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Μώξεο Γεώξγηνο                         Αζήλα, Ιαλνπάξηνο 2021 

 

Η 25ε Μαξηίνπ θαη νη ρξήζεηο ηεο από ηνλ Διιεληθό Τύπν,  

ζπλαξηήζεη ησλ Διιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ από ην '19 έσο ην '39. 
 

 
Δηζαγσγή. 

 
ηε ζύγρξνλε δεκόζηα ζθαίξα, ην 1821 αμηνπνηείηαη ζπρλά σο κέζν πόισζεο ζην ζέκα ησλ 

Διιελνηνπξθηθώλ, από ακθόηεξεο πιεπξέο. Απηό έρεη νμπλζεί ηδίσο ηελ ηειεπηαία πεξίνδν όπνπ ν 
Δξληνγάλ επηρεηξεί κηαλ έλδνμε επαλαθνξά ηνπ νζσκαληθνύ παξειζόληνο ζηελ Ηζηνξηθή κλήκε 
ησλ Σνύξθσλ.

1
 Θα άμηδε ινηπόλ λα εμεηαζηεί ε αμηνπνίεζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ '21 θαη ηνπ 

ενξηαζκνύ ηεο, ζηελ πεξίνδν ηεο Διιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο από ηνλ Διιεληθό, έληνλα 

παξαηαμηαθό Σύπν,
2
 ν νπνίνο από ηε κία αθνπγθξαδόηαλ ηνλ παικό ησλ πνιηηώλ θαη ηελ θνηλή 

γλώκε, από ηελ άιιε θηινδνμνύζε λα ιεηηνπξγεί θαη σο δηακνξθσηήο ηεο, εθθξάδνληαο ηηο ζέζεηο 
ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο, ή θάπνηαο αληηπνιηηεπηηθήο δύλακεο. 
 

ηελ παξνύζα έθζεζε, ε αξρή ζα γίλεη από ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 
Διιάδα θαη ε λεντδξπζείζα Σνπξθία πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηηο ηζνξξνπίεο ηνπο.  Ζ επόκελε 
πεξίνδνο πνπ ζα εμεηαζηεί, ηνπνζεηείηαη ιίγν πξηλ θαη θαηά ηελ Διιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
1930, ελώ ηειεπηαία ζηάζε ζα είλαη ε επνρή γύξσ από ηελ αληίζηνηρε πξνζέγγηζε ηνπ 1937.  

(εκείσζε: νη ηίηινη ησλ εθεκεξίδσλ έρνπλ γξαθηεί κε θεθαιαία αληί πιαγίσλ, όπσο ζα άξκνδε ζε 
ηίηινπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην εύθνια νξαηνί).  
 
 

Δπνρή ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. 
 

Ο βαζηθόο δηαρσξηζκόο ησλ παξαηαμηαθώλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο ηεο Μηθξαζηαηηθήο 
Δθζηξαηείαο παξέκελε πεξίπνπ όπσο δηακνξθώζεθε από ην Γηραζκό ηνπ '15

3
 

(Φηινβαζηιηθέο/αληηβεληδειηθέο,  Βεληδειηθέο), παξόιν πνπ ηα ζηεγαλά κεηαμύ ησλ δύν βαζηθώλ 

παξαηάμεσλ δελ ήηαλ πάληα ηθαλά, νύηε ε θνκκαηηθή πξνηίκεζε πάληα δεζκεπηηθή γηα ηηο 
ζπλεξγαζίεο (βιέπε νηθνπκεληθή θπβέξλεζε Εαΐκε ηνπ 1926

4
). Ζ αληηβεληδειηθή παξάηαμε ήηαλ 

θαη'αξρήλ αληίζεηε κε ηελ επέθηαζε πξνο Μηθξά Αζία. Απηή ε εηδνπνηόο δηαθνξά βέβαηα, δελ 
θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ παξνπζίαζε ησλ εθδειώζεσλ ηεο 25εο Μαξηίνπ από ηνλ Σύπν 

ζηηο δύν παξαηάμεηο. 
 

                                              
1 Γ. Βνζθόπνπινο,Ο λέν-νζσκαληζκόο ηνπ Σ. Δξληνγάλ σο έλα λέν Sonderweg: από ην Ναδηζηηθό ζην Οζσκαληθό 

αθήγεκα, Πεγή:https://gvoskop.wordpress.com/2020/09/04/ν-λέν-νζσκαληζκόο-ηνπ-η-εξληνγάλ-σο-έλα/   
2 Ο Διιεληθόο Σύπνο 1784 έσο ζήκεξα. Ιζηνξηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Λ.Γξνύιηα (επηκ.), Ηλζηηηνύην 

Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ/103, Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα, 2005. ζει.41 

3 Σν ίδην. ζει.41 
4 https://el.wikipedia.org/wiki/Κπβέξλεζε_Αιέμαλδξνπ_Εαΐκε_1926  

https://gvoskop.wordpress.com/2020/09/04/ο-νέο-οθωμανισμός-του-τ-ερντογάν-ως-ένα/
https://el.wikipedia.org/wiki/Κυβέρνηση_Αλέξανδρου_Ζαΐμη_1926
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-1918- 

 
Ξεθηλώληαο ιίγν λσξίηεξα, ζην ΚΡΗΠ

5
 ηνπ 1918 ηεο 25εο γίλεηαη εμαηξεηηθά κηθξή αλαθνξά ζηελ 

Δπέηεην θαη ζηηο εθδειώζεηο.
6
 Σα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο Σνύξθνπο είλαη αθόκα αξλεηηθά 

όπσο θαίλεηαη θαη ζην πξσηνζέιηδν, ελώ κε ην κηθξό άξζξν «Η Διεπζεξία» γίλεηαη κηα κπεξδεκέλε 

αλαθνξά ζε νλόκαηα ζύκβνια ηνπ Διιεληζκνύ, πνπ ελώλνληαη ζρεδόλ α-ρξνληθα.
7
  Χο θύξην 

άξζξν γηα ηηο εθδειώζεηο ππάξρεη κόλν έλα, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαζεκνθνξήζεηο.
8
 ην θύιιν 

ηεο επόκελεο εκέξαο ην ΚΡΗΠ  θάλεη κηαλ αλαθνξά ζηνλ Δνξηαζκό ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, 
πξνβάιινληαο ην ιόγν ηνπ θ.Ρεπνύιε (αληηπξόεδξνο ηνπ Τπ.πκβνπιίνπ), έλαλ ιόγν επηθό 

παηξησηηθό, κε πνιιέο αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά θαη ζξεζθεπηηθά ζύκβνια, γηα ηα νπνία ν ζπληάθηεο 
ηνπ άξζξνπ παξεκβάιιεη θαηά ην δνθνύλ δηθά ηνπ ζρόιηα ή επεμεγήζεηο («“[...]ελεξκόληζε ηνλ 
επαγγειηζκόλ ηεο Διιάδνο πξνο ηνλ Δπαγγειηζκόλ ηεο Παξζέλνπ γηα λα ζπκβνιίζεη ηνλ θξίλνλ ηνπ 
Αγγέινπ είο ηνλ θξίλνλ ηεο Διεπζεξίαο»).

9
 ην ίδην άξζξν, ε «αθηηλνβνινύζα πνιηηηζκόλ» Διιάδα 

παξνπζηάδεηαη σο ππέξκαρνο ηεο Διεπζεξίαο θαη Ηζόηεηαο, θαη όρη «ιαίκαξγνο πξνο θαηαθηήζεηο», 
αλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην θάλεη γηα άιιν ιόγν πέξαλ ηεο άκπλαο θαηά «βαξβάξσλ», ην θάλεη 
«θεξύηηνπζα ειεπζεξίαλ θαη αθηηλνβνιίδνπζα πνιηηηζκόλ» . Οη αλαθνξά ζηελ «Φπιή» είλαη πνιύ 
ζπρλή ηεο νπνίαο σο «αξρηηέθησλ» απεηθνλίδεηαη ν Δι.Βεληδέινο, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί κηαλ 

ακεραλία ζηνλ αλαγλώζηε, δεδνκέλεο ηεο θηινβαζηιηθήο θαηεύζπλζεο ηεο εθεκεξίδαο. Βέβαηα  ε 
Α.Μ. Βαζηιέαο Αιέμαλδξνο επηζηξέθεη ζην επίθεληξν ελδηαθέξνληνο θαζ'όιε ηελ αλαθνξά ζηε 
ζηξαηησηηθή ενξηή. 
 

 
 

-1919- 
 

ην θηινβεληδειηθό ΔΘΝΟ ηνπ 1919, νη αλαθνξέο μεθηλνύλ από ηελ 23ε Μαξηίνπ κε πξνθήξπμε 
ηνπ Γεκάξρνπ π.Πάηζε γηα ην ενξηαζηηθό πξόγξακκα

10
 ελώ ηελ 24ε, θείκελν πνπ ηηηινθνξείηαη 

«Η 25ε Μαξηίνπ»
11

 ζπλδέεη άκεζα ηελ Δπαλάζηαζε κε ηηο εμειίμεηο ζηα αλαηνιηθά ζύλνξα ηεο 
Διιάδαο, ηνλίδνληαο όηη γηα πξώηε θνξά κπνξνύλ λα ηελ ενξηάζνπλ θαη νη Διιεληθνί πιεζπζκνί 

πνπ αλακέλνπλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, (ζρεηηθά κε δηνξγάλσζε αλεπίζεκεο ενξηήο ζηε κύξλε, 

                                              
5 Σν ΚΡΗΠ είλαη έληνλα αληηβεληδειηθή θαη ζα δηαθόςεη ηελ θπθινθνξία ηεο κέρξη ηελ αιιαγή εγεζίαο ηνπ '20. 

Γη'απηό επέιεμα σο δείγκα λα παξνπζηάζσ ηελ έθδνζε ηνπ 1918.  
Πεγή: Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ 1784-1974. Δθεκεξίδεο, Πεξηνδηθά, Γεκνζηνγξάθνη, Δθδόηεο, Σόκνο Α, 
(Δπηκ. Λ. Γξνύιηα, Γ. Κνπηζνπαλάγνπ), Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ/103, Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα 

2008. ζει.43 
6 ΚΡΗΠ 25/3/1918 ζει.1 

7 Ξεθηλώληαο από ηνλ Παι.Παηξώλ Γεξκαλό, θάλεη ρξνληθό άικα ζηνπο Μαθεδνλνκάρνπο, ζηνλ Αηζρύιν, από εθεί 
ζηνλ Πεξηθιή θαη πάιη κπξνζηά ρηιηάδεο ρξόληα ζηηο νπιηώηηζζεο, κε έλα ζύληνκν θεηκελάθη, εκπνηίδεη κε 
παηξησηηζκό ηνλ αλαγλώζηε, ζπλδένληάο ηνλ κε ιίγα ζύκβνια πνπ εύθνια ζα αλαγλσξίζεη, ρσξίο λα ρξεηαζηεί 

ηδηαίηεξεο επεμεγήζεηο. Βιέπε ΚΡΗΠ 25/3/1918 ζει.2 
8 ΚΡΗΠ 25/3/1918 ζει.2 
9 ΚΡΗΠ 26/3/1918 ζει.1 

10 ΔΘΝΟ 23/3/1919 ζει.2 
11 ΔΘΝΟ 24/3/1919 ζει.1 
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παξά ηελ πξνεηδνπνίεζε ησλ Σνπξθηθώλ αξρώλ). «Μηα πίζηηο ζεξκαίλεη ηαο θαξδηάο, κηα Ιδέα ε 

Μεγάιε ηδία ηεο Φπιήο»
12

 γξάθεη ζην θείκελν, θάηη πνπ παξαπέκπεη ζηελ Μεγάιε Ηδέα, ελώ εθεί 
παξαπέκπεη θαη ε πεξηγξαθή ζην θύιιν ηεο επόκελεο εκέξαο. ηελ δεύηεξε ζειίδα, πεξηγξάθνληαη 
ηα ξίγε ελζνπζηαζκνύ θαη ζπγθίλεζεο ηνπ θόζκνπ, όηαλ θαηά ηελ εθδήισζε αληίθξηδε ηε ζεκαία 
ηεο Οξζνδνμίαο κε ηνλ δηθέθαιν αεηό πιαηζησκέλε κε 4 ειιεληθέο ζεκαίεο κε επηγξαθέο «Θξάθε», 

«Μηθξά Αζία», «Β.Ήπεηξνο» θαη «Γσδεθάλεζα».
13

  
 
Ζ ΔΣΗΑ ηνπ 1919 θάλεη αλαθνίλσζε ησλ ενξηαζκώλ ηελ 23ε

14
 κε παξάθιεζε ηνπ θόζκνπ λα 

ζπκκεηέρεη, θηινμελεί άξζξν κεγαιντδεαηηζκνύ, αιιά θαη πεξηγξαθή ηεο κεγάιεο ζηξαηησηηθήο 

παξέιαζεο ηελ 25ε
15

. 
 
Γύν κηθξόηεξεο εκβέιεηαο αζελατθέο  εθεκεξίδεο,ε ΑΣΡΑΠΖ(Δζπεξηλή) θαη ν ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ 
ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ  δελ θάλνπλ ηδηαίηεξε αλαθνξά. Ζ ΑΣΡΑΠΖ

16
 εηδηθά δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ 

ζην γεγνλόο ελώ ζηελ πνιύ κηθξή αλαθνξά ηνπ ΒΑΛ.ΣΑΥΤΓΡΟΜΟΤ άξζξν ηηηινθνξείηαη «Η 
πξώηε πξαγκαηηθώο Δζληθή Δνξηή ηνπ Διιεληζκνύ» θαη νπζηαζηηθά κέζσ αλαθνξώλ ζηνπο 
νπιαξρεγνύο ηνπ 21, θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο Μνλαξρίαο θαη ππέξ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 
Γεκνθξαηίαο ελώ εμπςώλεη ηε Μεγάιε Ηδέα σο «αζηέξα» πνπ θαζνδεγεί ηνπο Έιιελεο.

17
  

 
 

-1920- 
 

Ζ αζελατθή ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ ηνπ 1920 ζην θύιιν ηεο 25εο , δηακαξηύξεηαη γηα ηελ αλαβνιή 
ηεο Δνξηήο ιόγσ ζύκπησζεο κε ην Πάζρα, ελώ ηαπηόρξνλα παξνπζηάδεη ηηο ηειεπηαίεο ενξηέο σο 
κηα «ζξεζθεία λνζεξάο πξνγνλνπάζεηαο» θαη θαιεί ηνλ αλαγλώζηε λα ιάβεη  δξάζε βγαίλνληαο από 
ηνλ απιό παζεηηθό ξόιν ηνπ απνγόλνπ ελδόμσλ Διιήλσλ.

18
  ην θύιιν ηεο 31εο Γίλεηαη κηθξή 

αλαθνξά ζηνπο ενξηαζκνύο πνπ είραλ αλαβιεζεί θαη έγηλαλ ζηηο 30 ηνπ κήλα, θαη ν ελζνπζηαζκόο 
ηνπ πιήζνπο απνδίδεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ Βαζηιέσο.

19
 Ζ παξάθιεζε γηα αλάιεςε δξάζεο ζα 

κπνξνύζε λα ζπλδέεηαη κε ζπζηξάηεπζε κε ηελ Ηλσκέλε Αληηπνιίηεπζε,
20

 αιιά παξόια απηά δε 
θαίλεηαη ζην θείκελν ηεο 25εο λα απνξξίπηεη ηελ Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία.  

 
Σελ ίδηα ρξνληά, ε ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, έληνλα βεληδειηθή, ζα θάλεη κε κηθξή αλαθνξά ζηνπο ενξηαζκνύο 
ηνπ Βόινπ ρσξίο όκσο λα δηακαξηύξεηαη γηα ην όηη κεηαηέζεθαλ κεηά ην Πάζρα. Γίλεηαη αλαγσγή 
ηεο ζεκαηηθήο ζηε Μεγάιε Ηδέα θαη ην Κίλεκα Δζληθήο Ακύλεο,

21
 θαηαθξίλνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο 

θηινβαζηιηθνύο γηα ηε ζηάζε ηνπο ην 1916.
22

  
 
 
 

 

                                              
12 ΔΘΝΟ 24/3/1919 ζει.1 
13 ΔΘΝΟ 25/3/1919 ζει.2 

14 ΔΣΗΑ 23/3/1919 ζει.2 
15 ΔΣΗΑ 25/3/1919 ζει.1,3 
16 ΑΣΡΑΠΖ(Δζπεξηλή) 24-25-26/03/1919 

17 ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ 25/3/1919 ζει.1 
18 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 25/03/1920 ζει.1 

19 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 31/03/1920 ζει.2 
20 Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο. Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1913 σο ην 1941, Σόκνο ΗΔ', πιινγηθό, (Δπηκ. 

Η.Θεσδνξαθόπνπινο, Κ.Σζάηζνο, Α.Ξπγγόπνπινο, Γ.Μπισλάο, Α.Βαθαιόπνπινο, Κ.Μπαζηηάο), Δθδνηηθή Αζελώλ, 

1978. ζει.146-150 
21 Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο. Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1913 σο ην 1941, Σόκνο ΗΔ', πιινγηθό, (Δπηκ. 

Η.Θεσδνξαθόπνπινο, Κ.Σζάηζνο, Α.Ξπγγόπνπινο, Γ.Μπισλάο, Α.Βαθαιόπνπινο, Κ.Μπαζηηάο), Δθδνηηθή Αζελώλ, 

1978. ζει.36-38 
22 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ (Βόινο) 1/4/1920 
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-1921- 
 

Σελ 25ε Μαξηίνπ ηνπ 1921,
23

 ε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία βξίζθεηαη ζην απνθνξύθσκα, αιιά δελ 

έρεη έιζεη ε κεηαηόπηζε ησλ Γάιισλ ππέξ ηνπ Κεκάι πνπ ζα αλαηξέςεη ηα πάληα. Δπηθξαηεί 
επθνξία θαη πνιιά άξζξα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηηο επηρεηξήζεηο. ηνλ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ ε 
αλαθνξά ζηελ 100ζηε επέηεην γίλεηαη κόλν ζηε ζειίδα ηεο 25εο θαη θαζαξά κε ζθνπό ηελ 
δηαζύλδεζε κε ηε Μεγάιε Ηδέα («Η Διιάο έθηνηε, ηελ ζέζελ απηήλ ηνπ ελ Αλαηνιή πξνζθόπνπ ηνπ 

πνιηηηζκνύ εηήξεζε,[...]»). Μέζα ζην θείκελν ππελζπκίδνληαη νη ζηαδηαθέο πξνζαξηήζεηο ηεο 
Διιεληθήο επηθξάηεηαο κέρξη ηε πλζήθε ησλ εβξώλ,

24
 θαζηζηώληαο ηελ Μεγάιε Ηδέα 

                                              
23 Ννέκβξηνο ηνπ 1920: ηηο εθινγέο ππεξηζρύεη ε Ηλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο κε επηθεθαιήο ηνλ Γ.Γνύλαξε έλαληη ηνπ 

θόκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ηνπ Δι.Βεληδέινπ. Ο Βεληδέινο πνπ πξηλ ιίγνπο κήλεο εθζεηαδόηαλ σο εζληθόο 

επεξγέηεο, δελ εθιέρζεθε νύηε βνπιεπηήο. Βιέπε ππνζεκείσζε 20. 
24 28/7 έσο 10/8/1920, πλζήθε ησλ εβξώλ: εκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο Οζσκαληθήο Απη., θαη ην ρεκαηηζκό 

Σνπξθηθνύ Κξάηνπο. Ζ κύξλε, ε Αλαηνι. Θξάθε θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο απνδίδνληαη ζηελ Διιεληθή πιεπξά. Από 
ηελ Διιεληθή πιεπξά , ππνγξάθεη ν Βεληδέινο.  
Πεγή: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο. Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1913 σο ην 1941 , Σόκνο ΗΔ', πιινγηθό, (Δπηκ. 

Η.Θεσδνξαθόπνπινο, Κ.Σζάηζνο, Α.Ξπγγόπνπινο, Γ.Μπισλάο, Α.Βαθαιόπνπινο, Κ.Μπαζηηάο), Δθδνηηθή Αζελώλ, 
1978. ζει.139-144  
θαη 

πλζήθε Δηξήλεο κεηαμύ ησλ πκκάρσλ θαη πλεζπηζκέλσλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Σνπξθίαο (ππνγξαθείζα ελ έβξαηο 
ηε 28 Ηνπιίνπ 10 Απγνύζηνπ 1920), Δζληθό Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1920. 

Δηθόλα από ηνλ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ ηνπ 1921 
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ηειενινγηθά σο νινθιήξσζε ηνπ αγώλα Απειεπζέξσζεο.

25
  Σελ 26ε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

εθδειώζεηο ηεο επεηείνπ κε ζεηηθά ζρόιηα γηα ηνλ ζηνιηζκό ζηελ Πξσηεύνπζα.
26

 Ζ ΔΣΗΑ, πνπ ην 
1920 δελ έθαλε θακία απνιύησο αλαθνξά, απηή ηε ρξνληά ζα αζρνιεζεί ειάρηζηα κε ην ζέκα ηελ 
25ε, παξνπζηάδνληαο θαη ηνλ ενξηαζκό ηεο Κύπξνπ (ππέξ ελώζεσο).

27
 

 

Σν 1922, ζην ΚΡΗΠ ηεο 25εο Μαξηίνπ, ε ελαζρόιεζε κε ην ζέκα ηεο Δπεηείνπ θαη ηεο Δνξηήο 
είλαη επίζεο πνιύ κηθξή, κε κία γελλαηόδσξε εηθνλνγξάθεζε ηεο πξώηεο ζειίδαο πνπ πιαηζηώλεηαη 
από έλα θείκελν γηα ηελ ζεκαζία ηεο εκέξαο θαη έλα ζύληνκν ρξνλνγξάθεκα ηεο επαλάζηαζεο. 
εκεησηένλ όηη ζαλ επηθεθαιίδα, θπξηαξρεί έλαο άζρεηνο ηίηινο: «Οη όξνη ηεο Άγθπξαο δηα ηελ 

Αλαθσρήλ».
28

 Σελ 26ε γίλεηαη κλεία ηνπ ελζνπζηαζκνύ ηνπ Έιιελα θαηά ηε γηνξηή (παξνπζηάδεηαη 
κάιηζηα σο έκθπην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ, νθεηιόκελν ζην θιίκα), αιιά θαη ησλ εθδειώζεσλ κε 
επίθεληξν ηνλ Βαζηιέα Κσλζηαληίλν.

29
 Ζ ΔΣΗΑ ζα ππνβαζκίζεη ην γεγνλόο κε απιή αλαθνίλσζε 

ησλ ενξηαζκώλ
30

 θαη άξζξν πνπ ηηηινθνξείηαη «Ηκέξα ησλ αλακλήζεσλ»
31

 παξαπέκπνληαο ζην 

ηέινο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο.  

 
 
 

                                              
25 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 25/3/1921 ζει.1,2 
26 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 25/3/1921 ζει.3 θαη 26/3/1921 ζει.4 

27 ΔΣΗΑ 25/3/1921 ζει.1,2 
28 ΚΡΗΠ 25/3/1921 ζει. 1,2 
29 ΚΡΗΠ 26/3/1921 ζει.3 

30 ΔΣΗΑ 24/3/1922 ζει.2 
31 ΔΣΗΑ 26/3/1922 ζει.1 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ππνγξάθεη ηε πλζήθε ησλ εβξώλ.(Πεγή: Γηαδίθηπν - Public Domain) 
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-1922- 
 

Ο ΡΗΕΟΠΑΣΖ ηνπ 1922, θάλεη εληειώο δηαθνξεηηθή εξκελεία ππνβαζκίδνληαο ηνπο 

ενξηαζκνύο θαη ζηελ ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ γεγνλόηνο αλαδεηθλύεη πάληα ηνλ Σαμηθό 
ραξαθηήξα ηεο επαλάζηαζεο, έλαληη ηνπ Δζληθνύ.

32
  

 
Ζ ΔΣΗΑ μεθηλά ηελ 21ε αλαθνηλώλνληαο όηη γηα πξώηε θνξά ζα παξαζηεί θαη Σνπξθηθή απνζηνιή 

ζηνλ Δνξηαζκό.
33

 πλερίδεη μεδηπιώλνληαο ην ενξηαζηηθό πξόγξακκα
34

 θαη παξαζέηεη παηξησηηθό 
θείκελν κε ζαθή δηαζύλδεζε κεηαμύ 1821 θαη 1922(σο ζπλερή απειεπζεξσηηθή πξνζπάζεηα).

35
 

Κάλεη θσηνγξαθηθή θαη πεξηγξαθηθή θάιπςε ησλ ενξηαζκώλ, παξαζέηνληαο θαη κεξηθά ηζηνξηθά 
άξζξα.

36
 

  

Η 25ε Μαξηίνπ ζηηο Δθεκεξίδεο πξηλ ην 1930. 
 
ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, όιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο λα επηδηώθνπλ πάζε ζπζία απξνβιεκάηηζηε 
ζπλύπαξμε κε ηελ Σνπξθία,

37
 γηα λα κπνξνύλ λ'αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο ζηα 

βόξεηα ζύλνξα. Γεγνλόο ελδηαθέξνληνο είλαη ην επηθείκελν Γηκεξέο ύκθσλν Φηιίαο ηνπ 1930.
38

 

 
 

-1926- 
 

Λίγν λσξίηεξα, ζην ΔΘΝΟ ηνπ 1926, από 24 Μαξηίνπ έρνπκε εμαγγειίεο ηνπ ενξηαζκνύ, ελώ από 
25 θαη κεηά άηνλεο πεξηγξαθέο ηεο εθδήισζεο, θαη θακία πξνζπάζεηα ηόλσζεο αηζζήκαηνο. 
Πεξηζζόηεξν ζηξέθεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ζύγρξνλσλ λα ηηκήζνπλ ηηο ζπζίεο κε εηξήλε θαη 
ζπλαίλεζε.

39
 Δλδηαθέξνλ όκσο πξνθαιεί άξζξν ην πξσηνζέιηδνπ ηεο 26εο. Δθζεηάδεη ηελ επηινγή 

ηνπ ηαδίνπ γηα ηελ εθδήισζε (κε ην ζηάδην λα έρεη γεκίζεη αζθπθηηθά θαη λα αλαγθάδνληαη νη 
αξρέο λα απνθιείζνπλ θόζκν απ'έμσ)

40
 πξνζζέηνληαο όηη «Η πξαγκαηηθή Γεκνθξαηηθνπνίεζηο ηεο 

Δζληθήο Δνξηήο ζα γίλεη όηαλ θαζηεξσζνύλ ζεάκαηα, δηαζθεδάζεηο δεκόζηαη, εηο ηαο νπνίαο ν ιαόο 
λα κεηέρεη σο ελεξγόλ πξόζσπνλ.»

41
  

 
 

-1927- 
 

Δπί νηθνπκεληθήο θπβεξλήζεσο Εαΐκε πιένλ, κεηαμύ ησλ αληηβεληδειηθώλ εθεκεξίδσλ ηνπ 1927, ε 
ΑΘΖΝΑΨΚΖ ζρεδόλ ππνβαζκίδεη ην γεγνλόο, ζρνιηάδνληαο ηελ έιιεηςε ελζνπζηαζκνύ ηνπ 

                                              
32 ΡΗΕΟΠΑΣΖ 25/3/1922 ζει.1 
33 ΔΣΗΑ 21/3/1930 ζει.6 
34 ΔΣΗΑ 24/3/1930 ζει.5  

35 ΔΣΗΑ 25/3/1930 ζει.1 
36 ΔΣΗΑ 25/3/1930 ζει.1,2,4,6 θαη 26/3/1930 ζει.1,2 
37 Έρνπλ πξνεγεζεί ε ύκβαζε ηεο Λσδάλεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ (30/1/1923), ε πλζήθε Δηξήλεο ηεο 

Λσδάλεο (24/7/1923) πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο ειπίδαο ησλ Πξνζθύγσλ γηα ηηο Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο θαη ε 
πξνζβιεηηθή γηα ηνπο Πξόζθπγεο απέιαζε ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο  Κσλζηαληίλνπ η΄ 

(θαηά θόζκνλ Αξάκπνγινπ), ιόγσ ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ.  
Πεγή: ύκβαζε θαη πλζήθε Δηξήλεο ηεο Λσδάλεο ηνπ 1924 https://el.wikisource.org/wiki/πλζήθε_ηεο_Λσδάλεο  

38 Αληώλεο Κιάςεο, «Ζ Διιελνηνπξθηθή Πξνζέγγηζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1930» ζην Αίλνο Μλήκεο Καζεγεηνύ Ηιία 

Κξίζπε. πκβνιέο ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηθαίνπ θαη ησλ Γηεζλώλ ρέζεσλ, πιινγηθό, (Δπηκ.Αλαζηαζία ακαξά-
Κξίζπε), Δθδ. αθθνύιαο ΑΔ, 2015, ζει.442 

39 ΔΘΝΟ 25/3/1926 ζει.1 

40 ΔΘΝΟ 25/3/1926 ζει.4 
41 ΔΘΝΟ 26/3/1926 ζει.1 

https://el.wikisource.org/wiki/Συνθήκη_της_Λωζάνης
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θνηλνύ.

42
 Σν ΔΜΠΡΟ αληηζέησο, πνληάξεη ζηνλ παηξησηηζκό κε ελσηηθή ζπκθηιησηηθή δηάζεζε, 

σο ππνρξέσζε πξνο ηνπο αγσληζηέο ηνπ '21. Πεξηέρεη κέζεο πξνο κηθξήο έθηαζεο αθηεξώκαηα πνπ 
γεκίδνπλ κε κεγάιε ζπκβνιηθή εηθνλνγξάθεζε.

43
 Σν ΚΡΗΠ νκνίσο μεθηλά κε πξνηξνπή ησλ 

Αζελαίσλ λα ζηνιίζνπλ θαη λα γηνξηάζνπλ, αιιά εληύπσζε πξνθαιεί ε ζηξάηεπζε ηεο νκηιίαο ηνπ 
Κνινθνηξώλε ζηελ Πλύθα, ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ αλάγθε ηνπ Βαζηιηθνύ Θεζκνύ πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε νκόλνηα ησλ επηξξεπώλ πξνο δηρόλνηεο Διιήλσλ.
44

 Σα άξζξα ηζηνξηθνύ 
ελδηαθέξνληνο κε ιίγεο εηθόλεο είλαη δηάζπαξηα από ηελ 25 κέρξη 26/3.

45
 

 
Σν ΔΘΝΟ ηνπ '27 δελ θάλεη εθηελέο αθηέξσκα, θάλεη όκσο επίθιεζε ζην παηξησηηθό αίζζεκα 

δεηώληαο από ην θξάηνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλύςσζή ηνπ, παξνπζηάδνληάο ην σο ηνλ 
πνιιαπιαζηαζηή ηζρύνο γηα θάζε κάρε ηνπ Διιεληζκνύ.

46
 Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, πνπ έρεη ζεκαζία όηη 

ηνπνζεηείηαη ζην Βνξξά θαη έρεη κεγάιν πξνζθπγηθό θνηλό, δείρλεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ. 
Αλαθνηλώλεη κεγάιε ζηξαηησηηθή παξέιαζε ζηε Θεζζαινλίθε

47
 θαη εληππσζηάδεη ζην  

πξσηνζέιηδν ηεο 25εο κε ηζηνξηθό αθηέξσκα θαη εηθόλεο.
48

  Κιείλεη κε ελζνπζηώδε αθήγεζε ηεο 
παξέιαζεο, πνπ κέζσ ηνπ ιόγνπ ηνπ Μεηξνπνιίηε αθήλεη θάπνην θαηάινηπν κεγαιντδεαηηζκνύ.

49
 

 
Δληειώο παξελζεηηθά, ν ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟ (επηρεηξεκαηηθή εθεκεξίδα) θάλεη ηελ ειάρηζηε ηππηθή 

αλαθνξά,
50

 ελώ ν ΡΗΕΟΠΑΣΖ επαλαιακβάλεη ηε ζπλήζε ζέζε.
51

 
 
 

-1928- 

 
Σν 1928 επαλαιακβάλνληαη ζρεδόλ ηα ίδηα, κε ηελ ΑΘΖΝΑΨΚΖ λα θάλεη εμαηξεηηθά κηθξή 
αλαθνξά ζηε γηνξηή,

52
 ην ΔΜΠΡΟ λα θάλεη θπξίσο ζύληνκεο δηαθεκίζεηο ησλ επηκέξνπο 

εθδειώζεσλ, παξά ηελ παξαπιαλεηηθά γελλαηόδσξε ζειίδα ηεο 25εο
53

 θαη ην ΚΡΗΠ λα θαιύπηεη 

ην θελό δίλνληαο πάιη παηξησηηθό ηόλν κε κέηξηαο έθηαζεο αθηεξώκαηα ζηηο εθδειώζεηο θαη άξζξα 
πνπ αλαθέξνληαη ζε ηαξαρέο, πνπ μέζπαζαλ ιόγσ δηακαξηπξίαο ηνπ ΚΚΔ.

54
  

 
Σν ΔΘΝΟ, ηελ 24/3/28 θάησ από ηνλ ηίηιν «Δζληθή Δπέηεηνο», πάιη θάλεη επίθιεζε ζην πιένλ  

αζζελέο αίζζεκα ππεξεθάλεηαο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ απνγνήηεπζε ηνπ '22, δεηά ηελ 
αλαπηέξσζε ηνπ παηξησηηζκνύ.

55
 Σελ 25ε απιά θάλεη αλαθνξέο ησλ εθδειώζεσλ θαη ηελ 26ε πάιη 

εθκεηαιιεύεηαη ηνλ ηίηιν γηα λα κηιήζεη γηα ην ζήκεξα.
56

 εκεησηένλ όηη, ηόζν ην 1927, όζν θαη ην 
1928, ε πιεπξά ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηεξείηαη ηνλ Δι.Βεληδέιν ηνλ νπνίν ζηεξίδεη ην ΔΘΝΟ. Ίζσο 

απηό λα εμεγεί ην εηηνπαζέο, άηνλα ζεξβηξηζκέλν παηξησηηθό αίζζεκα.  
 
Ζ βεληδειηθή ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ζα ππνβαζκίζεη ην γεγνλόο 
κε δηάζπαξηεο παξνπζηάζεηο ησλ εθδειώζεσλ,

57
 θαη ζηελ πεξζηλή γξακκή αληίδξαζεο ζα θηλεζεί ν 

                                              
42 ΑΘΖΝΑΨΚΖ 25/3/1927 ζει.1 
43 ΔΜΠΡΟ 24/3/1927 ζει.2 θαη 25/3/1927 ζει.1,2 
44 ΚΡΗΠ 24/3/1927 ζει.1 

45 ΚΡΗΠ 25/3/1927 ζει.1,2 θαη 5,6 θαη 26/3/1927 ζει.1,3,4 
46 ΔΘΝΟ 24/3/1927 ζει.1 θαη 25/3/1927 ζει 1,6 
47 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 24/3/1927 ζει.4 

48 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1927 ζει.1 
49 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1927 ζει.3 

50 ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟ 24/3/1927 ζει.2 θαη  26/3/1927 ζει.1 
51 ΡΗΕΟΠΑΣΖ 25/3/1927 ζει.1 
52 ΑΘΖΝΑΨΚΖ 25/3/1927 ζει.4 

53 ΔΜΠΡΟ 25/3/1928 ζει.1,2,3,4,5,6 
54 ΚΡΗΠ 24/3/1928 ζει.4 θαη 25/3/1928 ζει.1,2,3,5 θαη 26/3/1928 ζει.3,4 
55 ΔΘΝΟ 24/3/1928 ζει.1 

56 ΔΘΝΟ 25/3/1928 ζει.1 
57 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1928 ζει.1,7,8 θαη 26/3/1928 ζει.2,4 
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ΡΗΕΟΠΑΣΖ, ρξεζηκνπνηώληαο ζε έλα από ηα άξζξα ηεο 26εο ηνλ θαπζηηθό ηίηιν: «Η “Δζληθή” 

ενξηή ζηνηρίδεη ηελ δσήλ 76 αλζξώπσλ.»
58

 
 
 

-1929- 

 
Σν 1929 από κεξηθέο εθεκεξίδεο παξνπζηάδεηαη κηα ηόλσζε ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ ενξηή  θαη ηηο 
εθδειώζεηο ηεο. ηε θηινβαζηιηθή παξάηαμε, ην ΔΜΠΡΟ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο εθδειώζεηο 
ζρεδόλ ρσξίο αλαθνξά ζην ηζηνξηθό θνκκάηη.

59
 Αληηζέησο ην ΚΡΗΠ, αθνύ ηελ 24ε μεθηλά κε 

θάιεζκα γηα παηξησηηθή ζπζηξάηεπζε ηνπ Αληηβεληδειηθνύ ζηξαηνπέδνπ,
60

 ηελ 25ε εγθαηληάδεη έλα 
εθηελέζηαην αθηέξσκα (ζπγθξηηηθά κε ην παξειζόλ) κε άξζξα ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ

61
 θαη 

πεξηγξαθέο ησλ εθδειώζεσλ θαη λπθηεξηλώλ ιακπαδεθνξηώλ.
62

 
 

ηηο βεληδειηθέο εθεκεξίδεο ε ΑΚΡΟΠΟΛΗ θάλεη 
αμηνπνίεζε ηνπ γεγνλόηνο γηα ζύγθξηζε ησλ δαλείσλ ηνπ 
'21 κε ηε Υξεσθνπία επί Σξηθνύπε,

63
 ηαπηόρξνλα κε ζεηηθή 

αλαθνξά ζηνπο ενξηαζκνύο.
64

 Πέξαλ αζήκαλησλ άξζξσλ 

ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ, δε δείρλεη ελδηαθέξνλ. Μηθξό 
ελδηαθέξνλ δείρλεη θαη ην ΔΘΝΟ κε κηθξά ηζηνξηθά 
άξζξα, πάληα ζε ζύλδεζε ζην παξόλ.

65
 Πξνάγνπλ ηνλ 

Παηξησηηζκό δηαρσξίδνληαο όκσο ηελ ζέζε ηνπο από ηνλ 

Δζληθηζκό θαη πξνηείλνπλ ζνθή «λνηθνθύξεπζε» ζηα 
θεθηεκέλα εδάθε.

66
. Οη αλαθνξέο ζηηο εθδειώζεηο, παξά 

ηηο ιίγεο ιέμεηο,  ηηο εθζεηάδνπλ σο πνιύ πην ηνλσηηθέο θαη 
πιήξεηο από παιαηόηεξεο.

67
 Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ζα επελδύζεη 

ζε κεγαιύηεξε έθηαζε ζηνλ παηξησηηζκό θαηά ην ηξηήκεξν 
24-26/3/1929, κε εηθόλεο ηεο επαλαζηάζεσο, ηζηνξηθά 
άξζξα θαη θσηνγξαθηθή θάιπςε ησλ ενξηαζκώλ.

68
 Ο 

ΝΔΟΛΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ δε ζα αθηεξώζεη παξά κόλν έλα 

θύιιν, αιιά πιήξεο κε παηξησηηθό ιόγν, πηζαλώο αξθεηό 
γηα κηα εθεκεξίδα νιηγόθπιιε.

69
 

 
Ο ΡΗΕΟΠΑΣΖ επαλαιακβάλεη ηελ ζηάζε ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ.

70
 

 
 

                                              
58 Γελ ηε ζηνίρηζε άκεζα, αιιά ν ζπληάθηεο ζπλδέεη ην εξγαηηθό αηύρεκα κε ηελ εμαληιεηηθή θαηαλάισζε ηνπ 

θξάηνπο ζε πόξνπο, γηα λα ζηεξίδεη παξειάζεηο. Βιέπε: ΡΗΕΟΠΑΣΖ 24/3/1928 ζει.4 θαη 25/3/1928 ζει.2 θαη 
26/3/1928 ζει.2,4 

59 ΔΜΠΡΟ 25/3/1929 ζει.1,4 θαη  26/3/1929 ζει.1,4 
60 ΚΡΗΠ 24/3/1929 ζει.1 
61 ΚΡΗΠ 25/3/1929 ζει.1,2,3,4 

62 ΚΡΗΠ 26/3/1929 ζει.1,3 
63 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25/3/1929 ζει.1 θαη 26/3/1929 ζει.1 
64 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25/3/1928 ζει.1 

65 ΔΘΝΟ 23/3/1929 ζει.6 θαη 25/3/1929 ζει.1, 
66 ΔΘΝΟ 26/3/1929 ζει.1 

Ζ εθεκεξίδα σζηόζν, δείρλεη λα πξνζπαζεί πξνζέγγηζε θαη ηνπ πξόζθπγα κε πνιπζέιηδα αθηεξώκαηα ζηε κύξλε 
όπσο ζηελ έθδνζε ηεο 22ξαο θαη 26εο Μαξηίνπ («Η κύξλε όπσο παξνπζηάδεηαη ζήκεξα 6 ρξόληα κεηά ηελ 
θαηαζηξνθή» ηνπ Β.Βεθηαξέιιε, άξζξν ζε ζπλέρεηεο αιιά θαη άξζξα γηα ην ζέκα ησλ θαηαζρέζεσλ πεξηνπζηώλ ησλ 

Διιήλσλ ηεο Σνπξθίαο) 
67 ΔΘΝΟ 25/3/1929 ζει.6 
68 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 24/3/1929 ζει.6 θαη 25/3/1929 ζει.1,2,4 θαη 26/3/1929 ζει.1,4 

69 ΝΔΟΛΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ 25/3/1929 ζει.1 
70 ΡΗΕΟΠΑΣΖ 25/3/1929 ζει.1,3 
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-1930- 

 
ηελ Δπέηεην ηνπ 1930 επίθεηηαη ην ηαμίδη ηνπ Δι.Βεληδέινπ ζηελ Σνπξθία, αιιά ππάξρεη γεληθή 
δπζπηζηία ιόγσ ησλ γεγνλόησλ θαηά ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σώξα 
είλαη πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Σύπνπ γηα ηελ Δνξηή ζεκεηώλεη κηαλ αύμεζε.  Σν ΚΡΗΠ θάλεη κέζεο 

έθηαζεο αθηέξσκα κε εηθνλνγξάθεζε θαη παξά ηελ έιιεηςε ελζνπζηαζκνύ από ην θνηλό, εθζεηάδεη 
ηε δηνξγάλσζε ηεο ενξηήο γθξηληάδνληαο όκσο γηα ηα επηθίλδπλα αθξνβαηηθά από ηελ Αεξνπνξία.

71
 

Σν ΔΜΠΡΟ αθηεξώλεη πεξηζζόηεξν ρώξν θηινμελώληαο άξζξα ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο κε 
εηθνλνγξάθεζε,

72
 θαη θάιπςεο ησλ εθδειώζεσλ ζηελ Διιάδα πνπ όκσο παξνπζηάδεη σο 

ελζνπζηώδεηο
73

  θαη ζηε δηαζπνξά.
74

 
 

Αεξνπιάλα Letov S16T Smolik ηεο 
Σνπξθηθήο Αεξνπνξίαο πάλσ από ην 

Μνζράην, ζε θηιηθή επίζθεςε θαηά ηελ 
25ε Μαξηίνπ ηνπ 1934, κε ηαπηόρξνλε 
παξέιαζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλνπ 
ηνπξθηθήο απνζηνιήο πξνζθόπσλ ζηνλ 

Άγλσζην ηξαηηώηε. Η Δθεκεξίδα 
κεηαδίδεη ηδηαίηεξε ελσηηθή θαη 
θηιεηξεληθή αηκόζθαηξα, ζεσξώληαο όηη 
είλαη ε πην ελσηηθή ενξηή πνπ έρεη γίλεη, 

θάηη πνπ βέβαηα είλαη ζπρλό ζρόιην ζηνλ 
Σύπν, ζηελ πνξεία ησλ εηώλ. Ωο ηηκώκελνη 
«Αιύηξσηνη» αλαθέξνληαη κόλν νη 
Κύπξηνη. (Φσηνγξαθία από ην δηαδίθηπν. 

Πεγή πιεξνθνξηώλ: ΑΚΡΟΠΟΛΙ 25 θαη 
26/3/1934) 

 
ην βεληδειηθό ζηξαηόπεδν, ε ΑΚΡΟΠΟΛΗ θάλεη έλα ζρεηηθά κεγάιν αθηέξσκα κε ηζηνξηθά, θαη 

αλαιπηηθόηαηε θάιπςε εθδειώζεσλ πνπ εθηείλεηαη ζε άξζξα από ηελ 24ε έσο θαη ηελ 26ε 
Μαξηίνπ. Τπάξρεη έλα γεληθό ελδηαθέξνλ ζηνλ Σύπν γηα ηειεηέο όπσο νη ιακπαδεθνξίεο.

75
  Σν 

ΔΘΝΟ κε κηα βειηησκέλε αηζζεηηθή, θάλεη έλα κεγάιν ηζηνξηθό αθηέξσκα κε πξνζεγκέλε 
εηθνλνγξάθεζε γηα ηξεηο εκέξεο.

76
 Σν θνηλό πξνεηνηκάδεηαη κε άξζξα πνπ αλαπνινύλ ηελ δόμα ηεο 

Διιάδαο θαη απνδίδνπλ κε ππαηληγκνύο ηελ ήηηα ηεο ζε απνδηνξγάλσζε ησλ εηώλ 20-22 από ηνπο 
αληηβεληδειηθνύο. 

77
 Υξεζηκνπνηεί παηξησηηθό ιόγν, ζπκίδνληαο ηηο δόμεο ηνπ '20 επηξξίπηνληαο ηελ 

επζύλε ηνπ ρακέλνπ νλείξνπ ζηελ θινληζκέλε πίζηε ησλ Διιήλσλ, αλη'απηνύ όκσο, πξνηείλεη ηελ 
αλάηαζε κέζσ πξνόδνπ θαη εξγαζίαο ώζηε λα δηαηεξεζνύλ ηα θεθηεκέλα, θαη νη αγώλεο ησλ λέσλ 

λα είλαη ιηγόηεξν ηξαρείο, θαηά πξνηίκεζε ζην πεδίν ηεο εηξήλεο.
78

 Παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θαη κε 
κηθξή θσηνγξαθηθή θάιπςε ηηο εθδειώζεηο, κε αλαθνξά γηα ζηνιηζκό αθόκα θαη ζηηο κηθξέο 
ζπλνηθίεο.

79
  Αξζξνγξαθία ζρεηηθή κε ηνπο πξόζθπγεο πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, 

δείρλνληαο όηη ε θπβέξλεζε θξνληίδεη ηα δηθαηώκαηά ηνπο, ζπλδένληαο ζηνπο ηίηινπο αθόκα θαη 

                                              
71 ΚΡΗΠ 24/3/1930 ζει.2,4 θαη 25/3/1930 ζει.1,2,3 θαη 26/3/1930 ζει.3,4 

72 ΔΜΠΡΟ 25/3/1930 ζει.1,2 θαη ΔΜΠΡΟ 26/3/1930 ζει.2 
73 ΔΜΠΡΟ 26/3/1930 ζει.4 
74 ΔΜΠΡΟ 27/3/1930 ζει.1 

75 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 24/3/1930 ζει.1,2,3,4,7 θαη 25/3/1930 ζει.1,3,4,8 θαη 26/3/1930 ζει.1,4,5,7,8 
76 ΔΘΝΟ 24/3/1930 ζει.3 θαη 25/3/1930 ζει.1,3 θαη 26/3/1930 ζει.3 
77 Βιέπε άξζξν «Πώο δηειύζε ν ηξαηόο, πνπ ληθνύζε δέθα ρξόληα» ηνπ Πνιύκεξνπ Μνζρνβίηε. ΔΘΝΟ 20/3/1930. 

78 Γηα ζηόκαηνο Γεξνπζηαζηή Α.Καλειιόπνπινπ, ΔΘΝΟ 26/3/1930 ζει.4 
79 ΔΘΝΟ 25/3/1930 ζει.5,7,8 
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ηελ επαλάζηαζε κε ην δήηεκά ηνπο.

80
 Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ζα θάλεη επίζεο κεγάιν ηζηνξηθό αθηέξσκα 

κε εηθνλνγξάθεζε,
81

 θαη παξνπζίαζε ησλ εθδειώζεσλ ζε Θεζζαινλίθε
82

 θαη Αζήλα.
83

  
 
Ο ΡΗΕΟΠΑΣΖ επαλαιακβάλεη ηελ ζηάζε ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ.

84
 

 

 

Η 25ε Μαξηίνπ ζηηο Δθεκεξίδεο ηεο Μεηαμηθήο Γηθηαηνξίαο. 
 
To 1930 έρεη επηηεπρζεί ε Διιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε, αλαβαζκίδεηαη ην 1933 θαη ην 1934,

85
 

παξακέλνληαο όπσο θαη πξηλ θνηλή γξακκή όισλ ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ, θαη παξά ηελ αλαηξνπή 

πνιηηεύκαηνο ηνπ 1936, ν Μεηαμάο ζα ηελ επηζηεγάζεη ην 1937. Δλ ησ κεηαμύ, ην 1936 ιίγν πξηλ 
ηηο γηνξηέο,  πεζαίλεη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο. 
 
 

-1936- 
 

Σν 1936 ε ΑΘΖΝΑ (αληηβεληδειηθή) ζρεδόλ ππνβαζκίδεη ην γεγνλόο κε ηε κηθξή ζεκαζία πνπ ηνπ 
δίλεη,

86
 ελώ ην ίδην θάλεη θαη ε άιινηε ελζνπζηώδεο βεληδειηθή ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, πνπ εζηηάδνληαο 

ζην ζάλαην ηνπ Δι.Βεληδέινπ.
87

 πεξηνξίδεηαη ζε κηθξή παξνπζίαζε ησλ ενξηαζκώλ ηεο 
Θεζζαινλίθεο κε θσηνγξαθηθή θάιπςε.

88
 

 
Ζ θηινβαζηιηθή ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ Θεζζαινλίθεο θάλεη κηθξό αθηέξσκα κόλν ζηηο εθδειώζεηο,  

πνπ σζηόζν αλαθέξνληαη σο κεγαινπξεπείο.
89

 Δληύπσζε πξνθαιεί ε πξνβαιιόκελε αληίιεςε γηα 
ηε γηνξηή σο «άξην θαη ζέακα» ηόλσζεο ηνπ παηξησηηθνύ αηζζήκαηνο, θαη σο εθδήισζε πνπ 

                                              
80 Βιέπε άξζξν γηα ηελ απνδνρή ησλ Πξνζθύγσλ από ηελ Διιάδα «Μνξγθεληάνπ θαη νη Πξόζθπγεο: Έλαο ύκλνο ηνπ 

Διιεληθνύ Καηνξζώκαηνο επ'επθαηξία ηεο Δθαηνληαεηεξίδνο» ηνπ Υξ.Καίζαξε, ΔΘΝΟ 26/3/1930 ζει.1 
81 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 24/3/1930 ζει.1 θαη 25/3/1930 ζει.1,2,3,4,7 

82 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1930 ζει.8 
83 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 27/3/1930 ζει.1 
84 ΡΗΕΟΠΑΣΖ 26/3/1930 ζει.1 

85 14/9/1933 - Ο πξσζππνπξγόο Παλαγήο Σζαιδάξεο ππνγξάθεη ζηελ Άγθπξα ην ειιελνηνπξθηθό «ύκθσλν 
Δγθάξδηαο πλελλόεζεο», θαηά ην νπνίν ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία εγγπώληαη ακνηβαία ην απαξαβίαζην ηνπ θνηλνύ 

ζπλόξνπ ηνπο, ηνπ πνηακνύ Έβξνπ. Πεγή: Αληώλεο Κιάςεο, «Ζ Διιελνηνπξθηθή Πξνζέγγηζε ζηε δεθαεηία ηνπ 
1930» ζην Αίλνο Μλήκεο Καζεγεηνύ Ηιία Κξίζπε. πκβνιέο ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηθαίνπ θαη ησλ Γηεζλώλ ρέζεσλ, 
πιινγηθό, (Δπηκ.Αλαζηαζία ακαξά-Κξίζπε), Δθδ. αθθνύιαο ΑΔ, 2015 

θαη 
9/2/1934 - Βαιθαληθό ύκθσλν Φηιίαο κεηαμύ Διιάδαο – Σνπξθίαο – Ρνπκαλίαο – Γηνπγθνζιαβίαο (ζηελ Αζήλα). 
Αλ θαη δε ζπκκεηείρε ε Βνπιγαξία, ζηελ νπζία ηα γύξσ ζπκβαιιόκελα θξάηε δηακνξθώλνπλ θαηαλαγθαζηηθά ηελ 

ζπλνξηνγξακκή ηεο. Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο. Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1913 σο ην 1941, Σόκνο ΗΔ', 
πιινγηθό, (Δπηκ. Η.Θεσδνξαθόπνπινο, Κ.Σζάηζνο, Α.Ξπγγόπνπινο, Γ.Μπισλάο, Α.Βαθαιόπνπινο, Κ.Μπαζηηάο), 

Δθδνηηθή Αζελώλ, 1978. ζει.356-358 
θαη 
20/8/1936 - πλζήθε ηνπ Μνληξέ γηα ην λαπηηθό θαζεζηώο ησλ ηελώλ ησλ Γαξδαλειίσλ θαη ηνπ Βνζπόξνπ. 

πκβαιιόκελα κέιε ήηαλ Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, νβηεηηθή Έλσζε, Σνπξθία, Απζηξαιία, Γαιιία, Διιάδα, Ηηαιία, 
Αγγιία, Γηνπγθνζιαβία. Έλα από ηα ζεκεία ππέξ ηεο Διιάδαο ήηαλ όηη νπζηαζηηθά απέηξεπε απξνεηδνπνίεηεο 
κεηαθηλήζεηο ηνπ Βνπιγαξηθνύ ζηόινπ πξνο ην Αηγαίν. Πεγή: http://www.army.gr/el/organosi/stoiheia-organosis-

genikoy-epiteleioy-stratoy/klados/a2-dieythynsi-pliroforion-asfaleias-8  
θαη 

Δπηθείκελε πκπιεξσκαηηθή ζπλζήθε ηεο Αζήλαο 27/3/1938 Πεγή: Αληώλεο Κιάςεο, «Ζ Διιελνηνπξθηθή 
Πξνζέγγηζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1930» ζην Αίλνο Μλήκεο Καζεγεηνύ Ηιία Κξίζπε. πκβνιέο ζηελ Δπηζηήκε ηνπ 
Γηθαίνπ θαη ησλ Γηεζλώλ ρέζεσλ, πιινγηθό, (Δπηκ.Αλαζηαζία ακαξά-Κξίζπε), Δθδ. αθθνύιαο ΑΔ, 2015, 

ζει.445 
86 ΑΘΖΝΑ 25/3/1936 ζει.1 
87 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1936 ζει.1 θαη 26/3/1936 ζει.1,4 

88 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 26/3/1936 ζει.2,3 
89 ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ Θεζζαινλίθεο 24/3/1936 ζει.4 θαη 25/3/1936 ζει.1,4 θαη 27/3/1936 ζει.3 

http://www.army.gr/el/organosi/stoiheia-organosis-genikoy-epiteleioy-stratoy/klados/a2-dieythynsi-pliroforion-asfaleias-8
http://www.army.gr/el/organosi/stoiheia-organosis-genikoy-epiteleioy-stratoy/klados/a2-dieythynsi-pliroforion-asfaleias-8
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αλαπηεξώλεη ηελ νηθνλνκία κηαο πόιεο. Μάιηζηα αλαθέξεηαη ζε πξόηαζε αληηγξαθήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ λα δεκηνπξγήζεη Οξγαληζκό Δνξηώλ.
90

 
 
Ζ ΑΚΡΟΠΟΛΗ παξά ην πέλζνο γηα ην Βεληδέιν,

91
 θάλεη ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θνηλνύ ζηνπο ενξηαζκνύο κε εζηίαζε θπξίσο ζηηο εθδειώζεηο. Κξαηά ήπηνπο ηόλνπο σο πξνο ηα 

ειιελνηνπξθηθά, κε άξζξν πνπ ηνλίδεη ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ Κεκάι γηα ηελ εκέξα αλεμαξηεζίαο.
92

 Ο 
ΝΔΟΛΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ πξώηε ζειίδα, ζε έλα ηδηαίηεξα ξνκαληηθό θείκελν 
γηα ηελ επαλάζηαζε.

93
 

 

Δληππσζηαθή ζηξνθή θάλεη ν ΡΗΕΟΠΑΣΖ. Γηα πξώηε θνξά θάλεη εθηελέο αθηέξσκα κε 
εηθνλνγξάθεζε ζηελ Δπαλάζηαζε, εζηηάδνληαο πάληα ζηνλ ηαμηθό έλαληη ηνπ εζληθνύ ραξαθηήξα 
ηεο.

94
 

 
 

-1937- 
 

Σν 1937, θαηά ηε Μεηαμηθή δηθηαηνξία, ν Σύπνο αξρίδεη λ'αζρνιείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ 
Δπέηεην. Ο ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ έρεη έληνλα εζληθό ραξαθηήξα, κε 

εηθνλνγξαθεκέλν εθηελέο ηζηνξηθό αθηέξσκα, αιιά θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εθδειώζεσλ 
αλά ηελ Διιάδα.

95
 Μάιηζηα ηνλίδεη όηη «[...]Οπδέπνηε ενξηάζζε παλεγπξηθόηεξνλ ε κεγάιε θαη 

ηζηνξηθή εκέξα[...]».
96

 Ζ ΑΚΡΟΠΟΛΗ,  αλ θαη δελ έρεη ηε θσηνγξαθηθή θάιπςε άιισλ 

                                              
90 ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ Θεζζαινλίθεο 26/3/1936 ζει.1 
91 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25/3/1936 ζει.1,5 θαη 26/3/1936 ζει.1,3,5 
92 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 26/3/1936 ζει.6 

93 ΝΔΟΛΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ 25/3/1936 ζει.1 
94 ΡΗΕΟΠΑΣΖ 25/3/1936 ζει.1,2,3,4 θαη 26/3/1936 ζει.2 
95 ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 24/3/1937 ζει.3 θαη 25/3/1937 ζει.1,2,3,4 θαη 26/3/1937 ζει.1,2,3,4 θαη 

27/3/1937 ζει.1 
96 ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 26/3/1937 ζει.1 
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εθεκεξίδσλ, αλαθέξεηαη εθηελώο ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο θαη ζηε κεγαινπξέπεηα ηνπο, ζε 

πνιιά θύιια. Οη ηζηνξηθέο αλαθνξέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη ε εηθνλνγξάθεζε θαιύπηεη 
ην θελό.

97
 

 
  

Ζ κέρξη πξόηηλνο βεληδειηθή ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ θάλεη ζρεηηθά κεγάιν αθηέξσκα, εζηηάδνληαο θπξίσο 
ζηα ενξηαζηηθά κε θσηνγξαθηθό πιηθό. Αμηνζεκείσηε είλαη ε επηινγή άξζξνπ ζπλεξγαζίαο 
Σνπξθηθνύ ζηόινπ θαη Καλάξε,

98
 κάιινλ σο ζπκβνιηζκό ηεο Διιελνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο ζην 

ζέκα ηνπ Βνπιγαξηθνύ Δπεθηαηηζκνύ.
99

 Ο ΝΔΟΛΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ αζρνιείηαη ιηγόηεξν, θπξίσο 

ιόγσ δηαζέζηκνπ ρώξνπ, σζηόζν γεκίδεη ην πξσηνζέιηδν κε θείκελν έληνλνπ παηξησηηθνύ 
ύθνπο.

100
 Ο ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟ, παξόιν πνπ είλαη θπξίσο επηρεηξεκαηηθή-νηθνλνκηθή εθεκεξίδα, 

απηή ηε θνξά αθηεξώλεη πεξηζζόηεξν ρώξν, εζηηάδνληαο ζηελ αλαθνξά ησλ εθδειώζεσλ.
101

 
Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε αλαθνίλσζε από ηηο 9 Μαξηίνπ γηα πξνεηνηκαζία ηεο Δνξηήο, κε αλαθνξά 

ζηνλ θαλνληζκό ππνρξεσηηθνύ ζηνιηζκνύ, κε ζεκαίεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ.
102

 
 
Ο ΣΖΛΔΓΡΑΦΟ Παηξώλ (πνπ όκσο εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα), θάλεη έλα εθηελέζηαην παηξησηηθό 
αθηέξσκα ηόζν ζηηο εθδειώζεηο αιιά θαη ζε ηζηνξηθά άξζξα. Έρεη ηθαλνπνηεηηθή εηθνλνγξάθεζε 

κε κόλν αληίπαιν ζε έθηαζε, ηηο δηαθεκίζεηο.
103

 
 

-1938- 
 

Σν 1938, ε ΑΚΡΟΠΟΛΗ, πξνεηνηκάδεη ην θνηλό γηα κεγαιεηώδε γηνξηή από ηελ πξνεγνύκελε 
κέξα.

104
 Κάλεη πνιύ έληνλε αλαθνξά ζηηο εθδειώζεηο θαη ζηνπο ινγνύο πνπ εθθσλήζεθαλ, κε 

αξζξνγξαθία κεδεληθήο ηζηνξηθήο αμίαο. Ζ ζύλδεζε ησλ ενξηώλ κε ηε ζηξαηησηηθή ηζρύ είλαη 
πιένλ εκθαλέζηαηε, ελώ γηα πξώηε ρξνληά παξαηεξείηαη ηόζν θαιή θσηνγξαθηθή θάιπςε.

105
 

Γίλεηαη ραξαθηεξηζηηθή ινηπόλ από εδώ θαη πέξα ε κεηαηόπηζε ηνπ βάξνπο ζηηο 26 ηνπ κήλα νπόηε 
γίλνληαη δηαζέζηκεο νη θσηνγξαθίεο. Μεγάιε είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θαη ΔΟΝίηηθεο 
λενιαίαο ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα άξζξα. 
 

Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ θάλεη εθηελή θσηνγξαθηθή θάιπςε ησλ ενξηώλ θαη ηεο παξειάζεσο δίλνληαο κηα 
εηθόλα παλειιαδηθήο θηέζηαο. Σα αθηεξώκαηα (κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ θαη ηζηνξηθνύ 
ελδηαθέξνληνο) είλαη πιένλ δηάζπαξηα θαη ζηξηκσγκέλα αλάκεζα ζηηο δηαθεκίζεηο, όπσο θαη ζηηο 
άιιεο εθεκεξίδεο ηνπ έηνπο. Παξόια απηά, γηα ην ρώξν πνπ έρνπλ δηαζέζηκν, κε δεδνκέλε θαη ηελ 

έληνλε εμσηεξηθή επηθαηξόηεηα, θξίλνληαη αξθεηά.
106

 
 
Σν ΔΘΝΟ μεθηλά ηηο πξνεηνηκαζίεο από ηελ 21ε, θαη ε θάιπςε εθδειώζεσλ από ηελ ενξηή ηνπ 
Μεζνινγγίνπ ηελ 22ξα.

107
 Ζ νινέλα θαη κεγαιύηεξε εκπινθή ηεο ΔΟΝ κε εθπξνζώπνπο απ'όιε 

ηελ Διιάδα ζε θάζε επηζεκόηεηα,
108

 νη θσηνγξαθίεο κε ηηο θαιαγγίηηζεο θαη θαιαγγίηεο λα 
ραηξεηνύλ

109
, ηα απνθαιππηήξηα πξνηνκώλ ζηα ζρνιεία,

110
 απεηθνλίδνπλ μεθάζαξα ηα πξόηππα ηεο 

                                              
97 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 24/3/1937 ζει.5 θαη 25/3/1937 ζει.1,3,5 θαη 26/3/1937 ζει.1,3,4,5,6 

98 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1937 ζει. 1,4 θαη 26/3/1937 ζει. 1,5 
99 Βιέπε ππνζεκείσζε 83 
100 ΝΔΟΛΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ 25/3/1937 ζει.1 

101 ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟ 26/3/1937 ζει.1,4 θαη 27/3/1937 ζει.1 
102 ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΟ 9/3/1937 ζει.3 

103 ΣΖΛΔΓΡΑΦΟ 25/3/1937 ζει.1,2,3,4,5,6 
104 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 24/3/1938 ζει.1,3 
105ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25/3/1938 ζει.1,7,8 θαη 26/3/1938 ζει.1,2,3,4 

106 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1938 ζει.1,2 θαη 26/3/1938 ζει.1,2,5 θαη  27/3/1938 ζει.1 
107 ΔΘΝΟ 21/3/1938 ζει.6 θαη 22/3/1938 ζει.6 
108 ΔΘΝΟ 23/3/1938 ζει.6 

109 ΔΘΝΟ 24/3/1938 ζει.1 
110 ΔΘΝΟ 24/3/1938 ζει.6 
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Μεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, ελώ νη θσηνγξαθίεο ηεο ιακπαδεθνξίαο

111
 ηεο πξνζδίδνπλ θαη έλαλ 

κπζηηθηζηηθό ραξαθηήξα. Ζ θσηνγξαθηθή θάιπςε ηεο ζηξαηησηηθήο παξέιαζεο είλαη εθηελήο.
112

 Ζ 
εθεκεξίδα θξνληίδεη λα αλαδεκνζηεύεη αθόκα θαη ηηο επραξηζηήξηεο επηζηνιέο πξνο ηελ 
θπβέξλεζε, γηα ηνλ Δνξηαζκό,

113
 ελώ ελδηάκεζα ηνπνζεηεί θαη άξζξα ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο κε 

εηθνλνγξάθεζε.
114

 ε άξζξν ηεο 27εο παξαζέηεη θαη ηελ άπνςή ηεο γηα ην ξόιν ησλ ενξηαζκώλ 

αλαπιαηζηώλνληάο ηνπο σο δηδαθηηθνύο θαη όρη σο ςπραγσγία. 
115

 
 
Ζ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ Θεζζαινλίθεο θάλεη αλαθνξά θπξίσο ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο πξνο 
ηόλσζε ηνπ αηζζήκαηνο θαη ηεο εηθόλαο ηεο Αηώληαο Διιάδνο κε κηθξά άξζξα δηάζπαξηα ζε πνιιέο 

ζειίδεο θαη ηέζζεξηο εκέξεο.
116

 Αμηνζεκείσηνο ν ππόηηηινο «Μέζα ζην γαιαλόιεπθν θύκα κέζα ζην 
θύκα ηνπ Διιεληθνύ ραθθί εηάθε γηα πάληα ν παιαηνθνκκαηηζκόο.[...]»

117
 

 

 
 

-1939- 

 
To 1939   ε ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ θάλεη θπξίσο πεξηγξαθηθή θαη θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ 
εθδειώζεσλ (ππό θαζεζηώο βξνρόπησζεο), γη'απηό θαη έρεη κεηαθηλεζεί ην ενξηαζηηθό ηεο 

                                              
111 ΔΘΝΟ 26/3/1938 ζει.1 
112 ΔΘΝΟ 25/3/1938 ζει.6,7 θαη 26/3/1938 ζει.1 
113 ΔΘΝΟ 28/3/1938 ζει.8 

114 ΔΘΝΟ 25/3/1938 ζει.1,3 
115 ΔΘΝΟ 27/3/1938 ζει.1 
116 ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ Θεζζαινλίθεο 23/3/1938 ζει.1 θαη 24/3/1938 ζει.1,4 θαη 25/3/1938 ζει.1,3 θαη 26/3/1938 

ζει.1 
117 ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ Θεζζαινλίθεο 25/3/1938 ζει.1 
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πεξηερόκελν κεηαμύ 25εο θαη 26εο Μαξηίνπ.

118
 Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην άξζξν ηνπ Τπνπξγνύ 

Γ.Γηνηθ. θ.Κπξίκε κε ππόηηηιν «Αιιά ηε δόμα ηνπ 1821 δελ πξέπεη λα απνθαινύκε νη ζεκεξηλνί 
Έιιελεο γηα λα επαηξώκεζα. Η Δπαλάζηαζηο (δε)

119
 ζα ήηαλ ηηκή. Σηκή ζα ήηαλ ε γόληκε ζπλέρηζε ηνπ 

έξγνπ ηεο αλαγελλήζεσο πνπ άξρηζαλ νη ήξσεο ηνπ 1821». Σν θείκελν δείρλεη ηε γεληθεπκέλε ηάζε 
ηνπ ηόηε Σύπνπ λα θαηαιαγηάδεη νπνηαδήπνηε επαλαζηαηηθά αηζζήκαηα θαη λα ηα αληηθαζηζηά κε ην 

αίζζεκα επζύλεο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε.
120

 
 
Ο Αζελατθόο ΥΡΟΝΟ νκνίσο εζηηάδεη ζε εθηελή πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθηθή θάιπςε ησλ 
εθδειώζεσλ κε επίθεληξν ηνλ Βαζηιέα, ελώ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο «ηειεηνπξγίεο» ηεο 

ΔΟΝ.
121

 Σα ηζηνξηθά ηνπ θείκελα είλαη εληειώο επηθαλεηαθά θαη ζαλ ηππηθή εηθνλνγξάθεζε 
αμηνπνηεί κίαλ εηθόλα ζην εμώθπιιν ηεο 25εο. 
 
Σέινο, ην ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ ΜΔΛΛΟΝ επηθεληξώλεηαη ζηηο πξνεηνηκαζίεο θαη ηελ εμέιημε ησλ 

ενξηαζκώλ. Οη αλαθνξέο ζην Ηζηνξηθό θνκκάηη πεξηνξίδνληαη ζε παξάζεζε εηθόλσλ από ηελ 
Δπαλάζηαζε (ιίγσλ, πνπ δίλνπλ ηελ εληύπσζε όηη επηιέρζεθαλ ηπραία ζα λα ήηαλ θάξηεο δώξν ζε 
θάπνην εθεβηθό πεξηνδηθό). Τπάξρεη δηάζπαξηε ζε πνιιά θύιια θσηνγξαθηθή θάιπςε ησλ 
εθδειώζεσλ ελώ πάληα εμαίξεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΟΝ.

122
  

 
 

Σπλνςίδνληαο: 

 
Mεηά ην Πνγθξόκ ησλ επηεκβξηαλώλ

123
 θαη ηηο ινηπέο θξίζεηο έρνπκε ζπλεζίζεη λα βιέπνπκε ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ '21 ζαλ έλα ρξνληθό πεδίν ζπκβνιηθήο αληηπαξάζεζεο κε ηνπο Σνύξθνπο. Ο 
πνιηηηθόο ζρεδηαζκόο κεηά ην '22, όκσο θαίλεηαη όηη είρε αλάγθε από θάηη εληειώο αληίζεην.  
 
Πξηλ θαη θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, κέζα ζηα άξζξα γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ έρνπκε 

ςήγκαηα Μεγαιντδεαηηζκνύ ζηνλ βεληδειηθό Σύπν, ελώ θαηά ηε ληθεθόξα θάζε ηνπ πνιέκνπ απηό 
ίζρπζε θαη ζηνλ (κέρξη ηόηε αληίζεην) θηινβαζηιηθό.

124
 Ζ αιιαγή νπηηθήο μεθηλά από ηε πλζήθε 

ησλ εβξώλ, θαη εληείλεηαη κεηά ηελ ήηηα ηνπ '22 θαη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο. Ο 
Μεγαιντδεαηηζκόο ηείλεη λα εθιείπεη από ηνλ ηύπν, κε ιίγε παξαπάλσ θαζπζηέξεζε ζηελ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ιόγσ ηνπ πξνζθπγηθνύ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ θαη ζηελ ΔΣΗΑ κέρξη ην '29.
125

  
 
Με ηνλ Σύπν λα είλαη έληνλα παξαηαμηαθόο, κεηώλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ νπζία ηεο 
Δπαλαζηάζεσο, αιιά πξνάγεηαη ε εξγαιεηαθή αμηνπνίεζή ηεο κε ξεηνξηθνύο ειηγκνύο ώζηε λα 

σζεί ην αλαγλσζηηθό θνηλό πξνο κία παξάηαμε. Μάιηζηα ζε πεξηόδνπο νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο 
απηό ακβιύλεηαη γηα ηηο παξαηαμηαθέο, αιιά κπνξεί λα εληαζεί γηα ηηο πξνζσπνπαγείο (πρ Σν 
ΔΘΝΟ ηνπ 1927 θαη '28 κε ηνλ Βεληδέιν εληειώο εθηόο πνιηηηθήο). αλ παξέλζεζε λα ηνλίζσ όηη 
είλαη δηάρπηε ζε όιεο ηηο εθεκεξίδεο πιελ ηνπ ΡΗΕΟΠΑΣΖ, ε πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο ηεο 

Δθθιεζίαο κε ηελ Δπαλάζηαζε, κε ηελ θηινβαζηιηθή παξάηαμε λα έρεη ηα ελία θαη ηε βεληδειηθή 
λα αθνινπζεί πην ήπηα.  

                                              
118 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1939 ζει.1,2 θαη 26/3/1939 ζει.1,8 
119 Σν «δε» ηεο παξελζέζεσο απνπζηάδεη από ηνλ ππόηηηιν πηζαλώο ιόγσ ηππνγξαθηθνύ ιάζνπο, αιιά ππάξρεη κέζα 

ζην θείκελν. 

120 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25/3/1939 ζει.1 
121 ΥΡΟΝΟ 24/3/1939 ζει.2 θαη 25/3/1939 ζει.1,2,3,4,5,6 θαη 26/3/1939 ζει.1,2,3,4,5,6 

122 ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ ΜΔΛΛΟΝ 24/3/1939 ζει.1,2 θαη 25/3/1939 ζει.1,4,6,7,8 θαη 26/3/1939 θαη 27/3/1939 ζει.5,6 
123 Αγγεινο Μ.πξίγνο, Σα επηεκβξηαλά, Καζεκεξηλή (εκ.ηει.πξόζβαζεο Ηαλ.2021) 

https://www.kathimerini.gr/society/757327/ta-septemvriana/  

124  Ο Διιεληθόο Σύπνο 1784 έσο ζήκεξα. Ιζηνξηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, (Δπηκ.Λ.Γξνύιηα ), Ηλζηηηνύην 
Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ/103, Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα, 2005. ζει.72 

125 Ο βεληδειηθόο ηύπνο, αθνύ έρεη εγθαηαιείςεη ηνλ Μεγαιντδεαηηζκό, πξνζπαζεί  θξαηήζεη ην πξνζθπγηθό θνηλό 

ρξεζηκνπνηώληαο άξζξα πνπ ηνπο αθνξνύλ θαη δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Βεληδέινπ γηα ηα δεηήκαηά κεηνλνηήησλ 
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, αιιά θαη ηα εθθξεκή δεηήκαηα ζηα βόξεηα ζύλνξα.  

https://www.kathimerini.gr/society/757327/ta-septemvriana/
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Μέρξη ην 1929, ε εζηίαζε ζηελ Δπέηεην ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξή πξνο κεζαία, κε θύξηνπο εθθξαζηέο 
ην ΔΜΠΡΟ, ην ΚΡΗΠ θαη, γηα ηνπο δηθνύο ηεο ιόγνπο, ηε ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. Ζ εληππσζηαθή 
αύμεζε ελδηαθέξνληνο έγηλε κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Βεληδέινπ ην 1928 νπόηε θαη νη δύν 
παξαηάμεηο θαίλεηαη λα αμηνπνηνύλ έληνλα ην παηξησηηθό αίζζεκα. Ζ κόλε εληειώο θνηλή πνιηηηθή 

γξακκή, είλαη απηή ηεο επηθείκελεο Διιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ '30, πνπ θαινύληαη λα 
πεηύρνπλ θαηαιαγηάδνληαο παιαηόηεξα πάζε νξηζκέλσλ ςεθνθόξσλ. Δλώ ινηπόλ ππάξρνπλ ηα 
πξώηα εθηελή ηζηνξηθά αθηεξώκαηα, απηά εκκέζσο θαηαιήγνπλ ζην λα λνπζεηνύλ ηνλ Έιιελα λα 
δηαηεξήζεη ηα θεθηεκέλα θαη λα δώζεη ηνλ αγώλα ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο εηξήλεο. Δπηπιένλ, 

απμάλνληαο ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εθδειώζεηο, ηείλνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηε γηνξηή ζε 
θηέζηα  παηξησηηθήο έπαξζεο ρσξίο θάπνην δηδαθηηθό λόεκα, παξόιν πνπ ζε άξζξα, δηαηείλνληαη 
όηη ζα ήζειαλ λα κε ζπκβεί απηό.  
 

 
Με ηελ ππνγξαθή ησλ ζπλζεθώλ ηνπ '30 θαη ηελ νηθνλνκία λα θαηαξξέεη, 

126
 ράλεηαη ειαθξώο ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δπέηεην. Οη ενξηαζκνί θαηαιακβάλνπλ ιηγόηεξν ρώξν, κε ιίγεο εμάξζεηο 
παηξησηηζκνύ (ΛΑΨΚΟΝ ΒΖΜΑ ηνπ 1935

127
) κέρξη θαη ην 1936 όπνπ ηόζν ν ζάλαηνο ηνπ 

Βεληδέινπ όζν θαη ε επηθείκελε πλζήθε ηνπ Μνληξέ, κάιινλ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ έληαζε ησλ 
δεκνζηεύζεσλ (πιελ ηεο έθπιεμεο ηνπ ΡΗΕΟΠΑΣΖ). Από ην 1937 θαη κεηά, ζηε Μεηαμηθή 
Γηθηαηνξία, αλαδσππξώλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ενξηαζκό. Απηή ηε θνξά δελ είλαη ηόζν 
«παξαηαμηαθή» ε ρξήζε θαζώο ν Σύπνο ζην ζύλνιν δνπιεύεη πξνο κία θαηεύζπλζε: ηελ πξνώζεζε 

παηξησηηζκνύ κε κηιηηαξηζκό κε πιεζώξα ηειεηώλ, ζε κίκεζε ησλ επηθνηλσληαθώλ πξνηύπσλ ησλ 
θαζεζηώησλ Ηηαιίαο θαη Γεξκαλίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ε αξζξνγξαθία ζηξέθεηαη πξνο ηελ 
πεξηγξαθή ησλ εθδειώζεσλ απνκαθξπλόκελε από ην Ηζηνξηθό άξζξν. Ζ θσηνγξαθηθή θάιπςε 
θαηαιακβάλεη κεγάιν ρώξν θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηό, ε αξζξνγξαθία κεηαθηλείηαη από 

25/3 θαη κεηά, κέρξη θαη ηηο 27 ώζηε λα ππάξρεη θσηνγξαθηθό πιηθό πξνο εθηύπσζε. Ζ δεκηνπξγία 
Δπηηξνπήο Δνξηώλ

128
 ζηελ Αζήλα θαη ν απζηεξόο θαλνληζκόο ζεκαηνζηνιηζκνύ επηβεβαηώλνπλ 

ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ επέλδπζε ηνπ θξάηνπο ζην παηξησηηθό αίζζεκα. Δηδηθά ζε απηά ηα ρξόληα, 
ε δηνρέηεπζε ηεο Ηζηνξίαο ζηε δεκόζηα ζθαίξα κέζσ ηνπ ηύπνπ γίλεηαη κε άκβιπλζε ησλ 

δηαθνξώλ κε ηνπο Σνύξθνπο.  
 
Σελ ηξηεηία πξηλ ηνλ ΒΠΠ, θαη κε ηνλ Μεηαμά λα επηζηεγάδεη εηο δηπινύλ ηε θηιία κε ηνλ Κεκάι, ν 
Σύπνο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηξέθεηαη θαζαξά ζην θνκκάηη ησλ εθδειώζεσλ, απνθεύγνληαο ην 

Ηζηνξηθό, πνπ, ππό ην πιαίζην παηξησηηθώλ εμάξζεσλ ζα κπνξνύζε λα μππλήζεη 
κεγαιντδεαηηζκνύο θαη λα ππνδαπιίζεη ηελ Διιελνηνπξθηθή θηιία.  
 

                                              
126 Κξαρ 1929-1932 
127 Σν 1935, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ΛΑΨΚΟΝ ΒΖΜΑ πνπ κε κία ηδηαίηεξα παλεγπξηθή ζειίδα θαίλεηαη λα 

ζηεξίδεη ηελ θπβέξλεζε ησλ Λατθώλ ηνπ Σζαιδάξε. Πεγή: ΛΑΨΚΟΝ ΒΖΜΑ 25/3/1935 ζει.1 
128  ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25/3/1937 
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Σόκνο Α, (Δπηκ. Λ. Γξνύιηα, Γ. Κνπηζνπαλάγνπ), Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ/103, Δζληθό 
Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα 2008. 
 
Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο. Νεόηεξνο Διιεληζκόο από ην 1913 σο ην 1941 , Σόκνο ΗΔ', πιινγηθό, 

(Δπηκ. Η.Θεσδνξαθόπνπινο, Κ.Σζάηζνο, Α.Ξπγγόπνπινο, Γ.Μπισλάο, Α.Βαθαιόπνπινο, 
Κ.Μπαζηηάο), Δθδνηηθή Αζελώλ, 1978.  
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πιινγηθό, (Δπηκ.Αλαζηαζία ακαξά-Κξίζπε), Δθδ. αθθνύιαο ΑΔ, 2015 
 
πλζήθε Δηξήλεο κεηαμύ ησλ πκκάρσλ θαη πλεζπηζκέλσλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Σνπξθίαο 

(ππνγξαθείζα ελ έβξαηο ηε 28 Ηνπιίνπ 10 Απγνύζηνπ 1920), Δζληθό Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1920.  
 
Γεώξγηνο Βνζθόπνπινο,Ο λέν-νζσκαληζκόο ηνπ Σ. Δξληνγάλ σο έλα λέν Sonderweg: από ην 
Ναδηζηηθό ζην Οζσκαληθό αθήγεκ. (Ζκ.ηει.πξόζβαζεο Ηαλ.2021) 
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https://gvoskop.wordpress.com/2020/09/04/ο-νέο-οθωμανισμός-του-τ-ερντογάν-ως-ένα/


www.morisgeorge.com                                                  https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21191164 
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ύκβαζε θαη πλζήθε Δηξήλεο ηεο Λσδάλεο ηνπ 1924 (Ζκ.ηει.πξόζβαζεο Ηαλ.2021)  
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