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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1204: Ο Βαλδουίνος 
της Φλάνδρας στέφεται 
αυτοκράτορας της 
καταληφθείσας από 
τους Σταυροφόρους 
Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας.

1868: Οι Κρήτες 
επαναστάτες, 
χρησιµοποιώντας για 
πρώτη φορά εµπρηστικές 
ύλες, συγκρούονται 
µε τους Τούρκους στο 
Γάζι Ηρακλείου και 
επιτυγχάνουν περιφανή 
νίκη.

1869: Βουλευτικές 
εκλογές διεξάγονται στην 
Ελλάδα. Θα διαρκέσουν 
έως τις 19 Μαΐου. Από τις 
187 έδρες της Βουλής, ο 
Θρασύβουλος Ζαΐµης θα 
λάβει 90, ο Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος 59 και ο 
Βούλγαρης 30.

1912: Υπογράφεται 
στη Σόφια η 
ελληνοβουλγαρική 
αµυντική συνθήκη, 
η οποία αποτελεί 
το προοίµιο της 
ελληνοβουλγαρικής 
συµµαχίας για την 
αντιµετώπιση του 
τουρκικού κινδύνου.

1927: Αποφασίζεται µε 
συνοπτικές διαδικασίες 
από τη Βουλή η δίκη του 
δικτάτορα Θεόδωρου 
Πάγκαλου.

1929: Λαµβάνει χώρα 
η πρώτη απονοµή των 
βραβείων Όσκαρ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1898: Κένζι Μιζογκούτσι, 
Ιάπωνας σκηνοθέτης του 
κινηµατογράφου. (Θαν. 
24/8/1956)

1948: Κάτια ∆ανδουλάκη, 
ηθοποιός.

1951: Τζόναθαν Ρίτσµαν, 
αµερικανός ρόκερ.
Θάνατοι1703: Σαρλ Περό, 
γάλλος παραµυθάς. 
(Η Σταχτοπούτα, Η 
ωραία κοιµωµένη, Ο 
Καρυοθραύστης) (Γεν. 
12/1/1628)

1953: Τζάνγκο Ράινχαρντ, 
τσιγγάνος από το 
Βέλγιο, βιρτουόζος 
της κιθάρας και από 
τις σηµαντικότερες 
προσωπικότητες της 
τζαζ. (Γεν. 23/1/1910)1968: 
Ευάγγελος Λεµπέσης, 
έλληνας κοινωνιολόγος 
και οικονοµολόγος, 
γνωστός για το δοκίµιό 
του Η τεραστία κοινωνική 
σηµασία των βλακών εν 
τω συγχρόνω βίω. (Γεν. 
1904)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Στρατιωτικός και πολιτικός από τη Σαλαµί-
να. Γεννήθηκε το 1878 από πατέρα για-
τρό και πολιτευόµενο, αρβανίτικης κατα-

γωγής. Αφού περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές 
του, κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευ-
ελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1900, 
πρώτος στην τάξη του, ως ανθυπολοχαγός 
πεζικού. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία 
και συγκεκριµένα στην Ακαδηµία Πολέµου 
του Παρισιού. Έφρασε µέχρι το βαθµό του 
αντιστρατήγου (1924) και αποστρατεύτηκε 
οριστικά το 1926.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έλαβε µέρος στο 
Κίνηµα του 1909 ως ένα από τα πιο ενεργά 
µέλη του Στρατιωτικού Συνδέσµου και στους 
Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-13. Το 
1916 υποστήριξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη 
διαµάχη του µε τον βασιλιά Κωνσταντίνο και 
ανταµείφθηκε µε σηµαντική θέση στο Υπουρ-
γείο Πολέµου. Μετέσχε στη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία ως Επιτελάρχης, αλλά το 1920 απο-
στρατεύτηκε µε το βαθµό του υποστρατήγου, 
όταν οι «κωνσταντινικοί» ήλθαν στην εξουσία.

Το 1922 υποστήριξε την Επανάσταση Πλα-
στήρα, που κατήργησε τη Μοναρχία και ανα-
κήρυξε τη Β’ Ελληνική ∆ηµοκρατία. Έπαιξε 
σηµαντικό ρόλο στην επικράτησή της, αν και 
απόστρατος, καθώς ηγήθηκε των δυνάµεων 
που κατέλαβαν την Αθήνα. Επανελθών εις 
την ενεργό υπηρεσία, ανέλαβε διοικητής στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη συνέ-
χεια την προεδρία της ανακριτικής επιτροπής 
για τους υπευθύνους της Μικρασιατικής Κα-
ταστροφής, που οδήγησε στη «∆ίκη των 6».

Το Νοέµβριο του 1922 ανέλαβε για ένα 
µήνα το Υπουργείο Στρατιωτικών στην κυ-
βέρνηση Γονατά και στη συνέχεια τοποθετή-
θηκε διοικητής της νεοσύστατης Στρατιάς του 
Έβρου. Εργάσθηκε υπεράνθρωπα, και συντό-
µου χρονικού διαστήµατος κατόρθωσε να τη 
µετατρέψει σε µια αξιόµαχη µονάδα, ενόψει 
της επικείµενης Συνθήκης της Λωζάνης, που 
θα καθόριζε, µεταξύ άλλων, και την έκταση 
του ελληνικού κράτους.

Ο Πάγκαλος αντιτάχθηκε στη Συνθήκη της 
Λωζάνης, καθώς επιθυµούσε να επιτεθεί στην 
Τουρκία και να φθάσει ως την Κωνσταντινού-
πολη. Εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, αλλά η 
σθεναρή στάση του τον έκανε δηµοφιλή σε 
µεγάλο τµήµα του στρατού. Επανήλθε στο 
στράτευµα για την καταστολή του αντιβενιζελι-
κού κινήµατος των Λεοναρδόπουλου - Γαργα-
λίδη (22 Οκτωβρίου 1923).

Σε µια περίοδο έντονης κυβερνητικής αστά-
θειας, ο Πάγκαλος αποφάσισε να βάλει τη 
δική του σφραγίδα στα πολιτικά πράγµατα 
της χώρας. Στις εκλογές της 16ης ∆εκεµβρί-
ου 1923 εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης 
µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου, το οποίο ανέλαβε την εξου-
σία στις 12 Μαρτίου 1924. Ο Θεόδωρος Πά-
γκαλος έγινε Υπουργός Εννόµου Τάξεως και 
µετά δύο µήνες ανέλαβε το Υπουργείο Στρα-
τιωτικών. Παραιτήθηκε στις 26 Ιουλίου, όταν 
την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Θεµιστοκλής 
Σοφούλης, τον οποίο διαδέχθηκε ο Ανδρέας 
Μιχαλακόπουλος στις 27 Οκτωβρίου 1924.

Στις 25 Ιουνίου 1925 ο Θεόδωρος Πάγκα-
λος ηγήθηκε στρατιωτικού πραξικοπήµατος 
και ανέτρεψε την κυβέρνηση Μιχαλακόπου-
λου, µε το επιχείρηµα ότι η χώρα πήγαινε από 
το κακό στο χειρότερο, εξαιτίας της πολιτικής 
αστάθειας. Από την πρώτη στιγµή, δεν έκρυ-
ψε τις προθέσεις του: «Είµεθα κατάστασις. ∆ι’ 

ηµάς δεν υπάρχει Βενιζελισµός και Κωνστα-
ντινισµός, διότι δεν υπάρχουν πλέον τα εκ-
προσωπούντα τα δύο ταύτα κόµµατα, πρόσω-
πα. Ο µεν Βενιζέλος απέθανε πολιτικώς, ο δε 
Κωνσταντίνος φυσιολογικώς».

Κατόρθωσε να λάβει ψήφο εµπιστοσύνης 
από τη Βουλή και σχηµάτισε επιτροπή για 
τον καταρτισµό νέου Συντάγµατος. Το νέο 
Σύνταγµα ψηφίσθηκε στις 10 Σεπτεµβρίου 
1925, αλλά δηµοσιεύτηκε ουσιωδώς τροπο-
ποιηµένο από τον ίδιο στις 29 Σεπτεµβρίου 
1925. Την ίδια ηµέρα διέλυσε τη Βουλή, επει-
δή «είχε εκπέσει στη συνείδηση του έθνους», 
όπως δήλωσε.

Σχεδόν αµέσως άρχισαν οι διώξεις όσων 
αµφισβητούσαν την εξουσία του. Το νεοσύ-
στατο, τότε, ΚΚΕ µπήκε από τους πρώτους στο 
στόχαστρο, όπως και το παλιό του αφεντικό, 
ο στρατηγός Πλαστήρας. Ο Τύπος τέθηκε υπό 
αυστηρό καθεστώς λογοκρισίας και δηµοσιο-
γράφοι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ψηφίστηκε 
µια σειρά από καταπιεστικούς νόµους, µε χα-
ρακτηριστικότερη τη διάταξη που προέβλεπε 
ότι το µήκος της φούστας των γυναικών δεν 
επιτρεπόταν να ξεπερνά τους 30 πόντους από 
το έδαφος. Ο στρατηγός µπορεί να ήταν ένας 
άριστα καταρτισµένος αξιωµατικός και ικανό-
τατος επιτελής, αλλά υπήρξε ακραίος και οξύς 
στις ενέργειές του, παρασυρόµενος από την 
έντονη ιδιοσυγκρασία του.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προκήρυξε εκλογές 
για τις 7 Μαρτίου 1926, οι οποίες δεν πραγ-
µατοποιήθηκαν ποτέ, γιατί εν τω µεταξύ είχε 
κηρύξει απροκάλυπτα δικτατορία (4 Ιανου-
αρίου 1926). Στις 19 Μαρτίου ο ναύαρχος 
Παύλος Κουντουριώτης υπέβαλε την παραίτη-
σή του από την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας. 
Ο Πάγκαλος προκήρυξε αµέσως προεδρική 
εκλογή και εκτέθηκε ο ίδιος ως υποψήφιος, 
µε αντίπαλο τον καθηγητή της Νοµικής Κων-
σταντίνο ∆εµερτζή, της συνασπισµένης αντι-
πολίτευσης. Όταν ο ∆εµερτζής αποσύρθηκε 
από την εκλογή, καθώς τα κόµµατα που τον 
υποστήριζαν διέρρηξαν το συνασπισµό τους, 
ο Πάγκαλος παρέµεινε µοναδικός υποψήφιος 
κι εξελέγη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στις 5 
Απριλίου 1926, διατηρήσας παράλληλα και 

την Πρωθυπουργία. Στις 19 Ιουνίου, για να 
δώσει επίφαση νοµιµότητας στο καθεστώς 
του, έχρισε πρωθυπουργό τον Αθανάσιο Ευ-
ταξία.

Ο Πάγκαλος έδειξε αξιοσηµείωτη πολι-
τική και διπλωµατική ανεπάρκεια κατά τη 
διάρκεια της εξουσίας του. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα, ο βραχύβιος Ελληνουβουλγα-
ρικός Πόλεµος (18 - 22 Οκτωβρίου 1925), 
«Το Επεισόδιο του Πετριτσίου», όπως έµεινε 
στην ιστορία, που στοίχισε στη χώρα µας µια 
καταδίκη από την Κοινωνία των Εθνών και 
την καταβολή χρηµατικής αποζηµίωση στη 
Βουλγαρία.

Η κατάσταση είχε φθάσει στο απροχώρητο 
µε την ουσιαστική κατάργηση της µονιµότητας 
των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά και την κακή 
κατάσταση της οικονοµίας. Τα σφάλµατα στον 
τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, η εσωτερι-
κή κακοδιοίκηση και οι ποικίλες ατασθαλίες 
από το περιβάλλον του δικτάτορα, όπως και η 
στροφή του στον αντιβενιζελικό κόσµο, σφρά-
γισαν την τύχη του καθεστώτος. Στις 24 Αυ-
γούστου 1926 ο Πάγκαλος ανετράπη, όχι από 
τους βενιζελικούς, όπως θα ανέµενε κανείς, 
αλλά πρωτίστως από τους πραιτοριανούς του 
καθεστώτος του. Το αντιπραξικόπηµα, υπό 
την ηγεσία του Κονδύλη, τον βρήκε να παρα-
θερίζει ξένοιαστο στις Σπέτσες.

Ο Πάγκαλος έµεινε στη φυλακή Ιτζεδίν της 
Κρήτης για δύο χρόνια κι αφέθηκε ελεύθε-
ρος στις 10 Ιουλίου 1928, µε την αµνηστία 
που χορήγησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν 
ανέλαβε και πάλι την πρωθυπουργία. Από το 
1928 ιδιώτευσε και δεν έπαιξε έκτοτε κανέ-
να ρόλο στα πολιτικά πράγµατα της Ελλάδας, 
παρά µόνο το 1950, όταν κατήλθε υποψήφι-
ος βουλευτής, αλλά δεν εξελέγη. Πέθανε στην 
Κηφισιά στις 27 Φεβρουαρίου 1952.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος απέκτησε δύο τέ-
κνα. Τον υποναύαρχο Θησέα Πάγκαλο και 
τον αξιωµατικό της Αεροπορίας Γεώργιο 
Πάγκαλο. Γιος του Γεωργίου και εγγονός του 
δικτάτορα είναι ο δικηγόρος - οικονοµολό-
γος Θεόδωρος Πάγκαλος (1938), ηγετικό 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής και πρώην 
υπουργός Εξωτερικών.

Θεόδωρος Πάγκαλος (1878 – 1952)


