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Πρόλογος 

Τον Οκτώβριο του 1912 λίγες μέρες αφότου ξεσπάσει ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία θα προσπαθήσει να προσεταιριστεί την Ελλάδα 

παραχωρώντας της την Κρήτη επιδιώκοντας την ουδετερότητά της. Ο τότε 

πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος στην ομιλία του από το βήμα της 

Βουλής απορρίπτει τη γαλαντόμα πρόταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

λέγοντας τα εξής: «Τα τέσσερα χριστιανικά κράτη της Ιλλυρικής (Ελλάδα, Σερβία, 

Μαυροβούνιο, Βουλγαρία) ηνώθησαν δια ν’ αποσπάσουν από του Τουρκικού ζυγού 

τους τυραννουμένους ομοεθνείς των. Η Κρήτη αποτελεί από της στιγμής αυτής 

αναπόσπαστον τμήμα του ελληνικού εδάφους»1. Αυτός ο σπάνιος χαρακτηρισμός, 

κατά τα λεγόμενα του συγγραφέα, του Βενιζέλου προς τα κράτη της Βαλκανικής 

Χερσονήσου αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα αυτής της εργασίας. 

Η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων κατοικήθηκε από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. κι 

έπειτα από ινδοευρωπαϊκά φύλλα της ίδιας γλωσσικής οικογένειας με πιο γνωστά, 

τα ελληνικά φύλλα (Ίωνες, Αιολείς, Δωριείς, Ακαρνάνες, Αιτωλοί και Μακεδόνες) 

τους Θράκες και τέλος τους Ιλλυριούς, οι οποίοι θεωρούνται πρόγονοι των 

σημερινών Αλβανών2. Με το πέρασμα των αιώνων την ρωμαϊκή επικράτηση στην 

περιοχή (επαρχία Μακεδονίας)3 και τη δημιουργία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η 

μορφολογία της περιοχής αλλάζει με την έλευση των Σλαβικών φύλλων κατά τον 6ο 

αιώνα μ.Χ., τα οποία από τότε κι έπειτα γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της 

βαλκανικής4. 

Η περιοχή λαμβάνει την ονομασία της από το βουνό «Αίμος» σύμφωνα με τους 

Αρχαίους Έλληνες στους οποίους τη διέδωσαν οι Θράκες μέσω της εμπορικής και 

συμμαχικής σχέσης που είχαν αναπτύξει. Ο «πατέρας της Ιστορίας» Ηρόδοτος είναι 

εκείνος που μας δίνει τις πρώτες πληροφορίες κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. για την 

περιοχή και στη συνέχεια ο Θεόπομπος ο Χίος κάνει αναφορά στην οροσειρά του 

Αίμου. Άλλοι αρχαίοι συγγραφείς στων οποίων τα συγγράμματα εμφανίζεται το 

όρος των Βαλκανίων είναι ο Πολύβιος, γεωγράφος του 2ου αιώνα π.Χ. από τη 

Μεγαλόπολη, ο Στράβων και ο σύγχρονός του Τίτος Λιβίος. Στη συνέχεια Ρωμαίοι 

συγγραφείς όπως για παράδειγμα ο Πομπώνιος Μελάς μα δίνουν στοιχεία της 

περιοχής όπως και η Βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα Κομνηνή, η οποία ήταν 

πεπεισμένη πως η οροσειρά εκτείνονταν πιο πέρα από την Αδριατική θάλασσα προς 

                                                           
1
Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τ. Β, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 2013, 

σ.127. 
2
Ulrich Wilcken, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, μετ. Ιωάννης Τουλουμάκος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 

1976, σ.30-36 και Χέρμαν Μπένγκτσον, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, μετ. Αντρέας Γαβρίλης, Αθήνα: 
Εκδόσεις Μέλισσα 1991, σ.38-41. 
3
Michael Rostovtzeff, Ρωμαϊκή Ιστορία, μετ. Β. Κάλφογλου, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 1984, σ.102. 

4
Γιάννα Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Οι Σλάβοι των Βαλκανίων, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 2004, σ.13-

26 και Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Πηγές της Βαλκανικής Ιστορίας 6
ος

-10
ος

 αιώνας, 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας 1995. 



τη δυτική Ευρώπη5. Από τον 19ο αιώνα κι έπειτα λόγω των καλύτερων 

συγκοινωνιών, της περιέργειας των νέων επιστημόνων και των πολιτικών συνθηκών 

που προέκυψαν, η περιοχή δέχεται μια πρωτόγνωρη επισκεψιμότητα που θα 

οδηγήσει και στην αλλαγή του ονόματός της. Αρχικά, ο Γερμανός γεωγράφος August 

Zeune θα χρησιμοποιήσει τον όρο «Βαλκανική Χερσόνησος» αντί του όρους 

«Αίμου» το 18086 και το 1827 ο Robert Walsh τον όρο «Βαλκάνια»7.  

Έναν αιώνα αργότερα και με τη δεδομένη οθωμανική υποχώρηση από το 

μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, ο όρος «Βαλκάνια» αποκτά πολιτική σημασία με 

αποτέλεσμα ο γεωγράφος Otto Maull το 1929 να εισάγει ακόμη μια ονομασία, αυτή 

τη φορά χωρίς πολιτικοϊδεολιγικές αναφορές, και να «βαφτίσει» την περιοχή 

«Νοτιανατολική Ευρώπη»8. Την ίδια περίοδο τον αντίστοιχο όρο χρησιμοποιεί και ο 

Theodor Geshkof στο έργο του για την περιοχή και χρησιμοποιεί πέραν του 

προαναφερθέντα όρου και αυτό των Βαλκανίων9. Επίσης, η ανερχόμενη δύναμη 

των Ναζί κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου κι έπειτα χρησιμοποίησε τον όρο 

Νοτιανατολική Ευρώπη καθαρά για πολιτικό-οικονομικούς και ιμπεριαλιστικούς 

λόγους10.  

Μια άλλη ονομασία που χρησιμοποιήθηκε για την περιοχή, έχοντας όμως κι άλλους 

σκοπούς, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν όρος «βαλκανοποίηση». Ο πρώτος 

που εισήγαγε αυτόν τον όρο ήταν ο Walter Rathenau διευθυντής της γερμανικής 

Εταιρείας AEG σε μία συνέντευξη στους Times της Νέας Υόρκης αναφερόμενος στην 

ήττα της Γερμανίας καις στο φόβο του για το τι θα επακολουθήσει. Έπειτα από αυτό 

ο παραπάνω όρος θα εξυπηρετήσει την ερμηνεία της ευρωπαϊκής κατάτμησης και 

της παρακμής κι όχι απαραίτητα το γεωγραφικό προσδιορισμό του βαλκανικού 

χώρου. Εκείνος που θα ασχοληθεί περισσότερο με τον παραπάνω όρο είναι ο 

δημοσιογράφος Paul Scott Mowrer ο οποίος θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως η 

«βαλκανοποίηση» ανάγεται για περιοχές που είναι ανάμεικτες πληθυσμιακά, 

πνευματικά χαμηλού επιπέδου, με μικρά σε έκταση κράτη που επιθυμούν να 

επεκταθούν εις βάρος των άλλων, συνήθως με αναπτυσσόμενη οικονομία 

εξαρτώμενη από κάποια ισχυρή δύναμη η οποία πολλές φορές επεμβαίνει στα 

εσωτερικά τους με στόχο την άμεση επιρροή τους. Ότι ακριβώς συνέβαινε στα νέα 

εθνικά κράτη που προέκυψαν στη βαλκανική χερσόνησο έπειτα από τη διάλυση της 

                                                           
5
Maria Todorova, Βαλκάνια η Δυτική φαντασίωση, μετάφραση Ιουλία Κολοβού, Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Επίκεντρο, σ.73-74. 
6
Francis W. Carter, «Introduction to the Balkan Scene», An Historical Geography of the Balkans, 

Λονδίνο, Academic, 1977. 
7
Maria Todorova, ό.π., σ.73. 

8
Otto Maull, «Landerkunde von Sudosteuropa», Enzyklopedie der Erdkunde, Λιψία και Βιέννη, Franz 

Deuticke, 1929. 
9
Theodore I. Geshkof, Balkan Union: A Road to Peace in Southeastern Europe, Νέα Υόρκη: Columbia 

University Press 1940. 
10

Maria Todorova, ό.π., σ.80. 



Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της αυτοκρατορίας των Αψβούργων11. Σε γενικές 

γραμμές όμως η περιοχή ταυτίστηκε με τη βία, την αιματοχυσία, την αγριότητα και 

ενέπνευσε αρκετούς μυθιστοριογράφους και σκηνοθέτες του Μεσοπολέμου 

(Αγκάθα Κρίστι, Έρικ Άμπλερ, Ρεβέκκα Ουέστ, Ζάκ Τουρνέρ) οι οποίοι την 

παρουσίασαν ως χώρο διαφθοράς και μυστηρίου12. 

Σχετικά με την προέλευση του ονόματος της περιοχής, το «Βαλκάν», σύμφωνα με 

τον Inalcik, προέρχεται από την περσική προέλευσης λέξη «balk» που σημαίνει 

λάσπη και την τουρκική κατάληξη –an13. Αντίστοιχα οι Σλάβοι της δίνουν την 

ονομασία Στάρα Πλανίνα» που σημαίνει Γηραιό Βουνό14. 

Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των Βαλκανίων είθισται να ορίζεται το κομμάτι της 

Μεσογείου το οποίο ξεκινά από το νησί των Κυθήρων στα Νότια και καταλήγει στον 

ποταμό Δούναβη και στον ποταμό Σάβο στα Βόρεια. Η χερσόνησος που βρέχεται 

δυτικά από την Αδριατική, νότια από τη Μεσόγειο, ανατολικά από το Αιγαίο και τη 

Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια, με αυτόν τον αυστηρό προσδιορισμό αφήνουμε τις 

Παραδουνάβιες ηγεμονίες εκτός, αλλά η πορεία των γεγονότων θα τις εντάξει ως 

ένα αναπόσπαστο κομμάτι της και της βαλκανικής χερσονήσου και της βαλκανικής 

ιστορίας15. Παρόλα αυτά έχουν δοθεί αρκετές ερμηνείες πάνω στον ακριβή 

γεωγραφικό προσδιορισμό της χερσονήσου βάσει διαφορετικών προσεγγίσεων. Για 

παράδειγμα ο Karl Kaser θεωρεί πως τα Βαλκάνια αποτελούν ένα κομμάτι της 

ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα οριοθετεί τη 

Νοτιανατολική Ευρώπη από τα Καρπάθια όρη στο Βορρά, τη Μαύρη Θάλασσα στην 

Ανατολή, το Αιγαίο στο Νότο και την Αδριατική στη Δύση. Μέσα σε αυτήν την 

οριοθέτηση περιλαμβάνονται χώρες όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η 

Γιουγκοσλαβία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό κομμάτι της 

Τουρκίας16. Την άποψη αυτή ενστερνίζεται εν μέρει κι ο Bernath, ο οποίος ορίζει την 

περιοχή βάση ιστορικής συνέχειας και δε συμπεριλαμβάνει την Τσεχία στα όρια της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης17. 
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Maria Todorova, ό.π., σ.90-93. 
12

Mark Mazower, Τα Βαλκάνια, μετάφραση Κωνσταντίνος Ν. Κουρεμένος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 
2001, σ.30-32. 
13

Maria Todorova, ό.π., σ.76-77. Ο καθηγητής Βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Άμαντος θεωρεί πως η 
ονομασία «Balkan» σημαίνει «Βουνό». Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος, Οι Βόρειοι Γείτονες της Ελλάδος, 
Αθήνα: Εκδόσεις Ελευθερουδάκης 1923, σ.9. 
14

Georges Castellan, Ιστορία των Βαλκανίων (14
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 αι.), μετ. Βασιλική Αλιφέρη, Αθήνα: Εκδόσεις 
Γκοβόστης 1991, σ.11, 19 και Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος, στο ίδιο. 
15

Georges Castellan, ό.π., σ.19-24 
16

Karl Kaser, Südosteuropäische Geschichte und Geschichtswissenschaft, Βιέννη και Κολωνία, Böhlau, 
Verlag, 1990. 
17

Mathias Bernath, «Südosteuropäische Geschichte als gesonderte Disziplin», Forshungen zur 
osteuropäischen Geschichte, Band 20, Βερολίνο, Südosteuropa-Institut, -Wiesbaden, O. Harassovitz, 
1973. 



Σε αντίθεση με τους προηγούμενους ο George Hoffman υποστηρίζει πως ξεκάθαρα 

βαλκανικές είναι μόνο η Αλβανία, η Γιουγκοσλαβία (συμπεριλαμβανομένου και της 

Σλοβενίας και της Κροατίας) και η Βουλγαρία. Τη Ρουμανία την εξαιρεί επειδή 

βρίσκεται πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Αντίθετα την Ελλάδα τη θεωρεί κατά το 

ήμισυ βαλκανική, την κατατάσσει στο μεσογειακό χώρο, καθώς πιστεύει πως μόνο η 

Μακεδονία και η Θράκη ανήκουν στα Βαλκάνια. Τέλος, η Ουγγαρία υποστηρίζει 

πως δε μπορεί να ενταχθεί στο βαλκανικό χώρο καθώς οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται 

πως ανήκουν στη Δύση υποτιμώντας βαθύτατα τους βαλκανικούς λαούς18. H Maria 

Todorova από τη δική της πλευρά θεωρεί πως στα Βαλκάνια ανήκουν χώρες όπως η 

Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Από την πρώην Γιουγκοσλαβία 

εξαιρεί μόνο τους Σλοβένους και την Τουρκία τη δέχεται στο βαλκανικό χώρο λόγω 

της μακραίωνης παρουσίας της και της επιρροής που άσκησε, αλλά με αρκετές 

επιφυλάξεις19. Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και βλέποντάς 

τα με μια σύγχρονη ματιά στα Βαλκάνια περιλαμβάνονται όλα τα κράτη της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, η Αλβανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ευρωπαϊκή 

Τουρκία. 

Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να διεισδύσει κατά κύριο λόγο στην 

ταραγμένη μεσοπολεμική Ελλάδα, η οποία ταπεινωμένη από την τραγική έκβαση 

της Μικρασιατικής Εκστρατείας επιστρέφει στον εαυτό της, εγκαταλείπει επίσημα 

το όραμα της Μεγάλης Ιδέας και προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Μέσα σε 

αντικειμενικά δύσκολες καταστάσεις- οικονομικά προβλήματα, αποκατάσταση 

προσφύγων, στρατιωτικές επεμβάσεις, πολιτικά και πολιτειακά ζητήματα-θα 

ανατραφεί μια νέα γενιά ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και φιλοδοξίες από 

την προηγούμενη. Μια γενιά που θα παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στις τέχνες και τα 

γράμματα όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτή τη γενιά θα προσπαθήσουμε 

να μελετήσουμε υπό το πρίσμα της βαλκανικής γνώσης και αντίληψης σε 

γεωγραφικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο ανεξάρτητα από τις πολιτικές και 

ιδεολογικές απόψεις του καθενός. 
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George Hoffman, The Balkans in Transition, Princeton, N.J., D. Van Nostrand, 1963. 
19

Maria Todorova, ό.π., σ.85-86. 



Τα Βαλκάνια του Μεσοπολέμου 

Ο Μεσοπόλεμος λειτούργησε ως μια «ύποπτος ανακωχή» ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές δυνάμεις πριν εμπλακούν ξανά σε συγκρούσεις και δημιούργησε νέο 

συσχετισμό δυνάμεων. Επιπλέον, ήταν η περίοδος σημαντικών πολιτικών αλλαγών 

αρχής γενομένης από τη Ρωσία που μετατράπηκε σε Σοβιετική Ένωση όντας μέσα 

στον πόλεμο κι έπειτα την άνοδο αρχικά του Φασισμού στην Ιταλία, του Ναζισμού 

στη συνέχεια και τέλος την αυξανόμενη εμπλοκή των Η.Π.Α. στα ευρωπαϊκά 

ζητήματα20. Σηματοδότησε όμως και το νέο ξεκίνημα των εθνικών πλέον 

βαλκανικών κρατών που προέκυψαν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα 

νέος κύκλος αντιπαραθέσεων λόγω κυρίως τον ανοιχτών πληγών που άφησε ο 

πόλεμος. Από τη νέα τάξη πραγμάτων προήλθαν το Βασίλειο των Σέρβων Κροατών 

και Σλοβένων, το Βασίλειο της Ρουμανίας, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η 

Ελλάδα, η νεοεμφανιζόμενη Αλβανία και η κεμαλική Τουρκία. 

Τα βαλκανικά κράτη ηττημένα και μη εξουθενώθηκαν σε επίπεδο οικονομίας και 

υποδομών με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σερβία και τη Ρουμανία, παρά το 

γεγονός πως αμφότερες αποκόμισαν εδαφικά οφέλη και ειδικά η δεύτερη. Οι 

μεγαλύτεροι πικραμένοι της υπόθεσης ήταν η ηττημένη, για ακόμη μια φορά με το 

Β’ Βαλκανικό πόλεμο, Βουλγαρία που απέτυχε να βγει στο Αιγαίο και η Ελλάδα η 

οποία παρασυρόμενη από το σειρήνιο άσμα των Συμμάχων και της Μεγάλης Ιδέας 

οδηγήθηκε σε έναν επεκτατικό πόλεμο ο οποίος λειτούργησε καταστροφικά και 

από νικήτρια των προηγούμενων μαχών οδηγήθηκε στο στρατόπεδο των 

ηττημένων. Η Αλβανία η οποία μεν κατάφερε να ανεξαρτητοποιηθεί από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά δεν απέκτησε τα οφέλη που προσδοκούσε σε 

εδαφικό επίπεδο και τέλος η Τουρκία η οποία έδωσε μια μάχη μέχρις εσχάτων για 

να διατηρήσει ακόμη και την ύπαρξή της, στο τέλος με τη Συνθήκη της Λοζάνης το 

1923 παίρνει πίσω την Ανατολική Θράκη που προηγουμένως ανήκε στην Ελλάδα και 

στους Συμμάχους21. 

Τα ζητήματα που απασχόλησαν τα νεόδμητα κράτη ήταν αρκετά, σε άλλα 

κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε ικανοποιητικό βαθμό και σε άλλα όχι. Αρχικά, 

επέτυχαν σε μεγάλο βαθμό την εθνική τους ομογενοποίηση κυρίως με την  

ανταλλαγή πληθυσμών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ελληνοτουρκική 

Σύμβαση ανταλλαγής τον Ιανουάριο του 1923 και την ελληνοβουλγαρική της 

Συνθήκης του Νεϊγύ του Νοεμβρίου του 1919. Η αποκατάσταση των προσφύγων 
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έγινε κατά κύριο λόγο στις νεοαποκτηθείσες περιοχές όπου υπήρχε ανάγκη 

ενίσχυσης της εθνικής ομοιογένειας και τέλος οι πρόσφυγες έγιναν η αιτία ώστε να 

λυθεί σε μεγάλο βαθμό το αγροτικό ζήτημα. Όσον αφορά την Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία, τόποι προέλευσης προσφύγων, η διανομή της γης έλυσε το ζήτημα της 

αποκατάστασής τους, σε αντίθεση με τις Ρουμανία και Γιουγκοσλαβία που 

ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οριστικοποίησαν την κυριαρχία τους στα νέα τους 

εδάφη. Γενικότερα τα βαλκανικά κράτη προώθησαν την αγροτική αποκατάσταση 

υπό το φόβο της προλεταριοποίησης των νεοφερμένων, καθώς στις χώρες αυτές 

ήρθαν αρκετοί πρόσφυγες από τη Ρωσία μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, η 

ιδέα της σοσιαλιστικής επανάστασης γινόταν εντονότερη καθώς υπήρχε το 

παράδειγμα της Ρωσίας και της Ουγγαρίας22. 

Πέραν τούτου τα νέα εδάφη κατοικούνταν σε πολλές περιπτώσεις από ανάμεικτους 

πληθυσμούς με διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης σε μορφωτικό, οικονομικό, 

κοινωνικό και εκλογικό επίπεδο. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα με ρευστή εθνική 

συνείδηση. Γι΄αυτό το λόγο υπήρξε μεγάλη εμμονή στο ζήτημα της εθνικής 

ταυτότητας και στο πρόβλημα των μειονοτήτων. Το ζήτημα λύθηκε, όσο μπορούμε 

να το πούμε αυτό, είτε με την αφομοίωση και τη συμμόρφωση στις νέες συνθήκες 

είτε με εθελοντική μετανάστευση των ομάδων αυτών. Οι Βαλκανικές χώρες στην 

εσωτερική τους πολιτική επιζητούσαν την ηρεμία και τη σταθερότητα κι αυτό 

φαινόταν από την επιδίωξη για σταθερές κυβερνήσεις πλειοψηφίας και μη 

ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος είτε με νόμιμα είτε με «παράνομα» μέσα 

π.χ. αλλαγή εκλογικών νόμων, κατασταλτική πολιτική εναντίων των κομμουνιστών. 

Κάτι αντίστοιχο ίσχυσε και στην εξωτερική πολιτική όπου σχεδόν όλες οι εμπόλεμες 

δυνάμεις προσπάθησαν να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους, παραδείγματος χάρη η 

Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία αλλά και η πολιτική συμφιλίωση ανάμεσα σε Ελλάδα 

και Τουρκία με τις συμφωνίες του 1930, αλλά και στον οικονομικό τομέα όταν η 

παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 έκανε την εμφάνισή της και στην Ευρώπη τα 

περισσότερα κράτη εφάρμοσαν τη μέθοδο του διακανονισμού «κλήριγκ» 

μπαίνοντας στο χώρο του οικονομικού προστατευτισμού. Όλα τα παραπάνω και σε 

συνδυασμό με την περιρρέουσα ευρωπαϊκή πολιτική ατμόσφαιρα οδήγησαν 

αυταρχικούς μονάρχες να ασκήσουν προσωπική πολιτική με την ανοχή του 

Κοινοβουλίου και την κοινής γνώμης23. 
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Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου 

Η Ελλάδα παρά το γεγονός πως βρέθηκε στο πλευρό των νικητών της Αντάντ εν 

τέλει κρίθηκε χαμένη και το όραμα της «Μεγάλης Ιδέας» έκλεισε για πάντα. Η κοινή 

γνώμη ένιωσε προδομένη για τον τρόπο που της φέρθηκαν οι παραδοσιακοί της 

σύμμαχοι και το συναίσθημα της θλίψης και αντεκδίκησης κυριαρχούσε τα πρώτα 

χρόνια μετά την καταστροφή. Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ήταν 

αρκετά καθώς έπρεπε να αποκαταστήσει περίπου 1.500.000 πρόσφυγες από την 

Τουρκία, τη Βουλγαρία και αλλού. Συν της άλλης υπήρχαν και πολιτικά ζητήματα τα 

οποία συσκότιζαν την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος και συνάμα τη 

λειτουργία του κράτους24. 

Αρχικά η είδηση της Μικρασιατικής Καταστροφής έφερε σημαντικές πολιτικές 

εξελίξεις. Οι αξιωματικοί του Μικρασιατικού Μετώπου διέκριναν τις αδυναμίες των 

πολιτικών και θεωρώντας πως έχουν τις ικανότητες συγκρότησαν μία 

«Επαναστατική Επιτροπή» υπό τους Νικόλαο Πλαστήρα, Στυλιανό Γονατά και Δ. 

Φωκά. Η Επιτροπή είχε στόχο να αναδιοργανώσει το στράτευμα, να τιμωρήσει τους 

υπαίτιους της καταστροφής και να εκθρονίσει το βασιλιά Κωνσταντίνο, το οποίο 

κατάφερε αρκετά εύκολα παρά την αντίδραση του Βενιζέλου25. Η «επανάσταση του 

1922» ήταν ή πρώτη φορά μετά την «επανάσταση στο Γουδί» του 1909 που ο 

στρατός θα αναλάβει τη διαχείριση της εξουσίας-την πολιτική εξουσία την είχε μια 

πολιτική επιτροπή με πρόεδρο το Σωτήριο Κροκιδά-σκοπεύοντας να προωθήσει τα 

συμφέροντα της βενιζελικής παράταξης και συνάμα θα εγκαινιάσει μια σειρά 

στρατιωτικών παρεμβάσεων από δω και πέρα26. 

Οι στρατιωτικοί θα λάβουν την καταδικαστική απόφαση για εσχάτη προδοσία των 

κυριότερων υπαίτιων της εθνικής αυτής τραγωδίας, οι οποίοι θα εκτελεστούν στις 

15 Νοεμβρίου 1922 παρά τη διαφωνία των Συμμάχων και τη χλιαρή αντίδραση του 

Βενιζέλου27. Με την παραπάνω δίκη ως ένα βαθμό ικανοποιήθηκε το λαϊκό αίσθημα 

που επιθυμούσε την παραδειγματική τιμωρία και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε στο 

εσωτερικό της χώρας. Παρόλα αυτά οι επόμενοι μήνες ήταν ιδιαιτέρως σημαντικοί 

για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Η Διάσκεψη στα Μουδανιά δήλωνε το τέλος 

της εμπόλεμης κατάστασης ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα και συνάμα την 

ολοκλήρωση της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και τη Θράκη (σύμβαση 

ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών πληθυσμών στις 30 Ιανουαρίου 1923). Η 

απόφαση ολοκληρώθηκε με σύμβαση ανάμεσα στα αντιμαχόμενα κράτη που 
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υπογράφηκε επίσημα στο χώρο του Πανεπιστημίου της Λωζάννης στις 24 Ιουλίου 

192328. 

Η ανταλλαγή πληθυσμών παρά το γεγονός πως ήταν κάτι το αναπάντεχο και 

δραματικό εν τέλει λειτούργησε θετικά και πραγματοποιήθηκε ειρηνικά (μέσω της 

παροχής επιπρόσθετης βοήθειας από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων 

και την Κοινωνία των Εθνών) για την Ελλάδα εφόσον κατάφερε να τους 

ενσωματώσει σε σχετικά ανομοιογενή εδάφη, όπως για παράδειγμα της 

Μακεδονίας29. Εκεί εγκαταστάθηκαν μέσα στη δεκαετία του 1920 700.000-800.000 

πρόσφυγες χριστιανικής-ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι τόνωσαν την εθνολογική 

σύσταση της χώρας και ακόμη περισσότερο με την αποχώρηση χονδρικά 400.000 

Τούρκων, Αλβανών και Βουλγάρων30. Οι μόνες «μειονότητες» που παρέμειναν στην 

Ελλάδα ήταν οι Μουσουλμάνοι-Τούρκοι της Θράκης31 και οι Τσάμηδες-Αλβανοί της 

Θεσπρωτίας ( οι συγκεκριμένοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής)32, οι Βλάχοι (το «Κουτσοβλαχικό Ζήτημα» θα επηρεάσει τις σχέσεις 

Ελλάδας και Ρουμανίας, η οποία τους διεκδικούσε με σκοπό τον εποικισμό της 

Δοβρουτσάς33), οι Σλαβομακεδόνες (οι οποίοι διεκδικούνταν κυρίως από τους 

Βουλγάρους) και τέλος οι «εθνοτικές ομάδες» των Εβραίων και των Τσιγγάνων. 

Μάλιστα, σύμφωνα με απογραφή του 1928 υπολογίζονταν σε 82.000 κάτοικους. 

Τέλος, εκείνη την περίοδο γύρω στους 500.00 Έλληνες ζούσαν στην Τουρκία 

(περιοχές Ίμβρου, Τενέδου και Κωνσταντινούπολης που εξαιρέθηκαν από την 

υποχρεωτική ανταλλαγή), την Αλβανία, τα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα και την 

Κύπρο34. 

Αρκετά γεγονότα θα συνταράξουν τη χώρα την περίοδο εκείνη, αρχικά το μοναρχικό 

αντικίνημα των Γαργαλίδη-Λεοναρδόπουλου κι έπειτα η Ιταλική επίθεση στην 

Κέρκυρα εξαιτίας της δολοφονίας του Ιταλού στρατηγού Τελλίνι και των συνοδών 

του κατά τη διάρκεια της χάραξης των ελληνοαλβανικών συνόρων35. Η δεύτερη 

περίπτωση είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς για πρώτη φορά ο ιταλικός φασισμός 

εμφανίζει αξιώσεις στη βαλκανική χερσόνησο κι έχοντας ως «Δούρειο Ίππο» το 

νεοσύστατο Αλβανικό κράτος προσπαθεί να βάλει φρένο στις ελληνικές αξιώσεις 

στη Βόρειο Ήπειρο, περιοχή με σημαντικό ελληνικό στοιχείο. Το άσχημο της 
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υπόθεσης ήταν πως η ήδη χρεοκοπημένη Ελλάδα αναγκάστηκε να πληρώσει 

αποζημίωση στην Ιταλία για έναν φόνο που εν τέλει δεν αποδείχθηκε αν όντως 

διέπραξε η ελληνική πλευρά. 

Το πλούσιο σε γεγονότα 1923 ολοκληρώνεται με την επεισοδιακή εκθρόνιση του 

Βασιλιά Γεωργίου Β’ και της διεξαγωγής των πρώτων εκλογών μετά την 

Μικρασιατική Εκστρατεία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ενδιαφέρον για τα 

εσωτερικά ζητήματα της χώρας πέραν των παραδοσιακών Δυνάμεων (Αγγλία, 

Γαλλία) δείχνει και η Σερβία (Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων) η οποία 

μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Νίντσιτς εξέφρασε, στα πλαίσια της Βαλκανικής 

ειρήνης, το φόβο της για τη συμμαχική βοήθεια και ετοιμότητα της Ελλάδας σε 

περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης (ο κίνδυνος ελλόχευε από το βουλγαρικό 

αναθεωρητισμό) παρέχοντας στήριξη στην παρούσα πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία36. 

Την επόμενη χρονιά η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στο «μάτι του κυκλώνα» όταν το 

Σεπτέμβριο του 1924 στη Γενεύη υπογράφηκε το περίφημο πρωτόκολλο Πολίτη-

Καλφώφ που έδινε τη δυνατότητα στην Κοινωνία των Εθνών να προστατεύει την 

«ελληνική μειονότητα» στη Βουλγαρία και τη «βουλγαρική μειονότητα» στην 

Ελλάδα. Το παραπάνω περιστατικό εναρμονιζόταν με το γενικότερο κλίμα που είχε 

δημιουργηθεί στο εσωτερικό των δύο χωρών και ήταν απόρροια των Συνθηκών του 

Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919) και των Σεβρών (Αύγουστος 1920)37. Παρόλα αυτά το 

πρωτόκολλο ακυρώθηκε εξαιτίας της δυναμικής επέμβασης της Σερβίας καθώς 

φρονούσε πως η παραπάνω αναγνώριση πρόσβαλε τα συμφέροντά της στη 

Μακεδονία, δημιούργησε μειονοτικό πρόβλημα στη Μακεδονία (κατά τους Σέρβους 

«Νότια Σερβία») και στο τέλος ζήτησε από την Ελλάδα να αναγνωρίσει τους 

Σλάβους της περιοχής ως Σέρβους. Η άρνηση της Ελλάδας να προβεί στην αξίωση 

των Σέρβων οδήγησε στην καταγγελία της συμμαχίας του 1913. Το θέμα 

διευθετήθηκε και η ομαλότητα επανήλθε στην περιοχή όταν η Ελλάδα με αίτημα 

προς την Κοινωνία των Εθνών ζήτησε την ακύρωση του πρωτοκόλλου, κάτι το οποίο 

και πραγματοποιήθηκε38. 
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Η ανώμαλη πολιτική κατάσταση της χώρας επηρέασε για ακόμη μια φορά την 

εξωτερική της πολιτική. Αυτή τη φορά από το στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο που στις 

25 Ιουνίου 1925 έκανε τη δική του «επανάσταση» και εγκαθίδρυσε τη δική του 

δικτατορία. Ο Πάγκαλος έκανε το πρώτο ατόπημα να αναγνωρίσει τους Σλάβους της 

Ελλάδας ως Σέρβους παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους Σέρβους να 

συγκυριαρχούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην κοιλάδα του 

Αξιού. Το δεύτερο ατόπημα ήταν το επεισόδιο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα τον 

Οκτώβριο του 1925 που οδήγησε στο θάνατο δύο στρατιωτών και του λοχαγού 

τους. Ο Πάγκαλος σε μια επίδειξη δύναμης-θέλοντας ίσως να μιμηθεί το Μουσολίνι- 

αλλά και πολιτικής αφέλειας διέταξε το Γ’ Σώμα Στρατού να εισβάλει στη Βουλγαρία 

και να καταλάβει το χωριό Πετρίτσι. Η Βουλγαρία κατέφυγε προς την Κοινωνία των 

Εθνών και το ζήτημα διευθετήθηκε ευνοϊκά προς τη Βουλγαρία καθώς η Ελλάδα 

αναγκάστηκε να πληρώσει 500.000 χρυσές λύρες σε μια περίοδο με ιδιαίτερες 

οικονομικές δυσκολίες. Είναι πάντως γεγονός πώς παρόμοια περιστατικά πρέπει να 

συνέβαιναν συχνά στα σύνορα των βαλκανικών κρατών39. Ένα τελευταίο 

περιστατικό της «παγκαλικής» περιόδου που αξίζει να αναφερθεί είναι το σχολικό 

αλφαβητάρι Abecedar για τους σλαβόφωνους της Μακεδονίας. Το εγχείρημα δεν 

προχώρησε καθώς αντέδρασαν και η Γιουγκοσλαβία και η Βουλγαρία αλλά και οι 

Γραικομάνοι του Αμυνταίου οι οποίοι και το έκαψαν40. 

 

Έπειτα από μια σειρά βραχύβιων κυβερνητικών σχηματισμών επιστρέφει για μια 

τελευταία ολοκληρωμένη κυβερνητική τετραετία ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1928-

1932) ο οποίος εγκαινίασε με τη σειρά του μια νέα εξωτερική πολιτική συμφιλίωσης 

βασιζόμενη σε διμερείς συμφωνίες με στόχο την αμυντική θωράκιση της χώρας και 

την αποφυγή μίας σέρβο-βουλγαρικής προσέγγισης41. Ήδη από την προεκλογική 

του εκστρατεία ξεκαθάρισε πως το όραμα της Μεγάλης Ιδέας εγκαταλείπεται όπως 

και οι εδαφικές διεκδικήσεις στην Κύπρο, στα Δωδεκάνησα και τη Βόρεια Ήπειρο42 

(η οποία είχε ήδη παραχωρηθεί στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος με τη σύμφωνη 

γνώμη της Γιουγκοσλαβίας, της Βρετανίας, Γαλλίας και Ελλάδας στις 30 Ιουλίου 

1926)43. Συγκεκριμένα στον προεκλογικό του λόγο στη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου 
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1928 ζήτησε να παύσει η παραδοσιακή και υποσυνείδητη έχθρα προς την Τουρκία44 

και πως σκόπευε να δημιουργήσει συμμαχία με τη Βουλγαρία προσφέροντάς της 

εμπορικής διεξόδου για την εξυπηρέτηση των εισαγωγικών και των εξαγωγικών της 

προϊόντων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τέλος, στόχος του ήταν ο 

προσεταιρισμός της Τουρκίας με Σύμφωνο φιλίας, ενώ η παλαιότερη συμμαχία με 

τη Σερβία όδευε προς το τέλος της45. 

Ο Βενιζέλος με την ανάληψη της εξουσίας προσπάθησε να αντιστρέψει το κλίμα 

απομόνωσης που διακατείχε τη χώρα και να διορθώσει τα κακώς κείμενα των 

παλαιοτέρων πολιτικών αποφάσεων46. Αρχικά υπέγραψε δύο πρωτόκολλα με τη 

Σερβία στο Βελιγράδι στις 11 Οκτωβρίου 1928 τα οποία προέβλεπαν την ελεύθερη, 

με κάποιους όρους, εμπορική πρόσβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με 

αποτέλεσμα την υπογραφή του ελληνογιουγκοσλαβικού συμφώνου φιλίας και 

ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών στις 27 Μαρτίου 192947. Στη συνέχεια ο 

Βενιζέλος προσπάθησε να προσεγγίσει την Τουρκία με στόχο την επίλυση των 

παλαιότερων ζητημάτων που ταλάνιζαν τα δύο κράτη, ειδικότερα το ζήτημα των 

προσφύγων και των περιουσιών που αφέθηκαν και στα δύο κράτη. Οι δύο πλευρές 

βρήκαν τη χρυσή τομή και στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Σύμβαση της 

Άγκυρας. Όπως είναι φυσικό η παραπάνω Σύμβαση δε δέχθηκε τις καλύτερες 

κριτικές, παρά το γεγονός πως εξασφάλισε το μέλλον της Μακεδονίας και της 

Θράκης48, ούτε από την αντιπολίτευση ούτε από τους πρόσφυγες που ένιωσαν 

προδομένοι από την αντιμετώπιση του ελληνικού κράτους και εν τέλει 

απομακρύνθηκαν από την εκλογική βάση του κόμματος των Φιλελευθέρων. 

Παρόλα αυτά οι δύο χώρες κινήθηκαν ειρηνικά τα επόμενα έτη καθώς η Τουρκία 

κινήθηκε ως πρέσβειρα καλής θελήσεως ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία για τη 

λύση των εκκρεμοτήτων τους αλλά και για τη δημιουργία ενός ευρύτερου 

βαλκανικού συμφώνου. Η Βουλγαρία όμως εμποτισμένη από τον άκρατο 

αναθεωρητισμό της δε θέλησε να δώσει ένα οριστικό τέλος στις μακροχρόνιες 

διενέξεις με τη γείτονα χώρα49. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘20 και των αρχών του ’30 γεννήθηκε η ιδέα για τακτικές 

συναντήσεις ανάμεσα στα Βαλκανικά κράτη για τη συζήτηση θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος με απώτερο σκοπό την καλύτερη γειτνίαση και τη σύσφιξη των 

σχέσεων. Η ιδέα δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 1929 από εξωκοινοβουλευτικούς 

παράγοντες και έχαιρε εκτίμησης όλων των Βαλκανικών Κυβερνήσεων50. Επίσης, 

λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που υπήρξε στην περιοχή δημιουργήθηκαν δύο 
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στρατόπεδα, από τη μία η «Μικρή Αντάντ» που αποτελούνταν από τη Ρουμανία, τη 

Γιουγκοσλαβία και τη Τσεχοσλοβακία και από την άλλη η «Βαλκανική Συνεννόηση» 

αποτελούμενη από τη Ρουμανία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Στόχος και των δύο συνασπισμών ήταν η εδαφική προστασία τους από κάποια 

αναθεωρητική δύναμη και ταυτόχρονα η διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων51. 

Η νέα Κυβέρνηση Τσαλδάρη αποφάσισε να αναθεωρήσει την εξωτερική πολιτική 

του προκατόχου του και να βασιστεί σε διμερείς σχέσεις φοβούμενη της διεθνείς 

εξελίξεις. Ο κυριότερος αντίπαλος εκείνη την περίοδο ήταν ο βουλγαρικός 

επεκτατισμός και η αλβανική απομόνωση που αποτελούσαν τροχοπέδη στην 

προσπάθεια συνεννόησης. Το Σύμφωνο «Βαλκανικής Συνεννόησης» τελικώς 

υπογράφτηκε, έπειτα από πολλές συζητήσεις, στις 9 Φεβρουαρίου 1934 στην Αθήνα 

και περιλάμβανε την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία και την Τουρκία 

διάρκειας δύο ετών με προοπτική ανανέωσης για άλλα πέντε ή επτά χρόνια. Λίγα 

χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1937 θα προστεθεί και η Βουλγαρία στη 

«Συνεννόηση» θέτοντας τους δικούς της όρους με αποτέλεσμα ο δικτάτορας και 

πρόεδρος τότε της «Βαλκανικής Συνεννοήσεως» Ιωάννης Μεταξάς να υπογράψει 

στη Θεσσαλονίκη στις 31 Ιουνίου 1938 συμφωνία που θα απάλλασσε τη γείτονα 

χώρα από τις στρατιωτικές της δεσμεύσεις. Κάτι αντίστοιχο έλαβε χώρα και με την 

Τουρκία λίγα χρόνια πριν όταν η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της 

αποστρατιωτικοποίησης και της Διεθνούς επιτροπής των Στενών (Διάσκεψη Μοντρέ 

1936) αλλά και της «συμπληρωματικής συνθήκης» που προέβλεπε την 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε εχθρού που θα τους επιτίθονταν (Αθήνα 27 Απριλίου 

1938)52. Κι όλα αυτά ενώ τα σύννεφα του πολέμου απλώνονταν απειλητικά πάνω 

από την ευρωπαϊκή ήπειρο και σκόπευαν να την αιματοκυλήσουν τα επόμενα 

τέσσερα περίπου χρόνια. 

 

Η Ελληνική Αριστερά του Μεσοπολέμου και τα Βαλκάνια 

Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα κατά τον 19ο αιώνα δεν είχε επίδραση στα 

ευρύτερα λαϊκά και εργατικά στρώματα όπως συνέβαινε σε άλλες βαλκανικές 

χώρες εξαιτίας της ιδιομορφίας της ελληνικής ανάπτυξης. Όμως, μετά το τέλος των 

Βαλκανικών Πολέμων ο συνδικαλισμός αυξήθηκε ταχύτατα λόγω των διεθνών 

εξελίξεων αλλά και της αύξησης του εργατικού-βιομηχανικού δυναμικού ειδικά από 

τότε που προστέθηκε η Θεσσαλονίκη στην ελληνική επικράτεια, μία πόλη με 

σημαντικό σοσιαλιστικό υπόβαθρο λόγω της εβραϊκής «Φεντερασιόν» 
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(Ομοσπονδία) που πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού 

Κόμματος της Ελλάδος (ΣΕΚΕ) το Νοέμβριο του 191853. 

Ήδη από το 1915 ελληνικές σοσιαλιστικές ομάδες συμμετείχαν από κοινού με τις 

αντίστοιχες της Βουλγαρίας, της Σερβίας και Ρουμανίας στην ίδρυση της Βαλκανικής 

Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας, η οποία συμμετείχε στην ίδρυση της Κομμουνιστικής 

Διεθνούς και το 1920 μετονομάστηκε σε Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία με 

σύνθημα τη δημιουργία μιας προλεταριακής Βαλκανικής Ομοσπονδίας Εργατικών 

και Αγροτικών Δημοκρατιών54. Μάλιστα στην Ελλάδα οι σοσιαλιστικές ομάδες της 

Αθήνας και του Πειραιά σε συμφωνία με τη Φεντερασιόν55 τον Ιούλιο του 1917, 

μεσούσης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εθνικού Διχασμού, 

διατρανώνουν την αντίθεσή προς τον πόλεμο ζητώντας ειρήνη και στο τέλος της 

ανακοίνωσής τους αναφέρουν τη στήριξή τους στη Βαλκανική Δημοκρατική 

Ομοσπονδία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, που θα συμβάλει στην επίλυση των 

προβλημάτων των λαών της περιοχής56.  
 

Ένα χρόνο αργότερα κατά το πρώτο Σοσιαλιστικό Συνέδριο (4-10 Νοεμβρίου 1918) 

εξετάζοντας την κατάσταση που επικρατεί τα σοσιαλιστικά κόμματα κινούνται στο 

ίδιο φιλειρηνικό κλίμα και προσθέτουν πως η εθνολογική σύσταση των Βαλκανίων 

δύσκολα μπορεί να οριοθετηθεί εξαιτίας του γεγονότος πως υπάρχουν ανάμικτοι 

πληθυσμοί γι’αυτό το λόγο προβάλλουν το αίτημα της διαρκούς ειρήνης, της 

δημοκρατίας με άμεση και καθολική ψηφοφορία και της ισότητας όλων των φυλών 

χωρίς γλωσσικούς και θρησκευτικούς διαχωρισμούς. Ένα καθεστώς, δηλαδή, 

πλήρους αυτοδιάθεσης των κατοίκων της περιοχής που σε μερικές περιπτώσεις θα 

αναγκάζονταν να αποσχιστούν από το κράτος στο οποίο διέμεναν57. Ενδιαφέρον 

όμως προκαλεί το γεγονός πως το ΚΚ Βουλγαρίας, το πιο μαζικό και δραστήριο 

κόμμα της Βαλκανικής, ανακοίνωσε το 1919 πως μια ενδεχόμενη νίκη του εργατικού 

κινήματος θα αποτελέσει βάση για την ελευθερία της Μακεδονίας, της Θράκης και 

της Δοβρουτσάς58. 

Κατά το δεύτερο Συνέδριο του ΣΕΚΕ τον Απρίλιο του 1920 αποφασίστηκε η 

προσχώρησή του στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή και η στενότερη συνεργασία με 
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τα υπόλοιπα βαλκανικά σοσιαλιστικά κόμματα. Παράλληλα η Βαλκανική 

Κομμουνιστική Ομοσπονδία σε συγκεντρώσεις της στη Μόσχα και τη Σόφια εξέταζε 

το θέμα μιας μελλοντικής σοσιαλιστικής επανάστασης στα Βαλκάνια με στόχο τη 

λύση των εθνικών ζητημάτων. Το καλοκαίρι του 1922 στη Σόφια θα γίνει η 4η 

Συνδιάσκεψη της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας εκεί τέθηκε για πρώτη 

φορά ξεχωριστά το εθνικό ζήτημα αλλά υπήρξαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με 

το απελευθερωτικό κίνημα των μειονοτήτων και προτάθηκε από την πλευρά της 

Γιουγκοσλαβίας η δημιουργία Βαλκανικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, άποψη που 

δέχτηκε και ο εκπρόσωπος του ΣΕΚΕ Γιάννης Πετσόπουλος. Όμως λίγους μήνες μετά 

η Κομμουνιστική Διεθνής από τη Μόσχα με στόχο την απαγκίστρωση του 

μονοπωλίου του εθνικού ζητήματος από τα εθνικά βαλκανικά κράτη έκανε λόγο για 

πρώτη φορά πως σε μία επικείμενη Βαλκανική Ομόσπονδη Σοσιαλιστική Σοβιετική 

Δημοκρατία η Μακεδονία και η Θράκη θα υπάρχουν ως αυτόνομες δημοκρατίες. Η 

άποψη αυτή πέρασε και στις υπόλοιπες Συνεδριάσεις59. 

Η παραπάνω απόφαση θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κατοπινή πορεία του 

κομμουνιστικού κόμματος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου συζητήθηκε κατά το 

Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ στις 26 Νοεμβρίου με 3 Δεκεμβρίου του 1924 

όπου και εν τέλει εγκρίθηκε το σύνθημα για «ανεξαρτησία της Μακεδονίας και της 

Θράκης». Το Συνέδριο υπήρξε επεισοδιακό καθώς το κόμμα επικρίθηκε για την 

άρνησή του να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της Διεθνούς και να προπαγανδίσει 

την θέση της για το ζήτημα αυτό60 (αντίστοιχη κριτική δέχτηκαν τα ΚΚ 

Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας ζητώντας τους να αναλάβουν πιο δραστήρια 

στάση61). Ο Γραμματέας του ΣΕΚΕ Θωμάς Αποστολίδης αρνήθηκε τις κατηγορίες 

περί απειθαρχίας λέγοντας πως το σύνθημα είναι εκ πρώτης όψεως σωστό αλλά 

χρήζει περισσότερης ανάλυσης καθώς τα μέλη του κόμματος στην ελληνική 

Μακεδονία έδειξαν φανερή άρνηση στο άκουσμά της όταν τους το ανακοίνωσε ο 

απεσταλμένος του κόμματος Ελευθέριος Σταυρίδης62. Ο Αποστολίδης στη συνέχεια 

ανέλυσε πως λόγω της άφιξης περίπου 600 χιλιάδων προσφύγων η εθνολογική 

                                                           
59

Αλέξανδρος Δάγκας, Γιώργος Λεοντιάδης, ό.π., σ.4-5 και Σπυρίδων Σφέτας, Όψεις του Μακεδονικού 
Ζητήματος στον 20

ο
 αιώνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας 2010, σ.53-76. 
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Αλέξανδρος Δάγκας, Γιώργος Λεοντιάδης, ό.π., σ.4. 
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Ο Ελευθέριος Σταυρίδης υπήρξε προσωρινός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ για περίπου ένα χρόνο 
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και αργότερο στο καθεστώς Μεταξά. Ήταν από τους κυριότερους εισηγητές της αντικομουνιστικής 
προπαγάνδας και των στερεότυπων περί εκσλαβισμού των Ελλήνων από τους κομμουνιστές. Βλ. 
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Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο 1979, σελ. 50, Αλέξανδρος Δάγκας, ο Χαφιές, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα 1995 και Ελευθέριος Σταυρίδης, Τα Παρασκήνια του ΚΚΕ, Αθήνα: Εκδόσεις Ελεύθερη 
Σκέψις 2008. 



μεταβολή της περιοχής μεταβλήθηκε υπέρ του ελληνικού πληθυσμού και γι’αυτό το 

λόγο ο συλλογισμός κρίθηκε λανθασμένος και ανεφάρμοστος. Άλλα όμως επιφανείς 

στελέχη όπως ο Παντελής Πουλιόπουλος (πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ63) 

και ο Σεραφείμ Μάξιμος τάχθηκαν υπέρ της άποψης και κατάφεραν να κερδίσουν 

την πλειοψηφία μέσα στο κόμμα64. 

Η άποψη αυτή δε χαιρετίστηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και δεν είχε ιδιαίτερη 

απήχηση ούτε από τους απλούς εργαζομένους ούτε από τους πρόσφυγες ή κάποιες 

από τις μειονότητες, οι οποίοι ήταν οι βασικοί ψηφοφόροι και αποτέλεσε κίνητρο 

δίωξης για αντεθνική δράση των μελών του, επίσημα πια ΚΚΕ, από το ελληνικό 

κράτος (Νόμος «Περί μέτρων ασφαλείας του Κοινωνικού Καθεστώτος» ή όπως είναι 

γνωστότερο ως «Ιδιώνυμο»)65. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά στελέχη να 

φυλακιστούν ή να εκτοπιστούν στα νησιά ή ακόμα και να διαγραφούν από το κόμμα 

σε περίπτωση διαφωνίας, με τρανταχτό παράδειγμα φυσικά να αποτελεί ο πρώην 

Γραμματέας του ΣΕΚΕ, Διευθυντής του Ριζοσπάστη και ιστορικός Γιάννης Κορδάτος 

ο οποίος υποστήριξε πως η συγκεκριμένη πολιτική ενέργεια κρίνεται ανεδαφική66. 

Στους κόλπους του νεοσύστατου ΚΚΕ συνεχίστηκαν οι ιδεολογικές διαμάχες που 

κορυφώθηκαν την περίοδο 1929-1931 κατά τη «φραξιονιστική πάλη δίχως αρχές». 

Τη λύση δίνει η Κομμουνιστική Διεθνής η οποία θα στείλει για νέο Γενικό 

Γραμματέα το Νίκο Ζαχαριάδη67. Η άποψη περί Μακεδονίας θα συνεχιστεί με την 

Κομουνιστική Διεθνή να κατηγορεί άμεσα το ΚΚΕ για αδιαφορία προς το 

απελευθερωτικό κίνημα των Μακεδόνων που καταπιέζονται από το ελληνικό 

κράτος και το κάλεσε να στηρίξει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των μειονοτήτων. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συγκληθεί στη Χαλκίδα το Δεκέμβριο του 1931 η 
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Τέταρτη Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ η οποία κράτησε μια ακόμα πιο σκληρή στάση 

απέναντι στο εθνικό ζήτημα χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα μια χώρα ιμπεριαλιστική 

η οποία κατέκτησε με τα όπλα και τη βία περιφέρειες (Μακεδονία, Θράκη) με 

διαφορετικές εθνότητες των οποίων καταπιέζει τους πληθυσμούς και  επιπλέον 

εξοντώνει τις μειονότητές τους (για παράδειγμα τους Εβραίους)και κάθε μέλος ή 

στέλεχος του κόμματος που σκεφτόταν να ασκήσει κριτική σε αυτή την άποψη 

χαρακτηρίζονταν πως έπασχε από συμπτώματα σωβινισμού68. Προφανώς κι αυτό το 

απειλητικό τελεσίγραφο είχε ως απώτερο σκοπό να κλείσει οποιοσδήποτε 

λογαριασμός με τις παλιές ηγεσίες του ΚΚΕ που διάλεξαν διαφορετικό δρόμο και να 

σηματοδοτήσουν ένα νέο ιδεολογικοπολιτικό ξεκίνημα. 

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Έκτη Ολομέλεια που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον 

Ιανουάριο του 1934 η οποία πάλι μιλούσε για την εθνική καταπίεση του ντόπιου 

πληθυσμού της Μακεδονίας και της Θράκης. Επίσης λόγος γίνεται και για τις 

υπόλοιπες μειονότητες (Σλαβομακεδόνες, Μουσουλμάνους, Εβραίους, Αρμενίους, 

Βλάχους, Αρβανίτες), οι οποίες σύμφωνα με απογραφή του 1928 αντιστοιχούσαν 

στο 5,1% του πληθυσμού της Ελλάδος (320.575 άνθρωποι) και δε βρίσκουν ίση 

μεταχείριση από το ελληνικό κράτος το οποίο συν τις άλλοις τους αφήνει στο έλεος 

των καπιταλιστών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Σλαβομακεδόνες, από τους 

οποίους αντλούσαν ψήφους από το 1926 κι έπειτα69, τους οποίους θεωρεί τους πιο 

αδικημένους και καταπιεσμένους εφόσον δεν τους επιτρέπεται να μιλούν ακόμη 

και τη μητρική τους γλώσσα70. 

Κι ενώ η παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού συνεχιζόταν όλο και περισσότερα 

αυταρχικά κράτη εμφανίζονταν στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, το Έβδομο 

Συνέδριο της Κομουνιστικής Διεθνούς στις 26 Ιουλίου 1935 αποφάσισε τη 

δημιουργία ενός ενιαίου λαϊκού μετώπου κατά της επερχόμενης φασιστικής 

απειλής και υπέρ της εθνικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας71. Η πιο σημαντική 

απόφαση που σχετίζεται με τα Βαλκάνια όμως ήταν η αναθεώρηση της 

παλαιότερης πολιτικής θέσης για την ανεξαρτησία της Μακεδονίας και της Θράκης 

και η μεταβολή του συνθήματος για πλήρη εθνική και πολιτική ισοτιμία σε όλες τις 

εθνικές μειονότητες που ζουν στην Ελλάδα72. Την παραπάνω θέση επικύρωσε το 

Έκτο Συνέδριο του ΚΚΕ που έλαβε χώρα προς τα τέλη του 1935 έχοντας ως 

επιχείρημα την αλλαγή της εθνολογικής σύστασης της περιοχής από τότε που 

εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και του Πόντου τόνιζαν όμως πως 
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το «μακεδονικό ζήτημα» (είναι σημαντικό το γεγονός πως δε γίνεται αναφορά στη 

Θράκη) εν τέλει θα λυθεί μέσα στα πλαίσια της Βαλκανικής Κομμουνιστικής 

Εξουσίας73. 

Παρά τη βαθιά πίστη της τελικής νίκης και της πραγμάτωσης αυτού του σχεδίου οι 

συνεχείς διώξεις του μεταξικού καθεστώτος στο εσωτερικό και η έναρξη του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου λίγα χρόνια αργότερα μετέβαλαν εντελώς την 

κατάσταση. Το κομμουνιστικό κίνημα μπορεί να εδραιώθηκε στα βαλκανικά κράτη 

αλλά το ελληνικό κράτος ήταν το μοναδικό που έμεινε απέξω έπειτα από έναν 

αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα τη φυγή πολλών χιλιάδων 

ελλήνων κομουνιστών αλλά και σλαβόφωνων που τάχθηκαν υπέρ τους (ΣΝΟΦ). 

Βαθμιαία στα μετεμφυλιακά χρόνια όταν η τα εθνικά σύνορα παγιώθηκαν η άποψη 

αυτή αναθεωρήθηκε πλήρως και στη συνέχεια έπαψε να ισχύει καθώς 

αποφασίστηκε πως δεν υπάρχει ούτε υπήρχε ποτέ ξεχωριστό μακεδονικό-θρακικό 

έθνος και η Μακεδονία προσδιορίζεται πλέον γεωγραφικά κι όχι εθνολογικά74. Η 

παραπάνω επανεξέταση του ζητήματος δικαίωσε, έστω και αργά, την πρώτη 

πολιτική ηγεσία που αντιτάχθηκε στη θέση της Διεθνούς, όμως το στίγμα του 

εθνικού μειοδότη παρέμεινε σε ισχύ για αρκετές δεκαετίες, χρησιμοποιήθηκε 

πολλές φορές στον πολιτικό λόγο κυρίως της «εθνικής παράταξης» και επηρέασε 

βαθύτατα την αντίληψη του κόσμου απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. 

 

 

 

Το Εθνικιστικό Κίνημα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και τα 

Βαλκάνια 

Μπορεί η Μικρασιατική Καταστροφή να έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της Μεγάλης 

Ιδέας σε πολιτικό επίπεδο αυτό δε σημαίνει πως οι ευσεβείς πόθοι για 

απελευθέρωση των αλύτρωτων καταπιεσμένων αδελφών, ο φόβος του 

«εξωτερικού» αλλά και του «εσωτερικού» εχθρού έπαψαν να υπάρχουν. Δεν πρέπει 

να λησμονούμε επίσης πως η πίκρα για τις «χαμένες πατρίδες» γεννούσε επιθυμίες 

αντεκδίκησης και συμφοράς προς τους προαιώνιους εχθρούς του Έθνους. Κι όλα 

αυτά σε μία περίοδο ιδιαίτερης οικονομικής δυσπραγίας και ανασύνταξης του 

ελληνικού κράτους. 

Το εθνικό και πατριωτικό αίσθημα υπήρχε έντονο στην ελληνική συνείδηση που 

εμποτιζόταν από τις χρυσές σελίδες του ένδοξου παρελθόντος και την ελπίδα πως 
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όλα αυτά που κάποτε «κλάπηκαν» θα της επιστραφούν. Γι’αυτό το λόγο κάθε φορά 

που υπήρξε πολεμική σύγκρουση στα Βαλκάνια η Ελλάδα προετοιμαζόταν για 

πολεμική σύγκρουση, για παράδειγμα κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856) που 

οι Δυνάμεις της Αγγλίας και της Γαλλίας δεν της επέτρεψαν να συμμετάσχει 

αποκλείοντας μάλιστα και το λιμάνι του Πειραιά75. Κι αργότερα όμως όταν 

ξεσπούσαν επαναστάσεις στην Κρήτη αλλά και στη Μακεδονία υπήρχαν 

οργανώσεις που πίεζαν την Κυβέρνηση να βοηθήσει τους εκεί πληθυσμούς για να 

εκπληρωθούν οι επιδιώξεις του Έθνους, με τρανταχτό παράδειγμα την Εθνική 

Εταιρεία και το ρόλο της στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 189776. Προς τα τέλη του 

19ου και στις αρχές του 20ου εμφανίζονται κι άλλες ομάδες οι οποίες δίνουν έμφαση 

στα ζητήματα της φυλής, στην εθνική μόρφωση, στο μιλιταρισμό, στην παράδοση 

(αγαπημένο θέμα η περίοδος της Βυζαντινής περιόδου) και φυσικά αλυτρωτικός 

συλλογισμός. Οι πιο σημαντικές ήταν η οργάνωση «Ελληνισμός» και η «Εταιρεία της 

υπέρ των Πατρίων Αμύνης». Δεν ήταν καθόλου περιθωριακές αφού οι επικεφαλείς 

τους ήταν επιφανείς προσωπικότητες, όπως της μεν ο Νεοκλής Καζάζης πρύτανης 

του Πανεπιστημίου των Αθηνών και της δε ο υποστράτηγος Παπαδιαμαντόπουλος 

με επίτιμο πρόεδρο τον Πρίγκιπα Νικόλαο. Όλες όμως αυτές οι ομαδοποιήσεις 

παρήκμασαν με την είσοδο του Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή ή εισχώρησαν στο 

κόμμα του.77. 

Δύο ήταν πιο σημαντικές προσωπικότητες που επηρέασαν την εθνικιστική σκέψη 

στην Ελλάδα ο Περικλής Γιαννόπουλος και ο Ίωνας Δραγούμης. Ο πρώτος, αν και με 

μικρή πνευματική δράση λόγω του πρόωρου θανάτου του, άσκησε ιδιαίτερη 

επιρροή με την αρθρογραφία του στις εφημερίδες και με τα βιβλία του «Νέον 

πνεύμα» και «Έκκλησιν προς το πανελλήνιον κοινόν». Τα κείμενά του ήταν γεμάτα 

από κηρύγματα για επανάσταση με σκοπό την παλιγγενεσία με λίγες δόσεις 

ρατσισμού και αντισημιτισμού. Ο δεύτερος είχε μια πιο συγκροτημένη άποψη και 

ίσως και καλύτερη μόρφωση συμμετείχε στο Μακεδονικό Αγώνα και γνώριζε καλά 

τους βαλκανικούς ανταγωνισμούς γύρω από την περιοχή της Μακεδονίας. 

Διαφωνούσε με το Βενιζέλο που επεδίωκε τον κατακερματισμό της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας θεωρώντας ιδανικότερη τη λύση την πολιτική επικράτηση του 

ελληνισμού στα πλαίσια της αυτοκρατορίας78. Παρόλα αυτά θεωρούσε πως ο 

πόλεμος θα ήταν εκείνος που θα έλυνε τα προβλήματα αναδεικνύοντας το 
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δυναμικό κομμάτι του Έθνους και εξαφανίζοντας τις αδυναμίες του79. Επίσης, στις 

σελίδες του ημερολογίου του κι ενώ οι Βαλκανικοί πόλεμοι είχαν τελειώσει κι η 

Ελλάδα πολεμούσε στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ ο Δραγούμης διατύπωσε 

την άποψη πως θα μπορούσαν οι παλιοί σύμμαχοι των Βαλκανικών πολέμων 

(Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί) να συγκροτήσουν έναν ενιαίο κρατικό 

οργανισμό υπό τη σκέπη του ανατολικού πολιτισμού με επικεφαλής έναν 

απολυταρχικό ηγέτη που θα θύμιζε την αυτοκρατορία του Βυζαντίου ή τη 

Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου80. Η μεγάλη κρατική υπόσταση και ο 

στιβαρός ηγέτης ήταν η προϋπόθεση ώστε να μπορέσει το ελληνικό κράτος να 

επιβιώσει και να αναπτυχθεί ανάμεσα στις υπόλοιπες αυτοκρατορίες που την 

περικύκλωναν. 

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ο 

δημόσιος λόγος και οι σκέψεις πολλών πολιτικών εμπεριείχαν εκδικητικότητα για 

τους Τούρκους, φόβο κυρίως για τους Βουλγάρους, φυλετική περιφρόνηση των 

γειτονικών λαών και ιεράρχηση των πολιτισμών σε ανώτερους μέσους, κατώτερους, 

συντηρητικούς και προοδευτικούς81. Ο Φίλιππος Δραγούμης, για παράδειγμα, 

εκφράζει το φόβο του και την απελπισία του για την τύχη του ελληνισμού καθώς οι 

βόρειοι γείτονες (Βούλγαρους, Σέρβους) τους πιέζουν αρκετά όπως και οι Τούρκοι 

παράλληλα με τους Ιταλούς και τους Αγγλογάλλους82. Ένας βενιζελικός πολιτικός 

που έδρασε στη Μακεδονία ο Γεώργιος Μόδης διατύπωσε την άποψη πως οι 

Τούρκοι της Μακεδονίας και τη Θράκης θα έπρεπε είτε να εκδιωχθούν είτε να μη 

συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες του κράτους. Όσον αφορά τα παιδιά των 

σλαβόφωνων πληθυσμών θα έπρεπε να σταλούν σε οικοτροφεία ώστε εκεί να γίνει 

η πλήρης αφομοίωσή τους.83 Επίσης, ο «μοιραίος πρωθυπουργός» της 

Μικρασιατικής Καταστροφής Δημήτριος Γούναρης εμπεριείχε στους λόγους του, κι 

ως ένα σημείο φαίνεται λογικό λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, μυστικιστικά και 

ψευδοεπιστημονικά επιχειρήματα με τα οποία σε συνδυασμό με πολιτιστικά- 

φυλετικά πυροτεχνήματα και διθυράμβους προσπαθούσε να αναλύσει και να 

ενισχύσει τον αλυτρωτικό του συλλογισμό84. Ακόμα και ο σοσιαλιστής 
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Παπαναστασίου που μια δεκαετία αργότερα θα οραματιστεί τη Βαλκανική 

Συνεργασία στα 1914 θα αναφερθεί στην πολιτισμική οπισθοδρόμηση των Τούρκων 

αλλά και στην καταχτητικότατα τους85. 

Το μικρασιατικό σοκ θα επαναπροσδιορίσει αρκετές από τις παλαιότερες σκέψεις 

και ιδεολογικά θα επικρατήσει μια τάση προστατευτισμού. Η οικονομική ανέχεια 

και το προσφυγικό πρόβλημα θα αναγκάσει σε γενικές γραμμές τους κρατικούς 

σχηματισμούς να στραφούν στη λύση των εσωτερικών ζητημάτων και λιγότερο στην 

επεκτατική πολιτική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όλα αυτά τα πατριωτικά-

εθνικιστικά κινήματα είχαν και αντικομουνιστική-αντεργατική δράση κατά τη 

διάρκεια των δύο δεκαετιών και προστατεύονταν από το επίσημο κράτος που 

προσπαθούσε με κατασταλτική δράση να αφομοιώσει τους αλλόγλωσσους 

κατοίκους ειδικά στην ύπαιθρο των βορείων επαρχιών86. Κορυφαίο φυσικά 

παράδειγμα αποτελεί η Εθνική Ένωση Ελλάς με σημαντική δράση για την «άμυνα 

του Έθνους», σε συνεργασία με την αστυνομία και τον Τύπο της εποχής, στην 

περιοχή κυρίως εναντίων των Εβραίων (πυρπόληση συνοικίας Κάμπελ) αλλά και των 

κομμουνιστών εργατών, η μαζικότητά της θύμιζε τις πρακτικές του φασιστικού 

κόμματος του Μουσολίνι καθώς επεδίωξε και η ίδια κάθοδο στην Αθήνα για την 

κατάληψη της εξουσίας (Ιούνιος 1933)87. 

Οι στρατιωτικοί που έδρασαν την περίοδο του Μεσοπολέμου προσπαθούσαν με 

κάθε τρόπο να διώξουν από πάνω τους τη ντροπή της ήττας προσπαθώντας να 

αποδείξουν τον πατριωτισμό τους και τη γενναιότητά τους με μία ισχυρή δόση 

ρεβανσισμού. Ο Γεώργιος Κονδύλης με το κόμμα που είχε την ονομασία «Εθνικό 

Δημοκρατικό Κόμμα» έδρασε στα βόρεια σύνορα της χώρας όπου υπήρχαν αρκετοί 

πρόσφυγες αποτελούνταν κατά βάση από κατακάθια της κοινωνίας που ήταν 

εθισμένα στη βία κι έψαχναν την κρατική συνεργασία για νομιμοποίηση των 

ενεργειών τους. Εχθροί τους ήταν οι κομμουνιστές και τα άλλα έθνη που επιδίωκαν 

την απόσχιση εκτάσεων της πατρίδας88. Ο Στρατηγός Πάγκαλος μπορεί να μην 

ίδρυσε κόμμα αλλά ήταν ο πιο δραστήριος αφού επιθυμούσε να επιτεθεί στην 

Τουρκία από τη μεριά της Θράκης και εν τέλει βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στη 

Βουλγαρία έναν προαιώνιο εχθρό του έθνους89.  
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Εκείνος όμως που κατάφερε να σταθεροποιήσει τη θέση του να δημιουργήσει 

κόμμα και να ανελιχθεί στην εξουσία ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς. Στρατηγός με 

σημαντική δράση στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο και την 

περίοδο του Εθνικού Διχασμού, πιστός στο Βασιλιά και πολέμιος του 

Κοινοβουλευτισμού επειδή θεωρούσε πως δεν ταίριαζε με τον χαρακτήρα των 

Ελλήνων. Δημιούργησε το Κόμμα των Ελευθεροφρόνων που οραματιζόταν την 

ανόρθωση του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού βασιζόμενο στο ένδοξο παρελθόν της 

αρχαιότητας και του Βυζαντίου που δημιούργησε τις βάσεις ενός θρησκευτικού 

κρατικού σχηματισμού90 και αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Γεωργίου Β’ για την 

ανάληψη της εξουσίας μετά την αδυναμία συγκρότησης ισχυρής Κυβέρνησης 

αρχικά την άνοιξη κι έπειτα τον Αύγουστο του 1936. Το αυταρχικό κράτος που 

προσπάθησε να εφαρμόσει εκτός από τον αντικομουνισμό και τον εκτοπισμό των 

διαφωνούντων, προώθησε και την εξάλειψη των γλωσσικών ιδιωμάτων 

εξαπολύοντας άγριο κυνηγητό εναντίον των Σλαβόφωνων, των Βλάχων και των 

Τσάμηδων. Παρόλα αυτά προστάτεψε το Εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης και 

απέφυγε τους ναζιστικούς παροξυσμούς. Η εξωτερική του πολιτική δε διέφερε 

σημαντικά από τους προκατόχους του εφόσον φάνηκε πιστός στην Μεγάλη 

Βρετανία. Αναφορικά με τις χώρες των Βαλκανίων προσπάθησε να τηρήσει μια 

συγκαταβατική πολιτική και διατήρησε τη θέση του προέδρου της «Βαλκανικής 

Συνεννοήσεως» όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Παρόλα αυτά οι Σλάβοι θεωρούνταν 

«εθνικοί εχθροί» και όταν όμως οι διεθνείς συγκυρίες πίεσαν τη μεταξική 

κυβέρνηση έλαβε τα κατάλληλα μέτρα υπεράσπισης έναντι των αναθεωρητικών 

δυνάμεων, της Βουλγαρίας και της ιταλοκρατούμενης Βουλγαρίας91. 

 

Η Ελληνική Διανόηση του Μεσοπολέμου και τα Βαλκάνια 

Ο Μεσοπόλεμος σε πνευματικό επίπεδο ευτύχισε να βγάλει μερικά από τα πιο 

δυνατά λογοτεχνικά μυαλά που επηρέασαν και επηρεάζουν ακόμη τη σύγχρονη 

σκέψη. Η γενιά του ’30, έτσι όπως συνηθίζεται να ονομάζεται, έδωσε περισσότερη 

έμφαση στο διάλογο (ο διχασμός της προηγούμενης δεκαετίας δεν επέτρεψε κάτι 

τέτοιο), με περισσότερα κείμενα εργατικού-ταξικού περιεχομένου, αφού υπήρξε 

φθορά του εθνικιστικού ιδανικού, που επιζητούσαν την κοινωνική αλλαγή. 

Σημαντική στροφή γίνεται στην ευθυγράμμιση της ελληνικής πραγματικότητας 

(αναζήτηση εθνικής πρωτοτυπίας) με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πνεύμα και η 

κάθαρση από παλαιότερα σχήματα στην τέχνη αλλά και εμπειρισμός με έναν πιο 
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έντονο από άλλες φορές αντικομφορμισμό. Επίσης, η περίοδος αυτός έχει κι 

αρκετές συγκρούσεις όπως για παράδειγμα οι νεωτεριστές του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου-δημοτικιστές με τους οπαδούς της καθαρεύουσας αλλά και η περίπτωση 

των «φιλελεύθερων συγγραφέων» με τους «Μαρξιστές» (περιοδικό Πρωτοπόροι/ 

Νέοι Πρωτοπόροι)92. 

Μέσα σε αυτές τις «συντροφιές» υπήρξαν και διανοούμενοι που ήθελαν να 

μελετήσουν περισσότερο τα Βαλκάνια, διακατέχονταν από έναν ουμανιστικό 

εθνισμό και επιθυμούσαν την επιδίωξη μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ των 

χωρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ο Ξ. Λευκοπαρίδης, οπαδός της 

Βαλκανικής Συνεννόησης, ο κύκλος του «Σήμερα» (Ουράνης, Ευελπίδης), ο 

σοσιαλιστής πολιτικός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο ιστορικός Φάνης 

Μιχαλόπουλος που υποστήριζε την παμβαλκανική ένωση των εθνοτήτων όλοι αυτοί 

ήταν υπέρμαχοι μιας ευρύτερης Βαλκανικής Συνεργασίας αλλά και οι 

βυζαντινολόγοι Λάσκαρις και Άμαντος93. 

 

 

 

Η Περίπτωση Αμάντου-Κορδάτου 

Η ερμηνεία, η παρουσία του ελληνισμού στη διάρκεια των αιώνων, οι επιρροές των 

άλλων πολιτισμών, η εθνική αφύπνιση του ελληνικού στοιχείου κι όχι μόνο αλλά και 

οι προεκτάσεις του Μακεδονικού Ζητήματος στα πλαίσια της γενικότερης ανάλυσης 

των Βαλκανίων απασχόλησε δύο σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων του 

Μεσοπολέμου που από διαφορετική οπτική γωνία προσπάθησαν μέσα από τα 

πονήματά τους να δώσουν μια εμπεριστατωμένη άποψη για τα τεκταινόμενα της 

περιοχής. 

Ο Κωνσταντίνος Άμαντος Χιώτης στην καταγωγή ξεκίνησε την καριέρα του ως 

δάσκαλος κι έπειτα από τη φοίτησή του στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, του 

Βερολίνου και του Μονάχου έλαβε το διδακτορικό του για τη διατριβή του για τα 

νεοελληνικά τοπωνύμια. Έπειτα δίδαξε ως καθηγητής στα Γυμνάσια της Χίου, της 

Κύπρου και του Καΐρου. Το 1914 εργάστηκε ως συντάκτης κι έπειτα ως Διευθυντής 

στο Ιστορικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας. Το 1925 εξελέγη καθηγητής Βυζαντινής 

Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κι ένα χρόνο αργότερα μέλος της Ακαδημίας. 
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Από το Πανεπιστήμιο αποχώρησε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας Μεταξά παρόλα 

αυτά συνέχισε την επιστημονική του δραστηριότητα έως και το τέλος της ζωής του 

το 1960. Υπήρξε οπαδός του βενιζελισμού και συγκεκριμένα του στρατηγού 

Νικολάου Πλαστήρα στου οποίου τη βραχύβια Κυβέρνηση του 1945 (4 Ιανουαρίου-

8 Απριλίου) χρημάτισε Υπουργός Παιδείας. Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως 

αντιτάχθηκε στη ψήφιση του «Ιδιωνύμου» από τη βενιζελική κυβέρνηση94. 

Σημαντικότερο έργο του θεωρείται η δίτομη «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους» που 

διαθέτει αρκετές εθνολογικές παρατηρήσεις95. 

Ο γενικότερος ανταγωνισμός στην περιοχή των Βαλκανίων οδήγησαν το φιλομαθή, 

ιδιαίτερα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, Άμαντο να ασχοληθεί τόσο με τη 

μεσαιωνική ιστορία των βορείων γειτόνων όσο και με τη μελέτη του ελληνισμού την 

ίδιο περίοδο με στόχο την εκτενέστερη έρευνα και τη διαλεύκανση των γεγονότων 

από την παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση από τους ανταγωνιστές96 στο 

βόρειο ελληνικό χώρο σχετικά με την ελληνικότητα της περιοχής97. 

Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας ο Άμαντος θα εκδώσει ένα βιβλίο 

που θα σχετίζεται με την περιοχή της Μακεδονίας από εθνολογική, πολιτισμική, 

γλωσσική και γεωγραφική σκοπιά. Στο βιβλίο του τονίζει πως η ιδιαίτερη 

γεωγραφική θέση της περιοχής και ο πλούτος της αποτελούν πόλο έλξη για τους 

γειτονικούς λαούς οι οποίοι σπεύδουν τάχιστα να την εντάξουν στην επικράτειά 

τους98. Έχοντας ως αφετηρία την «κάθοδο» των Σλάβων προς τη Μακεδονία τον 

7ομ.Χ. αιώνα ο Άμαντος ξεκινάει την εθνολογική του μελέτη και αναφέρει πως οι 

νεοφερμένοι συναντούν μόνο Έλληνες και εξελληνισμένους Ρωμαίους και 

Ιλλυριούς. Αρχικά, οι ελληνικοί πληθυσμοί είναι ιδιαιτέρως συμπαγείς βαθμιαία 

όμως η πίεση που θα δεχθούν είναι αφόρητος ιδιαίτερα από τους Βουλγάρους στη 

Βόρεια Μακεδονία (Παιονία και Δαρδανία) και στην κοιλάδα του Στρυμόνα όπου 

κατοικούν πλάι πλάι Έλληνες και Βούλγαροι. Από τον 9ο αιώνα κι έπειτα εισέρχονται 

Ιλλυριοί, οι οποίοι στη συνέχεια εξισλαμίζονται και Πετσενέγοι που 

εγκαταστάθηκαν και στη Θράκη. Κατά τον 14ο αιώνα εμφανίζονται «Μικρασιάτες» 
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Τούρκοι στην κοιλάδα του Αξιού, Τσιγγάνοι και στο τέλος Εβραίοι στη 

Θεσσαλονίκη99. 

Ιδιαίτερο ανταγωνισμό στο βιβλίο του δείχνει προς τις βουλγαρικές θεωρίες περί 

ιδιοποίησης της Μακεδονίας μέσω του λεξιλογίου και των τοπωνύμιων. Δεν πρέπει 

να ξεχνάμε φυσικά πως οι ονομασίες κρύβουν και πολιτική σκοπιμότητα, όπως στην 

ευαίσθητη αυτή περιοχή όπου οι Σλαβόφωνοι θεωρούνται Βούλγαροι λόγω 

εξωγενών, κατά το συγγραφέα, παραγόντων (για παράδειγμα δράση ΕΜΕΟ). 

Ενδεικτικά αναφέρει πως δε γίνεται όλη η περιοχή της Μακεδονίας να θεωρείται 

βουλγαρική με μοναδικό κριτήριο το γεγονός πως ο μητροπολίτης Αχρίδος 

ονομαζόταν αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας. Διαφορετικά θα μπαίναμε σε έναν 

κυκεώνα ονομασιών αφού οι κάτοικοι της περιοχής δέχονταν διαφορετικές 

ονομασίες. Για παράδειγμα οι Αλβανοί τους φώναζαν όλους Σλάβους, επίσης οι 

εργάτες μεγάλων κτηματικών εκτάσεων ονομάζονταν όλοι Βούλγαροι ανεξαρτήτως 

εθνικότητας και τέλος οι Ούγγροι θεωρούσαν Έλληνα όποιον ασχολούνταν με το 

εμπόριο. Αντιλαμβανόμαστε τη σύγχυση που επικρατούσε. Παρά το γεγονός της 

μίξης που υπάρχει στην περιοχή ο Άμαντος επιμένει στην ελληνικότητα της 

περιοχής, παρά του εκτεταμένου εκσλαβισμού των κατοίκων όλων των εθνοτήτων, 

μέσω των γλωσσικών δανείων που είχαν δοθεί στους Σλάβους και στην αντοχή τους 

με το πέρασμα του καιρού100, στηριζόμενος και σε αναφορές ξένων επιστημόνων, 

για παράδειγμα γεωγράφων, που θεωρούσαν πως τα πολιτισμικά σύνορα της 

Ελλάδας με τους υπόλοιπους σλαβικούς λαούς μετά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο είναι 

η γραμμή Δοϊράνης-Πρεσπών-Αχρίδας σε αντίθεση με τα μεσαιωνικά που ήταν 

σαφώς βορειότερα101. 

Το συμπέρασμα που βγάζει ο συγγραφέας είναι ενδεικτικό της γενικότερης 

κατάστασης που βίωνε η χώρα στον πυρετώδη αγώνα της εθνικής ολοκλήρωσης σε 

Βαλκάνια και Μικρά Ασία. Ο Άμαντος καταλήγει πως ο κυριότερος αντίπαλος του 

ελληνισμού στα βόρεια, η Βουλγαρία δεν προέβη σε μακροχρόνια κατάκτηση της 

βορείου Μακεδονίας κατά το Μεσαίωνα, ούτε αρκετό πληθυσμό είχε εκεί. Από 

πολιτισμικής άποψης ο ελληνισμός ήταν ανώτερος σε όλα τα επίπεδα που δεν 

μπόρεσε να τον απωθήσει ούτε η τουρκοκρατία. Για τον Άμαντο το γεωγραφικό 

αυτό διαμέρισμα διαθέτει περισσότερους Έλληνες έναντι των άλλων το οποίο 

πρέπει να ελευθερωθεί και να ενωθεί στον υπόλοιπο κορμό της χώρας για την 
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οικονομική και πολιτισμική συνέχεια της χώρας, όχι δια της βίας αλλά μέσω της 

αφύπνισης και της προστασίας των κατοίκων102. 

Λίγα χρόνια αργότερα κι έπειτα από το τέλος της μικρασιατικής περιπέτειας ο 

Άμαντος θα εκδώσει ένα ακόμη βιβλίο για τους Σλάβους των Βαλκανίων λίγο πολύ 

στο πνεύμα του προηγούμενου103. Αυτή τη φορά θα ασχοληθεί με τους 

Βούλγαρους, τους Αλβανούς και τους Γιουγκοσλάβους και ορισμένες πληροφορίες 

της μεσαιωνικής ιστορίας και εθνολογίας του προηγουμένου βιβλίου 

επαναλαμβάνονται ουσιαστικά κι εδώ. Ο Άμαντος στον πρόλογό του θεωρεί πως οι 

«Σλάβοι» (προφανώς εννοεί τους Γιουγκοσλάβους) και οι «Βούλγαροι» έχουν 

κατακτήσει τις χώρες των αρχαίων Ιλλυριών και Θρακών τους οποίους είτε 

εκτόπισαν είτε εκσλάβισαν104. Στο συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου του δίνει 

απάντηση σε ένα ερώτημα που προηγουμένως δεν είχε πράξει και ήταν μια φανερή 

του αδυναμία. Πως, λοιπόν, αυτοί οι αρχαίοι λαοί εκσλαβίστηκαν κι έχασε έδαφος ο 

ελληνικός πολιτισμός στα βόρεια σύνορά του; Η απάντηση που δίνει είναι η 

ευκολία μετάδοσης της Σλαβικής γλώσσας, στοιχείο που πρέπει ιδιαιτέρως να 

προσέξει ο αναγνώστης. 

Για ακόμη μια φορά οι Βούλγαροι αποτελούν στοιχείο κριτικής κι εμφανίζονται ως 

ένας λαός με ικανότητα στο να δημιουργήσει κράτος, αλλά όχι ολοκληρωμένο 

έθνος. Μάλιστα στο γεωγραφικό προσδιορισμό που αναλύει, η Βουλγαρία 

«πρέπει» να έχει συγκεκριμένα και απαραβίαστα φυσικά όρια από την Ελλάδα (ο 

ποταμός Άρδας στη Θράκη και το βουνό Μάλες) και η μόνη της διέξοδος πρέπει να 

είναι από τα βόρεια κι από τα ανατολικά105. Έπειτα οι εθνολογικές τους 

παρατηρήσεις βγάζουν το συμπέρασμα πως οι Βούλγαροι μιλούν τη σλαβική, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, λόγω της ευκολίας μετάδοσής της (αντίστοιχα θεωρεί 

εύκολη γλώσσα και τη αραβική) και πως οι σύγχρονοί του Βούλγαροι, από ιστορικής 

σκοπιάς, είναι μία μίξη Τούρκων, Σλάβων, Θρακών, Ελλήνων, Γότθων αλλά από 

ανθρωπολογικής σκοπιάς υπερτερεί το τουρκικό και το μογγολικό στοιχείο, γι αυτό 

και οι πράξεις τους είναι τόσο βίαιες και ωμές. Η μόνη φωτεινή επίδραση 

αποτελούσε ο ελληνικός πληθυσμός της Ανατολικής Ρωμυλίας (μέσα σε αυτούς 

περιλαμβάνει και τους Γκαγκαούζους106), ο οποίος εκδιώχθηκε στις αρχές του 20ου 

αι., που μετέδωσε την εμπορική, πνευματική ικανότητά του στην περιοχή και 
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άσκησε μεγάλη επιρροή107. Παρόλα αυτά το 1934 επισκέφτηκε τη Σόφια 

παρατήρησε την πρόοδό της προς τη γεωργία και τη βιομηχανία και απεφάνθη πως 

η Ελλάδα πρέπει να τη μιμηθεί στον τομέα αυτό108. 

Από εθνολογική άποψη παρόμοια άποψη έχει και για τους σύγχρονους Αλβανούς, 

καθώς δεν τους θεωρεί γνήσιους απογόνους των Ιλλυριών αλλά ένα μείγμα 

Θρακών, Ούννων, Σλάβων, Ελλήνων και Τούρκων. Σημαντικός διαχωρισμός υπάρχει 

στην Αλβανία ανάμεσα στους βόρειους Γκέκηδες και τους νότιους Τόσκηδες. Οι μεν 

είναι κατά βάση είτε καθολικοί είτε μουσουλμάνοι ενώ οι δε ορθόδοξοι χριστιανοί 

με επιδράσεις του ελληνικού πολιτισμού. Σε αυτή του την άποψη στηρίζεται και στη 

θεωρία του Σέρβου εθνολόγου και γεωγράφου Cvijitch ο οποίος θεωρεί πως δεν 

υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των Τόσκηδων και των Ελλήνων109. 

Μπορεί από κρατική ικανότητα οι Βούλγαροι να είναι ικανότατοι δεν ισχύει το ίδιο 

όμως και με τους Αλβανούς οι οποίοι μαστίζονται συχνά από βεντέτες για ποινικά 

αδικήματα και πολιτικό-οικονομικές κόντρες ανάμεσα στις πλούσιες οικογένειες 

των μεγαλογαιοκτημόνων. Παρόλα αυτά δείχνουν μία ισχυρή διάθεση για 

συνεργασία όταν πρόκειται να αντισταθούν σε κάποιον εξωτερικό κίνδυνο. Τέλος η 

πνευματική τους κίνηση δεν μπορεί να ειπωθεί πως είναι άξια λόγου καθώς από 

αρχαιοτάτων χρόνων οι κάτοικοι βρίσκονταν απομονωμένοι στα βουνά δεν 

καλλιέργησαν ούτε τη γλώσσα τους αλλά ούτε και την ορθογραφία τους. Θα 

μπορούσαμε να πούμε πως ο «αλβανικός διαφωτισμός» άρχισε να κατά τον 19ο 

αιώνα από διανοούμενους του εξωτερικού (Αλβανοί κάτω Ιταλίας) και από 

προσωπικότητες όπως ο Νεσήμ Μπεής που ήταν λογογράφος και ο Κωνσταντίνος 

Χριστοφορίδης με καταγωγή από τη νότιο Αλβανία που έγραψε τη γραμματική της 

τοσκικής διαλέκτου110. 

Από τους γειτονικούς λαούς ο Άμαντος δείχνει ιδιαίτερη εκτίμηση προς τους 

Γιουγκοσλάβους (Σέρβους, Κροάτες, Σλοβένους111) καθώς τους θεωρεί σημαντικούς 

οικονομικούς, πνευματικούς παράγοντες και δείχνει ιδιαίτερη το θαυμασμό του για 

την αδελφοποιΐα τους (zadrouga) η οποία είναι δείγμα αρετής, υπερηφάνειας, 

οικονομικής-κρατικής προόδου αλλά και αφομοιωτικής ικανότητας112. Τους θεωρεί 

κι εκείνους μια ιδιαίτερη μίξη Ιλλυριών, Γερμανών, Αβάρων οι οποίοι αργότερα 

εκσλαβίστηκαν πριν αναμιχθούν με τους Μουσουλμάνους κατακτητές. Παρόλα 
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αυτά τονίζει πως η συγκεκριμένη σύζευξη δεν ήταν τόσο έντονη όσο με εκείνη των 

Βουλγάρων τους οποίους θεωρεί κατά πάσα πιθανότητα Τούρκους εξ αίματος113. 

Η ομοιότητα μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας αναδεικνύεται σε ζητήματα που 

αφορούν τους Μουσουλμάνους που διεκδικούν ή βρίσκονται στην επικράτειά τους 

αλλά και οι αλυτρωτικές βλέψεις αμφοτέρων προς την Αλβανία λόγω παλαιότερης 

ιστορικής παρουσίας114. Ο Άμαντος αναφέρει πως οι Γιουγκοσλάβοι έχουν στην 

περιοχή τους Μουσουλμάνους της Βοσνίας τους οποίους φροντίζουν να μην τους 

έχουν στην απομόνωση, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχαν κάνει οι Έλληνες για τους 

Βαλαάδες της Μακεδονίας που είναι στην πραγματικότητα εξισλαμισμένοι Έλληνες 

και θα όφειλαν να τους διαφωτίσουν για την καταγωγή τους115. Τέλος, αναφορικά 

για τους Τσάμηδες της Θεσπρωτίας παραδέχεται πως είναι αλβανικής καταγωγής 

παρόλα αυτά έχουν ελληνική συνείδηση και ζουν αρμονικά με τους υπόλοιπους 

ελληνικούς πληθυσμούς116. 

Το σημαντικότερο όμως ζήτημα και ο διαρκής πόθος του Αμάντου ήταν η απόδειξη 

της καθαρότητας των Ελλήνων και της επικράτησης του ελληνισμού στη Βαλκανική 

χερσόνησο έναντι των Σλάβων. Βασισμένος στο γεγονός πως όπου υπήρχε ισχυρή 

ελληνική παρουσία η σλαβική επίδραση ήταν αμελητέα παρά την ευκολία διάδοσης 

της γλώσσας τους. Επηρεασμένος, όπως φαίνεται, από τον Κωνσταντίνο 

Παπαρρηγόπουλο θέλησε να αποδομήσει τους ισχυρισμούς του Fallmerayer και 

άλλων καθηγητών (για παράδειγμα του ιστορικού Κωνσταντίνου Jirecek ο οποίος 

θεωρούσε πως τα όρια του ελληνισμού στα Βαλκάνια βρίσκονται χαμηλότερα, του 

καθηγητή Max Vasner που εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες για την προέλευση 

κάποιων ελληνικών τοπωνυμιών όπως και αντίστοιχα ο γλωσσολόγος Meyer με τον 

οποίο εμφανίζει ο Άμαντος περισσότερα κοινά) πως η σλαβική γλώσσα έχει 

επηρεάσει τη νεοελληνική λέγοντας το ακριβώς αντίθετο βασιζόμενος στην 

προϋπάρχουσα εμφάνιση της ελληνικής γλώσσας στις περιοχές αυτές αλλά κι 

αργότερα κατά την κάθοδό τους προς τα νότια δεν κατάφεραν να αφομοιώσουν 

τους ντόπιους πληθυσμούς. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από τις ανασκαφές στη 

Βουλγαρία όπου έχουν ανακαλυφθεί αρχαία ελληνικά νομίσματα καθώς και από τη 

μεταλαμπάδευση του Χριστιανισμού μέσω του Κυρίλλου και του Μεθοδίου 

βασιζόμενοι αμφότεροι στην ελληνική γλώσσα. Με στήριγμα λοιπόν την 

αρχαιολογία, την ανθρωπολογία, τη λαογραφία και την επίδραση εν τέλει του 

χριστιανισμού ο Άμαντος καταλήγει πως όσοι Έλληνες εκσλαβίστηκαν στις βόρειες 
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περιοχές των Βαλκανίων (ιδιαίτερα σε εκείνες που βρίσκονται στη βουλγαρική 

επικράτεια) ακόμη και τώρα κρατούν ελληνική τη συνείδησή τους117. 

 

Ο Γιάννης Κορδάτος (1891-1961) ήταν βολιώτης στην καταγωγή με σπουδές στη 

Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα (Νομική Σχολή) και ένας από τους 

σημαντικότερους ιστορικούς και πολυγραφότατους διανοούμενους της Νεότερης 

και Μεσοπολεμικής Ελλάδας. Υπήρξε δραστήριο μέλος της πρώιμης σοσιαλιστικής 

σκέψης στην Ελλάδα και δημοτικιστής, γραμματέας του ΣΕΚΕ και διευθυντής της 

Εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας «Ριζοσπάστης». 

Απομακρύνθηκε από το ΚΚΕ όταν διατύπωσε διαφορετική άποψη σχετικά με το 

«Μακεδονικό». Το συγγραφικό του έργο κυμαίνεται από την ιστορία της σύγχρονης 

Ελλάδας έως και τα προϊστορικά χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το βιβλίο 

του «Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821» επηρεασμένο 

από τις απόψεις του σοσιαλιστή και δημοτικιστή Γεωργίου Σκληρού που εκδόθηκε 

το 1924 και δέχτηκε ποικίλα σχόλια καθώς δεν ακολούθησε την κυρίαρχη άποψη 

της εθνικής ιστοριογραφίας πάνω στο ζήτημα αυτό. Το ενδιαφέρον του για τη 

Βαλκανική Χερσόνησο διαφαίνεται στα τέλη του ‘20ου στις αρχές της δεκαετίας του 

’30 όταν θα εκδώσει το βιβλίο του με τίτλο «Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του» ή 

«Ο Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία» σύμφωνα με την αναθεωρημένη 

έκδοση. Άλλα δύο βιβλία του που μπορούν να ενταχθούν στο βαλκανικό σκεπτικό 

του Κορδάτου υπό το πρίσμα της μεσαιωνικής εποχής είναι «Η Κομμούνα της 

Θεσσαλονίκης 1342–1349» και «Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας»118. 

Ο συσχετισμός δυνάμεων στη βαλκανική χερσόνησο φάνηκε να τον απασχόλησαν 

ιδιαίτερα κάτι το οποίο φάνηκε και από τις αρθρογραφίες του στην «Κομμουνιστική 

Επιθεώρηση» της δεκαετίας του ‘20 αλλά στο προαναφερθέν βιβλίο για το Ρήγα και 

τα Βαλκάνια της εποχής του. Ειδικά το δεύτερο βιβλίο αποτελεί εξαίρεση καθώς 

προσεγγίζει με διαφορετική σκοπιά το περιβάλλον και τις ενέργειες του Ρήγα από 

την εθνική διήγηση. Ήδη από το 1924 ο Κορδάτος μεταφέρει μέσω της 

«Κομμουνιστικής Επιθεώρησης» τις αποφάσεις του κόμματος για τη βαλκανική του 

πολιτική αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «…Η Εργατοαγροτική Κυβέρνηση θα 
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έλθη σε άμεσο επαφή με τις άλλες γειτονικές χώρες για μια αληθινήν «Ένωση» με 

τους γειτονικούς λαούς, για την ειρηνική μ’αυτούς συμβίωση (Βαλκανική 

Κομμουνιστική Ομοσπονδία)»119. Ο Κορδάτος, βέβαια, δεν έβλεπε το συντοπίτη του 

Ρήγα, που ήταν επηρεασμένος από την αστική γαλλική Επανάσταση, ως έναν όψιμο 

«διεθνιστή» που επιθυμούσε την ενοποίηση της Βαλκανικής χερσονήσου 

σκεπτόμενος με ταξική συνείδηση, αλλά έναν πρόδρομο του νεοελληνικού 

ιμπεριαλισμού που επιθυμούσε την ανασύσταση του πολυεθνικού κράτους του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου με κυρίαρχη πνευματική τάξη σαφέστατα την ελληνική και 

άμεσους χρηματοδότες της την ελληνική αστική τάξη120. Πως έβλεπε όμως ο ίδιος ο 

Κορδάτος εκείνα τα Βαλκάνια με τη σκοπιά του Μεσοπολέμου; 

Αναφερόμενος στα Βαλκάνια του 18ου αιώνα διηγείται την μετακίνηση πληθυσμών 

από τα Βαλκάνια προς τη κεντρική Ευρώπη και τη νότια Ρωσία με σκοπό την 

αναζήτηση καλύτερης τύχης. Μέσα σε αυτούς τους πληθυσμούς υπάρχουν «Ρωμιοί, 

Σέρβοι, Μακεδόνες, Βλάχοι και Αρμένηδες», με τους Ρωμιούς να αποτελούν την πιο 

ισχυρή ομάδα που αναπτύσσει τις εργασίες της στο εμπόριο και τη βιομηχανία121. 

Απορροίας άξιο αποτελεί το γεγονός του διαχωρισμού από το συγγραφέα των 

Ρωμιών και των Μακεδόνων κι αν έγινε για λόγους γεωγραφικούς, γλωσσικούς ή 

πολιτισμικούς. 

Η αναπτυσσόμενη αστική τάξη των Βαλκανίων αρχίζει σιγά –σιγά να αποκτά εθνική 

συνείδηση κι εδώ έχουμε κατά τον Κορδάτο τις πρώτες συγκρούσεις αλλά και τις 

πρώτες συμμαχίες. Κατά τα τέλη του 18ου αιώνα η αστική τάξη των Βλάχων 

(Ρουμάνων) αναγκάζεται να συμμαχήσει με τους Ρωμιούς, υιοθετεί το δικό τους 

τρόπο ζωής και ζητά να γίνει κοινωνός της βυζαντινής τους παράδοσης. Εδώ δεν 

πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε πως πέραν της ελληνικής οικονομικής 

παρουσίας στη Μολδοβλαχία έχουμε και τη διοίκηση από τους Φαναριώτες που 

προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό122. 

Την ανάλογη επίδραση δε δέχτηκαν όμως οι Γιουγκοσλάβοι (Σερβοκροάτες όπως 

τους αναφέρει και παρακάτω απλώς Σέρβους), οι οποίοι επέδειξαν μια αξιόλογη 

οικονομική και πνευματική δραστηριότητα (είχαν τη δική τους εφημερίδα σε 

Βενετία και Βιέννη με τις ονομασίες «Ημερήσια Νέα» και «Σλαβοσερβικά Νέα» 

ιδίως στην Αυστροουγγαρία και έδρασαν ανταγωνιστικά προς την αντίστοιχη των 

Ρωμιών123. Σημαντικό εθνολογικό στοιχείο της εποχής αποτελεί η πληροφορία του 
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Κορδάτου πως για τους Αυστριακούς Γραικοί (Ρωμιοί), Βλάχοι και Σέρβοι ανήκουν 

στο Ιλλυρικό Γένος έχοντας όλοι μαζί τη δική τους κοινότητα124. 

Ο Κορδάτος εμφανίζεται αρκετά αιρετικός σε σχέση με τον Άμαντο τόσο στο ζήτημα 

της επίδρασης του ελληνισμού στα Βαλκάνια όσο και σε ζητήματα αναφορικά με το 

Ρήγα. Ενώ ο Άμαντος αναφέρει την ακτινοβολία του ελληνισμού μέσω του 

χριστιανισμού και της βυζαντινής παράδοσης, ο Κορδάτος από τη δική του πλευρά 

αναφέρεται στην καταπίεση αυτών των λαών από τους Φαναριώτες και την 

εκκλησία με αποτέλεσμα «γραικός θα πῆ «πολιτισμένος» καί «σοϊλῆς», ένῶ το 

βούλγαρος, βλάχος, σέρβος= ταπεινός, κακομοίρης, ἂξεστος, τιποτένιος»125. Επίσης 

εκφράζει έντονες αμφιβολίες για την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων από την 

αρχαιότητα έως και σήμερα (θεωρεί πως οι σύγχρονοι Έλληνες είναι μίξη Σλάβων, 

Αρβανιτών, Βλάχων και Φράγκων) καθιστώντας αυτές τις θεωρίες προπαγάνδα της 

Εκκλησίας, των εφημερίδων και του σχολικού εθνικού συστήματος. Ανάλογη 

αμφιβολία διατυπώνει και για την «εθνική» μας ονομασία την οποία θεωρεί 

συμβατική ανάμεσα στους δύο φορείς εξουσίας την Εκκλησία και τους 

Φαναριώτες126. 

Όλες αυτές τις θεωρίες δε θα μπορούσε να τις δεχτεί ή ίσως να τις ακούσει ο 

Άμαντος καθώς διέβλεπε το αντίθετο ακόμη και την περίοδο που έγραφε τα βιβλία 

του, την αρνητική συμβίωση και επίδραση των βορείων γειτόνων ειδικά στα 

νεοαποκτηθέντα εδάφη του ελληνικού κράτους. Όπως και τη δράση του Ρήγα μέσω 

της «Μυστικής Εταιρείας» για παράδειγμα, την οποία δε δέχεται (αυτό είναι το 

σημείο στο βιβλίο του Κορδάτου όπου εκφράζονται οι μεγαλύτερες διαφωνίες). Ο 

Άμαντος ήθελε έναν φλογερό επαναστάτη και πατριώτη που σαν άλλος απόστολος 

θα μετέφερε την ιδέα της απελευθέρωσης και του ξεσηκωμού σε όλα τα Βαλκάνια. 

Επ’ ουδενί δεν ήθελε να ακούσει για μία οργανωμένη ομάδα που θα άλλαζε την 

τότε τάξη των πραγμάτων. Σε αντίθεση με τον Κορδάτο που θεωρεί αυτές τις 

ομάδες αντίστοιχες με τις κομμουνιστικές που επιδιώκουν την ανατροπή και την 

καθιέρωση της σοσιαλιστικής δημοκρατίας127. 

 

Η Περίπτωση του Γεωργίου Θεοτοκά-Στράτη Μυριβήλη  

Ο Γεώργιος Θεοτοκάς ήρθε με την οικογένειά του από την Κωνσταντινούπολη μετά 

τη Μικρασιατική Καταστροφή στην Αθήνα και φοίτησε στη Νομική Σχολή των 

Αθηνών. Ένθερμος δημοτικιστής και οπαδός του Γιάννης Ψυχάρη, παραλίγο να 

διαγραφεί από τη σχολή του λόγω της δράσης του, με το πέρας των σπουδών του 
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μετοίκισε στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Στα σημαντικότερα βιβλία του 

συγκαταλέγονται ο «Λεωνής» η «Αργώ», «Το ελεύθερο πνεύμα» (θεωρείται 

μανιφέστο της γενιάς του ’30) και «Στοχασμοί και Θέσεις. Πολιτικά Κείμενα 1925-

1966» Πολιτικά θα τον εντάσσαμε στο χώρο του λεγόμενου δημοκρατικού Κέντρου 

καθώς τάχθηκε υπέρ των Φιλελευθέρων με τους οποίους κατέβηκε κι ως 

υποψήφιος χωρίς όμως να καταφέρει να εκλεγεί128. 

Ιδιαίτερα κοσμοπολίτης καθώς πίστευε πως αυτό ήταν πηγή έμπνευσης και 
πνευματικής ελευθερίας, φρονούσε πως η Ελλάδα ανήκε στο ευρωπαϊκό 
πνευματικό περιβάλλον αλλά δεν έπρεπε να παραμερίσει τη βαλκανική της 
ταυτότητα και γενικά απέρριπτε όσους επιθυμούσαν να αποσπάσουν την ελληνική 
σκέψη από το βαλκανικό και βυζαντινό παρελθόν129. Έπρεπε κατά τη γνώμη του να 
διορθώσει τα κακώς κείμενα του βαλκανικού απομονωτισμού, της φτώχειας 
(πνευματικής-υλικής) και του ολιγαρχισμού που άφηναν τη χώρα πίσω και δε 
μπορούσε να κατευθυνθεί προς την προοδευτική και φιλελεύθερη Ευρώπη130. 
Αυτός του ο κοσμοπολιτισμός τον έκανε να βλέπει την έννοια του «Έθνους» πιο 
διαδραστικά η οποία θα μπορούσε και να πάρει στοιχεία «ξένα» αλλά και να 
προσφέρει. Γι’αυτό το λόγο ήταν αντίθετος προς τον προγονόπληκτο και γεμάτο 
παρωπίδες εθνικισμό και υποστήριξε την βαλκανική ιδέα του Παπαναστασίου 
εκφράζοντας την άποψη πως η εξωτερική πολιτική πρέπει να βασιστεί στους 
πυλώνες της ειρήνης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών 
λαών. Πίστευε ο κόσμος είχε κουραστεί από τη βία και την αιματοχυσία των δύο 
προηγούμενων δεκαετιών τα όπλα δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα για το 
λόγο αυτό η ειρήνη, η δημοκρατία και ο γενναιόδωρος ανθρωπισμός θα έφερναν τη 
ισορροπία που οι λαοί έψαχναν να βρουν131. 

 

Ο Στράτης Μυριβήλης αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση τόσο συγγραφέα όσο 
και πολιτικά σκεπτόμενου ανθρώπου σε σχέση με το Θεοτοκά. Γεννημένος στη 
Λέσβο θα εγκαταλείψει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Αθηνών για να 
συμμετάσχει στους Βαλκανικούς Πολέμους κι έπειτα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Αρχικά πολιτικά κινήθηκε στο χώρο της 
κεντροαριστεράς του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και των Φιλελευθέρων του 
Βενιζέλου, όμως από τη δεκαετία του ‘30 κι έπειτα ενστερνίστηκε τις απόψεις του 
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Μεταξά κι έγινε ένθερμος οπαδός του. Το κορυφαίο ίσως έργο του «Η ζωή εν 
τάφω» που χαρακτηρίζεται για την αντιπολεμικότητά του καθώς περιγράφει 
ρεαλιστικά τη ζωή στα χαρακώματα του μακεδονικού μετώπου132. 

Το συγκριμένο έργο πέρα από τη δραματικότητα που το διακρίνει μας χαρίζει κα 
κάποιες σπάνιες περιγραφές του ντόπιου πληθυσμού που συνάντησε ο συγγραφέας 
λίγο πιο βόρεια από τα σύνορα της Ελλάδας, στην περιοχή του Μοναστηρίου. Όντας 
τραυματισμένος στο πόδι του τον περιέθαλψε μια αγροτική οικογένεια στο σπίτι 
τους. Η οικογένεια μιλάει μια παράξενη για εκείνον γλώσσα όμως το σημαντικότερο 
είναι πως δεν έχουν μια συγκεκριμένη εθνική συνείδηση. Η «σπιτονοικοκυρά» του 
συγγραφέα η ‘Avtchω (βάση της ορθογραφίας του βιβλίου) απαντάει στις μικρές 
κοπέλες που βρίσκονται δίπλα του και κοιτάζουν το εθνόσημο πως είναι «Γκ’ρρτς» 
(βάση της ορθογραφίας του βιβλίου), δηλαδή Έλληνας και μάλιστα «dόbρο 
κριστιάν» (βάση της ορθογραφίας του βιβλίου). Ο συγγραφέας όμως νιώθει μέσα 
σε όλο αυτό το μπέρδεμα του πολέμου και των κακουχιών ένας απλός άνθρωπος 
που έχει ανάγκη την ειρήνη και τη γαλήνη133. 

Αυτό το γλωσσικό ιδίωμα θέλησε να μελετήσει περισσότερο ο συγγραφέας που 
έβγαλε το συμπέρασμα πως προέρχεται από μία ενότητα σλαβικών, ελληνικών και 
τούρκικων λέξεων134. Στην «επιτόπια» έρευνα που διεξάγει ο συγγραφέας 
ανακαλύπτει το δράμα των ανθρώπων που διεκδικούνται από Βούλγαρους και 
Σέρβους οι οποίοι τους κακομεταχειρίζονται και τους επιστρατεύουν στους 
καταχτητικούς τους πολέμους. Το μόνο κοινό που υπάρχει είναι η χριστιανική 
θρησκεία, στοιχείο που τους ενώνει και με τους Έλληνες για τους οποίους τρέφουν 
μία ιδιαίτερη συμπάθεια λόγω της βυζαντινής παράδοσης. Παρόλα αυτά δε θέλουν 
να είναι ούτε «Μπουλγκάρ» (βάση της ορθογραφίας του βιβλίου) ούτε «Σ’ρρπ» 
(βάση της ορθογραφίας του βιβλίου) ούτε «Γκ’ρρτς» (βάση της ορθογραφίας του 
βιβλίου)135. Ήταν από τις λίγες μαρτυρίες που βρήκα το φως της δημοσιότητας για 
τους αγροτικούς πληθυσμούς της μακεδονικής υπαίθρου και δεν ήταν τυχαίο το 
γεγονός της απαγόρευσης του βιβλίου από το καθεστώς Μεταξά και από τις 
κατοπινές μετεμφυλιακές κυβερνήσεις. 

Η περίπτωση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου 

Μία σημαντική πολιτική προσωπικότητα του Μεσοπολέμου αποτελούσε ο 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου (1876-1936) πρωθυπουργός για μικρό χρονικό 
διάστημα (1924,1932) με σημαντικές πανεπιστημιακές σπουδές σε Λονδίνο, Παρίσι 
και Χαϊδελβέργη. Πολιτικός του συνθήματος της ανόρθωσης και από τους πρώτους 
σοσιαλιστές πολιτικούς που θα εισέλθουν στη Βουλή το 1910 έπειτα από το κίνημα 
στο Γουδί. Το 1908 θα ιδρύσει την «Κοινωνιολογική Εταιρεία» και λίγα χρόνια θα 
προσχωρήσει στο Κόμμα των Φιλελευθέρων. Το 1922 ίδρυσε τη «Δημοκρατική 
Ένωση», κόμμα το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε «Αγροτικό και Εργατικό 
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Κόμμα». Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της χώρας, 
υπέρμαχος της ειρήνης-αντίθετος με τους εθνικιστικούς παροξυσμούς των 
δεκαετιών ’10-‘20136 και της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των λαών137. 

Γι’αυτό δεν ήταν τυχαίο που ήταν ο εμπνευστής της Βαλκανικής Διάσκεψης που 
έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 1930 και σε αυτήν συμμετείχαν έξι 
Βαλκανικές χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ρουμανία και 
Τουρκία. Για τον Παπαναστασίου η Ευρώπη ήταν ένα πιο εύκολο πεδίο δράσης και 
ίσως πιο ιδανικό, αλλά τα Βαλκάνια αποτέλεσαν μια πρώτης τάξεως πειραματική 
διαδικασία κι ένα πρώτο παράδειγμα περιφερειακής δημοκρατικής οργάνωσης. Με 
το βλέμμα του στη Γερμανία επεδίωκε έναν πλουραλισμό εθνικών πατρίδων όπου 
θα υπήρχε ελεύθερη άμιλλα πολιτισμών και ανώτεροι πολιτειακοί συνασπισμοί που 
θα προσπαθούσαν να υπερκεράσουν το πρόβλημα του εθνικισμού138. Τέλος, σε 
αυτήν την ομαδοποίηση βλέπουμε πως ενυπάρχει και η Τουρκία κυρίως λόγο της 
μακροχρόνιας παρουσίας της στα Βαλκάνια139.  

 

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε πρωτοπόρα και καθώς θα εγκαινίαζε μια νέα σελίδα στις 

ενδοβαλκανικές σχέσεις. Οι χώρες που πριν λίγα χρόνια πολεμούσαν μεταξύ τους για 

ένα κομμάτι γης θα έπρεπε να συνεργαστούν τώρα ειρηνικά σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο για να λύσουν τις οποιεσδήποτε διαφορές και να προσεγγίσουν το 

μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία
140

. Παρόλα αυτά διέβλεπε το φόβο μιας τυχόν 

εμπλοκής κάποιας μεγάλης Ευρωπαϊκής Δύναμης στα εσωτερικά τους ζητήματα για 

το λόγο αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά: «…Επιθυμούμε νά σταματήσουμε τις 
έπεμβάσεις των ξένων κρατών στις εσωτερικές μας υποθέσεις καί νά καταπνίξουμε 
τό στενό έθνικό έγωισμό τών διαφόρων Βαλκανικών έθνών Θεωρούμε άπαραίτητο 
αύτός ό εθνικός έγωισμός νά δώσει τή θέση του στήν άμιλλα καί στήν άρμονική 
συνεργασία. Τό σύνθημα «Τά Βαλκάνια στους Βαλκανικούς λαούς έχει αυτό το 
νόημα….»141. Ήταν σύνθημα αμυντικό που δεν είχε στόχο τον επεκτατισμό και την 
προσβολή της κυριαρχίας των υπολοίπων κρατών ούτε την επιβολή στις άλλες 
εθνικές οντότητες (έντονο το πρόβλημα των μειονοτήτων στην περιοχή, έτσι στην 
Τρίτη Βαλκανική Διάσκεψη είχαν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες για τις 
μειονότητες142) παρά μόνο ένα σύμφωνο συστηματικότερης συνεργασίας143. 
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Παρόλα αυτά οι πρόοδοι της συνεργασίες ήταν ελάχιστοι και δεν έφεραν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Κυριότερες αιτίες ήταν το σαμποτάρισμα των 
προσπαθειών από τις κυβερνήσεις του εκάστοτε κράτους, οι αδυναμία να λύσουν 
τις παλαιότερες διαφορές τους, το μειονοτικό πρόβλημα που εξακολουθούσε να 
αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα, η οικονομική κρίση της εποχής καθώς και οι 
οικονομικές εκκρεμότητες του παρελθόντος, και τέλος η διασφάλιση ή αναθεώρηση 
του υπάρχοντος εδαφικού καθεστώτος (ιδιαίτερα από τις αναθεωρητικές δυνάμεις, 
για παράδειγμα Βουλγαρία). Αν και υπήρχαν συμφωνίες αμυντικής πολιτικής και 
υπερασπίσεως των επιτιθέμενων εδαφών άρχισαν να διαγράφονται οι πρώτες 
διαλυτικές τάσεις από την πλευρά της Βουλγαρίας και της Αλβανίας, με αποτέλεσμα 
το Σύμφωνο Βαλκανικής Συνεννοήσεως να υπογραφεί μόνο από τέσσερα κράτη 
(Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία και Τουρκία144. 
 
Ήταν προφανές πως το φιλόδοξο και ιδεαλιστικό σχέδιο του Παπαναστασίου θα 
κατέληγε σε αποτυχία από τη στιγμή που η αναθεωρητική σκέψη είχε μπει στο 
μυαλό ορισμένων Βαλκανικών Κρατών. Τα πάθη της προηγούμενης περιόδου δεν 
είχαν επουλωθεί εντελώς και η ανάμειξη των μεγάλων Δυνάμεων (ο φόβος του 
Παπαναστασίου) ήταν δεδομένος από τη στιγμή που ο χιτλερισμός και ο φασισμός 
άπλωνε τη σκιά του σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης. Παρόλα αυτά δε θα έπρεπε 
να ρίξουμε ευθύνες μόνο σε αυτούς καθώς και τα οικονομικά-γεωστρατηγικά 
συμφέροντα και των υπολοίπων αστικών δημοκρατιών της Ευρώπης θα πλήττονταν 
από την ένωση όλων αυτών των κρατών που έλεγχαν το σημαντικό σταυροδρόμι 
ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. 
 

 
 

Άλλες Περιπτώσεις 
Σημαντικές πληροφορίες λαμβάνουμε και από τα γραπτά κείμενα δύο άλλων 
προσωπικοτήτων του Μεσοπολέμου, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και του 
Γεωργίου Παπανδρέου αμφότεροι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος σε κρίσιμες μάλιστα 
για τη χώρα περιόδους. Ο Κανελλόπουλος (1902-1986) παρουσιάζει αρκετά 
στοιχεία με τον Παπαναστασίου καθώς και οι δύο πέρασαν από τα αμφιθέατρα της 
Χαϊδελβέργης. Υπέρμαχος του πασιφισμού, του ανθρωπιστικού εθνισμού και της 
αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των λαών έχει κι εκείνος την ιδέα μιας 
«ομοσπονδιακής ενώσεως της ανθρωπότητος»145. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και η άποψή του περί «Έθνους» και «Κράτους»146. Ο Κανελλόπουλος θα γνωρίσει τα 
μειονοτικά ζητήματα που εξακολουθούσαν να ταλαιπωρούν τη Βαλκανική 
Χερσόνησο μέσω των άρθρων της Κοινωνίας των Εθνών. Η Βουλγαρία συνέχιζε να 
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ακολουθεί μια επεκτατική πολιτική προς τη Μακεδονία τονίζοντας την εθνική 
καταπίεση των βουλγαρικών μειονοτήτων και η Κοινωνία των Εθνών δεν έδινε, κατά 
τον Κανελλόπουλο κάποια ξεκάθαρη λύση σε αυτό147. 
 
Τα γραπτά κείμενα του Γεωργίου Παπανδρέου παρουσιάζουν ενδιαφέρον και ειδικά 
εκείνα που γράφτηκαν μετά το πέρας των Βαλκανικών Πολέμων και στις αρχές του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το Βερολίνο όπου βρισκόταν το 1914 θα στείλει ένα 
κείμενο στο περιοδικό «Τα Γράμματα» όπου εκεί πέρα από τα υπόλοιπα κοινωνικά 
και πολιτικά ζητήματα θα μιλήσει και για το «Εθνικό Αίσθημα». Τονίζει πως ο 
πόλεμος ωφέλησε το κράτος το οποίο έγινε πιο δυνατό αλλά τώρα βρίσκεται στην 
περίοδο της ανασύνταξης και της αφομοίωσης των νέων περιοχών. Στόχος σε αυτή 
τη φάση είναι ο εκπολιτισμός-μόρφωση των πολιτών του κράτους και η 
απελευθέρωση και των υπολοίπων ομοεθνών. Για το λόγο αυτό πρέπει το κράτος να 
εξοπλιστεί καλά για να αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά κράτη που 
εμποδίζουν την ολοκλήρωση της ελληνικής φυλής148. Εδώ βλέπουμε έναν όψιμο 
εθνικιστή Παπανδρέου εναρμονισμένο με το γενικότερο κλίμα της εποχής. 
 
Λίγους μήνες αργότερα πάλι στο ίδιο περιοδικό ο Παπανδρέου κινείται στο ίδιο 
μήκος κύματος αλλά με περισσότερες αναφορές στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο. 
Επίσης, διάγεται αρκετά ανταγωνιστικά προς τους γειτονικούς λαούς που τους 
θεωρεί όλους Σλάβους, προφανώς και εξαιρεί τους Τούρκους και δίνει το σύνθημα 
για τη δημιουργία του «νεοελληνικού πολιτισμού» «αυτοκρατορικού» ας μας 
επιτραπεί η έκφραση(οι προηγούμενοι πολιτισμοί ήταν οι Πελασγοί, οι Μακεδόνες 
και οι Βυζαντινοί)149. 
 
Στη συνέχεια και κατά τον Εθνικό Διχασμό θα κριτικάρει την άποψη των 
αντιβενιζελικών κομμάτων σχετικά με την εξωτερική πολιτική που διεξήγαγε το 
κόμμα του λέγοντας πως η βαλκανική συμμαχία έβγαλε τη χώρα από τον 
απομονωτισμό και οδήγησε τα συμφέροντα της Ελλάδος να είναι εκτός από 
Βαλκανικά αλλά και Ευρωπαϊκά150. Τέλος στα 1934 όντας πιο ώριμος κι έχοντας 
χρεοκοπήσει το ιδεώδες της επέκτασης του ελληνικού κράτους θα απαντήσει 
κατηγορηματικά σε μια γενική Συνέλευση των Λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης 
στους καθηγητές που διδάσκουν ακόμη την «Μεγάλη Ιδέα», πως η νέα γενιά δεν 
έχει ανάγκη από τέτοιους παροξυσμούς. Ο στόχος πλέον της χώρας είναι να 
ασχοληθεί με τα εσωτερικά της ζητήματα χωρίς να επιδιώκει εθνικά και εδαφικά 
οφέλη και να καλλιεργήσει ένα κλίμα ειρήνης και συνεργασίας με τους γειτονικούς 
λαούς151. Είναι προφανές πως ο Παπανδρέου επηρεασμένος από τη σοσιαλιστική 
προσπάθεια του Παπαναστασίου αλλά και γνωρίζοντας τα προβλήματα του 
Κράτους θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους και ειδικά σε ένα ευαίσθητο ζήτημα 
όπως αυτό της διαπαιδαγώγησης των νέων. 
                                                           
147

Σπυρίδων Πλουμίδης, ό.π., σ.87. 
148

Γεωργίου Παπανδρέου, Πολιτικά Θέματα, Αθήνα: Εκδόσεις Αετός 1941, σ.18. 
149

Γεωργίου Παπανδρέου, ό.π., σ.28-29. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να αναφερθεί πως ό,τι δε 
μπορεί να προσχωρήσει στα ελληνικά σύνορα, εδώ αναφέρει τη Θράκη, ας μείνει εκτός χωρίς να 
γίνονται περαιτέρω προσπάθειες. Άποψη την οποία επαναλαμβάνει, χωρίς να ονοματίζει βέβαια τη 
Θράκη, σε γράμμα του προς το Βενιζέλο, τον Ιανουάριο του 1914. Γεωργίου Παπανδρέου, ό.π., σ.41. 
150

Γεωργίου Παπανδρέου, ό.π., σ.73. 
151

Γεωργίου Παπανδρέου, ό.π., σ.196-200. 



Επίλογος 
Η γενιά του ’30 αμφισβήτησε και αμφισβητήθηκε, ένα όμως είναι σίγουρο πως 
άφησε βαθιά το στίγμα της στην ελληνική διανόηση. Τα Βαλκάνια και γι’αυτούς 
ήταν, όπως ακόμα και σήμερα, μια δύσκολη και περίπλοκη περιοχή, σταυροδρόμι 
λαών και εθνών που έψαχναν μία θέση στον ήλιο της κρατικής υπόστασης και 
αναγνώρισης. Οι Έλληνες διανοούμενοι επηρεαζόμενοι από τους δικούς τους 
πνευματικούς μέντορες προσπάθησαν να κατανοήσουν τα Βαλκάνια είτε υπό το 
πρίσμα του ένδοξου παρελθόντος είτε της τότε πολιτικής και πνευματικής 
κατάστασης. Επίσης μελετώντας τους παρατηρούμε πως για εκείνους δύο ήταν οι 
πιο επικίνδυνοι εχθροί, οι Βούλγαροι από τα Βόρεια και οι Τούρκοι (όχι τόσο 
επικίνδυνοι όμως) από τα Ανατολικά. Το σίγουρο είναι πως όλοι δεν πίστευαν πως 
οι βαλκανικοί λαοί θα μπορέσουν να συνεργαστούν αρμονικά αφού τους χωρίζουν 
περισσότερα από όσα τους ενώνουν. Ίσως εξαίρεση να αποτελούσε η περίπτωση 
του Κορδάτου ο οποίος έχοντας ως παράδειγμα τη Σοβιετική ‘Ενωση πίστευε πως σε 
έναν ενδεχόμενο προλεταριακό πόλεμο τα έθνη θα σκέπτονταν ταξικά χωρίς τις 
εθνικές τους παρωπίδες.  
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