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Σ τις 25 Μαρτίου 1924, η ελληνική βουλή διακηρύσσει την εγκαθίδρυση της 
δημοκρατίας. Χρέη προέδρου έως τη συνταγματική πλήρωση του αξιώμα-
τος θα εκτελούσε ο αντιβασιλεύς Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935). 

Ποιος ήταν, όμως, ο πρώτος πρόεδρος της δημοκρατίας της Ελλάδας; 
 Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά, τον περιγρά-
φει ως «άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να έχει υπάρξει μέσα στο Eικοσιένα 
και φαινόταν σαν αργοπορεμένος μέσα στους καιρούς μας. […] Θαλασσινός από 
γενιές πολλές και πολυφημισμένες, έφερνε τον αγέρα της θάλασσας όπου κι αν 
λάχαινε. Λιγομίλητος και κατά τα φαινόμενα τραχύς, πλασμένος από πέτρα ακρο-
πελαγίσια […] ήρθε σε τούτον τον κόσμο για να πλάσει ιστορία, για να ζήσει το 
παραμύθι, ένα παραμύθι κι ο ίδιος».
 Γόνος της μεγάλης οικογένειας καραβοκυραίων της Ύδρας, αναθρεμμένος με 
τους θρύλους των γενναίων ναυτικών του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ο Παύλος 
σύντομα διακρίνεται αποδεικνύοντας τη ναυτοσύνη, το θάρρος και τον πατριω-
τισμό του. Το 1900 αναλαμβάνει ένα ανήκουστο εγχείρημα: τον διάπλου του Ατ-
λαντικού με ένα ιστιοφόρο-ατμόπλοιο. Για πρώτη φορά ελληνικό πολεμικό πλοίο, 
το εύδρομο «Μιαούλης», διασχίζει δύο φορές τον ωκεανό, συχνά μόνο με πανιά 
για εξοικονόμηση καυσίμων. 
 Και ο Κουντουριώτης ανεβαίνει σταδιακά στην ιεραρχία του Στόλου. Υπασπι-
στής του βασιλέως Γεωργίου Α΄ από το 1905, δεν λαμβάνει μέρος στα γεγονότα 
του Κινήματος στου Γουδή (1909). Το 1911, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, οδηγεί το νεότευκτο θωρηκτό «Αβέρωφ» από την Αγ-
γλία στο Φάληρο.
 Τις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων, συμμετέχει στα συμβούλια υπό 
την ηγεσία του πρωθυπουργού, όπου μελετώνται και οι επιχειρησιακές δυνατό-
τητες του στόλου. Λέγεται πως η γνώμη του βαραίνει πολύ στις τελικές αποφά-
σεις του Βενιζέλου: «Εγώ, κύριε πρόεδρε, δεν καταγίνομαι με το χι συν ψι και τας 
γωνίας αποκλίσεως. Ξεύρω να πω ένα πράγμα. Καράβια άνευ ικανού εμψύχου 
υλικού είναι μόλυβδος βαρύς βυθιζόμενος εντός ύδατος. Σας διαβεβαιώ ότι με τα 
καράβια που έχομε θα κάμομε καλά τη δουλειά μας». 
 Πράγματι, ως διοικητής του Στόλου πλέον, ο υποναύαρχος Κουντουριώτης 
αξιοποιεί στο έπακρο το έμψυχο και άψυχο υλικό που διαθέτει. Θρυλικά έχουν 
μείνει τα κατορθώματα του ελληνικού ναυτικού με ναυαρχίδα το «Αβέρωφ» κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους.
 Λίγα χρόνια αργότερα (Σεπτέμβριος 1915), ο πρωθυπουργός Βενιζέλος 
διαφωνεί με το βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και παραιτείται. Ο Κουντουριώτης, αρχικά ουδέτερος, 
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αναλαμβάνει το υπουργείο Ναυτικών στις επόμενες βραχύβιες αντιβενιζελικές 
κυβερνήσεις. Η στάση του αλλάζει ριζικά στα μέσα του 1916, όταν βουλγαρι-
κά στρατεύματα (σύμμαχοι των Γερμανών) εισβάλλουν στη Μακεδονία. Παρα-
βλέπει την έως τότε αφοσίωσή του στο στέμμα, παραιτείται από υπασπιστής 
του Κωνσταντίνου και ακολουθεί τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη. Η τριανδρία 
Βενιζέλος-Κουντουριώτης-Δαγκλής (η κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης) σχηματίζει 
εκεί ξεχωριστή διοίκηση στο πλευρό των Αγγλογάλλων. Μετά την απομάκρυν-
ση του βασιλιά Κωνσταντίνου και την εγκατάσταση της κυβέρνησης Βενιζέλου 
στην Αθήνα (Ιούνιος 1917), ο Κουντουριώτης παραμένει στο υπουργείο του. 
Τον Δεκέμβριο του 1919 αποστρατεύεται με το βαθμό του ναυάρχου και απο-
σύρεται από την πολιτική.
 Στο προσκήνιο επανέρχεται μετά το θάνατο του βασιλιά Αλεξάνδρου, ο οποίος 
κατείχε το θρόνο μετά τη δίωξη του πατέρα του. Ο Κουντουριώτης αναλαμβάνει 
καθήκοντα αντιβασιλέως έως την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές (Νοέμβριος 
1920), οπότε παραδίδει την αντιβασιλεία στη βασιλομήτορα Όλγα. Ακολουθούν 
η επάνοδος του Κωνσταντίνου στο θρόνο, η Μικρασιατική Καταστροφή και η 
δεύτερη απομάκρυνση του βασιλιά. Τον διαδέχεται ο γιος του Γεώργιος Β΄, ο 
οποίος, μετά το αποτυχημένο αντιβενιζελικό κίνημα του Οκτωβρίου 1923, εγκα-
ταλείπει τη χώρα ώσπου να λυθεί οριστικά το πολιτειακό. 
 Για δεύτερη φορά ο Κουντουριώτης χρίεται αντιβασιλεύς, έως την απόφα-

ση της βουλής για εγκαθίδρυση προεδρικής δημοκρατίας. Η προσχώρησή του 
στο αντιμοναρχικό στρατόπεδο και η στάση του υπέρ της πολιτειακής μεταβολής 
προκαλεί δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του (1920 και 1926). 
 Ο Κουντουριώτης παραμένει στην προεδρία της δημοκρατίας για έξι χρόνια 
(από τον Μάρτιο του 1924 έως τον Δεκέμβριο του 1929), με ένα πεντάμηνο 
διάλειμμα (Μάρτιος-Αύγουστος 1926), όταν παραιτείται εξαιτίας των ακροτήτων 
της δικτατορίας Παγκάλου. Κατά τη θητεία του πολιτεύεται με σύνεση, αποσκο-
πώντας στην επούλωση των πληγών του διχασμού και του πολέμου, και την 
κατοχύρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μόλις τον Μάιο του 1929 οι συν-
θήκες επιτρέπουν τη συνταγματική εκλογή του στην προεδρία· επτά μήνες αργό-
τερα παραιτείται οριστικά για λόγους υγείας. 
 Πλήρης ημερών, «στις 24 Αυγούστου του 1935, ενώ το θεσμικό και πολι-
τικό οικοδόμημα για το οποίο είχε παλέψει όλα αυτά τα χρόνια σωριαζόταν με 
πάταγο […] και ο Γεώργιος Β΄ ετοίμαζε τις αποσκευές του ενόψει της επικείμενης 
παλινόρθωσης της δυναστείας, ο Παύλος Κουντουριώτης άφηνε την τελευταία 
του πνοή στο Παλαιό Φάληρο […] και η σορός του μεταφερόταν στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του, όπου αναπαύεται ακόμα, στον κήπο του προγονικού του αρχοντι-
κού» [Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Παύλος Θ. Κουντουριώτης, Θρύλος στο πηδάλιο 
του «Αβέρωφ» και της Ελλάδας· σειρά «Πρόσωπα του 20ού αιώνα» (επιμ. Β. Πα-
ναγιωτόπουλος), Τα Νέα, Λιβάνης - Νέα Σύνορα, Αθήνα 2000].
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