80 χρόνια πέρασαν από την 4η Αυγούστου 1936
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Κοινοποιήθηκε στους εξής: Δημόσια
Στο διάστημα αυτό έχουν γραφεί πάρα πολλά, σωστά και
λανθασμένα, για το πρόσωπο του Ιωάννη Μεταξά, την
μορφή του πολιτεύματος της , τις αρχές, την ιδεολογία και τα
πρότυπα της, όπως και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην .
Με την δική τους ευθύνη και την υπογραφή τους οδήγησαν
την Ελλάδα ενωμένη και ισχυρή στην ένδοξη θέση της στο ,
ώστε η χώρα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της σύγκρουσης
της με το Φασισμό και με τον Ναζισμό, και τελικά να είναι
σε θέση να διεκδικήσει την απελευθέρωση των στην
περίπτωση που η Νίκη θα ήταν με το μέρος των Συμμάχων,
κάτι για το οποίο ο ίδιος ο Μεταξάς ήταν βέβαιος από την 30
Οκτωβρίου 1940, όπως καταθέτει στην ομιλία του, μέσα στο
στρατηγείο,
“.... Μην νομίσετε ότι η απόφασις του ΟΧΙ πάρθηκε έτσι σε
μία στιγμή. Μην φαντασθήτε ότι εμπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. Η ότι δεν έγινε το παν ό,τι
επετρέπετο και μπορούσε να γίνη δια να τον αποφύγουμε. Από την εποχή της καταλήψεως της Αλβανίας το
Πάσχα πέρυσι, το πράγμα άρχισε να φαίνεται. Από τον περασμένο Μάιο είπα καθαρά στον κ. Γκράτσι ότι
αν προσβαλόμεθα εις τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα ανθιστάμεθα αντί πάσης θυσίας και δι όλων
των μέσων μας. .... ....Θέλω ακόμη να σας είπω κάτι. Ξέρω με βεβαιότητα ότι από την φοβεράν αυτήν
δοκιμασίαν η Ελλάς θα υποφέρη. Ξέρω όμως επίσης με βεβαιότητα όχι τελικώς θα εξέλθη όχι μόνον
ένδοξος αλλά και μεγαλύτερη. Θα προσέξατε το τηλεγράφημα του κ. Τσώρτσιλ το οποίο εδημοσιεύθη
σήμερον εις τας εφημερίδας, ανακοινωθέν από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Λοιπόν επιθυμώ να σας
τονίσω τούτο: Εκείνοι οι οποίοι εις το τηλεγράφημα αυτό δεν βλέπουν γραπτήν την επιβεβαίωσιν αγράφου
συμφωνίας δια τα Δωδεκάνησα, δεν ξέρουν να διαβάζουν μέσα από τις γραμμές. Και κάτι ακόμη. Τα
Δωδεκάνησα προδικάζουν...”

για το τρόπο που η Ελλάδα οργανώθηκε στρατιωτικά, διοικητικά και κοινωνικά, άλλα ως απομνημονεύματα
από πρόσωπα που είχαν υπεύθυνες θέσεις και άλλα ως ιστορικές πανεπιστημιακές μελέτες, Υπάρχει ένας
μεγάλος κατάλογος βιβλίων εκείνης της εποχής αλλά και σημερινών μελετών που συνεχώς μεγαλώνει

σήμερα με την ψύχραιμη μελέτη των γεγονότων και την ιστορική τους αποτίμηση όσο αυτά
απομακρύνονται από τα διχαστικά πάθη των προηγούμενων γενεών. Στο διάστημα αυτό των 80 ετών, πολλά
στελέχη της Κυβερνήσεως ή του (1922-1936) ή προσώπων που μετείχαν με οιονδήποτε τρόπο στην
Κυβέρνηση και στο καθεστώς, έλαβαν μέρος σε ελεύθερες Δημοκρατικές πολιτικές εκλογές, που
διενεργήθηκαν μετά τον πόλεμο με επιτυχία. Ενώ άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν συνέχισαν την
σταδιοδρομία τους κανονικά μετά τον πόλεμο, όπως ο Γεώργιος Σεφέρης, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και ο
Κωστής Μπαστιάς και άλλοι πολλοί. , όλοι ανεξαιρέτως οι απόγονοι του, απέφυγαν είτε να αναμειχθούν
στην πολιτική ζωή της χώρας, ασχολούμενοι με τα επαγγέλματά τους, ενώ ανάμεσά τους υπήρξαν ιδιαίτερα
προβεβλημένα πρόσωπα, με σημαντικό κοινωνικό και επιστημονικό έργο, όπως η κόρη του Λουκία
Μεταξά, και οι δύο γαμπροί του Ευγένιος Φωκάς και Γεώργιος Μαντζούφας, και οι δύο προβεβλημένοι
πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι, στην Ιατρική ο Ε. Φωκάς και στην Νομική ο Γ. Μαντζούφας. Η οικογένεια
περιορίσθηκε στο ιστορικό έργο. Στο να ανοιχτεί το ταχύτερο δυνατόν , και της , όσων εγγράφων δηλαδή
βρέθηκαν στην οικογένεια, ήδη από το 1970, μόλις δηλαδή συμπληρώθηκε η έκδοση του τελευταίου τόμου
του που κάλυπτε όλη τη ζωή του (1871-1941) για την έκδοση του οποίου σε 4 τόμους υπεύθυνη ήταν η
εξαίρετη σύζυγός του Λέλα και οι δύο κόρες του. Η οικογένεια προχώρησε επίσης στην δωρεά της προς την
Βουλή των Ελλήνων (σήμερα βρίσκεται στο κτίριο της οδού Λένορμαν) ενώ δεν υπήρχε υποχρέωση από
την , καθώς και σε σημαντικό αριθμό προσωπικών του αντικειμένων με την προϋπόθεση ότι αυτά θα
εκτεθούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εκτεθεί στο κοινό παρά μόνο περιστασιακά ορισμένα βιβλία από άλλους
φορείς και ελάχιστα έγγραφα. Όλα βρίσκονται αποθηκευμένα στο κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η
οικογένεια φρόντισε επίσης μετά το 2000 στο να ψηφιοποιηθούν αυτά τα δύο μεγάλα αρχεία με έξοδα της,
όταν εντοπίστηκε η απουσία εγγράφων από τους φακέλους που ήδη είχαν κατατεθεί στα και να γίνει .
Σήμερα στοιχεία και ντοκουμέντα έχουν αναρτηθεί στο

www.ioannismetaxas.gr
Η έκδοση της Καθημερινής ήταν το πρώτο βήμα έντυπης δημόσιας αναγνώρισης του
έργου του και αποκατάσταση της μνήμης του όταν ορθώς τον συμπεριέλαβε στους 10
σπουδαιότερους Έλληνες σε τόμο που κυκλοφόρησε την βιογραφία του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΤΑΞΑ ως ένθετο, στο κυριακάτικο φύλλο της τον Δεκέμβριο του 2014.

Πολλές πλέον είναι οι προφορικές αναφορές που τιμούν την μνήμη του ή τα άρθρα που
συνοδεύουν γεγονότα ιστορικούς σταθμούς στον τύπο και σε πολλές εορταστικές
εκδηλώσεις στις επετείους. Το 2017 θα γίνουν εορτασμοί και αναπαραστάσεις στην
οχυρωματική ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ .

