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Το κίνημα αυξάνει τα πολιτικά πάθη 
Η έκρηξις του κινήματος και η ουσιαστική εγκατάστασις του 

κόμματος των Φιλελευθέρων εν Θεσσαλονίκη εδημιούργησαν την ελπίδα 

εις πολλούς ησύχους και καλούς Έλληνας, ότι η οξύτης των παθών 
τουλάχιστον θα εμετριάζετο. Απησχολημέναι αι δύο παρατάξεις εις τα ίδια 
αυτών έργα και κινούμεναι εντός διαφόρων γεωγραφικών ορίων, έλεγον οι 
καλοί αυτοί πολίται θα ελησμόνουν τας μεταξύ των αντιθέσεις.  

Δυστυχώς δεν είχεν ούτως το πράγμα. Τα πάθη διαρκώς ηύξανον και 
το χάσμα μεταξύ αυτών εγίνετο πάντοτε βαθύτερον. Η μία παράταξις,. η 
βασιλική, τόσον δια του φιλικού της τύπου, όσον και δια των εκπροσώπων 
της επετίθετο βαναύσως όχι μόνον κατά του κινήματος, το οποίον 

απεκάλει άθλιον και προδοτικόν, αλλά και κατά των συμμετασχόντων ή 
και προσωρούντων εις αυτό. Όλοι αυτοί οι Κοιυντουριώτηδες, οι 
Δαγκλήδες, οι Βενιζέλοι και τόσοι άλλοι πολίται πρώτης τάξεως ήσαν 
πουλημένοι στους Γάλλους και στους Άγγλους. Ανέφερον μάλιστα και τον 
αριθμόν των εκατομμυρίων με τα οποία εξηγοράσθησαν οι οργανώσαντες 

και οι ηγούμενοι οπωσδήποτε του κινήματος.  
Αλλ’ όλοι αυτοί δεν ήσαν μόνον πουλημένοι, ήσαν και λωποδύται, και 

καταχρασταί και κλέπται. Όποιος έφευγε για τη Θεσσαλονίκη έπαιρνε 
μαζί του και τα χρήματα του Δημοσίου. Δεν υπήρχεν ύβρις, δεν υπήρχε 

συκοφαντία που να μη εκσφενδονίζεται καθ’ όλων αυτών των Ελλήνων, οι 
οποίοι όμως εις το κάτω της γραφής και τα γαλόνια των και την ζωήν των 
είχαν θέσει εις κίνδυνον.  

Αλλά και η άλλη παράταξις, η βενιζελική δεν εσταύρωσε τα χέρια της. 

Ούτε ήκουεν αγογγύστως τας ύβρεις και τας συκοφαντίας. Εγνώριζε να 
τας ανταποδίδη. Είχε και αυτή οπαδούς πολλούς, είχε τύπον ιδικόν της. 
Αλλ΄ η παράταξις αύτη, και μόνη αύτη, είχεν επί πλέον και την 
προστασίαν των ξένων, της οποίας μάλιστα έκανε μεγαλυτέραν χρήσιν της 

πρεπούσης με ζημίαν σοβαράν της δημοτικότητός της.  
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