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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1385: Η Πορτογαλία διασφαλίζει την 

ανεξαρτησία της, νικώντας στη µάχη της 

Αλζουµπαρότα το στρατό του ισπανού 

βασιλιά Ιωάννη Α’.

1846: Ο αµερικανός συγγραφέας Χένρι 

Ντέιβιντ Θόροου φυλακίζεται, επειδή 

αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους 

ιδεολογίας.

1922: Κατά τη διάρκεια της 

Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι 

επιθετικές κινήσεις των Τούρκων 

εξαναγκάζουν την ελληνική Στρατιά να 

αρχίσει να συµπτύσσεται, µε συνέπεια 

την κατάρρευση του Μετώπου.

1949: Οι ∆υτικογερµανοί ψηφίζουν 

για πρώτη φορά µετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου. Στη θέση του 

καγκελάριου εκλέγεται ο Κόνραντ 

Αντενάουερ.

1974: Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο 

δεύτερος «Αττίλας», µε την προώθηση 

των τουρκικών δυνάµεων στη σηµερινή 

γραµµή αντιπαράθεσης, µετά τον 

«τορπιλισµό» από τους Τούρκους των 

ειρηνευτικών συνοµιλιών της Γενεύης. 

Σε ένδειξη διαµαρτυρίας, η Ελλάδα 

αποσύρει τις δυνάµεις της από το 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

1980: Ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα 

ηγείται των απεργιών στα ναυπηγία του 

Γκντανσκ της Πολωνίας, προκαλώντας 

το κοµουνιστικό καθεστώς της χώρας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1851: Γιαννούλης Χαλεπάς, 

διακεκριµένος γλύπτης από την Τήνο. 

(Θαν. 15/9/1938)

1879: Γεώργιος Κονδύλης, στρατιωτικός 

και πολιτικός. (Θαν. 1/2/1936)

1908: Μάνος Κατράκης, έλληνας 

ηθοποιός. (Θαν. 2/9/1984)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1951: Ουίλιαµ Ράντολφ Χιρστ, 

αµερικανός µεγαλοεκδότης, που 

ενέπνευσε τον Όρσον Ουέλς στην ταινία 

του Πολίτης Κέιν. (Γεν. 29/4/1863)

1954: Νίκος Πλουµπίδης, στέλεχος 

του ΚΚΕ, που εκτελέστηκε για 

κοµµουνιστική δράση. (Γεν. 1902)

1956: Μπέρτολτ Μπρεχτ, γερµανός 

δραµατουργός. (Όπερα της Πεντάρας, Ο 

κύκλος µε την κιµωλία, Μάνα Κουράγιο, 

Η ζωή του Γαλιλαίου) (Γεν. 10/2/1898)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Στρατιωτικός και πολιτικός, που δι-
αδραµάτισε πρωτεύοντα ρόλο στα 
πολιτικά πράγµατα της χώρας κατά 

τη διάρκεια του Μεσοπολέµου. Γεννή-
θηκε 14 Αυγούστου 1879 στον Προυσ-
σό Ευρυτανίας και στα 18 του χρόνια 
κατατάχθηκε ως εθελοντής στο στρατό. 
Συµµετείχε στην Κρητική Επανάσταση 
(1896), στον Ελληνοτουρκικό Πόλε-
µο (1897) και τον Μακεδονικό Αγώνα 
(1904-1908) ως οπλαρχηγός. Το 1910 
ονοµάζεται ανθυπολοχαγός και συµµετέ-
χει µε το βαθµό του υπολοχαγού στους 
Βαλκανικούς Πολέµους, προαχθείς κατ’ 
εκλογήν µετά το τέλος τους στο βαθµό του 
Λοχαγού. Το 1915 τοποθετείται ως αξι-
ωµατικός επιτελείου της 6ης Μεραρχίας, 
λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων που 
επέδειξε στα πεδία των µαχών. Σπάνια 
περίπτωση για έναν αξιωµατικό που δεν 
είχε αποφοιτήσει από την Ευελπίδων.

Ο Κονδύλης ήταν θερµός οπαδός του 
Ελευθέριου Βενιζέλου και κατά τη διάρ-
κεια του κινήµατος της Εθνικής Άµυνας 
στάθηκε πιστά στο πλευρό του, προα-
χθείς σε ταγµατάρχη. Ως διοικητής τάγ-
µατος διακρίθηκε σε πολλές µάχες του 
Βαλκανικού Μετώπου κατά τον Α’ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο και έλαβε κατ’ εκλογήν 
τον βαθµό του αντισυνταγµατάρχη. Το 
1918 συµµετείχε στο ελληνικό εκστρα-
τευτικό σώµα, που εστάλη στην Ουκρα-
νία για την καταπολέµηση των Mπολσε-
βίκων και προήχθη και πάλι κατ’ εκλογή 
στο βαθµό του συνταγµατάρχη.

Ο Κονδύλης συµµετείχε στη Μικρα-
σιατική Eκστρατεία, αλλά µετά τις εκλο-
γές της 1ης Νοεµβρίου 1920, που έφερε 
στην εξουσία τις αντιβενιζελικές δυνά-
µεις, κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου ηγήθηκε κινήσεως για την ανα-
τροπή της υφισταµένης καταστάσεως 
στην Ελλάδα. Μετά την υπογραφή της 
συνθήκης της Λωζάνης (Ιούνιος 1923) 
αποστρατεύτηκε, αλλά επανήλθε στο 
στράτευµα τον Οκτώβριο του 1923, µετά 
την έκρηξη του κινήµατος των στρατη-
γών Λεοναρδόπουλου και Γαργαλίδη, 
που εστρέφετο κατά του επαναστατικού 
κινήµατος του Πλαστήρα. Τον Νοέµ-
βριο του 1923, µε την αποφασιστική του 
συµβολή στην κατάπνιξη του κινήµατος, 
έλαβε το βαθµό του υποστρατήγου και το 
προσωνύµιο «Κεραυνός» για την ταχεία 
καταστολή του.

Αµέσως µετά υπέβαλε την παραίτησή 
του και ξεκίνησε την πολιτική του καριέ-
ρα, µε πρώτο σταθµό την εκλογή του ως 
βουλευτή Ροδόπης µε τη «∆ηµοκρατική 
Ένωση» του Αλέξανδρου Παπαναστα-
σίου στις εκλογές της 16ης ∆εκεµβρίου 
1923. Στις 12 Μαρτίου 1924 ανέλαβε 
το Υπουργείο Στρατιωτικών κι ένα χρό-
νο αργότερα το Υπουργείο Εσωτερικών 
στην κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου.

Στις 21 Αυγούστου 1926 συνετέλεσε 
καθοριστικά στην ανατροπή της οπερε-
τικής δικτατορίας του στρατηγού Θεό-
δωρου Πάγκαλου. Ο δικτάτορας, που 
παραθέριζε στις Σπέτσες, προσπάθησε 
να αντιδράσει µε το Ναυτικό, αλλά ο 

Κονδύλης είχε προσεταιρισθεί στρατιω-
τικούς φίλα προσκείµενους στον Πάγκα-
λο, που βρίσκονταν σε θέσεις - κλειδιά 
στον στρατό ξηράς. Τον Φεβρουάριο του 
1926 ο Κονδύλης είχε επιχειρήσει να 
ανατρέψει τον Πάγκαλο, αλλά προδόθη-
κε και εκτοπίστηκε στη Σαντορίνη. Απε-
λευθερώθηκε δύο µήνες αργότερα, όταν 
υποστήριξε την υποψηφιότητα Πάγκα-
λου για την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας.

Στις 26 Αυγούστου 1926 ο Κονδύλης 
σχηµάτισε κυβέρνηση και στις 9 Σεπτεµ-
βρίου κατέστειλε µε αιµατηρό τρόπο κί-
νηµα των «παγκαλικών» αξιωµατικών 
Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερ-
τιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην 
ανατροπή του δικτάτορα. Στις 7 Νοεµ-
βρίου οδήγησε τη χώρα σε ανόθευτες 
εκλογές µε απλή αναλογική. Ο Κονδύλης 
και η παράταξή του δεν πήραν µέρος 
στις εκλογές, κάτι που συνέβη στις εκλο-
γές της 19ης Αυγούστου 1928, όταν το 
«Εθνικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα» έλαβε 9 
έδρες και ο ίδιος εκλέχθηκε βουλευτής 
Καβάλας.

Στις εκλογές της 25ης Σεπτεµβρίου 
1932 ο Κονδύλης µετονόµασε το κόµµα 
του σε Εθνικοριζοσπαστικό κι έλαβε 6 
έδρες, συνεργαζόµενος µε το Κόµµα των 
Φιλελευθέρων, εκλεγείς ο ίδιος βουλευ-
τής Τρικάλων. Καθώς κανένα κόµµα δεν 
συγκέντρωσε αυτοδύναµη πλειοψηφία, ο 
Κονδύλης έκανε τη µεγάλη στροφή και 
συνεργάστηκε µε το αντιβενιζελικό Λαϊ-
κό Κόµµα, λαβών το Υπουργείο Στρατι-
ωτικών από τον πρωθυπουργό Παναγή 
Τσαλδάρη. Στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 
1933 συνεργάστηκε και πάλι µε τους Λα-
ϊκούς, αυξάνοντας τις έδρες του κόµµα-

τός του σε 11. Στην κυβέρνηση Τσαλδά-
ρη που σχηµατίστηκε ανέλαβε και πάλι 
το Υπουργείο Στρατιωτικών.

Ο Κονδύλης υπήρξε ο κύριος συντε-
λεστής της καταστολής του κινήµατος 
της 1ης Μαρτίου 1935, που έγινε από 
βενιζελικούς αξιωµατικούς, υπό τις ευ-
λογίες του ευρισκοµένου στη Γαλλία, 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατά τη διάρκεια 
του κινήµατος, ανακλήθηκε στο στρά-
τευµα µε τον βαθµό του αντιστρατήγου. 
Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935, το 
κόµµα κέρδισε 35 έδρες και λίγες µέρες 
αργότερα τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς 
της βασιλείας, απογοητευµένος από την 
εντεκάχρονη προβληµατική πορεία της 
Αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας στη χώρα.

Στις 10 Οκτωβρίου ο Κονδύλης σχηµά-
τισε κυβέρνηση µετά την εξαναγκαστική 
παραίτηση Τσαλδάρη. Κατέλυσε το δη-
µοκρατικό πολίτευµα και έθεσε τη χώρα 
σε κατάσταση πολιορκίας, κυβερνώντας 
δικτατορικά. Αυτοανακηρύχθηκε αντιβα-
σιλιάς και στις 3 Νοεµβρίου διενήργησε 
δηµοψήφισµα, στο οποίο το 97,8% των 
ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της βασιλεί-
ας. Η βενιζελική παράταξη απείχε και τα 
ψηφοδέλτια του «ναι» βρέθηκαν περισ-
σότερα από τους ψηφίσαντες. Παραιτή-
θηκε στις 30 Νοεµβρίου, διαφωνώντας 
µε τον Γεώργιο Β’ στο θέµα της αµνή-
στευσης των κινηµατιών του 1935.

Στις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 
1936 ο Κονδύλης συνέπραξε µε την αντι-
βενιζελική «Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση» 
(Ι. Θεοτόκης, Ι. Ράλλης κ.ά) και εξέλεξε 
15 βουλευτές. Λίγες µέρες αργότερα, την 
1η Φεβρουαρίου, πέθανε από καρδιακή 
προσβολή.

Γεώργιος Κονδύλης 
(1879 – 1936)


