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ΘΑ Ν Ο Υ Β Ε Ρ Ε Μ Η 

ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ 1927 

Οί επεμβάσεις του ελληνικού στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας 
εγκαινιάζονται το 1843, αποκτούν όμως μεγάλη συχνότητα μόνο μετά το 
κίνημα τ ο ύ 1909 και κυρίως μετά τους πολέμους τ ο ύ 1912-1913. Οί 
στρατιωτικές επεμβάσεις μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, παρουσιάζουν 
και ενα πρόσθετο χαρακτηριστικό: τήν προώθηση και την διασφάλιση 
των επαγγελματικών συμφερόντων τών αξιωματικών. 

Ή ραγδαία αύξηση του αριθμού των επιστρατευμένων από το 1912 
ώς τό 1922 εξ αιτίας τών πολεμικών αναγκών της χώρας, είχε άμεσες 
επιπτώσεις στο σώμα τών αξιωματικών. Ό τριπλασιασμός τών μαχίμων 
αξιωματικών από τό 1902 ώς το 19221 άλλαξε τόσο τήν κοινωνική τους 
προέλευση όσο και τήν επαγγελματική τους προετοιμασία. "Ως τό 1909 
τό 1/3 περίπου, πού ήσαν απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων 2, προέρ
χονταν από ευκατάστατες οικογένειες και ήσαν συνήθως απαλλαγμένοι 

από άμεσα οικονομικά προβλήματα. Οί υπόλοιποι είχαν χαμηλότερη 
κοινωνική προέλευση, και άνηκαν σέ δύο κατηγορίες : 1) τους αποφοί
τους της Σχολής Υπαξιωματικών, πού ιδρύθηκε τό 1882 και επέτρεπε 
σέ υπαξιωματικούς να γίνωνται αξιωματικοί του πεζικού και τού ιππικού, 
και 2) τους «ευεργετικούς», πρώην μόνιμους υπαξιωματικούς όσους είχαν 
προαχθή καταδιώκοντας τους ληστές πού λυμαίνονταν τήν ύπαιθρο. 

Ή μεγάλη ζήτηση αξιωματικών για τό στρατό τών Βαλκανικών Πο
λέμων άλλαξε ριζικά τήν οργάνωση και τις επιδιώξεις της Σχολής Ευελ
πίδων. Από τό 1913, τα χρόνια τής φοιτήσεως από 5 έγιναν 3 και ή γαλ
λική ακαδημία Saint - Cyr, πού προετοίμαζε μεγάλο αριθμό αξιωματικών 
κυρίως για τό πεζικό, έγινε τό νέο πρότυπο τής Σχολής. Μόνο τό 1916 
αποφοίτησαν 270 ανθυπολοχαγοί, δηλαδή όσοι περίπου είχαν αποφοιτή
σει κατά τα 50 πρώτα χρόνια τής Σχολής Ευελπίδων 3. Τόσο ό περιορι-

1. Επετηρίς του Στρατού, 1902, 1904, 1909, 1919, 1922. 
2. Άπό το 1885 ή Σχ. Ευελπίδων, ακολουθώντας το πρότυπο τής Γαλλικής 

École Polytechnique, προετοίμαζε αξιωματικούς για το μηχανικό και το πυροβο
λικό. 

Ε. Σ τ α σ ι ν ό π ο υ λ ο ς , Ή ιστορία τής Σχολής Ευελπίδων, Αθήναι 1954, 
σ. 131. 

3. Σ τ α σ ι ν ό π ο υ λ ο ς , ε. ά., σ. 131, 150. 
Π 
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σμένος αριθμός των είσαγομένον οσο και τα υψηλά δίδακτρα, πού κα
ταργήθηκαν το 1917, διατηρούσαν στή Σχολή μια προνομιούχο τάξη πού 
προσπαθούσε με αρκετή θέρμη να μιμηθή την επαγγελματική συνείδηση 
και συμπεριφορά των ευρωπαϊκών της προτύπων. Οι μεταρρυθμίσεις 

τού 1913- 1917 άνοιξαν τις πόρτες της Σχολής Ευελπίδων και σε άλλες κοι
νωνικές τάξεις, οί απόφοιτοι της όμως διατήρησαν τήν ηγετική τους θέση 
στο στρατό 4. 

Ή σημαντική αλλαγή στή νοοτροπία των αξιωματικών δέν οφείλε
ται τόσο στις μεταρρυθμίσεις της Σχολής Ευελπίδων, οσο στην παρουσία 
μιας ελάχιστα «στρατικοποιημένης» * κατηγορίας αξιωματικών. Οί ανάγ
κες τών Βαλκανικών Πολέμων καθιέρωσαν μια νέα κατηγορία και συγ
χρόνως ενα νέο τύπο αξιωματικών : τους «μονιμοποιηθέντες εφέδρους». 
Οί κληρωτοί, πού υστέρα από εκπαίδευση λίγων μηνών γίνονταν δόκιμοι 
και έπειτα ανθυπολοχαγοί, είχαν το δικαίωμα να μονιμοποιηθούν στο 
τέλος της θητείας τους. Ή κατηγορία αυτή έλαβε τέτοιες αριθμητικές 
διαστάσεις ώστε αποτελούσε τό 1922 σχεδόν τα 3/4 τ ο ύ σώματος 5. 

Οί «μονιμοποιηθέντες έφεδροι», πού συχνά θεωρούσαν τή όψιμη μο
νιμοποίηση τους στο στρατό σαν τρόπο βιοπορισμού, δέν ήσαν μόνον 
οικονομικά εξαρτημένοι από τό επάγγελμα τους, αλλά αποτελούσαν και 
κατηγορία μέ τα λιγότερα εχέγγυα μονιμότητας. Σέ καιρό ειρήνης οί «μο¬ 
νιμοποιηθέντες» ήσαν οί πρώτοι πού αποστρατεύονταν ή έμεναν στάσιμοι 
στις προαγωγές. Δέν ήταν περίεργο λοιπόν ότι οί αξιωματικοί αυτοί, πού 
κατέχονταν από μόνιμο επαγγελματικό άγχος, ήσαν επιρρεπείς σέ ριζο
σπαστικές ενέργειες, τακτικοί συνεργάτες τών κινημάτων και πρόθυμοι 
«πελάτες» (clients) στρατιωτικών «προστατών» (patrons), όπως ό Πάγκα
λος, ό Κονδύλης, ό Πλαστήρας, ô Οθωναίος κ. ά. Ή τάση τών «μονι¬ 
μοποιηθέντων» να καταφεύγουν στην προστασία τών ίσχυρών της πολι
τικής και τ ο ύ στρατού, ενίσχυσε τό φαινόμενο τής «προστασίας» (patro
nage) μέσα στο στράτευμα, και συνεπώς τα ρουσφέτια, τήν απειθαρχία 
και τα κινήματα 6. 

Κατά τήν περίοδο τ ο ύ μεγάλου διχασμού (1915-1920) πολιτικοί και 
βασιλεύς χρησιμοποίησαν συχνά τον στρατό για να προωθήσουν τίς έπι-

4. Επετηρίς του Στρατού 1930. Ή μεγάλη πλειοψηφία τών στρατηγών τής 
περιόδου 1923 -1935 ήσαν απόφοιτοι τής Σχολής Ευελπίδων. 

* Μέ τήν επαγγελματική συνείδηση στρατιωτικών. 
5. Επετηρίς 1925. Οί απόφοιτοι τής Σχολής Ευελπίδων παρά τήν μεγάλη 

τους αύξηση, μαζί μέ τον μικρό αριθμό τών αποφοίτων τής Σχολής 'Υπαξιωματι
κών, μόλις Εφθαναν τό 1925 τό 1/4 τ ο ύ συνόλου τών αξιωματικών. 

6. Τ. Μ. V e r e m i s , The Greek Army in politics 1922-1935, D. Phil Thesis, 
Trinity College Oxford 1974, σσ. 331 - 360. 
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διώξεις τους, ώσπου ό μαθητευόμενος μάγος χειραφετήθηκε και θέλησε 
να παίξη ρόλο πρωταγωνιστή στις πολιτικές διαμάχες, αντί οργάνου. Παρ' 
όλο πού οί στρατιωτικές επεμβάσεις είναι δυνατόν να χωρισθούν συμβα
τικά σέ αυτές πού είχαν ευρύτερους εθνικούς ή πολιτικούς στόχους (1916, 
1922, 1923, 1935) καΐ σέ εκείνες πού είχαν σαν κίνητρα προσωπικές φιλο
δοξίες (όλα τα κινήματα και οί συνωμοσίες από το 1923 ώς το 1927), 
ακόμα και στις επεμβάσεις μέ τους ευρύτερους στόχους ή μέριμνα των 
αξιωματικών για τήν προαγωγή ή τήν προστασία τών επαγγελματικών τους 
συμφερόντων ήταν αναμφισβήτητα σημαντικός παράγων. Έτσι ή επανά
σταση της «Εθνικής Αμύνης» τ ο ύ 1916 στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 
κυρίως αξιωματικούς πού λόγω βαθμού ή προελεύσεως είχαν να χάσουν 
λιγότερο από μια πιθανή αποτυχία. Οί εξασφαλισμένοι αξιωματικοί μέ 
δυσκολία διακινδύνευαν τήν καρριέρα τους για ενα αβέβαιο εγχείρημα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 21 άξιωματικούς πού είχαν αποτελέ
σει το 1909 τον πυρήνα του «Στρατιωτικού Συνδέσμου» (όλοι κατώτεροι 
σέ βαθμό τότε), μόνον 6 συνεργάστηκαν μέ τήν «Αμυνα» του 1916 7. Ή 
απόσταση πού τους χώριζε από τον επαναστατικό τους ρόλο του 1909 
ήταν ή απόσταση πού χωρίζει τον βαθμό του υπολοχαγού από τον βαθμό 
του αντισυνταγματάρχη. από τους νέους αξιωματικούς πού προσχώρη
σαν στην «Αμυνα» οί περισσότεροι ήσαν «μονιμοποιηθέντες έφεδροι». 

Ό διχασμός είχε ολέθριες επιπτώσεις στο στρατό. Έκτος από τήν 
διάσπαση τής ιεραρχίας πού προκάλεσε ή σύγκρουση μεταξύ έτεροδόξων 
αξιωματικών, δημιουργήθηκε και μια μόνιμη ανωμαλία στην στρατιωτική 
Επετηρίδα. Ή επανάσταση του 1916 έγινε ή αφετηρία μιας διαδικασίας 
άποτάξεως αντιβενιζελικων αξιωματικών (1917 - 1920), επαναφοράς των 
(1920), νέας άποτάξεως (1923) και επαναφοράς (1927). Ή κάθε απόταξη 
επέτρεπε σέ ομάδες ευνοουμένων αξιωματικών να καταλαμβάνουν τις θέ
σεις καί τους βαθμούς τών άποταχθέντων, ένώ ή κάθε επαναφορά πού 
δεν συνοδευόταν από παράλληλη απόταξη, είχε σαν αποτέλεσμα να συγ
κεντρώνονται υπεράριθμοι αξιωματικοί στους ανώτερους βαθμούς καί να 
καθυστερούν για το λόγο αυτό οί προαγωγές τών κατωτέρων. Ένώ λοι
πόν μεταξύ του 1909 καί του 1915 επιλοχίες όπως ό Πλαστήρας είχαν 
προαχθή σέ λοχαγούς, καί υπολοχαγοί όπως ό Πάγκαλος σέ συνταγμα
τάρχες, οί ανθυπολοχαγοί του 1922 (Βενιζελικοί καί μή) βρίσκονταν 
ακόμη στο βαθμό τ ο ύ υπολοχαγού δέκα χρόνια αργότερα 8. Ή Επετηρίς 

7. Θ. Π ά γ κ α λ ο ς , Τα απομνημονεύματα μου 1897-1947, τόμος Α', Αθή
ναι 1950, σσ. 47, 57-63. Πληροφορίες για τους αξιωματικούς τής Εθνικής Αμύ
νης έλαβα από τους στρατηγούς Αθανάσιο Τούντα, Λεωνίδα Σπαή, Χριστόδουλο 
Τσιγάντε καί τον πτέραρχο Σπύρο Παπασπύρο. 

8. Για το πρόβλημα τής στασιμότητας των ανθυπολοχαγών του 1922 έλαβα 
πληροφορίες από δύο αποφοίτους τής τάξεως τ ο ύ 1922 τής Σχολής Ευελπίδων, τον 
Μάρκο Κλαδάκη καί τον Νικόλαο Σκαναβή. 
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τ ο ύ Στράτου οπού καθοριζόταν ή σειρά προαγωγής των αξιωματικών μέ 
βάση τήν αρχαιότητα, άλλα και κριτήρια εύνοιας, έγινε ένα από τα 
πιο επίμαχα θέματα τής περιόδου 1922 - 1935. 

Ή πτώση τής δικτατορίας του Πάγκαλου και οί εκλογές τής 7 
Νοεμβρίου 1926, πού είχαν σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό «Οικουμε
νικής» κυβερνήσεως μέ τή συνεργασία όλων σχεδόν τών κομμάτων, έδω
σαν στους Έλληνες πολιτικούς μια μοναδική ευκαιρία νά περιορίσουν 
τον στρατό στους στρατώνες. Ό κόσμος κουρασμένος από τις αλλεπάλ
ληλες στρατιωτικές επεμβάσεις καί τήν δικτατορία στρεφόταν και πάλι 
μέ εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, παραμερίζοντας γιά λίγο τις αντιθέ
σεις πού είχε προκαλέσει ο διχασμός. 

Ωστόσο ή επιθυμία των κομμάτων νά συνεργαστούν δοκιμάστηκε 
από το πρόβλημα ακριβώς πού είχε γίνει ή αφορμή του συνασπισμού 

τους. Οι ίδιοι οι πολιτικοί δέν μπόρεσαν νά ξεπεράσουν μια δική τους 
συνήθεια, νά θεωρούν δηλαδή τον στρατό μέσο προωθήσεως πολιτι
κών συμφερόντων. Επειδή ή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν το 1926 
υπό τον έλεγχο των δημοκρατικών * ή τών Βενιζελικων αξιωματικών, οί 
άντιβενιζελικοί πολιτικοί πίστευαν ότι ό μόνος τρόπος γιά νά εδραιώ
σουν τή θέση τους ήταν ή κατάργηση τ ο ύ μονοπωλίου αυτού τής εξου
σίας. "Ετσι το Λαϊκό Κόμμα πού απέβλεπε σέ μια εξισορρόπηση τών πο
λιτικών δυνάμεων μέσα στο στράτευμα, έθεσε σαν βασικό ορο γιά τήν 
πολιτική σύμπραξη μέ τους Φιλελεύθερους τήν επαναφορά τών άντιβενι¬ 
ζελικών άποτάκτων του κινήματος του 1923. 

Στις 15 Δεκεμβρίου 1926 ο Υπουργός Στρατιωτικών τής Οικουμενικής 
Κυβερνήσεως, στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης, παρουσίασε στή Βουλή 
νομοσχέδιο πού θα ήταν καθοριστικό γιά το μέλλον 2.836 άποτάκτων αξιω
ματικών τής περιόδου 1917- 1923. Ή ένταση πού προκλήθηκε από τήν 
συζήτηση τ ο ύ νομοσχεδίου ήταν ενδεικτική τής σημασίας πού απέδιδαν τα 
κόμματα στο θέμα τών αποτάκτων 9, Οί Λαϊκοί βουλευτές υποστήριζαν οτι 
ά φ ο ύ οί περισσότεροι από τους αξιωματικούς αυτούς είχαν άποταχθή ομα
δικά (κυρίως λόγω του κινήματος τ ο ύ 1923), έπρεπε νά επιστρέψουν όλοι 
στο στράτευμα καί νά επανακριθοϋν μαζί μέ τους «έν ενεργεία» συναδέλ
φους τους, βάσει τής αξίας καί όχι τών πολιτικών τους πεποιθήσεων 10. 
Οί Φιλελεύθεροι αντίθετα, επέμεναν ότι ό σκοπός οποιασδήποτε άποφά-

* «Δημοκρατικοί» ήσαν οί αξιωματικοί πού υποστήριζαν τήν άβασίλευτη 
δημοκρατία καί βοήθησαν να εγκαθιδρυθή το 1924. Οταν οί περισσότεροι οπαδοί 
τ ο ύ Βενιζελισμού ταυτίστηκαν μέ τήν αντιμοναρχική θέση, ό ορός «Βενιζελικοί» 
έγινε συνώνυμος τού «δημοκρατικοί». 

9. Έφημερίς τών συζητήσεων τής Βουλής, 7-14 Δεκεμβρίου 1926, σ. 91. 
10. Αυτόθι σ. 136. 
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σεως θα έπρεπε νά είναι ή αποφυγή μελλοντικών ανωμαλιών πού θα 
προέρχονταν από αξιωματικούς με πολιτικά ενδιαφέροντα. Συνεπώς ό βα
θμός αναμίξεως των άποτάκτων στα κινήματα έπρεπε να άποτελή το βα
σικό κριτήριο για τό αν θα επέστρεφαν στο στρατό ή όχι. Το επιχείρημα 
όμως αυτό αφήνε εκτεθειμένη σέ εύκολες επικρίσεις μία μερίδα «εν ενερ
γεία» Βενιζελικων αξιωματικών πού είχαν λάβει μέρος σέ κινήματα της 
περιόδου 1925-26 χωρίς να έχουν τιμωρηθή 11. Άφού λοιπόν ή επανά¬ 
κριση με βάση τό πολιτικό κριτήριο δεν επεκτεινόταν στους «εν ενερ
γεία» αξιωματικούς, ή μέριμνα των Φιλελευθέρων για τήν απομάκρυνση 
τ ο ύ στρατού από τήν πολιτική, έδινε τήν εντύπωση ότι στρεφόταν απο
κλειστικά εναντίον των οπαδών της αντιβενιζελικής παρατάξεως. Τό 
Λαϊκό κόμμα, διαβλέποντας στή στάση τών Φιλελευθέρων μια προσπά
θεια νά διατηρηθή ή υπεροχή των Βενιζελικων στο στρατό, απέδωσε με
γάλη σημασία στην επαναφορά τών αποτάκτων. 

Σύμφωνα μέ τό ψήφισμα της 20ής Δεκεμβρίου 1926, τό Ανώτατο 
Στρατιωτικό Συμβούλιο μέ πρόεδρο τον στρατηγό Χαραλάμπη καί μέλη 
τους διοικητές των πέντε Σωμάτων Στράτου καί 5 αποστράτους στρατη
γούς, ανέλαβε νά έξετάση τό θέμα της επανακρίσεως τών άποτάκτων. 
Στις 18 Μαρτίου 1927 τό Συμβούλιο ανακοίνωσε τήν απόφαση του 1) 
νά επιστρέψουν 325 αξιωματικοί στην ενεργό υπηρεσία καί 2) νά συντα
ξιοδοτηθούν όσοι από τους άποτάκτους καί αποστράτους δεν είχαν συμ
πληρώσει συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας όταν έφυγαν από τον στρατό. Ή 
απόφαση του Συμβουλίου δέν ικανοποίησε όμως τα μέλη τ ο ύ Λαϊκού 
Κόμματος πού κατώρθωσαν ύστερα από έντονες πιέσεις καί διαπραγμα
τεύσεις μέ τους Φιλελευθέρους νά προστεθούν άλλοι 16 αξιωματικοί στον 
πίνακα τών 325 12. 

Ό στρατηγός Αλέξανδρος Οθωναίος, πρόεδρος του στρατοδικείου 
πού είχε καταδικάσει τους εξι τό 1922, ηγέτης του αντιμοναρχικού «Στρα
τιωτικού Συνδέσμου» *, καί ό σημαντικότερος παράγων τού Βενιζελισμού 
στο στράτευμα, ήταν ένας από τους κύριους στόχους τών άντιβενιζε¬ 
λικών της Οικουμενικής. Ή αποστράτευση του έγινε ένας ακόμη όρος 
τών Λαϊκών για να έδραιωθή ή συνεργασία τών δύο στρατοπέδων. Επειδή 
ό ίδιος αρνήθηκε νά παραιτηθή, ή διοίκηση του τού Γ' Σώματος Στράτου 

11. Αυτόθι, σ. 141. 
12. Γ. Δ ά φ ν η ς , Ή Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων, τόμος Α', Αθήναι 

1955, σ. 355. 
* «Στρατιωτικός Σύνδεσμος» : στρατιωτική οργάνωση πού δρούσε από τό 1923 

μέ σκοπό τήν κατάργηση τής μοναρχίας. Δέν πρέπει να συγχέται μέ τον «Στρα
τιωτικό Σύνδεσμο» του 1909, 
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δόθηκε στον υποστράτηγο Θεόδωρο Μανέτα και ό Οθωναίος τέθηκε σέ 
αυτεπάγγελτο αποστρατεία 13. 

Ή απόφαση τής επαναφοράς των άποτάκτων κινητοποίησε ένα ση
μαντικό αριθμό «εν ενεργεία» αξιωματικών πού θεωρούσαν τήν επιστροφή 
των άντιβενιζελικών σαν αρχή νέων ανταγωνισμών στον στρατό. Βενιζε¬ 
λικοί και ουδέτεροι αξιωματικοί σμμφωνοϋσαν ότι ή επαναφορά θα επι
βράδυνε τις προαγωγές και θα διόγκωνε τους υπεράριθμους στην Επετη
ρίδα. Έτσι ό Οθωναίος πού διέδιδε τήν πρόθεση του να άντισταθή στην 
απόφαση τής Κυβερνήσεως έγινε πόλος έλξεως όλων των δυσαρεστημέ
νων του στρατού. Ό διοικητής του Α' Σώματος Στράτου, Κωνσταντίνος 
Μανέτας, πού είχε τιμωρηθή επειδή διέσπειρε φήμες ότι κινδύνευε ή Δη
μοκρατία, δήλωσε πρώτος συμπαράσταση στον Όθωναίο 14. 

Ή νέα απειλή από τον στρατό ένωσε και πάλι τους πολιτικούς τής 
Οικουμενικής σέ κοινές προσπάθειες αντιμετωπίσεως του κινδύνου. Όταν 
όμως τον Μάιο του 1927 οί υπουργοί, Συγκοινωνίας Ι. Μεταξάς καί Γεωρ
γίας Άλεξ. Παπαναστασιου δέχθηκαν να συζητήσουν μέ τους αρχηγούς 
τής αντικυβερνητικής συνομωσίας, στρατηγούς Όθωναίο, Κ. Μανέτα καί 
Παπαθανασίου, ή Κυβέρνηση πρόδιδε τήν αδυναμία της να έλέγξη τήν 
κατάσταση 15. 

Ό Γεώργιος Κονδύλης καί ό Νικόλαος Πλαστήρας ήσαν το 1927 
απόστρατοι, μέ αμείωτη όμως επιρροή μέσα στο στράτευμα. Διατηρού
σαν καί οί δύο μια σημαντική πελατεία «εν ενεργεία» δημοκρατικών αξι
ωματικών καί παρακολουθούσαν άγρυπνα τις εσωτερικές εξελίξεις τού 
στρατού. Ενεργούσαν συχνά σαν μεσολαβητές μεταξύ στρατού καί πο
λιτικής, ώστε είχαν δημιουργήσει στενές σχέσεις τόσο μέ αξιωματικούς, 
όσο καί μέ πολιτικούς καί τά ενδιαφέροντα τους συνδέονταν άμεσα μέ 
τα ενδιαφέροντα καί των δύο. 

Στις 20 "Απριλίου 1927 ό Ελευθέριος Βενιζέλος ξαναγύριζε στην 
Ελλάδα ύστερα από απουσία τριών ετών. Επί δικτατορίας Πάγκαλου 
είχε περιορισθή σέ ενα ρόλο παρατηρητή — ίσως γιατί οί επαφές του στον 
Παγκαλικό στρατό είχαν μειωθή. Μετά τό 1926 εντείνει τήν άλληλογρα¬ 
φική του δραστηριότητα καί ή επιρροή του στην πολιτική ζωή καθώς 
καί στις κινήσεις τών αξιωματικών ανανεώνεται. 

Ό Κονδύλης πού είχε ανατρέψει τον Πάγκαλο καί είχε προετοιμάσει 
τό έδαφος για τίς εκλογές τ ο ύ 1926 χωρίς ό ίδιος να έπωφεληθή άπό 

13. Γ. Δ α φ ν ή ς , ε. ά., σ. 354. 
14. FO 371/12170/1357/786/19 from P. Loraine, Desp. No. 30, 25 January 

1927 (Public Records Office : Βρεταννικά κρατικά αρχεία), FO 371/12170/1363/ 
786/19 from P. Loraine, Desp. No 40' 

15. Γ. Β ο ύ ρ ο ς , Παναγής Τσαλδάρης, Αθήναι 1955, σ. 109, 
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αυτές, αισθάνθηκε οτι οί Φιλελεύθεροι υποχωρώντας στις απαιτήσεις του 
Λαϊκού Κόμματος πρόδιδαν τήν εμπιστοσύνη πού τους είχε δείξει, όταν 
τους παρέδωσε τήν εξουσία. Σέ γράμμα του προς τον Βενιζέλο εξέφραζε 
τήν απογοήτευση του από τους Καφαντάρη * και Μιχαλακόπουλο * πού 
είχαν ύποσχεθή οτι δέν θα ανέχονταν τήν επιστροφή των βασιλοφρόνων 
στο στράτευμα. Πίστευε ακόμα ότι ή συμφιλίωση Βενιζελικων καί άντι¬ 
βενιζελικών, χάριν της οποίας έγιναν οί υποχωρήσεις στο θέμα των άπο¬ 
τάκτων, δέν ήταν παρά μια ευκαιρία των βασιλοφρόνων να διαβρώσουν 
το στρατό. Συγχρόνως προσπαθούσε να καταλάβη ποιες ήταν καί οί από
ψεις του ίδιου του Βενιζέλου για το επίμαχο θέμα. Ή απάντηση τ ο ύ τε
λευταίου δέν άφηνε περιθώρια για παρερμηνείες : 

«Τήν Οικουμενική, όπως γνωρίζετε, εζήτησε αυτό το λαϊκον ένστικτο 
πριν ακόμη γνωσθή ή περί της ανάγκης της συγκροτήσεως αυτής γνώμη 
μου. Τα κακά των οικουμενικών κυβερνήσεων εγνώριζα βεβαίως από πριν 
και δια τοϋτο ή εμφάνισι αυτών και υπό τήν σημερινήν ούτε με έξέπληξεν, 
ούτε με άπεγοήτευσεν. Γνωρίζω όμως επίσης ότι υπάρχουν περιστάσεις 
κατά τάς όποιας το έργον της κοινής σωτηρίας δεν δύναται ν' αναληφθή από 
κομματικάς κυβερνήσεις και δη ασθενείς, άλλ' επιβάλλεται ή εκεχειρία όπως 
δια κοινής προσπάθειας επιδιωχθή ή σωτηρία. Εις μίαν τοιαύτην περίπτω
σιν ευρέθη ή Ελλάς μετά τήν θεομηνίαν της Παγκαλικής δικτατορίας. Ή 
εξωτερική ανυποληψία, ή οποία αποτέλεσμα είχεν ότι ή Ελλάς ήγνοήτο εν
τελώς εις τους πέριξ αυτής συναπτομένους συνδυασμούς δια τήν εξασφάλι¬ 
σιν της αϋριον, και το τραγικον οίκονομικον άδιέξοδον, θα συνομολογήσετε 
ελπίζω ότι είχε περιαγάγει τήν Ελλάδα εις θέσιν άσυγκρίτως κρισιμωτέραν, 
παρ' εκείνην εις ην ευρέθη ή Γαλλία όταν εθεώρησαν έπιβεβλημένην τήν 
ανάγκην της προσφυγής εις τήν υπό τον Πουανκαρε οίκουμενικήν κυβέρνησιν. 

Θλίβομαι βεβαίως ότι ουδείς τών σκοπών, δι' ους επεδιώχθη ή συγ¬ 
κρότησις της οικουμενικής κυβερνήσεως — ρύθμισις τού στρατιωτικού ζητή
ματος, ψήφισις τού Συντάγματος, οικονομική εξυγίανσις — έπραγματοποιηθη 
ακόμη. "Αλλά πιστεύω ή τουλάχιστον ζωηρώς ελπίζω ότι είμεθα εγγύς της 
πραγματοποιήσεως των. 

Ή απόφασις τής επιτροπής τών στρατηγών, δι ης επιδιώκεται ή λύ¬ 
σις τού στρατιωτικού ζητήματος είναι νομίζω δικαία και ακίνδυνος δια τον 
στρατόν τής δημοκρατικής Ελλάδος... Εάν επιτευχθή ή εκ μέρους τουλά
χιστον τών αρχηγών τών εν τη κυβερνήσει Βασιλικών Κομμάτων, άναγνώ¬ 
ρισις ότι το στρατιωτικον ζήτημα θεωρείται οριστικώς ρυθμισθέν. "Ανευ 

* 'Υπουργός Οικονομικών τής Οικουμενικής. 
* 'Υπουργός Εξωτερικών τής Οίκουμενικής, 
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τοιαύτης αναγνωρίσεως υποθέτω ότι οι δημοκρατικοί αρχηγοί δεν θα δεχθούν 
να εκτελέσουν τάς αποφάσεις της επιτροπής»16. 

Στις 15 Μαΐου 1927, ό Βενιζέλος πληροφορούσε και τον Όθωναίο, 
οτι ενέκρινε τις προτάσεις της επιτροπής των στρατηγών πού είχε άπο¬ 
φανθή γιά το θέμα τής επαναφοράς. Μια επίσκεψη όμως του τελευταίου 
στην Κρήτη στις 24 του μηνός, είχε σαν αποτέλεσμα να άλλάξη γνώμη 
ό αρχηγός των Φιλελευθέρων. Δυο μέρες αργότερα ό Βενιζέλος έγραφε 
στους Καφαντάρη και Μαζαράκη ζητώντας να μήν εκδοθούν οί κατάλο
γοι των επαναφερθέντων. Σαν βασικό λόγο για τήν μεταστροφή του, πρό
βαλε τις πληροφορίες πού είχε (προφανώς από τον Όθωναίο και τον 
Κονδύλη) οτι ό στρατός ήταν αποφασισμένος να άντισταθή στην επανα
φορά τών άποτάκτων. Έγραφε ακόμα οτι ήταν προτιμότερο να πέση ή 
«Οικουμενική» παρά να επαναληφθούν οί στρατιωτικές ανωμαλίες του 
παρελθόντος 17. Ή υποχώρηση όμως, στις απαιτήσεις τών στασιαστών 
πού πρότεινε ό Βενιζέλος κάθε άλλο παρά εγγύηση αποτελούσε για απο
τροπή μελλοντικών στρατιωτικών επεμβάσεων. 

Στις 26 Μαΐου 1927, έγραφε και στον Πλαστήρα : 
" Από τον στρατηγό Όθωναίο έμαθα πράγματα εξαιρετικώς άνησυχα¬ 

στικά. Οτι δηλ. ό στρατός αποκρούων εντόνως τήν επαναφορά τών άποτά
κτων, είναι αποφασισμένος να μήν άνεχθή αυτήν. Εις τήν εντιμότητα και 
τήν φιλαλήθειαν τού στρατηγού Όθωναίου εχω μεγάλην εμπιστοσύνην. 
Ειμπορούσα μόνον να υποθέσω ότι πλανάται θεωρών τήν κατάστασιν σοβα¬ 
ρωτέραν από ότι είναι. Άλλα με βεβαιώνει ότι τάς αύτάς με αυτόν γνώ¬ 
μας είχε και ό Παπαθανασίου και ο (Κ.) Μανέτας κάί οι λοιποί εν ενερ
γεία,.. ανώτεροι αξιωματικοί. Μού προσέθεσεν ότι και σεις ακόμη θεωρείτε 
ότι αρμονική συνεργασία μεταξύ τών επαναφερομένων και τών ήδη εν ενερ
γεία αξιωματικών δεν είναι δυνατή... δεν ήξευρω αν τουτο πράγματι αντι
προσωπεύει τήν γνώμη όλων»18. 

Στή διερευνητική αυτή επιστολή ό Πλαστήρας έδωσε απροσδόκητη 
απάντηση συνιστώντας στον Βενιζέλο να μήν λάβη σοβαρά ύπ' όψη τους 
φόβους του Όθωναίου *. Ό Πλαστήρας δεν περιορίστηκε σε απλό συμ
βουλευτικό ρόλο, άλλα εγγυήθηκε ότι μπορούσε και νά διάλυση οποια
δήποτε κίνημα πού θα στρεφόταν εναντίον τής κυβερνήσεως. 

16. Έλ. Βενιζέλος προς Γ. Κονδύλη, Χαλέπα 7 Μαΐου 1927 : Αρχείο Γεωρ
γίου Κονδύλη. (Βρίσκεται στην κατοχή τ ο ύ κ. Φώτη Κατσιάμπα). 

17. Γ. Β ο ύ ρ ο ς , ε.ά. , σ. 110. 
18. Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα. (Φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη). 
* Ό Όθωναίος εκφράζοντας «φόβους» διατύπωνε απειλές, άφού κύριος οργα

νωτής τής κινήσεως κατά τής επαναφοράς ήταν ô ίδιος. 
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Στις 30 Μαΐου 1927 ό Βενιζέλος άλλαζε για τρίτη φορά μέσα σέ ενα 
μήνα γνώμη, επιτρέποντας στον Πλαστήρα να καταστείλη το εκκολαπτό
μενο κίνημα. 

«Είμαι ευτυχής δια τάς πληροφορίας πού μεταδίδει ή επιστολή σας 
και εύχομαι, όπως, δια της ενεργείας και υμών, άποτραπή ο στρατός από 
νέαν έπέμβασιν εις τα έργα της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, 
επέμβασιν, ή οποία δεν ημπορεί παρά να προκαλέση τρομεράς ζημίας»19. 

Ά φ ο ύ έλαβε και τήν έγκριση του Βενιζέλου, ο Πλαστήρας κάλεσε 
τους έμπιστους προς αυτόν δημοκρατικούς αξιωματικούς και τους απέσπασε 
υπόσχεση αποχής από το κίνημα του Όθωναίου. "Ελαβε επίσης μέρος 
σέ έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Στρατιωτικών, όπου άνεκοίνωσε οτι 
θα υπερασπιζόταν τήν κυβέρνηση από κάθε επιβουλή. "Ετσι δύο εξωκυ¬ 
βερνητικοί καί έξωστρατιωτικοί παράγοντες αποφάσιζαν γιά τήν τύχη της 
κυβερνήσεως και του στρατού, ενώ ή επίσημη κυβέρνηση παρακολου
θούσε τά τεκταινόμενα μουδιασμένη καί ό υπουργός Εσωτερικών Πανα
γής Τσαλδάρης διαβεβαίωνε, χωρίς να γίνεται πιστευτός, τον πρωθυπουργό 
Άλέξ. Ζαΐμη, οτι ή Οικουμενική διατηρούσε τον έλεγχο της καταστάσεως 20. 

Οΐ ενέργειες τ ο ύ Πλαστήρα αποθάρρυναν τους επίδοξους κινηματίες 
καί ό Όθωναϊος πού αντιμετώπιζε πια τήν αντίθεση μιας μερίδας Πλαστη¬ 
ρικών δημοκρατικών του στρατού, αναγκάσθηκε να εγκατάλειψη τα σχέ
δια του. Ή φήμη οτι ό Βενιζέλος εξαγόρασε τήν υπαναχώρηση του μέ 
μια υπόσχεση μελλοντικής επαναφοράς στο στρατό επαληθεύτηκε αργό
τερα από τά γεγονότα. 

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Ναύαρχος Κουντουριώτης, πού είχε 
αρχικά πεισθή ότι έπρεπε να άναβληθή ή δημοσίευση των πινάκων, μετα
φέρθηκε εσπευσμένα από τήν Ύδρα για να ύπογράψη τά διατάγματα τά 
σχετικά μέ τήν επαναφορά των άποτάκτων. Συγχρόνως ή κυβέρνηση 
αισθάνθηκε αρκετά ισχυρή για να προβή σέ τιμωρίες συνομωτών. Ό Κ. 
Μανέτας, ό φρούραρχος Αθηνών συνταγματάρχης Πρωτοσύγγελος καί ό 
διοικητής τ ο ύ 2ου Πεζικού Συντάγματος συνταγματάρχης Λ. Σπαής, αντι
καταστάθηκαν καί τιμωρήθηκαν. Οί διοικητές των άλλων συνταγμάτων 
τής πρωτεύουσας αντισυνταγματάρχης Κ. Βεντήρης του 1ου Πεζικού, 
Σπηλιωτόπουλος του 34ου Πεζικού, Αβραμίδης τ ο ύ Συντάγματος Πυρο
βολικού, παρουσιάστηκαν στον Υπουργό Στρατιωτικών καί δήλωσαν 
υποταγή στις αποφάσεις τής κυβερνήσεως. Ακολούθησαν δηλώσεις πί-

19. Γ . Β ο ύ ρ ο ς , σ. 111. 
20. Γ . Β ο ύ ρ ο ς , σ. 113, FO 371/12170/5309 P. Loraine to FO D e s p . N o 

212. 2 June 1927, 
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στεως προς το Υπουργείο Στρατιωτικών από διοικήσεις Μεραρχιών και 
Σωμάτων Στράτου 21. 

Στις 2 Ιουνίου δημοσιεύθηκαν στην «Εφημερίδα Κυβερνήσεως» τα 
διατάγματα «περί κυρώσεως των πινάκων επαναφοράς των άποτάκτων αξι
ωματικών» καί ό Βενιζέλος τηλεγραφουσε τήν ίδια μέρα στον Πλαστήρα : 

«εγώ λυπούμαι ζωηρώς διότι επηρεάσθην από τάς πληροφορίας του 
στρατηγού Όθωναίου καί πίστευσα ότι ευρισκόμεθα πάλιν ενώπιον κι
νήματος» 22. 

Είναι δύσκολο να εξηγηθούν τα κίνητρα πού ώθησαν τον Πλαστήρα 
σέ μιά στάση αντίθετη με τά συμφέροντα τών φίλων του στρατιωτικών. 
Αναγκάζοντας τον Όθωναίο να εγκατάλειψη το κίνημα του διευκόλυνε 
τήν επαναφορά μιας ομάδας αξιωματικών πού θα αποτελούσαν μελλον
τικά πυρήνα φιλομοναρχισμού καί άντιβενιζελισμού μέσα στο στρά
τευμα. Έκτος από τήν εχθρότητα του Όθωναίου, μιά εχθρότητα με συνέ
πειες για το Βενιζελικό — δημοκρατικό στρατόπεδο a s , ó Πλαστήρας 
προκάλεσε καί τις διαμαρτυρίες πολλών φίλων του, όπως του συνταγμα
τάρχη Τερτίκα πού του έγραφε στις 31 Μαΐου να άναλάβη αυτός ό ίδιος 
τήν αρχηγία του κινήματος ή να μήν άναμιχθή καθόλου24. 

Μιά μερική εξήγηση για τήν συμπεριφορά του Πλαστήρα παρέχει 
τό γεγονός ότι κατά τήν διάρκεια του 1927 κυκλοφορούσαν αλληλοσυγ
κρουόμενες φήμες για τις επιδιώξεις του εγκάθειρκτου Θ. Πάγκαλου καί 
τών οπαδών του. Ή ταυτόχρονη σύλληψη Παγκαλικών επέτεινε τήν αβε
βαιότητα αυτή. Έτσι ό μεν ταγματάρχης Χ. Παπαθανασόπουλος έγραφε 
στον Πλαστήρα οτι Παγκαλικοί αξιωματικοί προσπαθούσαν να ξεσηκώ
σουν τους δημοκρατικούς εναντίον τής επαναφοράς τών άποτάκτων 25, ενώ 
άλλοι όπως οι Σπαής, Διάμεσης καί Νταής, πού είχαν διωχθή από τον 
πρώην δικτάτορα, υποστήριζαν ότι ό Πάγκαλος συνομωτούσε νά έπανα¬ 
φέρη τους άποτάκτους. Μέσα σ' αυτό τό κλίμα καί ό Όθωναίος καί ό 
Πλαστήρας μπορούσαν νά ίσχυρίζωνται ότι επιχειρούσαν νά προλάβουν 
τό κίνημα του Πάγκαλου : ό πρώτος για νά σώση τήν κυβέρνηση καί ό 
δεύτερος τον στρατό 26. 

21. Λ. Σ π α ή ς , Πενήντα Χρόνια Στρατιώτης, Αθήναι 1970, σ. 186. F.O. 
371/12168/460 P. Loraine to F.Ο. Desp. No. 447, 31 December 1927. 

22. Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα. 
23. Αυτόθι. 
24. Χ. Παπαθανασόπουλος προς Ν. Πλαστήρα, 22 Ιουνίου, 7 Ιουλίου 1927 : 

Αρχείο Ν. Πλαστήρα. 
25. Αυτόθι. 
26. Αρχείο Θεόδωρου Πάγκαλου, τόμος Β' (1925-1952), Αθήναι 1974, σσ. 

220-253. F.O. 371/12170/2664 P. Loraine to F.Ο. Desp. No. I l l , 11 March 1927, 
F.O. 371/12170/3876 P. Loraine to F.O. Desp. No. 164, 20 April 1927. 
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Μια επιστολή του Γεωργίου Παπανδρέου — στενού συνεργάτη του 
Πλαστήρα — με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1927, προσθέτει μια άγνωστη 
οπτική γωνία στην εξέταση τών κινήτρων του στρατηγού πού στράφηκε 
εναντίον των ομοϊδεατών του. Ό Παπανδρέου έγραφε ότι ό Υπουργός 
Οικονομικών Καφαντάρης του εμπιστεύτηκε οτι ή Οικουμενική θα διαλυ
όταν ώς τό φθινόπωρο καί οτι μετά τήν πτώση της θά υποστήριζε κυβέρ
νηση ύπό τον Πλαστήρα. Ό Παπανδρέου προέτρεπε τον Πλαστήρα να 
ξεκούραστη το καλοκαίρι για να είναι έτοιμος να άναλάβη τήν ευθύνη 
της κυβερνήσεως 27, 

Είναι δύσκολο να ύποθέσωμε οτι ό Πλαστήρας είχε οδηγηθή στην 
απόφαση του να συνδράμη τήν Οικουμενική αποκλειστικά από προηγούμενη 
υπόσχεση του Καφαντάρη πώς θά τον βοηθούσε να αναλάβη τήν αρχηγία 
της κυβερνήσεως. Αυτό πού μπορούμε να συμπεράνωμε είναι ότι ό Πλα
στήρας, όπως καί ό Κονδύλης, απέβλεπε τήν εποχή εκείνη σε έναν ενερ
γητικότερο ρόλο στην κοινοβουλευτική ζωή τ ο ύ τόπου. 

Ή διαμάχη πού προκάλεσαν οι αλλαγές στην Επετηρίδα του 1927 
καί ή τελική έκβαση της διαμάχης αυτής επιτρέπει γενικώτερες παρατη
ρήσεις για τις πηγές της εξουσίας στην Ελλάδα μετά το 1922. Ή εξου
σία τών κυβερνήσεων δέν απέρρεε από τον σεβασμό ή το δέος πού εμ
πνέει τό απρόσωπο κράτος στους πολίτες, άλλα οφειλόταν μάλλον στην 
συνδρομή ισχυρών προσώπων * πού είτε συνέβαινε να κατέχουν κυβερ
νητικές θέσεις, είτε να συνεργάζωνται καί να ενισχύουν με τό κύρος τους 
τήν κυβέρνηση. Τό πλέγμα τών σχέσεων φιλίας ή προστασίας πού διέθε
ταν οι ισχυροί του στρατού ή της πολιτικής παρέμενε μια αναμφισβήτητη 
πηγή ανεπίσημης εξουσίας. 

27. Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα. 
* Γιά να αντιμετώπιση τήν εχθρότητα ενός τέτοιου ισχυρού παράγοντα, τού 
Οθωναίου, ή Οικουμενική χρειάστηκε νά δεχθή τήν συνδρομή δύο άλλων ισχυ

ρών παραγόντων, τού Βενιζέλου καί τού Πλαστήρα. 
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