
13

Iστορικά 4 Aυγούστου 2013
PLUS

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ *

Σ τη µακρά παρουσία του στην ελλη-
νική πολιτική ο Ιωάννης Μεταξάς
διέγραψε µια ενδιαφέρουσα ιδεο-

λογική τροχιά. Εκκινώντας από εθνικι-
σµό και συντηρητισµό, η σκέψη του κατά
τη δεκαετία του ’20 εµπλουτίστηκε µε
θεµελιώδη στοιχεία της φασιστικής ιδε-
ολογίας, κάτι που κατέστη πρόδηλο –πα-
ρά τους ποικίλους περιορισµούς– στη
διάρκεια της δικτατορίας της 4ης Αυ-
γούστου. Ετσι, µπορεί να υποστηριχθεί
ότι οι επιλογές του διέθεταν εδραίο υπό-
βαθρο και ότι η πράξη του συναρµοζό-
ταν µε τη σκέψη του. 

Ηδη από την παραµονή του στη Γερ-
µανία (1899-1903) η οργανική σύλλη-
ψη του κράτους είχε το προβάδισµα
στη σκέψη του σε σχέση µε τη φιλελεύ-
θερη. Παρατηρώντας την τάξη µε την
οποία Γερµανοί στρατιωτικοί και υπάλ-
ληλοι επιβιβάζονταν στο τρένο, συνό-
ψιζε ως εξής τη γερµανική του εµπει-
ρία: «Εν γένει ησθάνθην παντού αναµι-
γνυοµένην, λεπτώς πάντοτε, αλλ’ αυ-
στηρώς καθοδηγούσαν, την χείραν του
Κράτους». Και αυτή η αντίληψη συνδε-
όταν αναπόσπαστα µε συντηρητικούς ι-
δεολογικούς τόπους: την έµφαση στην
ηθική ενάντια στην κατάπτωση και τη
διαφθορά τις οποίες απέδιδε στον εξα-
στισµό της ελληνικής κοινωνίας, την α-
ποστολή/καθήκον του να δηµιουργήσει
οικογένεια-υπόδειγµα για όλους τους
Ελληνες, το υπέρτερο της αξίας του η-
γέτη συγκριτικά µε φιλελεύθερα ιδεώ-
δη και θεσµούς.

Ο Ατυχής Πόλεµος
Ετσι, παρακολουθώντας προσεκτικά

τις εξελίξεις µετά τον Ατυχή Πόλεµο του
1897, λάµβανε ξεκάθαρη θέση υπέρ του
βασιλικού οίκου: «Εγώ εν τη εξελίξει
ταύτη καθώρισα ήδη τον δρόµον µου,
προ πολλού. Είµαι στρατιώτης και ευγε-

νής, και θέτω εις την
υπηρεσίαν του

Βασιλέως µου
το ξίφος µου,
του αφιερώ
δε την ζωήν
και την διά-
νοιάν µου.

Μου είναι
αδιάφο-
ρον αν ο

Βασιλεύς είναι καλός ή κακός, επιβλα-
βής ή ωφέλιµος. ∆εν εξετάζω αν οι πρά-
ξεις του προξενούν καλόν ή κακόν στο
Εθνος. Τον ακολουθώ τυφλώς εις ό,τι
θέλει. Η θέλησίς του είναι δι’ εµέ νόµος.
Θεωρώ δε εµαυτόν ευτυχή ότι χαίρω
την ευµένειαν του ∆ιαδόχου, αρχηγού
αποφασιστικού και φιλοδόξου […] Εν ε-
νί λόγω, αφοσιώνω εµαυτόν εις τον Βα-
σιλέα, και θεωρώ αυτόν εκπροσώπησιν
της Πατρίδος, του παρελθόντος, του πα-
ρόντος και του µέλλοντος του Εθνους.
Παν ό,τι εις αυτόν αντιτίθεται, οθενδή-
ποτε και αν προέρχεται, είναι δι’ εµέ α-
ποκρουστέον». 

Με την ίδια οπτική ερµήνευε τον Α΄
Παγκόσµιο Πόλεµο: ενώ η Γαλλία εν-
σάρκωνε ανωριµότητα και αταξία, η
γερµανική φυλή (sic) εµφάνιζε «µεγά-
λην γαλήνην ψυχής, πίστιν και αφο-
σίωσιν εις τον αρχηγόν, αφοσίωσιν εις
το καθήκον, έλλειψιν ενθουσιασµών
και απογοητεύσεων, έλλειψιν αποθαρ-
ρύνσεων, µεγάλην σταθερότητα εις
τας αποφάσεις, µεγάλην θρησκευτικό-
τητα, ήτις δίδει δύναµιν εις τας κρισί-
µους στιγµάς, µεγίστην υποµονήν και
καρτερίαν». 

Ηταν αυτές οι αρετές –αρετές, κατά
τον Μεταξά, των ισχυρών ανθρώπων
γενικότερα– που εγγυούνταν τη γερµα-
νική νίκη στον Πόλεµο. Η αντίθετη στις
προσδοκίες του έκβαση θεωρούνταν α-
ποτέλεσµα κατασυκοφάντησης της Γερ-
µανίας, τα δε ιδεώδη της ισότητας, ελευ-
θερίας, δηµοκρατίας, ειρήνης, ελευθερο-
τυπίας, απλώς µορφές επικάλυψης των
αξιώσεων ισχύος των Συµµάχων. 

Η εµφάνιση του φασισµού
Τη δεκαετία του ’20 ο φασισµός εµ-

φανίζεται στον ιδεολογικό του ορίζο-
ντα. O Μεταξάς αναγνωρίζει το πρω-
τείο της δράσης έναντι της σκέψης, τη
σηµασία των µύθων για τη λαϊκή κινη-
τοποίηση, ενώ διαχωρίζει τη virtu του
ηγέτη από την τυφλότητα των µαζών. Ο
κοινοβουλευτισµός δεν γίνεται –χωρίς
αυτό να αποτελεί «προνόµιο» του Με-
ταξά– ούτε προσχηµατικά ανεκτός. Σε
συνέντευξή του το 1934 στον «Ελεύθε-
ρο Ανθρωπο» διακήρυττε ότι η κοινή
γνώµη δεν διαβλέπει άλλη διέξοδο σω-
τηρίας «ει µη διά της εξόδου εκ του κοι-
νοβουλευτισµού και εισόδου εις νέαν
κατάστασιν, µονιµωτέρας, σταθερωτέ-
ρας και ισχυροτέρας εκτελεστικής εξου-
σίας». Οι φασιστικοί ιδεολογικοί τόποι
αποκρυσταλλώνονταν στο πλαίσιο της

4ης Αυγούστου, όταν πια βρισκόταν σε
θέση ισχύος. Στις συχνότατες δηµόσιες
εµφανίσεις του αντικοµµουνισµός και
αντιφιλελευθερισµός διαπλέκονταν µε
την πίστη, τον ενθουσιασµό, την εθνική
αναγέννηση και παλιγγένεση, την εθνι-
κή ψυχή, το πνεύµα της φυλής και την ι-
σχυρή βούληση στην κατεύθυνση της
δηµιουργίας ενός έµψυχου κράτους κι
ενός νέου εθνικού πολιτισµού.

Η ιταλογερµανική επίθεση
Γι’ αυτό και η οργή του, ανάµικτη µε

έκπληξη, για την ιταλογερµανική επίθε-
ση κατά της Ελλάδας. Εγραφε: «[δ]εν
πρόκειται αν ο Χίτλερ και ο Μουσσολίνι
εξεκίνησαν όταν πρωτοανέβηκαν από
µια καθαρή και τίµια ιδεολογία. Αυτό
µπορεί. Το ζήτηµα είναι αν εκρατήσανε
αυτή την ιδεολογία στην εξέλιξι του α-
γώνα. Αν την κρατήσανε, αν έµεινε αυτή
η σηµαία τους στο κάθε τους βήµα, τότε
ο αγώνας τους ήτανε και έµεινε ιδεολο-
γικός και µεγάλος. 

»Αν δεν την κρατήσανε, αν δεν έµεινε
ορθή και σηµαία τους, τότε ήτανε εξ αρ-
χής ψευτιά, µόνο χρήσιµη για να γελά-
σουνε τους λαούς τους». Μιας και η
Ελλάδα «έγινε από της 4ης Αυγούστου
Κράτος αντικοµµουνιστικό, αντικοινο-
βουλευτικό, Κράτος ολοκληρωτικό, κρά-
τος µε βάσι αγροτική και εργατική, και
κατά συνέπεια αντιπλουτοκρατικό», οι
Χίτλερ και Μουσολίνι έπρεπε να την υ-
ποστηρίξουν, µολονότι η «ανάγκη» την έ-
φερνε κοντά στην Αγγλία. 

Εποµένως, συµπέραινε «και ο Μουσ-
σολίνι και ο Χίτλερ απέναντι της Ελλά-
δος δεν ωδηγηθήκανε από κανένα από
τα ιδεολογικά ελατήρια που υψώνανε
ως σηµαία του αγώνα των. Το εναντίον,
κτυπώντας την Ελλάδα, κτυπούσανε τη
σηµαία αυτή». Πικραµένος τόνιζε:
«[ώ]στε και ο αντικοµµουνισµός τους
ψεύτικος, και η ολοκληρωτικότητά
τους ψεύτικη, και ο αντικοινοβουλευτι-
σµός τους ψεύτικος και η αντιπλουτο-
κρατία τους ψεύτικη, και ό,τι άλλο πα-
ρόµοιο ψεύτικο. Αληθινό δε είναι ένας
διψασµένος ιµπεριαλισµός. Αυτός για
τον οποίον κατηγορούνε τους
Αγγλους». Ποιος είχε αποµείνει ειλικρι-
νής σηµαιοφόρος;

* ∆ρ ΕΜΠ/ΕΚΠΑ, συγγραφέας της µελέτης
«Μετέωρος Μοντερνισµός: Τεχνολογία,

Ιδεολογία της Επιστήµης και Πολιτική στην
Ελλάδα του Μεσοπολέµου (1922-1940)»,

εκδ. Ευρασία, 2012
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Η Eλλάς έγινε από της 4ης Αυγούστου Κράτος
αντικοµµουνιστικό, αντικοινοβουλευτικό, Κράτος
ολοκληρωτικό, κράτος µε βάσι αγροτική και 

εργατική, και κατά συνέπεια αντιπλουτοκρατικό

’’

µετά τα Σεπτεµβριανά του ’55, δηλαδή µετά το
πογκρόµ που οργανώθηκε κατά της ελληνικής
µειονότητας της Κωνσταντινούπολης από το
τουρκικό Βαθύ Κράτος. 

* ∆ιδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας, µαθηµα-
τικός,http://kars1918.wordpress.com/
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της µεταξικής ολοκληρωτικής ιδεολογίας.

Η ολοκληρωτική αυτή λογική λειτούργη-
σε στην Ελλάδα:

α) ως κεντρικός µηχανισµός διάχυσης στην
ελληνική πραγµατικότητα ιδεολογικών ρο-
πών, που εισάγονταν εκλεκτικά από το σώµα
των ολοκληρωτικών πολιτικών προτύπων
της ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης και

β) ως µηχανισµός εκσυγχρονισµού των
παραδοσιακών ελληνικών συντηρητικών ι-
δεολογικών σχηµάτων.

Η µείξη των δύο αυτών λειτουργιών δεν
ευόδωσε στην Ελλάδα τη συµπαγή άρθρω-
ση ενός γηγενούς ολοκληρωτικού λόγου
ως άµεση αντανάκλαση των εν µέρει απο-
σαθρωµένων κοινωνικών και πολιτικών
δοµών και ενός «ροµαντικού» οράµατος υ-
πέρβασης της κοινοβουλευτικής κρίσης.

Η αδυναµία αυτή σε συνάρτηση µε τον ε-
ξαρτηµένο χαρακτήρα της δικτατορίας,
στάθηκαν η «αχίλλειος πτέρνα» του ελληνι-
κού φασισµού.

* Kαθηγητής Ιστορίας και ∆ιδακτικής της Ιστορίας
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Το παραπάνω κείµενο
προέρχεται απ’ το βιβλίο του «Η φασίζουσα ιδεολο-
γία στην Ελλάδα. Η περίπτωση του περιοδικού “Νέ-
ον Κράτος” (1937-1941)», Αθήνα, εκδ. Παπαζήση. 
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O Iωάννης
Mεταξάς µε 
το βασιλιά 
της Eλλάδας
Γεώργιο B’ κατά 
τη διάρκεια
παρέλασης 
το 1939 (φωτ. 
Aρχείο «E»)


