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«Φύγε απ’ εδώ, Aνθρωπε µικρέ, που περίµε-
νες να κατασκευάσης πρωθυπουργικόν φρά-
κον από τα ράκη. Φύγε από εδώ, ανυπότακτε
στρατιώτα των αναγκών µου, αυτόκλητε κη-
δεµόνα της ατυχίας µου, τέκνον άχρηστον,
άνθρωπε µηδέν. Αυτό θα έλεγε εις τον Aντι-
στράτηγον κ. Μεταξάν, δακρύουσα η Ελλάς,
αν έστρεφε ποτέ προς τον κ. Μεταξάν η
Ελλάς τα βλέµµατα».

ΓEΩPΓIOΣ BΛAXOΣ 
εφηµ. «Kαθηµερινή», 25 Aυγούστου 1922

Ε
βδοµήντα επτά χρόνια πριν, για
πρώτη φορά στην ιστορία της ως ε-
θνικού κράτους η Ελλάδα θα βρεθεί
υπό τη δικτατορική διακυβέρνηση
ενός αµφιλεγόµενου προσώπου,
του Ιωάννη Μεταξά – εξαιτίας µιας

συνειδητής επιλογής της µοναρχίας. Η παρα-
πάνω οργισµένη αναφορά του εκδότη της «Κα-
θηµερινής» Γεωργίου Βλάχου είναι αποκαλυ-
πτική αυτού του σκοτεινού παρελθόντος του
ανθρώπου που προσπάθησε να επιβάλει στην
Ελλάδα ένα ολοκληρωτικό, φασιστικό καθε-
στώς. Παρ’ ότι ο Βλάχος υπήρξε ιδεολογικός
σύντροφος του Ιωάννη Μεταξά στη φιλοµο-
ναρχική παράταξη, θα σχολιάσει µε αυτόν τον
έντονο τρόπο την ηττοπαθή και αρνητική στά-
ση του Μεταξά στη Μικρασιατική Εκστρατεία. 

Ως γνωστόν, ο Μεταξάς δεν είχε αποδεχτεί
την πρόταση της φιλοµοναρχικής κυβέρνησης
να αναλάβει την αρχιστρατηγία του Μικρασια-
τικού Μετώπου µετά την αποποµπή του Αν.
Παπούλα την άνοιξη του 1922. 

Η ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον
Μεταξά θα εξασφάλιζε την ύψιστη αµυντική
δυνατότητα της ελληνικής πλευράς και θα α-
πέτρεπε την τραγική κατάρρευση που επέφε-
ρε η προβληµατική και ελλειµµατική διοίκηση
Χατζανέστη. Με µια έννοια ο Ιωάννης Μετα-
ξάς υπήρξε συνένοχος στην τελική κατα-
στροφή του Αυγούστου του ’22 και στην α-
ναµενόµενη σφαγή του χριστιανικού πληθυ-
σµού που ακολούθησε από το νικητή Μου-
σταφά Κεµάλ. Και ακριβώς η άρνηση του Με-
ταξά να πάρει µέρος στην πανεθνική προ-
σπάθεια οδήγησε τον Γεώργιο Βλάχο να κρί-
νει τη στάση του ως αντεθνική. 

Ο υπεύθυνος του ∆ιχασµού
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά στην πολιτική

και στρατιωτική του θητεία που είχε καταφέρει

να κερδίσει µε τη στάση του το χαρακτηρισµό
της «εθνικής προδοσίας». Η πρώτη φορά που
χαρακτηρίστηκε ως «αρχιπροδότης» από τους
πολιτικούς του αντιπάλους ήταν όταν έδωσε
την εντολή, ως υπαρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου Στρατού, να παραδοθεί αµαχητί το οχυ-
ρό Ρούπελ στους Βούλγαρους και στους Γερ-
µανούς στις 26 Μαΐου 1916. Ηδη είχε ξεκινή-
σει ο Eθνικός ∆ιχασµός, όταν ο ίδιος, ως ο άν-
θρωπος των Γερµανών στο Παλάτι και µυστι-
κοσύµβουλος του µονάρχη Κωνσταντίνου, άλ-
λαξε την απόφασή του για συµµετοχή της
Ελλάδας στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο στο
πλευρό της Αντάντ και τον οδήγησε στην από-
φαση για πραξικοπηµατική αποποµπή του Ελ.
Βενιζέλου από τη θέση του πρωθυπουργού
(Οκτώβριος 1915). 

Tα γερµανικά συµφέροντα
Η στάση του Μεταξά υπαγορευόταν από τα

συµφέροντα των Γερµανών και της γερµανικής
κατασκοπίας που δρούσε στο ελληνικό έδαφος.
Eτσι, από το 1915 είχε καταθέσει ένα υπόµνη-
µα προς το φίλο του, µονάρχη της Ελλάδας
Κωνσταντίνο, µε το οποίο, εν µέσω Α΄ Παγκο-
σµίου Πολέµου, πρότεινε τη φιλογερµανική ου-
δετερότητα µε το επιχείρηµα ότι η τελική νίκη
θα ήταν των κεντρικών δυνάµεων, δηλαδή των
Γερµανών και των συµµάχων τους (Νεότουρ-
κοι, Αυστριακοί, Βούλγαροι κ.λπ.). 

Στο ίδιο υπόµνηµα –µε το οποίο ξεκινά ου-
σιαστικά ο µοιραίος ∆ιχασµός– ανέφερε ότι ο-
ποιαδήποτε ελληνική παρέµβαση ή και σκέψη
για ενσωµάτωση της Μικράς Ασίας θα συνι-
στούσε «αποικιοκρατική πράξη» και η Ελλάδα
θα µετατρεπόταν σε «αποικιοκρατική χώρα». 

Ο ρόλος του Μεταξά µπορεί να χαρακτηρι-
στεί µοιραίος για τα ελληνικά εθνικά συµφέ-
ροντα και ειδικότερα για τον Eλληνισµό της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Οι Eλληνες της
Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, ό-
πως και οι Αρµένιοι και οι Ασσυροχαλδαίοι, εί-
χαν ήδη από το 1914 βρεθεί στο στόχαστρο ε-
νός ακραίου ρατσιστικού τουρκικού εθνικι-
σµού που είχε καταλάβει από το 1908 µε πρα-
ξικόπηµα την εξουσία. 

Φιλοκεµαλισµός
Ως συµβολικό επιστέγασµα της συνενοχής

του Ιωάννη Μεταξά στη Μικρασιατική Κατα-
στροφή µπορεί να θεωρηθεί η ευγενική χειρο-
νοµία που έκανε µε αφορµή το θάνατο του
Τούρκου δικτάτορα το 1938. Με αφορµή το
θάνατο του Μουσταφά Κεµάλ –που ήδη είχε
πάρει το προσωνύµιο «Ατατούρκ», δηλαδή
«γεννήτορας του τουρκικού έθνους»– µετονό-

µαζε προς τιµήν του την οδό Αποστόλου Παύ-
λου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεµάλ Ατα-
τούρκ. Παράλληλα, µε το ελληνικό δηµόσιο
χρήµα αγόραζε από τον ιδιώτη που το κατείχε
το σπίτι όπου υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Κε-
µάλ και το χάριζε στο τουρκικό κράτος. Αυτό

που σήµερα είναι το τουρκικό προξενείο στη
Θεσσαλονίκη. 

Τη µετονοµασία αυτή αποδέχτηκαν και σε-
βάστηκαν όλες οι µεταπολεµικές κυβερνήσεις,
εµφυλιακές και µετεµφυλιακές. Η οδός Κεµάλ
Ατατούρκ θα ξαναπάρει το παλιό της όνοµα
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«Η 4η Αυγούστου είχε όχι µόνο τα εσωτε-
ρικά, τα ουσιαστικά,
αλλά και τα εξωτερικά γνωρίσµατα των 
φασιστικών καθεστώτων: προβολή της
σοφίας του αρχηγού, 
φανφαρονισµός και ακατάσχετη πατριδο-
καπηλία,
παράτες, ρωµαϊκός χαιρετισµός κ.λπ.» 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΣ,
«Η 4η Αυγούστου»

Η εγκαθίδρυση του καθεστώτος της
4ης Αυγούστου δεν έχει εκ των προ-
τέρων χαρακτήρα τοµής –αν εξαιρέ-

σει κανείς την υποστήριξη του βασιλικού
παράγοντα που ερµηνεύεται σαφώς από τη
θέση της Μ. Βρετανίας– ούτε και είναι
προϊόν ιστορικής παρθενογένεσης. 

Αντίθετα, είναι το επακόλουθο των αυ-
ταρχικών πρακτικών και ρυθµίσεων που υ-
πέσκαπταν δοµικά την ελληνική δηµοκρα-
τία. Φαινόµενα, όπως η απεµπόληση της
νοµοθετικής αρµοδιότητας από την εξου-

σιοδοτηµένη µε τη λαϊκή ψήφο Βουλή στην
εκάστοτε κυβέρνηση και τα αυθαίρετα κυ-
βερνητικά διατάγµατα καθολικής ισχύος,
δεν λειτούργησαν παρά ως εικόνες της α-
ναντιστοιχίας των πολιτικών θεσµών σε
σχέση µε την ολοένα αυξανόµενη ανάγκη
κρατικού παρεµβατισµού και ελέγχου. Στο
αδιέξοδο αυτό, ο ολοκληρωτισµός της 4ης
Αυγούστου δικαιολογεί, ώς ένα βαθµό βέ-
βαια, το χαρακτηρισµό της τοµής. Τοµής, α-
φού ο Ιωάννης Μεταξάς και το ιδεολογικό
του επιτελείο, προβάλλοντας απ’ ευθείας
το αίτηµα της «ριζικής» ανατροπής της κα-
τεστηµένης πολιτικής τάξης και του εκφα-
σισµού της ελληνικής κοινωνίας, έθραυσαν
συνειδητά την κοινοβουλευτική συνέχεια. 

Ο εκφασισµός της ελληνικής κοινωνίας
επιχειρήθηκε αποκλειστικά µε νοµοθετικές
ρυθµίσεις ως συνέπεια της ανυπαρξίας
στην Ελλάδα σηµαίνουσας ολοκληρωτικής
ιδεολογικής προβληµατικής, αλλά και των
κατάλληλων κοινωνικών δοµών και µαζι-
κών φορέων. 

Ετσι, οι αξιωµατικοί κανόνες, που θέσπι-
σε η στρατευµένη στους σκοπούς της 4ης
Αυγούστου νοµική επιστήµη, αποτέλεσαν
σταδιακά στην Ελλάδα το βασικό κορµό


