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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Αθνξκή γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ζηάζεθε ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπ 

εκεξήζηνπ κεζνπνιεκηθνχ Σχπνπ γηα άιιεο εξγαζίεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο. Ζ απνπζία ζπλζεηηθψλ έξγσλ αλαθνξάο γηα ην ξφιν ηνπ 

Σχπνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθξνηήζεθε σο πνιπδηάζηαην θαηλφκελν (πλεπκαηηθφ, 

θνξέαο παηδείαο, εθθξαζηήο – δηακνξθσηήο ηεο θνηλήο γλψκεο αιιά θαη βηνκεραληθφ 

– εκπνξεχζηκν πξντφλ) ζε κηα θαζνξηζηηθή πεξίνδν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηα ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζπληζηά έλα κεγάιν 

έιιεηκκα γηα ηνπο κειεηεηέο. Σν θελφ απηφ γίλεηαη εκθαλέζηεξν θαζψο ε 

ςεθηνπνίεζε ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηνπ κεζνπνιεκηθνχ Σχπνπ απφ δηάθνξνπο θνξείο ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000 δηεπθφιπλε πνιχ ηελ πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην ζψκα 

εθεκεξίδσλ, δειαδή ζε κηα εχιεπηε ηζηνξηθή πεγή.
1
 Ζ εηθφλα ηνπ σο κηαο αραλνχο 

αιιά ελ πνιινίο αραξηνγξάθεηεο πεξηνρήο, απφ φπνπ ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

μπιεχζεη θαη λα επεμεξγαζηεί πνηθίια ζηνηρεία βαζηζκέλνο ζηελ θξίζε ηνπ, ρσξίο ηε 

ζπλδξνκή νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, γελλά θηλδχλνπο ππνβάζκηζεο ηεο 

ηζηνξηνδηθηθήο θαη ηζηνξηνγξαθηθήο παξαγσγήο κέζσ ηεο ρξήζεο εχθνισλ πεγψλ.
2
 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαζπζηέξεζε 

ζπγθξφηεζεο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ελφο θιάδνπ 

ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ πνπ λα αθνξά ηνλ ειιεληθφ Σχπν, ν νπνίνο ζα πξνάγεη ζπλνιηθά 

ην ζέκα, κε εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο πνπ ζα απέβιεπαλ βαζκηαία ζηε ζπλζεηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπ, σο κέξνπο θαη ζπλάξηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο.
3
 Σν 

γεγνλφο φηη ε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ βξίζθεηαη αθφκε ζην επίπνλν θαη 

πξναπαηηνχκελν ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο ησλ εληχπσλ θαη ηεο εθπφλεζεο πνιχηηκσλ 

αιιά απφ ηε θχζε ηνπο θαιεηδνζθνπηθψλ εξγαιείσλ, επεξεάδεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

                                                 
1
 Έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ (αζελατθνχ θαη επαξρηαθνχ) έρεη 

ςεθηνπνηεζεί απφ ηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ http://voulibeu.parliament.gr/, ην 

πεξηερφκελν ηξηψλ εκεξήζησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ θαη κηαο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη πξνζβάζηκν 

κέζσ ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο 

http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html, ηα ηξία έληππα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Λακπξάθε ππάξρνπλ ζην 

ςεθηαθφ αξρείν ηνπ Γ.Ο.Λ. http://premiumarchives.dolnet.gr/Login.aspx ελψ πξνζθέξεηαη ςεθηαθά 

θαη ην (δχζρξεζην) αξρείν ηεο Καζεκεξηλήο http://news.kathimerini.gr/editions/printedition/archive1.  
2

 Β. Παλαγησηφπνπινο, «Ο Σχπνο σο εθθξαζηήο θαη δηακνξθσηήο ζπιινγηθψλ ξεπκάησλ θαη 

λννηξνπηψλ», ηξνγγπιφ Σξαπέδη, ζην Λνπθία Γξνχιηα (επηκ.), Ο Διιεληθόο Σύπνο 1784 σο ζήκεξα – 

Ηζηνξηνγξαθηθέο θαη Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, Δ.Η.Δ., Αζήλα 2005, 

ζ. 554. 
3
 Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ, «Διιεληθφο Σχπνο» ζην Π. Κηηξνκειίδεο – Σ. θιαβελίηεο (επηκ.), 

Ηζηνξηνγξαθία ηεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιάδαο 1833-2002, ΚΝΔ-ΔΗΔ, Αζήλα, 2004, ζ. 359-365, 

θαζψο θαη ηεο ίδηαο: «Έλα εμαίζην κέζν: ν Σχπνο θαη ε ηζηνξία ηνπ ζηηο κέξεο καο», ζπλέληεπμε ηεο 

ηζηνξηθνχ ζηνλ Β. Καξακαλσιάθε, Απγή, 3-7-2011. 

http://voulibeu.parliament.gr/
http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html
http://premiumarchives.dolnet.gr/Login.aspx
http://news.kathimerini.gr/editions/printedition/archive1
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ζπκβνιήο ηνπ Σχπνπ ζηε κειέηε θαη ηελ απζεληηθφηεξε πξνζπέιαζε ησλ ηζηνξηθψλ 

θαηλνκέλσλ.
4
  

Δηδηθφηεξα γηα ην κεζνπφιεκν, πεξίνδν πνπ παξαηεξείηαη εληππσζηαθή 

δηεχξπλζε ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξίαο ηνπ εκεξήζηνπ αζελατθνχ Σχπνπ αιιά δελ 

έρεη εηζβάιεη αθφκε ην επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην θαη ε εθεκεξίδα παξέκελε έξγν ηνπ 

εθδφηε – δεκνζηνγξάθνπ, νη γλψζεηο καο βαζίδνληαη ζε αλεθηίκεηα αιιά ζπλνπηηθά 

θαη πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πνπ αληινχκε θπξίσο απφ εξγαζίεο κεζνπνιεκηθψλ 

δεκνζηνγξάθσλ.
5
 Έηζη, δηαζέηνπκε ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ εθδνηψλ 

θαη πνιιψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, ηε ρξνλνινγηθή δηαδξνκή ησλ εληχπσλ κε ηηο παχζεηο 

θαη ηηο επαλαθπθινθνξίεο ηνπο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπο 

θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. 

Αγλννχκε ηα θίλεηξα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ εκθάληζε εθεκεξίδσλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαζψο θαη ηνπο θχθινπο, ηα ζπιινγηθά ζψκαηα απφ φπνπ 

πξνέθπςαλ αλάινγεο πξσηνβνπιίεο.  Αγλννχκε ηελ ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε θαη 

πνξεία ησλ εθδνηψλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ζπλάγεηαη απφ ηελ αξζξνγξαθία ηνπο, θαη ηηο 

εηδηθφηεξεο ζπλδέζεηο ηνπο κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζηε ζπγθπξία θαη ηε 

καθξά δηάξθεηα. Οη αξαηέο θαη αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ 

εληχπσλ θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηά ηνπο καδί κε ηηο ειιείςεηο καο γηα ηε ζπκβνιή ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ πφξσλ, ηηο ζρέζεηο ησλ εθδνηψλ κε ηηο ηππνγξαθηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ, δελ επαξθνχλ γηα λα θσηίζνπλ ηελ εηθφλα γηα ηα 

νηθνλνκηθά ησλ εθεκεξίδσλ θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν θηλνχληαλ νη εθδφηεο. Γελ έρεη κειεηεζεί ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Σχπνπ, νη ζρεηηθέο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο αιιά θαη 

αληίζηνηρεο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κεηαμχ ησλ εθεκεξίδσλ. ην επίπεδν ηεο 

πεξηγξαθήο θηλνχληαη θαη νη γλψζεηο καο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξαθηνξείσλ θαη ηε 

δηαθίλεζε ησλ εληχπσλ, ηηο ελψζεηο ηδηνθηεηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Α.Π.Δ. θαη ηελ πξφζιεςε ηεο εμσηεξηθήο εηδεζενγξαθίαο. 

Κνληνινγίο, νη ειιείςεηο ζε κνλνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ  ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ή ηε 

ζπλζεηηθή πνξεία ζπγθεθξηκέλσλ θχιισλ, κε άιια ιφγηα ε απνπζία ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα κηα «Ηζηνξία ηνπ Μεζνπνιεκηθνχ Σχπνπ» επηδξά αλαπφθεπθηα 

                                                 
4
  Σν ζεκαληηθφηεξν απφ ηα πνλήκαηα απηά είλαη έλα πξφζθαην ηεηξάηνκν έξγν. Βι. Γξνχιηα Λ. – 

Κνπηζνπαλάγνπ Γ. (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ 1784-1974, ΗΝΔ-ΔΗΔ, Αζήλα 2008. 
5
 Κ. Μάγεξ, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ, η. Α΄- Γ΄, έθδνζε Α. Γεκφπνπινο, Αζήλα 1957.  Η. Μπηάιεο 

– Κ. Μάγεξ, Διιεληθή Γεκνζηνγξαθία, Σχπνηο Γηνλ. Πεηζάιε, Αζήλα 1939. Γ. Μνζρνλάο, αξάληα 

ρξόληα ζηηο εθεκεξίδεο, Γθνβφζηε, Αζήλα 1940. 
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θαη ζηε δεχηεξε πξνζέγγηζή ηνπ απφ ηελ ηζηνξηθή επηζηήκε: απηήλ ηεο ρξήζεο ηνπ 

σο βαζηθήο πξσηνγελνχο πεγήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο, ηεο πνιηηηζκηθήο, ηεο 

ηζηνξίαο ησλ ηδεψλ ή ηεο ηδενινγηθήο αλάιπζεο.
6
   

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξαθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή ελφο 

θαζεκεξηλνχ πξσηλνχ θχιινπ ηεο πξσηεχνπζαο πνπ θπθινθφξεζε ην δηάζηεκα 

1917-1933 (κε κηα ζεκαληηθή δηαθνπή ηα έηε 1929-1931), εζηηάδνληαο αθελφο ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ γξακκή, δειαδή ζηηο πξνλνκηαθέο ζρέζεηο πνπ αλέπηπμε κε θφκκαηα, 

ζπζπεηξψζεηο, πνιηηηθέο πξνηάζεηο θαη πξφζσπα θαη αθεηέξνπ ζηελ πνξεία ηνπ σο 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο. Ληγφηεξν ζπζηεκαηηθά κειεηήζεθε ην  ηδενινγηθφ ηνπ 

πξνθίι, φρη κφλν δηφηη «ε πξαγκαηηθή πνιηηηθή δηακάρε ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 

ππήξμε πξαθηηθή θαη φρη ηδενινγηθή»
7
 αιιά θαη επεηδή ε ξεπζηφηεηα θαη νη νζκψζεηο 

ζην ηδενινγηθφ πεδίν ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζα θαζηζηνχζαλ αξθεηά ζρεκαηηθέο 

ηηο απφπεηξεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Σέινο, έμσ απφ ηα φξηα ηεο εξγαζίαο – ή κφλν ζην 

πεξηζψξηφ ηεο – έκεηλαλ άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εληχπνπ, φπσο ην εχξνο θαη ε εμέιημε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ, ε 

ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζψκαηνο ησλ κφληκσλ θαη έθηαθησλ ζπλεξγαηψλ, ην 

ρξνλνγξάθεκα, νη επηθπιιίδεο, νη εηδηθέο ζηήιεο, ε εηθνλνγξάθεζε θαη ηα 

ινγνηερληθά θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαλ ζε ζπλέρεηεο. 

ρεηηθά κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ε απνδειηίσζε επηθεληξψζεθε ζηελ πνιηηηθή 

αξζξνγξαθία θαη ηδηαίηεξα ζην θχξην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, πνπ θαηά θαλφλα έθεξε 

ηε ζθξαγίδα ηνπ εθδφηε – δηεπζπληή ηεο. Αλ θαη ε εθεκεξίδα απφ ηε θχζε ηεο είλαη 

πξντφλ ηεο επηθαηξφηεηαο θαη ηνπ βξαρένο ρξφλνπ, αλαδεηήζεθαλ νξηζκέλα ζηαζεξά 

γλσξίζκαηά ηεο ζην χθνο, ηηο ζέζεηο θαη ηελ πξαγκάηεπζε ησλ δεηεκάησλ. Σν 

γεγνλφο  φηη ην φλνκα ηνπ εθδφηε ηεο, ηνπ Θενιφγνπ Νηθνινχδε, ζπλδέζεθε ζηε 

ζπλέρεηα κε ηε δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ δηφηη ρξεκάηηζε πξνβεβιεκέλνο 

ππνπξγφο ηνπ θαζεζηψηνο θαη ζεσξήζεθε (καδί κε ηνπο Γ. Μαληδνχθα, Κ. Κνχκαξν, 

Κ. Κνηδηά) εκηεπίζεκνο ηδενιφγνο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε πνπ 

παξείρε ε εθεκεξίδα ηνπ ζην θφκκα ηνπ Η. Μεηαμά ηα έηε 1924-1929, θαζηζηά ην 

                                                 
6
 Έηζη, ζε κειέηεο πνπ επηρεηξνχλ λα αληρλεχζνπλ καθξνζθνπηθά θαη δεηγκαηνιεπηηθά ζηνλ ηχπν ηνπ 

κεζνπνιέκνπ ηηο «έλλνηεο» θαη ηελ «ηζηνξηθφηεηα ησλ ηδεψλ» κέζα απφ ην «λφεκα ησλ θεηκέλσλ» 

απνζπζρεηίδνληάο ηα απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ εθδνηψλ θαη ησλ αξζξνγξάθσλ θαη ηελ εθάζηνηε 

ζπγθπξία, ηε ζηηγκή πνπ νη γλψζεηο καο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ εληχπσλ είλαη αλεπαξθείο, ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο ηεο απηνλφκεζεο ηνπ ηδενινγηθνχ παξάγνληα. Βι. Γ. Η. Παπαδεκεηξίνπ, Από ηνλ ιαό ησλ 

λνκηκνθξόλσλ ζην έζλνο ησλ εζληθνθξόλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα 1922-1967, αββάιαο, 

Αζήλα 2006. 
7
 Υ. Υαηδετσζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη Γηθηαηνξία», ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.) Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 

20
νπ

 αηώλα, η. Β2, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, ζ. 83. 
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πιηθφ ηεο Πνιηηείαο πξφζθνξν γηα ηε ζπλαγσγή νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

«Μεηαμηζκφ» πξηλ ηελ 4
ε
 Απγνχζηνπ.  Χζηφζν, επεηδή ε εθεκεξίδα δελ ππήξμε 

ζηαζεξά έλα κεηαμηθφ έληππν αιιά ζηήξημε θαη άιινπο ζρεκαηηζκνχο θαη πξφζσπα, 

δηεξεπλνχληαη ηα θίλεηξα θαη νη αηηίεο απηψλ ησλ επηινγψλ κέζα ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηφδνπ.  

Γπζρεξέζηεξε ζηάζεθε ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδξνκήο ηεο Πνιηηείαο σο 

εκπνξηθνχ πξντφληνο. Ζ έιιεηςε ηνπ αξρείνπ ηεο δελ καο επέηξεςε λα 

αλαζπλζέζνπκε επαξθψο ηνλ ρψξν πνπ ηελ ζρεδίαδε, ηελ παξήγε, ηελ δηαθηλνχζε θαη 

ηελ εκπνξεπφηαλ νχηε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηηο γεσγξαθηθέο θαηαλνκέο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ ηεο θνηλνχ θαη ηνπο θνηλσληθνχο θχθινπο ζηνπο νπνίνπο απεπζπλφηαλ. 

Αμηνπνηήζεθαλ νη δηαζέζηκεο ζπνξαδηθέο πιεξνθνξίεο θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ 

θπθινθνξία ηεο, ην αξρείν ηνπ εθδφηε ηεο πνπ ζψδεηαη ζην Δ.Λ.Η.Α., θαζψο θαη ην 

Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
8

 Σα θελά ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηεο θαη ηδίσο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ κε ινγηθέο ππνζέζεηο θαη 

κε αμηνπνίεζε ηεο αξζξνγξαθίαο ηεο εθεκεξίδαο, δεκνζηεπκάησλ ηνπ ππφινηπνπ 

ηχπνπ θαη άιιεο έκκεζεο πεγέο. Παξά ηελ επηζθάιεηά ηνπο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα 

δψζνπλ κηα έγθπξε εηθφλα, νη πεγέο απηνχ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ειιείςεη 

άιισλ ηεθκεξίσλ γηα λα αλαδεηρζνχλ πεξηζζφηεξν νη ζπλζήθεο, νη πξαθηηθέο θαη νη 

πξαγκαηηθφηεηεο κέζα ζηηο νπνίεο δξνχζαλ νη εθδφηεο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Δμάιινπ, 

θαζψο αλαηξέμακε – επθαηξηαθά θαη φρη ζπλνιηθά – θαη ζε άιια θαζεκεξηλά θχιια 

ηεο πεξηφδνπ, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε Πνιηηεία σο επηρείξεζε, κε φιεο 

ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, απφ πνιιέο πιεπξέο δελ απνηεινχζε εμαίξεζε ζην εθδνηηθφ 

ηνπίν ηνπ κεζνπνιέκνπ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ αξρείνπ ηνπ Θ. Νηθνινχδε αθνξά ηελ πεξίνδν 1941-1945. Γηα ηα ρξφληα ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζψδνληαη ηξηάληα επηζηνιέο απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ην 

Μεηαμά γηα ην δηάζηεκα 1924-1936.  
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Ο ΑΣΙΚΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΠΟ ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1917-1933) 

 

ηηο αξρέο ηεο πξψηεο κεζνπνιεκηθήο δεθαεηίαο, νη παιηνί δεκνζηνγξάθνη ηεο 

πξσηεχνπζαο κπνξνχζαλ λα δηαπηζηψλνπλ κε ζαπκαζκφ ηε βειηίσζε ηεο ειιεληθήο 

εθεκεξίδαο πνπ «επέξαζε θαη απηή από όια ηα καξηύξηα, πνπ δηήιζε ην κηθξόλ 

βαζίιεηνλ δηα λα κεγαιώζε, λα αλδξσζή».
9
 Αλ θαη είραλ κεζνιαβήζεη ζαξάληα 

πεξίπνπ ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο εκεξήζηαο ειιεληθήο εθεκεξίδαο
10

 θαη 

ηελ ζρεδφλ ηαπηφρξνλε νξγάλσζε ηεο δηαλνκήο κέζα απφ ηελ πξαθηφξεπζε ηνπ 

αζελατθνχ Σχπνπ,
11

 νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχζαλ πσο ε «ελειηθίσζε» ηνπ 

εκεξήζηνπ Σχπνπ, ην ζηαδηαθφ δειαδή μεπέξαζκα ηεο βηνηερληθήο νξγάλσζεο ηεο 

εθδνηηθήο παξαγσγήο, ζπληειέζηεθε ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.
12

 Ζ 

δηαδηθαζία απηή θαζξεθηίδεη ζίγνπξα επξχηεξεο εμειίμεηο:
 13

ηελ ελνπνίεζε θαη 

νκνγελνπνίεζε ηεο παιαηνειιαδηθήο επηθξάηεηαο, ηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ρσξψλ, ηηο πξνζδνθίεο πνπ γέλλεζε ην φξακα ηεο «Μεγάιεο Διιάδνο», ηελ αλάδεημε 

ηεο Αζήλαο ζε αδηακθηζβήηεην εζληθφ θέληξν
14

. Χζηφζν, ζα ρξεηαζηνχλ άιιεο δχν 

δεθαεηίεο γηα λα δηεθδηθήζεη ν αζελατθφο Σχπνο ηνλ ηίηιν ηνπ «εζληθνχ» Σχπνπ. 

Μφλν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 30, κε ηε κεγάιε νξγαλσηηθή αλάπηπμε ησλ πξαθηνξείσλ 

εθεκεξίδσλ
15

, ηε βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ, ηε δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ κε ηελ εμάπισζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ ζηα κεηαλαζηεπηηθά ζηξψκαηα ησλ 

πφιεσλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή έιμε ησλ ιατθψλ ζεκάησλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο 

εθεκεξίδεο, ζα επηηεπρζνχλ θπθινθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ λα γίλεηαη ιφγνο γηα 

                                                 
9
 Γ. Υαηδφπνπινο (πκπνιίηεο), «Ζ λεσηέξα εθεκεξίο», Πνιηηεία, 26-6-1921. 

10
 Πξφθεηηαη γηα ην θχιιν πνπ εθδίδεη ν Γ. Κνξνκειάο ην 1873 κε ηνλ ηίηιν Δθεκεξίο. 

11
 Σν 1875 ν πχξνο Σζαγγάξεο, ζπλελψλνληαο κεκνλσκέλνπο εθεκεξηδνπψιεο, ίδξπζε ην πξψην 

πξαθηνξείν εθεκεξίδσλ. Βι. Μπαζαληήο Γ. , Ο Ζκεξήζηνο Σύπνο : από ηνλ 18
ν
 ζηνλ 21

ν
 αηώλα, Αζήλα, 

Οδπζζέαο, 2002, ζ. 56-57. 
12

 Θ. Νηθνινχδεο, «Ο ειιεληθφο ηχπνο. Ζ εμέιημίο ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαίαλ δεθαεηίαλ. Ζ ζεκεξηλή ηνπ 

ζέζηο», Πνιηηεία, 21-6-1923. Σν 1923, ε Δπηηξνπή ηεο Γηαλνεηηθήο πλεξγαζίαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Δζλψλ, δηελεξγψληαο έξεπλα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε δηαλνεηηθή παξαγσγή ζηηο 

ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, δήηεζε απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο Πνιηηείαο Θενιφγν Νηθνινχδε λα 

ζπληάμεη έθζεζε γηα ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ 

έθζεζε δεκνζηεχηεθε ζηελ Πνιηηεία ζε ηέζζεξηο ζπλέρεηεο 21-23 Ηνπλίνπ 1923. 
13

 Βι. Υαηδετσζήθ Υ., Δηζαγσγή. Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, η. Α1, ζ. 11-14. 
14

 Σν 1905 κεηαθέξεηαη ε εθεκεξίδα Παηξίο απφ ην Βνπθνπξέζηη ζηελ Αζήλα θαη ην 1912 ε Νέα 

Ζκέξα απφ ηελ Σεξγέζηε.  
15

 ηα 1935, ε θπθινθνξηαθή άλνδνο νδήγεζε – εμήληα ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 

πξαθηνξείνπ – ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο δηαλνκήο κέζσ ηεο πξαθηφξεπζεο θαη ησλ ζπλδξνκψλ.  
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«εθδνηηθή βηνκεραλία» θαη λα εκθαληζηεί ην πξψην εθδνηηθφ ζπγθξφηεκα ζηα 

1931.
16

 

Οη παξαηεξεηέο ηεο επνρήο εληππσζηάδνληαλ φρη κφλν απφ ηελ άλνδν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εκεξήζησλ εληχπσλ
17

 θαη ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ
18

 αιιά θαη 

ηηο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν: ζηαδηαθφο πεξηνξηζκφο ηεο θηινινγηθήο χιεο ζε φθεινο 

ηεο εηδεζενγξαθηθήο, πεξηζζφηεξα ηειεγξαθήκαηα απφ ην εμσηεξηθφ
19

, νη πξψηεο 

δεκνζηνγξαθηθέο απνζηνιέο, πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ επαξρηαθψλ αληαπνθξίζεσλ, 

γιψζζα πην ζχγρξνλε ρσξίο ηνπο ινγηνηαηηζκνχο ηνπ παξειζφληνο, ηάζεηο αχμεζεο 

ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ (θσηνγξαθίεο, γεινηνγξαθίεο) θαζψο θαη ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ. Ο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ζην πεξηερφκελν 

ππαγνξεχηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ξαγδαίεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

εμειίμεηο: ην πξνλνπληζηακέλην ηνπ 1909 έζεζε πνιηηεηαθά δεηήκαηα ζηελ 

αξζξνγξαθία, ε αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ην 1910 γεληθφηεξα πνιηηηθά 

δεηήκαηα ελψ ε δεθάρξνλε πνιεκηθή εκπινθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο αχμεζε ηηο 

αλάγθεο ηεο ελεκέξσζεο θαη έδσζε ζεκαίλνπζα ζέζε ζηηο πνιεκηθέο αληαπνθξίζεηο 

θαη ζηηο εμσηεξηθέο εηδήζεηο.  

Ζ δπλακηθή πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ρψξν ηνπ Σχπνπ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, καδί κε ηηο εμειίμεηο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ  θαη εξγαηηθφ θίλεκα 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ: 

Έλσζηο πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ (ΔΖΔΑ) ην 1914, χλδεζκνο 

Δθεκεξηδνπσιψλ ην 1916, Έλσζηο Πξνζσπηθνχ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ 

(ΔΠΖΔΑ) ην 1925, Οκνζπνλδία Σχπνπ (ηππνγξάθνη – ιηζνγξάθνη) ην 1925, 

πλδηθάηνλ Δξγαηψλ Σχπνπ Αζελψλ ην 1931, θιπ.
20

  

                                                 
16

 Πξφθεηηαη γηα ην εθδνηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Γ. Λακπξάθε, ν νπνίνο είρε ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ δχν 

πνιηηηθέο εθεκεξίδεο θαη έλα νηθνλνκηθφ έληππν (Αζελατθά Νέα, εκεξήζηα απνγεπκαηηλή εθεκεξίδα 

1931, Διεύζεξνλ Βήκα, εκεξήζηα πξσηλή εθεκεξίδα 1922, Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, εβδνκαδηαίν 

νηθνλνκηθφ πεξηνδηθφ 1926) 
17

 Οη 9 θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο πνπ θπθινθνξνχλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1900 (Μάγεξ Κ., Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνύ Σύπνπ, Αζήλα 1959, η. 2, ζ. 16) έρνπλ απμεζεί ζε 18 ην 1927 θαη ζε 23 ην 1932. Βι. Κ. Θ. 

Παπαιεμάλδξνπ, Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Ππξζφο, Αζήλα 1934, η. Η (Διιάο), ι. ηχπνο, φπνπ 

παξαζέηνληαη ζηνηρεία ηεο Γεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 
18

 Σα ηξία θπιηλδξηθά ηαρππηεζηήξηα πνπ ππήξραλ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα (ηα δηέζεηαλ νη εθεκεξίδεο 

Δκπξόο, Δζπεξηλή θαη Παηξίο – απφ ην 1908) έρνπλ γίλεη 15 ζηα 1923. Αληίζηνηρε αχμεζε παξνπζηάδεη 

θαη ν αξηζκφο ησλ ιηλνηππηθψλ κεραλψλ πνπ μεπεξλά ηηο 60 ηελ ίδηα ρξνληά. Βι. Νηθνινχδεο Θ. φ.π. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 νη πεξηζζφηεξεο αζελατθέο εθεκεξίδεο δηέζεηαλ ηδηφθηεηα ηερληθά 

κέζα γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε θαη ηελ εθηχπσζε ησλ θχιισλ.  
19

 Σν 1906, ε αηνκηθή επηρείξεζε «Σειεγξαθηθφλ Πξαθηνξείνλ ηεθαλφπνιη», άξρηζε λα ιεηηνπξγεί 

σο ηδηφηππνο Ηδησηηθφο Οξγαληζκφο κε ηελ νλνκαζία «Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ» (ΑΠΔ) ελψ ε 

θπβέξλεζε αλέιαβε ηελ επηρνξήγεζή ηνπ. 
20

 Γηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ βι. Γξνχιηα Λ. – Κνπηζνπαλάγνπ Γ. (επηκ.), 

Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ 1784-1974, ΗΝΔ-ΔΗΔ, Αζήλα 2008, η. Γ. ζ. 455-474. 
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Ζ γεσγξαθηθή δηεχξπλζε ησλ θπθινθνξηψλ, ε θαηάθηεζε ηεο επαξρίαο ζε 

αλαδήηεζε επξχηεξνπ θνηλνχ, ήηαλ ζηφρνο αιιά θαη φξνο επηβίσζεο γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο πξσηλέο εθεκεξίδεο ηεο πξσηεχνπζαο. ην πξψην ηεο θχιιν, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1916, ε εθεκεξίδα  Διεύζεξνο Σύπνο ηνπ Αλδξέα Καβαθάθε 

αλέγξαςε πξψηε ζηελ πξνκεησπίδα ηεο ηνλ ηίηιν «παλειιήληνο εθεκεξίο», ελψ ήδε 

ζηα 1921 νη επαξρηαθέο πσιήζεηο ησλ πξσηλψλ θχιισλ ήηαλ αληίζηνηρεο θαη ζπρλά 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηεο πξσηεχνπζαο
21

, ηάζε πνπ απμάλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Χζηφζν, εθηφο απφ ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, ν 

αζελατθφο Σχπνο ζπλαληνχζε ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηηο πεξηθέξεηεο φιεο ηηο νδηθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο ή αθηνπιντθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη νη επηβάηεο ηεο 

πεξηφδνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε αλάπηπμε ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ σο ειιεληθνχ 

εζληθνχ Σχπνπ αθνινχζεζε ηελ αξγή θαη βαζαληζηηθή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

κεηαθνξψλ, ην νπνίν απέθηεζε κηα ζρεηηθή επάξθεηα – κε ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ θαη 

ηελ πξνζζήθε ησλ αεξνκεηαθνξψλ – κφλν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 30. ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ κεζνπνιέκνπ ν κελ πξσηλφο Σχπνο έθηαλε ζηηο θνληηλέο πεξηνρέο, νδηθψο 

ή ζηδεξνδξνκηθψο, αξγά ην απφγεπκα ή ην βξάδπ,  ν δε απνγεπκαηηλφο, βξάδπ ή ηελ 

επφκελε κέξα. ε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ζε απηέο πνπ ζπλδένληαλ 

αθηνπιντθψο κε ηελ Αζήλα, νη εθεκεξίδεο, πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο, έθηαλαλ 

άηαθηα θαη κεηά απφ κέξεο.
22

 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν (1917-1933) θπθινθνξνχλ θαζεκεξηλά θαηά κέζν φξν 

πεξίπνπ είθνζη εθεκεξίδεο – αξηζκφο ηδηαίηεξα κεγάινο, αλ αλαινγηζηνχκε πσο 

αληίζηνηρνο αξηζκφο παλειιήληαο εκβέιεηαο αζελατθψλ εθεκεξίδσλ θπθινθνξεί θαη 

ζήκεξα – ρσξίο λα έρνπλ βέβαηα φιεο ζηαζεξή παξνπζία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηξάηεπζε, έρεη εχζηνρα 

παξαηεξεζεί πσο εκθαλίδνληαη «πεξηζζφηεξν έληνλα παξαηαμηαθέο», ππφ ηελ έλλνηα 

πσο έηεηλαλ κε ζαθήλεηα λα επηιέγνπλ κηα απφ ηηο δχν κεγάιεο παξαηάμεηο ηνπ 

αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ, ηελ βεληδειηθή θαη ηελ αληηβεληδειηθή, ζε αληίζεζε κε ηα 

                                                 
21

 χκθσλα κε (αλεπίζεκα) ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζε εθζέζεηο μέλσλ δηπισκαηψλ: 

FO286/752/573, Bentinck πξνο Curzon, έθζεζε απφ 6
ε
/13

ε
 Γεθεκβξίνπ 1921, φπσο παξαηίζεηαη ζην 

Μαξθέηνο ., Πώο θίιεζα ηνλ Μνπζνιίλη! Σα πξώηα βήκαηα ηνπ ειιεληθνύ θαζηζκνύ, Βηβιηφξακα, 

Αζήλα 2006, η. Η, ζ. 329.  
22

 Μπαζαληήο Γ. φ.π., ζ. 73. Αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ησλ Υαλίσλ, φπνπ νη αζελατθέο 

κεζνπνιεκηθέο εθεκεξίδεο έθηαλαλ πνιιέο κέξεο κεηά ηελ έθδνζή ηνπο θαη ε θαηάζηαζε άιιαμε φηαλ 

ιεηηνχξγεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 30 ην αεξνδξφκην ηνπ Μάιεκε. ε άιιεο απνκαθξπζκέλεο επαξρηαθέο 

πφιεηο φπσο ηα Ησάλληλα, ν αζελατθφο ηχπνο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 ρξεηαδφηαλ 40 ψξεο γηα 

λα θηάζεη, γη’ απηφ θαη θάζε βειηίσζε ζηα ζπγθνηλσληαθά κέζα ραηξεηίδνληαλ απφ ηηο αζελατθέο 

εθεκεξίδεο. Βι. Πνιηηεία 8 Ηνπιίνπ 1926.  



10 

 

πξν ηνπ 1915 έληππα, πνιιά απφ ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ σο επίζεκα ή αλεπίζεκα 

φξγαλα ησλ πνιιψλ «πξνζσπηθψλ» θνκκάησλ.
23

ε ζρέζε επνκέλσο κε ηελ 

παξαηαμηνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ Σχπνπ ε πεξίνδνο ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ηνκή, θαζψο ην έληνλν θιίκα ηεο πφισζεο, ην νπνίν ζπλερίζηεθε ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κεζνπνιέκνπ, ζθξάγηζε ηελ πνιηηηθή ηαπηφηεηα ησλ εληχπσλ 

θαη ησλ εθδνηψλ, νη νπνίνη, παξάιιεια κε ηηο θαηά θαηξνχο δηαθεξχμεηο ηνπο γηα 

απνδέζκεπζε απφ ζηελά θνκκαηηθά ζπκθέξνληα, νκνινγνχζαλ αλνηρηά ηνλ 

βεληδειηζκφ θαη ηνλ αληηβεληδειηζκφ ηνπο. Δληνχηνηο, ε γεληθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε 

κηα ή ηελ άιιε πηέξπγα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ επέηξεπε ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο φρη κφλν σο πξνο ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο 

αξζξνγξαθίαο αιιά θαη σο πξνο ηελ επί κέξνπο ππνζηήξημε είηε αξρεγψλ θνκκάησλ 

νη νπνίνη εκθαλίδνληαλ ζηα πιαίζηα ησλ δχν κεγάισλ παξαηάμεσλ είηε πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ εμέθξαδαλ κηα ηδηαίηεξε άπνςε.
 24

  ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

εληάζζνληαη ε βξαρχβηα (1921-1922) Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ, πνπ εμέδηδε ν 

θηινκνλαξρηθφο πνιηηηθφο Ν. ηξάηνο, ε Γεκνθξαηία (1923-1927), φξγαλν ηεο 

Γεκνθξαηηθήο Δλψζεσο ηνπ Α. Παπαλαζηαζίνπ, ν Διεύζεξνο Λόγνο (1923-1928) πνπ 

εκπλένληαλ απφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ, ε Δζληθή (1927) θαη ην Νένλ Κξάηνο 

(1932) πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ Γ. Κνλδχιε, θαζψο θαη νη εθεκεξίδεο πνπ θαηά θαηξνχο 

πξνέβαιιαλ ηηο απφςεηο ηνπ Ησάλλε Μεηαμά (Πνιηηεία, Υξόλνο, Υξνληθά, Ν. Ζκέξα).  

Γελ ήηαλ κφλν ε έληνλε πνιηηηθή ξεπζηφηεηα ηεο επνρήο θαη ε αβεβαηφηεηα ηεο 

ηχρεο ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ έθαλαλ ηηο εθεκεξίδεο λα  δηαηεξνχλ 

δηαθφξσλ απνρξψζεσλ αλεμαξηεζία, «εμαξησκέλε εθ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο εθάζηεο 

εθεκεξίδνο, είηε εθ ηνπ βαζκνύ ησλ εζηθώλ ή πιηθώλ ππνρξεώζεσλ αο κία εθεκεξίο 

δύλαηαη λα έρε απέλαληη ελόο πνιηηηθνύ θόκκαηνο».
25

 Ήηαλ θαη ε εκπνξηθή πηπρή ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ Σχπνπ: ε αχμεζε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο έπξεπε λα ζπκβαδίδεη θαη 

κε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, επνκέλσο αλαδεηνχληαλ πεξηζψξηα ειηγκψλ. Πνιχ 

                                                 
23

 Γηαλνπιφπνπινο Γ., «Σα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ 1923-1939», ζην  Γξνχιηα Λ. – 

Κνπηζνπαλάγνπ Γ. (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ 1784-1974, ΗΝΔ-ΔΗΔ, Αζήλα 2008, η. 

Α΄, ζ. 41-45. 
24

 Δδψ, δελ εμεηάδνληαη νη εθεκεξίδεο ηεο Αξηζηεξάο, ελφο πφινπ πνπ – παξά ηα ρακειά ηνπ 

εθινγηθά πνζνζηά – εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηνο ζε ζρέζε κε ηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο 

ιφγνο είλαη πσο ηα έληππα απηά εληάζζνληαη ζε έλα δηαθξηηφ θαη απζηεξά νξηνζεηεκέλν ζηξαηφπεδν, 

πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξεο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη αιιεινεπεξεαζκνχ κε απηά ηνπ ππφινηπνπ πνιηηηθνχ 

θάζκαηνο. 
25

 Νηθνινχδεο Θ. φ.π., Πνιηηεία 22-6-1923. 
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ζπρλά ε πηψζε ηεο δεκνηηθφηεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη θνκκάησλ ζπκπαξέζπξε 

θαη ηηο εθεκεξίδεο πνπ ηα ππνζηήξηδαλ
26

.  

Μηα αλάιπζε επνκέλσο ηεο αξζξνγξαθίαο ησλ εθεκεξίδσλ κε βάζε ηηο πνιηηηθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ζα ήηαλ, σο έλα βαζκφ, παξαπιαλεηηθή. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα 

ειάρηζηα κεηψλεη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ν Σχπνο ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Δθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθδνηψλ - δεκνζηνγξάθσλ πνπ πνιηηεχνληαλ θαη 

ππνπξγνπνηνχληαλ – κε πην ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο απηέο ησλ . ίκνπ, Γ. Πσπ, 

Θ. Νηθνινχδε, Γ. Πεζκαδφγινπ, Ν. Δπζηξαηίνπ θαη Ν. Κνηδηά – πνιιέο εθεκεξίδεο 

ιεηηνχξγεζαλ σο θέληξα θνκκάησλ θαη πνιηηηθψλ ζπζπεηξψζεσλ. ηα γξαθεία ηνπ 

Διεύζεξνπ Βήκαηνο, γηα παξάδεηγκα, θαηαζηξψζεθαλ πνιηηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζρεκαηίζηεθαλ θπβεξλήζεηο θαη εμπθάλζεθαλ επαλαζηάζεηο,
27

 ελψ ν αλαγλψζηεο 

ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ Ησάλλε Μεηαμά, αξρεγνχ ελφο κηθξνκεζαίνπ θφκκαηνο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1920, δηαπηζηψλεη πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο αθηεξψλνληαλ ζε επαθέο κε ηνπο εθδφηεο θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 

ησλ εθεκεξίδσλ πνπ ηνλ ππνζηήξηδαλ, μελπρηνχζε ζηα γξαθεία ηνπο θαη ζπρλά 

επηκεινχληαλ πξνζσπηθά ν ίδηνο ην θχξην άξζξν ηνπο. Ζ ζπκβνιηθή ηαχηηζε 

εθεκεξίδσλ θαη εθδνηψλ κε θφκκαηα θαη πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ζηνρνπνηνχληαλ ζε πεξηφδνπο έμαςεο ησλ πνιηηηθψλ παζψλ, κε ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα ηε δνινθνλία ηνπ εθδφηε ηεο βεληδειηθήο εθεκεξίδαο Διεύζεξνο Σύπνο 

Αλδξέα Καβαθάθε απφ αληηθξνλνχληεο ην 1922 θαη ηελ επίζεζε ζηα γξαθεία ηεο 

βεληδειηθήο Παηξίδνο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1935. 

Ζ ζεκαζία ηνπ εκεξήζηνπ αζηηθνχ Σχπνπ γηα ηελ πνιηηηθή δσή θαη ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο δελ ήηαλ αλάινγε κε ην εηδηθφ βάξνο ησλ εθεκεξίδσλ σο ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  Ζ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχζε λα εθδνζεί  κηα εθεκεξίδα θαη ην 

γεγνλφο φηη δελ απαηηνχζε – αξρηθά ηνπιάρηζηνλ – ηε δέζκεπζε κεγάισλ θεθαιαίσλ, 

παξαθηλνχζε πνιινχο λα δνθηκάζνπλ ηελ ηχρε ηνπο. ηαλ ην εθδνηηθφ εγρείξεκα 

ήηαλ επηηπρεκέλν, ν εθδφηεο πξνρσξνχζε ζηελ αγνξά ηνπ κεραλνινγηθνχ 

                                                 
26

 Ο Ησάλλεο Μεηαμάο ζεκείσλε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ζηηο 6-8-1922: «Πξσί εηο Υξνληθά. Κνηδηάο 

κνπ ιέγεη φηη έπεζε ε θπθινθνξία εηο 1.300 θχιια θαη φηη αηηία ηνχηνπ είλαη φηη ππνζηεξίδεη ηελ 

πνιηηηθήλ κνπ. Σνπ ιέγσ λα παχζνπλ λα ηελ ππνζηεξίδνπλ θαη λα αιιάμνπλ πνιηηηθήλ. Μνπ ιέγεη, φηη 

ζα παχζνπλ δηα θάκπνζεο εκέξεο θαη ζα αζρνιεζνχλ εηο άιια αληηθείκελα. Σνπ ιέγσ θαη νξηζηηθψο 

λα παχζνπλ, αλ ην επξίζθνπλ ζπκθέξνλ εηο ηελ εθεκεξίδα ησλ… Οπσζδήπνηε Υξνληθά απνζχξνληαη». 

Μεηαμάο Η., Πξνζσπηθό Ζκεξνιόγην, Αζήλα, Γθνβφζηεο 1963, η. 3
νο

 , ζ. 182. 
27

 «Δηο ηα γξαθεία ηνπ Διεπζέξνπ Βήκαηνο εμπθάλζε ην πξψηνλ ε επαλάζηαζηο ηνπ 1922. Ο 

Λακπξάθεο εθεί ηελ εζρεδίαδε κε ηνλ Πάγθαινλ. Ο ππνθαηλφκελνο εζηάιε θξπθά θαη κεηά πινπλ 

πεξηπεηεηψδε θαη επηθίλδπλνλ επήγε εηο ηελ Υίνλ θαη κε δεθαπελζήκεξνλ αγξππλίαλ, εκχεζε ηνπο 

πξψηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ζηφινπ πιεζίνλ ηνπ Πιαζηήξα…» απνθάιππηε ν ρξνλνγξάθνο ηεο 

εθεκεξίδαο Κψζηαο Αζάλαηνο. Βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 17-2-1924. 
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εμνπιηζκνχ πνπ ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ θχιινπ (ηππνγξαθείν, 

ηαρππηεζηήξην, ιηλνηππηθή κεραλή, ξαδηνηειέγξαθν θιπ), ελψ ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ην ξίζθν ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ.
 28

  Χζηφζν, ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα 

αιιάδνπλ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, φηαλ ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κείσλε  ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαη θάζε εθδνηηθή απφπεηξα 

απαηηνχζε πιένλ φιν θαη κεγαιχηεξα θεθάιαηα.  

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθδνηψλ πξνεξρφηαλ απφ ην ρψξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο. Ζ 

εκπινθή κεγαιναζηψλ ή επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ εθδνηηθφ ρψξν ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάληα, 

φπσο ε πεξίπησζε ησλ αδειθψλ Πεζκαδφγινπ, γησλ ηνπ ηξαπεδίηε Ησάλλε 

Πεζκαδφγινπ, νη νπνίνη εμέδσζαλ ην 1925 ηελ επηηπρεκέλε ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα 

Πξσία. Δμαίξεζε απνηειεί θαη ν δηπισκάηεο θαη δηεπζπληήο ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ ηνπ 

ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ (1921-22) Γεκήηξηνο Αξαβαληηλφο πνπ ην 1924 αγφξαζε ηε 

Βξαδπλή. Παξφηη δηαπηζηψλνληαλ απφ πνιινχο φηη «ην κέιινλ ζα αλήθε αλακθηβόισο 

εηο ηνλ ηύπνλ ηεο εθεκεξίδνο κε κεγάια θεθάιαηα» ε νπνία ζα έρεη ηε κνξθή 

αλψλπκεο εηαηξείαο «δηα λα δπλεζή λα αληηκεησπίζε ηνλ ηεξάζηηνλ ηεο ζήκεξνλ θαη 

ηεο αύξηνλ ζπλαγσληζκόλ, όζηηο ζα ηνπνζεηήζε θαηά κνηξαίνλ λόκνλ δπζηπρώο θαη 

ηαρέσο ελ ηε ηζηνξία ηνπ παξειζόληνο πνιιάο ζπλαδέιθνπο ήδε θινληδνκέλαο ππό ην 

βάξνο ησλ ππεξόγθσλ δαπαλώλ»
 29

, ηα αζελατθά θχιια απνηεινχζαλ ηδηνθηεζία ελφο 

κφλν πξνζψπνπ, ηνπ δηεπζπληή – ηδηνθηήηε, ν νπνίνο, θαζψο αληηπξνζψπεπε ηνλ 

ηχπν ηνπ δηαλννχκελνπ, ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ θηινινγνχληνο δεκνζηνγξάθνπ, δελ 

είρε ζπλήζσο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα ζπληεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη κηα 

νηθνλνκηθή επηρείξεζε. Ο θπξίαξρνο ξφινο ηνπ εθδφηε – δηεπζπληή, ν νπνίνο έδηλε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηίγκα ζηα γξαθφκελα, επέιεγε πξνζσπηθά ηνπο ιηγνζηνχο 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη πξνζππέγξαθε ζπρλά ν ίδηνο ην πξσηνζέιηδν άξζξν, είλαη ε 

θχξηα αηηία γηα ηε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ απφςεσλ ησλ εθεκεξίδσλ. Οη 

πεξηπηψζεηο εληχπσλ πνπ επηρείξεζαλ λα εθδνζνχλ ππφ δηαθνξεηηθφ ηδηνθηεζηαθφ 

                                                 
28

 Ο ζεζζαινληθηφο ηππνγξάθνο Γηψξγνο Υαηδφπνπινο αλαθέξεη πσο «…αξθνχζε κηα απιή αίηεζε 

ζηε λνκαξρία, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο αλέθεξε φηη ήηαλ έιιελαο πνιίηεο θαη επηζπκεί λα 

εθδψζεη εθεκεξίδα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν. Ζ λνκαξρία έδηλε έλαλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηνλ 

νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο παξνπζίαδε ζηνλ ραξηνπψιε, έπαηξλε φζν ραξηί ήζειε κε αηέιεηα, αιιά θαη 

ρσξίο λα πιεξψζεη πνιιά ρξήκαηα ή θαη εληειψο δσξεάλ. Με κηα κηθξή πξνθαηαβνιή ζηνλ ηδηνθηήηε 

ηνπ ηππνγξαθείνπ θαη κε ππφζρεζε ζηνλ ηππνγξάθν γηα πιεξσκή ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο κπνξνχζε 

λα βγάιεη εθεκεξίδα θαη λα δνθηκάζεη ν εθδφηεο ηελ ηχρε ηνπ». Υαηδφπνπινο Γ., «Απφ ην κάξκαξν 

ζηελ θσηνζχλζεζε», Ο Σύπνο ηεο Θεζζαινλίθεο, Δπηά Ζκέξεο (έλζεην ηεο Καζεκεξηλήο), 26-2-1995, 

ζ. 26. 
29

 Θ. Νηθνινχδεο, «Ο ειιεληθφο ηχπνο. Ζ εμέιημίο ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαίαλ δεθαεηίαλ. Ζ ζεκεξηλή 

ηνπ ζέζηο», Πνιηηεία, 24-6-1923. 
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θαζεζηψο είλαη ιίγεο θαη αλεπηηπρείο
30

 θαη γεληθφηεξα ε εηθφλα ηεο εκεξήζηαο 

αζελατθήο εθεκεξίδαο φρη σο ζηέξεαο επηρείξεζεο αιιά σο εθήκεξνπ νξγαληζκνχ 

πνπ απαζρνινχζε 10 – 20 ζπληάθηεο
31

 θαη επηβίσλε κε ηξφπν αθαζφξηζην, ρσξίο 

ζρεδηαζκφ θαη κε κφλα εθφδηα ηελ θαληαζία θαη ηελ αηζηνδνμία, είλαη ζηαζεξή ζε 

φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν.
32

 Ο ζθιεξφο αληαγσληζκφο θαη ε έμαςε ησλ πνιηηηθψλ 

παζψλ δελ επλννχζαλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή αιιειεγγχε ησλ 

εθδνηψλ. Παξά ηε ζχκπεμε «πλδηθάηνπ Σχπνπ» ην 1904
33

 θαη ηνλ κεηέπεηηα 

«χλδεζκν Γηεπζπληψλ ηνπ Αζελατθνχ Σχπνπ», νη ζρέζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ήηαλ θαηά 

θαλφλα άηππεο θαη ε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία ηνπο ζπάληα
34

.  

ηηο εθεκεξίδεο απηέο απαζρνινχληαλ έλαο ζηαζεξά απμαλφκελνο αξηζκφο 

δεκνζηνγξάθσλ
35

. Δπξφθεηην γηα έλαλ ζρεηηθά νιηγνκειή κηθξφθνζκν – νη 

πεξηζζφηεξνη γλσξίδνληαλ θαη επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο
36

, ελψ νη ξεπφξηεξ 

ζπλαληηφληαλ θαζεκεξηλά ζην θαθελείν ηεο ζηνάο Πάππνπ φπνπ βξηζθφηαλ ην 

Πξαθηνξείν Δθεκεξίδσλ Αζελατθνχ Σχπνπ  –  πνπ πθίζηαην ηηο επηπηψζεηο ηεο 

αλαζθάιεηαο ησλ εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ην ξεπζηφ ηνπίν ησλ αζελατθψλ 

θαζεκεξηλψλ εθεκεξίδσλ νη κεηαθηλήζεηο δεκνζηνγξάθσλ απφ κία εθεκεξίδα ζε 

                                                 
30

 Ο Διεύζεξνο Λόγνο (1923-1928) εθδφζεθε απφ Αλψλπκε Δθδνηηθή Δηαηξεία. Ο «Δθδνηηθφο 

πλεηαηξηζκφο πληαθηψλ Π.Δ.» πνπ ζπγθξνηήζεθε ην Φζηλφπσξν ηνπ 1923 απφ αληηβεληδειηθνχο 

δεκνζηνγξάθνπο κεηά ηελ παχζε ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ εθεκεξίδσλ απφ ην θαζεζηψο ηεο 

«Δπαλάζηαζεο ηνπ 22» θαη εμέδσζε ηελ πξσηλή Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ θαη ηελ απνγεπκαηηλή 

Βξαδπλή, ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα ακπληηθή αληίδξαζε ησλ άλεξγσλ δεκνζηνγξάθσλ παξά κηα ζεηηθή 

πξνζπάζεηα. Ζ πξψηε εθεκεξίδα εμάιινπ δηέθνςε ηελ έθδνζή ηεο ηνλ Μάξηην ηνπ 1924, ελψ ε 

Βξαδπλή πέξαζε ζε ρέξηα ηδηψηε ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. 
31

 Παπαιεμάλδξνπ Κ. Θ. φ. π. 
32

 ε αλάινγεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεγε θαη ζηα 1934 ν έκπεηξνο δεκνζηνγξάθνο Κ. Θ. 

Παπαιεμάλδξνπ φηαλ ζπλφςηδε ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ ζην αληίζηνηρν ιήκκα ηεο Μεγάιεο 

Διιεληθήο Δγθπθινπαίδεηαο : «Ζ έθδνζηο εθεκεξίδνο παξακέλεη ππφζεζηο επηζθαιεζηάηε, κε 

δπλακέλε λα ζεσξεζή επηρείξεζηο ζεηηθή». Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Ππξζφο, Αζήλα 1934, η. 

Η (Διιάο), ι. ηχπνο. 
33

 Σν «πλδηθάηνλ Σχπνπ» ζπζηήζεθε κε αθνξκή ηελ αληίδξαζε ησλ εθδνηψλ ζηελ επηθείκελε 

απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ είρε θαηαξηίζεη ε θπβέξλεζε Θενηφθε «πεξί θαηαξγήζεσο ηεο επί ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ ράξηνπ θνξνινγίαο», σζηφζν δελ θαηφξζσζε λα ζπζπεηξψζεη ην ζχλνιν ησλ 

ιηγνζηψλ αθφκε αζελατθψλ εθεκεξίδσλ θαζψο αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη δηεπζπληέο ηνπ 

«Άζηεσο» θαη ηεο «Δζηίαο». 
34

 πλήζσο νθείιεηαη ζε έθηαθηα θαη νξηαθά γηα ηνλ ηχπν γεγνλφηα φπσο ι.ρ. ε δνινθνλία ηνπ 

δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο Διεύζεξνο Σύπνο Αλδξέα Καβαθάθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1922, φηαλ νη 

αζελατθέο εθεκεξίδεο δηέθνςαλ γηα κία εκέξα ηελ έθδνζή ηνπο θαη νη δηεπζπληέο ηνπο πξνέβεζαλ ζε 

θνηλφ αλαθνηλσζέλ. Μφλν ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα κε ην Νφκν 1798/28.4.51 νη ηδηνθηήηεο ησλ 

εκεξήζησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ ζα ζπκπήμνπλ ηελ ΔΗΖΔΑ (Έλσζε Ηδηνθηεηψλ Ζκεξεζίσλ 

Δθεκεξίδσλ Αζελψλ).  
35

 ε 80 – 100 άηνκα ππνινγίδνληαη ην 1918, βι. Πνιηηεία 25-5-1918, ελψ ζηα 1934 είλαη πεξίπνπ 

350. Παπαιεμάλδξνπ Κ. Θ. ι. «δεκνζηνγξάθνο» ζηε Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Ππξζφο, 

Αζήλα 1934. 
36

 Πνιιέο θνξέο δεκνζηνγξάθνη δχν ή ηξηψλ εθεκεξίδσλ ζπλεξγάδνληαλ ζε έλα είδνο 

«θνλζφξηζηνπκ» πνπ ζηεξίδνληαλ ζηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ θαιή πίζηε. Βι. Διεύζεξνλ Βήκα 30-6-

1923. 
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άιιε ήηαλ ζπρλφηαηεο
37

, φπσο θαη νη πεξηπηψζεηο δεκνζηνγξάθσλ πνπ δνχιεπαλ 

ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο εθεκεξίδεο. Οη εθδφηεο ζπλήζηδαλ λα απνδίδνπλ ηνλ «ρξφλην 

καξαζκφ» ζηηο ζηήιεο ηνπ εζσηεξηθνχ ξεπνξηάδ ησλ εθεκεξίδσλ ζηνπο ζπληάθηεο – 

ξεπφξηεξ, νη νπνίνη, εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ ησλ 

θαζεκεξηλψλ εθεκεξίδσλ θαη ηελ ηζνπέδσζε ησλ πνιηηηθψλ εηδήζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχζε σο ην 1926 ε ζπρλά επηβαιιφκελε ινγνθξηζία, κπνξνχζαλ λα 

απαζρνινχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εθεκεξίδεο θαη «λα θεξδίδνπλ εύθνια, 

εξγαδόκελνη ιηγόηεξν ηνπ δένληνο»
38

. Οη κεγάιεο κηζζνινγηθέο ηνπο δηαθνξέο
39

 θαη ε 

αλάγθε πεξηθξνχξεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ «παξείζαθηνπο» ή κε επαγγεικαηίεο, 

νδήγεζαλ ζε κηα απφπεηξα αλαβάζκηζεο ηεο Έλσζεο πληαθηψλ ην 1924
40

. ηα 

πιαίζηά ηεο πξνβιέπνληαλ ε αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε ίδξπζε ελφο ηακείνπ 

ζπληάμεσο θαη ζρνιήο δεκνζηνγξαθίαο. Ο απνθιεηζκφο φκσο κεγάινπ αξηζκνχ 

αηηνχλησλ, πξνθάιεζε ην 1925 ηε γέλλεζε ελφο αληίπαινπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα, 

ηνπ πλδέζκνπ Γεκνζηνγξάθσλ
41

, ν νπνίνο ην 1934 ζπκπεξηέιαβε θαη άιια 

δεκνζηνγξαθηθά ζσκαηεία πνπ είραλ ηδξπζεί έσο ηφηε γηα λα δερηνχλ φζνπο 

επαγγεικαηίεο δεκνζηνγξάθνπο είραλ κείλεη εθηφο ηεο Έλσζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

ε Έλσζε, ε νπνία ην 1934 αξηζκνχζε πεξί ηα 170 κέιε, λα ζπλππάξρεη κε ηνλ ζρεδφλ 

ηζνδχλακν αξηζκεηηθά χλδεζκν Γεκνζηνγξάθσλ
42

.  

Οη δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχζε ζηηο εθεκεξίδεο ε εηεξναπαζρφιεζε ησλ 

ζπληαθηψλ, νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο θαη ην πςειφ θαζέ ησλ θαηαμησκέλσλ 

αξζξνγξάθσλ, ήηαλ παξσλπρίδεο κπξνζηά ζε ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά 

νδεγνχζαλ ζηε δηαθνπή ηεο έθδνζήο ηνπο. Μία θαηεγνξία ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ 

είρε λα θάλεη κε ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ πξνθάιεζε ε καθξφρξνλε πνιεκηθή 

                                                 
37

 πσο πξνθχπηεη απφ κηα αλάγλσζε ησλ βηνγξαθηθψλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Βι. 

Μάγεξ Κ., Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ, Αζήλα 1959, η. 2 
38

 Θ. Νηθνινχδεο, «Ο ειιεληθφο ηχπνο. Ζ εμέιημίο ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαίαλ δεθαεηίαλ. Ζ ζεκεξηλή 

ηνπ ζέζηο», Πνιηηεία, 23-6-1923 θαη 24-6-1923. 
39

 Γηα κηα εηθφλα ησλ απνθιίζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη ακνηβέο ησλ δεκνζηνγξάθσλ βι. 

Παπαιεμάλδξνπ Κ. Θ., φ. π.  
40

 ην ιφγν ηνπ ζηα εγθαίληα ηεο Λέζρεο πληαθηψλ, ν πξφεδξνο ηεο Δλψζεσο πληαθηψλ Ν. 

Εαξίθεο αλάκεζα ζηα άιια ππνζηήξηδε : «Ζ δεκνζηνγξαθία είλαη θαηξφο λα παχζε λα ζεσξήηαη 

απεξηηνίρηζηνλ νηθφπεδνλ, ην νπνίνλ λα θαηαπαηή ειεπζέξσο θαη βαλαχζσο νηζδήπνηε. Σν νηθφπεδνλ 

απηφ είλαη θαηξφο λα πεξηηνηρηζζή, λα πξνζηαηεπζή θαηά ησλ επηδξνκέσλ ηνπ». Βι. Διεύζεξνλ Βήκα 

9-9-1924. 
41

 Γηα ηηο αληηδξάζεηο ζηελ ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ βι. ηηο επηζηνιέο πνπ απεχζπλαλ ζην Διεχζεξν 

Βήκα ηα κέιε ηεο Έλσζεο Ν. Εαξίθεο θαη Γ. Αξλέιινο (πξφεδξνο). Διεύζεξνλ Βήκα 18-5-1926 θαη 

20-5-1926. 
42

 Πάλνο Καξπθφπνπινο, «Έλσζηο πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ», ζην Γξνχιηα Λ. – 

Κνπηζνπαλάγνπ Γ. (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ 1784-1974, ΗΝΔ-ΔΗΔ, Αζήλα 2008, η. 

Γ., ζ. 457-458. 
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εκπινθή ηεο ρψξαο (1917-1922) ζε ζρέζε θπξίσο κε ηελ πξνκήζεηα ηεο ελέξγεηαο θαη 

ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ έθδνζε. Αλ θαη ε αθξίβεηα ηνπ 

ραξηηνχ ήηαλ παλεπξσπατθφ πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ,
43

 νη εγρψξηεο ζπλζήθεο θαιπάδνληνο πιεζσξηζκνχ, έιιεηςεο βαζηθψλ 

αγαζψλ θαη ακήραλεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, δεκηνχξγεζαλ επλντθφ έδαθνο γηα λα 

εκθαληζηεί θεξδνζθνπία θαη καχξε αγνξά
44

. Ζ έιιεηςε ραξηηνχ εθηφμεπζε ηηο ηηκέο 

πνπ 40πιαζηάζηεθαλ θαηά ηε δεθαεηία 1913-1923. Οη δηαηηκήζεηο πνπ επέβαιε ην 

θξάηνο δελ εθαξκφδνληαλ θαη, παξά ηηο εθθιήζεηο ησλ απεγλσζκέλσλ εθδνηψλ, ε 

αηζρξνθέξδεηα κηαο δξάθαο εηζαγσγέσλ, εκπφξσλ θαη κεζαδφλησλ, δεκηνπξγνχζε 

κεγάιεο αληζφηεηεο ζην θφζηνο παξαγσγήο εθεκεξίδσλ πνπ είραλ ηελ ίδηα 

θπθινθνξία. Μηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ πνπ επέβαιαλ αηέιεηα ζην εηζαγφκελν ραξηί, 

πεξηφξηδαλ ην ζρήκα ησλ εθεκεξίδσλ γηα εμνηθνλφκεζε ραξηηνχ  θαη αλέβαδαλ ηελ 

ηηκή πψιεζήο ηνπο, απνδείρηεθαλ αλαπνηειεζκαηηθά.
45

 Παιηέο εθεκεξίδεο κε 

θεθάιαηα θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, φπσο ην Δκπξόο θαη ε Δζηία,  αγφξαδαλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο ραξηηνχ θαη ην κεηαπνπινχζαλ παλάθξηβα ζηνπο αληαγσληζηέο 

ηνπο
46

, ελψ ε επίηαμε ηνπ ραξηηνχ ηεο εθεκεξίδαο Δκπξόο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε 

δχζθνιε ρξνληά ηνπ 1918, δελ επαλαιήθζεθε ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1920, παξά ηηο 

ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζηε Βνπιή
47

. ην πςειφ θφζηνο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ 

πξνζζέηνληαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχζε ζηελ έθδνζε ησλ εθεκεξίδσλ θαηά 

                                                 
43

 Σνλ Μάξηην ηνπ 1918 νη Times ηνπ Λνλδίλνπ αχμεζαλ θαηά 50% ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπο ιφγσ 

πεξηνξηζκψλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ εηζαγσγή δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ απφ ηνλ Καλαδά, ψζηε λα 

εμνηθνλνκείηαη πεξηζζφηεξνο ρψξνο ζηα αηκφπινηα γηα ηξφθηκα. Βι. Πνιηηεία 11-3-1918. 
44

 Ζ θεξδνζθνπία φρη κφλν ζε είδε δηαηξνθήο αιιά θαη ζε άιια πξντφληα καδηθήο θαηαλάισζεο 

έδσζε επθαηξίεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε πνιινί γλσζηνί 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν δαηκφληνο θεθαιινλίηεο Παπζαλίαο Μαθξήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ππήξμε αληηπξφζσπνο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ θαξκάθσλ (θπξίσο θηλίλνπ), 

δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη βαθαιάνπ. Βι. Μέγα Διιεληθόλ Βηνγξαθηθόλ Λεμηθόλ Βνβνιίλε, Αζήλαη 

1958, η. Α΄, ζ. 144. εκεησηένλ πσο ηα θάξκαθα θαη ην ραξηί ήηαλ ηα πιένλ ππεξηηκεκέλα είδε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.  Ζ πξνζνδνθφξα εκπινθή ηνπ Μαθξή ζην εκπφξην ηνπ ραξηηνχ (ην ραξηί θαη 

άιια αλαιψζηκα πνπ βξηζθφηαλ ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο ηνπ ζηελ νδφ νθνθιένπο, 

δηαθεκίδνληαλ ζηαζεξά ζηηο εθεκεξίδεο θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ κεζνπνιέκνπ) ηνπ επέηξεςε λα 

πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε ηεο εθδνηηθήο εηαηξείαο «Ππξζφο» ην 1924 θαη ζηελ θαηαζθεπή 

εξγνζηαζίνπ γξαθηθψλ ηερλψλ ζηελ Ηεξά Οδφ.  
45

 Ζ αηέιεηα δεκνζηνγξαθηθνχ ράξηνπ επηβιήζεθε κε ηνπο λφκνπο 837/1917, 1760/1919, 1935/1920 

θαη 2282/1920, ελψ ε ηηκή θαη ην ζρήκα ησλ εθεκεξίδσλ θαζνξίζηεθαλ κε ηνπο λ. 815/1917, 

1016/1917, 1145/1918, 1889/1920, 2195/1920 θαη 2874/1922. Δληνχηνηο, ηα λνκνζεηήκαηα γηα ην 

ζρήκα ησλ εθεκεξίδσλ δελ εθαξκφζηεθαλ παξά κφλν απνζπαζκαηηθά, ελψ ε ηηκή ησλ εθεκεξίδσλ 

πνπ δεθαπιαζηάζηεθε ηα ρξφληα 1917-1922 (απφ 5 ι. έθηαζε ηα 50 ι.) δελ ήηαλ αλάινγε κε ηελ 

αχμεζε ηεο ηηκήο πξψησλ πιψλ θαη εκεξνκηζζίσλ.  
46

 Πνιηηεία, 17-2-1920. 
47

Ο βνπιεπηήο ηεο αληηπνιίηεπζεο Θ. Μπαζηάο είρε απεπζχλεη επεξψηεζε ζην θνηλνβνχιην 

δεηψληαο επηηάμεηο ράξηνπ, γηα λα δερηεί επίζεζε απφ εθεκεξίδεο πνπ είραλ απνζέκαηα. Βι.  Δκπξόο, 

26-2-1920 θαη Δζηία 26-2-1920. 
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ηελ πνιεκηθή πεξίνδν ν πεξηνξηζκφο ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
48

 θαη νη 

ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ζπληαθηψλ θαη ηερληθψλ ιφγσ 

επηζηξάηεπζεο
49

.  

Μηα δεχηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ – πνπ εθηείλνληαη ρξνληθά σο ην 1926 – 

αθνξνχζε ηε ινγνθξηζία θαη ηηο πνιηηηθέο δηψμεηο πνπ πθίζηαλην νη εθάζηνηε 

αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο θαη νη εθδφηεο ηνπο. Δθηφο απφ ηηο πεξηφδνπο επηβνιήο 

ινγνθξηζίαο ιφγσ θήξπμεο ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ
50

 θαη ηα 

εκπφδηα πνπ πξφβαιαλ ζηε δηαθίλεζε αληηπνιηηεπφκελσλ θχιισλ ζηελ επαξρία ηφζν 

ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ (1917-1920) φζν θαη νη κεηαλνεκβξηαλέο θπβεξλήζεηο (1920-

1922)
51

, ζνβαξφηεξεο γηα ηελ έθδνζε ησλ εθεκεξίδσλ ζηάζεθαλ νη δηψμεηο θαη 

θπιαθίζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπο θαη νη παχζεηο ηεο θπθινθνξίαο ηνπο. Πην 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ε θαηαδίθε απφ ην ζηξαηνδηθείν θαη ε πνιχρξνλε 

θπιάθηζε ησλ εθδνηψλ αληηπνιηηεπφκελσλ εθεκεξίδσλ ην επηέκβξην ηνπ 1918 γηα 

δεκνζηεχκαηα ηεο πεξηφδνπ ησλ «Ννεκβξηαλψλ»
52

, ε πξνζσξηλή παχζε φισλ ησλ 

αληηβεληδειηθψλ εθεκεξίδσλ απφ ηελ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε Γνλαηά, ηελ επνκέλε 

ηνπ θηλήκαηνο Λενλαξδφπνπινπ – Γαξγαιίδε (22 Οθησβξίνπ 1923)
53

, θαη νη 

αιιεπάιιειεο δηψμεηο θαη αλαζηνιέο ηεο θπθινθνξίαο αξθεηψλ εθεκεξίδσλ επί 

δηθηαηνξίαο Πάγθαινπ
54

.  

Ζ εκπνξηθή ηχρε ησλ πεξηζζφηεξσλ εθεκεξίδσλ πνπ θαηφξζσλαλ λα επηβηψζνπλ 

ζε έλα ηέηνην θιίκα θαη λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπο, δνθηκάδνληαλ 

                                                 
48

 Πνιηηεία, 21-2-1918. 
49

 Πνιηηεία, 7-5-1918. 
50

 Νφκνη 913/1917, 1388/1918 θαη 1478/1918. Οη εθεκεξίδεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δεηνχζαλ νη 

ίδηεο ηελ επηβνιή πξνιεπηηθήο ινγνθξηζίαο γηα λα ππάξμεη εληαία θπβεξλεηηθή αληίιεςε πεξί 

ινγνθξηζίαο θαη λα αξζεί ε επζχλε ησλ εθεκεξίδσλ γηα ηηο δεκνζηεχζεηο. Βι. Πνιηηεία 6-2-1918 θαη 

10-2-1918. 
51

 Βι. ελδεηθηηθά Πνιηηεία 29-12-1917, 16-4-1920, 28-5-1920, 3-6-1920, 25-6-1920 φπνπ 

θαηαγγέιινληαη ε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νξηζκέλσλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ ζηε Θεζζαινλίθε, 

νη θαζπζηεξήζεηο ηεο απνζηνιήο θχιισλ ζε ζπλδξνκεηέο ιφγσ ηεο δπζκέλεηαο ησλ ηαρπδξνκείσλ θαη 

ε θαηάζρεζε ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ εθεκεξίδσλ ζηελ Γθηνπκνπιηδίλα (Κνκνηελή). 
52

 Οη δηψμεηο απηέο ζπληζηνχζαλ έλα είδνο αληηπνίλσλ γηα ηελ ηεηξάκελε παχζε ηεο έθδνζεο ησλ 

θηιειεχζεξσλ εθεκεξίδσλ ηελ «επηζηξαηηθή πεξίνδν». πγθεθξηκέλα θαηαδηθάζηεθαλ ζε εμνλησηηθέο 

πνηλέο ν Η. Υαιθνθνλδχιεο ηεο Ν. Ζκέξαο, ν Κ. Υαηξφπνπινο ηνπ Υξόλνπ, ν Β. Θενδσξίδεο ησλ 

Ζκεξεζίσλ Νέσλ, ν Γ. Δπζηξαηηάδεο ηνπ θξηπ θαη ν Η. Γεσξγφπνπινο ηεο Αθξνπόιεσο, γεγνλφο πνπ 

δεκηνχξγεζε ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θχιισλ θαη νδήγεζε ζην 

πξνζσξηλφ ή κφληκν θιείζηκν ησλ πεξηζζφηεξσλ.  
53

 Με δηαηαγή ηνπ Α΄ ψκαηνο ηξαηνχ παχζεθαλ νη εθεκεξίδεο Καζεκεξηλή, Πνιηηεία, Νέα Ζκέξα, 

Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, Πξσηλή, Υξόλνο, Πξσηεύνπζα, Υξνληθά, Αζελατθή, Δζπεξηλή θαη Ρηδνζπάζηεο. 

Βι. Μάγεξ Κ. φ.π., ζ. 134-135. 
54

 πγθεθξηκέλα απαγνξεχηεθε πξνζσξηλά ε θπθινθνξία ησλ εθεκεξίδσλ Δζηία (ηνλ Μάξηην θαη 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1926), Διεύζεξνλ Βήκα (Ννέκβξηνο 1925 θαη Μάξηηνο 1926), Αζελατθή 

(Φεβξνπάξηνο – Αχγνπζηνο 1926), θξηπ (Ννέκβξηνο 1925), Διεύζεξνο Λόγνο (παχζεθε επί ηξίκελν: 

Ηνχιηνο – Οθηψβξηνο 1925), Πνιηηεία (Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο 1926). 
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απφ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ δεκηνπξγνχζε ε πιεζψξα ησλ θχιισλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ. ηα 1923 νη εθδφηεο ζεσξνχζαλ απαξαίηεην ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επθνιίαο ίδξπζεο λέσλ εθεκεξίδσλ, θπξίσο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηαθνξεηηθνχ 

πξαθηνξεηαθνχ θαζεζηψηνο πνπ ζα πεξηθξνπξνχζε ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη 

θαηήγγεηιαλ ηελ πνιηηηθή ησλ δχν πξαθηνξείσλ
55

 δηαλνκήο ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ, ηα 

νπνία αλέρνληαλ θαη ππέζαιπαλ ηελ ίδξπζε θαηλνχξγησλ εθεκεξίδσλ
56

. Οη 

αληαπνθξίζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ θαηά θαλφλα ηζρπξή εθδνηηθή 

βηνκεραλία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κε κηθξφηεξνπο αξηζκνχο εθεκεξίδσλ αλά 

θάηνηθν θαη πςειά ηηξάδ πνπ εμαζθάιηδαλ ηε βησζηκφηεηα ησλ εθδνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, έδηλαλ ιαβέο γηα θαηαζιηπηηθέο ζπγθξίζεηο.
57

 Σν πλεχκα ηνπ 

αληαγσληζκνχ εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηηο ζηήιεο ησλ ζχληνκσλ ζρνιίσλ πνπ είραλ 

θαζηεξψζεη φιεο ζρεδφλ νη εθεκεξίδεο γηα λα δηεμάγνπλ έλα είδνο δηαιφγνπ κε ηηο 

αζελατθέο «ζπλαδέιθνπο» θπξίσο γηα ηα ηξέρνληα πνιηηηθά δεηήκαηα, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαλ κνλίκσο δπζκελή ππνλννχκελα γηα ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα 

θαη ηελ θπθινθνξία ησλ αληηπάισλ. Γελ έιιεηπαλ νη θαηαγγειίεο γηα ινγνθινπή, 

πθαξπαγέο ηειεγξαθεκάησλ, εμσηεξηθψλ δειηίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ, ελψ 

θαηαγξάθνληαη θαη πεξηπηψζεηο αληηδηθίαο εθεκεξίδσλ πνπ νδεγήζεθαλ ζηε 

δηθαηνζχλε αιιεινθαηεγνξνχκελεο γηα αζέκηην αληαγσληζκφ
58

. 

Ζ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ γίλεηαη εληνλφηεξε κεηά ην 1930, ιφγσ ηεο 

πιεζσξηθήο έθδνζεο λέσλ εληχπσλ, ηεο εκθάληζεο ελφο εχπεπηνπ θαη ιατθίδνληνο 

                                                 
55

 Πξφθεηηαη γηα ην παιηφ Κεληξηθφ Πξαθηνξείν Δθεκεξίδσλ ηνπ π. Σζαγγάξε θαη ηελ Δηαηξεία 

Διιεληθνχ Σχπνπ πνπ ηδξχζεθε ην 1912, ππφ ηε δηεχζπλζε αξρηθά ηνπ Γ. Κνηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

Σάθε Πηθξακέλνπ. 
56

 Νηθνινχδεο Θ. φ. π., Πνιηηεία 24-6-1923. Σα πξαθηνξεία εθεκεξίδσλ, δελ απνηεινχζαλ κφλν 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δηαλνκήο ηνπ ηχπνπ, αιιά επέλδπαλ ζε εθδφζεηο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη 

εθεκεξίδσλ. Ζ ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν πξαθηνξείσλ (Σζαγθάξε θαη Πηθξακέλνπ) ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ «Ππξζφο» ην 1928, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. Άιινηε πάιη ιεηηνπξγνχζαλ σο εγγπεηέο γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ ησλ 

εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, φπσο ζπλέβε ην 1938, φηαλ ην πξαθηνξείν 

Πηθξακέλνπ εγγπήζεθε ην δάλεην ηεο εθεκεξίδαο «Ο Σχπνο» απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Βι. 

Εεδνπνχινπ Αζελά, Σππνγξάθνη θαη εξγάηεο ηύπνπ ζηελ Αζήλα ηνπ 20
νπ

 αηώλα: πγθξόηεζε θαη εμέιημε 

ελόο επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ, αδεκνζίεπηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 

Δηδίθεπζεο ζηε Νεφηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ηζηνξία ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο – 

Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 2006, ζ. 15-16. 
57

 ην Παξίζη, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1924 θπθινθνξνχζαλ ζαξάληα πεξίπνπ εθεκεξίδεο, θαη 

αληηζηνηρνχζε  κία εθεκεξίδα αλά νγδφληα ρηιηάδεο θαηνίθνπο ηε ζηηγκή πνπ γηα ηζάξηζκνπο 

αζελαίνπο θπθινθνξνχζαλ ελλέα. Διεύζεξνλ Βήκα, 30-10-1924. 
58

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηακάρε Πνιηηείαο θαη Καζεκεξηλήο ην 1921 -1922, φηαλ ε Καζεκεξηλή 

ακθηζβήηεζε ηελ χπαξμε ηνπ ηδηφθηεηνπ αζπξκάηνπ ηεο Πνιηηείαο θαη ε Πνιηηεία αλέγξαθε γηα 

κεγάιν δηάζηεκα ζηελ πξνκεησπίδα ηεο πσο ε θπθινθνξία ηεο ππεξηεξνχζε ηεο Καζεκεξηλήο θαηά 

150.000 θχιια κεληαίσο. Ζ αληηπαξάζεζε θνξπθψζεθε κε ηε κήλπζε πνπ ππέβαιε ν ηδηνθηήηεο ηεο 

Πνιηηείαο Θ. Νηθνινχδεο θαηά ηνπ ηδηνθηήηε ηεο Καζεκεξηλήο Γ. Βιάρνπ θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο Ν. 

Κξαλησηάθε γηα δηάδνζε ςεπδψλ θεκψλ πεξί δηαθνπήο ηεο εθδφζεσο ηεο Πνιηηείαο. Βι. Πνιηηεία 23-

3-1921, 21-6-1921, 16-1-1922 θαη 13-3-1922. 
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θαζεκεξηλνχ Σχπνπ θαη θπξίσο ιφγσ ηεο παξνρήο δψξσλ θαη ιαρείσλ ζηνπο 

αλαγλψζηεο, κηα πξαθηηθή πνπ άξρηζε λα αλαηξέπεη ηελ ηεξαξρία ησλ θπθινθνξηψλ 

θαη λα ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο ζνβαξέο εθεκεξίδεο
59

. Ο λφκνο 5060/1931 «Πεξί Σχπνπ, 

πξνζβνιψλ ηεο ηηκήο ελ γέλεη θαη άιισλ ζρεηηθψλ αδηθεκάησλ» πνπ ςεθίζηεθε απφ 

ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ θαη ζηφρεπε ζε κηα ζπλνιηθή ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ 

Σχπνπ, ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλάγθε άκπλαο ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηηο 

δηαπηζησκέλεο ππεξβνιέο ηεο νξγαλσκέλεο δεκνζηνγξαθηθήο  εθζηξαηείαο πνιιψλ 

εληχπσλ επξείαο θπθινθνξίαο ελαληίνλ ηεο
60

. Ζ επηρείξεζε πάηαμεο ηνπ θηηξηληζκνχ 

πεξηιάκβαλε θαη δηαηάμεηο πεξηζηνιήο ησλ αζέκηησλ κέζσλ (ιαρεία, δψξα, βηβιία 

θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο γηα λα απμήζνπλ ηελ 

θπθινθνξία ηνπο. Οη απαγνξεχζεηο απηέο, απερψληαο αλάινγν πξνβιεκαηηζκφ θαη ζε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο,
61

 εμεηδηθεχηεθαλ κε κεηαγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα ηελ 

επφκελε ρξνληά, αιιά παξαβηάδνληαλ ζπζηεκαηηθά απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

εθεκεξίδσλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο, ελψ ζεσξεηηθά θαηαδίθαδαλ ηα δψξα θαη 

δεηνχζαλ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, παξάιιεια ηα πηνζεηνχζαλ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ 

ηελ θπθινθνξία ηνπο. Οη εηζαγγειηθέο δηψμεηο ζην θνξηηζκέλν πνιηηηθά θιίκα ηνπ 

θαινθαηξηνχ ηνπ 1933
62

 απνδείρηεθαλ αηειέζθνξεο θαη ηνλ ρεηκψλα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

ε θπβέξλεζε ησλ Λατθψλ κε λέν λνκνζρέδην επέηξεςε ηελ ππφ πξνυπνζέζεηο παξνρή 

δψξσλ θαη ιαρείσλ.
63

  

Γηαζέηνληαο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ηηο πξψηεο ζρεηηθά αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ηχπνπ, κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, κε ηηο επηθπιάμεηο βέβαηα πνπ επηβάιιεη ε αλεπηζεκφηεηα 

θαη ε ζπνξαδηθφηεηα ησλ πεγψλ. Δλψ ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξίαο ηνπ 

αζελατθνχ Σχπνπ απφ ην 1915 σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 είλαη εληππσζηαθή
64

 

                                                 
59

 Σελ άλνημε ηνπ 1930, «ιατθέο» εθεκεξίδεο φπσο ε Δζπεξηλή, ε Διιεληθή θαη ν Ζκεξήζηνο Σύπνο 

άξρηζαλ λα απνλέκνπλ δψξα ζηνπο αλαγλψζηεο. Αθνινχζεζε ε παξνρή ιαρείσλ απφ ηελ Παηξίδα θαη 

ηελ Αθξόπνιε γηα λα πξνθιεζεί εηζαγγειηθή παξέκβαζε βαζηζκέλε ζηνλ λ. ΑΥΛ΄/1887. Βι. θξηπ, 

13-5-1930, Δκπξόο 14-5-1930 θαη Διιεληθή, 15-5-1930. 
60

 Γηα ηελ εθζηξαηεία απηή βι. Υαηδετσζήθ Υ., «Κνηλνβνχιην θαη Γηθηαηνξία», ζην Υαηδετσζήθ Υ. 

(επηκ.) Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, Αζήλα, Βηβιηφξακα, η. Β2, ζ. 99.  
61

 Γηα ηνλ «άγξην δεκνζηνγξαθηθφ πφιεκν» καίλνληαλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Αγγιία κε αθνξκή ηα 

δψξα θαη ηα δειηία ησλ εθεκεξίδσλ, βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 13-7-1933 θαη γηα αληίζηνηρεο απαγνξεχζεηο 

ζηελ Ηηαιία, Διεύζεξνλ Βήκα, 26-10-1932. 
62

 Γηψρζεθαλ φιεο νη αζελατθέο εθεκεξίδεο εθηφο απφ ην Διεύζεξνλ Βήκα, ηα Αζελατθά Νέα θαη ηελ 

Καζεκεξηλή. Βι. Διεύζεξνλ Βήκα 25-8-1933. 
63

 Διεύζεξνλ Βήκα, 30-11-1933. 
64

 Ο Κ. Μάγεξ εθηηκά πσο απφ 150.000 θχιια ην 1915 έθηαζε ηηο 350-360.000 θχιια ηελ πεξίνδν 

1930-1936, αλ θαη ην ηειεπηαίν λνχκεξν θξίλεηαη κάιινλ ππεξβνιηθφ. Βι. Κ. Μάγεξ, φ.π., ζ. 14. Οη 

εθηηκήζεηο βξεηαλψλ δηπισκαηψλ θάλνπλ ιφγν γηα πεξίπνπ 250.000 θχιια ην 1930. Βι. Μαξθέηνο ., 

φ.π., ζ. 271.  
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θαη ίζσο μεπέξαζε ην 100%  – γηα ηε δεθαεηία ηνπ 1920 παξαηεξείηαη αχμεζε 50 – 

80.000 θχιισλ,
65

  –  δελ είλαη εληνχηνηο αλάινγε κε ηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ επηκέξνπο εληχπσλ. Αλ παξαθάκςνπκε ηνπο αξηζκνχο πνπ έδηλαλ, πάληα κε δφζε 

ππεξβνιήο, νη ίδηεο νη εθεκεξίδεο, αξηζκνχο θαηά θαλφλα νξηαθνχο πνπ 

επηηπγράλνληαλ γηα κηθξά δηαζηήκαηα θαη ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο,
66

 δηαπηζηψλνπκε 

φηη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ηα πιένλ εππψιεηα έληππα φπσο ην Διεύζεξνλ 

Βήκα, ην Έζλνο, ε Παηξίο θαη ε Διιεληθή, είραλ ζηαζεξέο θπθινθνξίεο 20 – 35.000 

θχιισλ, δειαδή ειαθξψο απμεκέλεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ εθεκεξίδσλ πξψηεο 

γξακκήο ηνπ 1921, ελψ βηψζηκεο ζεσξνχληαλ, φπσο θαη ην 1921, νη εθδνηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ζηαζεξνπνηήζεη ηηο πσιήζεηο ηνπο ζηα 12 – 20.000 θχιια, 

ζαλ ηελ Πξσία, ηελ Καζεκεξηλή, ηελ Δζηία θαη ηνλ Ζκεξήζην Σύπν
67

.  

Ο ζθιεξφο αληαγσληζκφο δελ επέηξεςε ζηνπο εθδφηεο λα βειηηψζνπλ ζεακαηηθά 

ηα ηηξάδ θαη λα θαξπσζνχλ κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ, ελψ νη αιιαγέο ζηελ θαηάηαμε ηεο θπθινθνξίαο κεηέβαιαλ απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 ην ηνπίν ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ. Ζ ζηαζηκφηεηα θαη ε παξαθκή 

αξθεηψλ εθεκεξίδσλ πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηα «βαξηά ραξηηά» ηνπ πξνπνιεκηθνχ 

παξειζφληνο (Δκπξόο, θξηπ, Αθξόπνιηο, Δζηία) ζπλνδεχηεθε απφ ηνλ θαηαπνληηζκφ 

εληχπσλ πνπ είραλ εκθαληζηεί δπλακηθά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 (Διεύζεξνο 

Σύπνο, Πνιηηεία)
68

 θαη ηελ παχζε πνιιψλ εθεκεξίδσλ ρακειήο θπθινθνξίαο, 

δηαθφξσλ πνιηηηθψλ απνρξψζεσλ (Υξνληθά, Νέα Ζκέξα, Γεκνθξαηία, Διεύζεξνο 

Λόγνο). Σελ πξσηνθαζεδξία δηεθδηθνχζαλ ηα επηηπρεκέλα έληππα πνπ εθδφζεθαλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 20 (Διεύζεξνλ Βήκα, Καζεκεξηλή, Πξσία), καδί κε ην αξραηφηεξν 

Έζλνο θαη ηελ επαλεκθαληζζείζα Παηξίδα ηνπ . ίκνπ. Ζ εκπνξηθή επηηπρία κηαο 
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 Βι. ηνπο (θαηά πξνζέγγηζε) πίλαθεο θπθινθνξηψλ πνπ παξαζέηεη ν Μαξθέηνο γηα ηα έηε 1921 θαη 

1929 βαζηζκέλνπο ζε ζηνηρεία ηεο βξεηαληθήο πξεζβείαο. Μαξθέηνο ., φ.π., ζ. 329 θαη 334.  
66

 Ο ηζρπξηζκφο γηα παξάδεηγκα ηεο Αζελατθήο πσο πσινχζε ζηα 1921 32.000 θχιια, ελψ νη 

εθηηκήζεηο ησλ μέλσλ παξαηεξεηψλ θάλνπλ ιφγν γηα 5 – 6.000 θχιια (Μαξθέηνο, φ.π., ζ. 329), είλαη 

ζίγνπξα ςεπδήο. Οκνίσο ππεξβνιηθφ πξέπεη λα ήηαλ ην πνζφ ησλ 60.000 θχιισλ πνπ αλέγξαθε πσο 

πνπινχζε ε Αθξόπνιηο ηνπ Βνπηζηλά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1931. ε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ 

πνιηηηθψλ γεγνλφησλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ε θπθινθνξία πξνζσξηλά εθηνμεχνληαλ, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο Βξαδπλήο πνπ ηηο επφκελεο κέξεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 

ηνπ 35 θαη κε απαγνξεπκέλν ην θηιειεχζεξν ηχπν, δηαηεηλφηαλ πσο πνπινχζε 150.000 θχιια 

εκεξεζίσο. Βι. Κ. Μάγεξ, φ.π., ζ. 242. 
67

 Μαξθέηνο ., φ.π., ζ. 329 θαη 334. Οη εθηηκήζεηο, ζηνπο ίδηνπο πίλαθεο, πνπ αλεβάδνπλ ζε 40.000 

θχιια ηελ θπθινθνξία ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο ην 1929, είλαη ειαθξά «ηξαβεγκέλεο». Πην αμηφπηζηνο 

είλαη ν ηζρπξηζκφο ηεο ίδηαο ηεο εθεκεξίδαο φηη ε θπθινθνξία ηεο είρε ζηαζεξνπνηεζεί απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο έθδνζήο ηεο ζηα 30 - 35.000 θχιια. Διεύζεξνλ Βήκα, 24-2-1932. 
68

 Ο Διεύζεξνο Σύπνο (ηδξ. 1916), πνπ ην 1921 είρε εκεξήζηα θπθινθνξία 30.000 θχιισλ, ππνρσξεί 

κεηά ην ζάλαην ηνπ ηδξπηή ηνπ, γηα λα θιείζεη ην 1927, ελψ ε Πνιηηεία (ηδξ. 1917) πνπ 

ζπλαγσλίδνληαλ ηελ Καζεκεξηλή ζηελ πξσηηά ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αληηβεληδειηθνχ ηχπνπ ην 1922, 

δηέθνςε ηελ έθδνζή ηεο ην 1929.  
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θαηεγνξίαο εθεκεξίδσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ γχξσ ζην 1930 (ν Ζκεξήζηνο Σύπνο, ε 

Αθξόπνιηο ηνπ Βνπηζηλά, ν Διεύζεξνο Άλζξσπνο, ην Διιεληθόλ Μέιινλ) ράξε ζηνλ 

αγνξαίν ζπλδπαζκφ πνιηηηθνχ ιατθηζκνχ, ζθαλδαινζεξηθήο ζεκαηνινγίαο 

(εγθιήκαηα ηηκήο, «εμσηηθέο» ηζηνξίεο, αζιεηηθά πξσηνζέιηδα, θαιιηζηεία θιπ) θαη 

παξνρήο δψξσλ θαη πξνζθνξψλ ζηνπο αλαγλψζηεο, φρη κφλν ππνρξέσζε θαη ηηο 

ππφινηπεο λα ηηο κηκεζνχλ (θπξίσο ηελ Δζπεξηλή, ηελ Παηξίδα θαη ηελ Διιεληθή), 

αιιά επέθεξε θαη εληππσζηαθέο αλαηξνπέο ζηηο θπθινθνξίεο, θαζηζηψληαο αθφκε 

πην ζνιφ θαη επηζθαιέο ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ εθδνηψλ. Ζ απνπζία ελφο 

επίζεκνπ θνξέα πνπ ζα εμαθξίβσλε θαη ζα δεκνζηνπνηνχζε ηηο θπθινθνξίεο, 

δπζρέξαηλε θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ Σχπνπ κε ηε δηαθήκηζε, έλαλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 

αηκνδφηε ηνπ πνπ βξηζθφηαλ ζηα πξψηα νξγαλσηηθά ηνπ βήκαηα
69

. Ζ απξνζπκία ησλ 

εθεκεξίδσλ – παξά ηηο θξαζηηθέο ηνπο δηαθεξχμεηο
70

 – λα ππνζηνχλ έιεγρν ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπο, θιφληδε ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηα δηαθεκηζηηθά πξαθηνξεία, 

ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ γηα νηθνλνκηθέο δηαθνξέο
71

.   

Σν ζέκα ηεο εκπνξηθήο βησζηκφηεηαο ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ καδί κε ζνβαξά 

ππνλννχκελα γηα άδεινπο πφξνπο πνπ ζπληεξνχζαλ ηερλεηά πνιιά θαζεκεξηλά 

θχιια, πξνέθπςε θαη θαηά ην δηάινγν πνπ δηεμήρζε ζηνλ αζελατθφ ηχπν ηελ άλνημε 

θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1925, κε αθνξκή ηελ επηδησθφκελε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

εθεκεξίδσλ θαηά 50 ιεπηά. ηαλ ν Ρηδνζπάζηεο αχμεζε πξψηνο ηελ ηηκή πψιεζεο 

ζε κία δξαρκή, παξνπζηάδνληαο αλάιπζε ησλ εθδνηηθψλ εμφδσλ πνπ αλέξρνληαλ ζε 

70 πεξίπνπ ιεπηά αλά θχιιν (απφ ην πελεληάιεπην νη εθεκεξίδεο εηζέπξαηηαλ κφλν 

36 ιεπηά), αθνινχζεζαλ φιεο νη αζηηθέο πξσηλέο εθεκεξίδεο ζηηο 23-5-1925.
72

 Ζ 

                                                 
69

 Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα δηαθεκηζηηθά πξαθηνξεία εκθαλίδνληαη θαη απμάλνληαη 

εληππσζηαθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920. Καζψο ε θίξκα ηνπο ζπρλά αλαγξάθνληαλ ζην θάησ δεμηφ 

άθξν ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ, γλσξίδνπκε ηα νλφκαηα πνιιψλ ηέηνησλ πξαθηνξείσλ: 

Αλαηνιή, ΦΑΜΑ, Ρεθφξ, ECO, Ζρψ, PUBLIBURO, Ήιηνο, Φνίλημ, Άικα θ.ά. Ζ εμάξηεζε θαη ε 

δηαζχλδεζε ησλ εθδνηψλ απφ ηηο εηαηξείεο απηέο, νη νπνίεο δηακεζνιαβνχζαλ αλάκεζα ζηνπο 

δηαθεκηδφκελνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο εθδφηεο, έπαηδε βαξχλνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε 

ησλ εθεκεξίδσλ, αλ θαη καο ιείπεη ε αθξηβήο εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ ζρέζεσλ θαη ησλ φξσλ 

ζπλεξγαζίαο. Σν πνζφ πνπ εηζέπξαηηε θαζεκεξηλά απφ ηηο αγγειίεο ην ζχλνιν ησλ αζελατθψλ 

εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ ππνινγίδνληαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 ζε 40 - 60.000 δξρ. Βι. «Ζ 

εθινγή θαη ε δηαθεκηζηηθή αμία ηνπ Σχπνπ», Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, 3-3-1929 θαζψο θαη «Ζ 

Γηαθήκηζηο θαη αη επλντθαί ζπλζήθαη δηα ηελ αλάπηπμίλ ηεο», Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, 30-9-1928. 
70

 Ζ Πξσία, ζε δηακάρε ηεο κε ην Διεύζεξνλ Βήκα γηα ην χςνο ησλ πσιήζεσλ, πξφηεηλε λα γίλεηαη 

έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο απφ ην Σακείν πληάμεσλ ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

πξαθηνξεία δηαθίλεζεο ηνπ ηχπνπ. Πξσία, 23-2-1932. 
71

 Γηα παξάδεηγκα, ε κήλπζε ηεο Πνιηηείαο θαηά ηνπ δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ «Αλαηνιή» ην 1925 

γηα κε θαηαβνιή νθεηιψλ. Βι. Δι. Βήκα, 12-7-1925. 
72

 Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο αλαγγέιζεθε απφ θνηλνχ απφ ηνπο εθδφηεο ησλ εθεκεξίδσλ Αζήλαη, 

Γεκνθξαηία, Δζληθή Φσλή, Διεύζεξνλ Βήκα, Διεύζεξνο Λόγνο, Διεύζεξνο Σύπνο, Δκπξόο, Καζεκεξηλή, 

Πνιηηεία θαη Διιεληθή. Βι. Ρηδνζπάζηεο, 13-4-1925 θαη Διεύζεξνο Σύπνο, 22-5-1925. 
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ζπκθσλία δηαζπάζηεθε ιίγεο κέξεο κεηά, ιφγσ αληαγσληζκνχ, θαη ε αλαηίκεζε 

επηβιήζεθε – φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο – κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ζηηο 19-7-1925.
73

 

ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, ε αχμεζε ηεο ηηκήο παξνπζηάζηεθε σο ζηνηρεηψδεο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Σχπνπ θαζψο «ε 

θαζεκεξηλή θξηηηθή ηνπ ειιεληθνύ θαθελείνπ δύλαηαη αθαηαγσλίζησο λα εξσηά πώο 

θαιύπηνληαη αη δαπάλαη ηνπ αζελατθνύ ηύπνπ, πώο εθδίδνληαη αη εθεκεξίδεο θαη ηδίσο 

αη αζζελεζηέξαο θπθινθνξίαο, αη νπνίαη, ιόγσ θαη ησλ επζελνηάησλ αγγειηώλ ησλ, δελ 

είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηνπλ ηαο δαπάλαο ησλ»
74

 λα γίλνληαη λχμεηο γηα φζνπο «δηα 

ιόγνπο δηαθόξσλ ππνινγηζκώλ ζπληεξνύλ ελ Διιάδη ην ςεύδνο κηαο εκπνξηθήο 

θαηαζηάζεσο ηνπ ηύπνπ»
75

 θαη λα ηίζεηαη επζέσο ην εζηθφ δήηεκα ηνπ Σχπνπ πνπ 

εμππεξεηείηαη κφλνλ φηαλ δεκνζηνπνηνχληαη νη ηζνινγηζκνί ηεο εκπνξηθήο βάζεο ησλ 

δεκνζηνγξαθηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ηαθηηθή ή έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεζνπνιεκηθψλ εθεκεξίδσλ απφ 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο, ηδηψηεο ηεο δηαζπνξάο, επηρεηξεκαηίεο, νηθνλνκηθνχο νκίινπο 

(ηξάπεδεο θαη μέλεο εηαηξείεο) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νξγαλσκέλα πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά παίγληα, απνηεινχζε θνηλφ κπζηηθφ ζην ρψξν ησλ εθδνηψλ, ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ θαηεζηεκέλνπ. κσο, ε δηα ηνπ Σχπνπ 

δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο, αθνχ νη «απνθαιχςεηο» 

γίλνληαλ κε ραξαθηεξηζηηθή θεηδψ θαη πξνζνρή θαη κφλν ζε πεξηφδνπο έληνλεο 

πνιηηηθήο ή εκπνξηθήο αληηπαξάζεζεο ησλ εθεκεξίδσλ. Παξφια απηά, αμίδεη λα 

παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζθαλδαισδψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη 

δηαπινθήο πνπ απνθαιχθζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ – έζησ επηδεξκηθά θαη κε πνιινχο 

αλεπηβεβαίσηνπο ππαηληγκνχο – θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 20, γηα λα θαηαδεηρζεί ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ νη εθδφηεο. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1924, ιίγν θαηξφ κεηά ην δεκνςήθηζκα ηνπ Απξηιίνπ πνπ 

επηθχξσζε ηελ εγθαζίδξπζε δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ν βαζηιφθξσλ πνιηηεπηήο 

θαη αξρεγφο ηνπ Δλσηηθνχ Κφκκαηνο Λ. Σζνπθαιάο, κε κηα ζεηξά επηζηνιψλ ηνπ ζηε 

κεηαμηθή εθεκεξίδα Νέα Ζκέξα, θαηεγνξνχζε ηνλ Γ. Δπζηξαηηάδε, ηδηνθηήηε ηεο 

                                                 
73

 Οξηζκέλεο εθεκεξίδεο φπσο ην θξηπ, ε Νέα Ζκέξα θαη θπξίσο ε Δζηία, αληέδξαζαλ ζηελ αχμεζε 

ηεο ηηκήο ζεσξψληαο αληηζπληαγκαηηθή ηελ επηβνιή δηαηίκεζεο. Πνιινί αληέηαμαλ ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο Δζηίαο πσο νη δαπάλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο ήηαλ κεησκέλεο επεηδή 

δηέζεηε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη ιηγφηεξα έμνδα γηα θσηηζκφ θαη εξγαηηθά 

εκεξνκίζζηα δηφηη (φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο απνγεπκαηηλέο εθεκεξίδεο) ε εξγαζία γηλφηαλ ηελ εκέξα. 

Διεύζεξνλ Βήκα, 31-5-1925. 
74

 Πνιηηεία, 17-4-1925. 
75

 Πνιηηεία, 18-4-1925 
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ζπληεξεηηθήο εθεκεξίδαο θξηπ θαη ηνλ πνιηηηθφ Κ. Αγγειφπνπιν, ζηελφ θίιν ηνπ 

εθδφηε ηνπ Υξόλνπ Η. Γηάθνπ, δηφηη, σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο πληαγκαηηθήο 

Παξάηαμεο
76

 πνπ είρε αλαιάβεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ απφ 

νκνγελείο ηεο Αηγχπηνπ ππέξ ηνπ κνλαξρηθνχ αγψλα, είραλ παξάηππα δηαζέζεη 

κεγάιν πνζφ ησλ εξάλσλ (160.000 δξρ.) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ 

εθεκεξίδσλ.
77

 ε αληίδξαζε, νη εθεκεξίδεο απηέο ππνζηήξημαλ – εξκελεχνληαο 

ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Κνλδχιε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε – πσο νξηζκέλα έληππα, κε 

ππφδεημε ηνπ Η. Μεηαμά, πιεξψζεθαλ απφ ηνλ Παπαλαζηαζίνπ σο αληάιιαγκα γηα 

ηελ «πνιηηηθή ηνπ πιαηζίνπ», δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο απφ ηνλ αξρεγφ ησλ Διεπζεξνθξφλσλ κεηά ην δεκνςήθηζκα.
78

 Πνιχ 

ζχληνκα απνθαιχθζεθε πσο δελ είραλ εληζρπζεί κφλν νη κεηαμηθέο εθεκεξίδεο αιιά 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ εκεξήζηνπ Σχπνπ (εθηφο απφ ην Διεύζεξνλ Βήκα, ην θξηπ θαη 

ηελ Δζηία) θαη πσο ρξεκαηνδφηεο ήηαλ νκνγελήο έπειπο επηρεηξεκαηίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ νξίσλ πνπ έζεηε ζηνλ απνθαιππηηθφ ηνπ νίζηξν ν αζηηθφο 

Σχπνο ηεο πξσηεχνπζαο, είλαη πσο θακία εθεκεξίδα δελ αλέγξαςε ην φλνκα ηνπ 

Μπνδνζάθε Αζαλαζηάδε, αλ θαη ην ζέκα απαζρφιεζε ηνλ Σχπν επί 

δεθαπελζήκεξν.
79

 Ζ ακεραλία λα εξκελεπηεί κε πνιηηηθά θξηηήξηα ε ρνξεγία ελφο 

ηιηγγηψδνπο πνζνχ – πνπ πηζαλφλ αλέξρνληαλ ζηα δχν εθαηνκκχξηα δξρ.
80

 – αθνχ νη 

ρξεκαηηζκέλεο εθεκεξίδεο ειάρηζηα κεηέβαιαλ ηε ζέζε ηνπο ζην πνιηηεηαθφ, νη 

αφξηζηεο αλαθνξέο ζε «ξνκαληηθφ ηδενιφγν επηρεηξεκαηία», αθφκα θαη ε ζέζε πνπ 

δηαηχπσζε ν Παπαλαζηαζίνπ απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο, φηη νη εληζρχζεηο δφζεθαλ 

«γηα λα εζπράζεη ν ηφπνο», απέθξππηαλ ζπλεηδεηά ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηδε 

ηελ πεξίνδν εθείλε ν Μπνδνζάθεο Αζαλαζηάδεο  ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο 

                                                 
76

 Ζ «πληαγκαηηθή Παξάηαμε» είρε έξγν ηεο ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ αληηβεληδειηθψλ 

θνκκάησλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο κνλαξρίαο, ελφςεη ηνπ επηθείκελνπ δεκνςεθίζκαηνο.  
77

 Βι. Νέα Ζκέξα, 9-6-1924 θαη 10-6-1924, θαζψο θαη Μεηαμάο Η. φ.π., θαηαγξαθή ηεο 9-6-1924. 
78

 θξηπ, 29-6-1924. 
79

 Αθφκα θαη ην Διεύζεξνλ Βήκα πνπ απνθάιπςε ην ζθάλδαιν δεκνζηεχνληαο ηδηφρεηξε επηζηνιή 

ηνπ Παπαλαζηαζίνπ πξνο ηνλ Μπνδνζάθε κε ηελ νπνία ηνπ δεηνχζε λα δψζεη 100.000 δξρ. ζηνλ Η. 

Μαπξνχιηα, νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ηνπ Υξόλνπ, θξφληηζε λα απαιείςεη ηα νλφκαηα πξνζψπσλ θαη 

εθεκεξίδσλ απφ ην δεκνζίεπκα. Διεύζεξνλ Βήκα, 9-7-1924. Γηα ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ ηνπ 

ζθαλδάινπ βι. «Σα αίζρε ηνπ αζηηθνχ ηχπνπ», Ρηδνζπάζηεο, 17-7-1924. Πεγή ησλ απνθαιχςεσλ θαη 

πξνκεζεπηήο ησλ ζεκεησκάησλ ήηαλ πξνθαλψο ν ίδηνο ν Μπνδνζάθεο. 
80

 χκθσλα κε έλαλ πιεξνθνξεκέλν δεκνζηνγξάθν θαη εθδφηε ηεο επνρήο, πξνθχπηεη φηη έιαβαλ: ν 

Διεύζεξνο Σύπνο 300.000, ε Γεκνθξαηία 300.000, ε Καζεκεξηλή 75.000, ε Πνιηηεία 200.000, ε Νέα 

Ζκέξα 200.000, ε Βξαδπλή 150.000, ην Έζλνο 100.000, ν Διεύζεξνο Λόγνο 100.000, ν Υξόλνο 100.000, 

ε Έλσζηο ηνπ Διιεληζκνύ 200.000. Βι. Μάιαηλνο Μ., Σν εκεησκαηάξην ηνπ Βιάζε Ρνύκειε, Αζήλα, 

1960, η. Β΄, ζ. 41-43. 
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ηνπ λα ζεσξεζνχλ πξνζθπγηθά ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ζηελ Σνπξθία θαη λα 

ιάβεη ηηο ζρεηηθέο απνδεκηψζεηο.
81

  

Δθηφο απφ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο δπλακηθφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο 

άισζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκεξήζηνπ αζηηθνχ Σχπνπ, επθνιία πνπ 

ππνγξακκίδεη ηελ νηθνλνκηθή εππάζεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ δεκνζηνγξαθηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αμηνζεκείσηεο είλαη νη αηρκέο πνπ εθηνμεχηεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ ζθαλδάινπ. ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Διεύζεξνπ Λόγνπ φηη ν Μήηζνο Λακπξάθεο 

ίδξπζε ηελ εθεκεξίδα ηνπ ην 1922 «δη’ επηηεδεηνηάηεο επαηηηθήο καλνύβξαο κεηαμύ 

ησλ αθειώλ νκνγελώλ ηεο Αηγύπηνπ»
82

 θαη φηη ε πνιπηειήο δηαβίσζε θαη ε 

νηθνλνκηθή ηνπ εππξαγία νθείινληαλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ρξεκαηηζηεξηαθά 

θφιπα,
83

 ην Διεύζεξνλ Βήκα αληαπάληεζε δεκνζηεχνληαο επηζηνιή ηνπ 

παξαηηεζέληνο αξρηζπληάθηε ηνπ Διεύζεξνπ Λόγνπ Μ. Ρνδά, ζηελ νπνία επηβεβαίσλε 

ηελ είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηνλ Μπνδνζάθε θαη δηεθηξαγσδνχζε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εθεκεξίδαο.
 84

 πγρξφλσο, ην Διεύζεξνλ Βήκα ππνζηήξηδε πσο ε 

Γεκνθξαηία, ην επίζεκν φξγαλν ηνπ θφκκαηνο ηνπ Παπαλαζηαζίνπ, απέθηεζε 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ράξε ζηε ρνξεγία ελφο εθαηνκκπξίνπ δξρ. απφ «αθειή 

αζελαίν έκπνξν θαη πνιηηεπηή».
85

 

Αθφκα πην απνθαιππηηθή γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ Σχπνπ κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

ζηάζεθε ε άγξηα πνιεκηθή πνπ μέζπαζε αλάκεζα ζην Διεύζεξνλ Βήκα θαη ηελ 

Παηξίδα ην 1928. Με ηελ επαλέθδνζή ηεο ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, ε Παηξίο ηνπ 

                                                 
81

 Βι. επηζηνιέο ηνπ Μπνδνζάθε γηα ην δήηεκα, ζην Διεύζεξνλ Βήκα, 25-6-1924 θαη 29-6-1924. ηε 

κε ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεψλ ηνπ νθείιεηαη πηζαλφηαηα θαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ Παπαλαζηαζίνπ ζηηο 

αξρέο θαινθαηξηνχ ηνπ 1924, ε πξνζθφιιεζή ηνπ ζηνλ Κνλδχιε θαη ε δηαξξνή ησλ ηδηφρεηξσλ 

ζεκεησκάησλ ζην Διεύζεξνλ Βήκα πνπ απνθάιπςε ην ζθάλδαιν. Ο Μπνδνζάθεο είρε θαηεγνξεζεί σο 

ηξνθνδφηεο ηνπ Κεκάι θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ θαη κε ην φπιν απηφ νη 

θηιειεχζεξεο θπβεξλήζεηο ηνλ εθβίαδαλ γηα λα ζηεξίδεη θαη λα ρξεκαηνδνηεί ηελ πνιηηηθή ηνπο. Αιιά 

θαη ν ίδηνο κε ηε ζεηξά ηνπ εθβίαδε θαη επηηχγραλε αζέκηηα θέξδε. Βι. Μάιαηλνο Μ., φ.π., ζ. 43 θαη 

επηζηνιή ηνπ Γ. Λπθηαξδφπνπινπ ζηε Γεκνθξαηία, 5-7-1924.   
82

 Διεύζεξνο Λόγνο, 9-7-1924. 
83

 Γεκνθξαηία, 1-7-1924 θαη Διεύζεξνο Λόγνο, 11-7-1924. 
84

 Βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 16-7-1924. ηελ επηζηνιή απνθαιχπηνληαλ πσο ν Διεύζεξνο Λόγνο, ε 

πξψηε εθεκεξίδα πνπ εκθαλίζηεθε κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη έδηλε ηελ εηθφλα εχξσζηνπ 

νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, αληηκεηψπηδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο θπθινθνξίαο ηεο νμχ πξφβιεκα 

εκπνξηθήο επηβίσζεο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ηα θαηαηεζέληα θεθάιαηα ήηαλ πνιχ ιηγφηεξα απφ ηα 

δχν εθαηνκκχξηα πνπ αλαγξάθνληαλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, ηνλίδνληαλ ε απξνζπκία ησλ βαζηθψλ ηεο 

κεηφρσλ – θπξίσο ησλ ηξαπεδηηψλ αδειθψλ Κσζηνπνχινπ (ηεο Σξάπεδαο Διιεληθήο Δκπνξηθήο 

Πίζηεσο) θαη ηνπ εθνπιηζηή θαη πξνέδξνπ ηνπ Γ. . Γεψξγηνπ Μαπξνιένληα – λα δηαζέζνπλ λέα 

θεθάιαηα, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεο εθεκεξίδαο λα αληεπεμέιζεη ζε ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο 

ηεο, φπσο ήηαλ ε κηζζνδνζία ησλ αληαπνθξηηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 
85

 Διεύζεξνλ Βήκα, 2-7-1924. 
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πχξνπ ίκνπ
86

 εμαπέιπζε ζθνδξή επίζεζε ελαληίνλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ηνπ 

δηνηθεηή ηεο Αιέμαλδξνπ Γηνκήδε, ηεο αγγιηθήο Hambros Bank, θχξηνπ μέλνπ 

ζπκκάρνπ ηεο ΔΣΔ θαη ηεο εηαηξείαο Power and Traction πνπ είρε αλαιάβεη ηελ 

ειεθηξνδφηεζε θαη ηηο κεηαθνξέο ηεο πξσηεχνπζαο. Οη θαηεγνξίεο ζπλνςίδνληαλ 

ζηε ζχζηαζε «ζπγθξνηήκαηνο» απφ ηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηε 

ζχλαςε απνηθηνθξαηηθνχ ηχπνπ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ, ηε 

κνλνπσιηαθή δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο θαη ηειηθά ηελ 

ππνδνχισζε ηεο ρψξαο ζην μέλν θεθάιαην κέζσ δεκηνγφλσλ γηα ην δεκφζην 

ζπκθσληψλ, πνπ εμππεξεηνχζαλ απνθιεηζηηθά ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο θαη έλαλ 

ζηελφ θχθιν κεηφρσλ ηεο ΔΣΔ. Σα βέιε ζηξέθνληαλ θαη θαηά ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ, εηδηθφηεξα ζηφρεπαλ ηνπο ππνπξγνχο 

νηθνλνκηθψλ θαη ζπγθνηλσληψλ Γ. Καθαληάξε θαη Η. Μεηαμά, θαζψο θαη ελαληίνλ 

κεξίδαο ηνπ Σχπνπ, πνπ κε επηθεθαιήο ην Διεύζεξνλ Βήκα ππνζηήξηδε ζηαζεξά ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ «ζπγθξνηήκαηνο».
87

  

Ζ ζχγθξνπζε θνξπθψζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1928, φηαλ ην Διεύζεξνλ Βήκα 

δεκνζίεπζε κηα ζεηξά επηζηνιψλ ηνπ . ίκνπ, γξακκέλσλ κεηαμχ Οθησβξίνπ 1927 

θαη Ηαλνπαξίνπ 1928, κε ηηο νπνίεο απνδεηθλχνληαλ φηη ν ίδηνο ιεηηνπξγνχζε σο 

κεζάδσλ ζηελ ππνζηήξημε ζπκθεξφλησλ ηνπ ακεξηθαληθνχ ηξαπεδηηηθνχ νίθνπ Blair, 

ζπλεξγάηε ηνπ νκίινπ Καςακπέιε – Πξεδάλε ζηνλ πεξηβφεην δηαγσληζκφ ηεο 

νδνπνηίαο, ελψ ε ππφ έθδνζε εθεκεξίδα ηνπ ζα ππνζηήξηδε ηα ζπκθέξνληα απηά.
88

  Ζ 

Παηξίο ζηεξίρζεθε, φπσο νκνινγνχζε θαη ν ίδηνο ν ίκνο, ζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

απφ νκνγελείο ηεο Αηγχπηνπ, αιιά πίζσ απφ ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο βξηζθφηαλ ε 

αληαγσλίζηξηα ηεο ΔΣΔ Σξάπεδα Αζελψλ θαη ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Ησάλλεο 

                                                 
86

 Ο πχξνο ίκνο (1868-1935), εθδφηεο θαη ηδηνθηήηεο ηεο Παηξίδνο ζην Βνπθνπξέζηη θαη κεηά ην 

1905 ζηελ Αζήλα, ρξεκάηηζε πιεξεμνχζηνο Άξηαο απφ ην 1910, κέινο ηεο πξψηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

νκάδαο ηνπ Βεληδέινπ θαη ππνπξγφο πεξηζάιςεσο (1917-1920). Ζ έθδνζε ηεο Παηξίδνο είρε δηαθνπεί 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1924, κεηά ηελ εθινγή ηνπ . ίκνπ σο πιεξεμνχζηνπ Ησαλλίλσλ ζηηο εθινγέο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923. 
87

 Βι. ελδεηθηηθά: Παηξίο, 31-3-1928, 4-4-1928, 23-6-1928. 
88

 Διεύζεξνλ Βήκα, 7-11-1928, 9-11-1928, 10-11-1928 θαη 11-11-1928. ηηο επηζηνιέο ν εθδφηεο ηεο 

Παηξίδνο εκθαληδφηαλ σο κεζίηεο πνπ ιάκβαλε πξνκήζεηεο χςνπο 15-20%, πξνζέγγηδε ππνπξγνχο θαη 

δσξνδνθνχζε ππεξεζηαθά πξφζσπα. Ζ κεγάιε εληχπσζε πνπ είραλ ζηελ θνηλή γλψκε νη απνθαιχςεηο, 

θαζξεθηίδεηαη ζηελ πξνζζήθε ζην λενειιεληθφ ιεμηιφγην ηεο ξνπκαληθήο ιέμεο «ινβηηνχξα» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ζηηο επηζηνιέο ηνπ ν ίκνο, θαζψο θαη ζηελ θπθινθνξία ζαηηξηθνχ θχιινπ θαη ην 

αλέβαζκα ζεαηξηθήο επηζεψξεζεο κε ηνλ ίδην ηίηιν ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Οη επηζηνιέο 

αλαθέξνληαλ θαη ζε παιηφηεξεο κεζηηείεο ηνπ ίκνπ, θαηά ηα έηε 1924-1926, φηαλ ήηαλ πιεξεμνχζηνο 

Ησαλλίλσλ, θαζψο θέξνληαλ αλακεκηγκέλνο ζηελ επηρείξεζε πθαξπαγήο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ησλ 

θηεκάησλ ηνπ Αβδνχι Υακίη θαη ζε κηα ππφζεζε πξνκήζεηαο νδνζηξσηήξσλ. Γεληθφηεξα, 

παξνπζηαδφηαλ σο θνηλφο εθβηαζηήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηηο πνιηηηθέο ηνπ δηαζπλδέζεηο θαη ην 

δεκνζηνγξαθηθφ ηνπ φξγαλν γηα λα επηβάιιεη ηηο ηδηνηειείο απφςεηο ηνπ ζηελ θνηλή γλψκε θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο.  
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Ζιηάζθνο.
89

 Σα δεκφζηα έξγα ηεο πεξηφδνπ, κε ηνπο κεγάινπο πξνυπνινγηζκνχο  πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη θέξδε, φμπλαλ ηνλ 

αληαγσληζκφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κεηαμχ ηνπ ινλδξέδηθνπ νίθνπ Hambros θαη 

ηεο λενυνξθέδηθεο ηξάπεδαο Seligman and Co. θαζψο θαη ησλ εγρψξησλ εηαίξσλ ηνπο, 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ αληηζηνίρσο.
90

 Ζ Σξάπεδα Αζελψλ 

θαηλφηαλ λα είλαη ν κεγάινο ρακέλνο, θαζψο νη πξνζθνξέο ησλ νκίισλ πνπ 

ζπγθξνηνχζε γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο αλαδνρήο ησλ κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920 δελ είραλ επνδσζεί παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο χδξεπζεο ηεο 

Αζήλαο κε ηε «ζχκβαζε Οχιελ».
91

 Ζ δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηηο 

επηδηψμεηο ηεο ζηνλ θηιειεχζεξν θαζεκεξηλφ αζελατθφ Σχπν, κέζσ ηεο ζηήξημεο 

εληχπσλ φπσο ε Παηξίο, ήηαλ πξνυπφζεζε γηα ηνλ ππνζθειηζκφ ηεο αληαγσλίζηξηάο 

ηεο ΔΣΔ, ε νπνία, ιφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο ηεο κε ην θξάηνο, απνζπνχζε ηε κεξίδα 

ηνπ ιένληνο.
92

 Γελ είλαη ζχκπησζε πσο νη επηζηνιέο ηνπ ίκνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηνλ 

Γ. Λακπξάθε θαη δεκνζηεχηεθαλ ζην Δι. Βήκα ηηο παξακνλέο ηεο θπβεξλεηηθήο 

απφθαζεο γηα ηε ζχλαςε ηνπ «παξαγσγηθνχ δαλείνπ» (δαλείνπ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 15 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ) 

κε ππνςήθηνπο ρξεκαηνδφηεο ηνλ φκηιν Υάκπξν – Δξιάγθεξ θαη ηνλ νίθν 

έιηγθκαλ.
93

 

                                                 
89

 FO371/12918/203 θ.ε Sir Percy Lorain πξνο Lindsay, 12-11-1928, φπσο παξαηίζεηαη ζην 

Μαξθέηνο ., φ.π., ζ. 330-333. χκθσλα κε αληαπφθξηζε αηγππηηψηε δεκνζηνγξάθνπ, ν ίκνο κεηέβε 

ζηηο αξρέο ηνπ 1928 ζηελ Αιεμάλδξεηα θνκίδνληαο ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Ζιηάζθνπ ζηνλ δ/ληε ηνπ 

εθεί ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ Μ. Λάζθαξη, ν νπνίνο ηνλ ζπλέζηεζε ζε επηρεηξεκαηίεο 

ηεο ειιεληθήο ιέζρεο γηα λα ζπιιέμεη ηειηθά ην πνζφ ησλ 2.000 ιηξψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο 

ηνπ. ην πξφγξακκα ηνπ ππφ έθδνζε εληχπνπ ηνπ, ν ίκνο πεξηιάκβαλε ηελ «θαηαπνιέκεζηλ ηνπ 

θνκκνπληζκνύ, όζηηο επιώζε εηο ηαο πεξηζζνηέξαο πόιεηο ηεο Διιάδνο θαη κηαο κεγάιεο αζελατθήο 

εθεκεξίδνο, ήηηο ζπλέδεζε ηα ζπκθέξνληά ηεο κε εθείλα ησλ απνκπδώλησλ ην ηίκηνλ ρξήκα ηνπ ιανύ 

μέλσλ εηαηξεηώλ…». Φπζηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηε γελλαηφδσξε 

ελίζρπζε (αλαθέξνληαη νη Υσξέκεο, αιβάγνο, Γξαηθνχδεο θαη Καδνχιεο) ζπλδένληαλ κε ηελ 

Σξάπεδα Αζελψλ θαη ηνπο γχξσ απφ απηήλ ρξεκαηηζηηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. Αληίζηνηρε 

πξνζπάζεηα ηνπ ίκνπ ζην Κάηξν λαπάγεζε ιφγσ ηεο αληίδξαζεο πνπ νξγαλψζεθε απφ ηνλ δηθεγφξν, 

πξψελ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ θαη εθ ησλ ηδξπηψλ ηνπ Δι. Βήκαηνο, Γ. Ρνχζζν. Βι. Κιεηζζέλεο 

Πνιχκληνο, «Ο θ. ίκνο, ε Παηξίο θαη νη ζθνπνί ηεο. Ζ νηθνλνκηθή αληίζεζηο δχν κεγάισλ ηξαπεδψλ», 

Διιεληθή, 18-4-1928. 
90

 Mazower M., Ζ Διιάδα θαη ε Οηθνλνκηθή Κξίζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Μ.Η.Δ.Σ, Αζήλα 2002, ζ. 146-

147. 
91

 Υαηδετσζήθ Υ., Ζ Γεξαηά ειήλε. Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 1830-1940, Θεκέιην, 

Αζήλα 1993, ζ. 248, φπνπ επηβεβαηψλεηαη φηη ε ηερληθή εηαηξεία Καςακπέιεο θαη ία ηελ νπνία 

ππνζηήξηδε ν ίκνο ζπλεξγάδνληαλ κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ.  
92

 Γελ είλαη ηπραίν πσο ε επαλεθδνζείζα Παηξίο, ζέινληαο λα πξνιάβεη αληηδξάζεηο, αλέγξαθε ζηελ 

πξνκεησπίδα ηνπ πξψηνπ θχιινπ ηεο σο θαηαζηαηηθή εμαγγειία: «Ζ Παηξίο δεινί φηη νπδεκίαλ ζα 

δερζή επηρνξήγεζηλ παξά νηαζδήπνηε ηξαπέδεο ή νηνπδήπνηε άιινπ νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ». Παηξίο, 

4-3-1928. 
93

 Διεύζεξνλ Βήκα, 6-11-1928. 
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Αληηδξψληαο, ε Παηξίο επαλέιαβε παιηφηεξεο αηηηάζεηο γηα ην ξφιν ηνπ Δι. 

Βήκαηνο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην «ζπγθξφηεκα». πγθεθξηκέλα, δηαηείλνληαλ πσο ν 

Γ. Λακπξάθεο, άιινηε ζπληάθηεο θαη δηεπζπληήο ηεο Παηξίδνο, ηελ εγθαηέιεηςε ην 

1921 θαη ίδξπζε ηνλ επφκελν ρξφλν δηθή ηνπ εθεκεξίδα «ζπκβιεζείο κεηά Γηνκήδε 

θαη Σζνπδεξνύ πξνο έθδνζηλ ηνπ Διεπζέξνπ Βήκαηνο θαη κε ηνλ βαζύηεξνλ ζθνπόλ λα 

επηβνύλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο, όπσο θαη επέβεζαλ».
94

 ην Δι. Βήκα θαηαινγίδνληαλ 

ε πξνεξγαζία γηα ηελ επηβνιή ηεο παγθαιηθήο δηθηαηνξίαο αιιά θαη ε νξγάλσζε ηεο 

πηψζεο ηεο
95

. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο – ζχκθσλα πάληα κε ηελ Παηξίδα – ην Δι. Βήκα 

πξνπαγάλδηδε ελζνπζησδψο  ηε ζθαλδαιψδε ζχκβαζε ηεο «Πάνπεξ»
96

 θαη 

ζπκκεηείρε ζην ζθάλδαιν ηεο θεξδνζθνπίαο επί ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ νξγαλψζεθε 

απφ ηνλ Μπνδνζάθε θαη ηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ Γ. Σαληαιίδε ιίγν πξηλ ηελ 

πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, δεκνζηεχνληαο ςεπδείο θήκεο πεξί ακεξηθαληθψλ 

πηζηψζεσλ.
97

  

Γηα ηελ άξζε ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ δχν πξψησλ ζε θπθινθνξία  βεληδειηθψλ 

θχιισλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ 

αλαηέζεθε εμ εκηζείαο ζηνπο δχν μέλνπο ηξαπεδηθνχο αληαγσληζηέο.
98

 ε πνιινχο 

σζηφζν είρε εκπεδσζεί ε άπνςε πσο ε δηακάρε «δελ είλε κόλνλ αγώλ κεηαμύ δύν 

                                                 
94

 Παηξίο, 11-11-1928. πσο νκνινγνχζε ν ρξνλνγξάθνο ηεο Παηξίδνο θαη κεηέπεηηα ηνπ Δι. 

Βήκαηνο Κψζηαο Αζάλαηνο, «Μαδί (κε ηνλ Γ. Λακπξάθε) απερσξήζακελ εθ ηεο «Παηξίδνο» ηξεηο 

άιινη λένη, ν Γεξάζηκνο Λχρλνο, ν αξζξνγξάθνο, ν Ηνξδάλεο Σδαξηίιεο, ν δηαρεηξηζηήο, θαη ν 

ρξνλνγξάθνο, εγψ. Μαο εθνινχζεζαλ ελζέξκσο πιήζνο ζπληαθηψλ θαη άιισλ εξγαηψλ κέρξηο απηνχ 

ηνπ ππεξεηηθνχ πξνζσπηθνχ…». Βι. Δι. Βήκα, 17-2-1924. Οη Γηνκήδεο θαη Σζνπδεξφο ήηαλ – καδί κε 

ηνλ Λακπξάθε – απφ ηνπο ζπληδξπηέο ηνπ Δι. Βήκαηνο θαη ηα νλφκαηά ηνπο αλαγξάθνληαλ ζην 

πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο έθδνζήο ηεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1922 νη άιινη 

ηδξπηέο απνρψξεζαλ αθήλνληαο κφλν ηδηνθηήηε ηνλ Λακπξάθε ελψ ιίγνπο κήλεο κεηά ν Αιέμαλδξνο 

Γηνκήδεο δηνξίζηεθε δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 
95

 «Απηφο δελ έθεξε ηνλ Αξρηζηξάηεγνλ ηνπ Έβξνπ (κε νινζειίδνπο εηθφλαο) δηα λα εμαθαλίζε ηελ 

Δπαλάζηαζηλ θαη ηνπο αληηδξψληαο εηο ην «πγθξφηεκα» πνιηηηθνχο; Καη δελ ήην απηφο, ν Λακπξάθεο, 

νκνηξάπεδνο θαη παξαθνηκψκελνο ηνπ Γηθηάηνξνο, δηα Βξπψλεδσλ, ακλψλ ηνπ γάιαθηνο, ηθεζηψλ 

κέζσ ηξίησλ θιπ. θιπ.; Καη ηνπ Παγθάινπ ε πηψζηο εηο ηα γξαθεία ηνπ Δι. Βήκαηνο δελ 

εζθεπσξήζε;» έγξαθε ζηελ Παηξίδα, ζην απνθνξχθσκα ηεο αληηπαξάζεζεο ν Γ. Π. (πξνθαλψο ν 

Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, ν νπνίνο είρε βξεζεί ιίγα ρξφληα πξηλ ζην ζηφραζηξν ηνπ Λακπξάθε σο 

πνιηηηθφο δηεπζπληήο ηνπ Δι. Λόγνπ, κε αθνξκή ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθεκεξίδσλ απφ ηνλ 

Μπνδνζάθε). Βι. Παηξίο, 9-11-1928. 
96

 Βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 21-10-1925. 
97

 Παηξίο, 8-11-1928. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1926 είρε ζρεκαηηζηεί νκάδα ρξεκαηηζηψλ ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ Μπνδνζάθε Αζαλαζηάδε ε νπνία δηαρεηξίδνληαλ ην ζπλάιιαγκα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ Σαληαιίδε ζηνλ νπνίν ν Πάγθαινο είρε αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ θξαηηθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θεξδνζθνπηθνχ παηγλίνπ νη Μπνδνζάθεο θαη Σαληαιίδεο, γηα 

λα επηηαρχλνπλ ηελ ππνηηκεηηθή θνξά, πξνρψξεζαλ ζε αζξφεο πσιήζεηο θξαηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο 

θξνληίδνληαο ηαπηφρξνλα λα δηαδψζνπλ κέζσ ηνπ ηχπνπ πσο απνδίδνληαη ζηελ Διιάδα νη 

ακεξηθαληθέο πηζηψζεηο. Μεηά ηε δηθηαηνξία νη Μπνδνζάθεο θαη Σαληαιίδεο πξνζήρζεζαλ ζε δίθε.   
98

 Φήκεο ήζειαλ ηνλ αγαλαθηηζκέλν Βεληδέιν λα ζρεδηάδεη ηελ έθδνζε κηαο άιιεο βεληδειηθήο 

εθεκεξίδαο ή ηελ επαλέθδνζε ηνπ Κήξπθα. Βι. Ρηδνζπάζηεο, 9-11-1928. 
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εθεκεξίδσλ, αιιά αγώλ κεηαμύ δύν νηθνλνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ κε αληίζεηα 

ζπκθέξνληα».
99

  

Ο Μπνδνζάθεο Αζαλαζηάδεο θαη έλα λέν ζρέδην ρξεκαηηζηεξηαθήο 

θεξδνζθνπίαο θξπβφηαλ θαη πίζσ απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο έθδνζεο θαη ηε 

ζπζηεκαηηθή πξνπαγάλδηζε ηεο θήξπμεο ρξενζηαζίνπ απφ ηελ επαλεκθαληδφκελε 

Αθξόπνιε ηνπ Γ. Βνπηζηλά, φπσο ππνζηήξηδε ν αληαγσληζηήο ηεο θαη επίζεο 

λενεκθαληζζείο Ζκεξήζηνο Σύπνο ησλ Ησάλλε Παζζά θαη Κ. Αζάλαηνπ, ηελ άλνημε 

ηνπ 1929.
100

 χκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο, νη θήκεο πεξί ζρεδηαδφκελεο αλαζηνιήο 

ηεο πιεξσκήο ησλ ηνθνρξεσιπζίσλ ησλ δαλείσλ σο κνλαδηθήο δηεμφδνπ απφ ηε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε, θήκεο πνπ ππνλννχληαλ σο έγθπξεο ιφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο 

ηνπ Βνπηζηλά κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ πνιηηηθνχ γξαθείνπ ηνπ Βεληδέινπ θαη 

αξζξνγξάθνπ ηεο Αθξνπόιεσο Π. Σζηκπίδαξνπ, ζηφρεπαλ ζηελ πηψζε ηεο ηηκήο ησλ 

ειιεληθψλ ρξενγξάθσλ θαη ζηε δηελέξγεηα ρξεκαηηζηεξηαθήο θπβείαο απφ ηνπο 

Μπνδνζάθε θαη Βνπηζηλά.
101

  

Ζ «απνθάιπςε» ηεο Αθξνπόιεσο ζηελ παξαπάλσ δηακάρε πσο ν Ζκεξήζηνο 

Σύπνο ήηαλ «δεκνζηνγξαθηθόλ όξγαλνλ εθδνζέλ δηα ησλ ρξεκάησλ ελόο απνηάθηνπ 

βαζηιηθνύ ζηξαηεγνύ θαη ζπληεξνύκελνλ κε ρξήκαηα απνζπαζζέληα από ηνπο 

αιεπξεκπόξνπο Πεηξαηώο»,
102

 είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ ππαηληγκψλ πνπ 

δηαηππψλνληαλ θαηά θαηξνχο απφ ηα αληαγσληζηηθά έληππα. Αλ θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαηε ε δηάθξηζε κεηαμχ ζπθνθαληηθψλ θεκψλ 

θαη πξαγκαηηθφηεηαο, αθνχ ζπαλίσο δειψλνληαλ νλφκαηα, πνζά θαη ζθνπνί
103

, απφ 
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 Δζηία, 8-11-1928. 
100

 Ζκεξήζηνο Σύπνο, 20-3-1929 θαη 21-3-1929. Σνλ θαηξφ ηεο ίδξπζεο ηνπ Ζκεξήζηνπ Σύπνπ 

(Ννέκβξηνο 1928) ν Βνπηζηλάο εγθαηέιεηπε ηελ Παηξίδα ηνπ . ίκνπ κε αθνξκή ην ζθάλδαιν ηεο 

«ινβηηνχξαο» γηα λα εθδψζεη ιίγνπο κήλεο κεηά – ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1929 – ηελ Αθξόπνιε.  
101

 Ζκεξήζηνο Σύπνο, 23-3-1927. Ο Βνπηζηλάο, παιηφηεξνο «θξάρηεο» ζην ρξεκαηηζηήξην ηελ 

πεξίνδν ηνπ θεξδνζθνπηθνχ παξνμπζκνχ επί δηθηαηνξίαο Παγθάινπ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο 

ρξεκαηηζηψλ, είρε νξγαλψζεη καδί κε ηνλ ρξεκαηνδφηε ηνπ ην ζρέδην, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ 

πξφζθαηε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελνχ ηνπ ζπλεξγάηε Πφηε Σζηκπίδαξνπ ζην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ 

πξσζππνπξγνχ. Βι. Α. Ησαλλίδεο, «Ο ζφξπβνο γχξσ ζην ρξεσζηάζην», Ρηδνζπάζηεο, 21-3-1929.  

Οη θαηαγγειίεο νδήγεζαλ ζε δηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο Αθξνπόιεσο θαηά ηνπ Κ. Αζάλαηνπ, ελψ ν 

Βεληδέινο κε επηζηνιέο ηνπ ζηνλ ηχπν πξνζπάζεζε λα θαηεπλάζεη ην ζάιν ζηελ αγνξά ρξενγξάθσλ, 

ηεξψληαο ίζεο απνζηάζεηο απφ ηηο δχν εθεκεξίδεο θαη θαιχπηνληαο ηνλ δηεπζπληή ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ 

γξαθείνπ. Ζκεξήζηνο Σύπνο, 25-3-1929. 
102

 Αθξόπνιηο, 21-3-1929. 
103

 Σν 1932, ζηα πιαίζηα έληνλνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηελ Πξσία θαη ην Δι. Βήκα κε αθνξκή ην ππφ 

ςήθηζε λνκνζρέδην «πεξί δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ πξνο ηελ έθδνζηλ θαη θπθινθνξίαλ ησλ εθεκεξίδσλ», 

ην Δι. Βήκα κηινχζε «πεξί θεθαιαηνχρσλ, πνπ εηζπεδνχλ εηο ηελ δεκνζηνγξαθίαλ θαη 

ζπλαγσληδφκελνη αζεκίησο ηαο εθεκεξίδαο πξνζπαζνχλ λα κνλνπσιήζνπλ ηελ θνηλήλ γλψκελ δη’ 

αγλψζηνπο ζθνπνχο» ππνλνψληαο ζαθψο θαη ηνπο εθδφηεο ηεο Πξσίαο, αιιά ζπγρξφλσο αλαθέξνληαλ 

– ρσξίο λα ηνλ θαηνλνκάδεη – θαη ζε άιινλ «εκεδαπφλ Κξνίζνλ, ν νπνίνο μέλνο εληειψο πξνο ηνλ 

ηχπνλ δηέζεζε ππέξ ηα εμ εθαηνκκχξηα πξνο ελίζρπζηλ σξηζκέλεο εθεκεξίδνο θαη ν νπνίνο – άγλσζηνλ 
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ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 πιεζαίλνπλ νη ππαηληθηηθέο αλαθνξέο ζε «νηθνλνκηθέο» 

εθεκεξίδεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο θαζαξψο δεκνζηνγξαθηθέο.
104

 ηαλ, ζηηο αξρέο 

ηνπ 1928, δηαθφπεθε κέζα ζε ιίγνπο κήλεο ε έθδνζε πέληε εθεκεξίδσλ (Διεύζεξνο 

Σύπνο, Διεύζεξνο Λόγνο, Γεκνθξαηία, Νέα Ζκέξα θαη Δζληθή), πνιινί απέδσζαλ ην 

θαηλφκελν «εηο ηελ πξόσξνλ αλάπηπμηλ ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδνο, δεκηνπξγεζείζα από 

νξγαληζκνύο νηθνλνκηθνύο, εμππεξεηνύληαο παλ άιινλ ή ζθνπνύο 

δεκνζηνγξαθηθνύο»
105

, ελψ ν εθδφηεο ηεο Δζπεξηλήο θαη ηεο Πξσηλήο Πέηξνο 

Γηάλλαξνο έζπεπδε λα αγνξάζεη θαη ην παξαπαίνλ Δκπξόο ζε κηαλ απέιπηδα 

πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη «κέγα δεκνζηνγξαθηθφλ νξγαληζκφλ», φπσο 

αλαγξάθνληαλ ζηελ πξνκεησπίδα ησλ εθεκεξίδσλ ηνπ, αλαγλσξίδνληαο πσο «ζα 

απεηέιεη καηαηνπνλίαλ ε πξνζπάζεηα αλαραηηίζεσο εθείλσλ νίηηλεο εξξίθζεζαλ ήδε 

αθάζεθηνη εηο ηελ εθβηνκεράληζηλ ελόο επαγγέικαηνο ην νπνίνλ κέρξη ηνύδε εηο ηνλ 

ηόπνλ καο είρε θαηνξζώζε λα δηαηεξεζή απόξζεηνλ από ηνπο πνηθηιισλύκνπο 

πεηξαζκνύο νίηηλεο σο εθ ηεο θύζεώο ηνπ ην πεξηζηνηρίδνπλ».
106

 

Χζηφζν, ηα «νηθνλνκηθά φξγαλα» πνπ εμήπηαλ ηνπο θφβνπο ησλ εθδνηψλ θαη ζα 

άιιαδαλ ηνλ εθδνηηθφ ράξηε, δελ έκειιε λα εκθαληζηνχλ κε ηε κνξθή 

ζπγθξνηεκέλσλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ. Ο φξνο ππνδήισλε πεξηζζφηεξν ηηο αθαλείο 

δηαζπλδέζεηο πνπ κεηαθξάδνληαλ ζε εθάπαμ ρνξεγίεο ή άιινπ είδνπο νηθνλνκηθέο 

δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ζπληήξεζε θχιισλ πνπ εμέδηδαλ θηιφδνμνη ή 

ρξεσκέλνη δεκνζηνγξάθνη – εθδφηεο. Ζ άξλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ λα 

πξνρσξήζεη ζε καθξάο πλνήο επελδχζεηο ζην ρψξν ηνπ Σχπνπ θαη ε επηινγή ηεο 

παξαζθεληαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ έθηαθησλ εληζρχζεσλ ζε επηιεγκέλα 

έληππα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βξαρππξφζεζκσλ πνιηηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ επηδηψμεσλ, 

θαίλεηαη λα είλαη ε αηηία αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

ραξαθηήξηδε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλνχληαλ νη εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Καζψο ιίγεο εθεκεξίδεο θαηφξζσζαλ ζηε 

καθξά δηάξθεηα λα θαζηεξσζνχλ θαη λα παγηψζνπλ ζηαζεξέο θπθινθνξίεο (ην 

Διεύζεξνλ Βήκα, ε Πξσία, ε Καζεκεξηλή ην Έζλνο θαη ε Δζηία), έλα πιήζνο εθδνηψλ 

– δηεπζπληψλ πάζρηδε λα απνζπάζεη απφ ηε ζπλνιηθή  θπθινθνξία ην κεξίδην πνπ 

                                                                                                                                            
πάληνηε δηα πνίνπο ζθνπνχο – ζα εδχλαην αχξηνλ δηαηεξνπκέλνπ ηνπ αζεκίηνπ ζπλαγσληζκνχ λα 

εμνδεχζε πεληαπιάζηα φπσο επηβιεζή εηο ηελ θνηλήλ γλψκελ». Βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 25-2-1932. 
104

 Πνιηηεία, 17-4-1928. 
105

 Δζηία, 16-4-1928. 
106

 Δκπξόο, 18-4-1928. Ζ απφπεηξα ηνπ Γηάλλαξνπ δηαθφπεθε απφ ην ζάλαηφ ηνπ ηελ ίδηα ρξνληά, 

ελψ νχηε ν γηνο ηνπ Αιέμαλδξνο πνπ ηνλ δηαδέρηεθε θαηφξζσζε λα ζψζεη ην Δκπξόο, ην νπνίν ζα 

θπθινθνξεί – σο ην 1930 πνπ ζηακάηεζε ε έθδνζή ηνπ – σο πξσηλή αλαηχπσζε ηεο Δζπεξηλήο. 
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ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ εκπνξηθή ηνπο επηβίσζε. Σελ πξνζπάζεηα απηή δπζρέξαηλε 

ν νμχηαηνο αληαγσληζκφο, ε αξγή θαηάθηεζε ηεο επαξρίαο θαη ε αλεπάξθεηα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πνιιά αζελατθά θχιια 

απνδεηθλχνληαλ ζε βάζνο ρξφλνπ ζλεζηγελή, παξά ηελ εληππσζηαθή ηξνρηά πνπ 

βξαρππξφζεζκα ζπλέβαηλε λα θαηαγξάςνπλ. Ζ ζηξνθή ζηνπο θεθαιαηνχρνπο - 

πάηξσλεο ησλ πνιηηηθψλ, ζηνπο νηθνλνκηθνχο αηκνδφηεο ησλ θνκκάησλ πνπ 

ππνζηήξηδαλ θαη ε θαηαθπγή ζηνλ πξνζσπηθφ ή ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ζπληζηνχζαλ 

ζπρλά φξνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ηνπο, ελψ νη πην 

ηνικεξνί δε δίζηαδαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κεζηηείεο ή ρξεκαηηζηεξηαθά παίγληα.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε αδχλακε νηθνλνκηθή βάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εκεξήζησλ 

εθεκεξίδσλ θαη ε επηξξέπεηά ηνπο ζε παληνεηδείο εμαξηήζεηο, απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξν ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεζνπνιεκηθνχ Σχπνπ, πνπ ζα άμηδε 

λα ζπλππνινγίδεηαη γεληθφηεξα ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο ηζηνξηθήο πεγήο, αιιά θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ, ησλ θαηά θαηξνχο 

δεκνζηνγξαθηθψλ εθζηξαηεηψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ επηινγψλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ δηαηππψλνληαλ κέζσ ηνπ Σχπνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Η ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗ (1918-1922) 

 

Σν πξψην θχιιν ηεο Πνιηηείαο θπθινθφξεζε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1917 

ηεηξαζέιηδν, 0,63 Υ 0,86 κ., πεληάζηειν, κε ηηκή 10 ιεπηά θαη ηππσλφηαλ ζηα 

ηππνγξαθεία ηεο νδνχ ηαδίνπ 61.
107

 Γηεπζπληέο – ηδηνθηήηεο ηεο ήηαλ νη πχξνο 

Αιηκπέξηεο θαη Θενιφγνο Νηθνινχδεο ελψ δηεπζπληήο ζχληαμεο ν Κίκσλαο 

Θενδσξφπνπινο.  

Ο πξψηνο απφ ηνπο εθδφηεο ηεο, πχξνο Αιηκπέξηεο, γηνο ηεο ζπγγξαθέσο, 

παηδαγσγνχ θαη πξσηνπφξνπ ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο σηεξίαο Αιηκπέξηε, είρε 

γελλεζεί ζην Βνπθνπξέζηη ην 1886, ζπνχδαζε θπζηθνκαζεκαηηθά θαη δηνξίζηεθε 

επηκειεηήο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ απφ ην 1909 σο ην 1915. Αλέπηπμε 

αμηνζεκείσηε θηινινγηθή δξαζηεξηφηεηα, αξρηθά ζηνλ Ννπκά (1903), φπνπ 

δεκνζίεπε κε ην ςεπδψλπκν πχξνο Αλαζηαζηάδεο αμηφινγα γισζζηθά άξζξα θαηά 

ηνπ Γ. Μηζηξηψηε θαη ηνπ Αλδξέα θηά θαη αξγφηεξα ζε άιια πεξηνδηθά ηεο Αζήλαο 

θαη ηεο Αιεμάλδξεηαο. Μεηά ην 1911 αλέπηπμε πλεπκαηηθή θηιία κε ηνπο Γηάλλε 

Απνζηνιάθε, Γεκήηξε Πηθηψλε, Γηψξγν θαη Φψην Πνιίηε, ελψ κε ηνλ πξψην 

εμέδσζε ην πεξηνδηθφ Κξηηηθή θαη πνίεζε (1914-1919). 

Ο ζπλεθδφηεο ηνπ, Θενιφγνο Νηθνινχδεο, γελλεκέλνο ζηε Λέξν ην 1890, ήηαλ 

γφλνο ηεο γλσζηήο θξεηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ νξηζκέλα κέιε ηεο είραλ εγθαηαζηαζεί 

ζηε Λέξν κεηά ην 1868 θαη επηδφζεθαλ κε επηηπρία ζην εκπφξην θαη ηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο.
108

 Μεηά ην πέξαο ηεο εγθχθιηαο κφξθσζήο ηνπ ζηε χξν, 

                                                 
107

 Απφ ηηο 14-9-1918 απέθηεζε ην κηθξφ ηέηαξην ζρήκα κε ηξεηο ζηήιεο γηα λα θπθινθνξεί 

ηεηξαζέιηδε θαη φρη δηζέιηδε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο αθξίβεηαο ηνπ ραξηηνχ. Απφ ηνλ Οθηψβξην 

σο ην Γεθέκβξην ηνπ 1920 εθδίδνληαλ ζε κεγαιχηεξν ηεηξάζηειν ζρήκα. Καηφπηλ – θαη κέρξη ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1925 – θπθινθνξνχζε ζε κηθξφ ηξίζηειν ζρήκα κε νθηψ, δέθα ή δψδεθα ζειίδεο. Απφ ηηο 

27-7-1925 μαλάγηλε κεγάινπ ζρήκαηνο, εμάζηειε θαη εμαζέιηδε ή νθηαζέιηδε κέρξη ηελ δηαθνπή ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο ην 1929. Καηά ηελ επαλέθδνζή ηεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 1931, εκθαλίζηεθε ζε κηθξφ 

ηεηξάζηειν ζρήκα κε εηθνζηηέζζεξηο ζειίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε δεθαέμη ή δψδεθα, κέρξη ηηο 25-3-

1933, φηαλ δηέθνςε νξηζηηθά ηελ έθδνζή ηεο.  
108

 Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο νηθνγέλεηαο Νηθνινχδε επέηξεςε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο γφλνπο ηεο λα 

απνθηήζνπλ θαιή κφξθσζε θαη λα γίλνπλ δεθηνί ζηηο ηάμεηο ηεο «πςειήο» αζελατθήο θνηλσλίαο. Απφ 

ηνπο ηξεηο αδειθνχο ηνπ Θενιφγνπ Νηθνινχδε νη δχν ήηαλ γηαηξνί κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Ο 

κεγαιχηεξνο, Παξίζεο Νηθνινχδεο, παξέκεηλε σο ην ζάλαηφ ηνπ (1926) ζηε Λέξν, ελψ ν δεχηεξνο, 

Νηθφιανο Νηθνινχδεο, ζεσξνχληαλ απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο γηαηξνχο ηεο Αζήλαο θαη ρξεκάηηζε 

δηεπζπληήο ζηνλ Δπαγγειηζκφ.  

Ο εμάδειθφο ηνπ Αιέμαλδξνο Νηθνινχδεο (1874 -1944), ήηαλ απφ ηα πην δηαθεθξηκέλα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη έλαο απφ ηνπο δηαζεκφηεξνπο αξρηηέθηνλεο ηεο πξσηεχνπζαο θαηά ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Με ζπνπδέο ζην Παξίζη, πξνζσπηθφο θίινο ηνπ Βεληδέινπ θαη δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο (1925 θαη 1934) κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ πχξνπ Πάηζε, αληηπξνζψπεπε ην ηκήκα εθείλν ηεο 
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παξαθνινχζεζε εκπνξηθά καζήκαηα ζην Κάηξν, φπνπ έκεηλε γηα κεξηθά ρξφληα 

δνπιεχνληαο σο ηξαπεδηθφο ππάιιεινο ζηελ Σξάπεδα Υέικε.
109

 πγρξφλσο 

ζπκκεηείρε ζηνπο πλεπκαηηθνχο θχθινπο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ζηελ Αίγππην 

ζπλεξγαδφκελνο κε θηινινγηθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηεο 

Αζήλαο (Ννπκάο, Νέα Εσή, Γξάκκαηα) φπνπ δεκνζίεπε κεηαθξάζεηο (Henri Bataille, 

Gabriele D’ Annunzio, Paul Fort, Ernest Gauber, Guy Charles Gros), θξηηηθέο θαη 

θνζκνπνιίηηθα δηεγήκαηα, ελψ ηδηαίηεξε αίζζεζε έθαλε ην πεδνγξάθεκά ηνπ 

«Γεηιηλέο Κνπβέληεο» (1914). Σελ ίδηα πεξίνδν (1910-1915) ηνπνζεηείηαη θαη ε θηιία 

ηνπ κε ηνλ Αιηκπέξηε
110

 θαη ηνπο αδειθνχο Πνιίηε, ελψ γλσξίδεηαη θαη επηθνηλσλεί 

κε ηνλ Γεψξγην θιεξφ ην δηάζηεκα πνπ ν ζπγγξαθέαο ηνπ «Κνηλσληθνχ δεηήκαηνο» 

βξηζθφηαλ ζην Κάηξν.
111

 Γχξσ ζην 1915 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα.  

Απφ ην παξειζφλ ηνπο εχθνια κπνξεί θαλείο λα εηθάζεη ην πλεπκαηηθφ θαη  

ηδενινγηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαλ νη δχν λεαξνί (31 θαη 28 εηψλ 

αληίζηνηρα ζηα 1917) εθδφηεο ηεο Πνιηηείαο. Ήηαλ ν πνιπζπιιεθηηθφο ηδενινγηθά 

θχθινο ηνπ δεκνηηθηζκνχ ηνπ Ννπκά θαη ζπγθεθξηκέλα ε άηππε νκάδα ησλ 

«εζληθηζηψλ», ε νπνία, κεηά ηελ είζνδν ησλ καξμηζηηθψλ ζεσξηψλ ζηνλ κέρξη ην 

1908-1909 ζπκπαγή ρψξν ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη κε επηθεθαιήο ηνλ Ίσλα Γξαγνχκε 

ζπζπεηξψζεθε γχξσ απφ ηελ άπνςε ηνπ έζλνπο σο θηλεηήξηνπ κνρινχ ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο ηζηνξίαο.
112

 Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο απηήο, φηαλ ν Γηραζκφο ηνπ 

1915-1916 ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο ηεο απηνλνκίαο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηελ 

απφιπηε ππαγσγή ηνπ ζηελ πνιηηηθή, ζπληάρζεθαλ κε ηε κνλαξρία, κε πην 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο – εθηφο απφ ηνλ Γξαγνχκε – απηέο ησλ Αιέμαλδξνπ 

Βακβέηζνπ (Α. Σξαλφο), Κ. Καξζαίνπ, Α. Κακπάλε, η. Ξελνθψλ θ.ά.
113

 

                                                                                                                                            
νηθνγέλεηαο πνπ – αληίζεηα κε ην Θενιφγν Νηθνινχδε θαη ηνπο αδειθνχο ηνπ – είρε ηαπηηζηεί πνιηηηθά 

θαη ηδενινγηθά κε ην θφκκα  Φηιειεπζέξσλ.  
109

 Αλησληάδεο ., Βηνγξαθία θαη Απνκλεκνλεύκαηα ζε ζπζρεηηζκό κε ηζηνξηθά γεγνλόηα 1889-1975, 

ρ.ε., Αζήλα 1976, ζ. 21. 
110

 πσο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο πσο ζηα 1916 αθηεξψλεη ην δηήγεκά ηνπ «Ζ δσή ηνπο» ζηελ 

Αιίλα Αιηκπέξηε, ζχδπγν ηνπ . Αιηκπέξηε. Βι. Ννπκάο, Αξ. 31 (1916), ζ. 408-416. Ζ ζρέζε ηνπ 

πχξνπ Αιηκπέξηε κε ηελ Aline Fernandez, θφξε ηνπ ηηαινχ ππεθφνπ, βηνκεράλνπ θαη επίιεθηνπ 

κέινπο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο Dino Fernandez, ηελ νπνία ν πξψηνο είρε γλσξίζεη 

φηαλ κεηέβε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1912 σο αμησκαηηθφο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, είρε ζπγθινλίζεη ηελ 

θνηλσλία ηεο πφιεο πνπ αληηδξνχζε ζην γάκν κηαο εβξαίαο θαη ελφο ρξηζηηαλνχ. Σν εηδχιιην θαηέιεμε 

ζηελ εθνχζηα απαγσγή ηεο Aline απφ ηνλ Αιηκπέξηε θαη ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηνπο ζηελ Αζήλα ηελ 

άλνημε ηνπ 1914. Ζ ξνκαληηθή ηζηνξία απνηέιεζε ην ζέκα κηαο εθηεηακέλεο αξζξνγξαθίαο ζηνλ ηχπν 

ηεο επνρήο.  
111

 Παηξηθίνπ – ηαπξίδε Ρ., Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην: νζηαιηζκόο, Γεκνηηθηζκόο θαη 

Μεηαξξύζκηζε, Θεκέιην, Αζήλα 1988, ζ. 152-154. 
112

 Παηξηθίνπ – ηαπξίδε Ρ., Γιώζζα, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, Οιθφο, Αζήλα 1999, ζ. 141-142. 
113

 Αδακνπνχινπ Δπγελία, Γεκνηηθηζκόο: Γισζζηθέο ζέζεηο θαη Πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο (1888-

1917). Αδεκνζίεπηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  
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 Ζ πεξηζηαζηαθή ζρέζε ησλ δχν εθδνηψλ κε ηνλ Ννπκά, ιίγν θσηίδεη ηηο 

ηδενινγηθέο ηνπο θαηαβνιέο, θαζψο ν δεκνηηθηζκφο ζπληζηνχζε έλαλ ρψξν κέζα ζηνλ 

νπνίν ζπκθχξνληαλ εθιεθηηθηζηηθά γηα δχν ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο εγρψξηεο θαη 

επείζαθηεο ηδέεο, ε αλαγσγή ησλ νπνίσλ ζε ηξέρνπζεο θαηεγνξηνπνηήζεηο πξνθαιεί 

κεγάιε ακεραλία ζηνπο κειεηεηέο. Τπνγξακκίδεη φκσο ηελ επαθή ηνπο κε ηα 

ξεχκαηα ηδεψλ ηνπ θαηξνχ ηνπο, ηελ ζρεηηθή εμνηθείσζή ηνπο κε «αηξεηηθά» έσο ηφηε 

αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηνλ αλήζπρν δηάινγν κε ηηο ζέζεηο 

ηεο αξηζηεξάο. Δπξφθεηην γηα γλσξίζκαηα θαζφινπ απηνλφεηα γηα εθδφηεο ηνπ 

εκεξήζηνπ αζηηθνχ ηχπνπ θαη κάιηζηα ηνπ θηινκνλαξρηθνχ ζηξαηνπέδνπ. 

Πηζαλφηαηα ζηηο πξνζέζεηο ηνπο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εθεκεξίδα γλψκεο γηα 

λα πξνβάιινπλ, καδί κε αλζξψπνπο ηνπ θχθινπ ηνπο, πην «επεμεξγαζκέλεο» ηηο 

ζπληεξεηηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Κάπνηεο απφ ηηο αξρέο ηνπο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηηο θξηηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ άζθεζε ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ ηδεψλ ε νκάδα ησλ Φ. Πνιίηε – Γ. 

Απνζηνιάθε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν πχξνο Αιηκπέξηεο. Έρνληαο ζεηεχζεη γηα έλα 

κηθξφ δηάζηεκα θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε Γεξκαλία (1908-1912) ζηηο 

ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο,
114

 νη αδειθνί Γηψξγνο θαη Φψηνο Πνιίηεο καδί κε ηνλ εμάδειθφ 

ηνπο Γηάλλε Απνζηνιάθε ζα αλαδεηρζνχλ, κεηά ην 1915, ζηνπο θχξηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο ηδεαιηζηηθήο θξηηηθήο ζηελ Διιάδα. Σν πεξηνδηθφ Κξηηηθή θαη 

Πνίεζε (1915-1919) πνπ εμέδηδαλ νη . Αιηκπέξηεο, Γ. Απνζηνιάθεο θαη Γ. Ν. 

Πνιίηεο, ζπκπχθλσλε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ: αξηζηνθξαηηζκφο θαη 

ληηζετζκφο, θηινγεξκαληζκφο  θαη ηδεαιηζκφο, εξσνιαηξεία θαη ζνισκνιαηξεία καδί 

κε κηα ακείιηθηε θαη εηξσληθή θξηηηθή ζηάζε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζχγρξνλνπο 

ινγνηέρλεο (ηθειηαλφ, Παιακά, Καβάθε θ.ά.).
115

 Ο άιινο αδειθφο, ν Φψηνο 

Πνιίηεο, ζα επηκειείηαη γηα δψδεθα ρξφληα (1917-1929) ηελ θξηηηθή ζηήιε ηεο 

Πνιηηείαο (ζέαηξν, ινγνηερλία, ξεχκαηα ηδεψλ, θνηλσληθά ζέκαηα) «θξαηώληαο ζην 

                                                                                                                                            
χγρξνλεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 2002, ζ. 122-

126. 
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 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1909, δχν ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο κειέηεο ηνπ Γ. θιεξνχ θαη 

ζηνλ απφερν ηεο ζπδήηεζεο πνπ πξνθάιεζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ Ννπκά ην «Κνηλσληθφ Εήηεκα», νη Κ. 

Υαηδφπνπινο, Φ. Πνιίηεο, Γ. Απνζηνιάθεο, Γ. Πνιίηεο, Γ. Παπαληθνιάνπ θαη Γ. Εεξβφο ίδξπζαλ ζην 

Μφλαρν ηελ «νζηαιηζηηθή Γεκνηηθηζηηθή Έλσζε». ’ απηήλ έιαβαλ κέξνο σο ηδξπηέο απφ ηελ 

Διιάδα νη Γ. Σαγθφπνπινο, Ν. Γηαλληφο, Μάξθνο Εαβηηδηάλνο, Γ. Διεπζεξνπδάθεο, Λπδφο Πνδαβξφο, 

Λάκπξνο Πνξθχξαο θαη Π. Μπαθάθνο. Λίγν αξγφηεξα φκσο ηα κέιε ηεο δηαζπάζηεθαλ γηαηί δελ είραλ 

ζαθείο ζνζηαιηζηηθέο αληηιήςεηο, εθηφο απφ ηνλ Κ. Υαηδφπνπιν πνπ κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά ην 

Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην. Βι. Κνξδάηνο Γηάλλεο, «Κνηλσληθή Δπαλαζηαηηθή Κίλεζηο» ζηνλ ηφκν Η 

(Διιάο) ηεο Μεγάιεο Διιεληθήο Δγθπθινπαίδεηαο, Ππξζφο, Αζήλα 1934, ζ. 865. 
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 Μνπιιάο Π., Ζ δεθάηε Μνύζα: Μειέηεο γηα ηελ Κξηηηθή, νθφιεο, Αζήλα 2001, ζ. 118-122. 
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ρέξη ηνπ αιύγηζην ην ρξπζό θαιάκη ηνπ απόιπηνπ»
116

 γηα λα αλαδεηρζεί – καδί κε ηνλ Γ. 

Απνζηνιάθε – ν θαηεμνρήλ εθθξαζηήο ησλ ηδενθξαηηθψλ θαη εζλνθεληξηθψλ 

αληηιήςεσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920.  

Πξνεξρφκελνη απφ έλαλ πλεπκαηηθφ πεξίγπξν πνπ θηινδνμνχζε λα αλαλεψζεη ην 

ζεσξεηηθφ νπινζηάζην ηεο ζπληεξεηηθήο ζθέςεο ζηε δηαπάιε ηεο ηφζν κε ηηο 

πιηζηηθέο ζεσξίεο φζν θαη κε ηνλ «ηπρνδησθηηθφ βεληδειηζκφ», θξαηψληαο ζπγρξφλσο 

απνζηάζεηο απφ φ,ηη αληηιακβάλνληαλ σο «παιαηνθνκκαηηζκφ» θαη «αληίδξαζε», νη 

Νηθνινχδεο θαη Αιηκπέξηεο εμέδσζαλ κηα πξσηλή εθεκεξίδα πνπ ζηελ 

δεθαπεληάρξνλε πνξεία ηεο θαηαγξάθεθε ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλήο γλψκεο σο έλα 

κεηξηνπαζέο θαη ζνβαξφ ζπληεξεηηθφ έληππν. ηα 1932, έλα ρξφλν πξηλ ηελ νξηζηηθή 

δηαθνπή ηεο Πνιηηείαο, ε Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, ζην νκψλπκν ιήκκα, 

ζπλφςηδε ηελ παξνπζία ηεο σο εμήο: «Δθεκεξίο γλώκεο ηνπ θαινύ θόζκνπ 

(δηαηχπσζε πνπ καο πξντδεάδεη γηα ην αλαγλσζηηθφ ηεο θνηλφ), θαηόξζσζε πάληνηε 

λα δηαηεξή ππό ηελ πιένλ αδηάιιαθηνλ πξνβνιήλ κηαο θσηηζκέλεο ελ παληί 

ζπληεξήζεσο θηιόθνζκνλ εππξέπεηαλ εηο ηελ έθθξαζηλ θαη ην ύθνο».  

Πξάγκαηη, ε Πνιηηεία κε ηελ ίδξπζή ηεο επεδίσμε λα θαιχςεη έλα θελφ ζην ρψξν 

ηνπ αληηβεληδειηθνχ Σχπνπ ηνλ νπνίν σο ηφηε κνλνπσινχζαλ θχιια πνπ θάληαδαλ 

γεξαζκέλα, φπσο ην θξηπ θαη ν Υξόλνο, θαζψο ηα εμέδηδαλ δεκνζηνγξάθνη κηαο 

άιιεο γεληάο. Ζ δπλακηθή ηεο εθεκεξίδαο θάλεθε λα θινλίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε 

ηεο Καζεκεξηλήο ηνπ Γ. Α. Βιάρνπ ην 1919, αληαγσλίζηξηάο ηεο θαηά ηα επφκελα 

ρξφληα γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ αληηβεληδειηθνχ Σχπνπ, ε νπνία φκσο απείρε 

αξθεηά απφ ην γλσζηφ ζνβαξφ έληππν ηεο δεμηάο. Γηαθνξεηηθνχ χθνπο ήηαλ ηα 

θηινκνλαξρηθά θχιια πνπ εθδφζεθαλ ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε: ε πςειψλ ηφλσλ 

θαη ζπρλά πβξηζηηθή Αζελατθή ηνπ κεξνπ Δπειπίδε ην 1919, ε θαζίδνπζα 

Πξσηεύνπζα ηνπ Άξηζηνπ Κακπάλε ην 1921, ε ιατθηζηηθή Διιεληθή ηνπ Π. 

Υαηδεθσλζηαληίλνπ ην 1924. Μφλν κε ηελ έθδνζε ηεο κεηξηνπαζνχο θαη πςειήο 

αηζζεηηθήο Πξσίαο ησλ αδειθψλ Πεζκαδφγινπ ην 1925, εκθαλίζηεθε έλα 

αληίζηνηρνπ χθνπο αληηβεληδειηθφ έληππν, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ ζπλέβαιε –  θπζηθά 

καδί κε άιινπο παξάγνληεο – ζηελ θπθινθνξηαθή ζπξξίθλσζε ηεο Πνιηηείαο. 

ηαλ, ζηα ηέιε ηνπ 1917, θπθινθφξεζε ε Πνιηηεία, νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ 

θαζφινπ επλντθέο γηα ηελ έθδνζε ελφο αληηπνιηηεπφκελνπ θχιινπ. Ζ εγθαζίδξπζε 

ηεο δηθηαηνξίαο ησλ Φηιειεπζέξσλ ην θαινθαίξη ηνπ 1917, ε θήξπμε ηεο ρψξαο ζε 
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 Γεκαξάο Κ. Θ., «Ο Γηψξγνο Θενηνθάο θαη ην Διεχζεξν Πλεχκα», εηζαγσγή ζην Θενηνθάο Γ., 

Διεύζεξν Πλεύκα, Δξκήο, Αζήλα 1973, ζ. θζ΄.  
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θαηάζηαζε πνιηνξθίαο θαη ε ιήςε ζεηξάο αληηζπληαγκαηηθψλ εθθαζαξηζηηθψλ 

κέηξσλ ζπλνδεχηεθε απφ δξηκεία επίζεζε θαηά ηνπ θηινκνλαξρηθνχ Σχπνπ. Ζ 

ινγνθξηζία, νη δηθαζηηθέο δηψμεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ πξφβαιιαλ νη αξρέο ζηε 

δηαθίλεζε ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ εθεκεξίδσλ ζηελ επαξρία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αηζρξνθέξδεηα θαη ηηο θαιπάδνπζεο ηηκέο ηνπ ραξηηνχ, δεκηνπξγνχζαλ αζθπθηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηνπο εθδφηεο. Οη ζπαζκσδηθέο αληηδξάζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εθδνηψλ πνπ εθθξάδνληαλ κε ζπρλέο δηακαξηπξίεο πξνο ηελ θπβέξλεζε, πάγσκα 

κηζζψλ θαη δξαζηηθή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, δελ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα 

απνηξέςνπλ ην θιείζηκν αξθεηψλ εθεκεξίδσλ. Καηά ην 1917 δηέθνςαλ ηελ έθδνζή 

ηνπο ε ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα Αζήλαη ηνπ Γ. Πσπ θαη ε νκντδεάηηζζά ηεο Υξόλνο 

ηνπ Κ. Υαηξφπνπινπ, ελψ ε επίζεο αληηβεληδειηθή Δζπεξηλή παχζεθε γηα δχν ρξφληα 

ιφγσ ηεο εμνξίαο ηνπ εθδφηε ηεο Π. Γηάλλαξνπ ζηελ Κνξζηθή. Σνλ επηέκβξην ηνπ 

επφκελνπ ρξφλνπ θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνιπεηή θπιάθηζε γηα δεκνζηεχκαηα ηεο 

πεξηφδνπ ησλ Ννεκβξηαλψλ (κε ηελ θαηεγνξία ηεο «πξνθιήζεσο εηο εκθχιηνλ 

ζπαξαγκφλ, πξνθιήζεσο ερζξνπαζείαο ησλ πνιηηψλ, εμπβξίζεσο Μεγάιεο Γπλάκεσο 

θαη ζπθνθαληίαο Άγγινπ αμησκαηηθνχ») νη Κ. Υαηξφπνπινο ηνπ Υξόλνπ, Γξ. 

Δπζηξαηηάδεο ηνπ θξηπ, Β. Θενδσξίδεο ησλ Ζκεξεζίσλ Νέσλ θαη Η. 

Υαιθνθνλδχιεο ηεο Ν. Ζκέξαο (γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δηαθνπή θαη ηεο Ν. Ζκέξαο 

σο ηνλ Μάην ηνπ 1920). Ζ ζθιεξή γξακκή ηεο θπβέξλεζεο θαηά ηνπ 

αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα δχν έηε κε πην 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηηο θαηαδίθεο ησλ ππεχζπλσλ ηεο Αζελατθήο Οκ. 

Δπειπίδε θαη Γ. βνιφπνπινπ.
117

  

Ζ Πνιηηεία, παξά ηνλ θινληζκφ, θαηφξζσζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο θαη 

λα επηβηψζεη απμάλνληαο ζηαζεξά ηελ θπθινθνξία ηεο. Σνλ Μάην ηνπ 1918 ε 

έιιεηςε ράξηνπ ηελ ππνρξέσζε λα ηππψλεηαη ζε 8.000 θχιια, ρσξίο λα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε, ελψ απφ ηηο 23-9-1918 απέθηεζε ην κηθξφ ηέηαξην ζρήκα κε 

ηξεηο ζηήιεο γηα λα κπνξεί λα θπθινθνξεί ηεηξαζέιηδε θαη εμαζέιηδε αληί δηζέιηδε 

φπσο θπθινθνξνχζε κέρξη ηφηε.
118

 Δίρε πξνεγεζεί, ζηηο 4 Απγνχζηνπ 1918, ε 

δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Αιηκπέξηε – Νηθνινχδε θαη ε απνρψξεζε ηνπ πξψηνπ 

γηα αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο. Έθηνηε, ζα αλαθέξεηαη σο δηεπζπληήο – ηδηνθηήηεο 
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 Ο Δπειπίδεο θαηαδηθάζηεθε απφ ην ζηξαηνδηθείν ζηηο 5-3-1919 γηα δεκνζίεπκα ππέξ ηνπ 

βαζηιηά θαη θπιαθίζηεθε γηα δέθα κήλεο, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1920 αθνινχζεζε λέα δίθε θαη 

θαηαδίθε ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ βνιφπνπινπ επεηδή δεκνζίεπζαλ ηελ είδεζε φηη ηα θαηεςπγκέλα θξέαηα 

ήηαλ επηθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία.  
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 Πνιηηεία, 25-5-1918 θαη 22-9-1918. 
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κφλνο ν Νηθνινχδεο θαη ε εθεκεξίδα ζα ηαπηηζηεί κε ην φλνκά ηνπ.
119

 Σνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1920 απέθηεζε δηθφ ηεο θπιηλδξηθφ πηεζηήξην θαη ην θαινθαίξη ηνπ 

1921 ηδηφθηεην αζχξκαην γηα ηε ιήςε ξαδηνηειεγξαθεκάησλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Σελ ίδηα πεξίνδν (θαινθαίξη – θζηλφπσξν 1921) ε θπθινθνξία ηεο θπκαίλνληαλ, 

ζχκθσλα κε δηπισκαηηθέο πεγέο, ζηηο 16 – 17.000 θχιια, γεγνλφο πνπ ηελ 

θαηέηαζζε ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αληηβεληδειηθνχ ηχπνπ καδί κε 

ηελ Καζεκεξηλή.
120

 Δπηρεηξψληαο λα επεθηαζεί ζηελ επαξρία (ήδε ζηα 1921 νη 

πσιήζεηο ηεο ζηελ επαξρία ήηαλ ειαθξψο κεγαιχηεξεο απφ απηέο ζηελ πξσηεχνπζα) 

θαζηέξσζε ζηα ηέιε ηνπ 1921 «ηκήκα επαξρηψλ», δειαδή ηδηαίηεξε ζειίδα κε 

εηδήζεηο απφ ηελ επαξρία πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ «ππεξπεληαθνζίνπο αληαπνθξηηάο 

εηο ηελ Παιαηάλ θαη Νέαλ Διιάδα θαη δύν ζπληάθηαο ελ δηαξθεί πεξηνδεία».
121

 Ο 

αληαγσληζκφο κε ηελ Καζεκεξηλή, πνπ άξρηζε κε ππνλννχκελα θαη θαπζηηθά ζρφιηα 

ζηηο αξρέο ηνπ 1921, εληάζεθε φηαλ ε εθεκεξίδα ηνπ Γ. Βιάρνπ ακθηζβήηεζε ηελ 

χπαξμε ηνπ ηδηφθηεηνπ αζπξκάηνπ ηεο Πνιηηείαο θαη θνξπθψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 

1922, φηαλ δεκνζίεπκα ηεο Καζεκεξηλήο πεξί δήζελ δηαθνπήο ηεο Πνιηηείαο νδήγεζε 

ζε κήλπζε ηνπ Νηθνινχδε θαηά ηνπ Βιάρνπ.
122

 Καηά ην επφκελν δηάζηεκα, ε 

Πνιηηεία ζα αλαγξάθεη ζην πξσηνζέιηδφ ηεο πσο ε ζπλνιηθή θπθινθνξία ηεο «ελ 

Αζήλαηο, Δπαξρίαηο θαη ησ Μεηώπσ» ππεξέρεη ηεο Καζεκεξηλήο θαηά 150.000 θχιια 

κεληαίσο (δει. 5.000 θχιια εκεξεζίσο). 

Παξφηη ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηελ θπθινθνξία ηεο εθεκεξίδαο δελ 

είλαη απνιχησο αθξηβή – ζε επνρέο πνπ δελ εμαθξηβψλνληαλ νη θπθινθνξίεο, πνιιέο 

εθεκεξίδεο παξέζεηαλ θαληαζηηθνχο αξηζκνχο θαη δηεθδηθνχζαλ πξσηηέο – ε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε θαζηέξσζή ηεο σο αμηφπηζηνπ ζπληεξεηηθνχ  

θχιινπ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Γηα ηα αξρηθά θεθάιαηα πνπ απαηηήζεθαλ γηα 

ηελ έθδνζή ηεο θαη γηα ηελ αληνρή πνπ επέδεημε ζην θξίζηκν δηάζηεκα ησλ εηψλ 

1918-1920, κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν εηθαζίεο. Μεγάιν ξφιν ζα έπαημαλ νη 
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 Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ, ν πχξνο Αιηκπέξηεο εμαθαλίδεηαη θπξηνιεθηηθά θαη απφ ηε 

δεκνζηνγξαθία αιιά θαη απφ ηελ πλεπκαηηθή θίλεζε. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ πχξνπ Μειά, 

εγθαηαζηάζεθε γηα έλα δηάζηεκα ζην Παξίζη. Βι. Μειάο ., «Ο Γηάλλεο Απνζηνιάθεο θαη ην 

θιέθηηθν ηξαγνχδη», Διιεληθή Γεκηνπξγία, αξ. 137, 15 Οθησβξίνπ 1943, ζ. 454. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ θαη κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ (κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960) ζα δεη κε ηε ζχδπγφ ηνπ Αιίλα 

ζηε Θεζζαινλίθε.  
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 FO286/752/573, Bentinck πξνο Curzon, έθζεζε απφ 6
ε
/13

ε
 Γεθεκβξίνπ 1921, φπσο παξαηίζεηαη 

ζην Μαξθέηνο ., Πώο θίιεζα ηνλ Μνπζνιίλη! Σα πξώηα βήκαηα ηνπ Διιεληθνύ Φαζηζκνύ, Βηβιηφξακα, 

Αζήλα 2006, η.Η., ζ. 329. 
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 Πνιηηεία, 12-12-1921. 
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 Βι. Πνιηηεία, 23-3-1921, 21-6-1921 θαη 18-3-1922. Σειηθά, κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ εηζαγγειέα 

Γεζπνηφπνπινπ, ε ππφζεζε ιχζεθε κε ζπκβηβαζκφ θαη ε Καζεκεξηλή ππνρξεψζεθε λα επαλνξζψζεη 

κε ζπκπιεξσκαηηθφ δεκνζίεπκα. 
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νηθνγελεηαθέο πεξηνπζίεο ησλ δχν εθδνηψλ, θαζψο ν έλαο ήηαλ γακπξφο εβξαίνπ 

ζεζζαινληθηνχ βηνκεράλνπ θαη ν άιινο εχπνξνο γφλνο ειιήλσλ ηεο δηαζπνξάο πνπ 

κεηαγελέζηεξα νκνινγνχζε πσο «εηζήιζε πινύζηνο εηο ηνλ δεκόζηνλ βίνλ».
123

 Χζηφζν, 

νξηζκέλα ζηνηρεία ππνβάιινπλ ηελ ππφλνηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα 

πιενλάδνληα εθνπιηζηηθά θεθάιαηα ηεο πεξηφδνπ.
124

 ε κηα επνρή πνπ ε έιιεηςε ηνπ 

ραξηηνχ ππνρξέσλε ηηο εθεκεξίδεο λα θπθινθνξνχλ δηζέιηδεο θαη ηεηξαζέιηδεο, νη 

ιηγνζηέο εηδήζεηο θαη απφςεηο πνπ αλαγθαζηηθά επηιέγνληαλ λα ηππσζνχλ ζηελ 

πεξηνξηζκέλε ηνπο επηθάλεηα ήηαλ απνθαιππηηθέο γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ έθαλαλ νη εθδφηεο θαη γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έζεηαλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο. Ζ 

πίεζε πνπ άζθεζαλ νη πινηνθηήηεο γηα ηελ απφζπξζε ηνπ λφκνπ 1043/1917 «πεξί 

θνξνινγήζεσο ησλ ππεξβαιιφλησλ θεξδψλ» ν νπνίνο πξνέβιεπε ηελ αλαδξνκηθή 

επηβνιή θφξνπ 21,5% ζηα «ππεξβάιινληα θέξδε» ηνπ πνιέκνπ, πίεζε πνπ 

ηειεζθφξεζε θαζψο ν θφξνο αθπξψζεθε ην 1918 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε 

ειαθξχηεξε εηζθνξά,
125

 πεξηιάκβαλε θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ πξνλνκίσλ ηεο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο κέζσ ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ ηχπνπ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη 

δηαθεκίζεηο ησλ πάκπνιισλ λεφθνπσλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ – καδί κε απηέο ησλ 

ηξαπεδψλ – ζηήξηδαλ νηθνλνκηθά ηνλ θινληδφκελν εκεξήζην ηχπν ηεο πξσηεχνπζαο. 

Καηά ηα έηε 1918-1919 ε Πνιηηεία πξσηνζηάηεζε ζηελ ππεξάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ εθνπιηζηψλ, ηφζν ζε ζρέζε κε άιιεο αζηηθέο εθεκεξίδεο φζν θαη 

κε ηε κεηαγελέζηεξε αξζξνγξαθία ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

λαπηηιία ζα είλαη κάιινλ πεξηζσξηαθφ. Πνιιά θχξηα άξζξα ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ 

Θ. Νηθνινχδε, νη παξεκβάζεηο ηνπ κεηέπεηηα (1921) δηεπζπληή Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηδξπηηθνχ ζηειέρνπο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ Η. 

πεηζηψηε θαη ηα ηαθηηθά ζχληνκα ζρφιηα πνπ αληέθξνπαλ ηε θνξνιφγεζε ησλ 

εθηάθησλ θεξδψλ, δηεθηξαγσδνχζαλ ηηο πνιεκηθέο απψιεηεο ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ 

θαη ηφληδαλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα δηεπθνιχλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

βπζηζκέλσλ πινίσλ κε απαιιαγέο, ίδξπζε λαππεγείσλ θιπ, ππνγξακκίδνπλ κηα 
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 Νηθνινχδεο Θ., Ζ Διιεληθή Κξίζηο, Νέα Θέζηο, Αζήλα 1995
3
, ζ. 55. Α΄ έθδνζε ρ.ε., Κάηξν 1945.  
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 Γηα ηα ππεξθέξδε πνπ ζπζζψξεπζαλ νη εθνπιηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ θαη ην ξφιν πνπ έπαημαλ ζηελ έθξεμε ηνπ ηηκάξηζκνπ ηεο πεξηφδνπ βι. Υαηδεησζήθ Υ., «Ζ 

κπει επφθ ηνπ θεθαιαίνπ» ζην Υαηδεηζσζήθ Υ. (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, 

Βηβιηφξακα, Αζήλα 1999, η. Α1, ζ. 342-33 
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Υαξιαχηε Σ., «Ο εκπνξηθφο ζηφινο ζηνπο πέληε σθεαλνχο θαη ηηο πέληε επείξνπο», ζην 

Παλαγησηφπνπινο Β. (επηκ.), Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 

2004, η. 6
νο

, ζ. 136-137. 
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ηδηαίηεξε επαηζζεζία γηα ην ζέκα πνπ δελ κπνξεί λα νθείιεηαη κφλν ζηε ζπγθπξία.
126

 

ηελ ππφζεζε απηή ζπλεγνξνχλ νη ζπρλέο δεκνζηεχζεηο επηζηνιψλ ηνπ 

εκπνξνλαπηηθνχ πξάθηνξα Γ. Π. Ρνχζζνπ, ε πξσηνζέιηδε λεθξνινγία πνπ ηνπ 

αθηεξψλεη ν Νηθνινχδεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1918 θαη ε επίζεο πξσηνζέιηδε εθηελήο 

αλαθνξά (επί ηεο νπζίαο δηαθήκηζε) ζηελ λεντδξπζείζα «Αλαηνιηθή Αλψλπκν 

Δηαηξεία Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ» πνπ δηεχζπλε ν γηνο ηνπ Πάξηο Ρνχζζνο. Ζ 

πξαθηηθή απηή επαλαιακβάλεηαη θαη ην Ννέκβξην ηνπ 1918 γηα λα δηαθεκηζηεί ε 

«Σξάπεδα Δζληθήο Οηθνλνκίαο» πνπ ηδξχνπλ κέιε ηνπ «επηθαλνχο νίθνπ ησλ θ.θ. 

Αδειθψλ Δκπεηξίθσλ». 
127

  

Αλ ηα νηθνλνκηθά κέζα πνπ εμαζθάιηζαλ ηελ επηβίσζε ηεο Πνιηηείαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ησλ Φηιειεπζέξσλ παξακέλνπλ ζθνηεηλά, ε απνπζία 

δηψμεσλ – κε εμαίξεζε ηελ επίζεζε παξαθξαηηθψλ ζηα γξαθεία φισλ ησλ 

αληηπνιηηεπφκελσλ εθεκεξίδσλ κεηά ηε δνινθνληθή απφπεηξα ελαληίνλ ηνπ 

Βεληδέινπ ζηηο 31-7-1920 – νθείιεηαη ζε κηα κεηξεκέλε πνιηηηθή ζηάζε πνπ έδηλε 

έκθαζε ζηα θιέγνληα εμσηεξηθά δεηήκαηα ζηα νπνία αληηζηνηρνχζε  πεξηζζφηεξν 

απφ ην 80% ησλ πξσηνζέιηδσλ ζεκάησλ ηεο πεξηφδνπ. Δμάιινπ, ηα πεξηζψξηα 

δηαθνξνπνίεζεο απφ ηελ επίζεκε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ειάρηζηα, 

φπσο νκνινγνχζε ε εθεκεξίδα απφ ην πξψην θηφιαο θχιιν ηεο, αιιά θαη ε 

εζσηεξηθή πνιηηηθή δσή απειπηζηηθά ππνηνληθή ιφγσ ηεο ππνιεηηνπξγίαο ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ.
128

 Έηζη, ε πνιηηηθή αξζξνγξαθία ηεο πεξηνξίζηεθε ζε πξνζεθηηθά 

δηαηππσκέλεο δηακαξηπξίεο θαη αληηδξάζεηο ζηηο δηψμεηο θηινκνλαξρηθψλ ζηειερψλ 

θαη εληχπσλ, απαίηεζε γηα εθινγέο, γηα άξζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη ηεο 

πξνιεπηηθήο ινγνθξηζίαο θαη παξνρή ακλεζηίαο γηα πνιηηηθά αδηθήκαηα.
129

 ηηο 

ζηήιεο ηεο δεκνζηεχνληαλ ζπρλά άξζξα επηθαλψλ πνιηηεπηψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο (Ν. 

ηξάηνο, Λ. Ρνχθνο, Α. Σππάιδνο – Μπαζηάο, Π. Η. Αξγπξφπνπινο, Ξ. ηξαηεγφο) 
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 Βι. ελδεηθηηθά: Νηθνινχδεο Θ. «Οη θίλδπλνη θαη ην γφεηξνλ ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο», Πνιηηεία 

28-2-1918, ηνπ ίδηνπ «Ζ θνξνιφγεζε ησλ εθηάθησλ θεξδψλ ηεο λαπηηιίαο», Πνιηηεία 29-1-1919, 

πεηζηψηεο Η., «Σα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα», Πνιηηεία 12-7-1918, ηνπ ίδηνπ «Ζ εκπνξηθή λαπηηιία 

θαηά ην 1919», Πνιηηεία 1-1-1920.  
127

 Ρνχζζνο Γ. Π., «Σν πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ε θνξνινγία ησλ εθηάθησλ θεξδψλ», 

Πνιηηεία 22-2-1918, «Αλαηνιηθή: Αλψλπκνο Δηαηξεία Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ», Πνιηηεία 20-6-1918, 

Ν. (Θ. Νηθνινχδεο), «Γ. Π. Ρνχζζνο», Πνιηηεία 12-8-1918 θαη «Σξάπεδα Δζληθήο Οηθνλνκίαο», 

Πνιηηεία 2-11-1918. 
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 Πνιηηεία, 12-11-1917. Οη εξγαζίεο ηεο Βνπιήο είραλ αλαζηαιεί γηα ην δηάζηεκα απφ ηηο 8 

Απξηιίνπ κέρξη ηηο 10 Ννεκβξίνπ 1918. Σν 1919 ε Βνπιή ζπλήιζε κφιηο ζηηο 30 Οθησβξίνπ, ελψ ην 

1920 ζεκεηψζεθε λέα δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηηο 25 Μαΐνπ κέρξη ηηο 25 Απγνχζηνπ. Βι. Herring G., Σα 

Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ Διιάδα 1821-1936, Μ.Η.Δ.Σ., Αζήλα 2004, η. Β΄, ζ. 933. 
129

 «Θεσξίαη πεξί ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ» Πνιηηεία 3-5-1918, «Σν ηέινο κηαο Βνπιήο» Πνιηηεία 

17-12-1918, «Δπί ηνπ εγθιήκαηνο» Πνιηηεία 22-4-1919, «Σα πξάγκαηα εηο ηελ ζέζηλ ησλ» Πνιηηεία 

21-8-1919, «Σν δήηεκα ησλ εθινγψλ» Πνιηηεία 25-11-1919. 
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ελψ απφ ηα ηέιε ηνπ 1919, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Η. Γξαγνχκε απφ ηελ εμνξία, 

πξνβάιινληαλ ζπζηεκαηηθφηεξα νη ζέζεηο ηεο νκάδαο Γξαγνχκε, Α. νπιηψηε – 

Νηθνιαΐδε, Γ. Α. Μπνχζηνπ.
130

 Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δεκνζηεχκαηα γηα ηε δσή 

θαη ην έξγν ηνπ Η. Γξαγνχκε κεηά ηε δνινθνλία ηνπ θαη ε πξνβνιή ηεο 

ππνςεθηφηεηαο ηνπ Α. νπιηψηε – Νηθνιαΐδε ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 

1920.
131

  

Ζ βαζκηαία ραιάξσζε ηεο θαηαζηνιήο, ηεο επέηξεςε, απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1920, 

λα αλεβάζεη ηνπο αληηπνιηηεπηηθνχο ηφλνπο, λα αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηελ 

θπβέξλεζε Βεληδέινπ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 1920 θαη 

λα πξνπαγαλδίζεη ηφζν ηε λίθε ηεο «Δλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο» φζν θαη ηελ επάλνδν 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ.
132

 Ζ ζηάζε ηεο σζηφζν απέλαληη ζηηο κεηαλνεκβξηαλέο 

θπβεξλήζεηο θαη θπξίσο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηνπ Γ. Γνχλαξε ήηαλ απφ 

επηθπιαθηηθή έσο έληνλα θξηηηθή. Ζ πνιηηηθή ηεο αξζξνγξαθία, παξφηη δηαηήξεζε ηηο 

αληηβεληδειηθέο θνξψλεο θαη ηηο εθθιήζεηο γηα ελφηεηα ηνπ θηινκνλαξρηθνχ 

ζηξαηνπέδνπ, επέθξηλε ζπζηεκαηηθά ηελ αδξάλεηα θαη ηε λσζξφηεηα ησλ 

θπβεξλήζεσλ ζηε δηπισκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο θαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ ζεκάησλ. Ζ εθεκεξίδα επεδίσθε λα εκθαλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν σο ππεξπαξαηαμηαθφο ζεκαηνθχιαθαο ηνπ «πλεύκαηνο ηνπ Λανύ ηεο 1
εο

 

Ννεκβξίνπ». ε απηή ηελ πνιηηηθή εληάζζνληαλ ηφζν ε εθζηξαηεία δηαθψηηζεο ηνπ 

θνηλνχ πνπ επηρεηξήζεθε κέζα απφ άξζξα πξνβεβιεκέλσλ κνλαξρηθψλ πνιηηεπηψλ 

κεηά ην δηαθαηλφκελν ζηξαηησηηθφ θαη δηπισκαηηθφ αδηέμνδν ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1921, φζν θαη ε ππνζηήξημε ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο επξένο ζπλαζπηζκνχ κεηά ηελ 

άλνημε ηνπ 1922.
133

   Πην ζπζηεκαηηθά πξνβάιινληαλ απφ ηηο ζηήιεο ηεο νη απφςεηο 

ηφζν ηεο νκάδαο ησλ αλεμάξηεησλ αληηβεληδειηθψλ (Λ. Ρνχθνο, Π. Η. Αξγπξφπνπινο, 
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 Ο Ίσλαο Γξαγνχκεο είρε επηζηξέςεη απφ ηελ Κνξζηθή ζηα ηέιε ηνπ 1918 γηα λα εμνξηζηεί εθ 

λένπ ζηε θφπειν. Ζ νκάδα ηνπ Γξαγνχκε πξφβαιιε ηαθηηθά ηηο απφςεηο ηεο κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

Πνιηηείαο. Βι. Ίσλ Γξαγνχκεο, «Μπνιζεβηθηζκφο, Αλαηνιή θαη Διιεληζκφο» Πνιηηεία 10-1-1920, ηνπ 

ίδηνπ «Αληηπνιίηεπζηο θαη Λαφο» Πνιηηεία 20-2-1920, «Ζ θξίζηκνο ψξα» Πνιηηεία 12-7-1920, 

Αζαλάζηνο νπιηψηεο – Νηθνιαΐδεο «Ο θ. Βεληδέινο θαη ε δξάζηο ηνπ» Πνιηηεία 25-7-1920, ηνπ ίδηνπ 

«Εήησ ν ειιεληθφο ιαφο» Πνιηηεία 30-7-1920, «Σν βεληδειηθφλ έγθιεκα» Πνιηηεία 13-9-1920, Γ. Α. 

Μπνχζηνο «Ζ ζεκεξηλή ςπρνινγία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ», Πνιηηεία 17-4-1920. 
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 Βι. Πνιηηεία 13-8-1920, 30-8-1920 θαη 24-10-1920, ηε δεκνζίεπζε αλέθδνησλ επηζηνιψλ ηνπ 

Γξαγνχκε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1921 κε ηίηιν «Ζ Μηθξά Αζία θαη ε απνηθηαθή πνιηηηθή» θαη ην 

πξσηνζέιηδν κλεκφζπλν άξζξν ζηηο 31-7-1922. 
132

 Βι. ην θχιιν ηεο 7-12-1920 φπνπ πεξηγξάθεηαη ε παιιατθή ππνδνρή πνπ είρε επηθπιαρζεί ζηνλ 

κνλάξρε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη πεξηέρεηαη θαη ην δηάγγεικά ηνπ πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ.  
133

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 1921, ζε κηα απφπεηξα δηαθψηηζεο θαη ζπλνιηθήο θξηηηθήο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

έξγνπ θαη ησλ δηπισκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ, δεκνζηεχηεθαλ άξζξα ησλ Λ. Καλαθάξε – 

Ρνχθνπ, Κ. Γεκεξηδή θαη Ν. ηξάηνπ. Βι. Πνιηηεία 17-9-1921, 19-9-1921 θαη 20-9-1921. Γηα ηελ 

ιχζε ηεο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ βι. Πνιηηεία 30-4-1922 θαη 4-5-1922. 
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Ξ. ηξαηεγφο, Φ. Γξαγνχκεο, Γ. Μεξθνχξεο, Α. νπιηψηεο – Νηθνιαΐδεο) φζν θαη 

ηνπ θφκκαηνο ησλ Μεηαξξπζκηζηψλ ηνπ Ν. ηξάηνπ. Σν ζπγθξαηεκέλν ελδηαθέξνλ  

ηεο Πνιηηείαο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Ν. ηξάηνπ – θπξίσο κεηά ην θαινθαίξη ηνπ 1921 – 

πηζαλφλ λα νδήγεζε δηπισκαηηθνχο θχθινπο λα ηελ ραξαθηεξίδνπλ πξνο ηα ηέιε ηεο 

ίδηαο ρξνληάο «ηξαηηθφ» έληππν· εληνχηνηο, δελ ηαπηίζηεθε ζζελαξά κε θακία 

αληηβεληδειηθή θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα θαη επαλαιάκβαλε ζπρλά πσο δελ ππήξραλ 

πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηθαλέο λα εθθξάζνπλ ηνπο θνηλνχο πφζνπο θαη ηελ «θνηλή 

ηάζε» ηνπ αληηβεληδειηθνχ ιανχ.
134

  

Ζ θξηηηθή ηεο απέλαληη ζηηο θπβεξλήζεηο Γνχλαξε, πνπ ηελ έθεξε ζπρλά ζε 

αλνηθηή αληηπαξάζεζε κε έλζεξκα γνπλαξηθά έληππα φπσο ε Πξσηεύνπζα ηνπ 

Άξηζηνπ Κακπάλε, εζηηάζηεθε – εθηφο απφ ηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο – ζε δχν 

δεηήκαηα. Σν πξψην ήηαλ ε πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο κεηά ηελ 

απηναλαθήξπμε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ζε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε (δει. πληαθηηθή) 

ηελ άλνημε ηνπ 1921. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ αλαζεψξεζε ζεκειησδψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ ζπληάγκαηνο θαηεγνξήζεθε σο πεξηηηή θαη επηθίλδπλε, αθνχ δελ ππήξμε γη’ 

απηήλ νχηε νκνθσλία ησλ θνκκάησλ ηεο ληθήηξηαο παξάηαμεο νχηε ζαθήο ιατθή 

εληνιή. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, νη δπλάκεηο ηεο ελσκέλεο αληηπνιίηεπζεο είραλ 

ςεθηζηεί φρη γηα λα αιιάμνπλ ην ζπληαγκαηηθφ ράξηε αιιά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ θχξνπο ηνπ κεηά απφ ηηο αιιεπάιιειεο βεληδειηθέο εθηξνπέο. Ζ 

δηαθσλία αθνξνχζε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ηελ παξνρή δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο 

γπλαίθεο, ηε ιεηηνπξγία παξαθνηλνβνπιίνπ (ελφο ζψκαηνο απνηεινχκελνπ απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ πνπ ζα ζπλέπξαηηε κε ηε βνπιή ζηελ 

ζπδήηεζε λνκνζρεδίσλ θνηλσληθνχ ή νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ), ηε δπλαηφηεηα 

δηελέξγεηαο δεκνςεθίζκαηνο γηα νξηζκέλα λνκνζρέδηα, ηελ πξνζζήθε άξζξνπ πνπ ζα 

ραξαθηήξηδε ηελ Διιάδα «απηνηειή επηθξάηεηα»,  ηελ πξνζζήθε γισζζηθνχ άξζξνπ 
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 FO286/752/573, Bentinck πξνο Curzon, έθζεζε απφ 6
ε
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ε
 Γεθεκβξίνπ 1921, φπσο παξαηίζεηαη 

ζην Μαξθέηνο ., Πώο θίιεζα ηνλ Μνπζνιίλη! Σα πξώηα βήκαηα ηνπ Διιεληθνύ Φαζηζκνύ, Βηβιηφξακα, 

Αζήλα 2006, η.Η., ζ. 329. εκεησηένλ πσο ηελ ίδηα πεξίνδν (1921-1922) θπθινθνξνχζε ε Δθεκεξίο 

ησλ πδεηήζεσλ, σο επίζεκν δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ηνπ Ν. ηξάηνπ. ε πνιιά ζεκεία ε θξηηηθή ηεο 

Πνιηηείαο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή Γνχλαξε ηαπηίδνληαλ κε απηή ηνπ Ν. ηξάηνπ : ε αδπλακία θαη ε 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα ζηνπο δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο, ε απνηπρία εμαζθάιηζεο ησλ ζπκκαρηθψλ 

πηζηψζεσλ πνπ φθεηιαλ νη ζχκκαρνη ζηελ Δ.Σ.Δ., ν λφκνο πεξί πλδηθάηνπ ηνπ πλαιιάγκαηνο 

(Κνλζφξηζηνπκ) θαη νη ππεξβνιέο ζηηο εθθαζαξίζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ απφ ηα βεληδειηθά 

ζηνηρεία, ζπγθέληξσλαλ ηα ππξά ηφζν ηεο Πνιηηείαο φζν θαη ησλ Μεηαξξπζκηζηψλ. Βι. Πνιηηεία 26-

9-1921. Δληνχηνηο, ε εθεκεξίδα δελ πξνρψξεζε ζε αλνηθηή ππνζηήξημε θαη πξνβνιή ηνπ Ν. ηξάηνπ. 
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θαη δηαηάμεσλ πνπ ζα απαγφξεπαλ ηε κεηάθξαζε ησλ επαγγειίσλ θαη ηελ αλάζεζε 

ηεο εθδίθαζεο ηνπ θχξνπο ησλ εθινγψλ ζηε βνπιή.
135

  

Σν δεχηεξν δήηεκα πάλσ ζην νπνίν ε εθεκεξίδα δηαθσλνχζε κε ηελ 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο ήηαλ ε έληαζε θαη ε έθηαζε ηεο βίαο 

απέλαληη ζηνπο βεληδειηθνχο θαη ε νξγάλσζε ηζρπξψλ παξαθξαηηθψλ κεραληζκψλ. 

Αληηηάρζεθε ζηελ επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ πνπ εηζεγήζεθε ν Γνχλαξεο 

ακέζσο κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο πξψηεο ηνπ θπβέξλεζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 1921 θαη 

ζηηο ππεξβνιέο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απφ ηα βεληδειηθά 

ζηνηρεία.
136

 Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1921 θαηέθξηλε ηα εκπξεζηηθά άξζξα πνπ 

δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ηνπ Κακπάλε ζεκεηψλνληαο : «… ππάξρνπλ αθόκε άηνκα θαη 

ππάξρνπλ εθεκεξίδεο, πηζηεύνπζαη, όηη είλαη θπβεξλεηηθαί, αίηηλεο θεξύζζνπλ ην κίζνο, 

ηελ απζαηξεζίαλ, αίηηλεο θαινύλ αλίδενπο θαη ζεξκνθεθάινπο εηο εκθαλή θαηά ηεο 

ελλνίαο ηεο πνιηηείαο αληίδξαζηλ».
137

 Καζψο κάιηζηα ε βία ησλ παξαθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηξέθνληαλ ελάληηα ζε επψλπκνπο βεληδειηθνχο – ην Γεθέκβξην ηνπ 

1921 ηξαπκαηίζηεθε ν Παχινο Κνπληνπξηψηεο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1922 

δνινθνλήζεθε ν θηιειεχζεξνο εθδφηεο Αλδξέαο Καβαθάθεο – νη δηακαξηπξίεο ηεο 

εθεκεξίδαο, νη θφβνη πνπ εμέθξαδε γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο βίαο θαη ε 

αληηθπβεξλεηηθή ηεο αξζξνγξαθία νδήγεζαλ ζε απεηιέο δνινθνλίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Νηθνινχδε.
138

 Δλψ ινηπφλ ην θαινθαίξη ηνπ 1920 ε Πνιηηεία ραηξέηηδε ηελ ίδξπζε 

ησλ Λατθψλ Πνιηηηθψλ πιιφγσλ σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζηνηρεηψδε νξγάλσζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθινγηθνχ αγψλα, ζηα 1921-22 ε εμέιημε 

νξηζκέλσλ νξγαλψζεσλ ζε βίαηεο νκάδεο πνπ εμνπιίδνληαλ απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν 

θαη ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ θξαηηθά θνλδχιηα, γελλνχζαλ αλεζπρίεο φηη «… αη 

νξγαλώζεηο αύηαη ζα εμεηξέπνλην ηνπ πξννξηζκνύ ησλ, δεκηνπξγνύζαη, δη’ 

αςπρνινγήησλ θαη ζνξπβσδώλ επεκβάζεσλ, δπζρεξείαο θαη πεξηπινθάο, εμ αθνξκήο 

ησλ νπνίσλ ε Διιάο ζα εζζάλεην έηη εληνλώηεξνλ ηελ θξίζηλ, ελ δηέξρεηαη»·  δηφηη 

«ηξαηνθξαηία, δηθηαηνξία θαη παξαθπβεξλήζεηο – νρινθξαηία ελ ελί ιόγσ αραιίλσηνο, 

αδέζπνηνο, αζύδνηνο, αλεύζπλνο – είλαη όιεζξνο ησλ θξαηώλ, ησλ πνιηηεπκάησλ, ησλ 
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 Βι. «Αη θεκηληζηηθαί θαηλνηξνπίαη ηεο θπβεξλήζεσο» Πνιηηεία 11-5-1921, «Σν πεξί απηνηειείαο 

άξζξνλ» Πνιηηεία 17-5-1921, «Σν ζπληαθηηθφλ έξγνλ ηεο εζλνζπλειεχζεσο» Πνιηηεία 25-5-1921. 
136

 Πνιηηεία 30-3-1921. Γηα ηηο εθθαζαξίζεηο ζεκείσλε φηη «… δελ επξόζηαμελ ν ιαόο λα κε κείλε 

ιίζνο επί ιίζνπ θαη λ’ αλαηξαπνύλ ηα πάληα, δηα ηελ ραξάλ απιώο ηεο αλαηξνπήο» ελψ ε εμπγίαλζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ ζα επηηπγράλνληαλ «κε ην λα ππεξεξσδηάζσκελ ηνλ Ζξώδελ, θηππώληεο έλα 

ζύζηεκα δη’ εηέξνπ παξνκνίνπ, σο νκνηνπαζεηηθνί θνκπνγηαλλίηαη» βι. «Ζ ιατθή εληνιή» Πνιηηεία 7-5-

1921. 
137

 Πνιηηεία, 26-8-1921. 
138

 . Μαξθέηνο, φ.π., ζ. 130. 
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θνηλσληώλ… Όζνη θαληάδνληαη όηη δύλαληαη απηνί λα είλαη ν λόκνο θαη απηνί νη 

απζαίξεηνη εθπξόζσπνη ελόο ιανύ, είλαη ερζξνί ηεο Διιάδνο, ηνπ λόκνπ, ηεο αζθαιείαο 

ηνπ πνιηηεύκαηνο».
139

 Καη ην θαινθαίξη ηνπ 1922, φηαλ θνξπθψζεθε ε πξνζπάζεηα 

ηεο Πξσηεύνπζαο λα ζπληνλίζεη ηηο νξγαλψζεηο ψζηε λα ζπκπήμνπλ «εληαίνλ 

ζύιινγνλ θαζηζηηθήο δξάζεσο ζπγθξνηνύζαη ηνπο πξώηνπο ηεξνύο ιόρνπο», δειαδή 

θηλεκαηηθή πνιηηνθπιαθή ζην πξφηππν ησλ ηηαιηθψλ squadre, θαιψληαο ηηο ζε 

θεληξηθφ ζπιιαιεηήξην ζηνλ Πεηξαηά, ε Πνιηηεία ζε πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο κε ηίηιν 

«Πνύ νδεγνύλ ηελ ρώξαλ;» απαληνχζε : «… Αιιά κε ζέινληεο θαη λα αγλνώκελ, όηη ην 

θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ απνηειεί θαη ηνύην έλαλ θόζκνλ ειιεληθόλ, κε πνιηηηθήλ 

παξάδνζηλ, κε δσηηθόηεηα, κε δηεζλείο ζπκπαζείαο, θόζκνλ, ν νπνίνο δελ είλαη εύθνινλ 

λα εθθελώζε κίαλ πξσίαλ ηελ Διιάδα, δηόηη ηνύην επηζπκεί ν αγαπεηόο θίινο ηεο 

«Πξσηεπνύζεο» … Ζ αληίδξαζηο ησλ θξαηνύλησλ είλαη δπλαηόλ λα εμειηρζεί 

επηπνιαίσο εθ κέξνπο ησλ θαη εηο βηαίαλ ηνηαύηελ – όξα θαη θαζίζηη θαη έλαξμηλ 

αλαξρηθώλ εθδειώζεσλ – δηαζπώληαο ηελ εζληθήλ πξνζπάζεηαλ θαηά ην ζηάδηνλ ηεο 

πζηάηεο θάζεσο …».
140

 ην ίδην πλεχκα θαη κπξνζηά ζην νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ 

αδηέμνδν, επεδίσθε επξχηεξα ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο, φρη κφλν πξνπαγαλδίδνληαο ην 

ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ ησλ θηινκνλαξρηθψλ θνκκάησλ αιιά θαη 

αιιεζσξίδνληαο πξνο ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο κε κεηξηνπαζείο παξάγνληεο ησλ 

θηιειεπζέξσλ,  ζεσξψληαο πξνηεξαηφηεηα «… ηελ πξνζέγγηζηλ πξνο ην λόκηκνλ 

θαζεζηώο ηεο Υώξαο, όισλ ησλ πγηώλ, ησλ δπλακέλσλ εηιηθξηλώο λα πξνζαξκνζζνύλ 

πξνο ηελ λέαλ θαηάζηαζηλ βεληδειηθώλ ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ σο ν θ. ηεξγηάδεο, όζηηο 

πνιιάο παξέζρελ ππεξεζίαο εηο σξηζκέλαο ζηηγκάο, πξνο ηνλ ηαρύηαηνλ δπλαηόλ 

ηεξκαηηζκόλ ηνπ πνιέκνπ, θαη ηελ επάλνδνλ ηεο Υώξαο εηο ηελ νκαιήλ, εζσηεξηθώο θαη 

εμσηεξηθώο, ηξνρηάλ ηεο».
141

 

Γεληθά ε Πνιηηεία θαηά ηελ πεξίνδν 1921-1922, αλ θαη εληαγκέλε ζην θιίκα ηεο 

πνιηηηθήο πφισζεο θαη ηνπ ξεβαλζηζκνχ πνπ αθνινχζεζε ηνλ εζληθφ δηραζκφ – κε 

ηελ πνιηηηθή ηεο αξζξνγξαθία λα επηξξίπηεη επζχλεο γηα φια ηα θαθψο θείκελα ζηε 

«βεληδειηθήλ ιαίιαπαλ», λα αλαθαιχπηεη δηαξθψο βεληδειηθέο ζπλνκσζίεο θαη λα 

πεξηβάιιεη κε ηπθιή αθνζίσζε ην κνλαξρηθφ ζεζκφ – εληάζζεηαη εληνχηνηο ζηηο 

θσλέο ηνπ ζπληεξεηηθνχ θφζκνπ νη νπνίεο επεδίσθαλ λα ζέζνπλ φξηα ζηελ έθηαζε 

ηεο βίαο θαη ηνπ αλνξζνινγηζκνχ πνπ ραξαθηήξηδαλ κηα ηζρπξή ηάζε ηνπ 
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 Πνιηηεία, 4-5-1920, 12-12-1921 θαη 26-2-1922. 
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 Πνιηηεία, 8-7-1922. 
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 Νηθνινχδεο Θενιφγνο, «Ση ζα απεηέιεη επζχλελ», Πνιηηεία, 7-6-1922. 
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αληηβεληδειηζκνχ, λα ηελ ζπγθξαηήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο έλλνκεο ηάμεο. Ζ ζηάζε 

απηή, ηελ νπνία πξνθαλψο ζπκκεξίδνληαλ πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

αλήθαλ ζηνλ θχθιν ηνπ Νηθνινχδε, δελ πήγαδε ηφζν απφ ζεβαζκφ ζηε ζπληαγκαηηθή 

λνκηκφηεηα, αλ θαη ηελ επηθαινχληαλ ζπρλά. Οθείινληαλ ζε έλαλ πξαγκαηηζκφ πνπ 

αλαγλψξηδε ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ζέζε ησλ θπβεξλήζεσλ - 

ηνπιάρηζηνλ κεηά ην θζηλφπσξν ηνπ 1921 - θαη ζεσξνχζε ηε δηάζσζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνηρεηψδε πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε δαλείσλ θαη δηπισκαηηθήο 

ζηήξημεο ζην εμσηεξηθφ. Καηά δεχηεξν ιφγν – φπσο κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη 

απφ ην χθνο θαη ηε θξαζενινγία ηεο ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο – νθείινληαλ ζε 

απέρζεηα θαη θφβν γηα δπλακηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ θαηεζηεκέλσλ ζεζκψλ εμνπζίαο, δει. ηελ θπβέξλεζε, ηελ αζηπλνκία, ην 

ζηξαηφ θιπ. Οη ζπρλέο αλαθνξέο ζηνλ θίλδπλν ηεο «νρινθξαηίαο» θαη ηεο 

«αλαξρίαο», ζηελ αγσλία κήπσο «ε πξσηνβνπιία πεξί ηελ δηεύζπλζηλ ησλ θνηλώλ 

εθθύγε ησλ ρεηξώλ ησλ ππεπζύλσλ θαη πεξηέιζε εηο ηαο ρείξαο ησλ αλεπζύλσο, θαη ππό 

ην θξάηνο ζηηγκηαίσλ εληππώζεσλ θαη αηζζεκάησλ, ζθεπηνκέλσλ θαη ελεξγνύλησλ»,
142

 

δείρλνπλ ηε ρακειή εθηίκεζε πνπ έηξεθαλ νη εθδφηεο ησλ εθεκεξίδσλ «ηνπ θαινχ 

θφζκνπ» γηα ηα κηθξναζηηθά, ινχκπελ θαη πξνιεηαξηαθά ζηνηρεία πνπ - ππφ ην 

πνξηξέην ηνπ κνλάξρε - ζηειέρσλαλ ηηο νκάδεο θξνχζεο, νη νπνίεο σο Λατθνί 

Πνιηηηθνί χιινγνη, Φάιαγγεο ή νξγαλψζεηο βεληδεινπαζψλ  δηεθδηθνχζαλ απφ ην 

θξάηνο ην κνλνπψιην ηεο βίαο.
143

 Ζ απνζηαζηνπνίεζε ηεο Πνιηηείαο απφ ηηο 

κεηαλνεκβξηαλέο θπβεξλήζεηο εμέθξαδε πηζαλφηαηα ηηο ηζρπξέο επηθπιάμεηο κεξίδαο 

ηνπ ζπληεξεηηθνχ πνιηηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ απέλαληη ζηηο ακήραλεο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Γ. Γνχλαξε γηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ζε κηα αζαθή 

θνξπνξαηηζηηθή πξννπηηθή (παξαθνηλνβνχιην, δεκνςήθηζκα, απιή αλαινγηθή θιπ) 

κε ηαπηφρξνλε εθηφλσζε ηεο ιατθήο δπζαξέζθεηαο θαη αλαζθάιεηαο ζε βίαηεο θαη 

αληηνξζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πξσηνθαζηζηηθνχ ηχπνπ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο 

αληηκεησπίδνληαλ σο άθαηξεο, πεξηηηέο θαη επηθίλδπλεο, σο θηινζνθηθέο αξρέο ελφο 

πξνεθινγηθνχ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ απερνχζε πξνζσπηθέο ζέζεηο, ελψ ε 
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 Πνιηηεία, 12-12-1921. 
143

 ην ίδην πλεχκα, έλαο άιινο αληηβεληδειηθφο θαη γφλνο κεγαιναζηηθήο νηθνγέλεηαο ζεκείσλε ζην 

εκεξνιφγηφ ηνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1920: «Καιό ζεκείν είλαη όηη άξρηζαλ λα δηνξγαλώλνληαη ζηηο 

επαξρίεο θαη εδώ ιατθνί αληηβεληδειηθνί πνιηηηθνί ζύιινγνη, πνπ ελλννύλ λα κελ αλερζνύλ ηελ θεδεκνλία 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δηάθνξσλ ηξάησλ, Γεκεηξαθόπνπισλ, Γνπλαξηθώλ θ.ιπ. αξλεηηθώλ 

πνιηηεπνκέλσλ, αξθεί λα πεηζαξρήζνπλ εηο θάπνηα ηδέα, γηαηί αιιηώο θηλδπλεύνπλ λα μεπέζνπλ εηο ηελ 

νρινθξαηηθή θαηάζηαζε όπνπ είραλ θαηαληήζεη θαη νη ζύιινγνη επηζηξάησλ».  Φίιηππνο ηεθ. 

Γξαγνχκεο, Ζκεξνιόγην 1919-1920, Γσδψλε, Αζήλα 2010, ζ. 150. 
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«αληηβεληδειηθή αλαδεκηνπξγία» νξηδφηαλ φρη σο πξφγξακκα αιιά σο «εθδήισζηο 

πνιηηεηαθήο ζπλεηδήζεσο» πνπ απέθιεηε ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζην πνιηηηθφ 

θαζεζηψο.
144

   

Δθηφο απφ ηελ πνιηηηθή αξζξνγξαθία ηεο εθεκεξίδαο, πνπ κε ηελ θξηηηθή πνπ 

άζθεζε ζηηο κεηαλνεκβξηαλέο θπβεξλήζεηο ζπληζηνχζε κηα δηαθξηηή ζηάζε ζηνλ 

ρψξν ηνπ αληηβεληδειηθνχ ζηξαηνπέδνπ, νη πξνζεγγίζεηο ηεο ζηα ππφινηπα δεηήκαηα 

δελ μέθεπγαλ απφ ην γεληθφ πλεχκα ηνπ αληηβεληδειηθνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ 

αζηηθνχ Σχπνπ ηεο επνρήο. Μνινλφηη νη πεξηζζφηεξεο απφςεηο ηνπ εθδφηε θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ηελ πεξίνδν απηή απνηεινχζαλ ιίγν πνιχ θνηλνχο ηφπνπο γηα ηηο 

αζηηθέο αζελατθέο εθεκεξίδεο, αμίδεη εληνχηνηο λα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά, θπξίσο 

γηαηί αξθεηέο απφ απηέο εκθαλίδνπλ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαηά ηελ πξψηε 

κεζνπνιεκηθή δεθαεηία.  

Αλ θαη ηα θχξηα άξζξα ηεο Πνιηηείαο ζπαλίσο αθηεξψλνληαλ ζε γεληθά δεηήκαηα 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο – εθηφο απφ νξηζκέλα πνπ γξάθηεθαλ κέζα ζην θιίκα ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο αηζηνδνμίαο ησλ εηψλ 1918-1922 γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ρψξαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο
145

 – ε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα ξπζκίζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηάζεθε 

ακείιηθηε. ηελ αλαζθφπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 1919, ν ζπληάθηεο ηεο 

εθεκεξίδαο θαηαθεξφηαλ ελαληίνλ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζεζκψλ φπσο ε Αλψηαηε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη ην Τπνπξγείν 
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 Πνιηηεία, 26-8-1921. «Αιιά, δηόηη δηεθεξύμακελ όηη βαίλνκελ πξνο λέαο πνιηηηθάο θαηαζηάζεηο, δελ 

ελνκίζακελ, όηη αύηαη δύλαληαη λα δηακνξθσζνύλ, λα νξγαλσζνύλ, λα εκθαληζζνύλ αύξηνλ. Πξέπεη λα 

ιεθζή ππ’ όςηλ, όηη κεηαβαηηθήλ πεξίνδνλ δηεξρόκεζα, ήλ κνηξαίσο ζα ππνζηώκελ, θαηά έλα νηνλδήπνηε 

ηξόπνλ. Γελ νκηινύκελ εδώ πεξί θπβεξλήζεσλ. Αιιά πεξί πνιηηηθώλ θαζεζηώησλ… Σνύην εζέινκελ λα 

ηνλίζσκελ ζήκεξνλ, δηόηη κεγάιε ζύγρηζηο δεκηνπξγείηαη πεξί ηελ εθθόιαςηλ, ιίαλ αόξηζηνλ θαη 

αθαζόξηζηνλ, λέσλ ζεώλ», ζεκείσλε ε εθεκεξίδα ηελ επαχξην ηεο δνινθνληθήο απφπεηξαο θαηά ηνπ Π. 

Κνπληνπξηψηε, εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηεο ζε φζνπο επηθαινχληαλ ηνπο «αγλψζηνπο ζενχο». Βι. 

Πνιηηεία, 10-12-1921. 
145

 Βι. «Εήηεκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο», Πνιηηεία 20-1-1921. ην άξζξν απηφ θαη κε αθνξκή ηε 

δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, ε ηαρχηαηε δηεπζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ ησλ κεηαλνεκβξηαλψλ 

θπβεξλήζεσλ κε ηελ Μ. Βξεηαλία, παξνπζηάδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηεο ρψξαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ ηεο θεξδψλ. Οη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη γηα εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ (ιηγλίηεο, πεηξέιαην, πδαηνπηψζεηο) 

θαη γηα ζεηξά παξαγσγηθψλ έξγσλ (επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ζρέδηα πδξνδφηεζεο ηεο 

πξσηεχνπζαο, ιηκεληθά έξγα, θιπ) εληάζζνληαη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα ζρέδηα πνπ 

δηαηππψζεθαλ ηελ πεξίνδν 1918-1922 κέζα ζε έλα πλεχκα νηθνλνκηθνχ κεγαιντδεαηηζκνχ ηα νπνία 

δελ ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ θνκβηθφ ξφιν πνπ επηθπιάζζνπλ ηα ζρέδηα απηά ζηε ξνή εμσηεξηθψλ πφξσλ. ηαζεξή 

επσδφο είλαη ε αλάγθε θαηαθπγήο ζηα μέλα θεθάιαηα, ζηνπο μέλνπο εηδηθνχο νίθνπο θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αγνξψλ ηεο αλαηνιήο. 
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Δπηζηηηζκνχ
146

, ελψ κε ζνβαξέο επηθπιάμεηο θαη εκθαλή δπζαξέζθεηα είρε ζρνιηαζηεί 

δχν ρξφληα πξηλ ε πξφζεζε επηβνιήο ηεο θνξνινγίαο ησλ θαζαξψλ πξνζφδσλ.
147

 Σα 

ππξά ηεο εθεκεξίδαο δέρηεθε θαη ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ησλ βεληδειηθψλ κε 

ζεηξά άξζξσλ πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηελ  δηαζπνξά «ζπεξκάησλ κπνιζεβηθηζκνχ κέζα εηο ηαο αγλάο 

αγξνηηθάο ηάμεηο ηεο Διιάδνο καο», απαηηνχζαλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα 

απαιινηξησζέληα θηήκαηα, πξφηεηλαλ αληί γηα δηθαζηηθή, δηνηθεηηθή απαιινηξίσζε 

κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα εθηηκεηή ηεο αμίαο ησλ θηεκάησλ, επέθξηλαλ ηελ απνπζία 

ηδησηψλ (δει. γαηνθηεκφλσλ) απφ ηα γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα θαη κέκθνληαλ ηα 

πεληρξά απνηειέζκαηα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο πνπ απνδίδνληαλ 

ζηελ «εγσηζηηθή θξαηηθή αληίιεςε».
148

 Αλάινγεο ζέζεηο δηαηππψζεθαλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ςήθηζεο ηνπ λ. 2921/29-7-1922 πνπ 

ζήκαλε ηε κεξηθή αλάζρεζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο.
149

 Έληνλα επίζεο 

εθθξάζηεθε ε αληίζεζε ηεο εθεκεξίδαο ζε κέηξα πνπ πήξαλ νη θπβεξλήζεηο 

Βεληδέινπ θαη Γνχλαξε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. 

Ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1919, φηαλ ε εθηφμεπζε ηεο ηηκήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

ζνξχβεζε ηνπο θξαηηθνχο νηθνλνκηθνχο θχθινπο πνπ επέζπεπδαλ ηελ ίδξπζε 

γξαθείνπ επνπηείαο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη αξθεηά 

πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2373/1920, ν νηθνλνκηθφο ζπληάθηεο ηεο Πνιηηείαο 

ακθηζβεηνχζε ηελ «ζθνπηκόηεηα ηνπ πξνηεηλνκέλνπ κέηξνπ ηεο δξαθνληείνπ 

επεκβάζεσο ηνπ Κξάηνπο εηο δεηήκαηα θαζαξώο νηθνλνκηθά θαη εηο ηελ παξεκπόδηζηλ 

ηεο αλαπηύμεσο ηνπ εκπνξίνπ εκώλ κε ηαο γεηηνληθάο ρώξαο» αληηηείλνληαο πσο κέηξα 

ειέγρνπ ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πξνθαινχλ ηελ δπζπηζηία ησλ θεθαιαίσλ.
150

  Με ηελ 
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 «Απφ πάζαλ, ηδηαηηέξσο δε ηελ παξνχζαλ Διιεληθήλ Κπβέξλεζηλ … ζα δεηήζσκελ φρη λα 

πξνζηαηεχζε ηελ βηνκεραλίαλ, ηελ γεσξγίαλ, ην εκπφξηνλ, αιιά θάηη πνιχ επθνιψηεξνλ. Να κελ 

εκπνδίδεη κε παξεκβάζεηο θιαζζηθήο αληθαλφηεηνο ηελ θπζηνινγηθήλ ησλ αλάπηπμηλ. Θα ηελ 

παξαθαιέζσκελ λα πηζηεχζε φηη ε θξίζηο δελ είλε θπβεξλεηηθφλ κνλνπψιηνλ θαη φηη ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία είλε πνιχ ηειεζθνξσηέξα …». Πνιηηεία 1-1-1920. 
147

 «… αξθεί ην κέηξνλ ηνχην λα κειεηεζή θαιψο, ίλα κε πηέζε κφλνλ σξηζκέλαο ηάμεηο εππφξσλ, 

νίηηλεο δελ είλε θαη νη κφλνη εηζνδεχνληεο». Πνιηηεία 31-3-1918. 
148

 πληάθηεο ησλ πεξηζζφηεξσλ άξζξσλ ήηαλ ν Γεκήηξηνο Λ. Εσγξάθνο, κεηέπεηηα (1932) 

ηκεκαηάξρεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ζπγγξαθέαο ηεο Ηζηνξίαο ηεο παξ’ εκίλ Γεσξγηθήο 

Δθπαηδεύζεσο, Αζήλα 1936-1937. Βι. Γ. Λ. Εσγξάθνο «Πξνηηκσηέξα ε δηνηθεηηθή θαη φρη ε 

δηθαζηηθή απαιινηξίσζηο», Πνιηηεία 29-7-1919. Σνπ ίδηνπ «Ζ αμία ηεο γεο θαη αη θξαηηθαί 

αληηιήςεηο», Πνιηηεία 5-8-1919, «Ζ απαιινηξίσζηο θαη ε Δζληθή Σξάπεδα», Πνιηηεία 12-8-1919,  «Ζ 

εγσηζηηθή θξαηηθή αληίιεςηο», Πνιηηεία 16-9-1919, «Δπίζεκνο θξαηηθή θαη θνηλσληθή ζπλεξγαζία», 

Πνιηηεία 6-10-1919. 
149

 «Δπί ηνπ αγξνηηθνχ», Πνιηηεία 14-6-1922. 
150

 «Σν δήηεκα ηνπ πλαιιάγκαηνο. Ζ Οηθνλνκηθή ζέζηο ηεο Διιάδνο. Αη ζπλέπεηαη ηεο επεκβάζεσο 

ηνπ Κξάηνπο», Πνιηηεία 23-8-1919. 
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ίδηα ζθνδξφηεηα επηθξίζεθε θαη ε ζχζηαζε ηνπ πλδηθάηνπ ησλ Σξαπεδψλ 

(Κνλζφξηζηνπκ) γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ ςήθηζαλ νη 

αληηβεληδειηθνί ην 1921 (λ. 2612).
151

 Σν ίδην πλεχκα ραξαθηήξηδε θαη ηε ζηαδηαθή 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ηεο εθεκεξίδαο ζην ζέκα ηεο θεξδνζθνπίαο ζην ρξεκαηηζηήξην, 

ην θαινθαίξη ηνπ 1918. Δλψ αξρηθά ε εθεκεξίδα δεηνχζε κε ζεκεηψκαηα θαη άξζξα 

ηελ θπβεξλεηηθή παξέκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξνεπελδπηψλ, νη θξαηηθέο 

απνθάζεηο γηα απαγφξεπζε ησλ επί πξνζεζκία ζπλαιιαγψλ ηελ έθαλαλ λα αιιάμεη 

νπηηθή θαη λα ζηειηηεχζεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο ηεο επέκβαζεο.
152

  Κνληνινγίο, 

ε Πνιηηεία, ζπκπιένληαο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αζηηθνχ ηχπνπ ηεο επνρήο, 

εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηζρπξήο κεξίδαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη πνιηηηθνχ θφζκνπ 

γηα ζεηξά κέηξσλ πνπ, ζηηο έθηαθηεο πνιεκηθέο ζπλζήθεο, δηεχξπλαλ ηα φξηα ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία θαη απνκάθξπλαλ ην ζχζηεκα απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο θηιειεχζεξεο αξρέο ηνπ.   

Ζ Πνιηηεία εκθαλίδεηαη ζε κηα επνρή αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπδεηήζεσλ γηα 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαζψο απφ ηα παιηφηεξα 

δεηήκαηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ηεο ελνπνίεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο 

ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο, ην ελδηαθέξνλ ζηαδηαθά κεηαηνπίδεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο αληηζέζεηο, ηα θνηλσληθά ξήγκαηα, κε άιια ιφγηα ην θνηλσληθφ δήηεκα. 

Σα λέα εξσηήκαηα πνπ ππθλψλνπλ κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ είζνδν ζηε 

κεζνπνιεκηθή πεξίνδν θαη απερνχλ ηδενινγίεο θνηλσληθήο ξήμεο, ζρεηίδνληαη θπζηθά 

κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, ηνλ ηζρπξφ απφερν ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο ηνπ 1917 

αιιά θαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ ΔΚΔ, ηνπ πξψηνπ ηαμηθνχ θφκκαηνο ζηελ Διιάδα ην 

1918.
153

 Μέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο πψο ν 

αζηηθφο ηχπνο ελζσκαηψλεη ζηελ χιε ηνπ απηά ηα δεηήκαηα, πψο απφ ηηο ζπνξαδηθέο 

αλαθνξέο ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηφδνπ πεξλά – ππφ ηνλ αληίθηππν ηεο 

εξγαηηθήο δηακαξηπξίαο θαη ησλ καρεηηθψλ απεξγηψλ ήδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1918 

θαη ηνπ 1919 – ζε επξχηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Αλ θάηη ζπλέρεη ηηο πνηθίιεο θαη 

ζπρλά ακήραλεο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπληαθηψλ θαη ησλ αξζξνγξάθσλ, είλαη ν 
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 Ζ ζέζε ηεο εθεκεξίδαο εθθξάζηεθε κε ηξία άξζξα ηνπ Γ. Φηιάξεηνπ, κέινπο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη κε ην θχξην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ζηηο 30-9-1921. Βι. Γ. Φηιάξεηνπ: 

«Σν πλδηθάηνλ ησλ Σξαπεδψλ», Πνιηηεία 27-5-1921, «Σν Κνλζφξζηνπκ ερζξφο ηεο δξαρκήο», 

Πνιηηεία 30-5-1921, «Σν Κνλζφξζηνπκ θαη νη θίινη ηνπ» 23-7-1921 θαη «Γηα ην Κνλζφξζηνπκ», 

Πνιηηεία 30-9-1921. 
152

  «Σν Υξεκαηηζηήξηνλ θαη ε πξφιεςηο ηεο θπβείαο», Πνιηηεία 21-8-1918. 
153

 Γ. Β. Γεξηηιήο, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 1830-1920, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 

2005, η. Β΄, ζ. 894-895. 
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εμνξθηζκφο ηνπ θαληάζκαηνο ηεο θνηλσληθήο αλαηξνπήο, ε αλάγθε παξνρέηεπζεο ηεο 

εξγαηηθήο δηακαξηπξίαο ζε ειεγρφκελνπο δηαχινπο, αθφκα θαη ε αλαδήηεζε ελφο 

λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα εθθξάδεηαη θαη ζα εθηνλψλεηαη ν 

θνηλσληθφο αληαγσληζκφο ρσξίο λα απεηινχληαη νη βάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

ε κηα πεξίνδν αχμνπζαο θνηλσληθήο πφισζεο θαη έμαξζεο ησλ αληζνηήησλ, ε 

εθεκεξίδα αζρνιείηαη ζπνξαδηθά κε ηηο πην θξαπγαιέεο θη ελνριεηηθέο εθθάλζεηο ηεο 

δπζηπρίαο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ (άζηεγνπο, επαίηεο, πέλεηεο, 

ρακίληα) δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο πνπ θηλνχληαλ αλάκεζα ζηε θηιαλζξσπία 

(πεξηζζφηεξν έθδειε ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο) θαη ηελ θαηαζηνιή.
154

 Ζ 

παξαδνζηαθή φκσο απέρζεηα πξνο ηα εκη-πεξηζσξηαθά ζηνηρεία ησλ «πελνκέλσλ 

ηάμεσλ» ζπκβαδίδεη ηψξα κε έλαλ δηαξθψο απμαλφκελν θφβν γηα ηνλ νξγαλσκέλν 

εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη, θπξίσο, ηηο πνιηηηθέο εθθξάζεηο ηνπ. 

Αλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1918 ε Πνιηηεία θαινχζε ηελ θπβέξλεζε λα κελ ρνξεγήζεη 

άδεηεο θαη δηαβαηήξηα ζηνπο αηηνχληεο λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηνλ ελ Διιάδη 

ζνζηαιηζκφ ζην νζηαιηζηηθφ πλέδξην ηεο ηνθρφικεο, κε ηελ αηηηνινγία πσο δελ 

κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί θάηη πνπ δελ ππάξρεη,
155

 έλα ρξφλν αξγφηεξα – κεηά ηελ 

ίδξπζε ηεο ΓΔΔΔ θαη ηνπ ΔΚΔ ην θζηλφπσξν ηνπ 1918 θαη ηελ έλαξμε κηαο 

καθξφρξνλεο πεξηφδνπ απεξγηψλ θαη εξγαηηθήο δηακαξηπξίαο – ν ζπληάθηεο ηεο 

εθεκεξίδαο ζεσξνχζε απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλεο 

εξγαηηθήο ενξηαζηηθήο ζπγθέληξσζεο ηελ έγγξαθε δηαβεβαίσζε ηνπ ζπλδηθάηνπ φηη 

«ν αγώλ ησλ εξγαηώλ είλε απιώο επαγγεικαηηθόο, δελ έρεη πνιηηηθόλ ραξαθηήξα νπδέ 

βπζζνδνκνύλ αη εξγαηηθαί νξγαλώζεηο αλαηξεπηηθά ζρέδηα».
156

 ε φιε ηελ πεξίνδν 

ησλ ζπρλψλ εξγαηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ (1918 - 1923) ν ιφγνο πνπ αξζξψλεη ε 

εθεκεξίδα είλαη ζρεδφλ ζηεξενηππηθφο : Έλα κίγκα παηεξλαιηζκνχ, εθθιήζεσλ ζηνλ 

                                                 
154

 Γηα ηε δξάζε ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ βι. ελδεηθηηθά Πνιηηεία 17-4-1918 θαη 24-4-1918. 

Γηα ηελ αλάγθε θαζαξηζκνχ ηεο πφιεο απφ ηελ «ρξνλίαλ πιεγήλ ηεο αιεηείαο» βι. Πνιηηεία 3-3-1918, 

11-4-1918, 20-6-1918. Δληνλφηεξν είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλήιηθνπο πιάλεηεο θαη ζπρλέο νη 

αλαθνξέο ζην Δκπεηξίθην Άζπιν, έλα πεηζαξρείν ηχπνπ workhouse, δσξεά ηνπ Αληψληνπ Δκπεηξίθνπ, 

πνπ εγθαηληάζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1918 θαη θηινμελνχζε αξρηθά πεξίπνπ 300 αλειίθνπο. Πνιηηεία 8-7-

1918, «Σα θαυκέλα ηα αιαλάθηα» Πνιηηεία 15-7-1920 θαζψο θαη Αληψλεο Ληάθνο, Δξγαζία θαη 

Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Σν Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο θαη ε αλάδπζε ησλ θνηλσληθώλ 

ζεζκώλ, Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1993, ζ. 288. 
155

 «Ο ζνζηαιηζκφο είλε φξνο ηνλ νπνίνλ ελ Διιάδη, εμαηξέζεη ηνπ κνλαδηθνχ θαη λνκηκφθξνλνο 

ζνζηαιηζηνχ θ. Π. Γξαθνχιε, κεηαρεηξίδνληαη πηζαλψο σο κάζθαλ δπφ – ηξείο επηηήδεηνη πξνο 

εθκεηάιιεπζηλ ησλ απιντθνηέξσλ θαηά ηελ εθάζηνηε πλνήλ ηνπ αλέκνπ». Πνιηηεία 21-1-1918. 
156

 Πνιηηεία 19-12-1918. Σν ζέκα δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ άξλεζε ηεο θπβέξλεζεο λα δψζεη άδεηα 

ζην ζπλδηθάην «Ζ Πξφνδνο» λα πξαγκαηνπνηήζεη ενξηαζηηθή ζπγθέληξσζε χζηεξα απφ θαηαγγειίεο 

ζηνλ αζηηθφ ηχπν – ηδηαίηεξα ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνο Σύπνο – φηη ην ζπλδηθάην έρεη παξαγγείιεη γηα 

ην ζηνιηζκφ ζήκαηα θαη θφθθηλεο ηαηλίεο.  
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παηξησηηζκφ ησλ εξγαηψλ ιφγσ ησλ θξίζηκσλ πνιεκηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη επζείαο 

επίζεζεο ζε κηα ζπγθξηηηθά «πξνλνκηνχρν» ηάμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κε 

ηαπηφρξνλε δηθαηνιφγεζε ηεο ζθιεξήο θξαηηθήο θαηαζηνιήο. Σν πξφβιεκα 

εληνπηδφηαλ ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εξγαηψλ, ζηνλ ξαγδαίν θαη ηερλεηφ 

ζνζηαιηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ήγεηξαλ νη «εμεκκέλνη εγθέθαινη ησλ αέξγσλ 

εγεηώλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεσο», ζην γεγνλφο πσο ν ζπληεξεηηθφο εξγαηηθφο θφζκνο 

(θπξίσο ηεο παιηάο Διιάδαο) ν νπνίνο έρεη παηξησηηζκφ θαη «αζηηθώηαηε 

λνεηηθόηεηα» εθρψξεζε ην δηθαίσκα εθπξνζψπεζήο ηνπ ζε αθξαίνπο 

ζπλδηθαιηζηέο.
157

 Οη πεγέο έκπλεπζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θηινζνθίαο 

ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζεσξνχληαη άζρεηεο κε ηελ ειιεληθή θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα
158

 ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ν κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο 

εξγαηψλ, ιφγσ ηεο εκβξπψδνπο θαηάζηαζεο ηεο βηνκεραλίαο, θαη ε πηεδφκελε 

πνιπάξηζκε «κεζαία αζηηθή ηάμε».  

Ζ ακεραλία ησλ ζπληαθηψλ κπξνζηά ζηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο θνηλσληθήο 

δηακαξηπξίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1918-1922 παξήγαγε κηα πνηθίιε θαη ελ πνιινίο 

αληηθαηηθή αξζξνγξαθία, πνπ εθηείλνληαλ απφ ηηο ηδεαιηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ 

αδειθψλ Πνιίηε γηα ηε θχζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ηε δηαιπηηθή ηνπ επίδξαζε ζην έζλνο 

θαη ηνλ νιέζξην ξφιν ησλ «ζπγρξνληζκέλσλ» δηαλννπκέλσλ πνπ πηζήθηδαλ 

επείζαθηεο ηδενινγίεο, κέρξη θείκελα πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην λέν ξφιν ηνπ θξάηνπο 

θαη πξνηάζεηο γηα «θξαηηθφ ζνζηαιηζκφ» θαη θνξπνξαηηζηηθή νξγάλσζε ηεο 

θνηλσλίαο.
159
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 Βι. ελδεηθηηθά: «Ζ εξγαηηθή ηδενινγία ελ Διιάδη» Πνιηηεία 13-7-1919, «Ζ απεξγία» Πνιηηεία 

30-1-1921, «Θεσξίαη θαη πξάγκαηα» Πνιηηεία 12-11-1921. 
158

 Ο Φψηνο Πνιίηεο, ζε επηθπιιίδα – λεθξνινγία γηα ηνλ Γ. θιεξφ  ην 1920, επέκελε ζηελ 

απνπζία επαθήο ηνπ εηζεγεηή ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ κε ηελ ειιαδηθή θνηλσλία : «Γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ επηχρεζαλ λα ηνλ γλσξίζνπλ πξνζσπηθψο θαη λα ηνλ ελλνήζνπλ, ν θιεξφο είλε 

«ζπγγξαθεχο» φρη «εθ πεξηζζεχκαηνο θαξδίαο», φρη δηφηη πξαγκαηηθψο εκειέηεζελ ηαο ζπλζήθαο ηνπ 

ηφπνπ ηνπ, θαηελφεζελ απηάο νξζψο θαη εχξε ηαο ιχζεηο ησλ παξνπζηαδνκέλσλ δεηεκάησλ, αιιά δηφηη 

εζζάλεην απφιπηνλ αλάγθελ λα έιζε εηο επαθήλ ακεζσηέξαλ, απφ ηνπ αλαγθαζηηθνχ εξεκεηεξίνπ ηνπ, 

κε ηαο ζπλζήθαο, ηαο νπνίαο ακπδξψο έβιεπε θαη κε ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο νπνίνπο εγλφεη». Φ(ψηνο) 

Π(νιίηεο), «Έλαο λεθξφο», Πνιηηεία 9-1-1920.  

Σαπηφζεκεο απφςεηο δηαηππψλεη ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ν εμάδειθφο ηνπ Γηάλλεο Απνζηνιάθεο: «… ν 

θιεξφο νχηε Διιάδα νχηε Έιιελεο ήμεξε, παξά είρε θηηάμεη ζην κπαιφ ηνπ έλα θησρφ 

θαηαζθεχαζκα θνηλσλίαο αλζξψπσλ απφ ηε δσή ηνπ ζηε Ρσζζία, ζηε Γεξκαλία». Γ. Μ. Απνζηνιάθεο, 

Ζ Πνίεζε ζηε Εσή καο, (1923), β΄ έθδνζε, Αζήλα, Δζηία, ρ.ρ., ζ. 17-18.  
159

 Βι. Γ(εψξγηνο). Ν(ηθνιάνπ) Π(νιίηεο): «Σν θήξπγκα ησλ δηαλννπκέλσλ», Πνιηηεία 28-7-1919 

θαη «νζηαιηζκφο θαη Διεπζεξία», Πνιηηεία 4-8-1919. Φ(ψηνο) Π(νιίηεο) «Έλαο εξγάηεο», Πνιηηεία 

14-9-1920. Ο Άιινο : «Κξαηηζκφο θαη νζηαιηζκφο», Πνιηηεία 8-12-1918. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δηαθφξσλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο απεξγηαθήο αλαηαξαρήο γηα ηα εξγαζηαθά ζέκαηα 

είλαη ην (εκθαλψο ινγνθξηκέλν) άξζξν ηνπ ζπληεξεηηθνχ πνιηηεπηή Πεξηθιή Ηαθ. Αξγπξφπνπινπ «Σν 

θξάηνο έλαληη ησλ εξγαηψλ», Πνιηηεία 18-7-1919, φπνπ πξνηείλεηαη κηα κνξθή «θξαηηθνχ 

ζνζηαιηζκνχ» φπνπ «ε δηακάρε κεηαμχ ησλ ηάμεσλ πνπ πξνθαιεί ηελ αλαξρία ζα πάξεη πνιηηηθψο ηε 
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Δίλαη εληνχηνηο αμηνζεκείσηε ε ζηαδηαθή δηάρπζε κηαο ηαμηθήο αληίιεςεο ηεο 

θνηλσλίαο βαζηζκέλεο εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηελ αληίζεζε θεθαιαίνπ – εξγαζίαο. 

Απφ ηελ επίθιεζε ηεο «αηαμηθφηεηαο» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο – ηελ άπνςε πσο 

«φινη ήκαζηαλ ή είκαζηε εξγάηεο» πνπ παξαδνζηαθά ραξαθηήξηδε ηνλ ζπληεξεηηθφ 

αζηηθφ ηχπν – θαίλεηαη λα πεξλάκε ζηελ δεκφζηα αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ 

ραξαθηήξα ησλ ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ αλάγθε ηεο πνιηηηθήο ηνπο 

δηεπζέηεζεο. Μηα ζχγθξηζε ηεο ζρεηηθήο κε ηα εξγαηηθά ζέκαηα αξζξνγξαθίαο ηεο 

Πνιηηείαο κε εθείλε άιισλ πην «παξαδνζηαθψλ» ζπληεξεηηθψλ εθεκεξίδσλ, φπσο ην 

θξηπ, θαη ην Δκπξόο, απνθαιχπηεη δηαθνξέο ζην χθνο πξνζέγγηζεο ησλ 

δεηεκάησλ.
160

 Γηα ην θξηπ, νη θνηλσληθέο εληάζεηο πνπ δηαζπνχλ ην εζληθφ ζψκα 

νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηηο άθαηξεο ζεσξίεο θαη παξεκβάζεηο ησλ βεληδειηθψλ:  

«Σελ θξαηηθήλ απηήλ ρξεσθνπίαλ ηελ νθείινκελ αθεξαίαλ εηο ηαο από ηνπ 1910 

εηζαρζείζαο «ζεσξίαο ηνπ Βεληδειηζκνύ», όζηηο από ηόηε επεδήηεζελ, εηζήγαγε θαη 

εθαιιηέξγεζε ηελ δεκηνπξγίαλ ησλ νκάδσλ δηα λα ηαο ρξεζηκνπνηή ελ αλάγθε θαη θαηά 

ηνπ Κξάηνπο θαη θαηά ηνπ ιατθνύ ζπλόινπ…»
161

, ελψ ζηα άξζξα ηνπ Νηθνινχδε ε 

θαηαγγειία ησλ Φηιειεπζέξσλ σο θφκκαηνο ησλ λεφπινπησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

θαηαγγειία ζπρλή ζε φιν ην θηινκνλαξρηθφ ηχπν, ζπλνδεχεηαη απφ αλαγλψξηζε ηεο 

αλάγθεο γηα δηαθξηηή πνιηηηθή εθπξνζψπεζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ: «Ο 

Βεληδειηζκόο ππήξμε πάληνηε κηα νξγάλσζηο αζηηθήο κεξίδνο, θαη  ν πόιεκνο έθακελ ε 

νξγάλσζηο αύηε λα θαηαζηή εηο ηνλ ππξήλα ηεο, εηο ηνπο πόζνπο ηεο θαη εηο ηαο 

εθδειώζεηο ηεο, θαζαξώο θεθαιαηνθξαηηθή. (…) Ζ ηζηνξία ηνπ θόκκαηνο απηνύ 

απνδεηθλύεη, ηδία δε ε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, όηη εηο ησλ λενπινύησλ απηώλ ηελ δύλακηλ 

εζηεξίρζε ηνύην θαη πξνο απηνύο έδηδε δηα λα ιακβάλε. πλεξγαζία θεθαιαίνπ θαη 

εξγαζίαο βεβαίσο δελ απνθιείεηαη. Αιιά ην θαζέλ απηώλ ζα εμαθνινπζή, θαη θαηά ηελ 

ζπλεξγαζίαλ, λα έρε ζπκθέξνληα αληίζεηα πξνο ην άιιν. Δξγαηηθόλ θόκκα δύλαηαη θαη 

πξέπεη λα ππάξμε δηα λα επηδηώμε ηελ βειηίσζηλ ησλ όξσλ ηεο δσήο ηνπ εξγάηνπ. Αιιά 

θαη ηδίαλ εκθάληζηλ πξέπεη λα έρε ηνύην, θαη ηδίαλ νξγάλσζηλ θαη ηδίαλ θεθαιήλ. Άιινο 

                                                                                                                                            
κνξθή ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ ηάμεσλ ζην θνηλνβνχιην θαη νηθνλνκηθψο ε δηακάρε απηή ζα πάξεη ηε 

κνξθή ηεο επεξγεηηθήο άκηιιαο ησλ ηάμεσλ». 
160

 Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1921 (ζε Ζιεθηξηθή, .Γ.Π., 

Σξνρηφδξνκνπο θαη ην Ζιεθηξηθφ ηκήκα ηνπ Αεξηφθσηνο) ηα άξζξα ηνπ Δκπξόο είλαη ζαθψο πην 

επηζεηηθά («Άκπλα δηα πάζεο ζπζίαο», Δκπξόο 10-11-1921) ελψ ην πξσηνζέιηδν άξζξν ηνπ θξηπ 

μεθηλνχζε σο εμήο: «Απφ ηεο ρζεο απνιακβάλνκελ άιιελ κηαλ θνξάλ ηα αγαζά ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

θνηλσληψλ εηο νκάδαο …» θξηπ 10-11-1921.  
161

 θξηπ, 10-11-1921. 
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πξέπεη λα είλε ν ππεξαζπηζηήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη άιινο ν ηεο εξγαζίαο. Γηαθνξεηηθά 

ζα επέιζε κόλνλ ζύγρπζηο …»
162

.  

Αλ ηα εξγαηηθά αηηήκαηα αληηκεησπίδνληαλ κε δπζπηζηία –  κε ην αηηηνινγηθφ 

πσο νη απμήζεηο ησλ εξγαηηθψλ εκεξνκηζζίσλ επηθέξνπλ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξντφλησλ πνπ ην επσκίδνληαη νη θαηαλαισηέο – ην ελδηαθέξνλ ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ 

ζηαζεξφ γηα ηνπο ππαιιήινπο (ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο), ηνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο επηηεδεπκαηίεο, γεληθά φζνπο απνηεινχζαλ ηελ αζαθή 

«κέζε αζηηθή ηάμε», θαηά ηελ πξνζθηιή έθθξαζε ηεο επνρήο θαη ηαπηφρξνλα ηνλ 

θνξκφ ηνπ «αληηβεληδειηθνχ ιανχ» ηεο πεξηφδνπ ησλ Ννεκβξηαλψλ θαη ησλ 

Δπηζηξάησλ. Ζ αλάγθε γηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη εληαία πνιηηηθή 

εθπξνζψπεζε ησλ κηθξναζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνπαγαλδίδνληαλ 

ζπζηεκαηηθά απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ αζηηθνχ Σχπνπ, κε ζηφρν ηε ζχκπεμε ελφο 

θνξέα πνπ ζα απέηξεπε ηε ζπκπφξεπζε ησλ νκάδσλ απηψλ κε ην δηεθδηθεηηθφ 

εξγαηηθφ θίλεκα ηεο πεξηφδνπ.  

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο κε ηελ εκθάληζε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο θπθινθνξίαο ηεο Πνιηηείαο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ βίνπ ηεο, 

απνθξπζηαιιψλνληαη θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο 

γξακκήο: α) Καζηεξψζεθε σο «ζνβαξφ» ζπληεξεηηθφ θχιιν αλάκεζα ζηα ιατθίδνληα 

έληππα ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο κε ζπγθξαηεκέλνπο ηφλνπο ζηα πξσηνζέιηδα 

θαη ήπηα γιψζζα ζε επνρέο αθξαίαο πνιηηηθήο πφισζεο. ε απηφ ζπλέηεηλε ην 

δηαλννπκελίζηηθν πεξηβάιινλ απφ φπνπ πξνέξρνληαλ νη εθδφηεο ηνπ θαη ε 

ζπλεξγαζία ηεο εθεκεξίδαο κε αξζξνγξάθνπο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

ζεσξεηηθνπνηήζνπλ ηε ζπληεξεηηθή ζθέςε (Φψηνο Πνιίηεο, Ίσλ Γξαγνχκεο, 

Ζξαθιήο Απνζηνιίδεο, Γεκήηξηνο Υαηδφπνπινο). β) Δμέθξαζε ηνπο θχθινπο 

εθείλνπο πνπ δηαθσλνχζαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Γνχλαξεο επηρείξεζε λα ελνπνηήζεη 

ηηο πνηθίιεο ζπληζηψζεο ηνπ αληηβεληδειηζκνχ γηα λα ζπγθξνηεζεί ην «Λατθφ» θφκκα. 

ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθάιεζε ν κηθξαζηαηηθφο πφιεκνο, ε ζπληαγκαηηθή 

αλαζεψξεζε θαη νη ζεζκηθέο αιιαγέο ζηειηηεχηεθαλ σο άθαηξεο, ε έθιπζε ηεο βίαο 

ζεσξήζεθε επηθίλδπλε θαη νη θξαηηθηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ππνλνκεπηηθέο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  Δπξφθεηην γηα ζπληεξεηηθνχο θχθινπο πνπ αλεζχρεζαλ 

ζνβαξά απφ ηελ νμχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο δηακάρεο ησλ δχν κεξίδσλ ηνπ αζηηθνχ 

πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη ζεσξνχζαλ πσο ε δηαγξαθφκελε ζηξαηησηηθή ήηηα ζε 
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 Θ. Νηθνινχδεο, «Αζηηθά θαη Δξγαηηθά Κφκκαηα», Πνιηηεία 1-12-1919. 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ αζηάζεηα ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο  θαη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή 

έληαζε ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο.   
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ΣΟΝ ΑΣΔΡΙΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ ΥΑΡΙΛΑΟΤ (1922-1924) 

 

Σα ξαγδαία γεγνλφηα ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 1922, ε θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ, ε 

«Δπαλάζηαζηο» ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ζηφινπ, ε εθζξφληζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ,  ε 

εθηέιεζε ησλ «έμη», ε επηβνιή ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ε αηέξκνλε αλακνλή 

γηα εμνκάιπλζε ηεο  πνιηηηθήο δσήο θαη πξνθήξπμε εθινγψλ, δεκηνχξγεζαλ ζε 

πνιινχο ηελ αίζζεζε πσο επίθεηηαη ξαγδαία αλαδηάηαμε ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ. Ζ 

αλαζηάησζε θαη ν αλαβξαζκφο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ην αλήζπρν θζηλφπσξν ηνπ 

22, επεξέαζε θαη κεγάιν κέξνο ηνπ Σχπνπ, πνπ αλαδήηεζε αλαπξνζαλαηνιηζκνχο 

θαη ζπκκαρίεο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη κέζα ζε ζπλζήθεο απζηεξήο ινγνθξηζίαο 

θαη δηψμεσλ, νη νπνίεο θνξπθψζεθαλ κεηά ην αληηπξαμηθφπεκα ησλ Λενλαξδφπνπινπ 

– Γαξγαιίδε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1923.  

Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 έσο ηηο αξρέο ηνπ 1924, ε Πνιηηεία ηαχηηζε ηελ 

πνξεία ηεο κε απηήλ ελφο λενπαγνχο θαη βξαρχβηνπ θφκκαηνο, ηνπ «Πνιηηηθνχ 

πλαζπηζκνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ Σάμεσλ». Οη δηεξγαζίεο φκσο θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ 

πξνεηνίκαζαλ ηελ γέλλεζε ηνπ θφκκαηνο αξρίδνπλ αξθεηά λσξίηεξα, ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1922, φηαλ εκθαλίζηεθε, κε θαηαζηαηηθή πξνθήξπμε θαη 

επηζηνιέο ζηειερψλ ηεο ζηνλ ηχπν, ε πνιηηηθή νξγάλσζε «Δζληθή Αθχπληζηο». 

Δπξφθεηην γηα κηα πξσηνβνπιία πνιηηηθψλ ζηειερψλ ηνπ αληηβεληδειηθνχ 

ζηξαηνπέδνπ (Γ.Γ. Ράιιεο, Γ. Καξατζθάθεο, Η. Καινχηαο θ.ά.) κε ηελ επψλπκε 

ππνζηήξημε κειψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ (βηνκεράλσλ, εθνπιηζηψλ, 

ηξαπεδηηψλ, θηεκαηηψλ θαη εκπφξσλ)
163

 πνπ, κπξνζηά ζηε δπζάξεζηε ηξνπή ησλ 

ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πνιηηηθή έληαζε ζην εζσηεξηθφ, δηαθήξπζζε ηελ 

άξζε ηεο πνιηηηθήο ηεο «απηνηειείαο», δειαδή ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηηο «πκκάρνπο Γπλάκεηο» σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αδηεμφδνπ. Πξνηείλνληαλ ν ζρεκαηηζκφο 

θπβέξλεζεο εζληθήο ζσηεξίαο κε ζπκκεηνρή θαη ζηειερψλ ησλ θηιειεπζέξσλ κε 

ζηφρν ηελ εζσηεξηθή γαιήλε θαη ην θαηαιάγηαζκα ησλ παζψλ ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ. 

Ζ νξγάλσζε απνπνηνχληαλ ηνλ ηίηιν ηνπ «θφκκαηνο» θαη απηνπαξνπζηαδφηαλ σο 

εθδήισζε αγαλάθηεζεο θαη σο ζχλζεκα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο «ηξίηνπ» θφκκαηνο 
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 Αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπλ ηα νλφκαηα ηνπ βηνκήραλνπ θαη πξνέδξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Δπακεηλψλδα Υαξίιανπ, ησλ εθνπιηζηψλ αιηάξε θαη Εαινθψζηα, ησλ θηεκαηηψλ Γ. 

Εσγξάθνπ θαη Α. Πάιιε, ησλ ηξαπεδηηψλ Γ. Πξεδάλε, Μ. Φσηηάδε, Μ. Παξζεληάδε, θ.ά. Βι. «Πνηνη 

απνηεινχλ ηελ Δζληθήλ Αθχπληζηλ», Δκπξόο, 18-6-1922. 
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πνπ ζα ήηαλ θφκκα «αξρψλ» θαη φρη «πξνζσπηθφ».
164

 Ζ πξσηνβνπιία απερνχζε ηνπο 

ζνβαξνχο θφβνπο πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θχθισλ ην θξίζηκν θαινθαίξη ηνπ 22: ε 

απνηπρία ζχλαςεο δαλείνπ ζην εμσηεξηθφ, ην εζσηεξηθφ αλαγθαζηηθφ δάλεην, ηα 

θνξνινγηθά κέηξα, ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, νη θξαηηθηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Γνχλαξε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξφληα απεξγηαθή αλαηαξαρή, ηε βίαηε δξάζε ησλ 

παξαζηξαηησηηθψλ  νκάδσλ θαη ηελ επηθείκελε ήηηα ζηνλ πφιεκν, φρη κφλν είραλ 

δηαιχζεη ηελ επθνξία ησλ εηψλ 1918-1921 αιιά εηθάδνληαλ πσο ζα δεκηνπξγνχζαλ 

αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο. Ζ πνιηηηθή εμνκάιπλζε θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ζεσξήζεθαλ, ζηελ ηφηε ζπγθπξία, απαξαίηεηεο γηα ηελ επάλνδν ηεο 

ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα, ηελ εμαζθάιηζε δηεζλνχο ππνζηήξημεο θαη 

δαλείσλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ κηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ. Αλ θαη ε ζχληνκε δξάζε 

ηεο Δζληθήο Αθππλίζεσο δελ είρε απήρεζε κέζα ζην νμπκκέλν πνιηηηθφ θιίκα ηεο 

πεξηφδνπ, θαζψο ν βεληδειηθφο Σχπνο ηελ αληηκεηψπηζε κε επηθχιαμε θαη θαρππνςία 

θαη ν κνλαξρηθφο κε ζαξθαζκφ,
165

 ε εκθάληζή ηεο ππνγξακκίδεη ηελ χπαξμε κηαο 

δηαθξηηήο πνιηηηθήο ηάζεο πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ ειάζζνλα ζηειέρε ηνπ 

θηινκνλαξρηθνχ (θαη φρη κφλν) ρψξνπ θαη απφ ζεκαληηθή κεξίδα κεγαιναζηψλ. Ζ 

Πνιηηεία ήηαλ ε κνλαδηθή εθεκεξίδα ηνπ θηινβαζηιηθνχ Σχπνπ πνπ ραξαθηήξηζε 

«ζεσξεηηθψο νξζέο» ηηο ζέζεηο ηεο Αθππλίζεσο θαη πξφβαιε ηηο παξεκβάζεηο ηεο, 

παξφιν πνπ πξνέβιεπε πσο ζα ζηακαηνχζε ζην ζηάδην κηαο «θηινινγηθήο 

πξνζπαζείαο».
166

 

Πξάγκαηη, ε νξγάλσζε δηαιχζεθε ζηα ηέιε επηεκβξίνπ ηνπ 22, φηαλ θάπνηα 

κέιε ηεο ζπζπεηξψζεθαλ ππφ ηνλ Γ. Γ. Ράιιε θαη  ίδξπζαλ ην κεηξηνπαζέο 

«πληεξεηηθφ – Δλσηηθφ Κφκκα», ελψ θάπνηα άιια πξσηνζηάηεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ 

«Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ». εκαληηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε ηνπ λένπ θφκκαηνο, ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ Πνιηηεία αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ πνξεία ηεο εθεκεξίδαο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 20, έπαημε κηα ζθνηεηλή κνξθή ηνπ πνιηηηθνχ παξαζθελίνπ, ν 

ρξεκαηηζηήο Γεκήηξηνο Φηιάξεηνο.
167

 Μέινο ηεο Αθππλίζεσο σο ηα ηέιε 
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  Ζ πξνθήξπμε ηεο Δζληθήο Αθππλίζεσο ζε Διεύζεξνλ Βήκα 17-6-1922 θαη Δκπξόο 16-6-1922. Οη 

ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο εμεηδηθεχηεθαλ κε αλαθνηλψζεηο θαη επηζηνιέο ζηνλ Σχπν: Δπηζηνιή ηνπ Γ. 

Γακαζθελνχ Δκπξόο 18-6-1922, «Αλαθνίλσζηο ηεο Δζλ. Αθππλίζεσο: Αλάγθε λ’ αληηκεησπηζζή ην 

πκκαρηθφλ Εήηεκα» Πνιηηεία 23-6-1922, «Ο θ. Γ. Γ. Ράιιεο πεξί ηεο Δζληθήο Αθππλίζεσο» Δκπξόο 

14-7-1922, Γ. Φηιάξεηνο «Σν Σξίηνλ Κφκκα» Δι. Βήκα 18-6-1922.  
165

 Βι. ηα άξζξα ησλ Κ. Ρέληε θαη Κ. Δμεληάξε ζην Δι. Βήκα ζηηο 17, 25, 26 θαη 27-6-1922, θαζψο θαη 

ηα ζχληνκα ζρφιηα ηεο Πξσηεύνπζαο ζηηο 18-6-1922 θαη 5-7-1922. 
166

 Πνιηηεία, 16-7-1922. 
167

  Ο Γεκήηξηνο Ν. Φηιάξεηνο (1888-1964) μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ σο αλψηεξνο ππάιιεινο ηεο 

Σξαπέδεο Αζελψλ. Πξσηαγσλίζηεζε ζηελ απεξγία ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο ην θαινθαίξη ηνπ 
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επηεκβξίνπ ηνπ 22, ν Φηιάξεηνο, ακέζσο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κηθξαζηαηηθνχ 

κεηψπνπ, ζπκκεηείρε καδί κε ηνπο Δ. Υαξίιαν, Γ. Λακπξάθε, Α. Γηνκήδε θαη Κ. 

Μαλέα ζηηο κπζηηθέο δηαβνπιεχζεηο, φπνπ ζπδεηήζεθαλ εθηφο ησλ άιισλ ε «ιχζε 

Μεηαμά» πνπ ηειηθά δελ ηειεζθφξεζε, ε ζπλδξνκή ηνπ Βεληδέινπ ζην εμσηεξηθφ θαη 

ην ελδερφκελν απνκάθξπλζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ απφ ην ζξφλν.
168

 Λχζε ζην 

αδηέμνδν ησλ παξαζθεληαθψλ απηψλ πξσηνβνπιηψλ έδσζε ηειηθά ε «Δπαλάζηαζηο 

ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ ηφινπ» ε νπνία ζρεδηάζηεθε ζηα γξαθεία ηνπ Δι. Βήκαηνο απφ 

ηνλ Θ. Πάγθαιν θαη ηνλ Γ. Λακπξάθε κε ηε ζπκκεηνρή ή ηελ ελεκέξσζε ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ.
169

 ηελ πξνζπάζεηα ζπζηξάηεπζεο ζπκκεηείρε θαη ν Θ. 

Νηθνινχδεο κε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ Παηξίδα ηελ 1-9-1922 φπνπ ηφληδε ηελ αλάγθε 

                                                                                                                                            
1919 θαη, αθνχ ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ δ/ληε Κ. Ζιηάζθν, παξαηηήζεθε γηα λα δηνξηζηεί ζην επφκελν 

δηάζηεκα κεζίηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη λα αλνίμεη ρξεκαηηζηηθφ γξαθείν. Ζ ζρέζε ηνπ κε 

ηνλ Θ. Νηθνινχδε μεθηλά ηελ άλνημε ηνπ 1921 φηαλ γξάθεη γηα ηελ Πνιηηεία ζεηξά άξζξσλ ελαληίνλ 

ηνπ λφκνπ 2612/1921, δει. ηνπ «θνλζφξηζηνπκ» ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

Σαπηφρξνλα, ε πξνζσπηθή ηνπ θηιία κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο Γ. Λακπξάθε θαη ε 

ζπγγεληθή ηνπ ζρέζε (εμάδειθνο) κε ηνλ εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο εθεκεξίδαο, πξψελ ππνπξγφ θαη πνιηηηθφ 

ζηέιερνο ησλ Φηιειεπζέξσλ Αιέμαλδξν Γηνκήδε, ηνπ επέηξεπε λα αξζξνγξαθεί ζπζηεκαηηθά θαη ζην 

Δι. Βήκα, θαη γεληθφηεξα λα εκθαλίδεηαη απφ ην 1922 σο δηακεζνιαβεηήο γηα ηελ άξζε ηνπ πνιηηηθνχ 

δηραζκνχ, αλ θαη δεισκέλνο αληηβεληδειηθφο.   

Δθηφο απφ ηελ – πεξίπνπ απηνλφεηε – ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θεξδνζθνπηθά παηγλίδηα κε ην 

ζπλάιιαγκα [ν ηχπνο αλαθέξεη δηψμεηο ελαληίνλ ηνπ γηα ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο εθηφο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1922 θαη ην 1928 (Βι. Δκπξόο 1-12-1922 θαη 22-11-1928), ελψ ζπκκεηείρε ζηελ 

νκάδα ρξεκαηηζηψλ πνπ θεξδνζθφπεζε κε ην ζπλάιιαγκα επί δηθηαηνξίαο Παγθάινπ ην 1926], 

εθκεηαιιεπφκελνο  ηε ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνλ Α. Γηνκήδε, ηελ επαθή ηνπ κε θχθινπο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ δηαζπλδέζεηο, αλέιαβε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 20 θαη ηνπ 30 ηελ 

αληηπξνζσπεία μέλσλ εηαηξεηψλ πνπ επέλδπαλ ζηελ Διιάδα θπξίσο ζηα παξαγσγηθά έξγα 

(απνμεξάλζεηο, ειεθηξνδφηεζε). ηα 1930 εκθαλίδεηαη σο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Δλψζεσο 

Διιεληθψλ Δξγνιεπηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη ζηα επφκελα ρξφληα ζα ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμία γηα ηε 

δηεχξπλζε ηεο θαηαλάισζεο ειιεληθψλ θαπλψλ. 

Ο Γ. Φηιάξεηνο έκπαηλε ζπρλά ζην ζηφραζηξν ηνπ (αληηβεληδειηθνχ ζπλήζσο) ηχπνπ φηαλ ε 

αξζξνγξαθία ηνπ θαη νη παξαζθεληαθέο πνιηηηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο  ζεσξνχληαλ πσο εμππεξεηνχζαλ 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Απνδίδνληάο ηνπ ην πξνζσλχκην «θαξραξίαο» νη ηδενιφγνη κνλαξρηθνί ηνλ 

θαηεγνξνχζαλ σο «ζχλδεζκν» αλάκεζα ζε κηα νκάδα ζπκθεξφλησλ πνπ δξνχζε εληφο ηνπ θφκκαηνο 

ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ζρεηηδφηαλ – ρσξίο λα ηαπηίδεηαη –  κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα (δει. ηελ νκάδα 

ηνπ Δι. Βήκαηνο : Λακπξάθεο, Γηνκήδεο, Σζνπδεξφο, Ρέληεο θιπ) θαη ζε επηθαλείο νηθνλνκηθνχο, 

πνιηηηθνχο θαη δεκνζηνγξαθηθνχο παξάγνληεο ηνπ αληηβεληδειηθνχ ρψξνπ απφ ηελ άιιε (Δπ. Υαξίιανο, 

Κι. Μαλέαο, Κ. Γεκεξηδήο, Θ. Νηθνινχδεο θαη αξγφηεξα Η. Μεηαμάο). 
168

  Γηα ηελ «ιχζε Μεηαμά» βι. Δι. Βήκα 6,7, θαη 8-9-1922, ηε ζπλέληεπμε Μεηαμά Δι. Βήκα 9-9-1922 

θαη ην άξζξν ηνπ Φηιάξεηνπ Δι. Βήκα 12-9-1922. Γηα ηε δηπισκαηηθή  ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Βεληδέινπ, 

κηα πξφηαζε ησλ Υαξίιανπ θαη Γηνκήδε, ε απφξξηςε ηεο νπνίαο πξνθάιεζε ηελ παξαίηεζε Μαλέα 

απφ ηελ θπβέξλεζε Σξηαληαθπιιάθνπ βι. Δι. Βήκα 13-9-1922 θαη Πνιηηεία 14-9-1922 (θαη νη δχν 

εθεκεξίδεο εμήξαλ ηε ζηάζε ηνπ Κ. Μαλέα ζε αληίζεζε κε ηνλ αληηβεληδειηθφ ηχπν πνπ ηε ζεψξεζε 

πξνζρεδηαζκέλε θίλεζε γηα ππνλφκεπζε ηεο θπβέξλεζεο).  Γηα ην ακθηιεγφκελν ζέκα ηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ άλαθηα, βι. ζπλέληεπμε ηνπ Μεηαμά ζηελ Νέα Ζκέξα 16-4-1923 θαη ηελ απάληεζε 

ηνπ Υαξίιανπ θαη ηνπ Μαλέα ζηελ Πνιηηεία 16-4-1923. 
169

 Με εληνιή ηνπ Γ. Λακπξάθε, είραλ ζηαιεί ζε Υίν θαη Μπηηιήλε θαη θέξνληεο ρξεκαηηθά πνζά νη 

δεκνζηνγξάθνη ηεο εθεκεξίδαο Κ. Αζάλαηνο θαη Γ. Λχρλνο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο Πιαζηήξα 

θαη Γνλαηά θαη λα κπήζνπλ αμησκαηηθνχο ζην θίλεκα. Βι. Κψζηαο Αζάλαηνο: «Πψο ηδξχζε ην 

Διεχζεξνλ Βήκα», Δι. Βήκα 17-2-1924.  
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ζηξνθήο «πξνο άλδξαο έμσ ηεο κεηαλνεκβξηαλήο πνιηηηθήο νηθνγελείαο 

επξηζθνκέλνπο», ζπλέληεπμε πνπ επηδνθίκαζε θαη ην Δι. Βήκα.
170

 

ηελ ίδξπζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ λένπ πνιηηηθνχ θνξέα 

πξσηνζηάηεζε ν νπζηαζηηθφο εγέηεο ηνπ, ν δπλακηθφο βηνκήραλνο ηεο Δηαηξείαο 

Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ θαη πνιππξάγκσλ επηρεηξεκαηίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ, 

Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Υαξίιανπ ζηελ πνιηηηθή είρε μεθηλήζεη 

λσξίηεξα, φηαλ ην 1917 δηεηέιεζε ππνπξγφο Δπηζηηηζκνχ θαη Απηάξθεηαο ζηε 

βαζηιηθή θπβέξλεζε ηνπ . Λάκπξνπ θαη εληάζζεηαη ζηε καθξά παξάδνζε ησλ 

βηνκεράλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ πνπ αλέπηπμαλ πνιηηηθή δξάζε.
171

 Οη δπλακηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ σζηφζν ηα θξίζηκα έηε 1922-1923 έρνπλ αλακθίβνια ζρέζε κε ην 

ηαρχηαην αλάπηπγκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε «αηζηφδνμε» πεληαεηία 1918-1922 θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηέβιεπε απφ 

κηα ελδερφκελε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απνζηαζεξνπνίεζε.
172

 

Σν  λέν θφκκα θπνθνξήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, πξφεδξνο ηνπ νπνίνπ θαη πξσηεξγάηεο ζηελ ίδξπζή ηνπ ήηαλ 

ν Δ. Υαξίιανο. Σν έδαθνο πξνεηνηκάζηεθε ζηα ηέιε επηεκβξίνπ – αξρέο Οθησβξίνπ 

1922, κε θαζεκεξηλά άξζξα ζηελ Πνιηηεία γξακκέλα απφ ηνλ ίδην ην Νηθνινχδε, ηνλ 

Γ. Φηιάξεην αιιά θαη άιινπο «άθζαξηνπο» αληηβεληδειηθνχο ή επακθνηεξίδνληεο 

πνιηηεπηέο, φπσο ν Φ. Γξαγνχκεο, ν Κ. Εαβηηζηάλνο θαη ν Κ. Γεκεξηδήο. 

Δπαγγειηδφκελνη κηα «ηξίηε θαηάζηαζε», πξφηεηλαλ ηε δεκηνπξγία θνκκάησλ 

«ηάμεσλ» πνπ ζηαδηαθά ζα ππνζθέιηδαλ ηα ρξενθνπεκέλα πξνζσπηθά θφκκαηα.
173

 

Σν ζεσξεηηθφ ζρέδην πξνέβιεπε ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

«εξγαδνκέλσλ θαη παξαγσγηθψλ ηάμεσλ» κε ζηφρν αθελφο ηελ εληαία επαγγεικαηηθή 

ηνπο εθπξνζψπεζε ζε παλειιήλην επίπεδν θαη αθεηέξνπ ηελ ίδξπζε αληίζηνηρσλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ: αγξνηηθνχ, εξγαηηθνχ (πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηνπο εξγάηεο κε 

«αζηηθήλ ζπλείδεζηλ») θαη αζηηθνχ. ην ηειεπηαίν ζα ζπκκεηείραλ έκπνξνη, 
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 Παηξίο 1-9-1922 θαη Δι. Βήκα 2-9-1922. 
171

 Υαηδετσζήθ Υ., Ζ Γεξαηά ειήλε. Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 1830-1940, Θεκέιην, 

Αζήλα 1993, ζ. 299-303. 
172

 Μηα απιή αλάγλσζε ησλ αγηνγξαθηθψλ ηνπ βηνγξαθηψλ ην επηβεβαηψλεη: Σν 1918 ηδξχεη ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία «Πξψηε» θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία «Γεσξγηθή Βηνκεραλία» ζηελ Καιακάηα. 

Σν 1919 ηελ «Πξψηε Οηθνδνκηθή Δηαηξία Θεζζαινλίθεο» θαη δεκηνπξγεί ηελ «Σξάπεδα Βηνκεραλίαο». 

Σν 1920 ηδξχεη ηελ «Αλψλπκν Δηαηξία ηδεξνδξφκσλ Μαθεδνλίαο» θαη παξάιιεια δχν βηνκεραλίεο 

ςχρνπο ηα «Φπγεία Πεηξαηψο» θαη ηα «Φπγεία Θεζζαινλίθεο». Βι. Μέγα Διιεληθόλ Βηνγξαθηθόλ 

Λεμηθόλ Βνβνιίλε, Αζήλαη 1958, η. Α΄, ζ. 163-175. 
173

 Βι. ελδεηθηηθά: Φ. Γξαγνχκεο «Αλ κε δηαιιαγήλ, ηφηε απαιιαγήλ» Πνιηηεία 11-9-1922, Κ. 

Εαβηηζηάλνο  «Πξνο λέαο πνιηηηθάο ηξίβνπο» Πνιηηεία 9-10-1922, Κ. Γεκεξηδήο «Πξνο λέαο πνιηηηθάο 

ηξίβνπο» : ηέζζεξα άξζξα ζηελ Πνιηηεία ζηηο 14,15,16 θαη 17-10-1922, θαη ηα πξσηνζέιηδα άξζξα ηνπ 

Νηθνινχδε: Πνιηηεία 30-9-1922, 1-10-1922 θαη 2-10-1922. 
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βηνκήραλνη, επαγγεικαηίεο θαη κηθξναζηνί παληφο είδνπο. Ζ ζηειέρσζε ησλ 

θνκκάησλ ζα γηλφηαλ απφ θαζαξψο επαγγεικαηηθνχο αληηπξνζψπνπο, πνιηηεπηέο 

«ζπγρξνληζκέλσλ αληηιήςεσλ», πξαθηηθνχο επηζηήκνλεο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφζκνπ. Δπεηδή φκσο ην εθινγηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν ζα 

δηελεξγνχληαλ νη επηθείκελεο εθινγέο ήηαλ πιεηνςεθηθφ, ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε ε 

εθινγηθή ζχκπξαμε ησλ θνκκάησλ απηψλ ζε «πλαζπηζκφ ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Σάμεσλ» κε κεηθηνχο ζπλδπαζκνχο ζε φιε ηε ρψξα. Χο άκεζνη πνιηηηθνί ζηφρνη 

νξίδνληαλ ε εζσηεξηθή γαιήλεπζε, ε αλαζχλδεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο πκκάρνπο 

Γπλάκεηο θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κε ηελ πξναγσγή ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ, καδί κε ηελ πξνζδνθία φηη ν λένο θνξέαο ζα ιεηηνπξγνχζε σο ηειηθφο 

δηαηηεηήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ «σλ ηα ζπκθέξνληα ελδερνκέλσο 

ζπγθξνύνληαη ζπκπησκαηηθώο πξνο άιιεια».  Μέζα απφ ηελ εληζρπκέλε παξνπζία 

ηνπ πλαζπηζκνχ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ζα επηδηψθνληαλ ε αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε αλαινγηθφ θαη ε ηειηθή ρεηξαθέηεζε ησλ ηαμηθψλ θνκκάησλ.
174

  

Με ηελ θηλεηνπνίεζε είθνζη πξνέδξσλ θαη αληηπξνζψπσλ επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ δηαθφξσλ θιάδσλ, ηδξχζεθε ζηηο 20-10-1922 ν «Πνιηηηθφο 

πλαζπηζκφο ησλ Δξγαδνκέλσλ Σάμεσλ» θαη δέθα κέξεο αξγφηεξα δεκνζίεπζε ηελ 

πξνθήξπμή ηνπ ζηνλ Σχπν.
175

 ε απηήλ παξνπζηάδνληαλ σο θνξείο ηεο ίδξπζεο νη 

αληηπξνζσπείεο ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Διιάδνο, ην Κφκκα ηεο Μέζεο 

Αζηηθήο Σάμεο,
176

 αληηπξνζσπείεο ηεο ηάμεσο ησλ εκπφξσλ θαη βηνκεράλσλ, ν 

Παλειιήληνο χλδεζκνο Δξγνιεπηψλ, ε Οκνζπνλδία ησλ ελ Διιάδη Τπαιιήισλ θαη 

ε Οκνζπνλδία ησλ Δκπνξνυπαιιήισλ Διιάδνο. Σν θφκκα δηνηθνχληαλ απφ 

πεληακειή επηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ν Κ. Αζαλαζηάδεο ηεο Οκνζπνλδίαο 

Τπαιιήισλ, ν . Βξεηηφο απφ ηελ πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ θαη ν 

«απηνδεκηνχξγεηνο» ραιθνζηδεξνπξγφο, πξψελ εξγάηεο, θαη εθπξφζσπνο ησλ 

βηνηερλψλ Κ. Κππαξηζζηψηεο. Σνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν φκσο έπαηδαλ ηα άιια δχν 
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 Πνιηηεία, 1-10-1922. 
175

 Ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νξγαλψζεηο κηθξναζηψλ, νη νπνίεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηαξαγκέλε 

πεξίνδν ειέγρνληαλ θαη θηλεηνπνηνχληαλ απφ ζπληεξεηηθνχο θαη  αληηβεληδειηθνχο εγέηεο: ν 

χλδεζκνο Διιήλσλ Δξγνιεπηψλ, ε πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Διιάδνο, δηάθνξεο νξγαλψζεηο 

ηδησηηθψλ ππαιιήισλ (εκπνξνυπάιιεινη, ππάιιεινη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ) θαη θάπνηεο 

αληηπξνζσπείεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ (Λέζρε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Οκνζπνλδία Γεκνδηδαζθάισλ) 

νη νπνίεο ζα ζπκκεηείραλ κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή έλσζε. 
176

 Δπξφθεηην γηα ηελ εκηηειή πξνζπάζεηα λα ζηεζεί απφ ηελ πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Διιάδνο 

έλα ηαμηθφ θφκκα ησλ κηθξναζηψλ ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1921. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα 

είραλ παίμεη ν πξφεδξνο ηεο πλνκνζπνλδίαο ηέθαλνο Βξεηηφο θαη ν Ν. Ηγγιέζεο, δηεπζπληήο ηεο 

εθεκεξίδαο Νέεο Αξρέο πνπ εμέδηδε ε πλνκνζπνλδία απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1922. Βι . Μαξθέηνο, φ.π., 

ζ. 124-125. 
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κέιε ηεο επηηξνπήο, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηνπο κεγαιναζηνχο: ν Δ. Υαξίιανο θαη ν 

αληηπξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΑ, πθαζκαηέκπνξνο θαη εθπξφζσπνο ησλ κεγαιεκπφξσλ, 

Κιέαξρνο Μαλέαο.
177

 

Ζ αξρηθή πξφζεζε ζχκπεμεο ελφο ζπλαζπηζκνχ ηαμηθψλ θνκκάησλ, πνπ αθφκα 

δελ ππήξραλ, εμέπεζε ζηε δεκηνπξγία πνιηηηθνχ ζπλαζπηζκνχ εξγαδφκελσλ 

«ηάμεσλ», κε ζπκθέξνληα ηφζν εκθαλψο αληαγσληζηηθά, πνπ ε πνιηηηθή ξεηνξεία 

δχζθνια κπνξνχζε λα ζπγθαιχςεη, εηδηθά ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία. Οη επηθεθαιήο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο  πξνζπάζεζαλ λα μεπεξάζνπλ ηελ αληίθαζε, αθελφο ηνλίδνληαο 

ηελ πξνζσξηλφηεηα ηνπ λένπ πνιηηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο ζα δηαιπφηαλ κφιηο 

δεκηνπξγνχληαλ ηα λέα ηαμηθά θφκκαηα θαη άιιαδε ν εθινγηθφο λφκνο, θαη αθεηέξνπ 

θαιψληαο ζε εθινγηθή ζπλεξγαζία ην ππφ δεκηνπξγία Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδνο 

(ΑΚΔ).
178

 Ζ εζπεπζκέλε ζπγθξφηεζε ηνπ ΑΚΔ δέθα κέξεο πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ 

«Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ» θαη ην γεγνλφο πσο ην θφκκα αξρηθά ζηεγαδφηαλ ζηα 

γξαθεία ηνπ Δ. Υαξίιανπ, ελίζρπζαλ ηηο θήκεο πσο ε πξσηνβνπιία αλήθε ζηνλ ίδην 

ην Υαξίιαν ν νπνίνο, κέζσ ηνπ Γ. Φηιάξεηνπ, ρξεκαηνδνηνχζε ηφζν ην ΑΚΔ, φζν 

θαη ηελ εθεκεξίδα «Γεσξγηθή εκαία» πνπ ην ππνζηήξηδε.
179

 Σειηθά, ην ΑΚΔ, κε 

ηαπηφρξνλε πξνθήξπμή ηνπ, απνδέρηεθε ηελ ηδενινγία ηνπ πλαζπηζκνχ θαη 

ζπλαηλνχζε ζηελ εθινγηθή ζπλεξγαζία, νξίδνληαο αληηπξφζσπφ ηνπ ζηε δηνηθεηηθή 

επηηξνπή ηνπ πλαζπηζκνχ ηνλ . Υαζηψηε.
180

 

Κηλήζεηο έγηλαλ ηελ ίδηα πεξίνδν θαη γηα ηε θαηαζθεπή ελφο εηαίξνπ απφ ηνλ 

ηξίην ηαμηθφ πφιν, ελφο «θαζαξψο εξγαηηθνχ θφκκαηνο», κε πξσηνβνπιίεο 

παξαγφλησλ ησλ Δξγαηηθψλ Κέληξσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, νη νπνίνη θάιεζαλ ζε 

γεληθή ζπλέιεπζε ηα πξνεδξεία ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ «πιελ ησλ 
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 Ο Κιέαξρνο Μαλέαο, ππνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο ζηε βξαρχβηα θπβέξλεζε Σξηαληαθπιιάθνπ, 

ππήξμε θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ 

Αζελψλ θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Αζελψλ, δηαδερφκελνο πάιη ηνλ Δ. Υαξίιαν, ελψ αλακίρζεθε θαη ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα ηνπ Πεηξαηά.  
178

 Σν Α΄ Παλειιήλην Αγξνηηθφ πλέδξην πνπ είρε ζπγθιεζεί ζηελ Αζήλα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1922 απφ 

εθπξνζψπνπο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, αγξνηηθψλ ζπιιφγσλ θαη θνηλνηήησλ, είρε δξνκνινγήζεη κε 

απφθαζή ηνπ ηελ ίδξπζε αγξνηηθνχ θφκκαηνο. Δληνχηνηο, νη εμειίμεηο πάγσζαλ θαη – εθηφο απφ ηε 

ζχκπεμε Οκνζπνλδίαο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ ην Μάην ηνπ 1922 – ε πινπνίεζε ηεο απφθαζεο δελ 

είρε πξνρσξήζεη. Βι. επηζηνιή ηνπ αγξνηηζηή Η. Γηαηξάθνπ ζε Νέα Ζκέξα 21-3-1923. ηηο 19-10-1922, 

ε Παλειιήληνο Οκνζπνλδία Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ εμέδσζε καληθέζην γηα ηελ ίδξπζε Αγξνηηθνχ 

Κφκκαηνο. Σελ απφθαζε πήξαλ 7 απφ ηα 20 κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη 

ζπγθξφηεζαλ πξνζσξηλή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο . Υαζηψηε, Υ. Βεξγφπνπιν, Γ. Πξεδάξε, 

Γ. Μαξγέηε θαη Α. Μέξν. Βι. Πνιηηεία 20-10-1922. Πεξηζζφηεξα γηα ην Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδνο ζε 

. Μαξθέηνο, «Ζ Διιεληθή Αξηζηεξά» ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.) Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ 

αηώλα, 

Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, η. Β2, ζ. 148-149 θαη G. Hering, Σα Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ Διιάδα 1821-

1936, ΜΗΔΣ, Αζήλα 2004, η. Β΄, ζ. 1119-1121. 
179

 Ρηδνζπάζηεο 18-7-1924. 
180

 «Πξνθήξπμηο ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο», Πνιηηεία 30-10-1922. 
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θνκκνπληζηηθψλ» γηα ηελ έγθξηζε θαηαζηαηηθνχ ηνπ λένπ θφκκαηνο.
181

 Ζ 

πξνζπάζεηα δελ απέδσζε θαη δελ μαλάγηλε ιφγνο γηα επίζεκε ζπλεξγαζία ηνπ 

«Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ» κε εξγαηηθφ θφκκα, αλ θαη θαηά ην επφκελν δηάζηεκα ν 

Ρηδνζπάζηεο θαηεγνξνχζε ην λεφηεπθην (Γεθέκβξηνο 1922) Αλεμάξηεην Δξγαηηθφ 

Κφκκα (ΑΔΚ) ησλ δηαγξακκέλσλ Κ. πέξα, Φαλνπξάθε, Γηαλλνπιάηνπ, πσο 

εληζρχνληαλ νηθνλνκηθά απφ ηνλ Υαξίιαν.
182

  

Ζ απνδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ζπγθξνπφκελσλ ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

ε πξνζδνθία δηακφξθσζεο ελφο πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ηθαλνχ λα ζπλζέηεη θαη λα 

δηεπζεηεί ηηο αληηζέζεηο κέζα ζην θνηλνβνχιην, κε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ «ηαμηθψλ» 

θνκκάησλ θαη αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα, δελ ραξαθηήξηδε κφλν νξηζκέλνπο 

κεηξηνπαζείο αληηβεληδειηθνχο πνιηηεπηέο θαη κεξίδα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ.
183

Απφ ηνλ δηάινγν πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζηελ Πνιηηεία θαη ην Δι. 

Βήκα θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ «Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ»,
184

 θαίλεηαη πσο ήηαλ θαη 

επηζπκία πνιιψλ παξαγφλησλ ησλ θηιειεπζέξσλ, βεληδεινγελψλ πνιηηηθψλ θαη 

νξγαληθψλ δηαλννπκέλσλ, κηα ζηαζεξή επηδίσμε κεξίδαο ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ 

θφζκνπ ζην κεζνπφιεκν, ελαιιαθηηθή ζηα δηάθνξα θνξπνξαηηζηηθά ζρήκαηα, έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ηελ άκβιπλζε ηνπ 

θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ παζψλ.
185

 Δληνχηνηο, ζηα 1922-23 ην 

                                                 
181

 Βι. Πνιηηεία 11-10-1922 θαη Ρηδνζπάζηεο 11-10-1922. Ο Ρηδνζπάζηεο θαηήγγεηιε πσο ε 

πξνζπάζεηα ζπληνλίδνληαλ απφ ηνλ Δ. Υαξίιαν, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε επαθέο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ Σππάιδν, ηνλ γξακκαηέα ηνπ Πατδε θαη κε εθπξνζψπνπο ηνπ Δξγαηηθνχ 

Κέληξνπ Πεηξαηά.  
182

 Ρηδνζπάζηεο 21-3-1923,  5-4-1923, 18-6-1923. Οη θαηαγγειίεο ηνπ Ρηδνζπάζηε ζα κπνξνχζαλ 

βέβαηα λα εληαρζνχλ απιψο ζην πιαίζην ησλ αληαγσληζκψλ ηνπ ΔΚΔ κε ηα δηαγξακκέλα κέιε ηνπ. 

Χζηφζν, ηνλ Μάξηην ηνπ 1923 δεκνζηεχνληαη ζηε ζπληεξεηηθή Πξσηεύνπζα – ε νπνία ηελ πεξίνδν 

απηή εληάζζεηαη ζηα έληππα πνπ ζηεξίδνπλ ην θφκκα ηνπ Υαξίιανπ – άξζξα ζηελ πξψηε ζειίδα πνπ 

ραηξεηίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ Αλεμάξηεηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, 

ηεο Δξγαηηθήο. Βι. Πξσηεύνπζα 18-3-1923 θαη 16-3-1923. 
183

 Ο Γ. Φηιάξεηνο, ζε άξζξα ηνπ ζην Δι. Βήκα ππνζηήξηδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1922 πσο 

«…έπξεπε λα πεξηθξνπξήζε ηα ζπκθέξνληά ηνπ ν ίδηνο ν ιαφο. ρη βεβαίσο ν «ιαφο ησλ θαζίζηη» 

νχηε θαη νη αδηάιιαθηνη νπαδνί ησλ Φηιειεπζέξσλ, αιιά ν επξχηαηνο θφζκνο ηεο εξγαδνκέλεο 

Διιάδνο. Απηφο πνπ είλαη νξγαλσκέλνο ζε ζπιιφγνπο, ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζσκαηεία επαγγεικαηηθά. 

Έκπνξνη, βηνκήραλνη, ηδησηηθνί ππάιιεινη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, εξγάηεο, γεσξγνί…». Γ. 

Φηιάξεηνο, «Ζ θσλή ηεο Δξγαδνκέλεο Διιάδνο», Δι. Βήκα 7-7-1922. 
184

 Βι. ζεηξά άξζξσλ ηνπ Α. βψινπ κε ηίηιν «Αζηηθά Κφκκαηα θαη Δξγάηαη» ζην Δι. Βήκα 20,21 

θαη 22-10-1922. Υαξαθηεξηζηηθφ ην άξζξν ηνπ Δ. Σζνπδεξνχ πνπ ζεσξνχζε ηε δεκηνπξγία θνκκάησλ 

«ηάμεσλ» ζηνηρείν εθζπγρξνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο δσήο, ραηξέηηδε ηελ ίδξπζε ηνπ Πνιηηηθνχ 

πλαζπηζκνχ, αιιά ζεσξνχζε πξφσξν θαη άθαηξν ην εγρείξεκα: Δ. Σζνπδεξφο, «Νέα Κφκκαηα θαη ην 

Δζληθφ πκθέξνλ», Δι. Βήκα, 21-10-1922. 
185

 Γηα κεηαγελέζηεξεο αλάινγεο ζέζεηο ησλ Παπαλαζηαζίνπ θαη Καθαληάξε, βι. Υ. Υαηδετσζήθ, 

«Ζ βεληδεινγελήο αληηπνιίηεπζε ζην Βεληδέιν θαη ε πνιηηηθή αλαζχληαμε ηνπ αζηηζκνχ ζην 

Μεζνπφιεκν» ζην Μαπξνγνξδάηνο Γ. θαη Υαηδετσζήθ Υ. (επηκ.), Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο 

Δθζπγρξνληζκόο, Π.Δ.Κ., Ζξάθιεην 1988, ζ. 446-447. 
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ζρέδην απνδείρηεθε ειάρηζηα ξεαιηζηηθφ θαη εθθπιίζηεθε ζε εγρείξεκα πνιηηηθήο 

ελνπνίεζεο ησλ κηθξναζηψλ ππφ αζηηθή εγεκνλία.  

Ζ πνξεία ηνπ λένπ θφκκαηνο δελ δηθαίσζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ, 

φρη κφλν δηφηη ε παξάηαζε ηνπ θαζεζηψηνο εθηάθηνπ αλάγθεο γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

ρξφλν ηεικάησζε πνιιέο απφ ηηο ππξεηψδεηο δηεξγαζίεο ηνπ αλήζπρνπ θζηλνπψξνπ 

ηνπ 1922. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, φπσο είρε απνηππσζεί ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1920, δελ θάλεθε λα κεηαβάιιεηαη απφ ηηο δπλακηθέο παξεκβάζεηο ηεο 

«Δπαλάζηαζεο» θαη απφ ηελ δηαηαμηθή νκνθσλία γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο.
186

 Απελαληίαο, ε εθηέιεζε ησλ έμη θαη ν ξεβαλζηζηηθφο ιφγνο 

παξαγφλησλ ησλ θηιειεπζέξσλ, πξνθάιεζαλ ακπληηθά αλαθιαζηηθά θαη 

ζπζπεηξψζεηο πάλσ ζηε βάζε ηεο παιηάο δηαίξεζεο, έηζη πνπ δελ έκελε ρψξνο γηα ηελ 

εκθάληζε ελφο «ηξίηνπ θφκκαηνο». Σελ πξνηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπληζησζψλ ηνπ 

παιηνχ αληηβεληδειηθνχ «ιανχ» θαηλφηαλ λα θεξδίδεη ην θφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ 

ηνπ Η. Μεηαμά, ηα δεκνζηνγξαθηθά φξγαλα ηνπ νπνίνπ θαηεγνξνχζαλ ηνλ «Πνιηηηθφ 

πλαζπηζκφ ησλ Δξγαδνκέλσλ Σάμεσλ» φηη είλαη κηα βεληδεινθίλεηε κεραλή γηα ηε 

δηάζπαζε ησλ αληηβεληδειηθψλ.
187

 Ολνκάδνληάο ηνλ «πλαζπηζκφ ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ»  θαη ζπληεξψληαο ην αληηπινπηνθξαηηθφ πλεχκα πνπ ραξαθηήξηδε 

ηνλ θηινκνλαξρηθφ ηχπν ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, νη κεηαμηθέο εθεκεξίδεο 

ππνζηήξηδαλ πσο ζθνπφο ησλ εγεηψλ ηνπ θφκκαηνο ήηαλ «λα εμαζθαιίζσζη ηελ 

θνξνινγηθήλ αζπδνζίαλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ην νπνίνλ αληηπξνζσπεύνπλ, θαη ηελ 

ζπλδξνκήλ ηεο πνιηηείαο δηα ηελ θαηαπίεζηλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζηλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηάμεσλ…».
188

 

Πξάγκαηη, ε αδπλακία ηεο λέαο πνιηηηθήο θίλεζεο λα ελνπνηήζεη πνιηηηθά ηηο 

κεξίδεο ησλ κηθξντδηνθηεηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ, θαηαδείρζεθε 

απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα.
189

 Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 εκθαλίζηεθε αληίζηνηρε 

                                                 
186

 Υ. Υαηδετσζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη Γηθηαηνξία», ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, η. Β2, ζ. 44-45. 
187

 Σν δηαθαηλφκελν ξεχκα ππέξ ηνπ Μεηαμά ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο – καδί κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ππνγξαθήο ζπλζήθεο εηξήλεο κε ηελ Σνπξθία θαη ηεο εμαζθάιηζεο πξνζθπγηθνχ 

δαλείνπ – πνπ αλέβαιιαλ ηηο εθινγέο θαη νδήγεζαλ ζηελ ςήθηζε ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ ηεο 

«ζηελνεπξείαο» πεξηθέξεηαο απφ ηνλ ππνπξγφ εζσηεξηθψλ Γ. Παπαλδξένπ. Γηα ηελ πνιηηηθή απήρεζε 

ηνπ Μεηαμά ην θαινθαίξη ηνπ 1923, βι. «Πνηνο ζα θέξε ηνλ Μεηαμάλ», Ρηδνζπάζηεο 30-7-1923. 
188

 Νέα Ζκέξα 20-4-1923. 
189

 Γηα ηηο δπζθνιίεο ηεο εληαίαο επαγγεικαηηθήο θαη πνιηηηθήο έθθξαζεο ησλ κηθξναζηψλ, ηηο 

αζηαζείο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο κεγαιναζηνχο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχκπεμεο ηνπ θφκκαηνο ηνπ Υαξίιανπ βι. Νίθνο 

Πνηακηάλνο, Ζ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ηεο Αζήλαο. Μαγαδάηνξεο θαη βηνηέρλεο 1880-1925. 

Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, 

Ρέζπκλν 2011, ζ. 969-983. 
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πξσηνβνπιία αλαζχληαμεο ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ βαζηζκέλε ζηελ 

αληηπξνζψπεπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ, γηα λα εκπνδίζεη ηε κνλνπψιεζε ηεο 

ηδέαο – πνπ θαίλεηαη λα είρε απήρεζε ζηνπο ζπλδηθαιηζκέλνπο επαγγεικαηίεο – απφ 

ηνπο αληηβεληδειηθνχο.
190

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1923 ν Η. Μεηαμάο θαηέγξαθε ζην 

εκεξνιφγηφ ηνπ ηελ «εζσηεξηθήλ απνθήξπμηλ Φηιαξέηνπ – Υαξηιάνπ ππό 

επαγγεικαηηώλ», δειαδή ηελ απνκάθξπλζε επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηνλ 

πλαζπηζκφ κε απνθάζεηο ησλ ζπλειεχζεψλ ηνπο θαη ζε επηζηνιή ηνπ δήισλε πσο 

έρνπλ κεηαζηξαθεί ππέξ ηνπ θφκκαηφο ηνπ.
191

 Λίγν αξγφηεξα, ην Μάξηην ηνπ 1923, 

νη εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαδχζεθαλ ζην Β΄ πλέδξην ηνπ Αγξνηηθνχ 

Κφκκαηνο Διιάδνο, ην ππνρξέσζαλ λα ηεξήζεη απνζηάζεηο απφ ηνλ Πνιηηηθφ 

πλαζπηζκφ.
192

  

Οη δπζθνιίεο λα απνζαθεληζηεί ε θπζηνγλσκία ηνπ θφκκαηνο θάλεθαλ θαη απφ 

ηελ θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1923. 

Δπξφθεηην γηα έλα ζπλνπηηθφ, αφξηζην θαη γεληθφινγν θείκελν, ηηο αξλεηηθέο 

εληππψζεηο ηνπ νπνίνπ κάηαηα πξνζπαζνχζε λα ακβιχλεη ν Δ. Υαξίιανο απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο Πνιηηείαο, εμνξθίδνληαο θάζε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ αξρψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ πνιηηηθήο θαη ππνζηεξίδνληαο φηη «ε θαθνδαηκνλία εθπεγάδεη από 

ηαο θαηλάο θαη κεηαθπζηθάο ζεσξίαο θαη ηελ άξλεζηλ ηνπ ζεηηθηζκνύ θαη ηεο 

πξαγκαηηθόηεηνο».
193

 Γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ θφκκαηνο ηνπο 

θηινκνλαξρηθνχο νπαδνχο θαη ηηο κηθξναζηηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νη 

επηθεθαιήο ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ θαη ν θηιηθά δηαθείκελνο Σχπνο αλέβαζαλ 

απφ ηελ άλνημε ηνπ 1923 ηνπο αληηβεληδειηθνχο ηφλνπο. Σαπηφρξνλα, επηδηψθνληαο ηε 

ζπλαίλεζε γηα ηε γέλλεζε ηεο «ηξίηεο θαηάζηαζεο», ζπδεηνχζαλ κε ηνλ Πιαζηήξα 

                                                 
190

 Βι. ηελ πξνθήξπμή ηνπο ζηελ εθεκεξίδα Δκπξόο, 19-11-1922. Ζ πξσηνβνπιία αλήθε ζηνλ 

απφζηξαην ππνλαχαξρν Καθνπιίδε, ελψ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο θίλεζεο, βαζηθφ ξφιν έπαημαλ 

επηρεηξεκαηίεο ζπλδεδεκέλνη κε ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, φπσο νη βηνκήραλνη ηξίγγνο, Γελαμάο, 

Κπξθίλεο, νη εθνπιηζηέο Μαπξνιέσλ, Ρνχζζνο θαζψο θαη βεληδειηθνί ζπλδηθαιηζηέο απφ ην ρψξν ησλ 

επαγγεικαηηψλ φπσο νη Ρεγφπνπινο θαη Κφηζεο. Βι. Ν. Πνηακηάλνο, φ.π., ζ. 979.  

Υαξαθηεξηζηηθή ηεο παιηκβνπιίαο πνιιψλ επηρεηξεκαηηψλ απέλαληη ζηελ ίδξπζε ηνπ «Πνιηηηθνχ 

πλαζπηζκνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ Σάμεσλ», είλαη ε ζηάζε ηνπ βηνκήραλνπ Αλδξέα Υαηδεθπξηάθνπ, ν 

νπνίνο, παξφηη ζπκκεηείρε ζηελ πξνζσξηλή επηηξνπή γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ, δχν 

εβδνκάδεο αξγφηεξα εκθαλίζηεθε θαη ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηεο πξναλαθεξζείζαο αληίπαιεο 

θίλεζεο, ελψ ζηηο 24-11-1922 νξθίζηεθε ππνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ θπβέξλεζε Γνλαηά.  
191

 Η. Μεηαμάο, Πξνζσπηθό Ζκεξνιόγην, Γθνβφζηεο, Αζήλα 1963, η. 3
νο

, θαηαγξαθή ηεο 24
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 1923. Βι. θαη επηζηνιή Μεηαμά πξνο πεηζηψηε ζηηο 4-4-1923 φπνπ ζεκεηψλεηαη: «Ο 

Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο εηφλεζε, αη πλεξγαδφκελαη Σάμεηο εγθαηαιείθζεζαλ θαηφπηλ επηζήκσλ 

ζπλεδξηάζεσλ απφ ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, ηα νπνία εθεξχρζεζαλ ήδε ππέξ εκψλ, θαη έκεηλαλ 

καδί ηνπο ηα 20% ησλ εκπφξσλ Αζελψλ (70% είλαη Βεληδειηθνί θαη 10% ππέξ εκψλ), ψζηε 

θαηέπεζαλ». Δι. Βήκα 29-7-1923. 
192

 Βι. Αλαθνηλσζέλ ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο, Δι. Βήκα 23-4-1923. 
193

 «Σν Πξφγξακκα ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ», Πνιηηεία 7-6-1923 
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ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1923 ηε ζχκπεμε «Δζληθνχ πλαζπηζκνχ» ππφ ηνλ Αιέμαλδξν 

Εαΐκε θαη ηε δπλαηφηεηα εθινγηθήο ζχκπξαμεο ηνπ θφκκαηνο κε πνιηηεπφκελνπο απφ 

ην επξχηεξν πνιηηηθφ θάζκα.
194

 Οη αληηθάζεηο απηέο πεξηφξηζαλ ηελ επηξξνή ηνπ, ζε 

βαζκφ πνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1923, παξακνλέο ηεο πξνθήξπμεο ησλ εθινγψλ, λα 

ζεσξείηαη κηα κάιινλ πεξηζσξηαθή πνιηηηθή δχλακε. Μεηά ην αληηπξαμηθφπεκα, ν 

Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο, ζπκπιένληαο κε ην ζχλνιν ησλ αληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ 

(Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο, πληεξεηηθφλ Κφκκα, Διεπζεξφθξνλεο), απείρε απφ ηηο 

εθινγέο ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 1923 θαη ηελ άλνημε ηνπ επφκελνπ έηνπο δηαιχζεθε 

νξηζηηθά.  

ε απηή ηελ απνηπρεκέλε απφπεηξα παξαγφλησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ λα 

αλαδηαηάμνπλ ην πνιηηηθφ ζθεληθφ, ζπγθξνηψληαο θφκκα ησλ κηθξναζηψλ πνπ ζα 

ηνπο ζπγθξαηνχζε ζηνπο θφιπνπο κηαο ζπκκαρίαο ησλ «αζηηθψλ ηάμεσλ», 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν Σχπνο ζε βαζκφ δπζαλάινγν κε ηελ απήρεζε πνπ είρε ην 

εγρείξεκα. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εθδφηεο, νη νπνίεο δελ 

μεπεξάζηεθαλ παξά ηε γελλαία αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ εθεκεξίδσλ (απφ 30 ζε 50 

ιεπηά) πνπ επηβιήζεθε κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο «Δπαλαζηάζεσο» απφ ηελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ 1922, ηνπο θαζηζηνχζαλ ηδηαίηεξα επάισηνπο.  

Ζ Πνιηηεία ππνζηήξημε εμαξρήο θαη ζηαζεξά ηνλ Πνιηηηθφ πλαζπηζκφ κέρξη ηελ 

παχζε ηεο ζηηο 22-10-1923, ζε ζεκείν πνπ ζεσξνχληαλ ην επίζεκν φξγαλν ηνπ 

θφκκαηνο ή «ην πξσηλόλ όξγαλνλ ησλ θεθαιαηνθξαηώλ», φπσο ηελ θαηεγνξνχζαλ νη 

κεηαμηθέο αληίπαινί ηεο. Δθηφο απφ ηα πξσηνζέιηδα άξζξα ηνπ Θ. Νηθνινχδε, ηηο 

ζέζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ θφκκαηνο ππεξαζπίδνληαλ ζπζηεκαηηθά κε θείκελά ηνπο 

νη Γ. Φηιάξεηνο, Κ. Γεκεξηδήο θαη ν ίδηνο ν Δ. Υαξίιανο.
195

 Δληνχηνηο, ηελ πνιηηηθή 

γξακκή ηεο εθεκεξίδαο δε θάλεθε λα ζπκκεξίδνληαη κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ άιινη 

κφληκνη ζπλεξγάηεο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξνλνγξάθνο ηεο Πνιηηείαο Γ. 

Υαηδφπνπινο (πκπνιίηεο), απφ ηνπο εηζεγεηέο ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο ηεο «κέζεο 

αζηηθήο ηάμεσο», ηεο «ζπλδηθαιηζκνπνίεζεσο» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο 

«απηνλφκνπ νξγαλψζεσο ησλ κηζζσηψλ αζηψλ», κπνξεί ζε θείκελά ηνπ λα δηαθήκηδε 

αλνηρηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Δ. Υαξίιανπ,
196

 αιιά έπαςε λα αζρνιείηαη κε ην 

πξνζθηιέο ηνπ ζέκα απφ ηελ επνρή πνπ ε εθεκεξίδα ζηξαηεχηεθε ζηελ πινπνίεζε 

                                                 
194

 Δκπξόο, 1-8-1923. 
195

 Βι. ελδεηθηηθά: Γ. Φηιάξεηνο, «Μφλνο θχξηνο ηεο ηχρεο ηνπ», Πνιηηεία 14-2-1923, Κ. Γεκεξηδήο, 

«Υάξηλ ηνπ εζληθνχ κέιινληνο», Πνιηηεία 15-4-1923, Δ. Υαξίιανο, «Ζ ζπλεξγαζία ησλ ηάμεσλ», 

Πνιηηεία 18-5-1923. 
196

 Γ. Υαηδφπνπινο (πκπνιίηεο), «Έθαζηνο ζην ζπίηη ηνπ», Πνιηηεία 15-2-1923. 
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ελφο ηέηνηνπ ζθνπνχ, πηζαλφλ επεηδή ηνλ μέληδε ε ρεηξαγψγεζε ηεο θίλεζεο απφ 

εθπξνζψπνπο ηεο κεγαινεπηρεηξεκαηηθήο ηάμεο. Γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, ε 

πνιηηηθή εθζηξαηεία ηεο εθεκεξίδαο άθεζε αδηάθνξν θαη ηνλ Φψην Πνιίηε, ν νπνίνο, 

ζε ζεηξά άξζξσλ ηνπ ην θζηλφπσξν ηνπ 22, δηαπίζησλε ηελ απνπζία πνιηηηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ηηο δηαιπηηθέο επηπηψζεηο ηεο δξάζεο ησλ «νηθνλνκηθψλ 

νξγαλψζεσλ».
197

  

Ζ ζηελή ζρέζε ηεο Πνιηηείαο κε ηνλ Δ. Υαξίιαν, πνπ κάιινλ ζπλερίζηεθε θαη 

κεηά ηε δηάιπζε ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ θαζψο ν Υαξίιανο εκθαλίδεηαη σο 

εγγπεηήο ζε γξακκάηηα πνπ ππνγξάθεη ν Νηθνινχδεο ην 1927,
198

 πηζαλφηαηα έπαημε 

ξφιν θαη ζηελ έθδνζε λέαο εθεκεξίδαο απφ ηνλ Νηθνινχδε κεηά ηελ παχζε φισλ 

ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ εληχπσλ, ηελ επνκέλε ηνπ αληηπξαμηθνπήκαηνο ησλ 

Λενλαξδφπνπινπ – Γαξγαιίδε. Ζ εθεκεξίδα νλνκαδφηαλ Υώξα, θαη θπθινθφξεζε ην 

δηάζηεκα 18-11-1923 έσο 29-1-1924 κε δηεπζπληή ηνλ Ν. Καξβνχλε. Δίλαη 

αμηνζεκείσην πσο ν Νηθνινχδεο ήηαλ ν κφλνο απφ ηνπο αληηβεληδειηθνχο ηδηνθηήηεο 

πνπ θαηφξζσζε λα επαλεθδψζεη θχιιν ηελ πεξίνδν απηή.
199

  

Δθηφο απφ ηελ Πνιηηεία, ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ 

επηζηξαηεχηεθαλ θαη άιια ηξία θαζεκεξηλά αζελατθά θχιια, ηα νπνία, θαηά ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ππήξμαλ θαλαηηθνί ππνζηεξηθηέο ηνπ Γνχλαξε θαη ηνπ 

Λατθνχ θφκκαηνο. Ζ έθδνζή ηνπο αληηκεηψπηδε ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα, δηφηη νη 

ηδηνθηήηεο ηνπο είραλ ππνζηεί δηψμεηο θαη ηα πξσηνζέιηδά ηνπο ζπαξάζζνληαλ απφ ηε 

ινγνθξηζία. Απφ ην ρεηκψλα ηνπ 1922 νη Φηιάξεηνο – Υαξίιανο ζπδεηνχζαλ ηελ 

αγνξά ηεο Καζεκεξηλήο, ν ηδηνθηήηεο ηεο νπνίαο, Γ. Βιάρνο, είρε θαηαθχγεη ζην 

εμσηεξηθφ πξνγξακκέλνο απφ ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο, ελψ είρε θπιαθηζηεί θαη ν 

αξρηζπληάθηεο ηεο Ν. Κξαλησηάθεο.
200

 Σειηθά ε πψιεζε δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

αιιά ε εθεκεξίδα απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1923 ζα ππνζηεξίδεη δηαθξηηηθά ηνλ Πνιηηηθφ 

                                                 
197

 «Σνηαχηαη «ελψζεηο» είλαη θπξίσο αη επη νηθνλνκηθήο βάζεσο θαηαξηηδφκελαη νξγαλψζεηο, αίηηλεο 

δηα ηνχην εκθαλίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ είηε κε ακπληηθφλ είηε θαη κε επηζεηηθφλ ραξαθηήξα θαη 

πξφγξακκα, σο πνιεκηθά νχησο εηπείλ ζπγθξνηήκαηα κε σξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη θαηεπζχλζεηο, εηο ην 

βάζνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη φκσο πάληνηε ν μεξφο αηνκηθηζκφο. Μεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηνηνχησλ 

ζπγθξνηεκάησλ, ζηεξηδνκέλσλ επί δηαθφξσλ ή αληηζέησλ νηθνλνκηθψλ βάζεσλ, νπδέπνηε ή εηο φισο 

εθηάθηνπο θαη απξνφπηνπο πεξηζηάζεηο, αλαπηχζζεηαη ζρέζηο αλσηέξαο ελφηεηνο . Πάληνηε δε 

επέξρεηαη κεηαμχ ησλ ζχγθξνπζηο  – ν θνηλψο θαινχκελνο «αγψλ ηάμεσλ θαη ζπκθεξφλησλ». 

Σνηαχηαη φκσο ζπγθξνχζεηο, αληί λα θαιιηεξγνχλ ηελ πνιηηηθήλ ζπλείδεζηλ, ζπληείλνπλ ηνπλαληίνλ εηο 

ηελ δηάιπζηλ απηήο ηαχηεο ηεο ηδέαο ηεο πνιηηείαο, ήηηο κφλνλ σο πςειή ελφηεο  δχλαηαη λα λνεζή, 

πεξηιακβάλνπζα ελ εαπηή, απνθαζαίξνπζα θαη δηθαηψλνπζα ην ζχλνινλ ησλ πνιηηψλ, σο ηνηνχησλ». 

Φ(ψηνο) Π(νιίηεο), «Ζ πνιηηηθή ζπλείδεζηο Γ΄», Πνιηηεία 23-10-1922. 
198

 Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο, Σκήκα Γηθαζηηθφ, Α140Τ76Φ1221.  
199

 Αλ εμαηξέζνπκε ηελ επαλαθπθινθνξία ηνπ θξηπ κεηά απφ ελλεάκελε παχζε ζηηο 16-11-1923. 
200

 Γηα ηελ ζρεδηαδφκελε πψιεζε ηεο Καζεκεξηλήο, βι. Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 16
εο

 

Γεθεκβξίνπ 1922. 
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πλαζπηζκφ, κε ππφδεημε ηνπ Γ. Βιάρνπ απφ ην εμσηεξηθφ θαη παξά ηηο αληηξξήζεηο 

ζπληαθηψλ ηεο.
201

 Απφ ηελ άλνημε ηνπ 1923 θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, πέξαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ Υαξίιανπ θαη ε Πξσηεύνπζα ηνπ 

Άξηζηνπ Κακπάλε, ν νπνίνο είρε επίζεο δηαθχγεη ζηελ Αίγππην θαη είρε αθήζεη ηελ 

πξνζσξηλή δηεχζπλζε ηνπ θχιινπ ζηνλ ζπληδηνθηήηε ηνπ Η. Γεκφπνπιν.
202

 Σελ ίδηα 

πεξίνδν πξνζηέζεθε θαη ε ιατθίδνπζα Αζελατθή, πνπ ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζειίδσλ ηεο ην ρεηκψλα ηνπ 1922-23 καξηπξνχζε ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηδε ν 

εθδφηεο ηεο, κεξνο Δπειπίδεο. Ζ Αζελατθή, δηαηεξψληαο πςειφηεξνπο ηνπο 

αληηπνιηηεπηηθνχο ηφλνπο, ζηα ζεκεηψκαηά ηεο ππεξαζπηδφηαλ ηα αηηήκαηα ησλ 

κηθξναζηηθψλ νκάδσλ ελψ ζηελ πνιηηηθή ηεο αξζξνγξαθία πξφβαιιε θπξίσο ην 

ζηέιερνο ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ Κ. Γεκεξηδή.
203

 Οη ηξεηο απηέο εθεκεξίδεο 

καδί κε ηελ Πνιηηεία εμαπέιπζαλ, κε δηαθνξεηηθφ χθνο ε θαζεκηά, ζθνδξή επίζεζε 

θαηά ηνπ Η. Μεηαμά ηελ άλνημε ηνπ 1923, ζέηνληαο δήηεκα εγεζίαο ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ αγψλα, ζρνιηάδνληαο ηελ αζηαζή ζρέζε ηνπ Μεηαμά κε ην παιάηη 

θαη θαηεγνξψληαο ηνλ γηα ηε ζηάζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ 

πνιέκνπ. Δπξφθεηην γηα χζηαηε πξνζπάζεηα ηνπ Δ. Υαξίιανπ λα αλαηξέςεη δηα ηνπ 

Σχπνπ, κε ηε ζπλδξνκή εθεκεξίδσλ ιατθνχ πξνθίι, ην δηαθαηλφκελν ξεχκα ππέξ ηνπ 

Μεηαμά. 

Αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο αληηκεηψπηδαλ ηελ ίδηα επνρή θαη νη 

εθεκεξίδεο πνπ πξφζθεηλην ζην θφκκα ηνπ Η. Μεηαμά. Αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ 

αξραηφηεξε θαη έληνλα ιατθίδνπζα Δζπεξηλή ηνπ Π. Γηάλλαξνπ, ε νπνία ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα είρε ζηαζεξέο πσιήζεηο 12-15.000 θχιισλ, νη ππφινηπεο ήηαλ 

ρακειήο θπθινθνξίαο.
204

 Ζ Νέα Ζκέξα ηνπ Η. Υαιθνθνλδχιε θεκνινγνχληαλ πσο 

                                                 
201

 ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ Γ. Βιάρνπ θαη ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηεο εθεκεξίδαο Μ. Μάιαηλνπ 

ηελ άλνημε ηνπ 1923, ν Βιάρνο ζπληζηνχζε ζηνλ Μάιαηλν κηα πην κεηξηνπαζή αξζξνγξαθία θαη ν 

Μάιαηλνο ζηελ απάληεζή ηνπ αλέθεξε: «Έρσ ππφςε κνπ εμ αλαθνηλψζεσλ ηνπ θ. Υξ. Νηθνινπνχινπ 

(αξρηζπληάθηνπ ηφηε ηεο Καζεκεξηλήο) ηαο ηάζεηο ηεο εθεκεξίδνο. Δηο ηελ ππάξρνπζαλ πνιηηηθήλ 

εξεκίαλ δελ εμεχξσ εάλ ζα ήην δπλαηφλ λα ππάξμνπλ θαη’ αξρήλ αληηξξήζεηο. Πξέπεη φκσο λα 

ζεκεησζή αθφκα φηη ε πεξί εο ν ιφγνο νξγάλσζηο (Γεκεξηδή – Υαξηιάνπ) κεηά πνιιήο επηθπιάμεσο 

αλ φρη θαη δπζπηζηίαο γίλεηαη δεθηή, ηδίσο σο εθ ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ηεο πξνειεχζεσο…». Μ. 

Μάιαηλνο, Σν εκεησκαηάξην ηνπ Βιάζε Ρνύκειε, ρ.έ., Αζήλα 1960, η. Β΄, ζ.28.  
202

 Γηα ηε ζηξνθή ηεο Πξσηεύνπζαο πνπ κέρξη ηφηε θξαηνχζε εθεθηηθή ζηάζε, ν Ρηδνζπάζηεο 

παξαηεξνχζε: «Μεηά ηελ Καζεκεξηλήλ θαη ε Πξσηεχνπζα απφ ρζεο πξνζεθνιήζε εηο ην 

απνθξεάηηθνλ άξκα ηνπ θ. Υαξηιάνπ. Ζ απηνχ Μεγαιεηφηεο ν παξάο έθακε φια ηα θαπιφβηα ηνπ 

παιαηνθνκκαηηζκνχ φξγαλα λ’ αιιάδνπλ πάηξσλαο φπσο θαη ππνθάκηζα». Ρηδνζπάζηεο 13-4-1923. 
203

 Βι. ελδεηθηηθά: «Ζ εκθάληζηο ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ», Αζελατθή 11-3-1923, «Κ. Γεκεξηδήο: 

έλαο εξγάηεο ησλ πφζσλ ηνπ ιανχ», Αζελατθή 15-3-1923, «Σν αγγνχξη πνπ ζα ππνζηή ν 

Βεληδειηζκφο», Αζελατθή 20-3-1923, «Ση εγγπάηαη ν Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο», Αζελατθή 7-4-1923. 
204

 Γηα ηελ θπθινθνξία ηεο Δζπεξηλήο, ηα ζηνηρεία είλαη απφ ην θαινθαίξη – θζηλφπσξν ηνπ 1921 θαη 

παξαζέηνληαη ζην . Μαξθέηνο, φ.π., ζ. 329. Ζ Δζπεξηλή ππνζηεξίδεη ηνλ Μεηαμά απφ ην θζηλφπσξν 
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εληζρχνληαλ νηθνλνκηθά απφ ην ζηέιερνο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαη γφλν 

ηξαπεδηηηθήο νηθνγέλεηαο Γεψξγην Πεζκαδφγινπ, ηηο απφςεηο ηνπ νπνίνπ θηινμελνχζε 

ηαθηηθφηαηα ζηηο ζηήιεο ηεο.
205

 Σα Υξνληθά ησλ . Καξαβία θαη Κ. Κνηδηά είραλ ην 

θαινθαίξη ηνπ 1922 θπθινθνξία 1.300 θχιισλ θαη ε έθδνζή ηνπο ζα δηαθνπεί δχν 

ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1924.
206

  Αλάινγα πξνβιήκαηα αληηκεηψπηδε θαη 

ν Υξόλνο ηνπ Κ. Υαηξφπνπινπ, πνπ επαλεθδφζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1923 ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Γ. Κφθθηλνπ, παξφηη ρξεκαηνδνηνχληαλ ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ 

εηζαγσγέα θηλίλεο θαη πξνζσπηθφ θίιν ηνπ Μεηαμά, Ησάλλε Μαπξνχιηα.
207

   

ην ζηξαηφπεδν ησλ θηιειεπζέξσλ, ηδηνθηήηεο εθεκεξίδσλ πην θνληά ζην 

θαζεζηψο θαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαηέθεπγαλ ζε άιινπο, επθνιφηεξνπο 

ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Ο αλαγλψζηεο ηνπ βεληδειηθνχ Σχπνπ ην θαινθαίξη ηνπ 

1923, εληππσζηάδεηαη απφ ηελ πβξηζηηθή αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνλ Γ. Λακπξάθε 

ηνπ Δι. Βήκαηνο θαη ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, ππνπξγφ εζσηεξηθψλ ζηελ θπβέξλεζε 

Γνλαηά, απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ νπνίνπ εκπλένληαλ ε αξηηγέλλεηε εθεκεξίδα 

Διεύζεξνο Λόγνο. 
208

 Αθνξκή ζηάζεθε έλα δεκνζίεπκα ηνπ Δι. Λόγνπ ζηηο 1-8-1923, 

ζην νπνίν θαηαγγέιινληαλ ν ξφινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ νξγηψδε 

θεξδνζθνπία επί ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ε νπνία θνξπθψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1923. 

χκθσλα κε ην άξζξν: «Σν ίδξπκα ηνύην εμεηξάπε από πνιινύ ηνπ πξαγκαηηθνύ ηνπ 

πξννξηζκνύ, κεηαηξαπέλ από Δθδνηηθόλ Καηάζηεκα εηο πηζησηηθόλ ίδξπκα. Δίλε 

αιήζεηα πηθξά, ηελ νπνίαλ ελ ηνύηνηο νπδείο εηόικεζε λα δηαζαιπίζε. Δλώ, δεινλόηη, ε 

                                                                                                                                            
ηνπ 1922 αιιάδνληαο ην ινγφηππφ ηεο απφ «εθεκεξίο βαζηινθξφλσλ αξρψλ» ζε «εθεκεξίο 

ειεπζεξνθξφλσλ αξρψλ».  
205

 Βι. Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 2 Απξηιίνπ 1923. Ζ Νέα Ζκέξα ππνζηήξηδε ηνπο 

Διεπζεξφθξνλεο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1922 θαη ε θηινκεηαμηθή ηεο γξακκή εληάζεθε φηαλ αλέιαβε 

ηελ αξρηζπληαμία ηεο ν Η. Γηάθνο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1923. 
206

 Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 6 Απγνχζηνπ 1922. 
207

 Γ. Γαθλήο, Ζ Διιάο κεηαμύ δύν πνιέκσλ, 1923-1940, Κάθηνο, Αζήλα 1997², ζ. 262. ην πξψην 

θχιιν ηνπ επαλεθδηδφκελνπ κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα Υξόλνπ, ζεκεηψλνληαλ πσο ε εθεκεξίδα 

θπθινθνξεί «…εηο επνρήλ θαζ’ ελ αη εθδνηηθαί δπζρέξεηαη είλαη αθάληαζηνη, ε δε εθθξεκφηεο ησλ 

εζληθψλ δεηεκάησλ έρεη επηβάιεη ηελ αλαζηνιήλ ησλ πνιηηηθψλ αγψλσλ», Υξόλνο 11-3-1923. Γηα ηε 

ζρέζε Μεηαμά – Μαπξνχιηα θαη γηα ην γεγνλφο πσο ν Μεηαμάο «είρε ξεκάμεη» ηνλ Μαπξνχιηα, βι. Μ. 

Μάιαηλνο, φ.π., ζ. 36. Με ηνλ Η. Μαπξνχιηα ζπλέπξαηηε θαη ν αδειθφο ηνπ Παλαγηψηεο Μαπξνχιηαο, 

ηδξπηήο ηεο Δκπνξηθήο θαη Σερληθήο Δηαηξείαο «Αλδ. Αγγειφπνπινο – Π. Γ. Μαπξνχιηαο» θαη 

πξφεδξνο ηνπ Γ. . ηεο Σξάπεδαο Δκπνξίνπ. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν βεληδειηθφο ηχπνο 

θαηεγνξνχζε ηνπο Αγγειφπνπιν θαη Μαπξνχιηα σο ρξεκαηνδφηεο ηνπ  αληηπξαμηθνπήκαηνο ησλ 

Λενλαξδφπνπινπ – Γαξγαιίδε. Βι. Διεύζεξνο Λόγνο 9-11-1923.  

ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ν Μεηαμάο λα βξεη ρξεκαηνδφηεο γηα ηηο εθεκεξίδεο ηνπ ζε 

αληίζεζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε παξαθάησ θαηαγξαθή ηνπ Ζκεξνινγίνπ 

ηνπ ζηηο 31-3-1923: : «…Βξάδπ Αιέθνο δηεγείηαη, φηη ρζεο Πχξξνο Γηαλλφπνπινο εθ κέξνπο Γ. 

Φηιαξέηνπ ησ επξφηεηλελ 60 ρηι. κεληαίσο δηα αξζξνγξαθίαλ «Δζπεξηλήο». Εήηεκα ρξήκαηνο ν αγψλ. 

Καη δελ έρνκελ πιένλ ηίπνηε».   
208

 «Φεπδνινχζεξν, αξξηβηζηή θαη πνιηηηθφ ηπρνδηψθηε» ραξαθηήξηδε ν Λακπξάθεο ηνλ Γ. 

Παπαλδξένπ, βι. Διεύζεξνλ Βήκα 3-8-1923 θαη 5-8-1923. 
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Δθδνηηθή καο Σξάπεδα έδεη λα ππνινγίδε εηο θέξδε θηώκελα εηο δξαρκάο θαη 

απνξξένληα εθ ηνπ εθδνηηθνύ πξνλνκίνπ ηεο θαη ηόζσλ άιισλ γλσζηώλ πεγώλ, δελ 

εξθέζζε εηο απηά θαη κεηεβιήζε εηο θεξδνζθόπνλ έκπνξνλ, πξνζδνθώζα θαη εθ ηεο 

πεγήο ηαύηεο – μέλεο πξνο ηνλ ζθνπόλ ηεο σθέιε. Ζ Δζληθή ινηπόλ Σξάπεδα – σο 

πηζησηηθόλ θαηάζηεκα – δαλείδνπζα ηνλ εκπνξηθόλ θαη ρξεκαηηζηηθόλ θόζκνλ επί ηόθσ 

θαη πξνκεζεία δηα ηελ ελέξγεηαλ εκπνξηθώλ θαη ρξεκαηηζηηθώλ πξάμεσλ, επί ππνζήθε 

εκπνξεπκάησλ – θαη ελερύξσ ηίηισλ – ζπλεηαύηηζε ηα ζπκθέξνληά ηεο πξνο ηα 

εκπνξηθά θαη ρξεκαηηζηηθά θαη αλακέλεη – αηπρώο – εθ ηεο αλαηηκήζεσο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο ηελ εμαζθάιηζηλ ησλ θεξδώλ θαη ησλ δαλεηζζέλησλ θεθαιαίσλ 

ηεο…».
209

 Αλ θαη ζηνλ Σχπν εκθαλίδνληαλ ζπρλά ζρφιηα θαη ππνλννχκελα γηα ην 

ξφιν ησλ ηξαπεδψλ ζηελ θπβεία ηνπ ζπλαιιάγκαηνο,
210

 ε νξγηζκέλε επίζεζε ηνπ 

Λακπξάθε θαηά ηνπ Παπαλδξένπ θαη ηνπ Δι. Λόγνπ, ελίζρπζε ηελ εληχπσζε πσο ην 

Δι. Βήκα ππεξαζπηδφηαλ νκάδα ζπκθεξφλησλ πνπ δξνχζε εληφο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, ζην ηηκφλη ηεο νπνίαο βξηζθφηαλ ν εθ ησλ ζπληδξπηψλ ηεο εθεκεξίδαο, Α. 

Γηνκήδεο. Ζ αληηπαξάζεζε εθθξάδνληαλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, φπνπ ν Γ. Παπαλδξένπ θαη ην έληππν πνπ ηνλ ππνζηήξηδε έπαηξλαλ 

ζηαζεξά απνζηάζεηο απφ ηελ νκάδα ησλ ηδξπηψλ ηνπ Δι. Βήκαηνο.
211

 πγθεθξηκέλα 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο – φπσο ηα έμη δηαδνρηθά άξζξα ηνπ 

Δκκαλνπήι Σζνπδεξνχ απφ ηηο 29-7-1923 έσο ηηο 3-8-1923, ζηα νπνία απιψο 

επαλαιακβάλνληαλ «αθαίξσο» ήδε γλσζηά ζηνηρεία γηα λα πεξηγξαθεί κε κειαλά 

ρξψκαηα ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο – εχινγα ζεσξήζεθαλ απφ πνιινχο 

φηη ηε δεδνκέλε ζηηγκή εμππεξεηνχζαλ κηα «ληεθαηηηζηηθή» (δει. εηηνπαζή) 

πνιηηηθή απέλαληη ζηελ θινληδφκελε δξαρκή γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο ππνηηκεηηθήο 

θνξάο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη φηη ήηαλ κέξνο ηνπ παηρληδηνχ ηεο 

                                                 
209

 Θ. Λ., «Ζ ξχζκηζηο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ν ξφινο ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο», Δι. Λόγνο 1-8-1923. 
210

 Απφ ηα πξψηα ηνπ θχιια ν Διεύζεξνο Λόγνο έθαλε ιφγν «πεξί νκάδνο ρξεκαηηζηψλ ηεο νπνίαο 

κεηέρνπλ θαη Σξάπεδαη, ε νπνία πξνεηνηκάδεη ηελ χςσζηλ ηεο ιίξαο», Δι. Λόγνο 11-7-1923. Πην 

δηαθξηηηθά ε Δζηία ππνζηήξηδε πσο «ππάξρνπλ ππφλνηαη, φηη εηο ηελ θεξδνζθνπίαλ απηήλ 

αλακηγλχνληαη παξάγνληεο νη νπνίνη δελ έπξεπε λα αλακηγλχσληαη», Δζηία 30-7-1923. Δλψ ν 

Ρηδνζπάζηεο, ζε ζθιεξφ χθνο, δηαηεηλφηαλ πσο νη δηεπζπληέο ηνπ βεληδειηθνχ Σχπνπ είλαη ρξεκαηηζηέο, 

πσο γηα ηελ θπβεία θηαίεη ε πνιηηηθή ησλ Κνθηλά – Γηνκήδε πνπ αλεβνθαηεβάδεη ηηο ηηκέο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη πσο αηζρξνθεξδνχλ φρη κφλν νη Σξάπεδεο – θαη θπξίσο ε Δζληθή – αιιά θαη ην ίδην 

ην Κξάηνο, Ρηδνζπάζηεο 31-7-1923. Ζ πην θξαπγαιέα πεξίπησζε ηξάπεδαο πνπ έθηαζε θνληά ζηε 

ρξενθνπία επεηδή ζχκβνπινη θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο έπαηδαλ επί πξνζεζκία 

ηεξάζηηα πνζά ζηνλ ηδφγν ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ήηαλ ε Σξάπεδα Δκπνξίνπ (ηδξπκέλε κφιηο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1922). Οη κελχζεηο θαη νη επηζηνιέο πνπ αληάιιαζζαλ κέζσ ηνπ Σχπνπ ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζήο ηεο ην θαινθαίξη ηνπ 1923, έθαλαλ ηδηαίηεξε αίζζεζε. Βι. Διεύζεξνλ Βήκα 27-7-1923 θαη 

31-7-1923. 
211

 Διεύζεξνο Λόγνο 16-8-1923. 
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ζπλαιιαγκαηηθήο θεξδνζθνπίαο.
212

 ην παηρλίδη απηφ θαηεγνξνχληαλ πσο έπαηξλε 

κέξνο ν Γ. Λακπξάθεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθεκεξίδα ηνπ θαη ηηο επαθέο ηνπ κε 

ηελ θπβέξλεζε θαη ην πξψην πηζησηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο.
213

 

Σν γεγνλφο πσο ν Λακπξάθεο έπαηδε κε ην ζπλάιιαγκα κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηή, 

πξνζσπηθνχ ηνπ θίινπ, κέινπο ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ θαη ζπλεξγάηε ηεο 

Πνιηηείαο Γ. Φηιάξεηνπ,
214

 έδηλε ιαβέο ζηα θηινκεηαμηθά θχιια λα θάλνπλ ιφγν γηα 

χπνπηε ζπκκαρία κεηαμχ παξαγφλησλ ηνπ πλαζπηζκνχ θαη ζηειερψλ ησλ 

Φηιειεπζέξσλ. Να ππνλννχλ πσο, πίζσ απφ ηηο αβξέο αλαθνξέο ηνπ Σχπνπ ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ζηνλ Πνιηηηθφ πλαζπηζκφ θαη ηε ζπγθξαηεκέλε ζηάζε ηνπ θφκκαηνο 

απηνχ απέλαληη ζηνπο βεληδειηθνχο, θξπβφηαλ ε εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ ην ίδξπζαλ. Χο απνδείμεηο πξνβάιινληαλ νη δηεπθνιχλζεηο ηνπ 

θαζεζηψηνο πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξίιανπ 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηελ ίδξπζε βηνκεραληθήο κνλάδαο ζηε Θεζζαινλίθε.
215

 

Αλ θαη δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπθινθνξία ηεο Πνιηηείαο ηελ πεξίνδν 

απηή, είλαη βέβαην πσο ε ππαγσγή ηεο ζηε ζθέπε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Δ. Υαξίιανπ 

εμαζθάιηζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο επηβίσζε ζε κηα δχζθνιε επνρή γηα ηνλ 

αληηπνιηηεπφκελν ηχπν. Σαπηφρξνλα – θπξίσο κέζσ ηνπ Γ. Φηιάξεηνπ – ν 

Νηθνινχδεο θαηέζηε ζπλνκηιεηήο ηνπ Γ. Λακπξάθε θαη παξαγφλησλ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, αλαπηχζζνληαο κηα ζρέζε πνπ ζα απνδεηρηεί ρξήζηκε ζην κέιινλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο, θαηά ηελ άξζε ηεο θπθινθνξίαο ηεο Πνιηηείαο αιιά θαη φινπ 

ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ ηχπνπ κεηά ην αληηπξαμηθφπεκα ησλ Λενλαξδφπνπινπ – 

Γαξγαιίδε – Εήξα (ε Πνιηηεία, καδί κε ηελ Καζεκεξηλή θαη ηε Νέα Ζκέξα ήηαλ νη 

ηξεηο εθεκεξίδεο πνπ δεκνζίεπζαλ ην θείκελν ησλ θηλεκαηηψλ), ην Διεύζεξνλ Βήκα 

ζεκείσλε: «Πηζηεύνκελ όηη θαζήθνλ είρε ε Δπαλάζηαζηο λα μερσξίζε από ηαο άιιαο 

παπζείζαο εθεκεξίδαο ηελ «Πνιηηείαλ» ηνπιάρηζηνλ, ε νπνία πξέπεη λα νκνινγεζή όηη 

                                                 
212

 Βι.«Άθαηξνη επαλαιήςεηο», Δι. Λόγνο 2-8-1923 θαη «Ο ξφινο ηνπ αζηηθνχ ηχπνπ», Ρηδνζπάζηεο 2-

8-1923. 
213

 Βι. ελδεηθηηθά, Διεύζεξνο Λόγνο 4-8-1923 θαη Νέα Ζκέξα 21-10-1923.  Ήηαλ κηα επίθξηζε πνπ 

εθηφμεπαλ ζπρλά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 νη πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξαθηθνί αληίπαινη ηνπ Λακπξάθε 

φηαλ νλφκαδαλ ην Διεύζεξνλ Βήκα «εθεκεξίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ». 
214

 Διεύζεξνο Λόγνο 13-8-1923 θαη Νέα Ζκέξα 30-8-1923. 
215

 Ο Δ. Υαξίιανο, εθκεηαιιεπφκελνο ηε ζέζε ηνπ σο πξνέδξνπ ηνπ Σακείνπ Πεξηζάιςεσο 

Πξνζθχγσλ, είρε θαηνξζψζεη λα αλαηεζεί ζε εηαηξεία ηνπ ε αλέγεξζε πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ ζηε 

Νέα Κνθθηληά (ζεκ. Νίθαηα), ηνπο Πνδαξάδεο (Νέα Ησλία), ηνλ Πνδνλίθηε (Νέα Φηιαδέιθεηα) θ.α. 

Καηαγγέιινληαλ φηη ζηηο δεκνπξαζίεο απνθιείνληαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο νη αληαγσληζηέο. Βι. Νέα 

Ζκέξα 1-8-1923 θαη 2-8-1923. Γηα ηελ ίδξπζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ Φπγείνπ θαη 

Παγνπνηείνπ ζηε Θεζζαινλίθε, κε Β.Γ. ηεο 24-4-1923 θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2948/1922 απαιινηξηψζεθαλ εθηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Βι. Ρηδνζπάζηεο 25-6-1923. 
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νπδέπνηε ππάξμαζα Μεηαμηθή θαη ππέξ ηεο ζπλδηαιιαγήο ηνπ Έζλνπο αγσληζζείζα 

ήζθεζε θαζ’ όιελ ηελ δηάξθεηαλ ηνπ Δπαλαζηαηηθνύ θαζεζηώηνο αληηπνιίηεπζηλ 

απνιύησο λνκηκόθξνλα. Ζ «Πνιηηεία» εζηάζε πάληνηε εηο έλα ύςνο εζηθήο 

δεκνζηνγξαθίαο, ην νπνίνλ δελ ζα έπξεπε λα παξαγλσξίζε ε Δπαλάζηαζηο, ε νπνία 

άιισο δελ έρεη αληίξξεζηλ λα δώζε αδείαο πξνο έθδνζηλ αληηπνιηηεπνκέλσλ αιιά 

λνκηκνθξόλσλ εθεκεξίδσλ»
216

. Μφιηο πέληε εκέξεο αξγφηεξα θαη ελψ ηδηνθηήηεο 

άιισλ εθεκεξίδσλ είραλ θπιαθηζηεί, δφζεθε άδεηα ζην Νηθνινχδε λα επαλεθδψζεη 

ηελ εθεκεξίδα ηνπ κε άιιε νλνκαζία, γηα λα απνηειέζεη – ιφγσ ηεο κεηξηνπάζεηαο, 

ηεο επειημίαο θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπ – κηα μερσξηζηή πεξίπησζε ζην ρψξν ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ ηχπνπ.  
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 Δι. Βήκα, 13-11-1923. 
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Η «ΜΔΣΑΞΙΚΗ» ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1924 – 1929) 

 

α. Η επαλέθδνζε ηεο Πνιηηείαο θαη ε Μεηαμηθή ζηξνθή ηεο. 

 

Με ηελ επαλαθπθινθνξία ηεο Πνιηηείαο ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1924 – ην ηειεπηαίν 

θχιιν ηεο Υώξαο ηππψζεθε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα – θαη ζην δηάζηεκα ησλ 

επφκελσλ κελψλ, ε πνιηηηθή γξακκή ηεο αιιάδεη θαη πξνζεγγίδεη ζηαδηαθά ηνλ Η. 

Μεηαμά θαη ην θφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ. Δγθαηληάδεηαη έηζη κηα ζηελή ζρέζε, 

πνπ ζα θαηαζηήζεη απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1924 ηελ Πνιηηεία εκηεπίζεκν φξγαλν ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ θαη ηνλ Νηθνινχδε επηθαλέο ζηέιερνο ηνπ θφκκαηνο, ζρέζε πνπ ζα 

δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ σο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηεο Πνιηηείαο, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1929.
217

 

Ζ ζηξνθή ηεο εθεκεξίδαο ζρεηίδεηαη κε ηηο έληνλεο δηεξγαζίεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ αλαθήξπμε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ακλήζηεπζε ηνπ Μεηαμά, ηελ άλνημε ηνπ 

1924. Μεηά ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο θαη ηνπο ειηγκνχο κεηξηνπαζψλ 

θηιειεπζέξσλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ γηα ηε δηάζσζε ηεο δπλαζηείαο ή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο βαζηιείαο, κπξνζηά ζηελ αδηαιιαμία ησλ ξηδνζπαζηψλ δεκνθξαηηθψλ 

θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ηνλ θίλδπλν λα κελ εθδνζεί ην πξνζθπγηθφ δάλεην, ε 

αλαδήηεζε ζηαζεξφηεηαο θαη εμνκάιπλζεο ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, πνπ 

ππαγφξεπαλ κε δειψζεηο ηνπο μέλνη δηπισκαηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, 

νδήγεζε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ηνπο βαζηθνχο ζηπινβάηεο ηνπ 

άξρνληνο θνηλσληθνχ ζπλαζπηζκνχ ηεο ρψξαο ζηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ αλαθήξπμε ηεο δεκνθξαηίαο.
218

 Γηα ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε απέλαληη 

ζην λέν θαζεζηψο, ν Παπαλαζηαζίνπ επεδίσμε ζπλελλφεζε κε ηνπο κνλαξρηθνχο 

                                                 
217

 Ζ γλσξηκία Νηθνινχδε – Μεηαμά ηνπνζεηείηαη ζηα 1921, φηαλ ν Μεηαμάο μεθηλνχζε ζπζηεκαηηθέο 

επαθέο κε εθδφηεο αληηβεληδειηθψλ εθεκεξίδσλ (Υαιθνθνλδχιε, Δπζηξαηηάδε, Νηθνινχδε, Κνηδηά, 

Καξαβία) αλαδεηψληαο ζηήξημε γηα ην ππφ δεκηνπξγία θφκκα ηνπ. Οη ζρέζεηο ηνπο έγηλαλ ζηελφηεξεο 

ην θαινθαίξη ηνπ 1922 φηαλ ν Νηθνινχδεο ζπδεηνχζε θαηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ ηε «ιχζε 

Μεηαμά» θαη ν Μεηαμάο ζεκείσλε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ηελ «πξνζρψξεζηλ Πνιηηείαο» ζηηο 20-8-1922. 

Ζ πξφζδεζε ηνπ Νηθνινχδε ζην θφκκα ηνπ Δ. Υαξίιανπ θαη ε ζθιεξή γξακκή ηεο Πνιηηείαο απέλαληη 

ζηνλ Μεηαμά ηα έηε 1922-1923, δελ εκπφδηδε ηνλ Νηθνινχδε λα εθθξάδεη ζηα άξζξα ηνπ ηελ 

πξνζσπηθή εθηίκεζε πνπ έηξεθε πξνο ην πξφζσπν ηνπ απφζηξαηνπ αμησκαηηθνχ: «Θιηβφκεζα δσεξψο, 

δηφηη αλαγθαδφκεζα εκείο, εθηηκψληεο πνηθηινηξφπσο ηνλ άλδξα, θαη αηζζαλφκελνη, επαλαιακβάλνκελ, 

ηελ ηξαγηθήλ αδηθίαλ, ήηηο ησ πξνζγίγλεηαη, λα ηνλίζσκελ ζήκεξνλ δεκνζία ηελ αλάγθελ ηεο 

απηνζπζίαο ηνπ, ράξηλ ηνπ Έζλνπο, θαη ράξηλ ηνπ αληηβεληδειηθνχ αγψλνο…» έγξαθε ν Νηθνινχδεο ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1922. Θ. Ν(ηθνινχδεο), «Ζ Δζληθή θξίζηο θαη ην απξηαλφλ εθινγηθφλ πξφβιεκα. Ζ 

αλάγθε κηαο λέαο αληηβεληδειηθήο παξαηάμεσο», Πνιηηεία 18-10-1922. 
218

 Υ. Υαηδεησζήθ «Κνηλνβνχιην θαη Γηθηαηνξία» ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο 

ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, η. Β2, ζ. 60-68. 
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πξνζθέξνληαο αληαιιάγκαηα ηφζν πξνο ηελ «πληαγκαηηθή Δπηηξνπή»
219

 - θαη κέζσ 

απηήο πξνο ηνλ Γεψξγην Β΄ - φζν θαη πξνο ηνλ θπγάδα Η. Μεηαμά, ηνλ εγέηε ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ θφκκαηνο πνπ έσο ηφηε θαηλφηαλ λα είρε ηε κεγαιχηεξε απήρεζε. Ζ 

επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνλ Μεηαμά, κεηά ην λαπάγην ησλ επαθψλ κε ηνπο 

πληαγκαηηθνχο θαη ηελ άξλεζε ηνπ Γεσξγίνπ, ζηάζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

ζηνηρεηψδε λνκηκνπνίεζε ηεο πνιηηεηαθήο αιιαγήο θαη ηελ κεξηθή εμνκάιπλζε ηεο 

πνιηηηθήο δσήο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα λα δξνκνινγεζνχλ ζην επφκελν δηάζηεκα νη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ θνηλσληθψλ ηξηγκψλ θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε ζπγθπξία, δειαδή ηελ έθδνζε ησλ 

πξνζθπγηθψλ δαλείσλ, ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ, ηε δηεπζέηεζε 

ησλ πνιεκηθψλ ρξεψλ θαη ηελ λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε. Ζ «πνιηηηθή ηνπ 

πιαηζίνπ» πνπ αθνινχζεζε ν απφζηξαηνο αμησκαηηθφο κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηεο 13
εο

 Απξηιίνπ 1924 αιιά θαη ε ελ γέλεη 

πνιηηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κέρξη ηελ πξνζσξηλή απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή, ην 

θαινθαίξη ηνπ 1928, δελ ζπληζηνχζαλ απιψο φξνπο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ επηβίσζε, 

κηα ππνζηνιή δειαδή ηεο βαζηινθξνζχλεο ηνπ κε αληάιιαγκα ηελ ακλεζηία. 

Σαπηφρξνλα απνηίλαδαλ ην ζηίγκα ηνπ απνζπλάγσγνπ παιαηνθνκκαηηθνχ 

γεξκαλφθηινπ θαη ηνλ θαζηζηνχζαλ εηαίξν θαη ζπλνκηιεηή πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θχθισλ πνπ σο ηφηε ζηέθνληαλ απέλαληί ηνπ. 

’ απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα ηδσζεί ε κεηαμηθή ζηξνθή ηεο πνιηηηθήο γξακκήο 

ηεο Πνιηηείαο ηελ πεξίνδν 1924-1929. Ζ αλαπάληερε αλάζεζε απφ ηνλ 

Παπαλαζηαζίνπ ζηνπο κέρξη πξφηηλνο αληηπάινπο ηνπ Μεηαμά, Νηθνινχδε θαη 

Φηιάξεην λα κεζνιαβήζνπλ γηα ηελ επάλνδφ ηνπ ηειεγξαθψληαο ηνπ θαη εγγπψκελνη 

ηελ αζθάιεηά ηνπ,
220

 θαλεξψλεη ηε δηαζεζηκφηεηα  ησλ αλζξψπσλ ηεο εθεκεξίδαο 

λα ζηεγαζηνχλ ζε άιινλ πνιηηηθφ ρψξν κεηά ηελ απνηπρία ηνπ «Πνιηηηθνχ 

πλαζπηζκνχ», ζπκβαηφ σζηφζν κε ηα πάγηα γλσξίζκαηα ηνπ εληχπνπ, δειαδή ηε 

κεηξηνπάζεηα, ηνλ «αξηζηνθξαηηθνχ ηχπνπ» ζπληεξεηηζκφ, ηνλ εππξεπή 

                                                 
219

 Απφ ηηο 16-2-1924 ηα κνλαξρηθά θφκκαηα (ην Λατθφλ Κφκκα ηνπ Σζαιδάξε, ην Μεηαξξπζκηζηηθφλ 

ηνπ Δ. Λαδφπνπινπ, ε Μαθεδνληθή Οκάο ηνπ Μπνχζηνπ, ην πληεξεηηθφλ Κφκκα ηνπ Γ. Ράιιε, ν 

Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο ηνπ Υαξίιανπ θαη ε Πνιηηηθή Έλσζηο ηνπ Γεκεξηδή) είραλ ζπκπήμεη ηε 

«πληαγκαηηθή Παξάηαμε» πνπ δηεπζχλνληαλ απφ ηε «πληαγκαηηθή Δπηηξνπή». Βι Γ. Γαθλήο, φ.π., 

ζ. 251-257 φπνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θηλήζεηο ηνπ Παπαλαζηαζίνπ.  
220

  θξίπ, 19-3-1924. Γηα ηελ πξνζέγγηζε κε ηνλ Μεηαμά ν Παπαλαζηαζίνπ επηζηξάηεπζε επίζεο ηνλ 

εθδφηε ηεο κεηαμηθήο Νέαο Ζκέξαο Η. Υαιθνθνλδχιε ν νπνίνο απεζηάιε ζην Μπξίληεδη καδί κε ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο θπβέξλεζεο Κ. Σξηαληαθπιιφπνπιν γηα λα ζπλαληήζεη ην Μεηαμά, θαζψο θαη ηνλ 

ππαξρεγφ ησλ Διεπζεξνθξφλσλ Αιέμαλδξν Βακβέηζν.  
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αληηβεληδειηζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε ζπλαηλεηηθψλ ιχζεσλ ζην φλνκα ηεο δηάζσζεο 

ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηεο θνηλσληθήο ηάμεο πξαγκάησλ. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα, είλαη 

κάιινλ νξζφηεξν λα κηιάκε γηα «ζηξνθή» ηνπ Μεηαμά θαη φρη ηεο Πνιηηείαο. Σελ 

πεξίνδν 1924-1928 νη πνιηηηθέο ζέζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπ ζα θηινμελνχληαη θαη 

ζα εθθξάδνληαη απφ κηα εθεκεξίδα πνπ δελ ηε ραξαθηήξηδε ν αληηπινπηνθξαηηθφο 

ιφγνο, νη ιατθηζηηθέο εμάξζεηο θαη ε ξεβαλζηζηηθή ζπλζεκαηνινγία. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε ζπζηεκαηηθή αξζξνγξαθία ηνπ Γ. Φηιάξεηνπ ζην Διεύζεξνλ Βήκα 

ηελ άλνημε ηνπ 1924, φπνπ ζε ζηήιε ππφ ηνλ ηίηιν  «Οκηινχλ νη αληίπαινί καο» θαη 

«Οκηινχλ νη εξγάηαη ηεο ζπκθηιηψζεσο» πξνπαγάλδηδε ηε ζπκθηιίσζε δηα ηεο 

δεκνθξαηίαο κε ην επηρείξεκα φηη «ε δεκνθξαηία ζα δηαζπάζε ηνλ Βεληδειηζκόλ εηο 

λέα κηθξόηεξα θόκκαηα θαη ζα ζεκάλε αξγά ή γξήγνξα ην ηέξκα ηεο ζηξαηνθξαηίαο».
221

 

Οη αληηδξάζεηο ηεο πληαγκαηηθήο Παξάηαμεο, δηαηππσκέλεο θπξίσο κέζα απφ ηελ 

εθεκεξίδα θξηπ ηνπ κέινπο ηεο πληαγκαηηθήο Δπηηξνπήο Γ. Δπζηξαηηάδε, 

θαηήγγεηιαλ σο χπνπην ηνλ ξφιν ησλ Νηθνινχδε, Φηιάξεηνπ θαη άιισλ 

κεζνιαβεηψλ,
222

ζπλδένληαο ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο κε ηελ εμππεξέηεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη ρξεκαηηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία δελ θαηνλφκαδαλ : «νη 

ιηπνηάθηαη θαη νη απηόκνινη ζα παξακείλνπλ κε ηελ ζθξαγίδα ηεο πνιηηηθήο αηηκώζεσο 

[…] ελαγθαζκέλνη λα ζεηεύνπλ εηο ηνλ δεκνθξαηηθόλ απιόγπξνλ πξόζπκνη εηο πάζαλ 

κεζηηείαλ πξνο εμάπισζηλ θαη ελίζρπζηλ ηνπ Γεκνθξαηηθνύ πλδηθάηνπ Δπηρεηξήζεσλ» 

έγξαθε ην θξηπ, θάλνληαο ιφγν γηα «θαηαβίβαζηλ εηο ρξεκαηηζηηθήλ επηρείξεζηλ ηνπ 

πνιηηηθνύ δεηήκαηνο» θαη γηα «Αλώλπκνλ κεηνρηθή Δηαηξεία ηεο ελ Διιάδη 

Γεκνθξαηίαο» ελψ αλαξσηηφηαλ «Πνίνλ αλνκνιόγεηνλ ζθνπόλ ππεξεηεί ελ γινηώδεο 

ππνθείκελνλ κεηαηνπίδνλ ζπλήζσο ην γξαθείνλ ηνπ από ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ εηο 

Γξαθείνλ Δθεκεξίδνο, θαη από ηνύηνπ εηο Βεληδειηθνύο αληηζαιάκνπο θαη απ’ απηώλ 

                                                 
221

  Βι. Γ. Φηιάξεηνο «Mea culpa ελφο αληηβεληδειηθνχ», Δι. Βήκα 27-3-1924. Σνπ ίδηνπ «Ζ έλσζηο 

ησλ Γχν Διιάδσλ απαηηεί γελλαίαλ εθαηέξσζελ ρεηξνλνκίαλ», Δι. Βήκα 6-4-1924 θαη «Ζ Διιάο ζέιεη  

λα δήζε», Δι. Βήκα 13-4-1924. ηηο ίδηεο ζηήιεο θαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ε εθεκεξίδα ηνπ Λακπξάθε 

θηινμελνχζε απφςεηο αλαλεςάλησλ απφηαθησλ αμησκαηηθψλ πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο επηβίσζε, θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ειεπζεξφθξνλα Αιέμαλδξνπ Βακβέηζνπ, ν 

νπνίνο, ζην ίδην χθνο κε ηνλ Φηιάξεην, πξνεηδνπνηνχζε ηνπο αληηβεληδειηθνχο: «ςεθίδνληεο ΟΥΗ 

ςεθίδεηε ηνλ εκθύιηνλ ζπαξαγκόλ, ςεθίδεηε ηελ εγθαζίδξπζηλ πιήξνπο ζηξαηνθξαηίαο θαη νδεγείηε ηελ 

ρώξαλ ζην ράνο». Βι. Διεύζεξνλ Βήκα 9-4-1924, 12-4-1924 θαη ηα άξζξα ηνπ Βακβέηζνπ «Ζζπρίαλ ή 

αηκαηνθχιηζκα;» 1-4-1924 θαη «Σν αδηέμνδνλ ΟΥΗ», 7-4-1924. 
222

  Σα βέιε ζηξέθνληαλ θαη θαηά ησλ πνιηηεπηψλ Γ. Ράιιε, Λ. Σζνπθαιά θαη Λ. Ρνχθνπ νη νπνίνη 

αλέιαβαλ λα κεηαθέξνπλ ζηνλ άλαθηα ηηο πξνηάζεηο Παπαλαζηαζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγλψξηζαλ 

ην λέν πνιηηεηαθφ θαζεζηψο, θαζψο θαη θαηά ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή ζηελ νπνία θαηαιφγηδαλ 

χπνπηε κεηξηνπάζεηα. Βι. «Γηακαξηπξία ηνπ πληαγκαηηθνχ θφζκνπ δηα ηαο ζπλελλνήζεηο», θξηπ 22-

3-1924. 
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εηο ηνπο νίθνπο σξηζκέλσλ πξνζώπσλ ηνπ ζπληαγκαηηθνύ θόζκνπ, ίλα δύλαηαη 

επθνιώηεξνλ λα νζθξαίλεηαη πάζαλ πνιηηηθν-ρξεκαηηζηηθήλ επηρείξεζηλ;».
223

    

Οη πξσηνβνπιίεο ηνπ Νηθνινχδε θαη ε εθεθηηθή ζηάζε πνπ ηήξεζαλ νξηζκέλεο 

αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο πξηλ θαη κεηά ην δεκνςήθηζκα ηεο 13
εο

 Απξηιίνπ 1924, 

νθείινληαλ πηζαλφηαηα θαη ζηελ δεηλή νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ιφγσ ηεο 

πνιχκελεο παχζεο ηνπο. Ζ ξαγδαία πηψζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θηινκνλαξρηθνχ 

αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ εκεξήζηνπ Σχπνπ ηεο πξσηεχνπζαο κεηά ην δεκνςήθηζκα, 

φπσο ππνγξάκκηδε ν δηεπζπληήο ηνπ Δι. Βήκαηνο Γ. Λχρλνο, πξνθαινχζε κεγάιε 

αλαζθάιεηα ζε εθδφηεο θαη ηδηνθηήηεο.
224

 Σελ πεξίνδν απηή ηα κέιε ηεο 

«πληαγκαηηθήο Δπηηξνπήο» θαηαρξάζηεθαλ ηα ρξήκαηα ησλ εξάλσλ απφ ηνπο 

νκνγελείο ηεο Αηγχπηνπ γηα λα εληζρχζνπλ ηηο εθεκεξίδεο ηνπο ελψ νη δηαιιαθηηθνί 

εθδφηεο ζαλ ηνλ Νηθνινχδε αλέκελαλ ηελ πινπνίεζε ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ 

Παπαλαζηαζίνπ, φηη ζα δνζνχλ απνδεκηψζεηο ζηνλ  Σχπν ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ηηο 

δηψμεηο πνπ ππέζηε.
225

 Δπεηδή φκσο ε θπξηαξρνχκελε απφ θηιειεχζεξνπο Γ΄ 

πληαθηηθή πλέιεπζε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εγθξίλεη πνηέ ηέηνηεο απνδεκηψζεηο, 

πξνηηκήζεθε, ηνλ Μάην θηφιαο ηνπ 1924, ε παξαζθεληαθή ρξεκαηνδφηεζε 

ζπκπνιηηεπφκελσλ θαη αληηπνιηηεπφκελσλ εθεκεξίδσλ κε ρξήκαηα ηνπ Μπνδνζάθε 

Αζαλαζηάδε.
226

 

Ζ επηινγή ηνπ Νηθνινχδε λα πξνζεγγίζεη ηνπο Διεπζεξφθξνλεο θαη λα 

πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ «πιαηζίνπ», εκπεξηείρε κεγάιε δφζε ξίζθνπ γηα ηελ 

πνξεία ηεο εθεκεξίδαο θαη ζηάζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ ηεο θνηλνχ, θαζψο, εθηφο ησλ 

άιισλ, θιφληδε θαη ηελ πξνζσπηθή ζρέζε πνπ είρε αλαπηχμεη ν ίδηνο κε ην παιάηη.
227

  

Ο Μεηαμάο παξνπζηάδεη ηελ επαθή κε ηελ Πνιηηεία σο απνηέιεζκα δηθψλ ηνπ 

πξσηνβνπιηψλ,
228

 σζηφζν ζεκαληηθφ ξφιν πξέπεη λα έπαημε ε αιιαγή ζηάζεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ κεηαμηθψλ εθεκεξίδσλ κεηά ην δεκνςήθηζκα θαη ε απνδπλάκσζε ηεο 

                                                 
223

 Βι. «Ο ιαφο ζέιεη ηνλ Βαζηιέα ηνπ» θξίπ 16-3-1924, «Πνιίηεπκα ράξηηλνλ» θξίπ 21-3-1924, 

«Λαφο ρεηξάθεηνο» θξίπ 23-3-1924. ηνλ αληίπνδα, ε εθεκεξίδα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ ζεκείσλε: 

«Δάλ δελ έρνπλ φινη ην αλδξηθφλ ζάξξνο ησλ Ράιιεδσλ θαη ησλ Βακβέηζσλ θαη ησλ Νηθνινχδεδσλ, 

ππάξρεη φκσο θαη Διιεληθφο ιαφο, πνζψλ ηελ εζπρίαλ θαη ηελ ζσηεξίαλ ηεο Διιάδνο», Γεκνθξαηία 

20-3-1924. 
224

  Δι. Βήκα, 21-4-1924. 
225

  θξηπ, 19-3-1924. 
226

  θξηπ, 5-7-1924. 
227

  Ο Νηθνινχδεο ήηαλ θνπκπάξνο ηνπ Γεσξγίνπ Β΄, ελψ ε κλεζηή ηνπ Δηξήλε Μάλνπ (ηελ νπνία ζα 

λπκθεπζεί ην Ννέκβξην ηνπ 1924) αλήθε ζε νηθνγέλεηα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα αλάθηνξα: ν ζείνο 

ηεο, Πέηξνο Μάλνο, ήηαλ επίιαξρνο ησλ αλαθηφξσλ ελψ ε θφξε ηνπ θαη εμαδέιθε ηεο, Αζπαζία 

Μάλνπ, ζχδπγνο ηνπ απνζαλφληνο βαζηιηά Αιέμαλδξνπ.  
228

  «Καιψ βνιφπνπινλ θαη ηνπ ππαγνξεχσ ζπλέληεπμηλ δηα ηελ Πνιηηείαλ θαηά πξσζππνπξγνχ. Ζ 

ηδέα κνπ ήιζελ εθ ηεο επηζπκίαο λα έιζσ εηο ζηελσηέξαλ επαθήλ κε ηελ Πνιηηείαλ θαη φπσο δηα 

ηνχηνπ αλαγθάζσ ηνπο άιινπο εηο πξνζρψξεζηλ», Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 3-6-1924. 
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ππνζηήξημεο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Ζ Νέα Ζκέξα ζπλέρηζε γηα 

έλα δηάζηεκα λα ζπλνδνηπνξεί κε ηνλ Μεηαμά, πξνβάιινληαο φκσο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ην «Δλσηηθφ Πξννδεπηηθφ Κφκκα» ηνπ ζπγγελή ηνπ Υαιθνθνλδχιε Κ. 

Γεκεξηδή, γηα λα αλεμαξηεηνπνηεζεί εληειψο ηνλ επφκελν ρξφλν. Σα Υξνληθά ζα 

απνβηψζνπλ ην θαινθαίξη ηνπ 1924 θαη ν εθδφηεο ηνπο Κ. Κνηδηάο ζα απνρσξήζεη 

πξνζσξηλά απφ ην θφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ, ελψ ν Υξόλνο, πνπ είρε πεξάζεη ζηα 

ρέξηα ηνπ Η. Γηάθνπ, ζα ζπκπιεχζεη κε ηνπο «αδηάιιαθηνπο» αζθψληαο ζθιεξή 

θξηηηθή ζηνλ Μεηαμά, σο ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ, ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1925. 

  Παξά ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηελ θπθινθνξία ηεο Πνιηηείαο θαηά ηα επφκελα 

ρξφληα, ππάξρεη ε αίζζεζε κηαο αξγήο αιιά ζηαζεξήο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ, ε 

νπνία ζα εληαζεί ζηα 1927-1929, σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ζηηο θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο. Μπνξεί ην θζηλφπσξν ηνπ 1924 λα 

δηαηείλνληαλ πσο έρεη «θαζ’ άπαζαλ ηελ Διιάδα ηελ πξώηελ θπθινθνξίαλ εθ ηνπ 

αληηπνιηηεπνκέλνπ Σύπνπ»,
229

 εληνχηνηο, ν Μεηαμάο, ηελ άλνημε θηφιαο ηνπ 1925 ζα 

ζεκεηψζεη ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ ηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπ δεκηνπξγνχζαλ δάλεηα θαη  

γξακκάηηα ηνπ Νηθνινχδε.
230

 Σν θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο, ε δπζθεκηζηηθή 

επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ζηνλ Σχπν ν αληίδηθνο ηνπ Νηθνινχδε, δηεπζπληήο ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ «Αλαηνιή», Γ. Μπνπζκπνπξέιεο, ζηελ νπνία ππνζηήξηδε 

φηη ε Πνιηηεία έρεη ηελ ηειεπηαία θπθινθνξία απφ ηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο, 

δχζθνια ζα πεηχραηλε ην ζθνπφ ηεο αλ δελ αθνξνχζε έλα θχιιν πνπ είρε κέηξηεο 

πσιήζεηο.
231

  

 

 

 

β. Η «Πνιηηεία» θαη ην θόκκα ησλ Διεπζεξνθξόλσλ  

 

Σν θζηλφπσξν – ρεηκψλα ηνπ 1924 είρε παγησζεί ε θηινκεηαμηθή θπζηνγλσκία 

ηεο Πνιηηείαο θαη ηελ παξακνλή ηεο πξσηνρξνληάο δέζπνδε ε πξσηνζέιηδε 

                                                 
229

 Βι. ελδεηθηηθά Πνιηηεία, 11-9-1924. 
230

  «Άιιε ηζηνξία κε δάλεηα Νηθνινχδε. Ση ελλνεί; Πψο ζα νηθνλνκήζσ φια απηά;» Η. Μεηαμάο, φ.π., 

θαηαγξαθή ηεο 31-3-1925. «Απφγεπκα επηζηνιή Νηθνινχδε απφηνκνο δη’ αγσγήλ γξακκαηίνπ 

Μαξνχιε. Σαθηνπνηείηαη (rotes Buch). Ση  λα γίλε;» Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 22-4-1925. 
231

  Ο Νηθνινχδεο είρε κελχζεη ην δηαθεκηζηηθφ πξαθηνξείν «Αλαηνιή» γηα κε θαηαβνιή νθεηιψλ. Βι. 

Πνιηηεία 8-7-1925 θαη Διεύζεξνλ Βήκα 12-7-1925. 
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θσηνγξαθία ηνπ Η. Μεηαμά ππφ ηνλ ηίηιν «Ηδαληθά! Μεγάια Ηδαληθά!».
232

 Λίγεο 

εβδνκάδεο λσξίηεξα, θαηά ηε δηεμαγσγή ζηε Λεηβαδηά δίθεο
233

 ελαληίνλ ηεο 

Πνιηηείαο «επί εμπβξίζεη ηεο Δζλνζπλειεχζεσο», ν Η. Μεηαμάο ήηαλ ν βαζηθφο 

κάξηπξαο ππεξάζπηζεο, ελψ επηθεθαιήο ησλ ζπλεγφξσλ είρε ηεζεί ην ζηέιερνο ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ θαη δηθεγφξνο Αζελψλ Γ. Μπακπάθνο.
234

 Ζ απφιπηε ηαχηηζε κε 

ηνπο Διεπζεξφθξνλεο νινθιεξψζεθε ηα επφκελα ρξφληα θαη ε Πνιηηεία έγηλε ην 

βήκα απφ ην νπνίν ν Μεηαμάο θαη επηθαλείο παξάγνληεο ηνπ θφκκαηνο (Κ. 

Αγγειφπνπινο, Γ. Πεζκαδφγινπ, Ά. Σακπαθφπνπινο, Π. Γαξνπθαιηάο θ.ά..) 

δεκνζηνπνηνχζαλ ηηο απφςεηο ηνπο. Ο αξρεγφο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην εκεξνιφγηφ ηνπ, ζπλαληηφηαλ ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε κε ηνλ 

Νηθνινχδε, ηνλ αξρηζπληάθηε Γ. βνιφπνπιν θαη ηνλ Γ. Φηιάξεην γηα λα ππνβάιεη 

άξζξα, ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο. Ο Νηθνινχδεο εμειίρζεθε ζε 

πξνβεβιεκέλν ζηέιερνο ηνπ θφκκαηνο θαη ηέζεθε ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο ηνπ 1926 

καδί κε ην δεκνζηνγξάθν ηεο Πνιηηείαο Γ. Αζαλαζηάδε – Νφβα.  

Γελλεκέλν ην 1922, ην θφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ απνηεινχζε κεηεμέιημε ηεο 

νκάδαο ησλ «Μεηαξξπζκηζηψλ», ελφο πξψηνπ ππξήλα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν 

Μεηαμάο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ εμνξία καδί κε νξηζκέλνπο πνιηηηθνχο ηνπ 

θίινπο, φπσο ν δηθεγφξνο θαη πνιηηεπηήο απφ ηα Σξίθαια Αιέμαλδξνο Βακβέηζνο, ν 

θαζεγεηήο ηεο Αλσηάηεο Δκπνξηθήο Γ. Υαξηηάθεο, ν δηεπζπληήο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο ζην ππνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο Η. πεηζηψηεο, νη εθδφηεο Κ. Κνηδηάο 

θαη . Καξαβίαο, απφζηξαηνη αμησκαηηθνί θαη πξφζσπα απφ ηνλ ρψξν ησλ πξψελ 

Δπηζηξάησλ φπσο ν Ησάλλεο αγηάο θαη ν πχξνο ηαπξφπνπινο θαη αληηβεληδειηθνί 

πνιηηεπηέο ζαλ ηνπο  Γ. Ρεδηάδε, Γ. Κνπξάην, Γ. Πεζκαδφγινπ θαη Α. 

                                                 
232

 Πνιηηεία, 31-12-1924. 
233

 Ζ Πνιηηεία θαηεγνξήζεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δζλνζπλειεχζεσο «επί εμπβξίζεη  δηα ηνπ Σχπνπ 

ηεο Γ΄ ησλ Διιήλσλ πληαθηηθήο πλειεχζεσο» θαη παξαπέκθζεθαλ ζε δίθε ν αξρηζπληάθηεο ηεο 

εθεκεξίδαο Γεκήηξηνο βνιφπνπινο θαη ν πξαθηηθνγξάθνο ηεο Ζιίαο Μπξεδήκαο. πγθεθξηκέλα, 

θαηεγνξήζεθαλ φηη ζην θχιιν ηεο 27
εο

 Ηνπλίνπ 1924 δεκνζηεχηεθαλ ςεπδή θαη παξαπνηεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, ηα νπνία πεξηείραλ πβξηζηηθέο θαη ριεπαζηηθέο 

θξάζεηο φπσο ι.ρ. φηη νη πιεξεμνχζηνη Καθαληάξεο, Παπαλδξένπ, Κνλδχιεο, Καινγεξάο θαη άιινη 

είπαλ ηηο θξάζεηο : «Κχξηε Πξφεδξε, απηφ πνπ θάλεηε είλαη αίζρνο, είλαη πξσηνθαλήο αηηκία · θάησ νη 

αηζρξνί, αέξα νη άηηκνη θηι». Έηζη εγγξάθσο θαη κε αλαθνίλσζε ζην δεκφζην, δπζθήκεζαλ, 

ινηδφξεζαλ θαη ριεχαζαλ ηελ Αξρή ηνπ πνιηηεχκαηνο, δει. ηελ Γ’ Δζλνζπλέιεπζε. Σν δηθαζηήξην 

απνθάλζεθε φηη ε θαηεγνξία ήηαλ αζηήξηθηε δηφηη ε πλέιεπζε δελ απνηεινχζε φξγαλν ηνπ Κξάηνπο, 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί πξάμε πνπ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ λφκν, ν νπνίνο 

έθαλε ιφγν ζαθψο θαη κφλν γηα δπζθήκεζε ησλ αξρψλ ηνπ Πνιηηεχκαηνο. Βι. Πνιηηεία, 9-12-1924. 
234

 Οη άιινη κάξηπξεο ππεξάζπηζεο ήηαλ ν πνιηηεπηήο Παηξψλ θαη ηαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηεο Πνιηηείαο 

Λνπθάο Καλαθάξεο Ρνχθνο θαη ν δεκνζηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο Ζξαθιήο Απνζηνιίδεο. Πνιηηεία, 

φ.π. 
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Υξεζηνκάλν.
235

  Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζπληζηνχζαλ πεξηζζφηεξν κηα πνιηηηθή 

ππνζήθε ηνπ Μεηαμά γηα ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, θαζψο ν ίδηνο είρε πξνβιέςεη 

απφ λσξίο ηελ απνηπρία ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ θαη ηελ επαθφινπζε απαμίσζε 

ησλ πθηζηάκελσλ αληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ. Καηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ 

πξνζπάζεζε λα θεθαιαηνπνηήζεη πνιηηηθά ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζε ζηηο 

κεηαλνεκβξηαλέο θπβεξλήζεηο θαη ηελ απνπνίεζε ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηεο 

εθζηξαηείαο, δηεθδηθψληαο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην λέν ζθεληθφ πνπ 

δηακνξθψλνληαλ. Ζ άξλεζε πνπ αληηκεηψπηζε εθ κέξνπο ησλ πνιηηηθψλ, 

ζηξαηησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαλ ηε κεηαπνιεκηθή 

θαηάζηαζε, ηνλ πεξηζσξηνπνίεζε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 ζην ξφιν ηνπ 

θαηεμνρήλ πνιηηηθνχ αληηπάινπ ηεο «Δπαλάζηαζεο ηνπ 22», ζε βαζκφ πνπ αξλεηέο 

ηνπ λα ηνλ ηαπηίδνπλ κε ηνλ «παιαηνθνκκαηηζκφ», ηνλ «θηινγεξκαληζκφ» θαη ηνλ 

«θσλζηαληηληζκφ» κηαο παξσρεκέλεο επνρήο. Πηεδφκελνο απφ ην ζηξαηησηηθφ 

θαζεζηψο, ηε ινγνθξηζία, ηνλ αληίπαιν Σχπν θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, ν 

Μεηαμάο επηρείξεζε λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ θαη άιιεο αληηβεληδειηθέο δπλάκεηο 

γηα λα κνλνπσιήζεη ηελ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε ησλ θηινκνλαξρηθψλ
236

. Ζ 

παξαζθεληαθή εκπινθή ηνπ ζην απνηπρεκέλν θίλεκα ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1923 πνπ 

ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλεζπρία πνπ ελέζπεηξε ζε κεγάιν ηκήκα ησλ ζηξαηησηηθψλ 

θαη ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ε πξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1923 κε ην 

δπζκελέο γηα ηνπο κνλαξρηθνχο ζχζηεκα ηεο «ζηελνεπξείαο» πεξηθέξεηαο θαη ε 

επαθφινπζε θπγή ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ζήκαλαλ θαη ην ηέινο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ.  

Με ηελ επάλνδφ ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ λένπ πνιηηεηαθνχ θαζεζηψηνο, ν 

Μεηαμάο θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηε ζπλνρή ηνπ θφκκαηνο παξά ηηο έληνλεο 

αληηδξάζεηο γηα ηελ «πνιηηηθή ηνπ πιαηζίνπ»,  ράξε ζηελ ηζρπξή ηνπ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο πνπ επέβαιε.
237

 Θέινληαο λα πξνζδψζεη ζην 

θφκκα ηνπ κηα ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία πνπ λα ην δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο 

«αδηάιιαθηνπο» ηνπ αλαζπζηαζέληνο Λατθνχ θφκκαηνο θαη απφ ηηο άιιεο 

                                                 
235

 Η. Μεηαμάο, φ.π., η. Γ΄, ζ. 138. 
236

  Σελ άλνημε ηνπ 1923 πξνζρψξεζαλ ζηνπο Διεπζεξφθξνλεο νπαδνί ηνπ Ράιιε, ελψ ν Μεηαμάο 

πίεζε αλεπηηπρψο ην Λατθφ Κφκκα γηα κφληκε ζπλέλσζε πεηπραίλνληαο λα εληαρζνχλ ζην θφκκα ηνπ 

πνιιά ζηειέρε ησλ Λατθψλ ζηελ επαξρία. Βι. Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθέο 20-4-1923, 2-5-1923 θαη 

16-5-1923. 
237

 Κπξίσο ηνπ παιηνχ πνιηηηθνχ Κ. Αγγειφπνπινπ πνπ επέκελε ζε αληηθαζεζησηηθφ αγψλα. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαγξαθή ηνπ Αι. Βακβέηζνπ, εθ ησλ ππαξρεγψλ ηνπ θφκκαηνο, ν νπνίνο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο είρε ηαρζεί κε άξζξα ηνπ ζην Δι. Βήκα θαηά ηεο βαζηιείαο. Βι. Η. 

Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθέο ηεο 14 -4-1924 θαη 19-4-1924. 
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θηινκνλαξρηθέο πνιηηηθέο νκάδεο, ππνλφκεπζε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1924 ηηο 

θηλήζεηο γηα εληαίν θηινβαζηιηθφ κέησπν θαη θήξπμε «νξηζηηθώο λαπαγήζαζα ηελ 

πξνζπάζεηαλ πξνο ζύκπξαμηλ ησλ αληηβεληδειηθώλ θνκκάησλ».
238

 Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ σζηφζν, δε γηλφηαλ ην ίδην εχθνια αληηιεπηή απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πνιηηεπηέο, νη νπνίνη άζθεζαλ έληνλεο πηέζεηο γηα ζχκπξαμε κε ην 

Λατθφ θφκκα ην θαινθαίξη ηνπ 1926.
239

  

Οη αληηδξάζεηο απηέο ησλ ζηειερψλ ήηαλ κάιινλ θπζηνινγηθέο, θαζψο νη 

Διεπζεξφθξνλεο απεπζχλνληαλ ζην ίδην θνηλσληθφ αθξναηήξην κε ηνπο Λατθνχο ηνπ 

Σζαιδάξε θαη πξνζπαζνχζαλ λα αληιήζνπλ ςήθνπο απφ ηελ ίδηα δεμακελή, 

ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηα ξεηνξηθή θαη επηρεηξήκαηα. Δπξφθεηην γηα ηηο πνηθίιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είραλ δψζεη ηε λίθε ζηνπο αληηβεληδειηθνχο ην 1920, ηα 

κηθξναζηηθά ζηξψκαηα ησλ επαγγεικαηηψλ, εκπφξσλ, κηθξντδηνθηεηψλ, ππαιιήισλ 

θιπ, ζηα νπνία ε επηξξνή ηνπ κεηαμηθνχ θφκκαηνο είρε απμεζεί απφ ηελ άλνημε ηνπ 

1923, φηαλ ν Μεηαμάο πξνζπαζνχζε λα ηα απνζπάζεη απφ ηνλ «Πνιηηηθφ 

πλαζπηζκφ» ηνπ Υαξίιανπ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο αληηβεληδειηθνχο ζπλδηθαιηζηέο 

πνπ εθιέγνληαλ ζηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα φξγαλά ηνπο, φπσο ν Γ. 

Μακάεο θαη ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Αζελψλ Γ. 

Κππαξηζζηψηεο, εκθαλίδνληαλ ζηηο ζπλειεχζεηο ησλ πνιηηεπηψλ θαη θίισλ ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ηελ άλνημε ηνπ 1924, ιίγν πξηλ ηελ επάλνδν ηνπ Μεηαμά.
240

 Γηα ηελ 

πνιηηηθή εθπξνζψπεζε απηψλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία ζην 

κεζνπφιεκν βξίζθνληαλ ζε ακπληηθή ζέζε πηεδφκελα απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

κεγάισλ εηαηξεηψλ, ηε θνξνινγία θαη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε,  νη κεηαμηθνί είραλ λα 

αληαγσληζηνχλ φρη κφλν ηνπο Λατθνχο θαη ηα κηθξφηεξα θηινκνλαξρηθά θφκκαηα 

                                                 
238

 Πνιηηεία, 6-9-1924.  
239

 «πλέιεπζηο θφκκαηνο. Αληηδξάζεηο ελαληίνλ κνπ δηα ζπλελλφεζηλ κε βεληδειηθνχο. 

Σνπξθνβαζίιεο θέξεη εκπξφο δήηεκα βαζηινθξνζχλεο. Αιεμάλδξνπ αδηαιιαμίαη. Καληηάλεο νκνίσο. 

Καιακάξαο, αδηαιιαμίαη πξνο βεληδειηθνχο θαη ζπλελλφεζηλ κε Δπηαμίαλ. Βειέληδαο έηζη θη έηζη, 

κάιινλ αδηάιιαθηνο. Μετκαξάθεο κάιινλ αδηάιιαθηνο. Οηθνλνκίδεο πξνηείλεη επηηξνπήλ. Κνιπβάο, 

Ραδεθφηζηθαο, Μπακπάθνο θαη άιινη λένη ππνζηεξίδνπλ απφςεηο κνπ. Μεηά ζθνδξάλ ζπδήηεζηλ 

αλαγθάδνληαη φινη λα ζπκθσλήζνπλ…». «… Οη Αξθάδεο θαη Αγγειφπνπινο πξνηείλνπλ ζπγρψλεπζηλ 

Λατθψλ θαη Διεπζεξνθξφλσλ εηο έλα θνηλφλ θφκκα. Γει. πάιηλ ηνλ παιαηνθνκκαηηζκφλ. Έπεηηα αλ 

νξηζζή αλαινγηθή, ζα απνηχρσκελ. ινη απηνί δελ είλαη Διεπζεξφθξνλεο… Πξν ηνηαχηεο ελψζεσο, 

εγψ ζα απνζπξζψ ηνπ αγψλνο θαη αο θάκνπλ φ,ηη ζέινπλ». «Νηθνιίηζαο θαη Ραδεθφηζηθαο κε 

θνπξάδνπλ. Καη απηνί έλσζηλ! Αιιά πψο ζα ππνζηεξίμσκελ ην θφκκα! Ση ζα γίλνπλ αη πνιηηηθαί ηδέαη 

πνπ ππεξαζπίζακελ σο ηψξα; ..». Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθέο 4-8-1926, 28-8-1926 θαη 4-9-1926 

αληίζηνηρα.  
240

 θξηπ, 28-3-1924. Καηά ηα επφκελα ρξφληα δελ θαίλεηαη λα ζηξαηεχνληαη ζην κεηαμηθφ θφκκα ηα 

γλσζηά ζηειέρε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ. Οη Ηγγιέζεο θαη Κππαξηζζηψηεο γηα 

παξάδεηγκα ζα είλαη ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο ηνπ 1926 κε ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ πνιηηηθνχ Λπθνχξγνπ Σζνπθαιά, βι. Δκπξόο 1-11-1926. 
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αιιά θαη ηελ Γεκνθξαηηθή Έλσζε ηνπ Αι. Παπαλαζηαζίνπ, ε απήρεζε ηεο νπνίαο 

δηεπξχλνληαλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο ηα ρξφληα ηεο δεκνθξαηίαο.
241

  

ηνλ αμηαθφ θψδηθα θαη ζηα ακπληηθά αλαθιαζηηθά απηψλ θπξίσο ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηφρεπαλ νη Διεπζεξφθξνλεο, φηαλ πξνέηαζζαλ ζηνλ πνιηηηθφ 

ηνπο ιφγν – κε κεγαιχηεξε έκθαζε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο – ην αίηεκα ηεο 

«πξνζηαζίαο ηεο ηδηνθηεζίαο». Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1924 ππθλψλνπλ ζηηο ζηήιεο 

ηεο Πνιηηείαο ηα άξζξα θαη ηα ζεκεηψκαηα ζρεηηθά κε ην «παλειιήληνλ έλζηηθηνλ 

ππέξ ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο, όπεξ απνηειεί ηελ ζηεξεσηέξαλ εγγύεζηλ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πθηζηακέλνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο», ην νπνίν απεηινχληαλ θπξίσο 

απφ ηηο ππεξβνιέο πνπ θαηαγγέιινληαλ θαηά ηηο αγξνηηθέο θαη αζηηθέο 

απαιινηξηψζεηο. Σν αίηεκα λα εμεηαζηεί θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην θπνθνξνχκελν 

ζχληαγκα «θαηά πόζνλ επηβάιιεηαη ε ραιάξσζηο ή ε ηόλσζηο ηνπ δηα ηνπ πληάγκαηνο 

ηνπ 1911 ελ άξζξσ 17 θαζηεξσκέλνπ «απαξαβηάζηνπ» ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

ηδηνθηεζίαο, θαη ε εύξπλζηο ή ν πεξηνξηζκόο ησλ ρνξεγεζεζνκέλσλ απηώ 

εμαζθαιίζεσλ» ηφληδε απφ ηηο ζηήιεο ηεο Πνιηηείαο ν λνκηθφο θαη κέινο ηνπ 

θφκκαηνο Άγηο Σακπαθφπνπινο, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ αλάγθε ηεξκαηηζκνχ ησλ 

ππεξβαζηψλ ηνπ θξάηνπο: «Αλ θαηά ηελ θξίζηκνλ πεξίνδνλ δηα ην Έζλνο, εγέλνλην θαη 

αδηθαηνιόγεηνη παξαβηάζεηο θαζηεξσκέλσλ ππέξ ηεο ηδηνθηεζίαο εμαζθαιίζεσλ, αλ 

εγέλνλην ππεξβαζίαη, ηνύην εγέλεην εηο ζηηγκάο γεληθήο ραιαξώζεσο ηεο ηζρύνο ησλ 

λόκσλ, θαη εζίγε νπ κόλνλ ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο, αιιά θαη πιείζηα άιια 

δηθαηώκαηα ησλ απνηεινύλησλ ηελ Διιεληθήλ θνηλσλίαλ κειώλ. Οπδόισο όκσο 

εδειώζε θαηάξγεζηο ησλ δηθαησκάησλ, νπδέ παξαίηεζηο απ’ απηώλ εθ κέξνπο ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο. Σνπλαληίνλ είλαη πξόδεινο ε πάγθνηλνο επηζπκία επαλαιήςεσο 

ελόο ελλόκνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ αγαζνύ».
242

 Σέηνηα ζπλζήκαηα ήηαλ επφκελν 

λα  βξίζθνπλ απήρεζε ζηηο δηάθνξεο ελψζεηο θαη ζσκαηεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδηνθηεζίαο πνπ είραλ πνιιαπιαζηαζηεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 (Γεληθή 

Έλσζηο Ηδηνθηεζίαο, Κηεκαηηθφο χλδεζκνο Αζελψλ, Παλειιήληνο Αζηηθή Έλσζηο 

Κηεκαηηψλ, Κηεκαηηθφο χλδεζκνο Παηεζίσλ θαη άιιεο ζπλνηθηαθέο θαη επαξρηαθέο 

νξγαλψζεηο θηεκαηηψλ). Οξηζκέλεο απφ απηέο είραλ ζρέζεηο κε ηνπο Διεπζεξφθξνλεο 

φπσο ν «Κηεκαηηθφο χλδεζκνο Αζελψλ», ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ νπνίνπ 

                                                 
241

 Υ. Υαηδετσζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη Γηθηαηνξία» ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο 

ηνπ 20
νπ

 αηώλα, η. Β2, ζ. 71-73. 
242

 Πνιηηεία, 9-11-1924. Ο Άγηο Σακπαθφπνπινο, κε λνκηθέο ζπνπδέο ζην Γθέηηλγθελ, ήηαλ απφ ηνπο 

ζηελφηεξνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Μεηαμά ηε δεθαεηία ηνπ 20 θαη ζα δηαηειέζεη ππνπξγφο δηθαηνζχλεο 

θαηά ηε δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, απφ ην 1938 σο ην 1941. 
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Γεψξγηνο Υ. Βνπξλάδνο ήηαλ αδειθφο ηνπ δηθεγφξνπ, ηαθηηθνχ αξζξνγξάθνπ ηεο 

Πνιηηείαο, ζηειέρνπο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαη ππνςήθηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1926 

Κσλζηαληίλνπ Υ. Βνπξλάδνπ.
243

 Πην έληνλα θηινκεηαμηθή ήηαλ ε ζηάζε ηεο 

«Παλειιελίνπ Αζηηθήο Δλψζεσο Κηεκαηηψλ» ε δηνηθνχζα επηηξνπή ηεο νπνίαο κε 

αλαθνίλσζή ηεο, ηηο παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηνπ 1926, ππελζχκηδε ζηα κέιε ηεο πσο 

«ην κόλνλ θόκκα ην νπνίνλ ύςσζε θαλεξά ηελ ζεκαίαλ ηεο αλαζηπιώζεσο ηεο ηδέαο 

ηεο ηδηνθηεζίαο ήην ην θόκκα ηνπ θ. Μεηαμά» θαη πξνπαγάλδηδε αλνηρηά ηελ 

πξηκνδφηεζε δχν Διεπζεξνθξφλσλ ππνςεθίσλ, ηνπ αξρηηέθηνλα Β. Σζαγξή θαη ηνπ 

εθδφηε Θ. Νηθνινχδε, ηνλ νπνίν παξνπζίαδε ςεπδψο σο θηεκαηία.
244

  

Ζ πξνζπάζεηα πξνζεηαηξηζκνχ ησλ κηθξναζηψλ γηλφηαλ δπζθνιφηεξε φηαλ ην 

θφκκα θαη ε εθεκεξίδα έπξεπε λα πάξνπλ ζέζε ζε θιέγνληα δεηήκαηα πνπ 

δηαηξνχζαλ ηα ζηξψκαηα απηά, φπσο ήηαλ ην πξφβιεκα ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε «πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο» πνπ επηθαινχληαλ κεγαιναζηνί θαη 

κηθξντδηνθηήηεο έπξεπε λα ζπκβηβαζηεί κε ηα αηηήκαηα ησλ ελνηθηαζηψλ, δειαδή ησλ 

ππαιιήισλ, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ εξγαηψλ, νη νξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ 

απαηηνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ. 
245

 Αλ θαη ε αξζξνγξαθία ηεο 

Πνιηηείαο, ζπκβαδίδνληαο κε ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ Σχπνπ, έηεηλε λα βιέπεη κε 

πεξηζζφηεξε ζπκπάζεηα ηνπο ελνηθηαζηέο,
246

 ζε πεξηφδνπο φμπλζεο ηνπ δεηήκαηνο ν 

ιφγνο ηεο γηλφηαλ έληνλα ακθηζπκηθφο, ηφληδε ηα δίθαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ, 

ζπληζηνχζε πεξίζθεςε θαη απέθεπγε λα πάξεη μεθάζαξε ζέζε ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ή 

ηεο άξζεο ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ.
247

 Καηά ηελ πξνεθινγηθή αληηπαξάζεζε ηνπ 

θζηλνπψξνπ ηνπ 1926, ελ κέζσ θεκψλ πεξί νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ θφκκαηνο 

απφ νξγαλψζεηο ηδηνθηεηψλ, νη Διεπζεξφθξνλεο ζα αλαγθαζηνχλ κε δηαδνρηθέο 

                                                 
243

 Ο δηθεγφξνο Κσλζηαληίλνο Βνπξλάδνο ήηαλ λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη 

αξζξνγξαθνχζε ηαθηηθά ζηελ Πνιηηεία γηα νηθνλνκηθά θαη ηξαπεδηηηθά δεηήκαηα. Βι. «Κξάηνο θαη 

πλάιιαγκα» Πνιηηεία, 21-1-26, «Σν Κξάηνο θαη ε Δζληθή Σξάπεδα»,  Πνιηηεία, 5-2-1926), 

«Δλνηθηνζηάζηνλ θαη Σηκάξηζκνο», Πνιηηεία 20-2-1926. 
244

 Πνιηηεία, 6-11-1926. Ο Νηθνινχδεο δελ είρε ζην φλνκά ηνπ αθίλεηε πεξηνπζία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

σζηφζν ηεο δπζθνιίαο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ – αιιά θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο – λα κνλνπσιήζνπλ 

ηελ επηξξνή ζε ηέηνηνπ είδνπο νξγαλψζεηο, είλαη ην γεγνλφο πσο, ηαπηφρξνλα ζρεδφλ κε ην ελ ιφγσ 

αλαθνηλσζέλ, δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηχπν επηζηνιέο θαη αλαθνηλψζεηο άιισλ κειψλ ηεο Αζηηθήο 

Δλψζεσο Κηεκαηηψλ πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα ηηο απνθάζεηο απηέο ή πξνέθξηλαλ βεληδειηθνχο 

ππνςήθηνπο. Βι. Δι. Βήκα, 2-11-1926 θαη Πνιηηεία, 5-11-1926. 
245

  Γηα ην ελνηθηνζηάζην βι. Ν. Πνηακηάλνο, φ.π., ζ. 1105-1125. 
246

  Σν θαινθαίξη ηνπ 1920 γηα παξάδεηγκα, ε εθεκεξίδα δηακαξηχξνληαλ γηα ην λέν δηάηαγκα πεξί 

ελνηθηνζηαζίνπ δηφηη δηεπθφιπλε ηηο εμψζεηο, πξνέβιεπε κεγάιεο απμήζεηο ζηα κηζζψκαηα (ηεο ηάμεο 

ηνπ 25-55%) θαη ην ζεσξνχζε ππαγνξεπκέλν απφ ηνλ «Κηεκαηηθφ χλδεζκν». Βι. Πνιηηεία 5-7-1920 

θαη 6-7-1920. 
247

  Βι. ηηο απφςεηο ηεο εθεκεξίδαο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ πνπ επέβαιε ε 

θπβέξλεζε Παγθάινπ ην 1926. Πνιηηεία 2-2-1926, 3-2-1926, 8-2-1926 θαη 20-2-1926. 
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δεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν λα δηαςεχζνπλ πσο πξνηίζεληαη λα άξνπλ ην 

ελνηθηνζηάζην.
248

. 

ην ιφγν ηνπ Μεηαμά, ε ζηξάηεπζε ησλ κηθξναζηψλ ζηνπο θφιπνπο ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηεο πξνάζπηζεο θαη ηεο πξναγσγήο ηνπ 

«αζηηθνχ θαζεζηψηνο». Ο φξνο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπρλά ζ’ απηή ηελ πεξίνδν θαη 

κάιηζηα πξηλ απφ ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε απφ φιν ην θάζκα ηνπ αζηηθνχ 

πνιηηηθνχ θφζκνπ, ζηελ θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο κηαο πην ζπγθεθξηκέλεο θαη ηαμηθά 

σθέιηκεο ηδενινγίαο απέλαληη ζηελ απεηιή ηεο αλαπηπζζφκελεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 

ηε δπλαηφηεηα εηζαγφκελεο επαλάζηαζεο. ηηο νκηιίεο φκσο ηνπ Μεηαμά απνθηά κηα 

πην εηδηθή έθθξαζε γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζθνπνχ ηεο εζληθήο ελφηεηαο. Ζ «αζηηθή 

ηάμε» δελ πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ νηθνλνκηθνθνηλσληθή ηεο ζέζε αιιά απφ 

ηα πνιηηηζκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε λνκηκνθξνζχλε ηεο απέλαληη ζηελ 

παξάδνζε. Χο εθ ηνχηνπ, ηα φξηά ηεο επεθηείλνληαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη φρη κφλν 

ηνπο κηθξναζηνχο αιιά θαη ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο εξγάηεο.
 249

 «Ση ζπλέρεη πάζαο 

ηαύηαο ηαο ηάμεηο πέξημ ηνπ αζηηθνύ θαζεζηώηνο; Ζ πεπνίζεζηο όηη δη’ απηνύ 

εμαζθαιίδεηαη ε ιατθή ζέιεζηο, όηη δη’ απηνύ επηθξαηεί ν ιαόο ελ ησ Κξάηεη, θαη όηη ε 

αζηηθή ηάμηο ζπλδέεηαη αξξήθησο κε ηελ πιήξε εμάζθεζηλ ησλ ιατθώλ ειεπζεξηώλ θαη 

δηθαησκάησλ… Πνίνο αζηόο δύλαηαη λα αδηαθνξήζεη δηα ηνλ ζπλεθηηθόλ απηόλ δεζκόλ 

ράξηο ζηνλ νπνίνλ ζπληεξείηαη ην αζηηθόλ θαζεζηώο; Μηα ηνηαύηε αδηαθνξία ζα ήγε 

ηελ ειιεληθήλ αζηηθήλ ηάμηλ εθεί πνπ ήρζε θαη ε ξσζζηθή. Καη ηόηε πνίνο ζα έζσδε 

ηνπο Έιιελαο αζηνύο; Σν ύληαγκα ησλ Κπλεγώλ ηνπ ζεκεξηλνύ Πξσζππνπξγνύ ή ην 

«ιεθνύζη» ησλ θαζηζηώλ ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ;».
250

 Οη παξαπάλσ ζέζεηο ηνπ Μεηαμά, 

δηαηππσκέλεο ζε ιφγν ηνπ ην 1925, πνπ ζπλδένπλ ην αζηηθφ θαζεζηψο κε ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηε δεκνθξαηηθή αξρή, είλαη 

απνθαιππηηθέο γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ κεηαμηθνχ θφκκαηνο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1920. Οη αλαθνξέο ζηηο «ιατθέο ειεπζεξίεο» θαη ζην ζχληαγκα ήηαλ βέβαηα θνηλφο 
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  Βι. «Ο θ. Μεηαμάο δηα ηελ ελαληίνλ ηνπ πνιεκηθή. Ζ εθεχξεζηο ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ», Πνιηηεία 30-

10-1926 θαη «Αλαθνηλσζέλ ηνπ θφκκαηνο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ», Πνιηηεία, 4-11-1926. 
249

Κ. αξάληεο, «Ζ ηδενινγία θαη ν πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηψηνο Μεηαμά» ζην Θ. Βεξέκεο 

(επηκ.), Ο Μεηαμάο θαη ε επνρή ηνπ, Αζήλα, Δπξαζία 2009, ζ. 54-57. «Σν αζηηθόλ θαζεζηώο! Δίκαη θαη 

εγώ θύξηνη ππέξ ηνπ αζηηθνύ θαζεζηώηνο, θαη κάιηζηα αλεπηθπιάθησο ππέξ απηνύ. Δίκαη αζηόο. Αιιά δελ 

απνβιέπσ πξνο ην αζηηθόλ θαζεζηώο κόλνλ θαη κόλνλ δηα ην νηθνλνκηθόλ απηνύ ζύζηεκα. Αιιά 

πξνπαληόο δηα ην εθπνιηηηζηηθόλ απηνύ έξγνλ…»: απφζπαζκα απφ ιφγν ηνπ Η.Μ. ζηελ Καιακάηα ζηηο 

26-3-1925. Ζκεξνιόγην, η. Γ, Παξάξηεκα, ζ. 811. «Μελ απαηάζζε Θεζζαινί. Μόλνλ ην αζηηθόλ 

θαζεζηώο είλαη εθείλν, όπεξ δύλαηαη λα πξναγάγε ηελ ειιεληθήλ θνηλσλίαλ όπσο έρεη ζήκεξνλ ν 

αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο!» δηαηείλνληαλ ν Μεηαμάο απεπζπλφκελνο θπξίσο ζε αγξφηεο, θαηά ηελ 

πξνεθινγηθή ηνπ νκηιία ζηε Λάξηζα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1926. Πνιηηεία, 27-10-1926. 
250

 Η. Μεηαμάο, φ.π. ζ. 811. 
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ηφπνο ζηνλ ιφγν φισλ ησλ αληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ ηεο πεξηφδνπ ηα νπνία 

ακχλνληαλ απέλαληη ζηηο εθηξνπέο θαη ηηο ππεξβαζίεο ησλ πξαηηνξηαλψλ θαη ησλ 

θηιειεπζέξσλ. Χζηφζν, γηα ηνλ Μεηαμά απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε επίθιεζε ζηνλ 

θηιειεπζεξηζκφ θαη ηηο αηνκηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο θαίλεηαη λα ήηαλ θάηη 

παξαπάλσ απφ πνιηηηθφο ειηγκφο. πληζηνχζε πξνζπάζεηα λα θαζηεξσζεί σο 

κεηξηνπαζήο εγέηεο ηεο ζπληεξεηηθήο πηέξπγαο ηνπ ειιεληθνχ αζηηζκνχ 

απνδερφκελνο ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε λέα πνιηηεηαθή θαηάζηαζε. Αθφκα θαη ν 

ηίηινο ηνπ θφκκαηφο ηνπ, φπσο έρεη επηζεκαλζεί, παξέπεκπε ζε θεληξνεπξσπατθά 

θφκκαηα πνπ αλήθαλ ζηνλ θηιειεχζεξν ρψξν.
251

 

ε απηά ηα ζπκθξαδφκελα πξέπεη λα εληαρζεί θαη ε απνζηξνθή ηνπ Μεηαμά πξνο 

ην «ιεθνχζη ησλ θαζηζηψλ» ηνπ Κνλδχιε. Οη Διεπζεξφθξνλεο αηηηνινγνχζαλ ηελ 

απεξίθξαζηε ελαληίσζή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γ. Κνλδχιε λα νξγαλψζεη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν έλα θαζηζηηθνχ ηχπνπ καδηθφ θίλεκα γηα ηελ βίαηε αληηκεηψπηζε ηεο 

αξηζηεξάο, φρη κφλν κε ην θφβν γηα κηα λέα δηθηαηνξηθή εθηξνπή ησλ βεληδειηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ αιιά  θπξίσο πξνβάιινληαο ηελ πεπνίζεζε πσο ηέηνηεο θηλήζεηο 

δπλακηηίδνπλ ην θνηλσληθφ θιίκα θαη επηθέξνπλ ηα αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα.
252

 ηα άξζξα ηνπ Νηθνινχδε, ε πξνάζπηζε ηνπ αζηηζκνχ απφ ηνλ ελ 

δπλάκεη θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν ζπλίζηαην ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θινληζκέλε εκπηζηνζχλε ηεο «κεγάιεο αζηπθήο 

ηάμεσο» θαη φρη ζηα «θνηλσληνινγηθά πξνρεηξνινγήκαηα ηνπ ζηξαηεγνύ Κνλδύιε» θαη 

ζηελ απόθαζή ηνπ «λα πιήμε».
253

 πσο ην 1921-22, θαηά ηελ αληηπαξάζεζή ηεο κε ηε 

                                                 
251

 Υαηδετσζήθ, φ.π., ζ. 119. χκθσλα κε ηελ αλάγλσζε απηή, ν φξνο «ειεπζεξία» πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηνλ ηίηιν ηνπ θφκκαηνο, αλαθεξφηαλ ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο απφ ηε καδηθή νξγάλσζε δει. απφ ηα 

κεγάια νξγαλσκέλα θφκκαηα πνπ, ζηελ Δπξψπε ηεο επνρήο, ήηαλ ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο. 

Τπνδειψλεη κε άιια ιφγηα ηε  ζπζπείξσζε ησλ πνιηηψλ πνπ ζθέθηνληαη ειεχζεξα θαη δελ εθθξάδνπλ 

ηα δηραζηηθά ηαμηθά ζπκθέξνληα.  
252

 Γηα ηελ απφπεηξα ηνπ Κνλδχιε λα νξγαλψζεη θαζηζηηθνχ ηχπνπ νκάδεο ην θζηλφπσξν ηνπ 1924 θαη 

γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλνδεχνπλ απηέο ηηο θηλήζεηο ζε Γξάκα θαη Καβάια βι. . Μαξθέηνο, φ.π., ζ. 

204 – 216. 
253

 «Σν δε Κξάηνο είλε ν θαιύηεξνο ζύκκαρνο ησλ αλαηξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, όηαλ σο Κξάηνο ην 

Διιεληθόλ, απνμελώλε εθείλνπο νίηηλεο ζα ην ππεξαζπηζζνύλ εηο ηελ ζηηγκήλ θηλδύλνπ. Σνλ θίλδπλνλ δελ 

αληηκεησπίδνκελ επί ηνπ παξόληνο. Όζνλ όκσο θαη αλ είκεζα αηζηόδνμνη, πξέπεη λα νκνινγεζή όηη 

θεξόκεζα νινέλ εγγύηεξα πξνο απηόλ… Πξέπεη όκσο λα επρώκεζα – θαη όρη  κόλνλ λα επρώκεζα αιιά 

θαη λα εξγαδώκεζα πξνο ηνύην – όπσο απνθύγσκελ ηελ δνθηκαζίαλ ηνηνύηνπ αγώλνο, από ηνλ νπνίνλ ε 

Διιάο πάλησο ζα εμέιζε ηξαπκαηηζκέλε. Δξγαζία δελ είλε ηα θνηλσληνινγηθά πξνρεηξνινγήκαηα ηνπ 

ζηξαηεγνύ Κνλδύιε, νύηε είλε ζπληειεζηηθή δηα ηελ αύμεζηλ ηεο εκπηζηνζύλεο ε απόθαζηο απηνύ όπσο 

«πιήμε»… Οη ελ ηε Αξρή εξγάδνληαη όπσο κεηώζνπλ ηελ δύλακηλ Κξάηνπο θαη θνηλσλίαο θαη ε 

εμαγγειινκέλε εθάζηνηε απόθαζηο απηώλ όπσο «πιήμνπλ», δεκηνπξγεί κάιινλ θηλδύλνπο, ρσξίο λα ην 

αληηιακβάλνληαη νη νύησ νκηινύληεο. Σν θνηλόλ όισλ καο ζπκθέξνλ είλε λα απνθύγσκελ ηελ ζύγθξνπζηλ, 

ε νπνία ζα δεκηώζε ηελ ρώξαλ, θαη αλ αθόκε ζπληξηβή ν ερζξόο», έγξαθε ν Νηθνινχδεο ζε άξζξν ηνπ 

κε ηίηιν «Σν θνηλσληθφλ καο δήηεκα» ζηελ Πνιηηεία ηεο 13-10-1924. Βι. θαη Πνιηηεία, 9-1-1925, 

φπνπ αλαπηχζζεηαη ν ίδηνο ζπιινγηζκφο. Γηα ηηο νκάδεο Κνλδχιε πνπ δξνχζαλ ζε Γξάκα θαη Καβάια 
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Γνπλαξηθή Πξσηεύνπζα, έηζη θαη ηελ πεξίνδν 1923-1929 ε Πνιηηεία ζηάζεθε ερζξηθή 

ζηηο εγρψξηεο εθδνρέο ηνπ θαζηζκνχ. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ, θαηά ηε δεχηεξε 

πεξίνδν, νη ζηαζψηεο ηνπ Μνπζνιίλη πξνέξρνληαλ θαηά θαλφλα απφ ην ρψξν ησλ 

βεληδειηθψλ ζηξαηησηηθψλ.
254

 

 

 

Πνιηηεία, 12-2-1928.  (Γηα ηνλ Παπαλαζηαζίνπ θαη ηνλ Κνλδχιε) 

 

Βέβαηα, ν ίδηνο ν Μεηαμάο, ν νπνίνο εηζήιζε ζηελ πνιηηηθή ζε ειηθία πελήληα 

εηψλ ζηα 1921, είρε δηακνξθσζεί πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά κέζα ζην απηαξρηθφ θαη 

αληηθνηλνβνπιεπηηθφ θιίκα ηεο πεξηφδνπ πξηλ ην Γνπδί.
255

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ 

ζην θίλεκα ησλ Δπηζηξάησλ θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα νξγαλψζεη Λατθνχο Πνιηηηθνχο 

πιιφγνπο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηελ Κεθαινληά, κε ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ 

                                                                                                                                            
ε εθεκεξίδα ζεκείσλε: «Δηο ηνπο εζληθηζηάο ηεο Γξάκαο θαη ηνπο άιινπο εζληθηζηάο, νη νπνίνη 

πηζηεύνπλ εηο ηα ζπζηήκαηα Κνλδύιε, ζπληζηώκελ νιηγώηεξνλ επηδεηθηηθόλ παηξησηηζκόλ θαη 

ζεηηθσηέξαλ εξγαζίαλ», Πνιηηεία, 8-11-1924.  Δλψ γηα ηα αηκαηεξά γεγνλφηα ηεο Καβάιαο ην 

Ννέκβξην ηνπ 1924 απαηηνχζε λα ξηθζεί θσο, επηκεξίδνληαο ηηο επζχλεο ηφζν ζηνπο θνκκνπληζηέο φζν 

θαη ζε «νξγαλώζεηο ςεπδνθαζηζηηθάο, ςεπδνεζληθηζηηθάο, ςεπδνδεκνθξαηηθάο, πξάγκαηη δε νξγαλώζεηο 

κπξάβσλ», βι. Πνιηηεία 14-11-1924. 
254

 «Δηο ηελ Διιάδα, ε ηδέα ηνπ θαζηζκνχ πνιχ κηθξάλ εκπηζηνζχλελ εκπλέεη, θαη πνιχ κηθξνηέξαλ ν 

θηινδνμήζαο λα γίλε αξρεγφο ηνπ ειιεληθνχ θαζηζκνχ»: Πνιηηεία, 25-12-1924. 
255

 Γηα ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηζκφ ηεο πεξηφδνπ απηήο βι. Μπνρψηεο Αζαλάζηνο, Ζ ξηδνζπαζηηθή δεμηά. 

Αληηθνηλνβνπιεπηηζκόο, ζπληεξεηηζκόο θαη αλνινθιήξσηνο θαζηζκόο ζηελ Διιάδα, 1864-1911: Έξεπλεο 

γηα ζύγρξνλεο πνιηηηθέο ηδενινγίεο, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003. 
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ηελ εμνξία ην 1920, ηνλ ζπλέδεαλ κε θαηλφκελα καδηθήο νξγάλσζεο αλνηρηά ζηε βία 

θαη ηνλ ηξξαζηνλαιηζκφ.
256

 Πξφθεηηαη σζηφζν γηα ηάζεηο πνπ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 

ηνπιάρηζηνλ, δελ ζα έρνπλ ζπλέρεηα. Μεηά ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ην 1924 ν αληηθνηλνβνπιεπηηζκφο ηνπ Μεηαμά αλαζηέιιεηαη θαη ηα 

επηζηξαηηθά ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο πεξηζσξηνπνηνχληαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή 

κάιηζηα ε αληίδξαζή ηνπ, φηαλ πιεξνθνξείηαη ηελ εθθφιαςε παξφκνησλ θηλήζεσλ: 

«Έπεηηα Υαξίιανλ. Οξγαλώλεη πνιηηνθπιαθήλ, δη’ άκπλαλ ηάμεσο, ιέγεη. (Φαζηζκόο; 

Δηξειάζεθε;)».
257

 ην δεκφζην ιφγν ηνπ Μεηαμά θαη ηνπ θηιηθνχ ηνπ Σχπνπ δελ 

εκθαλίδνληαη εκπξεζηηθά θεξχγκαηα πνπ λα ζηνρνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

πνιηηηθψλ αληηπάισλ (αξηζηεξνχο, βεληδειηθνχο, πξφζθπγεο) γηα λα πξνθαιέζνπλ 

ζπζπείξσζε ησλ νπαδψλ ζηε βάζε κηαο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. Παξά ηε βεβαησκέλε 

απήρεζε ηνπ θφκκαηνο ζηνπο γεγελείο ηεο βφξεηαο Διιάδαο, ηηο ζπρλέο θαηαγγειίεο 

γηα ηηο «αδηθίεο» ηεο πξνζθπγηθήο απνθαηάζηαζεο ζε βάξνο ηνπο θαη ην ζηαζεξφ 

αίηεκα γηα «εθινγηθήλ απνθέληξσζηλ ησλ πξνζθχγσλ», δει. ηε δεκηνπξγία 

ρσξηζηψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηνπο επήιπδεο, ην χθνο ηφζν ηνπ Μεηαμά φζν 

θαη ηεο Πνιηηείαο ήηαλ ζπγθξαηεκέλν θαη απνθεχγνληαλ ηα επηζεηηθά 

αληηπξνζθπγηθά ζρφιηα, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ παξαηεξνχληαλ ζε άιιεο 

πηέξπγεο ηνπ αληηβεληδειηζκνχ θαη ζε έληππα φπσο ε Καζεκεξηλή θαη ε 

Απνγεπκαηηλή.
258
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 Γηα ηνπο Δπίζηξαηνπο θαη ην ξφιν ηνπ Μεηαμά, βι. Μαπξνγνξδάηνο Γ. Θ., Δζληθόο Γηραζκόο θαη 

Μαδηθή Οξγάλσζε. 1.Οη Δπίζηξαηνη ηνπ 1916, Αζήλα 1996. 
257

 Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 6-1-1926. Έρεη πξνεγεζεί ε ζεκείσζε: «Κνκκνπληζκόο θαη 

θαζηζκόο ελ Διιάδη αιιεινγεινηνπνηήζεζαλ», κε αθνξκή ηηο θηλήζεηο ηνπ Κνλδχιε. Η. Μεηαμάο, φ.π., 

θαηαγξαθή ηεο 25-1-1925. 
258

 ηηο εθινγέο ηνπ 1926, νη Διεπζεξφθξνλεο εμέιεμαλ 9 βνπιεπηέο ζηε Μαθεδνλία (4 ζηε 

Θεζζαινλίθε, 2 ζηε Φιψξηλα θαη απφ 1 ζε Κνδάλε, Καηεξίλε θαη έξξεο) θαη αλαδείρηεθαλ ζηελ 

θπξηφηεξε αληηβεληδειηθή ζπληζηψζα ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ. Αθφκε θαη ζηηο θαηαζηξνθηθέο γηα 

ην θφκκα ηνπο εθινγέο ηνπ 1928, ήηαλ εκθαλψο ηζρπξφηεξνη απφ ην Λατθφ Κφκκα ζηηο Νέεο Υψξεο 

θαη ηε Θεζζαιία. Βι. Hering Gunnar, Σα πνιηηηθά θόκκαηα ζηελ Διιάδα 1821-1936, ΜΗΔΣ, Αζήλα 

2004, η. Β΄, ζ. 1118-1119.  

     Γηα ηε ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο ζην πξνζθπγηθφ, βι. Πνιηηεία 11-4-1925, φπνπ ππνγξακκίδεηαη ε 

ειιεληθφηεηα ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη θαηαγγέιιεηαη ε ακθηζβήηεζή ηεο απφ 

πξφζθπγεο πιεξεμνχζηνπο. Μεηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1925, φηαλ ε πξνζθπγηθή 

ςήθνο βάξπλε θαζνξηζηηθά ζηελ απνηπρία ησλ αληηβεληδειηθψλ ππνςεθίσλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, 

ην αίηεκα γηα πεξηζηνιή ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ εληάζεθε, κε ην ζθεπηηθφ φηη 

«νηαδήπνηε πνιηηηθή εηπκεγνξία ησλ γεγελώλ πξνώξηζηαη λα αιινηνύηαη εθ ηεο επρεξώο ιακβαλνκέλεο 

θαη σθεαλσδώο παξερνκέλεο πξνζθπγηθήο ςήθνπ». Βι. «Ο ζχγρξνλνο πνιηηηθφο κεδεληζκφο», 

Πνιηηεία 27-10-1925 θαη «Μία εζηία αλσκαιίαο», Πνιηηεία 28-10-1925. Παξφια απηά, ζε πεξηπηψζεηο 

φμπλζεο ησλ πλεπκάησλ θαη βίαησλ επεηζνδίσλ, πξνηηκνχληαλ νη επηφηεξνη ηφλνη. Βι. γηα παξάδεηγκα 

ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Η. Μεηαμά γηα ηα αηκαηεξά γεγνλφηα ηνπ Κηνππθηφτ εξξψλ, Πνιηηεία 13-11-

1924. Ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάιπςε ε Πνιηηεία ηα επεηζφδηα ηεο Γνπκέληζζαο ζηηο παξακνλέο ησλ 

εθινγψλ ηνπ 1926, φηαλ γεγελείο κεηαμηθνί νπαδνί πξνπειάθηζαλ θαη ηξαπκάηηζαλ βεληδειηθνχο 

ππνςήθηνπο: Πνιηηεία, 3-11-1926. (Αλαιπηηθά γηα ηα επεηζφδηα βι. Μαθεδνλία, 31-10-1926.) 
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Αλάινγνο ήηαλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξαθνινπζνχζε ε Πνιηηεία ηελ 

πνξεία ηνπ θαζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηε γεηηνληθή Ηηαιία, κέζα απφ κφληκε ζηήιε 

αληαπνθξίζεσλ πνπ ηηηινθνξνχληαλ «Γξάκκαηα απφ ηε Ρψκε». Ζ πεξηέξγεηα θαη ν 

ζπγθξαηεκέλνο ζαπκαζκφο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηε δξάζε ησλ fasci ζηα 1921, 

ζρεηηθά γξήγνξα κεηαηξάπεθαλ ζε ζθεπηηθηζκφ.
259

 Σν θζηλφπσξν ηνπ 1922, ηηο 

παξακνλέο ηεο πνξείαο πξνο ηε Ρψκε θαη ηεο αλάιεςεο ηεο εμνπζίαο απφ ην 

Μνπζνιίλη, ζε άξζξν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο δηαθαηλφκελεο επηθξάηεζεο ηνπ 

θαζηζκνχ ζηελ Ηηαιία, ν ζπληάθηεο ππνγξάκκηδε πσο «ηζρπξά κεξίο, αζηηθή επίζεο, 

ηνπ Ηηαιηθνύ θνηλνύ, ραηξεηίζαζα θαη’ αξράο ελζνπζησδώο ηνλ θαζηζκόλ δηα ηελ 

παηξησηηθήλ ηνπ εκθάληζηλ, δπζθνξεί ήδε κεγάισο δηα ηα βίαηα θαη πνιιάθηο έθηξνπα 

κέηξα, εηο ηα νπνία πξνζθεύγεη».
260

 Μεηά ην 1924, νη αλαθνξέο ζην θαζηζκφ γίλνληαη 

θαηά θαλφλα ζε επηθξηηηθφ ηφλν, ην κνπζνιηληθφ κνληέιν ηαπηίδεηαη κε ηελ 

απνιπηαξρία θαη ηε δηθηαηνξία  θαη ζπρλά ζαηηξίδεηαη ζε ζεκεηψκαηα θαη ζθίηζα ηεο 

εθεκεξίδαο.
261

  Σν θαινθαίξη ηνπ 1924, ζηνλ απφερν ηεο δνινθνλίαο ηνπ ζνζηαιηζηή 

εγέηε Σδηάθνκν Μαηεφηη απφ θαζίζηεο squadristi, ε Πνιηηεία ζπληνλίζηεθε κε ηελ 

παλεπξσπατθή θαηαθξαπγή θαη ν αληαπνθξηηήο ηεο ζηε Ρψκε ζεσξνχζε 

επηβεβιεκέλε ηελ πξνθήξπμε λέσλ εθινγψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θχξνπο ηνπ 

ηηαιηθνχ θνηλνβνπιίνπ.
262

 Αλ θαη δελ έιεηπαλ νη ζεηηθέο αλαθνξέο γηα αξθεηέο πηπρέο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο
263

, ζρεκαηίδεη θαλείο ηελ εληχπσζε πσο 

απηέο γίλνληαλ επηιεθηηθά, ζπλήζσο γηα λα ζπζρεηηζηνχλ κε θάπνηα επηκέξνπο 
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 Σν θαινθαίξη ηνπ 1920 ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο ζηε Ρψκε Ν. Αλχζηνο έβιεπε ζεηηθά ηε 

δπλαηφηεηα βίαηεο αληίδξαζεο ζηνλ «ζνζηαιηζηηθφ εθηξαρειηζκφ» απφ νκάδεο θξνχζεο, πνπ ζα είραλ 

ηελ αλνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ κηθξναζηψλ. Βι. «Ζ εζσηεξηθή θαηάζηαζηο εηο ηελ Ηηαιίαλ», 

Πνιηηεία, 16-7-1920. Καη ηνλ επφκελν ρξφλν ε εθεκεξίδα εξκήλεπε σο ζηάζε «ηεο πγηνχο κεξίδνο ηεο 

ηηαιηθήο θνηλσλίαο» ηελ αηκαηεξή έθξεμε ηεο θαζηζηηθήο βίαο πνπ πξνεγήζεθε ησλ ηηαιηθψλ εθινγψλ 

ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1921. Βι. Πνιηηεία, 14-3-1921. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα φκσο, ν αληαπνθξηηήο Ν. Λ. 

θαλεξά ακήραλνο κπξνζηά ζηνπο έμη λεθξνχο ησλ ηαξαρψλ πνπ ζπλφδεπζαλ ην ζπλέδξην ησλ 

θαζηζηψλ ζηε Ρψκε ην επηέκβξην ηνπ 1921, ζα ηνπο ραξαθηεξίζεη «πνιεκνραξείο εηξελνπνηνχο» θαη 

ζα ππνγξακκίζεη ηνλ αλαζηελαγκφ αλαθνχθηζεο πνπ «εμέβαινλ νη ξσκαίνη, όηαλ νη θαηζίζηη 

εγθαηέιεηςαλ ηελ Αησλίαλ Πόιηλ». Πνιηηεία, 18-11-1921. 
260

 «Σα γεγνλφηα ηεο Ηηαιίαο», Πνιηηεία, 7-10-1922. 
261

 Βι. «Γηθηαηνξηθαί Λαθσληθφηεηεο», Πνιηηεία, 17-1-1927.  Απφ ηηο γεινηνγξαθίεο ηνπ Μνπζνιίλη, 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή απηή ηνπ γεινηνγξάθνπ ηεο Πνιηηείαο Νηίλν Μπέε ζηηο 24-1-1927 κε ηίηιν «ην 

εηθνζηηεηξάσξνλ ελφο δηθηάηνξνο, φπσο ν ίδηνο ην αθεγήζε». 
262

 Πνιηηεία, 1-7-1924. Αμηνζεκείσηνο ν επίινγνο ηνπ ζεκεηψκαηνο: «Γηφηη θαη’ απηνχ (ηνπ θαζηζκνχ) 

σο ζπλφινπ ζηξέθεηαη ε γεληθή θαηαθξαπγή θαη απηφο σο ζχλνινλ ππέζηε δηα ηεο δνινθνληθήο ρεηξφο 

ησλ πηζηψλ ηνπ ηα ζαλάζηκα πιήγκαηα, ηα νπνία εμάπισζαλ ηνλ Μαηηεφηη. Σνηαχηε ε κνίξα ησλ 

αληηιατθψλ δηθηαηφξσλ θαηά ηνλ αηψλα καο». Βι. θαη Α. Εαθεηξφπνπινο, «Πξέπεη λα εξσηεζεί ν 

ιαφο», Πνιηηεία 12-7-1924. 
263

 Γηα παξάδεηγκα, ν λεαξφο νηθνλνκνιφγνο θαη ζηέιερνο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ Πέηξνο Γαξνπθαιηάο 

ζε επηζηνιή ηνπ απφ ην Παξίζη παξνπζίαδε σο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ 

Μνπζνιίλη. Βι. Πνιηηεία, 7-7-1924.  
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ειιεληθά δεηήκαηα πνπ έρξεδαλ απηαξρηθήο αληηκεηψπηζεο.
264

 ηηο ζπλνιηθέο ηνπ 

ζεσξήζεηο, ν θαζηζκφο ινγηδφηαλ πεξηζζφηεξν σο πξνζσξηλή θαηάζηαζε εθηάθηνπ 

αλάγθεο γηα ηε ζσηεξία ηεο αζηηθήο ηάμεο πξαγκάησλ, παξά σο ζεηηθφ ηδενινγηθφ 

θαη πνιηηηθφ πξφηππν. ηηο 4-1-1925, παξακνλέο ηεο δηάιπζεο ηνπ ηηαιηθνχ 

θνηλνβνπιίνπ απφ ηνλ Μνπζνιίλη, ε Πνιηηεία ζε πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο κε ηίηιν «Ζ 

θξίζηο ηνπ θαζηζκνχ» ζπλφςηδε ην ξφιν ηνπ σο εμήο: «Σν Φαζηζηηθόλ θίλεκα από 

ηηλσλ απόςεσλ σθέιεζε βεβαίσο. Απέηξεςε ηελ επηθξάηεζηλ ηνπ θνκκνπληζκνύ, όηε 

αύηε εθαίλεην αλαπόθεπθηνο. Έξξηςελ εμ άιινπ ηα έσο ηόηε θξαηνύληα θηιειεύζεξα 

θόκκαηα εηο ηελ Αληηπνιίηεπζηλ θαη ηα έθεξελ νύησο εηο ζπλαίζζεζηλ ησλ επζπλώλ ησλ, 

ηαο νπνίαο είρνλ ιεζκνλήζε. Σώξα ηα θόκκαηα απηά είλαη έηνηκα λα δηαδερζνύλ ηνλ 

Φαζηζκόλ. Γεληθώο όκσο έβιαςε ην θίλεκα, σο θάζε επαλάζηαζηο, ε νπνία θέξεη πξνο 

ηελ δηθηαηνξίαλ. Καηέιπζελ νπζηαζηηθώο ηαο ειεπζεξίαο, εμεκεδέληζε ηα δηθαηώκαηα 

ησλ πνιηηώλ θαη εδεκηνύξγεζε ηάμηλ αλζξώπσλ πηζηεπόλησλ, όηη εηο απηνύο 

πξνλνκηαθώο αλήθεη ην δηθαίσκα λα θπβεξλνύλ ηελ ρώξαλ, εηνίκσλ δε λα 

ππεξαζπηζζνύλ ην δήζελ δηθαίσκά ησλ ηνύην δη’ εθλόκσλ κέζσλ. Ο Φαζηζκόο 

ελνκηκνπνίεζε κάιηζηα ηα έθλνκα θαη αλαηξεπηηθά ηεο ειεπζεξίαο ησλ αηόκσλ 

κέζα…».
265

 Γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο εθεκεξίδαο, ην κνληέιν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

αχμνπζαο θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 20, δελ εξρφηαλ απφ ηελ 

Ηηαιία. Ο αληαπνθξηηήο ηεο Πνιηηείαο ζην Λνλδίλν Φ. Ρεδηάδεο, πεξηγξάθνληαο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο κεγάιεο γεληθήο απεξγίαο ζηελ Αγγιία ην Μάην ηνπ 1926, ε νπνία 

έιεμε κε ήηηα ησλ εξγαηψλ, ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Θαχκα θξαηηθήο νξγαλψζεσο 

θαη πεηζαξρίαο αηφκνπ» ηφληδε: «Γηα ηεο ρζεζηλήο λίθεο ηεο αγγιηθήο θπβεξλήζεσο δελ 

δίδεηαη κόλνλ έλα θαίξηνλ θηύπεκα πξνο ηελ άθξαλ αξηζηεξάλ θνξάο ηνπ εξγαηηθνύ 

                                                 
264

 Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ην πκλεηηθφ άξζξν ηνπ αληαπνθξηηή Μ. Αξη. 

γηα ηελ θαζηζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Σδεληίιε, ηνλ Απξίιην ηνπ 1928. Ζ αλαινγία κε ηα 

ειιεληθά πξάγκαηα (ηα λνκνζρέδηα ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο Θ. Νηθνινχδε θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθάιεζαλ) δηαηππψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ, ελψ ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο 

δηθαηνινγνχζε πςειφ βαζκφ απηαξρηζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Βι. Μ. Αξη. «Ζ δηθηαηνξία εηο ηελ 

εθπαηδεπηηθήλ κεηαξξχζκηζηλ. Ση γίλεηαη εδψ θαη ηη έγηλελ αιινχ», Πνιηηεία, 11-4-1928. ην ίδην 

πλεχκα, δχν κήλεο λσξίηεξα, ν αληαπνθξηηήο πξφηεηλε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Διιάδα ην 

κνπζνιηληθφ dopolavoro, δειαδή ε ζσκαηεηαθά νξγαλσκέλε κεηεξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ εξγαηψλ, 

ππαιιήισλ, επαγγεικαηηψλ θιπ. Χζηφζν, έλησζε ππνρξεσκέλνο λα δηεπθξηλίζεη ηα εμήο: «Ούηε 

θαζίζηαο έγηλα, νύηε θαζίζηαο ζέισ λα ζαο θάκσ. Άιισο ηε έρσ ηελ πεπνίζεζηλ όηη ν θαζηζκόο δελ είλε 

γηα ηνπο μέλνπο. Σν εβεβαίσζελ θαη ν θ. Μνπζζνιίλη. Ο θαζηζκόο δελ είλε εκπόξηνλ πξνο εμαγσγήλ. 

Απιή εζσηεξηθή ππόζεζηο κεηαμύ ησλ Ηηαιώλ, ε νπνία δελ πξέπεη λα απαζρνιή εκάο ηνπο μέλνπο 

πεξηζζόηεξνλ παξ’ όζνλ καο απαζρνιεί ε δξάζηο κηαο νηαζδήπνηε άιιεο μέλεο Κπβεξλήζεσο… Όηαλ κε 

ηνηαύηελ νπηηθήλ αθηίλα αληηκεησπίζσκελ ηνλ θαζηζκόλ, ζα αληηιεθζώκελ όηη πάξα πνιύ έρνκελ 

αζρνιεζή κε απηόλ σο θαζεζηώο θαη σο ηδενινγίαλ θαη όηη πάξα πνιύ έρνκελ ελνριεζή από απηόλ…». 

Μ. Αξη., «Έλα εζλνζσηήξηνλ κέηξνλ ηνπ θ. Μνπζζνιίλη», Πνιηηεία, 3-2-1928. 
265

 «Ζ θξίζηο ηνπ Φαζηζκνχ», Πνιηηεία, 4-1-1925. 
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αγώλνο. Γίδεηαη ηαπηνρξόλσο ην θηύπεκα ηεο ράξηηνο θαηά ηεο ηδέαο ησλ δηθηαηνξηώλ 

θαη ησλ θαζηζηηθώλ κεζόδσλ απηώλ, αο εζέιεζαλ κέζα εηο κίαλ επνρήλ ζπγρύζεσο θαη 

λνζεξόηεηνο σο ε κεηαπνιεκηθή, λα εθαξκόζνπλ παληνύ νιηγάξραη παληνίνη».
266

 

ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ κνπζνιηληθνχ θαζεζηψηνο βάξαηλαλ αλαγθαζηηθά θαη 

νη ιεπηέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηε γεηηνληθή ρψξα, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο 

απνζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο ζηα Βαιθάληα ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ζ επεθηαηηθή 

πνιηηηθή ηνπ Μνπζνιίλη, ν αλαζεσξεηηζκφο πνπ πξέζβεπε θαη θπξίσο ε πξνζσξηλή 

θαηάιεςε ηεο Κέξθπξαο απφ ηηαιηθέο δπλάκεηο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1923, είραλ 

αληίθηππν ζηελ Διιάδα. Απηά ηα δεδνκέλα ρξσκάηηδαλ αλαπφθεπθηα ην πεξηερφκελν 

θαη ην  χθνο ησλ θεηκέλσλ πνπ έζηειλε απφ ηελ ηηαιηθή πξσηεχνπζα ν αληαπνθξηηήο 

(1923-1927) ηεο Πνιηηείαο (αιιά θαη άιισλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ φπσο ην Δι. 

Βήκα, ν Δι. Λόγνο, ε Ν. Ζκέξα, ε Παηξίο) Αιθηβηάδεο Εαθεηξφπνπινο, ν νπνίνο, 

αζθψληαο παξάιιεια ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ ηεο 

ειιεληθήο πξεζβείαο ζηε Ρψκε, είρε εηδηθή ελεκέξσζε γηα ηα δεηήκαηα απηά.
267

 Ζ 

ίδηα θξηηηθή ζηάζε ππαγνξεχνληαλ θαη απφ ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηεο Πνιηηείαο 

γηα ην Γσδεθαλεζηαθφ δήηεκα, επαηζζεζία πνπ νθείινληαλ ζηελ θαηαγσγή ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο Θ. Νηθνινχδε θαη ελδερνκέλσο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεθδηθήζεη 

ηηο ςήθνπο ησλ δσδεθαλήζησλ ηεο πξσηεχνπζαο θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ πνιηηηθφ 

ζηίβν.
268
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 Πνιηηεία, 13-5-1926. Σνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο ίδηαο απεξγίαο απφ ην βξεηαληθφ θξάηνο ζα 

επηθαιεζηεί δχν ρξφληα αξγφηεξα ν αληαπνθξηηήο ελ κέζσ ηεο κεγάιεο θαπλεξγαηηθήο απεξγίαο ηνπ 

θαινθαηξηνχ ηνπ 1928: Φ. Ρεδηάδεο, «Πψο αληηκεησπίδεηαη ε Γεληθή Απεξγία. Ση έπξαμαλ άιινηε νη 

Άγγινη εηο παξνκνίαλ πεξίπησζηλ. Ζ θξαηηθή νξγάλσζηο θαη ε πεηζαξρία ησλ άγγισλ πνιηηψλ», 

Πνιηηεία, 15-6-1928. 
267

 Αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ νπδέηεξνπ, απξφζσπνπ θαη θξηηηθνχ χθνπο ησλ αληαπνθξίζεσλ ηνπ Αιθ. 

Εαθεηξφπνπινπ, είλαη ε ζεηξά άξζξσλ ηνπ ζηελ Πνιηηεία ηνλ Ηνχιην ηνπ 1925, ζηα νπνία παξνπζίαδε 

ηε θαζηζηηθή ηδενινγία κέζα απφ γξαπηά θαη δειψζεηο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ ηνπ 

θαζηζκνχ. ηνλ επίινγν ησλ άξζξσλ ηνπ, θαηαγξάθνληαο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, ήηαλ πνιχ 

ζπγθξαηεκέλνο θαη επηθπιαθηηθφο ζηε δηαηχπσζε νξηζηηθψλ θξίζεσλ γηα ην θαζεζηψο. Σν 

ραξαθηήξηδε «νιηγαξρηθφ», ηφληδε πσο νη αληηδξάζεηο ζε απηφ απφ δεκνθξαηηθνχο θαη θηιειεχζεξνπο 

θχθινπο είλαη ιίγεο θαη ειεγρφκελεο, αλαγλψξηδε πσο ε «θαζηζηηθή επαλάζηαζε» έζσζε ηελ θνηλσλία 

απφ ηελ «αλαξρία» ησλ εηψλ 1919-1922, ακθέβαιιε φκσο αλ ήηαλ αλαγθαία κηα ηέηνηα ξηδηθή 

πνιηηηθή θαη πνιηηεηαθή αλαηξνπή ή ρξεηαδφηαλ – κεηά ηελ εθηφλσζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο – 

επάλνδνο ζηηο θηιειεχζεξεο βάζεηο ηνπ πνιηηεχκαηνο. Βι. Α. Εαθεηξφπνπινο, «Σν θαζηζηηθφλ θξάηνο 

σο ην σξγάλσζελ ν θ. Μνπζνιίλη», Πνιηηεία, 21-7-1925. 
268

 «Θέινκελ λα ειπίζσκελ, όηη ε θαζηζηηθή δηπισκαηία επηδηώθνπζα λα εύξε δηέμνδνλ εηο ηελ παξ’ 

όιαο ηαο ζρεηηθάο επηηπρίαο ηεο δηαθπβεξλήζεσο ηνπ θ. Μνπζζνιίλη δεκηνπξγεζείζαλ εζσηεξηθήλ 

ηηαιηθήλ θξίζηλ, δελ ζα επηκείλε κέρξη ηέινπο ηεξνύζα αδηάιιαθηνλ ζηάζηλ επί ηεο κόλεο νπζηαζηηθήο 

δηαθνξάο, ήηηο ρσξίδεη ηαο δύν Υώξαο, - επί ηεο ππνζέζεσο ησλ Γσδεθαλήζσλ» έγξαθε ε Πνιηηεία ζην 

θχιιν ηεο 22-6-1925. Ήηαλ ζπρλφηαηεο νη θαηαγγειίεο ηεο ηηαιηθήο πνιηηηθήο ζηα Γσδεθάλεζα ηδίσο 

γηα ηα ζέκαηα ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ Γσδεθαλεζίσλ κε ηε κε 

έθδνζε δηαβαηεξίσλ, ηεο ππνρξεσηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη 

ηεο ipso facto απφδνζεο ηεο ηηαιηθήο ππεθνφηεηαο ζηνπο θαηνίθνπο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1928, ιίγν 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο δηκεξνχο ζπλζήθεο απφ ηνπο Βεληδέιν θαη Μνπζνιίλη, ε Πνιηηεία δεηνχζε λα 
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Με κεγαιχηεξε ζπκπάζεηα αιιά κε ηελ ίδηα εθιεθηηζηηθή καηηά, 

παξαθνινπζνχζε ε Πνιηηεία θαη ηε λενκνλαξρηθή Action Française (Γαιιηθή Γξάζε). 

Μεηαθξαζκέλα θείκελα απφ ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα πνπ εμέδηδε απφ ην 1908 ε 

εζληθηζηηθή γαιιηθή νξγάλσζε, δεκνζίεπε απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα ε Πνιηηεία.
269

 Ο 

αληαπνθξηηήο ηεο Action Française ζηελ Αζήλα, Δκκ. Κ. Μαπξάθεο, κε ηνλ νπνίν 

είρε επαθέο θαη ν Μεηαμάο,
270

 επηζηξαηεχηεθε ηηο παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηνπ 1926 

γηα λα ζηεξίμεη κε άξζξν ηνπ ηνπο Διεπζεξφθξνλεο, ελψ δεκνζίεπε θαηά θαηξνχο 

θείκελά ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Νηθνινχδε.
271

  

ηελή ζρέζε κε ηνπο Διεπζεξφθξνλεο θαίλεηαη πσο είρε αλαπηχμεη θαη ε 

ζπληεξεηηθή πνιηηηθή νξγάλσζε «Πνιηηηθή Αλαγέλλεζηο», 
272

ηα θείκελα θαη ηηο 

ζέζεηο ηεο νπνίαο πξνέβαιιε ζπζηεκαηηθά ε Πνιηηεία.
273

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1926, ζηα 

πιαίζηα επξχηεξεο ζπδήηεζεο γηα ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε 

                                                                                                                                            
ηεζεί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο δήηεκα απηνδηνίθεζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν, 

δεκνζηεπφηαλ ζε ζπλέρεηεο ζηελ εθεκεξίδα ην βηβιίν «Σα Γσδεθάλεζα. Ζ ηξαγηθή ηζηνξία ησλ θαη ε 

ζεκεξηλή ζέζηο ησλ. Δληππώζεηο ηνπ θ. Μπνπζ θαη ηεο θ. Ηζαβέιιαο Μπνπζ». Βι. «Γηα ηεο βίαο Ηηαινί», 

Πνιηηεία 11-10-1925, «Οη πεξηνξηζκνί ησλ Γσδεθαλεζίσλ», Πνιηηεία 3-7-1926, «Γηα ηελ 

Γσδεθάλεζνλ», Πνιηηεία 24-10-1926, «Ζ ειιελντηαιηθή ζχκβαζηο», Πνιηηεία 14-9-1928 θαη «Σν 

Γσδεθαλεζηαθφλ δήηεκα», Πνιηηεία 17-9-1928. 
269

 Βι. ελδεηθηηθά «Ζ θσλή ηεο ξσζζηθήο γεο», Πνιηηεία, 3-6-1920 , «Οη βαζηιφθξνλεο», Πνιηηεία 27-

4-1921, «Κάξνινο Μσξξάο», Πνιηηεία 6-11-1926 θαη «Ζ πίεζηο ησλ γάιισλ θαζηζηψλ θαηά ηεο Αμηφλ 

Φξαλζέδ», Πνιηηεία 20-11-1926. 
270

 Βι. ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ ζηηο 15-6-1925. πσο έρεη επηζεκαλζεί, ην βηβιίν ηνπ 

αξι Μνξάο  Enquête sur la monarchie αλήθε ζηα πην θπιινκεηξεκέλα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Η. 

Μεηαμά. Βι. Close D., “Conservatism, authoritarianism and fascism in Greece, 1915-45” ζην M. 

Blinkhorn (επηκ.), Fascist and Conservatives. The Radical Right and the Establishment in Twentieth 

Century Europe, Λνλδίλν 1990, ζ. 210. 
271

 Δ. Κ. Μαπξάθεο, «Οη θαθνί πνηκέλεο», Πνιηηεία, 6-11-1926. Βι. θαη ηα ηέζζεξα άξζξα ηνπ ζηελ 

Πνιηηεία ην Γεθέκβξην ηνπ 1927, ζηα νπνία δηαηππψλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ – απφ θαζαξά 

ζπληεξεηηθή ζθνπηά – γηα ηε κεηαπνιεκηθή ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή θξίζε ζηελ Δπξψπε. Δ. Κ. 

Μαπξάθεο, «Ο θινληζκφο ησλ πνιηηεπκάησλ θαη ε αλαζχζηαζηο ηνπ θξάηνπο», Πνιηηεία 10,12, 14 θαη 

15 -12-1927. 
272

 Ζ Πνιηηηθή Αλαγέλλεζηο είρε ηδξπζεί ηνλ Μάξηην ηνπ 1924, ηηο παξακνλέο ηεο αλαθήξπμεο ηεο 

δεκνθξαηίαο,  κε ηηο ππνγξαθέο 55 ζπληεξεηηθψλ επηζηεκφλσλ θαη δηαλννπκέλσλ θαη κε ζθνπφ «ηελ 

κειέηε ησλ ιατθώλ αλαγθώλ θαη ηάζεσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα δίδεηαη εηο ηαο ηάζεηο ηαύηαο 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή κνξθή θαη θαηεύζπλζηο». Βι. ην ηδξπηηθφ θείκελν ηεο νξγάλσζεο ζην θξηπ, 31-

3-1924. Έρνληαο δηαθεξχμεη ηελ πίζηε ηεο ζην θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα θαη ζην ζεζκφ ηεο 

κνλαξρίαο, δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20, δεκνζηεχνληαο ζηνλ ηχπν 

κειέηεο θαη άξζξα πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πνιιά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο απφ αληηβεληδειηθέο θπβεξλήζεηο. Ο νηθνλνκνιφγνο Πέηξνο 

Γαξνπθαιηάο, ζα είλαη ππνςήθηνο Άξηαο κε ηνπο Διεπζεξφθξνλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1926, ελψ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο (1927-1928) ζα δηνξηζηεί γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ 

ππνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ζην πιεπξφ ηνπ κεηαμηθνχ ππνπξγνχ Ν. Βειέληδα.  Ο θαζεγεηήο ηεο 

Γεσπνληθήο Γεψξγηνο Β. Πακπνχθαο, θείκελα ηνπ νπνίνπ  θηινμελνχζε ηαθηηθά ε Πνιηηεία, ζα γίλεη 

γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο ην 1933, επί ππνπξγίαο Η. Θενηφθε θαη ηελ ίδηα πεξίνδν 

ζα ζηξαθεί ζηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ γηα λα γίλεη θαηφπηλ απνινγεηήο ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Ο Κ. 

Βεξξνηφπνπινο ζα δηνξηζηεί Γεληθφο Γηνηθεηήο Μαθεδνλίαο επί θπβεξλήζεσο Σζαιδάξε, ην 1935, ελψ 

ν δηθεγφξνο Πέηξνο Γνπλαξάθεο ζα ρξεκαηίζεη απφ ην 1932 δηθαζηηθφο ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο γηα λα εμειηρζεί ζε ππνδηνηθεηή  ηεο ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο. 
273

 Βι. «Μφλνλ δηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ», Πνιηηεία 11-7-1926 θαη «Γεληθαί Οηθνλνκηθαί 

Καηεπζχλζεηο», Πνιηηεία 25 θαη 26-7-1926. 
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ηελ παξαπαίνπζα παγθαιηθή δηθηαηνξία,  ν Μεηαμάο, απαληψληαο ζε έλα άξζξν ηεο 

«Πνιηηηθήο Αλαγελλήζεσο» ζην νπνίν πξνηείλνληαλ κεηαξξπζκίζεηο ζην 

θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν ηελ «ραιηλαγψγεζηλ ηνπ αθξάηνπ θαη 

αθεληάδνληνο θνηλνβνπιεπηηζκνχ» θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζε 

βάξνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ππνζηήξημε πσο ε θξίζε δελ αθνξνχζε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ αιιά ην θξάηνο, ην νπνίν, θαζψο επηθνξηίζηεθε κε ηελ ξχζκηζε 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ πνπ άιινηε  αθήλνληαλ ζηελ αγνξά θαη ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, θαηέζηε αζηαζέο θαη αλεπαξθέο. ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

δηαθσλνχζε κε ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηεο βάζεο ηνπ θξάηνπο θαη πξφηεηλε ηελ 

δηεχξπλζή ηεο, κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ 

απνθέληξσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε ζεζκνζέηεζε λέσλ νξγάλσλ 

εθπξνζψπεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ.
274

 Οη απφςεηο απηέο ηνπ Μεηαμά, αλ 

ζπζρεηηζηνχλ κε αλάινγεο ζέζεηο πνπ απνηππψζεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ν Μεηαμάο, απφ ηελ 

αξρή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο θαη ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή νξζνδνμία 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20, έδεηρλε λα απνδέρεηαη σο έλα βαζκφ ηνλ δηεπξπλφκελν θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ θαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πινπνίεζε κνξθψλ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ζε θάπνην είδνο δειαδή θνηλσληθνχ θξάηνπο.
275

 Δίλαη ακθίβνιν, σζηφζν, 

αλ απηέο ηηο – κάιινλ πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ Μεηαμά – απνδέρνληαλ θαη άιια 

νηθνλνκνινγνχληα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο, αλ θξίλνπκε απφ ηηο ζέζεηο πνπ αλέπηπμαλ 

νη Κ. Αγγειφπνπινο θαη  Γ. Πεζκαδφγινπ, φηαλ, ηελ επφκελε δεθαεηία θαη ππφ άιιεο 

ζπλζήθεο, αλέιαβαλ νηθνλνκηθά ππνπξγεία. ην πξφγξακκα πνπ δεκνζηεχηεθε ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1922, νη αλαθνξέο ζηελ εξγαηηθή πνιηηηθή, πνπ ππφζρνληαλ ηελ 

απζηεξή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγηεηλήο ησλ εξγνζηαζίσλ, ηε βαζκηαία 

εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κε ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε, ηνλ θαζνξηζκφ 

πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ππεξσξίεο θαη ηδίσο ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο ησλ βηνκεραληψλ λα δηαλέκνπλ κέξνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζηνπο 

εξγάηεο, πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ηνπ βηνκεράλνπ Αλδξέα Υαηδεθπξηάθνπ, ν 

νπνίνο ππνγξάκκηδε πσο «ελ Διιάδη ζρεηηθώο νη εξγάηαη έρνπζη επηηύρεη αξθεηά δηα 

ηεο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θόκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ». Δμίζνπ έληνλε ήηαλ 

                                                 
274

 Βι. Πνιηηηθή Αλαγέλλεζηο, «Σν θνηλνβνπιεπηηθφλ ζχζηεκα», Πνιηηεία, 20-6-1926 θαη ηελ 

απάληεζε ηνπ Μεηαμά, Πνιηηεία, 23-6-1926. 
275

 Υ. Υαηδετσζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη Γηθηαηνξία», ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο 

ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, η. Β2, ζ. 118-119 θαη η. Β1, ζ. 17-18, φπνπ επηζεκαίλεηαη ε 

αληίδξαζε ηνπ Υαηδεθπξηάθνπ ζην πξφγξακκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ. 
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ε αληίδξαζε ηνπ Υαηδεθπξηάθνπ ζηηο ζέζεηο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ γηα ελίζρπζε ηεο 

άκεζεο θνξνινγίαο κέζσ ηεο πξννδεπηηθήο αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο 

γηα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο θαη θέξδε απφ εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο.
 276

 ην πξφγξακκα πνπ παξνπζίαζαλ νη Διεπζεξφθξνλεο ην 1926, είρε 

αθαηξεζεί ε παξάγξαθνο γηα ηελ άκεζε θνξνινγία θαζψο θαη νη ζέζεηο γηα 

ππεξσξηαθή ακνηβή θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαηψλ ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δληνχηνηο, δηαηεξήζεθε ε ππφζρεζε ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ελψ ζηνλ πξφινγν 

ζεκεηψλνληαλ ηα εμήο: «Έρνκελ ηελ αληίιεςηλ, όηη άλεπ νπδελόο δηζηαγκνύ ε αζηηθή 

ηάμηο νθείιεη λα ππνζηή νξηζκέλαο ινγηθάο ζπζίαο ππέξ ησλ εξγαηηθώλ ηάμεσλ. Καη 

ηνύην, όρη κόλνλ εμ ππνρξεώζεσλ αλζξσπηζηηθώλ θαη εθ θαζήθνληνο θνηλσληθήο 

αιιειεγγύεο, αιιά θαη ράξηλ ηνπ ηδίνπ απηήο ζπκθέξνληνο. Καζ’ όζνλ ε ζπλεξγαζία 

ησλ ηάμεσλ απνηειεί ηελ πξαγκαηηθσηέξαλ ελίζρπζηλ ηνπ αζηηθνύ θαζεζηώηνο, αη δε 

ράξηλ απηήο ζπζίαη ηεο αζηηθήο ηάμεσο είλαη ηα αζθάιηζηξα απέλαληη ηνπ θηλδύλνπ 

νηαζδήπνηε θνηλσληθήο αλαηξνπήο».
277

   

Απηνπξνζδηνξηδφκελνη σο «αζηηθφ θφκκα», απνδερφκελνη ηελ έλλνηα ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ηελ πξφβιεςε πσο ε ηαμηθή ζχγθξνπζε ζα ζθξάγηδε ηε 

κεηαπνιεκηθή εζσηεξηθή πνιηηηθή, νη Διεπζεξφθξνλεο πξνζπαζνχζαλ λα 

εκθαληζηνχλ σο βειηησκέλε εθδνρή ζπληεξεηηθνχ θφκκαηνο, ην νπνίν εθθξαδφηαλ 

ζε πην ζχγρξνλε γιψζζα, ηεξαξρνχζε ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο 

ππεξάζπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο πςειφηεξα απφ ην πνιηηεηαθφ θαη 

αληηπξνζψπεπε ηε κέζε ιχζε αλάκεζα ζηελ «ηπθιήλ νδόλ ηνπ άθξνπ ζπληεξεηηζκνύ 

θαη ηελ αλαξρνπκέλελ ιεσθόξνλ ησλ νξγησδώλ ειεπζεξηαζκώλ»
278

.  

Ζ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ «άθξν ζπληεξεηηζκφ» θαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ 

εθθξαζηέο, δειαδή ην Λατθφ θφκκα θαη ηηο δηάθνξεο αληηβεληδειηθέο παξαθπάδεο, 

θαη ε ζεκειίσζε κηαο δηαθξηηήο πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο, ζηελ πξάμε 
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 «Σν πνιηηηθφλ πξφγξακκα ηνπ θφκκαηνο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ», Νέα Ζκέξα, 13-10-1922 θαη 

«Απάληεζηο βηνκεράλνπ εηο ηνλ θ. Ησάλλε Μεηαμάλ», Δι. Βήκα, 16-10-1922. 
277

 «Αη γεληθαί γξακκαί ηεο λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ», Πνιηηεία, 12-10-1926. Σν 

πξφγξακκα ηνπ 1926 απνηεινχζε ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ απηνχζηα αληηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ 1922. Οη βαζηθφηεξεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηα πξννίκηα ησλ δχν πξνγξακκάησλ, φπνπ δίλνληαλ 

νη γεληθέο γξακκέο ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θφκκαηνο θαη νξίδνληαλ νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ. 

Σν 1922 ππνγξακκίδνληαλ ε ππεξάζπηζε ησλ ιατθψλ ειεπζεξηψλ απφ θάζε ινγήο ππεξβαζίεο, ε 

δηαηήξεζε ηνπ βαζηιηθνχ ζεζκνχ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνο ηηο πκκάρνπο 

Γπλάκεηο, ε γεσξγία σο βάζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

αγξνηψλ, ησλ κηθξναζηψλ θαη ησλ «λνκηκνθξφλσλ» εξγαηψλ. Σν 1926 επαλαιακβάλνληαη νη 

αλαθνξέο ζηηο ιατθέο ειεπζεξίεο, θαη ζηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο λαπηηιίαο 

γηα ηελ νηθνλνκία, ραξαθηεξίδνληαλ σζηφζν «εζληθφ έγθιεκα» ε αλαθίλεζε ηνπ θαζεζησηηθνχ 

δεηήκαηνο θαη ηνλίδνληαλ ν «αζηηθφο» ραξαθηήξαο ηνπ θφκκαηνο θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ 

θπγαδεπζέληνο θεθαιαίνπ θαη ηεο θινληδφκελεο ηδηνθηεζίαο. 
278

 Πνιηηεία, 6-9-1925. 
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απνδεηθλχνληαλ δπζθνιφηεξα απφ ηηο ξεηνξηθέο εμαγγειίεο. Ζ Πνιηηεία, κε θαηά  

θαηξνχο δεκνζηεχκαηά ηεο, επηρεηξνχζε – ζπρλά κε αδέμην ηξφπν – λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ ζπληεξεηηθνχ ιφγνπ, εζηηάδνληαο ζε 

δεηήκαηα χθνπο κάιινλ παξά νπζίαο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε ζηάζε ηεο 

απέλαληη ζην Α΄ Δζληθφ πλέδξην,  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 1925 κε 

πξσηνβνπιία ηεο Δηαηξείαο «Διιεληζκφο», ηε ζπκκεηνρή πιήζνπο νξγαλψζεσλ, 

ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ θαη κε δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε «ησλ 

ερζξψλ θαη δηαθζνξέσλ ηεο Θξεζθείαο, ηεο Γιψζζεο, ηεο Οηθνγελείαο, ηεο 

Ηδηνθηεζίαο, ηεο Ζζηθήο, ηεο Δζληθήο πλεηδήζεσο, ηεο Παηξίδνο».
279

 Ο Νηθνινχδεο, 

αθνχ δήισζε ηελ θαηαξρήλ ζπκθσλία ηνπ κε ηηο πξνζέζεηο ησλ δηνξγαλσηψλ θαη ηελ 

αλάγθε αληίδξαζεο απέλαληη ζηνλ θινληζκφ ησλ παξαδφζεσλ θαη ηηο εθηξνπέο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο εζηθήο, δηαθσλνχζε κε ηα κέζα πνπ απηή ζα επηηπγράλνληαλ, δειαδή 

«κε ζηελόηεηαο θαη πξνζειώζεηο εηο έλα ςπρνθζόξνλ θαη αλεθιήησο θαηαδηθαζκέλνλ 

ινγησηαηηζκόλ, κε θξαζηηθήλ θελήλ θαη εζηθνινγίαλ απνθζεγκαηηθήλ θαη ζρεηιηαζηηθήλ, 

κε ζύκβνια θαη όπια πεπαιαησκέλα» θαη δηαηχπσλε ηνπο θφβνπο ηνπ «κε ην 

πλέδξηνλ […] επηδείμε ζπληεξεηηθόηεηα ππέξκεηξνλ θαη αδηαιιαμίαλ αληηςπρνινγηθήλ 

θαη άθξαηνλ, όρη κε επηβνεζεηηθήλ, αιιά ραιαξσηηθήλ θαη ηεο απηνκάηνπ 

αληηδξάζεσο».
280

 Δλψ ηξεηο κέξεο αξγφηεξα, κε πξσηνζέιηδν άξζξν ηνπ, έζπεπδε λα 

ππεξζεκαηίζεη ζε δπζθνξία ηνπο νκηιεηέο ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ ππνλφκεπζε απφ 

κέξνπο ηεο πνιηηείαο ηνπ ηεξνχ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη  λα ηελ πξνβάιεη σο 

βάζε ησλ ζπληεξεηηθψλ ζπκβφισλ, ζεζκψλ θαη παξαδφζεσλ.
281

 

Ηζρπξή ξήμε ζηηο ζρέζεηο Διεπζεξνθξφλσλ – Λατθψλ επήιζε ην θζηλφπσξν ηνπ 

1925, ιίγν κεηά ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Θ. Πάγθαινπ, κε αθνξκή ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 25
εο

 Οθησβξίνπ. Ζ απξνζπκία ησλ Διεπζεξνθξφλσλ λα 

ζπκθσλήζνπλ ζε θνηλφ ππνςήθην ζηελ Αζήλα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ βεληδειηθφ 

                                                 
279

 Γηα ην πλέδξην βι. Γ. Κφθθηλνο, Ο πνιηηηθόο αλνξζνινγηζκόο ζηελ Διιάδα. Σν έξγν θαη ε ζθέςε 

ηνπ Νενθιή Καδάδε (1849-1936), Αζήλα, Σξνραιία, 1996 ζ. 27, θαζψο θαη Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Από ην 

ιαό ησλ λνκηκνθξόλσλ ζην έζλνο ησλ εζληθνθξόλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα. Αζήλα, 

αββάιαο, 2006, ζ. 98-100. 
280

 Θ. Νηθνινχδεο, «Σν Δζληθφλ πλέδξηνλ», Πνιηηεία, 26-4-1925. 
281

 «Χο ηελ αηηίαλ ηνπ θαθνχ», Πνιηηεία, 29-4-1925. Ζ Πνιηηεία, σζηφζν, ήηαλ ε κφλε εθεκεξίδα ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ ρψξνπ πνπ ζηάζεθε επηθξηηηθά ζε πηπρέο ηνπ πλεδξίνπ. Δμαίξεζε απνηέιεζε θαη ε 

Νέα Ζκέξα ηνπ Υαιθνθνλδχιε, ε νπνία δεκνζίεπζε, καδί κε ζεηηθά ζεκεηψκαηα θαη έλα ζθσπηηθφ 

αξζξίδην, ππεξαζπηδφκελε πηζαλψο ην δεκνηηθηζηηθφ παξειζφλ ηνπ πνιηηηθνχ ηεο κέληνξα εθείλε ηελ 

πεξίνδν, Κ. Γεκεξηδή. Βι. «πλεδξηά (-δνληεο)», Νέα Ζκέξα, 29-4-1925. Οη ππφινηπεο ζπληεξεηηθέο 

εθεκεξίδεο παξνπζίαζαλ ζεηηθά ην ζπλέδξην, θπξίσο ην Δκπξόο, ηνπ νπνίνπ ν Η. Καδάδεο ηεο 

εηαηξείαο «Διιεληζκφο» ήηαλ ηαθηηθφο αξζξνγξάθνο, θαη ε εθεκεξίδα Αζήλαη ηνπ Γ. Πψπ, ν νπνίνο 

ήηαλ νκηιεηήο ηνπ ζπλεδξίνπ. Βι. ελδεηθηηθά Δκπξόο, 26-4-1925, Αζήλαη, 27-4-1925 θαη θξηπ, 28-4-

1925. 
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. Πάηζε, ε παξειθπζηηθή ηαθηηθή ηνπ Μεηαμά θαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ λα 

ελζαξξχλεη θαη λα ζηεξίμεη αλεπίζεκα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ βηνκήραλνπ Άγγεινπ 

Καλειιφπνπινπ απέλαληη ζηνλ ππνςήθην ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο . Μεξθνχξε, 

πξνθάιεζε ηελ νξγή ησλ Λατθψλ, πνπ απέδσζαλ ηελ λίθε ηνπ Πάηζε ζηνλ 

«δηαζπαζηή» Μεηαμά. Σν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ αληηπαξάζεζε είλαη νη αηρκέο ηνπ 

αληηκεηαμηθνχ ηχπνπ γηα ηηο ζρέζεηο Μεηαμά – Καλειιφπνπινπ, πνπ παξνπζίαδαλ ηνλ 

επηρεηξεκαηία σο ρξεκαηνδφηε ησλ Διεπζεξνθξφλσλ.
282

 Ζ ζχλδεζε ηνπ Μεηαμά κε 

ηνπο αδειθνχο Νηθφιαν θαη Άγγειν Καλειιφπνπιν, ηζρπξνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

παξάγνληεο (Δηαηξεία Υεκηθψλ θαη Ληπαζκάησλ, ηζηκεληνβηνκεραλία ΣΗΣΑΝ, 

ζαπσλνπνηεία, θισζηνυθαληνπξγία Βέξκηνλ θιπ), αλάγνληαλ ζηα 1921, φηαλ 

επηρείξεζε αλεπηηπρψο λα αλνίμεη καδί ηνπο γξαθείν εκπνξηθψλ αληηπξνζσπεηψλ ζηε 

Γεξκαλία.
283

 Έθηνηε, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ζκεξνινγίνπ, δηαηεξνχζε ζηαζεξέο επαθέο καδί ηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην δηάζηεκα 

1921-1926, νη νπνίεο πχθλσλαλ ζε πεξηφδνπο πνπ παξαπνλνχληαλ γηα ηελ 

«αρξεκαηία» ηνπ θφκκαηφο ηνπ ή πξηλ απφ θηλήζεηο, φπσο ε ίδξπζε ηεο Λέζρεο ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ζηελ Αζήλα.
284

 Ζ κηθξναζηηθή θαηαγσγή ηνπ Η. Μεηαμά θαη ε 

ζρεηηθά κηθξή ηνπ πεξηνπζία ηνλ αλάγθαδαλ λα αλαδεηά ζε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

ηε ζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θηινδνμηψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφκκαηφο ηνπ, 

ηδίσο ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο.
285

 Δθηφο απφ ηνπο αδειθνχο Μαπξνχιηα θαη ηνπο 

Καλειιφπνπινπο, ν Μεηαμάο πξνζέγγηζε  θαη ηνλ Δ. Υαξίιαν ην θζηλφπσξν ηνπ 

1925, ακέζσο κεηά ηελ πξνθήξπμε εθινγψλ απφ ηνλ Πάγθαιν γηα ηηο 7-3-1926 (νη 

νπνίεο ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ), ζπζθέπηνληαλ ηαθηηθά καδί ηνπ θαη δερφηαλ 
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 «Οη Μαλδπνθφξνη», θξηπ, 9-10-1925 θαη «Ζ ζεκαζία ηεο Γεκνηηθήο Δθινγήο», θξηπ, 19-10-

1925. 
283

 Η. Μεηαμάο, φ.π., ζ. 59 (θαηαγξαθέο Ηαλνπαξίνπ 1921 θαη 4-10-1921). 
284

 Δλδεηθηηθά δείγκαηα ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ Ζκεξνινγίνπ: «Βξάδπ Άγγεινο Καλειιφπνπινο» (21-9-

1924) – «Κάπνηα ηαθηνπνίεζηο εηο θφκκα. Αιιά θνβεξά αρξεκαηία» (30-9-1924) – «Νεπξηθφο θαη 

απνγνεηεπκέλνο. Απφ Άγγεινλ 4 ρηι. δάλεηνλ. Να επξίζθεην κία θαιή δηέμνδνο δη’ εκέ απφ απηήλ ηελ 

θφιαζηλ!» (1-10-1924). «Βξάδπ εηο Καλειιφπνπινλ. Γεηπλνχκελ εθεί. Παιαηαί αλακλήζεηο» (6-1-1925) 

– «Γξάθσ Κ. Αγγειφπνπινλ αγγέισλ Λέζρελ Διεπζεξνθξφλσλ» (23-1-1925). Γηα ην ξφιν ηνπ Α. 

Καλειιφπνπινπ σο ρνξεγνχ ηεο Λέζρεο Διεπζεξνθξφλσλ ζηελ πιαηεία Μεηξνπφιεσο, βι. θξηπ, «9-

10-1925. Ο ίδηνο ν Ά. Καλειιφπνπινο, ν νπνίνο πξνεξρφηαλ απφ ηε Γνπλαξηθή παξάηαμε θαη είρε 

δηαηειέζεη βνπιεπηήο (1915-17), απέθπγε λα ηαπηηζηεί δεκφζηα κε ηνπο Διεπζεξφθξνλεο θαη εμειέγε 

ιίγν αξγφηεξα (1929) γεξνπζηαζηήο κε ην Λατθφ θφκκα.  
285

 Ο βαζηιφθξσλ δεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηεπηήο Μηιηηάδεο Μάιαηλνο, ν νπνίνο δηεηέιεζε ζηέιερνο 

ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ηελ πεξίνδν 1921-1924, ζεκείσζε ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ πσο ν Μεηαμάο 

«έγδπλε» ηνπο κεγαιναζηνχο πνπ ηνλ αθνινπζνχζαλ. Μ. Μάιαηλνο, φ.π., η. Β΄, ζ.119. 
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πηέζεηο θαη ππνδείμεηο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ εθινγηθψλ 

ζπλδπαζκψλ ζηελ Αζήλα.
286

 

Αλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Διεπζεξνθξφλσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν βάζηκεο 

ππνζέζεηο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Πνιηηεία, ηε θσλή ηνπ θφκκαηνο ζηνλ εκεξήζην 

ηχπν. Δίλαη γεγνλφο πσο απφ ην 1924, κε ηελ έθδνζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δαλείνπ θαη 

ηελ εηζξνή ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα, νη δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο 

ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ, θαζψο κπνξνχζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηνλ απξνθάιππην αληαγσληζκφ δεθάδσλ εηαηξεηψλ, επηρεηξεκαηηθψλ 

νκίισλ, ηξαπεδψλ θιπ, πνπ θαηέθιπδαλ ηνπο δηαδξφκνπο ησλ ππνπξγείσλ 

δηεθδηθψληαο ζπκβάζεηο γηα ηελ αλάιεςε ησλ εηαηξεηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ κεγάισλ θαη κηθξφηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο. Δθηφο απφ ηηο 

δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο, ηνπο ηζνινγηζκνχο, ηηο αλαθνηλψζεηο, ηα ζεκεηψκαηα 

θιπ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, πνπ αλέθαζελ απνηεινχζαλ πεγή 

εζφδσλ γηα ηνλ ηχπν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα ηιηγγηψδε πνζά πνπ δηαθπβεχνληαλ, 

ην χςνο ησλ αλακελφκελσλ θεξδψλ απφ ηηο επελδχζεηο θαη ε θαλαηηθή ζηξάηεπζε 

πνιιψλ εληχπσλ ζηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ, δεκηνπξγνχλ εχινγεο 

ζθέςεηο γηα αθαλείο ρξεκαηνδνηήζεηο. Ζ Πνιηηεία έδεημε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα δχν 

πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε αθνξνχζε ηελ πνιχθξνηε ζχκβαζε πνπ παξαρσξνχζε ζηελ 

αγγιηθή εηαηξεία Power and Traction Finance Company Ltd ην κνλνπψιην 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ειεθηξνθίλεησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο 

πξσηεχνπζαο.
287

 Απφ ην 1924 ε εθεκεξίδα παξαθνινπζνχζε ζηελά ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ νδήγεζαλ ζηε ζχκπεμε αγγινειιεληθνχ νκίινπ (ζχκπξαμε ηεο Power κε ην 

πλδηθάην Μειεηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ) ν νπνίνο δηεθδίθεζε θαη πέηπρε ηε ζχκβαζε 

επί Παγθάινπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1925, ζε βάξνο ηνπ αληαγσληζηηθνχ νκίινπ 

(ζηεξηγκέλνπ θπξίσο ζε βειγηθά θαη απζηξηαθά θεθάιαηα) ηεο Διιεληθήο 

Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία ηξνθνδνηνχζε έσο ηφηε κε ειεθηξηθφ ξεχκα ηελ 

Αζήλα. Με άξζξα θαη ζρφιηα πνπ δηεθηξαγσδνχζαλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ειεθηξνδφηεζεο ηεο πξσηεχνπζαο, ακθηζβεηνχζαλ ηελ αμηνπηζηία ηεο Διιεληθήο 

Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο θαη εθζείαδαλ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο αγγινειιεληθήο 

ζχκπξαμεο, ε Πνιηηεία ππνζηήξημε ζηαζεξά ηελ επέλδπζε ηεο Power ζπκπιένληαο κε 
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 Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθέο 29-12-1925 θαη 30-12-1925. Σειηθά ε ζπλεξγαζία Μεηαμά – 

Υαξίιανπ ζα δηαθνπεί ηνλ Μάην ηνπ 1926. Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 11-5-1926.  
287

 Βι. Νίθνο . Παληειάθεο, Ο Δμειεθηξηζκόο ηεο Διιάδαο. Από ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζην 

θξαηηθφ κνλνπώιην (1889-1956), Αζήλα, ΜΗΔΣ 1991, ζ. 212-273. 



90 

 

κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ Σχπνπ (Διεύζεξνλ Βήκα, Δκπξόο, Διεύζεξνο Σύπνο, 

Διεύζεξνο Λόγνο, Έζλνο, Απνγεπκαηηλή θαη Νέα Ζκέξα) απέλαληη ζε άιιε νκάδα 

εληχπσλ (Καζεκεξηλή, Γεκνθξαηία, Αζελατθή θαη αξγφηεξα Πξσία) πνχ πξνέβαιιαλ 

ηηο πξνηάζεηο ηεο Διιεληθήο Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο.
288

 Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είρε λα 

θάλεη κε ηε ζχκβαζε πνπ εμαζθάιηζε πάιη επί δηθηαηνξίαο Θ. Πάγθαινπ, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1925, ε ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία American Foundation 

Co γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζηελ πεδηάδα ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Αλ θαη εδψ δελ ππήξμε ηζρπξφο αληαγσληζκφο θαη ζθαλδαινινγία, ε 

Πνιηηεία κε ζπλερείο αλαθνξέο ζην ζέκα, πίεδε ην θαινθαίξη ηνπ 1925 γηα ηελ 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
289

 Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1927, επί θπβεξλήζεσο ζπλεξγαζίαο, ζα δξαζηεξηνπνηεζεί έληνλα γηα 

ηελ επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο απφ ην θνηλνβνχιην, ν εθ ησλ απνξξήησλ ηνπ Θ. 

Νηθνινχδε ρξεκαηηζηήο Γ. Φηιάξεηνο, ν νπνίνο ζα εκθαληζηεί σο αληηπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο Foundation.  Σν γεγνλφο φηη θαη νη δχν ζπκβάζεηο εληάζζνληαλ ζηνλ θχθιν 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θαηέηαζζε ηελ εθεκεξίδα ζηε ρνξεία ησλ 

εκεξήζησλ θχιισλ πνπ εγθσκίαδαλ ηα ζηειέρε θαη ππνζηήξηδαλ ηηο επηινγέο ηνπ 

πξψηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο ρψξαο ηαπηίδνληαο ηα ζπκθέξνληά ηνπ κε ην 

εζληθφ ζπκθέξνλ.
290

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1926, κεηά ηελ πηψζε ηνπ Πάγθαινπ θαη θαηά ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ εθινγψλ ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ, ε πνιηηηθή ησλ Διεπζεξνθξφλσλ  

θέξδηδε ηελ αλαγλψξηζε εγρψξησλ θαη μέλσλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, 

ελψ ε ζέζε ηνπο γηα κε αλαθίλεζε ηνπ πνιηηεηαθνχ δεηήκαηνο θαηλφηαλ λα βξίζθεη 

απήρεζε ζε κεξίδα ζπληεξεηηθψλ ςεθνθφξσλ πνπ είρε θνπξαζηεί απφ ηηο 

                                                 
288

 Δλδεηθηηθά: «Φσο αεξηφθσο θαη αεξνθαβνχξδηζκα», Πνιηηεία 1-12-1924, «Αδηθαηνιφγεηνη 

αμηψζεηο ηεο Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο», Πνιηηεία 4-7-1925, «Μεηά ηελ νκνινγίαλ – Ζ ξηδηθή ιχζηο», 

Πνιηηεία 7-7-1925, «Γηα ηνλ Τπνπξγφλ πγθνηλσλίαο», Πνιηηεία 8-7-1925, «Σέξκα αλαρξνληζκνχ», 

Πνιηηεία 16-10-1925, «Ζ ζχκβαζηο ησλ Ζιεθηξηθψλ Έξγσλ», Πνιηηεία 22-10-1925. Ζ αληηπαξάζεζε 

θνξπθψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1925, ιίγν πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Απφ ηελ αληίπαιε νκάδα 

ηνπ ηχπνπ βι. «Ζ ειεθηξνθίλεζηο θαη ν θσηηζκφο», Καζεκεξηλή 8-8-1925, «Φσο θαη θίλεζηο – Ίλα κε 

ιάβε ρψξαλ ην ζθάλδαινλ», Καζεκεξηλή 20-9-1925, «Ο ειεθηξνθσηηζκφο», Γεκνθξαηία 6-7-1925. 

Γηα ηελ εκπινθή ηνπ ηχπνπ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αληαγσληζηψλ λα θεξδίζνπλ ηε ζπκπάζεηα ηεο 

θνηλήο γλψκεο βι. Ν. . Παληειάθεο, φ.π., ζ. 257-258. 
289

 Βι. «Σα αληηπιεκκπξηθά θαη απνμεξαληηθά έξγα ηεο Μαθεδνλίαο», Πνιηηεία, 21-6-1925. Πξφθεηηαη 

πηζαλφηαηα γηα πιεξσκέλε αλππφγξαθε εθηελή θαηαρψξεζε, δηφηη ην ίδην θείκελν εκθαλίδεηαη ηελ 

ίδηα εκέξα ζηηο πεξηζζφηεξεο αζελατθέο εθεκεξίδεο. «Σν δήηεκα ησλ απνμεξαληηθψλ έξγσλ – Ζ 

βξαδχηεο ηεο θπβεξλεηηθήο απαληήζεσο», Πνιηηεία 20-8-1925, «Σα κεγάια έξγα», Πνιηηεία 13-10-

1925. 
290

 «Σν έξγνλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ελ Μαθεδνλία θαη Θξάθε» (αληαπφθξηζε ηνπ απεζηαικέλνπ ηεο 

Πνιηηείαο Γ. Αζαλαζηάδε – Νφβα), Πνιηηεία 13-6-1925. «Σν θξάηνο θαη ε Δζληθή Σξάπεδα» (άξζξν 

ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΔΣΔ θαη ζηειέρνπο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ Κ.Υ. Βνπξλάδνπ), Πνιηηεία 5-

2-1925. «Ο θ. Γξνζφπνπινο», Πνιηηεία, 21-10-1926. 
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ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο, ηελ αζηάζεηα θαη ηελ παξαηεηακέλε πφισζε. Πνιηηηθνί 

θχθινη ζην Λνλδίλν ραηξέηηζαλ σο πξάμε «χπαηεο ζσθξνζχλεο» ηελ απφθαζε ηνπ 

Μεηαμά λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εθινγέο αθφκε θαη κε αλαινγηθφ ζχζηεκα, ζηάζε πνπ  

ππνρξέσζε θαη ηνλ Σζαιδάξε λα αθνινπζήζεη,
 291

 ν Σχπνο ησλ θηιειεπζέξσλ ηνλ 

παξνπζίαδε σο παξάγνληα ζηαζεξφηεηαο, ελψ ζε ζεηηθέο δειψζεηο γηα ηνλ αξρεγφ 

ησλ Διεπζεξνθξφλσλ πξνέβεζαλ πξνεθινγηθά ηφζν ν Κνλδχιεο φζν θαη ν 

Βεληδέινο.
292

 Σα δχν θεληξηθά ζπλζήκαηα ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ηνπ 

θφκκαηνο - πεξί «ιατθήο θπξηαξρίαο» θαη πεξί ππεξάζπηζεο ηνπ «παξαδεδεγκέλνπ 

αζηηθνχ ραξαθηήξνο ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο» - επηβεβαίσλαλ ην κεηξηνπαζή 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ην έρξηδαλ ππνςήθην δηαρεηξηζηή ηεο κεηαδηθηαηνξηθήο 

θαηάζηαζεο. Σν πξψην αίηεκα δηθαηψλνληαλ απηφρξεκα κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ κέζσ αδηάβιεησλ εθινγψλ, ελψ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ 

πξνυπέζεηε ηελ ππέξβαζε ηνπ δηραζκνχ αθφκε θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

αληίπαισλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ επηθίλδπλεο γηα ηελ 

επζηάζεηα ηνπ θαζεζηψηνο θαηαζηάζεηο. Απεπζπλφκελνο ζε έλα ζπληεξεηηθφ θαη 

κηθξναζηηθφ θνηλφ, ν ιφγνο απηφο δηαλζηδφηαλ κε ηδεαιηζηηθέο θαη εζληθηζηηθέο 

θνξψλεο, επηθιήζεηο ζηελ «αγίαλ γελ ηεο παιαηάο εζηθήο θαη πνιηηηθήο Διιάδνο» θαη 

αλαθνξέο ζε «θηιειεχζεξνλ ζπληεξεηηζκφλ»
293

πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο αλάρσκα 

ζηηο άθαηξεο «αξηζηεξίδνπζεο» ξνπέο νξηζκέλσλ θηιειεπζέξσλ θαη βεληδεινγελψλ.
294

 

Σν θφκκα ππνζηεξηδφηαλ ζηνλ εκεξήζην Σχπν απφ δχν ζνβαξέο αληηβεληδειηθέο 

εθεκεξίδεο, ηελ Πνιηηεία θαη ηελ Πξσία, πνπ εμέδηδε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1925 ην 

ηδξπηηθφ ζηέιερνο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ Γεψξγηνο Πεζκαδφγινπ καδί κε ηνλ αδειθφ 

ηνπ ηέθαλν.
295

 Οη εθδφηεο θαη ησλ δχν θχιισλ ηέζεθαλ ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο. Αλ 

φκσο γηα ηνλ Γ. Πεζκαδφγινπ, παιηφ πνιηηεπηή, πξψελ βνπιεπηή θαη γην 

κεγαινηξαπεδίηε, ε εθινγή ζηελ Αηηηθνβνησηία ήηαλ ζρεδφλ εμαζθαιηζκέλε, δελ 

ζπλέβαηλε ην ίδην κε ηνλ Θενιφγν Νηθνινχδε. Ο ηδηνθηήηεο ηεο Πνιηηείαο, 
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 «Οη Άγγινη θαη ν Μεηαμάο», Πνιηηεία, 5-10-1926. 
292

 Γηα ηηο δειψζεηο Κνλδχιε βι. Καζεκεξηλή, 26-10-1926. Ο Βεληδέινο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην 

Παξίζη, εμέθξαζε γλψκε ππέξ ησλ Μεηαμά, Καθαληάξε θαη Μηραιαθφπνπινπ σο «θαηαιιήισλ 

θπβεξλεηψλ ηεο αχξηνλ» (Πνιηηεία, 17-10-1926), ελψ ζηηο 12-11-1926 απέζηεηιε επηζηνιή ζην 

Μεηαμά, φπνπ ηνλ ζπλέραηξε γηα πνιηηηθφ ιφγν πνπ είρε εθθσλήζεη θαη εμέθξαδε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ. 

Βι. Αξρείν Δι. Βεληδέινπ. Μνπζείν Μπελάθε. Φάθεινο 273-6. 
293

 Πνιηηεία, 6-9-1925. 
294

 «Ζ πνιηηηθή ησλ Διεπζεξνθξφλσλ», Πνιηηεία, 13-10-1926. 
295

 Ζ Πξσία, αλ θαη πξφβαιιε ηηο απφςεηο Μεηαμά, ζεσξνχληαλ πην απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηελ 

Πνιηηεία, επεδίσθε λα εκθαλίδεηαη σο επξχηεξε θσλή ηνπ αληηβεληδειηθνχ θφζκνπ θαη ζηηο εθινγέο 

ηνπ 1926 πξνέηξεπε ηνπο αλαγλψζηεο ηεο λα ζηεξίμνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν κεγάια θφκκαηα ηεο 

ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο, ηνπο Λατθνχο θαη ηνπο Διεπζεξφθξνλεο. Βι. Πξσία, 6-11-1926. 
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εγθαηεζηεκέλνο κφιηο δέθα έηε ζηελ πξσηεχνπζα θαη ρσξίο επαθέο κε ηα εθινγηθά 

«δίθηπα», ρξεηάζηεθε ηελ θηλεηνπνίεζε νξηζκέλσλ κηθξναζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ 

ήιεγραλ νη Διεπζεξφθξνλεο θαη ηε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ 

κέζσ ηεο εθεκεξίδαο ηνπ γηα λα εθιεγεί κε δπζθνιία βνπιεπηήο Αζελψλ ζηελ ηξίηε 

θαηαλνκή. Ο Μεηαμάο ηνλ πξνψζεζε νξίδνληάο ηνλ θεληξηθφ νκηιεηή θαη ζηηο δχν 

πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Διεπζεξφθξνλεο ζηελ 

Αζήλα.
296

 Μεηά ηελ εθινγή ηνπ, ν Νηθνινχδεο ηππηθά απνρψξεζε απφ ηελ 

εθεκεξίδα θαη ε δηεχζπλζε αλαηέζεθε ζηνλ έσο ηφηε αξρηζπληάθηε Γεκήηξην Κ. 

βνιφπνπιν. 

 

 

γ.  Η Πολιτεία θαη νη θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο (1926-1928) 

 

Έρνληαο εμαζθαιίζεη ζηηο εθινγέο ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ 1926 ην 15,7%  ησλ ςήθσλ 

θαη 54 έδξεο,
297

 νη Διεπζεξφθξνλεο ζπκκεηείραλ θαη ζηηο ηξεηο θπβεξλήζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηεο πεξηφδνπ 1926-1928, ππφ ηνλ Αιέμαλδξν Εαΐκε.
298

 Οη ιφγνη 

δεκηνπξγίαο ησλ θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηηο 

πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο πξψηεο απφ απηέο πνπ νλνκάζηεθε «Οηθνπκεληθή», 

ήηαλ ε επηθχξσζε ηνπ λένπ πληάγκαηνο, ε επαλαθνξά ησλ απνηάθησλ 

ζηξαηησηηθψλ, ε απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ε 

αλαζηήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ.
299

 Ζ επξχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε ησλ αζηηθψλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ, δελ ππαγνξεχνληαλ ηφζν απφ ηελ πίεζε γηα ηηο ζεζκηθέο 

αιιαγέο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκθηιίσζεο – αλ θαη ηα δεηήκαηα απηά ζεσξνχληαλ 

εμφρσο ζεκαληηθά – φζν απφ ηελ αλάγθε ηεο απξφζθνπηεο εθαξκνγήο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηπιεζσξηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιάκβαλε αηκαηεξέο 
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 Οη δχν νκηιίεο, ζηηο 31 Οθησβξίνπ θαη ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1926, έγηλαλ ζην θηλεκαηνζέαηξν Ηληεάι 

δηφηη είραλ απαγνξεπηεί νη πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο ζε αλνηθηνχο ρψξνπο. Γηα ην πιήξεο 

πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ ηνπ Νηθνινχδε βι. Πνιηηεία, 1-11-1926 θαη 6-11-1926. 
297

 Δθηφο απφ ηηο 51 έδξεο πνπ εμαζθάιηζαλ αλαινγηθά, θαηέιαβαλ ηελ 7
ε
 έδξα ησλ πξνλνκηνχρσλ 

πεξηθεξεηψλ θαη δχν απφ ηηο πέληε έδξεο πνπ εμέιεμαλ νη θνηλνί ζπλδπαζκνί Λατθψλ – 

Διεπζεξνθξφλσλ ζε Δχβνηα θαη Λέζβν. 
298

 Πξφθεηηαη α) γηα ηελ ιεγφκελε «Οηθνπκεληθή» θπβέξλεζε (4-12-1926 έσο 17-8-1927) κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Πξννδεπηηθψλ Φηιειεπζέξσλ (Καθαληάξεο), ησλ πληεξεηηθψλ Φηιειεπζέξσλ 

(Μηραιαθφπνπινο), ηνπ Αγξνηνεξγαηηθνχ Κφκκαηνο (Παπαλαζηαζίνπ), ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο 

(Σζαιδάξεο) θαη ησλ Διεπζεξνθξφλσλ (Μεηαμάο), β) ηελ ηεηξαθνκκαηηθή θπβέξλεζε (17-8-1927 έσο 

8-2-1928) πνπ ζρεκαηίζηεθε κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Λατθψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1927 θαη γ) ηελ 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ησλ ηξηψλ θνκκάησλ (Καθαληάξε, Μηραιαθφπνπινπ, Μεηαμά) πνπ 

πξνέθπςε κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Παπαλαζηαζίνπ (8-2-1928 έσο 4-7-1928). 
299

 Γξ. Γαθλήο, φ.π., ζ. 368. 
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πεξηθνπέο θαη αχμεζε ηεο θνξνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο δξαρκήο, ε έθδνζε λένπ δαλείνπ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Κ.Σ.Δ. θαη ε αλακφξθσζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
300

 Ζ απφιπηε ηαχηηζε ηνπ κεηαμηθνχ θφκκαηνο κε ηηο 

ηχρεο ησλ θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο, παξά ην πνιηηηθφ θφζηνο, ηνπο εζσηεξηθνχο 

θιπδσληζκνχο θαη ηελ αζξφα δηαξξνή ζηειερψλ ηνπ, επηβεβαηψλεη ηελ πιήξε 

ζηνίρηζε θαη ηελ εμάξηεζε ηεο πνιηηηθήο επηβίσζεο ηνπ Μεηαμά απφ ηελ επηηπρία 

ησλ βαζηθψλ επηινγψλ ηνπ θπξίαξρνπ θνηλσληθνχ κπινθ θαη ησλ ηζρπξψλ 

νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Ζ εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπν ηνπ Μεηαμά ππνγξακκίδεηαη 

απφ ηελ αλάζεζε ζ’ απηφλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ, θαζ’ χιελ αξκφδηνπ 

θνξέα γηα ηελ επηθχξσζε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ. Καζψο νη 

ζπκβάζεηο απηέο ζπληζηνχζαλ έλα πεδίν ζπκπιεχζεσλ αιιά θαη νμχηαηνπ 

αληαγσληζκνχ πνηθίισλ ζπκθεξφλησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ, ήηαλ αλακελφκελν  νη 

αλαζέζεηο, νη φξνη θαη θπξίσο ηα ζθνηεηλά ζεκεία ηνπο λα πξνθαιέζνπλ ηζρπξνχο 

ηξηγκνχο ζηηο θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο. 

Μέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία ηεο Πνιηηείαο κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηηο 

ζηνρεχζεηο, ηνπο ειηγκνχο αιιά θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο πνιηηηθήο ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία  ν Μεηαμάο θαη ζηειέρε ηνπ 

θφκκαηνο (Κ. Αγγειφπνπινο, Θ. Σνπξθνβαζίιεο, Θ. Νηθνινχδεο θαη Ν. Βειέληδαο) 

ζπκκεηείραλ ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Οη ζηπινβάηεο θαη νη εκπλεπζηέο ηεο 

πνιηηηθήο γξακκήο ηεο εθεκεξίδαο ηαπηίδνληαη κε ηα πξφζσπα πνπ επηιέρζεθαλ λα 

απεπζχλνπλ ην πξσηνζέιηδν πξσηνρξνληάηηθν κήλπκα ηνπ 1928. Γίπια ζηνλ εθδφηε 

Γ. βνιφπνπιν, ηνλ ηδηνθηήηε θαη ππνπξγφ παηδείαο Θ. Νηθνινχδε θαη ηνλ αξρεγφ 

ηνπ θφκκαηνο Ησάλλε Μεηαμά, έρεη πξνζηεζεί θαη ν δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

Α. Γηνκήδεο.
301

  

Ζ βαζηθή ζέζε ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ πσο ε πνιηηηθή ησλ Διεπζεξνθξφλσλ 

εγθαηλίαδε κηα «λεναληηβεληδειηθή πεξίνδν θαη ηερλνηξνπία» πνπ πξνζαλαηφιηδε ηνλ 

αληηβεληδειηζκφ «πξνο ζηεξεάο πξαγκαηηθόηεηαο» θαη φξηδε σο βαζηθφ δηαθχβεπκα φρη 

ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο, αιιά ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηνπ 

                                                 
300

 Υ. Υαηδετσζήθ, φ.π., ζ. 78. 
301

 Πνιηηεία, 1-1-1928. ην κήλπκά ηνπ ν αξρεγφο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαινχζε ηνλ πλεπκαηηθφ θαη 

πνιηηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο λα εξγαζηεί ψζηε λα εκπλεχζεη ηδαληθά ζην ειιεληθφ έζλνο κεηά ηελ αηπρή 

θαηάιεμε ηνπ ηειεπηαίνπ πνιέκνπ, ελψ ζην ζχληνκν κήλπκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Γηνκήδε 

ππνγξακκίδνληαλ ε αλάγθε λα κείλεη ελσκέλε ε ειιεληθή θπιή θαη λα θπξηαξρήζεη ν λνπο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο, κε επηκέξνπο επηθπιάμεηο, ζηήξημε ζηελ Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε (Γεθέκβξηνο 1926 – 

Αχγνπζηνο 1927) πξφζθεξε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θαζεκεξηλνχ αζηηθνχ ηχπνπ, κε εμαίξεζε ην θξηπ 

πνπ εμέθξαδε ηελ νκάδα βαζηινθξφλσλ ησλ Βνδίθε – Ράιιε, ε νπνία δελ ζπκκεηείρε ζηελ θπβέξλεζε, 

θαη ηελ Διιεληθή, ην φξγαλν ηνπ Κνλδχιε. 
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θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο δηθηαηνξίεο θαη ηελ θνκκνπληζηηθή 

αλαξρία.
302

Χο ζηφρνο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θπβεξλεηηθά ζρήκαηα νξηδφηαλ ε 

ζπληαγκαηηθή θαη λνκνζεηηθή δηαζθάιηζε ελφο ζπληεξεηηθνχ δεκνθξαηηθνχ 

θαζεζηψηνο, ρσξίο ηνπο επηθίλδπλνπο βεληδειηθνχο λενηεξηζκνχο ηνπ πξφζθαηνπ 

παξειζφληνο.
303

  Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ζηηο θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο ζεσξνχληαλ 

πσο «πνηθίιιεη κεηαμύ ηνπ θσκηθνύ, ηνπ ηεξαηώδνπο, ηνπ βιαθώδνπο θαη ηνπ γεινίνπ ! 

Πνηθίιιεη κεηαμύ επαλαθνξάο Παγθάινπ, Γηεπζπληεξίνπ θαζηζηώλ θαη θηηξηλνρηηώλσλ 

θαη λέσλ εθινγώλ !».
304

 

Σνλίδνληαο πσο «ε θαηάξγεζηο ηεο ζηξαηνθξαηίαο θαη ηεο πνιηηηθήο αλσκαιίαο ν 

ηεξκαηηζκόο δελ είλαη παξά ην κ έ ζ ν λ , ν απαξαίηεηνο πξόινγνο,  πξνο επηηπρίαλ ηνπ 

ηειηθνύ ζ θ ν π ν ύ . θνπόο δε είλαη ε αλόξζσζηο ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο ρώξαο…»,
305

 ε 

Πνιηηεία επηδφζεθε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο Οηθνπκεληθήο ζε έλα κπαξάδ 

δεκνζηεπκάησλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ παξνπζηαδφηαλ σο 

«δήηεκα ππάξμεσο ηεο Διιάδνο». Αλάκεζα ζε άιια πξνηείλνληαλ θαη ε δεκηνπξγία 

κφληκσλ ζεζκψλ πνπ ζα επηηεξνχζαλ ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζα δέζκεπαλ θαη ηηο επφκελεο θπβεξλήζεηο.
306

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1927, νη δηαθεξχμεηο θαη ηα πξψηα νηθνλνκηθά κέηξα ηεο 

θπβέξλεζεο πξνθάιεζαλ κεγάιε λεπξηθφηεηα ζηηο κηθξναζηηθέο νξγαλψζεηο, δειαδή 

ζε έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο εθινγηθήο βάζεο ησλ αληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ. Σν Β΄ 

                                                 
302

 «Πξνο ηνλ θφζκνλ ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ ζνξχβνπ», Πνιηηεία, 29-7-1927 θαη «Κνηλνβνπιεπηηζκφο», 

Πνιηηεία, 23-6-1927. 
303

 «Δζπεπζκέλαη λνκνζεζίαη πξνσξηζκέλαη λα εμππεξεηήζσζηλ ή λεφηεπθηα θαζεζηψηα ή πνιεκηθάο 

αλάγθαο, εδεκηνχξγεζαλ πξνζσξηλάο βεβαίσο αιιά επηθηλδχλνπο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ ζρέζεηο, αίηηλεο πάιηλ πξνζέδσζαλ κίαλ φισο ειαζηηθήλ θαη αβεβαίαλ κνξθήλ απφ 

θνηλσληθήο απφςεσο εηο ηελ Διιεληθήλ Πνιηηείαλ (…).Δίλε θαηξφο λα ιεθζψζη θαη ζπληαγκαηηθψο 

θαη λνκνζεηηθψο, θαη δηνηθεηηθψο θαη εθπαηδεπηηθψο, φια ηα κέηξα εθείλα, δη σλ ζα πιεξνθνξεζψκελ, 

αλ δηαβηψκελ ππφ κίαλ αζηηθήλ ζπληεξεηηθήλ δεκνθξαηίαλ είηε ππφ πνιίηεπκα επί κάιινλ 

ξηδνζπαζηηθφλ, ζνζηαιδεκνθξαηίδνλ», έγξαθε ν Νηθνινχδεο ιίγν κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

Οηθνπκεληθήο. «Μεηαμχ παξειζφληνο θαη κέιινληνο», Πνιηηεία, 31-1-1927. 
304

 «Οχηε ππνλνκεχεηαη νχηε  αλαηξέπεηαη», Πνιηηεία 3-10-1927. 
305

 Πνιηηεία 24-1-1927. 
306

 «Σν επηζηέγαζκα ηεο ηζνζθειίζεσο ζα έπξεπε λα είλε ε ππφ ηεο Οηθνπκεληθήο ράξαμηο ελφο 

δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο εμηθλνπκέλνπ κεζνδηθψο εληφο νιίγσλ εηψλ – επί ηε βάζεη γεληθψλ 

ηηλσλ αξρψλ θνηλήο ησλ θνκκάησλ παξαδνρήο – κέρξη πιήξνπο νηθνλνκηθήο εμπγηάλζεσο. Σελ 

βαζκηαίαλ εθαξκνγήλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνχηνπ ππφ ησλ κεηέπεηηα θνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ ζα 

έπξεπελ ίζσο λα θαηεζθαιίζε ε Οηθνπκεληθή θαη δηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ελφο κνλίκνπ 

πθππνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ, ζεκαηνθχιαθνο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ 

απηνχ»: «Οηθνλνκίαη θαη Ηζνζθέιηζηο», Πνιηηεία, 18-1-1927. Βι. αθφκε: «Παξαγσγηθά Κεθάιαηα θαη 

Ρχζκηζηο Οηθνλνκηθή», Πνιηηεία, 19-1-1927. «Ζ Αγγιία σο πηζησηήο ηεο δξαρκήο», Πνιηηεία, 20-1-

1927. «Οκηιεί δηα ηεο Πνιηηείαο ν δηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ θ. Γηνκήδεο», Πνιηηεία, 23-1-1927. Π. 

Γαξνπθαιηάο, «Ζ νηθνλνκηθή εμέιημηο ηεο Διιάδνο», Πνιηηεία, 1-2-1927. «Ζ επζχλε», Πνιηηεία, 7-2-

1927. 
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Δπαγγεικαηηθφ πλέδξην ην Φεβξνπάξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, δηνξγαλψζεθε ελ κέζσ 

ηεο απεξγίαο ησλ ιεσθνξεηνχρσλ θαη άιισλ απηνθηλεηηζηψλ πνπ αληηδξνχζαλ ζηελ 

επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ηεο Power, γηα ηελ νπνία είρε εξγαζηεί έληνλα ν Μεηαμάο. 

Δθηφο απφ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ ηεο αλακελφκελεο επηβάξπλζεο ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη 

επαγγεικαηίεο δηεθδηθνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ θαη θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο. Γεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ πνπ εκθάληδαλ ηνλ κεηαμηθφ ππνπξγφ 

δηθαηνζχλεο Κ. Αγγειφπνπιν λα κειεηά ηελ άξζε ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ ή ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ ζε βάξνο ηνπο, πξνθάιεζαλ ζθνδξέο αληηδξάζεηο. χλεδξνη 

απνθάιεζαλ ην κεηαμηθφ θφκκα «θφκκα ησλ Γνπινθξφλσλ» ελψ νκηιεηέο 

θαηήγγεηιαλ πσο νξγαλψζεηο ηδηνθηεηψλ ελίζρπζαλ πξνεθινγηθά ηνπο 

Διεπζεξφθξνλεο κε ζεκαληηθά πνζά.
307

 ην ζηφραζηξφ ηνπο έκπαηλε θαη ν ππνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ θαη αξρεγφο ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο Π. Σζαιδάξεο πνπ απαξλήζεθε ηηο 

πξνεθινγηθέο ηνπ επαγγειίεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο.
308

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ λένπ 

ελνηθηνζηαζίνπ ζηηο αξρέο Μαξηίνπ πξνθάιεζε γεληθή απεξγία ησλ επαγγεικαηηψλ 

γηα λα αθνινπζήζεη βίαηε θαηαζηνιή ηεο δηαδήισζεο απφ ηνλ ζηξαηφ κε ηξείο 

λεθξνχο θαη δψδεθα ηξαπκαηίεο.
309

 Σα αηκαηεξά γεγνλφηα ηεο 10
εο

 Μαξηίνπ 1927, νη 

εηζαγγειηθέο δηψμεηο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ επαγγεικαηηψλ πνπ αθνινχζεζαλ θαη ε 

ζηαζεξή αλαθίλεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη θαηά ην 1928, νδήγεζαλ ζε ζνβαξή ξήμε ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ κε ζεκαληηθά ηκήκαηα ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο. ην ίδην απνηέιεζκα 

νδεγνχζε θαη ν αλαβξαζκφο ζηηο ηάμεηο ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ππαιιήισλ.
310

 

Ζ Πνιηηεία πξνζπαζνχζε λα πεξηνξίζεη ην πνιηηηθφ θφζηνο απφ ηηο εμειίμεηο απηέο κε 

επηζέζεηο ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επαγγεικαηηψλ, «νίηηλεο πεξί ηνπ ζνξύβνπ κόλνλ 

ελδηαθεξόκελνη θαη σο κέζνλ ρξεζηκνπνηνύληεο ηελ επαγγεικαηηθήλ ηάμηλ, 

απεπεηξάζεζαλ θαηά δηαθόξνπο επνράο λα παίμσζη ηνλ ξόινλ ζσηήξνο θαη 

παξάγνληνο»
311

 θαη κε ζεηξά άξζξσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ επαλαιάκβαλαλ ζε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο ηε ζέζε πσο ν επαγγεικαηίαο, επεηδή είλαη εξγνδφηεο κε 

                                                 
307

 Βι. Δκπξόο, 16-2-1927 θαη θξηπ, 16-2-1927. 
308

 Δκπξόο, 17-2-1927. 
309

 θξηπ, 11-3-1927. Σν ζρέδην λφκνπ γηα ην ελνηθηνζηάζην πξνέβιεπε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

κηζζσκάησλ θαη ζηαδηαθή άξζε ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ ηα επφκελα δχν ρξφληα. Αλ θαη δελ ηθαλνπνηνχζε 

νχηε ηελ αληίπαιε πιεπξά ησλ ηδηνθηεηψλ, ε αληίδξαζε ησλ επαγγεικαηηψλ ήηαλ ζθνδξή. Βι. Δκπξόο, 

8-3-1927. 
310

 Βι. «Ο αγψλ ησλ ππαιιήισλ», Πνιηηεία 13-3-1927, «Ζ αζηηθή ηάμηο», Πνιηηεία, 3-5-1927 θαη «Αη 

ελέξγεηαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ», Πνιηηεία, 4-1-1928. Ηδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαινχζε ν 

αθηηβηζκφο θαη ην νξγαλσηηθφ κνληέιν ηεο ηδξπκέλεο ηνλ Μάην ηνπ 1926  «πλνκνζπνλδίαο 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» απέλαληη ζηε ζπληεξεηηθή «Έλσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ».  
311

 Πνιηηεία, 10-2-1928. Βι θαη «Πξνεδξείσλ Παξαθξνχζεηο», Πνιηηεία, 17-5-1928. 
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αζηηθή ζπλείδεζε, αζηηθή παξάδνζε θαη ζπκθέξνληα άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην 

θξαηνχλ θαζεζηψο, δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθεχγεη ζηελ απεξγία, δειαδή ζε έλα 

αληηαζηηθφ, αληηθνηλσληθφ θαη αληηθνηλνβνπιεπηηθφ κέηξν θαη φπιν ηνπ πξνιεηάξηνπ 

αιιά λα αθνινπζεί ηε θπζηθή, λνκηκφθξνλα θαη ζπγγεληθή πξνο ηελ ηδενινγία ηνπ 

θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ νδφ.
312

  

ηελ ελδν – κηθξναζηηθή δηακάρε γηα ην ελνηθηνζηάζην νη Διεπζεξφθξνλεο 

ηειηθά ζπληάρζεθαλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο. Ζ απψιεηα ηεο ζηήξημεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

ήηαλ ην ηίκεκα ηεο άξζξσζεο ελφο πνιηηηθνχ ιφγνπ πνπ έζεηε ζην επίθεληξφ ηνπ ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο. Γηα ηελ Πνιηηεία ε θαηνρχξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ήηαλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θαη εγρψξησλ αδξαλψλ ή θπγαδεπκέλσλ 

θεθαιαίσλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πίζηεο ηεο ρψξαο πνπ ηελ ππνλφκεπζε ν 

θξαηηθφο ζνζηαιηζκφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Απηφο εθθξαδφηαλ κε ηνπο 

εξγαηηθνχο λφκνπο θαη άιια κέηξα πνπ επλφεζαλ ην ζπλδηθαιηζκφ, κε ηα 

αλαγθαζηηθά δάλεηα θαη ηελ αζχγγλσζηε επηδξνκή θαηά ησλ θαηαζέζεσλ ζε ρξπζφ, 

κε ηηο αγξνηηθέο θαη αζηηθέο απαιινηξηψζεηο πνπ κνίξαζαλ ηε γε θαη κε 

λνκνζεηήκαηα ζαλ ην ελνηθηνζηάζην, πνπ εκπφδηδαλ ηελ ειεχζεξε δηαρείξηζε ηεο 

αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαη πξνζέβαιιαλ ηε ζπλαιιαθηηθή ειεπζεξία.
313

 Με έλαλ 

θαηαηγηζκφ άξζξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ λένπ πληάγκαηνο (Γεθέκβξηνο 1926 – Απξίιηνο 1927) ην φξγαλν ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ πξνπαγάλδηδε ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο, 

πξφηεηλε αληίζηνηρε εμαζθάιηζε θαη ηνπ θεθαιαίνπ θαη απέθξνπε ηξνπνινγίεο «πεξί 

ππνρξεψζεσλ ηεο ηδηνθηεζίαο» πνπ πξφηεηλαλ βνπιεπηέο ηνπ Παπαλαζηαζίνπ.
314

 

Αλάινγε κάρε έδσζαλ ζηε βνπιή νη κεηαμηθνί γηα λα πεξηιεθζεί ζην άξζξν 19 ηνπ 

πληάγκαηνο ν φξνο ηεο «πιήξνπο απνδεκηψζεσο» γηα ηηο απαιινηξησκέλεο 

εθηάζεηο.
315

 Ζ απνδνρή ησλ πξνηάζεψλ ηνπο φρη κφλν απφ ηνπο Λατθνχο αιιά θαη 

                                                 
312

 Βι. ελδεηθηηθά: «Ζ θπβέξλεζηο θαη νη απεξγνί», Πνιηηεία, 10-3-1927 θαη «Ζ απεξγία ησλ 

επαγγεικαηηψλ», Πνιηηεία, 8-3-1927. 
313

 Θ. Νηθνινχδεο, «Αζηηθή ή ζνζηαιίδνπζα;», Πνιηηεία, 22-2-1927. 
314

 Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θεθαιαίνπ, παξάιιεια κε απηήλ ηεο ηδηνθηεζίαο, πξνηείλνληαλ 

απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Δ.Σ.Δ.  Κ. Υ. Βνπξλάδν: «Κεθάιαηνλ θαη Ηδηνθηεζία», Πνιηηεία, 9-1-

1927. Σν κεηέπεηηα κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Αιέμαλδξνο Κνπθιέιεο ζεσξνχζε «ελέδξα» 

ηελ ηξνπνινγία «πεξί ππνρξεψζεσλ ηεο ηδηνθηεζίαο» πνπ πξφηεηλε ν πιεξεμνχζηνο ηεο Γεκνθξαηηθήο 

Δλψζεσο Μπισλάο θαη ππνζηήξηδε πσο ε πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ζα απέβαηλε 

άθαξπε αλ δελ ζπλδπάδνληαλ κε κέηξα πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θεθαιαίσλ. Βι. Αι. 

Κνπθιέιεο «Οηθνλνκηθή Αλαζπγθξφηεζηο θαη Ηδηνθηεζία», Πνιηηεία, 25-1-1927. Γηα ην ίδην ζέκα: «Ζ 

ηδηνθηεζία», Πνιηηεία, 6-1-1927 θαη «Δάλ φλησο ζέιεηε ηελ ηδηνθηεζίαλ σθέιηκνλ», Πνιηηεία, 16-2-

1927. 
315

 Δπεηδή ην θξάηνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πιεξψζεη απνδεκηψζεηο, κε κεηαβαηηθή ζπληαγκαηηθή 

δηάηαμε πνπ θαηαρσξίζηεθε ζην άξζξν 119 ηνπ πληάγκαηνο, νη απνδεκηψζεηο αλαζηέιινληαλ γηα κηα 
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απφ αξθεηνχο πληεξεηηθνχο θαη Πξννδεπηηθνχο Φηιειεχζεξνπο βνπιεπηέο, 

ραηξεηίζηεθε απφ ηελ Πνιηηεία σο επηζηξνθή «ζηελ παιαηνηάηελ εθείλελ επνρήλ θαζ’ 

ελ ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηύγραλε ηεο ππνζηεξίμεσο ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο 

ηνπ ιανύ ράξηλ αλνξζώζεσο ηεο ρώξαο» φηαλ «εθηινδόμεη λα ίζηαηαη εηο ηνλ 

κεζόηνηρνλ κεηαμύ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο», ππνλνψληαο πσο ε εξγαηηθή θαη 

θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ θηιειεπζέξσλ ζπληζηνχζε αλεπίηξεπηε παξέκβαζε ξχζκηζεο 

ζρέζεσλ πνπ έπξεπε λα αθήλνληαη ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο.
316

 

Ήηαλ θαλεξφ πσο νη φπνηεο αλαθνξέο ζηελ εξγαηηθή πνιηηηθή ππήξραλ ζηα 

πξνεθινγηθά πξνγξάκκαηα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαη ηα αρλά πεξηγξάκκαηα ελφο 

θνηλσληθνχ θξάηνπο, σο δηαζθάιηζε απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο ησλ θνηλσληθψλ 

αλαηξνπψλ, δελ ρσξνχζαλ ζην ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα ηεο Οηθνπκεληθήο θαη 

ησλ δηάδνρσλ θπβεξλεηηθψλ ζρεκάησλ. Οη παιηφηεξεο λχμεηο ηεο Πνιηηείαο γηα ην 

«βηαίσο δεκηνπξγεζέλ εξγαηηθφλ δήηεκα» θαη νη εθθιήζεηο ηεο πξνο ηελ θπβέξλεζε 

Μηραιαθφπνπινπ ηελ άλνημε ηνπ 1925 λα κεηξηάζεη ηελ απηαξρηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

απεξγηψλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο (ζηδεξνδξνκηθψλ, ηξνρηνδξνκηθψλ, 

ειεθηξνηερληηψλ, ππαιιήισλ θ.ά.), θαη λα πξνρσξήζεη ζε ζπκβηβαζκφ κε ηνπο 

απεξγνχο, δελ επξφθεηην λα επαλαιεθζνχλ.
317

 ηε δεδνκέλε ζπγθπξία, ζην φλνκα 

ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ηζνζθέιηζεο, πξνείρε ε ζπγθξάηεζε ησλ 

κηθξναζηψλ κε ηελ θηλδπλνινγία πεξί θαζεζησηηθνχ θινληζκνχ θαη ε δηθαηνιφγεζε 

ηεο βίαηεο θαηαζηνιήο ησλ θιηκαθνχκελσλ θαπλεξγαηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ δχν ζηφρσλ επηηάζεθε, φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν αζηηθφ Σχπν, ν 

αληηθνκκνπληζηηθφο ιφγνο.
318

 Καζψο ε δηαρείξηζε ηέηνησλ δεηεκάησλ είρε αλαιεθζεί 

απφ κεηαμηθνχο πνιηηηθνχο, φπσο ν ππνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο Ν. Βειέληδαο θαη ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ίδηνπ ππνπξγείνπ Πέηξνο Γαξνπθαιηάο, νη νπνίνη εθηφο ησλ 

άιισλ αλέιαβαλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηε κεγάιε θαπλεξγαηηθή απεξγία ηνπ 

θαινθαηξηνχ ηνπ 1928, ε Πνιηηεία θαινχζε  ην θξάηνο λα αξλεζεί ηελ πξνζηαζία ηνπ 

λφκνπ θαη λα δηαιχζεη ηηο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο, ελψ ν θαζεγεηήο ηεο πνιηηηθήο 

                                                                                                                                            
πεληαεηία. Ζ Πνιηηεία, αλ θαη νη Διεπζεξφθξνλεο ςήθηζαλ ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε, εμέθξαζε ηε 

δηαθσλία ηεο. Βι. «Σν θαζήθνλ ηεο Βνπιήο», Πνιηηεία, 9-4-1927. 
316

 «Ο Μεζφηνηρνο», Πνιηηεία, 28-3-1927. 
317

 Βι. «Ζ ιχζηο ηεο θνηλήο γλψκεο», Πνιηηεία, 12-3-1925, «πλελλφεζηλ», Πνιηηεία, 14-3-1925, 

«Θέζηο θαη ιχζηο», Πνιηηεία, 15-3-1925. 
318

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δεκνζίεπζε ζε ζπλέρεηεο απφ ηελ Πνιηηεία ηεο γλσζηήο έθζεζεο Γ. 

Φεζφπνπινπ «Πεξί ηεο επεθηάζεσο ηνπ θνκκνπληζκνχ ελ Διιάδη», Πνιηηεία, 17,18 θαη 19-3-1927. Βι. 

θαη Ν. Λνχβαξη, «Ο Κνκκνπληζκφο σο ζξεζθεία», Πνιηηεία, 20-3-1927. Γηα ηελ θιηκάθσζε ηνπ 

αληηθνκκνπληζηηθνχ ιφγνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, βι. Γ. Μπαράξαο, «Μειεηψληαο ηηο 

απαξρέο ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζηελ Διιάδα», Μλήκσλ, η. 

29
νο

, Αζήλα 2008, ζ. 175-197.  
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νηθνλνκίαο ζηελ Γεσπνληθή ρνιή Αληψληνο Ρνληήξεο δηαηείλνληαλ απφ ηηο ζηήιεο 

ηεο εθεκεξίδαο πσο «δελ ππάξρεη δηθαίσκα απεξγίαο».
319

 Γηαβεβαηψλνληαο πσο «ην 

έξγνλ ηεο ακύλεο ηεο αζηηθήο ηάμεσο δελ πξόθεηηαη λα δηαβηβαζζή εηο άιιαο, από ηαο 

θπβεξλεηηθάο, ρείξαο»,
320

 ην κεηαμηθφ έληππν, καδί κε πνιιέο άιιεο ζπληεξεηηθέο 

εθεκεξίδεο, θαληαζησλφηαλ γηα άιιε κηα θνξά έλα κέησπν ησλ αζηηθψλ θαη 

λνκηκνθξφλσλ ηάμεσλ πνπ ζα ππεξαζπηδφηαλ ηα αζηηθά ηδεψδε, δει. ην αίζζεκα ηεο 

ηάμεο, ηελ ειεπζεξία ηεο εξγαζίαο θαη ην ζεβαζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο, απέλαληη ζηνπο 

επίδνμνπο ππνλνκεπηέο. Γη’ απηφ, ππνζηήξημε ζεξκά ηελ ίδξπζε ηεο «Παλειιελίνπ 

Αζηηθήο Οκνζπνλδίαο», πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1928 κε 

πξσηνβνπιίεο εθπξνζψπσλ ηνπ βηνκεραληθνχ θαη εθνπιηζηηθνχ θφζκνπ, ελψ δχν 

κήλεο αξγφηεξα ειεεηλνινγνχζε γηα ηνλ λέν εθθπιηζκφ ηεο απφπεηξαο.
321

 

Ζ αξζξνγξαθία ηεο Πνιηηείαο θαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ Μεηαμά ζηε βνπιή δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα κεηξηάζνπλ ηελ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θαη ηελ κείσζε ηεο 

πνιηηηθήο επηξξνήο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ. Ζ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο 

άξρηζε λα θπιινξξνεί ήδε απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1927, φηαλ νη κεηαμηθνί 

βνπιεπηέο Η. πεηζηψηεο θαη Α. Απνζηνιίδεο αξλήζεθαλ λα ππνγξάςνπλ ηε ζχκβαζε 

ηεο Power θαη απεχζπλαλ επηζηνιή ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Λφυδ 

Σδψξηδ δεηψληαο λα ζηακαηήζνπλ νη επεκβάζεηο ηεο βξεηαληθήο πξεζβείαο ζηελ 

Αζήλα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
322

 ηηο αξρέο Μαΐνπ δηαρψξηζε ηε ζέζε ηνπ 

ν βνπιεπηήο Π. Μπνχκπνπιεο θαηεγνξψληαο ην Μεηαμά γηα δηθηαηνξηθφ ηξφπν 

δηνίθεζεο ηνπ θφκκαηνο, γηα λα αθνινπζήζεη θαη ν βνπιεπηήο Θεζζαινλίθεο Ν. 

                                                 
319

 «Δξγάηαη θαη Κνκκνπληζκφο», Πνιηηεία, 22-2-1927. Αληψληνο Αζ. Ρνληήξεο, «Γελ ππάξρεη 

δηθαίσκα απεξγίαο», Πνιηηεία, 1-4-1928. Ο Πέηξνο Γαξνπθαιηάο ππήξμε εηζεγεηήο ηνπ λνκνζρεδίνπ 

«Πεξί πζηάζεσο Οξγαληζκνχ Αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο», κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αλαηξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ μέλσλ πξνπαγαλδηζηψλ. Βι. θξηπ, 22-10-1927. 
320

 «Πξνο ηειεζθφξνλ αληηκεηψπηζηλ», Πνιηηεία, 17-6-1928. 
321

Βι. «Μαθαξία αδξάλεηα», Πνιηηεία, 1-4-1928. Ζ πξνζπάζεηα μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1928, ιίγν 

κεηά ηηο δηψμεηο ησλ θνκκνπληζηψλ βνπιεπηψλ, ελ κέζσ πξναλαγγειίαο απεξγηψλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

επίζεζεο ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ ζηνλ Παπαλαζηαζίνπ γηα αξηζηεξηζκφ, κε ππνκλήκαηα ησλ 

βηνκεράλσλ θαη ησλ εθνπιηζηψλ θαηά ηνπ θνκκνπληζκνχ. Ο χλδεζκνο Διιήλσλ Βηνκεράλσλ 

απνθάζηζε «λα δηαθφςε πάζαλ πξνο ηαο θξαηηθάο εμνπζίαο επαθήλ αλαθαιψλ ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηνπ απφ πάζαλ θξαηηθήλ ζπλεξγαζίαλ» δηακαξηπξφκελνο δηφηη «κε ηελ δηθαηνινγίαλ ηεο ιχζεσο 

εξγαηηθψλ δεηεκάησλ (…) επηβάιινληαη θαηαζηάζεηο θαη ζεζπίδνληαη νξγαληζκνί ππνζθάπηνληεο ηα 

ζεκέιηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, δηαθζείξεηαη ε εξγαηηθή ζπλείδεζηο, κεηνχηαη ε απνδνηηθφηεο ηεο 

ειιεληθήο εξγαζίαο θαη αλαηξέπεηαη πάζα έλλνηα θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο». Βι. «Οη βηνκήραλνη 

ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ», Δι. Βήκα, 24-1-1928 θαη «Οη εθνπιηζηαί ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ», 

Δι. Βήκα, 25-1-1928. Ζ Παλειιήληνο Αζηηθή Οκνζπνλδία ηδξχζεθε κία εβδνκάδα αξγφηεξα κε ηε 

ζχκπξαμε βηνκεράλσλ, εθνπιηζηψλ, εκπφξσλ, δηαθφξσλ ελψζεσλ ηδηνθηεζίαο θαη κηαο ζεηξάο 

απίζαλσλ θνξέσλ, φπσο ν Φηινινγηθφο χλδεζκνο Παξλαζζφο, ε Παλειιήληνο θνπεπηηθή Έλσζηο 

θ.ά. Βι. Πνιηηεία, 30-1-1928.  
322

 Βι. Δκπξόο, 23-2-2-1927. 
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Γαξβέξεο.
323

 Ζ ηειεπηαία απνζθίξηεζε ζηνίρηζε ζηνπο Διεπζεξφθξνλεο ηελ 

εθπξνζψπεζή ηνπο ζηνλ θαζεκεξηλφ Σχπν ηεο ζπκπξσηεχνπζαο, δηφηη ν δηθεγφξνο, 

θηεκαηίαο θαη νηθνλνκηθφο παξάγσλ ηεο Θεζζαινλίθεο Ν. Γαξβέξεο ήηαλ απφ ην 

1920 θαη εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Σαρπδξόκνο ηεο Β. Διιάδνο, ε νπνία απφ ην 1924 

απνηεινχζε ηε θσλή ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ζηε Θεζζαινλίθε.
324

 Οδπλεξφηεξε φκσο 

ζηάζεθε ε αληηκεηαμηθή ζηξνθή ηεο Πξσίαο ηνλ Αχγνπζην – επηέκβξην ηνπ 1927, 

ιίγν κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Σζαιδάξε απφ ηελ Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε, ηελ νπνία 

δελ θαηφξζσζε θπζηθά λα αλαπιεξψζεη ε νιηγφκελε επαλεκθάληζε ησλ κεηαμηθψλ 

Υξνληθώλ (Απξίιηνο – Ννέκβξηνο 1927) ησλ πχξνπ Μεηαμά θαη Κψζηα Κνηδηά.  Ζ 

απνζηαζηνπνίεζε ηεο Πξσίαο απφ ηηο επηινγέο ηνπ Μεηαμά είρε μεθηλήζεη ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1927, φηαλ ε εθεκεξίδα θαηαθέξνληαλ ελάληηα ζηε ζχκβαζε ηεο 

Power.
325

Σε ζχγθξνπζε Μεηαμά – Γ. Πεζκαδφγινπ θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ δεχηεξνπ 

απφ ηνπο Διεπζεξφθξνλεο, ε Πνιηηεία θαη ν Μεηαμάο ηελ απέδηδαλ ζηε κε 

ππνπξγνπνίεζή ηνπ ζην λέν θπβεξλεηηθφ ζρήκα ηεο 17-8-1927.
326

 Ο Γ. Πεζκαδφγινπ 

φκσο θαη ε Πξσία επέκελαλ ζηελ «θαζππόηαμηλ ηνπ θόκκαηνο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο 

πγθνηλσλίαο εηο ηνλ ρξεκαηνκεζίηελ Γ. Φηιάξεηνλ» ν νπνίνο, εθνδηαζκέλνο κε 

δεκνζηνγξαθηθή ηαπηφηεηα ηεο Πνιηηείαο, πεξηθεξφηαλ κεηαμχ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη εδξάλσλ ηεο Βνπιήο, ελδηαθεξφκελνο «δηα ηηλαο ησλ ζπκβάζεσλ, 

ησλ νπνίσλ ν ππνπξγόο ηεο πγθνηλσλίαο θ. Η. Μεηαμάο εδήηεζε θαηά ηαο ηειεπηαίαο 

ζπλεδξηάζεηο παξά ηεο Βνπιήο ηελ θαηεζπεπζκέλελ θαη αλεμέιεγθηνλ ςήθηζηλ, 

πξνθαιέζαο ηελ αγαλάθηεζηλ ησλ πιείζησλ βνπιεπηώλ», ελλνψληαο πξνθαλψο θαη ηε 

ζχκβαζε κε ηελ Foundation, ηεο νπνίαο ν Φηιάξεηνο ήηαλ αληηπξφζσπνο.
327

 Μεηά 

                                                 
323

 Βι. επηζηνιή ηνπ Π. Μπνχκπνπιε ζην θξηπ, 4-5-1927. 
324

 «Ο. θ. Ησάλλεο Μεηαμάο θαη νη Διεπζεξφθξνλεο βνπιεπηαί», δήισζε ηνπ Ν. Γαξβέξε ζηνλ 

Σαρπδξόκν Β. Διιάδνο ηεο 8-5-1927. 
325

 Ζ Πξσία απνθάιπςε κε νθηψ δηαδνρηθά άξζξα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Η. Γεκφπνπινπ φιεο ηηο 

ζθνηεηλέο πηπρέο ηεο ζχκβαζεο, ζηειηηεχνληαο θπξίσο ηελ επάλδξσζε ησλ Γ.. ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ ηεο Πάνπεξ απφ ζηειέρε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηνλίδνληαο πσο «νη ηηηινύρνη ηνπ 

Δζληθνύ Ηδξύκαηνο είλε νη αθξνγσληαίνη ιίζνη ηνπ νηθνλνκηθνύ νηθνδνκήκαηνο ηεο Διιάδνο. Παύνληεο 

λα αλήθνπλ θαη κόλνλ εηο ηελ Δζληθήλ Σξάπεδαλ θαη αλακηγλπόκελνη εηο παξνκνίαο εηαηξείαο 

ππνλνκεύνπζη απηήλ ηαύηελ ηελ πίζηηλ ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο απηήλ ηαύηελ ηελ πίζηηλ ηεο Διιάδνο». 

Ήηαλ θαλεξφ πσο νη δεζκνί ησλ αδειθψλ Πεζκαδφγινπ κε ηελ αληαγσλίζηξηα ηεο ΔΣΔ Σξάπεδα 

Αζελψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βάξαηλαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πνιηηηθή γξακκή ηνπ θφκκαηνο 

πνπ ππνζηήξηδαλ. Βι. Η. Γεκφπνπινο, «Ζ ηζηνξία κηαο ζπκβάζεσο», Πξσία, 8,9,10,12,13,14,15 θαη 

17-2-1927. 
326

 «Ζ ηζηνξία ηεο αδηαιιαμίαο ηεο Πξσίαο θαη ησλ δηεπζπληψλ ηεο», Πνιηηεία, 4-9-1927, «Υάξηλ ηεο 

δεκνζίαο εζηθήο», Πνιηηεία, 5-9-1927. Η. Μεηαμάο, ν.π., ζ. 534 (θαηαγξαθή ηεο 16-8-1927). 
327

 «Ζ ζπκπαξεδξεία», Πξσία, 5-9-1927, «Ο θ. Μεηαμάο, ε Πνιηηεία θαη ην Κήηνο», Πξσία, 6-9-1927, 

«Δηο ηνλ θπληθφλ Αξρεγφλ θαη ηνπο ηέζζαξαο νπαδνχο ηνπ», Πξσία, 8-9-1927. Ζ εθεκεξίδα ησλ 

Πεζκαδφγινπ ηζρπξηδφηαλ πσο ν Μεηαμάο νπζηαζηηθά ζπλδηνηθνχζε ην θφκκα κε ηνλ Γ. Φηιάξεην, 
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ηελ παχζε θαη ησλ Υξνληθώλ, ν Μεηαμάο αλαδήηεζε, ρσξίο επηηπρία, ζηήξημε απφ ηελ 

Διιεληθή, κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Φηιάξεηνπ θαη ζπλαιιαζζφκελνο αλνηρηά κε ηνλ 

αξρηζπληάθηε ηεο Ν. Δπζηξαηίνπ.
328

 

Πην ζνβαξή απφ ηελ απψιεηα ησλ εθεκεξίδσλ ππήξμε γηα ηελ εηθφλα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ε καδηθή αλεμαξηεηνπνίεζε βνπιεπηψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1927, 

θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο λέαο ηεηξαθνκκαηηθήο θπβέξλεζεο. ε αηκφζθαηξα 

ζθαλδαινινγίαο, θαηαγγειηψλ γηα απηαξρηζκφ ζηε δηνίθεζε ηνπ θφκκαηνο θαη 

πξνδνζίαο ηνπ αληηβεληδειηζκνχ, ππφ ηελ επίδξαζε πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ θαη 

ηνπηθηζκνχ, απνρψξεζαλ απφ ην θφκκα, εθηφο απφ ηνλ Γ. Πεζκαδφγινπ, ν ηέσο 

ππνπξγφο Κ. Αγγειφπνπινο θαη δεθαπέληε άιινη βνπιεπηέο (Ν. Κνιπβάο, Γ. 

Καληηάλεο, Κ. Καιθάλεο, Γ. Παπαπαξάζρνπ, Η. Νηθνιίηζαο, Θ. Βαξβηηζηψηεο, Π. 

Παπαδάθνο, . Λνχληδεο, . Πνιπδσγφπνπινο, Η. Γηαλλφπνπινο, Κ. Σζαιδάξεο, Α. 

Έμαξρνο, . Σαιηαδνχξνο, Η. Άκπνη, Γ. Υαηδεγεσξγίνπ). Αλ θαη νξηζκέλνη 

επέζηξεςαλ πξνζσξηλά ζηνπο Διεπζεξφθξνλεο, νη πεξηζζφηεξνη ζα ζπλδεζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα κε ην Λατθφ θφκκα.
329

 

 
                                                                                                                                            
έλαλ αλαμηφπηζην θαη επηηήδεην κεζάδνληα, αιιά δελ πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ απνθαιχςεηο γηα ηνλ 

ξφιν ηνπ Φηιάξεηνπ θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ απηφο εθπξνζσπνχζε.  
328

 «Νχθηα, ζπίηη Γ. Φηιάξεηνο κε Ν. Δπζηξαηίνπ. Σειεπηαίνο ππφζρεηαη θηιίαλ θαη εμππεξέηεζηλ δηα 

εθεκεξίδνο ηνπ, φρη θαλεξά, εάλ ιάβε απηφο θαηνρήλ εθεκεξίδνο. Γεινί φηη ελλφεζελ κέιινλ 

θφκκαηνο θαη ζπληάζζεηαη κε απηφ, αιιά ρσξίο λα ελλνεζή απφ θνηλφλ. Δλ ζπλφςεη, εάλ ηνπ 

αθήζσκελ ηελ εθεκεξίδα ζα εμππεξεηήζε ηπθιψο ην θφκκα», ζεκείσλε ν Μεηαμάο ζην Ζκεξνιφγηφ 

ηνπ ζηηο 23-12-1927. Βι. Η. Μεηαμάο, φ.π., ζ. 546. 
329

 θξηπ, 17-8-1927 θαη Η. Μεηαμάο, φ.π., ζ.534.  
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ΠΡΧΗΑ, 6 επηεκβξίνπ 1927 

 

Οη απνζρηζζέληεο βνπιεπηέο ηφληδαλ «όηη ν θ. Μεηαμάο δηώξηζε ηνπο λένπο 

ππνπξγνύο ηνπ θόκκαηόο ηνπ ελ ζπλεξγαζία κόλνλ κεηά ηνπ βνπιεπηνύ θ. Ησαλλίδνπ θαη 

ηηλνο ζηελώο ζπλεξγαδνκέλνπ κεη’ απηνύ επηρεηξεκαηίνπ, ρσξίο λα ιάβε ππ’ όςηλ ηνπ 

ηνπο ινηπνύο αξηζηείο ηνπ θόκκαηόο ηνπ ησλ νπνίσλ δελ εδεηήζε θαη ε γλώκε. Δηο ην 

γεγνλόο απηό απνδίδνπλ ηδηαηηέξαλ ζεκαζίαλ δηόηη νη πεξί σλ πξόθεηηαη ζπλεξγάηαη ηνπ 

θ. Μεηαμά ζπλέζηεζαλ πξν ηηλνο αλώλπκνλ εηαηξείαλ κε θεθάιαηα 4 εθαηνκ. δξαρκώλ 

θαη επηδηώθνπζη ηελ αλάιεςηλ δηαθόξσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ».
330

 Δθηφο απφ ηελ 

νζκή πνιηηηθήο δηαθζνξάο, ηελ έληνλε θνηλσληθή αλαζηάησζε απφ ηελ πηψζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηηο επαλαιακβαλφκελεο θηλεηνπνηήζεηο ησλ δπζαξεζηεκέλσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ,  ζηελ άξζε ηεο δεκνθηιίαο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ζπλέβαιαλ 

θαη νη αλειεείο επηζέζεηο ηνπ ιατθνχ αληηβεληδειηθνχ Σχπνπ πνπ ραξαθηήξηδαλ ην 

Μεηαμά «άλζξσπν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ θεξδνζθόπσλ» θαη έθαλαλ ιφγν γηα ηελ 

«ελ ησ ππνπξγείσ εδξεύνπζαλ Δηαηξείαλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θόκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζεξνθξόλσλ».
331

 Οη αθνξκέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ φηαλ ε επηκνλή ηνπ 

Μεηαμά – παξαθάκπηνληαο ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ – λα 

πξνηηκεζεί ν πιεηνδφηεο φκηινο Μαθξή έλαληη ηνπ νκίινπ Πξεδάλε – Καςακπέιε 

ζηνλ πεξηβφεην δηαγσληζκφ γηα ηε ζχκβαζε ηεο νδνπνηίαο, πξνθάιεζε ηελ 

απνρψξεζε ηνπ Παπαλαζηαζίνπ θαη ην ζρεκαηηζκφ λέαο ηξηθνκκαηηθήο θπβέξλεζεο, 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1928.
332

 

 

 

 

 

                                                 
330

 πσο ηνπιάρηζηνλ έγξαθε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ν θαιά πιεξνθνξεκέλνο γηα ηα εζσηεξηθά ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ, πξψελ ζπλεξγάηεο ηνπ Μεηαμά, Η. Γηάθνο. Βι. Διιεληθόο Σαρπδξόκνο, 17-8-1927. 

Ο ειεπζεξφθξνλαο βνπιεπηήο Λάξηζαο Αιέθνο Ησαλλίδεο καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ Γ. Ησαλλίδε 

ιεηηνπξγνχζαλ σο δηακεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηνλ Μεηαμά θαη ζε επηρεηξεκαηία (ην φλνκα ηνπ νπνίνπ 

δελ ζηάζεθε δπλαηφ λα εληνπηζηεί) ν νπνίνο ρξεκαηνδνηνχζε ηφζν ηνπο Διεπζεξφθξνλεο, φζν θαη ηελ 

Πνιηηεία. 
331

 Διιεληθή, 4, 5 θαη 6-9-1927. «Οη άλζξσπνη ηεο Κπβεξλήζεσο, νη άλζξσπνη κε ηελ ινγηθήλ ησλ 

ζπκβάζεσλ, ζα ελλνήζνπλ απηά; Ο κεηαμηζκόο ησλ θεξδνζθόπσλ ησλ κεηνρώλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο 

ζα θαηαλνήζε ηώξα ηελ αθξηβή αηηίαλ ηεο ιατθήο αληηζηάζεσο;» : ελδεηθηηθφ δείγκα θξαζενινγίαο γηα 

ηνλ Μεηαμά απφ ηελ ιατθίδνπζα εθεκεξίδα ηνπ Π. Γηάλλαξνπ. Βι. Δζπεξηλή, 4-9-1927. 
332

 Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζπλέηαηξνο ηνπ Μαθξή ζηελ εηαηξεία «Π. Γ. Μαθξήο θαη ία» πνπ 

ηδξχζεθε ην 1924 ήηαλ ν θεξφκελνο σο ρξεκαηνδφηεο ηνπ Μεηαμά, Άγγεινο Καλειιφπνπινο. 
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                  Διιεληθή, 5-2-1928                                                                    Πξσία, 5-7-1928 

 

Ο θαηαπνληηζκφο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ζηηο εθινγέο ηεο 19
εο

 Απγνχζηνπ 1928 

(5,3% θαη εθινγή ελφο κφλν βνπιεπηή, ηνπ . Σαιηαδνχξνπ ζηα Σξίθαια) ιφγσ θαη  

ηνπ δπζκελνχο γη’ απηνχο εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο (πιεηνςεθηθφ κε ζηελή πεξηθέξεηα) 

θαη ε πξνζσπηθή απνηπρία ηνπ Μεηαμά λα εθιεγεί βνπιεπηήο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα 

ηνπ, πξνθάιεζαλ ηελ νπζηαζηηθή δηάιπζε ηνπ θφκκαηνο θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ 

αξρεγνχ ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή δσή. Ο Νηθνινχδεο παξέκεηλε ηα επφκελα ρξφληα 

κέινο κηαο ζθηψδνπο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ, ε νπνία επηρείξεζε 

αλεπηηπρψο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Λατθνχο ζηηο αξρέο ηνπ 1931, γηα λα απνρσξήζεη 

νξηζηηθά απφ ην θφκκα ηνλ Αχγνπζην ηεο ίδηαο ρξνληάο.
333

 

Παξάιιειε κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ππήξμε θαη ε 

θπθινθνξηαθή ζπξξίθλσζε ηεο Πνιηηείαο, πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ ηεο έθδνζήο ηεο, ζηηο 3 Απγνχζηνπ 1929. Σνλ Μάην ηνπ 1928 νη 

πσιήζεηο ηεο θπκαίλνληαλ ζηα 5.000 - 5.500 θχιια, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ επφκελνπ 

ρξφλνπ, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο βξεηαλψλ δηπισκαηψλ, είραλ πέζεη ζην κηζφ, δειαδή 

ζηα 2.700 θχιια.
334

 Παξά ηελ επηζπκία ηνπ Μεηαμά λα δηαηεξεζεί σο ππξήλαο 

ζπζπείξσζεο νκντδεαηψλ ηνπ θαη σο βάζε αλάπηπμεο θάπνηαο κειινληηθήο πνιηηηθήο 

                                                 
333

 Βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 6 θαη 8-1-1931. Γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ Νηθνινχδε απφ ηνπο 

Διεπζεξφθξνλεο βι. ηελ αλαθνίλσζή ηνπ ζηα Αζελατθά Νέα, 2-9-1931. 
334

 Ζ θπθινθνξία ηεο γηα ηνλ Μάην ηνπ 1928 ζπλάγεηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηεη ν . ίκνο ζε 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Βεληδέιν. πγθεθξηκέλα, βαζηζκέλνο ζε ζηνηρεία ηνπ ελφο απφ ηα δχν 

πξαθηνξεία δηαθίλεζεο ηχπνπ, ν ίκνο αλαθέξεη φηη γηα δχν δηαδνρηθέο εκέξεο (21 θαη 22 Μαίνπ) ε 

Πνιηηεία πνχιεζε 2.715 θαη 2.500 θχιια αληίζηνηρα. Αλ δερηνχκε, φπσο επηζεκαίλεη ν ίκνο, φηη θαη 

ηα λνχκεξα ηνπ άιινπ πξαθηνξείνπ ήηαλ αλάινγα, νδεγνχκαζηε ζηελ εθηίκεζε γηα 5.000-5.500 

θχιια. Βι. Δπηζηνιή ηνπ . ίκνπ ζηνλ Δ. Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

βαζηινθξφλσλ εθεκεξίδσλ θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ Μεηαμά. Ζκεξνκελία 22-5-1928, Αξρείν Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, Μνπζείν Μπελάθε, Φάθεινο 330-43. Γηα ηηο πσιήζεηο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 1929, βι. 

FO371/15685/83-84, Sir Percy Loraine πξνο Austen Chamberlain, ηει. 10, απφ 15
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1929, 

φπσο παξαηίζεηαη ζην . Μαξθέηνο, φ.π., ζ. 334. 
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θίλεζεο,
335

 νη ζπνξαδηθέο αλαθνξέο ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1928 

κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηεο, θαηαγξάθνπλ ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εθεκεξίδαο θαη ηελ ελαγψληα πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί ζηε δσή.
336

 Ο 

ίδηνο ζπλεηδεηνπνίεζε ην αλέθηθην ηεο πξνζπάζεηαο, φηαλ ζηηο 18 Απξηιίνπ 1929 

ζεκείσλε γηα ην έληππν ηνπ Νηθνινχδε: «Ζ επηρνξήγεζηο πξόθεηηαη λα παύζε, από 

αραξηζηίαλ θαη ππνηίκεζηλ». Μπνξεί ε ηαπηφηεηα ησλ ρνξεγψλ θαη φπνηνη άιινη 

θξπθνί πφξνη ηεο εθεκεξίδαο λα κελ απνθαιχπηνληαη νχηε ζηα ζρεηηθά ρσξία ηεο 

πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο Νηθνινχδε – Μεηαμά, σζηφζν ε ζπκβνιή ηνπο ζηάζεθε 

αλεπαξθήο, δηφηη ην παζεηηθφ ηεο Πνιηηείαο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλε ν 

ηδηνθηήηεο ηεο ζε πξνζρέδην επηζηνιήο ηνπ πξνο ηνλ Μεηαμά ιίγν κεηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο θπθινθνξίαο ηεο, ππεξέβαηλε ην 1.200.000 δξρ. ’ απηφ 

πεξηιακβάλνληαλ, εθηφο απφ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο εθθαζάξηζεο (νθεηιέο ζε 

πξνζσπηθφ, ελνίθηα, αζχξκαην, ηζηγθνγξάθνπο, ηερληθνχο θιπ), πξνζσπηθφ δάλεην 

απφ ζπγγελή ηνπ, αλεμφθιεηα γξακκάηηα θαη έλα ζρεηηθά κηθξφ ρξένο πξνο ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα γηα ην νπνίν ζπλελλννχληαλ απεπζείαο κε ηνλ δηνηθεηή ηεο Η. 

Γξνζφπνπιν.
337

 Παξάιιεια, απφ ηηο αξρέο ηνπ 1929 ν Νηθνινχδεο πξνζπάζεζε λα 

αμηνπνηήζεη κε επσθειέζηεξν ηξφπν ηελ πεξηνπζία ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζηελ Κξήηε, 

κηζζψλνληαο ζηνλ Γ. Γξψκκαλ (Grohmann) ηελ εθκεηάιιεπζε κεηαιιείνπ ζηελ  

πεξηνρή Κνιπκβαξίνπ.
338

 Γηα λα θαιχςεη κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ ηεο 

Πνιηηείαο θαηά ην θιείζηκφ ηεο, ν Νηθνινχδεο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Μεηαμά 

                                                 
335

 Βι. Δπηζηνιή Μεηαμά πξνο Νηθνινχδε κε εκεξνκελία 2-10-1928, Αξρείν Νηθνινχδε, ΔΛΗΑ, θ. Β1. 
336

 Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθέο ζηηο 31-12-1928, 10-3-1929, 30-3-1929, 13-4-1929, 18-4-1929, 1-7-

1929, 6-8-1929. 
337

 Πξνζρέδην επηζηνιήο Νηθνινχδε πξνο Μεηαμά κε εκεξνκελία 21-8-1929, Αξρείν Νηθνινχδε, 

ΔΛΗΑ, θ. Β1. Απφ ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο Νηθνινχδε, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηνπο πηζησηέο 

ελφο κφλν κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ παζεηηθνχ ηεο εθεκεξίδαο. πγθεθξηκέλα, πνζφ 410.000 δξρ 

νθείινληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο ηεο εθθαζάξηζεο, 300.000 δξρ. νθείινληαλ ζε δάλεην απφ 

θάπνηνλ ζείν ηνπ θαη 155.000 δξρ. ήηαλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα απφ 

εθθξεκνχληα παιαηφηεξα γξακκάηηα θαη πξνζσπηθφ δάλεην ηεο ζπδχγνπ ηνπ Δηξήλεο Νηθνινχδε. Γελ 

αλαθέξεηαη ζε πνηνπο ρξσζηνχζε ην ππφινηπν πνζφ (350.000 δξρ.) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ησλ 

1.200.000 δξρ. Γηα ηα ρξέε ηνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ν Νηθνινχδεο απαληνχζε κε επηζηνιή ηνπ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ηξάπεδαο φηη «πεξί ησλ νθεηιψλ ηνχησλ αιινίαο είρνκελ 

δειψζεηο ηεο ηέσο Γηνηθήζεψο ζαο» θαη «άκα ηε επηζηξνθή κνπ ζα ζπλελλνεζψ κεηά ηνπ θ. 

Γξνζνπνχινπ δηα ηνλ δηαθαλνληζκφλ ηνπ πξνθχςαληνο δεηήκαηνο». Βι. ΗΑ ΔΣΔ, Σκήκα Γηθαζηηθφλ, 

Α140Τ76 Φ.1221 
338

 ηελ θαηνρή ηεο ζπδχγνπ ηνπ Νηθνινχδε Δηξήλεο είραλ πεξηέιζεη απφ ηελ θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα  

ηεο Κ. Μάλνπ, ηξία κεηαιιεία ζηδήξνπ ζηελ Κξήηε. Σν έλα απφ απηά, ζηελ πεξηνρή Ραβδνχρα, ην 

εθκεηαιιεχνληαλ ν Νηθνινχδεο απφ ην 1926 κέζσ ηνπ κεραληθνχ Ζξαθιή Γξππάξε, ν νπνίνο έθιεηζε 

ζπκθσλία κε ηνλ νίθν Lippmann Bloch ηνπ Breslau. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1929 ν Νηθνινχδεο 

εθκίζζσζε ην κεηαιιείν ζηνλ κεηαιιεηνιφγν Γεψξγην Γξψκκαλ (ν νπνίνο είρε αλαπηχμεη αλάινγε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο σο εξγνιάβνο ηεο εηαηξείαο «έξηθνο – πειηαλέδα» πνπ εμήγε 

ζηδεξνκεηάιιεπκα απφ ηε έξηθν θαη σο δηαρεηξηζηήο ησλ θνηηαζκάησλ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή 

Γηαζηαχξσζε ηεο Ραθήλαο) κε κίζζσκα ην 45% ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο επί ηνπ εμνξπζζφκελνπ 

κεηαιιεχκαηνο. Βι. ΗΑ ΔΣΔ, Α140Τ77 Φ.582.  
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ζηξάθεθε ζηνλ πξψελ βνπιεπηή ηνπ θφκκαηφο ηνπ Αιέθν Ησαλλίδε θαη θπξίσο ζηνλ 

αδειθφ ηνπ Γεκήηξην Ησαλλίδε, νη νπνίνη πηζαλφλ ιεηηνπξγνχζαλ σο ζχλδεζκνη 

αλάκεζα ζηνπο Διεπζεξφθξνλεο θαη ζε επηρεηξεκαηία, γηα ηελ έθδνζε γξακκαηίσλ 

θαη ηε ζχληαμε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξσλφηαλ ην πνζφ κηαο 

πξνεγεζείζαο ζπκθσλίαο.
339

 Σν πηθξφρνιν ζρφιην ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ Μεηαμά γηα 

ηνλ Νηθνινχδε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 1929 «…έρεη βάζαλα, ηα νηθνλνκηθά ηνπ εηο αζιίαλ 

θαηάζηαζηλ. Σα απνδίδεη όια εηο ηελ Πνιηηείαλ. Αιιά λνκίδσ θαη ν ηξόπνο δσήο 

ζπλέηεηλε», ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαθνδηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. Με ην φλνκά ηνπ λα θηγνπξάξεη ζηηο θνζκηθέο ζηήιεο ησλ 

αζελατθψλ εθεκεξίδσλ ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ 20, ηαθηηθφο ζακψλαο ηνπ 

«Σξνθαληεξφ», ηνπ «Φνιί», ηνπ «Ακπαζαληέξ» θαη ησλ άιισλ θνζκηθψλ θέληξσλ 

ηεο επνρήο, ζηαζεξά παξψλ ζηηο αξηζηνθξαηηθέο ρνξνεζπεξίδεο θαη ζπλεζηηάζεηο, 

εμέθξαδε ηνλ δηαθαή πφζν ηνπ θαιιηεξγεκέλνπ θαη εχπνξνπ λεήιπδα ηεο δηαζπνξάο 

λα εληαρζεί ζηνπο κεγαιναζηηθνχο θχθινπο ηεο πξσηεχνπζαο αθνινπζψληαο έλαλ 

εμσζηξεθή θαη δαπαλεξφ ηξφπν δσήο.
340

 ηελ ίδηα επηζπκία απνδίδεηαη ε έληαμή ηνπ 

ζε θιεηζηά θιακπ κεγαιναζηψλ φπσο ε Αζελατθή Λέζρε (ην 1927)
341

, ζε 

ζπληεξεηηθά ζσκαηεία φπσο ε Αγηνηαθηθή Δηαηξεία (ηδξ. 1926) θαη ζε πνιηηηζηηθνχο 

θνξείο φπσο ε Δηαηξεία Διιεληθνχ Θεάηξνπ, ζην Γ.. ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε απφ ην 

1918. 
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 Βι. Δπηζηνιέο Μεηαμά πξνο Νηθνινχδε κε εκεξνκελίεο 4-8-1929, 6-8-1929 θαη 11-8-1929, Αξρείν 

Νηθνινχδε, ΔΛΗΑ, θ. Β1. Ζ κπζηηθνπάζεηα θαη ην αηληγκαηηθφ χθνο ηεο ζρεηηθήο επηζηνινγξαθίαο 

πνπ δελ επέηξεςαλ λα ηαπηνπνηεζεί ην φλνκα ηνπ επηρεηξεκαηία, νθείινληαλ, φπσο ππνγξάκκηδε ν 

Μεηαμάο, ζην φηη «ν θφβνο ησλ είλαη πνιχ κεγάινο κήπσο θαλνχλ φηη καο ππνζηεξίδνπλ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ πνιεκεζνχλ εηο ηελ επηρείξεζίλ ησλ». 
340

 «Έγηλε κφδα. Έπεηηα απφ θάζε ρνξφ ην γιέληη λα ηειεηψλε ζην ππφγεην ηνπ «Ακπαζαληέξ». ηελ 

θνκςή αίζνπζα, κε ην ππνβιεηηθφλ ηνπ θσο, ηαο πξσηλάο ψξαο ζπλαληά θαλείο φιε ηελ ειεγθαληηθή 

Αζήλα λα ξνθά ζακπάληα θαη λα ρνξεχε κέρξη ηεο Αλαηνιήο ηνπ ειίνπ. ε κηα θεπγαιέα καηηά 

ζπιιακβάλνκελ ζ’ έλα ηξαπεδάθη ηνλ θ. θαη ηελ θ. Νηθνινχδε, κε άζπξε δαληέιια, ηνλ θ. Γ. 

Φηιάξεηνλ, ηνλ θ. θαη ηελ θ. Κηηζίθε, καχξε δσξδέη, πην πέξα ν θ. Γ. Βιάρνο κε ηελ ζπληξνθηά ηνπ … 

Ο ήιηνο ξνδίδσλ ηα αεηψκαηα ησλ κεγάξσλ, ηνπο επξίζθεη λα αλαξξηρψληαη απφ ην θνκςφλ ππφγεηνλ 

κε ηα πξφζσπα σρξά. Σν γιέληη ηεο βξαδπάο έρεη ηειεηψζεη, γηα λα ζπλερηζζή ην βξάδπ πάιη κέρξη ηεο 

άιιεο πξσίαο». Σππηθφ δείγκα ζηήιεο πνπ πεξηγξάθεη ηελ θνζκηθή θίλεζε, απφ ηελ εθεκεξίδα 

Δκπξόο ζηηο 27-2-1929, ζε κηα πεξίνδν δηαπηζησκέλεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο ηνπ Νηθνινχδε. 
341

 Γήκεηξα Βαζηιεηάδνπ, Ζ Αζελατθή Λέζρε. Αζηηθή ηάμε θαη ςπραγσγία, αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή 

εξγαζία εηδίθεπζεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, 2004, Παξάξηεκα. 
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δ. Η ζεηεία ηνπ Θ. Νηθνινύδε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο (Αύγνπζηνο 1927- 

Ινύιηνο 1928) 

 

Ζ ελδεθάκελε ζεηεία ηνπ Θ. Νηθνινχδε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο σο κέινπο ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο, νη λνκνζεηηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο, ε 

έληνλε δξαζηεξηφηεηα πνπ επέδεημε θαη ε ζρεηηθή αξζξνγξαθία ηεο Πνιηηείαο, 

πξνζθέξνληαη γηα θάπνηεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο ηδενινγηθέο 

αθεηεξίεο θαη ηηο αληηιήςεηο  ηνπ  ίδηνπ – αιιά θαη ηνπ Μεηαμά – γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ. Γειαδή γηα ηηο ζέζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα 

δήηεκα νμχηαηεο πνιηηηθήο θαη δηαλνεηηθήο αληηπαξάζεζεο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα.  

Ο Νηθνινχδεο αλέιαβε ην ππνπξγείν δχν ρξφληα κεηά ην Δζληθφ πλέδξην θαη ηα 

Μαξαζιεηαθά, γεγνλφηα πνπ εγθαηλίαζαλ κηα λέα, ζθιεξφηεξε ζηάζε ησλ 

αληηδξαζηηθψλ θχθισλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη ιίγνπο κήλεο κεηά ηε δηάζπαζε 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ νξηζηηθή ξήμε ζηνπο θφιπνπο ησλ 

κεηαξξπζκηζηψλ, δειαδή εθείλσλ ησλ δηαλννπκέλσλ θαη παηδαγσγψλ νη νπνίνη, 

ζπλαηξψληαο ηηο ηδενινγηθέο ηνπο δηαθνξέο, είραλ ζπλαηλέζεη ζε έλα ζρέδην αζηηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ αηψλα. 

Ζ ππνπξγία Νηθνινχδε ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ηελ – γεκάηε αληηθάζεηο θαη 

δηζηαγκνχο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ ππνπξγψλ – 

ηξίηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ Φηιειεπζέξσλ (1923-1925) 

θαη ηελ κεξηθή αλάζρεζή ηεο απφ ηνπο ππνπξγνχο ηεο Παγθαιηθήο δηθηαηνξίαο.
 342
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 Γερφκαζηε – κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο – ηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο βεληδειηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ πξνηείλεη ν Υ. Ννχηζνο. Βι. Υ. Ννχηζνο, «Σα φξηα ηνπ βεληδειηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 

ζηε ζρνιηθή γλψζε», ζην Ζ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζηα ρξόληα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ & Μειεηψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», Αζήλα 22-24 

Ηαλνπαξίνπ 2004), Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ.235.  

Ζ ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο απφ ηηο Ννεκβξηαλέο 

θπβεξλήζεηο (1920-1922) επηρεηξήζεθε κε κηα πξψηε δέζκε κέηξσλ απφ ηελ «επαλαζηαηηθή» 

θπβέξλεζε Γνλαηά κε ππνπξγφ παηδείαο ηνλ  Κ. Γφληηθα ην θαινθαίξη ηνπ 1923 (επαλαηνπνζέηεζε 

ησλ Γιελνχ, Γεικνχδνπ θαη Σξηαληαθπιιίδε, επαλεηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ, 

ίδξπζε δηδαζθαιείσλ, νξγάλσζε ηνπ Μαξάζιεηνπ ζε πξφηππν δηδαζθαιείν θιπ) θαη κε κηα δεχηεξε 

ζεηξά κέηξσλ ην επφκελν θαινθαίξη, απφ ηελ θπβέξλεζε Παπαλαζηαζίνπ θαη επί ππνπξγίαο Η. 

Ληκπεξφπνπινπ (πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ δηδαζθαιείσλ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Δπνπηψλ, 

ίδξπζε Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζην εμσηεξηθφ, ίδξπζε 

παλεπηζηεκίνπ ζηε Θεζζαινλίθε). Οη εμειίμεηο απηέο πάγσζαλ ην θζηλφπσξν ηνπ 1924, φηαλ ε 

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ηεο θπβέξλεζεο Μηραιαθφπνπινπ απέξξηςε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

κεηαξξπζκηζηψλ σο ππεξβαίλνπζα ηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο θαη αλαζρέζεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ θπξίσο κεηά ην Ννέκβξην ηνπ 1925 απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ Παγθαιηθνχ ππνπξγνχ παηδείαο Ρ. 

Ληβαζηλφπνπινπ (ππνβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, πξφζεζε γηα θαηάξγεζε 

ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο, απφιπζε ησλ Γεικνχδνπ θαη Γιελνχ). 
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Δθηφο απφ ηηο ζχληνκεο αλαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πεξηέρνληαη ζηα δχν 

πξνγξάκκαηα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ,
343

 ζα άμηδε λα ζηαζεί θαλείο ζηελ 

αλαιπηηθφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ Μεηαμά ζε κία έξεπλα ηνπ Γηδαζθαιηθνύ Βήκαηνο 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1925 ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ γηα ην 

Λατθφ ρνιείν.
344

 Γίπια ζηηο γεληθφινγεο, θνηλφηνπεο θαη θαλεξά δηεθπεξαησηηθέο 

απαληήζεηο ησλ άιισλ ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ (ηνπ Π. Σζαιδάξε θαη ηνπ Η. Γ. 

Ράιιε), ν Μεηαμάο θαίλεηαη λα είρε πην επεμεξγαζκέλεο ζέζεηο. Απέδηδε ηελ 

θαθνδαηκνλία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

εθείλσλ ησλ καζεηψλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα αλψηεξεο ζπνπδέο, ζηελ έκθαζε ζηηο 

γισζζνγξακκαηηθέο γλψζεηο θαη ηελ παξακέιεζε ησλ πξαθηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

ιατθήο κάδαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξνχζε ηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα 

επηβεβιεκέλε, αλαγλψξηδε θάπνηεο πξνφδνπο, αιιά πίζηεπε πσο εγθισβίζηεθε ζε 

έλαλ θνκκαηηθφ αληαγσληζκφ γχξσ απφ ην γισζζηθφ. ηηο  πξνηάζεηο ηνπ,  

πεξηιακβάλνληαλ ε «απηνηέιεηα» ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αθφκε θαη κε απνθιεηζκφ 

απφ ηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ φζσλ δελ απέβιεπαλ ζε πεξαηηέξσ κφξθσζε θαη γηα ην 

δηδαζθαιηθφ ζψκα ε απζηεξή πεηζαξρία καδί κε κηα ιεινγηζκέλε εθθαζάξηζε.
345

 Με 

άιια ιφγηα, απνδέρνληαλ ηελ αλάγθε αιιαγψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ καδηθνχ ζρνιείνπ 

σο θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο, ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ θιαζηθηζκφ θαη ηε 

ζεκειίσζή ηνπ ζε πην πξαγκαηηζηηθέο βάζεηο. Δληνχηνηο, ζην πιαίζην κηαο 

θνζκνζεσξίαο πνπ έδηλε έκθαζε ζηελ ηεξαξρία θαη ηελ ηάμε, ππνγξάκκηδε ηνπο 

θξαγκνχο ζηε ξνή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ην ζπληεξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

αγσγήο αθνχ «παξεκειήζε ε δηα ηνπ ζρνιείνπ δηακόξθσζηο εζώλ θαη ραξαθηήξνο» 

θαη ηνλ απζηεξφ ππεξεζηαθφ θαη ηδενινγηθφ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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 ην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηνπ 1922 γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνβιέπνληαλ: εμαεηήο ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, εζηθή θαη πιηθή ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εληαία κέζε εθπαίδεπζε κε 

ζπγρψλεπζε ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ γπκλαζίσλ ζε εμαεηή γπκλάζηα, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ πξαθηηθψλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο κε κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηεο θιαζηθήο θαη εηδηθή 

κέξηκλα γηα ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ησλ ηζξαειηηψλ θαη κνπζνπικάλσλ. ην πξφγξακκα ηνπ 1926 

έρνπλ αθαηξεζεί νη αλαθνξέο ζηελ εληαία κέζε εθπαίδεπζε θαη έρνπλ πξνζηεζεί δχν ζεκεία: ε 

δηάπιαζε «ήζνπο, ραξαθηήξνο θαη απηνπεπνηζήζεσο» σο ζεκειηψδεο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε «θαηαζηνιή πάζεο θηλήζεσο ηεηλνχζεο εηο ηελ αλαηξνπήλ ηεο παηξίδνο, ηεο 

ζξεζθείαο θαη ηεο νηθνγελείαο». Βι. «Σν πνιηηηθφλ πξφγξακκα ηνπ θφκκαηνο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ», 

Νέα Ζκέξα, 13-10-1922 θαη «Αη γεληθαί γξακκαί ηεο λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ», 

Πνιηηεία, 12-10-1926. 
344

 Θεσξνχκε αληηπξνζσπεπηηθέο ηηο απφςεηο Μεηαμά γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηφηη ην 

πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηα βηβιία, ε γιψζζα, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε 

καδηθή δεκνηηθή εθπαίδεπζε, ζπληζηνχζαλ ην θαηεμνρήλ πεδίν πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη ην 

επίθεληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1910 θαη 1920. 
345

 Γηδαζθαιηθόλ Βήκα, 1-1-1925. 
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Δθθηλψληαο απφ παξαπιήζηεο αξρέο, ν Νηθνινχδεο θαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

εθεθηηθή πνιηηηθή ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ ζην ππνπξγείν, Α. Αξγπξνχ ησλ Λατθψλ,
346

  

δξαζηεξηνπνηήζεθε γξήγνξα θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1927 δεκνζηνπνίεζε αιιαγέο ζε 

δχν δηαηάγκαηα.
 347

 Σν πξψην [λ.3436 «Πεξί αλαζπλζέζεσο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπνπηηθώλ πκβνπιίσλ» (Φ.Δ.Κ. 307/23-12-1927)] αθνξνχζε 

ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ
348

 θαη νπζηαζηηθά ηξνπνπνηνχζε 

ην ην Ν.Γ. «Πεξί αλαζπζηάζεσο θαη ζπγθξνηήζεσο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ Δπνπηηθώλ πκβνπιίσλ» (Φ.Δ.Κ. 315/18-9-1926) ην νπνίν είρε εθδνζεί απφ ηε 

κεηαβαηηθή θπβέξλεζε Κνλδχιε θαηά ηε ζχληνκε ζεηεία ηνπ δεκνηηθηζηή Αι. 

Παππά ζην ππνπξγείν θαη θαζηέξσλε γηα πξψηε θνξά ηε ζπκκεηνρή αηξεηψλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ ζε Τπεξεζηαθφ πκβνχιην. Σν ζρέδην 

Νηθνινχδε πξνέβιεπε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηνξηζκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ απφ 

επηά ζε ελλέα, κείσζε ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ 

απφ ηέζζεξεηο ζε δχν θαη πξνζζήθε ηξηψλ αθφκε εθηάθησλ κειψλ. Πεξηφξηδε δειαδή 

αηζζεηά ην πάγην αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ γηα απνθέληξσζε θαη 

ζπκκεηνρή ζην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο.
349

 Ζ ζχγθξνπζε ηνπ 

Νηθνινχδε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληάζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1927 φηαλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ κεηαμηθφ ππνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο Ν. Βειέληδα, πέηπρε ηελ 

θαζαίξεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο (Γ.Ο.Δ.) γηα 

«δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο» θαη θνξπθψζεθε ηελ άλνημε ηνπ επφκελνπ έηνπο, φηαλ 

κεζφδεπζε ηε δηάζπαζή ηεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπληεξεηηθνχ θνξέα 

                                                 
346

 Ο Νηθνινχδεο θαηεγνξνχζε ηνλ Αξγπξφ γηα «παιαηνεκεξνινγηηηζκφ θαη γισζζηθή δεκαγσγία». 

Βι. Δι. Βήκα, 15-9-1927. 
347

 Καζψο ζην λνκνζεηηθφ έξγν ησλ θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλνληαλ θαη ε επηθχξσζε ησλ 

Ννκνζεηηθψλ Γηαηαγκάησλ ηεο Παγθαιηθήο δηθηαηνξίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο Κνλδχιε, ν Νηθνινχδεο 

ζρεδίαζε ηξνπνπνηήζεηο γηα ην Ν.Γ. «πεξί θπξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο ηνπ απφ 17/18 επηεκβξίνπ 

1926 Ν.Γ. πεξί αλαζπζηάζεσο θαη ζπγθξνηήζεσο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ» θαη ην Ν.Γ. «πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θαη θπξψζεσο ησλ Ν.Γ. πεξί δηδαθηηθψλ βηβιίσλ». 
348

 Σν Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην είρε ζπζηαζεί ην 1914 θαη είρε επνπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη 

λνκνπαξαζθεπαζηηθφ ξφιν. Ο ξφινο ηνπ έκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηνο σο ην 1925, φηαλ πέξαζε ζε κηα 

θάζε αζηάζεηαο πνπ απνηππψλεηαη ζηηο ζπρλέο αιιαγέο ηεο ζχλζεζήο ηνπ σο απνηέιεζκα 

αιιεπάιιεισλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Βι. Γ. Σδάξηδαο, «Σν Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην θαη ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ», ζην Ζ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζηα ρξόληα ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Πξαθηηθά πλεδξίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ «Διεπζέξηνο Κ. 

Βεληδέινο», Αζήλα 22-24 Ηαλνπαξίνπ 2004, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα 2007, ζ. 375-386. 
349

 Α. Καηεξγάξεο, «Ο ζεζκφο ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (1926-

1936)», αλαθνίλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ «Ζ Παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα: 

Ηζηνξηθν-πγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο», Παλεπηζηήκην Παηξψλ 4-6 Οθησβξίνπ 2002, 

www.elemedu.upatras.gr  
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εθπξνζψπεζεο, πξνλνκηαθνχ ζπλνκηιεηή ηνπ Τπνπξγείνπ.
350

 Σαπηφρξνλα, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1928 παξέπεκςε ην Γ.. ηεο κεηξηνπαζέζηεξεο Ο.Λ.Μ.Δ. ζην 

Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην κε ην εξψηεκα ηεο απφιπζεο, φηαλ ην ηειεπηαίν θαηήγγεηιε 

παξεκβάζεηο ηνπ ππνπξγνχ ζηε ζχλζεζε ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαηά ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη επηζέζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπλδηθάηα νθείινληαλ θαη ζηελ γεληθφηεξε αλεζπρία πνπ πξνθαινχζαλ νη δπκψζεηο 

ζην ρψξν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηδίσο ε νξγάλσζε θαη ε καρεηηθφηεηα ηεο 

λεντδξπζείζαο πλνκνζπνλδίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (.Γ.Τ.) ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί. ην ζηφραζηξν έκπαηλε θπξίσο ε Γ.Ο.Δ., πνπ 

εθπξνζσπνχζε  ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε πςειή 

νξγαλσηηθή ππθλφηεηα, ηελ πξψηε πνπ, θαηά ην πξφηππν ησλ εξγαηψλ, πξνρψξεζε 

ζηε ζπγθξφηεζε εληαίαο παλειιαδηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ζηελ νπνία 

απφ ην 1923 επηθξαηνχζαλ νη θηιειεχζεξνη θαη αξηζηεξνί ζπλδηθαιηζηέο. Ζ πξαθηηθή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο κηζζνχο  θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο αιιά λα αξζξψλνπλ ιφγν γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη λα δηεθδηθνχλ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, δελ γηλφηαλ 

εχθνια αλεθηή.
351

 

Σν δεχηεξν λνκνζρέδην ηνπ Νηθνινχδε (λ.3438/21-12-1927, «πεξί ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ») επέθεξε αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηεο ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο θαη έγθξηζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα 

επαλέθεξε ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο πνπ πξνέβιεπε ν πξν ηνπ 1917 λφκνο (ν λ. ΓΑ΄), 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα βηβιία γξάθνληαλ βάζεη δηαγξάκκαηνο πνπ εμέδηδε ην 

ππνπξγείν θαη ην νπνίν φξηδε ηελ πνζφηεηα θαη ηε νξγάλσζε ηεο χιεο. πγρξφλσο, 

επηθξνηνχληαλ ν απζηεξφο πεξηνξηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζην εκπφξην - θπξίσο ησλ αλαγλσζηηθψλ - ελψ ζπγθξνηήζεθαλ θαη 

δχν επηζηεκνληθέο επηηξνπέο γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπο. Ο ζηφρνο, ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή αγφξεπζε ηνπ βνπιεπηή ησλ Διεπζεξνθξφλσλ Γ. Αζαλαζηάδε – Νφβα, ήηαλ 

ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο αγσγήο, θαζψο κε ηελ θαηάιιειε επηινγή θαη δηάηαμε 

ηεο δηδαθηέαο χιεο επηδηψθνληαλ ε ηφλσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, ηνπ παηξησηηθνχ θαη 

                                                 
350

 Αλαιπηηθά γηα ηε ζχγθξνπζε Νηθνινχδε – Γ.Ο.Δ. θαη ηε δηάζπαζε ηεο δεχηεξεο, βι. Θ. 

Αζαλαζηάδεο, Ζ Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο ζην Μεζνπόιεκν. Ζ ίδξπζε θαη ε πνξεία ηεο, 

αλέθδνηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Φηινζνθηθή ρνιή, ηκήκα Φ.Π.Φ., 

Ησάλληλα 1999, ζ. 472-506. 
351

 Θ. Αζαλαζηάδεο, «Δθπαηδεπηηθά ζπλδηθάηα θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: ςεηο ηνπ 20νχ αηψλα», 

ζην Ησζήθ Μπνπδάθεο (επηκ.), Παλόξακα Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, η. Β΄: Νενειιεληθή Δθπαίδεπζε 

1821-2010, Gutenberg, Αζήλα 2011, ζει. 1009-1030. 
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ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ε αλαλέσζε ηεο πίζηεο ηνπο ζηηο θαζνιηθέο 

αμίεο ηνπ θξαηνχληνο θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο.
352

 Ζ επαλάθακςε ζηνλ ξνκαληηθφ 

εζληθηζκφ, ηνλ παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ δηδαθηηζκφ θαη ηελ εζηθνινγία ππαγνξεχνληαλ 

ηφζν απφ ηηο ηδενινγηθέο αξρέο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ φζν θαη απφ ηελ ιπζζαιέα 

αληίδξαζε ησλ ζπληεξεηηθψλ θχθισλ ζηνλ νξζνινγηζκφ, ηνλ αληηαπηαξρηζκφ θαη ηελ 

απνπζία ζηφκθνπ πνπ ραξαθηήξηδε νξηζκέλα απφ ηα βηβιία ηεο βεληδειηθήο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Δληνχηνηο, ε επαλάθακςε απηή επηρεηξνχληαλ κε έλαλ 

αμηνζεκείσην ζπκβηβαζκφ ζην γισζζηθφ δήηεκα, δηφηη ην άξζξν 6 ηνπ ζρεηηθνχ 

λφκνπ επαλέθεξε ηε δεκνηηθή ζην πξσηνβάζκην ζρνιείν (κε ζπλδηδαζθαιία ηεο 

θαζαξεχνπζαο ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο).  

Σα δχν λνκνζρέδηα ηνπ Νηθνινχδε εληάζζνληαλ ζε έλαλ θχθιν θαη άιισλ 

λνκνζεηεκάησλ πνπ δελ πξφιαβαλ λα θαηαηεζνχλ ιφγσ ηεο θπβεξλεηηθήο θξίζεο πνπ 

μέζπαζε ηελ άλνημε ηνπ 1928 θαη ηα νπνία ππνβάιινπλ ηελ ηδέα κηαο 

νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο. ε απηά, ζχκθσλα κε ην ζπληάθηε ηνπο, ηνλ 

ζπληεξεηηθφ παηδαγσγφ Γ. Παιαηνιφγν, πξνβιέπνληαλ ε αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο έλα κνληέιν κε ζαθέζηεξνπο θνηλσληθνχο 

δηαρσξηζκνχο, ε αλαδηνξγάλσζε ησλ δηδαζθαιείσλ θαη δεπηεξεχνληα κέηξα γηα ηε 

ζρνιηθή πγηεηλή, ηα λπθηεξηλά ζρνιεία, ηε ζρνιηθή ζηέγε θαη ηε ζσκαηηθή αγσγή.
353

 

Δπηπιένλ, ήηαλ δεισκέλε ε πξφζεζε ηνπ ππνπξγνχ γηα λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε  

κηαο εηδηθήο ζρέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ κε ην ππνπξγείν παηδείαο ψζηε 

λα ειέγρνληαη  ε ιεηηνπξγία θαη νη ζθνπνί ηνπο.
354

 Σελ εηθφλα ελφο ζπγθεληξσηηθνχ 

ππνδείγκαηνο πνπ απέβιεπε ζηνλ απφιπην δηνηθεηηθφ θαη ηδενινγηθφ έιεγρν, 

ζπκπιεξψλεη ην ζρέδην ηνπ Νηθνινχδε γηα ππαγσγή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                 
352

 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο, Β΄ χλνδνο ηεο Α΄ θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, πλεδξίαζηο 

ΗΓ (5 Γεθεκβξίνπ 1927). ηελ αληίιεςε πσο ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν, αλεπεξέαζην απφ 

ην θξάηνο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ, ν Νφβαο αληηπαξέζεηε ηα ιφγηα ηνπ Λέληλ : «Σν ιέκε αλνηρηά, φηη ην 

ζρνιείν έμσ απφ ηε δσή, έμσ απφ ηελ πνιηηηθή είλαη ςέκα θαη ππνθξηζία» θαη θαηέιεγε : «Οχησο 

ππέηαμελ ν Λελίλ εηο ηνπο ζθνπνχο ηνπ ην ζρνιείνλ. Γελ έρνκελ θαη εκείο ην ίζνλ ηνπιάρηζηνλ 

δηθαίσκα λ’ αθήζσκελ ην ζρνιείνλ εηο ηελ εμππεξέηεζηλ ησλ ηδηθψλ καο ζθνπψλ, ησλ αησλίσλ 

ζθνπψλ ηεο αλζξσπφηεηνο;». 
353

 Ζ λέα δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επέηξεπε ζηνπο ηθαλνχο καζεηέο λα εηζαρζνχλ κεηά ηελ ηεηάξηε 

δεκνηηθνχ ζε ηξηεηέο πξνγπκλάζην, θαηφπηλ ζε πεληαηάμην γπκλάζην γηα λα ζπλερίζνπλ ζην 

παλεπηζηήκην ή ζηηο δηεηείο ζρνιέο δαζθάισλ. Οη ππφινηπνη, κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην εμαηάμην 

δεκνηηθφ ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ηξηηάμην «Πξαθηηθφ» ζρνιείν θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εγγξαθνχλ ζηηο κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ελψ ππνζηεξίδνληαλ πσο φζνη δελ έρνπλ ηα πλεπκαηηθά 

πξνζφληα θαη νη γνλείο ηνπο ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζα έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν κεηά απφ ηεηξαεηή θνίηεζε. Βι. Γ. Παιαηνιφγνο, θέςεηο ηηλεο πεξί νξγαλώζεσο ηεο 

Δθπαηδεύζεσο, εθδ. νίθνο Γ. & Π. Γεκεηξάθνπ, Αζήλαη 1928. 
354

 Θ. Νηθνινχδεο, «Σν εθπαηδεπηηθφλ πξφβιεκα», Πνιηηεία, 1-9-1928. 
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ζεζκψλ (γεσξγηθψλ, βηνηερληθψλ, εκπνξηθψλ ζρνιψλ, νξθαλνηξνθείσλ θιπ) ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο.
355

 

Οη αληηδξάζεηο ζηηο θηλήζεηο ηνπ Νηθνινχδε πξνήιζαλ θαηά πξψην ιφγν απφ 

ηνπο θπβεξλεηηθνχο εηαίξνπο ηνπ Μεηαμά πνπ ζεψξεζαλ πσο ππεξέβαηλαλ ηηο 

πξνγξακκαηηθέο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη έζεηαλ γεληθφ θπβεξλεηηθφ δήηεκα. 

Υξεηάζηεθε λα εθβηάζεη ν Μεηαμάο ηε ζπλαίλεζε ησλ Παπαλαζηαζίνπ, Καθαληάξε 

θαη Μηραιαθφπνπινπ κε ηελ απεηιή ηεο άξζεο εκπηζηνζχλεο, γηα λα ςεθηζηνχλ ηα 

λνκνζρέδηα κε θάπνηεο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Ο θηιειεχζεξνο Σχπνο θαηήγγεηιε 

ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ππνπξγνχ θαη ηε ζχγθξνπζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

άθαηξεο εθδειψζεηο αληηδεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο, θνκκαηηθνχ θαηξνζθνπηζκνχ θαη 

πξνζσπηθήο καηαηνδνμίαο.
356

 ηηο ιατθέο αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο νη απφςεηο 

κνηξάδνληαλ ζε απηέο πνπ επηδνθίκαδαλ ηελ θάζαξζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ απφ ηα θνκκνπλίδνληα ζηνηρεία θαη ζε απηέο πνπ 

δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο καιιηαξήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ, ελψ 

ςεθίζκαηα ζηήξημεο ηεο πνιηηηθήο Νηθνινχδε εμέδσζαλ ε χγθιεηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε Φηινζνθηθή ρνιή, ν ΔΒΒ, νη εθνπιηζηέο, ν Δκπνξηθφο 

χιινγνο, πνιιά επηκειεηήξηα, ε εθθιεζία θαη πιήζνο κηθξναζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

357
 Οη εηεξφθιηηεο επηθξίζεηο έδηλαλ ην δηθαίσκα ζην Μεηαμά λα ππνζηεξίδεη ζηε 

Βνπιή πσο «ηα λνκνζρέδηα ηαύηα είλαη απιώο ζπλζήθε εηξελεύζεσο ησλ 

αληηκαρνκέλσλ ηδεώλ» θαη ζην Νηθνινχδε λα ζεσξεί πσο «εζηάζε αθαλαηίζησο εηο ην 

κέζνλ ησλ δύν ζρνιώλ, ηεο ζρνιαζηηθήο θαη πεπαιαησκέλεο αθ’ ελόο θαη ηεο 

θνπηνπξηζηηθήο θαη θξελήξνπο αθ’ εηέξνπ».
358

  

Αλ παξαβιέςνπκε ηελ έληαζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ ηεο 

ζπγθπξίαο θαη εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε ησλ δεηεκάησλ πνπ έζηγαλ ηα λνκνζρέδηα 

Νηθνινχδε ζηε καθξά δηάξθεηα ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ, ζα 

                                                 
355

 Θ. Νηθνινχδεο, «Πεξί ηνλ εθπαηδεπηηθφλ ζφξπβνλ», Πνιηηεία, 6-2-1929. Οη ζρνιέο απηέο αλήθαλ 

ζηε δηθαηνδνζία άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ππνπξγεία Γεσξγίαο, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Πξνλνίαο, ηα 

Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα θιπ. 
356

 Διεχζεξνλ Βήκα, 13-12-1927, θαη 12-1-1928. 
357

 Βι. ελδεηθηηθά Δκπξόο, 14-11-1927 θαη 16-11-1927, θξηπ, 2-12-1927. Γηα ηα ππνκλήκαηα 

ζηήξημεο ηνπ Νηθνινχδε βι. «Ζ θσλή ηεο παλειιελίνπ ζπλεηδήζεσο», Πνιηηεία, 26-10-1927. Ζ 

Πνιηηεία κάιηζηα ππνγξάκκηδε πσο κε ηηο θηλήζεηο απηέο «ε κεγάιε αζηηθή θαη κηθξναζηηθή κάδα ηεο 

ρψξαο ήηηο, ελ ησλ θπθιψλη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ βησηηθψλ δπζρεξεηψλ ηεο 

δπζηπρεζάζεο παηξίδνο, παξεζχξζε ζηηγκηαίσο απφ ηνλ άλεκνλ ησλ ζπγθερπκέλσλ αλαηξεπηηθψλ 

ηδεψλ φισλ ησλ ηαξαρσδψλ πεξηφδσλ ηεο ηζηνξίαο, επαλέξρεηαη ζπλ ησ ρξφλσ θαη πάιηλ πξνο ηαο 

πγηείο, ζπληεξεηηθάο αξράο, αίηηλεο αείπνηε ελ ηε ρψξα ηαχηε εηερλνχξγεζαλ ηελ σξαίαλ θαη ζηεξεάλ 

άιπζζνλ ηεο ειιεληθήο παξαδφζεσο». 
358

 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο, Β΄ χλνδνο ηεο Α΄ θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, πλεδξίαζηο 

ΗΕ (8 Γεθεκβξίνπ 1927), ζ. 215 θαη Πνιηηεία, 1-9-1928. Οη δειψζεηο απηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο 

απηνεηθφλαο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ηελ πεξίνδν απηή. 
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δηαπηζηψζνπκε πσο, απφ πνιιέο πιεπξέο, δελ ζπληζηνχζαλ πξφζθαηξε ζπληεξεηηθή 

ηξνρνπέδε ζε κηα θηιειεχζεξεο έκπλεπζεο ζηαζεξή δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην ηεο επφκελεο βεληδειηθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, 

κε ηνλ λφκν 4653/1930 «Πεξί Γηνηθήζεσο ηεο Δθπαηδεύζεσο» δηαηεξήζεθε ε 

ππνεθπξνζψπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λενζπζηαζέλ Δθπαηδεπηηθφ Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κε δχν κφλν αηξεηά κέιε, ελψ ν ππνπξγφο Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ ηφληδε 

ζηηο δηακαξηπξφκελεο Οκνζπνλδίεο πσο «ε απηνδηνίθεζηο ηνπ θιάδνπ, απνηειεί 

πξνθαλώο άξλεζηλ ηεο ελλνίαο ηνπ θξάηνπο θαη παξαλόεζηλ ηεο Γεκνθξαηίαο».
359

 Έλα 

ρξφλν λσξίηεξα, ε εηδηθή αλαθνξά (άξζξν 6) ηνπ λ. 4229/1929, ηνπ γλσζηνχ 

«Ηδηψλπκνπ», ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επέηξεπε ηε δίσμή ηνπο κε βάζε φρη 

δηαπηζησκέλεο αλαηξεπηηθέο πξάμεηο αιιά ηηο πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο ηνπο ηδέεο θαη 

θπξίσο ν λ. 4879/1931, ν νλνκαδφκελνο «δηαιπηηθφο», πνπ έζεηε θαίξηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη θαη απνςίισλε ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπλδηθάηα απφ ηα έκπεηξα ζηειέρε ηνπο, ζπγθξνηνχζαλ έλα πιέγκα ξπζκίζεσλ πνπ 

απνζθνπνχζε ζηνλ έιεγρν ηνπ θξνλήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ αλάζρεζε 

ηνπ αξηζηεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
 360

 ζνλ αθνξά ην 

γισζζηθφ, θαηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 έκεηλε ζην πεξηζψξην θαη ν ίδηνο ν 

Βεληδέινο απέηξεςε ηελ αλαδίθεζή ηνπ, φηαλ ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή ζπδήηεζε γηα ηα 

λνκνζρέδηα Γφληηθα – Καθνχξνπ ππνζηήξημε: «Σν ιέγεη ν λόκνο θαη κάιηζηα θέξεη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θ. Νηθνινύδε. Δηο ην δεκνηηθόλ ζρνιείνλ ε δηδαζθαιία γίλεηαη δηα 

ηεο δεκνηηθήο γιώζζεο. Αο αξθεζζώκελ εηο απηό θαη αο κελ εμσζνύκε ηα 

πξάγκαηα».
361

   

 

                                                 
359

 Γηδαζθαιηθόλ Βήκα, η. 266, 2-3-1930, ζ. 4 
360

 Θ. Αζαλαζηάδεο, «Δθπαηδεπηηθά ζπλδηθάηα θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή…», φ.π., ζ.136-141. 
361

 Βι. «Β΄ ζπδήηεζηο επί ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξί ζηνηρεηψδνπο 

εθπαηδεχζεσο», φπσο αλαδεκνζηεχεηαη ζην . Μπνπδάθεο, Δθπαηδεπηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

Διιάδα, η. Α΄, Gutenberg, Αζήλα, ζ. 327. 
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                 Δι. Βήκα, 7-12-1927                                                                    Δι. Βήκα 25-3-1928  

 

Ο πξφδεινο απηαξρηζκφο ηνπ Νηθνινχδε ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νη 

εμσζεζκηθέο ηνπ παξεκβάζεηο, ε έκθαζε ζηελ πεηζαξρία θαη ην κεζζηαληθφ ηνπ χθνο 

πνπ ζαηίξηδε ν ηχπνο ηεο επνρήο, δελ πξέπεη λα ζπγθαιχπηνπλ ηε ζχγθιηζε ησλ 

απφςεσλ ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ ηνπ κεζνπνιέκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνλ γεληθφ απνηξνπηαζκφ πνπ 

πξνθαινχζε ε καξμηζηηθήο έκπλεπζεο ζέζε πσο ε ζρέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη 

θξάηνπο είλαη ζρέζε εξγάηε πξνο εξγνδφηε.
362

 

Ο Νηθνινχδεο απέξξηπηε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, ην νπνίν εζηίαδε ζηελ «απζππαξμία ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ» 

θαη ηελ «ηάζε πξνο ηε ζχλζεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ αλζξψπηλνπ πξνηχπνπ κε βάζε 

κηα πην νξζή θαη ξεαιηζηηθή απνδνρή ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο θαη θπζηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο»,
363

 πξνθαλψο δηφηη ν λενειιεληθφο πνιηηηζκφο δελ θηιηξάξνληαλ 

επαξθψο κέζα ζηνλ ππεξβαηηθφ εζληθηζκφ θαη ηνλ ηδεαιηζηηθφ ηδαληζκφ πνπ 

πξέζβεπε ν ίδηνο θαη ν πλεπκαηηθφο ηνπ πεξίγπξνο. 
364

 Σαπηφρξνλα, σο πνιηηηθφο θαη 

                                                 
362

 ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ηξείο δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο (Βεληδέινπ, Σζαιδάξε θαη Μεηαμά) 

δηέιπζαλ κε εηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηελ ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ην 1931, ην 1935 θαη ην 1936 αληίζηνηρα. Βι. Θ. Αζαλαζηάδεο, Ζ Γηδαζθαιηθή 

Οκνζπνλδία Διιάδαο,… φ.π., ζ. 14. 
363

 Ννχηζνο Υ., φ.π. 
364

 Ζ ζέζε ηνπ γηα παξάδεηγκα φηη ην θξάηνο «Δηο ηελ εθπαίδεπζηλ απέβιεςελ θπξίσο σο κέζνλ 

ηθαλνπνηήζεσο ησλ “αλαγθψλ θαη αμηψζεσλ ηεο ζ π γ ρ ξ φ λ ν π  θνηλσλίαο” θαη φρη σο κέζνλ 

πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηειεηνπνηήζεσο, σο κέζνλ αλαπηχμεσο φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ παηδφο πξνο δεκηνπξγίαλ κηαο αλσηέξαο δσήο θαη ελφο θαιιηηέξνπ θφζκνπ, 
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εθδφηεο, φθεηιε λα ζπληνλίδεηαη κε ηνλ εζηθφ παληθφ θαη ηελ «εμέγεξζηλ ηεο εζληθήο 

ζπλεηδήζεσο» πνπ είραλ κεγάιε απήρεζε ζην εθινγηθφ ηνπ αθξναηήξην θαη ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο εθεκεξίδαο ηνπ. Έηζη φκσο ηα πεξηζψξηα δηαθνξνπνίεζήο 

ηνπ απφ ηνπο γισζζακχληνξεο ήηαλ πεξηνξηζκέλα. Δλψ ραξαθηήξηδε ηελ 

αληηκεηαξξπζκηζηηθή απφπεηξα ησλ εηψλ 1920-1922 «ηπθιήλ αληίδξαζηλ άλεπ 

ζπζηήκαηνο θαη πλεύκαηνο ζπγρξνληζκέλνπ, αληίδξαζηλ εληειώο θαζπζηεξεκέλσλ θαη 

αθαηαιιήισλ αλζξώπσλ, ήηηο εςύρξαλε θάζε θσηηζκέλελ ζπλείδεζηλ», αξλνχληαλ λα 

αλαγλσξίζεη ηελ ζπληεξεηηθή αλαδίπισζε ηνπ Γεικνχδνπ θαη ηελ πξνζρψξεζή ηνπ 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζην ζρήκα παηξίο – ζξεζθεία – νηθνγέλεηα θαη 

ηνλ ζεσξνχζε, καδί κε ηνλ Σξηαληαθπιιίδε, ζπλππεχζπλν γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

κεηαξξχζκηζεο απφ θαζαξά γισζζηθή ππφζεζε ζε επηθίλδπλν θίλεκα θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα.
365

Ζ ππφξξεηε αλάγθε απηνλφκεζεο ηνπ Νηθνινχδε θαη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ απφ ηνπο αληηκεηαξξπζκηζηέο, αθνξνχζε θαηά θχξην ιφγν ην 

γισζζηθφ δήηεκα. 

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί πσο ε Πνιηηεία αληηπξνζψπεπε ηε κεηξηνπαζέζηεξε 

θσλή ηνπ αληηβεληδειηθνχ Σχπνπ ζηε γισζζηθή δηειθπζηίλδα. Σν 1918 επηδνθίκαδε 

ηελ εηζαγσγή ηεο απιήο δεκνηηθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ην Ννέκβξην ηνπ 1920, 

κία εβδνκάδα κεηά ηελ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο, δεηνχζε απφ ηε λέα 

θπβέξλεζε, ζε πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο κε ηίηιν «Να κε ραζή φ,ηη εθεξδήζε», λα κελ 

αλαζηείιεη ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, πξνθαιψληαο ηα επκελή ζρφιηα ηνπ 

Ννπκά.
366

 Σνλ επφκελν ρξφλν δηαθψλεζε έληνλα κε ηελ (επί ην απζηεξφηεξν) αιιαγή 

ηνπ γισζζηθνχ άξζξνπ θαηά ηε ζρεδηαδφκελε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη 

δηακαξηχξνληαλ γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ Πνιηηηθψλ πιιφγσλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ελψ ν επηθπιιηδνγξάθνο ηεο Φψηνο Πνιίηεο θαηαθεξαχλσλε ηνπο 

θαζαξνιφγνπο θαη ππνζηήξηδε ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε.
 367

 

                                                                                                                                            
αλεμαξηήησο ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαη θνηλσληθψλ αμηψζεσλ, αίηηλεο απνηεινχζη 

δεπηεξεχνλ δηα ηελ εθπαίδεπζηλ δήηεκα» απερεί θαζαξά ηηο απφςεηο ησλ Γ. Απνζηνιάθε θαη Φ. 

Πνιίηε. Βι. «Ζ Δθπαίδεπζηο», Πνιηηεία, 5-2-1927. 
365

 Πνιηηεία, 6-2-1929. Γηα ηε κεηαηφπηζε ηνπ Γεικνχδνπ ζε εζλνθεληξηθέο ζέζεηο βι. Φξαγθνπδάθε 

Α., Δθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε θαη θηιειεύζεξν δηαλννύκελνη. Άγνλνη αγώλεο θαη ηδενινγηθά αδηέμνδα 

ζην κεζνπόιεκν, Αζήλα, Κέδξνο, 1977, ζ. 68-76. Δίλαη φκσο αμηνζεκείσην πσο απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

Πνιηηείαο ν ζπλεξγάηεο ηνπ Νηθνινχδε Φ. Πνιίηεο επηθξνηνχζε ζηαζεξά ην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ 

Γεικνχδνπ θαη ηνλ ππεξαζπηδφηαλ απφ ηηο επηζέζεηο ησλ «αλίδεσλ, άκπαισλ θαη βξνκεξψλ 

θαλαηηθψλ». Βι. ηα άξζξα ηνπ Φ. Πνιίηε, «Παηδαγσγηθή Γ΄», Πνιηηεία 28-7-1923, «Μία ενξηή», 

Πνιηηεία 29-12-1925 θαη «Δθπαίδεπζηο», Πνιηηεία 11-3-1927. 
366

 Πνιηηεία, 4-4-1918. «Να κε ραζή φ,ηη εθεξδήζε», Πνιηηεία, 8-11-1920 θαη Ο Ννπκάο, ΗΕ΄(Β΄), 1920, 

αξηζ. 710, (14 Ννεκβξίνπ 1920). 
367

 Ζ εθεκεξίδα εηξσλεπφηαλ ηηο παξεκβάζεηο πνπ εηνίκαδε ε Δπηηξνπή επί ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο, ηηο νπνίεο «κεγαινξξήκσλ θαζαξεπνπζηάληθε Μνχζα ζα αλαιάβε λα 
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Μέζα ζην έληνλα πνισηηθφ θιίκα ησλ Μαξαζιεηαθψλ ε Πνιηηεία, παξφιν πνπ 

θαηαδίθαδε «ηελ πεηξακαηηζηηθήλ καλίαλ ησλ αθνξέζησλ κεηαξξπζκηζηώλ» πνπ 

«ππνλνκεύνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο», 

ζπγρξφλσο έλησζε ππνρξεσκέλε λα θαηαγγείιεη ηελ γεληθή εθθαζάξηζε ηνπ 

ππνπξγείνπ παηδείαο απφ ηα δεκνηηθηζηηθά ζηνηρεία πνπ επαγγέινληαλ νη ππνπξγνί 

ηνπ Πάγθαινπ.
368

 Απφ ην 1925 αξαίσζαλ ηα αληηθαζαξεπνπζηάληθα ζρφιηα, σζηφζν 

ε εθεκεξίδα παξαθνινπζνχζε ηηο δηαιέμεηο ηνπ Φπράξε θαηά ην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη 

ζηελ Διιάδα, δεκνζίεπε ζπρλά άξζξα ηνπ θαη ηνλ παξνπζίαδε σο έλα γξαθηθφ αιιά 

ζπκπαζέο απνκεηλάξη κηαο εξσηθήο επνρήο, πνπ πξέζβεπε μεπεξαζκέλεο γισζζηθά 

αιιά ζπληεξεηηθέο πνιηηηθά απφςεηο, νη νπνίεο παξέπεκπαλ ζηα «εηδπιιηαθά ρξόληα 

ησλ Μάλσλ, ησλ Μαβίιεδσλ θαη ησλ Γξαγνύκεδσλ».
369

 Ο Νηθνινχδεο βέβαηα, ζην 

θιίκα ελφο ζησπεξνχ ζπκβηβαζκνχ ησλ ζπληεξεηηθψλ δεκνηηθηζηψλ κε ηνπο 

θαζαξεπνπζηάλνπο κπξνζηά ζηελ έμαςε ησλ παζψλ, απνθήξπμε ην δεκνηηθηζηηθφ ηνπ 

παξειζφλ φηαλ ηνπ ην ζχκηζαλ νη αληίπαινί ηνπ ζηε βνπιή θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ 

λνκνζρεδίσλ ηνπ θαη ραξαθηήξηζε ηηο Γεηιηλέο Κνπβέληεο ηνπ «λεαληθφλ 

ακάξηεκα».
370

 

Αληίζηνηρεο αληηιήςεηο είρε θαη ν Μεηαμάο, ε βηνγξαθία θαη ε βηβιηνζήθε ηνπ 

νπνίνπ ζεκεησηένλ πσο δελ θαλεξψλνπλ έλαλ αθαιιηέξγεην ζηξαηησηηθφ αιιά 

θάπνηνλ πνπ παξαθνινπζνχζε κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ηηο πλεπκαηηθέο δπκψζεηο ηεο 

επνρήο ηνπ.
371

 Δθηφο απφ ηελ επηαλεζηαθή ηνπ θαηαγσγή, πεξηνρή φπνπ ε ηνπηθή 

                                                                                                                                            
πκλήζε κίαλ εκέξαλ…», επηηίζνληαλ ζηνλ πξφεδξφ ηεο Ν. Λεβίδε ζπκίδνληαο πσο «είλε ν ξήησξ 

εθείλνο, φζηηο, σο εληεηαικέλνο ηεο Δζληθήο πλειεχζεσο, θαηεδίσμε ηνλ αείκλεζηνλ Ίσλα 

Γξαγνχκελ – ην θσηεηλφλ εθείλν θαη ζχγρξνλνλ πλεχκα – κέρξη ηνπ ηάθνπ ηνπ» θαη ραξαθηήξηδε 

«καληαθνχο» θαη «ειηζίνπο» ηα κέιε ησλ Πνιηηηθψλ πιιφγσλ πνπ αλαθηλνχλ ην γισζζηθφ. Βι. 

Πνιηηεία,3-3-1921 θαη 24-5-1921. Δπίζεο Φ. Πνιίηεο, «ηαλ έιζε ν παξάθιεηνο», Πνιηηεία, 2-2-1920, 

«Ο ζπκβηβαζκφο», Πνιηηεία, 9-2-1920 θαη «Σν γισζζηθφλ άξζξνλ», Πνιηηεία 17-4-1921. 
368

 Πνιηηεία, 17-6-1926 θαη 18-2-1926. 
369

 Βι. «Έλα γξάκκα ηνπ Φπράξε», Πνιηηεία, 11-12-1924, «Μηα θνπβέληα κε ην θπξ – Γηάλλε 

Φπράξε», Πνιηηεία, 2-7-1925, «Ζ δηάιεμηο ηνπ θ. Φπράξε», Πνιηηεία, 15-7-1925, δχν άξζξα ηνπ πνπ 

δεκνζίεπζε ζηε ζηήιε «Διεχζεξεο γισζζνινγηθέο ζπδεηήζεηο» ζηηο 9 θαη 10-7-1926 θαζψο θαη ηελ 

επίζεζή ηνπ ζηηο γισζζηθέο απφςεηο ηνπ Βεληδέινπ ζην Γ. Φπράξεο, «Ο θ. Βεληδέινο θαη ε γιψζζα 

καο», Πνιηηεία, 9-3-1927. ηα θείκελα απηά θαη θπξίσο ζηα ζρφιηα πνπ ηα ζπλφδεπαλ, εθζεηάδνληαλ 

φρη νη γισζζηθέο ζέζεηο ηνπ Φπράξε αιιά ν εζληθηζκφο, ν ζπληεξεηηζκφο θαη ε ζπκπάζεηά ηνπ γηα 

ηνπο «βαζηιηθνχο θίινπο ηεο Ηδέαο». Γηα ηελ ηδενινγηθή κεηαζηξνθή ηνπ Φπράξε κεηά ηνλ Α΄ 

παγθφζκην πφιεκν, βι. Παηξηθίνπ – ηαπξίδε Ρ., Γιώζζα, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, Οιθφο, Αζήλα 

1999, ζ. 127-129 θαη Θενηνθάο Γ., Πλεπκαηηθή Πνξεία, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα ρ.ρ., ζ. 178-

179. 
370

 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο, Β΄ χλνδνο ηεο Α΄ θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, πλεδξίαζηο 

ΗΕ (8 Γεθεκβξίνπ 1927), ζ. 223. 
371

 Ληάθνο Α., «Δμ ειιεληθήο εηο ηελ εκψλ θνηλήλ γιψζζαλ», ζην  Α.-Φ. Υξηζηίδεο (επηκ.), Ηζηνξία ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο. Από ηηο αξρέο έσο ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα,  Θεζζαινλίθε, Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε, 2001, ζ. 963. Βαηηθηψηεο, Π.Γ., Μηα 

πνιηηηθή βηνγξαθία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Φηινιατθή Απνιπηαξρία ζηελ Διιάδα, 1936-1941, Αζήλα, 
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θνπιηνχξα ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ην δεκνηηθηζκφ, έρεη ζεκαζία φηη ππαξρεγφο ηνπ 

ζην θφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ην δηάζηεκα 1921-1924 ήηαλ ν ζπλεξγάηεο θαη 

αξζξνγξάθνο ηνπ Ννπκά, Α. Βακβέηζνο (Α. Σξαλφο). Ο ίδηνο ν Μεηαμάο θαηέγξαςε 

ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ ηελ ηζρπξή επίδξαζε πνπ άζθεζαλ πάλσ ηνπ νη ηδέεο θαη ηα 

βηβιία ηνπ ζπληεξεηηθνχ δεκνηηθηζηή Γ. Απνζηνιάθε,
372

 ελψ ιίγν κεηά ηελ ςήθηζε 

ησλ λνκνζρεδίσλ Νηθνινχδε ζεκείσλε: «… ην δξόκν εβαξπζύκεζα δηόηη επξίζθνκαη 

κε ηελ αληίδξαζηλ εηο ην εθπαηδεπηηθόλ. Αιιά θαη νη άιινη δελ είλαη κε ηελ πξόνδνλ. 

θόηνο παληνύ».
373

 Σηο ζέζεηο απηέο, εθηφο απφ ην Νηθνινχδε θαη ην Μεηαμά, 

πηνζεηνχζαλ ζηειέρε φπσο ν ινγνηέρλεο, δεκνζηνγξάθνο ηεο Πνιηηείαο θαη 

βνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο Γ. Αζαλαζηάδεο – Νφβαο αιιά δελ πεξηιακβάλνληαλ ζε 

θακηά πξνγξακκαηηθή δηαθήξπμε, δηφηη αλακθίβνια δελ εμέθξαδαλ ην ζχλνιν ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ.
374

Σηο ζπκκεξίδνληαλ φκσο δηάθνξνη πνιηηεπηέο ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ ζηξαηνπέδνπ, φπσο ν αδειθφο ηνπ Ίσλα Γξαγνχκε Φίιηππνο ή ν εθ 

ησλ ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Κ. Γεκεξηδήο, θαζψο θαη 

θάπνηνη εθδφηεο ή δηαλννχκελνη - δεκνζηνγξάθνη πνπ αξζξνγξαθνχζαλ ζε 

ζπληεξεηηθά έληππα φπσο ν Άξηζηνο Κακπάλεο θαη ν ηαθηηθφο ζπλνκηιεηήο ηνπ 

Μεηαμά γηα θηινινγηθά ζέκαηα, Ζξαθιήο Απνζηνιίδεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εζληθηζηέο δεκνηηθηζηέο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηνλ θχθιν 

ηνπ Ννπκά θαη ζπλδέζεθαλ πνιηηηθά κε ηε κνλαξρηθή παξάηαμε, ζηε δεθαεηία ηνπ 

1920 ράλνληαη απφ ην πεδίν παξαηήξεζήο καο, επεηδή ππέζηεηιαλ ην δεκνηηθηζκφ 

ηνπο κπξνζηά ζηελ ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ βεληδειηζκφ θαη θαηφπηλ κε ηνλ 

«καιιηαξνθνκνπληζκφ» θαη ιφγσ ηεο επίδξαζεο πνπ είραλ ζην θνηλφ ηνπο νη θξαπγέο 

ησλ εζληθψλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ κηθξναζηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηνηρήζεθαλ πίζσ απφ 

ηε κεηξηνπαζή ζέζε πσο ηε γιψζζα ηελ θαζνξίδεη θαη ηε δηακνξθψλεη ε δχλακε ησλ 

πξαγκάησλ, ν ρξφλνο θαη ην ηάιαλην ησλ κεγάισλ ινγνηερλψλ. Καηά ζπλέπεηα, ήηαλ 

αληίζεηνη ζηελ άζθεζε γισζζηθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο θαη ζηε ζέζπηζε 

                                                                                                                                            
Δπξαζία, 2005. Γηα ην πεξηερφκελν ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Η. Μεηαμά, βι. 

http://www.ioannismetaxas.gr/BibliothikiIndex.html. 
372

 «Σειεηψλσ “Ζ πνίεζη ζηε δσή καο” Απνζηνιάθε. Καη “Άπαληα” νισκνχ. Άζηξαςε κέζα κνπ θαη 

αξρίδεη λα θεγγνβνιάε. – Γφμα ζνη ν Θεφο!». «… Αηζζάλνκαη πιένλ θαιά ηνλ δξφκνλ κνπ σο 

Έιιελνο. πλήιζα». «… Αιιά κέζα κνπ εμεθαζάξηζα. πλέηεηλαλ Γηάλλε Απνζηνιάθε, “Possedes”, 

Renan “Vie de Jesus”. Βαδίδσ ήξεκνο πιένλ θαη αδηάθνξνο». Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθέο ηεο 2,4 θαη 

19-2-1925 αληίζηνηρα. 
373

 Η. Μεηαμάο, φ.π., θαηαγξαθή ηεο 31-12-1927. 
374

 Γηα παξάδεηγκα, ν κεηαμηθφο βνπιεπηήο Κ. Καιθάλεο, ζηε ζπδήηεζε γηα ηα λνκνζρέδηα Νηθνινχδε 

επέκελε πσο «ν καιιηαξηζκφο είλαη θαη θνκκνπληζκφο». Βι. Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο, Β΄ 

χλνδνο ηεο Α΄ θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, πλεδξίαζηο Ηο΄(7-12-1927), ζ. 207. 
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λφκσλ κέζα ζε θιίκα θαλαηηζκνχ θαη θνκκαηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ.
375

 Απηέο 

αθξηβψο ήηαλ θαη νη γισζζηθέο απφςεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ Γ. Απνζηνιάθε θαη Φ. 

Πνιίηε, ησλ γλεζηφηεξσλ ζεσξεηηθψλ ηεο ζπληεξεηηθήο ζθέςεο θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1920. 
376

 Καη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο, ζην πιαίζην ηεο φζκσζεο πνπ εληείλεηαη 

κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Γεικνχδνπ απφ ηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν ην 1927, ζε 

ζεκειηψδε ζηνηρεία απηήο ηεο ζθέςεο ζα ζπγθιίλνπλ πνιινί θηιειεχζεξνη 

δηαλννχκελνη γηα λα απνζπάζνπλ ην δεκνηηθηζκφ απφ ην ηδενινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

αξηζηεξάο, λα ηνλ ζπλδέζνπλ κε ηε ιανγξαθία, ηνλ «εζληζκφ» θαη ηελ εζληθή 

ζπλέρεηα.
377

 Ζ απφπεηξα απηή, εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ Κ. 

Μπαζηηά Διιεληθά Γξάκκαηα (1927-1930), φπνπ ζηελ ειιελνθεληξηθή ηνπνζέηεζε 

ησλ Απνζηνιάθε – Πνιίηε πξνζρψξεζαλ ν εθδφηεο, ν Γεικνχδνο θαη πνιινί 

ινγνηέρλεο, ζα θνξπθσζεί ηα επφκελα ρξφληα, φηαλ, ζηα θείκελα ηνπ εθδφηε ηνπ 

πεξηνδηθνχ Ηδέα (1933-1934) . Μειά, ν δεκνηηθηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ηδενινγηθφ πεξίβιεκα γηα κηα εζληθηζηηθή αληεπαλάζηαζε θαζηζηηθνχ ηχπνπ.
378

 

Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπ Νηθνινχδε, ηνπ Μεηαμά θαη 

ηνπ θχθινπ ηνπο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην γισζζηθφ, - 

ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη δελ ππνζηήξηδαλ ζέζεηο πεξηζσξηαθέο - ζα κπνξνχζαλ 

ελδερνκέλσο λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ «ηζηνξηθνχ παξάδνμνπ»
379

 ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ θαη θπξίσο λα ππνγξακκίζνπλ ηα φξηα ηεο πξφηαμεο 

ηνπ γισζζηθνχ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ (αξθεηά ζρεκαηηθνχ) δίπνινπ 

δεκνηηθηζηέο/θαζαξεπνπζηάλνη ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ ηνπ 

κεζνπνιέκνπ.  

 

                                                 
375

 «Ζ Δζληθή γιψζζα δελ θαζαξίδεηαη ζηα γισζζηθά εξγνζηάζηα ησλ ινγηφηαησλ νχηε απινπζηεχεηαη 

ζηηο γισζζηθέο θάκπξηθεο ησλ καιιηαξψλ. Ζ γιψζζα είλαη θηήκα ηνπ ιανχ θαη δελ ππνηάζζεηαη παξά 

κφλν ζην ρξφλν», δηαηείλνληαλ ζηε βνπιή ν Γ. Αζαλαζηάδεο – Νφβαο. Βι. Πνιηηεία, 9-12-1927. 
376

 «Αλ δελ ήκαζηε θηηαγκέλνη θαη έμππλνη άλζξσπνη, ζα ληψζακε πφζν αλψηεξε είλαη ε πξαγκαηηθφηε 

θαη ε αιήζεηα, πνπ γπξεχεη απφ κέξνο καο ην γισζζηθφ δήηεκα, απφ εθείλε, πνπ εκείο πξνζπαζνχκε 

λα ηνπ εμαζθαιίζνπκε κε ηα κέζα ηεο πνιηηείαο, κε γξαθηνχο λφκνπο, δηαηάγκαηα, εγθπθιίνπο θ.ιπ.». 

Απνζηνιάθεο Γ.Μ., Ζ Πνίεζε ζηε Εσή καο, β΄έθδνζε, Αζήλα, Δζηία, ρ.ρ., ζ. 36-37. Γηα ηε «ζρνιή» 

ησλ Γ. Απνζηνιάθε θαη Φ. Πνιίηε βι. Κακπάλεο Ά., Ηζηνξία ηεο Νέαο Διιεληθήο Κξηηηθήο, Αζήλα, 

Νέα Δζηία, 1935, ζ. 154-168, Σδηφβαο Γ., Κνζκνπνιίηεο θαη Απνζπλάγσγνη. Μειέηεο γηα ηελ ειιεληθή 

πεδνγξαθία θαη θξηηηθή (1830-1930), Αζήλα, Μεηαίρκην, 2003, ζ. 299-348 θαη Γεσξγνπζφπνπινο Κ., 

«Γηάλλεο Απνζηνιάθεο – Φψηνο Πνιίηεο», ζην Ζ Κξηηηθή ζηε  Νεόηεξε Διιάδα, Αζήλα, Ίδξπκα 

ρνιήο Μσξαΐηε, 1981, ζ. 145-176. 
377

 Καγηαιήο Σ., Ζ επηζπκία γηα ην Μνληέξλν. Γεζκεύζεηο θαη αμηώζεηο ηεο ινγνηερληθήο δηαλόεζεο ζηελ 

Διιάδα ηνπ 1930, Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2007, ζ. 166-167. 
378

 Καγηαιήο Σ., φ.π., ζ. 167 θαη Λαδνγηάλλε Γ., Κνηλσληθή Κξίζε θαη Αηζζεηηθή Αλαδήηεζε ζην 

Μεζνπόιεκν. Ζ παξέκβαζε ηνπ πεξηνδηθνύ Ηδέα, Αζήλα, Οδπζζέαο, 1993, ζ. 179-217. 
379

 Ρεγνπνχινπ Γ., «Ο δεκνηηθηζκφο ηνπ Μεηαμά. Έλα ηζηνξηθφ παξάδνμν;», Virtual School, The 

sciences of Education Online, ηφκνο 3, ηεχρνο 1, 2002. http/www.auth.gr/virtualschool. 
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Η «ΚΑΦΑΝΣΑΡΙΚΗ» ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΠΟΛΙΣΔΙΑ (ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 

1931- ΜΑΡΣΙΟ 1933) 

 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1931, έπεηηα απφ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία αξθεηψλ 

εβδνκάδσλ ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ Σχπν, επαλαθπθινθφξεζε ε Πνιηηεία ζε 

κηθξφ ηεηξάζηειν ζρήκα θαη 24 αξρηθά ζειίδεο. Ζ έθδνζε ππνζηεξίδνληαλ απφ 

30κειέο ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη πιήζνο έθηαθησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ απφ ηελ 

αθξφθξεκα ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ θαη ηεο δηαλφεζεο (Κ. Παιακάο, Γ. Θενηνθάο, Α. 

Υαηδεκηράιε, Ξ. Ενιψηαο, Φ. Κφληνγινπ, Κ. Θ. Γεκαξάο, Γ. Πηθηψλεο, Άιθεο 

Θξχινο θ.ά.). Ζ εληππσζηαθή ηεο επαλεκθάληζε κε θαηλνχξγηα επαλάγλσζηα 

ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, πεξηζζφηεξεο θαη θαζαξφηεξεο θσηνγξαθίεο θαη αθξηβφ 

ππνπξάζηλν ραξηί, θαλεξψλεη ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ, καδί κε ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ζπληαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, δίλνπλ ηελ εηθφλα κηαο ζεκαληηθήο 

νηθνλνκηθήο επέλδπζεο απφ ηνλ πξν δχν εηψλ πησρεχζαληα εθδφηε θαη ηδηνθηήηε.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ζπγθπξία ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλέθδνζεο, ζε κηα 

πεξίνδν πνπ αλακέλνληαλ ε αλνηρηή εθδήισζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ζηελ Διιάδα, χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ζχλαςεο λένπ παξαγσγηθνχ δαλείνπ απφ ηε 

ρξεκαηαγνξά ηνπ Λνλδίλνπ ην Μάξηην ηνπ 1931 θαη δπφκηζη κήλεο κεηά ηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ ρξπζνχ θαλφλα απφ ηε Βξεηαλία θαη ηνλ παληθφ πνπ πξνθάιεζε γηα 

ηελ ειιεληθή λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Ραγδαίεο εμειίμεηο πξνκελχνληαλ θαη ζην 

πνιηηηθφ πεδίν, θαζψο ην επφκελν έηνο ζα έπξεπε λα δηεμαρζνχλ γεξνπζηαζηηθέο 

εθινγέο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κειψλ ηεο Γεξνπζίαο αιιά θαη 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, ιφγσ ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ. Ζ 

θξηζηκφηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ ηνλίδνληαλ ζην θχξην άξζξν ηνπ πξψηνπ θχιινπ ηεο 

λέαο Πνιηηείαο, φπνπ ν εθδφηεο ηεο δήισλε ηνλ αληηβεληδειηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

απνδίδνληαο ζηελ θπβέξλεζε ηελ επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη γηα 

ζπκπηψκαηα πνιηηηθήο ζήςεο (ζπαηάιε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ, φξγην θαηαρξήζεσλ, 

ζθάλδαια θαη εζηθή θαηάπησζε) θαη ππνγξάκκηδε ηνλ θνηλσληθφ ζπληεξεηηζκφ ηεο 

ηδενινγίαο ηνπ σο αληίδνην ζηε δηαζάιεπζε ησλ «παιαηψλ κνξθψλ ηεο 

αλζξσπφηεηνο» θαη ηε δπζηπρία ησλ κεγάισλ θνηλσληθψλ αλαηξνπψλ.
380

 

Ζ έθδνζε εθεκεξίδαο ην ρεηκψλα ηνπ 1931, αθφκα θαη κε θηλεηνπνίεζε 

ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ, ζπληζηνχζε κηα άθξσο ξηςνθίλδπλε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε. 
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 Θ. Νηθνινχδεο, «Δλ φςεη λέσλ αγψλσλ», Πνιηηεία 6-12-1931. 
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Αλ θαη ιείπνπλ έγθπξα ζηνηρεία γηα ηα κεγέζε ησλ πσιήζεσλ, είλαη βέβαην πσο ε 

πξαθηηθή ησλ δψξσλ θαη ησλ πξνζθνξψλ πνπ είραλ εγθαηληάζεη πξηλ ελάκηζε ρξφλν 

νξηζκέλεο ιατθνχ πξνθίι αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο (Δζπεξηλή, Διιεληθή, 

Ζκεξήζηνο Σύπνο) είρε ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο ππφινηπεο, πξνθαιψληαο κεγάιε 

αζηάζεηα ζηηο θπθινθνξίεο – γηλφηαλ κάιηζηα ιφγνο γηα θχιια πνπ είραλ δηπιαζηάζεη 

ηηο πσιήζεηο ηνπο – επεξεάδνληαο ζπγρξφλσο ηελ πνιηηηθή θαη ηα ηηκνιφγηα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ γξαθείσλ.
381

 Δθηφο απφ ηα ιαρεία, ηα ξνιφγηα, ηνπο ζηπινγξάθνπο, 

αθφκα θαη ηα νηθφπεδα, ε αηέιεηα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ επέηξεπε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θαη «ζνβαξφηεξεο» δεκνζηνγξαθηθέο επηρεηξήζεηο λα πξνζθέξνπλ κε 

ηε κνξθή θνππνληψλ βηβιία ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο, αληαγσληδφκελεο ηνπο 

εθδνηηθνχο νίθνπο. ην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ 

νθείινληαλ θαη ν «ζαλάζηκνο κεηαμχ ησλ εθεκεξίδσλ ζπλαγσληζκφο δηα ησλ 

πνιπζειίδσλ», θαζψο απμάλνληαλ νινέλα ν αξηζκφο ησλ εθδηδφκελσλ ζειίδσλ, 

δηεπξχλνληαο ηε ζεκαηνινγία ζε κηα πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο αλαγλσζηψλ αιιά 

κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην πνζνζηφ θέξδνπο αλά θχιιν.
382

 Ο άγξηνο αληαγσληζκφο 

είρε κεηαθεξζεί θαη ζην πεξηερφκελν, αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξα έληππα 

ελζσκάησλαλ ζηελ χιε ηνπο ξεπνξηάδ εχπεπηα θαη ζθαλδαινζεξηθά (νηθνγελεηαθέο 

ηξαγσδίεο, εγθιήκαηα, ηζηνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ αζηέξσλ, κεηαθπζηθά 

θαηλφκελα θ.ά.) κηκνχκελα ηηο επξείαο θπθινθνξίαο αληαγσλίζηξηέο ηνπο.
383

 Σελ 

θαηάζηαζε πεξηέπιεθαλ νη πξνζπάζεηεο θαη νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ησλ 

λνκνζεηεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο, πνπ επεδίσθε λα ακπλζεί απέλαληη ζηηο αθξφηεηεο 

ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ δεκνζηεπκάησλ θαη ζπγρξφλσο λα ξπζκίζεη ην δηαηαξαγκέλν 

εθδνηηθφ ηνπίν. Ο λ. 5060/1931 ζηφρεπε θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηηξηληζκνχ 

θαη πξνθάιεζε δηθαζηηθέο δηψμεηο
384

 αιιά νη δηαηάμεηο ηνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 

δψξσλ απνδείρηεθαλ αηειέζθνξεο. Σελ άλνημε ηνπ επφκελνπ έηνπο ςεθίζηεθε ν λ. 

                                                 
381

 Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο φηη ε θπθινθνξία ηεο Πξσίαο 

δηπιαζηάζηεθε κε ηελ πξνζθνξά βηβιίσλ – δψξσλ (απφ 14.000 θχιια εθηνμεχζεθε ζηα 26.000) γηα λα 

επαλέιζεη ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα φηαλ ηέιεησζε ε πξνζθνξά. Διεύζεξνλ Βήκα, 24-2-1932. 
382

 Εεδνπνχινπ Αζελά, Σππνγξάθνη θαη εξγάηεο ηύπνπ ζηελ Αζήλα ηνπ 20
νπ

 αηώλα: πγθξόηεζε θαη 

εμέιημε ελόο επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ, αδεκνζίεπηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 

Δηδίθεπζεο ζηε Νεφηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ηζηνξία ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο – 

Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 2006, ζ. 18. 
383

 Γηα ηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο αξζξνγξαθίαο απηήο βι. Υ. Υαηδετσζήθ, «Ζ βεληδεινγελήο 

αληηπνιίηεπζε ζην Βεληδέιν θαη ε πνιηηηθή αλαζχληαμε ηνπ αζηηζκνχ ζην Μεζνπφιεκν», ζην Γ. Θ. 

Μαπξνγνξδάηνο – Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο Δθζπγρξνληζκόο, Π.Δ.Κ., 

Ζξάθιεην 1988, ζ. 455-456. 
384

 Γηα παξάδεηγκα, ην θζηλφπσξν ηνπ 1931 κελχζεθε ε Αθξόπνιηο επεηδή ζε άξζξα ηεο απνθαινχζε 

ηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ Μαξή «ππνπξγφ Φαληνκά» ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ 

πξνζήρζεζαλ ζε δίθε επηά αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο γηα αλάινγα δεκνζηεχκαηα. Βι.  

Καζεκεξηλή, 1-12-1931 θαη  Πνιηηεία, 11-12-1931. 
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5330/1932 «Πεξί δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ πξνο ηελ έθδνζηλ θαη θπθινθνξίαλ ησλ 

Δθεκεξίδσλ» ζηνλ νπνίν δηαηππψλνληαλ αλαιπηηθφηεξα νη απαγνξεχζεηο θαη 

πξνζδηνξίδνληαλ ν λφκηκνο αξηζκφο ησλ εθδηδφκελσλ ζειίδσλ «θαζηεξσζέληνο ηνπ 

ηεηξαζειίδνπ κεγάινπ ζρήκαηνο κε δχν θαζ’ εβδνκάδα εμαζέιηδα». Ζ άξλεζε ηεο 

Πξσίαο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ην λφκν, πξνζθέξνληαο «δψξα» έλαληη ηηκήκαηνο, 

γεγνλφο πνπ εμνπδεηέξσλε λνκηθά ηελ έλλνηα ηεο δσξεάλ παξνρήο, νδήγεζε, χζηεξα 

απφ πξνζαγσγή ζε δίθε θαη αζψσζε ηεο Πξσίαο, ζε ζπκπιεξσκαηηθφ λφκν, ηνλ 

5484/1932.
385

 Παξφια απηά, ε θαηάζηαζε δελ εμνκαιχλζεθε, δηφηη νη εθδφηεο 

κεραλεχνληαλ δηάθνξνπο ηξφπνπο θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ λφκνπ, φπσο ηελ παξεκβνιή 

ζηελ χιε ησλ εθεκεξίδσλ ηεηξαζέιηδσλ ή νθηαζέιηδσλ θπιιαδίσλ ηα νπνία νη 

αλαγλψζηεο ζπγθέληξσλαλ θαη ζρεκάηηδαλ ηφκνπο. 

ε έλα πεξηβάιινλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, εληππσζηαθψλ απμνκεηψζεσλ ηεο 

θπθινθνξίαο πνιιψλ εθεκεξίδσλ, αιιεπάιιεισλ θαη ζπρλά επηιεθηηθψλ 

εηζαγγειηθψλ παξεκβάζεσλ θαη επηβνιήο πςειψλ πξνζηίκσλ, ε πνξεία ησλ 

λενεκθαληδφκελσλ εληχπσλ θαζψο θαη απηψλ πνπ είραλ κεζαία ή ρακειή 

θπθινθνξία ήηαλ ηδηαίηεξα επηζθαιήο. Μπξνζηά ζηα λέα δεδνκέλα, ηδηνθηήηεο 

θαηαμησκέλσλ εθεκεξίδσλ ζαλ ηνλ Γ. Λακπξάθε επέθηεηλαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

ηελ έθδνζε θαη απνγεπκαηηλνχ θχιινπ κε ιατθφηεξε ζεκαηνινγία (Αζελατθά Νέα) ην 

1931, ηε ζηηγκή πνπ απνηχγραλε ε απφπεηξα ηνπ Η. Παζζά κε ηνλ Ζκεξήζην Σύπν 

(1929-1931) ελψ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά είραλ εθπλεχζεη ηα ηζηνξηθά ζπληεξεηηθά 

θχιια θξίπ θαη Δκπξόο θαζψο θαη ν Διιεληθόο Σαρπδξόκνο ηνπ Η. Γηάθνπ.  

Ο  άιινο παξάγνληαο πνπ θαζφξηδε ηελ ηχρε ησλ αζελατθψλ θχιισλ ήηαλ ε 

πνιηηηθή ηνπο γξακκή θαη ε ζηήξημε πνπ παξείραλ ζε πξφζσπα ή πνιηηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ εκβέιεηα θαη ηε δπλακηθή ησλ νκντδεαηψλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο. Ο αληηβεληδειηζκφο ηεο Πνιηηείαο ηνλ πξψην ρξφλν ηεο 

επαλαθπθινθνξίαο ηεο ήηαλ ζθιεξφο θαη απφιπηνο αιιά δελ δηνιίζζεζε ζηηο 

ιατθίζηηθεο θξαπγέο θαη ηηο θαλαηηθέο πβξηζηηθέο εμάξζεηο (θιεπηνθξαηία, θξεκάιεο 

                                                 
385

 Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 5330/1932 «πεξί δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ έθδνζηλ θαη θπθινθνξίαλ 

εθεκεξίδσλ», εθηφο απφ ηε δεκνζίεπζε, απαγφξεπε θαη ηελ «θαζ’ νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπνλ 

πξνθήξπμηλ» ιαρείνπ, αθφκε θαη ηελ «δηα δεκνζηεχζεσο ή θαζ’ νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπνλ επαγγειίαλ 

πεξί παξνρήο δψξσλ εηο ηνπο αλαγλψζηαο είηε δηα θιεξψζεσο είηε επί πξνζαγσγή απνθνκκάησλ ηεο 

εθεκεξίδνο ή άιισλ δειηίσλ ή νπσζδήπνηε άιισο, σο θαη ηελ δηα παληφο ηερλάζκαηνο απφδνζηλ 

νηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ αληηηίκνπ». Με ην λ. 5484/1932 νξίζηεθε φηη ζηελ απαγφξεπζε 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή (απφ ηελ εθεκεξίδα ή απφ ηξίην πνπ ελεξγεί ζε ζπλελλφεζε ή ρσξίο 

ζπλελλφεζε κε ηελ εθεκεξίδα) «νηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ή πιενλάζκαηνο ή πξνηηκήζεσο είηε δσξεάλ 

είηε κε νηνδήπνηε ρξεκαηηθφ ή άιιν αληάιιαγκα». Βι. Μπνπξφπνπινο Α., Μεγάιε Διιεληθή 

Δγθπθινπαίδεηα, Ππξζφο, Αζήλα 1934, ι. ηχπνο. Γηα ηε δίθε ηεο Πξσίαο βι. Πνιηηεία, 26-6-1932. 
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θιπ) πνπ ραξαθηήξηδαλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ εππψιεηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ 

Σχπνπ. Ο Νηθνινχδεο, πξνζπαζψληαο λα θαζηεξσζεί, απεπζχλζεθε ζην παξαδνζηαθφ 

ζπληεξεηηθφ θνηλφ ηεο εθεκεξίδαο ηνπ κε ην γλψξηκν κεηξηνπαζέο χθνο θαη ηελ ξερή 

αιιά θφζκηα ξεηνξηθή ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ. Σα πξσηνζέιηδά ηεο Πνιηηείαο 

ζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο θαη ηα δηεζλή 

πξνβιήκαηα ελψ δελ έιεηπαλ νη αλαιχζεηο γηα ηα θιέγνληα νηθνλνκηθά ζέκαηα, 

επηβεβαηψλνληαο ηε θήκε ηεο σο «ζνβαξήο» εθεκεξίδαο. Έλα κήλα κεηά ηελ έθδνζή 

ηεο, δεκνζίεπζε αλαιπηηθέο ζπλεληεχμεηο φισλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ αξρεγψλ 

(Βεληδέινπ, Σζαιδάξε, Παπαλαζηαζίνπ, Εαβηηζηάλνπ, Μηραιαθφπνπινπ, Κνλδχιε, 

Καθαληάξε) θαη ζπλφςηζε ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπο, 

πξνθαιψληαο ηελ νξγή ηεο Καζεκεξηλήο γηα ηελ «ήπηα», φπσο ηε ζεσξνχζε, 

αληηκεηψπηζε ηνπ Βεληδέινπ απφ ην δεκνζηνγξάθν ηεο Πνιηηείαο Γ. Αζαλαζηάδε – 

Νφβα.
386

 Γηα ην Νηθνινχδε ε ελαιιαθηηθή απάληεζε ζηε «βεληδειηθή ρξεσθνπία» 

δελ ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο αιιά ε «ζχκπξαμηο ηεο αληηπνιηηεχζεσο», 

ηελ νπνία πξνπαγάλδηδε απφ ηα πξψηα θχιια ηεο Πνιηηείαο, ζπλνδνηπνξψληαο κε 

κεξίδα ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ (Αθξόπνιηο, Διεύζεξνο Άλζξσπνο, Βξαδπλή). 

Οη πξνηηκήζεηο ηνπ, πνπ δελ δειψλνληαλ αξρηθά ζην θχξην άξζξν, έθιηλαλ πξνο ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Σζαιδάξε κε ηνπο Πξννδεπηηθνχο ηνπ Καθαληάξε «δεδνκέλνπ όηη 

ππέξ απηήο εθδεινύηαη ζπκπαζώο θαη ε θνηλή γλώκε», ελψ ν Παπαλαζηαζίνπ 

ζεσξνχληαλ αθεξέγγπνο σο πξνο ηνλ αληηβεληδειηζκφ ηνπ.
387

 

Μεηά ηελ απνηπρία ηεο «κάρεο ηεο δξαρκήο», ηελ θήξπμε ρξενζηαζίνπ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1932 θαη ηελ παξαίηεζε Βεληδέινπ ηνλ Μάην, φηαλ δειαδή πξνέθπςε ε 

πηζαλφηεηα ηεο επίζπεπζεο ησλ εθινγψλ, ε Πνιηηεία ζηξαηεχηεθε αλνηρηά ζηελ 

«Σξίηε Καηάζηαζε» θαη έγηλε ην κνλαδηθφ αζελατθφ θχιιν πνπ ππνζηήξημε ζηαζεξά 

ηνλ Γ. Καθαληάξε σο ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηεο, ηνλ Μάξηην ηνπ 

1933. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο ε ζχκπιεπζε δηέθεξε αξθεηά απφ εθείλε κε ηνπο 

Διεπζεξφθξνλεο. Γελ ππήξμε κηα νξγαλσκέλε πξνβνιή ησλ απφςεσλ ζηειερψλ, 

πνιηηεπηψλ θαη δηαλννπκέλσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ην θφκκα, φπσο ηελ πεξίνδν 1924-

1928, αλ θαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ Πξννδεπηηθψλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 
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 Πνιηηεία, 31-12-1931. 
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 Βι. «Ζ ζχκπξαμηο ηεο αληηπνιηηεχζεσο: Αη ηάζεηο ησλ Λατθψλ θαη ησλ Πξννδεπηηθψλ δηα ηελ 

επίηεπμηλ γεληθσηέξαο ζπλεξγαζίαο», Πνιηηεία, 10-12-1931. «Σν Πξννδεπηηθφλ Κφκκα εηο ηελ 

Βφξεηνλ Διιάδα», Πνιηηεία, 31-1-1932. «Βεβαία ε ζχκπξαμηο Λατθψλ θαη Πξννδεπηηθψλ. 

Πξνβιεκαηηθή ε ζπλεξγαζία Λατθψλ θαη Γεκνθξαηηθήο Δλψζεσο», Πνιηηεία, 15-2-1932. Γηα 

αλάινγεο ζέζεηο ζηνλ ππφινηπν ηχπν βι. Αθξόπνιηο, 14-2-1932, Βξαδπλή, 14-2-1932, Δι. Άλζξσπνο, 

2-3-1932. 



121 

 

ζπκκεηείραλ δηαθεθξηκέλνη αξζξνγξάθνη θαη αλαιπηέο, φπσο ν Κ. Εαβηηζηάλνο, ν Κ. 

Γεκεξηδήο, ν εθδφηεο ηνπ Οηθνλνκνιόγνπ Αζελώλ Μ. Αηιηαλφο ή ν ηέσο δηνηθεηήο 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Αιέμαλδξνο Γηνκήδεο. Οη αλαθνξέο ζηνλ Καθαληάξε 

πεξηνξίδνληαλ ζην θχξην άξζξν ή ζε θάπνηα ξεπνξηάδ θαη, παξφιν πνπ ν 

δεκνζηνγξάθνο ηεο Πνιηηείαο Γ. Αζαλαζηάδεο – Νφβαο εληάρζεθε ζηνπο 

Πξννδεπηηθνχο θαη ηέζεθε ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο, ήηαλ θαλεξή ε δπζθνιία ηεο 

εθεκεξίδαο λα πιεχζεη ζηα λεξά ησλ βεληδεινγελψλ.  

Σελ επνκέλε ηεο επίζεκεο θήξπμεο ηεο ρξεσθνπίαο, ν Νηθνινχδεο ζεκείσλε πσο 

«ε πεξαηηέξσ εμέιημηο ηνπ νηθνλνκηθνύ καο πξνβιήκαηνο θαη αη εμ απηήο κέιινπζαη λα 

δεκηνπξγεζνύλ θαηαζηάζεηο ζα ππνδείμνπλ ηειηθώο ηελ νηθνλνκηθήλ θαη θνηλσληθήλ 

πνξείαλ, ηελ νπνίαλ ζα ραξάμνπλ ηα θόκκαηα, άηηλα ζα θιεζνύλ λα θπβεξλήζνπλ» θαη 

θαινχζε ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο «λα ιάβνπλ κίαλ σξηζκέλελ ζέζηλ  απέλαληη 

ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο ζηηγκήο». κσο ε αδπλακία ή ε απξνζπκία ηνπ 

αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ λα αξζξψζεη κηα ζπλεθηηθή πξφηαζε απέλαληη ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ήηαλ επφκελν λα κεηαηξέςεη ηελ εθινγηθή αληηπαξάζεζε ζε 

αγψλα ζπλζεκάησλ, παξειζνληνινγίαο, αζχλδεησλ θαη αληηθαηηθψλ ππνζρέζεσλ.
388

 

Έηζη, ε ππνζηήξημε ηνπ Καθαληαξηθνχ θφκκαηνο δελ βαζίζηεθε ζε δηαθξηηέο ζέζεηο, 

πξνγξακκαηηθέο δεζκεχζεηο ή ηδενινγηθέο αλαθνξέο αιιά ζε κηα κνλφηνλα 

επαλαιακβαλφκελε, ζρεδφλ εμεδεηεκέλε θαη αζπλήζηζηε γηα ην Νηθνινχδε, πξνβνιή 

ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αξρεγνχ ηνπ: ν Καθαληάξεο «απνηειεί ελ Διιάδη 

ηελ γλεζησηέξαλ εθπξνζώπεζηλ ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ πλεύκαηνο, είλε απζηεξόο θαη 

έκπεηξνο δηαρεηξηζηήο ησλ νηθνλνκηθώλ ππνζέζεσλ ηνπ θξάηνπο, έρεη αξεηήλ, εκπλέεη 

εκπηζηνζύλελ εηο ην αληηβεληδειηθόλ ηκήκα ηεο ρώξαο… είλαη εμειηθηηθόο θνηλσληθώο, 

άλεπ αλεζπρεηηθώλ ηάζεσλ, ζα αληηκεησπίζε ζαξξαιέσο ελδερνκέλαο ζηξαηησηηθάο 

απζαδείαο, ζα πεξηθξνπξήζε αθάκπησο ηα ξάθε ηνπ δεκνζίνπ ζεζαπξνύ… εάλ δελ 

ππήξρε Καθαληάξεο, ε Διιάο ζα έπξεπε λα ηνλ εμεύξε ζήκεξνλ»
389

. Ο ζηφρνο ηεο 

«Σξίηεο Καηάζηαζεο» πεξηνξίδνληαλ ζηελ επνχισζε ησλ πιεγψλ θαη ζηελ 

εζσηεξηθή γαιήλεπζε κέζσ ηεο «εζηθνπνηήζεσο ηεο πνιηηηθήο δσήο» θαη ηεο 

δηάιπζεο ησλ «εζλνθζφξσλ παξαηάμεσλ», ελψ ν πξνζδνθψκελνο ξπζκηζηηθφο ξφινο 

ελφο εληζρπκέλνπ Καθαληαξηθνχ θφκκαηνο ζπλνςίδνληαλ ζε κηα αζαθή 

«ζπλεξγαζίαλ φισλ ησλ πγηψλ ζηνηρείσλ δηα ηελ αληηκεηψπηζηλ ηεο ρξεσθνπίαο», 

πνπ δελ εμεηδηθεχνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. 
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 Βι. Πνιηηεία, 29-4-1932 θαη 19-6-1932. 
389

 Πνιηηεία, 24-5-1932. 
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 Γηα λα δνζεί ε εηθφλα ηεο ζπλέρεηαο ζηηο απφςεηο ηεο Πνιηηείαο, ηνλίδνληαλ ην 

έξγν ηεο Οηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο ηεο πεξηφδνπ 1926-1928 θαη ε ηδίσο ζπκβνιή ηνπ 

Καθαληάξε πνπ «ππήξμελ ν πξσηεξγάηεο ηεο εζληθήο ζπκθηιηώζεσο, ηεο νηθνλνκηθήο 

εμπγηάλζεσο θαη ηεο ζηαζεξνπνηήζεσο ηνπ λνκίζκαηνο, ηελ νπνίαλ εηνξπίιιηζε ην 

θόκκα ησλ «θνπβαξληάδσλ».
390

 ε απηά ηα ζπκθξαδφκελα αλαθεξφηαλ ζπνξαδηθά 

θαη ν ζεηηθφο ξφινο ηνπ Μεηαμά, αιιά ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή, ε 

επαλαζχζηαζε ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 

ζρεδφλ αγλνήζεθαλ, κνινλφηη ραηξεηίζηεθε κε ηθαλνπνίεζε ε εθινγή ηνπ ζηελ 

Κεθαινληά.
391

  

Έλα άιιν αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Πνιηηείαο ηελ πεξίνδν 1931-1933 

ήηαλ ε εκθάληζε αληηθνηλνβνπιεπηηθψλ ηάζεσλ, κηα ξνπή πνπ αληρλεχεηαη ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αζηηθνχ αζελατθνχ Σχπνπ θαη ζα εληαζεί ηα επφκελα ρξφληα. 

Μπνξεί ε εθεκεξίδα λα θαηαθέξνληαλ ελάληηα ζηελ εθπεθξαζκέλε βνχιεζε ηνπ 

Βεληδέινπ λα εληζρχζεη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία πξνηείλνληαο επαλεηιεκκέλα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο, κπνξεί λα θαηήγγεηιε κε νξγή ηηο παξαζθεληαθέο 

θηλήζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ηελ αλαζχζηαζε ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, ην 

πξφβιεκα φκσο γηα ην Νηθνινχδε ήηαλ φρη ε ηδέα ηεο δηθηαηνξίαο αιιά ην πξφζσπν 

ηνπ δηθηάηνξα, πνπ δελ κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη «από ηνπο δεκηνπξγνύο ησλ θξίζεσλ 

θαη ηνπο ππεπζύλνπο ησλ ζπκθνξώλ» νχηε απφ ηνπο «γλσζηνύο βεληδειηθνύο 

ινγρνθόξνπο».
392

 Δπεηδή φκσο ε ειιεληθή θξίζε δελ είρε αθφκε εκθαλίζεη έλαλ 

«ηηκσξφ» αλσηέξσλ εκπλεχζεσλ, δειαδή κηα νκφινγε ελαιιαθηηθή απάληεζε ζηελ 

επαπεηινχκελε δηθηαηνξία ησλ Φηιειεπζέξσλ, ν εθδφηεο ζπκπέξαηλε πσο «…είκεζα 

ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζσκελ ηα γλσζηά θαη δηαζέζηκα πνιηηηθά εκώλ θεθάιαηα, 

απηά ηα νπνία παξέκεηλαλ άθζνξα θαη αλεύζπλα ελ ηε αληηπνιηηεύζεη. Απηώλ ε 

έγθαηξνο ρξεζηκνπνίεζηο ζα απνζνβήζε δξαζηηθώηεξνλ ηα απξόνπηα ησλ 
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 Πνιηηεία, 13-9-1932. «Ζ Οηθνπκεληθή επνχισζε πνιιάο πιεγάο θαη απεηξγάζζε ηελ έλσζηλ θαη ηελ 

εμπγίαλζηλ. Υάξηο εηο ηαο θπβεξλήζεηο ηνπ ζπλαζπηζκνχ είδακελ ηεξκαηηδνκέλελ ηελ ππφζεζηλ ησλ 

απνηάθησλ, ζηαζεξνπνηνχκελνλ ην λφκηζκα, ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θιείνληαο κε πεξηζζεχκαηα. 

Απηάο ηαο γνλίκνπο ζπκπξάμεηο, η’ απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ εμνπδεηέξσζελ ε ηεηξαεηήο βεληδειηθή 

ζενκελία, κ φ λ ν λ  ε  η ξ ί η ε  θ α η ά ζ η α ζ η ο  δχλαηαη λα δηεπθνιχλε». Πνιηηεία, 18-8-1932. 
391

 Πνιηηεία, 27-9-1932. 
392

 «Σελ δηθηαηνξίαλ θαη’ αξρήλ δελ απνθξνχνκελ. Σν εμεγήζακελ επαλεηιεκκέλσο. ηαλ ηα θξάηε 

δηαηξέρνπλ πεξηφδνπο θαηαπηψζεσο, αίηηλεο ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηα πνιεκηθά αηπρήκαηα ή ηαο 

εκθπιίνπο δηελέμεηο, ε εκθάληζηο ελφο αλζξψπνπ ελαξέηνπ θαη κεγαινθπνχο, ν νπνίνο ζα θαηψξζσλε 

λα ζηακαηήζε πξνζσξηλψο ηελ ειαηησκαηηθήλ ιεηηνπξγίαλ κηαο θνπξαζκέλεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

κεραλήο δηα λα θπβεξλήζε γνξγά, απνθαζηζηηθά, κεηαξξπζκηζηηθά, απνηειεί θάπνηε επηχρεκα εηο ηελ 

δσήλ ησλ εζλψλ». Βι. «Οη θίλδπλνη ηεο Οηθνπκεληθήο», Πνιηηεία 18-3-1932. Γηα αλάινγεο ζέζεηο βι. 

«Μεηαμχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Γηθηαηνξίαο», Πνιηηεία 3-5-1932, «Ζ λέα επηβνπιή», Πνιηηεία 8-6-1932. 
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ηπρνδησθηηθώλ θαηά ηνπ θξάηνπο επηρεηξήζεσλ».
393

 Ο αληηθνηλνβνπιεπηηθφο ηφλνο 

δίλνληαλ θαη απφ ηελ αξζξνγξαθία νξηζκέλσλ ζπληεξεηηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ, 

δεκνζηνγξάθσλ θαη δηαλννπκέλσλ, αλάκεζά ηνπο θαη παιηφηεξνη ζπλεξγάηεο ηεο 

εθεκεξίδαο, νη νπνίνη ηελ πεξίνδν απηή άξρηζαλ λα πξνπαγαλδίδνπλ αλνηρηά ή 

ζπγθαιπκκέλα απηαξρηθέο ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν 

επφκελν δηάζηεκα, νξηζκέλνη θαηέιεμαλ ζεσξεηηθνί  ηνπ θαζηζκνχ, ζηειέρε ή 

απνινγεηέο ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο. ’ απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ν θαζεγεηήο 

ηεο πνιηηεηνινγίαο ζην παλεπηζηήκην Αζελψλ Γεκήηξηνο Βεδαλήο, ν αληαπνθξηηήο 

ηεο Πνιηηείαο ζην Παξίζη Άξηζηνο Κακπάλεο θαη ν θαζεγεηήο ηεο Γεσπνληθήο 

Γεψξγηνο Πακπνχθαο.
394

 Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ επηθπιιηδνγξάθνπ 

ηεο εθεκεξίδαο, πξψελ ζπλεξγάηε ηνπ Νηθνινχδε θαηά ηε ζεηεία ηνπ ζην ππνπξγείν 

παηδείαο θαη  θαζεγεηή ηεο Θενινγίαο ζην παλεπηζηήκην, Νηθφιανπ Λνχβαξη, ν 

νπνίνο, φπσο πξνθχπηεη απφ κηα ζεηξά αληαπνθξίζεσλ πνπ έζηεηιε απφ ην Βεξνιίλν 

ην θαινθαίξη ηνπ 1932 ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο 

Γεξκαλίαο, είρε αξρίζεη λα γνεηεχεηαη απφ ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ.
395

  

Δληνχηνηο, ε επζεία ή έκκεζε ακθηζβήηεζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο απφ ηνλ 

εθδφηε θαη θάπνηνπο αλαιπηέο δελ έθηαλε, φπσο θαη ζην παξειζφλ, ζε αλνηρηή 

επηδνθηκαζία ησλ «λένπ ηχπνπ» νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ πνπ είραλ εγθαζηδξπζεί 
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 «Αλάγθε λα ηεξκαηηζζή», Πνιηηεία, 31-5-1932. 
394

 Γ. Βεδαλήο, «Διιεληθαί πλεπκαηηθαί θαηεπζχλζεηο», Πνιηηεία, 8-12-1931. Ο Γ. Πακπνχθαο ζηελ 

ηαθηηθή ηνπ αξζξνγξαθία, πνπ ζηξέθνληαλ γχξσ απφ ζπληαγκαηηθά θαη πνιηηεηνινγηθά ζέκαηα, έβαιε 

θαηά ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ακθηζβεηψληαο π.ρ. ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο ή ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ βνπιεπηηθνχ ζψκαηνο. Βι. ελδεηθηηθά: Γ.Β. Πακπνχθαο, «Ώθεηιελ ακέζσο 

λα εκθαληζζή πξν ηεο Βνπιήο», Πνιηηεία 31-5-1932, «Βνπιή καρνκέλε πξνο ην δεκφζηνλ θξφλεκα», 

Πνιηηεία 10-6-1932, «Γχξσ απφ ηελ απεηινπκέλελ αλαζεψξεζηλ ηνπ πληάγκαηνο», Πνιηηεία 6-7-1932. 
395

 Πνιηηεία, 20 έσο 28-8-1932. Ο Ν. Λνχβαξηο (γελλ. 1887), ηαθηηθφο θαζεγεηήο ζηε Θενινγηθή 

ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην 1925, είρε δηαηειέζεη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο επί θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο (1926-1928). Σελ ίδηα πεξίνδν αξζξνγξαθνχζε ζηελ Πνιηηεία 

ελψ παξάιιεια έδηλε θηινζνθηθέο θαη ζενινγηθέο δηαιέμεηο κε αληηθνκνπληζηηθφ πεξηερφκελν. 

Θξέκκα ηεο γεξκαληθήο παξάδνζεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ πλεχκαηνο, κε ζπνπδέο ζενινγίαο, παηδαγσγηθψλ 

θαη θηινζνθίαο ζηε Λεηςία (1911-1914) θαη καζεηήο ηνπ Eduard Spranger, ππνζηήξηδε κε ζέξκε ηνλ 

ηειενινγηθφ ηδαληζκφ ηνπ δαζθάινπ ηνπ θαη ππήξμε ν βαζηθφο εηζεγεηήο ησλ ζξεζθεηνθηινζνθηθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα. Αλήθε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ ζηελνχ θχθινπ ηνπ Η. Μεηαμά (παξαζέξηδαλ καδί 

ηα θαινθαίξηα ζηελ Σήλν) θαη άζθεζε επίδξαζε ζηηο θηινζνθηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ηνπ 

κεηέπεηηα δηθηάηνξα. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην κπζηηθηζκφ (ην 1928 έδηλε δηαιέμεηο γηα ηελ 

ηειεπάζεηα, βι. θξηπ, 19-3-1928) θαη ην ζενζνθηζκφ ηνλ νδήγεζε, φπσο θαη ην Μεηαμά, ζηηο 

ειεπζεξνηεθηνληθέο ζηνέο, ελψ ηελ άλνημε ηνπ 1930 ζεηξά άξζξσλ ηνπ ζηελ Πξσία πξνθάιεζε 

θαηαηγηζκφ ςεθηζκάησλ θαη κελχζεσλ απφ κεηξνπνιίηεο θαη ρξηζηηαληθά ζσκαηεία πνπ δεηνχζαλ ηελ 

θαζαίξεζή ηνπ θαη ηνλ θαηεγνξνχζαλ γηα αζετζκφ θαη πξνηεζηαληηζκφ (θξηπ, 13-5-1930). Οη 

ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 30 θαη ζα θνξπθσζνχλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, φηαλ έγξαθε απξνθάιππηα 

θηινλαδηζηηθά άξζξα ζηελ Καζεκεξηλή (Καζεκεξηλή, 6, 10 θαη 20-1-1935). Βι. θαη Vasilios N. 

Makrides, “Leonidas Philippidis and the Beginnings of the history of Religions as an Academic 

Discipline in Greece”, ζην Horst Junginger (ed.), The Study of Religion under the Impact of Fascism, 

Koninklijke Brill NV: Boston and Leiden, 2008, ζ. 283-299. 
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ζηελ Ηηαιία θαη θπνθνξνχληαλ ζηε Γεξκαλία. ηα θείκελα ηνπ Νηθνινχδε θαη ζηα 

ζρφιηα ησλ αληαπνθξίζεσλ γηα ηηο ηαξαρψδεηο γεξκαληθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηνπ 

1932, πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαγθειαξία ηνλ Υίηιεξ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ επφκελνπ 

ρξφλνπ, ην λαδηζηηθφ θφκκα αληηπξνζψπεπε, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, «απεηιή» γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο, παξά ηνλ νκνινγεκέλν 

ζαπκαζκφ πνπ απέπλεαλ νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο δξάζεο ηνπ (ν αληηθνκνπληζκφο, ν 

εζληθηζκφο, ν κπζηηθηζκφο, ε απήρεζε ζηα κεζαία ζηξψκαηα θαη ηε λενιαία).
396

 Ο 

Νηθνινχδεο έδεηρλε λα πξνηηκά ηηο δπλάκεηο ηνπ «ιεινγηζκέλνπ γεξκαληθνύ 

παηξησηηζκνύ», δειαδή κηα κεηαβαηηθή δηθηαηνξία ππφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ γεξαηφ 

ζηξαηάξρε Υίληελκπνπξγθ, ζχκβνιν ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο ηάμεο, πνπ κπνξνχζε λα 

ζπζπεηξψζεη «όινπο ηνπο κηζνύληαο ηα απξόνπηα ησλ απνηόκσλ κεηαπηώζεσλ». ην 

ζπκπέξαζκα φηη «ππάξρεη ςεύδνο θαη αγπξηεία εηο ην ζαύκα ηνπ θ. Υίηιεξ» ηνλ 

νδεγνχζε πξσηίζησο ν απνηξνπηαζκφο γηα ηνλ θηλεκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ λαδηζηηθνχ 

θφκκαηνο, πνπ ηνλ ζεσξνχζε αζπκβίβαζην κε ηελ ηδέα ηεο ηάμεο, ηελ νπνία 

ηαπηφρξνλα επαγγέινληαλ νη εζληθνζνζηαιηζηέο. Αληηθάζεηο εληφπηδε θαη ζην 

ρηηιεξηθφ πξφγξακκα, γηα παξάδεηγκα ππνγξάκκηδε πψο ε θεληξηθή πξνγξακκαηηθή 

ηδέα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ηφθνπ ησλ θεθαιαίσλ (Zinsknechtschaft) δελ ζπκβάδηδε κε 

αληηθεθαιαηνθξαηηθέο ππνζρέζεηο (θξαηηθνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θιπ). Δζηίαδε 

επίζεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ επίδνμνπ δηθηάηνξα θαη ηε ραξαθηήξηδε – 

απερψληαο ηνλ ξνκαληηθφ ηδαληζκφ ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπ θχθινπ – «όρη απνιύησο 

δηαγεγξακκέλε, ζνιή, κε εκθαλίδνπζα ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, ηνλ ηόλνλ, ην ύθνο 

θαη ην βάζνο ησλ δεκηνπξγώλ, ησλ αξρηηεθηόλσλ ηεο ηζηνξίαο», αδπλαηψληαο λα 

θξχςεη κηαλ αξηζηνθξαηηθνχ χθνπο απέρζεηα γηα ηνλ «εθθηλήζαληα από ηελ 

ζθαισζηάλ ηνπ ζνπβαηδή, δηα λα εμειηρζή εηο ζρεδηαζηήλ, εηο αξρηηέθηνλα, εηο 

πνιηηηθόλ ζπλσκόηελ, εηο πνιηηηθόλ αξρεγόλ, εηο θνηλσληθόλ εγέηελ, εηο κεζζίαλ θαη 

πξνθήηελ κηαο γεξκαληθήο αλακνξθώζεσο». Σελ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ 

εζληθνζνζηαιηζκφ ζπκπιήξσλε ε εθηίκεζε πσο, ζε πεξίπησζε επηθξάηεζήο ηνπ, ην 

θνηλσληθφ πξφγξακκα ηνπ Υίηιεξ αξγά ή γξήγνξα ζα απνηχγραλε θαη ζα άλνηγε ν 

δξφκνο γηα ηελ θνηλσληθή αλαηξνπή θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ γεξκαληθνχ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο.
397
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 Βι. «Ζ ηξνκνθξαηία ησλ Υηηιεξηθψλ, αξρή σδίλσλ δηα ηελ Γεξκαλίαλ», Πνιηηεία, 6-8-1932.  
397

 Θ. Νηθνινχδεο, «Ο κέγαο αγψλ ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο ηάμεσο», Πνιηηεία, 15-3-1932. 
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Ζ πξνζσξηλή αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ άλνημε ηνπ 1932 απφ 

πιεηνςεθηθφ ζε αλαινγηθφ ήηαλ έλαο απφ ηνπο επηδέμηνπο ειηγκνχο ηνπ Βεληδέινπ, 

καδί κε ηελ αλαθίλεζε ηνπ πνιηηεηαθνχ θαη ηε δηαξξνή ζελαξίσλ πεξί ζρεδηαδφκελεο 

επέκβαζεο ηνπ ζηξαηνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηεχκαηνο, πνπ απνζθνπνχζαλ 

ζηε ζπζπείξσζε ηεο εθινγηθήο ηνπ βάζεο θαη ηελ απνηξνπή ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

κεγάινπ αληηβεληδειηθνχ ζπλαζπηζκνχ Λατθψλ θαη κηθξφηεξσλ δεκνθξαηηθψλ 

θνκκάησλ. Ο ζπλαζπηζκφο απηφο, φπσο βεβαίσλε ν Καθαληάξεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ 

ζηελ Πνιηηεία, είρε ηελ έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ «θχθισλ» ηνπο 

νπνίνπο δελ απνθάιππηε: «Οη θύθινη απηνί δελ απέζηεξγνλ, σο εγώ ηνπιάρηζηνλ 

αληειήθζελ, ηελ εθινγηθήλ θαη κεηεθινγηθήλ κε ηνπο Λατθνύο ζύκπξαμηλ ησλ 

δεκνθξαηηθώλ ηεο αληηπνιηηεύζεσο θνκκάησλ, ηνπλαληίνλ δε ηελ εύξηζθνλ ρξήζηκνλ 

θαζόζνλ δη’ απηήο εδύλαλην λα εμαζθαιηζζνύλ, ηζρύνληνο ηνπ πιεηνςεθηθνύ, ζεηηθαί 

δηα ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ πνιηηεύκαηνο εγγπήζεηο θαη άιισο αιιά θαη δηα δηθαίαο θαη 

ζπκκέηξνπ θαηαξηίζεσο ησλ ζπλδπαζκώλ εηο ηξόπνλ ώζηε ε έθβαζηο ησλ εθινγώλ λα 

κε θέξε εηο κνλνκεξή απόιπηνλ ηνπ Λατθνύ θόκκαηνο ππεξνρήλ, ηθαλήλ λα γελλήζε 

αζπκθόξνπο δηα ηελ γαιήλελ ηνπ ηόπνπ αλεζπρίαο».
398

 Αλ θαη νη θηλήζεηο ηνπ 

Βεληδέινπ πξνθάιεζαλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηνλ πξνεθινγηθφ αγψλα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, ε πξνζδνθία γηα κεγάιε πηψζε ησλ Φηιειεπζέξσλ δηαηήξεζε 

δσληαλφ ην ζρέδην ηεο ζπλεξγαζίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, 

ην θαινθαίξη ηνπ 1932. Δθηφο απφ ηελ Πνιηηεία, ην αίηεκα ηεο ζχκπξαμεο σο βαζηθφ 

πξνεθινγηθφ κνηίβν εκθαληδφηαλ ζηα πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ πςειήο θπθινθνξίαο 

πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηνλ δεκνθξαηηθφ αληηβεληδειηθφ Σχπν θαη αλήθαλ ζε πξψελ 

θηιειεχζεξνπο εθδφηεο, νη νπνίνη ζπλαγσλίδνληαλ ζε χβξεηο θαη αληηθπβεξλεηηθφ 

κέλνο ηα «ρακεινχ επηπέδνπ» θχιια ηεο ιατθήο δεμηάο (Διιεληθή, Δζπεξηλή). Ζ 

πξψηε ήηαλ ε Αθξόπνιηο ηνπ Γ. Βνπηζηλά, ε νπνία ην επηέκβξην ηνπ 1930 είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεακαηηθή αληηβεληδειηθή ζηξνθή θαη έθηνηε πξσηαγσληζηνχζε 

ζηηο απνθαιχςεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζθαλδάισλ.
399

 Ζ δεχηεξε ήηαλ ν Διεύζεξνο 

Άλζξσπνο  ηνλ νπνίν εμέδηδε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1930 ν Κ. Αζάλαηνο κε 

αξρηζπληάθηε ηνλ Γ. Πνπξλάξα. Καη νη δχν είραλ απνρσξήζεη απφ ηνλ Ζκεξήζην 

Σύπν ηνπ Η. Παζζά, κηα απνβηψζαζα βεληδειηθή αξρηθά εθεκεξίδα, πνπ επίζεο 
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 Πνιηηεία, 9-6-1932. 
399

 «Αη ρζεζηλαί κεγάιαη ζπγθεληξψζεηο ησλ Λατθψλ θαη Πξννδεπηηθψλ» θαη «Σελ επηνχζαλ ησλ 

εθινγψλ πξέπεη αθεχθησο λ’ απνθαζηζζή θπβέξλεζηο ζπλαζπηζκνχ» είλαη δχν απφ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθνχο πξσηνζέιηδνπο πξνεθινγηθνχο ηίηινπο ηεο Αθξόπνιεο. Βι. Αθξόπνιηο, 17 θαη 18-9-

1932. 
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κεηαιιάρζεθε ζε αληηπνιηηεπφκελε ην 1929. Ο Διεύζεξνο Άλζξσπνο δηεμήγε δηηηφ 

αγψλα γηα ηελ ελίζρπζε ηφζν ηεο «Σξίηεο Καηάζηαζεο» ηνπ Καθαληάξε φζν θαη ηνπ 

Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο, κέζσ ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ αγξνηηζηή αξρηζπληάθηε ηνπ. 

Δθηφο απφ ηε πξνθαλή ζηφρεπζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ βεληδειηθνχ θφκκαηνο, ε 

δηαζχλδεζε Πξννδεπηηθψλ θαη Αγξνηηθψλ δειψλνληαλ θαη απφ ηελ παξνπζία ζηνπο 

θαθαληαξηθνχο ζπλδπαζκνχο ηνπ αδειθνχ ηνπ Γ. Πνπξλάξα, Αλδξέα.
400

 

Σν πνισηηθφ απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ 1932 (33,2% νη 

Φηιειεχζεξνη θαη 33,5% νη Λατθνί), πνπ επηβεβαίσζε ηε ζρεηηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ θαη ηελ αδπλακία ησλ κηθξφηεξσλ δεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ λα ηνπο 

δηεκβνιίζνπλ απνηειεζκαηηθά (5,9% νη Αγξνηνεξγαηηθνί ηνπ Παπαλαζηαζίνπ, 8,3% 

ε «Σξίηε Καηάζηαζηο» ησλ Καθαληάξε – Εαβηηζηάλνπ, 6,1% νη Αγξνηηθνί), 

πξνθάιεζε ακεραλία ζηε κεξίδα εθείλε ηνπ Σχπνπ ε νπνία, απφ ην 1929, είρε 

επελδχζεη πνιηηηθά θαη εκπνξηθά ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ θαη ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ηεο βεληδειηθήο βνινληαξηζηηθήο πνιηηηθήο, κέζσ ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ ηνπίνπ. Ζ δηαηήξεζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηζρχνο 

ηνπ βεληδειηθνχ θφκκαηνο θαη ε αδηαιιαμία ηνπ Σζαιδάξε ηνξπίιηζαλ ηνλ 

αληηβεληδειηθφ ζπλαζπηζκφ, δηφηη νη δεκνθξαηηθνί πνιηηηθνί θνβήζεθαλ ηε θζνξά 

πνπ ζα πθίζηαλην απφ κηα ηζρπξή βεληδειηθή αληηπνιίηεπζε θαη απφ ηε δηαρείξηζε 

ησλ νμπκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Μεηά ηελ θαηαςήθηζε 

ηεο βξαρχβηαο θπβέξλεζεο αλνρήο ησλ Λατθψλ (κε ζχκπξαμε ησλ Μεηαμά, Κνλδχιε, 

Υαηδεθπξηάθνπ) ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1933, ην ζρεκαηηζκφ λέαο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ 

– Καθαληάξε – Παπαλαζηαζίνπ θαη ηελ αλαζχζηαζε ηεο παιηάο εληαίαο βεληδειηθήο 

παξάηαμεο ελφςεη ησλ λέσλ εθινγψλ ηνπ Μαξηίνπ, ε ακεραλία απηψλ ησλ 

εθεκεξίδσλ έγηλε κεγαιχηεξε.  

Ζ Αθξόπνιηο κεηέηξεςε αξρηθά ην αληηπινπηνθξαηηθφ ηεο πλεχκα ζε θεληξηθφ 

πξνεθινγηθφ ζχλζεκα («Μαύξν ζηνπο πινπηνθξάηαο όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ») γηα λα 

αλαδηπισζεί ζηε ζπλέρεηα θαη λα ζπλδξάκεη ηνπο Λατθνχο, έπεηηα απφ θαηαγγειίεο 

ηνπ αληαγσληζηή ηεο Δι. Αλζξώπνπ γηα άξζε ηνπ αληηβεληδειηζκνχ ηεο θαη «εμαγνξά 
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 «Οη δεμηνί κε ηνλ Καθαληάξελ, νη αξηζηεξνί κε ηνλ Αγξνηηζκφλ» ήηαλ ην  θεληξηθφ ζχλζεκα ηνπ 

Δι. Αλζξώπνπ, πνπ κε δηθνιαβίζηηθνπο ζπιινγηζκνχο επηρεηξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηηο αληηθάζεηο 

πνπ γελλνχζε ε πξνεθινγηθή πξνπαγάλδα ηεο: «Αη δχν απηαί παξαηάμεηο… είλαη αληίζεηνη ε κία πξνο 

ηελ άιιελ, αιι’ ε Διιάο, σο θάζε ηφπνο, απαξηίδεηαη απφ ην δίπηπρνλ απηήο ηεο αληηζέζεσο, απφ ην 

κέξνο ησλ λνηθνθπξαίσλ θαη απφ ην κέξνο ησλ καδψλ, θαη πξέπεη θαη εηο ηα δχν κέξε λα πξπηαλεχεη 

πξν πάλησλ πλεχκα εζηθήο. Δξσηήζαηε ηαο ηάζεηο θαη εθιέμαηε!... Απφ ηελ επγελή πάιελ ησλ δχν 

απηψλ αλνκνίσλ ζηνηρείσλ, απφ ηαο δηαθνξεηηθάο ηνπο ζθηάζεηο, ζα δεκηνπξγεζή ε ειπηδνθφξνο 

πξσηνβνπιία ηνπ κέιινληφο καο…». Διεύζεξνο Άλζξσπνο, 18-9-1932. 
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ηεο ζησπήο».
401

 ε αληίζηνηρε θαηαγγειία ηεο Αθξνπόιεσο φηη ν Διεύζεξνο 

Άλζξσπνο εληζρχζεθε νηθνλνκηθά απφ ηνλ θαθαληαξηθφ ππνςήθην θαη βηνκήραλν Η. 

Παπαζηξάην, ν Κ. Αζάλαηνο, αθνχ παξαδέρηεθε ηελ πξνζθνξά ρξεκάησλ απφ ηνλ 

Παπαζηξάην, αληέδξαζε απνθεξχζζνληαο ηνλ Καθαληάξε θαη ηνπο Αγξνηηζηέο ηνπ 

Μπισλά, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαλ κε ην Βεληδέιν, θαη ππνζηεξίδνληαο αλνηρηά ηνλ 

Σζαιδάξε. Σαπηφρξνλα, δηέθνςε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Γ. Πνπξλάξα θαη 

πνιέκεζε ηελ απηφλνκε θάζνδν νκάδαο αγξνηηζηψλ ππφ ηνλ νθηαλφπνπιν ζηε Β. 

Διιάδα.
402

 Σα επφκελα ρξφληα ε καθξνεκέξεπζε ησλ δχν απηψλ εθεκεξίδσλ ζα 

βαζηζηεί πεξηζζφηεξν ζηα άιια γλσξίζκαηά ηνπο πνπ ηηο θαζηέξσζαλ εκπνξηθά (ηελ 

εληππσζηνζεξία, ηελ «πηαζάξηθε» ζεκαηνινγία, ην ιατθφ χθνο, ηηο πξνζθνξέο θαη ηα 

ιαρεία) παξά ζηελ πνιηηηθή ηνπο γξακκή, ε νπνία ζα ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζε κηα 

ριηαξή ππνζηήξημε ησλ Λατθψλ, εθθιήζεηο γηα ζπλελλφεζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, 

ινμέο καηηέο ζηνλ απηαξρηζκφ θαη έλαλ αληηβεληδειηζκφ πνπ έκνηαδε νινέλα θαη πην 

αζχκβαηνο κε ηηο αληηκνλαξρηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθδνηψλ ηνπο ζε θαηξνχο πνπ 

πξναλαθξνχνληαλ ε παιηλφξζσζε.  

Σέηνηεο ηαρχηαηεο θαη ζεακαηηθέο κεηαζηξνθέο δελ ηαίξηαδαλ ζην ζηπι ηνπ 

Νηθνινχδε θαη δχζθνια κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγεζνχλ πεηζηηθά απφ κηα «ζνβαξή» 

εθεκεξίδα. Ζ Πνιηηεία παξέκεηλε πηζηή ζηε γξακκή ησλ Πξννδεπηηθψλ θαη 

επηδνθίκαζε ζζελαξά φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ Καθαληάξε. Απηφ 

ηελ έθεξε ζηελ άβνιε ζέζε λα ζπκπαξαηαρζεί κε ηελ αλαζπγθνιιεκέλε εληαία 

θηιειεχζεξε παξάηαμε θαη λα δηεμαγάγεη ζθιεξφ πξνεθινγηθφ αγψλα θαηά ηεο 

«Ζλσκέλεο Αληηπνιηηεχζεσο», ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

παιηνχο βαζηιφθξνλεο θαη ειεπζεξφθξνλεο ζπλνδνηπφξνπο ηεο. Σν θχξην άξζξν ηεο 

κε ηίηιν «Οη δσληαλνί, ηνπο δσληαλνύο…», αλήκεξα ησλ εθινγψλ ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 

1933, είλαη ακθίβνιν ζε πνηνπο αλαγλψζηεο απεπζχλνληαλ θαη πφζνπο κπνξνχζε λα 

πείζεη.
403

  Υσξίο λα δηαζέηνπκε ζηνηρεία γηα ηελ θπθινθνξία ηεο, ήηαλ θαλεξφ, ήδε 

απφ ηελ άλνημε ηνπ 1932, φηη ε χιε ηεο είρε θησρχλεη, θαζψο αξαίσζαλ ηα εηδηθά 

αθηεξψκαηα, νη έξεπλεο θαη ηα άξζξα ησλ επψλπκσλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε «Σξίηε Καηάζηαζε» απέηπρε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

εθινγέσλ, ε κνίξα ηεο ήηαλ πξνδηαγξακκέλε. Δίθνζη κέξεο κεηά ηε λίθε ηεο 

                                                 
401

 Αθξόπνιηο, 24-2-1933 θαη Διεύζεξνο Άλζξσπνο, 4-2-1933. Ζ Αθξόπνιηο ζηελ αξρή ηεο 

πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ πξνέηξεπε ηνπο ςεθνθφξνπο λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά ηνπο θνηλά ςεθνδέιηηα, 

φπσο ηνπο έδηλε ην δηθαίσκα ν λφκνο, θαη λα ππνζηεξίμνπλ «άμηνπο» ππνςήθηνπο απφ φια ηα θφκκαηα. 

Βι. Αθξόπνιηο, 20-2-1933. 
402

 Αθξόπνιηο, 4-2-1933, Διεύζεξνο Άλζξσπνο, 4,5 θα 9-2-1933. 
403

 Πνιηηεία, 5-3-1933. 
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αληηπνιίηεπζεο ζηηο εθινγέο θαη ην απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ηνπ Πιαζηήξα, 

θπθινθφξεζε ην ηειεπηαίν θχιιν ηεο Πνιηηείαο, κε ηε δήισζε φηη δηαθφπηεη επί 

δίκελν ηελ έθδνζή ηεο γηα λα αλαλεψζεη ηερληθά ην πηεζηήξηφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαθπθινθνξήζεη ζε κεγαιχηεξν ζρήκα.
404

 

ηηο 17 Μαξηίνπ 1933 ν Μεηαμάο έγξαθε ζην Νηθνινχδε: «Γελ είρα θακκηάλ 

ακθηβνιίαλ δηα ηα αηζζήκαηά ζνπ θαη δελ παξεμήγεζα θαζόινπ ην άξζξνλ ηεο 

“Πνιηηείαο” δηόηη μεύξσ θαη εγώ ηη γίλεηαη ζπλήζσο…».
405

 Απηφ πνπ «γηλόηαλ 

ζπλήζσο…» ήηαλ ν ζπληνληζκφο ησλ απφςεσλ ηνπ αζηηθνχ Σχπνπ κε ηηο επηζπκίεο ή 

ηηο εληνιέο εθείλσλ πνπ ζπζηεκαηηθά ηνλ ρξεκαηνδνηνχζαλ. Έρεη ππνζηεξηρζεί πσο 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν πφιεκνο θζνξάο θαηά ηεο θπβέξλεζεο ησλ Φηιειεπζέξσλ 

απφ κεξίδα ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ Σχπνπ ην δηάζηεκα 1929-1932 (κέζα απφ 

ηελ αιιαγή πιεχζεο εθδνηψλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη ζηειερψλ θαη ηελ έθδνζε λέσλ 

εληχπσλ) παξ’ φιεο ηνπ ηηο αληηθάζεηο, ήηαλ ζπληνληζκέλνο θαη νξγαλσκέλνο. Καη 

φηη πίζσ ηνπ πηζαλφλ βξηζθφηαλ έλα κπινθ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

πνπ δπζηξνπνχζε κε ηηο παξεκβαηηθέο ηάζεηο ηνπ Βεληδέινπ ζηελ νηθνλνκία, ζε κηα 

πεξίνδν πνπ είραλ απνθαιπθζεί λσξίο ηα αδηέμνδά ηεο θαη εθθξάδνληαλ ζνβαξέο 

αλεζπρίεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
406

 Γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο Πνιηηείαο, είλαη βέβαην φηη ε επαλέθδνζή ηεο βαζίζηεθε ζε αζξφα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα κέζσ ελφο επλντθνχ γηα ηα ηξαπεδηθά 

εησζφηα δαλεηζκνχ. 

Ο δαλεηζκφο, θαζψο ν Θ. Νηθνινχδεο δελ είρε αθίλεηα ζην φλνκά ηνπ, έγηλε ζην 

φλνκα ηεο ζπδχγνπ ηνπ, Δηξήλεο Μάλνπ – Νηθνινχδε. Ζ Δηξήλε Μάλνπ, θφξε ηνπ 

γλσζηνχ πνιηηηθνχ, ινγνηέρλε, ζπλεξγάηε θαη ρξεκαηνδφηε ηνπ Βεληδέινπ ζηα 

ρξφληα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, Κσλζηαληίλνπ Μάλνπ, είρε θιεξνλνκήζεη απφ ηνλ 

εχπνξν παηέξα ηεο κηα ζεβαζηή αιιά φρη ηεξάζηηα πεξηνπζία, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο εγγχεζε γηα ηε ζχλαςε ησλ δαλείσλ. ’ απηήλ 

πεξηιακβάλνληαλ κηα πεληαψξνθε νηθνδνκή ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε αμία ηεο 

νπνίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 αλέξρνληαλ – ζχκθσλα κε ηνπο εθηηκεηέο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο – ζε 6 κε 7 εθαηνκκχξηα δξρ. θαη ηξία κεηαιιεία ζηδήξνπ ζηε 

                                                 
404

 Πνιηηεία, 25-3-1933. 
405

 Δπηζηνιή Μεηαμά πξνο Νηθνινχδε κε εκεξνκελία 17-3-1933, Αξρείν Νηθνινχδε, ΔΛΗΑ, θ. Β1. 
406

 Υ. Υαηδετσζήθ, «Ζ βεληδεινγελήο αληηπνιίηεπζε…» φ.π., ζ.448-454. 
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δπηηθή Κξήηε, ηα νπνία – κε βάζε ηηο ίδηεο εθηηκήζεηο – δελ παξνπζίαδαλ ζνβαξή 

νηθνλνκηθή ζεκαζία, αλ θαη δελ πξνζδηνξίδνληαλ επαθξηβψο ε αμία ηνπο.
407

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1930 σο ην θαινθαίξη ηνπ 1933 ν Νηθνινχδεο πξνρψξεζε ζε 

δαλεηζκφ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα κε δηάθνξεο κνξθέο (πηζηψζεηο κε αλνηρηφ 

ινγαξηαζκφ, γξακκάηηα ελππφζεθα, γξακκάηηα αλαζθάιηζηα) ζπλνιηθνχ χςνπο 

5.209.700 δξρ. πγρξφλσο, ιίγν κεηά ηελ νξηζηηθή δηαλνκή ηεο νηθνγελεηαθήο 

πεξηνπζίαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1931 θαη ιίγν πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

εθεκεξίδαο ηνπ, έιαβε δχν δάλεηα απφ ηελ Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ζπγαηξηθή ηεο 

Δζληθήο, χςνπο 6.250 ιηξψλ Αγγιίαο. Σα δάλεηα απφ ηελ Κηεκαηηθή αληηζηνηρνχζαλ 

ην 1931 ζε 2 εθαηνκκχξηα δξρ. πεξίπνπ.
 408

  Με δεδνκέλε φκσο ηε κεγάιε αλαηίκεζε 

ηεο ζηεξιίλαο ηα επφκελα ρξφληα θαη θαζψο δελ εμππεξεηήζεθαλ, ην ρξένο είρε 

αλέιζεη ην 1939 ζηα 6 εθαηνκκχξηα δξρ. θαη πξνζέγγηδε ηελ αμία ηνπ ππνζεθεπκέλνπ 

αθηλήηνπ.  

Σα δάλεηα απηά, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ πεξίνδν ζχλαςήο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθαλψο γηα ηελ θάιπςε εθθξεκνχλησλ νθεηιψλ ηνπ Νηθνινχδε, 

ηελ επαλέθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, ηελ πιεξσκή ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο 

θαη γηα ηελ εθθαζάξηζε κεηά ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηεο Πνιηηείαο. ε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη κεηά ηε λέα επηρεηξεκαηηθή απνηπρία ηνπ 

εθδφηε, δελ απνπιεξψζεθαλ νχηε ζην ειάρηζην. ζνλ αθνξά ηελ Δζληθή Σξάπεδα, 

νξηζκέλα ζηνηρεία δίλνπλ ηελ εληχπσζε κηαο κεηαρείξηζεο πνπ απνθιίλεη απφ ηνπο 

ζπλήζεηο θαλφλεο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ ρνξεγήζεσλ ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ηελ αμία ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, 

ν Νηθνινχδεο δηαηεξνχζε ζπλερή πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ δηνηθεηή ηεο Δ.Σ.Δ. 

Ησάλλε Γξνζφπνπιν κέζσ επηζηνιψλ θαη ζεκεησκάησλ θαη, φπσο θαη ην 1929,  ζ’ 

απηφλ παξέπεκπε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ηδξχκαηνο, φηαλ ηνλ ελνρινχζαλ γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο.
409

 Αθνινχζσο ν Γξνζφπνπινο, κε 

αιιεπάιιειεο παξεκβάζεηο ηνπ ζηελ Τπεξεζία Πξνεμνθιήζεσλ θαη ζηελ Τπεξεζία 

Γηθψλ ηεο Δ.Σ.Δ., απαηηνχζε ηελ αλαζηνιή ησλ δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ.
410

 Παξάιιεια, 

ν Νηθνινχδεο πηεδφκελνο δεηνχζε λα απνβιέςεη ε Σξάπεδα ζνβαξά ζηα ελππφζεθα 
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 ΗΑ ΔΣΔ, Σκήκα Γηθαζηηθφλ, Α140Τ77 Φ.582. 
408

 Δπηζηνιή ηνπ Τπνδηνηθεηή ηεο Δζληθήο Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο Δ.Σ.Δ. κε 

εκεξνκελία 16-5-1934, ΗΑ ΔΣΔ, Σκήκα Γηθαζηηθφλ, Α140Τ77 Φ.582 
409

 Βι. Δπηζηνιή ηνπ Νηθνινχδε πξνο ηνλ Γξνζφπνπιν κε εκεξνκελία 14-2-1935 θαη Δπηζηνιή 

Νηθνινχδε πξνο ηε Γ/λζε Γηθαζηηθνχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε εκεξνκελία 17-9-1935, ΗΑ ΔΣΔ, 

Σκήκα Γηθαζηηθφλ, Α140Τ77 Φ.582 
410

 ΗΑ ΔΣΔ, Σκήκα Γηθαζηηθφλ, Α140Τ77 Φ.769. 
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κεηαιιεία ηνπ ζηελ Κξήηε, δηφηη ζεσξνχζε επσθειή ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

Κνληνινγίο, ν ζπλνιηθφο ρεηξηζκφο ηνπ ρξένπο ηνπ Νηθνινχδε απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο έγηλε θαηά ηξφπν πνπ, αθελφο απέηξεπε ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ 

αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, αθεηέξνπ δηαηεξνχζε ηνλ 

δαλεηνιήπηε ζε κηα θαηάζηαζε ηδηφηππεο «νκεξείαο» επί δεθαηέζζεξα ρξφληα. 

Σειηθά, νη νθεηιέο ηεο Δηξήλεο Νηθνινχδε ζα εμνθιεζνχλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1944, 

ζην ηέινο ηεο θαηνρήο, ζε πιεζσξηζηηθέο δξαρκέο κε πξαγκαηηθή αμία 

ππνπνιιαπιάζηα απηήο ησλ ρνξεγήζεσλ.
411

 

Αλ ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Θ. 

Νηθνινχδε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ζα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν δηνξηζκφο 

ηνπ ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Σνπξηζκνχ ην θζηλφπσξν ηνπ 1935, ιίγν πξηλ 

ηελ 4
ε
 Απγνχζηνπ θαη ηελ εθ λένπ αλαξξίρεζή ηνπ ζηνπο ππνπξγηθνχο ζψθνπο, 

ηθαλνπνηνχζε φρη θάπνηα θηινδνμία ηνπ αιιά άκεζεο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο. 

   

 

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ πνξεία κηαο εκεξήζηαο αζελατθήο εθεκεξίδαο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

δειαδή κηαο κηθξήο θαη πξνζσπνπαγνχο επηρείξεζεο, ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηελ ηδενινγηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαδξνκή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο. Ο Θ. 

Νηθνινχδεο δηακνξθψζεθε ηδενινγηθά κέζα ζηνπο «λαηζηνλαιίζηεο» ηνπ Ννπκά θαη 

ζηνλ θηινινγηθφ – δηαλνεηηθφ θχθιν ησλ . Αιηκπέξηε, Γ. Απνζηνιάθε, Φ. Πνιίηε. 

ηα δεθαηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, ε θνζκνζεσξία 

ηνπ – ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ αληρλεχεηαη ζηα δεκνζηνγξαθηθά ηνπ θείκελα – 

δηαηεξεί νξηζκέλα ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά. Βάζξν ηεο ζθέςεο ηνπ ήηαλ ην ηδεψδεο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπληεξεηηζκνχ κε ηελ έκθαζε ζηελ ηάμε, ηελ ηεξαξρία θαη ηελ εζηθή. 

Σν ηδεψδεο απηφ εθθξαδφηαλ κέζα απφ κηα λνζηαιγηθή θαη ηδεαιηζηηθή αλαδξνκή ζε 

έλα εμηδαληθεπκέλν παξειζφλ, ζε έλαλ απνιεζζέληα «θφζκν ησλ παξαδφζεσλ», ζε 
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 ΗΑ ΔΣΔ, Σκήκα Γηθαζηηθφλ, Α140Τ77 Φ.582 Α΄. 
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κηα νξγαληθή θνηλφηεηα, ε νπνία απεηινχληαλ απφ ηηο θνηλσληθέο αλαζηαηψζεηο πνπ 

επέθεξαλ ε ήηηα ζηνλ κηθξαζηαηηθφ πφιεκν, νη δηεθδηθήζεηο ησλ λέσλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ε ζχγρπζε αμηψλ ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο. Γηα ην Νηθνινχδε ν 

εζληθηζκφο, αθνχ απνθηνχζε έλα λέν πεξηερφκελν κεηά ηελ απνηπρία ηνπ 

αιπηξσηηζκνχ, ήηαλ ε κφλε ηδενινγία πνπ κπνξνχζε λα επαλαζπγθνιιήζεη ζην 

ηξαπκαηηζκέλν θνηλσληθφ ζψκα ηα αλήζπρα κέιε ηνπ: ηνπο εμεκκέλνπο εξγάηεο, 

ηνπο παξαζηξαηεκέλνπο κηθξναζηνχο, ηνπο αξηζηεξίδνληεο δαζθάινπο, ηνπο 

αλεχζπλνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ζ δηάρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ δνγκάησλ ηεο 

«κεγάιεο ζπληεξεηηθήο ειιεληθήο κάδεο» κέζα απφ ηνπο θνηλσληθνπνηεηηθνχο 

κεραληζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ε απζηεξή ιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ε 

ρξήζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ κεζφδσλ, ζα κπνξνχζαλ λα απνηξέςνπλ ηηο απεηιέο γηα 

ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηηο «δεκαγσγηθέο» θαη 

«αιινπξφζαιιεο» λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ Φηιειεπζέξσλ, νη νπνίεο 

ηαιαληεχνληαλ επηθίλδπλα αλάκεζα ζην ζπληεξεηηζκφ θαη ην ξηδνζπαζηηζκφ. ηνλ 

πνιηηεηαθφ ηδεφηππν ηνπ εθδφηε ηεο Πνιηηείαο ν ζπζζσκαηηθφο εζληθηζκφο 

ρξεηαδφηαλ ηζρπξνχο ζπκβνιηζκνχο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ηάμεο. Μεηά ηελ 

πηψζε ηεο δπλαζηείαο, ε αλαδήηεζε «ελόο δεκηνπξγνύ ηεο λέαο θαζνιηθήο δσήο ηνπ 

Έζλνπο, κηαο ηζρπξάο θαη δεκηνπξγηθήο θπζηνγλσκίαο, ε νπνία είηε εθπεδά από ηελ 

ζήκεξνλ, είηε δελ επζύλεηαη δηα ηελ ρζέο» επαλέξρεηαη ζπρλά ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζθέςε.
412

 Σν ίδην ζρεηηθνπνηεκέλε ήηαλ θαη ε αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ. Σνλ ζεσξνχζε ρξήζηκν ζην βαζκφ πνπ εμαζθάιηδε ηελ νξγαληθή 

ζπλνρή ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο. Οη αξρέο ηεο πνιηηηθήο θνζκνζεσξίαο ηνπ 

Νηθνινχδε, πνπ ιαλζάλνπλ ζηα γξαπηά ηνπ θαη απνθαιχπηνληαη εηιηθξηλέζηεξα ζε 

πεξηφδνπο πίεζεο ή απνγνήηεπζεο, απνηεινχζαλ ιίγν - πνιχ θνηλνχο ηφπνπο γηα ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο δεκνζηνινγνχληεο ηεο επνρήο ηνπ. Χζηφζν, δελ ήηαλ θπξίσο απηέο 

πνπ έδηλαλ ην ζηίγκα ηεο εθεκεξίδαο ηνπ. Ο αλαγλψζηεο ηεο ζρεκαηίδεη ηελ 

εληχπσζε πσο νη παξαπάλσ αληηιήςεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, ζπρλά 

ακβιχλνληαη, ππνβαζκίδνληαη, ηξνπνπνηνχληαη, επαλέξρνληαη.  

Ο ιφγνο ήηαλ πσο, γηα λα απνιήμνπλ ζε πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζε ππνζηήξημε πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, 

θνκκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, πξνγξακκάησλ, ιχζεσλ θιπ, δηεζνχληαλ, ρξσκαηίδνληαλ 

θαη ζπρλά επηθαζνξίδνληαλ απφ ηηο ακείιηθηεο πιηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Γειαδή ηελ 

                                                 
412

 Θ. Νηθνινχδεο, «Πξνο ηνπο λένπο Γ΄», Πνιηηεία, 21-2-1929. 
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αδήξηηε αλάγθε λα ζπληεξεζεί νηθνλνκηθά κηα επηρείξεζε ε επηβίσζε ηεο νπνίαο – 

φπσο θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ – δελ δηαζθαιίδνληαλ απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο. 

Καζνξηζηηθή γηα ηελ εκπνξηθή ηχρε ηεο Πνιηηείαο ζηάζεθε ε απνζηαζηνπνίεζή 

ηεο ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο θπθινθνξίαο ηεο απφ ην Λατθφ θφκκα, ηνλ ππιψλα γχξσ 

απφ ηνλ νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζην κεζνπφιεκν ε αληηβεληδειηθή παξάηαμε, ηε 

δπλεηηθά κεγαιχηεξε δεμακελή ζπληεξεηηθψλ αλαγλσζηψλ ζηελ νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα βξνπλ απήρεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ηνπ Νηθνινχδε. Ζ 

απνζηαζηνπνίεζε απηή νθείινληαλ σο έλα βαζκφ ζην δηαλνεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπ. Λφγσ ηεο ζεηείαο ηνπ ζην δεκνηηθηζκφ, είρε εκπεδψζεη ηελ αίζζεζε 

πσο αλήθεη ζε κηα πξσηνπνξία κε ξηδνζπαζηηθά γλσξίζκαηα, ε νπνία αληηκάρνληαλ 

έλα πλεπκαηηθφ θαηεζηεκέλν. Ζ ειηηίζηηθε απηνεηθφλα ηνπ καδί κε κηα 

ζπγθαιπκκέλε απνζηξνθή πξνο φ,ηη αληηιακβάλνληαλ σο «ζρνιαζηηθηζκφ», 

«ινγησηαηηζκφ», «παιαηνεκεξνινγεηηζκφ» θαη «παιαηνθνκκαηηζκφ» ηνλ απέηξεπαλ 

λα ηαπηηζηεί πνιηηηθά, ςπρνινγηθά θαη ηδενινγηθά κε κηα παξάηαμε, ζηνπο θφιπνπο 

ηεο νπνίαο αλαγλψξηδε πνιινχο απφ ηνπο ερζξνχο ηεο ληφηεο ηνπ. Ζ επηινγή ηνπ απηή 

ηνλ νδήγεζε λα ππνζηεξίδεη ζηαζεξά, ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ κηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ, 

πξνηάζεηο πνπ απέβιεπαλ ζηελ άκβιπλζε ηεο ελδναζηηθήο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο, 

ζηελ απνδπλάκσζε ησλ θνξέσλ ηεο παιηάο δηαίξεζεο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

«ηξίηεο θαηάζηαζεο», ε νπνία, θαηά ηνπο εκπλεπζηέο ηεο, ζα κπνξνχζε λα παίμεη 

έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ηζνξξνπηψλ, ζηελ πξνζηαζία 

ηνπο απφ ηελ απνζηαζεξνπνίεζε πνπ πξνθαινχζε ε δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. Ο «Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο ησλ Δξγαδνκέλσλ Σάμεσλ» ηνπ 

Υαξίιανπ, νη «Διεπζεξφθξνλεο» ηνπ Μεηαμά ζηε δεθαεηία ηνπ 20 θαη ε «Σξίηε 

Καηάζηαζηο» ηνπ Καθαληάξε, παξά ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπο θαη ηε δηαθνξεηηθή 

ζπγθπξία ζηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ, ζπληζηνχζαλ απφπεηξεο πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Ζ ππέξβαζε ηνπ δηραζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αξξπζκίαο κε ηελ 

θαζηέξσζε ελφο λένπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνυπέζεηε 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπζηεκηθά ζπγθξνπζηαθνχ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

δειαδή ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη αλαθνξέο ζηα 

μεπεξαζκέλα «πξνζσπηθά θφκκαηα» θαη ην αίηεκα «ε Διιάο λα απνθηήζε ηα αζηηθά, 

ηα κηθξναζηηθά, ηα ξηδνζπαζηηθά, ηα ζνζηαιηζηηθά θόκκαηά ηεο, θαζαξά θαη 

αλακθηζβήηεηα» ήηαλ έλα δηαξθέο κνηίβν ζηηο αλαιχζεηο ηνπ Νηθνινχδε, παξφλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ θαη αξθεηά αζπλήζηζην γηα θαζεκεξηλφ 
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θχιιν ηνπ ζπληεξεηηθνχ ζηξαηνπέδνπ.
413

 Ο απψηεξνο ζηφρνο ελφο θνηλνβνπιίνπ ζην 

νπνίν νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο ζα εθθξαδφηαλ θαη ζα εθηνλψλνληαλ κέζα απφ ηε 

ζπλελλφεζε ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ, ησλ ζπληεξεηηθψλ αληηπξνζψπσλ ηεο 

κηθξναζηηθήο κάδαο θαη αγξνηηζηψλ απνθαζαξκέλσλ απφ ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο, ήηαλ 

ν κνλαδηθφο ιφγνο πνπ λνκηκνπνηνχζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ Νηθνινχδε ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία: «Ζ πξαγκαηηθή αλάγθε ηνπ θνηλνβνπιίνπ επήγαζελ εηο 

ρώξαο, όπνπ ηα ζπκθέξνληα ησλ σξγαλσκέλσλ δπλάκεσλ ηνπ ιανύ, εθηλδύλεπαλ λα 

ζπγθξνπζζνύλ εηο ηνπο δξόκνπο. Ζ ζπδήηεζηο ησλ δηαθόξσλ απόςεσλ ησλ δπλάκεσλ 

ηνύησλ, γηλνκέλε εηο επήθννλ όινπ ηνπ Έζλνπο, ζα σδήγεη πξνο αζθαιεζηέξαο ιύζεηο. 

Ηδνύ ν θνηλνβνπιεπηηζκόο!».
414

 ηαλ ν ζηφρνο απηφο θαηλφηαλ λα απνηπγράλεη, 

πξνβάιινληαλ ε ελαιιαθηηθή ιχζε «ελόο ζθιεξνύ θαη ηζνξξνπεκέλνπ δεκηνπξγνύ, 

δηα ηνπ νπνίνπ ζα ήην δπλαηή κεηά καθξάλ θαη ζπζηεκαηηθήλ πεηζαξρίαλ, ε αλάπιαζηο 

ησλ Διιήλσλ».
415

 

Ο ιφγνο απηφο απεπζπλφηαλ θπξίσο ζηα εγγξάκκαηα κεζαία θαη κηθξναζηηθά 

ζηξψκαηα, ην θαηεμνρήλ αθξναηήξην ηνπ θαζεκεξηλνχ ηχπνπ, ε πνιηηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ νπνίσλ ζεσξνχληαλ πσο απνηεινχζε – καδί κε απηή ησλ 

πξνζθχγσλ – ην βαξφκεηξν ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Ζ απηφλνκε πνιηηηθή ηνπο 

εθπξνζψπεζε, ε ελζσκάησζή ηνπο ζε επξχηεξνπο λενπαγείο ζπληεξεηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, ε απφζπαζή ηνπο απφ ηνπο θφιπνπο ησλ κεγάισλ παξαηάμεσλ ή απφ 

ηελ επηξξνή αξηζηεξφζηξνθσλ πνιηηηθψλ ζαλ ηνλ Παπαλαζηαζίνπ θαη θπξίσο ε 

απνηξνπή ηεο ζπκπφξεπζήο ηνπο κε ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ήηαλ θαηά 

θαηξνχο επηδησθφκελνη φζν θαη δπζεπίηεπθηνη ζηφρνη ηεο Πνιηηείαο. 

Οη παξαπάλσ πνιηηηθνί ζρεδηαζκνί, κπνξεί ζηελ πξάμε λα απνδεηθλχνληαλ κε 

ξεαιηζηηθνί θαη λα έβξηζθαλ ηζρλή εθινγηθή ππνζηήξημε, δελ εμέθξαδαλ φκσο κφλν 

πνιηηηθνχο, εθδφηεο θαη δηαλννχκελνπο ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ ρψξνπ. 

Τπνζηεξίδνληαλ απφ ηζρπξέο θνηλσληθέο νκάδεο, απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επέλδπαλ ζε απηέο καδί κε ηελ πινπνίεζε πνηθίισλ βξαρππξφζεζκσλ επηδηψμεσλ. 

ηελ πνηθηιφηξνπε αξσγή απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηεξίρζεθε ε ζηαδηνδξνκία ηεο 

                                                 
413

 «Πξνηηκψκελ ηαο σξγαλσκέλαο δπλάκεηο απφ ηνπο ακφξθνπο φγθνπο ησλ πεδηάδσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ. Πξνηηκψκελ ηαο πξνγξακκαηηζκέλαο αληηζέηνπο ηδέαο απφ ηελ πνιηηηθήλ αλαξρίαλ, 

κέζα εηο ηελ νπνίαλ δελ αλαγλσξίδνκελ νπδέ ηνπο ζπκκάρνπο, νπδέ ηνπο αληηπάινπο καο. Σνπο 

ηδενινγηθνχο. Πξνηηκψκελ ηελ θνηλσλίαλ θαη ην θξάηνο δηαθερσξηζκέλα εηο ζαθή ηαμηθά ζηξαηφπεδα, 

απφ θάζε ειιεληθήλ ζχγρπζηλ, θνκκαηηθήλ θαη θνηλσληθήλ», Θ. Νηθνινχδεο, «Αη εξγαδφκελαη ηάμεηο», 

Πνιηηεία, 19-6-1932. 
414

 Πνιηηεία, 21-2-1929. 
415

 Πνιηηεία, φ.π. 
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Πνιηηείαο, ε νπνία – αλ εμαηξέζνπκε ηελ πεξίνδν 1920 - 1922 – ήηαλ έλα θχιιν 

κέηξηαο ή ρακειήο θπθινθνξίαο. Δθηφο απφ ηελ επαλεκθάληζή ηεο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 30, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δαπάλαηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, 

ππάξρεη ε αίζζεζε, παξά ηελ έιιεηςε ηεθκεξίσλ, πσο ν ξφινο ηνπ Δπακεηλψλδα 

Υαξίιανπ, ηνπ Γηνκήδε, ηνπ Γξνζφπνπινπ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ Power, ηε Foundation θαη ηελ νδνπνηία, ζηάζεθε απνθαζηζηηθφο 

γηα ηελ επηβίσζή ηεο θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920. Πηζαλφηαηα, ζε κηα ζρεηηθή 

απηνπεπνίζεζε πνπ γελλνχζαλ απηέο νη επαθέο νθείινληαλ θαη ε εκπνξηθά 

ξηςνθίλδπλε θίλεζε ηνπ Νηθνινχδε ην 1924, φηαλ ππέζηεηιε ηνλ θηινκνλαξρηζκφ ηνπ 

γηα λα ζπκπαξαηαρζεί κε ηνπο Διεπζεξφθξνλεο.  ε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζηήξημε, 

φπσο είλαη θπζηθφ, έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Άλζξσπνη 

ζαλ ηνλ Γεκήηξην Φηιάξεην, επηηήδεηνη θξάρηεο ησλ κεγάισλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθψλ παηγλίσλ, νη νπνίνη δηεθδηθνχζαλ ηηο αληηπξνζσπείεο ησλ μέλσλ 

εηαηξεηψλ θαη πάζεο θχζεσο εξγνιεςίεο πεξηθεξφκελνη αελάσο κεηαμχ ππνπξγηθψλ 

πξνζαιάκσλ, γξαθείσλ εθεκεξίδσλ, ηξαπεδηηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, ήηαλ πνιχηηκνη 

γηα ηνπο εθδφηεο σο δηακεζνιαβεηέο θαη ππεχζπλνη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

Αλ θξίλνπκε απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά πξσηνζέιηδα ηεο Πνιηηείαο, απηφ ηεο 7
εο

 

Γεθεκβξίνπ 1920 κε ηε δηζπξακβηθή πεξηγξαθή ηεο παιιατθήο ππνδνρήο ηνπ 

επαλειζφληνο βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ θαη απηφ ηεο 20
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1933, ζην νπνίν 

θάησ απφ ηε θσηνγξαθία ηνπ Δι. Βεληδέινπ ραηξεηίδνληαλ κε ελζνπζηαζκφ ε έλαξμε 

ηεο πξνεθινγηθήο ηνπ εθζηξαηείαο, δηαπηζηψλνπκε πσο κηα κεζνπνιεκηθή 

ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα «ηνπ θαινχ θφζκνπ» πξνζπαζνχζε – κε κεγάιεο πξάγκαηη 

δπζθνιίεο – λα θηλεζεί ζε επξχηαην θάζκα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ ηνπίνπ ρσξίο λα 

απνινγείηαη δηφηη πξφδηδε ηηο αξρέο ηεο. Χζηφζν, ε Πνιηηεία θαη ν Νηθνινχδεο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ Σχπνπ ηαπηίζηεθαλ δηθαηνινγεκέλα κε ηνπο Διεπζεξφθξνλεο θαη ηνλ 

Ησάλλε Μεηαμά. ρη κφλν δηφηη ην δηάζηεκα 1924-1928 ηα γξαθεία ηεο ήηαλ ε βάζε 

ηνπ θφκκαηνο θαη ηα άξζξα ηεο ε επίζεκε θσλή ηνπ. Ζ ηζρπξή επηξξνή πνπ αζθνχζε 

ν Μεηαμάο ζηνλ εθδφηε, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αιιεινγξαθία, ηνλ θαηέζηεζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 πνιηηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ ηνπ κέληνξα θαη ην Νηθνινχδε αληίζηνηρα ηνλ πηζηφηεξν νπαδφ ηνπ 

απφζηξαηνπ ζηξαηησηηθνχ. Με ηνλ Μεηαμά ν Νηθνινχδεο κνηξαδφηαλ ηελ ίδηα άπνςε 

γηα ηα φξηα ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο: «Αιιά κνπ γξάθεηο όηη “εδώ ρξεηάδεηαη 

δηθηαηνξία”. Γπζηπρώο ε δηθηαηνξία εδνθηκάζζε πξν δεθαεηεξίδσλ εηο ηελ ςπρήλ ηνπ 

ιανύ. Απνζπληεζείζεο ηεο πνιηηηθήο θενπδαξρίαο ηνπ παιαηνθνκκαηηζκνύ δει. ή ηεο 
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θαπινθξαηίαο, κεηέζηεκελ εηο ηελ δηθηαηνξίαλ, ηνπ Βεληδέινπ, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ηνπ 

Πιαζηήξα, ηνπ Παγθάινπ θαη ηνπ Βεληδέινπ θαη πάιηλ. Ώζηε πξόθεηηαη πεξί παιαηνύ 

θαηλνκέλνπ δηαθνπέληνο θαηά ηελ πεξίνδνλ 26-28 ήηηο θαη θαηέδεημε πξαγκαηηθώο όηη ε 

δηθηαηνξία δελ ήην απαξαίηεηνο αλάγθε δηα ηελ ζσηεξίαλ ηνπ ηόπνπ. Καη θαηά ηελ 

γλώκελ κνπ ζα επεθξάηεη ην ζύζηεκα απηό ηνπ ζπλαζπηζκνύ, εάλ ν ιαόο δελ είρε 

εθιάβε θαη απηό σο είδνο δηθηαηνξίαο ζπιινγηθήο. Όηαλ δε εθινλίζζε ε ηνηαύηε 

πεπνίζεζίο ηνπ (…) ηόηε εζηξάθε ν ιαόο πξνο ηνλ Βεληδέινλ. Ώζηε πάληνηε πεξί 

δηθηαηνξίαο πξόθεηηαη. Ο ειιεληθόο ιαόο δεηάεη αθέληελ», έγξαθε ν Μεηαμάο ζην 

Νηθνινχδε ιίγν κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1928.
416

 κσο, ν απηαξρηθφο ζπληεξεηηζκφο 

ηνπ Μεηαμά, ελφο αλζξψπνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, παξέκελε κεηξηνπαζήο, κε ηελ έλλνηα 

φηη έδηλε έκθαζε ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζεζκηθή ζπλέρεηα ελψ νη ζπκβνιηθνί ηνπ 

απφερνη ήηαλ πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκα παξαδνζηαθνί. ε παξφκνηεο επηδξάζεηο 

είλαη ινγηθφ λα απνδψζνπκε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ηεο Πνιηηείαο απέλαληη ζην 

θαζηζηηθφ θαηλφκελν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920. Ο θφβνο πξνο ην πιήζνο, ηηο 

δηαηαμηθέο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο αιιαγέο πνπ επαγγέιινληαλ ηα θαζεζηψηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, θαίλεηαη 

πσο ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά ζε ζπληεξεηηθνχο ζαλ ην Νηθνινχδε, νη νπνίνη 

πξνβιεκαηίδνληαλ γηα έλα άιιν πνιηηηθφ κνληέιν κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αιιά 

ν ζηαζεξφο αγψλαο ηνπο ππέξ ηνπ «αζηηθνχ θαζεζηψηνο» δείρλεη πσο ήηαλ δεκέλνη 

κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ζηηο νπνίεο θαη αλαδεηνχζαλ ππνζηήξημε. Γελ ζπλέβαηλε 

βέβαηα ην ίδην κε άιινπο αλζξψπνπο ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηαλνεηηθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη έιθνληαλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ ην κνπζνιηληθφ 

πείξακα. Παξαθνινπζψληαο φκσο ηε δηαδξνκή ηνπ Μεηαμά θαη ηεο Πνιηηείαο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1920, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε ζηξνθή ηνπο ζε 

αληηθνηλνβνπιεπηηθέο ιχζεηο ηελ επφκελε δεθαεηία δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηηο 

γεληθφηεξεο ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ 

θφζκνπ ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ ηνπο έθαλε αξλεηηθνχο ζε παξφκνηνπο πεηξακαηηζκνχο 

ήηαλ ν εηδηθφο ξφινο πνπ επηρείξεζε λα δηαδξακαηίζεη ην θφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ηε δεθαεηία ηνπ 1920. Μηα πην κνληέξλα, κεηξηνπαζήο θαη επέιηθηε 

εθδνρή ζπληεξεηηθνχ ζρήκαηνο, ρσξίο ξεβαλζηζηηθέο εκκνλέο, αλνηρηή ζε 

θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλεξγαζίεο ζηε βάζε ελφο ζρεδίνπ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην 
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 Δπηζηνιή Μεηαμά πξνο Νηθνινχδε κε εκεξνκελία 24-9-1928, Αξρείν Νηθνινχδε, ΔΛΗΑ, θ. Β1. 
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νπνίν εμέθξαδε ηηο ζηνρεχζεηο ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θχθισλ. 

Σν θνηλσληθφ θφζηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηειηθά δηέιπζε ηνπο 

Διεπζεξφθξνλεο ελψ ε ιεειαζία ζηειερψλ πνπ ππέζηεζαλ απφ ηνπο Λατθνχο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1927 επηβεβαίσζε ην ρακειφ βαζκφ ζπλνρήο ελφο θφκκαηνο, πνπ 

βαζηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αξρεγνχ ηνπ θαη ζηνλ πνιηηηθφ ηνπ 

θαηξνζθνπηζκφ. Ο θχθινο δσήο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ έθιεηζε ην θαινθαίξη ηνπ 1928 

φηαλ, φπσο έγξαθε ν Μεηαμάο ζην Νηθνινχδε: «Οη δηαλννύκελνη, ε ηζύλνπζα ηάμηο 

έπξεπε λα εκθαλίζε δηθηάηνξα, είηε άηνκνλ, είηε ζύιινγνλ αηόκσλ, όπσο ήην ζύιινγνο 

θαη ν απνιέζαο ην θύξνο ηνπ ζπλαζπηζκόο. Ζ ηζύλνπζα ηάμηο ηόηε, εζηαύξσζε ηαο 

ρείξαο, εδίζηαζε, εθύηαμε κε ηνλ θαλζόλ ηνπ νθζαικνύ ηεο από επάλσ έσο θάησ ην 

θόκκα καο θαη αληηπαξήιζε θαη εδξάλεζε. Γέθα δεκνθόπνη έθεξαλ ηνλ Βεληδέινλ ηόηε 

(…) Αθ’ εηέξνπ θαη ην πιείζηνλ ησλ ζηειερώλ καο δελ εθαηαιάβαηλαλ πξν θαηξνύ 

πνίνο δξόκνο ελνίγεην εηο ην θόκκα καο».
417

 Ζ ζηαζεξή ζηήξημε ησλ θπβεξλήζεσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη ε ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ δηεχξπλαλ ηηο ζρέζεηο κε ηζρπξνχο 

παξάγνληεο αιιά ηαπηφρξνλα ζεκαηνδφηεζαλ θαη ηελ πνιηηηθή ρξεσθνπία ηνπ 

θνκκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Ζ παξνδηθή πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ αξρεγνχ ηνπ 

ζπλνδεχηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηεο εθεκεξίδαο πνπ ηνλ ππνζηήξηδε.  

Γελ γλσξίδνπκε αλ ν Νηθνινχδεο ζπκθσλνχζε κε ηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο 

ηνπ Μεηαμά γηα ην ξφιν ηνπ ηχπνπ ζηηο αζηηθέο δεκνθξαηίεο: «Απηό ην είδνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ρξεηάδεηαη εθινγέο θαζνιηθήο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, άξα σξγαλσκέλα 

θόκκαηα, θαη ζπλεπώο κεγάια θεθάιαηα. Υξεηάδεηαη γηα ηνλ ίδην ιόγν εθεκεξίδεο, άξα 

κεγάια θεθάιαηα. Υξεηάδεηαη εθινγηθή νξγάλσζη θάζε θνξά θαη εθινγηθνύο αγώλεο, 

άξα ρξήκαηα. Καη ηόζα άιια πνπ απαηηνύλ θεθάιαηα. Δπνκέλσο κόλνλ νη θάηνρνη ηνπ 

κεγάινπ θεθαιαίνπ ή ηα όξγαλά ηνπο κπνξνύλ λα θάκνπλ ηέηνηνπο αγώλεο. Άλζξσπνη ή 

θαη νκάδεο αλζξώπσλ ρσξίο θεθάιαηα, όζν κεγάια θαη αλ είλαη ηα ηδαληθά πνπ 

ππεξαζπίδνληαη, είλαη πξνσξηζκέλνη λα ράζνπλ. Όηαλ δε έρε θαλείο ηηο εθεκεξίδεο ηόηε 

κνξθώλεη θαη ηελ Κνηλή Γλώκε όπσο ζέιεη. Καη αλ αθόκε ππεξαζπίδεηαη πξάγκαηα 

πνπ γπκλά ζα ηα απεζηξέθεην ν ιαόο, ηα ζθεπάδεη κε ηέηνηα δεκνζηνγξαθηθά ξνύρα 

ώζηε λα ηα θαηαπίλε ν ιαόο. Ή θαη αλ δελ ηα θαηαπίλε, βάδεη ηηο εθεκεξίδεο λα 

γξάςνπλ πσο ηα θαηάπηε. Καη ηόηε ν θαζέλαο πηζηεύεη όηη όινη νη άιινη ηα θαηάπηαλ. 

                                                 
417

 .π. 
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Καη ππνηάζζεηαη θαη απηόο».
418

  Πηζαλνινγνχκε φκσο πσο ζα πξνζππέγξαθε ην 

ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ζε αλζξψπνπο «κε κεγάια ηδαληθά αιιά ρσξίο θεθάιαηα». 

Δμάιινπ, ε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Η. Γξνζφπνπιν ζηηο 14-2-1935, κε ηελ νπνία 

παξαθαινχζε ηνλ δηνηθεηή ηεο ΔΣΔ λα αγνξαζηεί ην αθίλεηφ ηνπ απφ ην Σακείν 

πληάμεσλ ησλ Τπαιιήισλ ηεο Δζληθήο, ψζηε λα απνκείλεη ζηνλ ίδην έλα κηθξφ 

πνζφ απφ ηελ αγνξαπσιεζία «ην νπνίνλ ζα επέηξεπε εηο ηελ νηθνγέλεηάλ κνπ λα δήζε 

επί κήλαο ηηλάο» δηφηη «νύηε ν αλαγθαζηηθόο πιεηζηεξηαζκόο ηεο νηθίαο εκώλ, νύηε ε 

παξάηαζηο ηεο εθθξεκόηεηνο ησλ ινγαξηζκώλ καο ζα είρνλ πξαθηηθόλ ηη όθεινο ππέξ 

ηεο Σξαπέδεο» 
419

, ην γεγνλφο δειαδή πσο ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ππεχζπλνπ πξνπαγάλδαο, επηθαλνχο ζηειέρνπο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ θαη πηζηνχ 

αθφινπζνπ ηνπ Μεηαμά, ήηαλ ππνζεθεπκέλν ζην φλνκα ηεο κεγαιχηεξεο ηδησηηθήο 

επηρείξεζεο ηεο ρψξαο θαη ελφο ηζρπξνχ ζπιινγηθνχ εθπξνζψπνπ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ελδερνκέλσο λα είλαη πην απνθαιππηηθφ γηα ηε θχζε ηνπ κεηαμηθνχ 

θαζεζηψηνο θαη ηα φξηα ηνπ ξηδνζπαζηηζκνχ ηνπ απφ ηηο ηδενινγηθέο αλαιχζεηο ησλ 

ιφγσλ πνπ εθθσλνχζε ν Νηθνινχδεο σο ππνπξγφο Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ. 
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 Η. Μεηαμάο, «Σεηξάδην θέςεσλ», θαηαγξαθή ηεο 22-1-1940, φ.π., ζ. 446. 
419

 
419

 ΗΑ ΔΣΔ, Σκήκα Γηθαζηηθφλ, Α140Τ77 Φ. 582. 
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