
Ομοψυχία και αλληλεγγύη το μυστικό του Ιωάννη Μεταξά 

 

Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1921 ο Ιωάννης 

Μεταξάς βρέθηκε στην Τήνο οικογενιεακώς. Ήταν η πρώτη 

φορά μετά την εξορία (1917-1920). Στο διάστημα αυτό των 

διακοπών στο νησί σκέψεις πολλές κατακλύζουν την 

ημέρα του ενόσω παρακολουθεί από κοντά τις ειδήσεις για 

την εκστρατεία της Μικράς Ασίας για την οποία ήταν 

τελείως αντίθετος και με έγγραφες τις αντιθέσεις του σε 

Υπομνήματα [1] που είχε στείλει στον Βενιζέλο 

προκειμένου να αποθαρρύνει πιθανές σκέψεις του. Εξ’ 

ίσου τον απασχολεί  η δημιουργία δικής του προσωπικής 

πολιτικής παρουσίας, που θα καταλήξει τον επόμενο 

χρόνο 12 Οκτωβρίου 1922 ως Αρχηγός στο Κόμμα των 

Ελευθεροφρόνων [2].   

Ανάμεσα στις καθημερινές καταγραφές του Ημερολογίου συναντούμε και ένα σημαντικό σημείωμα 

στο «Τετράδιο των Σκέψεων του 1917-1940» [3]. 

Τήνος, 1 Σεπτεμβρίου 1921 

Πολλοί μικροί άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ μέγα σύνολον.- Το μεγαλείο των Εθνών δεν 

έγκειται εις τον αριθμόν των υπηκόων, αλλά εις την ποιότητα τούτων και ιδίως την 

ποιότητα και αξίαν της μεταξύ των υπηκόων τούτων αλληλεγγύης. 

Στην φράση αυτή βρίσκεται αποτυπωμένη όλη η κοινωνική του φιλοσοφία και η προσπάθεια που 

κατέβαλε 15 χρόνια αργότερα, και επί 4 χρόνια, όταν την άνοιξη του 1936 (30 Απριλίου) ανέλαβε ως 

εκλεγμένος Πρωθυπουργός της Ελλάδος [4], και στην συνέχεια ως Εθνικός Κυβερνήτης στο 

καθεστώς της 4ης Αυγούστου [5]. Στην 4ετία αυτή πέτυχε να οδηγήσει με ενότητα και ομοψυχία μιά 

διχασμένη κοινωνία στην αντίσταση κατά των εισβολέων εχθρών Ιταλών και Γερμανών Ναζί, παρόλες 

τις εσωτερικές αντιθέσεις διαφόρων πολιτικών προσώπων και ομάδων, επιπλέον  ατόμων 

αντιδραστικών στην ιδέα της αντίστασης κατά των εισβολέων που όπως ο Πλαστήρας ως εξόριστος 

στο Παρίσι. 

Τα εργατικά μέτρα που πήρε ο Ιωάννης Μεταξάς [6] [7]., οι κοινωνικές παροχές, ΙΚΑ,  ωράριο, αργίες, 

τα δημόσια έργα για αγρότες, τα κατασκευαστικά είτε εντός των πόλεων, ως δημόσια κτίρια, ιατρεία,  

νοσοκομεία, σιδηροδρομικοί σταθμοί, κατοικίες για προσφυγές ή εκτός ως έργα υποδομής, οδοί, 

γέφυρες, αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά στο γεωργικό τομέα, την ιατρική περίθαλψη και πρόληψη 

χρόνιων νοσημάτων, και κυρίως την κοινωνική ενοποίηση διαμέσου των νέων με την οργάνωση της 

Νεολαίας, βρίσκουν την απάντηση τους σε αυτές τις τρείς γραμμές που αποτελούσε την κοινωνική 

φιλοσοφία του και το αίσθημα δικαίου, ιεραρχίας, αριστείας, που τον διακατείχε στην στρατιωτική και 

πολιτική του σταδιοδρομία. Δηλαδή τριανταπέντε έτη ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και 

δεκατέσσερα ως Αρχηγός του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων.  



Όταν πλέον πλησιάζει η ώρα της νίκης η εικόνα της ομοψυχίας είναι σαφής και ως αποτέλεσμα επί το 

έργω. Την ομοψυσία δεν δημιουργησε η επίθεση των Ιταλών, ήταν μεθοδευμένα υλοποιημένη και με 

προσωπική παρουσία σε 250 σημεία στα 4 χρόνια όπως φανερώνουν οι ομιλίες του καταγεγραμένες 

χρονικά και τοπικά. 

Στις 22 Νοεμβρίου, που είναι η 26η ημέρα πολέμου, όπως ακριβώς είχε προβλέψει κυριεύθηκε η 

Κορυτσά [8]. 

22 Νοεμβρίου, Παρασκευή. Εκυριεύσαμεν Κορυτσάν! Μεγάλη νίκη. Ενθουσιασμός 

απερίγραπτος. Απαντώ εις Μουσολίνι.   
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