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ΓΙΑΝΝΗΣ

Γ. ΜΟΥΡΕΛΟΣ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
(Σεπτέμβριος 1916 - Ιούνιος 1917)*

Θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει το κίνημα της Θεσσαλονίκης, όπως
και γενικότερα την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα κατά τον
Α' Παγκόσμιο πόλεμο, με διάφορους τρόπους. είτε σάν μια συνταγματική
κρίση, είτε σαν μια κοινωνικο-πολιτική σύγκρουση με προέλευση προ
γενέστερη του 1914, είτε, τέλος, σαν μια ειδική ιστορική κατάσταση : τη
* η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής με τίτλο : La mission
Jonnart et la déposition de Constantin 1er de Grèce. Etude sur les conditions de
l'intervention hellénique dans la Grande Guerre. η διατριβή αυτή υποστηρίχθηκε
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης τον Δεκέμβριο 1978. για το άρθρο που ακολουθεί,
μελετήθηκε ιδιαίτερα το έξης αρχειακό υλικό :
1. MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (A.E.)
SERIE GUERRE 1914 - 1918 (Balkans - Grèce)
— Dossier général (àp. 255, 262 - 266, 268 - 274).
— Gouvernement vénizéliste (àp. 286 - 292).
— Abdication du roi Constantin (άρ. 293 - 295).
— Conférences (àp. 989 - 991).
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (Α.Υ.Ε.)
Αρχείο Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης.
3. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (Α.Μ.Μ.)
— Αρχείο Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης (1916 - 1917). Φάκελοι
148 - 149.
— Αρχείο Έ . Βενιζέλου Αλληλογραφία (1916 - 1917). Φάκελος 313.
4. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS : PAPIERS JONNART
(P.J.)
— Φάκελοι àp. 26J13 (1-7).
Oι υποσημειώσεις παραπέμπουν στον αριθμό του φακέλου που περιλαμβάνει το έγ
γραφο για το οποίο γίνεται λόγος. Σχετικά με το αρχείο της προσωρινής κυβέρνησης της
Θεσσαλονίκης συναντήσαμε το πρόβλημα της έλλιπούς αρίθμησης των φακέλων. Για
τον λόγο αυτό στις παραπομπές μας αποφασίσαμε ν' αναφερόμαστε στον πλήρη τίτλο
του φακέλου κατά την πρώτη εμφάνιση του και στις πρώτες λέξεις του τίτλου του στη
συνέχεια (Π.χ. : Α.Υ.Ε. : Διπλωματικοί διαπραγματεύσεις προς επίτευξιν της αναγνωρί
σεως της Προσωρινής Κυβερνήσεως υπό των Δυνάμεων κατά την πρώτη παραπομπή σε
έγγραφο του φακέλου αύτού, και Α.Υ.Ε. : Διπλωματικοί διαπραγματεύσεις... για τις
υπόλοιπες αναφορές).
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μεθόδευση μιας σειράς διπλωματικών πιέσεων από τις Μεγάλες Δυνάμεις
σε βάρος ενός ασθενέστερου Κράτους με σκοπό την υλοποίηση των στόχων
τους στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Κάτω από το τελευταίο αυτό
πρίσμα θα μελετήσουμε τις σχέσεις της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσ
σαλονίκης με τους Συμμάχους διευκρινίζοντας από την αρχή ότι πρόκειται
για ένα διπλωματικό παιχνίδι με άνισους όρους, άφού η ανάπτυξη πρωτο
βουλιών, η λήψη και εφαρμογή αποφάσεων και γενικά ό έλεγχος των σχέ
σεων ανήκουν στη συμμαχική παράταξη. το βενιζελικό κίνημα περιορί
ζεται σ' ένα δευτερεύοντα ρόλο και η ύπαρξη του γίνεται κυρίως αισθητή
τη στιγμή όπου τα συμφέροντα των Δυνάμεων κρίνουν απαραίτητη την
παρέμβαση του.
η μελέτη βασίσθηκε κατά κύριο λόγο σε αρχειακό υλικό. Η γαλλική
πλευρά, είτε πρόκειται για το αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών
(συντομογραφία Α. Ε.), είτε για τα ιδιωτικά χαρτιά του υπάτου αρμοστή
των Δυνάμεων στην Ελλάδα, Charles Célestin Jonnart (P.J.), επιτρέπει μια
πληρέστερη προσέγγιση του θέματος, με σαφείς πληροφορίες για τις διε
θνείς διαστάσεις του. 'Από ελληνικής πλευράς, το αρχείο της προσωρινής
κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο Υπουργείο των Εξω
τερικών (Α.Υ.Ε.), καθώς και ορισμένο υλικό που ανήκει στο Μουσείο Μπε
νάκη (Α.Μ.Μ.), προσφέρουν στοιχεία σχετικά με τα εσωτερικά προβλή
ματα του κινήματος και τη συνεχή προσπάθεια των βενιζελικών ιθυνόντων
να θεμελιώσουν τη θέση τους μέσα στη γεμάτη αντιφάσεις πολιτική των
Δυνάμεων.
Για όλες τις ημερομηνίες ακολουθείται το γρηγοριανό ημερολόγιο,
ώστε να αποφευχθούν άσκοπες συγχύσεις. Έτσι δεν πρόκειται να χρησι
μοποιηθεί ό συνηθισμένος όρος «Νοεμβριανά», για τα γεγονότα που δια
δραματίσθηκαν στην Αθήνα τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου 1916 σύμ
φωνα με το σημερινό σύστημα χρονολογίας.
το θέμα, από την ίδια τη δομή του, δεν επιτρέπει να ξεφύγει κανείς
από την εξιστόρηση διαδοχικών γεγονότων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό,
πρότιμήσαμε τη χρονολογική σειρά παρά την κατάταξη των προβλη
μάτων σε θεματικές ενότητες. Προκειμένου να περιορισθεί ό κίνδυνος της
μονοτονίας που περικλείει η εξιστόρηση αυτή, αποφασίσαμε την παράθεση
χαρακτηριστικών κειμένων. Τέλος, για μια πιο εύκολη κατανόηση, χωρί
σαμε το θέμα σε τρεις χρονολογικές ενότητες η κάθε μια από τις όποιες
παρουσιάζει ιδιόμορφα στοιχεία.
η πρώτη (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1916) περιλαμβάνει την εκδήλω
ση του κινήματος, τους δισταγμούς των Δυνάμεων και τις προσπάθειες της
βενιζελικής διπλωματίας για την επίσημη αναγνώριση του κινήματος.
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Λήγειμετην αποστολή διπλωματικών αντιπροσώπων της Γαλλίας και της
Μεγάλης Βρετανίας στη Θεσσαλονίκη.
η δεύτερη φάση ('Ιανουάριος - 12 Ιουνίου 1917) αποτελεί τον κορμό
της μελέτης. Πρόκειται για σχέσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων, θα μπορούσε
να πει κανείς, που εξελίσσονται ουσιαστικά σε έλληνο-γαλλικό διάλογο,
υστέρα από τη διάσπαση της συμμαχικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα
και την απροκάλυπτη πια υποστήριξη της γαλλικής κυβέρνησης προς το
βενιζελικό κίνημα. η φάση αυτή λήγει με την εκθρόνιση του Κωνσταν
τίνου (12 Ιουνίου 1917).
η τρίτη φάση (12-27 Ιουνίου 1917) χαρακτηρίζεται από τις διαπρα
γματεύσεις που καταλήγουν στη διάλυση της προσωρινής κυβέρνησης και
στη μεταφορά της στην Αθήνα ως κυβέρνησης του ενωμένου πια ελληνικού
Κράτους.

Α. η Πρώτη φάση
(Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1916)

Δεν πρόκειται να επεκταθούμε στις λεπτομέρειες της αρχικής φάσης
του εθνικού διχασμού που χώρισε από το 1914 την Ελλάδα σε δυο παρα
τάξεις : τους βασιλικούς, υπέρμαχους της πολιτικής της ουδετερότητας
απέναντι στον ευρωπαϊκό πόλεμο, με εμφανή συμπάθεια για τις Κεντρικές
Αυτοκρατορίες (Γερμανία - Αύστρουγγαρία) και τους βενιζελικούς, υπο
στηρικτές της εισόδου της Ελλάδας στίς επιχειρήσεις στο πλευρό των
Δυνάμεων της Entente (Γαλλία - Μεγ. Βρετανία - Ιταλία - Ρωσία). Από
τη στιγμή της δεύτερης παραίτησης του Βενιζέλου από την πρωθυπουργία
(5 'Οκτωβρίου 1915) μέχρι την εκδήλωση του κινήματος της Θεσσαλονί
κης, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες αντιξοότητες. η
Ελλάδα, χώρα ουδέτερη, φιλοξενεί στο εδαφός της στρατεύματα των
Δυνάμεων της Entente, ενώ η επικοινωνία των Συμμάχων μαζί της γίνεται
σε τόνο εκβιασμού με επίδοση τελεσιγράφων και κάτω από την απειλή του
αποκλεισμού των ακτών. οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες επεμβαίνουν κι αυ
τές με την κατάληψη του Ρούπελ (Μάιος 1916) και της Καβάλας (Σεπτέμ
βριος 1916), ένώ στον εσωτερικό τομέα το χάσμα μεταξύ βασιλικών και
βενιζελικών γίνεται στο διάστημα αυτό αγεφύρωτο.
Δεν είναι απόλυτα γνωστό μέχρι ποιο σημείο οι Σύμμαχοι επηρέασαν
τον Βενιζέλο στην πραγματοποίηση του κινήματος του. Μέχρι τις αρχές
του 1916, ό αρχηγός των Φιλελευθέρων είχε αποκλείσει την περίπτωση δι
κής του συμμετοχής σε εκδηλώσεις με άντιδυναστικό χαρακτήρα. Τον Φε
βρουάριο μάλιστα υποστήριξε ότι δεν εϊχε ποτέ διανοηθεί αλλά ούτε και
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επιθυμούσε αλλαγή δυναστείας η πολιτεύματος στην Ελλάδα 1 . Γρήγορα
όμως, αντλώντας θάρρος από τις πρώτες επιτυχίες των Συμμάχων στο μέ
τωπο του Verdun, εξαπέλυσε μια βίαιη εκστρατεία εναντίον της κυβέρνησης
και των ανακτόρων. Έκμυστηρεύθηκε μάλιστα στις 29 Μαΐου στον Γάλλο
πρεσβευτή Jean Guillemin την πρόθεση του να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη
επικεφαλής μιας προσωρινής κυβέρνησης που θα έπεξέτεινε την εξουσία
της στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Αιγαίου. Σκοπός
της θα ήταν ό σχηματισμός και η οργάνωση ενός στρατού που θα πολεμούσε
στο πλευρό των Συμμάχων. Παρ' όλο που αναγνώρισε τον επαναστατικό
χαρακτήρα ενός τέτοιου εγχειρήματος, ό Βενιζέλος αρνήθηκε οποιοδήποτε
άντιδυναστικό χαρακτηρισμό. Ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο την έκ
ρηξη ενός εμφυλίου πολέμου, με Γερμανούς και Βούλγαρους ήδη στο ελ
ληνικό έδαφος. Ακόμα λιγότερο επιθυμούσε μια εξέγερση στη νότια Ε λ 
λάδα, και κυρίως στην Αθήνα, όπου ό στρατός βρισκόταν κάτω από τον
έλεγχο των βασιλικών. Δήλωσε τέλος ότι δεν σκόπευε να προχωρήσει στην
εφαρμογή του σχεδίου του χωρίς τη συγκατάθεση της Αγγλίας και της
Γαλλίας. το τηλεγράφημα αυτό του Guillemin αποτελεί την πρώτη μνεία
που γίνεται γύρω από ένα κίνημα εναντίον του καθεστώτος της Αθήνας 2 .
δεν γνωρίζουμε μέχρι ποιο σημείο η αλλαγή του Βενιζέλου είναι απο
τέλεσμα της υποστήριξης των Συμμάχων. από τις αρχές του καλοκαιριού
του 1916, πάντως, οΐ Δυνάμεις της Entente ενίσχυαν κάθε εκδήλωση που
στρεφόταν εναντίον της βασιλικής παράταξης, αναπτύσσοντας παράλληλα
έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα, κυρίως στον τομέα της προπαγάνδας.
Στις 8 και 9 'Ιουνίου, κατά την διάρκεια μιας γάλλο - βρετανικής διάσκεψης
κορυφής, ό Γάλλος πρωθυπουργός Aristide Briand και ό στρατηγός Joffre
εμφανίσθηκαν ως υπέρμαχοι μιας συμμαχικής επίθεσης στο μακεδόνικο
μέτωπο. Προηγουμένως, όμως, έπρεπε να ξεκαθαρισθεί η κατάσταση από
τη μεριά της Ελλάδας για την ασφάλεια της επιχείρησης αυτής, κάτι που
προύπέθετε κυβερνητικές μεταβολές στην Αθήνα 3 .
Στις 29 Αυγούστου, η εξέγερση της επιτροπής αυτοάμυνας της Μακε
δονίας στη Θεσσαλονίκη θα αποτύγχανε χωρίς την παρέμβαση του στρα
τηγού Maurice Sarrail, διοικητή της συμμαχικής Στρατιάς της Ανατολής.
η πρόχειρη προετοιμασία της εξέγερσης έκανε τον Βενιζέλο να διστάσει
1. S. Cosmin, Dossiers secrets de la Triple Entente. Grèce(1914 - 1922), Παρί
σι 1970, σ. 173, 175.
2. A.E. 255 : Guillemin προς Briand, 1.128 και 1.129 της 30.5.16. G. Β. Leon,
Greece and the Great Powers(1914 - 1917), Θεσσαλονίκη 1974, σ. 362.
3. A.E. 989 : Διάσκεψη Λονδίνου. Πρακτικά. η Στρατιά της Ανατολής είχε
334.000 άνδρες από τους οποίους 106.000 ήταν Γάλλοι, 100.000 Σέρβοι, 96.000 Βρετανοί,
20.000 Ιταλοί, 12.000 Ρώσοι.
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για τη μετάβαση του στη Θεσσαλονίκη 4 , και μόνο η πτώση της Καβάλας
στις 11 Σεπτεμβρίου 1916 τον έπεισε να πραγματοποιήσει το σχέδιο του.
Στις 26 του ίδιου μήνα, με τη βοήθεια της γαλλικής πρεσβείας, εγκατέ
λειψε την Αθήνα 5 . Στις 9 Οκτωβρίου σχημάτισε μια προσωρινή κυβέρνηση
στη Θεσσαλονίκη. Στις 14 και 17, απεύθυνε στους προξένους της Entente
αίτηση για διπλωματική αναγνώριση.
η ανάμειξη των γαλλικών κύκλων της Αθήνας έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην τελική απόφαση του Βενιζέλου. η στενή συνεργασία φαίνεται κι' από
τον τόνο των τηλεγραφημάτων του Guillemin, ό όποιος επέμενε ότι στην
ολη υπόθεση, δπως εϊχε διαμορφωθεί, η Γαλλία έπρεπε να θέσει τους συμ
μάχους της, και κυρίως την Ιταλία και τη Ρωσία, μπροστά στο τετελεσμένο
γεγονός. Μια σταδιακή αναγνώριση της νέας κυβέρνησης θα ήταν η καλύ
τερη λύση. Πάνω άπ' όλα όμως, έπρεπε να εξασφαλισθεί μια στενή συνερ
γασία των βενιζελικων της Θεσσαλονίκης με τη γαλλική πρεσβεία της
Αθήνας, ώστε να μη βρεθεί ό Βενιζέλος από την αρχή σε θέση ανεξαρτη
σίας απέναντι στους Συμμάχους και χαθεί ο έλεγχος του κινήματος 6 .
οι κυβερνήσεις του Λονδίνου και της Πετρούπολης αρνήθηκαν να
αναγνωρίσουν την προσωρινή κυβέρνηση. οι διαβεβαιώσεις όμως του Βε
νιζέλου ότι το κίνημα του δεν είχε χαρακτήρα άντιδυναστικό τις έπεισαν
να επιτρέψουν στους προξένους τους να έρθουν σε επαφή με τη νέα κυβέρ
νηση. η Ιταλία δεν δίστασε να κρύψει την προτίμηση της προς το καθε
στώς της Αθήνας 7 . Αντιδράσεις απόλυτα συνεπείς σε σχέση με την πολι
τική που ακολουθούσαν οι χώρες αυτές. Για την Αγγλία, η δημιουργία
αναταραχών στην Ελλάδα καθιστούσε περισσότερο πολύπλοκα τα προ
βλήματα σε μια περιοχή από την οποία έπιθυμούσε ν' αποσύρει τις στρα
τιωτικές της δυνάμεις. η κυβέρνηση της A.M. είχε άλλωστε από την
αρχή εκφράσει την αντίθεση της στην ολη συμμαχική επιχείρηση της
4. Α.Ε. 2 8 6 : Graillet προς Briand, 151 της 30.8.16, 154 της 31.8.16,165 της 9.9.16.
Ν . Γρηγοριάδης, η
Εθνική Άμυνα της Θεσσαλονίκης τον 1916, Αθήνα 1960, σσ. 23
- 25. M. Sarrail, «La Grèce vénizéliste», στην Revue de Paris, άρ. 24, Δεκέμβριος
1919, σσ. 690 - 693.
5. A.E. 286 : Guillemin προς Briand, 1.776 της 24.9.16.
6. A.E. 286 : Guillemin προς Briand, 1898 της 13.10.16. A.Y.E. : Διπλωματικαί
διαπραγματεύσεις
προς επίτευξιν της αναγνωρίσεως της Προσωρινής Κυβερνήσεως
υπό
των Δυνάμεων : Guillemin προς Βενιζέλο, χ.ά. της 13.10.16. Guillemin προς Graillet,
χ.ά. της 12.10.16.
7. Α.Ε. 286 : Ρ. Cambon προς Briand, 1381 της 14.10.16. Briand προς Guillemin,
1069 της 14-10.16. Barrère προς Briand 888 της 15.10.16. Α.Ε. 287 : Bertie προς Briand,
υπομνήματα της 16.10.16 και 25.10.16. Guillemin προς Briand, 1981 της 26.10.16. Α.Υ.Ε. :
Διπλωματικαί
διαπραγματεύσεις.
. . : Elliot προς Βενιζέλο, χ.ά. της 22.10.16. Demidoff
προς Βενιζέλο χ.η.
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Μακεδονίας, και τον Δεκέμβριο του 1915 είχε δεχθεί με βαριά καρδιά, ύστερα
από πιέσεις, τη σταθεροποίηση του μετώπου και την άμυνα του περιχα
ρακωμένου στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης. η Ρωσία και η Ιταλία είχαν
η κάθε μια τους λόγους της να μην επιθυμούν την επάνοδο του Βενιζέλου
στην εξουσία, αποτέλεσμα της οποίας θα ήταν η ταυτόχρονη αναζωπύρωση
της πολιτικής της «Μεγάλης Ιδέας», επικίνδυνου ανταγωνιστή του δικού
τους έπεκτατισμού στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.
Στις 20 Οκτωβρίου του 1916, Βρετανοί και Γάλλοι, σε διάσκεψη κορυ
φής στην Boulogne-sur-mer, αποφάσισαν μόνο την de facto αναγνώριση
της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης με πλήρη ηθική και υλική υποστήριξη
(10 έκατομ. φράγκα για τη συντήρηση του στρατού και την οργάνωση των
διαφόρων υπηρεσιών της). Αποφασίσθηκε επίσης η άρση του αποκλεισμού
στις περιοχές της Ελλάδας που είχαν προσχωρήσει στο κίνημα.
η πτώση της Καβάλας είχε θορυβήσει τους Συμμάχους, που συμφώ
νησαν ν' αναγκάσουν την κυβέρνηση της Αθήνας «να τηρήσει μια πιο
αξιοπρεπή στάση» (φράση του Briand κατά τη διάσκεψη). Απέφυγαν πάν
τως να διακόψουν κάθε είδους επικοινωνία μαζί της, και άρχισαν να προσα
νατολίζονται προς την ιδέα μιας συμφιλίωσης ανάμεσα στον Βενιζέλο και
το παλάτι. Κυριότερος ενσαρκωτής της κατά τη διάρκεια της διάσκεψης
υπήρξε ό ίδιος ό Briand. Tò μόνο αυστηρό μέτρο που αποφασίσθηκε αφο
ρούσε την αποστράτευση και τη μεταφορά του βασιλικού στρατού στην
Πελοπόννησο για την ασφάλεια της Στρατιάς της Ανατολής 8 .
Περιμένοντας σκληρότερη στάση των Συμμάχων απέναντι του, ό Κων
σταντίνος δέχθηκε χωρίς αντιρρήσεις την απόφαση αυτή, ζητώντας μόνο
τη διαβεβαίωση ότι οι δυνάμεις της Εθνικής Άμυνας δεν θα εισέβαλλαν
στη Θεσσαλία μόλις την εκκένωνε ό στρατός του. Στις 23 Οκτωβρίου
υπέγραψε με τον Γάλλο βουλευτή Paul Bénazet συμφωνία σχετική με τη
μεταφορά και την παράδοση στους Συμμάχους όλου του πολεμικού ύλικού
καθώς και του στόλου. Σαν ανταπόδοση, πέτυχε την αναγνώριση από την
Entente της ακεραιότητας του βασιλείου και την υπόσχεση ότι η προσωρι
νή κυβέρνηση δεν επρόκειτο να αναγνωρισθεί επίσημα. Τέλος, του δόθηκε
8. Α.Ε. 286 : Guillemin προς Briand, 1882 της 11.10.16. Α.Ε. 287 : Margerie προς
Guillemin, 1092, προς Ρ. Cambon, 3544, προς Barrare, 1571 της 24.10.16. Isvolsky προς
Briand, υπομνήματα της 27.10.16 και 30.10.16. Α.Ε. 989 : Διάσκεψη της Boulogne-sur-mer.
Πρακτικά. Briand προς Paléologue, 1660 και 1663, Guillemin, 1086 - 1088, Barrère, 1556,
Ρ. Cambon, 3497-3498 της 21.10.16. C.J. Smith, The Russian struggle for power
(1914 - 1917). A study of russian foreign policy during the First World War, Néa
Υόρκη 1956, σ. 435.
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διαβεβαίωση ότι το πολεμικό υλικό και ό στόλος που θα παραχωρούσε δεν
θα έπεφταν στα χέρια των βενιζελικών9.
το διμέτωπο παιχνίδι των Δυνάμεων και η προσπάθεια τους να εξασφα
λίσουν μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, προ
κάλεσαν απογοήτευση στη Θεσσαλονίκη. Ό Νικόλαος Πολίτης, υπουργός
'Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης έγραφε με πίκρα :
«Πιστεύαμε ότι η επίσημη αναγνώριση της προσωρινής κυβέρνησης θα
ήταν ζήτημα τυπικό, φυσική συνέπεια της γενικής επιδοκιμασίας που συνάν
τησε η κίνηση μας στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία (. . .) Σήμερα όμως
βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στην κοινή γνώμη τόσο στην Ελλάδα δοο και στο
εξωτερικό, ενώ η αναβολή της αναγνώρισης μας δυσκολεύει τη θέση μας».
Ό Βενιζέλος, αποτεινόμενος στον Guillemin, εξέφρασε το φόβο ότι
οι εχθροί του κινήματος θα παρουσίαζαν την άρνηση της αναγνώρισης σαν
μια αποτυχία, κάτι που μπορούσε να στοιχίσει ακριβά10. Μπροστά στον
κίνδυνο που την απειλούσε, η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης αποφάσισε
να περάσει στη δράση. Στις 2 Νοεμβρίου, δυνάμεις της κατέλαβαν την Κα
τερίνη, ύστερα από μικρή σύγκρουση με τη φρουρά της πόλης. το επεισό
διο ήταν αρκετό για να ανατρέψει την εύθραυστη ισορροπία που θέλησαν
να επιβάλουν οι Σύμμαχοι. Ό Βενιζέλος ισχυρίσθηκε ότι η επέμβαση
έγινε εν γνώσει του στρατηγού Sarrail, έπειτα από έκκληση του πληθυσμού
της περιοχής να προσχωρήσει στο κίνημα και δίχως καμιά πρόθεση να
προκληθεί ρήξη με το βασιλικό στρατό. Κατάφερε πάντως το αναμενό
μενο αποτέλεσμα, να κάνει δηλαδή αισθητή και υπολογίσιμη την ύπαρξη
του κινήματος του.
την ίδια μέρα ό Κωνσταντίνος δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένος
να αποσύρει το στρατό του από τη Θεσσαλία, οσο θα διαρκούσε η απειλή
των βενιζελικών στα βόρεια σύνορα της επαρχίας. Ο Bénazet ξέσπασε
εναντίον του εγχειρήματος, λέγοντας ότι ό Βενιζέλος είχε την έγκριση των
Δυνάμεων να σχηματίσει κυβέρνηση για να διώξει τους Βούλγαρους από
την Ελλάδα και όχι για να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο. η πολιτική της
συμφιλίωσης που επεδίωκε ô Briand δέχθηκε ένα σοβαρό πλήγμα. Πρώτοι
9. Α.Ε. 262 : Guillemin προς Briand, 1951 - 1953 της 22.10.16, 1966 - 1969 της 24.
10.16, 1970 -1971 της 25.10.16. Α.Ε. 263 : Κωνσταντίνος προς Briand, επιστολή της
10.10.16. Briand προς Κωνσταντίνο, επιστολή της 12.10.16. Α.Μ.Μ. 148 : Διαμαντίδης
προς Βενιζέλο, χ.ά. της 27.10.16. L. Dartige du Fournet, Souvenirs de guerre (19141916), Παρίσι 1920, σσ. 152 - 162.
10. A.E. 287 : Guillemin προς Briand, 1988 της 27.10.16, 227 της 30.10.16, χ.ά. της
31.10.16. Bertie προς Briand, υπόμνημα της 31.10.16. Α.Υ.Ε. : Διπλωματικοί διαπραγμα
τεύσεις. .. : Βενιζέλος προς Guillemin, 56 της 25.10.16.
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οι Άγγλοι συνειδητοποίησαν ότι η πολιτική που ακολουθούσαν οι χώρες
της Entente ήταν γεμάτη αντιφάσεις και ζήτησαν την επίσημη αναγνώριση
της προσωρινής κυβέρνησης. Με βαριά καρδιά αναγκάσθηκε ό Briand
να ευθυγραμμισθεί προς μια περισσότερο δυναμική στάση απέναντι στο
καθεστώς της Αθήνας 11 .
Ύστερα από τις εξελίξεις αυτές και το νέο προσανατολισμό της
βρετανικής πολιτικής, ό Βενιζέλος, πατώντας σε στερεότερο έδαφος, απέ
κλεισε κάθε δυνατότητα συμφιλίωσης του με τα ανάκτορα12.
Στις 6 Νοεμβρίου, ό Bénazet υπέγραψε, κάτω από δυσκολότερες συν
θήκες, ένα δεύτερο σύμφωνο με τον Κωνσταντίνο. Ό βασιλικός στρατός
θα εκκένωνε τελικά τη Θεσσαλία. η παραχώρηση όμως του πολεμικού
ύλικού αναβλήθηκε για αργότερα. Στις 15 Νοεμβρίου αποφασίσθηκε η
δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης στα βόρεια σύνορα της Θεσσαλίας. η
ζώνη αυτή, βάθους 3 ως 10 χλμ., ακολουθούσε τη γραμμή Λιτόχωρου Σερβίων - Γρεβενών μέχρι τα υψώματα του Λεσκοβίκι. η εκκένωση της
ζώνης από τις δυνάμεις του βασιλικού στρατού και των τμημάτων της Εθνι
κής Άμυνας και η αντικατάσταση τους από συμμαχικό στρατό πραγματο
ποιήθηκε στις 26 και 27 του ίδιου μήνα. η Ελλάδα ήταν πια γεωγραφικά
χωρισμένη στα δύο. η προσωρινή κυβέρνηση είχε κερδίσει την πρώτη
της μάχη.
Στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια νέας διάσκεψης κορυφής, ό Briand, σε
μια ύστατη προσπάθεια, επιχείρησε να παρουσιάσει το δεύτερο σύμφωνο
του Bénazet σαν απόδειξη επιτυχίας της πολιτικής της συμφιλίωσης :
«η γαλλική κυβέρνηση είναι- πεπεισμένη ότι η κατάσταση στην Ελλάδα
δεν πρόκειται να ισορροπήσει όσο καιρό ό βασιλιάς δεν έχει πετύχει την ένω
ση των δύο παρατάξεων. Πρέπει όμως να αναρωτηθεί κάνεις αν η επίσημη
αναγνώριση της κυβέρνησης τον κ. Βενιζέλου δεν αποτελεί εμπόδιο. Αντί
να ενισχύσει τη συμφιλίωση ανάμεσα στον βασιλιά και στον κ. Βενιζέλο, η
αναγνώριση τον τελευταίου θα είχε σαν συνέπεια την επικύρωση της διάσπα
σης τους».
Στην προσπάθεια του αυτή ό Briand υποστηρίχθηκε από τους Ιταλούς,
που ήθελαν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν την αναγνώριση της προσωρινής
κυβέρνησης, συνάντησε όμως την αποφασιστικότητα του Άγγλου πρωθυ
πουργού Asquith, που είχε πάψει να πιστεύει σε μια συμφιλίωση και για τόν
Π. Α.Ε. 263 : Fleuriau προς Briand, 1479 της 5.11.16. Briand προς Ρ. Cambon,
3.776, προς Guillemin, 1.148 της 9.11.16. Α.Ε. 287: Bertie προς Briand, υπόμνημα της
8.11.16. Ρ. Cambon προς Briand 1.178 της 10.11.16. G. Suarez, Briand. Sa vie, son oeuvre,
Παρίσι 1940, τόμ. Γ', σσ. 488 - 489. G.B. Leon, ε.ά., σσ. 426 - 428.
12. Α.Ε. 288 : Guillemin προς Briand, 2.161 της 23.11.16. S. Cosmin, ε.α., σ. 299.

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

158

Γιάννης Γ. Μουρέλος

όποιο η βοήθεια προς τον Βενιζέλο αποτελούσε πια καθήκον για τους Συμ
μάχους. Μπροστά στην επιμονή της βρετανικής αντιπροσωπείας, ό Γάλλος
πρωθυπουργός αναγκάσθηκε να υποκύψει σε μια νέα πολιτική πίεσης κατά
της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου, η οποία προέβλεπε, σαν τελευταίο
στάδιο, δυναμική επέμβαση στην Αθήνα 13 . Κάτι που πραγματοποιήθηκε
υστέρα από μια διαδοχή γεγονότων η εξιστόρηση των οποίων δεν άφορα
άμεσα το θέμα μας, με την απόβαση, την 1η Δεκεμβρίου, συμμαχικών αγη
μάτων στην Αθήνα. Ακολούθησε σύγκρουση τους με το βασιλικό στρα
τό και βομβαρδισμός της πόλης από το στόλο των Δυνάμεων. Στις 2 και 3
Δεκεμβρίου έγινε μια πρωτοφανής καταδίωξη των βενιζελικών από τις αρχές
της πρωτεύουσας. Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1916 θα μπορούσε να πεί
κανείς ότι αποτελούν ορόσημο, γιατί, με τις συνέπειες που εΐχαν στον ελ
ληνικό και το διεθνή χώρο, προώθησαν το ελληνικό ζήτημα στην τελική
του φάση.
η προσωρινή κυβέρνηση, με επίσημη ανακοίνωση στις 3 Δεκεμβρίου,
έκανε αισθητή την έντονη αντίδραση της. Τρεις μέρες αργότερα, ό Βενι
ζέλος ζήτησε και πάλι να αναγνωρισθεί η κυβέρνηση του ως μόνη νόμιμη
αρχή της χώρας. Παράλληλα πρότεινε στον Sarrail τη συμμετοχή δύο με
ραρχιών του στρατού της Άμυνας για πιθανή συμμαχική επέμβαση στη
Θεσσαλία και ζήτησε να του παραχωρηθεί ολόκληρος ό ελαφρός ελληνικός
στόλος, που προηγουμένως είχε κατασχεθεί από τις Δυνάμεις, για να κα
ταλάβει τα νησιά ώστε να προσχωρήσουν στο κίνημα14.
Γενικότερα, η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ανέπτυξε μια έντονη
διπλωματική δραστηριότητα γύρω από το θέμα της επίσημης αναγνώρισης.
την επομένη των γεγονότων της Αθήνας, οι Έλληνες πρέσβεις στο Παρί
σι και στο Λονδίνο Άθως Ρωμάνος και Ιωάννης Γεννάδιος παραιτήθηκαν
και τέθηκαν στη διάθεση της προσωρινής κυβέρνησης. Φιλελεύθεροι βου
λευτές της βουλής του Ιουνίου 1915 έφυγαν με ειδικές αποστολές στο εξω
τερικό. Ό Αλέξανδρος Διομήδης πήγε στο Παρίσι και στο Λονδίνο, ό
Απόστολος Αλεξανδρής στη Ρώμη. Τέλος, δυο αντιπροσωπείες με επικε
φαλής τους Γεώργιο Καφαντάρη και Παναγιώτη Αραβαντινό διέσχισαν
τον Ατλαντικό με σκοπό να συγκεντρώσουν στις Η.Π.Α. Έλληνες
13. Α.Ε. 263 : Briand προς Ρ. Cambon, 3850 - 3853, προς Paléoloque 1905 - 1908,
προς Barrère, 1846 - 1849, προς Guillemin, 745 - 748 της 16.11.16. Α.Ε. 990 : Διάσκεψη
Παρισιού (15-16. 11.16) Πρακτικά. D. Lloyd-George, War Memoirs, Λονδίνο 1933,
τόμ. Β', σσ. 932 - 959.
14. Α.Ε. 288 : Graillet προς Briand, 231-232 της 6.12.16, 233 της 7.12.16. Guille
min προς Briand, 2.246 της 7.12.16. Α.Υ.Ε. : Διπλωματικού διαπραγματεύσεις . . . : Βε
νιζέλος προς τους προξένους των χωρών της Entente, 583 της 6.12.16. Πολίτης προς
Guillemin, 595 της 7.12.16.
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εθελοντές και να τους στείλουν στο μακεδόνικο μέτωπο. Οργανώθηκαν ομι
λίες στη Νέα Υόρκη και στη Βοστώνη. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές πα
ροικίες του Λονδίνου, του Λίβερπουλ, του Κάρντιφ, του Καίρου και της
Αλεξάνδρειας έπαψαν να αναγνωρίζουν τον Κωνσταντίνο σαν βασιλιά 15 .
Αυτοί όμως που θορυβήθηκαν περισσότερο από τα γεγονότα της Α
θήνας ήταν οι ϊδιοι οι Σύμμαχοι. Κανείς δεν είχε προβλέψει επεισόδια τέ
τοιου μεγέθους, τα όποια, σε συνάρτηση με την εκκένωση της Βλαχίας από
τον ρουμανικό στρατό και την πτώση του Βουκουρεστίου στις αρχές Δε
κεμβρίου, πρόσθεσαν διαστάσεις στο πρόβλημα της ασφάλειας της Στρα
τιάς της Ανατολής.
Στις 3 Δεκεμβρίου, η γαλλική κυβέρνηση πρότεινε την εκθρόνιση του
Κωνσταντίνου και την επίσημη αναγνώριση της προσωρινής κυβέρνησης.
Το γενικό επιτελείο επιθυμούσε δυναμική επέμβαση στη νότια Ελλάδα.
'Εντυπωσιακή ομολογουμένως αλλαγή τόνου, που όμως άντικρούσθηκε
από τους υπόλοιπους Συμμάχους. το Λονδίνο απάντησε στις 4 Δεκεμβρίου
ότι η εκθρόνιση δεν μπορούσε να γίνει, τη στιγμή που οι Δυνάμεις δεν είχαν
πλήρη έλεγχο της κατάστασης στην Αθήνα και ότι η επίσημη αναγνώριση
του Βενιζέλου θα προκαλούσε τη σφαγή των οπαδών του στην πρωτεύουσα.
η εφαρμογή του εμπορικού αποκλεισμού ήταν για τους Άγγλους η απο
τελεσματικότερη για την ώρα μέθοδος. η ρωσική κυβέρνηση δήλωσε ότι
η εκθρόνιση του Κωνσταντίνου δεν θα γινόταν ευνοϊκά δεκτή από τους
συντηρητικούς κύκλους της αυτοκρατορίας. η πρόταση για αναγνώριση
του Βενιζέλου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης της
Ρώμης16.
οι Γάλλοι συνέχισαν παρ' όλα αυτά τις πιέσεις, ενώ ό Briand μεταμορ
φώθηκε σε απόστολο της δυναμικής πολιτικής απέναντι στη βασιλική Ε λ 
λάδα. Έφθανε να πεισθούν οι Ρώσοι ότι δεν επρόκειτο να επέλθει αλλαγή
της δυναστείας και οι Ιταλοί ότι οι Σύμαχοι δεν δούλευαν για τους βενιζε
λικούς. η νεοσύστατη κυβέρνηση του Lloyd George απέρριψε για δεύτερη
φορά τίς προτάσεις των Γάλλων, υποστηρίζοντας ότι στο Παρίσι επικρα
τούσε πλήρης πανικός σχετικά με το θέμα της ασφάλειας της Στρατιάς της
15. Α.Ε. 264 : Σημειώσεις του J. Cambon, 3.12.16. Ρ. Cambon προς Briand, 1606
της 4.12.16. Α.Ε. 288 : Barrère προς Briand, 1038 της 22.11.16, 1071 της 27.11.16. Guil
lemin προς Briand, 2.813 της 26.11.16, 4 της 15.12.16. Ρ. Cambon προς Briand 1303 της
12.12.16. Defrance προς Briand, 522 της 18.12.16. Βενιζέλος προς Briand, υπόμνημα της
19.12.16. Jusserand προς Briand, 935 της 21.12.16. Α.Υ.Ε. : Διπλωματικοί διαπραγματεύ
σεις. : Πολίτης προς Γεννάδιο, 726 της 19.12.16.
16. Α.Ε. 264: Barrère προς Briand, 1.101-1.102 της 3.12.16, 1.112-1.115 της
5.12.16, 1.135 της 9.12.16. Paléoloque προς Briand, 1.259 της 4.12.16. Α.Ε. 265 : Isvolsky
προς Briand, υπόμνημα της 10.12.16.
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Ανατολής. Δέχθηκε όμως την επίδοση τελεσιγράφου προς την κυβέρνηση
της Αθήνας (14 Δεκεμβρίου) για τη μεταφορά του βασιλικού στρατού στην
Πελοπόννησο. οι δροι έγιναν δεκτοί από τον πρωθυπουργό Σπυρίδωνα
Λάμπρο.
οι Ιταλοί, προκειμένου να διαλυθούν οι υποψίες τους, επεδίωξαν από
τις κυβερνήσεις της Entente υπεύθυνη δήλωση ότι θα απέτρεπαν την επέ
κταση του βενιζελικού κινήματος στη νότια Ελλάδα. οι γαλλικοί διπλω
ματικοί κύκλοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκεια τους. η Ιταλία προσπαθούσε,
κατά τη γνώμη τους, να πείσει τους Συμμάχους να υποστηρίξουν ακόμα και
με τα δπλα το θρόνο του Κωνσταντίνου σε περίπτωση ξεσπάσματος βενι
ζελικού κινήματος στη νότια Ελλάδα 1 7 .
Ό διαλλακτικότερος τόνος της κυβέρνησης της Αθήνας και η απάν
τηση της σ' ένα νέο τελεσίγραφο των Δυνάμεων (31 Δεκεμβρίου) ότι δεν
είχε πρόθεση να εμπλακεί σε πόλεμο μαζί τους, έπεισε τους Συμμάχους να
προχωρήσουν στη διπλωματική αναγνώριση της προσωρινής κυβέρνησης.
οι Ρωμάνος, Γεννάδιος και Δημήτριος Κακλαμάνος διορίσθηκαν αντίστοι
χα αντιπρόσωποι στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στην Πετρούπολη. η Γαλ
λία και η Αγγλία έστειλαν στη Θεσσαλονίκη τους Robert de Billy και
λόρδο Granville, συμβούλους πρεσβειών μέχρι τη στιγμή εκείνη. Μόνο ό
Αλεξανδρής δεν κατάφερε να γίνει δεκτός από την κυβέρνηση της Ρώμης.
τη στιγμή εκείνη η Ιταλία υποπτευόταν όσο ποτέ ότι οι σύμμαχοι της
προσπαθούσαν μέσω της βενιζελικής Ελλάδας να προωθήσουν μακροπρό
θεσμα τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή της Μικράς Ασίας 18 .

Β. η δεύτερη φάση
(Ιανουάριος - Ιούνιος 1917)
η διάσπαση των Συμμάχων απέναντι στο κίνημα της Θεσσαλονίκης
επιβεβαιώθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής που έγινε στη Ρώμη (6-7 Ια
νουαρίου 1917). Κύριο θέμα ήταν η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στα
17. Α.Ε. 266 : Barrère προς Briand, 1213 - 1214 της 20.12.16, 1.231 της 23.12.16,
1.251 της 25.12.16. Paléoloque προς Briand, 1.333 της 21.12.16. Guillemin προς Briand,
3 0 - 3 2 της 21.12.16, 41 και 44 της 23.12.16. Α.Ε. 288 : Bertie προς Briand υπόμνημα της
14.12.16. Briand προς Ρ. Cambon, 4.228, προς Guillemin, 1.264 της 15.12.16.
18. Α.Ε. 289 : Briand προς Graillet, 2 της 3.1.17. Graillet προς Briand, 1, της 1.1.17,
2 της 2.1.17, 18 της 4.1.17. Α.Υ.Ε. : Διπλωματικοί
διαπραγματεύσεις.
• • : Πολίτης προς
Guillemin, 800 της 25.12.16, προς Γεννάδιο, 744 της 21.12.16, προς Κορομηλά, 826 της
28.12.16. Α,Υ.Ε. Αποστολή
Αλεξανδρή εις Ρώμην : Αλεξανδρής προς Πολίτη, χ.ά.
της 27.12.16.

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

η

Προσωρινή

Κυβέρνηση

της

Θεσσαλονίκης

(1916

• 1917)

161

Βαλκάνια υστέρα από την πτώση της Ρουμανίας και τα γεγονότα της Αθή
νας. οι Γάλλοι υποστήριξαν την ιδέα μιας συμμαχικής εισβολής στη Θεσ
σαλία δίχως τη συμμετοχή του βενιζελικού στρατού στην επιχείρηση αυτή.
οι "Αγγλοι φοβήθηκαν νέες περιπλοκές. Οι Ιταλοί επεδίωξαν να δοθεί
στον Κωνσταντίνο η βεβαίωση ότι τα εδάφη που επρόκειτο να εκκενώσει
ό στρατός του δεν θα έπεφταν στα χέρια των βενιζελικών.
((Α εν εμπιστεύομαι τον Κωνσταντίνο περισσότερο από εσάς. Ίσως να
τρέφω λιγότερη εμπιστοσύνη για την κυβέρνηση του κ. Βενιζέλου. Αυτό όμως
που προτείνω είναι ν' αφαιρέσουμε από την ελληνική κυβέρνηση κάθε πρόσ
χημα ότι την αφοπλίζουμε με σκοπό την ενίσχυση της επανάστασης κι όχι
μόνο για την εξασφάλιση των νώτων τον στρατού μας», δήλωσε ό Ιταλός
υπουργός 'Εξωτερικών Sonnino.
Βρετανοί και Γάλλοι απάντησαν ότι τους ήταν αδιανόητο να εμποδί
σουν την εξάπλωση του βενιζελικού κινήματος, αν ό πληθυσμός της νότιας
Ελλάδας την επιθυμούσε. το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να παρα
καλέσουν τον Βενιζέλο να αποτρέψει τη δημιουργία ταραχών στίς περιοχές
τις όποιες θα είχε προηγουμένως εγκαταλείψει δ βασιλικός στρατός. το
ενδεχόμενο όμως συμμαχικής εισβολής στη Θεσσαλία βρήκε αντίθετη την
Αγγλία. οι ουδέτερες χώρες ήταν ικανές να την παρομοιάσουν με τη γερ
μανική εισβολή στο Βέλγιο το 1914. Τελικά αποφασίσθηκε η επίδοση νέου
τελεσιγράφου στην 'Αθήνα το όποιο θα αφορούσε τη δημιουργία συμμα
χικού ελέγχου κατά τη μεταφορά του βασιλικού στρατού στην Πελοπόν
νησο. η δήλωση αυτή θα συνοδευόταν από τη διαβεβαίωση ότι δεν επρό
κειτο να επιτραπεί στους βενιζελικούς η εκμετάλλευση της νέας κατάστασης.
Αν μέσα σε 48 ώρες δεν δινόταν ικανοποιητική απάντηση, ό Sarrail θα
ήταν ελεύθερος να επέμβει στη Θεσσαλία 19 .
Ένώ κατά τη διάσκεψη της Ρώμης επιβεβαιώθηκε η διάθεση των Γάλ
λων να εισβάλουν στη νότια Ελλάδα, ό φόβος των Άγγλων για δημιουρ
γία νέων περιπλοκών και η επιμονή των Ιταλών να περιορισθεί η εξάπλω
ση του βενιζελισμού, περισσότερο ενδιαφέρον παρουσίασαν ορισμένες
ενθαρρυντικές για το κίνημα της Θεσσαλονίκης δηλώσεις που δόθηκαν
στα παρασκήνια από Βρετανούς και Γάλλους. Πρώτος ό Lloyd George έκμυστηρεύθηκε στον Αλεξανδρή ότι η στάση της Ιταλίας, που δεν άνηκε
στίς Προστάτιδες Δυνάμεις της Ελλάδας, δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία
για το κίνημα. 'Αρκούσε το ενδιαφέρον και η υποστήριξη των Άγγλων και
των Γάλλων. στη συνέχεια, ό Briand, μόλις επέστρεψε στο Παρίσι, δήλωσε
19. Α.Ε. 991 : Διάσκεψη Ρώμης ( 6 - 7 .1.17) Πρακτικά. D. Lloyd-George, ε.ά., τόμ.
Γ', σσ. 1413 - 1451.
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στον Αλέξανδρο Διομήδη ότι η λύση του ελληνικού ζητήματος βρισκόταν
στο τέλος του δρόμου που είχε χαράξει η επανάσταση της Θεσσαλονίκης.
η ευθυγράμμιση των Ιταλών στις τελικές αποφάσεις της διάσκεψης
οφειλόταν στις γαλλο-βρετανικές πιέσεις. οι κύκλοι του υπουργείου των
'Εξωτερικών, με επικεφαλής τον Sonnino, επηρεασμένοι από το πρόγραμμα
των ιμπεριαλιστών, δεν έκρυβαν την αντιπάθεια τους προς το βενιζελικό
κίνημα. Χαρακτηριστική ήταν η επιμονή τους να μη χορηγούν επίσημη
ακρόαση στον Αλεξανδρή. η κυβέρνηση της Ρώμης ακολουθούσε την
πολιτική των άλλων Συμμάχων, απλώς και μόνο γιατί δεν είχε τη δυνατό
τητα να τη μεταβάλει20.
Αρχές Φεβρουαρίου, ô Διομήδης επισκέφθηκε το Αονδίνο, πεπεισμέ
νος ότι η πρωτοβουλία για την τελική λύση του ελληνικού ζητήματος άνη
κε στην Αγγλία. οι κύκλοι του War Office, απορροφημένοι από την κατά
σταση του δυτικού μετώπου, είχαν κάπως παραμελήσει τα Βαλκάνια. η
στασιμότητα όμως του ρουμανικού μετώπου, η επικείμενη ρωσική επίθεση
στη Βλαχία και ορισμένα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη Μεσοποταμία,
εϊχαν κινήσει το ενδιαφέρον των Βρετανών για μια επέκταση της επιρροής
τους στην ανατολική Μεσόγειο. Φοβούμενοι μια πιθανή κάθοδο των Ρώ
σων προς την Κωνσταντινούπολη η μια επέμβαση των 'Ιταλών στα μικρα
σιατικά παράλια, άρχισαν να οραματίζονται μια ισχυρή Ελλάδα, ικανή
να διοχετεύσει τη δική τους επιρροή στην περιοχή αυτή. Ό προσανατο
λισμός των βενιζελικών ανταποκρινόταν απόλυτα στις αγγλικές βλέψεις.
με τον τρόπο αυτό, οι ιδέες του κινήματος της Θεσσαλονίκης άρχισαν,
με τη συμβολή του βρετανικού τύπου, να γίνονται γνωστές στην κοινή
γνώμη 21 .
Ό πιο υπολογίσιμος αντίπαλος για τους βενιζελικούς παρέμενε η Ιτα
λία. Σοσιαλιστές και καθολικοί, επειδή επιθυμούσαν, ό καθένας για δια
φορετικό λόγο, τη σύναψη ειρήνης με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, αντι
μετώπιζαν με συμπάθεια τη θέληση του Κωνσταντίνου να διατηρήσει την
Ελλάδα ουδέτερη. Για τους Ιταλούς ιμπεριαλιστές που εϊχαν βλέψεις στη
Μικρά 'Ασία, στην Ήπειρο, που επέμεναν στην αποστρατικοποίηση της
Κέρκυρας και στη δημιουργία ναυτικής βάσης στα Δωδεκάνησα, η άνοδος
του Βενιζέλου στην εξουσία και η είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο,
έπρεπε να άποτραπούν με κάθε τρόπο. Υπήρξε μάλιστα διπλή επαφή μεταξύ
20. Α.Υ.Ε. : Αποστολή Αλεξανδρή. . . : Αλεξανδρής προς Πολίτη, χ.ά. της
7.1.17, 9.1.17, 31.1.17. Α.Υ.Ε. : Αποστολή Αιομήδονς εις Παρισιού; και Λονδϊνον : Διο
μήδης προς Βενιζέλο, 1 της 12.1.17, 2 της 15.1.17.
21. Α.Μ.Μ. 313 - Α.Υ.Ε. : Αποστολή Διομήδους. . . : Διομήδης προς Βενιζέλο,
έκθεση της 26.1.17. Γεννάδιος προς Πολίτη, 208 της 15.2.17. Διομήδης προς Βενιζέλο,
χ.ά. της 7.3.17.
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των κυβερνήσεων της Ρώμης και της Αθήνας. Πρώτα ό Sonnino
συμβούλευσε τον Κωνσταντίνο να ικανοποιήσει το ταχύτερο τις απαιτή
σεις των Δυνάμεων της Entente, ώστε ν' αποφευχθεί μια γαλλοβρετανική
επέμβαση στη νότια Ελλάδα. την ίδια στιγμή, στη Θεσσαλονίκη, κυκλο
φόρησαν φήμες ότι πραγματοποιήθηκε συμφωνία μεταξύ του Έλληνα μο
νάρχη και του πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα με σημαντικές παραχω
ρήσεις στην Ήπειρο και στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τις ίδιες φήμες, σαν
αντάλλαγμα η 'Ιταλία υποσχέθηκε την παραμονή της δυναστείας στον ελ
ληνικό θρόνο. στη Ρώμη, ό Αλεξανδρής εξακολουθούσε να βρίσκεται απο
μονωμένος στο περιθώριο. την ίδια στιγμή, η Ιταλία ίδρυσε εμπορικό
επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη, αυξάνοντας συγχρόνως τη συχνότητα
των ναυτικών δρομολογίων. Ήρθε σε επικοινωνία με την εβραϊκή κοινό
τητα, που επιθυμούσε την αυτονομία της Μακεδονίας και που διατηρούσε
από παλιά σχέσεις με το χρηματιστήριο του Μιλάνου. Έ τ σ ι δημιούργησε
μια αξιόλογη πελατεία που θα βοηθούσε στην εξάπλωση της ιταλικής οινομικής επιρροής στην περιοχή. Ταυτόχρονα η πελατεία αυτή θα αποτε
λούσε κι ένα αντίβαρο στο φιλοβενιζελικό ρεύμα που επικρατούσε στη
Θεσσαλονίκη 22 .
Μια αίσθηση ανησυχίας είχε κυριεύσει την προσωρινή κυβέρνηση,
λόγω της γεμάτης αστάθεια πολιτικής των Δυνάμεων. από τις πρώτες του
επαφές στο Παρίσι, ό Διομήδης είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι οι
Γάλλοι, επηρεασμένοι από την επιμονή των Ιταλών, ήταν έτοιμοι να
προβούν σε ορισμένες παραχωρήσεις που θα ικανοποιούσαν τους συμ
μάχους τους. η άρνηση τους να παραδώσουν το στόλο στους βενιζελικούς
που θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν στην εξάπλωση του κινήματος ήταν
χαρακτηριστική. Έτσι, μόνο η συμμετοχή του στρατού της Εθνικής Άμυ
νας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μακεδόνικο μέτωπο ήταν πια ικανή
να κατοχυρώσει την εξουσία της προσωρινής κυβέρνησης. Και στον τομέα
αυτό όμως υπήρχαν εκκρεμότητες. η αργοπορία της παράδοσης του πολε
μικού υλικού που είχαν υποσχεθεί οι Σύμμαχοι ανέβαλε την επιστράτευση
η οποία είχε προγραμματισθεί για την Κρήτη και τά νησιά του Αιγαίου
και που, σύμφωνα με εκτιμήσεις Γάλλων ειδικών, θα κινητοποιούσε συνο
λικά 33.000 άνδρες. Ανάλογη καθυστέρηση υπήρχε και στο θέμα της οικο
νομικής ενίσχυσης : η γαλλική κυβέρνηση δεν έδειχνε πρόθυμη να χορη
γήσει χωρίς την έγκριση των Άγγλων το ποσό που είχε συμφωνηθεί (11
εκατ. δρχ.). με δυο διαβήματα στις 5 και 17 Φεβρουαρίου, ό Ρωμάνος
22. Α.Ε. 268 : Billy προς Briand, 24 της 25.1.17. Barrére προς Briand, 94 της 27.1.17.
Α.Ε. 269 : Barrère προς Briand, 145 της 8.2.17. Α.Ε. 289 : Billy προς Briand έκθεση 10
της 5.2.17. Α.Υ.Ε. : Αποστολή
Αλεξανδρή...
: Αλεξανδρής προς Πολίτη, 14 της 1.3.17.
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ζήτησε από τους Συμμάχους να επιταχύνουν την εκπλήρωση των υποσχέσεων
τους. Στο τέλος του μήνα, άφού είχε ήδη αναβληθεί η επιστράτευση, η
βρετανική κυβέρνηση δέχθηκε να συμμετάσχει κατά το ήμισυ. 'Αρχές
Μαρτίου, μόνο 1.134.000 δρχ. είχαν δοθεί και η ευθύνη βάραινε τη γρα
φειοκρατία του αγγλικού υπουργείου των Οικονομικών. Ό Βενιζέλος δεν
έκρυβε την ανυπομονησία του :
«Λεν ζητώ από τις Δυνάμεις να εκθρονίσουν τον Κωνσταντίνο (. . .)
Ζητώ μόνο να μού δώσουν τη δυνατότητα να συγκροτήσω ένα στρατό για να
μπορέσουμε να πολεμήσουμε στο πλευρό τους τον κοινό εχθρό)).
Τέλη Μαρτίου η κατάσταση χειροτέρευσε, καθώς η προσωρινή κυβέρ
νηση δεν ήταν σε θέση να πληρώσει το μισθό των στρατιωτών. Ό Sar
rau δε μπόρεσε να χορηγήσει παρά 500.000 δρχ. μπροστά σε ένα έλλειμμα
8 έκατομ. Έχοντας προγραμματίσει την επιστράτευση για τις 18 Απριλίου,
ό Βενιζέλος απείλησε με διάλυση του στρατού του, αν μέχρι τότε δεν είχε
ενισχυθεί με την απαραίτητη οικονομική βοήθεια23.
Για 'ένα μήνα, το ελληνικό ζήτημα δεν παρουσίασε ιδιαίτερη έξαρση.
η ένταση αναζωπυρώθηκε τον Απρίλιο, χάρη σε τρία διεθνή γεγο
νότα : την παραίτηση του τσάρου Νικολάου του Β' της Ρωσίας, την είσοδο
των Η.Π.Α. στον πόλεμο και την ανατροπή της κυβέρνησης Briand.
η καθεστωτική μεταβολή στη Ρωσία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από
τους κύκλους της Θεσσαλονίκης. Έ ν α δημοκρατικό Κράτος θα ήταν λι
γότερο ευαίσθητο στην ίδέα της αναγέννησης της ορθόδοξης Βυζαντινής
αυτοκρατορίας και δεν θα έθετε εμπόδια στην πραγματοποίηση της «Με
γάλης Ιδέας». η είδηση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία στους βασι
λικούς που την αντιμετώπισαν σαν συμβολική αρχή σημαντικών εξελί
ξεων στην Ελλάδα. οι βενιζελικοί διπλωματικοί αντιπρόσωποι στο Λον
δίνο και στο Παρίσι άφηναν να νοηθεί ότι η ελληνική κοινή γνώμη ήταν
ευνοϊκά διατεθειμένη απέναντι στη ρωσική μεταβολή. Στην Πετρούπολη,
ό νέος υπουργός 'Εξωτερικών Milioukoff διαβεβαίωσε τον Κακλαμάνο ότι
η κυβέρνηση του σκόπευε να στείλει σύντομα αντιπρόσωπο στη Θεσσαλο
νίκη.

23. Α.Ε. 289 : Billy προς Briand, 35 της 30.1.17, 42 της 12.2.17. Ρωμάνος προς
Briand, υπομνήματα της 9.2.17 και 17.2.17. Ρωμάνος προς J. Cambon, υπόμνημα της
23.2.17. Ρωμάνος προς Γεννάδιο, 3.471 της 17.2.17. Margerie προς Ρ. Cambon, 762 της
17.2.17, 933 της 27.2.17. Βενιζέλος προς τον γενικό γραμματέα του Συνεδρίου των ελλη
νικών παροικιών, 15.2.17. Α.Ε. 290 : Ρωμάνος προς Briand, υπόμνημα της 1.3.17. Ρ. Cam
bon προς Briand, 384 της 9.3.17, 429 της 17.3.17. Α.Ε. 291 : Ρωμάνος προς Ribot, υπό
μνημα της 9.4.17.
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η πραγματικότητα απαιτούσε μεγαλύτερη μετριοπάθεια : ό Milioukoff
ήταν από τα λίγα μέλη της νέας κυβέρνησης που διατηρούσε τις επεκτατικές
βλέψεις του τσαρικού καθεστώτος. Αντιμετωπίσθηκε όμως δυναμικά από
τον Kerensky, υπουργό Δικαιοσύνης, και τον Tereschenko, υπουργό Οίκονομικών, εχθρούς της ιμπεριαλιστικής πολιτικής. η κατάσταση βελ
τιώθηκε για την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης τον Μάιο, όταν ο πρώτος
έγινε πρωθυπουργός και ό δεύτερος υπουργός των Εξωτερικών 24 .
η είσοδος των Η.Π.Α. στον πόλεμο τον Απρίλιο αφαίρεσε από τον
Κωνσταντίνο ένα σημαντικό υποστηρικτή, στον όποιο προσέφευγε κάθε
φορά που θεωρούσε ότι η ουδετερότητα της Ελλάδας είχε παραβιασθεί
από τους Συμμάχους. Οι βενιζελικοί άρχισαν να τρέφουν ελπίδες για βελ
τίωση της κατάστασης, γιατί από τη στιγμή της άφιξης της αποστολής
τους στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δημιουργηθεί εμπόδια στη στρατο
λόγηση εθελοντών για το μακεδόνικο μέτωπο. η αμερικανική κυβέρνηση,
όσο τηρούσε στάση ουδετερότητας, είχε αντιταχθεί στην ενέργεια αυτή,
σε σημείο που οι βενιζελικοί είχαν αντιμετωπίσει την πιθανότητα δημιουρ
γίας κέντρων συγκέντρωσης στον Καναδά. Επί πλέον, η αμερικανική κοινή
γνώμη, επηρεασμένη από τις εκκλήσεις του Κωνσταντίνου και τη γερμανική
προπαγάνδα, είχε δείξει αδιαφορία για την ελληνική υπόθεση.
με την είσοδο στον πόλεμο, η προσωρινή κυβέρνηση προσπάθησε,
δίχως αποτέλεσμα, να πετύχει την αναγνώριση της από την αμερικανική
κυβέρνηση. στη συνέχεια, οι δυο βενιζελικοί απεσταλμένοι Καφαντάρης
και Άραβαντινός σκέφθηκαν την ενσωμάτωση των εθελοντών στον αμερι
κανικό στρατό, γιατί με την έξαρση του υποβρυχίου πολέμου είχε στο με
ταξύ δυσκολευθεί η διάβαση του Ατλαντικού. οι εθελοντές, σύμφωνα με
εκτιμήσεις των δύο απεσταλμένων, έφθαναν τους 10.000 άνδρες. Αντιπρο
σωπείες για την εξάπλωση της βενιζελικής προπαγάνδας ιδρύθηκαν σε
32 πόλεις.
Τέλη Απριλίου, το Κογκρέσσο ψήφισε ένα νόμο που επέτρεπε σε συμ
μάχους αξιωματικούς να στρατολογήσουν στις Η.Π.Α. συμπατριώτες τους.
η βενιζελική αντιπροσωπεία επικοινώνησε αμέσως με το State Department,
το οποίο όμως δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρ' δλο που η κοινή γνώ
μη, ευαίσθητη στον αγώνα υπέρ της δημοκρατίας, είχε αρχίσει να αντιμε
τωπίζει το κίνημα της Θεσσαλονίκης με μεγαλύτερη συμπάθεια. η εξέ
λιξη αυτή έπεισε τον Άραβαντινό να προτείνει στην κυβέρνηση του την
αναθεώρηση των απόψεων της περί συνταγματικής βασιλείας και να
24. Α.Ε. 271 : Guillemin προς Briand, 616 της 19.3.17. Α.Ε. 290 : Billy προς Briand,
34 της 21.3.17. Α.Υ.Ε. : Ανατροπή του καθεστώτος εν Ρωσία : Γεννάδιος προς Πολίτη,
χ.ά. και 491 της 16.3.17. Ρωμάνος προς Πολίτη, χ.ά. της 16.3.17. C.J. Smith, ε.α., σσ. 470471, 479 - 480.
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υποστηρίξει ανοικτά πια την εγκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος
στην Ελλάδα. Ό Βενιζέλος ομως, υποκύπτοντας σε συμβουλές μετριοπά
θειας προερχόμενες από τη Γαλλία, ζήτησε από τους αντιπροσώπους του
στις Η.Π.Α. να περιορισθούν στο θέμα της παραβίασης του ελληνικού
συντάγματος από τον Κωνσταντίνο. Παρά το πρόσφατο προηγούμενο της
Ρωσίας, η προσωρινή κυβέρνηση κινδύνευε να χάσει την υποστήριξη των
Συμμάχων, που δεν θα δέχονταν τη δημιουργία ένας νέου δημοκρατικού
κράτους στην Ευρώπη 25 .
την ίδια εποχή, στη Γαλλία, ο Briand έχασε την υποστήριξη του πολι
τικού κόσμου. Στο παθητικό του είχε σχετικά με το ελληνικό ζήτημα την
έμμονη ιδέα συμφιλίωσης του Βενιζέλου με τόν Κωνσταντίνο, την τήρηση
επιφυλακτικής στάσης απέναντι στο κίνημα της Θεσσαλονίκης και την κα
χυποψία του για τον Sarrail. η στάση του αυτή προκάλεσε δυσφορία σε
μια ομάδα που άποτελούσαν οι οπαδοί μιας περισσότερο δυναμικής πολι
τικής (Ribot, Painlevé, Lyautey). η οικονομική κρίση χειροτέρευσε τη
θέση της κυβέρνησης, που, στα μέσα Μαρτίου, παραιτήθηκε. Νέος πρωθυ
πουργός διορίσθηκε ό Alexandre Ribot και υπουργός Στρατιωτικών ό Paul
Painlevé, θερμός υποστηρικτής του Sarrail. με την κυβερνητική αυτή με
ταβολή και την άνοδο στην αρχή των δυναμικών στοιχείων, η ελληνική
υπόθεση έμελλε να γνωρίσει σύντομα σημαντικές εξελίξεις 26 .
Επωφελούμενος το ευνοϊκότερο κλίμα, ό Διομήδης πρότεινε στην
κυβέρνηση του την εφαρμογή μιας ενεργητικής πολιτικής, κυρίως στο θέμα
της προσάρτησης της Θεσσαλίας και των νησιών στο κίνημα. Πίστευε ότι
η Αγγλία και η Γαλλία, μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός, δεν θα έβαζαν
εμπόδια, αρκεί να ευθυγραμμιζόταν το αποτέλεσμα με τα δικά τους συμ
φέροντα 27 . η προσωρινή κυβέρνηση ακολούθησε πράγματι τη γραμμή
αύτη. Τόν Φεβρουάριο και τόν Μάρτιο, οι πληθυσμοί της Ζακύνθου, του
Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου εΐχαν προσχωρήσει στο κίνημα, ενώ οι
κάτοικοι της Λευκάδας είχαν ζητήσει τοπική αυτονομία η την κατάληψη
25. Α.Ε. 289 : Billy προς Briand, 41 της 5.2.17, 44 της 6.2.17. Α.Ε. 291 : Liébert
προς Ribot, 391 της 7.4.17. Α.Υ.Ε. : Αποστολή Καφαντάρη - Αραβαντινού είς
Η.Π.Α.
Πολίτης προς Καφαντάρη, 783 της 24.12.16, προς Άραβαντινό 326 της 5.3.17, 946 της
7.3.17. Αραβαντινός προς Πολίτη, χ.ά. της 6.3.17. Πολίτης προς Αραβαντινό, 1.397 της
19.3.17, προς Ρωμάνο και Γεννάδιο, 1.650 της 29.3.17. Αραβαντινός προς Πολίτη, χ.ά.
της 4.3.17. Ρωμάνος προς Πολίτη, 895 της 5.4.17, 941 της 6.4.17. Αραβαντινός προς Πο
λίτη, χ.ά. της 16.4.17, 20.4.17 και 23.4.17. Βενιζέλος προς Αραβαντινό και Καφαντάρη,
2.433 της 27.4.17.
26. Α.Υ.Ε. : Κατάστασις επισήμου Κράτους μετά το σχίσμα : Γεννάδιος προς Πο
λίτη, 381 της 24.2.17. The Diary of lord Bertie of Thame, Λονδίνο 1924, τόμ. Β', σσ.
109, 115. G. Suarez, i.â., τόμ. Δ', σσ. 198 - 199.
27. Α.Υ.Ε. : Αποστολή Διομήδους. . . : Διομήδης προς Βενιζέλο χ.ά. της 27.3.17.
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του νησιού από συμμαχικό στρατό. η κυβέρνηση Ribot δέχθηκε την προσ
χώρηση της Ζακύνθου. Εΐναι γεγονός ότι οι Δυνάμεις είχαν υποσχεθεί στον
Κωνσταντίνο την παρεμπόδιση του βενιζελικού επεκτατισμού στις περιο
χές από τις όποιες θα είχε προηγουμένως αποσυρθεί ό βασιλικός στρατός.
Στην περίπτωση όμως της Ζακύνθου, οι αρχές ανατράπηκαν από μια αυ
θόρμητη εξέγερση των κατοίκων, επομένως δεν υπήρχε λόγος να επέμβουν
οι Σύμμαχοι. Στο Παρίσι, ό υπουργός Ναυτικών ναύαρχος Lacaze έκμυστηρεύθηκε στον Ρωμάνο ότι η Γαλλία «θα έκανε τα στραβά μάτια», αν
πλοία γεμάτα στρατό της Άμυνας πλησίαζαν τα Επτάνησα με σκοπό την
ενίσχυση του λαϊκού αισθήματος για την κατάργηση των βασιλικών άρχων.
από το Quai d' Orsay ό Ρωμάνος αποκόμισε την εντύπωση ότι τέτοιες
πρωτοβουλίες θα ήταν όχι απλώς ανεκτές, αλλά και επιθυμητές από τη
γαλλική κυβέρνηση. οι πληροφορίες από το Λονδίνο ήταν έξ ίσου ενθαρ
ρυντικές.
Έτσι, στις 5 Απριλίου, βενιζελικοί χωροφύλακες έφθασαν στη Ζά
κυνθο, στις 8 στην Κεφαλλονιά, στις 16 στην Ιθάκη, και αργότερα, στις
25 Μαΐου, στη Λευκάδα. Μόνο η Κέρκυρα παρέμεινε πιστή στην κυβέρνηση
της Αθήνας, παρά τις προσπάθειες του κινήματος της Θεσσαλονίκης. Στις
7 Απριλίου το Άγιον Ό ρ ο ς και στις 12 η Σκόπελος καταλήφθηκαν με
τον ϊδιο τρόπο από βενιζελικές δυνάμεις28.
Μια νέα διάσκεψη κορυφής συγκέντρωσε στις 19 Απριλίου τη συμ
μαχική ηγεσία στον Άγιο Ιωάννη της Μωριέννης. Γάλλοι και Άγγλοι
εμφανίσθηκαν αποφασισμένοι να δώσουν τέλος στο ελληνικό ζήτημα, αναγ
κάζοντας τον Κωνσταντίνο να παραιτηθεί. Ό Ribot, εκτός από τη συμ
μαχική εισβολή στη Θεσσαλία, δεν απέκλειε μια δυναμική επέμβαση και
στην 'Αθήνα. η αποφασιστικότητα που διέκρινε τη γαλλική αντιπροσω
πεία απετέλεσε άλλωστε το καινούριο στοιχείο της διάσκεψης. Προκειμένου
28. Α.Ε. 272 : Billy προς Ribot, 40 της 7.4.17. Α.Ε. 290 : Ribot προς Ρ. Cambon,
1459, προς Doulcet, 595, προς Barrère, 786 της 29.3.17. Ρωμάνος προς Ribot, υπόμνημα
της 21.3.17. Ρ. Cambon προς Ribot, 523 της 30.3.17. Billy προς Ribot, χ.ά. της 30.3.17.
Bertie προς Ribot, υπόμνημα της 30.3.17. Ribot προς Ρ. Cambon, 1489, προς Guillemin,
333 της 31.3.17. Lacaze προς Gauchet, 9514A1159 της 31.3.17. Ρ. Cambon προς Ribot,
534 της 31.3.17. Α.Ε. 291 : Ρωμάνος προς Ribot, υπόμνημα της 7.4.17. Guillemin προς
Ribot, 782 της 17.4.17. Billy προς Ribot, 105 της 17.4.17. Ribot προς Guillemin και Billy,
χ.ά. της 19.4.17. Α.Υ.Ε. : Επέκτασις κινήματος είς Ιονίου; Νήσους: Πολίτης προς
Ρωμάνο, 1325 της 17.3.17, 1.702 της 30.3.17, 1.945 της 8.4.17. Γεννάδιος προς Πολίτη,
586 της 3.4.17. Ρωμάνος προς Πολίτη, 845 και 861 της 29.3.17, 882 της 30.3.17, 926 της
4.4.17, 972 - 973 της 9.4.17. Πολίτης προς Ρωμάνο, Γεννάδιο, Κακλαμάνο, 3.087 της 28.
5.17. Βενιζέλος προς Παπαναστασίου, 2.000 της 10.4.17. Παπαναστασίου προς Βενιζέλο,
36 της 27.5.17. Κοσμετάτος προς Βενιζέλο, χ.ά. της 30.3.17 και 16.4.17. Α.Μ.Μ. 149 :
Ρωμάνος προς Πολίτη, χ.ά. της 5.4.17.
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να δεχθούν οι Ιταλοί τα νέα μέτρα που θα κατέληγαν προφανώς στην
επιστροφή του Βενιζέλου στην εξουσία, συμφωνήθηκε από κοινού η οριο
θέτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας (Ικόνιο και Σμύρνη) που θα περ
νούσε μετά τον πόλεμο στη δική τους σφαίρα επιρροής. Σίγουροι πια για
τις μελλοντικές τους κτήσεις, οι Ιταλοί έδειξαν μεγαλύτερη διαλλακτικό
τητα στο θέμα της εκθρόνισης του Κωνσταντίνου.
Μόλις πληροφορήθηκαν οι Ρώσοι τά αποτελέσματα της διάσκεψης,
εξέφρασαν έκπληξη γιατί κανείς δεν είχε ζητήσει τη δική τους γνώμη. Το
νέο καθεστώς άρχισε επίσης να τρέφει υποψίες για το κίνημα της Θεσσαλο
νίκης. Ό Milioukoff δήλωσε ότι η κυβέρνηση του δεν είχε λόγους για να
υποστηρίξει τον Κωνσταντίνο η για να αντιταχθεί στην επέκταση του κι
νήματος. την απασχολούσε όμως η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής
των βενιζελικών που θα προκαλούσε ασφαλώς αναστάτωση στα Βαλκάνια,
περιοχή που ενδιέφερε άμεσα τη Ρωσία. Ή δ η από τον Απρίλιο του
1915, η Αγγλία και η Γαλλία είχαν βεβαιώσει την τσαρική τότε κυβέρνηση
ότι η περιοχή της Κωνσταντινούπολης και των Στενών θα περνούσε στη
δική της ζώνη επιρροής. Το νέο καθεστώς δεν είχε εγκαταλείψει τελείως
τις βλέψεις του προκατόχου του. Γι' αυτό, μετά τη διάσκεψη της Μωριέν
νης και το φόβο ότι θα παραμεριζόταν από τους Συμμάχους, η Ρωσία επέ
μενε στην ανάγκη ενιαίας συμμαχικής δράσης στο ελληνικό θέμα, με την
ελπίδα ότι η Γαλλία θα μετρίαζε κάπως τις επεκτατικές διαθέσεις των βενι
ζελικών29.
Περί τα τέλη Απριλίου, η προσωρινή κυβέρνηση ενίσχυσε τη θέση
της. Ό στρατός της είχε ξεπεράσει τους 40.000 άνδρες, ένώ η επιστράτευση
στην Κρήτη και στις Κυκλάδες συγκέντρωσε άλλους 30.000. η επέκταση
του κινήματος στα νησιά του Ιονίου και ό σχηματισμός της κυβέρνησης
Ribot ενέπνευσαν στον Βενιζέλο εμπιστοσύνη για το μέλλον, που εκφρά
σθηκε με την υιοθέτηση μιας περισσότερο αποφασιστικής στάσης. Μόλις
πληροφορήθηκε τη διάθεση των Συμμάχων να επέμβουν στη Θεσσαλία
και, πιθανώς, στην Αττική, έσπευσε να προσφέρει τη συμμετοχή του στρα
τού του στις επιχειρήσεις αυτές. Μια εξέγερση του πληθυσμού σαν αυτή
29. Α.Ε. 291 : Isvolsky προς Ribot, έκθεση της 23.4.17. Α.Ε. 994 : Διάσκεψη του
'Αγίου 'Ιωάννη της Μωριέννης. Πρακτικά. Ribot προς Ρ. Cambon, 1446 της 21.4.17.
Barrère προς Ribot, 532 της 23.4.17. Ribot προς Barrère, 1015 της 24.4.17. Paleologue
προς Ribot, 543 της 20.4.17. Barrère προς Ribot, 520 της 21.4.17. Ribot προς Paleologue,
767 - 768 της 21.4.17. Paléoloque προς Ribot, 563 της 24.4.17. Α.Υ.Ε. : Διάφορα περί
Ιταλών εις Κέρκυραν, Ήπειροι; Μακεδονίαν : Πολίτης προς Ρωμάνο, 1084 της 8.3.17.
Ρωμάνος προς Πολίτη, 582 της 16.3.17, 1031 της 18.4.17. Γεννάδιος προς Πολίτη, 714
της 18.4.17 Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.125 της 24.4.17.
Α. Ribot, Journal (1914 -1922), Παρίσι 1936, σσ. 67 - 69. M X . Smith, Ionian
Vision.
Greece in Asia Minor (1919 - 1922), Λονδίνο 1973, σ. 69.
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των Ιονίων Νήσων θα επέτρεπε την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο κίνημα
πριν προλάβουν να επέμβουν οι Σύμμαχοι. η επέκταση του κινήματος στη
Θεσσαλία παρουσίαζε, κατά τον Βενιζέλο, αξιόλογα πλεονεκτήματα : ενί
σχυση του στρατού της Εθνικής Άμυνας, δυνατότητες εξάπλωσης προς
την Αιτωλοακαρνανία, τέλος, έλεγχο της σοδειάς. Σύμφωνα άλλωστε με
πληροφορίες που είχαν φθάσει στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση της Αθή
νας είχε ήδη δώσει οδηγίες για την κατάσχεση η ακόμα και την καταστροφή
των σιτηρών σε περίπτωση εισβολής των Συμμάχων στη Θεσσαλία. Ό
Βενιζέλος ήλπιζε να προλάβει την εισβολή των Συμμάχων καταλαμβάνον
τας ό ίδιος με δυο μεραρχίες του στρατού της Εθνικής Άμυνας τη Θεσ
σαλία και την Αιτωλοακαρνανία με στόχο την προέλαση μέχρι την Αθήνα.
σε περίπτωση που θα αντιδρούσαν οι Δυνάμεις, ό βενιζελικός στρατός θα
σταματούσε στα σύνορα της Αττικής. Άγγλοι και Γάλλοι, μόλις πληρο
φορήθηκαν το σχέδιο αυτό, τον απέτρεψαν από κάθε πρωτοβουλία που θα
μετέβαλλε το δικό τους πρόγραμμα 30 .
η πιο εντυπωσιακή αλλαγή των κύκλων της Θεσσαλονίκης αφορούσε
όμως το θέμα της δυναστείας. το νέο δημοκρατικό καθεστώς της Ρωσίας
και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Wilson περί απελευθερωτικού
χαρακτήρα του πολέμου, προσέφεραν στον Βενιζέλο την ευκαιρία να κτυ
πήσει την ελληνική δυναστεία, χωρίς όμως να καταφερθεί εναντίον του
θεσμού της μοναρχίας 31 . η υπόθεση άρχισε στα μέσα Απριλίου, όταν νέες
φήμες για μια συμφιλίωση Βενιζέλου-Κωνσταντίνου έφθασαν και πάλι στη
Θεσσαλονίκη. Ό Κρητικός πολιτικός επωφελήθηκε για να ξεκαθαρίσει
τη θέση του.
((Υπάρχει μια ριζική αντίθεση ανάμεσα στο φιλελεύθερο σύστημα που
αντιπροσωπεύεται από τον κ. Βενιζέλο και τους οπαδούς του, και το απολυ
ταρχικό σύστημα που εφαρμόζεται από τη βασιλική οικογένεια, από μια κλίκα
αξιωματικών που εκπαιδεύθηκαν στο Βερολίνο και από πολιτικούς υποτελείς
στη γερμανική κυβέρνηση. Επίκεντρο της διαμάχης αυτής είναι η δημοκρα
τική αναγέννηση του Ελληνισμού»,
30. Α.Ε. 272 : Ρωμάνος προς Ribot, υπόμνημα της 23.4.17. Ribot προς Ρ. Cambon,
1.921 της 26.4.17. Α.Ε. 291 : Υπόμνημα Ρωμανού της 12.4.17. Billy προς Ribot, 107 της
17.4.17. Α.Ε. 292 : Ribot προς Ρωμάνο, υπόμνημα της 7.5.17. Ρωμάνος προς Ribot έκθεση
της 3.5.17. Billy προς Ribot, 130 της 4.5.17. Α.Υ.Ε. : Αποστολή Διομήδους. . . : Διομή
δης προς Βενιζέλο, χ.ά. της 27.3.17. Ρωμάνος προς Πολίτη, 927 της 5.4.17. Α.Υ.Ε. :
Καθεστωτική μεταβολή : Πολίτης πός Ρωμάνο, 2.089 της 13.4.17, 2.315 της 22.4.17
2.551 της 2.5.17, χ.ά. της 2.5.17. Α.Μ.Μ. 149 : Πολίτης προς Ρωμάνο, 2.510 της 30.4.17.
31. Α.Ε. 272 - Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική
Ρωμάνο, 2.311 της 22.4.17.

μεταβολή - P.J. 26J13(1) : Βενιζέλος προς
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έγραφε ό Ρωμάνος προς τον Ribot 32 . η μεγαλύτερη ανησυχία για τις δημο
κρατικές τάσεις του βενιζελικοδ κινήματος προήλθε από το Λονδίνο. σε
ένα πρώτο στάδιο, ό υφυπουργός Εξωτερικών Hardinge δήλωσε ότι οι Δυ
νάμεις, εφόσον είχαν εγγυηθεί στην Ελλάδα το πολίτευμα της συνταγμα
τικής βασιλείας, ήταν υποχρεωμένες να βρουν ένα διάδοχο μονάρχη σε
περίπτωση εκκένωσης του θρόνου. Αυτή ήταν και η μόνη αποδεκτή λύση,
γιατί η Βρετανία, πιστή στο θεσμό της βασιλείας, θα επέκρινε οποιαδή
ποτε αναταραχή που θα απέβλεπε στην εγκαθίδρυση δημοκρατικού καθε
στώτος στην Ελλάδα 33 .
στη συνέχεια ô λόρδος Granville πήρε εντολή να εξετάσει από κοντά
τις προθέσεις του Βενιζέλου και δεν άργησε ν' αντιληφθεί την αμετάκλη
τη άρνηση του τελευταίου να συμφιλιωθεί με τον βασιλιά. η αποτελεσμα
τικότερη, κατά τον Βενιζέλο, λύση ήταν η παραίτηση του Κωνσταντίνου
και η απομάκρυνση του από τον ελληνικό χώρο. Αποφεύγοντας όμως να
παραβιάσει μια κατάσταση που είχε αρχίσει να γίνεται ευνοϊκή γι' αυτόν,
ό Βενιζέλος δέχθηκε σε τελευταία ανάγκη να υποστηρίξει την υποψηφιό
τητα του διαδόχου Γεωργίου. 'Εξέφρασε πάντως την προτίμηση του για έναν
Άγγλο πρίγκιπα η τον δευτερότοκο γιο του βασιλιά του Βελγίου. σε περί
πτωση που οι προσπάθειες αυτές κατέληγαν σε αδιέξοδο, έπρεπε να αντι
μετωπισθεί σοβαρότερα η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας.
Στο Παρίσι, η ανησυχία ήταν λιγότερο έντονη. την επομένη της διά
σκεψης της Μωριέννης, ό Ribot δήλωσε στον Ρωμάνο ότι η Γαλλία δεν
επρόκειτο να αντιδράσει αν ό ελληνικός λαός, μέσω μιας συντακτικής
συνέλευσης, αποφάσιζε την αλλαγή του συντάγματος του. η αρχή ότι το
είδος της μελλοντικής διακυβέρνησης άνηκε στο λαό. μετά από τον πλήρη
έλεγχο της κατάστασης από το κίνημα της Θεσσαλονίκης, αποτελούσε
ακριβώς και τη βάση της βενιζελικής πολιτικής. η γαλλική κυβέρνηση
προσπαθούσε, για την ώρα, με ουδέτερες δηλώσεις και αποφεύγοντας αδέ
ξιους χειρισμούς, να μη δυσαρεστήσει τη Βρετανία, τη στιγμή μάλιστα
που το εμπόδιο της 'Ιταλίας για τη λύση του ελληνικού ζητήματος φαινόταν
να έχει ύπερφαλαγγισθεΐ. Ό Βενιζέλος απάντησε ότι καταλάβαινε τη λεπτή
θέση της κυβέρνησης του Παρισιού κι ότι δεν είχε σκοπό να χρησιμοποιή
σει τη Γαλλία σαν συνήγορο του απέναντι στους υπόλοιπους Συμμάχους.
Φαίνεται όμως ότι οι διάφορες λύσεις που μελετήθηκαν μέσα στο παραδο
σιακό μοναρχικό σύστημα είχαν περισσότερο σκοπό να απαλύνουν τις
ανησυχίες των Άγγλων, γιατί η ιδέα της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας
είχε πια κερδίσει την προτίμηση των βενιζελικών. οι φήμες γύρω από τη
32. Α.Ε. 272: Ρωμάνος προς Ribot, υπόμνημα της 21.4.17.
33. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική
μεταβολή : Γεννάδιος προς Πολίτη, 691, της 17.4.17.
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διάσκεψη της Μωριέννης που έφθασαν στη Θεσσαλονίκη άφηναν να νοηθεί
ότι επίκειται εκθρόνιση του Κωνσταντίνου. η πιθανότητα όμως της ανό
δου του διαδόχου στο θρόνο προκάλεσε την αντίδραση των στρατιωτικών
κύκλων του κινήματος. η ελληνική δημοκρατία, έτσι όπως την είχαν συλ
λάβει, δεν θα στηριζόταν στη συμφιλίωση των δύο παρατάξεων, αλλά στην
επέκταση του εθνικού κινήματος σε περιοχές που προηγουμένως θα είχε
καταλάβει ο στρατός της Άμυνας34.
Τα εργατικά συνδικάτα της Θεσσαλονίκης ζήτησαν τη συγκατάθεση
του Βενιζέλου για να κηρύξουν έκπτωτο τον Κωνσταντίνο. Ό πρόεδρος
της προσωρινής κυβέρνησης αρνήθηκε, αποφεύγοντας να συγκεκριμενο
ποιήσει τη θέση του για το μέλλον της δυναστείας προτού εξετάσει τις
αντιδράσεις των Δυνάμεων. Στις 6 Μαΐου τα συνδικάτα, με την υποστήριξη
του δημότικού συμβουλίου και της Λέσχης των Φιλελευθέρων της Θεσσαλο
νίκης, οργάνωσαν μια μεγάλη διαδήλωση στην πλατεία του Λευκού Πύρ
γου, κήρυξαν έκπτωτο τον βασιλιά και ζήτησαν από τις Δυνάμεις να δια
κόψουν σχέσεις με το καθεστώς της Αθήνας. Ό Βενιζέλος απέφυγε και
πάλι να πάρει θέση. Στο Παρίσι άλλωστε η είδηση έγινε δεκτή με μεγάλη
επιφυλακτικότητα. η γαλλική κυβέρνηση πρότιμούσε ασφαλώς να προε
τοιμάσει την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου με μεγαλύτερη διακριτικότητα 35 .
Ό Βίκτωρ Παπακοσμάς, σε ένα άρθρο του, υποστηρίζει ότι ό Βενι
ζέλος χρησιμοποίησε το επιχείρημα της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας
στην Ελλάδα περισσότερο για να επισπεύσει την εκθρόνιση του Κωνσταν
τίνου από τους Συμμάχους, παρά γιατί επιθυμούσε ό ίδιος κάτι τέτοιο.
Προσπάθησε άλλωστε να μην ενισχύσει το αυξανόμενο δημοκρατικό πνεύ
μα στους κόλπους του κινήματος. Αυτό έκανε και τον Granville να τον
χαρακτηρίσει σαν τον «πιο νομοταγή επαναστάτη», κάτι όμως που δεν συνέ
βαινε με πολλούς από τους οπαδούς του 36 .
Στο μεταξύ, στις 3 Μαΐου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύ
ματα, ό Κωνσταντίνος ανέθεσε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στον
Αλέξανδρο Ζαΐμη. την ίδια στιγμή, οι φήμες για την εκθρόνιση εϊχαν δη
μιουργήσει ένα κλίμα οξύτητας στην Αθήνα. Ό νέος πρωθυπουργός εξέ
φρασε την ελπίδα ότι ό Βενιζέλος θα τον διευκόλυνε στην αποστολή του,
34. Α.Ε. 291 : Billy προς Ribot, 107 της 17.4.17, 112- 113 της 20.4.17, 115 της
23.4.17. Ribot προς Billy, 100 της 21.4.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος
προς Πολίτη, 991 της 11.4.17, 1.125 της 24.4.17.
35. Α.Ε. 292 : Billy προς Ribot, 125 -126 της 2.5.17, 132 της 7.5.17, 56 της 10.5.17
Graillet προς Ribot, 30 της 7.5.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος προς Πο
λίτη, 1.272 της 10.5.17.
36. Β. Παπακοσμας, « Ό Ελευθέριος Βενιζέλος και το ζήτημα του αβασίλευτου
δημοκρατικού πολιτεύματος (1916-1920)», Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και
την εποχή του, Αθήνα 1980, σσ. 485 - 499.
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συγκρατώντας τους οπαδούς του που αγωνίζονταν για την εγκαθίδρυση της
δημοκρατίας. Στερούμενη υποστήριξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, η κυβέρνηση Ζαΐμη αποτέλεσε την τελευταία προσπάθεια του
Κωνσταντίνου να διατηρήσει το θρόνο του.
Στις 4 και 5 Μαΐου, Άγγλοι και Γάλλοι συναντήθηκαν σε διάσκεψη
κορυφής στο Παρίσι. Κύριο θέμα η κατάσταση του μακεδονικού μετώπου,
οι προσεχείς επιχειρήσεις στη Θεσσαλία και η κοινή αντιπροσώπευση
στην 'Αθήνα. οι Βρετανοί επέμειναν να αποχωρήσει μια μεραρχία τους
από τη Μακεδονία για το μέτωπο της Παλαιστίνης. οι Γάλλοι απάντησαν
ότι οποιαδήποτε εξασθένιση της Στρατιάς της Ανατολής ήταν παρακινδυ
νευμένη πριν από τη λύση του έλληνικού ζητήματος. Επειδή ό σκοπός
της συμμαχικής επιχείρησης στη Θεσσαλία ήταν ο έλεγχος των δημητρια
κών, για να μη δημιουργηθούν προβλήματα, αποφασίσθηκε από κοινού
να μην επιτραπεί στο βενιζελικό στρατό να συμμετάσχει. την δλη επιχεί
ρηση ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν οι Γάλλοι. οι Άγγλοι, φοβούμενοι
το σχηματισμό πρόσθετου μετώπου στη Θεσσαλία, αποδέχθηκαν μια συμ
βολική συμμετοχή. "Ενας κοινός αντιπρόσωπος των Συμμάχων στην Αθή
να θα αναλάμβανε μια προσωρινή αποστολή, δίχως διπλωματικό χαρα
κτηρισμό. οι Δυνάμεις θα άνακαλούσαν τους πρέσβεις τους, αφήνοντας
επί τόπου έναν επιτετραμμένο που θα εκτελούσε τις οδηγίες του κοινού αν
τιπροσώπου 37 . η γαλλική κυβέρνηση προώθησε το όνομα του γερουσιαστή
Charles Jonnart, ό όποιος, στις 17 Μαΐου, κατέθεσε στην επιτροπή εξωτε
ρικών υποθέσεων της γερουσίας μια έκθεση για το ελληνικό ζήτημα. Μέσα
σ' αυτή υπογράμμιζε την αντισυνταγματική διάλυση της βουλής του 1915
από τον Κωνσταντίνο, την ανεπάρκεια της διπλωματικής αντιπροσώπευσης
των Δυνάμεων στην Αθήνα και τη γεμάτη αντιφάσεις πολιτική απέναντι
στο βενιζελικό κίνημα.
οι αποφάσεις της διάσκεψης του Παρισιού έγιναν δεκτές στη Θεσ
σαλονίκη με δυσαρέσκεια. Ό Βενιζέλος, κάτω από την πίεση του Διομήδη
που επέμενε ότι η γαλλική κοινή γνώμη ήταν υπέρ του κινήματος, επανέ
φερε το θέμα της συμμετοχής του στρατού του στην επιχείρηση κατά της
Θεσσαλίας. Ό Ρωμάνος, επειδή υποψιαζόταν ότι η Ιταλία θα ενημέρωνε
την κυβέρνηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της διάσκεψης, κάλεσε
τον Βενιζέλο να αρχίσει την ψυχολογική προετοιμασία του λαού της Θεσ
σαλίας ώστε, με την είσοδο του συμμαχικού στρατού, να εκδηλωθεί υπέρ
του κινήματος. Ό δισταγμός όμως των Άγγλων και οι καχυποψίες των
37. Α.Ε. 994 : Διάσκεψη Παρισιού. Πρακτικά. Α. Ribot, ε.ά. σσ. 86 - 87. D. Lloyd
-George, ε.ά., τόμ. Γ', σσ. 1534 - 1537.
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Ιταλών χειροτέρευαν την κατάσταση 38 . η απόφαση για την αποστολή
του Jonnart στην Αθήνα ανησύχησε τους κύκλους της Θεσσαλονίκης, που
χαρακτήρισαν το γεγονός σαν προσπάθεια των Συμμάχων να προσεγγίσουν
τον Κωνσταντίνο. Ό Πολίτης, δυσαρεστημένος, απέδωσε τις νέες εξελί
ξεις στη διστακτικότητα των Άγγλων. Ό Ρωμάνος ζήτησε από τον πρό
εδρο Poincaré την άμεση συνεργασία των κυβερνήσεων του Παρισιού και
της Θεσσαλονίκης για μια κοινή επέμβαση στη νότια Ελλάδα, την ανα
βολή της αποστολής του Jonnart και νέα οικονομική ενίσχυση για τις στρα
τιωτικές δαπάνες του κινήματος. Ό Poincaré απάντησε ότι η γαλλική κυ
βέρνηση δεν είχε κανένα απώτερο σκοπό προσέγγισης με τον Κωνσταντίνο.
Σκόπευε άλλωστε να στείλει τον Jonnart στην Αθήνα άφού ολοκληρωθεί
η κατάληψη της Θεσσαλίας 39 .
σε μια ύστατη προσπάθεια να συμφιλιώσει τις δυο αντιμαχόμενες παρα
τάξεις, η βρετανική κυβέρνηση βολιδοσκόπησε και πάλι τον Βενιζέλο, ό
όποιος απάντησε ότι η εκθρόνιση του βασιλιά ήταν απαραίτητη κι ότι είχε
επιφυλάξεις ακόμα και για τη φυσιολογική διαδικασία της διαδοχής που θα
ανέβαζε τον Γεώργιο στο θρόνο. Έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να εγγυηθούν
προηγουμένως οι Δυνάμεις ότι η ανάμειξη των ανακτόρων στη διακυβέρ
νηση της χώρας θα ήταν στο μέλλον περιορισμένη. η αγγλική πρωτο
βουλία τον ανησύχησε. Τηλεγράφησε στο Παρίσι ότι η επιχείρηση κατά
της Θεσσαλίας έπρεπε να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση. Πρότεινε και πάλι
τη συμμετοχή της μεραρχίας του Αρχιπελάγους και δήλωσε ότι ήταν πρό
θυμος να μεταβεί στο Παρίσι και στο Λονδίνο για να πείσει τους Συμμάχους
να κάνουν γρήγορα. Φοβόταν ότι οι δισταγμοί των Άγγλων θα είχαν δυσ
μενείς επιπτώσεις στο θέμα της εκθρόνισης του Κωνσταντίνου. Απείλησε
μάλιστα με παραίτηση, αν η κατάσταση παρέμενε στάσιμη.
«η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί τον κίνδυνο που παρα
μονεύει για τα συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που ο κ. Βενιζέλος φθά
σει μέχρι απελπισίας»,
τηλεγραφούσε στις 22 Μαΐου ό Billy από τη Θεσσαλονίκη. Δυο μέρες αρ
γότερα, ô Ribot απάντησε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να χάσει ό Βενιζέλος
38. Α.Ε. 292 : Billy προς Ribot, 138 της 10.5.17. Α.Ε. 994 : Υπόμνημα του Βενι
ζέλου προς τη γαλλική κυβέρνηση, 3.5.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος
προς Πολίτη, 4.002 της 7.5.17 και 1.259 της 8.5.17. Α.Μ.Μ. 149 : Ρωμάνος προς Πολίτη,
χ.ά. της 6.5.17 και 8.5.17. Α.Μ.Μ. 313 : Διομήδης προς Βενιζέλο, εκθέσεις της 3.5.17 και
9.5.17.
39. Α.Ε. 292 : Ribot προς Ρ. Cambon, 2.059 της 5.5.17. Billy προς Ribot, 54 της
7.5.17. Α.Ε. 293 : Ρωμάνος προς J. Cambon, υπόμνημα της 19.5.17. Billy προς Ribot,
154 της 21.5.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.393 της
21.5.17. Α.Μ.Μ. 149 : Ρωμάνος προς Πολίτη, χ.ά. της 20.5.17.
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την εμπιστοσύνη που είχε στους Συμμάχους. Ό Ρωμάνος προσπάθησε
με τη σειρά του να μετριάσει την ανησυχία του πρωθυπουργού του.
((Θεωρώ απαραίτητο να πεισθεί η βρετανική κυβέρνηση με κάθε τρόπο,
ώστε να ακολουθήσει την πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης. Εδώ στο
Παρίσι, όσο καιρό τουλάχιστον ο κ. Ribot βρίσκεται επικεφαλής των πρα
γμάτων και δ κ. Painlevé διευθύνει το υπουργείο Στρατιωτικών,
έχουμε
εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη. "ένα νέο διάβημα θα παρα
βίαζε ανοικτές ήδη για μας πόρτες»40.
Στις 28 και 29 Μαΐου, Άγγλοι και Γάλλοι συναντήθηκαν και πάλι σε
διάσκεψη κορυφής στο Λονδίνο. σε έκθεση που υπέβαλε, η βρετανική αντι
προσωπεία υποστήριξε ότι στόχος των Συμμάχων έπρεπε να είναι η ενο
ποίηση της Ελλάδας υπό το καθεστώς της συνταγματικής βασιλείας με
το σχηματισμό βενιζελικής κυβέρνησης. Αποτέλεσμα που μπορούσε να
επιτευχθεί με διπλωματική πίεση προς τον Κωνσταντίνο και με την ενί
σχυση του αποκλεισμού των ελληνικών ακτών. οι Γάλλοι επέμειναν να
συνδυασθεί η εισβολή της Θεσσαλίας με μια επέμβαση στην Αθήνα και
στον Ισθμό της Κορίνθου. και οι δυο πάντως συμφώνησαν να ζητήσει ό
Jonnart την παραίτηση του Κωνσταντίνου. η διάσκεψη έληξε με την τε
λική απόφαση να εισβάλει συμμαχικός στρατός στη Θεσσαλία. την ίδια
στιγμή ό Jonnart θα πραγματοποιούσε στην Αθήνα τις απαραίτητες ενέρ
γειες για την αγορά των δημητριακών. Άλλες δυνάμεις θα ήταν παράλ
ληλα έτοιμες να καταλάβουν τον Ισθμό της Κορίνθου, για να εμποδίσουν
τη μεταφορά του βασιλικού στρατού από την Πελοπόννησο στη Στερεά
'Ελλάδα. στη συνέχεια, ό Jonnart, με την ιδιότητα τού ύπατου αρμοστή
των Προστάτιδων Δυνάμεων, σύμφωνα με τη συνθήκη του 1863, θα ζητούσε
την παραίτηση τού Κωνσταντίνου που είχε παραβιάσει το Σύνταγμα κυ
βερνώντας σαν απόλυτος μονάρχης. σε περίπτωση αρνητικής απάντησης,
οι Σύμμαχοι θα ενίσχυαν τον αποκλεισμό των ελληνικών ακτών41.
την ίδια στιγμή, στη Θεσσαλονίκη, επικράτησε η διάθεση για άμεση
εισβολή στη Θεσσαλία. Παρ' όλο που ο θερισμός είχε προβλεφθεί για τα
μέσα Ιουνίου, ορισμένα σιτηρά δευτερεύουσας σημασίας εϊχαν ήδη αρχίσει
να αποθηκεύονται. την επομένη όμως της διάσκεψης του Λονδίνου, η γαλ
λική κυβέρνηση διέταξε τον Sarrail να μην εισβάλει στη Θεσσαλία, προ40. Α.Ε. 273 : Bertie προς Ribot, υπόμνημα της 23.5.17. Α.Ε. 292 ; Βενιζέλος προς
Ρωμανό, χ.ά. της 20.5.17. Billy προς Ribot, 157-158 της 22.5.17. J. Cambon προς Billy, 127
της 24.5.17. Α.Ε. 293 - P. J. 26J13(1) : Βενιζέλος προς Ρωμάνο, χ.ά. της 25.5.17. Α.Υ.Ε. :
Καθεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.403 της 23.5.17. Α.Μ.Μ. 149 :
41. Α.Ε. 994 - P.J. 26J13(1) : Διάσκεψη Λονδίνου. Πρακτικά. Α. Ribot, è.ά., σσ.
133-136.
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του ετοιμασθούν οι δυνάμεις που θ' αποβιβάζονταν στην Αττική και στην
περιοχή του Ισθμού. Προκειμένου να επιβάλει τη δική του άποψη, ό Sar
rail χρησιμοποίησε το διπλωματικό μηχανισμό της προσωρινής κυβέρ
νησης. Πράγματι, στις 31 Μαΐου, ό Ρωμάνος ζήτησε από τη γαλλική κυ
βέρνηση να επιταχύνει την εισβολή. Ο Βενιζέλος δεν έκρυβε την ανησυ
χία του για τις συνεχείς αναβολές της επιχείρησης. Οι Βούλγαροι θα μπο
ρούσαν να επωφεληθούν εξαπολύοντας επίθεση στο μακεδόνικο μέτωπο.
η Στρατιά της Ανατολής θα αναγκαζόταν έτσι να δώσει διμέτωπο αγώνα,
ενώ η Αγγλία και η Ιταλία θα έβρισκαν την ευκαιρία να αποσυρθούν από
την εφαρμογή μιας πολιτικής για την οποία είχαν από την αρχή εκφρά
σει βασικές αντιρρήσεις. Αντίθετα, μια γρήγορη κατάληψη της Θεσσαλίας
θα επέτρεπε την κατάργηση των βασιλικών άρχων στην επαρχία αυτή. η
μεραρχία του Αρχιπελάγους θα μπορούσε επομένως να αντικαταστήσει
το συμμαχικό στρατό που θα επέστρεφε χωρίς καθυστέρηση στη Μα
κεδονία.
Το Quai d' Orsay απάντησε ότι, αν η προσωρινή κυβέρνηση θεωρούσε
τόσο επείγουσα την εισβολή στη Θεσσαλία, δεν έμενε παρά να ζητηθεί
η άδεια από τον Jonnart που βρισκόταν καθ' όδόν για την Ελλάδα. Στις 5
'Ιουνίου, ό Painlevé αποκάλυψε στον Ρωμάνο το συμμαχικό σχέδιο, όπως
είχε καταρτισθεί στο Λονδίνο. Πρόσθεσε ότι ό Jonnart και ό Sarrail είχαν
λάβει διαταγή να ενεργούν πάντα σε συνεργασία με την προσωρινή κυ
βέρνηση 42 .
Το ίδιο βράδυ, ό Jonnart έφθασε στα ανοικτά της Σαλαμίνας. Αφού
κατατοπίσθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στην πρωτεύουσα,
κανόνισε τις λεπτομέρειες της αγοράς των σιτηρών και είχε μια ανεπίσημη
επικοινωνία με τον Ζαΐμη, έφυγε για τη Θεσσαλονίκη, όπου έφθασε στις
7 Ιουνίου. Ακολούθησε μια σύσκεψη με τον Sarrail. Στο μεταξύ είχε έρθει
από το Παρίσι η διαταγή για την άμεση εισβολή στη Θεσσαλία, ώστε να
προληφθεί κάθε οργάνωση αντίστασης από τους οπαδούς του Κωνσταν
τίνου. Ό Jonnart προτίμησε το συνδυασμό της επιχείρησης αυτής με την
απόβαση στην περιοχή του Ισθμού και στην Αθήνα, που καθορίσθηκε
για τις 10 Ιουνίου 43 .
στη συνέχεια, o ύπατος αρμοστής είχε μια συνάντηση με τον Βενιζέλο.
η συζήτηση στράφηκε γύρω από το πρόβλημα της εκλογής του διαδόχου
42. Α.Ε. 293 : Πολίτης προς Ρωμάνο, χ.ά. της 31.5.17. Billy προς Ribot, 170 της
3.6.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Πολίτης προς Ρωμάνο, 3.270 και 3.280 της
2.6.17. Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.476 και 4.010 της 2.6.17. A.M.Μ. 149 : Ρωμάνος προς
Πολίτη, 1513 της 5.6.17.
43. Α.Ε. 293 : Ribot προς Jonnart, 2 της 7.6.17. Billy προς Ribot, 173 της 7.6.17.
P.J.26J13(1) : Jonnart προς Sarrail, χ.ά. της 6.6.17, προς Gauchet, χ.ά. της 7.6.17.
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του Κωνσταντίνου και τη μεταβίβαση της εξουσίας στους Φιλελεύθερους.
η προσωρινή κυβέρνηση είχε εκφράσει το φόβο ότι η πίεση των Άγγλων
είχε πείσει τους Συμμάχους να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του πρίγ
κιπα Αλέξανδρου, δευτερότοκου γιου του Κωνσταντίνου. η εκλογή αυτή
δεν ικανοποιούσε τους κύκλους της Θεσσαλονίκης, που προσανατολίζον
ταν περισσότερο προς τον τριτόκοκο και ανήλικο πρίγκιπα Παύλο, η
άνοδος του οποίου στο θρόνο θα έθετε πρόβλημα αντιβασιλείας. Κάτι τέ
τοιο θα επέτρεπε στον Βενιζέλο να κυβερνήσει με μεγαλύτερη ανεξαρτησία
μέχρι το τέλος του πολέμου. Ή δ η από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου,
ο Ρωμάνος εΐχε λάβει εντολή να πείσει τη γαλλική κυβέρνηση να δεχθεί
τη λύση αυτή. Ό Ribot όμως και ό Painlevé είχαν να αντιμετωπίσουν την
αντίθεση των Άγγλων. το μόνο που κατάφεραν κατά τη διάσκεψη του
Λονδίνου ήταν ό παραγκωνισμός του διαδόχου Γεωργίου, που θεωρήθηκε
ύποπτος για φιλογερμανικά αισθήματα. η εφαρμογή της αντιβασιλείας με
την εκλογή του Παύλου, άνησυχούσε τά συντηρητικά μέλη της βρετανικής
κυβέρνησης που επηρεάζονταν από τους κύκλους της αγγλικής αυλής.
Έ τ σ ι οι Γάλλοι αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν και να δεχθούν την εκλογή
του Αλέξανδρου, ελπίζοντας ότι ό ελληνικός λαός, μετά από την εγκατά
σταση των βενιζελικών άρχων, θα επέβαλλε μόνος του μια περισσότερο
αποτελεσματική λύση. Ό Ρωμάνος επέμενε να μη ληφθεί τελική απόφαση
χωρίς την έγκριση της προσωρινής κυβέρνησης. Ο Ribot εκφράσθηκε εν
θαρρυντικά για την υποψηφιότητα του Παύλου, αναπτύσσοντας όμως τις
δυσκολίες που είχαν προκύψει με τους Άγγλους. Ό Jonnart, τη μέρα της
αναχώρησης του από το Παρίσι, είχε διαβεβαιώσει τον Ρωμάνο ότι δεν
σκόπευε να αναλάβει πρωτοβουλία, χωρίς να προηγηθεί συννενόηση με
τον ίδιο τον Βενιζέλο.
Τά στοιχεία που αναφέρονται στις συσκέψεις της Θεσσαλονίκης πα
ρουσιάζουν δυστυχώς ελλείψεις. Διαπιστώνεται πάντως ότι ο Βενιζέλος,
υστέρα από την πρώτη του συνάντηση με τον Jonnart, έδειχνε περισσότερη
διαλλακτικότητα για την εκλογή του Αλέξανδρου. Φαίνεται ότι ό πρόεδρος
της προσωρινής κυβέρνησης συμβιβάσθηκε τελικά, άφού διαπίστωσε ότι
η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα θα προκαλούσε την έντονη
αντίδραση των Δυνάμεων. στη συνέχεια, ο Jonnart, άφού κανόνισε τις τε
λευταίες λεπτομέρειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άφού είχε μια
δεύτερη συνάντηση με τον Βενιζέλο, αναχώρησε στις 9 Ιουνίου για τη
Σαλαμίνα 44 .
44. Α.Ε. 293 : Jonnart προς Ribot, 2 της 7.6.17. J. Cambon προς Ρωμάνο, υπόμνημα
της 9.6.17. Α.Ε. 274 - P.J. 26J13(3) : Ribot προς Jonnart, 1 της 7.6.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστω
τική μεταβολή : Ρωμάνος προς Πολίτη, 1471 της 31.5.17, 1474 της 1.6.17, 4.008 της 3.6.17.
Α.Μ.Μ. 149 : Ρωμάνος προς Πολίτη, χ.ά. της 17.6.17.
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Στις 8 Ιουνίου, δίχως να έχει προηγουμένως ενημερωθεί κανείς, ιτα
λικός στρατός εισέβαλε στην Ήπειρο και κατέλαβε τα Γιάννενα. η κυ
βέρνηση της Ρώμης είχε αρχίσει να υποπτεύεται ότι οι όροι της διάσκεψης
της Μωριέννης σχετικά με τις ιταλικές βλέψεις στη Μ. Ασία δεν επρό
κειτο να τηρηθούν. με το μέτρο αυτό που προετοίμασε με απόλυτη μυστι
κότητα, θέλησε να βρεθεί σε θέση ισχύος απέναντι στους βενιζελικούς.
στη Θεσσαλονίκη εκφράσθηκαν φόβοι ότι οι βασιλικοί θα εκμεταλλεύον
ταν την εισβολή στην Ήπειρο. Στο Παρίσι, ό Ρωμάνος ζήτησε να αποκλει
σθεί η ιταλική συνεργασία κατά τη διάρκεια των συμμαχικών επιχειρήσεων
στη νότια Ελλάδα. Έπρεπε επίσης να αποφευχθεί η επίσημη αναγνώριση
της προσωρινής κυβέρνησης από την Ιταλία. η κυβέρνηση της Ρώμης
ήταν ικανή να προβεί στο μέτρο αυτό τις παραμονές της επανόδου των
βενιζελικών στην εξουσία, για να δυσκολέψει την κατάσταση 45 .
Στις 9 Ιουνίου δημιουργήθηκαν νέα προβλήματα. Οι Άγγλοι ανησύ
χησαν για τις επιπλοκές που θα δημιουργούσε μια δυναμική επέμβαση των
Συμμάχων στην Αττική. Το τελεσίγραφο που θα επέδιδε ô Jonnart στον
Κωνσταντίνο παραβίαζε, κατά τη γνώμη τους, τις αποφάσεις της διάσκεψης
του Λονδίνου. η βρετανική κυβέρνηση εκφράσθηκε υπέρ μιας προσωρινής
απομάκρυνσης του Έλληνα μονάρχη μέχρι το τέλος του πολέμου. η ουσία
ήταν να σχηματισθεί στην Αθήνα, χωρίς στρατιωτικές περιπλοκές, μια
φιλική κυβέρνηση. Ιδιαίτερα ενοχλημένος, ô Ribot απάντησε ότι η αγγλι
κή άδιαλαξία αποτελούσε μεταστροφή από τίς αποφάσεις της διάσκεψης
του Λονδίνου 46 . οι βενιζελικοί εξέφρασαν και αυτοί έντονη ανησυχία. Ό
Ρωμάνος τηλεγράφησε από το Παρίσι ότι έπρεπε να αναμένονται και άλλες
δυσάρεστες εκπλήξεις από το μέρος των Άγγλων. Ό Ribot αντιστεκόταν,
κατά τη γνώμη του, αποτελεσματικά, αλλά η κατάσταση στο γαλλικό κοι
νοβούλιο δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή για τη σταθερότητα της κυβέρνησης
του. η στάση των Βρετανών και των Ιταλών επέβαλε την άμεση επέμβαση
των Συμμάχων στη νότια Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, η προσωρινή κυ
βέρνηση χρησιμοποίησε ολόκληρη την επιρροή της στις πρωτεύουσες των
χωρών της Entente :

45. Α.Υ.Ε. : Διάφορα περί Ιταλών...
: Ρωμάνος προς Πολίτη, 582 της 16.3.17,
1.031 της 18.4.17. Γεννάδιος προς Πολίτη, 714 της 18.4.17. Α.Μ.Μ. 149 : Ρωμάνος προς
Πολίτη, χ.ά. της 6.6.17. Κακλαμάνος προς Πολίτη, χ.ά. της 8.6.17. Γεννάδιος προς Πολίτη,χ.ά. της 9.6.17. B.Y.Papa.dakis, Histoire diplomatique
de la question
nord-épirote,
Αθήνα 1958, σσ. 4 6 - 4 9 .
46. A.E. 293 : R. Cecil προς Graham, χ.ά. της 8.6.17 και 9.6.17. Ribot προς Ρ.
Cambon, 2.053, προς Barrère, 1.350 της 9.6.17. P.J. 26J13(3) : Ribot προς Jonnart, 11,
προς Guillemin, 531, προς Billy 159 της 9.6.17.
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«Το δυναστικό πρόβλημα είναι απολύτως ώριμο και η λύση του δεν θα
προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες. Ό Πρόεδρος (Βενιζέλος) προσθέτει ότι η πρό
ταση της βρετανικής κυβέρνησης για απομάκρυνση του βασιλιά μέχρι το τέλος
τον πολέμου, πηγάζει από λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης. Στην πρα
γματικότητα, δ Κωνσταντίνος εμφανίζεται σήμερα σαν αρχηγός πολιτικού κόμ
ματος με οπαδούς που θα διατηρεί όσο εξακολουθεί να βρίσκεται στο θρόνο.
Το να αφήσει κανείς σε εκκρεμότητα την υπόθεση της καθαίρεσης τον, Ισο
δυναμεί με το να καθιστά αδύνατη την ηθική ενότητα του τόπου, τη στιγμή
που όλα ευνοούν κι επιβάλλουν την πραγματοποίηση της (...).
Για τον λόγο
αυτό ο Πρόεδρος κάνει μια ύστατη έκκληση στην πολιτική συνείδηση τον κ.
Ribot, παρακαλώντας τον να μην εντυπωσιασθεί από ανακριβείς πληροφορίες
και να συνεχίσει με αποφασιστικότητα και ενεργητικότητα την εκτέλεση τον
σχεδίον, η βέβαιη επιτυχία του οποίου θα ενισχύσει μαζί με το γόητρο της
Γαλλίας στην ανατολική Μεσόγειο, το μέλλον τον
Ελληνισμού»,
τηλεγραφουσε ό Πολίτης προς το Παρίσι. Συγχρόνως διαμαρτυρήθηκε προς
το Λονδίνο υποστηρίζοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση βασίσθηκε σε ψεύ
τικες πληροφορίες που προδίκαζαν δημιουργία ταραχών στην Αθήνα 47 .
η γαλλική κυβέρνηση, αποφεύγοντας να δυσαρεστήσει την Αγγλία
σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή οπού η ενότητα των Συμμάχων ήταν απαραί
τητη για την τελική επιτυχία, δεν απέκλεισε την πρόταση για προσωρινή
απομάκρυνση του Κωνσταντίνου. Στις 10 Ιουνίου ό Ribot δήλωσε ότι η
ουσία θα είχε επιτευχθεί με την απομάκρυνση του βασιλιά, αρκεί ό διάδοχος
να ανέθετε την πρωθυπουργία στον Βενιζέλο. Πρόσθεσε ότι ήταν διατεθει
μένος να δεχθεί μια προσωρινή απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, αν οι Άγ
γλοι πίστευαν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να αποφευχθούν ταραχές 48 .
Δίχως να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις για τη διάρκεια της
απομάκρυνσης, οι Σύμμαχοι εφάρμοσαν το σχέδιο τους. Συνοδευόμενος
από δυνάμεις της Στρατιάς της Ανατολής, ό Jonnart κατέπλευσε στις 9
'Ιουνίου το βράδυ στη Σαλαμίνα. Στις 11 Ιουνίου παρέδωσε στον Ζαΐμη
τελεσίγραφο των Δυνάμεων που απαιτούσε την παραίτηση του Έλληνα
μονάρχη. Ό Κωνσταντίνος συμμορφώθηκε την επομένη, χωρίς να δημιουρ
γηθούν επεισόδια. Ή δ η από τις πρώτες ώρες της 11ης Ιουνίου, συμμαχικός
στρατός είχε εισβάλει στη Θεσσαλία και αποβιβασθεί στον Ισθμό της
Κορίνθου. Ό πρώτος στόχος της αποστολής του Jonnart είχε έτσι πραγματοποιηθεί.
47. Α.Μ.Μ. 149 : Ρωμάνος προς Πολίτη, χ.α. της 9.6.17 και 10.6.17. Α.Υ.Ε. : Κα
θεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.562 της 9.6.17. Πολίτης προς Ρωμάνο και
Γεννάδιο, 3.450 της 11.6.17.
48. Α.Ε. 293 : Ribot προς Ρ. Cambon, 2.530 - 2.531 της 10.6.17.
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Σειρά είχαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις
Ζαΐμη και Βενιζέλου για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας στους Φιλε
λεύθερους.
Γ. η

τρίτη φάση

(12 - 27 Ι ο υ ν ί ο υ 1917)

η εκθρόνιση του Κωνσταντίνου προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. η
Ρωσία αρνήθηκε στον Jonnart το δικαίωμα να την αντιπροσωπεύει. Στις
12 Ιουνίου η κυβέρνηση της Πετρούπολης απέφυγε πάντως να χαρακτη
ρίσει τη στάση της σαν έλλειψη συμπάθειας προς το κίνημα της Θεσσαλο
νίκης 49 . Στη Ρώμη, ô Sonnino εξέφρασε την επιθυμία ό Βενιζέλος να μην
επιστρέψει αμέσως στην Αθήνα. Ό Γάλλος πρεσβευτής Camille Barrère
πίστευε ότι η κυβέρνηση του Παρισιού έπρεπε να δείξει περισσότερη κανόηση στην ευαισθησία των Ιταλών, αποτρέποντας τη γρήγορη επιστροφή
του Βενιζέλου στην εξουσία :
«Στην αρχή, πρέπει να περάσει μια μεταβατική περίοδος και ατή συνέ
χεια, υστέρα από την πιθανή άνοδο του κ. Βενιζέλου στην εξουσία και την
επίτευξη της ελληνικής ενότητας να μην υπάρχει εδώ (στη Ρώμη) η παρα
μικρή αμφιβολία ότι οι αδικαιολόγητες επεκτατικές βλέψεις της Ελλάδας
πρόκειται να βρουν υποστήριξη από τις Προστάτιδες Δυνάμεις)),
τηλεγραφούσε προς το Παρίσι. Ό Ribot θέλοντας να διαλύσει κάθε παρε
ξήγηση, υπογράμμισε ότι σκοπός των Δυνάμεων ήταν η επαναφορά της
ενότητας στην Ελλάδα και μόνο η επιστροφή του Βενιζέλου στην εξουσία
ήταν δυνατόν να την πραγματοποιήσει. Πρόσεξε ιδιαίτερα τον τόνο της
απάντησης του, για να μη διαταραχθεί η προσωρινή ισορροπία που είχε
δημιουργηθεί στις γαλλο-ιταλικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι, με την είσοδο
της 'Ιταλίας στις εχθροπραξίες, εϊχαν αλλάξει οι συνθήκες της διεξαγωγής
του πολέμου στη Μεσόγειο. Ό Βενιζέλος γνώριζε, κατά τη γνώμη του,
καλά ότι δεν μπορούσε να τρέφει για την Ελλάδα τις ίδιες ελπίδες όπως δυο
χρόνια νωρίτερα. η Ιταλία μπορούσε να εξασφαλίσει την απόλυτη και
ειλικρινή εμπιστοσύνη των Συμμάχων, άρκεΐ να μην επεδίωκε ιδιαίτερα
προκλητικούς στόχους 60 .
η πρώτη αντίδραση της προσωρινής κυβέρνησης, μετά από τις εξελί
ξεις της Αθήνας, αφορούσε την εκλογή ως βασιλιά του Αλέξανδρου.
49. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Κακλαμάνος προς Πολίτη, 359 της 18.6.17.
Α.Μ.Μ. 149 : Κακλαμάνος προς Πολίτη, χ.ά. της 11.6.17 και 12.6.17.
50. Α.Ε. 274 : Barrère προς Ribot 378 της 19.6.17. Α.Ε. 294 : Barrère προς Ribot,
779, 783 της 13.6.17, 792 της 14.6.17. Ribot προς Barrère, 1.439 της 15.6.17. Α. Ribot, ê.a.,
σ. 152.
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Ό Ρωμάνος, σε διάβημα του, αναμόχλευσε το ζήτημα της εκλογής του
Παύλου με ανάθεση της αντιβασιλείας στον Βενιζέλο51. Βλέποντας ότι οι
Σύμμαχοι είχαν ήδη απορρίψει την πιθανότητα αυτή, η προσωρινή κυ
βέρνηση στράφηκε εναντίον του Αλέξανδρου. Το διάγγελμα του νέου
βασιλιά προς τον λαό περιείχε φράσεις τις όποιες οι βενιζελικοί θεώρησαν
ανοικτή πρόκληση εναντίον του κινήματος και των Δυνάμεων. σε νέο
διάβημα του προς το Quai d' Orsay ο Ρωμάνος υποστήριξε ότι η προσωρινή
κυβέρνηση δεν εΐχε σκοπό να επικοινωνήσει, κάτω από τις συνθήκες αυτές,
με την κυβέρνηση Ζαΐμη, που έφερε ακέραιη την ευθύνη του βασιλικού
μηνύματος. οι Γάλλοι απάντησαν με προσοχή ότι χρειαζόταν πολλή σκέψη
προτού αποφασισθεί η αμετάκλητη διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στις
δυο παρατάξεις. Είναι πολύ πιθανό ότι οι βενιζελικοί θα παρέμεναν ανέν
δοτοι. Μια απροσδόκητη όμως στάση της βρετανικής κυβέρνησης τους
ενθάρρυνε να επιταχύνουν την επιστροφή τους στην Αθήνα.
Στις 15 Ιουνίου, στο Λονδίνο, ό sir John Stavridi, παλιός πρόξενος της
Ελλάδας και οπαδός του κινήματος, είχε μια συνομιλία με τον λόρδο Ro
bert Cecil, υφυπουργό των Εξωτερικών. Ό Άγγλος διπλωμάτης άφησε να
νοηθεί ότι η κυβέρνηση του επιθυμούσε τη διεξαγωγή εκλογών στην
Ελλάδα. Ό Stavridi απάντησε ότι αυτό ήταν αδύνατο τη στιγμή που ελ
ληνικά εδάφη βρίσκονταν κάτω από την κατοχή των Ιταλών στην Ήπειρο
και των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Κατόπιν τούτου, ό Cecil προσανατο
λίσθηκε προς την άμεση επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα. Ό σ ο πιο
γρήγορα το ελληνικό ζήτημα έβρισκε τη λύση του, τόσο πιο εύκολα τα
αγγλικά στρατεύματα θα εκκένωναν το μακεδόνικο μέτωπο με προορισμό
την Αίγυπτο. Δήλωσε μάλιστα ότι η βρετανική κυβέρνηση ήταν διατεθει
μένη να εξασκήσει την επιρροή της πάνω σε οποιοδήποτε σύμμαχο που
θα πρόβαλλε αντιρρήσεις στη γρήγορη επιστροφή του Βενιζέλου.
η προσωρινή κυβέρνηση, που βρήκε μια ανέλπιστη υποστήριξη, εξέ
φρασε αμέσως την ελπίδα ότι ô Jonnart, απελευθερωμένος επιτέλους από
τους ενδοιασμούς των Βρετανών, θα επιτάχυνε την εκτέλεση του προγράμ
ματος του. Κατά τον ύπατο αρμοστή όμως, κάθε βεβιασμένη κίνηση ήταν
ίκανή να διαταράξει την εύθραυστη ισορροπία που είχε δημιουργηθεί την
επομένη της εκθρόνισης του Κωνσταντίνου. Ο ίδιος πίστευε ότι η μετα
στροφή των Άγγλων εΐχε σαν απώτερο σκοπό ορισμένα στρατηγικά οφέλη
στη Μέση Ανατολή, κι όχι την ειλικρινή συμπαράσταση προς τον Βενι
ζέλο. Γι' αυτό απέρριψε κάθε παρέκκλιση από το πρόγραμμα του που ήταν
51. Α.Ε. 294 : Ρωμάνος προς Ribot, υπόμνημα της 12.6.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική
μεταβολή : Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.594 της 12.6.17.
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η έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο ελληνικές κυβερνήσεις για
τη μεταβίβαση της εξουσίας στους Φιλελεύθερους52.
Το σχέδιο του Jonnart περιείχε μια σειρά μέτρων που έπρεπε να εφαρ
μοσθούν προτού σχηματισθεί η βενιζελική κυβέρνηση στην Αθήνα. Τά
μέτρα αυτά είχαν σκοπό να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να απομακρύνουν
από τη διοίκηση και από το στρατό τα πρόσωπα που εϊχαν εκτεθεί κατά
το προηγούμενο καθεστώς. Ό ύπατος αρμοστής υπολόγιζε να πετύχει τά
αποτελέσματα αυτά σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Στο μεταξύ, οι δυο
ελληνικές κυβερνήσεις έπρεπε να έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις
τους.
Μετά από τις συνομιλίες που είχε με τον Jonnart στη Θεσσαλονίκη, ό
Βενιζέλος εϊχε πεισθεί και εκείνος για τη σύναψη συμφώνου ανάμεσα στις
δυο κυβερνήσεις. το σύμφωνο αυτό έπρεπε όμως να προβλέπει την ανα
θεώρηση του συντάγματος στο θέμα των δικαιωμάτων του Στέμματος ύστε
ρα από το τέλος του πολέμου. το μέτρο αυτό ήταν αναγκαίο για την υπερ
άσπιση του κοινοβουλευτισμού από τις μηχανορραφίες των ανακτόρων.
Δεύτερη προύπόθεση ήταν η κατάργηση, για ένα χρόνο, της μονιμότητας
των δικαστών, διαφορετικά, το νέο καθεστώς θα ήταν αδύνατο να διασφα
λισθεί από τους δικαστές που είχαν εκτεθεί κατά τά γεγονότα του Δεκεμ
βρίου στην Αθήνα 53 . Ό Βενιζέλος δεν είχε ακόμα κατασταλάξει στον τρόπο
με τον όποιο θα έπαιρνε τα παραπάνω μέτρα. Εκτός από το σύμφωνο με
την κυβέρνηση Ζαΐμη, σκόπευε να τα ενσωματώσει είτε σε διάγελμα του
'Αλέξανδρου είτε σε ένα λόγο που θα έκφωνούσε ό ίδιος με την ευκαιρία
της ανάληψης της πρωθυπουργίας.
το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα άφορούσε το είδος της εθνικής αντι
προσωπείας που θα νομιμοποιούσε τα μέτρα αυτά. Ό Βενιζέλος απέφυγε
να θίξει το θέμα στις συνομιλίες που εϊχε στη Θεσσαλονίκη με τον Jonnart.
Περίμενε να εκτιμήσει πρώτα την κατάσταση που θα έπικρατούσε στην Ε λ 
λάδα υστέρα από την αναχώρηση του Κωνσταντίνου. Στις 15 Ιουνίου, ό
Ρωμάνος έλαβε εντολή να ενημερώσει τη γαλλική κυβέρνηση ότι η λύση
52. Α.Ε. 294 : Ρωμάνος προς Ribot, υπόμνημα της 16.6.17. J. Cambon προς Billy,
179 της 17.6.17. Jonnart προς Ribot, 50 της 17.6.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή :
Ρωμάνος προς Πολίτη, χ.ά. της 12.6.17, 1.629 της 16.6.17. Πολίτης προς Ρωμάνο, 3.600
της 15.6.17, προς Ρέπουλη, 3.568 της 17.6.17. Γεννάδιος προς Πολίτη, χ.ά. της 15.6.17.
Βενιζέλος προς Ρέπουλη, 3.601 της 15.6.17. Α.Μ.Μ. 149 : Ρωμάνος προς Πολίτη, χ.ά.
της 15.6.17 και 17.6.17. Γεννάδιος προς Πολίτη, χ.ά. της 13.6.17. Α.Μ.Μ. 313 : Ρωμάνος
προς Βενιζέλο, έκθεση της 15.6.17.
53. Α.Ε. 294 : Billy προς Ribot, 181 της 13.6.17. Ribot προς Billy, 165 της 14.6.17.
Πολίτης προς Ρωμάνο, χ.ά. της 14.6.17. P.J.26J13(3) : Ribot προς Jonnart, 23 της 13.6.17.
Jonnart προς Ribot, 32 της 14.6.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική μεταβολή : Ρέπουλης προς
Jonnart, χ.η. Βενιζέλος προς Ρέπουλη, 3.556 της 15.6.17.
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που πρότιμούσε ό Βενιζέλος ήταν η σύγκληση της βουλής του Ιουνίου 1915,
δπου οι Φιλελεύθεροι είχαν την πλειοψηφία και την οποία είχε διαλύσει
ό Κωνσταντίνος τρεις μήνες αργότερα. η αντιπροσωπεία αυτή θα επικύ
ρωνε και την εκλογή του Αλέξανδρου, επομένως η σύγκληση της έπρεπε
να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο 54 .
Το πρόγραμμα του Jonnart αναστατώθηκε από την ανυπομονησία που
ξαφνικά έδειξε η προσωρινή κυβέρνηση. Από τις 12 Ιουνίου ο Ρωμάνος
είχε πληροφορίες ότι και ορισμένοι γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι, επηρεα
σμένοι από τον Clemenceau, υποστήριζαν τη γρήγορη επάνοδο του Βενι
ζέλου στην εξουσία. Στις 15 Ιουνίου, η Βρετανία ανακοίνωσε ανεπίσημα
την υποστήριξη της για τη σύγκληση της Βουλής του 1915. από τη στιγμή
εκείνη, οι κυβερνήσεις του Λονδίνου και της Θεσσαλονίκης προσπάθησαν
να πείσουν τη Γαλλία να συντομεύσει την εξέλιξη των πραγμάτων. Στις
17 Ιουνίου ό Jonnart δήλωσε ότι καταλάβαινε την άνυμπομονησία των βενι
νιζελικών, αλλά ότι δεν είχε σκοπό να την τοποθετήσει πάνω από τις ανώ
τατες ευθύνες που είχε επωμισθεί55.
οι πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη πρόδιδαν κάποια σοβαρή διέ
νεξη στους κόλπους της προσωρινής κυβέρνησης. το πρόβλημα γεννήθηκε
στις αρχές Ιουνίου, όταν ό Βενιζέλος, θέλοντας να αποσοβήσει ταραχές
που μπορούσαν να προκαλέσουν οι βασιλόφρονες στρατιωτικοί στην Πελο
πόννησο, εϊχε αρνηθεί να υπογράψει τις προαγωγές των αξιωματικών της
Εθνικής Άμυνας. Στις 17 Ιουνίου, ό ναύαρχος Κουντουριώτης, πλαισιω
μένος από την πλειοψηφία της προσωρινής κυβέρνησης, εκφράσθηκε κατά
των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση της Αθήνας. Ό Βενιζέλος εντυ
πωσιάσθηκε σε σημείο που αυξήθηκαν οι δισταγμοί του για τις συνομιλίες
με τον Ζαΐμη. Ό Jonnart προσπάθησε να μετριάσει τα πάθη, υποστηρίζον
τας τη μέθοδο των διαπραγματεύσεων. η προσωρινή κυβέρνηση όμως επέ
μενε στην αδιαλλαξία της. Άρχισε μάλιστα να υποπτεύεται ότι ό ύπατος
αρμοστής είχε αμφιβολίες για τη σύγκληση της βουλής του 1915. Στις 19
'Ιουνίου, ό Ρωμάνος ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση να συμβουλεύσει
54. Α.Ε. 294 : Billy προς Ribot, 133 της 15.6.17. P.J. 26J13(3) : Ribot προς Jon
nart, 33 της 15.6.17. Jonnart προς Ribot, 38 της 15.6.17. Billy προς Jonnart, 4 της 16.6.17.
A.Y.E. : Καθεστωτική μεταβολή : Πολίτης προς Ρωμάνο, 3.554, προς Γεννάδιο, 3.546
της 15.6.17. Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.925 της 15.6.17. Βενιζέλος προς Ρέπουλη, 3.556 3.557 της 15.6.17. Βενιζέλος προς Γεννάδιο, 3.568 της 16.6.17. Α.Μ.Μ. 313: Ρέπουλης
προς Βενιζέλο, έκθεση της 15.6.17.
55. Α.Ε. 294 : Billy προς Ribot, 186 της 18.6.17. Ρ. J. 26J13(3) : Ribot προς Jonnart,
41 της 18.6.17. Jonnart προς Ribot, 50 της 17.6.17. Billy προς Jonnart, 4 της 16.6.17.
Jonnart προς Billy, 7 της 17.6.17. A.Y.E. : Καθεστωτική μεταβολή : Ρωμάνος προς Πο
λίτη, χ.ά. της 12.6.17, 1.629 της 16.6.17. Πολίτης προς Ρέπουλη, 3.568 της 17.6.17. Α.Μ.Μ.
149 : Βενιζέλος προς Ρέπουλη, χ.ά. της 14.6.17.
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τον Jonnart να επιταχύνει το πρόγραμμα του. η Γαλλία απέφυγε, με την
απάντηση της, να ρίξει λάδι στη φωτιά. Διαβεβαίωσε τους κύκλους της
Θεσσαλονίκης για τους στόχους της αποστολής του Jonnart και πρόσθεσε
ότι ήταν διατεθειμένη να υποδείξει στον ύπατο αρμοστή να εφαρμόσει με
περισσότερη αποφασιστικότητα το σχέδιο του. Ό Jonnart, μόλις πληρο
φορήθηκε τις εξελίξεις αυτές, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του :
»Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Βενιζέλος και οι φίλοι του δεν έχουν σχη
ματίσει ακριβή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην Αθήνα (...)
Ο
κ. Βενιζέλος δεν αγνοεί ότι δεν αποβλέπουμε οε άλλο σκοπό από την προετοι
μασία της επιστροφής του στην Αθήνα κι ότι δεν θα θεωρήσω την αποστολή
μου εκπληρωθείσα παρά μόνο τη μέρα που θα πάρει και πάλι την εξουσία.
Εύχομαι να μην επιβαρυνθεί ό ρόλος μου από ανυπομονησίες που δικαιολογώ
αλλά που πηγάζουν από εσφαλμένη γνώση της πραγματικότητας.
Τα πρά
γματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν : αν ό κ. Βενιζέλος επιθυμεί να επιστρέψει
αμέσως στην Αθήνα, μπορεί να το κάνει μόνο κάτω από την προστασία των
οπλών μας και με κίνδυνο να ξεσπάσουν αιματηρές ταραχές. Αρνούμαι κατη
γορηματικά να ακολουθήσω το δρόμο αυτό. Άν οι κυβερνήσεις που αντιπρο
σωπεύω έχουν διαφορετική γνώμη, τότε ας αναλάβει κάποιος άλλος την ευ
θύνη. "Εχω όμως τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη σοφία του κ. Βενιζέλου
και περιμένω από αυτόν να με βοηθήσει, γιατί δεν έχει αμφιβολίες ούτε για
την επιθυμία μου να παρακολουθήσω από κοντά τις διαπραγματεύσεις του με
τον κ. Ζαίμη, ούτε και για τη διαθεοή μου να επέμβω έμπρακτα για την πρα
γματοποίηση του κοινού μας στόχου» τηλεγραφούσε προς τον Billy58.
η κατάσταση άλλαξε, καθώς η κυβέρνηση του Λονδίνου αρνήθηκε
επίσημα κάθε ανάμειξη στο θέμα της γρήγορης επανόδου των βενιζελικών
στην εξουσία. Ό υπουργός των Εξωτερικών Balfour χαρακτήρισε ορθές
τις απόψεις του Jonnart για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. οι κύκλοι
της Θεσσαλονίκης στερήθηκαν έτσι τον κυριότερο υποστηρικτή τους.
Καθώς μάλιστα ό Βενιζέλος είχε καταφέρει να μετριάσει και τις ανησυχίες
των αξιωματικών του, οι συνθήκες τον ανάγκασαν να προσανατολισθεί
προς το σχέδιο του Jonnart. Ειδοποίησε τον ύπατο αρμοστή ότι δεν επιθυ
μούσε να επιστρέψει στην Αθήνα κάτω από την προστασία των συμμαχικών
οπλών κι ότι θα απέρριπτε την εξουσία, αν οι Δυνάμεις δεν ήταν βέβαιες
ότι τον υποστήριζε η πλειοψηφία του έλληνικού λαού. Πρόσθεσε ότι η
ανυπομονησία του οφειλόταν περισσότερο στο φόβο ότι ô συμμαχικός
στρατός θα εγκατέλειπε την Αττική, προτού ρυθμισθούν οι συνθήκες της
επανόδου του στην εξουσία. Τέλος, δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να μεταβεί
56. P.J. 26J13(3) : Jonnart προς Billy, 10 της 18.6.17.
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στον Πειραιά, αν η παρουσία του ήταν απαραίτητη για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων57.
η αποφασιστικότητα του Jonnart επικράτησε τελικά. Στις 18 Ιουνίου,
η γαλλική κυβέρνηση επιδοκίμασε επίσημα την πολιτική του. Ενισχυμένος
από την υποστήριξη αυτή, ο ύπατος αρμοστής προχώρησε στην εφαρμογή
του σχεδίου του. την ϊδια μέρα ό Ζαΐμης ανήγγειλε ότι ήταν έτοιμος να
παραχωρήσει τη θέση του στον Βενιζέλο, μόλις ζητηθεί η σύγκληση της
βουλής του 1915. Το υπουργικό συμβούλιο είχε ήδη εκλέξει τους υπουρ
γούς Δικαιοσύνης (Λιδωρίκη) και Οικονομικών (Ράλλη) ως πληρεξούσιους
για τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Στις 20
'Ιουνίου ό Jonnart κάλεσε τον Βενιζέλο μαζί με δυο αντιπροσώπους της
κυβέρνησης του στον Πειραιά. Ό πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης
έφθασε στις 21 Ιουνίου στον κόλπο της Σαλαμίνας και εγκαταστάθηκε στο
αντιτορπιλικό Jurien de la Graviere σαν καλεσμένος του υπάτου αρμοστή 58 .
Οι αντιπρόσωποι της προσωρινής κυβέρνησης, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος
και Εμμανουήλ Ρέπουλης, συνάντησαν για πρώτη φορά τους συνομιλητές
τους στις 22 Ιουνίου πάνω στο ίδιο αντιτορπιλικό.
οι διαπραγματεύσεις υπήρξαν στην πραγματικότητα πλασματικές και
η διάρκεια τους δεν ξεπέρασε τις δυο μέρες. Ή δ η από την παραμονή της
έναρξης των συνομιλιών ό Βενιζέλος προδίκαζε τη γρήγορη σύναψη μιας
συμφωνίας που θα του επέτρεπε την άνοδο στην εξουσία μέσα σέενα κλίμα
ήπιότητας. Φαινόταν πάντως αποφασισμένος να μην προβεί σε παραχωρή
σεις στα θέματα της μονιμότητας των δικαστών, της αναθεώρησης του συν
τάγματος και της σύγκλησης της βουλής του 1915. η βουλή αυτή, στην
πρώτη της συνέλευση, έπρεπε να οριστικοποιήσει την παραίτηση του Κων
σταντίνου, ώστε να διαλυθεί κάθε υποψία για μια μελλοντική επιστροφή
του στην Ελλάδα. Ό Βενιζέλος σκόπευε επίσης να ζητήσει για το κίνημα
του τα υπουργεία Στρατιωτικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στους

57. Α.Ε. 294 : Billy προς Ribot, 185 της 16.6.17, 187 της 18.6.17. Ρωμάνος προς
Ribot, υπόμνημα της 19.6.17. Ρ. Cambon προς Ribot, 989 της 20.6.17. P.J. 26J13(3) :
Jonnart προς Ribot, 48 της 17.6.17, 52 της 18.6.17, 69 της 20.6.17. Billy προς Jonnart,
6 - 8 της 18.6.17, 10 της 19.6.17. Α.Ε. 295 : Billy προς Ribot, 71 της 21.6.17. P.J. 26J13(4) :
Ρέπουλης προς Jonnart, υπόμνημα της 18.6.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική
μεταβολή : Βενι
ζέλος προς Ρέπουλη, 3.602 της 18.6.17. Πολίτης προς Ρωμάνο, 3.604, 3.615 και 3.631 της
18.6.17. Ρωμάνος προς Πολίτη, 1.662 της 19.6.17, 1.668 της 20.6.17.
58. Α.Ε. 294 : Billy προς Ribot, 189 της 20.6.17. P.J. 26J13(3) : Ribot προς Jonnart,
41 της 18.6.17. Jonnart προς Ribot, 50 της 17.6.17, 57 της 18.6.17, 67 και 1.105 της 19.6.17.
J. Cambon προς Jonnart, 53 της 21.6.17. Jonnart προς Billy, 10 της 18.6.17, 13 της 20.6.17.
Billy προς Jonnart, 6 της 18.6.17, 11 της 20.6.17. Α.Υ.Ε. : Καθεστωτική
μεταβολή : Ρέ
πουλης προς Βενιζέλο, χ.ά. της 17.6.17, προς Πολίτη, χ.ά. της 18.6.17.
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κόλπους μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα διοικούσε τη χώρα κατά
τη μεταβατική περίοδο.
Στις 24 Ιουνίου, οι πληρεξούσιοι της κυβέρνησης της Αθήνας διέ
κοψαν τις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτες τις αξιώσεις των
βενιζελικών. την ίδια μέρα, ό Ζαΐμης δήλωσε ότι του ήταν αδύνατο ν' ανα
λάβει την ευθύνη για τη σύγκληση της βουλής του 1915. Ό Jonnart επι
σκέφθηκε για πρώτη φορά τα ανάκτορα και συμβούλευσε τον Αλέξανδρο
να δεχθεί τους δρους των βενιζελικών. την επομένη, ό ύπατος αρμοστής
ζήτησε από τον Ζαΐμη στο όνομα των Προστάτιδων Δυνάμεων τη σύγ
κληση της βουλής. η παραίτηση της κυβέρνησης της Αθήνας που ανακοι
νώθηκε το ϊδιο βράδυ δεν ξάφνιασε κανένα59. Ημερομηνία ορκωμοσίας της
νέας κυβέρνησης ορίσθηκε η 27η Ιουνίου. Στις 26, έγινε γνωστή η σύνθεση
της. Μεταξύ άλλων περιελάμβανε τους Πολίτη (υπουργό Εξωτερικών),
Ρέπουλη (Εσωτερικών), Μιχαλακόπουλο (Οικονομικών), Κουντουριώτη
(Ναυτικών). Μαζί με την πρωθυπουργία, ό Βενιζέλος κράτησε και το υπουρ
γείο Στρατιωτικών. την ίδια μέρα, ό Jonnart έστειλε τον κατάλογο των
υπουργών στα ανάκτορα. Ό Αλέξανδρος δεν έφερε καμιά αντίρρηση 60 .
Στο μεταξύ, η κατάσταση στην πρωτεύουσα παρουσίαζε ανησυχητικά
στοιχεία. η λέσχη των αξιωματικών εϊχε μεταβληθεί σε χώρο βασιλο
φρόνων, ενώ οι επίστρατοι, σε δημόσιους χώρους, καταφέρονταν εναντίον
των Συμμάχων. Στις 24 Ιουνίου, μια διαδήλωση 2.000 περίπου ατόμων εκ
δηλώθηκε στην όδό Σταδίου. η διαδήλωση διαλύθηκε χωρίς την παρέμ
βαση της αστυνομίας. Υπήρξε όμως αρκετή για να προκαλέσει την επέμ
βαση του συμμαχικού στρατού, ô όποιος, μέχρι τα ξημερώματα της 25ης
Ιουνίου, εϊχε καταλάβει όλα τα υψώματα και τις κεντρικές πλατείες της
Αθήνας. η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης έγινε χωρίς επεισόδια στις
27 το πρωί.
σε λόγο που έξεφώνησε από τον εξώστη του ξενοδοχείου της Μεγάλης
Βρετανίας, ό Βενιζέλος, άφού μίλησε για τόν εθνικό διχασμό και δικαιολό
γησε την ύπαρξη του κινήματος της Θεσσαλονίκης, ανέλυσε το πρόγραμμα
της κυβέρνησης του. Σαν πρώτα μέτρα, ανήγγειλε τη σύγκληση της Βου
λής του 1915, την κατάργηση της μονιμότητας των δικαστών, τη δίωξη
ορισμένων πρωταγωνιστών του παλαιού καθεστώτος και, τέλος, την επι
κείμενη είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων.
Πράγματι, κατά τη διάρκεια του πρώτου υπουργικού συμβουλίου, αποφασίσθηκε
59. P.J.26J13(3) : Jonnart προς Ribot, 100 της 26.6.17. P.J. 26J13(4) : Jonnart προς
Ζαΐμη, επιστολή της 25.6.17. Α.Ε. 295 - P.J. 26J13(3) : Jonnart προς Ribot, 103 της 26.6.17.
60. Α.Ε. 295 : Billy προς Ribot. 195 της 24.6.17. P.J. 26J13(3) : Jonnart προς Ri
bot, 85 της 22.6.17, 89 της 23.6.17, 93 της 24.6.17, 105 της 26.6.17, 147 της 27.6.17. Α.Μ.Μ.
149 : Βενιζέλος προς Ρέπουλη, χ.ά. της 14.6.17.
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η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Γερμανία, την Αύστρουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακολού
θησε μια σειρά ριζικών εκκαθαρίσεων μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες και
στο στρατό. 'Αποτέλεσμα ήταν να τεθεί ολόκληρος ό κρατικός μηχανισμός
κάτω από τον έλεγχο των βενιζελικων61.
Ό σ ο για τις σχέσεις της νέας κυβέρνησης με τους Συμμάχους, ο Jon
nart τηλεγραφούσε στις 28 Ιουνίου προς το Παρίσι τα έξης :
«Στις συνομιλίες που είχα μαζί του, ο κ. Βενιζέλος με άφησε να κατα
λάβω ότι η τιμή και το συμφέρον της Ελλάδας την υποχρέωναν να επέμβει
στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων Δυνάμεων. Επειδή δ στρατός βρί
σκεται, λόγω της εσωτερικής διαμάχης, σε κατάσταση που δεν επιτρέπει
την άμεση επέμβαση, σκοπεύει ( Βενιζέλος) να πετύχει προσέγγιση των δύο
παρατάξεων και ατή συνέχεια να καλέσει τις κλάσεις του 1916 και 1917.
Σε τρεις μήνες πιστεύει να είναι σε θέση να κηρύξει γενική επιστράτευση(. . .).
Εκτός από την ενίσχυση που θα μας προσφέρει η ένοπλη επέμβαση, μπορού
με να ελπίζουμε σε μια βοήθεια που θα επεκταθεί στη χρήση του σιδηροδρο
μικού δικτύου και μέρους του ελληνικού εμπορικού στόλου από το στρατό
μας, καθώς και βιομηχανιών των δποίων θα ενθαρρύνουμε την παραγωγή.
Όλα αυτά τα θέματα απαιτούν από μέρους μας μια προσεκτική και υπεύ
θυνη μελέτη»62.
η γενική επιστράτευση κηρύχθηκε τον 'Ιανουάριο του 1918. Έτσι, ό
ελληνικός στρατός συμμετείχε στην τελική επίθεση που εξαπέλυσε η Στρα
τιά της Ανατολής τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς και που τερματίσθηκε
με τη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Συμπέρασμα
η όλη επέμβαση των Δυνάμεων στην Ελλάδα δεν θα είχε πραγμα
τοποιηθεί, αν τά κίνητρα της δεν ξεπερνούσαν την ελληνική πραγματικό
τητα. το ελληνικό ζήτημα απέκτησε διεθνείς διαστάσεις χάρη στα συμ
φέροντα που είχαν οι Σύμμαχοι στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.
σε μια στιγμή παγκόσμιας κρίσης, τά συμφέροντα αυτά οδήγησαν τίς Δυ
νάμεις να επηρεάσουν την εξέλιξη του εσωτερικού, στη γέννηση του, προ
βλήματος του διχασμού. με το πνεύμα αυτό αντιμετωπίσθηκε το βενιζελικό
κίνημα. οι Σύμμαχοι εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία να εδραιώσουν τη
61. W. Edgar, «οι εκκαθαρίσεις του 1917. η σημασία τους για το μεταρρυθμι
στικό πρόγραμμα του Βενιζέλου», Μελήματα
γύρω από τον Βενιζέλο και την
εποχή τον, Αθήνα 1980, σσ. 519 - 544.
62. Α.Ε. 295 - P J . 26J13(3) : Jonnart προς Ribot, 112 και 116 της 28.6.17.
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δική τους πολιτική στην περιοχή, υποστηρίζοντας η αναχαιτίζοντας, ανά
λογα με τις περιστάσεις, την εξάπλωση του κινήματος. Παρ' όλα αυτά η
εσωτερική διαμάχη ανάμεσα σε βασιλικούς και βενιζελικούς προκάλεσε
στην αρχή το δισταγμό των Συμμάχων. Πιστεύουμε ότι κατά τη γέννηση
του κινήματος, τον Σεπτέμβριο του 1916, λίγοι αντιμετώπισαν τη νέα κα
τάσταση σαν μια λύση που έπρεπε να καλλιεργηθεί ανάλογα, ώστε να εξυ
πηρετηθούν στο μέλλον τα συμμαχικά συμφέροντα. Τους υποστηρικτές
της θεωρίας αυτής πρέπει κανείς να τους αναζητήσει περισσότερο στους
γαλλικούς κύκλους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρά στις πρωτεύ
ουσες των χωρών της Entente. οι κυβερνήσεις των Συμμάχων περιορίσθη
καν αρχικά από κοινού στην de facto αναγνώριση της νέας κατάστασης.
Με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να μην αναμειχθούν σε επικίνδυνες περιπλο
κές εσωτερικής φύσης στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως εϊχαν περιθώρια
να υποστηρίξουν μια πολιτική που είχε απροκάλυπτα ταχθεί με το μέρος
τους, όπως ήταν ό βενιζελισμός. Γι' αυτό, στην αρχική φάση, υποστήριξαν
την πολιτική της συμφιλίωσης ανάμεσα στις δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις.
η ενότητα των Συμμάχων κλονίσθηκε μόνο ύ'στερα από τα γεγονότα του
Δεκεμβρίου, όταν κάθε μια από τις Δυνάμεις ακολούθησε ανεξάρτητη πολι
τική, προσαρμοσμένη στους απώτερους στόχους της. Έ τ σ ι εξηγείται η
θερμότερη υποστήριξη των Γάλλων προς το κίνημα, οι συνεχείς ενδοιασμοί
των Βρετανών και η εχθρότητα των Ιταλών και των Ρώσων. Αυτή η έλλειψη
συντονισμού και συνέπειας από το μέρος των Συμμάχων επέδρασε τελικά
σαν ανασταλτικός παράγοντας και απετέλεσε το κυριότερο εμπόδιο στην
ομαλή ανάπτυξη του κινήματος της Θεσσαλονίκης.
Κερδισμένες από την ολη υπόθεση βγήκαν η Γαλλία και η Αγγλία.
η πρώτη κατάφερε σε μια στιγμή ύφεσης στους κόλπους της συμμαχίας
(άνοιξη του 1917), να επιβάλει τη δική της πολιτική. Μια πολιτική που
τελικά εφαρμόσθηκε με επιτυχία κυρίως χάρη σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες
(Jonnart) παρά στην ικανότητα της κυβέρνησης του Παρισιού. η δεύτερη,
βλέποντας ότι υστέρα από την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου ό κίνδυνος
για ταραχές είχε απομακρυνθεί, με τ αμορφώθηκε στον πιο θερμό υποστηρι
κτή της γρήγορης επιστροφής των Φιλελευθέρων στην εξουσία. η επικεί
μενη είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο θα επέτρεπε την εκκένωση της
Θεσσαλονίκης από το μεγαλύτερο μέρος των βρετανικών δυνάμεων και τη
μεταφορά τους στο μέτωπο της Παλαιστίνης. Αντίθετα, η Ιταλία και η
Ρωσία ανακάλυψαν στο πρόσωπο του Βενιζέλου έναν επικίνδυνο ανταγω
νιστή για τις επεκτατικές τους βλέψεις.
Ό Βενιζέλος είχε πλήρη συναίσθηση της κατάστασης και των δυσκο
λιών που υπήρχαν. η ομαλότητα των σχέσεων του με τις Δυνάμεις της En
tente υπήρξε ό κύριος στόχος της πολιτικής του. η μετριοπάθεια του
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άλλωστε οφείλεται στην ολοκληρωτική εξάρτηση του κινήματος από τους
Συμμάχους. Ό πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης απέφυγε με επιμέλεια
να εκτεθεί σε ουσιαστικά θέματα όπως το Πολιτειακό, που μπορούσαν να
του στερήσουν την υποστήριξη των Δυνάμεων. Τοποθέτησε συνειδητά την
πολιτική του κάτω από τον έλεγχο των Συμμάχων, γνωρίζοντας ότι ô δρόμος
της μετριοπάθειας και της υπομονής ήταν ό ασφαλέστερος για τη μακρο
πρόθεσμη εκπλήρωση των στόχων του. Μοναδική απόκλιση απετέλεσε το
επεισόδιο της Κατερίνης, σε μια στιγμή αμφισβήτησης του κινήματος από
τις Δυνάμεις. Ορισμένες δηλώσεις του όμως είναι αποκαλυπτικές για το
πόσο νοθευμένη θεωρούσε την τελική επίλυση του ελληνικού ζητήματος 63 .
Μέσα στις δηλώσεις αυτές θα μπορούσε κανείς να διακρίνει κάποια διάθεση
απόρριψης της ευθύνης για μια κατάσταση η οποία, παρά τη στιγμιαία
ισορροπία που δημιούργησε, περιείχε το σπέρμα για νέες διαμάχες, δι
χασμούς και καταστροφές.

63. Α.Ε. 295 - P.J. 26J13(4) : Clausse προς Ribot, 159 - 160 της 13.7.17. Α.Ε. 296
- P . J . 26J13(4) : Clausse προς Ribot, 187 της 20.7.17, 216 της 28.7.17. J. Cambon προς
Clausse, 131 της 21.6.17, 156 της 8.8.17. Jonnart προς J. Cambon, υπόμνημα της 18.7.17.
P.J. 26J13(5 - 7) : J. Cambon προς Jonnart, υπόμνημα της 18.7.17. P.J. 26J13(4) : Πολίτης
προς Ρωμάνο, χ.ά. της 14.7.17. Στις 12.7.17, εκνευρισμένος από μια διαφορά που είχε με
τον 'Αλέξανδρο σε ένα θέμαέ ξωτερικής πολιτικής, ό Βενιζέλος καταφέρθηκε εναντίον
της «νόθου λύσης» που του επέβαλαν οι Δυνάμεις. Στις 21 Ιουλίου, ό Jonnart του υπεν
θύμισε από το Παρίσι ότι ό ίδιος ό Βενιζέλος του είχε υποδείξει στη Θεσσαλονίκη την
υποψηφιότητα του Αλέξανδρου, δίχως να επιμείνει για την εγκαθίδρυση του δημοκρα
τικού πολιτεύματος στην Ε λ λ ά δ α . την ίδια μέρα, ό αντιπρόσωπος του Jonnart στην
Αθήνα Roger Clausse, τηλεγραφούσε τα έξης προς το Παρίσι : «Εϊναι βέβαιο ότι ό κ.
Βενιζέλος χρησιμοποιεί την έκφραση της ((νόθου λύσης», για να άντιπμετωπίσει
ορισμένες
δυσκολίες και να δικαιολογήσει εκ των προτέρων όλα τα μέτρα που είναι διατεθειμένος να
λάβει (. . .) Κατά τη συνάντηση που θα εχω αύριο μαζί του, δεν θα παραλείψω να αναφερθώ
στην εξέλιξη που έγινε στη σκέψη του από την εποχή της Θεσσαλονίκης. η λύση νοθεύ
τηκε κυρίως λόγω κάποιας επίδρασης που είχαν πάνω τον ορισμένες δυσκολίες που συνάν
τησε στις σχέσεις του με τον βασιλιά, δυσκολίες ευτυχώς χωρίς σημασία».
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