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Παλαιοί πολεμιστές και εκλογές στη μεσοπολεμική Ελλάδα 

 

Την επαύριο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου οι κατά προσέγγιση 60 εκα-

τομμύρια βετεράνοι καθώς και τα περίπου 10 εκατομμύρια των συγγε-

νών των πεσόντων συνιστούσαν μία καινοφανή και πολυπληθή κοι-

νωνική κατηγορία με προνομιακές αξιώσεις (entitlement group). Ένα 

σύνολο, δηλαδή, ατόμων που μοιράζονταν την πεποίθηση ότι αποτε-

λούν ένα διακριτό μέρος της κοινωνίας αξιώνοντας ειδική μεταχείριση 

μεταπολεμικά, τόσο από το κράτος όσο και από την κοινωνία εν γένει, 

επί τη βάσει της στρατιωτικής τους υπηρεσίας.1 Το μέγεθός τους ήταν 

αυτό που τους καθιστούσε μια εξαιρετική μαγιά πολιτικών ζυμώσεων 

με κόμματα και αυταρχικά καθεστώτα να επιδιώκουν την υποστήριξή 

τους με κίνητρο ως επί το πλείστον την ικανοποίηση των αιτημάτων 

τους ή και μόνο την εξαγγελία επιπρόσθετων ευεργετημάτων.2 

 
1 Martin Crotty–Neil J. Diamant–Mark Edele, The Politics of Veteran Benefits in the 

Twentieth Century. A Comparative History (Ithaca, ΝΥ–London: Cornell University 

Press, 2020), 162-163. 
2 Ενδεικτικά βλ. Richard Carr, Veteran MPS and Conservative Politics in the After-

math of the Great War (London: Ashgate, 2013)· John Paul Newman, Yugoslavia in 

the Shadow of War. Veterans and the Limits of State Building, 1903-1945 (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2015), 213-222· Ángel Alcalde, War Veterans 

and Fascism in Interwar Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 

122-158· Constantin Iordachi–Blasco Sciartino, “War Veterans, Demobilization and 

Political Activism: Greater Romania in Comparison,” Fascism 6 (2017): 75-117. 
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Η μεσοπολεμική Ελλάδα εντασσόταν σε αυτό το πλαίσιο, καθώς ή-

ταν μια χώρα με έναν ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό παλαίμαχων. Περί-

που 450.000 άνδρες επιστρατεύθηκαν κατά την εμπόλεμη δεκαετία 

1912-1922 και 76.671 εξ αυτών ήταν οι επισήμως καταγεγραμμένες α-

πώλειες (θανόντες και αγνοούμενοι). Εάν υποθέσουμε, ότι κάθε επί-

στρατος ανήκε σε μία τετραμελή οικογένεια, μία συντηρητική πρόβλε-

ψη για την εποχή, αυτό σήμαινε ότι από την επιστράτευσή τους επηρεά-

στηκαν άμεσα 1,8 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις 

κατοίκους της χώρας το 1928, όταν ο πληθυσμός της ανερχόταν σε 6,2 

εκατομμύρια.3 Εντούτοις, οι Έλληνες παλαίμαχοι δεν αποτέλεσαν μία 

συμπαγή εκλογική βάση, ιδίως την πρώτη μεσοπολεμική δεκαετία, ό-

πως για παράδειγμα οι πρόσφυγες οι οποίοι στήριζαν σταθερά τους βε-

νιζελικούς με ποσοστά άνω του 70% καθ’ όλο τον Μεσοπόλεμο.4 Η 

διαίρεση του πολιτικού συστήματος λόγω του Διχασμού δεν επέτρεψε 

τη δημιουργία ενός αυτόνομου παλαιοπολεμιστικού πολιτικού σχημα-

τισμού ούτε και την ένταξη των εφεδρικών ζητημάτων στην κεντρική 

πολιτική σκηνή. Η συμπόρευση δε των Ενώσεων Παλαιών Πολεμιστών 

(1922-25) με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Κομμουνι-

στικό) [ΣΕΚΕ(Κ), από τον Δεκέμβριο του 1924 Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδος, ΚΚΕ)] και η συνακόλουθη αποδυνάμωσή τους εξαιτίας της 

κρατικής καταστολής και της σταδιακής ικανοποίησης των αιτημάτων 

τους με την αγροτική μεταρρύθμιση και την ψήφιση προνοιακών μέ-

τρων, δεν οδήγησαν σε κάποια εκλογική «κεφαλαιοποίηση» του παλαι-

οπολεμιστικού κινήματος από την Αριστερά, ενώ παράλληλα στιγμά-

τισε τον παλαιοπολεμιστικό κόσμο.5  

Τα πρώτα μεσοπολεμικά χρόνια έγιναν ορισμένες προσπάθειες προ-

σεταιρισμού της «παλαιοπολεμιστικής ψήφου» με περιορισμένα όμως 

 
3 Για δημογραφικά στοιχεία των παλαιών πολεμιστών βλ. Αλέξανδρος Μακρής, «“Οι 

κήρυκες της ιδέας του έθνους.” Παλαιοί πολεμιστές, ανάπηροι και θύματα πολέμου 

στην Ελλάδα (1912-1940)» (διδ. διατρ., ΕΚΠΑ, 2021), 312-321. Κατ’ εκτίμηση ο 

πληθυσμός της Ελλάδας το 1935 ήταν 6.792.000· Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, Προλεγό-

μενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας στο Μεσοπόλεμο (Αθήνα: Αλε-

ξάνδρεια, 2012), 162.  
4 Σπύρος Καραβάς, «Η προσφυγική ψήφος στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας 

την περίοδο του Μεσοπολέμου», Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9 

(1992): 135-156. 
5 Για το παλαιοπολεμιστικό κίνημα της περιόδου 1922-25, βλ. Μακρής, ό.π., 344-492. 
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αποτελέσματα. Στις εκλογές του 1923 το ΣΕΚΕ(Κ) επιδίωξε ανεπιτυ-

χώς να εκμεταλλευτεί εκλογικά την ορμή του παλαιοπολεμιστικού κι-

νήματος. Μεγάλο μέρος των υποψηφίων του ΣΕΚΕ(Κ) ήταν παλαίμα-

χοι και προέβαλαν αυτή την ιδιότητα, χωρίς ωστόσο να κατορθώσουν 

να εκλεγούν.6 Στις ίδιες εκλογές συμπαγής εφεδρική ψήφος εμφανίστη-

κε σε τοπικό επίπεδο στη Λέσβο, όπου η Ένωση Εφέδρων Λέσβου υ-

ποστήριξε ένθερμα το συνδυασμό των Φιλελεύθερων–Δημοκρατικών 

του Γεώργιου Παπανδρέου στηρίζοντας πέντε συγκεκριμένους «εφέ-

δρους υποψήφιους», οι οποίοι τελικώς εξελέγησαν.7 Τέλος, μια ακόμα 

εμφάνιση σε τοπικό επίπεδο εφεδρικής ψήφου ήταν το Ηράκλειο στις 

δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1925. Εκεί, κατήλθε στις εκλογές η 

Εφεδρική Παράταξις με επικεφαλής τον Εμμανουήλ Κακκουδάκη, έ-

χοντας ως βάση την κομμουνιστικής κατεύθυνσης Κεντρική Ένωση Ε-

φέδρων Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού Νομού Ηρακλείου. Ο 

συνδυασμός κατετάγη τρίτος λαμβάνοντας 430 ψήφους σε σύνολο 

3.449 ψηφισάντων (δηλαδή 8,02%).8 Μετά τις πρώτες βουλευτικές ε-

κλογές του Μεσοπολέμου, προσπάθεια προσεταιρισμού της εφεδρικής 

ψήφου πραγματοποιήθηκε ξανά μόλις στις τελευταίες μεσοπολεμικές 

εκλογές τον Ιανουάριο του 1936 από τον Γεώργιο Κονδύλη.  

Οι εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 αποτέλεσαν έναν κρίσιμο 

κρίκο στην αλυσίδα των εξελίξεων που οδήγησαν από το αποτυχημένο 

 
6 Από τους 59 υποψηφίους του ΣΕΚΕ(Κ) οι 8 προέρχονταν από παλαιοπολεμιστικές 

ενώσεις και από τις 83 υποψηφιότητες (ορισμένοι υποψήφιοι κατήλθαν σε δύο εκλο-

γικές περιφέρειες) οι 12 προέρχονταν από τον παλαιοπολεμιστικό χώρο, ήτοι το 

13,55% των υποψηφίων και το 14,45% των υποψηφιοτήτων του ήταν παλαιοί πολε-

μιστές, μία ιδιότητα που προέτασσαν όπως φαίνεται από τις παρουσιάσεις των υπο-

ψηφίων στο Ριζοσπάστη. Μακρής, ό.π., 425-426. Για τους υποψηφίους του κόμματος 

και τις εκλογικές τους επιδόσεις βλ. Χ.Ν. Γεωργαντίδης–Ηλ. Νικολακόπουλος, «Η 

εξέλιξη της εκλογικής δύναμης του ΚΚΕ μεταξύ των δύο πολέμων», Επιθεώρηση 

Κοινωνικών Ερευνών 36 (1979): 463-464. 
7 Μακρής, ό.π., 511-513. Για την Ένωση Εφέδρων Λέσβου βλ. Σοφία Ματθαίου, «Η 

εφημερίδα “Καμπάνα.” “Όργανο των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων,” Μυ-

τιλήνη 1923-24», Μνήμων 10 (1985): 212-235· Μακρής, ό.π., 500-523. 
8 Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία [στο εξής ΓΑΚ/ΚΥ], Αρχείο 

Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (ΑΠΓΠ), φάκ. 995, Αλέξ. Σκορδόλης 

[Διοικητής Χωροφυλακής Ηρακλείου] προς Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, 

Ηράκλειο, 29 Οκτωβρίου 1925. Για την Κεντρική Ένωση, βλ. Ευγενία Λαγουδάκη, 

«Το κίνημα των παλαιών πολεμιστών στο Ηράκλειο (1922-1925), Κρητικά Χρονικά 

ΛΑ΄ (2011): 281-308. 
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βενιζελικό στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Μαρτίου 1935, στην πα-

λινόρθωση της βασιλείας και εν τέλει στην εγκαθίδρυση της μεταξικής 

δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.9 Στις εκλογές η βενιζελική παράταξη 

έλαβε το 41,47% των ψήφων και η αντιβενιζελική το 41,99%, ενώ σε 

ρόλο εν δυνάμει ρυθμιστή της μετεκλογικής κατάστασης αναδείχθηκε 

το ΚΚΕ, το οποίο έλαβε 5,76%. Παρότι στους βενιζελικούς ήταν αδι-

αμφισβήτητη η κυριαρχία του Κόμματος των Φιλελευθέρων, το οποίο 

συγκέντρωσε το 37,26% των ψήφων, στους αντιβενιζελικούς υπήρχε 

διαίρεση μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος (22,10%) και της Γενικής Λαϊ-

κής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΓΛΡΕ) (19,89%). Η τελευταία μάλιστα 

έλαβε 253.384 ψήφους και κέρδισε 60 έδρες. Η ΓΛΡΕ ήταν η εκλογική 

σύμπραξη του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος (ΕΡΚ) του Γεώργιου 

Κονδύλη με το Εθνικό Λαϊκό Κόμμα του Ιωάννη Θεοτόκη, το οποίο 

αποτελούταν από αποσπασθέντες από τους Λαϊκούς (Ιωάννη Ράλλη, 

Γεώργιο Στράτο κ.ά.), καθώς και τον πρώην μεταξικό Θεόδωρο Τουρ-

κοβασίλη.10 Όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, μία αιτία της δυναμι-

κής που ανέπτυξε η σύμπραξη αυτή ήταν το πολιτικό ειδύλλιο του 

«Κεραυνού» με τους παλαιούς πολεμιστές που αναπτύχθηκε την περί-

οδο 1932-36.  

 

Ο Γεώργιος Κονδύλης και οι παλαιοί πολεμιστές 

 

Τις ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γεώργιου Κονδύλη, στις 31 

Ιανουαρίου 1936, ο Τύπος κατακλύστηκε από ψηφίσματα ευγνωμοσύ-

νης παλαιοπολεμιστικών οργανώσεων προς το πρόσωπό του. Ο «πολ-

λαπλώς υποστηρίξαν τάξιν μας», αναφερόταν ως ο «μεγάλος προστά-

της των παλαιών πολεμιστών» και ο χαμός του θεωρούταν «καίριο 

τραύμα εις τας ψυχάς παντού παλαιού συμπολεμιστού του».11 Οι δη-

 
9 Για τις πολιτικές εξελίξεις του 1935 και του 1936, βλ. Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς 

μεταξύ δύο πολέμων, 1923-1940 (Αθήνα: Κάκτος, 1997), 697-850· Σπύρος Λιναρδά-

τος, Πώς εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου (Αθήνα: Το Βήμα, 2009)· Δημήτριος Ντούρος, 

«Η κατάρρευση της Ελληνικής Δημοκρατίας του Μεσοπολέμου: Από τις εκλογές της 

26ης Ιανουαρίου 1936 έως την 4η Αυγούστου» (μεταπτ. διπλ. εργασία, ΕΚΠΑ, 2016). 
10 Δαφνής, ό.π., 815-816· Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-

1936, τ. Β΄ (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2008), 1261-1266· Ηλίας Νικολακόπουλος, Των εκλογών 

τα πάθη (Αθήνα: Το Βήμα, 2012), 69-81. 
11 Βραδυνή, 1-2-1936. 
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λώσεις αυτές αποτέλεσαν το απόγειο της πολιτικής σύνδεσης που σφυ-

ρηλατήθηκε τη δεύτερη μεσοπολεμική δεκαετία ανάμεσα στον «Κε-

ραυνό» και τους πάλαι ποτέ συμπολεμιστές του. 

Ο Γεώργιος Κονδύλης είχε προσπαθήσει πρώτη φορά να προσεται-

ριστεί την εφεδρική ψήφο σε τοπικό επίπεδο και αυτός στη Λέσβο το 

1923. Ο κονδυλικός Έφεδρος προπαγάνδιζε το συνδυασμό του «Κε-

ραυνού» (Δημοκρατική Ενώσις εν Λέσβω) στηλιτεύοντας ταυτόχρονα 

τον αντίπαλό του Γεώργιο Παπανδρέου.12 Εντούτοις, η Ένωση Εφέ-

δρων Λέσβου, και το δημοσιογραφικό της όργανο, η Καμπάνα, υποστη-

ριζε έκδηλα τον παπανδρεϊκό συνδυασμό, ο οποίος και πλειοψήφησε. 

Ο κονδυλικός συνδυασμός απέτυχε να εκλέξει έδρα και ο Κονδύλης 

εκλέχθηκε πληρεξούσιος Ροδόπης. Την αδιαφορία του Κονδύλη για 

τους εφέδρους στηλίτευαν στη δεδομένη συγκυρία οργανώσεις παλαί-

μαχων διερωτώμενες «πώς είναι δυνατόν ο κ. Κονδύλης να προστατεύ-

ση τα εφεδρικά δίκαια και να εξυπηρετήση τα εφεδρικά συμφέροντα, 

αφού στηρίζεται εις την δύναμιν των διαφόρων πλουτοκρατών και 

εκμεταλλευτών του εφεδρικού κόσμου;».13 Η προσπάθεια όμως αυτή 

ήταν μεμονωμένη και δεν αποτελούσε κάποια πάγια πολιτική του 

Κονδύλη καθώς τα επόμενα εννέα έτη δεν ασχολήθηκε με τα ζητήματα 

των παλαίμαχων.14 

Η συστηματική προσπάθειά του για εναγκαλισμό των παλαιών πο-

λεμιστών ξεκίνησε το 1932. Κατά την προηγούμενη περίοδο (1924-32) 

βάση του κόμματός του, του Εθνικού Δημοκρατικού, μετέπειτα Ριζο-

σπαστικού, ήταν κυρίως οι πρόσφυγες, στους οποίους είχε υποσχεθεί 

προκαταβολές για τις απαιτήσεις τους σχετικά με τις αποζημιώσεις, 

ενώ είχε εναντιωθεί και στην ελληνοτουρκική προσέγγιση.15 Χαρακτη-

ριστικό αυτής της αδιαφορίας για τους παλαίμαχους ήταν ότι στο Νέον 

Κράτος, το δημοσιογραφικό όργανο του ΕΡΚ κατά την προεκλογική 

 
12 Έφεδρος (Μυτιλήνης), 14-12-1923. 
13 Εφεδρικός Αγών (Χανίων), 20-9-1924. 
14 Μακρής, ό.π., 512-513.  
15 Hering, ό.π., 1092, 1094, 1155. Για παράδειγμα, βλ. τα άρθρα του Κονδύλη για τις 

θέσεις του κόμματός του στην Εθνική Φωνή, την πρώτη κονδυλική εφημερίδα, όπου 

δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά σε παλαιούς πολεμιστές, εν αντιθέσει με τους πρόσφυ-

γες που κυριαρχούσαν. Γεώργιος Κονδύλης, «Επί του προγράμματός μας», Εθνική 

Φωνή, 5 έως 8-10-1924. 



 

 

 

 

 

 

 

 
232 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

περίοδο των εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932, σχεδόν καμία ανα-

φορά δεν υπήρχε σε αυτούς. Όπως είναι εμφανές από την αρθρογραφία 

της εν λόγω εφημερίδας, επιδίωξή του Κονδύλη ήταν ο προσεταιρισμός 

των προσφύγων, ενώ και στην κεντρική προεκλογική ομιλία του ουδε-

μία αναφορά έκανε στους παλαίμαχους.16 

Η μοναδική αναφορά του εντύπου τού (βενιζελικού ακόμη το 1932) 

Κονδύλη στους παλαίμαχους ήταν την παραμονή των εκλογών, όταν 

αναφερόταν ότι ο Κονδύλης «εστερνίσθη την υπόθεσιν των Ελλήνων 

παλαιών πολεμιστών». Η εφημερίδα παραδεχόταν το «ζήτημα των εφέ-

δρων πολεμιστών […] αποτελεί εκκρεμή και άλυτον υπόθεσιν». Ο 

Κονδύλης θεωρείτο ο μόνος κατάλληλος να το επιλύσει καθώς «ως 

προερχόμενος εκ του Στρατού […] ευρίσκεται εις περισσοτέραν παντός 

άλλου ψυχικήν επαφήν με τους παλαιούς πολεμιστάς […] ανθρώπους 

με τους οποίους επί τόσα έτη συνεδέθη κατά την πολεμικήν περίοδον».  

Μετά από συνάντησή του με αντιπροσωπεία παλαιών πολεμιστών ο 

Κονδύλης δήλωσε «ότι θα εθεώρει εαυτόν ευτυχέστατον εάν του εδί-

δετο εξουσιοδότησις να αποκαταστήση την εφεδρικήν υπόθεσιν» ενώ 

«έδωσε τον λόγον της στρατιωτικής του τιμής και ως πολιτικού Αρχη-

γού, ότι ερχόμενος εις την αρχήν θα λύση αμέσως διά γενικού νόμου 

την εφεδρικήν υπόθεσιν».17 Οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν την αφετη-

ρία της στενότερης σχέσης μεταξύ Κονδύλη και παλαιών πολεμιστών. 

Ο Κονδύλης στράφηκε στα τέλη του 1932 στους αντιβενιζελικούς, 

στο συνασπισμό των οποίων συμμετείχε στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 

1933, οπότε και επανεξελέγη.18 Στην κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη 

διετέλεσε υπουργός Στρατιωτικών (από τις 10 Μαρτίου 1933 έως και 

την ανατροπή της από τον ίδιο στις 10 Οκτωβρίου 1935) καθώς και 

αντιπρόεδρός της (5 Απριλίου έως 10 Οκτωβρίου 1935).19 Τη διετία 

1933-35 ο Κονδύλης αναζητούσε στηρίγματα στον κρατικό μηχανισμό, 

τις ένοπλες δυνάμεις και ευρύτερα στην κοινωνία. Η διάβρωση ιδιαιτέ-

ρως του κρατικού μηχανισμού του επέτρεψε μόλις αισθανθεί αρκετά 

 
16 Το Νέον Κράτος («Όργανον του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος») κυκλοφό-

ρησε από τις 28 Αυγούστου έως τις 24 Σεπτεμβρίου 1932. Για την προσπάθεια προ-

σέλκυσης των προσφύγων, ενδεικτικά βλ. Νέον Κράτος, 9, 18 και 22-9-1932.  
17 Νέον Κράτος, 24-9-1932. 
18 Το ΕΡΚ έλαβε 44.692 ψήφους και εξέλεξε 11 βουλευτές. Δαφνής, ό.π., 597. 
19 gslegal.gov.gr/?p=1003 (ανάκτ. 26-5-2021). 
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ισχυρός να ανατρέψει τον Τσαλδάρη και να εγκαθιδρύσει τη δικτατο-

ρία του.20  

Την περίοδο που μετείχε στην κυβέρνηση ο Κονδύλης έκανε αισθη-

τή την παρουσία του στα πανελλήνια παλαιοπολεμιστικά συνέδρια της 

διετίας 1934-35. Ως υπουργός Στρατιωτικών κήρυξε την έναρξη του α΄ 

μέρους του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Πολεμιστών, τον 

Μάιο του 1934 στην Αθήνα, διακηρύσσοντας ότι «το Κράτος και το Έ-

θνος, αν θέλουν να διατηρηθούν, θα έπρεπε να υποστηρίξουν την τάξιν 

των παλαιών πολεμιστών, ως το σπουδαιότερον έρεισμά των». Στο β΄ 

μέρος του συνεδρίου, τον Σεπτέμβριο του 1934 στη Θεσσαλονίκη, μπο-

ρεί να μην ήταν παρών, ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η πρό-

ταση για δημιουργία παλαιοπολεμιστικού κόμματος που τέθηκε, και η 

οποία εν τέλει απορρίφθηκε, προήλθε από συνέδρους προσκείμενους 

σε αυτόν.21 Στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο του Οκτωβρίου του 1935 στη 

Θεσσαλονίκη, ο Κονδύλης κήρυξε ξανά την έναρξή του. Ακολούθως 

μίλησε στο Κέντρο Βασιλοφρόνων υπέρ της παλινόρθωσης της μοναρ-

χίας, την οποία επέβαλε τελικώς πραξικοπηματικά τέσσερις ημέρες αρ-

γότερα. Οι οργανωμένοι παλαίμαχοι συμπορεύτηκαν σε αυτή την πολι-

τική καθώς στο συνέδριο κυριαρχούσαν οι φιλοβασιλικοί σύνεδροι.22 

Το πραξικόπημα της 10ης Οκτωβρίου 1935, το οποίο στόχευε στην 

παλινόρθωση της μοναρχίας, ακολούθησαν πολυάριθμοι αναγκαστικοί 

νόμοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Η περίοδος της «Κοσμογονίας», ό-

πως ονομάστηκε, συνοδεύτηκε από σωρεία «φωτογραφικών» νόμων, 

σκανδαλώδεις χαριστικές διατάξεις και διασπάθιση εκατομμυρίων.23 

Ευθύς αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας ο Κονδύλης εκπλήρω-

 
20 Hering, ό.π., 1182. 
21 Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη [στο εξής ΙΑΜΜΠ], Αρχείο Ελευθέριου Βε-

νιζέλου (ΕΒ), φάκ. 403, Γεώργιος Στρουτζάκης [σύνεδρος] προς Ιωσήφ Σφακιανάκη 

[πρόεδρο τμήματος Ομονοίας της Δημοκρατικής Άμυνας], Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 

1934. 
22 Αναλυτικά για τα δύο συνέδρια, βλ. Μακρής, ό.π., 654-683. 
23 Οι 120 αναγκαστικοί νόμοι της περιόδου Κονδύλη (10 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμ-

βρίου 1935) στο Το αναμορφωτικόν πρόγραμμα του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος 

και το δημιουργικόν έργον της κυβερνήσεως του κ. Γεώργιου Κονδύλη (Θεσσαλονίκη: 

Έκδοσις Εφημερίδος «Ταχυδρόμος», 1936), 34-41. Για τις «φωτογραφικές» διατάξεις 

και την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, βλ. Sydney Waterlow, “The de-

cline and fall of Greek Democracy, 1933-1936,” The Political Quarterly 18, no. 3 (Ο-

κτώβριος 1947): 214-215· Hering, ό.π., 1245· Λιναρδάτος, ό.π., 132-133. 
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σε την υπόσχεση που είχε δώσει το 1932 ότι «ερχόμενος εις την αρχήν 

θα λύση αμέσως διά γενικού νόμου την εφεδρικήν υπόθεσιν». Ωστόσο, 

η λύση ήταν εικονική καθώς οι σχετικοί νόμοι δεν τέθηκαν σε άμεση 

ισχύ.  

Ήδη από την εμπόλεμη περίοδο άρχισε να υφαίνεται ένα ευρύ και 

πολυεπίπεδο προνοιακό πλαίσιο αρχικά για τους ανάπηρους και τα θύ-

ματα πολέμου και σταδιακά και για τους παλαιούς πολεμιστές, το οποίο 

διευρύνθηκε μεσοπολεμικά. Πυλώνες αυτού ήταν, πέρα από τις πολε-

μικές συντάξεις, μέτρα για την επαγγελματική αποκατάσταση των πα-

λαίμαχων (υποχρεωτικές προσλήψεις, παραχώρηση περιπτέρων, λιανι-

κή μονοπώληση καπνού), ενώ συμπληρωματικά έδρασε και η αγροτική 

μεταρρύθμιση μέσω της οποίας διανεμήθηκε γη σε μεγάλο μέρος ακτη-

μόνων εφέδρων.24  

Ο ΑΝ της 28ης Οκτωβρίου 1935 «Περί προστασίας εφέδρων Παλαι-

ών Πολεμιστών»25 αποτέλεσε την κορωνίδα αυτών των εξελίξεων, κα-

θώς επρόκειτο για τον πλέον γενναιόδωρο προστατευτικό νόμο για 

τους παλαιούς πολεμιστές μεσοπολεμικά. Το νομοθέτημα αυτό δεν ή-

ταν προϊόν της νέας κυβέρνησης, καθώς βασίστηκε σχεδόν εξ ολοκλή-

ρου στο σχέδιο νόμου που είχε συντάξει η αρμόδια επιτροπή του Υ-

πουργείου Εθνικής Οικονομίας υπό την προεδρία του Παναγιώτη Κα-

νελλόπουλου το 1934 και επεξεργάστηκε, το 1935, η κυβέρνηση Τσαλ-

δάρη. Μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κονδύλη, συ-

γκροτήθηκε μία καινούρια επιτροπή, η οποία ανέλαβε εκ νέου τη σύ-

νταξη του νόμου.26  

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του νόμου, «έφεδροι παλαιοί πολεμι-

στές» ήταν «οι κατά τας από τους έτους 1912 έως 1923 επιστρατεύσεις 

υπηρετήσαντες […] μη προερχόμενοι εκ των μονίμων στελεχών του 

στρατεύματος» εφ’ όσον ήταν: α) ανάπηροι πολέμου ανεξαρτήτως χρόνου 

στρατιωτικής υπηρεσίας, β) τραυματίες πολέμου ή παθόντες εκ πολε-

 
24 Αναλυτικά βλ. Μακρής, ό.π., 166-268, 321-343, 531-543, 553-597, 683-694, 733-750. 
25 ΑΝ «Περί προστασίας εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών» (28-10-1935), ΦΕΚ Α/507 

/31-10-1935.  
26 Ν. Βεργώτης, «Οι παλαιοί πολεμισταί», Εθνική, 4 και 6-1-1936· Ηλίας Ρογκάκος, 

Ο νόμος περί παλαιών πολεμιστών (Αθήναι: Τύποις Ν. Απατσίδης, 1936), 48. 
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μικών κακουχιών με τουλάχιστον εξάμηνη υπηρεσία στα πρόσω,27 γ) 

έχοντες υπερδιετή στρατιωτική υπηρεσία με τουλάχιστον εννεάμηνη υ-

πηρεσία στα πρόσω, δ) υπηρετήσαντες πέραν των πέντε ετών στο Πο-

λεμικό Ναυτικό, ε) έχοντες υπερδιετή στρατιωτική υπηρεσία και αδελ-φό 

θανόντα ή εξαφανισθέντα στον πόλεμο, στ) οι ανήκοντες στην κλάση του 

1922 με δωδεκάμηνη υπηρεσία στα πρόσω,28 ζ) οι εθελουσίως μετα-

σχόντες αξιωματικοί και οπλίτες στην καταστολή του κινήματος της 1ης 

Μαρτίου 1935. Ο ορισμός αυτός διεύρυνε τον όρο του «παλαιού πολε-

μιστή» κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα αντίστοιχα μη ψηφι-

σθέντα προστατευτικά νομοσχέδια για τους παλαιούς πολεμιστές.29 

Με την τελευταία κατηγορία «εφέδρων παλαιών πολεμιστών», δη-

λαδή τη συμμετοχή στην καταστολή του βενιζελικού κινήματος του 

 
27 Ο ορισμός της «ζώνης των πρόσω» σε κάθε φάση της εμπόλεμης περιόδου σε ΓΑΚ/ 

ΚΥ, ΑΠΓΠ, φάκ. 729, Εγκύκλιοι Υπουργείου Στρατιωτικών αρ. 793/7-8-1923 και 

αρ. 968/10-10-1923. 
28 Η μνεία στην κλάση του 1922 γινόταν διότι η κατάταξή της πραγματοποιήθηκε το 

φθινόπωρο του 1921, οπότε δύσκολα θα υπαγόταν στις ανωτέρω διατάξεις. Η δωδε-

κάμηνη πολεμική υπηρεσία της κλάσης προϋπέθετε εκ των πραγμάτων τη στρατιω-

τική υπηρεσία τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στη Στρατιά της Θράκης το 1922-23. 
29 Στα σχέδια νόμου που είχαν καταρτιστεί το 1924 και το 1931 απαιτούταν τριετής 

θητεία με τουλάχιστον ένα έτος στα πρόσω, ενώ πιο περιορισμένος ήταν και ο ορι-

σμός για τους τραυματίες. Για τα νομοσχέδια του 1924 και του 1931 βλ. Ελληνικό 

Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο [στο εξής ΕΛΙΑ], Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακό-

πουλου, φάκ. 2, «Εισηγητικαί Εκθέσεις», αρ. 17, Εισηγητική έκθεση και σχέδιο νό-

μου «Περί προστατευτικών μέτρων υπέρ των Εφέδρων πολεμιστών»· ΙΑΜΜΠ, Αρ-

χείο ΕΒ, φάκ. 145, «Έκθεσις περί των προστατευτικών, υπέρ των εφέδρων Παλαιών 

Πολεμιστών, μέτρων» [1931]. Άλλες πρόνοιες που βοηθούσαν στη διεύρυνση του 

όρου ήταν ότι σε αυτόν υπάγονταν και οι ειδικές υπηρεσίες παρασκευής και επιδιόρ-

θωσης πολεμικών ειδών με τετραετή στρατιωτική υπηρεσία, ενώ και η υπηρεσία σε 

συμμαχικούς στρατούς προσμετρούνταν στην υπηρεσία στον ελληνικό στρατό. Το 

τελευταίο άρθρο στηλίτευε ο αντιστράτηγος ε.α. Διονύσιος Σταυριανόπουλος, θεω-

ρώντας το χαριστική διάταξη προς όσους εργάστηκαν σε έργα συμμαχικών στρατών 

και εξισώνονταν με όσους πολέμησαν στο μέτωπο. Διονύσιος Σταυριανόπουλος, «Οι 

παλαιοί πολεμισταί», Ελεύθερον Βήμα, 1-3-1936. Ο Σταυριανόπουλος αναφερόταν 

σε στρατιώτες του Στρατού της Εθνικής Αμύνης (κυρίως καταγόμενους από τη Μακε-

δονία) που λιποτακτούσαν ώστε να εργαστούν σε συνεργεία των Συμμάχων, όπου και 

λάμβαναν υψηλές αμοιβές, βλ. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επίτομη ιστορία της συμ-

μετοχής του Ελληνικού Στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-1918 (Αθήνα: 

ΔΙΣ, 1993), 169.  
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1935, η οποία προστέθηκε στο νομοσχέδιο επί Κονδύλη καθώς δεν υ-

πήρχε στο νομοσχέδιο επί κυβερνήσεως Τσαλδάρη,30 αναδεικνύεται ο 

πολιτικός χρωματισμός του νόμου, καθώς εξισώνονταν με τους πολε-

μήσαντες της περιόδου 1912-1923 και άτομα που θα μπορούσαν να εί-

ναι ακόμα και αγέννητα κατά την εμπόλεμη δεκαετία. Σε αντιβενιζε-

λική κατεύθυνση βρισκόταν και το άρθρο 37, με το οποίο πλέον δεν 

θεωρούταν κώλυμα για την ιδιότητα του παλαιού πολεμιστή ο «από του 

1916 μέχρι του τέλους του 1917 ο τυχόν χρόνος ανυποταξίας ή λιποτα-

ξίας των επί της περιφερείας του Νομού Χαλκιδικής». Επρόκειτο για 

μία φωτογραφική διάταξη που προστάτευε τους αντιβενιζελικούς της 

περιοχής, οι οποίοι εναντιώθηκαν στην επιστράτευση της Προσωρινής 

Κυβέρνησης το 1916, εξέγερση την οποία μάλιστα κατέστειλε ο τωρι-

νός προστάτης τους Κονδύλης. Στο ίδιο πλαίσιο, από τα ευεργετήματα 

του νόμου αποκλείονταν «οι απολυθέντες βάσει των τελευταίων 

Συντακτικών Πράξεων» (άρθρο 1§8), δηλαδή αυτών που εκδόθηκαν 

μετά την καταστολή του κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935.31 

Στον πυρήνα του νόμου βρισκόταν η επαγγελματική αποκατάσταση 

των παλαίμαχων, μία σταθερή επιδίωξη της προνοιακής πολιτικής για 

τους βετεράνους των εμπολέμων του Μεγάλου Πολέμου, συμπεριλαμ-

βανομένης και της Ελλάδας.32 Συγκεκριμένα, θεσπίζονταν οι ποσοστώ-

σεις στις προσλήψεις στο δημόσιο. Σε κάθε δημόσια υπηρεσία προσ-

λαμβανόταν υποχρεωτικά ένας παλαιός πολεμιστής ανά δύο νεοπροσ-

λαμβανόμενους, ενώ σε κάθε διαγωνισμό για την πλήρωση κάποιας 

 
30 Ελεύθερον Βήμα, 4-9-1935. 
31 Από την 1η Απριλίου 1935 η κυβέρνηση Τσαλδάρη άρχισε να εκδίδει Συντακτικές 

Πράξεις ώστε να προβεί σε εκκαθαρίσεις βενιζελικών από τη Δικαιοσύνη, τα Πανε-

πιστήμια και γενικότερα το δημόσιο τομέα. Hering, ό.π., 1230. Για τα γεγονότα της 

Χαλκιδικής το 1916, βλ. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, 1915. Ο Εθνικός Διχασμός (Α-

θήνα: Πατάκης, 2015), 287-288.  
32 Ενδεικτικά, βλ. Beth Linker, War’s Waste. Rehabilitation in World War I America 

(Σικάγο–Λονδίνο: The University of Chicago Press, 2011)· Martina Salvante, “‘Thanks 

to the Great War the blind gets the recognition of his ability to act’: the rehabilitation 

of blinded servicemen in Florence,” First World War Studies 6, no. 1 (2015): 21-35, 

23-30· Marisa De Picker, “Nation’s compensation for war wounds and work incapac-

ities. The creation of a new welfare system for physically disabled veterans and civil-

ians of the First World War in Interwar Belgium, 1918-1928,” Alter. European 

Journal of Disability Research 13, no. 4 (2019): 294-307, 301-302. Για την ελληνική 

περίπτωση βλ. Μακρής, ό.π., 222-231. 
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θέσης είχαν προτεραιότητα οι παλαιοί πολεμιστές (άρθρο 4). Μάλιστα, 

όλες οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνταν εντός διμήνου «να προβώσιν 

εις πλήρωσιν των εις το προηγούμενον άρθρον καθοριζομένων θέσε-

ων» (άρθρο 5). Επίσης, οι προσληφθέντες βάσει παλαιοτέρων νόμων33 

μονιμοποιούνταν σε οργανικές θέσεις του δημοσίου, συμπεριλαμβανο-

μένων και όσων είχαν απολυθεί στο ενδιάμεσο (άρθρο 9). Ο νόμος αυ-

τός διεύρυνε την πολιτική της κρατικής παρέμβασης στον ιδιωτικό 

τομέα της εργασίας, καθώς κάθε ιδιωτική εταιρεία με προσωπικό άνω 

των 15 ατόμων υποχρεούταν να προσλάβει έναν παλαιό πολεμιστή ανά 

έξι υπαλλήλους (άρθρο 22). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο χρόνος στρα-

τιωτικής υπηρεσίας λογιζόταν μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ως 

χρόνος εργασίας (άρθρο 26). Επιπλέον, γενικότερα για την εφαρμογή 

των διατάξεων, στη Διεύθυνση Εργασίας του υπουργείου Εργασίας συ-

νίστατο Κεντρικό Συμβούλιο Πρόνοιας Παλαιών Πολεμιστών, αντί-

στοιχο συμβούλιο συνίστατο στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, ενώ με 

σχετικά διατάγματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και περιφε-

ρειακά συμβούλια (άρθρο 3). 

Στο νόμο υπήρχαν πολυάριθμες πρόνοιες και για τους αγρότες πα-

λαιούς πολεμιστές, ακολουθώντας την αρχέγονη αντίληψη περί αγρο-

τικής αποκατάστασης παλαιών πολεμιστών σε παραμεθόριες περιοχές 

που είχε συμπεριληφθεί στην αγροτική μεταρρύθμιση, ενώ αυτή η α-

ντίληψη ήταν παρούσα και στο σχέδιο νόμου του 1931.34 Ο νόμος του 

1935 προέβλεπε την παραχώρηση αδιάθετων κλήρων «εις συνοικι-

σμούς της μεθορίου» σε ακτήμονες παλαιούς πολεμιστές. Επίσης, αυ-

τοί προτιμούνταν στην παραχώρηση των εναπομεινάντων μουσουλμα-

νικών κτημάτων, τα οποία μετά τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατά-

στασης Προσφύγων είχαν περιέλθει στο δημόσιο, καθώς και σε εκτά-

σεις που θα «αποκαλύπτονταν» εφεξής από αποξηραντικά έργα, ενώ 

όσοι τους είχε παραχωρηθεί μοναστηριακή γη απαλλάσσονταν από το 

φόρο της δεκάτης προς τη μονή, εάν τον είχαν καταβάλει για 15 έτη 

(άρθρα 14, 17, 19 και 21). 

 
33 Αφορά κυρίως το Ν. 4180/1929 βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν 225 τοπο-

θετήσεις σε επιχειρήσεις και «περίπου 100» σε δημόσιες θέσεις. Ρογκάκος, ό.π., 42-45. 
34 Ρογκάκος, ό.π., 46-47· Μακρής, ό.π., 261-269, 587-591. 
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Τα ευεργετήματα όμως δεν τελείωναν εκεί. Οι παλαιοί πολεμιστές, 

δάσκαλοι και καθηγητές είχαν προτεραιότητα στους διορισμούς (άρ-

θρο 8), για τους παλαιούς πολεμιστές δεν ίσχυε η προσωρινή κράτηση 

για χρέη άνω των 1.000 δρχ. προς το δημόσιο, ενώ όσοι είχαν καταδι-

καστεί για χρέη προς το δημόσιο αποφυλακίζονταν στο ήμισυ της ποι-

νής τους (άρθρο 34). Οι άποροι παλαιοί πολεμιστές και οι οικογένειές 

τους είχαν προτεραιότητα σε σανατόρια, θεραπευτήρια και άσυλα (άρ-

θρο 35), οι έφεδροι αξιωματικοί μπορούσαν να σιτίζονται στις στρα-

τιωτικές λέσχες και να χρησιμοποιούν στρατιωτικά φαρμακεία (άρθρο 

37). Τέλος, στους παλαιούς πολεμιστές επεκτείνονταν και τα ευεργετή-

ματα που είχαν οι πολύτεκνοι, ήτοι απαλλαγή από εκπαιδευτικά τέλη, 

δωρεάν παραχώρηση σχολικών βιβλίων, δωρεάν νοσηλεία σε νοσοκο-

μεία και θεραπευτήρια, μειωμένη στρατιωτική θητεία καθώς και προ-

τεραιότητα σε διαγωνισμούς του δημοσίου.35 

Το 1935 αποτέλεσε μία κοσμογονία στην προνοιακή πολιτική για 

τους παλαιούς πολεμιστές, καθώς η προστασία για αυτούς διευρύνθηκε 

και εμπλουτίστηκε. Το πνεύμα του ΑΝ Κονδύλη ακολουθούσε την 

κρατική πολιτική που είχε προτιμηθεί από την εμπόλεμη περίοδο, δη-

λαδή την επαγγελματική τους αποκατάσταση, με αιχμή την υποχρεω-

τική πρόσληψη των παλαίμαχων. Το ζήτημα της καταπολέμησης της 

ανεργίας των παλαιών πολεμιστών ήταν πρωτεύον για τους παλαίμα-

χους, ιδίως την επιούσα της οικονομικής κρίσης του 1929, ένα γεγονός 

που συνέβαλλε στην αύξηση των παλαιοπολεμιστικών οργανώσεων 

και στις συνακόλουθες οργανωτικές ζυμώσεις.36 Με αυτό το νόμο, το 

κράτος παρενέβαινε σε πρωτοφανή βαθμό, εν συγκρίσει με τα προη-

γούμενα σχετικά νομοθετήματα (Ν. 1234/1918, Νομοθετικό Διάταγμα 

10ης Οκτωβρίου 1925, Ν. 4180/1929), στον τομέα της εργασίας, ώστε 

να προστατέψει τους παλαίμαχους από το φάσμα της ανεργίας. Παράλ-

ληλα και συμπληρωματικά, η αγροτική αποκατάσταση ακολουθούσε 

την αντίληψη της επαγγελματικής αποκατάστασης των παλαίμαχων 

καθώς με αυτό τον τρόπο όσοι ακτήμονες έφεδροι δεν είχαν λάβει κλή-

ρο γης μέσω της αγροτικής μεταρρύθμισης θα αποκτούσαν πλέον τη 

δική τους γη, ώστε να βγάζουν τα προς το ζην.  

 
35 Τα ευεργετήματα των πολυτέκνων βασίζονταν στο Ν. 5781 «Περί κυρώσεως του 

από 22 Ιουλίου 1933 Ν. Διάταγμα» (22-7-1933), ΦΕΚ Α/275/25-9-1933. 
36 Μακρής, ό.π., 616-620. 
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Το νόμο για τους παλαιούς πολεμιστές ακολούθησαν πολυάριθμα 

νομοθετήματα για τους παλαίμαχους. Με τον ΑΝ της 11ης Νοεμβρίου 

1935 συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν οι μέχρι τότε 

νόμοι σχετικά με τα θύματα πολέμου και με τον ΑΝ της 19ης Νοεμβρίου 

1935 αυξήθηκαν οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου. Επίσης, θεσπί-

στηκε ένα επίδομα σε όσους νόσησαν από φυματίωση εντός διετίας από 

την αποστράτευσή τους. Τέλος, με τον ΑΝ για τη στέγαση των αναπή-

ρων ολοκληρώθηκε η υιοθέτηση έξι σημαντικότατων νόμων από την 

κυβέρνηση Κονδύλη σχετικά με τους παλαιούς πολεμιστές.37 Η κυβέρ-

νηση Κονδύλη, παλαιού μακεδονομάχου και του ιδίου, προσεταιρίστη-

κε πάσης φύσεως παλαίμαχους. «Ό,τι δεν έκαναν δεκάδες κυβερνήσε-

ων μέσα σε τριάντα χρόνια, το έκανε ο κ. Κονδύλης μέσα σε μιαν ημέ-

ραν»38 στον τομέα των αγωνιστών με τους δύο ΑΝ της 30ής Οκτωβρίου 

1935. Με αυτούς κυρώθηκαν οι καταρτισθέντες πίνακες αγωνιστών 

(του Μακεδονικού, Βορειοηπειρωτικού, Σαμιακού και Βαλκανοτουρ-

κικού Αγώνα 1912-1913), που είχαν συνταχθεί και εκκρεμούσε η κύ-

ρωσή τους. Επίσης, με τον ΑΝ της 19ης Νοεμβρίου 1935 καθορίστηκαν 

οι συντάξεις των αρχηγών, οπλαρχηγών και ομαδαρχών των Εθνικών 

Αγώνων.39 Τα ευεργετήματα αυτά επισφράγισαν τη σύμπλευση της 

 
37 ΑΝ «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί προστασίας και αποκατα-

στάσεως αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου νόμων» (11-11-1935), ΦΕΚ Α/560/19-

11-1935· ΑΝ «Περί αυξήσεως συντάξεως αναπήρων πολέμου» (19-11-1935), ΦΕΚ 

Α/567/19-11-1935· ΑΝ «Περί διαδικασίας χορηγήσεως του υπό του άρθρου 36 του 

Αναγκαστικού Νόμου περί προστασίας Εφ. Παλ. Πολεμιστών οριζομένου επιδόμα-

τος φυματικού» (21-1-1936), ΦΕΚ Α/45/23-1-1936· ΑΝ «Περί χορηγήσεως πιστώ-

σεως διά την στέγασιν των αστέγων αναπήρων και καθορισμού τρόπου στεγάσεως 

αυτών» (16-11-1935), ΦΕΚ Α/560/19-11-1935. 
38 Εθνική, 31 Οκτωβρίου 1935. 
39 ΑΝ «Περί κυρώσεως των συμπληρωματικών πινάκων των κριθέντων αξίων ηθικής 

αμοιβής αγωνιστών Μακεδονικού αγώνος 1903-1909 και των τοιούτων των αγω-

νιστών των αγώνων εν Ηπείρω, Μακεδονία και Σάμω του 1912-1913 και του Βορειο-

ηπειρωτικού του 1914» και «Περί απονομής υλικών και ηθικών ευεργετημάτων εις 

τους αγωνιστάς των άνω αγώνων» (30/10/1935), ΦΕΚ Α/500/30-10-1935· ΑΝ «Περί 

απονομής συντάξεως εις αγωνιστάς των Εθνικών αγώνων» (19/11/1935), ΦΕΚ 

Α/567/19-11-1935. Βλ. επίσης Βασίλης Κ. Γούναρης, «Βουλευτές και Καπετάνιοι: 

Πελατειακές σχέσεις στη μεσοπολεμική Μακεδονία», Ελληνικά 41, τεύχ. 2 (1990): 

313-335, 333· Θεοδόσης Τσιρώνης, «Οι Μακεδονομάχοι ως εθνικοί ήρωες: η θε-

σμική τους αναγνώριση (1914-2013)» στο Ήρωες των Ελλήνων. Οι καπετάνιοι, τα 
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πλειοψηφίας των μακεδονομάχων με τον αντιβενιζελισμό40 και πάνω 

σε αυτή την πολιτική σχέση ήρθε να επενδύσει περαιτέρω ο Κονδύλης, 

ο οποίος «επιβράβευσε» επίσης απότακτους μακεδονομάχους με προα-

γωγές.41 

Η παλινόρθωση του Γεωργίου Β´ και η παραίτηση της κυβέρνησης 

Κονδύλη, στις 30 Νοεμβρίου 1935, ματαίωσαν την εφαρμογή του προ-

στατευτικού νόμου της 28ης Οκτωβρίου 1935 και διέψευσαν τις υψηλές 

προσδοκίες των ωφελούμενων. Παρά τον ορισμό της 1ης Ιανουαρίου 

1936 ως ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νόμου, η κυβέρνηση Κων-

σταντίνου Δεμερτζή με νέο ΑΝ, στις 30 Δεκεμβρίου, ανέστειλε προ-

σωρινώς (μέχρι τη συμπλήρωση ενός διμήνου από τη σύγκληση της 

επόμενης Βουλής) την ισχύ των περισσότερων διατάξεων του νόμου, 

ενώ τροποποίησε τις περισσότερες των υπολοίπων. Οι διατάξεις, πά-

ντως, για τις υποχρεωτικές προσλήψεις παρέμεναν σε ισχύ, όμως πε-

ριοριζόταν η εμβέλειά τους.42 Η αναστολή του νόμου ίσχυε τυπικά έως 

τη 2α Μαΐου 1936, χωρίς η κυβέρνηση (Ιωάννη Μεταξά πλέον) να έχει 

λάβει κάποιο επιπρόσθετο μέτρο. Εντούτοις, οι διατάξεις που είχαν α-

νασταλεί για αυτό το δίμηνο ανεστάλησαν εκ νέου με το Βασιλικό Διά-

ταγμα της 5ης Ιουνίου 1936, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουνίου προ-

 
παλικάρια και η αναγνώριση των εθνικών αγώνων 19ος-20ός αιώνας, επιμ. Βασίλη Κ. 

Γούναρη (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2014), 109-179, 153-154. 
40 Γούναρης, ό.π., 332· Τσιρώνης, ό.π., 151. 
41 Συγκεκριμένα, οι απότακτοι από το 1923 (και Λαϊκοί βουλευτές) Στέργιος Μπινό-

πουλος, Γεώργιος Τσόντος Βάρδας και Αναστάσιος Νταλίπης, επανήλθαν στο στρά-

τευμα, προήχθησαν και αποστρατεύτηκαν, λαμβάνοντας σύνταξη λογιζόμενοι ως εν 

ενεργεία αξιωματικοί την περίοδο 1923-35. Κοινωνικός Φρουρός («Όργανον Συνδέ-

σμου Αλληλεγγύης Αποστράτων Αξιωματικών Ξηράς»), 24-11-1935, 8-12-1935· Έ-

θνος (Φλώρινας), 11-1-1936. 
42 Εξαιρούταν από τις υποχρεωτικές προσλήψεις τα ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου κα-

θώς και η πρόσληψη ατόμων σε περίπτωση που δεν υπήρχαν κενές θέσεις, ακυρώνο-

νταν οι μονιμοποιήσεις προσληφθέντων βάσει του Ν. 4180/1929, ενώ και μονιμο-

ποιήσεις σε οργανικές θέσεις γίνονταν μόνο σε περίπτωση που υπήρχαν ήδη κενές. 

ΑΝ «Περί τροποποιήσεως και αναστολής εφαρμογής διατάξεων του από 28/31 

Οκτωβρίου 1935 Αναγκαστικού Νόμου «περί προστασίας Εφέδρων Παλαιών Πολε-

μιστών» (30/12/1935) ΦΕΚ Α/637/30-12-1935. Βλ. επίσης Νικήτας Πολυχρονόπου-

λος–Ιωάννης Γ. Σταμούλης, Κωδικοποίησις και ερμηνεία της περί αναπήρων & θυμά-

των πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας (εν Αθήναις: Τύποις Κωνστ. Δ. Ρόκου, 1948), 

102-108. Τις ίδιες ημέρες ανεστάλησαν και άλλα νομοθετήματα της περιόδου Κον-

δύλη. Hering, ό.π., 1257.  
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χρονολογημένο σε ΦΕΚ με ημερομηνία 1η Μαΐου 1936, ώστε να μην 

θεωρείται εκπρόθεσμο.43 Πάντως, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες των 

παλαιών πολεμιστών, οι διατάξεις για την υποχρεωτική πρόσληψη και 

την προστασία αυτών σταδιακά τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με 

ποικίλες μαρτυρίες.44 

Οι αντιδράσεις υπήρξαν όντως θυελλώδεις για αυτό το «έγκλημα 

κατά της Πατρίδος»45 με πολυάριθμες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 

παλαιών πολεμιστών σε όλη τη χώρα.46 Εντούτοις, υπήρχε η παραδοχή 

ακόμα και από τους πολιτικούς υπέρμαχούς του ότι ο νόμος ήταν επι-

βαρυντικός για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο βουλευτής Ηλίας Απο-

σκίτης, ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Κονδύλη, 

κατέκρινε την αναστολή του, θεωρώντας ότι παρά το, όπως πράγματι 

αναγνώριζε, σημαντικό δημοσιονομικό κόστος του, η μη ύπαρξη πρό-

νοιας για τους παλαιούς πολεμιστές θα οδηγούσε στην πολεμική απρο-

θυμία των μελλοντικών πολεμιστών.47 Επίσης, ο στενός συνεργάτης 

του Κονδύλη τη δεκαετία του 1930, Σταμάτης Μερκούρης, παραδεχό-

ταν ότι οι ΑΝ που εξέδωσε η κυβέρνηση του «Κεραυνού» επιβάρυναν 
 

43 Μάλιστα επειδή η αρίθμηση στα ΦΕΚ στις 8 Ιουνίου είχε φτάσει στο 222, το εν 

λόγω ΦΕΚ έλαβε αριθμό φύλλου 191Α΄. Στο σώμα των ΦΕΚ που υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δεν υπάρχει το εν λόγω ΦΕΚ. Βλ. περιγραφή 

αυτής της ιδιόρρυθμης κατάστασης σε Πανεφεδρική, 7-6-1936· Ταχυδρόμος (Θεσσα-

λονίκης), 11-6-1936.  
44 Στον Τύπο δημοσιεύονταν προκηρύξεις θέσεων για παλαιούς πολεμιστές καθώς και 

οι τοποθετήσεις τους, ενδεικτικά βλ. Καθημερινή, 30-1-1936, 6-2-1936 και 12-4-1936. 

Επίσης, σε εγκύκλια διαταγή της Τράπεζας της Ελλάδος τον Ιούνιο του 1936 ζητού-

νταν από τους υπαλλήλους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εάν 

ήταν υπαγόμενοι στο νόμο, ώστε να λάβουν τη σχετική προστασία. Τέλος, ο (έφεδρος 

υπολοχαγός) Κωνσταντίνος Φωκάς τοποθετήθηκε βάσει αυτού του νόμου στο Λιμε-

νικό Ταμείο Θεσσαλονίκης. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών 

Σπουδών, Αρχείο Κωνσταντίνου Καραβίδα, φάκ. 104, υπ. 9, «Διαταγή της Τράπεζας 

της Ελλάδος σχετικά με το νόμο “Περί προστασίας Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών” 

(αρ. 26, 6 Ιουνίου 1936)»· ΕΛΙΑ, Αρχείο Κωνσταντίνου Φωκά, φάκ. 1, Περιφερειακό 

Συμβούλιο Πρόνοιας Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης προς Φωκά, Θεσσαλο-

νίκη, 10 Ιουνίου 1936.  
45 Εθνική, 2-1-1936. 
46 Ενδεικτικά βλ. Ελεύθερον Βήμα, 20-12-1935· Εφημερίς των Παλαιών Πολεμιστών, 

15-12-1935· Παναρκαδική Ηχώ (Τρίπολης), 1-1-1936· Βόρειος Ελλάς (Κοζάνης), 12-

1-1936· Σημαία (Καλαμών), 14-1-1936. 
47 Ηλίας Αποσκίτης, «Η αναστολή του νόμου περί παλαιών πολεμιστών», Εθνική, 11-

6-1936.  
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τον κρατικό προϋπολογισμό με 94 εκατομμύρια δραχμές, το οποίο ω-

στόσο θεωρούσε «ποσόν μηδαμινόν» σε σχέση με την ευεργεσία που 

παρείχαν.48 

Πέραν των προνοιακών μέτρων, επί πρωθυπουργίας Κονδύλη οι πα-

λαιοί πολεμιστές βρέθηκαν στο προσκήνιο και σε συμβολικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, στους εορτασμούς της 26ης Οκτωβρίου 1935 για την ε-

πέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, στην κεφαλή της κεντρι-

κής παρέλασης στην Αθήνα τέθηκαν παλαιοπολεμιστικές οργανώσεις, 

ενώ στους αντίστοιχους εορτασμούς στη Θεσσαλονίκη αναφερόταν ότι 

συμμετείχαν δέκα χιλιάδες παλαιοί πολεμιστές. Στους εορτασμούς α-

ναδεικνυόταν η συμβολή του «λατρευτού στρατηλάτη» βασιλιά Κων-

σταντίνου Α΄ στην απελευθέρωση της πόλης. Οι τελετές αυτές, στις 

οποίες ήταν έκδηλη η υποστήριξη της βασιλείας, πραγματοποιήθηκαν 

λίγες ημέρες πριν το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου για το πολι-

τειακό. Σε αυτή την περίπτωση ξανά σημαντικό μέρος των παλαιοπο-

λεμιστικών οργανώσεων εκδηλώθηκαν υπέρ της γραμμής της κυβέρνη-

σης Κονδύλη στο μείζον αυτό ζήτημα.49 Μετά και την τυπική παλινόρ-

θωση της μοναρχίας, οι κυριότερες τριτοβάθμιες παλαιοπολεμιστικές 

οργανώσεις –Ανωτάτη Συνομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδος 

(ΑΣΠΠΕ), Γενική Συνομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδος, 

Οργανισμός Παλαιών Πολεμιστών– συμμετείχαν μάλιστα στους εορ-

τασμούς για την υποδοχή του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στην Ελλάδα.50  

 

H παλαιοπολεμιστική ψήφος στις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 

 

Ανεξαρτήτως της βιωσιμότητας των νομοθετημάτων της κυβέρνησης 

Κονδύλη, ο καταιγισμός ευεργετημάτων οδήγησε στη δημιουργία της 

εικόνας του στρατηγού ως προστάτη των παλαιών πολεμιστών, γεγονός 

που εκμεταλλεύτηκε δεόντως ο «Κεραυνός» στις προσεχείς εκλογές 

της 26ης Ιανουαρίου 1936. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιό-

δου, η σχέση μεταξύ του στρατηγού και των παλαιών πολεμιστών υ-

πήρξε αμφίδρομη. Η κονδυλική παράταξη απευθυνόταν σταθερά στο 
 

48 Σταμάτης Σ. Μερκούρης, Γεώργιος Κονδύλης. Ο κεραυνός 1879-1936 (Θεσσαλο-

νίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2009), 264. 
49 Εθνική, 27-10-1935· Ελληνικόν Μέλλον, 27-10-1935· Μακρής, ό.π., 698-699. 
50 Εθνική, 28-11-1935. Για τις δύο Συνομοσπονδίες και τον Οργανισμό, βλ. Μακρής, 

ό.π., 633-647, 673-674. 
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παλαιοπολεμιστικό ακροατήριο με κυριότερο επιχείρημα τον ΑΝ της 

28ης Οκτωβρίου 1935 και την «καταπολέμηση» αυτού από την «πλου-

τοκρατία», ενώ ήταν συχνές οι εκδηλώσεις υποστήριξης του «Κεραυ-

νού» από οργανώσεις παλαίμαχων.  

Αποκαλυπτικός ήταν ο προεκλογικός αγώνας του Κονδύλη που ξε-

κίνησε από τη Θεσσαλονίκη, ένα εκλογικό «προπύργιό» του.51 Εκεί, 

στις 29 Δεκεμβρίου 1935, ο Κονδύλης ανέλυσε τη σημασία των νομο-

θετημάτων για τους παλαίμαχους και κατήγγειλε την «αντιλαϊκή» κυ-

βέρνηση Δεμερτζή, η οποία με «λύσσαν» τους πολέμησε, ενώ «επί 

πολλά λεπτά της ώρας, η αίθουσα δονείται από ζωηράς ζητωκραυγάς» 

φωνάζοντας «να ζήσης καπετάνιο μας! Μονάχα συ εφρόντησες για 

μας!».52 Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη υπήρξε πλή-

θος εγκωμιαστικών διακηρύξεων από παλαιοπολεμιστικές οργανώ-

σεις.53 Την επομένη, ημέρα αναστολής του προστατευτικού νόμου, σε 

 
51 Στη Θεσσαλονίκη ο Κονδύλης είχε μία σημαντική εκλογική βάση ακόμα και μετά 

τη μεταπήδησή του στους αντιβενιζελικούς. Το ποσοστό του ΕΡΚ στις εκλογές του 

Σεπτεμβρίου 1932 (14,40%) ήταν κατά 10,40% υψηλότερο από το πανελλαδικό πο-

σοστό του, φανερώνοντας ότι η πόλη αποτελούσε ένα «εκλογικό κάστρο» του. Στις 

εκλογές του Μαρτίου του 1933, στον κοινό συνδυασμό της αντιβενιζελικής Ηνωμέ-

νης Αντιπολίτευσης, ο Κονδύλης ήρθε πρώτος σε ψήφους. Συγκεκριμένα, στις εκλο-

γές του 1933 ο Κονδύλης ήρθε πρώτος σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο της Ηνωμένης 

Αντιπολίτευσης με 33.189 ψήφους. Επίσης, οι προερχόμενοι από το ΕΡΚ είχαν υψη-

λές επιδόσεις μαρτυρώντας την επιρροή του κόμματος στην πόλη. Η βάση του κόμ-

ματος στη Θεσσαλονίκη έως τότε ήταν οι πρόσφυγες και από εκεί επίσης προήλθαν 

εκλογικά κέρδη, εις βάρος των Φιλελευθέρων, καθώς ο Κονδύλης ήταν μαζί με τον 

Γεώργιο Καφαντάρη οι μοναδικοί πολιτικοί των Φιλελευθέρων που είχαν κατακρίνει 

την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935 ο συνδυασμός 

των Συμπραττόντων Κυβερνητικών Κομμάτων (Λαϊκό του Τσαλδάρη και ΕΡΚ του 

Κονδύλη) συγκέντρωσε το 53,20% στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης και 53,30% στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας–Ελληνική Στατιστική Υ-

πηρεσία, Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 (Αθήναι: Εθνι-

κόν Τυπογραφείον, 1933), 25· Δημοσθένης Δώδος, «Η εκλογική περιφέρεια της Θεσ-

σαλονίκης. Κόμματα και υποψήφιοι» (διδ. διατρ., ΑΠΘ, 1989), 81-83, 91-92. 
52 Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 30-12-1935.  
53 Για παράδειγμα, η Ένωση Παλαιών Πολεμιστών Υπαξιωματικών και Στρατιωτών 

Θεσσαλονίκης διακήρυξε, στις 26 Δεκεμβρίου 1935, την ευγνωμοσύνη της στον Κον-

δύλη «όστις μετά 13 έτη ενομοθέτησε ένα αριστούργημα υπέρ των Παλ. Πολεμιστών 

και απέδειξεν ότι υπάρχει και εις την Ελλάδα πολιτικός αρχηγός μη δουλεύων εις την 

πλουτοκρατίαν». Από τη μεριά της η Ένωση Εφέδρων Συμπολεμιστών τόνιζε ότι 

«μόνον ο Συμπολεμιστής μας Αρχιστράτηγος κ. Γ. Κονδύλης ανεγνώρισε τον πόνον 
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ομιλία του στις Σέρρες, ξεκίνησε την εξιστόρηση του έργου της κυβέρ-

νησής του από το νομοθέτημα–σταθμό για τους παλαιούς πολεμιστές: 

«Όταν εσχηματίσαμεν την κυβέρνησιν πρώτη μας σκέψις ήτο να ικα-

νοποιήσωμεν τους παλαιούς πολεμιστάς προς τους οποίους το Κράτος 

εφάνη ανάλγητον». Συμπλήρωσε δε ότι «διά την ενίσχυσιν των παλαι-

ών πολεμιστών ειργάσθην από του 1933, αλλ’ αι προσπάθειαί μου συ-

νετρίβοντο εις τον βράχον της κεφαλαιοκρατίας».54 Μάλιστα, για την 

ευεργεσία προς τους παλαίμαχους, στη Φλώρινα, στο περιθώριο της 

προεκλογικής του συγκέντρωσης, οι τοπικοί σύλλογοι παλαιών πο-

λεμιστών και μακεδονομάχων τον ανακήρυξαν επίτιμο αρχηγό τους.55 

Οι αναφορές αυτές δεν εξαντλούνταν όμως στη Μακεδονία. Στη 

Μεσσήνη, στις 13 Ιανουαρίου 1936, προτάσσοντας τον προστατευτικό 

νόμο, ο Κονδύλης ζήτησε τη στήριξη των παλαιών συμπολεμιστών του, 

τους οποίους, όπως τόνισε, ως διοικητής τους, στο 9ο Σύνταγμα Πεζι-

κού στους Βαλκανικούς Πολέμους οδήγησε στο Γρίμποβο, το Μπιζάνι 

και το Μπέλεσι.56 Παρόμοια επίκληση έκανε και στην ομιλία του στον 

Μελιγαλά, ενώ ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στη Μεσσηνία από 

την πόλη της Καλαμάτας, διακήρυξε ότι ο παλαιοπολεμιστικός νόμος 

«εξιλέωσε» το κράτος για την απαράδεκτη διαγωγή του, εντούτοις η 

«κεφαλαιοκρατία» του επιτέθηκε δριμύτατα. Στις προεκλογικές συγκε-

ντρώσεις σε Καλαμάτα και Αγρίνιο προσφώνησαν τον Κονδύλη οι 

πρόεδροι των τοπικών παλαιοπολεμιστικών οργανώσεων.57 Τέλος, στις 

20 Ιανουαρίου στα Τρίκαλα ο Κονδύλης ανέφερε ότι «ανεπετάσαμεν 

τη σημαίαν» ότι «πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δίκαια των Παλαιών 

Πολεμιστών, εκείνων οι οποίοι επί μίαν 10ετίαν εγκατέλειψαν και οι-

κογένειαν και σπίτια και έχυσαν τα αίμα των εις όλα τα μέτωπα».58 Α-

κόμα και εν τη απουσία του Κονδύλη, στα εγκαίνια του εκλογικού κέ-

 
των Π. Πολεμιστών και τα δίκαια αιτήματά των , τους οποίους […] όλαι αι προκάτο-

χοι Κυβερνήσεις ενέπαιξαν και εχρησιμοποίησαν ως εκλογικόν υλικόν, εκτός της υπό 

τον Γ. Κονδύλην […] ήτις εκ των πρώτων εψήφισε τον Νόμον, τον οποίον άσπλαχνα 

τέκνα της Ελλάδος επιδιώκουν σήμερον να τον τροποποιήσουν ή αναβάλλουν». Τα-

χυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 27-12-1935. 
54 Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 31-12-1935. 
55 Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 21-1-1936. 
56 Σημαία (Καλαμών), 14-1-1936.  
57 Εθνική, 13 και 17-1-1936.  
58 Θάρρος (Τρικάλων), 21-1-1936. 
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ντρου του συνδυασμού του στην Αθήνα, «κατεύφθασαν […] κατά πυ-

κνάς φάλαγγας οι παλαιοί πολεμισταί, τεταγμένοι κατά σωματεία και 

με επικεφαλής τας σημαίας των. Ήτο όμως αδύνατον να χωρέσουν όλοι 

[…] Ούτω εισήλθε μόνον μία επιτροπή των μετά των σημαιών των». 

Στην κεντρική προεκλογική ομιλία δε του Κονδύλη στην Αθήνα (18 

Ιανουαρίου) συμμετείχαν «εις επιβλητικώτατον όγκον όλα τα σωμα-

τεία των Παλαιών Πολεμιστών με τας σημαίας των», τα οποία τα ένωνε 

ένα σύνθημα: «Ζήτω ο Κονδύλαρος!».59 

Στην Πάτρα, στις 5 Ιανουαρίου 1936, μετά από μία συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας για την αναστολή του προστατευτικού νόμου, τα μέλη 

της τοπικής παλαιοπολεμιστικής οργάνωσης κατευθύνθηκαν προς το 

γραφείο του πολιτευτή του ΕΡΚ Γεώργιου Αργυρόπουλου, όπου βρι-

σκόταν και ο Κονδύλης, από τον οποίον «εζήτησαν δι’ επευφημιών να 

εξέλθη». Στο λογύδριό του, ο στρατηγός «εκάκισε» το κράτος «το ο-

ποίον απεκάλεσεν άστοργον και στερούμενον τιμής ούτω συμπεριφε-

ρόμενον προς τα αγωνισθέντα τέκνα του». Υποστήριξε δε ότι στην 

ολιγοήμερη παραμονή του στην εξουσία προσπάθησε να εξυγιάνει το 

κράτος, κάτι στο οποίο αντέδρασε η κυβέρνηση Δεμερτζή καθώς και 

οι «απόλεμοι πλουτοκράτες». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σκοπός 

του ήταν να εξαναγκάσει «την κεφαλαιοκρατίαν εις πειθαρχίαν», γιατί 

όταν ο λαός πολεμούσε στα πρόσω αυτοί πλούτιζαν εις βάρος του.60 

Εντούτοις, προφανώς στις ομιλίες του παρέβλεπε το δημοσιονομικό 

κόστος της ευεργεσίας των παλαιών πολεμιστών, λόγος που είχε οδη-

γήσει στη μη ψήφιση του σχετικού νόμου επί Τσαλδάρη. 

Το αντιπλουτοκρατικό στοιχείο σε σχέση με την αναστολή του πα-

λαιοπολεμιστικού νόμου ήταν εμφανές και στην απάντηση Κονδύλη 

προς εκπροσώπους οργανώσεων που τον επισκέφτηκαν στη Θεσσαλο-

νίκη. Για το έργο του τόνιζε χαρακτηριστικά: «Ευρήκαμε μεγάλην α-

ντίδρασιν από όλα τα άλλα κόμματα. Εξηγέρθησαν ακόμα και όλαι αι 

Τράπεζαι. Εις όλον τον κόσμον ελήφθη μέριμνα πολύ μεγάλη διά τους 

Παλαιούς Πολεμιστάς. […] Εδώ τίποτε δε γίνεται, διότι η κεφαλαιο-

κρατία έχει τρομεράν επιρροήν επί των πολιτικών κομμάτων. Ημείς, υ-

ψώσαμεν την σημαίαν αυτήν και μετά ανεπαρκή μέσα που διαθέτομεν, 

θα συνεχίσομεν τον αγώνα αυτόν υπέρ των Παλαιών Πολεμιστών».  

 
59 Εθνική, 13 και 19-1-1936. 
60 Νεολόγος (Πατρών), 6-1-1936.  
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Εντούτοις, η θεωρία που ανέπτυσσε στη συνέχεια ήταν ότι δεν χρει-

αζόταν να πολεμήσουν το κεφάλαιο ακολουθώντας αντιφάσεις ενός 

λαϊκιστή δημαγωγού: «Απεναντίας θέλομεν να μπη και αυτό μέσα εις 

το κοινωνικόν μας πλαίσιον και να βοηθήση τον εργαζόμενον λαόν».61 

Καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο συχνές ήταν οι επιθέσεις κατά της 

«πλουτοκρατίας» και της «κεφαλαιοκρατίας» από τα κονδυλικά έντυ-

πα.62 Όπως το έθετε λιτά ο Μάνθος Ματθαίου, πρόεδρος της Ένωσης 

Εφέδρων Υπαξιωματικών Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας: «εχθρός 

του Νόμου μας είναι η πλουτοκρατία και μόνον». Μάλιστα δεν απουσί-

αζαν και οι επώνυμες αναφορές εναντίον του Δημήτριου Μάξιμου, του 

Γεώργιου Πεσμαζόγλου και του Νικόλαου Κανελλόπουλου, δηλαδή 

τους «εκπροσωπούντες την στυγνήν πλουτοκρατίαν η οποίαν ούτε Πα-

τρίδα έχει ούτε Κόμμα έχει».63 Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

Υπαξιωματικών Παλαιών Πολεμιστών, Σωτήρης Γραββάνης, επιτίθετο 

μάλιστα προσωπικά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κανελλόπου-

λο, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος επιβάρυνε τις (πολυάριθμες) επιχειρή-

σεις στις οποίες ήταν ιδιοκτήτης ή μέτοχος και για αυτό ανεστάλη.64  

Ο όλο και σφικτότερος εναγκαλισμός των παλαιών πολεμιστών με 

το ΕΡΚ με κύριο επιχείρημα τον παλαιοπολεμιστικό νόμο έκανε την 

πρόνοια για τους παλαίμαχους, για πρώτη φορά μεσοπολεμικά, ένα από 

τα κεντρικά ζητήματα των εκλογών, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις από 

τα υπόλοιπα κόμματα. Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλής 

Σοφούλης δήλωσε ότι «αποτελεί ύβριν προς τους παλαιούς πολεμιστάς 

 
61 Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 30-12-1935. 
62 Ενδεικτικά βλ. Εθνική, 3, 7 και 15-1-1936.  
63 Μάνθος Ματθαίου, «Ο νόμος περί παλαιών πολεμιστών είνε αποκλειστικόν έργον 

του κ. Κονδύλη», Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 28-12-1935· Ν. Βεργώτης «Οι πα-

λαιοί πολεμισταί», Εθνική, 7-1-1936. Οι αναφορές ήταν στοχευμένες καθώς μέλη της 

κυβέρνησης Δεμερτζή συνδέονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα. Συγκεκριμένα, ο 

υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ν. Κανελλόπουλος ήταν ο ιδιοκτήτης της Εταιρείας 

Λιπασμάτων, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Μαντζαβίνος ήταν κουνιάδος του Παπα-

στράτου, ο υφυπουργός Οικονομικών Αρ. Βαλαωρίτης υιός του άλλοτε διοικητή της 

Εθνικής Τράπεζας και μέτοχός της και ο υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Δεκάζος 

επιχειρηματίας. Λιναρδάτος, ό.π., 140.  
64 Σωτήριος Γραββάνης, «Πώς ακριβώς έχει το ζήτημα των παλαιών πολεμιστών», 

Εθνική, 5-1-1936. 
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και προσβολή της νοημοσύνης των ο δημαγωγικός ισχυρισμός ότι μό-

νον μία μερίς ενδιαφέρεται δι’ αυτούς».65 Ο Παναγής Τσαλδάρης από 

τη μεριά του υποσχέθηκε σε αντιπροσωπία παλαίμαχων την αμέριστη 

συμπαράσταση των Λαϊκών, επισημαίνοντας βέβαια ότι ο νόμος απο-

τελούσε ουσιαστικά δημιούργημα της κυβέρνησής του. Από τις στήλες 

μάλιστα της Καθημερινής ο (προσκείμενος στους Λαϊκούς) Ηλίας Ρο-

γκάκος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών, 

κατηγορούσε τον Κονδύλη ότι μέσω της μη άμεσης εφαρμογής του νό-

μου στόχευε στην πολιτική εκμετάλλευση των παλαίμαχων.66 Το δη-

μοσιογραφικό όργανο του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος του Παναγιώ-

τη Κανελλόπουλου τόνιζε ότι ο αγώνας των παλαιών πολεμιστών κατά 

της αναστολής του νόμου «καθίσταται τελευταίως ασυμπαθής εκ του 

ότι ωρισμέναι οργανώσεις παλαιών πολεμιστών συνδέουν τούτον με 

την υποστήριξιν μιας κομματικής παρατάξεως, η οποία εδημοσίευσε 

τον Νόμον». Συμπλήρωνε δε ότι η κυβέρνηση Κονδύλη δημοσίευσε το 

νόμο «όχι από ενδιαφέρον προς του παλαιούς πολεμιστάς, αλλά διά να 

εκμεταλλευθή τον πόνον των κομματικώς και η οποία αν ήθελε τυχόν 

επικρατήση θα προέβαινεν εις μίαν νέαν Κοσμογονίαν, της οποίας οι 

παλαιοί πολεμισταί θα εδοκιμάζον πρώτα όλα τα καταστρεπτικά αποτε-

λέσματα».67 Τέλος, και ο Ριζοσπάστης προειδοποιούσε ότι υπήρχε σχέ-

διο εκμετάλλευσης της δυσαρέσκειας των παλαιών πολεμιστών από 

τους κονδυλοθεοτοκικούς.68 

Σε τοπικό επίπεδο, ο φιλομεταξικός Αγών της Τριφυλίας θεωρούσε 

ότι το γεγονός πως ο νόμος για τους παλαιούς πολεμιστές δεν είχε ά-

μεση εφαρμογή (αλλά ως έναρξη ισχύος του είχε οριστεί η 1η Ιανουα-

ρίου 1936) έγινε «ίνα εκμεταλλευθή [ο Κονδύλης] το ζήτημα τούτο 

δημοκοπικώς προς ιδίον κομματικόν όφελος, παρουσιαζόμενος ούτως 

ως αποκλειστικός των Παλαιών Πολεμιστών προστάτης». Η εφημερίδα 

μάλιστα συνέχιζε την πολιτική επίθεση στον Κονδύλη: «ούτε ένας πα-

λαιός πολεμιστής δεν πρέπει να πιστέψει τις σαπουνόφουσκες του Κον-

δύλη», καθώς τους «εμπαίζει» όπως έκανε με τους πρόσφυγες στο πα-

ρελθόν. Όπως χαρακτηριστικά διερωτάτο: «Γιατί δεν τους ενεθυμήθη 

 
65 Ελεύθερον Βήμα, 11-1-1936.  
66 Καθημερινή, 31-12-1935, 1-1-1936.  
67 Ελληνική Φωνή, 11-1-1936. 
68 Ριζοσπάστης, 12-1-1936. 
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τους παλαιούς πολεμιστάς τότε που γυρίσανε με τα τραύματά τους α-

νοιχτά και μπήκανε στα σπίτια τους τα ερημωμένα; Γιατί τους άφησε 

τόσα χρόνια να πεθάνουν πρώτα από τη φτώχια, την ανεργία, την κακο-

μοιριά, και τη φθίση και τώρα μόλις, ύστερα από δεκατέσσερα χρόνια 

τους πασσάρει ένα νόμο προωρισμένο μόνον και μόνον για προεκλο-

γικό πασατέμπο;».69  

Το δημοσιογραφικό όργανο των Λαϊκών στη Λάρισα τόνιζε ότι «η 

αισχρά εκμετάλλευσις του νομοσχεδίου των παλαιών πολεμιστών, υπό 

των ανθρώπων της περιφήμου “κοσμογονίας” πρέπει να σταματήση»,70 

ενώ στο Βόλο, ο κονδυλικός συνδυασμός του Γεώργιου Καρτάλη δε-

χόταν τα πυρά του φιλελεύθερου Τύπου για την προσπάθεια προσεται-

ρισμού των παλαιών πολεμιστών.71 

Ωστόσο, δεν ήταν καθολική η υποστήριξη των οργανωμένων παλαί-

μαχων στη ΓΛΡΕ. Σε τοπικό επίπεδο, η Γενική Συνομοσπονδία Πα-

λαιών Πολεμιστών καλούσε τους Αρκάδες παλαίμαχους να ψηφίσουν 

το Λαϊκό υποψήφιο Γεώργιο Σεχιώτη έναν «διακεκριμένον αρκάδα πα-

λαιόν πολεμιστήν λοχίαν», ο οποίος ήταν νομικός σύμβουλος της Γενι-

κής Συνομοσπονδίας. Εντούτοις, και πάλι το επιχείρημα για να υπερ-

ψηφιστεί ο υποψήφιος ήταν ο προστατευτικός νόμος: «Είναι άλλωστε 

γνωστόν ότι ο νόμος περί προστασίας εφέδρων κατηρτίσθη επί κυβερ-

νήσεως του Λαϊκού Κόμματος […] και εδημοσιεύθη ως έτοιμος κατό-

πιν επί Κυβερνήσεως επίσης αντιβενιζελικής του κ. Κονδύλη».72 Επί-

 
69 Αγών της Τριφυλίας (Κυπαρισσίας), 16 και 20-1-1936. 
70 Κήρυξ (Λάρισας), 17-1-1936. 
71 Θεσσαλία (Βόλου), 16 και 24-1-1936. Το δημοσιογραφικό όργανο του Γ. Καρτάλη 

(Νέα Ελλάς) δημοσίευε σχεδόν καθημερινά καλέσματα προς τους παλαιμάχους για να 

στηρίξουν την εκλογική σύμπραξη Κονδύλη–Θεοτόκη. Ενδεικτικά, βλ. Νέα Ελλάς 

(Βόλου), 9, 12 και 15-1-1936. Σε τοπική προεκλογική προκήρυξη της ΓΛΡΕ σημειω-

νόταν ότι «η κυβέρνησις Κονδύλη–Θεοτόκη στο μικρό διάστημα που ήτο στην αρχή 

έφκιασε τον Νόμον που σας έδιδε λίγη προστασία, λίγο ήλιο, λίγο θαλπωρή κάτω από 

τον ουρανόν της Πατρίδος. Την προστασίαν αυτήν η ξυλοκυβέρνησις του Δεμερτζή 

δεν σας την παρέχει. Ο Τσαλδάρης και ο Σοφούλης όταν ήταν τα κόμματά των εις 

την αρχήν δεν σας την έδωκαν. Καθήκον σας συνεπώς ιερόν είναι να ψηφίσετε πα-

ντού τους Κονδυλο-Θεοτοκικούς υποψηφίους και πάρητε μαζί σας όλους του συγγε-

νείς και φίλους σας». Η προκήρυξη σώζεται στο Ηλίας Λεφούσης, Το εργατικό κίνημα 

του Βόλου 1881-1936 (Βόλος: 1985), 245-246. 
72 Αρκαδικός Τύπος (Τρίπολης), 19-1-1936. 
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σης, σύμφωνα με τον Ριζοσπάστη, σε συγκέντρωση παλαιών πολεμι-

στών, στις 12 Ιανουαρίου 1936, κυριαρχούσε ένα κλίμα πολιτικής χει-

ραφέτησης των παλαίμαχων και για αυτό «η μάζα ανάγκασε» τους 

ομιλητές «να μη μιλήσουν υπέρ του Κονδύλη».73  

Ο κεντρικός ρόλος που δόθηκε στους παλαιούς πολεμιστές από τη 

ΓΛΡΕ αναδεικνύεται από τους υποψήφιους που συμπεριλήφθηκαν στα 

ψηφοδέλτιά της. Στον κονδυλικό συνδυασμό της πρωτεύουσας συμμε-

τείχαν μεταξύ άλλων ο πάλαι ποτέ επίστρατος του 1916 Αντώνιος Λι-

βιεράτος,74 ο παλαίμαχος του 1897 Αντώνιος Αθηνογένης75 καθώς και 

 
73 Ριζοσπάστης, 13-1-1936. 
74 Ο δικηγόρος Αντ. Λιβιεράτος (1896-1989) ήταν το 1916 μέλος των Επίστρατων 

της Συνοικίας της Μητροπόλεως στην Αθήνα. Το Δεκέμβριο του 1916 εμφανιζόταν 

στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ριζοσπαστών Επιστράτων που προέκυψε 

μετά τη διάσπαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιστράτων. Ήταν γιος του αντει-

σαγγελέα Ανδρέα Λιβιεράτου, ο οποίος παρείχε δικαστική κάλυψη στους Επίστρα-

τους. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών 

(ΥΔΙΑ), 1918, φάκ. 13, υπ. 2, “Ligue Panhellenique des Reservites”· Γιώργος Θ. 

Μαυρογορδάτος, Εθνικός Διχασμός και μαζική οργάνωση. 1. Οι Επίστρατοι του 1916 

(Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1996), 103-104.  
75 Ο Αντώνιος Αθηνογένης (1875-1963), γόνος επιφανούς οικογένειας της Σμύρνης, 

σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατατάχθηκε εθελοντικά στον πό-

λεμο του 1897, ενώ κατά την εμπόλεμη περίοδο 1912-22 βοηθούσε Μικρασιάτες ε-

θελοντές να καταταχθούν στον ελληνικό στρατό. Επί κυβερνήσεως Κονδύλη 

υπηρέτησε ως υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (10 Οκτωβρίου-30 

Νοεμβρίου 1935). Αλεξάνδρα Δεσποτοπούλου–Μαρία Φουντουλάκη, «Οδωνυμικά 

της Νέας Σμύρνης. Οι ονομασίες των οδών» (πτυχιακή εργασία, Χαροκόπειο Πανε-

πιστήμιο, 2004), 46· gslegal.gov.gr/?p=1006 (ανάκτ. 27-5-2021). 

https://gslegal.gov.gr/?p=1006
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οι αδερφοί Γεώργιος και Σταμάτης76 Μερκούρης.77 Πέρα από τα στε-

λέχη πρώτης γραμμής, πολυάριθμοι παλαίμαχοι κατήλθαν στον εκλο-

γικό αγώνα πανελλαδικά. Στον Πειραιά υποψήφιος ήταν ο Ιωάννης 

Μητρόπουλος, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Παλαιών Πολεμιστών Πει-

ραιώς,78 στην Πάτρα ο Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος (δηλώνοντας μάλι-

στα ως ιδιότητα αυτή του «προέδρου» της ΑΣΠΠΕ),79 στην Αρκαδία 

ήταν υποψήφιοι ο Ηλίας Αποσκίτης, πρόσωπο του στενού περιβάλλο-

ντος του Κονδύλη, παλαιός πολεμιστής ο ίδιος και υπουργός Υγιεινής, 

Πρόνοιας και Αντιλήψεως στην κυβέρνηση Κονδύλη του 1926,80 και ο 

πρώην μεταξικός Θεόδωρος Τουρκοβασίλης, παλαιός πολεμιστής και 

 
76 Ο Σύνδεσμος Παλαιών Πολεμιστών Πίστις–Πατρίς, ο οποίος είχε ως καθοδηγητή 

«εκ του αφανούς» το Στ. Μερκούρη, προέτρεπε προεκλογικά «άπαντας τους εφέ-

δρους και Παλαιούς Πολεμιστάς, όπως με φανατισμόν ψηφίσωσι τους συνδυασμούς 

του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, διότι ο Αρχηγός αυτού Στρατηγός κ. Γεώρ-

γιος Κονδύλης είνε ο μόνος υποστηρικτής του δικαίου των εφέδρων». Εθνική, 9-1-

1936. Ο Στ. Μερκούρης στις προεκλογικές φωτογραφίες του στην κονδυλική Εθνική 

ήταν μάλιστα ντυμένος με τη στρατιωτική του στολή. Βλ. το πρωτοσέλιδο της Εθνι-

κής, 13-1-1936. Για τη σχέση Μερκούρη με την οργάνωση Πίστις-Πατρίς βλ. 

ΙΑΜΜΠ, Αρχείο ΕΒ φάκ. 109, Ι. Παπαγρηγοράκης [διευθυντής Ειδικής Ασφάλειας] 

προς Αρχηγείον Χωροφυλακής, Αθήνα, 8 Ιουνίου 1931, «Περί της παρατηρούμενης 

πολιτικής κινήσεως». Αμφότεροι οι αδελφοί Μερκούρη, μαζί με τον πατέρα τους 

Σπυρίδωνα θεωρούνταν πολιτικοί σύμβουλοι των Επιστράτων το 1916. ΥΔΙΑ, 1918, 

φάκ. 13, υπ. 2, “Ligue Panhellenique des Reservites.” 
77 Βλ. το ψηφοδέλτιο στην Εθνική, 10-1-1936. Από αυτούς τους υποψηφίους 6 (Αντ. 

Αθηνογέννης, Αντ. Λιβιεράτος, Στ. Μερκούρης, Γ. Ράλλης, Γ. Τσόχας, Κ. Ψαρράς) 

ήταν υποψήφιοι με τους Λαϊκούς στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935 (βλ. Ακρόπολις, 

5-6-1935) και 3 (Γ. Στράτος, Ι. Ράλλης, Γ. Ζωγράφος) με την Ένωση Βασιλοφρόνων 

(βλ. Αθηναϊκή, 3-6-1935).  
78 Εθνική, 26-1-1936. 
79 Νεολόγος (Πατρών), 6-1-1936. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η ΑΣΠΠΕ ήταν διαι-

ρεμένη μεταξύ των παρατάξεων του Θ. Ζαφειρόπουλου και του Χρ. Κωστόπουλου, 

με αμφότερους να θεωρούν εαυτούς ως νόμιμους προέδρους. Για το ρήγμα που ξεκί-

νησε στο παλαιοπολεμιστικό συνέδριο του Οκτωβρίου του 1935, βλ. Μακρής, ό.π., 

710, 713-715.  
80 Ο Αποσκίτης κατατάχθηκε εθελοντικά στους Βαλκανικούς Πολέμους και σταδιακά 

ως στρατιωτικός ιατρός έως το 1923 ανήλθε στο βαθμό του αρχίατρου (αντισυνταγ-

ματάρχης). Γιώργος Σακαγιάννης, «Απόστρατος, κοινωνία & πολιτική από το Μεσο-

πόλεμο στη Μεταπολίτευση» (μετ. διπλ. εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης, 2010), 135· Μερκούρης, ό.π., 137. Βλ. την προεκλογική επιστολή του 

Αποσκίτη που εκθείαζε το έργο του Κονδύλη για τους παλαιούς πολεμιστές στον Αρ-

καδικό Τύπο (Τρίπολης), 22-12-1935. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Μακρής 251 

αυτός.81 Στα Ιωάννινα επικεφαλής του συνδυασμού ήταν ο έφεδρος α-

ξιωματικός Χρήστος Ζικήδης,82 ενώ στη Λάρισα ο Τάκης Χατζηπύρ-

ρος, ο οποίος δήλωνε «αχρωμάτιστος Παλαιός Πολεμιστής»83 και στη 

Φλώρινα ο μακεδονομάχος Γεώργιος Τσόντος Βάρδας.84 Στο κονδυλι-

κό ψηφοδέλτιο στη Θεσσαλονίκη συμπεριλαμβανόταν ο πρόεδρος της 

Ένωσης Εφέδρων Υπαξιωματικών Μακεδονίας Μάνθος Ματθαίου,85 

ένα πρόσωπο που πρωταγωνίστησε αργότερα στις παλαιοπολεμιστικές 

εξελίξεις επί μεταξικού καθεστώτος, ενώ είχε και επαφές με το διεθνές 

παλαιοπολεμιστικό κίνημα.86 Ο Ματθαίου υπερθεμάτιζε την ιδιότητα 

του Κονδύλη ως προστάτη των εφέδρων χαρακτηρίζοντας τον ΑΝ ως 

«αποκλειστικόν έργον» του, επιτιθέμενος ταυτόχρονα στους Λαϊκούς 

που υποστήριζαν ότι επρόκειτο για μία απλή αντιγραφή του σχεδίου 

νόμου της επιτροπής Κανελλόπουλου.87 Σε περιοδεία του στα χωριά 

Επανωμή και Τρίλοφο, ο Ματθαίου καλούσε τους παλαιούς πολεμιστές 

«όπως ψηφίσωσι με φανατισμόν τον συνδυασμόν της Ριζοσπαστικής 

Ενώσεως, η οποία και μόνον εγγυάται ν’ απαλλάξη την χώραν και τας 

πτωχάς τάξεις από τον ζυγόν της πλουτοκρατίας», ενώ στα χωριά Χα-

λάστρα, Σίνδο και Ίγγλις, ανέπτυξε τη σημασία του παλαιοπολεμιστι-

 
81 Ο Τουρκοβασίλης είχε αποχωρήσει από το Κόμμα των Ελευθεροφρόνων και είχε 

ιδρύσει το Κόμμα Εθνικοφρόνων. Είχε πολεμήσει στους Βαλκανικούς Πολέμους και 

τραυματίστηκε το Δεκέμβριο του 1912. Στις 21 Φεβρουαρίου 1912 ήταν ο αγγελιο-

φόρος που μετέφερε την επιστολή παράδοσης των Τούρκων στο Μπιζάνι. Ρεβέκα 

Γαλανού–Τουρκοβασίλη, Θεόδωρος Τουρκοβασίλης. Ιστορική αναφορά (Αθήνα: Ι. 

Σιδέρης, 2000), 20-23. Για τις υποψηφιότητες του νομού Αρκαδίας, βλ. ψηφοδέλτιο 

στον Αρκαδικό Τύπο (Τρίπολης), 19-1-1936. 
82 Όπως τονιζόταν στην παρουσίασή του ο Ζηκίδης ήταν «έφεδρος αξιωματικός του 

Πυροβολικού, υπηρετήσας εις όλα τα μέτωπα, επιδείξας απαράμιλλον ανδρείαν». Ε-

λευθερία (Ιωαννίνων), 16-1-1936. 
83 Νέα Ελλάς (Βόλου), 15-1-1936. 
84 Βλ. το ψηφοδέλτιο στον Ταχυδρόμο (Θεσσαλονίκης), 18-1-1936. Ο Τσόντος Βάρ-

δας είχε τοποθετηθεί Γενικός Διοικητής Κρήτης επί πρωθυπουργίας Κονδύλη (Οκτώ-

βριος-Νοέμβριος 1935)· gslegal.gov.gr/?p=1006 (ανάκτ. 27-5-2021). 
85 Βλ. το ψηφοδέλτιο στον Ταχυδρόμο (Θεσσαλονίκης), 20-1-1936.  
86 Μακρής, ό.π., 766-769, 849-851, 1032-1033. 
87 Μάνθος Ματθαίου, «Ο νόμος περί παλαιών πολεμιστών είνε αποκλειστικόν έργον 

του κ. Κονδύλη», Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 28-12-1935. 

https://gslegal.gov.gr/?p=1006
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κού νόμου Κονδύλη και «αποθεώθη κυριολεκτικώς υπό των Παλαιών 

Πολεμιστών».88  

Στις παραμονές των εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936 είχε απο-

κρυσταλλωθεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ παλαιοπολεμιστικού κόσμου 

και Κονδύλη. Δυστυχώς, είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσοι πα-

λαιοί πολεμιστές–ψηφοφόροι της ΓΛΡΕ πήγαν να ψηφίσουν έχοντας 

την εικόνα του Κονδύλη στο πέτο τους. Εντούτοις, τα ψηφίσματα και 

οι ανακοινώσεις παλαιοπολεμιστικών οργανώσεων στον Τύπο μάς πα-

ρέχουν την εικόνα ότι σημαντικό μέρος αυτών εκδηλώθηκε ανοιχτά υ-

πέρ του, έχοντας ως γνώμονα την παλαιοπολεμιστική πολιτική του.89 

Η ταύτιση του Κονδύλη με την προστασία των παλαιών πολεμιστών 

απέναντι στην κάλπη, περιγραφόταν περίτρανα από μία εφημερίδα των 

Τρικάλων: «Ο κόσμος των παλαιών πολεμιστών ετάχθη σύσσωμος πα-

ρά το πλευρόν του προστάτου του κ. Κονδύλη. […] Ο περίφημος προ-

στατευτικός νόμος, τον οποίον κατώρθωσαν Βενιζελικοί και Τσαλδα-

ρικοί να αναστείλουν […] είναι έργον του κ. Κονδύλη. Και το έργον 

αυτό το ανέτρεψαν οι Βενιζελο-Τσαλδαρικοί. Οι παλαιοί πολεμιστές 

αν θέλουν τον νόμον θα ψηφίσουν Κονδύλην. […] Ο κ. Κονδύλης έκα-

με το καθήκον του προς εκείνους που συνεπολέμησαν μαζύ του. Τώρα 

είναι η σειρά των να κάμουν και ούτοι το ιδικόν των. Και θα το κάνουν 

ασφαλώς».90 

Από τις περιπτώσεις υποψηφίων παλαιών πολεμιστών αυτές που μας 

παρέχουν μία εικόνα για την «παλαιοπολεμιστική ψήφο» είναι κυρίως 

οι υποψηφιότητες των Ματθαίου, Ζαφειρόπουλου, Τσόντου Βάρδα, 

Μητρόπουλου, Ζηκίδη και Χατζηπύρρου, καθώς αυτές απευθύνονταν 

σε ψηφοφόρους παλαιούς πολεμιστές. Οι υπόλοιποι ήταν πολιτικοί κα-

ριέρας που, μολονότι είχαν υπηρετήσει κατά την εμπόλεμη περίοδο, 

 
88 Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 21 και 23-1-1936. Επίσης, στο 16ο εκλογικό τμήμα 

της πόλης κονδυλικός εκλογικός αντιπρόσωπος ορίστηκε ο παλαιός πολεμιστής (έφε-

δρος υπολοχαγός) Κωνσταντίνος Φωκάς. ΕΛΙΑ, Αρχείο Κωνσταντίνου Φωκά, φάκ. 

1, Δήλωσις Συνδυασμού Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ενώσεως, Θεσσαλονίκη, 20 

Ιανουαρίου 1936. Ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλοι παλαιοί πολεμιστές υποψήφιοι, 

ωστόσο δεν έχει καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθεί η ιδιότητά τους αυτή.  
89 Ενδεικτικά βλ. τις δεκάδες ανακοινώσεις παλαιοπολεμιστικών οργανώσεων που 

δήλωναν τη στήριξή τους στον Κονδύλη στον Ταχυδρόμο (Θεσσαλονίκης), 21 και 23-

1-1936.  
90 Θάρρος (Τρικάλων), 19-1-1936. 
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είχαν ήδη κάποια πορεία στην πολιτική και τα δικά τους δίκτυα ψηφο-

φόρων (π.χ. Μερκούρης, Τουρκοβασίλης, Αποσκίτης, Λιβιεράτος κ.λπ.) 

και ως εκ τούτου δεν πολιτεύτηκαν με αποκλειστική στόχευση την ε-

φεδρική ψήφο. Ο Γ. Τσόντος Βάρδας, ο οποίος ήταν ήδη βουλευτής και 

είχε ήδη ένα εκλογικό δίκτυο, μολονότι κατέλαβε την πρώτη θέση στη 

Φλώρινα με 1.173 ψήφους, ήτοι 5,04% επί των συνολικών ψηφισά-

ντων, δεν κατάφερε να εκλεγεί καθώς η κονδυλική παράταξη δεν έβγα-

λε έδρα σε αυτή την περιφέρεια. Από τις αμιγώς παλαιοπολεμιστικές 

υποψηφιότητες περισσότερες ψήφους σε απόλυτο αριθμό έλαβε ο Μ. 

Ματθαίου με 2.678 ψήφους ερχόμενος πέμπτος σε σύνολο 22 υποψη-

φίων, σταυρώνοντάς τον σχεδόν το ¼ των κονδυλοθεοτοκικών ψηφο-

φόρων της Θεσσαλονίκης (24,17%) καθώς και το 2,88% του συνόλου 

των ψηφισάντων. Ο Θ. Ζαφειρόπουλος στην Αχαΐα ήρθε πέμπτος (τρί-

τος επιλαχών) με 1.814 ψήφους (4,45% επί των συνολικών ψήφων), 

στα Ιωάννινα ο Χρ. Ζηκίδης έλαβε την όγδοη θέση με 138 ψήφους και 

ο Δ. Χατζηπύρρος στη Λάρισα ήρθε δέκατος με 1.824 ψήφους. Κανείς 

ωστόσο εξ αυτών δεν κατάφερε να εκλεγεί.91 Μία ακόμα εικόνα για την 

ψήφο των παλαιών πολεμιστών υπάρχει και για το νομό Μεσσηνίας, 

όπου ο πολιτευτής των Φιλελευθέρων αντιστράτηγος ε.α. Διονύσιος 

Σταυριανόπουλος παραδεχόταν πως παρά τον αγώνα που έκανε για να 

αναδείξει ότι ο νόμος Κονδύλη ήταν «δυσεφάρμοστος και αντιλαϊκός», 

αναφερόμενος κυρίως στην οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προ-

ϋπολογισμού, «οι έφεδροι παλαιοί πολεμισταί μας κατεψήφισαν ανα-

δείξαντες νικητάς τους αντιπάλους μας» δηλαδή την «Κονδυλοθεοτο-

κική παράταξη».92 

Η παρακολούθηση της πολιτικής του Κονδύλη έναντι των παλαίμα-

χων ήδη από το 1932 έως τις εκλογές του 1936 εξηγεί γιατί πολυάριθ-

μες παλαιοπολεμιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα τάχθηκαν δημο-

σίως υπέρ του, καλώντας τα μέλη τους να υπερψηφίσουν τους συνδυα-

σμούς του. Για παράδειγμα, μία «επιτροπή παλαιών πολεμιστών» κα-

λούσε τους παλαίμαχους να «διαρρήξουν» οποιοδήποτε δεσμό και εάν 

έχουν με κάποιο κόμμα και να ψηφίσουν «μετά φανατισμού υπέρ του 
 

91 Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας–Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στα-

τιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936 (Αθήναι: Εθνικόν Τυ-

πογραφείον, 1938), 4, 7, 13, 17, 25, 28, 34, 41. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

παλαιών πολεμιστών υποψηφίων και σε Μακρής, ό.π., 1044. 
92 Διονύσιος Σταυριανόπουλος, «Οι παλαιοί πολεμισταί», Ελεύθερον Βήμα, 1-3-1936. 
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Εθνικού Λαϊκού Ριζοσπαστικού Κόμματος», το οποίο «εγγυάται» την 

προστασία τους, ενώ τα μέλη της Ένωσης Παλαιών Πολεμιστών Τρί-

πολης «εδήλωσαν την αφοσίωσιν και την ευγνωμοσύνην ολοκλήρου 

της τάξεως των παλαιών πολεμιστών Αρκαδίας» στον Κονδύλη και του 

ανακοίνωσαν ότι θα ψήφιζαν «εκθύμως» το συνδυασμό του.93  

Η σύνδεση αυτή εξηγεί γιατί την επαύριο του θανάτου του δεκάδες 

παλαιοπολεμιστικές οργανώσεις εξέδωσαν ψηφίσματα για το χαμό του 

«ενδόξου στρατηγού και μεγάλου ευεργέτου των παλαιών πολεμιστών 

Γεωργίου Κονδύλη». Την ημέρα της κηδείας του, μέλη του Οργανι-

σμού Παλαιών Πολεμιστών «εν φάλαγγι μετά των παρασήμων» κατευ-

θύνθηκαν στο μητροπολιτικό ναό των Αθηνών για την εξόδιο ακολου-

θία. Η παρουσία τους εκεί κορύφωσε τη θλίψη καθώς «οι Παλαιοί Πο-

λεμισταί δεν δύνανται να συγκρατήσουν τα δάκρυά των», ενώ απευθυ-

νόμενος σε αυτούς ο κονδυλικός Ταχυδρόμος έγραφε: «πάει ο Πατέρας 

σας, ο συμπολεμιστής σας».94 Ακόμα και μετά το θάνατο του Κονδύλη, 

το πρόσωπό του, το οποίο είχε συνδεθεί με το νομοθέτημα–σταθμό για 

τους παλαιούς πολεμιστές, παρέμενε σταθερό σημείο αναφοράς.95 Οι 

θέσεις του ΕΡΚ για τους παλαιούς πολεμιστές διατηρήθηκαν και μετά 

το θάνατο του Κονδύλη. Στη διαδικασία των προγραμματικών δηλώσε-

ων της κυβέρνησης Ιωάννη Μεταξά, στις 27 Απριλίου 1936, ο βουλευ-

τής Τρικάλων της ΓΛΡΕ Ιωάννης Λίτσος ανέφερε ρητά ότι η αναστολή 

του νόμου Κονδύλη για τους παλαιούς πολεμιστές αποτελούσε ένα από 

τα βασικά σημεία ασυμφωνίας με τη νέα κυβέρνηση και λόγος κατά-

ψήφισής της από το κόμμα του.96 

Όπως γίνεται κατανοητό, στις παλαιοπολεμιστικές εξελίξεις της πε-

ριόδου 1932-36 ο Κονδύλης είναι σταθερά παρών και θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι προσπαθεί να προσεταιριστεί τις οργανώσεις και τα συνέ-

δρια των παλαιών πολεμιστών προς όφελός του. Ο «Κεραυνός» επιδί-

ωκε να δημιουργήσει ένα κοινωνικό έρεισμα όχι απλώς για το κράτος, 

όπως διακήρυξε στην έναρξη του συνεδρίου του Μαΐου 1934, αλλά και 

 
93 Εθνική, 12-1-1936. 
94 Εθνική, 2-2-1936· Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκης), 2 και 3-2-1936. 
95 Ενδεικτικά βλ. Πανεφεδρική, 7-6-1936· Θάνος Ν. Μεταξάς, Ανδρέας Κονδάκης. Ο 

Αρχηγός των Ελλήνων Παλαιών Πολεμιστών. Σαράντα άρθρα του για την Ελλάδα (Α-

θήναι: 1942), 58. 
96 Επίσημα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Γ΄ Αναθεωρητική. Συνεδριάσεις Α΄-

Θ΄ (2 Μαρτίου 1936-30 Απριλίου 1936) (Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, 1938), 65. 
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για τον ίδιο. Στο συνέδριο του Οκτωβρίου του 1935 η πολιτική του 

Κονδύλη για την παλινόρθωση υποστηριζόταν αναφανδόν από το συ-

νέδριο, στο οποίο ένα μέλος του προεδρείου τον προσφώνησε ως «ύ-

πατο του έθνους στρατιώτη». Εν συνεχεία, ο προστατευτικός νόμος του 

Κονδύλη αποτέλεσε το αποκορύφωμα των ευεργετημάτων του κράτους 

προς τους παλαίμαχους μεσοπολεμικά, και για αυτό το λόγο καθιέρωσε 

στην εφεδρική συνείδηση τον Κονδύλη ως «προστάτη» των παλαιών 

πολεμιστών ακόμα και μετά το θάνατό του. 

Οι παλαίμαχοι ένιωθαν δικαιωμένοι από τον ΑΝ, όμως ο επικεφα-

λής της ΑΣΠΠΕ δήλωνε το Δεκέμβριο του 1935 ότι ο νόμος Κονδύλη 

«δεν περιλαμβάνει παρά ελάχιστα από τα παρά πάντων αναγνωρισθέ-

ντα δίκαιά μας».97 Βεβαίως όσο γενναιόδωρο και εάν είναι ένα προνοι-

ακό σύστημα, οι βετεράνοι εν γένει συνεχίζουν να αξιώνουν τη διεύ-

ρυνσή του.98 Αυτή την επιδίωξη θέλησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά ο 

Κονδύλης με συνεχείς εξαγγελίες υπέρ των παλαιών συμπολεμιστών 

του την τριετία 1932-36, επιστέγασμα των οποίων ήταν αναμφίβολα ο 

ΑΝ της 28ης Οκτωβρίου 1935. Ο «Κεραυνός» εκμεταλλεύτηκε στο έ-

πακρο την αναστολή του νομοθετήματος μετά την απομάκρυνσή του 

από την εξουσία και με αυτό τον τρόπο εξαργύρωσε εκλογικά την ει-

κόνα του προστάτη των παλαιών πολεμιστών που είχε σταδιακά οικο-

δομήσει. Ο πρόωρος όμως θάνατός του καθώς και το γεγονός ότι οι 

εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 ήταν οι τελευταίες του Μεσοπολέ-

μου ακύρωσαν την προοπτική περαιτέρω κομματικοποίησης του πα-

λαιοπολεμιστικού κόσμου. 

 

 

 
97 Χρ. Κωστόπουλος, «Ο αγών των υπομνημάτων έληξε», Εφημερίς των Παλαιών 

Πολεμιστών, 15-12-1935. 
98 Crotty et al., ό.π., 170. 


