Αγαπε ηνί θ ίι νη,
Δπραξ ηζηώ πνπ είζ αζηε ζ ήκεξα εδώ γηα λα ζ πδεηήζν πκε θαη λα ζπκεζ νύκε ηνλ Ησάλλε
Μεηαμά, λα αθνύζ σ ηηο δηθέο ζαο ζθ έςεηο θαηαπνξ ίεο θαηαλ κπνξώ λα ζαο απαληήζσ . Δίλαη
ε πξώηε θνξ ά πνπ θάλσ νκηι ία ζ ην Δι εύζ εξν Παλεπηζηήκην ηνπ Γ ήκν π Κεθηζ ηάο, θαη
επραξ ηζηώ ηελ θπξί α Παπδεκεηξ ίνπ γηα ηελ επγεληθή πξό ζθ ι εζ ε.
Ζ ζε κεξηλή νκηι ία κν π, ε Σξί ηε ζηε λ Κεθηζηά, είλαηθαηεπίθαηξε θαηεπεηεηαθή. Δπίθαηξε γηαηί
ε
ε ζ εκεξ ηλή πνι ηηηθή θαηάζ ηαζε ζπκίδεη εθείλε ηνπ 1936. Δπεηεηαθή γηαηί ε 29 Απξ ηι ίνπ
1936 είλαη ε εκ έξα πνπ ν Ησάλλεο Μεηαμάο έγηλε Πξ σζπ πνπξγ όο ηεο Δι ι άδνο εθι εγκέλνο
από ηελ Βνπι ή ησλ Δι ι ήλσλ .
ηελ Κεθηζηά, έδεζ ε ηα ηει επηαία ηνπ ρξ όληα ν Μεηαμάο, ζην ζ πίηη ηεο νδνύ Γ αγθι ή θαη
Κεθαι ι ελ ίαο γσλ ία, πνπ αγόξ αζε κε δάλεην ην 1940, θαη ήηαλ θηηζκέλν από ην εθδόηε Γ .
Γ εκεη ξ άθν ην 1928. Ο Μεηαμάο από ηελ νδό Γ αγθι ή μεθηλνύζ ε θαζε κεξ ηλά πεδή θαη
θαηεθόξ ηδε ηελ Λεβίδνπ, γηα λα πάξεη από ην θν ύξ λν ηνπ Μαι αθόληα έλα ζηαθηδόςσκό ,
όπσο κνπ ζ ύκηζε ε νηθνγέλεηα Βάξ ζν π ή άι ι νηε δηάι εγε ηελ δηαδξν κή από ην ξέκα ηνπ
Κνθθηλαξά κε ηα πι αηάληα θαηηηοαγξηνπηπεξ ηέο, πξν ο ηελ νδό Μπξζ ίλεο θαηΓ ηνλύζν π, κέρξη
λα θζά ζε η ζην Φαξ καθείν ηνπ θίι νπ Κ. Σξηαληαθύι ι ε , ζπδεηώληαο ζην δξό κν κε ηνπο
πεξα ζηηθνύο κέρξη ηνλ Πι άηαλν. Δθεί ηνλ πεξ ίκελε ην πξσζ ππνπξγ ηθό απηνθίλεην. Μεξ ηθέο
θνξέο όηαλ είρε ρξ όλν ηα απνγεύκαηα έθζα λε θαησο ηα ζρνι εία ηνπ Ακαξν πζί νπ. Πνι ι νί ηνλ
ζπκν ύληαηλα κπαίλεηζ ηηο ηάμεηο θαηλα ζ πδεηάεηκε δαζθ άι νπο θαηπαηδηά.
Πνηόο ήηαλ ι νηπόλ ν Ησάλλεο Μεηαμάο; Ζ εηθόλα πνπ πξν βάι νπλ ε ηει εόξ αζε θαη νη
ξαδ ηνθσ ληθέο εθπνκπέ ο ζή κεξ α ζ πρλά απέρεη πνι ύ από ηελ πξαγ καηηθόηεηα γηαηί νη
ηζηνξηθέο πεγ έο από ηηονπνίεο αληι νύλ ζηνηρεία νη δε κνζ ηνγξάθ νη θαη νη πνι ηηηθ
έο ηνπο
θαηεπζύλζεηο, εζ ει εκ έλα δηαζηξέθν πλ ηελ πξν ζσ πηθόηεηά ηνπ θαη ηα γεγνλόηα. ζ νη ηνλ
γλώξηζα λ, ερζξ νί θαη θίι νη, είπαλ όηη θάζε άι ι ν παξά δηθηάηνξαο ήηαλ. Θπκνύληαη έλαλ
άλζ ξσπ ν κε θαι νθάγαζ ν ύθνο, κε θσ ηεηλό γαι άδην βι έκκ α, πνπ ηνπ άξ εζε ε ζ πδήηεζε
πξν πάλησλ λα αθνύεη ηηο γλώκεο ησλ άι ι σλ . ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ήηαλ έλαο ηξπθε ξό ο θαη
πηζηόο ζύ δπγνο θαηπαηέξα ο, έρνληαο ζην πι επξό ηελ ζαπκάζηα Λέι α, ζ πκπαξαζ ηάηε ηνπ ζε
θάζε βήκα. ηελ δεκόζ ηα δσή ππήξ με ηίκηνο εηι ηθξηλήο θαη απνηει εζκαη ηθόο ζε όηη
αλαι άκβαλε. Πξν πάλησλ ηθαλόο λα δηαρεηξ ίδεηαηθξ ίζ εηο, κε ην επηηει ηθό ηνπ πλεύκα θαη ηελ
δηνξαηηθόηε ηά ηνπ, πξώηα σο επηηει ήο ζηα πεδία ησλ καρώλ θαη αξγ όηεξα ζ ηνλ πνι ηηηθ
ό
ζηίβν.
Γηα πνι ι νύο από ηόηε κέρξη ζή κεξα, ππήξ με ν Δζ ληθόο Κπβεξλ ήηεο θαη
Πξσζ ππνπξγ όο, πνπ θξό ληηζε ηδηαίηεξα ην ι αό θαη αλαληήξεηα ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνύ ηνπ
επηπέδνπ.
Με ζ ύλεζε θαη εζ ληθή ππεξε θά λεηα θξάηεζε γεξά ην ηηκόλη, ζηε κεγαι ύηεξε δνθηκαζί α πνπ
γλώξηζε ε ζ ύγρξν λε Δι ι άδα. Σει ηθά ηηαθξηβώο ήηαλ;
Έλαο απζηε ξ όο ζηξ αηησηηθόο ή έλαο δηαιι αθηηθόο πνι ηηηθ
όο;
Έλαο άλδξ αο πνπ ζ εβόηαλ ην Κνηλνβνύι ην θαηην Σύληαγκα;
ή έλαο Γ ηθηάηνξ αο θαηθ αζίζ ηαο, όπσ ο ππνηηκεηηθά ελίνηε αλαθ έξ εηαηζή κεξ α.
Γηαηί όκσ ο θαηπόηε επέιε με ηελ δηθηαηνξηθή δηαθπβέξ λε ζε ;
Καη γηα πόζν ρξ όλν ζθό πεπε λα ηελ δηαηεξ ήζεη;
Σθέθ ζε θε πνηέ λα παξ αηηεζεί, ηνλ απαζρ νι νύζε ε δηαδνρή ηνπ;
ε
Ήηαλ άξ αγε θ αζ ηζκόο ε 4 Απγνύζην π;
Τη ελλννύζε ν Ισ άλλε ο Μεηαμάο κε ηνλ «Τξ ίην Δι ι ε ληθό Πνι ηηηζκ
ό»;
Δίλαηκεξ ηθά εξ σηήκαηα ζηα νπνία ζα πξν ζπ αζή ζσ λ α δώζσ κ ία απάληεζε .
ηηοαξρέο ηνπ Απξηι ίνπ γελλήζ εθε ν Ησάλλεο Μεηαμάο θαη 66 ρξό ληα αξγ όηεξα, ζηηο 29
Απξ ηι ίνπ, ζ αλ ζή κεξα , ε Βνπι ή ησλ Δι ι ήλσλ ηνλ εμέι εμε κε ηζρ πξ ή πι εηνς εθί α 240 ςή θσ λ
Πξσζ ππνπξγ ό ηεο Δι ι άδνο. Ήηαλ ηόηε ήδε Αληηπξό εδξν ο Κπβεξ λήζεσο θαη Τπνπξγ όο
ηξαηη
σ ηηθ
ώλ ζηε λ Κπβέξ λεζ ε Γ εκεξηδή, όηαλ αηθληδίσο πέζαλ ε ν Γ εκεξηδήο θαην Μεηαμάο,
βάζεη ηνπ πληάγκαηνο, έι αβε ηελ εληνι ή από ηνλ Βαζηι έα Γεώξγ ην Β’ λα ζρεκ αηίζε η
Κπβέξλ εζ ε . Αλαι πηηθά νη240 ςή θ νηεκπηζηνζ ύλεο πνπ έι αβε θαηνη16 πνπ ηνλ θαηαςή θ ηζα λ
είραλ δηάθνξε ο απνρξώζ εηο.
Ο νθ νύι εο θαη ν Καθαληάξεο, νη θηιει εύζεξ νη, ήηαλ αλήζπρνη γηαηί είρε ζηηο
πξν γξ ακκ αηηθ
έο δε ι ώζε ηο απνζ ησ πήζ εηην «απνηαθηηθό» αι ι ά έδσζ αλ ςή θ ν εκ πηζηνζ ύλεο.
Ο Σζαι δάξ εο θαην Θενηόθεο, νηι ατθνί, έδσζ αλ ςή θν αλνρήο.
Ο Παπαλαζηαζ ίνπ, ζ ύκηζε ζηε Βνπι ή ηηο αληηθ
ν ηλνβν πι επηηθ
έο πεπνηζή ζε ηο ηνπ Μεηαμά θαηην
«απνηαθηηθό» θαη δελ ςή θ ηζε ηελ Κπβέξ λε ζε . ρη όκσ ο γηα απηνύο ηνπο ι όγνπο αι ι ά σο
γεληθή άξλ εζ ε θαη έληνλε δηακαξηπξί α πξν ο ηα κεγάι α θόκκα ηα, πνπ δελ εύξηζθ αλ κία
βηώζηκε ι ύζε θαηνδεγ νύζ αλ ζ ε αθπβεξλ εζ ία ηνλ ηόπν ζε θξ ίζ ηκε επνρή. ηελ εξώηεζ ε ηνπ
βνπι επηνύ Γεξάζ ηκν π Βαζηι εηάδε , πνίνο ζα είλαη ν ππεύζπλνο εάλ πξ νθύςεη πνι εκηθή
ζύ γθξν πζε , ν Μεηαμάο απάληεζε απι ά «ΔΓΩ». Καηθξάηεζ ε ην ι όγν ηνπ.
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Ο Γεώξγ ηνο Παπαλδξ ένπ, θαηήγγεηι ε ηα θόκκα ηα πνπ θαηόξζσ ζαλ , όπσο ε ίπε,
«λα εκθ αλίζ νπλ εηο θαηάζηαζηλ παξαθκήο ηνπο θνηλνβνπι επηηθνύο ζε ζκνύ ο».
Έηζη όι νη ήηαλ θαι ά πι εξ νθν ξε κέλνη όηαλ έδσ ζαλ ηελ ςή θν εκπηζηνζ ύλεο, είραλ
απηνγλσ ζί α ηεο πνι ηηηθήο θαηαζηάζεσ ο θαηείραλ επίγλσζε όηηεπίθεηηαηπόι εκνο.
Ο Βάζ νο ηεθαλόπνπι νο, κε ηελ γλσζηή ηνπ γι αθ πξό ηεηα, είπε ζηε Βνπι ή ηελ επνκ έλε.
«Υηέο θαηεζέζακ ε ζηνπο πόδαο ηνπ Αξρεγ νύ ησλ Δι επζεξ νθξ όλσ λ άι ι νη ηελ εκπηζηνζ ύλε
καο κεηά δηακαξ ηπξηώλ θαη άι ι νη ηελ αλνρήλ καο κεηά ρεηξ νθξν ηεκάησλ. Καηηα 240 ΝΑΗηα
νπνία εμεθσ λήζ εζ αλ εηο ηελ αίζ νπζα λ εκώ λ, εηο ηελ ς ήθν λ εκπηζηνζύ λεο, ήηαλ 240
ππνγξαθαί θάησζη ηεο ηξν κεξάο δηαπηζηώζεσο , όηηερξεσθ νπήζακε λ σο θνηλνβνπι επηηζκ όο,
εμεπέζακε λ σο πλέι επζ ηο, εράζακε λ ηελ ζ πλείδε ζηλ ηνπ πξν νξ ηζκν ύ καο σο Δζλ ηθή
Κπξηαξρία».
Γηαηίείρε μεπέζεη to 1936 ν θνηλνβνπι επηηζκόο;
Γηα λα ελλνήζ νπκε ηηελλνν ύζε ν βνπι επηήο Βάζν ο ηεθαλόπνπι νο όηαλ είπε «εμεπέζακ ε σο
θνηλνβνπι επηηζκόο » ζ α θάλνπκε κ ία ζύ ληνκή ηζηνξ ηθή αλαδξν κή.
Από ηηο4.11. 1920 όηαλ έραζε ν Βεληδέι νο ηηο εθι νγέο έσο ην 1936 είραλ δηαξξ εύζε η 15
ρξό ληα, ηα πεξ ηζ ζό ηεξα κε Αβαζί ι επηε Γ εκνθ ξαηία, θαηά ηα νπνία είραλ κεζνι αβήζεη
ηξνκαθηηθ
ά γεγνλόηα. Ζ Μηθξαζ ηαηηθή θαηαζηξ νθή, ε επαλαζηάζε ηνπ Πι αζηήξ α, ε δίθε θαη
εθηέι εζ ε ησλ εμ 6 γηα εζ ράηε πξν δνζ ία. Σξεί ο πξ ώελ πξσζ ππνπξγ νί, Γ . Γνπλαξ ήο, Π.
Πξσηνπ απαδάθεο, Ν.ηξ άηνο, δύν Τπνπξγ νί, Ν. Θενηόθεο, Γ. Μπαι ηαηδήο θαη ν
Αξρηζηξάηεγνο Γ. Υαηδεαλ έζηεο, νη 5 ζηνπο 6 αληηβεληδει ηθνί, εθηει έζηεθαλ ι ίγεο ώξεο κεηά
ηελ απαγγει ία ηεο θαηαδίθε ο ηνπο .
ηα 15 απηά ρξό ληα νξθίζηεθαλ 32 Κπβεξ λήζεηο, έγηλαλ αλαζρεκ αηηζκ νί, επαλαζηάζεηο,
αληεπαλαζηάζ εηο, θηλήκαηα θαηε δηθηαηνξί α ηνπ Παγθάι νπ
ι α απηά είραλ σο απνηέι εζκα λα δηαι πζ εί ν ζηξαηόο, θαη απηό ήηαλ ην πην ζν βαξό
πξό βι εκα . Σε ραξηζηηθή βνι ή έδσζα λ δύν βεληδει νγελή θηλήκαηα.
Σν θίλεκα ηνπ ζηξ αηεγνύ Πι αζηήξα , πνπ ζηόρν είρε ηελ αλαηξνπή ηνπ εθι νγηθνύ
απνηει έζκ αηνο ηε ζηηγκή πνπ Βεληδέι νο έραλε ηηο εθι νγέο, ζηηο 3 Μαξ ηίνπ ηνπ 1933, θαζώο
θαη ε επαλάζηαζ ε ησλ αμησκ αηηθ
ώλ ηνπ Ναπζηάζκ νπ, ηελ άλνημε ηνπ 1935 ππνθηλνύκελε
από ηνλ Δι επζέ ξην Βεληδέι ν. Απνηέι εζκα είραλ ηελ απνπνκπ ή από ην ζηξαηό θαη ηηο
θαηαδίθεο 1300 αμησκ αηηθ
ώλ, θάπνηεο εθηει έζεηο, ηελ θπγή ηνπ Βεληδέι νπ θαη ηνπ Πι αζηήξ α
ζηα ηηαι νθξαηνύκελα Γ σ δεθάλλε ζα θαη εθείζε λ ζηελ Ρώκε θαη ζην Παξί ζη. Σν θίλεκ α
θαηεζηάι ε από ηνλ Μεηαμά σο ππνπξγ ό άλεπ ραξηνθπι αθίνπ ζηελ Κπβέξ λε ζε ηνπ Παλαγή
Σζαι δάξ ε . ηηο Κπβεξλ ήζ εηο Κνλδύι ε θαη ηελ ππεξ εζηαθή Γ εκεξηδή πνπ αθνι νύζε ζα λ ν
Μεηαμάοδελ ζ πκκεηείρε.
ηαλ ηνλ Ννέκβ ξ ην ηνπ 1935 επέζηξες ε ν Βαζ ηι εύο Γεώξγ ηνο, ν Μεηαμάο δήηεζε αθξό αζ ε
εο
θαη ηνπ πξό ηεηλε λα ρνξ ε γήζ εη γεληθή ακλε ζηία ζε όζ νπο ζπκκ εηείραλ ζην θίλεκα ηεο 5
Μαξ ηίνπ ηνπ 1935. Ο Γεώξγ ηνο ηνλ άθνπζε . Ζ ακλε ζηία ρνξ εγ ήζε θε, αι ι ά ν Μεηαμάοήηαλ
άθξσο επηθ πι αθηηθ
όο, ζην λα εληάμεηεθ λένπ ηνπο επαλαζηάηεο αμησκ αηηθ
ν ύο ζην ζηξάηεπκα,
όηαλ αλέι αβε ην ππνπξγ είν . ζ ηξαηησηηθώλ, ηελ 5 Μαξ ηίνπ 1936, κε δηνξ ηζκ ό από ηνλ
Βαζ ηι έα Γεώξγ ην, ηελ ζηηγκή πνπ ήηαλ εθι εγκέλνο Αξρεγ όο ησλ Δι επζε ξν θ ξό λσ λ κε 7
βνπι επηέο, γηαηί ζ α αληηδξ νύζ αλ νη ππόι νηπνη ζηξ αηησηηθνί θαη απηό πνπ πξν είρε εθείλε ηελ
ζηηγκή ζην ζηξ αηό κε ηελ πξν νπηηθή ηνπ πνι έκν π ήηαλ ε ελόηεηα. Ζ απόθα ζή ηνπ Μεηαμά
δελ έγηλε δεθηή από όι νπο θαη «Σν απνηαθηηθ
ό» όπσο νλνκάζη εθε ππήξμε έθηνηε ζν βαξή
εζηία δηαθσ ληώλ, ζηξαηησηηθώλ θαη πνι ηηηθ
ώλ αθόκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνι έκνπ ηνπ
40.
Δπηπι ένλ ηελ άλνημε ηνπ 1936 έλα λέν ζηξαηησηηθό πξα μηθόπεκα εηνηκαδόηαλ από ηνλ
Τπνπξγ ό ηξαηησηηθώλ Αι έμαλδξ ν Παπάγν θαηηνλ Τθ ππνπξγ ό Πι αηή, όηαλ κεηά ηηοεθι νγέο
ηνπ 1936, ι όγσ ηζ νς ε θίαο ησλ δύν κεγαι πηέξσ λ θνκκ άησλ, δελ κπνξν ύζε λα ζρεκ αηηζζ εί
θπβέξλ εζ ε. Σόηε ν νθ νύι εο πξν ρώξε ζ ε ζε ζπκθ σ λία κε ηνπο αξ ηζηεξ νύο γηα δε κηνπξγ ία
θπβέξλ εζ εο, ην γλσζη ό σ ο ύκθσ λν νθν ύι ε -θι άβαηλα. Ζ εθδνρή πξν θάι εζε αίζζ εζ ε ,
θαζώο ν Βεληδέι νο είρε ζε ζ πίζ εηηνλ λόκν 4229/1929, ζύ κθ σ λα κε ηνλ νπνίν ήηαλ αδίθεκα ε
πίζηε ζηα θνκκν πληζηηθά ηδεώδε . Σει ηθά ν Γ εκεξηδήο ζπλέρηζε λα είλαηθπβέξ λε ζε θαηόπσο
είπακε ν βαζηι ηάο δηόξηζε ηνλ Μεηαμάππ. ζηξαηησηηθώλ.
Σελ θξηζ ηκόηεηα απηήο ηεο επνρήο αλαθέξε η θαην Βεληδέι νο ζε επηζηνι ή ηνπ από ην Παξ ίζ η
πξν ο ηνλ Λνπθά Ρνύθν, 9 κέξεο πξηλ πεζά λεη ζηηο 18 Μαξηίνπ 1936, επηζ εκ αίλνληαο ηελ
αλαγθαηόηεηα λα βξεζ εί κία ι ύζ ε. Δπηθξ νηνύζε ηελ εθι νγή ηνπ Μεηαμά ζην Τπνπξγ είν
ηξαηη
σηηθώλ γηαηί ηνλ έθξηλε σ ο κόλν θαηάι ι ει ν λα αλαι άβεηην ζηξ αηό θαηλα επηβάι εηηελ
ηόζν απαξ αίηεηε πεηζ αξρία.
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«Γελ είλαη αλάγθε λα ζ νπ είπσ πόζνλ δσεξ ά είλαη ε ραξ ά κνπ, δηόη
η ν Βαζηι εύο
απεθ άζηζε λα παηάμε επί ηέινπ ο ηαο δηελεθείο επεκβάζεηο ησλ ζηξ αηησηηθώ
λ
παξ αγόλησλ…. αλαζέζα ο ην ππνπξγείνλ ησλ Σηξ αηησηηθώ
λ εηοηνλ Ησ άλλε λ Μεηαμάλ».
Σν γξάκκα η έι εησλ ε κε ηε θξάζε Εήησ ν Βαζ ηιεύο.
Γηαηίθαη ν Βεληδέι νο ηνλ έθξ ηλε σ ο ηνλ πιέ νλ θαηάι ι ε ι ν;
Ο Μεηαμάοζηα 66 ηνπ ρξ όληα είρε δηαλύζε ηόι α ηα ζηάδηα ζηξαηησηηθήο θαηπνι ηηηθ
ήο δσήο κε
επηηπρία, εηι ηθξ ίλεηα θαηζ πλέπεηα.
Ωο Αλζ ππνι νραγόο ζηνλ Δι ι ελ νηνπξθηθό πόι εκν ηνπ 1897.
Άξ ηζηνο ζ ηε Αθαδεκί α Πνι έκνπ ηνπ Βεξ νι ίλνπ.
Τπαζπ ηζηήο θαηζύ κβνπι νο ηνπΒεληδέι νπ ην 1910.
Δπηηπρεκέλνο ζηξαηεγόο θαηδηεπζπληήο επηρεηξή ζ εσλ ζ ηνπο Βαι θαληθνύο πνι έκνπο, θαηκε
ζε καληηθ
έο Γ ηπι σκ αηηθ
έο ζ ηξαηησηηθ
έο ζ πκθ σλ ίεο.
Αξρεγ όο ηνπ Δπηηει είνπ 1915.
Αξρεγ όο ηνπ θόκκ αηνο ησλ Δι επζ εξν θ ξό λσ λ, από ην 1922- 1936, κε έξγ ν επνηθνδνκεηηθό
αλάκεζα ζηηο ζπγθξν πόκελεο πνι ηηηθ
έο παξαηάμεηο.
Τπνπξγ όο Μεηαθνξ ώλ θαηΔζσηε ξηθώλ κε ζ εκα ληηθ
ό έξγ ν, πνπ εγθαηλίαζε ν Βεληδέι νο
ακέζσο κ εηά, όπσο ηα έξγ α ύδξεπζε ο ηεο Αζή λαο.
Αξζ ξν γξάθ νο πνπ πξν ζ πάζε ζε λα θσ ηίζεη ην θνηλό, γηα όζ α ζ πλέβαηλαλ ε είραλ ήδε ζπκβεί
ζηα πνι ηηηθ
ά δξ ώκελα.
Δίρε πξν βι έςεη ζσζηά ηελ απνηπρία ηεο εθζηξαηείαο ησλ Γ αξ δαλει ι ίσλ θαη ηεο
Μηθξα ζηαηηθήο πνι ηηηθήο ηνπ Βεληδέι νπ θαηάι ι α πνι ι ά.
Αλ ε πνι ηηηθ
ή θαη ν ζ ηξαηόο ήηαλ ζ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξ ηγξ άς ακε πνηά ήηαλ ηα
θνηλσληθά πξ νβι ήκαηα ην 1936 ζηε Δι ι άδα?
Σν θξαρ ηνπ 1929 ήηαλ αθόκα λσπό ζηε κλήκε θαηζ ηηοηζέπεο. Με απνηέι εζκα ηελ αλεξγ ία
πνπ έπι εηηε όι νπο αι ι ά θαηην 1.000.000 Έι ι ελ εο από ηελ Ησλία, άζηεγνπο πξ όζ θπγεο, πνπ
νη πεξ ηζ ζό ηεξν ηαγσ λίδνληαλ αθόκα λα επηβηώζν πλ. Ο δηραζκόο αλζν ύζε θαην θνκνπληζκόο
εύξ ηζθ ε πξό ζθνξ ν έδαθν ο γηα θηλεηνπνηήζ εηο θαη απεξγ ίεο άι ι νηε δίθαηεο θαη άι ι νηε
θαηεπζπλόκελεο, κε ζηόρν λα εηζρσ ξή ζεη ζ ε όι εο ηηοηάμεη
ο θαη ει ηθίεο, ζ ην ζηξα ηό θαη ζηελ
θνηλσ λία. Απηόο είλαη ν ι όγνο πνπ ν Μεηαμάο πήξ ε ηα απζηεξ ά κέηξα ελαληίνλ ηνπ
εθαξκόδ νληαο ηνλ λόκν ηνπ Βεληδέι νπ. κνηα κέηξα έι αβε ζε θάζε άι ι ε δηαζ παζηηθή ηάζε,
ηνπ πνι ηηηθ
ν ύ θόζ κνπ αι ι ά θαη ηεο λενι αίαο αθν ύ ν ζηόρνο ήηαλ λα ελώζε η ηνλ ι αό θαη λα
κεηώζε η ηηοθνηλσλ ηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθνξ έο ηδίσο λα αγσ ληζζ εί θαηά ησλ δηραζηηθώλ
ηάζεσλ πνπ ππέζαι παλ νηπνι ηηηθ
ν ί.
Αλ δηαβάζν πκε πξ νζ εθηηθ
ά ην Ζκ εξν ι όγην ηνπ Μεηαμά αι ι ά θαη ηα άξζ ξα ηνπ ζηηο
εθεκεξ ίδεο ηεο επνρήο ζα βξν ύκε επίζε ο θάζε ι επηνκέξε ηα ησλ ζθ έςεσ λ ηνπ Μεηαμά, πνπ
νδεγ νύλ ζην ίδην ζπκπέξαζ κα, όηη ν θνηλνβνπι επηηζκόο είρε πηα μεπέζεη. Σαθηηθ
ά
δηαπηζηώλνπκε ζην εκε ξν ι όγηό ηνπ ηελ απνγνήηεπζή ηνπ από ηελ πνι ηηηθή δσή ηεο ρώξαο
αι ι ά θαηηεο θνηλσ λίαο σο επαθόι νπζν , ζε θξ άζε ηο ηνπ 1934 θαη1935: Ο πνι ηηηθ
όο θόζκνο
ζά πηνο κέρξ η κπειν ύ νζηέσλ. ... ζ απίι α πνιηηεπνκέλσ λ....ρξεν θνπία ηνπ πνιηηηθνύ
θόζκνπ.... θαηάζηαζ ηογεληθή πληθ
ηηθήν θόζ κνο ζέιεη ηελ εζ πρίαλ ηνπθαηαθ νζησκ έλνο
εηοηελ βηνπάιελ ηνπ δελ βιέπεη ηίπνηεάιι ν. Αλέρεηαηθαηαρξήζεηο θιεςηέ ο. Αλάηαζ ηο
θακία
πσο βι έπεηε ε νκ ηι ία είλαη επίθαηξ ε όρη κόλν εκεξ νι νγηαθά αι ι ά θαη νπζηαζηηθά, γηαηί θαη
ηόηε όπσ ο ζ ήκεξα είρε εθπέζε η ν θνηλνβν πι επηηζ κόο, όπσο νη ίδηνη παξα δέρνληαλ. Ζ
ρξεσθ νπία ηεο Βνπι ήο είρε θέξεη ζηε λ επηθ άλεηα θαη ην δήηεκα ησλ ζεζ κώλ. Μεξ ηθνί
δεηνύζ αλ ξ ηδηθέο αι ι αγέο ζηνλ θνηλνβν πι επηηζκό , άι ι νη απξ νθάι ππηε δηθηαηνξ ία. Ο
Μηραι αθόπνπι νο πξ όηεηλε Βνπι ή 160 κει ώλ θαη Γεξ νπζί α «επαγγι εκαηηθή». Ο Α.
Παπαλαζηαζί νπ «πι ι νγηθή δηαθπβέξ λε ζε » ν Δ. Βεληδέι νο «εμσθ νκ αηηθ
ή» ν γηόο ηνπ,
ε
νθνθ ι ήο Βεληδέι νο, ζπκθώλε ζε ηηοπαξακν λέο ηεο 4 Απγνύζηνπ λα ζ πκπξάμεη κε ηνλ
Μεηαμάζηε λ δηθηαηνξ ία.
Ο Πι αζηήξ αο έγξαθε , ζηιρ 29 Ηνπλίνπ 1936 ζ ηελ εθεκ εξί δα Ανεξάπηηηορ.
« Ππόκειηαι ζς γκεκπιμένυ ρ πεπί ηυν καηά ηαρ ημέπαρ αςηάρ διαδόζε υ ν ππορ εγκαδθίδπςζι ν
δικηαηοπίαρ εκ μέποςρ ηυν κςβεπνώνηυν ζήμ επον. Θα ήηο ηη αληθεία εςσήρ έπγον εάν ήηο
δςναηόν να ππαγμαηοποιηθή η ιδέα αςηή ηο ηασύηεπον, διόηι πποζυπ ικώρ πιζ ηεύυ , όπυ ρ
πάνηα και ηώπα, όηι μόνον μία ηθική και αθ αηπίαζηορ δικηαηοπία είναι δςναηόν να ζώ ζ ει ηην
σώπαν από ηην πλήπη αποζύν θεζ ιν πος ηην οδηγεί ακαηαζσέηυρ ο άθλιορ και ηαπεινόρ
ανηαγυ νιζ μόρ ηυν πολιηικών παπαηάξευ ν».
Ισ άλλε ο ΜεηαμάοΠξ σ ζππνπξ γόο.
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Από ηνλ Μάην ηνπ 1936 ν Ησάλ λεο Μεηαμάο, σλ πξσζ ππνπξγ όο, δηαηήξε ζ ε ην ραξηνθπι άθην
ηνπ ππνπξ γείνπ εμσηεξηθώλ θαη ησλ ηξηώλ ζ ηξαηησηηθώλ ππνπξγ είσ λ θαη ζ πγθέληξσ ζε ζηα
ρέξηα ηνπ Γηπι σκ αηία θαη Έλνπι εο Γ πλάκεηο, γηα ηε δηαρείξηζε ζε πεξί πησζ ε πνι έκν π. Σελ
επνκέ λε δε ηεο ππεξ ςε θίζ εώο ηνπ, ε Γ’ Αλαζ εσξεηηθή Βνπι ή έθι εηζε θαλνληθά γηα
θαι νθαηξηλέο δηαθνπέο θαη ν Μεηαμάο έζ θπςε κε επζ ύλε θαη ζπγθεθξηκέλεο πξ νηεξαηόηεηεο
θαηά λνπ, ζηελ επίι πζ ε ησλ κεγάι σλ πξ νβι εκάησ λ πνπ πίεδαλ ηελ ρώξα θαη αλέι αβε ηελ
αλαζ πγθξό ηεζε ηεο Δι ι άδαο, αθνι νπζώλ ηαο ηηο Πξν γξ ακκ αηηθ
έο
Γ ει ώζεηο ηεο
Κπβεξλ ήζ εώο ηνπ, πνπ είρε εθθσ λήζεη ελώπηνλ ηεο Βνπι ήο ζηηο 25 Απξ ηι ίνπ.
Σέζζ εξα Τπνπξγ εία θαη ε πξν εηνηκαζί α γηα πόι εκν ι ανύ θαη ζηξαηνύ δελ ήηαλ απι ή
ππόζεζ ε. Οη δηπι σκ αηηθ
έο επαθέ ο κε ηνπο Βαι θάληνπο ήηαλ ην πξώην ηνπ κέι εκ α
πξν θεηκέλνπ λα εμαζθαι ίζ εη ηελ Δι ι άδα από βνξ ξ ά. Αθνι νύζ εζ αλ ηα εξγ αηηθ
ά κέηξα θαη ε
αληίζηνηρε λνκνζ εζί α κέζα ζην θαι νθαίξ η ηνπ 1936. Γ ελ ήηαλ κία ήξ εκε επνρή ν νθ νύι ε ο
πίεδε γηα ην «απνηαθηηθ
ό», ν Καθα ληάξεο γηα ηνπο εθηνπηζζ έληεο κεηά ηα αηκαηε ξ ά επεηζ όδηα
εο
ηεο 12 Μαίνπ ζηε λ Θεζ ζ αι νλίθε , θαη ν Μεηαμάο εμεδήι σζε ηελ πξ όζ εζ ε λα παξα ηηεζεί.
Αι ι ά επελέβε ν Λακπξ άθεο κε ην επηρείξε κα: «Γ εν ζς μθέ πει ζηοςρ θι λελεύθεποςρ να
αναηπέτ οςν ηον Μεηαξά γιαηί δεν ςπάπσει έηοιμη διαδοσή».
Οη ζπλζήθεο ζ ηελ Δπξ ώπε επηδεηλώλνληαη ηνλΙνύι ην ηνπ 1936.
ηηοπξώηεο 100 κέξεο, από ηνλ Απξ ίι ην έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1936, ν Μεηαμάοηθαλνπνίεζ ε
ηα πεξηζζ όηεξα αηηήκαηα ησλ εξγ αδνκέλ σ λ. Μνι αηαύηα, κία λέα παλει ι αδηθή απεξγ ία
ζρεδηαδόηαλ γηα ηελ 5ε Απγνύζηνπ. Γ ελ ήηαλ ε πξώηε, θαζώο είραλ ήδε από ηελ αξρή ηνπ
1936 δηνξ γαλσζε ί 274 απεξγ ίεο. Ο Μεηαμάο σ ο θνηλνβν πι επηηθόο πξσζ ππνπξγ όο δελ ζ α
άθε λε λα επαλαι εθζν ύλ ηα γεγνλόηα ηεο Θεζζ αι νλίθεο. Δπηπι ένλ θάηηείρε ήδε αι ι άμεη
πξν ο ην ρεηξό ηεξν ζηε λ Δπξώπ ε από ηνλ Ηνύι ην ηνπ 1936.
ηηο 4 Ηνπι ίνπ ηνπ 1936, θαηέξξεπζε ε Κνηλσλ ία ησλ Δζ λώλ κε ηελ άξζ ε ησλ θπξώ ζεσλ
θαηά ηεο Ηηαιίαο, ηηο νπνίεο είρε επηβάι εη ι όγσ ηεο επηζέ ζεσο ηεο Ρώκε ο θαηά ηεο
Αβεζ ζπλίαο έλα ρξό λν λσξί ηεξα. Σν ζύ ζηεκα ηεο ζπι ι νγηθήο αζθαι είαο, ζ ην νπνίν είρε
βαζηζζ εί ε εηξή λε, έθε ξε ηελ Δπξώ πε έλα βήκα πην θνληά ζηνλ πόι εκν. ηηο 17 Ηνπι ίνπ
άξρηζε ν Ηζπαληθόο εκθ ύι ηνο πόι εκνο θαη Ο Μεηαμάο δελ ζ α πεξί κελε λα ρεηξν ηεξές νπλ νη
πεξ ηζηάζεηο.
ε

Η 4 Απγνύζ ηνπ, πσ ο; πόηε; γηαηί;
Ζ ρξεσθ νπία ηνπ θνηλνβνπι επηηζκνύ ε δηάι πζ ε ηνπ ζηξαηνύ θαην θίλδπλνο ηνπ επεξρνκέ λνπ
πνι έκν π, είλαη νη ι όγνη πνπ νδήγεζ αλ ηνλ Ησάλλε Μεηαμά, ζηε απόθαζε εθηξνπήο ηνπ
εο
πνι ηηεύκαηνο πξν ο ηελ Γ ηθηαηνξ ία. Σελ αθνξκ ή έδσζε ε παλει ι αδηθή απεξ γία ηεο 5
Απγνύζηνπ.
Ο πόι εκν ο πι εζ ίαδε θαη απαηηνύζε ζπγθέληξσ ζε εμνπζί αο, πεηζ αξρία,
ι νγνθξηζ ία, έι εγρν επί ηεο βηνκ εραληθήο νι ηγαξρίαο θαη ρξε ζηή νηθνλνκ ηθή δηαρείξ ηζε .
Πξν πάλησλ, απαηηνύζε ηαρύηεηα ζηε ι ήςε θαη ηελ εθαξκ νγή ησλ απνθά ζε σλ , ζε όι νπο
ηνπο ηνκείο θαη απηέο ηηο ζπλζή θεο δηνηθήζ εσ ο πνπ κόλν κία δηθηαηνξ ία κπνξ νύζε λα
επηβάι εη. Ζ Δι ι άδα ελ κέξε η ηελ δερόηαλ σο αλαπόθε πθηε θαη ε δηεζ λήο θνηλόηεηα ην
επέηξεπε. Οι όθι εξ ε ε Δπξ ώπε θαηε κηζή Ακεξηθή κε εμαίξεζ ε 4-5 θξαηώλ εθείλε ηελ επνρή
είραλ σ ο πνι ίηεπκα δηθηαηνξί εο ηεο αξηζηεξάο ή ηεο δεμηάο.
Ο Μεηαμάοείρε απόι πηε επίγλσζ ε ησ λ πξν βι εκάησ λ θαηησλ αδπλακηώλ πνπ αθνι νπζ νύζα λ
κία δηθηαηνξηθή δηαθπβέξλ ε ζε , κε ηα ζθ ι εξ ά θαη αλει εύζεξ α κέηξα πνπ έπξε πε λα
επηβι εζ νύλ θαηην ράνο πνπ ζα θηλδύλεπε λα πξν θύς εηζηελ δηαδνρή. Παξάι ι ει α γλώξ ηδε ηη
ζή καηλε δηθηαηνξί α θαηηηαθξηβώο ζηεξν ύζε ηνλ θόζ κν. ε κία νκηι ία ηνπ αξγ όηεξα είπε: Δάλ
εζηέξεζα ζην Δι ιεληθό ια ό ηελ ηόζν αγαπεηή ζ ηνπο Έι ιελεο Διεπζ εξί α ήηαλ γηα λα
ηνπο εμαζ θ αιίζ σ ηελ κεγαι ύηεξε ειε πζεξί α, ηελ εζληθή αλεμαξηεζί α. κσο όηαλ
βξέζ εθε κπξν ζηά ζην δίι εκκα , δηθηαηνξί α ή ράνο ζε θαηξό πνι έκν π, δηάι εμε ην πξώην
αλαι ακβάλνληαο όιεο ηηο ζ πλέπεηεο ηεο ζ ηέξε ζ εο ηεο ει επζεξ ίαο ζηνπο πνι ίηεο.
ε

Ήηαλ ε 4 Απγνύζηνπ, ε παξακν λή ηεο παλει ι αδηθήο απεξγ ίαο ηα ζσκαη εία πξ νρσξνύ ζα λ
ζηελ απεξγ ία ελ γλώζε η ηνπο όηη ε θπβέξ λε ζε κεξηκλνύζε θαη κάι ηζηα κε ηνλ αξ ηζηεξό
ζπλδηθαι ηζηή Αξηζηείδε Γ ε κεηξάην πθ ππνπξγ ό, πνπ είρε ήδε πεξ άζε η ηνπο πεξ ηζζ όηεξνπο
εξγ αηηθ
νύο λόκν πο.
Σόηε ν Μεηαμάο δήηεζε αθξό αζ ε από ηνλ Βαζηι έα Γεώξγ ην θαηαμίσζ ε λα ηνπ παξάζ ρεηηελ
άδεηα γηα ηελ επηβνι ή δηθηαηνξ ίαο,
θαη
ηελ άξζ ε άξζ ξσ λ ηνπ πληάγκαηνο
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5,6,10,11,12,14,20 θαη 95, βαζηδόκελνο ζην Ηδηώλπκν ηνπ Βεληδέι νπ ηνλ Νόκν 4229/1929,
πνπ έθξηλε ηηο ζ πγθεληξώζ εηο ζ ε αλνηθηνύο ρώξν πο παξάλ νκεο.
Σαθηηθ
ά αθνύσ λα ι έγεηαηθαη λα δηαηππώλεηαη γξα πηά από θνξ πθα ίνπο ηζηνξηθνύο, όηην
Βαζ ηι ηάο ζε ζ πλεξγ αζ ία κε ηνπο Άγγι νπο ζθ άξσ ζ αλ ηελ δηθηαηνξί α θαηρξε ζηκνπνίε ζα λ ηνλ
Μεηαμά σο άλζ ξσπ ό ηνπο, γηα λα ηελ επηβάι νπλ, θάηη πνπ ηζηνξ ηθά είλαη απνι ύησο
αλεδαθηθό. Ο Μεηαμάο νπδέπνηε ππήξ με θ ίι νο ή «άλζ ξσπ νο ησλ Άγγι σλ » θαηζ ε ζεσξ ία θαη
πξάμεηο, γξαπ ηά θαηπξν θ νξηθά.
Έηαμε όκσο ηελ Δι ι άδα ζ ην πι επξό ησλ ζ πκκ άρσ λ γηαηί πίζηεπε όηη ε Δι ι άδα σο λαπηηθ
ή
δύλακηο έπξε πε λα ηαπηίζε ηηελ ηύρε ηεο κε ηελ Αγγι ία πνπ είρε ζηόι ν θαηόρηκε ηελ Γεξκα λία
πνπ δελ ήηαλ λαπηηθ
ή δύλακηο θαη ηε λ Ηηαιία πνπ ήδε θαηείρε ηα ει ι ελ ηθά λεζ ηά, ηεο
Γ σδεθ αλήζν π.
Άι ι σζηε από ηελ αξρήλ ηεο δσήο ηνπ ν Μεηαμάοβξέ ζ εθε απνι ύησο αληίζεηνο ζηελ αλάκεημε
ησλ μέλσ λ, Άγγι σλ θαηΓάι ι σλ , ζηε λ ει ι ε ληθή πνι ηηηθ
ή θαηζηξαηησηηθή δσή. ην Ζκεξνι όγην
βξί ζθ νληαηαξθεηέο θαηαγξ αθέο πνπ ην θαλεξώ λνπλ ήδε απν ην 1896, σ ο ζηε λ επαλάζηαζ ε
ηνπ 1935 όηαλ έγηλε ι όγνο από δηαθ όξ νπο γηα επέκβαζε μέλσλ ν Μεηαμάο γξάθεη: «3
Μαξ ηίνπ, Κπξηαθή...Μεζν ιά βε ζηο μέλσλ ( Αγγιηθήο πξ εζβ είαο;) – Καη Πεζκα δόγινπ Καη άι ινη. Έληνλνο ζ ηάζηο κν π –Αγξ ία απόθξν πζηο κνπ.- Δπ’ νπδελί ι όγσ μέλνη.
Πξνηηκνηέξ α θαηίζρπζηο Βεληδέινπ παξ ά επέκβαζ ηομέλσ λ». Απηή ήηαλ ε γλώκε ηνπ ηε
ζηηγκή πνπ ζα κπνξ νύζε λα επσθ ει εζ ή ν ίδηνο από απηή ηελ αλάκεημε ησλ Αγγι σλ . Ούηε
πνηέ βαζ ίζηεθε ζην όηη ε Γ εκνθ ξ αηηθ
ή Αγγι ία ζα ζηήξ ηδε ηελ δηθηαηνξ ηθή δηαθπβέξλ εζ ε ηεο
Δι ι άδαο.
Δπηπρώο γηα ηελ ηζηνξηθή αληηθ
εηκεληθόηεηα, ν ππξ ίδσ λ Μαξθεδίλεο, ζ ην βηβι ίν ηνπ
Σύγσπονη Πολιηική Ιζηοπία έρεηδηαζώζε ηηνλ δηάι νγν θαηηα επηρεηξή καηα ηνπ Ησάλλε Μεηαμά,
ε
θαηά ηε ζ πδήηεζή ηνπ κε ηνλ βαζηι έα Γεώξγ ην Β’, ηελ 4 Απγνύζηνπ 1936, θαζώο ήηαλ
παξώ λ ζ ηα αλάθηνξα θαηά ηελ ζπλάληεζ ή ηνπο. Αλάκεζα ζε άι ι α ν Μεηαμάο είπε:
....Ζ εμέι ημηο ηεο δηεζλνύο θαηαζηάζεσ ο σ ο από ηνύδε πξ νβιέπεηαη, απαηη
εί θαη παξά
ηεο Δι ιά δνο ηελ ζηξ αηη
σηηθήλ απηήο παξ αζθε πήλ. Δλλνώ όρη κόλν ηνλ πιηθόλ, αιι ά
θαηηνλ ςπρηθόλ ηνπ Σηξαηνύ εμνπιηζκόλ. Κύξ ηνλ δε ζηνηρείνλ απηνύ είλαηε πεηζαξρί α.
Τα δε κνθ ξα ηηθ
ά, όκσ ο, θόκκαηα αμηνύλ λα επαλαθ έξ σ ηνπο απνηάθηνπο ζην ζηξ αηό.
Δάλ νύηνη επαλέιζ νπλ, ε δηαηήξεζε ηε ο πεηζαξρί αο είλαηαδύλαηνο...
Δάλ ν ζηξ αηόο ζή κεξν λ πεηζαξρεί, είλαη δηόη
η γλσ ξ ίδεη όηηδελ ζα επαλαθ έξσ ηνπο
απνηάθηνπο. Τν έρσ δε ιώ ζεη θαη’ επαλάιεςη λ. Τε λ δήισ ζηλ απηήλ εγλώξηδνλ
θάι ιηζ ηα νη δε κνθ ξα ηηθνίόηαλ κνπ έδσζ αλ ς ήθ νλ...
Γελ δεηώ ηελ άξ ζηλ ησλ άξζ ξσ λ ηνπ Σπληάγκαηνο ππέξ εκνύ θαη ηεο δηθήο κνπ
Κπβεξλήζε σο...Πξνζθ έξ σ ηειεπηαίαλ ππεξε ζία λ πξ νο ηνλ Βαζηι έα θαη ηελ παηξί δα.
Δίκαη πξόζπ κνο λα θαηαζέζσ απηνζηηγκή ηελ εληνιή.
Δάλ ν Βαζηι εύο λνκίδεη όηη ππεξβάι σ εηο ηνπο θηλδύλνπο θαη κπνξεί δη’ άι ισ λ
πξ νζ ώπσ λ....
ε

Σελ 4 Απγνύζηνπ, από ηα αλάθηνξα ν Μεηαμάο πήγε θαη επζε ίαλ ζην ππνπξγ είν εμσηεξηθώλ
θαηθάι εζε ην Τπνπξγ ηθό πκβνύι ην. Γ ελ έι αβε θαλέλα κέηξν αζθάι εηαο, νύηε πνι ηηηθ
ό νύηε
ζηξαηησηηθό. Ο ίδηνο ππνδερόηαλ ηνπο Τπνπξγ νύο ηνπ θαηαλαθνίλσ λε ηελ άξζ ε ησλ άξζ ξ σλ
θαηηελ επηβνι ή δηθηαηνξ ίαο. Από ηνπο Τπνπξγ νύο ηξεηο έδσζ αλ ακέζσ ο ηελ παξ αίηεζ ή ηνπο,
Γ. Μαληδαβίλνο Τπ. Οηθνλνκηθώλ, Γ εκ . Δι επζε ξηάδε ο Τπ.Πξν λνίαο θαηΑξ. Βαι ασξί ηεο, Τθ.
Οηθνλνκ ηθώλ. ινηνηάι ι νηππέγξα ςα λ.
Δίλαη ίζσ ο ε κν λαδηθή πεξί πησζε Γ ηθηαηνξ ίαο πνπ επηβι ήζ εθε κε ηέηνην ήξεκν ηξόπν.
Πξν θα λώο γηαηί ηε λ έθξηλαλ αλαγθαία θαη είραλ εκπηζ ηνζύλε ζην πξό ζσπ ν ηνπ Μεηαμά. Ο
ι όγνο πνπ δελ αλέκεημε θαζό ι νπ ηνλ ζηξαηό είλαηγηαηί ν Μεηαμάοαπό ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ
πηζηεύεη όηην ζηξαηόο δελ πξέ πεη κε θαλέλα ηξόπν λα έρεη αλάκεημε κε ηελ πνι ηηηθ
ή. Σν
ηήξεζ ε ζ ε όι εο ηη
ο πεξηζηάζεηο.
Μνηξα ία επέβαι ε ακέζ σο ι νγνθξηζ ία. Μα δελ ήηαλ ν κόλνο. Αο ζπκεζ νύκε όηη ι νγνθξηζί α
ππήξρε πάληα, ηδίσο παι αηόηεξα επί Βεληδέι νπ. Μήπσο ζή κεξα λνκ ίδεηε όηηκαζαί λνπκε όζ α
ζπκβαίλνπλ; ε παξακν λέο πνι έκν π έλαο αξρεγ όο έρεη έλα επηπι ένλ δηθαίσκ α λα ηε λ
επηβάι εη. Πόι εκνο εξρόηαλ ρξεηαδόηαλ ζησ πή. ζν γηα ηα κέηξα ελαληίνλ ησλ θνκνπληζηώλ
πνπ έι αβε θαηαπηά εληάζζ νληαηζηελ ίδηα ι νγηθή. Άι ι σζηε δελ ήηαλ ν κόλνο, 15 ρξό ληα πξ ηλ
από απηόλ ν Βεληδέι νο, είρε ζηαζεί ελάληηνο ζηνλ θνκ νπληζκό ζηέι λνληαο ει ι ελ ηθό ζηξαηό ην
1919 ζηε λ Οπθξαλ ία, θαηαξγ όηεξα ν Βεληδέι νο είλαηαπηόο πνπ έθαλε ην Ηδηώλπκν, ηνλ λόκν
πνπ αλαθέξακ ε.
Ο Μεηαμάοπξν ρώξε ζ ε ζηνπο ζηόρνπο ηνπ κε ζ ύλεζ ε πεηζαξ ρία θαη κέηξν θαη νδήγε ζε ηελ
Δι ι άδα κέζα από ηξνκαθηηθ
νύο εζσ ηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ζθ νπέι νπο, όπσο ήηαλ: ην
«απνηαθηηθό», νηδηάθνξ εο ζπλσκ νζί εο θαηδνι νπι νθίεο ησλ πνι ηηηθ
ώλ, πνπ ζηόρν είραλ ηελ
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αλαηξνπή ηνπ, ε ς πρξό ηεηα θαηακθ ηζβήηε ζε δηαθό ξ σλ θύθι σλ , ελίνηε θαηησλ αλαθηόξσ λ,
ηα ζρόι ηα ηνπ δηεζ λνύο Σύπνπ. Δξ γάζηεθε αζηακάηεηα γηα ηελ αλαζπγθξ όηεζ ε ηεο ρώξαο, κε
ζηόρν ηελ ελόηεηα θαη επεκε ξί α ησλ πνι ηηώλ ηεο θαη ηελ πξν εηνηκαζ ία ηνπο γηα ηελ
πεξ ίπησζε πνι έκν π.
Δθείλνο, έκεηλε ς ύρξα ηκνο νι νθι εξ ώλνληαο ην έξγ ν ηνπ, κε θνηλσ ληθά κέηξα , θνηλσ ληθή
αζθάι ηζ ε , ην ΗΚΑ, ην εμαήκεξν , ην νθηάσξν , ηελ αξγ ία ηεο Κπξ ηαθήο, ηελ πξό λνηα, ηελ πγεία,
πξν ζπ αζώλ ηαο κάι ηζηα λα δώζ εη αηζηνδνμία ζηνλ θόζ κν, πξν ζθέξ νληαο πξ νγξάκκαη α
ςπραγσγ ίαο γηα θάζε ει ηθία, ζεαηξηθέο παξα ζηάζε ηο, θαηαζθ ελ ώζε ηο ζηα παηδηά, έξγ α θαη
απνζηνι ή ζ ηνπο λένπο κε ηελ εζει νληηθ
ή ζπκκ εηνρή ηνπο ζηε λ Δ.Ο.Ν θ.α. λα ελζ αξξ ύλεηηνπο
εληόο ησλ ζ πλόξ σ λ θαηλα απνζα ξξ ύλεηηνπο ερζξ νύο. Πξν πάλησλ αλαθνύθηζε θαηελίζρπζ ε
ηα θαηώηεξα νηθνλνκ ηθά ζηξώ καηα πνι ηηώλ εξγ αηώλ θαη αγξν ηώλ κε ηελ δε κηνπξγ ία
αλζ ξώπ ηλσ λ ζπλζ εθώλ εξ γαζί αο.
Κπξί σο πξν ζ πάζ εζ ε κε ηα έξγ α ηνπ λα πξν βάι εη κία Δι ι άδα ήξεκε , δπλαηή θαη
εηνηκν πόι εκε , ηόζν πξν ο ηνπο Έι ι ελ εο όζν θαη πξν ο ηνπο μέλνπο, ερζ ξν ύο θαη θίι νπο.
Παξάι ι ει α ελεκ έξσ λε ηνλ θόζ κν γηα θάζε έξγ ν πνπ γηλόηαλ όρη γηα πξ νζσπ ηθή ηνπ
πξν παγάλδα, όπσο ι έγεηαη, αι ι ά γηα λα απμήζ εη ηε λ εκπηζηνζ ύλε ηνπο ζηε λ παηξίδα ηνπο.
Οη250 ι όγνηζε θάζ ε γσλ ηά ηεο Δι ι άδνο ζ ε ζ ρνι εία θαηεξ γνζηάζ ηα απηό καξηπξν ύλ.
Έλα εξ ώηεκα ζην νπνίν βξ ίζθνκ αη ζπρλά αληηκέησ πε ζε ζπδε ηήζεηο
θξ άηεζ ε ηόζν ρξ όλν ε Γ ηθηαηνξ ία;
Τνπ δόζε θε θακία επθαηξ ία γηα παξαίηεζ ε ;
Τήξ ε ζε ην ι όγν ηνππξ νο ηνλ βαζηιέ α;

είλαη: Γηαηί

Γηαηί ν Μεηαμάο θαζ πζηέξε ζε ηελ δηαδηθαζί α ηεο δηαδνρήο ηνπ αθν ύ ε ζπκθ σ λία ηνπ κε ηνλ
Βαζ ηι έα Γεώξγ ην απαηηνύζ ε ε εθηξνπή λα έρεηπξν ζσ ξηλό ραξαθηήξα . Ο Μεηαμάο ν ίδηνο είρε
δε ι ώζε η όηη ε δηθηαηνξί α ζ α παξ έκελε γηα έλα εύι νγν δηάζηεκ α κέρξ η λα απνθαηαζηαζε ί ε
νκαι όηεηα ζην ζηξ αηό θαηε πξ νεηνηκαζ ία ηνπ γηα πόι εκν . ην εξώηεκα απηό ζ α απαληήζσ
κε άι ι ν εξώηεκα . Πόηε εζε ίο πξ νηείλεηε όηηζα έπξε πε λα απνρσξί ζεη από Πξσζ ππνπξγ όο?
Πξηλ γίλεην πόι εκνο ή κεηά? Πξ ηλ νξ γαλώζε ηην ζηξαηό θαηηελ άκπλα ή κεηά?
Μία ζύ ληνκε α λαδξν κή ζα καο δώζ εηηελ απάληεζε
Σν 1936 όπσο ε ίπακε, ηνλ Ηνύι ην, θαηέξξεπζε ε Κνηλσ λία ησλ Δζ λώλ θαηάξρηζε ν
Ηζπαληθόο εκθ ύι ηνο πόι εκν ο.
1937 Ζ ΗΑΠΩΝΗΑΔΗΔΒΑΛΔ ΣΖΝ Κ ΗΝΑ Γ ΗΑΜΔΛΗΣΖΚ Δ ε ΣΔΥΟΛΟΒΑΚΗΑ.
1938 Ζ Γ ΔΡΜΑΝΗΑΠΡΟΑΡΣΖΔ ΣΖΝ Α ΤΣΡΗΑ
ΟΗ ΠΟΛΩΝΟΗΔΗΔΒΑΛΑΝ ΣΟ ΣΔΔΝ
ΟΗ ΟΤΓΓΡΟΗ ΠΡΟΑΡΣΖΑΝ ΜΔΡΟ ΣΖ ΣΔΥΗΑ
1939 Ο ΥΗΣΛΔΡ ΔΗΒΑΛΔΗ ΣΖΝ Α ΤΣΡΗΑΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΑΡΣΑ.
Ο ΥΗΣΛΔΡ ΔΗΒΑΛΔΗ ΣΖΝ Σ ΔΥΟΛΟΒΑΚΗΑ.
1939 - 12 εσο 1 9 Μαξηίνπ Ησάλλεο Μεηαμάο παίξλ εηηελ κεγάι ε απόθ αζε λα
νο
αληηζηαζε ί."...εν πεπιπηώζε ι Ιηαλικήρ απειλήρ..." (Ζκ εξν ι όγην 4 ηνκνο).
1939 Ο ΜΟΤΟΛΗΝΗ ΡΟΑΡΣΑ
Π
ΣΖΝ Α ΛΒΑΝΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ θαηΡΩΗΑ ΔΗΒΑΛΟΤΝ ΣΖΝ Π ΟΛΩΝΗΑ
ΑΓΓΛΗΑ ΚΑΗ ΓΑΛΛΗΑ ΚΖΡ ΤΞΑΝ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ ΣΖ Γ ΔΡΜΑΝΗΑ –
1940 Ο ΣΑΛΗΝΔΗΔΒΑΛΔ ΚΑΗΔΠΔΒΑΛΔ ΣΟ ΚΟΜΟΤΝΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜ Α ΣΑ
ΒΑΛΣΗΚΑ ΚΡΑΣΖ , ΔΘΟΝΗΑ, ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ, ΛΔΣΣΟΝΗΑ.
1940 Ο ΥΗΣΛΔΡ ΔΗΔΒΑΛΔ ΣΖ Γ ΑΝΗΑ ΚΑΗΝΟΡΒΖ ΓΗΑ.
1940 Ο ΥΗΣΛΔΡ ΔΗΔΒΑΛΔ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ, ΟΛΛΑΝΓ ΗΑ ΚΑΗ ΓΑΛΛΗΑ
1940 Ζ ΡΩΗΑ ΔΗΔΒΑΛΔ ΣΖΝ Ρ ΟΤΜΑΝΗΑ
1940 - 15 Απγνύζηνπ ΟΗ ΣΑΛΟΗ
Η
ΣΟΡΠΗΛΗΑΝ ηελ "ΔΛΛΖ "
1940 - 28 Οθησβξ ίνπ ΠΟΛΔΜΟ
Ζ αλαδξν κή απηή θα λεξώ λεη όηη ζε θακία από ηηοπξν εγ νύκελεο ζηηγκέο έλαο ππεύζ πλνο
ζηξαηεγόο πνπ γλώξηδε όηη έξρεηαη πόι εκνο δελ ζα άθελ ε ηε δηνίθε ζε ζε άι ι νλ. Ζ
παγθόζ κηα νκ αι όηεηα είρε ήδε δηαζαι επηεί από ην 1935 κε ηελ εηζβ νι ή ηεο Ηηαιίαο ζηε λ
Αηζ ηνπία θαη δελ επξό θεηην ζύ ληνκα λα δεκηνπξγ ε ζν ύλ ζπλζ ήθεο νκαι όηεηαο. Άι ι σζηε γηα
αύηε ηελ δύζθ νι ε πεξί νδν είρε δεηήζ εη ν Μεηαμάο ηελ επηβνι ή ηεο δηθηαηνξ ίαο θαη από ηε
ζηηγκή πνπ αλέι αβε ε θαηάζηαζ ε έβαηλε από ην θαθό ζην ρεηξό ηεξν όζν πξ νρσξνύ ζε ν
ρξό λνο.
κσο ν Μεηαμάο δελ ήηαλ ν άλζξ σ πνο πνπ δελ ζα ηεξν ύζε ην ι όγν ηνπ πξν ο ην Βαζηι έα.
Ούηε είρε θάλεη ηελ δηθηαηνξί α γηα ηελ πξ νζ σ πηθή ηνπ αλάδεημε, όπσ ο θαλεξώ λνπλ θείκελα
θαηκαξηπξί εο ηξίησλ άι ι α θαηδηθά ηνπ. Μπνξ εί λα ήηαλ θηιόδνμνο άι ι α πξηλ από όι α ήηαλ
Έι ι ελ αο θαη ην είρε απνδείμεηεπαλεηι εκκέλ α. Μπνξ εί λα ήηαλ θ ηι όδνμνο αι ι ά ην εξώηεκ α
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είλαη ζε ηηαπνζ θνπνύζε ε θηινδνμία ηνπ ζηε λ πξν βνι ή ηνπ ή ζ ε θάηηδηαθ νξ εηηθό. Καηά ηε
γλώκε κνπ είρε ηελ θ ηι νδνμία λα δώζ εηηηοζσ ζηέο ι ύζεηο ζ ε θάζε έξγ ν πνπ αλέι αβε, ζε θάζε
πξό βι εκα πνπ αληηκεηώπηζε ζα λ ζηξαηησηηθόο ή πνι ηηηθ
όο, γηα λα εμαζθαι ίζε η ηελ εζλ ηθή
αλεμαξηεζί α θαηηελ εύξ πζ κε ι εηηνπξγ ία ηνπ εθάζηνηε πνι ηηεύκαηνο.
Σν 1929 γξάθεη...Φηινδ νμία δελ έρσ πιέν λ κόλν αίζζ ε κα θαζήθνληνο. Θα θάκσ ην
θαζήθνλ κνπ εηο ηελ Δι ιά δα , όρη όκσ ο απηόθι ε ηνο...εθηόο θηλδύλνπ εηο ηελ ρώξ αλ
Τόηε ζα πξ νζ θ εξ ζώ κόλν ο κνπ, θαη εάλ δελ κε ζέι νπλ ζα ηξα βε ρηώ θαη πάι ηλ.
Ο Μεηαμάο ι εηηνύξγ ε ζε σο ν ζηπι νβάηε ο ηνπ πληάγκαηνο θαη ν ηηκεηήο θάζε
αληηζπληαγκαηηθήο θαη αληηθνηλνβνπι επηηθ
ήο πξάμεο, ηδίσ ο όηαλ ν ζηξαηόο πξν ζπ άζ εζ ε λα
αλακεηρζεί ζηελ πνι ηηηθ
ή, ν ίδηνο ήηαλ ζ ε απόι πηε αληίζεζ ε ζε θάζε αλάκεημε ην ζηξαηνύ
ζηελ πνι ηηηθ
ή θαηαπηόο είλαην ι όγνο πνπ πξ νέβε θαηζηελ δηώμε ηνπ Βεληδέι νπ ην 1933 κεηά
ην θίλεκα ηνπ Πι αζηήξ α, νύηε ρξε ζ ηκν πνίεζ ε πνηέ ν ίδηνο ηνλ ζηξαηό ζηε λ πνι ηηηθ
ή. κνηα
ζπλαληνύκε θαη ηελ θξηηηθ
ή ηνπ γηα ηελ δηθηαηνξί α «Αη δηθηα
ηνξί αη είλαη ζπλδεδεκέλαη κε
ηαο ηύραο ηνπ δηθηάηνξνο θαη δελ έρνπλ δηάδνρνλ άιι νλ πιελ ην π ράνπο».
ηαλ νηΗηαινί απνβηβάζηε θαλ ζηε λ Αι βαλία ηνλ Απξί ι ην ηνπ 1939 ν Βαζηι εύο Γεώξγ ηνο ηνλ
είρε θαι έζε η γηα λα ηνπ αλαθνηλώζε η όηη ηα θόκκα ηα δεηνύζ αλ νηθνπκεληθή. Ήηαλ ι νγηθό γηα
έλα ζηξαηησηηθό κε ηελ δηθή ηνπ ζ πλαίζ ζε ζε επζ ύλεο λα ζεσξ ήζ εηηελ ώξα απηή απνι ύησο
αθαηάι ι ει ε γηα κία αι ι αγή πνι ηηεύκαηνο. Άι ι σζηε είρε πάξε η ηηοαπνθάζε ηο ηνπ πεξ ί ηεο
αληηζηάζεσ ο ηεο Δι ι άδνο ζε πεξ ίπησζε πνι έκν π, ήδε ζηηο 18 Μαξηίνπ δύν εβδνκάδεο
λσξ ίηεξα, θαηαγεγξακκ έλε ζην εκε ξν ι όγην ηνπ θαηθνηλνπνηεκέ λε ακέζσο κεηά. Πσ ο ζα ήηαλ
δπλαηόλ λα παξαηηεζ εί ηώξα, ν ζηξαηεγόο Ησάλ λεο Μεηαμάο, πξν ηνπ κεγάι νπ θαη
αλακελνκέ λνπ θηλδύλνπ πνι έκνπ. Παξό ι α απήληεζε ππαθνύσ λ ζηε βαζ ηι ηθή παξαί λεζε : αλ
ζέιε ην βαζηιεύο αο δνθηκάζεη λα κε απνιύ ζεη θαηλα θαιέζεη ηνλ Σνθ νύιε . Ο βαζ ηι εύο
ηνπαπήληεζ ε... δελ ηξει ι άζε θα...
Ζ ζθ έςε ηνπ πεξ ί ηεο δηαδνρήο ηνπ άξρηζε λα εθδε ι ώλεηαηελεξγ ά ι ίγν κεηά ηελ βύζηζ ε ηεο
Έι ι εο ζηηο 15 Απγνύζηνπ, όηαλ ν πόι εκνο ηεο Δι ι άδνο ήηαλ πι ένλ πξ ν ησλ ζ πξώλ αι ι ά αθ
‘ελόο ην έξγ ν ηεο πξ νεηνηκαζί αο ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ ι ανύ είρε επηηει εζζ εί, ε δε πγεία ηνπ
Μεηαμάείρε αξρίζ εηλα θι νλίδεηαηζν βαξά. Σνλ Απξί ι ην είρε κηαζ νβαξή γαζηξν ξ ξαγ ία θαηηνλ
Ηνύλην ηνπ 1940 θαηέζεζ ε ηελ δηαζή θε ηνπ.
εκε ηώλεηαπό ηηο 3έσο ηηο16 Απξ ηι ίνπ. Γεθαηέζζε ξε ο κέξεο .- Έπεζ α άξξ σζ ηνο Τεηάξηε
πξ σί αηκνξξ αγία εηο ζηόκαρνλ... Δηο όιν απηό ην δηάζηεκ α ε Γεξκα ληθή επηρείξ ε ζηο
θαηά ηεο Ννξβε γίαο... ηηο 10 Μαίνπ εηζβνιή Γ εξ καλώλ εηοΟιι αλδίαλ θαηΒέιγ ηνλ.
Σα γεγνλόηα ζηε λ Δπξώ πε πι ένλ θαι πάδνπλ θαη ν ίδηνο ελώ ζ εκε ηώλεη όηη αηζ ζάλ εηαη
αδπλακία ζ πλερίδεηλα κάρεηαηθαηλα εηνηκάδεηηελ άκπλα.
ηηο17 Μαίνπ ζε κεηώλεη. Δηζη είλαη ην ηέ
ιν ο ηνπ η
αμηδηνύ κνπ.
ηηο10 Ηνπλίνπ ζ πληάζζ εηηελ Γ ηαζ ήθελ ηνπ. ηηο 15 Απγνύζηνπ αθνι νπζε ί ν ηνξπηι ηζκόο ηεο
Έι ι εο θαηνηθνβ εξέο κέξεο ηνπ επηεκβξί νπ κε ηελ αγσλ ία ηεο επηθείκελεο επίζε ζε ο.
Ο Ησάλλεο Μεηαμάο αλαι ακβάλεη δπλάκεηο θαη πξν ρσξεί ζηε λ ππνρξ έσζή ηνπ πξν ο ηνλ
βαζηι ηά. Πξ έπεη λα εμαζθ αι ίζεη ηελ δηαδνρή ηνπ ζε θαηξν ύο δύζθ νι νπο αλ ηνπ ζπκβεί θάηη
πην ζν βαξό . Ζ καξηπξ ία βξί ζθ εηαη ζηα γεληθά Αξ ρεία ηνπ Κξάηνπο, θαη ζην αξρείν ηνπ
Δ.Λ.Η.Α.
Πόηε ν Μεηαμάοαληηκεηώπηζε ηελ θαηάξ γε ζε ηνπ θαζεζ ηώηνο ηεο 4
ηη πξ όηεηλε;

εο

Απγνύζην π θαη

Καηαηεζεκέλ νο ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, ζ ην Ίδξ πκα Μπνδνζάθ ε, όπνπ ππάξρεη όι ν
ην Αξρείν ηνπ Ησάλλε Μεηαμά κε ηα ζηνηρεία Κ 065, αλνηθηό ζην θνηλό από ην 1970, ππάξρεη ν
Φάθει ι νο 10 πνπ επηγξάθεηαη, Φάθειι νο πεξ ηέρσλ ρεηξόγξ αθ νλ έθζεζηλ «ηνπ
Μέιι νληνο Σπληάγκαηνο». Ο Φαθει ι νο πεξηέρεηκεξ ηθέο ζει ίδεο ρεηξό γξα θεο θαηέλα κηθξό
έληππν κε ηνλ ηίηι ν. ΣΟ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ΜΔΣΑΞΑ.
ην ρεηξό γξ αθν ζε κείσκ α δηαβάδνπκε. Το κείμενο ςπαγοπεύηηκε
μέζα ζηο Γενικό
Σηπαηηγείο, ζηα ςπόγεια ηος Ξενοδοσείος ηηρ Μεγάληρ Βπεηαννίαρ, ζηιρ 19 Γ εκεμβπίος ηος
1940. Η ςπαγόπεςζη ηος παπόνηορ κειμένος έγινε με ηην παποςζί α ηος καθηγηηή ηος
Σςνηαγμαηικού Γ ικαίος Νικόλαος Κούμαπος, πνπ ππνγξάθεη ην θείκελν.
Γ ει αδή όηαλ ν ει ι ελ ηθόο ζ ηξαηόο ήηαλ πι ένλ κέζα ζην Αι βαληθό έδαθ νο, έλα κήλα κεηά ηελ
α
θαηάι ες ε ηεο Κνξπηζάο, ηελ 22 Ννεκβ ξ ίνπ 1940. Ο Νηθόι ανο Κνύκαξ νο ζ εκεηώλεη«έλαβα
ενηολή βάζ ει ηούηυν και ηος Σςνηάγμαηορ ηος 1911 να καηαπηήζυ ζσέδιον Σςνηάγμαηορ, ηο
οποίο θα ςπέβαλε (ο Ι. Μεηαξάρ) ππορ ηην Α.Μ. ηον Βαζ ιλέα και θα ηο έθεηε ειρ εθα πμογή
εςθύρ άμα ηη ανακυ σή, διόηι είσε ηην ιδέα όηι πολύ ζύ νηομα θα πεηάξοςμε ηος Ιηαλούρ ζηη
θάλαζζα ».
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ην θάθει ι ν απηό ππάξ ρεη επίζε ο ε καξηπξ ία ηνπ Γεσξγ ίνπ Μαληδνύθ α, κεηέπεηηα
ε
θαζε γεηνύ ηνπ Γ ηθαίνπ, ν νπνίνο θι εζ είο από ηνλ Μεηαμά θαηά ηελ 23 Ηαλνπαξί νπ 1941,
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αζ ζέλ εηαο ηνπ ζε κείσζε θάπνηεο δηνξ ζώ ζεηο θαζ’ ππαγόξ επζε ηνπ
Μεηαμά.
Σρεηηθά κε ην «Πνι ίηεπκα» ππάξ ρεηθαη ε εμήο άι ιε καξηπξ ία πνπ πξν έξρεηαη από ηνλ
Τπνπξγ ό Σύπνπ θαηΣνπξηζκνύ Θενι όγν Νηθνι νύδε . Πξό θεηηα γηα κία ζπλέληεπμε πνπ έδσζ ε
δύν κέξεο κεηά ηνλ ζ άλαην ηνπ Η. Μεηαμά, ζηε λ εθεκεξί δα «Αλαηνι ή Αι εμάλδξ εηαο»
31.1.1941. Ζ εθ εκεξ ίδα επξί ζθ εηαηζή κεξα ζην Δ.Λ.Η.Α Αξρείν Θενι όγνπ Νηθνι νύδε . ην
άξζ ξ ν απηό αλαθεξ όκελνο ζην έξγ ν ηνπ εθι ηπόληνο Πξσζπ πνπξγ νύ, ν Νηθνι νύδε ο ηνλ
ραξαθηήξηζε «Μεηαξξπζκηζηή θαη ζ πληεξ εηηθό επαλαζηάηε, θνηλσ ληθό θ ηι όζ νθν, πξ νθήηε
θ.ι .π . ηε ζ πλέρεηα αλαθ έξζ εθε ζην «Πνι ίηεπκα» ι έγνληαο ηα εμήο: ...Μία εβδομάδα ππο ηηρ
ηρ
επιδόζ ευ ρ ηος ηελεζί γπαθ ος (ζζ. Τηρ 28 Οκηυβπίος) ενώ επάλαιεν διπλυ μαηικώρ με ηην
Ιηαλίαν ήλθε και με εύπε ζηιρ 8 ηο ππυ ί.
«Ήι ζα κνπ είπε λα ζνπ πσ θάηηην νπνίν λ ζα θξα ηήζεηο κπζηηθόλ. Γελ εηνηκάδσ
ζηξ αηόλ κόλνλ δηα ηνλ πόιε κνλ. Απεθ άζ ηζα θαη εηνίκαζ α λένλ πνιίηε πκα. Έρσ βξεί
ηελ βάζ ηλ.Θα ηδήο όηηείλαη έλαο επι ύγηζ ηνο νξγ αληζκόο πνπ ζα ηνλ ζπληάμσκ ελ δίρσο
θ αζα ξί εο θαηζα ζέζσ κελ ηαο βάζεηο. Θα ήζεια λα αζρνιε ζείο κε ην ζρέδ ηνλ απηό, λα
κείλσ κελ ζ ύκθ σλ νη θαη λα ην ππνβάι σ εηο ηνλ Βαζηιέα ... Λίγεο κέξεο κεηά έγηλε ε
ε
επίδνζ ε ηνπ ηηαι ηθνύ ηει εζ ίγξαθν π ηελ 28 ηα ραξ άκαηα από ηνλ πξέζ βε Δκ. Γθξάηζη ζηνλ
Ησάλλε Μεηαμά θαηόι εο νηζρεηηθέο ζπδεηήζ εηο θαηζθ έςεηο θαι ύθζ εθαλ από ηα γεγνλόηα ηνπ
ε
πνι έκν π κέρξ ηηελ 19 Γ εθεκβξί νπ.
Σν θείκελν απηό απνηει εί κία ζν βαξ ή καξηπξί α, θαη κία απάληεζε , γηα ην όηην Ησάλλεο
Μεηαμάο είρε ζθ εθζε ί ηελ δηαδνρή ηνπ θαη κάι ηζηα κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθ ή
πνι ηηεύκαηνο, ην νπνίν θαηά ηελ θξί ζε ηνπ, ζα ήηαλ ην θαηαι ι ει όηεξν γηα ηα ει ι ελ ηθά
πνι ηηηθ
ά δεδνκέ λα. Ζ θόξε ηνπ Λνπθία ην ηύπσζ ε ην 1945, έηζη θπι άζζ εηαη ην θείκελν ηνπ
Πνι ηηεύκαηνο θαηηππσκ έλν.
Σπκπεξ άζκ αηα
1. Τν πξ ώην ζπκπέξ αζκ α είλαη όηη ν Μεηαμάο ήηαλ ην πνι ηηηθ
ό πξ όζ σ πν πνπ
ζεβ άζηε θε ην Κνηλνβνύι ην, ηήξ ε ζε ην Σύληαγκα θαη ηνπο λόκν πο ζε όι εο ηηοεπνρέο,
κε βαζηι επνκέλε θαη αβαζίι επηε δε κν θξ αηία. Λεηηνύξγ εζ ε ζε όι ε ηνπ ηε δσή σο
αμησκ αηηθόο, σο άλζξ σ πνο ηνπ ζηξαηνύ αθηεξσκέ λνο ζηε λ παηξίδα, ζηνλ όξ θν πνπ είρε
δώζ εη όηαλ παξέι αβε ην μίθνο ηνπ. Δπέβαι ε ηελ δηθηαηνξ ία σλ εθι εγκέλνο θαη σο Αξρεγ όο
ηνπ Κόκκα ηνο ησλ Δι επζε ξν θξ όλσ λ θαη πξσζ ππνπξγ όο κε 240 ςή θ νπο ηεο Βνπι ήο. Ο
ηίηινο αληηθ
ν ηλνβνπι επηηθ
όο όπσο ηνλ ραξαθηεξί δνπλ θαη ηνλ θαηεγ νξ νύλ νη «δε κνθξάηεο»
δελ ζπκβαδίδεηκε ηελ ηζηνξ ία ηνπ.
2. Τν δεύηεξ ν ζπκπ έξ αζκ α είλαη όηη ε δηθηαηνξ ία έγηλε κε κν λαδηθό ζθνπ ό ηελ
πξ ννπηηθή ηνπ πνι έκν π. Αλ δελ δνύκε ηνλ Μεηαμά από απηό ην πξί ζκα κνηξα ία νη
επόκελεο εξκε λείεο ζα νδεγ ήζ νπλ ζε παξάμελεο παξακνξ θώ ζε ηο ηεο πξν ζ σπ ηθόηεηάο ηνπ
θαηζε αδηέμνδα ηεο ηζηνξ ηνγξαθί αο.
Ζ θαηά θνηλή νκνι νγία δπζι εηηνπξγ ία ηνπ δεκνθ ξα ηηθ
νύ πνι ηηεύκαηνο, ν θίλδπλνο λένπ
δηραζκ νύ, ε πξ νν πηηθ
ή ηνπ πνι έκν π ζ ε ζ πλδπαζκ ό κε ηελ εθξε θηηθ
ή δηεζλ ή θαηάζηαζ ε, ε
δηάι πζε ηνπ ζηξαηνύ, θαηε αδπλακία ηεο Δι ι άδνο λα πξν εηνηκαζζ εί ππ’ απηνύο ηνπο όξν πο,
εο
ήηαλ νηπαξάγ νληεο πνπ ηνλ νδήγεζ αλ πξν ο ην θαζε ζ ηώο ηεο 4 Απγνύζηνπ. Καηέι εμε ζηε λ
Γ ηθηαηνξί α κπξ νο ζηα πνι ι απι ή αλαγθαηόηεηα ηνπ επεξρνκέλ νπ πνι έκν π.
3. Τν ηξίην Σπκπέξ αζκ α είλαη όηη
ε θαζπζηέξ ε ζε ηεο αι ι αγήο ηνπ πνι ηηε
ύκαηνο
δελ νθ είι εηαηζην λ Μεηαμάαι ι ά ζηελ εκπόι εκε θαηάζηαζ ε ηεο Δπξώπ ε ο θαηζ ηηοζ ύλζεηεο
ζπλζή θεο πνπ ππήξραλ δηεζ λώο, γηα ηηονπνίεο είρε δεηήζ εη ηελ άξ ζε ησλ άξζ ξσ λ ηνπ
εο
πληάγκαηνο, θαη όρη ζηε λ επηζ πκία ηνπ γηα δηαηώληζ ε ηνπ θαζεζ ηώηνο ηεο 4 Απγνύζηνπ,
όπσο ηαθηηθ
ά θαηεγ νξ είηαη.
εο

4. Τν ηέηαξην Σπκπέξ αζκ α είλαη όηη πνι ίηεπκα ηνπ ηεο 4 Απγνύζην π δελ ήηαλ
θ αζηζ ηηθό νύηε ν ίδηνο θ αζίζ ηαο, γηαηί ν θ αζ ηζκ όο πξν ππνζ έηεη ηελ ύπαξ με πνι ηηηθνύ
θόκκα ηνο πνπ επηβάι εηηηοαξρέο ηνπ. Σν θόκκα ηνπ Μεηαμά ήηαλ νι ηγνκει έο 6 βνπι επηέο θαη
εο
δελ αλακείρζ ε θε ζηα δξ ώκελα ηεο 4 Απγνύζηνπ σο θόκκα .
Ο Ησάλλεο Μεηαμάο ελίζρπζ ε ηνλ Δζ ληθηζκό ησλ Δι ι ήλσλ σο απαξα ίηεην ζηνηρείν ηεο
ελόηεηαο ηνπ ει ι ελ ηθνύ ι ανύ, κε ζηνηρεία ηεο θνηλήο ηζηνξ ίαο θαηπαξάδ νζ ε ο, θξί λνληαο ηνλ
αλαγθαίν γηα ηελ ελόηεηα θαηηελ άκπλα, αι ι ά νύηε θαι ι ηέξγ εζ ε ηνλ θ αλαηηζκ ό, νύηε επηζ εηηθ
ή
ήηαλ ε πνι ηηηθ
ή ηνπ. Σα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δ.Ο.Ν, ηεο νξ γάλσζ εο ησλ λέσ λ είραλ
ζαθή ει ι ε ληθό ραξαθηήξα ηόζν ηα ζ ύκβνι α όζν θαην ραηξεηηζκόο .
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5. Τν θαζεζ ηώο ηεο 4 Απγνύζην π δελ έρεηθακία απνι ύησ ο ζρ έζε κε ηελ δηθηαηνξία
ησλ ζπληαγκαηαξρώλ ηνπ 1967-1974, πνπ άι ι εο ζ πλζ ήθεο ηελ γέλλεζ αλ, εγθαζηδξύ ζε θε
κε ζηξαηησηηθή πξση νβνπι ία θαη παξά λνκ ε επέκβαζε ζηελ πνι ηηηθή δσή ηεο ρώξαο, θαη
κάι ηζηα ζε εηξ ελ ηθέο επνρέο. Καηέι εμε ζηε λ δηθηαηνξί α ηνπ Ησαλλίδε ζηε λ θαηαζηξν θ ή θαη
ηξαγσ δία ηεο Κύπξν π θαη ηνπ θππξ ηαθνύ ει ι ε ληζκν ύ. Κάζε ζ ύγθξηζε είλαη εθηόο
πξαγ καηηθόηεηαο θαηνδεγ εί ζ ε ι άζν ο ηζηνξ ηθά ζ πκπεξ άζκαηα .
6. Ό Τξ ίηνο Δι ι ε ληθόο Πνι ηηηζκ
όο ζηνλ νπνίνλ αλαθεξόηαλ ν Μεηαμάο, όηηζ α πξ νθύςε η,
δελ ήηαλ βέβαηα νη παξει άζεηο θαη νη παξα ζηάζ εηο ζην ηάδην, όπσο εηξσ ληθά αλαθ έξε ηαη
από δηαθ όξ νπο αδαείο.
εο
Σν θαζεζ ηώο ηεο 4 Απγνύζηνπ αι ι ά θαη ν ίδηνο ν Μεηαμάοσο άλζ ξσπ νο ησλ γξακκάη σ λ
θαη ι άηξεο ησλ ηερλώλ, ελίζρπζ ε ηελ θάζε θαι ι ηηερληθή δε κηνπξγ ία θαη εθδήι σζε , ζε αηξηθή,
κνπζ ηθή θαηεηθαζηηθή, όπσ ο καξηπξεί όι νο ν θαι ι ηηερληθόο θόζκνο ηεο επνρήο εθείλε ο, πνπ
έδεζ ε θπξηνι εθηηθ
ά ρξ πζέο κέξεο . Απηόο ήηαλ ν ηξόπνο πνπ ελίζρπε ηνλ πνι ηηηζκό, πνπ ν
ίδηνο αι ι ά θαη νι νθι εξ ε ε γεληά ηνπ κεζν πνι έκν π, έβι επε σο ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ
πνι ηηηζκώ λ πνπ είραλ πξ νεγ εζ εί, ηνλ αξραίν ηνλ Βπδαληηλό θαη ηνλ ι αηθό. Έξγ α απηνύ ηνπ
πνι ηηηζκν ύ πνπ άλζε ζε θαη ηόηε θαη αξγ όηεξα ραηξό καζηε ζή κεξα, όπσο ηε δσ γξαθηθή ηνπ
Δγγνλόπνπι νπ, Γθίθα, Παξζ έλε, Κόληνγι νπ Σζαξ νύρε, ηε κνπζηθή ηνπ Υαηδεδ άθε θαη ηνπ
ζεν δσ ξάθε θ.α. Αο κε λ μερλάκε όηηεπί Μεηαμά δε κηνπξγ ήζε θε ην ζέαηξν ηνπ Λπθαβεηηνύ,
έγηλαλ πξώηε θνξά παξαζ ηάζεηο αξραίν π δξ άκαηνο ζ ην Ζξώδε ην θαηζηε λ Δπίδαπξν , έγηλε ε
πξώηε Παλει ι ήληα Έθζε ζ ε δσγ ξαθηθήο ζην Εάππεην, δε κηνπξγ ήζε θε ε ζπι ι νγή έξγ σλ ηνπ
Γ ήκν π Αζε λαίσλ , θαηαζθ επάζηεθε ην Αξκα Θέζπ ηδνο από ηνλ Κσλ ζηαληίλν Γ νμηάδε θαη
άι ι α πνι ι ά πνπ απνηει νύλ ζέκ α κηαο επόκελεο νκηιίαο.
Καηεπεηδή ν ι όγνο είλαηγηα ηνλ πνι ηηηζκ ό, ζα θι είζσ ηελ νκηι ία δηαβάδνληαο κία ζηξν θ ή από
ην πνίεκα πνπ έγξας ε ν Αηκίι ηνο Βεάθεο, αθηεξσκέλ ν ζην Ησάλλε Μεηαμά, ακέζσο κεηά ην
ζάλ αηό ηνπ, θαη ηππώζεθ ε ζην ηεύρνο 340, ΝΔΑ ΔΣΤΗΑ, 15 Φεβξ νπαξί νπ 1941. Σν πνίεκα
επηγξάθ εηαη:
«Θξήλνη θαη θι άςεο ό ρηζ ηε ζαλή ζνπ ».
Αθόκα θαηζηηούζηεξεο ζ ηηγκέοζνπ,
Σηελ ύζηαηε πνπ ζε θ σηνύζε α ρηίδα,
Γε λνηάζηε θεο γηα ζέλα . Οη Έιι ε λέο ζνπ
Σηεξλ ή ζνπ αλάζα θαηζηεξλή ζν π ειπί δα
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