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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Τον Οκτώβριο του 1923 η Ελλάδα 
βάδιζε ολοταχώς για τις εκλογές της 
2ας ∆εκεµβρίου, τις οποίες είχε προ-
κηρύξει η βενιζελική Επαναστατική 
Επιτροπή υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα, 
που κυβερνούσε δικτατορικά, µετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή. Πρωθυ-
πουργός ήταν το ηγετικό στέλεχος της 
Επανάστασης, Στυλιανός Γονατάς, ο 
οποίος φρόντισε να πριµοδοτήσει τα 
βενιζελικά κόµµατα µε ένα εκλογικό 
νόµο κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα 
τους.

Το στρατιωτικό κίνηµα των στρα-
τηγών Παναγιώτη Γαργαλίδη (1870-
1948) και Γεώργιου Λεοναρδόπουλου 
(1867-1936), που εκδηλώθηκε τα µε-
σάνυχτα της 21ης προς 22α Οκτωβρί-
ου, ήταν µια συµµαχία ετερόκλητων 
στρατιωτικών στοιχείων: από βενιζε-
λικούς αξιωµατικούς, όπως οι επικε-
φαλής του, που είχαν παραγκωνισθεί 
από την Επαναστατική Επιτροπή του 
Πλαστήρα, µέχρι βασιλόφρονες αξι-
ωµατικούς («Οµάδα Ταγµαταρχών»), 
που φοβόντουσαν ότι οι επικείµενες 
εκλογές θα οδηγούσαν σε αβασίλευτο 
καθεστώς. Την τριάδα των κινηµατιών 
συµπλήρωνε ο βασιλόφρων συνταγ-
µατάρχης Γεώργιος Ζήρας.

Πρόθεση των δύο στρατηγών ήταν 
να αναγκάσουν την κυβέρνηση Γονατά 
σε παραίτηση, χωρίς να καταφύγουν 
σε ένοπλη βία και την ανάληψη της 
εξουσίας από µία κυβέρνηση που θα 
οδηγούσε τη χώρα σε τίµιες εκλογές. 
Στο διάγγελµά τους, που δηµοσιεύτηκε 
σε τρεις αντιβενιζελικές εφηµερίδες 
σηµείωναν: «Ο στρατός βεβαιοί ότι δεν 
θα επέµβη το παράπαν, ούτε εις τον 
καταρτισµόν της νέας κυβερνήσεως, 
ούτε εις το κατόπιν έργον αυτής. Θα 
περιορισθή εις την τήρησιν της τάξεως 
και εις τα καθαρώς στρατιωτικά αυτού 
καθήκοντα».

Το κίνηµα δεν εκδηλώθηκε στην 
πρωτεύουσα, όπως απαιτούσε ο µε-
τέπειτα δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς, 
ούτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην πε-
ριφέρεια. Το πρωί της 22ας Οκτωβρίου 
µόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λά-
ρισα και τα Ιωάννινα βρίσκονταν υπό 
τον έλεγχο της κυβερνήσεως. Ωστόσο, 
η αντίδραση της Επαναστάσεως ήταν 
αστραπιαία. Στην Αθήνα την κατάστα-

ση πήρε στα χέρια του ο στρατηγός 
Πάγκαλος, ως αρχηγός του Στρατού, 
ενώ δηµοτικά συµβούλια, η Ιερά Σύ-
νοδος και πολιτικοί καταδίκαζαν το κί-
νηµα. Ο Πλαστήρας στο διάγγελµά του 
σηµείωνε: «Η άτιµος και η προδοτική 
πράξις δύο στρατηγών και ενίων ανω-
τέρων αξιωµατικών εις στιγµάς κατά 
τας οποίας η πατρίς επρόκειτο διά των 
εκλογών να εισέλθη εις οµαλήν κοινο-
βουλευτικήν περίοδον, σύµφωνα µε 
εξαγγελθέν πρόγραµµα της Επανάστα-
σεως, καταδικάζεται εις την συνείδη-
σιν του ελληνικού έθνους ολοκλήρου».

Παρά την αριθµητική τους υπεροχή, 
οι κινηµατίες έµειναν αδρανείς, χά-
νοντας πολύτιµο χρόνο. Αυτό έδωσε 
το χρόνο στην Επανάσταση να αναδι-
οργανωθεί και να προετοιµάσει την 
αντεπίθεσή της. Στη Θεσσαλονίκη ο 
στρατηγός Κονδύλης, που είχε ανα-
κληθεί στην ενεργό υπηρεσία, τέθηκε 
επικεφαλής της καταστολής. Στις 25 
Οκτωβρίου η Επανάσταση ήλεγχε και 
πάλι όλη τη Βόρειο Ελλάδα.

Στην Πελοπόννησο οι δυνάµεις των 
Γαργαλίδη και Λεοναρδόπουλου, που 
αριθµούσαν 4.500 άνδρες, συγκεντρώ-
θηκαν στην Κόρινθο, µε σκοπό να βα-
δίσουν στην Αθήνα. Ο στόλος, που ήταν 
πιστός στην Επανάσταση, απείλησε µε 
βοµβαρδισµό την Κόρινθο, αναγκάζο-

ντας τον φρούραρχο της πόλης Μανι-
αδάκη (µετέπειτα στέλεχος της «4ης 
Αυγούστου») να παραδώσει την πόλη 
χωρίς αντίσταση. Στις 27 Οκτωβρίου, 
έπειτα από µία σύντοµη συµπλοκή µε 
τις κυβερνητικές δυνάµεις, ο Γαργαλί-
δης αποδέχεται την άνευ όρων παρά-
δοση που του επέβαλε ο Πλαστήρας.

1284 αξιωµατικοί αποτάχθηκαν ως 
ενεχόµενοι ή συµπαθούντες το αντε-
παναστατικό κίνηµα, ανάµεσά τους και 
ο υπασπιστής του βασιλιά Γεώργιου Β’, 
Νικολαίδης. Οι αρχηγοί του κινήµατος, 
Παναγιώτης Γαργαλίδης και Γεώργιος 
Λεοναρδόπουλος, καταδικάσθηκαν σε 
θάνατο, αλλά τους δόθηκε χάρις στη 
συνέχεια. Οι εκλογές έγιναν, τελικά, 
στις 16 ∆εκεµβρίου και εξελίχθηκαν 
σε θρίαµβο των βενιζελικών κοµµά-
των, καθώς τα φιλοµοναρχικά απείχαν.

Το αποτυχόν κίνηµα των Γαργαλίδη 
- Λεοναρδόπουλου απέκτησε σηµασία 
για την κατοπινή εξέλιξη των πολιτικών 
πραγµάτων, δυσανάλογη µε τις περιο-
ρισµένες επιδιώξεις των εµπνευστών 
του. Ισχυροποίησε τα αντιµοναρχικά 
αισθήµατα στους κόλπους των βενιζε-
λικών κοµµάτων, µε αποτέλεσµα την 
έξωση του βασιλιά Γεώργιου Β’ και 
την ανακήρυξη της Αβασίλευτης ∆η-
µοκρατίας στις 25 Μαρτίου 1924 από 
την κυβέρνηση Παπαναστασίου.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι εκτελεστές των δύο 
χρυσαυγιτών, την Παρασκευή το απόγευµα, ήταν 
από το αριστερό αντάρτικο πόλης, τα δύο άκρα συ-
ναντήθηκαν. Και είναι η πρώτη φορά. Εκείνο που 
τροµάζει το λαό και το πολιτικό σύστηµα είναι ότι 
πιθανώς δεν είναι και η τελευταία. 

Η συνάντηση των άκρων δεν γίνεται ποτέ 
µε τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού που 
έχουν µάθει να παίζουν τα κόµµατα, αλλά και οι 
πολίτες. Γίνεται µε τον πιο άγριο τρόπο. Είναι µια 
συνάντηση αλληλοεξόντωσης, που δεν περιο-
ρίζεται στην εξόντωση των µελών των άκρων. 
Επεκτείνεται στην εξόντωση καθενός, που µπο-

ρεί να χαρακτηριστεί φίλος, συµπαθών, ανεκτι-
κός προς ένα από τα άκρα. Οδηγεί έτσι το µέσο 
πολίτη στα άκρα. Τον κάνει µέρος των άκρων 
ετσιθελικά. Κάνει το πολιτικό σκηνικό ένα πεδίο 
µάχης των άκρων. 

Αυτή τη στιγµή το πολιτικό σύστηµα στέκει 
µουδιασµένο από το φόβο πάνω από τα σώµα-
τα του Φύσσα και των δύο χρυσαυγιτών. Είναι 
δικά του θύµατα και οι τρεις. Αυτό εξέθρεψε τη 
ρεµούλα, τη διαφθορά, την απάτη και το ψέµα, 
µε τα οποία απαξιώθηκε στη συνείδηση των πο-
λιτών. Αυτή η απαξίωση ήταν και είναι το βούτυ-
ρο στο ψωµί της Χρυσής Αυγής, που βρίζει τον 

κοινοβουλευτισµό σαν διεφθαρµένο και έχει 
απήχηση στους πολίτες. 

Αυτή τη στιγµή το πολιτικό σύστηµα στέκεται 
τρεµάµενο από το φόβο πάνω από τα άψυχα σώ-
µατα των δύο χρυσαυγιτών και του Φύσσα, φρίτ-
τοντας στη σκέψη ότι αυτή είναι µόνο η αρχή της 
σύγκρουσης. Τρέµοντας ότι αυτή η σύγκρουση 
δεν θα περιοριστεί στα µέλη των άκρων, αλλά θα 
αιµατοκυλήσει κάθε φωνή που δεν θα συµπο-
ρευθεί µε τα άκρα. Ετσι όπως ξεκινούν όλοι οι 
εµφύλιοι και οι πολιτικές εκτροπές. 

Το πολιτικό σύστηµα δεν έχει επιδείξει καµιά 
σοβαρότητα για την ευηµερία και το µέλλον των 

πολιτών. Καµιά σοβαρότητα για την ασφάλεια 
των πολιτών. Καµιά σοβαρότητα για την προ-
στασία των πολιτών από εγχώριους και ξένους 
αγιογδύτες. Κυρίως, δεν έχει επιδείξει καµιά 
σοβαρότητα για την αντιµετώπιση όλων των 
φαινοµένων κρατικής αλητείας, η οποία γεννάει 
τα άκρα. 

Σήµερα στέκει τρεµάµενο πάνω από τρία θύ-
µατά του. Και δεν ξέρει ότι αν δεν δει πως η νο-
οτροπία της διαφθοράς και του ωχαδερφισµού 
τα σκότωσε, τα θύµατα θα πολλαπλασιαστούν. 
Αλλά αυτό είναι καιρός να το δουν και οι πολίτες, 
που επιλέγουν κυβερνήτες. 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΛΙΝΟΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1605: Η Συνωµοσία της Πυρίτιδας. Οι καθολικοί 
προσπαθούν να ανατινάξουν το Βρετανικό 
Κοινοβούλιο. Το σχέδιο αποκαλύπτεται και ο 
αρχηγός τους, Γκάι Φοκς, απαγχονίζεται.

1815: Η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο 
Παρίσι ειδική συνθήκη, σύµφωνα µε την οποία τα 
Επτάνησα τίθενται υπό την προστασία της Αγγλίας 
µε την ονοµασία Ηνωµέναι Πολιτείαι των Ιονίων 
Νήσων.

1828: Οι ελληνικές δυνάµεις του ∆ηµήτριου 
Υψηλάντη απελευθερώνουν τη Λιβαδειά, µετά 
από συνθηκολόγηση.

1923: Ογκώδη συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες 
πόλεις, µετά το αντιβενιζελικό στασιαστικό κίνηµα 
των Μεταξά, Λεοναρδόπουλου και Γαργαλίδη, 
ενώ διεξάγονται έρευνες για τη συµµετοχή του 
βασιλιά.

1935: Οι αδελφοί Πάρκερ κυκλοφορούν στην 
αγορά το επιτραπέζιο παιγνίδι Monopoly.

1959: Απελευθερώνεται από τις ελληνικές 
αρχές ο τελευταίος Ναζί που κρατούνταν για τη 
διάπραξη εγκληµάτων πολέµου στην Ελλάδα, 
Μαξ Μέρτεν. Θα απελαθεί στη ∆υτική Γερµανία. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1936: Μιχάλης ∆ερτούζος, γκουρού της 
πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και διευθυντής 
του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήµης των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (Θαν. 27/8/2001)

1945: Αλέκα Παπαρήγα, ελληνίδα πολιτικός, 
Γενική Γραµµατέας του ΚΚΕ.

1978: Μιχάλης Χατζηγιάννης, τραγουδιστής και 
συνθέτης.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1977: Ρενέ Γκοσινί, γάλλος κοµίστας, 
συνδηµιουργός του Αστερίξ. (Γεν. 14/8/1926)

1979: Κώστας Κοτζιάς, λογοτέχνης, εκπρόσωπος 
του σοσιαλιστικού ρεαλισµού στην ελληνική 
λογοτεχνία. («Καπνισµένος Ουρανός») (Γεν. 
1921)1982: Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο 
του Ζακ Τατισέφ, γάλλος σκηνοθέτης και 
ηθοποιός. («Ο κύριος Υλό στο χάος της 
κυκλοφορίας», «Playtime») (Γεν. 9/10/1907)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Το Κίνηµα Γαργαλίδη - Λεοναρδόπουλου

Τα άκρα συναντήθηκαν




