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ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Ι∆΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ  

 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης (1916-1917)  

και o ρόλος της στις εσωτερικές εξελίξεις. 

 

Χρήστος Τόλης 

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο 

 

100 χρόνια κλείνουν εφέτος από την Προσωρινή Κυβέρνηση της 

Θεσσαλονίκης. Κατάληξη αλλά και αρχή πολιτικών ανταγωνισµών και εξελίξεων 

οδήγησε σε µια από τις µεγαλύτερες ρήξεις στους κόλπους του ελληνικού 

έθνους, τον Εθνικό ∆ιχασµό, συγχρόνως όµως  έφερε και την Ελλάδα στο 

τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου µε 

την πλευρά των νικητών.  

 

                  

Η τριανδρία Βενιζέλος, Κουντουριώτης και ∆αγκλής µε συνεργάτες στην είσοδο του Κυβερνείου 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1916  

(πηγή: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών Ε. Κ. Βενιζέλος, Λεύκωµα Εικόνων) 

 

 

Ανταγωνισµοί και ισορροπίες στα Βαλκάνια. 

Ο ρόλος των Μεγάλων ∆υνάµεων. 

 

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα µε την άνοδο του 

αυτοκράτορα Γουλιέλµου Β΄ στο θρόνο της Γερµανίας επήλθε µια αλλαγή στις 

ισορροπίες που είχαν διαµορφωθεί µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων. Αιτία ήταν 



2 

 

ο αυξανόµενος ανταγωνισµός µεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Γερµανίας, όσον αφορά στις αποικιακές και ναυτικές φιλοδοξίες των δύο 

∆υνάµεων, που απέρρεε από τις αξιώσεις της Γερµανίας για έναν ηγετικό ρόλο 

παγκοσµίως (Weltpolitik). 

     Η ανταγωνισµός πυροδότησε µια σειρά διπλωµατικών εξελίξεων που 

επρόκειτο να αποδειχθούν µοιραίες για το µέλλον. Συγκεκριµένα,  η Γερµανία 

ενίσχυσε τους δεσµούς της µε την Αυστροουγγραία και προσέγγισε την Ιταλία 

(Τριπλή Συµµαχία). Από την άλλη µεριά, η Γαλλία συµµάχησε µε τη Ρωσία και 

προσεταιρίστηκε αργότερα τη Μεγάλη Βρεττανία (Entente). Αναπόφευκτα, οι 

δύο συνασπισµοί ανταγωνίστηκαν για επιρροή στα Βαλκάνια και τη Μέση 

Ανατολή (Ανατολικό Ζήτηµα). Η Γερµανία έθεσε υπό την επιρροή της την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία και τη Βουλγαρία και η Αυστροουγγαρία 

προσάρτησε το 1908 τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, εξέλιξη που αποτέλεσε 

πλήγµα στο σερβικό αλυτρωτισµό. Συνέπεια της τελευταίας ήταν η δολοφονία 

του διαδόχου του θρόνου της Αυστροουγγαρίας στο Σαράγεβο στις  28 Ιουνίου 

1914, γεγονός που στάθηκε η αφορµή για την κήρυξη του Α΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου (1914-1918).  

 

Η Ελλάδα κατά τον Α΄Πακγκόσµιο πόλεµο. 

 

Οι Βαλκανικοί πόλεµοι µπορούν να θεωρηθούν ως το προοίµιο του 

Α΄Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεµος που έληξε µε τη συνθήκη 

του Βουκουρεστίου (1913) αναγνώρισε τη νίκη της Ελλάδας  και της Σερβίας. 

Μετά το τέλος του Β΄ Βαλκανικού Πολέµου η Ελλάδα εξελίχθηκε σε 

υπολογίσιµο παράγοντα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Εποµένως, ήταν 

σηµαντικό για τις Μεγάλες ∆υνάµεις να γνωρίζουν ποια στάση θα τηρούσε η 

χώρα σε περίπτωση πολέµου στην Ευρώπη και να επιδιώκουν να την 

προσεταιριστούν ή να εξασφαλίσουν την ουδετερότητά της.   

Μετά τον Μάρτιο του 1913 και την άνοδο στο θρόνο του βασιλιά 

Κωνσταντίνου Α΄ διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα δύο ρεύµατα. Ο Κωνσταντίνος, 

έµπειρος στρατιωτικός, θαυµαστής του γερµανικού µιλιταρισµού, ήταν ο ένας 

πόλος εξουσίας. Ο άλλος πόλος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός 

της Ελλάδας από το 1909, αρχηγός του κόµµατος των Φιλελευθέρων και ικανός 

διπλωµάτης. Οι επιτυχίες  του στην εξωτερική πολιτική και οι µεταρρυθµίσεις 

στο  εσωτερικό της χώρας τον είχαν καταστήσει  κυρίαρχο της πολιτικής ζωής. 
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      Το ξέσπασµα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου (1914) οδήγησε στη 

διαµόρφωση δύο απόψεων σχετικά µε τη στάση που έπρεπε να υιοθετήσει η 

Ελλάδα. Ο βασιλιάς, λόγω των συγγενικών του σχέσεων µε το γερµανό 

αυτοκράτορα και της εκτίµησής του ότι ο πόλεµος θα τελείωνε σύντοµα µε 

αποφασιστική νίκη των Κεντρικών ∆υνάµεων,  επιθυµούσε την ουδετερότητα 

της Ελλάδας, η οποία, µέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, θα διασφάλιζε την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ θα απέτρεπε το ενδεχόµενο ναυτικού 

αποκλεισµού από εχθρικούς στόλους. Αντίθετα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

επιθυµούσε την άµεση είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό της 

Entente, καθώς πίστευε ότι η Entente θα επικρατούσε στο τέλος και ότι η χώρα 

όχι µόνο θα διατηρούσε τα εδαφικά κέρδη της από τους Βαλκανικούς 

Πολέµους αλλά θα επωφελούνταν σε µεγάλο βαθµό επεκτείνοντας τα σύνορά 

της στη Θράκη και τη Μικρά Ασία.  

Οι δυνάµεις της Entente, έχοντας υποστεί πανωλεθρία στην επιχείρηση 

των ∆αρδανελλίων, αγωνίστηκαν να πετύχουν την προσχώρηση της Ελλάδας στη 

συµµαχία, ώστε να ξαναδηµιουργήσουν το Βαλκανικό µέτωπο εναντίον των 

Κεντρικών ∆υνάµεων. Οι Κεντρικές ∆υνάµεις από την πλευρά τους  

κινητοποίησαν διπλωµατικά µέσα και πράκτορες για το ακριβώς αντίθετο.  

    Η διάσταση απόψεων ανάµεσα στο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο για τη 

στάση της Ελλάδας οδήγησε σε παρατεταµένη περίοδο αστάθειας και 

θνησιγενών κυβερνήσεων (1915-1917), η οποία άρχισε µε την παραίτηση του 

Βενιζέλου από το πρωθυπουργικό αξίωµα. Κατά τη διάρκειά της  αναδείχθηκαν 

έξι πρωθυπουργοί και η Ελλάδα έφτασε στα πρόθυρα του εµφυλίου πολέµου, 

ενώ συνεχιζόντουσαν συνεννοήσεις και των δύο πλευρών, του Κωνσταντίου και 

του Βενιζέλου µε τη Γερµανία και την Entente αντίστοιχα, µε στόχο την 

εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και την προσάρτηση νέων 

εδαφών. 

 

Το Κίνηµα Εθνικής Άµυνας 

 

     Τον Οκτώβριο του 1915 αγγλογαλλικές στρατιωτικές µονάδες 

αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, για να δηµιουργήσουν ένα µέτωπο στη 

Μακεδονία εναντίον των Κεντρικών ∆υνάµεων. Ο Βενιζέλος, αν και επίσηµα 

διαµαρτυρήθηκε για την ενέργεια αυτή, την επιδοκίµασε. Η κατάληψη της 

Θεσσαλονίκης από τους Γάλλους και ο φόβος επίθεσης της Βουγλαρίας  

οδήγησε βενιζελικούς πολίτες και αξιωµατικούς στα µέσα ∆εκεµβρίου του 1915 
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στη σύσταση της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας στη Θεσσαλονίκη, που θα 

οργάνωνε αργότερα και το κίνηµα στη Θεσσαλονίκη. Η κατάληψη του οχυρού 

Ρούπελ από γερµανοβουλγαρικές δυνάµεις, η επίθεση στη Μακεδονία που 

ακολούθησε και  συνοδεύτηκε από διώξεις του ελληνικού στοιχείου και η 

κατάληψη της Καβάλας από τους Βούλγαρους επιτάχυναν την εκδήλωση του 

κινήµατος της Θεσσαλονίκης.  

 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης 

 

Το Σεπτέµβριο του 1916 ο Βενιζέλος αναχώρησε µε γαλλικό αντιτορπιλικό 

για την Κρήτη, η οποία επαναστάτησε. Στη συνέχεια, ταξιδεύοντας για τη 

Θεσσαλονίκη, συµπαρέσυρε στην επανάσταση τα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου. Στις αρχές Οκτωβρίου του 1916 έφτασε στη Θεσσαλονίκη και 

σχηµάτισε προσωρινή κυβέρνηση µε µέλη τον Παύλο Κουντουριώτη, τον 

Παναγιώτη ∆αγκλή και τον ίδιο. ∆ηµιουργήθηκε έτσι το κράτος της 

Θεσσαλονίκης που περιελάµβανε τις Νέες Χώρες (Μακεδονία, Κρήτη, νησιά 

ανατολικού Αιγαίου). Προτεραιότητα του Βενιζέλου ήταν η οργάνωση του 

στρατού αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη διοίκησή του. Αν και ο στρατιωτικός στόχος 

δεν είχε µεγάλη επιτυχία, ο πολιτικός είχε επιτευχθεί: η Ελλάδα θα ελάµβανε 

µέρος ως σύµµαχος σε µια µελλοντική διάσκεψη ειρήνης.  

Στο µεταξύ στην παλαιά Ελλάδα συνεχιζόταν η πολιτική της 

ουδετερότητας. Συµµαχική ναυτική µοίρα στο Φάληρο βοµβάρδισε  την Αθήνα 

προκαλώντας ζηµιές και θύµατα. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν διώξεις 

βενιζελικών και το ανάθεµα του Βενιζέλου από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Στο 

µεταξύ το κράτος της Θεσσαλονίκης επέκτεινε νότια την επιρροή του, ενώ οι 

Σύµµαχοι δροµολογούσαν την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου.  Τον  Ιούνιο του 

1917 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να παραιτηθεί 

υπέρ του γιου του Αλέξανδρου.  

Ο Βενιζέλος επέστρεψε στην Αθήνα και η ενωµένη πλέον Ελλάδα 

προσχώρησε επίσηµα στην Entente. Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος τέλειωσε µε την 

ήττα της Γερµανίας. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πλευρά των νικητών. Με τη 

συνθήκη του Νεϊγύ η Ελλάδα πήρε τη ∆υτική Θράκη (1919), ενώ µε τη 

συνθήκη των Σεβρών (1920) πήρε το µεγαλύτερο µέρος της Ανατολικής Θράκης 

και τη διοίκηση της περιοχής της Σµύρνης. Η πολιτική του Βενιζέλου φάνηκε 

να δικαιώνεται. 
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Η περίοδος της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης ήταν 

αναµφισβήτητα µια περίοδος δραµατικών εξελίξεων για το ελληνικό κράτος. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1915-1917 υπήρξε σοβαρή απειλή για την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Η κυβέρνηση των Αθηνών, προκειµένου να 

διατηρήσει την ουδετερότητα της χώρας, ανέχτηκε τη βουλγαρική επέµβαση 

στη Μακεδονία. Από την άλλη, η παρουσία των Αγγλογάλλων στη Θεσσαλονίκη 

αµφισβητούσε στην πράξη την ελληνική κυριαρχία στη Μακεδονία. 

Η δηµιουργία της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης υπήρξε 

καταλύτης πολιτειακών εξελίξεων. Παρά το γεγονός ότι ο Βενιζέλος δεν 

στράφηκε ποτέ εναντίον του ίδιου του Κωνσταντίνου και δεν ευνόησε  σκέψεις 

για κατάργηση της µοναρχίας, ο βασιλιάς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 

Ελλάδα τον Ιούνιο 1917 αφήνοντας το θρόνο στο δευτερότοκο γιο του 

Αλέξανδρο. 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε όµως και σε 

καταλύτη κοινωνικών και ταξικών ζυµώσεων. Για πρώτη φορά στρώµατα της 

ελληνικής κοινωνίας συντάχθηκαν µε τη µία ή την άλλη πλευρά, ανάλογα µε τα 

συµφέροντα τους. Οι έµποροι, καθώς και οι Έλληνες επιχειρηµατίες της 

διασποράς, υποστήριξαν το Βενιζέλο, επειδή θεωρούσαν ότι η εδαφική 

διεύρυνση του κράτους, την οποία αυτός επεδίωκε, συνεπαγόταν διεύρυνση της 

αγοράς, άρα και των επιχειρηµατικών ευκαιριών. Από την άλλη, οι µικροαστοί, 

τεχνίτες, εργάτες, δηµόσιοι υπάλληλοι και γενικά όσοι εξαρτώντο οικονοµικά 

από το κράτος είδαν εχθρικά το Βενιζέλο και τις µεταρρυθµίσεις του, καθώς 

θεωρούσαν ότι απειλούνταν τα συµφέροντά τους.  

Κατά την περίοδο της Προσωρινής Κυβέρνησης ήλθαν στο φως και οι 

έντονες διαφορές και αντιθέσεις µεταξύ Παλαιάς Ελλάδας και Νέων Χωρών. 

Αποκαλύφθηκε η αναντιστοιχία των απόψεων των Ελλήνων της Παλαιάς 

Ελλάδας µε αυτές των Ελλήνων των Νέων Χωρών, όσον αφορά στο θέµα της 

εθνικής ολοκλήρωσης. Οι πρώτοι, ταπεινωµένοι από τις αυθαίρετες 

παρεµβάσεις των Συµµάχων ήταν υπέρ της «µικρής, αλλά εντίµου Ελλάδας», 

υποστήριξαν τους αντιβενιζελικούς και τον Κωνσταντίνο. Οι δεύτεροι, όντας 

πρόσφατα απελευθερωµένοι είχαν τη θέληση να δουν την «Ελλάδα των δύο 

ηπείρων και των πέντε θαλασσών» να γίνεται πραγµατικότητα και υποστήριξαν 

ενεργά το Βενιζέλο και το κίνηµα της Εθνικής Άµυνας.  

Τα γεγονότα του 1916 όξυναν όµως και τις διαφορές και τις αντιθέσεις 

µεταξύ Ελλήνων και αλλοεθνών στις Νέες Χώρες. Οι Αλβανοί και οι Τούρκοι 

ήταν εναντίον του Βενιζέλου, διότι είχε εκδιώξει τους Οθωµανούς από τη 
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Μακεδονία, τερµατίζοντας έτσι µια διοίκηση που τους προσέφερε πολλές 

ευκαιρίες και προνόµια. Ήταν επίσης δυσαρεστηµένοι, επειδή η αγροτική 

πολιτική του στρεφόταν εναντίον της µεγάλης ιδιοκτησίας (τσιφλίκια), άρα και 

των ίδιων. Οι Σλάβοι, ιδίως οι βουλγαρόφιλοι, ήταν εχθρικοί απέναντι στο 

Βενιζέλο εξαιτίας της µαταίωσης των εθνικών τους σχεδίων. Η εβραϊκή 

σεφαραδίτικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης, που είχε ως τότε την απόλυτη 

οικονοµική κυριαρχία της πόλης, ήταν επίσης εχθρική απέναντι στο Βενιζέλο, 

καθώς ήταν γνωστή η υποστήριξη του Βενιζέλου στους Έλληνες αστούς και 

µεγαλοαστούς. Τυχαία γεγονότα, όπως η µεγάλη πυρκαγιά που κατέκαυσε τη 

Θεσσαλονίκη το 1917, επέτειναν την εχθρότητα των Σεφαραδιτών, αφού οι 

δράσεις που αναλήφθηκαν από την Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων µετά την 

πυρκαγιά οδήγησαν σε αναδιανοµή της γης στο κέντρο της πόλης και την 

εκτόπιση των Εβραίων από αυτό.   

Όσον αφορά στον οικονοµικό τοµέα, ο αποκλεισµός από τους Συµµάχους 

των παραλίων του «Κράτους των Αθηνών» προκάλεσε οικονοµική κατάρρευση 

και διέψευσε τις προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, οι πόροι της «Προσωρινής 

Κυβέρνησης» εξανεµίστηκαν λόγω της ανάγκης συγκρότησης στρατού. Η 

είσοδος της Ελλάδας στον πόλεµο συνεπαγόταν υπέρογκες δαπάνες τις οποίες 

το κράτος µπορούσε να καλύψει µόνο µε δανεισµό από την Εθνική Τράπεζα. H 

χορήγηση πιστώσεων από τις χώρες της Entente µετά το 1918 και η έκδοση 

χαρτονοµίσµατος συγκάλυψαν προσωρινά το πρόβληµα.   

Με την ανάδειξη της Προσωρινής Κυβέρνησης, η Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε 

σε «συµπρωτεύουσα» της Ελλάδας. Κατά την περίοδο εκείνη, η πόλη, χάρη στην 

άφιξη πολυάριθµων προσφύγων και ξένων στρατιωτών, ενίσχυσε τον ήδη 

πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της. Η παρουσία τους οδήγησε σε αύξηση της 

νοµισµατικής κυκλοφορίας, ενώ τα δηµόσια έργα που πραγµατοποιήθηκαν από 

τους Συµµάχους, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα στρατιωτικά σχέδιά τους, 

ενίσχυσαν την οικονοµία της πόλης, οδηγώντας έτσι στην τελευταία αναλαµπή 

της ως κοσµοπολίτικου οικονοµικού κέντρου.   

Η σηµαντικότερη ίσως συνέπεια της Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης ήταν 

το µίσος που καλλιέργησε ο Εθνικός ∆ιχασµός και που ταλαιπώρησε την 

Ελλάδα για δεκαετίες. Η χώρα βρέθηκε στο χείλος του εµφυλίου πολέµου. 

Ακρότητες έγιναν και από τους Αντιβενιζελικούς- τότε δηµιουργήθηκε µάλιστα 

από απόστρατους κατώτερους αξιωµατικούς και η πρώτη µαζική πολιτική 

κίνηση στην Ελλάδα, οι Επίστρατοι- και από τους Βενιζελικούς. Η πρώτη 

σοβαρή έκφραση αυτής της εχθρότητας ήταν τα «Νοεµβριανά» (Νοέµβριος 
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1916), οπότε οι Αντιβενιζελικοί επιδόθηκαν σε τυφλές πράξεις βίας εναντίον 

υποστηρικτών του Βενιζέλου. Μεταξύ των θυµάτων ήταν έµποροι της 

πρωτεύουσας, υποστηρικτές του Βενιζέλου, των οποίων τα καταστήµατα 

καταστράφηκαν, καθώς και ο µεγαλέµπορος Εµµανουήλ Μπενάκης, ο οποίος 

προπηλακίστηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία, η οποία στάθηκε στο 

πλευρό των Αντιβενιζελικών, αναθεµάτισε το Βενιζέλο. Κορύφωση του ∆ιχασµού 

ήταν η απόπειρα δολοφονίας το 1920 του Βενιζέλου στο Παρίσι. Οι Βενιζελικοί 

απάντησαν δολοφονώντας τον Ίωνα ∆ραγούµη, ηγέτη της αντιβενιζελικής 

παράταξης.  

Συνοψίζοντας, οι επιλογές της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης 

είχαν ως αποτέλεσµα να αναδείξουν την Ελλάδα σε ισότιµο µέλος των 

µεταπολεµικών διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του χάρτη της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μικράς Ασίας. Ταυτόχρονα όµως υπήρξε η 

αρχή µιας περιόδου πολιτειακής κρίσης, µε διαρκείς ανατροπές και αστάθεια, 

η οποία είχε ως αποτέλεσµα να ακυρωθούν ορισµένα από τα επιτεύγµατα της 

εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου. Η προσωρινή κυβέρνηση της 

Θεσσαλονίκης έθεσε τελικά  ζητήµατα που απαντήθηκαν τα αµέσως επόµενα 

χρόνια: την εθνική ολοκλήρωση και το µέλλον του στέµµατος. 
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