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Η άνοδος του Πάγκαλου στην εξουσία, μετά το επιτυχημένο κίνημα 

που οργάνωσε τον Ιούνιο του 1925, αποτέλεσε για τον ίδιο τη μεγάλη 

ευκαιρία που έψαχνε για να υλοποιήσει την αναθεωρητική του πολι-

τική. Ο οργανωτής της στρατιάς του Έβρου δεν μπορούσε να συμβιβα-

στεί με την ιδέα της απώλειας της Ανατολικής Θράκης, κατηγορώντας 

ευθέως τους πολιτικούς για το ότι δεν του επέτρεψαν να προελάσει α-

νατολικά του Έβρου το Μάιο του 1923. Ο Πάγκαλος απογοητευμένος 

αναγκάστηκε να αποσυρθεί για λίγο καιρό απ’ το προσκήνιο καθώς τον 

βάραινε η κατηγορία της οργάνωσης συνομωσίας κατά της Επανάστα-

σης του ’22.  

Ο Πάγκαλος, απ’ την πρώτη κιόλας στιγμή που ανέλαβε τη διακυ-

βέρνηση της χώρας, δεν έχασε χρόνο για να προχωρήσει στην εφαρ-

μογή των μεγαλεπήβολων σχεδίων του. Σε αυτό το πλαίσιο θα προχω-

ρήσει σε μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμών, παρότι τα οικονομικά της 

χώρας δεν το επέτρεπαν, και θα προσεγγίσει αρχικά τη Ρώμη και στη 

συνέχεια το Βελιγράδι, ώστε να προχωρούσε σε πόλεμο κατά της Τουρ-

κίας. Σημαντικό ρόλο στα σχέδια του Πάγκαλου έπαιζε και το γεγονός 

της διαμάχης Βρετανίας–Τουρκίας για το θέμα της Μοσούλης, με την 

Άγκυρα να απειλεί ακόμα και με πόλεμο σε περίπτωση που η εν λόγω 

περιοχή αποδιδόταν στο Ιράκ και όχι στην ίδια. 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, 

όπως το πόσο εφικτή και ρεαλιστική επιλογή αποτελούσε η εγκατά-

λειψη της πολιτικής της διατήρησης του status quo, που ήταν η βάση 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με αφετηρία τη Λωζάννη. Ο Πά-

γκαλος απεγνωσμένος να προχωρήσει στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του 

δεν πτοήθηκε ούτε απ’ την αλλαγή πολιτικής της Ρώμης και του Λον-

δίνου, προσφέροντας «γη και ύδωρ» στο Βελιγράδι για μια συμμαχία 

τριετούς μόλις διάρκειας. Η ανάλυση των διπλωματικών δεδομένων 

της περιόδου Ιουλίου 1925-Αυγούστου 1926, θα καταλήξει στο συμπέ-

ρασμα ότι τα σχέδια του Πάγκαλου για ένα νέο πόλεμο με την Τουρκία 

αποτελούσαν μια ριψοκίνδυνη πολιτική, ειδικά μετά τη συμφωνία της 

Τουρκίας με τη Βρετανία στο θέμα της Μοσούλης. 

 

Αναζητώντας τις ρίζες αναθεωρητισμού του Πάγκαλου 

 

Οι ρίζες και τα βαθύτερα αίτια του αναθεωρητισμού του Πάγκαλου, 

μιας εκ διαμέτρου αντίθετης πολιτικής έναντι των προκατόχων κυβερ-

νήσεων, πρέπει να αναζητηθούν καταρχήν στα χρόνια που προηγήθη-

καν της Συνθήκης της Λωζάννης και κορυφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο 
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του 1923, όταν και χάθηκε η τελευταία ευκαιρία να περισωθεί ένα κομ-

μάτι της Μεγάλης Ιδέας με την ανάκτηση της Αν. Θράκης και την κα-

τάληψη ακόμα και της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, στο χρονικό 

διάστημα που ακολούθησε αμέσως μετά τη Μικρασιατική Κατα-

στροφή, καλλιεργήθηκε σταδιακά από στρατιωτικούς και δημοσιογρα-

φικούς κύκλους του ευρύτερου βενιζελικού χώρου, όχι όμως κι απ’ τον 

ίδιο το Βενιζέλο, μια ανάλογη θεωρία με εκείνης της Γερμανίας του 

Μεσοπολέμου (της «πισώπλατης μαχαιριάς»), που απέδιδε την ήττα 

στην αποτυχία των πολιτικών. Ακολούθως τα σχέδια του Πάγκαλου για 

ένα νέο πόλεμο κατά της Τουρκίας στο πλαίσιο ενός ρεβανσισμού πρέ-

πει να ενταχθούν σε αυτή την αντίληψη που καλλιεργήθηκε αμέσως 

μετά την ήττα στη Μ. Ασία.1 

Ο Πάγκαλος, ένθερμος οπαδός της Μεγάλης Ιδέας, όπως και η 

πλειοψηφία εξάλλου των αξιωματικών της γενιάς του, με πρωταγωνι-

στικό ρόλο στο κίνημα στο Γουδή το 1909, στο οποίο προσέδιδε έναν 

πραξικοπηματικό χαρακτήρα, αλλά και στα συνταρακτικά γεγονότα 

της περιόδου 1912-1922, ήταν βενιζελικών πεποιθήσεων. Αυτό όμως 

δεν σήμαινε ότι συμμεριζόταν πλήρως και τις πολιτικές πεποιθήσεις 

του Ελευθερίου Βενιζέλου, ως προς τις αξίες του κοινοβουλευτισμού. 

Η αποστροφή του Πάγκαλου για τον κοινοβουλευτισμό, που θα έπαιζε 

σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα διαφωνία του με τους πολιτικούς, κατά 

το 1923, έχει την αφετηρία της αρκετά έτη νωρίτερα. Ήδη από το 1914 

κι ενώ βρισκόταν στη Γαλλία για μετεκπαίδευση στην Ανώτατη Σχολή 

Πολέμου, ο Πάγκαλος διαπίστωσε τις ελλείψεις σε υλικό (δεν υπήρχαν 

αρβύλες για παράδειγμα) κατά τη γαλλική επιστράτευση του 1914. Από 

τότε και στο εξής υπήρξε εχθρός του κοινοβουλευτισμού, όπως παρα-

δέχθηκε αργότερα ο ίδιος, «έχοντας πίστη στην αληθινή δημοκρατία» 

όπως έλεγε, «όπου κυβερνά η θέληση του λαού και όχι η ολιγαρχία των 

αντιπροσώπων του».2 

Σε ό,τι αφορά την πολεμική του δράση, ο Πάγκαλος στον πόλεμο 

του 1897 ήταν πρωτοετής της Σχολής Ευελπίδων, ενώ συμμετείχε ως 

αξιωματικός στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο και φυσικά τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Με αφετηρία τον Α΄ 

Βαλκανικό Πόλεμο, όπου ήταν διοικητής λόχου του 7ου Συντάγματος 

 
1 Θησεύς Πάγκαλος, Αρχείον Θεόδωρου Πάγκαλου, τόμ. 1 (1918-1925) (Αθήνα: Κέ-

δρος, 1974), 236‧ Σπυρίδων Πλουμίδης, Τα μυστήρια της Αιγηΐδος: το μικρασιατικό 

ζήτημα στην ελληνική πολιτική (1891-1922) (Αθήνα: Εστία, 2016), 367-368. 
2 Η αμέλεια αυτή της γαλλικής κυβέρνησης υπήρξε κατά τον ίδιο εγκληματική, γεγο-

νός που τον οδήγησε σε βίαιες σκέψεις, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στον κοινοβουλευ-

τισμό εν γένει. Θεόδωρος Πάγκαλος, Τα απομνημονεύματά μου 1897-1947, τόμ. 2 

(1913-1918) (Αθήνα: Κέδρος, 1959), 16-17. 
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Πεζικού, θα μετέχει στη μάχη των Γιαννιτσών και θα είναι απ’ τους 

πρώτους που θα εισέρχονταν στη Θεσσαλονίκη. Στο Β΄ Βαλκανικό Πό-

λεμο θα αναλάβει διοικητής του 9ου Ευζωνικού Τάγματος, με το οποίο 

πολέμησε στις σημαντικότερες μάχες. Μετά τη λήξη του πολέμου θα 

μεταβεί στη Γαλλία για σπουδές, ενώ μετά την επιστροφή του στην Ελ-

λάδα θα αναλάβει επιτελάρχης της 8ης Μεραρχίας, στην Πρέβεζα. Α-

κολούθως, θα υποστηρίξει το κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσα-

λονίκη και θα εγκατασταθεί στη Μυτιλήνη, όπου και θα αναλάβει διοι-

κητής Αιγαίου μετά από απόφαση της Προσωρινής Κυβέρνησης της 

Θεσσαλονίκης.3 

Το 1917 ο Πάγκαλος θα προαχθεί στο βαθμό του αντισυνταγμα-

τάρχη και διοικητής του 9ου Συντάγματος. Η επάνοδος του Βενιζέλου 

στην Αθήνα τον Ιούνιο του ίδιου έτους θα τον βρει στη θέση του προ-

σωπάρχη του υπουργείου Στρατιωτικών. Το επόμενο έτος μετατίθεται 

στις Σέρρες όπου και ανέλαβε διοικητής της 1ης Μεραρχίας. Στη συνέ-

χεια συμμετείχε σε αρκετές μάχες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου λαμ-

βάνοντας μετάλλιο ανδρείας, ενώ αργότερα επιλέχθηκε ως επιτελάρχης 

του αρχιστράτηγου Παρασκευόπουλου της στρατιάς Μ. Ασίας. Κατά 

την παραμονή του στη Μ. Ασία ο Πάγκαλος πρωταγωνίστησε στην κα-

τάληψη της Προύσας, γεγονός που τον έφερε σε διάσταση με το Βενι-

ζέλο, καθώς η προέλαση αυτή δεν είχε εγκριθεί απ’ τον πρωθυπουργό, 

γι’ αυτό και ο Πάγκαλος υπέβαλε την παραίτησή του, που όμως δεν 

έγινε αποδεκτή. Τις επόμενες ημέρες θα προαχθεί στο βαθμό του υπο-

στρατήγου. Η ήττα του Βενιζέλου το Νοέμβριο του 1920 θα σημάνει 

την αποστράτευση του Πάγκαλου απ’ το στρατό και την απόσυρσή του 

στην Ελευσίνα απ’ όπου θα παρακολουθεί τις εξελίξεις.4 

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η εκκένωση της Ανατολικής 

Θράκης, προκάλεσαν την αντίδραση σημαντικής μερίδας του στρατού, 

κατά το Σεπτέμβριο του 1922, ο Πάγκαλος ως υποστράτηγος και όντας 

επιτελάρχης στη Μ. Ασία μέχρι και το Νοέμβριο του 1920, πίστεψε ότι 

μόλις η Επανάσταση εγκαθίστατο στην Αθήνα θα αναλάμβανε ο ίδιος 

την αρχηγία της. Κάτι τέτοιο όμως ουδέποτε συνέβη, οπότε έμεινε ε-

κτός της ηγεσίας της Επανάστασης, η οποία όμως του ανέθεσε το κρί-

σιμο έργο της ανασύνταξης του ελληνικού στρατού στο μέτωπο του 

Έβρου, όπου και ανέλαβε τη διοίκηση της υπό συγκρότηση στρατιάς.5 

 
3 Πάγκαλος, Αρχείον, 197, 320, 321‧ Πάγκαλος, Τα απομνημονεύματά μου, 13, 15, 

123, 142 , 143. 
4 Πάγκαλος, Αρχείον, 87-90, 125-127· Πάγκαλος, Τα απομνημονεύματά μου, 210, 

227, 233. 
5 Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων, 1923-1940: Ο Βενιζελισμός 

κυβερνά, τόμ. 1 (Αθήνα: Ίκαρος, 1955), 18. 
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Μέσα σε σύντομο διάστημα, Δεκέμβριος 1922-Ιανουάριος 1923, ο 

Πάγκαλος πέτυχε να οργανώσει έναν αξιόμαχο στρατό 100 χιλιάδων 

ανδρών, οργανωμένο σε τρία Σώματα Στρατού με εννέα Μεραρχίες Πε-

ζικού και μία Ιππικού, με μόνη αδυναμία την έλλειψη βαρέων πυροβό-

λων. Εκείνο όμως που αποτέλεσε επιτυχία του Πάγκαλου δεν ήταν η 

συγκέντρωση ενός σημαντικού αριθμού στρατευμάτων, αλλά η αποκα-

τάσταση της ανύπαρκτης στην ουσία πειθαρχίας στο στράτευμα, με 

χρήση σκληρών μέτρων (για παράδειγμα εκτελέσεις), που συνέβαλαν 

τα μέγιστα στην ύπαρξη υψηλού ηθικού στο στρατό κατά τους επόμε-

νους μήνες.6 

Η συγκρότηση ενός πραγματικά αξιόμαχου στρατού, σε συνδυασμό 

με τις πληροφορίες που προέρχονταν από το ΓΕΣ, αλλά και από βρετα-

νικές πηγές, σχετικά με τη μη ύπαρξη ισχυρών τουρκικών δυνάμεων, 

μόλις 25-30 χιλιάδων ανδρών, την πτώση του ηθικού των Τούρκων και 

την ύπαρξη τριών μετώπων στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας, δη-

μιούργησε κλίμα αισιοδοξίας στις τάξεις των Ελλήνων στρατιωτικών, 

της ηγεσίας της Επανάστασης, αλλά ακόμα και στον ίδιο το Βενιζέλο 

που ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Λωζάννη.7 

Η πιθανότητα νέας ελληνοτουρκικής σύρραξης, λόγω της τουρκικής 

αδιαλλαξίας, δεν αποκλειόταν ακόμα και απ’ τον ίδιο το Βενιζέλο, που 

επιζητούσε όμως τα ανάλογα διπλωματικά ερείσματα με τη στήριξη της 

Βρετανίας ή και της Σερβίας. Κάτι τέτοιο όμως παρά τις προσπάθειές 

του δεν κατέστη εφικτό και ως εκ τούτου ο Βενιζέλος απέρριπτε τις 

φωνές των στρατιωτικών, με πρωταγωνιστή τον Πάγκαλο, που ζητού-

σαν προέλαση προς Τσατάλτζα.8 

 
6 Λάμπρος Θεοτικός, Αρχηγείον Στρατού: Επιχειρήσεις εις Θράκην (Αθήνα: ΓΕΣ/ΔΙΣ, 

1969), 140‧ Douglas Dakin, “The importance of Greek Army in Thrace during the 

Conference of Lausanne, 1922-1923,” στο: Greece and Great Britain during World 

War I: First Symposium (Thessaloniki: Institute for Balkan Studies and King’s Col-

lege London, 1985), 219. 
7 Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε στο Βενιζέλο ο Μαζαράκης Αινιάν κατά τα τέλη Δε-

κεμβρίου, όταν μετέβη κατ’ εντολή του στη Δυτική Θράκη για να διαπιστώσει και ο 

ίδιος του λόγου το αληθές. Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Απομνημονεύματα (Α-

θήνα: Ίκαρος, 1948), 329‧ Dakin, “The importance of Greek Army,” 221, 227‧ Στυ-

λιανός Γονατάς, Απομνημονεύματα εκ του στρατιωτικού και πολιτικού βίου του από 

1897 μέχρι του 1957 (Αθήνα: χ.ε., 1958), 267-268. 
8 Δαφνής, Η Ελλάς, 43, 49-50‧ Harry J. Psomiades, The Εastern Question: The last 

phase (Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1968), 47-48· Αntonis Klapsis, “At-

tempting to revise the Treaty of Lausanne: Greek foreign policy and Italy during the 

Pangalos Dictatorship 1925-26,” Diplomacy and Statecraft 25 (Routledge: 2014): 

241. 



Γιώργος Σπέντζος  199 
 

Η ευκαιρία του Πάγκαλου και των υπόλοιπων ακραίων της Επανά-

στασης, για πόλεμο με την Τουρκία, παρουσιάστηκε στις αρχές Μαΐου 

του 1923, λόγω του διαφαινόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις 

με την Τουρκία. Οι ελληνικές δυνάμεις κατά τις ημέρες του Μαΐου εί-

χαν αυξηθεί στις 130.000 άνδρες, με τη συγκρότηση μιας ακόμα Με-

ραρχίας, αριθμός που διατηρήθηκε μέχρι και την αποστράτευση μετά 

την υπογραφή της Συνθήκης.9 

Η κρίσιμη συνεδρίαση στις 26 Μαΐου στη Λωζάννη θα ήταν εκείνη 

που θα καθόριζε την επανάληψη ή όχι των εχθροπραξιών, με τον Ισμέτ 

Πασά να είναι εκείνος που είχε την τύχη των πραγμάτων στα χέρια του. 

Ο Ισμέτ, που εμφανιζόταν ανένδοτος ως τότε, αποδέχθηκε τελικά την 

πρόταση του Βενιζέλου περί παραχώρησης του Καραγάτς μαζί με τα 

προάστιά του στην Τουρκία και τα κατασχεμένα οθωμανικά πλοία του 

1918, αντί πολεμικής αποζημίωσης. Η συνεδρίαση λύθηκε και η συμ-

φωνία μεταξύ Ελλάδος–Τουρκίας ήταν πλέον γεγονός. Η αλλαγή στά-

σης της Τουρκίας πάντως οφειλόταν σε μια σειρά παραγόντων· καταρ-

χάς, οι Τούρκοι αντιπρόσωποι είχαν καταλάβει ότι η ελληνική αντιπρο-

σωπεία ήταν ανένδοτη στο θέμα της αποζημίωσης ούσα έτοιμη να κα-

ταγγείλει την ανακωχή επαναλαμβάνοντας τις εχθροπραξίες. Επιπλέον, 

η Τουρκία δύσκολα θα έβρισκε υποστήριξη στο θέμα αυτό είτε από τις 

Μεγάλες Δυνάμεις, είτε από τα βαλκανικά κράτη, τέλος, το ηθικό του 

τουρκικού στρατού είχε αρχίσει να κλονίζεται μετά από τόσα χρόνια 

εχθροπραξιών.10  

Η είδηση της συμφωνίας Βενιζέλου–Ισμέτ γνωστοποιήθηκε στην Α-

θήνα με τηλεγραφήματα που απέστειλαν οι Βενιζέλος και Αλεξανδρής. 

Ο Πλαστήρας, και ο πρωθυπουργός Γονατάς εξέφρασαν με τηλεγρά-

φημα στο Βενιζέλο την ευγνωμοσύνη των ιδίων και της πατρίδας για 

την επίτευξη μιας εντίμου ειρήνης. Οι αρχηγοί του στρατού και του 

στόλου όμως, Πάγκαλος και Χατζηκυριάκος, δε δέχτηκαν με τον ίδιο 

ενθουσιασμό την είδηση και έστειλαν με τη σειρά τους τηλεγράφημα 

σε Βενιζέλο και Αλεξανδρή, με το οποίο τους αποδοκίμαζαν για την 

επίτευξη της ειρήνης, αφαιρώντας την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό 

τους. Ο Πάγκαλος όμως εκτός απ’ τη Λωζάννη τηλεγράφησε και στην 

Αθήνα, ενημερώνοντας ότι αρνιόταν να συμμορφωθεί με τη συμφωνία 

 
9 Θεοτικός, Αρχηγείον Στρατού, 158‧ Δαφνής, Η Ελλάς, 46-47, 50‧ Γονατάς, Απομνη-

μονεύματα, 268-269‧ Πάγκαλος, Αρχείον, 181‧ Bentinck (Athens), secret, to Foreign 

Office (London), 550/269/19, 10 Ιουλίου 1923, F.O 371/8824. 
10 Δαφνής, ό.π., 48, 51‧ Γονατάς, ό.π., 270· Θεοτικός, ό.π., 167· Γιώργος Σπέντζος, 

«Η στρατιά του Έβρου, οι ελληνικές εναλλακτικές και η Συνθήκη της Λωζάννης», 

Βαλκανικά Σύμμεικτα 16 (Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 2014): 189. 
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και πως με δική του πρωτοβουλία θα διέτασσε επανάληψη11 των εχθρο-

πραξιών και προέλαση στην Αν. Θράκη.12 

Ο Πάγκαλος, μπροστά στην αντίδραση της ηγεσίας της Επανάστα-

σης και μετά τη σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 28 Μαΐου υπό τον 

Πλαστήρα, όπου όλοι οι διοικητές συμφώνησαν με τις κινήσεις των 

Βενιζέλου και Αλεξανδρή, ανακάλεσε τα δύο του τηλεγραφήματα με 

νεότερο. Κατόπιν, η κυβέρνηση δήλωσε στην αντιπροσωπεία στη Λω-

ζάννη τη λύπη της για τις δηλώσεις των αρχηγών του στρατού και του 

στόλου και ενημέρωσε για την εν τέλει μεταστροφή τους, επίσης δεν 

έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Αλεξανδρή.13 

Η διαφαινόμενη συμφωνία στη Λωζάννη, μέσω της οποίας η Ανα-

τολική Θράκη χανόταν οριστικά, δεν πτόησε τον Πάγκαλο που επιθυ-

μούσε διακαώς την επανάληψη του πολέμου. Κατά τις πρώτες μέρες 

του Ιουνίου άρχισε μάλιστα να βολιδοσκοπεί τους διοικητές των με-

ραρχιών με σκοπό την οργάνωση στρατιωτικού πραξικοπήματος προς 

ανατροπή της Επανάστασης, έτσι ώστε να αναλάμβανε ο ίδιος την κυ-

βέρνηση. Οι διοικητές όμως ενημέρωσαν τον Πλαστήρα, ο οποίος με-

τέβη ακτοπλοϊκώς στην Αλεξανδρούπολη στις 16 Ιουνίου, για τους 

σκοπούς του Πάγκαλου. Ο Πάγκαλος μην έχοντας άλλη επιλογή καθώς 

δεν έχαιρε πλέον της εμπιστοσύνης των διοικητών της στρατιάς, ανα-

γκάστηκε να παραιτηθεί, με τη θέση του να λαμβάνει ο, ως τότε υπουρ-

γός Στρατιωτικών, Πιερράκος Μαυρομιχάλης στις 23 Ιουνίου 1923.14 

Η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης τον Ιούλιο του 1923 σή-

μανε και τυπικά το τέλος μιας μακράς πολεμικής περιπέτειας για την 

Ελλάδα και την Τουρκία, που καλούνταν στο εξής να ζήσουν ειρηνικά 

και να σεβαστούν αμοιβαίως τα σύνορα. Ο Πάγκαλος, όμως, ουδέποτε 

εγκατέλειψε το όνειρό του για αναθεώρηση του εδαφικού καθεστώτος, 

που διαμορφώθηκε με την Ανακωχή των Μουδανιών και επικυρώθηκε 

στη Λωζάννη. Το γεγονός αυτό θα επιβεβαιωνόταν απ’ τον Ιούνιο του 

 
11 Όπως εκμυστηρεύθηκε αργότερα ο Πάγκαλος, ανώτερος αξιωματικός του βρετα-

νικού στρατηγείου της Ανατολής τού είχε δώσει τη διαβεβαίωσή του πως σε περί-

πτωση ελληνικής προέλασης, οι βρετανικές δυνάμεις θα προέβαλαν μόνο φιλολογική 

αντίσταση. 
12 Σπύρος Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Σύγχρονος Ελλάς. Η 

πορεία προς την δημοκρατία 1922-1924, τόμ. 2 (Αθήνα: Πάπυρος, 1973), 345‧ Γιάν-

νης Γιαννουλόπουλος, «Η στρατιά του Έβρου και η ανταρσία του Πάγκαλου», στο: 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 15 (1913-1941) (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 

1978), 260. 
13 Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία, 346-347‧ Δαφνής, ό.π., 55. 
14 Μαρκεζίνης, ό.π., 349‧ Γονατάς, ό.π., 271‧ Γιαννουλόπουλος, «Η στρατιά του Έ-

βρου», 260. 
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1925, όταν και κατέλαβε με κίνημα την εξουσία, στην οποία θα διατη-

ρηθεί ως και τον Αύγουστο του 1926, οπότε και ανατράπηκε. 

 

Η άνοδος στην εξουσία 

 

Η κατάληψη της εξουσίας από τον Πάγκαλο στις 25 Ιουνίου 1925, υπό 

κοινοβουλευτικό μανδύα κατά τους πρώτους μήνες, υπήρξε αποτέλε-

σμα αφενός του πολιτικού αδιεξόδου που είχε σημειωθεί κατά το τε-

λευταίο διάστημα στη χώρα και αφετέρου των υπερφίαλων αξιώσεων 

του Βελιγραδίου, κατά τις διαπραγματεύσεις που τερματίστηκαν άδοξα 

την 1η Ιουνίου. Οι αξιώσεις αυτές προκάλεσαν την έκφραση της δυσα-

ρέσκειας αρκετών αξιωματικών προς τη μετέπειτα ανατραπείσα κυβέρ-

νηση. Το γεγονός αυτό μάλιστα παραδέχθηκε με δηλώσεις του στη σερ-

βική εφημερίδα Politica ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαλακόπουλος δύο 

ημέρες μετά το κίνημα του Πάγκαλου.15 

Ο Πάγκαλος από την εποχή καθ’ ην ανέλαβε την εξουσία, δε δίσταζε 

να προχωρήσει σε δήλωση ενδεικτική των προθέσεών του για το μέλ-

λον. Η κυβέρνησή του, όπως δήλωνε ο ίδιος, θα αποτελούσε μια νέα 

«κατάσταση», αφού κατ’ αυτόν δεν υπήρχε πλέον βενιζελισμός και 

κωνσταντινισμός, μιας και οι ηγέτες των δύο παρατάξεων είχαν πεθά-

νει (ο Βενιζέλος πολιτικά και ο Κωνσταντίνος φυσιολογικά). Εξάλλου, 

ο ίδιος ο δικτάτορας που είχε διαφημίσει έντονα στο παρελθόν την α-

ναδιοργάνωση της στρατιάς του Έβρου και βασιζόμενος στην επιτυχία 

του αυτή εν πολλοίς, επιθυμούσε να βάλει την προσωπική του σφρα-

γίδα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό σήμαινε ότι θα εγκατέ-

λειπε στο εξής την πολιτική διατήρησης του status quo, που αποτε-

λούσε τη βασική επιδίωξη της χώρας από το 1923, με μια πολιτική ρε-

βανσισμού και αναθεώρησης των διεθνών συνθηκών. Ο κύριος άξονας 

της πολιτικής αυτής θα επικεντρωνόταν στην αναθεώρηση της Συνθή-

κης της Λωζάννης και στην ανάκτηση τουλάχιστον της Ανατολικής 

Θράκης, αν όχι και της Δυτικής Μ. Ασίας.16 

 
15 Δαφνής, ό.π., 291‧ Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Θέματα ελληνικής διπλωματικής Ιστο-

ρίας 1912-1941 (Αθήνα: Σιδέρης, 2005), 267‧ Evanthis Hatzivassiliou, “Greek Policy 

in the Balkans, 1923-1981: Toward a synthesis of Greek Bibliography,” Modern 

Greek Studies Yearbook 12/13 (1996/1997) (Minneapolis, Minnesota: University Of 

Minnesota, 1998): 190. 
16 Θάνος Βερέμης, Οικονομία και Δικτατορία, Η συγκυρία 1925-1926 (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 

1982), 35-36‧ Δαφνής, ό.π., 291-292‧ Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 

μετά την συνθήκη της Λωζάννης: η κρίσιμος καμπή, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1928 (Θεσ-

σαλονίκη: 1977), 14. 
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Η εφαρμογή της ριψοκίνδυνης αυτής πολιτικής, θα κατέληγε αργά 

ή γρήγορα σε μια νέα πολεμική αναμέτρηση με τη γειτονική Τουρκία 

που πιθανόν να συμπαρέσυρε και τη Βουλγαρία, αφού μια πολεμική 

σύρραξη πιθανότατα θα προκαλούσε μια ευρύτερη εμπλοκή στα Βαλ-

κάνια. Το εφιαλτικό αυτό ενδεχόμενο, δεδομένου ότι η Αθήνα είχε χά-

σει τη στήριξη του Βελιγραδίου μετά την καταγγελία της ελληνοσερβι-

κής Συνθήκης, το 1924, είχε απασχολήσει σημαντικά τους Έλληνες ι-

θύνοντες κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της υπογραφής 

της Συνθήκης της Λωζάννης και της ανόδου του Πάγκαλου στην εξου-

σία. Ο Πάγκαλος ως εκ τούτου, κατανοώντας το ρόλο της Βουλγαρίας 

σε μια νέα αναμέτρηση με την Τουρκία, θα επιδιώξει τη σύναψη συμ-

μαχίας τόσο με τη Ρώμη όσο και με το Βελιγράδι, μη διστάζοντας να 

παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και να εγκαταλείψει κάθε 

διεκδίκηση επί των Δωδεκανήσων. 

 

Το πρόγραμμα εξοπλισμών 

 

Η προοπτική ενός νέου πολέμου ήταν κάτι το οποίο σαφώς επεδίωκε ο 

Πάγκαλος, ως στρατιωτικός όμως γνώριζε ότι κάτι τέτοιο απαιτούσε 

προηγουμένως τον επανεξοπλισμό του ελληνικού στρατού, με σημα-

ντικές παραγγελίες όπλων κάθε τύπου, καθώς οι ελλείψεις σε επίπεδο 

οπλισμού και γενικότερα υλικών μέσων μετά το 1923 δεν είχαν βελ-

τιωθεί στο ελάχιστο. Η δεινή κατάσταση που βρίσκονταν όμως τα οι-

κονομικά του ελληνικού κράτους τα τελευταία χρόνια, δεν επέτρεπε τη 

διάθεση σημαντικών ποσών για στρατιωτικές δαπάνες, αφού τα περισ-

σότερα χρήματα του προϋπολογισμού έπρεπε να καλύψουν άλλες επεί-

γουσες ανάγκες. Το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων απαί-

τησε τη σύναψη δανείων, το 1924 και αργότερα το 1927, ενώ υπήρχε 

σε εκκρεμότητα και το θέμα της καταβολής των πολεμικών χρεών της 

Ελλάδας προς τις Μ. Δυνάμεις από τον Α΄ Παγκόσμιο.17 

Η υλοποίηση του σχεδίου του Πάγκαλου για την αγορά σημαντικών 

ποσοτήτων νέου οπλισμού προϋπέθετε προηγουμένως την εξεύρεση 

των χρημάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πρόθεση του Πά-

γκαλου ήταν να συγκεντρωθούν όσο περισσότερα χρήματα ήταν δυ-

νατό από τον περιορισμό των δημόσιων εξόδων, γεγονός που συνέβη 

 
17 Δημήτριος Βαρδάνης, Εφοδιασμοί του στρατού εις υλικά οπλισμού και πυρομαχικών 

πυροβολικού και πεζικού κατά τον πόλεμον 1940-41 (Αθήνα: ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1982), 1-2‧ 

Αλέξανδρου Παπάγου, Ο ελληνικός στρατός και η προς πόλεμον προπαρασκευή του 

από Αυγούστου 1923 μέχρι Οκτωβρίου 1940 (Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 

1997), 548-549‧ Βερέμης, Οικονομία, 48-49, 54-55. 
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με την κατάργηση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και 

τη συγχώνευση των υπηρεσιών τους σε άλλα. Τα χρήματα που εξοικο-

νομήθηκαν από τους προϋπολογισμούς δύο χρόνων (1925-1926, 1926-

1927) ήταν της τάξεως των 500 εκατομμυρίων δρχ., ποσό που όμως δεν 

επαρκούσε για να καλυφθούν οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, οι 

οποίες ήταν αυξημένες κατά 1,5 δισεκατομμύριο δρχ. για το έτος 1926-

1927 και ποσοστό 31% του προϋπολογισμού για τα υπουργεία Στρα-

τιωτικών και Ναυτικών, έναντι 27% σε σχέση με το 1925-1926. Η με-

γάλη αυτή αύξηση προκάλεσε μάλιστα την αντίδραση και του Διεθνούς 

Οικονομικού Ελέγχου.18 

Σε πρώτη φάση δαπανήθηκαν κατά το 1925 περί τα 250 εκατομμύ-

ρια δρχ. για αγορά τυφεκίων, πυροβόλων και αεροπλάνων, ενώ οι πα-

ραγγελίες αυξήθηκαν κατά το 1926 και επικεντρώθηκαν στην αγορά 

μεγάλου αριθμού τυφεκίων και πυροβόλων. Το συνολικό ποσό που δα-

πανήθηκε για την αγορά του όλου οπλισμού, ο οποίος και παραλή-

φθηκε σε μεγάλο βαθμό αφού ο Πάγκαλος είχε ήδη ανατραπεί, έφτασε 

το ένα δισεκατομμύριο δρχ.19 

 

Η προσέγγιση με τη Ρώμη και ο ρόλος της Βρετανίας  

 

Η αποτυχία στην οποία κατέληξε το σχέδιο για τη σύναψη ενός Βαλ-

κανικού Συμφώνου,20 ήταν απλώς το πρόσχημα που έψαχνε ο Πάγκα-

λος για να προχωρήσει στην αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης, 

 
18 Ό.π., 58, 84. 
19 Ό.π., 38-39‧ Περικλής Ελευθεριάδης, Η προς πόλεμον προπαρασκευή του ελληνικού 

στρατού, 1923-1940 (Αθήνα: ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1969), 43‧ Σπύρος Μαρκεζίνης, Πολιτική Ι-

στορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Σύγχρονος Ελλάς. Η Α΄ ελληνική δημοκρατία 1924-

1935, τόμ. 3 (Αθήνα: Πάπυρος, 1978), 47. 
20 Το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις της Αθήνας με το Βε-

λιγράδι τον Ιούνιο του 1925 και η επιδείνωση των σχέσεων με τη Σόφια, οδήγησαν 

την κυβέρνηση Πάγκαλου και τον υπουργό Εξωτερικών Κ. Ρέντη, να καταθέσει τον 

Ιούλιο πρόταση για την ίδρυση ενός Βαλκανικού Συμφώνου Ασφαλείας. Το σχέδιο 

προέβλεπε ότι τα έξι βαλκανικά κράτη, Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρ-

κία και Αλβανία, που θα υπέγραφαν μελλοντικά ένα Σύμφωνο Υποχρεωτικής Διαι-

τησίας και Εγγυήσεων, θα δεσμεύονταν να εγγυηθούν αμοιβαία τα σύνορά τους, να 

απόσχουν από κάθε ενέργεια που θα στρεφόταν ενάντια σε ένα από τα συμβαλλόμενα 

κράτη και να σχηματίσουν κοινό μέτωπο εναντίον εκείνου που θα παραβίαζε το Σύμ-

φωνο. Η Βουλγαρία δεν μπορούσε να συμμετέχει σε πρώτη φάση στο Σύμφωνο αλλά 

μόνο στο εγγύς μέλλον και με την προϋπόθεση ότι θα αναγνώριζε τις συνθήκες ειρή-

νης και την ακεραιότητα των άλλων κρατών. Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, 

Το Βαλκανικό Σύμφωνο Ασφαλείας και η Ελλάδα, 1925-1926. Μια ελληνική πρωτο-

βουλία για την ειρήνη (Αθήνα: Κέντρο σπουδών ΝΑ Ευρώπης, 1993), 20-21. 
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που ουδέποτε είχε αποδεχθεί. Οι περιστάσεις, σε διεθνές επίπεδο, κυ-

ρίως λόγω της εκκρεμότητας στο ζήτημα της Μοσούλης, φάνταζαν, 

από μια πρώτη ματιά τουλάχιστον, ιδανικές για τον Πάγκαλο απ’ τη 

στιγμή που κατέλαβε την εξουσία, τον Ιούνιο του 1925. Τόσο το Λον-

δίνο όσο και η Ρώμη φαινόταν ότι θα δέχονταν πολύ πρόθυμα τη στρα-

τιωτική συνδρομή της Αθήνας, εφόσον όμως κατέληγε σε ένοπλη σύρ-

ραξη η αντιπαράθεση Βρετανίας–Τουρκίας για το ζήτημα της Μοσού-

λης. Ήδη από τον Ιούλιο, ο Πάγκαλος έθεσε ως προτεραιότητα της ε-

ξωτερικής του πολιτικής, την προσέγγιση με τη Ρώμη, έχοντας συνά-

ντηση στην Αθήνα, με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Dino 

Grandi, κατά την οποία ο Ιταλός υπουργός εξέφρασε την πεποίθησή 

του για στενή συνεργασία των δύο χωρών σε ζητήματα κοινού ενδια-

φέροντος, με ό,τι μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο.21  

Το Σεπτέμβριο, ο Ρέντης ευρισκόμενος στη Γενεύη, λίγο πριν επι-

στρέψει από την ΚτΕ στην Αθήνα, συναντήθηκε εκ νέου με τον Grandi 

(η πρώτη συνάντησή τους έγινε στην Αθήνα τον Ιούλιο στο πλαίσιο της 

επίσκεψης του Ιταλού υπουργού), γεγονός για το οποίο ενημέρωσε τη 

βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα. Ο Grandi μετέφερε στο Ρέντη την 

επιθυμία της κυβέρνησής του για μια πιο στενή συνεργασία με την Α-

θήνα, αποβλέποντας στην ουσία σε μια από κοινού επιχείρηση στη Μ. 

Ασία. Η αναφορά του Ιταλού υπουργού δεν είχε σχέση με το κοντινό 

μέλλον, αλλά εξέφραζε την πρόθεσή του να επανέλθει στην Ελλάδα 

σύντομα, ώστε να συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις. Τα όσα συζητή-

θηκαν ανάμεσα στους δύο άνδρες θορύβησαν όμως το Λονδίνο, που 

έκανε σαφές στην πρεσβεία του στην Αθήνα ότι δε θα έμενε αδιάφορο 

το ίδιο, ή και άλλες απ’ τις Μεγάλες Δυνάμεις, που είχαν υπογράψει τη 

Συνθήκη της Λωζάννης, αν η σχεδιαζόμενη συμφωνία κινούνταν κατά 

κάποιον τρόπο εναντίον τρίτου κράτους (προφανώς την Τουρκία). Η 

υπόσχεση του Grandi για νέα συνάντηση με την ελληνική ηγεσία στην 

Αθήνα δεν πραγματοποιήθηκε εν τέλει, όμως οι συγκυρίες για μια ελ-

ληνοϊταλική προσέγγιση και δημιουργία κοινού μετώπου εναντίον της 

Άγκυρας έδειχναν ευνοϊκές.22 Ο Πάγκαλος πάντως στο πλαίσιο της πο-

λιτικής αυτής απαγόρεψε τη δημοσίευση άρθρων σε εφημερίδες στα 

 
21 Τον Αύγουστο του 1923 η βρετανική πολεμική αεροπορία βομβάρδισε την πόλη 

Σουλεϊμανίγια προκαλώντας απώλεια 37 ατόμων· τέτοια επεισόδια ήταν δυνατό να 

προκαλέσουν γενική ανάφλεξη κι ενώ αναμενόταν η απόφαση του Συμβουλίου της 

ΚτΕ το Δεκέμβριο. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Το Βαλκανικό Σύμφωνο, 30‧ Klapsis, 

“Attempting to revise,” 246· Klapsis, “Turkey’s Search for a New Foreign Policy, 

1923-25: The View of Greek Diplomacy,” Balkan Studies 46 (2012): 88. 
22 Ο Ρέντης δεν είχε όμως την ίδια άποψη και φοβούμενος ότι ο Πάγκαλος θα ριψο-

κινδύνευε έναν πόλεμο με την Τουρκία τη στιγμή που Σερβία και Βουλγαρία είχαν 
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τέλη του 1925 σχετικά με τα Δωδεκάνησα και την Ένωσή τους με την 

Ελλάδα.23 

Η απόφαση της ΚτΕ, το Δεκέμβριο του 1925, ως προς τη Μοσούλη 

ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο τον αναθεωρητισμό του Πάγκαλου, κα-

θώς το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής αποδιδόταν στο Ιράκ, υπό 

μορφή Βρετανικής Εντολής για μια περίοδο 25 ετών. Η Άγκυρα, μια 

ημέρα μετά την απόφαση, κι ενώ οι τουρκικές εφημερίδες δεν απέ-

κλειαν ακόμα και τον πόλεμο χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτη την α-

πόφαση, υπέγραψε στις 17 Δεκεμβρίου Συνθήκη Ουδετερότητας και 

Μη Επιθέσεως με τη Σοβιετική Ένωση. Η κίνηση αυτή της Άγκυρας 

εντασσόταν σε μια προσπάθεια να θωρακιστεί όσο το δυνατόν περισ-

σότερο, εφόσον οι εξελίξεις στη Μοσούλη κατέληγαν σε πόλεμο. Ο 

Πάγκαλος, έχοντας υπόψη την πρόθεση της Άγκυρας να μην αποδεχθεί 

την απώλεια της Μοσούλης εκδιώκοντας ακόμα και με τη βία τους 

Βρετανούς από την επίμαχη περιοχή, ανακοίνωσε ότι εξωτερικοί κίν-

δυνοι ανάγκαζαν την Ελλάδα να αναδιοργανώσει τις ένοπλες δυνάμεις 

της και να εκσυγχρονίσει το ναυτικό της, αγοράζοντας και νέα πολε-

μικά πλοία.24 

Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Πάγκαλος προκάλεσε τις τουρκικές α-

ντιδράσεις με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον μεγάλου α-

ριθμού προσφύγων, καπηλευόμενος τη Μεγάλη Ιδέα και υποσχόμενος 

ότι πολύ σύντομα οι πρόσφυγες θα ήταν σε θέση να επανέλθουν στις 

πατρογονικές τους εστίες. Παράλληλα, σε άλλη ομιλία του, δήλωνε ότι 

πολύ σύντομα η Ελλάδα θα διέθετε τον ισχυρότερο στρατό των Βαλ-

κανίων και ένα στόλο με τον οποίο θα αποκτούσε συντριπτική υπεροχή 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα του ελληνι-

κού Tύπου ανέφεραν πως σε περίπτωση πολέμου μεταξύ Τουρκίας–

Βρετανίας, οι Βρετανοί θα συγκροτούσαν στρατό απ’ τους πρόσφυγες 

που ήταν στην Ελλάδα και που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στις ε-

στίες τους.25 

Ο Πάγκαλος στην προσπάθειά του να βάλει ένα φραγμό στην προ-

σέγγιση της Άγκυρας με το Βελιγράδι και τη Σόφια, ξεκίνησε απ’ τις 

αρχές του 1926 μια προσπάθεια επαναθέρμανσης των σχέσεων με τη 

Σερβία και τη Βουλγαρία. Με τη μεν πρώτη, οι διαπραγματεύσεις που 

 
υπογράψει συνθήκες με την Άγκυρα και με την Ελλάδα να μην έχει καμία βοήθεια, 

παραιτήθηκε. Psomiades, “The foreign policy of Theodore Pangalos, 1925-1926,” 

Balkan Studies 13 (1972): 8. 
23 Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, ό.π., 31· Klapsis, “Attempting to revise,” 247‧ Pso-

miades, “The foreign Policy,” 8. 
24 Psomiades, ό.π., 9. 
25 Ό.π., 10‧ Βερέμης, Οικονομία, 38. 
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είχαν διακοπεί απ’ τον Ιούνιο του 1925, επαναλήφθηκαν απ’ το Φε-

βρουάριο του 1926 (με κατάληξη τις συμφωνίες του Αυγούστου), ενώ 

ο Πάγκαλος, έχοντας και τη στήριξη της Ρώμης, προσέγγισε τη Σόφια 

καταβάλλοντάς της την αποζημίωση, που της είχε επιδικαστεί εξαιτίας 

του επεισοδίου στο Πετρίτσι, ως κίνηση καλής θέλησης. Στο πλαίσιο 

αυτό, το καθεστώς Πάγκαλου θα προωθήσει τη φιλία με την Αλβανία, 

υποστηρίζοντας παράλληλα τα ιταλικά συμφέροντα στη γειτονική 

χώρα, κλείνοντας ως εκ τούτου τις Βορειοηπειρωτικές Ενώσεις στην 

Ελλάδα. Το ίδιο «ενοχλητικοί» ήταν για τη δικτατορία, τη δεδομένη 

στιγμή, και οι Δωδεκανήσιοι, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν απ’ την Αθήνα 

να σταματήσουν τη δράση τους για την Ένωση με την Ελλάδα, θυσια-

ζόμενοι στο βωμό της ελληνοϊταλικής φιλίας.26 

Η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις Λονδίνου–Άγκυρας, 

γύρω από το ζήτημα της Μοσούλης κατά την άνοιξη του 1926, οδήγη-

σαν τον Πάγκαλο να επισπεύσει κατά το δυνατόν τις στρατιωτικές προ-

ετοιμασίες, υπό τη λογική ότι η σύρραξη με την Τουρκία ήταν θέμα 

χρόνου. Για το σκοπό αυτό ο Πάγκαλος θα στείλει στη Ρώμη το Μάρτιο 

του 1926 τον υπουργό Εξωτερικών Ρούφο, συνοδευόμενο από τον υ-

πουργό Συγκοινωνιών Ταβουλάρη, με βασικό στόχο την εξασφάλιση 

οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας και κυρίως την επίτευξη συμ-

φώνου με την Ιταλία.27 

Το ταξίδι αυτό, με εξαίρεση κάποιες παραγγελίες όπλων και γενικό-

τερα οικονομικές συμφωνίες, δεν απέφερε τα αποτελέσματα τα οποία 

ανέμενε ο Πάγκαλος. Ο Μουσολίνι, παρότι επιθυμούσε να συνάψει 

στενές σχέσεις με την Αθήνα, δίνοντας υποσχέσεις για παροχή βοή-

θειας, εκπονώντας ακόμη και σχέδια για κοινή δράση κατά της Τουρ-

κίας, απογοήτευσε τον Πάγκαλο, παγώνοντας επί της ουσίας την υπο-

γραφή μιας συμμαχίας, καθώς δεν επιθυμούσε να δεσμευθεί με την Α-

θήνα. Βασικό ρόλο στην όλη συζήτηση είχε κι ο βρετανικός παράγο-

ντας, καθώς και οι δύο πλευρές παραδέχθηκαν ότι οι σχέσεις με το Λον-

δίνο αποτελούσαν βασική προτεραιότητα για την κάθε μία χωριστά. Οι 

δύο συνομιλητές, μάλιστα, παραδέχθηκαν ότι επιθυμούσαν να έχουν οι 

αποφάσεις τους τη σύμπνοια του Λονδίνου και να μην κάνουν το οτι-

δήποτε προκαλούσε την επιφύλαξη των Βρετανών. Αυτή η παραδοχή 

σήμαινε εν ολίγοις ότι το σχέδιο του Πάγκαλου για μια ελληνοϊταλική 

 
26 Psomiades, “The foreign Policy,” 10‧ James Barros, The League of Nations and the 

great powers: the Greek-Bulgarian Incident, 1925 (New York: Oxford University 

Press, 1970), 115. 
27 Psomiades, ό.π., 11‧ Ρούφος (Ρώμη) προς Πάγκαλο, αριθ. 3030, 7 Μαρτίου 1926, 

ΔΙΑΥΕ, Φάκ. 8/1/1926.  
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συμφωνία με αντιτουρκικό χαρακτήρα, που στην πράξη θα αναθεω-

ρούσε τη Συνθήκη της Λωζάννης, έχρηζε βρετανικής έγκρισης προη-

γουμένως.28 

Την άνοιξη του 1926, το Λονδίνο ενημερώθηκε από την πρεσβεία 

της Αθήνας για τη συνομιλία του Talbot (αντιπρόσωπος της Power and 

Traction Company) με τον Εμμανουήλ Τσουδερό, (υποδιοικητής της 

Εθνικής Τράπεζας), απ’ την οποία προέκυπτε ότι η ελληνική κυβέρ-

νηση σχεδίαζε πολεμική επιχείρηση στη Μ. Ασία. Επιπλέον, σε πρό-

σφατη επίσκεψη στη Ρώμη των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και 

Σερβίας, συζητήθηκε ένα σχέδιο για την από κοινού επίθεση της Ελλά-

δας, της Σερβίας και της Ιταλίας κατά της Τουρκίας, όταν οι συνθήκες 

θα ήταν κατάλληλες. Ο Βρετανός πρέσβης εκτιμούσε μάλιστα ότι ήταν 

πολύ πιθανή στο άμεσο μέλλον η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων 

μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η κίνηση αυτή της Αθήνας χαρακτηριζό-

ταν ως λίαν ριψοκίνδυνη απ’ τον Cheetham αλλά και «ηλίθια» αφού ο 

Πάγκαλος αποσκοπούσε με αυτήν να επανακτήσει όχι απλά την Αν. 

Θράκη, αλλά και τη Σμύρνη ακόμα. Κατά το Βρετανό διπλωμάτη η 

σερβική συμμετοχή ήταν ακατανόητη, καθώς τα όποια ενδεχόμενα 

κέρδη του Βελιγραδίου εστιάζονταν σε εδάφη της Αλβανίας, κάτι το 

οποίο δεν ήταν δυνατό να έβρισκε σύμφωνη τη Ρώμη.29 

Ένα μήνα αργότερα, σε συνάντηση του Βρετανού πρέσβη με τον 

υπουργό Εξωτερικών Ρούφο, οι εντυπώσεις αντιστράφηκαν καθώς υ-

πήρξε διαβεβαίωση απ’ τον Έλληνα υπουργό ότι η χώρα του, όπως και 

άλλα κράτη, επιθυμούσε την ειρήνη όσο τίποτα άλλο. Επομένως, η κυ-

βέρνησή του, δεν είχε οποιεσδήποτε βλέψεις έναντι άλλων χωρών και 

επιδίωκε τη λύση των όποιων διαφορών με διπλωματικά μέσα. Στα 

πλαίσια αυτά η Αθήνα, κατά επίσημη δήλωση του Έλληνα υπουργού 

στους εκπροσώπους του Τύπου, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για τη 

λύση όλων των εκκρεμών ζητημάτων με την Άγκυρα. Έχοντας δε αυτό 

κατά νου, ο Ρούφος προσκάλεσε τον Τούρκο αντιπρόσωπο στη Μεικτή 

Επιτροπή για την ανταλλαγή των πληθυσμών, να επισκεφθεί την Α-

θήνα ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, ο Ρούφος 

εκμυστηρεύθηκε στον Cheetham, ότι κατά το διάστημα της παραμονής 

 
28 Δαφνής, Η Ελλάς, 333‧ Klapsis, ό.π., 249-250‧ Θ. Βερέμης, «Οι εσωτερικές πολιτι-

κές εξελίξεις και οι διεθνείς σχέσεις από την αντεπανάσταση του 1923 ως την ανα-

τροπή του Πάγκαλου», στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός 

από το 1913 ως το 1941, τόμ. 15 (Εκδοτική Αθηνών, 1978), 293-294. 
29 Cheetham (Athens) to Chamberlain (London), c 4258/4258/19, 23 Μαρτίου 1926, 

F.O. 371/11356. 
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του στη Ρώμη δε σχημάτισε σε καμία περίπτωση την εντύπωση πως η 

Ιταλία είχε οποιαδήποτε επιθετικά σχέδια έναντι της Άγκυρας.30 

Η ακριβής έκταση της ελληνοϊταλικής συνεργασίας πάντως ήταν ά-

γνωστη στον υπόλοιπο κόσμο και ως το Μάιο υπήρχε έντονη φημολο-

γία μέσω άρθρων στο διεθνή Τύπο, ότι η Αθήνα και η Ρώμη είχαν δε-

σμευθεί για κοινή επιχείρηση στη Μ. Ασία, στο πλαίσιο ενός πολέμου 

Βρετανίας–Τουρκίας. Τα δημοσιεύματα αυτά θορύβησαν την Άγκυρα, 

ώστε ο Τούρκος πρέσβης στη Ρώμη να ζητήσει ακρόαση απ’ το Μου-

σολίνι, ο οποίος και τον διαβεβαίωσε για τις ειρηνικές προθέσεις της 

χώρας του. Η ανησυχία των Τούρκων ως προς την απειλή μιας ελλη-

νοϊταλικής επίθεσης οδήγησε τον πρωθυπουργό Ισμέτ Πασά να επιθε-

ωρήσει τα πιθανά σημεία απόβασης των εχθρικών στρατευμάτων στην 

Ανατολική Θράκη και τις ακτές της Μ. Ασίας. Η Βρετανία εκμεταλ-

λευόμενη τους φόβους των Τούρκων, και με σκοπό να φτάσει σε μια 

συμφωνία με την Άγκυρα, έκανε γνωστό ότι εφόσον το ζήτημα της Μο-

σούλης έμενε άλυτο, δε θα συγκρατούσε σε καμία περίπτωση τους ε-

χθρούς της.31 

Επιβεβαίωση της δεινής διπλωματικής θέσης που βρισκόταν η Ά-

γκυρα τη δεδομένη στιγμή, συνιστούσαν και τα όσα ανέφερε ο πρέσβης 

στην Άγκυρα Π. Αργυρόπουλος, σχετικά με την πορεία των τουρκο-

βουλγαρικών σχέσεων. Όπως φαίνεται κατά τη χρονική εκείνη στιγμή 

(Μάιος 1926), οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Σόφια δεν ενέπνεαν ανη-

συχία στην Αθήνα, κάτι που δικαιολογούσε η μη κύρωση, από το βουλ-

γαρικό κοινοβούλιο, της μεταξύ τους συνθήκης, αλλά και η εν γένει 

στάση του βουλγαρικού Τύπου. Κατά τον Αργυρόπουλο δε, υπήρχε μια 

ψυχρότητα στις σχέσεις των δύο χωρών με αφετηρία τα τέλη Μαρτίου, 

που συνεχιζόταν ως εκείνη τη στιγμή. Αντιθέτως ανησυχητική για την 

Αθήνα ήταν η επιχειρούμενη προσέγγιση της Σόφιας με τις δυτικές δυ-

νάμεις, που μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

τη βουλγαρική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να προωθήσει το χρό-

νιο αίτημά της για εδαφική διέξοδο στο Αιγαίο. Μόνη λύση, όπως ε-

κτιμούσε ο Αργυρόπουλος για την Ελλάδα, ήταν να εγκαθιστούσε το 

ταχύτερο μια ελεύθερη ζώνη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ώστε 

τα αιτήματα της Σόφιας προς τις Μεγάλες Δυνάμεις να έπεφταν πλέον 

στο κενό.32 

 

 
30 Αυτ., c 5312/4258/19, 22 Απριλίου 1926. 
31 Αργυρόπουλος (Άγκυρα) προς Υπουργείο Εξωτερικών, αριθ. 1.301, 4 Μαΐου 1926, 

ΔΙΑΥΕ, Φάκ. 58/3/1926. 
32 Klapsis, ό.π., 251-254‧ Psomiades, ό.π., 12-13. 
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Η Άγκυρα υποχωρεί 

 

Η συνειδητοποίηση των παραπάνω δεδομένων, σε συνδυασμό με τις 

πιέσεις που δέχθηκε η Τουρκία απ’ τη Σοβιετική Ένωση αλλά και τις 

Μεγάλες Δυνάμεις συνολικά, την οδήγησαν στην απόφαση να αποδε-

χθεί τελικά την απόφαση της ΚτΕ για παραχώρηση της Μοσούλης στο 

Ιράκ. Αποτέλεσμα της μεταστροφής της Άγκυρας υπήρξε η υπογραφή 

συνθήκης με τη Βρετανία, στις 5 Ιουνίου 1926, με την οποία και λύθηκε 

η εκκρεμότητα. Η Τουρκία πλέον ήταν σε θέση να αποσύρει σημαντικά 

στρατεύματα απ’ τα ανατολικά της σύνορα και να ενισχύσει το μέτωπο 

της Ανατολικής Θράκης. Εκτός της συμφωνίας με το Λονδίνο, η Ά-

γκυρα είχε προχωρήσει ένα μήνα πριν στην υπογραφή Συμφώνου Φι-

λίας και Ασφαλείας με την Περσία, όπου οριζόταν ότι τα δύο κράτη 

υπόσχονταν να μην επιτεθούν το ένα στο άλλο και να μη χρησιμοποιη-

θεί το έδαφός τους για τη διέλευση στρατευμάτων τρίτης χώρας. Η 

Τουρκία, έχοντας εξασφαλίσει εν πολλοίς τα ανατολικά της σύνορα και 

έχοντας υπογράψει νωρίτερα συνθήκες φιλίας με τη Βουλγαρία (ανα-

μενόταν η έγκριση απ’ το βουλγαρικό κοινοβούλιο), τη Σερβία και τη 

Σοβιετική Ένωση, ήταν πια σε θέση να συγκεντρώσει σημαντικές 

στρατιωτικές δυνάμεις στα δυτικά της σύνορα, στα Στενά και στη 

Θράκη έναντι της Ελλάδας.33 

Η προοπτική ενός μετώπου Ελλάδας–Ιταλίας–Βρετανίας ή έστω Α-

θήνας–Ρώμης κατά της Τουρκίας, φάνηκε να ατονεί μετά την απόφαση 

της Άγκυρας να κάνει πίσω στο ζήτημα της Μοσούλης και να δεχθεί 

την απόφαση της ΚτΕ για παραχώρησή της στη Βρετανία υπό μορφή 

«εντολής». Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τη Ρώμη, βλέποντας ότι πλέον 

μια σύγκρουση με την Τουρκία δε θα απολάμβανε τη βρετανική υπο-

στήριξη, σε αλλαγή πλεύσης σχεδίων, ως προς το χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου. Σύμφωνα με βρετανικές πηγές η Ιταλία είχε αρχίσει να διε-

ρευνά σοβαρά την προοπτική σύναψης ενός συμφώνου στο οποίο, θα 

συμμετείχαν, εκτός της ίδιας, η Ελλάδα, η Τουρκία και πιθανόν η 

Βουλγαρία.34 

Μια εβδομάδα αργότερα ο Βρετανός πρέσβης στη Ρώμη Graham, 

απαντώντας στα όσα του εξέθεσε ο Lampson, ανέφερε ότι του ήταν 

αδύνατο να επιβεβαιώσει τα περί σύναψης συμφώνου, απ’ την άλλη 

 
33 Αργυρόπουλος (Άγκυρα) προς Υπουργείο Εξωτερικών, αριθ. 6610, 1 Ιουνίου 1926, 

ΔΙΑΥΕ, Φάκ. 15/1/1926. 
34 Lampson (London), confidential, to Graham (Rome), c 7266/G, 21 Ιουνίου 1926, 

F.O. 371/11356. 
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σύμφωνα με τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρέσβη την προη-

γούμενη ημέρα, οι κινήσεις της Ρώμης είχαν προκαλέσει την ανησυχία 

της Αθήνας. Η Ιταλία όπως φαίνεται ήταν ενοχλημένη από τη συμφω-

νία Λονδίνου–Άγκυρας στο θέμα της Μοσούλης, οπότε και προχώρησε 

σε πλήρη μεταστροφή στην ως τότε πολιτική της. Στο εξής, θα προω-

θούσε την ιδέα για μια ιταλοτουρκική συμμαχία, η οποία θα στρεφόταν 

κατά της Αθήνας, όπως άφηνε να εννοηθεί ο Έλληνας πρέσβης. Σε ό,τι 

δε αφορούσε την προοπτική σύναψης τριμερούς συμφώνου μεταξύ Ι-

ταλίας–Τουρκίας–Ελλάδας, ο πρέσβης αρνήθηκε την ύπαρξη οποιου-

δήποτε ανάλογου συμφώνου.35 

Η διάψευση του Έλληνα πρέσβη για το τριμερές αυτό σύμφωνο, ερ-

χόταν σε πλήρη αντίθεση με τα όσα διαδραματίστηκαν δύο μήνες νω-

ρίτερα στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο εκεί Έλληνας πρόξενος ενημέ-

ρωσε τον Ιταλό ομόλογό του σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον 

Τούρκο υπουργό των Εξωτερικών, κατά την οποία και ενημερώθηκε 

για τη σκοπιμότητα μιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών της Μεσο-

γείου. Για την τουρκική κυβέρνηση ο απώτερος σκοπός μιας τέτοιας 

συμφωνίας ήταν το λιγότερο η εξασφάλιση ειρήνης για μερικά χρόνια, 

με τις σημαντικότερες γειτονικές δυνάμεις, χάρη στην οποία θα ένιωθε 

ελεύθερη για να προχωρήσει στον εκτουρκισμό της χώρας. Η απά-

ντηση του Έλληνα διπλωμάτη, ήταν πως ήταν βέβαιος ότι η κυβέρνησή 

του δε θα συναινούσε σε ένα τέτοιο σύμφωνο, εκτός αν η τουρκική 

κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένη να δεσμευθεί ότι τα ελληνικά δίκαια, 

όπως ήταν η προστασία των μειονοτήτων, θα γίνονταν σεβαστά.36 

Την επιθυμία της για τη σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ Αθήνας–

Άγκυρας, επιβεβαίωνε και ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα. Σε συζήτησή 

του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Ρούφο, ενημερώθηκε ότι η 

Ελλάδα είχε προσπαθήσει σε διάφορες περιστάσεις να φτάσει σε μια 

συμφωνία με την Τουρκία, όμως αποτύγχανε λόγω του δεσπόζοντος 

ρόλου, που ήθελε να έχει η γειτονική χώρα. Κατά το Lampson η βοή-

θεια μιας Μεγάλης Δύναμης, όπως ήταν η Ιταλία, μπορούσε να διευκο-

λύνει τα πράγματα προς μια θετική κατάληξη, ενώ η Ελλάδα έχοντας 

ανάγκη την ασφάλεια των συνόρων της, δεν θα μπορούσε να εύχεται 

κάτι περισσότερο από μια τέτοια συμφωνία. Η τελική εκτίμηση του 

Lampson ως προς την προοπτική σύναψης ενός τριμερούς συμφώνου, 

ήταν πως τη δεδομένη στιγμή η Άγκυρα επιδίωκε περισσότερο ένα με-

 
35 Graham (Rome), confidential, to Lampson (London), c 7290/4258/19, 25 Ιουνίου 

1926, F.O. 371/11356. 
36 Lampson (London) to Graham (Rome), c 6499/9, 30 Ιουλίου 1926, F.O. 371/11356. 
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σογειακό σύμφωνο, ενώ η Ιταλία επιθυμούσε να κερδίσει κύρος, έχο-

ντας την πρωτοβουλία της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των δύο 

αντιμαχόμενων πλευρών. Η εξέλιξη των γεγονότων έδειξε πάντως ότι 

η Αθήνα υπό τον Πάγκαλο, απείχε σημαντικά απ’ το να προχωρήσει σε 

οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία θα μετείχε η Τουρκία κι αυτό γιατί 

ο δικτάτορας ουδέποτε παραιτήθηκε απ’ το όνειρο της ανάκτησης της 

Ανατολικής Θράκης ή ακόμα και της Σμύρνης.37 

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις και τα αρνητικά δεδομένα που δη-

μιουργούνταν ως προς την προοπτική ενός πολέμου κατά της Τουρκίας 

με ιταλική σύμπραξη, δεν πτόησαν τον Πάγκαλο που συνέχισε να ορα-

ματίζεται μια εκστρατεία που θα του επέτρεπε να ανακτήσει την Ανα-

τολική Θράκη τουλάχιστον. Σε αντίθεση με το Μουσολίνι, που σύ-

ντομα κατανόησε ότι, χωρίς τη βρετανική έγκριση ένας πόλεμος κατά 

της Τουρκίας θα ήταν αδύνατος, ο Πάγκαλος αρνήθηκε να επαναθεω-

ρήσει την πολιτική του, στην οποία στηριζόταν ουσιαστικά το καθε-

στώς του, ελπίζοντας ότι η Ιταλία θα συνέδραμε τελικά σε μια επίθεση 

κατά της Τουρκίας, εφόσον ξεσπούσε ο πόλεμος. Σύμφωνα με τον υ-

πουργό Εξωτερικών Ρούφο, ο Πάγκαλος, ως και τη στιγμή που ανα-

τράπηκε, σχεδίαζε έναν πόλεμο κατά της Τουρκίας, απ’ τον οποίο 

προσδοκούσε εδαφικά κέρδη στη Θράκη, αλλά και τα Δωδεκάνησα, 

που θεωρούσε ότι θα τα παραχωρούσε η Ιταλία στην Ελλάδα, ως α-

ντάλλαγμα για όσα θα κέρδιζε η πρώτη στη Μ. Ασία.38 

 

Οι συμφωνίες με το Βελιγράδι και η ανατροπή του Πάγκαλου 

 

Ο Πάγκαλος στην απέλπιδα προσπάθειά του να προχωρήσει στην πο-

λεμική αναμέτρηση με την Τουρκία, αποφάσισε να ενδώσει τελικά σε 

όλες τις απαιτήσεις του Βελιγραδίου και να υπογράψει τις συμφωνίες 

του Αυγούστου.39 Μέσω αυτών προσδοκούσε τη στήριξη της Σερβίας, 

 
37 Αυτ. 
38 Psomiades, “The foreign Policy,” 13‧ Δαφνής, Η Ελλάς, 333. 
39 Οι Συμφωνίες της 17ης Αυγούστου αποτελούνταν απ’ τις εξής συμβάσεις: 1) συ-

μπληρωματική σύμβαση της 10ης Μαΐου 1923 με 127 άρθρα, 2) η περί διαμετακομί-

σεως και συγκοινωνιών με 37 άρθρα, 3) η περί κοινών μεθοριακών σταθμών με 34 

άρθρα, 4) η περί ειδικών σιδηροδρομικών τιμολογίων για τις απευθείας αποστολές, 

5) η περί παραρτημάτων Τηλεγραφείων, Ταχυδρομείων και Τηλεφώνων, 6) περί κτη-

νιατρικής υπηρεσίας, 7) διακανονισμός της τελωνειακής και σιδηροδρομικής υπηρε-

σίας που αφορούσε τα εμπορεύματα των συρμών, 8) η υπηρεσία λιμένος στην ελεύ-

θερη σερβική ζώνη Θεσσαλονίκης. Αρετή Τούντα-Φεργάδη, «Συμβολή στη μελέτη 

των ελληνοσερβικών σχέσεων της περιόδου 1923-1929: αποσπασματική παρουσίαση 

ενός κειμένου του Νικολάου Πολίτη σχετικού με τις Παγκαλικές Συμφωνίες του 1926», 

Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική 16 (Αθήνα: Παρατηρητής, 1989): 207-226. 
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έναντι μιας πιθανής βουλγαρικής επίθεσης κατά της Ελλάδας, ώστε α-

περίσπαστος να κήρυττε τον πόλεμο στην Τουρκία. Η γνωστοποίηση 

του περιεχομένου των συμφωνιών της 17ης Αυγούστου 1926 με τη Σερ-

βία έγινε αφορμή μεγάλων αντιδράσεων, τα θετικά σχόλια από το διε-

θνή Τύπο, με εξαίρεση εκείνα του τουρκικού, δεν ήταν δυνατό να απο-

τελέσουν εμπόδιο στην κατακραυγή που ακολούθησε, από το σύνολο 

του πολιτικού κόσμου, το στρατό, τις εφημερίδες, τις επαγγελματικές 

οργανώσεις40 ανά την επικράτεια και κυρίως τον πληθυσμό της Βό-

ρειας Ελλάδας, που έθιγαν περισσότερο οι συμφωνίες αυτές. Η αντί-

δραση του συνόλου σχεδόν των κοινωνικών ομάδων και κυρίως του 

στρατού, αλλά και η αποσκίρτηση ακόμη των διοικητών της Ταξιαρ-

χίας Δημοκρατικής Φρουράς (παραστρατιωτικό σώμα στην ουσία, πι-

στό ως τότε στον Πάγκαλο), την παραμονή της κύρωσης της συμφω-

νίας με τη Σερβία, οδήγησαν στη βίαιη ανατροπή του Πάγκαλου, στις 

21 προς 22 Αυγούστου. Η ανατροπή του αυτή απέτρεψε την εφαρμογή 

των ριψοκίνδυνων αυτών, για τα ελληνικά συμφέροντα, συμφωνιών,41 

οι οποίες και ακυρώθηκαν όλες από τη Βουλή των Ελλήνων, ακριβώς 

ένα έτος αργότερα. Σημαντικό ρόλο στην αντίδραση των αξιωματικών 

κυρίως, έπαιξε το γεγονός ότι είχαν συνειδητοποιήσει το απαράσκευο 

της χώρας, ώστε να διεξαγόταν εντός του έτους μια εκστρατεία42 στην 

 
40 Οι συμφωνίες προκάλεσαν την αντίδραση του εμπορικού κυρίως κόσμου της Θεσ-

σαλονίκης που τόνιζε ότι: «δια της συμβάσεως, την οποία ο κ. Ρούφος ερήμην του 

εμπορικού κόσμου υπέγραψε, η Σερβία καθίσταται συγκυρίαρχος επί του λιμένος της 

Θεσσαλονίκης». Τούντα-Φεργάδη, Θέματα, 281. 
41 Σύμφωνα με τις παραπάνω συμβάσεις, 50ετούς διάρκειας, η Αθήνα με μοναδικό 

αντάλλαγμα τη συνομολόγηση αμυντικής συμμαχίας, το Σύμφωνο Φιλίας και Συνερ-

γασίας, τριετούς μόλις διάρκειας (αντί της ανανέωσης της συνθήκης συμμαχίας του 

1913), αποδεχόταν όλες τις απαιτήσεις του Βελιγραδίου. Διπλωματικοί κύκλοι του 

ελληνικού υπουργείου των Εξωτερικών, αμφισβητώντας τους χειρισμούς του υπουρ-

γού Ρούφου, εκτιμούσαν ότι η υποχωρητικότητα της Αθήνας θα προκαλούσε τη συ-

νεχή αύξηση των απαιτήσεων του Βελιγραδίου. Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγούσε σε 

συνεχείς εντάσεις που στο τέλος θα διέλυαν τη συμμαχία που επεδίωκε ο Πάγκαλος 

να συνάψει, με τη διαφορά ότι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας θα συνέχιζαν να υπάρ-

χουν λόγω της 50ετούς διάρκειας των συμφωνιών, ενώ τα όποια οφέλη για την Αθήνα 

θα είχαν πάψει εντωμεταξύ. Για τα πλήρη κείμενα των Συμφωνιών βλ. ΑΕΒ, 173/φάκ. 

48· Τούντα-Φεργάδη, ό.π., 279. 
42 Το ριψοκίνδυνο αυτό σχέδιο αποκάλυψε ο Πάγκαλος, μετά την ανατροπή και σύλ-

ληψή του, ευρισκόμενος στις φυλακές Ιτζεδίν στην Κρήτη, σε συνέντευξή του στην 

εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα. Τυχόν παραμονή του στην εξουσία για λίγους μήνες πα-

ραπάνω, όπως δήλωσε, θα του έδινε τη δυνατότητα να επιτεθεί στην Τουρκία, προε-

λαύνοντας εντός λίγων ημερών στην Αν. Θράκη, προτού υπάρξει διεθνής μεσολά-

βηση και διαταγή κατάπαυσης του πυρός. Στις 25 του Αυγούστου ήταν μάλιστα προ-

γραμματισμένο κατά τον ίδιο, να αφιχθεί σημαντικός αξιωματικός από βαλκανική 
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Ανατολή με νικηφόρα κατάληξη. Επομένως, οι θυσίες που θα χρειαζό-

ταν να γίνουν έναντι της Σερβίας θα ήταν άνευ αντικρίσματος, ενώ θα 

ενέπλεκαν τη χώρα σε μια πολεμική περιπέτεια.43 

 

Συμπεράσματα 

 

Η δικτατορία Πάγκαλου διακινδύνευσε σε μεγάλο βαθμό τα πάγια ε-

θνικά συμφέροντα χάριν ενός πολέμου-ρεβάνς με την Τουρκία, βάζο-

ντας τη χώρα σε επικίνδυνα μονοπάτια. Στο πλαίσιο αυτό η απόφαση 

του δικτάτορα να προχωρήσει σε μια επιθετική ρητορική έναντι της Ά-

γκυρας, αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ανεδαφική. Στη μόνη περί-

πτωση που μπορούσαν να λάβουν σάρκα και οστά οι ρεβανσισμοί του 

Πάγκαλου ήταν να κατέληγε το ζήτημα της Μοσούλης σε πόλεμο με-

ταξύ Βρετανίας και Τουρκίας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο όμως συγκέ-

ντρωνε λίγες πιθανότητες, καθώς η Άγκυρα είχε κατανοήσει τη δύ-

σκολη θέση που θα βρισκόταν σε μια τέτοια εξέλιξη.  

Το βέβαιο είναι ότι η πτώση του καθεστώτος Πάγκαλου προκάλεσε 

ανακούφιση σε σημαντικό βαθμό στους βρετανικούς κύκλους, καθώς 

η στάση που επέδειξε ο «ιδρυτής της στρατιάς του Έβρου», με τη μη 

ανανέωση της βρετανικής ναυτικής αποστολής, την προσέγγιση με τη 

Ρώμη και τους επικίνδυνους ρεβανσισμούς του έναντι της Άγκυρας, ή-

ταν δυνατό να δυναμιτιστεί το καθεστώς της ειρήνης και ασφαλείας. 

Το τελευταίο όμως αποτελούσε τη βασική προτεραιότητα για τη Βρε-

τανική Αυτοκρατορία, ως μιας εκ των βασικών συντελεστών της Συν-

θήκης των Βερσαλλιών, αλλά και των ιδρυτικών μελών της ΚτΕ. 

Ως εκ τούτου η μόνη υπηρεσία που προσέφερε το καθεστώς Πάγκα-

λου αποτέλεσαν οι αγορές όπλων στις οποίες προέβη, οι οποίες επιβά-

ρυναν μεν σημαντικά τον οικονομικό προϋπολογισμό της χώρας, σε 

περίοδο μάλιστα οικονομικής δυσπραγίας, αλλά αποδείχθηκαν πολύτι-

μες δε κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-1941. Οι διάδοχες κυβερ-

νήσεις (Κονδύλη, Ζαΐμη) εξαναγκάστηκαν να ανατρέψουν και να μην 

επικυρώσουν, συγκεκριμένα η Οικουμενική Κυβέρνηση, τις επιζήμιες 

για τα ελληνικά συμφέροντα παγκαλικές συμφωνίες, κατά τέτοιο τρόπο 

 
χώρα, υπονοώντας τη Σερβία, για τη σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας, την οποία ου-

δείς γνώριζε απ’ την ελληνική κυβέρνηση, εκτός του ιδίου. Cheetham (Athens) to 

Chamberlain (London), c 10646/4258/19, 22 Σεπτεμβρίου 1926, F.O. 371/11356‧ αυτ, 

27 Σεπτεμβρίου 1926. 
43 Psomiades, ό.π., 12, 14‧ Δημήτριος Παπαμιχαλόπουλος, Η ελευθέρα σερβική ζώνη 

Θεσσαλονίκης (Αθήνα: 1953), 89-90‧ Klapsis, “Attempting to revise,” 254· Βερέμης, 

Οικονομία, 38.  
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ώστε να μην προκαλούταν νέα επιδείνωση στις σχέσεις με τις γειτονι-

κές χώρες. 

Με την πτώση του Πάγκαλου έλαβε τέλος και η ριψοκίνδυνη εξω-

τερική πολιτική του ρεβανσισμού, που υιοθετήθηκε στους 14 μήνες 

που διήρκησε το καθεστώς του, η οποία διέκοψε προσωρινά τη, σαφώς 

ρεαλιστικότερη, πολιτική διατήρησης του status quo της Λωζάννης, η 

οποία και αποτελούσε τη βάση της εξωτερικής πολιτικής όλων των 

προγενέστερων, της δικτατορίας, κυβερνήσεων. Η πολιτική αυτή επα-

νήλθε στο προσκήνιο απ’ τα τέλη του 1926, με τη συγκρότηση της Οι-

κουμενικής Κυβέρνησης Αλεξάνδρου Ζαΐμη και υπουργό των Εξωτε-

ρικών τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. 


