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Κίνημα της Θεσσαλονίκης.  
Προκήρυξη της προσωρινής κυβέρνησης του Ελευθερίου 

Βενιζέλου  

Το ποτήριον των πικριών, των εξευτελισμών και των ταπεινώσεων 
υπερπληρώθη. Μία πολιτική, της οποίας δεν θέλομεν να εξετάσωμεν τα 
ελατήρια, απειργάσθη εις διάστημα ενός και ημίσεως έτους τοιαύτας 
εθνικάς συμφοράς, ώστε ο συγκρίνων την Ελλάδα της σήμερον προς την 

προ ενός και ημίσεως έτους Ελλάδα, να αμφιβάλλή αν πρόκειται περί 
ενός και του αυτού κράτους. Το Στέμμα, εισακούσαν εις εισηγήσεις κακών 
συμβούλων, επεδίωξε την εφαρμογήν προσωπικής πολιτικής, δια της 
οποίας η Ελλάς, απομακρυνθείσα των κατά παράδοσιν φίλων της, 

επεζήτησε να προσεγγίση τους κληρονομικούς εχθρούς της. Ποία δε τα 
αποτελέσματα της πολιτικής ταύτης, δια τα οποία θρηνεί σήμερον το 
Έθνος; Εσωτερικώς διατελούμεν εν συνταγματικώ εκτροχιασμώ και 
αποσυνθέσει, εξωτερικώς δε εν μονώσει κάι καταφρονήσει. Κύκλω ημών 
ανυποληψία και χλευασμός, εν μέσω ημών ακυβερνησία και αναρχία... Ο 

νικητής ελληνικός στρατός του 1912-1913 φεύγει άμαχος εγκαταλείπων τας 
υπό του ιδίου απελευθερωθεισας προ τριετίας χώρας. Δια τούτο, 
αναλαμβάνοντες κατά καθήκον αλλά και μετ’ ενθουσιασμού την 
ανατεθείσαν εις ημάς λαϊκήν εντολήν κάμνομεν έκκλησιν προς το 

Πανελλήνιον, ζητούντες να συνδράμη ημάς εις το έργον, όπερ 
αναλαμβάνομεν. Αφού το κράτος προέδωκε τα καθήκοντά του 
υπολείπεται εις το Έθνος να επιχειρήση, όπως επιτύχη το έργον, όπερ 
επεβάλλετο εις το κράτος. Επικαλούμεθα την συνδρομήν πάσης εθνικής 

δυνάμεως, η οποία συναισθάνεται ότι περαιτέρω ανοχή των καταστροφών 
και ταπεινώσεων, ας προεκάλεσεν η εφαρμοσθείσα πολιτική, θα 
ισοδυνάμει με θάνατον εθνικόν. Και ορμώμεν εις τον αγώνα τούτον με την 
πλήρη πεποίθησιν ότι το Έθνος, καλούμενον εν απουσία του κράτους εις 

εθνικόν συναγερμόν, θα επιτελέση και πάλιν το θαύμα εκείνο, το οποίον 
είναι αναγκαίον όπως επαναφερθή το Έθνος εις την τροχιάν από της 
οποίας εξέκλινεν από ενός και ημίσεως έτους.  
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Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό 1 φύλλο της «Εφημερίδος της 
Προσωρινής Κυβερνήσεως» που εκδόθηκε στα Χανιά.  
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