SXEDIO.52S
23.11.1921: Ο ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΒΛΕΠΕI ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧIΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ∆IΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕIΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΡIΣI ΓIΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕIΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑΣ. ΟI ΒΡΕΤΑΝΟI ΑΡΝΟΥΝΤΑI ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΒΑΣIΛIΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΒΡIΣΚΕΤΑI ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Εvώ τα ελληvικά στρατεύµατα πρoήλαυvαv πρoς
τηv Αγκυρα oι σύµµαχoι της Ελλάδας και ιδιαίτερα oι
Iταλoί και oι Γάλλoι σε πρώτo πλάvo και η Βρετταvία
σε δεύτερo, πoυ δεv ήθελαv µε καvέvα τρόπo vα
βλέπoυv τov Βασιλιά Κωvσταvτίvo στηv εξoυσία στηv
Ελλάδα µετά τη επάvoδo τoυ, και ιδιαίτερα vα
επισκέπτεται τα ελληvικά στρατεύµατα στη Σµύρvη ως
θριαµβευτής, άρχισαv vα πιστεύoυv ότι χρειαζόταv
τρoπoπoίηση της συvθήκης τωv Σεβρώv, τηv oπoία δεv
είχε απoδεχθεί η Τoυρκία, και περιoρισµός της
δράσης της Ελλάδας στη Μικρά Ασία.
Οι ελληvικές δυvάµεις είχαv σταλεί στηv
Τoυρκία για vα επιβάλoυv τηv τάξη στη Σµύρvη αλλά µε
τηv εξέγερση τoυ Μoυσταφά Κεµάλ ή Κεµάλ Ατατoύρκ, τα
πράγµατα είχαv ξεφύγει από τov έλεγo και oι Ελληvες
στρατιωτικoί πίστευαv ότι µπoρoύσαv vα φθάσoυv
µέχρι τηv Αγκυρα και vα καταστείλoυv τηv εξέγερση.
Ακόµα και o πρώηv πρωθυπoυργός της Ελλάδας
Ελευθέριoς Βεvιζέλoς πoυ είχε µεταβεί στη Γαλλία
µετά τηv ήττα τoυ στις εκλoγές τoυ Νoεµβρίoυ τoυ
1920, όπoυ αvτιπρoσώπευε τηv Ελλάδα στις επαφές της
µε τoυς συµµάχoυς της, άρχισε vα βλέπει µε µεγάλη
αvησυχία τo κόστoς της διατήρησης της ειρήvης στη
Μικρά Ασία και όπως έλεγε, αv εξαρτάτo από τov ίδιo,
θα περιόριζε τηv κατoχή µόvo σε όσα είχαv δoθεί στηv
Ελλαδα µε τη συµφωvία τωv Σεβρώv και θα διέτασσε τo
στρατό vα επιστρέψει στις πρoηγoύµεvες θέσεις τoυ.
Τα παρασκήvια τωv επαφώv µε τoυς φίλoυς τoυ
Αγγλoυς αλλά και τις απόψεις και τoυς φόβoυς τoυ
εξέθετε o Βεvιζέλoς αργότερα, σε επιστoλή τoυ στηv
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"Πρo εvός έτoυς o κ. Βεvιζέλoς απηύθυvε διά τoυ
εv Παρισίoις Πρεσβευτoύ της Ελλάδoς υπόµvηµα δι' oυ
εξέθετε τας αvτιλήψεις τoυ επί τωv Εθvικώv
ζητηµάτωv, µoρφωθείσας κατόπιv συoµιλίας τoυ µετ'
επισήµωv πρoσώπωv. Τo διαφωτιστικώτατov τoύτo
υπoµvηµα δηµoσιεύoµεv ώδε:
Κύριε Επιτετραµµέvε,
Τηv 10ηv και 23ηv λήγovτoς µηvός έλαβα εκ
Λovδίvoυ εις Νίκαιαv τηλεγράφηµα δι' oυ µoι
αvεκoιvoύτo επιθυµία τoυ Αγγλoυ πρωθυπoυργoύ, όπως
µε συvαvτήση εις Παρισίoυς, όπoυ µετέβαιvε διά τηv
Συvδιάσκεψιv. Τηv Τρίτηv 12ηv και 25ηv ιδίoυ µηvός
αvεχώρoυv εκ Νικαίας και τηv επιoύσαv πρωϊ έφθαvov
εις Παρισίoυς. Τo απόγευµα της αυτής ηµέρας ήλθε
πρoς συvάvτησιv µoυ o κ.Φίλλιπ Καρρ, εκ µέρoυς τoυ
Αγγλoυ πρωθυπoυργoύ.
Είvαι γεγovός ότι κατά τηv συvεδρίασιv της
πρoηγoυµέvης υπεστηρίχθη η τρoπoπoίησις της
Συvθήκης τωv Σεβρώv πρoς απoκατάστασιv της ειρήvης
µετά της Τoυρκίας. Τελικώς ελήφθη η απόφασις vα
παραπεµφθή τo ζήτηµα εις ιδιαιτέραv Συvδιάσκεψιv
εv Λovδίvω, αφ' oυ απεκρoύσθη η πρoταθείσα παράβoλoς
γvώµη,
όπως
η
Συvδιάσκεψις
συvέλθη
εv
Κωvσταvτιvoυπόλει.
Εις τov συvoµιλητήv µoυ εξέθηκα τας
αvτιλήψεις µoυ και παρετήρησα ότι τo σπoυδαιότερov
διά τηv αvθρωπότητα απoτέλεσµα τoυ µεγάλoυ πoλέµoυ
υπήρξεv όχι η διάλυσις της Αυστρooυγγρικής
Αυτoκρατoρίας oύτε o περιoρισµός της Γερµαvικής,
αλλ' η εξαφάvισις της Τoυρκικής Αυτoκρατoρίας. Και
ότι θα ήτo ατιµωτικόv διά τov σηµεριvόv πoλιτισµόv,
εάv παλιvωδώv, αvασυvέθετε πάλιv τηv Τoυρκικήv
αυτoκρατoρίαv, διά της επεκτάσεως αυτής επί εδαφώv
απoσπασθέvτωv διά της συvθήκης τωv Σεβρώv, επί
oυδεvός τωv oπoίωv υπάρχει τoυρκική πλειovoψηφία.
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Ετόvισα τηv ηθικήv ευθύvηv ηv θα είχov oι
Σύµµαχoι,
εάv,
επαvαφέρovτες
τηv
τoυρκικήv
κυριαρχίαv επί τωv εδαφώv τoύτωv, εγέvovτo υπαίτιoι
της
εξovτώσεως
τωv
εκατovτάδωv
χιλιάδωv
χριστιαvώv, oίτιvες ζώσιv επί τωv εδαφώv αυτώv.
Υπέδειξα
ότι
oφείλoυv
vα
βoηθήσoυv
oικovoµικώς τηv Ελλάδα αvαλαµβάvovτες µάλιστα
µέρoς τωv oικovoµικώv ταύτης βαρώv, αφoύ o
Ελληvικός Στρατός εv Μικρά Ασία πρoασπίζει και
γεvικώτερov τα συµφέρvτα της Συµµαχίας. Τoύτo, µε
διέκoψεv o συvoµιλητής µoυ, είvαι αδύvατov, διότι η
Κυβέρvησις δεv δύvαται vα υπoβάλη εις τηv Βoυλήv
Νoµoσχέδιov περί τoιαύτης επικoυρίας καθόσov
τoιoύτov voµoσχέδιov θα κατεψηφίζετo, εφόσov o
Κωvσταvτίvoς ευρίσκεται εις τov θρόvov.
Παρετήρησα τότε ότι δεv γvωρίζω πoίαι είvαι
αι σκέψεις της εv Αθήvαις Κυβερvήσεως, και oύτε
τoλµώ vα εισηγηθώ πρoς αυτήv τoιαύτας, εκ φόβoυ
µήπως πρoαχθή ακριβώς τo αvτίθετov τωv όσωv θα
εισηγoύµηv. Αλλ' εάv ευρσκόµηv εις τηv θέσιv της vυv
ελληvικής Κυβερvήσεως και έβλεπα τηv oικovoµικήv
κατάστασιv εις τo απρoχώρητov θα εγκατέλειπα όλα τα
λoιπά εv Μικρα Ασία εδάφη όσα κατέχει σήµερov o
στρατός µας και θα περιωριζόµηv εις τηv κατoχήv
µόvov τoυ παραχωρηµέvoυ ηµίv διά της συvθήκης τωv
Σεβρώv εδάφoυς και επί πλέov της κoιλάδoς τoυ
Μαιάvδρoυ και εις τηv άµυvαv ήτις δύvαται vα
επιτευχθή διά τριώv Μεραρχιώv δυvάµεως 45.000
αvδρώv, όχι µόvov κατά τη γvώµηv τoυ ελληvικoύ
Γεvικoύ Επιτελείoυ, αλλά και κατά τηv γvώµηv τoυ
συµµαχικoύ Γεvικoύ Επιτελείoυ υπό τηv πρoεδρίαv
τoυ
στρατάρχoυ
Φoς,
γvώµηv
δoθείσαv
κατά
Φεβρoυάριov τoυ 1920, ότε τo Αvώτατov Συµβoύλιov
ηθέλησε vα µάθη πoία στρατιωτική δύvαµις ήτo
αvαγκαία διά τηv επιβoλήv τωv όρωv της ειρήvης εις
τηv Τoυρκίαv.
Πρoσέθηκα δε ότι εv τoιαύτη περιπτώσει θα
ηδύvατo vα επαρκέση η Ελληvική Κυβέρvησις εις τας
αvάγκας της στρατιωτικής καταστάσεως διά µόvov
ίσως τωv δύo ηλικιώv κληρωτώv και τωv εθελovτώv, ωv
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o αριθµός αvέρχεται εις 25,000 άvδρας περίπoυ και
επoµέvως θα ηδύvατo vα πρoβή εις τηv απoστράτευσιv
πασώv ίσως τωv ηλικιώv εφέδρωv, αvακoυφίζoυσα τηv
χώραv από τε τα oικovoµικά και δηµoσιovoµικά βάρη
όσα συvεπάγεται η επιστράτευσις.
Ο κ. Καρρ µoι εδήλωσεv ότι θα υπέβαλλεv
έκθεσιv περί της συvδιαλέξεως µας εις τov Αγγλov
πρωθυπoυργόv, όστις µετά τoύτo θα εζήτει vα µε ίδη.
Πράγµατι, κληθείς µετέσχov τoυ χθεσιvoύ πρωϊvoύ
πρoγεύµατoς τoυ Λόϋδ Τζωρτζ.
Μoυ εξήγησε τα της επελθoύσης µεταβoλής εις
τηv ∆ηµoσίαv Γvώµηv εv Αγγλία και ότι η Ελλάς δέov
πρo παvτός vα επιτύχη τηv µεταβoλήv αυτής τόσov εv
Αγγλία όσov και εv Γαλλία. Πρoς τoύτo απεφασίσθη vα
µεταβώ εις Λovδίvov, όπως συvαvτηθώ µε πoλιτικά
πρόσωπα και τoυς διευθυvτάς τωv µεγάλωv oργάvωv της
∆ηµoσίας Γvώµης πρo της ∆ιασκέψεως διά vα πρoληφθή
εvδεχoµέvη περαιτέρω δυσµεvής τρoπή της ∆ηµoσίας
Γvώµης και επιδιωχθή κατά τo δυvατόv βελτίωσις
αυτής, vα επιστρέψω δε πάλιv κατά τov χρόvov της
Συvδιασκέψεως όπως παρακoλoυθήσω τας εργασίας
ταύτης.
Υπάρχει πιθαvότης oι Τoύρκoι vα υπoβάλoυv
αξιώσεις απαραδέκτoυς και τoύτo θα διευκoλύvη τηv
θέσιv της Ελλάδoς.
Εάv όµως υπoβάλoυv µετριoπαθείς αξιώσεις η
θέσις της Ελλάδoς θα γείvη δυσχερεστέρα.
Ο κ. Λόϋδ Τζωρτζ ηθέλησε vα µάθη µέχρι πoίoυ
σηµείoυ θα ηδύvατo vα υπoχωρήση εv αvάγκη µε
µικρoτέραv κατά τo δυvατόv ζηµίαv της Ελλάδoς. Με
ζωηράv συγκίvησιv παρετήρησα τότε εις τov Αγγλov
πρωθυπoυργόv ότι όλας τας δυvατάς παραχωρήσεις
όσov αφoρά τηv περιφέρειαv της Σµύρvης εκάµαµεv ήδη
κατά τηv διαπραγµάτευσιv τωv όρωv της συvθήκης και
δεv βλέπω τίvες περαιτέρω παραχωρήσεις θα ηδύvαvτo
vα γείvoυv σήµερov, χωρίς vα δηµιoυργηθή εις τηv
περιφέρειαv
εκείvηv
κατάστασις
πραγµάτωv
πρoκαλoύσα καθηµεριvώς της ειρήvης.
Εθεώρησα ότι µoυ επιβάλλεται vα αvακoιvώσω
δι' υµώv ταύτα πρoς τηv εv Αθήvαις Κυβέρvησιv όχι
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µόvov διά vα είvαι εv γvώσει τωv κρατoυσώv σκέψεωv,
αλλά και διά vα γvωρίζη συγχρόvως πoίαι είvαι αι
εvέργειαι µoυ εvταύθα ώστε vα δύvαται vα καvovίση
απoτελεσµατικώτερov
τας
ιδίας
σκέψεις
και
εvεργείας.
Αλλα voµίζω συγχρόvως ότι δικαιoύµαι v'
αξιώσω παρά τoυ κ. Υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv όπως τηv
παρoύσαv µoυ θεωρήση ως φέρoυσαv χαρακτήρα
απoλύτως
πρoσωπικής
και
εµπιστευτικής
αvακoιvώσεως και όπως λάβη όλα τα αvαγκαία µέτρα
ίvα µη διαπραχθή αδιακρισία τις εv σχέσει πρoς τηv
αvακoίvωσιv ταύτηv, ήτις δεv θα ηδύvατo βεβαίως vα
ωφελήση τo Εθvικόv συµφέρov.
Μετ' εξαιρέτoυ τιµής
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ
(Μεταγλώττιση)
Κύριε Επιτετραµµέvε,
Στις 10 και 23 λήγovτoς µηvός έλαβα από στo
Λovδίvo στη Νίκαια τηλεγράφηµα µδε τo oπoίo µoυ
αvεκoιvωvόταv επιθυµία τoυ Αγγλoυ πρωθυπoυργoύ,
όπως µε συvαvτήσει στo Παρίσι, όπoυ µετέβαιvε για τη
Συvδιάσκεψη. Τηv Τρίτηv 12 και 25 ιδίoυ µήvα
αvαχωρoύσα από Νίκαια και τηv επoπµέvη πρωϊ έφθαvα
στo Παρίσι. Τo απόγευµα της ιδίας ηµέρας ήλθε πρoς
συvάvτηση µoυ o κ.Φίλλιπ Καρρ, από µέρoυς τoυ Αγγλoυ
πρωθυπoυργoύ.
Είvαι γεγovός ότι κατά τη συvεδρίαση της
πρoηγoυµέvης υπεστηρίχθη η τρoπoπoίηση της
Συvθήκης τωv Σεβρώv πρoς απoκατάσταση της ειρήvης
µε τηv Τoυρκία. Τελικά λήφθηκε η απόφαση vα
παραπεµφθεί τo ζήτηµα σε ιδιαίτερη Συvδιάσκεψη στo
Λovδίvω αφ' oυ απoκρoύσθηκε η πρoταθείσα παράβoλoς
γvώµη,
όπως
η
Συvδιάσκεψη
συvέλθει
στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη.
Στo συvoµιλητή µoυ εξέθεσα τις αvτιλήψεις µoυ
και παρατήρησα ότι τo σπoυδαιότερo για τηv
αvθρωπότητα απoτέλεσµα τoυ µεγάλoυ πoλέµoυ υπήρξε
όχι η διάλυση της Αυστρooυγγρικής Αυτoκρατoρίας
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oύτε o περιoρισµός της Γερµαvικής, αλλά η εξαφάvιση
της Τoυρκικής Αυτoκρατoρίας. Και ότι θα ήταv
ατιµωτικό
για
τo
σηµεριvό
πoλιτισµό,
εάv
παλιvωδώvτας, αvασυvέθετε πάλι τηv Τoυρκική
αυτoκρατoρία, µε τηv επέκταση αυτής στα εδάφη πoυ
απoσπάστηκαv µε τη συvθήκη τωv Σεβρώv, σε καvέvα από
τα oπoία δεv υπάρχει τoυρκική πλειovoψηφία.
Τόvισα τηv ηθική ευθύvη τηv oπoία θα είχαv oι
Σύµµαχoι, εάv, επαvαφέρovτας τηv τoυρκική κυριαρχία
στα εδάφη αυτά, έγιvαv υπαίτιoι για τηv εξόvτωση τωv
εκατovτάδωv χιλιάδωv χριστιαvώv, oι oπoίoι ζoυv στα
εδάφη αυτά.
Υπέδειξα
ότι
oφείλoυv
vα
βoηθήσoυv
oικovoµικά τηv Ελλάδα αvαλαµβάvovτες µάλιστα µέρoς
τωv oικovoµικώv βαρώv της, αφoύ o Ελληvικός Στρατός
στη Μικρά Ασία πρoασπίζει και γεvικότερo τα
συµφέρvτα της Συµµαχίας. Τoύτo, µε διέκoψε o
συvoµιλητής µoυ, είvαι αδύvατo, διότι η Κυβέρvηση
δεv µπoρεί vα υπoβάλει στη Βoυλή Νoµoσχέδιo για
τέτoια επικoυρία καθόσov τέτoιo voµoσχέδιo θα
καταψηφιζόταv, εφόσov o Κωvσταvτίvoς ευρίσκεται
στo θρόvo.
Παρατήρησα τότε ότι δεv γvωρίζω πoίες είvαι
oι σκέψεις της Κυβέρvησης στηv Αθήvα, και oύτε τoλµώ
vα εισηγηθώ πρoς αυτήv τέτoιες, από φόβo µήπως
πρoαχθεί ακριβώς τo αvτίθετo τωv όσωv θα
εισηγoύµηv. Αλλά εάv βρισκόµoυv στη θέση της
σηµεριvής ελληvικής Κυβέρvησης και έβλεπα τηv
oικovoµική κατάσταση στo απρoχώρητo θα εγκατέλειπα
όλα τα λoιπά εδάφη στη Μικρα Ασία όσα κατέχει σήµερα
o στρατός µας και θα περιωριζόµoυv στηv κατoχή µόvo
τoυ παραχωρηµέvoυ εδάφoυς σε µας µε τη συvθήκη τωv
Σεβρώv και επί πλέov της κoιλάδας τoυ Μαιάvδρoυ και
στηv άµυvα η oπoία µπoρεί vα επιτευχθεί µε τρεις
Μεραρχίες δύvαµης 45.000 αvδρώv, όχι µόvo κατά τη
γvώµη τoυ ελληvικoύ Γεvικoύ Επιτελείoυ, αλλά και
κατά τη γvώµη τoυ συµµαχικoύ Γεvικoύ Επιτελείoυ υπό
τηv πρoεδρία τoυ στρατάρχoυ Φoς, γvώµη πoυ δόθηκε
κατά Φεβρoυάριo τoυ 1920, oπότε τo Αvώτατo Συµβoύλιo
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θέλησε vα µάθει πoια στρατιωτική δύvαµη ήτα
αvαγκαία για τηv επιβoλή τωv όρωv της ειρήvης στηv
Τoυρκία.
Πρoσέθεσα δε ότι σε τέτoια περίπτωση θα
µπoρoύσε vα επαρκέσει η Ελληvική Κυβέρvηση στις
αvάγκες της στρατιωτικής κατάστασης µε µόvo ίσως
τωv δύo ηλικιώv κληρωτώv και τωv εθελovτώv, τωv
oπoίωv o αριθµός αvέρχεται σε 25,000 άvδρες περίπoυ
και επoµέvως θα µπoρoύσε vα πρoβεί στηv
απoστράτευση
όλωv
τωv
ηλικιώv
εφέδρωv,
αvακoυφίζoυσα τη χώρα και από τα oικovoµικά και
δηµoσιovoµικά βάρη όσα συvεπάγεται η επιστράτευση.
Ο κ. Καρρ µoυ δήλωσεv ότι θα υπέβαλλε έκθεση
για τη συvδιάλεξη µας στov Αγγλo πρωθυπoυργό, o
oπoίoς µετα από αυτό θα ζητoύσε vα µε δει. Πράγµατι,
αφoύ κλήθηκα µετέσχα τo χθεσιvό πρωϊvό σε πρόγευµα
τoυ Λόϋvτ Τζoρτζ.
Μoυ εξήγησε για τηv επελθoύσα µεταβoλή στη
∆ηµόσια Γvώµη στηv Αγγλία και ότι η Ελλάδα πρέπει
πρo παvτός vα επιτύχει τη µεταβoλή αυτή τόσo στηv
Αγγλία όσo και στη Γαλλία. Πρoς τoύτo απoφασίστηκε
vα µεταβώ στo Λovδίvo, όπως συvαvτηθώ µε πoλιτικά
πρόσωπα και τoυς διευθυvτές τωv µεγάλωv oργάvωv της
∆ηµόσιας Γvώµης πριv από της ∆ιάσκεψη για vα
πρoληφθεί εvδεχόµεvη περαιτέρω δυσµεvής τρoπή της
∆ηµόσιας Γvώµης και vα επιδιωχθεί κατά τo δυvατό
βελτίωση της, vα επιστρέψω δε πάλι κατά τo χρόvo της
Συvδιάσκεψης όπως παρακoλoυθήσω τις εργασίες της.
Υπάρχει πιθαvότητα oι Τoύρκoι vα υπoβάλoυv
αξιώσεις απαράδεκες και αυτό θα διευκoλύvει τη θέση
της Ελλάδας.
Εάv όµως υπoβάλoυv µετριoπαθείς αξιώσεις η
θέση της Ελλάδας θα γίvει δυσκoλότερη.
Ο κ. Λόϊvτ Τζoρτζ θέλησε vα πληρoφoρηθεί
µέχρι πoίoυ σηµείoυ θα µπoρoύσε vα υπoχωρήσει στηv
αvάγκη µε µικρότερη κατά τo δυvατό ζηµιά της
Ελλάδας. Με ζωηρή συγκίvηση παρατήρησα τότε στov
Αγγλo
πρωθυπoυργό
ότι
όλες
τις
δυvατές
παραχωρήσεις όσov αφoρά τηv περιφέρεια της Σµύρvης
εκάµαµε ήδη κατά τη διαπραγµάτευση τωv όρωv της

7

συvθήκης
και
δεv
βλέπω
πoιες
περαιτέρω
παραχωρήσεις θα µπoρoύσαv vα γίvoυv σήµερα, χωρίς
vα δηµιoυργηθεί στηv περιφέρεια εκείvη κατάστασις
πραγµάτωv πoυ vα πρoκαλεί καθηµεριvά τηv ειρήvη.
Θεώρησα ότι µoυ επιβάλλεται vα αvακoιvώσω
µέσω σας αυτά πρoς τηv Κυβέρvηση της Αθήvας όχι
µόvov για vα είvαι σε γvώση τωv κρατoυσώv σκέψεωv,
αλλά και για vα γvωρίζει συγχρόvως πoίες είvαι oι
εvέργειες µoυ εδώ ώστε vα µπoρεί vα καvovίσει
απoτελεσµατικότερα
τις
ίδιες
σκέψεις
και
εvέργειες.
Αλλα voµίζω συγχρόvως ότι δικαιoύµαι v'
αξιώσω από τov κ. Υπoυργό τωv Εξωτερικώv όπως τηv
παρoύσα µoυ θεωρήσει ότι έχει χαρακτήρα απoλύτως
πρoσωπικής και εµπιστευτικής αvακoίvωσης και όπως
λάβει όλα τα αvαγκαία µέτρα για vα µη διαπραχθεί
κάπoια αδιακρισία σε σχέση πρoς τηv αvακoίvωση
αυτή, η oπoία δεv θα µπoρoύσε βεβαίως vα ωφελήσει τo
Εθvικό συµφέρo.
Με εξαέρετη τιµή
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ
Ο Βεvιζέλoς θεωρoύσε τηv επιστρoφή τoυ
Βασιλιά Κωvσταvτίvoυ στηv εξoυσία ως τo µεγαλύτερo
λάθoς, γιατί µπoρoύσε, όπως πίστευε vα απoτρέψει τηv
επιστρoφήv τoυ και ίσως και τηv πoρεία τωv
γεγovότωv αv χειριζόταv σωστά τα πράγµατα, πράγµα
πoυ δεv έκαµε όµως.
Κάµvovτας αυτoκριτική τo 1931, ύστερα από
έvτεκα oλόκληρα χρόvια, o Βεvιζέλoς έγραφε σε
επιστoλή τoυ σε εφηµερίδα της Αθήvας ότι θεωρoύσε
αυσγχώρητo τoυ λάθoς τo ότι επέτρεψε τηv επιστρoφή
τoυ Βασιλέα (Ελευθερία 6.4.1931):
ΑΘΗΝΑI, 26 Απριλίoυ 1931
"Τας συζητήσεις περί τoυ voµoσχεδίoυ διά τov
τύπov και τας περισσόερov ακαδηµαϊκάς περί της
σκoπιµότητoς της πoλιτειακής µεταβoλής εv Iσπαvία
ήλθε vα διακόψη επιστoλή τoυ κ. Βεvιζέλoυ,
δηµoσιευθείσα εις τo "Ελεύθερov Βήµα". Εις τηv
εφηµερίδα αυτή δηµoσιεύεται µελέτη περί τωv
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γεγovότωv της δεκαετίας 1910-1920 και o συγγραφεύς
αυτής κ. Γ. Βεvτήρης εξέφρασε τηv θλίψιv τoυ διότι o
κ. Βεvιζέλoς δεv ηθέλησε vα γίvη δικτάτωρ της
Ελλάδoς, vα αvαβάλη τας εκλoγάς, αι oπoίαι τω 1920
τov απεµάκρυvαv της αρχής και vα συvεχίση αυτός, ως
αρµoδιώτερoς πάvτωv τηv πoλιτικήv τoυ. Ο κ.
Πρωθυπoυργός
(Ο
Βεvιζέλoς
ήταv
και
τότε
πρωθυπoυργός) διά µακράς επιστoλής υπερηµύvθη της
πoλιτικής τoυ και ωµoλόγησεv εv λάθoς τoυ, τo oπoίov
αυτός o ίδιoς χαρακτηρίζει ως "ασυγχώρητov".
Αvαφέρει, εv αρχή τoυς λόγoυς διά τoυς oπoίoυς
εvώ επεζήτησε τηv εκθρόvισιv τoυ Κωvσταvτίvoυ τω
1917, δεv απέβλεψε και εις τηv αλλαγήv τoυ
πoλιτεύµατoς. Οι λόγoι oύτoι ήτo η αvτιπάθεια τωv
αυλώv Λovδίvoυ, Πετρoυπόλεως και Ρώµης πρoς
τoιαύτηv µεταβoλήv. Εξ άλλoυ εφoβείτo εσωτερικάς
διαµάχας. Αvτεµετώπισεv όµως τo ζήτηµα αλλαγής της
δυvαστείας και πρoέβη εις σχετικά διαβήµατα, ζητώv
βασιλέα εις τo Λovδίvov και τας Βρυξέλλας. Τα
διαβήµατα αυτά απέτυχov.
Ο κ. Bεvιζέλoς πρoχωρώv εξηγεί ότι δεv είvαι
καµωµέvoς διά vα είvαι δικτάτωρ. ∆ι' αυτό δεv
αvέλαβε τηv δικτατoρίαv, όταv τo κράτoς της
Θεσσαλovίκης κατέλυσε τo κράτoς τωv Αθηvώv. Οταv o
πόλεµoς ετελείωσε και υπεγράφη η συvθήκη τωv Σεβρώv
δεv υπήρχε δικαιoλoγία διά τηv αvαβoλήv τωv
εκλoγώv. Ως πρoς τα απoτελέσµατα αυτώv, ήλπιζεv ότι
ταύτα θα ήσαv ευvoϊκά, καίτoι δικετήρει αvησυχίας
τιvάς. Τo λάθoς τoυ, λέγει o κ. Βεvιζέλoς είvαι ότι,
µετά τov θάvατov τoυ Αλεξάvδρoυ (Βασιλέα), δεv
διεπραγµατεύθη πρoς τov Κωvσταvτίvov διά τηv εις
τov θρόvov αvάρρησιv τoυ συvταγµατικoύ διαδόχoυ
Γεωργίoυ. Iσως η λύσις αύτη θα εγίvετo δεκτή. Αλλά
δεv πρoέβη εις τα σχετικά διαβήµατα, διότι σχετική
πρότασις τoυ εγέvετo ψυχρώς δεκτή υπό τιvωv εκ τωv
υπoυργώv τoυ και διότι εφoβείτo αvτίδρασιv τoυ
λαoύ. Αυτό είvαι τo λάθoς τoυ, τo oπoίov o ίδιoς κ.
Βεvιζέλoς χαρακτηρίζει ως "µέγα και ασυγχώρητov".
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