ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ε. Βενιζέλος - Ν. Πλαστήρας - Ι. Μεταξάς
Ιστορική αναδροµή του Υποναυάρχου Σωτηρίου Γεωργιάδη ΠΝ, εα
Οι εντυπώσεις που καλλιεργούνται και επικρατούν για πρόσωπα και πράγµατα, απέχουν µερικές
φορές πάρα πολύ από την ιστορικά τεκµηριωµένη πραγµατικότητα. Από τα πλαίσια αυτά δεν έχουν
ξεφύγει οι ευρύτερα διάχυτες απόψεις για εξέχουσες προσωπικότητες της σχετικά πρόσφατης
Ελληνικής ιστορίας, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ιωάννης Μεταξάς και ο Νικόλαος
Πλαστήρας, οι οποίοι διαδραµάτισαν σηµαντικούς ρόλους σε κρίσιµες καµπές του τόπου µας. Ο
πρώτος και ο τελευταίος θεωρούνται ως πρότυπα δηµοκρατικών και εθνικών αγώνων και τιµούνται
σήµερα εξαιρετικά και εκτεταµένα, ενώ ο δεύτερος αγνοείται, χαρακτηριζόµενος δυσµενέστατα,
ιδίως για την επιβολή της δικτατορίας 1936-1941. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι µόνο στην περιοχή
Αθηνών-Πειραιώς και Προαστίων, 60 περίπου δρόµοι και πλατείες φέρουν το όνοµα του Ε.
Βενιζέλου και 30 περίπου του Ν. Πλαστήρα.
Η συνοπτική ιστορική αναδροµή που ακολουθεί, επιχειρεί να παρουσιάσει παρασιωπούµενα
στοιχεία προερχόµενα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και από αδιαµφισβήτητες πηγές,
προσκείµενες προς τον Ε. Βενιζέλο και Ν. Πλαστήρα, από τα οποία προκύπτει ότι και οι δύο αυτοί
άνδρες ήταν θιασώτες του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι, το οποίο προσπάθησαν
ανεπιτυχώς λίγο πριν από το 1936 να εγκαθιδρύσουν διά των όπλων πραξικοπηµατικά στη Ελλάδα.
Περίοδος Πρωθυπουργίας Ε. Βενιζέλου 1928-1932
Κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του Ε. Βενιζέλου 1928-1932, υπεγράφη στη Ρώµη µεταξύ
Βενιζέλου και Μουσολίνι Ελληνοϊταλικό Σύµφωνο Φιλίας, που πιστοποιεί την καλή σχέση των δύο
ανδρών. Τα συναφή αποσπάσµατα από το βιβλίο του φίλα προσκείµενου προς τον Ε. Βενιζέλο
Γρηγορίου ∆αφνή, Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, Σελίδες 51 και 52, Τόµος
Β΄ έχουν ως ακολούθως:

Στο ίδιο διάστηµα 1928-1932, για την τόνωση των καλών σχέσεων µεταξύ των
Κυ βερνήσεων Ελλ άδας και Ιταλίας, η Κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου ωδηγήθηκε στην
προτίµησ η των Ιταλ ικών Ναυ πηγείων ANSALDO, για την εκεί παραγγελία και
κατασκευή 4 Αντιτορπιλλικών του Ελληνικού Πολ εµικού Ναυτικού, τα οποία,
παρά τα πολλά τεχνικά προβλήµατα που παρουσίασαν µετά την παραλαβή τους,
αξιοποιήθηκαν µέχρι και την περίοδο του Β΄ ΠΠ.
Νικόλαος Πλαστήρας
Ο Ν. Πλαστήρας (1883-1953) είχε κατά διαστήµατα σηµαντικότατη ανάµιξη και
ηγετικό ρόλλο στα Ελληνικά στρατιωτικά και πολιτικά πράγµατα και αξίζει ν α
παρακολουθήσου µε περιληπτικά τα κυριότερα στάδια στης διαδροµής του.
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Ο Ν. Πλαστήρας κατετάγη στο σ τράτευµα ως Λοχίας το 1904. Το 1912 προήχθη σε
Ανθυπολ οχαγό. Το 1916 ήταν Λοχαγός και προσχώρησε στο Επαναστατικό Κίνηµα
του Ε. Βενιζέλου, που έγινε τον Σεπτέµβριο του 1916 στη Θεσσαλονίκη,
προκειµένου η Ελλάδα ν α εξέλθει στο πλ ευρό της Entente, στον Α΄ ΠΠ. Η
Επαναστατική Κυ βέρνηση της Θεσσαλονίκης του Ε. Β ενιζέλου, κατά την περίοδο
14-6-1916 έως 14-11-1920, τον προήγαγε στο σύντοµο αυ τό διάστηµα κατά 3
βαθµούς σε Συνταγ µατάρχη. Με το βαθµό του Συνταγ µατάρχου πήρε µέρος στην
Μικρασιατική Εκσ τρατεία 1919-1922, µετά την κατάρρευση της οποίας
πρωτοσ τάτησε στην στρατιωτική «Επανάσταση», όπως αποκλήθηκε το στρατιωτικό
εκείνο κίνηµα του 1922. Η «Επαν άστασ η» αυτή εξώρισε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο
και πέρασε από Στρατοδικείο, µεταξύ άλλων, δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τρεις
Υπουργούς και τον Αρχιστράτηγο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι οποίοι
καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν, µε τη σύµφωνη γνώµη του Ε.
Βενιζέλου. (Γρ. ∆αφνή ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ, Τόµος Α, κεφάλ αιο µε τίτλο
«Ο Β ενιζέλος υπέρ της εκτελ έσεως » Σελίδα 20: «Αλλ’ η ιστορική αλ ήθεια
επιβάλλ ει νά λ εχθή ότι ο Βενιζέλος δέν ήτο αντίθετος στίς εκτελέσ εις») Το 1924 ο
Ν. Πλαστήρας αποστρατεύτηκε µε το βαθµό του Αντιστρατήγου.
Από τη νεότητά του έως το τέλος της ζωής του Ν. Πλαστήρας αν ήκε εν εργά και
στήριζε τη Φιλ ελεύθερη παράταξη, ήταν φανατικός οπαδός και στενός συν εργάτης
του Ε. Βενιζέλου, ενώ σε πολλές περιστάσεις υπεστήριξε ή επεδίωξε την διά των
όπλων εγ καθίδρυση δικτατορίας στην Ελλάδα.

Προσπάθεια εγκαθιδρύσεως στη Ελλάδα φασιστικού καθεστ ώτος
Το στρατι ωτικό Κίνηµα των Ε. Βενιζέλου και Ν. Πλαστήρα του Μαρτίου 1933
Τον Μάρτιο του 1933 ο Ν. Πλαστήρας ηγήθηκε αποτυχόντος στρατιωτικού
κινήµατος για την εδραί ωση στην Ελλάδα φασιστικού καθεστ ώτος, κατά το
πρότυπο εκείνου του Μουσολίνι στην Ιταλία. Μόλις έγ ινε γνωστό ότι τα τότε
εκλογικά αποτελέσ µατα έδιναν την νίκη στο αντίπαλο των Φιλ ελευθέρων του Ε.
Βενιζέλου κόµµα των Λαϊκών του Π. Τσαλδάρη, ο Στρατηγός Ν. Πλαστήρας
εξεδήλωσε µεγαλοφώνως προς τον Ε. Βενιζέλο πρόθεση εγ καταστάσεως στην
Ελλάδα δικτατορίας, όµοιας µε την φασιστική της Ιταλίας, µε το επιχείρηµα ότι
«Θα κάνουµε ό,τι και στην Ιταλία, που χάρις στον Φασισµό προοδεύει», όπως
γράφει ο φίλος του Ε. Βενιζέλου έγκριτος ∆ηµοσιογράφος Γρηγόριος ∆αφνής στο
βιβλίο του Η Ε ΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞ Υ ∆ΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, Τόµος Β ΄, Σελίδα
183. Ο Πρόεδρος του κόµµατος των Φιλελ ευθέρων Ε. Βενιζέλος, ο οποίος
διατηρούσε καλές πολιτικές σχέσεις µε την Ιταλία και τον Μουσολίνι, µε τον
οποίο είχε ήδη υπογράψει στη Ρώµη την προαν αφερθείσα Ελλ ηνοϊταλική Συµφωνία
Φιλίας, συ µφωνούσ ε (Σελίδα 183) ότι : «Η Ιταλία επήγαινε καλά, διότι εκεί
υπήρχε δικτάτ ωρ, εν ώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε δικτάτωρ». Οι µόνες
επιφυλ άξεις που κατά τον Γ. ∆αφνή διετύπωσε ο Ε. Βενιζέλος προς τον Στρατηγό,
ήταν ότι : «∆εν ήταν ικανός να κάνει τον δικτάτορα και όχι µόνο δεν ήταν
ικανός, αλλά δεν είχε και την πλειάδα, τις εκατοντάδες τ ων εκλεκτών
συνεργατών του Μουσολίνι». Ο Ν. Πλαστήρας, σε επιστολή του της 2-8-37 (ως
κατωτέρω), σηµει ώνει ότι ενήργησε µε την συγκατάθεση του Ε. Βενιζέλου.
Ας παρακολουθήσουµε πως είχαν τα πράγ µατα το 1933, αµέσως µετά τις Ελλ ηνικές
γενικές βουλευτικές εκλογ ές της 5 Μαρτίου, όπως τα παρουσιάζει σ το
προαναφερόµενο βιβλίο ο Γρηγόρης ∆αφν ής, τόµος Β΄, σελίδες 182-184,
αποδίδοντας βασικά το Κίνηµα στον Ν. Πλαστήρα:
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Μετά την αποτυχία του στρατιωτικού κινήµατος του 1933, ο ηγέτης του Ν.
Πλασ τήρας διέφυγε στην Ιταλοκρατούµενη ∆ ωδεκάνησο και τέθηκε υπό τη
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προστασία του δικτάτορα Μουσολίνι. Από εκεί και πέρα, µε την οικονοµική
βοήθεια του Ε. Βενιζέλου, εγκατασ τάθηκε στη νότια Γαλλία, σε εκεί τουριστικό
θέρετρο, όπου παρέµεινε µέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσ µίου Πολέµου.
Αργότερα, το 1937, η πολύ φιλικά διακείµενη προς τον Ε. Βενιζέλο και Ν.
Πλασ τήρα Πηνελόπη ∆έλτα, παρότρυνε µε επιστολή της τον Ν. Πλ αστήρα ν α
γράψει ο ίδιος τα γ εγονότα, όπως εκείνος τα έζησε στο Κίνηµα του 1933. Ο Ν
Πλασ τήρας της απάντησε σ ε επιστολ ή του από 2 Αυγούστου 1937 (Αρχείο
Πην ελόπης ∆έλτα, Τόµος Β΄, Ν. Πλαστήρας, Σ. 126-128 και Στυλιανός Χαρατσής,
«1023 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 22 ΚΙΝΗΜΑΤΑ», Τόµος Α΄, Σ.166-167), αρνούµενος
να αναφερθεί στο τι συνέβη, για να µην εκθέσει τον Ε. Βενιζέλο, µε
συγκατάθεση του οποίου διατείνεται ότι έκανε το Κίνηµα του 1933.
Βηρυτός, 2-8-37
Σεβαστή µου Κυρία,
……………………………………..
Γιά τήν διήγηση πού µού λέτε νά γράψω τής 6 η ς Μαρτίου τού
33, δέν θά τήν κάνω, διότι δέν πρέπει νά τήν κάνω, γιατί γιά
νά τήν γράψω εις τάς λεπτοµερείας, θ α χ ρ ε ι α σ θ ή ν ά µ ή ν
αποκρύψω τίποτε και τότε εκτίθεται ιστορικώς
η µ ν ή µ η τ ο υ Β ε ν ι ζ έ λ ο υ , πρός τόν οποίον ανέκαθεν ο
θαυµασµός µου, ο σεβασµός µου καί η εκτίµησι ήταν τόσο
µεγάλα, ώστε θά διέπραττα ασέβειαν ασυγχώρητον άν τόν
εξέθετον διά µίαν ατυχεστάτην πολιτικήν τών ωρών εκείν ων
κατά τάς οποίας δέν ευρίσκετο εις φυσιολογικήν κατάστασιν
καί αφέθη µάλλον νά παρασυρθή από ανοήτους συµβούλους
εις στιγµάς κατά τάς οποίας ε γ ώ κ α ι τ η σ υ γ κ α τ α θ έ σ ε ι
του είχα ριφθή εις αγώνα, ο οποίος θα έσωζε
τον τόπον.
……………………………..………
Με βαθύτατο σεβασµό και άπειρη εκτίµηση και αγάπη,
Ν. Πλαστήρας
----------------

Προσπάθεια περιστολής τ ων εξουσιών και λειτουργι ών της Βουλής
Το µεγάλο στρατι ωτικό Κίνηµα του 1935 τ ων Ε. Βενιζέλου και Ν. Πλαστήρα
Την ανάγκη προπαρασκευής της Χώρας για την επερχόµενη µεγάλη σύγκρουση,
στα πλαίσια του διαφαινόµενου από εν ωρίς Β΄ ΠΠ και την ως εκ τούτου
επιβαλλόµενη ανάληψη «εκτάκτων µέτρων», συνέλαβε µεταξύ των πρ ώτων ο Ε.
Βενιζέλος ήδη από το 1934 και µεθόδευσε την διενέργεια του στρατι ωτικού
κινήµατος του 1935, για την περιστολή τ ων εξουσιών, ακόµη δε και τη διακοπή
τ ων λειτουργι ών της Βουλής, µε παράλληλη επαύξηση τ ων εξουσιών του
Πρωθυπουργού και της Κυβερνήσε ως, ήτοι της Εκτελεστικής Εξουσίας.
Στην έκδοση της εφηµερίδας Ε ΛΕΥΘΕΡΙΑ του 1948, µε τίτλο "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ.
ΒΕΝΙ ΖΕ ΛΟΥ, ΑΝΕ Κ∆ΟΤΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑ∆ΑΚΗ", διαβάζου µε ότι
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ο Ε. Β ενιζέλος σε ιδιόγραφες σηµειώσεις του, που κρατούσε το 1934 και
βρέθηκαν µετά το θάνατο του, που συνέβη το 1936, έγραφε µεταξύ άλλων:
•
“Αλλά η θεραπεία τών κακών τού κοινοβουλευτισµού, δέν δύναται νά ζητηθή
από τήν εγ κατάληψη τών δηµοκρατικών αρχών. Εάν τήν Αρχήν καταλάβουν
αυτοχειροτόνητοι δικτάτορες, θ’ αρχίση εποχή διαρκών αναστατώσεων. Τήν
Εκτελ εστικήν εποµένως Εξουσίαν, µόνον ο Λαός διά τής ψήφου του δύναται
νά εγ καταστήση. Αλλ’ η σηµερινή Εκτελ εστική Εξουσία, είν αι ανίκανος
ν΄ανταποκριθή πρός τά καθήκοντά της, διότι είναι ανίσχυρος, ευρισκόµενη
υπό τήν πλήρη εξάρτησ η τής Νοµοθ(ετικής) Εξουσίας, η οποία επηρεάζεται
πάλιν από τήν ανάγκην νά µή δυσαρεστήση τάς διαφόρους εκλογικάς οµάδας,
διά νά µή διακινδυνεύση τήν επανεκλογήν τών αποτελούντων αυτήν
Βουλευ τών. ∆ιά τούτο ο Αρχηγός τής Εκτελ εστικής Εξουσίας πρέπει νά
αναδεικνύ εται δι’ εκλογής υ πό τού Λαού καί ουχί υ πό τών Νοµοθ(ετικών)
Σωµάτων, νά εκταθή η αρχή του επί 7 έτη, όπως εν Γαλλία καί νά έχη τό
δικαίωµα τής αρνησικυρίας τών Νόµων.”
•
" Πρέπει καί εις τήν εκ τής πλειοψηφίας τής Β ουλής σχηµατιζοµέν ην
Κυ βέρνησιν νά δοθή µείζων ελευθερία κινήσε ως."
•
"Πρέπει νά δύναται νά θέτη Νόµους, αφού γνωµοδοτήσουν επ' αυτών τό
Οικονοµ(ικόν) Συµβούλιον καί τό Συµβούλιον τής Επικρατείας."
•
"Η Βουλή συνέρχεται κατ' έτος εις τρείς τακτικάς συνόδους, εκάστη τών
οποί ων δέν δύναται νά διαρκέση πλείονας τ ών 3 εβδοµάδων."
•
" Η πρώτη άλλωστε µετά τήν εκλογήν τού Προέδρου Κυβέρν ησις, αφού λάβη
τήν εµπιστοσύνην τής Βουλής καί περάτωση τήν αναθεώρησιν τού
πολιτεύµατος, θά κυβέρνηση επί έν καί ήµισυ έτος άνευ παρουσίας τής
Βουλής."
Στην εισ αγωγή του Καθηγητή Παν επιστηµίου Ν. Τωµαδάκη, ο οποίος σηµειώνει
ότι εθαύµαζε τον Ε. Βενιζέλο, διαβάζουµε µεταξύ άλλων:
•
" Τόν Οκτώβριο τού 1934 ο Β ενιζέλος ευρίσκετο εις τά Χανιά."
•
" Έµπροσθέν του υπήρχαν δύο δρόµοι: Ο δρόµος τής επαναστάσεως (τόν
οποίον µοιραίως καί υπό τήν πίεσιν τών πολιτικών του φίλων ηκολούθησε τήν
1ην Μαρτίου τού εποµένου έτους 1935) καί ο δρόµος τής συνταγµατικής
µεταβολής. Καί η δευτέρα αυτή οδός ήτο κατά βάσιν επαν αστατική, αλλά τά
γενησόµενα θά εκαλύπτοντο υ πό τής νοµιµότητος. Καί γνωρίζοµεν πόσον ο Ε.
Βενιζέλος ήτο ζηλοτύπως προσκεκολληµένος πρός αυτόν τόν τύπον
νοµιµότητος."
•
" Ο Βενιζέλος, πέραν τού εσωτερικού ζητήµατος τό οποίον πολιτικώς
εξεµεταλλ εύετο, έβλεπεν ευρύτερον τήν διαµορφουµέν ην εις τήν Ευρώπην
κατάστασιν."
•
" Ο Βενιζέλος ησθάν ετο ότι έπρεπε νά προπαρασ κευ ασθώµεν διά τήν
επικειµένην µεγάλ ην σύγκρουσην, διά τήν οποίαν εγκαιρότατα ωµίλ ησεν
άλλος 'Ελλην πολιτικός, ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος. Αλλ' η κρατική µηχαν ή
δέν ελειτούργει ως έδει."
•
“Βεβαίως λ ήγοντος του 1934 και εν συνεχεία αρχοµένου του 1935,
συνεζητήθη ευρύτατα τό ζήτηµα τής Συνταγµατικής µεταρρυθµίσεως, υπό τό
πρίσµα τής ενισχύσεως τής Εκτελεστικής Εξουσίας καί περιορισµού τών
ατασθαλιών τού Κοινοβουλίου”
•
" Νοµίζω ότι η σειρά τών σκέψεων τού Βενιζέλου ήτο η εξής:

Εκλογή αυτού τού ιδίου ως Προέδρου τής ∆ηµοκρατίας.

∆ιάλυσις τής Βουλής κατόπιν συγκαταθέσεως τής εις αυτόν πειθηνίου
Γερουσίας.

Προκήρυξις εκλογ ών αναθεωρητικής Βουλής, µέ συ γκεκριµένον
πρόγραµµα µεταβολ ής τού Πολιτεύ µατος, εις τρόπον ώστε ν ά ενισχυθή η
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Εκτελ εστική Εξουσία, νά περιορισθούν τά δικαιώµατα τής Βουλής καί
νά διοικηθ ώµεν επί έν καί ήµισυ έτος συγκεντρωτικ ώς."
Την ηγεσ ία του µεγ άλου στρατιωτικού κινήµατος του 1935, αν έθεσε ο Ε.
Βενιζέλος στον Ν. Πλαστήρα. Παρά τη βαθειά διείσδυση που είχε επιτευχθεί στις
τάξεις των Ενόπλων µας ∆υνάµεων και ιδιαιτέρως του Πολεµικού µας Ναυ τικού
κατά τη µεθοδική προπαρασκευ ή του κινήµατος, το ένοπλο εγχείρηµα της 1 η ς
Μαρτίου 1935 για την κατάληψη της εξουσίας και εγκαθίδρυση ενός
περιοριστικού-δικτατορικού καθεστώτος απέτυχε και ο Ε. Βενιζέλος διέφυγ ε στο
εξωτερικό. Στο βιβλίο του Γρηγορίου ∆αφνή Η Ε ΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞ Υ ∆ΥΟ
ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, Σ ελίδα 349, Τόµος Β΄, διαβάζουµε ότι αρχικά ο Ε.
Βενιζέλος και οι λοιποί στρατιωτικοί κιν ηµατίες διεκπεραιώθηκαν στην
Ιταλοκρατούµεν η ∆ωδεκάνησο και κατέφυγαν στην προστασία του Μουσολίνι, ο
οποίος δεν τους απογοήτευσε. ∆ιέθεσε ένα από τα δύο τότε µεγάλα Ιταλικά
υπερωκεάνια, το REX, το οποίο µετέφερε από τη Ρόδο στην Νεάπολη όλους
τους φυγάδες. Το RE X παρέκκλινε των τακτικών δροµολογίων Γένοβας-Νέας
Υόρκης που εκτελούσε, και παρέλαβε τον Ε. Βενιζέλο και τους ανθρώπους του.
Τον Μάρτιο του 1936 επακολούθησε ο θάνατος του Ε. Βενιζέλου. Περί τα τέλ η
Απριλίου 1936 απέθαν ε αιφνιδίως ο Πρωθυπουργός Κ. ∆εµερτζής και τον
αντικατέστησε ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Στρατιωτικών
Ι. Μεταξάς. Ακολούθως η Κυβέρνηση Ι. Μεταξά, µετά τις προγραµµατικές της
δηλώσ εις, έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλ ής, µε 241 ψήφους υπέρ, 16 κατά
και 4 αποχές. Μετέπειτα η Βουλή διέκοψε επί πεντάµηνο διάστηµα τις εργασίες
της, από του Μ αΐου µέχρι και του Σεπτεµβρίου 1936. Με έγκρισ η του Βασιλ έως
Γεωργίου Β, τον Αύγουστο του ιδίου έτου ς, ο Πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς,
ανέστειλε την ισχύ µερικών εκ των άρθρων του Συντάγ µατος και προχώρησε στην
εξ αποτελ έσµατος επιτυχηµένη προπαρασκευή της Χώρας γ ια την αντιµετώπιση
της επερχόµεν ης λαίλαπας του Β ΄ ΠΠ. Γίν εται καταφαν ές ότι και οι δύ ο αυτοί
Πολιτικοί, Ε. Βενιζέλος και Ι. Μεταξάς, αντιµετώπιζαν κατ’ ανάλογο τρόπο την
ανάγκη προετοιµασίας της Πατρίδας εκείνη την περίοδο.
Παρά τις αποτυχίες των στρατιωτικών κινηµάτων του 1933 και 1935, ο Στρατηγός
Ν. Πλαστήρας εξακολούθησε να παραµένει προσ κολληµένος στην ιδέα της
δικτατορίας. ∆ιαβιώνοντας στο εξωτερικό, σ ε επιστολή του τον Ιούνιο του 1936
προς φίλο του, που δηµοσιεύ τηκε στην εφηµερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ της 29-061936, έγραφε µεταξύ άλλων ότι:
«Θα ήτο ευχής έργον εάν ήτο δυνατόν νά πραγµατοποιηθή η
ιδέα αυτή, διότι προσωπικώς πιστεύω ότι µόνο µιά ηθική καί
αφατρίαστος δικτατορία, είναι δυνατόν νά σώση τή χώρα από
πλήρη αποσύνθεση, πού οδηγεί ακατασχέτως, ο άθλιος καί
ταπεινός ανταγωνισµός τών πολιτικών παρατάξεων.»

Φιλογερµανική στάση Ν. Πλαστήρα κατά τον Β΄ ΠΠ
Κατά
τη
διάρκεια
του
Ελληνοϊταλικού
αρχικά
και
µετέπειτα
του
Ελληνογερµανικού πολέµου το 1940-1941, ο Ν. Πλαστήρας διέµεν ε ως φυγ άδας
στην Κυαν ή Ακτή της Γαλλίας, µετά τα αποτυχηµέν α στρατιωτικά κινήµατα του
1933 και 1935, στα οποία είχε πρωτοστατήσ ει. Τη περίοδο αυτή ο Ν. Πλαστήρας
δεν παρέλειψε να διατραν ώσει την εσφαλµένη εκτίµησή του για την τελική
Νίκη του Άξονα Ιταλίας-Γερµανίας και τις επικρίσεις του για το ότι η Ελλάδα
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τόλµησε να αντιπαραταχθεί αµυνόµενη προς την Ιταλική και Γερµανική
Αυτοκρατορία. Παράλληλα ο Ν. Πλα στήρας συνιστούσε να συγκροτήσει η
Ελλάδα φιλογερµανική Κυβέρνηση, µετά την κατάληψ ή της από τη Γερµανία.
Η πρώτη ιδιόγραφη επιστολή του Στρατηγού Ν. Πλαστήρα της 21-4-1941 από την
Γαλλία, απευθυνόµενη πιθανώς προς τον ιδιαίτερα στενό του φίλο και συν εργάτη
Κοµνηνό Πυροµάγλ ου, όπως δηµοσιεύ τηκε στην εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την
14-9-1997, είχε αποκαλυ φθεί και δηµοσιοποιηθεί από τον τότε Πρόεδρο της
Εταιρείας Μελ έτης Ελληνικής Ιστορίας, Γεράσιµο Αποστολ άτο. Σ’ αυτή ο Ν.
Πλασ τήρας, ενώ τα Γερµανικά Στρατεύµατα προήλαυναν µέσα σ την ηρωικά
αµυνόµεν η Ελλάδα, προτρέπει, µεταξύ άλλων, τον σχηµατισµό στην Ελλάδα
φιλογερµανικής Κυβερνήσε ως. Απόσ πασµα της εν λόγω επιστολ ής, παρµένο από
την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, έχει ως ακολούθως:
«Ξέρεις τάς σκέψεις µου τάς οποίας µεταδίδεις στούς φίλους.
Είµαι
τής
γνώµης
ότι
πρέπει
νά
γίνη
Κυβέρνηση
φιλογερµανική γιά νά καταστήσωµεν ολιγώτερον οδυνηράν
τήν ήτταν. Αυτό πρέπει νά γίνη καί εάν ακόµη θά ηξεύραµε ότι
ο πόλεµος θά ετελείωνε καί µετά τινας µόνο µήνας µέ τελείαν
ήτταν τού Άξονος (ό π ε ρ α π ί θ α ν ο ν ).»

Η δεύ τερη επιστολή του Στρατηγού Ν. Πλαστήρα της 16-7-1941 από τη Γαλλία,
προς τον Π. Μεταξά, Έλληνα Πρέσβη στην Γαλλική Κυβέρνηση του Βισύ (όταν η
Ελλάδα βρισκόταν τότε υ πό Γερµανική, Ιταλική και Βουλγαρική κατοχή), της
οποίας η δηµοσίευση την 5-4-1945 στην εφηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ
προκάλεσε την παραίτηση του Ν. Πλαστήρα από την Πρωθυπουργία, λόγω του
φιλοφασιστικού περιεχοµένου της, περιελ άµβαν ε, µεταξύ άλλ ων και την ακόλουθη
παράγραφο, παρµένη από τη σελίδα 468 του βιβλίου του Θεοφ. Παπακωνσταντίνου
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1940-1941:
«Τό σεσηπός καθεστώς τής 4 η ς Αυγούστου, όχι µόνον
ετόλµησε νά κηρύξη τόν πόλεµον εναντίον δύο πανισχύρων
Αυτοκρατοριών, εν ώρα παντελούς αδυναµίας τής Αγγ λίας,
καί
κατέστρεψε
τό
Έθνος,
αλλά
καί
κατεβλήθησαν
προσπάθειαι νά µαταιωθούν διαπραγµατεύσεις µου µέσω
Γερµανίας, πρός διευθέτησιν τής Ιταλοελληνικής διενέξεως»

Ο Ν. Πλαστήρας το 1945 και το 1950 διετέλεσε για λίγου ς µήν ες Πρωθυ πουργός.
Η τελ ευταία Πρωθυπουργία του ήταν την περίοδο 1951-1952. Μετά το θάνατό του
τιµάται ευρύτατα. Το όνοµά του έχει δοθεί σε ∆ήµο, πολλ ές πλ ατείες, Λίµν η και
πολλούς δρόµους. Αγάλµατά του έχουν τοποθετηθεί σ ε πολλ ές πλατείες.
Επίλογος
Από τα προαναφερόµεν α στοιχεία γίνεται σαφές ότι η Ελληνική ιστορία έχει
υποστεί πολλές σ κόπιµες παρεµβάσεις, που την έχουν οδηγήσει σε παραποιήσεις
σηµαντικών γεγονότων, για την εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων. Είναι καιρός ο µέσ ος
Έλληνας να πληροφορηθεί τα πραγµατικά περιστατικά και να βγ άλ ει τα δικά του
συµπεράσµατα. Η ιστορία πρέπει ν α παρουσιάζεται όπως συνέβη και να µη
παραχαράζεται βάναυσα.
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