
 

 
* Το παρόν άρθρο αποτελεί κομμάτι της υπό επεξεργασία διδακτορικής διατριβής 

του γράφοντος με τίτλο «Αμοιβαίες ελληνογερμανικές προσλήψεις, 1919-1933: Το 

ετεροαναφορικό μωσαϊκό της ελληνογερμανικής πραγματικότητας». 
 

 

 

Πέτρος Κώρης 
 

Ο ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ/ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ/ΧΙΝΤΕΜΠΟΥΡΓΚ: 

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 1932 ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟ ΧΩΡΟ* 

 

 

  



 



 

 

 
 

Εισαγωγή 

 

Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου το αναγνωστικό κοινό αναζη-

τούσε συνεχώς νέα τοπικά, εθνικά και παγκόσμια θεάματα προς τέρ-

ψιν της νεωτερικής ιστορικής περιέργειας και συνείδησης.1 Οι εφημε-

ρίδες και τα περιοδικά κυριάρχησαν στη διαμόρφωση της κοινής γνώ-

μης και συνέβαλαν στη ταχεία διάδοση παγκόσμιων και εγχώριων 

πληροφοριών και μάλιστα, τις περισσότερες φορές, πολιτικά φορτι-

σμένων μηνυμάτων, η πρόσληψη των οποίων διευκολύνθηκε από το 

χαμηλό κόστος, τη μαζική παραγωγή και τα εκτεταμένα δίκτυα του 

διεθνούς Τύπου.2 Ο πολλαπλασιασμός των καθημερινών φύλλων ή-

γειρε επιπλέον το ενδιαφέρον του μεσοπολεμικού αναγνώστη για τα 

ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, ενώ έθρεφε ένα σύστημα προσφοράς και 

κατανάλωσης νέων ειδήσεων.3 

Όπως εύστοχα σημειώνει η Δέσποινα Παπαδημητρίου, ο Τύπος 

αποτέλεσε ένα πολιτισμικό προϊόν, το οποίο παρήγαγε και παραγόταν 

μέσα από τη μαζική πολιτική σκέψη σε συγκεκριμένο χωροχρονικό 

πλαίσιο.4 Στην ουσία, κατασκεύαζε πραγματικότητες και παράλληλες 

αφηγήσεις, ανταποκρινόμενος κάθε φορά στην ιδεολογία που εξυπη-

ρετούσε. Για την κατασκευή και την εξυπηρέτηση αυτής της παράλ-

ληλης αφήγησης, αναγκαία φάνηκε η επανασυγκειμενοποίηση (re-

contextualization) αξιών, γεγονότων και συμπεριφορών –η περιγραφή 

 
1 Χριστίνα Κουλούρη, Φουστανέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτό-

τητα 1821-1930 (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2020), 27-28. 
2 James Curran–Jean Seaton, Power Without Responsibility. The Press and Broad-

casting in Britain (Νέα Υόρκη: Routledge, 1997), 2-5· Γ. Γιαννόπουλος, «Τα Χρόνια 

του Μεσοπολέμου. 1923-1939», στο Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-

1974, επιμ. Λουκία Δρούλια–Γιούλα. Κουτσοπανάτου, τ. Α΄ (Αθήνα: ΙΝΕ/ΕΙΕ, 

2008), 41-45· Ανδρέας Χριστοδουλίδης, «Πρακτορεία Ειδήσεων», στο Ο ελληνικός 

Τύπος. 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, επιμ. Λουκίας 

Δρούλια (Αθήνα: ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2005), 196-200. 
3 Αλέξανδρος Α. Κύρτσης, Κοινωνιολογική σκέψη και εκσυγχρονιστικές ιδεολογίες 

στον ελληνικό Μεσοπόλεμο (Αθήνα: Νήσος, 1996), 31. 
4 Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Ο αθηναϊκός Τύπος στον 20ό αιώνα: Συνέχειες και 

νέες τάσεις, 1922-1974», στο Ο ελληνικός Τύπος, 71-80.  
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ή η ανάμνηση ενός συμβάντος, δηλαδή, μέσω μίας αναφοράς σε κά-

ποιο άλλο– που προσέφεραν τη δυνατότητα στον αποδέκτη να κατα-

νοήσει, να επεξηγήσει ακόμα και να ταυτιστεί με ασυμβίβαστα, κα-

ταρχήν, στοιχεία.5 Οι εικόνες αυτών των εγχώριων ή διεθνών γεγονό-

των, λοιπών, προσελήφθησαν, κατά βάση, μέσα από τον Τύπο και α-

ναλύθηκαν μέσα σε ένα πλαίσιο σύγκρισης με παρελθοντικές ή παρο-

ντικές εξελίξεις.6 Όπως παρατηρείται και με τα κοινά στοιχεία μεταξύ 

παρελθόντος και παρόντος, ταυτόχρονα συμβάντα μεταξύ δύο κρατών 

μπορούν να επαναξιολογηθούν σε διαφορετικό (εθνικό) πλαίσιο και 

να εξάγουν υποκειμενικώς ωφέλιμα πολιτικά και κοινωνικά συμπερά-

σματα.7 Η διαδικασία της επανασυγκειμενοποίησης εφαρμόζεται με 

στόχο την οικειοποίηση και τη μετακένωση Ιδεών, νοημάτων και γε-

γονότων σε, αρχικά, διαφορετικό/ξένο υπόβαθρο, επινοώντας την επι-

θυμητή εντύπωση.8 

Υπό την επήρεια της επανασυγκειμενοποίησης βρέθηκε, μεταξύ 

άλλων, και ένα αρκετά δημοφιλές ιδεολόγημα της εποχής, η συγχρο-

νία. Αποδοθείς στον Μεσοπόλεμο μέσω της ιδεολογίας του κρατικού 

σχεδιασμού και παρεμβατισμού,9 ο εκσυγχρονισμός ανασηματοδοτή-

θηκε με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα·10 σαν ένα ιδεολογικό δά-

νειο που προσαρμόζεται σε δυνητικά πολιτιστικά πρότυπα και κατα-

σκευάζεται σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του αποδέκτη.11 Αυτές οι 

ιδεολογικές μετακενώσεις ήταν φυσικό να πολλαπλασιαστούν στη 

 
5 Κουλούρη, Φουστανέλες, 48, 270. 
6  Hans Kepplinger, Die Demontage der Politik in der Informationsgesellschaft 

(Φράιμπουργκ: Verlag Karl Alber, 1998), 209-219. 
7 Anthony Smith, The Nation in History. Historiographical Debates about Ethnicity 

and Nationalism (Ανόβερο: University Press of New England, 2000), 60-70. 
8 Aristotle Kallis, “Transational Fascism. The Fascist New Order, Violence, and Cre-

ative Destruction”, στο Fascism without Borders. Transnational Connections and 

Cooperation between Movements and Regimes in Europe from 1918 to 1945, επιμ. 

Arnd Bauerkämper–Grzegorz Rossoliński–Liebe (Οξφόρδη: Berghahn Books, 2017), 

39-64. 
9 Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός 20ός αιώνας (Αθήνα: Πόλις, 2020), 123-125, 173. 
10 Jeffrey Herf, Αντιδραστικός μοντερνισμός. Τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη 

Βαϊμάρη και το Γ΄ Ράιχ (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1993), 1. 
11 Κατερίνα Πάπαρη, Ελληνικότητα & αστική διανόηση στον Μεσοπόλεμο. Το πολιτι-

κό πρόγραμμα των Π. Κανελλόπουλου, Ι. Θεοδωρακόπουλου και Κ. Τσάτσου (Αθήνα: 

Ασίνη, 2017), 15. 
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νεωτερική εποχή μέσω της σταδιακής επικράτησης του Τύπου ως κύ-

ριου μέσου ενημέρωσης,12 ενώ η αίσθηση της αλλαγής, την οποία έ-

φερε εξ ορισμού ο εκσυγχρονισμός, ήταν αισθητή από το σύνολο του 

δυτικού, τουλάχιστον, κόσμου μετά το πέρας του Α΄ Παγκόσμιου Πο-

λέμου.13 Σύμφωνα με τον Βασίλη Μπογιατζή, η ελληνική κοινωνία 

για παράδειγμα, βίωσε μετά την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας ένα 

υπαρξιακό στρες, αποκλειστική λύση του οποίου θεωρήθηκε ο παλιγ-

γενετικός εκσυγχρονισμός και η τεχνολογική ανάπτυξη μέσω των 

κρατικών παρεμβάσεων, ιδεολόγημα, φυσικά, που έβαλε κατά του 

κοινοβουλευτισμού και στην περίπτωση της βενιζελικής παράταξης 

εξήρε τη «χαρισματική ηγεσία» του Βενιζέλου.14  

Η συγχρονία που επιδίωκε και εφάρμοσε κάθε κράτος όμως, απαι-

τούσε, πρώτα απ’ όλα έναν φορέα, έναν πάροχο του δανείου, ο οποίος 

προσελήφθη ως τέτοιος, διότι είχε ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία 

εκσυγχρονισμού. Έπειτα, απαραίτητος ήταν επίσης ο θεωρητικός και 

εφαρμοστής της επανασυγκειμενοποίησης. Αυτός ο μοντέρνος «σοφι-

στής» έπρεπε να πείσει το πλήθος για την εγκυρότητα της επιχειρημα-

τολογίας του, εφόσον την προσδιόριζε μέσα στα «αυθαίρετα» όρια 

της νέας σηματοδότησης.15 Αντλώντας από το αναφερθέν ερευνητικό 

σχήμα, το παρόν άρθρο θα επιχειρήσει να αναδείξει την πολιτική επα-

νασυγκειμενοποίηση της συγχρονίας και την απόπειρα συνταγματικής 

εμφύτευσης του άρθρου 48 στην ελληνική πραγματικότητα από τη 

βενιζελική παράταξη υπό την επιρροή της γερμανικής κρίσης την ά-

νοιξη του 1932.16 Το βασικό ερώτημα που θα προσπαθήσει να απα-

 
12 Michel Espagne, “Les Transferts Culturels et l’Histoire Culturelle de la Grèce,” 

στο Ελληνικότητα και ετερότητα. Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και εθνικός χαρα-

κτήρας στον 19ο αιώνα, τ. Α΄, επιμ. Άννας Ταμπάκη–Ουρανίας Πολυκανδριώτη (Α-

θήνα: ΕΙΕ, 2016), 45-67. 
13 Roger Griffin, Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussoli-

ni and Hitler (Χάμπσαϊρ: Palgrave Macmillan, 2007), 7-8. 
14 Βασίλης Μπογιατζής, Μετέωρος μοντερνισμός. Τεχνολογία, ιδεολογία της επιστή-

μης και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (1922-1940) (Αθήνα: Ευρασία, 

2017), 17-58. 
15 Hannah Arendt, Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού. Αντισημιτισμός, τ. Α΄ (Θεσσα-

λονίκη: Νησίδες, 2017), 30. 
16  Τίτος Μαρκόπουλος, «Κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές συνέ-

πειες αλλοδαπών νομικών εμφυτευμάτων στην Ελλάδα την εκατονταετία 1830-

1930», στο Επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 1870-1933. 
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ντήσει δεν είναι τα αίτια αυτής της συνταγματικής απόπειρας από τον 

Βενιζέλο, τα οποία έχουν ήδη τεκμηριωθεί από τον Βασίλη Μπογια-

τζή και τον Νίκο Αλιβιζάτο, αλλά μία έκφανση του ζητήματος που δεν 

είχε ακόμα ανακύψει: Γιατί, σε σχέση με τη συντηρητική στροφή που 

έλαβε χώρα στην πλειονότητα των δυτικών κρατών, ο βενιζελικός λό-

γος (discours) βασίστηκε συγκεκριμένα στην πρόσληψη του γερμανι-

κού παραδείγματος ώστε να παραμείνει στην εξουσία και να πετύχει 

τη συνταγματική αναθεώρηση; 

 

Το πολιτικό υπόβαθρο της γερμανικής κρίσης 

 

Την άνοιξη του 1932 η πολιτική κρίση στη Γερμανία έτεινε προς νέο 

παροξυσμό. Η θητεία του προέδρου του γερμανικού Ράιχ, Πάουλ φον 

Χίντεμπουργκ, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα την αναμονή 

των καθιερωμένων προεδρικών εκλογών. Παρότι ορκίστηκε πίστη 

στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης,17 δεν δίστασε κατά την επταετή παρα-

μονή του στην εξουσία να χρησιμοποιήσει τις συνταγματικές του ε-

ξουσίες για να ορίσει και να επιβάλει ολοένα και συντηρητικότερες 

κυβερνήσεις της επιλογής του. Το αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την 

κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του άρθρου 4818 στις 27 

Μαρτίου 1930 και τη μεταβίβαση της εξουσίας από το κοινοβούλιο 

στον πρόεδρο του Ράιχ. Η κυβέρνηση του Μεγάλου Συνασπισμού που 

είχε προκύψει από τις εκλογές της 20ής Μαΐου 1928 υπό την καγκελα-

ρία του σοσιαλδημοκράτη Χέρμαν Μούλερ (Hermann Müller) δεν 

κατάφερε να διατηρήσει την ενότητά της και υπό το βάρος της ασυμ-

φωνίας σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που θα έβλαπταν τους άνερ-

γους και την ψήφιση του σχεδίου Young κατέρρευσε.19 

 
Επιρροές και επεξεργασίες, επιμ. Μιχάλη Ψαλιδόπουλου (Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες 

Εκδόσεις, 2013), 159-188. 
17 Heinrich Winkler, Βαϊμάρη. Η ανάπηρη δημοκρατία. 1918-1933 (Αθήνα: Πόλις, 

2018), 167. 
18  Artikel 48. Διαθέσιμο στο de.wikisource.org/wiki/Verfassung_des_Deutschen_ 

Reichs_(1919) (ανάκτ. 23-12-2020). 
19 Winkler, Βαϊμάρη, 222-224. 
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Ο Χίντεμπουργκ, αντλώντας έκτακτες εξουσίες από το άρθρο 5320 

και ύστερα από πρόταση του Κουρτ φον Σλάιχερ (Kurt von 

Schleicher),21 διόρισε στις 30 Μαρτίου 1930 ως νέο καγκελάριο τον 

μέχρι πρότινος, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κέντρου 

(Deutsche Zentrumspartei, ως εξής Zentrum) Χάινριχ Μπρούνινγκ 

(Heinrich Brüning).22 Η επιλογή αυτή, προφανώς, δεν ήταν τυχαία. 

Γύρω από το πρόσωπο του γηραιού προέδρου είχαν συγκεντρωθεί συ-

ντηρητικές και δεξιές ομάδες, μεγαλογαιοκτήμονες της Ανατολικής 

Πρωσσίας, στρατιωτικοί και συντηρητικοί διανοούμενοι, οι οποίοι 

επιθυμούσαν την άμεση απομάκρυνση των σοσιαλιστών από την κυ-

βέρνηση και την ενίσχυση της προεδρικής εξουσίας έναντι του 

Ράιχσταγκ. Οι αντικοινοβουλευτικές προτάσεις των ομάδων αυτών, 

πήγαζαν, μεταξύ άλλων, από τη σχολή σκέψης της Συντηρητικής Ε-

πανάστασης (Konservative Revolution) και τους ιδεολόγους της, όπως 

τον Καρλ Σμιτ (Carl Schmitt), τον Χανς Φρέγιερ (Hans Freyer), τον 

Ερνστ Γιούνγκερ (Ernst Jünger), τον Όσβαλντ Σπρένγκλερ (Oswald 

Sprengler) και τον Στέφαν Γκέοργκ (Stefan George). Ένας προς ένας 

συνέβαλαν στην ιδεολογική αποδόμηση της Δημοκρατίας της Βαϊ-

μάρης και στην επιτέλεση του Νέου Ξεκινήματος (Aufbruch)23 στοι-

χειοθετώντας τις έκτακτες/δικτατορικές προεδρικές εξουσίες μέσω 

της δημοψηφισματικής εκλογής του προέδρου,24 τον περιορισμό των 

ατομικών ελευθερίων στο πλαίσιο μίας εθνικής κοινότητας,25 τις μυ-

 
20  Artikel 53. Διαθέσιμο στο de.wikisource.org/wiki/Verfassung_des_Deutschen_ 

Reichs_(1919)#Artikel_53 (ανάκτ. 23-12-2020). 
21 Hagen Schulze, Weimar. 1917-1933 (Μόναχο: Siedler, 1994), 118-120. Ο Σλάιχερ 

κατείχε από την 1η Μαΐου θέση εφάμιλλη του υφυπουργού στο Υπουργείο της 

Ράιχσβερ, βλ. Edgar Feuchtwanger, From Weimar to Hitler. Germany, 1918-1933 

(Λονδίνο: Palgrave Macmillan, 1995), 218-219. 
22 Hans Mommsen, Die Verspielte Freiheit. Aufstieg und Untergang der Weimarer 

Republik (Βερολίνο: Ullstein Buchverlage, 2018), 383. 
23 Griffin, Modernism, 9-12. 
24 Carl Schmitt, Verfassungslehre (Βερολίνο: Duncker & Humblot, 1965), 290-291, 

250-359· Carl Schmitt, Legalität und Legimität (Βερολίνο: Duncker & Humblot, 

1968), 62-69. 
25 Hans Freyer, Revolution von Rechts (Ιένα: E. Diederichs, 1931), 68-72. 
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θικές, μυστικιστικές, δημιουργικές «δυνάμεις» ενός ολοκληρωτικού 

πολέμου26 και τον πρωσσικό σοσιαλισμό του αίματος.27 

Ο Μπρούνινγκ μπορεί αρχικά να σχημάτισε κυβέρνηση με βουλευ-

τές από τα κόμματα του κέντρου και της δεξιάς, αποκλείοντας παντε-

λώς την κοινοβουλευτική αριστερά, από τον Ιούλιο του 1930 όμως 

και ύστερα κατέφευγε συνεχώς σε αναγκαστικά προεδρικά διατάγμα-

τα διότι δεν διέθετε την υποστήριξη του Ράιχσταγκ.28 Η διάλυση του 

κοινοβουλίου και η προκήρυξη εκλογών υπήρξε μονόδρομος. Στις 14 

Σεπτεμβρίου 1930 το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας (Sozi-

aldemokratische Partei Deutschlands, στο εξής SPD) κατάφερε, παρά 

τις απώλειες, να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, με το Εθνικοσοσιαλιστικό 

Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (Nationalsozialistische Deutsche Arbeit-

partei, στο εξής NSDAP) να έρχεται δεύτερο με αυξημένα ποσοστά. 

Η ισχυρή παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας (Kom-

munistische Partei Deutschlands, στο εξής KPD) και των εθνικοσο-

σιαλιστών στο κοινοβούλιο προκάλεσε μια ισχυρή αρνητική πλειο-

ψηφία του ύψους του 31%.29 Η επιβίωση της κυβέρνησης Μπρού-

νινγκ εξαρτήθηκε, λοιπόν, αποκλειστικά από τη ψήφο ανοχής του 

SPD, δεδομένου ότι ο Χίντεμπουργκ και η κλίκα του απέκλειαν κάθε 

συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο με τους σοσιαλδημοκράτες, τους 

κομμουνιστές και τους εθνικοσοσιαλιστές.30  Φοβούμενοι οι πρώτοι 

μία συνεργασία κυβέρνησης και NSDAP, αποφάσισαν να παραχωρή-

σουν ψήφο ανοχής στη νέα κυβέρνηση, τουλάχιστον για ένα μικρό, 

χρονικό διάστημα. Οι απειλές του Μπρούνινγκ και η διογκούμενη α-

πειλή από τα δεξιά υπό τη μορφή του Harzburger Front, περιόρισε το 

 
26 Ernst Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis (Βερολίνο: E. S. Mittler & Sohn, 

1926), 7-11, 75-98. 
27 Oswald Sprengler, Preussentum und Sozialismus (Μόναχο: C. H. Beck & Oskar 

Beck, 1920), 22-25, 68-81, 97-99. Για τον Stefan George βλ. Βασίλειος Μπογιατζής, 

«Ένας Ξένος Εναντίον Φιλελευθερισμού και Κομμουνισμού: Ο Παναγιώτης Κα-

νελλόπουλος στο Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών», Μνήμων 

34 (2015): 67-96, 76-78. 
28 Feuchtwanger, From Weimar, 221· Winkler, Βαϊμάρη, 225-227. 
29 Ian Kershaw, Χίτλερ (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2016), 205-206· Mommsen, Die Verspielte, 

479-482· Feuchtwanger, From Weimar, 224-227· Winkler, Βαϊμάρη, 228-230. 
30 Mommsen, Die Verspielte, 486. 
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SPD σε μία θεώρηση του «μικρότερου κακού» για το εργατικό κίνη-

μα.31 

Η αποτυχία της τελωνειακής ένωσης μεταξύ Γερμανίας και Αυ-

στρίας τον Σεπτέμβριο του 1931 δυσχέρανε εντούτοις και τη θέση του 

Μπρούνινγκ.32 Οι πιέσεις από τον Χίντεμπουργκ για μία συντηρητι-

κότερη, «δεξιότερη» κυβέρνηση κλιμακώθηκαν, με αποτέλεσμα τον 

ανασχηματισμό της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα πρότυπα του στρα-

τάρχη. Παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις, η οικονομία της Γερμα-

νίας βίωνε έντονες πληθωριστικές τάσεις, αποτέλεσμα της παγκό-

σμιας οικονομικής κρίσης. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Μπρού-

νινγκ να απαλλάξει το γερμανικό κράτος από την αποπληρωμή των 

πολεμικών αποζημιώσεων εκμεταλλευόμενο την παγκόσμια οικονομι-

κή κρίση επιδείνωναν περισσότερο την κατάσταση.33 

Παρόλ’ αυτά, από τις αρχές του 1932, η προσοχή του πολιτικού κό-

σμου είχε επικεντρωθεί στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Παρά την 

αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Χίντεμπουργκ προς τον Μπρούνινγκ, ο 

καγκελάριος της Γερμανίας τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της επανεκλογής 

του στρατάρχη. Το KPD αποφάσισε να υποστηρίξει τον αρχηγό του 

κόμματός του, Ερνστ Τέλμαν (Ernst Thälmann), προβλέποντας επιτυ-

χημένα ότι η στήριξη των σοσιαλδημοκρατικών στον Χίντεμπουργκ 

και η πολιτική ανοχής που έχουν ακολουθήσει, θα ενίσχυε τον δικό 

τους υποψήφιο. Η υποστήριξη αυτή του SPD στον Χίντεμπουργκ απο-

ξένωσε με τη σειρά της την οργάνωση Stahlhelm από τον πρόεδρο του 

Ράιχ, με αποτέλεσμα την επιλογή του Τέοντορ Ντούρστερμπεργκ (The-

odor Duersterberg), υπαρχηγού της οργάνωσης, ως υποψήφιου για τις 

προεδρικές εκλογές. Οι εθνικοσοσιαλιστές, διεκδικώντας ηγετικό ρόλο 

στις οργανώσεις της δεξιάς, αποφάσισαν να συμμετάσχουν με υποψή-

φιο τον Άντολφ Χίτλερ. Άλλωστε, η επιλογή να απέχουν ή να υποστη-

ρίξουν τον Χίντεμπουργκ θα είχε προσληφθεί ως πολιτική δειλία και θα 

επηρέαζε την εκλογική δυναμική τους.34 

 
31 Winkler, Βαϊμάρη, 235-247. 
32 Mommsen, Die Verspielte, 521-524. 
33 Για την αποπληθωριστική πολιτική (Deflationspolitik) του Μπρούνινγκ και τις 

προσπάθειες απαλλαγής από τις αποζημιώσεις βλ. Phillip Heyde, Das Ende der 

Reparationen. Deutschland, Frankreich und der Youngplan 1929-1932 (Πάντεμπορν: 

Verlag Ferdinand Scöningh, 1998), 315-363. 
34 Feuchtwanger, From Weimar, 263-269. 
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Ο πρώτος γύρος των εκλογών στις 13 Μαρτίου 1932 ολοκληρώθη-

κε με παρ’ ολίγον ολοκληρωτική νίκη του Χίντεμπουργκ. Η νίκη του 

στρατάρχη στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 10 Απριλίου ήταν 

δεδομένη. Εντούτοις, ο Χίτλερ κατάφερε να αυξήσει τα πανεθνικά 

ποσοστά του. Η εκλογική βάση του νεοεκλεγέντος προέδρου είχε με-

τατοπιστεί ριζικά, κάτι που διαπίστωσε με δυσθυμία και ο ίδιος.35 Το 

SPD αναλογιζόμενο το δίπολο Χίτλερ–Χίντεμπουργκ επέλεξε για α-

κόμη μία φορά το λιγότερο κακό στο πρόσωπο του τελευταίου, παρότι 

ήταν εμφανέστατες οι αντισοσιαλιστικές του κατευθύνσεις. Όσον α-

φορά τον Μπρούνινγκ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί στις 30 Μαΐου 

1932 μετά από πιέσεις του Χίντεμπουργκ.36 

 

Οι γερμανικές προεδρικές εκλογές στο βενιζελικό Τύπο 

 

Παράλληλα με τις εξελίξεις στη γερμανική δημοκρατία, το ελληνικό 

πολιτικό σύστημα εκδήλωνε ανησυχητικά σημάδια πόλωσης και α-

στάθειας την άνοιξη του 1932. Η τετραετής κυβέρνηση του Βενιζέλου 

 
35 Για την εκλογική βάση του Χίντεμπουργκ στις προεδρικές εκλογές του 1925 βλ. 

Jϋrgen W. Falter, “The Two Hindenburg Elections of 1925 and 1932: A Total Rever-

sal of Voter Coalitions”, Historical Social Research 23 (2013): 217-232. Επρόκειτο 

κυρίως για προτεστάντες αγρότες, εθνικολαϊκούς (Deutschnationale Volkspartei, 

DNVP), πρώην ανώτερους αξιωματικούς, μεγαλογαιοκτήμονες της Ανατολικής 

Πρωσσίας, μοναρχικούς και αντικομμουνιστές. 
36 Hannah Arendt, Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού. Ιμπεριαλισμός, τ. Β΄ (Θεσσαλο-

νίκη: Νησίδες, 2017), 188-189. Η Άρεντ παρατηρεί ότι οι προεδρικές εκλογές του 

1932 καταδεικνύουν εύστοχα την παρακμή του κομματικού συστήματος στη Γερμα-

νία. Δύο αυτοαποκαλούμενα κινήματα (κομμουνιστικό και εθνικοσοσιαλιστικό) 

επιδιώκουν να εκπροσωπήσουν τον γερμανικό λαό «υπεράνω κομμάτων», ενώ όλα 

τα υπόλοιπα κόμματα συσπειρώνονται για να υποστηρίξουν το υπάρχον σύστημα, 

το οποίο εκπροσωπείται από έναν αθεράπευτα μοναρχικό που προωθεί συντηρητι-

κές και αυταρχικές λύσεις. Επιπρόσθετα και οι δύο παρατάξεις εργαλειοποίησαν τον 

φόβο της ανατροπής του status quo, εκκινώντας όμως από διαφορετικές αφετηρίες. 

Ειδικότερα, η παράταξη του Χίντεμπουργκ, συμπεριλαμβανομένου ειρωνικά και 

του SPD χαρακτήρισε μία πιθανή ψήφο στον Τέλμαν ως ψήφο, πρακτικά, στον Χίτ-

λερ, ο οποίος στόχευε στην ανατροπή του status quo σε εσωτερικό ή σε εξωτερικό 

επίπεδο και οι εθνικοσοσιαλιστές με τη σειρά τους, προσδιόρισαν την ίδια ψήφο ως 

προοίμιο μίας κομμουνιστικής επανάστασης, εφόσον οι κυβερνήσεις Χίντεμπουργκ, 

σύμφωνα με τους ναζί, αδυνατούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα της ανεργίας κτλ. 

Εύστοχα η Πρωία σημείωσε ανάλογες παρατηρήσεις. «Προεκλογική Γερμανία. 

Προπαγανδιστικά μέσα και μέθοδοι», Πρωία, 12 Απριλίου 1932. 
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βαλλόταν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, την απόφαση για 

την εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού στις 26 Απριλίου και τα οι-

κονομικά σκάνδαλα. Ήδη από τον Ιανουάριο 1930 ο Βενιζέλος προ-

σπάθησε να αποποιηθεί των ευθυνών της κυβέρνησής του, επιρρίπτο-

ντας τις ευθύνες της οικονομικής στενοχωρίας στην οικονομική κρίση, 

η οποία ήταν εμφανέστατη, σύμφωνα με τον ίδιο, στη Γερμανία «των 

2.000.000 ανέργων και των ταραχωδών συγκρούσεων», ενώ από τον 

Μάρτιο 1932 επιδίωξε την πόλωση της διχαστικής σύγκρουσης μετα-

ξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών.37 Επαναφέροντας στην επιφάνεια 

την ιστορική υπαιτιότητα του Λαϊκού Κόμματος για τη Μικρασιατική 

Καταστροφή στόχευε στη συγκρότηση μιας οικουμενικής κυβέρνησης, 

η οποία θα συγκάλυπτε την ευθύνη του κόμματος των Φιλελευθέρων 

στην αποτυχία αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.38 

Το δίπολο Χίντεμπουργκ–Χίτλερ στις γερμανικές προεδρικές ε-

κλογές του 1932 χρησιμοποιήθηκε και αναδείχθηκε από τον βενιζελι-

κό Τύπο ως βασικός καταλύτης και πρότυπο για την περαιτέρω πόλω-

ση του ελληνικού λαού. Στις 16 Μαρτίου η Πατρίς χαρακτήρισε τον 

Χίτλερ «σειρήνα» τυχοδιωκτισμού και αναρχίας, απατεώνα που υπό-

σχεται στους άνεργους σοσιαλισμό και στους εθνικιστές «ξέσχισμα» 

των συνθηκών ειρήνης, αναμειγνύοντας αυτήν την «παράδοξη ασυμ-

βιβασία». Απέναντί του έβρισκε, ευτυχώς, τον Χίντεμπουργκ, τον εγ-

γυητή της ειρήνης και της σταθερότητας, την ενσάρκωση της ψυχικής 

ισορροπίας του γερμανικού λαού, ο οποίος, όπως και οι Έλληνες, ή-

ταν αποφασισμένος να ζήσει. Η γερμανική τάξη, πειθαρχία και ευ-

ρυθμία λάμβαναν θετικές διαστάσεις στο άρθρο, ερχόμενες σε απόλυ-

τη αντίθεση με τους υστερισμούς των χιτλερικών. Ο συγγραφέας, 

βουλευτής Λέων Μακκάς, προέβη στη συνέχεια και σε μία αρκετά 

βαρυσήμαντη δήλωση. Ονοματίζοντας το άρθρο του «Οι Γερμανοί 

χθες, οι Έλληνες αύριον» δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την τσαλδαρι-

 
37 Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων [στο εξής ΠΒΕ], Συνεδρίαση ΚΣΤ΄, 27 Ιανου-

αρίου 1930, 270. 
38 Χαρακτηριστικό σημείο αυτής της προσπάθειας είναι η έκδοση τριών ομιλιών του 

Ελ. Βενιζέλου στη Βουλή (Μάρτιος 1932) επί της ευθύνης της Ηνωμένης Αντιπολί-

τευσης για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο διχαστικός λόγος διακρίνεται από τον 

τίτλο της έκδοσης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ποίοι οι υπεύθυνοι διά την Μικρασιατικήν 

Καταστροφήν. Τα απώτερα αίτια των σημερινών οικονομικών μας δυσχερειών (Αθή-

να: Εθνικό Τυπογραφείο, 1932), 12-17, 46-47. 
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κή αντιπολίτευση ως ελληνικό χιτλερισμό, ο οποίος δημαγωγούσε και 

καλούσε τη χώρα στην παράδοση της χρεωκοπίας. Ο Βενιζέλος όμως 

–ο Έλληνας Χίντεμπουργκ δηλαδή– ήταν εγγυητής της ελληνικής τι-

μιότητας, της τάξης και της ανόρθωσης. Ήταν ένα σύμβολο δόξας.39  

Η ταύτιση Βενιζέλου–Χίντεμπουργκ αποτελεί, το λιγότερο, μία εν-

διαφέρουσα σύγκριση. Η υποψηφιότητα Χίντεμπουργκ στις προεδρι-

κές εκλογές του 1925 και η εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή κρί-

θηκε, αρχικά, από τον βενιζελικό Τύπο αρνητικά. Η πιθανότητα μίας 

νίκης του προβλήθηκε ως προαναγγελία ενός νέου πολέμου και δια-

τάραξης του status quo. Ακαδημαϊκοί όπως ο Κυριακόπουλος, συνέ-

τειναν σε αυτήν την άποψη.40 Η επικράτησή του χαρακτηρίστηκε πο-

λιτική φάρσα, έλλειψη λογικής, απίστευτο σφάλμα, αποκύημα του 

γυναικείου αισθηματισμού και των πατριωτικών αναμνήσεων. 41  Η 

αγωνία για την επιστροφή του γερμανικού εθνικιστικού πνεύματος και 

της μοναρχικής κλίκας ήταν έκδηλη.42 

Η αρνητική, όμως αυτή διάσταση γρήγορα μεταβλήθηκε ή τουλά-

χιστον έλαβε μία αμφίθυμη μορφή. Όντας στρατιωτικός, ο όρκος του 

στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης προσελήφθη ως δέσμευση για τη διατή-

ρηση της γερμανικής δημοκρατίας. Στο χαοτικό μετεκλογικό κλίμα 

του 1930 έγινε ο «φάρος», ο μεσολαβητής της πολιτικής σταθερότη-

τας, αφού απέκλεισε τα άκρα (χιτλερικούς και κομμουνιστές) από τον 

σχηματισμό της κυβέρνησης.43 Ανεξάρτητα από τις προσωπικές του 

 
39 Λέων Μακκάς, «Οι Γερμανοί χθες, οι Έλληνες αύριον», Πατρίς, 16-3-1932. 
40 «Η ζωή», Έθνος, 26-4-1925 και «Είχε γίνει μακρά συνεργασία με τον Κάιζερ», 

Έθνος, 29-4-1925· Χ., «Αι γερμανικαί προεδρικαί εκλογαί. Η υποψηφιότης του Χίν-

δεμπουργ αποτελεί κίνδυνον διά την ειρήνην ολοκλήρου της Ευρώπης», Ελεύθερος 

Λόγος, 11-4-1925· Αριστείδης Σκληρός, «Η υποψηφιότης του Χίνδεμπουργκ πρό-

κλησις κατά της Ευρώπης», Ελεύθερος Λόγος, 16-4-1925. Για το άρθρο του Κυρια-

κόπουλου βλ. «Η κρίσις της Γερμανικής Δημοκρατίας», Ελεύθερος Λόγος, 26-4-1925. 
41 Μ., «Η νίκη του Χίνδεμπουργ», Ελεύθερος Τύπος, 5-5-1925 και Λεωνίδας Χοϊδάς, 

«Στρατάρχης–Πρόεδρος», Ελεύθερος Τύπος, 12-5-1925· «Ο νέος Πρόεδρος», Εστία, 

27-4-1925, «Ο κόσμος», Εστία, 28-4-1925· «Η εκλογή του Χίντεμπουργκ», Εστία, 

29-4-1925· Αριστείδης Σκληρός, «Ο Πρόεδρος της μειοψηφίας και η προδοσία των 

κομμουνιστών», Ελεύθερος Λόγος, 7-5-1925. 
42 «Ο στρατάρχης Χίνδεμπουργ εξελέγη Πρόεδρος της Γερμανίας. Η αναβίωσις του 

εθνικιστικού πνεύματος», Μακεδονία, 28-4-1925 και «Η νίκη του Χίνδεμβουργ», 

Μακεδονία, 29-4-1925. 
43 «Η γερμανική κρίσις», Εστία, 14-10-1930. 
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πεποιθήσεις ανέλαβε τον σύγχρονο ρόλο του και ήταν έτοιμος να τον 

διεκπεραιώσει, έχοντας ως προτεραιότητα την ευημερία του γερμανι-

κού λαού.44 

Αν και δεν τέθηκε ποτέ θέμα ταύτισης Βενιζέλου και Χίτλερ, η σύ-

γκριση με τον Χίντεμπουργκ στις προεδρικές εκλογές του 1932 υπήρ-

ξε ευκολότερη για τον βενιζελικό Τύπο. Άλλωστε η πρόσληψη των 

δύο πρώην εχθρών είχε μεταβληθεί μετά την επίσκεψη του Βενιζέλου 

στη Γερμανία το 1929.45 Η Μακεδονία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο 

βιβλικός προφήτης της Ιδέας και ο αρχιστράτηγος του μιλιταρισμού 

έτειναν χείρα φιλίας.46 Μεταξύ Χίτλερ και Χίντεμπουργκ, λοιπόν, ο 

τελευταίος είχε αποδείξει, σύμφωνα με τις βενιζελικές εφημερίδες, 

την πίστη του στην ευρωπαϊκή ειρήνη και είχε συμβάλει στην ομαλο-

ποίηση της πολιτικής σταθερότητας στη Γερμανία, παρά τα κατά τό-

πους ατοπήματά του.47 Τα επιχειρήματα υπέρ της εκλογής του Χίντε-

μπουργκ ήταν όμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστη-

ρίζουν τον Βίλχελμ Μαρξ (Wilhelm Marx), τον εκλογικό αντίπαλο 

του στρατάρχη στις εκλογές του 1925. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για 

μία νίκη του Χίτλερ το 1932 είχαν τον ίδιο τόνο με μία πιθανή νίκη 

του Χίντεμπουργκ στην πρώτη του προεδρική εκλογική αναμέτρηση 

το 1925. Λέξεις όπως σταθερότητα, ειρήνη, λογική, αξιοπιστία, πολι-

τική ωριμότητα και ηρεμία συνδέθηκαν αυτή τη φορά με το πρόσωπο 

του προέδρου και κατά προέκταση με τον Βενιζέλο.48  

 
44 «Η Σύμβασις του Λοκάρνο», Εστία, 16-10-1925· «Η εγγυητική συμφωνία οφείλε-

ται στον Χίνδεμπουργ», Μακεδονία, 27-10-1925. 
45 Στράτος Δορδανάς, «“Ειδήσεις από την Ελλάδα’’: Όψεις των ελληνογερμανικών 

σχέσεων κατά τη δεκαετία του 1920», στο Έθνος, κράτος και πολιτική. Μελέτες νεο-

ελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Κολιόπουλο, επιμ. Βασίλη Γούναρη 

(Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009), 104-112· Nikos Papanastasiou, “Die Deutsche-

Griechische Wiederannäherung in den Dreissiger Jahren”, στο Meilensteine 

Deutsch-Griechischer Beziehungen, επιμ. Wolfgang Schultheiß–Evangelos Chrysos 

(Αθήνα: ΙΒΕ για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2010), 201-216. 
46 «Πώς αλλάσσουν οι καιροί», Πατρίς, 30-9-1929. 
47 Π. Παλαιολόγος, «Διά της σπάθης του στρατάρχου», Ελεύθερος Τύπος, 29-1-1927. 

Η εφημερίδα αναφερόταν στην πρόταση δυσπιστίας κατά της τρίτης αστικής συ-

γκυβέρνησης μειοψηφίας Μαρξ, βλ. Winkler, Βαϊμάρη, 190-192. 
48 «Η σημερινή εκλογή της Γερμανίας», Εστία, 13-3-1-32 και 11-4-1932· C. De Jour, 

«Αύριον διεξάγονται αι γερμανικαί εκλογαί. Αι πιθαναί προβλέψεις», Μακεδονία, 

12-3-1932· Γ.Ζ., «Ο Χίντεμπουργκ ενίκησε με 18.000.000 ψήφων αλλ’ η εκλογή θα 

επαναληφθή διότι δεν έλαβε τη βάσιν», Μακεδονία, 15-3-1932 και Γ. Κρέστοβις, «Η 



 

 

 

 

 

 

 

 
204 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

Στις 16 Μαρτίου 1932, την ίδια ημέρα δηλαδή με τη δημοσίευση 

του Μακκά στην εφημερίδα Πατρίς, έκανε την εμφάνισή του ένα πα-

ρόμοιο άρθρο στη Μακεδονία. Ο συγγραφέας ήταν άγνωστος αλλά το 

περιεχόμενο αρκετά γνώριμο. Με τίτλο «Το μάθημα της Γερμανίας» 

το κείμενο πρόδιδε τις προθέσεις του. Αφού διαχώρισε τον γερμανικό 

λαό και σε αντιστοιχία τον ελληνικό σε δύο κατηγορίες, αυτούς που 

αγαπούσαν την παράδοση και συνέβαλαν στην σταθερότητα του κρά-

τους και σε εκείνους που οδηγούσαν τη χώρα στον όλεθρο, η εφημε-

ρίδα συνεχάρη τους Γερμανούς και τον Χίντεμπουργκ για τη νίκη 

τους. Παρότρυνε, επίσης, τους Έλληνες και τον Βενιζέλο να μιμηθούν 

το γερμανικό παράδειγμα και να αποτρέψουν το χιτλερικό/τσαλδαρικό 

πείραμα.49  

Η σύνδεση του Βενιζέλου με τον Χίντεμπουργκ δεν υπήρξε αδι-

καιολόγητη. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, ο Στράτος 

Δορδανάς σημειώνει ότι έγκειται στο πνεύμα της αναδιαμόρφωσης 

της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής.50 Επιπρόσθετα, όμως, η ταύτιση 

επανασυγκειμενοποιείται στο πλαίσιο της ελληνικής εσωτερικής πολι-

τικής διαμάχης και της αναβίωσης του Εθνικού Διχασμού. Η βενιζελι-

κή παράταξη αναζητούσε συμμάχους για τη συγκρότηση της οικουμε-

νικής κυβέρνησης. Ένα διεθνές πρότυπο και παράδειγμα σίγουρα θα 

διευκόλυνε τη διαδικασία, πόσω μάλλον η περίπτωση των προεδρικών 

γερμανικών εκλογών και ο Χίντεμπουργκ, ο οποίος, παρότι δεν είχε 

αποκρύψει τις φιλομοναρχικές του τάσεις, δεν επανέφερε τον Kaiser 

και συμβιβάστηκε –ή, καλύτερα, επιδίωκαν οι βενιζελικοί να προβλη-

θεί συμβιβασμένος– με τις σύγχρονες συνθήκες.51 Επιπρόσθετα, τον 

 
εκλογή του Προέδρου», Μακεδονία, 22-3-1932· «Ο γερμανικός λαός εψήφισεν υπέρ 

της ομαλότητος και της πολιτικής ευσταθείας», Ελεύθερον Βήμα, 15-3-1932. 
49 «Το μάθημα της Γερμανίας», Μακεδονία, 16-3-1932. 
50 Για την πρόσληψη του Βενιζέλου από τους Γερμανούς την ίδια περίοδο βλ. Στρά-

τος Δορδανάς, «Χαρακωμάτων ταυτότητες. Ελληνο-γερμανικές αναπαραστάσεις 

στον Mεσοπόλεμο», στο Ταυτότητες στον Ελληνικό Κόσμο (από το 1204 έως Σήμε-

ρα). Πρακτικά Δ' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα (9-12 

Σεπτεμβρίου 2010), επιμ. Κωνσταντίνου Δημάδη (Αθήνα: ΕΕΝΣ, 2011), 555-566· 

Hagen Fleischer, Krieg und Nachkrieg. Das Schwierige Deutsch-griechische 

Jahrhundert (Wien: Böhlau Verlag, 2020), 205-242. 
51 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τελικός στόχος της πολιτικής του Χίντεμπουργκ 

υπήρξε η αποκατάσταση της μοναρχίας, εφόσον το κοινοβουλευτικό σύστημα θα 

είχε φθαρεί και οι προεδρικές εξουσίες θα είχαν ενισχυθεί. Βλ. Wolfram Pyta, Hin-
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στρατάρχη στήριζαν στις προεδρικές εκλογές και οι σοσιαλδημοκρά-

τες. Από τη μία, η βενιζελική παράταξη οικειοποιήθηκε ένα σύμβολο 

του καϊζερισμού που είχε, μάλιστα, ορκιστεί να σεβαστεί το Σύνταγμα 

της Βαϊμάρης και τη δημοκρατία, σε αντίθεση με τον Τσαλδάρη και 

το Λαϊκό Κόμμα που διατηρούσαν ανοιχτή, ακόμα, αυτήν την εκκρε-

μότητα και από την άλλη, δήλωνε έτοιμη να συνεργαστεί με το κόμμα 

του Παπαναστασίου.  

Όσον αφορά τον Τσαλδάρη/Χίτλερ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 

βενιζελικός Τύπος τον συνέκρινε με πρόσωπα και γεγονότα της Γερ-

μανίας. Πριν την επίσημη επιστροφή του Βενιζέλου στην πολιτική 

σκηνή το 1928, ο Ελεύθερος Τύπος ταύτιζε τον αρχηγό της αντιπολί-

τευσης και το Λαϊκό Κόμμα με τους Γερμανούς μοναρχικούς. Στη συ-

γκεκριμένη περίπτωση, οι εκλογές του Δεκεμβρίου 1926 στην Ελλάδα 

είχαν αναδείξει μία πολυκομματική Βουλή που αποφάσισε να συνερ-

γαστεί σε μία οικουμενική κυβέρνηση με τη συμμετοχή των Φιλελευ-

θέρων, του Λαϊκού Κόμματος, των Ελευθεροφρόνων και των Δημο-

κρατικών.52 Φαίνεται ότι ο Ελεύθερος Τύπος δεν συμφωνούσε με τη 

σύμπλευση βενιζελικών και «ραδιούργων» μοναρχικών κομμάτων 

που δεν έχουν λησμονήσει τον «κύριό» τους και απέρριπτε τη συνερ-

γασία, όπως είχαν πράξει τόσες φορές τα δημοκρατικά κόμματα στη 

Γερμανία.53 Την ίδια χρονιά, όμως, η κεντρώα κυβέρνηση του Βίλ-

χελμ Μαρξ διέψευσε τις δηλώσεις της ελληνικής εφημερίδας, συμπε-

ριλαμβάνοντας μοναρχικούς από το Deutschnationale Volkspartei στο 

υπουργικό συμβούλιο του Ιανουαρίου 1927.54 

Φαίνεται ότι ο Τσαλδάρης ταυτιζόταν από τη δεκαετία του 1920 με 

τους Γερμανούς μοναρχικούς, μία ταύτιση, η οποία είναι περισσότερο 

κατανοητή από εκείνη με τον Χίτλερ. Είτε στηρίζοντας εμπράκτως 

την επιστροφή του Kaiser είτε επιμένοντας στη μοναρχική εκκρεμό-

τητα, οι Γερμανοί και Έλληνες μοναρχικοί παρέμεναν πιστοί στον 

βασιλέα τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ή, τουλάχιστον, έτσι προ-

σελήφθησαν από τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Η ταύτιση, ωστό-

 
denburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler (Μόναχο: Pantheon, 2009), 

614-618. 
52  Γιάννης Ανδρικόπουλος, Η δημοκρατία του Μεσοπολέμου, 1922-1936 (Αθήνα: 

Φυτράκης, 1987), 33-34. 
53 «Παραδείγματα», Ελεύθερος Τύπος, 1-2-1927. 
54 Για το Deutschnationale Volkspartei βλ. Mommsen, Die Verspielte, 78. 
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σο, με τον Χίτλερ λαμβάνει, υποθετικά, διαφορετικές προεκτάσεις. Το 

σύνολο του ελληνικού Τύπου συμφωνούσε για τον φασιστικό χαρα-

κτήρα του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος.55 Επιπλέον, η αντιβενιζε-

λική και αντιτσαλδαρική Ελληνική και το φιλομοναρχικό Εμπρός 

προμηνούσαν την επαναφορά του τέως Γερμανού μονάρχη μετά την 

εκλογική επικράτηση του Χίτλερ το 1930.56 Ο φασισμός, άλλωστε, 

συμβίωνε με τον θεσμό της μοναρχίας οκτώ χρόνια στη γειτονική Ι-

ταλία. Γιατί να μην συνέβαινε κάτι αντίστοιχο και στη Γερμανία; Το 

δίλημμα ήταν προφανές για τη βενιζελική Εστία: συντηρητική δημο-

κρατία και προσπάθεια ειρηνικής αναδιοργάνωσης ή φασισμός και 

ραγδαίες εσωτερικές μεταβολές.57 Η εφημερίδα σχολίαζε, φυσικά, τη 

γερμανική πραγματικότητα αλλά το διακύβευμα άρμοζε και στην ελ-

ληνική περίπτωση. 

Παρόλ’ αυτά, οι επικρίσεις για τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δεν 

στόχευαν στις πρακτικές του κόμματος και τις ομάδες κρούσης που το 

Λαϊκό Κόμμα στην ουσία δεν διέθετε. Οι Επίστρατοι ανήκαν στον 

παρελθόν και οι φιλοφασιστικές τάσεις του Δ. Γούναρη δεν συνεχί-

στηκαν από το Λαϊκό Κόμμα αλλά από μεμονωμένες προσωπικότητες, 

σωματεία και τις περισσότερες φορές, από συγκεκριμένες πρακτικές 

 
55 Άγγελος Αθανασόπουλος, «Γερμανία, η χώρα που παλαίει κατά της δυστυχίας», 

Ακρόπολις, 24-8-1930· «7115 υποψήφιοι διεκδικούν 500 έδρας!», Βραδυνή, 13-9-

1930· «Ο θρίαμβος των Γερμανών φασιστών», Βραδυνή, 15-9-1930· Β. Βεκιαρέλης, 

«O αγών των κομμάτων εις την Γερμανίαν», Έθνος, 4-8-1930· «Περί το Γερμανι-

κόν», Ελεύθερος Τύπος, 12-3-1923· W., «Εθνικόφρων σοσιαλισμός», Εμπρός, 2-8-

1923· «Αι γερμανικαί εκλογαί», Εστία, 15-9-1930· «Το σημερινόν γερμανικόν κα-

θεστώς και η πληγή του μοναχισμού», Μακεδονία, 6-1-1923 και «Το καταπληκτικόν 

αποτέλεσμα εμβάλλει εις σοβαράς ανησυχίας», Μακεδονία, 19-9-1930· Γ.Α.Β., 

«Γερμανικός φασισμός», Πολιτεία, 3-2-1923· «Η επικρεμάμεμνη απειλή του φασι-

σμού», Πρωία, 24-9-1930· Λέων Λάνιας, «Ο νέος Μουσσολίνι, οι οπαδοί και το 

πρόγραμμά του. Οι κίνδυνοι εκ της επιτυχίας του», Πρωία, 27-9-1930· «Οι Γερμα-

νοί φασίσται», Σκριπ, 1-12-1922 και «Γερμανία· Ρωσσία», Σκριπ, 28-12-1922. 
56 Σταρκ, «Εις την Γερμανίαν παρασκευάζεται πραξικόπημα. Θα ανατραπή η δημο-

κρατία κατά την “επίδειξιν’’ του Σαββάτου; Η παλινόρθωσις της αυτοκρατορίας», 

Ελληνική, 21-9-1930· Σταρκ, «Ο πρίγκηψ Αύγουστος θα ανακηρυχθή αυτοκράτωρ», 

Ελληνική, 22-9-1930· Σταρκ, «6.500.000 Γερμανοί ετοιμάζουν το πραξικόπημά των. 

Βεβαία η κατάλυσις της δημοκρατίας», Ελληνική, 24-9-1930· «Ντόυτσλανδ Ούμπερ 

Άλες», Εμπρός, 28-9-1930. 
57 «Ο κόσμος», Εστία, 10-4-1932. 
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κινημάτων ή κομμάτων.58 Το σλόγκαν της διχαστικής σύγκρουσης δεν 

μπορούσε να ήταν Δημοκρατία εναντίον Φασισμού αλλά Τάξη ενα-

ντίον Χάους, τουτέστιν, Βενιζελισμός εναντίον Μοναρχίας. Τέτοια 

στερεοτυπικά συνθήματα ανταποκρίνονταν και ενεργοποιούσαν πρω-

τόγονους πόθους περί ευταξίας και καταπολέμησης της παρακμής ε-

νός ολοένα και περισσότερου περίπλοκου κόσμου ή μιας ολοένα και 

περισσότερης περίπλοκης κατάστασης, την οποία μπορούσε να φέρει 

η νίκη των μοναρχικών και η επιστροφή του βασιλιά.59 Τα διχαστικά 

συνθήματα περί σταθερότητας και αξιοπιστίας έναντι του χάους και 

της πτώχευσης, που συνδέθηκαν με τον Χίντεμπουργκ/Βενιζέλο και 

τον Χίτλερ/Τσαλδάρη αντίστοιχα, αντλούσαν και αντλήθηκαν, κατά 

μία έννοια, από τη ρητορική ενός fin de siècle και την ανατολή μίας 

εποχής που αναδείκνυε τις συλλογικές θεωρίες και την κρατική πα-

ρέμβαση για την καταπολέμηση των σύγχρονων προβλημάτων.60 Στην 

ελληνική περίπτωση, το συγκρουσιακό δίπολο προσαρμόστηκε στο 

πλαίσιο του Εθνικού Διχασμού. Δανείστηκε ένα κομμάτι αυτής της 

ρητορικής –το σύνθημα της Τάξης εναντίον του Χάους– και για τη 

δικαιολόγησή του προέβαλε τις αντιδραστικές και συχνά θανατηφόρες 

συγκρούσεις των SA στους δρόμους της Γερμανίας, καθώς και την 

πολιτική και κοινωνική αναστάτωση που αυτές προκαλούσαν, ως αυ-

ταπόδεικτες συνέπειες μίας εκλογικής αποτυχίας του Χίντεμπουργκ/ 

Βενιζέλου. Βέβαια, τη διετία 1931-1932 οι συγκρούσεις μεταξύ των 

SA και των αντιπάλων τους μειώθηκαν αισθητά σε σύγκριση με την 

περίοδο 1929-1930.61 Ο γερμανικός Τύπος όμως συνέβαλε στην «ψυ-

χολογία του εμφυλίου πολέμου» και προέβαλε μία διαφορετική εικόνα, 

η πρόσληψη της οποίας υπενθύμιζε, πολύ πιθανόν, στους βενιζελικούς 

το τραύμα των Νοεμβριανών του 1916 και τι μέλλει, υποθετικά, να 

 
58 Γιώργος Μαυρογορδάτος, Εθνικός Διχασμός και Μαζική Οργάνωση. Οι Επίστρα-

τοι του 1916 (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1996), 17-30, 95-100, 130-135. Για τις φασιστι-

κές πρακτικές του Δ. Γούναρη βλ. Σπύρος Μαρκέτος, Πώς φίλησα τον Μουσσολίνι! 

Τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμού (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2006), 130-141, 

156-161. Με προσοχή, Ιάκωβος Χονδροματίδης, Οι Έλληνες «φασίστες». Οι φασι-

στικές και εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (1927-

1936) (Αθήνα: Πελασγός, 2013). 
59 Bernhard Fulda, Press and Politics in the Weimar Republic (Οξφόρδη: Oxford 

University Press, 2009), 215. 
60 Μπογιατζής, Μετέωρος, 56-58. 
61 Fulda, Press, 170-171. 
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ακολουθήσει στην περίπτωση νίκης των αντιβενιζελικών.62 Αυτή τη 

φορά μπορεί να μην ήταν βανδαλισμοί και βιαιοπραγίες αλλά πτώχευ-

ση και οικονομική κατάρρευση, με παράλληλη ενίσχυση της δυναμι-

κής του ΚΚΕ. Όπως η νίκη του Χίτλερ θα προκαλούσε μία σειρά 

εσωτερικών και εξωτερικών μεταπτώσεων για τη Γερμανία, έτσι ακρι-

βώς και μία επικράτηση του Τσαλδάρη θα είχε παρόμοιο αντίκτυπο 

στην Ελλάδα. Για την αποτροπή αυτής της αταξίας προβλήθηκε ως 

απαραίτητη μία συντηρητική συνταγματική μεταρρύθμιση. 

 

Η γερμανική κρίση στο ελληνικό κοινοβούλιο  

  

Στις 16 Μαΐου 1932, πραγματοποιήθηκε μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα 

συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο που συνεχίστηκε μέχρι τις 21 και 

είχε, σε γενικές γραμμές, ως σημείο αναφοράς τα πολιτικά τεκταινό-

μενα στη Γερμανία. Με αφορμή τη μετατόπιση της συζήτησης από 

τον Βενιζέλο στο πολιτειακό και τον κίνδυνο για μία πιθανή βασιλική 

παλινόρθωση σε περίπτωση νίκης του Λαϊκού Κόμματος, τον λόγο 

πήρε ο Παπαναστασίου προτείνοντας μία εισηγητική έκθεση για την 

αντικατάσταση του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος και την κα-

θιέρωση του αναλογικού στο ελληνικό σύνταγμα. Ο Βενιζέλος, αφού 

επιβεβαιώθηκε από τον Παπαναστασίου ότι μία τέτοια πρόταση θα 

σήμαινε στην πραγματικότητα την καθιέρωση του γερμανικού συστή-

ματος στη βάση του συντάγματος,63 αρνήθηκε την εισηγητική έκθεση. 

Εντούτοις, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αντίρρηση του Βενιζέλου 

συνίστατο στην ένταξη της αναλογικής στο ελληνικό σύνταγμα και 

όχι γενικότερα στη χρήση της στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. 

Μάλιστα, λίγο αργότερα, αποκάλυψε σε μία λεκτική αντιπαράθεση με 

τον Τσαλδάρη, ότι επιδίωκε τη διεξαγωγή των επομένων εκλογών με 

την αναλογική, ώστε να συμπράξει με τα άλλα κόμματα, ακόμη και με 

 
62 Γιάννης Μουρέλος, Τα “Νοεμβριανά” του 1916 (Αθήνα: Πατάκης, 2007). Για τις 

επιπτώσεις ενός εθνικού ή πολιτισμικού τραύματος βλ. Piotr Sztompka, “Cultural 

Trauma. The Other Face of Social Change,” European Journal of Social Theory 3, 

no. 4 (2000): 449-466. 
63 Ο Παπαναστασίου αναφέρεται στο άρθρο 22 του Συντάγματος της Βαϊμάρης, το 

οποίο κατοχύρωνε την αναλογική ως το επίσημο εκλογικό σύστημα της γερμανικής 

δημοκρατίας. Βλ. Artikel 22. Διαθέσιμο στο de.wikisource.org/wiki/Verfassung_des 

_Deutschen_Reichs_(1919)#Artikel_23 (ανάκτ. 27-12-2020). 
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το Λαϊκό, σε μία οικουμενική κυβέρνηση, εφόσον ο λαός δεν θα του 

προσέφερε, καθώς φαινόταν, την πλειοψηφία. Με αυτόν τον τρόπο θα 

απέφευγε μία πιθανή νίκη του Λαϊκού Κόμματος και μία, κατά τη 

γνώμη του, επιστροφή του τέως μονάρχη. Προφανώς, ο Τσαλδάρης 

απέρριψε κάθε συζήτηση για συνεργασία και για αναλογική, καθιε-

ρωμένη ή μη στο σύνταγμα, και κατηγόρησε έμμεσα τον Παπαναστα-

σίου ότι εξυπηρετεί τα εκλογικά συμφέροντα του Βενιζέλου με την 

προαναφερθείσα εισήγηση.64 

Ο Παπαναστασίου με τη σειρά του αναφέρθηκε στην επικείμενη 

βενιζελική συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία στόχευε, σύμφωνα 

με τον Βενιζέλο, στην καταπολέμηση των εξωκοινοβουλευτικών ανα-

τρεπτικών δυνάμεων της Αριστεράς και τον υπερκερασμό των σύγ-

χρονων κοινοβουλευτικών αδυναμιών μέσω της ενίσχυσης της εκτε-

λεστικής και προεδρικής εξουσίας.65 Ο αντικοινοβουλευτικός τόνος 

αυτής της μεταρρύθμισης βρισκόταν σε πλήρη αρμονία με τις θεωρίες 

Γερμανών πολιτειολόγων, οι οποίοι πρότειναν τη λύση των πολιτικών 

και κοινωνικών προβλημάτων της Γερμανίας με την εφαρμογή υπερ-

βατικών αξιών, όπως η πρωτοκαθεδρία της εκτελεστικής εξουσίας.66 

Ο αρχηγός του Αγροτικού και Εργατικού Κόμματος εντόπισε τις ο-

μοιότητες και τόλμησε να σχολιάσει τις διάφορες φήμες που κυκλο-

φορούσαν για τη χρήση της αναλογικής ως δούρειου ίππου, ο οποίος 

θα συνέτεινε, υποθετικά, στην είσοδο 70 βουλευτών αριστερών φρο-

νημάτων στη Βουλή. Ακόμη και στην περίπτωση που θα ίσχυε κάτι 

τέτοιο, ο Παπαναστασίου αποκάλεσε «μικρούς» εκείνους που θα απα-

γόρευαν την είσοδο τόσων εντεταλμένων του ελληνικού λαού στο 

κοινοβούλιο, δεδομένου ότι θα τους στήριζαν χιλιάδες ψηφοφόροι. 

Επί της ευκαιρίας, συμβούλευσε τον Βενιζέλο να φοβάται περισσότε-

ρο τα κόμματα που παραμένουν εκτός Βουλής, χωρίς να αναφερθεί σε 

κάποιο συγκεκριμένο, και τον προέτρεψε να παρακολουθήσει την πο-

ρεία του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της Γερμανίας, το οποίο, αν 

 
64 ΠΒΕ, Συνεδρίαση ΟΑ΄, 16 Μαΐου 1932, 1101-1104. 
65 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Μπογιατζής, Μετέωρος, 149-162 και Νίκος 

Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση. 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας 

(Αθήνα: Θεμέλιο, 1983), 55-65. 
66 Γιάννης Πάσχος, Κράτος δικαίου και πολιτική. Πολιτειολογικές θεωρίες (1900-

1940) (Αθήνα: Ο Πολίτης, 1991), 35. 
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και είναι ένα «Κόμμα των Άκρων», προσαρμόστηκε στην κοινοβου-

λευτική ζωή μετά την είσοδό του στο Ράιχσταγκ.67 

Αναχρονιστικά, η διαπίστωση αυτή μπορεί να φαίνεται άστοχη, ε-

ντούτοις, το σχόλιο του Παπαναστασίου εντάσσεται στο συγκείμενο 

της εποχής. Ήδη από το 1931 εντοπίζεται στον ελληνικό Τύπο η 

πρόσληψη ότι ο Χίτλερ, παρά τις αξιώσεις και τους κομπασμούς του, 

τις συγκρούσεις στο δρόμο και τα έκτροπα άρχισε να συνεργάζεται με 

το κοινοβουλευτικό καθεστώς68 και σε αντίθεση με τα λεγόμενά του 

διστάζει να προβεί σε μία δικτατορική κατάληψη της εξουσίας.69 Η 

προσήλωσή του μάλιστα στη νόμιμη κατάληψη της εξουσίας επιβε-

βαιώνεται μερικές φορές και από τον ίδιο, σύμφωνα με τη Μακεδονί-

α.70 Η γραφειοκρατική δομή της Γερμανίας και η οικονομική κρίση 

μπορεί να συνέβαλαν στην ανοδική πορεία του κόμματός του αλλά 

όσο συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία και αδυνατούσε να συγκε-

ντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, ήταν εξ ορισμού απαραίτητο να συνερ-

γαστεί με τα άλλα κόμματα. Οι ψηφοφόροι του, διαφορετικά, κάποια 

στιγμή θα απογοητεύονταν.71 

Οι συγκρίσεις με το αντίστοιχο ιταλικό φασιστικό κόμμα δεν άρ-

γησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, με τον Χίτλερ να μειονεκτεί 

μπροστά στον Duce. Η Πολιτεία τον χαρακτήριζε «νανίσκο», «στρογ-

γυλοκέφαλο», «φανατικό του Μεσαίωνα» και ντυμένο σαν απογοη-

τευμένο μικροαστό που δεν μοιράζεται κανένα κοινό με τον Μουσο-

λίνι και φοβάται να αναλάβει την εξουσία.72 Η Πρωία διατήρησε τις 

επιφυλάξεις της για τις υποσχέσεις περί νόμιμης αναρρίχησής του 

στην καγκελαρία, παρόλ’ αυτά έμμεσα κατηγόρησε τους θερμοκέφα-

λους των SA για μία πιθανή βίαιη κατάληψη της εξουσίας και όχι τον 

 
67 ΠΒΕ, Συνεδρίαση ΟΑ΄, 16 Μαΐου 1932, 1102. 
68 «Η ιστορία της γερμανικής φτώχειας ή… πώς εφαγώθηκαν τα λεπτά του κόσμου», 

Έθνος, 2-11-1931. 
69 Π. Μοσχοβίτης, «Διστακτικός εμπρός εις τον Ρουβίκωνα ένας Καίσαρ που… δεν 

ξέρει κολύμπι», Έθνος, 18-12-1931. 
70 Γ. Κρέστοβιτς, «Ο Χίτλερ έχει τον λόγον προ της συγκλήσεως του Ράιχσταγ», 

Μακεδονία, 4-2-1931. 
71 Γ. Παπαθανασίου, «Ο Αδόλφος Χίτλερ βαδίζει προς την εξουσίαν; Η στάσις του 

γερμανικού λαού», Ελεύθερος Άνθρωπος, 28-11-1931· Σταρκ, «Η επελθούσα συμ-

φωνία Χίτλερ–Μπρύνινγκ διά την επί εν έτος παραμονήν του Χίντεμπουργκ. Προ-

βλέπεται ταχύτατη η εξέλιξις των γεγονότων», Ελληνική, 10-1-1932. 
72 «Ο Αδόλφος Χίτλερ, αι ιδέαι και αι φιλοδοξίαι του», Πολιτεία, 9-12-1931.  
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ίδιο τον Χίτλερ.73 Αν και αποτελούσε κίνδυνο για την ευρωπαϊκή ει-

ρήνη, η εφημερίδα αναγνώρισε τα πατριωτικά του αισθήματα και την 

αφοσίωσή του για την ευημερία της Γερμανίας.74 Επιπλέον, όσον α-

φορά τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Πρωσσίας τον Απρίλιο του 

1932, διείδε μία σχετική σταθερότητα αποκλειστικά μέσω ενός συνα-

σπισμού του Zentrum και του NSDAP.75 Υπήρξε, εξάλλου, και το πο-

λιτικό προηγούμενο στο κρατίδιο της Thüringen και η συγκυβέρνηση 

των εθνικοσοσιαλιστών με τα αστικά κόμματα.76 Στον ίδιο τόνο επί-

σης, εξήρε ο νομικός και καθηγητής Δημοσθένης Στεφανίδης τη γερ-

μανική νεολαία που ψήφισε το NSDAP στις εκλογές του 1930.77 Το 

ναζιστικό κόμμα, παρά τις υπερβολές του, έδειχνε, ότι είχε προσαρ-

μοστεί στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και δεν στόχευε στην κατάλυση 

της εξουσίας με πραξικοπηματικό τρόπο. 

Τρεις μέρες αργότερα, στις 19 Μαΐου, η πολιτική αντιπαράθεση 

μεταξύ Βενιζέλου και Τσαλδάρη για την εκκρεμότητα του πολιτεια-

κού συνεχίστηκε και η γερμανική πολιτική κατάσταση είχε, πάλι, την 

τιμητική της. Απαριθμώντας το έργο της βενιζελικής τετραετίας,78 ο 

πρωθυπουργός κατέκρινε την πολιτική των βασιλικών κυβερνήσεων 

από το 1915 μέχρι το 1922 και αναφέρθηκε στην εκκρεμότητα του 

αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος με το θεσμό της μοναρχίας. Επικα-

λούμενος τα παραδείγματα του γερμανικού Ράιχ και της βαυαρικής 

μοναρχίας, στα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιστορικοί οίκοι των 

Χόεντζολερν (Hohenzollern) και των Βίτελσμπαχ (Wittelsbach) εκ-

διώχθηκαν από τους θρόνους τους διότι ταυτίστηκαν με την ήττα του 

Α΄ ΠΠ, παρότι είχαν καλές προθέσεις και την ίδια καταγωγή με τους 

λαούς που κυβερνούσαν, θεώρησε παράλογη την εμμονή του Τσαλ-

δάρη με τη σύντομη και ξένη ελληνική δυναστεία. Τόνισε, μάλιστα, 

 
73 «Η επικρεμάμεμνη απειλή του φασισμού», Πρωία, 24-9-1930. 
74 «Αι εκλογαί της πρωσσικής Διαίτης», Πρωία, 18-4-1932. 
75  «Η εν Πρωσσία κατάστασις. Πιθανή κυβέρνησις Κέντρου και Χιτλερικών», 

Πρωία, 30-4-1932.  
76 Mommsen, Die Verspielte, 470. 
77 Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου [στο εξής ΑΕΒ], Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 117- 13-

14 (1930). 
78 Για τον τρόπο προβολής και προπαγάνδας του έργου της βενιζελικής τετραετίας 

βλ. Το έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου. Κατά την τετραετίαν 1928-1932. Τι υπε-

σχέθη προεκλογικώς και τι επραγματοποίησε (Αθήνα: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουρ-

γού, 1932). 
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ότι στη Γερμανία, παρά την πολύπλευρη προσφορά των μοναρχών 

στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του έθνους, δεν τίθεται σοβαρό ζή-

τημα επαναφοράς του τέως κάιζερ. Με άλλα λόγια, μία επιστροφή του 

βασιλιά στην Ελλάδα θα ήταν αδιανόητη. Στη συνέχεια, παρουσίασε 

τις επιπτώσεις μιας μακραίωνης μοναρχικής παρουσίας στην ευημερία 

και τη σταθερότητα της πολιτικής ζωής μίας χώρας. Πρότεινε, λοιπόν, 

στον Τσαλδάρη να παρακολουθήσει τις έκνομες στρατιωτικές παρεμ-

βάσεις στη Γερμανία αλλά και την Ιαπωνία, οι οποίες κατεδείκνυαν 

αυτό ακριβώς το βασιλικό στίγμα. Η πρώτη, ναι, μεν ήταν δημοκρατι-

κή, μέχρι πρότινος όμως, τα ηνία της χώρας είχε ο κάιζερ, ενώ η δεύ-

τερη παρέμενε αυτοκρατορική εδώ και 2.500 χρόνια.79 Και οι δύο α-

ντιμετώπιζαν στρατιωτικά πραξικοπήματα, τα οποία, σύμφωνα με τη 

λογική του Βενιζέλου, αφορμώνται από το θεσμό της μοναρχίας.80 

Η παρελθοντολογία του Βενιζέλου, όπως την χαρακτήρισε ο Τσαλ-

δάρης, κατεδείκνυε μία συχνή εμμονή του πολιτικού κόσμου της επο-

χής. Για παράδειγμα, στη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 1932 ο Γ. Πα-

πανδρέου μετονομάτισε το Λαϊκό Κόμμα κατά τη διάρκεια μίας αντι-

παράθεσης σε «Κόμμα των Αναμνήσεων».81 Οι αναφορές σε παρελ-

θοντικές επιτυχίες ή διαμάχες, καθώς και οι προσπάθειες επικαιροποί-

ησης του παρελθόντος συνέβαλαν στη διαιώνιση ενός ιστορικού αφη-

γήματος με τη συνεπικουρία της Ιστορίας.82 Στο πλαίσιο των εθνικών 

κοινωνιών παρατηρούνται διαφορετικά ιστορικά παρελθόντα με δικές 

τους επιχειρηματολογίες και εναλλακτικές αφηγήσεις. Αυτές οι ζώνες 

αντιπαράθεσης, οι οποίες εσωκλείουν συμφωνίες και διαφωνίες για το 

εθνικό παρελθόν, παρόν και μέλλον, λαβούσες το απαραίτητο πολιτι-

κό κεφάλαιο, εκδηλώνουν ιδιότητες αναδιαμόρφωσης εθνικών αξιών 

 
79 Ο Βενιζέλος αναφέρεται, πιθανόν, στο πραξικόπημα της 15ης Μαΐου 1932. Διορ-

γανωθέν από τον ιαπωνικό αυτοκρατορικό στόλο, οι πραξικοπηματίες επιχείρησαν 

και πέτυχαν να δολοφονήσουν τον πρωθυπουργό Ινουκάι Τσουγιόσι σε μία προσπά-

θεια να «ξεπλύνουν» την ντροπή, στο όνομα του αυτοκράτορα, από τη Ναυτική 

Συμφωνία του Λονδίνου και την υποχωρητική στάση της Ιαπωνίας μπροστά στη 

Βρετανία και τις ΗΠΑ. Για περισσότερα βλ. William Beasly, The Rise of Modern 

Japan. Political, Economical and Social Change since 1850 (Λονδίνο: St. Martin’s 

Press, 2000), 159-190. 
80 ΠΒΕ, Συνεδρίαση ΟΔ΄, 19 Μαΐου 1932, 188.  
81 ΠΒΕ, Συνεδρίαση Ν΄, 31 Μαρτίου 1932, 670. 
82 Στάθης Γουργουρής, Έθνος-Όνειρο. Διαφωτισμός και θέσμιση της σύγχρονης Ελ-

λάδας (Αθήνα: Κριτική, 2007), 80. 
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και ιδανικών.83 Οι ιστορικές παραπομπές στα προσωπικά κατορθώμα-

τα ή τις αποτυχίες των πολιτικών αντιπάλων συμπεριλαμβάνονται 

στην προσπάθεια του Βενιζέλου –και έναν μήνα πριν, του Τσαλδάρη– 

να καθορίσουν το αξιακό σχήμα του παρόντος, εργαλειοποιώντας το 

παρελθόν· να πλάσουν την ιστορική μνήμη μέσα από μία συναισθη-

ματική και ανορθολογική πρόσληψη των παρελθόντων, η οποία, πα-

ρόλ’ αυτά, αναπαρίσταται από τα υποκείμενα με ορθολογικό τρόπο, 

ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση.84 

Η πολιτική εργαλειοποίηση της γερμανικής και της ιαπωνικής κρί-

σης πάντως άφησε τον Τσαλδάρη ασυγκίνητο. Ωστόσο, στο σημείο 

αυτό είναι απαραίτητη μία παρατήρηση. Ο ιαπωνικός αυτοκρατορικός 

στόλος, πράγματι, επιχείρησε ένα πραξικόπημα εναντίον της κυβέρ-

νησης Ινουκάι Τσουγιόσι (Inukai Tsuyoshi). Η Ράιχσβερ, όμως, και οι 

λοιπές εθνικιστικές ομάδες στη Γερμανία προσαρμόστηκαν με τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο στο νέο πολιτικό τοπίο της γερμανικής δημο-

κρατίας μετά τα πραξικοπήματα του Καππ (1920) και του Χίτλερ 

(1923).85 Προσεταιρίστηκαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και επιδί-

ωκαν την εσωτερική μεταρρύθμιση και αποσύνθεση της Δημοκρατίας 

της Βαϊμάρης. Πολλάκις, ο στόχος αυτός αποδυνάμωνε τον κοινοβου-

λευτισμό και το θεσμό της δημοκρατίας, οι έκνομες, όμως, στρατιωτι-

κές παρεμβάσεις ανήκαν στον παρελθόν. Εκμεταλλευόμενοι το άρθρο 

48 που προσέφερε το Σύνταγμα, κατάφεραν, ειδικά μετά το 1930, να 

ελέγχουν την πολιτική κατάσταση. 

Ο λόγος του Βενιζέλου στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 1932 αφί-

σταται, επίσης, από την περίπτωση να επικρίνει την καταχρηστική 

άσκηση του άρθρου 48 από τον Γερμανό πρόεδρο και την κλίκα του. 

Με αφορμή τις απεργιακές κινήσεις των εργαζομένων των Ταχυδρο-

μείων, Τηλεγραφείων και Τηλεφωνείων (ΤΤΤ) η συζήτηση στη Βουλή 

έλαβε μία αυταρχική τροπή. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων καταδίκα-

σε την απεργία και ισχυρίστηκε ότι τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι 

απόλυτα αλλά προστατεύονται από νόμους, οι οποίοι σε συγκεκριμέ-

νες περιστάσεις, όπως στην περίπτωση ενός πολέμου –ακόμη και εμ-

 
83 Έφη Γαζή, Άγνωστη χώρα. Ελλάδα και Δύση στις αρχές του 20ού αιώνα (Αθήνα: 

Πόλις, 2020), 23. 
84 Κουλούρη, Φουστανέλες, 25-26. 
85 Για το πραξικόπημα Καππ βλ. Winkler, Βαϊμάρη, 80-85. Για το πραξικόπημα του 

Χίτλερ βλ. Kershaw, Χίτλερ, 125-132. 
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φυλίου– πρέπει να αναστέλλονται.86 Η σχετικοποίηση της καθολικό-

τητας των ατομικών δικαιωμάτων προπαγανδιζόταν από θεωρητικούς 

του αντιφιλελευθερισμού και αντικοινοβουλευτισμού. Ο Καρλ Σμίτ, 

για παράδειγμα, διαχώρισε τη Δημοκρατία από τον κοινοβουλευτισμό, 

χαρακτηρίζοντας τον τελευταίο απόρροια του αστικού φιλελευθερι-

σμού, άρα των αστικών συμφερόντων. Στην ίδια μοίρα ανήκαν, φυσι-

κά, και τα ατομικά δικαιώματα. Για να δικαιολογήσει αυτόν τον δια-

χωρισμό χρησιμοποίησε τα ιστορικά παραδείγματα της αθηναϊκής και 

της βρετανικής δημοκρατίας, δύο πολιτικών οντοτήτων δηλαδή, η ε-

πιβίωση των οποίων βασίστηκε στον αποκλεισμό του ξένου/άλλου 

από τις πολιτικές –και όχι μόνο– διαδικασίες και στις οποίες η καθο-

λική ψήφος δεν υπήρξε ποτέ δημοκρατικό δικαίωμα.87 Τα έργα του 

Σμιτ φαίνεται ότι ήταν γνωστά στον Βενιζέλο μέσω των βιβλίων του 

μαθητή του Γερμανού πολιτειολόγου, Ερνστ Χούμπερτ (Ernst 

Hubert).88 Οι επιδράσεις τους όμως στην ιδεολογική σκέψη του αρχη-

γού των Φιλελευθέρων είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Στο αρχείο του, 

δίπλα από τα ονόματα των υποστηρικτών της Δημοκρατίας της Βαϊ-

μάρης (Julius Hatschek, Gerhard Anschütz, Walter Jellinek) αντιπαρα-

τίθενται οι πολέμιοι του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας 

(Axel von Freytagh-Loringhoven, Otto Meissner).89 Το μόνο σίγουρο 

είναι ότι ο Βενιζέλος παρακολουθούσε τις συνταγματικές και νομικές 

μελέτες για τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Στην προσωπική βιβλιοθή-

κη του εντοπίζονται, επίσης, έργα διάσημων Γερμανών συνταγματο-

λόγων της εποχής, όπως του Χανς Κέλσεν (Hans Kelsen) και του 

Όιγκεν Φίσερ (Eugen Fischer).90 

Χαρακτηρίζοντας το ελληνικό σύνταγμα ατελές, λόγω των ασα-

φειών του, ο πρωθυπουργός πρότεινε τη λήψη μέτρων, προτού βρεθεί 

το ελληνικό κράτος ενώπιον μίας γενικευμένης κομμουνιστικής εξέ-

 
86 ΠΒΕ, Συνεδρίαση ΟΣΤ΄, 21 Μαΐου 1932, 1206. 
87 Πάσχος, Κράτος Δικαίου, 213· Schmitt, Verfassungslehre, 300-311. 
88 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 434-89 (χ.χ.). 
89 Για τις αναφορές σε δημοκρατικά συγγράμματα βλ. ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, 

Φάκ. 434-90 (χ.χ.)· φάκ. 434-91 (Αχρονολόγητο)· φάκ. 434-94 (χ.χ.). Για τις αναφο-

ρές σε αντικοινοβουλευτικά βλ. ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, Φάκ. 434-93 (χ.χ.) και 

φάκ. 434-97 (χ.χ.). 
90  Η προσωπική βιβλιοθήκη του στεγάζεται στη βιβλιοθήκη των Χανίων, 

www.librarychania.gr/vivliothiki-elef-venizelou (ανάκτ. 9-1-2021). 
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γερσης. Είναι η δεύτερη φορά, κατά την οποία μία πιθανή κομμουνι-

στική επανάσταση εργαλειοποιείται από τον Βενιζέλο για την προλη-

πτική εισαγωγή μέτρων. Κατά τη συνεδρίαση της 30ής Μαΐου 1929 ο 

πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει κομμουνιστικός κίνδυνος 

στην Ελλάδα αλλά προσπάθησε να καλύψει ένα κενό στη νομοθεσία 

της χώρας με την εφαρμογή του γνωστού Ιδιώνυμου. Δικαιολόγησε 

την ψήφιση του νέου νόμου παραθέτοντας ως διαπιστευτήρια των 

κομμουνιστικών ανατρεπτικών ενεργειών τα αιματηρά γεγονότα του 

Μαΐου στη Γερμανία.91 Η διατήρηση της απαγόρευσης όλων των υ-

παίθριων συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων, επιβληθείσα ήδη από 

τον Δεκέμβριο του 1928, μέχρι και την 1η Μαΐου 1929 στο κρατίδιο 

της Πρωσσίας από τον σοσιαλδημοκράτη αρχηγό της αστυνομίας του 

Βερολίνου Καρλ Τζέργκιμπελ (Karl Zörgiebel) οδήγησε γρήγορα σε 

συγκρούσεις, οδοφράγματα, χρήση αρμάτων μάχης, 32 νεκρούς και 

200 περίπου τραυματίες.92  Το ελληνικό κοινό ενημερώθηκε για τις 

μάχες στους δρόμους του Βερολίνου από τις εφημερίδες Έθνος, Πρω-

ία και Ριζοσπάστης.93 

Εντούτοις, στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 1932 ο Βενιζέλος δεν 

μεταχειρίζεται τη γερμανική πολιτική ανωμαλία σαν παράδειγμα α-

ποφυγής και πρόληψης, όπως έκανε το 1929, αλλά σαν πρότυπο δη-

μοκρατίας και συλλογικής ασφάλειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, 

«έφθασα, λοιπόν, εις το συμπέρασμα ότι είναι αδύνατον να κυβερνη-

θή επί πλέον η χώρα ομαλώς άνευ της παρεισαγωγής διατάξεως ανα-

λόγου προς την του Γερμανικού Συντάγματος της Βαϊμάρης».94 Χα-

ρακτηρίζοντας το Σύνταγμα της Βαϊμάρης ως ένα από τα δημοκρα-

τικότερα συντάγματα της εποχής που προέβλεψε τέτοιες πολιτικές 

διαταράξεις, κατηγόρησε τη σύνταξη του αντίστοιχου ελληνικού για 

προπολεμικές αντιλήψεις και ασυγχρονία με το μεταπολεμικό Zeit-

 
91  Αβραάμ Νικολάου (επιμ.), Γνώμαι Ελευθερίου Βενιζέλου περί: Πολιτευμάτων, 

κοινοβουλευτισμού & δικτατορίας, εθνικών & ταξικών κομμάτων, κομμουνισμού, 

δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλισμού, ελευθεροτυπίας (Αθήνα: Ν. Μυτιληναίου Σω-

τήρος, 1945), 59. 
92 Winkler, Βαϊμάρη, 206-207. 
93 «Πώς οι κομμουνισταί αιμοτοκύλισαν το Βερολίνο», Έθνος, 9-5-1929· «Το Βερο-

λίνον αιματοκυλιέται. Η Γερμανική Δημοκρατία μεταξύ δύο πυρών», Πρωία, 8-5-

1929· Ριζοσπάστης, 3, 8 και 9-5-1929. 
94 ΠΒΕ, Συνεδρίαση ΟΣΤ΄, 21 Μαΐου 1932, 1206. 
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geist. Οι κατηγορίες του Βενιζέλου μία ημέρα πριν την παραίτησή του 

αποσκοπούσαν, από τη μία, σε μία συνταγματική μεταρρύθμιση που 

θα ενίσχυε την εκτελεστική εξουσία και θα παραμέριζε οποιαδήποτε 

κομμουνιστική εξέγερση, πιθανή ή απίθανη, και από την άλλη, στη 

θεσμοθέτηση εκτάκτων εξουσιών που θα πήγαζαν από ένα αντίστοιχο 

ελληνικό άρθρο 48 και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

καταπολέμηση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, όπως του Λαϊκού. 

Οι προεδρικές παρεμβάσεις στη Γερμανία τη δεκαετία του 1930 προ-

σέφεραν την κατάλληλη πρόφαση για μία περισσότερο συγκεντρωτι-

κή συνταγματική αναθεώρηση. 

Η διαφορά στις πολιτειακές προτιμήσεις του Βενιζέλου σε σχέση 

με τη δεκαετία του 1920 γίνεται αντιληπτή από ένα σχέδιο επιστολής 

στον διευθυντή της εφημερίδας Πολιτεία σχετικά με την επιλογή του 

νέου πολιτεύματος. Το 1924, λοιπόν, πρότεινε τη γαλλική κοινοβου-

λευτική δημοκρατία ως το κατάλληλο πολίτευμα για την Ελλάδα, α-

πορρίπτοντας ταυτόχρονα τις συγκεντρωτικές εξουσίες του αμερικα-

νικού προεδρικού αξιώματος.95 Η νέα τάση του Βενιζέλου τη δεκαετία 

του 1930, είτε πρόκειται για μία στροφή προς τον συγκεντρωτισμό 

της εποχής είτε συνέχιση της πολιτικής του από το 191196 και εγγενή 

αμηχανία για το ελληνικό Σύνταγμα του 192797 έβρισκε οπαδούς στη 

βάση ή στους βουλευτές του κόμματος. Σε υπόμνημα του διδάκτορα 

του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και επιθεωρητή Κοινωνικής 

Πρόνοιας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Φωτήλα 

στις 21 Δεκεμβρίου 1931 προτάθηκε η ίδρυση ενός Ανώτατου Συμ-

βουλίου Κοινωνικής Πολιτικής παρά τω πρωθυπουργώ με έκτακτες, 

ακόμη και δικτατορικές εξουσίες για την καταπολέμηση της ανεργίας, 

 
95 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 271-12 (1924).  
96 Ο Μπογιατζής υποστηρίζει ότι η στροφή του Βενιζέλου σε περισσότερο αυταρχι-

κές λύσεις δεν είναι εξ ολοκλήρου αποκύημα της ιδεολογικής υπεροχής του αυταρ-

χισμού στη δεκαετία του 1930 αλλά μία συνέχιση της πολιτικής του αρχηγού των 

Φιλελευθέρων ήδη από το 1911. Για περισσότερα βλ. Μπογιατζής, Μετέωρος μο-

ντερνισμός, 162-168 και Περικλής Βαλλιάνος, «Ιδεαλισμός και φιλελευθερισμός 

στον ελληνικό Μεσοπόλεμο. Συμπλεύσεις και αποκλίσεις», στο Διακυμάνσεις του 

νεοελληνικού πολιτικού στοχασμού από τον 19ο στον 20ό αιώνα, επιμ. Πασχάλη Κι-

τρομηλίδη–Μάριου Χατζόπουλου (Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΙΕ, 2014), 87-95. 
97 Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί, 48. 
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όπως πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία.98 Την προτροπή του να γίνει 

περισσότερο δικτατορικός και λιγότερο κοινοβουλευτικός διορίζοντας 

νομάρχες πιστούς στο κόμμα, έδωσε και ο πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Μεσολογγιτών, Γεράσιμος Πολίτης, σε μία προσπάθεια να 

αποκατασταθεί το γόητρο της παράταξης.99 Να μιμηθεί τον Μουσολί-

νι, συμβούλευε ένας Έλληνας από την Αυστραλία τον Βενιζέλο, εξά-

ροντας το αντικομμουνιστικό έργο του Duce.100 Την αναγκαία εισα-

γωγή ενός αντίστοιχου άρθρου 48 για την αντιμετώπιση εξωτερικών 

και εσωτερικών εχθρών πρότειναν, επίσης, ο γερουσιαστής Αττικής και 

Βοιωτίας Γεώργιος Δρουζίνας, καθώς και ο βουλευτής Λέων Μακ-

κάς.101 Ο τελευταίος, επιπλέον, αναφερόμενος στην απεργία των ΤΤΤ 

και αντλώντας από τα έργα του Max Weber τη χρηστικότητα της γρα-

φειοκρατικής διοίκησης, καταγράφει σε ένα από τα σημειώματά του 

στον Βενιζέλο για τη συνταγματική αναθεώρηση, ότι η πραγματική 

εξουσία στα σύγχρονα κράτη δεν πηγάζει από τα κοινοβούλια και 

τους μονάρχες αλλά από τους γραφειοκράτες, η στάση των οποίων 

δεν πρέπει να υπαγορεύεται από συνδικαλιστικά ή απεργιακά συμφέ-

ροντα.102 

Οι εκσυγχρονιστικές και μοντέρνες ιδέες του Μακκά ανταποκρίνο-

νταν, καθώς φαίνεται, σε μία προσπάθεια του βουλευτή να μεταχειρι-

στεί την έννοια της βεμπεριανής γραφειοκρατικής εξουσίας προς όφε-

λος της βενιζελικής παράταξης.103 Με την αφαίρεση του απεργιακού 

δικαιώματος από τους γραφειοκράτες, ο Μακκάς, από κοινού με τους 

 
98 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 237-43-44 (1931). Ο Φωτήλας, προφανώς, αναφέ-

ρεται στον Καρλ Φρίντεριχ Γκέρντελερ (Carl Friedrich Goerdeler), ο οποίος διορί-

στηκε στο πόστο του Reichspreiskomissar το 1931 μετά από πρόταση του Μπρού-

νινγκ, αναλαμβάνοντας τη ρύθμιση των πληθωριστικών τάσεων στη Γερμανία. Pyta, 

Hindenburg, 701-702. Προτάσεις για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων μέσω 

ενός Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου, κατ’ αντιστοιχία του γερμανικού θεσμού 

έκανε και ο βουλευτής Λέων Μακκάς, βλ. ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 241- 05-

07 (1932). 
99 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 392-28 (1932). 
100 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 382-77 (1930). 
101 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 392-52 (1932) και φάκ. 241-05-10 (1932). 
102 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 241-5-8 (1932). 
103 Για τη γραφειοκρατική εξουσία βλ. Walter Struve, Elites Against Democracy. 

Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in Germany, 1890-1933 (Νιου 

Τζέρσι: Princeton University Press, 1973), 128-129.  
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βουλευτές Α. Βαρβαγιάννη και Σ. Κωστόπουλο, συγκρότησε μία ανα-

θεωρητική επιτροπή και ανέλαβε τη σχεδίαση του υπομνήματος για 

την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας και την εισαγωγή του άρθρου 

48 στο ελληνικό σύνταγμα. Η επιλογή της επιτροπής δεν υπήρξε τυ-

χαία. Ο Βαρβαγιάννης είχε εκδηλώσει από το 1924, επί πρωθυπουργί-

ας Παπαναστασίου δηλαδή, τις «αντισοσιαλιστικές» του τάσεις. Ενα-

ντιώθηκε σε μία πρόταση αύξησης των εργατικών ημερομισθίων διότι 

ήταν ριψοκίνδυνο, κατά τη γνώμη του, η ελληνική Βουλή να «σοσια-

λίζει» όπως η γερμανική, τονίζοντας, όμως, ότι η σταδιακή συντηρη-

τικοποίηση των σοσιαλιστών στη Γερμανία και τη Ρωσία επέτρεψε 

την ελεύθερη λειτουργία της βιομηχανικής εξέλιξης και την εισροή 

ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων. Δεδομένου ότι ακόμη και τα πρό-

τυπα του Παπαναστασίου μετέβαλαν τις αρχικές τους αξίες, ο Βαρβα-

γιάννης υπογράμμιζε πως η «πολλή» συμπάθεια του πρωθυπουργού 

για τους εργάτες δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την οικονομική πολιτική 

της χώρας.104 

Όσον αφορά το συνταχθέν υπόμνημα, αυτό δικαιολογούσε την ε-

πικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, παραλληλίζοντας την ενίσχυση 

της εκτελεστικής εξουσίας στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες προσπά-

θειες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη δημοκρατική εκπαίδευση 

και ιστορία των χωρών. Στην ίδια χορεία με τη Γαλλία, λοιπόν, ανή-

καν η Αυστρία, η Λετονία, η Πολωνία και η Λιθουανία. Παρότι, σύμ-

φωνα με τον Βενιζέλο, ο ελληνικός λαός ήταν ώριμος το 1924 για μία 

αβασίλευτη δημοκρατία, σε άρθρο του στο Ελεύθερο Βήμα την ίδια 

χρονιά χαρακτήρισε τον Παπαναστασίου «υποκείμενον ψυχολογικής 

μελέτης», αναφερόμενος, φυσικά, στις προσπάθειες του τελευταίου 

για μία αβασίλευτη δημοκρατία, μέσω μίας στρατιωτικής επανάστα-

σης.105 Οι επιπτώσεις της γέννησης της ελληνικής δημοκρατίας μέσω 

μίας δικτατορικής πράξης, όπως η στρατιωτική επέμβαση του 1923, 

και όχι μέσω της άρνησης της μοναρχίας έχουν αναδειχθεί από τη βι-

 
104 ΠΒΕ, Συνεδρίαση Ν΄, 2 Ιουνίου 1924, 203-204. 
105 Νικολάου, Γνώμαι, 38. Οι επιθέσεις στο προσωπικό ήθος και την προσωπική 

ψυχική υγεία των πολιτικών αντιπάλων του φαίνεται ότι ήταν συχνό φαινόμενο στη 

ρητορική του Βενιζέλου. Στη συνεδρίαση της Βουλής της 31ης Μαρτίου 1932 απο-

κάλεσε ψυχοπαθή το διευθυντή της Καθημερινής, αναφερόμενος σε ένα άρθρο του. 

ΠΒΕ, Συνεδρίαση Ν΄, 31 Μαρτίου 1932, 670. 
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βλιογραφία.106 Εφόσον η δημοκρατία δεν θα είχε εγκαθιδρυθεί με μία 

συνολική απαξίωση της μοναρχίας, κύριος φόβος του Βενιζέλου υ-

πήρξε η δημιουργία ενός φιλοβασιλικού κόμματος, η πιθανή επιτυχία 

του στις μελλοντικές εκλογές και η αλλαγή του πολιτεύματος.107 Ο εχ-

θρός παρέμενε ο ίδιος, καθώς φαίνεται, το 1932. Η διεθνής κατάστα-

ση, όμως, προσφερόταν για μία διαφορετική νοηματοδότηση. Το 1924 

η λύση μπορεί να μην ήταν η συγκέντρωση της εξουσίας στο πρόσω-

πο του προέδρου κατ’ εικόνα του αμερικανικού συντάγματος, το 1932, 

όμως, η θεσμοθέτηση μίας συντηρητικότερης συνταγματικής αναθεώ-

ρησης, η οποία, μεταξύ άλλων, θα απέτρεπε την επιστροφή του μο-

νάρχη, αφορμώμενη από το άρθρο 48 και το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, 

φαινόταν ιδιαιτέρως ελκυστική. 

 Η επιχειρηματολογία αυτή δεν αντιπροσωπεύει το αφήγημα που 

έχει ήδη αποδομήσει ο Μπογιατζής, ενός πρώιμου, δηλαδή, προοδευ-

τικού Βενιζέλου (1911-1915) και ενός ύστερου συντηρητικού (1928-

1932). 108  Αναδεικνύει, εντούτοις, μία ιδιόμορφη σχέση μεταξύ της 

γερμανικής κρίσης και της λήψης αποφάσεων στη βενιζελική παράτα-

ξη. Ο Γκούναρ Χέρινγκ (Gunnar Hering) υποστήριξε ότι η Ιταλία του 

Μουσολίνι λειτουργούσε ως υπόδειγμα συγκεκριμένων ιδεολογικών 

αξιών του Βενιζέλου (και του Μεταξά), όπως το πρότυπο του ισχυρού 

πολιτικού κυβερνήτη. Ωστόσο, από το Ιδιώνυμο μέχρι την προσπά-

θεια συνταγματικής αναθεώρησης η Γερμανία εμφανίζεται συνεχώς 

στον βενιζελικό λόγο (discours).109 Οι αναφορές στον γερμανικό τρό-

πο αντιμετώπισης μίας κρίσης και στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης είναι 

εμφανέστατες. Η Ιταλία, σε αντίθεση με τη Γερμανία, δεν ήταν δημο-

κρατία και παρότι ο Μουσολίνι έβρισκε οπαδούς στην Ελλάδα, ο ιτα-

λικός βασιλικός θεσμός παρέμενε σταθερός. Στη Γερμανία, αντιθέτως, 

ο Kaiser είχε απομακρυνθεί και στη θέση του είχε εγκαθιδρυθεί ένα 

δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα 

με το αντίστοιχο ελληνικό. Μεταξύ άλλων, και οι δύο χώρες εξήλθαν 

ηττημένες από την πολεμική αναμέτρηση. Η συνταγματική αναθεώ-

 
106 Άλκης Ρήγος, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία, 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της 

πολιτικής σκηνής (Αθήνα: Θεμέλιο, 1999), 277. 
107 Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, τ. Β΄ (Αθήνα: 

ΜΙΕΤ, 2004), 1051-1053. 
108 Μπογιατζής, Μετέωρος, 116. 
109 Hering, Τα πολιτικά κόμματα, 1210-1220. 
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ρηση και ο ρόλος που ανέλαβε ο Χίντεμπουργκ στη Δημοκρατία της 

Βαϊμάρης ανταποκρινόταν περισσότερο στις επιδιώξεις και τις νομι-

κές ευαισθησίες του Βενιζέλου το 1932. Οι παροτρύνσεις για έναν 

φασιστικό τρόπο διακυβέρνησης λάμβαναν χώρα μόνο, όταν οι δημο-

κρατικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών, είχαν 

αποτύχει.110 

Στο κλίμα της εποχής άνηκε και η επόμενη επιστολή προς τον Βε-

νιζέλο. Χωρίς αποστολέα και ημερομηνία αποστολής λόγω φθοράς, 

εκθείαζε την προσφορά του πρωθυπουργού για την ανύψωση της δη-

μοκρατίας στην Ελλάδα και του δώριζε τη μετάφραση ενός έργου του 

Μπέρνχαρντ Λούντβιγκ (Bernhard Ludwig), καθηγητή του αποστολέα 

και θιασώτη του φασισμού. Σε αντίθεση με τον καθηγητή του, ο οποί-

ος απέρριπτε την κοινοβουλευτική δημοκρατία και εκθείαζε τη συμ-

βολή των μεγάλων προσωπικοτήτων στον ρου της ιστορίας, ο ανώνυ-

μος συντάκτης της επιστολής τάχθηκε υπέρ της δημοκρατίας αλλά με 

μία παραλλαγή: εξήρε τη λειτουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος 

υπό τη διακυβέρνηση ενός ισχυρού άνδρα.111 Στις ελληνικές βιβλιο-

θήκες εντοπίζεται μόνο ένα μεταφρασμένο έργο του Λούντβιγκ. Το 

Der Staatsgedanke des Faschismus εκδόθηκε το 1931 και μεταφρά-

στηκε την ίδια χρονιά με τον τίτλο Κοινοβουλευτισμός ή Φασισμός; 

από τον Δημήτρη Ν. Βασιλείου.112 Δυστυχώς, η βιογραφία του μετα-

φραστή παραμένει άγνωστη, εντούτοις ο αποστολέας δήλωνε βενιζε-

λικός και έψεγε τους μοναρχικούς της εφημερίδας Ακρόπολις που δεν 

είχαν διδαχθεί από τα λάθη της καϊζερικής Γερμανίας και αρνήθηκαν 

να συμβιβαστούν με τις απαιτήσεις των καιρών τους. 

Η τριμελής αναθεωρητική επιτροπή Μακκά–Βαρβαγιάννη–Κωστό-

πουλου εργαζόταν προς αυτόν τον συμβιβασμό. Σύμφωνα με την επι-

χειρηματολογία τους, λοιπόν, τα σύγχρονα σύνθετα προβλήματα και η 

οικονομική κρίση απαιτούσαν τεχνικές λύσεις και ενίσχυση της εκτε-

λεστικής εξουσίας, η οποία δεν αποτελούσε παρέκκλιση από το δημο-

κρατικό πολίτευμα αλλά τεχνική ανάγκη του καθεστώτος ελευθερίας, 

ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινωνική κρίση. Πρακτικά, η επιτροπή κα-

 
110 Για τις αναφορές του Βενιζέλου στον Μουσολίνι βλ. Μπογιατζής, Μετέωρος, 152-

153. 
111 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 405-185 (χ.χ.). 
112 Bernhard Ludwig, Κοινοβουλευτισμός ή φασισμός; (Αθήνα: Κοντομάρης, 1931). 
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τέκρινε το κοινοβουλευτικό-φιλελεύθερο σχήμα –όχι το δημοκρατικό 

πολίτευμα– και πρότεινε την αντικατάστασή του από μη παρωχημένες 

για την εποχή αξίες, όπως η ανανέωση, ο μοντερνισμός και η τάξη.113 

Για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε το σύνταγμα, αυτοσκοπός του οποίου, 

σύμφωνα με τους τρεις βουλευτές και τον Βενιζέλο, ήταν η προστασία 

του κράτους και όχι το αντίστροφο, να αναθεωρηθεί.114 

Η διασφάλιση της κρατικής ενότητας έναντι της συνταγματικής 

νομιμότητας και σταθερότητας αποτελούσε κοινό μοτίβο της εποχής. 

Το Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών Θεωριών και ο Γ. Παπαν-

δρέου είχαν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα ήδη από το 1924.115 Για 

τον βενιζελικό βουλευτή, μάλιστα, σημείο αναφοράς για ακόμη μία 

φορά υπήρξε το Σύνταγμα της Βαϊμάρης. Το συμβιβαστικό αποτέλε-

σμα του Zentrum και του SPD για το εκκλησιαστικό ζήτημα και την 

εκπαίδευση116 υπογράμμιζε για τον Παπανδρέου τις σύγχρονες, δημο-

κρατικές προσαρμογές που πρέπει να διέπουν ένα μεταπολεμικό σύ-

νταγμα.117 Ο πολιτικός, αυτός, λόγος προετοίμασε το έδαφος για μία 

εκσυγχρονιστική συνταγματική μεταρρύθμιση, παρότι, στο τέλος, δεν 

επετεύχθη. 

 

Συμπεράσματα  

 

Παρατηρώντας τη γερμανική κρίση, η λύση της οποίας, σύμφωνα με 

την επιχειρηματολογία της εποχής, ήταν εφικτή μόνο μέσω μίας κρα-

τικής ενότητας με ενισχυμένη εκτελεστική εξουσία, ο βενιζελικός χώ-

ρος διέκρινε ομοιότητες και ταυτίσεις που ολοένα και πολλαπλασία-

ζαν τις φωνές για αντίδραση και νομική θεσμοθέτηση προληπτικών 

μέτρων. Αφού καταρτίστηκε επιστημονικά στη Γερμανία, η συνταγ-

 
113 Βασίλης Μπογιατζής, «Κατά μέγα μέρος το μέλλον εξαρτάται από τις πρωτοβου-

λίες που θα πάρει [Η μεταπολεμική γενιά]: Μνήμες του Μεγάλου Πολέμου στη δη-

μόσια σφαίρα του ελληνικού Μεσοπολέμου», στο Πόλεμος και Επανάσταση στα 

Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος-20ός αι.), επιμ. Δημήτρη Σταματόπουλου (Αθήνα: Επί-

κεντρο, 2019), 367-395. 
114 ΑΕΒ, Μουσείο Μπενάκη, φάκ. 392-52-53 (1932). 
115 Άγγελος Τσιτσεκλής, «Κοινωνικαί διατάξεις των μεταπολεμικών πολιτευμάτων», 

Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 4, τεύχ. 1 (1924): 71-86. 
116 Deutlev Peukert, The Weimar Republic. The Crisis of Classical Modernity (Νέα 

Υόρκη: Hill and Wang, 1993), 141-144. 
117 ΠΒΕ, Συνεδρίαση ΡΚ΄, 9 Δεκεμβρίου 1924, 588. 
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ματική αναθεώρηση μεταμορφώθηκε στη μαγική πανάκεια όλων των 

προβλημάτων και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο μίας επα-

νασυγκειμενοποίησης.118 

Η διαδικασία αυτή ανταποκρίνεται στην κινητικότητα των ιδεών, 

οι οποίες ουδέποτε μένουν στάσιμες αλλά βρίσκονται σε μία «ρευ-

στή» μορφή, έτοιμες να προσαρμόσουν και να προσαρμοστούν, ούσες 

ιστορικές δυνάμεις, όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες.119 Οι δύο 

χώρες, κατά τη βενιζελική επιχειρηματολογία, βίωναν παρόμοια πολι-

τικά και κοινωνικά προβλήματα. Καταρχάς αντιμετώπιζαν τους ίδιους 

«εχθρούς»: τον κομμουνιστικό κίνδυνο, ενοποιητικό στοιχείο του συ-

νόλου της αστικής τάξης μετά την επανάσταση στη Ρωσία, και τους 

αμφισβητίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, τους μοναρχικούς/χι-

τλερικούς. Για τον Βενιζέλο ο κίνδυνος του Χίτλερ/Τσαλδάρη ήταν 

επιτακτικότερος, δεδομένου ότι η τετραετής θητεία της κυβερνήσεώς 

του ολοκληρωνόταν. Εντούτοις, σε καμία περίπτωση δεν λησμόνησε 

τις «ανατρεπτικές» ενέργειες της Αριστεράς. Η απεργία των ΤΤΤ στά-

θηκε ως αφορμή για την περαιτέρω συζήτηση και ένταξη του γερ-

μανικού συνταγματικού παραδείγματος στον ελληνικό δημόσιο λόγο. 

Αν και το Λαϊκό Κόμμα δεν διέθετε ομάδες κρούσης όπως το NSDAP, 

η μεταφορά βίαιων γεγονότων μεταξύ χιτλερικών και κομμουνιστών 

προσιδίαζαν το χάος και το καθεστώς τρομοκρατίας του Εθνικού Δι-

χασμού. Με αυτόν τον τρόπο, μία νίκη του Λαϊκού Κόμματος επιχει-

ρήθηκε να ταυτιστεί με την επιστροφή του μονάρχη και την αναβίωση 

των τραυματικών γεγονότων της δεκαετίας του 1910 και των αρχών 

του 1920. 

Η προσωπικότητα του Βενιζέλου δεν έλειπε, φυσικά, από την επι-

χειρηματολογία. Ως ένας άλλος σύγχρονος Χίντεμπουργκ θα καθοδη-

γούσε τη χώρα σε μία σταθερή πορεία. Η οικειοποίηση του στρατάρ-

χη αρχικά στερούσε από τους Έλληνες μοναρχικούς μία ηγετική προ-

σωπικότητα. Επιπρόσθετα, ο προσληφθείς σεβασμός του προέδρου 

στο δημοκρατικό πολίτευμα υπενθύμιζε την εκκρεμότητα του Τσαλ-

δάρη προς την Ελληνική Δημοκρατία. Το επιχείρημα του βουλευτή 

 
118 Για την επιστημονική κατάρτιση μιας ιδεολογίας βλ. Arendt, Οι απαρχές του ο-

λοκληρωτισμού. Ιμπεριαλισμός, 62-63. 
119 Jennifer Ratner–Rosenhagen, The Ideas that Made America (Οξφόρδη: Oxford 

University Press, 2019), 5-6. 
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Βαρβαγιάννη για τη συντηρητικοποίηση των σοσιαλιστών στη Γερ-

μανία έφερε την ίδια λογική. Επιπλέον, ακόμη και η μετουσίωση του 

γερμανικού πρωσσισμού και της μοναρχίας, ο Χίντεμπουργκ δηλαδή, 

στήριξε, τελικά, τη δημοκρατία, ανταποκρινόμενος στα δεδομένα της 

εποχής του. Η πίστη του Τσαλδάρη σε μία αλλοεθνή δυναστεία φαι-

νόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο άκαιρη. Ταυτόχρονα, όλες οι πολιτικές 

δυνάμεις, παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, ψήφισαν και σεβάστη-

καν τον Χίντεμπουργκ. Η ψήφος των σοσιαλδημοκρατών στις γερμα-

νικές προεδρικές εκλογές μπορούσε να εργαλειοποιηθεί προς όφελος 

της βενιζελικής παράταξης, ταυτίζοντας το κόμμα του Παπαναστασί-

ου με το SPD και τη στήριξη του στον στρατάρχη με μία πιθανή οι-

κουμενική συνεργασία. 

 Επιδιώκοντας τον εγκλωβισμό σε σχήματα του παρελθόντος και 

μαζικούς συμβολισμούς, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, η βενι-

ζελική παράταξη γνώριζε ότι μόνο οι επιτυχίες του πρωθυπουργού –

παρελθοντικές ή μη– θα διατηρούσαν την αρετή της «χαρισματικής 

του εξουσίας» και θα κινητοποιούσαν μαζικά το εκλογικό σώμα.120 

Παρ’ όλα αυτά ο εκσυγχρονισμός αποτέλεσε την κυριότερη προεκλο-

γική υπόσχεση του Βενιζέλου και ερχόταν, φαινομενικά, σε αντίθεση 

με την εμμονή στο παρελθόν. Παρότι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού 

έληξε άδοξα λόγω της οικονομικής κρίσης, η βενιζελική παράταξη 

δεν εγκατέλειψε εύκολα τη μάχη και αξιοποίησε κάθε πολιτικό κεφά-

λαιο που διέθετε. Ο Βενιζέλος επιδίωξε να μεταφέρει στο παρόν το 

στίγμα της ήττας του 1922 που έφερε το Λαϊκό Κόμμα και να ανα-

βιώσει το διχαστικό παρελθόν, τουλάχιστον στα όρια του προεκλογι-

κού αγώνα, προσδίδοντας στη μοναρχική εκκρεμότητα του Τσαλδάρη 

μία έλλειψη προσαρμοστικότητας και συγχρονίας σε σύγκριση, μάλι-

στα, με τη Γερμανία, τη μέχρι πρότινος κατεξοχήν μοναρχική χώρα· 

συνεπώς παρελθόν και μέλλον μπόρεσαν να συνδυαστούν στη βενιζε-

λική επιχειρηματολογία. Επιπλέον, η προληπτική συνταγματική με-

ταρρύθμιση θα συνέβαλλε στη λύση του πολιτειακού, προστατεύο-

ντας με νόμιμα μέσα το δημοκρατικό καθεστώς. Ούτως ή άλλως, το 

Ιδιώνυμο του 1929, αφορμώμενο επίσης από γεγονότα στη Γερμανία, 

αποτελούσε επιτυχές πολιτικό προηγούμενο για τη βενιζελική παρά-

ταξη. Παρά τις παρελθοντικές «ιδεολογικές» διαφορές που τόσο έντο-

 
120 Πάσχος, Κράτος δικαίου, 106-107· Κύρτσης, Κοινωνιολογική σκέψη, 50-53. 



 

 

 

 

 

 

 

 
224 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

να προέβαλαν οι βενιζελικοί όταν τάχθηκαν με την Entente στον Α΄ 

ΠΠ, η χώρα της κεντρικής Ευρώπης διαδραμάτισε έναν ιδιαίτερο ρό-

λο στο πολιτικό φαντασιακό του κόμματος των Φιλελευθέρων. 

Το πολιτικό αυτό παιχνίδι απέτυχε, όταν, τελικά, στις 22 Μαΐου 

1932 ο Βενιζέλος παραιτήθηκε, μία βραχύβια κυβέρνηση του Παπα-

ναστασίου ανέλαβε την εξουσία και ο Τσαλδάρης αναγνώρισε, λίγο 

αργότερα, το δημοκρατικό πολίτευμα. 


