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Σελίδα 1

Κυριακή 20 Οχτώβρη 2013

ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ: "ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ∆ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ
∆ΙΚΤΑΤΟΡΑ Ι.ΜΕΤΑΞΑ"

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ∆ΕΙΞΕ
ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Εισαγωγή
Με αφορµή από τη δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής αστοί
δηµοσιολόγοι, εκπρόσωποι των αστικών και οπορτουνιστικών
κοµµάτων µιλούν για τη σχέση της περιόδου κρίσης που διέρχεται η
Ελλάδα µε τις συνθήκες που επέτρεψαν την επικράτηση του ναζισµού
στη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης. Λένε ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που
χαρακτηριστικά έγραφε η «Καθηµερινή της Κυριακής», (6/10/2013):
«Η έκπτωση της φιλελεύθερης ∆ηµοκρατίας του Μεσοπολέµου
πραγµατοποιήθηκε κυρίως από την υπονόµευση που απεργάζονταν τα
άκρα, το ΚΚΓ και οι αριστερές επαναστατικές του οµάδες πρώτα και
έπειτα τα ναζιστικά τάγµατα εφόδου. Στο σηµερινό µας Κοινοβούλιο η
απαξίωση του "καπιταλιστικού" κοινοβουλευτισµού από το ΚΚΕ είναι
µια πραγµατικότητα που όλα τα κόµµατα αποδέχονται...».
Σκόπιµα αποσιωπούν το γεγονός ότι ενώ ο Χίτλερ έκανε το
«πραξικόπηµα της µπυραρίας», η «∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης» τον
έκλεισε µόλις 8 µήνες φυλακή, τον αποφυλάκισε, τον φούσκωσε
κοινοβουλευτικά και τον ανέδειξε στην κυβέρνηση κοινοβουλευτικά.
Πώς έγινε; Στις 27 Γενάρη του 1932 σε µυστική συγκέντρωση που
έγινε στο Ντίσελντορφ µε τη συµµετοχή τριακοσίων εκπροσώπων των
µονοπωλίων, ο Χίτλερ ανέπτυξε το πρόγραµµα του
εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος και υποσχέθηκε «να ξεριζώσει το
µαρξισµό στη Γερµανία». Γι' αυτό τον ήθελαν. Αστική κοινοβουλευτική
δηµοκρατία και φασισµός από κοινού ενάντια στο εργατικό κίνηµα και
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Στη συνέχεια, το Νοέµβρη του 1932, µια
οµάδα βιοµηχάνων και τραπεζιτών υπέβαλε στον Πρόεδρο της
Γερµανίας Χίντενµπουργκ υπόµνηµα και ζητούσε να τον διορίσει
καγκελάριο του Ράιχ. Το Γενάρη του 1933 στην Κολονία, στο σπίτι του τραπεζίτη Σρέντερ, συναντήθηκαν ιδιοκτήτες
µονοπωλίων, µε τον τότε καγκελάριο της Γερµανίας Πάπεν και τον Χίτλερ. Εκεί αυτή λύθηκε οριστικά το πρόβληµα της
παράδοσης της εξουσίας στον Χίτλερ. Στις 30 Γενάρη του 1933 ο Πρόεδρος Χίντενµπουργκ διόρισε τον Χίτλερ καγκελάριο.
Στις 20 Φλεβάρη 1933, λίγο πριν από τις γερµανικές εκλογές της 5ης Μάρτη 1933, πάλι σε συνάντηση, ιδιοκτητών
µονοπωλιακών οµίλων, τραπεζιτών στο Βερολίνο µε τον Γκέρινγκ και τον Χίτλερ, ο Χίτλερ ανακοίνωσε την πρόθεση των
ναζί να διαλύσουν το κοινοβουλευτικό σύστηµα και να χτυπήσουν κάθε αντιπολίτευση µε βία. Είπε, µάλιστα, πως «οι
εκλογές της 5ης Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες για τα επόµενα δέκα χρόνια, ίσως µάλιστα και για τα επόµενα εκατό
χρόνια». Στις εκλογές του Μάρτη του 1933, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα του Χίτλερ πήρε το 43,9% των ψήφων και την
πλειοψηφία στη Βουλή. Με το Σύνταγµα της Βαϊµάρης, κοινοβουλευτικά, ανέβασαν τον Χίτλερ στην εξουσία οι
καπιταλιστές. Μ' αυτό το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης ήρθε το «τέλος της». ∆ηλαδή, όχι της αστικής εξουσίας
αλλά µιας µορφής άσκησής της από τις αστικές πολιτικές δυνάµεις. Αλλά γι' αυτά έχουµε γράψει αναλυτικά στο
«Ριζοσπάστη».
Το επαναφέρουµε όµως σε συντοµία για να δείξουµε ότι οι καπιταλιστές της Γερµανίας µαζί µε τον αστικό πολιτικό κόσµο
της Γερµανίας και µέσω της αστικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας ανέδειξαν τον Χίτλερ και το ναζιστικό του κόµµα στην
κυβερνητική εξουσία, επειδή υπάρχει, τηρουµένων των αναλογιών, παρόµοιο παράδειγµα και στην Ελλάδα, µε παρόµοια
διαδικασία και δεν είναι άλλο από την ανάδειξη του Μεταξά σε πρωθυπουργό της Ελλάδας το 1936, αν και στη Βουλή είχε
µια ισχνότατη µειοψηφία βουλευτών. Τον ήθελαν οι µεγαλοεπιχειρηµατίες, τον στήριξε σύσσωµος ο αστικός πολιτικός
κόσµος. Είναι άκρως επίκαιρο και διδακτικό το παράδειγµα, γιατί αποκαλύπτει ότι οι αστοί και τα κόµµατά τους δεν έχουν
κανένα απολύτως πρόβληµα να βιάσουν τη δική τους αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία και να εγκαθιδρύσουν φασιστικό
καθεστώς όταν τα συµφέροντά τους το επιτάσσουν.
Γι' αυτό ο λαός µας πρέπει να έχει καθαρό ότι: Το ναζισµό δεν µπορεί να αντιµετωπίσει το σάπιο αστικό κράτος, αλλά η
λαϊκή συµµαχία που θα έχει στόχο να βάλει τέρµα στην εξουσία των µονοπωλίων, στο καπιταλιστικό σύστηµα που γεννά και
θρέφει ναζιστικά µορφώµατα, όπως τη δολοφονική Χρυσή Αυγή και τις παραφυάδες της. Η µαζική πάλη και επιλογή του
λαού και της νεολαίας µπορεί να απονοµιµοποιήσει και να ξεριζώσει τη Χρυσή Αυγή µαζικά, οριστικά και τελεσίδικα µέσα
στο λαό. Επίσης, πρέπει να έχει καθαρό ότι: Ιδιαίτερα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, φτώχειας, ανεργίας και φθοράς
των αστικών κυβερνητικών κοµµάτων, η αστική τάξη αξιοποιεί πολλαπλά τα ναζιστικά κόµµατα, ως προκεχωρηµένα
φυλάκια εξυπηρέτησης των συµφερόντων της. Αξιοποιεί τη ναζιστική δράση που, µε τον ακραίο εθνικισµό και τη δήθεν
«αλληλεγγύη», ρίχνει δίχτυα ενσωµάτωσης λαϊκών δυνάµεων, ανέργων, κατεστραµµένων µικροαστικών στρωµάτων. Τόσο
η ίδια η Χρυσή Αυγή, όσο και οι αστικές προτάσεις για την αντιµετώπισή της εντάσσονται σε σχεδιασµούς στήριξης της
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εξουσίας του κεφαλαίου και αναµόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήµατος. Η Χρυσή Αυγή και η ναζιστική δράση δεν
αντιµετωπίζεται µέσα από τις θεωρίες και εγκεφαλικά σχήµατα για «συνταγµατικά», «κοινοβουλευτικά», «δηµοκρατικά»
τόξα µιας δήθεν καλύτερης λειτουργίας της αστικής δηµοκρατίας, που προτείνουν, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, άλλες
πολιτικές δυνάµεις και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η ∆ΗΜΑΡ. Αυτοί οι διαχωρισµοί συγκαλύπτουν το χαρακτήρα του
ναζισµού και τις αιτίες της σηµερινής κατάστασης, τις πραγµατικές διαφορές µεταξύ των κοµµάτων σε σχέση µε την
εξουσία, την κοινωνία.
Ο λαός πρέπει να υπερασπίζεται και να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα και ό,τι έχει αποµείνει σήµερα σε ελευθερίες και
δικαιώµατα, χωρίς να τρέφει αυταπάτες ότι στις σηµερινές συνθήκες, µέσα στο σύστηµα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας,
µε την αστική δηµοκρατία, που είναι η ίδια η δικτατορία των µονοπωλίων, µπορούν να εξασφαλιστούν πραγµατικά τα
εργατικά - λαϊκά δικαιώµατα. Γι' αυτό και ο λαός πρέπει να χαράξει τη δική του πορεία, µέσα από την κοινωνική του
συµµαχία, για γενικότερες αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας.
Ο λαός έχει τη δύναµη να απορρίψει και να αποµονώσει τις εγκληµατικές, απάνθρωπες θεωρίες της Χρυσής Αυγής. Εχει
ιστορική µνήµη και πείρα από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, την Αντιφασιστική Νίκη.
Το συγκεκριµένο θέµα, δηλαδή το πώς ο Μεταξάς αναδείχτηκε πρωθυπουργός της Ελλάδας και στη συνέχεια έκανε
φασιστική δικτατορία, αναδηµοσιεύεται από την έκδοση της «Σύγχρονης Εποχής»,«Από την 4η Αυγούστου ως τις µέρες µας
- Η γενική πορεία της ταξικής πάλης».

***
Ο αστικός πολιτικός κόσµος και η 4η Αυγούστου
Στις βουλευτικές εκλογές της 26ης Γενάρη 1936, που έγιναν µε το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής, πρώτευσε η
αντιβενιζελική παράταξη (Λαϊκό Κόµµα - Λαϊκή Ριζοσπαστική Ενωσις - Ελευθερόφρονες (Ιωάννης Μεταξάς) - Εθνικόν
Μεταρρυθµιστικόν Κόµµα), που συγκέντρωσε 602.840 ψήφους και εξέλεξε 143 βουλευτές. ∆εύτερη ήρθε η βενιζελική
παράταξη (Κόµµα Φιλελευθέρων - ∆ηµοκρατικός Συνασπισµός - Παλαιοδηµοκρατική Ενωσις Κρήτης - Αγροτικό Κόµµα
Σοφιανόπουλου - Νεοφιλελεύθεροι) µε 574.655 ψήφους και 142 έδρες. Τα παραπάνω κόµµατα είχαν πάρει µέρος στις
εκλογές αυτόνοµα. Εδώ κατατάσσονται µε βάση το διαχωρισµό τους, όπως έχει υιοθετηθεί. Το Παλλαϊκό Μέτωπο [(ΚΚΕ Σοσιαλιστικό Κόµµα (Στρατή Σωµερίτη) - Αγροτιστές (Α. Βογιατζή - ορισµένες ανένταχτες προσωπικότητες)] συγκέντρωσε
73.411 ψήφους και 15 βουλευτικές έδρες. Βουλευτές του εκλέχτηκαν οι: Βασίλης Νεφελούδης και ∆ηµήτρης Γληνός
(Αθήνα), Μανώλης Μανωλέας (Πειραιάς), Στέλιος Σκλάβαινας και Μιχάλης Σινάκος (Θεσσαλονίκη), Γιώργος Σιάντος
(Τρίκαλα), Γιάννης Ιωαννίδης και Μιλτιάδης Πορφυρογένης (Λάρισα), Φίλιππος Παπαδόπουλος (Κοζάνη), Ανδρέας Τζήµας αργότερα Σαµαρινιώτης - (Φλώρινα), ∆ιονύσης Μενύχτας (Σέρρες), Μήτσος Παρτσαλίδης (Καβάλα), Κώστας Θέος (∆ράµα),
Βασίλης Βερβέρης (Ροδόπη), Μιχάλης Τυρίµος (Μυτιλήνη).
Αµέσως µετά τις εκλογές, ο αρχηγός του Κόµµατος των Φιλελευθέρων Θεµιστοκλής Σοφούλης (ο Ελευθέριος Βενιζέλος
βρισκόταν στο Παρίσι, όπου και πέθανε περίπου δύο µήνες αργότερα) άρχισε επαφές µε το Λαϊκό Κόµµα (Παναγή
Τσαλδάρη) για το σχηµατισµό κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί δηµόσια δήλωσή του, µε την οποία χαρακτήριζε το πολιτειακό
λήξαν, αν και ο βασιλιάς είχε γυρίσει στην Ελλάδα µε νόθο δηµοψήφισµα (αρχικώς υπέρ µε 105%, για να το µειώσουν στη
συνέχεια σε 97,8%!).
Η συνεργασία τελικά ναυάγησε, εξαιτίας της άρνησης του Λαϊκού Κόµµατος να επανέλθουν στο στράτευµα οι απότακτοι
αξιωµατικοί του στρατιωτικού κινήµατος της 1ης Μάρτη 1935. Αν και στη συνέχεια ο Θ. Σοφούλης υπαναχώρησε στο θέµα
της επαναφοράς των απότακτων αξιωµατικών, ο σχηµατισµός κυβέρνησης φιλελευθέρων - Λαϊκού Κόµµατος δεν έγινε
δυνατός, καθώς ο Π. Τσαλδάρης πιεζόταν από το Στρατιωτικό Σύνδεσµο, να µην προχωρήσει σε κυβέρνηση συνεργασίας µε
τους Φιλελεύθερους.
Στο µεταξύ, συνεχίζονταν οι προετοιµασίες στρατιωτικού πραξικοπήµατος, στις οποίες πρωτοστατούσε ο Γεώργιος
Κονδύλης (Κεραυνός) και ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος που είχε επικεφαλής τον στρατηγό Πλατή, στην ουσία όµως τον
Κονδύλη, ο οποίος, λίγες µέρες µετά τις εκλογές πέθανε ξαφνικά (31 Γενάρη 1936).
Μέσα στο κλίµα που είχε δηµιουργηθεί, όπου άλλοι ζητούσαν νέες εκλογές και άλλοι προσπαθούσαν να σχηµατιστεί
κυβέρνηση, ο I. Μεταξάς, σε συνεργασία µε τον εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, πρεσβευτή στην Ελλάδα
Ουάτερλοου, µε τα Ανάκτορα, µε αστούς πολιτικούς (των Λαϊκών και των Φιλελευθέρων), καθώς και µε τον εκδότη της
εφηµερίδας «Ελεύθερον Βήµα» ∆ηµήτρη Λαµπράκη, προετοίµαζαν την επιβολή δικτατορίας. Οι διάφορες προτάσεις που
γίνονταν για το σχηµατισµό κυβέρνησης και γενικά οι διεργασίες έστρωναν το έδαφος στη δικτατορία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι µια από τις προτάσεις του Κόµµατος Φιλελευθέρων για την πρωθυπουργία ήταν να την αναλάβει (στο πλαίσιο συµµαχίας
κοµµάτων) ο Ιωάννης Μεταξάς! Από την άλλη, ο Τσαλδάρης ζητούσε από το ΚΚΕ την υποστήριξή του στη Βουλή για να
σχηµατίσει αυτός κυβέρνηση και όχι ο Σοφούλης! Είχαν κάνει και σχετικές κρούσεις που δεν απέδωσαν. Αντιθέτως, οι
σχετικές διαπραγµατεύσεις ΚΚΕ (Παλλαϊκού Μετώπου) και Κόµµατος Φιλελευθέρων απέδωσαν και κατέληξαν στο Σύµφωνο
Σοφούλη - Σκλάβαινα. Αλλά το Σύµφωνο δεν τηρήθηκε από τους Φιλελεύθερους και δηµοσιοποιήθηκε από το Παλλαϊκό
Μέτωπο.
Οι µέρες, µετά τις εκλογές, περνούσαν και στην αρχή συνέχιζε να βρίσκεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση ∆εµερτζή, που στις
αρχές Μάρτη 1936 αντικατέστησε τον Παπάγο στο υπουργείο Στρατιωτικών µε τον I. Μεταξά. Ιδιαίτερος στην
υπουργοποίηση ήταν ο ρόλος του ∆ηµ. Λαµπράκη.
Τελικά, η εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης ανατέθηκε από τον Γεώργιο τον Β' στον ∆εµερτζή, που στις 14 Μάρτη
σχηµάτισε τη δεύτερη κυβέρνησή του. Σε αυτήν την κυβέρνηση ο Μεταξάς έγινε αντιπρόεδρος, ενώ παρέµεινε και
υπουργός των Στρατιωτικών και της Αεροπορίας.
Θα µπορούσε να είχε σχηµατίσει κυβέρνηση ο Σοφούλης (Κόµµα Φιλελευθέρων) έχοντας την ψήφο ανοχής του Παλλαϊκού
Μετώπου, που στο κάτω της γραφής είχε συνάψει µαζί του Σύµφωνο. Οµως ο Σοφούλης δε δέχτηκε και κατέθεσε την
εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στο βασιλιά. Ηταν µάλιστα εκείνος που πρότεινε στον Γεώργιο να ανατεθεί η νέα
κυβέρνηση στον ∆εµερτζή, µε τον όρο να παραµείνει υπουργός των Στρατιωτικών ο I. Μεταξάς! Αργότερα, όταν κατέληξαν
σε συµφωνία οι Σοφούλης - Θεοτόκης, δέχτηκαν τη θέση του βασιλιά να αναλάβει η νέα κυβέρνηση την 1η Οκτώβρη 1936!
∆ηλαδή, όπως εξελίχτηκαν τα πράγµατα, µετά την κήρυξη της δικτατορίας...
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Αυτές οι εξελίξεις λάβαιναν χώρα τη στιγµή που είχαν αρχίσει να φουντώνουν οι συνδικαλιστικοί αγώνες της εργατικής
τάξης και της αγροτιάς, που αντιµετωπίζονταν από τις κυβερνήσεις µε ξυλοδαρµούς, συλλήψεις, ακόµη και µε ένοπλες
επιθέσεις. Στις 4 Μάρτη δολοφονήθηκε σε επίθεση της αστυνοµίας, ο φοιτητής της Ιατρικής Αλ. Σωτηριάδης.
Στις 28 Μάρτη 1936, το ΚΚΕ µε µανιφέστο που δηµοσίευσε τόνιζε: «Εργαζόµενοι! Μπρος στα µάτια σας, κάτω από τη σκέπη
της µοναρχίας, εξυφαίνεται η πιο αντιλαϊκή, η πιο άτιµη, η πιο εγκληµατική συνωµοσία. Αρχηγός της συνωµοσίας αυτής
είναι ο Μεταξάς. Συνεργάτες του και συνένοχοί του είναι όλα τα πλουτοκρατικά κόµµατα, από τα αντιβενιζελικά που
πλειοδοτούν στα αντιλαϊκά µέτρα και σχέδια της κυβέρνησης, ίσαµε τα βενιζελικά, που στηρίζουν την κυβέρνηση και την
1

αντιλαϊκή πολιτική της».

Στο µεταξύ, στις 13 Απρίλη πέθανε ξαφνικά και ο πρωθυπουργός ∆εµερτζής. Και ο βασιλιάς έκανε πρωθυπουργό τον I.
Μεταξά. Τον όρκισε το ίδιο απόγευµα, δίχως να πάρει τη γνώµη της Βουλής! Το σχέδιο προχωρούσε... Στις 26 Απρίλη 1936
ο ∆ηµ. Λαµπράκης έγραφε στο κύριο άρθρο του «Ελεύθερου Βήµατος»:
«Τα εν τη Βουλή κόµµατα είναι σχεδόν ασφαλές ότι δε θα περιορίσουν την ευµένειάν των εις τα χειροκροτήµατα (σ.σ.:
πλην των βουλευτών του Παλλαϊκού Μετώπου, που φυσικά δεν είχαν χειροκροτήσει) µε τα οποία υπεδέχθησαν χθες το
απόγευµα τας προγραµµατικάς δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού, αλλά θα περιβάλουν την κυβέρνησιν ταύτην και διά της
2

θετικής ψήφου εµπιστοσύνης των».

Και πράγµατι. Το Κόµµα των Φιλελευθέρων (των Βενιζέλου - Σοφούλη) έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση
Μεταξά! Το ίδιο και ο Γεώργιος Καφαντάρης! Το Λαϊκό Κόµµα έδωσε ψήφο ανοχής. Το ίδιο και ο I. Θεοτόκης. Την
καταψήφισαν οι βουλευτές του Παλλαϊκού Μετώπου και οι Γ. Παπανδρέου, Κ. Βλαχοθανάσης και Ανδρ. ∆ενδρινός. Υπήρξαν
και 4 αποχές. Τα «υπέρ» ήταν 241 ψήφοι. Αρα, όλα τα αστικά κόµµατα άνοιξαν το δρόµο στη δικτατορία ανοιχτά και
επισήµως... Εδωσαν στον Μεταξά την εξουσία!!
Ταυτόχρονα, εντεινόταν ο αντικοµµουνισµός και ο αντισοβιετισµός. Στην πρώτη γραµµή των λάβρων αρθρογράφων
αντικοµµουνιστικού µένους βρίσκονταν οι Γ. Παπανδρέου και Αλ. Παπαναστασίου.
To KKΕ επέµενε να προειδοποιεί για την επερχόµενη δικτατορία και να καλεί σε δράση για τη µαταίωσή της. Να τι
υπογράµµιζε η απόφαση της 2ης Ολοµέλειας της ΚΕ τον Ιούνη του 1936:
«6. Μπροστά στο λυσσασµένο φασιστικό ξεφάντωµα και τις µαζικές εκτελέσεις εργαζοµένων στη Θεσσαλονίκη και το Βόλο
από τη µοναρχοπλουτοκρατική κυβέρνηση και τον άµεσο κίνδυνο εγκαθίδρυσης ανοιχτής φασιστικής δικτατορίας, το
Κοµµουνιστικό Κόµµα καλεί όλες τις οργανώσεις και όλο τον εργαζόµενο λαό στην πιο ανειρήνευτη πάλη για τη µαταίωση
των καθηµερινών φασιστικών µέτρων, για το χάλασµα των φασιστικών δικτατορικών σχεδίων των Μεταξά - Σκυλακάκη,
εκπρόσωπων της µοναρχίας, της ντόπιας πλουτοκρατίας και των ξένων ληστών. Η 2η Ολοµέλεια της Κεντρικής Επιτροπής
του ΚΚΕ δίνει εντολή σε όλες τις κοµµατικές καθοδηγήσεις και στο Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής να πάρουν
όλα τα µέτρα για την αποφασιστική αντιµετώπιση των εγκληµατικών φασιστικών σχεδίων των εχθρών του λαού. Για την
απόκρουση των φασιστών δολοφόνων του της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, που αντί για ψωµί τού χαρίζουν σφαίρες, ο
λαός, σε αδελφική συνεργασία µε το στρατό, έχει υποχρέωση και καθήκον, κατά το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, να
χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα της µαζικής πάλης. Κάθε µέσο µαζικής λαϊκής πάλης που χρησιµοποιείται για την υπεράσπιση
του ψωµιού, της λευτεριάς, της ζωής και της ειρήνης του λαού ενάντια στην πλουτοκρατική φασιστική ολιγαρχία, είναι
3

νόµιµο, αναγκαίο και επιβεβληµένο».

Οµως, τα αστικά κόµµατα είχαν αποφασίσει να παραδώσουν την εξουσία. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι εκείνη η Βουλή
ενέκρινε στις 30 Απρίλη ψήφισµα, µε το οποίο διέκοπτε τις εργασίες της για πέντε µήνες (!), µέχρι τις 30 Σεπτέµβρη! Τις
διέκοψε για πολλά χρόνια, αφού στις 4 Αυγούστου 1936 κηρύχτηκε η βασιλοµεταξική δικτατορία.
Τα πράγµατα εξελίχτηκαν έτσι, που, δίχως καµιά υπερβολή, πρέπει να πούµε ότι η τεταρτοαυγουστιανή δικτατορία του
1936 ήταν δηµιούργηµα της εγχώριας πλουτοκρατίας (Μποδοσάκης, Κανελλόπουλος κ.ά.), του Παλατιού, του Κόµµατος
των Φιλελευθέρων και των Εγγλέζων. Και, βεβαίως, του Λαϊκού Κόµµατος. Με άλλα λόγια, του συνόλου του αστικού
κόσµου και της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία διατηρούσε στην Ελλάδα και ενίσχυε (σχεδόν προνοµιακά) µεγάλα οικονοµικά,
πολιτικά και στρατηγικά συµφέροντα. Ηταν αυτή που είχε το πάνω χέρι από την πλευρά του ξένου παράγοντα, λήστευε το
λαϊκό ιδρώτα και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.
Η όλη προετοιµασία της δικτατορίας αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε εκείνους που επικρίνουν το ΚΚΕ, επειδή δεν
µπόρεσε να την αποτρέψει! Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, που ακόµη και σήµερα ισχυρίζονται ότι το ΚΚΕ θα είχε συµβάλει
στην αποτροπή της, αν είχε επιµείνει περισσότερο στη σύµπραξη µε αντιφασιστικές δυνάµεις! Και µάλιστα υπάρχουν τέτοιοι
ισχυρισµοί, όταν, στις 7 Ιούνη 1936, τότε που ο Μεταξάς όρισε υπουργό Εσωτερικών τον υποστηρικτή δικτατορικών
λύσεων Θ. Σκυλακάκη και στον Τύπο υπήρχαν δηµοσιεύµατα για επικείµενη δικτατορία, ο Θ. Σοφούλης έλεγε:
«Ο κ. Πρωθυπουργός δεν σκέπτεται τοιούτον τι. Περί αυτού είµαι πεπεισµένος και ο κόσµος πρέπει να ησυχάση και να µη
4

δίδη πίστιν εις τοιαύτας σκοπίµους διαδόσεις». Και τη στιγµή που ο Σοφ. Βενιζέλος διαπραγµατευόταν µε τον Μεταξά την
εγκαθίδρυση δικτατορικής διακυβέρνησης, όπου ο ίδιος θα ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης!
Πρέπει να σηµειωθεί το εξής ζήτηµα, που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 20ετίας που προηγήθηκε της
τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας: Την επιβολή των στρατιωτικών δικτατορικών «λύσεων» δεν την επιχειρούσαν και
πραγµατοποιούσαν µόνο οι λεγόµενες δεξιές ή ακροδεξιές δυνάµεις, αλλά και οι φιλελεύθερες. Η δικτατορία που
εγκαθίδρυσε ο στρατηγός Θεόδ. Πάγκαλος τον Ιούνη του 1925 ήταν δηµιούργηµα του «κεντρώου» χώρου. Ο ίδιος ο
Πάγκαλος είχε πρωτοστατήσει στην εκτέλεση των «6». Αλλά και την 1η Μάρτη 1935, το κίνηµα στρατιωτικών µονάδων που
ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη είχε την καθοδήγηση των Ελευθ. Βενιζέλου και Ν. Πλαστήρα.
Ως προς τις δικτατορικές διαθέσεις και αντιδράσεις των «κεντρώων» πολιτικών κοµµάτων είναι χαρακτηριστικό, ανάµεσα σε
πολλά άλλα, και το εξής γεγονός: Ενώ έβγαιναν τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών της 5ης Μάρτη 1933, ο
Πλαστήρας είπε στον Βενιζέλο:
«Χάνουµε τας Αθήνας! Θα γίνουν ταραχές, συλλήψεις βενιζελικών, δολοφονίες και Κύριος οίδε τι άλλο! Γι' αυτό εγώ
σκέπτοµαι να πάω στους συνοικισµούς, να εξεγείρω τους πρόσφυγας και να τους φέρω εις την πόλιν για να ζητήσουν την
5

εγκαθίδρυσιν δικτατορίας. Θα κάµουµε ό,τι και στην Ιταλία, που, χάρις στο φασισµό, προοδεύει». Και ο Βενιζέλος του
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απάντησε:
«Η Ιταλία επήγαινε καλά, διότι εκεί υπήρχε δικτάτωρ. Εγώ δε νοµίζω, αγαπητέ φίλε στρατηγέ Πλαστήρα, ότι είσαι ικανός να
κάµης τον δικτάτορα ως ο Μουσολίνι. Οχι µόνον δεν είσαι ικανός, αλλά δεν έχεις και την πλειάδα, τας εκατοντάδας των
6

εκλεκτών συνεργατών του Μουσολίνι!». Ο Πλαστήρας, ωστόσο, προχώρησε στο εγχείρηµά του, αλλά το πραξικόπηµά του
απέτυχε...
Παρ' όλα αυτά, και σήµερα που έχουν συµπληρωθεί δύο τρίτα ενός αιώνα, συνεχίζονται να γράφονται ανάλογες επικριτικές
απόψεις, όπως η παρακάτω:
«Η στιγµή της αλήθειας για το ΚΚΕ ήρθε µε το πραξικόπηµα των βενιζελικών αξιωµατικών την 1η Μάρτη 1935. Η στάση
των κοµµουνιστών απέναντι στο κίνηµα ήταν σαφέστατα εχθρική και όλες οι οργανωµένες δυνάµεις του κοµµουνιστικού
κινήµατος στράφηκαν εναντίον του πραξικοπήµατος. Ας µην ξεχνάµε ότι ο Ριζοσπάστης προκάλεσε τεράστια ζηµιά στους
οπαδούς του Βενιζέλου και του Πλαστήρα δηµοσιεύοντας σηµαντικές πληροφορίες για την οργάνωση και το
7

χρονοδιάγραµµα του πραξικοπήµατος λίγες µέρες πριν αυτό εκραγεί»! ...
Το ΚΚΕ έκανε πολύ σωστά που κατήγγειλε κάθε απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήµατος, απ' όποια πλευρά κι αν
προερχόταν. Αυτή τη στάση κράτησε και στο αποτυχηµένο κίνηµα της 1ης Μάρτη 1935. Και επικρίθηκε στη συνέχεια, από
διάφορες πλευρές, επειδή ο «Ριζοσπάστης» δηµοσίευσε πληροφορίες για το πραξικόπηµα, προτού αυτό εκδηλωθεί! Επρεπε,
σύµφωνα µε τους επικριτές, να το υποστηρίξει επειδή προερχόταν από το «κέντρο» και στρεφόταν κατά της «δεξιάς»!
Στρεφόταν κατά του λαού! Κατά της «δεξιάς» στρεφόταν µόνο στη βάση του ποιος θα διαχειρίζεται την εξουσία. Και,
βεβαίως, ο καυγάς για τη διαχείριση της εξουσίας ουδέποτε απετέλεσε αντικειµενικό κριτήριο για τις προθέσεις και το
φιλολαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής κάθε κόµµατος.
Επιβεβαιώνεται αυτό από την πολιτική των «κεντρώων» κυβερνήσεων, που συναγωνίστηκαν και πολλές φορές ξεπέρασαν
τις «δεξιές» στην επίδειξη αγριότητας κατά του εργατικού και λαϊκού κινήµατος και του ΚΚΕ. «Και δεν είναι τυχαίο ότι το
σύνθηµα για τη φυσική εξόντωση των κοµµουνιστών το έδωσε ο µεγαλύτερος ηγέτης του ελληνικού αστισµού, ο Βενιζέλος
(...). Επί κυβερνήσεως Βενιζέλου, µεταξύ 1929 και 1932, έγιναν 11.400 συλλήψεις και 2.130 καταδίκες, ενώ από τις
επιτροπές ασφαλείας εκτοπίστηκαν πάνω από 200 άτοµα. Στο ίδιο διάστηµα κακοποιήθηκαν 1.355 άτοµα, και 120 φαντάροι
πέρασαν τη στρατιωτική τους θητεία στον πειθαρχικό ουλαµό του Καλπακίου. ∆ύο καταδικάστηκαν σε θάνατο στις 28
Νοεµβρίου 1930. Πρόκειται για τα στελέχη της ΟΚΝΕ Μαρκοβίτη και Πανούση, που η ποινή τους µετατράπηκε σε ισόβια
ύστερα από τεράστια λαϊκή κινητοποίηση. Στην ίδια δίκη καταδικάστηκαν σε ισόβια οι Κ. Γαµβέτας και ∆. Βλαντάς, σε 7
8

χρόνια φυλακή οι Αδαµόπουλος και Τσακίρης και σε δύο χρόνια ο Κορδέλης».

Ακόµα: Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφισε στη Βουλή το Νόµο 4229/1929 «Περί µέτρων ασφαλείας του κοινωνικού
καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Ηταν το περιβόητο «Ιδιώνυµο», µε το οποίο:
«Οστις επιδιώκει την εφαρµογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την διά βιαίων µέσων ανατροπήν του κρατούντος
κοινωνικού συστήµατος ή την απόσπασιν µέρους εκ του όλου της Επικρατείας ή ενεργεί υπέρ της εφαρµογής αυτών
προσηλυτισµόν, τιµωρείται µε φυλάκισιν τουλάχιστον έξι µηνών. Προς τούτοις, επιβάλλεται διά της αποφάσεως και
εκτοπισµός ενός µηνός έως δύο ετών, εις τόπον εν αυτή οριζόµενον».
Η τεταρτοαυγουστιανή δικτατορία κηρύχτηκε στο διάστηµα που οι δηµοκρατικές ιµπεριαλιστικές χώρες έδιναν τα πάντα στη
Γερµανία του Χίτλερ, προσπαθώντας να την στρέψουν κατά της Σοβιετικής Ενωσης. Οι χώρες των Βαλκανίων - ιδιαίτερα η
Ελλάδα, που είναι και µεσογειακή χώρα - τους ήταν απαραίτητο ελεγχόµενο στήριγµα στα σχέδιά τους.
Ηθελαν ένα λαό αλυσοδεµένο. Και βεβαίως η προώθηση του στηρίγµατος προϋπέθετε έντονο αντικοµµουνισµό και
αντισοβιετισµό, παράνοµο ΚΚΕ, πλήρως ελεγχόµενα συνδικάτα και Τύπο. Αυτή η επιδίωξη και οι εσωτερικές αντιθέσεις της
ελληνικής κοινωνίας, µε τις οποίες ήταν στενά δεµένη, αποτέλεσαν τους λόγους που επιβλήθηκε η δικτατορία της 4ης
Αυγούστου.
Με άλλα λόγια, η τεταρτοαυγουστιανή δικτατορία ήταν η πολιτική έκφραση των συµφερόντων της αστικής τάξης στο
επίπεδο της διακυβέρνησης. Ηταν η αναγκαία δύναµη στήριξης και ενίσχυσης του ελληνικού καπιταλισµού - στο πλαίσιο
του ιµπεριαλιστικού συστήµατος - σε συνθήκες προετοιµασίας του Β' Παγκόσµιου Πολέµου. Αυτά αποδεικνύονται ανάγλυφα
τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική πολιτική που εφάρµοσε. Και ακριβώς επειδή αποτελούσε την πιο ακραία
έκφραση του αντικοµµουνισµού, ήταν υποχρεωµένη να αντιπαρατάξει µια «νέα» ιδεολογία, η οποία θα αντικαθιστούσε την
ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας», που από τα χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής και της Συνθήκης της Λοζάνης είχε
συντριβεί και µάλιστα µε τον πιο επονείδιστο για την αστική τάξη τρόπο. Αυτόν το ρόλο επιδίωξε να παίξει µε το µανδύα της
ιδεολογίας του «Γ' Ελληνικού Πολιτισµού». Και ενίσχυσε το αστικό κράτος και τους µηχανισµούς του σε τέτοιο βαθµό, που
καµιά κοινοβουλευτική δικτατορία δε θα µπορούσε να εξασφαλίσει.
Το γιατί επιβλήθηκε η δικτατορία το έχει πει µε δωρική σαφήνεια ο ίδιος ο Μεταξάς:
«Η αδιάκοπος φροντίς διά την στερέωσιν του αστικού καθεστώτος µε όλας τας αναγκαίας θυσίας διά το σύνολον της
9

κοινωνίας και ιδίως διά τας ενδεείς τάξεις».

Βεβαίως, αποτελεί υπερβολή ο παραπάνω ισχυρισµός του Μεταξά, αφού η οργάνωση και η συνείδηση της εργατικής τάξης
και των φτωχών - λαϊκών στρωµάτων δε βρίσκονταν σε τέτοιο επίπεδο που να κινδυνεύει το αστικό καθεστώς. Ωστόσο,
υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα, τα οποία δυσκόλευαν τις κινήσεις και τους χειρισµούς της αστικής τάξης µπροστά στα νέα
διεθνή δεδοµένα. Στα γεγονότα αυτά σηµαντική, αν όχι την πρώτη θέση, κατέχουν εκείνα της 9ης Μάη 1936 στη
Θεσσαλονίκη, όπου τµήµατα του στρατού ενώθηκαν µε τους απεργούς καπνεργάτες και άλλους εργάτες και υπήρξαν
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συγκρούσεις µε τις αστυνοµικές δυνάµεις. Το αποτέλεσµα ήταν να υπάρχουν 9 νεκροί , 32 βαριά τραυµατισµένοι και 250
τραυµατισµένοι ελαφρά. Στην ουσία, η λαϊκή κινητοποίηση πήρε τέτοιες διαστάσεις, που η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε από
τους διαδηλωτές. Αλλά και στις 3 Ιούνη 1936 η χωροφυλακή στο Βόλο, προκειµένου να διαλύσει συγκέντρωση των
απεργών κλωστοϋφαντουργών, δολοφόνησε έναν και τραυµάτισε εφτά.
Αναφερόµενος τότε ο Θ. Σοφούλης στην επίκληση του κοµµουνιστικού κινδύνου, από τη µια τον απέρριπτε ως µη
πραγµατικό, αλλά ταυτόχρονα έκανε µια ειλικρινή ταξική τοποθέτηση. Στο υπόµνηµά του προς τον βασιλιά Γεώργιο Β'
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(∆εκέµβρης 1936) έγραψε:
«Αλλ' εάν ο κ. Πρωθυπουργός είχε στοιχεία, πείθοντα αυτόν, ότι ευρισκόµεθα προ ενός πραγµατικού κινδύνου ανατροπής
του καθεστώτος, είχε όλην την ευχέρειαν να αποτρέψει τον κίνδυνον διά µόνης της κηρύξεως του στρατιωτικού νόµου,
παρεχοµένης αναντιρρήτως και υπό της εθνικής αντιπροσωπείας της εγκρίσεως αυτής. Και λέγω αναντιρρήτως, διότι κατά
τας συνεδριάσεις της συνταγµατικής επιτροπής είχε διατυπωθή η γνώµη, ότι συµφέρει να κατοχυρωθή και υπό του
Συντάγµατος το πολίτευµα της Χώρας διά παντός µέτρου ασφαλείας κατά του κοµµουνισµού, τιθεµένου εν ανάγκη εκτός
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νόµου».

Στη σύµπλεξη εσωτερικών και εξωτερικών λόγων που επέβαλαν τη φασιστικού τύπου δικτατορία, µπορεί ίσως κανείς να
δώσει µεγαλύτερο βάρος στους εξωτερικούς παράγοντες. Οπως έχει σχετικώς υπογραµµιστεί, «εκρίθη, δηλαδή, ότι, ενόψει
πολέµου, θα απετέλει υπερβολικήν πολυτέλειαν διά την Ελλάδα η δηµοκρατική διακυβέρνησίς της, η οποία, κατά τον
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Μεταξάν, θα παρηµπόδιζε την πολεµικήν προπαρασκευήν . Αλλά και οι εσωτερικοί δεν είναι αµελητέοι. Γιατί; "Η στάσις
αυτή των δύο µεγάλων αστικών κοµµάτων δεν ήτο ανεξήγητος. Ησθάνοντο, κατά βάθος, ότι ο Μεταξάς είχε δώσει την
µόνην δυνατήν λύσιν διά την ένωσιν του αστικού κόσµου. Ησθάνοντο ότι το αστικόν καθεστώς, διά να υπερπηδήση την
κρίσιν που είχε προκαλέσει ο από του 1916 µέχρι 1936 εµφύλιος πόλεµος, είχε ανάγκην να αναστείλη, επί τι χρονικόν
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διάστηµα, τας δηµοκρατικάς ελευθερίας"».

Η παραπάνω άποψη συµπίπτει µε την ερµηνεία που έχουν δώσει και µια σειρά άλλοι Ελληνες συγγραφείς, ως προς τις αιτίες
που προκάλεσαν την τόσο οξυµένη (αιµατηρή) σύγκρουση ανάµεσα στις δύο αντιµαχόµενες παρατάξεις (βενιζελικών αντιβενιζελικών) και που τελικά, όπως υποστηρίζουν, τα πράγµατα στη µεταξύ τους σχέση έφτασαν σε τέτοιο σηµείο, ώστε,
για να µη συνεχιστεί ο καταστροφικός αγώνας αλληλοεξόντωσης, αποδέχτηκαν συναινετικά, ως µόνη λύση, την
εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Στο πλαίσιο της παραπάνω εκτίµησης έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η σύγκρουση αυτών
των δύο παρατάξεων ήταν σύγκρουση ταξική, επειδή στην αντιπαράθεση έπαιρνε µέρος και η µεγάλη µάζα των
µικροαστικών στρωµάτων!
∆εν επρόκειτο για σύγκρουση ταξική. Η υποτιθέµενη ταξική σύγκρουση έχει τόση βάση όση έχει και η άποψη που
υποστηρίζει ότι, επειδή τα αστικά κόµµατα ακολουθούνται από τα µεγάλα τµήµατα της εργατικής τάξης και άλλων λαϊκών
στρωµάτων είναι κόµµατα του λαού! (Εξάλλου και στο Μεσοπόλεµο τα αστικά κόµµατα τα ακολουθούσε η πλειοψηφία της
εργατικής τάξης). Οπως, επίσης, µε την άποψη που υποστηρίζει ότι τα µικροαστικά στρώµατα αποτελούν κάποια ιδιαίτερη
τάξη. Γι' αυτό και το σωστό είναι να κάνουµε λόγο για ενδοαστικές αντιθέσεις, που συµπλέκονταν µε τις διεθνείς αντιθέσεις
του καπιταλισµού.
Αρχικώς πρέπει να υπογραµµιστεί ότι τις µεταξύ τους αντιθέσεις τα αστικά κόµµατα τις πυροδοτούσαν παραπέρα τα ίδια,
ώστε, µέσω της τεχνητής πόλωσης, να κρατούν εγκλωβισµένο το λαό. Ωστόσο, αυτές οι αντιθέσεις είχαν και αντικειµενική
βάση.
Τις οξύτατες αντιθέσεις ανάµεσα στις αστικές πολιτικές δυνάµεις συνέχιζε εκείνα τα χρόνια να πυροδοτεί η συντριβή από
την ήττα και η καταστροφή στη Μικρά Ασία, µε ό,τι αυτή συνεπαγόταν. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα ενάµισι εκατοµµυρίου
ξεριζωµένων από τη Μικρασία, που προστέθηκαν στα υπόλοιπα εκατοµµύρια των εγχώριων εξαθλιωµένων λαϊκών µαζών,
όξυνε τις αντιθέσεις. Και οι δύο βασικές πολιτικές παρατάξεις της αστικής τάξης υπόσχονταν λύση στα προβλήµατα, δίχως
βεβαίως να την πραγµατοποιούν. Ετσι, ο παραπλανηµένος αυτός κόσµος στρεφόταν πότε στη µία και πότε στην άλλη
παράταξη, που, για να τον εγκλωβίζει σε βάρος της αντίπαλης, κατέφευγε στη δηµιουργία κλίµατος οξύτητας και
δηµαγωγίας δίχως φιλολαϊκό περιεχόµενο. Βεβαίως, το ίδιο γινόταν και πριν το 1922, όµως σε συνέχεια απέκτησε
µεγαλύτερες διαστάσεις. Επιπλέον, η νίλα από την εκστρατεία στη Μικρασία είχε οδηγήσει στην εκτέλεση των έξι επιφανών
παραγόντων του «Λαϊκού Κόµµατος» (∆ηµήτριος Γούναρης, Γεώργιος Χατζηανέστης, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Νικόλαος
Στράτος, Γεώργιος Μπαλτατζής, Νικόλαος Θεοτόκης). Αυτοί, ναι µεν είχαν µεγάλες ευθύνες για ό,τι συνέβη, αλλά σε
τελευταία ανάλυση ήταν τα εξιλαστήρια θύµατα της πολιτικής που εφάρµοσαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις («δεξιές» και
«κεντρώες»), µε ιδεολογικό µανδύα και σηµαία τη «Μεγάλη Ιδέα», που κάλυπτε την επιδίωξη της αστικής τάξης να πάρει
µεγάλο κοµµάτι από την «πίτα» που λεγόταν Τουρκία. Αυτή η επιδίωξη συνέπεσε καταρχήν µε τα συµφέροντα των
Αγγλογάλλων να εξασφαλίσουν για λογαριασµό τους τα Στενά και τα πετρέλαια της περιοχής. Οταν αυτόν το στόχο
µπόρεσαν να τον πραγµατοποιήσουν «πουλώντας» την ελληνική αστική τάξη και πηγαίνοντας µε την τουρκική, τότε επήλθε
η καταστροφή: Στράφηκαν κατά της Ελλάδας...
Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό. Και όπως τηλεγραφούσε ο Ελληνας πρεσβευτής στη Ρώµη:
«Οι κυβερνώντες την Ιταλίαν ελπίζουν ότι, ηττωµένης της Γερµανίας, θα επιστή η ώρα του διαµελισµού της Μικράς Ασίας,
θα εγκατασταθή δε και η Ιταλία εν αυτή. Υποθέτουν ευλόγως ότι η Ρωσσία, διά των αρµενικών επαρχιών της Τουρκίας, θα
κατέλθη εις Μεσόγειον αντίκρυ της Κύπρου. Η Γαλλία θα λάβη την Συρίαν και η Αγγλία την Αραβίαν. Θα αποµείνη ικανός
διά την Ιταλίαν χώρος προς δυσµάς των ρωσσικών κτήσεων. Μετά δυσφορίας µεγάλης προβλέπουν οι Ιταλοί ότι είναι
αδύνατον να µη ληφθή υπ' όψιν η Ελλάς. Επειδή η Σµύρνη και η κοιλάς του Μαιάνδρου είναι περιζήτητοι, δε φαντάζονται
οι Ιταλοί ότι θα δοθή εις ηµάς. Θα καταβάλουν δ' άλλως πάσαν προσπάθειαν όπως ελάχιστα κληρονοµήσωµεν εν Μικρά
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Ασία».

Και φυσικά, δεν πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι και η ελληνική αστική τάξη της Μικρασίας, που εκµεταλλευόταν
Ελληνες και Τούρκους εργάτες, πίεζε για την κατάκτηση της περιοχής από τον ελληνικό στρατό και σε συνέχεια για την
προσάρτηση της Μικρασίας από το ελληνικό κράτος (ο µητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος, που τελικά σφαγιάστηκε από
τους Τούρκους, ήταν από τους πιο ένθερµους κήρυκες της «Μεγάλης Ιδέας»).
Αργότερα, µετά το στρατιωτικό κίνηµα του 1935, οι αντιβενιζελικοί εκτέλεσαν τους βενιζελικούς στρατηγούς Παπούλα και
Κοιµήση και τον επίλαρχο Βολάνη, γεγονός που έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά.
Οι ενδοαστικές αντιθέσεις και οι εκατέρωθεν αιµατοχυσίες ήταν καθηµερινό φαινόµενο στην εικοσαετία που είχε προηγηθεί
του 1936 και είχαν διχάσει το λαό σε δύο αντιµαχόµενες µερίδες (βενιζελικούς - αντιβενιζελικούς), που βρίσκονταν
κυριολεκτικά στα µαχαίρια. Επρόκειτο για την ενσωµάτωση των λαϊκών δυνάµεων στις δύο βασικές δυνάµεις του αστικού
πολιτικού κόσµου, που και τις δύο χαρακτήριζε, όπως ήταν φυσικό, ο αντικοµµουνισµός και η επίθεση στα λαϊκά
δικαιώµατα και στις λαϊκές ελευθερίες. Η κατάσταση, από την άποψη της χειραφέτησης τµήµατος των λαϊκών δυνάµεων,
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άρχισε, σ' ένα µικρό βαθµό, ν' αλλάζει µετά την έλευση στην Ελλάδα των προσφύγων της Μικρασίας. Και αυτό, µόνο όταν
οι υποσχέσεις των βενιζελικών κυβερνήσεων, που είχαν πάρει τους πρόσφυγες υπό την ...προστασία τους, ότι θα λύσουν
τα προβλήµατά τους, άρχισαν να εξανεµίζονται και ορισµένοι κατάλαβαν τον εµπαιγµό.
Η όξυνση των ενδοαστικών αντιπαραθέσεων είχε ως βάση την πορεία ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισµού, που σε µια
φάση της συνέπεσε µε το γεγονός ότι η διαµόρφωση των ορίων του ελληνικού κράτους, που κατέληξε να
αποκρυσταλλωθούν οριστικά µε τη Συνθήκη της Λοζάνης, πραγµατοποιούνταν, όταν οι αντιθέσεις ανάµεσα στις
καπιταλιστικές χώρες οδηγούσαν στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο και η Ελλάδα βρισκόταν ήδη ενσωµατωµένη στο σύστηµα του
ιµπεριαλισµού, συµµετέχοντας στη συνέχεια και στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. Και που στη διάρκειά του η βενιζελική
παράταξη πήρε το µέρος της Αντάντ (Γαλλία κ.ά.), ενώ τότε τα Ανάκτορα ήθελαν η Ελλάδα ν' ακολουθήσει την πλευρά της
Γερµανίας, µέσω της «ουδετερότητας». Το παραπάνω θέµα κατανοείται καλύτερα, αν το δει κανείς σε συνδυασµό µε τη
διάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, που συντελούνταν εκείνα τα χρόνια, αλλά και µε την αντίστοιχη προσπάθεια της
τουρκικής αστικής τάξης να ανατρέψει το φεουδαρχικό οικοδόµηµα και να έρθει αυτή στην εξουσία. Αρα και µε το γεγονός
ότι και την Τουρκία οι µεγάλες ιµπεριαλιστικές χώρες προσπαθούσαν (η καθεµιά για λογαριασµό της) να την
προσεταιριστούν, αξιοποιώντας και τα αστικά κινήµατα που έφεραν τη διάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Το ίδιο,
βεβαίως, συνέβαινε µε τις αναδυόµενες αστικές τάξεις άλλων βαλκανικών χωρών, που επιδίωκαν κι αυτές τη διαµόρφωση
του δικού τους εθνικού χώρου. Αυτό ακριβώς τις έφερνε, µεταξύ τους και την καθεµιά χωριστά, σε σύγκρουση µε άλλες.
Βεβαίως, σηµαντικό ρόλο έπαιζε ο λαϊκός παράγοντας. Ο εµπαιγµός που υφίστατο ο λαός είχε οδηγήσει σε µαχητικές
διεκδικήσεις, ενώ είχε προωθηθεί και η συνδικαλιστική οργάνωση της εργατικής τάξης, αλλά και της φτωχής αγροτιάς.
Ιδιαίτερα, όµως, είχε δηµιουργηθεί το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδας (1918 - ΣΕΚΕ), που το 1924, στο 3ο έκτακτο
Συνέδριό του, µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Ελληνικό Τµήµα της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς). Κατά
συνέπεια, η ανάγκη του ελληνικού καπιταλισµού να αναπτυχθεί, προχωρούσε µέσα σε συνθήκες όξυνσης των κοινωνικών
αντιθέσεων και µιας ορισµένης ανάπτυξης της ταξικής πάλης, που συµπλέκονταν µε τις διεθνείς αντιθέσεις του
καπιταλισµού, καθώς και µε την υποδεέστερη θέση που είχε η Ελλάδα στο καπιταλιστικό σύστηµα, που βεβαίως
περιλάµβανε και το χαρακτηριστικό της εξάρτησής της από µεγάλες καπιταλιστικές χώρες.
Στο θέµα της όξυνσης που πήραν οι αντιθέσεις, πρέπει να υπογραµµιστεί και ο ρόλος της µοναρχίας. Η µοναρχία
εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα µερικά χρόνια µετά το τέλος της επανάστασης του 1821 και η εµφύτευσή της ήταν προϊόν της
σύµπραξης των ελληνικών κυβερνήσεων, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και ξένων κυβερνήσεων, µε στόχο να
αποτελέσει έναν ισχυρό µοχλό κατά των λαϊκών δυνάµεων, που διεκδικούσαν ελευθερίες και δικαιώµατα, που ήθελαν
δηλαδή η επανάσταση του 1821 ν' αποκτήσει µεγαλύτερο βάθος ως προς τα αποτελέσµατά της (µοίρασµα της γης στο λαό
κ.ά.). Η µοναρχία έπαιξε από τότε και σε συνέχεια τον κατασταλτικό ρόλο της, συνέβαλε στην ανάπτυξη των
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Στα χρόνια της 4ης Αυγούστου, που η µοναρχία απετέλεσε τον έναν πυλώνα της, η
συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου προχώρησε µε γρήγορους ρυθµούς, ενώ ενισχύθηκε ο παρεµβατικός
ρόλος του κράτους στην οικονοµία, καθώς και η στενότερη σύνδεση του βιοµηχανικού µε το τραπεζικό κεφάλαιο, όπως
έχουν αποδείξει οικονοµικοί µελετητές αυτής της περιόδου.
Ταυτόχρονα, η µοναρχία προσπαθούσε να ενισχύει τα πολιτικοστρατιωτικά της στηρίγµατα και να διαµορφώνει επιρροή και
µηχανισµούς που θα αναβαθµίζουν το δικό της ρόλο. Αυτό την έφερνε σε σύγκρουση µε τµήµατα του κοινοβουλευτικού
αστικού πολιτικού κόσµου. Οξυνε τις υπάρχουσες αντιθέσεις. (Μήπως δεν έγινε κάτι παρόµοιο και στη µεταπολεµική
Ελλάδα, ιδιαίτερα στα χρόνια 1963 - 1967, κάτω βεβαίως από αλλαγµένες, αλλά σε πολλά παρόµοιες, καπιταλιστικές
συνθήκες;).
Από την άλλη, στην όξυνση των ενδοαστικών αντιθέσεων στην Ελλάδα συνέβαλε και η νέα διεθνής κατάσταση, το γεγονός,
δηλαδή, ότι τα σύννεφα του Β' Παγκοσµίου Πολέµου είχαν αρχίσει προ πολλού να συσσωρεύονται, ως αποτέλεσµα των
αντιθέσεων του ιµπεριαλιστικού κόσµου. Ετσι, το Κόµµα των Φιλελευθέρων (Βενιζέλος) προσανατολιζόταν προς την Ιταλία
του Μουσολίνι, άλλες µερίδες της αστικής τάξης (π.χ. η εφηµερίδα «Εστία») προς τη Γερµανία και άλλες (π.χ. Λαµπράκης)
παρέµεναν σταθερά µε το µέρος της Μ. Βρετανίας. (Είναι γνωστό, για παράδειγµα, ότι ο Ελευθ. Βενιζέλος αντιτάχτηκε στο
Βαλκανικό Σύµφωνο του 1934, όταν έγινε γνωστό το µυστικό πρωτόκολλο που το συνόδευε και το οποίο υποχρέωνε τις 4
χώρες που το υπέγραψαν - Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία-Τουρκία-Ρουµανία - να αποκρούσουν από κοινού και µε τα όπλα
ενδεχόµενη επίθεση από την πλευρά της Ιταλίας και της Γερµανίας!). Ταυτόχρονα, είχε πραγµατοποιηθεί και νικήσει η
µεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και η Σοβιετική Ενωση ήταν µια πραγµατικότητα παγκόσµιας σηµασίας και
ρόλου.
Τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, καθώς και τα όσα ακολούθησαν αµέσως µετά, είναι από εκείνα που αποδεικνύουν
ανάγλυφα πόσο οι αντιθέσεις ανάµεσα στις αστικές δυνάµεις είναι ασήµαντες για τα λαϊκά συµφέροντα. Στα χρόνια που
ακολούθησαν µετά το στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδή (1909) οι κυβερνήσεις Βενιζέλου πήραν µέτρα εκσυγχρονισµού του
καπιταλιστικού συστήµατος, µέτρα εδραίωσης και ισχυροποίησής του. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα απαλλάχτηκε από τις
απαρχαιωµένες δοµές του, θεσπίστηκε η Εργατική Νοµοθεσία και αναγνωρίστηκε νοµικά ο συνδικαλισµός, ένα µέρος της
γης µοιράστηκε σε ακτήµονες, ενώ προχώρησαν η φορολογική και η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Παράλληλα,
ισχυροποιήθηκαν οι ένοπλες δυνάµεις και επεκτάθηκαν τα ελληνικά σύνορα µε νικηφόρους πολέµους. Για τις
µεταρρυθµίσεις αυτές - και άλλες - γράφτηκε πολύ σωστά:
«Βέβαιον είναι ότι η φιλεργατική εκείνη πρόνοια απέτρεψε την απειλήν βίαιων εξεγέρσεων και επροστάτευσε την αστικήν
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τάξιν ασφαλέστερον από κάθε αστυνοµικήν ή στρατιωτικήν εκ των υστέρων περιφρούρησιν».

Βέβαιο είναι, επίσης, ότι από ένα χρονικό σηµείο και έπειτα τα όρια αυτής της πολιτικής των Φιλελευθέρων είχαν εξαντληθεί
(τέλη της δεκαετίας του '20). Μειώθηκαν κατά πολύ οι διαφορές τους ως προς τη διαχείριση του καπιταλιστικού
συστήµατος. Κι όµως, αυτές οι ασήµαντες για το λαό διαφορές (π.χ. δεξιών - κεντρώων κοµµάτων, τότε βενιζελικών αντιβενιζελικών) κυριάρχησαν για πολλές δεκαετίες, κρύβοντας τις πραγµατικές κοινωνικές αντιθέσεις. Το ότι αυτές οι
αντιθέσεις ήταν για το λαό ασήµαντες, το αποδεικνύει και ο ενθουσιασµός του Ελευθέριου Βενιζέλου για την
υπουργοποίηση του Ι. Μεταξά:
«Στις 7 Μαρτίου συνέχαιρε τον Σοφούλη για την εκλογή του ως προέδρου (µε τις ψήφους του Παλλαϊκού Μετώπου) της
Βουλής, "ήτις εν συνδυασµώ προς την αντικατάστασιν του υπουργού Στρατιωτικών (σ.σ.: του Παπάγου από τον Μεταξά),
16

παρουσιάζει ευτυχή εξέλιξιν αποκαταστάσεως οµαλού πολιτικού βίου"»

!!! Και στις 9 Μάρτη 1936 ο Βενιζέλος έγραφε
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στον Λουκά Ρούφο:
«∆εν είναι ανάγκη να σου είπω πόσο ζωηρά είναι η χαρά µου, διότι ο Βασιλεύς απεφάσισε να πατάξει επί τέλους τας
διηνεκείς επεµβάσεις των στρατιωτικών παραγόντων, αποµακρύνας από την κυβέρνησιν, µετά την τελευταίαν αυθάδειάν
των, τους Παπάγον και Πλατήν και αναθέσας το υπουργείον των Στρατιωτικών εις τον Μεταξάν. Με την ενέργειάν του
αυτήν ο Βασιλεύς ανέκτησε πλήρως ακέραιον το κύρος του, τόσον απαραίτητον διά την αποκατάστασιν της ψυχικής
ενότητος του Ελληνικού Λαού και την οριστικήν επάνοδον της χώρας εις κανονικόν πολιτικόν βίον. Από µέσα από την
καρδιά µου αναφωνώ: Ζήτω ο Βασιλεύς!»
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!!!

Ο αντιλαϊκός φιλοδικτατορικός ρόλος των αστικών κοµµάτων δε σταµάτησε στην παράδοση της εξουσίας στον Μεταξά και
στην εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Συνεχίστηκε και µετά την 4η Αυγούστου. Η «αντίδρασή» τους περιοριζόταν να κάνουν
διαβήµατα στο βασιλιά και να του ζητούν να πάρει πρωτοβουλίες κατά της δικτατορίας! Και ένα µήνα αργότερα, τα αστικά
πολιτικά κόµµατα έκαναν συµφωνία στο πρόγραµµα που θα εφάρµοζαν, εφόσον καλούνταν να διαδεχτούν τη δικτατορία!
Τη συµφωνία υπέγραψαν όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων (στο µεταξύ χιλιάδες κοµµουνιστές και κοµµουνίστριες
βρίσκονταν στις φυλακές, στις εξορίες, στην παρανοµία)! Σε ποιες αρχές στηρίχτηκε το πρόγραµµα των αστικών κοµµάτων;
∆ιαβάζουµε:
«Βασιλεύς, Βουλή, Κυβέρνησις: Ο Βασιλεύς θα έχει το δικαίωµα διαλύσεως της Βουλής και της αρνησικυρίας των νόµων. Ο
Βασιλεύς θα είχεν αποφασιστικήν γνώµην διά την σύνθεσιν των ενόπλων δυνάµεων.
Αµυνα κατά της βίας: Ο κοµµουνισµός και ο φασισµός θα ετίθεντο εκτός νόµου.
Κοινωνική ειρήνη: Προς παγίωσιν της κοινωνικής ειρήνης και προστασίαν της οικουµενικής ευηµερίας, θα απηγορεύοντο η
18

απεργία και το "λοκ-άουτ" και θα καθιερούτο η υποχρεωτική διαιτησία».

Πολύ αργότερα άρχισαν να οργανώνουν οµάδες αντιδικτατορικής δράσης, «αλλά απέκλειαν την δυναµικήν ανατροπήν της
19

δικτατορίας» ! (Μοναδική εξαίρεση υπήρξε το ένοπλο κίνηµα της Κρήτης, το καλοκαίρι - τέλη Ιούνη - του 1938, που
απέτυχε, αφού χτυπήθηκε µε τη συγκατάθεση και του βασιλιά, στον οποίον οι επικεφαλής του κινήµατος είχαν απευθυνθεί,
για να συµβάλει στην ανατροπή της κυβέρνησης Μεταξά!).
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