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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1932 ζηελ 

Διιάδα πνπ νδήγεζε ζηελ πηψρεπζε, φπσο απηή έγηλε αληηιεπηή κέζα απφ ηνλ Σχπν 

ηεο επνρήο.  

Με αθεηεξία ηελ επαλεκθάληζε ηνπ Βεληδέινπ   ζηελ πξσζππνπξγία ηεο Διιάδαο, 

εγθαηληάδεηαη κηα ελεξγεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή αιιά θαη κηα εληαηηθή πξνζπάζεηα 

νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. Σν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηνπ Βεληδέινπ 

πεξηειάκβαλε ζπνπδαία έξγα: ιηκεληθά, ηειεπηθνηλσληαθά, εγγεηνβειηησηηθά, 

απνμεξαληηθά, έξγα  νδνπνηίαο θη εμειεθηξηζκνχ, πνπ ζα ζηήξηδαλ ηηο παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο ηεο ρψξαο, ηε γεσξγία , θαη ηηο εμαγσγέο θαη ζα βειηίσλαλ ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο θαη θαη΄ επέθηαζε ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ. Γηα ηελ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ έξγσλ πνπ κειινληηθά ζα ήηαλ απνδνηηθά θαη πξφζθνξα, 

φκσο, ήηαλ απαξαίηεηα πνιιά θεθάιαηα πνπ κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ κφλν ζην 

εμσηεξηθφ. Πξάγκαηη, ν Βεληδέινο πξνζειθχεη θεθάιαηα θαη ζπλάπηεη δάλεηα ψζηε λα 

εθθηλήζεη ηελ αηκνκεραλή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ απξνζδφθεηε θξίζε ηνλ Οθηψβξην 1929 ζα ζπγθινλίζεη βαζηά ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Οη επηπηψζεηο ηεο ήηαλ θαηαιπηηθέο θαη γηα ηελ αζηαζή ειιεληθή 

νηθνλνκία πνπ παγηδεχηεθε ζηηο ζπκπιεγάδεο ησλ αιιεπάιιεισλ δαλείσλ. ηηο 21 

επηεκβξίνπ 1931 ε Βξεηαλία εγθαηαιείπεη ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θη απηφ έρεη 

άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ην ειιεληθφ λφκηζκα πνπ ήηαλ απεπζείαο ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

αγγιηθή ιίξα. Αξρηθά ε θπβέξλεζε αξλείηαη λα άξεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο πνπ απνηεινχζε ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πνιηηηθήο, 

αηζηνδνμψληαο φηη ε θξίζε ζα ακβιπλζεί θαη ζα ππνρσξήζεη. χληνκα φκσο 

αληηιακβάλεηαη φηη ε θαηάζηαζε είλαη κε αλαζηξέςηκε. ηηο 26 Απξηιίνπ ε δξαρκή 

επηζήκσο εγθαηαιείπεη ηε ρξπζή βάζε θη αλαζηέιινληαη νη πιεξσκέο ησλ νθεηιψλ . 

Ζ Διιάδα έρεη νπζηαζηηθά  πησρεχζεη. 

ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ε θαηάζηαζε ζηαδηαθά επηδεηλψλεηαη. Άλνδνο ησλ ηηκψλ, 

αλεξγία, θηψρεηα ζπλζέηνπλ έλα εθξεθηηθφ θιίκα ην νπνίν παξνπζηάδνπλ κε 

επγισηηία νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο νη νπνίεο αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή ηνπο 

ηνπνζέηεζε δηαθξίλνληαη ζε βεληδειηθέο θαη αληηβεληδειηθέο. Οη πξψηεο 

παξνπζηάδνπλ κε δηζπξακβηθά ζρφιηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ θη 

εζηηάδνπλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα αληηπαξέιζεη ηελ θαηαθιπζκηαία  νηθνλνκηθή 
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ιαίιαπα κε έμππλνπο ρεηξηζκνχο, κε φξακα αιιά θαη κε ην πξνζσπηθφ θχξνο πνπ 

δηέζεηε ζηε δηεζλή δηπισκαηηθή θνλίζηξα. Δζηηάδνπλ φκσο θαη ζηελ πφισζε πνπ 

επαλέθεξε ν Βεληδέινο κε αλαθνξέο ηνπ ζηελ κηθξαζηαηηθή ηξαγσδία θαη ζηηο 

επζχλεο πνπ βάξπλαλ ην Λατθφ θφκκα. Οη αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο ζηειηηεχνπλ 

απηήλ ηελ παξειζνληνινγία θαη επηθεληξψλνληαη ζηε βαξηά θνξνινγία, ζηε θηψρεηα, 

ζηελ αλεξγία, ζηελ επηβάξπλζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα δάλεηα. Καηεγνξνχλ ηνλ 

Βεληδέιν γηα αλεδαθηθή ππεξαηζηνδνμία θαη, νη πην αθξαίεο, πξνηείλνπλ βαξηέο πνηλέο 

απνθαζειψλνληαο ηνλ Βεληδέιν απφ ην βάζξν ηνπ εζληθνχ εγέηε θαη κεγάινπ 

νξακαηηζηή. Οη ρεηξηζκνί ηνπ Βεληδέινπ ζα επηθέξνπλ αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ νξάκαηφο  ηνπ γηα κηα νινθιεξσκέλε αλαζχζηαζε,  

αιιά θαη αλάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

(Λέμεηο θιεηδηά:  πξφγξακκα αλαζπγθξφηεζεο, νηθνλνκηθή θξίζε 1929, θαλφλαο ηνπ 

ρξπζνχ, απνζηαζεξνπνίεζε λνκίζκαηνο, πηψρεπζε 1932) 
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to present the economic crisis of 1932 in Greece, which 

led to bankruptcy, as it was perceived through the Press of that time.  

Starting with the reappointment of Venizelos as the Prime Minister of Greece, we see 

that an active foreign policy and a sustained effort to bring economic reconstruction to 

the country were launched. The development plan of Venizelos included great works: 

port, telecommunication, land improvement, drainage projects, as well as road 

construction and electrification works that would support the productive forces of the 

country, the agriculture and exports and would improve the trade balance of the 

country; so, by extension, the standard of living for the people. However, for the 

implementation of these works that would be effective and appropriate in the future, 

there was a need for numerous funds, which could only be found abroad. Indeed, 

Venizelos attracted funding and secured loans, in orders to kick-start the engine of the 

Greek economy. 

The unexpected crisis in October 1929 was a great shock to the world economy. Its 

consequences were also catalytic for the unstable Greek economy, which was in 

particularly dire straits because of repeated loans. On 21 September 1931, Britain 

abandons the gold standard, a fact which has immediate repercussions on the Greek 

currency that was directly linked to British pounds. At first, the government refuses to 

lift the stabilization of the currency, which was the cornerstone of its economic 

policy, hoping that this crisis would mitigate and then recede. Nevertheless, it soon 

realizes that the situation is irreversible. On April 26, drachma officially abandons the 

golden base and payments of debts are suspended. Greece is essentially bankrupt. 

Within the country, conditions are gradually deteriorating. Rise in prices, 

unemployment, poverty all create a volatile climate that is eloquently presented by the 

press of that time, which is divided in Venizelist and anti-Venizelist, according to the 

ideological positioning expressed. The first present Venizelos’ economic policy in 

glowing terms and focus on his attempts to override this cataclysmic economic fallout 

applying smart maneuvers, vision, as well as his personal reputation on the 
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international diplomatic arena. Yet, they also focus on the polarization created by 

Venizelos with his references to the tragedy in Asia Minor and the responsibilities 

that rest upon the People’s Party. Anti-Venizelists condemn this persistence in the 

past and concentrate on heavy taxation, poverty, unemployment and on the burdening 

of the economy resulting from borrowings. They accuse Venizelos of groundless 

over-optimism, while the most extreme ones suggest severe punishments, removing 

Venizelos from the national leader and great visionary pedestal. Venizelos’ actions 

will provoke chain reactions and will lead to the collapse of his vision for total 

reconstruction, as well as revival of the Greek economy. 

(Key words:  reconstruction programme, economic crisis of 1929, gold standard, 

destabilization of currency, bankruptcy of 1932) 
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Διζαγωγή 

 Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα παξνπζηάζεη ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 

1932 ζηελ Διιάδα, ε νπνία νδήγεζε ηε ρψξα ζε πηψρεπζε, φπσο  απηή δηαγξάθεηαη 

κέζα απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη λα κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ αληηκεησπίζηεθε 

ε ρξενθνπία ζηε δεκφζηα ζθαίξα, απφ βεληδειηθέο, αληηβεληδειηθέο θαη άιισλ 

πνιηηηθψλ απνρξψζεσλ εθεκεξίδεο. Ζ εξγαζία είλαη βαζηζκέλε ζηελ ππάξρνπζα, 

ζπλαθή κε ην ζέκα, βηβιηνγξαθία, ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ζην γεληθφηεξν 

ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο θαη αζθαιψο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εθεκεξίδσλ ηεο 

επνρήο σο αξρεηαθνχ πιηθνχ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

ζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία,  αλαιχεηαη ρξνλνινγηθά ην πιηθφ πνπ έρεη 

ζπγθεληξσζεί απφ ηηο εθεκεξίδεο, δειαδή άξζξα ηνπ Σχπνπ, πιηθφ ζπλεληεχμεσλ 

ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ ηεο επνρήο, πνιηηηθνί ιφγνη, γεινηνγξαθίεο θ.α.  

 Ζ κειέηε αλαπηχζζεηαη ζε δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε, παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο ππφ εμέηαζε επνρήο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην 

κέξνο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ επάλνδν ηνπ Βεληδέινπ ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο 

ρψξαο ην 1928 θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα αλαζπγθξνηήζεη ηελ Διιάδα. Αθνινχζσο, 

εθηίζεηαη κε ζπληνκία ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 πνπ ππήξμε ην 

εθαιηήξην γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή δσή. Έπεηηα πεξηγξάθεηαη ν 

αληίθηππνο πνπ είρε ζηελ Διιάδα ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ θξαρ.  

 

ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα γεγνλφηα ηξηψλ πεξίπνπ 

θξίζηκσλ κελψλ απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 1932 έσο 31 Μαΐνπ 1932 . Δίλαη νη κήλεο πνπ 

πξνεγνχληαη θη έπνληαη  ηεο ειιεληθήο πηψρεπζεο κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζε θπθινθνξία εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο, φισλ ησλ πνιηηηθψλ 

απνρξψζεσλ. Οη εθεκεξίδεο πνπ εξεπλήζεθαλ θαιχπηνπλ έλα επξχ πνιηηηθφ θάζκα 

ηεο πεξηφδνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ν Σχπνο δηαηξείηαη αλάινγα κε ηελ 

πνιηηηθή ζέζε πνπ εμέθξαδε θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνλ Βεληδέιν. Έηζη νη εθεκεξίδεο 

δηαθξίλνληαη ζε θηινβεληδειηθέο φπσο είλαη ην ππφ εμέηαζε Διεύζεξν Βήκα θαη ε 

Μαθεδνλία , θαη ζε αληηβεληδειηθέο φπσο  ε Καζεκεξηλή, θη ε Δζηία κε ζπληεξεηηθή  
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αξζξνγξαθία, ε Αθξόπνιηο, ε Διιεληθή ηνπ Πάλνπ Υαηδεθσλζηαληίλνπ (1925) πνπ 

ζπγθξνηεί ην κέησπν ησλ «αδηάιιαθησλ» θη είλαη ζαθψο αληηβεληδειηθή. Απφ ηηο 

αξηζηεξέο εθεκεξίδεο εμεηάδεηαη ν Νένο Ρηδνζπάζηεο. πνξαδηθά ζα γίλεη θαη 

αλαθνξά ζηε Βξαδπλή θπξίσο ζε γεινηνγξαθίεο θαη ζθσπηηθά πνηήκαηα θαη ζηνλ 

Δζληθό Κήξπθα ηεο Νέαο Τφξθεο πνπ κεηαθέξεη ην πλεχκα θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο 

ειιεληθήο νκνγέλεηαο ζηελ Ακεξηθή ε νπνία παξαθνινπζεί κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηηο 

εμειίμεηο ηεο κεηέξαο παηξίδαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΠΑΝΟΓΟ ΣΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΕΧΖ 

ΣΖ ΥΧΡΑ 

 1.1 Ο ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΚΑΗ Ζ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΖ ΥΧΡΑ 

Σνλ Μάην ηνπ 1928 ν Βεληδέινο αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζή ηνπ λα επαλέιζεη ζηελ 

ελεξγφ πνιηηηθή κε ηελ πεπνίζεζε φρη ηφζν λα μαλαγίλεη πξσζππνπξγφο φζν λα 

αλαδεηρζεί ζε εζληθφ εγέηε φπσο απνθαίλνληαη νη κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ. Γη’ απηφ 

θαη ππνζηεξίδεη αξρηθά κηα θπβέξλεζε επξείαο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Εαΐκε, 

Καθαληάξε, Μηραιαθφπνπιν θαη Μεηαμά, ε νπνία φκσο γξήγνξα ζα παξνπζηάζεη 

ξσγκέο απφ εζσηεξηθέο δηελέμεηο θαη απφ θνηλσληθέο ηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη ηελ 

πεξίνδν απηή. Ζ θπβέξλεζε πέθηεη κε ηελ παξαζθεληαθή παξέκβαζε ηνπ Βεληδέινπ
1
 

θαη ηειηθά, παξά ηηο αληίζεηεο αξρηθά δεισκέλεο πξνζέζεηο ηνπ, ζρεκαηίδεη ν ίδηνο 

θπβέξλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1928 αμηνπνηψληαο δηάθνξα ζηειέρε κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη άηνκα πνπ δελ ηνλ είραλ ππνζηεξίμεη ζην παξειζφλ φηαλ ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ 

Θξφλν
2
 .Ήζειε λα απνδείμεη έηζη φηη άξρηδε κηα λέα επνρή γηα ηελ Διιάδα καθξηά 

απφ ηα κίζε θαη ηα πάζε ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ. ηηο εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ παίξλεη 

κεγάιε πιεηνςεθία κε ην ζχζηεκα ηεο ζηελνεπξείαο πνπ επαλήιζε  αθξηβψο γηα λα 

δψζεη κηα ηζρπξή θπβέξλεζε ζηνλ ηφπν θαη παξά ηελ ακθηζβεηνχκελε λνκηθή θαη 

ζπληαγκαηηθή ηνπ βάζε. Πξάγκαηη θαηάθεξε λα ζπζπεηξψζεη γχξσ ηνπ ηηο 

βεληδειηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ εθηφο απφ ηνλ Καθαληάξε πνπ ίδξπζε άιιν θφκκα. 

                                                           
1 Κψζηαο Κσζηήο, «Σα θαθνκαζεκέλα παηδηά ηεο Ιζηνξίαο. Η δηακόξθσζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο, 

18
νο

-21
νο

 αηώλαο, Παηάθεο, Αζήλα 2018 ζ.624 

2 Νίθνο Μαξαληδίδεο, «Ζ επάλνδνο ζηελ εμνπζία» ζην: Θάλνο Βεξέκεο, Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο  

(επηκ),Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Απφ ην φξακα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο εμφξηζηνο ζην Παξίζη, 

ηνκ1,Γεκνζηνγξαθηθφο  Οξγαληζκφο Λακπξάθε, Αζήλα 2001 ζ.149 
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Σν λέν πξφγξακκα πνπ εμήγγεηιε ν Βεληδέινο ήηαλ θηιφδνμν θαη ζπκππθλψλεηαη 

ζηνπο εμήο άμνλεο: α. Πιήξεο αλαζεψξεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο
3
  ε 

νπνία πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ ζηεξέσζε ηεο εηξήλεο κε ηελ Σνπξθία θαη ζηελ 

επξχηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηηαιία ηελ νπνία παξνπζίαδε σο ηζνδχλακε κε ηελ 

Αγγιία θαη Γαιιία. Σαπηφρξνλα απηφ ζήκαηλε ηελ κεηαβνιή  ηεο 

Διιελνγηνπγθνζιαβηθήο ζπλεξγαζίαο
4
  β. γξήγνξε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο  γ. 

νιηθή αλακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα θαιχπηεη θαη λα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο 

ηεο νηθνλνκίαο κε ζηξνθή ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, δ. Δγθαηάιεηςε ηεο Μ. Ηδέαο θαη 

πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ε ρψξα ηα θεθηεκέλα θαη  λα κπνξέζεη 

λα κεηψζεη ηηο εμαηξεηηθά πςειέο δαπάλεο γηα εμνπιηζκνχο ε. ηζρπξή δεκνθξαηία 

ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη ε ρψξα απφ εμσθνηλνβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο ή 

ζηξαηησηηθά Κηλήκαηα. 

 Κνξσλίδα ησλ εμαγγειηψλ ζηέθεηαη ε απφθαζε ηνπ Βεληδέινπ λα πινπνηήζεη κεγάια 

παξαγσγηθά δεκφζηα έξγα πνπ ζα άιιαδαλ ηε κνξθή ηεο ρψξαο θαη ζα ζπλέβαιαλ 

απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο. Έηζη μεθηλά έλα 

εμαηξεηηθά θηιφδνμν πξφγξακκα νδνπνηίαο πνπ παξφκνην είρε λα δεη ε Διιάδα απφ 

ηελ επνρή ηνπ Σξηθνχπε. Δπηπιένλ, παξεκβάζεηο ζηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο 

θη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο πνπ ηδξχζεθε ηφηε,  

έιπλαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαίξηαο ζεκαζίαο ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία. Σν 

εθζπγρξνληζηηθφ ηνπ πξφγξακκα ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ, ηελ 

νξγάλσζε ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηε ζπλαθφινπζε δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ 

αεξνπνξηθήο ζπγθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ηειεθσληθψλ 

επηθνηλσληψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο γεξκαληθήο Siemens.  Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη  ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο νη απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο  θη 

άηνικεο θαη έβιεπε ηε βηνκεραλία κφλν σο κέζνλ απαζρφιεζεο θάπνηνπ κέξνπο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θη φρη σο κηα δπλαηφηεηα εμέιημεο ηεο ρψξαο ζε βηνκεραληθή 

δχλακε, θάηη πνπ ζα πξνζέθεξε πνιιά ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
5
. 

                                                           
3 Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο , Διιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1830-1981,Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 

Αζήλα 2019 ζ.175 

4 Γξεγφξηνο Γαθλήο, Η Διιάο κεηαμύ δύν πνιέκσλ (1923-1948),Κάθηνο, Αζήλα 1997 ζ.408,470 

5 Κψζηαο Κσζηήο, «Σν ζηνίρεκα ηεο νηθνλνκίαο: αληηκέησπνη κε ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε», ζην: 

Θάλνο Βεξέκεο, Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο (επηκ),Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Απφ ην φξακα ηεο Μεγάιεο 

Ηδέαο εμφξηζηνο ζην Παξίζη, ηνκ1, Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε, Αζήλα 2001 ζ.215 
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Κχξηνο θαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο φκσο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Αθηέξσζε πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα 

ρξπζέο ιίξεο γηα ηα αληηπιεκκπξηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα ζηελ πεδηάδα ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ απέδσζαλ 177.000 ζηξέκκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο
6
, αληίζηνηρα 

έξγα ζηηο έξξεο θαη ζηε Γξάκα, απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο ησλ Γηαλληηζψλ πνπ φια 

καδί ζα απέδηδαλ 3 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα γεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο. Βέβαηα φια απηά ζα απέδηδαλ 

καθξνπξφζεζκα θη φρη άκεζα, σζηφζν ήηαλ κηα ζπνπδαία πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί 

κηα ζπλεθηηθή αγξνηηθή πνιηηηθή πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαιιηεξγεηψλ, κε ηελ κεραληθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εινλνζίαο ζα αλέβαδαλ φρη κφλν ηελ παξαγσγή αιιά θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

πιεζπζκψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή πξσηνβνπιία απνηειεί θαη ε ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο πνπ ήηαλ αλεμάξηεηνο πηζησηηθφο νξγαληζκφο. Απηή, κε ηελ ελίζρπζε θαη 

ηε ζηήξημε πνπ ηεο πξφζθεξε ν Βεληδέινο, εμειίρζεθε ζην ηζρπξφηεξν ίδξπκα ηεο 

ρψξαο απφ ηελ άπνςε ηνπ θεθαιαίνπ
7
. Μέζσ απηήο ην θξάηνο ζπγθέληξσλε φια ηα 

θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο αγξφηεο. Ζ ΑΣΔ βνεζνχζε ζην εκπφξην ησλ 

πξντφλησλ, ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη κέζσ απηήο ην θξάηνο έγηλε ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ αγξνηηθνχ ρξεκαηηθνχ πιενλάζκαηνο
8
. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε αλάιεςε ηεο επζχλεο απνθαηάζηαζεο ησλ  αγξνηψλ 

πξνζθχγσλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο , δεδνκέλνπ φηη ηφηε δηαιχζεθε ε Δπηηξνπή 

Απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ρξήκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

δαλείνπ. Δπνκέλσο ην θξάηνο κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ αλέιαβε λα 

ζπλερίζεη ην δχζθνιν έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ. 

Έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε θπβέξλεζε είλαη   ε ζηαζηκφηεηα ζηα πξαγκαηηθά 

εκεξνκίζζηα φπσο απνδεηθλχεη ν δείθηεο ησλ εκεξνκηζζίσλ πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην 

Αλψηαην Οηθνλνκηθφ πκβνχιην. Απφ ην 1928-1930 ν δείθηεο παξακέλεη ζηάζηκνο , 

ελψ ηε δηεηία 1930-32 ηα εκεξνκίζζηα κεηψζεθαλ θαηά 3,38%. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ ηξνθίκσλ θη ν πιεζσξηζκφο αλαγθάδεη ηνλ εξγαδφκελν λα αλαδεηήζεη εξγαζία 

                                                           
6
 Γαθλήο,φ.π.,ζ.498 

7 Κσζηήο,φ.π., ζ.215 

8 Θάλνο Κνλδχιεο, Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε Διιάδα (1928-1932).Η δηπισκαηηθή πνιηηηθή θαη ε 

νηθνλνκία, Ίακβνο, Αζήλα 2009 ζ.177 
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θαη γηα ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο
9
.Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ λα 

ζπγθξαηήζεη ηηο ηηκέο, ε ήδε πςειή θνξνινγία, πνπ ήηαλ ε πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε, 

θαζειψλεη ζε ρακειά επίπεδα ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδνληαο ην 

βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. 

Έλα αθφκε δήηεκα πνπ θιήζεθε λα δηαπξαγκαηεπηεί ν Βεληδέινο κφιηο αλέιαβε ηελ 

πξσζππνπξγία ήηαλ θαη ην δήηεκα ησλ επαλνξζψζεσλ. ηαλ ηειείσζε ν Α΄ΠΠ νη 

Γεξκαλνί θαη νη ζχκκαρνί ηεο, σο εηηεκέλνη, φθεηιαλ λα πιεξψζνπλ απνδεκίσζε 

ζηνπο ληθεηέο. Ζ αξκφδηα επηηξνπή απνθάζηζε φηη ε Γεξκαλία φθεηιε 132 

δηζεθαηνκκχξηα κάξθα. Σν 1920 ζπλήιζε ζην πα κηα ζπλδηάζθεςε γηα λα 

απνθαζίζεη πψο ζα θαηαλεκεζνχλ απηά ηα ρξήκαηα κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ. Δθεί 

απνθαζίζηεθε ε Διιάδα λα ιάβεη κφλν ην 0.4% ησλ γεξκαληθψλ επαλνξζψζεσλ  θαη 

ην 12,7% ησλ Αλαηνιηθψλ δειαδή 23εθαηνκκχξηα ρξπζέο ιίξεο(469εθ κάξθα) απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο θαη 92 εθαηνκκχξηα απφ ηνπο πκκάρνπο ηνπο. Σειηθά ιφγσ 

νιηγσξίαο έιαβε κφλν 37,3 εθαηνκκχξηα κάξθα, ελψ φθεηιε λα πιεξψζεη 1,2 δηο 

κάξθα πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο
10

 .  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1929 ζηε Γηάζθεςε ηεο Υάγεο ζπδεηήζεθε ν επαλαθαζνξηζκφο 

ησλ γεξκαληθψλ επαλνξζψζεσλ. ε απηήλ ν Βεληδέινο ζηφρεπε λα θαιπθζεί ην 

πνιεκηθφ καο ρξένο πξνο Βξεηαλία θαη ΖΠΑ, λα απνδψζεη ε Γαιιία ην ρξένο πξνο 

ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη λα θαιπθζεί θάπνην κέξνο απφ ηηο δεκηέο πνπ είρε ππνζηεί ε 

Διιάδα ζηνλ πφιεκν
11

. Μεηά απφ πνιιέο δηαβνπιεχζεηο ζηηο 7-20 Ηαλνπαξίνπ 1930 ε 

Διιάδα πέηπρε λα αλαγλσξηζηεί ζρεδφλ σο κφλε δηθαηνχρνο ησλ Αλαηνιηθψλ 

Δπαλνξζψζεσλ κε πνζνζηφ 76,73% αληί γηα 12,7% πνπ είρε πξνεγνπκέλσο. 

Δπνκέλσο απμήζεθε ζεκαληηθά ην πνζφ πνπ ζα ειάκβαλε, θάηη πνπ ζα ειάθξπλε  ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο. Ο δηπισκαηηθφο ζξίακβνο  ηνπ 

Βεληδέινπ ήηαλ αλεπαλάιεπηνο. Δμαζθάιηζε γηα ηελ Διιάδα κφληκα έζνδα, θάηη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αζζελή θαη αζηαζή νηθνλνκία ηεο, ηελ απάιιαμε ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα δπζβάζηαθηα πνιεκηθά ηεο ρξέε θαη αχμεζε ην θχξνο ηεο ρψξαο ζην 

                                                           
9
 το ίδιο,σ.191 

10
 το ίδιο,σ.123 

11
 Γαθλήο,φ.π.,ζ.487 
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εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ην γφεηξν ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ ζην εζσηεξηθφ, ν νπνίνο 

αλαγλσξίζηεθε απφ φινπο σο κηα πξνζσπηθφηεηα κε δηεζλή αθηηλνβνιία.
12

 

Γπζηπρψο ε Διιάδα δελ πξφιαβε λα απνιαχζεη γηα πνιχ ηνπο θαξπνχο ησλ επηηπρηψλ 

ηεο. Ζ ζπκθσλία ηεο Υάγεο εθαξκφζηεθε κφλν γηα 14 κήλεο δηφηη ακέζσο κεηά  

εθαξκφζηεθε ην ζρέδην Υνχβεξ πνπ έκεηλε ζηελ Ηζηνξία σο ρξενζηάζην Υνχβεξ, ν 

νπνίνο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1931 πξφηεηλε ηελ αλαζηνιή ησλ γεξκαληθψλ επαλνξζψζεσλ 

πξνο ηνπο πκκάρνπο, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή πιεξσκήο ησλ ρξεψλ πνπ είραλ νη 

χκκαρνη πξνο ηελ Ακεξηθή.
13

 Σν ρξενζηάζην Υνχβεξ φρη κφλν ζηέξεζε απφ ηελ 

Διιάδα κηα κφληκε πεγή πξνζφδσλ αιιά άθεζε θαη θάπνηεο εθθξεκφηεηεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηηο πιεξσκέο ηεο Διιάδαο πξνο ηε Βνπιγαξία ε νπνία παξαδφμσο, ιφγσ 

ηνπ ρξενζηαζίνπ Υνχβεξ,  είρε απαιιαρζεί απφ ηελ θαηαβνιή ησλ επαλνξζψζεσλ 

πξνο ηελ Διιάδα. Σειηθά κεηά απφ λέεο δηαβνπιεχζεηο ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη νη 

πιεξσκέο ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Βνπιγαξία ζην ρξενζηάζην Υνχβεξ ην Ννέκβξην 

ηνπ 1931. 

Ζ επλντθή εμέιημε ζην ζέκα ησλ επαλνξζψζεσλ ήηαλ ζεκαληηθή αιιά ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λνκίζκαηνο κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θη εμαξηηφηαλ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο λα δαλείδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ. Απηφ ήηαλ απαξαίηεην 

ψζπνπ ηα κεγάια έξγα λα αξρίζνπλ λα απνδίδνπλ
14

. Έηζη ινηπφλ γηα λα απνδψζνπλ 

νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κπβέξλεζεο Βεληδέινπ έπξεπε λα βξεζνχλ 

θεθάιαηα απφ ην εμσηεξηθφ, απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Απηέο δελ έραζαλ ηελ 

επθαηξία λα επηδηψμνπλ άκεζε νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηε ρψξα κέζσ κεγάισλ 

ηξαπεδηθψλ νίθσλ θαη εηαηξεηψλ πνπ απηνί ήιεγραλ. Απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθή 

επηξξνή ηεο Μ. Βξεηαλίαο κε ηελ ηξάπεδα Hambro εκθαλίδεηαη ε αληαγσλίζηξηα 

Ακεξηθή κε ηελ ηξάπεδα Seligman ε νπνία πξφζθεξε ζηνλ Βεληδέιν δάλεην χςνπο 

75.000.000 δνιαξίσλ κφλν φκσο αλ εγγπεζεί ε ΓΟΔ. Ο Βεληδέινο απνδέρηεθε 

πεξίπνπ ην 1/3 κεηά απφ αγγιηθέο πηέζεηο. Νέεο δηαβνπιεχζεηο γηα δάλεην απφ θνηλνχ 

Ακεξηθαλψλ θαη Βξεηαλψλ έπεζαλ ζην θελφ ιφγσ βξεηαληθψλ παξεκβάζεσλ θαζψο ε 

ΓΟΔ αξλήζεθε λα κπεη εγγπεηήο θαη νη εγγπήζεηο κφλν ηεο ΣηΔ δελ ήηαλ αξθεηέο. Ο 

                                                           
12 Κψζηαο Καξακαλιήο, Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη νη εμσηεξηθέο καο ζρέζεηο 1928-1932,Παπαδήζε, 

Αζήλα 1995 ζ.254 

13
 Κνλδχιεο ,φ.π.,ζ.130 

14 Κψζηαο Κσζηήο, «Σα θαθνκαζεκέλα παηδηά ηεο Ιζηνξίαο. Η δηακόξθσζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο, 

18
νο

-21
νο

 αηώλαο, Παηάθεο, Αζήλα 2018 ζ. 628 



7 

βξεηαλφο ηξαπεδίηεο Niemeyer αλεζπρνχζε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ λα 

δαλείδεηαη ηφζν πνιχ απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην πξφγξακκά ηνπ 

θαη επηπιένλ δήισλε φηη ε δηείζδπζε ακεξηθαληθψλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα 

θξηλφηαλ αλεπηζχκεηε απφ ηε Βξεηαλία
15

. Δίλαη γεγνλφο πάλησο φηη ζηε δεθαεηία πνπ 

αθνινπζεί κεηά ην 1922  ην ειιεληθφ ρξένο απμήζεθε θαηά 1 δηο ρξπζά θξάγθα θαη 

ζηελ ηεηξαεηία 1928-32 ην εμσηεξηθφ ρξένο απφ 27,8 δηο έθζαζε ηα 32,7 δηο δξαρκέο. 

Αλ θη ν πξνυπνινγηζκφο εκθαλίδεηαη  ηζνζθειηζκέλνο ιφγσ εθηάθησλ εζφδσλ, ήηαλ 

ζέκα ρξφλνπ λα εθηξνρηαζηεί. Σν γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ 

δαλεηδφηαλ ζε ηφζν κεγάιε θιίκαθα απφ ην εμσηεξηθφ  απνηεινχζε απεηιή γηα φιν ην 

πξφγξακκα ηεο αλνηθνδφκεζεο ηεο ρψξαο
16

. Γηα λα κπνξεί κηα ρψξα λα πξνζθχγεη 

ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο έπξεπε λα πιεξνί κηα ζεηξά φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ. 

Έηζη θη ε Διιάδα ήδε ιίγν πξηλ έξζεη ν Βεληδέινο , φηαλ αθφκε ππήξρε νηθνπκεληθή 

θπβέξλεζε κε ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ ηνλ Καθαληάξε φθεηιε  λα ζηαζεξνπνηήζεη ην 

λφκηζκά ηεο εληάζζνληάο ην ζην πιαίζην  ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ ζπλαιιάγκαηνο . 

Σν ρξπζφ ζπλάιιαγκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έπαηδε ε ιίξα Αγγιίαο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί πεξαηηέξσ ην λφκηζκα ήηαλ απαξαίηεηε  ε χπαξμε 

κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο ρσξίο άκεζε εμάξηεζε απφ θπβεξλήζεηο. Άξα απηφ 

πξνυπέζεηε θαη ηξαπεδηθή κεηαξξχζκηζε. Απηφ ην έξγν ην αλέιαβε ν Καθαληάξεο σο 

ππνπξγφο θαη ην 1928 ε Διιάδα κπνξνχζε λα απεπζπλζεί ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο 

θαη λα δαλεηζηεί απφ ην εμσηεξηθφ. Δλψ ινηπφλ ην πνιηηηθφ θφζηνο κηαο ηέηνηαο 

θίλεζεο βάξπλε ηνλ Καθαληάξε, ήηαλ ν Βεληδέινο πνπ σο πξσζππνπξγφο ακέζσο 

κεηά, έδξεςε ηνπο θαξπνχο ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ δχζθνισλ απνθάζεσλ πνπ 

πήξε πξηλ ιίγν ε Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε.
17

Έηζη κπφξεζε λα εθαξκφζεη ηελ γφληκε 

θαη θηιφδνμε νηθνλνκηθή ηνπ πνιηηηθή πνπ είρε ζα ζηφρν λα «θάλεη ηελ Διιάδα 

αγλψξηζηε» φπσο δηαθήξπηηε. Ζ πξνζρψξεζε ινηπφλ ηεο Διιάδαο ζηνλ θαλφλα ηνπ 

ρξπζνχ ην 1928 ηελ ελζσκαηψλεη ελεξγά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζθελή θη 

αλνίγεη ην δξφκν γηα ηηο πνιππφζεηεο επελδχζεηο θαη γηα ηα ρξπζά δάλεηα. Ζ επθνξία 

φκσο δελ ζα δηαξθέζεη πνιχ. ε ιίγν ηα καχξα ζχλλεθα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

                                                           
15 Κνλδχιεο ,φ.π.,ζ.196 

16 Mark Mazower, Η Διιάδα θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, (κηθξ) . Μαξθέηνο, 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2006 ζ.153 

17
 Κσζηήο ,φ.π.,ζ.210 
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θξίζεο ζα καδεπηνχλ ζηνλ νξίδνληα Δπξσπαίσλ θαη Ακεξηθαλψλ θαη κηα ζχειια άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ ζα ζπγθινλίζεη ηελ αλζξσπφηεηα. 

1.2 Η Διεθνής Οικονομική Κρίση του 1929 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1929  ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Γνπψι ηξηη μεθηλά κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ ηηκψλ πνπ ζχληνκα ζα ζπγθινλίζεη ηηο 

νηθνλνκίεο ησλ κεγαιχηεξσλ θαη πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ζα 

θαηαθέξεη  έλα αλεπαλφξζσην πιήγκα ζηηο νηθνλνκίεο ησλ κηθξφηεξσλ πνπ έβιεπαλ 

ην εηνηκφξξνπν θξαηηθφ ηνπο  νηθνδφκεκα  λα θαηαξξέεη.  

Οη νηθνλνκνιφγνη δελ θαηάθεξαλ λα ζπκθσλήζνπλ πιήξσο γηα ηηο γελεζηνπξγνχο 

αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζα δηαθφςεη ηελ επεκεξία ηεο Ακεξηθήο θαη ζα 

νδεγήζεη ζηε Μεγάιε Όθεζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Δπεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα νη 

ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο βαξηάο 

βηνκεραλίαο. Αξρηθά πέθηνπλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ . Οη πσιήζεηο ζηελ εχξσζηε έσο ηφηε απηνθηλεηνβηνκεραλία έπεζαλ θαηά 

65% θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ γεσξγψλ κεηψζεθαλ θαηά 70%. Οη πησρεχζεηο, ε 

αλεξγία  θαη νη κεηψζεηο κηζζψλ πνπ αθνινπζνχλ πεξηνξίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ πιεζπζκνχ θη νδεγνχλ ζε θαηξαθχια ησλ ηηκψλ θαη 

ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ.
18

 
 

ην δηεζλέο επίπεδν νη επηπηψζεηο ήηαλ πνιχ ζνβαξέο. ζεο ρψξεο δηαηεξνχζαλ 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο ΖΠΑ επιήγεζαλ άκεζα αθνχ νη βηνκεραλίεο ηνπο 

έραζαλ κηα κεγάιε αγνξά. Δπηπιένλ ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο νη ακεξηθαληθέο 

Σξάπεδεο άξρηζαλ λα απαηηνχλ επίκνλα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ πνπ είραλ 

ζπλάςεη νη Δπξσπατθέο ρψξεο γηα ηηο πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο. Δηδηθά ε Γεξκαλία 

αηζζάλζεθε πξψηε ηνπο θιπδσληζκνχο γηαηί ήηαλ άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηα 

ακεξηθαληθά δάλεηα . Σν γεξκαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαηέξξεπζε, κεηά απφ ηελ 

απφζπξζε ησλ ακεξηθαληθψλ θεθαιαίσλ
19 

νη εμαγσγέο ζπξξηθλψζεθαλ θαη πάλσ απφ 

6.000.000 άλεξγνη επηβάξπλαλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

                                                                                                                                                                      
 

18 Albert Canagueral, Ιζηνξία ηνπ 20
νπ

 αη. Από ηνλ Μεγάιν Πόιεκν ζηε Μεγάιε Ύθεζε (κηθξ)Υ. 

Θενδσξνπνχινπ, Time,ηρ3,Αζήλα 2011,ζ. 63 

19
 Γαθλήο,φ.π.,ζ.516 
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 Ο θαγθειάξηνο Μπξχληγθ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1931 παξαδέρεηαη φηη ε Γεξκαλία δελ 

κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ απνπιεξσκή ησλ πνιεκηθψλ επαλνξζψζεσλ. Σν δήηεκα ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ δηεζλψλ ρξεψλ απνηεινχζε έλα κεγάιν αγθάζη ζην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. ινη νη εηηεκέλνη ηνπ Α΄ΠΠ  έπξεπε λα πιεξψζνπλ 

επαλνξζψζεηο ζηνπο ληθεηέο θη νη ληθεηέο κε ηε ζεηξά ηνπο έπξεπε λα πιεξψζνπλ 

πνιεκηθά ρξέε ζηηο ΖΠΑ. Φπζηθά ε Γεξκαλία δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

πιεξσκή ησλ επαλνξζψζεσλ γη’ απηφ θαη δέρηεθε λα δαλεηζηεί απφ ηηο ΖΠΑ. Γηα ηνλ 

ίδην ιφγν ινηπφλ νη Ακεξηθαλνί μεθίλεζαλ επελδχζεηο κεγάινπ κεγέζνπο ζηε 

Γεξκαλία. ηαλ φκσο ήξζε ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο θαηάξξεπζε απνθάζηζαλ λα 

ζηακαηήζνπλ ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ ζηε Γεξκαλία θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, γηα λα 

πεξηζψζνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο. Απηφ φκσο ηειηθά νδήγεζε ζηε κεηάδνζε ηεο 

θξίζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε θη είρε ζνβαξφ αληίθηππν θαη ζηελ Διιάδα πνπ ήηαλ κηα 

ζαθψο εμαξηεκέλε νηθνλνκία. 

Ζ Βξεηαλία κέρξη ηφηε εμαθνινπζνχζε λα παίδεη  ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία παξά  ην γεγνλφο φηη δηέζεηε πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα ρξπζνχ. Αλ θαη 

απνδπλακσκέλε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ  εληνχηνηο παξνπζίαδε πιεφλαζκα ζην 

ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο, θαιχπηνληαο ηα ειιείκκαηά ηεο  κε άδεινπο πφξνπο απφ ηηο 

απνηθίεο θαη ηε λαπηηιία ηεο .
20 

 

Αληίζεηα κε ηε Γαιιία πνπ ε θξίζε ηεο παξέκεηλε θπξίσο δεκνζηνλνκηθή, ε 

Βξεηαλία βιέπεη ηελ ηηκή ηεο ιίξαο ηεο λα πέθηεη θαη παξά ην δαλεηζκφ ηεο απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Γαιιίαο, ην απφζεκά ηεο ζε ρξπζφ λα κεηψλεηαη. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθξεθηηθή άλνδν ηεο αλεξγίαο πέθηεη ζε κηα δίλε πησρεχζεσλ, αλεξγίαο, θηψρεηαο. Ζ 

θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο πνπ ζπγθξνηείηαη αληηκεησπίδεη ηαξαρέο αθφκε θαη 

ζηάζε ηνπ ηφινπ εμαηηίαο ησλ πεξηθνπψλ πνπ εθαξκφδεη ζην ζηξαηφ. Ζ ιίξα ράλεη 

ην 1/3 ηεο αμίαο ηεο θαη απηφ δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ παληθφ πνπ ζα εμαλεκίζεη ηηο 

θαηαζέζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη καδί ηα απνζέκαηα ρξπζνχ. Έηζη ηελ Κπξηαθή 20 

επηεκβξίνπ 1931 ε Μεγάιε Βξεηαλία απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηνλ θαλφλα ηνπ 

ρξπζνχ θαη θαζηεξψλεη ηελ θπθινθνξία ραξηνλνκίζκαηνο.
  21

 

 

                                                           
20 Πάλνο Σζαθαινγηάλλεο, ύγρξνλε Δπξσπατθή Ιζηνξία. Από ηε Βαζηίιε ζηνλ 21

ν
 αηώλα, 

Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο, ηκ.Β΄, Αζήλα,2009, ζ.167 

21
 Γαθλήο,φ.π.,ζ.518 
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1.3. Ο ανηίκηςπορ ηηρ κπίζηρ ηος 1929 ζηην Δλλάδα 

πσο ήηαλ  θπζηθφ ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή θη 

εμαπιψζεθε ζε φιε ηελ Δπξψπε είρε ζπλέπεηεο θαη γηα ηελ Διιάδα κε κηα κηθξή 

σζηφζν θαζπζηέξεζε. Αλεζπρεηηθά ζεκάδηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη φηαλ εμαηηίαο 

ηεο χθεζεο ζηελ εκπνξηθή  λαπηηιία παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ λαπηηιηαθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη πεξηνξηζκφο ησλ εκβαζκάησλ. Δπηπιένλ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1929 , ελ κέζσ ακθηζβεηήζεσλ απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο γηα ην θαηά πφζν ζα 

επεξεαζηεί ε Διιάδα απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ Ακεξηθή, ε Γαιιία 

απαγνξεχεη ηελ εηζαγσγή ειιεληθψλ θξαζηψλ, επηθέξνληαο πιήγκα ζηηο εμαγσγηθέο 

πξνζπάζεηεο ηεο ρψξαο.
22

 Ο θαπλφο θη ε ζηαθίδα απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα 

εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Διιάδαο θη νη απνδφζεηο ηνπο επεξέαδαλ φρη κφλν ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην, ηα θνξνινγηθά έζνδα, αιιά θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Β. Διιάδνο κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηνπο παξαγσγνχο, εκπφξνπο θαη θπζηθά ζην 

θξάηνο. Ζ απξνζπκία ηνπ θξάηνπο λα παξέκβεη απνθαζηζηηθά, ε αχμεζε ησλ 

ζνδεηψλ, ε έιιεηςε δήηεζεο ζηα θαπλά αθξηβψλ πνηθηιηψλ , φπσο ήηαλ ηα ειιεληθά 

θαη ν αληαγσληζκφο απφ ηελ Σνπξθία θαη Βνπιγαξία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε 

ζνδεηά ηνπ 1929 θαηαπνληίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ θαπλψλ θαη νδεγνχλ ηνπο κηθξνχο 

θαιιηεξγεηέο ζε ιηκνθηνλία. Ο βαζκφο πηψρεπζεο εμαξηηφηαλ απφ ηε δπλαηφηεηα 

θάζε πεξηνρήο λα αιιάμεη ηελ παξαγσγή ηεο . Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηε Γ. 

Μαθεδνλία  πνπ αξρίδνπλ λα θαιιηεξγνχλ θαη ζηηεξά , απέθπγαλ ηηο εθηεηακέλεο 

επηπηψζεηο ηεο χθεζεο.  

Δληνχηνηο ε Έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ε Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΚηΔ ηνλ Μάην 

ηνπ 1930 είλαη θαζεζπραζηηθή δηφηη επηβεβαηψλεη ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη πξνβιέπεη αλάθακςε απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1930.
23

  

Απηφ θαηαιαγηάδεη ηηο εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο θαη νδεγεί ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ 

λα ππνηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ιάβεη εκίκεηξα θη φρη απνθαζηζηηθέο 

παξεκβάζεηο. Μέρξη ην πξψην εμάκελν ηνπ 1931 ε δηεζλήο ρξεκαηαγνξά 

εμαθνινπζεί λα δίλεη δάλεηα ζηελ Διιάδα, δηφηη δελ δηαθξίλεη έληνλα ζεκάδηα 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη πξνυπνινγηζκνί ήηαλ ηζνζθειηζκέλνη, ην λφκηζκα ζηαζεξφ 

θαη ε αλεξγία θπκαηλφηαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα. Τπήξρε επνκέλσο αηζηνδνμία φηη 

                                                           
22

 Mazower,φ.π.159 
23

 Γαθλήο,φ.π.,ζ.518 
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παξά ηνπο θιπδσληζκνχο ε νηθνλνκία ζα ηα θαηάθεξλε θαη δελ ζα θαηαπνληηδφηαλ 

κέζα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηξηθπκία. 

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Βεληδέινπ γηα ηελ αλάθακςε ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ αλεχξεζε 

θεθαιαίσλ απφ δάλεηα. Έπξεπε πάζε ζπζία λα ζπλερίζεη ηελ αλαπηπμηαθή 

πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ είρε 

αλαιάβεη. Πίζηεπε φηη απηά ζα έδηλαλ κηα αλάζα ζην εζληθφ εηζφδεκα. Με 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ηνπ Βεληδέινπ θαη ηελ έγθαηξε επέκβαζε ηνπ Γηνκήδε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1931 θαηφξζσζε ηειηθά λα ζπλάςεη δάλεην 4,2 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ ζην 

νπνίν ζπκκεηείραλ δηάθνξεο ρξεκαηαγνξέο. Φπζηθά ζε απηφ είρε ζπκβάιεη ην θαιφ 

φλνκα ηεο Διιάδνο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, θαζψο είρε γίλεη έλαο αμηφπηζηνο 

εηαίξνο  θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ εμαζθάιηδε ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ε νπνία 

θπβεξλνχζε κε επξεία πιεηνςεθία. Πέξαλ ηνχησλ ε Διιάδα ππνρξεψζεθε λα 

ππνγξάςεη θαη κηα ζεηξά απφ ζπκβάζεηο  κε αγγιηθέο θαη γαιιηθέο εηαηξείεο παξφιν 

πνπ ηειηθά νη Γάιινη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ έθδνζε δαλείνπ
24

 δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά 

ηνπο βξηζθφηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε. Με απηά ηα ρξήκαηα πάλησο ν Βεληδέινο 

ζθφπεπε λα ζπλερίζεη ηα δεκφζηα έξγα πνπ είρε μεθηλήζεη ζηελ αξρή ηεο ηεηξαεηίαο 

ηνπ. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην ε Διιάδα ηειηθά θαηάθεξε λα αμηνπνηήζεη γηα 

παξαγσγηθά έξγα κφλν1,3 εθαηνκκχξηα ιίξεο δηφηη έπξεπε λα απνπιεξψζεη 

παιαηφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη λα απνδψζεη κεγάια πνζά ζε πξνκήζεηεο.  

Σνλ επηέκβξην ηνπ ΄31 έλα δεχηεξν παγθφζκην ζνθ ζα δνλήζεη φιεο ηηο 

ρξεκαηαγνξέο: ε απφθαζε ηεο Αγγιίαο λα εγθαηαιείςεη ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. Ζ 

ππνηίκεζε ηεο ζηεξιίλαο ζα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε φινπο ηνπο δηεζλείο 

λνκηζκαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηελ Διιάδα ζε νδπλεξή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο 

νπνίαο ε θαηάιεμε ήηαλ ηειηθά ηνλ Μάην ηνπ 1932 ε ζπλαθφινπζε εγθαηάιεηςε ηνπ 

θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. Ζ δξαρκή έθηαζε ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο θη έηζη έπξεπε 

ε θπβέξλεζε λα αληηθαηαζηήζεη κε ρξπζφ ηηο ζηεξιίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ψζηε λα 

θαιπθζεί ην λφκηζκα πνπ θπθινθνξνχζε, αιιά επηπιένλ έπξεπε λα δερηεί θη 

ππνηίκεζε φισλ ησλ απνζεκάησλ ηεο ζε ζηεξιίλεο.
25

 

                                                           
24

 Καξακαλιήο ,φ.π.,ζ.276 
25 Gunar Hering, Σα πνιηηηθά θόκκαηα ζηελ Διιάδα 1821-1936.Σνκ Β, (κηθξ) Θ. Παξαζθεπφπνπινο, 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2006 ζ.1160 
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Ζ εμέιημε ζηε ρξεκαηαγνξά ηνπ Λνλδίλνπ πξνθάιεζε κεγάιε έθπιεμε ζηελ Αζήλα 

πνπ πξνθαλψο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε γηα θάηη ηέηνην. πδεηήζεηο επί ζπδεηήζεσλ 

δίραδαλ ηνπο εηδηθνχο γηα ην αλ έπξεπε ε Διιάδα λα εγθαηαιείςεη ακέζσο ηνλ 

θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θαη λα πεξηζψζεη ηελ νηθνλνκία ηεο. Ο Γηνκήδεο πξφηεηλε ηε 

ζχλδεζε ηεο δξαρκήο κε ην δνιάξην , ελψ ν Βαξβαξέζζνο  πνπ ήηαλ ζχκβνπινο ζηελ 

ΣηΔ πίζηεπε φηη ε Διιάδα έπξεπε λα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. Ο 

Βεληδέινο αξρηθά, φληαο ππεξαηζηφδνμνο δήισλε φηη ε αληνρή ηεο δξαρκήο είλαη 

κεγαιχηεξε θη απφ ηνπ δνιαξίνπ, ζχληνκα φκσο δεκνζίεπζε αλαγθαζηηθφ λφκν «πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο» πνπ πεξηφξηδε ηελ ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίσλ  

θαη έκκεζα ήηαλ κηα πξψηε παξαδνρή γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή απέπεκςε θαη ηνλ δηνηθεηή ηεο ΣηΔ Αιέμαλδξν Γηνκήδε σο  

ππεχζπλν γηαηί δελ είρε πξνβιέςεη ηε βξεηαληθή θξίζε θαη θξαηνχζε κεγάιν κέξνο 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ΣηΔ ζε ιίξεο.
26

 Ακέζσο κεηά δηφξηζε ηνλ 

Σζνπδεξφ, άηνκν πνπ δελ έραηξε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. 

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε ΣηΔ  είρε απφ ηελ ίδξπζε ηεο ζέζε εππξφζβιεηε ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηφηη είρε θνξησζεί φιν ην θξαηηθφ ρξένο θαη επηπιένλ ην 

απφζεκά ηεο ζε ρξπζφ ήηαλ ιίγν, ηφζν πνπ ίζα κεηά βίαο θάιππηε ην λφκηζκα πνπ 

θπθινθνξνχζε
27

. Δπηπιένλ ιίγν κεηά ηελ ίδξπζή ηεο νη ππφινηπεο ηξάπεδεο κε 

πξνεμάξρνπζα ηελ Δζληθή ζπζπεηξψζεθαλ απέλαληη ηεο θαη αληέδξαζαλ ζηελ 

πξφηαζε λα θαηαζέζνπλ κέξνο ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζηελ ΣηΔ, θάηη πνπ φκσο 

θξηλφηαλ απαξαίηεην απφ ηηο πεξηζηάζεηο. Σειηθά ςεθίζηεθε λφκνο κε ηνλ νπνίν νη 

Δκπνξηθέο Σξάπεδεο κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ κφλν ην 7% ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο 

ζηελ ΣηΔ σο απφζεκα. Κη επηπιένλ εθείλε δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ηα εκβάζκαηα, 

δηφηη απηά ηα ήιεγραλ θπξίσο νη εκπνξηθέο Σξάπεδεο. Άξα, φηαλ μέζπαζε ε θξίζε, 

βξήθε ηελ ΣηΔ απξνεηνίκαζηε θαη αζζελή θαη ζε πνιχ δεηλή ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο.  Δπηπξνζζέησο αλ θη ν δηνηθεηήο Γηνκήδεο έβιεπε φηη ζηαδηαθά 

ηα απνζέκαηά ηεο  εμαλεκίδνληαη θαη ινγηθά ζα έπξεπε λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

λνκίζκαηνο πνπ θπθινθνξνχζε, έθαλε ην αθξηβψο αληίζεην: πξνζπάζεζε λα 

αληαγσληζηεί ηηο άιιεο ηξάπεδεο αλνίγνληαο παληνχ ζηελ επαξρία ππνθαηαζηήκαηα 

θαη πξνζθέξνληαο ρακειά επηηφθηα ζε ηνπηθέο αγνξέο. Έηζη φκσο ε Σξάπεδα 

δπζθνιεχεηαη λα ππνζηεξίμεη ηε δξαρκή θαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. 

                                                           
26

 Καξακαλιήο ,φ.π.,ζ.282 
27

 Mazower,φ.π.196 
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Καζψο εδξαηψλεηαη ε γεξκαληθή θξίζε ν θφζκνο αλεζπρεί γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο δξαρκήο θαη απνζχξεη ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. Οη ηξάπεδεο ιφγσ 

έιιεηςεο ξεπζηνχ αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο. 

πεχδνπλ λα αγνξάζνπλ μέλν ζπλάιιαγκα απφ ηελ ΣηΔ, επνκέλσο θάλνπλ αθφκε πην 

ηξσηή ηε ζέζε ηεο.
28

  

Κπβέξλεζε θη αληηπνιίηεπζε ππνζηεξίδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο. Κη έηζη 

απφ ηνλ επηέκβξε ηνπ 1931 φπνπ ηα απνζέκαηα ηεο ΣηΔ ήηαλ 85 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα εμαλεκίζηεθαλ σο ηνλ Μάην ηνπ 1932. Σν κηθξφ δάλεην πνπ κπφξεζε λα 

πάξεη ε ΣηΔ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θη άιια πξφρεηξα κέηξα πνπ πάξζεθαλ δελ 

ζηάζεθαλ ηθαλά λα αλαραηηίζνπλ ηελ κφλε ιχζε πνπ θαηλφηαλ πηα πηζαλή: ηελ άξζε 

ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ λνκίζκαηνο, ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ, ηνλ 

νπνίν ηφζν ζζελαξά ππεξαζπηδφηαλ ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ. Ο Σζαιδάξεο σο 

αληηπνιίηεπζε ήηαλ ππνηνληθφο ζηελ θξηηηθή ηνπ πξνο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο, αιιά νη εθεκεξίδεο ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ ηνπ ραξίδνληαλ, ζε βαζκφ 

πνπ ν Βεληδέινο λα θαηεγνξήζεη ηνλ αληηπνιηηεπηηθφ ηχπν φηη ππνλνκεχεη ην 

λφκηζκα. Γελ δίζηαζε λα αλαιάβεη φ ίδηνο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη λα αζθήζεη 

δηψμεηο ζε εθεκεξίδεο πνπ αζθνχζαλ έληνλε θξηηηθή θαη θιφληδαλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ θφζκνπ ζηε δξαρκή.
29

 

ε επίζεκν άξζξν ηνπ ν Γ. Μάμηκνο πνπ ήηαλ ζχκβνπινο ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο 

πξφηεηλε λα γίλεη αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ψζηε λα δηαζσζνχλ 

ηα απνζέκαηα ηεο ΣηΔ. Οη πξνηάζεηο ηνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή θη ν Βεληδέινο εμαθνινπζεί λα πηζηεχεη φηη ε θξίζε ζα αληηκεησπηζηεί κε 

επέκβαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Σα κηθξφηεξα θφκκαηα εμαθνινπζνχλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ, ν Σζαιδάξεο θαηεγνξεί ηνλ Βεληδέιν φηη δελ 

έιαβε έγθαηξα κέηξα θη ν Βεληδέινο πηέδεη ηνλ Σζαιδάξε λα ηνπ θαηαζέζεη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Κη έηζη ρξνλνηξηβψληαο πεξλάκε ζηε 

δεχηεξν ζηάδην ηεο θξίζεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην  έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 1932 φπνπ ν 

Βεληδέινο ζηεξίδεη ηηο ειπίδεο ηνπ ζε δχν θηλήζεηο: Σε ζπδήηεζή ηνπ κε ηνλ ΓΟΔ 

φπνπ δήηεζε αλαζηνιή θαηαβνιήο ρξεψλ γηα 5 ρξφληα θαη λέν δάλεην  ψζηε λα 

                                                           
28

 ην ίδην,ζ.202-204 
29

 Γαθλήο,φ.π.,ζ.527 
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εμαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θαη ζηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα   θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Νηκάγεξ ζηελ Αζήλα.
30

  

Δλησκεηαμχ ε θνηλσληθή δπζαξέζθεηα κεγαιψλεη, ν ρεηκψλαο είλαη βαξχο θαη ζηε Β. 

Διιάδα ν πιεζπζκφο δεηλνπαζεί απφ έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη θαπζφμπισλ. 

Δξγνζηάζηα θιείλνπλ θαη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ δάλεηα. 

Σνλ Φεβξνπάξην πησρεχεη ε Σξάπεδα Κνζκαδφπνπινπ
31

πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηηεξά θη 

φιεο νη θαηαζέζεηο απνζχξνληαη. Ζ ΣηΔ  ζην πξψην εμάκελν ηνπ 1932 παίδεη ην ξφιν 

ηνπ δαλεηζηή ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θη απηή ε ζηήξημε πνπ πξνζθέξεη επεξεάδεη 

ηνλ δηθφ ηεο ηζνινγηζκφ. Ζ Διιάδα θαηαθεχγεη  ζηε Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 

ΚΣΔ θαη δεηά θεθάιαηα, ε νπνία φκσο αληηκεησπίδεη ηηο πξνηάζεηο απηέο κε 

θαρππνςία θη άξλεζε. Αληηπξνηείλεη πεξηθνπέο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ζηνπο 

κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη.. ην θιείζηκν ζρνιείσλ. Οη εθπξφζσπνη ηεο 

βεληδειηθήο εγεζίαο Σζνπδεξφο θαη Μαξήο αξλνχληαη λα ιάβνπλ ηέηνηα κέηξα ή λα 

απμήζνπλ θη άιιν ηελ ήδε δπζβάζηαθηε θνξνινγία. Άιισζηε απηφ ζα είρε πνιηηηθφ 

θφζηνο γηα ηε βεληδειηθή παξάηαμε ε νπνία ήδε βάδηδε ζε ηελησκέλν ζθνηλί.  

 

Σν θιίκα, φκσο,  πνπ επηθξαηνχζε ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο θαζψο θαη ηελ έληαζε 

κεηαμχ ησλ κεγάισλ θνκκάησλ κάο ην δίλεη αλάγιπθα ε κειέηε ησλ εθεκεξίδσλ ηεο 

επνρήο εθείλεο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ κελψλ πεξίπνπ πξηλ απφ ηε νξηζηηθή απφθαζε 

ηνπ Βεληδέινπ λα εγθαηαιείςεη ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θαη λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή 

δαλείσλ θαη ρξενιπζίσλ πνπ ζα εμνπζέλσλαλ ηνλ ήδε εμαζζελεκέλν νηθνλνκηθφ 

κεραληζκφ θαη ηνλ ηαιαηπσξεκέλν ειιεληθφ ιαφ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Mazower,φ.π.,ζ.216 
31

 ην ίδην,ζ.221 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΟΠΣΙΚΗ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΕΠΟΧΗ 

ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 1932 κηα κεγάιε έθπιεμε πεξίκελε ηελ παξάηαμε ησλ 

Φηιειεπζέξσλ. Ο βεληδειηθφο δήκαξρνο ηνπ Πεηξαηά θπιαθίζηεθε γηα θαηάρξεζε 

πφξσλ θαη ε εθινγή λένπ δεκάξρνπ νξίζηεθε γηα ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ. κσο κία 

κεγάιε ήηηα ζεκεηψζεθε ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Βεληδέινπ θαζψο ν ππνςήθηφο ηνπο 

ζπγθέληξσζε κφιηο 24,4% έλαληη 39% πνπ ζπγθέληξσζε ν ππνςήθηνο ηνπ Λατθνχ 

θφκκαηνο. 

2.1. Μάξηηνο 1932 

 Σν Διεύζεξνλ Βήκα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 1932
32

 ζην πξσηνζέιηδφ ηνπ θάλεη αλαθνξά ζε 

απηήλ ηελ ήηηα ηελ νπνία απνδίδεη φρη ζε γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ , αιιά 

ζε κηα άηπρε επηινγή πξνζψπνπ γηα ππνςήθην, πνπ δελ ζπγθίλεζε ηνλ Πεηξατθφ ιαφ. 

πκβνπιεχεη ηνπο Λατθνχο λα κελ θαηαθεχγνπλ ζε αλψθεινπο θαη γεινίνπο 

παλεγπξηζκνχο γηα κηα εθινγή ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη λνπζεηεί ηνπο βεληδειηθνχο λα 

ζπλερίζνπλ ηελ κεγάιε ηνπο πξνζπάζεηα πξνο ην ιαφ ελ κέζσ παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο ιαίιαπαο. Σνλίδεη ην αίζζεκα επζχλεο ηνπ Βεληδέινπ ν νπνίνο 

απνγνεηεχηεθε απφ ην απνηέιεζκα θαη πξνο ζηηγκήλ ζθέθηεθε λα δηελεξγήζεη 

γεληθέο εθινγέο, αιιά ζπγθξαηήζεθε  γλσξίδνληαο φηη νη ζηηγκέο είλαη θξίζηκεο θαη 

ην έζλνο ρξεηάδεηαη κηα ζπκπαγή θπβέξλεζε, απνθαζηζηηθή, φπσο απηή ηνπ 

Βεληδέινπ, πνπ ζα ην βγάιεη απφ ηε ζχειια. ηελ απνγεπκαηηλή έθδνζε
33

 ηεο ίδηαο 

κέξαο ε εθεκεξίδα πεξηιακβάλεη αλαθνίλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ λα κελ 

δηελεξγήζεη εθινγέο πξνηνχ παξζεί ε απφθαζε ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Δπίζεο ν Βεληδέινο θαίλεηαη πξνβιεκαηηζκέλνο απφ ην απνηέιεζκα, ην δηθαηνινγεί 

φκσο ιέγνληαο φηη ν Πεηξαηάο είλαη ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Διιάδαο πνπ επιήγε 

ηδηαηηέξσο απφ ηα  κέηξα πνπ πήξε ε θπβέξλεζε γηα λα πξνζηαηέςεη ην λφκηζκα θη 

απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, άξα είλαη θπζηθφ λα ππάξρνπλ αληηδξάζεηο. Ο 

Βεληδέινο ηνλίδεη φηη ε θπβέξλεζε πνπ ζα θιεζεί ηνλ Ηνχλην ζηε πλδηάζθεςε λα 

δηαπξαγκαηεπηεί γηα ηελ ζέζε ηεο Διιάδαο πξέπεη λα είλαη ηζρπξή. Αθήλεη αλνηθηφ 

ην ελδερφκελν εζληθψλ εθινγψλ, αιιά δελ αλαθέξεη πφηε ζα γίλεη απηφ. 

                                                           
32 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/3/1932,ζ.1 

33
Διεύζεξνλ Βήκα ,1/3/1932,ζ.4 
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Δπίζεο ε εθεκεξίδα ζε δεχηεξν άξζξν ηεο αλαθέξεη φηη ν Μηραιαθφπνπινο ζπλερίδεη 

ζην Παξίζη ηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ Διιελνγαιιηθή πκθσλία. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηεο ίδηαο κέξαο
34

 βιέπεη εθινγηθή λίθε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο 

δηφηη εμαπιαζίαζε ηηο ςήθνπο ηνπ, φπσο ιέεη, θαη ζεσξεί φηη ε παλσιεζξία ησλ 

βεληδειηθψλ είλαη έλα ξάπηζκα απφ ηνλ ιαφ εμαηηίαο ηεο πείλαο, ηεο αλέρεηαο θαη ηεο 

αλεξγίαο πνπ ηνπ επέβαιαλ. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ
35

 δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη θαλέλαο ππνςήθηνο 

δελ πέξαζε ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ, άξα ε εθινγή ζα επαλαιεθζεί. Δπίζεο 

ηνλίδεη θη απηή φηη είλαη γεγνλφο ηνπηθνχ ραξαθηήξα απφ ην νπνίν δελ πξέπεη θάπνηνο 

λα ζπεχδεη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα γεληθφηεξα πεξί ακθηζβήηεζεο ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ Βεληδέινπ. 

Ζ Αθξόπνιηο ηεο 1
ε
 Μαξηίνπ

36
 θάλεη ιφγν γηα παλεγπξηθή ήηηα ησλ Βεληδέινπ, 

ζπλδέεη ην γεγνλφο κε ηελ νπζηαζηηθή ήηηα ηεο θπβέξλεζεο , επηθαιείηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο γηα δηελέξγεηα γεληθψλ εθινγψλ θαη πξνηείλεη λα ζπκπξάμνπλ φινη 

νη πνιηηηθνί αξρεγνί ψζηε λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα βγεη ν ηφπνο απφ ην 

κνλνπάηη ηεο θαηαζηξνθήο θαη λα εηζέιζεη ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο. Δπίζεο θάλεη 

ιφγν γηα δηπιή ήηηα ηνπ Βεληδέινπ αθνχ ν ππνςήθηφο ηνπ Άγγεινο Μεηαμάο 

θαηαςεθίζζεθε φρη κφλν απφ ηνπο εθινγείο ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο πνπ ςήθηζαλ ηνλ 

ηξαηήγε αιιά θαη απφ απηνχο πνπ πξνηίκεζαλ ηνλ αλεμάξηεην Φηιειεχζεξν 

ππνςήθην ηνλ Βαξδφπνπιν. 

Σειηθά ν Βεληδέινο απνθαζίδεη λα κελ πξνρσξήζεη ζε γεληθέο εθινγέο αιιά 

λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππνςήθηφ ηνπ κε ηνλ Αζαλάζην Μηανχιε πνπ έραηξε γεληθήο 

εθηηκήζεσο θαη λα επαλαιάβεη ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηηο 10 Απξηιίνπ. Χζηφζν απηφ 

ην πιήγκα ηεο 28
εο

 Φεβξνπαξίνπ δελ ήηαλ ην κφλν. Πξνεγήζεθε ε θαηαγγειία ηεο 

εθεκεξίδαο Διιεληθήο πξνο ηνλ ππνπξγφ Αεξνπνξίαο Εάλλα  πνπ ηνλ θαηεγφξεζε γηα 

χπνπηεο πξνκήζεηεο βελδίλεο γηα ηελ αεξνπνξία. Οη έλνξθνη δηθαίσζαλ ηελ 

εθεκεξίδα, ν Σχπνο απαίηεζε ηελ παξαίηεζή ηνπ αιιά ν Βεληδέινο ηνλ 

ππεξαζπίζηεθε πξνζσπηθά. Παξφηη απνδείρηεθε ε αζσφηεηά ηνπ πέξαζε ζηε 

                                                           
34 Νένο Ρηδνζπάζηεο, 1/3/1932,ζ.1 

35 Μαθεδνλία,1/3/1932,ζ.1 

36 Αθξόπνιηο,1/3/1932,ζ.1 
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ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ φηη απηφο, ν πξψελ δήκαξρνο 

Παλαγησηφπνπινο θη άιινη , ήηαλ θαηαρξαζηέο θη απνηεινχζαλ ζπείξα απαηεψλσλ.
37

  

ην θεληξηθφ άξζξν ηεο 2αο Μαξηίνπ ην Διεύζεξν Βήκα
38

 πεξηγξάθεη ριεπάδνληαο 

ηελ «ζύγρπζε θαη αζπλαξηεζία» πνπ επηθξαηεί ζηνλ αληηπνιηηεπφκελν Σχπν, ε νπνία 

ρξήδεη ςπρηαηξηθήο κειέηεο φπσο ιέεη θαη φπνπ δηαθαίλνληαη ηξεηο 

αιιεινζπγθξνπφκελεο πξνηάζεηο ηεο Αληηπνιίηεπζεο: Ζ πξψηε είλαη λα επηβάιιεη 

δηθηαηνξία ν Βεληδέινο, νπφηε λα θαηαςεθηζζεί ακέζσο απφ ηνλ ιαφ, ε δεχηεξε λα 

παξαηηεζεί ε θπβέξλεζε θαη λα ζρεκαηηζηεί άιιε απφ ηελ έλσζε ησλ θνκκάησλ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο δηαηεξψληαο φκσο ηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

θξίζε, θαη ε ηξίηε πξφηαζε  πνπ είλαη θάπσο ινγηθφηεξε, λα δηαηεξεζεί σο έρεη ε 

θπβέξλεζε κέρξη λα βγεη ε απφθαζε ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ηελ 

απνγεπκαηηλή ηνπ έθδνζε αλαθέξεηαη ζην δηάβεκα ησλ αξρεγψλ ησλ θνκκάησλ πξνο 

ηνλ Βεληδέιν γηα επαλαθνξά ηεο απιήο αλαινγηθήο θαη ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη κεηαμχ  ηνπ Μηραιαθφπνπινπ κε ηνλ Σαξληηέ ζην Παξίζη. 

Ζ Αθξόπνιηο ηεο 2αο Μαξηίνπ
39

κε αλνηθηή επηζηνιή πξνο φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ 

θνκκάησλ ηεο ειιεληθήο Βνπιήο  ηνχο πξνηξέπεη λα ελσζνχλ φινη πξνεθινγηθψο 

ψζηε λα πάξνπλ ηε εμνπζία θαη λα θπβεξλήζνπλ κε ζχλεζε θη απνθαζηζηηθφηεηα. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηεο ίδηαο
40

 κέξαο θαηαγγέιιεη ηελ βαξηά θνξνινγία πνπ πξνηίζεηαη λα 

επηβάιεη ε θπβέξλεζε θαη αλαθέξεηαη ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα σο φξγαλν ιεζηξηθφ 

ηεο θπβέξλεζεο πνπ αλαγθάδεη ηνπο θησρνχο θαπλεξγάηεο λα πνπιήζνπλ φζν φζν ηε 

ζνδεηά ηνπο γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηα ρξέε θαη ηελ θπιαθή κε ηελ νπνία ηνπο απεηιεί 

ε Σξάπεδα θαη ε εηαηξεία Παπαζηξάηνο. Δπίζεο παξνπζηάδεη σο βέβαηε ηελ 

πξνθήξπμε εθινγψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Βεληδέινπ θαη ζηειηηεχεη ηελ εμαζιίσζε θαη 

ηελ αλέρεηα ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί. 

Σν Βήκα ηεο 3
εο

 Μαξηίνπ
41

 επηθξνηεί ηελ θίλεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ πνπ θάιεζε ηνπο 

πνιηηηθνχο αξρεγνχο ζε ζπδήηεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη δήηεζε απφ απηνχο 

λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Τπνβαζκίδεη θαη πάιη ην 

                                                           
37

 Γαθλήο,φ.π.,ζ.533 
38 Διεύζεξνλ Βήκα, 2/3/1923,ζ.1 

39 Αθξόπνιηο,2/3/1932,ζ.1 

40 Νένο Ρηδνζπάζηεο, 2/3/1932,ζ.1 

41 Διεύζεξνλ Βήκα, 3/3/1932,ζ.1 
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ζέκα ηεο εθινγήο ηνπ ππνςεθίνπ ησλ Λατθψλ θαη ζεσξεί φηη ε θαηάζηαζε ζα 

μεθαζαξίζεη φηαλ νη πνιηηηθνί αξρεγνί θαηαζέζνπλ μεθάζαξα ηηο πξνηάζεηο ηνπο θη 

φρη φηαλ θξχβνληαη πίζσ απφ αλνχζηα θαη παξαιεξεκαηηθά  ζπλζήκαηα φπσο «θάησ 

ν Βεληδέινο». Δπίζεο ζηειηηεχεη ηνλ «ελζνπζηώδε ηξόκνλ» ηνπ Σζαιδάξε 

ππνλνψληαο φηη ην ελδερφκελν λα πάξεη ηελ πξσζππνπξγία απφ ηε κηα πιεπξά ηνχ 

πξνθαιεί ελζνπζηαζκφ γηαηί ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ, αιιά απφ ηελ άιιε 

ηνλ γεκίδεη ηξφκν γλσξίδνληαο ηηο επζχλεο ηεο ζέζεο απηήο. Σν απνγεπκαηηλφ 

θχιιν
42

 πξναλαγγέιιεη ηελ πξφζθιεζε ηνπ Βεληδέινπ πξνο ηνπο πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο γηα  ζπδήηεζε ζηε βνπιή ην πξνζερέο άββαην πεξί ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηεο 3
ε
 Μαξηίνπ

43
 ππνζηεξίδεη φηη ηα ιηκάληα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

ηνπ Πεηξαηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ πνιεκνθφδηα ζηελ Ηαπσλία θαη 

θαιεί ηνπο εξγάηεο λα αξλεζνχλ λα θνξηψζνπλ ηα πνιεκνθφδηα θαη λα 

ππεξαζπηζηνχλ έηζη  ηελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Κίλα. 

Ζ Αθξόπνιηο ηεο 3
ε
 Μαξηίνπ 

44
επαλέξρεηαη ζηελ θαθή δηαθπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ 

κε ηίηιν « Δθπβέξλεζε ηόζν θαθώο ώζηε θαλείο δελ ζα θπβεξλήζεη ρεηξόηεξα». Κάλεη 

κηα αλαζθφπεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνξείαο ηνπ Βεληδέινπ ιέγνληαο φηη ηνπο 42 κήλεο 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηίπνηα θαιφ δελ πξνζέθεξε. Παξαθηλεί ηνλ ιαφ λα κε θνβάηαη ηη 

ζα γίλεη αλ ράζεη ηνλ Βεληδέιν δηφηη θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πηα δελ ζπκίδεη ηνλ 

«Μέγαλ» ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Δπνκέλσο ζίγνπξα δελ είλαη 

αλαληηθαηάζηαηνο. Ο ιαφο εηζέπξαμε κφλν αλαιγεζία θαη αδηαθνξία απφ απηφλ θαη 

θαλέλα κεγάιν έξγν δελ νινθιεξψζεθε. ηαλ ηνλ ξσηνχλ ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηα παξαγσγηθά έξγα, γηα ηα ιηκάληα, ηνπο δξφκνπο, ηε λαπηηιία, ην 

εκπφξην, ηε γεσξγία , ηε βηνκεραλία αιιάδεη ζπδήηεζε δηφηη δελ έρεη πξνζθέξεη ην 

παξακηθξφ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο παξά ηηο ππνζρέζεηο ηνπ. Κη ελψ είρε φια ηα κέζα 

ζηε δηάζεζή ηνπ λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία απηφο αληίζεηα ηελ θαηαθεξκάηηζε. 

                                                           
42

 Διεύζεξνλ Βήκα,ζ.4 
43 Νένο Ρηδνζπάζηεο, 3/3/1932,ζ.1 

44 Αθξόπνιηο,3/3/1932,ζ.1 
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Σν Διεύζεξνλ Βήκα ζηηο 4 Μαξηίνπ
45

  παξνπζηάδεη κε ελζνπζηαζκφ ηελ πξψηε 

ραξακάδα ειπίδαο γηα ηελ αγγιηθή ιίξα απφ ηφηε πνπ εγθαηέιεηςε ηνλ θαλφλα ηνπ 

ρξπζνχ. Παξαηεξήζεθε φηη νη Άγγινη επηηξέπεηαη λα αγνξάδνπλ μέλν ζπλάιιαγκα 

θαη ε ρξεκαηαγνξά λα ηνπνζεηεί ηα θεθάιαηά ηεο ζε μέλα δάλεηα. Απηφ ην πέηπραλ 

κε ηελ ςπρξαηκία θαη ζχλεζε πνπ επέδεημαλ θηηάρλνληαο θπβέξλεζε εζληθήο 

ελφηεηαο πνπ θαηφξζσζε λα ηζνζθειίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ αιιά θαη κε ηελ  αζξφα 

εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ έκελε αλεθκεηάιιεπην ζε νιιαλδηθέο θη ειβεηηθέο 

ηξάπεδεο θαη ην νπνίν κπήθε κε ηε κνξθή λέσλ επελδχζεσλ. Ο ζπληάθηεο αηζηνδνμεί 

φηη ε αγγιηθή νηθνλνκία ζα ζπκπαξαζχξεη φιε ηελ Δπξψπε ζε ζεακαηηθή αλάθακςε. 

ηελ απνγεπκαηηλή ηνπ έθδνζε 
46

κεηαθέξεη ηελ είδεζε φηη ν Βεληδέινο ηελ επνκέλε  

ζα θάλεη αλαθνηλψζεηο ζηε Βνπιή γηα ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο θη 

φηη ν Σζαιδάξεο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη. Δπίζεο φηη αλακέλνληαη ζεηηθά λέα απφ 

ηηο ζπλνκηιίεο κε ηνπο Γάιινπο δηφηη αλαγλψξηζαλ ηα ειιεληθά δίθαηα.                   

Με ηίηιν «αξρεγνί ελσζήηε» ε Αθξόπνιηο ηεο 4
εο

 Μαξηίνπ 
47

θαηαγγέιιεη πξνζπάζεηα 

θηκψζεσο ηνπ Αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Βεληδέινπ ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη σο θαηεπείγνπζα αλάγθε ηελ ςήθηζε ελφο Ννκνζρεδίνπ γηα ηνλ Σχπν. 

Δπίζεο ε εθεκεξίδα πξνκαληεχεη ηελ παξαίηεζε Βεληδέινπ θαη ηε δηελέξγεηα 

εθινγψλ κε πξνζσξηλή θπβέξλεζε νθνχιε. Πξνηξέπεη ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο 

λα ζπκπξάμνπλ πξνεθινγηθψο θαη κεηεθινγηθψο γηα λα ζψζνπλ ηελ Διιάδα απφ ηνλ 

φιεζξν. ην απνγεπκαηηλφ ηεο θχιιν ε εθεκεξίδα αλαγγέιιεη ην θιείζηκν ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο Παηξατθήο θαη ηελ απφιπζε 500 εξγαηψλ. Δπίζεο ηελ αλαβνιή 

ησλ εθινγψλ ελ φςεη ησλ απνθάζεσλ απφ ην Παξίζη. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 4
εο 

Μαξηίνπ 
48

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ 

πνπ θπθινθφξεζε πξνθεξχμεηο πνπ ζίγνπλ ην θχξνο θαη ηελ ππφιεςε ηνπ Βεληδέινπ 

θαη ηνλίδνπλ φηη ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ είλαη ζνβαξφ θη  ππεχζπλν, κε 

πξφγξακκα θαη δχλακε λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε θη φρη «ζπείξα 

θαλαηηζκέλσλ ρνηδάδσλ πεηζαξρνύλησλ εηο έλαλ λπζηαιένλ εηρνπηζιάκελ» φπσο 

απνθαιεί ηνπο Λατθνχο θαη ηνλ Σζαιδάξε. 

                                                           
45 Διεύζεξνλ Βήκα, 4/3/1923,ζ.1 

46
 Διεύζεξνλ Βήκα,ζ.4 

47 Αθξόπνιηο,4/3/1932,ζ.1 

48 Μαθεδνλία,4/3/1932,ζ.1 
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ε πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο ε Καζεκεξηλή ηεο 4
εο

 Μαξηίνπ
49

 κέκθεηαη ηελ θπβέξλεζε 

πνπ κέρξη πξφηηλνο εηξσλεπφηαλ ηνλ Μάμηκν πνπ πξφηεηλε λα απνπιεξσζνχλ ηα 

ηνθνρξενιχζηα ζε δξαρκέο  θη φρη ζε ρξπζφ γηα λα δηαζσζνχλ ηα απνζέκαηα ηεο 

ρψξαο, θαη ηψξα, θηάλνληαο ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνχ, ηειηθά πηνζεηεί απηέο ηηο 

πξνηάζεηο θαη δειψλεη φηη ζα αλαζηείιεη ηα ρξενιχζηα θαη φηη θαηέζεζε ηα 

ηνθνκεξίδηα ηνπ δαλείνπ ηνπ 1914 ζε δξαρκέο γηαηί πηα δελ έρεη άιια πεξηζψξηα. ην 

ίδην ζέκα θαη κε ην ίδην παξάπνλν γηα ηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ Μάμηκνπ απφ ηηο 

εθεκεξίδεο ηεο αληηπνιίηεπζεο αλαθέξεηαη ε εθεκεξίδα θαη ζην θχιιν ηεο 20
εο

 

Μαξηίνπ.
50

Πξνηείλεη ε Διιάδα λα κελ πάξεη ην δάλεην ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ 

πνπ πξνηίζεηαη λα δεηήζεη κε δηαπξαγκαηεχζεηο ν Μαξήο ζην Παξίζη, δηφηη απηφ ζα 

εμαλεκηζηεί ζχληνκα θαη παξφια απηά νη Δπξσπαίνη ζα απαηηνχλ λα είλαη ε ρψξα 

ηππηθή ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο κε ηελ εμφθιεζε δαλείσλ θαη ηφθσλ λα γίλεηαη ζε 

ρξπζφ. Πξνηείλεη αμηνπξέπεηα θαη ζηπγλέο νηθνλνκίεο θαη λα θνηηάμεη ε θπβέξλεζε 

ηελ απηνζπληήξεζε ηεο ρψξαο κέρξη λα πεξάζεη ε ιαίιαπα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σνλ Μάξηην ηα απνζεκαηηθά ηεο ΣηΔ  ήηαλ κφιηο 6,5 εθαη. ζηεξιίλεο θαη ε 

ρψξα ρξεηαδφηαλ επεηγφλησο πηζηψζεηο απφ ην εμσηεξηθφ γηαηί αιιηψο  έπξεπε λα 

εγθαηαιείςεη ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. Μέζα ζε δνθεξή θαηάζηαζε μεθίλεζαλ 

ζπλνκηιίεο κε ηε Γαιιία πνπ θαηλφηαλ πην ειαζηηθή ζην λα δψζεη βνήζεηα
51

 . Ζ 

Διιάδα αλέκελε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο ηνπ Νiemeyer πνπ ζα ηελ παξέδηδε 

ζηελ Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΣΔ. ηηο 10 Μαξηίνπ ε Γεκνζηνλνκηθή 

Δπηηξνπή ζα ζπλεδξίαδε ζην Παξίζη γηα λα απνθαζίζεη γηα ηελ βνήζεηα πξνο 

Απζηξία, Οπγγαξία, Βνπιγαξία θη Διιάδα. ηηο 14 Μαξηίνπ ν Πνιίηεο ηειεγξάθεζε 

ζηνλ Βεληδέιν πσο ζε ζπδήηεζή ηνπ κε  ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Γαιιίαο ηνλ 

δηαβεβαίσζε φηη ε Διιάδα δελ ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη θάπνηα νηθνλνκηθή βνήζεηα 

θαη ζίγνπξα φρη αλ δελ έρεη πεηχρεη ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη ξηδηθή 

πεξηθνπή δαπαλψλ.
52

 Σν γεγνλφο φηη ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ έπξεπε λα δνζνχλ 238.000 ιίξεο 

ζαλ ηνθνρξενιχζηα θαη 136.000 ιίξεο ζαλ ρξενιχζηα έθαλε ηνλ Βεληδέιν αλήζπρν 

θαη λεπξηθφ, ελψ ζηελ Διιάδα επηθξαηνχζε απμαλφκελν θχκα δπζαξέζθεηαο. Οη 

                                                           
49 Καζεκεξηλή,4/3/1932,ζ.1 

50
Καζεκεξηλή , 20/3/1932,ζ.1 

51 Mazower,φ.π.,ζ.222 

52 Καξακαλιήο ,φ.π.,ζ.295 
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Δπξσπαίνη θνβφληνπζαλ κήπσο ράζεη ηελ εμνπζία ν Βεληδέινο θη αλαιάβεη ν 

Παπαλαζηαζίνπ πνπ ζεσξνχληαλ κπνιζεβηθηθψλ αληηιήςεσλ.
53

 

 Ο αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδαο Μαξήο, δήισζε φηη ν πξνυπνινγηζκφο 1932-33 ζα 

είρε έιιεηκκα 1.812 εθαηνκκπξίσλ δξρ θη ε Διιάδα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηα 500. 

Γηα ηα ππφινηπα δεηνχζε: α) Πεληαεηή αλαζηνιή ηνπ ρξενιπζίνπ ησλ εμσηεξηθψλ 

δαλείσλ θαη β) δάλεην 50 εθαηνκκπξίσλ  δνιαξίσλ ζε δηάζηεκα 5 εηψλ.
54

 

ηηο 11 Μαξηίνπ ε Καζεκεξηλή
55

 απαληά ζε άξζξν ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ πνπ 

πξνθαιεί ην Λατθφ θφκκα λα δειψζεη ζαθψο ηηο ζέζεηο γηα ην Πνιηηεηαθφ θαη λα 

ππνγξάςεη ν Σζαιδάξεο θη φια ηα κέιε ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο φηη είλαη ππέξ ηεο 

δεκνθξαηίαο θη φηη δελ ζα επαλαθέξεη ηνλ βαζηιηά. Ο αξζξνγξάθνο Γ .Βιάρνο 

θαηεγνξεί ηνπο Φηιειεχζεξνπο φηη εθκεηαιιεχνληαη ηνπο πξφζθπγεο γηα ςεθνζεξία 

θαη ηψξα νπζηαζηηθά πξνηάζζνπλ ην πνιηηεηαθφ, έλα ζέκα αλχπαξθην. Καιεί φιεο ηηο 

παξαηάμεηο γηα ην θαιφ ηεο παηξίδαο λα αθήζνπλ ζηε ιήζε ηα ιάζε ηνπο. Αιιά γηα 

λα γίλεη απηφ θαη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πξέπεη λα ππάξμεη 

δηθαίσζε γηα ηνπο 6 εγέηεο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο πνπ ηνπθεθίζηεθαλ κεηά ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1922. Πξνηείλεη απνκάθξπλζε ηνπ Πιαζηήξα θαη ησλ ππφινηπσλ 

ππεπζχλσλ απφ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο . Ίδην πεξηερφκελν πεξίπνπ έρεη θαη ην 

άξζξν ηεο 13
εο

 Μαξηίνπ
56

 φπνπ αληηθξνχεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ Φηιειεπζέξσλ φηη αλ 

αλαιάβεη ην Λατθφ θφκκα ζα ξίμεη ηνπο πξφζθπγεο ζηε ζάιαζζα, ζα επηβάιεη 

κνλαξρία ζα εμεγεξζεί ν ζηξαηφο θαη γεληθά ζα επηθέξεη απηήλ ηελ αλαηαξαρή θαη 

ηνπο θαηεγνξεί φηη νπζηαζηηθά απηνί θαηαπαηνχλ ηε δεκνθξαηία δηφηη δελ ζέβνληαη 

ην ιατθφ αίζζεκα θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ιανχ λα ςεθίζνπλ ην Λατθφ θφκκα. 

 ηηο 12 Μαξηίνπ ε εθεκεξίδα Αθξόπνιηο
57

 εμαπνιχεη δξηκεία επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

Βεληδέινπ ν νπνίνο αληηθάζθεη θαζψο απφ ηε κηα παξαδέρεηαη φηη ε ρψξα πηψρεπζε 

ελψ ζήκεξα ιέεη φηη ε πνιηηηθή ηνπ είλαη άμηα κηκήζεσο απφ άιια θξάηε. Αθνξκή 

ζηάζεθε έλα απφζπαζκα απφ ην Διεύζεξν Βήκα πνπ παξαζέηεη ε εθεκεξίδα ζην 

νπνίν πξννησλίδεηαη πεξηθνπή κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ εθεκεξίδα εηξσλεχεηαη ηνλ Βεληδέιν ν 

                                                           
53

 ην ίδην,ζ.297 
54

 Γαθλήο,φ.π.,ζ.534 
55 Καζεκεξηλή,11/3/1932,ζ.1 

56
 Καζεκεξηλή,13/3/1932 

57 Αθξόπνιηο,12/3/1932,ζ.1 
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νπνίνο θαηάληεζε ζε ηέηνην ζεκείν ηε ρψξα πνπ λα θεξχζζεη ρξενζηάζην επεηδή δελ 

θαηάθεξε λα πάξεη έλα κηθξφ δάλεην απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο. Καη θέξλεη σο 

παξάδεηγκα ηελ Αγγιία πνπ ζε 5 κήλεο αληηκεηψπηζε απνηειεζκαηηθά ην νηθνλνκηθφ 

ηεο πξφβιεκα. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 12
εο

 Μαξηίνπ
58

εηξσλεχεηαη έληνλα ηνλ Σζαιδάξε , ηνλ 

ραξαθηεξίδεη σο αλίθαλν ρσξίο ππγκή ρσξίο νξγάλσζε θαη ρσξίο πξφγξακκα. Θεσξεί 

φηη αλ θπβεξλνχζε απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ζα είρε θαηαπνληίζεη ηελ Διιάδα θαη 

ηνλ πξνθαιεί λα αλαιχζεη ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαηά λνπ λα εθαξκφζεη αλ πάξεη 

ηελ εμνπζία 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηεο 12
εο

 Μαξηίνπ
59

θπθινθφξεζε κε πξσηνζέιηδν άξζξν: «Σν γηαβάο 

γηαβάο ηεο Αζήλαο» θη ελψ αξρηθά θάλεη ιφγν γηα ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε ζηελ 

νηθνλνκία πνπ ζηαδηαθά νδεγεί ζην λα εγθαηαιείςεη ε Διιάδα ηνλ θαλφλα ηνπ 

ρξπζνχ, κηιάεη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζπλερή αχμεζε ησλ ηηκψλ, γηα ηελ αδπλακία 

εμαζθάιηζεο δαλείσλ, γηα ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή θαη ηηο απεξγίεο ηνπ ιανχ θαη 

ηέινο θαηαιήγεη θαηαθξίλνληαο ηελ νιηγσξία ησλ ππεπζχλσλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο πνπ δελ έρνπλ ζπεχζεη λα δψζνπλ κπνιζεβηθηθή ζηξνθή ζην θφκκα. 

ηηο13 Μαξηίνπ ε Αθξόπνιηο
60

 έρεη κηα γεινηνγξαθία ηεηξαπιή  πνπ θαιχπηεη κεγάιν 

κέξνο ηνπ πξσηνζέιηδνπ, κε αθνξκή ηηο Απφθξηεο παξνπζηάδεη κηα πνκπή απφ 

καζθαξάδεο θαη πάλσ ζην άξκα αξρεγφο ηεο πνκπήο ησλ θαξλαβαιηζηψλ ν 

Βεληδέινο  . Αθνινπζεί έλα ζθσπηηθφ ηξαγνπδάθη ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θη ε 

θξάζε «αγλώξηζηε Διιάο» φπσο ππνζρφηαλ  ν Βεληδέινο ζηνπο νπαδνχο ηνπ ην 1928 

φηη ζα θάλεη ηελ Διιάδα θη ν ηίηινο είλαη: «Απνθξεέο, Μαζθαξάηεο θαη 

Μαζθαξηιίθηα».  

ηηο 13 Μαξηίνπ ζην Διεύζεξνλ Βήκα
61

 κε ηίηιν «εηζκόο» ν αξζξνγξάθνο 

αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ γηαηί παξά ηε ζπλεηή θαη λνηθνθπξεκέλε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ν Βεληδέινο  εμειίρζεθε έηζη ε θαηάζηαζε. 

Απαληά ινηπφλ ζηηο επηθξίζεηο ιέγνληαο φηη πξψην θαη βαζηθφ αίηην είλαη ε 

                                                           
58 Μαθεδνλία,12/3/1932,ζ.1 

59 Νένο Ρηδνζπάζηεο, 12/3/1932,ζ.1 

60 Αθξόπνιηο,13/3/1932,ζ.1 

61 Διεύζεξνλ Βήκα, 13/3/1932,ζ.1 
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παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία παξνκνηάδεη κε έλαλ ζεηζκφ πνπ 

θαηαιακβάλεη εμ απήλεο έλα σξαίν θαη θαινθηηαγκέλν ρσξηφ θαη ην κεηαηξέπεη ζε 

εξείπηα. Απηήλ ηελ παξνκνίσζε είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν Βεληδέινο ζηε Βνπιή. Καλείο 

δελ γλσξίδεη επαθξηβψο νχηε ηελ αηηία ηεο θξίζεο νχηε ηελ ιχζε. Οη Ακεξηθαλνί ηελ 

απνδίδνπλ ζηελ ππεξπαξαγσγή, ζηε Βξεηαλία ιέλε φηη επζχλεηαη ην γεγνλφο πσο νη 

άλζξσπνη δελ δηαζέηνπλ ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ αγαζά, άξα απηά κέλνπλ 

αδηάζεηα θαη θιείλνπλ νη βηνκεραλίεο. Οη Γεξκαλνί απνδίδνπλ ζηηο πνιεκηθέο 

επαλνξζψζεηο ηελ αηηία ηνπ θαθνχ θαη γεληθά ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ. Ζ 

Διιάδα πξηλ απφ ηελ πηψζε ηεο ζηεξιίλαο, έβιεπε ηα ζεκάδηα ηεο ζχειιαο, αιιά 

θαηάθεξλε λα ηα αληηκεησπίζεη έρνληαο έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

ζηφρεπε ζηελ νινθιήξσζε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο έξγσλ πνπ ζα ηελ θαζηζηνχζαλ 

αληαγσληζηηθή θαη αλεμάξηεηε. κσο ν θινληζκφο ηεο ιίξαο νδήγεζε πνιινχο ζηελ 

αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο αληί δξαρκήο θη έηζη ην λφκηζκά καο βξέζεθε αθάιππην. 

Γηα λα ζσζεί ην λφκηζκα κπήθαλ πεξηνξηζκνί ζην ζπλάιιαγκα, πνπ έθεξε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζην εκπφξην. Οη ηξάπεδεο ζηακάηεζαλ ηηο πηζηψζεηο ηνπο θαη νη ηφθνη 

απμήζεθαλ θαη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο κεηψζεθαλ.   ηηο 16 Μαξηίνπ  ε 

Αθξόπνιηο
62

παξαθηλεί ηνλ Βεληδέιν λα παξαηηεζεί κε ηνλ ηίηιν: «απέιζεηε θύξηε 

Πξσζππνπξγέ», εμαηηίαο ηεο νηθηξήο νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο ζηελ νπνία νδήγεζε 

ηε ρψξα.  

Σν Βήκα ηεο ίδηαο κέξαο
63

 αληηθξνχεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ 

φηη γίλνληαη αρξείαζηεο ζπαηάιεο ζε δηαηήξεζε πνιπηειψλ γξαθείσλ θαη ππνπξγηθψλ 

απηνθηλήησλ. Σνλίδεη φηη ε θπβέξλεζε έρεη θάλεη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ 

ηζνζθειηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αζθαιψο ζα βειηησζεί αλ ν Μαξήο πεηχρεη 

ηελ αλαζηνιή ηνπ ρξενιπζίνπ ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ. Δπαηλεί ηελ πξφηαζε ηνπ 

Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ λα ζπζηαζεί κηα επηηξνπή πνπ λα κειεηήζεη ηα ζεκεία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζεο ψζηε λα γίλεη νηθνλνκία, ηνλίδεη φκσο 

φηη ζηελ πξάμε είλαη αλεθάξκνζηεο πνιιέο πξνηάζεηο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ γίλεη θαη 

ζην παξειζφλ. Σέινο, δηαβεβαηψλεη ηνλ ιαφ φηη ε θπβέξλεζε εμαληιεί θάζε 

πξνζπάζεηα λα ηζνζθειίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο λα επηβάιεη λένπο θφξνπο 
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ηηο 18 Μαξηίνπ ε Καζεκεξηλή
64

 ζην άξζξν ηεο «Η Μόλε Λύζηο» πξνηείλεη λα 

παξαηηεζεί ε θπβέξλεζε αθνχ νκνινγήζεη ηελ απνηπρία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ηεο θαη λα γίλνπλ εθινγέο. Δλησκεηαμχ πξνηείλεη θπβέξλεζε φρη απιψλ πνιηηηθψλ 

αιιά Τπεξεζηαθή θπβέξλεζε νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 

δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζπκπιεξνπκέλεο απφ έλαλ ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ θαη 

έλαλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα λα κε δηαζαιεπζεί ε εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε.  

ηηο 23 Μαξηίνπ ε Αθξόπνιηο 
65

έρεη ηίηιν: « Όρη δελ ζα θάηε ηα ιεθηά ηνπ θνζκάθε θ 

Βεληδέιε» φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ αγαλάθηεζε θη εμέγεξζε ησλ ιατθψλ ηάμεσλ θαζψο 

βιέπνπλ ηελ νηθνλνκία λα θαηαξξέεη θαη ηα νκφινγα ησλ εζσηεξηθψλ δαλείσλ λα 

ράλνπλ ηελ αμία ηνπο. Γηαβιέπεη ε εθεκεξίδα φηη ηελ επφκελε κέξα ζα παξαηηεζεί ε 

θπβέξλεζε θη φηη ππάξρεη έληνλε παξαζθεληαθή θίλεζε ζηνπο ζηξαηησηηθνχο 

θχθινπο. 

Σν Διεύζεξνλ Βήκα ζηελ απνγεπκαηηλή  έθδνζε ηεο 23
εο

 Μαξηίνπ
66

 έρεη ηνλ 

ζπληαξαθηηθφ ηίηιν φηη ν Βεληδέινο παξαηηείηαη ηελ επφκελε θαη ζα εηζεγεζεί 

νηθνπκεληθή θπβέξλεζε αλεμαξηήησο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεκνζηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. ε δεχηεξν άξζξν ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο φιεο νη 

πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγνχ Μαξή λα πείζεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

πξνηάζεψλ ηνπ. 

 Πξάγκαηη ε Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή κε έθζεζή ηεο αλαγλψξηδε ηελ 

παζεηηθφηεηα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα 

πεξηθνπή δαπαλψλ, αιιά ζεσξνχζε φηη ε αχμεζε θφξσλ ζα ήηαλ επηβεβιεκέλε θαη 

απνδνηηθή γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. Σειηθά αληηπξφηεηλε ηελ αλαζηνιή 

ηεο πιεξσκήο ζε ρξπζφ γηα έλα έηνο, ηελ θαηάζεζε ηνπ ηζνηίκνπ ησλ ρξενιπζίσλ ζε 

δξαρκέο ζηελ ΣηΔ θαη ζε έλα πξνζσξηλφ δάλεην 10.000.000 δνιαξίσλ κε ηελ 

εγγχεζε ησλ Γπλάκεσλ. Ο Βεληδέινο ζεψξεζε θάπσο ηθαλνπνηεηηθή ηελ απφθαζε 

θαη πίζηεπε φηη ζα ηε βειηίσλε ζηε δηάζθεςε ηεο Γελεχεο ζηηο 9 Απξηιίνπ ζηελ 

Κ.Σ.Δ.
67

   Ο Βεληδέινο είρε απεηιήζεη κε παξαίηεζε θαη ζχζηαζε Οηθνπκεληθήο 

Κπβέξλεζεο. Σειηθά δελ παξαηηήζεθε αιιά θάιεζε ζε ζχζθεςε ηνπο πνιηηηθνχο 
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67
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αξρεγνχο ζηηο 25 Μαξηίνπ φπνπ ν Μαξήο ελεκέξσζε ηνπο βνπιεπηέο θη ν Βεληδέινο 

δήηεζε Οηθνπκεληθή. 

Σν Διεύζεξνλ Βήκα ηεο 25 Μαξηίνπ
68

  ηνλίδεη φηη ε θπβέξλεζε πξνηηκά λα κελ έξζεη 

ζε ξήμε κε ηνπο Δπξσπαίνπο αιιά λα πεξηκέλεη ηε πλδηάζθεςε ηεο Λνδάλεο ηνλ 

Ηνχλην ειπίδνληαο φηη ηφηε ζα αληηκεησπηζηεί επλντθφηεξα ην ζέκα θαη φηη ζα δνζνχλ 

εθηάθησο πηζηψζεηο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο θαηεγνξεί ηνλ Σζαιδάξε φηη θνβάηαη λα 

αλαιάβεη επζχλεο έλαληη ηνπ Έζλνπο. Απέλαληη ζηελ αληηπνιίηεπζε πνπ θαηεγνξεί 

ηνλ Βεληδέιν γηα απηνζρεδηαζκφ θ πξνρεηξφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

αληηηάζζεη φηη απηφ είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα ελφο κεγάινπ εγέηε θη απφ απηήλ 

ζηεξείηαη ν Σζαιδάξεο. Κη επηπιένλ ν Σζαιδάξεο ζηελ ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ 

αξρεγψλ δήισζε φηη δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηφζν γξήγνξα γηα ζνβαξά ζέκαηα 

θάηη πνπ δείρλεη φηη είλαη αλνξγάλσηνο, δελ έρεη κειεηήζεη ηελ ζέζε ηεο Διιάδαο θαη 

δελ έρεη θαλέλα νηθνλνκηθφ πξφγξακκα έηνηκν λα αληηπξνηείλεη γηα λα βγεη ε Διιάδα 

απφ ηελ θξίζε. Έηζη , δελ ζέιεη λα δεζκεπηεί θαη λα πάξεη ηελ επζχλε κε θακία δηθή 

ηνπ πξφηαζε. Ζ Καζεκεξηλή ζηηο 25 Μαξηίνπ
69

 επηκέλεη ζην πξσηνζέιηδφ ηεο ζε έλα 

πνιηηηθφ ζθάλδαιν κεγάινπ κεγέζνπο φπσο ιέεη, αθνχ ν θαηαρξαζηήο πξψελ 

δήκαξρνο Πεηξαηά απνθπιαθίζηεθε θαη ζπλεξγάδεηαη θαλνληθά κε ππνπξγνχο ηεο 

θπβέξλεζεο. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ζην πξσηνζέιηδφ ηνπ ζηηο 25 Μαξηίνπ
70

 θηινμελεί κηα γεινηνγξαθία 

κε ηνλ Βεληδέιν λα θάλεη ηα απνθαιππηήξηα ηνπ άγλσζηνπ ζηξαηηψηε, φπνπ ηξαβάεη 

έλα ιεπθφ ζεληφλη θη αληί γηα άγαικα απνθαιχπηεη έλαλ ζθειεηφ πνπ παηάεη πάλσ ζε 

δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξψπηλνπο ζθειεηνχο. Γίπια αλαγξάθεη ηνπο λεθξνχο θαη 

ηξαπκαηίεο απφ ηνπο πξφζθαηνπο πνιέκνπο θαη ν ηίηινο είλαη: Απνθαιππηήξηα ηνπ 

άγλσζηνπ (γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο) κα πνιύ γλσζηνύ ( γηα ηηο εξγαδόκελεο κάδεο ) 

ζηξαηηώηε. 

ηηο 26 Μαξηίνπ ην Διεύζεξνλ Βήκα
71

 αλαθέξεηαη ζην ζπλέδξην ησλ πνιηηηθψλ 

αξρεγψλ φπνπ ν Βεληδέινο πξφηεηλε ηελ Οηθνπκεληθή, φινη ζπκθψλεζαλ, αιιά ν 
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Σζαιδάξεο επηθπιάρζεθε λα απαληήζεη κεηά απφ δπν κέξεο. Θεσξείηαη πηζαλφηεξν 

λα αξλεζεί. ηηο 26 Μαξηίνπ ζηελ Αθξόπνιε
72

 πιεξνθνξνχκαζηε φηη καηαηψζεθε ε 

ζχζηαζε Οηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο κεηά απφ δηαθσλία ηνπ Σζαιδάξε αλ θη νη 

ππφινηπνη πνιηηηθνί αξρεγνί ζπκθσλνχζαλ θη φηη ν πξνυπνινγηζκφο  βξίζθεηαη ζε 

νηθηξή θαηάζηαζε θαζψο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

ρψξαο. 

ηηο 26 Μαξηίνπ ν Ρηδνζπάζηεο
73

 πεξηγξάθεη κε κειαλά ρξψκαηα έλα πεξηζηαηηθφ 

ζχλεζεο φπσο ιέεη, φπνπ απινί ρσξηθνί ππξνβνινχληαη απφ ηνπο ρσξνθχιαθεο γηαηί 

νθείινπλ θφξνπο πνπ δελ κπνξνχλ απφ ηε θηψρεηα ηνπο λα απνπιεξψζνπλ. 

Με ηίηιν: «Να δνζή έλα ηέινο ζηελ αγσλία ηνπ Λανύ» ε Αθξόπνιηο ηεο 28
εο

 

Μαξηίνπ
74

 αλαθέξεηαη ζηε ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηεο. Με έληνλνπο ραξαθηεξηζκνχο ζεσξεί ηνλ 

Βεληδέιν σο ηνλ θχξην θαη κφλν έλνρν απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη θαιεί ηελ 

αληηπνιίηεπζε κε επζχλε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα λα ζψζεη ηε ρψξα απφ ηνπο 

αζπγρψξεηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπ Βεληδέινπ. Ζ αληηπνιίηεπζε πξέπεη λα αξζεί ζην 

χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα κε ζηνρεχεη κφλν ζηελ απφζπαζε κηθξνθνκκαηηθψλ 

νθειψλ. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηεο 28
εο

 Μαξηίνπ
75

 παξνπζηάδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γεκνζηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ απνηεινχλ ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο αγλσξηζηνπνίεζεο, φπσο ιέεη, 

πνπ είλαη βαξχηαηε θνξνινγία, κείσζε ησλ ηφθσλ ζην εζσηεξηθφ, πεξηνξηζκφο ησλ 

εηζαγσγψλ θη νηθνλνκία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ εθεκεξίδα ζεσξεί φηη ν Βεληδέινο 

παξαδέρηεθε πσο ζα απμήζεη ηνπο θφξνπο. 

Ζ Μαθεδνλία ζην πξσηνζέιηδφ
76

ηεο ηελ ίδηα κέξα δελ αζρνιείηαη κε ηελ νηθνλνκία 

αιιά κε ηνπο θνκκνπληζηέο ζηξαηηψηεο  πνπ έγξαςαλ παξάλνκα ζπλζήκαηα ζε έλαλ 

ζηξαηψλα, πέηαμαλ θπιιάδηα θαη πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ επεηζφδηα ζηελ 

ηζξαειηηηθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο γηα λα δπζθεκίζνπλ ην ζηξάηεπκα. 
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Ζ Καζεκεξηλή ηεο 29
εο

 Μαξηίνπ
77

 ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη θαηάιιειε ζηηγκή γηα 

Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Βεληδέινο δελ έρεη θαλ ηελ επζημία λα 

παξαηηεζεί. Αλ ν Σζαιδάξεο δερφηαλ ηφηε ζα ζήκαηλε φηη ζα ζπκκεηείρε ζηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Κη αθφκα θη αλ ν Βεληδέινο δήισλε παξαίηεζε θη έκελε σο 

απιφ κέινο ζηελ Οηθνπκεληθή ζα εμαθνινπζνχζε λα είλαη ν θπξίαξρνο , αθνχ είρε 

ηελ πιεηνςεθία ζηε Βνπιή. Αληηζέησο απηή ε πξφηαζε ζα νδεγνχζε ζε ζπλνιηθή 

θζνξά ηνλ πνιηηηθφ θφζκν. Ο αξζξνγξάθνο ππνζηεξίδεη φηη πνηέ ζηελ Δπξψπε δελ 

θηηάρηεθε Οηθνπκεληθή πνπ πεξηιακβάλεη πιήξσο νξγαλσκέλα πνιηηηθά θφκκαηα, 

αιιά κφλν θπβεξλήζεηο επξένο ζπλαζπηζκνχ. Ίζσο κηα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ησλ 

ππνινίπσλ θνκκάησλ πιελ ηνπ Λατθνχ λα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζζεί νκαιψο. 

Πάλησο ε Διιάδα ηνλ Ηνχλην ζηε Λνδάλε πξέπεη λα εθπξνζσπεζεί απφ ηζρπξή 

θπβέξλεζε. 

Σν Διεύζεξνλ Βήκα ηεο 29
εο

 Μαξηίνπ
78

 πάλησο επαλέξρεηαη ζην πνιηηεηαθφ. Με 

αθνξκή δεκνζηεχκαηα ζηνλ αληηπνιηηεπφκελν Σχπν ζπκβνπιεχεη λα θαηαλνήζνπλ 

φινη ην βάζνο θαη ηελ αμία ηεο δεκνθξαηίαο θαη λα κελ εκθαλίδνληαη λνζηαιγνί ηεο 

κνλαξρίαο πηζηεχνληαο φηη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηελ πξνθάιεζε ε δεκνθξαηία. 

Ζ Αθξόπνιε ηεο 30
εο

 Μαξηίνπ 1932
79

 κε ηίηιν : «Μόλε ιύζηο ε ελέξγεηα εθινγώλ» 

εθθξάδεη ηελ δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηε ζηάζε ηνπ Βεληδέινπ ζηε δεχηεξε ζχζθεςε ησλ 

πνιηηηθψλ αξρεγψλ κε ηνλ Πξφεδξν Εαΐκε, δηφηη, κεηά  ηελ απνηπρία ζχζηαζεο 

Οηθνπκεληθήο,  πήξε ηε ζξαζεία απφθαζε λα εμαθνινπζήζεη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πνπ νδήγεζε ζην βάξαζξν ηελ Διιάδα. Ζ εθεκεξίδα θαηαινγίδεη ζηελ 

πξνρεηξφηεηα ηνπ Βεληδέινπ θαη ησλ ρεηξηζκψλ ηνπ ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηεο 

ρψξαο θαη πξνηείλεη σο κφλε ελδεδεηγκέλε ιχζε ηε δηελέξγεηα εθινγψλ ψζηε ν ιαφο 

λφκηκα λα εθιέμεη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηελ θαηάιιειε 

πνιηηηθή γηα λα βγεη απφ ηελ θξίζε ε ρψξα. 

 

Σέιε Μαξηίνπ θαη αξρέο Απξηιίνπ ν Βεληδέινο κίιεζε ζηε Βνπιή θη εμήγεζε 

αξρηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δήηεζε Οηθνπκεληθή. Έπεηηα  φκσο ππέζθαςε 
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νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία μχλνληαο παιηέο πιεγέο: αλαθέξζεθε ζηελ δηαθπβέξλεζε 

ηνπ 1920 απφ ην Λατθφ θφκκα θαη ζηελ δπζκελή θαηάιεμε ηεο κηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο πνπ εμειίρζεθε ζε θαηαζηξνθή  κε ππαηηηφηεηα ησλ Λατθψλ. Απηή ε 

αλαθνξά, αλαδσπχξσζε παιαηά κίζε θαη πάζε, αιιά πξνθαλψο ην έθαλε γηα λα  

ζπζπεηξψζεη ηνπο νπαδνχο ηνπ θφκκαηφο ηνπ θαη λα κεηαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

θνηλήο γλψκεο ζε άιιν ζέκα, φρη ζην νηθνλνκηθφ. Δπηπιένλ, πξνζπαζνχζε λα 

επαλαπξνζεγγίζεη ηνπο πξφζθπγεο πνπ είραλ ρνισζεί εμαηηίαο ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ 

ζπκθψλνπ θηιίαο πνπ είρε ππνγξάςεη ην 1930 κε ηελ Σνπξθία.
80

  

Αιιά θη ν Σζαιδάξεο ζεσξνχζε φηη δελ ηνλ ζπλέθεξε ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βεληδέιν 

, νπφηε επηιέγεη λα ζπγθξνπζηεί καδί ηνπ ψζηε λα θεξδίζεη λένπο ςεθνθφξνπο θαη λα 

ζπζπεηξψζεη ηνπο παιηνχο. 

Αμηνζεκείσην ην νινζέιηδν αθηέξσκα ηνπ Βήκαηνο ηεο 31 Μαξηίνπ θαη 1
ε
 

Απξηιίνπ
81

 ζηελ αγφξεπζε ηνπ Βεληδέινπ κε ηίηιν : «Η θπβέξλεζηο δηεθδηθεί ηελ 

ηηκήλ λα θζαξή αιιά λα κείλε εηο ηελ ζέζηλ ηεο αληηκεησπίδνπζα ηελ παγθόζκηνλ 

θξίζηλ». ε ππφηηηιν ηνπ άξζξνπ ππελζπκίδεη φηη θαη ζην παξειζφλ ζηα 1920 ην 

Λατθφ θφκκα είρε θεξζεί αλάινγα , είρε αληηθξνχζεη Οηθνπκεληθή γηα λα θπβεξλήζεη 

κφλν ηνπ θαη φηαλ απηφ έγηλε, θάλεθε αλάμην λα  απαηηήζεη ηα 40 εθαη ρξπζψλ ιηξψλ 

πνπ έπξεπε λα ιάβεη απφ ηελ Δπξψπε θη έηζη ππέζθαςε ηα ζεκέιηα ηεο ρψξαο. 

Γηθαηνιφγεζε ηελ απφθαζε ηνπ λα παξακείλεη ελεξγφο ζηελ εμνπζία παξά ηα 

αληίζεηα ιεγφκελα ηνπ ηελ 4
ε
 Μαξηίνπ δηφηη πίζηεπε φηη φινο ν πνιηηηθφο θφζκνο 

έπξεπε λα ζπκπξάμεη γηα λα βγεη ε ρψξα απφ ην ηέικα δεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο 

ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ ήηαλ νισζδηφινπ αξλεηηθέο πξνο ην εζληθφ 

δήηεκα θαη κάιηζηα έρξεδαλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο. Με απηή ηε ινγηθή θηλνχκελνο 

δήηεζε Οηθνπκεληθή βάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ αθφκε θαη ζηε ζέζε ελφο απινχ 

ππνπξγνχ ζπκκεηέρνληνο θη φρη σο πξνέδξνπ ηεο Οηθνπκεληθήο. Αθνχ αληέθξνπζε ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπ Σζαιδάξε γηα λα ζηεξίμεη ηελ άξλεζή ηνπ ζηελ νηθνπκεληθή, 

δειψλεη φηη ζα κείλεη ζηε ζέζε ηνπ θάλνληαο ην θαζήθνλ ηνπ λα ζψζεη ηε ρψξα απφ 

ηελ νηθνλνκηθή ζχειια. Γειψλεη φηη ζα επαλαθαηαζέζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνηάζεηο 
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ηεο Διιάδαο ζηελ ΚΣΔ  θαη δειψλεη φηη δελ κπνξεί λα θαηαβάιεη άιιν ηνθνκεξίδην  

απνδπλακψλνληαο έηζη θη άιιν ην θάιπκκα ηεο ΣηΔ.   

ηελ Αθξόπνιε ηεο 31
ε
 Μαξηίνπ

82
 δηαβάδνπκε φηη ν Βεληδέινο εμέζεζε ηνπο ιφγνπο 

ηεο απνηπρίαο ζχζηαζεο  Οηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο θαη δειψλεη φηη παξακέλεη ζην 

ηηκφλη ηνπ θξάηνπο πξνζσξηλά. Γέρεηαη ηελ απφθαζε ηεο Γεκνζηνλνκηθήο επηηξνπήο 

ε νπνία ήηαλ δπζκελήο γηα ηελ Διιάδα φπσο θξίλεη ε εθεκεξίδα θαη δειψλεη φηη αλ 

δελ ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηα ηεο Διιάδαο ζηελ πξνζερή δηάζθεςε ησλ 

Δπαλνξζψζεσλ ηνλ Ηνχλην ηφηε απηή ζα θεξχμεη ρξενζηάζην ηνλ Ηνχλην. 

Πξναλαγγέιιεη κείσζε ηνπ επηηνθίνπ θαηά 25% γηα ηα εζσηεξηθά δάλεηα. Έληνλεο 

δηακαξηπξίεο ηνπ Σζαιδάξε θαη ελ κέζσ αληεγθιήζεσλ θαηαηέζεθε ν λφκνο γηα ηελ 

απιή αλαινγηθή. Ζ ζπδήηεζε γηα ην νηθνλνκηθφ δελ κπφξεζε λα ζπλερηζηεί γηαηί ν 

πξσζππνπξγφο απνρψξεζε. 

2.2.Αππίλιορ 1932 

ηελ εθεκεξίδα Διιεληθή 1 Απξηιίνπ
83

 επαηλείηαη ε αγφξεπζε ηνπ Σζαιδάξε ζηε 

Βνπιή πνπ ζηειηηεχεη ηελ πείλα ζηελ νπνία έρεη νδεγήζεη ν Βεληδέινο ηνλ ιαφ θαη 

επίζεο δηακαξηχξεηαη γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γεσξγηάδε ελφο απφ ηνπο ππεπζχλνπο γηα 

ηε δίθε ησλ 6 πνπ νδήγεζε ζην ζάλαην ζηειέρε ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο ην 1922. 

Αληίζεηα κε πβξηζηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ραξαθηεξίδεηαη ν Βεληδέινο σο:  

«Μηθξόο, ηπράξπαζηνο , ειεεηλόο γέξσλ, θξύπησλ ζηα ζηήζε ηνπ θαθία θαη ηελ 

ιύζζαλ εθπλένληνο ηέξαηνο……. Με πιήξε ηε θαξέηξαλ ηνπ από βέιε εηο ηαο 

αηρκάο ησλ νπνίσλ κεηήγγεζε ην δειεηήξηνλ ηνπ κίζνπο ηεο ερίδλεο ηεο νπνίαο 

ε θεθαιή ζπληξίβεηαη από ηεο αγαλαθηήζεσο ηνπ ιανύ..» 

Ζ Δζηία ηεο 1εο Απξηιίνπ
84

 κε ηίηιν Οη παξαηάμεηο δελ αλαζπγθξνηνύληαη πιένλ 

αλαθέξεη φηη ζηε Βνπιή ζπαηαιήζεθαλ 5 ψξεο ζπλεδξίαζεο φρη γηα λα ιχζνπλ ηα 

ηξέρνληα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο αιιά γηα λα αλακνριεχζνπλ ηα παιαηά 

πάζε απφ ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Σνλίδεη φηη απηφ δελ έρεη πηα λφεκα , ηα 

θφκκαηα δελ πξέπεη λα ηα ραξαθηεξίδνπλ ηα παιαηά κίζε , αιιά ηα δηαθνξεηηθά 

πνιηηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ λα πξνηείλνπλ ζηνλ δνθηκαδφκελν θαη δπζηπρή 
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ειιεληθφ ιαφ.  Ζ Μαθεδνλία ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ
85

 ραξαθηεξίδεη σο πνιηηηθή αηηκία ηελ 

άξλεζε ηνπ Σζαιδάξε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Οηθνπκεληθή, ηνλ ίδην ιηπνηάθηε, 

ηδηνηειή θαη ζηεξεκέλν πνιηηηθήο επζχλεο. 

1
ε
 Απξηιίνπ ν  Δζληθόο Κήξπμ  ηεο Νέαο Τφξθεο

86
 ζην πξσηνζέιηδφ ηνπ κε ηίηιν:           

Η ηειηθή δηεπζέηεζηο ησλ Οηθνλνκηθώλ δεηεκάησλ θαηαγξάθεη  ηε δήισζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Μαξή ν νπνίνο αλαθνίλσζε φηη ε πιεξσκή ηνπ ρξενιπζίνπ 

ησλ εζσηεξηθψλ δαλείσλ ζα αλαζηαιεί γηα έλα ρξφλν θαη νη ηφθνη ζα θαηαβάιινληαη 

κεησκέλνη θαηά 25%. Με δεχηεξν άξζξν ηνπ εμαίξεη ην «ρζεζηλόλ ξεηνξηθόλ 

καζηίγσκα ησλ Λατθώλ ππό ηνπ πξσζππνπξγνύ Βεληδέινπ» θαη κηιάεη γηα 

ζπγθινληζηηθά απνθαιππηηθά έγγξαθα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή απφ ηνλ 

Βεληδέιν θη απνδεηθλχνπλ φηη ηελ επζχλε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θέξεη ε 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε  πνπ ην 1922 απέξξηςε ηε κεζνιάβεζε ηεο Αγγιίαο γηα κηα 

έληηκε εηξήλε κε ηελ Σνπξθία, ρσξίο ηε  εθξίδσζε ηνπ Διιεληζκνχ θαη επίζεο 

αλαθέξεηαη ζην πνζφ ησλ 6.5000.000 ιηξψλ πνπ έραζε ν ειιεληθφο ιαφο θαη πνπ ζα 

δηλφηαλ σο κεηαπνιεκηθή πίζησζε ζηελ Διιάδα απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε αλ 

ν βαζηιηάο Κσλ/λνο είρε θαηαδερηεί λα θάλεη κηα απιή δήισζε πνπ ηνπ δεηήζεθε.  

Ο Σχπνο ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Ακεξηθήο θιείλεη ην άξζξν ηνπ επαηλψληαο ηελ ηεξάζηηα 

πξνζθνξά ηνπ Βεληδέινπ ζηελ Διιάδα ζε φιε ηελ πνξεία ηελ πνιηηηθήο ηνπ 

παξνπζίαο. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηεο ίδηαο κέξαο
87

 κε ηίηιν «Δληαίν Μέησπν ιανύ» ιέεη φηη ηα αζηηθά 

θφκκαηα είλαη έηνηκα κέζσ Οηθνπκεληθήο λα ζπλερίζνπλ ην παξαζηηηθφ 

εθκεηαιιεπηηθφ θαζεζηψο πνπ έρεη επηβάιεη ν Βεληδέινο. Οπζηαζηηθά δηνηθεί ε 

θεθαιαηνθξαηία. ε δεχηεξν άξζξν ηνπ θαηαγγέιιεη ηελ άζιηα δσή ησλ εξγαηψλ ηεο 

γεο κε κηα αλψλπκε καξηπξία ελφο εξγάηε γηα θαθνπιεξσκέλε πνιχσξε θνπηαζηηθή 

εξγαζία. 

Ο Σζαιδάξεο ζηηο ζπδεηήζεηο 30,31/3 θαη 1 /4
88

 φπσο απηέο απνδίδνληαη απφ ηελ 

Καζεκεξηλή
89

  αληαπέδσζε κε ηελ ίδηα ζθιεξφηεηα πνπ είρε κηιήζεη θη ν Βεληδέινο 
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θαη θαηεγφξεζε ηνλ Βεληδέιν αθφκε θαη γηα ηελ επνρή ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο, φηη έρηηδε πχξγνπο ζηελ άκκν φηαλ ππέγξαθε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ 

δηφηη νη πηζηψζεηο πνπ είρε ηάρα εμαζθαιίζεη απφ ηνπο ζπκκάρνπο ήηαλ κφλν ζηα 

ραξηηά. Ο Σζαιδάξεο ηειεηψλνληαο ην ιφγν ηνπ ζηε Βνπιή ηνλίδεη φηη ηίπνηα δελ 

εκπνδίδεη ηελ θπβέξλεζε λα εθαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηεο. Απιψο απηή ζέιεη λα 

εθαξκφζεη επψδπλα κέηξα εμ νλφκαηνο φισλ ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ ψζηε λα 

πάξνπλ φινη καδί ηελ επζχλε. Γη’ απηφ, θαηά δήισζε ηνπ Σζαιδάξε, ν Βεληδέινο 

πξφηεηλε λα θιείζεη ην Κνηλνβνχιην θη απηφ κνηάδεη κε δηθηαηνξηθή θπβέξλεζε. 

Δλδηαθέξνλ είλαη έλα ζθίηζν ζην Βήκα
90

 κε ηε κνξθή Πξσηαπξηιηάηηθνπ αζηείνπ 

φπνπ δείρλεη ηνλ Σζαιδάξε λα αλαθνηλψλεη επηηέινπο ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκά ηνπ 

πνπ ζα ηνπο βγάιεη απφ ηελ θξίζε. Σελ ίδηα κέξα κε ηε κνξθή πξσηαπξηιηάηηθνπ 

αζηείνπ ε Βξαδπλή
91

 θπθινθνξεί έλα ζαηπξηθφ πνίεκα φπνπ ππνηίζεηαη φηη ν 

Βεληδέινο εγθαηαιείπεη ηελ εμνπζία θη νη Δπξσπαίνη καο δαλείδνπλ αδηακαξηχξεηα 

φζα ρξήκαηα ζέινπκε. 

Σα πνιηηηθά πάζε θη ν θαλαηηζκφο είραλ εμαθζεί θη έθεξλαλ ζε δχζθνιε ζέζε 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ζην εμσηεξηθφ πνπ πάιεπαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα λα δνζεί δάλεην θαη λα εηζαθνπζηνχλ νη εθθιήζεηο ηεο Διιάδαο. Σν Foreign 

Office αλεπίζεκα ζπληζηά ζηελ Διιάδα λα εγθαηαιείςεη ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ.
92

 

Απηέο νη ζπδεηήζεηο δελ βνήζεζαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ζηε 

ζπλεξγαζία, αληηζέησο κάιηζηα ζηφρεπαλ ζηελ φμπλζε ησλ πλεπκάησλ γηα λα 

απνθνκίζνπλ κηθξνθνκκαηηθά νθέιε νη πνιηηηθνί αξρεγνί. Ξχλνληαο παιηέο πιεγέο 

ήζειαλ λα ζπγθεληξψζνπλ γχξσ ηνπο ηνπο νπαδνχο ηνπο ψζηε λα εθιείςνπλ ηα άιια 

θφκκαηα.
93

 Ο Βεληδέινο πνπ ην 1928 είρε παξνπζηαζηεί σο ην άηνκν πνπ ζα 

γεθχξσλε ην ράζκα θαη ζα άθελε ζηε ιήζε ηα δεηλά ηνπ παξειζφληνο δελ ππήξρε πηα. 

Ζ αγάπε γηα ηελ εμνπζία κάιινλ θάλεθε ηζρπξφηεξε. Σειηθά ε θπβέξλεζε έδσζε 

εληνιή λα πιεξσζνχλ ηα ηνθνκεξίδηα ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ απνδπλακψλνληαο ην ηζρλφ 

θάιπκκα ηεο ΣηΔ. 
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ηηο 2 Απξηιίνπ ε Καζεκεξηλή
94

 παξνπζηάδεη ηελ αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηνλ 

Βεληδέιν ηνπ Γ. Βιάρνπ θαη κε ηίηιν «Φπρνπάζεηα ή ξνκαληηζκφο» θη αληηθξνχεη ηε 

δήισζε ηνπ Βεληδέινπ φηη απηά πνπ γξάθνληαη ζηε ζηήιε ηεο Καζεκεξηλήο ηα ιέεη 

έλαο ςπρνπαζήο πξνζθνιιεκέλνο ζην παξειζόλ. Αληίζεηα  ππνζηεξίδεη φηη ε 

θπβέξλεζε Βεληδέινπ κέλεη πξνζθνιιεκέλε ζην παξειζφλ. Τπελζπκίδεη ηελ άδηθε 

δίθε ησλ 6, αλαθέξεηαη ζην θίλεκα ηνπ 1923, ζηελ πνιηηηθή αζηάζεηα , ζηηο εθινγέο 

ηνπ 1926 πνπ έγηλαλ κε αλαινγηθή θ ν Κνλδχιεο ράξηδε νκνινγίεο θαη εθαηνκκχξηα 

ζηνπο πξφζθπγεο γηα λα ηνπο θαινπηάζεη. ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ππνζηεξίδεη ην 

πιεηνςεθηθφ γηαηί απηφ ηνλ ζπκθέξεη ελψ πξηλ 4 ρξφληα ην αλαινγηθφ ζχζηεκα γηαηί 

απηφ ηνλ ζπλέθεξε ηφηε. Καηεγνξεί ηνλ Βεληδέιν φηη ζπέξλεη ηα δηδάληα ηνπ Δζληθνχ 

Γηραζκνχ ελ αληηζέζεη κε ηνλ Σζαιδάξε πνπ πξνζπαζεί λα ελψζεη ηνλ θφζκν. ηελ 

αλακφριεπζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ αλαθέξεηαη θαη ζηελ Καζεκεξηλή ηεο 8
εο

 

Απξηιίνπ
95

 κε απψηεξν ζθνπφ λα ζηξέςεη ηελ θνηλή γλψκε ζε γεγνλφηα πεξαζκέλα 

θη φρη ζηελ ησξηλή ηξαγηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Ζ Μαθεδνλία ζηηο 2 Απξηιίνπ
96

 παξνπζηάδεη άξζξν κε ηίηιν «Ο Βεληδέινο καζηηγώλεη 

εηο ηελ Βνπιήλ ην Λατθόλ Κόκκα» παξνπζηάδνληαο έγγξαθα απφ ην Παξίζη ηνπ 1920 

πνπ δείρλνπλ φηη πξνζπαζνχζε λα βνεζήζεη ηελ παηξίδα ηνπ κε ζπλνκηιίεο κε ηνπο 

Αγγινγάιινπο θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο ηφηε ππεπζχλνπο ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο. 

Σειεηψλνληαο ζπκπεξαίλεη ν αξζξνγξάθνο φηη ε αλαθνξά ζην παξειζφλ δελ είλαη 

άθαηξε, δηφηη δείρλεη φηη κε Βεληδέιν ε Διιάδα έθζαζε κέρξη ηελ Αγηά νθηά , ελψ κε 

ηνλ βαζηιηά θαη ην Λατθφ θφκκα εξεηπψζεθε θη νδεγήζεθε ζηε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή. Ζ ίδηα εθεκεξίδα ζηηο 4 Απξηιίνπ
97

 αλαθέξεηαη ζηα ζπνπδαία 

παξαγσγηθά έξγα πνπ γίλνληαη ζηε Μαθεδνλία, έξγα ζπγθνηλσλίαο, απνμήξαλζεο, 

ζπληήξεζεο, αληηπιεκκπξηθά, θξάγκαηα, ζρνιεία πνπ αιιάδνπλ ηε δσή ησλ 

θαηνίθσλ. 

Απφ ηηο 3έσο 15 Απξηιίνπ ε Καζεκεξηλή
98

 επαλέξρεηαη ζην ζέκα ηνπ δεκάξρνπ 

Πεηξαηά θαη ηνλίδεη φηη απηέο νη δεκνηηθέο εθινγέο έρνπλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα. 

Πξνβάιιεη ηε ππνςεθηφηεηα ηξαηήγε θαη θαιεί ηνλ ιαφ λα θαηαςεθίζεη ηνλ 

                                                           
94 Καζεκεξηλή,2/4/1932,ζ.1 

95
 Καζεκεξηλή,8/4/1932,σ.1 

96 Μαθεδνλία,2/4/1932,ζ.1 

97
 Μαθεδνλία, 4/4/1932,σ.1 

98 Καζεκεξηλή,3/4/1932,ζ.1 
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Μηανχιε ηνλ νπνίν βαξαίλνπλ ππνςίεο γηα ζθάλδαια. ε άιιν άξζξν
99

 γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ αηζρξνθέξδεηα ζηελ αγνξά θαη ζηηο ηηκέο πνπ αλεβαίλνπλ δηαξθψο. Ζ 

εθεκεξίδα κε θαηαγγειηηθφ ιφγν ηνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή παξαθκή ζηελ νπνία έρεη 

θηάζεη ε ρψξα, ηελ πηψρεπζε θαη ρξενθνπία έλαληη ηεο Δπξψπεο θαη γηα ηελ νπνία 

ππεχζπλνη είλαη νη Φηιειεχζεξνη νη νπνίνη παξαζχξνπλ ελησκεηαμχ ηελ πξνζνρή ηνπ 

ιανχ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Ζ αληηπνιίηεπζε αδξαλεί ελψ ζα έπξεπε λα έρεη 

δεηήζεη ηελ αλαηξνπή ηνπ Βεληδέινπ. ηηο 9 Απξηιίνπ
100

 ηελ πξνζνρή ηξαβάεη κηα 

δνινθνληθή ελέξγεηα ζηελ Κνθθηληά φπνπ νη βεληδειηθνί «κπξάβνη»  φπσο 

θαηαγγέιιεη ε εθεκεξίδα ππξνβφιεζαλ αηθληδηαζηηθά ζην πιήζνο θαηά άνπισλ θαη 

ζθφησζαλ 4 άηνκα . Ζ εθεκεξίδα ζεψξεζε ηελ επίζεζε φηη ήηαλ ελαληίνλ ηνπ 

θέληξνπ ηνπ ξαηήγε. Σν ζέκα ζπδεηήζεθε ζηε Βνπιή θη ν Σζαιδάξεο θαηεγφξεζε 

ηελ θπβέξλεζε φηη δελ έιαβε επαξθή κέηξα πξνζηαζία. Ο ππνπξγφο Μαξήο 

απέθξνπζε ηηο θαηεγνξίεο ιέγνληαο φηη επζπλφηαλ ην ιατθφ θφκκα πνπ ππνθίλεζε 

αληηδξάζεηο ελαληίνλ ηεο Κπβέξλεζεο θη νξγάλσζε επηζέζεηο ζην γξαθείν ηνπ 

Μηανχιε φπνπ εδάξεζαλ πνιινί. Δπνκέλσο θηαίεη ε δηθή ηνπο πξνθιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Μεηά απφ αιιεινθαηεγνξίεο ζηε Βνπιή γηα ην πνηνο θηαίεη γηα ηα 

έθηξνπα, επεκβαίλεη ν Καθαληάξεο  θαη πξνηείλεη λα δηελεξγεζεί έξεπλα 

ππελζπκίδνληαο φηη ε εθινγή δελ πξέπεη λα ρξσκαηίδεηαη πνιηηηθά δηφηη είλαη ηνπηθνχ 

ραξαθηήξνο. ηηο 10 Απξηιίνπ
101

 ε Καζεκεξηλή παξνπζηάδεη σο δεδνκέλε ηελ 

εκπινθή ησλ κπξάβσλ ησλ θηιειεπζέξσλ θαη ζηηο 11 
102

επηβεβαηψλεη ηειηθά ηελ 

εθινγή ηνπ Μηανχιε πνπ έγηλε εμαηηίαο ηνπ θφβνπ πνπ είραλ ελζηαιάμεη ζηηο ςπρέο 

ησλ ςεθνθφξσλ νη Φηιειεχζεξνη. Ζ εθεκεξίδα επηθεληξψλεηαη ζην φηη νη ςεθνθφξνη 

ςήθηζαλ ηξαηήγε αιιά ην απνηέιεζκα έθξηλαλ νη ςήθνη ηεο Κνθθηληάο θαη ησλ 

πξνζθχγσλ. ηηο 12
103

 θαη 15 Απξηιίνπ 
104

ζε εθηεηακέλα πξσηνζέιηδα άξζξα ε 

εθεκεξίδα ζπλδέεη ηνλ Μηανχιε κε ηνλ πξνεγνχκελν δήκαξρν πνπ εμέπεζε ηνπ 

αμηψκαηφο ηνπ ιφγσ θαηάρξεζεο θη αθήλεη αηρκέο γηα ηελ αζέκηηε εθινγή πνπ 

ππέθξπβε αθφκε θη απεηιέο γηα ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνλίδνληαο φηη νη 
                                                           
99

 Καζεκεξηλή, 4/4/1932,σ.1 
100

 Καζεκεξηλή, 9/4/1932,σ.1 
 

101 Καζεκεξηλή,10/4/1932,ζ.1 

102
 Καζεκεξηλή, 11/4/1932,σ.1 
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 Καζεκεξηλή, 12/4/1932,σ.1 
 
104

 Καζεκεξηλή, 15/4/1932,σ.1 
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Φηιειεχζεξνη θαη πάιη δηράδνπλ ηνλ ιαφ ρσξίδνληάο ηνλ ζε γεγελείο θαη πξφζθπγεο. 

Οινθιεξψλεη ην αθηέξσκά ηνπ ιέγνληαο φηη ην Λατθφ θφκκα εθπξνζσπεί ηελ 

εππξέπεηα θαη ηηκηφηεηα ελψ νη Φηιειεχζεξνη ηνλ πνιηηηθό θαληβαιηζκό. Σέινο 

κέκθεηαη ηελ θπβέξλεζε πνπ ελψ ην θάζκα ηεο πείλαο θξνχεη ηελ ζχξα, εθείλε 

γηνξηάδεη ηα επηλίθηα ηεο εθινγήο ηνπ Πεηξαηά. 

ηνλ αληίπνδα ν Ρηδνζπάζηεο
105

 ζηηο 9-10/4
106

 θάλεη ζχληνκεο αλαθνξέο ζηελ εθινγή 

Γεκάξρνπ θαη θαιεί ζε απεξγία ην ιαφ γηα λα αλαηξέςεη ηα ζρέδηα ηνπ Βεληδέινπ θαη 

ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ. Σνλίδεη φηη ε αζηπλνκία επηηέζεθε δνινθνληθά ζηελ 

πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε ηνπ ΚΚΔ θαη ηξαπκάηηζε ηνλ ππνςήθην Μαλσιέα θαη 

πιήζνο εξγαηψλ. ηηο 12 Απξηιίνπ
107

 επαλέξρεηαη ζην θαηαγγειηηθφ ηνπ χθνο 

ελαληίνλ ησλ ζνζηαιθαζηζηώλ, αγξνηνθαζηζηώλ, ηξνηζθηζηώλ πνπ δηαζπνχλ ηηο 

θνκκνπληζηηθέο δπλάκεηο θαη δελ κπνξνχλ λα αληηηαρζνχλ ζηα κέηξα ηνπ Βεληδέινπ. 

Ο θηινβεληδειηθφο  Σχπνο εμαπνιχεη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο γηα 

ηελ πφισζε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη θη απνδίδεη ηα γεγνλφηα ζηελ Κνθθηληά ζε 

αληίπνηλα ησλ Λατθψλ ελαληίνλ ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Κνθθηληά θη 

φινη γλσξίδνπλ ηα θηινβεληδειηθά ηνπο αηζζήκαηα. Τπελζπκίδεη φηη έηζη πάληα 

θέξνληαλ νη Λατθνί θη εμαπέιπαλ επηζέζεηο απφ ηελ Παιαηά Διιάδα ζηνπο 

πξφζθπγεο γηα λα ηνπο εμνληψζνπλ. Δδψ (10 Απξηιίνπ Μαθεδνλία)
108

θαηνλνκάδεη σο 

βαζηθφ ππεχζπλν ηνλ Μεξθνχξε, ηνλ δήκαξρν ησλ Αζελαίσλ πνπ νξγάλσζε ηα 

έθηξνπα θαη ζηηο 12 Μαξηίνπ θάλεη δηάθξηζε κεηαμύ εκώλ θη εθείλσλ ελλνψληαο 

Φηιειεχζεξνπο κε Λατθνχο. 

 

ηηο 15 Απξηιίνπ ν Βεληδέινο παξνπζίαζε ζηε Γελεχε , ζηελ ΚΣΔ ηηο ειιεληθέο 

απφςεηο θαη δήισζε φηη ε αλαζηνιή ησλ ρξενιπζίσλ γηα 5 ρξφληα ήηαλ απαξαίηεηε, 

δεηνχζε αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ ηεο 1
εο

 Μαΐνπ θαη δάλεην 50 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ απφθαζε δελ θάιππηε ηηο ειιεληθέο αλάγθεο. Παξέβιεςε 

ηειείσο ην δάλεην θαη ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ  θαη πηνζεηνχζε ηελ 

πξφηαζε πνπ είρε θάλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα αλαζηνιή ρξενιπζίσλ γηα έλα 

                                                           
105 Νένο Ρηδνζπάζηεο, 9/4/1932,ζ.1                                          

106
Νένο Ρηδνζπάζηεο , 10/4/1932,σ.1 

107
Νένο Ρηδνζπάζηεο, 12/4/1932,ζ.1                                           

108 Μαθεδνλία,10/4/1932,ζ.1 
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ρξφλν. Ο Βεληδέινο έθαλε κηα ακθίζεκε δήισζε φηη «Γηέβεκελ ηνλ Ρνπβίθσλα κε 

πιενλεθηήκαηα παξέρνληα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζδνθσκελ βειηίσζηλ..» πνπ άιινη ην 

ζεψξεζαλ φηη ε θπβέξλεζε ην κεηέθξαζε σο λίθε θαη δηαγξαθή ησλ ρξεψλ απφ ηα 

μέλα δάλεηα, ελψ άιινη φπσο ν Γαθλήο φηη ν Βεληδέινο ήηαλ έηνηκνο λα πάξεη 

κνλνκεξή κέηξα πνπ απέθεπγε ηφζν θαηξφ . Γηα λα δνχκε φκσο πνηεο ήηαλ νη 

αληηδξάζεηο ησλ εθεκεξίδσλ ηηο εκέξεο εθείλεο: 

Ζ Καζεκεξηλή ήδε απφ ηηο 6 Απξηιίνπ
109

 αλαθεξφηαλ ζην ηαμίδη ηνπ Βεληδέινπ ζηε 

Γελεχε γηα λα δεηήζεη κηα απαξαίηεηε πξνθαηαβνιή ηνπ δαλείνπ. Ακθηβάιιεη γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζεσξεί φηη ε θπβέξλεζε νδεχεη ζε αλαζηνιή πιεξσκήο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ εγθαηαιείπνληαο ηνλ ρξπζφ θαλφλα. ηηο 16 

Απξηιίνπ  αλαιχεη
110

 ηελ αιήζεηα επί ησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ ηεο Μαθεδνλίαο, 

ζεσξψληαο φηη ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ είλαη ηεξάζηην ελψ 

ε απφδνζε κηθξή, ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, δηφηη είλαη πνιχ 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο εθαη ζηξεκκάησλ πνπ είρε αξρηθά εθηηκεζεί. ηηο 17 ηνπ ίδηνπ 

κήλα
111

 ν αξζξνγξάθνο θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε φηη αδξαλεί θαζψο ε δξαρκή ράλεη 

ζπλερψο ηελ αμία ηεο θη νη επηρεηξεκαηίεο βξίζθνπλ ζπλάιιαγκα κφλν ζηελ ειεχζεξε 

αγνξά φπνπ επηθξαηεί θεξδνζθνπία. ην ίδην θχιιν ππάξρεη κηα έμππλε γεινηνγξαθία 

φπνπ ν Βεληδέινο πεξλάεη έλα πνηάκη ελψ θπξηνιεθηηθά ην λεξφ ηνλ θνπθνπιψλεη θαη 

θαίλεηαη ιίγν ην θαπέιν ηνπ. Απφ θάησ ε ιεδάληα: Η δηάβαζηο ηνπ Ρνπβίθσλα»   

Σν θχιιν ηεο 18
εο

 Απξηιίνπ
112

 πεξηγξάθεη ηελ έιιεηςε ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, ην 

δειηίν ζηε δάραξε ηελ εμαθάληζε πξντφλησλ, ηελ θίλεζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ κε μχια 

θη φρη θάξβνπλα θαη ζπκίδεη φηη θάηη αληίζηνηρν είραλ δήζεη νη Έιιελεο ηελ επνρή ηνπ 

Δζληθνχ δηραζκνχ κε ηνλ νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ απφ ηνπο πκκάρνπο. ην ίδην 

κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θη ν αξηζηεξφο ηχπνο ησλ ηδίσλ εκεξψλ πνπ πξνβιέπεη 

απνιχζεηο 15.000 κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη κείσζε κηζζψλ έσο 45%, ρξενθνπία 

Σξαπεδψλ, λέθξσζε εκπνξίνπ, ειιείκκαηα δηζεθαηνκκπξίσλ, άδεηα θξαηηθά 

ηακεία.
113

 

                                                           
109 Καζεκεξηλή,4/3/1932,ζ.1 

110 Καζεκεξηλή,16/4/1932,ζ.1 

111
 Καζεκεξηλή, 17/4/1932,σ.1 
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Αληίζεηα ν θηινβεληδειηθφο Σχπνο απέδσζε ηελ μαθληθή ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ζε 

θεξδνζθνπία
114

 θη έιιεηςε ειέγρνπ ηεο ρξεκαηαγνξάο απφ ηελ Αζηπλνκία, ελψ 

παξνπζίαζε ηελ νκηιία ηνπ Βεληδέινπ ζηε Γελεχε σο κεγάιε επηηπρία πνπ έζσζε ηελ 

Διιάδα. Ηζηνξηθή λίθε – ζξίακβν ζεσξεί
115

  ηνλ ιφγν ηνπ Βεληδέινπ ζηελ ΚΣΔ πνπ 

θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη κνλνεηέο ρξενζηάζην γηα ηελ Διιάδα, ελψ ε δξαρκή άξρηζε 

θηφιαο λα αλαηηκάηαη. Ζ εθεκεξίδα θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο εθεκεξίδαο Φσο πνπ 

έζπεπζε κε ραηξεθαθία λα πεη φηη ε δξαρκή πήξε ηελ θαηεθφξα.            

ηηο 18 Απξηιίνπ
116

 ν θηινθπβεξλεηηθφο Σχπνο ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ αληίζεησλ 

εθεκεξίδσλ πνπ ρηππνχλ χπνπια ηνλ Βεληδέιν δηαζπείξνληαο ςεχδε θαη ηεξαηψδεηο 

θήκεο φηη ε Διιάδα πηψρεπζε θαη πνπ δελ παξαδέρνληαη ηνλ κεγάιν ζξίακβν ηνπ 

πξσζππνπξγνχ ζηε Γελεχε. 

Σν Διεύζεξν Βήκα ηεο 16 Απξηιίνπ παξνπζηάδεη
117

 σο ειιεληθή επηηπρία θαη 

πξνζσπηθφ ζξίακβν ηνπ πξσζππνπξγνχ ηελ νκηιία ηνπ ζηελ ΚΣΔ πνπ ζπγθίλεζε 

ηνπο ζπλέδξνπο. Μίιεζε κε εηιηθξίλεηα ρσξίο πεξηζηξνθέο θη νη εκπεηξνγλψκνλεο 

θξίλνπλ φηη ζα έρεη κεγάιε ςπρνινγηθή επίδξαζε, φηη εγθξίζεθε ε αλαζηνιή ησλ 

δφζεσλ ησλ ηνθνκεξηδίσλ ηεο 1
εο

 Μαΐνπ. Έηζη απηφ ην πνζφ ησλ 500.000 ιηξψλ πνπ 

εμνηθνλνκείηαη κπνξεί λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα σο ζπλάιιαγκα θαη  λα 

αμηνπνηεζεί θαηάιιεια. Σέινο παξνπζηάδεη θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ μέλνπ Σχπνπ πνπ 

ζεσξεί κεγάιε ειιεληθή επηηπρία ηε ζηάζε ηνπ Βεληδέινπ. 

ηελ απνγεπκαηηλή έθδνζε ηεο ίδηαο κέξαο κηιάεη γηα ππνλφκεπζε ηνπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο θαη ηελ αγσλία ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. 

χληνκα ε αξζξνγξαθία ζα ζηξαθεί ζε κηα πξσηνβνπιία πνπ αλεηέζε ζηνλ 

Αξρηεπίζθνπν λα ηελ νξγαλψζεη θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε ρξπζψλ 

θνζκεκάησλ θαη ηηκαιθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θάιπκκα ζηελ Σξάπεδα γηα ην 

λφκηζκα. Οη θηινθπβεξλεηηθέο εθεκεξίδεο ην βιέπνπλ σο κηα επγεληθή θη 

απνηειεζκαηηθή ρεηξνλνκία , ελψ νη αληηθπβεξλεηηθέο σο άζθνπε απνγχκλσζε ησλ 

θησρψλ αλζξψπσλ ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Μάιηζηα ζηελ Καζεκεξηλή ηεο 
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115
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19
εο

 Απξηιίνπ δεκνζηεχεηαη θη έλα αλέθδνην
118

 πξνο δηαθσκψδεζε ηεο θαηάζηαζεο: 

«Μεηά ηελ παξάδνζε ησλ ηηκαιθώλ:  

-Πώο ζα πεγαίλε ην θάιπκκα ηεο Σξαπέδεο; 

-Ρνιόη» 

ηηο 20 θαη 21 Απξηιίνπ ε Καζεκεξηλή ππνζηεξίδεη
119

 φηη ππάξρεη ελδνθπβεξλεηηθή 

δηαθσλία γηα ηελ πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο μέλνπο νκνινγηνχρνπο. Κάπνηνη ππνπξγνί 

δελ ζέινπλ λα θζάζεη ε Διιάδα ζην πιήξεο ρξενζηάζην. Αληίζεηα ν ππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ζέιεη γηα λα δεηήζεη ε Διιάδα ζπκβηβαζκφ κε ηνπο μέλνπο 

νκνινγηνχρνπο. Πάλησο νη πξεζβείεο ηεο Διιάδαο ζε Αγγιία θαη Γαιιία 

αλαθνίλσζαλ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ηνθνκεξηδίσλ. Σελ επφκελε κέξα αλαθέξεηαη 

ζην ζθάλδαιν ηνπ αξαβνζίηνπ. Σνλ Ηαλνπάξην πνπ είρε παξαηεξεζεί έιιεηςε 

αξαβνζίηνπ ην Τπνπξγείν ελέθξηλε ηελ αηειή εηζαγσγή ψζηε λα πνπιεζεί θζελά 

ζηνπο ρσξηθνχο. κσο νη ρνλδξέκπνξνη θη ν εηζαγσγέαο Καξακαλψθ πνπ ήηαλ 

βεληδειηθφο ην πνχιεζαλ ζε πνιχ πςειή ηηκή. Ζ Μαθεδνλία απνθαιεί
120

 ηνλ 

Βεληδέιν Παιαηζηή ζην άξζξν ηεο ζηηο 21 Απξηιίνπ δηφηη φιε ηνπ ηε δσή αγσλίδεηαη 

γηα ηελ Διιάδα. Σνλίδεη φηη ν Βεληδέινο ζέιεη νη εθινγέο λα γίλνπλ ηνλ επηέκβξην θη 

φηη είλαη αηζηφδνμνο πσο ε νηθνλνκία ζα αλαθάκςεη δηφηη νη μέλνη ζπγθαηέλεπζαλ ζην 

λα θεξπρζεί ρξενζηάζην απφ ηελ Διιάδα. 

Αξθεηή πξσηνηππία παξνπζηάδεη ν Ρηδνζπάζηεο ηελ ίδηα κέξα
121

 κε έλα ζαηπξηθφ 

πνίεκα πνπ δεκνζηεχεη φπνπ θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε φηη κε ηε βνήζεηα κεγάισλ 

μέλσλ εηαηξεηψλ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε κε ην λα θαηεβάδεη ζην κηζφ 

ηελ ακνηβή ησλ εξγαηψλ θαη λα δηπιαζηάδεη ηηο ψξεο δνπιεηάο. 

 

ηηο 21 Απξηιίνπ παξαηηείηαη ν Μαξήο δηφηη πίζηεπε φηη έπξεπε λα 

επηζπεχζνπλ ηηο εθινγέο θαη ην νξηζηηθφ ρξενζηάζην λα ην θεξχμεη ε θπβέξλεζε πνπ 

ζα έβγαηλε κεηά ηηο εθινγέο θαη λα κελ αλαιάβεη πιήξσο ε θπβέξλεζε ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ηελ επζχλε. Ζ ζηηγκή ηεο παξαίηεζεο ήηαλ αθαηάιιειε θαη 
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δεκηνχξγεζε αξλεηηθή εηθφλα γηα ηελ θπβέξλεζε. Δίλαη γεγνλφο σζηφζν φηη 

δηαθσλία κεηαμχ ππνπξγνχ θαη πξσζππνπξγνχ πξνυπήξρε, ήδε απφ ην 1931. 

Ο λένο Τπνπξγφο Βαξβαξέζζνο ήηαλ νηθνλνκηθφ ζχκβνπινο ηεο ΣηΔ θη φρη 

βνπιεπηήο θη απηφ θαηλφηαλ ζηα κάηηα ηνπ ιανχ ζαλ κηα απνηπρία ηεο θπβέξλεζεο 

λα βξεη  ζηέιερνο ησλ Φηιειεπζέξσλ άμην λα ρεηξηζηεί ηελ νηθνλνκία ηηο δχζθνιεο 

απηέο ψξεο.
122

 ηηο 23 Απξηιίνπ ν Βαξβαξέζζνο νπζηαζηηθά θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε 

θαη ηελ αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην. Ζ  ΓΟΔ αξλήζεθε λα 

δψζεη δάλεην 200 εθαηνκκπξίσλ  δξρ θη ε θπβέξλεζε αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

θνλδπιίσλ γηα ηελ πιεξσκή  κεξηζκάησλ ηεο 1
εο

 Μαΐνπ. ηηο 26 Απξηιίνπ 

αλαζηειιφηαλ ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο δξαρκήο ζε ρξπζφ. ηηο 27 Απξηιίνπ ε 

Διιάδα εγθαηέιεηςε επίζεκα ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ
123

 θάηη πνπ πξνθάιεζε ηελ 

αγαλάθηεζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Αθνινπζεί ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο πνπ ζην 

επφκελν εμάκελν έραζε ην 60% ηεο αμίαο ηεο θαη ζηηο 28 Απξηιίνπ έρνπκε ηελ θαηά 

παξάδνμν ηξφπν εθθψλεζε ηνπ «επηθεδείνπ» ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν. Αο 

δνχκε φκσο πψο ζρνιίαζαλ νη εθεκεξίδεο  απηά ηα γεγνλφηα. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 22αο Απξηιίνπ κε άξζξν
124

 ηνπ Μ. Σζηκάξα «Η ρξπζή βάζηο 

εγθαηαιείπεηαη» αλαιχεη ηνπο ιφγνπο πνπ δελ πξέπεη λα θνβάηαη ν εκπνξηθφο θφζκνο 

ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ρξπζήο βάζεο. Γελ ζεκαίλεη νπσζδήπνηε φηη ζα αθνινπζήζεη 

πιεζσξηζκφο γη’ απηφ ζπληζηά ςπρξαηκία ζην θνηλφ θαη λα δείρλεη εκπηζηνζχλε ζην 

εζληθφ λφκηζκα. ε δεχηεξν πξσηνζέιηδν άξζξν πεξηιακβάλεηαη ε εηζήγεζε ηνπ 

Βεληδέινπ ζηε Βνπιή. ε απηήλ ν Βεληδέινο παξαδέρεηαη φηη ε πξνζήισζε ζηε 

ρξπζή βάζε δελ απέδσζε. ινη πίζηεπαλ φηη ε δξαρκή έπξεπε λα παξακέλεη 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ιίξα φκσο απηή ε ηαθηηθή απέηπρε. Δλησκεηαμχ ε ειεχζεξε 

αγνξά ζπλαιιάγκαηνο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί αλεμέιεγθηα. Καη ακέζσο κεηά ν 

Βεληδέινο αλαξσηηέηαη αλ ηειηθά πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ζηελ παξνχζα θάζε 

δηαηεξψληαο ηε ρξπζή βάζε κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ή πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ λα απνζπλδεζεί ε δξαρκή απφ ηε ιίξα. Εεηάεη απφ φινπο λα 

θαηαζέζνπλ ηελ άπνςή ηνπο αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δκπνξηθνχ 

επηκειεηεξίνπ πνπ ππνζηήξημε φηη ε απνκάθξπλζε απφ ηε ρξπζή βάζε ζα έθεξλε 
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ζηαζεξφηεηα ζηε βηνκεραλία. Οκνίσο ν Πξφεδξνο ησλ βηνκεράλσλ παξαδέρεηαη φηη 

νπζηαζηηθά έρνπκε απνκαθξπλζεί απφ ηε ρξπζή βάζε. 

Ζ Καζεκεξηλή ηεο ίδηαο κέξαο κεηαθέξεη
125

 ηε γλψκε ηνπ Μάμηκνπ ζρεηηθά κε ην πψο 

πξέπεη ε ρψξα λα δηαρεηξηζηεί ην ζπλάιιαγκα. Πξνηείλεη λα ζπγθεληξψλεηαη φιν ην 

ζπλάιιαγκα απφ ην θξάηνο, λα πξνβαίλεη ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο δξαρκήο πξνο ηηο 

ζεκεξηλέο ηηκέο θαη λα θαζνξίδνπλ νη Σξάπεδεο ηελ ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο βάζεη 

ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Έηζη ζα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο πςψζεσο ησλ ηηκψλ. 

Σελ ίδηα κέξα ην θεληξηθφ άξζξν ηνπ Γ. Βιάρνπ πεξηιακβάλεη
126

 κηα εηιηθξηλή 

απηνθξηηηθή. Έρεη ηίηιν «Δπησρεύζακελ όινη» θαη ππνζηεξίδεη φηη ηε ζηηγκή πνπ 

θαηαξξέεη νηθνλνκηθψο ε Διιάδα, ππεχζπλνη είλαη φινη, ηφζν ε θπβέξλεζε κε ηα 

ςέκαηα θαη ηνλ εθεζπραζκφ, φζν θη νη αξρεγνί ησλ θνκκάησλ πνπ δελ αλέιαβαλ λα 

ζπγθπβεξλήζνπλ νχηε λα αλαηξέςνπλ ηνλ Βεληδέιν, αιιά θη ν ιαφο πνπ δελ 

θηλεηνπνηήζεθε θαη θπζηθά ε Βνπιή πνπ «ρεηξνθξνηεί» ηελ ρξενθνπία. 

ηηο 22 Απξηιίνπ ην Βήκα δεκνζηεχεη
127

 έλα εθηελέο άξζξν φπνπ εμεγεί φηη ζηελ 

νπζία δελ ηζρχεη πηα ε ρξπζή βάζε δηφηη νιφθιεξν ην θάιπκκα ηνπ λνκίζκαηνο έρεη 

εμαληιεζεί είηε εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εμαγσγψλ είηε εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 

ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Χζηφζν θαλέλαο απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο πνιηηηθνχο 

άληξεο ζηε Βνπιή δελ έθεξε αληίξξεζε ζηελ άξζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο. Μφλν ν 

Μάμηκνο εμέθξαζε ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ην πψο έπξεπε λα δηακνξθσζεί ην πιαίζην 

πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνηεξαία θαηάζηαζε. ινη παξαδέρηεθαλ φηη ε 

πξνζθφιιεζε ζηε ρξπζή βάζε ηεο δξαρκήο ήηαλ ηψξα πηα άζηνρε θαη άρξεζηε. 

Δμαληιήζεθαλ φια ηα πεξηζψξηα γηα λα ζπλερηζηεί λα ηζρχεη αιιά ηψξα πηα ήηαλ 

αδχλαην. Ο ζπληάθηεο επηηίζεηαη ελαληίνλ ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ πνπ 

αληηκεησπίδεη ηελ άξζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο σο εζληθή ζπκθνξά ελψ νη παξάγνληεο 

ηεο γεσξγηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο ην πεξίκελαλ πψο θαη πψο. 

Γηακαξηχξεηαη γηα ηελ άλαλδξε θαηαζπθνθάληεζε ηνπ Μαξή πνπ είρε απφ λσξίο 

δηαηππψζεη ηε γλψκε φηη ε Διιάδα έπξεπε λα εγθαηαιείςεη πνιχ λσξίηεξα ηνλ 

θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θαη ηειεηψλεη ην άξζξν ηνπ ιέγνληαο φηη νη θαηξνί είλαη θξίζηκνη 
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θαη ην λνκηζκαηηθφ δελ είλαη έλα ζέκα πνπ πξνζθέξεηαη γηα αληηθπβεξλεηηθή 

εκπάζεηα θαη θαλαηηζκφ. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 23εο Απξηιίνπ ζπλερίδεη ηνλ ζπιινγηζκφ
128

 γηα ηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή πνπ είρε δπζκελή απνηειέζκαηα, σζηφζν κε απηήλ είραλ ζπκθσλήζεη φια 

ηα θφκκαηα θαη θαλείο δελ θαληαδφηαλ φηη ζα θαηέιεγε έηζη. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο 

ρξπζήο βάζεο είλαη πηα γεγνλφο. ηφρνο ηψξα είλαη λα απνθεπρζεί ν πιεζσξηζκφο 

γηαηί ζα ππνλνκεχζεη ηε δξαρκή. Με απζηεξή αγνξαλνκηθή πνιηηηθή θαη θπλήγη ηεο 

θεξδνζθνπίαο δελ ζα επηδεηλσζεί ε ζέζε ηεο ρψξαο. 

«Μηα απίζηεπηε αζιηόηεο» είλαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ηεο Καζεκεξηλήο ζηηο 24 

Απξηιίνπ φπνπ ν αξζξνγξάθνο
129

 θαηαθεξαπλψλεη ηελ θπβέξλεζε δηφηη 

θπθινθφξεζε κε έμνδα ηνπ θξάηνπο έλα πξνπαγαλδηζηηθφ θπιιάδην πνπ πεξηείρε 

ηζηνξηθέο αγνξεχζεηο ηνπ Βεληδέινπ ζρεηηθά κε ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ μέζπαζαλ ζήκεξα. Δθεί ηζρπξίζηεθε ν Βεληδέινο φηη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε δελ ζα ήηαλ αηζζεηή ζηελ Διιάδα αλ δελ είρε 

πξνεγεζεί ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Ο αξζξνγξάθνο ζεσξεί φηη ηέηνηα 

δεκνζηεχκαηα πνπ μχλνπλ παιηέο πιεγέο είλαη πνιχ επηθίλδπλα θαη κπνξεί λα γίλνπλ 

αξρή εκθχιηνπ ζπαξαγκνχ. 

Ο Ρηδνζπάζηεο
130

  θαηεγνξεί ην θξάηνο φηη είλαη νξγαλσκέλε ζπείξα θαηαρξαζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε βία γηα λα ιεζηέςεη ηνλ απιφ ιαφ. Παξαζέηεη σο παξάδεηγκα 

ηνλ Καζζαβέηε, ην δεμί ρέξη ηνπ Βεληδέινπ πνπ πήξε ηηο νηθνλνκίεο ησλ θησρψλ 

θαηαζεηψλ ηεο Θεζζαιίαο ζηελ Σξάπεδα Κνζκαδφπνπινπ πνπ ρξεσθφπεζε. Ζ 

Βνπιή αξλείηαη λα άξεη ηε βνπιεπηηθή αζπιία ηνπ γηα λα ηνλ δηθάζεη. Δπίζεο ζε άιιν 

άξζξν
131

 ηνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ απεξγία ησλ Καπλεξγαηψλ πνπ ηελ θάλνπλ γηα λα 

πεξηθξνπξήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 24
εο

 Απξηιίνπ παξνπζηάδεη
132

 ηε δήισζε ηνπ Βαξβαξέζζνπ φηη ζα 

εθαξκφζεη πξφγξακκα αηκαηεξψλ νηθνλνκηψλ. Ο Βεληδέινο σζηφζν ζχκθσλα κε ην 
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άξζξν αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ επζχλε λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηε δχζθνιε ζέζε κηα 

θη ν Σζαιδάξεο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζε Οηθνπκεληθή. Παξά ηελ πξφηαζε πνπ 

ηνπ έγηλε γηα δηεμαγσγή εθινγψλ εθείλνο αξλείηαη λα θπγνκαρήζεη. Ο αξζξνγξάθνο 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο δεκνθνπίαο θαη ηνπ θηηξηληζκνχ ησλ αληηθπβεξλεηηθψλ 

εθεκεξίδσλ θαη ηνλίδεη φηη ν Βεληδέινο κέλεη κάρηκνο ζηηο επάιμεηο. Ζ Καζεκεξηλή 

απαληά κε κηα γεινηνγξαθία
133

 ζην πξσηνζέιηδν ηεο 25
εο

 Απξηιίνπ: Απεηθνλίδεη ηα 

αγάικαηα ηνπ Κνινθνηξψλε, ηνπ Παπαθιέζζα θη θάπνησλ αξραίσλ Διιήλσλ λα 

θαηεβαίλνπλ απφ ην βάζξν ηνπο θαη ππάξρεη ε ιεδάληα: Αθνύ εγθαηέιεηςε ηελ βάζηλ ε 

δξαρκή…δελ αθήλνπκε θη εκείο ηε δηθή καο;» 

ηηο 25 Απξηιίνπ ζε έλα θεληξηθφ πξσηνζέιηδν άξζξν ην Βήκα πξνζπαζεί λα 

αληηθξνχζεη
134

 αλαθνξέο ζηνλ αληηπνιηηεπφκελν Σχπν φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ 

Βεληδέινπ επζχλεηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε δηφηη νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζπγθεληξψζεθαλ σο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

νηθνλνκία, αθνχ νχηε ε βηνκεραλία νχηε ε αγξνηηθή παξαγσγή επαξθεί γηα φινπο. Ο 

πληάθηεο δηαθνξνπνηεί ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο απφ ηνπο ππνδνπισκέλνπο 

Έιιελεο πνπ ήξζαλ σο πξφζθπγεο θη νη νπνίνη δελ ζπλεηζέθεξαλ πνηέ κε άδεινπο 

πφξνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Διιάδαο θαη αλαιχεη φηη νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο 

επιήγεζαλ απφ δηάθνξνπο ιφγνπο άζρεηνπο κε ηε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πρ νη 

Έιιελεο ηεο Ρσζίαο δηψρζεθαλ απφ ηνπο Μπνιζεβίθνπο. 

Δληχπσζε πξνθάιεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο ζηηο 28 Απξηιίνπ έλα πεξηζηαηηθφ 

ελδεηθηηθφ ηεο πφισζεο πνπ επηθξαηνχζε , αιιά θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

Βεληδέινπ. Καηά ηε ζπλεδξίαζε είρε δερζεί επηζέζεηο απφ ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο γηα ηελ θαηαζηξνθηθή νηθνλνκηθή πνξεία πνπ ράξαμε ζηε ρψξα. κσο 

απηφ πνπ ηνλ εμφξγηζε ήηαλ κηα ιέμε ηνπ Παπαλαζηαζίνπ πνπ ηνλ ραξαθηήξηζε 

κνηξνιάηξε. Σφηε αλέβεθε ζην βήκα θαη εθθψλεζε νπζηαζηηθά ηνλ επηθήδεηφ ηνπ 

ιέγνληαο φηη ππεξαζπίζηεθε ηελ παηξίδα ηνπ κε ζάξξνο κε απηνπεπνίζεζε κε φιε 

ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηθκάδα πνπ δηέζεηε ρσξίο πνηέ λα ην βάιεη θάησ, νπφηε ν 

ραξαθηεξηζκφο κνηξνιάηξεο είλαη εληειψο άζηνρνο. Απηήλ ηελ απάληεζε ηνπ 

Βεληδέινπ πεξηέρεη ε εθεκεξίδα ην Βήκα ζηελ απνγεπκαηηλή ηεο έθδνζε ζην θχιιν 

ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ.  

                                                           
133 Καζεκεξηλή,25/4/1932,ζ.1 

134 Διεύζεξνλ Βήκα, 25/4/1932,ζ.1 
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Ζ αληηπαξάζεζε ζηε Βνπιή ζπλερίδεηαη θαη  ζηηο 30 Απξηιίνπ ν αξζξνγξάθνο ηνπ 

Βήκαηνο εμαπνιχεη έλα δξηκχ θαηεγνξψ
135

 ζηνπο άιινπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο πνπ 

ζηάζεθαλ θαηψηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ θαη απνβιέπνληαο κε κπσπηθφ ηξφπν ζηα 

κηθξνπνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα αξλήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε 

ζσηεξία ηεο παηξίδαο. Αξρηθά ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Καθαληάξε πνπ θαπηεξίαζε 

ηελ «κεγαινπξάγκνλα πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ» ππελζπκίδνληαο φηη ν Βεληδέινο 

δηαδέρηεθε ηνλ Καθαληάξε θαη ζπλέρηζε σο έλα βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

εθείλνο είρε ραξάμεη επνκέλσο δελ δηθαηνχηαη λα δηακαξηχξεηαη. πλερίδεη ιέγνληαο 

φηη πξάγκαηη ν Βεληδέινο πάληα θαηαπηαλφηαλ κε ζπνπδαία έξγα σο άιινο Πεξηθιήο 

κε ζθνπφ ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ. Σίπνηα δελ πξνκήλπε, φηαλ ράξαδε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ, ηελ ζχειια πνπ ζα ελέζθεπηε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Έηζη θη αιιηψο φκσο 

ηα παξαγσγηθά έξγα ζα βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκία λα νξζνπνδήζεη. ηξέθεηαη επίζεο 

θη ελαληίνλ ηνπ Σζαιδάξε πνπ κε ρίιηεο δηθαηνινγίεο δελ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

ησλ ιφγσλ θη έξγσλ ηνπ. Σειεηψλεη κε ηελ επηζήκαλζε φηη ην νδπλεξφηεξν φισλ 

είλαη πσο ην Λατθφ Κφκκα εμαξηά ηελ ηχρε ηνπ φρη απφ ηε δηθή ηνπ δχλακε , αιιά 

απφ ηελ αδπλακία θαη ηξηβή ησλ άιισλ. 

ηηο 29 Απξηιίνπ ε Καζεκεξηλή κε ηίηιν «Δηεξκαηίζζε ρζέο εηο ηελ Βνπιήλ ε 

ζπδήηεζηο δηα ην νηθνλνκηθόλ» παξνπζηάδεη
136

 ηνλ Εαβηηζηάλν πνπ κε νμχ 

θαηαγγειηηθφ ηφλν ςέγεη ηνλ Βεληδέιν γηα ηελ νιηγσξία ηνπ λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ 

νηθνλνκία ηε ζηηγκή πνπ ν ίδηνο είρε πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ηνπ ιανχ. πλερίδεη ζεσξψληαο φηη ηνλ ρσξίδεη άβπζζνο απφ ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ Βεληδέινπ πνπ ζεσξεί φηη ην λα εθπιεξσζνχλ νη δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο εμππεξεηεί ηα μέλα ζπκθέξνληα. Καιεί ηελ θπβέξλεζε λα 

παξαηηεζεί ψζηε λα ζηακαηήζεη θη ε νιέζξηα πνιηηηθή ηεο. Ο Βεληδέινο ζε 

δεπηεξνινγία ηνπ ζηε Βνπιή πνπ παξνπζηάδεη ε εθεκεξίδα απνδίδεη φρη ζηελ θαθή 

εζσηεξηθή πνιηηηθή αιιά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηηο επζχλεο. Αληηθξνχεη 

φηη ε θξίζε έπξεπε λα πξνβιεθζεί απφ ην 1930 δηφηη ν πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 

ηζνζθειηζκέλνο θαη δελ πήξε κέηξα ελψ έβιεπε φηη ην θάιπκκα εμαλεκηδφηαλ δηφηη ε 

απμνκείσζε είλαη θπζηνινγηθή. Σέινο επαλαιακβάλεη φηη ε θξίζε είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ζηξαηησηηθήο ήηηαο ζηε Μηθξαζία θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θπβέξλεζε ηνπ 1921 

δελ αλέζηεηιε ηελ θαηαβνιή ρξενιπζίνπ ηφηε. 

                                                           
135

 Διεύζεξνλ Βήκα,30/4/1932,ζ.1 
136 Καζεκεξηλή,29/4/1932,ζ.1 
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ηηο  30 Απξηιίνπ ε Μαθεδνλία θαπηεξηάδεη
137

 επίζεο ηελ ηαθηηθή ηεο 

αληηπνιίηεπζεο πνπ δελ πξφζθεξε αιιειεγγχε ζηελ θπβέξλεζε θαη δελ κπφξεζε λα 

αξζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ ψζηε λα αληηκεησπίζεη απφ θνηλνχ κε ηελ 

θπβέξλεζε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά πξνηίκεζαλ ηελ «πνιηηηθή ηεο επηθξίζεσο 

θαηφπηλ ενξηήο». 

 

2.3 Μάιορ 1932 

Ο Μάηνο απέβε έλαο κήλαο δχζθνινο γηα ηνλ Βεληδέιν. Σελ αηζηνδνμία ηνπ φηη παξά 

ηελ αλαζηνιή ηεο ζηαζεξνπνίεζεο δελ ππήξρε θίλδπλνο πιεζσξηζκνχ δελ ηελ 

ζπκκεξίδνληαλ νη Δπξσπαίνη θη εμέθξαδαλ αλεζπρίεο γηα ην θαηά πφζν ζα 

πξνζηαηεχνληαλ νη νκνινγηνχρνη. Ο βξεηαληθφο Σχπνο ζρνιίαδε αξλεηηθά ηελ 

ειιεληθή ρξενθνπία θαη πίζηεπε φηη ν Βεληδέινο δελ ήηαλ εηιηθξηλήο κε ηνπο 

νκνινγηνχρνπο θαη θξπβφηαλ πίζσ απφ ηελ ΚΣΔ. Ζ Αγγιία αξλήζεθε ηελ παξνρή 

δαλείνπ. Σελ αλαζηνιή πιεξσκήο ησλ ηνθνκεξηδίσλ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ δελ ηε 

ζπγρσξνχζαλ νη Βξεηαλνί, παξά  ηηο εμεγήζεηο ηνπ Μηραιαθφπνπινπ φηη ζα 

εμαληινχληαλ πιήξσο ηα απνζέκαηα ηεο ΣηΔ θαη ε λέα έθδνζε ραξηνλνκηζκάησλ ζα 

πξνθαινχζε ράνο.
138

 Σειηθά κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο ζηηο 21 Μαΐνπ αλαθνηλψζεθε ε 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ειιεληθή πηψρεπζε. Δλησκεηαμχ μεθηλνχλ απεξγία 

νη ππάιιεινη Σειεγξαθείσλ θαη Σαρπδξνκείσλ θη ν Βεληδέινο δήηεζε λα ςεθηζηεί  

έλα άξζξν  ηνπ πληάγκαηνο  πνπ πξνζηδίαδε ζην αληίζηνηρν άξζξν 48 ηεο Βατκάξεο 

πεξί αλαζηνιήο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. 

Μεηά απφ εζσηεξηθέο εληάζεηο θη αλαηαξαρέο ν Βεληδέινο παξαηηήζεθε ζηηο 21 

Μαΐνπ. Γελ άληερε άιιν ηνλ αληηπνιηηεπφκελν Σχπν πνπ ηνλ εμχβξηδε ρσξίο 

αλαζηνιέο ζε θαζεκεξηλή βάζε, θπξίσο απφ ηηο 10 Μαΐνπ θη έπεηηα. Δηδηθά ε 

Δζπεξηλή θαη Διιεληθή ηνλ απνθαινχζαλ αζπλείδεην, θξελνβιαβή, αλύπαξθην εγέηε, 

δνινθόλν ηνπ έζλνπο, νιέζξην δηθηάηνξα, άλζξσπν ησλ βξσκεξώλ έξγσλ. Μάιηζηα 

παξαθηλνχζαλ ηνλ ιαφ λα ηνλ θαξαηνκήζεη, λα ηνλ θξεκάζεη ζηελ Πιαηεία 

πληάγκαηνο ή λα ηνλ θιείζεη ζε άζπιν Φξελνβιαβώλ. Αο παξαθνινπζήζνπκε 

ελδεηθηηθά θάπνηα άξζξα ηνπ κήλα απηνχ: 

                                                           
137 Μαθεδνλία,30/4/1932,ζ.1 

138 Καξακαλιήο ,φ.π.,ζ.312 
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Ζ Δζπεξηλή 2 Μαΐνπ εμαπνιχεη δξηκχηαηνπο ραξαθηεξηζκνχο
139

 ζηνλ Βεληδέιν σο 

πνιηηηθφ θαηαζηξνθέα ηεο Διιάδαο πνπ βξήθε κηα επεκεξνχζα Διιάδα κε 

εμπγηαζκέλε ηελ νηθνλνκία θαη ζνβαξή νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ επηβάξπλε κε 

δηζεθαηνκκχξηα δαλείσλ. αλ γλήζηνο «θνξνκπήρηεο» επέβαιε λέεο θνξνινγίεο ζηα 

αθίλεηα, ζην ιάδη ζην ςσκί ζηα θάξκαθα , παληνχ θαη κφλν «ηηο πέηξεο επεθπιάρζε 

λα θνξνινγήζε». Με ηνπο αδίζηαθηνπο δνινθόλνπο πνπ δηάιεμε γηα ζπλεξγάηεο 

εθηέιεζε ην ζαηαληθό ηνπ ζρέδην. Κη ελψ ππνζρφηαλ φηη ζα θαηαζηήζεη ηε ρώξα 

γσλία ηνπ Παξαδείζνπ ηε κεηέηξεςε ζε «ηξαγηθήλ θόιαζηλ» 

Σν Βήκα ηεο 4
εο

 Μαΐνπ αλαθέξεη
140

 φηη ν ηειεπηαίνο λφκνο γηα ηελ άξζε ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ηηο ηειεπηαίεο  3-4 κέξεο. Κη φκσο δηάθνξνη 

νηθνλνκνιφγνη θη εθεκεξίδεο άξρηζαλ θηφιαο λα ηνλ ζεσξνχλ σο απνηπρία, θη φηη 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Καηεγνξεί ηελ αληηπνιίηεπζε φηη έρεη σο ζηφρν ηελ 

θαηαζπθνθάληεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη φηη δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε γλψκνλα 

ην παηξησηηθφ θαζήθνλ. Αληηζέησο πξνζπαζεί λα θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ 

ζηε δξαρκή απιψο γηαηί αληηζηξαηεχεηαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ. Σνλίδεη φηη ν 

λφκνο απηφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο απφ πνιιά θξάηε, επνκέλσο δελ ππάξρεη 

ιφγνο λα απνηχρεη ζηελ Διιάδα. Απηφ πνπ ιείπεη φκσο απφ ηελ Διιάδα είλαη πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο, νκνςπρίαο θη αιιειεγγχεο ψζηε λα βγεη ε ρψξα απφ ηε δχζθνιε ζέζε 

κε θνηλή πξνζπάζεηα φισλ. ην απνγεπκαηηλφ θχιιν ζε θεληξηθφ άξζξν εθθξάδεη 

ηελ αληίζεζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηξαπεδηηηθνχ θφζκνπ ζηε ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο κε ηελ ΣηΔ δηφηη δε πθίζηαηαη θίλδπλνο πιεζσξηζκνχ. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ αθηεξψλεη ηα πξσηνζέιηδά ηνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή εμαζιίσζε
141

 ηελ αλέρεηα, ηελ αλεξγία θαη ηελ ηξαγηθή θηψρεηα πνπ έξημε 

ν Βεληδέινο ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη θπξίσο ηα ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα ησλ 

αγξνηψλ θαη εξγαηψλ. Καηαγγέιιεη ηηο πεξηθνπέο κηζζψλ
142

 θαη αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο ηνπ άξηνπ. Οη αιεπξνβηνκήραλνη θξχβνπλ ηα 

απνζέκαηα θαη πξνθαινχλ έιιεηςε
143

 ζηελ αγνξά. Με ηίηιν «Μαο ξήκαμαλ» 

                                                           
139 Δζπεξηλή,2/5/1932,2.1 

140 Διεύζεξνλ Βήκα, 4/5/1932,ζ.1 

141 Νένο Ρηδνζπάζηεο, 5/5/1932,ζ.1                                          

142
 Νένο Ρηδνζπάζηεο,6/5/1932,ζ.1 

143
Νένο Ρηδνζπάζηεο ,7/5/1932,ζ.1 
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ζεσξεί
144

 φηη ε θησρνινγηά δεη ηε δσή ζθιάβνπ, δελ  επηηξέπεηαη λα θαιιηεξγεί ξχδη 

θαη εμαθνινπζεί λα πιεξψλεη θφξνπο αλ θαη ηα δψα  πέζαλαλ απφ ηε βαξπρεηκσληά. 

ηηο 12/4 απνθαιεί ηνλ Βεληδέιν
145

 θνκπνγηαλλίηε θαη δεκαγσγό, ηνπο βηνκήραλνπο 

ζπείξα εθκεηαιιεπηώλ πνπ θξύβνπλ ην ζηηάξη  θαη θαηεγνξεί φια ηα αζηηθά θφκκαηα 

γηα ζπκκεηνρή ζηελ εμαζιίσζε ηνπ ιανχ θαη καδί ηνπο αξρεηνθαζίζηεο, 

ζνζηαιθαζίζηεο θαη ηξνηζθηζηέο. 

ηελ Καζεκεξηλή ηεο 5
εο

 Μαΐνπ ν Μάμηκνο
146

 ηνλίδεη ηελ αλάγθε άκεζεο ιήςεο 

κέηξσλ πξνο παξεκπφδηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Δίλαη άζθνπε ε δηαηήξεζε ηεο ΣηΔ ε 

νπνία ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1931 δηέζεηε 650εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαηαζέζεηο ρσξίο 

νθεηιέο, ελψ έμη κήλεο κεηά είρε ηηο κηζέο θαηαζέζεηο θαη ηεξάζηηεο νθεηιέο . 

Πξνηείλεη ηε ζπγρψλεπζε Δζληθήο θαη ΣηΔ πνπ ζα γίλεη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

πκβνπιεχεη ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα νξίζεη αλψηαην φξην θπθινθνξίαο 

λνκίζκαηνο γηαηί αιιηψο ε θαηάζηαζε ζα γίλεη αλεμέιεγθηε. Σελ επνκέλε
147

 ζην 

θεληξηθφ ηεο άξζξν κε ηίηιν «Θεξκόκεηξνλ» παξαζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ 

ειεχζεξε αγνξά κε αθνξκή ηνλ έιεγρν ηνπ Δηζαγγειέα γηα ηελ πάηαμε ηεο 

θεξδνζθνπίαο. Τπνζηεξίδεη φηη νη ηξάπεδεο θαηαξξένπλ, ε αμία ηεο δξαρκήο είλαη 

αλχπαξθηε θαη πνιιέο επηηαγέο πνπ θπθινθνξνχλ είλαη πιαζηέο. Πξνηείλεη νη 

Σξάπεδεο λα αγνξάδνπλ ζπλάιιαγκα θαη λα ην δηαζέηνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη 

πξαγκαηηθά, ε εηζαγγειία λα ζπλερίζεη λα δηψθεη ηνπο παξαλφκνπο θαη ε θπβέξλεζε 

λα βξεη νπζηαζηηθή ιχζε γηα ην πξφβιεκα. 

Ζ Μαθεδνλία αληίζεηα ηεο 6
εο

 Μαΐνπ ζεσξεί
148

 φηη ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά άξρηζε 

λα βειηηψλεηαη. Έγηλε επέκβαζε ηνπ εηζαγγειέα γηα ηελ πάηαμε ηεο θεξδνζθνπίαο 

ζηελ ειεχζεξε αγνξά πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηελ νδφ Φξάγθνπ θη εηέζε ζε επηηήξεζε. 

Οη θεξδνζθφπνη δηέδσζαλ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ γηα λα ζπείξνπλ παληθφ. 

Τπνζηεξίδεη φηη κφλν ε Δζληθή έρεη ηα θεθάιαηα θαη ην ζπλάιιαγκα πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα ξπζκίζεη ηελ θαηάζηαζε θαη αθφκε θη ε ΣηΔ απφ απηήλ πξνκεζεχηεθε 

ζπλάιιαγκα. Σν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην πξνηείλεη λα πεξηνξηζηνχλ νη εηζαγσγέο λα 

ππνρξεσζνχλ νη Σξάπεδεο λα πσινχλ ζπλάιιαγκα εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ ηηκψλ λα 
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 Νένο Ρηδνζπάζηεο,11/5/1932,ζ.1 
145

 Νένο Ρηδνζπάζηεο,12/5/1932,ζ.1 
146 Καζεκεξηλή,5/5/1932,ζ.1 
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 Καζεκεξηλή,6/5/1932,ζ.1 

148 Μαθεδνλία,6/5/1932,ζ.1 
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γίλεη επηηξνπή ειέγρνπ ησλ Σξαπεδψλ θαη ηξίκελε αλαζηνιή ηεο απφδνζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα. ηελ έθδνζε ηεο 7
εο

 Μαΐνπ
149

 κε δεθηηθή δηάζεζε 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ Σχπνπ πνπ βξίζθεη θαζεκεξηλά θη απφ κία 

λέα «ζεξαπεία» ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε , φπσο δηθηαηνξία ή δηαδειψζεηο. Σνλίδεη φηη 

δελ κπνξεί λα βξεζεί ιχζε κε ζπλζήκαηα εηηνπάζεηαο θαη κε επαλαζηαηηθά 

θεξχγκαηα. 

Ζ Δζηία δηαθνξνπνηείηαη
150

 σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη επηθξνηεί ηελ ίδξπζε 

δηαβαιθαληθήο Δπηηξνπήο γηα λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ νη εκπνξηθέο αληαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο  πνπ ζα αλαθνπθίζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ζα 

νδεγήζνπλ ζε πνιηηηθή ζπλεξγαζία. 

ηηο 10 Μαΐνπ ε Αθξόπνιηο παξνκνηάδεη
151

 ηνλ Βεληδέιν κε ηελ Ζξσδηάδα πνπ δεηάεη 

επί πίλαθη ηελ θεθαιήλ ηνπ Σχπνπ θαη ηνλ θαηεγνξεί φηη θαηαηξχρεηαη απφ αλίαηε 

ςπρηθή αζζέλεηα απ’ ηελ νπνία θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνλ γηαηξέςεη.  «Σνλ θαηέρεη ην 

θαθόλ δαηκόληνλ ηεο εθεκεξηδνθνβίαο» γξάθεη ν αξζξνγξάθνο πνπ παξαθνινπζεί 

εκβξφληεηνο ηηο χβξεηο θαη  απεηιέο ηνπ Βεληδέινπ φηη ζα θιείζεη ηηο εθεκεξίδεο θαη 

ζα θαηαζρέζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο. Αλαξσηηέηαη πψο είλαη δπλαηφλ απηφ ν 

άλζξσπνο πνπ ζα έπξεπε λα είλαη ππφδηθνο θαη θαηεγνξνχκελνο γηα θαθνδηνίθεζε λα 

ηνικάεη λα κεηαβάιιεηαη ζε δηψθηε ηνπ ιανχ. Πξνθαλψο, θαηαιήγεη ν αξζξνγξάθνο 

δελ έρεη αληηιεθζεί φηη δελ πεξηβάιιεηαη πηα απφ ηελ παιιατθή εκπηζηνζχλε ηνπ 

1928. ε δεχηεξν εθηεηακέλν πξσηνζέιηδν άξζξν αλαθέξεηαη ζην νηθνλνκηθφ 

ζθάλδαιν νιάξη ν νπνίνο δεκίσζε ην θξάηνο κε  200 εθαηνκκχξηα δξρ δηφηη δελ 

απέδσζε ην πνζνζηφ ζπλαιιάγκαηνο πνπ έπξεπε γηα ηηο εμαγσγέο ηνπ θη απηή ε 

θπβέξλεζε, πνπ ππνζάιπεη ηηο θαηαρξήζεηο θαη ηα ζθάλδαια, ηνλ ακλήζηεπζε.  

Σν ζέκα κηαο λέαο Οηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο επαλεκθαλίδεηαη ζηελ αξζξνγξαθία ηεο 

Καζεκεξηλήο  σο ιχζε γηα ην θαιφ ηεο Διιάδαο
152

. κσο ηε ιχζε ηνξπηιίδνπλ νη ίδηνη 

νη Βεληδειηθνί πνπ ζθνξπίδνπλ ιίβειινπο θαη ζπθνθαληίεο ελαληίνλ ησλ Λατθψλ κε 

θπιιάδηα θη ειεεηλνχο ραξαθηεξηζκνχο, ξίρλνληαο ην θηαίμηκν ηεο πηψρεπζεο ζηνπο 
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εθηειεζζέληεο ηνπ 1922.
153

 Δθιείπεη ε εηιηθξηλήο θη έληηκε ζπλεξγαζία απφ ηνπο 

Βεληδειηθνχο, παξαηεξεί ν αξζξνγξάθνο. Δληνχηνηο ν ιαφο πνπ έρεη δεηλνπαζήζεη 

δεηάεη εθδίθεζε, λα ζηήζεη αγρφλεο θαη γθηινηίλεο
154

 . Κη απηφ πξέπεη λα πξνθαιέζεη 

ζιίςε θαη πεξίζθεςε ζηνπο ηζχλνληεο θαη πξέπεη λα ιήμεη γηα ην θαιφ ηεο Διιάδαο. 

Πξνβιέπεη αλαξρία θαη νρινθξαηία ζηε ρψξα αλ νη πνιηηηθνί αξρεγνί δελ ζπεχζνπλ 

λα ζθεθηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ άκεζα κηα ζνβαξή ιχζε γηα ην κέιινλ ηεο.
155

 ηηο 

17 Μαΐνπ  πξνηξέπεη ηνλ Βεληδέιν
156

 λα εγθαηαιείςεη ηελ εμνπζία γηα ην θαιφ ηεο 

Διιάδαο θαη κηα κέξα αξγφηεξα
157

 ακθηζβεηεί ηηο αγαζέο πξνζέζεηο πνπ ππνθηλνχλ 

ηνλ Βεληδέιν λα επαλαθέξεη ην αλαινγηθφ ζχζηεκα ζηηο εξρφκελεο εθινγέο. 

Τπνγξακκίδεη φηη φπσο θαη ην 1928 έηζη θαη ηψξα ε ρψξα έρεη αλάγθε απφ ηζρπξή 

θπβέξλεζε ηελ νπνία κπνξεί λα δψζεη κφλν ην πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα. Άξα 

ζπκπεξαίλεη φηη ζέιεη λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζηελ αθπβεξλεζία. 

Σν πξσηνζέιηδν άξζξν ζηελ εθεκεξίδα  Αθξόπνιηο ζηηο 11 Μαΐνπ κε ηίηιν «Οξηζηηθή 

δηάιπζηο ηνπ θαηαζηήκαηνο» δηαλζίδεηαη
158

 θη απφ κία εχγισηηε γεινηνγξαθία φπνπ ν 

Βεληδέινο θη νη ππνπξγνί ηνπ παξνκνηάδνληαη κε παξάλνκνπο ραξηνπαίθηεο πνπ 

εηδνπνηνχληαη μαθληθά φηη έξρεηαη ε αζηπλνκία θαη ηξέρνπλ λα ην ζθάζνπλ 

παληθφβιεηνη απφ ηα παξάζπξα. Σν άξζξν πνπ αθνινπζεί ζπλδπάδεηαη κε ηε 

γεινηνγξαθία λνεκαηηθά θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξαίηεζε πνιιψλ βαζηθψλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ Βεληδέινπ πνπ βιέπνληαο φηη ε θαηάζηαζε είλαη κε αλαζηξέςηκε γηα 

ην θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκία απνρσξνχλ γηα λα κελ ηνπο απνδνζνχλ επζχλεο. Ζ 

θπβέξλεζε κνηάδεη κε άζιην πηώκα πνπ απνζπληίζεηαη θαη γεκίδεη δπζσδία ηελ 

αηκόζθαηξα από ηε ζήςε. Ο ιαφο θαηαξηέηαη ηελ θπβέξλεζε θη ν Βεληδέινο 

ακεηαλφεηνο γηα ηνλ φιεζξν πνπ ζθφξπηζε απεηιεί φηη ζα αθαηξέζεη θαη ηηο 

ηειεπηαίεο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ, ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ. 
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ηηο 11θαη 12 θαη 15 Μαΐνπ ε Καζεκεξηλή επαλέξρεηαη
159

 θαη θαηαθέξεηαη ελαληίνλ 

ηνπ Βεληδέινπ πνπ αληί λα θξνληίζεη ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο αλαιψλεηαη 

ζε πνηα κέηξα ζέιεη λα ιάβεη ελαληίνλ ηνπ Σχπνπ. Σν ζεσξεί ζνβαξφ νιίζζεκα γηαηί 

ηφηε ην πνιίηεπκα κπνξεί λα κνηάζεη κε δηθηαηνξία ή ηπξαλλία
160

. Ο λένο λφκνο ζα 

αλαγθάζεη δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνλ Σχπν ελ γέλεη λα ζηγήζεη αλαγθαζηηθά θαη λα 

ππνηαρζεί ζηελ εμνπζία ηνπ πξσζππνπξγνχ ρσξίο λα κπνξεί λα αζθεί θξηηηθή θη απηφ 

απνηειεί επηθίλδπλε θακπή ζηνλ πνιηηηθφ βίν ηεο ρψξαο. ηηο 13 Μαΐνπ ε 

αξζξνγξαθία ηεο Καζεκεξηλήο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηα παξαγσγηθά έξγα
161

 θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηελ νπνία ακθηζβεηεί φρη κφλν ν ζπληάθηεο αιιά θαη ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ ζεκεηψλεη φηη δελ πξέπεη λα ζηεξίδνπλ θξνχδεο ειπίδεο 

νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο πάλσ ζηα ηερληθά έξγα πνπ ρξεηάδνληαη δηαξθή θαη 

δαπαλεξή ζπληήξεζε. 

Ζ Αθξόπνιηο ζηηο 17 Μαΐνπ εηξσλεχεηαη ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ
162

 δηφηη εθηφο απφ 

ηνλ Σχπν θαηεγνξεί θαη ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο γηα ηελ παηαγψδε απνηπρία ηεο 

πνιηηηθή ηεο , δηφηη δήζελ απηνί αληέδξαζαλ ζην έξγν ηνπ επηθξίλνληαο ηα ιάζε . Ο 

αξζξνγξάθνο φκσο αληεπηηίζεηαη κε ηελ θξάζε «Νηξνπή θύξηε πξσζππνπξγέ» θαη 

θαηαγγέιιεη ηελ νηθηξή φπσο ιέεη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ νδήγεζε ζε 

εμαζιίσζε ηνπο βηνπαιαηζηέο. Σνλ απνθαιεί ςεπδνδηθηάηνξα θαη ηνλ θαηεγνξεί γηα 

θνξνκπερηηθή πνιηηηθή θη έιιεηςε πνιηηηθνύ ζζέλνπο. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ζηηο 20 Μαΐνπ ελζαξξχλεη
163

 ηελ απεξγία ησλ Σξηαηαηηθψλ ελψ ε 

Μαθεδνλία αληηζέησο
164

 ζεσξεί φηη νη ζηηγκέο είλαη θξίζηκεο θη νη απεξγίεο 

δηνγθψλνπλ ηα πξνβιήκαηα αληί λα ηα ιχλνπλ. Ζ Καζεκεξηλή
165

ζην ίδην ζέκα 

αλαθέξεηαη ζε απνιχζεηο θη επηζηξαηεχζεηο ππαιιήισλ θαη ζεσξεί ζπαζκσδηθά ηα 

κέηξα αληίδξαζεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ νδεγνχλ ζε γελίθεπζε ηνπ απεξγηαθνχ 
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θχκαηνο θαη ζε άιινπο θιάδνπο. Μάιηζηα ζηηο 21 ν αξζξνγξάθνο
166

 ςέγεη ηνλ 

πνιηηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο, θπβέξλεζε θη αληηπνιίηεπζε πνπ άθεζαλ ηελ θαηάζηαζε 

λα βγεη εθηφο ειέγρνπ θαη λα θηλδπλεχεη ηψξα ε πνιηηηθή δσή απφ θαηξνζθφπνπο, απφ 

αλαξρία ή δηθηαηνξία. Ο ιαφο απνγνεηεχεηαη θαη ζεσξεί αδχλακν φιν ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα πνπ έρεη πέζεη ζε θζνξά θη απξαμία. Πξνηείλεη λα ζπλελλνεζνχλ 

Κπβέξλεζε θη αληηπνιίηεπζε θαη λα θηηάμνπλ ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

Σελ ίδηα κέξα ην Βήκα παξνπζηάδεη
167

 ηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα θαη ηνλ Βεληδέιν πνπ πξνεηδνπνηεί ηνλ Σζαιδάξε  φηη κε ηελ πξνζήισζή 

ηνπ ζηελ ηδέα ηεο Παιηλφξζσζεο ηεο κνλαξρίαο ζα πξνθαιέζεη πάιη ζπληξηβή ηεο 

Διιάδνο. ε κηα καθξά αγφξεπζή ηνπ ν Βεληδέινο ππνζηεξίδεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα 

έρνπλ ειαηηψκαηα θαη φηη ν ειιεληθφο ιαφο δελ θηλδπλεχεη απφ ην αλαινγηθφ. Φέξλεη 

δηάθνξα παξαδείγκαηα γηα λα απνδείμεη ηηο αηέιεηεο ηνπ πιεηνςεθηθνχ θαη ζηξέθεη 

ηε ζπδήηεζε ζηελ άξλεζε ηνπ Σζαιδάξε λα μεθαζαξίζεη φηη δελ πξφθεηηαη λα 

επαλαθέξεη ηε βαζηιεία ζε πεξίπησζε πνπ εθιεγεί. Ο ιφγνο ηνπ επεθηείλεηαη ζην 

παξειζφλ θη επαλέξρεηαη ιέγνληαο φηη ν Σζαιδάξεο είλαη επίθνβνο φρη γηα λα 

επηβάιεη δηθηαηνξία αιιά κνλαξρία. Με παξέκβαζή ηνπ ν Ράιιεο ππελζπκίδεη φηη 

ζηελ πξνεγνχκελε δηθηαηνξία ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ν γηνο ηνπ Βεληδέινπ. ηελ 

Απνγεπκαηηλή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο δηαβάδνπκε πξφηαζε ηνπ Βεληδέινπ λα 

αλαιάβεη ε αληηπνιίηεπζε ηελ εμνπζία κε ηνλ φξν λα αλαιάβεη θαη ηελ επζχλε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε Λνδάλε. 

Ζ Μαθεδνλία ζηηο 21 Μαΐνπ αλαθέξεηαη
168

 ζξηακβεπηηθά ζηελ απάληεζε ηνπ 

Βεληδέινπ πξνο ηνλ Σζαιδάξε φπνπ ηνπ αλέιπζε ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιιεηαη ε 

Αλαινγηθή ζηηο επηθείκελεο εθινγέο πνπ ζα γίλνπλ κεηά ηε δηάζθεςε γηα ηηο 

επαλνξζψζεηο. Αλαιχεη ην 4εηέο έξγν ηνπ θη απαληάεη ζζελαξά ζηνλ Σζαιδάξε. 

κσο ζε έθηαθηε λπθηεξηλή έθδνζε ηεο ε Μαθεδνλία κε περπαίνπο ηίηινπο αλαθέξεη:  

«Η θπβέξλεζε Βεληδέινπ ππνβάιιεη ζήκεξα παξαίηεζε ιόγσ ησλ 

πξνβαιιόκελσλ αληηδξάζεσλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο. Σε λέα θπβέξλεζε ζα 

ζρεκαηίζεη κάιινλ ν Παπαλαζηαζίνπ. Γελ απνθιείεηαη όκσο θαη δηθηαηνξηθή 
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θπβέξλεζε από ηνλ Γνλαηά. Οξγίαζαλ νη ςεπδείο θήκεο γηα θίλεκα από ηνλ 

Πάγθαιν» 

ηηο 22 Μαΐνπ ε ίδηα εθεκεξίδα
169

 επηρεηξεί κηα εξκελεία γηα ηελ φιε θαηάζηαζε πνπ 

αθφκε είλαη ζνιή θαη κεηαθέξεη ηελ αγσλία ησλ πνιηηψλ πνπ είδαλ λα παίξλνληαη 

ζηε Θεζζαινλίθε έθηαθηα ζηξαηησηηθά κέηξα πξνο αληηκεηψπηζε πηζαλφλ εθηξφπσλ. 

Σελ πηζαλφηεηα ν Πιαζηήξαο λα επεδίσμε θίλεκα ν αξζξνγξάθνο ηελ ζεσξεί θσκηθή 

θαη ηελ δηαςεχδεη σο πιήξσο αλαιεζή. 

Ζ Καζεκεξηλή ηεο 22αο Μαΐνπ πεξηιακβάλεη
170

 ηνπο ιφγνπο πνπ ν ίδηνο ν Βεληδέινο 

ιέεη φηη ηνλ νδήγεζαλ ζηελ παξαίηεζε. Δπηξξίπηεη ηελ επζχλε ζηελ αληίδξαζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη ζηελ αξζξνγξαθία ελαληίνλ ηνπ πνπ ήηαλ πξνζβιεηηθή. Τπέδεημε 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ θαη επηδηψθεη ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο γηα λα 

επαλέιζεη ζηελ εμνπζία. 

Σν θεληξηθφ άξζξν ηεο ίδηαο κέξαο κε ηνλ δξακαηηθφ ηίηιν «Η πηώζηο» έρεη χθνο 

θαηαγγειηηθφ γηα ηελ απνηπρεκέλε πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ πνπ εξείπσζε ηελ 

Διιάδα, ηελ ρξενθφπεζε θαη ηελ ρψξηζε ζε δπν ζηξαηφπεδα θαζψο βαζίζηεθε ζε 

θχθιν θνιάθσλ γχξσ ηνπ θαη ζηνπο μέλνπο. Αιιά έρεη θαη χθνο ζπζπεηξσηηθφ θη 

ελσηηθφ γηαηί θαιεί ηνπο Έιιελεο λα αθήζνπλ ηα κίζε θαη λα πξνζηξέμνπλ γηα λα 

αλαζηήζνπλ ηελ Διιάδα.  

Ζ Αθξόπνιηο ηεο 22αο Μαΐνπ παξνπζηάδεη
171

 ηελ παξαίηεζε ηνπ Βεληδέινπ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε σο πξφθαζε ηελ αληίδξαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην δήηεκα ηεο 

ςήθηζήο ηνπ λφκνπ πεξί Σχπνπ. Θεσξεί ν αξζξνγξάθνο φηη ν Βεληδέινο δελ είρε ην 

ζάξξνο λα παξαδερηεί ηε ζπληξηβή ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαη ηελ απνηπρία ηνπ θαη 

ζέιεζε λα ξίμεη ζε άιινπο ηελ επζχλε, δειαδή ζηελ αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ θαη ζηηο 

αληηδξάζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ. Ζ εθεκεξίδα αληηθξνχεη ην επηρείξεκα 

ηνπ Βεληδέινπ ιέγνληαο φηη πνηέ ζηελ πνιηηηθή δσή δελ ππήξμε πην ήπηα θαη δνπιηθή 

αληηπνιίηεπζε απφ απηή ηνπ Σζαιδάξε πνπ ηνλ άθεζε αλελφριεην λα εθαξκφδεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ επί 4 ρξφληα. Δχρεηαη λα ζρεκαηηζζεί γξήγνξα θπβέξλεζε εζληθήο 

ζσηεξίαο γηα λα αλαθνπθηζζεί ν ιαφο. Φνβάηαη κήπσο πξαγκαηνπνηεζεί ην θξπθφ 

ζρέδην ηνπ Βεληδέινπ λα παξαηηεζεί κε δξακαηηθφ ηξφπν θαη λα εκπνδίζεη κε 
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παξαζθεληαθέο ξαδηνπξγίεο ηνπο άιινπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο λα θηηάμνπλ 

θπβέξλεζε θη έηζη λα επαλέιζεη ν ίδηνο δξηκχηεξνο ζηελ εμνπζία σο δηθηάηνξαο. 

Ζ Καζεκεξηλή ηεο 23
εο

 Μαΐνπ ελεκεξψλεη
172

 γηα ηε ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ 

ππφ ηνλ Πξφεδξν Εαΐκε θαη ηε δήισζε Σζαιδάξε φηη ζην Λατθφ θφκκα αλήθεη 

δηθαησκαηηθά ε εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο κεηά ηε δηάιπζε ηεο Βνπιήο. ε 

δεχηεξν άξζξν ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε , 

λα δνζεί ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηνλ Μάμηκν θαη ζην Λατθφ θφκκα πνπ κπνξεί 

λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηε δχζθνιε ζέζε θη ν Βεληδέινο λα εθπξνζσπήζεη ηε ρψξα 

ζηε δηάζθεςε ηεο Λνδάλεο. Απνζαθελίδεη ηελ πξφηαζε ηνπ Σζαιδάξε ζηνλ Εαΐκε 

φηη  έρεη θαζήθνλ λα ζπεχζεη θαη κε ηα απνθάζεηο ηνπ λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηε 

δεηλή ζέζε. Ο Σζαιδάξεο ηνλίδεη φηη δελ έρεη αληίξξεζε λα ζπλεξγαζηεί κε άιια 

θφκκαηα αιιά νη εθινγέο είλαη ε θαιχηεξε ιχζε ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Ο 

Παπαλαζηαζίνπ πξφηεηλε ιχζε Οηθνπκεληθήο αιιά κε ζηήξημε ησλ Φηιειεπζέξσλ. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 23
εο

 Μαΐνπ αλαθέξεη λαπάγην ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Πξνέδξνπ γηα 

ζρεκαηηζκφ Οηθνπκεληθήο. Ζ εθεκεξίδα
173

 δηαβιέπεη θπβέξλεζε Κνλδχιε κε ηε 

ζχκπξαμε Παπαλαζηαζίνπ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Φηιειεπζέξσλ. ε δεχηεξν 

πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο ε εθεκεξίδα εμαίξεη ηελ απηνζπζία ηνπ Βεληδέινπ πνπ έθαλε 

χςηζηε ζπζία δηφηη παξαηηήζεθε αλ θαη είρε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία θαη παξφηη 

είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο. Καη 

παξαηηήζεθε δηφηη νη πνιηηηθνί αξρεγνί θαη ν Σχπνο είραλ βγεη εθηφο νξίσλ δεηψληαο 

λα ζηεζεί αγρφλε ζηελ Οκφλνηα. Με πηθξία ππελζπκίδεη ηνπο αγψλεο ηνπ Βεληδέινπ 

θαηά ησλ Σνχξθσλ θαη ηεο Μνλαξρίαο θαη αλαιχεη πφζν επηβεβιεκέλεο ήηαλ θάπνηεο 

αιιαγέο ζην χληαγκα. Γη’ απηφ ήζειε λσπή εληνιή ιανχ θαη ζπζηάζηεθε. κσο ν 

αξζξνγξάθνο ππελζπκίδεη ζηνπο άιινπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο φηη θαλείο δελ κπνξεί 

λα θπβεξλήζεη αλ αλέρεηαη εθηξνπέο θαη δεκαγσγίεο θη απηφ ζα ην δηαπηζηψζνπλ θη 

νη ίδηνη φηαλ θιεζνχλ λα θπβεξλήζνπλ. 

ηηο 24 θαη 25 Μαΐνπ ε Καζεκεξηλή παξνπζηάδεη
174

 ηελ άξλεζε ηνπ Βεληδέινπ λα 

δηαιχζεη ηε Βνπιή θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Σζαιδάξε  ν νπνίνο αδπλαηεί λα ελλνήζεη 

πψο είλαη δπλαηφλ θάπνηνο πνπ παξαηηήζεθε λα εμαθνινπζεί λα επηβάιεη ηνπο φξνπο 
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ηνπ θαη λα νξίδεη ηνλ Πξφεδξν.. Θεσξεί
175

 αλέθηθηε ηελ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ θαη 

ζρεδφλ βέβαηε ηε ζπγθξφηεζε θπβέξλεζεο Παπαλαζηαζίνπ θαη ζε εθινγέο κεηά ηε 

Λνδάλε. ηηο 26 Μαΐνπ ε ίδηα εθεκεξίδα
176

 ζηειηηεχεη ηηο ελαιιαζζφκελεο πξνηάζεηο 

γηα θπβέξλεζε θαη ςέγεη ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ αζηάζεηα, ν νπνίνο ππνθχπηεη ζηηο 

επηζπκίεο ηνπ Βεληδέινπ. Τπνςηάδεηαη φηη κεηά ηελ πξφηαζε γηα θπβέξλεζε 

Παπαλαζηαζίνπ- Κνλδχιε, πηζαλφλ λα αθνινπζήζεη πξφηαζε γηα Μηραιαθφπνπιν 

θαη ηειηθά δηαβιέπεη φηη ζα επαλέιζεη ν Βεληδέινο πνπ ζα ππεξεθαλεπζεί φηη είλαη 

αλαληηθαηάζηαηνο. Πξέπεη λα βξεζεί ιχζε «κηα, πιελ ηεο ρεηξίζηεο» πνπ είλαη ν 

Βεληδέινο. 

Σέινο ζηηο 27 Μαΐνπ φηαλ αλαθνηλψλεηαη
177

 ε λέα θπβέξλεζε Παπαλαζηαζίνπ, ηελ 

ραξαθηεξίδεη ιχζε αλάγθεο θαη εθήκεξε. Γελ ππήξρε ιφγνο αιιαγήο αθνχ 

νπζηαζηηθά ν Παπαλαζηαζίνπ είλαη «ηνπνηεξεηήο» ηνπ Βεληδέινπ. Χζηφζν 

ζπκθσλεί κε ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ θαη ηε δηελέξγεηα εθινγψλ θαη απνδέρεηαη ηνλ 

Παπαλαζηαζίνπ σο ππεξεζηαθή θπβέξλεζε γηα λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζε εθινγέο. 

Ζ Μαθεδνλία ηεο 24
εο

 Μαΐνπ θαηαθιχδεηαη
178

 απφ ηεξαηώδεηο θήκεο φηη ε 

πξσηεχνπζα ζηξαηνθξαηείηαη. Τπάξρνπλ δηαδφζεηο γηα θίλεκα ηνπ πάγθαινπ. Ζ 

ρψξα νδεγείηαη πξνο δηθηαηνξία Κνλδχιε γη’ απηφ κεηαθηλήζεθαλ ζηξαηεχκαηα απφ 

Βέξνηα θαη Κηιθίο. ηηο 25 Μαΐνπ ε εθεκεξίδα
179

 αλαθέξεη φηη ε πνιηηηθή θξίζε δελ 

έρεη εθηνλσζεί αθφκε θη νη πξνηάζεηο γηα Οηθνπκεληθή λαπάγεζαλ εμαηηίαο ηνπ 

Σζαιδάξε πνπ πξνβάιιεη δηαξθψο λένπο φξνπο πρ ηε δηάιπζε ηεο Βνπιήο. Καη 

παξφηη ν Βεληδέινο ππνρψξεζε ν Σζαιδάξεο πξνέβαιε λέν φξν λα ηνπ αλαηεζεί ν 

ζρεκαηηζκφο Κπβέξλεζεο ή λα είλαη πξφεδξνο ηεο Οηθνπκεληθήο. Ζ εθεκεξίδα 

αλαιχεη φηη ε ελαιιαθηηθή ιχζε Παπαλαζηαζίνπ, Κνλδχιε, Καθαληάξε,  

Εαβηηζηάλνπ είλαη κάιινλ απίζαλε ιφγσ δηαθσληψλ. Τπάξρεη θη ε ιχζε Γνλαηά, 

θαζψο θαη Κνλδχιε ,Παπαλαζηαζίνπ. Ζ εθεκεξίδα παξαζέηεη δήισζε ηνπ Πιαζηήξα 

φηη ζηεξίδεη Βεληδέιν θη φηη κφλν κε ηελ έλλνκε ηάμε ε ρψξα δελ ζα βγεη απφ ηε 

δεηλή ζέζε. Δθείλνο πάλησο είλαη απνθαζηζκέλνο λα θάλεη ην θαζήθνλ ηνπ. Σέινο ε 
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εθεκεξίδα ελεκεξψλεη φηη παξέκεηλαλ ηα ζηξαηησηηθά κέηξα ζηελ Αζήλα θαη θάζε 

απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ζα παηαρζεί. 

Ζ εθεκεξίδα επαλέξρεηαη
180

 ζηηο 27 Μαΐνπ φπνπ αλαθνηλψλεη ηελ θπβέξλεζε 

Παπαλαζηαζίνπ , κεηά απφ πέληε εκέξεο αθπβεξλεζίαο. Σελ ζεσξεί ππεξεζηαθή 

θπβέξλεζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη θαη λα εθαξκφζεη λέν πξφγξακκα φπσο 

ζα έθαλε κηα Οηθνπκεληθή. 

Ο Ρηδνζπάζηεο ζηηο 25 Μαΐνπ κε αγσληζηηθφ πλεχκα θαη επηζεηηθφ χθνο 

ραξαθηεξίδεη
181

 ηνλ πνιηηηθφ θφζκν σο αλδξάπνδα ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, παξνπζηάδεη 

πξνζβιεηηθά ηνλ Βεληδέιν κε αθξνύο ιύζζαο θαη ραξαθηεξίδεη σο επαλάζηαζε ηνλ 

ηηηάλην αγψλα ησλ ζθιάβσλ ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Απνξξίπηεη ην ιεζηξηθφ θξάηνο 

ησλ εθκεηαιιεπηψλ, ηε δεκαγσγία ησλ πνιηηηθψλ, ηε δεκνθνπία ηνπ Σζαιδάξε θαη 

ζεσξεί φηη φια ηα θφκκαηα ηεο πινπηνθξαηίαο παξακέξηζαλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θη 

αληέηαμαλ εληαίν πξφγξακκα ελαληίνλ ηνπ ιανχ. Καηαγγέιιεη ηελ αθξίβεηα θαη 

αηζρξνθέξδεηα θαη παξνκνηάδεη ην θξάηνο κε ζαξαβαιηαζκέλν ζθάθνο πνπ πεξλάεη 

κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή ζχειια. Δπίζεο επαλέξρεηαη ζην ζέκα ηνπ αληηζνβηεηηθνχ 

πνιέκνπ γηα ηνλ νπνίν εηνηκάδεηαη ε Διιάδα γη απηφ θαη δαπαλά εθαηνκκχξηα ζε 

εμνπιηζκνχο. ηηο 26 Μαΐνπ κε θεληξηθφ ηίηιν
182

 « Η νβηεηηθή καο παηξίδα 

απεηιείηαη, Δξγαδόκελνη ηεο Διιάδαο ζην πόδη» θαιεί ηελ εξγαηηθή ηάμε λα 

ζπζηξαηεπζεί , λα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θη φρη ζηε μέλε βνήζεηα θαη ζηα 

δάλεηα ησλ δπλάκεσλ πνπ ηελ ππνδνπιψλνπλ, λα μεθηλήζεη απεξγίεο θαη δηαδειψζεηο 

ψζηε λα απνθξνχζεη ηελ επίζεζε ησλ εξγνδνηψλ πνπ ζέινπλ λα ηνπο 

εθκεηαιιεπηνχλ. Υσξίο αγψλα ηίπνηα δελ ζα βειηησζεί δηφηη θη νη δηάδνρεο 

θπβεξλήζεηο ζα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθή αλάινγε κε απηή ηνπ Βεληδέινπ. 

ηηο 30 Μαΐνπ ε Μαθεδνλία αλαδεκνζηεχεη
183

 απφ ηε «Φσλή ηνπ Λανχ»  άξζξν ηνπ 

Βεληδέινπ ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ε αληηπνιίηεπζε έθαλε ηα 

πάληα γηα  λα δπζθνιέςεη ην έξγν ηνπ. Μάιηζηα ην ηειεπηαίν λνκνζρέδην γηα ηνλ 

Σχπν πξνθάιεζε δσεξφηαηε αληίδξαζε. Γη’ απηφ απνθάζηζε λα παξαηηεζεί ψζηε λα 
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ζπγθξνηεζεί Οηθνπκεληθή ή θπβέξλεζε επξχηεξνπ πλαζπηζκνχ. Σειηθά απηφ δελ 

έγηλε θη σο θχξην ππεχζπλν θαηεγνξεί ηνλ Σζαιδάξε πνπ επέκεηλε ζηε δηάιπζε ηεο 

Βνπιήο αλ θαη απηφ δελ κπνξνχζε λα γίλεη πξηλ νινθιεξσζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

ζηε Λνδάλε. Δπηβεβαηψλεη φηη πξηλ δπν κήλεο είρε πξνηείλεη Οηθνπκεληθή κε πξφεδξν 

ηνλ Σζαιδάξε θαη κε ζπκκεηνρή ησλ Φηιειεπζέξσλ , φκσο ηψξα νη ζπλζήθεο 

άιιαμαλ θαη δελ ην δέρεηαη απηφ δηφηη δε ζα ζπκκεηέρνπλ νη Φηιειεχζεξνη. Δπηκέλεη 

φηη ε Βνπιή πξέπεη λα δηαιπζεί κεηά ηε ζπλδηάζθεςε ηεο Λνδάλεο νπφηε θαη ζα 

πξνθεξπρζνχλ εθινγέο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΣΧΥΔΤΖ 

ηηο 26 Μαΐνπ 1932 ν Παπαλαζηαζίνπ ζρεκάηηζε θπβέξλεζε αιιά δελ απαιιάρηεθε 

απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ Βεληδέινπ πνπ αθφκε δέζπνδε ζηελ πνιηηηθή δσή ιφγσ 

θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο. Ο Παπαλαζηαζίνπ πξνζπάζεζε λα πεξάζεη έλαλ 

επεξγεηηθφ λφκν γηα ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο αιιά ν Βεληδέινο δελ ην επέηξεςε 

δηφηη ήζειε λα δηαηεξήζεη ην ξφιν ηνπ πξνζηάηε ησλ εξγαηψλ. Καηφπηλ πνηθίισλ 

επεκβάζεσλ θαη ρεηξηζκψλ θπξίσο απφ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ηνλ Βεληδέιν 

ν Παπαλαζηαζίνπ παξαηηήζεθε ζηηο 3 Ηνπλίνπ θαη αθνινπζεί αλαζρεκαηηζκέλε 

θπβέξλεζε Βεληδέινπ πνπ είρε ζαλ κφλν ζηφρν λα δηαηεξεζεί πάζε ζπζία ζηελ 

εμνπζία
184

. Φεθίδεη ην λνκνζρέδην γηα ηεο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, ελψ κέρξη ηφηε ην 

ζακπνηάξηδε θαη πξνζπαζεί λα επηβάιεη ην άξζξν ηχπνπ Βατκάξεο δίλνληαο 

νπζηαζηηθά δηθηαηνξηθέο δηθαηνδνζίεο ζηνλ Πξφεδξν ρσξίο φκσο λα ην πεηχρεη. Ο 

Παπαλαζηαζίνπ απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε ζηξαηησηηθνχ ζπλδέζκνπ κε ηνλ νπνίν ν 

Βεληδέινο ζα δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία ηνπ . Ο Βεληδέινο αξλήζεθε ηελ χπαξμε αιιά 

πίεζε κε θάζε κέζνλ ηνλ Σζαιδάξε λα δειψζεη αλ ζα ζεβαζηεί ην πνιίηεπκα ή αλ ζα 

επαλαθέξεη βαζηιεία ζε πεξίπησζε πνπ εθιεγεί
185

.πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν 

Μαπξνγνξδάηνο «ύςσζε μαθληθά ην ιάβαξν ηεο Αβαζίιεπηεο.. απνζπώληαο ηελ 

πξνζνρή από ηηο απνηπρίεο ηεο θπβέξλεζεο». Έηζη άθελε λα ελλνεζεί φηη αλ εθιεγεί ν 

Σζαιδάξεο ζα επαλαθέξεη ηε βαζηιεία. Ο Σζαιδάξεο επέκελε φηη ην θφκκα ηνπ δελ 
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ζα απνηεινχζε απεηιή γηα ην πνιίηεπκα. Οη εθινγέο δηεμήρζεζαλ ζε θιίκα πφισζεο 

ζηηο 25 επηεκβξίνπ 1932 κε αλαινγηθφ ζχζηεκα θαη ζήκαλαλ ην ηέινο ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπ Βεληδέινπ ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο
186

.Οη επφκελεο εθινγέο 

ζηηο 5 Μαξηίνπ αλέδεημαλ ηνπο Λατθνχο μεθάζαξα σο ληθεηέο. 

 

 

 

ςμπεπάζμαηα 

Με ηελ  παλεγπξηθή επαλεκθάληζε  ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο θαη ζηελ 

πξσζππνπξγία ηελ ηεηξαεηία 1928-1932, ν Βεληδέινο βάδεη ζε εθαξκνγή ηε ράξαμε 

κηαο λέαο πνξείαο  βαζηζκέλεο ζην δίπνιν κηαο  αλαλεσκέλεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

απφ ηε κηα κεξηά θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο αλαηκηθήο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο απφ ηελ 

άιιε. Δπνκέλσο έπξεπε κε ηφικε θη εμππλάδα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε δχν 

δχζθνινπο ηνκείο θαη λα ζέζεη δπζεπίηεπθηνπο ζηφρνπο. Απφ ηε κία ήζειε λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο εζληθέο επηδηψμεηο  απεκπιέθνληαο ηελ Διιάδα απφ ηελ 

αληαγσληζηηθή επξσπατθή θνλίζηξα, επηδηψθνληαο εηξήλε κε ηνπο γεηηνληθνχο ιανχο 

θαη πξνζπαζψληαο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή
187

. 

Κχξηνο θαη πξσηαξρηθφο φκσο ζηφρνο ηνπ ζα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ππαλάπηπμεο πνπ ραξαθηήξηδε ηελ Διιάδα. Οη εγγελείο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαίλνληαλ μεθάζαξα απφ ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. 

Πξνζπαζεί ινηπφλ λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο. Μφλν φκσο κε έλα θαζεζηψο εηξήλεο 

θη αζθάιεηαο ζα κπνξνχζαλ νη επελδπηέο λα εκπηζηεπζνχλ ηα ρξήκαηα ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Ζ πνιηηηθή θαη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα ήηαλ ην κεγάιν δεηνχκελν. 

Πξάγκαηη ράξε  ζηελ πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, αιιά θαη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ θχξνο  θαη θήκε αξρίδνπλ λα θαίλνληαη ηα πξψηα γφληκα 

απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία. Ξέλα θεθάιαηα εηζξένπλ, κεγάια παξαγσγηθά έξγα 

αξρίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη, εγγεηνβειηησηηθά έξγα, απνμεξάλζεηο, εμειεθηξηζκφο, 

θηιφδνμα έξγα νδνπνηίαο, βειηίσζεο ησλ ιηκέλσλ, λέα ζρνιεία,  φια απηά δείρλνπλ 

                                                           
186 Κψζηαο Καξακαλιήο, Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη νη εμσηεξηθέο καο ζρέζεηο 1928-1932,Παπαδήζε, 

Αζήλα 1995,ζ.318 

187
 Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο,Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1830-1981,Βηβιηνπσιείν ηεο 

Δζηίαο,Αζήλα, 2019, ζ.183 
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φηη ε Διιάδα κπαίλεη δπλακηθά ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. 

κσο εδψ ππάξρεη κηα παγίδα: ε επίηεπμε απηψλ ησλ έξγσλ  ζηεξηδφηαλ ζηα μέλα 

δάλεηα θη φρη ζηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο. Απηφ ήηαλ αδχλαηνλ λα ην 

επηηχρεη κφλε ηεο ε Διιάδα, κηα ρψξα ξεκαγκέλε απφ ηνλ εκθχιην δηραζκφ, ηνλ 

κηθξαζηαηηθφ πφιεκν θαη ην βαξχ έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

πξνζθχγσλ Μηθξαζηαηψλ.  Βέβαηα φηαλ ζχλαςε ηα δάλεηα ν Βεληδέινο, ηα ζχλαςε κε 

ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο . Ήηαλ κηα πξσηνθαλήο γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

θησρήο Διιάδαο επθαηξία λα πξνρσξήζεη κπξνζηά. Γπζηπρψο φκσο ε ηχρε θη νη 

ζπγθπξίεο δελ βνήζεζαλ ην κηθξφ θξάηνο. Σν 1929 ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

θινλίδεηαη ζπζέκεια απφ κηα θξίζε ηελ νπνία ειάρηζηνη κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ 

ή λα αληηκεησπίζνπλ. Καη πάλησο φρη ε Διιάδα. Απφ ην 1931 θη νπσζδήπνηε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 1932 αξρίδεη θαη δηακνξθψλεηαη ην δνθεξφ θιίκα πνπ ζα επηδεηλσζεί 

ζηαδηαθά θαη ζα νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζε νηθνλνκηθή  αζθπμία θαη αθαίκαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο πιενλαζκάησλ θαη ησλ Σξαπεδηθψλ ηεο θαηαζέζεσλ. ηαλ ε 

Βξεηαλία εγθαηαιείπεη ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1931, ε Διιάδα 

απνθαζίδεη λα ζπλερίζεη αθνινπζψληαο ηνλ θαλφλα, απνπιεξψλνληαο ηφθνπο θαη 

δάλεηα , ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη ράλνληαο ζηαδηαθά ην θάιπκκα ηνπ λνκίζκαηνο. 

Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ ήηαλ απξφζπκε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα δηφηη δελ 

ήζειε λα θαλεί αλαμηφπηζηε ζην εμσηεξηθφ. Κη απηά ηα κέηξα ήηαλ ε εγθαηάιεηςε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ επηδείλσζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

ζθηάδεη ηηο αλνξζσηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Βεληδέινπ πνπ πιένλ έρεη λα αληηκεησπίζεη 

κηα ηζρπξή αληηπνιίηεπζε ζην εζσηεξηθφ. Γελ είλαη κφλν νη πνιηηηθνί αξρεγνί ή ν 

ιαφο πνπ ηνπ αζθεί θξηηηθή. Πξσηίζησο είλαη νη εθεκεξίδεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 1932 ν 

Βεληδέινο πξνηείλεη ηνλ ζρεκαηηζκφ Οηθνπκεληθήο Κπβέξλεζεο ηελ νπνία αξλείηαη ν 

Σζαιδάξεο. Σφηε εθείλνο επηιέγεη ηελ ηερλεηή πφισζε θαη μαλαθέξλεη ζηελ 

επηθάλεηα πεξαζκέλα γεγνλφηα πνπ ηα αλέζπξε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ 

Γηραζκνχ θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Πξνζπαζεί λα ρηππήζεη ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ εθεί πνπ πξαγκαηηθά πνλάλε. Έηζη, αλαζχξεη δεηήκαηα φπσο ην 

πνιηηεηαθφ, ηνλ ξφιν ηνπ βαζηιηά θαη ηελ πηζαλή επαλαθνξά ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ 

μαλαθεξδίζεη ηηο εθινγέο ην Λατθφ Κφκκα. Δπηθξίλεη ηελ πνιηηηθή ησλ αληηπάισλ 

ηνπ θαη παξνπζηάδεη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή εθείλσλ σο ηελ ππεχζπλε γηα ηελ 

παξνληηθή  θξίζε. Αζθαιψο θαη δελ ήηαλ ν Βεληδέινο ν κφλνο ππεχζπλνο ηεο θξίζεο. 

Απηή ήηαλ απνηέιεζκα ελφο πιέγκαηνο παξαγφλησλ, θαθψλ επηινγψλ, ρξφληαο 

νηθνλνκηθήο θαρεμίαο, πνιέκσλ, κε δηαρεηξίζηκσλ  δαλείσλ, αληηπαξαγσγηθψλ θαη 
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αλεπαξθψλ ππνδνκψλ, ελφο θιίκαηνο θαρππνςίαο πνπ βάξπλε ηηο κεηαμχ ησλ 

Διιήλσλ ζρέζεηο θη έςαρλε απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο γηα λα θνξηψζεη ηελ θξίζε. 

Απηφ ην θιίκα πφισζεο θαη ηελ έμαςε ησλ πλεπκάησλ  δηαγξάθεη αλάγιπθα ν Σχπνο 

ηεο επνρήο. Ο Σχπνο  ήηαλ ρσξηζκέλνο ζε Βεληδειηθέο θη Αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο 

πνπ εμέθξαδαλ αιιά θη επεξέαδαλ κεγάια θνκκάηηα ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο. Οη 

κελ βεληδειηθέο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηα κεγάια παξαγσγηθά έξγα πνπ 

ζχληνκα ζα απνδψζνπλ θαξπνχο, ζηελ εληηκφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ηνπ Βεληδέινπ 

σο κεγάινπ εγέηε πνπ πάληνηε αγσληδφηαλ κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα ηελ Διιάδα. 

Πεξηγξάθνπλ κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα πφζν πξαγκαηηθά ηζρπξή θη απξνζδφθεηε 

ήηαλ ε παγθφζκηα θξίζε, πφζν θαηαιπηηθέο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο πνπ ηάξαμαλ 

ζπζέκεια φιεο ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο ηεο Δπξψπεο. 

Παξνπζηάδνπλ ηελ πξσζππνπξγία ηνπ Βεληδέινπ ζαλ ηε κνλαδηθή ζνβαξή θη 

αμηνζεκείσηε πξνζπάζεηα γηα αλνηθνδφκεζε θαη ηηο αληηδξάζεηο απέλαληί ηνπ ζαλ 

κηα ελνξρεζηξσκέλε πξνζπάζεηα λα ζηεξήζνπλ απφ ηελ Διιάδα απηφλ ηνλ ¨γίγαληα¨ 

ηεο πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή ζχειια θαη λα 

μαλανδεγήζεη κπξνζηά ηελ Διιάδα. 

ηνλ αληίπνδα φισλ απηψλ θηλνχληαη νη αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο φισλ ησλ 

απνρξψζεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη αξηζηεξέο. Ζ Καζεκεξηλή αλ θαη 

αληηβεληδειηθή απνθεχγεη ηνπο αθξαίνπο ραξαθηεξηζκνχο ελ αληηζέζεη κε άιιεο φπσο 

ε Διιεληθή πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο αδηάιιαθηνπο αληηβεληδειηθνχο θαη ε νπνία έρεη 

εμαπνιχζεη πξνζσπηθή επίζεζε ζην πξφζσπν ηνπ Βεληδέινπ, κε ζθιεξνχο 

ραξαθηεξηζκνχο, πξνζβιεηηθνχο θη απξεπείο. Αιιά θαη ε ζπληεξεηηθή Αθξόπνιηο 

επελδχεη,  εηδηθά απφ ηνλ Απξίιην θη έπεηηα, ζε βαξείο ραξαθηεξηζκνχο απέλαληη ζην 

πξφζσπν ηνπ Βεληδέινπ ηνλ νπνίν ζεσξεί δφιην ζηηο θηλήζεηο ηνπ, δηραζηηθφ ζηηο 

επηδηψμεηο  ηνπ, νιέζξην ζηηο απνθάζεηο  ηνπ. 

Ο κεηξηνπαζήο αληηβεληδειηθφο Σχπνο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηα αίηηα ηεο θξίζεο θαη 

πξνηείλεη αιιαγή νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Γη’ απηφ αληηζηξαηεχεηαη ηελ θαζπζηέξεζε 

ηνπ Βεληδέινπ λα ιάβεη κέηξα αληηκεηψπηζεο έγθαηξα. Σνλ θαηαθεξαπλψλεη φηαλ 

εθείλνο επαλαθέξεη παιαηά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ 1920 

θαη ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζεσξψληαο φηη απηφ απνηειεί παξειθπζηηθή 

πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ, ζε ζέκαηα καθξηλά θαη ηεηειεζκέλα θη φρη ζηα ηξέρνληα θαη 

θιέγνληα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία ηνχ απνδίδεη πιήξσο ηελ επζχλε. Γελ ζεσξεί φηη 
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ππάξρεη πνιηηεηαθφ δήηεκα, αληηζέησο ηνλίδεη ηε κεηξηνπάζεηα θαη ππεπζπλφηεηα ηνπ 

Σζαιδάξε πνπ ρσξίο εμάξζεηο θη αθξφηεηεο αληηκεησπίδεη ηε δχζθνιε θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα ρσξίο ζεαηξηληζκνχο. Αμίδεη λα παξαηεξήζεη 

θαλείο φηη φζν ε θξίζε εμειίζζεηαη θαη θνξπθψλεηαη ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο, 

ηφζν θη νη εθεκεξίδεο ηεο αληηπνιίηεπζεο γίλνληαη πην επηζεηηθέο, ζε ζεκείν πνπ λα 

δηράζνπλ ηνλ ιαφ θαη λα πξνηείλνπλ λα ζηεζνχλ αγρφλεο ζηελ Οκφλνηα. Απηφ δείρλεη 

φηη ηα κίζε θαη ηα πάζε ηεο επνρήο πνπ μχπλεζαλ έπεηηα απφ ηελ αλακφριεπζή ηνπο 

απφ ηνλ Βεληδέιν δελ ήηαλ εχθνιν λα θαηαζηγάζνπλ θαη εμήςαλ ηελ δηρφλνηα θαη 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ θνκκάησλ ζε κηα επνρή πνπ ε αξξαγήο ελφηεηα θαη 

ζπλεξγαζία ήηαλ πεξηζζφηεξν  αλαγθαία απφ πνηέ. 

Ο Σχπνο ηεο Αξηζηεξάο , ηέινο, κε επηθεθαιήο ηνλ Ρηδνζπάζηε έρεη έλαλ επηπιένλ 

ιφγν λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Βεληδέινπ. Σν 1929 έρεη ςεθηζζεί ην Ηδηψλπκν, πνπ 

ζηελ πξάμε ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη δξάζεο ησλ αξηζηεξψλ, 

απεηιψληαο ηνπο κε δηψμεηο θαη θπιαθίζεηο. Απηφ ήηαλ κηα κφληκε πιεγή γηα ηνπο 

αξηζηεξνχο πνπ ιεηηνχξγεζε ζαλ κνριφο δξάζεο θη αληίδξαζεο απέλαληη ζηνλ 

Βεληδέιν. Δληάζζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ινηπφλ ζηελ θνκκαηηθή ηνπ γξακκή θαη κε 

ζεκαία ηνπ ηνλ θίλδπλν ηνπ θαζηζκνχ ραξαθηεξίδεη σο θαζίζηεο κεγάιεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, φρη κφλν ηεο αληίπαιεο πνιηηηθήο παξάηαμεο, αιιά θαη αηφκσλ  πνπ 

ραξαθηεξίδεη σο αξρεηνθαζίζηεο, εξγαηνθαζίζηεο, ζνζηαιθαζίζηεο,αγξνηνθαζίζηεο. 

Δπηκέλεη ζε απηήλ ηελ ξεηνξηθή θαη επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα ηνπ ρακεινχ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πιεζπζκψλ, ηελ αλεξγία, ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ. κσο ην 

πακθαζηζηηθφ ηδενιφγεκα απνκνλψλεη ην ΚΚΔ απφ ηα ππφινηπα θφκκαηα θαη ην 

εκπνδίδεη απφ ην λα εηζβάιεη απνθαζηζηηθά αλάκεζα ζηνπο δπζαξεζηεκέλνπο 

βεληδειηθνχο ςεθνθφξνπο.  Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1932 γίλεηαη  πην δεθηηθφο θαη 

αζθεί έληνλε θξηηηθή γηα ηα θαηαζηξνθηθά εμσηεξηθά δάλεηα ηα νπνία αλαγθάδνπλ 

ηνλ ιαφ λα είλαη ππφινγνο ζηνπο μέλνπο θαη ππνζηεξίδεη κηα αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

πην εζσζηξεθή πνπ λα κελ αιιειεπηδξά  κε ηνλ έμσ θφζκν αιιά λα δηαζθαιίδεη ηελ 

πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο. ε απηφ ην πιαίζην ζηξέθεηαη θαη ελαληίνλ μέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ έδξεπαλ ζηελ Διιάδα, φπσο πρ ηελ Πάνπεξ πνπ ζεσξεί φηη 

εθκεηαιιεχεηαη ηνλ κφρζν ησλ εξγαηψλ. πρλά ν Ρηδνζπάζηεο αζθεί θξηηηθή θαη 

ζηνπο επηθεθαιήο ηνπ ΚΚΔ δηφηη αδξαλνχζαλ θαη δελ νξγάλσλαλ έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο δηαδειψζεηο θαη ηηο απεξγίεο, αθήλνληαο ρψξν ζηνπο 

απεξγνζπάζηεο λα ππνλνκεχζνπλ ηνλ ιατθφ αγψλα. Κη απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί 
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είλαη φηη αβαζάληζηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ κχζν φηη ε Διιάδα καδί κε άιιεο 

ηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο φπσο ε Γαιιία πξνηίζεληαη λα επηηεζνχλ ελαληίνλ ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη θαιεί ζε ζπζηξάηεπζε ηνλ πιεζπζκφ ψζηε λα ππεξαζπηζηνχλ 

φινη καδί ηελ «νβηεηηθή Παηξίδα» πνπ θηλδπλεχεη.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο ζα ιέγακε φηη  νη εθεκεξίδεο, ε θαζεκηά κέζα απφ ηε δηθή ηεο 

νπηηθή , αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θσηίδνπλ ηα γεγνλφηα ελ ηε εμειίμεη 

ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ζπλεηδήζεηο , εληζρχνπλ ηελ θνκκαηηθή ζπζπείξσζε ηεο θάζε 

παξάηαμεο θη εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηεο εθινγηθήο βάζεο κε θφλην ην 

θπξίαξρν δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Μηαο θξίζεο  πνπ ηειηθά νδήγεζε ηελ 

Διιάδα  ζηελ ηξίηε ρξενθνπία ηεο κέζα ζε έλαλ αηψλα  θαη ζεκαδεχεη ηελ απαξρή 

θαηαθιπζκηαίσλ γεγνλφησλ ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη. 
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