Από την Ιθάκη, 12 Απριλίου 1871… στην Πρωθυπουργία, 13 Απριλίου 1936.
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Την 12η Απριλίου 1871, γεννήθηκε ο Εθνικός Κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς στην Ιθάκη, όπου ο πατέρας του Παναγής, Κεφαλληνιακής καταγωγής,
υπηρετούσε ως Έπαρχος. Μητέρα του ήταν η Ελένη Κωνσταντίνου Τριγώνη από το Αγρίνιο, όπου έγινε ο γάμος τους το 1870 στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου
Πηγής. Εξηνταπέντε ακριβώς χρόνια αργότερα την 13 Απριλίου 1936, ο Αντιστράτηγος ε.α. πλέον και Αρχηγός του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων από το
1922, Ιωάννης Μεταξάς γίνεται Πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Ο Εθνικός Κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς
Στο διάστημα αυτό είχε εκλεγεί 6 φορές και είχε επανειλημμένα συμμετάσχει σε κυβερνήσεις ως εκλεγμένος από τον Ελληνικό Λαό και υπέρμαχος σε κάθε
περίπτωση των διατάξεων του Συντάγματος. (7 Νοεμβρίου 1926, 19 Αυγούστου 1928, Κυβέρνηση Ζαίμη, Υπουργός Συγκοινωνίων, 25 Σεπτεμβρίου 1932, 15
Μαρτίου 1933 στην κυβέρνηση Τσαλδάρη 1935, Υπουργός ανευ χαρτοφυλακίου, Υπουργός Εσωτερικών, 9 Ιουνίου 1935, Ένωσις Βασιλοφρόνων).
Στις εκλογές την 26η Ιανουρίου 1936 εκλέγεται με 7 βουλευτές και την 5η Μαρτίου αναλαμβάνει ως Υπουργός Στρατιωτικών. Την επιλογή του Γεωργίου Β’
επικρότησε ως άριστη και ο Βενιζέλος από το Παρίσι όπου πεθαίνει την 18η Μαρτίου. Την 11η Μαρτίου ως όριζε το Σύνταγμα ο Βασιλέας Γεώργιος Β’
όρκισε την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Δεμερτζή, αφού ο μεν Θεμιστοκλής Σοφούλης είχε καταθέσει άπρακτος την εντολή που είχε λάβει στις 7 Μαρτίου,
εισηγούμενος όμως προς τον βασιλέα να αναθέσει την Κυβέρνηση στον Δεμερτζή και με τον όρο να διατηρηθεί ο Μεταξάς στα πολεμικά Υπουργεία, ο δε
Μιχαλακόπουλος είχε επίσης άρνηθεί να αναλάβει την εντολή.
Από την 11η Μαρτίου Ιωάννης Μεταξάς μετέχει πλέον της Κυβερνήσεως Δεμερτζή ως Αντιπρόεδρος, Υπουργός των Στρατιωτικών και της Αεροπορίας. Στην
Ελλάδα το απεργιακό κίνημα είχε ενταθεί, στην Βουλή από τα θεωρεία φώναζαν «θέλουμε δικτατορία» και στην Ευρώπη ο Χίτλερ είχε διαβεί τον Ρήνο ενώ η
Γαλλία είχει αναστείλει τις άδειες των στρατιωτικών της λόγω της έκρυθμης κατάστασης, τα δε ξένα πρακτορεία μιλούσαν για ένα επικείμενο 1914.
Αυτή ήταν η πολιτική κατάσταση όταν στις 13 Απριλίου 1936, ξαφνικά Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Δεμερτζής πεθαίνει με έμφραγμα. Ο Μεταξάς ως
Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως ορκίζεται άμεσα Πρωθυπουργός και διατηρεί επιπλέον και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά ήδη την 20η σε σύσκεψη με τους
αρχηγούς των κομμάτων και πριν παρουσιαστεί στην Βουλή ξεκαθαρίζει την θέση της Κτβερνήσεως στα δύο βασικά κεφάλαια, της Εθνικής πολιτικής, το
Εξωτερικό και της Εθνικής Άμυνας, με βάση μακρά έκθεση του που εκάλυπτε όλη την αμυντική πολιτική αναφερόμενος στις συμμαχίες, στην
ελληνοβρεταννική φιλία, το θέμα της επιστρατεύσεως, των οχυρώσεων και του ανεφαδισμού, όπως και το οικονομικό. ΟΙ πολιτικοί αρχηγοί εξουσιοδότησαν
την Κυβέρνηση να προβή σε εφαρμογή του Προγράμματός της.
Η Γ’ Αναθεωρητική Βουλή συνήλθε για τρίτη φορά την 22.4.1936. Την 25 Απριλίου1936, ο Μεταξάς διάβασε στην Βουλή τις προγραμματικές δηλώσεις της
Κυβερνήσεως, διατηρώντας όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
«Ως προς την εκπαίδευσιν η Κυβέρνησις θα προβή εις όλα εκεινα τα μέτρα τα οποία δύνανται, κατά την γνώμην της, να συμβάλουν εις την ενίσχυσιν του
εθνικού φρονήματος , την ύψωσιν του επιπέδου του πνευματικού βίου και την εύρυνσιν των βάσεων της ανθρωπιστικής Μορφώσεως»
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Την 29ηΑπριλίου 1936, η Βουλή έδωσε την εμπιστοσύνη της στην Κυβέρνηση Ιωάννου Μεταξά μετά από συζήτηση που κατέληξε με ψήφους 241 υπέρ, 16
κατά και 4 αποχές και την 30η Απριλίου1936 της έδωσε πεντάμηνη εξουσιοδότηση και έκλεισε.

