραμένον  εν  επιστρατεύσει  δύο  επί  πλέον  έτη  2 μετά  τον 

πόλεμον;… Εσκεπτόμην ότι ουδεμία θυσία ήτο υπερβολική, όπως εξασφαλισθή των 

Ελληνισμώ ένδοξον μέλλον και η οριστική του ασφάλεια. Ενδέχεται να απατώμαι, 

αλλά πιστεύω ότι μετ΄ εμέ ουδεμία άλλη κυβέρνησις θα δυνηθή να ακολουθήση άλλην  

πολιτικήν χωρίς να προδώση το καθήκον της απέναντι της πατρίδος!»

Συνεπώς:  Αν  οι  επόμενες  ελληνικές  κυβερνήσεις  αποτολμούσαν  να  μη 

συνεχίσουν  τη  δική  του  πολιτική  θα  διέπρατταν  το  κακούργημα  της  εσχάτης 

προδοσίας!  Φρόντισε να τις στιγματίσει προκαταβολικά. Και να τις εκβιάσει να μην  

ακολουθήσουν  πορεία  διαφορετική  από  τη  δική  του,  «η  οποία  οδηγούσε  με  

μαθηματικήν ακρίβειαν»  (κατά τον Ξεναφ. Στρατηγό:  Η Ελλάς εν Μικρά Ασία) «εις  

τον  όλεθρον». Παράλληλα,  όμως,  και  με  τη  διαβόητα  γνωστή  πανουργία  του 

προειδοποιούσε τους εκλεκτούς  καθοδηγητές του της Αλβιόνας,  πώς,  πάντως, δεν 

έπρεπε  να  αναμένουν  επιτυχίες  από  τη  νέα  ελληνική  πολεμική  προσπάθεια  στη 

Μικρά  Ασία,  αφού  ο  λαός  ήταν  πλέον  πολύ  κουρασμένος  και  αδυνατούσε  να 

συνεχίσει νικηφόρα την εκστρατεία…

Γράφει,  περίλυπος  μέχρι  θανάτου,  ο  «Βασιλόπαις Ανδρέας» στο διακονικό 

της αλήθειας έργο του «Δορύλαιον – Σαγγάριος»: 

1 Βλέπε  τηλεγράφημα  της  14-11-1920  (ν.  ημερ.)  του  Αθηναϊκού  Πρακτορείου από  τη  γαλλική 
πρωτεύουσα. Όταν έχανε τις εκλογές, φρόντιζε να μεταβεί στη Γαλλία: όπως αργότερα και ο επόμενος 
« εθνάρχης» Κ. Καραμανλής, μέγας θαυμαστής των ερπυστριοφόρων και ο πρώτος που επιχείρησε να 
τα  χρησιμοποιήσει  το  Μάρτιο  1967 (βλέπε  Κώστα  Ν.  Μπαρμπή, Κ.  Καραμανλής:  «Εθνάρχης»  ή  
εθνικός εφιάλτης; ).  
2 Ορισμένοι από το 1912…

 



«Ο Ελληνικός στρατός, όστις επί μίαν δεκαετίαν ολόκληρον έσπειρε τα οστά 

του εν Μακεδονία και Ηπείρω, εν Θράκη και Ρωσία, δεν εγνώριζεν ότι όλαι αυταί αι 

θυσίαι του εγένοντο επί ματαίω, δεν εγνώριζεν ότι εις τας τάξεις του, δίκην σάρακος 

ενεφώλευεν ο νεότερος  Εφιάλτης,  όστις,  ζηλεύων την δόξαν του εν Θερμοπύλαις 

προκατόχου  του,  υπερέβαλε  τούτου  τα  κατορθώματα  και  έφερε  τον  Ελληνικόν 

στρατόν εις την καταστροφήν του 1922. 

Επί ματαίω, λοιπόν, η εσχάτη θυσία της Μ. Ασίας; ΄Όχι! Διότι ο σπόρος ον 

έσπειρεν ο Έλλην οπλίτης θα βλαστήση μίαν ημέραν εις δένδρον μέγα και αειθαλές. 

Εντωμεταξύ  οι  ένδοξοι  νεκροί  ημών  κείνται  παρά  το  πλευρόν  των 

προπατόρων αυτών, των οπλιτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των στρατιωτών του 

Ηρακλείου  και  του  Νικηφόρου  Φωκά,  ο  δε  ψίθυρος  των  κυμάτων  του  Αιγαίου 

κομίζει εις τας ελληνικάς ακτάς τον αντίλαλον της ηχούς: 

                                 Ω ξειν΄ αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις

                            {           ότι τήδε κείμεθα,                                 }

                                   τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι…» 

Δυστυχώς,  οι  πριγκηπικές  προβλέψεις  δεν  επαληθεύτηκαν.  Οι  Εφιάλτες 

αναπηδούν  σαν τις  κεφαλές  της  Λερναίας  Ύδρας.  Και  σήμερα,  εξαιτίας  και των 

υποτελών στους πλανητάρχες (σιωνιστικό λόμπι) κυβερνήσεών μας της τελευταίας 

τριαπενταετίας,  οι  Τουρκομογγόλοι  καταβρόχθισαν  οριστικά  τα  δύο  πέμπτα  της 

Κύπρου, απαιτούν το μισό – τουλάχιστον- Αιγαίο και βάφτισαν «Τουρκική» την κατά 

τις διεθνείς  συνθήκες  μουσουλμανική θρακική μειονότητα. Οι γύφτοι των Σκοπίων 

καταλήστευσαν τα καθαγιασμένα από αίμα και επικυρωμένα από την ιστορία εθνικά 

μας  σύμβολα.  Και  σύντομα  η  υπό  δημιουργία  (από  τους  Εβραιοπλανητάρχες) 

Μεγάλη Αλβανία (με Κόσοβο και ίσως, Σκόπια) θα μας «σκιάζει» από το βορρά και 

ανατολικότερα  θα  τροχίζουν  (για  την  κατάλληλη  στιγμή…)  τα  στιλέτα  τους  οι 

βουλγαρικές ύαινες και οι Μογγόλοι «Αττίλες». 

Το χειρότερο : Μας “ τελείωσαν” πλέον οι «εθνάρχες»… 

                                        

  

                                      

 



                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

                              ΟΙ «ΕΦΙΑΛΤΕΣ»

§  «Η  Μικρασιατική  εκστρατεία  δεν  χτυπούσε  μονάχα  τη  νέα  Τουρκία,  μα  

στρεφότανε  και  ενάντια  στα  ζωτικότατα συμφέροντα του Ελληνικού  λαού.  Γι’  αυτό  

εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, ΜΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΑΜΕ. Πονέσαμε και πονάμε για τα’ αδέρφια μας που σπείρανε  

αυτού τα κόκαλα τους1  για τα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων ιμπεριαλιστών..»

                                                                      Ριζοσπάστης (12 – 7 -1935)

Είχε  προηγηθεί  η  απειλή  του  Γάλλου  «γκαουλάιτερ»  Σάφλ  Ζονάρ,  όταν 

επέδιδε το άθλιο τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό Αλ. Ζαΐμη, ότι, αν αυτό δεν γινόταν 

δεκτό από τον Κωνσταντίνο, εκείνος θα μετέτρεπε την Αθήνα με τα κορυφαία στον 

κόσμο αρχαία μνημεία της σε στάχτη, όπως είχαν πράξει οι Γερμανοί με τη γενέτειρα 

του πόλη Αράς.

Ένα ασήμαντο ανθρωποειδές,  από τη χώρα με τα (  εβραϊκής  έμπνευσης – 

βλέπε Τα 24 Πρωτόκολλα του σιωνισμού) απατηλά συνθήματα « ισότητα, ελευθερία, 

αδελφοσύνη»είχε απειλήσει να κονιορτοποιήσει τον Παρθενώνα, το Ερεχθείο, το ναό 

της   Απτέρου  νίκης  ,  το  Μουσείο  της  Ακρόπολης,  τα  άλλα  κληροδοτήματα  του 

εκτυφλωτικής  λάμψης  ελληνικού  παρελθόντος,  της  εποχής  των  πέντε  αιγαιικών 

πολιτισμών,  τότε  που  οι  δικοί  του  πρόγονοι  –  αν  υπήρχαν  φυσικά  –  ζούσαν  σε 

σπηλιές ή κρέμονταν από τα κλαδιά των δέντρων… 

1 Και βέβαια δεν πόνεσαν – πότε πόνεσαν και ποιοι από τους μπολσεβίκους της Ελλάδας μετάνιωσαν 
για τους 220.000 Έλληνες που κατέσφαξαν στη διάρκεια των τριών «γύρων» τους; Για την ιστορία: Ο 
Βενιζέλος έστειλε στο θάνατο ( γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για χαμένη υπόθεση ) 24.250 αξιωματικούς  
και οπλίτες, ενώ οι αγνοούμενοι ( κανένας δεν επέστρεψε) ανήλθαν σε 18.095 ( και οι τραυματίες σε  
48.880) .

 



Ο  Ζαΐμης,  αφού  συμβουλεύει  τον  Ανώτατο  Άρχοντα1  να  υποκύψει, 

επισκέπτεται ο ίδιος ( χωρίς να σεβαστεί το αξίωμα του) μετά τον «γκαουλάιτερ», 

τους  πρεσβευτές  Αγγλίας  και  Ιταλίας.  Ο  σερ  Φράνσις  ‘Ελιοτ  παριστάνει  τη 

μετεμψύχωση  του  Ποντίου  Πιλάτου,  ο  κόμης  όμως  Αλεσάντρο  ντε  Μποσντάρι 

σχολιάζει.2   

« Δεν ήξερα τι  να πω στον Ζαΐμη, αλλά ομολογώ ότι μέσα μου διατηρούσα  

κάποια  ελπίδα  για  προβολή  αντίστασης  από  την  πλευρά  των  Ελλήνων.  Λυπόμουν  

αφάνταστα βλέποντας αυτή τη χώρα να ταπεινώνεται και να ποδοπατείται με τέτοιο  

τρόπο…»

  Ποιοι βρισκόταν πίσω από τον Ζονάρ;

• Οπωσδήποτε όχι η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού. 

• Τα  Κομμουνιστικά  σοβιέτ  της  Ρωσίας  απαίτησαν  να  πάψει  ο 

«γκαουλάιτερ»   να  αυτοτιτλοφορείται  «  Ύπατος  Αρμοστής  των  Προστατριών 

Δυνάμεων» . η Αγία Πετρούπολη δεν τον αναγνώριζε!

• Η Μεγάλη Βρετανία3 σιώπησε.

• Η Ρώμη αντέδρασε με έντονο τρόπο.

Απέμεναν ο Ελ. Βενιζέλος. Ο Αλ. Ρεμπό. Ο Λακάζ και ο ντε Ροκφέιγ – λίγοι 

ήταν;

Ο Ζονάρ κεραυνοβολείται, όταν διαπιστώνει ότι οι εννιά στους δέκα Έλληνες 

είναι με το μέρος του εκθρονιζόμενου στρατηλάτη. Σπεύδει να υποσχεθεί τήρηση της 

δημόσιας τάξης. Απαγόρευση αντεκδικήσεων. Σεβασμό των προσωπικών ελευθεριών 

και των περιουσιών όλων των πολιτών. Και βέβαια θα τηρήσει τις υποσχέσεις επί 

είκοσι  τέσσερις  ολόκληρες  ώρες!  Την  επόμενη  ημέρα  έδωσε  ο  ίδιος για  άμεση 

εκτέλεση στο δύσμοιρο Έλληνα πρωθυπουργό τον πρώτο  πίνακα  προέλευσης Ελ.  

Βενιζέλου με  τριάντα ονόματα πολιτικών και  στρατιωτικών αντιπάλων του (κατά 

κρετίνους και λιβανιστές) «εθνάρχη» που έπρεπε  να εξοριστούν   ( όχι σε ελληνικό 

νησί, αλλά)  στην Κορσική  και ένα δεύτερο με κατά άλλους 103 και κατά άλλους 130 

ονόματα Ελλήνων ( και όχι Εβραιοελλήνων) πολιτών, που προορίζονταν για εκτόπιση 

1

 Για  το  πόσο  δημοφιλής  ήταν  γράφει  ο  Πάξτον  Χίμπεν  (  Ο  Στρατηλάτης  Κωνσταντίνος  και  ο 
ελληνικός λαός): « Μετά τον καιρό του Ναπολέοντα κανένας άλλος αρχηγός δεν είχε περιβληθεί από 
τόσες και  τέτοιες εκδηλώσεις  λατρείας  όσο ο Κωνσταντίνος…» Συμφωνεί η Αγγλίδα πριγκίπισσα 
Αλίκη του Μπάτενμπεργκ ( μητέρα του βασιλικού  συζύγου του Ηνωμένου Βασιλείου Φιλίππου): «Ο 
λαός της Ελλάδος αισθάνεται λατρεία για τον Βασιλέα του και το λάθος του δικού μας λαού ήταν ότι  
πίστεψε το αντίθετο..»   

2 Βλέπε το έργο του Ποιος δίχασε την Ελλάδα και γιατί που μετέφρασα στα ελληνικά.

3 Άλλαξε  την  ονομασία της  σε  «Ηνωμένο  Βασίλειο»  εξαιτίας  της  γαλλικής  Βρετάνης.  Τότε γιατί 
σήμερα δέχεται την κλοπή του ονόματος Μακεδονία από τους γύφτους των Σκοπίων;

 



ή για περιορισμό « κατ’ οίκον». Στους πρώτους περιλαμβάνονταν οι Δημ. Γούναρης, 

Ιω. Μεταξάς,  Βικτ.  Δούσμανης,  Γεωργ. Και Σπ. Μερκούρης,  Κων. Έσλιν,  Γεωργ. 

Στρέιτ,  Κων.  Λιβιεράτος,  Γεωργ.  Πεσμαζόγλου,  Ιων.  Σαγιάς,  Ιων. Δραγούμης και 

άλλοι,  όλοι   παρέμειναν  στην  Κορσική  –  εκτός  από  τους  Γούναρη,  Μεταξά  και 

Πεσμαζόγλου  που  δραπέτευσαν  –  ως  τον  Οκτώβριο  του  1920!  Στους  δεύτερους 

«ανήκαν»  και  οι  Στ.  Σκουλούδης,  Δημ.  Ράλλης,  Στ.  Δραγούμης,  Σπ.  Λάμπρος 

( πρώην πρωθυπουργοί), δεκατρείς πρώην υπουργοί, ο πρίγκιπας Θεοδ. Υψηλάντης, 

τέσσερεις  στρατηγοί,  ενώ,  σε  μοναστήρι  εγκλείστηκαν  ο  ηλικίας  83  ετών 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,  ο  92  χρόνος  μητροπολίτης  Καλαβρύτων  και  άλλοι  πέντε 

μητροπολίτες  . σε ( περίπου χιτλερικό ή σταλινικό ) στρατόπεδο συγκέντρωσης στη 

Λέσβο ( διοικητής της ήταν ο – μεταγενέστερα .. «Γέρος της Δημοκρατίας Γεωργ. 

Παπανδρέου)  στάλθηκαν  721 συνολικά  στρατιωτικοί  και  πολιτικοί,  όχι  λίγοι  από 

τους  οποίους  θα αποβιώσουν εξαιτίας  των κακουχιών,  της  κακομεταχείρισης,  των 

στερήσεων, των αφόρητων ψυχολογικών πιέσεων, των κτηνωδών συνθηκών εργασίας 

και των ευτελισμών1. 

Αλλά δεν επρόκειτο μόνο γι΄ αυτά. Όσοι «ενοχλούνται» από το ιδιόρρυθμο 

καθεστώς  (Αύγουστος  1936  –  Ιανουάριος  1941,  όταν  δολοφονήθηκε  από  τους  

Άγγλους2) Ιων. Μεταξά και τις εξορίες ορισμένων πολιτικών ή τις φυλακίσεις μερικών 

δεκάδων  κομουνιστών,  ας  προβούν,  αν  το  επιτρέπει  ο  παρωπιδοφόρος 

μονοχνωτισμός  και  η  τυφλή  πολιτική  τους  εμπάθεια,  στις  συγκρίσεις  με  τα 

πεπραγμένα του  εγκατεστημένου από τους ξένους δικτάτορα Ελ. Βενιζέλου ( Ιούνιος 

1917 – Νοέμβριος 1920), σε αντίθεση με τον πρώτο, ο οποίος άσκησε την εξουσία 

από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 1936 με την ψήφο της Βουλής  ( που με 

ψήφους  241 έναντι  16   και  4   αποχών του ανέθεσε να κυβερνήσει επί εξάμηνο «in 

absentia» και στη συνέχεια με εξουσιοδότηση του Ανώτατου Άρχοντα, που ανέστειλε 

μερικές διατάξεις του Συντάγματος, εξαιτίας της βίαιης ανατροπής των πάντων από 

το Κ.Κ.Ε. κατά την 5η Αυγούστου.

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως ανήκουν στις αντικειμενικές και αμερόληπτες 

γραφίδες του αρχηγού της κορυφαίας  τότε στον πλανήτη μυστικής υπηρεσίας της 

Intelligence Service3 σερ  Μπάζιλ  Τόμσον4 και  του  Γάλλου  ακαδημαϊκού  και 

καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης Εντουάρ Ντριό ( τα ποιήματα και του 

1 Βλέπε Νικ. Α. Αντωνακέα, Φαυλοκρατία
2 Βλέπε τα πονήματα μου Ιων. Μεταξάς: Η ζωή και του έργο του και 1941 – 1949: Έτη αγώνων θυσιών  
και αίματος 
3 Τώρα πλέον την ιδιότητα αυτή κατέχει η Ισραηλινή Μοσάντ.
4 Βλέπε το αποκαλυπτικότατο (το μετέφρασα στην ελληνική) έργο του Οι μυστικές υπηρεσίες των 
Συμμάχων στην Ελλάδα.

 



οποίου, που αφορούσαν την  Ελλάδα, μετέφερα , με πλήρη πιστότητα στην γλώσσα 

μας).

Ο δήθεν «εθνάρχης» και στην πραγματικότητα ολετήρας του ελληνισμού και 

της Μεγάλης Ιδέας του κατάργησε την ισοβιότητα των δικαστών και τη μονιμότητα 

των δημοσίων υπαλλήλων,  βίασε βαναύσως το  Σύνταγμα και  τις  προσωπικές  και 

πολιτικές ελευθερίες, καθιέρωσε την «αστυνομική κατασκοπία» ( με τον επαίσχυντο 

νόμο  «περί  δυσμένειας  κατά  του  καθεστώτος»)  και  διαίρεσε  τους  Έλληνες  σε 

«πατριώτες»  (ήταν  οι  οπαδοί  του)  και  σε  «προδότες»  (εναντίον  των  οποίων 

εφαρμόστηκαν σταλινοχιτλερικά μέτρα): 

• Έστειλε στο απόσπασμα  ογδόντα τρεις Έλληνες ( εβδομήντα οκτώ στρατιωτικούς 

και πέντε πολίτες) στους οποίους θα προστεθούν όσοι εξοντώθηκαν στη Νάξο από 

μπράβους του (  δέκα γυναίκες – οι τρεις έγκυες – και είκοσι άντρες) και οι αντί για 

τον ίδιο εκτελεσμένοι Έξι αθώοι «μάρτυρες». 

• Από το δικαστικό σώμα εκδιώχθηκαν,  αυθαίρετα επειδή ήταν «αντιφρονούντες» 

570 στελέχη του.

• Από το χώρο των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν 6.535 άτομα.

• Από  τις  τάξεις  των  ενόπλων  δυνάμεων  ξηράς  απολύθηκαν  2.367  εύορκοι και 

έντιμοι αξιωματικοί, ενώ 621 έφεδροι βαθμοφόροι υποβιβάστηκαν στην «τάξη» του 

απλού οπλίτη.

• Η  Ελληνική  Βασιλική  Χωροφυλακή  «αποδεκατίστηκε»1 αφού  στάλθηκαν  στις 

κατοικίες τους  3.084 αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και χωροφύλακες.

• Από τους κατά πολύ λιγότερους σε σχέση με το στρατό ξηράς αξιωματικούς του 

Βασιλικού Ναυτικού εκδιώχθηκαν 316.

• Τα νησιά γέμισαν από εκτοπισμένους και εξόριστους αξιωματικούς – 432 -, ενώ τα 

μπουντρούμια των τότε φυλακών «φιλοξένησαν» άλλους  158. «Έγκλημα» τους; Η 

θρασύτητα τους να θέλουν να τιμήσουν τον όρκο, τη στολή και τον ανδρισμό τους.

«Δηλαδή»,  τονίζει  ο  Ιων.  Μεταξάς2,  «άνω  των  10.000  προσώπων,  από 

αρεοπαγιτών, αρχιεπισκόπων, στρατηγών και πρέσβεων, μέχρι κλητήρων, διακόνων 

και χωροφυλάκων, απεβλήθησαν των θέσεων των, διότι δεν είχαν ακολουθήσει τον 

Ελ. Βενιζέλο εις την κατά του Βασιλέως εκστρατεία του. Εννοείται ότι τις θέσεις των 

κατέλαβαν οπαδοί του Βενιζέλου, διοριζόμενοι όπως, όπως…

Και όταν κανείς απερισκέπτως ενεργεί την 29ην Μαΐου του 1917, απαντά η 1η 

Νοεμβρίου του 1920…» .

1 Κατά τους τρεις  «γύρους» τους οι  κομουνιστές σφαγείς θα την αποδεκάτιζαν (1941 -1949) στην 
κυριολεξία.
2 Άρθρο του δημοσιευμένο στο φύλλο της 31 -12-1934 Καθημερινής.

 



Με τέτοια και τόσα πεπραγμένα, με τις χρηματοδοτήσεις του από τους ξένες 

κυβερνήσεις  και από λαθρεμπόρους όπλων όπως ο Εβραίος Ζαχάρ (Ζαχάροφ),  με 

τόσους  πρωταγωνιστικούς  ρόλους  σε  κινήματα,  που  δρομολογούνται  επειδή  οι 

κάλπες παραχωρούσαν την πλειψηφία στους αντιπάλους του, με την εξόντωση του 

ελληνισμού της Ιωνίας και Πόντου και με την εξολόθρευση της Μεγάλης Ιδέας του 

γένους δεν έπρεπε να κηρυχθεί «εθνάρχης»; Πόσα και ποια χειρότερα θα μπορούσε 

να διαπράξει εις βάρος της χώρας και του λαού της;

                                      

                                                 * * *

Και ο «γκαουλάιτερ» Σάρλ Ζονάρ;

Έσπευσε να φύγει από την Ελλάδα, αφού την παρέδωσε στα αιμοσταγή χέρια 

ενός  στασιαστή  και  κινηματία.  Έφυγε  επικαλούμενος  την  ανάγκη  να  ενεργήσει 

δήθεν, για να ενισχυθεί με χρήματα και πολεμικό υλικό η βενιζελοκρατούμενη πλέον 

δύσμοιρη χώρα. Επρόκειτο για πρόφαση: Δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια προς 

αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, όταν μετά από δύο περίπου μήνες, του ζητήθηκε να 

γυρίσει στον «τόπο του εγκλήματος», αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ήταν φορτωμένος 

όχι  μόνο με  πικρίες,  αλλά και  τύψεις:  Τον βάραιναν συνειδησιακά αυτά που είχε 

διαπράξει  και  κάθε  άλλο  παρά  αισθανόταν  περήφανος  ή  ικανοποιημένος  για  την 

υστεροφημία του. Με την άρνηση του πίστευε ή είχε την ελπίδα να απαλλαγή από τις  

οδυνηρές κρούσεις της μνήμης του. Ωστόσο, είχε το θάρρος – ή τον αυτοσεβασμό – 

να δηλώσει στους ανωτέρους του , πως επρόκειτο για   μια σελίδα ιστορίας που δεν  

τιμούσε  τη  Γαλλία  και  πως,  γι’  αυτό  ακριβώς  το  λόγο,  βιαζόταν  να  την  κλείσει.  

Οριστικά  και  αμετάκλητα.  Μόνο  που  οι  πληγές  από  τα  ανομήματα,  τις  ανίερες 

πράξεις,  την  άσκηση  βίας  στο  όνομα  και  με  την  εξουσιοδότηση  της  ισχύος  δεν 

κλείνουν, δεν θεραπεύονται, δεν επουλώνονται ούτε εύκολα, ούτε γρήγορα. Και σε 

όλη  τη  διάρκεια  της  αιμοσταγούς,  βάρβαρης  και  απάνθρωπης  «εθναρχικής» 

δικτατορίας οι κατάρες της συντριπτικά μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού 

δεν είχαν για αποδέκτη τους τον εγγονό του Εβραίου από την Θεσσαλονίκη Μπενύ 

Σελόν, αλλά σε ίση έκταση αν όχι ακόμα περισσότερο αυτόν που του παρέδωσε την 

καισαρική εξουσία «ζωής και θανάτου» επί των Ελλήνων:

               Τον Σάρλ Ζονάρ….     

                                     * * *

Και ο εξοστρακισμένος ( με το σύνολο των μελών της οικογένειας του εκτός 

από τον άτυχο Αλέξανδρο) στην Ελβετία1 υπερδιπλασιαστής της χώρας στρατηλάτης; 

1 Τελικά εγκαταστάθηκε στη Λουκέρνη.

 



Ανέμενε, υπομονετικά και με αυθεντικά βασιλική αξιοπρέπεια, τη δικαίωση 

του. Τον πολιορκούν και τον κατασκοπεύουν έμμισθοι σπιούνοι. Γράφει ο Εντουάρ 

Ντριό ( Κωνσταντίνος και Βενιζέλος):

«Όσο και  αν  δεν  τελούσε  πια,  όπως  στην  πατρίδα.  Υπό το  καθεστώς  της 

εφιαλτικής ξένης επικράτησης, ο Κωνσταντίνος, ακόμα και τώρα παρακολουθούνταν 

στενά σε όλες του τις εκδηλώσεις και τα λεγόμενα του .
 Φυσικά οι εχθροί φρόντισαν 

και  αργότερα  να  του  ρίξουν  μπόλικη  λάσπη:  ήταν  το  απόγειο  της  ειδεχθούς 

ψευδολογίας.  Μια  από  τις  αισχρότατες  συκοφαντίες  (  οι  «δοτοί»  της  Γαλλίας 

ανησυχούσαν  και  ενοχλούνταν  από  τη  θαρραλέα  φωνή  των  δύο  δυναμικών 

φιλοβασιλικών  οργανώσεων «Ελληνική  Ένωσις» και  ¨Ηχώ της  Ελλάδος»)  ήταν η 

παροχετευμένη από τη πλευρά Βενιζέλου στον Τύπο «πληροφορία»,  ότι  δήθεν  οι 

αιχμάλωτοι των Γερμανών έξι χιλιάδες άντρες του Δ’ Σώματος Στρατού (Καβάλας), 

αφέθηκαν  ελεύθεροι  αφού  εξοπλίστηκαν  από  αυτούς!  Και  με  επικεφαλής  τον 

Κωνσταντίνο, θα βάδιζαν κατά των δυνάμεων της Αντάντ ( υπερέβαιναν τις 300.00..) 

στο πλευρό του .. Φερδινάνδου της Βουλγαρίας. Αν ήθελε ο Κωνσταντίνος, θα είχε 

τη  δυνατότητα  να  ικανοποιήσει  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  την  οργή  και  την 

εκδικητικότητα του.

Αλλά εκείνος δεν είχε τέτοιες σκέψεις. Νόμος υπέρτατος γι’ αυτόν ήταν να μη 

διαπράξει ποτέ οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει την Ελλάδα. Είχε δώσει το λόγο 

του ως τζέντλεμαν στον Ντενί  Κοσέν και  τον τηρούσε με θρησκευτική ευλάβεια, 

παρά  τους  κατατρεγμούς  του.  Επρόκειτο  για  άνθρωπο  με  εξαιρετικά  υψηλού 

επιπέδου συνείδηση . ένας Βασιλεύς πιστός στο χρέος και στην αποστολή του.

Όπως ήταν φυσικό,  ο κάιζερ Γουλιέλμος ο Β’ τον κάλεσε να μεταβεί  στη 

Γερμανία για μόνιμη εγκατάσταση. Αν είχε δεχθεί, τι δε θα είχαν πει εις βάρος του…

Ήταν ουδέτερος μετά από διάφορες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις έκρινε ότι η 

Ελλάδα  δεν  είχε  κανένα  συμφέρον  και  όφελος  να  μετάσχει  στον  πόλεμο  από τη 

στιγμή  που  οι  Σύμμαχοι  δεν  ήθελαν  να  λάβουν  υπόψη  τις  ελληνικές  εθνικές  

διεκδικήσεις..

Υπέφερε πληροφορούμενος τις διώξεις που γνώριζαν οι οπαδοί του: για τις 

κοπέλες  που  είχαν  υποχρεωθεί  να  θάβουν  στις  γωνιές  των  κήπων  τους  τις 

φωτογραφίες του, για να αποφύγουν τη σύλληψη και για τις γυναίκες που κλειστήκαν 

με τη βία στα μοναστήρια, επειδή μοιράζονταν τις ίδιες αντιλήψεις με τους συζύγους 

τους. Τον έθλιβε το γεγονός ότι η ιδιωτική του αλληλογραφία εξαφανιζόταν.

 



Πολιτικός ηλίθια όσο και βδελυρή. Η οποία το μόνο που πετύχαινε ήταν να 

κάνει στενότερους τους δεσμούς της Ελλάδας με τον αγαπημένο της Βασιλέα, που 

είχαν ήδη μεταλλάξει τη λατρεία..»

Μολονότι  εξόριστος,  απομονωμένος,  κατατρεγμένος,  ηττημένος, 

πλεονεκτούσε  έναντι  των  «νικητών»  σε  δύο  σημεία  :  Από  την  άποψη  του 

εκπληρωμένου καθήκοντος, μπροστά στο οποίο γκρεμίζονταν σαν τραπουλοχάρτινοι 

πύργοι ψεύδη και συκοφαντίες . και στον τομέα που ονομάζεται αφοσίωση σε αυτόν 

των ψυχών και των καρδιών των απλών, ανιδιοτελών ανθρώπων της πατρίδας του . 

αφοσίωση,  που  τα  δεσμά  της  δικτατορίας,  της  βίας  και  του  καταναγκασμού 

αδυνατούν να αγγίξουν…

                         * * *

Σήμερα,  εννιά  δεκαετίες  αργότερα  οι  διάκονοι  του  πολιτικαντισμού 

πλημμύρισαν την Ελλάδα με το ελληνοποιημένο εβραϊκό όνομα του Μπενύ Σελόν: 

δρόμοι,1 πλατείες, σκάφη, αεροδρόμια, αγάλματα ακόμα και έξω από τη Βουλή ενός 

πολυκινηματία, δικτάτορα, οργάνου ξένων συμφερόντων, ολετήρα του ελληνισμού . 

όλα αυτά σε μία γελοία όσο και  πανηλίθια  προσπάθεια μείωσης της προσφοράς του 

βασικού  θεσμού  στον  τόπο.  Λησμονώντας  –  ενδεχομένως,  αγνοώντας-   οι 

«ανάδοχοι», ότι – όπως και ο Γεώργιος Παπανδρέου – δεν ήταν εχθροί, αντίπαλοι του 

θεσμού της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας!  Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο, δεν είναι 

απλώς  εμπαθής,  κακόπιστοι  και  στρεψόδικοι.  Είναι  κυρίως  και  προπαντός 

ανιστόρητοι.

Και σήμερα εκείνη που δικαίωσε το  ήθος, τον ανδρισμό, την ευθύτητα, την 

ολοκληρωτική  αφοσίωση  στο  καθήκον,  στον  όρκο,  στην  πατρίδα,  στο  λαό,  στα  

ελληνικά συμφέροντα  είναι η ιστορία.

Η αυθεντική και γνήσια ιστορία!

 Όχι  φυσικά,  η  μυθολογία  των  –  έμμισθων  ή  από  ανίατο  παρωπιδισμό  – 

λιβανιστών,  του  «εθνάρχη».  Αλλά  τα  κολοσσιαίου  αναστήματος  κείμενα  που 

συνέγραψαν ιστορικές αυθεντίες, που είχαν για πρωταρχικό – και πειστικό – προσόν 

και αρετή το τεκμήριο της αμεροληψίας. 

Αρκεί η παράθεση μερικών ονομάτων:

• Εντουάρ Ντριό, με τον υφηγητή συνεργάτη του Μισέλ Λεριτιέ (Γάλλοι) 

• Ο Αμερικανός Πάξτον Χίμπεν κορυφαίος στον κόσμο δημοσιογράφος της 

εποχής του.

1 Στην Χαλκίδα αντικατέστησαν το  όνομα του Αριστοτέλους με το δικό του! Μη χειρότερα… 

 



• Ο  Ιταλός  κόμης  (  και  από  τους  ικανότερους  και  ευφυέστερους 

διπλωμάτες) Αλεσάντρο ντε Μποσνλάρι.

• Ο αρχηγός της Σκότλαντ Γιάρντ και στη συνέχεια της Ιντέλιτζενς Σέρβις 

σερ Μπάζιλ Τόμσον – όλοι προερχόμενοι από χώρες της Αντάντ.

• Ο Βρετανός Κρόφορντ Πράις.

• Ο  πρώην  υπουργός  του  Φόρεϊν  Όφις  σερ  Έντουαρντ  Γκρέν  στα 

Απομνημονεύματα του.

• Στα  δικά  τους  πρώην  πρωθυπουργοί  της  Γαλλίας  Αλεξάντρ  Ριμπό  και 

Ρεϊμόν Πουανκαρέ.

• Ο  -  δημιουργός  αλλά  και  τελικά  αυστηρότερος   επικριτής  του 

βενιζελισμού – Μορίς Σαραιγ.

• Ο «επηρμένος» πρωταγωνιστής των «Νοεμβριανών» Νταρτίζ ντι Φουρνέ 

που γνώριζε πολλά αν και δεν τα αποκάλυψε όλα στις Αναμνήσεις  του.

• Ο Γάλλος πρεσβευτής στην Ελλάδα Γκαμπριέλ Ντεβίλ.

• Ο ομοεθνής του επιφανής δημοσιογράφος Εντουάρ Ελσέι

• Η  επίσης  ομοεθνής  τους  Μαντάμ  Ζ.  Ντισά  (  «ψευδώνυμο  «Γκι 

Σαντεπλέρ»)

• Ο  αποκαλούμενος  «  τίγρης»  πρώην  πρωθυπουργός  της  Γαλλίας  Ζόρζ 

Κλεμανσό.

• Ο  Ρομπ’ερ  Νταβίντ,  με  το  αναφερόμενο  στο  άγνωστο  δράμα  του 

αντατικού εκστρατευτικού σώματος στην Ανατολή βιβλίο του.

• Ο  S.A.  Cosmin με  τα  αποκαλυπτικά  των  ζοφερών  και  αισχρών 

παρασκηνίων  πονήματα του.

• Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Κάρλ Στρούπ.

• Ο Ιταλός συνταγματάρχης Μ. Καράτσιολο

• Ο Ρώσος πρίγκιπας Ελίμ Ντεμίντοφ. 

• Οι συγγραφείς Ζ. Μπουρντόν, Γ. Μπούλιτ, Ντενί Κοσέν, Ρ. Κράτγουελ 

(καθηγητής),  Γκ.  Ανοτό,  Χ.  Έζμι,  Μ.  Κέρρ  (ναύαρχος),  Χ.  Νίκολσον,  Ζ.  Ρενιό 

(στρατηγός), λόρδος Ρ. Βάνσιταρρτ.

• Οι  :  πανεπιστημιακός  καθηγητής  Τεωρ,  Στρέϊτ,  Γ.  Κομποθέκας,  Φ.Δ. 

Πλατίκας,  ο  στρατηγός  Ανδρέας  Μπαΐρας,  Α.  Φραγκούλης,  πρ.  νομάρχης  Νικ.Α. 

Αντωνακέας,  εισαγγελέας  εφετών  Νικ.  Γερακάρης,  στρατηγός  Βικτ.  Δούσμανης, 

Γεράσ.  Βασιλάτος,  Ιω.  Ιωαννίδης,  πρέσβυς  Α.  Κοραντής,  Μαννούσος  Ρ. 

 



Κούνδουρος,  Ιω.  Μάλλωσης,  Δημ.  Μιχαλόπουλος,  Μ.  Ππαστρατηγάκης,  Δημ.  Κ. 

Σβολόπουλος,  Ανδρ.  Σκανδάμης,  Στεφ.  Σκουλούδης,  Ξεν.  Στρατηγός,  Γεψρ. 

Τσοκόπουλος,  Γεωργ.  Χριστόπουλος,  Ελευθ.  Πι΄ζνιας,  Χαρ.  Βοζίκης,  Αναστ. 

Βυζάντιος,  Χρ.  Ζαλοκώστας,  στρατηγοί  Ιω.  Δημητρίου  και  Δημ.  Δημαράς1,  Κ.Α. 

Κυριακόπουλος,  Ε.  Κυριακίδης,  Σ.Θ.  Λάσκαρης,  Γεωρ.  Μπασακάρης,  Παν. 

Παναγάτος, Δ. Πλέσσας, Κων. Μ. Σακελλαρόπουλος, Γ. Σπυρίδων, Νικ. Ψυρούκης, 

Κων. Γ. Ζαβιτζιάνος, Δημ Οικονόμου, Πέτρος Δ. Αργυρόπουλος κ.α.

• Αποκαλυπτικότατη  για  όσα διαπράχθηκαν εις  βάρος  και  πίσω από την 

πλάτη της Ελλάδος από τους προστάτες και χρηματοδότες του Βενιζέλου Αντατικούς 

υπήρξε η Διπλωματική Ρωσική Λευκή Βίβλος που εξέδωσαν οι μπλσεβίκοι το 192.

• Αναφορικά  με  τα  πονήματα  μου:  Κωνσταντίνος  ΙΒ’,  ο  Στρατηλάτης  

(δίτομο) · Γεώργιος Β’ · Αλέξανδρος και Ασπασία Μάνου · Εθνικός διχασμός. Αίτια.  

Ένοχοι.  Συνέπειες·  Αντάντ  κατά  Ελλάδος  (δίτομο)  ·  Ιων.  Μεταξάς  και  Βενιζέλος.  

Συγκριτική  μελέτη  ·  Ιων.  Μεταξάς  :  Η  ζωή  και  το  έργο  του  ·  Ελ.  Βενιζέλος  :  «  

Εθνάρχης» ή ολετήρας; Εικοστός αιώνας : Τα φοβερά παρασκήνια, αφήνω στην κρίση 

του  αναγνωστικού  κοινού  την  έκδοση  ετυμηγορίας  ως  προς  το  εάν  όσα 

υποστηρίζονται σε αυτά εδράζονται σε στοιχεία (έγγραφα, στοιχεία, αλληλογραφία 

κοινή, εμπιστευτική ή απόρρητη, αρχεία κ.α.), ικανά να πείσουν για την ανταπόκριση 

τους προς την ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα.

Στέλνοντας μου τις ανατριχιαστικές αναμνήσεις του Λαμιώτη εκπαιδευτικού 

Πέτρου Δ. Αργυροπούλου, με τίτλο Έζησα…11 μήνες αιχμάλωτος στους Τούρκους, ο 

συμπολίτης του (εκλεκτός διανοούμενος) Ευθύμιος Ν. Χριστόπουλος σημείωσε στη 

συνοδευτική επιστολή του:

«Σπεύδω να σας μεταβιβάσω, μόλις τα παρέλαβα, τα απομνημονεύματα του 

αειμνήστου Π. Δ. Αργυροπούλου·  πιστεύω ότι  έπραξα σωστά γιατί  είναι  ζωντανή 

επιβεβαίωση  των  όσων  γράφετε  στα  βιβλία  σας.   Ιδιαίτερα  μετά  τα  όσα  άκρως 

απαράδεκτα  και  ιστορικώς  και  εθνικώς  ανεπίτρεπτα  ακούγονται  στο  «Εθνικο-

κυβερνητικό» τηλεοπτικό δίκτυο για τη Σμύρνη, για το « έργο» του στρατού μας και 

τα οποία επιβεβαιώνουν το «πωλείται η Ελλάς.΄΄΄..»

Ο    Π.  Δ.  Αργυρόπουλος  αυτόπτης  και  αυτήκοος  μάρτυρας  των  όσων 

διαδραματίστηκαν στη Μικρά Ασία και οδήγησαν στον εκεί ελληνικό όλεθρο και στις 

ανελέητες σφαγές Ελλήνων της Ιωνίας και του Πόντου  (γιατί άραγε «συνωστίζονταν 

στις προκυμαίες της Σμύρνης» οι πρώτοι – κατά το απίθανο εκείνο δήθεν «ιστορικό» 

κατασκεύασμα της Στ’ Δημοτικού, δημιούργημα των οπαδών της παγκοσμιοποίησης, 

1 Σχετικά με την κατάρρευση του μετώπου κατά το 1922 και το ρόλο του φυγάδα Νικ. Πλαστήρα 
(επαγγελματία κινηματία).

 



υπό  τις  ευλογίες  πρώην  υπουργού  της  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 

καταγόμενης από τα αιματοπότιστα χώματα της Μάνης – αφού οι Τουρκομογγόλοι 

εκεί σε ένα τριήμερο κατέσφαξαν μόλις εβδομήντα χιλιάδες δικούς μας…) λαμπρός 

και αγνός πατριώτης και δάσκαλος «κραυγάζει» μεταξύ άλλων, στο πέμπτο κεφάλαιο 

της πλήρους απεικονιστικής κατάθεσης ψυχής τα εξής:

«Αχ Βενιζέλε! Συ έφερες αυτή την ανυπολόγιστη καταστροφή του Ελληνισμού  

της Μικράς Ασίας, για τα συμφέροντα των συμμάχων της Αντάντ, Αγγλίας, Γαλλίας,  

Ιταλίας οι οποίοι πολεμώντας τον Κεμάλ, για να πάρουν τα πετρέλαια της Μοσούλης  

κ.τ.λ. ζήτησαν τη βοήθεια του Βενιζέλου και έτσι πήγαμε  στη Μ. Ασία…».

Που να γνώριζε ο αείμνηστος εκείνος Έλληνας, ότι οι Γάλλοι και Ιταλοί ( και 

ο «Λένιν») όχι μόνο δεν πολεμούσαν τον Κεμάλ, αλλά τον ενίσχυσαν ποικιλοτρόπως 

(  για  δικούς  τους  λόγους)  ·  εκείνοι  που νοιάζονταν για τα  πετρέλαια και  για  την 

προσθήκη νέων αποικιών ή προτεκτοράτων στην αυτοκρατορία τους ήταν οι Άγγλοι · 

αλλά αυτοί μας έστειλαν στο στόμα του «Γκρίζου Λύκου», με προθυμότατο  butler 

τους  τον  Βενιζέλο,  ολετήρα  και  όχι  βέβαια…»εθνάρχη»  του  ελληνισμού,  και 

κόμπαζαν αργότερα πως δε μας έδωσαν ούτε ένα φυσίγγιο, ούτε ένα φαρδίνιο. Μια 

από τις μεγαλύτερες ατιμίες στην ιστορία. 

Μεγαλύτερη της ήταν μόνο η δολοφονία των Έξι…

                                    * * * 

  § «Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι η κατοχή της Σμύρνης υπό του ελληνικού 

στρατού  αποφασίστηκε  από  λόγους  καθαρά  πρακτικούς  και  ανάγκης,  αλλά  δε 

δημιουργεί κανένα νέο δικαίωμα της χώρας σας για το μέλλον. Πρόκειται για μέτρο 

προσωρινό,  το οποίο παραχωρεί στη Διάσκεψη πλήρης ελευθερία να καθορίσει τη 

στάση  του  απέναντι  στα  διάφορα  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  το  Ανατολικό 

Ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη της τη γενική κατάσταση του κόσμου, καθώς και τους 

πόθους και τα συμφέροντα των πληθυσμών…»

                    Ζορζ Κλεμανσό (Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου) 

                                     προς τον Ελ. Βενιζέλο στις 12 -11-1919.

*  Η  απάντηση  του  δεύτερου  προς  τον  πρώτο  (15  –  11-  1919):  «Ας  μοι 

επιτραπεί να παρατηρήσω, ότι οποιοιδήποτε και αν ήασαν οι λόγοι της αποφάσεως 

του Ανωτάτου Συμβουλίου να στείλει ελληνικά στρατεύματα εις Σμύρνην, τούτο δεν 

ηδύνατο να πλανάται περί της σημασίας, ήτις πολύ ορθώς έπρεπε να δοθεί εις την 

απόφασην ταύτην υπό της κυβερνήσεως και του λαού της Ελλάδος, ήτις εγνώριζεν 

ότι μεταβαίνουσα εις την Σμύρνην, αν δεν είχεν ακόμη νόμιμον επί τούτον τίτλον, 

είχεν  όμως  ήδη  τίτλον  ηθικόν.  Δεν  απέστειλε  τα  στρατεύματα  της  ως  απλά 

 



εκτελεστικά όργανα, όπως έπραξε προηγουμένως εις Ρωσίαν (Ουκρανίαν). Αλλά ως 

τα μάλλον ενδιαφερόμενα όργανα δια την επιτυχίαν εντολής διεθνούς, εχούσης ως 

σκοπόν την τήρησιν της τάξεως..».

Ακολουθεί  η  –  πέρα  από  οποιαδήποτε  αμφισβήτηση  –  συνταρακτική 

αποκάλυψη της  αλήθειας: Ποιοι,  πότε,  πως μας  έστειλαν στον όλεθρο.  Και  ποιος 

συμμορφώθηκε – για άλλη μια φορά – με τις εντολές των ξένων…

                           

              Πως μας έστειλαν στον όλεθρο…. 

Ο  μέσος,  καλόπιστος  και  λάτρης  της  αλήθειας  Έλληνας  αναγνώστης 

δικαιούται,  φυσικά   και  οφείλει,  να  γνωρίζει  πως  η  χώρα  μας,  η  δύσμοιρη  και 

ταλαίπωρη  Ελλάδα,  μετά  τον  Α’  Π.Π.  σύρθηκε  από  τους  δήθεν  «προστάτες» 

(ασκούσαν ρόλο προαγωγού) και «συμμάχους» της ( εκτός από την αμέτοχη, επειδή 

 



είχε συγκρουόμενα με την πλευρά μας Ιταλία) αλλά και με την ενθουσιώδη ( όπως 

και  το  1917)  αποδοχή  από  τον  Ελ.  Βενιζέλο  της  απόφασης  τους  στο  εγχείρημα 

παραφροσύνης της Μικράς Ασίας. Μοιραία, αναπόφευκτη και αναπότρεπτη συνέπεια 

και κατάληξη του οποίου ήταν ο εκεί όλεθρος του ελληνισμού Ιωνίας και Πόνου και 

της Μεγάλης Ιδέας:

Κατά τη συνεδρίαση της  22- 4 -1919 το (αρχικά δεκαμελές,  στη συνέχεια 

πενταμελές  και  τελικά  τριμελές  :  Ουίλσον,  Λόιντ  Τζόρζτ,  Κλεμανσό)  Ανώτατο 

Συμμαχικό  Συμβούλιο  της  Διασκέψεως  Ειρήνης  αποφάσισε  να  προχωρήσει  σε 

σημαντικές  αποφάσεις  για  την  αντιμετώπιση  των  Ιταλικών  πραξικοπημάτων 

( αποβάσεις στρατευμάτων τους στην Αττάλεια, στη Νέα Έφεσο, στην Αλικαρνασσό 

και  στο  Μαρμαρίσι).  Την  επομένη  ο  Λόιντ  Τζόρτζ  πρότεινε  να  εξουσιοδοτηθεί  η  

Ελλάδα  να  στείλει  στη  Σμύρνη  δύο  ή  τρεις  μεραρχίες  (τελικά  στάλθηκε  μόνο  η 

διαθέσιμη  «Ι»1)  «για  προστατευθούν  οι  εκεί  χριστιανοί»·  δηλαδή,  με  ρόλο  

χωροφύλακα και χωρίς το μέτρο αυτό να προδικάζει την τύχη της πόλης…

Οι Ιταλοί ( που δεν είχαν παραστεί στη συνεδρίαση με τον αντιπρόσωπο τους 

πρωθυπουργό Ορλάντο, εξαιτίας των πραξικοπηματικών ενεργειών τους στη Μ. Ασία 

και του ζητήματος του Φιούμε) επανήλθαν στις  26,  αλλά ούτε τότε ούτε κατά τις 

επόμενες δύο συνεδριάσεις τους ανακοινώθηκε οι απόφαση.

Στις 29 Απριλίου  ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ζόρζ Κλεμανσό γνωστοποίησε 

στον Ορλάντο ότι κατά την απουσία του,  οι Έλληνες είχαν ζητήσει   να εγκριθεί η 

απόβαση τους  στη Σμύρνη ·  ότι  το  μέτρο δεν  προδίκαζε   την  τύχη  της  ·  και  ότι 

στέλνονταν για να προστατεύσουν τους ομοεθνείς τους από τις σφαγές των Τούρκων. 

Ο Λόιντ Τζόρζτ υποστήριξε τα ίδια και ο Γάλλος πρωθυπουργός υπογράμμισε  για 

δεύτερη φορά ότι η απόφαση είχε ληφθεί μετά από σχετικό ελληνικό αίτημα.

Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Γούντροου Ουίλσον αναγκάστηκε να τον διακόψει:

«Όχι κύριε πρόεδρε! Δεν αποφασίσαμε μετά από αίτημα της Ελλάδος. Αντίθετα,  

το  Συμβούλιο  μας  ήταν  εκείνο  που  τους  ζήτησε  να  αποβιβάσουν  στρατεύματα  στη  

μύρνη για να προλάβουν ενδεχόμενες σφαγές ομοεθνών τους και άλλων χριστιανών»2

Σχολιάζει  στο  εξαίρετο  πόνημα  της  «Διευθύνσεως  Ιστορίας  Στρατού»  του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού  Ο ελληνικός στρατίς εις την Σμύρνην: « Η παρέμβασις 

του προέδρου Ουίλσον πιστοποιεί επισήμως ότι η ελληνική αποστολή εις Σμύρνην δεν  

προήλθεν  από  ελληνικήν  πρωτοβουλίαν.   Υπήρξεν  απόφασης   ληφθείσα  προς 

1 Οι άλλες δύο του Α’ Σ.Σ. είχαν σταλεί από τον Βενιζέλο στην Ουκρανία, όπου οι Γάλλοι είχαν 
εκστρατεύσει για να εισπράξουν, από τους μπολσεβίκους, τα δάνεια τους προς τον τσάρο… 
2 Ήταν η μισή αλήθεια: Ο κίνδυνος σφαγών στηριζόταν σε ανώνυμες προκηρύξεις (χαλκευμένες κατά 
πολλούς ιστορικούς, από τον Βενιζέλο…) «ακραίων στοιχείων» που καλούσαν τους μουσουλμάνους 
να εξολοθρεύσουν τους χριστιανούς· φυσικά ο Ουίλσον απέφυγε, με «παρόντα» τον Ορλάντο, να 
αναφερθεί στο - σχετιζόμενο με τους Ιταλούς – πραγματικό λόγο της αποστολής…

 



εξυπηρέτησιν σκοπών ασχέτων προς την Ελλάδα. Και τούτο αυξάνει τας απέναντι της 

εκ της αφορμής ταύτης υποχρεώσεις των Δυτικών, όπως αυξάνει και τας ευθύνας των 

δια τα επακόλουθα γεγονότα…».

Την  Πρωτομαγιά  του  1919  (μια  ημέρα  πριν  από  την  αποβίβαση  της   Ι 

Μεραρχίας μας στο λιμάνι της Σμύρνης, όπου μετά από σαράντα έναν περίπου μήνες 

θα «συνωστίζονταν», κατά το γνωστό.. Ηροδοτικό πόνημα Ρεπούση και συνεργατών 

της, οι κατακρεουργημένοι από τους - φίλτατους, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης 

και  εκλεκτούς  γείτονες  μας  –  Τουρκομογγόλους  δύσμοιροι  ομοεθνείς  μας…)  το 

Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο όρισε τις ακόλουθες «εντολές» (mandates):

 Της  Γαλλίας  επί  της  βόρειας  μικρασιατικής  περιοχής  στην  οποία 

περιλαμβάνονταν η Προύσα και η Άγκυρα.

 Της Ιταλίας επί της περιοχής νότια του ποταμού Μαιάνδρου.

 Των  Ηνωμένων  Πολιτειών  της  Αμερικής   επί  της  Κωνσταντινούπολης,  των 

Στενών του Βοσπόρου και της Αρμενίας.

 Της Ελλάδας επί τμήματος του βιλαετιού Αιδινίου ( Σμύρνης). Διατυπώνονται τα 

ακόλουθα ερωτήματα:  

• Πρώτο ερώτημα : Οι μεγάλοι αποφάσισαν «προς εξυπηρέτηση σκοπών ασχέτων 

προς την Ελλάδα»  την απόβαση της ελληνική μεραρχίας στη Σμύρνη («χωρίς 

αυτό να προδικάζει τη τύχη της»), όμως ο «μεγαλοφυής στρατηλάτης, επιτελικός 

και αρχιτέκτων νικών») γιατί τη δέχθηκε, αφού εξυπηρετούσε σκοπούς άσχετους 

προς την χώρα μας; Και γιατί,  κατά τον Ελ. Βενιζέλο, όσοι θα ακολουθούσαν 

πολιτική διαφορετική από τη δική του θα ήταν ένοχοι…»εσχάτης προδοσίας»; 

• Δεύτερο ερώτημα : Αφού εκείνη η «εντολή» δόθηκε για εξυπηρέτηση σκοπών που 

δεν αφορούσαν στην Ελλάδα, γιατί ο υποτιθέμενος «εθνάρχης» την εξεμαίευσε 

καταθέτοντας  πλαστή  προκήρυξη που  καλούσε  (δήθεν)  τους  φανατικούς 

μουσουλμάνους  να  προχωρήσουν  σε  καθολική  σφαγή  των  χριστιανών  της 

Τουρκίας; Και πως θα προστατεύονταν οι υπόλοιποι εκτός Σμύρνης χριστιανοί;

• Τρίτο ερώτημα :Ποια λογική και καλή πίστη θα μπορούσαν να υιοθετήσουν την 

τερατώδη  παραφροσύνη να  ανακηρύσσεται  (  από  ολιγοφρενείς  ή  φαιδρούς 

παρωπιδάτους λιβανιστές,  φυσικά..)  «εθνάρχης»(!)  ο ολετήρας του ελληνισμού 

Ιωνίας   και   Πόντου (  αλλά και  όχι  μόνο!)  και  να στέλνονται  σε απόσπασμα 

δολόφων,  με  «απόφαση»  αντισυνταγματικού  και  έκθεσμου  έκτακτου 

στρατοδικείου οι  λαοπρόβλητοι κυβερνήτες ( και όχι δικτάτορες εγκάθετοι ξένων 

λογχών…) τους οποίους εκείνος  ανάγκασε εκβιαστικά ( με την προαναφερόμενη 

 



δήλωση – απειλή του !) να συνεχίσουν τη δική του  άκρως περίεργη και ύποπτη  

πολιτική «προς εξυπηρέτηση σκοπών άσχετων προς την Ελλάδα»;

       

                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

                Ο ΙΩ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΤΑΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ·      

                        Ο ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΙ ΗΤΑΝ; 

«Δεν  πιστεύω  ότι  ο  στρατηγός  Μεταξάς  θα  ήταν  διατεθειμένος  να  δεχθεί  

οποιαδήποτε συμβουλή, ακόμα και από φιλικότερη κυβέρνηση ως προς το χειρισμό των  

υποθέσεων της χώρας του…»

                                          Βρετανός πρεσβευτής σερ Μάικλ Πάλερετ 

                                             (Αναφορά προς το Φόεϊν Όφις, 20 – 2 – 1940)

 

                                                     *

§  «Από  της  εκθρονίσεως  του  Κωνσταντίνου  μέχρι  της  1  –  11  –  1920  ο  

Βενιζέλος  εξηυτέλισε  όλα  γενικώς  τα  αξιώματα  και  των  υπουργών  

συμπεριλαμβανομένων…Κάποτε ο Γεώργιος Χρηστ. Ζωγράφος με ερώτησε κατά λέξιν:  

‘Αυτός ο φίλος σας ο Βενιζέλος δεν θα αφήσει τίποτα όρθιον εν τω τόπο τούτο;’ «Όχι»,  

του απάντησα «θα αφήσει όρθιον τον εαυτόν του και τότε μόνον θα εννοήσει ότι ούτε  

αυτός θα σταθή μόνος του…». Τοπικός μόνον εσεβάσθη τους θασμούς. Δν επέτρεπε εις  

αυτούς να εμποδίζουν τας κινήσεις του και δι’ αυτό συστηματικώς τους παρεβίαζε…»

                                                                Κων. Γ. Ζαβιτζιάνος1

                                                              ( πρ. υπαρχηγός του «εθνάρχη»)

Φαρισαίοι  και  υποκριτές  της  χείριστης  μορφής  οι  αυταπόδεικτα  γελοίοι 

λιβανιστές  του  Εβραιοέλληνα  πολιτικού  μέμφονται,  κατηγορούν,  λοιδορούν  τον 

1 Βλέπε το βιβλίο του Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ελ. Βενιζέλου  
όπως την έζησε (1914 – 1922).

 



Ιωάννη Μεταξά ως δικτάτορα, που κατάργησε τις ελευθερίες του ελληνικού λαού και 

άσκησε δικτατορικά την εξουσία μετά την 4η Αυγούστου 1936. Ο φαρισαϊσμός τους, 

τους απαγορεύει να επεκτείνουν τις φνώσεις τους, ώστε να ενημερωθούν για ιστορικά 

γεγονότα που επιβάλλεται να γνωρίζει και ο μαθητευόμενος ακόμα μελετητής της 

ιστορίας:

 Ο  Ιων.  Μεταξάς  κατείχε  τις  θέσεις  αντιπροέδρου  και  υπουργού 

Στρατιωτικών στην «ψηφισμένη» από τη Βουλή κυβέρνηση Κ. Δεμερτζή, ο οποίος 

εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις 13 – 4 – 1936, για να τον αντικαταστήσει προσωρινά ο 

πρώτος.

 Στις 24 ο Θεμ. Σοφούλης  θα απαγγείλει στη Βουλή τον επικήδειο του 

αμαρτωλού, μετά το 1922, δήθεν κοινοβουλευτικού καθεστώτος, με τα τριάντα έξι 

κινήματα, αντικινήματα και δικτατορέις.

Θα ομολογήσει μεταξύ άλλων:

«εισπνέομεν όλοι μίαν γενναίαν δόσιν υποκρισίας. Τα μίση μας, αι ασχημίαι, η  

εμπάθεια,  αι  οποίαι  είχαν  αποκορυφώσει  τον  διχασμόν  τους  έθνους  και  έχουν  

δημιουργήσει ένα κίνδυνον σύροντας το έθνος εις πλήρη καταστροφήν και αποσύνθεσιν  

– αυτός είναι ο απτός κίνδυνος. Και η καταφρόνησις προς πάσαν ηθικήν αξίαν και  

έννοιαν έχει κλονίσει τα θεμέλια του κοινωνικού καθεστώτος, ώστε να μη υπολείπεται  

πλέον  εις  τους  ενδεχομένους  ανατροπείς  του  κοινωνικού  καθεστώτος1 βαρύ  το  

έργον…»

Αυτός ο «απλός κίνδυνος ανατροπής του καθεστώτος» θα οδηγήσει τη Βουλή 

να αναθέσει με ψήφους 241 ( έναντι 16 κατά και 4 αποχών), στις 27 – 4 -  1936, στην  

κυβέρνηση του Ιων. Μεταξά να ασκήσει  επί εξάμηνο την εξουσία με νομοθετικά 

διατάγματα , in absentia του Νομοθετικού Σώματος. Η επί διήμερο ( 9 και 10 – 5 – 

1936)   κατάλυση του κράτους στη Θεσσαλονίκη από τους σταλινικούς απεργούς, με 

δώδεκα  νεκρούς  και  τριάντα  επτά  τραυματίες  και  ο  πολλαπλασιασμός  των 

κομουνιστικών απεργιακών κινητοποιήσεων έχουν ως συνέπεια «πλείστοι πολιτικοί, 

εν  άκρα  πατριωτική  διεγέρσει  να  μεταβαίνουν  εις  τα  ανάκτορα,  δια  να 

συμβουλεύσουν μίαν πράξιν ριζικής εκκαθαρίσεως, μίαν πράξιν «πυγμής», η οποία 

θα εξήγε την χώρα από το λιμνάζον αποσυνθετικό τέλμα όπου είχε περιπέσει…»2.

1 Αναφερόταν,  φυσικά στο Κ.Κ.Ε ·  αλλά «λησμόνησε» ότι  στις 21 – 2 – 1936 είχε υπογράψει το  
διαβόητο σύμφωνο Σοφούλη – Σκλάβαινα, για να εκλεγεί  με τις κομουνιστικές ψήφους πρόεδρος της 
Βουλής ο ίδιος..
«  Η αγόρευση του Σοφούλη»,  σχολιάζει  η Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους της  Εκδοτικής  Αθηνών, 
«αποτελεί» μία από τις σπάνιες στιγμές αυτοκριτικής του παραδοσιακού πολιτικού κόσμου, ο οποίος  
βρισκόταν ακριβώς στο στάδιο ανευρέσεως ενός σωτήρα του κοινωνικού καθεστώτος της εποχής». 
2 Βλέπε Π. Πιπινέλη, Γεώργιος Β’

 



 Το Κ.Κ.Ε. (στις τελευταίες εκλογές είχε συγκεντρώσει 5,87% των ψήφων) 

απειλεί, ότι θα καταστήσει την χώρα αγνώριστη · ότι δεν θα υπάρξει τάξη και ησυχία· 

και ότι « το αίμα θα χυθεί ποτάμι, αν η μοναρχία εξακολουθήσει να έχει στα χέρια 

της  την  εξουσία».  Παράλληλα,  τάσσεται,  στο  «όνομα  των  βασικών  αρχών  του  

μπολσεβικισμού  υπέρ  του  πλήρους  αποχωρισμού  από  το  ελληνικό  κράτος  της  

Μακεδονίας και της Θράκης» καλώντας τον πληθυσμό τους «επαναστατική πάλη για  

την εθνική του απελευθέρωση»(!)

Πόσο δίκαιο είχε ο μεγάλος Στρατής Μυριβήλης όταν αποφαινόταν πως «δεν 

υπάρχουν Έλληνες κομουνιστές· όταν κανείς γίνει συνειδητός κομουνιστής παύει να 

είναι Έλληνας…»1 

 Στις 26 Ιουλίου  η Καθημερινή ( σε κύριο άρθρο της) τονίζει :

«Οι  πολιτικοί  αρχηγοί  θα  όφειλαν,  εάν  περί  τας  δυσμάς  του  βίου  των  

απεφάζιζον να ενδιαφερθώσι δια την Ελλάδα, να παρακαλέσωσι τον Ιωάννην Μεταξά  

να  κηρύξη  δικτατορίαν  και  να  προσφέρωσι  την  συνεργασία  και  υποστήριξην  των.  

Άλλος τρόπος να σωθεί ο τόπος από όσα τον αναμένουν δεινά αναρχίας, οχλοκρατίας,  

πτώχειας και εμφυλίων αγώνων δεν υπάρχει ουδείς, εκτός ενός κράτους ισχυρού και  

απηλλαγμένου των αδυναμιών τας οποίας επιβάλλει ο κοινοβουλευτισμός…».  

 Στις 30 Ιουλίου μέλη του Κ.Κ.Ε. πυρπολούν τις ναυτικές εγκαταστάσεις 

της νησίδας Λέρος (εγγύτατα στο ναύσταθμο της σαλαμίνας), ανατινάζοντας τα εκεί 

αποθηκευμένα πυρομαχικά του στόλου.

 Την επόμενη μέρα πέντε βουλευτές τους με επικεφαλής τους Κ. Θέο και 

Δ.  Γληνό  επισκέπτονται  τον  πρωθυπουργό  και  απειλούν  ένοπλη  κάθοδο  στο 

πεζοδρόμιο αν  καθιερωνόταν  με  νόμο  η  υποχρεωτική  διαιτησία  ως  προς  τις 

συλλογικές συμβάσεις.

 Και τις 3 Αυγούστου εξαγγέλλουν πανελλαδική απεργία για τις 5 και επί 

αόριστο  διάστημα.  Ήταν  αποφασισμένοι  να  καταλύσουν  το  κράτος  και  να 

αιματοκυλίσουν τη χώρα.

 Στις έξι το απόγευμα της 4ης  ο εκλεγμένος από τη Βουλή  πρωθυπουργός 

ζητεί ακρόαση από τον Γεώργιο Β’. Του ζητεί ή να δεχθεί την παραίτηση του («δεν 

επιθυμώ να συνδεθεί το όνομα μου με την κατάλυση του κράτους!») ή να υπογράψει 

τα δύο διατάγματα, που έχει ήδη ετοιμάσει :Το ένα για τη διάλυση της Βουλής. Και 

το δεύτερο για αναστολή διατάξεων του Συντάγματος.      

   Και  ο  Βασιλεύς  –  Φιλόσοφος,  ο  ολιγαρκής,  λακωνικός  και  βαθύτατα 

δημοκρατικός πρωτότοκος γιος του Στρατηλάτη;

1 Βλέπε το μνημειώδες έργο του  Ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα. 

 



 Κατά το εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ήλιος:

« Η αλήθεια είναι ότι ο Βασιλεύς ήθελε να αποφύγει δια  παντός τρόπου το 

ενδεχόμενον  αυτό,  αλλά  αφ’  ετέρου  δεν  ηδύνατο  να  λησμονήσει  την  διαρκώς 

επιδεινούμενην διεθνή κατάσταση, η οποία του επέβαλλε να επισπεύσει τας ενεργείας 

δια την οργάνωσιν της εθνικής αμύνης, χωρίς η προσπάθεια αυτή να παρεμποδίζεται 

ή  να  υπονομεύεται  από  την  δράσιν  των  κομμουνιστών  και  από  την  πολιτικήν 

αστάθειαν».

 Η εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Λαρούς  υπογραμμίζει:

« Είναι προφανές ότι ο Γεώργιος έπραττε το καθήκον του, αλλά τα πολιτικά 

κόμματα,  αποδεικνυόμενα  ανίκανα  να  δώσουν  κυβέρνησιν  εις  τον  τόπον, 

αυτοκτονούν.  Δεν  υπάρχει  ουδέν  στοιχείον  αποδεικύον  ότι  ο  Γεώργιος  απέβλεπεν 

έκτοτε  εις  την  δικτατορίαν·  αντιθέτως,  είναι  βέβαιον  ότι  και  πολύ  εδίστασε  να 

υπογράψει το διάταγμα της 4ης Αυγούστου και συνεχώς εσκέπτετο πως θα επετύγχανε 

να απαγκιστρωθεί. Και ο Ιων. Μεταξάς, ως συνάγεται από το Ημερολόγιον  του, όταν 

καλείτο  ως  υπουργός  Στρατιωτικών,  ουδέν  σχέδιον  είχεν.  Ο  Γεώργιος  και  από 

ιδιοσυγκρασίας ήτο αντίθετος της δικτατορίας και υπό την επίδρασην του βρετανικού 

πνεύματος ευρίσκετο και γνώσιν του αδιεξόδου της δικτατορίας είχε, κατέληξεν εις 

αυτήν,  όταν  έκρινε  ότι  δεν  ηδύνατο  να  πράξει  άλλως  και  διότι  διησθάνετο  τον 

κίνδυνο  της  επερχόμενης  λαίλαπας  και  διότι  τον  ετρόμαξεν  η  ανυπαρξία  της 

οιαδήποτε πολεμικής προπαρασκευής της χώρας. Τα πράγματα τον δικαίωσαν και εις 

τους φόβους του και εις το ότι την 28ην Οκτωβρίου 1940 επέτυχε να εκφράσει την 

ομόφωνη απόφαση τους έθνους…»          

  Ο Ιων. Δ. Πασσάς αποκαλύπτει στο εγκυκλοπαιδικό Λεξικό  Ήλιος, ότι 

σύμφωνοι για την εγκαθίδρυση της δικτατορίας ήταν τόσο ο Θεμ. Σοφούλης, όσο και 

ο Σοφ. Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος και επρόκειτο να ορκιστεί αντιπρόεδρος1( πράγμα που 

δεν  έγινε  τελικά,  εξαιτίας  διαφωνίας  ως  προς  την  επάνοδο  στο  στράτευμα  των 

απότακτων αξιωματικών).

 Η λονδρέζικη The Times σχολίαζε στις 13 – 8 – 1936 : « Η ενέργεια του 

πρωθυπουργού Ιων. Μεταξά έγινε δεκτή με καθολική ανοχή, με μοναδική εξαίρεση 

τους πολιτικούς αρχηγούς…»

 Η παρισινή Le Temps τόνιζε στις 6 Αυγούστου : « Ο Βασιλεύς Γεώργιος 

Β’  είναι  άξιος  τιμής  για  την  αξιέπαινη  προσπάθεια  του  να  μείνει  πιστός  στο 

συνταγματικό του χρέος και να εξαντλήσει τη δοκιμή μιας φιλελεύθερης βασιλείας. 

1 Το  παραδέχθηκε  και  ο  ίδιος  σε  συνέντευξη του  στη  γαλλική  εφημερίδα  Le Matin. (  Βλέπε  Μ. 
Μαλαίνου,  Πως και διατί επεβλήθει η δικτατορία του Ιων. Μεταξά.

 



Αν τώρα υπέκυψε στην απόφαση του πρωθυπουργού του να στραφεί προς την ισχυρή 

μέθοδο της δικτατορίας αυτό σημαίνει ότι τον εξανάγκασαν σοβαρές περιστάσεις…»

• Στα  Απομνημονεύματα του ο  διευθυντής  του  Πολιτικού  Γραφείου  του 

Γεωργίου  καθηγητής  της  Νομικής  Σχολής  Θ.  Αγγελόπουλος  αποκαλύπτει: «Ούτε 

ολίγοι  ήσαν  ούτε  άσημοι  οι  εισηγούμενοι  εις  τον  Βασιλέα  την  εγκαθίδρυση 

δικτατορίας.  Ο  Βασιλεύς  ηναντιούτο  κατηγορηματικώς.  Έλεγεν  ότι  εκ  φύσεως 

αντεπάθει  το  αυταρχικόν  πολίτευμα,  προσέθετε  δε  ότι  και  να  δεν  ησθάνετο  την 

έμφυτον αυτήν αντιπάθειαν, πάλιν δεν θα εθεώρει εαυτόν ικανόν να το εφαρμόσει. 

Κατ’ εμέ, έλεγε, το δυσχερέστατον είδος πολιτεύματος δια τον καλούμενον να 

εφαρμόσει αυτό, είναι η δικτατορία…

Δις,  μετά  την  επίσκεψιν  του  πρεσβευτού  της  Αγγλίας  σέρ  Σίντνεϋ 

Γουότερλοου,  μας  είπε  δυσανασχετών  ότι  ούτος  προσεπάθει  να  τον  μεταπείσει, 

ισχυριζόμενος  ότι  αι  τότε  εν  Ελλάδι  περιστάσεις  δεν  ηυνόουν  διάφορον 

διακυβέρνησιν. Και οΒασιλεύς την δευτέραν φοράν τον η΄ρψτησεν εις ζωηρόν τόνον:

- Αλλ’ εις τον Βασιλέα σας θα υποβάλλετε ποτέ ομοίαν πρότασην;»   

•  Σε επιστολή του (26 – 7 – 1936) προς φίλο του στη Θεσσαλινίκη 1 ο Νικ.  

Πλαστήρας έγραφε μεταξύ άλλων: 

« Πρόκειται περί των κατά τας ημέρας αυτάς διαδόσεων προς εγκαθίδρυσιν  

δικτατορίας εκ μέρους των κυβερνώντων σήμερον. Θα ήτο τη αληθεία ευχής έργον, εάν  

λητο  δυνατόν,  να  πραγματοποιηθεί  η  ιδέα  αυτή  το  ταχύτερον,  διότι  προσωπικώς  

πιστεύω, όπως πάντα και τώρα, ότι μόνον μία ηθική και αφατρίαστος δικτατορία είναι  

δυνατόν να σώση την χώραν από την πλήρη αποσύνθεσιν που την οδηγεί ακατασχέτως  

ο άθλιος και ταπεινός ανταγωνισμός των πολιτικώνπαρατάξεων..»

 Ο  Κων. Μητσοτάκης   σε διάλεξη του ( 15 – 11 – 1969) στη Ν. Υόρκη 

υποστήριξε:

«  Η δικτατορία  του Ιων.  Μεταξά επεβλήθει  είς  μιαν  περίοδον,  κατά   την 

οποίαν εσωτερικώς μεν η αρρυθμία, η αδυναμία της εσωτερικής μας ζωής, η πολιτική 

οξύτης  και  ο  κομματικός  φανατισμός  έδιδον  την  εντύπωσιν  ότι  εδημιουργείτο 

αδιέξοδον ·  εξωτερικώς  δε  τα  δικτατορικά  καθεστώτα  εκυριάρχουν  εις  μεγάλα 

τμήματα της Ευρώπης και η απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου διεφαίνετο 

εις τον ορίζοντα..»  

 «Εκούσα – άκουσα» η  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  ( της «Εκδοτικής 

Αθηνών) παραδέχεται ότι ο Βασιλεύς θεωρούσε τη δικτατορία μέτρο επιβεβλημένο, 

αλλά προσωρινό, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Και ότι οι αρχικές 

1 Δημοσιεύτηκε, στις 16 – 10 -1936, στην εφημερίδα Ανεξάρτητος.

 



προθέσεις  του  Μεταξά  συνέπιπταν  με  εκείνες  του  βασιλιά,  εκτός  βέβαια  από  τη 

διάρκεια της δικτατορίας, επειδή ¨πεποίθηση του ήταν ότι ο κοινοβουλευτισμός είχε 

χρεοκοπήσει – όχι μόνο στην Ελλάδα – και γι’ αυτό δεν προσφερόταν πλέον για την 

αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών της χώρας…» .

Εξυπακούεται ότι ο «προοδευτικός» συντάκτης του οικείου κεφαλαίου ( και 

οι «μονόχνωτες» πηγές που χρησιμοποιεί) ρίπτει το λίθο του αναθέματος κατά των 

κεφαλών και των δύο. Παραβλέποντας για πιο «κοινοβουλευτικό καθεστώς» στην 

Ελλάδα  γίνεται  λόγος  (  36  κινήματα,  αντικινήμτα,  δικτατορίες  μέσα  σε  δώδεκα  

χρόνια!) και αδιαφορώντας για το έργο που επιτελούσε το καθεστώς Μεταξά. Το 

οποίο,  πάντως  παραδέχεται  ότι  «δεν  ήταν  στρατιωτική  δικτατορία»,  ούτε  «είχε 

επιβληθεί από ισχυρό μαζικό κόμμα» όπως στις Ιταλία και Γερμανία…  

 Λιγότερο «προοδευτική», η Έκθεσις της Πολεμικής ιστορίας των Ελλήνων  

( της «Εκδοτικής Ελλάδος») σχολιάζει : «Δυστυχώς, παρά τας καταβληθείσας υπό 

του  Βασιλέως  προσπαθείας  όπως  αποκαταστήσει  την  Εθνικήν  Ενότητα  και 

επαναφέρει την χώραν εις ομαλόν πολιτικόν βίον, ή έντασις των πολιτικών παθών 

εξηκολούθησεν  αυξανόμενη.  Εκτός  τούτου  ο  Κομμουνισμός,  διεισδύσας  βαθέως 

εντός  των  εργατικών  τάξεων,  ωθεί  ταύτας  εις  απεργίας  και  πράξεις  βίας,  με 

αποκορύφωμα  την  εξελιχθείσαν  εις  οχλοκρατίαν  απεργίαν  της  8  -5  –  1936  εις 

Θεσσαλονίκην.  Ούτω,  κατόπιν  της  αδυναμίας  επιλύσεως  της  καταστάσεως  δια 

δημοκρατικών  μεθόδων  και  εν  όψει  των  αναμενομένων  ταραχών,  λόγω  της 

αναγγελθείσης δια την 5ην Αυγούστου πανεργατικής απεργίας, ο Βασιλεύς εκήρυξε 

την 4ην τον Στρατιωτικόν Νόμον, διέλυσε την Βουλή και ανέθεσεν εις τον Στρατηγόν 

Ιων. Μεταξά την διακυβέρνηση της χώρας δικτατορικώς.   

Από  της  στιγμής  ταύτης  υπό  του  Ιων.  Μεταξά  κατεβλήθη  εργώδης 

προσπάθεια  όπως  κερδηθεί,  κατά  το  δυνατόν,  ο  απολεσθείς  χρόνος  και  έπνευσεν 

άνεμος πραγματικής αναδημιουργίας,  επιτελεσθέντος ενός άθλου εν πλήρει συμπνοία  

κυβερνώντων και λαού.. 

• Άσχετα και πέρα από όλα αυτά, είναι γεγονός ανεπίδεκτο αμφισβήτησης 

ότι το καθεστώς Μεταξά δεν έχει στο παθητικό του  ούτε μία  - έστω μία! -  ρανίδα 

αίματος.  Αναφορικά  με  τα  πεπραγμένα  και  για  το  αν  κυβέρνησε  ¨με  σχετική 

επιτυχία»  (  κατά  τον  Κ.  Μητσοτάκη)  ή  με  –  περίπου  –  πλήρη  ,  ο  αναγνώστης 

παραπέμπετε στα στοιχεία του πονήματος μου  Ιων. Μεταξάς: Η ζωή και το έργο του.

                                Η «εθναρχική» δικτατορία…

 



Η εξαιρετικά περιορισμένη ανταπόκριση της  Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους  

( Εκδοτικής Αθηνών) προς την ιστορική αλήθεια (εξαιτίας του φιλοβενιζελισμού των 

συντακτών των οικείων κεφαλαίων ) αποδεικνύεται  περίτρανα και από:

 Την απόδοση στον Σάρλ Ζονάρ της ιδιότητας του ύπατου αρμοστή του 

συνόλου των εταίρων της Αντάντ (!), όταν οι πάντες γνωρίζουν ότι Άγγλοι, Ρώσοι και 

Ιταλοί διαχώρισαν με έμφαση τη θέση τους από αυτόν και την αποστολή του…

 Την αναφορά στην  πίεση «κοινής γνώμης σε Γαλλία και Αγγλία», όταν οι 

πάντες  γνωρίζουν  ότι  την  πίεση  ασκούσαν  οι  καθοδηγούμενες  και  λογοκριμένες 

εφημερίδες αυτών των χωρών…

 Τον  ισχυρισμό  ότι  «  η  Ρωσία  και  η  Ιταλία  αρνήθηκαν  αρχικά   να 

αναγνωρίσουν την αποστολή Jonnart». Αυτό σημαίνει ότι την αναγνώρισαν αργότερα· 

δεν την αναγνώρισαν ποτέ!

 Την κραυγαλέα αντίφαση: «Αγνοώντας τις αντιρρήσεις και διαμαρτυρίες 

της  Αγγλίας,  ο  Jonnart προχώρησε στην κατάληψη του Ισθμού και  στην επίδοση 

τελεσιγράφου». Περιέργως ύπατος αρμοστής (και) της …Αγγλίας ήταν.

 Την  απουσία  οποιουδήποτε  σχολίου  για  την  εξορία  (αποκαλείται 

«εκτοπισμός») στην Κορσική και για τον εγκλεισμό «κατ’ οίκων» δεκάδων πρώην 

πρωθυπουργών, υπουργών, στρατηγών και άλλων ανώτατων κρατικών λειτουργών. 

Ασήμαντη παρωνυχίδα…1

 Από  το  χαρακτηρισμό  «συζητήσιμη»  της  βάναυσα  αντισυνταγματικής 

νεκρανάστασης της «Βουλής των Λαγάρων». 

 Από  τον  κυριολεκτικά  απίστευτο  ισχυρισμό,  ότι  το   Σύνταγμα 

«λειτουργούσε πλήρως και είχαν αρθεί μόνο τα άρθρα περί προσωπικών ελευθεριών» 

- τόση…πληρότητα.

 Από  τη  χρήση  του  προκλητικού  όρου  «εκκαθαρίσεις»  για  να 

ονοματιστούν οι δέκα χιλιάδες απολύσεις με κατάργηση ισοβιότητας και μονιμότητας 

που  προβλέπονταν  στο  Σύνταγμα  και  που  μάλλον  δεν  ανήκαν  στις  «προσωπικές 

ελευθερίες» , οι οποίες όλως κατ’ εξαίρεση αυτές μόνο είχαν αρθεί από τον κατά τα 

λοιπά…πλήρως σεβαστό καταστατικό χάρτη της χώρας. «εκκαθαρίσεις…».

Η  ιστορία  μπορεί  να  γραφεί  με  πολλούς  τρόπους  –  και  χωρίς  να 

χρησιμοποιείται   έστω και  μία φορά  ο όρος «δικτατορία» για τη δοτή κυβέρνηση 

Βενιζέλου επί σαράντα ένα μήνες…Ωστόσο, με αυτού του είδους την «ιστορία» δεν 

πρόκειται να ασχοληθούμε άλλο! 

1 Όπως και ο ανακριβής ισχυρισμός ότι οι δύο κατάλογοι περιλάμβαναν ανά 30 ονόματα · στο δεύτερο  
ήταν καταχωρισμένα τουλάχιστον 103… 

 



  Ο πρώην υπαρχηγός του Βενιζέλου Κων. Γ. Ζαβιτζιάνος παραδέχεται : « 

Ο  Βενιζέλος  και  η  “κυβέρνησις”  του  ωρκίσθησαν,  αφού  διέσχισαν  τους 

στρατοκρατούμενους  (  από Γαλλία)  δρόμους με (γαλλικά )  αυτοκίνητα,  που είχαν 

εντολή  να  τρέχουν  γρήγορα  και  έφθασαν  στα  ανάκτορα  γεμάτοι..  θάρρος!  Και 

ωρκήσθησαν. Σημειώσατε ότι το περιεχόμενο του όρκου ήτον ότι δεν θα παρεβίαζαν 

το Σύνταγμα (!), το οποίον όμως παρεβιάζετο αυτήν την στιγμήν με μόνο τον  όρκον, 

που  για  χίλιους  λόγους  ήταν  αντισυνταγματικός…  Μεγαλύτερο  αδελφικό 

αλληλοσπαραγμό  δεν  ειμπορούσε  να   σκεφθή  και  συμβουλεύση  ο  Βενιζέλος… 

Τυπικώς και μόνμον τυπικώς εσεβάσθη τους θεσμούς. Δεν επέτρεπες όμως εις αυτούς 

να  εμποδίζουν  τας  κινήσεις  του  –  και  γι’  αυτό  συστηματικώς  τους  παρεβίαζε…Η 

πολιτική  αυτή  είναι  προφανές,  ότι  απέβλεπεν  εις  την  δημιουργίαν  όχι  Κράτους 

εθνικού, αλλά Κράτους Βενιζελικού.

Οι  επικρατήσαντες1 βενιζελικοί  επίστευον  ότι,  απομακρύνοντες  από  τας 

διαφόρους  υπηρεσίας  όλους  τους  μη  σκεπτόμενους  βενιζελικά  εκκλησιαστικούς, 

δικαστικούς,  διοικητικούς,  ιδιωτικούς  υπαλλήλους,  υπαλλήλους  οργανισμών 

δημοσίου  δικαίου,  αιρετούς  άρχοντες  κ.λ.π.,  σχηματίζοντες  τα  στρατιωτικά  και 

στελέχη  δημοσίας  ασφαλείας  εξ  ακραιφνών  οπαδών,  φυλακίζοντες  ένα  μεγάλο 

αριθμό  αντιπάλων  και  εκτοπίζοντες  τους  υπολοίπους,  θα  έπειθαν  τους  τυχόν 

απομείναντες αντιπάλους, επί του ότι, αν θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα, θα έπρεπε 

ν’  ακολουθήσουν  τον  βενιζελικό  δρόμο  και  έτσι  θα  εδημιουργήτο  το  βενιζελικό 

κράτος.

Μεγαλυτέρα τύφλωσις δεν ήτο δυνατή.

Εν ω το Κόμμα των φιλελευθέρων παρουσίασε και τιαύτην την ιδιορρυθμίαν:  

κατεδίωκε  τους  Έλληνας  πολίτας,  εδημιούργει  εις  βάρος  αυτών  διοικητικάς  και  

βιωτικάς συνθήκας οδυνηράς αν και συγχρόνως εσκέπτετο να ζητήσει την ψήφον των.

Με απλά διατάγματα ανεστάλησαν εκ του Συντάγματος όσα άρθρα ημπόδιζον 

την εφαρμογή του βενιζελικού εσωτερικού προγράμματος.  Και  αφού επετάχθηκεν 

από τη μέση το Σύνταγμα και επανήλθεν εις την ζωήν Βουλή που θα ενέκρινε τα 

πάντα, αρχίζει η εφαρμογή του προγράμματος:

Απολύονται  570 δικαστικοί. Ωσαύτως  6.500 περίπου διοικητικοί υπ΄λληλοι. 

Απεβλήθησαν των τάξεων του στρατού 2.300 αξιωματικοί· 600 έφεδροι αξιωματικοί 

έπεσαν  εις  την  τάξιν  του  απλού  στρατιώτου.  Εξεδιώχθησαν  ωσαύτως  3.000 

υπαξιωματικοί  και  οπλίται  της  Χωροφυλακής.   Απεβλήθησαν  από  το  Πολεμικόν 

Ναυτικόν  300 αξιωματικοί,  ενώ  άλλοι  430 αξιωματικοί,  αφού  απεβλήθησαν  του 

1 Όχι βέβαια με την βούληση του λαού, αλλά με τα τηλεβόλα  τις ξιφολόγχες των ξένων.. 

 



Σώματος  εξετοπίσθησαν  εις  διαφόρους  νήσους.  Έτεροι  150 μετά  την  αποβολήν 

εφυλακίσθησαν.

Έτσι ολόκληρες χιλιάδες οικογενειών ερρίπτοντο εις τους δρόμους, μαστίζονται  

υπό  πείνας  βαθείας  κατά  το  πλείστον,  επειδή  δεν  εσκέπτοντο  βενιζελικά. Εις  τον 

κατάλογον  τούτον  πρέπει  να  προστεθούν  και  όσαι  απολύσεις  εγένετο  υπαλλήλων 

αντιβενιζελικών, εργαζομένων εις ιδιωτικάς επιχειρήσεις…

  

 Αλλά  το  βενιζελικόν  πρόγραμμα  δεν  περιελάμβανε  μόνον  απολύσεις  και 

αποβολάς, περιελάμβανε και  εξορίας1  και  απολύσεις…και η προσωπική ελευθερία 

των  πολιτών;α,  αυτή  είχε  παύσει  να  υπάρχει  επί  του  βενιζελικού  καθεστώτος…

Περιελάμβανεν  επίσης  και   φυλακίσεις.  Αι  φυλακαί  είχον  γεμίσει  από  Έλληνας 

πολίτας, αντιπάλους του καθεστώτος. Συνήθως αι ανακρίσεις δεν ετελείωναν ποτέ, 

δια  να  συνεχίζονται  αι  προφυλακίσεις.  Εννοείται  ότι  αυτή  η  συστηματική 

περιφρόνησις προς την προσωπικήν ελευθερίαν των πολιτών είχε ως αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα να κλονισθεί δυνατά ή και να λείψει εντελώς από αυτούς κάθε αίσθημα 

προσωπικής ασφάλειας…

Αλλά και  λογοκρισία  αυστηρότατη εφηρμόζει πρώτα απ’ όλα εις τον Τύπον, 

αλλά και εις τα ιδιωτικά γράμματα και τα τηλεγραφήματα. Εψηφίσθει ακόμη ο νόμος 

«περί δυσμένειας κατά του καθεστώτος», με δίκας καθηνερινάς και αναριθμήτους, με 

πολίτας  καταγγελθέντες  και  καταδικασθέντας  διότι  τραγουδούσαν  απαγορευμένα 

άσματα ( π.χ. το εμβατήριον «Του Αητού ο Γιός») και δι άλλας γελαοίας κατηγορίας.

Η εξ όλων τούτων των βρωμεροτήτων εντύπωσις ήτο βαθυτέρα, διότι  ήτο η  

πρώτη  φορά  που  εφηρμόζοντο  στην  Ελλάδα  τοιαύται  δικτατορικαί  και  πιεστικαί  

μέθοδοι..

Χειροτέραν  εσωτερικήν  διοίκησιν  δεν  είχε  δοκιμάσει  η  Ελλάς  μέχρι  του 

Ιουνίου 1917..»

Πάντως το  Σύνταγμα λειτουργούσε…πλήρως! Και όποιοι  το  υποστηρίζουν 

υποτίθεται ότι είναι «ιστορικοί».

                              * * *

Ώστε ο Ιων. Μεταξάς άσκησε την εξουσία αρχικά με την ψήφο των τεσσάρων 

κομμάτων της Βουλής ( και με μόλις είκοσι μέλη της να καταψηφίζουν ή να απέχουν) 
1 Αποκαλύπτει  στο  πόνημα  του  για  τον   Πέτρο  Πρωτοπαπαδάκη  ο  Αλέξανδρος  Οικονόμου:  «Η 
Γαλλική κυβέρνησις ζητεί από την νέαν βενιζελική κυβέρνησιν όπως καταβάλη τα έξοδα κρατήσεως 
εις την Κορσικήν των εξορίστων, αυτή όμως ηρνείτο. Η πρώτη ηπείλησε τότε την Ελληνικήν ότι θα 
τους  απολύση  και  η  Ελληνική  έσπευσε  αμέσως  να  πληρώσει.  Ούτως  ο  Βενιζέλος  επλήρωνε  την 
Γαλλίαν δια να του κρατή τους αντιπάλους του!»
Ο  Σπ.  Μαρκεζίνης  (Πολιτική  Ιστορία  της  Νεώτερης  ελλάδας,  4ος τόμος)  τονίζει:  «Η  Θήρα,  κατά 
δεύτερον δε λόγον, η Αμοργός, η Σίκινος, η Φολέγανδρος και αυτή η Ανάφη ήσαν μεταξύ τον νήσων, 
αι οποίαι είχον επιλεγεί δια μονιμωτέραν εξορία».  

 



και  στη  συνέχεια,  με  έγκριση  του  Ανώτατου  Άρχοντα  και  αναστολή  ορισμένων 

διατάξεων του Συντάγματος, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση ξένων.

Και ο «εθνάρχης», ο ανδριάντας του οποίου φρουρεί το …Κοινοβούλιο, που 

ποτέ του δε σεβάστηκε;

Στο φύλλο  της  31  –  12  –  1934 της  Καθημερινής   φιλοξενείται  πιστότατη 

περιγραφή των συνθηκών εγκατάστασης του, με τα πολυβόλα και τα πυροβόλα των 

Γάλλων,  στο  προσφιλέστατο  του  πρωθυπουργικό  αξίωμα  –  η  νομή  της  εξουσίας 

υπήρξε ισόβια αυτοσκοπός για την εξοχότητα του:

« Την 13ην Ιουνίου 1917 (π. ημερ.), το εσπέρας, εν γαλλικόν τάγμα κατέλαβε 

τον Λυκαβητόν, έτερον το ύψωμα του Σταδίου, άλλο ανήλθεν επί της Ακροπόλεως 

και εν έτερον κατέλαβε την Πνύκα και το Θησείον. Δύο άλλα τάγματα παρέμειναν εν 

εφεδρεία  παρά  του  Φιλοπάππου.  Τρεις  πυροβολαρχίες   των  75  ετέθησαν  εις 

επιτηρητικήν  θέσιν  εις  το  ύψος  του  μνημείου  του  Φιλοπάππου,  μεταξύ  της  οδού 

Πειραιώς  και  της  λεωφόρου  Συγγρού.  Πυροβόλα   των  37  και  πολυβόλα 

ετοποθετήθησαν επί των δεσποζόντων σημείων,  εις τρόπον ώστε να απεκλύσι τας 

κυρίας οδούς κατά τον άξονα αυτών. Εν τάγμα με δύο μοίρας  πολυβόλων  κατέλαβε 

την πλατείαν Συντάγματος (!)1 Λόχος  πολυβόλων ετοποθετήθει παρά την γαλλικήν 

πρεσβείαν  και  την  οικία  του  Βενιζέλου.  Έτερον  τάγμα,  με  τέσσερις  μοίρας 

πολυβόλων κατέλαβε την πλατείαν Ομονοίας και απέσπασε τμήματα εις τας πλατείας 

Κάνιγγος,  Ανεξαρτησίας,  Ελευθερίας,  Μοναστηρακίου  και  ηλεκτρικό  σταθμό 

Θησείου.  Εις  λόχος  πεζικού κατέλαβε τους σιδηροδρομικούς  σταθμούς  Αθηνών – 

Λαρίσης. Τέλος, καθ’ όλον το μήκος της διαδρομής των υπουργικών αμαξών από 

Πειραιώς  μέχρι  Αθηνών  ετοποθετήθησαν  διάφοροι  μονάδες  στρατού  μετά 

πολυβόλων».

Απλά  ωραία  πολιτισμένα  πράγματα,  αποδεικτικά  (  ή  όχι;)  της  τεράστιας 

δημοτικότητας του τολμητία, ημιθεόυ και δημιουργού ( στον ύπνο των λιβανιστών 

του…) της «Ελλάδας των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων)» ή αντίστροφα. Οι 

ξένοι εισβολείς και κατακτητές της ελεύθερης και ουδέτερης χώρας μας ανέθεσαν σε 

εκστρατευτικό σώμα, με πυροβολαρχίες  και μοίρες  πολυβόλων,  για να ιππεύσει  ο 

δοτός,  προστατευομένος  και  χρηματοδοτούμενος   butler τους  την  εξουσία.  Στην 

οποία τον διατήρησαν ( που θα εύρισκαν ευπειθέστερο εκτελεστή των εντολών τους 

δικτάτορα;) στην αιμοσταγή πρωθυπουργία του επί σαράντα ένα μήνες. «Οι οπαδοί 

του» σχολιάζει εύστοχα ο Ν. Α. Αντωνακέας ( φαυλοκρατία), «δεν ησθάνθησαν ουδέ 

1 Ορθότατοι! Όλα γίνονταν με πλήρη σεβασμό προς το Σύνταγμα, το οποίο ( κατά  την Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους) «λειτουργούσε πλήρως». 

 



την παραμικράν τύψιν ή φιλοτιμίαν δια τον εξευτελισμόν, ον υπέστη η ατυχής χώρα, 

εξ αιτίας του άφρονος ξενοδούλου και αρχομανούς πάτρωνος των…»

Ωστόσο  οι  αλλοδαποί  προστάτες  του  υπό  εγκατάσταση  δικτάτορα 

ανησυχούσαν τόσο πολύ για την υγεία και αρτιμέλεια του, εξαιτίας του παράφορου 

έρωτα  του  λαού  προς  το  πρόσωπο  του,  ώστε  εκτός  από  τις  πυροβολαρχίες  και 

πυροβολαρχίες  και  τα τάγματα πεζικού,  φρόντισαν να μετακαλέσουν και  (  μόλις) 

τετρακόσιους  Κρητικούς  χωροφύλακες,  που συγκρότησαν την («ολιγομελέστατη») 

σωματοφυλακή του «Τσυρίου Προέδρου». Ο φορέας των γαλλικών …δημοκρατικών 

ιδεωδών στρατηγός Μ. Ρενιό κυκλοφόρησε ( οι ναζί κατακτητές τον μιμήθηκαν μετά 

από είκοσι τέσσερα χρόνια), προκηρύξεις, με τις οποίες απειλούσε με « επί τόπου 

εκτέλεσιν»  όποιους  θα  συλλαμβάνονταν  να  κρατούν  όπλο  ή  να  προβαίνουν  σε 

οποιαδήποτε  πράξη  εχθρότητας.  Και  μόνο  μετά  από  αυτή  την  κατάληψη  της 

πρωτεύουσας  αποτόλμησε  ο  τηρητής  του  Συντάγματος  που  εφεξής  θα  …

λειτουργούσε  πλήρως,  να  μεταβεί  για  ορκωμοσία  αποβιβασμένος  από το γαλλικό 

καταδρομικό, που τον φιλοξενούσε.

Και την επόμενη ο «στολλητίας» κήρυξε τον πόλεμο κατά των Κεντρικών 

Αυτοκρατοριών   χωρίς  την  παραμικρή  συμφωνία  με  τους  χρηματοδότες  του  και  

δωρητές της εξουσίας αναφορικά με τις ελληνικές εθνικές φιλοδοξίες · ούτε καν ως 

προς  την  εξασφάλιση  της  εδαφικής  ακεραιότητας  της  χώρας.  Και  ανήκει  στα 

ανεξήγητα παράδοξα αυτής της φυλής το ότι, αντί να δέχεται κατακέφαλα η μνήμη 

του το λίθο του αναθέματος, ανακηρύχθηκε , αντί για  ολετήρας του ελληνισμού, από 

ολιγοφρενάς ξυλοσχίστες της ιστορίας «εθνάρχης»1 .

Επόμενο  μέτρο  :  όσες  μονάδες  της  «Εθνικής  Αμύνης»  είχαν  συγκροτηθεί 

(κυρίως με βίαιη στρατολόγηση) στη Θεσσαλονίκη, αντί να πολεμήσουν κατά των 

Γερμανών και Βουλγάρων, μεταφέρθηκαν στην λεγόμενη «Παλαιά Ελλάδα», για να 

χρησιμοποιηθούν σαν μοχλός τρομοκράτησης των αντιφρονούντων. Με συνέπεια τα 

απανθρώπως πιεστικά μέτρα τους να εξαναγκάσουν τον πληθυσμό να εξεγερθεί στην 

Σπάρτη, στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, στην Πάτρα, στην Λιβαδειά, στη Θήβα και 

αλλού. «Χιλιάδες εφυλακίσθησαν ή εξωρίσθησαν» , καταθέτει ο    Ν. Α. Αντωνακέας 

(ο.π.),  «και  εκατοντάδες  ετυφεκίσθησαν·  οικογένειαι  ολόκληροι  κατεστράφησαν  και  

πείνασαν, γυναίκες ερρίφθησαν εις τας φυλακάς και υπέστησαν τα πάνδεινα υπό των  

βενιζελικών ορδών. Παρέμειναν εις την μνήμην των σύγχρονων όλα εκείνα τα αυστηρά  

1 Ήταν απόλυτα δικαιολογημένη η απορία Βρετανού διπλωμάτη προς το συγγραφέα του βιβλίου: «Πως 
είναι δυνατό να βαφτίζεται ‘ηγέτης’ , ‘αρχηγός’ ενός  ολόκληρου έθνους  κάποιος πολιτικός που ποτέ 
δεν ψηφίζεται από το σύνολο του λαού  - κα που πολύ περισσότερο, δεν εκλέχθηκε ούτε βουλευτής σε 
εκλογές που διενέργησε ο ίδιος, πρωταγωνίστησε σε κινήματα προς ανατροπή της λαϊκής ετυμηγορίας, 
υπήρξε ηθικός αυτουργός της εκτέλεσης των πολιτικών του αντιπάλων και νεκροθάφτης της Μεγάλης 
Ιδέας του έθνους του;» Αναμένεται απάντηση από τους ενθαρχοποιητές και εθναρχολάτρες…   

 



μέτρα,  τα  οποία  ελήφθησαν  προς  προστασίαν  του  «πατρός  της  φυλής»,  

εγκατασταθέντος εις  τας Αθήνας τη ενόπλω συνδρομή των Σενεγαλέζων και  άλλων  

μαύρων  της  Αφρικής…χιλιάδες  πολιτών  εμαρτύρησαν  εις  τας  φυλακάς  επί  δήθεν  

εξυβρίσει  του  «Τσυρίου  Προέδρου»,  ως  απεκάλουν  τον  Βενιζέλον  οι  πραιτοριανοί  

του…» .

Ναι , αλλά δικτάτορας ήταν ο Ιων. Μεταξάς.

Ο Ελ. Βενιζέλος ήταν «δημοκράτης, κοινοβουλευτικός ανήρ, κυβερνούσε με 

νεκραναστημένη Βουλή ! και με το Σύνταγμα σε …πλήρη λειτουργία. Μη χειρότερα 

…

« Ο αριθμός των βασιλοφρόνων που πυροβολήθηκαν στη Νάξο» αποκαλύπτει 

στο συγκλονιστικό πόνημα του – το μετέφρασα από τα αγγλικά και έγινε ανάρπαστο 

– Οι μυστικές υπηρεσίες των Συμμάχων στην Ελλάδα ο αρχηγός της Ιντέλιτζενς Σέρβις 

σερ Μπάζιλ Τόμσον, « από βενιζελικούς πράκτορες τον Ιανουάριο του 1917 ξεπέρασε 

τους διακόσιους: είκοσι άντρες και δέκα γυναίκες (τρεις έγκυες) σκοτώθηκαν, ενώ 

τραυματίστηκαν περισσότεροι από εκατόν εβδομήντα – οι μισές ήταν γυναίκες…»

Πολυάριθμοι βασιλόφρονες αξιωματικοί εξορίστηκαν ( και ) στις Μήλο και 

Σαντορίνη.  Στη  Χαλκιδική,  στη  Βοιωτία  ,  στη  Φθιώτιδα,  στις  Κυκλάδες  και  σε 

πολλές  άλλες  περιοχές  καταξιωμένα  κοινωνικά  στελέχη,  ευυπόληπτοι  πολίτες, 

φιλήσυχοι χωρικοί δέχονταν τις σφαίρες αφιονισμένων βενιζελικών πρακτόρων και 

στρατιωτικών,  αλλά  …Αλλά,  όπως  σήμερα  κάποιοι  δήθεν  «ιστορικοί»  τότε 

εφημερίδες με κύρος και παρελθόν ( όπως λ.χ. η The Daily Telegraph  ή η The Times) 

υποστήριζαν,  ότι  εκείνη  η  βάρβαρη  τρομοκρατία  ήταν  ανάλογη  προς  τις 

προβλεπόμενες του βρετανικού στρατιωτικού ποινικού κώδικα! Άλλωστε, για ποιο 

λόγο να ασχοληθούν – τώρα που υπέταξαν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό – με τις 

τζενγκισχανικές καταχρήσεις εξουσίας, οι οποίες εφαρμόζονταν τώρα σε ολόκληρη 

την  επικράτεια  της  νέας  ‘συμμάχου’  τους.  Όπου  ένας  βρομερός  συρφετός 

ανενδοίαστων καταδοτών, πληροφοριοδοτών, σπιούνων, χρηματοδοτούμενων επί δύο 

ή περισσότερα έτη από τον αισχρότατο ντε Ροκφέιγ  είχαν μετατρέψει  σε είλωτες 

αξιοπρεπέστατους  Έλληνες  πολίτες,  για  να  διατηρήσει  τη  δοτή,  με  πυροβόλα και 

πολυβόλα, δικτατορική εξουσία του  ο «Μπενύ Σελόν»..

                     * * *

Κανένας  δεν  είναι  σε  θέση  να  αντικρούσει  όσα  υποστηρίζει  στο 

περισπούδαστο έργο του Κωνσταντίνος και Βενιζέλος ( το μετέφρασα στην ελληνική 

από το πρωτότυπο) ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Σορβόνης και ακαδημαϊκός 

Εντουάρ Ντριό, κορυφαίος Γάλλος ιστορικός του εικοστού αιώνα:

 



«  Η  πρωτοβουλία  του  Βενιζέλου  να  οδηγήσει  την  Ελλάδα  στον  πόλεμο 

υπέβαλε  στη  θηριώδη  μανία  των  Τούρκων  –  που  κανένας  δεν  ήταν  σε  θέση  να 

χαλιναγωγήσει  –  τα  δύο  ή  τρία  εκατομμύρια  των  Ελλήνων της  Θράκης,  της 

Κωνσταντινούπολης και κυρίως της Μικράς Ασίας. Η δημοσιοποίηση (  από τον ίδιο) 

των υπομνημάτων, που είχε υποβάλει τον Ιανουάριο του 1915, ο Ελ. Βενιζέλος στον 

Κωνσταντίνο και με τα οποία συνηγορούσε ένθερμα για την ανταλλαγή της Καβάλας, 

που χορηγούνταν στους Βουλγάρους(!) με ανάλογη τουρκική έκταση στην περιοχή 

της Σμύρνης, θεωρήθηκε πρόκληση για διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η εμμονή στην ουδετερότητα από την πλευρά του βασιλέως ως την εκθρόνιση  

του  τον  Ιούνιο  του  1917  ανέστειλε  τις  σοβαρές  επιπτώσεις  επί  της  ελληνικής  

ομογένειας.

 Τώρα,  όμως,  που  η  εξουσία  παραδόθηκε  στον  Βενιζέλο,  το  τουρκικό 

γιαταγάνι θα καταφέρει   διπλά πλήγματα κατά των Ελλήνων της Μικράς  Ασίας.  Η 

ελληνική ουδετερότητα τους είχε σώσει· αντίθετα, η έξοδος της Ελλάδος στον πόλεμο  

τους παραδίδει δέσμιους στις σφαγές. Μια βαριά σιωπή καλύπτει την τύχη τους· όσο 

θα  διαρκέσει  ακόμα (  περισσότερο από ένα  χρόνο)  ο πόλεμος,  είναι  αδύνατο,  να 

διαπεραστούν  τα  ζοφερά  σκοτάδια  της  Μ.  Ασίας.  Από  έμμεσες  μόνο  μαρτυρίες 

γινόταν γνωστό ότι ο τουρκικός τρόμος ασχολούνταν με την αναβίωση των σκηνών 

φρίκης , που περιέβαλαν την ανελέητη σφαγή, πριν από είκοσι χρόνια, εκατοντάδων 

χιλιάδων  Αρμενίων  ·  διέρρευσε  επίσης  από αμερικανικές  μαρτυρίες  ότι   Τούρκοι  

είχαν στρατολογήσει όλους τους νεαρούς Έλληνες  της Μ. Ασίας, αλλά για να μην τους 

δώσουν όπλα, τους χρησιμοποιούσαν σε επιχωματώσεις και σε άλλα καταναγκαστικά 

έργα, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, με συνέπεια   οι δύστυχοι αυτοί Έλληνες να  

πεθαίνουν  κατά  χιλιάδες,  κάτω  από  το  τουρκικό  μαστίγιο.  Η  μεγάλη  τουρκική 

επιχείρηση  της  εξόντωσης  των  μη  μουσουλμάνων,  που  είχε  δρομολογηθεί  επί 

Αμπντούλ  Χαμίτ  Β’  με  τη  σφαγή  των  Αρμενίων,  απλωνόταν  τώρα,  εξαιτίας  του 

πολέμου, εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών.

Έτσι  αρχίζει  η  μεγάλη  μικρασιατική  καταστροφή,  που  μας  επιφύλαξε  τις  

φρικτότερες εικόνες.  

Και, βέβαια η ευθύνη κάθε άλλο παρά βάραινε τον Βασιλέα Κωνσταντίνο…»

Ασφαλώς.

Βάραινε τον Βενιζέλο και τους προστάτες, πάτρωνες και χρηματοδότες του.

Ναι, αλλά «εθνάρχης»;

Οπωσδήποτε..    

                                         * * *

 



Φιλοξενείται  στην  συνέχεια  και  μικρό  απόσπασμα  από  όσα  έχουν 

καταχωριστεί στον 4ο τόμο της Πολιτικής Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος  του Σπ. Β. 

Μαρκεζίνη!

«Εις  το  θέμα  της  Βουλής  προεκρίθη,  συμφωνούντος  και  του  Jonnart,  η 

σαφώς αντισυνταγματική, αλλά και πρωτότυπος λύσις της αναβιώσεως της Βουλής 

της 31 Μαΐου /  13 Ιουνίου 1915, της αποκληθείσης,  ως εκ τούτου ‘Βουλής των  

Λαγάρων’.  Η  ανοικτή  κήρυξις  της  δικτατορίας  απεκλείετο  την  ώρα 

εκείνην… Ο  Βενιζέλος  και  αν  το  ήθελε  δεν  ηδύνατο  να  κηρύξει  απροκάλυπτον 

δικτατορίαν· αλλ’ η σχετική συζήτησις ουδεμίαν έχει αξίαν διότι τότε,  μεταξύ των 

ετών 1917 -1920 εκυβέρνησε περισσότερον δικτατορικώς από ότι ο Ιων, Μεταξάς το  

1936 – 1940.  ήτο τούτο κατά τινά άποψην φυσικόν,  διότι  ούτως ή άλλως, ο μεν 

Βενιζέλος παρά τη παρουσίαν του Βασιλεύς, είλκε την εξουσίαν του εκ της δυνάμεως  

και συνεπώς ο Βασιλεύς ήτο διακοσμητικόν πρόσωπον, ενώ ο Ιων. Μεταξάς είλκε 

την δικήν του από την οικιοθελή συγκατάθεση του Βασιλέως Γεωργίου Β’, ο οποίος 

εις  θέματα  αποφασιστικής  σημασίας,  όπως,  λ.χ.  το  εξωτερικόν,  έδρα 

αποφασιστικώς… Το ότι  προβάλλονται  διάφοροι δικαιολογίαι  δεν μεταβάλλεται  η 

πραγματικότης:  ότι  δηλαδ΄ξ  η  περίοδος  Βενιζέλου  ήτο  περίοδος  συγκεκαλυμμένης  

απολυταρχίας…»

Για  όσους  υποστηρίζουν  «πλήρη  εφαρμογή»  του  Συντάγματος:  κατά  την 

συνεδρίαση της 15 – 8 – 1917 (ν. ημερ.) της Βουλής των Λαγάρων νεκραναστημένοι 

«εθναρχικοί βουλευτές κατέβασαν βίαια από το βήμα της το Μακεδόνα ομόλογο τους 

(αντίθετο  στη  βενιζελική  δικτατορία)  Γεωρ.  Μπούσιο,  τον  οποίο  απώθησε  και 

υπολοχαγός Παύλος Γύπαρης ( γνωστός μπράβος του Βενιζέλου) που βιαιοπραγούσε 

μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων για δεύτερη φορά. Το 1920 θα δολοφονούσε τον 

Ίωνα Δραγούμη. Ο βενιζελικός ανθρωπίσκος το γίγαντα του ελληνισμού..

                      

 



                   

                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

             Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ… ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟΝ Α΄   

                        ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

« Αμέσως μετά την ορκωμοσίαν ο πρωθυπουργός Βενιζέλος υπέβαλεν εις τον  

Βασιλέα  (Αλέξανδρο)  προς  υπογραφήν  αντισυνταγματικόν Νομοθετικόν  Διάταγμα  

‘Περί  αναστολής  της  ισοβιότητας  των  δικαστών’.  Ο  Βασιλεύς  εδίστασε  να  το  

υπογράψει  και  εις  την  πρώτην συνάντησην του με  τον  ύπατο  Ζοννάρ  του είπε  με  

νεανικήν αθωότητα: ‘Μου λέγουν ότι ο πατήρ μου απεμακρύνθη του θρόνου επειδή  

παρέβη το Σύνταγμα, αλλ’ αυτό που ζητούν τώρα από εμέ είναι αντισυνταγματικό. Πώς  

να  το  υπογράψω;’   Και  ο  Ζοννάρ  τον  καθησύχασε  λέγων  πατρικώτατα:  ‘Αφού  το  

προτείνει ο Βενιζέλος ημπορείτε να το υπογράψετε με κλειστά μάτια !’»1   

                                               Αλέξανδρος Α. Οικονόμου 

                                     ( Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης 1859 - 1922)   

Επειδή οι μελετητές της ιστορίας δεν ανήκουν στην κατηγορία των κρετίνων, 

ολιγοφρενών ή ηλιθίων ( «ιδιωτεία»), όσοι αποφεύγουν επιμελώς να χαρακτηρίσουν 

δικτάτορα καισαρικής μορφής τον υποτιθέμενο «εθνάρχη» και  επιχειρούν να τους 

πείσουν, ότι από τον Ιούνιο του 1917 μέχρι το Νέμβριο του 1920 το Σύνταγμα της 

χώρας  λειτουργούσε  πλήρως,  εκτός  από  κάποιες  διαταξούλες  για  τις  προσωπικές 

ελευθερίες οφείλουν να εξηγήσουν:

 Γιατί αφού κατά τους ισχυρισμούς του είχε στο πλευρό του τους ογδόντα 

στους εκατό Έλληνες, όχι μόνο δεν έγινε δεκτός με ασύνορο ενθουσιασμό κατά την 

«πρωθυπουργοπίηση» του από τα τέσσερα πέμπτα του λαού,  αλλά χρειάστηκε να 

ασκήσει την εξουσία με τον τυραννικότερο τρόπο 

1 Ο μέσος κοινός άνθρωπος (Uomo qualunque ή Man in the street) δεν γνωρίζει τι να πρωτοθαυμάσει: 
Το…σεβασμό του  ολετήρα  του  ελληνισμού  στο Σύνταγμα·  την  … πατρικότατα  αντισυνταγματική 
συμβουλή περί των «κλειστών οφθαλμών» προς το δύσμοιρο Αλέξανδρο· ή τον αληθέστατο ισχυρισμό 
όσων επιχειρούν να τον πείσουν, ότι επί Βενιζελικής «απολυταρχίας» και δικτατορίας το Σύνταγμα… 
λειτουργούσε πλήρως εκτός από κάποιες διατάξεις που αφορούσαν στις προσωπικές ελευθερίες (λ.χ. η 
ισοβιότητα των δικαστών είναι … «προσωπική ελευθερία»!) 

 



και στηριζόμενος στα όπλα των ξένων;1 Γιατί απέφυγε, όπως ο Βελζεβούλ το λιβάνι, 

τη διενέργεια το Σεπτέμβριο του 1916 των εκλογών που ο ίδιος είχε αξιώσει  και οι 

προστάτες του επέβαλαν τελεσίγραφο ( για να ανακαλέσουν, έπειτα από δική του 

έντρομη εισήγηση); Και γιατί, αντί να σπεύσει ( χωρίς καμία συμφωνία για τις εθνικές  

αξιώσεις ή έστω, για διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας) κήρυξε τον 

πόλεμο κατά των εχθρών της Αντάντ στις  20 Ιουνίου/  3Ιουλίου,  δεν προχωρούσε 

πρώτα σε διεξαγωγή εκλογών, ώστε στηριζόμενος στη λαϊκή εμπιστοσύνη και εντολή 

να προχωρήσει στην κήρυξη του πολέμου αμέσως μετά; Δηλαδή, αν δεν έσπρωχνε 

την Ελλάδα στο σφαγείο τις 3, αλλά στις 12 ή στις 20 Ιουλίου τι θα συνέβαινε; Δεν 

θα κέρδιζαν τελικά η Αντάντ συν η Αμερική τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

 Αντίθετα: Αν ( όπως συνέβαινε !) τα ποσοστά ήταν αντίστροφα. Από πού 

αντλούσε  το  δικαίωμα,  αφού δεν  είχε  την  πλειοψηφία  του  λαού  με  το  μέρος  του, 

αποφασίσουν  αυτός  και  η  πολύ  μικρή  μειοψηφία  που  τον  ακολουθούσε  για  τη 

συμμετοχή της Ελλάδας σε μια σύρραξη, στην οποία συγκρούονταν για τα δικά τους 

αποκλειστικά συμφέροντα οι αποικιοκράτες και το σιωνιστικό λόμπι των Η.Π.Α. (με 

τις πολεμικές του βιομηχανίες) από τη μια πλευρά και οι Γερμανοί στρατοκράτες από 

την άλλη ( και μάλιστα χωρίς καμία δέσμευση των πρώτων, που τον κανάκευαν και 

τον χρηματοδοτούσαν, απέναντι στην Ελλάδα);

 Από την  ημιθεϊκή  και  εθναρχική  (  μολονότι  η  δεύτερη  ανακαλύφθηκε 

αργότερα)  ιδιότητες  του,  οι  οποίες  τον  τοποθετούσαν  πολύ  ψηλότερα  από  τη 

βούληση και τις επιθυμίες του λαουτζίκου! Έτσι δεν πράττουν παντού και πάντοτε οι 

«εθνάρχες»;  Βέβαια,  μην  αναζητήσετε  τέτοιο  ‘φρούτο’  οπουδήποτε  αλλού.  Είναι 

αποκλειστικά παραγωγής λιβανισμού, κρετινισμού «Made in Greece».

                          *  *  *    

  Μολονότι ο πόλεμος κηρύχθηκε ( προς…πλήρη απόγνωση των Γερμανο- 

Αυστριακών και των συμμάχων τους) στο μέσο του θέρους του 1917 και αρχηγός 

του  στρατού  ορίστηκε  ο  (ικανότατος  στο  μπρίτζ)  Παν.  Δαγκλής  (  παρά  τις 

ενστάσεις  Εμμ.  Ρέπουλη  και  Αλ.  Διμήδη),  ο  Ελ.  Βενιζέλος2 δεν  κατόρθωσε  να 
1 Γράφει σεβόμενος την ιστορική αλήθεια  Αλέξανδρος Α. Οικονόμου (ο.π): «την 12/25 -6 1917 τρεις 
φάλαγγες γαλλικού στρατού και Σενεγαλέζων δυνάμεως μιας μεραρχίας, μετά πυροβολικού, ανήλθον 
εκ  Πειραιώς εις  Αθήνας  και  κατέλαβαν τους  στρατώνες  του Ρούφ,  την  Ακρόπολη,  την Πύλη του 
Ανδριανού  και  την  Λεωφόρον  Όλγας,  το  Στάδιον,  τους  λόφους  Αρδητού,  Φιλοπάππου,  Πνυκός, 
Μουσών,  το  Θησείον  τους  λόφους  Στρέφη και  Λυκαβηττού,  τους  σιδηροδρομικούς  σταθμούς και 
έστησαν παντού πυροβόλα και μυδραλλιοβόλα…
Ειδοποιημένος ο Γάλλος αρχηγός της δυνάμεως, ότι την 11 π.μ. της 14/27 Ιουνίου θα εισέλθη εις την 
πόλη το νέο υπουργικό συμβούλιο προς ορκωμοσία παρέταξε καθ΄ όλην την διαδρομήν μέχρι των 
Ανακτόρων συνεχή διπλή σειρά ξένων στρατιωτών, με πολυβόλα και πυροβόλα…» 
2 Διόρισε  υπουργό Στρατιωτικών  το  βουλευτή  Αιτωλοακαρνανίας  και  αντισυνταγματάρχη  ιππικού 
Αλέξανδρο Γρίβα και αντικατέστησε τον Θ. Πάγκαλο στη θέση του προσωπάρχη του υπουργείου  με  
τον Αλ. Οθωναίο ( ο οποίος κατά τα «Δεκεμβριανά» καθοδηγούσε τους Ελασσίτες για το που να  
τοποθετήσουν τα πολυβόλα τους…

 



τερματίσει  τον  Α’  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  αν  και  ο  εχθρός  ήταν   έτοιμος   να 

παραδωθεί.  Και  τούτο  γιατί  επτά  μήνες  αργότερα  (Φεβρουάριος  1918)  η 

επιστράτευση ( παρά τις διώξεις, καταδίκες και εκτελέσεις) κάθε άλλο παρά είχε 

ολοκληρωθεί.

Οι  στάσεις  που  ξέπιασαν  στη  Λάρισα,  στη  Λαμία  ,  στην  Αταλάντη,  στη 

Λειβαδιά,  στη  Χαλκίδα  και  επισφραγίστηκαν  με  συνοπτικές  δίκες  σε 

αντισυνταγματικά  έκτακτα  στρατοδικεία  και  με  τον  τουφεκισμό  τελικά  ογδόντα 

τριών αξιωματικών, υπαξιωματικών, οπλιτών και πολιτών διόγκωσαν, όπως ήταν 

φυσικό,  την  δυσπιστία  των  συμμάχων  του  σχετικά  με  τη  δυνατότητα 

ολοκληρωτικής επιστράτευσης και συγκρότησης αξιόμαχου στρατού..

Το  Δεκέμβριο  1917  ανακλήθηκε  ο  Μορίς  Σαράιγ1  στη  Γαλλία  και  τον 

διαδέχθηκε ο στρατηγός Ζόρζ Γκιγιομά,  που είχε  υπό τις  διαταγές του όλες  τις 

αντατικές δυνάμεις – και τις ελληνικές. Το Μάρτιο του 1918 νέα στάση τμημάτων 

της 3ης Μεραρχίας, περί τα Σέρβια της Κοζάνης, με λιποταξίες περισσότερων από 

χίλιους  αντρών  και  με  νέες  ‘δίκες’,  καταδίκες,  εκτελέσεις.  Η  επιστράτευση 

ολοκληρώθηκε ( είχαν προσκληθεί υπό τα όπλα οκτώ ηλικίες, 1905 – 1912) περί τα 

μέσα Μαΐου και στις 31 (ν. ημερ) τμήματα του στρατού κατήγαγαν σημαντική νίκη 

κατά  των  Βουλγάρων  σε  ένα  ύψωμα  στο  Σκρά  ντι  Λέγκεν,  όπου  οι  Γάλλοι 

πειραματίστηκαν,  για να δοκιμάσουν «την ανδρεία και  ικανότητα του ελληνικού 

στρατού σε επιχείρησιν κάπως σοβαράν»2. Δύο εβδομάδες αργότερα ο Π. Δαγκλής 

μετέφερε το αρχηγείο του στη νύφη του Θερμαϊκού, όταν τον Γκιγιομά, είχε ήδη 

αντικαταστήσει ο ομόβαθμος του  Franchet d’  Esierey ( Φρανσέ ντ’ Επρέ). Τώρα 

«διαμοιράσαντο τα ιμάτια μου και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον»: Οι μισές 

ελληνικές δυνάμεις ( στη Γεβγελή) τέθηκαν υπό τις διαταγές του ντ’ Επρέ και οι 

υπόλοιπες  υπό  τις  διαταγές  του  Βρετανού  στρατηγού  Μπρίγκς  στην  περιοχή 

Στρυμώνα.

Δύσμοιρη Ελλάδα…

Η  επίσκεψη  του  Βασιλέως  Αλεξάνδρου  (  Ιούλιος  1918)  στο  μέτωπο 

μετατράπηκε  σε  φάρσα  με  βάση  τις  αλληλοσυγκρουόμενες  περιγραφές  των  Π. 

1 «Εις  τον  απαισίας  μνήμης  Στρατηγόν»  γράφει  ο  Αλέξανδρος  Α.  Οικονόμου,  «τον  επί  διετίας 
βαναύσως  βασανίσαντα  την  Ελλάδα  και  στερούμενο  εξ  ίσου  ανθρωπισμού  και  πολιτικότητας» 
οφείλεται η καταστροφή της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Όταν (Αύγουστος 1917) 
η πυρκαγιά από γειτονική ξύλινη οικία μεταδόθηκε  στο τεραστίας αξίας χριστιανικό μνημείο,  που 
μεταβλήθηκε  σε στάχτες,  επειδή  ο  ημιπαράφρων  στρατηγός  απαγόρευσε  στις  ελληνικές  Αρχές  να 
χρησιμοποιήσουν νερό της πόλης, επειδή «ως πολεμικό υλικό ανήκε στο στρατό του»!
2 Βλέπε  Δ.  Δαγκλή,  Αρχείον,  Αναμνήσεις  –  Έγγραφα  –  Αλληλογραφία.  Σημειώνεται  ότι  δεν  είχε 
απομείνει  τίποτα  όρθιο,  όπως  αποδεικνύεται  και  από  το  ότι  οι  Πλαστήρας  και  Κονδύλης 
(πρωτοπαλίκαρα  του  βενιζελισμού)  προβιβάστηκαν  στον  αμέσως  ανώτερο  βαθμός  χωρίς  να  τους 
προτείνει ο Σωματάρχης!

 



Δαγκλή  και  Λ.  Παρασκευόπουλου.  Ο  πρώτος  το  χαρακτηρίζει  «απαθή»  και 

υποστηρίζει  ότι  «εστάθη αδύνατον  να  τον  πείσουν  να  είπη  μίαν  λέξην και  ήτο 

απελπιστική η αδιαφορία του». Αντίθετα ο δεύτερος  εκθειάζει την εγκαρδιότητα 

που επικράτησε κατά τη διάρκεια του προγεύματος  που παρέθεσε για χάρη του 

Βασιλέως, « ο ενθουσιασμός του οποίου από την επιθεώρησιν του μετώπου και η 

χαρά του εξεδηλούτο παντοιοτρόπως…»

       Το  Μάϊο  του 1918 οι  Αντατικοί  ανέθεσαν  την ευθύνη  στο Γάλλο 

στρατάρχη  Φερντινάν  Φός,  εκείνος  τροποποίησε  το  σχέδιο  των  πολεμικών 

επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, που είχε εκπονήσει ο Γκιγιομά και εξουσιοδότησε για 

την εφαρμογή του στην πράξη  στον ντ’ Επρέ, ταυτόχρονα με τη γενική επίθεση 

στο Δυτικό Μέτωπο.

 Τα γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα (356.000 Βούλγαροι , 24.000 Γερμανοί) 

κατείχαν  θέσεις  από  τη  λίμνη  Αχρίδα  μέχρι  την  αντίστοιχη  του  Αχινού,  με 

ενδιάμεσα στηρίγματα στο Μοναστήρι και στη λίμνη Δοϊράνη. Απέναντι τους ( με 

1540  πυροβόλα: 472 βαρέα και 1068 πεδινά και ορειβατικά) βρίσκονταν συνολικά 

656.000 άντρες  :  543.00  στη  ζώνη  των  «πρόσω»  (187.000 Γάλλοι,  117.000 

Βρετανοί, 104.500 Έλληνες, 94.200 Σέρβοι, 36.300  Ιταλοί και 2.300 Αλβανοί) και 

113.000 στα  μετόπισθεν  (   37.500 Γάλλοι,  19.200  Βρετανοί,  25.000  Έλληνες, 

23.100 Σέρβοι,  8.400   Ιταλοί). Η αριθμητική υπεροχή ήταν σαφέστατη, αλλά το 

σημαντικότερο  ήταν  η  εξαιρετικά  χαμηλή  στάθμη  του  ηθικού  των  Βουλγάρων 

(  πολλοί  ήταν  ανυπόδητοι  και  όλων  ο  ιματισμός  σε  άθλια  κατάσταση)  και  η 

διαφαινόμενη αλλαγή  γραμμής πλεύσης της νέας κυβέρνησης Μαλίνωφ.

Η  αντατική  επίθεση  εξαπολύθηκε  στις  15  Σεπτεμβρίου.  Χρειάστηκαν  έξι 

ημέρες σφοδρών επιθέσεων, για να καμφθεί η εχθρική αντίσταση και διασπαστεί το 

μέτωπο. Στις 26 οι ελληνικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Στρώμνιτσα και το Μπέλες 

και στη συνέχεια εισήλθαν στη χώρα των Ούνων ή Υαινών της Βαλκανικής και 

τρεις  ημέρες  αργότερα  ‘έπεσαν’  τα  Σκόπια  (που  σήμερα  εμφανίζονται  σαν 

«Δημοκρατία  της  Μακεδονίας»,  μολονότι  μέχρι  το  1946 η  περιοχή  ονομαζόταν 

«Βαρντάσια Μπανοβίνα» και οι Σλάβοι στα Βαλκάνια ήρθαν, κατά παραδοχή  και  

του Κίρο Γκλιγκόροφ, τον έβδομο μετά Χριστόν αιώνα ενώ ο Ηρόδοτος αναφέρει 

το –ελληνικό – «Μακεδόν έθνος»).1 

Οι Βούλγαροι υπέγραψαν ανακωχή στις 30 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνοντας την 

υποχρέωση να αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα ελληνικά και σερβικά εδάφη και 

να παραδώσουν το στρατό της στους Συμμάχους. Η εξέλιξη αυτή έφερε σε δυσχερή 

1 Βλέπε Κώστα Ν. Μπαρμπή Οι βιαστές της ανθρωπότητας και της Μακεδονίας.

 



θέση  τους  Τούρκους,  που  είχαν  ήδη  γνωρίσει  διαδοχικές  ήττες  ,  από  τους 

Βρετανούς,  στην  Αραβία,  στο  Ιράκ,  στην  Μεσοποταμία,  στην  Παλαιστίνη,  στη 

Συρία, προετοιμάζοντας το δρόμο για την αρπαγή των πετρελαίων της Μοσούλης 

και για την κατάληψη χωρών που «προασπίζονταν» την Αίγυπτο και το δρόμο για 

την  Ινδία.   Και  στις  30 Οκτωβρίου είχε  σειρά η Τουρκία  να υπογράψει,  με  τη 

μεσολάβηση  της  πάναισχρης  Αλβιόνας  την  ανακωχή  του  Μούδρου. Οπότε, 

αρπάζοντας τις τουρκικές κτίσης στη Μέση Ανατολή, το Λονδίνο δήλωνε επίσημα, 

ότι  δεν  υπάρχει  πλέον  για  την  Αγγλία  θέμα…  διαμελισμού  της  Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Γιατί; Επειδή είχε ήδη παγματοποιηθεί!

 Η  Αγγλία είχε  ήδη  θέσει  υπό  την  κατοχή  της  ως  προτεκτοράτα  την 

Αραβία , την Παλαιστίνη, τη Μεσοποταμία.

 Η Γαλλία τη Συρία και την Κιλικία.

 Η Ιταλία την Κυρηναϊκή ( κατά τη διάσκεψη του Σεν Ζάν ντε Μοριέν ο 

Λόιντ είχε ευκολότατα παραχωρήσει τη Σμύρνης στους Ιταλούς!)

 Η Ρωσία το Βατούμ και το Βακού. 

Επιπλέον οι Τούρκοι αποσύρονταν από την Περσία και από τις σήραγγες στον 

Ταύρο  του  Σιδηροδρόμου  της  Βαγδάτης  και  του  Υπερκαυκάσιου  Σιδηροδρόμου. 

Αλλά …

Αλλά  η  Τουρκία  δεν  αναλάμβανε  καμία  δέσμευση  για  ικανοποίηση 

οποιασδήποτε εθνικής διεκδίκησης της Ελλάδας. «Αφίετο μόνη να διεκδικήσει εις το 

μέλλον τας αξιώσεις της», σχολιάζει (ο.π.) Αλ. Α. Οικονόμου . «Και τούτο υπήρξε η 

αιτία των συμφορών της…»

Ωστόσο, οι προστάτες του Βενιζέλου μερίμνησαν να της προσφέρουν μια « 

ηθικής μορφής ικανοποίηση» :Στις 12 – 11 – 1918 το θωρηκτό Γ. Αβέρωφ και τρία 

αντιτορπιλικά συνόδευσαν τον αντατικό στόλο, που ανάπλευσε τα Δαρδανέλια και 

αγκυροβόλησε  στον  Κεράτιο,  ενώ  μικρό  ελληνικό,  άγημα  υπό  τον  Λ. 

Παρασκευόπουλο  μετείχε  στη  δύναμη  υπό  τον  ντ΄  Επρέ  που  εισήλθε  στην 

Κωνσταντινούπολη· ο Παρασκευόπουλος επισκέφθηκε το πατριαρχείο και εκεί των 

δεξιώθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο προαναφερόμενος συγγραφέας ορθότατα 

εκφράζει  την  πικρία  του:  «  Οποίαν  επιβλητικότητα  θα  είχε  η  σκηνή  αυτή,  εάν 

εισήρχετο  έφιππος  εις  Βασιλίδα  ο  Βασιλεύς  Κωνσταντίνος,  ως  αρχηγός  του 

ελληνικού  έθνους  και  κληρονόμος  των  Παλαιολόγων!1 Δεν  επέπρωτο,  όμως  να 

επωφεληθεί  η Ελλάς αυτής της ευκαιρίας όπως πραγματοποιήσει τας προαιωνίους 

ελπίδας και τους πόθους της»  .

1 Και απόγονος  τους: βλέπε Κώστα Ν. Μπαρμπή , Η Ελλάδα ξανασταυρώνεται.

 



Στις 8 Αυγούστου είχε διασπαστεί, το γερμανικό μέτωπο νότια του ποταμού 

Σόμ και στις 13 και 14 Γερμανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί υπό την προεδρία του 

Κάιζερ  Γουλιέλμου  Β’  (στη  βελγική  πόλη  Σπά)  αποφάσισαν  να  προτείνουν  τον 

τερματισμό του πολέμου. Μετά από διαδοχικά διαβήματα στον πρόεδρο των Η.Π.Α. 

Γούντροου  Ουίλσον,  αυτός  δημοσίευσε  στις  28  το  «Διάγγελμα»  του,  που 

περιλάμβανε δεκατέσσερις όρους για να συγκατατεθεί στη σύναψη της ειρήνης. Οι 

μάχες στο Δυτικό Μέτωπο συνεχίστηκαν και στις 6 – 11- 1918 ο στρατάρχης Πάουλ 

φον Χίντενμπουργκ ( μετά από στάση των Γερμανών ναυτών στο Κίελο και γενική 

απεργία  στα  εργοστάσια)  ζήτησε  την  υπογραφή  ανακωχής,  ενώ  ακολούθησαν 

εμπρησμοί,  ληστείες  και  λεηλασίες  καταστημάτων.  Η  νέα  κυβέρνηση  υπό  τον 

καγκελάριο Κάρλ ΄Έμπερ υπέγραψε στις 11 – 11 -1918 ( μετά την παραίτηση του 

Κάιζερ) μέσα στο σιδηροδρομικό βαγόνι, με το στρατάρχη Φ. Φος, το «Πρωτόκολλο 

Ανακωχής» για τριάντα έξι ημέρες, με συνέπεια να τερματιστούν οι εχθροπραξίες 

στις 11 το επόμενο πρωί.

Με  τον  τρόπο  αυτό  ο  Ελ.  Βενιζέλος…  κατατρόπωσε  τις  Κεντρικές 

Αυτοκρατορίες και … κέρδισε τον πόλεμο1 , για λογαριασμό των συμμάχων, φίλων 

προστατών και χρηματοδοτών του!

                Τα «υστερόγραφα» του πολέμου….  

Επιβάλλεται  να  σημειωθεί  ότι  μετά  την  αιματηρή  επικράτηση  τους,  οι 

μπολσεβίκοι του 3% κατά τις τελευταίες εκλογές για τη ρωσική Δούμα ( βλέπε το 

πόνημα  μου   Τα  σταλινικά  στρατόπεδα  θανάτου)  διαπραγματεύτηκαν  με  τους 

Γερμανούς χωριστή ειρήνη, προκειμένου να διατηρήσουν την εξουσία. Και στις 3 – 3 

–  1918 υπέγραψαν  την  κυριολεκτικά  επονείδιστη  γι΄  αυτούς  Συνθήκη Μπρέστ  – 

Λιτόφσκ   που τους υποχρέωνε :  Να εκκενώσουν την Ουκρανία,  τη Φιλανδία,  την 

Εσθονία και τη Λιθουανία· να παραδώσουν στην (σύμμαχο των Γερμανών και τώρα 

enfant gate του  σιωνιστικού  λόμπι,  που  κυβερνά  τις  Η.Π.Α.  και  αποτελεί  τον 

ουσιαστικό  πλανητάρχη)  Τουρκία  τις  επαρχίες  Κάρς,  Αρνταχάν  και  Βατούμ  ·  να 

καταβάλουν  πολεμική  αποζημίωση  ανερχόμενη  σε  300.000.000  χρυσά  ρούβλια. 

Ωστόσο η Συνθήκη αυτή υπήρξε βραχύβια,  αφού στις 11 – 11 – 1918 (ανακωχή) 

ακυρώθηκε.  Τότε  που  η  Γερμανία  υπέκυψε  τελικά,  εξαιτίας  «του  εξ  Αμερικής 

1 Οι  νεκροί  σε  9.010.000  και  οι  τραυματίες  σε  20.920.000  (  μεταξύ  των  μαχίμων)  και  πολύ 
περισσότεροι από τον άμαχο πληθυσμό ( στατιστικές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι χωρίς 
τον  Α’  Π.Π.  το  1919  θα  ζούσαν  40.000.000  περισσότεροι  άνθρωποι…).  Ακόμα  «χάθηκαν»  288 
πολεμικά  σκάφη,  315 υποβρύχια  και  τα  4/9 των εμπορικών  πλοίων του συνόλου  των χωρών.  Οι  
πολεμικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 900.000.000 χρυσά γαλλικά φράγκα…

 



χειμάροτ, ο οποίος έφερε τους Γερμανούς εις πλήρη αδυναμίαν να αντικαταστήσουν 

τις απώλειες των · η υπεροχή της Αντάντ και εις έμψυχον και εις άψυχον υλικό ήτο 

αναμφισήτητος…», σχολιάζει ο Σπ. Β. Μαρκεζίνης (ο.π.)

Κύριο  «υστερόγραφο» του Α’ Π.Π.,  ο  οποίος  είχε  υπερβεί  σε  ανθρώπινες 

θυσίες, όγκο δαπανών και κλίμακα επιχειρήσεων κάθε άλλο προηγούμενο στην έως 

τότε ανθρώπινη ιστορία, ήταν η κατάρρευση τριών αυτοκρατοριών: Της γερμανικής, 

που διέθετε μάλιστα στοιχεία δύναμης και των ρωσικής και αυστροουγγρικής που 

είχαν  ιστορία  αιώνων.  Επίσης,  ανατράπηκαν  οι  χάρτες  Ευρώπης  και  Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας  και  η  ισορροπία  που  είχε  επικρατήσει  από  την  εποχή  των 

Ναπολεόντιων  Πολέμων,  με  αναπόφευκτη  συνέπεια  τη  δημιουργία  των 

προϋποθέσεων  από την (εβραιοκατασκευασμένη)  Συνθήκη  των Βερσαλλιών  1 της 

δεύτερης παγκόσμιας αλληλοσφαγής : η επιβολή ( εσκεμμένα, από τους συμμάχους) 

τρομερών σε ύψος πολεμικών επανορθώσεων, που όφειλε να καταβάλει η Γερμανία, 

και  η προσβλητικότατη τρώση του γερμανικού εθνικού φιλοτίμου και  περηφάνιας 

άνοιξαν το δρόμο για την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ ( και μάλιστα δια των καλπών) 

στην  εξουσία  και  στην  1η Σεπτεμβρίου  1939,  στην  δεύτερη  παγκόσμια  τρομερή 

αλληλοσφαγή…

Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να αγνοηθούν τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, 

που ανέκυψαν, καθώς και το ότι η επικράτηση ( με συνεχιζόμενες επί εβδομήντα τρία 

χρόνια ανθρωποθυσίες) του μπολσεβικισμού με τους θηριώδεις σφαγείς του ( Λένιν, 

Τρότσκι, Στάλιν, Μπέρια, Αντρόποφ, Μπρέζνιεφ, Γιεζόφ, Μπέλα Κούν, Ντζερζίνσκι, 

Τσαουσέσκου,  Λάτσι,  Γιαγκόντα κ.α.)  2 δημιούργησαν,  κατά το γνωστό νόμο της 

φυσικής  ως  δράσεις   τις  αναπότρεπτες   αντιδράσεις :  Τον εθνικοσοσιαλισμό,  τον 

φασισμό και τα καθεστώτα, Φράνκο, Σαλάζαρ, Χόρτι, Μεταξά.

Στα  «υστερόγραφα»  του  Α΄  Π.  Π.  ανήκουν  και  :  Η  χειραφέτηση  των 

γυναικών. Η διόγκωση της κοινωνικής και πολιτικής ισχύος της εργατικής τάξης. Η 

αλματώδης πρόοδος στον τεχνικό τομέα και η οπισθοδρόμηση του «ανθρωπιστικού 

πολιτισμού». Η σταδιακή έξοδος των (σιωνιστοκρατούμενων) Ηνωμένων Πολιτειών 

από  τον  απομονωτισμό.3 Και  η  απότομη  και  κραυγαλέα  μεταβολή  της 

‘φυσιογνωμίας’  του  κόσμου  στη  διαδρομή  μιας  τετραετίας  (  1914  –  1918)  :  η 

περίοδος του μεσοπολέμου ( 1918 – 1939) είχε για κύρια χαρακτηριστικά της την 

αγωνία,  την επιφυλακτικότητα,  την ρευστότητα,  την αστάθεια που κατέληξαν στο 

χιτλεροσταλινικό σύμφωνο και στις βροντές των τηλεβόλων του Β’ Π.Π….

1 Βλέπε Κώστα Ν. Μπαρμπή, Εικοστός αιώνας :τα φοβερά παρασκήνια. 
2 Βλέπε Κώστα Ν. Μπαρμπή Τα σταλινικά στρατόπεδα θανάτου.
3 Βλέπε τα πονήματα μου Η εβραϊκή Αμερική και η σιωνιστική απειλή  και  Οι βιαστές της 
ανθρωπότητας και της Μακεδονίας.

 



                                        * * *  

         Όπως συμβαίνει πάντοτε, από καταβολής κόσμου, μόλις σταμάτησαν να 

έχουν  λόγο τα  όπλα,  οι  Μεγάλοι  της  τότε  εποχής  λησμόνησαν τους  μικρούς  και 

συνέδεσαν αποκλειστικά  τους λογισμούς, τη σκέψη και τους προσανατολισμούς τους 

προς  τα  δικά  τους  συμφέροντα.  Που  με  την  ανακωχή  του  μούδρου  είχαν  ήδη 

ικανοποιηθεί σε μεγάλη έκταση – όχι, όμως, ολοκληρωτικά.

 Και  ξαφνικά  η  Γαλλία  έστρεψε  τις  πολεμόχαρες  κραυγές  της  κατά  του 

μπολσεβικού  καθεστότως.  Για  λόγους  ιδεολογικούς;  Όχι  βέβαια.  Τι  είναι  αυτοί; 

Επειδή  ο  «Λένιν»  αρνούνταν  να  επιστέψει  τα  (ανερχόμενα  σε  8.000.000 περίπου 

χρυσά φράγκα ) ποσά που είχε δανείσει το Παρίσι στην τσαρική Ρωσία και τα οποία 

προέρχονταν από τις οικονομίες του γαλλικού λαού.1 Πιεζόμενη από τους πολίτες, η 

γαλλική κυβέρνηση επιχείρησε να παρασύρει τους συμμάχους της σε εξαναγκασμό 

των Σοβιετικών  με την  απειλή  των όπλων να εκπληρώσουν την προαναφερόμενη 

υποχρέωση.  Οι  άλλοι  παρίσταναν  τον  κουφό  –  ήταν  περίεργο;  Μόνο  ένας 

ανταποκρίθηκε  στο  προσκλητήριο  της,  πιστός  σε  αυτό  που  είχε  διακηρύξει 

παλιότερα: 

«Αι ελληνικαί ένοπλοι δυνάμεις είναι εις την διάθεσιν των Συμμάχων ουδέποτε  

ήθελε τούτο ζητηθή!»

Επρόκειτο  για  τον  υποτιθέμενο  «εθνάρχη»  του  ελληνισμού  :  Τον 

εβραιοέλληνα Μπενύ Σελόν. Ή Ελευθέριο Βενιζέλο.

Που  έσπευσε  να  δηλώσει  συμμετοχή  στην  παιδαριώδη  ως  σύλληψη  και 

νηπίου  επιπέδου  ως  εκτέλεση  εκστρατεία  της  Ουκρανίας,  που  πραγματοποιήθηκε 

αφού  οι  Εβραίοι  που  πρωταγωνίστησαν  στην  μπολσεβίκικη  «επανάσταση» 

εξόντωσαν (όπως προβλέπουν τα «24 Πρωτόκολλα του σιωνισμού»2)  ολόκληρη την 

τσαρική οικογένεια ( ακόμα και τα ανήλικα παιδιά…).

Έτσι, στις 2 – 1 – 1919, αποβιβάστηκε στην Οδησσό μια γαλλική μεραρχία με 

πυροβολικό και ιππικό ( προκειμένου να ενισχύσει τον αντιμπολσεβικικό στρατό των 

Λευκορώσων) και τρεις ημέρες αργότερα το Α’ Σώμα Στρατού της Ελλάδος ( τρία 

ελληνικά  συντάγματα)  που  έφθασαν  μέχρι  τη  Χερσώνα  και  την  κατέλαβαν. 

Ελάχιστες  ώρες  αργότερα Ουκρανοί  μπολσεβίκοι  κύκλωσαν  την  πόλη,  την  οποία 

μάχονταν ηρωικότατα ολομόναχοι οι Έλληνες επί ένα δεκαήμερο να διατηρήσουν υπό 

την κατοχή τους υφιστάμενοι, δυστυχώς, σημαντικές απώλειες. Χωρίς τα παθήματα 

να  γίνονται  μαθήματα,  επαναλαμβανόταν  η  φαρσοκωμωδία  της  αιματηρότατης 

1 Πριν οι οικονομίες αντιπροσωπεύονταν από χρυσά λουδοβίκια ή ναπολεόνια ( κρυμμένα στο βάθος 
των μπαούλων του), τώρα όμως ήταν επενδυμένες σε ομολογίες.
2 Βλέπε  πόνημα  του  Γκόρντον  Πράις  (  καθηγητή)  με  αυτόν  τον  τίτλο,  που μετάφρασα από την 
αγγλική. 

 



επιχείρησης  στα  Δαρδανέλια,  η  οποία  λίγο  έλειψε  να  στοιχίσει  στον  Ουίνστον 

Τσόρτσιλ την πολιτική του σταδιοδρομία. Και την αποκλειστική ευθύνη και ενοχή 

για την οποία   η βρετανική Βασιλική Ανακριτική Επιτροπή, με την ετυμηγορία της,  

επέρριψε σε όσους Βρετανούς ( στρατιωτικούς και πολιτικούς) τη σχεδίασαν και την  

υλοποίησαν.  Ωστόσο, ογδόντα εννιά χρόνια αργότερα ο μέγας γνώστης των κανόνων 

της  πολεμικής  τέχνης  καθηγητής  του  Παντείου  Ν.  Σαρρής  εξέδωσε  τη  δική  του 

ετυμηγορία  ως  προς  τον  ένοχο  της  αποτυχίας,  ο  οποίος  δεν ήταν άλλος  από τον 

«ηλίθιο» Στρατηλάτη – Βασιλέα Κωνσταντίνο· που αρνήθηκε να στείλει στον τόπο 

του μακελειού και Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες1, για να αφήσουν εκεί τα 

οστά τους μαζί με τους  5.241 Άγγλους (μόνο) αξιωματικούς και  20.791 στρατιώτες 

που  έχασαν  εκεί  τη  ζωή  τους.  Σημειώνεται  ότι  η  προαναφερόμενη  Επιτροπή  δε 

διατύπωσε  την  παραμικρότερη   μομφή  για  ελληνική  υπαιτιότητα  στην  τραγική 

αποτυχία  της  επιχείρησης,  ενώ   δε  φείστηκε  κανένα  Άγγλο  πολιτικό  :Τσόρτσιλ,  

Άσκουιθ, Λόιντ Τζόρτζ…2

Για την ιστορία :  Οι Γάλλοι  πεζοναύτες  στασίασαν και οι επικεφαλής του 

υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Χερσών, τη Σεβαστούπολη και την Οδησσό 

και να υποχωρήσουν στην Ρουμανία. Οι Έλληνες, που είχε στείλει στο σφαγείο ο 

«ενθάρχης»,  για  να  φανεί  (πάλι)  αρεστός  στους  Γάλλους,  αποκλείστηκαν  στο 

( ιστορικό) Γαλάτσι από 5 – 4 – 1919 μέχρι 31 – 5 – 1919 και μεταφέρθηκαν με πλοία 

στη Θεσσαλονίκη στις 2 – 6 – 1919. Οι απώλειες τους από τη συμμετοχή σε εκείνη 

την  εξυπηρετική  γαλλικών  συμφερόντων  εκστρατεία,  στην  οποία  στάλθηκαν  με 

απόφαση  του   δικτάτορα  Βενιζέλου   ανήλθαν  σε  247   νεκρούς  από  πυρά   147 

αγνοούμενους,  299  νεκρούς  από  ασθένειες  (  σύνολο  720)  και  2.500   περίπου 

τραυματίες!3

Υστερόγραφο  :  Μόλις  αποχώρησαν  οι  Γάλλοι  και  Έλληνες  από  την 

Ουκρανία, αιμοχαρείς μπολσεβίκοι εφόρμησαν και υποχρέωσαν τους μισούς σχεδόν 

από  τους  30.000  Έλληνες  της  Χερσώνας  να  φύγουν  χωρίς  κανένα  περιουσιακό 

1 Η πρόταση του Βενιζέλου στο πρώτο συμβούλιο του Στέμματος ( 3 – 3 – 1915) ήταν να σταλούν στο  
σφαγείο 35.000 άντρες και ολόκληρος ο στόλος. Ενώ στο δεύτερο μείωσε τις μεραρχίες σε μία. 
2 Βλέπε και α’ τόμο του έργου μου Ιων. Μεταξάς και Ελ. Βενιζέλος : Συγκριτική μελέτη. 
3 Βλέπε D.K. Sotan ,  L’ appoint hellenique a la causealliee : en Macedoine, Russie, Nicomede.  Θα 
πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  ελληνικές  δυνάμεις  έλαβαν  μέρος  στις  μάχες  Μπερεζόφσκα,  της  
Σεβαστούπολης,  του  Βασιλίνοβου,  του  Νικολάγιες,  της  Κριμαίας,  της  Χερσώνας  και  άλλες.   Ο 
αντιστράτηγος Γεωργ.Χριστόπουλος  ( είχε λάβει μέρος ως λοχαγός) γράφει στο πόνημα του Κάποιες  
άλλες περιοχές : « Κατά την ανωτέρω εκστρατεία εκ των δύο συνταγματαρχών Πλαστήρα και Κονδύλη, 
ο πρώτος ήτο αναμφισβήτητα ικανότερος  του δευτέρου και  οι  δύο όμως ήσαν   αρριβισταί εις  τον 
υπέρτατον  βαθμόν,  θυσιάζοντες  τα  πάντα  εις  τον  βωμόν  της  ματαιοδοξίας  των.  Οι  επιτήδειοι 
Πλαστήρας και Κονδύλης κ.α. εξεμεταλλεύοντο την αγαθότητα του στρατηγού Ιωάννου..»  

 



στοιχείο τους. Ενώ 47.000  ομοεθνείς μας του Καυκάσου προσφυγοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα με τα ενδύματα που φορούσαν…1

«Εθνάρχης»; Βεβαιότατα!

«Εθνάρχης» στο τετράγωνο!

Μερικές  σκέψεις  του  Σπ.  Β.  Μαρκεζίνη  2  αξίζει  να  παρατεθούν  :  «  Η 

ξενομανία υπήρξεν η μεγάλη αδυναμία του ελληνικού έθνους. Αυτή τελικ’ως είναι 

και εις σημαντικόν βαθμόν υπεύθυνος δια τη ανεπανόρθωτον εθνική συμφορά, διότι 

έθαψε  την  Μεγάλη  Ιδέα.  Το  δε  τέλος  της  Μεγάλης  ιδέας,  το  οποίον  είναι 

συνυφασμένον  με  την  συρρίκνωση  της  ιδέας  του  Ελληνισμού  υπήρξε  βασικώς 

συνέπεια  της  ξενομανίας…  Εσυνηθίσαμεν  από  την  αρχήν  του  αγώνος  της 

ανεξαρτησίας να στηρίζωμεν το κύριον μέρος της προσπάθειας μας εις  την ξένην 

συμπαράστασην….  Ελησμονούμεν  ότι  ως  Έλληνες  θα  έπρεπε  να  ενδιαφερώμεθα 

μόνο δια την εξυπηρέτησην των ιδίων μας συμφερόντων, κατευθυνόμενοι από ημών 

ρεαλισμόν και ουδόλως επηρεαζόμενοι από οιονδήποτε αισθηματισμόν. Και εις τον 

συναγωνισμό των ξένων συμφερόντων ερριψοκινδυνεύσαμεν το ελληνικόν μέλλον 

και τελικώς εθυσιάσαμεν την Μεγάλην Ιδέαν…».

                               Η Διάσκεψη ειρήνης          

Η διάσκεψη ειρήνης δρομολογήθηκε,  στη γαλλική πρωτεύουσα στις 5 – 1- 

1919, με τη δικτατορική  κυβέρνηση του δήθεν «εθνάρχη» να διαβιβάζει σε αυτήν τις 

ελληνικές αξιώσεις, που τις ανάσυρε τώρα από τα ερμάρια της και  δεν τις είχε θέσει  

προκαταβολικά όπως  ορθότατα  και  σοφότατα  έπραξε  ο  Βασιλεύς  Κωνσταντίνος. 

Τώρα,  όταν  κανένας  δεν  μας  είχε  ανάγκη  ο  εγκάθετος  της  Αντάντ  ζητούσε  να 

προσαρτηθούν  στην  Ελλάδα:  Η  Θράκη·  η  Βόρεια  Ήπειρος·  όλα  τα  νησιά  της 

Ανατολικής  Μεσογείου  (  συμπεριλαμβανομένων  Κύπρου  και  Δωδεκανήσου)·  η 

λεγόμενη Δυτική Μικρά Ασία ( βιλαέτια Σμύρνης – Αϊδινίου, Ικονίου και Προύσας). 

Επιπλέον,  να  κηρυχθεί  αυτόνομη  η  Κωνσταντινούπολη,  υπό  την  αιγίδα  της 

Κοινωνίας των εθνών (Κ.Τ.Ε).

1 Βλέπε και Κώστα Ν. Μπαρμπή Τα σταλινικά στρατόπεδα θανάτου.
2 Εισαγωγή στον Α’ τόμο της Πολιτικής Ιστορίας της Συγχρόνου Ελλάδος . Στο  έργο του  Σελίδες από 
την  νεωτέραν  ελληνικήν  ιστορίαν ο  Κ.  Δ.  Κυριακόπουλος  γράφει:  «  δεν  έχει  ακόμα  αποδοθεί  με 
ενάργεια η αφάνταστη ταλαιπωρία του Έλληνος στρατιώτη, που πολεμούσε μέσα στο ρωσικό χειμώνα,  
όταν μάλιστα ήταν αναγκασμένος να περνάει τα παγωμένα νερά των ποταμιών. Και  να σκέπτεται 
κανείς,  ότι  ο  σκοπός  που  επεδίωκε  η  Γαλλία  ήταν  να  εξαναγκάσει  τους  μπολσεβίκους  να 
προστατεύσουν τα συμφέροντα των Γάλλων πιστωτών της Τσαρικής Ρωσίας! Επί εξάμηνον περίπου 
αγωνίστηκαν  τα  ελληνικά  στρατεύματα  και  εξυπηρέτησαν  πολύ  τα  ρουμανικά  συμφέροντα 
προασπίζοντας την Βεσσαραβία..»         

 



Οι  αξιώσεις  παραπέμφθηκαν  από  το  «Συνέδριο  των  Δέκα»1 σε  ad hoc 

οκταμελή  επιτροπή  (  ανά  δύο  αντιπρόσωποι  Η.Π.Α.  και  των  τριών  ευρωπαϊκών 

χωρών), η οποία πρότεινε ομόφωνα ( 26 -2 – 1919) να παραχωρηθούν στην Ελλάδα η 

μικρασιατική έκταση που ζητήθηκε και η Θράκη μέχρι τη γραμμή Αίνου – Μηδείας 

και Εύξεινου Πόντου. Εξ αιτίας όμως των ιταλικών ενστάσεων απόφυγε να λάβει 

θέση ως προς τη Βόρεια Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα. Η Διάσκεψη επιφυλάχθηκε να 

τοποθετηθεί – «περί άλλων τύρβαζε» : Στις 7 Μαΐου παραδόθηκε στους Γερμανούς 

αντιπροσώπους το αποτελούμενο από διακόσιες σελίδες κείμενο της προκαταρκτικής 

συνθήκης  ειρήνης  2.  Μετά από εντάσεις  και  αντιρρήσεις  η  γερμανική  κυβέρνηση 

(  Βαϊμάρης)  δήλωσε  αποδοχή  –  και  μέσα  στον  λαϊκό  ενθουσιασμό  κανένας  δε 

συλλογίστηκε  ότι  εκείνη  η  συνθήκη  θα  οδηγούσε  –  τραυματίζοντας  βάναυσα  το 

γερμανικό εγωισμό – στον Αδόλφο Χίτλερ και στην 1η Σεπτεμβρίου 1939…

Η σχετική συνθήκη υπογράφηκε, στα ανάκτορα των Βερσαλλιών, στις 28 – 6 

–  1919,  από  119  συνολικά  αντιπροσώπους  των  διαφόρων  χωρών.  Στις  19 

Σεπτεμβρίου  ολοκληρώθηκε  και  η  αντίστοιχη  συνθήκη  με  την  Αυστρία, 

συμπεριλαμβανομένου  και  ενός  άρθρου  που  απαγόρευε  στο  διηνεκές  την  ένωση 

Γερμανίας και Αυστρίας. 

Ο Ζόρζ Κλεμανσό δήλωσε, ωστόσο, πως το ουσιαστικό τέλος του πολέμου θα 

επέρχονταν  μόνο,  όταν  θα  λυνόταν  το  λεγόμενο  «  Ανατολικό  Ζήτημα»  .  Με 

υπομνήματα τους οι Δωδεκανήσιοι και οι Βορειοηπειρώτες αξίωναν να ενωθούν με 

την Ελλάδα3.

Στο μεταξύ οι Γάλλοι είχαν καταλάβει το βουλγαρικό τμήμα της Θράκης και 

μεικτά  αντατικά  αποσπάσματα  είχαν  εγκατασταθεί  ως  την  Καλλικράτεια  (  σε 

απόσταση 27 χιλμ. από την Κωνσταντινούπολη).

Τα σύνορα των βουλγαρικών υαινών της Βαλκανικής καθορίστηκαν από τη 

Διάσκεψη στις 6 – 9 – 1919. Ωστόσο, οι όροι που αφορούσαν στις επανορθώσεις  δεν  

τηρήθηκαν, καθώς δεν ανέλαβε κανένας να τους επιβάλει, μολονότι τους προέβλεπε 

και η ειδικότερη Συνθήκη Ειρήνης του Νεϊγί ( 27 – 11 – 1919).

Σε  εκκρεμότητα  παρέμεναν  οι  όροι  της  ανάλογης  συνθήκης  με  τους 

Τουρκομογγόλους.  Αλλά  τι  συνέβαινε  στην  Ελλάδα,  την  οποία  δικτατορικός 

βενιζελισμός είχε μετατρέψει σε κόλαση;

1 Πρόεδρος Ουίλσον, πρωθυπουργοί Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και οι υπουργοί 
εξωτερικών των χωρών αυτών. 
2  Συνολικά 440 άρθρα, εισαγωγή και δεκαεπτά παραρτήματα. Οι συντάκτες ήταν όλοι απόγονοι του 
Αβραάμ και του Ισαάκ… 
3 Οι αριθμοί για τις βουλγαρικές θηριωδίες ήταν ανατριχιαστικοί: σχεδόν 41.000 Έλληνες της Ανατ. 
Μακεδονίας είχαν αποβιώσει από διάφορα αίτια και από όσους είχαν εκτοπιστεί στη Βουλγαρία δεν 
επέζησαν παρά περίπου 12.500…  

 



Εδώ  συνεχίζονταν  αμείλικτοι,  απάνθρωποι,  αδυσώπητοι  οι  διωγμοί  των 

αντιφρονούντων  :  Εξορίες,  εκτοπίσεις,  απελάσεις,  προφυλακίσεις,  εξορίες, 

στρατοδικεία,  εκτελέσεις,  διώξεις  αμείλικτες  κατά  αξιωματικών,  ενώ  οι  φυλακές 

( Συγγρού, Αβέρωφ, Παραπηγμάτων, Παλαιών Στρατώνων, Ιτζεδίν, Αίγινας κ.α.) και 

τα αστυνομικά κρατητήρια ήταν γεμάτα,  πολύ περισσότερο από τη χωρητικότητα 

τους,  από πολιτικούς  εξόριστους,  ενώ χίλιοι  περίπου  άλλοι  είχαν  εγκλειστεί,  υπό 

απάνθρωπες συνθήκες, σε άθλια παραπήγματα στη Σκόπελο, τη Μήλο, στη Σκύρο 

και σε άλλα νησιά. οι πρόεδροι των αντισυνταγματικών  εκτάκτων στρατοδικείων και 

οι  επίτροποι  τους  εξαντλούσαν  και  τα  έσχατα  όρια  σκληρότητας  εις  βάρος  των 

κατηγορουμένων,  κατά  κανόνα  θυμάτων  συκοφαντικών  καταθέσεων.  Αρκεί  να 

σημειωθεί πως τα στρατοδικεία αυτά καταδίκασαν, σε βαρύτατες ή βαριές ποινές για 

«πολιτικά  εγκλήματα»  1.265 αθώα  κατά  κανόνα  θύματα  της  αρρωστιμένης 

βενιζελικής υστερίας…

Στην Κορσική συνεχιζόταν, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες η κράτηση των 

είκοσι  έξι  1 πολιτικών  και  στρατιωτικών,  που είχαν εξοριστεί  εκεί  από τον  Σάρλ 

Ζονάρ, με βάση τον πίνακα που είχε συντάξει ο Βενιζέλος.

 Στις 27 Οκτωβρίου 1919 ο Δημ. Γούναρης έγραφε από τη Σιένα, όπου είχε 

καταφύγει στον ευρισκόμενο στη Ρώμη Π. Πρωτοπαπαδάκη:

« Δεν ηξεύρω εάν είδες εις την Temps  το άρθρον εναντίον μας. Υποστηρίζει 

ότι πρέπει να φύγωμεν από την Σμύρνη, όπως λέγει, υπήρξε λάθος ότι εστάλησαν, όχι 

πρωτοβουλία  της  Γαλλίας,  αλλ’  ούτε  και  ιδική  μας.  Φαίνεται  ότι  έκθεσης  της 

επιτροπής δια τα συμβεβήκοτα της Σμύρνης2 είναι φρικωδώς εναντίον μας. Σήμερον 

εδιάβασα   εις  την  Nazione  της  Φλωρεντίας  διαμαρτυρία  και  έκκλησην  του  εν 

Λωζάνη κομιτάτου των Τούρκων. Σχίζουν τα ρούχα των δια τας καταστροφάς που 

λέγουν ότι έκαμαν οι Έλληνες και τας οποίας, κατ’ αυτούς, οι Άγγλοι της Σμύρνης 

αναβιβάζουν εις 80.000.000 στερλίνας, ήτοι 2.000.000.000 φράγκα χρυσά επί πλέον 

δε ισχυρίζονται ότι και 200.000 άνθρωποι εξεδιώχθησαν των εστιών των. Ζητούν δε 

να  φύγουν  οι  Έλληνες.  Ώστε  τα  πράγματα  πηγαίνουν  όσο  δεν  ημπορούσε 

χειρότερα…»  

 Σχετικά  με  τη  Συνθήκη  των  Βερσαλλιών  ο  Σπ.  Β.  Μαρκεζίνης  (ο.π.) 

σχολιάζει :

«Επρόκειτο  περί  ατυχούς  συνθήκης.  Όχι  μόνον  δεν  συνετέλεσεν  εις  την 

δημιουργία καθεστώτος ειρήνης, αλλά αντιθέτως προπαρασκεύασε τας μετά ταύτα 

1 Τρεις  είχαν  κατορθώσει  να  δραπετεύσουν  και  ένας  απεβίωσε  εκεί  από  τους  αρχικούς  τριάντα 
εξόριστους. Οι  πότοι  ήταν  οι  Δ.  Γούναρης,  Ιων.  Μεταξάς και  Γ. Πεσμαζόγλου  που διέφυγαν στη 
Σαρδηνία και κατέληξαν στη Σιένα.
2 Θα εκτεθούν αργότερα.

 



εξελίξεις.  Η καλυτέρα δε απόδειξις  δια το γεγονός πόσον οι Σύμμαχοι  ήσαν τότε 

απρογείωτοι παρέχεται από όσα απεφάσισαν ως προς τας πολεμικάς επανορθώσεις. 

Ανεξαρτήτως της χρεοκοπίας των οικονομολόγων, είχον αποτύχει και οι πολιτικοί. 

Εκείνοι,  έχοντες  υπ’  όψιν  το  πάθημα  του  Μπίσμαρκ  κατά  τον  Γαλλοπρωσικόν 

πόλεμο  του  1870,  οπότε  οι  Γάλλοι  επιδεικνύοντες  θαυμάσιον  πατριωτισμό  και 

ζωτικότητα επλήρωσαν ταχύτατα τας επιβληθείσας επανορθώσεις, εφρώνουν ίσως ότι 

τα  τεράστια  ποσά,  τα  οποία  εζήτησαν,  θα  τους  προεφύλασσον  από  ανάλογον 

πάθημα… Ακόμη ατυχεστέρα ήτο η Συνθήκη του St. Gemaain – en –Laye,  δια της 

οποίας διελύθη η Αυστροουγγαρία, με αποτέλεσμα να κλονισθεί εκ των βάθρων η 

Ευρωπαϊκή  ισορροπία  εις  τον  κεντρικόν  της  κορμόν.  Τούτο  χωρίς  αμφιβολίαν 

αποφασιστικώς συνετέλεσεν εις τας μετά ταύτα εξελίξεις, αι οποίαι οδήγησαν εις τον 

Β’ Π.Π., αλλά και εις την εν συνεχεία αστάθειαν…»

Με τη συνθήκη του  Nehilly (Νεϊγί), της 27 – 11- 1919, που αφορούσε στη 

Βουλγαρία,  επανέρχονταν  στην Ελλάδα τα  εδάφη που  προέβλεπε  η  Συνθήκη  του  

Βουκουρεστίου (!), δηλαδή η Ανατολική Μακεδονία, η Καβάλα, οι Σέρρες – αυτά που 

παραχωρούσε ο «εθνάρχης» στους Βουλγάρους, με τις διαβόητες επιστολές του προς 

τον Κωνσταντίνο, προκειμένου οι «ύαινες της Βαλκανικής» να εξέλθουν στον πόλεμο 

στο πλευρό της Αντάντ ή να παραμείνουν ουδέτερες(!). με τι αντίδωρο; Ισομέγεθες 

αντάλλαγμα στη Μικρά Ασία, το οποίο φυσικά, αφού θα ήταν μικρό προγεφύρωμα, 

θα ήταν από τα πράγματα αδύνατο να διατηρηθεί, κατά τη σοφότατη πρόβλεψη του 

Ιων.  Μεταξά.  Το  θέμα  της  Θράκης  παραπέμφθηκε  στις  καλένδες  για  μελλοντική 

ρύθμιση.

Και η Βόρεια Ήπειρος;1 Αντίπαλος ισχυρός ήταν η Ιταλία. Το αίτημα  της 

Ελλάδας για παραχώρηση της υποστηρίχθηκε χλιαρότατα ( και ίσως υποκριτικά…) 

από Λονδίνο και Παρίσι, καταπολεμήθηκε οργίλα από τη Ρώμη και ( με Σολομώντεια 

ανοησία) ο Ουίλσον τάχθηκε υπέρ του  διαμελισμού μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. 

Και  τότε  ο  «μέγας  τολμητίας»  διέπραξε  (μία  ακόμα)  παιδαριώδη  ανοησία  πρώτου  

μεγέθους  : Προχώρησε  σε  σύναψη  συμφωνίας2 (  πίσω  από  τη  ράχη  Αγγλία  και 

Γαλλίας…) με τον Ιταλό ομόλογο του Τομάζο Τιτόνι, με βάση την οποία η Ιταλία θα 

ανακαλούσε  τις  ενστάσεις  της  για  ένωση  της  με  την  ελλάδα  και  η  δεύτερη 

παραχωρούσε  στη  Ρώμη  το  σύνολο  των  Δωδεκανήσων  και  την  απέναντι 

μικρασιατική περιοχή, από την Αττάλεια μέχρι τη Νέα Σκάλα· με άλλα λόγια, τη 

1 Το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (Δεκέμβριος 1913) την παραχωρούσε στην Ελλάδα, αλλά τα κατά 
μερικούς  μήνες  μεταγενέστερα  της  Κέρκυρας  την  ανακήρρυτε  αυτόνομη  επαρχία  του  αλβανικού 
κράτους… 
2  Της 29 Ιουλίου 1919. Ο «ολετήρας» Ελλάδας και ελληνισμού ήταν πλούσιος σε τέτοιες ολέθριες 
εμπνεύσεις… 

 



μισή έκταση από αυτήν που ο ίδιος διεκδικήσει για την Ελλάδα με το υπόμνημα του, 

του Δεκεμβρίου 1918! 

Όπως  ήταν  φυσικό  και  αναμενόμενο,  οι  Αγγλογάλλοι  αισθάνθηκαν 

κατάπληξη για τις παλινωδίες του «εθνάρχη».       

 Σχολιάζει  ο  Εντουάρ  Ντριό  (   Κωνσταντίνος  και  Βενιζέλος):  «Στο 

μνημόνιο του ο πρωθυπουργός της Ελλάδος,  αφήνοντας στους Τούρκους τα υψίπεδα  

που  αποτελούσαν  αληθινά  φρούρια,  αξίωνε  για  λογαριασμό  της  χώρας  του  τα 

παράλια, όπου ο ελληνικός πληθυσμός αποτελούσε την πλειοψηφία…

Προς το παρόν η Ρωσία είναι « εκτός παιδιάς»· δεν πρόκειται να κατέλθει 

ούτε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε στη Μεσόγειο· δε μετέχει στη διάσκεψη ειρήνης, 

όπου η θέση της είναι κενή. Η Ιταλία επιδιώκει να γίνει μία από τις μεγάλες Δυνάμεις  

της Μεσογείου. Η Γαλλία και η Αγγλία έχουν από παλιά παρουσία στη Μεσόγειο και 

όχι μόνο δεν έχουν την πρόθεση να την εγκαταλείψουν, αλλά αντίθετα σκοπεύουν να 

την επεκτείνουν.

Ο καβγάς για τη Μεσόγειο! Επικίνδυνοι ανταγωνισμοί και σφοδρές διενέξεις 

σε  ένα  χώρο,  όπου  ή  τόσο  πρόσφατη  συμμαχική  συναδελφοσύνη  και  η  ακόμα 

«ζεστή» νίκη παραχωρούν κιόλας τη θέση τους στις οξύτερες αντιθέσεις.

Η  μικρή  ελληνική  λέμβος,  σαν  καρυδότσουφλο,  γλιστρά  ανάμεσα  στα 

υψικάρινα σκάφη των Μεγάλων, με άμεσο κίνδυνο να συνθλιβεί…»

                             Οι μεταπηδήσεις…

 Οι  τρεις  Μεγάλοι  μένουν  άφωνοι  εξαιτίας  της  νέας  μεταπήδησης  του 

Βενιζέλου, μολονότι αυτές οι αλλαγές θέσεων ήταν ένα από ( αν όχι το κύριο) τα 

χαρακτηριστικά του:

   Άλλοτε  παραχωρούσε  προθυμότατα  Καβάλα,  Σέρρες,  Δράμα  και 

ενδοχώρα  στους  Βουλγάρους,  για  να  πειστούν  να  μείνουν  ουδέτεροι  ή  να 

πολεμήσουν  στο  πλευρό  της  Αντάντ·  έπειτα  επαναλάμβανε  τα  τότε  (  οργίλος 

αρνητικά) λόγια του Κωνσταντίνου!

 Άλλοτε  υποχωρούσε  στο  θέμα  της  Αυλώνας  και  στρεφόταν  κατά   της 

βορειοηπειρωτικής πολιτικής του Γεωργίου Χρ. Ζωγράφου· με τη συμφωνία του με 

τον Τιτόνι θυσίαζε για χάρη της Δωδεκάνησο και τη μικρά Ασία!

 Άλλοτε  αποποιούνταν  τη  Θράκη στο όνομα κάποιας  παιδαριώδους και 

κωμικής «σπονδυλικής στήλης» ( που δεν επέτρεπε στην Ελλάδα να διαθέτει εδάφη 

δεξιότερα της Θεσσαλονίκης)· τώρα διέγραφε τη «ραχοκοκαλιά» και αντέγραφε τις 

 



αξιώσεις  του  εξόριστου  (  εξ’  αιτίας  του  «γκαουλάιτερ»  Ζονάρ)  λαοφιλέστατου 

Στρατηλάτη! 

Δεν ήταν εις βάρος του το ότι τώρα, με τόση καθυστέρηση ζητούσε εκείνα 

που  αξίωνε  το  1915  και  το  1916  για  να  εξέλθει  στον  πόλεμο  ο  Κωνσταντίνος· 

ωστόσο,  ο  σεβόμενος  τον  εαυτό  του  και  την  ανεξαρτησία  γνώμης  ιστορικός 

ερευνητής και κριτικός δικαιούται να αναρωτηθεί:

Αφού το 1919 θα ζητούσε όσα αξίωνε ο βασιλεύς κατά το   1915, για ποιο 

λόγο προκάλεσε ( κατά τη δήλωση του της 17 – 12 – 1929 στη Βουλή) διχασμό σε 

χώρα  και  λαό  και  δεν  πορευόταν,  με  ειλικρινή  ευθύτητα,  στο  πλευρό  του 

ενδιαφερόμενου  αποκλειστικά  και  μόνο  για  τα  ελληνικά  συμφέροντα  Ανώτατου 

Άρχοντα, ώστε ενιαία και αδιαίρετη η πατρίδα να απαιτούσε ( όπως η Ιταλία και η 

Ρουμανία)  την  ικανοποίηση  των  εθνικών  πόθων  (  Θράκη,  Βόρεια  Ήπειρος, 

διαρρύθμιση  συνόρων  με  Βουλγαρία,  Δωδεκάνησο,  Κύπρο)  πριν  εισέλθει  στο 

σφαγείο; Με το υπόμνημα του, του Δεκεμβρίου 1918 είχε στηρίξει την διεκδίκηση 

των μικρασιατικών παραλίων της  ελληνικότητας  της  πλειοψηφίας  του πληθυσμού 

τους. Τότε ποια δικαιολογία και ποια πειστική επιχειρηματολογία θα μπορούσε να 

χορηγήσει λογική και ηθική βάση στην (πίσω από την πλάτη των άλλων Συμμάχων) 

συμφωνία του με τους Ιταλούς, στους οποίους παραχωρούσε ( σαν να επρόκειτο για 

περιουσιακά του στοιχεία ) τα μισά από εκείνα τα παράλια συν τα Δωδεκάνησα, με 

συμπαγέστατο ελληνικό πληθυσμό;    

 Επισημαίνει  ο  τ.  αρχηγός  του  Γενικού  Επιτελείου  Στρατού  Βίκτωρ 

Δούσμανης ( ακέραιος άνθρωπος) ορθότατα στον πρόλογο του πονήματος του.   Η 

εσωτερική όψις της μικρασιατικής εμπλοκής ( Γιατί απέτυχαν οι προσπάθειες μου στο  

χρονικό διάστημα 1920 -22 προς την αποτροπή της καταστροφής): 

«Η Μικρασιατική εκστρατεία, ως στρατιωτική και πολεμική επιχείρηση, ήτο 

αμελέτητος. Έμεινε δε τιαύτη μέχρι του Απριλίου 1921, ότε, ως υπεύθυνος αρχηγός 

του  Επιτελείου,  ημείς  ανελάβομεν  την  μελέτην  της  εκστρατείας.  Αλλ’  όταν 

αναλαμβάνει  στρατός  τις  τιαύτης  εκτάσεως  επιχείρησην,  χωρίς  να  σταθμίσει  τας 

συνεπείας  αυτής,  χωρίς  να  προετοιμασθεί  όταν  αναλαμβάνει  την  καθυπόταξη 

εχθρικού στρατού, αδιάφορον αν ούτος δεν ήτο ακόμη κατηρτισμένος όταν ήρχισεν η 

κατ’ αυτού ενέργεια, χωρίς να υπολογίζει τας ιδίας αυτού δυνάμεις, όταν αποτολμά 

απόβαση επί εδάφους χώρας στρατιωτικώς ισχυράς, χώρας πολεμησάσης και επι του 

ιδίου αυτής εδάφους και επί ξένου εδάφους προς ισχυρούς και μεγάλους αντιπάλους, 

με μιαν δε άνευ πολεμικού καταρτισμού Μεραρχία, δε δύναται, δεν δικαιούται να 

θεωρεί την αποτυχίαν ως βαρύνουσαν τον στρατόν, ως βαρύνουσαν ηθικώς τον λαόν. 

 



Η εκστρατεία  αυτή  βαρύνει  ολοσχερώς τον  δημιουργόν  αυτής,  Ελ.  Βενιζέλον,  διότι  

ώφειλε να μελετήσει στην εκστρατείαν, όφειλε να σταθμίσει καλώς την επιχείρησιν και  

αρχόμενος της εφαρμογής του σχεδίου αυτού, καταγάγει την πρώτη κατά των εχθρικών  

δυνάμεων νίκην, την αποσκοπούσαν εις την διάλυσιν της στρατιωτικής δυνάμεως, της 

οιασδήποτε αμέσως μετά την σύρραξιν αδιάφορον εις ποιον σημείον του εχθρικού 

εδάφους ήθελε συναντήσει αυτήν…»         

  Ο  μαρξιστής  Νίκος  Ψυρούκης  (στο  βιβλίο  του  Μικρασιατική 

καταστροφή)  επικαλείται τας των Α. Κοντούλη 1 και Κ. Νίδερ2 , για να υποστηρίξει:

« Και οι δύο τους πήραν ενεργό ηγετικό μέρος στην εκστρατεία της Μικράς 

Ασίας. Ο μεν δεύτερος στα αρχικά στάδια, ο δε πρώτος αργότερα. Η πλούσια πείρα 

τους οδηγεί σε μια διαλεκτική αντιμετώπιση των προβλημάτων και η στρατιωτική 

τιμή τους στην αναγνώριση τηνς αντικειμενικής πραγματικότητας. Αποδεικνύουν με 

βάση  αντικειμενικό  υλικό  ότι  ο  ελληνικός  στρατός  δεν  είχε  τις  δυνατότητες 

διεξαγωγής πολέμου. Ο ελληνικός στρατός – καθώς τονίζει ο  Κ. Νίδερ – δεν είχε την 

ελευθερία κινήσεων, γιατί τις έλεγχαν και τις αποφάσιζαν οι δυτικές στρατιωτικές 

αρχές  της  Εγγύς  Ανατολής  με  γνώμονα  την  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  της 

εξωτερικής πολιτικής των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Η ανάλυση της μικρασιατικής 

εκστρατείας πάνω στη βάση αυτής της αλήθειας είναι μεγάλη προσφορά. Δείχνει και 

το ανεδαφικό της εκστρατείας και τον ξενοκίνητο χαρακτήρα της…»

 Ο  μέγας  θαυμαστής  της  Πλαστηρικής  «εποποιίας»  Κώστας 

Χατζηαντωνίου,  που  ταυτίζει  με  τη  «Νέμεση»  τον  κατά  τις  επίσημες  εκθέσεις 

«ρίψασπη και φυγάδα» επαγγελματία κινηματία Νικόλαο Πλαστήρα κρίνει, ότι « η 

επαναστατική  στρατηγικά  του  Κεμάλ  απέκτησε  υπεροχή  μόνον  απέναντι  στη 

μετανοεμβριανή  ηγεσία  των  αποτάκτων,  όταν  ο  ελληνικός  στρατός  έχασε  την 

εθνικοεπαναστατική  αιχμή  του  1909  και  του  1916…».  Είναι  αδιανόητο  να 

επιχειρείται η διακόνιση  της  ιστορίας χωρίς να λαμβάνονται οι σαφώς πριν από τη 

Βενιζελική  απόβαση  προειδοποιήσεις   πολιτικών  και  στρατιωτικών  ηγετών  των 

αντατικών χωρών για μη πραγματοποίηση της και η  από την αρχή (πριν από… «τη 

μετανοεμβριανή  ηγεσία  των  αποτάκτων»)  παροχή  αφθονότατης  και  παντοειδούς 

υλικής βοήθειας προς τον …. «επαναστάτη» Κεμάλ από τον « Λένιν», τους Γάλλους 

και  τους  Ιταλούς.  Πολύ  περισσότερο,  όταν  αντιμετωπίζονται  περιφρονητικά, 

λοιδοριστικά  και  χλευαστικά,  σαν  δήθεν  υπεύθυνοι  της  ήττας,  οι  «απότακτοι». 

Αλήθεια,  ποιος   είχε  αποτάξει  όλους  τους   μη  υποταγμένους  στον  Βενιζέλο 

1 Βλέπε Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας (τεύχος 33, του περιοδικού «Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική 
Εγκυκλοπαίδεια» 1928). 
2 Βλέπε Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας (τεύχος 5, του ίδιου περιοδικού 1928). 

 



(  εύορκους  και  έντιμους)  αξιωματικούς,  οι  οποίοι,  υπό την ‘απόλυτη’  ηγεσία  του 

Στρατηλάτη Κωνσταντίου,  είχαν συγγράψει  τις  αναντίρρητες   εποποιίες   των δύο 

Βαλκανικών  πολέμων;  Το  «απόλυτη»   με  την  έννοια,  ότι  στην  κατάστρωση  και 

εφαρμογή των σχεδίων επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού ( ο ανεφοδιασμός των 

οποίων με σύγχρονο οπλισμό είχε ολοκληρωθεί επί κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη!) δεν 

είχε   ποτέ ,  σε   καμία  περίπτωση ανάμειξη  ο  (  και  υπουργός  Στρατιωτικών) 

πρωθυπουργός Βενιζέλος, ο ( κατά τον Ιων. Μεταξά) « αγνοών ακόμη και τα στοιχεία 

περί του πολέμου».1 

 Ο ε. α. υποστράτηγος Γ. Θ. Φεσσόπουλος έγραφε  (1934) μεταξύ άλλων, 

στο Α’ Μέρος του πονήματος του Οι διχόνοιες των αξιωματικών μας και η διάλυση  

του στρατού μας στην Μικρά Ασία:

«Τον  Μάϊον  του  1917  επετυγχάνετο  η  ένωσης  του  Κράτους,  δια  ξενικής 

επιβολής και υπό όρους. Οι οποίοι, όχι μόνον αντέκειντο προς τας αντιλήψεις του 

συνόλου  σχεδόν  του  Λαού,  αλλά  και  αυτήν  ταύτην  την  φιλοτιμίαν  του  έθιγον 

καιρίως.

 Συνέπεια  υπήρξεν  η  εις  παλαιά  Ελλάδα  άφιξης  των  επαναστατησάντων 
2αξιωματικών, οι οποίοι έλαβον το όνομα της ‘Αμύνης’. Ούτοι, άμα τη αφίξη των, 

επεδόθησαν εις αρπαγής γαλονιών και την κατάλυψιν όλων σχεδών των διοικήσεων  

των ανωτέρων μονάδων.  Συνεπώς,  το κίνημα των δεν απέβλεπεν εις  εθνικόν αλλά  

προσωπικόν σκοπόν.

Ο  σκοπός  ούτος  εξεδηλώθει  κατά   δύο  τρόπους:   Αφ’  ενός   δια  της  

απομακρύνσεως σωρείας αξιωματικών, πολλών αρίστων και πολυτίμων στελεχών, μη 

βαρυνομένων  δε  παρά  μόνον  με  το  έγκλημα  ότι  ήταν  ανώτεροι  ή  αρχαιότεροι 

εκείνων.  Αφ’ ετέρου  δια της υπερπηδήσεως αι των παραμεινάντων,  τη δημιουργία  

αθεμίτου πλεονεκτήματος, όπως ήτο το περιβόητον ‘δεκάμηνον’.

Οι της Αμύνης θεωρούντες εαυτούς κατακτητάς, προς μεν τους  αποτάκτους 

έδειξαν  συμπεριφορά  αποτελούσαν  αιώνιον  στίγμα  δια  το  σώμα  των  Ελλήνων 

αξιωματικών ( δεν θα λησμονηθούν η μέχρις απιστεύτου βαθμού ταπεινώσεις των 

απότακτων   με  εντελώς  ανεξήγητο  φανατισμό  :  διακεκριμένοι  και  εξαιρετικού 

παρελθόντος  ανωτ.  Αξιωματικοί  οδηγούντο δίκην αγελών εις  τα φυλακάς και  την 

εξορίαν, υφιστάμενοι παντοίους εξευτελισμούς…) προς δε τους ‘Κρατικούς’ – τους 

1 Για  τον  αναληθέστατο   ισχυρισμό  περί  παρέμβασης  του  υπέρ  της  Θεσσαλονίκης  και  κατά  του 
Μοναστηρίου βλέπε τον α΄ τόμο του έργου μου  Κωνσταντίνος ΙΒ’    Στρατηλάτης.   
2 Όχι βέβαια! «Στασιαστές» και «κινηματίες» επίορκοι, άθλιοι και κατάπτυστοι ήταν, ανδρείκελα των 
Άγγλων και Γάλλων ιμπεριαλιστών και τελικά ολετήρες του ελληνισμού της Ιωνίας και του Πόντου 
και νεκροθάφτες της Μεγάλης Ιδέας της φυλής…

 



οποίους  διετήρησαν  –  συμπεριφέροντο  μετά  λίαν  εμφανούς  καχυποψίας  και  τους 

παρακολούθουν κυρίως ακόμη και δι’ οπλιτών….

Τον  Οκτώβριο  του  1920   ο  Αρχιστράτηγος,  ο  Επιτελάρχης  του  και  οι  

αξιωματικοί του Επιτελείου του περιήρχοντο Στρατού, ενήργουν προπαγάνδαν υπέρ του  

κρατούντος  (  βενιζελικού)  κόμμματος  και  ηξίουν  από τους  ανωτ.  Αξιωματικούς  να  

εκδηλώσουν σχετικάς διαταγάς….

Η  πολιτική  και  στρατιωτική  μεταβολή  της  1ης Νοεμβρίου  1920  (π.  ημερ) 

ππαράσχαν ευκαιρίαν να εκδηλωθούν, αφ’ ενός η αντίληψις των αξιωματικών της 

Αμύνης, ότι αι πολεμικαί επιχειρήσεις δεν έπρεπε να εξυπηρετούν παρά το ατομικόν 

των συμφέρον και μόνο, αφ’ ετέρου ο φόβος υπό του οποίου ορισμένοι εξ αυτών 

εξωθήθησαν  εις  εγκληματικάς  υπερβασίας.  Πολλοί  εκ  τούτων  εγκατέλειψαν  τας 

μονάδας των   λιποτακτήσαντες ενώπιον του εχθρού, καθ’ ομάδας και μέχρις αυτών  

των ανωτάτων βαθμών.   Εν συνεχεία,  εκ του τόπου της καταφυγής των έγραφον 

άρθρα,  τα  οποία  ο  εχθρός  εθεώρει  τόσον εξυπηρετικά  των σκοπών του,  ώστε  τα 

έρριπτε  δι’  αεροπλάνων  και  τα  εκόλλα  εις  τα  συρματοπλέγματα  του  μαχόμενου 

Στρατού της αγωνιώσης Ελλάδας…»

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές, όπως ο Κ. Χατζηαντωνίου αποφαίνεται ότι ο 

Κεμάλ υπερίσχυσε εξαιτίας.. των απότακτων. Είναι δυνατό να γνωρίζει καλύτερα από 

αυτόν την ένας υποστράτηγος που πολέμησε εκεί;  

    Ο καταγόμενος από τη Σμύρνη δημοσιογράφος ( επί έτη αρχισυντάκτης 

της  Εστίας)  Χρήστος  Αγγελιμάτης  τονίζει,  μεταξύ  άλλων  στο  έργο  του  1963 

Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας – Το έπος της Μικράς Ασίας:

«Σήμερα,  σαράντα  χρόνια  μετά  το  μέγα  τούτο  γεγονός  εις  την  ελληνικήν 

ιστορίαν έχουν ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα, έχουν γαληνεύσει αι ψυχαί και έχουν 

καταστεί  δυνατόν  να  γίνουν  δύο  μεγάλαι  διαπιστώσεις,  ως  προς  τα  αίτια  της 

συμφοράς:

α) Ότι ο πρώτος και μέγας ένοχος είναι η εθνική κατάρα: η διχόνια1.

β) Ότι εις την Μικράν Ασίαν δεν υπήρξε ελληνική στρατιωτική ήττα, αλλά 

μια στρατιωτική απεργία…

1 Στις 17 – 12 – 1929 ο Ελ. Βενιζέλος δήλωσε από το βήμα της Βουλής : «Εγώ υπήρξα ο αίτιος διότι  
διχάσθει  ο ελληνικός λαός κατά τον Μέγαν Πόλεμον. Εγώ, καλώς ή κακώς, είμαι εκείνος ο οποίος 
προεκάλεσε τον διχασμόν αυτόν. Και πρέπει να γνωρίζετε, ότι τώρα που είμαι εις την Ελλάδα και όταν  
έλειπα μακράν αυτής, εκείνο το οποίον με απασχόλησε και με απασχολεί και αποτελεί διάπυρον πόθον 
μου και θα με κάνει ευτυχή πριν κλείσω τα μάτια μου είναι να ιδώ ότι αυτό το χάσμα εγεφυρώθει και  
ότι εξαλείφθει η διαίρεσης την οποίαν η πολιτική μου προεκάλεσε…»
Φυσικά,  ούτε  αυτή  τη  φορά  τήρησε  το  λόγο  του  και  σεβάστηκε  τον  (δήθεν  )  «πόθον»  του  : 
Πρωταγωνίστησε  σε δύο ακόμα κινήματα ( 1933 και 1935), επειδή οι κάλπες έδωσαν την πλειοψηφία 
στους αντιπάλους του.. 

 



Ακόμη και μέσα εις την δίνην της συμφοράς ο Έλλην στρατιώτης έγραφεν 

ενδόξους, αιωνίως σελίδας. Τρία ολόκληρα χρόνια εχρειάσθησαν αι προπαγάνδαι δια 

να  παραπείσουν  τον  μαχόμενον  στρατιώτην,  ότι  δεν  επρόκειτο  να  μείνει  εις  Μ. 

Ασίαν, διότι όλοι ήσαν εναντίον του! Όταν παρεπείσθει, είχε φθάσει και το τέλος του 

λαμπρότερου ονείρου και σημανθεί η καταστροφή…».

 Και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ομιλεί τη γλώσσα της αλήθειας στο πόνημα του 

The aftermath. The world crisis :

« Δεν χωρεί καμία αμφιβολία, ότι   υπό τον αποκατασταθέντα εις τον θρόνον  

Βασιλέα  Κωνσταντίον οι  Έλληνες  κατέβαλλον  έντονον  και  επίμονην  εθνικήν 

προσπάθειαν.  Αν  τους  παρείχοντο  πιστώσεις  και  η  καλή  πίστης  των  Μεγάλων 

Δυνάμεων, κανείς δεν ημπόρει να είναι βέβαιος ότι δεν θα επέβαλλαν την ειρήνην εις 

τους  Τούρκους  κεμαλικούς,  η  οποία  θα  τους  εξησφάλιζε  την  Θράκην  και  μίαν 

πρόσβασην  εις  την  Σμύρνην.  Μη  έχοντες  καμίαν  εξ  αυτών  των  αρωγών, 

ηναγκάσθησαν ν’ αναζητήσουν την ειρήνην εις την Άγκυρα δια του ξίφους…» 

Όπως  θα  καταδειχθεί  στη  συνέχεια,  αποτελεί  βάναυσο  βιασμό  της  – 

δύσμοιρης – αλήθειας ο ισχυρισμός των λιβανιστών του «εθνάρχη», παρωπιδοφόρων 

«ιστορικών», ότι δήθεν οι προστάτες και χρηματοδότες του, έστρεψαν τα νώτα στην 

Ελλάδα,  επειδή  ο  ελληνικός  λαός,  ασκώντας  τα  αυτονόητα  κυριαρχικά  του 

δικαιώματα, επανέφερε στο Θρόνο του τον εξορισμένο με τα τηλεβόλα, πολυβόλα 

και ξιφολόγχες του Σαράιγ Στρατηλάτη Κωνσταντίνο.  Την απομάκρυνση του οποίου  

από την πατρίδα του ο  «γκαουλάιτερ» Ζονάρ είχε συνδέσει τότε μόνο με τη διάρκεια  

του πολέμου..    

 



                                                     
                                             
                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

                                            Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ …

«Η Τουρκία  αφέθη  ελευθέρα  να  σχηματίση  στρατόν,  και  τον  εδημιούργησε.  

Πρώτον μεν,  διότι  αφέθη  αφρούρητον  και  αφύλακτον  το  συγκεντρωθέν  εις  ειδικάς  

διασυμμαχικάς δήθεν αποθήκας υλικόν, και δεύτερον, διότι ο Ελ. Βενιζέλος, αναλαβών  

κατά  παραγελίαν  των  Δυνάμεων  ή  Δυνάμεως  τινος,  ως  έλεγε,  την  κατάληψιν  της  

Μικράς Ασίας, αμελετήτως, αψυχολογήτως και αντιστρατιωτικώς απέστειλε κατ΄ αρχάς  

μίαν μόνον Μεραρχίαν,  εν συνεχεία δε πλείονας ανεπαρκώς από ηθικής και υλικής  

απόψεως  συγκεκροτημένας  και,  το  χείριστον,  με  την  εντολήν  να  μην  υπερβή  ο  

Ελληνικός στρατός ωρισμένην τινά συμβατικήν γραμμήν, αντί ν΄ αξιώση και θέση ως  

όρον,  sine qua non,  τη  διάλυσιν  πάσης  στρατιωτικής  ή  και  ανταρτικής  ισχύος  του  

Κεμάλ…»  

                                                     Βίκτωρ Δούσμανης   (ο!π.)

Οι  Γάλλοι  και  οι  Άγγλοι  υπέγραψαν  στις  8-9-1918  μυστική  (υποτίθεται) 

συμφωνία για τη διαμοίραση των πετρελαίων1 της Εγγύς Ανατολής· το «μυστικό» 

διέρρευσε (φυσικά) και σημειώθηκαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Η. Π. 

Α. και της Ιταλίας. 

Στις 10 του επόμενου μήνα, στο βρετανικό καταδρομικό  Agamemnon2, στο 

Μούδρο της Λήμνου, η σουλτανική Τουρκία υπέγραφε ανακωχή με την Αντάντ, με 

πλήρη επικράτηση των αγγλικών όρων παρά τις αντιρρήσεις της Ουάσινγκτον, του 

Παρισιού, της Ρώμης. Την ανταντική πλευρά αντιπροσώπευσε ο Κόλθορπ και την 

τουρκική οι Χικμέτ και Ρεούφ (υπουργοί, αντίστοιχα, Εξωτερικών και Ναυτικών) και 

τα 24 άρθρα της πρόβλεπαν, μεταξύ άλλων: 
1 Οι Αμερικανοί  διακήρυτταν  από τις  αρχές  του εικοστού αιώνα πως «τώρα χρυσάφι δεν είναι  το 
κάρβουνο, αλλά το πετρέλαιο…»
2 Ναυαρχίδα του Άγγλου αντιναυάρχου Άρθουρ Κόλθορπ. 

 



 Αφοπλισμό  και  παράδοση  των  οχυρών  των  Δαρδανελίων  στους 

Συμμάχους και ελεύθερη δίοδο προς τον Εύξεινο. 

 Εκκένωση των (αραβικών)  περιοχών Μεσοποταμίας,  Συρίας,  Χετζάζης, 

Υεμένης, αλλά και των Αρμενίας και Κιλικίας. 

 Μετακίνηση του ανταντικού στρατηγείου από τη Νύφη του Θερμαϊκού 

στη Βασιλίδα. 

 Αποστράστευση του τουρκικού στρατού,  και  παράδοση στόλου,  όπλων 

και πολεμοφοδίων στους Συμμάχους.

 Περιέλευση  σε  αυτούς  του  ελέγχου  συγκοινωνιών,  επικοινωνιών    και 

λιμανιών . 

 Η  παράδοση  του  οθωμανικού  στρατού  έλαβε  χώρα  στα  Άδανα  και, 

βεβαιότατα, οι Βρετανοί έθεσαν αστραπιαία υπό την κατοχή τους τη Μεσοποταμία, 

τα Δαρδανέλια, τον Καύκασο, τη Θράκη. 

 Η Διάσκεψη Ειρήνης (Παρίσι) κάλυψε το διάστημα από 18-1-1919 μέχρι 

28-6-1919, με τον Εβραιοάγγλο Ντέιβιντ Λόιντ Τζόρτζ να υποβάλει το ένα μετά το 

άλλο  (συχνά  αλληλοσυγκρουόμενα)  σχέδια  για  αρπαγές  (με  τη  μορφή 

προτεκτοράτου) εδαφών στην πετρελαιοφόρα Εγγύς Ανατολή και τους άλλους τρεις 

εταίρους  να τα αντιμάχονται,  επειδή ήταν αντίθετα  με τις  δικές  τους  βλέψεις  και 

επιδιώξεις. 

 Και  στις  5  Μαΐου  1919 οι  «μεγάλοι  ημών  προστάται  εν  τη  πλήρει 

ενασκήσει των πατρικών αυτών δικαιωμάτων», κατά τη δουλοπρεπέστατη έκφραση 

του «εθνάρχη» συναποφασίζουν να στείλουν ελληνικό στρατό στη Σμύρνη. Όχι για 

να  την  καταλάβη,  επειδή  επρόκειτο  να  προσαρτηθεί  στην  Ελλάδα,  αλλά  για  να 

αποτρέψει το σφαγιασμό των χριστιανικών πληθυσμών από τους Τούρκους, όπως “ 

προέκυπτε” από πλαστή προκήρυξη, με την οποία εφοδίασαν το Βενιζέλο οι αγγλικές 

μυστικές υπηρεσίες. Φυσικά, για δικούς τους λόγους και σκοπούς. 

 Γράφει  σχετικά  ο  Εντουάρ  Ντριό  (Κωνσταντίνος  και  Βενιζέλος):  «Το 

Μάρτιο  του  1919,  ενώ οι  συζητήσεις  πελαγοδρομούσαν μέσα στην ασυναρτησία, 

έγινε  ξαφνικά  γνωστό  ότι  μουσουλμανικές  προκηρύξεις,  που  κυκλοφόρησαν  σε 

ολόκληρη τη Μικρά Ασία, καλούσαν τους πιστούς του Αλλάχ να οπλιστούν και να 

κατασφάξουν όλους  ανεξάρτητα τους  χριστιανούς,  Έλληνες  και  Αρμένιους.  Σκιές  

υποψίας  καλύπτουν  την  πραγματική  πηγή  αυτών  των  προκηρύξεων…  Ο Βενιζέλος 

πρόστρεξε  στο  Ανώτατο  Συμβούλιο  Ειρήνης,  για  να  προσφέρει  τη  βοήθεια  των 

ελληνικών στρατευμάτων, που θα επενέβαιναν στη Μικρά Ασία, για να σώσουν τους 

δύσμοιρους πληθυσμούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι απειλούνταν με εξόντωση…»

 



 Ο αρχηγός της Ιντέλιτζενς Σέρβος παρουσιάζει ως εξής το θέμα1: 

«Η  Διάσκεψη  Ειρήνης  προχωρούσε  με  χελωνική  ταχύτητα  στη  διαδρομή 

μηνών. Το Μάιο του 1919 έκανε αιφνιδιαστικά την εμφάνισή του στο Παρίσι ο Ελ. 

Βενιζέλος, που ζήτησε ακρόαση από την τριανδρία Κλεμανσό, Ουίλσον και Λόιντ 

Τζόρτζ. Τον δέχτηκαν και εκείνος με μία δραματική χειρονομία τους παρουσίασε μία 

τουρκική  –  όπως  ισχυρίστηκε-  προκήρυξη,  η  οποία  περιελάμβανε  πολεμοχαρή 

πρόσκληση  προς  τους  πιστούς  του  Ισλάμ  να  κατασφάξουν  τους  εχθρούς  του 

Προφήτη στη Σμύρνη. Ο Βενιζέλος είχε την ικανότητα2 να μεταλλάξει την προκήρυξη  

σε  συγκινησιακό  συγκλονισμό.  Δήλωσε  στο  Συμβούλιο  των  Τριών,  ότι  θα  ήταν 

υπεύθυνοι και υπόλογοι ενώπιον της ιστορίας, αν επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν οι 

τουρκικές σφαγές εις βάρος του χριστιανικού στοιχείου. Γνώριζε ότι οι δικές τους 

ένοπλες  δυνάμεις  αποστρατεύονταν  με  γοργούς  ρυθμούς  και  ότι  μόνο η απόβαση 

ισχυρών  δυνάμεων  μπορούσε  να  σώσει  τη  Σμύρνη.  Η λύση  ήταν  απλή:  Όλα  θα 

πήγαιναν καλά, αν εμπιστεύονταν αυτή την αποστολή σαν ελληνικά στρατεύματα. Οι 

Τρεις συμφώνησαν, υπό τον όρο ότι η ελληνική κατοχή θα ήταν προσωρινή, ειρηνική  

και περιορισμένη. Λογικά θα έπρεπε κανείς να περιμένει ότι τα “Νοεμβριανά” στην 

Αθήνα  θα  είχαν  διδάξει  τους  Συμμάχους,  πως  η  απόβαση  στρατευμάτων  με 

διακηρυγμένη  “  ειρηνική  αποστολή”  δεν  είναι  δυνατό  να  πραγματοποιηθεί  χωρίς 

συνέπειες πολύ χειρότερες από το κακό που υποτίθεται ότι θα θεραπεύσουν…»

 Σχολιάζει ο Ν. Α. Αντωνακέας (Φαυλοκρατία):

« Η προέλευσις  των προκηρύξεων εκείνων παρέμεινεν  άγνωστος.  Εξάλλου 

κατά την ιδίαν εποχήν η Ιταλία, θελήσασα να εκβιάση την λύσιν των αξιώσεών της εν 

Μ. Ασία, απεβίβασεν, υπό διαφόρους προφάσεις, στρατεύματα εις την Αττάλειαν και 

κατέλαβε  τα  περί  αυτήν  μικρασιατικά  εδάφη.  Διαφωνήσασα  δε  προς  τας  άλλας 

Δυνάμεις,  αίτινες  εξεδήλωσεν  διαθέσεις  απαγορεύσεως  τοιούτων  υπ΄  αυτής 

ενεργειών,  απεχώρησε  της  Διασκέψεως  της  Ειρήνης  και  επεφύλαξεν  εις  εαυτήν 

πλήρη ελευθερία ενεργείας. 

Κατόπιν  των  ως  άνω  γεγονότων,  επωφεληθέντες  οι  Σύμμαχοι  των 

διαμαρτυριών του Βενιζέλου περί του κινδύνου σφαγών των Ελλήνων εκ μέρους των 

Τούρκων,  κυρίως δε ίνα προλάβωσιν ενδεχομένην κατάληψιν της Σμύρνης εκ μέρους  

της Ιταλίας,  έδωσαν την εντολήν εις τον Βενιζέλον καταλήψεως της Σμύρνης  υπό 

τύπον προσωρινότητος και χωρίς τούτο να προδικάζη τη μέλλουσαν αυτής τύχην…»

1 Βλέπε σέρ Μπάζιλ Τόμσον, Οι μυστικές υπηρεσίες των Συμμάχων στην Ελλάδα. 
2 Ασφαλώς, αυτή την «ικανότητα» την είχε…

 



Άραγε,  αυτός  ήταν  ο  μόνος  λόγος,  που  οδήγησε  τους  Αγγλογάλλους  να 

στείλουν το στρατό του δικτάτορα Βενιζέλου στη Σμύρνη; 

          «Ο καβγάς για το πάπλωμα» : Πετρέλαιο… 

Όχι. Ήταν ένας λόγος, σημαντικός μάλιστα, αλλά δεν ήταν ο μόνος. Υπήρχε 

και άλλος. Με κατά πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Επρόκειτο για το νέο “χρυσάφι” : 

το πετρέλαιο. Για το οποίο και για τα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο δικαιώματα 

άντλησης  και  εκμετάλλευσής  του  έτρεφαν  όλοι  οι  τότε  Μεγάλοι  –  πρωταρχιικά 

Αμερικανοί, Άγγλοι και Γάλλοι- σφοδρότατο έρωτα. Και, όπως στον κανονικό έρωτα- 

και στον πόλεμο- επιτρέπονται και συγχωρούνται τα πάντα, το ίδιο ακριβώς ίσχυε και 

για  τον  “πετρελαιοέρωτα”.  Σε  όλη  αυτήν  την  υπόθεση  ο  δήθεν  «εθνάρχης» 

χρησιμοποιήθηκε από τον κατά το ήμισυ (εξαιτίας εβραϊκής καταγωγής) ομοεθνή του 

Ντέιβιντ  Λόιντ  Τζόρτζ  σαν  αξιοθρήνητο  (και,  φυσικά,  άβουλο)  πιόνι,  για  να 

καταλήξει  ολετήρας  του ελληνισμού Ιωνίας και Πόντου και της Μεγάλης Ιδέας, τη 

μακραίωνη παρουσία και επιβίωση της οποίας αυτονόητο είναι ότι αμφισβητούν οι 

μαρξιστολάτρες  «  ιστορικοί».  Οι  οποίοι  φιλοξενούν,  με  γονυκλινή  θαυμασμό  και 

εφιδρωτικό  δέος,  τα  τσιτάτα  του Εβραίου  σατανιστή  (και  πιστού  αντιγραφέα του 

άθεου και κραυγαλέα ανήθικου Αβραάμ Βάισχαουπτ1 )Κάρλ Χάινριχ Μόρντεκαϊ (όχι, 

αυτό  το  αγνοούν,  αναφέρονται  στο  προσωνύμιο  «Μάρξ»2)  και  του  ομοεθνούς 

αμφοτέρων  Χαϊμ  Γκόλντμαν  (όχι,  αυτοί  γνωρίζουν  μόνο  το  ψευδώνυμό  του: 

«Λένιν»3). Αποφεύγουν, όμως, επιμελώς να κατονομάσουν την τεράστια ενίσχυση του 

(επίσης, όπως και ο «Λένιν», σιφυλιδικού, άθεου, αρχιμασόνου και κατά το ήμισυ 

εβραϊκής  καταγωγής)  Μουσταφά  Κεμάλ  «Ατατούρκ»  (που  διέθετε,  επιπλέον,  τα 

προσόντα του άκρατου πότη, του οινόφλυγα και του αμφισεξουαλικού) με χρήματα, 

πετρέλαιο, όπλα και παντοειδές πολεμικό υλικό, όπως κομπαστικά επιδεικνύεται σε 

ειδική  αίθουσα  του  μουσείου  που  φέρει  το  όνομα  του  προκατόχου  του 

ανθρωπόμορφου, ανθρωποφαγικού θηρίου (ομοεθνούς τους) Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς 

Τζουγκασβίλι («Στάλιν»), ανελέητου σφαγέα εκατομμυρίων ανθρώπινων πλασμάτων. 

Ενίσχυση που απέβλεπε στη συντριβή των Ελλήνων,  που για χάρη των γαλλικών 

δανείων!  είχε  στείλει  στην  Ουκρανία  ο  «τολμητίας»,  «ημίθεος»  και  «εθνάρχης» 

Βενιζέλος…

1 Βλέπε Κώστα Ν. Μπαρμπή; Εικοστός αιώνας –Τα φοβερά παρασκήνια.
2 Βλέπε  Οι βιαστές  της  ανθρωπότητας  και  της  Μακεδονίας και  Εικοστός  αιώνας κ.τ.λ.  του  Κ.  Ν. 
Μπαρμπή.  
3 Βλέπε τα προαναφερόμενα πονήματα και (του ίδιου συγγραφέα) Τα σταλινικά στρατόπεδα θανάτου.  

 



Αλλά η αυθεντική και ευσυνείδητη διακόνηση της ιστορίας δεν αναγνωρίζει 

σκοπιμότητες  και  επιλογές  προσώπων και  γεγονότων,  με  οδηγό και  κριτήριο  την 

ιδεολογική ταυτότητα του ερευνητή και συγγραφέα…

Ελάχιστοι Αμερικανοί μελετητές 1 ομολογούν, ότι πυξίδα των αποφάσεων των 

Η. Π. Α. κατά και κυρίως μετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου ήταν το κυνήγι 

του  «μαύρου  υγρού  χρυσού».Οι  συντριπτικά  περισσότεροι  επαίρονται  για  την 

ανιδιοτέλεια, τα υψηλά ιδανικά και την επιθυμία επικράτησης δίκαιης ειρήνης.2 

Στα  πλαίσια  της  προσπάθειας  εξομοίωσης  (πραγματικής,  άλλωστε)  των 

επιδιώξεων  Μεγ.  Βρετανίας  και  Η.  Π.  Α.,  ιστορικοί  συγγραφείς  της  πρώτης 

μέμφονται  ευθέως  τον  δήθεν  «ανθρωπιστή και  ιδεολόγο» Γούντροου  Ου΄λσον ως 

κυνηγό αποκλειστικών προνομίων για τη χώρα του στις πετρελαιοφόρες περιοχές της 

Εγγύς Ανατολής. 3 

Από την πλευρά τους οι Γάλλοι ανακηρύσσουν ενόχους αποκλειστικά τους 

Άγγλους  ή αυτούς  και  το Βενιζέλο για την τραγωδία του ελληνισμού στη Μικρά 

Ασία· ορισμένοι μάλιστα θεωρούν αποκλειστικά υπεύθυνο τον τελευταίο.4 

Και, βέβαια, οι ελάχιστοι άξιοι λόγοι Τούρκοι ιστορικοί δεν αναφέρονται στις 

γενοκτονίες Αρμενίων της Ιωνίας και Ελλήνων του Πόντου, ούτε στην υλική αρωγή 

που  πρόσφεραν  στον  Κεμάλ  οι  Χαϊμ  Γκόλντμαν,  Γάλλοι,  Ιταλοί,  αλλά  και 

Αμερικανοί, οι οποίοι, κατά τον Ν. Ψυρούκη (ο.π.) «έκαναν το παν για τη συντριβή 

του ελληνικού στρατού στη Μ. Ασία και τη ματαίωση των αγγλικών σχεδίων στην 

Εγγύς  Ανατολή».  Δεν  έχουμε  λόγους  να  αμφισβητήσουμε  τον  ισχυρισμό  του 

εκλεκτού μαρξιστή συγγραφέα, αλλά γιατί «οι Αμερικανοί έπραξαν το παν» (χωρίς 

κατάθεση αποδεικτικών) και δε έπραξαν, επίσης, το παν ο Χαϊμ Γκόλντμαν και η 

Σοβιετική Ένωση, που το παραδέχονται επαιρόμενοι  και με κομπασμό; Φροντίζει, 

πάντως, να βεβαιώσει τους αναγνώστες πώς τα βιβλία των σοβιετικών συγγραφέων 

(που χαρακτηρίζουν  «επαναστατικό,  αντιμονοπωλιακό,  και  αντιιμπεριαλιστικό»  το 

κίνημα  του  Κεμάλ)  διέπονται  από  «μεγάλη  επιστημονική,  πειθαρχημένη 

μεθοδολογία» και « είναι από τα καλύτερα της παγκόσμιας ιστοριογραφίας». Καμία 

αντίρρηση ή ένσταση. Άλλωστε και η Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια δεν ανήκε στις … 

καλύτερες  της  παγκόσμιας  εγκυκλοπαιδειογραφίας;  Και  σπεύδουμε  να  …

1 Όπως, λ. χ. , ο Henry Howard στα πονήματά του The U. S. And the Soviet Union in the Middle East 
και The Partition of Turkey.
2 Όπως,  λ.  χ.,  οι A.  Hatchinson –Putney(International  Relations,  Modern  Turkey),  John Hurewitz 
(Diplomacy in the Near and Middle East), H. Cooke (Challenge and Response in the Middle East) κ.α.
3 Αναφέρονται, λ. χ., οι W. Miller (Greece), H. Temperley and A. Grant (Europe in the 19th and 20th 

Centuries), E. De Golter (Modern Turkey), G. Hunting (Levantine Concession) κ.α.
4 Λ.χ. ο R. Lamouche στο έργο του Histoire de la Turquie.

 



υιοθετήσουμε τη βεβαιότητά του, ότι  «η τουρκική εθνικοαστική επανάσταση του» 

(αρχισφαγέα; ασήμαντη λεπτομέρεια…) «Κεμάλ υπήρξε το πρώτο νικηφόρο βήμα 

για την κατάλυση του αποικιακού ζυγού στην Εγγύς Ανατολή». Και προσθέτουμε 

(την  παράλειψη):Το  κίνημα  αυτό  καθιέρωσε  την  «πλέρια  λαοκρατία»,που  ισχύει 

σήμερα στην  Τουρκία,  στη  διακυβέρνηση της  οποίας  ουδόλως  αναμειγνύονται  οι 

εκατοντάκις  παρασημοφορημένοι  (άγνωστο για  ποιες  επιτυχίες,  νίκες  και  ηρωικές 

πράξεις) στρατηγοί, ναύαρχοι και πτέραρχοι της γειτονικής «προοδευτικής» χώρας…

                 *                          *                                        *  

Οι νικητές έσπευσαν σε αγώνα δρόμου, για το ποιος θα διαδεχθεί τη μέχρι 

τότε γερμανική πρωτοκαθεδρία στην Τουρκία (το ένα τέταρτο σχεδόν του δημοσίου 

χρέους της ήταν προς γερμανικές τράπεζες και οι ίδιας προέλευσης ξένες επενδύσεις 

προσέγγιζαν το ένα τρίτο του συνόλου).1 Αλλά και οι Η. Π. Α. είχαν ήδη διεισδύσει 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα αρχικά 

μέσα  στους  εμπορικό  και  ναυτιλιακό  τομείς  και  αργότερα,  στον  πετρελαϊκό,  για 

εξασφάλιση  προνομιακής  θέσης  στην  εκμετάλλευση  του  «μαύρου  χρυσού»  των 

πετρελαιοπηγών του Ιράν, της Μεσοποταμίας, του Ιράκ, της Μικράς Ασίας. Δεν το 

κατόρθωσαν, εξαιτίας της σφοδρής βρετανικής αντίδρασης, αφού αγγλικές εταιρείες 

είχαν  ήδη  αποκτήσει  το  αποκλειστικό  δικαίωμα  εκμετάλλευσης  του  80  %  των 

πετρελαίων  του  Ιράν.  Αλλά  η  αντίδραση  εκείνη  στηριζόταν  και  σε  θέση  ισχύος, 

καθώς στις αρχές φθινοπώρου του 1918 οι Βρετανοί διέθεταν περισσότερους από έξι 

εκατοντάδες  χιλιάδες  στρατιώτες  στην  Εγγύς  Ανατολή  και  πολυάριθμα  πολεμικά 

σκάφη, ακριβώς επειδή τα εκεί  κοιτάσματα πετρελαίου ήταν γι΄ αυτούς  «οξυγόνο 

επιβίωσης». Μόνο που…

Μόνο που “ απέναντί τους” δε βρίσκονταν αποκλειστικά οι Αμερικανοί και οι 

Σοβιετικοί,  αλλά και  οι  Γάλλοι  και  οι  Ιταλοί.  Οι  πρώτοι  διέθεταν:  από παλιά τις 

γνωστές  Capitulations (Διομολογήσεις) και, λίγο πριν την έναρξη του Α. Π. Π., τα 

δύο  τρίτα  περίπου  των  επενδύσεων  από  την  αλλοδαπή,  τη  δεύτερη  θέση  στο 

1 Αποτελεί βαρύτατη πρόκληση προς την κοινή νοημοσύνη και την καλή πίστη ο ισχυρισμός, ότι «η  
σοβιετική  πολιτική  στην  Εγγύς  Ανατολή  στηρίχθηκε  στις  αρχές  του  αμοιβαίου  σεβασμού  της 
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των κρατών και της μη επέμβασης του ενός στα εσωτερικά του 
άλλου»! Εκτός αν απευθύνεται προς νήπια ή κρετίνους…

 



εξωτερικό  εμπόριο  και  πέντε  εκατοντάδες  γαλλόφωνα  σχολεία1 έναντι  –  μόλις  – 

τριάντα οκτώ 2 γερμανικών και είκοσι ενός αμερικανικών. 3  

Και  βέβαια,  οι  Ιταλοί  της  «mare nostrum» (  και  «τσακάλια»  κατά  το 

χαρακτηρισμό  του  Μπίσμαρκ)  δεν  υστερούσαν  σε  επεκτατικές  και  αρπακτικές 

φιλοδοξίες, ιδιαίτερα μετά την αρπαγή της Λιβύης από τα οθωμανικά νύχια (1912) 

και τις συζητήσεις του Σεν Ζαν ντέ Μοριέν (Απρίλιος 1917), όταν οι Αγγλογάλλοι 

τους υποσχέθηκαν τα βιλαέτια Ατταλείας και Σμύρνης –χωρίς να έχουν την πρόθεση 

να τηρήσουν τα συμφωνημένα. 

Αλλά η σφοδρότατη πετρελαϊκή σύγκρουση, που θα καλύψει την τριετία από 

το 1919 μέχρι το 1922, αφορούσε στην αναμέτρηση των δύο κολοσσιαίων εταιρειών 

Shell και  Standard Oil, οι οποίες αντιπροσώπευαν αντίστοιχα τα βρετανικά και τα 

εβραιοαμερικανικά  συμφέροντα (της  Wall Street):  Η πρώτη ανήκε στον ευρύτερο 

κύκλο  των  δραστηριοτήτων  του  ομίλου  εταιρειών  Rotschild 4 και  συνεργαζόταν 

στενά με τις  δύο πετρελαϊκές  εταιρείες  Turkish Petroleum και  Anglo-  Iranian Oil 

Company. Η δεύτερη ‘’εκφραζόταν” τραπεζικά δια της Chase Manhattan Bank, ήταν 

τέκνο  της  αυτοκρατορίας Rockfeller,  με  έδρα  το  Τέξας  και  με  έξι  εμφανείς 

πετρελαϊκές  θυγατρικές,  ενώ  διέθετε  και  εμπορικό  στόλο  με  συνολικό  τονάζ 

1.560.000!

Ο ανταγωνισμός τους, που συνεχιζόταν παράλληλα, προς τις αιματηρές και 

πολύνεκρες συγκρούσεις του Α’. Π. Π., είχε τις αμφίπλευρες νικηφόρες διακυμάνσεις 

του  και  περί  τα  μέσα  του  η  Oil εξοστράκισε  τη  Shell από  τα  τρία  τέταρτα  της 

γαλλικής  αγοράς,  και,  προκειμένου  να  επιτύχει  το  ίδιο  και  στην  Οθωμανική 

Αυτοκρατορία,  ο  «ιδεαλιστής»  Ουίλσον  5 απέφυγε  να  την  περιλάβει  μεταξύ  των 

κρατών κατά των οποίων κήρυξε τον πόλεμο! Στο χώρο της γαλλικής αυτοκρατορίας, 

με  τις  πολυάριθμες  αποικίες  σε Αφρική και  Ασία («Egalite,  fraternite,  liberte»;Τι 

είναι αυτά, εκτός από ωραία παραμύθια, που επινόησε το πανούργο εβραϊκό μυαλό 

και  ενέταξε  στα  «24  Πρωτόκολλα  των  Σοφών  της  Σιών»;  6 Χωρίς  τους 

δουλοπάροικους  και  είλωτες  των  αποικιών  πως  θα  οικοδομούνταν  η  ισχύς  της 

Γαλλίας;) οι δύο κολοσσοί είχαν τις συμμαχίες τους στον τραπεζικό χώρο και έλεγχαν 
1 Μαθητές : σχεδόν εξήντα χιλιάδες.
2 Μαθητές: περίπου τρεισήμισυ χιλιάδες. 
3 Μαθητές: σχεδόν δυόμισυ χιλιάδες. 
4 Γι΄ αυτούς τους Εβραίους μεγαλοκαρχαρίες του πλούτου βλέπε το πόνημά μου Εικοστός αιώνας: Τα 
φοβερά παρασκήνια. 
5 Για την εβραία ζωντοχήρα ερωμένη του (αντίστοιχη της  Lewinsky) του Κλίντον), που τον εκβίασε 
για έξοδο στον πόλεμο, βλέπε τα έργα μου,  οι βιαστές της ανθρωπότητας και  της Μακεδονίας και 
Εικοστός αιώνας: Τα φοβερά παρασκήνια. 
6 Για πλήρη ενημέρωση (κείμενο, προϊστορία, στοιχεία αποδεκτικά της αυθεντικότητάς τους βλέπε (σε  
μετάφρασή μου) το σπουδαίο έργο του Γκόρντον Πράις, Τα 24 Πρωτόκολλα του σιωνισμού. 

 



διάφορες  πετρελαϊκές  εταιρείες.  Παράλληλα,  πίεζαν  (με  το  αζημίωτο…)  τις 

κυβερνήσεις  Λονδίνου  και  Ουάσινγκτον  να  εξασφαλίσουν  για  χάρη  τους  το 

πετρελαϊκό μονοπώλιο σε διαπλανητική βάση. 

Όσο και αν εμφανίζεται  prima facie απίστευτο, δύο περίπου μήνες μετά την 

επικράτηση,  δια  πυρός,  και  σιδήρου,  των  μπολσεβίκων  του  3%  του  εκλογικού  

σώματος στη  Ρωσία,  βέβαια,  το  Παρίσι  και  το  Λονδίνο,  για  την  αδυναμία  των 

μπολσεβίκων  να  παραμείνουν  στην  εξουσία,  όπου  θα  δημιουργούνταν  «κενό», 

προχώρησαν στη σύναψη μυστικής συμφωνίας (24-12-1917), με την οποία μοίραζαν 

τις εκτάσεις της μεταξύ τους από άποψη άσκησης επιρροής και ελέγχου: Οι Γάλλοι 

των «liberte, egalite, fraternite» θα είχαν υπό τον πλήρη οικονομικό έλεγχό τους τις 

Κριμαία,  Ουκρανία και  Βεσαραβία και  οι Άγγλοι το Καζακστάν, το Κουμπάν, το 

Βατούμ και τον Καύκασο. 

Ασφαλώς,  ο  Α΄.  Π.  Π.  έγινε  για  λόφους…  υψηλών  ιδεωδών,  που 

αντιπροσώπευε  η  Αντάντ  και  γι΄  αυτό  ο  (ανακηρυγμένος  από  ολιγοφρενείς  σε 

«εθνάρχη»)  Ελ.  Βενιζέλος  απαιτούσε  (και  με  κινήματα  και  με  διχασμούς  και  με 

αιμοσταγείς  δικτατορίες…)  να  σπεύσει  η  Ελλάδα  στο  πλευρό  της  χωρίς  όρους, 

προϋποθέσεις  και  προκαταβολικές  δεσμεύσεις  των  «αγνών  ιδεολόγων»:  Αγγλίας, 

Γαλλίας, Ρωσίας, Ιταλίας, αργότερα και Η. Π. Α. Οι οποίες ανακοίνωσαν (μετά τους 

διαβόητους  εξαπατητικούς  δεκατέσσερις  όρους  της  Διακήρυξης  Ουίλσον),  το 

Νοέμβριο του 1922 (και αφού η «εθναρχική» παραφροσύνη - ή το καλομελετημένο 

από τη Σιωνιστική Διεθνή σχέδιο αφανισμού του οικονομικά ανθηρότατου ελληνικού 

στοιχείου στην Τουρκία…- είχε προκαλέσει το μικρασιατικό όλεθρο) διά του Τσάρλς 

Χιούζ, υπουργού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ότι «οι Η. Π. Α. δε διεκδικούσαν προνόμια 

εις βάρος άλλων λαών, επιθυμούσαν, όμως, να υπερασπιστούν τα στηριζόμενο στη 

δικαιοσύνη δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών να απολαμβάνουν ισοτιμία και όμοιες 

εμπορικές ευκαιρίες με τους άλλους σε όλα τα μέρη του πλανήτη». Αργότερα, τα ίδια 

περίπου (στο δεκαπλάσιο!) δικαιώματα απαιτούσαν και οι Καίσαρες της Σοβιετικής 

Ένωσης·  μόνο  που  αυτοί  είχαν  και  άλλους  τρόπους,  μέσα  και  μεθόδους  να  τα 

επιβάλλουν: τα κολαστήρια του «Αρχιπελάγους Γκουλάγκ» και τις ερπύστριες των 

θωρακισμένων του Μπρέζνιεφ…

Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος (αλλά δε βρέθηκε κανένας!) να ερωτήσει τον 

«ανθρωπιστή ιδεολόγο» (και ενεργούμενο του εβραϊκού λόμπι) πως συμβιβαζόταν ο 

(υποκριτικός)  ανθρωπισμός  του  με  την  πάγια  θέση  του  για  διατήρηση  της 

ακεραιότητας  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,  ενώ υπό το θηριώδες και βάρβαρο 

 



πέλμα της βρίσκονταν τόσοι λαοί (Παλαιστίνιοι, Έλληνες, Κούρδοι, Ιρανοί, Ιρακινοί, 

Αρμένιοι – όσοι είχαν επιβιώσει-, Ιορδανοί, Σύροι); Και ενώ ο Βενιζέλος έστελνε τα 

ελληνικά νιάτα στη Σμύρνη και το μικρασιατικό και ποντιακό ελληνισμό (μαζί με τη 

Μεγάλη  Ιδέα)  στον  τάφο  της  ιστορίας,  ο  «ιδεαλιστής»  Ουίλσον  ανέθετε  στο 

στρατηγό  του  (τεσσάρων  αστέρων)  Μ.  Χάρμπορντ  να  προτείνει  στον  επίσης 

«επαναστάτη- δημοκράτη» (κατά τους μαρξιστές συγγραφείς) Κεμάλ να θέσει την 

Τουρκία  υπό  την  κηδεμονία  των  Η.  Π.  Α.  με  αντίδωρο  την  εξασφάλιση  της 

ακεραιότητάς  της.  Ο  Τουρκομογγόλος  σφαγέας  Αρμενίων  και  Ελλήνων  δε 

συμφώνησε, όχι « επειδή το αντίθετο θα σήμαινε συνθηκολόγηση χωρίς όρους της 

τουρκικής  εθνικοαστικής  επανάστασης  στον  ιμπεριαλισμό»(!),  αλλά  επειδή  ως 

μπολσεβίκος προτιμούσε (την είχε άλλωστε!) την προστασία και την κηδεμονία του 

Χάϊμ Γκόλντμαν («Λένιν»).

Ο  «καβγάς  για  το  πετρελαιοπάπλωμα»  συνεχίστηκε,  σφοδρός  και 

επεισοδιακός, με τις Η. Π. Α, να αρνούνται, με διακοίνωσή τους (Μάιος 1920) την 

παραχώρηση της «κηδεμονίας» (κομψότατος όρος!) Παλαιστίνης και Μεσοποταμίας 

στη Μεγάλη Βρετανία. Ενδιαφέρον για τους λαούς, που δεν ήθελαν κηδεμόνες; Όχι, 

βέβαια!  Αν  το  ρόλο  αυτό  αναλάμβαναν  οι  Αμερικανοί,  δεν  επρόκειτο  να  τον 

αποποιηθούν.  Αποποιήθηκαν ο Τζουγκασβίλι («Στάλιν» και οι εξίσου αιμοσταγείς 

διάδοχοί του τη σατραπεία επί των δύστυχων λαών της Ανατολικής Ευρώπης; Την 

ιδιοποιήθηκαν  με  τη  δύναμη  των  όπλων  και  οσάκις  εργάτες,  γεωργοί,  αστοί  και 

φοιτητές επιχειρούσαν να αποτινάξουν το σοβιετικό ζυγό, ο “λόγος” περιερχόταν στα 

τάνκς· ωστόσο, αυτές οι αλήθειες είναι ταμπού για τους μαρξιστολάτρες συγγραφείς, 

ενώ  κάποιος  «Έλληνας»  ποιητής  αφιέρωσε  ωδή  στα  μπρεζνιεφικά  θωρακισμένα- 

εραστής  και  αυτός  της  προόδου,  των  δημοκρατικών  αντιλήψεων  και  του 

αντιμπουρζουαδικού μένους…

Σε τι επιχείρημα στηριζόταν η πραναφερόμενη απόρριψη της κηδεμονίας; Στο 

ότι  τα  διάφορα  κατακτημένα  εδάφη  έπρεπε  να  οργανωθούν  με  τρόπο,  που  να 

προσφέρει  σε όλα τα έθνη(δηλαδή,  και στις Η. Π. Α.) ίση μεταχείριση από άποψη 

εμπορίου. Με μεγάλη δόση χιούμορ το Φόρεϊν Όφις τόνιζε στην απάντησή του, ότι τα 

μεσοανατολικά  πετρέλαια  δεν…  ενδιέφεραν  τους  Άγγλους.  Και  οι  σημερινοί 

«πλανητάρχες»  (διά  του  εβραϊκού  λόμπι:  «American –Jewish Committee») 

δικαιολόγησαν την παρέμβασή του, με το επιχείρημα ότι τα πετρελαϊκά κοιτάσματά 

τους θα εξαντλούνταν σύντομα- πράγμα που, φυσικά, δεν έχει συμβεί- μέχρι σήμερα. 

Παράλληλα, ανέθεσαν στο ημιεπίσημο δημοσιογραφικό όργανο να τονίσει σε κύριο 

 



άρθρο του, 1 ότι « οι Η. Π. Α. χρειάζονταν τα πετρέλαια της Μ. Ανατολής, επειδή τα 

δικά τους αποθέματα ήταν ελάχιστα 2 και η τιμή του παραγόμενου πετρελαίου τους 

πολύ υψηλή…»

Όσο  για  τη  σύγκρουση  (των  οικονομικών  συμφερόντων)  Αγγλίας  και 

Γαλλίας, αυτή έφτασε στο απόγειό της ακόμα και με τη μορφή οργάνωσης ένοπλων 

ταραχών από πράκτορές τους σε εδάφη που ανήκαν στην επιρροή της άλλης πλευράς. 

Και η Ελλάδα; Η υποδουλωμένη στο δικτάτορα Βενιζέλο Ελλάδα συρόταν από 

αυτόν  στο  ολέθριο  εγχείρημα,  που  εξυπηρετούσε  αποκλειστικά  τα  πετρελαϊκά 

συμφέροντα των νέων, μετά τους Γάλλους, αφεντικών του: 

Των Άγγλων! 

Αλλά γιατί- για το όνομα του Θεού! – κάποιοι ανακήρυξαν (στο βωμό της 

ελαφρότητας; της ηλιθιότητας; του παρωπιδισμού;  του ευτελούς και παιδαριώδους 

αντιβασιλισμού; ) « εθνάρχη» αυτόν που, κατά τον ακαδημαϊκό Εντουάρ Ντριό, « 

έσυρε τη μικρή ελληνική λέμβο, σαν καρυδότσουφλο, ανάμεσα στα υψικάρινα σκάφη 

των Μεγάλων, με άμεσο κίνδυνο να συνθλιβεί»;

        

«Νικήσαμε χάρη στη Σοβιετική Ένωση!»     

Η  ακριβής  και  πλήρης  ομολογία,  όπως  προέρχεται  από  τη  γραφίδα  του 

Τούρκου ιστορικού συγγραφέα Σ. Ουστιγκάλ 3 είναι η ακόλουθη: 

«Πρέπει να το παραδεχθούμε, γιατί αποτελεί ιστορική αλήθεια: Ο τουρκικός 

στρατός νίκησε (τους Έλληνες στη Μικρά Ασία) χάρη στην υλική και ηθική βοήθεια 

της Σοβιετικής Ένωσης». 

Δεν είναι, βέβαια, ο μόνος ! (Και δεν ήταν μόνο η Ε.Σ.Σ.Δ.!)

 Ο  πρεσβευτής  του  Χάϊμ  Γκόλντμαν  στην  Τουρκία  Σ.  Ι.  Αράλοφ  4 

καταθέτει, ότι ο Μουσταφά Κεμάλ («Ατατούρκ» : πατέρας των Τούρκων) του ζήτησε 

να  εκφράσει  προς  τον  «Λένιν»  τις  θερμές  ευχαριστίες  του  «για  τη  βοήθεια  σε 

χρήματα, πετρέλαιο, όπλα, πυρομαχικά και πυροβόλα, την οποία του πρόσφερε…»

1 Βλέπε φύλλο της 25ης Αυγούστου 1920 της “The Washington Post”.
2 Είχε … δίκιο, αφού μόλις έφθαναν τα τρία τέταρτα της – τότε- παγκόσμιας παραγωγής!
3 Βλέπε το έργο του La Guerre en Asie Mineure (σε μετάφραση στα γαλλικά). 
4 Βλέπε  το άρθρο του «Vipolniayaou Kazania Lenina»,  στο περιοδικό  Sovietskoie Vostokovedenie 
(τεύχος 2, 1958). 

 



 Ο  γνωστότατος  συγγραφέας  Νικ.  Ι.  Μέρτζος  (στο  πόνημά  του  Τα  10 

θανάσιμα αμαρτήματα του Κ. Κ. Ε. ) σχολιάζει:

«Υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα επίσημες αποφάσεις, προκηρύξεις προς το 

στρατό και διακηρύξεις, με τις οποίες το Κ. Κ. Ε. (τότε Σοσιαλιστικό και Εργατικό 

Κόμμα Ελλάδας) υπονομεύει  το σύνολο της εθνικής εκστρατείας και λοιδορεί “το 

άπλωμα της πατρίδας”(τα σχετικά κείμενα καταχωρίστηκαν στο πεντάτομο έργο Το 

Κ. Κ. Ε. Επίσημα κείμενα, 1974). Στις 19-9-1920 με προκήρυξη καλεί σε διαδήλωση 

όσους  “βαρέθηκαν  να  σέρνονται  στους  άτιμους  πολέμους  και  στις  αδελφοκτόνες 

αιματοχυσίες”,  ενώ  στις  29-11-1920  το  Εκτελεστικό  Συμβούλιο  των  Σοβιέτ  των 

Στρατιωτών της Ελλάδας τονίζει ότι “ ο πόλεμος θα εξακολουθεί να ρουφάει το αίμα 

του λαού…” Νέες  προκηρύξεις  (1-1-1922,  22-2-1922,  23-3-1922 και  12-4-  1922) 

ζητωκραυγάζουν  τη  (σύμμαχο  του  Κεμάλ!)  Σοβιετική  Ρωσία  και  αξιώνουν 

τερματισμό του πολέμου και κατάργηση των φόρων. Το μανιφέστο της 22-5-1922 (το 

υπογράφει ο … “ιστορικός “Γιάννης Κορδάτος) αποκαλεί “ αιώνια πληγή του λαού 

της εκστρατείας της Μικρασίας” και απαιτεί “ να πάψει η μικρασιατική πληγή”…»

Υποδουλωμένο  στα  εκάστοτε  κελεύσματα  του  Κρεμλίνου,  ξενοκίνητο  και 

κόμμα  όχι  Ελληνικό  ή  των  Ελλήνων,  αλλά  της  Ελλάδας  (γεωραφικός 

προσδιορισμός), το Κ. Κ. Ε. ακολουθεί πιστά τις εκάστοτε εντολές των αφεντικών 

του  («His master’  s voice»  )  τόσο  ως  προς  τον  προορισμό  της  επί  χιλιετίες 

ελληνικότατης Μακεδονίας (άλλοτε χάρισμα στο Βούλγαρο Δημητρόφ, άλλοτε στον 

Εβραιοκροάτη και  διπλό πράκτορα Ιωσήφ Μπρόζ- «Τίτο»,  άλλοτε σε υπό ίδρυση 

Σοβιετική Βαλκανική Ομοσπονδία), όσο και ως προς τη θέση απέναντι στους εχθρούς 

της Ελλάδας, φίλους όμως ή συμμάχους της Ε. Σ. Σ. Δ. Για τη γραμμή του μετά τον 

Οκτώβριο του 1940 απέναντι στους εισβολείς συμμάχους του Τζουγκασβίλι φασίστες 

του Μουσολίνι και ναζιστές του Χίτλερ (και ως τη διάρρηξη των σχέσεών τους) ο 

αναγνώστης  θα  βρει  στοιχεία  «εσχάτης  προδοσίας»  στο  ογκώδες  έργο  μου  Η 

τραγωδία της Ελλάδας εις πράξεις τρεις.  Η κομμουνιστική επιβουλή κατά της χώρας  

1918-1949. 

 Αλλά υπάρχει και το «Μανιφέστο των επίστρατων κομμουνιστών» (1921). 

Με το οποίο το Σ.  Ε.  Κ. Ε.  (Κ. Κ. Ε.)  διακήρυσσε μεταξύ άλλων :  «Μια τέτοια 

πατρίδα  1 είναι όχι μητέρα, αλλά η πιο κακούργα μητριά. Η πατρίδα έγινε για τους 

πλούσιους, οι φτωχοί δεν έχουν πατρίδα…»

Ίσως γι΄ αυτό «εξέχοντα στελέχη» του αιμοσταγούς Κόμματος φρόντισαν να 

αποκηρύξουν  τη  … φτώχεια,  με  βάση  τουλάχιστον  τα  στοιχεία  που  καταθέτει  ο 

1 Η Ελλάδα…

 



Παύλος Αναστασιάδης (Πόλ Αναστάζ) στο έργο του Χορεύοντας με τις αρκούδες, 

όντας βαθύπλουτοι…

 Στο εξαίρετο έργο του Έγκλημα και προδοσία του Κ. Κ. Ε. ο συγγραφέας 

Ευστ.  Θεοδωρόπουλος  αποκαλύπτει,  ότι  «οι  κομμουνιστές  είχαν  σχηματίσει  ένα 

Κεντρικόν Συμβούλιον  & με σκοπόν την υπονόμευσιν  του ηθικού των ελληνικών 

δυνάμεων και τη διανομήν στασιαστικών προκηρύξεων, και οπωσδήποτε συνέβαλον 

εις την επέκτασιν της διαλύσεως του μετώπου, όταν η τουρκική επίθεσις ήτο εις την 

ακμήν της…»

Εξυπακούεται  ότι  θα έπρατταν το αντίθετο,  αν οι  κρεμλινικοί  εντολοδότες 

τους είχαν αποφασίσει να τηρήσουν εχθρική προς τον «Γιώργο Λύκο» και φιλική 

προς την Ελλάδα στάση. Ούτε μία φορά στην πορεία το Κ. Κ. Ε. δεν τόλμησε να 

απειθήσει προς διαταγή των αφεντών του!

 Στον 8ο τόμο της η Σοβιετική Παγκόσμια Ιστορία παραδέχεται: «Στις 16 

Μαρτίου 1921 1υπογράφηκε στη Μόσχα σύμφωνο φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ Ε. 

Σ.  Σ.  Δ.  και  Τουρκίας,  με  βάση  το  οποίο  η  πρώτη  ενίσχυσε  τη  δεύτερη  με 

περισσότερα από 10.000.000 χρυσά ρούβλια, με όπλα και με πυρομαχικά και αυτή η 

ανιδιοτελής  βοήθεια  επέτρεψε  στην  Τουρκία  να  συγκεντρώσει  δυνάμεις  και  να 

ανακόψει  την  επίθεση  των  Ελλήνων,  εισβολέων  και  να  απωθήσει  τον  ελληνικό 

στρατό στη θάλασσα». Για τις θηριώδεις σφαγές Ελλήνων Ιωνίας και Πόντου ούτε 

μία υποκριτική φράση καταδίκης…

 Στη Σύγχρονο Ιστορία των Ελλήνων ο Παύλος Καρολίδης ορθότατα και 

αληθέστατα  υπογραμμίζει,  ότι  «ο  Λένιν  εφοδίασεν  αφθόνως  την  Τουρκίαν  διά 

πολεμικού υλικού, το οποίον υπήρξε το φονικώτατον εναντίον των Ελλήνων όπλον».

 Ακόμα : Όπως αποκάλυπταν  τα απόρρητα έγγραφα2 του στρατηγείου του 

Κεμάλ, τα οποία υπέκλεψαν δύο ελληνικής καταγωγής αξιωματικοί του τουρκικού 

στρατού: 

• Βουλγαρία και Τουρκία είχαν συνάψει μυστική συμφωνία, που αφορούσε 

στην  εκδίωξη  των  Ελλήνων  από  την  Ανατολική  και  τη  Δυτική  Θράκη  και  την 

κατάληψη ολόκληρης της ελληνικής Μακεδονίας από τις «ύαινες της Βαλκανικής». 

• Ιταλικά και γαλλικά πλοία εφοδίαζαν με οπλισμό τον Κεμάλ, χωρίς να 

επιτρέπεται στους Έλληνες η πραγματοποίηση νηοψιών.

1 Φυσικά,  η ενίσχυση του Κεμάλ  είχε  προηγηθεί  κατά  πολύ  από το  σύμφωνο αυτό-  εξαιτίας  της 
δουλικής  στους  Γάλλους  πιστωτές  συμμετοχής,  του  Βενιζέλου  στην  ηλίθια εκστρατεία  στην 
Ουκρανία…
2 Βλέπε άρθρο του Γ. Καρατζαφέρη στο φύλλο της 2-9-1984 της εφημερίδας Ακρόπολις.

 



• Αξιωματικοί του σοβιετικού στρατού είχαν κατασκευάσει για λογαριασμό 

των Τούρκων ειδικές  τορπίλες  προοριζόμενες  για την  καταβύθιση των ελληνικών 

θωρηκτών Αβέρωφ και Κιλκίς. 

• Εκτός από τον Χάϊμ Γκόλντμαν («Λένιν»),  το Παρίσι και τη Ρώμη, τα 

στρατεύματα του σιφυλιδικού και οινόφλυγα Κεμάλ ανεφοδιάζονταν και από τους 

Βουλγάρους και από γερμανικά εργοστάσια…

Και αφού ο «Γιώργος Λύκος» είχε αυτή την τεράστια ενίσχυση από όλες τις πλευρές 

του ορίζοντα  και  αφού οι  δόλιοι  Άγγλοι  δεν  πρόσφεραν στην Ελλάδα «ούτε  ένα 

φυσίγγιο,  ούτε  τέσσερα  φαρδίνια»,  κατά  την  επίσημη  δήλωση  στη  Βουλή  των 

Κοινοτήτων, υπήρχε έστω και ένας Έλληνας που να πιστεύει πως θα ήταν δυνατό να 

κερδηθεί εκείνος ο πόλεμος;

Υπήρχε.  Ένας.  Ο  σύγχρονος  «Ναπολέων  Βοναπάρτης»,  που,  ωστόσο,  αγνοούσε, 

κατά  τον  Ιω.  Μεταξά,  ακόμα  και  τα  στοιχειώδη  της  πολεμικής  τέχνης:  ο  Ελ. 

Βενιζέλος,  το  δήλωνε  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις,  παρά τις  έγκαιρες  συμβουλές, 

συστάσεις, προειδοποιήσεις από το σύνολο των πλευρών, όπως θα εκτεθεί αργότερα. 

               Τα παρασκήνια της απόφασης… 

Στις  22 Απριλίου  1919 στο «Συμβούλιο  των Δέκα»  1 έγινε  η πρώτη νύξη, 

φυσικά από τον Λόιντ Τζόρτζ, για την αποστολή ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, 

ενώ ο Ιταλός αντιπρόσωπος Ορλάντο απουσίαζε μετά από βίαιη σύγκρουσή του με 

τον Ουίλσον. Ο πρωθυπουργός Ορλάντο επανήλθε μετά από μερικές ημέρες, όταν 

τον απείλησαν πως η συνέχιση της απουσίας θα είχε «σοβαρές συνέπειες  για την 

Ιταλία». Ωστόσο, η απόφαση για τον ελληνικό στρατό είχε ήδη ληφθεί, με βάση τον 

ισχυρισμό του Λόιντ Τζόρτζ ότι «στη Σμύρνη σφάζονταν ομοεθνείς τους», αλλά και 

για  να  μην  επεκτείνουν  οι  Ιταλοί  την  κατοχή  τους,  μετά  την  Αττάλεια,  και  στη 

Σμύρνη. Ο Ουίλσον αρχικά στηρίχθηκε στην ισχύ του χρήματος:

1 Αρχικά το Συμβούλιο της Διάσκεψης Ειρήνης ήταν δεκαμελές, στη συνέχεια πενταμελές και τελικά, 
τριμελές:  Το  αποτελούσαν  ο  πρόεδρος  των  Η.  Π.  Α.  Γούντροου  Ουίλσον,  και  οι  πρωθυπουργοί 
Μεγάλης Βρετανίας Ντέιβιντ Λόιντ Τζόρτζ και Ζόρζ Κλεμανσό. 

 



«Αν δεν καθίσουν φρόνιμα οι Ιταλοί, no money!»

Η συζήτηση συνεχίστηκε στις 23 και τότε απέσυραν τις ενστάσεις  τους οι 

Κλεμανσό και Ουίλσον. Ο Λόιντ Τζόρτζ το ανακοίνωσε αμέσως στον Βενιζέλο, με 

τον οποίο είχαν προσυνεννοηθεί, και αυτός διέταξε να ετοιμαστεί αμέσως η ελληνική 

μεραρχία που στάθμευε στο Πράβι της Μακεδονίας-  και αυτό ήταν ο πρόλογος της  

μεταγενέστερης τραγωδίας. Επρόκειτο για την Ι Μεραρχία του Α΄ Σώματος Στρατού- 

οι άλλες δύο, η ΙΙ και η ΧΙΙΙ βρίσκονταν ήδη στην Ουκρανία-, η οποία επρόκειτο να 

σταλεί και αυτή εκεί (για να εισπράξουν οι Γάλλοι τα ποσά που είχαν δανείσει στην 

τσαρική Ρωσία), αλλά τώρα άλλαζε τόπο προορισμού.

Σε νέα, εμβόλιμη, συνεδρίαση, στην οποία μετείχε ο Βενιζέλος,  όχι, όμως- 

πάλι- και οι Ιταλοί, ο πρόεδρος των Η. Π. Α. εξέφρασε την ικανοποίησή του, επειδή η 

παρουσία ελληνικού στρατού στη Σμύρνη θα απέτρεπε την προώθηση των Ιταλών. 

Και στην ερώτηση του «Τίγρη» για το εάν θα ενημερώνονταν οι Ιταλοί, ο ηθικός 

συναυτουργός  (με  το  Βενιζέλο)  του  ολέθρου  του  ελληνισμού  Βρετανός 

πρωθυπουργός  απάντησε  κυνικά  πως  «όσο  λιγότεροι  το  γνώριζαν,  τόσο  το 

καλύτερο…»

Έτσι,  δεν  έγινε  καμία  συζήτηση  μπροστά  στον  Ορλάντο  και  σε  νέα 

συνάντηση των τριών και Βενιζέλου αυτός πρότεινε οι Τούρκοι να ενημερωθούν για 

την απόβαση συμμαχικών στρατευμάτων «προς τήρησιν της τάξεως και κατάληψιν 

των δύο φρουρίων της Σμύρνης» μόλις είκοσι τέσσερις ώρες νωρίτερα.

Στις 29 ο Κλεμανσό, που προέδρευε του Συμβουλίου, ενημέρωσε για πρώτη 

φορά τον Ορλάντο, ο οποίος εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις, αλλά και την κατάπληξή 

του για το ότι,  ενώ οι Λόιντ Τζόρτζ και Κλεμανσό υποσήριξαν ότι το αίτημα για 

απόβαση στρατού είχε υποβληθεί από τους Έλληνες, για να μη συνεχιστούν οι σφαγές 

ομοεθνών  τους  (χωρίς  αυτό  να  προδικάζει  την  τύχη  της  Σμύρνης),  ο  Ουίλσον 

ισχυρίστηκε  ότι  «η  αρχική  υπόδειξη  δεν  προήλθε  από  τους  Έλληνες»  και  ότι 

«αντίθετα  το  Συμβούλιο  τους  είχε  υποδείξει  να  αποβιβάσουν  στρατεύματα  για  να  

προλάβουν τις σφαγές». 

Μη χειρότερα…

Κατά την εσπερινή συνεδρίαση της ίδιας ημέρας ο Ορλάντο, ο οποίος είχε 

επιφυλαχθεί να λάβει θέση, αφού προηγουμένως συνεννοηθεί με τον υπουργό του επί 

των Εξωτερικών Σονίνο, αξίωσε « να δοθεί συμμαχικός χαρακτήρας στην κατάληψη 

της πρωτεύουσας της Ιωνίας». Η πρότασή του απορρίφθηκε, αλλά οι άλλοι γλύκαναν 

το χάπι: Παραχώρησαν στους Ιταλούς το δικαίωμα να αποβιβάσουν, εκτός από το 

 



ναυτικό άγημα, και στρατιωτική δύναμη στην Αττάλεια.  Και οι τότε πλανητάρχες 

προχωρούσαν (1-5-1919) στην παραχώρηση των ακόλουθων « εντολών»1 : Στις Η. Π. 

Α. επί της Κωνσταντινούπολης, των Δαρδανελίων και της Αρμενίας· στη Γαλλία επί 

της βόρειας μικρασιατικής περιοχής (περιλαμβάνονταν και οι Προύσα και Άγκυρα) · 

στην Ιταλία επί της ζώνης νότια από τον ποταμό Μαίανδρο· και στην Ελλάδα επί ενός 

τμήματος του βιλαετίου Αιδινίου (Σμύρνης). 

Στις 6 Μαΐου, με «άκρως επείγον» τηλεγράφημα, ο Βενιζέλος έδινε εντολή 

στον αντιπρόεδρο Εμμ.  Ρέπουλη να μεριμνήσει  να ετοιμαστούν όλα τα διαθέσιμα 

επιβατηγά και φορτηγά πλοία για τη μεταφορά της Ι. Μεραρχίας σε μέρος που θα 

ανακοίνωνε με νεότερο τηλεγράφημα. Αυτό στάλθηκε στις 7 και διαλάμβανε, μεταξύ 

άλλων, και τα ακόλουθα: 

«Πάντα  διαθέσιμα  πλοία  δέον  καταπλεύσωσιν  όσον  τάχιστα  εις  λιμένα 

Ελευθερών,  όπως  παραλάβωσι  πρώτην  μεραρχίαν  και  μεταφέρωσιν  αυτήν  εις 

Σμύρνην, όπως καταλάβη στρατιωτικώς την πόλιν. Ταύτα γίνονται κατά απόφασιν 

Προέδρου Ουίλσον, Κλεμανσό και Λόυδ Τζώρτζ, ανακοινωθείσαν μοι υπό τελευταίου  

ολίγα  λεπτά πρό επισήμου συνεδριάσεως  Συνδιασκέψεως. Κατάληψις  επισπεύδεται, 

διότι  σύμμαχοι  διαβλέπουσιν  ότι  Ιταλοί  καταλαβόντες  Μάκρην  και  Καισάρειαν 

καταλαμβάνουσι προσεχώς και Αλικαρανασσόν… Η κατάληψις δέον να έχη επί του  

παρόντος τύπον στρατιωτικής κατοχής ασκούσης επί υπαρχούσης πολιτικής διοικήσεως  

τον  νενομισμένον  εν  τοιαύτη  περιπτώσει  έλεγχον… Είναι  περιττόν  προστεθή  δέον 

πάσα εχεμύθεια τηρηθή όπως γενόμενα γνωσθώσιν όσον το δυνατόν βραδύτερον ίνα 

απόβασις γίνη ει δυνατόν άνευ προειδοποιήσεως Τούρκων». 

Δηλαδή,  η «εντολή» είχε  απλά  και  μόνο  τον  τύπο  άσκησης  ελέγχου  «επί 

υπαρχούσης  πολιτικής  διοικήσεως»·  επρόκειτο  περίπου  για  ανάθεση  καθηκόντων 

χωροφύλακα σε ξένη χώρα και  χωρίς καμία υπόσχεση ή δέσμευση για απόκτηση 

δικαιωμάτων στο μέλλον, προσεχές ή απώτερο.

Ήταν  η  δεύτερη  φορά  –  μετά  την  προσχώρηση  την  έσχατη  στιγμή  στη 

σερβοβουλγαρική  συμμαχία  του  1912-  κατά  την  οποία  ο  «μέγας  τολμητίας» 

πραγματοποιούσε,  κατά τη δική του έκφραση, «άλμα στο κενό». Με τη διαφορά ότι 

στην πρώτη περίπτωση χάρη στο Στρατηλάτη Κωνσταντίνο και στο εξαίρετο επιτελείο  

του η Ελλάδα θα διπλασιαζόταν σε έκταση και πληθυσμό. 

1 Κηδεμονιών περιορισμένης διαρκείας, που παρείχαν στην εντολοδόχο Δύναμη διαφορετικά σε κάθε 
περίπτωση δικαιώματα, υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών (Κ. Τ. Ε.) Οι εντολές ιδρύθηκαν 
με τη Συνθήκη Ειρήνης του 1919 και διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την πολιτιστική  
στάθμη των εδαφών στα οποία αφορούσαν. Ο Ο. Η. Ε τις αντικατέστησε με τις «κηδεμονίες»… 

 



Τώρα,  τα  αγγλικά  πετρελαϊκά  συμφέροντα  και  οι  επιδιώξεις  του  διεθνούς 

σιωνισμού για αφανισμό του ελληνικού στοιχείου από μία αγορά προσφερόμενη για 

άγρια εκμετάλλευση από το εβραϊκό κεφάλαιο, θα οδηγούσαν αναπότρεπτα, κατά την 

προφητική πρόβλεψη (1915) του Ιωάννου 

Μεταξά, σε αφανισμό του ελληνισμού Ιωνίας και Πόντου και σε ενταφιασμό 

της Μεγάλης Ιδέας…

                                *                 *                       * 

Κατά τον Κ. Γ. Ζαβιτζιάνο (ο.π.) «ο Ιω. Μεταξάς δεν ήθελε τη Μικρά Ασία, 

διότι είχε την αξίωση να μην πάμε εμείς να την πάρουμε, αλλά να μας τη δώσουν οι 

σύμμαχοι, οι οποίοι (όπως διαρκώς ετόνιζε) μόνον στο χαρτί είχον αποφασίσει να μας 

τη δώσουν, όπως στο “χαρτί” μας έδωσαν και όλα τα λοιπά ανταλλάγματα. Αυτά 

υπεστήριζεν ο Μεταξάς, ο οποίος διαρκώς ετόνιζε ότι χάρτινες ήταν και οι επιτυχίες  

του Βενιζέλου…»

Είχε άδικο ο μέγας στην ευφυία και στην πατριδολατρία Κεφαλλωνίτης; 

Και  αν  είχε,  γιατί  ο  Ζαβιτζιάνος  ανέλαβε  θέση  αντιπροέδρου  στην 

τεταρτοαυγουστιανή κυβέρνηση; 1 

                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

              Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ…

«Η Γαλλία έχει συμφέρον σαφέστατα αντίθετο προς τα συμφέροντα εκείνων, οι  

οποίοι επιθυμούν το διαμελισμό της Τουρκίας. Η παρουσία των Ελλήνων στη Σμύρνη  

και η επέκταση του χώρου κατοχής τους και μάλιστα, ενόψει των αντιστάσεων που  

συναντά, τη μετατρέπει σε ολέθρια περιπέτεια!»

                                                           Journal des Debats

                                                                (Φύλλο 10-6-1919). 

1 Το γιατί  υποχρεώθηκε  σε παραίτηση  εξηγείται  στο πόνημά μου για  το βίο και  το έργο του Ιω. 
Μεταξά. 

 



Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και ενώ συζητιόνταν οι όροι της ειρήνης 

στο Βουκουρέστι, ο «ημίθεος τολμητίας» (αλλά τότε τερατωδώς γενναιόδωρος προς 

τις βουλγαρικές ύαινες) είχε ανακαλύψει την αξιοθρήνητη νηπιακού επιπέδου θεωρία 

της «σπονδυλικής στήλης». 

Επειδή κυκλοφόρησαν βάσιμες φήμες, πως κατά την επίσκεψή του στη Σόφια 

(όπου του επιφύλαξαν… ημιθεϊκή υποδοχή) είχε δεσμευτεί να αφήσει ανοχύρωτη τη 

Θεσσαλονίκη, να καταστήσει «ελεύθερο» το λιμάνι της και να αποδεχθεί για σύνορα 

τη γραμμή των λιμνών στη βάση της Χαλκιδικής 1, η αντιπολίτευση κατέθεσε σχετική 

επερώτηση  στη  Βουλή.  Η  τοποθέτησή  του  μόνο  σε  «τολμητία»  δεν  άρμοζε.  Με 

οργίλο ύφος απάντησε στους επικριτές του, ότι δεν είχε καμία απολύτως αξίωση στα 

ανατολικά του Στρυμόνα εδάφη(!) για λόγους γεωγραφικούς. Απολαύστε τον – και 

θαυμάστε τον:

«Εξ  ανάγκης  θα  περιέθουν  υπό  την  κυριαρχία  των  συμμάχων  2 πληθυσμοί  

ελληνικοί  και μάλιστα,  πυκνοί΄(!),  όχι διότι  κατελήφθησαν αι  χώραι αύται υπό των  

συμμάχων, ή διότι απαιτούσιν ούτοι τούτο(!), αλλά διότι γεωγραφικοί λόγοι φέρουσιν  

ημάς εις τοιαύτην θέσιν, ώστε και εάν μας έλεγον οι σύμμαχοι ότι είναι διατεθειμένοι  

να μας επιτρέψωσι να επεκτείνωμεν τα όριά μας προς τα εκεί, διά να περιλάβωμεν και  

τους ελληνικούς εκείνους πληθυσμούς, εγώ τουλάχιστον ως κυβερνήτης δε θα εδεχόμην  

τοιαύτην χάραξιν ορίων, ως λίαν επικίνδυνον(!) Διότι θα ανεγνώριζον, εάν επρόκειτο  

να εκταθώμεν εν συνεχεία προς την θάλασσαν διά να φθάσωμεν να περιλάβωμεν τους  

ελληνικούς πληθυσμούς της Θράκης, ότι η Ελλάς θα ήτο ασθενεστέρα κατά τοιούτον  

τρόπον εκτεινομένη προς τη θάλασσαν άνευ σπονδυλικής στήλης, παρ΄ όσον θα ήτο,  

εάν τα όρια αυτής εστρογγυλοποιούντο κατ’ άλλην διεύθυνσιν»(!)    

Γιατί ελάχιστα χρόνια αργότερα λησμόνησε τη … σπονδυλική θεωρία του και 

όχι  μόνο  απέβαλε  τους  εφιαλτικούς  φόβους  του  «διά  την  επέκτασιν  προς  την 

θάλασσαν  της  Θράκης»,  αλλά αντιμετώπιζε  σαν παιχνιδάκι  το  προγεφύρωμα  στο 

μικρασιατικό υπογάστριο των Τούρκων;

Οι  ηγέτες  της  αντιπολίτευσης,  κατάπληκτοι  και  εμβρόντητοι,  τον 

κεραυνοβολούν, με τη βασιμότατη μομφή ότι αδυνατεί να κατανοήσει το εύρος των 

εθνικών φιλοδοξιών της Ελλάδος. Και αυτός, πανούργος, όπως πάντοτε, προσπάθησε 

να αποφύγει  την καθολική  κατακραυγή με τη δήλωση ότι  «η κυβέρνησίς  μου θα 

1 Σε  απόσταση  απλώς  από  τη  Νύφη του  Θερμαϊκού,  που  να  έχει  τη  δυνατότητα  το  βουλγαρικό 
πυροβολικό να την πλήξει με τα βλήματά του! 
2 Εννοούσε τους Βουλγάρους.  

 



μεριμνήση  περί  της  θρησκευτικής  και  της  εθνικής  συνειδήσεως  των 

εγκαταλειπομένων πληθυσμών»(!)

 Πώς να μην τον στηλιτεύσει ο Ν. Α. Αντωνακέας (ο.π.); 

«Κατά τας δηλώσεις του εκείνας, οι Βούλγαροι δεν απήτουν την Ανατολικήν 

Μακεδονίαν και την Θράκην, αλλ΄  εχάριζε ταύτας εις εκείνους ο Βενιζέλος !… Διά 

την Θράκην και την Μακεδονίαν, αι οποίαι συνέχονται μετά της λοιπής Ελλάδος, τον 

εφόβιζεν η θάλασσα! Ενώ δια τα μόνον επί του χάρτου προσφερθέντα εδάφη – προς 

παραπλάνησιν των αφελών- “των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων” δεν τον 

εφόβιζαν αι θάλασσαι, ούτε οι ωκεανοί…»

 Ας πληροφορηθούν οι παρωπιδοφόροι λιβανιστές τι καταθέτει 1 για τον « 

υπερεθνάρχη» ο τότε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ιβάν Γκέσοφ :  «Ο υπουργός 

Εξωτερικών  της  Ελλάδος  ΛάμπροςΚορομηλάς  καταπολεμούσε  συνεχώς  τις  

υποχωρητικές τάσεις του Ελ. Βενιζέλου…»

 Στη  Ρωσική  Λευκή  Διπλωματική  Βίβλο,  που  εξέδωσαν  το  1922  οι 

μπολσεβίκοι, είναι καταχωρισμένη και μία έκθεση του Ρώσου πρεσβευτή στη Σόφια, 

που αποκαλύπτει και τα εξής:

«Ο Ελ. Βενιζέλος μου δήλωσε απερίφραστα, ότι, κατά τη γνώμη του, οι Έλληνες  

είναι  υποχρεωμένοι  να  παραχωρήσουν  στη  Βουλγαρία  την  Καβάλα,  τη  Δράμα,  τις  

Σέρρες,  το  Κιλκίς  και  το  Μοναστήρι(!).  Δε  μπορούν,  όμως,  να  της  δώσουν  τη  

Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική εκτός από το Άγιον Όρος, τα Γιαννιτσά, το Βαρδάρη2, την 

Καστοριά, τα Βοδενά 3 και τη Φλώρινα».  

Πώς να μην αναλογιστεί ο μέσος αγνός Έλληνας πατριώτης τον «παράλληλο 

βίο» ενός άλλου – υπ΄ αριθμ. 2 – «εθνάρχη», που ως υπουργός Δημόσιων Έργων 

υπέβαλε στους Αμερικανούς μνημόνιο, εισηγούμενος «την συμβιβαστικήν επίλυσιν 

του Κυπριακού»4. 

«Έξεστιν Έλλησιν εθνάρχαις παραχωρείν, υποχωρείν και ενδίδειν…».

Απλό- αλλά όχι αφελές- ερώτημα: Αφού η «σπονδυλική στήλη» του επέβαλε 

να  προσφέρει  στους  Ούνους  της  Βαλκανικής  Καβάλα,  Δράμα,  Σέρρες,  Κιλκίς, 

Μοναστήρι και Θράκη, για ποιο λόγο  ενέπλεκε, με εξασφαλισμένη την αποτυχία, τον 

ελληνισμό  στο μικρασιατικό  όλεθρο,  αφού οι  πετρελαιολάτρες  έστελναν  εκεί  τον 

1 Στο έργο του L ΄Αlliance Balkanique. 
2 Ποταμός Αξιός. 
3 Έδεσσα.
4 Βλέπε το πόνημά μου Κ. Καραμανλής : «Εθνάρχης» ή εθνικός εφιάλτης;

 



ελληνικό  στρατό  απλώς ως  χωροφύλακα1,  για  την  τήρηση της  τάξης  και  για  την 

προστασία των χριστιανών; Δεν υπήρχε τίποτα άλλο! (Τίποτα απολύτως! Η πρόβλεψη 

για διενέργεια δημοψηφίσματος  ήρθε αργότερα και δεν είχε  καμία νομική υπόσταση, 

αλλά και ήταν στρατιωτικά έωλη. Αφού θα έπρεπε να επιβληθεί διά των όπλων! Μόνο 

των ελληνικών όπλων, όμως· με τη χώρα και το λαό σε φρικαλέο διχασμό εξαιτίας – 

αποκλειστικά! – του Ελ. Βενιζέλου· και με τις παλιότερες κλάσεις να βρίσκονται στο 

χακί από το 1912. Αλλά και με τη Σοβιετική Ένωση, την Ιταλία, τη Γαλλία, ακόμα 

και  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  (για  διαφορετικούς  λόγους  σε  κάθε  περίπτωση)  να 

ενισχύουν συνεχώς και «παντοειδώς» τον Κεμάλ…

 Στο σημείο αυτό ο Ν. Ψυρούκης (ο.π.) έχει δίκιο:

«Στις 15-5-1919 η πρώτη ελληνική μεραρχία αποβιβαζόταν στη Σμύρνη. Η 

ελληνική κυβέρνηση διαλάλησε το γεγονός σαν την αρχή της πραγματοποίησης της 

“Μεγάλης Ιδέας”. Οι Άγγλοι το χαιρέτησαν σαν κάτι που τους εξασφάλιζε φθηνό 

μισθοφορικό στρατό για την επιβολή των αποικιακών σχεδίων τους. Οι Αμερικανοί, 

Ιταλοί και Γάλλοι το αντιμετώπισαν σαν μια όχι ευχάριστη πράξη, που, όμως, είχε 

περιορισμένη έκταση, μια και η απόφαση του Ανωτάτου Συμμαχικού Συμβουλίου 

περιόριζε τη δραστηριότητα του ελληνικού στρατού στα καθήκοντα της χωροφυλακής  

στο βιλαέτι του Αιδινίου.  Για τον ελληνικό λαό της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας 

σήμαινε την αρχή της μεγαλύτερης τραγωδίας της ιστορίας του». 

 Είχε, άραγε, άδικο ο «Τίγρης», όταν έγραφε στο συγγραφέα S. P. Cosmin, 

στις 30-6-1926; «Ο Λένιν Τζόρτζ, κυρίως, αλλά και ο Ελ. Βενιζέλος έριξαν με κοινή 

συμφωνία την Ελλάδα σε περιπέτεια,  με μοναδικό σκοπό την εφαρμογή πολιτικής 

αγγλικού  ιμπεριαλισμού  στη  Μικρά  Ασία·  μια  περιπέτεια  καταδικασμένη 

προκαταβολικά  σε  αποτυχία.  Μετά  από  προσεκτική  μελέτη  του  θέματος  από  το 

στρατάρχη Φός,  ενημέρωσα τον Ελ.  Βενιζέλο για  τους  κινδύνους  που διέτρεχε  η 

Ελλάδα.  Φαίνεται  ότι  εκείνος  με  βρήκε  τότε  υπερβολικά  “τουρκόφιλο”2.  Αλλά, 

δυστυχώς,  αυτός  ήταν εκείνος,  που άφηνε το  Λόιντ Τζόρτζ  να τον  διαθέτει  κατά 

βούληση…»

1 Είναι  πραγματικά  απορίας  άξιο  πως  σοβαροί  συγγραφείς,  όπως  ο  Χρ.  Αγγελομάτης  (ο.π.),  
παρασυρόμενοι από ενθουσιώδη ρομαντισμό αποκολλημένο από την πραγματικότητα, γράφουν: «Την 
7-5-1919 επέπρωτο να δοθή εις την 1ην μεραρχίαν η ιστορικωτέρα εντολή των νεωτέρων ελληνικών 
χρόνων: να απελευθερώση την Ιωνίαν»(!)
Ποιος της είχε δώσει, άραγε, αυτή την εντολή;  
2 Ο  δήθεν  κορυφαίος  σε  ευφυία,  ευστροφία,  ικανότητα  πειθούς  και  άλλα  προσόντα  υπ΄  αριθ.  1 
«εθνάρχης» αγνοούσε τη στοιχειωδέστερη (και χωρίς εξαιρέσεις) αρχή: Οι ηγέτες των Μεγάλων δεν 
έχουν φιλικά ή μη φιλικά αισθήματα προς τους μικρούς. Διακονούν (realpolitik) αποκλειστικά και 
μόνο τα συμφέροντα της χώρας τους!   

 



Ώστε κατά τον «εθνάρχη»:

• Ο Κωνσταντίνος,  το Γ.  Ε.  Σ.  ,  όλοι  οι  αντιβενιζελικοί  πολιτικοί  και  οι 

οκτώ – τουλάχιστον- στους δέκα Έλληνες ήταν «γερμανόφιλοι». 

• Ο  Άγγλος  στρατάρχης  σέρ  Χένρι  Γουίλσον,  που  επανειλημμένα  του 

σύστησε να μην εμπλέξει την Ελλάδα στην ολέθρια περιπέτεια, ήταν «τουρκόφιλος». 

• Ο Ρεϊμόν Πουανκαρέ ήταν «τουρκόφιλος» - φυσικά, τον ενδιέφεραν μόνο 

τα συμφέροντα της Γαλλίας. 

• Ο Ζόρζ Κλεμανσό, επίσης,  «τουρκόφιλος»-  φυσικά,  τον απασχολούσαν 

μόνο τα συμφέροντα της χώρας του. 

Ο Βενιζέλος τι ακριβώς ήταν; 

Θα θυμίσω απλώς στον αναγνώστη, ότι οι κατά το ήμισυ Εβραίοι πολιτικοί 

και  μεγαλοκαρχαρίες  του  πλούτου  όλων  των  χωρών,  παντού  και  πάντοτε, 

παραχωρούν  το  προβάδισμα  στο  εβραϊκό  μισό  τους  εις  βάρος  του  άλλου. 

Παραδείγματα;  Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι περιπτώσεις  του Βενιαμίν  Ντ΄ Ισραέλι, 

του  Χάϊμ  Γκόλντμαν  (Λένιν),  του  Λέβ  Νταβίντοβιτς  Μπρονστάιν  (Τρότσκι),  του 

Πάουλ Βάρμπουργκ,  του Ιακώβ Σίφ,  του Λεόν Μπλούμ,  του Μαντές  Φράνς,  του 

Ντέιβιντ  Λόιντ  Τζόρτζ,  του  Χένρι  Κίσιντζερ,  των  Ρότσιλντ-  για  ποιο  λόγο  θα 

αποτελούσε εξαίρεση ο από Κρητική μητέρα εγγονός του Θεσσαλονικέα Εβραίου 

Μπενύ Σελόν;

                                 Η  απόβαση  

Η  επιχείρηση  απόβασης  στη  Σμύρνη  της  ελληνικής  μεραρχίας  των 

«χωροφυλάκων» θα τελούσε υπό την εποπτεία του Άγγλου (φυσικά) στρατηγού Μίλν 

και τα ελληνικά πλοία θα τελούσαν υπό τις διαταγές του αρχηγού των συμμαχικών 

δυνάμεων ναυάρχου Κόλθορπ. 

Ο  αρχιστράτηγος  Λεων.  Παρασκευόπουλος  τόνισε  στο  μέραρχο, 

συνταγματάρχη  πυροβολικού,  Νικ.  Ζαφειρίου  πως  επιβάλλονταν  «κεραυνοβόλος 

ταχύτης και απόλυτος εχεμύθεια προς αποφυγήν ανεπανορθώτου καταστροφής». 

Στις  10 Μαΐου συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι  των Ελευθερών τα σκάφη της 

νηοπομπής: Θεμιστοκλής και Πατρίς (υπερωκεάνια), Αδριατικός, Ατρόμητος, Έλδα (με 

μία μοίρα ορεινού πυροβολικού) και το ρυμουλκό Κένταυρος, τα οποία θα μετέφεραν 

την Ι Μεραρχία στη Σμύρνη, όπου οι άντρες της θα μετατρέπονταν σε χωροφύλακες 

ή αστυφύλακες «διά την τήρησιν της τάξεως». 

 



Στις  12  η  νηοπομπή  ήταν  έτοιμη  να  αποπλεύσει  με  τη  συνοδεία  δύο 

στολίσκων αντιτορπιλικών (του ελληνικού, με διοικητή, τον πλωτάρχη Σαχτούρη και 

επικεφαλής το Λέων1, και του αγγλικού, υπό τον πλωτάρχη Γκόβερ Γκράνβιλ)  2, με 

τέσσερα σκάφη ο πρώτος και τρία ο δεύτερος.  Αρχικά δόθηκε εντολή για 48ωρη 

αναβολή του απόπλου και τελικά, οι άγκυρες σηκώθηκαν στις 5 το απόγευμα της 13ης 

, με γενική την εντύπωση πως τόπος προορισμού θα ήταν η Ουκρανία (ο φάκελος με 

τις διαταγές έπρεπε να ανοιχτεί  «εν πλω»). Σε ημερήσια διαταγή του ο Βενιζέλος 

ανέφερε  ότι «Υπό των Μεγάλων Δυνάμεων απεφασίσθη η δι΄ ελληνικού στρατού 

κατάληψις της Σμύρνης και η δι΄ αυτού εξσφάλισις της τάξεως εν τη πόλει ταύτη» 

και συναντούσε «να δείξετε δια της συμπεριφοράς σας και προς το Τουρκικόν, το 

εβραϊκόν  και  το  αρμενικόν  στοιχείον,  ότι  ο  ελληνικός  στρατός  διεκδικεί  ότι 

ευρίσκεται εις την πρώτην γραμμήν του πολιτισμού».

Όταν τα πλοία έφτασαν στο στόμιο του λιμανιού της Γέρας έλαβαν με σήμα 

διαταγή για καθυστέρηση μερικών ωρών, ώστε οι αγγλικής και ελληνικής αρχές στη 

Σμύρνη να προετοιμάσουν την εκεί απόβαση της Μεραρχίας. Τελικά, η νηοπομπή 

έφτασε  στον  προορισμό  της.  Ήταν  πρωί  της  15ης Μαΐου  1919.  Οι  Έλληνες  της 

Σμύρνης  γνώριζαν,  ότι  ήδη  βρισκόταν  σε  εξέλιξη  ένας  παρασκηνιακός  πόλεμος 

μεταξύ  Ελλάδας  και  Ιταλίας,  αφού  οι  άλλοι  Ανταντικοί  είχαν  παραχωρήσει  την 

περιοχή από τη Σμύρνη ως την Αττάλεια ως ζώνη επιρροής στη δεύτερη και τώρα, 

καθώς άρχιζε η αποβίβαση αγημάτων από τα  θωρηκτά Αβέρωφ, Λήμνος και Κιλκίς 

για  την  κατάληψη της  προκυμαίας  και  την  ενίσχυση της  φρουράς του ελληνικού 

προξενείου, οι Σμυρνιοί συνειδητοποίησαν, ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε. Πράγμα 

που επιβεβαίωσε με λογύδριό του ο μάρτυρας μητροπολίτης Χρυσόστομος, που μέσα 

στον πατριωτικό οίστρο του έμπλεκε πόθους αιώνων και πραγματικότητα: 

«Από  της  σήμερον  αποτελούμεν  αναπόσπαστον  τμήμα  της  ηνωμένης,  της 

ενδόξου,  της  αθανάτου  μεγάλης  μας  Πατρίδος.  Η  αποβίβασις  των  ελληνικών 

μεραρχιών(!)  εις  τα  μικρασιατικά  παράλια  ήρξατο·  αύριον  οι  ελευθερωταί  μας 

εισέρχονται εις την κατοχήν της πόλεως. Ζήτω το έθνος!»

Ο  δύσμοιρος…  παρέβελεπε  ότι  εξαιτίας  αποκλειστικά  του  Βενιζέλου  η 

Ελλάδα κάθε άλλο παρά «ενωμένη» ήταν· και ίσως αγνοούσε ότι «αι μεραρχίαι» ήταν 

μία και μόνη, με ρόλο χωροφύλακα.

Σχολιάζει ο Αλέξ. Α. Οικονόμου (ο.π.): 

1 Ο αντιναύαρχος Α. Λ. Λεοντόπουλος υποστηρίζει ότι επρόκειτο για το αντιτορπιλικό Λόγχη και για 
τα τορπιλοβόλα Αίγλη και Αλκυόνη. 
2 Ήταν νεότερος αδελφός του Βρετανού πρεσβευτή στην Αθήνα σέρ Τόμας Γκράνβιλ. 

 



«Αι  Δυτικαί  Δυνάμεις  ανησύχουν  με  την  αξίωσιν  της  Ιταλίας  να  της 

παραχωρηθούν εκτεταμένα εδάφη εις την Μικράν Ασίαν μετά της Σμύρνης. Την 21-

3-1919  (π.  ημερ.)Ιταλικά  στρατεύματα  εκ  Ρόδου  είχαν  ήδη  διαπεραιωθή  εις 

Αττάλειαν.  Αι  Δυτικαί  Δυνάμεις  θα  επροτιμούσαν  να  καταλάβη  τα  εδάφη  ταύτα 

μικρόν  Κράτος  υπό  τύπον  πρωσωρινότητος,  το  οποίον  να  δύνανται  ευκόλως  να 

κατευθύνουν,  συμφώνως  προς  τα  μέλλοντα  συμφέροντά  των.  Τοιούτον   κράτος 

υπήρχεν εις την Εγγύς Ανατολήν, διαθέτον ικανόν στρατόν: η Ελλάς. 

Συνεπώς,  ο  Πρωθυπουργός  Λόυδ Τζώρτζ,  επιζητών την εξυπηρέτησιν  των 

αγγλικών  συμφερόντων,  εκάλεσε  τον  Ελ.  Βενιζέλον  και  τον  ηρώτησεν, εάν  ήτο 

διατεθειμένη  η  Ελλάς,  προλαμβάνουσα  την  Ιταλίαν,  να  αναλάβη  “εντολήν”  εις  

Σμύρνην  μετά μικράς  ενδοχώρας  υπό  τύπον  προσωρινότητος,  άνευ  ουδεμιάς  

συνδρομής εκ μέρους της Αντάντ εις άνδρας υλικόν και χρήματα.

Ο  Βενιζέλος  χωρίς  να  ζυγίσει  επαρκώς  τα  ενδεχόμενα,  την  δύναμιν  της 

Τουρκίας και την αδυναμίαν της Ελλάδος1, την πτώχειαν της, τον μικρόν πληθυσμόν 

της, την έλλειψιν οργανωτικού και διοικητικού πνεύματος, την ανυπαρξίαν πολεμικής 

βιομηχανίας  κ.τ.λ.,  ως  μέγας παίκτης,  γνωρίζων- ως έλεγεν  ο ίδιος  κάποτε-  ότι  η 

πολιτική του είναι τυχοδιωκτική, απεδέχθη αμέσως, ως συνήθως, άνευ όρων…»

Απέφυγε να υπολογίσει πόσος στρατός θα χρειάζονταν, τι εξοπλισμός, πόσα 

και ποιου ύψους δάνεια και ως ποιο βάθος έπρεπε να προωθηθεί το προγεφύρωμα, 

για  να  υπάρχουν  έστω  και  ελάχιστες  πιθανότητες  να  κρατηθεί.  Τι  τον  είχε 

προειδοποιήσει  ακριβώς  ο  Βρετανός  στρατάρχης,  σέρ  Χένρι  Γουίλσον  (και  ποιος 

λιβανιστής του «εθνάρχη» αναφέρει αυτήν την προειδοποίηση);

«Ωραία, τώρα πηγαίνετε στη Σμύρνη, αλλά, αν θέλετε να κρατηθείτε, θα πρέπει  

να φτάσετε μέχρι το Ερζερούμ· διαφορετικά θα υποχρεωθείτε να φύγετε, αλλά πως θα  

φύγετε;»      

Ο Εβραιοέλληνας, όμως, «Ναπολέων Βοναπάρτης» είχε τη βεβαιότητα πως με 

λιγότερους από 11.000 άντρες θα καταλάμβανε τη δεύτερη – τότε- σε οικονομική 

ευμάρεια, μέγεθος και πληθυσμό πόλη μιας σαφώς ισχυρότερης εχθρικής χώρας· μία 

πόλη  που  απείχε  περισσότερα  από  τετρακόσια  χιλιόμετρα  από  τις  κύριες  

ανεφοδιαστικές ελληνικές βάσεις…

Πριν από την ανακωχή του Μούδρου βαλής (νομάρχης) στη Σμύρνη ήταν ο 

δεινός  χριστιανοδιώκτης  (Ελλήνων  και  Αρμενίων)  «ντουμές»2 Ραχμί  μπέης.  Πού 
1 Βλέπε Ξενοφ. Στρατηγού, Η Ελλάς εν Μ. Ασία, και Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού του Γ. Ε. Σ.,  Ο 
ελληνικός στρατός εις την Σμύρνην. 
2 Εξωμότης Εβραίος, ένας από πολυάριθμους ομοφύλους του…

 



καταγόταν από την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και είχε μεριμνήσει, στη 

διάρκεια  του  Α΄.  Π.  Π.,  να  εξοντώσει  όχι  λίγους  ομογενείς  μας,  αλλά  πολύ 

περισσότερους  άντρες  αρμενικής  καταγωγής,  τους  οποίους  κατηγορούσε  για 

απόκρυψη  όπλων  (τα  όργανά  του  τα  “έκρυβαν”  σε  τάφους  Αρμενίων,  έπειτα  τα 

ανέσυραν  οι  ίδιοι  και  κατηγορούσαν  εύπορους  συγγενείς  των  νεκρών  για 

προπαρασκευή  κινήματος:  τους  εξόριζαν  (δεν  επρόκειτο  να  επιστρέψουν)  και 

καρπώνονταν τις περιουσίες τους… Μετά την ανακωχή τον διαδέχθηκε ένα ακόμα 

περισσότερο  αιμοδιψές  θηρίο,  ο  απόστρατος  στρατηγός  Νουρεντίν,  που 

συνεργαζόταν με Εβραίους και Ιταλούς και είχε καταστρώσει πίνακα προγραφών των 

επιφανέστερων  Ελλήνων  της  Σμύρνης.  Ωστόσο,  το  Μάρτιο  του  1919,  η 

δραστηριότητά  του  αποκαλύφθηκε  και  τον  αντικατέστησε  ο  Ιζέτ  Βέης,  ο  οποίος 

προερχόταν  από  το  διπλωματικό  κλάδο,  συνδεόταν  με  τους  Ιταλούς  και  η  κοινή 

εχθρότητα και αντιπαλότητα κατά των Ελλήνων, με τη συνδρομή του (πάντοτε και 

παντού ανθελληνικού και φιλοτρουρκικού)1  εβραϊκού στοιχείου, ετοιμάστηκε, «εν 

κρυπτώ και παραβύστω», ένοπλη αντίσταση- και μάλιστα με τη μορφή ενέδρας- κατά 

της ελληνικής δύναμης που θα αποβιβαζόταν: Ο Ιταλός ταγματάρχης Πιέρο Καροσίνι 

είχε υπό τον έλεγχό του τις τουρκικές φυλακές, στις οποίες, μετά την απελευθέρωση 

με  εντολή  του  Άγγλου  προξένου  των  Ελλήνων  και  Αρμενίων  πολιτικών 

κρατουμένων,  παρέμεναν  μόνο  Τούρκοι  εγκληματίες  «του  σχοινιού  και  του 

παλουκιού». Μετά τα μεσάνυκτα της 14ης προς 15η Μαΐου ο Καροσίνι αποχώρησε 

αφήνοντας τη θύρα εξόδου ανοικτή, οι κατάδικοι οπλίστηκαν από ομοεθνείς τους και 

ήταν μεταξύ εκείνων που πυροβόλησαν κατά των πρώτων ελληνικών τμημάτων, τα 

οποία αποβιβάστηκαν χωρίς σφαίρες στα όπλα τους… 

Ο  ναύαρχος  Κόλθορπ  ενημέρωσε,  πριν  από  την  αποβίβαση,  το  μέραρχο 

Ζαφειρίου, ότι στη Σμύρνη ήταν στρατωνισμένοι τρεις χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες, 

οι  οποίοι  διατάχθηκαν  να  παραμείνουν  στο  στρατώνα τους  ολόκληρη την 15η.  Ο 

Ζαφειρίου αποφάσισε το διαχωρισμό των χριστιανικών συνοικιών από την τουρκική 

και όρισε ώρα αποβίβασης του «Στρατού Κατοχής Σμύρνης» την 7.30΄πρωινή, ενώ 

στο τυπογραφείο της  Αμάλθειας τυπωνόταν (δίγλωσση) η απευθυνόμενη προς τους 

κατοίκους της Σμύρνης προκήρυξη του διοικητή του στρατού αυτού συνταγματάρχη 

Ζαφειρίου, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Φέρω εις γνώσιν υμών ότι, κατ΄ εντολήν της κυβερνήσεώς μου (ενεργούσης 

εκ  συμφώνου  μετά  των  Συμμάχων)  προβαίνω  εις  στρατιωτικήν  κατάληψιν  της 

Σμύρνης και των πέριξ.

1 Βλέπε το πόνημά μου Ιστορία και βλέψεις του σιωνισμού.

 



Η κατοχή αύτη σκοπόν έχει την εξασφάλισην των πληθυσμών και προστασίαν 

εν γένει της εννόμου τάξεως. Ουδαμώς σκοπεύει να προκαταλάβη τας αποφάσεις της 

Συνδιασκέψεως περί της τύχης των εδαφών, μετά των οποίων άλλωστε επί τρισχίλια 

ήδη έτη τοιούτοι δεσμοί συνδέουσι την Ελλάδα…

Συνιστώ εις  τους κατοίκους,  όπως, ασχολούμενοι  ησύχως εις  τα έργα των, 

ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, αναμένωσι μετ΄ εμπιστοσύνης τας αποφάσεις 

της Συνδιασκέψεως περί της τύχης της ωραίας Πατρίδος των». 

Χιλιάδες  ομογενείς  κατέκλυσαν  την  προκυμαία  και  αψίδες  με  μυρσίνες 

στήθηκαν  στα  σημεία  αποβίβασης,  ενώ  παντού  κυμάτιζαν  γαλανόλευκες.  Στις 

εννιάμισυ ξεκίνησαν από το χώρο μπροστά στη Λέσχη των Κυνηγών οι μονάδες, που 

θα κατευθύνονταν προς τα παραλιακά προάστια της Σμύρνης. Επικεφαλής ήταν το 

1/38 Σύνταγμα Ευζώνων, με τα όπλα άδεια και ακολουθούσε ένα ετερόκλητο πλήθος 

από Σμυρνιούς όλων των ηλικιών και των δύο φύλων. Κανένας δεν είχε προνοήσει να 

προηγηθούν  ανιχνευτές,  που  θα  αντιλαμβάνονταν  αμέσως  ότι  γύρω  από  το 

διοικητήριο, το τελωνείο, τις αποθήκες, τα κτίρια της προκυμαίας, τους στρατώνες, 

στο  δρόμο  που  έβγαλε  στο  προάστιο  Καραντίνα  είχαν  συγκεντρωθεί  χιλιάδες 

Τούρκοι,  κατηφείς,  βλοσυροί,  αγριωποί.  Οπότε  θα  είχαν,  ασφαλώς,  αποτραπεί  η 

ενέδρα και όσα- αιματηρά- ακολούθησαν…                      

                               Η ενέδρα και το αίμα…….

Οι Τούρκοι, με την προαναφερόμενη συμπαράσταση των Ιταλών που άφησαν 

ελεύθερα τα περισσότερα αιμοδιψή εγκληματικά στοιχεία των φυλακών, έστησαν μια 

ενέδρα θανάτου. Η οποία τελικά λειτούργησε, επειδή οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί 

μετάνιωσαν σχεδόν αμέσως για την «ανάθεση»,  εις  βάρος εκείνων (  Έλληνες),  οι 

οποίοι άσκησαν το προβλεπόμενο σε όλες τις νομοθεσίες δικαίωμα της άμυνας…

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, το πόνημα Ο ελληνικός στρατός εις την Σμύρνην της 

«Διευθύνσεως Ιστορίας Γ.Ε.Σ.»:

«Περί την 8:40 πρωινή εις την προβλήτα της Πούντας είχε αποβιβασθεί το 

μεγαλύτερο μέρος του 4ου Συντάγματος  Πεζικού,  το οποίο κινείται,  εν παρελάσει, 

προς  τον  αντικειμενικό  σκοπό  του:  τον  διαχωρισμό  των  χριστιανικών  από  της 

τουρκικής συνοικίας.. Περί ώρα 9:30 το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων τίθεται εις κίνησιν 

επί της παραλιακής οδού προς την Καραντίναν..

Ο μέραρχος  διεμαρτυρήθει  δια  την διαταγήν του κυβερνήτου  του  Αβέρωφ 

πλοιάρχου  Μαυρουδή  δια  την  μεθόρμησιν  του  ατμόπλοιου Ατρόμητος εις  την 

προκυμαίαν της Σμύρνης αντί της Καραντίνας ( ως είχε αρχικώς προβλεφθεί), διότι 

 



τούτο ήτο δυνατόν να επιδράσει εις την εξύψωσιν του ηθικού των Τούρκων και την 

έξαψιν του φανατισμού των. Κατόπιν έμενεν ελευθέρα.

Όταν  ο  μέραρχος  επανήλθε  περί  την  10:30  επί  του   Λέοντος  (  όπου  ήτο 

εγκαταστημένον  το  στρατηγείο  του  προς  εύκολον  μετακίνησιν),  ήρχισαν  ν’ 

ακούωνται πυροβολισμοί, προερχόμενοι εκ της κατευθύνσεως του Τελωνείου και εκ 

τινών  επί  της  παραλίας  οικιών…Μετά  παρέλευση  ελαχίστου χρόνου  πληροφορίαι 

έφερον ότι σοβαρά επίθεση είχε λάβει χώρα εν τη περιοχή του διοικητηρίου, καθ’ όν 

χρόνον το Σύνταγμα Ευζώνων διήρχετο εκείθεν μετακινούμενον προς κατάληψιν των 

αντικειμενικών του σκοπών, δια το δυτικόν τμήμα των οποίων ο διοικητής του είχε 

διαθέσει  τα   Ι  και  ΙΙ  τάγματα  και  διέταξεν  όπως  η  φάλαγξ  αυτή  κινηθεί  προς 

Καραντίναν δια της παραλιακής οδού.

Η φάλαγξ (ΙΙ τάγμα), περιστοιχιζομένη υπό μεγάλου πλήθους Ελλήνων, ετέθει 

εις κίνησιν δια της παραλιακής οδού της αγούσης προς Καραντίναν και διερχομένης 

δια του Διοικητηρίου,  των στρατώνων και  τμήματος της τουρκικής συνοικίας.  Το 

1/38 δεν ηκολούθησεν, αποκοπέν υπό του επί του ιδίου δρομολογίου κινουυμένου 4ου 

Σ.Π, και, όταν εισήρχετο εις την προς Καραντίναν οδόν, εδέχθη πυρά από της οδού 

ταύτης, ένθα υπήρχον τουρκικά χαρακώματα. Ομοίως, εδέχθη πυρά από τα κτίρια 

ένθα το αρχηγείον χωροφυλακής, το οίκημα των φυλακών, από οικίας της τουρκικής 

συνοικίας, από τα παράθυρα τουρκικού ξενοδοχείου.

Το  ΙΙ  τάγμα1,  ανασυνταχθέν,  εκινήθη  εναντίον  των  πυροβολησάντων, 

συνέτριψε  την  αντίστασιν  και  συνέλαβε  πολλούς   εκ  των  πυροβολησάντων,  τους 

οποίους απέστειλε συνοδεία προς κράτησιν επί του ατμοπλοίου  Πατρίς,  ορισμένοι 

όμως διέφυγον προς δυσμάς, προς Καραντίναν…Μεταξύ των συλληφθέντων ήσαν ο 

αντιστράτηγος και στρατιωτικός διοικητής Ναδήρ πασάς, άλλοι δύο στρατηγοί, 28 

ανώτεροι, 123 κατώτεροι αξιωματικοί παντός όπλου, 540 οπλίται και περί τους 2000 

άτακτοι ένοπλοι και μη.2 

Η σοβαρά αυτή συμπλοκή διήρκεσε περίπου μίαν ώρα. Μεταξύ του πλήθους 

του ελληνικού λαού, το οποίον ανεστράφη προς τα οπίσω και πλημμύρισε τον χώρο 

του παραλιακού δρόμου και των πλησίον παρόδων, είχε παρεισφρύσει και αριθμός 

Τούρκων  χωρίς  κάλυμμα  κεφαλής.  Ούτοι,  οπλισμένοι  δια  μαχαιριών  και 

1 Διοικητής ο ταγματάρχης Κ. Τζαβέλλας.
2Σχεδόν στο σύνολο τους αφέθηκαν ελεύθεροι την επόμενη ημέρα και με εντολή του Βενιζέλου από το 
Παρίσι  καταβλήθηκαν  από  την  ελληνική  διοίκηση  αποζημιώσεις  για  λεηλασίες  που  δεν  είχαν 
διαπραχθεί από Έλληνες στρατιώτες   και όχι μόνο παρακλήθηκε ο Ναδίρ να επιστρέψει στο αξίωμα 
του,  αλλά  του  διατέθηκε  και  υπασπιστής  διερμηνέας  (ο  ανθυπολοχαγός  Π.  Γερακάρης)  …
Δουλοπρεπείς γελοιότητες!  

 



περιστρόφων,  φόνευσαν  κρυφίως,  εντός  του  συνωστιζομένου  πλήθους,  πολλούς 

Έλληνες…»

Στο ερώτημα ποιος έδωσε το σύνθημα για τους πυροβολισμούς η απάντηση 

δεν  είναι  εύκολη.  Πιθανότατα στόμα ιταλικό!  Αποδείξεις:  Μεταξύ του  τουρκικού 

όχλου κινούνταν και ξένοι, ενώ λίγο πριν την έναρξη τους πλησίασε τους στρατώνες 

μία ατμάκατος χωρίς διακριτικά 1… 

Νεκροί έπεσαν δύο εύζωνοι, ενώ τραυματίστηκαν ένδεκα · από τους πολίτες 

φονεύθηκαν είκοσι και τραυματίστηκαν τριπλάσιοι. Με έφοδο το τάγμα κατέλαβε το 

διοικητήριο και τα άλλα κτίρια, όπου είχαν εγκατασταθεί οι Τούρκοι οπλοφόροι. Από 

την τουρκική πλευρά υπήρξαν πέντε στρατιώτες νεκροί και δεκάξι τραυματίες, ενώ 

από τους μη ένστολους οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν είκοσι τρεις και εξήντα πέντε, με 

το σύνολο να ανέρχεται αμφίπλευρα σε 202 και με την τάξη να αποκαθίσταται στις 

δύο το απομεσήμερο.

Ωστόσο η ενοχή δε βάρυνε μόνο την Ιταλική πλευρά, αλλά και τους Άγγλους 

και  Γάλλους  ναυάρχους,  που  είχαν  στοιχειώδη  υποχρέωση να  απομακρύνουν  τις 

τουρκικές μονάδες (3.000 άνδρες) πριν από την απόβαση των Ελλήνων. Σχολιάζει 

σχετικά ο Μιχ. Α. Ροδάς, στο έργο του Η Ελλάς στην Μικρά Ασία:

« Χωρίς την παρουσίαν του τουρκικού στρατού εν Σμύρνην ουδείς Τούρκος 

πολίτης θα ετόλμα να πυροβολήσει. Το γεγονός επίσης του ανοίγματος των φυλακών 

αφήκεν  αδιάφορους  τους  ναυάρχους.  Τα  πάντα  αφέθησαν  εις  την  τύχην  των.  Ο 

Άγγλος ναύαρχος ηρκέσθει εις τας διακοινώσεις  και εις τας απειλάς του προς τας 

τουρκικάς αρχάς. Ο Ιταλός, φυσικά, δεν είχε πολιτικόν συμφέρον να υποδείξει τα 

ασφαλέστερα  μέτρα  της  κατοχής.  Κατ’  εμέ  αυτόπτην μάρτυρα των γεγονότων,  η 

ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου εις τους ναυάρχους.  Εκτός εάν αφέθει η κατάστασις 

όπως  εξελιχθεί,  καθ’  όν  τρόπον  εξελιχθεί  δια  την  δημιουργίαν  τετελεσμένων 

διπλωματικών γεγονότων…» 

Αλλά  υπάρχει  και  μια  άλλη  κριτική  αντιμετώπιση  των  συμβάντων,  όπως 

καταθέτει ο Αλεξ. Α. Οικονόμου (ο.π): «Οι Έλληνες στρατιώται, εξοργισθέντες από 

την ενέδρα εις την οποίαν ενέπεσαν, λησμονούντες ότι και οι συμπατριώται των είχαν 

προ δύο και ημίσεος ετών αντισταθεί εν Αθήναις κατά των επιδρομέων Συμμάχων 

και ότι τότε, ως ήτο φυσικόν, εύρισκον την στάσην των ταύτην ορθήν, ουδόλως δε 
1 Κατά τον αρχηγό του Α’ Σ.Σ. στρατηγό Κ. Νίδερ ( Εκστρατεία της Μικράς Ασίας) οι Ιταλοί ήταν τόσο 
βέβαιοι για τις συγκρούσεις ώστε μόλις έπεσαν πρώτοι πυροβολισμοί ο κυβερνήτης του θωρηκτού 
τους  Duilio ζήτησε  από το  Άγγλο  ναύαρχο να αποβιβάσει  το άγημα  (  που είχε  έτοιμο!)  «για  να  
βοηθήσει τους Έλληνες στην αποκατάσταση της τάξης, αφού είχε αποτύχει η ελληνική απόβαση». Στο 
σχετικό σήμα ο Κόλθορπ απάντησε, ότι  « οι Έλληνες δε μου ζήτησαν ενισχύσεις και συνεπώς, δε 
χρειάζεται  να  ανησυχείτε…»  Υπάρχουν  στοιχεία,  που  πείθουν  ότι,  εξαιτίας  του  καθολικού  του 
δόγματος,  συνεργαζόταν  με  τους  Ιταλούς  και  ο  αντιπρόσωπος  στη  Σμύρνη  του  Άγγλου  ύπατου 
αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη…     

 



ενθυμούμενοι τας προσφάτους συστάσεις περί καλής συμπεριφοράς, προέβησαν, ως 

φαίνεται, εις τινάς βιαιοπραγίας κατά των Τούρκων κατοίκων. Αι βιαιοπραγίαι αυταί, 

μεγαλοποιοηθείσαι έδωσαν εις τους μη ευνοϊκώς διακειμένους προς ημάς συμμάχους 

τους τα επιχειρήματα, που τους εχρειάζοντο, δια να τορπιλίσουν την ανάθεση της 

εντολής  εις  την  Ελλάδα,  διότι  αυτή  δεν  ήτο,  δήθεν,  αρκετά  πολιτισμένη.  Η 

συμπεριφορά αυτή των Ελλήνων στρατιωτών φανάτισε, δυστυχώς, περισσότερο τους 

Τούρκους, οίτινες προέβαλλον μεγαλυτέραν αντίστασιν κατά των τέως ραγιάδων των 

Ελλήνων. Κακά αρχή, ένεκα ελλείψεως περισκέψεως και τακτικής…».

Κάποιες ακρότητες και υπερβάσεις είναι πιθανό να υπήρξαν. Αλλά πως θα 

μπορούσαν να είχαν αποτραπεί, στα πλαίσια μιας φονικής ενέδρας και της άσκησης 

του δικαιώματος  της  αυτοάμυνας;  Και  τι  ακριβώς  θα έπραττε  και  ο  περισσότερο 

πειθαρχημένος στρατός του κόσμου κάτω από εκείνες τις συνθήκες;

Τα υστερόγραφα:

 Ο μέραρχος  Ζαφειρίου  αφού  κήρυξε  το  στρατιωτικό  νόμο,  συνέστησε 

έκτακτο στρατοδικείο το οποίο άρχισε να εκδικάζει, στο  Λέοντα τις υποθέσεις των 

περισσοτέρων από δύο χιλιάδες Τούρκων που είχαν συλληφθεί αλλά ευζώνων που 

κατηγορούνταν για διάφορες εγκληματικές πράξεις. 1 

 Ο  Ελ.  Βενιζέλος  διόρισε  ύπατο  αρμοστή  στη  Σμύρνη  τον  Αριστείδη 

Στεργιάδη, ο σκοτεινός και συχνά ύποπτος ρόλος του οποίου δεν έχει ακόμα καταστεί 

δυνατό να διευκρινιστεί.

 Στάλθηκε και δεύτερη μεραρχία ( του «Αρχιπελάγους»).

 Επεκτάθηκε,  αυθαίρετα,  η  κατοχή  σε  έκταση  μεγαλύτερη  των  75 

χιλιομέτρων  σε  μήκος  και  των  40  σε  βάθος,  σε  κατάληψη  της  Μαγνησίας,  του 

Κασαμπά,  της  Μαινεμένης,  της  Κυδωνείας,  της  Περγάμου,  του  Βαϊνδηρίου,  των 

Θειρών, του Οδεμησίου, του Αϊδινίου και του Ναζλί. Αλλά …

Αλλά ο ναύαρχος Κόλθορπ αξίωσε να εκκενωθούν η Πέργαμος, το Αϊδίνι, το 

Ναζλί.  Και  μόλις  αποχώρησαν  τα  ελληνικά  τμήματα,  οι  Τούρκοι  κατέσφαξαν 

εκατοντάδες  χριστιανών  με  το  φρικαλεότερο  τρόπο.  Οι  Μεγάλοι  δεν  έδειξαν  να 

συγκινούνται ιδιαίτερα. Και επειδή οι Μογγόλοι συνειδητοποίησαν ότι ο στρατός μας 

δεν είχε την   ‘άδεια’ να εξέρχονται από την περιοχή της «εντολής», συγκέντρωναν 

1 Τελικά δέκα Τούρκοι καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές φυλάκισης « δια κλοπάς, αρπαγάς και 
διατάραξιν της εννόμου τάξεως» και δύο εύζωνοι σε θάνατο ( τουφεκίστηκαν το επόμενο πρωΐ…) «για  
λεηλασίας»: ο ένας από τους δύο είχε βρεί στο δρόμο μια γυναικία μαντίλα και την πήρε, ενώ για τον 
άλλο δεν αποδείχθηκε καμία αξιόποινη πράξη. Υπήρξαν και οι δύο θύματα σκοπιμότητας -  γι ‘ αυτό 
οι τάφοι τους ήταν καθημερινά ‘ φορτωμένοι ‘ με σωρούς λουλουδιών, που απέθεταν οι Έλληνες της  
Σμύρνης…

 



αντάρτικες  ομάδες  έξω  από  τα  όρια  της,  εισέβαλαν  τη  νύκτα  σε  διάφορα  μέρη, 

πυρπολούσαν, πλιατσικολογούσαν, έσφαζαν ανελέητα γέρους, γυναίκες παιδιά. 2

Φαύλος  κύκλος  αίματος  ελληνικού  και  χριστιανικού·  το  πρώτο  ευκλεές 

αποτέλεσμα  της  συμμόρφωσης  του  «butler»  των Άγγλων πετρελαιάδων  και  των 

Εβραίων μεγιστάνων του τραπεζικού και άλλου πλούτου Ελ. Βενιζέλου – «εθνάρχη» 

των  Ελλήνων!   Και  ακόμα  ήταν  ο  πρόλογος,  του  πρελούντιο,  η  εισαγωγή,  ο 

προθάλαμος των δεινών και των συμφορών, που έπληξαν τον ελληνισμό εξαιτίας της 

αφροσύνης,  της  βαρύτατης  αμέλειας  ή  του  δόλου  της  πειθήνιας  από  μέρους  του 

εκτέλεσης των εντολών του παγκοσμίου σιωνιστικού κέντρου εξουσίας.

                        Το αίνιγμα Στεργιάδης…..   

Την οργάνωση των επιδρομών και την εκπαίδευση των ατάκτων ( άρπαξαν 

όπλα και πυρομαχικά, από δήθεν φρουρούμενες από Συμμάχους αποθήκες, αρκετά 

για τον εξοπλισμό σχεδόν μιας μεραρχίας) ανέλαβαν προθύμως, οικιοθελώς και με 

αγαλλίαση  οι  Ιταλοί,  που  προέτρεπαν  τους  Τούρκους  σε  αντίσταση  κατά  των 

Ελλήνων  ·  φυσικά,  εκείνοι  δεν  είχαν  ανάγκη  προτροπών,  αλλά  το  μένος  και  η 

σφαγιαστική  τους  επιθετικότητα  δεκαπλασιάστηκαν  με  την  επίγνωση,  ότι 

τουλάχιστον οι Ιταλοί ήταν στο πλευρό τους – αργότερα θα διαπίστωναν  περιχαρείς 

ότι  το  ίδιο  ίσχυε  και  για  τη  Σοβιετία  του Χαΐμ  Γκόλντμαν  («Λένιν»)  και  για  τη 

Γαλλία, που ενδιαφερόταν μόνο για τη λαζαρική νεκρανάσταση των «Capitulations» 

(Διομολογήσεων).  Οι  διαμαρτυρίες  του  Βενιζέλου  στο  Ανώτατο  Συμμαχικό 

Συμβούλιο έπεσαν στο κενό και οι Ιταλοί συνέχιζαν, απτόητοι και ανενόχλητοι, να 

οργανώνουν,  να  εξοπλίζουν,  να  εκπαιδεύουν  και  να  ενισχύουν  τους 

Τουρκομογγόλους δημίους στις σφαγιαστικές επιδρομές τους.

Και  τότε  θα  ακολουθήσει  νέα  –  καταστροφική  και  αυτή  –  έμπνευση  του 

«μεγάλου  τολμητία»,  μετεμψύχωση  του  Κορσικανού  και  μετενσάρκωση  του 

νεφεληγερέτη Δία: Διορίζει – άγνωστο με ποια κριτήρια ή με ποιων τις υποδείξεις – 

«Ύπατον εν Σμύρνη Αρμοστήν» κάποιον που διέθετε τη σκοτεινότερη φυσιογνωμία 

και τα περισσότερο ακατάλληλα προσόντα για το αξίωμα αυτό :

Τον Αριστείδη Στεργιάδη…

Θα φθάσει στις 21 Μαΐου και οι συστάσεις του για τον εαυτό του και την 

τακτική που θα ακολουθούσε ενσωματώνονταν στην πρώτη του προσφώνηση προς 

τους προκρίτους του σμυρναϊκού ελληνισμού:

2 Διέπρεπαν ανά τους αιώνες σε αυτά ως «Αττίλες» τα επανέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη (1955) 
και στην Κύπρο(1974) και τα συνεχίζουν, χωρίς ανάπαυλα εις βάρος των Κούρδων, υπό τις ευλογίες ή 
τα απαθή βλέμματα των «πλανηταρχών» .

 



«Κύριοι, δια να διοικήσω καλώς και με αποδοτικώτερον τρόπον έφερα μαζί  

μου ένα βούρδουλα!»

Που τον ανακάλυψε ο «εθνάρχης»; Ήταν προγενέστερη ανακάλυψη του, αφού 

του είχε  αναθέσει  τα καθήκοντα του γενικού διοικητή Ηπείρου.  Τη συνοδεία του 

αποτελούσαν – μόνο… - ο εκεί γενικός γραμματέας του Π. Γουναράκης, ο νομάρχης 

Δράμας Αλή Ναΐπ Ζαδέ, ο νομάρχης Πρέβεζας Γ. Κρυωνάς, ο ανώτερος υπάλληλος 

του  υπουργείου  Οικονομικών  Ευάγγ.  Κουφιδάκης  και  μια  επιπλέον  δωδεκάδα 

γραμματέων,  υπογραμματέων,  ανθυπογραμματέων,  διαγγελέων  και  κλητήρων.  Ο 

Βενιζέλος  τον  περίβαλλε  με  τέτοιο  θαυμασμό,  ώστε  να  εκφράσει  προς  τους 

συνεργάτες του , που « στόμα είχαν και μιλιά δεν είχαν» ότι « ήτο μέγιστον ατύχημα 

δι’ ημάς το ότι ο Στεργιάδης δεν κατέστη δυνατόν να αποβιβασθεί πρώτος εις την 

Σμύρνην».

 Οι  χαρακτηρισμοί  που  του  αποδίδει  ο  Χρ.  Αγγελομάτης  (ο,π)  είναι  « 

ευφυής  και  ευθύδικος,  αλλά  και  άδικος,  σκληρός,  αυταρχικός,  ασεβής 

ναρκισσευόμενος  δια  την  σοφίαν  του  και  το  αλάνθαστο  του,  κράμα  τρέλας, 

στιγμιαίας  ανισορροπίας  και  ιδιοφυίας.  Από  την  πρώτη  στιγμή  επεδίωξε  να 

τρομοκρατήσει  και  τους  πολίτας  και  τους  ατρατιώτας…  Καθ’  όλον  το  τριετές 

διάστημα, κατά το οποίον διήρκεσεν η ελληνική στρατιωτική παρουσία εις την Μ. 

Ασίαν 1, ουδέ μίαν στιγμήν εγεύθει ο ελληνισμός την γλυκύτητα της ελευθερίας. Ο 

Στεργιάδης  έκαμε τα πάντα υπέρ των Τούρκων και  των ξένων,  υπερβαίνων κατά 

πολύ τα όρια της πολιτικής σκοπιμότητας και φθάνων τα όρια καταστρεπτικών δια 

την Ελλάδα πράξεων…Κάποτε διέταξε τον αρχηγό της Χωροφυλακής Κατσώναν να 

εγκαταλείψει την Σμύρνην εντός είκοσι τεσσάρων ωρών. Το ίδιον διέταξεν και εις 

τον  αρχηγόν του στόλου πλοίαρχο Γονατάν…Εφαντάζετο  ότι  ο  τρόμος,  η  βία,  η 

σκαιότης, η βιαιοπραγία, η αδικία ήσαν τα καλύτερα όπλα δια την εμπέδωσιν της 

τάξεως…»

 Η τερατωδέστερη, ίσως πράξη του ήταν η εντολή του προς τον πρόεδρο 

του  Στρατοδικείου,  τον  οποίον  διέταξε  να  επιβάλει  την  θανατική  ποινή  σε  πέντε 

χριστιανούς,  που  κατηγορούνταν  για  βιαιοπραγίες,  να  τους  καταδικάσουν 

οπωσδήποτε και να τους έχουν εκτελέσει,  πριν ο ίδιος επιστρέψει από την Αθήνα 

όπου θα μετέβαινε για μερικές ημέρες. Το μίσος του κατά της χριστιανικής θρησκείας 

και  του  ράσου  εκδηλώθηκε  με  λύσσα,  όταν  του  γνωστοποίησαν  πως  κάποιος 

Τούρκος επιθυμούσε να γίνει χριστιανός: « Να πείτε στους παπάδες ότι θα τους κόψω 

1 Οι διάδοχοι του Βενιζέλου ( αυτοί με τη λαϊκή βούληση και όχι με στις ξένες λόγχες) στην εξουσία  
δυστυχώς, δυστυχέστατα δεν τον εκδίωξαν «κλωτσηδόν»..

 



τη  γλώσσα,  αν  τον  βαφτίσουν!»  Στην  διάρκεια  της  θητείας  του  προπηλάκισε 

μητροπολίτες1 και έδειρε (!) ιερείς.

 Ακόμα: Εράπισε το Γενικό Αρχίατρο του Α’ Σ. Σ. , επειδή του απάντησε 

ότι  είχε  διατάξει  να  ανοίξει  μία  αποθήκη  υγειονομικού  υλικού  του  τουρκικού 

στρατού, δεδομένου ότι ήταν εγκαταλειμμένη και ανήκε στον εχθρό ( λεία πολέμου) 

και ο στρατός μας είχε ανάγκη από το υλικό. Πριν το χαστουκίσει (αν ήταν άλλος, θα, 

θα είχε τραβήξει το περίστροφο του και θα είχε ξαπλώσει νεκρό τον εκλεκτό του 

Βενιζέλου),  ούρλιαξε μαινόμενος: «Και ποιος είσαι εσύ ρε που έχεις  δικαίωμα να 

κρίνεις και να ενεργείς;»

 Σε μια άλλη περίπτωση, κάλεσε τον πρόεδρο του Στρατοδικείου ( πρόεδρο 

εφετών στην πολιτική του ζωή) και αξίωσε να αθωώσει τον Τούρκο μπέη, που θα 

δικαζόταν την επομένη κατηγορούμενος δια πράξη, την οποία τιμωρούσαν βαρύτατα 

οι  ελληνικοί  νόμοι.  Ο πρόεδρος  τον  αγνόησε.  Και  τόνισε  πως  θα  τον  έκρινε  με 

επιείκεια αλλά δεν θα τον αθώωνε, αν αποδεικνυόταν η ενοχή του…

Κατέρυθρος  από  οργή,  ο  Στεργιάδης  επανέλαβε  την  διαταγή  του.  Το 

Στρατοδικείο τον καταδίκασε στην επιεικέστερη ποινή – και την επόμενη ημέρα ο 

εύορκος πρόεδρος διατάχθηκε να εγκαταλείψει το μικρασιατικό έδαφος… 

 Όταν (1921) επρόκειτο να αναδειχθεί νέος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο 

Στεργιάδης  επιχείρησε  να  πειθαναγκάσει  πέντε  μητροπολίτες  της  Μικρασίας  να 

ψηφίσουν υπέρ του υποψηφίου της  προτίμησης  του,  κραυγάζοντας  μαινόμενος:  « 

Ιεροί κανόνες και Ευαγγέλιο είμαι εγώ!» Μετά την άρνηση τους να δεσμευτούν, τους 

έστειλε,   για να τους ευτελίσει , ισάριθμους φακέλους που περιείχαν «δια τα έξοδα» 

τους επτά χιλιάδες δραχμές για τον καθένα. Εκείνοι αρνήθηκαν να τους παραλάβουν.

 Ο  (  από  8  –  11  –  1918  μέχρι  8  –  11  –  1920)  αρχιστράτηγος  Λεον. 

Παρασκευόπουλος χαρακτηρίζει τον ύπατο αρμοστή « ανισόρροπο, δειλό, φίλαρχο, 

επιβλαβή και αντεθνικό, κρυψίνους, εγωιστή και φιλόδοξο».2

 Το  «αφιέρωμα»  στη  σκοτεινή  φυσιογνωμία  του  Στεργιάδη  (που 

πιθανότατα ήταν έμμισθος πράκτορας του σιωνισμού) επιβάλλεται να περιλάβει και 

τα  σχόλια  του  καταγόμενου  από  την  πρωτεύουσα  της  Ιωνίας  συγγραφέα  Χρ. 

Σολομωνίδου. Στο πόνημα του ο Σμύρνης Χρυσόστομος:

«  Μαύρο  και  ανεξίτηλο  το  στίγμα  στα  ευτυχισμένα  χρόνια  της  ελληνικής 

κατοχής  της  Σμύρνης  υπήρξε  αναμφισβήτητα  ο  Ύπατος  Αρμοστής  της  Ελλάδος 

Στεργιάδης. Το σκοτεινότερο κεφάλαιο στις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας της. 

1 Ένας από αυτούς, ο υπέργηρος Εφέσου Ιωακείμ, έπαθε εγκεφαλικό και άφησε την τελευταία του 
πνοή μετά από τρεις ημέρες!
2 Βλέπε το έργο του Αναμνήσεις 1896 – 1920.

 



Ήταν ο μοιραίος άνθρωπος,  ο  κακός δαίμων της ιωνικής  πολιτείας,  ο  κυριότερος 

υπαίτιος  της  τραγωδίας  της,  ο  σημαντικότερος  συντελεστής  της  όλης  εθνικής 

συμφοράς του 1922».

«  Κύριος  και  σημαντικός»,  ναι  ·  όχι,  όμως,  βέβαια,  ο  «κυριότερος  και  ο 

σημαντικότερος». Αυτός ήταν εκείνος, που έσυρε – από βαριά αμέλεια ή από δόλο – 

την Ελλάδα στην προοιμιακά καταδικασμένη σε τραγική , οικτρή και αιματηρότατη 

εθνική καταστροφή της Μικράς Ασίας · και τον ελληνισμό Ιωνίας και Πόντου στον 

αφανισμό ή στον οριστικό ξεριζωμό από τους επί χιλιετίες «βωμούς» του:

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Τον οποίο ένας από τους – όχι λίγους – λιβανιστές του, ο Δ. Βακκάς αποκαλεί 

( στο έργο του ο Ελ. Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης) «εθνάρχη», αγνοώντας, φυσικά, τι 

ακριβώς σημαίνει  αυτός ο όρος.

«Εθνάρχης»  ο  πολιτικός  των  κινημάτων.  Των  υποταγών  στα  ξένα  κέντρα 

εξουσίας.  Των  χρηματοδοτήσεων  από  κυβερνήσεις  και  μυστικές  υπηρεσίες  της 

αλλοδαπής,  αλλά και  από  πρώην φονιάδες  και  στην συνέχεια  μεγαλέμπορος  και 

λαθρεμπόρους όπλων και αντικοινοβουλευτικών κινημάτων. Ο -  κατά δήλωση του – 

διχαστής χώρας και λαού. Ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας  των -  κατά δήλωση 

του – « αγνών πατριωτών» - έξι. Αυτός που ο λαός δεν εξέλεξε ούτε βουλευτή το 

Νοέμβριο του 1920. Μη χειρότερα…    

                                      ∗    ∗    ∗     ∗

Ας πληροφορηθούν οι αξιοθρήνητοι λιβανιστές, αλλά κυρίως όσοι συμβαίνει 

να  πιστεύουν  στην  αυθεντική  ιστορία  και  στα  πραγματικά  και  ανεπίδεκτα 

αμφισβήτησης πραγματικά περιστατικά τι είδους «εθνάρχης» ήταν ο ολετήρας του 

ελληνισμού:  Στις   19  Μαρτίου  1920    (όταν  συνεχιζόταν  ακόμα  η  αιματηρή 

δικτατορία του « Μπενύ Σελόν», η οποία έληξε τον Νοέμβριο του ιδίου έτους με το 

ανελέητο «μαύρισμα» του, στις εκλογές που διεξήγαγε ο ίδιος, από τον ελληνικό λαό) 

ο αρχηγός του βρετανικού Γενικού Επιτελείου σερ Χένρι Γουίλσον καταχώριζε τα 

ακόλουθα στο ημερολόγιο του:1

«Ο Ουίνστον (Τσόρτσιλ) και εγώ περάσαμε σήμερα το απόγευμα μία ώρα με  

τον Βενιζέλο. Του καταστήσαμε απόλυτα σαφές, ότι δε θα βοηθούσαμε τους Έλληνες  

ούτε στη Θράκη, ούτε στη Σμύρνη, ούτε με άντρες, ούτε με χρήματα, καθώς είχαμε ήδη  

αναλάβει περισσότερες υποχρεώσεις από όσες ήταν σε θέση να εκτελέσει ο μικρός μας  

στρατός. Του είπα ότι θα καταστρέψει τη χώρα του, ότι θα βρισκόταν σε πόλεμο επί  

χρόνια με την Τουρκία και με τη Βουλγαρία και ότι η αποστράγγιση της Ελλάδας σε  

1 Βλέπε Field Marshal sir Henry Wilson His life and diaries.

 



άντρες  και  χρήμα  θα  ήταν  υπερβολικά  μεγάλη  γι’  αυτήν.  Μου  απάντησε  ότι  δε  

συμφωνούσε ούτε με μία λέξη από όσα του είπα…

Με  παρακάλεσε  ο  Βενιζέλος  να  μεταφέρω  στον  Λόιντ  Τζόρτζ  τη  δύσκολη  

κατάσταση  της  Ελλάδος  και  του  ιδίου  και  μάλιστα  με  τα  μελανότερα  χρώματα…

Υπόσχεται ο Βενιζέλος τα πάντα στον Λόιντ Τζόρτζ και αυτός πιστεύει όλα όσα του  

λέγει, όταν όμως εγώ ζητώ κάτι το συγκεκριμένο από τον Βενιζέλο, δε γνωρίζει τίποτα  

και δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα…»1 

Ο  Γουίλσον  αναφέρει  ακόμα  στο  ημερολόγιο  του  (  28  –  10  –  1919)  τη 

συνομιλία του με τον «εθνάρχη», πέντε περίπου μήνες μετά την απόβαση:

«Του είπα  κατά  πρόσωπο ότι  κατάστρεψε την  χώρα του  και  τον  εαυτό  του  

μεταβαίνοντας στη Σμύρνη. Και ο καημένος συμφώνησε. Και κατηγόρησε τη Γαλλία,  

επειδή προτού  εκκαθαρίσει  την Τουρκία προτίμησε να κλείσει  ειρήνη με αυτήν.  Ο  

Βενιζέλος, πολύ εχθρικός εναντίον των Τούρκων, μου είπε ότι το σύνολο των δώδεκα  

μεραρχιών  του  ήταν  στη  διάθεση  μας,  αν  επιθυμούσαμε  να  τελειώνουμε  με  τους  

Τούρκους. Συνειδητοποιεί πλέον ότι βρίσκεται σε θέση απελπιστική και επιχειρεί τώρα  

να πουλήσει τις δώδεκα μεραρχίες του…»  

Αλλά ήταν μόνο ο Γουίλσον και ο Τσόρτσιλ, που είχαν προειδοποιήσει τον 

«εθνάρχη» του Δ. Βακκά και των άλλων «λιβανιστών» για το ζαλογγικό χορό του 

θανάτου και του ολέθρου, στον οποίο  είχε σύρει την Ελλάδα; Όχι, βέβαια! Στις 20 – 

4  –  1920  (ν.  ημερ.),  στη  διάρκεια  της  συνεδρίασης  του  Ανώτατου  Συμμαχικού 

Συμβουλίου  στο  Σαν  Ρέμο,  ο  Ιταλός  πρωθυπουργός  Φρανσέσκο  Νίτι  ζήτησε 

διευκρινίσεις από το Γάλλο στρατάρχη Φερντινάν Φός σχετικά με το υπόμνημα που 

είχε  υποβάλει  και  στο  οποίο  υποστήριζε  πως,   για  να  αναγκαστεί  η  Τουρκία  να  

υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης, θα χρειαζόταν τουλάχιστον είκοσι επτά μεραρχίες, και 

διατύπωνε την απορία για το πώς θα εξασφαλιζόταν αυτές οι δυνάμεις. Ο στρατάρχης 

επανέλαβε τον ισχυρισμό του και τόνισε πως χωρίς τις μεραρχίες αυτές δεν υπήρχε 

περίπτωση  να  επιβληθεί  η  ειρήνη,  προσθέτοντας  ότι  αυτός  ο  αριθμός  ήταν  το 

μίνιμουμ.  Ο  Νίτι  ερώτησε  τον  Βενιζέλο  πόσες  μεραρχίες  είχε  τη  δυνατότητα  να 

διαθέσει η Ελλάδα, για να λάβει την εξής απάντηση: « Πέραν των ήδη ευρισκομένων 

εις  την  Σμύρνην  εξ  μεραρχιών  και  των  τριών  της  Ανατολικής  Μακεδονίας, 

διαθέτουμε  άλλην  μίαν  εις  την  Ήπειρον,  ενώ  είμεθα  εις  θέσιν  να  καταστίσομε 

ετοιμοπόλεμους άλλας τέσαρας». Ο Φος επανέλαβε πως οι δυνάμεις που υπήρχαν δεν 

ήταν επαρκείς και ότι απαιτούνται 405.000 άντρες τουλάχιστον. Και η επισήμανση 

του Βενιζέλου στη συνέχεια ήταν ότι « η ελληνική κυβέρνησις ήτο διατεθειμένη να 

1 « But when I come to pin Venizelos down, he knows nothing and can promise nothing» 

 



συνεργασθεί με τους Συμμάχους και δια την σωτηρίαν της Αρμενίας, του τουρκικού 

αφοπλισμού αφιεμένου εις την (σουλτανικήν) κυβέρνηση της Κωνσταντινουπόλεως, 

η οποία θα υπέγραφε την ειρήνη.1 

Ο Λόιντ Τζόρτζ έλαβε τότε το λόγο και υπογράμμισε,  ότι ήταν αδύνατη η 

καταδίωξη ασύλληπτων ομάδων ανταρτών, που δρούσαν σε ολόκληρη την Ανατολία 

και ότι και αν ακόμα οι Σύμμαχοι διέθεταν τις είκοσι επτά μεραρχίες, δεν επρόκειτο 

ποτέ να τερματιστεί  εκείνη  η επιχείρηση.  Ο Φερντινάν Φός πρόσθεσε πως,  αν οι 

Τούρκοι είχαν κρύψει οπλισμό σε πολλά σημεία, θα χρειάζονταν να καταληφθούν 

εκτεταμένες  περιοχές,  οπότε  οι  δυνάμεις  που  είχε  αναφέρει  θα  ήταν  απόλυτα 

αναγκαίες. 

Ο Λόιντ Τζόρτζ ερώτησε τον Βενιζέλο,  αν φοβόταν για την ασφάλεια της 

Σμύρνης σε περίπτωση Κεμαλικής επίθεσης.  Η «εθναρχική» απάντηση:

«Δηλώ ότι αισθάνομαι ευτυχής δια την κατάσταση (!), αλλά θα επεθύμουν να  

γνωρίζω, αν συμμερίζεται τας απόψεις μου ο στρατάρχης Φός».

Ο  Γάλλος  στρατιωτικός  απάντησε,  ότι  οι  εκεί  ελληνικές  δυνάμεις  δεν  θα 

επαρκούσαν, αν επρόκειτο να αναλάβουν εκστρατεία στο εσωτερικό.  2 Για να λάβει 

την αντίκρουση του Βενιζέλου, ότι εκτός από τις επαρκείς δυνάμεις του στη Σμύρνη, 

είχε πάντοτε και τρεις μεραρχίες στη Θράκη « προς ενίσχυσιν και δι’ ενδεχόμενη 

υποστήριξιν κοινής συμμαχικής υποθέσεως»…

Όχι στο Γουδί δε στάλθηκε ο άνθρωπος αυτός – βαφτίστηκε και «εθνάρχης».

Εκεί εκτελέστηκαν οι έξι παντελώς «αθώοι του ελληνικού αίματος» οι οποίοι 

υποχρεώθηκαν  να  συνεχίσουν  την  άφρονα (  και  πιθανότατα  δόλια)  πολιτική  του, 

γιατί, αν δεν το έπρατταν, θα ήταν «προδόται», όπως ο ίδιος τους προειδοποίησε από 

τη Γαλλία, όπου διέφυγε μετά τον «ενταφιασμό» του στις εκλογές του 1920…        

  

                                 

1 Ο Σπ. Μαρκεζίνης (ο.π) θεωρεί ότι « αυτό θα είναι από τα ασθενέστερα σημεία της πολιτικής του Ελ. 
Βενιζέλου:  Τον  Απρίλιο  του  1920  ο  Μουσταφά  Κεμάλ  ήτο  ήδη  τουλάχιστον  αξιοπρόσεκτος  και 
συνεπώς καθίστατο φανερόν ότι καμία υποχρέωση τη σκιώδους εν Κωνσταντινούπολη κυβερνήσεως 
θα είχε πρακτικήν τινά αξία…»  
2 «Τούτο έρχεται» σχολιάζει ο Σπ. Μαρκεζίνης ( ο.π) , «εις ενίσχυσιν της απόψεως του Ιω. Μεταξά,  
της υποστηριχθείσης έν έτος βραδύτερον».

 



                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

                     ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΕΣ ΚΤΗΝΩΔΙΕΣ

§ « Ακόμη και κατά την κρίσιν του Α’ Π.Π. ενεφανίσθημεν φίλοι των ξένων.  

Και  ελησμονούμεν  ότι  ως  Έλληνες  θα  έπρεπε  να  ενδιαφερώμεθα  μόνον  δια  την  

εξυπηρέτησιν των ιδίων μας συμφερόντων. Το αποτέλεσμα υπήρξεν ότι παρέσχομεν την  

ευκαιρίαν  εις  τους  ξένους  να  παίζουν  εις  βάρος  μας  το  καλύτερον  παιχνίδ  των,  

εμφανιζόμενοι φίλοι της μιας μερίδος του λαού ή της άλλης. Και εις τον συναγωνισμόν  

των  ξένων  συμφερόντων  ερριψοκινδύναμεν  το  ελληνικό  μέλλον  και  τελικώς  

εθυσιάσαμεν την μεγάλην ιδέαν…»

                                                                                              Σπ. Μαρκεζίνης

                                                                     (Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος)

Ο μέγας «τολμητίας», που ποτέ, σε καμία περίπτωση δεν καταδέχθηκε έστω 

και  απλώς  να  λάβει  υπόψη  του  τις  (  αντίθετες  προς  τις  δικές  του  αντιλήψεις, 

εμπνεύσεις, αποφάσεις) εισηγήσεις ή γνώμες στρατιωτικών ή άλλων ειδικών, αφού οι 

δικές του ήταν ημιθεϊκές ή ουρανόπεμπτες, τώρα, μετά τα όσα έλαβαν χώρα ( όπως 

έπρεπε να αναμένεται !) αμέσως μετά την αποβίβαση των ελληνικών στρατευμάτων 

στη Σμύρνη, έστειλε εκεί τον αρχιστάτηγο του ( εμπαθέστατα κομματικοποιημένο!) 

Λεωνίδα Παρασκευόπουλο – για πράξει τι; « Τα γενόμενα ουκ απογίγνονται»..

Στο τηλεγράφημα του από το Παρίσι ( 6 – 7 – 1919) έδειχνε να αφυπνίζεται – 

έδειχνε μόνο – καθώς τονίζει ότι η μετάβαση του στρατηγού (φανατικού στελέχους 

του  Κόμματος  των  Φιλελευθέρων)  ήταν  αναγκαία  και  από  πολιτικούς  και  από 

στρατιωτικούς λόγους, επειδή «αι παρεκτροπαί του στρατού μας, επιμένομεν, χωρίς 

ουδεμίαν  υπερβολήν  δύναται  να  καταστρέψωσιν  εκ  ρίζης   όλον  το  μετά  τόσων 

μόχθων  δημιουργηθέν  οικοδόμημα»  και  επειδή  «  ήδη  εν  τη  αγγλική  Βουλή  δις 

εγένετο λόγος περί σφαγών εις ας εξετράπει ο στρατός μας…». Πρόσθετε ακόμα ότι 

 



η σχετική  επίσημη έκθεση  του Φόρεϊν  Όφις  επέρριπτε  στην ελληνική  πλευρά τις 

ευθύνες και ότι « μόνον μέσον σωτηρίας υπολείπεται αυστηρά ανάκρισις». Επιπλέον, 

αξίωνε να παραπεμφθούν μέσα σε δέκα ημέρες το πολύ στο Συμβούλιο για απόταξη 

οι ένοχοι αξιωματικοί ( ακόμα και σωματάρχες) και κατέληγε ως εξής:

«Ελληνικός στρατός δεν δύναται να ατιμασθεί καλύπτων παρεκτροπάς του, 

αλλά θα πατάξει αυτάς αμειλίκτως…»

Ορθότατα  σχολιάζει  (ο.π)  ο  Σπ.  Μαρκεζίνης  :  «Δηλαδή,  ο  Ελ.  Βενιζέλος  

έφθανεν εις το άλλον άκρον, μέχρι του να αποδίδει τα πάντα πλέον, αδίκως όμως εις  

τους Έλληνας».

 Την  ίδια  ημέρα  ο  συνταγματάρχης  Αλ.  Οθωναίος  τηλεγραφούσε  στον 

αντιπρόεδρο της δικτατορικής κυβέρνησης Εμμ. Ρέπουλη και τα ακόλουθα:

«Μετά  αποχώτηση  εξ  Αιδινίου  (  17/30  Ιουνίου)  εξετυλίχθησαν  φρικώδεις  

σκηναί. Απεκαλύφθησαν πτώματα σφαγέντων, εις ους περιλαμβάνονται και γυναίκες  

και  παιδιά…  Κάτοικο  εξηναγκάσθησαν  ν’  απευθύνωσιν  αίτησιν  Συνδιάσκεψιν  

Παρισίους ζητούντες τουρκική κατοχήν…»

Η Διάσκεψη ειρήνης αποφάσισε στις 21 – 7 – 1919, (πρώτος κόλαφος κατά 

της  Ελλάδος)  να  συστήσει  διασυμμαχική  ανακριτική  επιτροπή,  που  με  επιτόπια 

έρευνα  θα  διαπίστωνε  ποιους  βάρυνε  η  ευθύνη  για  όσα  διαδραματίστηκαν  στη 

Σμύρνη. Την επιτροπή συγκρότησαν ανά ένας εκπρόσωποι Αγγλίας, Γαλλίας, Η.Π.Α. 

και Ιταλίας, με απλή συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου και Έλληνα παρατηρητή,  1 

δεδομένου  ότι  οι  Ζόρζ  Κλεμανσό  και  Τομάζο  Τιτόνι  απέρριψαν  το  αίτημα  του 

Βενιζέλου για ισότιμη συμμετοχή. 

Στις  5  –  8  –  1919 ο  «Τίγρης» κάλεσε στο γραφείο  του  το  δικτάτορα της 

Ελλάδος προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα της Μικράς Ασίας και Θράκης. Ο 

Κλεμανσό ήταν σαφής και κατηγορηματικός: «Ασφαλώς γνωρίζετε  ότι οι ένοπλες 

δυνάμεις  των Μεγάλων Δυνάμεων αποστρατεύονται  ταχύτατα και συνεπώς, καμία 

από αυτές δεν πρόκειται,  ούτε είμαι δυνατό να απολάβει εκστρατεία για χάρη της 

χώρας σας. Η κατάσταση στη Μικρά Ασία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, όπως 

1 Ορίστηκε ο αντισυνταγματάρχης Αλέξανδρος Μαζαράκης – Αινιάν, που το έφερε βαρέως επειδή η 
«νικήτρια  Ελλάς  εξωμιούτο  με  τους  ηττημένους».  Ο  ίδιος  χαρακτηρίζει  το  Γάλλο  αντιπρόσωπο 
αντίθετο προς την ελληνική κατοχή, κατά τα λοιπά όμως… ευγενέτσατο· τον Αμερικανό προκλητικά 
φιλότουρκο και σκαιότατα ανθέλληνα· τον Άγγλο «περισσότερον αμερόληπτον»· τον Ιταλό πανούργα 
αποστασιοποιημένο(ασφαλώς θα χαμογελούσε κάτω από τα μουστάκια του..).
Επιπλέον η διάσκεψη συγκρότησε και δεύτερη επιτροπή, που θα χάραζε την ουδέτερη ζώνη μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων ( την αποτελούσαν ένας Αμερικανός ναύαρχος, τρεις στρατηγοί  -  Άγγλος, 
Γάλλος,  Ιταλός  –  και  ένας  Έλληνας  συνταγματάρχης.  Και  περιορίστηκε  στη  «σφράγιση»  των 
αποθηκών,  όπου συγκεντρώθηκε  το πολεμικό υλικό του σουλτανικού στρατού.  Μετά από μερικές 
ημέρες οι αποθήκες άδειες   χωρίς να παραβιαστούν οι σφραγίδες. Με τον τρόπο αυτό τα όπλα που 
είχαν  συγκεντρώσει  οι  συμμαχικές  επιτροπές  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  επανεξοπλισμό  Τούρκων 
αξιωματικών και στρατιωτών εναντίον των Ελλήνων, που εκείνοι και ο Ελ. Βενιζέλος έστειλαν εκεί  
«δια τήρησιν της τάξεως». 

 



αποδεικνύεται και από την αποστολή της ανακριτικής επιτροπής. Οι Τούρκοι είναι 

τρομερά εξαγριωμένοι εναντίον των Ελλήνων, αλλά και οι συνθήκες στη Βουλγαρία 

προκαλούν έντονες ανησυχίες. Είναι φανερό ότι όσα έγιναν στη Σμύρνη και πιο έξω 

από αυτήν έχουν συνδέσει Τούρκους και Βούλγαρους της Θράκης σε κοινό μέτωπο 

κατά της Ελλάδος…»

Ο Βενιζέλος  απόφυγε  τα  σχόλια  και  ο  « Τίγρης» συνέχισε:  «Η χώρα μας 

διατηρεί δεκαπέντε χιλιάδες άντρες στη Βαλκανική» αλλά σας καθιστώ γνωστό ότι 

αποκλείεται να αναμειχθούν σε οποιαδήποτε νέα εκστρατεία. Θα επιστρέψουν στην 

πατρίδα το συντομότερο – και το ίδιο ισχύει για τις άλλες Δυνάμεις. Συνεπώς, σας 

ερωτώ:  Είναι σε θέση οι Έλληνες να αναλάβουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους  

σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα – Μικρά Ασία και Θράκη – χωρίς την παραμικρή βοήθεια  

από τους Συμμάχους;

Ο «εθνάρχης» ήταν τώρα υποχρεωμένος να απαντήσει. Ποια ήταν η απόκριση 

του;

«Οφείλω  να  σας  απαντήσω  αρνητικά·  ελπίζω,  όμως  ότι  δε  θα  χρειαστεί 

ταυτόχρονη  δράση  και  στα  δύο  μέτωπα.  Αναμένω  πάντως,  βελτίωση  στη  Μικρά 

Ασία, οπότε θα μειώσουμε τις εκεί δυνάμεις μας κατά μια μεραρχία. Ήδη επέστρεψε 

μια από τη Βεσαραβία και μπορούμε να την προωθήσουμε όπου χρειαστεί…»

Στα πρακτικά που κράτησε ο γραμματέας του Κλεμανσό υπάρχει η ακόλουθη 

παρατήρηση : « Ο κ. Βενιζέλος αντιλαμβάνεται πλήρως ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν  

επρόκειτο  να  αναλάβουν για  χάρη  του  να  επιβάλουν  την  ειρήνη  και  ότι  η  Ελλάδα  

έπρεπε να βοηθήσει μόνη της τον εαυτό της. Επέμενε πως, αν η Βουλγαρία αρνούνταν 

να υπογράψει τη συνθήκη, τότε θα την ανάγκαζαν να υποκύψει, εκτός από τη χώρα 

του, και η Σερβία, ίσως και η Ρουμανία. Και ο κ. Κλεμανσό κατέστησε σαφές ότι η 

Γαλλία δεν ήταν σε θέση να στείλει ούτε Γάλλους αξιωματικούς για να κινδυνεύσει η 

ζωή τους στη Θράκη…».

Η τετραμελής ανακριτική επιτροπή συνέταξε το πόρισμα της1 στις 14 – 10 – 

1919, επιρρίπτοντας, προθυμέστατα και με κραυγαλέα προκατάληψη, τις ευθύνες για 

όσα είχαν διαδραματιστεί στην Ελλάδα, μολονότι και ευζώνους έστειλε (άδικα !)  στο 

απόσπασμα  και  αποζημιώσεις  κατέβαλε  στους  Τούρκους.  Η  προκατάληψη 

καταδεικνυόταν  και  από  το  ότι,  ακόμα  και  στην  περίπτωση  των  γεγονότων  στο 

Αιδίνι,  στη  Μαγνησία  και  στην Πέργαμο  οι  τουρκικές  θηριωδίες κρίθηκαν  απλά, 

αμελητέα πταίσματα. Και όχι μόνο αυτό : Αυτοί που εκπόνησαν την έκθεση κήρυτταν 

με  την  ετυμηγορία  τους,  τους  Έλληνες  ολοκληρωτικά  ενόχους  για  το  αίμα  που 

1 Αποτελούνταν από τριακόσιες σελίδες. Και στα «Απομνημονεύματα» του ο Αλ. Μαζαράκης – Αινιάν 
τη χαρακτηρίζει « απ’ αρχής μέχρι τέλους κακόπιστον και δυσμενή»

 



χύθηκε και για τα άλλα έκτροπα στη Σμύρνη, αλλά και τη δημιουργία «της ψευδούς 

εικόνας για προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα, ενώ η εντολή είχε δοθεί για απλή 

προσωρινή κατοχή και τήρηση της τάξης». Επίσης, απέδιδαν στην Ελλάδα τη μομφή 

ότι  μετέτρεψε  αυτή  την  εντολή  «σε  σταυροφορία  κατακτητική,  ενώ  η  Διάσκεψη 

Ειρήνης  δεν  της  είχε  κατακυρώσει  οριστικά  την  Ιωνία».  Και  προδίκαζαν  ότι  οι 

Τούρκοι  δεν  επρόκειτο  να  υποκύψουν  παρά  μόνο  στην  ισχύ  των  όπλων,  ενώ  η 

Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να φέρει  μόνη της  σε πέρας μια τέτοια αποστολή. Τέλος : 

Κατέληγε  στο  συμπέρασμα ότι  οι  μονάδες  του  ελληνικού  στρατού  θα  έπρεπε  να 

αποσυρθούν από το εσωτερικό της χώρας, ώστε να αποτραπούν νέες συγκρούσεις και 

ότι επιβαλλόταν να αντικατασταθούν με συμμαχικά στρατεύματα, στρατεύματα, στα 

οποία θα μετείχαν και Έλληνες « για να μη θιγεί η φιλοτιμία τους». Επίσης, η έκθεση 

πρότεινε  να  αναδιοργανωθεί  η  τοπική  Χωροφυλακή  (  «Ζανταρμάδες»)  από  την 

τουρκική κυβέρνηση, υπό τη διοίκηση συμμάχων αξιωματικών, η οποία, στο μήκος 

του χρόνου, θα αντικαθιστούσε τα ανταντικά στρατεύματα και να επανέλθει στη θέση 

και στην άσκηση της εξουσίας της η τουρκική πολιτική διοίκηση.

Η έκθεση – πόρισμα συζητήθηκε στο Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο στις 8 – 

11 – 1919, με τον Ζόρζ Κλεμανσό να εκφράζει την έκπληξη του από τη διαπίστωση 

της ανακριτικής επιτροπής σχετικά με « την αδυναμία των Ελλήνων να κρατηθούν 

χωρίς βοήθεια στην περιοχή της Σμύρνης»· και να τονίζει ότι η εντολή δεν είχε την 

έννοια της οριστικής επιδίκασης και ότι  επιβαλλόταν να επιστηθεί η προσοχή των 

Ελλήνων «ώστε να μη φέρονται στη Μικρά Ασία σαν κατακτητές». Εξυπακούεται ότι 

ο  Ιταλός  αντιπρόσωπος  έσπευσε  να  υπερθεματίσει  και  να  υπογραμμίσει  την 

προσωρινότητα της  ελληνικής  κατοχής,  αλλά και  να παραπέμψει  στις  αγαθότατες 

σχέσεις του ιταλικού στρατού με τους ντόπιους Τούρκους. Ο Άγγλος αντιπρόσωπος 

ψέλλισε κάποιες ενστάσεις, ενώ ο Αμερικανός περιορίστηκε να διατυπώσει ορισμένες 

απορίες του. Στη συνέχεια κάλεσαν τον Βενιζέλο, που κήρυξε άκυρη την έκθεση · 

χαρακτήρισε  αναμφισβήτητο  γεγονός  τη  εχθρότητα  Ελλήνων  και  Τούρκων  ·  και 

κατηγόρησε -  όχι άδικα, αλλά αυτοί τον έστειλαν εκεί – «πολλούς ευρωπαίους της 

Σμύρνης,  που  προτιμούσαν  τη  συνέχιση  του  τουρκικού  καθεστώτος  ειδικών 

προνομίων  για  τους  ξένους,  από  την  εγκαθίδρυση  ελληνικού,  το  οποίο  θα  ήταν 

καθεστώς ισότητας…». Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι «έγιναν υπερβάσεις», για τις 

οποίες  επιβλήθηκαν κυρώσεις,  αλλά – ορθά – μέμφθηκε την επιτροπή για το ότι 

παραγνώριζε τις τουρκικές ευθύνες. Ο τελευταίος λόγος ανήκε στον «Τίγρη»:

«Στην Ελλάδα δόθηκε συγκεκριμένη εντολή από τη Διάσκεψη, αυτή όμως δεν 

περιορίστηκε στα όρια αυτής της εντολής. Μέλη του Συμβουλίου διερωτώνται τι θα 

 



συνέβαινε,  αν  η  τουρκική  επίθεση  γινόταν  σοβαρότερη.  Θα  μπορούσε  η  Ελλάδα 

χωρίς τη βοήθεια των Συμμάχων να προχωρήσει  στις  αναγκαίες  στρατιωτικές  και 

οικονομικές ενέργειες μέχρι να επικρατήσει πλήρως η ειρήνη;

Και η «εθναρχική» απάντηση : «Η παρέλκυση του ζητήματος ασφαλώς θα 

μεγέθυνε τις οικονομικές δυσκολίες μιας μικρής χώρας όπως είναι η Ελλάδα, που 

πάντως,  διαθέτει  δώδεκα  μεραρχίες  συνολικής  δύναμης  325.000  αντρών.  Αν  η 

Διάσκεψη επιφορτίσει την Ελλάδα με το έργο της υποταγής της Τουρκίας, αυτή είναι σε  

θέση να το πράξει!   Με τόσες μεραρχίες δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, αφού ο 

Μουστάφα Κεμάλ έχει μόνο 75.000 άντρες. Αν, βέβαια, η κατάσταση συνεχιστεί επί 

πολύ, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, αλλά ελπίζω ότι αυτό δε θα 

συμβεί».

                                 «Τίγρης» και Μιλεράν.

Ο Κλεμανσό συμβούλευσε, σε « κατ’ ιδίαν» συνάντηση τους, τον Βενιζέλο 

να  αποσύρει  αμέσως  τον  ελληνικό  στρατό,  καθώς  το  εγχείρημα  υπερέβαινε  τις 

ελληνικές δυνατότητες. Αυτός, όμως, αναλογίζεται πως θα τον κρίνουν οι ψηφοφόροι 

και επιμένει ότι η χώρα του έχει την ικανότητα να τα βγάλει πέρα με πλήρη επιτυχία. 

Σχολιάζει (ο.π) ο σερ Μπάζιλ Τόμσον.

«Αν είχε ακούσει τη συμβουλή του Κλεμανσό, η Ελλάδα θα είχε αποφύγει τη  

μεγαλύτερη καταστροφή στην νεότερη ιστορία της· γνώριζε ότι ο ελληνικός στρατός δε  

θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα, αλλά αν αποχωρούσε θα έχανε και το ελάχιστο κύρος  

που του είχε απομείνει…»

Η  επόμενη  αντατική  πρόταση  ήταν  να  λειτουργήσει  δίπλα  στον  ύπατο 

αρμοστή  Στεργιάδη  1 μια  διασυμμαχική  συμβουλευτική  επιτροπή.  Ο  μέγας 

«τολμητίας» απέρριψε και αυτή την πρόταση. Γιατί; Επειδή εξαιτίας της παρουσίας 

της επιτροπής θα μειώνονταν οι «σουλτανικές» εξουσίες του αρμοστή και αυτό θα 

υπογράμμιζε  την  προσωρινότητα  της  κατοχής·  έτσι,  δε  δέχεται  καμία  συνδρομή, 

καμία  συμπαράσταση, καμία μορφή αλληλεγγύης από τους  μέχρι  τότε προστάτες, 

φίλους, χρηματοδότες του. Κομπάζει πως η Ελλάδα μπορεί να τα αναλάβει μόνην 

της.

Μόνο που δεν μπορούσε!

1 Είχε ήδη την προσωνυμία «σουλτάνος της Σμύρνης».  Σχολιάζει  σχετικά ο Αλ. Οικονόμου (ο.π) :  
«Οπωσδήποτε η τύχη έπεμπε τότε μίαν ευκαιρίαν εις την Ελλάδα δια να αναλάβει την ριψοκίνδυνον  
αυτήν επιχείρηση μαζί με τους Συμμάχους, αλλ΄ η ελληνική επιπολαιότης και το εθνικόν αίσθημα δεν 
επέτρεψαν  να  πραγματοποιηθεί…».  Δυστυχώς,  περισσότερο  από  όλα  δεν  το  «επέτρεψαν»  ο 
απίστευτος εγωισμός του Βενιζέλου και η πίστη του στο (παπικό του…) αλάθητο.

 



 Και αυτό ήταν το δεύτερο – μετά την απόβαση – βήμα προς την τραγική 

κατάληξη…

Ωστόσο, η ιστορική αλήθεια επιβάλλει να μνημονευτεί η καταδικαστική των 

Τουρκομογγόλων  ιστορική  υποθήκη  που  άφησε  ο  Ζόρζ  Κλεμανσό  προτού 

αποχωρήσει  από  το  πολιτικό  προσκήνιο  (  λίγο  πριν  από  το  ασθενή  Γούντριου 

Ουίλσον):

Τον Ιούνιο του 1919 το Ανώτατο Συμβούλιο άρχισε να εξετάζει το πλέγμα 

των  προβλημάτων  που  αφορούσαν  στην  εγγύς  Ανατολή  και  η  σουλτανική 

(  ουσιαστικά «σκιώδης»)  κυβέρνηση έστειλε  πολυπρόσωπη αντιπροσωπεία για να 

εκθέσει  τις  τουρκικές  απόψεις.  Ο  «Τίγρης»  δεν  ήταν  καθόλου  φειδωλός  στη 

στηλίτευση τού εις βάρος αυτής της ανθρώπινης αγέλης, που την είχαν εκδιώξει οι 

άλλες μογγολικές φυλές επειδή ήταν η σκληρότερη όλων και που αποτελούνταν ( και 

συνεχίζει  να  αποτελείται)  από  σοδομιστές,  βιαστές,  πλατσικολόγους,  σαδιστές, 

βασανιστές, σφαγείς1 :  

«Ουδέποτε στην ιστορία της η Τουρκία κατόρθωσε να κυβερνήσει  με τρόπο  

άψογο και σωστό ξένους λαούς· Πάντοτε και παντού η τουρκική κυριαρχία είχε ως  

συνέπεια τη μείωση του υλικού πλούτου και την πτώση του πολιτιστικού επιπέδου· οι  

νίκες των Τούρκων συνοδεύονταν παντού και πάντοτε από ερήμωση και ερείπια· οι  

Τούρκοι έχουν ‘προσόντα’ ικανά να προκαλέσουν μόνο την καταστροφή…»

Επρόκειτο για δήλωση που σήκωσε κύματα τουρκοφιλίας στη Γαλλία, αλλά 

και προκάλεσε την εκτίναξη σε ιμαλαϊκά ύψη τον αχαλίνωτο εθνικισμό του «Γκρίζου 

Λύκου» (Κεμάλ) και των ομοεθνών του: στις 23 Ιουλίου ο  «Ατατούρκ» («Πατέρας 

των Τούρκων») έπεισε τα μέλη του Συνεδρίου της Ερζερούμ να προχωρήσει στην 

κήρυξη  της  «εθνικιστικής  επανάστασης»  2,  με  την  υπογραφή  του  «Εθνικού 

Συμβολαίου» · και την 1 – 9 – 1919 βροντοφωνάζει, στην πόλη Σίβας, το εξαιρετικά 

ελκυστικό σύνθημα :

«Η Τουρκία στους Τούρκους ! Τέρμα οι Διομολογήσεις!»3 

Σχολιάζει εύστοχα ο Σπ. Β. Μαρκεζίνης ( τόμος 4 της πολιτικής Ιστορίας της  

Νεωτέρας Ελλάδος):

1 Αν  κάποιος  «  προοδευτικός  κουλτουριάρης»  ενοχλείται  στις  υποκριτικές  ευαισθησίες  του  ας 
ερωτήσει κάποιον Κύπριο του 1974 ή απόγονο Αρμενίων ή Ποντίων ή προσφύγων της Ιωνίας για να  
‘ηρεμήσει’…
2 Μέγας θαυμαστής της ο Ν. Ψυρούκης (ο.π)
3 Capitulations: Συμβάσεις διεθνούς δικαίου, με βάση τις οποίες ένα κράτος παραχωρούσε στους 
υπηκόους άλλου κράτους, οι οποίοι διαβιούν στο έδαφος του ειδικά προνόμια. Στην περίπτωση της 
Τουρκίας τέτοιες συμβάσεις είχαν υπογραφεί με τη Φλωρεντία, Γένοβα και Ενετία (1453 – 1460) και 
με τη Γαλλία (1535), οι υπήκοοι της οποίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία διέθεταν ελευθερία 
εμπορίου και απαλλαγή από φόρους, ενώ δικαιοδοτικά υπάγονταν στους Γάλλους προξένους. 
Ανάλογες συμβάσεις υπογράφηκαν κατά καιρούς και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ( καταργήθηκαν 
όλες με τη Συνθήκη της Λοζάνης, 24 – 7 – 1924)

 



«Το εάν οι Έλληνες θα ήσαν εις θέσιν να διατηρήσουν μονίμως τον έλεγχον 

της καταστάσεως τελικώς θα προέκυπτεν είτε δια της βοηθείας των συμμάχων, είτε 

δια της εντίμου ουδετερότητας των, είτε  και δια της αντιδράσεως των.  Οπότε εις 

εκάστην  των  περιπτώσεων,  η  ελληνική  προσπάθεια  αναλόγως  ευχεραίνετο  ή 

εδυσχεραίνετο. Συνέβη δε εις την πραγματικότητα το τρίτον. Και αυτό εφάνει   από 

της πρώτης  στιγμής με την διαφοράν μεταξύ των Άγγλων και των λοιπών συμμάχων 

και ως προς τούτο ακόμη: Δηλαδή,   οι διαφωνούντες Άγγλοι  δεν υπονόμευαν, αλλά 

υποβοηθούν  απλώς  εις  την   αδράνεια της  βρετανικής  αρωγής.  Ενώ οι  άλλοι  δεν 

υπονόμευαν απλώς, αλλά αντέδρων. Και δι’ αυτό από της πρώτης στιγμής εσημειώθει 

η εις απίθανον έκτασιν εκμετάλλευσις των εν Σμύρνη επεισοδείων…»

Διαφωνώ απλώς με την έκφραση «συνέβει εις την πραγματικότητα το τρίτον». 

Δεν επρόκειτο για σύμπτωση ή για τυχαίο γεγονός που «συνέβη»· η στάση που θα 

τηρούσαν οι άλλοι (πλην των «αδρανούντων» Άγγλων) ήταν ήδη γνωστή  πριν από το 

μικρασιατικό  εγχείρημα  της  παραφροσύνης  ·  οπότε  –  και  εδώ  έγκειται  ο 

πιθανολογούμενος  δόλος του «εθνάρχη» -  θα έπρεπε να κατισχύσει η συνετότατην 

συμβουλή της αρχαίας ελληνικής σοφίας : «Εξ’ αρχής ουχί θηράν τα’ αδύνατα!»

 Ο Χαΐμ Γκόλντμαν ( Λένιν) θα εκδικούνταν τη βενιζελική δουλικότητα 

της  συμμετοχής  στη  γαλλική  εκστρατεία  στην  Ουκρανία,  προκειμένου  να 

εισπραχθούν τα δάνεια της Γαλλίας προς τη Ρωσία.

 Ο Γούντροου Ουίλσον ήταν εκτελεστικό όργανο ( θύμα εκβιασμού) των 

εντολών  του  σιωνιστικού  λόμπι  που  επεδίωκε  τον  ξεριζωμό  του  ογκώδους  και 

οικονομικά εύρωστου ελληνικού στοιχείου από τον τουρκικό χώρο, για να περιέλθει 

η οικονομία σε εβραϊκά βαλάντια.

 Παρά  το  φιλιππικό  του  Ζόρζ  Κλεμανσό  κατά  των  πεπραγμένων  της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις βάρος άλλων λαών, σταθερή, μόνιμη, πρωταρχική – 

αν όχι μοναδική – γαλλική επιδίωξη ήταν η αναβίωση (και μάλιστα επαυξημένων) 

των «Διομολογήσεων»· η παρουσία ελληνικού στρατού στην Ιωνία ήταν εμπόδιο – 

συνεπώς έπρεπε να εξοβελιστεί. Μετά την αποστολή του Κεμάλ στην Ανατολία για 

επιθεώρηση – υποτίθεται  ότι  είχε  υποπέσει  στη δυσμένεια  της  «κυβέρνησης» της 

Κωνσταντινούπολης  –  βρέθηκαν  στα  χέρια  του  τα  οκτώ  περίπου  δέκατα  του 

πολεμικού  υλικού  της  Τουρκίας,  που  ήταν αποθηκευμένα  στο Ικόνιο,  στο  Αφιόν 

Καραχισάρ, στην Κιουτάχεια, στην Πάνορμο, στην Άγκυρα, στο Μπαλί Κεσέρ, στο 

Εσκί Σεχίρ, στο Σίβας, αφού οι Γάλλοι αποικιακοί φρουροί που τα φύλαγαν έλαβαν 

διαταγή  από  τη  γαλλική  αρμοστεία  στην  Κωνσταντινούπολη  να  αποσυρθούν(!) 

Φυσικά  ο  Μουσταφά  Κεμάλ  το  χρησιμοποίησε  για   εξοπλίσει  τον  –  συνεχώς 

 



μεγεθυνόμενο – στρατό του. Και στη Γαλλία ο φιλοτουρκισμός θύμιζε τα κείμενα του 

(τριτοφυλικού) Πιέρ Λοτί. Η  Journal des Debats λόγου χάρη, φανατική παλιότερα 

του Βενιζέλου, έγραφε τώρα, σε κύριο άρθρο στις 28 – 8 – 1919:

«Η  Γαλλία  έχει  συμφέροντα  σαφέστατα  αντίθετα  προς  τα  συμφέροντα 

εκείνων, οι οποίοι επιθυμούν  το διαμελισμό της Τουρκίας. Η παρουσία των Ελλήνων 

στη Σμύρνη και η επέκταση της κατοχής τους μετατρέπει σε ολέθρια περιπέτεια…»

Τα παράδειγμα της  ακολούθησαν όλες  σχεδόν οι  γαλλικές  εφημερίδες  και 

πολυάριθμοι πολιτικοί, αρθογράφοι, δημοσιολόγοι, σχολιαστές και ναλυτές.

Αλλά ο  άκρατος  πλέον φιλοτουρκισμός  των Γάλλων έμελλε  να  έχει,  τους 

προσεχής μήνες, οδυνηρές για την Ελλάδα έμπρακτες συνέπειες:

• Στις  26 – 11 – 1919 στάλθηκε στη Βηρυτό ο Γάλλος στρατηγός Ανρί – 

Ζοζέφ  Γκουρό  ως  διοικητής  του γαλλικού  στρατού  που βρισκόταν  στην Κιλικία. 

Μετά από κάποιες περίεργες «μάχες» με μονάδες του Κεμάλ, λιγότερο από δύο μήνες 

αργότερα, οι Γάλλοι συνθηκολόγησαν και παρέδωσαν στον «Γκρίζο Λύκο» όλο το 

βαρύ οπλισμό τους. Παρά τη μειωτικότατη ήττα (;) η παρισινή  Le Temps κραύγαζε 

σε πρωτοσέλιδο άρθρο της:

«Η Γαλλία δεν πρέπει να εναντιωθεί στο ιδεώδες του Κεμάλ για ανακαίνιση 

της Τουρκίας. Επιβάλλεται να κριθεί με ειλικρίνεια και συμπάθεια το νέο καθεστώς, 

το οποίο γεννήθηκε από αξιέπαινο αίσθημα ανεξαρτησίας!» 

• Στις  18 –  12  –  1919   ο  αρμοστής  της  Γαλλίας  στη  Συρία  Ζόρζ  Πικό 

υπέγραψε  με  τον  Κεμάλ  συμφωνία  η  οποία  αναγνώριζε  στη  Γαλλία  οικονομικό 

προβάδισμα  ή  υπεροχή  σε  ολόκληρη  την  Ανατολή  (!)  και  αυτή  επέστρεφε  στον 

«Γκρίζο  Λύκο»  την  Κιλικία,  στην  οποία  οι  Γάλλοι  πρόξενοι  θα  διέθεταν  πλέον 

αυξημένες αρμοδιότητες και δικαιοδοσία. Οι μαρξιστές λιβανιστές της κεμαλικής… 

επανάστασης αποσιωπούν, φυσικά αυτές τις ‘παρωνυχίδες’…

• Τον  ίδιο μήνα ο επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στην 

Κωνσταντινούπολη  υποστράτηγος  Γεώργιος  Κατεχάκης  1 σε  έκθεση  του  προς  το 

υπουργείο Στρατιωτικών ανέφερε και τα ακόλουθα:

«Οι  ενταύθα  επίσημοι  γαλλικοί  κύκλοι  αγωνίζονται  όπως  διατηρηθεί  το 

οθωμανικό Κράτος εις τα προς της ανακωχής όρια του και τούτο διότι επιθυμούν, ίνα 

τα  προ  πολλού  υφιστάμενα  γαλλικά  οικονομικά  συμφέροντα  εν  Τουρκία 

παραμείνουν αμετάβλητα».

Σχολιάζει ο Ν. Α. Αντωνακέας (Φαυλοκρατία):

1 Κινηματίας του διχαστικού πραξικοπήματος της Θεσσαλονίκης,  αργότερα (1924) ανέλαβε και το 
υπουργείο στρατιωτικών.

 



«Φαίνονται  πλέον  καθαρά  οι  προθέσεις  της  Γαλλίας  έναντι  της  Ελλάδος. 

Σημειώνομεν  τούτο,  διότι  ο  Βενιζέλος,  εισελθών  εις  τον  πόλεμο  άνευ  ουδεμίας 

προσυμφωνίας ή εξασφαλίσεως ( ως απήλει ο Βασιελύς Κωνσταντίνος) και δια να 

δικαιολογήσει  την  αποτυχία  του,  ισχυρίζετο  (αναληθώς)  ότι  δήθεν  η  στάσις  των 

Συμμάχων μεταστράφει εναντίον της Ελλάδος από της επανόδου του Στρατηλάτου 

εις τον Θρόνον  του. Ενώ βλέπομεν ότι η αντίδρασις των εξεδηλώθει επί των ημερών  

του Βενιζέλου…»

• Στις  7 – 1 – 1920 ( ένδεκα μήνες  πριν από τις εκλογές και σχεδόν δώδεκα 

πριν από την επάνοδο του Κωνσταντίνου ) ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός Αλεξάντερ 

Μιλεράν ‘ξεκαθάρισε’ στον Ελ. Βενιζέλο τη στάση της χώρας του:

«Κάνετε  λάθος  να  φαντάζεστε  ότι  η  Γαλλία  είναι  διατεθειμένη  να  αρχίσει  

πόλεμο με την Τουρκία για χάρη των ελληνικών διεκδικήσεων!»

Και η «εθναρχική» απάντηση: «και σεις κάνετε λάθος αν νομίζεται ότι μου 

πέρασε ποτέ από το μυαλό να ζητήσω τέτοιου είδους βοήθεια. Η Ελλάδα χάρη στο 

στρατό  της,  της  Μ.  Ασίας  είναι  σε  θέση  όχι  μόνο  να  επιβάλει  τις  ελληνικές 

διεκδικήσεις,  αλλά και  να αποτελέσει  το σπουδαιότερο παράγοντα επιβολής στην 

Τουρκία του συνόλου των όρων της ειρήνης!»

Ποια επάνοδος του Κωνσταντίνου και ποια μεταστροφή των Συμμάχων ( του 

Βενιζέλου); Ο ίδιος δεν ήταν πρωθυπουργός – καίσαρας- όταν του γύριζαν τα νώτα και  

αυτός δεν κόμπαζε πως δεν είχε κανέναν ανάγκη; Αλλά υπάρχουν άλλα δύο στοιχεία: 

 Μετά  τη  συμμαχική  συνδιάσκεψη  στη  Βουλόνη  (  7  –  6  –  1920)  ο 

πρεσβευτής της Ελλάδος στο Παρίσι Άθως Ρωμανός κοινοποιούσε, με τηλεγράφημα 

του, προς την κυβέρνηση το κείμενο κύριου άρθρου της Le Temps , το οποίο τόνιζε 

μεταξύ άλλων: 

«Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Βουλόνη, μας διαφώτισαν σχετικά με ένα  

σπουδαιότατο σημείο: Τη Συνθήκη θα την εκτελέσει τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη  

Μ.Ασία αποκλειστικά μόνος του ο ελληνικός στρατός!»

Ποια επάνοδος του Κωνσταντίνου; 

 Με το απόρρητο τηλεγράφημα του  12086/10 – 6 – 1920 προς τον Εμμ. 

Ρέπουλη,  ο  «εθνάρχης»  (που  βρισκόταν  στο  Παρίσι  και  είχε  μετάσχει  στη 

συνδιάσκεψη της Βουλόνης) ανακοίνωνε τα ακόλουθα:

«Δια την καταστροφήν του κεμαλικού στρατού και την επιβολήν των όρων της  

ειρήνης, δήλωσα προς τους συνέδρους ότι η Ελλάς ουδεμίας αιτείται βοηθείας παρά  

των Συμμάχων της, ουδέ καν οικονομική τοιαύτης!»

 



Ποιο  «μαύρισμα»  του  Βενιζέλου  στις  εκλογές  και  ποια  επάνοδος  του 

Στρατηλάτη προκάλεσαν την απουσία βοήθειας των Συμμάχων, όταν και τα νήπια 

ακόμα  γνωρίζουν  ότι  πολύ   ενωρίτερα  «Λένιν»,  Ιταλοί  και  Γάλλοι  ενίσχυσαν 

ποικιλότροπος  τον  Μουσταφά  Κεμάλ,  ενώ  οι  Άγγλοι,  κατά  δήλωση  του 

πρωθυπουργού  τους,  δεν  πρόσφεραν  στην  Ελλάδα  «ούτε  ένα  φυσίγγιο,  ούτε 

φαρδίνια»;

  

                                                     Και οι Ιταλοί;

Το συγκρουσιακό πεδίο Ελλάδος και Ιταλίας περιλάμβανε τρεις τομείς:  Τη 

Μικρά  Ασία,  όπου  οι  διεκδικήσεις  τους  σχεδόν  αλληλοκαλύπτονταν·  τη  βόρεια 

Ήπειρο  ·  τα  Δωδεκάνησα.  Ο μέγας  «τολμητίας»  θα  προχωρήσει  και  εδώ σε  μια 

πρωτοβουλία, που θα λειτουργήσει τελικά  και αυτή εις βάρος της χώρας μας, όπως 

όλες  ανεξαιρέτως  οι  ενέργειες  του:   πίσω  από  τη  ράχη  Άγγλων  και  Γάλλων  θα 

συνάψει μια εξαιρετικά ασαφή και ετεροβαρή – όπως θα καταδείξουν οι εξελίξεις – 

συμφωνία με τη Ρώμη. Το πρώτο βήμα πραγματοποιείται το Δεκέμβριο ( 21) του 

1918,  όταν  επισκέφθηκε  τους  Βιτόριο  Εμμανουέλε  Ορλάντο  και  Σίντνεϊ  Σονίνο 

(πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών) στην ιταλική πρωτεύουσα, χωρίς ωστόσο, οι 

συνομιλίες εκείνες να οδηγήσουν σε συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς οι συνομιλητές 

του ήταν ανυποχώρητοι σε όλες τις αξιώσεις τους. Το επόμενο θέρος τον πρώτο είχε 

διαδεχθεί ο ( πανεπιστημιακός καθηγητής) Φρανσέσκο Νίτι και το δεύτερο ο Τομάζο 

Τιτόνι,  πρώην  πρεσβευτής,  υπουργός  Εξωτερικών  (1905)  και  για  δίμηνο 

πρωθυπουργός  (το ίδιο έτος),  ενώ αργότερα υποστήριξε το φασιστικό κίνημα του 

Μπενίτο  Μουσολίνι.  Ο  Βενιζέλος  τους  συνάντησε  στο  Παρίσι  και  έπεσε  με 

ασυγχώρητη αφέλεια στην παγίδα, που του έστησε η ιταλική πανουργία τους, και στις 

29 – 7 – 1919 υπέγραψε (εμπιστευόμενος, κατά την πάγια συνήθεια του, τυφλά τη 

θεά τύχη, η οποία, κατά τη σχετική βεβαιότητα του, αποτελούσε πιστή θεραπαινίδα 

και οδαλίσκη του, έτοιμη και πρόθυμη να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες του) τη 

συμφωνία, που παρέμεινε στην ιστορία ως συμφωνία Τιτόνι – Βενιζέλου. Κατά τους 

όρους  της,  η  Ιταλία  αποδεχόταν  να  παραχωρηθεί  η  Βόρεια  Ήπειρος  (  με  την 

Κορυτσά)  στην  Ελλάδα  και  η  τελευταία  αναγνώριζε  τις  ιταλικές  αξιώσεις  με  τη 

μορφή προτεκτοράτου σε ολόκληρη την υπόλοιπη Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης 

της Αυλώνας, καθώς και την αξίωση της Ρώμης για μόνιμη ουδετερότητα των Στενών 

της Κέρκυρας. Αναφορικά, με τα Δωδεκάνησα η Ιταλία αναγνώριζε την παραχώρηση 

στην Ελλάδα των υπολοίπων εκτός της Ρόδου, ενώ η Αθήνα αποδεχόταν τις ιταλικές 

 



διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία. Θεωρητικά  και  χωρίς την πανουργία («μαφιόζικη») 

καταληκτήρια αίρεση η συμφωνία έμοιαζε αμφοτεροβαρής και αρκετά ικανοποιητική 

για την ελληνική πλευρά. «Θεωρητικά» και «χωρίς»…

 Και αυτό επειδή η ισχύς της συμφωνίας τελούσε υπό τη διαλυτική αίρεση της  

ικανοποίησης  του  συνόλου  των  ιταλικών  αξιώσεων  στη  Μικρά  Ασία  – δηλαδή,  η 

βούληση της Ιταλίας θα καθόριζε την τύχη της   παιδαριώδους από τη σκοπιά των 

ελληνικών  συμφερόντων  συμφωνίας.  Αβάσιμος  ή  υπερβολικός  ισχυρισμός;  Όχι 

βέβαια! Αυτό ακριβώς έγινε, όπως θα αντιλαμβανόταν όποιος θα διέθετε τον  κοινό 

νου   και  δε  θα  ονειροβατούσε  ως  τολμιτίας  «αιθεροβάμων»  στους  λειμώνες  της 

τύχης:  Η  αμέσως  επόμενη  ιταλική  κυβέρνηση  Τζιοβάνι  Τζιολίτι  1 με  υπουργό 

εξωτερικών τον κόμη Κάρλο Σφόρτσα 2 έκρινε κατά βούληση ότι δεν ικανοποιήθηκαν  

τα συμφέροντα της χώρας τους  και κατήγγειλαν τη συμφωνία. Εξυπακούεται ότι και 

όσο ‘ίσχυε’  οι Ιταλοί δεν είχαν σταματήσει ούτε στιγμή να υπονομεύουν την ελληνική  

εκστρατεία,  ακόμα και όταν δεν υπήρχαν – υποτίθεται, κατά τον Βενιζέλο – διαφορές 

μεταξύ των δύο κρατών. Η υπονόμευση εκείνη ξεπέρασε κάθε όριο και κατήργησε 

και  τα  στοιχειωδέστερα  προσχήματα  μετά  την  παραίτηση  της  κυβέρνησης 

Φρανσεσκο Σαβέριο Νίτι. Αρκεί η παράθεση  του κειμένου τηλεγραφήματος το οποίο 

έστειλε στις  10 – 7 - 1920  ο υπουργός του Φόρεϊν  Όφις λόρδος Τόρτζ Κόρζον προς 

τον πρεσβευτή της χώρας του στη Ρώμη σερ Γουίλιαμ Μπιουκάναν και το οποίο 

αφορούσε σε συνομιλία του πρώτου με τον κόμη Σφόρστα, κατά τη διάσκεψη στο 

Σπά ( 5 – 16 Ιουλίου 1920):

«Έχουμε  πληροφορίες  από  παντού,  ότι  οι  Ιταλοί  διαβεβαιώνουν  τους 

Τούρκους πως θα τους υποστηρίζουν όσο θα αντιστέκονται στην τουρκική συνθήκη 

ειρήνης, επιπλέον, έχουμε πληροφορηθεί από αξιόπιστη πηγή ότι οι Ιταλοί πράκτορες 

στην Ανατολή βρίσκονται σε στενή επαφή με τους αντάρτες του μουσταφά Κεμάλ. 

Είπα στον κόμη Σφόρτσα, ότι θα μπορούσα να κατανοήσω μια πολιτική αυτής της 

μορφής,  ως  ενδεχομένως  εμπνεόμενη  από  ενδιαφέρον  για  την  εξυπηρέτηση  των 

ιταλικών συμφερόντων, αν προερχόταν από κάποια δύναμη ανεξάρτητη, ουδέτερη ή 

εχθρική.  Αδυνατώ,  όμως  να  την  κατανοήσω,  όταν  προέρχεται  από  μέλος  της 

συμμαχίας,  το  οποίο  συμπολέμησε  και  κέρδισε  μαζί  μας  τον  πόλεμο  και  έκτοτε 

συνεχίζει να έχει συναντήσεις με τα άλλα μέλη της σε φιλικές συνδιασκέψεις. Και το 

οποίο μόλις πρόσφατα υπέγραψε σε ιταλικό έδαφος σχέδιο συνθήκης με την Τουρκία. 

1 Αριστοτέχνης της μικροπολιτικής, σοσιαλιστής και γερμανόφιλος, πρωθυπουργός (1901 -05, 1906 
-09, 1911 -14), επανήλθε στην πρωθυπουργία το 1920 -21 και αφού αρχικά υποστήριξε το φασισμό, 
στη συνέχεια συγκρούστηκε μαζί του.
2 Διακεκριμένος  και  έμπειρος  διπλωμάτης,  υφυπουργός  (1919)  και  υπουργός(1920)  Εξωτερικών, 
πολέμιος του φασισμού· το 1948 ανέλαβε και πάλι το ίδιο χαρτοφυλάκιο.

 



Ο κόμης παραδέχθηκε, ότι η κυβέρνηση του είχε και εξακολουθεί να έχει σοβαρές 

αμφιβολίες ως προς την πολιτική των συμμάχων για τη Θράκη και για τη Σμύρνη. 

Επειδή  πάντως,  δεν  ανέμενε  πλέον  να  μεταβληθεί  η  κατάσταση,  αναγνώριζε  την 

υποχρέωση νομιμοφροσύνης απέναντι στους Συμμάχους. Σημειώνω ότι ο κόμης, δεν 

κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να υποκριθεί, ότι οι συμπολίτες του σκέπτονται με τον 

ίδιο τρόπο».

                            Τα μογγολικά θηρία… 

Μολονότι η ειδική επιτροπή της Διάσκεψης Ειρήνης υπό τον Ζίλ Καμπόν είχε 

principio είχε ήδη ( Ιούνιος 1919) εισηγηθεί να παραχωρηθεί η Δυτική Θράκη στην 

Ελλάδα, οι τότε «πλανητάρχες» δεν έδιναν άδεια εισόδου στον ελληνικό στρατό σε 

αυτήν· προβάλλονταν αντιρρήσεις και  υπήρχαν αντιδράσεις από διάφορες πλευρές, 

με  πρωταγωνιστή  τον  (σιωνιστοκίνητο)  Γούντροου  Ουίλσον.  Τελικά,  στις  3 

Σεπτεμβρίου  ο  αρχιστράτηγος  των  συμμαχικών  δυνάμεων  στην  περιοχή  Γάλλος 

στρατηγός Φρανσέ ντ’ Επρέ έδωσε σχετικές οδηγίες και χαρακτήρισε την κατάληψη 

ειρηνική.

Επικεφαλής  της  ΙΧ  Μεραρχίας,  που  ανέλαβε  το  έργο  της  κατάληψης  της 

περιοχής ήταν ο υποστράτηγος Γ. Λεοναρδόπουλος, ο οποίος και έφερε σε πέρας την 

αποστολή  του  με  τρόπο,  κατά  γενική  αναγνώριση  άμεμπτο.  Ωστόσο,  μόλις 

ολοκληρώθηκε η επιχείρηση οι Γάλλοι εξεδήλωσαν διαθέσεις να συντελέσουν στην 

αυτονόμηση  της  Δυτικής  Θράκης  με  τη  μορφή  γαλλικού  προτεκτοράτου.  Ο 

Λεονιδόπουλος ενημερώθηκε, ανησύχησε και επικοινώνησε με τον αρχιστράτηγο Λ. 

Παρασκευόπουλο,  ο  οποίος  έσπευσε  να  τον  καθησυχάσει  γράφοντας  του:  «Έσο 

ήσυχος και η Θράκη θα γίνει ελληνική. Σου συνιστώ δε να συνάψεις και  διατηρείς 

αγαθάς, αρίστας σχέσεις μετά των Γάλλων…»

Ο Β  ενιζέλος  προσέφυγε  στον  («εξ  ημισείας»  ομογενή  του  από  εβραϊκής 

πλευράς…)  Ντέιβιντ  Λόιντ  Τζόρτζ  και  εκείνος  (  με  το  αζημίωτο  και  με  λόγια) 

τάχθηκε, για άλλη μία φορά στο πλευρό του, παρά τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις 

των  Αμερικανών.  Οι  οποίες  συνεχίζονταν  ακόμα  και  μετά  της  παραίτηση  της 

Βουλγαρίας ( Συνθήκη του Νεϊγί, 27 – 11 - 1919)  από τη Δυτική Θράκη.

Και βέβαια, προκαλούν αφάνταστη θυμηδία πομφόλυγες του τύπου: «Ο Ελ. 

Βενιζέλος πέραν της αξεπέραστης διπλωματικής ιδιοφυίας» (γιατί όχι…μεγαλοφυΐας) 

«  υπήρξε  ένας  άφθαστος  στρατηλάτης  (!)  και  επιτελικός  (!),  αρχιτέκτων  των 

επιτυχιών στους Βαλκανικούς και στη Μικρασία ως τη μοιραία 1η Νοεμβρίου». Ο 

αναγνώστης γνωρίζει ήδη ( θα προστεθούν πολύ περισσότερα) επαρκέστατα στοιχεία 

 



για  να  σχηματίσει   δική  του  (  και  όχι  υποβαλλόμενη  )  γνώμη  σχετικά  με  την 

«αρχιτεκτονική των …επιτυχιών στη Μικρασία»· για τον «άφθαστο στρατηλάτη και 

επιτελικό και αρχιτέκτονα» ( αλλά και πολεοδόμο, αγρονόμο- τοπογράφο, πολιτικό 

μηχανικό,  μηχανολόγο  –  ηλεκτρολόγο,  χημικό  μηχανικό)  «των  επιτυχιών  στους 

Βαλκανικούς  Πολέμους»  παραπέμπεται  στο  Α’  τόμο  του  πονήματος  μου 

Κωνσταντίνος ΙΒ’ ο Στρατηλάτης και στα έργα μου   Ιω. Μεταξάς και Ελ. Βενζέλος:  

Εθνάρχης ή εθνικός ολετήρας;  Στα οποία είναι καταχωρισμένα τα στοιχεία, γεγονότα, 

αποδείξεις, διαταγές, «ντοκουμέντα» και όχι έωλοι ισχυρισμοί…

Αλλά τι είδους και έκτασης θηριωδίες είχαν διαπράξει και πάλι εις βάρος του 

ελληνικού στοιχείου τα τουρκομογγολικά θηρία;

 Στην Πέργαμο σε απόσταση ενενήντα χιλιομέτρων βόρεια της Σμύρνης, το 

μικρό απόσπασμα πεζικού, πυροβολικού και ιππικού που στάλθηκαν στην περιοχή, 

δέχθηκε  πολυμέτωπη  επίθεση  Τούρκων  ατάκτων  και  μετά  από  ολονύκτιο  αγώνα, 

διέφυγε στη Μενεμένη καταβάλλοντας ως τίμημα δέκα νεκρούς και εννιά τραυματίες, 

ενώ  ‘χάθηκαν  στο  σκοτάδι’  άλλα  ογδόντα  έξι  μέλη  του!  Που  βρέθηκαν  

κομματιασμένα,  με τα μάτια βγαλμένα,  τα έντερα τυλιγμένα γύρω από το λαιμό, τα  

γεννητικά όργανα στο στόμα και πεταλωμένα τα πόδια…

Ήταν  ανθρώπινα  αδύνατο  να  μην  εφαρμόσουν  το  μωσαϊκό  νόμο  τα  δύο 

συντάγματα, που στάλθηκαν για ανακατάληψη Περγάμου, Κυδωνίων, Δικελίου.  Η 

ανταπόδοση θα είναι σκληρή, αλλά οι πρωτεργάτες της θα τιμωρηθούν πειθαρχικά με 

πολύ βαριές ποινές. Οι ξένοι θα βλέπουν μόνο την ανταπόδοση και όχι τις θηριωδίες 

που την προκάλεσαν…

 Θα ακολουθήσει η νέα εκδοχή της κόλασης νοτιότερα στο  Ναζλί,  όπου, 

εξοντώνονται με τον ίδιο θηριώδη τρόπο ογδόντα εννιά  Έλληνες, ενώ έξι εκατοντάδες  

άλλοι εξορίζονται στα ενδότερα, για να μην επιστρέψει ούτε ένας…

 Η τραγωδία του αίματος στο  Αιδίνι είναι πιθανότατα χωρίς προηγούμενο. 

Μετά την άφιξη ( 14 – 6 – 1919) του IV Συντάγματος Πεζικού, οι Τούρκοι άτακτοι 

συγκεντρώνονται  στην ιταλική ζώνη και  ακονίζουν τα μαχαίρια τους  για τους έξι 

χιλιάδες ντόπιους Έλληνες, ενώ τα πολεμικά σκάφη των Ιταλών τους ανεφοδιάζουν 

με πολυβόλα και υλικό· τα τηλεγραφήματα (των Μητροπολιτών Εφέσου, Σμύρνης, 

Ηλιούπολης  και  Σωκίων  προς  τον  «εθνάρχη»  δεν  πρόκειται  να  αποτρέψουν  την 

συμφορά.

Τουλάχιστον πέντε χιλιάδες «τσέτες» κυκλώνουν ( 16 – 6 – 1919) την πόλη 

εξαπολύουν  επιθέσεις,  οι  άντρες  του  συντάγματος  αντέχουν  επί  εβδομήντα  δύο 

περίπου ώρες, τα πυρομαχικά τους εξαντλούνται, ενισχύσεις ( παρά τις τηλεγραφικές 

 



υποσχέσεις από τη Σμύρνη) δεν φθάνουν και τότε ο διοικητής διατάζει έφοδο με « 

εφ’  όπλου  λόγχη»  προς  την  κατεύθυνση  των  Τράλλεων,  όπου  θα  καταφύγουν 

λιγότεροι  από χίλιοι  κάτοικοι  –  διπλάσιοι  βρίσκουν  καταφύγιο  στους  γειτονικούς 

λόφους.  Οι  υπόλοιποι,  συνιλικά  έξι  χιλιάδες  με  τους  ομογενής  χωρικούς, 

περιέρχονται  στα  ανύπαρκτο  έλεος  των  προγόνων  της  Τσιλέρ  και  του  Ερντιγάν: 

Σφάζουν,  βιάζουν  εξάχρονα  αγοράκια  και  κοριτσάκια,  κόβουν  τους  μαστούς  των 

γυναικών,  ξεκοιλιάζουν,  βγάζουν  μάτια,  ουρλιάζοντας  σαν  αποβράσματα  της 

κόλασης.  Όταν  το  Αιδίνι  ανακαταλαμβάνεται,  μέσα  στα  ερείπια  που  κάπνιζαν 

καταμετρήθηκαν περίπου χίλια εξακόσια οικτρά τεμαχισμένα πτώματα. Οι υπόλοιποι 

είχαν  συρθεί  «αγεληδόν»  στον  ποταμό  Εύδωνα,  μαζί  με  τους  τριάντα  δύο 

προσκόπους  της  τοπικής  Εφορείας.  Αρνήθηκαν,  με  πρώτο  τον  έφορο  τους  Νίκο 

Αυγερίδη,  να  αποκηρύξουν  τη  θρησκεία  και  την  πατρίδα   τους  και  φυσικά  οι 

Μογγόλοι τους κατέσφαξαν με φρικαλέα βασανιστήρια. Στα οποία πρωταγωνίστησαν 

Τούρκοι πρόσκοποι, με ομαδάρχη τον  Αντνάν Μεντερές  τότε ηλικίας τριάντα ετών. 

Για όσους δεν τον θυμούνται ή αγνοούν  όσα είχαν συμβεί τη νύκτα της 5ης προς 6ης 

Σεπτεμβρίου 1955 ( φόνοι, βιασμοί, τυμβωρυχίες, ιεροσυλίες, λεηλασίες, διωγμός του 

ελληνισμού  που  με  βάση  τη  συνθήκη  της  Λοζάνης  –  150.000  άνθρωποι  –  είχε 

απομείνει) στη πάλαι ποτέ Βασιλιάδα των Πόλεων: Επρόκειτο για τον τότε ομόλογο 

του Ερντογάν, που οργάνωσε και κινητοποίησε τον αιμοδιψή τουρκομγγολικό όχλο 

για  τον  αφανισμό  των  Ελλήνων  και  που  εξαιτίας  της  παγκόσμιας  κατακραυγής, 

οδηγήθηκε ( αν δεν επρόκειτο για θέατρο…) στην αγχόνη από τους διαδόχους του 

στην εξουσία…

Γράφει ο Γάλλος ακαδημαϊκός στο εντυπωσιακό πόνημα του  Κωνσταντίνος  

και Βενιζέλος , που μετέφρασα από το πρωτότυπο και χωρίς συντμήσεις:

«Θα  κατηγορηθώ  πως  δεν  είμαι  αμερόληπτος  και  αντικειμενικός,  επειδή  

βρίσκομαι παραπλεύρως με τους Έλληνες και όχι με την τουρκική πλευρά, που μετά  

από  σαράντα  χρόνια  μεθοδικών  σφαγών  πέτυχε  να  εξοντώσει  και  τον  τελευταίο  

χριστιανό της Μικράς Ασίας 1. Όσα όμως γράφω είναι ανεπίδεκτα αμφισβήτησης. Αλλά  

η ιδιότητα του ιστορικού δεν επιβάλλει να γίνεσαι λιγότερο άνθρωπος ή να αποβάλεις  

το  δικαίωμα  να  κρίνεις  και  να  συγκινείσαι.  Η  Ιωνία  2 είναι  η  τραυματική  εικόνα  

δυστυχίας. Ζητήστε να σας μιλήσουν για την καταστροφή του 1919 – 1922… οπότε η  

φρίκη θα σας υποχρεώσει να το βάλετε στα πόδια…Από τη μία ίσαμε την άλλη άκρη της  

Μικράς  Ασίας,  από  τη  Μεσόγειο  ως  τη  Μαύρη  Θάλασσα  και  από  τα  σύνορα  της  

1 Φυσικά και του Πόντου…
2 Και ο Πόντος!

 



Περσίας μέχρι τα παράλια του Αιγαίου υπάρχουν για όλους μας ερείπια, που θυμίζουν  

τις ημέρες της πιο άγριας βαρβαρότητας.

Από εκεί πέρασε ο Τούρκος!...»

 Αυτά  για  τον  τρίτο,  ουδέτερο,  απροκατάληπτο  Ντριό. Για  τον  ελληνικό 

σταλινολατρικό μαρξισμό επρόκειτο για «δίκαιη πατριωτική πάλη εναντίον της ξένης 

κατοχής»  και  για  «αξιοθαύμαστη  και  ηρωική  πάλη  του  τουρκικού  λαού  για  την 

εθνική  του  ανεξαρτησία»  1 ·  πιθανότατα  ανάλογοι,  αν  όχι  υπερθεματικοί 

χαρακτηρισμοί,  έμπλεοι  θαυμασμού  και  επευφημιών,  θα  ισχύουν  και  για  τους 

περισσότερους  από  210.000 δύσμοιρους  Έλληνες  πατριώτες  τους  οποίους 

κατέσφαξαν,  δολοφόνησαν  ή  σκότωσαν  σε  μάχες  οι  κρεμλινικίνητοι,  τιτοκίνητοι, 

βουλγαροκίνητοι  και  εμβερχοτζακίνητοι  αιμοδιψείς  συμμορίτες  των  τριών 

κομμουνιστικών γύρων ( μοναδικό τους «έγκλημα» η πίστη τους στα εθνικά ιδεώδη, 

που,  ολοκληρωτικά  ή  μερικά,  διαγράφηκαν  από  τον  κατάλογο  των  ιδεολογικών 

πιστεύω  των  πολιτικών  αυτού  του  τόπου..).  αλλά  και  για  τα  περισσότερα  από 

100.000.000 θύματα  του  κομμουνισμού  σε  διεθνή  κλίμακα,  κατά  τους  Γάλλους 

(αριστερούς) συγγραφείς, με επικεφαλής τον Στεφάν Κουρτουά, που συνέγραψαν τη 

Μαύρη Βίβλο του.

Η Νέμεση θα λειτουργήσει στην περίπτωση των σφαγέων του Αιδινίου με τη 

μορφή του τιμωρού 3ου Συντάγματος Πεζικού ( υπό τον Γεωργ. Κονδύλη, που αποκτά 

το προσωνύμιο «Κεραυνός», για να περιπέσει, δεκαοκτώ μήνες αργότερα, σε έσχατη 

εθνική ανυποληψία, που έφθανε τα όρια της εσχάτης προδοσίας,  με τη στάση, τη 

διαγωγή και τις εέργειες του ως επικεφαλής των «αμυνιτών», που κατέφυγαν στην 

Κωνσταντινούπολη (!), επειδή ο πολιτικός αρχηγός τους Βενιζέλος ενταφιάστηκε από 

τον ελληνικό λαό κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920…)

Κατά τις επιχειρήσεις εκείνες του Ιουνίου 1919 η Ελλάδα θρήνησε συνολικά 

250  νεκρούς  και  αγνοούμενους   (από  τους  δεύτερους  –  77  –  δεν  επέζησε  ούτε 

ένας…), ενώ οι τραυματίες έφτασαν του 475.

Προς το τέλος του 1919 στην Ιωνία βρίσκονται ( με αρχηγό τον υποστράτηγο 

Κων. Νίδερ) η Μεραρχία Αρχιπελάγους ( συνταγματάρχης Χ. Τσερούλης, περιοχή 

Κυδωνιών – Περγάμου)· η – εφεδρική – Μεραρχία Σμύρνης (υπό τον υποστράτηγο 

Αλ.  Μαζαράκη  –  Αινιάνα)  ·  η  ΙΙ  Μεραρχία  (διοικητής  υποστράτηγος  Νικ. 

Βλαχόπουλος έδρα Σμύρνη) · η Ι Μεραρχία (υπό τον συνταγματάρχη Νικ. Ζαφειρίου, 

έδρα  Αιδίνι)  ·  και  η  ΧΙΙΙ  Μεραρχία  (διοικητής  υποστράτηγος  Ιω.  Νεγρεπόντης, 

περιοχή Έρμου). Η συνολική δύναμη των πέντε μεραρχιών και των δύο συνταγμάτων 

1 Βλέπε Ν. Ψυρούκης ο.π

 



ιππικού  και  βαρέος   πυροβολικού  ανέρχονταν  σε  2.400 αξιωματικούς  και  63.000 

υπαξιωματικούς και οπλίτες.  Το Φεβρουάριο 1920 συγκροτήθηκε από ομογενής η 

Μεραρχία  Κυδωνιών  και  εγκαταστάθηκε  στη  Σμύρνη  το  γενικό  Στρατηγείο  της 

Στρατιάς  (  αντιστράτηγος  Λ.  Παρασκευόπουλος)  ενώ έφτασαν  και  χίλιοι  Πόντιοι 

εθελοντές υπό το συνταγματάρχη Αλεξ. Οθωναίο.

Για  μικρό,  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  η  κατάσταση  έδειχνε  να 

σταθεροποιείται. Ήταν η βραχύχρονη περίοδος νηνεμίας, γαλήνης και ηρεμίας που 

κατά κανόνα προηγείται από τις τρομερές φυσικές θύελλες καταστροφής.

Ο  Ελ.  Βενιζέλος  που  «  πέραν  της  αξεπέραστης  διπλωματικής  ιδιοφυίας, 

υπήρξε  ένας  άφθαστος  στρατηλάτης  και  επιτελικός,  αλλά  και  αρχιτέκτων  των 

ελληνικών  επιτυχιών»  είχε  ήδη  ωθήσει  τη  δύσμοιρη  Ελλάδα  στον  γκρεμό  του 

ολέθρου· ο ίδιος, ωστόσο, θα κατέφευγε,  χάρη στο «μαύρισμα» των εκλογών, την 

ώρα που εκείνη γκρεμιζόταν στο κενό, στην πρώτη προστάτρια και χρηματοδότρια 

του  :  τη  Γαλλία.  Από  όπου  όμως,  ως  απλός  θεατής,  θα  παρακολουθούσε  τον 

αφανισμό  του  ελληνισμού  Ιωνίας  και  Πόντου  και  της  Μεγάλης  Ιδέας.  Έναν 

αφανισμό,  που  είχε  προκαλέσει  η  διπλωματική  ιδιοφυία  και  ο  άφθαστες 

στρατηλατικές, επιτελικές και αρχιτεκτονικές ημιθεϊκές του ικανότητες. Ταλαίπωρη 

ιστορία…

                

                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

                                   ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:

«  ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΦΥΙΑ,  ΑΦΘΑΣΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ,  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΤΩΝ  ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ 

ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ» (!)

 



§ « Ο Ιω. Μεταξάς, αποκαλέσας την Συνθήκη των Σεβρών ‘άγραφον χάρτην  

του Βενιζέλου’, απέδειξεν αναλυτικώς και δι’ επισήμων στοιχείων τι είδους συνθήκη  

ήτο  εκείνη,  ως  επίσης  το  μέγα  έγκλημα  του  Βενιζέλου,  όστις  εξυπηρετών  ξένα  

συμφέροντα, οδήγησαν το ελληνικό έθνος εις την καταστροφήν, τον δε ελληνικό λαό εις  

την απαθλίωσην και την συμφοράν. Η συνθήκη ήτο άγραφος χάρτης. Και υπήρξε το  

δόλωμα εις  παρεσύρθει ο Βενιζέλος, παρά τας τόσας υποδείξεις και αντιρρήσεις του  

Μεταξά,  δια  να  εξοντώσει  τον  ελληνισμόν  Ιωνίας  και  Πόντου,  με  εν  και  μόνον  

προσωπικόν  όφελος:  Να  συσσωρεύσει  εις  την  Ελλάδα  τους  δυστυχείς  πρόσφυγας,  

οίτινας  –  εκτός  ελαχίστων –  μη  γνωρίσαντες  τον  υπέυθυνον  της  καταστροφής  των  

ετάχθησαν υπό την κομματικήν σημαίαν εκείνων, οίτινες κατεπρόδωσαν την Πατρίδα  

και τυγχάνουσιν δωσίλογοι έναντι του Έθνους και των τόσων θυμάτων των…» 

                                                               Νικόλαος Α. Αντωνακέας

                                                                   (Φαυλοκρατία) 

Προκειμένου  να  αντιληφθεί  ο  αναγνώστης  ποια  ήταν  η  νοοτροπία  και  ο 

τρόπος σκέψης ακόμα και των θεωρούμενων «σοβαρότερων» και «νουνεχέστερων» 

πολιτικών, που είχαν θητεύσει στη σχολή Βενιζέλου και είχαν βαθύτατα διαβρωθεί 

από τις δικές του αντιλήψεις αρκεί να αναφερθούν όσα έχει καταχωρήσει στο έργο 

του ( ο.π) ο Κων. Γ. Ζαβιτζιάνος, ο οποίος διατέλεσε υπαρχηγός του · διαχώρισε εξ 

αιτίας του εθνικού διχασμού τη θέση του · κατηγορούσε τον Ιω. Μεταξά για τη θέση 

του «όχι  έξοδος  στον πόλεμο,  που προκάλεσε η σύγκρουση αποικιοκρατικών και 

άλλων  συμφερόντων  των  Μεγάλων,  αν  δεν  υπάρξει  τουλάχιστον  εγγύηση  της 

εδαφικής  ακεραιότητας  της  χώρας»·  τον  Αύγουστο,  όμως  του  1936  ανέλαβε 

προθυμότατα την αντιπροεδρία στην κυβέρνηση του: 

«Εάν  οι  φυσικοί  μας  σύμμαχοι  1,  που  συνέπεσε  μάλιστα  να  είναι  και  οι 

νικητκαί  2 ηρνούντο  να  μας  εγγυηθούν  και  αυτή   την  ακεραιότητα  μας,τούτο  θα 

απετέλει  ένα  επιπλέον  λόγον  δια  να  σπεύσομεν,  ακριβώς  να  επιδιώξωμεν  την 

εξασφάλισιν της (!) και ταύτην μόνον δια της συμμαχίας,  των θυσιών (!) και της 

συμμετοχής εις τον πόλεμον θα ήτο δυνατόν να επιδιώξωμεν και επιτύχωμεν (!)»

Ο  αναγνώστης  θα  σταυροκοπηθεί  «χιλιάκις»  πληροφορούμενος  ότι  προς 

επίρρωση του προαναφερόμενου ισχυρισμού του ο    Κ. Γ. Ζαβιτζιάνος επικαλείται 

1 Ισχυρισμός στερούμενος σοβαρότητας· οι Μεγάλοι, οι όποιοι Μεγάλοι, δεν είναι «φυσικοί σύμμαχοι» 
κανενός – διακονούν αποκλειστικά και μόνο ( πράγμα όχι αξιοκατάκριτο) τα δικά τους συμφέροντα. 
2 Πρώτον κανένας δεν μπορούσε να προδικάσει ποιοι θα ήταν τελικά οι νικητές ·  δεύτερον,   και τα 
γνωρίζουν  ότι  μετά από τη νίκη τους  οι  Μεγάλοι,  οι  όποιοι  Μεγάλοι,  δεν  έχουν κανένα  λόγο να 
ασχοληθούν με τους μικρούς, εκτός αν έχουν προοιμιακά δεσμευτεί απέναντι τους, όπως απαιτούσε ο  
Κωνσταντίνος  ·  τρίτον,  οι  Μεγάλοι  με την ανακωχή του Μούδρου μοίρασαν μεταξύ τους  τη λεία 
(Οθωμανική  Αυτοκρατορία)·   τέταρτον,  την  Ελλάδα  δεν  την  έστειλαν  στη  Μικρά  Ασία  για  να 
ικανοποιηθούν εθνικές βλέψεις της,  αλλά ως χωροφύλακα για την τήρηση της τάξης και ειδικά οι 
Άγγλοι, για αντιπερισπασμό στις δικές τους επιδιώξεις για τα αραβικά πετρέλαια…

 



και τον Μακιαβέλι (!), ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι προτιμότερο να συμμαχίσεις με 

τον  ηττημένο  σε  έναν  πόλεμο  παρά  να  μείνεις  ουδέτερος.  Τότε  γιατί  να  μην 

αποδεχθεί η Ελλάδα την εξαιρετικά εξυπηρετική των παντοειδών συμφερόντων της 

πρόταση  που  της  είχε  υποβάλει  η  Γερμανία,  με  έγγραφο  (  30  –  9  –  1915)  του 

υπουργού Εξωτερικών της Γκότλιμπ φον Γιάγκοβ   για να μη μετάσχει στον πόλεμο; 

Το έγγραφο αυτό έχει καταχωριστεί σε φωτοτυπία ( και μεταφρασμένο κατά λέξη στα 

ελληνικά στις σελ. 114 – 115 του πονήματος μου Εθνικός διχασμός. Αίτια. Ένοχοι.  

Συνέπειες.

 Αλλά οι αντιφατικοί παραλογισμοί συνεχίζονται, με την εικαζόμενη μομφή 

ότι  ο  Κωνσταντίνος  ήταν  (  παρά  τη  συμβουλή  του  Μακιαβέλι!)  υπέρ  της 

ουδετερότητας, ενώ ο Ζαβιατζιάνος ανομολογεί: « Ο Κωνσταντίνος εζήτει επιμόνως  

να  εξασφαλίσει  την  ακεραιότητα  της  χώρας,  άνευ  της  οπαίας  δεν  θα  εξήρχετο της  

ουδετερότητας». Συνεπώς,  ο  στρατηλάτης  (  χωρίς  να  χρειάζεται  μακιαβελικές 

συμβουλές)  δεν  ήταν  κηρυγμένος  υπέρ  της  ουδετερότητας  ·  απαιτούσε,  όμως, 

εξασφάλιση  -   τουλάχιστον  –  της  εδαφικής  ακεραιότητας  της  χώρας,  πολύ 

περισσότερο αφού οι Αγγλογάλλοι για να προσελκύσουν στην Αντάντ τις Ιταλία και 

Ρουμανία.

Ήταν Προμηθέας και όχι Επιμηθέας. Άλλωστε και κατά τους Βαλκανικούς 

Πολέμους, ο «τολμητίας», κατά δική του δήλωση, δεν είχε «επιχειρήσει άλμα στο 

κενό»,  προσχωρώντας  στην  ήδη  προ  πολλού  υπογραμμένη  συμμαχία  Σερβίας, 

Βουλγαρίας  και  Μαυροβούνιου,  με  τις  δύο  πρώτες  να  έχουν  ήδη  κανονίσει  τη 

διαμοίραση της λείας μεταξύ τους ( με την Αγία Πετρούπολη να έχει συμφωνηθεί 

πως θα ασκεί ρόλο διαιτητή σε περίπτωση διαφωνιών); Και τότε , βέβαια, η Ελλάδα 

υπερδιπλασιάστηκε σε εδαφική έκταση και πληθυσμό χάρη – αποκλειστικά -  στις 

σταρτηλατικές ικανότητες του Κωνσταντίνου και στο λαμπρό επιτελείο του, αλλά και 

επειδή υποχρεώθηκε να μετάσχει και σε δεύτερο πόλεμο, εναντίον των «Πρώσων» 

(  ή  «Ούνων»  ή  «Υαινών»)  της  Βαλκανικής:  των  Βουλγάρων.  Τους  οποίους 

καταδίωξε  «φαλάγγι»  ο  Στρατηλάτης  ως  σχεδόν  τα  πρόθυρα  της  Σόφιας,  για  να 

προβεί  σε  απαράδεκτες   υποχωρήσεις   στο  Βουκουρέστι,  κατά  τη  σύναψη  της 

φερώνυμης  συνθήκης  ο  «τρισμέγιστος  διπλωμάτης»  (πρωθυπουργός)  Ελ. 

Βενιζέλος…

Και  αρχίζει  η  χορεία  των  μεταπτώσεων,  των  μεταβολών  γνώμης,  της 

εναλλαγής  απόψεων,  που  οφειλόνταν  αποκλειστικά  στα  υστερικά  άλματα  του 

χαρακτήρα του από το ένα άκρο στο άλλο. Ο Σπ. Μαρκεζίνης (ο.π) υποστηρίζει, ότι « 

από της επομένης της επιτυχίας του ήρχισε να συνειδητοποιεί όλας τας δυσκολίας· 

 



δηλαδή  την  αντίδρασιν  εκ  των  Συμμάχων   και  την  αντίδρασιν  της  Τουρκίας». 

«Επιτυχία» ήταν η μετάβαση του ελληνικού στρατού « δίκην χωροφύλακος» στην 

Σμύρνη·  αλλά  ο  ίδιος  συγγραφέας,  αντιφάσκοντας  περίεργα,  ενώ  σε  ένα  σημείο 

ισχυρίζεται  ότι  ο  Βενιζέλος  ήταν   -  επί  ένα  διάστημα  –  «ενθουσιασμένος,  όταν 

επέτυχε την άδειαν   της καταλύψεως της Σμύρνης», μερικές  περιόδους παρακάτω, 

λησμονώντας την επιτυχία γράφει: «Είναι εύκολον να κατακρίνει κανείς τον Βενιζέλο 

διατί δεν είπεν όχι». Τελικά, ποιο από τα δύο είχε συμβεί: «Ο ‘εθνάρχης’  πέτυχε να 

αποσπάσει την άδεια για την αποβίβαση ή απλώς δεν είπε όχι  σε αυτό που άλλοι του 

επέβαλαν  ή  του  υπέβαλαν;  Αλλά  άσχετα  από  αυτήν  την  κραυγαλέα  αντίφαση,  ο 

Μαρκεζίνης ‘καταθέτει’ τα ακόλουθα:

«Κατανοεί πλέον (ο Βενιζέλος) ότι η εξασφάλισις της Σμύρνης θα προϋπέθετε 

εξασθανεμένη Τουρκία. Τούτο δε όχι μόνο δεν συνέβαινεν, αλλά προσετίθετο ότι η 

Τουρκία μάχετο ήδη εις τα καθεαυτά εδάφη της Ανατολής. Και συνεπώς οιαδήποτε 

προώθησις της ελληνικής γραμμής θα έλυε  προσωρινώς μόνον  το πρόβλημα…»

Και  πως  αντιδρά;  Άλλοτε  απελπίζεται  και  σκέπτεται  ακόμα  και  την 

αποχώρηση·  άλλοτε  συλλογίζεται  την  εθνική  ενότητα,  με  παραίτηση  του 

Κωνσταντίνου υπέρ του – κανονικού – διαδόχου Γεωργίου Β’ · και άλλοτε υπολογίζει 

στη  συμμαχική  συμπαράσταση.  «Δοθέντος  δε  ότι  τούτο  ήτο  αδύνατον,  βλέπει 

τουλάχιστον την βρεταννικήν. Και προσκολλάται πλέον εις την ιδέαν αυτήν,  ώστε να 

μη κάμει τίποτε χωρίς την Μεγάλην Βρετανίαν, ώστε ακόμη και εις τα στρατιωτικά  

θέματα  να  υποτάσσει  οιανδήποτε  λογικήν  των  δικών  μας  στρατιωτικών  εις  την  

απειρίαν  ή  άγνοιαν  των  Άγγλων. Όταν  αυτοί  εγκρίνουν,  παρασύρεται  εις 

ενθουσιασμούς  και  αισιοδοξίαν.  Αν  όμως  οι  Έλληνες  υπερβούν  έστω  και  κατ’ 

ελάχιστο  τας  αγγλικάς  οδηγίας,  γίνεται  εκτός  εαυτού.  Από  τα  κλασικότερα 

παραδείγματα είναι η διεξαγωγή των επιχειρήσεων εις Πάνορμον και Νικομήδεια, τη 

αιτήσει 1 των Άγγλων, με την κατάληψη της Προύσης,  άνευ αδείας εκείνων,  η οποία 

τον  φέρει  εις  αντίθεσιν  με  τον αρχιστράτηγο Παρασκευόπουλο,  αναγκασθέντα  να 

υποβάλει  την  παραίτησην  του.  Η σκηνή  εκείνη  επαναλήφθει  μετ’  ολίγον  εις  την 

περίπτωση της καταλήψεως του Ουσάκ…». 

Ώστε, μετά την πλήρη υποταγή του στα γαλλικά κελεύσματα, που του είχαν 

εξασφαλίσει, με τα τηλεβόλα, τα πολυβόλα και τις ξιφολόγχες, τη δικτατορική του 

εξουσία, τώρα αποκτούσε νέο αφέντη: Την πανούργα Αλβιόνα.

 Στις 16 – 12 – 1919 η Revue de Paris φιλοξενεί πρωτοσέλιδα άρθρο του 

διαβόητου, απόστρατου πια, στρατηγού Μορίς Σαράιγ, ο οποίος (λησμονώντας ποιος 

1 Όχι βέβαια: «τη διαταγή»!

 



και πως είχε εγκαταστήσει στην εξουσία, παρά την βούληση του ελληνικού λαού, τον 

«εθνάρχη») τόνιζε: «Η Ελλάδα έχει καταστεί όργανο της αγγλικής επικράτησης στην  

εγγύς Ανατολή!».

 Στις 30 – 6 – 1926, σε έντυπο με τον τίτλο της Γαλλικής Γερουσίας, ο 

Ρεϊμόν Πουανκαρέ έγραφε  μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στον Έλληνα συγγραφέα 

Σ.Π. Κοσμετάτο ( S.P. Cosmin): 1

«Κύριε

Όταν σας έστειλα χθες την ευχαριστήρια κάρτα μου, δεν είχα λάβει ακόμα την 

επιστολή σας, που μου επιδόθει σήμερα το πρωί.

Ο Λόιντ Τζόρτζ, κυρίως, και ο Ελ. Βενιζέλος βύθισαν, με αμοιβαία συμφωνία, 

την Ελλάδα σε μια περιπέτεια, μοναδικός σκοπός της οποίας ήταν η επέκταση του 

βρετανικού  ιμπεριαλισμού  2 στη  Μικρά  Ασία  και  η  οποία  ήταν  εξαρχής 

καταδικασμένη σε αποτυχία. Αφού το θέμα αυτό μελετήθηκε από το στρατάρχη Φος 

προειδοποίησα  την  Ελλάδα  για  τους  κινδύνους  της  εκστρατείας.  Ίσως  τότε  ο  κ. 

Βενιζέλος να με θεώρησε υπερβολικά τουρκόφιλο. Δυστυχώς, επέτρεψε στον εαυτό 

του να παρασυρθεί από τους χειρισμούς του  Λόιντ Τζόρτζ…»

Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι ο Ελ. Βενιζέλος ήταν, «πέραν της 

αξεπέραστης διπλωματικής ιδιοφυίας, ένας άφθαστος στρατηλάτης και επιτελικός και 

αρχιτέκτων των ελληνικών επιτυχιών»; 

              

             Τα συμφέροντα των Μεγάλων …

1 Βλέπε το έργο του L’ Entente et la Grece pendant la Grande Guerre. 
2 Κατά τη λαϊκή θυμοσοφία «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα…»

 



Στις  12 – 11 – 1919 το Ανώτατο Συμβούλιο της Διάσκεψης ανακοίνωσε στο 

(δικτάτορα)  Βενιζέλο,  που  βρισκόταν  στην  γαλλική  πρωτεύουσα,  την   ομόφωνη 

απόφαση της, κατά την οποία οι προαναφερόμενες ωμότητες βάρυναν την ελληνική 

πλευρά (!) και πρότεινε να συσταθεί διασυμμαχική επιτροπή, που θα λειτουργούσε 

παράπλευρα  με  τον  Αρ.  Στεργιάδη.  Ο  «αξεπέραστα  ιδιοφυής  διπλωμάτης, 

στρατηλάτης,  επιτελικός  και  αρχιτέκτων»  αποκρούει  την  πρόταση  με  βδελυγμία, 

απειλώντας αποχώρηση του ελληνικού στρατού, αν υιοθετούνταν τέτοια απόφαση. Οι 

άλλοι  υποχώρησαν, επειδή δε διέθεταν άλλο στρατό – και  μάλιστα δωρεάν – και 

ενέκριναν  τη  γραμμή  διαχωρισμού  μεταξύ  Ελλήνων  και  Τούρκων,  την  οποία 

κατέλαβαν  οι  μονάδες  μας.  Για  να  παραμείνουν  εκεί,  πίσω  από  πρόχειρα 

οχυρωματικά έργα, ως τα μέσα του Ιουνίου του επόμενου έτους.

Απειλητικοί μελανίες συσσωρεύονταν επάνω από τη Γηραιά Ήπειρο από τον 

Ιανουάριο του 1920: Η Γερμανία αντιμετωπίζει με δυσφορία τους εξουθενωτικούς 

όρους της Συνθήκης των Βερσαλλιών1, το Παρίσι προχωρεί – μονομερώς – σε λήψη 

καταναγκαστικών  μέτρων  και  καταλαμβάνει  με  Σενεγαλέζους  και  Αλγερινούς 

γερμανικές πόλεις, για να ξεσπάσει ( Μάρτιος) έντονη κρίση στις αγγλο – γαλλικές 

σχέσεις. Και, βέβαια, εξακολουθεί να παραμένει, δεκαεπτά μήνες μετά τη σύναψη της 

ανακωχής,  ανεπίλυτο το τουρκικό πρόβλημα,  εξαιτίας  των αλληλοσυγκρουόμενων 

συμφερόντων των νικητών:

 Άπληστη η Αγγλία επιδιώκει τη συνεχή επέκταση της κυριαρχίας της στη 

Μέση Ανατολή, τόσο για να διατηρεί άτρωτη την οδό προς την Ινδία, όσο και για να 

απλώσει  μια  τεράστια  αυτοκρατορία  από  τη  Μεσόγειο  ως  τον  Ειρηνικό,  που  θα 

εγκλείει στους κόλπους της και τις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές.

 Η  Ιταλία είχε ενθυλακώσει την Κυρηναϊκή (Λιβύη) και τα Δωδεκάνησα 

και  τώρα  φιλοδοξούσε  να  καταβροχθίσει  το  τρίγωνο  Αττάλεια  –  Έφεσος  – 

Μαίανδρος και τη λίμνη Ερζερούμ.

 Η  Γαλλία διέθετε την «εντολή» επί της Συρίας, αλλά οι Κούρδοι και οι 

τσέτες του Κεμάλ την υποχρέωσαν να εγκαταλείψει την Κιλικία, που είχε αυθαίρετα 

καταλάβει.

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρίσταναν τους ανιδιοτελείς ιδεολόγους, αλλά οι 

πετρελαϊκοί κολοσσοί τους και τα τεράστια εβραϊκά κεφάλαια μύριζαν, από την άλλη 

πλευρά  του  Ατλαντικού,  την  οσμή  που  αναδύονταν  από  τα  τεράστια  αποθέματα 

«υγρού μαύρου χρυσού» περί τον Κόλπο.

1 Βλέπε το πόνημα μου Εικοστός αιώνας: Τα φοβερά παρασκήνια. 

 



 Οι  μπολσεβίκοι (εγκάθετοι  του  σιωνισμού)  μάχονταν  ακόμα  για  την 

επιβολή της φρικαλέας δικτατορίας τους και θα μετέθεταν για μετά τον Β’ Π.Π. την 

ικανοποίηση των αχαλίνωτων επεκτατικών τους βλέψεων. 1  

Στις  19  Μαρτίου 1920 ο  Τσόρτσιλ  θα  ερωτήσει  τον  «ιδιοφυή  διπλωμάτη, 

στρατηλάτη, επιτελικό και αρχιτέκτωνα» αν η Ελλάδα ήταν σε θέση να επιβάλει τους 

όρους  της  ειρήνης  χωρίς  τη  βοήθεια  των  Συμμάχων.  Και  εκείνος  απάντησε 

καταφατικά, με … επικυρωτική της ιδιοφυίας του παιδαριώδη ελαφρότητα, αφέλεια 

και άγνοια της πραγματικότητας. Αδιαφορεί για ταυτόσημη δήλωση του νέου Γάλλου 

πρωθυπουργού Αλ. Μιλεράν και για τις προειδοποιήσεις των στραταρχών Φερντινάν 

Φός και σερ Χένρι Γουίλσον.

Στη συνεδρίαση της 26 – 1 – 1920 η Μεγάλη Συνέλευση των επαναστατών 

υιοθετούσε τα έξι άρθρα του «εθνικού όρκου», τα οποία εισηγήθηκε ο Κεμάλ και τα 

οποία ήταν  ανεπίδεκτα οποιασδήποτε μεταβολής, τροποποίησης ή παραβίασης:

1. Αρραγής και αδιάσπαστη ενότητα όλων των περιοχών με οθωμανική ή 

μουσουλμανική πλειονότητα πληθυσμού.2

2. Εφαρμογή στη δυτική Θράκη – όπου είχαν εξολοθρεύσει στη διάρκεια του 

πολέμου τον ελληνογενή  πληθυσμό – καθεστώτος σύμφωνα με τη βούληση όσων 

την κατοικούσαν.

3. Διενέργεια δημοψηφισμάτων στις περιοχές Αρνταχάν, Βατούμ και Κάρς, 

όπου είχαν κατασφάξει το αρμενικό στοιχείο.

4. Παραμονή της Κωνσταντινούπολης στα πλαίσια της Τουρκίας.

5. Εξασφάλιση απεριόριστης  οικονομικής  και  πολιτικής  ανεξαρτησίας  της 

Τουρκίας.

6. Παροχή εγγυήσεων στις μειονότητες (για τα δικαιώματα τους) όμοιων με 

αυτών που ίσχυαν στις ευρωπαϊκές χώρες. 3 

Τυπικά και επιφανειακά ό,τι είχε απομείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

εμφανιζόταν να είναι διασπασμένο στα δύο: Η σουλτανική Τουρκία και  η Κεμαλική. 

Η πρώτη αποτελούνταν από το σαράι του σουλτάνου και την «κυβέρνηση» του · η 

δεύτερη  ήταν  τα  εννιακόσια  ενενήντα  εννιά  στα  χίλια.  Η  Ελλάδα  τυπικά  και 

επιφανειακά  εμφανιζόταν  σαν  μία  ,  ενιαία  και  αδιαίρετη.  Οπτική  απάτη.  Το 

διασπαστικό κίνημα οτυ «Μπενύ Σελόν»· η επιβολή του με τις ξένες ξιφολόγχες· η 

1 Βλέπε Κώστα Ν. Μπαρμπή,   Τα σταλινικά στρατόπεδα θανάτου  και   Εικοστός αιώνας: Τα φοβερά  
παρασκήνια.
2 Η «κάθαρηση» από τα ξένα στοιχεία δε διατυπώθηκε επίσημα, αλλά εφαρμόστηκε με θηριωδία στην 
πράξη· θύματα Έλληνες Ιωνίας, Έλληνες του Πόντου, Αρμένιοι, αργότερα Κούρδοι… 
3 Τα  αιμοσταγή  θηρία  εξομοίωναν  τους  εαυτούς  τους  με  τους  Δυτικοευρωπαίους  στον  τομέα 
μεταχείρισης των μειονοτήτων – και ενώ είχαν ήδη εξοντώσει ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιους και 
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες…

 



δικτατορική διακυβέρνηση· οι τρομεροί διωγμοί των αντιφρονούντων· τα εκτελεστικά 

αποσπάσματα·  οι  ομαδικές  απολύσεις  δικαστών,  στρατιωτικών  και  πολιτικών 

υπαλλήλων· οι αποσχηματισμοί κληρικών· οι εξορίες ( στην Κορσική και σε ελληνικά 

νησιά)·  οι  εγκλεισμοί  στα  σπίτια  τους  πρώην  πρωθυπουργών  και  υπουργών·  οι 

γελοίοι  λιβανωτοί·  οι  πειθήνιες  συμμορφώσεις  με  τις  επιθυμίες  και  εντολές  των 

κυβερνήσεων άλλων κρατών· ο απάνθρωπος αποχωρισμός από τις οικογένειες των 

πολλών στρατευμένων επί επτά ή οκτώ χρόνια και τα βογκητά των οικογενειών τους· 

η εμπλοκή σε μια αδιέξοδη περιπέτεια για χάρη – καταφανώς – ξένων συμφερόντων 

και επιδιώξεων, όλα είχαν συντελέσει « από κοινού» στο να υπάρχουν παράλληλα 

δύο Ελλάδες: η μία του 

δήθεν  «εθνάρχη»  1 ,  με  περίπου τον  έναν στους  πέντε  Έλληνες  να  ανήκει  στους 

οπαδούς και θαυμαστές του και τους υπόλοιπους τέσσερις να μην επιθυμούν να τον 

δουν  ούτε  ζωγραφιστό.  Και  αυτή  η  διασπασμένη,  διχασμένη,  οικονομικά 

εξαθλιωμένη, κατάκοπη και καταματωμένη Ελλάδα καλούνταν, στην απέναντι όχθη 

του Αιγαίου, με ορθωμένο απέναντι της ένα θηριώδη εθνικιστικό φανατισμό, να τα 

βγάλει  πέρα  με  το  στρατό  του  Κεμάλ,  που  αυξανόταν  με  ρυθμούς  γεωμετρικής 

κλίμακας. Και που είχε την αρχικά αφανή και στη συνέχεια ακαμουφλάριστη αρωγή 

σε όπλα, πολεμικό υλικό, χρήματα, πετρέλαιο των μπολσεβίκων του Χαΐμ Γκόλντμαν 

( Λένιν), των Γάλλων του Μιλεράν και των Capitulations  και των Ιταλών της Mare 

Nostrum…

Υπήρχε έστω και  μία στις χίλιες πιθανότητα να αναδειχθεί νικήτρια  αυτή  η 

Ελλάδα σε εκείνη την αναμέτρηση ζωής ή θανάτου; Για τον «Uomo qualunque» ή 

«Man in the street»  2 ούτε  μία·  για  μια  «αξεπέραστη διπλωματική  ιδιοφυία,  έναν 

άφθαστο στρατηλάτη και επιτελικό αλλά και αρχιτέκτονα επιτυχιών» ( που, ωστόσο, 

είχαν  οικοδομηθεί  ολοκληρωτικά  από  άλλον!),  όχι  μια,  άλλα  χίλιες  μία.  Όταν 

αφυπνίστηκε από το μακάριο ύπνο του και είδε να τον απειλεί με αποκεφαλισμό ο 

πέλεκυς της στρατιωτικής πραγματικότητας ( «της οποίας αγνοούσε και τα στοιχεία», 

κατά το μέγιστο Έλληνα επιτελικό αξιωματικό του εικοστού αιώνα Ιω. Μεταξά), τότε 

θυμήθηκε τον κοινοβουλευτισμό και τις εκλογές. Γνώριζε – πολιτική ευφυΐα διέθετε 

1  Κατάπληκτοι πληροφορηθήκαμε από το βιβλίο του Κ. Χατζηαντωνίου (ο.π), ότι εκτός, από τον Ελ.  
Βενιζέλο, «εθνάρχης» ήταν και ο (κατά γενική παραδοχή «εθνομάρτυρας») Μητροπολίτης Σμύρνης 
Χρυσόστομος. Κατά την ίδια λογική, γιατί να μην είναι οι Λ. Παρασκευόπουλος,  Γ. Κονδύλης, Θ. 
Πάγκαλος,  Ν.  Πλαστήρας,  Παμίκος  Ζυμβρακάκης  και  καμιά  χιλιάδα  άλλοι  του  ιδίου  φυράματος 
κομματαρχίσκοι  του  βενιζελισμού;  Για  να  σοβαρευτούμε:  «Εθνάρχης»  αποκλήθηκε  ο  Μακάριος, 
επειδή εκτός από θρησκευτικός θεωρούνταν και εθνικοπολιτικός ηγέτης του συνόλου του κυπριακού 
ελληνισμού. Ο Βενιζέλος ποιου ακριβώς λαού ήταν … «εθνάρχης»;  Του άλλοτε 45, άλλοτε 28 και 
άλλοτε 12 % των ψηφοφόρων, που τον προτιμούσαν;» Και ο  Καραμανλής ποιού ελληνισμού ήταν 
«εθνάρχης» όταν μόνο μία φορά (« Καραμανλής ή τάνης!» ξεπέρασε το 50% και όλες τις άλλες είχε το 
50, 60 ή 65% των ψηφοφόρων  εναντίον του;
2 Μέσο κοινό άνθρωπο.

 



επαρκή και πληροφοριακά δίκτυο εκτεταμένο – ότι  θα τις έχανε πανηγυρικά: ο λαός 

ήταν οργίλα και φανατικά ταγμένος εναντίον του με συντριπτική πλειοψηφία, από 

τότε  που του στέρησε το λατρευτό του Στρατηλάτη και  μαζί  την ενότητα και  τη 

σύμπνοια  του  έθνους.  Το  γνώριζε.  Και  το  επεδίωκε  και  το  επιθυμούσε.  Τώρα  η 

εξουσία δεν ήταν πια πηγή ικανοποίησης των αρρωστημένων αρχομανών φιλοδοξιών 

του, αλλά σταυρός μαρτυρίου και βέβαιης καταβαράθρωσης του εγχειρήματος, που 

είχε δρομολογήσει στη Μικρά Ασία, με εντολές του βρετανικού ιμπεριαλισμού και 

πετρελαϊκής  βουλιμίας  και  του πάντοτε  ανθελληνικού  σιωνισμού.  1 Και  αυτόν το 

σταυρό θα τον κληροδοτούσε σαν privilegium odiosum 2, στους διαδόχους του στην 

εξουσία ( δια της κάλπης), που ο ίδιος είχε εξορίσει σε γαλλικό νησί (Κορσική). Θα 

τους απειλούσε, από το Παρίσι, μετά το ανελέητο μαύρισματου, στις κάλπες, πως αν 

μετέβαλλαν την πολιτική του και αποσύρονταν από του «Κρανίου Τόπο», τη Μικρά 

Ασία, θα ήταν ένοχοι «εσχάτης προδοσίας».  Εκείνοι – κακώς -  δεν την μετέβαλλαν, 

για να μην αποκληθούν Εφιάλτες ή Πηλιο – Γούσηδες. Και όταν το εγχείρημα του 

Βενιζέλου κατέληξε, όπως είχε προβλέψει από το 1915 ο Ιω. Μεταξάς ( αργότερα 

και  Άγγλοι και Γάλλοι κορυφαίοι πολιτικοί και στρατιωτικοί), σε όλεθρο, εκείνος ο – 

κατά βιασμό του όρου - «εθνάρχης»   θα γίνει ο   ηθικός αυτουργός της δολοφονίας  

των έξι εξαίρετων Ελλήνων ( και από τις δύο γονικές πλευρές) και αγνών πατριωτών.3 

Που  δεν  επαναφέρθηκαν,  βέβαια,  στη  ζωή,  όταν  και  επειδή  ο  Βενιζέλος  και  οι 

ομόφρονες4 του υπέγραφαν μετά από περίπου έξι χρόνια και για λόγους ουτιδανής 

σκοπιμότητας, τη διαβόητη δήλωση τους, με την οποία βεβαίωναν, ότι « ουδείς εκ 

των ηγετών της πολιτικής, ήτις ηκολουθήθη μετά το 1920 διέπραξε προδοσίαν κατά 

της πατρίδας ή εν γνώσει οδήγησε τον τόπον εις την μικρασιατικήν καταστροφήν» 

και  ότι  «ούτοι  θα  ήσαν  ευτυχείς,  αν  η  πολιτική  των  οδήγει  την  Ελλάδα  εις  τον 

ελληνικόν θρίαμβον».

(Υποκριτικά κροκοδείλια δάκρυα-  μετά το έγκλημα!)

Ούτε  όταν  και  επειδή  ο  πρωταγωνιστής  της   των  παρασκηνίων  της 

δολοφονίας   Θ. Πάγκαλος (μεταγενέστερα «δικτάτωρ της κοντής φούστας») έγραφε 

στο  Ελληνικόν Μέλλον  (1 – 8 – 1928) ότι « οι εξ επιφανείς εκείνοι άνδρες έπεσαν 

μοιραία θύματα θυέλλης εξ εκείνων, αίτινες παράγονται από εθνικάς συμφοράς» και 

ότι  «είναι  αληθές  ότι  κακώς  εγένοντο  οι  εκτελέσεις  εκείναι  και  ουδείς  σήμερον 

1 Βλέπε Κώστα Μπαρμπή:   Ιστορία και βλέψεις του σιωνισμού· Εβραίοι και παγκόσμια εξουσία · Η  
εβραϊκή Αμερική και η σιωνιστική απειλή.
2 Δυσμενές προνόμιο.
3 Βλέπε  τα  πονήματα  μου:   Κωνσταντίνος  ΙΒ’  ο Στρατηλάτης  (  Β’  τόμος)·  Εθνικός  διχασμός·  Ελ.  
Βενιζέλος: «εθνάρχης» ή εθνικός εφιάλτης;
4 Γεωρ. Καφαντάρης, Αλ. Παπαναστασίου, Ανδρ. Μιχαλακόπουλος.

 



υπάρχει  όστις  να μη θλίβεται  δια τον  άδικον θάνατον των Εξ εντίμων  πολιτικών 

ανδρών…».

Και όμως, μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί  αναθεώρηση εκείνης της 

βδελυρής,  επαίσχυντης,  κυριολεκτικώς  «μαφιόζικης»  δήθεν  «δίκης»,  ενώπιον 

αντισυνταγματικού έκτακτου στρατοδικείου,  με τρόπο διεξαγωγής που συνιστούσε 

φαρσική διακωμώδηση όλων των βασικών αρχών του δικαίου και παρά φύση βιασμό 

του  συνόλου  των  δικονομικών  κανόνων,  με  νηπιακού  επιπέδου  κατηγορητήριο, 

προκατασκευασμένη  απόφαση  και  «κατεπείγουσα»  εκτέλεση  για  να  προληφθεί  η 

αγγλική  επέμβαση.1 Η  μοναδική  μεταγενέστερη  αποκατάσταση  της  μνήμης  των 

παντελώς  αθώων εθνομαρτύρων Έξι,  που πλήρωσαν αυτοί  το  δόλιο  έγκλημα  του 

Βενιζέλου,  ήταν  ο  εντοιχισμός  (15  –  11  –  1933)  στο  θάλαμο  των  φυλακών 

«Αβέρωφ», όπου κρατούνταν οι «έντιμοι εκείνοι άνδρες» πριν οδηγηθούν στο δικό 

τους Γολγοθά, μιας μαρμάρινης πλάκας με την ακόλουθη επιγραφή:  

«Εν τη αιθούση ταύτη,  τη 15η Νοεμβρίου 1922, ανεγνώσθη η απόφασις  του  

Εκτάκτου Στρατοδικείου,  δι  ης  κατεδικάσθησαν εις  θάνατον και  ετυφεκίσθησαν επί  

εσχάτη  προδοσία  οι  αείμνηστοι  εθνικοί  άνδρες:  Δημήτριος  Γούναρης,  Πέτρος  

Πρωτοπαπαδάκης ,Νικόλαος Στράτος,   Νικόλαος Θεοτόκης,  Γεώργιος  Μπαλτατζής,  

και Γεώργιος Χατζανέστης, ούτινες, αφιερώσαντες όλην την τετιμημένην ζωήν αυτών  

και την πολιτικήν δράσιν υπέρ του Έθνους, εκρίθησαν παρά τους νόμους, το Σύνταγμα  

και την ηθικήν, παρ΄ ανόμων δικαστών, προδόται της ελληνικής Πατρίδος…»

           Σχολιάζει ο Ν. Αντωνακέας (ο.π) :

«δια του τρόπου τούτου αποκατεστάθει μεν η μνήμη των Εξ μαρτύρων, ήτις 

ουδέποτε υπέστη μείωσην εις τας καρδίας των αγνών Ελλήνων, χωρίς όμως και να 

επιβληθώσι  μέχρι  σήμερον  αι  αναγκαίαι  κυρώσεις  εναντίον  εκείνων,  οίτινες 

ριψάσπιδες  ενώπιον  του  εχθρού,  δια   να  συγκαλύψωσι  την  ιδικήν  των  ευθύνην, 

εξετέλεσαν το αποτρόπεον και ειδεχθές εκείνο έγκλημα!».

                       Το Σαν Ρέμο και οι δύο Τουρκίες

Από τα πρώτα του βήματα το έτος 1920 θα δικαίωνε τους προβληματισμούς 

και δισταγμούς, που είχε διατυπώσει κατά τη συζήτηση του θέματος της κατοχής της 

Σμύρνης  (  με  σκοπό  την  τήρηση  της  έννομης  τάξης)  ενώπιον  του  Υπουργικού 

Συμβουλίου ο αντιπρόεδρος του Εμμ. Ρέπουλης: κατά μεταγενέστερη δήλωση του 

προς τον Γεωρ. Βεντήρη, οι δισταγμοί του αφορούσαν στην εσωτερική κατάσταση 

1 Η οποία τελικά έσωσε τον πρίγκιπα Ανδρέα από ανάλογο ‘τέλος’, με πρωτεργάτες του ριψάσπιδες 
της Μικράς Ασίας…

 



της χώρας, « η οποία δεν ηγγυάτο την τελικήν επιτυχίαν», ενώ άλλοι υπουργοί είχαν 

εκφράσει την προτίμηση τους προς τη διεκδίκηση ολόκληρης της Θράκης ( με την 

Κωνσταντινούπολη).  Ωστόσο,  η  διατύπωση  δισταγμών  ή  ενδοιασμών  δεν 

απαλλάσσει  από  την  ευθύνη  του  εκείνον  που  τους  εξεφράζει,  αν  τελικά  δεν 

διαχωρίσει τη θέση του υποβάλλοντας την παραίτηση του…

Στις  αρχές  του 1920 ο Γούντροου Ουίλσον επανήλθε οριστικά στο Λευκό 

Οίκο, νίβοντας Ποντιοπιλατικά τα χέρια του. Και η πρωθυπουργοποίηση ( στη θέση 

του  Ζόρζ  Κλεμανσό)  του  Αλεξάντερ  Μιλεράν  θα  έστρεφε  ακόμα  ‘ 

φιλοτουρκικότερα’  τον  οίακα  του  γαλλικού  σκάφους·  όχι  για  λόγους  (  παντελώς 

άγνωστους στη διπλωματία και στην πολιτική) συναισθηματικούς, αλλά με οδηγό τα 

Εθνικά γαλλικά συμφέροντα.

Το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο  αποφασίζει  τώρα ( 14 – 2 – 1920) να 

παραμείνει  η  Τουρκία  στην  Κωνσταντινούπολη,  ενώ  ο  Γάλλος  πρωθυπουργός 

δηλώνει ότι στην Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο ζώνη  οικονομικής επιρροής στη Σμύρνη. 

Σε  μία  συμβιβαστική  προσπάθεια  ο  Ντέιβιντ  Λόιντ  Τζόρζτ  προτείνει  –  και  η 

εισήγηση του μένει μετέωρη – να παραχωρηθεί προσωρινά αυτόνομο καθεστώς υπό 

ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, υπό την ψιλή όμως σουλτανική κυριαρχία. 

Μετά  από κοπιώδεις  και  ατέρμονες  συζητήσεις  για  την  εξάλειψη  ή  έστω, 

μείωση των διαφορών μεταξύ των Μεγάλων, κατά τη διάσκεψη τους στη βρετανική 

πρωτεύουσα το Ανώτατο Συμβούλιο κατέστρωσε τους όρους της συνθήκης ειρήνης 

με την Τουρκία και υιοθέτησε τα  ειρηνικά  προληπτικά μέτρα για την επιβολή της. 

Ενώ αποφάσισε να συγκληθεί η σχετική συνδιάσκεψη, στις 7 – 4 – 1920, στο Σαν 

Ρέμο  (  της  ιταλικής  Κυανής  Ακτής)  αφού  πρώτα  ολοκληρωθεί  και  διοικητικά  η 

κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από αντατικά αγήματα ( στα οποία μετείχε και 

ελληνικό,  ενώ τα  πολεμικά   Κιλκίς   και   Έλλη αγκυριβόλησαν  απέναντι  από  τις 

τουρκικές της συνοικίες 1). Μετά από οκτώ ημέρες η διάσκεψη ενέκρινε τη φερώνυμη 

Συνθήκη  Συμμάχων  –  Τουρκίας  (  αντίγραφο  της  επιδόθηκε  στους  σουλτανικούς 

αντιπροσώπους στο Παρίσι στις 11 – 5 – 1920, με μηνιαία τηλεγραφική προθεσμία 

αποδοχής),  που  την  αποτελούσαν  εκατό  σελίδες  με  τετρακόσιους  τριάντα  τρεις 

όρους.               

 Με βάση τη συνθήκη αυτή,   τα  σύνορα   της  Τουρκίας  ορίζονται  στην 

Ασία:  στην  Προποντίδα,  Ελλήσποντο,  Ανατολική  Μεσόγειο·  με  τη  Συρία,  τη 

Μεσοποταμία, με την Περσία και τη Ρωσία ( όπως ήταν παλαιότερα)· στον Εύξυνο 

1 Για να πιεστεί  η Τουρκία να δεχτεί  τη συνθήκη και να εγκαταλείψει τη – διαβόητα γνωστή και  
αποδοτικότατη αναβλητική και καθυστερητική τακτική της -  συγκεντρώθηκαν στα τουρκικά σύνορα 
της Θράκης τέσσερις ελληνικές μεραρχίες και ένα γαλλικό τάγμα.

 



Πόντο.  Και  την  Ευρώπη:  Στην  Πόδημα,  στην  Στράντζα,  στο  Συνεκλή,  στην 

Καλλικράτεια, στη Μέτρα, στην Προποντίδα.

  Έδρα του σουλτάνου θα ήταν η Κωνσταντινούπολη.

 Τα  ελεύθερα στενά  θα διοικούνταν από Διεθνή Επιτροπή.

 Το  Κουρδιστάν θα ήταν αυτόνομο.

 Η Σμύρνη και η γύρω περιοχή ( συνολικά 15.000τ.χ) θα τελούσε υπό την 

κυριαρχία της Ελλάδος, αλλά  η οθωμανική σημαία θα ήταν μόνιμα αναρτημένη στο  

εξωτερικό φρούριο της Σμύρνης 1.

 «Εντολή»  διδόταν  στη  Γαλλία για  Συρία  και  Κιλικία  και  στη  Μεγάλη 

Βρετανία 2 της Μεσοποταμία, Παλαιστίνη, Χετζάζη, Αίγυπτο, Σουδάν, Κύπρο.

 Η Τουρκία παραιτούνταν   υπέρ της Ιταλίας από τα Δωδεκάνησα και το 

Καστελόριζο ( Μεγίστη).

 Η  Τουρκία  θα  διέθετε  στρατιωτική  δύναμη  αποτελούμενη  από  την 

προσωπικά  φρουρά  (  700  αξιωματικοί  και  οπλίτες)  του  σουλτάνου,  από  τη 

χωροφυλακή  (  50.000  αξιωματικοί  και  οπλίτες),  από  δασοφύλακες,  τοπική 

αστυνομία, τελωνοφυλακή και από 6 τορπιλοβόλα και 7 κανονιοφόρους.

 Οι Δυνάμεις παραιτούνταν από τις απαιτήσεις τους για αποζημίωση (!)

 Τα  ζητήματα  Βόρειας  Ηπείρου,  Αδριατικής  και  των  νήσων  Λήμνου, 

Ίμβρου, Τενέδου, Σαμοθράκης, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Ικαρίας θα συζητούνταν όλα 

μαζί στο προσεχές μέλλον.

Βιαστικός  ο  (  κολοσσός  διπλωματικής,  στρατηγικής  τέχνης  και 

αρχιτεκτονικής)  Ελ.  Βενιζέλος  απευθύνεται  προς  τον «αθηναϊκό λαό» -  ελάχιστες 

χιλιάδες… -  από θωρακισμένο εξώστη (!) της πλατείας Συντάγματος και πανηγυρίζει 

(  μόνος  του…)  την  οριστική  και  δια  παντός  υπέρ  της  Ελλάδος  ρύθμιση  του 

Θρακικού,  του  Μικρασιατικού  και  Νησιωτικού»,  ως  «αρχιτέκτων  του  ψεύδους» 

πλέον και όχι… τον επιτυχιών των Βαλκανικών Πολέμων.

Σχολιάζει ευστοχότατα (ο.π) ο Αλεξ. Οικονόμου:

«Οι όροι του σχεδίου Συνθήκης δεν ήσαν παρά όροι γραμμένοι επί χάρτου. Το 

σχέδιον του Σαν Ρέμο δεν ήτο,  όπως άλλωστε όλαι αι συνθήκαι,  παρά εις  τίτλος 

μεταβιβάσεως  περιουσίας,  αλλ’  η  πραγματοποίησις  και  η  διατήρησις  αυτής 

εστηρίζετο εις τας δυνάμεις και την ικανότητα του νικητού: εν μόνον ελησμόνησαν οι 

φοβεροί γραφεικράται, το ουσιοδέστερον:  Πως θα πεβάλλοντο εν ειρήνη ,όλοι οι όροι 

1 Ελληνική κυριαρχία με τουρκική σημαία (!) «Καραγκιόζ μπερντέ»…
2 Αυτή μετέβαλε εξαιτίας, της γαλλικής Βρετάνης το όνομα της σε   Ηνωμένο Βασίλειο·   πως τώρα 
Η.Π.Α.  και  Ηνωμένο  Βασίλειο  εγκρίνουν  την  κλοπή  του  ονόματος  «Μακεδονία»  από  τους 
Γυφτοσκοπιανούς;

 



ούτοι  και  επί  μακράν σειράν ετών και  πως  θα εξετελούντο  αι  παρατηρήσεις  των 

επιτροπών ελέγχου. Διά τους αδύνατους και μη κατέχοντας,  η Συνθήκη αυτή ήτο μία  

φιλολογία επί πλέον  εις τον κόσμον…»

Φυσικά,  η  Τουρκία  δεν  τήρησε  τη  μηνιαία  προθεσμία.  Δεν  έστειλε 

αντιπρόσωπο  της,  προκειμένου  να  κερδίσει  χρόνο  ο   Μουσταφά  Κεμάλ  για  να 

αυξήσει  σημαντικά  το  στρατό  του,  ώστε  κατά  της  υπογραφής  της  –  όποιας  – 

συνθήκης να είναι στην ευνοϊκότερη δυνατή θέση. Και ενώ η ελληνική Στρατιά Μ. 

Ασίας είχε δεμένα τα χέρια ως προς την έκταση των επιχειρήσεων της – («παθητική 

στάση»),  ο Κεμάλ δε δίσταζε πλέον να παρενοχλεί  ακόμα και τους Άγγλους,  που 

είχαν  αποβιβαστεί  (  τον  Αύγουστο του 1919)  στη  Νικομήδεια  και  να  απειλεί  τις 

συμμαχικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη.

Το  σημαντικότερο  (  που  ο  «ημίθεος»  δεν  είχε  προβλέψει,  μολονότι 

απαράμιλλος «στρατηλάτης και επιτελικός»): ο υπουργός του Φόρεϊιν Όφις λόρδος 

Τζόρτζ Κόρζον και ο Βρετανός αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη ναύαρχος Μάικλ 

ντε Ρόμπεκ δήλωναν (ασφαλώς μετά από συνεννόηση), ότι η Συνθήκη του Σαν Ρέμο 

επιβαλλόταν  να  αναθεωρηθεί  –  πράγμα  που  σήμαινε:  «  Τούρκοι  μην  την 

αποδεχθείτε!».  Από την πλευρά τους Ιταλοί και Γάλλοι συμφωνούν στον ότι ήταν 

αναγκαίο  να  γίνουν  σημαντικές  παραχωρήσεις  προς  τον  (ήδη  ‘εκλεγμένο’, 

πρωθυπουργό)  Κεμάλ,  για  να  περιοριστεί  –  δήθεν-  η  αντίσταση  τους·  το  Παρίσι 

σπεύδει σε σύναψη ανακωχής μαζί του.

Ο Κεμάλ, για λόγους αντιπερισπαστικούς, κινητοποιεί  δικούς του ενόπλους 

στη Θράκη και προετοιμάζει την εξαπόλυση της – ουσιαστικά πρώτης – επίθεσης 

τακτικών  στρατιωτικών  τμημάτων,  με  πλήρη  σύγχρονο  εξοπλισμό,  καθώς  ήδη 

διαθέτει περισσότερους από σαράντα πέντε χιλιάδες αξιωματικούς και στρατιώτες, 

εκατόν δέκα πολυβόλα Μαξίμ και 65 μικρά μεσαία και βαριά πυροβόλα. 1 

Οι  αντίστοιχες  ελληνικές  δυνάμεις  ανέρχονταν  τον  Ιούνιο  του  1920,  σε 

401.625 άνδρες, από τους οποίους οι 3.447 αξιωματικοί  και 9.686 υπαξιωματικοί. 

Ενώ, υπό τον αρχιστράτηγο Λεων. Παρασκευόπουλο, στο γενικό στρατηγείο ανήκαν 

ως υπαρχηγός ο Πτολεμαίος Σαρηγιάνης και ως επιτελάρχης ο αντισυνταγματάρχης 

Θεοδ. Πάγκαλος · και οι δύο μοιραία πρόσωπα για το μέλλον. 2

Στις 5 – 6 – 1920 ( συνεδρίαση στη Βουλόνη) οι αντιπρόσωποι Γαλλίας και 

Ιταλίας εισηγούνται να γίνουν σημαντικές παραχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά 

ως δέλεαρ για υπογραφή της συνθήκης. Ο «μέγας στρατηλάτης» Βενιζέλος δηλώνει 

1 Τους σχετικούς αριθμούς γνωστοποίησε με τηλεγράφημα του στον Βενιζέλο ο Λ. Παρασκευόπουλος  
στις 22 – 4 – 1920.
2 Τη στρατιά  συγκροτούσαν το Α’  Σ.Σ.,  το  Σώμα Στρατού Σμύρνης και  το  Ε’  Σ.Σ (Ηπείρου  και  
Θράκης). 

 



προς  το  ‘φίλο’  Λόιντ  Τζόρτζ,  ότι  αυτός  αναλαμβάνει   και   να  ενισχύσει  με  μία 

ελληνική  μεραρχία  την  αγγλική  δύναμη  που  στάθμευε  στη  Νικομήδεια  και να 

εξασφαλίσει σε ολόκληρη την έκταση της τη παραλία του Μαρμαρά, αλλά  και   να 

συντρίψει  τον  κεμαλικό  στρατό  μόνος  του,  χωρίς  να  ζητεί  καμία  κανενός  είδους 

βοήθεια  και  ενίσχυση  από  τους  Συμμάχους,  είτε  στρατιωτικής,  είτε  οικονομικής 

μορφής.  Ο  Άγγλος  πρωθυπουργός  έθεσε  το  ζήτημα  του  τι  θα  συνέβαινε,  αν  η 

κεμαλική  πλευρά  συνέχιζε  να  αρνείται  να  αποδεχθεί  τη  συνθήκη.  Ο  «μέγας 

αρχιτέκτων» 1 απορεί: « Είμαι έτοιμος να αυξήσω όσον θα είναι αναγκαίο τη δύναμιν 

του ελληνικού στρατού, αρκεί να χορηγηθεί εις την Ελλάδα βρετανική συνδρομή εις 

χρήματα  και  πολεμικόν  υλικόν.  Και  επιπλέον,  προκειμένου  να  παρακινηθεί  ο 

ελληνικός  λαός  εις  νέας  θυσίας  και  προσπαθείας,  να  αποφασίσει  το  Ανώτατον 

Συμμαχικών  Συμβούλιον τον διαμελιμόν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον 

περιορισμόν της εις το κεντρικόν μικρασιατικόν οροπέδιον». Τα περί «συνδρομής» 

αγνοήθηκαν, δόθηκε όμως carta Bianca στον ελληνικό στρατό να προωθηθεί και να 

καταλάβει  το  Αξάριο (  9  – 6 – 1920),  το  Σαλιχλί  (10),  τη Φιλαδέλφεια  (11),  το 

Αδραμύτιο και το Μπαλικεσέρ (18), την Προύσα και την Κίο, τα Μουδανιά, το Ναζλί 

( 15 – 18 Ιουνίου 1920). 

Επιτυχίες; Καθαρά προσωρινής μορφής, ναι, από άποψη εδαφικής επέκτασης. 

Αλλά  χωρίς  ουσιαστικό  αντίκρισμα,  αφού  οι  κεμαλικές  δυνάμεις  φρόντισαν  να 

διαφύγουν  σχεδόν   ανέπαφες και  με  αμελητέες  απώλειες.  Ο  (θαυμαστής  της 

ιδιομεγαλοφυίας του «στρατηλάτη και επιτελικού») Κ. Χατζηανδρέου  ανομολογεί, 

υπό την υπαγόρευση της πραγματικότητας (ο.π):

«Ο  εχθρός  αποφεύγοντας  την  ολική  μάχη  και  πάλι  διαφεύγει.  Βασικά 

μειονεκτήματα   παρέμειναν  2 για την ελληνική Στρατιά ο κακός συντονισμός  στις 

επιχειρήσεις,  οι κακιές διαβιβάσεις  και η  μη ορθή και μη έγκαιρη χρησιμοποίηση του  

ιππικού βασικού όπλου για τις απέραντες μικρασιατικές εκτάσεις…»  

Απόλυτα σύμφωνοι. Αλλά αυτά δεν ανέκυψαν «ως κεραυνός εν αιθρία».

Δεν ήταν επιγενόμενες μεταγενέστερες εξελίξεις. Αποτελούσαν την ουσία της 

παγίδας,  στην  οποία  αγγλικά  πετρελαϊκά  συμφέροντα  και  σιωνιστικές  επιδιώξεις 

ώθησαν τον «εθνάρχη». Παρά την από το 1915 προφητική πρόβλεψη του κορυφαίου  

στρατιωτικού και επιτελικού εγκεφάλου της χώρας κατά τον εικοστό αιώνα: 3 του Ιω.  

Μεταξά.

1 Αν προστεθεί και του «σύμπαντος», θα ταυτιζόταν με τον Μ.ΑΤ.Σ. των  τεκτόνων ( βλέπε το πόνημα  
μου  Μασονία ο δούρειος Ίππος του συωνισμού. 
2 «Παρέμειναν»· συνεπώς, προΰπαρχαν. Από πότε; Μα φυσικά, από την αρχή. «μειονεκτήματα» που 
μόνο ο «ιδιοφυής» δεν έβλεπε – γιατί δεν είχε ιδέα από αυτά… 
3 Μπορεί να υστερούσε κατά το από τον Βενιζέλο ( παράλληλη μετεμψύχωση Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και Μεγάλου Ναπολέοντα), αλλά συμβαίνουν αυτά… 

 



«Οιαδήποτε προσάρτησις  τμήματος  μικρού  ή  μεγάλου  της  Μικράς Ασίας  θα  

επέβαλλε  αναγκαστικώς  μακράν  και  σκληράν  εκτρατείαν  εις  το  εσωτερικόν.  Ο  

ελληνικός  στρατός  θα  υπεχρεούτο  να  καταδιώξη  τους  Τούρκους  ενδότερον,  όπου  

ευρίσκετο μεταξύ εχθρικού εντελώς πληθυσμού, διότι ο ελληνικός ευρίσκεται συμπαγής  

μόνον εις τα δυτικά παράλια. Ο ελληνικός στρατός προελαύνων ούτως, οσονδήποτε  

ισχυρός  και  να  ήτο,  θα  εξησθένει  αναγκαστικώς,υποχρεούμενος  να  εγκαταλείπε  

φρουρούς δια την προστασίαν των πλευρών του και γραμμών των συγκοινωνιών του.  

Αντιθέτως, οι Τούρκοι, μαχόμενοι εις τον τόπον των, με τας ιδικάς των γραμμάς, θα  

ήσαν εις θέσιν να εκλέξωσι και την στιγμήν και την θέσιν επιθέσεως, ήτις θα συνέτριβε  

τας ελληνικάς δυνάμεις. Και εάν ακόμη η Ελλάς περιωρίζετο να καταλάβει μόνον την  

Σμύρνην με την ενδοχώραν της, το έργον της διατηρήσεως της πέραν της θαλάσσης  

κτήσεως αυτής ενώπιον της συνεχούς απειλής των Τούρκων θα απετέλει μίαν διαρκή  

εξάντληση δια την Ελλάδα τόσον στρατιωτικών όσον και οικονομικών δυνάμεων. 

Συνεπώς, οιονδήποτε εγχείρημα εις την Μικράν Ασίαν δεν θα ήτο μόνον πράξις  

καταστροφική, αλλά πράξης οιονεί αυτοκτονίας!»

 Αλλά ο «μεγαλοφυής τολμητίας» αγνόησε τις σοφότατες και εγκαιρότατες 

προ προειδοποιήσεις του Μεταξά.

Ο ίδιος  είχε  το θεϊκό  δώρο και  προνόμιο  του «αλάθητου» -  ο  ίδιος  και  ο 

εκάστοτε πάπας.  Γνώριζε,  προέβλεπε,  κατείχε τα πάντα. Οι άλλοι, όλοι οι άλλοι, 

Έλληνες και ξένοι, ήταν αμελητέοι, ανάξιοι προσοχής, ασήμαντοι. Αυτός πρόσφερε 

την Ελλάδα και το λαό της στους αλλοδαπούς φίλους, προστάτες και χρηματοδότες 

του και όλοι μαζί κατέστρεψαν   και τον ελληνισμό Ιωνίας και Πόντου ( τελικά και 

των Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου Τενέδου) και  τα όνειρα ( Μεγάλη Ιδέα) αιώνων, με 

την  άκαιρη  και  υπό  συνθήκες  τριπλής  (Σοβιέτ,  Ιταλία,  Γαλλία)  ενίσχυσης  των 

αντιπάλων της εμπλοκή σε καταδικασμένη σε αποτυχία επιχείρηση.

Ο ολετήρας ανακηρύχθηκε «εθνάρχης».

Ο  Ιων.  Μεταξάς  ήταν  απαίσιος  και  βδελυρός  δικτάτορας  –  και  μάλιστα 

«νάνος» στο ανάστημα.

Και  ο  υπερδιπλασιαστής  της  Ελλάδας,  κατευθείαν  απόγονος  των 

Παλαιολόγων, Κωνσταντίνος ήταν… «Γκλύξμπουργκ».  Τι είναι  αυτό; Τοπωνύμιο! 

Και λοιπόν; Κατά την ίδια λογική ο Γεώργιος Παπανδρέου έπρεπε να μετονομαστεί 

σε  «Καλέτζιο»·  ο  Κων.  Ροδόπουλος  σε  «Τυρναβίτη»  ·  ο  Δημ.  Γούναρης  σε 

«Πατρινό»·  ο  βασιλικός  σύζυγος  Φίλιππος  σε  «  Εδιμβούργιο»·  και  ο  στρατάρχης 

Μοτγκόμερυ σε « Ελαλαμένιο», αφού του δόθηκε ο τίτλος του Ελ. Αλαμέιν. 

Γελοιότητες;

 



Όχι. Γελοίοι στο τετράγωνο είναι οι επινοητές των ηλιθιοτήτων…

                             Στρατοδικεία και διώξεις….

Μετά την αποχώρηση ( 14 – 5 – 1920) των γαλλικών μονάδων από τη Θράκη, 

οι ελληνικές δυνάμεις προέλασαν, ανενόχλητες και χωρίς αντίσταση και κατέλαβαν 

την  Κομοτηνή  (  Γιουμουλζτίνα),  την  Αλεξανδρούπολη  (  Δεδέαγατς),  το  Πύθιο 

( Κουλελί – Μπουργκάς), το Διδυμότειχο και την 1 – 6 – 1920 βρέθηκαν στη δυτική 

όχθη του Έβρου. 

Στην  Αδριανούπολη  ο  πρώην  διοικητής  του  εκεί  τουρκικού  στρατού 

συνταγματάρχης Τζαφέρ Ταγιάρ, μετά από συνεννόηση με τον Μουσταφά Κεμάλ, 

συγκέντρωσε  μέσα  σε  κατοικίες  και  αγροικίες  περίπου  δέκα  χιλιάδες  πάνοπλους 

ατάκτους,  οκτώ χιλιάδες άντρες του τακτικού στρατού και εκατό πυροβόλα. Όταν 

έγιναν αντιληπτοί, τους επιδόθηκε ελληνικό τελεσίγραφο να αποχωρήσουν ειρηνικά 

σε ένα μήνα. Και επειδή δε συμμορφώθηκαν, το Γενικό Συμμαχικό Στρατηγείο στην 

Κωνσταντινούπολη διέταξε την κατάληψη της Αδριανούπολης, η οποία παραδόθηκε 

στις  12  Ιουνίου,  οι  Τούρκοι  διαλύθηκαν  και  ο  Ταγιάρ  αιχμαλωτίστηκε  σε  ένα 

αγροτόσπιτο όπου κρυβόταν (μεταφέρθηκε στην Αθήνα).

Οι εκεί έξι ελληνικές μεραρχίες κατέλαβαν και την υπόλοιπη Θράκη (εκτός 

από την Κωνσταντινούπολη και ένα τμήμα της ενδοχώρας) και το μεγαλύτερο μέρος 

τους  μεταφέρθηκε  στη  Μικρά  Ασία  και  προωθήθηκε  στον  ποταμό  Μαίανδρο.  Ο 

ανυποψίαστος  αναγνώστης  θα  θεωρήσει  ενδεχομένως  αυτή  την  προώθηση  μέγα 

επίτευγμα. Στην πραγματικότητα όλα έγιναν – και αυτό προδίκαζε ακόμα και για τους 

αφελέστερους το μέλλον – χωρίς την παραμικρή συνδρομή από οποιονδήποτε από τους 

«προστάτες,  φίλους  και  γονείς  τους  ασκούντας  τα  πλήρη  αυτών  πατρικά 

δικαιώματα»,  κατά  τη  διαβόητη  φράση  του  «τολμιτία».  Η   αγγλική  κυβέρνηση, 

δήλωνε, δια του υπουργού εξωτερικών, στη Βουλή των Κοινοτήτων, ότι   δεν είχε  

αναλάβει  καμία  υποχρέωση  να  συνδράμει  με  οποιοδήποτε  τρόπο  την  Ελλάδα  στις  

επιχειρήσεις που διεξήγε στην Τουρκία!  Η  γαλλική  από την πλευρά της, διέταξε ( 14 

– 6 – 1920) τις δυνάμεις που διατηρούσε στην Κιλικία να συνάψουν ανακωχή με τον 

Μουσταφά Κεμάλ, με συνέπεια αυτός να αυξήσει το διαθέσιμο κατά των Ελλήνων 

στρατό του. Και η  ιταλική  αρνήθηκε ( όπως ανέμεναν όλοι οι άλλοι εκτός από τη 

«διπλωματική ιδιοφυία» του κολοσσού στρατηλάτη, επιτελούς και αρχιτέκτονα) να 

επικυρώσει  τη  συμφωνία  Τιτόνι  –  Βενιζέλου  της  29  –  6  –  1919,  ασκώντας  το 

 



προβλεπόμενο  στα  άρθρο  6  δικαίωμα  ακύρωσης.  Λόγος;  Η  μη  ικανοποίηση  των 

διεκδικήσεων της Ρώμης στο χώρο της Μικράς Ασίας και η κήρυξη της αυτονομίας 

της από την Αλβανία…

Από  την  άποψη  της  εδαφικής  έκτασης  η  Ελλάδα,  που  παρέλαβε  ο 

βυζαντινογενής Οίκος του Γεωργίου Α’ κάλυπτε 47. 516 τ.χ. με το «προικώο» (1864) 

της Επτανήσου προστέθηκαν άλλα 2.695 και με τη συνθήκη του Βερολίνου (1881), 

χάρη στον Γεώργιο, άλλα   13.395 (σύνολο 63.606, από τα οποία αφαιρούνται 395 

εξαιτίας  του  πολέμου  του  1897,  που  μας  επέβαλαν  οι  –  Εβραίοι  κυρίως  –  ξένοι 

πιστωτές1 ·  το  υπόλοιπο:  63.211 τ.χ)  .  Οι  δύο  Βαλκανικοί  Πόλεμοι  πρόσφεραν, 

αποκλειστικά χάρη στο Στρατηλάτη Κωνσταντίνο και στο εκπληκτικό επιτελείο του 

άλλα,  66.908 τ.χ- σύνολο 130.119. 

Επί βασιλέως Αλεξάνδρου θα προστεθεί η Δυτική Θράκη και επί βασιλέων 

Γεωργίου Β’ και Παύλου τα Δωδεκάνησα.

Η Α’  αβασίλευτη  Δημοκρατία  προικοδότησε την Ελλάδα με  35 κινήματα, 

αντικινήματα και δικτατορίες. Και η Β’ ( μετά το 1973) το διαμελισμό της Κύπρου. 

Βέβαια  και  τις  γιορτές  στο  «Προεδρικό  Μέγαρο»(!)  για  την  αποκατάσταση  της 

Δημοκρατίας. Ποιας  «Δημοκρατίας» το γνωρίζει καλά ο λαός…

                          ∗                   ∗                   ∗  

Μολονότι επέστρεψε σαν θριαμβευτής Ρωμαίος καίσαρας μετά από νικηφόρα 

εκστρατεία και απευθύνθηκε, στις 20 – 4 – 1920, από  θωρακισμένο εξώστη (πλατεία 

Συντάγματος)  προς  μερικές  χιλιάδες  πρωτευουσιάνων,  ο  Βενιζέλος  (  παρά  τους 

διθυράμβους  και  τα  λιβανιστικά  σχόλια  των  φιλικών  του  εφημερίδων) 

αντιλαμβάνεται  ότι  και  τώρα παρά τον υποτιθέμενο ‘θρίαμβο’  του στο Σαν Ρέμο 

εξακολουθεί να μην έχει αυξήσει τη λαϊκή του βάση: Ο μεγάλος όγκος του λαού είναι 

αποστασιοποιημένος,  ψυχρός,  εχθρικός.  Το ηθικό του – χάρη και  στον απίστευτα 

ευμετάβλητο  χαρακτήρα  του  –  πραγματοποιεί  βουτιά  στο  ναδίρ  και  η  έμφυτη 

πανουργία του, του υποδεικνύει τη μέθοδο, που ενδεχομένως – αν όχι πιθανότατα – 

θα του χρησίμευε σαν αερόστατο ανόδου στη στρατόσφαιρα της λαϊκής αποδοχής : 

Θα παραστήσει το μεγαλόψυχα και γενναιόδωρα συμφιλιωτικό. Ανεβαίνει στο βήμα 

της Βουλής – το παλκοσένικο όπου έδωσε τα εντυπωσιακότερα ρεσιτάλ ηθοποιίας 

της  πολιτικής  του  αμφιλεγόμενης  και  ζιγκζακικής  σταδιοδρομίας  –  και  δηλώνει 

πομπωδώς ( 23 – 4 – 1920), ότι θα εισαγάγει νομοσχέδιο για άρση της κατάστασης 

πολιορκίας  2 -  «μετά  τινών,  βεβαίως  περιορισμών!»  -  για  χορήγηση  γενικής 

1 Βλέπε ειδικό κεφάλαιο στο έργο μου  Εικοστός αιώνας: Τα φοβερά παρασκήνια.
2 Αλίμονο!

 



αμνηστίας και  τερματισμό του καθεστώτος  απέλασης,  φυλάκισης ή αποστολής σε 

εξορία των «υπόπτων δι’ αντικυβερνητική δράση».  

Ωστόσο  ως  το  Νοέμβριο  (  και  το  στήσιμο  των  καλπών)  τα  Στρατοδικεία 

συνεχίζουν να δικάζουν και να καταδικάζουν σε θάνατο ( οι ποινές παραμένουν, αλλά 

δε λειτουργούν πλέον τα εκτελεστικά αποσπάσματα – «το γάρ μέλλον αόρατον και 

άδηλον τι τέξεται η αύριον..». Και το στρατοδικείο Αθηνών αρχίζει στις  9 – 5 – 1920 

να δικάζει δεκάδες αξιωματικούς του Ε’ Σώματος Στρατού1 , που είχαν σταλεί ως 

αιχμάλωτοι  πολέμου  στο  Γκέρλιτς  και  αργότερα  αφέθηκαν,  δια  της  Ελβετίας 

ελεύθεροι να επιστρέψουν. Η δίκη συνεχίστηκε ως τις 26 – 6 – 1920, με το βενιζελικό 

Στρατοδικείο να καταδικάζει σε θάνατο ένδεκα από αυτούς (!).  Αλλά δεν ήταν η 

μόνη: Παράλληλα διεξαγόταν, με χελωνικό ρυθμό εξειτίας της μεγάλης ηλικίας των 

κατηγορουμένων,  ενώπιον  του  ειδικού  Δικαστηρίου,  η  δίκη  των  πρώην 

πρωθυπουργών  και  υπουργών  Στ.  Σκουλούδη,  Δημ.  Ράλλη,  Στ.  Δραγούμη,  Μ. 

Χατζάκου,  Ιω.  Γιαννακίτσα  (  οι  Δημ.  Γούναρης  και  Α.  Μιχελιδάκης  δικάζονταν 

ερήμην…).

Είχε πάντως, ήδη ωριμάσει ο χρόνος για την έναρξη της, έστω υποτυπώδους 

αρχικά, πολιτικής δραστηριοποίησης (μέσα σε κλίμα φόβου…) των πολιτικών, που 

δεν  ανήκαν  στους  «κεχηνότες»θαυμαστές,  λιβανιστές  και  οσφυκάμπτες  προ  του 

ημιθεϊκού  αναστήματος  του  Βενιζέλου.  Συγκρότησαν  τελικά  μία  επιτροπή 

αποτελούμενη από δεκάξι μέλη, προκειμένου να διεξάγουν κοινό αγώνα κατά του 

δικτατορικού,  καταπιεστικού,  αιμοσταγούς  και  ολέθριου  για  τη  χώρα  και  τον 

ελληνισμό  καθρστώτος  του  εγκαταστημένου  στην  εξουσία  με  ξένες  ξιφολόγχες 

«πρωθυπουργού».  Η επιτροπή,  είχε  το  ‘θράσος’  να  εκδώσει  στις  29  – 3  – 1920, 

διάγγελμα απευθυνόμενο προς τον ελληνικό λαό, με το οποίο διαμαρτυρόταν για την 

αντισυνταγματική  παράταση του βίου της  αντισυνταγματικά αναστημένης «Βουλής 

των  Λαγάρων»,  που  είχε  εκλεγεί  στις  31  –  5  -1915.  Και  όταν  αναγγέλθηκε  η 

κατάρτιση  στο   Σαν  Ρέμο  σχεδίου  ειρήνης  με  την  Τουρκία,  η  επιτροπή 

διαμαρτυρήθηκε προς τους Συμμάχους για τον ίδιο λόγο και αξίωσε την εφαρμογή 

του  (καταρτισμένου  το  1911  από  τον  Βενιζέλο)  Συντάγματος  ως  προς  χρόνο 

διεξαγωγής  νέων  εκλογών.  Ήταν  σαν  να  ενοχλούσε  «ανωφελής  κώνωψ»  τα 

παχύδερμα πλευρά ελέφαντα… 

Στις 20 – 5 – 1920 ο ανταποκριτής στην Ελβετία της ιταλικής εφημερίδας 

Κοριέρε  ντελά  Σέρα   ζήτησε  συνάντηση  με  τον  (  φυσικά  πάντοτε  εξόριστο  εκεί 

υπερδιπλασιαστή της Ελλάδος) Βασιλέα Κωνσταντίνο και ζήτησε να πληροφορηθεί 

1 Βλέπε Β’ τόμο του πονήματος μου Κωνσταντίνος ΙΒ’ ο Στρατηλάτης.

 



τις απόψεις του για την κατάσταση στην πατρίδα του και τις προβλέψεις του για την 

έκβαση των εκλογών, αν και όποτε αυτές διενεργούνταν. Ο Στρατηλάτης απέφυγε το 

πρώτο σκέλος, ενώ αναφερόμενος στο δεύτερο διατύπωσε τη βεβαιότητα του για την 

ανάδειξη ως νικητών των αντίθετων προς το δικτάτορα πολιτικών δυνάμεων, υπό την 

προϋπόθεση  ότι  οι  εκλογές  θα  διεξάγονταν  υπό  την  εποπτεία  αντιπροσώπων  της 

Κοινωνίας των Εθνών (Κ.Τ.Ε). Επίσης, θύμισε στον ανταποκριτή ότι απομακρύνθηκε 

με τελεσίγραφο από τη χώρα και το θρόνο του και ότι ουδέποτε είχε υποβάλει την 

παραίτηση του από το αξίωμα του, ενώ τόνισε πως, αν η βούληση του λαού τον 

επανάφερε σε αυτό, θα αφιερωνόταν με όλες του τις δυνάμεις στο έργο επανόδου της 

γαλήνης, της ηρεμίας, της ομόνοιας στην πατρίδα του…

Αυτοί υπήρξαν όλοι ανεξαίρετα οι Έλληνες Βασιλείς.

 Ο αναγνώστης είναι σε θέση να προβεί σε συγκρίσεις με τους πολιτικούς. Και 

να αποφανθεί πόσοι και ποιοι από αυτούς, μετά την αποτίναξη του τουρκομογγολικού 

ζυγού,  θα  μπορούσαν να  καυχηθούν  πως  διακόνησαν με  συνέπεια  και  σε  όλο το 

μήκος της σχετικής σταδιοδρομίας τους αποκλειστικά ή έστω, κατά κύριο λόγο τα 

εθνικά και όχι τα κομματικά, προσωπικά ή οικογενειακά τους συμφέροντα..

                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ                   

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ… ΠΕΝΤΕ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

…. ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ

  § «Η Συνθήκη των Σεβρών ήταν εξαρχής σαν αγγείο ραγισμένο της τοπικής  

αγγειοπλαστικής»

                                                                                      Ρεϊμόν Πουανκαρέ

                                                       ( Revue des Deux Mondes 11 – 8 – 1920)

 



§ «Επρόκειτο δι’ άγραφον χάρτην του Ελ. Βενιζέλου όστις εξυπηρετών ξένα  

συνφέροντα οδήγησε το ελληνικόν Έθνος εις την καταστροφήν, το δε ελληνικόν λαόν  

εις την απαθλίωσην και την συμφοράν. Υπήρξεν ο χάρτινος πύργος, όστις διελύθει εις  

την πρώτην πνοήν του ανέμου…»

                                                                                                 Νικ. Αντωνακέας

                                                                                         (Φαυλοκρατία) 

§ «Η ‘Συνθήκη’ ήτο το φιλολογικόν ‘αριστούργημα’ του Βενιζέλου, του οποίου  

αύτη εκολάκευε τους ανωμάλους παραλογισμούς…»

                                                                                          Δημ. Ράλλης    

§  «Διά  μίαν  φευγαλέαν  στιγμήν,  οι  παλαιοί  νικηταί  της  Οθωμανικής  

Αυτοκρατορίας είχαν κρατήσει τους Τούρκους – όλους του Τούρκους – υπό το πέλμα  

των. Αλλ΄η στιγμή είχεν ανεπιστρεπτί προ πολλού παρέλθει, όταν, δια την δυστυχίαν της  

Ελλάδος, υπεγράφη η Συνθήκη των Σεβρών…»

                                                        Κων. Μ. Σακελλαρόπουλος (πρεσβευτής)   

                                                                              ( Η σκιά της Δύσεως)

«Η Συνθήκη των Σεβρών ουδέποτε επεκυρώθη!»

                                                             Κων. Γ. Ζαβιτζιάνος ( ο.π )

« Η Συνθήκη αυτή απετέλει εις την ουσίαν της χάρτην άγραφον, διότι είχομεν  

ήδη  απέναντι  μας  εξωπλισμένον  μέχρις  οδόντων  (  τη  ανοχή1 των  Συμμάχων)  τον  

Κεμάλ,  ο  οποίος  έμελλε  να  διεκδικήσει  σπιθαμήν  προς  σπιθαμήν  τα  δήθεν  

‘παραχωρούμενα’ εις ημάς εδάφη, ενώ ο Βενιζέλος είχεν ωθήσει την χώραν του εις  

μίαν νέαν και δεινοτέραν πάσης προηγουμένης πολεμικήν περιπέτειαν…»

                                                                                         Μιλτ. Ι. Μάλαινος  

                                        (Αλέξανδρος , ο Βασιλεύς με το Ακάνθινον Στέμμα)

      

  

                                                              ∗ 

Εγκυρότερη  και σοβαρότερη  ‘πηγή’ για να χαρακτηρίσει την «κορωνίδα των 

επιτυχιών» του Βενιζέλου, την ανύπαρκτη ( όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια) νομικά 

Συνθήκη των σεβρών δε θα μπορούσε να υπάρξει από τον αρχηγό της κορυφαίας τότε 

1 Το ορθότερο :  «και τη συνδρομή»…

 



μυστικής υπηρεσίας στον πλανήτη, της Ιντέλιτζενς Σέρβις, σερ Μπάζιλ Τόμσον · ο 

ποίος  γράφει  στο  περισπούδαστο  και   αποκαλυπτικότατο  έργο  του   Οι  μυστικές  

υπηρεσίες των Συμμάχων στην Ελλάδα1

« Στις 10 Αυγούστου 1920 2υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών. Η οποία ήταν  

ανενεργώς και έωλη από γεννησιμιού της εξαιτίας των διαφωνιών Γαλλίας και Ιταλίας,  

αλλά και επειδή ούτε υποβλήθηκε για έγκριση, ούτε φυσικά, εγκρίθηκε ποτέ από τη  

Βουλή οποιασδήποτε χώρας της Αντάντ…

Ωστόσο, ο Βενιζέλος φρόντισε να την παρουσιάσει σαν προσωπικό του θρίαμβο  

και άντλησε από αυτήν το σθένος το οποίο του έλειπε τότε για να αντιμετωπίσει το  

εκλογικό σώμα, που το απέφευγε όπως ο διάβολος το λινάνι…»

Η εξαρχής όχι απλώς δυσφορία, αλλά αντιπάθεια και εχθρότητα της Γαλλίας 

δεν  αποδεικνύεται  μόνο  από  την  απόφαση  της  τότε  κυβέρνησης  της  να  μην  την  

προωθήσει  για  έγκριση  στα  νομοθετικά  της  σώματα  (  συνεπώς,   να  μην  της  

προσδώσει νομική ισχύ!), αλλά και από την δήλωση στη Βουλή (συνοδεύτηκε από 

ενθουσιώδη  χειροκροτήματα  και  επευφημίες)  της  εισηγητή  της  Συνθήκης  της 

Λοζάνης υπουργού εξωτερικών Αλμπέρ Μιλό, ότι η χώρα τους «είχε υπογράψει τη 

Συνθήκη των Σεβρών υπό την πίεση του εξαναγκασμού και με μέγιστη λύπη…»3 

Σχόλια για τη στάση της Ιταλίας δε χρειάζονται: Την είχε υπογράψει όχι για 

να τη σεβαστεί και να την τηρήσει αλλά για να την παραβιάσει – και μάλιστα με  

τρόπο εξοργιστικά προκλητικό!

Όσο για τους άλλους… Ας πληροφορηθεί ο αναγνώστης ότι για την τουρκική 

νίκη  στο  Σαγγάριο  (  που  κατάστρεψε  τον  ελληνισμό  της  Ιωνίας  και  Πόντου  και 

ενταφίασε  τη  Μεγάλη  Ιδέα  )   έστειλαν  συγχαρητήρια   στον  Μουσταφά  Κεμάλ  η 

Σοβιετική  Ένωση  του  Χαΐμ  Γκόλντμαν,  η  Ιταλία  (ασφαλώς!),  οι  Η.Π.Α 

( βέβαιότατα!), η Ινδία, η Περσία (Ιράν), το Αφγανιστάν.

Τι ακριβώς ήταν και πόση νομική εγκυρότητα διέθετε η διαβόητη Συνθήκη 

των  Σεβρών,  «εξαρχής  ραγισμένο  αγγείο  τοπικής  αγγειοπλαστικής»  κατά  το 

λογοπαίγνιο του Ρεϊμόν Πουανκαρέ, διατυπωμένο την επομένη της υπογραφής της;

Και πόσο εκφράζουν την ιστορική αλήθεια  και  τη νομική πραγματικότητα 

όσοι 4 συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τη μία και για 

την  άλλα,   να  αναφέρονται  σε  …  «Ελλάδα  των  πέντε  θαλασσών  και  των  δύο, 

ηπείρων;» Επρόκειτο για συνθήκη με νομική ισχύ και εγκυρότητα, κατά το διεθνές, 

1 Βλέπε τη μετάφραση μου στην ελληνική.
2 Νέο ημερολόγιο ( 28 – 7 – 1920 με το «παλιό»)
3 Η γαλλική κυβέρνηση με   μυστική συμφωνία   (10 – 10 – 1921) ακύρωσε την υπογραφή της στην 
ανενεργό  Συνθήκη  και  ο  Κεμάλ  απέσυρε  από  την  Κιλικία  80.000 στρατιώτες,  αλλά  και  γαλλικό 
πολεμικό υλικό επαρκές για τον εξοπλισμό άλλων 40.000 αντρών…
4 Θα μπορούσε να υστερήσει ο κ. Στυλιανός Παπαθεμελής;

 



αλλά και  το  εσωτερικό  δίκαιο  των χωρών που την υπέγραψαν στο προάστιο  της 

γαλλικής  πρωτεύουσας  ή  επρόκειτο  για  κείμενο  που  δεν  είχε  την  αξία  ούτε  του 

χαρτιού στο οποίο γράφηκε;

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα της Τουρκίας είναι χρήσιμη: Το Μάρτιο 

του  1920  ο  σουλτάνος  ανέθεσε  την  πρωθυπουργία  (μιας  κυβέρνησης  που 

αντιπροσώπευε εκείνον, το χαρέμι του, τους ευνούχους, το υπηρετικό προσωπικό του, 

τα δέντρα του σαραγιού και τα μέλη της) στον Μαμάντ Φερίτ, ο οποίος – υποκριτικά 

–  αποκήρυξε  τον  (άθεο,  μασόνο,  μπολσεβίκο,  αμφισεξουαλικό και  συφιλιδικό  )  1 

Κεμάλ. Τον επόμενο μήνα (12 – 4 – 1920) η σύνοδος των ισλαμιστών θεολόγων 

κήρυξε στην Άγκυρα ανυποχώρητο «τζιχάντ»2 για την εκδίωξη όλων των ξένων από 

την τουρκική επικράτεια και η (δεύτερη)  κυβέρνηση που σχηματίστηκε εκεί ασκεί 

πλέον ουσιαστικά εξουσία. Τα σχέδια της Αλβιόνας στην περιοχή απειλούνται. Θα 

πρέπει  ή  να καλέσει  υπό τα όπλα τους  δικούς  της  υπηκόους και  να στείλει  στην 

Τουρκία ογκώδες εκστρατευτικό σώμα ή να βρει «λακέ» πρόθυμο να ενεργήσει αντί 

γι’ αυτό με ξένους στρατιώτες (οπότε δε θα χρειαζόταν να χυθεί έστω και μία ρανίδα 

από το τόσο εξευγενισμένο, τριτοφυλικό αγγλικό αίμα). Η αναζήτηση ούτε κοπιώδης, 

ούτε χρονοβόρα ήταν. Τον Βενιζέλο γιατί τον είχαμε (για…τήρηση της τάξης) στείλει 

στη Σμύρνη; Θα του φτιάξουμε μία κατά φαντασία συνθήκη, που θα του επιτρέψει να 

παραστήσει το νέο Μεγάλο Αλέξανδρο, και θα στείλουμε τους Έλληνες να βγάλουν 

τα  κάστανα  από  τη  φωτιά…  εξυπακούεται  ότι  πειθήνια  και  προθυμότατα  ο 

«εθνάρχης» δέχεται να προωθήσει τις ελληνικές δυνάμεις στην Πάνορμο – λίγο πριν 

τα ανοιχτά σαγόνια του γκρίζου Λύκου…

Και αφού με τη γνώριμη ( και αποδοτικότατη τακτική τους) του «γιαβάς – 

γιαβάς», αντίστοιχή του «go slow» των τριτοφυλικών της Αλβιόνας δεν προσέρχονται 

και αφήνουν να περάσουν άπρακτη η μηνιαία προθεσμία που τους είχε ταχθεί για να 

αποδεχθούν  τους  όρους  ειρήνης  οι  οποίοι  είχαν  καταστρωθεί  στο  Σαν  Ρέμο  της 

Ιταλίας (11 – 5 – 1920) και ο Κεμα΄λ συνέχιζε να ‘παρενοχλεί’ τους Άγγλους στη 

Νικομήδεια  και  στην Κωνσταντινούπολη  ,  ο  Λόιντ  Τζόρτζ  εκμαιεύει  και  δέχεται 

ευχαρίστως την «εθναρχική» δήλωση (14– 6 – 1920), κατά την οποία : «Η Ελλάς ουχί  

μόνον αναλαμβάνει να ενισχύσει δια μιας μεραρχίας τους εν Νικομηδεία Βρετανούς και  

να διασφαλίσει το σύνολο της παραλίας του  Μαρμαρά, αλλά και να συντρήψει τον  

στρατόν  του  Κεμάλ  άνευ  βοηθείας  τινός  στρατιωτικής  ή  οικονομικής  των  

Συμμάχων»(!). Συνέπεια  :  Στις  30  Ιουνίου  1920  το  Ανώτατο  Συμβούλιο  της 

Διάσκεψης παραχωρεί  ελευθερία δράσης στον ελληνικό στρατό, ο οποίος στις 2 – 7 

1 Βλέπε Χ.Κ. Αρμστρονγκ , Ο Σταχτής Λύκος – Η ζωή του Κεμάλ Ατατούρκ.
2 Ιερό πόλεμο.

 



-1920 διαβαίνει  την «πράσινη γραμμή»,  προκειμένου να καταλάβει  τα εδάφη που 

προβλεπόταν στη Συνθήκη.

Prima facie το έργο, όπως ήδη τονίστηκε, δεν παρουσίαζε δυσκολίες, επειδή ο 

Κεμάλ  προτιμά  να  διατηρήσει  ανέπαφες  τις  δυνάμεις  του  (  το  πέτυχε)  και  να 

παρασύρει  σε βάθος  τον ελληνικό στρατό,  για  να του καταφέρει,  «εν καιρώ»,  το 

συντριπτικό πλήγμα και τη χαριστική βολή ( θα το πετύχει αργότερα…). Στο τέλος 

Αυγούστου, αντί για τα  15.000 τ.χ.   της ενδοχώρας της Σμύρνης, που προβλεπόταν 

στο σχέδιο συνθήκης, κατέχονται περίπου 50.000 τ.χ. συνολικά…

Ήταν ο προθάλαμος του επερχόμενου ολέθρου.  Και οι σαγηνευτικές σειρήνες, 

το  γλυκόλαλο  τραγούδι,  των  οποίων  έμελλε  να  αποτελέσει,  μετατρεπόμενο,  το 

νεκρώσιμο εμβατήριο της τραγωδίας του ελληνισμού.

Αισώπειος μύθος, Μιγχαουζενική επινόηση, αστείο του Άντερσον…  

Ο σουλτάνος ευδόκησε να στείλει τους αντιπροσώπους του στο προάστιο των 

Σεβρών της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η τελική Συνθήκη, 

στις αρχές Ιουλίου. Αλλά τώρα δεν προσέρχονταν Ελλάδα και Ιταλία εξαιτίας των 

μεταξύ τους διαφωνιών, που αφορούσαν στη Μικρά Ασία, στη Βόρεια Ήπειρο και 

στα Δωδεκάνησα. Οι άλλοι έθεσαν ως καταληκτήρια ημερομηνία τις 10 – 8 – 1920 

και  την  τελευταία  κυριολεκτικά  στιγμή  προσήλθαν  ο  Βενιζέλος  και  ο  Ιταλός 

ομόλογος του, για να υπογραφούν οι φερώνυμες τέσσερις συνθήκες 1 στο δημαρχείο 

των Σεβρών:        

 Α)  Η  συνθήκη  ειρήνης  μεταξύ  δεκαεννιά  2 συνολικά  «προεχουσών»  και 

συνασπισμένων συμμαχικών χωρών και της  σουλτανικής  Τουρκίας (άρθρα 433).

Β) Η συνθήκη μεταξύ των τεσσάρων «προεχουσών» συμμαχικών Δυνάμεων 

και πέντε συνασπισμένων χωρών και Ελλάδος για τη μεταβίβαση στην τελευταία της 

Θράκης (άρθρα 16).

Γ) η συνθήκη μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος για τη μεταβίβαση στην πρώτη των 

άλλων εκτός της Ρόδου νησιών της Δωδεκανήσου ( άρθρα 10).

Δ)  η  συνθήκη  μεταξύ  των  τεσσάρων  «προεχουσών»  Δυνάμεων  και  πέντε 

συνασπισμένων χωρών και της Ελλάδος για την προστασία των μειονοτήτων (άρθρα 

20).

1 Υπενθυμίζεται ότι οι  διεθνής συνθήκες (λ.χ. του Σένγκεν)  αποκτούν νομική ισχύ και οντότητα μόνο  
αφού εγκριθούν από τη νομοθετική εξουσία (νόμος)  των συμβαλλόμενων πλευρών.
2 Οι τέσσερις καλούνται «προέχουσες»

 



 Και οι τέσσερις είδαν το φως με εμβρυουλκό, για να αποδειχθεί ότι όλες ήταν  

θνησιγενείς. Η πρώτη ήταν ταυτόχρονα και η τελευταία τους αναπνοή…

 Ο Ρεϊμόν Πουανκαρέ γνώριζε τι έλεγε, όταν χαρακτήριζε το σύνολο των επί 

μέρους συνθηκών «ραγισμένο βάζο των Σεβρών».

Περήφανος για τα ‘επιτεύγματα’ του, που έσπρωχναν την Ελλάδα, το λαό της 

και τα εκατομμύρια των ομογενών Ιωνίας και πόντου στο βάραθρο του ολέθρου, ο 

«απαράμιλλος διπλωμάτης, στρατηλάτης, επιτελικός και αρχιτέκτων» θα προτιμήσει 

τώρα,  αντί  για  το  θωρακισμένο  εξώστη  της  πλατείας  Συντάγματος,  την  έκδοση 

καισαρικού  διαγγέλματος  προς  το  «πόπολο»,  που  στέναζε  και  υπέφερε  υπό  το 

δικτατορικό – αιμοσταγές – πέλμα του. Με το οποίο καλούσε « την παρούσα γενεά 

να είναι υπερήφανος όπως ήταν και ο ίδιος», επειδή είχε ηγηθεί ενός λαού ικανού να 

διαπράξει τόσο μεγαλοφυή έργα(!), αρκεί «μόνον να οδηγήται καλώς». Εξυπακούεται 

ότι  «καλός  οδηγός»  ήταν  ο  ίδιος  –  και  «  το  τόσον  μεγαλοφυές  έργον»  ο 

μικρασιατικός όλεθρος…

Τελετές, παράτες, κανονιοβολισμοί, δεξιώσεις, εξαναγκασμός του δύσμοιρου 

Αλέξανδρου  να  τον  στέψει  στο  «Καλλιμάρμαρο»  με  χρυσό  στεφάνι  (!)  –  και 

γενικότερη  εξαπάτηση  του  λαού,  ο  οποίος  πείθεται  πως  ο  πόλεμος  έληξε  πλέον 

οριστικά   και   για  την  Ελλάδα.  Και  ότι  τα  παιδιά,  οι  σύζυγοι,  οι  πατέρες  θα 

επιστρέψουν  στις  οικογένειες  τους,  από  τις  οποίες  ορισμένους  το  χακί  τους  είχε 

απομακρύνει οκτώ χρόνια ή και περισσότερο. Ποιος θα μπορούσε – με τη λογοκρισία 

να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο – να εξηγήσει στο μέσο πολίτη ( τον «Uomo 

qualunque» ή «Man in the street») ότι:

 Η συνθήκη είχε απλώς μονογραφηθεί και  δεν υπήρχε καμία εγγύηση πως 

θα  ακολουθούσε  επικύρωση  της  από  τα  νομοθετικά  σώματα  των  «προεχουσών 

Δυνάμεων και των συνασπισμένων χωρών», ώστε να αποκτήσει νομική οντότητα και 

ισχύ.

 Οι Μεγάλοι είχαν ξεκαθαρίσει, πως δεν επρόκειτο να αναμειχθούν στην 

εκτέλεση  της,  ενώ  ορισμένοι  μετάνιωσαν  μόλις  έβαλαν  τη  μονογραφή  τους  και 

αναζητούσαν ήδη τρόπο να την ακυρώσουν.

 Οι  Τούρκοι  υπό  τον  Κεμάλ  προχωρούσαν  με  ραγδαίο  ρυθμό  στη 

δημιουργία  άριστα  εξοπλισμένου  στρατού (  με  όπλα που  άρπαξαν από τις  δήθεν 

φρουρούμενες από – Γάλλους κυρίως – συμμάχους και με τα οποία τους εφοδίαζαν οι 

Ιταλοί, Γάλλοι μπολσεβίκοι).

 Την   ανύπαρκτη  εκείνη  συνθήκη  είχε  υπογράψει  η  εξίσου  ανύπαρκτη 

σουλτανική  Τουρκία,  που  δεχόταν  τα  πάντα  αφού  δεν  επρόκειτο  να  κληθεί  να 

 



τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλά και αφού η μη τήρηση τους δε συνοδευόταν από 

κυρώσεις.

 Η  «εξαρχής ραγισμένη σαν βάζο των Σεβρών» συνθήκη δε σήμαινε τον 

τερματισμό,  αλλά την αρχή ενός νέου, ακόμα φοβερότερου πολέμου, τον οποίο η 

καθημαγμένη, κατάκοπη, διχασμένη εξαιτίας του Βενιζέλου, οικονομικά ανήμπορη 

Ελλάδα θα έπρεπε να διεξάγει όχι απλώς μόνη, χωρίς εξωτερική αρωγή και βοήθεια, 

αλλά και με τους μπολσεβίκους, τους Ιταλούς και τους Γάλλους να ενισχύουν τον 

Κεμάλ.

Σχολιάζει (ο.π) ο Αλ. Α. Οικονόμου:

«Θα  εχρειάζετο  ένας  Αλέξανδρος  ή  Τζένγκις  Χάν  ή  άλλος  τι  παρόμοιος 

κατακτητής,  δια  να  καταλάβει  δια  της  μεγαλοφυΐας  του ή  της  ωμότητας  του τας 

αγρίας εκείνας ορεινάς και ερημικάς εκτάσεις του εσωτερικού της Μ. Ασίας, αλλά 

και αυτός όχι δια πολύν καιρόν. Αλλά αν οπαδοί, θαυμασταί και κόλακες απεκάλεσαν 

ον. Ελ. Βενιζέλο μεγάλον Έλληνα ήρωα, μάρτυρα των εθνικών αγώνων, εμφανίζοντα 

την μεγαλοφυΐαν  και  μεγαλουργίαν  της  αιωνίου ελάδος,  με  φωτεινόν  βλέμμα και 

ακλόνητον πίστιν και θέλησιν, εμπνευσμένον προφήτην, αληθώς μέγαν, τιμώμενον 

από τους μεγίστους της γης άνδρας ένεκα του ηθικού και ψυχικού μεγαλείου του, ότι 

υπερέβει τους ενδοξοτέρους άνδρας της αρχαίας Ελλάδος, πατέρα της Φυλής ή άλλως 

ουδείς  τον ανεγνώρισεν ως στρατηγόν ή στρατάρχην ή τουλάχιστον ως έχοντα την 

ικανότητα  να  επιλέγει  και  να  περιστοιχίζεται  από  στρατιωτικούς  εξαιρετικής 

ιδιοφυίας. Είχεν άλλοτε ένα Βασιλέα, ο οποίος ηλέκτριζε και ενθουσίαζε τους άνδρας 

του, τους ήνωνε και τους οδήγει εις την νίκην. Εν τούτοις, εκ φιλαυτίας ορμώμενος 

τον εξεδίωξε από την χώραν του και  εστέρησε την πατρίδα του, του ανεκτιμήτου 

αυτού αγαθού, αντί να το ενισχύσει δια το συμφέρον της!».

Είκοσι  δύο χρόνια  αργότερα το  « ουδείς τον  ανεγνώρισε  ως  στρατηγόν  ή 

σταρτάρχην» έπαυσε να ισχύει·  τότε  ένας  από τους  θαυμαστές  του «εθναρχικού» 

μεγαλείου  θα  ανακάλυπτε  ότι  «πέραν  της  αξεπέραστης  διπλωματικής  ιδιοφυίας,  ο  

Βενιζέλος υπήρξε ένας άφθαστος στρατηλάτης και επιτελικός».  Έστω και ένας, δεν 

είναι μικρή υπόθεση…

                             ∗        ∗        ∗

«Κόκκινη  κλωστή  δεμένη  στην  ανέμη  τυλιγμένη.  Αρχή  του  παραμυθιού 

καλησπέρα σας».

Τα παραμύθια,  από τον καιρό του Αισώπου ή και νωρίτερα, γοητεύουν τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Με τις νεράιδες, τα βασιλόπουλα, τις γοργόνες, τις 

κακάσχημες  μάγισσες,  τους  καλοσυνάτους  νάνους,  τους  δράκους  και  τους 

 



εξολοθρευτές τους. Ο  μύθος  της δήθεν Ελλάδος των πέντε θαλασσών και των δύο 

ηπείρων,  γοητευτικά  πλασμένος  από  πρυτάνεις  της  προπαγανδιστικής 

παραμυθολογίας, κατόρθωσε να γίνει πιστευτός όχι μόνο από μειράκια, αλλά και από 

ενηλίκους, που υπέκυψαν σε μακροχρόνια και συστηματική πλύση εγκεφάλου. Και 

επειδή η επανάληψη του και εύκολη είναι και αδάπανη και δε συνεπάγεται κυρώσεις, 

οι ξυλοσχίστες της ιστορίας τον επαναλαμβάνουν, αποδεικνύοντας την ασχετοσύνη 

τους  με  τα  γεγονότα  και  την   απουσία   συγγενικού  τους  βαθμού  έστω  και 

τριακοσιοστού, με τη νομική επιστήμη.

Η  «Συνθήκη  των  Σεβρών»  δεν  ίσχυσε  ποτέ!  Και,  συνεπώς,  εκτός  από 

«ραγισμένο  βάζο  της  τοπικής  αγγειοπλαστικής»  κατά  το  λογοπαίγνιο  του  Ρεϊμόν 

Πουανκαρέ, δεν υπήρξε, τίποτα περισσότερο από κείμενο χωρίς το παραμικρότερο 

νομικό  και  πραγματικό  αντίκρισμα  1 :  «Η Συνθήκη  αυτή  αποτέλει  εις  την  ουσίαν  

χάρτην άγρφον, διότι  είχομεν ήδη απέναντι  μας εξωπλισμένον  μέχρις οδόντων (  τη  

ανοχή των Συμμάχων) τον Κεμάλ…

Αλλά αυτή ήταν η «πραγματική» ή ρεαλιστική πλευρά του θέματος, την οποία 

γνώριζε ο «μέγας στρατηλάτης», όταν :  

  Τηλεγραφούσε  (5  –  8  –  1920)  στον  Ρέπουλη  από  το  Παρίσι,  με 

ασύγγνωστη  άγνοια  της  πραγματικότητας:  «  Αναφορικώς  με  την  συντριβήν  του  

κεμαλικού  στρατού  και  την  επιβολή  των  όρων  της  ειρήνης,  εδήλωσα  ότι  η  Ελλάς  

ουδεμίας αιτείται βοηθείας παρά των Συμμάχων της, ουδέ καν οικονομικής»!

 Η ημιεπίσημη ( και πρώην φανατική υποστηρίκτρια του, τότε που αυτό 

επέβαλλαν τα γαλλικά συμφέροντα…)  Le Temps τόνιζε ( 20 -7 / 2- 8 – 1920) σε 

άρθρο  της:  «  Οι  διαπραγματεύσεις  (  των  συμμάχων)  στην  Μπουλόν  έδωσαν  τη 

δυνατότητα να διαφωτιστεί ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο.   Ο ελληνικός στρατός  

ανέλαβε να εκτελέσει μόνος του τη Συνθήκη ειρήνης τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μ.  

Ασία».

 Ενημερώνουμε τηλεγραφικά τον Εμμ. Ρέπουλη (15 – 6 – 1920): «Η Ιταλία 

πρέπει  να  μη  υπολογίζεται  περαιτέρω,  διότι  ου  μόνον  δεν  θα  συντρέξει  εις  την 

επιβολήν των όρων της συνθήκης ειρήνης, αλλά και θα χαρεί αν δεν εκτελεστεί αυτή. 

Πιθανώς δε και να ωθήσει τους Τούρκους εις άρνησιν».

Αλλά  ότι  ίσχυε  για  την  Ιταλία  είχε  εφαρμογή   και   στην  περίπτωση  της 

Γαλλίας, που ενδιαφερόταν για την αναβίωση των Διομολογήσεων, σε συνεργασία με 

το νέο, ουσιαστικό αφέντη της Τουρκίας – τον Κεμάλ -  και για τον Χαΐμ Γκόλντμαν 

( Λένιν), που φλεγόταν από επιθυμία να τιμωρήσει την αφροσύνη στο τετράγωνο  του 

1 Βλέπε το έργο του Αλέξανδρος, ο Βασιλεύς με το Ακάνθινο Στέμμα. 

 



Βενιζέλου να στείλει στην Ουκρανία Σώμα του ελληνικού στρατού, προκειμένου να 

πολεμήσει στο πλευρό των Γάλλων, που διεκδικούσαν την εξόφληση των προς τη 

χώρα τους χρεών της Ρωσίας!

Η Συνθήκη των Σεβρών ουσιαστικά δεν υπήρξε ποτέ!

 Για λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια.

          

                Υπογραφή και επικύρωση

  Πρώτον ( για τους ανίδεους): Συνθήκη, που μόνο με τα όπλα μπορεί να 

επιβληθεί,  δεν  είναι,  φυσικά,  συνθήκη  ειρήνης,  αλλά   πολέμου!  Όλοι   οι  άλλοι 

(  Άγγλοι,  Γάλλοι,  Ιταλοί)  είχαν ήδη υπό την κατοχή τους,  μετά το Μούδρο,  όσα 

εδάφη ‘άρπαξαν’ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ειδικά και μόνο η δύσμοιρη 

Ελλάδα,  η Ελλάδα που ο Βενιζέλος έσυρε χωρίς όρους και εγγυήσεις στο παγκόσμιο  

μακελειό, έπρεπε τώρα να εμπλακεί   και   σε άλλο πόλεμο, στην άλλη πλευρά του 

Αιγαίου.  Διχασμένη.  Κατάκοπη.  Οικονομικά  απομυζημένη.  Με  τους  οκτώ  – 

τουλάχιστον – στους δέκα Έλληνες όχι απλώς να απεχθάνονται,  αλλά  να μισούν 

θανάσιμα  το δικτάτορα, που τους επέβαλαν οι ξένες ξιφολόγχες και που, αγνοώντας 

ακόμα και  τα «στοιχεία» για την πολεμική  τέχνη,  κόμπαζε πως ήταν σε θέση να 

επιβάλει,  σε  Ευρώπη  και  Ασία,  τους  όρους  της  συνθήκης  πολέμου  μόνος,  χωρίς 

στρατιωτική και οικονομική αρωγή από τους φίλους και προστάτες του· αντίθετα: με 

τους τρεις από τους τέσσερις από αυτούς να ενισχύουν ποικιλοτρόπως τον από ημέρα 

σε ημέρα γιγαντούμενο Κεμάλ…

 Δεύτερον,  όπως γνωρίζουν και οι πρωτοετείς  της Νομικής καμία διεθνή 

σύμβαση ,δεσμευτική για μια χώρα, δεν αποκτά νομική υπόσταση, οντότητα και ισχύ, 

αν  δεν  επικυρωθεί  με  νόμο  από  το  ή  τα  αρμόδια  νομοθετικά  σώματα  (Βουλή, 

ενδεχομένως – όπου υπάρχει – Γερουσία). Αναφορικά με την Τουρκία, άλλωστε, η 

υπογραφή του αντιπροσώπου της σουλτανικής «κυβέρνησης» δεν είχε την παραμικρή 

αξία,  αφού  αυτή  δε  διέθετε  στρατό  η  δικαιοδοσία  της  εκτεινόταν  σε  μόλις  ένα 

οικοδομικό  τετράγωνο,  οι  ημέρες  της  μετρημένες  και  οι  υπήκοοι  της  ελάχιστοι. 

Απουσίαζε η υπογραφή της κεμαλικής κυβέρνησης· επομένως, για να ισχύσει για την 

Τουρκία η διαβόητη ‘ραγισμενοαγγειακή’  συνθήκη ή θα έπρεπε να επιβληθεί δια των 

όπλων ή να τη δεχτεί ο « Γκρίζος Λύκος». Πράγμα που ήταν περισσότερο από βέβαιο 

εξαρχής πως  δεν  επρόκειτο να συμβεί!  Ώστε ο λόγος ανήκε στα όπλα!

 



• Μήπως τα γαλλικά ή τα ιταλικά; Ασφαλώς όχι! Με μεγάλες ποσότητες 

από αυτά θα ανεφοδιαζόταν ο συφιλιδικός και αμφισεξουαλικός (  και  «αδελφή του 

ελέους»…) Μουσταφά Κεμάλ.

• Μήπως  τα  μπολσεβικικά;  Όχι  βέβαια!  Όπως  βεβαιώνει  η   Σοβιετική 

Παγκόσμια  Ιστορία 1,  με  βάση  το  «Σύμφωνο  Φιλίας  και  Αδελφοσύνης  μεταξύ 

Ε.Σ.Σ.Δ.  και  (κεμαλικής)  Τουρκίας  η  πρώτη  ενίσχυσε  τη  δεύτερη  με  μεγάλες 

ποσότητες όπλων,  πυρομαχικών,  πετρελαίου και με 10.000.000 χρυσά ρούβλια και 

εκείνη « η ανιδιοτελής βοήθεια επέτρεψε στην Τουρκία να συγκεντρώσει δυνάμεις, να  

ανακόψει την επίθεση των Ελλήνων εισβολέων και να απωθήσει τον ελληνικό στρατό  

στη θάλασσα». Ο μαρξιστής Ν. Ψυρούκης (ο.π) αναφέρει ότι ο  Κεμάλ ζήτησε από τον  

Σοβιετικό πρεσβευτή Αράλοφ να ευχαριστήσει τον Λένιν για την χρηματική βοήθεια, τα 

όπλα,  τα  πυρομαχικά  και  τα  πυροβόλα  με  τα  οποία  τον  εφοδίασε·  ο  Παύλος 

Καρολίδης  2 υπογραμμίζει,  ότι  «ο  Λένιν  εφωδίασεν  αφθόνως  την  Τουρκία  δια  

πολεμικού υλικού, το οποίον υπήρξε το φονικότατο εναντίον των Ελλήνων όπλον»·  ο 

τουρκικής  καταγωγής  ιστορικός  Σ.  Ουστιγκάλ  παραδέχεται,  αναφερόμενος  στον 

πόλεμο  της  Μικράς  Ασίας,  ότι  «ο  τουρκικός  στρατός  αναδείχθηκε  νικητής  στη  

σύγκρουση του με τους Έλληνες χάρη στην υλική και ηθική βοήθεια της Σοβιετικής  

Ένωσης».   Στο « Μανιφέστο των επίστρατων κομμουνιστών,   που κυκλοφόρησε στη 

διάρκεια του 1921 το τότε Σοσιαλιστικό και Εργατικό Κόμμα  Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.) 3 

διακηρυσσόταν, μεταξύ άλλων ότι: «Μια τέτοια πατρίδα 4είναι όχι μητέρα, αλλά η πιο  

κακούργα  μητριά.  Η  πατρίδα  έγινε  για  τους  πλούσιους,  οι  φτωχοί  δεν  έχουν  

πατρίδα…». 

• Μήπως τα όπλα της πανούργας, μακιαβελικής Αλβιόνας; Ούτε καν αυτά. 

Οι Άγγλοι επιθυμούσαν και επιδίωκαν να απασχολούν ( σπαταλώντας το αίμα και τις 

ζωές τους) οι Έλληνες πολεμιστές τους Τούρκους, για να μονιμοποιήσουν οι ίδιοι την 

κατοχή των αραβικών πετρελαίων. Εκείνοι όμως, δεν επρόκειτο να ενισχύσουν τη 

δύσμοιρη Ελλάδα, που έστελναν δια του υποτακτικού τους Βενιζέλου στο στόμα του 

λύκου, ούτε με πολεμικό υλικό, ούτε με όπλα, ούτε καν με δάνειο. Αρκούνταν στις 

λεκτικές πομφόλυγες του (αμοραλιστή) Ντέιβιντ Λόιντ Τζόρτζ, εναντίον του οποίου 

είχαν  ήδη  σχηματίσει  ενιαίο  μέτωπο  οι  αποικιοκράτες  των  Τόρηδων  –  δήθεν  – 

φιλελεύθεροι του Χέρμπερτ Άσκουιθ, οι ακραίοι σιωνιστές του Άρθουρ Μπάλφουρ 

και η πανίσχυρη εβραϊκή τραπεζική – και όχι μόνο – αυτοκρατορία των Ρότσιλντ.      

1 Όγδοος τόμος.
2 Βλέπε το έργο του  Σύγχρονος Ιστορία των Ελλήνων.
3 Το επόμενο έτος μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος ( όχι των Ελλήνων, αλλά με 
απλή γεωγραφική έννοια…)  
4 Η Ελλάδα.

 



Ποια όπλα απέμεναν; Αποκλειστικά και μόνο τα ελληνικά. Αλλά η Ελλάδα 

εξακολουθούσε  εξαιτίας του διχαστή Βενιζέλου   να είναι χωρισμένη στα δύο, με το 

μέρος  το  βενιζελικό,  να  ανέρχεται  δε  μόλις  το  ένα  πέμπτο  του  άλλου,  με  του 

ικανότερους  αξιωματικούς  της να είναι  στις  φυλακές  ή σε τόπους εξορίας με τον 

αποδεδειγμένα  στρατηλατικών  ικανοτήτων  Βασιλέα  της  στην  Ελβετία  και  με 

πολυάριθμους στρατιώτες της να είναι στρατευμένοι επί μία οκταετία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 2 – 9 – 1984 της εφημερίδας  Ακρόπολις από 

απόρρητα  έγγραφα,  τα  οποία  υπέκλεψαν  από  το  στρατηγείο  του  Ατατούρκ  δύο 

ελληνικής  καταγωγής  (  αλλά  με  τουρκικά  επώνυμα)  αξιωματικοί  του  και  ο 

δημοσιογράφος Αν. Παπαδόπουλος, προκύπτει ότι:  

• Βουλγαρία και Τουρκία είχαν συνάψει μυστική στρατιωτική συμφωνία για 

την  εκδίωξη  όλων  των  Ελλήνων  από  τη  Θράκη  και  για  την  κατάληψη  της 

Μακεδονίας από τη Σόφια.

• Ιταλικά και γαλλικά πλοία μετέφεραν συνεχώς εφόδια για το στρατό του 

(οι  οικείες  κυβερνήσεις  δεν  επέτρεπαν  στα  ελληνικά  πολεμικά  να  διενεργούν 

νηοψίες…)

• Ειδικής μορφής τορπίλες για της καταβύθιση των θωρηκτών μας Αβέρωφ 

και Λήμνος είχαν κατασκευαστεί με τη συνεργασία σοβιετικών αξιωματικών.

• Σε  ολόκληρη  τη  διάρκεια  του  εκεί  πολέμου,  Ε.Σ.Σ.Δ.  Γαλλία,  Ιταλία, 

Γερμανία  και  Βουλγαρία  χορηγούσαν  αφειδώς  βοήθεια  όλων  των  ειδών  στον 

Μουσταφά Κεμάλ… 

Στο  ερώτημα,  αν   μόνα  και  αβοήθητα   απέναντι  σε  τόσους  εχθρούς  τα 

ελληνικά όπλα θα είχαν τη δυνατότητα να κατισχύσουν, καταφατική απάντηση έδινε 

κατά  αποκλειστική  εξαίρεση ο  σύγχρονος  Μεγ.  Ναπολέων  –  ο  Βενιζέλος.  Μόλις 

«χτες» δεν είχε κομπάσει ότι « ο στρατός του ήταν σε θέση να επιβάλει όχι μόνο τις 

εθνικές διεκδικήσεις, αλλά και το σύνολο των όρων της ειρήνης χωρίς την βοήθειαν 

ουδενός».  Συνεπώς:  τα  ‘δώρα’  της  νομικά  ανύπαρκτης  συνθήκης  ήταν  εξίσου 

ανύπαρκτα. Και εκείνος εξωθούσε προς τον όλεθρο τη δύσμοιρη χώρα, την οποία 

διαφέντευε  δικτατορικά,  με τους  απολιθωμένους,  άλαλους νεροκουβαλητές  πρώην 

(  και  ήδη  «Λαζάρους»)  βουλευτές  μιας  νεκραναστημένης  κατά  βιασμό  του 

Συντάγματος Βουλής.  Και προς τις  αγγλική και γαλλική κυβερνήσεις  και προς το 

πρακτορείο Ρόιτερ είχε δηλώσει, χωρίς επιφυλάξεις και ενδοιασμούς, ότι  μοναδικός  

στρατιωτικός  παράγοντας  της  Συμμαχίας  στην  Ανατολή  ήταν  πλέον  ο  ελληνικός  

στρατός, δεδομένου ότι «οι Σύμμαχοι ηδυνάτουν να στείλουν στρατεύματα».

 



Τα συμπεράσματα εξάγονται  αβίαστα: Οι μετά  το ανελέητο μαύρισμα του 

Βενιζέλου  στις  εκλογές  του Νοεμβρίου  1920 οι  ελληνικές  κυβερνήσεις  δεν  είχαν 

άλλη δυνατότητα παρά να υιοθετήσουν και να συνεχίσουν την δική του πολιτική. Και 

η Αγγλία και η Γαλλία δε μετέβαλαν στάση απέναντι στην Ελλάδα, επειδή δήθεν 

(  όπως  υποστηρίζουν  οι  λιβανιστές  του  «εθνάρχη»  γνωρίζοντας  ότι  ψεύδονται) 

επανήλθε στο θρόνο του με τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφείας του λαού ο 

Κωνσταντίνος.

Ήταν εξαρχής σαφές και ξεκαθαρισμένο, ότι κανένας από του Μεγάλους της  

Αντάντ δεν είχε δεσμευτεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο την Ελλάδα.   Και στην 

πορεία  αποδείχθηκε  πως,   πολύ  πριν  από  την  προαναφερόμενη  επάνοδο,  Ιταλία, 

Γαλλία  και  Ε.Σ.Σ.Δ.  ενίσχυαν,  αφανώς  και  εμφανώς,  την  Τουρκία  του  Κεμάλ. 

Επίσης,  ήταν  εξαρχής  σαφές  και  ξεκαθαρισμένο,  ότι  η  δικτατορική  κυβέρνηση 

Βενιζέλου είχε επανειλημμένα δεσμευτεί να επιβάλει την εκτέλεση μιας Συνθήκης, 

που ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα Γαλλίας και Ιταλίας · που οι Αμερικανοί δεν 

είχαν προσυπογράψει · και που η Σοβιετική Ένωση του Χαΐμ Γκόλντμαν («Λένιν») 

θα κινούσε γη και ουρανό (η, μάλλον : γη και ερυθρή κόλαση) για να μην ισχύσει,  

προς όφελος μιας χώρας ο δοτός ( με ξένα τηλεβόλα) ψευτοπρωθυπουργός της οποίας 

είχε  την  αφροσύνη  να  στείλει  εναντίον  της  (της  Ε.Σ.Σ.Δ.)  στρατό,  για  να 

συμπαρασταθεί στην αξίωση των Γάλλων να εισπράξουν τα δάνεια τους…

Ο «μέγας, απαράμιλλος, ασύγκριτος διπλωμάτης, στρατηλάτης, επιτελικός και 

αρχιτέκτονας  (  ονειρικών)  θριάμβων»   γνώριζε ότι  η  «ραγισμένη σαν αγγείο των 

Σεβρών» Συνθήκη ήταν ξένη προς τις επιδιώξεις των Μεγάλων, αφού αυτοί με τη 

Συνθήκη του Μούδρου είχαν ήδη σφετεριστεί τις σάρκες του « μεγάλου ασθενούς» 1 

που  τους  ενδιέφεραν  :  η  Ιταλία  ‘  βούτηξε’  την  Τριπολίτιδα,  την  Κυρηναϊκή,  τα 

Δωδεκάνησα·  η  κατά  (εξαπατητική  των  πάντων  )  δήλωση  της  …»δημοκρατική» 

Γαλλία των εβραϊκής επινόησης συνθημάτων «ισότητα, ελευθερία,  αδελφοσύνη»  2 

είχε οικειοποιηθεί Συρία και Κιλικία ( και βέβαια η μισή σχεδόν Αφρική στέναζε υπό 

τον απάνθρωπο αποικιοκρατικό ζυγό της) · και η αχόρταγη Βρετανία είχε αρπάξει την 

Παλαιστίνη  (  για  να  την  προσφέρει  ο  Εβραίος  Μπάλφουρ  στους  σιωνιστές),  την 

Αραβία,  τη  Μεσοποταμία,  τους  –  τεράστιας  σημασίας  –  σιδηροδρόμους  της 

Βαγδάτης, τις πετρελαιοπηγές Βακού και Βατούμ, ενώ τώρα χρησιμοποιούσε τους 

Έλληνες  στρατιώτες  ως  ανθρώπινους  στόχους,  προκειμένου  να  απασχολούν  τα 

στρατεύματα  του  Κεμάλ,  ώσπου  εκείνοι  να  ‘μονιμοποιηθούν’  στις  νέες  κτήσεις 

τους…

1 Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2 Βλέπε ( σε μετάφραση μου) Γκόρντον Πράις  Τα 24 Πρωτόκολλα του σιωνισμού.

 



Γνώριζε ο  «ημίθεος  τολμητίας»  πως  δεν  επρόκειτο  να  λάβει  από πουθενά 

καμία, καμιάς μορφής και έκτασης αρωγή, ενίσχυση και βοήθεια, σε αντίθεση με τον 

Κεμάλ.  Δεν  επρόκειτο  να  λάβει,  ακόμα  και  αν  ζητούσε  –  άσχετα  από  τους 

επανειλημμένους κομπασμούς και δηλώσεις του ότι δεν είχε ανάγκη. Του το είχαν 

τονίσει,  με  στόμφο  και  σαφήνεια,  Άγγλοι  και  Γάλλοι  πολιτικοί  και  στρατιωτικοί 

επίσημοι – μεταξύ άλλων και οι Κλεμανσό, Πουανκαρέ, Μιλεράν, Φός, Τσόρτσιλ, 

σερ Χένρι Γουίλσιν…

 Τρίτον  ,  η  Συνθήκη  εκείνη,  που «διελύθει  ως  χάρτινος  πύργος  εις  την 

πρώτην  πνοήν του  ανέμου»  (  κατά  τον  Ν.  Α.  Αντωνακέα,  ο.π)  που  λειτούργησε 

αρνητική και καταστροφικά για την Ελλάδα ( κατά τον Ιω. Μεταξά)· όπου «ήταν 

θνησιγενής και πρόξενος πολέμου και όχι ειρήνης και όμως ο Βενιζέλος ανέλαβε να 

εφαρμόσει μόνος του» ( κατά το Ελ. Πιζάνια 1)· που «ουδέποτε επεκυρώθει!» ( κατά 

τον Κων. Γ. Ζαβιτζιάνο, ο.π)· που «απετέλει εις την ουσίαν χάρτην άγραφον» (καιά 

τον  Μ.  Ι.  Μάλαονον,  ο.π)  ·  που  «η  Γαλλία  μονόγραψε  υπό  την  πίεση  του 

εξαναγκασμού  και  με  μεγάλη  της  λύπη»  (  κατά  δήλωση  του  Γάλλου  υπουργού 

εξωτερικών Α. Μιλό) · η συνθήκη αυτή δεν είχε υπογραφεί από την πραγματική, την 

αληθινή  Τουρκία,  την  Τουρκία  του  Μουσταφά  Κεμάλ,  αλλά από την  ανύπαρκτη 

σουλτανική.  Με ποιο  τίτλο  θα  ζητήσει  ένας  αγοραστής  ακινήτου  μεταγραφή στη 

μερίδα  του στο  Υποθηκοφυλακείο,  αν  το  πωλητήριο  δε  φέρει  την  υπογραφή του 

κυρίου του ακινήτου, αλλά ενός συγκατοίκου φίλου του;

Συνεπώς, αποδίδει με πλήρη πιστότητα τη ιστορική αλήθεια ο τίτλος αυτού 

του κεφαλαίου : « Ο μύθος της Ελλάδας των … πέντε θαλασσών και των δύο… 

ηπείρων».  Μόνο  που  δεν  έχουν  «happy end»  όλα  τα  παραμύθια  ·  αυτό  είχε 

οδυνηρότατο και  αιματηρότατο τέλος.  Φυσικά,  για  την  Ελλάδα.  Το λαό της.  Τον 

ελληνισμό της άλλης όχθης του Αιγαίου. Ο Βενιζέλος δεν είχε πρόβλημα. Το έσκασε 

σαν λαγός στις ανέσεις της βαθύπλουτης διαβίωσης του στη Γαλλία, μόλις οι κάλπες 

άνοιξαν με μορφή τάφου γι’ αυτόν και το κόμμα του. Αλλά γιατί να το βάλει στα 

πόδια, αφού μόλις πριν από ογδόντα ημέρες είχε δημιουργήσει «την Ελλάδα των … 

πέντε  θαλασσών  και  των  δύο… ηπείρων»  ;  Οι  πολιτικοί  του  αντίπαλοι  δεν  του 

έμοιαζαν σε τίποτα. Κυρίως στη μικροψυχία. Στην κακότητα. Στην αδιαφορία προς 

το ανθρώπινο αίμα. Στην εκδικητικότητα…2

1 Βλέπε το έργο του το ιππικό στα ανδραγαθήματα του ελληνικού στρατού 1919 – 1922.
2 Είναι «ίδιον» των «εθναρχών» να μιμούνται τους λαγούς, όταν το εξαγόμενων των καλπών δεν τους 
είναι αρεστό ·το Παρίσι προτίμησε και ο έτερος  «εθνάρχης» το 1964. Κακοπερνούσαν εκεί και οι  
δύο… 

 



                              Ήταν «διασκεδαστικόν»;

Ασφαλώς  παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  τα  σχόλια  του  Σπ.  Β.  Μαρκεζίνη 

(Πολιτική  Ιστορία  της  Νεωτέρας  Ελλάδος  τόμος  4) που  αφορούν  στην  αγγλική 

νοοτροπία και συμφεροντολογία:

«Ο  Ελ.  Βενιζέλος  τας  επιχειρήσεις  προς  την  Νικομήδειαν  ανέλαβεν  άνευ  

συμμαχικής βοηθείας, στρατιωτικής και οικονομικής»… Ετηλεγράφησε δε προς τον 

αρχιστράτηγον  Παρασκευόπουλο…  να  προελάση  προς  Πάνορμον,  ενώ  άλλη 

ελληνική μεραρχία από την Δυτικήν Θράκην ετίθετο υπό τας διαταγάς του  (Άγγλου) 

στρατηγού Μίλν δια την άμυναν των Δαρδανελίων και της Χερσονήσου Ισμίτ. Είναι 

χαρακτηριστικό,  όταν πρόκειται περί των αμέσων βρετανικών συμφερόντων, με πόσην  

διάθεσιν ενεθαρρύνοντο οι Έλληνες δια να δράσουν. Συζητούμενου του θέματος της 

προελάσεως  των  Ελλήνων  εις  την  Ανατολικήν  Θράκην  μέχρι  της  γραμμής  της 

Τσατάλτζας,  ο Λόιντ Τζόρτζ  υπερθεματίζων είπεν ότι  δεν ήρκει  η  δράσις εις  την 

Ανατολικήν Θράκην : ‘ο Μουσταφά Κεμάλ εγκατεστάθει εις την Μ. Ασίαν και είναι 

αναγκαίον να δεχθεί πλήγμα, άλλως θα ήτο ανωφελής να ομιλώμεν περί οιασδήποτε 

παραχωρήσεως εις τους Τούρκους. Θα εξελαμβάνοντο μόνον ως σημείον αδυναμίας. 

Είναι αναγκαίον κατά πρώτον να  δείξωμεν εις τον Κεμάλ ότι δεν δύναται να δρά 

ατιμωρητί.1 Προς το παρόν έχει την εντύπωσιν ότι απώθησε τους Γάλλους από την 

Κιλικία και επίσης τους Βρετανούς από την Χερσόνησον Ισμίτ και είναι απραίτητον 

να του δείξωμεν ότι οι Σύμμαχοι δεν αστειεύονται. Ως εκ τούτου προέτεινα εις τον 

Βενιζέλον να εξουσιοδοτήσει τον Παρασκευόπουλον να προελάση’. Ο  Μιλεράν εις 

ταύτα δεν έφερεν αντιρρήσεις. Είναι  διασκεδαστικό 2 να ζητούν οι Μεγάλοι (Αγγλία 

και Γαλλία) από την μικράν Ελλάδα να δώσει αυτή το μάθημα εις τον Μουσταφά 

Κεμάλ. Αλλά και  απογοητευτικόν, 3 όταν όλη αυτή η δραστηριότης παρουσιάζεται 

μόνον εν όψει κινδύνου των άμεσων  ιδικών των συμφερόντων…

Αι επιχειρήσεις όμως της Νικομηδείας ήσαν περιωρισμέναι (όπως, άλλωστε, 

παρεδέχθει και ο Λόιντ Τζώρτζ, , όταν ο Σφόρτσα του υπενθύμισεν όσα είχεν είπει ο 

Φος περί ανάγκης δυνάμεως 400.000 οπλιτών). Δια το μέλλον,  μολονότι σαφέστατα  

του έλεγον  οι αρμόδιοι κύκλοι της Αγγλίας, ότι δεν έπρεπε να υπολογίζει επ’ αυτής, ο 

Ελ. Βενιζέλος εβαυκαλίζετο με την ελπίδα, ότι τελικώς η Αγγλία, χάρις εις τον Λόιντ 

Τζώρτζ εξυπηρετούσα και τα ίδια αυτής συμφέροντα, θα επιδιώξει όσον το δυνατόν 

ισχυρότερον  ελληνικόν  παράγοντα.  Αλλ’  η  λογική  αυτή  πρακτικώς  απεδεικνύετο 

1 Πως θα το έδειχναν; Φυσικά, στέλνοντας τους Έλληνες στο στόμα του λύκου! 
2 Ο ίδιος δεν το βρίσκω καθόλου «διασκεδαστικό»…
3 Δεν είναι καθόλου «απογοητευτικό» · είναι φυσιολογικότατο. Δηλαδή, δε θα φρόντιζαν για τα δικά 
τους συμφέροντα, αλλά για τα ελληνικά ή του μέχρι τότε οργάνου της ( Βενιζέλου) στην Ελλάδα; 

 



ανεφάρμοστος… εν  τούτις,  όταν  αργότερον  έθεσε  το  θέμα  των  δαπανών  εις  τον 

Λόιντ Τζώρτζ, δεν έτυχεν απαντήσεως…»

Και ενώ αυτή ήταν η σκληρή πραγματικότητα,  την οποία – περίεργος – ο 

μόνος που δεν έβλεπε ήταν ο «σούπερμαν διπλωμάτης, στρατηλάτης, επιτελικός και 

αρχιτέκτων», ο υπαρχηγός του ( και αντιπρόεδρος της δικτατορικής «κυβέρνησης») 

Εμμ. Ρέπουλης του έγραφε αδιάντροπα, ξετσίπωτα, αισχρά και άθλια, μεταξύ άλλων ( 

και « μετ’ εγκαρδίου αφοσιώσεως») στις  9 – 6 – 1920 και τα ακόλουθα:

«Βεβαίως, ηναγκασμένοι να επιβάλωμεν τους όρους της συνθήκης εν Θράκη 

και Μικρά Ασία, θα έχωμεν ακόμη δοκιμασίας τινάς εκ της ανάγκης προσκλήσεως 

εφδρειών. Αι δοκιμασίαι όμως αύται θα είναι προσωριναί, δεν φαντάζομαι δε ότι θα 

ετόλμα  η  ασυνειδησία  των  αντιπάλων  μας,  να  τας  εκμεταλλευθεί  εις  βάρος  των 

εθνικών πραγμάτων.   Διότι τότε θα μετέλθωμεν και ημείς άλλα μέτρα εναντίον των  

καταδιώκοντες  αυτούς  αμειλίκτως  ως  εχθρούς  της  Πατρίδος  · ό,τι  δε  κακόν  αν 

συνέβαινε, θα εβάρυνεν αυτούς και μόνον. Όταν δε εξοφλήσωμεν τους πολεμικούς 

μας λογαριασμούς με τους Βουλγάρους και τους Τούρκους, ημπορούμεν να είμεθα 

βέβαιοι ότι ο λαός θα λησμονήσει όλας τας πολεμικάς ταλαιπωρίας.   Θα έχει τότε  

συντριβή και ο Κωνσταντινισμός προ του μεγάλου θριάμβου…»

Οι άνθρωποι ήταν αναντίρρητα   άρρωστοι.  Από το πρώτο ως το τελευταίο 

μέλος της δικτατορικής κλίκας, την οποία οι γαλλικές ξιφολόγχες και τα πολυβόλα 

είχαν  επιβάλει  στο  σβέρκο  του  ελληνικού  λαού,  που  τους  περιφρονούσε,  τους 

απεχθάνονταν και τους μισούσε ολόψυχα σε ποσοστό που υπερέβαινε τα τέσσερα 

πέμπτα του συνόλου του..

Πάντως, κατά μεταγενέστερες αποκαλύψεις του Γ. Βεντήρη ο Εμμ. Ρέπουλης 

είχε έγκαιρα ταχθεί  κατά του εγχειρήματος στη Μικρά Ασία, ενώ ορισμένα μέλη του 

«υπουργικού  συμβουλίου»  είχαν  υποδείξει  ως  σκοπιμότερη  «τη  διεκδίκηση  της 

Θράκης μετά της Κωνσταντινουπόλεως».

Επίσης, ο συνεργάτης του τρισμέγιστου «αρχιτέκτονος» Κλ. Μαρκαντωνάκης 

αποκάλυψε το 1938, ότι  και πριν από την απόβαση στη Σμύρνη ο Βενιζέλος είχε 

δείξει σημεία δισταγμού και αποθάρρυνσης. Και ότι «φύσις ευκόλως μεταπίπτουσα 

από της  αισιοδιξίας  εις  την  απογοήτευσιν,  έπεσεν εις  μελαγχολία  1  ενώπιον  των 

συσσωρεμένων  δυσκολιών  προς  επιτυχία  της  μικρασιατικής  πολιτικής.  Την 

ταλάντευσιν του Βενιζέλου κατανίκησε προ πάντων ο Βασίλειος Ζαχάρωφ ,2 προς τον 

οποίον κατέφυγεν ο Μαρκαντωνάκης…» 

1 Εκείνος «έπεσεν εις μελαγχολίαν» αλλά στο απόσπασμα στάλθηκαν οι έξι…
2 Πρόκειται για το δολοφόνο και μεγαλέμπορο όπλων Μανέλ Ζαχάρ (βλέπε το πόνημα μου  Εικοστός 
αιώνας: Τα φοβερά παρασκήνια.

 



                                     ∗           ∗            ∗

Είναι  βέβαιο  ότι  ο  αναγνώστης  θα  πληροφορηθεί  με  ενδιαφέρον  και  τις 

κρίσεις του στρατηγού Γ. Θ. Φεσσοπούλου (  Οι διχόνοιες των αξιωματικών μας και  

η διάλυση του στρατού μας στη Μικρά Ασία):

«Είναι  φαίνεται  μοιραίον δια την Ελλάδα να εμπαίζεται  διαρκώς από τους 

λεγόμενους μεγάλους ευεργέτας της, τας φερομένας ως προστάτιδας Δυνάμεις:

 Με την  Συνθήκη  των Σεβρών  συνέβη ότι  με  το  Συνέδριο  του  Βερολίνου 

(Ιούλιος 1878) :μας παρεχωρήθησαν εδάφη επί του χάρτου :

Α)  Ενώ  όλαι  αι  αποφάσεις  του  Συνεδρίου  ήσαν  υποχρεωτικαί  δια  την 

Τουρκίαν,  η  Ελλάς  υποχρεούτο  να  εκβιάση  το  ‘δώρον’  εκείνο  και  μάλιστα 

αγωνιζόμενη όχι μόνο κατά της Τουρκίας αλλά και αυτών τούτων των εκχωρησασών 

Δυνάμεων (λυσσώδης αντίδρασης της Ιταλίας και σφοδρά αγανάκτησις του αγγλικού 

Τύπου…)

Β) Κατά τον αυτόν τρόπον μας ‘παρεχωρήθησαν’ και δια της Συνθήκης των 

Σεβρών η Θράκη και  λωρίς  της  Μ. Ασίας.  Δια να  καταλάβωμεν  τα μέρη εκείνα 

ηγωνίσθημεν κατά της Τουρκίας, εχούσης παρά το πλευρόν της τους Συμμάχους και 

προστάτας  μας.   Η  Ιταλία τους  ενίσχυσε  παντοειδώς·  Γάλλοι  αξιωματικοί τους 

οποίους μας είχαν επιβάλει ως Συνδέσμους και τους οποίους επληρώναμεν αδρώς, 

μας κατεσκόπευαν και μα επρόδιδον· ο γνωστός μας Γάλλος Στρατηγός Σαρπί μας 

εδημιούργει  κάθε  είδους  εμπόδια  εις  την  Θράκην  ·  Άγγλοι  αξιωματικοί μας 

απηγόρευσαν  εν  Μ.  Ασία  να  παραλάβωμεν  τα  λάφυρα,  τα  οποία  κατόπιν  μαχών 

περιήρχοντο εις την κυριότητα μας. Και όλα αυτά  προ της επανόδου  του Βασιλέως 

Κωνσταντίνου…»

«Τον  Οκτώβριον  του  1920  ο  Αρχιστράτηγος  ,  ο  Επιτελάρχης  του  και  οι 

ανώτεροι  Αξιωματικοί  του  Επιτελείου  του  περιήρχοντο  τον  Στρατόν,  ενήργουν 

προπαγάνδαν υπέρ του κρατούντος Κόμματος και ηξίουν από τους ανωτάτους και 

ανωτέρους Αξιωματικούς να εκδώσουν σχετικάς διαταγάς. Στρατηγός, δυσφορήσας 

δια  τούτο  και  μη  θελήσας  να  εκδώσει  τοιαύτην  διαταγήν,  ηπειλήθη  ότι  θα  του 

αφηρείτο η διοίκησης της Μονάδας, εις περίπτωσην καθ’ ην η ψήφος των ( υπό τας 

διαταγάς του) ανδρών θα ήτο κατά του κόμματος των…»

Ο μελετητής των παρασκηνίων της αυθεντικής ιστορίας ταλαντεύεται μεταξύ 

φρίκης και οργής.

Τελικά περιορίζεται στην πικρότατη γεύση της αλήθειας….

 



                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

            

          Ο ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ 

                  ΤΟΝ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ…. 

           Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΚΑΙΣΑΡΑ»!

§ «Απεχωρίσθημεν με τον Ίωνα χωρίς να μου δώση, χωρίς να του δώσω καν το  

χέρι. Επιστεύαμεν ότι θα εβλεπόμεθα αργότερα… Αργά, την νύκτα, έμαθα τον θάνατο  

του, από οπαδόν των φιλελευθέρων:

‘Τον ξεμπερδέψανε και τον Δραγούμη!...’

Τον  ‘ξεμπερδέψανε’…Και  όμως  δεν  τον  είχε  ‘ξεμπερδέψει’  ο  Χαμίτ,  όταν  

ειργάζετο υπέρ της ελληνικής προπαγάνδας, εις την Μακεδονίαν, όταν ερράπιζεν ένα  

Τούρκον  αστυνόμον,  όταν  εις  την  Κωνσταντινούπολιν  εκλόνιζε  την  Τουρκικήν  

Αυτοκρατορίαν,  αυτός  ο  νέος  τότε,  ο  άσημος  υπάλληλος  του  υπουργείου  των  

εξωτερικών.

Ας έχη  γαίαν ελαφράν. Όταν έχη κανείς  δακρύσει δια τόσους άλλους, είναι  

κρίμα να μη έχη τίποτε άλλο πολυτιμότερον από τα δάκρυα δια τον Ίωνα Δραγούμην…

                                                           Γεώργιος Αγγέλου Βλάχος ( Γ.Α.Β)

                                                           ( Καθημερινή 6 – 9 – 1920 )

§ «Αυτόν τον άνθρωπον, αυτόν τον πολίτην, αυτόν τον στρατιώτην, αυτόν τον  

Έλληνα εξάπλωσεν η μαινάς της οχλαγωγίας εις το αττικόν χώμα, το οποίον έπρεπε να  

ποτίση με το αίμα του, δια να μη μείνη θυσία την οποίαν να μην είχε προσφέρει εις την  

Ελλάδα…  Είθε  η  ανάμνησις  του  έργου  του  να  γίνη  παρόρμησις  δια  τον  νούν  την  

καρδίαν και το βραχίονα πολιτών ελευθέρων…»

                                                                            Νικόλαος Καρβούνης

                                                                          ( Καθημερινή   6 – 9 – 1920)

 Στις 8 το βράδυ της 11ης Αυγούστου 1920, θριαμβευτής και τροπαιούχος κατά 

τη δική του αντίληψη, νεκροθάφτης του ελληνισμού Ιωνίας και Πόντου, αλλά και της 

Μεγάλης Ιδέας  κατά την αδήριτη φορά των πραγμάτων,  ο  δήθεν  δημιουργός  της 

Ελλάδος  των  πέντε  θαλασσών  και  των  δύο  ηπείρων  διέσχιζε  την  αποβάθρα  του 

«Γκάρ ντε Λυών» στο Παρίσι, προκριμένου να επιβιβαστεί στο Σεμπλόν Οριάν , που 

 



θα τον μετέφερε σαν σύγχρονο Ρωμαίο Καίσαρα , δια της Τεργέστης, στην ελληνική 

πρωτεύουσα. Άγνωστο για ποιους λόγους, η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού 

είχε συστήσει να μεταβεί μόνος του στο σταθμό, μια ώρα πριν από την αναχώρηση 

της αμαξοστοιχίας, προκειμένου να φιλοξενηθεί στο ενδιάμεσο διάστημα σε ειδική 

αίθουσα, από όπου τον οδήγησαν προς  την κλινάμαξα του από τη θύρα του χώρου 

των  αποσκευών  άφιξης,  δηλαδή  από  σημείο  εντελώς  διαφορετικό  από  το 

προοριζόμενο για τους ‘κοινούς επιβάτες’. Ωστόσο, η κουστωδία των αυλοκολάκων 

επιδίωκε  να  συγκεντρωθούν  θαυμαστές.  Να  ακουστούν  επευφημίες  και 

χειροκροτήματα. Να του προσφερθούν ανθοδέσμες και να εκφωνηθούν λιβανιστικά 

κατευοδωτικά  λογύδρια.  Γι’  αυτό  και  γνωστοποίησαν  το  σχέδιο  της  Αστυνομίας 

στους  εκεί  Έλληνες  δημοσιογράφους,  ένας  από  τους  οποίους  φρόντισε  να  το 

διατυμπανίσει προς όλες τις κατευθύνσεις. Μεταξύ εκείνων που το πληροφορήθηκαν 

ήταν και δύο αξιωματικοί 1- ανά ένας του πολεμικού και του Βασ. Ναυτικού – τους 

οποίους ο δικτάτορας είχε αποτάξει επειδή ήταν βασιλόφρονες και οι οποίοι έφεραν 

βαρέως  τον  άδικο  και  αδικαιολόγητο  κατατρεγμό  τους.  Τώρα,  με  θολωμένη  τη 

σκέψη, έκριναν ότι όφειλαν να τον τιμωρήσουν. Κατέλαβαν θέσεις κοντά στη θύρα 

από την οποία εξήλθε ο Βενιζέλος και πυροβόλησαν εναντίον του πέντε φορές, από 

απόσταση   που  ασφαλώς  δε  δικαιολογούσε  να  μην  τον  πλήξουν  θανάσιμα,  αν 

πραγματικά ήταν στις  προθέσεις  τους ο φόνος του· το πιθανότερο, αν όχι βέβαιο, 

ήταν  πως επεδίωκαν να τον τραυματίσουν, όπως εκείνος είχε τραυματίσει την ηρεμία 

της χώρας,  βυθίζοντας  την στο διχασμό,  στον τρόμο,  στο αίμα και  σύροντας την 

άβουλη  αρχικά  πίσω  από  γαλλικό  και  αργότερα  πίσω  από  τα  αγγλικό  άρμα 

συμφερόντων….

Δύο από τις πέντε σφαίρες των «έξυσαν» απλώς : η μία στο ισχίο, χωρίς καν 

να αγγίξει κάποιο κόκαλο. Το αξιοπερίεργο; Στο δάπεδο δεν έπεσε ούτε μια σταγόνα 

αίματος. Ο «στόχος» έσκυψε και κρύφθηκε πίσω από τους πάγκους των αποσκευών, 

ενώ οι δύο δράστες συλλαμβάνονταν. Μετέφεραν τον τραυματία στην ίδια κλινική, 

όπου πριν από ενάμισι έτος είχαν περιποιηθεί τα τραύματα του Ζόρζ Κλεμανσό, μετά 

από ανάλογη απόπειρα εναντίον του.  Και βέβαια η ενέργεια είναι καταδικαστέα αλλά 

δεν πρέπει να λησμονείται ότι η ιστορία βρίθει από – επιτυχημένες, ολικά ή μερικά 

και αποτυχημένες – απόπειρες κατά της ζωής πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών, με 

περισσότερο  πρόσφατες  στην  Ελλάδα  τις  δολοφονίες  Γεωργίου  Α’  και  Θ. 

Δηλιγιάννη. Και, πάντως, δεν πρέπει να υπήρξε προηγούμενο παλιότερου και σχετικά 

1 Ο Απόστολος Τσερέπης και  ο Γεώργιος Κυριάκης «μέλη  ορισμένης  οργανώσεως αηιωματικών»,  
κατά τον Ν.  Α.  Αντωνακέα (ο.π)  «κατηγανακτησμένοι  εκ της  τυραννικής,  φαύλου και  αντεθνικής 
πολιτικής ην εφήρμοζεν ο Βενιζέλος εναντίον του ελληνικού λαού και Έθνους…»   

 



σύγχρονου  δικτάτορα  (  Στάλιν,  Χίτλερ,  Φράνκο,  Σαλαζάρ,  Κάστρο,  Τίτο, 

Τσαουσέσκου, Εμβέρ Χότζα, Γ. Παπαδόπουλου κ.α) εναντίον της ζωής του οποίου 

να  μην  έλαβαν  χώρα  κατά  κανόνα  περισσότερες  από  μία  απόπειρες·  γιατί  θα 

αποτελούσε εξαίρεση ο Βενιζέλος;

Αλλά άσχετα από τα κίνητρα των δύο αξιωματικών, κατά τι έφταιγαν στον 

ασύδοτο,  μετά  από  τρία  χρόνια  ατιμωρησίας,  «χύδην»  όχλο  των  οπαδών  του 

δικτάτορα,  οι  αθώοι  Έλληνες  πολίτες,  εναντίον  των  οποίων  έστρεψαν,  σαν  να 

ανέμεναν  ανυπόμονα  την  ευκαιρία  και  το  σύνθημα,  τα  κακουργηματικά  τους 

ένστικτα και τις φονικές προδιαθέσεις;

Η είδηση για την απόπειρα υποτίθεται ότι περιήλθε στη δοτή «κυβέρνηση» 

λίγο  πριν  το  μεσημέρι  της  επόμενης  ημέρας.  Και  σε  χρόνο  μηδέν  δεκάδες 

αυτοκινήτων  (  δημοσίων και  ιδιωτικών)  κατάφορων με  όργανα … τάξης  (κυρίως 

Κρητικούς) κατευθύνονταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στις κατοικίες   παντελώς αθώων 

Ελλήνων πολιτών, που αγνοούσαν τι είχε συμβεί στο Παρίσι, φυσικά δεν είχαν καμία, 

κανενός  είδους ευθύνη (  ή συνενοχή) για ότι  έλαβε χώρα στον εκεί  «Σταθμό της 

Λυών».  Συνέλαβαν  συγγραφείς  ,  δημοσιογράφους,  μέλη  της  δεκαεξαμελής 

«Επιτροπής  της  Ηνωμένης  Αντιπολίτευσης»,  ενώ ομάδες  οπλισμένων  με  λοστούς 

σιδερένιους  και  ρόπαλα  φανατικών  βενιζελικών  εισέβαλαν  και  λεηλάτησαν  τις 

κατοικίες του Στεφ. Σκουλούδη  και της Μαρίκας Κοτοπούλη ( την ίδια τύχη είχε και 

το  θέατρο  της),  καθώς  και  συγγενών  των  δύο  δραστών  της  απόπειρας.  Άλλοι 

κατέστρεψαν ολοκληρωτικά τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις με τα πιεστήρια των 

πέντε  εφημερίδων  των  αντίθετων  πολιτικών  παρατάξεων  1,  ενώ  οι  ένοπλοι 

Κρητοχωροφύλακες  και  στρατιώτες,  που κινούνταν  σε μικρή απόσταση από τους 

πλιατσικολόγους είχαν διαταγή να τους προστατεύουν από αντιπάλους οι οποίοι θα 

επιχειρούσαν ενδεχομένως να αντισταθούν. Όταν όμως, στις επτάμισι το βράδυ, οι 

καμπάνες του Μητροπολιτικού Ναού κάλεσαν τους «πιστούς» ( του Βενιζέλου) να 

προσέλθουν στη δοξολογία που θα τελούνταν για τη διάσωση του, οι ενάρετοι εκείνοι 

χριστιανοί,  με  τις  στέπες  και  σάκους  γεμάτους  κλοπιμαία,  έσπευσαν  να  την 

παρακολουθήσουν, δικαιολογημένα περήφανοι για τα πεπραγμένα τους…

Στο  μεταξύ  είχε  ολοκληρωθεί  η  σύσκεψη  των  οπαδών   του  μελλοντικού 

«εθνάρχη»  αξιωματικών  2 ,  η  οποία  είχε  λάβει  χώρα  στο  μέγαρο  του  Βενιζέλου 

(  κοντά  στην  πλατεία  Συντάγματος)  κατέληξαν  ομόφωνα  στην  απόφαση  να 

εκτελέσουν δεκάδες «σντιφρονούντων» - μεταξύ τους και την κορυφαία Ελληνίδα 

1 Κατατέθηκαν στα δικαστήρια 153 αγωγές για αποζημιώσεις ύψους 6.486.689 δραχμών, σημαντικό 
μέρος από τις οποίες κατέβαλε τελικά η κυβέρνηση Δημ. Γούναρη! 
2 Πολλοί  ήταν  πρώην  δεκανείς,  που  προβιβάστηκαν  κατά  πέντε  ή  έξι  βαθμούς  και  ήταν  τόσο 
μορφωμένοι, ώστε στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπέγραφαν με  « +»…

 



ηθοποιό  των  μετά  την  αποτίναξη  του  τουρκομογγολικού  ζυγού  χρόνων  Μαρίκα 

Κοτοπούλη,  γνωστή  για  τη  βασιλοφροσύνη  της.  Η  Κοτοπούλη  κατόρθωσε  να 

διαφύγει από την κατοικία της και κατάφυγε στο σπίτι του βουλευτή Ίωνα Δραγούμη 
1 ,  ο  οποίος  με  το  αυτοκίνητο  του  τη  μετέφερε  στην  Κηφισιά,  σε  φιλική  του 

οικογένεια. Όλοι τον συμβούλευσαν να μην επιτρέψει στην Αθήνα. Δυστυχώς, δεν 

τους άκουσε….

Ενώ κατευθυνόταν, στις τρεις περίπου το απόγευμα, στην πρωτεύουσα με τον 

οδηγό του αυτοκινήτου  του,  αντίκρισε,  από κάποια απόσταση,  πολλούς  ενόπλους 

συγκεντρωμένους  έξω από  την  πύλη  του  στρατώνα  του   (βενιζελικού)  Τάγματος 

Ασφαλείας,  που  βρισκόταν  στην  αρχή  της  σημερινής  Λ.  Βασ.  Σοφίας  (τότε 

Κηφισιάς). Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε το λάθος του. Ζήτησε από τον οδηγό 

του  να  σταματήσει  και  να  επιχειρήσει  επιτόπια  στροφή.  Δεν  πρόλαβαν.  Ένα 

αυτοκίνητο φρενάρισε απότομα πίσω τους και αυτοί που επέβαιναν ούρλιαξαν :

«Μην τον αφήνετε να διαφύγει! Σταματήστε τον! Πιάστε τον!»

Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης εξώθησε τον οδηγό να πατήσει ως το τέρμα 

το  πεντάλ του γκαζιού,  αλλά στο ύψος του στρατώνα τους  κύκλωσαν αγριεμένοι 

κανίβαλοι,  οπλισμένοι με τουφέκια και περίστροφα, ακινητοποίησαν το όχημα και 

όταν  κάποιος  βρυχήθηκε  «είναι  ο  δολοφόνος  ο  Δραγούμης!  Σκοτώστε  τον!»  τον 

κατέβασαν βίαια, χτυπώντας τον βάναυσα και τον έσυραν αιμόφυρτο στο στρατώνα, 

ενώ συνέχισαν να τον ξυλοκοπούν ανηλεώς. Από το παράθυρο του γραφείου του 

έβλεπαν καθαρά τι συνέβαινε ο διοικητής των καθαρμάτων Παύλος Γύπαρης, τέως 

σωματοφύλακας  του  «στρατηλάτη,  επιτελάρχη  και  αρχιτέκτονα»  και  ο  Εμμ. 

Μπενάκης  φίλος  και  χρηματοδότης  του  «εθνάρχη»  πρώην  δήμαρχος  της 

πρωτεύουσας.  Συνέχισαν  απερίσπαστοι  τη  φιλική  τους  συζήτηση,  σαν  να  μη 

συνέβαινε τίποτα…

                                   Ο Γύπαρης… 

Μετά  από  ένα  τέταρτο  ο  (κτηνωδών  ενστίκτων)  Γύπαρης  διέταξε  δύο 

επιλοχίες,  ένα  δεκανέα  και  εννιά  πάνοπλους  στρατιώτες  να  παραλάβουν   ένα 

βουλευτή  προστατευόμενο  από  την  ασυλία  (ακόμα  και  στις  χώρες  των  πρώην 

ανθρωποφάγων) και να τον οδηγήσουν  δήθεν στο φρουραρχείο της πρωτεύουσας. Οι 

ελάχιστοι  διαβάτες  έβλεπαν  απορημένοι  την  κουστωδία  να  πορεύεται,  με  τα 

Μάνλιχερ στα χέρια, στο δεξιό πεζοδρόμιο της λεωφόρου Κηφισίας, ενώ οι επιλοχίες 

τους πρόσταζαν αγριεμένοι να απομακρυνθούν.

1 Τον είχε ορίσει η ηνωμένη Αντιπολίτευση υποψήφιο της, για τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου στη 
Φλώρινα· τον αντικατέστησε τελικά ο αδελφός του  Φίλιππος…

 



Μετά  από  διακόσια  περίπου  μέτρα,  στο  ύψος  του  κτιρίου  των  –  τότε  – 

Λουτρών του στρατού, ο «αρχαιότερος» επιλοχίας Ν. Σαρζέτης άδραξε βάναυσα τον 

εθνικό ήρωα   Ίωνα Δραγούμη από τον αριστερό βραχίονα και τον διέταξε, σαν να 

επρόκειτο για το φυσιολογικότερο πράγμα στον κόσμο ( οι βενιζελικοί, όπως μετά 

από δύο δεκαετίες οι κομμουνιστές, είχαν εθιστεί πια στο ελληνικό αίμα…):

«Στάκου εκεί, ουρέ! Θα σε σκοτώσουμε!»

Τον ανέβασαν στο ανάχωμα του πεζοδρομίου – ύψος που ξεπερνούσε τα δύο 

μέτρα – και τον έστησαν όρθιο, με το πρόσωπο προς το δρόμο και παράταξαν τους 

στρατιώτες – εκτελεστές σε απόσταση τεσσάρων μέτρων. Ο δραγούμης τους ατένιζε 

σιωπηλός, άγνωστο αν από αδιαφορία απέναντι στο θάνατο ή επειδή αδυνατούσε να 

πιστέψει  ότι  επρόκειτο  να  τον  δολοφονήσουν  με  αυτόν  το  φρικαλέο,  βδελυρό, 

μαφιόζικο, κανιβαλικό τρόπο.

Οι εννιά σφαίρες έριξαν νεκρό στο πρανές ένα σπουδαίο Έλληνα, ένα εκλεκτό 

πατριώτη, έναν από τους «ωραιότερους» ανθρώπους. Οι δύο επιλοχίες άδειασαν τα 

περίστροφα τους στο άψυχο κορμί και διέταξαν τους στρατιώτες να τον τρυπήσουν 

και με στις ξιφολόγχες τους.

 Ο Σαρζέτης είχε τον τελευταίο λόγο : «Παρατήστε το εδώ, το άτιμο σκυλί, να 

το ξεσχίσουν τα όρνια!». Γύρισαν θριαμβευτές περιχαρείς και πειθήνιοι εκτελεστές 

της διαταγής του Γύπαρη (;). που τους έσφιξε τα χέρια και τους συγχάρηκε όλους, 

ενώ  στη  συνέχεια  υπέγραψε  στο  γραφείο  του  τις  διαταγές  για   προαγωγή  των 

επιλοχιών  σε  ανθυπασπιστές  και  των  στρατιωτών  σε  δεκανείς  (!).  παράλληλα 

φρόντισε να τους καθοδηγήσει για το τι θα έλεγαν σε περίπτωση που κάποιος τους 

ερωτούσε  τι  είχε  συμβεί:  Θα   φρόντιζε  ο  ίδιος  να  κουκουλώσει  το  θέμα  και  οι 

δολοφόνοι έπρεπε όλοι να ισχυριστούν πως, καθώς τον οδηγούσαν στο Φρουραρχείο, 

εκείνος το έβαλε στα πόδια και τους πυροβόλησε πρώτος. «Και τότε αναγκαστήκατε 

να ανταποδώσετε το πυρ και τον σκοτώσατε». Τους εφοδίασε και ένα περίστροφο 

των .22, με το οποίο είχε δήθεν πυροβολήσει εναντίον τους ο Δραγούμης…

 Αλλά  ο  ίων  Δραγούμης  δεν  η  πρώτη  «τυχούσα  ασημαντότητα»,  για  να 

«κουκουλωθεί» τόσο εύκολα η δολοφονία του. Προκλήθηκε μεγάλος θόρυβος και ο 

αρχιεγκληματίας Γύπαρης τους έστειλε στον τόπο καταγωγής τους ( Κρήτη), αλλά 

αναγκάστηκε να τους επαναφέρει μετά από μερικές ημέρες και να τους θέσει υπό 

κράτηση.  Ωστόσο τους  καθησύχασε  με  το  λόγο της  τιμής  του1,  ότι  θα  ξαναήταν 

ελεύθεροι μια ώρα μετά το άνοιγμα των καλπών… 

1 Που την είχε βρει την «τιμή» ο αχρείος;

 



Για την ιστορία: Η δίκη των δολοφόνων έλαβε χώρα μετά από είκοσι μήνες 

(Μάρτιος  1922)  και  το  Κακουργιοδικείο  Αθηνών  δίκασε  τελικά  δέκα  από  τους 

δεκαεννιά κατηγορούμενους 1. Για να καταδικάσει πέντε στρατιωτικούς σε ισόβια και 

δύο πολίτες σε εικοσαετή κάθειρξη και να αθωώσει τρεις στρατιώτες. Το ακροατήριο 

ξέσπασε σε ζωηρές αποδοκιμασίες, θεωρώντας δικαιολογημένα επιεική την απόφαση. 

Το  αισχρότερο  όλων:  μετά  το  κίνημα  των  ριψάσπιδων  2 της  Μικράς  Ασίας  Νικ. 

Πλαστήρα  και  λοιπόν  το  Σεπτέμβριο  του  1922  οι  επτά  καταδικασμένοι 

απελευθερώθηκαν,  από ομάδα πραξικοπηματίων, από τις  Φυλακές Συγγρού και οι 

δολοφόνοι  του  Ίωνα  Δραγούμη  παρέμειναν  τελικά  έγκλειστοι  επί  ένα  περίπου 

εξάμηνο, για το φρικτότερο και απαισιότερο από τα αναρίθμητα κακουργήματα του 

βενιζελισμού…

Και  η  οικογένεια  Δραγούμη;  Στις  δύο  τα  ξημερώματα  ένας  στρατιώτης 

ξύπνησε τον πατέρα Στεφ. Δραγούμη, για να τον πληροφορήσει ότι ο γιος του ήταν 

νεκρός και θα κηδευόταν στις επτά. Στέφανος, Φίλιππος και οι αδελφές του Ίωνα 

έσπευσαν στο νεκροταφείο, όπου είχε μεταφερθεί το πτώμα του ήρωα – μάρτυρα και 

οι στενότατοι συγγενείς το βρήκαν γυμνό, διάτρητο από σφαίρες και λογχισμούς και 

πεταμένο  σε  μια  γωνιά.  Του  είχαν  αφαιρέσει  τα  πάντα:  Ενδύματα,  υποδήματα, 

πορτοφόλι…. Ένας οικογενειακός  φίλος  έφερε  δικά  του ρούχα,  μερίμνησε  για το 

φέρετρο  σε  γειτονικό  γραφείο  τελετών  που  διανυκτέρευε  και  ο   Μεγάλος  Ίωνας 

Δραγούμης  ενταφιάστηκε στις επτά,  χωρίς νεκρώσιμη ακολουθία. Η οικογένεια του 

προσέφυγε  στην  εισαγγελική  αρχή,  διατάχθηκε  η  εκταφή  του  πτώματος  και  ο 

ιατροδικαστής  βρήκε  μέσα  σε  αυτό  εννιά  σφαίρες,  ενώ  οι  διαμπερείς  λογχισμοί 

ανέρχονταν  σε  ένδεκα  και  ο  αριστερός  μηρός  έφερε  κάταγμα  από  πλήγμα  με 

υποκόπανο…

 Σχολιάζει ο Ν. Α. Αντωνακέας (ο.π)

«Παρά των ορδών του Βενιζέλου εκακοποιήθησαν σαδιστικώς σημαίνοντες 

εκ  των  πολιτών  αντιπάλων  του.  Αρκετοί  συνελήφθησαν  και  εφυλακίσθησαν  και 

βενιζελική  τρομοκρατία  εξέσπασεν  εν  όλη  της  τη  μανία  και  τη  εκτάσει,  ενώ 

διεπράχθει  το  ειδεχθέστερον  των  εγκλημάτων: ο  Ιων.  Δραγούμης,  εις  εκ  των 

επιφανέστερων  Ελλήνων,  πολυσχιδώς  δράσας  κατά  τον  εθνικόν  αγώνα  υπέρ  της 

Πατρίδος, πρώην πρεσβευτής της Ελλάδος εν Πετρουπόλει και με σπανίαν μόρφωσιν, 

εδολοφονήθει παρά την λεωφόρον Κηφησίας, ένθα η σημερινή αναθηματική στήλη. 

Η στυγερά δολοφονία του δραγούμη στέρησε την Ελλάδα ενός διαπρεπούς πολιτικού 

1 Οι υπόλοιποι φυγοδικούν στην Κρήτη…
2 Βλέπε Ν. Α. Αντωνακέα, φαυλοκρατία και Ν. Μπαρμπή ,  Κωνσταντίνος ΙΒ’ ο Στρατηλάτης · Εθνικός 
διχασμός · Ελ. Βενιζέλος: «Εθνάρχης» ή εθνικός ολετήρας;  

 



ανδρός  και  εβύθισε  τον  αθηναϊκόν  Λαόν,  παρ’  ω  απήλαυεν  ο  υπέροχος  και 

διακεκριμένος εκείνος πατριώτης μεγίστης εκτιμήσεως, εις βαθύ πένθος…»

 Με τίτλο «Αδάκρυτα Μνημόσυνα – Τελευταία Ημέρα – Τριακοστή πρώτη  

Ιουλίου 1920» ο Γεώργιος Αγγ. Βλάχος ( Γ. Α. Β.) έγραφε στο φύλλο της 6 – 9 – 

1920 της  Καθημερινής:

«Πολύ δύσκολος η θέσις ενός αντιπολιτευόμενου δημοσιογράφου αύριον το 

πρωί,  έλεγα  εις  τον  ίωνα  Δραγούμιν,  ενώ  επρογευματίζομεν  το  μεσημέρι  της 

τριακοστής πρώτης Ιουλίου.

− Γιατί;

− Διότι, αν του έχουν μείνει αύριον το πρωί τυπογραφεία και πιεστήρια, θα 

υποχρεωθεί να γράψει καθαρά την γνώμην του επί ενός εγκλήματος, το οποίον έχει 

καθήκον να εξετάσει, όχι ως έγκλημα μόνο, το οποίο θα καταδικάση, αλλά και ως 

πολιτικόν γεγονός. Το πολιτικόν αυτό γεγονός, την απόπειραν ενός αντιφρονούντος 

καθ’ ενός ανθρώπου, του οποίου ο δημοσιογράφος επολέμησε με τόσην τραχύτητα 

την δράσιν, πως θα το κρίνη; Αν θέλη να είναι συνεπής προς τον εαυτόν, προς την 

αρθρογραφίαν του και προς την πολεμικήν του, δεν έχει δικαίωμα να εκφράση θλίψιν 

ζωηράν· η θλίψης του θα παρουσιασθή ή ως δειλία ή ως ψεύδος, ή ως αισθηματική 

μετάνοια·  όλα  αυτά  είναι  ή  πρέπει  να  είναι  μικρότερα  από  έναν  αληθινόν 

δημοσιογράφον. Δεν το νομίζεις;

− Νομίζω πως πρέπει να γράψης ό,τι φρονείς. Αν δεν μπορείς να γράψης ό,τι 

φρονείς, άφησε με να γράψω εγώ…

− Αυτό θα είναι το χειρότερον. Αλλά μη σε νοιάζη· Θα υπάρξουν έως το 

βράδυ  άνθρωποι,  οι  οποίοι  θ’  απαλλάξουν  κάθε  αντιπολιτευόμενον  από  την 

δυσχέρειαν αυτήν.  

Η ομιλία τότε εστράφη σιγά, σιγά όπως άλλοτε, όπως πάντοτε σχεδόν, εις την 

πολιτικήν  κατάστασην,  το  παρελθόν  του  τόπου αυτού,  το  οποίον  εγνώριζε  τόσον 

καλά και το μέλλον του, εις το οποίον επίστευε τόσον πολύ. Και – πόσον αλήθεια, θα 

έπρεπε  να  ήσαν  εκεί  οι  άνθρωποι,  οι  οποίοι  θα  τον  εδολοφόνουν  ολίγας  ώρας 

αργότερα, δια να τον ακούσουν να ομιλή δια την Ελλάδα! – και άρχισε να μου λέγη 

πάλιν  τας  ωραίας  του  γνώμας  και  να  με  ποτίζη  με  την  αισιοδοξίαν  του,  την 

αισιοδοξίαν  του  όχι  δια  τον  συνδιασμόν  Φλωρίνης  ή  την  επιτυχίαν  της 

αντιπολιτεύσεως, αλλά δια το μέλλον της Ελλάδος, χάριν της οποίας και μόνος ήθελε 

ν’ αγωνισθή. Υπήρξαν, αλήθεια, ιεραί υποθήκαι τα λόγια εκείνα, τα τελευταία λόγια, 

αι  τελευταίαι  σκέψεις,  μιας  ωραίας  ψυχής,  ενός  δυνατού  εγκεφάλου,  τον  οποίον 

 



επέπρωτο, δύο ώρες μετά, σκορπίσουν εις την σκόνιν του δρόμου σφαίραι και λόγχαι 

Ελλήνων στρατιωτών…

Απεχωρίσθημεν  χωρίς  να  μου  δώση,  χωρίς  να  του  δώσω  καν  το  χέρι. 

Επιστεύαμεν ότι θα εβλεπόμεθα αργότερα. Και έφυγα πρώτος εγώ, δια να επιστρέψω 

εις  την  εφημερίδα,  η  οποία  περιεκυκλώνετο  έπειτα  από  ολίγα  λεπτά  και  Εκείνος 

έπειτα δια να μεταβή εις την Κηφισίαν και να επανέλθη, όπως επανήλθε.

Αργά, την νύκτα, έμαθα τον θάνατον του από οπαδόν των Φιλελευθέρων: 

‘Τον ξεμπερδέψανε και τον Δραγούμη!...’

Τον ‘ξεμπερδέψανε’…Και όμως δεν τον είχε  ‘ξεμπερδέψει’  ο  Χαμίτ,  όταν 

ειργάζετο υπέρ της ελληνικής προπαγάνδας, εις την Μακεδονίαν, όταν ερράπιζεν ένα 

Τούρκον  αστυνόμον,  όταν  εις  την  Κωνσταντινούπολιν  εκλόνιζε  την  Τουρκικήν 

Αυτοκρατορίαν,  αυτός  ο  νέος  τότε,  ο  άσημος  υπάλληλος  του  υπουργείου  των 

εξωτερικών.

Ας έχη  γαίαν ελαφράν. Όταν έχη κανείς  δακρύσει δια τόσους άλλους, είναι 

κρίμα  να  μη  έχη  τίποτε  άλλο  πολυτιμότερον  από  τα  δάκρυα  δια  τον  Ίωνα 

Δραγούμην…»

                                             Στη Βουλή

 Το στυγερό έγκλημα, με θύμα βουλευτή, δεν ήταν δυνατό να μη συζητηθεί 

στη  Βουλή,  μολονότι  οι  οπαδοί  του  «εθνάρχη»  και  ο  ίδιος  θα  προτιμούσαν  να 

αποφύγουν το πικρό ποτήρι. Ο πρόεδρος της Βουλής, με υποκριτική θλίψη ανέφερε 

στις 8 – 9 – 1920 (ν. ημερ.): « Εις εποχήν εθνικού μαρασμού ο ιων. Δραγούμης ήτο  

εκ  των  ολίγων  εκείνων,  όσοι  διέσωζον  άσβεστον  την  φλόγα  της  πίστεως  εις  το 

μέλλον αυτής, είχεν αφιερώσει όλας τας δυνάμεις, τας πνευματικάς και ψυχικάς και 

ως διανοούμενος με το λεπτόν του και πολιτικόν του αίσθημα και ως στρατιώτης, με 

την  άψογον ψυχήν του εις την εθνικήν ιδέαν…»

Αν ο πρόεδρος της Βουλής πίστευε πραγματικά όσα υποστήριξε,  γιατί δεν 

αξίωνε,  από  το  βήμα  της,  με  το  «υποτιθέμενο»  κύρος  του  επικεφαλής 

νεκραναστημένου  νομοθετικού  σώματος  την  άμεση  αποστολή  στο  εκτελεστικό 

απόσπασμα του (φίλτατου στον Βενιζέλο) Παύλου Γύπαρη.

Ο Κων. Γ. Ζαβιτζιάνος ανήλθε στο βήμα, για να υπογραμμίσει τη βαθύτατη 

οδύνη  του  «ουχί  μόνον  εκ  της  απωλείας  του  Ίωνος  Δραγούμη,  αλλά και  εκ  του 

τρόπου του θανάτου του» και για να τονίσει, ότι « είναι δυστυχώς αναμφισβήτητον 

ότι εφονεύθη παρά των οργάνων της εξουσίας, παρ’ εκείνων δηλαδή εις τους οποίους 

 



είναι  ανατεθειμένη  η  φρούρησις  ημών  και   εδολοφονήθη  δια  τα  πολιτικά  του  

φρονήματα!»

Ο Ελ. Βενιζέλος απέφυγε να λάβει το λόγο. Ανέθεσε το «άχαρες» φορτίο της 

αντίκρουσης του Κων. Γ. Ζαβιτζιάνου στον υπαρχηγό του Εμμ. Ρέπουλη. Ο οποίος 

αντί  να λάβη θέση επί  της  καταγγελίας,  ότι  ο  δραγούμης   δολοφονήθηκε  από τα  

όργανα  της  εξουσίας  εξαιτίας  των  πολιτικών  του  φρονημάτων,  αρκέστηκε  να 

υποστηρίξει  ξερά,  ότι  «δεν  γνωρίζω  το  πόρισμα  της  ανακρίσεως,  ούτε  και  αν 

επερατώθει,  αυτή  δια  να  το  ανακοινώσω…».  Το  σχετικό  σχόλιο  του  Σπ.  Β. 

Μαρκεζίνη  (ο.π)  είναι  το ακόλουθο  :  «  και  ήτο βεβαίως  καθαρώς ακαδημαϊκή η 

υπόσχεσης, ότι θα έφερε το πόρισμα εν καιρώ εις την Βουλήν, της οποίας αι ημέραι 

ζωής  ήσαν  πλέον  μετρημέναι.  Αντιθέτως  δε,  εάν  εστιγμάτιζε  την  πράξιν  και 

επέσπευδε  την διευκρίνισην  των όσων συνέβησαν,  μη  διστάζων εις  την  επιβολήν 

ταχυτάτων κυρώσεων, εξ εκείνων αι οποίοι ενέπιπτον εις την αρμοδιότητα του, θα 

είχεν ακριβώς την ευκαιρίας να κερφίση το δημόσιον αίσθημα καθολικώς…»  

 Ο πρ. υπαρχηγός του «επιτελάρχη, αρχιτέκτονα και στρατηλάτη» Κων. Γ. 

Ζαβιτζιάνος καταθέτει (ο.π) το δικό του σχολιασμό:

«Εις τας Αθήνας διεσαλεύθη η τάξις, αλλ΄ όχι από τον αθηναϊκόν λαόν, αλλά 

από  ορισμένον  αριθμόν  μπράβοων  του  κόμματος,  οι  οποίοι  αποτελέσαντες 

πολυάριθμον  ομάδα,  ετράβηξαν  στα  σπίτια  των  αρχηγών  του  αντιβενιζελισμού, 

εισήλθον εις αυτά με φωνάς και πυροβολισμούς, έσπασαν τζάμια, γυαλικά, έπιπλα, 

εξέσχισαν βιβλία και χαρτιά και έριχναν από τα παράθυρα όσα πολύτιμα πράγματα 

ηδύνατο περισσότερα.1 

Η αυτή ομάς, από τα αυτά πρόσωπα αποτελούμενη, επέρασεν ένα προς ένα 

όλα τα σπίτια, ανενόχλητη δε και υπό τα βλέμματα, δια να μη είπω τας ευλογίας της 

εξουσίας,  προέβαινεν  εις  τας  αυτάς  βανδάλους  πράξεις.  Στην  κατοικία  του 

Σκουλούδη κατεστράφη σχεδόν εξ ολοκλήρου μία αληθινά πολύτιμη καλλιτεχνική 

συλλογή εξ εκλεκτών εικόνων.

Αλλ’ η πράξις η οποία αποτελεί αίσχος διατην διοίκησιν της εποχής εκείνης ήτο  

η δολοφονία του Ίωνος Δραγούμη.   Όχι μόνον διότι δια ταύτης εστερήθη η ελλάς 

πολίτου  και  πολιτικού  ανδρός  αληθινά  εκλεκτού,  αλλά  κυρίως  διότι  εις  την 

δολοφονία ταύτην προέβη το   τάγμα Ασφαλείας δηλαδή το σώμα εκείνο το οποίον 

ιδρύθη ακριβώς δια να προστατεύση την ζωήν των πολιτών!...»  

 Στο πόνημα του  Αλέξανδρος ο Χρ. Ζαλοκώστας τονίζει:

1 Το πλιάτσικο γιατί αποσιωπάται;

 



«Το Φρουραρχείον και η αστυνομία όχι μόνο δεν δοκίμασαν να περιορίσουν 

την  αποχαλίνωση,  αλλά  συνεργάστηκαν  με  τους  τρελούς.  Ο  Ιων.  Δραγούμης,  ο 

ευγενέστερος  Έλληνας,  τουφεκίστηκε  στη  μέση  του  δρόμου  από  απόσπασμα 

σώματος ασφαλείας. Ο δραγούμης είχε καταναλώσει τα νιάτα του αγωνιζόμενος τους 

Τούρκους και τους Βουλγάρους…»  

 Ο αυτόπτης μάρτυρας των «Ιουλιανών» (όπως ονομάστηκαν οι τρομερές 

κακουργίες  που  διαπράχθηκαν  από  τους  ασύδοτους  και  πάντοτε  ατιμώρητους 

βενιζελικούς  μπράβους)  Μιλτιάδης  Μάλαινος  δίνει  την  ακόλουθη  περιγραφή  στο 

έργο του Αλέξανδρος – ο Βασιλεύς με το Ακάνθινον Στέμμα:

«  Ένα  κύμα  ανθρώπων  μαινόμενων  εσχηματίσθη  τότε.  Ο  δε  πρώτος  και 

κυριώτερος στόχος των ήσαν τα γραφεία των εφημερίδων. Το κύμα συνήντησε πρώτα 

εξ  όλων  εις  τον  δρόμον  του  τα  γραφεία  και  τυπογραφεία,  όπου  ετυπώνετο  η 

Αθηναϊκή, εν των φανατικωτέρων και θαρραλεωτέρων αντιβενιζελικών φύλλων της 

εποχής.  Η εφημερίς  ήτο σχεδόν έτοιμη να  παραδοθή εις  το πιεστήριον.  Ήμουν ο 

αρθρογράφος της και μόλις είχα εγκαταλείψει τα γραφεία, αφού συνεβούλευσα τον 

ιδιοκτήτην Ομ. Ευελπίδην:

‘Τα πράγματα φαίνονται πολύ άσχημα. Φύγε από εδώ. Άφησε τη μητέρα σου 

εις τα γραφεία. Είναι γριά και θα τη σεβαστούν.’  

Εκείνος  όμως,  εβράδυνεν  επί  μερικά  λεπτά  την  αναχώρησιν  του  και  η 

ανθρωποθύελλα τον κατέλαβεν εντός των γραφείων. Θα τον κατεσπάρασσον, εάν η 

γραία μητέρα του δεν πρέβαλλεν αληθώς ηρωικήν αντίστασην…

Αφού  έθραυσαν  οι  επιδρομείς  παν  ό,τι  εύρον  εμπρός  των,  απεχώρησαν 

κατόπιν δια να πράξουν τα ίδια εις όλας τας άλλας αντιφρονούσας εφημερίδας: Η 

Πολιτεία, η Καθημερινή, το Σκρίπ, η  Εσπερινή, γαλλόφωνος Opinion έσχον ανάλογον 

τύχην.  Αλλά  το  στυγερώτερον  έγκλημα  της  μαύρης  εκείνης  ημέρας  υπήρξεν  η 

δολοφονία  του Ίωνος  Δραγούμη,  ο  οποίος  απετέλει  μίαν  των αγνοτέρων  και  των 

πατριωτικωτέρων πολιτικών φυσιογνωμιών της χώρας. Εις του Θων τον συνέλαβον 

άνδρες  της  Ασφαλείας  και  τον  οδήγησαν ενώπιον  του  αρχηγού  Παύλου Γύπαρη. 

Ούτος  τον εκράτησεν εις  το γραφείον  του περί  τα 10’  και  μετά  τίνα  μυστηριώδη  

συνεννόησιν δια του τηλεφώνου1 τον παρέδωκεν εις μικρόν απόσπασμα δια να τον 

οδηγήση (δήθεν) πεζή εις Αθήνας. Λοταν έφθασαν εις την θέσιν όπου η αναθηματική 

του στήλη, οι άνδρες του αποσπάσματος, οι οποίοι εξετέλουν προφανώς οδηγίας τον 

διέταξαν να σταματήση.

1 Από ποιον πήρε τη διαταγή της δολοφονίας;

 



Ηννόησε περί τίνος επρόκειτο. Και ο ωραίος εκείνος ιδεολόγος τους ηρώτησε 

την τελευταίαν στιγμήν, διατηρών όλην του την αναταραξίαν. 

“Δεν υπάρχει, λοιπόν, ελπίς;”

Τον εξετέλεσαν από εγγυτάτης αποστάσεως. Αυτή ήτο η απάντησίς των!…» 

 Γράφει  στο  πόνημά της  Δημοσιογραφικά χρόνια-  Πενήντα  και  κάτι…  η 

Ελένη Βλάχου: 

«Η 30η Ιουλίου  του  1920  ήταν  μια  δραματική  ημέρα  για  την  Ελλάδα.  Η 

απόπειρα εναντίον του Ελ. Βενιζέλου στην Gare de Lyon στο Παρίσι και η δολοφονία 

του Ίωνος Δραγούμη στο κέντρο των Αθηνών αποκορυφώνουν την εμφύλια μάχη. 

Αποδίδονται  ευθύνες  στη  φανατικά  αντιβενιζελική  Καθημερινή  και  ομάδες 

διαδηλωτών κάνουν “γυαλιά- καρφιά” τα γραφεία της. Αφού καταστρέφουν γραφεία, 

τυπογραφεία, εγκαταστάσεις, προχωρούν στο διαμέρισμα όπου κατοικούσαμε εμείς, 

και εκεί τα σπάνε όλα, σχίζουν τα πορτρέτα στους τοίχους, βάζουν φωτιά στα ρούχα, 

στις κουρτίνες, πετάνε τα έπιπλα  στο δρόμο. Στις 3 Αυγούστου συλλαμβάνεται ο 

Γεώρ. Βλάχος και φυλακίζεται στου “Αβέρωφ”. Η  Καθημερινή έχει αναστείλει την 

έκδοσή της- επανεκδίδεται στις 13, με το διευθυντή της πάντα στη φυλακή…» 

Στη δίκη των δύο απότακτων αξιωματικών, που είχαν τραυματίσει ελαφρά το 

Βενιζέλο, η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι, ο «εθνάρχης» θα καταθέσει ως μάρτυρας 

κατηγορίας.  Καθώς  το  τυφλό,  ανίατο,  ισόβιο  αντικωνσταντινικό  πάθος  του  τον 

τυφλώνει,  δε διστάζει  να διατυπώσει  (φυσικά,  αβάσιμες  και  γι΄   αυτό ανέντιμες!) 

υποψίες εναντίον του εξόριστου και υπό παρακολούθηση, σε σαρανταοκτάωρη βάση, 

Στρατηλάτη Κωνσταντίνου για δήθεν ηθική αυτουργία στην απόπειρα.  1   Δικαστές 

και δημοσιογράφοι αισθάνονται κατάπληξη…

                             « Ωσαννά τω ημιθέω!…»

Το  απομεσήμερο  της  17/30  Αυγούστου  διατάχθηκαν  κωδωνοκρουσίες  σε 

όλους τους αθηναϊκούς ιερούς ναούς και κανονιοβολισμοί από τα πυροβολεία του 

Λυκαβηττού, από τα πολεμικά που ναυλοχούσαν στον όρμο του Νέου Φαλήρου: Το 

βαρύ καταδρομικό Γ. Αβέρωφ έφερε τον Έλληνα « Ναπολέοντα» από την Τεργέστη. 

Δε θα έπρεπε να κλείσουν όλα τα καταστήματα γι΄ αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός; 

Οι  Κρητοχωροφύλακες  υποχρέωσαν τους  μαγαζάτορες  να  βάλουν λουκέτο  και  οι 

κάτοικοι  πρωτεύουσας  και  επινείου  όφειλαν  να  συγκεντρωθούν  στους  κεντρικούς 

1 Περίπου επτά δεκαετίες  αργότερα,  ασυνείδητοι  ανθρώπινα και  ενσυνείδητοι  στην κομμουνιστική 
ιδεολογία  τους  μαρξιστές  προπαγανδιστές,  που  υποδύθηκαν-  ντροπιάζοντας  την  επιστήμη-  τον  “ 
ιστορικό”,  δε  δίστασαν  να  συνδέσουν  το  όνομα  μιας  βαθύτατα  θρησκευόμενης Βασίλισσας  –  της 
αείμνηστης Φρειδερίκης- με το θάνατο του Γρ. Λαμπράκη. Τον οποίο, όπως αποκάλυψε ο Αθ. Στριγάς  
(Παγκόσμιοι εντολοδότες) εξόντωσε πράκτορας της C. I. A. με τη σύμφωνη γνώμη της K.G. B…. 

 



δρόμους γύρω από το μέγαρο του Βενιζέλου. Το σύνολο των αντρών της φρουράς της 

Αθήνας παρατάχθηκε από το Νέο Φάληρο μέχρι το μέγαρο, οι μπάντες παιάνιζαν 

θούρια  και  ο  «στρατηλάτης,  επιτελάρχης,  αρχιτέκτονας,  ημίθεος,  τολμητίας, 

δημιουργός  της  Ελλάδος  των  πέντε  θαλασσών  και  των  δύο  ηπείρων»  εξήλθε 

μεγαλοπρεπώς στον εξώστη, με τον αριστερό του βραχίονα στηριζόμενο στο άνοιγμα  

του  γιλέκου  του,  όπως συνήθιζε  να  πράττει  ο  Βοναπάρτης, όταν χαιρετούσε  με  το 

«τρικαντό»  του  τα  πλήθη.  Χωρίς  να  εκφωνήσει  κάποιο  από  τους  γνωστούς 

πομφολυγικούς λόγους του αποσύρθηκε μετά από δύο λεπτά στα ενδότερα, ενώ το 

«Κλεινόν άστυ» φωταγωγούνταν από το Λυκαβηττό ως την Ακρόπολη…

Ημέρα – ή, μάλλον, νύκτα- θριαμβικής επανόδου Ρωμαίου καίσαρα, που είχε 

συντρίψει φανταστικό εχθρό!

Όταν στις 7 Σεπτεμβρίου 1920 (ν. ημ.) ξανάρχισε τις εργασίες της « η Βουλή 

των Λαζάρων» ο χώρος από το «εθναρχικό» μέγαρο μέχρι τη Βουλή πλημμύρισε από 

εκατοντάδες ενόπλους, επικεφαλής των οποίων βρίσκονταν ο διοικητής του Α΄ Σ. Σ. , 

οι διοικητές Χωροφυλακής και Αστυνομίας και ο Παύλος Γύπαρης (!), του Τάγματος 

Ασφαλείας που δολοφόνησε τον Ίωνα Δραγούμη. 

Αφού κατανάλωσε τρία  φορτία λιβανιού «προς  δόξαν του δημιουργού της 

Μεγάλης Ελλάδος» ο πρόεδρος της αντισυνταγματικής και παράτυπης Βουλής, τον 

διαδέχθηκε στο βήμα ο «Μέγας Ναπολέων» της Ελλάδος, χωρίς στολή στρατηγού, 

αλλά με λευκή περιβολή. Διάβασε από χειρόγραφο τη σχοινοτενή  ομιλία του και 

κατέθεσε  σχέδιο νόμου κυρωτικό των τεσσάρων Συνθηκών των Σεβρών 1, το οποίο, 

όμως,  θα  ψηφιζόταν  από τη  νέα Βουλή,  ενώ ως  τότε  διακήρυττε  πως  έπρεπε  να 

παραταθεί και άλλο ο βίος της «Λαζαρικής» προκειμένου να τις επικυρώσει εκείνη. 2 

Διατράνωσε τη βεβαιότητά του, ότι από τις κάλπες θα εξερχόταν θριαμβευτής 

και  τροπαιούχος  και  ας  τον  κατηγορούσαν  οι  αντίπαλοί  του  ως  τύραννο  «διότι 

εγένετο  επιβάτης  της  Αρχής  και  εφήρμοσε  τον  Στρατιωτικόν  Νόμον  και  την 

προληπτικήν λογοκρισίαν». 3  Για να ακολουθήσουν οι φαιδρότατες πομφόλυγές του:

«Βαθείαν  έχω  την  πίστιν  εις  το  μέλλον  του  ελληνικού  λαού,  όστις  ως 

δημιουργός πολιτισμού εν τη Εγγύς Ανατολή θα προσφέρη εις την ανθρωπότητά του 

υπηρεσίαν  μηδαμώς  κατωτέραν  εκείνης,  ήν  προσέφεραν  ο  αρχαίος  κλασσικός,  ο 

μακεδονικός και ο μεσαιωνικός πολιτισμός…»

1 Απόδειξη επιβεβαιωτική του ισχυρισμού μου, ότι χωρίς νομοθετική επικύρωση οι Συνθήκες εκείνες 
δεν είχαν καμία νομική ισχύ και οντότητα.  
2 Άλλη μία από τις διαβόητα γνωστές παλινωδίες του…
3 Μόνο;  Αυτά  “θυμόταν”  εκείνη  τη  στιγμή-  εκτελέσεις,  εξορίες,  απολύσεις,  φυλακίσεις  τις 

“λησμονούσε”…

 



Όταν,  κατά  τη  συνεδρίαση  της  επόμενης  ημέρας,  ο  αντικατστάτης  του 

δικτάτορα κατά τις απουσίες του Εμμ. Ρέπουλης επιχείρησε – ανεπιτυχέστατα- να 

δικαιολογήσει  τη  στάση  του  κατά  τα  «Ιουλιανά»  (δολοφονία  Ίωνα  Δραγούμη, 

λεηλατικές και καταστροφικές επιδρομές κατά κατοικιών και εφημερίδων, συλλήψεις 

και φυλακίσεις), ο Βενιζέλος έσπευσε να τον αγκαλιάσει και να τον ασπαστεί και στις 

δύο παρειές, ενώ οι «Λάζαροι» επευφημούσαν και χειροκροτούσαν όρθιοι. Συνεπώς: 

Δεν  τον  κάλυπτε  απλώς·  αναλάμβανε  πλέον  ο  ίδιος  την  ευθύνη  (και)  για  όσες  

κακουργίες είχαν διαπραχθεί τότε!

Η δήθεν «Βουλή» διαλύθηκε στις 10 και την ίδια ημέρα (δύο χρόνια μετά τη 

λήξη του Α’  Παγκόσμιου Πολέμου!) δημοσιεύτηκε το Βασιλικό Διάταγμα για την 

άρση του στρατιωτικού νόμου από τους δεκαέξι νομούς και τέσσερα νησιά, όπου 

ίσχυε  από  τις  20-6-1917(!)  Στην  πράξη  αυτό  σήμαινε  κατάργηση  των  εκτάκτων 

στρατοδικείων και διαβίβαση στα κοινά δικαστήρια των πολιτικών υποθέσεων, που 

εκκρεμούσαν σε αυτά. Για πρώτη φορά μετά από  τριάντα εννιά μήνες  οι Έλληνες 

άρχισαν να αναπνέουν ελεύθερα και να νιώθουν ότι ο φόβος του καταδότη και οι 

απειλές των μπράβων, η σκέψη του κελιού της φυλακής και του νησιού της εξορίας 

έπαυαν να αποτελούν συστατικά μέρη – εφιάλτες και αγωνία- της καθημερινής τους 

ζωής. 

Το «κλου» των παραστάσεων του θεάτρου σκιών ήταν η επιθεωρησιακού ή 

οπερετικού  επιπέδου τελετή,  την οποία  οργάνωσαν ο  «εθνάρχης» και  οι  θλιβεροί 

λιβανιστές του στο «Καλλιμάρμαρο» και στην οποία υποχρεώθηκαν να παραστούν 

όλοι  οι  δήμαρχοι  και  κοινοτάρχες  της  χώρας.  Με  τον  αθλιότερο  ρόλο  να 

επιφυλάσσεται  για το δύσμοιρο Αλέξανδρο,  που,  ολομόναχος,  απομονωμένος  από 

τους  (εξόριστους  στην  Ελβετία)  δικούς  του,  αποκομμένος  από  τον  έξω  κόσμο, 

αναγκάστηκε  να  φορέσει  χρυσό  στεφάνι  στο  κεφάλι  του  μέχρι  τότε  ανάλγητου 

δικτάτορα,  για τη δήθεν  δημιουργία (στη φαντασία του)  της «Ελλάδος των πέντε 

θαλασσών  και  των  δύο  ηπείρων»  ·  στην  πραγματικότητα,  για  την  εξαιτίας  του 

καταστροφή του ελληνισμού Ιωνίας και Πόντου, αλλά κα της Μεγάλης Ιδέας. 

Χρυσό στεφάνι! Μετά το Μεγάλο Ναπολέοντα, ο Νέρωνας ή ο Καλιγούλας…

                                        Στην ξένη γη

Δύο από τους κορυφαίους ηγέτες της αντιπολίτευσης ο Δημ . Γούναρης και ο 

Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης βρίσκονται στην Ιταλία: ο πρώτος στην Πίζα, ο δεύτερος 

 



στη Βαλαμπρόζα, στη Φλωρεντία, στη Σιένα (στη συνέχεια μετακόμισε οικογενειακά 

στο Βερολίνο). 

Στις 7/20 Ιουλίου 1920 ο Δ. Γούναρης ανακοίνωνε, με επιστολή του στο φίλο 

και  ομοϊδεάτη  του,  ότι  ήταν  αντίθετος  προς  τη  φημολογούμενη  εισήγηση  του 

πανεπιστημιακού  καθηγητή  και  πρ.  πρωθυπουργού  Γεωργ.   Στρέιτ  προς  το 

Στρατηλάτη, να στείλει («επ΄ ευκαιρία του εν Μ. Ασίας αγώνος εν είδει καλής geste» 
1) τηλεγράφημα στο Βενιζέλο, «δι΄ ου να κηρύσσεται η Ιερά Ένωσις απέναντι του 

καθ΄  ου  μάχεται  η  Ελλάς  εχθρού».  Επίσης,  ότι  θα  διαφωνούσε  και  προς 

τηλεγράφημα,  που θα  περιείχε  «και  την αξίωσιν  του Βασιλέως  να  καταλάβη την 

προσήκουσαν  εις  αυτόν  θέσιν  εν  τω  κατά  του  εχθρού  μαχομένω  στρατώ».  Ο 

εκλεκτός,  ενάρετος,  ασύγκριτα  καλλιεργημένος  πολιτικός  ήταν  αντίθετος,  επειδή 

«τηλεγράφημα προς το Βενιζέλο με οιανδήποτε προσφοράν σημαίνει  αναγνώρισιν 

του τυραννικού καθεστώτος και υποταγήν εις αυτό, δηλαδή, λιποταξίαν από τον κατά 

της  τυραννίας  αγώνα,  ον  διεξάγει  ο  ελληνικός  λαός».  Θα ήταν,  όμως,  σύμφωνος 

«προς  δήλωσίν  τινα  του  Βασιλέως,  θέτουσαν  εκτός  αμφιβολίας  ότι  ημείς  δεν 

αντιτιθέμεθα,  ένεκα  της  απεχθείας  προς  την  τυραννίαν,  και  προς  τον  εξωτερικόν 

εθνικόν  αγώνα  εκ  του  τυχαίου  γεγονότος,  ότι  ούτος  διευθύνεται  από  τους 

τυραννούντας την Ελλάδα. Τουτέστιν, δήλωσιν εξ ης να προκύπτη και η επιφύλαξις 

ότι  ο  αγών γίνεται,  ήδη,  διότι  κατέστη  αναγκαίος  εξ  αποτυχίας  της  πολιτικής  του  

Βενιζέλου, διότι ηδύνατο να προληφθή…»

Από το κείμενο αυτό προκύπτει ότι ο Δημ. Γούναρης ήταν επιφυλακτικός και  

διστακτικός απέναντι στη μικρασιατική εκστρατεία· και, όμως, αντί του ασυγχώρητου 

ενόχου  Ελ.  Βενιζέλου,  στο  απόσπασμα  των  Παγκαλικών,  Πλαστηρικών  και 

«εθναρχικών» δολοφόνων στάλθηκαν εκείνοι, που ο Βενιζέλος έσυρε εκβιαστικά στη 

συνέχιση της δικής του παραφροσύνης. 

Στη μεταγενέστερη (19-7/1-8-1920) επιστολή του ο Δ. Γούναρης μεταφέρει 

στον Π. Πρωτοπαπαδάκη τις εγκυρότατες πληροφορίες του από την πατρίδα, κατά τις 

οποίες  «όλος  ο  κόσμος  είναι  αντίθετος  με  πάθος  και  αγανάκτησιν  κατά  της 

τυραννίας…»

Εξυπακούεται ότι οι «εθναρχικοί» μπράβοι σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον 

κορυφαίο ηγέτη της αντιβενιζελικής παράταξης:Σε άλλη επιστολή του (2/15 –9-1920) 

προς τον ίδιο αποδέκτη τονίζει τα ακόλουθα:

«Ο Νομάρχης της Πίζης μοι ανεκοίνωσε τηλεγράφημα εκ Ρώμης, καθ΄ ο κατά 

πληροφορίας  δοθείσας  από  φίλους  εξ  Ελλάδος  υπάρχει  κίνδυνος  της  “πολυτίμου 

1 Χειρονομίας.

 



“υπάρξεώς  μου  εδώ  εξ  ανθρώπων  δυναμένων  να  έλθωσιν  εξ  Ελλάδος  και  με 

συνεβούλευσε  να  μην  ταξιδεύω  χωρίς  να  το  γνωστοποιώ  πρότερον  εις  την 

Αστυνομίαν.

Κατά ελθόντας εξ Ελλάδος το φρόνημα του κόσμου παραμένει αναλλοίωτον· 

ότι ο Βενιζέλος απεβιβάσθη εν τω μέσω στρατού και φρίκης του κόσμου· ότι εν τω 

Υπουργικώ συμβουλίω συνεκρούσθησαν δύο ρεύματα: των αδιαλλάκτων υπό τους 

Ρέπουλην  και  Καφαντάρην  και  των  διαλλακτικών  υπό  τον  Πολίτην  κ.λ.π. 

Επεκράτησαν οι  δεύτεροι  και  εματαιώθη η αξίωσις  των πρώτων να τυφεκισθώσιν  

αμέσως  άνευ  δίκης  οι  συλληφθέντες,  με  τον  Βενιζέλον  να  τάσσεται  υπέρ  των 

διαλλακτικών. 

Εγώ δε δίδω σημασίαν εις αυτά. Εκ θετικής πηγής μανθάνω, ότι ο Βενιζέλος  

δεν εννοεί να κάμη τίποτε το οποίον να αγάγη αυτόν εις πτώσιν…»

Εξουσία  και  μόνο εξουσία!  Η ευκλεής  δόξα του  δυαδικού  «εθναρχισμού» 

(Βενιζέλος, Καραμανλής) σε τούτο το δύσμοιρο τόπο. Τα πάντα για να μη τη χάσουν. 

Και όταν συνέβαινε αυτό, φυγή στη Γαλλία. Επιτρέπεται ένας… «εθνάρχης» να μην 

κυβερνά και να είναι αντιπολίτευση; Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε ονομαστεί «πατέρας 

της νίκης». Και στις πρώτες μετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου εκλογές, οι 

Άγγλοι ανέθεσαν την εξουσία στον Κλέμεντ Άτλι του Εργατικού Κόμματος. Ο …μη 

«εθνάρχης» Τσόρτσιλ δε μετακόμισε στη Γαλλία.  Ίσως, επειδή δεν είχε  αυτή την 

ιδιότητα, την οποία γελοίες γραφίδες αποδίδουν στους… Βενιζέλο και Καραμανλή!

Ο Π. Πρωτοπαπαδάκης ούτε που σκέπτεται ακόμα, το τελευταίο δεκαήμερο 

του Σεπτεμβρίου, την επιστροφή. Όπως γράφει από τη γερμανική πρωτεύουσα στο 

στενό φίλο του γιατρό Στ. Διαμαντόπουλο (στη Γενεύη):

«Ενθυμούμαι αφαντάστως πολύ την Ελλάδα, αλλά μετά την κατακρεούργησιν  

του Δραγούμη θα εθεώρουν παραφροσύνην την εκεί  μετάβασίν μου.  Ίσως κατά την  

άνοιξιν καταλήξω εις Ιταλίαν…»

Δεν εξέταζε το ενδεχόμενο επιστροφής ακόμα και μόλις σαράντα ημέρες πριν 

από τις εκλογές του τρόμου, της βίας και της νοθείας. Από την πλευρά του ο Δημ. 

Γούναρης  συνιστούσε  στους  φίλους  του  να  δηλώσουν  αποχή  από  αυτές,  με  την 

ελπίδα ότι με τον τρόπο αυτό θα τις διενεργούσε «υπηρεσιακή» κυβέρνηση. Και στις 

4-10-1920 (ν. ημ.) η ηγεσία της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως» προβαίνει σε διάβημα 

στους  Άγγλο και  Γάλλο πρεσβευτές  και  στο  Βασιλέα  Αλέξανδρο,  με  αίτημα την 

ανάθεση  της  διεξαγωγής  τω  εκλογών  σε  αμερόληπτη,  ουδέτερη  και  άχρωμη 

κυβέρνηση  από  μη  πολιτικούς.  Οι  οπαδοί  του  Βενιζέλου  τους  λοιδορούσαν  με 

περιφρόνηση και ο πολυβασανισμένος ελληνικός λαός, με τις αναρίθμητες από την 

 



«εθναρχική» τυραννία πληγές, έσφιγγε τις γροθιές του και τα δόντια του. Μετρώντας 

μία- μία τις ημέρες μέχρι την απαλλαγή του από το κνούτο. 

Όμως, το πεπρωμένο έκρυβε, πίσω από τη ράχη, το χαρτί του αιφνιδιασμού 

του. Ένα θάνατο… 

                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ        

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΛΙΚΑΡΙΟΥ»  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) ΚΑΙ Η 

                         ΜΙΚΡΟΨΥΧΙΑ ΤΟΥ «ΕΘΝΑΡΧΗ».

 «  Με  μισοσβημένη  φωνή  ο  Αλέξανδρος  περιγράφει  το  όνειρό  του.  Όλοι  έχουν  

παγώσει… Βλέπει ένα ποτάμι. Στην απέναντι όχθη στέκεται όρθιος ο παππούς του, ο  

Γεώργιος Α΄, ο αγαπημένος του Αλέξανδρου. Με κάπως πιο δυνατή φωνή περιγράφει  

τη  συνομιλία  τους.  Του λέει  ο  παππούς του:  “Έλα,  παιδί  μου.  Ήρθε η  ώρα να σε  

πάρω…” Και ο Αλέξανδρος μέσα στ΄ όνειρό του απαντάει: “Ναι, παππού, έρχομαι…  

Μόνο που θα ήθελα, πριν φύγουμε, να γνωρίσεις την Ασπασία…” Εκείνη δεν αντέχει  

άλλο και σωριάζεται με αναφιλητά δίπλα του, ανθρώπινο ράκος…» 

                                                    Κώστας Ν. Μπαρμπής

 



                                           (Αλέξανδρος Α΄ και Ασπασία Μάνου).

«Παρ΄ όλα τα απταίστως κοχλάζοντα κατά την προεκλογικήν περίοδον πάθη, το  

τραγικόν  τέλος  του  Αλεξάνδρου,  καλού  και  αγαθού  Βασιλέως,  ήνωσεν  όλους  τους  

Έλληνας  περί  το  σκήνωμά  του.  Τον  έκλαιαν  από  συμφώνου  βενιζελικοί  και  

αντιβενιζελικοί. Έμοιαζε σαν κάποιο μήνυμα της Μοίρας να τα ξεχάσωμεν όλα και να  

αντιμετωπίσωμεν από κοινού την ζοφεράν επαύριον, που διεγράφετο ενώπιόν μας δια  

να σωθώμεν. Αφετηρία ενός ευτυχούς μέλλοντος θα μπορούσε να γίνη ο θάνατός του.  

Αλλά τα ανθρώπινα πάθη ενίκησαν το θέλημα της Μοίρας. Και έγινεν αφετηρία της  

φρικτοτέρας τραγωδίας, που εγνωρίσαμεν καθ΄ όλον το διάστημα του νεωτέρου βίου  

μας».

                                                 Μιλτ. Ι. Μάλαινος

                           (Αλέξανδρος, ο Βασιλεύς με το Ακάνθινον Στέμμα). 

Ο  Αλέξανδρος,  δευτερότοκος  γιος  του  Στρατηλάτη  και  της  Βασίλισσας 

Σοφίας,  σεμνός  σαν  κορίτσι  και  μέγας  λάτρης  των  σπορ  και  των  μηχανών, 

ανατράφηκε με τις αυστηρές αρχές της μητέρας του. Ωστόσο, ο εμφανώς απείθαρχος 

χαρακτήρας του έγινε αιτία να “προσγειωθεί”  αρκετές φορές στις παρειές του, κατά 

την προεφηβική, αλλά και εφηβική ηλικία του η βαρύτατη πατρική παλάμη. Ενώ ως 

υπολοχαγός  του  Ι.  Συντάγματος  Πεδινού  Πυροβολικού  τιμωρήθηκε  από  τον 

αρχιστράτηγο  πατέρα  του  με  τετραήμερους  περιορισμούς  στο  στρατώνα,  όταν  η 

επιθυμία του για το τιμόνι του Φίατ του τον εξωθούσε να αφήσει τη βάρδιά του πριν 

από τη λήξη της. Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα (σχεδόν… πετούσε χαμηλά), γι΄ 

αυτό και ο λαός  που τον λάτρευε του απένειμε το προσωνύμιο «Ντελή – Φουσέκης». 

Ήταν λακωνικός, έβλεπε πολύ και άκουγε ακόμα περισσότερο. 

Μολονότι  είχε  υποστηρίξει  πως δεν επρόκειτο  να ερωτευτεί  ποτέ,  δέχθηκε 

κατάκαρδα το βέλος του μικρού φτερωτού θεού του έρωτα, μόλις την πανέμορφη 

Ασπασία, κόρη του υποσταυλάρχη των ανακτόρων Πέτρου Μάνου και της Μαρίκας 

Αργυροπούλου  (οι  γονείς  της  είχαν  μόλις  λάβει  διαζύγιο).  Η  Ασπασία 

ανταποκρίθηκε, αλλά και οι δύο γνώριζαν ότι οι αυστηροί κανόνες, που ίσχυαν τότε 

για γάμο μέλους βασιλικής οικογένειας με μή «γαλαζοαίματους», δεν ήταν καθόλου 

εύκολο να υπερπηδηθούν, για να μπορέσουν να συνδέσουν δια βίου τη ζωή τους με 

τα δεσμά του γάμου. 

 



Χώρισαν προσωρινά, όταν ο- διοικητής πυροβολαρχίας – Αλέξανδρος έλαβε 

μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους. Κατά τα «Νοεμβριανά» 1 το Σύνταγμά του είχε 

μετασταθμεύσει  στο  Ψυχικό  και,  όπως  αφηγείται  ο  υπασπιστής  του  Γεώρ. 

Σκαρλάτος,  «  ο πρίγκηψ έμεινεν  όλην την ημέραν με  τους  άνδρας του βαρύτατα 

τεθλιμμένος, αλλά χωρίς να προφέρη καμία λέξιν οργής ή παραπόνου…»

Όταν οι γαλλικές λόγχες και τα τελεσίγραφα του «γκαουλάιτερ» Σάρλ Ζονάρ 

εξοστράκισαν  αντισυνταγματικά  και  με  παρά  φύσει  βιασμό  των  κανόνων  του 

διεθνούς δικαίου τον πατέρα του και τα όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας του στην 

Ελβετία, ο Κωνσταντίνος, χωρίς να υποβάλει παραίτηση από το Θρόνο του, κάλεσε 

το δευτερότοκο γιο του (αφού οι « δημοκράταροι» της Αντάντ απέπεμπαν και  το 

νόμιμο διάδοχο Γεώργιο) και του ανακοίνωσε, ότι τον αφήνει στη θέση του και ότι 

εμπιστευόταν τα πάντα στη σύνεσή του…

Ο Στρατηλάτης δήλωσε παράλληλα στους Αλ. Ζαΐμη και Γεώρ. Στρέιτ:

«Οι Σύμμαχοι βρίσκονται εν αδίκω. Αλλά τα συμφέροντα του τόπου απαιτούν 

να δοθή διέξοδος εις το πείσμα των. Δεν επιθυμώ έστω και μία τρίχα Έλληνος να 

πάθη εξαιτίας μου!»

Και ο εικοσιτετράχρονος  Αλέξανδρος θα φορέσει  το αγκάθινο  στέμμα του 

μαρτυρίου του στις 30-5/11-6-1917. 

Ο τότε Ιταλός πρεσβευτής κόμης Αλεσάντρο ντε Μποσντάρι θα γράψει στα 

απομνημονεύματά του:2  

«Στις  5  Ιουλίου  επισκέφθηκε  το  νέο  και  νεαρό  Βασιλέα.  Μου  φάνηκε 

ανήσυχος  εξαιτίας  της  στάσεως  του  Ζονάρ,  ο  οποίος  για  πολιτική  συμφιλίωσης, 

έσπερνε παντού τον τρόμο… Ο Ζαΐμης θεωρούσε ότι η προσπάθεια συμφιλίωσης με 

τον Ζονάρ ήταν χαμένος κόπος και χρόνος, γιατί η Γαλλία δε θα ησύχαζε παρά μόνο 

αν εγκαθιστούσε στην Ελλάδα αβασίλευτη Δημοκρατία ως προτεκτοράτο της…»

Και ο Γάλλος « γκαουλάιτερ» τον ανάγκασε να ορκίσει πρωθυπουργό τον… 

«εθνάρχη»  («σήμερα θα  ορκίσω τον σατανάν!»  θα  εκμυστηρευτεί  στον αργότερα 

σύγγαμβρό  του  Χρ.  Ζαλοκώστα  ο  δύσμοιρος  Αλέξανδρος)  και  να  υπογράψει 

Βασιλικό Διάταγμα για διάλυση της συνταγματικά εκλεγμένης κατά το Δεκέμβριο 

του  1915  Βουλής  και  νεκρανάστασης  της  προηγούμενης  (!),  που  ορθότατα 

βαφτίστηκε «Βουλή των Λαζάρων»…

Ο αναγνώστης  αναγκαίο  είναι  να  ενημερωθεί  για  ορισμένα γεγονότα,  που 

πιθανότατα του είναι άγνωστα:

1 Βλέπε τα έργα μου: Αντάντ κατά Ελλάδος· Κωνσταντίνος ΙΒ΄, ο Στρατηλάτης· Γεώργιος Β΄· Εθνικός  
διχασμός · Ελ. Βενιζέλος: «Εθνάρχης» ή εθνικός ολετήρας;
2 Βλέπε (σε μετάφρασή μου) το πόνημά του Ποιος δίχασε την Ελλάδα και γιατί. 

 



 Στο  Διεθνές  Σοσιαλιστικό  Συνέδριο,  που  έλαβε  χώρα  στη  Στοκχόλμη 

(Φθινόπωρο  1917)  οι  «προοδευτικοί»  της  εποχής  πρότειναν  (αναιδέστατα, 

προκλητικά  και  υβριστικά  για  την  Ελλάδα,  συγκυριαρχία  της  Θεσσαλονίκης  από 

Σερβία, Βουλγαρία και Ελλάδα, προκειμένου να τακτοποιηθεί το Μακεδονικό(!)

 Οι Εβραίοι, που κυβερνούσαν και τότε δια του «λόμπι» τους τις Η. Π. Α., 

ανέθεσαν στον υπουργό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ερωτήσει (δήθεν «αφελώς») τον 

εκεί Έλληνα πρεσβευτή, για ποιο λόγο τώρα που ασκούσε και πάλι την εξουσία ο Ελ.  

Βενιζέλος  δεν  έσπευσε  να  υλοποιήσει  την  επίσημα  διατυπωμένη  πρότασή  του  για  

παραχώρηση της Καβάλας, Σερρών, Δράμας και ενδοχώρας στους Βουλγάρους, αφού 

με τον τρόπο αυτό θα συντομευόταν ο τερματισμός του πολέμου (!) 1

 Η χώρα είχε κραυγαλέες ελλείψεις σε πολεμικό υλικό και σε διαθέσιμα 

κεφάλαια,  ενώ  το  συντριπτικά  μεγαλύτερο  τμήμα  του  λαού  (όπως  απέδειξαν 

περίτρανα οι εκλογές του Νοεμβρίου 1920) έφερε βαρέως την εσωτερική ανατροπή, 

που είχαν επιβάλει οι ξένες λόγχες. 

 «Το σύστημα των διώξεων», γράφει ο Μιλτ. Ι. Μάλαινος (ο.π.), «διά του 

οποίου  εζήτει  η  “Κυβέρνησις”  να  υποκατασταθή  εσωτερικώς  εις  την  θέσιν  της 

πειθαρχίας  των  συνειδήσεων,  ωδήγει  εις  το  αντίθετον  ακριβώς  αποτέλεσμα…  Η 

ιταλική πολιτική αντετίθετο αναφανδόν εις τας ενεργείας του. Η γαλλική ενδιεφέρετο 

διά τα ίδια αυτής συμφέροντα. Οι δε Άγγλοι κατείχοντο πάντοτε υπό τόσον σοβαρών 

δισταγμών, ώστε ο Λόυδ Τζώρτζ, καθορίζων την 12-12-1917, ενώπιον της Βουλής 

των Κοινοτήτων, τας συμμαχικάς αξιώσεις να “λησμονήση” να αναφέρη καν Ελλάδα 

και Σερβίαν …  2 Δηλαδή, η Ελλάς θα εμάχετο υπέρ της αποκαταστάσεως της … 

Ρωσίας εις ελληνικώτατα εδάφη! Δια τούτο οι έφεδροι,  κατά την μεγίστην αυτών 

αναλογίαν,  δεν  εθεώρουν  τον  Βενιζέλον  παρά  ως  ένα  απλούν  επιδρομέα  και 

εντολοδόχον των ξένων…»

Είχαν άδικο; 

 Ο  Βενιζέλος,  φύση  πονηρή,  ραδιούργα  και  δόλια  παρακολουθούσε 

αφανώς, αλλά από πολύ κοντά την εξέλιξη του ειδυλλίου Αλεξάνδρου και Ασπασίας, 

το  διευκόλυνε  και  το  προήγαγε,  επιδιώκοντας  να  το  χρησιμοποιήσει  για  την 

πραγμάτωση των δικών του (εξουσιολατρικών και εξυπηρετικών των βλέψεών του) 

σχεδίων…

1 Να παραχωρήσει αιματοπότιστα εδάφη της η Ελλάδα, για να τελειώσει γρηγορότερα ο πόλεμος. Εκεί  
είχε οδηγήσει τη χώρα ο «στρατηλάτης κ.τ.λ.»
2 Επιβάλλεται  να  επισημανθεί  (όπως  αποκαλύφθηκε  από  τα  απόρρητα  έγγραφα  που  έφεραν  στη 
δημοσιότητα το 1922 οι  μπολσεβίκοι),  ότι  κατά τη  μυστική Συνθήκη του Λονδίνου (4-3-1915)στη 
Ρωσία θα περιέρχονταν η Κωνσταντινούπολη,  τα Δαρδανέλια και  ολόκληρη η ευρωπαϊκήΤουρκία, 
καθώς και τμήμα της ασιατικής. Γι΄ αυτούς τους φίλους, προστάτες και χρηματοδότες του δίχασε την  
Ελλάδα και ρήμαξε  τον Ελληνισμό Ιωνίας και Πόντου ο… «εθνάρχης». 

 



 Ο Αλέξανδρος,  αποκομμένος  από όλους τους δικούς του,  περιέφερε  τη 

θλίψη  και  την  οδύνη  του  στις  πελώριες,  έρημες  και  σκυθρωπές  αίθουσες  των 

ανακτόρων. Στο σπουδαίο γλύπτη Μιχ. Τόμπρο, που φιλοτεχνούσε την προτομή του, 

εκμηστηρεύτηκε, ότι έμοιαζε με σωστό σκλάβο, περιστοιχιζόμενος από ανθρώπους, 

τους οποίους θεωρεί συνενόχους για τη στέρηση των δικών του…

                       Γάμος, εγκυμοσύνη Ασπασίας, δάγκωμα πιθήκου… 

Για την αντιμετώπιση του επαχθούς φορτίου της μοναξιάς του λατρευτού της 

Αλεξάνδρου, η Ασπασία πύκνωσε τις επισκέψεις της, ως μνηστή πλέον, στα άδεια και 

σκυθρωπά ανάκτορα και ο δύστυχος Βασιλεύς, ευθύς, ντόμπρος και έντιμος, όπως 

όλα  τα  μέλη  της  Βυζαντινογενούς  ελληνικής  δυναστείας,  υποσχέθηκε  –  με 

αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία- να τη νυμφευτεί. Και, φυσικά, θα τηρούσε το 

λόγο του. 

Κατά τον υπασπιστή του Αλεξάνδρου, Γ. Σκαρλάτο, η Ασπασία Μάνου «ήτο 

προικισμένη  με  χαρακτήρα  εύθικτος,  βιαιοπαθή  και  ευκόλως  εκρυγνυόμενον- 

δηλαδή, γνησίως ελληνικόν…» Λίγο αργότερα θα φορέσει  τη στολή της  αδελφής 

νοσοκόμου και  μετακινείται  από Θεσσαλονίκη στη Μποέμιτσα και από εκεί  στην 

Κωνσταντινούπολη και  στη Σμύρνη.  Όταν επέστρεφε κοντά  στον αγαπημένο της, 

εκείνος της χάριζε την πιο ακραία μορφή τρυφερότητας. 

Εχθρικά αντιμετωπίζεται η εκλεκτή της καρδιάς του νεαρού Άνακτα: από την 

πλειονότητα της κοινής γνώμης (βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς)· από το αυλικό 

του περιβάλλον·  1 από τον αντιπρόεδρο της “κυβέρνησης” Εμμ. Ρέπουλη· και από 

τους  περισσότερο  σκληροτράχηλους  αντιπάλους  του  δικτάτορα,  επειδή  δεν 

επιθυμούσαν ο γιος να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στον εξόριστο πατέρα 

του. 

Κατά τη μετάβασή του στο μέτωπο κινδύνευσε  η  ίδια  του η ζωή από τις 

βόμβες γερμανικού αεροπλάνου. Όταν επέστρεψε, αφιέρωνε τις ελεύθερες ώρες του 

στη σουηδική γυμναστική και στον αθλητισμό, ως μέλος του Εθνικού Γυμναστικού 

Συλλόγου, αλλά και Ομίλου Ερωτών Πειραιώς, με τετράκωπο «κέλητα» του οποίου 

εκτελούσε  ατέλειωτες  λεμβοδρομίες  γύρω από τις  πειραϊκές  και  νεοφαληριώτικες 

ακτές. Στην κολύμβηση άφηνε τους συντρόφους του δεκάδες μέτρα πίσω του στα 

1 Δύο από τους υπασπιστές του, οι αντισυνταγματάρχες Γ. Δελαγραμμάτης και Θ. Μανέτας, υπέβαλαν 
τις  παραιτήσεις  τους  εξαιτίας  επεισοδίου  που  προκάλεσε  η  δημόσια  εμφάνιση  της  Ασπασίας  στο 
πλευρό του Αλεξάνδρου. Ο τρίτος (Γ. Γέροντας) δεν παραιτήθηκε, αλλά σε ερώτηση του Βασιλέως,  
απάντησε ότι ήταν αντίθετος στο γάμο του, επειδή τον θεωρούσε ασύμφορο τόσο για την Ελλάδα, όσο 
και για τον ίδιο. 

 



διακοσάρια  ελεύθερο.  Σχεδίαζε  να  προχωρήσει  μετά  τον  πόλεμο  στην 

πραγματοποίηση παγκόσμιων εράνων από ειδική επιτροπή, με σκοπό την αναβίωση 

του αρχαίου ελληνικού αθλητικού πνεύματος,  ενώ ο ίδιος σκόπευε να προπονηθεί 

εντατικά, για να λάβει μέρος στους αγώνες. Σχολιάζει (ο.π.) ο Μιλτ. Ι. Μάλαινας: 

«Μία φιλοδοξία τόσον αδόκητος  δι΄  ένα Εστεμμένον μόνον κάτω από τον 

Ουρανόν, ο οποίος εγέννησε τους θεούς του Ολύμπου, ήτο δυνατόν να ωριμάση. Και 

μόνον ο Ηγεμών ενός λαού, του οποίου οι πρόγονοι ελάτρευαν σαν αληθινούς θεούς 

τους Ολυμπιονίκας των, ημπορούσε να γεμίση την ψυχήν του με ένα ιδανικόν τόσον 

ωραίον, αλλά και τόσον ασύγχρονον. Ο Αλέξανδρος ανήκεν εις την κατηγορίαν των 

προνομιούχων  εκείνων  φύσεων  του  αρχαίου  Ελληνικού  κόσμου,  που άφηναν  την 

τελευταίαν πνοήν των εις το Στάδιον στεφανωμένοι από τον κότινον του νικητού…»

Στις 13-5-1919 (π. ημ.) ο Αλέξανδρος με επιστολή του προς τον ευρισκόμενο 

στο Παρίσι Βενιζέλο, του θυμίζει παλιότερη σύστασή του να νυμφευτεί ανεπίσημα 

την  Ασπασία  Μάνου  και  εκείνος  να  εγκρίνει  το  γάμο  μεταγενέστερα,  και  του 

γνωστοποιεί την απόφασή του «όπως προβή όλως ανεπισήμως εις την τέλεσιν των 

γάμων κατά τας πρώτας ημέρας του προσεχούς Ιουνίου». Ο « εθνάρχης» απάντησε 

στις  24-5-1919,  ότι  «κατόπιν  εγγυτέρας  εξετάσεως  του  πράγματος»  πως  η  κοινή 

γνώμη δε θα ενέκρινε το γάμο 1 και ότι είχε την ελπίδα ότι ο Βασιλεύς θα ανέμενε την 

υπογραφή της  ειρήνης  και  την  επιστροφή του  πριν  καταλήξει  στην οριστική  του 

απόφαση. 2 Μετά από ένα μήνα ο δοτός «πρωθυπουργός» έπεμψε νέα επιστολή, την 

οποία  έγραψε  ότι  δεν  του  ήταν  δυνατό  «από  τόσον  μεγάλην  απόστασιν  να 

σφυγμομετρήση την Κοινήν Γνώμην» και εξέφραζε την προαναφερόμενη ελπίδα.

Όταν  ο  υπουργός  Εξωτερικών  Αλ.  Διομήδης  του  παρέδωσε  τη  δεύτερη 

επιστολή, ο Αλέξανδρος οργίστηκε στο έπακρο και κραύγασε πως ήταν ικανός να 

φθάσει ως το πραξικόπημα και να στεφανωθεί τη μνηστή του αδιαφορώντας για την 

άρνηση της κυβέρνησης. Όταν ο συνομιλητής του τον συμβούλευσε να θυσιάσει το 

αίσθημά του για χάρη των συμφερόντων της πατρίδας του, ο Βασιλεύς αποκρίθηκε 

πως θα έκανε κάτι πιο απλό: Θα εγκατέλειπε το Θρόνο του και θα έφευγε από την 

Ελλάδα…

Η Ασπασία (Μπίκα κατά το χαϊδευτικό προσωνύμιο, που χρησιμοποιούσε ο 

αγαπημένος  της)  πηγαινοέρχεται  πλέον  στα  ανάκτορα  σαν  την  κατοικία  της  και 

περιποιείται τον Αλέξανδρο, ο οποίος υποφέρει από τις αμυγδαλές του και έχει υψηλό 

1 Ασφαλώς θα είχε υπόψη του τα αποτελέσματα κάποιας … δημοσκόπησης…
2 Ο Διομήδης δεν παρέδωσε την επιστολή στον Αλέξανδρο και σύστησε στο συντάκτη της να στείλει  
άλλη, ηπιότερη. 

 



πυρετό, ενώ μέσα στα βογκητά του φωνάζει τη μητέρα του και τις δύο μικρότερες 

αδελφές του : την Ελένη και την «Κατερινούλα». 

Με δική της επιστολή η μητέρα του τον προτρέπει να μην προχωρήσει στην 

τέλεση  γάμου  και  ο  Αλέξανδρος  απαντά  ότι  είναι  απόφασή  του  να  καταστήσει 

οπωσδήποτε την Ασπασία, νόμιμη σύζυγό του. Για τον αξιοπρεπή εκείνο άνδρα ο 

γάμος του με την Ασπασία ήταν εκπλήρωση χρέους τιμής – πολύ περισσότερο, αφού 

εκείνη τον Ιούλιο του 1919 είχε εγκατασταθεί στο ιδιόκτητο εξοχικό της βασιλικής 

οικογενείας  στο  Τατόι,  αν  και  σε  χωριστό  διαμέρισμα,  και  όλος  ο  κόσμος  τη 

θεωρούσε ερωμένη του. 

«Ο Βενιζέλος είχε παίξει διπλούν παιχνίδι», σχολιάζει ο Μιλτ. Ι. Μάλαινας 

(ο.π.) «Αφενός εξησφάλιζε την ευγνωμοσύνην της Μάνου, ώστε εάν ανήρχετο μίαν 

ημέραν εις τον Θρόνον, να την καταστήση υποχειρίαν του. Και αφετέρου ηδύνατο να 

χρησιμοποιήση  εις  πάσαν  στιγμήν  το  “σκάνδαλον  των  βασιλικών  ερώτων  ως 

ανημμένην θρυαλλίδα, διά της οποίας θα ήτο εύκολον να ανατινάξη εις τον αέρα τον 

Θρόνον και την Δυναστείαν…»

Αναντίρρητα μέγας  «επιτελάρχης» :  Της  δολιότητας  και  των ραδιουργιών. 

Κορυφαίος ! Ασυναγώνιστος!

Ωστόσο, θα φτάσει στην ακοή του Αλεξάνδρου αυτό που επαναλάμβανε σε 

φίλους του ο Εμμ. Ρέπουλης: «Τι κάθεται τώρα και βασανίζεται και βασανίζει και 

μας! Δεν καλεί έναν ιερέα να τη στεφανωθή, διά να ησυχάσωμεν όλοι!» Και τότε 

πήρε την τελική του απόφαση να προχωρήσει.

Στις 4-11-1919 ο Αλέξανδρος πήγε στην κατοικία του Χρ. Ζαλοκώστα και, 

συνοδευόμενος από αυτόν και τον υπασπιστή του Γ. Σκαρλάτο, αναζήτησε γνωστό 

του ιερέα, που διέμενε στο Κουκάκι. Εκείνος, μετά από πολλά βροντερά χτυπήματα 

στην εξώθυρα (γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί και προσπαθούσε να το αποφύγει), 

άνοιξε, παρέλαβε τα άμφιά του και τέλεσε στην οικία του Ζαλοκώστα το «μυστήριο» 

του γάμου…

Η  κυβέρνηση  απαγόρευσε,  διά  της  λογοκρισίας  που  συνεχιζόταν,  την 

αναγραφή της είδησης στις εφημερίδες. Μόνο ο Ελεύθερος Τύπος, στο φύλλο του της 

9-5-1920(!); ; αγνόησε τη διαγραφή της είδησης από τους λογοκριτές και φιλοξένησε 

το ακόλουθο κείμενο: 

«Ως  είμεθα  εις  θέσιν  να  γνωρίζωμεν,  η  Α.Μ.  ο  Βασιλεύς  ενυμφεύθη  την 

Ασπασίαν Μάνου την 4ην Νοεμβρίου παρελθόντος έτους, εν τη οικία της αδελφής της 

Ζαλοκώστα, υπό ιερέως τινός, άνευ, όμως, μητροπολιτικής αδείας και άνευ της υπό 

του Νόμου ειδικής διά τους βασιλικούς γάμους απαιτουμένης αδείας του υπουργού 

 



Δικαιοσύνης. Κατά συνέπειαν, η Μάνου είναι  μοργανατική σύζυγος της Α. Μ. του 

Βασιλέως». 

Τον Ιούνιο του 1920 ο Αλέξανδρος ταξίδευσε με τον Αβέρωφ στη Σμύρνη – ο 

Στεργιάδης  τον  επισκέφθηκε  στο  σαλόνι  του  θρυλικού  πολεμικού  μας  σκάφους-, 

απέφυγε να αποβιβαστεί εκεί,  αλλά εξήλθε στη στεριά στην Πάνορμο, όπου ήταν 

εγκαταστημένο το Γενικό Στρατηγείο, και αποθεώθηκε από τους ομογενείς του. Λίγο 

αργότερα  αποβιβάστηκε  στην  Ανδριανούπολη,  όπου  εκτός  από  άλλους  –  τον 

προσφώνησε και ο Βούλγαρος Έξαρχος. 

Όταν μονογραφήθηκε (χωρίς τελικά να επικυρωθεί από κανένα Κοινοβούλιο ) 

η  Συνθήκη  των  Σεβρών,  ο  Βασιλεύς,  με  τη  λογική  του  μέσου  ανθρώπου, 

αντιλαμβανόταν ότι αυτή δε συνέγραφε τον επίλογο ενός αιματηρού πολέμου, αλλά 

την απαρχή ενός άλλου, κατά πολύ σκληρότερου και δυσκολότερου, αφού πεδίο του 

θα  ήταν  οι  εκτάσεις  στην  άλλη  πλευρά  του  Αιγαίου.  Ακολούθησαν  τα  φρικαλέα 

«Ιουλιανά», στα οποία ο Μιλτ. Ι. Μάλαινος αφιερώνει το ακόλουθο σχόλιο:

«Τα δραματικά γεγονότα, τα οποία περέμειναν εις την ιστορίαν υπό το όνομα 

“Ιουλιανά”,  προκληθέντα  από την κατέχουσαν την εξουσίαν ολιγαρχικήν βίαν και 

κατέληξαν εις το στυγερώτερον όλων έγκλημα της δολοφονίας του Ίωνος Δραγούμη, 

ο  οποίος  απετέλει  μίαν  εκ  των  αγνοτέρων  και  των  πατριωτικωτέρων  πολιτικών 

φυσιογνωμιών  της  χώρας…  Η  οργή  του  Βασιλέως,  όταν  του  ανήγγειλαν  το 

κακούργημα,  εξεδηλώθη  τρομερά  και  απροσποίητος:  “  Είναι  κακούργοι”, 

εκραύγασεν.   “Είναι  σωστά θηρία.  Να  σκοτώσουν  τον  Ίωνα  Δραγούμην… Είναι 

τερατώδες. Είναι απίστευτον…

                        Ο Χάροντας στο Τατόι… 

Ο Αλέξανδρος διέμενε με τη μοργανατική σύζυγό του στο Τατόι, για το οποίο 

έτρεφε ξεχωριστή αγάπη, καθώς ήταν το προσφιλές καταφύγιο του λατρευτού του 

παππού,  του  Γεωργίου  Α΄,  και  όπου  τον  επισκέπτονταν  ο  γυμναστής  του  Κ. 

Γιαννούλης. Σε μία από τις επισκέψεις του αυτές (10-9-1920, ν. ημ.) τον συνόδευε ο 

δεκάχρονος γιος του, ενώ στο Τατόι βρίσκονταν η Ασπασία, ο υπασπιστής υπηρεσίας 

και το υπηρετικό προσωπικό. Η πρώτη, όμως, και  δεύτερος αναχώρησαν, γύρω στις 

δέκα και μισή για την Αθήνα,  και καθώς ο γυμναστής ξεναγούσε το γιο του στο 

κτήμα, ο Αλέξανδρος αποφάσισε να κάνει το γύρο του Τατοΐου με τη μοτοσικλέτα 

 



του, χωρίς, φυσικά, να μπορεί να προβλέψει πως με την απόφασή του εκείνη άνοιγε 

τη  θύρα  για  το  τέλος  της  μόλις  εικοσιεπτάχρονης  παραμονής  του  σε  τούτο  τον 

κόσμο…

Κατευθύνθηκε στον οικίσκο του διευθυντή του κτήματος Στούρμ, όπου ήταν 

δεμένη η θηλυκιά ενός ζεύγους πιθήκων, με τον επιθετικό αρσενικό να κυκλοφορεί 

ελεύθερος.  Ο αγαπημένος  σκύλος  του  Αλεξάνδρου-  ο  Φριτς-  επιτέθηκε  κατά της 

δεμένης πιθηκίνας. Ακούστηκαν δυνατά γαβγίσματα και γρυλισμοί και ο Βασιλεύς 

έτρεξε, για να χωρίσει τα δύο ζώα. Αλλά ο αρσενικός όρμησε εναντίον του και τον 

δάγκωσε  με  λύσσα  στην  αριστερή  του  κνήμη,  προκαλώντας,  κατά  την  ιατρική 

γνωμάτευση,  «επτά  μικρά  τραύματα  και  εκδοράς  καθ΄  άπασαν  την  έκτασιν  της 

γαστροκνημίας, εξ ων εν μεγαλύτερον κάπως εν τω μέσω των λοιπών». Εξαιτίας του 

μεγάλου  πόνου,  ο  Αλέξανδρος  άφησε  τον  Φριτς  και  άρπαξε  από  το  σβέρκο  τον 

πίθηκο,  για να τον απομακρύνει·  αυτός,  όμως, πρόλαβε να τον δαγκώσει  και  στο 

τρίτο κάτω τριτημόριο του αριστερού βραχίονα. Του επέδεσε πρόχειρα τα τραύματα 

η  σύζυγος  του  Στούρμ  και  με  αυτοκίνητο  τον  μετέφεραν  στα  «ανάκτορα»  του 

κτήματος. Αυτό έμελλε να είναι το τελευταίο ταξίδι της ζωής του…

                       *                       *                    *    

Η Ασπασία ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά και γύρισε βιαστικά, για να εισέλθει 

στο δωμάτιο, όπου τον είχαν ξαπλώσει συνοδευόμενη από το Γιαννούλη. Ο Βασιλεύς 

ήταν ήρεμος και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν να μη διαρρεύσει τίποτα στον 

Τύπο. Ύστερα ανέπτυξε τα σχέδια που είχε καταστρώσει για το χρόνο αμέσως μετά 

τις εκλογές: Θα μετέβαινε στο Παρίσι, για να αναζητήσει χρηματοδότες- δωρητές, 

προκειμένου να κατασκευαστούν πολυάριθμα γυμναστήρια σε ολόκληρη τη χώρα. 

Και στη συνέχεια αποκάλυψε στο Γιαννούλη, ότι η σύζυγός του ήταν έγκυος τριών 

μηνών…

Πρώτος  τον  φρόντισε  ο  γιατρός  των  Ανακτόρων  Κ.  Μέρμηγκας,  που 

καθάρισε τις πληγές και τις επέδεσε. Το απόγευμα τον «είδε» και ο γηραιός γιατρός 

Κ. Αναγνωστόπουλος  1 και ο δύσμοιρος Αλέξανδρος πέρασε ήσυχη νύκτα, ενώ την 

επόμενη ημέρα ήρθε και  ο καθηγητής Σ. Σάββας.  Στις  5 το απόγευμα,  με τοπική 

αναισθησία, ο Μέρμηγκας «ενήργησε διεύρυνσιν του εν τω μέσω του γαστροκνημίου 

βαθυτέρου  τραύματος,  ούτινος  ο  πυθμήν  εφάνη  ότι  έφθανε  μέχρι  του  υποδορίου 

ιστού, άνευ σημείων λοιμώξεως».

1 Υπήρξε μέγιστο ατύχημα το ότι η πολύτιμη πείρα και οι γνώσεις του απουσίαζαν από το Τατόι την 
ώρα του συμβάντος…

 



Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  δήγματα  πιθήκων  κάθε  άλλο  παρά  είναι 

ακίνδυνα. Και, αργότερα, πολλοί αναρωτήθηκαν, αν οι πρώτοι γιατροί έπραξαν όλα 

όσα πρόβλεπε η επιστήμη σε περιπτώσεις επικίνδυνων δαγκωμάτων από ακάθαρτα 

ζώα.  Ορισμένοι,  μάλιστα,  θεράποντες  του  Ασκληπιού  δεν  πείστηκαν,  ότι  η 

στρεπτοκοκκική μόλυνση, που οδήγησε τον Αλέξανδρο στον τάφο, οφειλόταν μόνο 

στο πιθηκικό δάγκωμα ή προερχόταν και από κάποια ακάθαρτη ουσία που υπήρχε 

στην τσόχινη περισκελίδα του Βασιλέως και που “βυθίστηκε” στην πληγή; 

Οι  γιατροί  άρχισαν  –  δυστυχώς,  με  μοιραία  καθυστέρηση-  να  ανησυχούν. 

Αφαίρεσαν  υγρό,  με  απόξεση,  από  το  στόμα  του  πιθήκου  και  το  υπέβαλαν  σε 

μικροβιολογική εξέταση,  τέσσερις ή πέντε ημέρες μετά το δάγκωμα· γιατί βράδυναν 

τόσο πολύ; Τους βάρυνε ασύγγνωστη αμέλεια,  μοιραία και αναπότρεπτη συνέπεια 

της οποίας ήταν ο μαρτυρικός θάνατος του παλικαριού με το αγκάθινο στέμμα. 

Την  τρίτη  ημέρα  είχε  παρουσιαστεί  μικρός  πυρετός,  που  δεν  προκάλεσε 

ιδιαίτερη ανησυχία στους γιατρούς. Εκείνο που τους έβαλε σε σκέψεις ήταν το ότι, 

ενώ η πληγή στο βραχίονα έδειχνε να επουλώνεται κανονικά και δεν πονούσε, το 

τραύμα  της  κνήμης  παρουσίαζε  ερεθισμό  και  ο  πόνος,  ιδιαίτερα,  όταν οι  γιατροί 

άλλαζαν επιδέσμους, ήταν σχεδόν αφόρητος- σημάδι μόλυνσης. Την πέμπτη ημέρα 

δεν παρέμενε πια καμία αμφιβολία,  ότι  η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή, γι΄ αυτό 

κρίθηκε  αναγκαίο  να  ενημερωθεί  η  κοινή  γνώμη.  Εκδόθηκαν  δύο  ιατρικά 

ανακοινωθέντα, το πρώτο από τα οποία ανέφερε, ότι « κατόπιν δήγματος πιθήκου ο 

Βασιλεύς έπαθε πυρετόν μετά τοπικής μολύνσεως, παρέστη δε ανάγκη διευρύνσεως 

του  τραύματος,  αλλ΄  η  γενική  κατάστασίς  του  είναι  καλή».  Το  δεύτερο 

γνωστοποιούσε,  ότι  «η  μικροσκοπική  εξέτασις  του  πύου  έδειξεν  αφθονία 

στρεπτόκοκκων». 

Είχε ήδη δρομολογηθεί η αναμέτρηση του Αλεξάνδρου με το Χάροντα, στα 

μαρμαρένια αλώνια του, με αναπόφευκτη την τελική ήττα του πρώτου. Ο πυρετός τον 

έψηνε και τον συντάραζαν τα ρίγη. Ωστόσο, ο αυθεντικός βασιλικός ανδρισμός και η 

έμφυτη υπερηφάνεια του του απαγόρευε να παραπονείται. Έτριζε τα δόντια, έσφιγγε 

τις γροθιές, οι στεναγμοί του έμοιαζαν περισσότερο με πνιγμένα βογκητά. Ο λαός 

συνεπέφερε μαζί του. Τα γραφεία των εφημερίδων πολιορκούνταν «νυχθημερόν» και 

εκατοντάδες  αυτοκίνητα  έφταναν  κάθε  ημέρα  ως  την  πύλη  του  Τατοΐου,  για  να 

ζητήσουν  αυτοί  που  επέβαιναν  νεότερα.  Πρώτη  η  Ασπασία,  έπειτα  οι  του 

προσωπικού  έκριναν  αναγκαία  τη  μετάκληση  ξένου  γιατρού  και  η  κυβέρνηση 

τηλεγράφησε στο διαπρεπή Γάλλο παθολόγο Α. Βιντάλ να έρθει κατεπειγόντως. Ο 

γιατρός επισκέφθηκε τον τραυματία- ασθενή την εσπέρα της 13ης Οκτωβρίου. Και 

 



τότε  ο  Αλέξανδρος  συνειδητοποίησε  πόσο  κρίσιμη  ήταν  η  κατάστασή  του,  αλλά 

επιστράτευσε όλη του την ψυχική ρώμη, για να αντιμετωπίσει χωρίς λιποψυχία το 

τέλος.  Στα  είκοσι  επτά  του  και  πριν  προλάβει  να  αντικρίσει  το  πρόσωπο  του 

μελλογέννητου τέκνου του. 

Η «κυβέρνηση» Βενιζέλου ανέθεσε στον καθηγητή Σ. Σάββα να ενημερώνει 

την οικογένειά του για την πορεία της ασθενείας. Αλλά, μικρόψυχος μέχρι σημείου 

απανθρωπιάς, ο δήθεν «εθνάρχης» αρνήθηκε πεισματικά να χορηγήσει στη μητέρα 

του Αλεξάνδρου, μολονότι η επιστήμη είχε ήδη καταλήξει στη διάγνωση πως δεν 

υπήρχε καμία πιθανότητα σωτηρίας, την άδεια να επισκεφθεί τον ετοιμοθάνατο γιο 

της, για να τον αποχαιρετήσει πριν φύγει για την άλλη όχθη της Αχερουσίας λίμνης. 

Η άρνηση περέμεινε, ακόμα και όταν η Βασίλισσα Σοφία δεσμεύτηκε να αποβιβαστεί 

νύκτα στον Ωρωπό και από εκεί με αυτοκίνητο να κατευθυνθεί στο Τατόι, αλλά και 

να  αναχωρήσει  με  τον  ίδιο  τρόπο  μετά  το  μοιραίο,  χωρίς  να  επικοινωνήσει  με 

οποιονδήποτε  πρόσωπο  στην  πρωτεύουσα.  Τελικά,  μετά  από  σκληρές 

διαπραγματεύσεις, ο Βενιζέλος έστερξε να εγκρίνει την έλευση με ιταλικό σκάφος 

της γιαγιάς του Βασίλισσας Όλγας, δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά, όταν δόθηκε η 

άδεια, με συνέπεια, η χαροκαμένη Όλγα να μην τον προλάβει ζωντανό. Επανερχόταν 

στο  Τατόι  μετά  από  μία  επταετία.  Το  είχε  αφήσει  καταπράσινο  και  τώρα  ήταν 

καμένο,  βουβό,  πένθιμο.  Ήδη είχε  πληροφορηθεί  τη φοβερή είδηση. Σιωπηλή, με 

βασιλική  αξιοπρέπεια  και  χωρίς  κραυγές,  σύγχρονη  Εκάβη  μετά  τα  οδυνηρότατα 

πλήγματα που είχε υποστεί, πήγε πρώτα στον τάφο του συζύγου της, γονάτισε και 

ασπάστηκε τη μαρμαρένια ταφόπλακα. Ύστερα, πάντοτε μόνη- όπως ζήτησε- εισήλθε 

στο  νεκροθάλαμο.  Δίπλα  στην  κλίνη  έστεκε  όρθια  η  Ασπασία,  που  έσκυψε  και 

φίλησε το χέρι της εβδομηντάχρονης Όλγας, που της ανταπέδωσε τον ασπασμό στο 

μέτωπο. Όταν έκλεισε η θύρα, οι δύο γυναίκες απέμειναν μόνες, από τις δύο πλευρές 

του άψυχου Αλεξάνδρου· η μία με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, που της χάριζε 

αντοχή και  κουράγιο·  η άλλη με την κοιλιά της να φιλοξενεί  την ήδη πεντάμηνη 

κορούλα τους…

Τερατώδης βαρβαρότητα χωρίς προηγούμενο- και πρόσθετος λόγος απονομής 

του «εθναρχικού» τίτλου στον εγγονό του από τη Θεσσαλονίκη καταγόμενου Μπενύ 

Σελόν…

Μέσα στους στεναγμούς και στα βογκητά του το ετοιμοθάνατο πια εστεμμένο 

παλικάρι ανέφερε συχνότατα όλα τα ονόματα των δικών του- κυρίως, της μητέρας 

και του πατέρα του. 

 



«Και  τώρα  εξηπλωμένος  εις  την  κλίνην  του»,  γράφει  (ο.π.)  ο  Μιλτ.  Ι. 

Μάλαινος,  «ο  άτρομος  αυτός  κατακτητής  των  αποστάσεων,  με  τα  πτερά του  δια 

παντός  σπασμένα,  σαν  πληγωμένο  πουλί,  παρετήρει  με  βλέμμα  βαθυτάτου 

παραπόνου όσους τον περιστοίχιζαν…»

Ο Γάλλος Βιντάλ δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του: Επρόκειτο  για μόλυνση 

βαρύτατης μορφής, από εκείνης που η πιθανότητα επιβίωσης ήταν – όπως είπε- μία 

στις εκατό χιλιάδες. Επέστρεψε στο Παρίσι μετά από τρεις ημέρες και συνέστησε να 

μετακληθεί ο συνάδελφος χειρούργος Ζάν Ντελμπέ, που έφτασε για να διαπιστώσει 

πως αδυνατούσε να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια. Ο Βασιλεύς βυθιζόταν ολοένα 

συχνότερα σε παραλήρημα.  Και  την προτεραία της “αναχώρησής” του ζήτησε να 

φορέσει τη μεγάλη του στολή, για να κατέλθει επίσημα στην Αθήνα. Λίγο αργότερα 

έδειξε να συνομιλεί με τον παππού του Γεώργιο Α΄, που κατερχόταν από το λόφο, 

όπου ήταν θαμμένος, για να τον πάρει μαζί του…

Το τελευταίο ιατρικό δελτίο εκδόθηκε το απομεσήμερο της 12/25 Οκτωβρίου, 

με το εξής περιεχόμενο:

«Μετά βραχείαν  αγωνίαν,  καθ΄  ην η Α.  Μ. κατελήφθη  από σπασμωδικών 

κινήσεων του προσώπου, εξέπνευσε περί ώραν 4ην και 12΄ μετά μεσημβρίαν…» 

Στο  δελτίο  δεν  αναφερόταν,  ότι  ο  ιερέας  της  πλησιέστερης  εκκλησίας 

μετέδωσε  τα  άχραντα  μυστήρια  στον  αναίσθητο  Βασιλέα,  στις  4  το  απόγευμα. 

Αργότερα, οι γιατροί τον ταρίχευσαν…

 Ο Σπ. Β. Μαρκεζίνης γράφει (ο.π.):

«Ο  στρεπτόκοκκος,  ο  οποίος  και  με  τα  σημερινά  μέσα  της  επιστήμης 

δυσκόλως  καταπολεμείται,  τότε  απετέλει  κίνδυνον  μέγιστον.  Πράγματι  δε  ο 

Βασιλεύς,  παρά  την  ισχυράν  του  κράσιν,  αφού  πολύ  υπέφερε  και  πολύ 

εταλαιπωρήθη, δεν ήνθεξεν. Οι Γάλλοι καθηγηταί, οι οποίοι επί τούτω εκλήθησαν, ο 

Vidal και  ο  χειρούργος  Delbet,  δεν  ηδυνήθησαν  να  σώσουν  τον  ασθενή.  Ίσως, 

υπήρξεν ατύχημα, ότι ο τελευταίος ήλθε με καθυστέρησιν. 

Με πολλήν αγωνίαν το κοινόν παρηκολούθει την πάλην του νεαρού Βασιλέως 

με  τον  θάνατον.  Ο  Αλέξανδρος  ανήκεν  εις  εκείνους,  οι  οποίοι,  δεν  έχουν 

αφοσιωμένους θαυμαστάς, αλλά ούτε και εχθρούς. Συνεκέντρωνεν επιπλέον όλα τα 

στοιχεία του νέου, του ωραίου, του αθλητικού, διά να προσελκύη την ήρεμον εκείνην 

αγάπην, η οποία δεν φέρει εις το πάθος, αλλά προκαλεί την συγκίνησιν…Μεγάλη ήτο 

η  θλίψις  των  γονέων  του  και  ιδίως,  της  μητρός  του,  η  οποία  έτρεφε  προς  τον 

Αλέξανδρον ιδιαιτέραν αγάπην…»

 Σχολιάζει (ο.π.) ο Νικ. Α. Αντωνακέας:

 



Η βασιλομήτωρ Σοφία, ευρισκομένη εν εξορία, όταν επεδεινώθη η υγεία του 

ατυχούς Βασιλέως, εζήτησεν όπως τη επιτραπεί να προσέλθη παρά την επιθανάτιον 

κλίνην του πνέοντος τα λοίσθια υιού της. Η βενιζελική, όμως, κυβέρνησις, ανάλγητος 

και  ασυγκίνητος,  δεν  ηυδόκησε  να  εισακούση  και  να  εγκρίνη  τη  μητρικήν 

παράκλησιν.  Ούτως ο Βασιλεύς  παρέδωκε το  πνεύμα,  εν μέσω αλγεινών οδυνών, 

άνευ της συμπαραστάσεως κατά τας τελευταίας του στιγμάς των προσφιλών γονέων 

και λοιπών συγγενών του. 

Ο  υπό  τοιαύτας  τραγικάς  συνθήκας  επισυμβάς  θάνατος  του  Βασιλέως 

Αλεξάνδρου  εκίνησε  το  ενδιαφέρον  του  ιατρικού  κόσμου της  Ελλάδος  και  μέχρι 

σήμερον  δεν  έχει  διαπιστωθεί,  εάν  προήλθεν  η  δηλητηρίασις  πράγματι  εκ  του 

δήγματος  του  πιθήκου  ή  εξ  άλλης  τινός  υπόπτου  ενεργείας.  Πάντως,  η  αιφνιδία 

επιδείνωσις της υγείας του ασθενούς,  εξ ης προήλθε και ο αδόκητος θάνατος του 

νεαρού  βλαστού  της  ελληνικής  μαρτυρικής  Δυναστείας  παραμένει  εισέτι 

μυστήριον…»

Ο Αλέξανδρος “έφυγε” χωρίς να προλάβει να δει το προσωπάκι της κορούλας 

του,  που  θα  έρθει  στον  κόσμο  μετά  από  λίγους  μήνες  και  θα  γίνει  αργότερα 

Βασίλισσα  της  Γιουγκοσλαβίας  και  Βασιλομήτωρ  (γιος  τους  είναι  ο  σημερινός 

διεκδικητής του θρόνου των Καραγεώργεβιτς, Αλέξανδρος). 

Ο Βενιζέλος προσφέρει το στέμμα στο δεκαεννιάχρονο πρίγκηπα Παύλο, ο 

οποίος ζούσε μαζί με τους γονείς του στη Λουκέρνη. Η απάντησή του (συνταγμένη 

από τον ίδιο και γραμμένη ιδιοχείρως) είναι απορριπτική και μνημείο ορθοφροσύνης 

και υψηλού ήθους, όπως υπόδειγμα αρετής θα είναι σε όλη του τη ζωή ο τριτότοκος  

γιος του Στρατηλάτη: ο Παύλος Α΄. 

Αρχική  σκέψη  του  «εθνάρχη»  ήταν,  κατά  τα  αρχεία  του  Φόρεϊν  Όφις 

(έγγραφο  371/6096),  να  ανακηρύξει,  μετά  την  άρνηση  του  Παύλου,  διάδοχο  του 

θρόνου το αγέννητο(!) τέκνο της Ασπασίας Μάνου και του Αλεξάνδρου, αλλά τελικά 

δεν το αποτόλμησε.1 Εμπαθέστατος, όπως ήταν, δεν αντιμετώπισε ούτε για μια στιγμή 

τη λύση της πρόσκλησης στο θρόνο του  νόμιμου  διαδόχου Γεωργίου,  οπότε ήταν 

ενδεχόμενο  να  παραιτηθεί  το  στέμματος  υπέρ  του  πρωτότοκου  γιου  του  ο 

Στρατηλάτης. 

Η απάντηση του Παύλου ήταν η ακόλουθη: 

«Εν  Λουκέρνη  τη  17η (30η)  Οκτωβρίου  1920  Ευχαριστώ  Υμάς  και  την 

Ελληνικήν κυβέρνησιν διά τα υμέτερα συλληπητήρια επί τω θανάτω του προσφιλούς 

μου αδελφού Αλεξάνδρου. 

1 Ο  Κων.  Γ.  Ζαβιτζιάνος  (ο.π.)  τονίζει:  «Ο  Βενιζέλος  θέτει  κατά  μέρος  το  Σύνταγμα,  δηλαδή,  το  
παραβιάζει για μία ακόμη φορά…» 

 



Εις απάντησιν του Υμετέρου διαβήματος παρακαλώ να φέρητε τα εξής εις 

γνώσιν της ελληνικής κυβερνήσεως, ήν παρακαλώ όπως τα γνωστοποιήση εις  τον 

ελληνικόν λαόν. 

Δηλώ ότι δε συμμερίζομαι την αντίληψιν της ελληνικής κυβερνήσεως, καθ΄ 

ήν, κατά το Σύνταγμα, καλούμαι σήμερον όπως ανέλθω επί του ελληνικού θρόνου.

Ο ελληνικός θρόνος δεν ανήκει εις εμέ. Ανήκει εις τον Σεπτόν μου Πατέρα, 

τον Βασιλέα Κωνσταντίνον, διάδοχος δε αυτού κατά το ημέτερον Σύνταγμα είναι ο 

πρεσβύτερος αδελφός μου Γεώργιος. Των δικαιωμάτων δε τούτων ουδέτερος αυτών 

παρητήθη, αλλ΄ απλώς αμφότεροι ηναγκάσθησαν να αναχωρήσουν εκ της Ελλάδος 

υπήκοντες εις υπέρτατον πατριωτικόν καθήκον. 

Την μετά την αναχώρησιν ταύτην δημιουργηθείσαν εκκρεμότητα αναγνωρίζει 

και η κυβέρνησις δι΄ επισήμων δηλώσεων και εν τω προς εμέ διαβήματι ταύτης. 

Όσον  αφορά  ειδικώτερον  εις  τους  εν  τω  διαβήματι  τούτω  όρους,  ο  μεν 

Βασιλεύς  ανέκαθεν εδήλωσεν,  ότι  την εις  Ελλάδα επάνοδον εξαρτά μόνον εκ της 

ελευθέρας εκφράσεως του ελληνικού λαού, ο δε Διάδοχος, όστις άλλως είναι απών, 

εις ουδεμίαν ποτέ προέβη δήλωσιν, ουδ΄ απόκειται εις εμέ να ζητήσω παρ΄ αυτού 

παραίτησιν από των δικαιωμάτων του. 

Έχω την πεποίθησιν ότι αι αντιλήψεις μου αύται συμφωνούσι προς τας του 

ελληνικού  λαού,  εις  ον  πάντως  ανήκει,  εν  τω  κυριαρχικώ  αυτού  δικαιώματι,  η 

οριστική απόφασις και εις ου την ελευθέραν ετυμηγορίαν πάντες οφείλομεν ησύχως 

να  υποκύψωμεν  προς  το  συμφέρον  της  φιλτάτης  Πατρίδος.  Διά  της  τοιαύτης 

εκδηλώσεως  της  θελήσεως  του  ελληνικού  λαού  επιτευχθήσεται  πλήρης  η 

εξασφάλισις της εσωτερικής ειρήνης και επιρρωσθήσονται έτι μάλλον οι δεσμοί οι 

συνδέοντες ανέκαθεν τον ελληνικόν λαόν και την υπό του αειμνήστου πεφιλημένου 

πάππου μου Βασιλέως Γεωργίου θεμελιωθείσα Δυναστεία, ης πάντα τα μέλη έχουσιν 

ενδεχόμενον δικαίωμα επί του ελληνικού θρόνου. 

Όθεν, τότε μόνον θα εδεχόμην να ανέλθω επί του ελληνικού θρόνου, εάν ο 

ελληνικός  λαός  επί  τούτω ήθελεν  αποφασίσει  ότι  δεν επιθυμεί  την  επάνοδον του 

Σεπτού μου Πατρός και αποκλείει τον Διάδοχον από του ελληνικού θρόνου. 

                Παύλος».

Ύστερα από την αλλαγή της  σκέψης του για ανακήρυξη ως διαδόχου του 

κυοφορούμενου  τέκνου  του  Αλεξάνδρου  και  της  Ασπασίας  Μάνου,  ο  Βενιζέλος 

διορίζει  αντιβασιλιά  τον  (πραξικοπηματία  του  διχαστικού  κινήματος  της 

Θεσσαλονίκης) Παύλο Κουντουριώτη…

                                   *          *        *  

 



Ακριβώς  όταν  η  τραγωδία  εισερχόταν  στον  προθάλαμο  της  έξαρσης  της 

τραγωδίας, ο μεγάλως « στρατηλάτης και επιτελάρχης», αντί να σπεύσει, όπως θα 

έπραττε και ο τελευταίος λοχίας σε πλήρη επιστράτευση, αφού είχε πλέον επιλέξει 

τον  ολοκληρωτικό  πόλεμο  Ελλάδας  Τουρκίας,  για  την  κατάληψη  εδαφών  που  οι 

Μογγόλοι θεωρούσαν πατρογονικές τους εστίες, θυμάται τις εκλογές. Επειδή ήταν 

βέβαιος  ότι  θα  τις  κερδίσει-  ή,  αντίθετα,  επειδή  αντιλαμβανόταν  (όπως  θα 

αντιλαμβανόταν  και  ο  τελευταίος  δεκανέας)  ότι  η  ήττα  και  η  καταστροφή  ήταν 

αναπόφευκτες  και  ήταν  «ευφυές»(!)  να  μεταθέσει  σε  ώμους  άλλων  τις  δικές  του 

αποκλειστικά ευθύνες;…

Σχολιάζει ο Ιωάννης Μεταξάς, κατά την  αρθρογραφική μονομαχία τους1: 

«Την στιγμήν καθ΄ ην ο Κεμάλ οργάνωνε τας δυνάμεις του και πάσα ημέρα 

προερχομένη τον ενίσχυεν, ο Ελ. Βενιζέλος κατελαμβάνετο μετά τας ανατροπάς του 

1917, την δικτατορικήν διακυβέρνησίν του της περιόδου 1917-1920, τας πιέσεις και 

τους διωγμούς κατά των αντιπάλων του, την βιαίαν εισαγωγήν της Ελλάδος εις τον 

πόλεμον, ακριβώς καθ΄ ην στιγμήν το επεβάλλετο να μεταβάλη το χάρτινον έργον 

των  Σεβρών  εις  πράξιν,  εάν  το  επίστευεν,  υπό  κοινοβουλευτικής  ευθιξίας  και 

προεκήρυσσεν εκλογάς. Ωσάν, μετά τόσα και τόσα έτη, θα είχε σημασίαν τινά εάν 

την κατάστασιν, την οποίαν εδημιούργησεν, όπως σώση, ως έλεγε, την Ελλάδα και 

παρά την θέλησίν της, την παρέτεινε επί τινα χρόνον ακόμη ακριβώς, όπως την σώση, 

αφού  επίστευεν  ότι  μόνον  αυτός  θα  την  έσωζε  και  ότι  οι  αντίπαλοί  του  θα  την 

εκρήμνιζον εις την άβυσσον. Και δια να ολοκληρώση την κατ΄  αυτόν καταστροφήν 

της,  έθετε  κατά  τας  παραμονάς  των  εκλογών,  μετά  τον  θάνατον  του  βασιλέως 

Αλεξάνδρου, ζήτημα επανόδου του Βασιλέως Κωνσταντίνου, αφού διεκήρυσσεν ότι 

η επάνοδος αύτη ήτο καταστρεπτική διά την Ελλάδα. 

Αλλ΄ ο Ελ. Βενιζέλος δεν επίστευεν εις το έργον του. 

Τότε, όμως, πώς κατηγόρησε τους διαδόχους του και πώς εχειροκρότησε και 

επευφήμησε τον άδικον σκοτωμόν των;…»2

Και  ο  «χορός» μιας  σύγχρονης  τώρα (αλλά  εξίσου  συγκλονιστικής  με  τις 

αρχαίες) τραγωδίας εξερχόταν ήδη στη σκηνή του ολέθρου, για να δρομολογήσει τις 

σπαρακτικές οιμωγές και τους θρήνους του. 

1 Βλέπε φύλλο της 20-1-1935 της εφημερίδας Καθημερινή.
2 Για  το  ότι  υπήρξε  ο  ηθικός  αυτουργός  της  δολοφονίας  των Έξι  βλέπε  τα  πονήματά  μου  :  Ελ.  
Βενιζέλος: «Εθνάρχης» ή εθνικός ολετήρας; και Κωνσταντίνος ΙΒ΄ , ο Στρατηλάτης.  

 



Μόνο που ο υπαίτιος και αποκλειστικός ένοχος της αιματηρότατης τραγωδίας 

είχε φροντίσει να εξέλθει έγκαιρα από τη σκηνή. Για να μεταφέρουν οι ριψάσπιδες 

την ευθύνη σε αθώους· και οι λιβανιστές αυτόν να τον ανακηρύξουν «εθνάρχη»… 

                               Η  άλλη πλευρά….     

Στην  απροσχημάτιστα  φιλοβενιζελική  Ιστορία  του  Ελληνικού  Έθνους  της 

Εκδοτικής Αθηνών υπάρχουν και αρκετά ψήγματα αλήθειας:

«Περισσότερο, ίσως, από όλους ο Ελ. Βενιζέλος ήταν σε θέση να γνωρίζει τις  

τεράστιες δυσκολίες που συνεπάγονταν η εφαρμογή  των όρων της… Η μόνη λύση 

που  διέβλεπε  ήταν  μία  εκστρατεία  μεγάλης  κλίμακας  με  σκοπό  την  οριστική 

συντριβή του Κεμάλ.1 Η λύση αυτή επιβαλλόταν περισσότερο τώρα που η Συνθήκη 

των Σεβρών αντί να κάμψει το ηθικό των Κεμαλικών γιγάντωνε την αντίδρασή τους. 

Αυτή  την  επιχείρηση,  όμως,  δε  μπορούσε  να  την  αναλάβει  η  Ελλάδα  χωρίς 

ευρωπαϊκή  οικονομική  υποστήριξη(!)  2  Και  όταν  ο  Έλληνας  πρωθυπουργός  3 

απευθύνθηκε για τελευταία φορά στο Λόυδ Τζώρτζ, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι, αν η 

Αγγλία δε διέθετε γρήγορα – πριν φθάσει ο χειμώνας που θα εμπόδιζε τη διεξαγωγή 

πολεμικών  επιχειρήσεων-  την  απαιτούμενη  οικονομική  ενίσχυση(!)4,  θα  ήταν 

αναγκασμένος  για  πολιτικούς  (;)  και  οικονομικούς  λόγους,  να  διατάξει  την 

αποστράτευση του ελληνικού στρατού». 

Δύσμοιρη ιστορία και ταλαίπωρη λογική. Τότε πώς θα εφαρμόζονταν (και αν 

ακόμα  επικυρωνόταν  από  τα  Κοινοβούλια  όλων  των  χωρών  που  την  είχαν 

μονογράψει και αποκτούσε νομική ισχύ) η (ανύπαρκτη) Συνθήκη «της Ελλάδος των 

πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων»; Και αφού θα «αποστρατευόταν ο ελληνικός 

στρατός», τι θα γινόταν ο ελληνισμός Ιωνίας και Πόντου;

Συνεχίζει η προαναφερόμενη Ιστορία: 

«Στην έκκληση αυτή δε δόθηκε καμία επίσημη αγγλική απάντηση. Αλλά η 

θέση της Αγγλίας στο συγκεκριμένο ζήτημα διαφαίνεται σε αναφορά του (ναυάρχου) 

de Robeck λίγες  μέρες  πριν,  όπου  δηλωνόταν  απερίφραστα  ότι  “  η  βρετανική 

κυβέρνηση δε θέλει να διαθέσει χρήμα και άνδρας διά μίαν επικίνδυνον επιχείρησιν 

εν Μικρά Ασία”». 
1 Τότε, γιατί ενέπλεξε την Ελλάδα σε μία ολέθρια περιπέτεια; 
2 Ποιος θα την αναλάμβανε, αφού, όπως ήδη γνωρίζει ο αναγνώστης,  όλοι τον είχαν προειδοποιήσει 
πως δεν επρόκειτο να του δοθεί καμία αρωγή; Και όταν ο ίδιος είχε δηλώσει πως δε χρειαζόταν ούτε 
στρατιωτική, ούτε οικονομική βοήθεια; Νοείται συγγραφή ιστορίας χωρίς σεβασμό (και αναφορά) προς 
τα πραγματικά γεγονότα;
3 Πώς είχε γίνει «πρωθυπουργός»; Διά της ψήφου του λαού;
4 Δηλαδή, η «οριστική συντριβή» του Κεμάλ ήταν θέμα … οικονομικής υποστήριξης; Πρωτοφανής 
θεωρία, που επινοήθηκε για λόγους σκοπιμότητας…

 



Αλλά αυτή ήταν πάγια θέση της και είχε ήδη δηλωθεί επίσημα και απερίφραστα  

στον «εθνάρχη» (μας…) διά του στρατάρχη σέρ Χένρι Γουίλσον (και για λογαριασμό 

του  Ντέιβιντ  Λόιν  Τζόρτζ)  και  διά  του  Ουίνστον  Τσόρτσιλ.  Το ότι  ο  ντε  Ρόμπεκ 

αναφερόταν  και σε  «άνδρας» δεν  κραυγάζει  από μόνο  του,  ότι  ο  Βενιζέλος  είχε 

(επίσημα ή ανεπίσημα) ζητήσει και ενίσχυση σε στρατιωτικές δυνάμεις; Πώς η καλή 

Ιστορία περιορίζεται μόνο σε οικονομική βοήθεια; Και αφού η βρετανική κυβέρνηση 

δεν  «ήθελε  να  διαθέσει  χρήμα  και  άνδρας»,  γιατί  δεν  πραγματοποίησε ο  «μέγας 

στρατηλάτης και επιτελάρχης και αρχιτέκτονας» το σχέδιό του για αποστράτευση του 

ελληνικού στρατού; Για να φορτώσει την αποτυχία, τη συντριβή, την καταστροφή και 

τον όλεθρο στους διαδόχους του, στους οποίους, όμως, από το Παρίσι απαγόρευε να 

μεταβάλουν  την  πολιτική  του,  γιατί,  αν  τα  έπρατταν,  θα  ήταν  ένοχοι  «εσχάτης 

προδοσίας»!

Αλλά έχουν περιληφθεί και άλλα στην παραπάνω Ιστορία, τα οποία θα πρέπει 

να  μελετηθούν  οριζοντίως,  καθέτως  και  πλαγίως,  για  να  συναγάγει  τα  ορθά 

συμπεράσματα ο μη ειδικευμένος σε ιστορικά θέματα αναγνώστης:

«Υποστηρίζεται  κάπως  υπερβολικά  πως  οι  Τούρκοι  οφείλουν  την  εθνική  τους 

συνείδηση στη Συνθήκη των Σεβρών».

Δεν υπάρχει ούτε κόκκος υπερβολής στην υποστήριξη αυτής της ιστορικής 

αλήθειας και πραγματικότητας. Και αυτό ήταν ο μέγας άθλος του πολυλιβανισμένου 

«ημίθεου τολμητία»…

«Άμεση  εκδήλωση  της  εχθρικής  υποδοχής  που  επιφύλαξε  στην  Ειρήνη  η 

Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας 1  ήταν η ανακήρυξη όσων την υπέγραψαν- μαζί και του 

μεγάλου  βεζίρη-  σαν  (;)  προδοτών  του  Έθνους.  Παράλληλα,  ο  Κεμάλ  απηύθυνε 

διάγγελμα στο λαό, με το οποίο κήρυσσε την Τουρκία σε διωγμό και καλούσε τους 

Τούρκους σε νέους μεγαλύτερους αγώνες. 

Αλλά  και  στις  ευρωπαϊκές  χώρες  η “μάταιη  αυτή  συνθήκη,  όπως  

χαρακτηριστικά ονομάστηκε, γιατί καμία χώρα δεν την επικύρωσε ποτέ 2, έγινε δεκτό 

με θύελλα διαμαρτυριών και την ακολούθησε έντονη κίνηση για αναθεώρησή της. 

Ειδικά  στην  Αγγλία  είχε  μεγάλη  απήχηση  η  έκκληση  για  αναθεώρηση  του 

αντιβασιλέως  των  Ινδιών  3,  που  επισήμανε  τις  έντονες  αντιδράσεις  των 

μουσουλμάνων στις Ινδίες για την καταρράκωση που επέφεραν οι όροι της συνθήκης 

στο γόητρο του σουλτάνου- χαλίφη. Αλλά και ο πρόεδρος της γαλλικής δημοκρατίας 

1 Αυτή ήταν η μόνη Τουρκία που υπήρχε!
2 Τότε γιατί το υποκεφάλαιο δεν έχει τίτλο « Η μάταιη Συνθήκη των Σεβρών», ώστε ο αναγνώστης να 
συνειδητοποιήσει αμέσως για ποιο πράγμα πρόκειται;
3 Εννοεί «της Ινδίας». 

 



R. Poincare΄, χαρακτηρίζοντάς την πιο εύθραυστη και από τις περίφημες πορσελάνες 

του τόπου υπογραφής της,  υπονοούσε  την αδυναμία εφαρμογής και επομένως, την 

ανάγκη αναθεωρήσεως της συνθήκης, για την οποία τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν 

επικυρωνόταν  η  Συνθήκη  της  Λοζάννης,  δηλώθηκε  επίσημα στη  γαλλική  Βουλή: 

“Υπογράψαμε  μετά  λύπης  πιεζόμενοι  και  εξαναγκαζόμενοι”.  Ακόμη  περισσότερο, 

όμως, στη δήλωση του  Poincare΄ μπορεί κανείς  να διακρίνει  τη δυσπιστία (!) της 

Γαλλίας, που συμμεριζόταν, όπως είναι γνωστό, η Ιταλία και η Αγγλία- με εξαίρεση 

τον Άγγλο πρωθυπουργό- στο μόνο παράγοντα που θα μπορούσε να επιβάλει τους 

όρους της ειρήνης, δηλαδή, στον ελληνικό στρατό». 

Περίεργα πράγματα… Δηλαδή, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ήταν αντίθετοι προς 

την (ανύπαρκτη…) “Συνθήκη”, επειδή « δυσπιστούσαν στον ελληνικό στρατό» και 

όχι επειδή αυτή αντιστρατευόταν τα δικά τους συμφέροντα; Και αφού ο (Εβραίος) 

Άγγλος πρωθυπουργός αποτελούσε εξαίρεση και δεν έτρεφε δυσπιστία στον ελληνικό 

στρατό,  γιατί  παρίστανε  το  μουγκό  στο  (κατά  την  Ιστορία αυτή)  διάβημα  του 

Βενιζέλου για παροχή μόνο οικονομικής ενίσχυσης στην Ελλάδα; 1 

Συνέχεια (και τέλος) των θέσεων της προαναφερόμενης Ιστορίας:

«Στην  Ελλάδα  η  είδηση  της  υπογραφής  μιας  συνθήκης,  που  σήμαινε  την 

πραγματοποίηση σε μεγάλο βαθμό της Μεγάλης Ιδέας (!), έγινε δεκτή με εκδηλώσεις 

ενθουσιασμού…»

Για άλλη μία φορά: περίεργα πράγματα. Αφού η “Συνθήκη” ήταν  «μάταιη», 

δεν την ήθελε κανένας από τους Μεγάλους και δεν επικυρώθηκε ποτέ από κανέναν, 

ποια  πραγματοποίηση της  Μεγάλης  Ιδέας  αποτελούσε;  Και  ποιοι  και  πόσοι  ήταν 

εκείνοι  που  «την έκαναν δεκτή με εκδηλώσεις ενθουσιασμού»,  όταν μετά δίμηνο ο 

Βενιζέλος και το Κόμμα του ενταφιάστηκαν κάτω από Ιμαλάια μαύρων ψήφων (παρά 

τη βία και νοθεία στο στρατό, ομολογημένες και διαπιστωμένες);  

Θα πληροφορηθούμε  την απάντηση από όσα καταχωρίζονται  στο  επόμενο 

κεφάλαιο, που αφορά στις «Εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1916 και στην επάνοδο του 

Κωνσταντίνου»: 

«Ωστόσο, πίσω από τους πανηγυρισμούς για τις ελληνικές διπλωματικές και 

στρατιωτικές επιτυχίες…2 υπήρχε και κέρδιζε έδαφος ένα πολύμορφο ρεύμα λαϊκής 

δυσαρέσκειας3:  Το  κόστος  του  επιτεύγματος(!),  μόλις  τότε,  τη  στιγμή  του 

θριάμβου(!),  άρχισε να  παρουσιάζεται  στις  πραγματικές  του  διαστάσεις.  Στον 

1 Φαίνεται ότι ο « εθνάρχης» θα εξόντωνε τους Κεμαλικούς με … χρυσές ή χάρτινες λίρες, αν του 
δινόταν η οικονομική ενίσχυση… 
2 Οι  διπλωματικές  ήταν  μία  «μάταιη  “Συνθήκη”  που  δεν  επικυρώθηκε  ποτέ  από  κανέναν·  οι 
στρατιωτικές  ήταν  κάποιες  προελάσεις,  που  είχαν  αφήσει  άθικτες  και  ακέραιες  τις  δυνάμεις  του 
Κεμάλ! Δύσμοιρη ιστορία…
3 «Εκδηλώσεις πανηγυρισμού» και λαϊκή δυσαρέσκεια; Δηλαδή, ποιοι… πανηγύριζαν;

 



ελληνικό  στρατό  εξακολουθούσαν  να  υπηρετούν  κλάσεις,  που  είχαν  κληθεί  για 

πρώτη φορά κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Για έναν κατά πλειοψηφία αγροτικό 

πληθυσμό  βάρος  αυτό  της  παρατεταμένης  και  σχεδόν  συνεχούς  θητείας  ήταν 

ιδιαίτερα δυσβάστακτο. Ο συμμαχικός αποκλεισμός, η υποχρεωτική επιστράτευση, οι 

επιτάξεις και τα έκτακτα στρατιωτικά μέτρα 1  ήταν φυσικό να αποδίδονται από τους 

αγρότες στο Κόμμα που κυβερνούσε τη χώρα, με μικρές μόνο διακοπές, από το 1910 

και  μετά.  Σε  όλη  την  ύπαιθρο  εξάλλου  η  κυβερνητική  τρομοκρατία, 

συγκεκριμενοποιημένη στο πρόσωπο του Κρητικού χωροφύλακα, έτεινε να δώσει στο 

“Διχασμό”  μονιμότερη  και  ουσιαστικότερη  διάσταση…  Σε  γενικότερο  επίπεδο  ο 

πλουτισμός πολλών μεγαλεμπόρων, εφοπλιστών, αναδόχων κρατικών συμβολαίων, 

προμηθευτών, χρηματιστών ήταν ένδειξη(!) άμεσα ορατή για την πραγματική φύση 

του κομματικού κράτους των Φιλελευθέρων… 2» 

Προσοχή : «Ένδειξη άμεσα ορατή», όχι απόδειξη με τη μορφή καταπέλτη (και 

για τον περισσότερο κακόπιστο κριτή…)  

Εξυπακούεται, βέβαια, πως δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όσα έχουν γραφεί, 

με  χολή,  εμπάθεια,  τυφλότητα,  παρωπιδισμό,  μονοχνωτισμό,  από  πρόσωπα  που 

συγχέουν το Μονογενή Υιό του Θεού της χριστιανοσύνης με τη μορφή του εγγονού 

των προερχόμενων από τη Θεσσαλονίκη (όπου είχαν καταλήξει οι εκδιωγμένοι από 

την  «Ιεροεξεταστική»  Ισπανία  Εβραίοι  πρόγονοί  τους)  Μπενύ  Σελόν.  Τα κείμενα 

αυτά  ανήκουν  στην  αφοριστική  προσωπολατρική  παραμορφωτική  αρθρίτιδα  της 

Ιστορίας. 

Οι  (συγκριτικοί)  αναγνώστες  των  αυθαίρετων,  αβάσιμων,  αστήρικτων  και 

«κατ΄ εξακολούθησιν» βιαστικών της πραγματικότητας λιβανιστικών κειμένων και 

των  σαθρών  πονημάτων,  που  έχουν  οικοδομηθεί  με  ογκολιθικά  θεμέλια, 

αποτελούμενα  από  στοιχεία,  αποδείξεις,  έγγραφα,  πονήματα  ξένων  αμερόληπτων, 

αφατρίαστων και αντικειμενικών κορυφαίων διακόνων της Ιστορίας, είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν. Και να ξεχωρίσουν την αλήθεια από τις εμπαθείς διαστρεβλώσεις και 

τους κακοήθεις λιβανωτούς…

Την  αλήθεια, που  διακόνησαν  με  τα  κολοσσιαίου  ιστορικού  αναστήματος 

(μεταξύ πολλών άλλων) πονήματά τους, ο Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 

της Σορβόνης και μέλος της Ακαδημίας των Παρισίων Εντουάρ Ντριό· ο κορυφαίος 

των Ιταλών διπλωματών της περιόδου εκείνης κόμης Αλεσάντρο ντε Μποσντάρι· ο 

1 Οι εκτελέσεις; Οι εξορίες; Οι φυλακίσεις πολιτικώς αντιφρονούντων; Οι απολύσεις πολλών χιλιάδων 
στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων, διπλωματών και δικαστικών, οι αποσχηματισμοί κληρικών; 
Αυτά δεν υπάρχουν  για την προαναφερόμενη Ιστορία- δικαιολογημένα:  ήταν ασήμαντα πράγματα…
2 Τουλάχιστον  οι  συγγραφείς  παραδέχονται  ότι  στις  εκλογές  έγινε   από  τους  Βενιζελικούς 
αξιωματικούς μεγάλη σε έκταση νοθεία στα στρατιωτικά αποτελέσματα…

 



(ακέραιος και τρισέντιμος) αρχηγός της Ιντέλιτζενς Σέρβις σέρ Μπάζιλ Τόμσον· ο 

περισσότερο  μορφωμένος  και  αυτόπτης  μάρτυρας  των  γεγονότων  και  αιτιών  του 

διχασμού Αμερικανός δημοσιογράφος της εποχής Πάξτον Χίμπεν. 

                        

                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ   

«ΕΘΝΑΡΧΗΣ» ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΕ

                         ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ  !

« Την μεθεπομένην των εκλογών, ο Βενιζέλος περιστοιχιζόμενος από καλούς του  

φίλους, αλλά και από μπράβους που κρατούσαν πιστόλι στο χέρι, φεύγει  κατά το  

δειλότερον τρόπον από τας Αθήνας διά το εξωτερικόν…»

                                                                                Κων. Γ. Ζαβιτζάνος. 

                                                           (πρώην υπαρχηγός του «εθνάρχη»).

«Ο Βενιζέλος αντελήφθη πλέον πολύ καλά, ότι απεμονώθη και εγκατελείφθη τελείως  

η  Ελλάς,  λόγω  των  ιδιαιτέρων  και  αλληλοσυγκρουομένων  συμφερόντων  των  

συμφερόντων των Συμμάχων και ότι η μόνη διέξοδος εκ της δεινής θέσεως εις ήν  

περιήλθεν ούτος, ήτο η προσφυγή εις την λαϊκήν ετυμηγορίαν ης τα αποτελέσματα  

κάλλιστα διέγνωσε…»

                                                                  Νικ. Α. Αντωνακέας

                                                                        (Φαυλοκρατία)

Ελάχιστες  ώρες  πριν  από  «την  εκδήμησιν  του  Αλεξάνδρου  εις  Κύριον», 

αποβιβαζόταν,  μέσα  σε  αποθεωτικές  εκδηλώσεις  του  λαού,  στην  προκυμαία  της 

 



Πάτρας ο Δημ. Γούναρης. Είχε στη διάθεσή του λιγότερες από είκοσι ημέρες(!), για να 

προετοιμάσει την «Ηνωμένην Αντιπολίτευσιν»  για  εκλογές,  που  θα 

διενεργούνταν  υπό  το  κνούτο  του  Κρητοχωροφύλακα  και  με  πανάθλιες  και 

πάναισχρες επεμβάσεις των βενιζελικών βαθμοφόρων (με πρώτο και καλύτερο τον 

ανενδοίαστο  κομματάρχη  αρχιστράτηγο  Λ.  Παρασκευόπουλο).  Και  που  είχαν  τη 

μορφή  επαίσχυντης  βίας  και  νοθείας,  μπροστά  στην  έκταση  των  οποίων  θα 

θεωρούνταν  συγγνωστά  πταισματάκια,  όσα  θα  γίνονταν  αργότερα  από  τους 

αιμοσταγείς δικτάτορες των αφρικανικών καθεστώτων τύπου Αμίν Νταντά. 

Ο Δ. Γούναρης είχε πληροφορηθεί στην Πίζα την προκήρυξη των εκλογών. 

Και η αρχική του σκέψη ήταν η αποχή από αυτές. Τους λόγους εξηγεί ο Αλεξ. Α. 

Οικονόμου (ο.π.):

«Πεπεισμένος  περί  της  μελλούσης  νοθεύσεως  αυτών  υπό  τοιαύτην 

απολυταρχικήν  και  τυραννικήν  Κυβέρνησιν  ως  η  βενιζελική.  Διά  της  αποχής  ο 

Γούναρης  ήλπιζεν,  ότι  θα  επιτευχθή  η  ανάθεσις  της  διεξαγωγής  των  εις  άλλην 

Κυβέρνησιν,  υπηρεσιακήν  και  αμερόληπτον.  Συνεπεία  της  στάσεως  ταύτης  του 

Γούναρη η επιτροπή της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως επεκαλέσθη την 4-10-1920 (ν. 

ημ.)  την  επέμβασιν  των  Μεγ.  Δυνάμεων  και  του  Βασιλέως  Αλεξάνδρου  διά  την 

ελευθέραν διεξαγωγήν των εκλογών υπό κυβερνήσεως υπηρεσιακής. Οι βενιζελικοί, 

βέβαιοι εκ των προτέρων περί της επικρατήσεώς των, εμυκτήριζον περιφρονητικώς 

τους αντιπολιτευομένους, ο δε ελληνικός λαός, ως άλλη ζωντανή Σφίγξ του Χέοπος, 

ετήρει το μυστικόν του…»

Πέντε  ή  έξι  ημέρες  ενωρίτερα  ον  οι  φίλοι  του  στην  Ελλάδα  τον  είχαν 

ενημερώσει  για  την  απελπιστική  κατάσταση  του  Αλεξάνδρου.  Εξυπακούεται  ότι 

άποψή τους ήταν το αναγκαίο της άμεσης επανόδου του, αφού από τα πράγματα οι 

εκλογές θα μετατρέπονταν σε έμμεσο δημοψήφισμα. Ο ηγέτης της αντιβενιζελικής 

παράταξης αποφάσισε να αντικαταστήσει  την «αποχή» με ενεργό συμμετοχή στις 

εκλογές  (ή  «εκλογές»)  και  αναχώρησε  αμέσως  για  την  αχαϊκή  πρωτεύουσα, 

προτρέποντας τον Π. Πρωτοπαπαδάκη να πράξει το ίδιο. Αλλά…

Αλλά τα πράγματα δεν ήταν- ενώ έπρεπε να είναι – απλά: Ο πρόξενος της 

Ελλάδος  στη  γερμανική  πρωτεύουσα  αρνήθηκε  να  του  χορηγήσει  θεώρηση  του 

διαβατηρίου του! Ο πολιτικός απευθύνθηκε στο νέο πρεσβευτή (και παλιό ομοϊδεάτη 

 



του στην «Ομάδα των Ιαπώνων» 1) Απ. Αλεξανδρή, αλλά εκείνος του απάντησε πως 

έπρεπε προηγουμένως να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση. 

«Με  αυτές  τις  ελευθερίες  θα  διενεργήσετε  τις  εκλογές;  Συγχαρητήρια!» 

άστραψε και βρόντηξε ο Πρωτοπαπαδάκης και έφυγε, για να εισαχθεί την επόμενη 

ημέρα με στηθάγχη- από τη στενοχώρια του – σε κλινική. Ίσως αυτό να συντέλεσε 

στο να του δοθεί τελικά η θεώρηση…

Ο Γούναρης επέστρεφε «οίκαδε», με την κόμη του σχεδόν λευκή και με τα 

ίδια ενδύματα, που φορούσε, όταν τον εξόριζαν στην Κορσική πριν από μία τριετία. 

Όταν στην πρωτεύουσα τον ερώτησαν οι δημοσιογράφοι για το θέμα του θρόνου, 

απάντησε- και αυτό αποτελούσε την «ειδοποιό διαφορά» από το Βενιζέλο: 

«Επί του ζητήματος τούτου θα αποφανθεί ο λαός άνευ καθοδηγήσεως υπό των 

πολιτικών!»

Ο «νεοκαίσαρας» Βενιζέλος είχε διαφορετικές αντιλήψεις. Συγκάλεσε (18-10-

1920)  ad hoc συνέντευξη  Τύπου  και  εξαπέλυσε  τους  μύδρους  του  «από  θέσεως 

ισχύος»:

«Αποστολή κυριωτάτη των πολιτικών ανδρών είναι  να καθοδηγούν και  να 

διαφωτίζουν  επί  πάσης  αμφισβητήσεως  των  δημοσίων  πραγμάτων  την  κοινήν 

γνώμην. Διακηρύσσω δε ότι δε θα επιτραπή κατά τας εκλογάς ελευθέρα διατύπωσις 

δυναστικού ζητήματος τάξεως και ασφαλείας».  

Να διαφωτίζουν,  και  να  «καθοδηγούν»  επιβάλλοντας  την  εξουσία τους  με 

ξένες λόγχες εις βάρος της εκφρασμένης βούλησης του λαού, όχι! Χιλιάδες φορές όχι! 

Και αφού (δήθεν) πίστευε στην αναγκαιότητα της «διαφώτισης της κοινής γνώμης», 

γιατί δεν είχε φροντίσει να τη διαφωτίσει για ποιο λόγο αξίωσε να μη διενεργηθούν & 

τελικά, οι εκλογές το Σεπτέμβριο του 1916, όπως είχε αρχικώς ο ίδιος απαιτήσει από 

τους Ανταντικούς συμμμάχους και προστάτες του  να επιβάλουν με τελεσίγραφο να  

γίνουν. Γιατί δεν είχε διαφωτίσει το λαό, ότι υπαναχώρησε, επειδή ήταν περισσότερο 

από βέβαιος πως θα “ μαυριζόταν” άγρια; 

Επίσης:  Επί  πόσα  χρόνια  ακόμα  μετά  τη  λήξη  του  πολέμου  θα 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν  κατά τη δική του απόλυτη κρίση «λόγοι τάξεως και 

ασφαλείας», που απαγόρευσαν στον κατά το (Βενιζελικής συγγραφής) Σύνταγμα του 

1 Πολιτική  ομάδα  ριζοσπαστικών  αρχών,  που  αγωνίστηκε  στα  πλαίσια  του  καθεστώτος  για  την 
πραγματοποίηση σοβαρών οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Την ονόμασαν έτσι εξαιτίας 
της  μαχητικότητας  των  μελών  της  στη  Βουλή  και  την  αποτελούσαν  οι  Δημ.  Γούναρης,  Πέτρος 
Πρωτοπαπαδάκης,  Χαρ.  Βοζίκης,  Αποστ.  Αλεξανδρής,  Εμμ.  Ρέπουλης  και  Ανδρέας 
Παναγιωτόπουλος,  που  πρωτοεμφανίστηκαν  ενωμένοι  στη  Βουλή  στις  26-3-1906  και  άσκησαν 
σφοδρή αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης Γεώργ. Θεοτόκη επί μία διετία. Η ομάδα διαλύθηκε μετά 
την ανάληψη (Ιούνιος 1908) του χαρτοφυλακίου των Οικονομικών από το Δ. Γούναρη.  

 



1911 «κυρίαρχο λαό» να διατυπώνει ελεύθερα (και χωρίς … καθοδηγήσεις και … 

διαφωτίσεις) τη θέλησή του για το πρόσωπο του Ανώτατου Άρχοντά του;

Και όμως… Ο ανδριάντας του «νεοκαίσαρα» έχει στηθεί (για να την κοσμεί ή 

για να την προσβάλει βάναυσα;) έξω από τη  Βουλή των Ελλήνων! Η περί του οποίου 

γνώμη των Ελλήνων  καλό είναι  να  μην αναζητηθεί  με  δημοσκόπηση,  που δε  θα 

αποκαλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας, όσων θα ερωτηθούν…

Όταν στην πρώτη σελίδα αντιπολιτευόμενης εφημερίδας (τώρα ήταν δύσκολο 

να  της  ξανασπάσουν  πιεστήρια  και  γραφεία)  δημοσιεύτηκε  φωτογραφία  του 

Στρατηλάτη, χρειάστηκε να γίνουν δέκα ανατυπώσεις χωρίς η ζήτηση να καλύπτεται. 

Όσοι κρατούσαν, σαν εθνικό λάβαρο ή σημαία, την εφημερίδα με τη φωτογραφία 

σχημάτισαν  αυθόρμητη  διαδήλωση,  που  συνεχώς  διογκωνόταν,  σαν 

φουρτουνιασμένο πέλαγος,  και  που κατευθύνθηκε στην κατοικία  της αδελφής του 

Δημ. Γούναρη, όπου επέθεταν πως θα είχε εκείνος καταλύσει. Αναστράφηκαν, όταν 

διαπίστωσαν το λάθος τους, προς την οδό Σταδίου εκεί ένας υπομοίραρχος (εξίσου… 

δημοκρατικών αρχών και αντιλήψεων με τον «εθνάρχη» του) έβγαλε το περίστροφό 

του και πυροβόλησε κατά του μη… «καθοδηγημένου και διαφωτισμένου» πλήθους. 

Ευτυχώς, κάποιος πρόλαβε να σηκώσει ψηλά το βραχίονά του και η σφαίρα δε βρήκε 

ανθρώπινο  σώμα.  Οι  διαδηλωτές  του  αφόπλισαν και  συνέχισαν  την  πορεία  τους, 

μολονότι  οι  πυροσβεστικές  αντλίες-  που  κάλεσε  ο  «μέγιστος  των  επιτελαρχών, 

στρατηλατών  και  αρχιτεκτόνων»  -  τους  κατάβρεξαν  ανηλεώς.  Οι  πραιτοριανοί 

διατάχθηκαν  να  είναι  σε  επιφυλακή,  ενώ  απαγορεύτηκαν  οι  πορείες  και  οι 

διαδηλώσεις, καθώς και η κυκλοφόρηση φωτογραφιών του Κωνσταντίνου, για τον 

οποίο σήμα κατατεθέν ήταν το «Ισχύς μου η αγάπη του λαού μου» και όχι τα ξένα 

τηλεβόλα, πολυβόλα και ξιφολόγχες…

Ο «τολμητίας» απέρριψε τη  δημοκρατικότατη  πρόταση του Δ.  Γούναρη να 

διενεργηθεί δημοψήφισμα για την επάνοδο του Κωνσταντίνου στο Θρόνο του, από 

τον  οποίο,  κατά  δήλωσή  τους,  οι  Γάλλοι  και  Άγγλοι  «γκαουλάιτερ»  τον  είχαν 

απομακρύνει  προσωρινά και ο ίδιος δεν είχε παραιτηθεί  ποτέ.  Και χρησιμοποίησε 

κρατικό  σκάφος(!),  για  να  πραγματοποιήσει  την  προεκλογική  περιοδεία  του  σε 

Πάτρα,  Κόρινθο,  Βόλο,  Θεσσαλονίκη,  Χαλκίδα,  Πειραιά,  όπου  αποβιβαζόταν, 

εκφωνούσε λόγους και συνέχιζε τις μετακινήσεις του με δαπάνες του δημοσίου…   

 



                     

                 «Το ειδεχθές, διαρκές και ανεξιλέωτο 1 έγκλημα της 1ης Νοεμβρίου»(!) 

Έτσι χαρακτηρίζεται από ολόψυχα αφοσιωμένη στον «εθνάρχη» γραφίδα το 

αποτέλεσμα  των  εκλογών  της  1ης Νοεμβρίου  1920.  Εξυπακούεται  ότι  «έγκλημα» 

οποιασδήποτε  μορφής   (ειδεχθές  ή  όχι,  διαρκές  ή  στιγμιαίο,  ανεξιλέωτο  ή  … 

εξιλεωμένο)  δεν  υπάρχει  οπωσδήποτε  χωρίς  φυσικό  αυτουργό  (ενίοτε  και  χωρίς 

συναυτουργό ή συναυτουργούς και ηθικό αυτουργό ή ηθικούς αυτουργούς). 

Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  παρά  τις  αγωνιώδεις  και  πολύμοχθες 

προσπάθειές μας, η περιορισμένης αξίας φαιά ουσία μας και οι ελάχιστες ιστορικές 

γνώσεις μας (συγγραφικό έργο μόλις πέντε δεκάδων πονημάτων και μεταφραστικό 

σχεδόν μιας εκατοντάδας δε μας επέτρεψαν να ανακαλύψουμε με βεβαιότητα την 

ταυτότητα του ή των «εγκληματιών»…

Ποιος ή ποιοι διέπραξαν το έγκλημα; 

 Μήπως οι επικεφαλής της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως», επειδή είχαν το 

«θράσος»  να  επιστρέψουν  πριν  δεκαπέντε  ημέρες  από  τους  τόπους  εξορίας  τους 

(στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή), για να λάβουν μέρος στον εκλογικό αγώνα και δεν 

άφησαν το δοτό δικτάτορα να μετάσχει σε αυτόν μόνος του, οπότε θα αναδεικνυόταν 

οπωσδήποτε νικητής, θριαμβευτής και λαοπρόβλητος; 

 Μήπως  οι  ψηφοφόροι  που  άσκησαν  το  εκλογικό  τους  δικαίωμα  υπό 

καθεστώς  άθλιας  καταπίεσης  και  επαίσχυντης  βίας,  αλλά  και  «δεδομένης  και 

αποδεδειγμένης» νοθείας, η οποία στα στρατιωτικά τμήματα υπερέβη ακόμα και το 

90%,  ενώ και  στα  πολιτικά  ήταν  σημαντικότατη,  αφού τις  εκλογές  διενέργησε  η 

κυβέρνηση  του  δοτού,  με  τους  Κρητοχωροφύλακες,  τις  απαγορεύσεις  των 

συγκεντρώσεων  και  διαδηλώσεων,  ακόμα  και  της  1ης δημοσίευσης  εικόνων  του 

υπερδιπλασιαστή της χώρας Στρατηλάτη;

 Μήπως εκείνος που προκήρυξε τις εκλογές δύο χρόνια μετά τη λήξη του 

Α΄  Παγκόσμιου  Πολέμου,  ενώ θα  μπορούσε  να  παρατείνει  τη  δικτατορία  και  το 

τυραννικότατο  καθεστώς  του  επί  μία  τουλάχιστον  δεκαετία  ακόμα;  Βέβαια,  εδώ 

εμφανίζονται δύο εκδοχές:

• Ή τις προκήρυξε με τη βεβαιότητα ότι θα τις κερδίσει οπωσδήποτε, οπότε 

δεν  ενήργησε ως  εγκληματίας,  αλλά ως  ηλίθιος (και,  πάντως,  όχι  ως  «κορυφαίος 

στρατηλάτης,  επιτελάρχης  και  αρχιτέκτονας»),  αφού  θα  φορτωνόταν  τελικά  την 

ευθύνη της καταστροφής•

1 Υποτίθεται  ότι  παράγεται,  κατά  επιτρεπτή…  αρχιτεκτονικά  αντίθεση,  από  το  «εξιλεώνω»:  
εξευμενίζω, μαλακώνω την οργή. Κοινώς: «Χαιρέτα μου τον πλάτανο»… 

 



• Ή έστησε τις κάλπες ακριβώς επειδή γνώριζε, είχε πλήρη πεποίθηση ότι 

θα τις έχανε και, πανούργα και δόλια,  θα φόρτωνε την ενοχή και τις ευθύνες του 

ολέθρου του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού στους «αθώους του αίματος» 

διαδόχους του, οπότε, πραγματικά, ήταν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός «του … 

ειδεχθούς, διαρκούς και ανεξιλέωτου εγκλήματος της 1ης Νοεμβρίου»…

Είναι αναντίρρητα εντυπωσιακό το ψυχογράφημα του «εθνάρχη» (υπ΄ αριθ. 1) 

που δίνει, παράλληλα με την ερμηνεία της απροσδόκητης για πολλούς απόφασής του 

για  διενέργεια  εκλογών,  ο  εξαίρετος  αναλυτής  της  «πολιτικής  φαυλοκρατίας»  σε 

τούτη τη χώρα Νικ. Α. Αντωνακέας (ο.π.), σύγχρονος του «τολμητία»:

«Ο Βενιζέλος δεν ήτο φύσις απλή. Η ψυχοδιανοητική του σύνθεσις ήτο λίαν 

περίπλοκος. Ούτος ουδέποτε ηπατήθη εις την εκτίμησιν του λαϊκού αισθήματος και 

εάν ηναγκάσθη να επιχειρήσει αμφιβόλου επιτυχίας κινήματα, όπως το κατά το έτος 

1935, υπάρχουσι πειστήρια ότι δεν ενήργησεν εξ ελευθέρας βουλήσεως, αλλ΄ είχεν 

εξωθήσει διά της παρασκηνιακής πολιτικής του τα πράγματα εις τοιούτον σημείον 

και  είχεν  αναλάβει  απέναντι  των  ξένων,  ούς  μονίμως  εξυπηρέτει,  τοιαύτας  

υποχρεώσεις,  ώστε εις  το τέλος να μη δύναται να πράξη άλλως. Ούτω και  εις  την 

παρούσαν περίστασιν, βλέπων ότι η τυχοδιωκτική πολιτική του ήγε το Κράτος εις 

καταστροφήν  εν  Μ.  Ασία,  απεφάσισε  διά  των  εκλογών,  των  οποίων,  ως  εκ  του 

αλανθάστου διαισθητηρίου του εγνώριζεν,  εκ των προτέρων τα αποτελέσματα,  να 

μεταθέση τας ευθύνας επί των ώμων των εν τη κυβερνήσει διαδόχων του, διά τουτο 

δε και προεκήρυξε τας εκλογάς. 

Διότι,  εάν  πιστεύσωμεν  τον  Βενιζέλον,  ότι  οι  Σύμμαχοι  δεν  υπεστήριξαν 

(δήθεν) την Ελλάδα, εις την υπερπόντιον εκείνην εκστρατείαν της επειδή ήλθεν επί 

της  αρχής  άλλη  κυβέρνησις,  διατί,  λέγομεν,  ο  Βενιζέλος,  και  εάν  ακόμη 

παραδεχθώμεν ότι δεν εγνώριζε το αποτέλεσμα των εκλογών, να ριψοκινδυνεύση τα 

συμφέροντα της Ελλάδος διά της προκηρύξεως τούτων;  Θα ηδύνατο να αναμείνει 

ακόμη ολίγον καιρόν, μέχρις ου μέρη εις αίσιον πέρας την αναληφθείσαν παρ΄  αυτού 

εκστρατείαν  και  κατόπιν,  νικητής  και  τροπαιούχος,  να παρουσιάζετο ενώπιον  του 

ελληνικού λαού, οπότε φυσικά θα ετύγχανε της πανελληνίου επιδοκιμασίας. Αλλά ο 

Βενιζέλος είχε πλέον αντιληφθή πολύ καλά, ότι απεξενώθη και εγκατελείφθη τελείως 

η  Ελλάς,  λόγω  των  ιδιαιτέρων  και  αλληλοσυγκρουομένων  συμφερόντων  των 

Συμμάχων και ότι η μόνη διέξοδος εκ της δεινής θέσεως εις ην περιήλθεν ούτος, ήτο 

η προσφυγή εις την λαϊκήν ετυμηγορίαν ης τα αποτελέσματα κάλλιστα διέγνωσε.

Δηλαδή,  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  επρόκειτο  να  κρίνωσι  ποίος  “θα 

επλήρωνε  τα  σπασμένα”,  όπως  λέγει  ο  λαός.  Και  τα  σπασμένα…  φευ!  Δεν  τα 

 



επλήρωσεν ο δημιουργός του “γλεντιού”, αλλά με τη ζωήν των άλλοι, και μάλιστα, οι 

πλέον  ανεύθυνοι.  Επλήρωσαν,  με  το  αδίκως  χυθέν  αίμα  των,  τας  ευθύνας  της 

τυχοδιωκτικής  πολιτικής  του  Βενιζέλου,  εκείνοι  οίτινες  τιμίως,  ευσυνειδήτως  και 

ειλικρινώς υπηρέτησαν την Πατρίδα. Επιπλέον δε τα επλήρωσεν η Ελλάς, ολόκληρος 

ο  ελληνικός  Λαός  και  ιδιαιτέρως,  οι  από  της  καταστροφής  των  και  εντεύθεν 

ψηφοφόροι του Βενιζέλου και του Πλαστήρα δυστυχείς  Έλληνες Μικρασιάται και 

Κωνσταντινουπολίται…1» 

                                 

                                   Οι ξένοι κολοσσοί…

Αυτά από την ελληνική ιστοριογραφική πλευρά. Αλλά πως τοποθετούνται οι 

κορυφαίοι ξένοι διάκονοι της ιστορίας, τα έργα των οποίων είχαν το προνόμιο να 

μεταφέρω στην ελληνική;

 Ο αρχηγός της Ιντέλιτζενς Σέρβις σέρ Μπάζιλ Τόμσον καταθέτει (ο.π.) τις 

ακόλουθες απόψεις:

«Μόλις μία εβδομάδα πριν από το στήσιμο των καλπών ο Βενιζέλος ανέστειλε  

τη λογοκρισία και το στρατιωτικό νόμο και χαρακτήρισε τις εκλογές ισοδύναμες προς 

δημοψήφισμα: “Ή εγώ ή ο Κωνσταντίνος!”

Η εξασφάλιση βενιζελικής πλειοψηφίας στη νέα Βουλή ήταν πηγή ανησυχίας 

για πολλούς οπαδούς του, αφού διαπίστωναν καθημερινά την προτίμηση προς τον 

εξόριστο  Βασιλέα  της  συντριπτικής  πλειοψηφίας  των  ψηφοφόρων.  Κατάρτισαν 

λίστες  με  τις  περιοχές  που  θεωρούσαν  αμφίβολες,  ενώ  παράλληλα  έκαναν 

λογαριασμούς  για  τον  αριθμό  των  ψήφων  που  χρειάζονταν  για  να  εκλεγούν 

βενιζελικοί υποψήφιοι. Με μία  δήθεν “έξοχη” χειρονομία αμεροληψίας ο Βενιζέλος 

εξήγγειλε ότι θα επιτρεπόταν να ψηφίσουν και οι στρατιώτες που υπηρετούσαν στη 

Μικρά Ασία και στη Θράκη· στην πραγματικότητα ήταν ένας πανούργος ελιγμός για 

να καλύψουν οι κατευθυνόμενοι στρατιωτικοί ψήφοι τα κενά των βενιζελικών ψήφων 

στην Ελλάδα. Οι διαταγές που στάλθηκαν, πρόβλεπαν ότι οι στρατιώτες θα πήγαιναν  

συνταγμένοι  στις  μεραρχιακές  κάλπες  και  εκεί  θα  “ψήφιζαν”  υπό  την  εποπτεία  

1 Φυσικά, και ο δύσμοιρος ελληνισμός του Πόντου, που εξολοθρεύτηκε, σε γενοκτονικό όργιο, κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο του 55%…

 



έμπιστων αξιωματικών(!)  Αλλά και αυτές,  έστω, οι διαταγές δεν εκτελέστηκαν με 

τρόπο, που θα τον ενέκρινε και ο πλέον στοιχειώδης έλεγχος: μετά τις εκλογές  οι  

φάκελοι με τα ψηφοδέλτια στις περισσότερες περιπτώσεις βρέθηκαν μέσα στις κάλπες  

χωρίς  να  έχουν  ανοιχτεί,  δεμένοι  με  σπάγκο σε  δεσμίδες(!).  Ήταν  πασίγνωστο ότι 

υπαξιωματικοί και στρατιώτες ήταν στο σύνολό τους αντιβενιζελικοί και κρίθηκε πιο  

βολικό να ψηφίζουν ομαδικά για όλους οι αξιωματικοί τους! Αν τα αποτελέσματα των 

εκλογών στην Ελλάδα, που έγιναν αμέσως γνωστά, ήταν λιγότερο ολέθρια για το 

Βενιζέλο  και  παραχωρούσαν  στη- δικτατορική- κυβέρνησή  του  τον  απαιτούμενο 

χρόνο για να δημοσιεύσει  και  τα κάλπικα αποτελέσματα της τρομερής νοθείας που 

έγινε στο στρατό, δε θα έβγαινε ίσως ποτέ στο φως της δημοσιότητας η εξοργιστική  

λαθροχειρία:  οι  υποτιθέμενοι  “ψήφοι”  του  στρατού  θα  είχαν  προστεθεί  στους 

υπόλοιπους και θα αρκούσαν για να εξασφαλίσουν πλειοψηφία στους βενιζελικούς 

υποψηφίους, που είχαν ηττηθεί στις εκλογικές τους περιφέρειες…» 

«Ειδεχθές,  διαρκές  και  …ανεξιλέωτο  έγκλημα;»  Μα  πόσα  μπορούσε  να 

γνωρίζει ο ασήμαντος αρχηγίσκος της Ιντέλιτζενς Σέρβις σε σύγκριση με όσα… δε 

γνωρίζουν ή γνωρίζουν και  ευφυέστατα αποκρύπτουν οι  φωστήρες  της  ελληνικής 

λιβανιστικής επιστήμης;

 Στο  πόνημά  του  (1926),  Κωνσταντίνος  και  Βενιζέλος,  ο  Γάλλος 

ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, κορυφαίος ιστορικός 

της χώρας του κατά τους δέκατο ένατο και εικοστό αιώνες, (αλλά, φυσικά, αμελητέα 

περίπτωση μπροστά στους Έλληνες φορείς παρωπίδων και λιβανιστηρίων)  Εντουάρ 

Ντριό σχολιάζει: 

«Το βενιζελικό Κόμμα γνώρισε τη συντριβή (στις  εκλογές):  συγκλονιστική 

εκδήλωση  της  πραγματικής  βούλησης   του  ελληνικού  λαού  1,  αφού  παρά  τις 

προβλέψεις  της  “Συνθήκης”  των  Σεβρών  και  το  πολυυμνημένο  πρεστίζ  του 

Βενιζέλου,  εκείνος,  ο  λαός,  αξίωσε,  με  σαρωτική  πλειοψηφία,  την  επάνοδο  του 

Βασιλέως του. 

Ο Βενιζέλος έφυγε- ή για να κυριολεκτίσουμε: το “έσκασε σαν λαγός”- τη 

νύχτα των εκλογών.  2 Αν χρησιμοποιήσει κανείς τη μνήμη και τη φαντασία του, θα 

διαπιστώσει πως δεν υπήρχε η παραμικρή ομοιότητα μεταξύ της δικής του φυγής και 

1 Ή … «αρχιεγκληματία»!
2 Το  έβαλε  στα  πόδια  σα  λαγός,  επειδή  τον  βάραιναν  αμείλικτα  και  ασυγχώρητα  η  αιματηρή 
δικτατορία,  η  ανάμειξη των ξένων λογχών,  οι  δεκάδες  των εκτελέσεων,  οι  εξορίες,  οι  διώξεις,  οι 
φυλακίσεις, οι εκτοπίσεις πολιτικών αντιπάλων στην Κορσική (!), οι αποσχηματισμοί μητροπολιτών, 
οι απολύσεις με βιασμό του Συντάγματος χιλιάδων δικαστικών, διπλωματιών, αξιωματικών, πολιτικών 
υπαλλήλων, το ξεπούλημα των πάντων, στους ξένους- όλα εκείνα «τα ειδεχθή, διαρκή και ανεξιλέωτα 
εγκλήματα». Αν δεν το βάραιναν αυτές οι κακουργηματικές πράξεις, για ποιο λόγο  έπερεπε « να το 
σκάσει σα λαγός μέσα στη νύχτα»; Ήταν ο πρώτος πολιτικός που έχανε εκλογές;

 



της συγκινητικής σε λαϊκές εκδηλώσεις αναχώρησης του Στρατηλάτη στις 15-6-1917 

(ν. ημ.)

Καταβλήθηκε  προσπάθεια  να  δοθούν  ποικίλες  ερμηνείες  στη  βενιζελική 

συντριβή: Υποστηρίχθηκε ότι ο Βενιζέλος απουσίαζε επί μακρό χρονικό διάστημα 

από την Αθήνα και στη διάρκεια της απουσίας του οι υπουργοί του αποδείχθηκαν 

ανάξιοι αδέξιοι ή ένοχοι παρανομιών (μολονότι αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενικό για 

τους συνεργάτες του)· η Ελλάδα είχε κουραστεί από τις επίπονες προσπάθειες μιας 

δεκαετίας  και  “  δε  διέθετε  το  ανάστημα  που  θα  της  επέτρεπε  να  κατανοήσει  το 

μεγαλείο της αποστολής την οποία της ανέθεσε ο Βενιζέλος”(αλλά αυτό αδικούσε 

κατάφωρα την ίδια την Ελλάδα!)

Ας υποθέσουμε ότι  αύριο,  η Ιταλία γκρεμίζει  τον Μπενίτο Μουσολίνι  ή η 

Ισπανία  το  στρατηγό  Πρίμο  ντέ  Ριβέρα·  οι  Μεγάλες  Δυνάμεις  θα  κηρύσσονταν 

αλληλέγγυες μαζί τους και θα διέκοπταν τις διπλωματικές τους σχέσεις με την πρώτη 

ή τη δεύτερη από αυτές τις χώρες; 

Η στάση τους τώρα απέναντι στην Αθήνα θα ήταν ανεξήγητη, αν οι εκλογές 

της  1ης Νοεμβρίου  (π.  ημ.  δεν  είχαν  προσφέρει  ένα  θαυμάσιο  πρόσχημα  για  να  

απαλλαγούν από το ελληνικό “ιμπεριαλισμό”, ο οποίος τους είχε γίνει  ενοχλητικός . 

Δίχως αυτή τη στάση η πολιτική τους απέναντι στο Βασιλέα Κωνσταντίνο θα ήταν 

ταυτόχρονα  ηλίθια  και  βδελυρή.  Και  όλες  τους  οι  ενέργειες  θα  ήταν 

αξιοκατάκριτες… Και η Αγγλία,  η Γαλλία,  η Ιταλία που ήταν ήδη αντίπαλες στη 

διαμοίραση της Εγγύς Ανατολής, παίζουν η καθεμία το δικό της παιχνίδι… Αλλά οι 

Μεγάλες Δυνάμεις της Αντάντ δε διακήρυτταν ενώπιον ολόκληρου του κόσμου το 

δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση; …

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περήφανο έθνος 1, Συνέπεια: Θα προσκολληθεί με 

ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση και λατρεία στο Βασιλέα της… Ο Κωνσταντίνος ένα  

μόνο  συμφέρον  γνώριζε  και  αναγνώριζε  σε  όλη  του  τη  ζωή:  Το  συμφέρον  της 

Ελλάδος!  2 

Και τότε και πριν και μετά, ως το θάνατό του, για μοναδικό κριτή είχε τον 

ελληνικό λαό:

“ Ισχύς μου η αγάπη του λαού!”» 

Αυτό και αν ήταν έγκλημα…

 Ο ίδιος καθηγητής Ιστορίας στο κορυφαίο γαλλικό Πανεπιστήμιο (και όχι 

με σπουδές στη γεωπονία, στην οδοντιατρική ή στη δασολογία) γράφει στον πέμπτο 

τόμο  του  μνημειώδους  έργου  του  Διπλωματική  Ιστορία  της  Ελλάδος (ο  οποίος 

1 Δυστυχώς, αυτό ίσχυε μέχρι το 1955…
2 Δεν ήταν «ειδεχθές, διαρκές και ανεξιλέωτο έγκλημα»;

 



καλύπτει την περίοδο από το κίνημα των Νεοτούρκων – 1908- μέχρι και τη Συνθήκη 

της Λοζάννης- 1924)1:

«Οι βενιζελικοί ήταν υπερσίγουροι για σαρωτικό θρίαμβο στις εκλογές, «μετά 

από τόσες υπηρεσίες στη χώρα» (κατά τους ισχυρισμούς τους). 

Οι εκλογές αποτέλεσαν σαρωτικό θρίαμβο για τους βασιλόφρονες και ο ίδιος  

ο Βενιζέλος δεν κατόρθωσε ούτε βουλευτής να εκλεγεί! Έφυγε νύχτα για τη Γαλλία και 

οι βασιλόφρονες κάλεσαν τον Κωνσταντίνο να επιστρέψει. Εκείνος, όμως, αξίωσε να  

διενεργηθεί δημοψήφισμα, για να αποφανθεί ελεύθερα ο κυρίαρχος λαός!

Η δήθεν έκπληξη των ξένων ήταν σε πολλές περιπτώσεις προσποιητή, αφού οι 

εξελίξεις  αποτέλεσαν  το  πρόσχημα,  για  να  τονιστεί  έντονα  η  νέα  στροφή  της 

γαλλικής πολιτικής. Η Αγγλία δρομολόγησε ένα τεράστιο σχέδιο για συγκρότηση υπό 

την κηδεμονία της αραβικής ομοσπονδίας, ώστε να εξασφαλίσει την κυριαρχία της σε 

αυτό το χώρο της Ανατολής. Η Γαλλία αντέδρασε με την παροχή υποστήριξης προς 

τους Τούρκους και στην ανόρθωση της ισχύος τους: η Ανατολή στάθηκε πάντοτε 

πεδίο  μάχης  για  τις  ευρωπαϊκές  αντιπαλότητες.  Και  “η  εν  όπλοις  συναδέλφωσις” 

λησμονήθηκε…

Στην  Εθνοσυνέλευση  του  Μπακού  ο  Λένιν  κάλεσε  όλους  τους  

μουσουλμανικούς  πληθυσμούς  να  εξεγερθούν  κατά  της  ξενικής  κυριαρχίας·  ιδού  η  

Ελλάδα  ολομόναχη  απέναντι  σε  αυτές  τις  τρομερές  ζυμώσεις  με  τις  ανυπολόγιστες  

συνέπειες. 

Την είχαν στείλει στη Σμύρνη- ή, έστω, την άφησαν να πάει. Την έσπρωξαν στο  

μέτωπο της μάχης της Ανατολής, η οποία όχι μόνο δεν είχε τελειώσει, αλλά απειλούσε  

να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Και λοιπόν; Γιατί να τους απασχολεί αυτό; …» 

                             

                           Οι  «εκλογές»…      

Τα εισαγωγικά δικαιολογούνται – ή, μάλλον, επιβάλλονται: Οι Χατζηαβατικές 

εκείνες «εκλογές» θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με το πανάθλιο «δημοψήφισμα», 

1 Έχει ήδη κυκλοφορήσει β΄ έκδοση της μετάφρασής μου στα ελληνικά.  

 



που διεξήγαγε ο Κ. Καραμανλής («εθνάρχης» υπ΄ αριθ.  2 …) στις  8  Δεκεμβρίου 

1974,  με  το  Βασιλέα  Κωνσταντίνο  ΙΓ΄  να  βρίσκεται  (αυτός  μόνο,  ως  μοναδικός, 

άλλωστε,  αυθεντικός  αντιστασιακός  μαζί  με  τον  Αλ.  Παναγούλη)  εξόριστος  στο 

Λονδίνο και να του προσφέρεται  η δυνατότητα να επικοινωνήσει με το λαό με δύο  

τηλεοπτικά  δεκάλεπτα.  Ενώ  οι  άλλοι  («Καραμανλής  ή  τάνκς»  κατά  το  σ.  Μίκη 

Θεοδωράκη), εκτός από τον έμμεσο αλλά σαφέστατο Καραμανλικό πόλεμο κατά του 

θεσμού,  διέθεταν  και  τα  τεράστια  μέσα  του  γνωστού  «συγκροτήματος»,  την 

ασύστολη και ανίερη εγκεφαλοπλυστική προπαγάνδα του και το στόλο αεροπλάνων 

και  ελικοπτέρων  του,  που  κατέκλυσαν  τη  χώρα  με  εκατομμύρια  ευτελέστατου 

επιπέδου υβριστικών προκηρύξεων και «εικόνων». 1 Πρόκειται για το ίδιο (κάθε άλλο 

παρά  αποδειγμένης  γνησιότητας  ως  προς  τα  ποσοστά  που  ανακοινώθηκαν) 

«δημοψήφισμα»,  για  το  οποίο  (έκθεσμο  και  βάναυσα  αντισυνταγματικό)  ο  Κ. 

Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τον αληθέστατο όρο «unfair» …

Στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε, στις 25 Οκτωβρίου (π. ημ.), 

μία  τεράστια  λαϊκή  συγκέντρωση  –  συλλαλητήριο,  που  συγκάλεσε  η  «Ηνωμένη 

Αντιπολίτευσις». Προς το πρωτοφανές, για τα δεδομένα της εποχής, σε όγκο πλήθος- 

σχεδόν  εκατόν  πενήντα  χιλιάδες  πολίτες  όλων  των  κοινωνικών  τάξεων  και 

επαγγελμάτων-,  απευθύνθηκαν,  διακοπτόμενοι  συνεχώς  από  ενθουσιώδεις 

εκδηλώσεις για τους ομιλητές και από οργίλες αποδοκιμασίες «κατά του τυράννου», 

κατά σειρά οι Δημ. Ράλλης, Δημ. Γούναρης και Νικ. Στράτος. 

Ο δεύτερος, ένας από τους αξιολογοτέρους ρήτορες των αρχών του εικοστού 

αιώνα,  συγκλόνισε  όλες  τις  ψυχές.  Κάλυψε  με  πληρότητα  όλες  τις  πτυχές  της 

υπερσαραντάμηνης  τυραννίας.  «Κατεπατήθησαν  βαναύσως  Σύνταγμα,  νόμοι, 

Εκκλησία,  Δικαιοσύνη,  λαϊκή  κυριαρχία,  Βουλή,  Τύπος,  ελευθερίαι.  Φυλακίσεις, 

εκτελέσεις, απελάσεις, απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων, δικαστικών και διπλωματών, 

αποτάξεις  αξιωματικών,  ετρομοκράτησαν την χώραν… Τα κυριαρχικά δικαιώματα 

περιορίσθηκαν μέχρις αποπνίξεως. Ζήτημα θρόνου δεν υφίσταται.  2 Διότι Βασιλεύς 

είναι  ο  νομίμως  διαδεχθείς  τον  πατέρα  του  Γεώργιον,  πρωτότοκος  υιός  του 

Κωνσταντίνος!»

1 Πρόκειται για το « συγκρότημα», που μετά την τριπλή ξενική κατοχή αφαίρεσε το πρώτο συνθετικό 
των  αποτελούμενων  από  δύο  λέξεις  τίτλων  των  βασικών  εντύπων  του  και  για  το  οποίο  ο  Π. 
Κοντοπάνος έγραψε στο Παρόν (22-12-2007): «Εκείνοι που υπηρέτησαν σε αυτόν τον τόπο αφέντες,  
όπως τους κατακτητές, τους στρατάρχες, τους δικτάτορες, εκείνοι που στην κούρσα της αποστασίας 
έχασαν  το  χρυσό  μετάλλιο,  γιατί  τους  πρόλαβαν  άλλοι,  είναι  οι  ίδιοι  οι  οποίοι  καρπώνονται,  
λυμαίνονται,  εκμεταλλεύονται  τη δημοκρατική παράταξη.  Μήπως είναι  η ώρα να ενημερωθούν οι 
νεότερες γενιές;» 
2 Ήταν η λυδία λίθος της ομιλίας. Και το τεράστιο εκείνο πλήθος ανάμενε εναγώνια να πληροφορηθεί 
πως θα συνέχιζε τη φράση του ο έξοχος εκείνος πατριώτης και έντιμος πολιτικός άντρας, που δεν είχε  
καταστεί μίσθαρνο όργανο ξένων κυβερνήσεων και μεγαλεμπόρων όπλων…

 



Οι βροντερές ιαχές των καταπιεσμένων μέχρι τότε επί σχεδόν τριάμισι χρόνια 

πατριωτών έσεισαν τον ουράνιο θόλο. Ένας περήφανος λαός αδούλωτων απογόνων 

των υπερασπιστών των Θερμοπυλών,  των στενών της  Σαλαμίνας,  του πεδίου του 

Κυνός Κεφαλών, της Πύλης του Αγίου Ρωμανού, του Σουλίου, της Αλαμάνας, του 

Μεσολογγίου,  του  Μανιακιού  ύψωνε  τους  κεραυνούς  της  οργής  εναντίον  των 

ξενοκίνητων  και  ξενόδουλων  επιβητόρων  της  εξουσίας-  «εκτός  εαυτού»,  αλλά 

απόλυτα  κύριος  του  εαυτού  του!  Εκεί,  εκείνη  τη  στιγμή,  ο  αθηναϊκός  λαός 

διενεργούσε το δικό του δημοψήφισμα!

Ολοκλήρωσε  ο  Γούναρης-  ένα  από  τα  αθώα  θύματα  του  τερατώδους  

κακουργήματος της βενιζελικής παράταξης στο Γουδί- αναφερόμενος στη συνέχεια στη 

λαϊκή κυριαρχία, στην οποία ο ίδιος πίστευε με θρησκευτικό ζήλο σε αντίθεση με τον 

κινηματία,  πραξικοπηματία  και  διχαστή  χώρας  και  λαού.  Με  τη  διαφορά  ότι  ο 

δεύτερος ανακηρύχθηκε … «εθνάρχης» και άξιος για περίοπτη ανδριαντική προβολή 

– προσβολή ενώπιον του μισητού του Κοινοβουλίου· ενώ ο πρώτος – πάμπτωχος και 

«λευκός»- έπεφτε νεκρός, διάτρητος από τις σφαίρες των φονιάδων Πλαστήρα και 

Παγκάλου, χωρίς καμία έκτοτε κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό και διορισμένη από  

ξένους  «γκαουλάιτερ»(Σάρλ  Ζονάρ)  να  μεριμνήσει  για  την  αναψηλάφηση  της 

παρωδίας δίκης στο αντισυνταγματικό έκτακτο στρατοδικείο, με την προειλημμένη 

στα ζοφερά παρασκήνια δολοφονικής απόφασης:

«Όταν  επιτέλους  αναγνωρισθεί  η  κυριαρχία  της  λαϊκής  βουλήσεως  με  τη 

διεξαγωγήν ελευθέρου δημοψηφίσματος,  τότε και  μόνον τότε θα αποκατασταθή η 

τάξις, η αρμονία, η ησυχία, η ελευθερία!»

Ορισμένοι, τότε ή αργότερα, τον επέκριναν, επειδή- εσκεμμένα – απέφυγε να 

μνημονεύσει συνθήκες, εκστρατείες, τον πόλεμο που προκάλεσε ο Βενιζέλος και που 

θα  οδηγούσε  στον  όλεθρο,  στο  πένθος,  στην  καταστροφή  του  μικρασιατικού  και 

ποντιακού ελληνισμού. Ο Δ. Γούναρης δεν επιθυμούσε και δεν επιδίωκε να ρίξει λάδι 

στη  φωτιά.  Οραματιζόταν  το  ρόλο  του  ειρηνοποιού  και  όχι  του  εκδικητή.  Τον 

χώριζαν ωκεανοί αντιλήψεων από το Βενιζέλο…

Ο λόγος εκείνος έγραψε ιστορία. Και γι΄ αυτό παρατίθενται στη συνέχεια τα 

κύρια σημεία του:

«Αι προσωπικαί και πολιτικαί ελευθερίαι κατελύθησαν υπό της τυραννίας. Ο 

Συνταγματικός Χάρτης κατεσχίσθη. Η Εκκλησία, εν τη οποία, ως εν ιερά κιβωτώ, 

διεφυλάχθησαν  επί  αιώνας  τα  εθνικά  ιδεώδη,  κατηδαφίσθη.  Οι  ανώτεροι  αυτής 

λειτουργοί  εσύρθησαν  ενώπιον  αντισυνταγματικώς  και  αντικανονικώς 

καταρτισθέντων δήθεν δικαστηρίων, αποσπασθέντες βία των μητροπολιτικών αυτών 

 



θρόνων, και εταπεινώθησαν μέχρι του σημείου να ζητήσωσιν αυτοί θεματοφύλακες 

και διαχειρισταί του Θείου ελέους τον οίκτον της τυραννίας…

Η δικαιοσυύνη, θεμέλιον πάσης ελευθέρας Πολιτείας, παρά πάσας, τας προς 

εξασφάλισιν της ανεξαρτησίας της, συνταγματικάς εγγυήσεις, εσύρθη εντός της δίνης 

των κορυβαντιουσών παθών της τυραννίας.  Οι λειτουργοί  δε αυτής,  εναντίον  των 

ρητών διατάξεων του Συντάγματος, απεβλήθησαν του τεμένους της δικαιοσύνης, το 

οποίον, ανοσίως βεβηλωθέν, κατέστη χαλκείον των δεσμών, δι΄ ων η τυραννία εζήτει 

να συγκρατήση πάσαν εμφάνισιν ελευθέρου φρονήματος εν τη τυραννουμένη χώρα…

Αι φυλακαί  επληρώθησαν πολιτών απορούντων διατί  εσύρθησαν εκεί,  ενώ 

συγγχρόνως η αυτή απορία κατείχε πάντας τους άλλους, ουχί δε σπανίως και εκείνους 

οι  οποίοι  τους  έρριψαν  εις  τας  φυλακάς.  Διότι  κατά  χιλιάδας  ηριθμούντο  τα 

παραδείγματα πολιτών, οίτινες ριφθέντες εις τας φυλακάς, εκρατήθησαν επί μήνας ή 

έτη και απελύθησαν χωρίς καν να διατυπωθή κατ΄ αυτών ουδεμία κατηγορία!

Αι ανά το Αιγαίον ελληνικαί νήσοι και νησίδες επανήλθον εις την παλαιάν 

εύκλειαν,  ήν  απήλαυον,  ότε,  κατά  την  εποχήν  της  Ρωμαϊκής  παρακμής,  είχαν 

καταστή ενδιαίτημα των πατριωτών, τους οποίους απεμάκρυνε της εν Ρώμη πολιτικής 

κινήσεως, η εχθρότης εκφύλων τυράννων, η ανηλεής προς παν ευγενές αίσθημα και 

ελεύθερον πνεύμα. 

Κατά  εκατοντάδας  εξεπέμποντο  και  πάλιν  μετά  χιλιετίας  εις  αυτάς  οι  όχι 

ευάρεστοι  προς τους  τυράννους  επίλεκτοι  πολίται  και  μετ΄  αυτών ουκ ολίγοι  των 

ηρωικών  μαχητών  και  ηγητόρων  των  Βαλκανικών  Πολέμων,  εις  τους  οποίους  η 

τυραννία δεν εχάριζεν εν τη παροιμιώδη εμπαθεία της ουδεμίαν των ταπεινώσεων, 

τας οποίας το ταπεινόν πείσμα της κατώρθουν να επινοήση. Και έβλεπέ τις εκεί, επί 

των ερήμων νήσων πεινώντας και γυμνητεύοντας άνδρας, οι οποίοι είχον ηγηθή των 

ελληνικών  στρατευμάτων,  όταν  η  νίκη  επέστεψε  τας  σημαίας  των, 

προπηλακιζομένους υπό ασήμων ανθρωπαρίων, διά τα οποία η βάναυσος χυδαιότης 

της συμπεριφοράς υπήρξε το μόνον προσόν, χάρις εις το οποίον ετάχθησαν επόπται 

και φύλακες αυτών. 

Οι αντιφρονούντες δημόσιοι υπάλληλοι ερρίφθησαν εις τους δρόμους και εις 

την  προσπάθειάν  των,  μετά  την  απόλυσίν  των,  προς  ανεύρεσιν  εργασίας 

κατεδιώκοντο ανηλεώς. Η απόγνωσις, προστιθεμένη εις την στέρησιν, ήγαγε πολλούς 

μέν εξ αυτών εις τον τάφον, τινάς δε εις την παραφροσύνην. Εκ πάντων τούτων των 

μέτρων, βαρεία και ζοφώδης κατέστη η εν Ελλάδι ατμόσφαιρα. Πανταχού ησθάνετο 

πας χρηστός πολίτης περιιπτάμενον τον κίνδυνον. Ο εξερχόμενος της οικίας του δεν 

ήτο βέβαιος, εάν θα επανέλθη. Ο κατακλινόμενος την εσπέραν επί της κλίνης, ίνα 

 



ζητήση  την  ησυχίαν  της  λήθης,  δεν  ήτο  βέβαιος  ότι  δε  θα  αφυπνισθή  υπό  των 

οργάνων της τυραννίας, διά να απαχθή εις φυλακήν ή εξορίαν…

Με την  δύσιν  του  ηλίου  της  προσεχούς  Κυριακής  θα  δύση  και  η  μαύρη 

τυραννία. Ο ανατέλλων ήλιος της επομένης θα χαιρετήσει την Πατρίδα ελευθέραν και 

ακτινοβόλος θα φωτίση την χαράν των απελευθερωμένων Ελλήνων!»

Για την ιστορία: Επόπτη των εκλογών για την περιφέρεια Αττικο- Βοιωτίας ο 

Βενιζέλος  είχε  διορίσει  τον (μεταγενέστερα πρόεδρο του Εκτάκτου Στρατοδικείου 

που καταδίκασε σε θάνατο τους Έξι και κατά τα «Δεκεμβριανά» 1944 σύμβουλο των 

Ελασιτών) τότε διοικητή της Μεραρχίας Κυδωνιών Αλέξ. Οθωναίο (τον έφερε από τη 

Μικρά  Ασία!)  Τις  αθλιότητες  εκεί  ανέλαβαν  να  τις  διαπράξουν  “σπουδαίοι” 

ηγήτορες…

Γράφει  ο  Ν.  Α.  Αντωνακέας  (ο.π.)  «Ο αρχιστράτηγος  Παρασκευόπουλος 1 

κατά  τον  προεκλογικόν  αγώνα,  μετά  των  σωματαρχών  Ιω.  Δημητρίου,  Πιερ.  

Μαυρομιχάλη  και  Κων. Νίδερ, των μεράρχων  Νικ. Τρικούπη, Ευθ. Τσιμικάλη, Κων.  

Μανέτα  και  Ζαφ.  Παπαθανασίου,  των  συνταγματαρχών  Γεώρ.  Κονδύλη,  Νικ.  

Πλαστήρα, του  επιτελάρχου  του  Θεοδ.  Παγκάλου,  αλλά  και  πλείστων  άλλων 

ανωτέρων αξιωματικών, είχεν αναλάβει ίνα διά σωρείας ανεντίμων μέτρων αλλοιώση  

τα  εκλογικά  αποτελέσματα  των  στρατιωτικών  τμημάτων,  εις  τα  οποία  διά  πρώτης 

φοράν εψήφιζον οι στρατιωτικοί. Ο Παρασκευόπουλος, διά να επηρεάσει το φρόνημα 

των  μαχομένων,  ηπείλει  αναφανδόν ότι,  εάν  αι  εκλογαί  εστρέφοντο  εναντίον  της 

κυβερνήσεως  του Βενιζέλου,  θα απεβιβάζετο  εις  τον  Πειραιά  επί  κεφαλής χιλίων 

αξιωματικών  και  θα  εξηνάγκαζε  τον  Βενιζέλον  να  μη  παραδώση  την  αρχήν». 

Αρχιστράτηγος με τα όλα του • «Όμοιος ομοίω…»

Ευτυχώς ότι, παρά τις αποπομπές του συνόλου σχεδόν των πιστών στον όρκο 

τους  αξιωματικών,  είχαν  απομείνει  έστω  και  ελάχιστοι,  που  παραχωρούσαν  το 

προβάδισμα στο καθήκον και στο χρέος προς την πατρίδα και όχι στον τυφλό και 

εμπαθή κομματισμό: 

Η  επαίσχυντη  εκείνη  στάση  του  αρχιστράτηγου  θα  γινόταν  αιτία  ένοπλης 

σύγκρουσης  μεταξύ  των  τότε  λιβανιστών  του  Βενιζέλου  και  των  νομιμοφρόνων 

1 Η νέα κυβέρνηση τον αντικατέστησε με τον Αναστάσιο Παπούλια (που είχε μόλις αποφυλακιστεί,  
θύμα και αυτός του βενιζελικού πογκρόμ, ενώ στη θέση του αισχρότατα κομματισμένου Θ. Παγκάλου 
διορίστηκε ο ακέραιος Κων. Πάλλης. Η επιλογή του Παπούλια δεν ήταν η περισσότερο ενδεδειγμένη:  
Υστερούσε σε υψηλού επιπέδου μόρφωση, εκπαίδευση, πολεμική πείρα, πυγμή, σταθερότητα αρχών 
και αντιλήψεων (στην επαίσχυντη “δίκη” των Έξι κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας!), και μοναδικά 
προσόντα του ήταν η γενναιότητα και η ευφυία (συνδυαζόμενη όμως με πανουργία…) Ήταν φίλος των 
κολακειών  και  εγωπαθής  και  το  κορυφαίο,  ίσως,  των  σφαλμάτων  του  ήταν  η  πολιτική  λήθης: 
Διατήρησε στις θέσεις τους όλους σχεδόν τους έμπιστους αξιωματικούς του Λ. Παρασκευοπούλου και 
κυρίως, τον ανενδοίαστο συνταγματάρχη μηχανικού Πτολεμαίο Σαρηγιάννη (θα τον “ συναντήσουμε “ 
αργότερα…) 

 



αξιωματικών,  με  επικεφαλής  το  διοικητή  και  επιτελάρχη  της  Ταξιαρχίας  Ιππικού 

(έδρα: Κατσαμπάς ) Νικ. Σπυρόπουλο και Ιω. Τσαγγαρίδη, που απείλησαν κάθοδο 

στη Σμύρνη, προκειμένου να γίνει σεβαστή η βούληση του ελληνικού λαού, η οποία 

είχε  μόλις  εκφραστεί  διά  των  καλπών.  Το  σχετικό  τελεσίγραφο  και  η  έντιμη,  

πατριωτική και θαρραλέα στάση  των εύορκων αξιωματικών αναντίρρητα απέτρεψε 

αιματηρά  δυσάρεστα  στο  μέτωπο  (προς  τρισμέγιστη  τέρψη,  χαρά  και  ευδαιμονία 

Κεμάλ, μπολσεβίκων, Γάλλων και Ιταλών). Και τούτο, γιατί οι επίορκοι παρωπιδάτοι 

– όπως κάποιοι  σημερινοί  εκ συνοικεσίου και  απώτατης συγγενείας  εξ αγχιστείας 

«ιστορικοί»-  προσωπολάτρες  του  ημίθεου  τολμητία  και…  κορυφαίου  όλων  των 

εποχών  και  λαών  «στρατηλάτη,  επιτελικού  και  αρχιτέκτονα»  (αποτυχιών  και 

ολέθριων  συμφορών,  φυσικά)  αναγκάστηκαν  να  εγκαταλείψουν  τα  ανίερα  σχέδιά 

τους και να δηλώσουν υποταγή στη νέα (λαοπρόβλητη αυτή τη φορά) κυβέρνηση. 

Αλλά…

Πολυάριθμοι, δυστυχώς, ανώτεροι και κατώτεροι βαθμοφόροι, από εκείνους 

που είχαν αποκτήσει γαλόνια με τρόπο παράτυπο και παράνομο και είχαν αναμειχθεί 

σε  ενέργειες  αντεθνικές  και  αντιπατριωτικές  και  είχαν  μετάσχει  σε  βδελυρούς 

διωγμούς αντιφρονούντων και, όπως ήταν ευνόητο, είχαν προκαλέσει την οργή και 

αγανάκτηση των στρατιωτών, πανικόβλητοι τώρα εξαιτίας της απρόβλεπτης για τους 

περισσότερους τροπής της πολιτικής κατάστασης εγκατέλειψαν τις μονάδες και τις 

θέσεις  τους (έγκλημα ειδεχθέστατο στη διάρκεια πολέμου!) Εγκαταστάθηκαν στην 

Κωνσταντινούπολη  και  εκεί,  με  βάση  τις  οδηγίες  του  Βενιζέλου  που  τους 

διαβιβάζονταν  από  το  Παρίσι,  δημιούργησαν  νέο  Σύνδεσμο  Εθνικής  Άμυνας  και 

ανέπτυξαν αντεθνικότατη δράση υπό την αρχηγία του συνταγματάρχη Γ. Κονδύλη, 

που  είχαν  αποπέμψει  βίαια  οι  άντρες  του  συντάγματός  του  (λίγο  έλειψε  να  τον 

λιντσάρουν!) Ο Γ. Κονδύλης κατάντησε σε επαίσχυντη κατάπτωση να κυκλοφορήσει 

προκηρύξεις, με τις οποίες καλούσε τους πολεμιστές να πετάξουν τα όπλα και να 

πάψουν να αγωνίζονται για τον Κωνσταντίνο(!) και τις οποίες, ανατυπωμένες κατά 

χιλιάδες,  σκόρπιζαν  τα  αεροπλάνα  του  πότη,  συφιλιδικού  και  αμφισεξουαλικού) 

Κεμάλ πάνω από τις ελληνικές γραμμές…

Αλλά η κατάσταση στο μέτωπο ήταν και πριν από τις εκλογές «ειδεχθής». 

Όπως τονίζει ο Ν. Α. Αντωνακέας (ο.π.) : «Εις την στρατιάν της Μ. Ασίας υπήρχον 

αφενός οι αξιωματικοί της “αμύνης”, κατασκεύασμα της εν Θεσσαλονίκη ανταρσίας, 

τάξις  προνομιούχων  –  οίτινες  είχον  κατά  πλειονότητα  της  χείρας  των  όλας  τας 

επικαίρους διοικήσεις και ελάμβανον βαθμούς και παροχάς, αφετέρου δε οι προ της 

βενιζελικής  ανταρσίας  υπηρετούντες  αξιωματικοί,  οι  οποίοι  δεν  είχον  μεν  λάβει 

 



μέρος εις  την ανταρσίαν,  είχον  όμως ανεχθή την νέαν κατάστασιν.  Οι  τελευταίοι 

ούτοι, μη εμπνέοντες απόλυτον εμπιστοσύνην εις τους διοικούντας βενιζελικούς και 

τηρούμενοι  μακράν  της  πανδαισίας,  έτρεφον  παράπονα  και  πικρίαν  κατά  του 

βενιζελικού καθεστώτος. Απέναντι όλων των αξιωματικών ευρίσκονται οι άνδρες του 

στρατεύματος, η μεγίστη μάζα των οποίων διετήρει την ιδίαν πίστιν και αφοσίωσιν 

προς το πρώην νόμιμον καθεστώς της χώρας,  συνδεόμενοι  ιδεολογικώς με τους “ 

παραμείναντας”  αξιωματικούς,  ως  απεκαλούντο  οι  μη  μετασχόντες  εις  την 

βανιζελικήν (διχαστικήν) ανταρσίαν της Θεσσαλονίκης. 

Τοιαύτην  κατάστασιν  εν  τω  μετώπω  της  Μ.  Ασίας  εκληρονόμησεν  η 

κυβέρνησις  Δημ.  Ράλλη  εκ  μέρους  του  Ελ.  Βενιζέλου,  όστις  αβασανίστως  και 

επιπολαίως  είχεν  αναλάβει  μόνος  του την  συντριβήν  του  κεμαλικού  στρατού  και 

μάλιστα, αφού εγνώριζεν ότι οι Σύμμαχοι δεν ήσαν διατεθειμένοι να ενισχύσωσι την 

Ελλάδα εις την απεγνωσμένην εκείνην προσπάθειαν, αλλά τουνατίον μάλιστα έβλεπε 

τούτους ενισχύοντας παντοιοτρόπως τον κεμαλικόν στρατόν…»

                                               *      *        * 

Μόλις  η  ροή των αποτελεσμάτων,  τη νύκτα  των εκλογών κατέδειξε  ότι  ο 

«δημιουργός  της  Ελλάδος των … πέντε  θαλασσών και  των δύο ηπείρων» και  το 

Κόμμα  του  όχι  μόνο  δεν  είχαν  θριαμβεύσει,  αλλά  έβαιναν  προς  …  θριαμβική 

καταβαράθρωση,  ο  λόγος  μετά  το  λαό  θα  περιερχόταν  στα  περίστροφα  και  στα 

ρόπαλα  των  «εθναρχικών»  μπράβων:  Δεκάδες  από  αυτούς  πραγματοποίησαν 

εξαιρετικά ηρωική έφοδο στα κεντρικά γραφεία της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως», 

αλλά  και  κατά  της  κατοικίας,  στην  οποία  φιλοξενούνταν  ο  Δ.  Γούναρης, 

προκαλώντας ζημίες και καταστροφές ανάλογες προς το μέγεθος των … θαλασσών 

και  των  ηπείρων…Τα  ίδια  –  και-  χειρότερα-  κατόρθωσαν  να  επιτύχουν  και  το 

επόμενο πρωινό, όχι στα μικρασιατικά επίπεδα κατά των κεμαλικών στρατευμάτων, 

αλλά  κατά  των  Αθηναίων  πολιτών,  που  είχαν  συγκεντρωθεί  στην  πλατεία 

Συντάγματος  (αυτό,  ως  καταστατικό  χάρτη  της  χώρας  ο  μέγας  κοινοβουλετής 

«ανήρ», με τον ανδράντα του να εμπαίζει τη Βουλή, το είχε απλώς ακουστά από τότε 

που το εκπονούσε ο … ίδιος!)

Και  οι  εκλεκτοί  του  (ανελέητα  “  μαυρισμένου”  Βενιζέλου  στις  εκλογές) 

γαλονάδες επέμεναν φορτικά να μην παραδώσει την εξουσία σε εκείνους που ο λαός 

όριζε  να τον  κυβερνήσουν.  Αλλά να προχωρήσει-  γιατί  όχι;  -  σε νέο  κίνημα και 

πραξικόπημα, για να παραμείνει επιβήτορας της εξουσίας, τώρα διά των ελληνικών 

 



και όχι των αντατικών όπλων. Περίπολοι και στρατιώτες που είχαν τοποθετηθεί στις 

γωνίες  καντρικών οδών πυροβολούσαν συνεχώς στον αέρα- τέτοιες  διαταγές  τους 

είχαν δοθεί… Ωστόσο, ανησυχώντας για τις συνέπειες (τώρα δεν υπήρχαν Σαράιγ και 

Ζονάρ…), οι υπουργοί στο σύνολό τους σχεδόν τάχθηκαν υπέρ της παραίτησης, ενώ 

υποστηρίζεται ότι ο πρύτανης της δολιότητας ανέμεινε δήθεν πριν καταλήξει στην 

απόφαση της λαγικής φυγής να έρθουν οι … δεμένες  δεσμίδες των υποτιθέμενων 

«ψήφων» του στρατού…

Όσο  για  τους  αντιπολειτευόμενους,  όσοι  τολμούσαν  να  εξέλθουν  από  τις 

διπλαμπαρωμένες κατοικίες τους· χαιρετούσαν τους γνωστούς τους ομόφρονες με την 

ανακουφιστική φράση:

                    «Χριστός Ανέστη!»

Το σύνολο σχεδόν των καταστημάτων παρέμειναν, από τη πιθανολόγηση ή τη 

βεβαιότητα πραξικοπήματος, κλειστά…

Οι  κάλπες  ανέδειξαν  μέλη  της  νέας  –  κανονικής  αυτή  τη  φορά  και  όχι 

νεκραναστημένης Λαζαρικής –  258 υποψηφίους της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως» 

και  μόλις  110  του  Κόμματος  των  Φιλελευθέρων  (παρά  την  τρομερή  βία  και 

νοθεία…), μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβανόταν ο αρχηγός τυος και μέχρι σήμερα 

δικτάτορας (με αιματοβαμμένα χέρια). Η έκταση της βίας και της νοθείας είχε τέτοια 

έκταση,  ώστε  το  αποτελούμενο  από  ανώτατους  δικαστικούς  Εκλογοδικείο  να 

ακυρώσει, με απόφασή του της 18-12-1920, την  ψηφοφορία που είχε διεξαχθεί στη 

Μικρά Ασία και στη Θράκη…

Αν εκείνη η βαρύτατα καταδικαστική για το Κόμμα του και τον εαυτό του 

λαϊκή ετυμηγορία είχε λάβει χώρα το 1916 ή το 1917, μόνο πρόβλημα δεν επρόκειτο 

να έχει  για να τη γράψει στο παλιότερα (προ του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα) 

υποδήματά του.  Τώρα δεν αντέδρασε,  παρά τις  εισηγήσεις  των στρατιωτικών  και 

παρά  την  πρόταση  του  (αισχρότατου)  διορισμένου  από  την  Εξοχότητά  του 

αρχιστρατήγου Λ. Παρασκευοπούλου να εγκαταλείψει το μέτωπο και να έρθει στην 

πρωτεύουσα, για να διατηρήσει το αφεντικό του στην εξουσία. Ορισμένοι αποδίδουν 

την αδράνεια και τη φυγή του στον αιφνιδιασμό του από το αποτέλεσμα και στο ότι  

μπορεί  να  ήταν  τολμηρός,  οπωσδήποτε  όμως  του  έλειπε  η  γενναιότητα.  Στην 

πραγματικότητα, η «φωνή» των καλπών όχι μόνο δεν τον αιφνιδίασε, αλλά αντίθετα 

ήταν εκείνη  που περίμενε,  προσδοκούσε  και  ευχόταν.  Για  να  απαλλαγεί  από την 

επερχόμενη  καταστροφή  και  τις  ολοκληρωτικά  δικές  του  ευθύνες  και  να  τις 

μεταθέσει  στους  διαδόχους  του,  εκβιάζοντάς  τους  με  το  στίγμα  της  εσχάτης 

προδοσίας, αν αποτολμούσαν να απομακρυνθούν από την προσωπική του πολιτική 

 



(αφού ακολουθώντας την θα κατέληγαν αναπόφευκτα εκεί- όπου θα οδηγούνταν και 

εκείνος: στον όλεθρο…)

Την  επόμενη  ημέρα  υπέβαλε  την  παραίτησή  του  στον  αντισυνταγματικά 

διορισμένο  από  τον  ίδιο  Αντιβασιλέα  (και  αρχικινηματία  του  διχαστικού 

πραξικοπήματος της Θεσσαλονίκης) ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη.  Δίνοντάς  του 

τελευταία εντολή (προς την οποία, φυσικά, εκείνος  συμμορφώθηκε) να αναθέσει την 

εντολή σχηματισμού κυβέρνησης όχι στον ηγέτη της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως» 

Δημ. Γούναρη, αλλά στον Δημ. Ράλλη(!)

Οι υπουργοί του εγκατέλειψαν όλοι τους τις θέσεις τους και στις 3 Νοεμβρίου 

(π. ημ. ) η χώρα βρέθηκε ακυβέρνητη. Ωστόσο, από τη Λέσχη των Φιλελευθέρων 

(όνομα,  αλλά…  μη  πράγμα)  ακούγονταν  πυροβολισμοί:  Οι  συγκεντρωμένοι  εκεί 

φαύλοι  και  βουτηγμένοι  στον  κομματισμό  πραιτοριανοί  του  αξιωματικοί  της 

Φρουράς Αθηνών αλληλοενημερώνονταν ότι τα “αποτελέσματα “ των εκλογών σε 

Μικρά Ασία και Θράκη ήταν ευνοϊκά για το Κόμμα τους και άδειασαν τα περίστροφά 

τους  στον  αέρα.  Εξυπακούεται  ότι  έσπευσαν  να  τους  μιμηθούν  οι  φονιάδες  « 

ασφαλίτες» του Π. Γύπαρη, αλλά…

Αλλά οι επικεφαλής των Σωμάτων Στρατού και των Στρατιωτικών Υπηρεσιών 

επισκέφθηκαν τους ηγέτες  της Αντιπολίτευσης και  δήλωσαν ότι θα σεβαστούν το 

«νέο καθεστώς». Έτσι, στις δέκα της νύκτας της 3-11-1920 σχηματίστηκε η υπό τον 

Δ. Ράλλη κυβέρνηση συνασπισμού, στην οποία μετείχαν ως υπουργοί: Στρατιωτικών, 

ο  Δ.  Γούναρης·  Εσωτερικών,  ο  Παν.  Τσαλδάρης·  Οικονομικών,  ο  Νικ. 

Καλογερόπουλος·  Παιδείας,  ο  Θεοδ.  Ζαΐμης·  Ιω.  Δ.  Ράλλης,  Ναυτικών·  Εθνικής 

Οικονομίας, ο Π. Μαυρομιχάλης1. 

Ανέκυψε, φυσικά, θέμα ορκωμοσίας. Αν δέχονταν να ορκιστούν ενώπιον του 

Π.  Κουντουριώτη,  θα  ήταν  σαν  να  αναγνώριζαν  το  τερατωδώς  αντισυνταγματικό 

καθεστώς Βενιζέλου και τις «παραφυάδες» του. Απευθύνθηκαν στη Βασίλισσα Όλγα, 

που βρισκόταν στο Τατόι και ήτο το μόνο μέλος της ελληνικής Δυναστείας που την 

αντιπροσώπευε.  Τελικά  κατέληξαν  σε  μία  μέση λύση:  Ένας  απλός  ιερέας  όρκισε 

ενώπιον  του  Π.  Κουντουριώτη  μόνο  τον  πρωθυπουργό  Δ.  Ράλλη,  στον  οποίο  ο 

κινηματίας  ναύαρχος  υπέβαλε  την  παραίτησή  του  (από  αξίωμα  που  κατείχε 

αντισυνταγματικά!)  Στη  συνέχεια,  το  υπουργικό  συμβούλιο  ανήλθε  στο  Τατόι, 

κήρυξε « συνταγματικώ δικαίω» Αντιβασίλισσα την Όλγα και ενώπιόν της έδωσαν 

τον καθιερωμένο όρκο οι υπουργοί. Κόντευε πια να ξημερώσει…

1 Ο Π. Πρωτοπαπαδάκης δεν ανέλαβε χαρτοφυλάκιο, επειδή νοσηλεύονταν ακόμα σε βερολινέζικο 
νοσοκομείο. 

 



                       Η  Ελλάδα ελεύθερη, αλλά…

Ο  λαός  ενημερώθηκε  για  τις  εξελίξεις  ενωρίς  το  απομεσήμερο  της  4ης 

Νοεμβρίου.  Και  σαν  να  γκρεμίστηκαν  ξαφνικά  τα  φράγματα,  που  συγκρατούσαν 

τεράστιους όγκους, ανυπομονούσαν να αποδεσμευτεί και να ξεχυθεί προς όλες τις 

κατευθύνσεις νερού, η πρωτεύουσα πλημμύρισε από Έλληνες πατριώτες, ορμητικούς, 

ασυγκράτητους,  παθιασμένους  για  απόλαυση  της  ελευθερίας.  Έλληνες  πατριώτες, 

που δε νοιάζονταν για τα πετρελαϊκά και ιμπεριαλιστικά βρετανικά συμφέροντα· ούτε 

για τις  γαλλικές  διομολογήσεις  και αποικιοκρατικές  βλέψεις·  ούτε για τις ιταλικές 

φιλοδοξίες· ούτε για τις τραπεζικές καταθέσεις του χρηματοδότη του Βενιζέλου-ενός 

από πολλούς-) μεγαλεμπόρου και λαθρεμπόρου όλπων Μανέλ Ζαχάρ (Ζαχάροφ) · 

ούτε για την ανάληψη και διατήρηση της εξουσίας διά των όπλων (ξενικών αρχικά, 

πραιτοριανικών στη συνέχεια).Αλλά για την πατρίδα τους, αποκλειστικά και μόνο. 

Για  τα  ελληνικά  συμφέροντα,  αοποκλειστικά  και  μόνο-  έστω  και  αν  αυτή  η 

ελληνοπρέπεια  έμελλε  τελικά  να  τους  στείλει  στο  εκτελεστικό  απόσπασμα  των 

ριψάσπιδων  της  Μικράς  Ασίας  και  κινηματιών  δολοφόνων.  Ποιος  από  τους 

Μεγάλους ενδιαφέρθηκε ποτέ για τη μικρή και αδύναμη Ελλάδα, όταν αυτό δεν το 

επέβαλλε η εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων; Ο δήθεν «εθνάρχης» (στην 

πραγματικότητα,  ολετήρας του ελληνισμού)  Βενιζέλος έσυρε παρά τη βούληση της 

συντριπτικής βούλησης του λαού την Ελλάδα στο σφαγείο της πρώτης παγκόσμιας 

σύγκρουσης  των  Μεγάλων,  που  δεν  αφορούσε,  φυσικά,  στην  προάσπιση  των 

πανανθρώπινων ελευθεριών από τη μία πλευρά, αλλά σε  αποικιοκρατικές διαφορές  

τους. Όφελος ; Η καταστροφή του μικρασιατικού και του ποντιακού ελληνισμού και 

ο οριστικός ενταφιασμός της Μεγάλης Ιδέας. Μας βοήθησε έστω ένας από τους τότε 

«πλανητάρχες» στον πόλεμο στην Ιωνία, στον οποίο εκείνοι  μας ενέπλεξαν;  Ούτε 

ένας ! Αντίθετα: Παρίσι, Ρώμη, Κρεμλίνο ενίσχυαν συνεχώς τον Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ  

το πάναισχρο Λονδίνο “σφύριζε” με κιναιδική αδιαφορία. 

Στη δεύτερη παγκόσμια αλληλοσφαγή και κατά τη διάρκεια του ελληνικού 

υστερόγραφού   της  (τρεις  γύροι  των  σταλινοκίνητων  κομμουνιστών  1)  η  Ελλάδα 

θυσίασε  το  ένα  δέκατο πέμπτο το πληθυσμού της  :  εξακόσιες  χιλιάδες  ψυχές  !  2 

Ελάχιστα μετά τη Λεωνιδική απάντηση του Ιωάννου Μεταξά της 28ης Οκτωβρίου 

1940,  ο  τότε  Άγγλος  πρωθυπουργός  Ουίνστον  Τσόρτσιλ  υποσχόταν,  ότι  «  θα 

μοιραζόμασταν τη νίκη!» Για την Ελλάδα «μοίρασμα» θα ήταν η πρόσκληση της 

1 Όχι των «Ελλήνων κομμουνιστών» : Κατά την ορθή ετυμηγορία του Στρατή Μυριβήλη, « όποιος 
γίνεται συνειδητός κομμουνιστής, παύει να είναι Έλληνας!»
2 Βλέπε το ογκώδες πόνημά μου Η τραγωδία της Ελλάδος εις πράξεις τρεις. 

 



Βόρειας  Ηπείρου·  η  διαρρύθμιση  των  συνόρων  με  τις  βουλγαρικές  ύαινες  της 

Βαλκανικής,  ώστε  να  μην  απέχουν  “τρία  βήματα”  από  το  Αιγαίο·  η  ένωση  της 

Κύπρου με τη μητέρα- πατρίδα · η απόδοση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Τελικά,  

με τα χίλια ζόρια και χάρη στην αιφνίδια σύγκρουση Ε. Σ. Σ. Δ. –Τουρκίας για τη 

χρήση των Στενών έγινε (συμπτωματικά) μόνο το τελευταίο (καθώς, μετά από πολλά 

«νιετ»,  ο  Βιατσεσλάβ  Μολότοφ,  για  να  εκδικηθεί  τους  Τούρκους,  διατυπώνει  το 

απαραίτητο δικό του «ντα» : ναι…

Αμετακίνητη  και  χωρίς  εξαιρέσεις  αρχή  της  Realpolitik: Οι  Μεγάλοι 

“λησμονούν” τους μικρούς, όταν θα σημάνει η ώρα της διαμοίρασης της λείας· δεν 

είναι ασυγχώρητα αφελείς  ή ανόητοι (εκτός αν υπάρχει «λάκκος στη φάβα»: λ. χ. 

προσωπικοί  λόγοι  ή  εντολές  παγκόσμιων  κέντρων,  λόγου  χάρη  στο  άρμα ενός  ή 

περισσότερων  συνασπισμένων  Μεγάλων,  χωρίς  να  έχουν  εξασφαλίσει 

προκαταβολικά (a priori), με γραπτές εγγυήσεις, τα αντίδωρα που τους ενδιαφέρουν; 

Αυτές  τις  γραπτές  εγγυήσεις  δεν  αξίωνε  ο  Στρατηλάτης  Κωνσταντίνος  από  τους 

Ανταντικούς, για να εξαγάγει την πατρίδα του και το λαό του στο σφαγείο; Τέτοιες 

εγγυήσεις  δεν  είχαν  αποσπάσει  από  τους  Άγγλους  και  Γάλλους  η  Ιταλία  και  η 

Ρουμανία  πριν  ταχθούν στο πλευρό τους; Για ποιο λόγο πραγματικά  ο Βενιζέλος τα 

έδωσε όλα χωρίς να απαιτήσει προκαταβολικές δεσμεύσεις;  Φυσικά, οι λιβανιστές 

του  ψελλίζουν  φαιδρότητες-  ίσως,  γιατί  και  οι  ίδιοι  υποψιάζονται  πως  κάτι  το 

ασυγχώρητα μεμπτό πρέπει να κρύβεται πίσω από την επιφάνεια…

                                             *      *       *     

Πολυπρόσωπες  ομάδες  ανθρώπων,  που  ένιωθαν  απαλλαγμένοι  από  τις 

αλυσίδες  της  τυραννικής  σκλαβιάς,  περιέτρεχαν  τους  δρόμους,  κραυγάζοντας 

«Έρχεται! Έρχεται!» και τραγουδώντας, με βραχνές φωνές, το εμβατήριο « Του Αητού 

ο Γιος». Ωστόσο, δε σημειώθηκε κανένα έκτροπο. Οι πράξεις βίας, οι εκδικήσεις, οι 

προπηλακισμοί,  οι  καταστροφές  των  γραφείων  αντίπαλων  εφημερίδων  παρήλθαν 

μαζί με το δικτατορικό καθεστώς. Και πολλές χιλιάδες διαδηλωτών συνέκλιναν από 

πολλές  κατευθύνσεις  προς  τις  φυλακές,  για  να  αποδώσουν  την  ελευθερία  στους 

κρατούμενους για τα φρονήματά τους βασιλόφρονες. Εκείνοι- νομοταγείς πολίτες – 

δε δέχτηκαν τη βίαιη αποφυλάκισή τους. Και περίμεναν στα κελιά τους, μέχρι να 

διατάξει  την  αποφυλάκισή  τους  η  κυβέρνηση·  σκοτείνιαζε  όταν  βγήκαν  και  η 

πρωτεύουσα  τους  υποδέχθηκε  φωταγωγημένη.  Γιόρταζε.  Ήταν  η  ώρα  της 

απελευθέρωσης από ανελέητα δεσμά και της ψυχικής λύτρωσης…

 



Ο δικτάτορας είχε το θράσος (αν δε το διέθετε εκείνος, ποιος θα το είχε;) να 

απευθύνει  και  διάγγελμα προς  τους  μέχρι  τότε  δουλοπαροίκους  του,  με  το  οποίο 

δήλωνε  (ψευδέστατα,  όπως  και  τις  επόμενες,  μεταγενέστερες  φορές…)  ότι  δήθεν 

εγκατέλειπε  οριστικά  την πολιτική  σκηνή·  και,  επιπλέον,  παρείχε  τη διαβεβαίωση 

προς τον ελληνικό λαό  1, ότι δεν αισθανόταν πικρία για την ψήφο του, την οποία 

απέδιδε  «εις  την  επί  διετίαν  μετά  την  ανακωχήν  παραμονήν  αυτού  εν 

επιστρατεύσει…»

Κωμωδία!  Κορόιδευε  τον  εαυτό  του  ή  τους  άλλους;  Προσποιούνταν  πως 

λησμονούσε τις  ξένες  λόγχες·  τα τελεσίγραφα Σαράιγ  και  Ζονάρ·  τις  εξορίες·  τις 

εκτοπίσεις· τις εκτελέσεις· τις απολύσεις χιλιάδων ισοβίων και μόνιμων υπαλλήλων, 

αλλά  και  έντιμων  και  ικανών  αξιωματικών·  τη  λογοκρισία  ·  τις  αυθαιρεσίες  του 

Κρητικού χωροφύλακα και των μπράβων του· τον αντισυνταγματικό και αυθαίρετο 

εξοστρακισμό του υπερδιπλασιαστή της Ελλάδος Στρατηλάτη Κωνσταντίνου και την 

επί τριάμισι χρόνια τυραννική κατάχρηση της εξουσίας. 

Αναχώρησε  με  κλειστό  αυτοκίνητο,  ξαπλωμένος  στο  δάπεδό  του  και 

σκεπασμένος  με  κουβέρτα,  μέσα  στα  άγρια  μεσάνυχτα,  επιβιβάστηκε  στο  Νέο 

Φάληρο στην κρατική θαλαμηγό Νάρκισσος  και αναχώρησε για την προσφιλέστατη 

Γαλλία του …

Η κυβέρνηση Δημ. Ράλλη διέλυσε τα Στρατοδικεία  και το ειδικό Έκτακτο 

Δικαστήριο. Έστειλε στα σπίτια τους τους έκτακτους υπαλλήλους που είχε προσλάβει 

κατά χιλιάδες ο δικτάτορας. Απελευθέρωσε τους πολιτικούς κρατουμένους στο υγρό 

και θεοσκότεινο παλιό τουρκικό φρούριο Ιτζεδίν (Κρήτη). Διέταξε τους προξένους να 

χορηγούν θεωρήσεις  διαβατηρίων για επάνοδο στην πατρίδα στους πρίγκηπες και 

άλλους πολίτες, στους οποίους μέχρι τότε δεν επιτρέπονταν ο γυρισμός. Επανέφερε 

στο μητροπολιτικό  θρόνο του τον καθαιρεμένο από το Βενιζέλο ιεράρχη Αθηνών 

Θεόκλητο. Αφόπλισε και διέταξε να επιστρέψουν στην Κρήτη οι πρατοριανοί του 

Τάγματος  Ασφαλείας,  που  είχαν  κατατυραννήσει  τους  Αθηναίους  και  είχαν 

δολοφονήσει τον Ίωνα Δραγούμη. Επανέφερε από τους παράνομα αποστρατευμένους 

αξιωματικούς,  τους  ικανότερους  8  στρατηγούς,  163 συνταγματάρχες  και 

αντισυνταγματάρχες, 129 ταγματάρχες, 543 λοχαγούς και υπολοχαγούς, 3 ναυάρχους, 

25  πλοιάρχους  και  αντιπλοιάρχους,  26 πλωτάρχες,  22  υποπλοιάρχους  και 

ανθυποπλοιάρχους και 137 μηχανικούς (διάφορων βαθμών) του Βασιλικού Ναυτικού 

–  ούτε  το  ένα  πέμπτο  των  όσων  είχε  εκδιώξει  η  βενιζελική  δικτατορία.  Επίσης, 

1 Ξαφνικά θυμήθηκε πως υπήρχε και αυτός…

 



επανέφερε  στις  θέσεις  τους  τους  απολυμένους  δικαστικούς,  πανεπιστημιακούς 

καθηγητές δημόσιους υπαλλήλους και δημάρχους. 

Όπως  ήταν  φυσικό  αντικαταστάθηκε  και  ο  (αδίστακτος  και  ανήθικος 

πρωταγωνιστής  της  βίας  και  νοθείας  στα  στρατεύματά  μας  σε  Μικρά  Ασία  και 

Θράκη) αρχιστράτηγος Λ. Παρασκευόπουλος με τον υποστράτηγο Αναστ.  Παπούλα 
1.  Παράλληλα, πρώτη δήλωση του νέου πρωθυπουργού αφορούσε στην εξωτερική 

πολιτική:  Ο Δ. Ράλλης τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνέχιζε να τηρεί την ίδια στάση 

απέναντι στις αποκαλούμενες Συμμάχους Δυνάμεις. 

Ποια ήταν η δική τους στάση; 

Γράφει ο σέρ Μπάζιλ Τόμσον (ο.π.): 

«Η είδηση για την ήττα του Βενιζέλου ήταν αληθινό σόκ για τους Γάλλους, 

που είχαν χρησιμοποιήσει  όλους  τους  μηχανισμούς  της  προπαγάνδας  τους  για  να 

πείσουν τον Κόσμο, ότι δήθεν ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ήταν τύραννος, από τον 

οποίο  ήθελαν  οι  Έλληνες  να  απαλλαγούν.  Ο  Γάλλος  πρωθυπουργός  Ζόρζ  Λέγκ 

πρότεινε  στη  βρετανική  κυβέρνηση  τη  χρήση  βίας  (!),  για  να  εμποδίσουν   την 

επάνοδο  του  λαοφιλέστατου  Βασιλέως  στην  Αθήνα,  αλλά  η  απάντηση  δεν  ήταν 

ενθαρρυντική.  2 Ο  Άγγλος  πρεσβευτής  στη  Βέρνη  είχε  ήδη  λάβει  οδηγίες  να 

πληροφορήσει ανεπίσημα τον Κωνσταντίνο, ότι η κυβέρνησή του δεν επρόκειτο να 

αντιταχθεί  στην  επάνοδό  του  στο  Θρόνο.  Αλλά  οι  γαλλικές  πιέσεις  ήταν  τόσο 

έντονες,  ώστε  οι  δύο  χώρες  κατέληξαν  σε  συμβιβαστική  λύση.  Επιδόθηκαν  δύο 

διακοινώσεις  :  η  μία  δήλωνε  ότι  η  επιστροφή  του  Βασιλέως  Κωνσταντίνου  θα 

θεωρούνταν «επικύρωση από το ελληνικό έθνος της εχθρικής στάσης του προς τους 

Συμμάχους στη διάρκεια του πολέμου»· η δεύτερη γνωστοποιούσε «την αναστολή 

της οικονομικής ενίσχυσης της χώρας» -αλλά γι΄  αυτήν περισσότερα στο επόμενο 

κεφάλαιο,  μαζί  με  τις  απόψεις  του  κορυφαίου  Γάλλου  ιστορικού  (και  ιδρυτή  της 

Σχολής  της  Κριτικής  Ιστορίας,  ακαδημαϊκού  και  καθηγητή  στο  Πανεπιστήμιο 

Σορβόννης  Εντουάρ  Ντριός,  παράλληλα  προς  όσα  αποκαλύπτει  (ο.  π.)  ο  Σπ. 

Μαρκεζίνης. 

1 Χωρίς τον τίτλο του αρχιστρατήγου, αλλά ως διοικητής της Στρατιάς της Μ. Ασίας. Και τούτο, παρά 
τη γνώμη του Βίκτ. Δούσμανη, ότι επρόκειτο για «αμαθή και ανίκανον να διοικήση την Στρατιάν και 
να διευθύνη πολεμικάς επιχειρήσεις» αξιωματικό. 
2 «Χρήση βίας» αμέσως σχεδόν μετά τη λήξη ενός  παγκόσμιου πολέμου, που υποτίθεται  ότι  είχε  
διεξαχθεί  για χάρη… των  δημοκρατικών ιδεωδών και των ελευθεριών των λαών. Αναβίωση των 
λογχών και πολυβόλων του Μορίς Σαράιγ και των τελεσιγράφων του Σάρλ Ζονάρ…

 



                                  

                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

              Η «ΕΠΑΧΘΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» …

«Γεννάται, εν όψει ποικίλων στοιχείων, το ερώτημα μήπως έχουν δίκαιον οι  

υποστηρίζοντες  την  άποψιν  ότι  ο  Ελ.  Βενιζέλος  διενήργησε  τας  εκλογάς  της  1ης  

Νοεμβρίου 1920, με αντικειμενικόν σκοπόν να τας χάση, διά να εξέλθη του φαύλου  

κύκλου εις τον οποίον είχε περιαχθή η μικρασιατική εκστρατεία; Και περαιτέρω, ένα  

άλλο ερώτημα, έτι σημαντικώτερον του πρώτου:

Υπό τοιαύτας συνθήκας, διατί εξετελέσθησαν οι Έξ;»

                                                            Αντώνιος Ιω. Κοραντής

                                                                        (Πρεσβευτής).

 



Κατά  τον  Εντουάρ  Ντριό  (Κωνσταντίνος  και  Βενιζέλος)  δεν  ήταν  μόνο  η 

Γαλλία και η Αγγλία, αλλά και η Ιταλία, που, με επιμονή και πιέσεις εκείνης, η οποία 

κρατούσε  πάντοτε  τη  μπαγκέτα  του  διευθυντή  της  ορχήστρας-  τη  Γαλλία-, 

προειδοποίησαν την Ελλάδα ότι:  «Η επαναφορά στο Θρόνο ενός ηγεμόνα,  που η 

στάση και η συμπεριφορά του απέναντι των Συμμάχων στη διάρκεια του πολέμου 

είχε θεωρηθεί από αυτούς πηγή απιστίας, δυσχερειών και σοβαρών απωλειών(!), δεν 

ήταν δυνατό να θεωρηθεί παρά επικύρωση από την Ελλάδα των εχθρικών πράξεων 

του Βασιλέως  Κωνσταντίνου(!)  1 και  αυτό θα  δημιουργούσε  νέα  κατάσταση,  στα 

πλαίσια της οποίας διατηρούσαν απόλυτη ελευθερία δράσης 2» .

Και αναρωτιέται ο τεράστιου αναστήματος ιστορικός (και όχι… βοτανολόγος 

ή οικονομολόγος ειδικευμένος στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων):

«Που, πότε και προς ποιον υπήρξε “απιστία” του Έλληνα ηγεμόνα; Γιατί ήταν 

“άπιστος”,  όπως  εξακολουθούσαν  ακόμα  να  τον  αποκαλούν  και  όπως  πολλοί 

επαναλάμβαναν χωρίς καν να γνωρίζουν το λόγο; 

Αλλά η κατηγορία επέστρεφε σα μπούμεραγκ στους κατηγόρους!

Και πρώτα- πρώτα: Από πού αντλούσαν το δικαίωμα εκείνης της επέμβασης; Οι 

κυβερνήσεις Λονδίνου, Παρισιού και Ρώμης δεν είχαν καμία απολύτως δικαιοδοσία, 

καμία  αρμοδιότητα,  πολιτική  ή  νομική,  για  να  επιδίδουν  τέτοιες  διακοινώσεις. 

“Προστάτριες Δυνάμεις” ; Από πότε ήταν η…Ιταλία και δεν ήταν πλέον η Ρωσία; Η 

Ιταλία δεν ανήκε ποτέ σε αυτές και, άλλωστε, η Συνθήκη των Σεβρών είχε απαλλάξει  

οριστικά την Ελλάδα από οποιονδήποτε ξενικό έλεγχο. Και η Αγγλία, η Γαλλία και η 

Ιταλία,  που ήταν ήδη αντίπαλος  στη διαμοίραση της  Εγγύς  Ανατολής,  παίζουν η 

καθεμιά τους το δικό της παιχνίδι…

Που, πότε, πως και προς ποιον υπήρξε “απιστία” του Βασιλέως; Προς ποιον “ 

απίστησε”;

Οι τρεις Δυνάμεις είχαν συνυπογράψει τη Συνθήκη των Σεβρών, η οποία δεν 

είχε  ακόμα αναθεωρηθεί:  και  όμως, εγκαταλείπουν τη Σύμμαχό τους  Ελλάδα στη 

μέση μιας μάχης κατά του κοινού εχθρού. 3 Ο Σάρλ Ζονάρ είχε υποσχεθεί ότι μετά τον  

πόλεμο η Ελλάδα θα ήταν ελεύθερη να επαναφέρει στο Θρόνο του το Βασιλέα της… 

Και οι Μεγάλες Δυνάμεις της Αντάντ διακήρυτταν ενώπιον ολόκληρου του κόσμου 

το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση!…

1 Χαρακτήριζαν «εχθρικές» τις ενέργειες του Στρατηλάτη, που αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων της Ελλάδος και όχι των δικών τους… 
2 Γιατί προηγουμένως είχαν αναλάβει κάποια, οποιαδήποτε, δέσμευση και υποχρέωση απέναντι στην 
Ελλάδα; Πότε; Ποια από αυτές; Με ποιο τρόπο;  
3 Αυτό, μάλιστα, ήταν έγκλημα… ειδεχθές, διαρκές και ανεξιλέωτο!

 



“Απιστία”; “Άπιστος;”» 

Κακώς απορεί ο μεγάλος Ντριό. Οι «εχθρικές πράξεις του απίστου» ήταν η 

άρνηση του Στρατηλάτη να ασκεί ρόλο οδαλίσκης, θεραπαινίδας ή μπάτλερ (όπως ο 

… «εθνάρχης») των ανενδοίαστων και, φυσικά, ενδιαφερόμενων αποκλειστικά για τα  

δικά τους συμφέροντα «προστατών» (κοινώς: προαγωγών) της χώρας του. Δεν του το 

συγχώρεσαν- έδωσε ποτέ άφεση κάποια «μαντάμ» σε ανυπάκουο πλάσμα, που το 

ενέταξαν οι «νταβατζήδες» στον ευγενή “ οίκο” της με το ζόρι και τα πιστόλια τους; 

«Η αδέξια και ανήθικη επέμβαση»,  συνεχίζει  ο Γάλλος καθηγητής Ιστορίας 

στο  Πανεπιστήμιο  της  Σορβόννης  (και  όχι  ιχθυολόγος  ή  ψυκτικός),  «ήταν  μέσο 

άσκησης  πολιτικής:  Αλλά  η  Ελλάδα  αντιπροσωπεύει  περήφανο  έθνος 1.  Θα 

προσκολληθεί με ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση και λατρεία στο Βασιλέα της. Αλλά 

ποιος λαός λύγισε μπροστά στην ξενική απειλή; - και αυτό ισχύει προπαντός για τη 

Γαλλία:  Το 1815, κατά την επάνοδο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη από τη νήσο Έλβα, 

το Συνέδριο των Συμμάχων που συνήλθε στη Βιέννη κήρυξε τον εκτός νόμου: και το 

Ναπολέοντα  οι  άλλες  Μεγάλες  Δυνάμεις  τον  κατηγορούσαν  για  “απιστία”  .  Η 

Γαλλία, όμως, τον επανέφερε θριαμβικά στον Κεραμεικό. 

“Απιστία”; “Άπιστος” ; 

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ένα μόνο συμφέρον γνώριζε και αναγνώριζε σε όλη  

του τη ζωή: Το συμφέρον της Ελλάδος! Και τότε και πριν και μετά, ως το θάνατό του, 

για μοναδικό κριτή είχε τον ελληνικό λαό.

“Ισχύς μου η αγάπη του λαού!”

Ασυγχώρητα,  βαρύτατα,  ειδεχθέστατα  και  ισόβιας  διάρκειας  εγκλήματα. 

Ποιος ήταν αυτός που αδιαφορούσε για τα συμφέροντα της Γαλλίας, της Αγγλίας, της 

Ιταλίας, της Ρωσίας, της Αμερικής – των Μεγάλων; 

«Άπιστος» και, μάλιστα… ειδεχθώς και διαρκώς και ανεξιλεώτως άπιστος!

                                              *         *           *

«Αργά τη νύκτα», γράφει ο Σπ. Β. Μαρκεζίνης (ο. π.) «ήτο πλέον φανερόν, 

ότι  ο  Βενιζέλος  είχεν  ηττηθή.  Την  επομένην  απετέλεσεν  έκπληξιν  η  έκτασις  της 

αποτυχίας,  διότι  δεν  εξελέγη  βουλευτής  ούτε  ο  ίδιος!…  Ιδού  το  έγραφεν  εις 

αλλεπάλληλα τηλεγραφήματά του ο εν Αθήναις πρεσβευτής λόρδος Τόμας Γκράνβιλ 

εις  τον  υπουργόν  των  Εξωτερικών  της  Αγγλίας  λόρδον  Κώρζον:  «Ο  Βενιζέλος 

1 Σίγουρα ήταν – ως πριν από μερικές δεκαετίες. Έκτοτε εκφράζει και ευχαριστίες για τα ραπίσματα  
που δέχεται από Μεγάλους και «μεγάλους»… 

 



ηττήθη απελπιστικώς  !…1 Ούτος,  μου είπε,  προτίθεται  να συναντήσει  εις  Ράλλην 

προς χάριν της ειρήνης  2 να παρακαλέση το Βασιλέα Κωνσταντίνον να παραιτηθή 

υπέρ  του  Διαδόχου  (Γεωργίου).  Προσέθεσεν  ότι,  ως  λέγεται,  πρόθεσις  των  νέων 

υπουργών είναι να μη μεταβάλουν εξωτερικήν πολιτικήν». 

Με νεότερο τηλεγράφημά του (14-11-1920, ν. ημ.) ο Γκράνβιλ ανέφερε στον 

προϊστάμενό  του,  ότι,  όπως  πληροφορήθηκε  από  τον  Ιταλό  πρεσβευτή  ,  οι  Δ. 

Γούναρης και Ν. Στράτος, που τον είχαν επισκεφθεί, τον διαβεβαίωσαν πως: είχαν 

λάβει  όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή εκτρόπων εις  βάρος οπαδών του 

Βενιζέλου· θα συγκαλούσαν αμέσως τη Βουλή· και θα προχωρούσαν στη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος σχετικά με το θέμα του Θρόνου- ο Ιταλός πρεσβευτής ήταν βέβαιος 

πως αυτό θα απέβαινε ομόφωνα υπέρ του Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στις 19 Νοεμβρίου ο Γκράνβιλ υπέβαλε στον Κόρζον αναλυτική αναφορά για 

τις εξελίξεις, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

«Οφείλω  να  εκφράσω  τη  βαθύτατη  θλίψη  μου  για  την  υποβολή  τόσο 

λανθασμένων εκθέσεων σχετικά με το πιθανό αποτέλεσμα των γενικών εκλογών στην 

Ελλάδα.  Μοναδική  μου  παρηγοριά  είναι  ότι  τα  ίδια  πίστευαν  ο  Βενιζέλος,  οι 

υπουργοί του και ολόκληρο το Κόμμα του, αλλά και οι περισσότεροι τουλάχιστον 

από τους συναδέλφους μου, οι οποίοι ήταν απόλυτα βέβαιοι για νίκη που θα σάρωνε 

τα πάντα. Τα ίδια μου είπαν όλοι κατά την επιστροφή μου, πριν από ένα δεκαήμερο, 

στην  Αθήνα,  με  μοναδική  εξαίρεση  το  δεύτερο  γραμματέα  της  πρεσβείας  μας  J. 

Hudson,  τη γνώμη του οποίου δυστυχώς αγνόησα. Ο υπουργός Οικονομικών και 

προσωρινά,  των  Εξωτερικών  κ.  Νεγρεπόντης  με  ερώτησε  το  Σάββατο,  αν  θα 

πρόσφερε διασκέδαση η παρουσία μου στην κατοικία του το βράδυ της Κυριακής, 

όταν θα κατέφθαναν τα αποτελέσματα. Πήγα πραγματικά και, όταν με υποδέχθηκε 

λέγοντάς  μου  πώς  τα  πράγματα  δεν  πήγαιναν  καλά,  στην  αρχή  υπέθεσα  πως 

αστειευόταν. Αργότερα, προσήλθα σε μία μικρή φιλική συγκέντρωση, όπου δέχθηκαν 

με γέλια και δυσπιστία τα νέα μου… Η βενιζελική οργάνωση για τις εκλογές ήταν 

απίστευτα  κακή  και  αδρανής.  Όλοι  τους  ήταν  περισσότερο  από  βέβαιοι  για 

ευκολότατη  νίκη,  ώστε  ούτε  ασχολήθηκαν  ούτε  πρόβλεψαν  ορθά.  Αντίθετα,  οι 

βασιλόφρονες ήταν θαυμάσια οργανωμένοι…»

Στη συνέχεια αναφερόταν στα καυστικά σχόλια αντιβενιζελικών εφημερίδων 

για  την  παρουσία  στο  Νέο  Φάληρο  του  αγγλικού  πολεμικού  Centaur,  για  να 

εξασφαλιστεί  η  ακίνδυνη μετάβαση του Βενιζέλου με την κρατική θαλαμηγό στη 

γαλλική  Nice (Νίκαια):  «Με  πολύ  σαρκασμό»,  σχολίαζε  ο  Γκράνβιλ,  «διάφορες 

1 «Venizelos is hopelessly beaten!» 
2 Τώρα θυμήθηκε την «ειρήνη» ο ανελέητος δικτάτορας με τα αιματοβαμμένα χέρια…

 



εφημερίδες συνδέουν την έλευση του Βενιζέλου στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1917 με 

ξένο πολεμικό σκάφος με το ότι κατά τον ίδιο τρόπο εγκαταλείπει τη χώρα με ξένη 

προστασία…»

Κατά την αφήγηση του (αδελφού του ναυάρχου) Ιωάννου Κουντουριώτη προς 

τον εκδότη – διευθυντή της Εστίας Κύρο Κύρου 1, όταν ο Βενιζέλος διαμήνυσε στον 

Παύλο Κουντουριώτη, πως ο ίδιος θα έφευγε για τη Γαλλία και αυτός να ορκίσει 

πρωθυπουργό το Δ. Ράλλη. Ο ναύαρχος του απάντησε διά του αδελφού του:

«Να πας να του πης, πως δε μπορεί να φύγη, αν δεν ορκίσουμε πρώτα, τον 

Ράλλην. Έχει γούστο να μας πουν κιόλας πως φοβόμαστε!…»

                            Τα κληροδοτήματα Βενιζέλου…     

Δεν  ήταν  ένα  ή  δύο,  αλλά  περισσότερα  τα  «επαχθή  κληροδοτήματα»,  τα 

οποία μεταβίβαζε στους διαδόχους του,  με την επιθυμητή για τον ίδιο) παταγώδη 

αποτυχία  του  στις  εκλογές,  ο  δημιουργός  του  τεράστιου  μικρασιατικού  εφιάλτη. 

Πολυάριθμα και δυσεπίλυτα ή μη δεκτικά επίλυσης από πριν. Πριν από τις εκλογές, 

γιατί αν ήταν “ιάσιμα” και υπήρχε τρόπος θεραπείας τους, εκείνος (πανούργος, όπως 

ήταν,  αλλά  και  αφού  κανένας  ξένος δεν  τον  πίεζε  να  τις  πραγματοποιήσει)  δεν 

επρόκειτο να τις προκηρύξει. Και θα συνέχιζε να κυβερνά, με τον ίδιο δικτατορικό 

και αφόρητα τυραννικό τρόπο, προκειμένου να επιβάλλει τους όρους της ειρήνης. 

Και ως πραγματικός πλέον (και όχι στη φαντασία και στην κακοπιστία των θλιβερών 

λιβανιστών του) δημιουργός «της Ελλάδος των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων 

να καταγάγει αληθινό θρίαμβο στις κάλπες και να “ενταφιάσει” για μακρό χρονικό 

διάστημα τους αντιπάλους του. Κληροδοτούσε:

 Ένα πρωτοφανώς αβυσσαλέο και μη γεφυρώσιμο μίσος (δημιούργημα 

του ίδιου και των πράξεών του) μεταξύ δύο μερίδων του ελληνικού λαού, έστω 

και αν η μία ήταν ποσοστιαία κατά πολύ μικρότερη της άλλης.

 Μία συνθήκη (των Σεβρών), που δεν είχε ουσιαστικά ούτε την αξία 

του χαρτιού το οποίο είχε γραφεί· και που έδενε χεροπόδαρα την Ελλάδα (αλλά 

μόνο την Ελλάδα!) εξαιτίας της δέσμευσης – υπόσχεσής του προς Αγγλία και 

Γαλλία,  ότι  η  χώρα  του  αναλάμβανε  χωρίς  καμία  στρατιωτική  ή  οικονομική  

βοήθεια, αρωγή και συμπαράσταση να την επιβάλει και να εξασφαλίσει γι΄ αυτές 

(κυρίως, για την πρώτη) την κατοχή των Στενών των Δαρδανελίων.

1 Βλέπε φύλλο της 30-8-1935 της εφημερίδας « Εστία». 

 



 Την αμετακίνητη πλέον απόφαση των πυρπολούμενων από θηριώδη 

φανατισμό  Τούρκων  να  εξολοθρεύσουν  τις  ελληνικές  ομογένειες  Ιωνίας  και 

Πόντου (περί τα δυόμισι εκατομμύρια ψυχές…)

 Το  άνοιγμα  μετώπου  στην  άλλη  πλευρά  του  Αιγαίου,  όπου  ήδη 

βρίσκονταν  100.000  Έλληνες  (κατάκοποι  και  ψυχικά  εξαντλημένοι)  Έλληνες 

στρατιώτες  απέναντι  στις  αυξανόμενες  με  γεωμετρικούς  ρυθμούς  (και 

εξοπλιζόμενες από Ιταλούς, Γάλλους, μπολσεβίκους) δυνάμεις του Κεμάλ.

 Τις  μεγάλες  ελλείψεις  σε παντοειδές  πολεμικό υλικό,  αλλά και  σε- 

επιτακτικά απαραίτητες – πιστώσεις.

 Την  εξαιτίας  της  άθλιας  προπαγάνδας  και  των  ψευδολογιών  του 

βενιζελικού  Τύπου,  αλλά  και  των  κυριότερων  γαλλικών  και  αγγλικών 

εφημερίδων, δημιουργημένη στους αντίστοιχους λαούς βεβαιότητα, ότι μοναδικοί 

φίλοι τους στην Ελλάδα ήταν ο Βενιζέλος και οι οπαδοί του · όλοι οι άλλοι ήταν 

αδυσώπητοι  εχθροί  τους-  αλλά  γιατί  ήταν  «εχθροί»  κάποιου,  οποιουδήποτε, 

ξένου όσοι ενδιαφέρονταν μόνο και αποκλειστικά για τα πραγματικά συμφέροντα 

της πατρίδας τους;

 Την παράλογη και ανερμήνευτη θεωρητικά «τυφλότητά» του απέναντι 

στη μη αποκρυβόμενη  αντιπαλότητα Γαλλίας  και  Ιταλίας  προς  τις  βρετανικές 

επιδιώξεις στον ευρύτερο χώρο της Εγγύς Ανατολής, συνεπώς και απέναντι στην 

ελληνική  παρουσία στη Μικρά Ασία, που οφειλόταν σε αγγλική υπόδειξη και 

επυθυμία·  αλλά και στην παιδαριώδη αγνόηση της αρωγής του Λένιν προς το 

Μουσταφά Κεμάλ,  όχι  μόνο επειδή και  αυτός  ήταν άθεος  μπολσεβίκος,  αλλά 

κυρίως εξαιτίας  της αφροσύνης του Βενιζέλου να στείλει  το Α΄ Σώμα Στρατού 

στην Ουκρανία, για να χύσουν το αίμα τους οι άντρες του για χάρη της επιδίωξης 

των  Γάλλων  να  εισπράξουν  τα  δάνειά  τους  προς  την  τσαρική  Ρωσία. 

Σημειώνεται, ότι η Ρώμη βρέθηκε από την αρχή στο πλευρό των Τούρκων και το 

Παρίσι  τουλάχιστον  από  τον  Ιανουάριο  του  1920,  δέκα  μήνες  πριν από  την 

εκλογική καταβαράθρωση του «εθνάρχη»…

Όφειλαν και μπορούσαν οι νέοι λαοπρόβλητοι κυβερνήτες της χώρας να 

αποποιηθούν τα κληροδοτήματα και να ανακαλέσουν τον ελληνικό στρατό από 

τη Μικρά Ασία, πολύ περισσότερο αφού προηγουμένως είχαν αντιμετωπίσει με 

πολλές ενστάσεις, έντονους δισταγμούς και ζωηρές αμφιβολίες μία ριψοκίνδυνη 

περιπέτεια, που θα μπορούσε να καταλήξει σε όλεθρο; 

Ίσως όφειλαν,  αλλά πάντως δε μπορούσαν! Πως θα ήταν δυνατό να το 

πράξουν, όταν φτάνοντας στο Παρίσι, ο μέγας «εθνάρχης» έκανε την ακόλουθη 

 



δήλωση  (απίστευτη  για  άλλον,  αλλά  απόλυτα  συμβατή  με  το  ήθος  και  το 

χαρακτήρα του):

«Έσφαλα παρασυρθείς υπό ενθουσιασμού και αφοσιωθείς εξ ολοκλήρου εις  

το  έργον  μου  επέβαλα  εις  την  χώραν  μίαν  καταθλιπτικήν  προσπάθειαν.  Ποίον  

έθνος δε θα εκουράζετο, παραμένον εν επιστρατεύσει δύο επί πλέον έτη μετά τον  

πόλεμον… Εσκεπτόμην ότι ουδεμία θυσία ήτο υπερβολική, όπως εξσφαλισθή τω  

ελληνισμώ ένδοξον μέλλον και η οριστική του ασφάλεια. 1 Ενδέχεται να απατώμαι,  

αλλά πιστεύω ότι μετ΄ εμέ ουδεμία άλλη κυβέρνησις θα δυνηθή να ακολουθήση  

άλλην πολιτικήν χωρίς να προδώση το καθήκον της απέναντι της πατρίδος».  

Συνεπώς:  Αν οι  επόμενες  («μετ΄  εμέ!»)  κυβερνήσεις  τολμούσαν να μη 

συνεχίσουν  τη  δική  του  πολιτική  θα  ήταν  υπόλογες  για  εσχάτη  προδοσία! 

Έσπευσε  να  τις  στιγματίσει  προκαταβολικά  και  να  τις  εκβιάσει,  για  να 

ακολουθήσουν την πορεία που είχε χαράξει αυτός, και που οδηγούσε με ακρίβεια 

μαθηματική στον όλεθρο.2 Και, όμως, εκείνος, ο μέγας ένοχος της καταστροφής, 

έμελλε  να  ανακηρυχθεί  από  καταγέλαστους  κρετίνους  και  λιβανιστές 

«εθνάρχης», ενώ οι διάδοχοί του που «ηκολούθησαν την πολιτικήν του», γιατί 

αλλιώς «θα επρόδιδον το καθήκον των απέναντι της πατρίδος», στάλθηκαν στο 

απόσπασμα των Πλαστηρικοπαγκαλικών δολοφόνων…   

                                 Σιωνισμός και καθολικοί! 

Η  Αντιβασίλισσα  Όλγα  υπέγραψε,  στις  22-11-1920  (ν.  ημ.)  Βασ. 

Διάταγμα (ασφαλώς «ειδεχθέστατο…) για χορήγηση γενικής αμνηστίας για τα 

πολιτικά αδικήματα, που είχαν διαπραχθεί μέχρι τις 13-9-1920. Και ύστερα από 

δύο ημέρες (μετά την άρνηση του Κωνσταντίνου να επανέλθει στο Θρόνο του 

χωρίς τη θετική ψήφο του λαού: «Είμαι Βασιλεύς όλων των Ελλήνων και ουχί 

μόνον  του  νικήσαντος  κατά  τας  εκλογάς  Κόμματος!»)  προκηρύχθηκε 

δημοψήφισμα.  Στις  26  η  τριμελής  Διοικ.  Επιτροπή  του  Κόμματος  των 

Φιλελευθέρων  εξέδωσε  ανακοίνωση,  με  την  οποία  διαμαρτυρόταν  για  την 

προκήρυξη δημοψηφίσματος, με τη δικαιολογία ότι ήταν περιττό μετά την ψήφο 

της 13-11-1920 (!),  και δήλωνε πως θα θεωρούσε το αποτέλεσμά του, προϊόν 

νοθείας (!) «Έκρινον εξ ιδίων τα αλλότρια…»

1 Αυτό  που  εξασφάλισε  η  πολιτική  του  ήταν  η  πανωλεθρία  του  στρατού  μας,  ο  αφανισμός  του 
ελληνισμού Ιωνίας και Πόντου και ο οριστικός ενταφιασμός της Μεγάλης Ιδέας…
2 Βλέπε και Ξεν. Στρατηγού, Η Ελλάς εν Μικρά Ασία· 

 



Νέα  δήλωση  του  (λαλίστατου  στην  αλλοδαπή)  Βενιζέλου  στις  27 

Νοεμβρίου:

«Δεν τυγχάνω εχθρός της Δυναστείας και θα εδεχόμην συμβιβαστικώς την 

αναρρίχησιν επί του Θρόνου του Διαδόχου Γεωργίου, δεδομένου ότι ο πατήρ του 

δε θα ελάμβανε παρά των Συμμάχων τας εγγυήσεις εκείνας, άνευ των οποίων δε 

δύναται να υπάρξη Μεγάλη Ελλάς, ουδέ είναι δυνατό να ευρίσκεται ο Ελληνικός 

Λαός επ΄ άπειρον εν επιστρατεύσει όπως προστατεύη όσα απέκτησε…

 Παρατήρηση  πρώτη:  Από  πού  αντλούσε  το  δικαίωμα  ένας  μη 

εκλεγμένος ούτε βουλευτής να υποδεικνύει και να επιβάλλει στον κυρίαρχο λαό 

«λύση», την οποία μάλιστα ο ίδιος δεν είχε υιοθετήσει ελάχιστα πριν, όταν ακόμα 

ασκούσε  τη  δοτή  δικτατορική  του  εξουσία  (αλλά  ή  σκεπτόταν  το  αγέννητο 

τέκνο(!) Αλεξάνδρου και Ασπασίας Μάνου ή απευθυνόταν στον Παύλο);

 Παρατήρηση δεύτερη: «Ο Κωνσταντίνος  δε  θα  ελάμβανε  παρά των 

Συμμάχων τας εγγυήσεις τας εξασφαλιστάς της Μεγάλης Ελλάδος». Ο ίδιος από 

ποιους Συμμάχους είχε λάβει  σχετική εγγύηση; Θα μπορούσε να κατονομάσει 

έστω και έναν; Έναν; 

 Παρατήρηση τρίτη: Ασφαλώς και δεν ήταν δυνατό «να ευρίσκεται ο 

Ελληνικός Λαός επ΄ άπειρον εν επιστρατεύσει» · αλλά, αφού ο Βενιζέλος είχε – 

προθυμότατα  και  χωρίς  ενίσχυση  στρατιωτική  ή  οικονομική  και  παρά  τις 

έγκαιρες  και  σαφέστατες  αντίθετες  προειδοποιήσεις  Φός,  Γουίλσον,  Τσόρτσιλ, 

Κλεμανσό και άλλων- να εφαρμόσει με τις δώδεκα μεραρχίες του τους όρους της 

ειρήνης, ο ίδιος πως θα αποστράτευε όσους υπηρετούσαν ακόμα και επί οκτώ 

συνεχή χρόνια;

 Παρατήρηση τέταρτη: Είχε ήδη αποκτήσει οτιδήποτε σε μόνιμη βάση ο 

ελληνικός  λαός;  Ποιο,  ποια;  Αυτά που αναγράφονταν στην ανύπαρκτη,  έωλη, 

νομικά  ανίσχυρη  «Συνθήκη  των  Σεβρών»,  τη  μεγαλύτερη  φενάκη  όλων  των 

εποχών;

 Παρατήρηση  πέμπτη:  Αναγνώριζε  ή  όχι  με  τη  δήλωσή  του  την 

αδυναμία  της  Ελλάδας,  με  αυτόν  ή  χωρίς  αυτόν,  να  διατηρήσει  καθαρά 

θεωρητικές «παροχές»; Γνώριζε πριν από πολύ καιρό πως οι Δυτικές Δυνάμεις δεν  

επρόκειτο να βοηθήσουν τον ελληνικό στρατό σε έναν  πόλεμο,  που ξεπερνούσε  

κατά πολύ τις δυνατότητές του. Τα εθνικά τους συμφέροντα δεν το επέτρεπαν· το 

απαγόρευαν!

Σχολιάζει σχετικά ο Αλ. Α. Οικονόμου (ο.π.):

 



«Η Γαλλική Κυβέρνησις διά του Τύπου της, και διά δηλώσεως ενώπιον 

του  εν  Λονδίνου  Συνεδρίου  της  17  Νοεμβρίου  1920  (ν.  ημ.)  υπεστήριξε  την 

αναθεώρησιν  της  Συνθήκης  των  Σεβρών  όσον  αφορά  εις  τη  Σμύρνην  και  τη 

Θράκην,  υποκινουμένη  υπό  κύκλου  κεφαλαιούχων,  ιδίως  Ισραηλιτών,  εχόντων  

μεγάλα συμφέροντα εν Τουρκία, τα οποία αμφέβαλλον εάν θα εξυπηρετούντο υπό 

την  κυριαρχίαν  των  απογόνων  του  Οδυσσέως,  όπως  και  υπό  την  κυριαρχίαν 

εκείνων του Οσμάν». 

Σε  απλοελληνική:  Εκείνοι  που  επιδίωκαν  την  καθολική  έξωση  των  

Ελλήνων από την Τουρκία ήταν οι Εβραίοι! Και στις επιθυμίες και εντολές του 

διεθνούς σιωνισμού υπακούουν τυφλά όλοι οι πολιτικοί των διάφορων χωρών, οι 

οποίοι συμβαίνει  να είναι  κατά το ήμισυ (από την πατρική ή από τη μητρική 

πλευρά) Εβραίοι: Ντ΄ Ισραέλι, Μπάλφουρ, Μπλούμ, Μαντές Φράνς, Κίσιντζερ – 

και άλλοι και άλλοι…

«Ωσαύτως,  υπέρ  της  αναθεωρήσεως  της  Συνθήκης»,  συνεχίζει  ο 

Οικονόμου,  «ήσαν  και  οι  Καθολικοί,  οι  οποίοι  εφοβούντο   ότι  δι΄  αυτής  θα 

εμειούτο η επιρροή του Βατικανού εις την Ανατολήν…

Αι διακοινώσεις Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας ήσαν βεβαίως  άτοποι, ως 

αποτελούσαι ωμήν επέμβασιν του Μ. Δυνάμεων εις τα εσωτερικά ανεξαρτήτου 

Κράτους, αλλά και άδικοι, διότι η στάσις του Έλληνος Βασιλέως υπήρξε πάντοτε 

πατριωτική… Η Κυβέρνησις, αντιλαμβανομένη αφενός το μάταιον αποπείρας ν 

απεισθή ο  λαός  να δεχθή να  αναβληθή το δημοψήφισμα και  η  επάνοδος  του 

Βασιλέως, αφετέρου δε ενισχυομένη εις την αρχήν ότι  η Ελλάς είχεν απόλυτον  

δικαίωμα ως Κράτος ανεξάρτητον να προβή εις το δημοψήφισμα, επροχώρησαν εις 

τη  διενέργειάν  του  την  ορισθείσαν  ημέραν.  Επίστευεν  1 ότι  ο  Βασιλεύς 

Κωνσταντίνος  ουδέποτε  εφάνη  ανάξιος  της  εμπιστοσύνης  του  λαού  και  των 

Δυνάμεων  της  Αντάντ  και,  επομένως,  η  επαναφορά  του  εις  τον  Ελληνικόν 

Θρόνον ήτο πράξις δικαιοσύνης, αλλά και επιβαλλομένη ικανοποίησις της λαϊκής  

επιθυμίας. 

Προεξώφλει,  τέλος,  ότι,  ενώπιον  της  αναμενομένης  καταπληκτικής 

επιτυχίας  του δημοψηφίσματος,  αι Δυνάμεις  θα απεχώρουν·  φαίνεται  δε ότι  η 

άποψις  αύτη  ενισχύεται  και  από  τη  μετέπειτα  συμπεριφοράν  του  Βρετανού 

Πρωθυπουργού, ότι, δηλαδή, θα εδόθησαν εις τε την Ελληνικήν Κυβέρνησιν και 

το  Βασιλέα  Κωνσταντίνον  καθησυχαστικαί  διαβεβαιώσεις  εν  περιπτώσει 

παλινορθώσεως αυτού». 

1 Και είχε απόλυτο δίκιο!

 



Στο  δημοψήφισμα  (5-12-1920),  επί  συνόλου  εγγραμμένων  1.372.000 

στους εκλογικούς καταλόγους, προσήλθαν 1.013.911 και από αυτούς 1.000.123 

αξίωσαν την επάνοδο του Στρατηλάτη,  ενώ 10.383 ήταν αρνητικοί  και  2.405 

έριξαν άκυρα δελτία. 1

Επρόκειτο για αποτέλεσμα, που τροφοδότησε με αγαλλίαση, ενθουσιασμό 

και ικανοποίηση την τεράστια πλειοψηφία του λαού- ήταν «ηλίου φαεινότερον», 

ότι  υπέρ  της  επαναφοράς  του  Βασιλέως  στο  Θρόνο  του  (αλλά  και  υπέρ  της 

αποκατάστασης  του  δικαίου)  είχαν  ψηφίσει  και  πολυάριθμοι  οπαδοί  των 

Φιλελευθέρων.  Ήταν ένα  αποτέλεσμα,  που υπογράμμιζε  την υπερηφάνεια  του 

ελληνικού λαού, την αμετακίνητη προσήλωσή του στις έννοιες της ελευθερίας, 

της ανεξαρτησίας και του αυτοσεβασμού και την άρνησή του να υποταγεί στις 

βουλήσεις των εκάστοτε μεγάλων και ισχυρών…

Ο λαός αυτός, ο μέγας, ο εκλεκτός και περιούσιος του Θεού, διατηρούσε 

ακέραια  την  περηφάνια,  τον  αυτοσεβασμό,  τη  λεβεντιά,  την  ευψυχία  του  ως 

περίπου τα μισά του εικοστού – ίσως, και λίγο αργότερα. Μετά τη φοβερή νύχτα 

του Αγίου Βαρθολομαίου εις βάρος του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, το 

Σεπτέμβριο του 1955· τα «μνημόνια» για την Κύπρο· την έκφραση – από το βήμα 

–  της  Βουλής  της  πρωθυπουργικής  ευγνωμοσύνης  προς  τους  πέρα  από  τον 

Ατλαντικό σιωνιστικοκίνητους  πλανητάρχες·  και την αποδοχή με σκυμμένο το 

κεφάλι  των  ραπισμάτων  από  Τζόνσον,  Νίξον-  Κίσιντζερ,  Κλίντον,  Μπους 

Τζούνιορ  και  Κοντολίζες,  μεταλλάξαμε  σε  ένα  συνηθισμένο  είδος  λαού.  Από 

αυτούς που, ακόμα και αν είχαν αστραφτερό παρελθόν, είναι περίπου βέβαιο πως 

αποκλείεται να επιβιώσουν επί μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα…

                               Η  μεγάλη απάτη…   

Ο  ίδιος  ο  Βενιζέλος,  που  σπανιότατα  σεβόταν  την  αλήθεια,  και  οι 

ξυλοσχίστες  της  ιστορίας  σύγχρονοι  και  μεταγενέστεροι  λιβανιστές  του  (που 

άλλοι την αγνοούν και άλλοι τη βιάζουν με πλήρη επίγνωση του τι πράττουν), 

υποστηρίζουν ψευδέστατα ότι οι Άγγλοι, Γάλλοι και Ιταλοί δεν προώθησαν δήθεν 

την   απαραίτητη-  νομοθετική  επικύρωση  της  έωλης  και  νομικά  απόστατης 

ψευτοσυνθήκης  των  Σεβρών,  επειδή  ο  περήφανος  για  τα  επιτεύγματα  και  το 

κολοσσιαίου αναστήματος παρελθόν του ελληνικός λαός, με απόλυτα ελεύθερο, 

γνήσιο, αυθεντικό και χωρίς ούτε ένα κρούσμα βίας και νοθείας δημοψήφισμα 

1 Στους  ψηφοφόρους  δίνονταν  δύο  δελτία:  Το  ένα  έφερε  τη  λέξη  «Κωνσταντίνος» και  το  άλλο 
ανέγραφε «Όχι». 

 



και με απίστευτα υψηλό ποσοστό, επανέφερε στο Θρόνο του το λαοφιλέστατο 

Βασιλέα-  Στρατηλάτη  του  Κωνσταντίνο.  Στον  οποίο  όφειλε  τη  δόξα  των 

Βαλκανικών πολέμων και τον οριστικό και χωρίς αιρέσεις υπερδιπλασιασμό της 

πατρίδας τους και του πληθυσμού της. 

Απάτη ολκής: Ισχυρισμός αναληθέστατος. Ψεύδος κακοηθέστατο:

 Πριν από τριάντα δύο περίπου μήνες- Μάρτιος 1918- ο Ελ. Βενιζέλος 

είχε  αξιώσει  από τους  προστάτες,  φίλους,  χρηματοδότες  και  αφεντικά  του να 

προβούν  σε  επίσημη  δήλωση,  ότι  δεν  επρόκειτο  να  επιστρέψουν  στο 

αντισυνταγματικά,  ανήθικα  και  παρά  τους  κανόνες  του  Διεθνούς  Δικαίου 

εξοστρακισμένο  νόμιμο  Βασιλέα  της  Ελλάδος  να  ανακτήσει  το  Στέμμα  του. 

Εκείνοι, όμως, αρνήθηκαν να το πράξουν, γιατί θα ήταν εξαιρετικά “βαρύ” να 

στερεώσουν  και  άλλο  το  δικτατορικό  καθεστώς  του  υποτιθέμενου,  κατά 

φαντασία, «εθνάρχη».1 

 Στις  24-4-1917 (ν.  ημ.)  ο  πρεσβευτής  της  Ρωσίας  στο  Παρίσι 

Αλεξάντρ  Πέτροβιτς Ιλβόλσκι  μετέφερε  τηλεγραφικά  στην  κυβέρνησή  του  τη 

διαβεβαίωση του πρωθυπουργού της Γαλλίας Αλεξάντρ Ριμπό, ότι  η χώρα του  

δεν  επρόκειτο  να  αναλάβει  καμία  απολύτως  δέσμευση  απέναντι  στο  Βενιζέλο  

σχετική με τις εθνικιστικές φιλοδοξίες της Ελλάδος και ότι  τώρα πλέον είχε γίνει  

αντιληπτό το μεγάλο λάθος της παραχώρησης της Καβάλας και  της Ανατολικής  

Μακεδονίας  στην  Ελλάδα  και  όχι  στη  Βουλγαρία.  Επίσης,  περιλάμβανε   τη 

δήλωση του (πανίσχυρου γενικού διευθυντή του Κέντ΄ Ορσέ) Ζίλ Καμπόν, ότι 

«τίποτε δε θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα γαλλικά συμφέροντα από τη συσσώρευση  

προφάσεων  οξύτητας  και  δυσαρεσκειών  απέναντι  στην  Ελλάδα,  ώστε  να  

απαλλαγούμε από κάθε μελλοντική ηθική υποχρέωση προς αυτήν». 

Σε απλά ελληνικά, για όσους δεν πάσχουν από ανίατη προσωπολατρική 

τυφλότητα, αυτά σήμαιναν: Οι (πρώην φίλοι, προστάτες και «εγκαταστάτες» του 

Βενιζέλου στη δικτατορική εξουσία) Γάλλοι αναζητούσαν  per terra,  per mare 

προσχήματα,  προφάσεις  και  δικαιολογίες,  για  να απεμπλακούν  από τις  όποιες 

υποχρεώσεις τους (διά λόγου και ηθικές, βέβαια, και όχι νομικές, αφού αυτές δεν 

υπήρξαν  ποτέ!)  προς  τη  δύσμοιρη,  ταλαίπωρη  και  επί  σαράντα  δύο  μήνες 

τυραννούμενη από τον ανακηρυγμένο μεταγενέστερα σε «εθνάρχη» δικτάτορα.

Μόνο κρετίνοι θα μπορούσαν να πιστέψουν πως οι – όποιοι- Μεγάλοι θα 

έπλητταν τα δικά τους συμφέροντα στο όνομα και για χάρη του πρωθυπουργικού 

αξιώματος του … Βενιζέλου. Και επειδή ο ελληνικός λαός τον μαύρισε ανελέητα 

1 Βλέπε Εντουάρ Ντριό, Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1908-1923. 

 



σε άθλιες εκλογές βίας και νοθείας ή επειδή έπραξε αυτό που είχε υποσχεθεί ο 

«γκαουλάιτερ»  Ζονάρ  (ότι,  δηλαδή,  μετά  τον  πόλεμο  οι  Έλληνες  θα  ήταν 

ελεύθεροι να επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο). 

 Είναι  παιδαριώδης ο ισχυρισμός ότι οι  Μεγάλες Δυνάμεις  – όποιας 

εποχής- καθορίζουν τη στάση και πολιτική τους με οποιοδήποτε άλλο κριτήριο 

πέρα από τα συμφέροντά τους. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα: Οι καπιταλιστικές 

χώρες της Δύσεις (Αγγλία, Η. Π. Α, Γαλλία) δε δίστασαν να συμμαχήσουν με το 

σοβιετικό σταλινικό καθεστώς, για να κατανικήσουν το ναζισμό· μεταπολεμικά 

βασικότερος  σύμμαχός  τους  στην  αναμέτρησή  τους  με  το  σταλινικό  και  το 

μετασταλινικό μπολσεβικισμό ήταν το (μεταχιτλερικό) Δ΄ Ράιχ, άσχετα από την 

ταυτότητα του καγκελαρίου του…

 Αλλά  το  γελοίο  του  «εθναρχικού»  ισχυρισμού  προκύπτει,  χωρίς 

ανάγκη  πρόσθετης  απόδειξης,  από  το  ζήτημα  της  Αρμενίας:  Η  Συνθήκη  των 

Σεβρών  πρόβλεπε  και  τη  δημιουργία  ανεξάρτητου  αρμενικού  κράτους.  Στην 

Κοινωνία των Εθνών (Κ. Τ. Ε.) διεξάγεται στις 29-11-1920 (ν. ημ. ) συζήτηση, 

εξαιρετικά  φορτισμένη  συγκινησιακά,  σχετικά  με  την  τύχη  του.  Και  οι 

αντιπρόσωποι Γαλλίας (Σ. Βιβιανί) και Μεγάλης Βρετανίας (Άρθ. Μπάλφουρ και 

σέρ Ρ. Σέσιλ) ζητούν από τα σαράντα ένα μέλη της να συνεισφέρουν στρατιώτες, 

προκειμένου να σχηματιστεί δύναμη από 60.000 μάχιμους άνδρες, επαρκής για τη 

σωτηρία της. Και όμως… Κανένας αντιπρόσωπος- ούτε ένας!- σε σήκωσε το χέρι 

του για να προσφέρει συμμετοχή · ούτε καν οι βρετανοί και ο Γάλλος!  

Ερώτηση  προς  αξιοθρήνητους  λιβανιστές:  Αν  ο  Βενιζέλος  (τους)  είχε 

δίκιο και οι προστάτες του (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία Ρωσία, Η . Π. Α. ) γύρισαν τη 

ράχη στην Ελλάδα, επειδή τον μαύρισε ο ελληνικός λαός και πριν καλά καλά 

αναλάβουν οι αντίπαλοί του και προλάβει να επιστρέψει ο Κωνσταντίνος, τότε 

για ποιο λόγο δεν εφάρμοσαν τη Συνθήκη των Σεβρών έστω, τουλάχιστον,  ως 

προς την Αρμενία;

Ας  μη  σπαταλήσουν  ποσοστό  της  φαιάς  τους  ουσίας  οι 

αλληλοαντιγραφόμενοι λιβανιστές. Μερίμνησε, υπό την αρθρογραφική πίεση του 

πραγματικού επιτελάρχη  Ιω. Μεταξά, ο «εθνάρχης» τους να ομολογήσει:  1 «Οι 

Σύμμαχοι  είχον  αποστρατευθή.  Και,  επομένως,  δεν ήταν διατεθειμένοι  εις  νέαν  

αξίαν λόγου στρατιωτικήν προσπάθειαν. Εκτός τούτου η αντίδρασις κατά των όρων  

της ειρήνης τους οποίους διεξεδίκουν υπέρ της Ελλάδος ήτο ισχυροτάτη, όχι μόνον  

εν  Γαλλία,  ως  υποτίθεται  κοινώς,  αλλά  και  εν  Αγγλία  ιδιαίτατα,  όπου  και  το  

1 Βλέπε φύλλο της 27-11-1934 της εφημερίδας Ελεύθερον Βήμα. (Το Ελεύθερον «απωλέσθη» μετά τη 
ναζιστική κατοχή…)

 



υπουργείον των Στρατιωτικών, εις το οποίον επεκράτει ακόμη η κατά παράδοσιν  

φιλοτουρκική πολιτική, και έτι μάλλον το υπουργείον των Ινδιών 1, υπό την πίεσιν  

των 70.000.000 μουσουλμάνων των Ινδιών, επεδίωκον να καταστήσουν όσο το  

δυνατό ελαφροτέρους τους όρους της ειρήνης προς την Τουρκίαν…»

«Τάδε έφη Βενιζέλος». Πού υπεισέρχονται οι εκλογές («ειδεχθές, διαρκές 

και ανεξιλέωτο έγκλημα»…) και που η επάνοδος του Κωνσταντίνου;  Πρόσχημα 

ζητούσαν «οι αποστρατευμένοι και μη διατεθειμένοι να μετάσχουν εις νέαν αξίαν 

λόγου στρατιωτικήν προσπάθειαν». Μεγάλοι,  και,  αν δεν ήταν το αποτέλεσμα 

εκλογών  και  το  δημοψήφισμα,  θα  έβρισκαν,  ευκολότατα,  άλλο.  Δηλαδή,  αν 

αναδεικνυόταν  νικητής  στις  εκλογές  ο  «τολμητίας  στρατηλάτης  κ.  τ.  λ.»  και 

περέμενε  κενός  ο Θρόνος,  με  Αντιβασιλέα  το  στασιαστή και  πραξικοπηματία 

Κουντουριώτη, τι θα συνέβαινε; Θα έστελναν εκστρατευτικό σώμα οι κίναιδοι 

της Αλβιόνας και ο «Λένιν», οι Ιταλοί και οι Γάλλοι δε θα ενίσχυαν, συνεχώς και 

παντοιοτρόπως,  το  Μουσταφά Κεμάλ  Ατατούρκ;  Όποιος  το  υποστηρίξει,  έχει 

ανάγκη διλοχίας ψυχιάτρων…

 Ήδη  ο  Βρετανός  αρχηγός  του  επιτελείου  στρατάρχης  σέρ  Χένρι 

Γουίλσον (Μάρτιος και Ιούλιος 1920) είχε τονίσει στοΒενιζέλο τουλάχιστον δύο 

φορές ότι δεν επρόκειτο να του δοθεί καμία εξωτερική βοήθεια. Καμία! 2

 Το Μάρτιο του 1920  ο (διάδοχος του Κλεμανσό) πρωθυπουργός της 

Γαλλίας  Αλεξάντρ Μιλεράν ξεκαθάρισε στον «εθνάρχη»,  πως επιβαλλόταν να 

μεταβληθούν  ριζικά  οι  αποφάσεις,  που  θα  εντάσσονταν  στη  Συνθήκη  των 

Σεβρών. 

 Με  τη  Συνθήκη  (ανακωχής)  του  Μούδρου  οι  Άγγλοι  και  Γάλλοι 

ικανοποίησαν τις βλέψεις τους, με τις Ρωσία και Ιταλία «εκτός παιδιάς» - το ίδιο 

και την Ελλάδα, που δεν είχε αποκομίσει κανένα απολύτως όφελος. Και τώρα, 

δύο  έτη  αργότερα,  θα  έπρεπε  μόνη  της  να  πολεμήσει,  για  να  επιβάλει  μία 

«ραγισμένη  σα  βάζο»,  έωλη,  ανύπαρκτη,  ανυπόστατη  νομικά  συνθήκη.  Το 

ομολόγησε ο ίδιος, στο άρθρο του της 27-11-1934 στο Ελεύθερον Βήμα:

«Εκάστη  Δύναμις  ήτο  διατεθειμένη  να  κάμη  την  αναγκαίαν  διά  τα  

παραχωρούμενα εις αυτήν εδάφη στρατιωτικήν προσπάθειαν. Είναι φανερόν ότι εις  

την ερώτησιν που μου έθεσεν ο Τσώρτσιλ εξ ονόματος του πρωθυπουργού του και  

η  οποία  τίποτε  το απρόοπτον  δεν  παρείχε  δι΄  εμέ,  έσπευσα  να  απαντήσω  

ανενδοιάστως  ότι  η  Ελλάς  και  τη  θέλησιν  και  τη  δύναμιν  έχει  να  κάμη  την  

1 Εννοεί της Ινδίας. 
2 Βλέπε και Κώστα Μπαρμπή:  Εθνικός διχασμός· Ελ. Βενιζέλος : «Εθνάρχης» ή εθνικός ολετήρας; ·  
Κωνσταντίνος ΙΒ΄, ο Στρατάρχης. 

 



αναγακαίαν προσπάθειαν διά τα εδάφη της Θράκης και της Μικράς Ασίας, διά τα  

οποία ενδιαφερόμεθα». 1

 Στις  5  Αυγούστου  1919,  στη  διάρκεια  συνεδρίασης  του  Ανωτάτου 

Συμμαχικού Συμβουλίου ο Ζόρζ Κλεμανσό ερώτησε το Βενιζέλο, αν γνώριζε πως 

είχαν  τα  πράγματα  από  την  πλευρά  των  Συμμάχων.  Ο  πρευσβευτής  Κ.  Μ. 

Σακελλαρόπουλος (ο.π.) αποκαλύπτει: «Ο Βενιζέλος ανεγνώρισε πληρέστατα ότι 

δεν ήτο εις τας Μεγάλεις Δυνάμεις δυνατόν να επιβάλουν τους όρους της ειρήνης 

διά λογαριασμόν του και ότι η Ελλάς θα έπρεπε να βασισθή επί των ιδικών της και  

μόνον μέσων. Δεν παρέλειψε πάντως ο Κλεμανσώ να τονίση ότι ήτο εις αυτόν 

αδύνατον  να  δεχθή  την  περί  αποστολής  εις  Θράκην  Συμμάχων  αξιωματικών 

υπόδειξιν  του  Βενιζέλου…  Η  όλη  συζήτησις,  την  οποίαν  εξ  ονόματος  του 

Συμβουλίου διεξήγαγε με το Βενιζέλον μόνος ο Κλεμανσό, δεν αποτελεί, βέβαια, 

έκπληξιν.  Είναι  διαφωτιστική,  πάντως.  Και  ππροσδίδουν  μεγαλυτέραν  ακόμη 

σημασίαν εις όσα, με την ωμήν ειλικρίνειαν που το διέκρινε,  είπε την ημέραν 

εκείνην ο “Τίγρης”,  η χαρακτηριστική σιωπή των άλλων μελών του Συμβουλίου,  

αλλ΄ ιδίως το γεγονός ότι ταύτα ελέχθησαν δεκαπέντε ολοκλήρους μήνας προς της  

απομακρύνσεως του Βενιζέλου από την εξουσίαν… Εις την Σμύρνην η Ελλάς δεν 

είχε μόνον να αντιμετωπίση την αντίστασιν των Τούρκων και των Συμμάχων, υπό 

την  επιρροήν  των  δυτικών-  λατινικών-  κυρίως,  Δυνάμεων  και  του  καθολικού 

κλήρου. Αλλά και  ο αρχιρραβίνος των Εβραίων της Τουρκίας  ομιλών προς την 

επιτροπήν, την οποίαν έστειλε, το 1919, ο Ουίλσον, ετόνισεν ότι δε θα έπρεπε να 

αναμένεται ειρήνη εις την Μικράν Ασίαν προ της εκκενώσεώς της και υπό των 

Ιταλών  και  υπό  των  Ελλήνων  και  ότι  είχε  την  πρόθεσιν  να  επισκεφθή  τον 

Βενιζέλον, διά να τον προειδοποιήση ότι μόνιμος της Σμύρνης ελληνική κατοχή 

έπρεπε να θεωρηθή αδύνατος, η δε παράτασις τςη εκκρεμότητος του ζητήματος 

της Σμύρνης θα ήτο καταστρεπτική διά τα οικονομικά της Τουρκίας…»

Σε  απλή  ελληνική,  για  όσους  έχουν  την  αγαθή  προαίρεση  και  την 

ικανότητα  να  την  κατανοήσουν:  Η  νομικά  ανύπαρκτη  Συνθήκη  της  Σμύρνης 

διέθετε μία παγκόσμια πρωτοτυπία: Είχε συναφθεί με τη χωρίς την παραμικρή 

ισχύ σουλτανική Τουρκία του ενός οικοδομικού τετραγώνου. Και η κατάκοπη και 

1 Ποιο ήταν το ερώτημα; «Ο πρωθυπουργός (Λόιντ Τζόρτζ) με επιφόρτισε να σας ερωτήσω, εάν είστε 
διατεθειμένος, σε περίπτωση άρνησης της Τουρκίας να δεχτεί τους όρους της ειρήνης, να αναλάβετε  
να επιβάλετε στρατιωτικά αυτούς τους όρους για τα εδάφη που σας ενδιαφέρουν στη Θράκη και στη 
Μικρά  Ασία.  Επιθυμεί,  πάντως,  να  γνωρίζετε  ότι  οι  πολλαπλές  υποχρεώσεις  της  Αγγλίας  δεν  της  
επιτρέπουν να διαθέσει ούτε στη Θράκη, ούτε στα τμήματα της Μικράς Ασίας στρατιωτική δύναμη». 

Σαφέστατη  άρνηση  από  την  Αγγλία.  Οι  αντίστοιχες  αρνήσεις  Γαλλίας  και  Ιταλίας  ήταν 
δεδομένες (αντίθετα αυτές  και η Σοβιετική Ένωση θα ενίσχυαν τον Κεμάλ). Και, όμως, ο Βενιζέλος  
και  οι  λιβανιστές του ισχυρίζονται (θρασύτατα),  ότι  οι Σύμμαχοι  δήθεν δε βοήθησαν την Ελλάδα,  
επειδή… επανήλθε στο Θρόνο του Ο Κωνσταντίνος…

 



κατεξαντλημένη και άγρια διχασμένη Ελλάδα όφειλε, μόνη και αβοήθητη, να την 

επιβάλει διά των όπλων στην πραγματική και ισχυροποιούμενη με γεωμετρική 

ταχύτητα Κεμαλική Τουρκία, ο επικεφαλής της οποίας όχι μόνο δεν αναγνώριζε 

την πρώτη, αλλά και είχε εγείρει τα όπλα εναντίον της.

 Στις  23-6-1920  ο Βενιζέλος γνωστοποιούσε, με το τηλεγράφημά του 

12086,  στο  υπουργικό  του  συμβούλιο,  ότι  είχε  αναλάβει  να  καταστρέψει  τις 

στρατιωτικές δυνάμεις του Κεμάλ και να επιβάλει τους όρους της ειρήνης μόνος 

του, δηλώνοντας πως  «διά τοιαύτην ενέργειαν της Ελλάδος δεν εζήτουν καμίαν  

βοήθειαν των Συμμάχων, ουδέ καν οικονομικήν» 1.

Ερώτηση για τους παρωπιδοφόρους και αξιολύπητους λιβανιστές:  Αφού 

ούτε  οι  Σύμμαχοι  πρόσφεραν,  ούτε  ο  ίδιος  ζητούσε  οποιασδήποτε  βοήθεια  

(στρατιωτική ή οικονομική) από τους Συμμάχους,  τότε γιατί  αυτός (και εκείνοι)  

ισχυρίζονται  πω οι  πρώτοι  δήθεν… διέκοψαν  την  «αρωγή» τους,  επειδή  με  τη  

σχεδόν  ομόφωνη  βούληση  του  ελληνικού  λαού  επανήλθε  στο  Θρόνο  του  ο  

Κωνσταντίνος; 

 Για όσα έχει καταχωρίσει ως προειδοποιήσεις προς το Βενιζέλο στο 

ημερολόγιό του ο στρατάρχης σέρ Χένρι Γουίλσον, με ημερομηνίες 28-10-1919, 

19-3-1920 και 17-6-1920, βλέπε το πόνημά μου Εθνικός διχασμός. Αίτια. Ένοχοι.  

Συνέπειες. Εκείνο που, κυρίως, προκύπτει από αυτά είναι η φράση του Γουίλσον : 

«Του  είπα  ότι  θα  κατέστρεφε  τη  χώρα  του,  ότι  θα  βρισκόταν  επί  χρόνια  σε 

πόλεμο με την Τουρκία και τη Βουλγαρία και ότι οι απώλειες σε άντρες και σε 

χρηματικά ποσά θα ήταν συντριπτικές για την Ελλάδα και του ξεκαθαρίσαμε πως 

δεν υπήρχε περίπτωση να βοηθήσουμε τους Έλληνες ούτε με άντρες, ούτε με 

χρήματα». Η απάντηση του «εθνάρχη»; Απάντηση ανθρώπου που ή δεν έχει σώες 

τις φρένες ή που σχεδιάζει να μεταφέρει το ακατόρθωτο σε ώμους άλλων: «Δε 

συμφωνώ ούτε με μία λέξη από όσα λέτε!»

Όλα αυτά πολύ ή λίγο – πάντως σαφώς –  πριν από τις εκλογές και το 

δημοψήφισμα.  Και  ενώ  οι  Τούρκοι  είχαν  αφεθεί  ανενόχλητοι  (όταν  δεν 

ενισχύονταν  κιόλας)  να  σχηματίσουν  ισχυρότατο  στρατό,  ενώ  το  δύσμοιρο 

ελληνικό  εκστρατευτικό  σώμα  παρέμενε  να  φρουρεί  εδάφη,  για  τα  οποία  η 

Ελλάδα  ενημερωνόταν  συνεχώς  ότι  οι  νικητές  δεν  τα  είχαν  κατακυρώσει  σε 

αυτήν ούτε θεωρητικώς. 

Σχολιάζει  (ο.  π.)  ο πρεσβευτής  Κ. Μ. Σακελλαρόπουλος: «Εκουσίως η 

Γαλλία και η Ιταλία, ακουσίως η Μεγ. Βρετανία και αι Ηνωμέναι Πολιτείαι της  

1 Την ίδια ακριβώς δήλωση είχε κάνει και στον Εβραιοάγγλου Ντέιβιντ Λόιντ Τζόρτζ. 

 



Αμερικής, άφησαν να υπονομευθή η εις τη Μ. Ασίαν ελληνική εγκατάστασις και  

έκαμον  μοιραίαν  την  κατάρρευσίν  της… Πάθη,  εκνευρισμός,  κόπωσις  εις  πολύ  

ολίγους  άφησαν  αρκετήν  ψυχραιμίαν  δια  να  αντιληφθούν  ότι  το  έργον  της  

καθυποτάξεως της Μ. Ασίας, το οποίον διά χώραν του αναστήματος της Ελλάδος  

θα  ήτο  υπό  οιασδήποτε  συνθήκας  τόλμημα,  αναλαμβανόμενον  υπό  τας  τότε  

περιστάσεις,  από  μίαν  Ελλάδα  οικτρότατα  διηρημένην,  απετέλει  καθαράν  

παραφροσύνην…  Μεταξύ  των  ξένων,  όσοι  αντελαμβάνοντο  την  πραγματικήν  

κατάστασιν ήσαν ασφαλώς περισσότεροι των Ελλήνων. Αλλ΄ ανήκον ιδίων εις την  

κατηγορίαν εκείνων, των οποίων ήτο πόθος η ελληνική συντριβή…» 

Ο  αναγνώστης  δικαιούται  να  …  θαυμάσει  νέα  πρωτοβουλία  του 

ανδριαντούχου «εθνάρχη», με τόπο προέλευσης τη γαλλική πρωτεύουσα (όπου 

εγκαταστάθηκε και διαβίωνε ζωή μεγιστάνα) και χώρα προορισμού την Αγγλία 

και  με  αντικείμενο  την  επέμβαση  (και  πάλι!)  των  ξένων  και  το  βιασμό  της 

βούλησης του ελληνικού λαού. Στις 30-11-1920 τηλεγραφεί τα ακόλουθα (στην 

αγγλική) στον υπουργό του Φόρεϊν Όφις:

«Σπεύδω  να  προτρέψω  την  Κυβέρνηση  της  Α.  Μ.  να  παρέμβει  για  να  

αποτρέψει  την επάνοδο στην Ελλάδα του Κωνσταντίνου.  Μία λύση θα ήταν να  

σχηματίσω κυβέρνηση(!)  υπό την  πλήρη  προστασία  της  Κυβέρνησης  της  Αυτού  

Μεγαλειότητας.  Ως  εναλλακτική  λύση  έχω  προτείνει  ο  τέως  1 Βασιλεύς  να 

παραιτηθεί  υπέρ  του  διαδόχου  Γεωργίου.  Αν  η  Κυβέρνηση  της  Α.  Μ.  έχει  

ταυτόσημες  απόψεις  και  το  θέσει  ως  όρο  για  την  παροχή  σε  συνεχή  βάση  

οικονομικής βοηθείας, πιστεύω ότι η κυβέρνηση (της Ελλάδος) θα συμφωνήσει και  

θα εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο το αμοιβαίο συμφέρον μας». 

Αδιόρθωτος και αμετανόητος, ζητούσε από ξένους, ελάχιστες ημέρες μετά 

τις  εκλογές  που  διεξήγαγε  ο  ίδιος,  να  τον  εξουσιοδοτήσουν  να  σχηματίσει 

κυβέρνηση στην αλλοδαπή! Ή να καθορίσουν οι ξένοι και όχι ο ελληνικός λαός 

(ποιος  ήταν  αυτός;),  ποιος  θα  ανερχόταν  στον  ελληνικό  Θρόνο.  Ακόμα, 

εισηγούνταν να μη δοθεί οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, ώστε να αδυνατεί νέα 

(λαοπρόβλητη) κυβέρνηση να συνεχίσει τον πόλεμο που αυτός είχε αρχίσει. Και 

αναφερόταν σε «αμοιβαίο συμφέρον» : δηλαδή, σε συμφέρον που αφορούσε από 

τη  μία  πλευρά  στη  Βρετανία  και  από  την  άλλη  στον  αυτοεξόριστο  πρώην 

βουλευτή της «Βουλής των Λαζάρων». Και ο εκφραστής αυτών των απίστευτων 

προτάσεων έχει βαφτιστεί, από κάποιους, «εθνάρχης». Δεν είναι πια ικανός ούτε 

την οργή και την αγανάκτηση να προκαλέσει· μόνο βαθύτατο οίκτο…

1 Από πότε και πως είχε γίνει «τέως» ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ο οποίος ουδέποτε παραιτήθηκε από 
το Θρόνο του; 

 



Βέβαια, ούτε η Αγγλία, ούτε η Γαλλία ενδιαφέρονταν πραγματικά για το 

θέμα του Βενιζέλου ή του Κωνσταντίνου. Και η μία και η άλλη επιδίωκαν, για 

ξεχωριστούς  λόγους,  να  απαγκιστρωθούν,  να  αποστασιοποιηθούν  από  την 

Ελλάδα· την είχαν χρησιμοποιήσει (με τη βία…), όταν τη χρειάζονταν, τώρα θα 

την  απέρριπταν  όπως  συμβαίνει  με  τις  στυμμένες  λεμονόκουπες.  Οι  Γάλλοι 

επιζητούσαν την αναβίωση των παλιών «Διομολογήσεων» και τη μονοπωλιακή 

εξασφάλιση της τουρκικής αγοράς. Η πανούργα Αλβιόνα ουδέποτε θέλησε την 

Ελλάδα ισχυρή και μεγάλη· όχι μόνο επειδή τότε θα αξίωνε την αυτοδιάθεση για 

την (κοιτίδα πανάρχαιου πολιτισμού) Κύπρο, αλλά και επειδή θα έπαυε να είναι 

απλό,  ασήμαντο,  ανάξιο  λόγου  πιόνι  στην πανίσχυρη βρετανική  πολιτική  του 

«διαίρει και βασίλευε». Και εκείνοι οι δύο βρίσκονταν σε οξύτατη σύγκρουση 

συμφερόντων.  Οι  πρώην  συνεταίροι  της  Αντάντ,  μόλις  τερματίστηκε  η 

παγκόσμια  αλληλοσφαγή,  ξαναβρέθηκαν  –  όπως  έπρεπε  να  αναμένεται- 

αντίπαλοι  στο  χώρο  της  Ανατολής.  Οι  συνέπειες  αυτής  της  σύγκρουσης 

αποτέλεσαν μία από τις θλιβερότερες πτυχές της σύγχρονης ιστορίας. Κυρίως, 

επειδή η Ελλάδα, αλλά και το σύνολο των χριστιανών της περιοχής πλήρωσαν με 

ποταμούς  αίματος  εκείνη  τη  σφοδρότατη  σύγκρουση  συμφερόντων 

αποικιοκρατικών, πετρελαϊκών, οικονομικών και εμπορικών. 

Δεν έχει  διατυπωθεί  περισσότερο  γελοίος,  παιδαριώδης και  κακόπιστος  

ισχυρισμός από  αυτόν  που  υποστηρίζει  ότι  δήθεν  η  Αγγλία  και  η  Γαλλία 

μετάλλαξαν σε εχθρική τη στάση τους απέναντι στην Ελλάδα, επειδή ασκώντας 

το  κορυφαίο  δημοκρατικό  του  δικαίωμα,  ο  λαός  της  τάχθηκε  ελεύθερα, 

ανεπηρέαστα και με σαρωτική πλειοψηφία υπέρ της επανόδου στο Θρόνο του του 

νόμιμου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αποδείξεις; Ο αναγνώστης παραπέμπεται σε 

όσα έχουν  καταχωριστεί  στα  έργα  μου  Κωνσταντίνος ΙΒ΄,  ο  Στρατηλάτης και 

Εθνικός διχασμός, αλλά και όσα φιλοξενούνται στη συνέχεια:

 Ο Ντέιβιντ  Λόιντ  Τζόρτζ διαβεβαίωσε (1921)  το  Δ.  Γούναρη,  όπως 

προκύπτει από τα πρακτικά της συνάντησής τους, ότι  διατηρούσε πάντοτε μία 

θερμή γωνιά στην καρδιά του για την Ελλάδα. 

 Όταν, στη συνέχεια της μετάβασής του στο Λονδίνο, ο Δ. Γούναρης 

επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών  Αριστίντ Μπριάν  στο 

Παρίσι,  αυτός  δεν  αναφέρθηκε  καθόλου  ούτε  στο  δημοψήφισμα,  ούτε  στο 

Βασιλέα Κωνσταντίνο. 

 Ο επιτετραμμένος της Γαλλίας στην Αθήνα  Πόλ Τριπιέ  επισκέφθηκε 

τον  Ιούλιο  του  1921  τον  υπουργό  Εξωτερικών  Γεώρ.  Μπαλτατζή  και  του 

 



εξέφρασε  «εξ  ονόματος  της  Γαλλίας  και  των  γαλλικών  συμφερόντων  την 

ευγνωμοσύνη του Αρ. Μπριάν για τη διάλυση κάθε παρεξήγησης μεταξύ των δύο 

χωρών». 

 Είκοσι  ημέρες  μετά  την  επάνοδο του  Κωνσταντίνου  ο  Λόιντ  Τζόρτζ  

τόνιζε  στη  Βουλή  των  Κοινοτήτων,  ότι  η  Μεσόγειος  ήταν  πάντοτε  ζωτικής 

σημασίας  για  τη  Μεγάλη Βρετανία,  η  οποία  είχε  την  ανάγκη  της  φιλίας  του 

ελληνικού λαού· για να προσθέσει ότι η Ελλάδα θα γινόταν ισχυρότερη και θα 

αίρονταν οι παρεξηγήσεις. 

 Τον Οκτώβριο του 1921 ο Αρ. Μπριάν δήλωσε στους Δ. Γούναρη και 

Γ. Μπαλτατζή: «Απόδειξη των ευμενών διαθέσεών μου απέναντι στην Ελλάδα 

αποτελεί η συγκατάθεσή μου στην αγορά γαλλικών πολεμοφοδίων ιδιοκτησίας 

της γαλλικής κυβέρνησης». Σε άλλο σημείο της συζήτησής τους αναφέρθηκε και 

στο ζήτημα του Βασιλέως,  λέγοντας  ότι  μπορεί  η επάνοδός του να μην έγινε 

ευμενώς δεκτή από την κοινή γνώμη της Γαλλίας, αλλά ο ίδιος  «θα ενεργούσε 

όπως ακριβώς ο ελληνικός λαός, αν βρισκόταν στη θέση του» . 1 

 Τον ίδιο μήνα ο λόρδος Κόρζον έλεγε κατά λέξη στους δύο Έλληνες 

πολιτικούς:  «Η  Αγγλία  υπήρξε  πάντοτε  φιλική  προς  την  Ελλάδα  και  την 

Κυβέρνησή της, τόσο τη σημερινή, όσο και εκείνη του Ελ. Βενιζέλου· από την 

πλευρά του  ο Λόιντ Τζόρτζ συμβούλευσε «να μη χάσει η Ελλάδα τα εδάφη, τα 

οποία κατέκτησε η ανδρεία του στρατού της». 

 Ο Ρεϊμόν  Πουανκαρέ,  που διαδέχθηκε  στην πρωθυπουργία  τον Αρ. 

Μπριάν, διαβεβαίωσε τους Δ. Γούναρη και Γ. Μπαλτατζή πως ο ίδιος θα έκανε 

ό,τι μπορούσε υπέρ της Ελλάδος και δεν επρόκειτο να λησμονήσει ότι η χώρα 

τους ήταν μητέρα της δικής του στον πολιτισμό. 

Ως  επίλογος  αυτού  του  κεφαλαίου  και  του  πρώτου  τόμου  θα 

χρησιμεύσουν οι αφορισμοί του Κων. Γ. Ζαβιτζιάνου  (ο. π.) και οι αποκαλύψεις 

του Χρ. Αγγελομάτη (ο. π.). Γράφει ο πρώτος:

 Τα καθεστώτα δεν παίζονται. Ο Βενιζέλος, όμως, με τας εκλογάς, που 

έκαμε,  έπαιξε το καθεστώς, το οποίον εδημιούργησε διά της εκθρονίσεως του 

Κωνσταντίνου. Και το έχασε. Του το επήραν από τα χέρια του. Φαίνεται ότι δεν  

ήταν άξιος να το έχη…» 

«Η πολιτική  της  Αντάντ  υπήρξε  πρωτοφανής.  Τρεις  μεγάλαι  Δυνάμεις 

αντετάσσοντο κατά ενός μικρού και συμμάχου, αλλά συγχρόνως, και κυριάρχου 

κράτους, και, επί της δυνάμεώς των στηριζόμενα, παρενέβαινον κατά τη ρύθμισιν 

1 Τα λόγια : «J ‘ en aurais fait autant!» 

 



ζητημάτων εσωτερικής φύσεως, εναντίον όχι μόνον κάθε ηθικής αρχής, αλλά και 

εναντίον  των  επαγγελιών  του,  τας  οποίας  ούτοι  διεκήρυσσον  καθ΄  όλον  το 

δικαίωμα  του  μεγάλου  εκείνου  πολέμου,  όταν  διαρκώς  επαναλάμβανον  ότι  ο 

κυριώτερος σκοπός διά τον οποίον επολέμουν ήτο να αναγνωρισθή εις τα μικρά 

κράτη  και  αποκτήσουν  ταύτα  το  δικαίωμα,  ίνα  ελευθέρως  διαχειρίζωνται  την 

κυριαρχικήν αυτών εξουσίαν…»

                                               *         *        *

 Η  Ελλάς  συνέχιζε  τον  πόλεμον  και  τον  συνέχιζε  σκληρότερον», 

γράφει με πικρία ο Χρ. Αγγελομάτης, «διότι η υποστήριξις προς τους κεμαλικούς 

παρείχετο πλέον  και απροκάλυπτος. Και, ενώ εμάχετο υπέρ βωμών και εστιών, 

δεν  ημπορούσε να λάβη τα στοιχειωδέστερα μέσα αμύνης.  Ιταλοί  και  Γάλλοι 

συνηγωνίζοντο εις την υπεράσπισιν των Τούρκων, συνήπτον συμφωνίας με τους 

κεμαλικούς  και  εφωδίαζον  αναφανδόν  τους  Τούρκους.  Τα  ιταλικά  μετέφερον 

Τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτας εις τα παράλια της Μικρασίας, καθώς 

και πολεμικόν υλικόν. 1 Προήγγιζαν τα πλοία αυτά εις το λιμένα της Σμύρνης και 

θρασύτατα οι Τούρκοι αξιωματικοί παρηκολούθουν την κίνησιν της προκυμαίας 

από το κατάστρωμα,  αλλά αι  ελληνικαί  αρχαί  ηδυνάτουν να προβούν εις  την 

σύλληψίν των. 

Ήτο τόση η δραστηριότης των γαλλικών και ιταλικών ατμοπλοίων, ώστε 

η ελληνική κυβέρνησις να κηρύξη εις αποκλεισμόν τα τουρκικά παράλια και να 

προβαίνη εις  νηοψίας.  Αλλά αι ιταλική και  γαλλική κυβερνήσεις  ηρνούντο ν΄ 

αναγνωρίσουν το δικαίωμα νηοψίας εις τα ελληνικά πολεμικά. Όταν δε κάποτε τα 

ελληνικά πολεμικά συνέλαβον το ιταλικόν  Αμπάζια και το γαλλικόν  Εσπουάρ, 

διότι μετέφερον πολεμικόν υλικόν, υπήρξε τόσον έντονος η αντίδρασις των δύο 

αυτών κυβερνήσεων, ώστε να απολυθούν τα δύο σκάφη και Έλληνες ναύται να 

επανοφορτώσουν εις τον ναύσταθμον το πολεμικόν υλικόν, το οποίον μετεφέρετο 

διά τον κεμαλικόν στρατόν. 

Από  το  επεισόδιον  αυτό  ημπορεί  να  κρίνη  ο  καθείς,  ότι  η  Ελλάς 

διεξήγαγεν ένα άνισον αγώνα εις  τη Μικράν Ασίαν,  διότι  δεν ήσαν μόνον  οι  

Ιταλοί και  οι  Γάλλοι και  οι  Λεβαντίνοι  υπάλληλοι  των  Άγγλων  που  ενίσχυαν 

παντοιοτρόπως τους Τούρκους, ήσαν και οι Ρώσοι 2  που έπραττον προθύμως το 

αυτό. Και εις αποκορύφωσιν της όλης  καταστάσεως προσετέθη και η συμφωνία 

1 Ασφαλώς, συνέχιζαν να το πράττουν, επειδή δεν ..  εξέλεξε ο ελληνικός  λαός, πρωθυπουργό του 
(μιμούμενος τα πολυβόλα του Σαράιγ) το Βενιζέλο, αλλά και … επειδή το δημοψήφισμα… επανέφερε 
το νόμιμο Βασιλέα στο θρόνο του- όχι επειδή αυτό επέβαλλαν τα ιταλικά συμφέροντα, σχέδια και 
επιδιώξεις.  
2 Και ο «Λένιν» για τους … ίδιους λόγους ενίσχυε τον Κεμάλ;

 



των Γάλλων με τους Τούρκους διά την Κιλικίαν. Δεν έπαυσε μόνον εκεί η μάχη 

μεταξύ Γάλλων και κεμαλικών, αλλά οι πρώτοι παρέδιδαν και αυτό ακόμη το 

πολεμικόν των υλικών εις τους Τούρκους, με το πρόσχημα της αγοράς του από 

τους δευτέρους. 

                     

                        Ο απαίσιος συναγωνισμός  . 

Αξίζει να σημειωθούν και αυτά τα χαρακτηριστικά:

Πριν  ή  ακόμη  καταρτισθούν  οι  όροι  της  Συνθήκης  των  Σεβρών  τον 

Απρίλιον  του 1920,  εις  το Σαν Ρέμο,  οι  Ιταλοί  υπέγραψαν  (την 15ην Μαρτίου  

1920) συμφωνίαν με τον Κεμάλ και έσπευσαν έναντι εμπορικών ανταλλαγμάτων 1 

να εκκενώσουν το Ικόνιον και την περιοχήν του και ν΄ αποσυρθούν προς την 

παραλίαν. Ούτως οι Γάλλοι ευρέθησαν με το αριστερόν των ακάλυπτον την ώραν 

κατά την οποίαν δυσκόλως εκρατούντο ακόμη εις την Κιλικίαν. Κατόπιν τούτου, 

ο  Κεμάλ  μετέφερε  το  στρατηγείον  του  εις  Νίγδην,  όπου  ήρχισεν  αμέσως  ν΄ 

ανεφοδιάζεται εις όπλα και πολεμοφόδια από τους Ιταλούς...

Και οι Γάλλοι, μη υστερούντες εις φιλοτουρκικάς εκδηλώσεις παρά την 

άνανδρον σφαγήν,  των γαλλικών φυλακίων εις  την  Κιλικίαν  και  τους  μυρίους 

εξευτελισμούς  εις τους οποίους υπέβαλαν οι Τούρκοι τους Γάλλους στρατιώτας, 

εξύφαναν, εν αγνοία των Συμμάχων των Άγγλων, διά του Φρανσουά- Ζώρζ Πικό 

και,  ακολούθως,  διά  του  Φρανκλέν  Μπουιγιόν,  την  ομώνυμον  του  δευτέρου 

κατάπτυστον  συμφωνίαν  της  Αγκύρας,  της  20ης Οκτωβρίου  1921.  Δι΄  αυτής 

εγκατελείπετο η Κιλικία, με όλας τας συνεπείας, και εδίδετο εις τον Λόυδ Τζώρτζ 

το  δικαίωμα  να  χαρακτηρίζει  και  τας  συμφωνίας  και  τας  διαπραγματεύσεις 

καθαράν προδοσίαν κατά της Αγγλίας. Φυσικά, όχι και εναντίον της Ελλάδος. 2 

Αλλά και  οι Άγγλοι από τον Μάρτιον του 1920 εγκατέλειπον με γοργόν 

ρυθμόν το εσωτερικόν της Μικρασίας και αφήνετο μόνη η Ελλάς να μάχεται. 

Όταν δε ληφθή υπ΄ όψιν ότι και η Μόσχα είχεν υπογράψει συμφωνίαν με την 

Άγκυραν, χάρις εις την οποίαν εφωδιάζετο η δευτέρα και από τη Ρωσσίαν εις 

υλικόν, βλέπομεν την μορφήν του ελληνικού αγώνος εις τη Μικράν Ασίαν.

Τα  ξενόφωνα  όργανα  των  προξενείων  της  Σμύρνης  ωργίαζαν  εις 

ανθελληνισμόν.  Η λογοκρισία  ήτο ανίσχυρος  να  περιστείλη  τας  ανθελληνικάς 

εκδηλώσεις,  διότι ο Αρμοστής (Στεργιάδης) δεν εδέχετο την λήψιν μέτρων. Η 

Κωνσταντινούπολις  είχε  κατστή  το  κέντρον  ανεφοδιασμού  του  κεμαλικού 

1 Όχι  εξαιτίας  του  «ειδεχθούς,  διαρκούς  και  ανεξιλεώτου  εγκλήματος  των  εκλογών»  και  του 
δημοψηφίσματος; Περίεργα πράγματα…
2 Δηλαδή, όχι εξαιτίας… Βενιζέλου και Κωνσταντίνου;

 



στρατού εις άνδρας και υλικόν,  μία δε ενέργεια του ελληνικού στόλου εις τον 

Πόντον-  εβομβαρδίσθησαν  τα  παράλια-  αντιμετώπισεν  αυστηράν  συμμαχικήν 

αντίδρασιν. Οι πάντες κάθε προσπάθειαν να ριζώση όσον το δυνατόν βαθύτερον 

το αίσθημα ότι η μάχη διεξήγετο επί ματαίω…»

Γνώριζε  θαυμάσια  ο  Βενιζέλος,  γιατί  έπρεπε,  διά  των  εκλογών,  να 

εγκαταλείψει τη δικτατορική του εξουσία, ώστε να φορτώσει την αποτυχία «της ε 

πί  ματαίω  διεξαγομένης  μάχης»  στους  ώμους  των  εκλεκτών  του  λαού  και 

αμετόχων της δικής του αφροσύνης. 

«Εξ αρχής ου χρή θηράν τ’ αδύνατα!»

Εκτός αν αυτό είναι επιθυμία και εντολή του παγκόσμιου σιωνισμού… 

                                

                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ‘ 

 



ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ «ΕΘΝΑΡΧΗ».

«Πιστεύω ότι μετ΄ εμέ ουδεμία άλλη κυβέρνησις θα δυνηθή να ακολουθήση  

άλλην πολιτικήν χωρίς να προδώση το καθήκον της απέναντι της πατρίδος».        

                                                      Ελευθέριος Βενιζέλος

                                           (Τηλεγράφημα Αθηναϊκού Πρακτορείου

                                               από Παρίσι 14-11-1920).

Με τη δήλωσή του αυτή στη γαλλική πρωτεύουσα ο μέγας «στρατηλάτης, 

επιτελικός,  διπλωμάτης  και  αρχιτέκτονας»  δεν  περιοριζόταν  απλώς  να 

στιγματίσει προκαταβολικά αυτούς που ανέβασε στην εξουσία ο λαός (και όχι τα 

τηλεβόλα,  τα  πολυβόλα  και  οι  ξιφολόγχες  του  Σαράιγ  και  του  Ζονάρ),  αν 

αποτολμούσαν  να  υιοθετήσουν  πορεία  διαφορετική  από  τη  δική  του  (την 

εξυπηρετική εμφανώς των αγγλικών συμφερόντων, σχεδίων και επιδιώξεων και 

εμμέσως  και  αφανώς  των  εβραιοσιωνιστών).  Επιπλέον,  προειδοποιούσε  τη 

Μεγάλη  Βρετανία  (η  οποία  είχε  αναλάβει,  μετά  τη  Γαλλία,  καθήκοντα 

«κηδεμόνα»  του)  ότι  δεν  έπρεπε  να  αναμένει  επιτυχίες  από  τη  νέα  ελληνική 

προσπάθεια, αφού ο λαός ήταν κατάκοπος και ανίκανος να συνεχίσει τον αγώνα, 

καθώς στη δήλωσή του πρόσθεσε και τα ακόλουθα:

«Επέβαλα εις την χώραν μίαν καταθλιπτικήν προσπάθειαν. Ποίον έθνος δε  

θα εκουράζετο, παραμένον εν επιστρατεύσει δύο επιπλέον έτη μετά τον πόλεμον;  

…»

Και  αφού  το  έθνος  ήταν  «κουρασμένο»  και  «η  προσπάθεια  του 

προκάλεσε  κατάθλιψη»,  με  ποιο  μαγικό  τρόπο,  φίλτρο  ή  ταχυδακτυλουργική 

μέθοδο  οι  επόμενες  κυβερνήσεις,  που  όφειλαν  να  συνεχίσουν  την  ίδια 

«καταθλιπτική  και  κοπιαστική  προσπάθεια»  (γιατί,  αλλιώς,  θα  ήταν  ένοχες 

«εσχάτης  προδοσίας»!)  θα  απάλλασσαν  το  έθνος  από  την  κούραση  και  την 

κατάθλιψη, ώστε αυτό να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα;

Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο άξιο ιδιαίτερης προσοχής: Ο ίδιος ο 

(κατά πολύ ικανότερος των Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μεγάλου Ναπολέοντα)… 

στρατηλάτης, αλλά και τα αξιοθρήνητα  φερέφωνά του και οι αντιποιούμενοι την 

ιδιότητα  του  ιστορικού  λιβανιστές  του  με  θηριώδη  κακοπιστία  επιρρίπτουν 

ευθύνες  στις  μετανοεμβριανές  κυβερνήσεις  για  «επέκταση των εχθροπραξιών». 

Όταν  προσάπτεται  σε  άλλους  αυτή  η  μομφή,  εξυπακούεται  ότι  ο  αρχικός 

 



κατήγορος  δε  σχεδίαζε  –  ποτέ  και  για  κανένα  λόγο –  να  προβεί  με  ανάλογη 

επέκταση· διαφορετικά είναι πρύτανης της υποκρισίας και της κακοπιστίας.

Ο αναγνώστης  καλείται  να  συναγάγει  τα  συμπεράσματά  του  μετά  την 

ενημέρωσή  του  για  το  περιεχόμενο  του  ακόλουθου  τηλεγραφήματος  του  υπ΄ 

αριθ.  ένα «εθνάρχης»,  το οποίο υπάρχει  στα αρχεία του Φόρεϊν Όφις (F.  151 

/ΧΙΙ) και φέρει ημερομηνία 5-10-1920 (π. ημ.), δηλαδή, μόλις είκοσι ημέρες πριν 

από τις εκλογές: 

«Απόρρητον. 

Υποχρεωμένος να λάβω επειγόντως αποφάσεις διά την αποστράτευσιν του  

στρατού, του οποίου η απεριόριστος διατήρησις εις εμπόλεμον κατάστασιν θα είναι  

εις  το  εξής  αδύνατος,  διά  λόγους  πολιτικούς  και  οικονομικούς,  1 και  περιττή,  

εφόσον δεν προβλέπεται χρησιμοποίησίς του, παρακαλώ την Υμετέραν Εξοχότητα  

να μου επιτρέψη να εκθέσω τας απόψεις μου ως προς την κατάστασιν εν Μικρά  

Ασία,  ήτις  δεν  παύει  να  με  απασχολή.  Είμαι  πεπεισμένος  ότι  η  Τουρκική  

Κυβέρνησις2  δε θα είναι ποτές σε θέσιν να υποτάξη τον Μουσταφά Κεμάλ και ότι  

θα ήτο άκρως επικίνδυνον να εγκριθή η αίτησις προς σχηματισμόν νέων μεραρχιών  

καθ΄ όσον αύται θα κατέληγον μοιραίως εις ενίσχυσιν των εθνικιστών. 3 Η 

παράτασις της σημερινής καταστάσεως εν Μικρά Ασία θα ήτο πλήρης κινδύνων διά  

το μέλλον. 4 Η απραξία των Συμμάχων θα αποθρασύνη τον Κεμάλ, θα συμπληρώση  

την καταστροφήν των χριστιανικών πληθυσμών και θα αφήση ελευθερίαν κινήσεων  

εις  ωρισμένας Δυνάμεις,  αίτινες ραδιουργούν χρησιμοποιούν τον Κεμάλ και τον  

Μπολσεβικισμόν με σκοπόν να παρεμποδίσουν την ειρήνευσιν της Ανατολής. Το  

μόνον ριζικόν φάρμακον θα ήτο μία νέα εκστρατεία με αντικειμενικόν σκοπόν την  

οριστικήν  καταστροφήν  των  δυνάμεων  του  Κεμάλ  περί  την  Άγκυραν  και  τον  

Πόντον  και  με  τας  εξής  συνεπείας:  Πρώτον: την  εκδίωξιν  των  Τούρκων  εκ  

Κωνσταντινουπόλεως, ήτις με τη ζώνην των Στενών θα απετέλει χωριστόν κράτος,  

που θα ήτο μοναδική και  αποτελεσματική εγγύησις  της  ελευθερίας  των Στενών. 

Δεύτερον:  την σύστασιν χωριστού κράτους εις τον Πόντον με τους απομείναντας  

εκεί Έλληνας και εκείνους, οι οποίοι μετηνάστευσαν κατά την τελευταίαν 50 ετίαν  

και διεσπάρησαν εις τη Νότιον Ρωσίαν διά να σωθούν από τας τουρκικάς διώξεις.  

Ούτοι  ανέρχονται  εις  800 χιλιάδας.  Το κράτος  αυτό,  συνεργαζόμενον  μετά  της  
1 Τώρα το ανακάλυπτε,  όταν είχε δημιουργήσει την … Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο 
ηπείρων;  Περίεργα  πράγματα  –  τι  σόι  «αξεπέραστος  διπλωμάτης,  στρατηλάτης,  επιτελικός  και 
αρχιτέκτονας» ήταν ο τολμητίας; 
2 Εννοούσε την (ανύπαρκτη ουσιαστικά) σουλτανική της Κωνσταντινούπολης. 
3 Τότε ποια αξία είχε η συνθήκη, την οποία είχε μονογράψει ο αντιπρόσωπος του σουλτάνου; Και 
εκτός από τη φαντασία του, που αλλού είχε δημιουργηθεί η Ελλάδα των… πέντε θαλασσών και των 
δύο ηπείρων;  
4 Άργησε ένα δύο χρόνια, αλλά το κατάλαβε…

 



Αρμενίας και της Γεωργίας, θα εσχημάτιζεν ισχυρόν φραγμόν κατά του ισλαμισμού  

και ενδεχομένως κατά του ρωσικού ιμπεριαλισμού. 1 

Αι δυνάμεις ας διαθέτει η Ελλάς σήμερον θα επήρκουν προς εξασφάλισιν  

της  πλήρους  επιτυχίας  της  επιχειρήσεως  αυτής,  αλλά  διά  πολιτικούς  και  

οικονομικούς  λόγους  η  Ελληνική  Κυβέρνησις  θα  ευρίσκετο  εν  αδυναμία  να  

αναλάβη  τη  σχετικήν  πρωτοβουλίαν  και  ευθύνην,  ως  συνέβη  τον  παρελθόντα  

Ιούνιον.  2 Θα ήτο εν τούτοις ετοίμη να συνεργασθή με όλας αυτής τας δυνάμεις  

μετά  της  Αγγλίας,  εάν  αύτη  ήτο  διατεθειμένη  να  αναλάβη  την  τοιαύτην  

πρωτοβουλίαν,  διά  να  εκπληρωθούν  οι  άνω  αντικειμενικοί  σκοποί  3,  και  εάν 

εδέχετο  να  παράσχη  εις  την  Ελλάδα  την  αναγκαίαν  προς  τούτο  οικονομικήν  

βοήθειαν.  Εάν  η  Βρεταννική  Κυβέρνησις  συμμερίζεται  τας  ανωτέρω  απόψεις  

παρίσταται μεγίστη ανάγκη όπως η σχετική απόφασις ληφθή άνευ αναβολής, καθ΄  

όσον μετά τινας εβδομάδας αρχίζει εν Μικρά Ασία η χειμερινή περίοδος, ήτις θα  

καθιστά  την  επιχείρησιν  σχεδόν  αδύνατον.  Εάν  δεν  ληφθή  εντελώς  αμέσως  η  

απόφασις,  η  Ελληνική  Κυβέρνησις  θα  χρειασθή  να  εφαρμόση  το  σχέδιον  της  

αποστρατεύσεως  προς  την  οποίαν  σημαντικοί  λόγοι  πολιτικής  φύσεως  ωθούν  

αυτήν. Η Κυβέρνησις προβλέπει ότι μετά τη συμπλήρωσιν της αποστρατεύσεως η  

χώρα θα ήτο απρόθυμος διά νέαν επιστράτευσιν εντός ολίγων μηνών. 

                                                         ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

 Αξιομνημόνευτα  τυγχάνουν  τα  σχετικά  σχόλια  του  πρεσβευτή 

Αντωνίου Ιω. Κοραντή (ο.π.) :

«Εν ολίγοις  ο  Έλλην πρωθυπουργός,  αφού πληροφορεί  τον  Βρεττανόν 

ομόλογόν του ότι “είναι υποχρεωμένος να λάβη επειγόντως αποφάσεις διά την 

αποστράτευσιν  του  στρατού  κ.λ.π.”  και  επισημαίνει  ότι  “  η  παράτασις  της 

σημερινής καταστάσεως εν Μικρά Ασία θα ήτο πλήρης κινδύνων διά το μέλλον 

κ.λ.π.”, αποφαίνεται ότι “το μόνον ριζικόν φάρμακον θα ήτο μία νέα εκστρατεία με  

αντικειμενικόν σκοπόν την οριστικήν καταστροφήν των δυνάμεων του Κεμάλ:”Εν 

συνεχεία, ο Βενιζέλος διαβεβαιώνει το Λόυδ Τζώρτζ ότι “ αι δυνάμεις ας διαθέτει 

η  Ελλάς  σήμερον  θα  επήρκουν  προς  εξασφάλισιν  της  πλήρους  επιτυχίας  της 

επιχειρήσεως αυτής” και προσθέτει ότι “θα ήτο ετοίμη να συνεργασθή μετά της 

Αγγλίας κ.λ.π.”

1 Αυτό  μάλιστα:  Για  βρουν  την  έννοια  του  ιμπεριαλισμού  Άγγλοι  και  Γάλλοι  κατέφυγαν  σε 
εγκυκλοπαιδικά λεξικά …
2 Αναφερόταν στην επιχείρηση Φιλαδελφείας – Πανόρμου- Νικομηδείας. 
3 Μόνο  που  αυτοί  θα  απαιτούσαν  αναθεώρηση  της  «Συνθήκης  των  Σεβρών»  και,  συνεπώς,  τη 
συγκατάθεση όλων των κρατών, που την είχαν μονογράψει…

 



Το  ανωτέρω  τηλεγράφημα  έμεινεν  άνευ  απαντήσεως,  ουδέ  σχετική  τις  

ενέργεια ή απόφασις εκ μέρους των Βρετανών εσημειώθη. 1

Σημειωτέον  ότι  διά  την  προτεινομένην  επιχείρησιν  ο  στρατάρχης  Φός 

εθεώρει  αναγκαίαν  δύναμιν  27  μεραρχιών.  Η  κυβέρνησις  Γούναρη,  ούτε 

επεχείρησε την προς την Άγκυραν προέλασιν, ηύξησε τη δύναμιν του εν Μικρά 

Ασία στρατού από 90.000, τας οποίας εύρε το Νοέμβριον του 1920, εις 210.000. 2 

Τας 80.000 – 90.000 εύρισκεν  επαρκείς,  ο  Ελ.  Βενιζέλος  διά την επιχείρησιν 

δηλών  ότι  είχεν  ανάγκην  χρηματικής  βοηθείας  και  στρατιωτικής  διά  λόγους 

μόνον πολιτικούς. 

Εν  όψει  των  προαναφερομένων  γεννάται  το  ερώτημα  μήπως  έχουν 

δίκαιον  οι  υποστηρίζοντες  την  άποψιν,  ότι  ο  Ελ.  Βενιζέλος  διενήργησε  τας  

εκλογάς της 1ης Νοεμβρίου 1920 με αντικειμενικόν σκοπόν να τας χάση, διά να  

εξέλθη του φαύλου κύκλου εις τον οποίον είχε περιαχθή η μικρασιατική εκστρατεία. 

Και, περαιτέρω, ένα άλλο ερώτημα, έτι σημαντικώτερον του πρώτου:

Υπό τοιαύτας συνθήκας, διατί εξετελέσθησαν οι Έξ;»

Οι Έξι δολοφονήθηκαν. Και, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, ηθικός 

αυτουργός ήταν ο ίδιος ο Βενιζέλος! Ο οποίος, μάλιστα, διέταξε την επίσπευση 

των  εκτελέσεων,  ώστε  να  μην  προλάβει  να  επιδώσει  στην  «κυβέρνηση»  των 

ριψάσπιδων πραξικοπηματιών τη νότα της κυβέρνησής του ο απεσταλμένος της 

Άγγλος αντιπλοίαρχος Τζόν Τάλμποτ… 

1 Ναι, αλλά η στάση της Αγγλίας μεταβλήθηκε εξαιτίας… των εκλογών και του δημοψηφίσματος. 
2 Αυτά είναι terra incognita  για τους ξυλοσχίστες της ιστορίας…

 



                                         

                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄     

                      ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΚΤ. ΔΟΥΣΜΑΝΗ

«Η Τουρκία έμεινεν ισχυρά ως προς την πολεμικήν αυτής διάθεσιν και οι  

Σύμμαχοι, όταν εξεβίαζον και επίεζον ημάς μέχρι καταδυναστεύσεως, παρέσχον εις  

την  Τουρκίαν  τα  μέσα  προς  ανασυγκρότησιν  του  προσωρινώς  αφοπλισθέντος  

στρατού αυτής… Η συμμαχική επιτροπή ήνοιξε τας πύλας των αποθηκών, των υπό  

την  επίβλεψιν  αυτής  φυλασσομένων  πολεμικών  υλικών,  εις  τους  Τούρκους  και  

έκλεισεν  αυτάς  εν  Καλλιπόλει  και  αλλαχού  εις  ημάς  τους  προασπίσαντας  τα  

συμφέροντα αυτών εν τη Ανατολή…»

                                                                   Βίκτωρ Δούσμανης.

                             (Η Εσωτερική Όψις της  Μικρασιατικής Εμπλοκής).

Στο προαναφερόμενο πόνημά του ο τέως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού  Βίκτωρ  Δούσμανης  παραθέτει  ορισμένες  απόψεις,  που  ασφαλώς  θα 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Επιλέγονται οι ακόλουθες:

 «Αυτή  η  μη  τήρησις  της  Συνθήκης  των  Σεβρών  έδωκεν 

ελπίδας εις την Τουρκίαν, ότι ανθισταμένη και αντιδρώσα κατά της Ελλάδος θα 

ήτο δυνατόν να επιτύχη την κατάλυσιν της Συνθήκης. Και την κατέλυσεν. Αυτή 

 



ήτο η  πραγματική  αποτυχία  της  Μικρασιατικής  πολιτικης  του  Ελ.  Βενιζέλου. 

Ηθέλησε να αναστήση την του Βυζαντίου αυτοκρατορίαν,  1 και αφενός μεν δεν 

εξησφάλισε την πλήρη και  οριστικήν διά του αφοπλισμού του στρατού αυτής 

καταβολήν της θελήσεως του Αρχηγού της Τουρκίας, αφετέρου δε εκτύπησε και 

επεδίωξε  να  εξευτελίση  το  γόητρον  του  μέλλοντος  αυτής  Αυτοκράτορος,  του 

Βασιλέως  Κωνσταντίνου,  του  οπωσδήποτε  υπό  των  περιστάσεων  μόνου 

ενδεδειγμένου να αναλάβη τον θρόνον των Κωνσταντίνων. Αλλ΄ ας αφήσωμεν 

την  ουτοπίαν  και  ας  έλθωμεν  εις  την  πραγματικότητα.  Η  Τουρκία  αφέθη 

ελευθέρα να σχηματίση στρατόν, και τον εδημιούργησε. Πρώτον μέν, διότι αφέθη 

αφρούρητον το συγκεντρωθέν εις ειδικάς διασυμμαχικάς δήθεν αποθήκας υλικόν. 

Και, δεύτερον, διότι ο Ελ. Βενιζέλος, αναλαβών κατά παραγγελίαν των Δυνάμεων  

ή  Δυνάμεως  τινος,  ως  έλεγε,  την  κατάληψιν  της  Μικράς  Ασίας  αμελετήτως,  

αψυχολογήτως και  αντιστρατιωτικώς  απέστειλε  κατ΄  αρχάς  μεν  μίαν  και  μόνην  

Μεραρχίαν,  είτα  δε  πλείονας  ανεπαρκώς  από  ηθικής  και  υλικής  απόψεως 

συγκεκροτημένας και το χείριστον με την εντολήν να μην υπερβή ο Ελληνικός 

στρατός ωρισμένην τινά συμβατικήν γραμμήν, αντί ν΄ αξιώση και να θέση ως 

όρον sine qua non την διάλυσιν πάσης στρατιωτικής ή και ανταρτικής ισχύος του 

Κεμάλ.  Κατόπιν,  όταν  τω  εδόθη  η  άδεια  της  υπερβάσεως  της  γραμμής,  οι 

στρατιωτικοί  ηστόχησαν  εις  την  εκτέλεσιν  της  εντολής:  Ο  Ελ.  Βενιζέλος  

απέστειλε  Μεραρχίας  τινάς  σχεδόν  αόπλους  από  απόψεως  ηθικής  και  υλικής  

δυνάμεως. Αι προσπάθειαι αι γενόμεναι το Δεκέμβριον του 1920 και η ετέρα του 

Μαρτίου του 1921, αποτυχούσαι οικτρώς, απέδειξαν την ανεπάρκειαν ταύτην του 

στρατού του υπό του Ελ. Βενιζέλου καταρτισθέντος και αποσταλέντος εν Μικρά 

Ασία, προς επιβολήν της θελήσεως αυτού και του συμμάχου του  Lloyd George 

and Co…2 Εάν  ο  Ελ.  Βενιζέλος  προ  της  αποφάσεως  της  εις  Μ.  Ασίαν 

μεταβάσεως ημών, δηλαδή,  προ του Μαΐου 1919,  κατέβαλλεν,  εάν ήτο ικανός, 

ομοίαν  προσπάθειαν  προς  την  ημετέραν  κατ΄  Απρίλιον  και  Μάιον  1921,  και 

απέστελλεν αμέσως μετά την εκδήλωσιν της αποφάσεώς του να αναμειχθή εις το 

Μικρασιατικόν ζήτημα, ουχί την κολοβωμένην Μεραρχίαν του, αλλά πλήρη και 

ικανόν  στρατόν  εκστρατείας  υπό  αρχηγόν  πεπειραμένον  και  δυνάμενον  να 

διεξαγάγη  επιχειρήσεως  επί  μεγάλων  εκτάσεων,  ήθελεν  εύρει  τον  Κεμαλικόν 

στρατόν ανύπαρκτον και ούτως ευκόλως ήθελε καταστήσει αδύνατον εις αυτόν 

1 Ερμηνεία  στρατιωτικού,  ο  οποίος  βρίσκεται  μακριά  από  τις  ραδιουργίες,  των  πολιτικών 
παρασκηνίων. Ο Βενιζέλος δεν «ηθέλησε» τίποτα: τον έστειλαν εκεί οι Άγγλοι και ο σιωνισμός, κάθε 
πλευρά για τους δικούς της λόγους…
2 Το Co (Company) ήταν ο σιωνισμός. 

 



τον σχηματισμόν στρατού εκστρατείας, όπως απέδειξεν ότι είχε και τον Μάρτιον 

και Ιούνιος –Αύγουστον του 1921. 

Η αποτυχία δι΄ αύτη της πολιτικής του Ελ .Βενιζέλου από της αρχής της 

καθόδου εις Μικράν Ασίαν έβλαψε την όλην επιχείρησιν και κατέστησε δεκτήν 

την πολιτικήν θέσιν των διαδεξαμένων αυτόν εν τη διευθύνσει  των πολιτικών 

ζητημάτων της Ελλάδος. Η υγιής πολιτική πρέπει να είναι τοιαύτη, ώστε να μην 

είναι  απαραίτητος  όρος  της  επιτυχίας  αυτής  η  παραμονή  επί  της  αρχής  του 

δημιουργού της πολιτικής. Η πολιτική Κράτους τινός δεν είναι ατομική επιχείρησις  

του χαράσσοντος τας πρώτας γραμμάς αυτής· πρέπει να είναι τοιαύτη, ώστε μετά 

την έκλειψιν από της σκηνής του πρωτοστατήσαντος εις τη δημιουργίαν της να 

είναι δυνατή η συνέχισις και υπό των οιωνδήποτε διαδόχων αυτού. Άλλως, αν ο 

πρωτεργάτης  της  διαβλέπει  τον  κίνδυνον  της  αποτυχίας  αυτής,  όταν  αυτός 

εκλείψη της διευθύνσεως των κοινών της Πατρίδος του πραγμάτων, οφείλει να 

μην εμπλέξη την Χώραν εις τοιαύτην αμφιβόλου επιτυχίας πολιτικήν. Αλλ΄ ο Ελ.  

Βενιζέλος ούτε ως προς τούτο είναι ικανός, καθόσον τα σχέδια, αι αποφάσεις και  

αι  ενέργειαί  του  είναι  κατά  κανόνα  αμελέτητοι  και  απαράσκευοι.  Παντού  και  

πάντοτε το αυτό σφάλμα διέπραξε και αυτό θέλει διαπράττει πάντοτε, διότι είναι  

συμφυές  προς  την  όλην  αυτού  οντότητα…  Η  αμελέτητος  ανάληψις  της 

Μικρασιατικής υποθέσεως – από πολιτικής και στρατιωτικής απόψεως  σαθράς- 

ευθύνει αυτόν, αλλά τας συνεπείας της αποτυχίας υποθέσεως, μη μελετηθείσης 

ούτε από στρατιωτικής, ούτε από πολιτικής απόψεως επλήρωσαν άλλοι, οίτινες 

δεν είναι οι μόνοι και κύριοι αίτιοι της επελθούσης καταστροφής… Ουδέποτε 

θέλομεν  καταλογίσει  άλλο  τι  ει  μη  ότι  ανάλαβον  την  ευθύνην  της  κάκιστα 

μελετηθείσης υπό του Ελ. Βενιζέλου υποθέσεως…»

                                      *             *                *    

«Η νέα Κυβέρνησις διώρισε τον υποστράτηγον Αναστ. Παπούλαν, ουχί 

ως Αρχιστράτηγον, αλλ΄ απλώς ως Διοικητήν της Στρατιάς Μικράς Ασίας, της 

εχούσης την εποχήν εκείνη μικράν δύναμιν και εις άνδρας και εις μονάδας και εις 

οργάνωσιν  υπηρεσιών  και  σύνθεσιν  επιτελείων.  Ο  Αναστ.  Παπούλας  ο 

κατάλληλος, παρά την τότε και προ του επισήμου διορισμού του εκφρασθείσαν 

προς τον επί των Στρατιωτικών υπουργόν επίτιμον Δημ. Γούναριν γνώμην ημών 

περί αυτού ως αμαθούς και ανικάνου να διοικήση τον Στρατόν και να διευθύνη 

πολεμικάς  επιχειρήσεις.  Μακράν  αφ΄  ημών  ήτο  πάσαν  σκέψις  προσωπικής 

αντιθέσεως,  διότι  κατά  την  εποχήν  εκείνην  και  διά  μακρόν  χρόνον  κατόπιν 

 



διετηρήσαμεν  μετά  του  ειρημένου  προσωπικήν  φιλίαν,  άσχετον  ούσαν  και 

δυναμένην να είναι άσχετος προς τας στρατιωτικάς αυτού, ιδιότητας τας σχετικάς 

προς ανάληψιν αρχής και διοικήσεως…»

Δυστυχώς,  ο  Αναστ.  Παπούλας  δεν  αποδείχθηκε  μόνο  «αμαθής  και 

ανίκανος  να  διοικήση  τον  Στρατόν  και  να  διευθύνη  πολεμικάς  επιχειρήσεις». 

Κατέβηκε αργότερα τόσο χαμηλά, ώστε να καταθέσει  ως μάρτυρα κατηγορίας 

στην παρωδία «δίκης» των Έξι εθνικών μαρτύρων. Για τις- όποιες – ικανότητές 

του δε μπορεί να τον μεμφθεί η ιστορία. 

Αλλά  για  το  δεύτερο,  δεν  του  χαρίστηκε.  Τον  καταδίκασε  σε  αιώνιο 

όνειδος…

                                

                    ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ        

Αλεξανδρής, Απόστολος

Αλέξανδρος Α΄, Βασιλεύς της Ελλάδος

Αλέξανδρος Καραγεώργεβιτς (Σερβίας)

 



Ανδρέας, Πρίγκηπας της Ελλάδος

Άσκονιθ, Χέρμπερτ

Βάισχάουπτ, Άνταμ

Βενιζέλος, Ελευθέριος (Μπενύ Σελόν)

Βενιζέλος, Σοφοκλής

Βεντήρης, Γεώργιος

Βλάχος, Γεώργιος Αγγ. (Γ. Α. Β.) 

Γεώργιος Α΄, Βασιλεύς της Ελλάδος

Γεώργιος Β΄, Βασιλεύς της Ελλάδος

Γκέσοφ, Ιβάν

Γκιγιομά, Ζόρζ

Γκράνβιλ, σέρ Τόμας

Γονατάς, Στυλιανός

Γουίλσον, σέρ Χένρι (στρατάρχης)

Γουλιέλμος Β΄, κάιζερ Γερμανίας

Γούναρης, Δημήτριος

Γύπαρης, Παύλος

Δαγκλής, Παναγιώτης

Διομήδης, Αλέξανδρος

Δούσμανης, Βίκτωρ

Δραγούμης, Ίων

Δραγούμης, Στέφανος

Δραγούμης, Φίλιππος

Επρέ, Φρανσέ ντ΄

Ζαβιτζιάνος, Κων. Γ. 

Ζαΐμης, Αλέξανδρος

Ζαΐμης, Θεόδωρος

Ζαλοκώστας, Χρίστος

Ζαφειρίου, Νικόλαος

Ζαχάρ, Μανέλ (σέρ Μπάζιλ Ζαχάροφ)

Ζονάρ, Σάρλ

 



Ζυμβρακάκης, Επαμεινώνδας (Παμίκος)

Ζωγράφος, Γεώργιος Χρ. 

Θεοτόκης, Γεώργιος

Καλογερόπουλος, Νικόλαος

Καμπόν, Ζίλ 

Καραμανλής, Κωνστ. («εθνάρχης»)

Κατεχάκης, Γεώργιος

Καφαντάρης, Γεώργιος

Κεμάλ, Μουσταφά («Ατατούρκ»)

Κλεμανσό, Ζόρζ

Κόλθορπ, Άρθουρ (ναύαρχος)

Κονδύλης, Γεώργιος

Κόρζον, λόρδος Τζόρτζ

Κοτοπούλη, Μαρίκα

Κουντιυριώτης, Παύλος

Κωνσταντίνος ΙΒ΄, ο Στρατηλάτης

Κωνσταντίνος ΙΓ΄, Βασιλεύς της Ελλάδος

Λάμπρος, Σπυρίδων

Λέγκ, Ζόρζ

«Λένιν» (Χάϊμ Γκόλντμαν)

Λόιντ Τζόρτζ, Ντέιβιντ

Μαζαράκης-Αθνιάν, Αλέξανδρος

Μάνου, Ασπασία

«Μάρξ» (Κάρλ Χάινριχ Μόρντεκάϊ)

Μαυρομιχάλης, Πέτρος

Μεντερές, Αντνάν

Μεταξάς, Ιωάννης

Μιλεράν, Αλεξάντρ

Μίλν, σέρ Τζόρτζ Φράνσις (στρατηγός)

Μπαλτατζής, Γεώργιος

Μπάλφουρ, Άρθουρ

 



Μπαρμπής, Κώστας Ν. 

Μπενάκης, Εμμανουήλ

Μπόσνταρι, Αλεσάντρο ντέ (κόμης)

Μπουιγιόν, Φρανκλέν 

Μπρέζνιεφ, Λεονίντ

Μπριάν, Αριστίντ

Νίδερ, Κωνστ. 

Νίτι, Φρανσέσκο Σαβέριο

Οθωναίος, Αλέξανδρος

Όλγα, Βασίλισσα της Ελλάδος

Ορλάντο, Εμμανουέλε

Ουίλσον, Γούντροου

Πάγκαλος, Θεόδωρος (δικτάτορας)

Πάλλης, Κωνστ. 

Παπαναστασίου, Αλέξανδρος

Παπούλας, Αναστάσιος

Παρασκευόπουλος, Λεωνίδας

Παύλος, Βασιλεύς της Ελλάδος

Πεβριαζόγλου, Γεώργιος

Πικό, Φρανσουά- Ζόρζ

Πλαστήρας, Νικόλαος

Πολίτης, Νικόλαος

Πουανκαρέ, Ρεϊμόν

Πρωτοπαπαδάκης, Πέτρος

Ράλλης, Δημήτριος

Ράλλης, Ιωάννης Δ.

Ρέπουλης, Εμμανουήλ

Ριμπό, Αλεξάντρ

Ρόμπεκ, Μάικλ ντέ (ναύαρχος)

Ρότσιλντ, τραπεζίτες

Ρωμάνος, Άθως

 



Σαράιγ, Μορίς

Σαρηγιάννης, Πτολεμαίος

Σέσιλ, σέρ Ρόμπερτ

Σκαρλάτος, Γεώργιος

Σκουλούδης, Στέφανος

Σονίνο, Σίντνεϊ

Σοφία, Βασίλισσα της Ελλάδος

Σοφούλης, Θεμιστοκλής

«Στάλιν» (Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι)

Στεργιάδης, Αριστείδης

Στράτος, Νικόλαος

Στρέιτ, Γεώργιος

Συνθήκη Βερσαλλιών

Συνθήκη Λοζάννης

Συνθήκη Μπρέστ –Λιτόφσκ

Συνθήκη Σεβρών

Σφόρτσα, Κάρλο

Ταγιάρ, Τζαφέρ

Τάλμποτ, Τζόν (αντιπλοίαρχος)

Τζιολίτι, Τζιοβάνι

«Τίτο» (Ιωσήφ Μπρόζ)

Τιτόνι, Τομάζο

Τσαλδάρης, Παναγής

Τσόρτσιλ, Ουίνστον

Φός, Φερντινάν

Χαμίτ, Αμπντούλ (σουλτάνος)

Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης

 



                         

                ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

• Αγγελομάτη,  Χρήστου:  Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας – Το έπος της  

Μικράς Ασίας.

• Αγγελόπουλου, Θεοδώρου : Απομνημονεύματα.

• Αθηναϊκού Πρακτορείου: Τηλεγράφημα της 14-11-1920

• Ακρόπολις: Φύλλο της 2-9-1984.

• Αλεξανδρή, Αποστόλου: Πολιτικαί Αναμνήσεις.

• Άμπελα, Δημ. Τ.: Η κάθοδος των νεοτέρων Μυρίων.

• Αναστασιάδη, Παύλου:Χορεύοντας με τις αρκούδες. 

•  Ανεξάρτητος: Φύλλο της 16-10-1936. 

• Αντωνακέα, Νικ. Α.: Φαυλοκρατία. 

• Αργυροπούλου,  Πέτρου  Δ.  :  Έζησα…  11  μήνες  αιχμάλωτος  στους  

Τούρκους. 

• Άρμστρονγκ, Χ. Κ. : Ο Σταχτής Λύκος- Η ζωή του Κεμάλ Ατατούρκ. 

• Αρχείον Ελευθερίου Βενιζέλου.

• Ασπρέα, Γεωρ. :Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. 

• Βακκά, Δημ.: Ο Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης. 

• Βενέζη, Ηλία: Το νούμερο 31328. 

 



• Βεντήρη, Γεωρ. : Η Ελλάς του 1910-1920. 

• Βλάχου, Ελένης Γ.: Δημοσιογραφικά Χρόνια-Πενήντα και κάτι…

• Γερακάρη, Νικολάου: Σελίδες εκ της συγχρόνου Ιστορίας. 

• Γονατά, Στυλιανού:Απομνημονεύματα.

• Γυαλίστρα, Σ.:Τα αίτια της καταστροφής του 1922. 

• Δαγκλή, Παν. Γ.: Αρχείον. Αναμνήσεις- Έγγραφα- Αλληλογραφία. 

• Δημητρακοπούλου, Νικ. : Πολεμικά Απομνημονεύματα.

• Διευθύνσεως Ιστορίας Γ. Ε. Σ.: Ο ελληνκός στρατός εις τη Σμύρνην.

• Διπλωματική Ρωσική Λευκή Βίβλος.

• Δούσμανη,  Βίκτ.:  Απομνημονεύματα.  Ιστορικαί  κηλίδες  τάς  οποίας  

έζησα. 

• Δούσμανη, Βικτ. :  Η στρατιωτική όψις της Μικρασιατικής εμπλοκής.  

Γιατί  απέτυχαν οι  προσπάθειές  μου  στο χρονικόν  διάστημα 1920-22  

προς αποτροπήν της καταστροφής. 

• Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος –Λαρούς. 

• Εκδοτικής Αθηνών: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 

• Έκθεσις της Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων. 

• Ελεύθερον Βήμα: Φύλλα των 11, 24, 26-10-1934 και 6, 7, 21, 22, 26, 

27 –11-1934 . 

• Ελεύθερος Κόσμος: Φύλλο της 14- 5- 1979. 

• Ελεύθερος Τύπος: Φύλλο της 9-5- 1920. 

• Ελληνικόν Μέλλον: Φύλλο της 1-8-1928. 

• Εστία: Φύλλα των 13-20 Ιουλίου 1999. 

• Ζαβιτζιάνου, Κων. Γ. : Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας  

Βασιλέως  Κωνσταντίνου  και  Ελ.  Βενιζέλου,  όπως  την  έζησε  (1914-  

1922). 

• Ζαλοκώστα, Χρ. : Αλέξανδρος. 

• Ήλιος (Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν). 

• Ιστορικού  Αρχείου  του  «Εθνικού  Κήρυκος»:  Ιστορία  του  Εθνικού  

Διχασμού.

• Ιωαννίδου, Ιωάννου Ε.: Κωνσταντίνος ΙΒ΄. 

 



• Καθημερινή: Φύλλα των 6-9-1920, 8-3-1925, 20-3-1930, 14 και 19-10-

1934, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 22, 23-11-1934, 18, 31-12-1934, 15 , 

20 και 31-12-1934, 20-1-1935. 

• Καλλονά, Δημ.: Ιωάννης Μεταξάς.

• Καρακασσώνη,  Γ.:  Η  ιστορία  της  εις  Ουκρανίαν  και  Κριμαίαν  

υπερποντίου εκστρατείας.
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37. Χριστιανισμός.

38. Ιουδαιοεβραϊσμός.

39. Εβραίοι και παγκόσμια εξουσία.

40. Ιω. Μεταξάς και Ελ. Βενιζέλος:Συγκριτική μελέτη (Τόμος Α’)

41. Ιω. Μεταξάς ( Η ζωή και το έργο του) και Ελ. Βενιζέλος: Συγκριτική 

μελέτη (Τόμος Β’)

42. Σπουδές με υποτροφία σε Ελλάδα και αλλοδαπή (1437 πηγές).

43. 1941 – 1949 : Έτη αγώνων, θυσιών και αίματος ( Τόμος Α’).

44. 1941 – 1949 : Έτη αγώνων, θυσιών και αίματος ( Τόμος Β’).

45. Οι βιαστές της ανθρωπότητας και της Μακεδονίας.

46.  1789  –  1799  :  Ο  «Μέγας  Τρόμος»  :  έργον  μασόνων,  Illuminati , 

υποκόσμου και εβραϊκού κεφαλαίου.

47. Τα σταλινικά στρατόπεδα θανάτου. Ο «Ερυθρός Μέγας Τρόμος»…

 



48. Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας.

49. Αντάντ κατά Ελλάδος (θύτης και θύμα ). (Τόμος Α’).

50.  Αντάντ κατά Ελλάδος (θύτης και θύμα ). (Τόμος Α’).

51. Μικρασιατικός όλεθρος. Αίτια. Ένοχοι. Συνέπειες. (Τόμος Α’).

52. Μικρασιατικός όλεθρος. Αίτια. Ένοχοι. Συνέπειες. (Τόμος Β’).

53. Μικρασιατικός όλεθρος. Αίτια. Ένοχοι. Συνέπειες. (Τόμος Γ’).

54. Η Ελλάδα τον εικοστό αιώνα.

             ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΚΩΝ. Ν. ΜΠΑΡΜΠΗ

1.  Τζόρτζ – Νίκολας Ταντζος:  Κωνσταντίνος ΙΓ’

2. Λ. Μ. Γκονθάλεθ – Μάτα:  Οι αληθινοί αφέντες του κόσμου.

3. Λ. Μ. Γκονθάλεθ – Μάτα:  Μυστικός πράκτορας «Κύκνος».

4. Σερ Μπάζιλ Τόμσον: Οι μυστικές υπηρεσίες των συμμάχων στην Ελλάδα. 

5. Εντουάρ Ντριό: Κωνσταντίνος και Βενιζέλος.

6.   Εντουάρ Ντριό:  Ελλάδα και Α’ Π.Π. (1908 -1923).

7. Εντουάρ Ντριό: Ελληνισμός – Γερμανισμός – Σλαβισμός.

8. Εντουάρ Ντριό: Ελληνισμός κατά πανσλαβισμού.

9. Εντουάρ Ντριό: Καποδίστριας και Όθων. 

10. Εντουάρ Ντριό: Ελληνική επανάστασις.

11.  Γκόρντον Πράις:  Τα 24 Πρωτόκολλα του σιωνισμού.

12. Τζ. Συρμόπουλος:  Ο Γόρδιος Δεσμός στη Μ. Ανατολή.

13. Τζ. Συρμόπουλος: Μαγεία και Μωσαϊκός Νόμος στην Πολιτική.

14.  Αλεσάντρο ντε Μποσντάρι (κόμη):  Ποιος δίχασε την Ελλάδα και γιατί.

15.  Πάξτον Χίμπεν:  Ο Στρατηλάτης Κωνσταντίνος και ο ελληνικός λαός.

 

 



                           “Αυτιά” εμπροσθόφυλλου και οπισθόφυλλου

Φωτογραφία μου.                 

Ο Κώστας Ν. Μπαρμπής διετέλεσε Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας σε Ευρ. 

Παρ.  Αμερ.  Πανεπιστημίου,  Γενικός  Διευθυντής  του  Ιδρύματος  Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι. Κ. Υ.), Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας 

«Ο Βυζαντινός Πολιτισμός», μέλος Επιτροπών χορήγησις υποτροφιών ξένων χωρών, 

Γενικός  Διευθυντής  εφημερίδας  και  υπεύθυνος  επί  πολλά  έτη  τηλεοπτικών  και 

ραδιοφωνικών εκπομπών κυρίως ιστορικού περιεχομένου. 

Επίσης,  είναι  Πρόεδρος  της  Φιλολογικής  Λέσχης Δήμου Κορυδαλλού,  του 

Εθνικού Μορφωτικού Ομίλου και της Π. Ε. Φ. Ο. και τυγχάνει για ενδέκατη φορά 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κορυφαίου αθλητικού Συλλόγου της χώρας. 

Έχει  πραγματοποιήσει  195  διαλέξεις  (και  ανακοινώσεις  σε  διεθνή  βυζαντινά 

συνέδρια, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, συνέγραψε 54 βιβλία (τρεις βραβευμένες 

ποιητικές  συλλογές)  και  μετέφρασε  (από  τις  αγγλική,  γαλλική  και  ιταλική)  97 

λογοτεχνικά, ιστορικά, φιλοσοφικά και αθλητικά έργα. 

Έχει τιμηθεί με τρεις κρατικές ηθικές αμοιβές, με τρία χρυσά παράσημα (δύο 

της Ακαδημίας της Μεσογείου- έδρα Ρώμη) και με 130 κύπελλα και πλακέτες για την 

εθνική,  μορφωτική  και  ανθρωπιστική  δραστηριότητά  του,  ενώ  ανακηρύχθηκε 

«κορυφαίος φίλαθλος της χώρας». 

 



Για τα πονήματα και τις ιστορικού περιεχομένου μεταφράσεις του βλέπε τους 

οικείους πίνακες στο τέλος του βιβλίου

 Οπισθόφυλλο   

«Οιαδήποτε προσάρτησις τμήματος μικρού ή μεγάλου της Μικράς Ασίας θα 

επέβαλλεν  αναγκαστικώς  μακράν  και  σκληράν εκστρατείαν  εις  το  εσωτερικόν.  Ο 

ελληνικός στρατός θα υπεχρεούτο να καταδιώξη τους Τούρκους ενδότερον, όπου θα 

ευρίσκετο  μεταξύ  εχθρικού  εντελώς  πληθυσμού,  διότι  ο  ελληνικός  ευρίσκεται 

συμπαγής μόνον εις  τα δυτικά παράλια.  Ο ελληνικός  στρατός προελαύνων ούτως, 

οσονδήποτε  ισχυρός  και  αν  ήτο,  θα  εξησθένει  αναγκαστικώς,  υποχρεούμενος  να 

εγκαταλείπη φρουρούς διά την προστασίαν των πλευρών του και των γραμμών των 

συγκοινωνιών του.  Αντιθέτως,  οι  Τούρκοι,  μαχόμενοι  εις  τον  τόπον των ,  με  τας 

ιδικάς των γραμμάς, θα ήσαν εις θέσιν να εκλέξωσιν και την στιγμήν και τη θέσιν 

επιθέσεως,  ήτις  θα   συνέτριβε  τας  ελληνικάς  δυνάμεις.  Και  εάν  ακόμη  η  Ελλάς 

περιωρίζετο να καταλάβη μόνον την Σμύρνην με την ενδοχώραν της, το έργον της 

διατηρήσεως της πέραν της θαλάσσης κτήσεως αυτής ενώπιον της συνεχούς απειλής 

των  Τούρκων  θα  απετέλει  μίαν  διαρκή  εξάντλησιν  διά  την  Ελλάδα  τόσον  των 

στρατιωτικών όσον και των οικονομικών της δυνάμεων. 

Συνεπώς, οιονδήποτε εγχείρημα εις τη Μικράν Ασίαν δε θα ήτο μόνον πράξις 

καταστροφική, αλλά πράξις οιονεί αυτοκτονίας!» 

                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

                                                                                                 (1915).

 

                                              

 

 

       

   

 

 



   

        

  

   

                               

   

        

  

   

                               

 


	Η βασιλομήτωρ Σοφία, ευρισκομένη εν εξορία, όταν επεδεινώθη η υγεία του ατυχούς Βασιλέως, εζήτησεν όπως τη επιτραπεί να προσέλθη παρά την επιθανάτιον κλίνην του πνέοντος τα λοίσθια υιού της. Η βενιζελική, όμως, κυβέρνησις, ανάλγητος και ασυγκίνητος, δεν ηυδόκησε να εισακούση και να εγκρίνη τη μητρικήν παράκλησιν. Ούτως ο Βασιλεύς παρέδωκε το πνεύμα, εν μέσω αλγεινών οδυνών, άνευ της συμπαραστάσεως κατά τας τελευταίας του στιγμάς των προσφιλών γονέων και λοιπών συγγενών του.
	“ Ισχύς μου η αγάπη του λαού!”»

	Η Ελλάδα ελεύθερη, αλλά…
	Υπό τοιαύτας συνθήκας, διατί εξετελέσθησαν οι Έξ;»


