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Ι. Εισαγωγή

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, καταλυτικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία, στα μικρά και
τα μεγάλα γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο, διαδραμάτισαν δύο ιδεολογίες: ο
εθνικισμός και ο φασισμός. Έχοντας την τάση να μετασχηματίζονται για να
προσαρμόζονται στην εκάστοτε ιστορική συγκυρία, η εθνικιστική και η φασιστική
ιδεολογία εντοπίζονται μέχρι και σήμερα στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, γεγονός
που καθιστά τη μελέτη τους όχι μόνον ενδιαφέρουσα από ερευνητικής άποψης, αλλά
και απαραίτητη για την πρόληψη μιας δυναμικής τους επανεμφάνισης – με όποιες
συνέπειες αυτή συνεπάγεται – μέσω της κριτικής προσέγγισής τους με στόχο την
εξαγωγή συμπερασμάτων για τις κοινωνίες του χθες και του σήμερα.
Στην παρούσα εργασία στόχος είναι η μελέτη του εθνικιστικού και φασιστικού
φαινομένου στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου,
ο οποίος στην Ελλάδα ξεκινάει μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και λήγει
με την είσοδο της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1940. Οι αιτίες εκείνες όμως
που ευνόησαν ή απέτρεψαν και σαφώς καθόρισαν τη μορφή και τον τρόπο εμφάνισης
του εθνικισμού και του φασισμού στην Ελλάδα θα πρέπει να αναζητηθούν και στην
αμέσως προηγούμενη δεκαετία 1912-1922, η οποία υπήρξε για το ελληνικό κράτος
περίοδος πολεμικών περιπετειών, κοινωνικών, πολιτικών, δημογραφικών και
εδαφικών μεταβολών και συγκρούσεων – με αποκορύφωμα τον Εθνικό Διχασμό – οι
οποίες σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις της εποχής, σημάδεψαν το μέλλον της
Ελλάδας και του Ελληνισμού γενικότερα, αφήνοντας κληρονομιά τον πολιτικό
αυταρχισμό, τα χάσματα και τις διαιρέσεις που συνέχισαν να ταλανίζουν τη χώρα και
τους ανθρώπους της για ολόκληρες δεκαετίας.
Με θεωρητικό εργαλείο τη σχετική βιβλιογραφία επιχειρείται μια ιστορική
ανασκόπηση των βασικών γεγονότων της περιόδου 1912-1940 και των συνεπειών τους
για την ελληνική κοινωνία, πολιτική και οικονομία. Μέσα από αυτή εντοπίζονται οι
συνθήκες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάδυση και τη διάδοση των
εθνικιστικών και φασιστικών ιδεών στην Ελλάδα, αλλά και οι παράγοντες που
επηρέασαν τη μορφή τους και εξηγούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και την
απουσία τους.
3

Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε με την πολύτιμη βοήθεια ορισμένων εγχειριδίων.
Ιδιαίτερα το βιβλίο του Γιώργου Μαυρογορδάτου «Μετά το 1922: Η παράταση του
Διχασμού», το οποίο ακολουθεί την πορεία, τα σπουδαιότερα επιτεύγματα, αλλά και
τις αστοχίες του νέου ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια του ελληνικού
Μεσοπολέμου, το βιβλίο του Roderick Beaton «Ελλάδα: Βιογραφία ενός σύγχρονου
έθνους», το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες οικοδόμησης του σύγχρονου ελληνικού
εθνικού κράτους και το βιβλίο του Γιώργου Αλεξάτου «Ελλαδέμποροι: Άκρα Δεξιά
και φασισμός στην Ελλάδα του 20ού αιώνα», το οποίο αναφέρεται στις
κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές διεργασίες που διαμόρφωσαν το προφίλ του
φασισμού και της Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα, αποτέλεσαν σημαντικές ερευνητικές
πηγές, χωρίς την αρωγή των οποίων η μελέτη αυτή θα ήταν ανέφικτη.
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ΙΙ. Εθνικισμός
Ο εθνικισμός εμφανίζεται στην ιστορία, κατά κανόνα, σε συνάρτηση με άλλα
ιδεολογικά ρεύματα, που επιδρούν τελικά στη μορφή με την οποία εκδηλώνεται σε
κάθε περίπτωση. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί είναι οι μελετητές του εθνικισμού που
υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για αυτοτελή ιδεολογία, αλλά για σύνολο ιδεών που
επιδέχονται επεξεργασία, προκειμένου να προσαρμόζονται στην εκάστοτε ιστορική
συγκυρία και τις ανάγκες της.
Από την άλλη, ακριβώς αυτή η ποικιλομορφία και η προσαρμοστικότητα του
εθνικισμού λειτουργεί ως εξήγηση για την ανθεκτικότητά του στο χρόνο, ενώ το ότι
συχνά συνυπάρχει με άλλες ιδεολογίες, τελείως διαφορετικές μεταξύ τους, αποδεικνύει
τη δύναμή του ως ιδεολογικό ρεύμα. Είναι άλλωστε δύσκολο να παραβλέψει κανείς τη
σαγήνη που άσκησε ο εθνικισμός στην ευρωπαϊκή – αρχικά – ήπειρο αλλά και την
κυριαρχία του για χρόνια στο πολιτικό πεδίο, ως δύναμη διασπαστική ή ενωτική και
κυρίως ως δύναμη κινητοποίησης των μαζών.
Το βασικό πλεονέκτημα του εθνικισμού είναι η ευκολία με την οποία αναπαράγονται
οι ιδέες του μέσω της εκπαίδευσης, της ιστορικής αφήγησης, των ηθών και των εθίμων
μιας κοινότητας. Τα άτομα αποκτούν σε πρώιμο στάδιο την εθνική τους ταυτότητα με
τη χρήση ισχυρών μηχανισμών ταύτισης και εθνικών συμβόλων, με αποτέλεσμα να
δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με το έθνος – την πατρίδα –, οι οποίοι ασκούν
σημαντική επίδραση – άμεσα ή έμμεσα – στις αποφάσεις και τον τρόπο ζωής τους.
Στην εργασία αυτή ο εθνικισμός αντιμετωπίζεται ως πολιτική ιδεολογία για τους
παραπάνω λόγους. Ως τέτοια καταφέρνει να νομιμοποιεί την αναγωγή του εθνικού
συμφέροντος σε υπέρτατο αγαθό πάνω στο οποίο στηρίζεται η χάραξη των εθνικών
πολιτικών – σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, υπονομεύοντας άλλες ατομικές και
συλλογικές αξίες.
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1. Πολιτισμική και πολιτική διάσταση έθνους και εθνικισμού

Προϋπόθεση για την ανάλυση του εθνικισμού είναι η εισαγωγή στη θεμελιώδη γι’
αυτόν έννοια του έθνους. Σύμφωνα με την επικρατούσα θέση των μελετητών, το έθνος
αποτελεί φαινόμενο της νεωτερικότητας. O εθνικισμός υπήρξε η μήτρα των εθνών,
έδωσε μορφή, σχήμα και ουσία στο έθνος (nation). Αυτό σημαίνει ότι το έθνος μπορεί
να οριστεί μόνο μέσα από την εθνικιστική ιδεολογία.1 Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε
υπόψιν ότι οι διάφορες εθνικιστικές παραδόσεις αντιλαμβάνονται διαφορετικά το
έθνος. Η πιο σημαντική διάκριση εθνικιστικών παραδόσεων, από την οποία προκύπτει
και η αντίστοιχη διάκριση στην πρόσληψη της έννοιας του έθνους, είναι αυτή του
πολιτισμικού και του πολιτικού εθνικισμού.
Ο πολιτισμικός εθνικισμός αντιλαμβάνεται το έθνος ως μια πολιτισμική κοινότητα, τα
μέλη της οποίας συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς εθνοτικής αφοσίωσης. Συνήθως,
εμφανίζεται σε κινήματα μέσα σε αυτοκρατορίες τα οποία έχουν σκοπό την απόσχιση
ή την ενοποίηση βάσει των εθνοτικών τους χαρακτηριστικών. Τα «πολιτισμικά έθνη»
στα οποία εντοπίζεται αυτού του είδους ο εθνικισμός χαρακτηρίζονται από εθνοτική
ομοιογένεια και συνεκτικότητα – οι οποίες οφείλονται σε κοινά αντικειμενικά στοιχεία,
όπως η γλώσσα και η κουλτούρα – καθώς και από μια τάση απομονωτισμού.
Αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως κλειστές ομάδες, τα μέλη των οποίων
«γεννιούνται, δεν γίνονται», δεν αποκτούν δηλαδή στην πορεία της ζωής τους από
επιλογή την ιδιότητα του μέλους.2
Από την άλλη, ο πολιτικός εθνικισμός αντιλαμβάνεται το έθνος κυρίως ως πολιτική
οντότητα. Στην οντότητα αυτή το μέλος έχει την ιδιότητα του πολίτη, ως φορέα
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, η οποία στηρίζεται κυρίως στην αίσθηση του
«ανήκειν» στην πολιτική κοινότητα και όχι στα πολιτισμικά και εθνοτικά
χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για ένα είδος «επιδεκτικού» εθνικισμού, με μια πιο
ανοιχτή ερμηνεία του έθνους, η οποία επιτρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό νέα μέλη
με διαφορετική καταγωγή, αρκεί να είναι πρόθυμα να σεβαστούν – και να

Σωτήρης Βανδώρος, Εισαγωγή στις Πολιτικές Ιδεολογίες, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά
Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015, σ. 111-112
2
Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο Α.Ε., 4η έκδοση, σ. 136-137
1
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ενστερνιστούν – τις αξίες του.3 Κατά συνέπεια, αυτή η μορφή εθνικισμού συνδέεται με
τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Τα έθνη στα οποία εμφανίζεται, σε αντίθεση με
τα «πολιτισμικά», δεν χαρακτηρίζονται απαραίτητα από εθνοτική ομοιογένεια, όμως
τα μέλη τους είναι συνήθως προσηλωμένα σε κοινούς πολιτικούς στόχους, που
διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και την ομόνοια στο εσωτερικό τους. Κατά κύριο
λόγο, εντοπίζεται σε ήδη υπάρχοντα και ανεξάρτητα κράτη, τα οποία, κατά τον
Heywood, θεμελιώθηκαν «πάνω σε μια εθελοντική αποδοχή μιας κοινής δέσμης αρχών
ή στόχων».4
Παρά τις διαφοροποιήσεις τους όμως σε θεωρητικό επίπεδο, τα όρια μεταξύ των δύο
ειδών εθνικισμού συχνά γίνονται ασαφή και η διάκριση καθίσταται αδύνατη σε
πραγματικές συνθήκες. Τελικά, ο εθνικισμός στην ιστορία, τις περισσότερες φορές,
συνδυάζει στοιχεία, τόσο πολιτικά-υποκειμενικά όσο και πολιτισμικά-αντικειμενικά.

2. Το εθνικό κράτος

Παρότι τα έθνη άρχισαν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους κατά τη νεωτερικότητα
ως ξεχωριστές πολιτικές οντότητες, τα κράτη μέσα στα οποία εμφανίστηκαν,
προϋπήρχαν και τα ίδια δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάδυση εθνικιστικών
επιδιώξεων. Έτσι, στην προνεωτερική εποχή απαντάται η έννοια του κράτους και της
αυτοκρατορίας, όχι όμως του «εθνικού κράτους», καθώς αυτό για πρώτη φορά
αναδείχθηκε ως μονάδα διακυβέρνησης κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Οι σχέσεις που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας δημιούργησαν νέες ανάγκες και
συμφέροντα, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν σε θέση η παραδοσιακή
αυτοκρατορία να ικανοποιήσει. Με την παρακμή της προνεωτερικής αυτής μορφής
πολιτικής οργάνωσης, αναδείχθηκε η ανάγκη για τη σύσταση μιας νέας μονάδας
συλλογικής διακυβέρνησης. Η επικράτησή του εθνικού κράτους ως τέτοιας οφείλεται
στην ευκολία άσκησης ενιαίας οικονομικής πολιτικής εντός της επικράτειάς του, στην

3
4

Σωτήρης Βανδώρος, ό.π., σ. 123
Andrew Heywood, ό.π., σ. 139
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ενσωμάτωση των μαζών σε αυτό μέσω της συγκρότησης εθνικής ταυτότητας και στη
διασφάλιση της τήρησης του νόμου και της τάξης εντός του πλαισίου του.
Η έννοια του εθνικού κράτους είναι συνυφασμένη με αυτή του εκδημοκρατισμού και
της λαϊκής κυριαρχίας. Ως «σύλληψη» της Γαλλικής Επανάστασης, επηρεάστηκε
βαθύτατα από τα ιδανικά της και αποτέλεσε ισχυρή βάση της πολιτικής της
νομιμοποίησης. Η εθνικιστική ιδεολογία, πέρα από τα αντικειμενικά-πολιτισμικά
στοιχεία στα οποία μπορεί να στηρίζεται, όπως η γλώσσα και η κοινή καταγωγή – που
αποτελούν προϊόντα επεξεργασίας, προκειμένου να καταφέρουν να συγκροτήσουν μια
κοινή εθνική ταυτότητα – στηρίζεται επίσης σε πολιτικές αρχές, με πρώτη και πιο
σημαντική αυτή της υποταγής στο έθνος, αντί για την υποταγή στον μονάρχη – και ως
πρόσωπο, αλλά και ως φορέα εξουσίας – όπως υπαγορευόταν στο παλαιό καθεστώς.
Οι διαδικασίες οικοδόμησης ενός εθνικού κράτους όμως είναι ως ένα βαθμό μόνο
αλληλένδετες με τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού. Αυτό σημαίνει ότι η εθνικιστική
ιδεολογία μπορεί να ξεκίνησε με «ευγενή» ιδανικά, με το σκοπό της δημιουργίας μιας
πατρίδας για το έθνος, ενός αστικού κράτους ικανού να προστατεύσει τους πολίτες του
και τα συμφέροντά τους, όμως μετασχηματίστηκε με την προσθήκη νέων στοιχείων
και ιδεών, όπως ο κοινωνικός δαρβινισμός και έγινε μια δογματική προσέγγιση, η
οποία αποκλείει, καλλιεργεί τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την αίσθηση της εθνικής
ανωτερότητας και τελικά στηρίζεται στις βάσεις αυτές για να επιβιώσει.
Για τους εθνικιστές, το όραμα για εθνικό κράτος πραγματοποιείται, όταν συμπίπτουν
το κράτος και το έθνος.5 Η ιστορία, ωστόσο, έχει αποδείξει ότι κάτι τέτοιο είναι σπάνια
εφικτό.

3. Συνθήκες ανάδυσης και εκδοχές

Η μορφή με την οποία απαντάται ο εθνικισμός, δηλαδή το αν πρόκειται για
αντιδραστική ή φιλελεύθερη ιδεολογία, καθώς και το αν βασίζεται κυρίως σε
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πολιτισμικά ή πολιτικά στοιχεία, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Σε κάθε
περίπτωση όμως, κεντρική ιδέα που νοηματοδοτεί τον σκοπό του είναι το ίδιο το έθνος
με την πολιτική του σημασία.
Όλες οι πολιτικές και ιδεολογικές παραδόσεις, από τον συντηρητισμό μέχρι τον
σοσιαλισμό, έχουν υιοθετήσει στοιχεία της εθνικιστικής ιδεολογίας στον λόγο τους,
προκειμένου να συμβαδίσουν με το πνεύμα της εποχής τους και τελικά να
επικρατήσουν. Η εργαλειοποίηση του εθνικισμού από διαφορετικές – συχνά εκ
διαμέτρου αντίθετες – ιδεολογίες, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ποικίλων εκδοχών
εθνικιστικής ιδεολογίας, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες στο
πολιτικό-ιδεολογικό αλλά και στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι ο
εθνικισμός μπορεί να είναι φιλελεύθερος, συντηρητικός, επεκτατικός ή να έχει
αντιδραστικό χαρακτήρα, ως απάντηση στην ξένη κυριαρχία, στην αποικιοκρατία ή
στην αλλαγή της πληθυσμιακής σύστασης και των εδαφικών συνόρων. Το γεγονός
αυτό καθιστά αναγκαία την προσέγγιση του εθνικισμού όχι ως ενιαίου πολιτικού
φαινομένου, αλλά ως συνδυασμού διαφορετικών αντιλήψεων και παραδόσεων που
σχετίζονται με τη θεμελιώδη έννοια του έθνους.6
Πέρα από τις όποιες διαφοροποιήσεις, υπάρχουν ορισμένες βασικές παραδοχές που
ισχύουν για κάθε εκδοχή της εθνικιστικής ιδεολογίας. Όλες αντιλαμβάνονται το έθνος
ως μια φυσική και αυτονόητη υποδιαίρεση της ανθρωπότητας, καθώς και ως ομάδα
ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, οι οποίοι συνδέονται, τόσο μεταξύ τους με το
αίσθημα της αλληλεγγύης όσο και με το ίδιο το έθνος, για το οποίο νιώθουν
υπερηφάνεια και του οφείλουν απόλυτη αφοσίωση. Η εθνική τους μάλιστα ταυτότητα
έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα – συλλογική ή ατομική –
που μπορεί να τους προσδιορίζει. Κατά την ανάλυση του Γερμανού ιστορικού και
πολιτικού επιστήμονα, Hans-Jürgen Puhle, στην εθνικιστική ιδεολογία «το έθνος ως
‘‘συλλογικότητα’’ υπερισχύει κάθε κοινωνικής, θρησκευτικής, τοπικής ή φυλετικής
ομάδας που ενυπάρχει σε αυτό· ως εκ τούτου καλείται ο καθένας να δηλώνει την
υποταγή του [στο έθνος]».7 Είναι επίσης συνυφασμένο με μια χωρική και μια χρονική
διάσταση. Αυτό σημαίνει πως αξιώνει την κυριαρχία του σε ορισμένη εδαφική έκταση,
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ενώ έχει ως σημείο αναφοράς την ιστορική του καταγωγή – το κοινό παρελθόν, ο μύθος
της ιστορικής συνέχειας του έθνους αποτελεί τη βάση της εθνικής αφήγησης.8
Μια κλασική περίπτωση εμφάνισης της εθνικιστικής ιδεολογίας είναι αυτή στην οποία
οι εθνοτικές μειονότητες εντός του πολυεθνικού κράτους, οι οποίες έχουν αισθητές
διαφορές με τον υπόλοιπο πληθυσμό, έχοντας πλέον αποκτήσει μια συγκεκριμένη
συλλογική ταυτότητα, διεκδικούν τη συγκρότηση της δικής τους πολιτικής οργάνωσης
σε έδαφος με το οποίο έχουν ιστορικούς και συναισθηματικούς δεσμούς. Προϋπόθεση
για ένα τέτοιο αίτημα είναι η ύπαρξη ορισμένων κοινών πολιτισμικών στοιχείων, με
πρώτο και βασικότερο τη γλώσσα.
Καθοριστικός παράγοντας για την εμφάνιση ή μη της εθνικιστικής ιδεολογίας στις
εθνοτικές μειονότητες είναι η σχέση τους με το κράτος στο οποίο βρίσκονται. Ο τρόπος
που οι κρατικές πολιτικές αντιμετωπίζουν τη μειονότητα επηρεάζει το βαθμό
ενσωμάτωσής της, ο οποίος με τη σειρά του αποτρέπει ή προκαλεί αποσχιστικές τάσεις.
Τα περιθώρια οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής εκπροσώπησης της εθνοτικής
κοινότητας που δίνονται από το κράτος παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των
αξιώσεών της. Η διαφορετική και άνιση μεταχείρισή της από τους κρατικούς θεσμούς
αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις αιτία και αφορμή για την ανάδυση και επικράτηση της
εθνικιστικής ιδεολογίας και των αιτημάτων της.
Σε άλλες περιπτώσεις, όταν το έθνος έχει ήδη πετύχει την αυτοδιάθεσή του με τη μορφή
της κρατικής κυριαρχίας, ο εθνικισμός μπορεί να εμφανιστεί με συντηρητικό πρόσημο
και να στρέφεται εναντίον «εσωτερικών» ή «εξωτερικών εχθρών». Ο βασικός
«εσωτερικός εχθρός» είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, καθώς σε
τέτοιες περιπτώσεις τα άτομα προτάσσουν την ταξική τους ταυτότητα έναντι της
εθνικής, με αποτέλεσμα να απειλείται η εθνική ενότητα. Ο «εξωτερικός εχθρός» μπορεί
να είναι οι ξένοι πληθυσμοί που καταφθάνουν στο κράτος και υπονομεύουν την εθνική
ομοιογένεια. Έτσι, αυτού του είδους η εθνικιστική αντίληψη βασίζεται στον φυλετισμό
και την ξενοφοβία, στρέφεται κατά της μετανάστευσης και χαρακτηρίζεται από το
στοιχείο της εσωστρέφειας.9 Απαντάται συχνά σε εποχές δημογραφικών αλλαγών
λόγω μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών.
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4. Ο εθνικισμός στην Ευρώπη του 20ού αιώνα

Τα γεγονότα του 19ου αιώνα και οι αλλαγές που επέφεραν σε όλες τις πτυχές του
δημοσίου βίου επηρέασαν καθοριστικά την πορεία των εξελίξεων στην Ευρώπη. Το
αίτημα συγκρότησης εθνικού κράτους ξεκίνησε από τη Δυτική Ευρώπη και τη
Γερμανία και μέχρι τα τέλη του αιώνα είχε ήδη εξαπλωθεί σε όλη την ήπειρο. Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται εν μέρει στην ένταξη των μαζών στην πολιτική, στην εισαγωγή στην
ιδέα της πολιτικής κινητοποίησης ως μέσο διεκδίκησης, αλλά και στην εμφάνιση των
ομάδων πίεσης και στην ανάδειξή τους ως χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση πολιτικής.
Την ίδια εποχή, ενισχύθηκε και ο ρόλος των κομμάτων στην πολιτική ζωή μιας χώρας.
Όλα αυτά, που συνέβησαν στο πλαίσιο της διάδοσης του Συντάγματος στα
περισσότερα κράτη της Ευρώπης, εξηγούν τον χαρακτηρισμό του αιώνα αυτού από τον
συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο ως «αιώνα των κοινοβουλίων»10, καθώς και τις
τεράστιες δομικές αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για το
ξέσπασμα εθνικιστικών κινημάτων.
Άλλη μια σημαντική μεταβολή που συντελέστηκε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και
επηρέασε τον χαρακτήρα του εθνικισμού και των διεκδικήσεών του ήταν η «εισβολή»
του κοινωνικού δαρβινισμού στο ιδεολογικό πεδίο. Η πεποίθηση πως τα κοινωνικά
φαινόμενα και η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορούν να προβλεφθούν και να εξηγηθούν
από τη «γονιδιακή κληρονομιά» συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων, δηλαδή με την
αναγωγή του κοινωνικού στο βιολογικό, οδήγησε στην εμφάνιση φυλετικών θεωριών
που δικαιολόγησαν τη βία των «ανώτερων» φυλετικά λαών σε βάρος «υποδεέστερων».
Στο πλαίσιο αυτό, νομιμοποιήθηκε η αποικιοκρατία και οι ιμπεριαλιστικές πρακτικές
των ισχυρών κρατών, ως διαδικασίες που σκοπό είχαν να εκπολιτίσουν τους
«βάρβαρους» λαούς ή ακόμα και να τους εξολοθρεύσουν, σε μια προσπάθεια
«εκκαθάρισης» των αδύναμων, κατώτερων, δυνάμει επικίνδυνων φυλών. Σύμφωνα με
τον Puhle, η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην «άσκηση εξουσίας και την υιοθέτηση
διαχωριστικών

απόψεών

(ενσωμάτωση-αποκλεισμός)

με

βάση

βιολογικά

χαρακτηριστικά και μύθους», εκλαΐκευσε τον εθνικισμό και τον αποσύνδεσε από

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία, 1800-2010, Αθήνα,
Πόλις, 2011, σ. 180
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προοδευτικές και φιλελεύθερες αξίες. Αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή και
αναπαραγωγή εθνικιστικών στερεοτύπων, με ρατσιστικά και αντισημιτικά στοιχεία.11
Στη βάση αυτή, ο εθνικισμός του 20ού αιώνα έγινε αδιάλλακτος, ανταγωνιστικός και
επιθετικός, ενώ κατάφερε να επαναφέρει τον στρατιωτικό – και όχι μόνο –
τυχοδιωκτισμό στη διεθνή πολιτική.
Σε μεγάλο βαθμό, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα ήταν
υποπροϊόντα του επεκτατικού-μιλιταριστικού εθνικισμού. Ο σκληρός στρατιωτικός
ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, σε συνδυασμό με
τα ιμπεριαλιστικά τους σχέδια και τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, καθώς και η
βαρβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια ολόκληροι λαοί,
κατά την εποχή της αποικιοκρατίας – η οποία επρόκειτο να αντικατοπτριστεί, κατά
τους δύο παγκόσμιους πολέμους, τόσο στα πεδία των μαχών όσο και απέναντι στους
άμαχους πληθυσμούς – δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τα γεγονότα των πρώτων
δεκαετιών του 20ού αιώνα που στιγμάτισαν την υφήλιο.

5. Η ελληνική εθνική ταυτότητα και το αίτημα της εθνικής
ολοκλήρωσης

Όπως έχουμε δει, η δημιουργία εθνικού κράτους προϋποθέτει την συγκρότηση εθνικής
ταυτότητας μέσω της οποίας θα διαμορφωθεί η εθνική συνείδηση και μέσω αυτής θα
διασφαλιστεί η συνεκτικότητα εντός του έθνους. Στην ελληνική περίπτωση η εθνική
ταυτότητα στηρίχθηκε σε τρία στοιχεία: τη θρησκεία, τη γλώσσα και την καταγωγή –
με τη χωρική, αλλά και την ιστορική της διάσταση.
Πρωταρχική σημασία δόθηκε στον ρόλο της θρησκείας, η οποία ήταν σε θέση να
δημιουργήσει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενους κατά την περίοδο
της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η
θρησκευτική ταυτότητα ήταν ισχυρότερη και πιο σαφής από κάθε άλλη ταυτότητα των
υπηκόων της. Οι μάζες και πιο συγκεκριμένα οι αγρότες, δεν διαπνέονταν απαραίτητα
από φιλελεύθερα αστικά ιδανικά. Γι’ αυτούς, κατά τα πρώτα χρόνια του Αγώνα
11
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τουλάχιστον, η επανάσταση γινόταν κυρίως για την απελευθέρωση των «Ρωμιών»,
όπως ονομάζονταν οι χριστιανοί που μιλούσαν ρωμαίικα – δηλαδή ελληνικά –, από τον
οθωμανικό ζυγό.
Η χρήση της θρησκείας ως βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων
αποτέλεσε όμως και αντιφατική επιλογή, καθώς το επαναστατικό εγχείρημα
παρουσιαζόταν ως – και ήταν – μια προσπάθεια δημιουργίας κοσμικού εθνικού
κράτους, κατά τα δυτικά πρότυπα, μακριά από παρακαταθήκες του «παλαιού
καθεστώτος», όπως ήταν και η ίδια η θρησκεία. Εντούτοις, τα εθνικιστικά και
θρησκευτικά ιδανικά συμπορεύονταν στην ελληνική περίπτωση, ακόμα και μετά την
ίδρυση του ελληνικού κράτους, προσδίδοντας, μαζί με το αφήγημα της ιστορικής
συνέχειας από την Αρχαία Ελλάδα, το οποίο θα δούμε παρακάτω, μια αίσθηση
πνευματικής ανωτερότητας στον αγώνα των Ελλήνων.
Δεύτερος πυλώνας της εθνικής ταυτότητας ήταν η γλώσσα, που υπήρξε και πεδίο
αντιπαράθεσης για τους Έλληνες. Το λεγόμενο «γλωσσικό ζήτημα», το οποίο συνέχισε
να απασχολεί το ελληνικό κράτος μέχρι την οριστική του επίλυση το 1976, πήρε
πολιτικές και ιδεολογικές γενικώς διαστάσεις και προκάλεσε σοβαρές συγκρούσεις
ανάμεσα στους Έλληνες. Η ύπαρξη δύο εκδοχών της ελληνικής γλώσσας, της
δημοτικής και της καθαρεύουσας, αντικατόπτριζε τη διαφωνία για το ποιο στοιχείο της
ελληνικής ταυτότητας ήταν ισχυρότερο: η θρησκεία – κατά τους δημοτικιστές – ή η
πολιτισμική, έστω, συγγένεια με τους Αρχαίους Έλληνες και τη γλώσσα τους – κατά
τους υπέρμαχους της καθαρεύουσας.12
Το τρίτο στοιχείο της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, το οποίο κατάφερε να
ευαισθητοποιήσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη του 19ου αιώνα και να αποσπάσει την
υποστήριξή της στο επαναστατικό εγχείρημα των Ελλήνων, ήταν το αφήγημα για το
κοινό παρελθόν των Ελλήνων, για την καταγωγή τους από την Αρχαία Ελλάδα. Οι
Έλληνες παρουσιάστηκαν ως οι συνεχιστές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε μια
εποχή που η Ευρώπη του Διαφωτισμού έτρεφε θαυμασμό για την κλασική φιλοσοφία
και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, καθώς αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη των
νεωτερικών ιδεών. Το κράτος επομένως έπρεπε για πρακτικούς λόγους –
συνεκτικότητα στο εσωτερικό και βοήθεια από το εξωτερικό – να φτιάξει έναν ιδρυτικό
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μύθο, τον μύθο της παλιγγενεσίας. Η κοινή ιστορική καταγωγή σε συνδυασμό με την
προέλευση από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία για
τη συγκρότηση της ταυτότητας του ανήκειν στο ελληνικό έθνος και στη συνέχεια
κράτος.
Ο ελληνικός εθνικισμός, στενά συνδεδεμένος με τα στοιχεία της εθνικής ταυτότητας,
βασιζόταν στην πολιτισμική διάσταση του ελληνικού έθνους, με όρους θρησκείας,
γλώσσας και ιστορίας. Προκειμένου να διαφυλαχθεί αυτή, ήταν αναγκαία η πολιτική
οργάνωση στο πλαίσιο εθνικού κράτους, το οποίο θα προστάτευε τα εθνικά
συμφέροντα, που θα υπερίσχυαν όλων των άλλων.13 Ωστόσο, όπως σημειώνει ο
ιστορικός Γιώργος Μαυρογορδάτος:
Κατά κανόνα, το ιστορικό αίτημα της εθνικής ολοκλήρωσης και της δημιουργίας εθνικού κράτους
[…] θέτει αναγκαστικά και πιεστικά το ζήτημα: […] από ποιον ιστορικό φορέα θα αναληφθεί
και θα ελεγχθεί η πραγμάτωση του αιτήματος - σε όφελος τελικά του φορέα αυτού.14

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εντός του εθνικού κράτους υπάρχουν εμφύλιοι κοινωνικοί,
πολιτικοί και ταξικοί ανταγωνισμοί, οι οποίοι εμποδίζουν την εθνική ολοκλήρωση,
καθώς μια ομάδα, ένας φορέας, ένα σύνολο ατόμων επιθυμεί να αναλάβει την
πραγμάτωσή της – και να καρπωθεί από αυτή οφέλη – σε μια προσπάθεια να
ικανοποιήσει συμφέροντα και φιλοδοξίες, τα οποία στην τελική δεν είναι απαραίτητο
να ταυτίζονται με το εθνικό συμφέρον. Έτσι, και στην περίπτωση της Ελλάδας, οι
διαφορετικές επιδιώξεις και προσδοκίες, που εκδηλώνονταν με τη μορφή διαφωνίας σε
λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά ζητήματα του δημοσίου βίου, αποτελούσαν
πρόκληση για την εθνική ολοκλήρωση και τη συγκρότηση σύγχρονου αστικού εθνικού
κράτους κατά τα δυτικά πρότυπα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγκρουόμενες
βλέψεις οδηγούσαν σε εμφύλιες διαμάχες. Μια από αυτές ήταν και ο Εθνικός Διχασμός
στις αρχές του 20ου αιώνα.

Στο ίδιο, σ. 156
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ΙΙΙ. Φασισμός

Παρότι αυτή την εργασία την απασχολεί ο φασισμός με τις κινηματικές, καθεστωτικές
και ιδεολογικές του διαστάσεις στον ελληνικό μεσοπόλεμο, κρίνεται αναγκαία μια
γενική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και εκφάνσεων του φασιστικού
φαινομένου, ως πολιτικού φαινομένου του ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου, καθώς και των
συνθηκών που το ανέδειξαν, για πρώτη φορά εκείνη την εποχή, προκειμένου να γίνει
κατανοητή η περίπτωση του ελληνικού φασισμού, με όλες τις διαφορές και ομοιότητες
που παρουσιάζει σε σχέση με τον παραδοσιακό φασισμό, όπως εμφανίστηκε στην
υπόλοιπη Ευρώπη ως κυβερνητική, συμπολιτευτική ή αντιπολιτευτική δύναμη εκείνη
την εποχή.
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ο κοινοβουλευτισμός δοκιμάστηκε σοβαρά και
τελικά απαξιώθηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρά τις προθέσεις για
εκδημοκρατισμό και φιλελευθεροποίηση κατά τα πρώτα χρόνια μετά τον Μεγάλο
Πόλεμο. Τη θέση φιλελεύθερων αστικών δημοκρατιών πήραν αυταρχικά καθεστώτα,
δικτατορικά ή φασιστικά. Είναι σημαντικό, ωστόσο, στο σημείο αυτό να γίνει μια
διευκρίνηση: παρότι όλα τα φασιστικά καθεστώτα είναι μιλιταριστικά, όλες οι
στρατιωτικές δικτατορίες δεν είναι απαραίτητα φασιστικές, αν και μπορεί να
παρουσιάζουν φασιστικά χαρακτηριστικά, όπως η δικτατορία του Φράνκο στην
Ισπανία. Κριτήρια για να χαρακτηριστεί φασιστικό ή μη ένα καθεστώς είναι, για
παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένες κοινωνικές ομάδες, καθώς
και ο βαθμός ελέγχου του ιδιωτικού και δημόσιου βίου που αυτό επιδιώκει.
Με τη στενή έννοια, ο φασισμός είναι το κίνημα και η ιδεολογία που διαμορφώθηκαν
στην Ιταλία του Μεσοπολέμου, ενώ με την ευρεία έννοια, πρόκειται για πολιτικό
φαινόμενο που εκδηλώνεται σε διαφορετικές εκδοχές, έχοντας όμως ως σημείο
αναφοράς τον ιταλικό φασισμό.15
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1. Ετυμολογία, βασικές έννοιες και θέσεις

Υπάρχουν αρκετές διαφορές ως προς τη χρήση ιδεών ανάμεσα στα φασιστικά
καθεστώτα της μεσοπολεμικής Ευρώπης, καθώς και ασάφειες ή αμφισημίες εννοιών
που εντοπίζονται στη φασιστική ιδεολογία, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον ορισμό
του περιεχομένου της. Παρά το ότι ο φασισμός συνδέεται με την ιταλική λέξη fascio,
που σημαίνει ένωση, δεν αποτελεί απαραίτητα μια ιδεολογία με συνεκτικά ιδεολογικά
και πνευματικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, επιστρατεύει τη χρήση εικόνων
και ισχυρών συμβόλων, προκειμένου να προκαλέσει μια συναισθηματική αντίδραση,
να παρακινήσει αυτούς στους οποίους απευθύνεται και να γίνει με τον τρόπο αυτό ένα
είδος λαϊκής θρησκείας.
Η λέξη φασισμός, στα ιταλικά «fascismo», προέρχεται ετυμολογικά από το λατινικό
«fasces» (ον. εν. «fascis»), που σημαίνει δέσμη από ράβδους στο κέντρο των οποίων
βρίσκεται ένας πέλεκυς. Πρόκειται για αρχαίο ρωμαϊκό σύμβολο πολιτικής ισχύος,
αλλά και ενότητας του κράτους. Ο Μουσολίνι οικειοποιήθηκε, τόσο το ίδιο το σύμβολο
εξουσίας όσο και το όνομά του, από το οποίο εμπνεύστηκε το όνομα του δικού του
κινήματος. Συγκεντρώνοντας στο πλευρό του ακραίους εθνικιστές της Δεξιάς αλλά και
της Αριστεράς, το 1921, ίδρυσε το δικό του πολυσυλλεκτικό και διαταξικό Εθνικό
Φασιστικό Κόμμα (Partito Nazionale Fascista).16 Είχε προηγηθεί η ίδρυση, από τον
ίδιο, των παραστρατιωτικών Ομάδων Μάχης (Fasci di Compattimento) το 1919.
Ο φασισμός χαρακτηρίζεται συχνά ως «αντι-ιδεολογία», καθώς αντιτίθεται στις ιδέες
του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Εναντιώνεται, τόσο στις
φιλελεύθερες ιδέες και την αξία του ατομικισμού όσο και στις μαρξιστικέςσοσιαλιστικές ιδέες. Απαξιώνει τον Ορθό Λόγο, την καπιταλιστική ηθική και τα
«υπεργενικευμένα» αξιώματά της, τα οποία θεωρεί πως είναι ασύμβατα με την
ανθρώπινη φύση και τις ανάγκες της. Ταυτόχρονα, ο φασισμός συνδέεται άμεσα με τον
κοινωνικό δαρβινισμό και τις θεωρίες περί «φυλετικής ανωτερότητας», οι οποίες, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, κατέστησαν θεμιτή την άσκηση βίας στο πλαίσιο
ιμπεριαλιστικών-εθνικιστικών εξωτερικών πολιτικών. Οι διάφορες αντιλήψεις κατά τα
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τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα περί βιολογικής ανωτερότητας ορισμένων
εθνών-φυλών, πήγαζαν από την αμφισβήτηση του αστικού πολιτισμού και της ηθικής
του, εξυμνούσαν τη δύναμη του ενστίκτου και της βούλησης, τον ακτιβισμό, τον
πόλεμο και τη στρατιωτικοποίηση της πολιτικής προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για
την ανάπτυξη νέων ακραίων ιδεών, όπως οι φασιστικές.
Ο φασισμός δεν πρόκειται απλώς για μια ακραία μορφή αντεπανάστασης, μια
αντιδραστική και συντηρητική ιδεολογία. Διατυπώνει ιδέες για έναν νέο τύπο
ανθρώπου και μια αναγεννημένη κοινωνία. Για τους φασίστες το «ένδοξο παρελθόν»
αποτελεί μεν σημείο αναφοράς, αλλά η επιστροφή σε αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
Στόχος τους είναι η «παλιγγενεσία» του έθνους, με νέους όμως όρους, η οποία για να
επιτευχθεί απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο πόλεμος κατά των «εχθρών» – των
πολιτικών αντιπάλων. Το πρόγραμμα των Ιταλών φασιστών, όπως ανακοινώθηκε το
1919, επηρεάστηκε από ένα περίεργο μίγμα ιδεών των βετεράνων του πολέμου και
ριζοσπαστικού κοινωνικού πειραματισμού.17
Παρόλο που ο φασισμός ταξινομείται στην Άκρα Δεξιά, αντιτάχθηκε – σε θεωρητικό
επίπεδο, τουλάχιστον – στο παλαιό καθεστώς και την ελέω θεού βασιλεία. Ο φασισμός
αμφισβήτησε την εξουσία του βασιλιά, αντικαθιστώντας τον με έναν αυτοδημιούργητο
ηγέτη, ο οποίος αντλεί την νομιμοποίησή του από τη δημοτικότητά του στη λαϊκή
βάση. Ως δημιούργημα της εποχής της εισαγωγής των μαζών στην πολιτική,
στηρίχθηκε στη λαϊκή αποδοχή και κινητοποίηση. Αντίθετα με τον φασισμό, η
παραδοσιακή Ακροδεξιά ήταν καχύποπτη απέναντι στα κινήματα με διαταξική
απήχηση – αυτή είναι και μια από τις βασικές διαφορές τους.
Παρά την κριτική του στο παλαιό καθεστώς και τους φορείς εξουσίας αυτού, η σχέση
του φασισμού με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπήρξε ιδιαίτερη. Αντιμετώπιζαν με
την ίδια απέχθεια τις αξίες του Διαφωτισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις
συμπορεύτηκαν δημιουργώντας «κληρικο-φασιστικά» καθεστώτα. Πολλοί ήταν οι
φασίστες που προήλθαν από τους κόλπους της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στην Ιταλία.
Ωστόσο η συνεργασία της Εκκλησίας με τον φασισμό προκαλούσε και προβληματισμό
σε τμήμα των Καθολικών, ενώ η σύγκρουση των σκοπών της Εκκλησίας και του
φασισμού – πιο συγκεκριμένα, οι βλέψεις του τελευταίου για κοσμικό παντοδύναμο
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κράτος με ολοκληρωτικό καθεστώς – δεν επέτρεπε μια ενιαία στάση του Κλήρου
απέναντι στον φασισμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.18
Ο φασισμός επιδιώκει τη λαϊκή αποδοχή, επικεντρώνεται όμως στα – δυσαρεστημένα
– μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία αρχικά προσέλκυσε υιοθετώντας μια
αντικαπιταλιστική ρητορική, που όμως πολύ γρήγορα διαψεύστηκε από την
καθεστωτική του δράση. Πράγματι, οι φασίστες αποδοκίμαζαν την ιδέα μιας διεθνούς
καπιταλιστικής οικονομίας και ασκούσαν κριτική στον καπιταλισμό, επειδή όμως
θεωρούσαν ότι υπέσκαπτε τα εθνικά συμφέροντα, καθώς είχε ως κεντρικές αξίες τον
υλισμό και τον ατομικισμό, αντί για το ίδιο το έθνος. Το όραμα των φασιστών ήταν η
ανασυγκρότηση του τελευταίου, με τη βοήθεια του κεφαλαίου, το οποίο επιθυμούσαν
να αποτελέσει και την κοινωνική βάση του αναγεννημένου έθνους.19
Αντιτιθέμενος ο φασισμός στη διεθνή καπιταλιστική οικονομία και το ελεύθερο
εμπόριο, καθώς θεωρεί πως η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών είναι
επικίνδυνη, επιδιώκει την αυτάρκεια. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή, είναι αναγκαίος
ο επεκτατικός πόλεμος με στόχο την προσάρτηση νέων εδαφών και την εξασφάλιση
πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού.20 Έτσι, ο φασισμός συχνά κάνει χρήση των
υπερεθνικιστικών ιδεών με σκοπό να νομιμοποιήσει τέτοιου είδους πολέμους.
Για τον ιταλικό φασισμό το κράτος με το έθνος ταυτίζονται, το πρώτο αποτελεί την
υλική έκφραση και διασφαλίζει την επιβίωση του δεύτερου. Η αντίληψη αυτή για το
κράτος στην ιταλική φασιστική ιδεολογία το καθιστά υπέρτατη αξία, για την οποία
οφείλει σύσσωμο το έθνος να θυσιαστεί. Το κορπορατιστικό κρατικό μοντέλο που
υιοθέτησε ο ιταλικός φασισμός διατήρησε της ταξικές και κοινωνικές διαιρέσεις,
προστάτευσε τον θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας όσων κατείχαν τα μέσα παραγωγής
και οδήγησε σε μια περίοδο έντονου κρατικού παρεμβατισμού, τόσο στη δημόσια όσο
και στην ιδιωτική σφαίρα. Η επιδίωξη όμως του απόλυτου ελέγχου κάθε έκφανσης του
ιδιωτικού και δημόσιου βίου μέσω του κρατικού μηχανισμού αποτελεί χαρακτηριστικό
γνώρισμα των φασιστικών καθεστώτων εν γένει.
Το βασικό σχήμα του φασισμού είναι μια πυραμίδα στην κορυφή της οποίας βρίσκεται
ο Αρχηγός. Ένα πρόσωπο που έχει αναδειχθεί ως ο πλέον κατάλληλος να ηγηθεί της
Eric Hobsbawm, Η Εποχή των Άκρων. Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, Εκδόσεις Θεμέλιο,
2018, σ. 151-152
19
Robert Paxton, ό.π., σ. 23
20
Σωτήρης Βανδώρος, ό.π., σ. 136
18

18

προσπάθειας για την εθνική αναζωογόνηση, λόγω των προσόντων και των αρετών του,
όπως η γενναιότητα, η αγωνιστικότητα, η προσήλωση στα υψηλά ιδανικά, αλλά και η
ικανότητα να πείθει και να παρασέρνει τα πλήθη, τα οποία θα τον ακολουθούν πιστά –
το σύνθημα του ιταλικού φασισμού ήταν το «πίστευε, υπάκουε, πολέμα». Στην
πυραμίδα αυτή, κάτω από τον αρχηγό, στον οποίο οφείλουν όλοι τυφλή αφοσίωση και
υποταγή, βρίσκεται μια ελίτ, η οποία κατάφερε να αναρριχηθεί στην ιεραρχία, εξαιτίας
του ηρωισμού και της μαχητικότητάς της. Όπως είπαμε παραπάνω, επηρεασμένος από
τον κοινωνικό δαρβινισμό, ο φασισμός θεωρεί τα άτομα στη βάση της πυραμίδας,
περιορισμένων δυνατοτήτων, υιοθετώντας απόλυτα τη θεωρία περί φύσει άνισων
ανθρώπων μέσα στην κοινωνία.
Παράλληλα, η προσέγγιση της ανισότητας με όρους βιολογικούς, ως φυσική και
αναπόφευκτη, ενίσχυσε σε ορισμένες περιπτώσεις το στοιχείο του αντισημιτισμού,
ιδιαίτερα όμως στη γερμανική περίπτωση. Στην πραγματικότητα, ο ιταλικός φασισμός
υπήρξε ανεκτικός με το εβραϊκό στοιχείο, τουλάχιστον μέχρι το 1938, οπότε και
επηρεάστηκε από τη στάση του ναζισμού απέναντι στη συγκεκριμένη θρησκευτική
ομάδα.

2. Συνθήκες ανάδυσης και εξάπλωσης στη μεσοπολεμική Ευρώπη

Ο Μεγάλος Πόλεμος άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός της
ηπείρου αποδεκατίστηκε, κοινωνικές παθογένειες όπως η εγκληματικότητα λόγω της
κανονικοποίησης της βίας γνώρισαν έξαρση και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα
υποβαθμίστηκαν σημαντικά. Παράλληλα, η ταπεινωτική για τους ηττημένους – και μη
ικανοποιητική για πολλούς από τους νικητές – συνθήκη ειρήνης των Βερσαλλιών,
αποτέλεσε νέο πεδίο αντιπαράθεσης και ενέτεινε την κοινωνική δυσαρέσκεια.
Η πόλωση μέσα στις κοινωνίες αντικατόπτριζε την αδιέξοδη αντιπαράθεση των
πολιτικών δυνάμεων και την αδυναμία των πολιτικών συστημάτων των ευρωπαϊκών
χωρών να αντιμετωπίσουν την μεταπολεμική κρίση. Η βία μεταφέρθηκε από τα πεδία
των μαχών στην πολιτική ζωή των χωρών, παίρνοντας τη μορφή επανάστασης ή
αντεπανάστασης. Τα εργατικά κινήματα, επηρεασμένα από την Οκτωβριανή
19

Επανάσταση, ριζοσπαστικοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο φόβος της
μπολσεβικοποίησης και να αναπτυχθούν ισχυρά αντικομμουνιστικά αντανακλαστικά
στις κοινωνίες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Eric Hobsbawm, ο
κομμουνισμός δεν αποτελούσε πραγματικά απειλή, καθώς παρά τις όποιες
επαναστατικές προσπάθειες σε ηττημένες χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Γερμανία, την
επαύριον του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα κομμουνιστικά καθεστώτα και κόμματα δεν
είχαν ιδιαίτερη απήχηση στα μεγαλύτερα τμήματα των κοινωνιών, τουλάχιστον μέχρι
το δεύτερο κύμα κοινωνικών επαναστάσεων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και εξής.21 Επικρατούσε όμως η λανθασμένη εντύπωση πως όσοι
αγωνίζονταν για την κοινωνική δικαιοσύνη, ασπάζονταν τα κομμουνιστικά ιδεώδη.
Την αστάθεια της μεταπολεμικής οικονομίας ήρθε να επιδεινώσει το Κραχ του
χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1929, του οποίου οι συνέπειες
δεν άργησαν να εμφανιστούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η ανασφάλεια που
προκαλούσε η ρευστότητα στο πεδίο της οικονομίας και της πολιτικής, γέννησε την
ανάγκη για αυστηρότερη, πιο συγκεντρωτική διακυβέρνηση, η οποία θα προστάτευε
τους πολίτες από πραγματικούς και υποτιθέμενους κινδύνους, θα διασφάλιζε την
εθνική ενότητα και ανόρθωση και θα αντιμετώπιζε οριστικά τα κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα που μάστιζαν τα ευρωπαϊκά κράτη. Ο φασισμός
αυτοπαρουσιαζόταν ως η νέα δύναμη που θα ικανοποιούσε τις ανάγκες των πολιτών
και θα επανέφερε την τάξη στο εσωτερικό των χωρών.
Υπό τις συνθήκες αυτές και παρότι κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη λήξη του Α’
Παγκοσμίου οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν κοινοβουλευτικά καθεστώτα,
στη δεκαετία του 1930 η πλειοψηφία των κρατών της Κεντρικής, Ανατολικής και
Νότιας Ευρώπης είχαν αυταρχικά, φιλοφασιστικά ή φασιστικά καθεστώτα. Στην
εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η απουσία συνταγματικών δικλείδων ασφαλείας στα νέα
δημοκρατικά πολιτικά συστήματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με το τέλος του
Μεγάλου Πολέμου σε χώρες με αυταρχική πολιτική παράδοση, ως πρώην τμήματα των
παλαιών αυτοκρατοριών.
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3. Η κοινωνική βάση του φασισμού

Η εναντίωση του φασισμού στον κομμουνισμό, η εγκόλπωση και τροποποίηση
παλαιότερων μη ανεκτικών παραδόσεων, όπως ο αντισημιτισμός, με σκοπό την
εξεύρεση εξιλαστήριων θυμάτων, για να επωμιστούν τις ευθύνες για τα δεινά της
κοινωνίας, καθώς και η ρητορική περί εθνικής αναγέννησης, άσκησαν τεράστια
γοητεία, τόσο στη μικρομεσαία τάξη – η οποία βρισκόταν «καταπιεσμένη» ανάμεσα
στην ανώτερη κεφαλαιοκρατική-αστική τάξη και στην κατώτερη εργατική τάξη – όσο
και στους εθνικιστές. Οι διακηρύξεις του φασισμού ανταποκρίθηκαν στην ψυχολογία
και τις ανάγκες όσων αισθάνονταν αδικημένοι από το σύστημα.
Ωστόσο, και η οικονομική ελίτ, αντιμέτωπη με την κομμουνιστική απειλή, στήριξε
άλλοτε φανερά, άλλοτε μέσω της ανοχής της τον φασισμό, καθώς φαινόταν – και ήταν
– πρόθυμος να εξυπηρετήσει τα επιχειρηματικά της συμφέροντα, παρά την
αντικαπιταλιστική του ρητορική. Δεν ήταν λίγες ο περιπτώσεις στις οποίες ο φασισμός
συμμάχησε με πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις και τελικά κατέκτησε με τη βοήθειά
τους την εξουσία. Ο ιταλικός φασισμός ιδιαίτερα, αντιμετωπίστηκε ευνοϊκά και από
τον συντηρητικό Τύπο.
Ο ακτιβισμός του φασισμού προσέλκυσε και συντηρητικούς που δυσανασχετούσαν με
την αδράνεια της παραδοσιακής δεξιάς και θεωρούσαν πως ο φασισμός θα
αντιμετώπιζε οριστικά τον μεγάλο εχθρό, τον κομμουνισμό. Ο φασισμός γνώρισε
μεγάλη απήχηση σε πρώην στρατιώτες, οι οποίοι αισθάνονταν παραγκωνισμένοι μετά
τον πόλεμο. Εξυμνούσε τη γενναιότητα και τα κατορθώματά τους, ενώ τους καλούσε
να αποδεσμευτούν από την αστική ηθική και τις επιταγές της και να απελευθερώσουν
το φιλοπόλεμα ένστικτά τους.22
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4. Ο φασισμός στην πολιτική σκηνή – πρακτικές εδραίωσης

Εκμεταλλευόμενος την ιστορική συγκυρία ο φασισμός κατάφερε να αναδυθεί και
τελικά να επικρατήσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είτε ως κυβερνητική δύναμη, είτε
ως ρυθμιστική δύναμη του πολιτικού σκηνικού. Με τον βολονταρισμό και το θράσος
που χαρακτήριζε τις ιδέες και τις υποσχέσεις του, εξασφάλισε τη στήριξη, ή έστω την
ανοχή αφενός της κοινωνίας και αφετέρου του διοικητικού μηχανισμού, του στρατού
και των σωμάτων ασφαλείας. Η στήριξή τους ωστόσο μετατράπηκε σε αναγκαστική
υποταγή, αρχικά, εξαιτίας των παραστρατιωτικών ομάδων των φασιστικών κινημάτων,
που σκορπούσαν τον φόβο μέσα στις κοινωνίες και στη συνέχεια, αφού ο φασισμός
είχε κατακτήσει την εξουσία, μέσω της αναστολής των συνταγματικά κατοχυρωμένων
ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών.23
Ο φασισμός κατάφερε να αποκτήσει ισχυρά θεμέλια στο πολιτικό σύστημα
στελεχώνοντας καίριες θέσεις του κρατικού μηχανισμού με εκλεκτά μέλη του
κόμματος. Στα φασιστικά καθεστώτα τέθηκαν εκτός νόμου τα μη φασιστικά κόμματα,
εκδιώχθηκαν οι αντιφρονούντες, έγιναν εκκαθαρίσεις στη διοίκηση, ενώ παρά τις
αρχικές αντικαπιταλιστικές διακηρύξεις, καταργήθηκαν συνδικάτα και εργατικές
ενώσεις και στη θέση τους ιδρύθηκαν καθεστωτικές συνδικαλιστικές εργατικές
ενώσεις στις οποίες η ένταξη ήταν αναγκαστική για την εξεύρεση εργασίας.
Βασική τακτική του φασισμού ήταν η προπαγάνδα στο πλαίσιο μιας γενικής
«πολιτιστικής επανάστασης» που αναπαραγόταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα
οποία ο φασισμός ως καθεστώς φρόντιζε να έχει υπό τον απόλυτο έλεγχό του. Για το
καθεστώς η πνευματική κατήχηση των νέων ήταν εξίσου σημαντική με την εκπαίδευσή
τους. Ιδρύθηκαν φασιστικές νεολαίες για τον σκοπό αυτό στις οποίες οι νέοι ήταν
υποχρεωμένοι να ενταχθούν. Παράλληλα, η τέχνη επιστρατεύτηκε για να υπηρετήσει
τα φασιστικά ιδεώδη, εξυμνώντας τον μιλιταρισμό και τον επεκτατικό εθνικισμό.
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Η φασιστική προπαγάνδα σε όλες τις μορφές της παρουσίαζε το καθεστώς ως εγγυητή
της κοινωνικής ειρήνης, νομιμοποιώντας τις πρακτικές του στη συνείδηση της κοινής
γνώμης και προκαλώντας έτσι μια πολιτική απάθεια, η οποία έδινε την εντύπωση της
λαϊκής δημοφιλίας τους φασισμού, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο απλώς για
παθητική αποδοχή του από την κοινωνία.
Η δεκαετία του 1930, δεκαετία της κρίσης, έφερε στην εξουσία αυταρχικά καθεστώτα
στις ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία υιοθετούσαν φασιστικές τακτικές, είτε επειδή
θαύμαζαν και επιθυμούσαν να μιμηθούν το ιταλικό και το γερμανικό παράδειγμα, είτε
επειδή προσπαθούσαν με τις μεθόδους αυτές να αναχαιτίσουν τη επιρροή των
φασιστικών ομάδων στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, ο φασισμός ήταν παρών και
επιδρούσε καθοριστικά στα πολιτικά συστήματα των κρατών της Ευρώπης με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο.

5. Εθνικοσοσιαλισμός: βασικές θέσεις και διαφορές με ιταλικό
φασισμό

Μετά τον ιταλικό, η δεύτερη βασική έκφανση του φασισμού ήταν ο γερμανικός
εθνικοσοσιαλισμός, γνωστός και ως ναζισμός. Παρά τις αρκετές ιδεολογικές τους
ομοιότητες, όπως οι αντιλήψεις για την κοινωνία και την πολιτική που εκπορεύονται
από τον κοινωνικό δαρβινισμό, η σημασία του έθνους και η αρχή του αρχηγού, ο
φασισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός παρουσιάζουν και ορισμένες θεμελιώδεις
διαφορές, ως προς την ιεράρχηση των ιδανικών βάσει της σπουδαιότητάς τους.
Σε αντίθεση με τον φασισμό, ο εθνικοσοσιαλισμός δεν θεωρεί τόσο σπουδαίο το ίδιο
το κράτος. Στη θέση του, πρωταρχική σημασία έχει ο ίδιος ο λαός, τον οποίο το κράτος
οφείλει να εκφράζει. Η αξία του κράτους καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο
πραγματώνει τα ιδεώδη του λαού, αντιμετωπίζεται δηλαδή ως εργαλείο οργάνωσης και
όχι ως απώτερος σκοπός, όπως συμβαίνει στον ιταλικό φασισμό.24
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Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιδεολογία αυτή έχει ο εθνοφυλετισμός, ο οποίος
βασίζεται σε ψευδοεπιστημονικά επιχειρήματα περί βιολογικής ανωτερότητας
συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων και ταυτόχρονα υιοθετεί στοιχεία και ιδέες του
ακραίου εθνικισμού, θεωρώντας ότι «το έθνος ανάγεται στη φυλή ως παράγωγό της,
διατηρώντας αναλλοίωτα τα γνωρίσματά της».25 Στο πλαίσιο αυτό, αναδύθηκε και η
θεωρία περί επιβίωσης και παλιγγενεσίας του γερμανικού έθνους – της «ανώτερης»
φυλής, η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο αλλοίωσης λόγω των επιμειξιών με άλλες,
«κατώτερες» φυλές, όπως οι Εβραίοι – μέσω αφενός της κατάκτησης «ζωτικού χώρου»
(«lebensraum») και αφετέρου της εξολόθρευσης του «εχθρού». Έτσι, επεκτατικές
βλέψεις

και

φυλετικές

θεωρήσεις

αποτέλεσαν

κεντρικές

θέσεις

της

εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας, οι οποίες εκφράστηκαν από το Γερμανικό
Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (NSDAP) του Αδόλφου Χίτλερ και βρήκαν
απήχηση σε τμήμα της εξαθλιωμένης από τον πόλεμο και ταπεινωμένης από τη
συνθήκη των Βερσαλλιών γερμανικής κοινωνίας.
Ακριβώς όπως και ο ιταλικός φασισμός μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1926, ο
εθνικοσοσιαλισμός, εκμεταλλευόμενος την πολιτική αστάθεια, την κοινωνική
δυσαρέσκεια,

την

υποστήριξη

του

στρατιωτικού

κατεστημένου

και

των

πολιτικοοικονομικών ελίτ, αλλά και τις αδυναμίες της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης,
κατάφερε με μια σειρά ελιγμών να κατακτήσει την εξουσία το 1933 και ένα χρόνο
αργότερα να εγκαθιδρύσει ένα βίαιο και ολοκληρωτικό καθεστώς.
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IV. Η πολεμική δεκαετία 1912-1922

Η δεκαετία 1912-1922 υπήρξε κομβικής σημασίας για το ελληνικό κράτος. Κατά τη
διάρκεια αυτής, η χώρα βρισκόταν σε αδιάκοπη εμπόλεμη κατάσταση, την οποία
νοηματοδοτούσε το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, της εθνικής ιδεολογίας που
πρωταγωνιστούσε στον πολιτικό λόγο της εποχής. Η ιδεολογική ηγεμονία της Μεγάλης
Ιδέας ασκούσε τεράστια επιρροή στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της
Ελλάδας, ενώ συνέβαλλε σημαντικά στις τεταμένες σχέσεις με τις γειτονικές χώρες,
σχέσεις που οδήγησαν σε αντιπαραθέσεις και ένοπλες συγκρούσεις. Στο διάστημα
αυτό, η χώρα γνώρισε σημαντικές στρατιωτικές και διπλωματικές επιτυχίες, που
άλλαξαν οριστικά τα εδαφικά σύνορα και τη δυναμική της. Οι επιτυχίες αυτές ωστόσο
συνοδεύτηκαν και με νέες προκλήσεις. Η Ελλάδα της δεκαετίας εκείνης κλήθηκε να
αντιμετωπίσει οξύτατη «κρίση εθνικής ολοκλήρωσης», η οποία εκδηλώθηκε με τη
μορφή εμφύλιας διελκυστίνδας «γύρω από το συγκεκριμένο περιεχόμενο και τη
στρατηγική του ελληνικού εθνικισμού», ζητήματα για τα οποία κατά κανόνα η εθνική
ομοφωνία υπάρχει «μόνο σε ένα πολύ γενικό και αφηρημένο επίπεδο», γεγονός που
«πρακτικά και συγκεκριμένα, συνεπάγεται αναπόφευκτα διαμάχη και σύγκρουση». 26
Τα γεγονότα και οι συνθήκες της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα ήταν καθοριστικά
για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού της χώρας και την ανάδυση ακροδεξιών,
δυνάμει φασιστικών ιδεών και πρακτικών.

1. Μεγάλη Ιδέα: ο ελληνικός εθνικισμός

Τη μεγαλύτερη από άποψη δυναμικής και διάρκειας επίδραση στην πολιτική ζωή της
χώρας άσκησε μια φράση που για πρώτη φορά διατυπώθηκε κατά την εκπόνηση του
Συντάγματος του 1844 από τον πολιτικό Ιωάννη Κωλέττη. Η «Μεγάλη Ιδέα»
αποτέλεσε την έκφραση της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας. Σύμφωνα με αυτή, η
26
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θέση της Ελλάδας στον χάρτη την καθιστούσε υπεύθυνη για τη διάδοση του – αρχαίου
– ελληνικού πολιτισμού σε Ανατολή και Δύση, φροντίζοντας έτσι όχι «πλέον περί της
τύχης της Ελλάδος, αλλά της Ελληνικής φυλής». 27
Έτσι, με τη διατύπωση της Μεγάλης Ιδέας, ορίστηκε το έθνος, ανεξάρτητα από τα
σύνορα του κράτους, με κριτήριο την ταυτότητα της «φυλής». Αυτό που δεν κατέστησε
σαφές ο Κωλέττης ήταν το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να εκπληρώσει μια τέτοια
αποστολή. Την ασάφεια αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι εθνικιστές και υποστήριξαν πως,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Μεγάλη Ιδέα, ήταν αναγκαία η επέκταση των
συνόρων της Ελλάδας με στόχο να περικλείσουν όλα τα μέλη του έθνους που
βρίσκονταν εκτός τους.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τη Μικρασιατική Καταστροφή η Μεγάλη Ιδέα
θα ήταν «συντομογραφία για ένα πρόγραμμα εθνικής επέκτασης». 28 Η ιδεολογία αυτή
και το πρόγραμμά της λειτούργησαν συγκολλητικά στην ελληνική κοινωνία, πέτυχαν
την ομοφωνία αφενός για το «πεπρωμένο» της Ελλάδας και αφετέρου για τον τρόπο
με τον οποίο θα έφτανε η χώρα σε αυτό. Η Μεγάλη Ιδέα όμως, παρότι κατάφερε να
λειτουργήσει ως ενωτικό αφήγημα, προκάλεσε μια σειρά προβλημάτων στο ελληνικό
κράτος. Εμπόδισε την εμφάνιση άλλων πολιτικών ιδεολογιών με κοινωνικά αιτήματα,
οδήγησε στην αδιέξοδη προσκόλληση σε αλυτρωτικά ιδεώδη και δεν επέτρεψε την
ενασχόληση των ελληνικών κυβερνήσεων με τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας, την
οικονομική της ολοκλήρωση και τη γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση. Οι στόχοι
αυτοί συνυφαίνονταν με τη Μεγάλη Ιδέα, καθιστώντας έτσι την ελληνική οικονομία
και πολιτική έρμαια της έκβασης των προσπαθειών για την πραγμάτωση του απόλυτου
εθνικού οράματος.

Η της τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις: Πρακτικά, παράθεση στο: Roderick Beaton,
Ελλάδα: Βιογραφία ενός έθνους, Αθήνα, εκδόσεις Πατάκη, 2020, σ. 178
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2. Βενιζελισμός
Τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα η χώρα ασφυκτιούσε στα περιορισμένα εδαφικά της
όρια και βίωνε οικονομική και πολιτική στασιμότητα. Η έλευση του Κρητικού
πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου στην κυρίως Ελλάδα το 1910, κατόπιν πρόσκλησης
του Στρατιωτικού Συνδέσμου, ο οποίος επιχείρησε να δώσει λύση στο αδιέξοδο της
χώρας με ένα είδος αναίμακτου στρατιωτικού πραξικοπήματος, του Κινήματος στο
Γουδί, τον Αύγουστο του 1909, σήμανε το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το ελληνικό
κράτος. Ο νέος τότε πολιτικός είχε ξεχωρίσει για τη μαχητικότητα, το οξύ πολιτικό
αισθητήριο και τις διπλωματικές του δεξιότητες, που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των
προσπαθειών του για την οριστική επίλυση του Κρητικού Ζητήματος με την ένωση της
Κρήτης με την Ελλάδα.
Φορέας των νέων ιδεών που εκφράστηκαν με το Κίνημα στο Γουδί ήταν το Κόμμα των
Φιλελευθέρων του οποίου αρχηγός ήταν ο Βενιζέλος. Η πολιτική και οι μεταρρυθμίσεις
που πρότεινε ονομάστηκαν συνοπτικά «Βενιζελισμός». Η νέα αυτή πολιτική αντίληψη
θεωρούσε τον ρόλο του κράτους καθοριστικό για την έκφραση και την ανάπτυξη του
Ελληνισμού. Θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να ενσωματώσει στην επικράτειά του το
εκτός συνόρων ελληνικό κεφάλαιο των ακμαζουσών ελληνικών παροικιών της
Ανατολής και με εθνική και κρατική υπόσταση να ταυτίζονται, να διεκδικήσει μια
σημαντική θέση στο διεθνές σύστημα της εποχής. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό,
προϋπόθεση ήταν ο εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού, με σκοπό τη
δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου που θα ήταν σε θέση να προασπίσει τα
συμφέροντα του έθνους, να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη συνέχειά του.
Ο Βενιζελισμός αναγνώριζε, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των συντηρητικών
κομμάτων της εποχής, την παρουσία ταξικών διαφορών εντός της ελληνικής κοινωνίας,
όμως, ταυτόχρονα, αρνήθηκε να υιοθετήσει σαφή ταξικό προσανατολισμό, όπως είχαν
κάνει τα αριστερά κόμματα. Κατάφερε έτσι να προσελκύσει ψηφοφόρους από κάθε
τάξη και ιδεολογία, θέτοντας ως βασική του επιδίωξη την επέκταση των συνόρων,
αλλά, παράλληλα, προτείνοντας τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό
των υποδομών, που αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε προσπαθήσει να φέρει ο Χαρίλαος
Τρικούπης, με καταστροφικές όμως συνέπειες για την ελληνική οικονομία.
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Το πρόγραμμα του Βενιζέλου ήταν σαφώς εθνικιστικό, ταυτιζόταν με το όραμα της
Μεγάλης Ιδέας, που έμοιαζε να έχει χάσει την ακτινοβολία του με την κρίση των
προηγούμενων ετών. Τα εθνικιστικά αιτήματα, άλλωστε, εκείνη την εποχή δεν ήταν
μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι γειτονικοί εθνικισμοί των Βαλκανικών λαών βρίσκονταν
ήδη σε έξαρση και προκαλούσαν αλλεπάλληλες κρίσεις που μοιραία θα οδηγούσαν
σύντομα σε πολεμική σύρραξη.
Μέσα σε μια διετία, από την άνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία με τη νίκη του στις
εκλογές του 1910 μέχρι την είσοδο στον Α’ Βαλκανικό το 1912, είχε δημιουργηθεί το
απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση των προσπαθειών του
εκσυγχρονισμού, οι οποίες είχαν ξεκινήσει με το Κίνημα στο Γουδί. Η Ελλάδα,
καλύτερα εξοπλισμένη από ποτέ μέχρι τότε, ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει τις
εθνικιστικές της επιδιώξεις, με τη διεθνή συγκυρία να είναι ευνοϊκή για τον σκοπό
αυτό.
Η πολιτική του Βενιζέλου είχε ως στόχο την οικοδόμηση ενός σύγχρονου εθνικού
κράτους ευρωπαϊκών προδιαγραφών και προέβλεπε στοχευμένες δράσεις για την
επίτευξή του. Ωστόσο, η συμπόρευση των φιλελεύθερων τάσεων με τις εθνικιστικές
διεκδικήσεις, δεν ήταν πάντοτε δυνατή. Ιδιαίτερα μετά τις δημογραφικές αλλαγές της
δεκαετίας 1912-1922, η πολιτική του Βενιζελισμού φάνηκε να μην είναι σε θέση να
ισορροπήσει ανάμεσα στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των μειονοτήτων και του
γηγενούς πληθυσμού, γεγονός που επρόκειτο να επηρεάσει το πολιτικό μέλλον της
χώρας, όπως αυτό έγινε για πρώτη φορά σαφές στις εκλογές του 1920.

3. Βαλκανικοί Πόλεμοι

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ως αποτέλεσμα των αλυτρωτικών βλέψεων της Ελλάδας, της
Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, αρχικά με κοινό αντίπαλο την
Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη συνέχεια με αντίπαλο η μια βαλκανική δύναμη την
άλλη, εγκαινίασαν μια ταραγμένη δεκαετή περίοδο στη Βαλκανική Χερσόνησο η οποία
θα άλλαζε οριστικά το status quo στην περιοχή, μέσα από μάχες σε χαρακώματα, αλλά
και εθνοκαθάρσεις, διωγμούς και αναγκαστικές μαζικές μεταναστεύσεις αμάχων.
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«Μήλον της Έριδος» υπήρξε η Μακεδονία την οποία διεκδικούσαν ταυτόχρονα η
Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία. Το Μακεδονικό Ζήτημα, όπως και το Κρητικό,
είχε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια αναδειχθεί ως πρόβλημα εθνικής και διεθνούς
σημασίας και οι Μεγάλες Δυνάμεις άρχισαν να εμπλέκονται ενεργά σε αυτό από την
πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Στη Μακεδονία, η οποία ανήκε τότε στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, ζούσαν διαφορετικές εθνότητες, οι οποίες ταυτίζονταν λιγότερο ή
περισσότερο με κάποιο από τα εθνικά κράτη που διεκδικούσαν την περιοχή, ενώ
παράλληλα ζητούσαν την απόσχισή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Με το γενικό σύνθημα «Τα Βαλκάνια για τα βαλκανικά κράτη»29 οι χώρες της
Χερσονήσου επιχείρησαν να προωθήσουν τους εθνικισμούς τους συνάπτοντας
συμφωνίες μεταξύ τους. Με την τριμερή σύμπραξη Ελλάδας, Σερβίας και Βουλγαρίας
στις αρχές του 1912 έγινε προσπάθεια για διευθέτηση του Μακεδονικού μεταξύ των
τριών κρατών και εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ωστόσο στη συνέχεια
κάθε χώρα σχεδίαζε να ακολουθήσει πολιτική που θα εξυπηρετούσε τα δικά της
συμφέροντα σε βάρος των άλλων.30
Στις 18 Οκτωβρίου του 1912 οι τρεις βαλκανικές δυνάμεις, Ελλάδα, Σερβία και
Βουλγαρία κήρυξαν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το εκσυγχρονιστικό
σχέδιο του Βενιζέλου απέδωσε, καθώς η χώρα προσχώρησε στον Α’ Βαλκανικό έτοιμη
να διεκδικήσει την εδαφική της επέκταση. Το ίδιο έτος ο Βενιζέλος είχε παραχωρήσει
στο διάδοχο του βασιλιά Γεωργίου Α’, πρίγκιπα Κωνσταντίνο το αξίωμα του
αρχιστράτηγου. Υπό την ηγεσία του, ο ελληνικός στρατός μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου
του 1912 είχε επιτύχει σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, όπως την παράδοση της
Κατερίνης, της Ελασσόνας, της Κοζάνης και κυρίως της Θεσσαλονίκης, καθώς και την
κατάκτηση σημαντικού τμήματος της Ηπείρου.
Ο στρατός των βαλκανικών συμμάχων, παρότι είχε πετύχει σπουδαίες νίκες εναντίον
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν εξαντλημένος. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις
που οδήγησαν σε ανακωχή στις 3 Δεκεμβρίου του 1912 και λίγο αργότερα στο Λονδίνο
άρχισε η επεξεργασία της συνθήκης ειρήνης με εκπρόσωπο της Ελλάδας τον Ελευθέριο
Βενιζέλο. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βαλκανικές δυνάμεις, η Ελλάδα δεν ζητούσε
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απλώς ειρήνη, αλλά έθετε και το ζήτημα των Ιωαννίνων, των οποίων η παράδοση στην
Ελλάδα εκκρεμούσε.31
Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στα βαλκανικά κράτη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία
ξεκίνησαν ξανά τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, ωστόσο η Ελλάδα βρισκόταν σε
πλεονεκτική θέση και σημείωσε σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες, έχοντας πλέον το
Αιγαίο υπό τον έλεγχό της. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάστηκε να
συνθηκολογήσει παραδίδοντας τελικά στον Κωνσταντίνο και τα Ιωάννινα, που
πολιορκούνταν για μήνες από τον ελληνικό στρατό.
Η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία έληξε ο Α’ Βαλκανικός, υπογράφηκε τον Μάιο
του 1913 και σήμανε το οριστικό τέλος της ευρωπαϊκής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Εντούτοις, καμία από τις βαλκανικές χώρες δεν έμεινε ευχαριστημένη από αυτή, με
αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 1913 να ξεσπάσει ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος ανάμεσα στα
βαλκανικά κράτη αυτή τη φορά, με την επίθεση της Βουλγαρίας στην Ελλάδα και τη
Σερβία. Στη συνέχεια προσχώρησαν στον πόλεμο και τα υπόλοιπα κράτη της
Χερσονήσου, αλλά και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, προκειμένου να περιορίσει την
εξάπλωση της Βουλγαρίας στα εδάφη της. Ο Β’ Βαλκανικός έληξε σχεδόν ένα μήνα
αργότερα με συνθηκολόγηση που οδήγησε σε τρεις συμφωνίες: τη Συνθήκη του
Βουκουρεστίου, τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και τη Συνθήκη των Αθηνών.
Με αυτές άλλαξε οριστικά το εδαφικό καθεστώς στα Βαλκάνια.
Στην Ελλάδα, μετά τους Βαλκανικούς, επικρατούσε κλίμα ενθουσιασμού και
αισιοδοξίας. Στο μεταξύ, μετά τη δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α’ τη 18η Μαρτίου
του 1913, τα βασιλικά καθήκοντα είχε αναλάβει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος συνδέθηκε
στη συνείδηση της κοινής γνώμης με τις πολεμικές επιτυχίες της χώρας στους
Βαλκανικούς. Παράλληλα, εκτός από τα στρατιωτικά του επιτεύγματα, ο
Κωνσταντίνος, με συγγενικές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης
Βρετανίας και της Ρωσίας και, μέσω του γάμου του με την αδελφή του Κάιζερ, της
Γερμανίας, «είχε τις ευρύτερες και βαθύτερες σχέσεις με τους βασιλικούς οίκους των
Μεγάλων Δυνάμεων από οποιονδήποτε μέχρι τότε Έλληνα μονάρχη». 32 Για τους
Έλληνες εκείνη την εποχή, η στέψη του Κωνσταντίνου ήταν ένα ακόμα βήμα προς την
εκπλήρωση της Μεγάλης Ιδέας.
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Η Ελλάδα αποκόμισε σημαντικά εδαφικά οφέλη με την προσάρτηση μέρους της
Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ορισμένων νησιών του Αιγαίου και
της Κρήτης. Τα εδάφη της χώρα αυξήθηκαν κατά 70% περίπου, ενώ ο πληθυσμός της
σχεδόν διπλασιάστηκε. Με την επέκταση της επικράτειας, άλλαξαν και οι οικονομικές
προοπτικές της χώρας, καθώς αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της, άρα οι
παραγωγικές της δυνατότητες, ενώ ταυτόχρονα βελτιώθηκε η πιστοληπτική ικανότητά
της.
Ο θρίαμβος στους Βαλκανικούς Πολέμους έφερε πολιτική σταθερότητα και
νομιμοποίηση στην εξουσία, τόσο του βασιλιά, ο οποίος είχε αποδείξει την αξία του
στα πεδία των μαχών, όσο και του Βενιζέλου – και της κυβέρνησής του – με τις
διπλωματικές του επιτυχίες να αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τις ικανότητές του. Με
μια στέρεη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να ασκεί την εξουσία ήδη από τη σαρωτική
νίκη του Κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1912 και τον βασιλιά ασφαλή
στον θρόνο του, η χώρα ήταν έτοιμη να ασχοληθεί απρόσκοπτα με τα εσωτερικά της
ζητήματα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 1914, μέσα στο οποίο ξέσπασε ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος.

4. Μετά τους Βαλκανικούς: εθνολογική σύσταση της ελληνικής
κοινωνίας και διαδικασίες διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης

Μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα μετρούσε ανθρώπινες απώλειες, πλήθος απόρων και
αστέγων. Παράλληλα, στις προσαρτημένες περιοχές υπήρχαν ισχυρές μειονοτικές
ομάδες, όπως μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Βλάχοι, Αλβανοί και Βούλγαροι, γεγονός που
καθιστούσε το έργο της ενσωμάτωσης των νέων πληθυσμών στο ελληνικό εθνικό
κράτος σοβαρή πρόκληση, ιδιαίτερα εφόσον τμήματα αυτών των πληθυσμών δεν
έβλεπαν με συμπάθεια μια τέτοια προοπτική. Σε μια εποχή όπου η εθνοτική
ομοιογένεια εμφανιζόταν ως προϋπόθεση για την κοινωνική ευταξία στο εθνικό
κράτος, ο δημογραφικός χαρακτήρας των «Νέων Χωρών», όπως ονομάστηκαν οι
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νεοαποκτηθείσες περιοχές, αποτέλεσε ακανθώδες ζήτημα που θα προκαλούσε
πληθώρα προβλημάτων και διαιρέσεων στην ελληνική κοινωνία και πολιτική.
Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913) ο αριθμός των
μουσουλμάνων στην Ελλάδα έφτασε τις 350.000, δηλαδή αποτελούσαν παραπάνω από
το 7% του συνολικού πληθυσμού, όταν πριν τους Βαλκανικούς η μόνη σημαντική
μουσουλμανική μειονότητα στη χώρα βρισκόταν στη Θεσσαλία, που είχε ενσωματωθεί
το 1881. Δεν έγιναν όμως μόνο οι μουσουλμάνοι υπήκοοι ενός κράτους με το οποίο
δεν είχαν κάποιον εθνοτικό δεσμό. Υπήρχαν πολλές οικογένειες σλαβόφωνων
χριστιανών, οι οποίες δεν μετακινήθηκαν στη Σερβία ή τη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα
να μείνουν στην Ελλάδα ως εθνικές μειονότητες που δεν μιλούσαν καν την ελληνική
γλώσσα. Σημαντική ήταν επίσης η εβραϊκή κοινότητα της πολυεθνικής και
πολυθρησκευτικής Θεσσαλονίκης, η οποία είχε περίπου 60.000 μέλη τα περισσότερα
εκ των οποίων μιλούσαν μια ισπανική διάλεκτο, τη λαντίνο ή ιουδαιοϊσπανική.33
Το χάσμα μεταξύ των πληθυσμών αυτών και των κατοίκων των εδαφών της χώρας πριν
τους Βαλκανικούς ήταν τέτοιο, που οδήγησε στη διαίρεση ανάμεσα στην «Παλαιά
Ελλάδα» και τις «Νέες Χώρες», της οποίας οι πολιτικές διαστάσεις επρόκειτο να
εκδηλωθούν μερικά χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού. Η
συμπεριφορά μάλιστα του ελληνικού στρατού από την Παλαιά Ελλάδα που είχε σταλεί
να υπηρετήσει στις Νέες Χώρες, ήταν επηρεασμένη από μια αποικιοκρατική διάθεση
και μια αίσθηση ανωτερότητας, που χαρακτήριζαν γενικώς τη στάση των κατοίκων της
Παλαιάς Ελλάδας απέναντι στους πληθυσμούς αυτούς.34
Η βενιζελική εθνικιστική πολιτική έθεσε ως στόχο την αφομοίωση ή έστω την
ενσωμάτωση των εθνικών και θρησκευτικών αυτών μειονοτήτων. Η Ελλάδα, για άλλη
μια φορά, θα έπρεπε να ενεργοποιήσει διαδικασίες συγκρότησης εθνικής ταυτότητας
και διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης για τους νέους πληθυσμούς. Για την επίτευξη
του σκοπού αυτού κρίσιμος θα ήταν ο ρόλος της γλώσσας και της εκπαίδευσης. Έγινε
υποχρεωτική η εξαετής εκπαίδευση, καθώς και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
σε σχολεία αλλοεθνών ή ξενόγλωσσων. Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πολιτικής
μακροπρόθεσμα ήταν αρκετά σημαντικά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σλαβόφωνων
Μακεδόνων, οι οποίοι ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τις ιδέες του ελληνικού εθνικισμού,
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εξαιτίας της δράσης του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων από το
1869.35 Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου το θρησκευτικό στοιχείο ήταν το πιο ισχυρό της
ταυτότητας μιας μειονοτικής ομάδας, η αφομοίωση ή έστω η ουσιαστική ενσωμάτωση
δεν ήταν ρεαλιστικός στόχος, καθώς η θρησκεία λειτούργησε σαν διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα σε Έλληνες χριστιανούς και μειονότητες.
Την ίδια εποχή, εκκρεμούσε το ζήτημα του εκτός συνόρων ελληνισμού. Τουλάχιστον
2.000.000 ελληνόφωνοι ορθόδοξοι παρέμεναν εκτός του ελληνικού βασιλείου και
βρίσκονταν σε κίνδυνο, καθώς αποτελούσαν μειονότητες που αντιμετωπίζονταν
εχθρικά από τους εθνικισμούς κρατών, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και κυρίως η
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ύπαρξη ελληνικού πληθυσμού, ο οποίος μάλιστα
βρέθηκε αντιμέτωπος με τις ωμότητες του τουρκικού εθνικισμού, ιδιαίτερα σε περιοχές
όπως η Μικρά Ασία, που αποτελούσαν φαντασιακό εθνικό χώρο της Ελλάδας,
αποτέλεσε επιχείρημα του ελληνικού εθνικισμού για την ανάγκη ενσωμάτωσης των
περιοχών αυτών στην ελληνική επικράτεια.

5. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και Εθνικός Διχασμός

Στις 28 Ιουλίου του 1914, ακριβώς ένα μήνα μετά τη δολοφονία του διαδόχου του
αυστριακού θρόνου, αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Σαράγεβο από έναν
Σέρβο εθνικιστή, η Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία κήρυξε τον πόλεμο στη Σερβία. Ο
πόλεμος δεν άργησε να πάρει διαστάσεις ευρωπαϊκού εμφυλίου, όταν μερικές μέρες
αργότερα, η Ευρώπη διαιρέθηκε σε δύο στρατόπεδα: της Εγκάρδιας Συνεννόησης
(Entente Cordiale) από τη μια, αποτελούμενης από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία
και τη Ρωσία και των Κεντρικών Δυνάμεων από την άλλη, αποτελούμενων από τη
Γερμανία και την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία.
Το κλίμα εθνικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα, όπως είχε διαμορφωθεί μετά τον θρίαμβο
στους Βαλκανικούς Πολέμους σύντομα επρόκειτο να αλλάξει, καθώς η χώρα βρέθηκε
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μετά το 1922: Η παράταση του Εθνικού Διχασμού, Αθήνα, Εκδόσεις
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αντιμέτωπη με δύο επιλογές: είτε «να αδράξει την ευκαιρία» είτε να «ελαχιστοποιήσει
μια απειλή».36 Για την Ελλάδα, οι επιλογές στην εξωτερική πολιτική είχαν συχνά
μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτές στην εσωτερική πολιτική, εξαιτίας του ότι οι
εθνικιστικές επιδιώξεις της χώρας εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τις συμμαχίες της
με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Η απόφαση της Ελλάδας, επομένως, για τη στάση
της στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα ήταν καθοριστική για το μέλλον της.
Με αφορμή τη διαφωνία στέμματος και Βενιζέλου για την επιλογή στρατοπέδου,
ξέσπασε στη χώρα ένας άτυπος εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ονομάστηκε «Εθνικός
Διχασμός». Η σύγκρουση αυτή δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα διχογνωμίας πάνω σε ένα
ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Ο Εθνικός Διχασμός ήταν στην πραγματικότητα
αποτέλεσμα πολύχρονων διεργασιών, ανακατατάξεων, ιστορικών προκλήσεων και
διαφορετικών αντιλήψεων για τον ρόλο και τη σημασία του έθνους και του κράτους.
Το γεγονός ότι προσέλαβε έκταση και ένταση, κατά την ανάλυση του Γιώργου
Μαυρογορδάτου, «οιονεί θρησκευτικού σχίσματος», οφείλεται στο ότι αποτέλεσε
μεταξύ άλλων σύγκρουση «χαρισματικών ηγετών» και κατά συνέπεια, σύγκρουση
«πιστών».37
Με το αποτύπωμα μιας εμφύλιας διαμάχης στους πολιτικούς θεσμούς, τον στρατό, την
κοινωνία και την οικονομία, η Ελλάδα μπήκε σε νέες πολεμικές περιπέτειες,
προκειμένου να ικανοποιήσει εθνικιστικές βλέψεις, οι οποίες όμως έδειχναν να χάνουν
σταδιακά την πάλαι ποτέ σπουδαιότητά τους.

5.1.

Το μεγάλο δίλημμα

Φαινομενικά, η Ελλάδα είχε τρεις επιλογές. Η πρώτη ήταν να συμμετάσχει στον
πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, η δεύτερη να παραμείνει ουδέτερη και η τρίτη να
συνταχθεί με τις Κεντρικές δυνάμεις. Στην πραγματικότητα, η τελευταία επιλογή δεν
ήταν εφικτή, επομένως ελάχιστοι τάχθηκαν υπέρ αυτής, εξαιτίας των ασύμβατων
συμφερόντων της χώρας με αυτά της Γερμανίας και των συμμάχων της, δηλαδή της
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Βουλγαρίας και της Τουρκίας αφενός και εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της
Ελλάδας, η οποία θα επέτρεπε τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας από
την Αντάντ, αφετέρου.38
Ο Βενιζέλος φρονούσε ότι η είσοδος στον πόλεμο δεν θα διασφάλιζε απλώς τη
διατήρηση των κεκτημένων των Βαλκανικών, αλλά θα έδινε την ευκαιρία στη χώρα
για περαιτέρω εθνικές διεκδικήσεις, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, αρκεί η Ελλάδα να βρισκόταν στο στρατόπεδο των νικητών, δηλαδή,
κατά τη γνώμη του, στο στρατόπεδο των δυνάμεων της Αντάντ. Άλλωστε, ο Βενιζέλος
είχε προ πολλού καταλήξει στο ότι τα συμφέροντα της χώρας, γενικώς, θα
εξυπηρετούνταν μέσω συμμαχιών με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.39 Ωστόσο,
πέρα από τα εθνικιστικά κίνητρα, υπήρχαν και τα ιδεολογικά. Για τον Βενιζέλο, η
σύμπραξη με την Αντάντ αποτελούσε τη συμβολή της Ελλάδας στην από κοινού
προσπάθεια για την αντιμετώπιση του επιθετικού γερμανικού μιλιταρισμού, ο οποίος
έθετε σε κίνδυνο την ελευθερία της Ευρώπης.40
Από την άλλη, οι σχέσεις του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον Γερμανό κάιζερ, αλλά και
ο θαυμασμός του πρώτου για τον γερμανικό μιλιταρισμό, τον οποίο συμμεριζόταν και
το περιβάλλον του, δηλαδή μια σειρά πολιτικών και στρατιωτικών, οι οποίοι είχαν
εκπαιδευτεί στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών, Γεώργιος
Στρέιτ, αλλά και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου και μετέπειτα δικτάτορας
Ιωάννης Μεταξάς, οδήγησαν στην υιοθέτηση της θέσης της διαρκούς ουδετερότητας
της Ελλάδας στον πόλεμο. Σέβονταν τη γερμανική στρατιωτική μηχανή και
εκτιμούσαν ότι οι πιθανότητες να κερδίσει τον πόλεμο ήταν σημαντικές. Επειδή
ακριβώς για εκείνους η έκβαση του πολέμου δεν ήταν βέβαιη, υποστήριζαν ότι η
δέσμευση της χώρας σε ένα συγκεκριμένο στρατόπεδο θα έθετε σε κίνδυνο τα
κεκτημένα των Βαλκανικών Πολέμων. Ένα άλλο επιχείρημά τους ήταν η ασφάλεια της
ελληνικής ορθόδοξης μειονότητας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία, σε
περίπτωση συμπαράταξης της χώρας με την Αντάντ, θα καθίστατο όμηρος των
αντίπαλων δυνάμεων στον ίδιο της τον τόπο.41
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Η ορθολογική βάση των επιχειρημάτων και των δύο πλευρών ήταν αναμφισβήτητη. Η
απόφαση επομένως ήταν δύσκολη, ωστόσο αναπόφευκτη, καθώς το μέλλον της
Ελλάδας και του εθνικού οράματος εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από αυτή.

5.2.

Τα γεγονότα

Τον Φεβρουάριο του 1915 η κυβέρνηση του Βενιζέλου, παρά το γεγονός ότι διέθετε
συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εξωθήθηκε από τον βασιλιά σε παραίτηση.
Με φόντο το δίλημμα «πόλεμος ή ουδετερότητα» στις 31 Μαΐου του 1915 έγιναν στην
Ελλάδα εκλογές που αφορούσαν πληθώρα ζητημάτων, όπως η συμμετοχή ελληνικού
εκστρατευτικού σώματος στις επιχειρήσεις της Αντάντ στην Καλλίπολη και η διαρκώς
αυξανόμενη οθωμανική απειλή, η οποία είχε γίνει σαφής από την γενοκτονία των
Αρμενίων που βρισκόταν σε εξέλιξη, αλλά και από τους διωγμούς του ελληνικού
στοιχείου από τη Μικρά Ασία.
Ήδη από το 1914 οι βιαιοπραγίες από μουσουλμάνους που κατέφθασαν μετά τους
Βαλκανικούς Πολέμους στα παράλια της Μικράς Ασίας έναντι Ελλήνων ως μορφή
αντιποίνων, προκάλεσαν σημαντικό μεταναστευτικό κύμα στον ελλαδικό χώρο,
γεγονός που επηρέασε την κοινή γνώμη στο να ταχθεί υπέρ της εισόδου στον πόλεμο
εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο πλευρό της Αντάντ. Η στάση της
πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα των εκλογών, με
τους Φιλελεύθερους να επικρατούν έναντι του αντιβενιζελικού συνασπισμού.
Ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον
Βενιζέλο, ωστόσο στις 5 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, εξαιτίας της επιμονής του βασιλιά
να αντιτίθεται στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο Βενιζέλος υπέβαλε για άλλη
μια φορά την παραίτηση της κυβέρνησής του. Στις 29 Οκτωβρίου ο Κωνσταντίνος
διέλυσε τη Βουλή, πράξη που παραβίασε τη δημοκρατική αρχή και προκάλεσε την
άρνηση των Φιλελεύθερων να συμμετάσχουν στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου – οι
οποίες μάλιστα θα διεξάγονταν σε συνθήκες γενικής επιστράτευσης – σε ένδειξη
διαμαρτυρίας. Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την «εκμηδένιση του κόμματος του
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Βενιζέλου ως κοινοβουλευτικής δύναμης. Ανεξάρτητα από το αν αυτή ήταν η πρόθεση
ή όχι, στο εξής η δράση θα διεξαγόταν αναπόφευκτα εκτός κοινοβουλίου».42
Το Κόμμα των Εθνικοφρόνων του Δημήτριου Γούναρη κέρδισε τις εκλογές με
συντριπτική πλειοψηφία. Τον Ιανουάριο του 1916 η Βουλή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση Σκουλούδη, η οποία κατέστησε σαφές στην Αντάντ ότι η χώρα δεν
επρόκειτο να ενισχύσει την πολεμική της προσπάθεια. Η φιλοκωνσταντινική
κυβέρνηση αντιθέτως ικανοποίησε το αίτημα της Γερμανίας, όταν τον Μάιο του 1916
παρέδωσε το οχυρό Ρούπελ της Ανατολικής Μακεδονίας στη Βουλγαρία, αφήνοντας
έτσι την περιοχή στα χέρια της Τριπλής Συμμαχίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την
οργή των δυνάμεων της Αντάντ, οι οποίες απέστειλαν σε μια επίδειξη ισχύος γαλλικό
και βρετανικό στόλο στον Πειραιά, επέβαλαν μερικό ναυτικό αποκλεισμό και
απαίτησαν άμεση αποστράτευση, παραίτηση της κυβέρνησης και αντικατάστασή της
με νέα, που θα διευκόλυνε τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Η απροκάλυπτη
παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας έστρεψε την κοινή γνώμη εναντίον της Αντάντ
και κατ’ επέκταση, εναντίον του Βενιζέλου και των υποστηρικτών του.
Στο μεταξύ, ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 1916 οι εντάσεις μεταξύ φιλοβασιλικών
και βενιζελικών είχαν αυξηθεί σημαντικά. Ιδιαίτερα μετά την εμπλοκή της Μεγάλης
Βρετανίας και της Γαλλίας στα ελληνικά πράγματα, ευρύτατες λαϊκές μάζες εξέφρασαν
την αντιπολεμική τους διάθεση με την ένταξή τους στην αντιβενιζελική πλευρά.43 Από
την άλλη, η εγκατάλειψη των Νέων Χωρών από την κυβέρνηση στο έλεος της Τριπλής
Συμμαχίας οδήγησε σημαντική μερίδα του πληθυσμού των περιοχών αυτών στο
«στρατόπεδο» των βενιζελικών.
Η τεράστια πόλωση της κοινωνίας δεν άργησε να μεταφερθεί και στον στρατό. Οι
στρατιωτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στη νομιμότητα που εκπροσωπούσε η
αντιβενιζελική κυβέρνηση της Αθήνας και στην προστασία των κεκτημένων των
Βαλκανικών – συγκεκριμένα της Μακεδονίας – που βρίσκονταν υπό την απειλή ξένων
στρατών, η οποία προϋπέθετε τη συμμαχία με την Αντάντ. Ο στρατός είχε
προηγουμένως χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους υψηλόβαθμους
αξιωματικούς που αισθάνονταν καταξιωμένοι επαγγελματικά και απολάμβαναν την
προστασία του στέμματος και σε αυτούς που ήταν δυσαρεστημένοι με τις θέσεις τους
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στο στράτευμα και είχαν προσωπικές διαφορές με πολιτικούς και ανώτερους
αξιωματικούς. Η πρώτη κατηγορία επέλεξε να μην εναντιωθεί στις πολιτικές της
φιλοβασιλικής κυβέρνησης, ενώ η δεύτερη, προσδοκώντας μονιμότητα και προαγωγές
μέσω ενός νέου πολέμου, επέλεξε να συνταχθεί με τον Βενιζέλο. Από τη δεύτερη
κατηγορία επρόκειτο να προέλθουν οι αξιωματικοί του κινήματος της Εθνικής Άμυνας,
αλλά και οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του πολιτεύματος της αβασίλευτης
δημοκρατίας, μερικά χρόνια αργότερα.44
Μετά την αναγκαστική συμμόρφωση της ελληνικής κυβέρνησης με την αξίωση των
Αγγλογάλλων για αποστράτευση των εφέδρων αξιωματικών και στρατιωτών, ιδρύθηκε
υπό την καθοδήγηση του έμπιστου του Κωνσταντίνου, Ιωάννη Μεταξά, ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Εφέδρων, μια παραστρατιωτική οργάνωση περίπου 200.000 μελών, γνωστή
και ως «Επίστρατοι», η οποία αποτέλεσε – με ιδιαίτερα αντιφατικό τρόπο – την
κορυφαία εκδήλωση της αντίθεσης στον πόλεμο, αλλά και του μίσους προς το
πρόσωπο του Βενιζέλου και των οπαδών του. Το κίνημα των Επιστράτων δήλωνε
τυφλή πίστη στον βασιλιά και η συστηματική του δράση στόχευε στην τρομοκράτηση
των βενιζελικών σε όλη τη χώρα.
Οι Επίστρατοι προέρχονταν κυρίως από τα μεσαία ή φτωχότερα λαϊκά στρώματα και
ήταν πρώην στρατιωτικοί, ενώ οι πρακτικές τους έχουν χαρακτηριστεί ως «πογκρόμ»45,
τόσο εναντίον των προσφύγων που είχαν έρθει εκείνη την εποχή από την Ανατολία και
είχαν την «εύνοια» του Βενιζέλου όσο και εναντίον οπαδών του Βενιζελισμού γενικώς.
Η σύνθεση και η δράση τους είναι παράγοντες που συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί
το κίνημα ως «προδρομικό φασιστικό». 46 Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι επαρκή
για να θεωρηθεί το κίνημα προφασιστικό, καθώς συνυπήρχαν με χαρακτηριστικά όπως
η σαφής αντιπολεμική θέση, η εναντίωση σε τμήμα της αστικής τάξης και όχι στην
εργατική τάξη, αλλά και η αφοσίωση στο στέμμα, θεσμό του παλαιού καθεστώτος που
«ο φασισμός αντιμαχόταν ή έστω, σε κάποιες περιπτώσεις, απλώς τον ανεχόταν». 47
Ο διχασμός είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις που τα περιθώρια για μια συμβιβαστική λύση
ανάμεσα στις δύο παρατάξεις ήταν ελάχιστα. Στις 17 Αυγούστου του 1916 ξέσπασε
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στη Θεσσαλονίκη – η οποία βρισκόταν ήδη υπό τον έλεγχο στρατευμάτων της Αντάντ
– το κίνημα της Εθνικής Άμυνας με επικεφαλής την «τριανδρία» Βενιζέλου,
Κουντουριώτη και Δαγκλή. Το κίνημα με τη βοήθεια των Συμμάχων κατάφερε να
επικρατήσει στη Μακεδονία και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Τον Οκτώβριο
του 1916 σχηματίστηκε στη Θεσσαλονίκη επαναστατική προσωρινή κυβέρνηση, η
οποία κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις και συγκρότησε στρατό
προκειμένου να συμμετάσχει η χώρα στο βαλκανικό μέτωπο.
Η Ελλάδα είχε χωριστεί σε δύο κράτη με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις. Ο διχασμός
πλέον δεν ήταν μόνο πολιτικός, αλλά κοινωνικός και γεωγραφικός. Από τη μια ήταν το
κράτος της Παλαιάς Ελλάδας με φιλοκωνσταντινική κυβέρνηση και από την άλλη το
κράτος των Νέων Χωρών με βενιζελική κυβέρνηση, η οποία δεν περιορίστηκε απλώς
στην ενασχόληση με στρατιωτικά θέματα, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς
εισάγοντας ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν χρόνια προβλήματα του
κράτους, όπως το αγροτικό ζήτημα. Με την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης το «κράτος
των Αθηνών» βρέθηκε εκτεθειμένο και η διεθνής κοινότητα το απομόνωσε.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε νέες εντάσεις ανάμεσα στις δύο παρατάξεις. Οι
βενιζελικοί της Νότιας Ελλάδας υπήρξαν θύματα συστηματικής βίας των
φιλοβασιλικών και των Επιστράτων. Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς η κυβέρνηση
της Θεσσαλονίκης κήρυξε τον βασιλιά έκπτωτο, ενώ ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος οργάνωσε ανάθεμα του Βενιζέλου. Στην πρωτεύουσα ξέσπασαν
οδομαχίες, ενώ βρετανικά, γαλλικά και ιταλικά πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά του
Πειραιά πολιορκούσαν την Αθήνα, στο εσωτερικό της οποίας κόντευε να ξεσπάσει
λιμός. Τα στρατεύματα των Συμμάχων αποβιβάστηκαν στην πόλη για να καταλάβουν
τα ελληνικά οπλοστάσια, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με Έλληνες στρατιώτες.
Τα «Νοεμβριανά», όπως ονομάστηκε το περιστατικό αυτό, αλλά και τα επακόλουθά
τους προκάλεσαν ανεπανόρθωτο ρήγμα στην ελληνική κοινωνία. Η τρομοκρατία δεν
ήταν μέθοδος στην οποία κατέφυγαν μόνο οι αντιβενιζελικοί. Άγριες διώξεις
σημειώθηκαν και σε βάρος των αντιπάλων του βενιζελισμού με αποκορύφωμα τις
επιθέσεις στη Χαλκιδική και στην Απείρανθο της Νάξου. Στις περιπτώσεις αυτές στα
θύματα περιλαμβάνονταν ακόμα και παιδιά.
Υπό τις συνθήκες αυτές, οι δυνάμεις της Αντάντ, ως «προστάτιδες» του ελληνικού
κράτους, αναγνώρισαν την κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης – πράγμα που απέφυγαν να
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κάνουν από την πρώτη στιγμή της σύστασής της – και προκάλεσαν την αναχώρηση –
αλλά όχι την παραίτηση – του Κωνσταντίνου τον Ιούνιο του 1917 και την
αντικατάστασή του από τον δευτερότοκο γιο του, Αλέξανδρο.

5.3.

Στο δρόμο για την «εθνική δικαίωση»48

Η αποχώρηση του Κωνσταντίνου επέτρεψε την επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα
και τον σχηματισμό της τρίτης κυβέρνησής του βασισμένης στον συσχετισμό
κοινοβουλευτικών δυνάμεων όπως είχε διαμορφωθεί στις δεύτερες εκλογές του 1915,
παρά τις ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε –
τυπικά τουλάχιστον – τέλος στην τριετή διαίρεση της χώρας. Η Ελλάδα έγινε επισήμως
σύμμαχος της Αντάντ και προσχώρησε στον πόλεμο με σκοπό την ικανοποίηση
εθνικών διεκδικήσεων.
Η χώρα από τους τελευταίους μήνες του 1917 και κατά τη διάρκεια του 1918
συμμετείχε στις πολεμικές προσπάθειες των Συμμάχων στο Μακεδονικό Μέτωπο. Τον
Νοέμβριο του 1918 η Γερμανία και οι σύμμαχοί της αναγκάστηκαν να
συνθηκολογήσουν. Η Αντάντ είχε κερδίσει τον πόλεμο. Η Ελλάδα είχε συμβάλει στη
νίκη των Συμμάχων και ο Βενιζέλος δικαιώθηκε για τις επιλογές του. Ακόμα και πριν
τη συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι, που άρχισε τον Ιανουάριο του 1919 – από την
οποία προέκυψε και η Συνθήκη των Βερσαλλιών – ο Έλληνας πρωθυπουργός,
συνειδητοποιώντας πως το τέλος των αυτοκρατοριών είχε φτάσει, έσπευσε να
διατυπώσει την αξίωση της χώρας για μερίδιο στα λάφυρα.49
Η εξωτερική πολιτική της νέας κυβέρνησης χαρακτηρίστηκε από έντονη διπλωματική
προσπάθεια και στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έφεραν σε δύσκολη θέση τη
γειτονική Ιταλία που εποφθαλμιούσε τα ίδια εδάφη με την Ελλάδα, τόσο στα Βαλκάνια
όσο και στη Μικρά Ασία. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η Ιταλία είχε στηρίξει, σε
αντίθεση με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Αντάντ, τον Κωνσταντίνο και τις επιλογές του
στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Η ακραία εθνικιστική πολιτική των ιταλικών
κυβερνήσεων από τη λήξη των Βαλκανικών έως και μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου,
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ερχόταν μοιραία σε σύγκρουση με την βενιζελική εθνικιστική πολιτική και ενίσχυε το
ήδη υπάρχον από το 1912 «ιταλοτουρκικό ειδύλλιο».50 Τον Μάιο του 1919, όταν η
Ιταλία επιχείρησε να καταλάβει τη Σμύρνη, η αντίδραση της Μεγάλης Βρετανίας, της
Γαλλίας και των ΗΠΑ ήταν να δώσουν στην Ελλάδα το ελεύθερο να καταλάβει εκείνη
την περιοχή της Σμύρνης, για να προλάβουν τα σχέδια του ιταλικού επεκτατισμού.
Προϋπόθεση για την παραχώρηση αυτή από την πλευρά των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν
η συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία της Κριμαίας, κατόπιν απαίτησης της
Γαλλίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των Μπολσεβίκων. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα
διασφάλισε την ανοχή των Συμμάχων απέναντι στις επεκτατικές της βλέψεις στη
Μικρά Ασία.
Ο Βενιζέλος, προσηλωμένος ακόμη στο όραμα της Μεγάλης Ιδέας, το οποίο θα
εκπληρωνόταν με την προσάρτηση εδαφών της Μικράς Ασίας στο ελληνικό κράτος,
άδραξε την ευκαιρία. Η χώρα ξεκίνησε την εκστρατεία στη Μικρά Ασία διχασμένη, με
ένοπλες δυνάμεις εξαντλημένες από τις συνεχείς πολεμικές περιπέτειες και με τις
σημαντικές αλλαγές στη γεωπολιτική σκηνή, όπως προέκυψαν με το τέλος του Α’
Παγκοσμίου και το καινούργιο καθεστώς στη Ρωσία, να καθιστούν τις διεθνείς
συμμαχίες ιδιαίτερα ευμετάβλητες. Παρ’όλα αυτά, η τολμηρή διπλωματική πολιτική
του Βενιζέλου απέδωσε και στις 10 Αυγούστου του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των
Σεβρών, η οποία δημιούργησε την Ελλάδα «των δύο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών». Η Μεγάλη Ιδέα φαινόταν να γίνεται πραγματικότητα, καθώς με την
προσάρτηση της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων της
Ίμβρου και της Τενέδου αλλά και τη Σμύρνη να βρίσκεται υπό ελληνική διοίκηση για
περισσότερο από έναν χρόνο, το Αιγαίο ήταν περικυκλωμένο σχεδόν αποκλειστικά από
ελληνικά εδάφη.
Με το κράτος να έχει ταυτιστεί με το έθνος, ο Βενιζέλος ήταν πια έτοιμος να επιστρέψει
νικητής των διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Τα κέρδη όμως αποδείχθηκαν εφήμερα
και η πεποίθηση του πρωθυπουργού πως στη χώρα του θα τον υποδέχονταν όλοι με
ενθουσιασμό, παρά τα μίση των προηγούμενων ετών, διαψεύστηκε με την απόπειρα
δολοφονίας εναντίον του στην Gare de Lyon του Παρισιού, δύο μέρες μετά την
υπογραφή της συνθήκης, το βράδυ που θα αναχωρούσε για την Ελλάδα.
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5.4.

Οι εξελίξεις στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, την ίδια περίοδο η κυβέρνηση συνέχιζε το εκσυγχρονιστικό της
πρόγραμμα, το οποίο είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει από τη Θεσσαλονίκη, με σειρά
εργατικών νομοθετημάτων για τον εξορθολογισμό των εργασιακών σχέσεων και τον
περιορισμό της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, αλλά και νομοθετημάτων που αφορούσαν
την εκπαίδευση και το αγροτικό ζήτημα, τα οποία διευκόλυναν την απαλλοτρίωση των
μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Θεσσαλίας από το κράτος και την κατάτμηση
και διανομή τους στους καλλιεργητές. Διαμορφώθηκε έτσι ένα καθεστώς
μικροϊδιοκτησίας και αποφεύχθηκαν οι κοινωνικές εντάσεις στον αγροτικό χώρο, οι
οποίες την ίδια εποχή βρίσκονταν σε έξαρση σε άλλες βαλκανικές χώρες όπως η
Βουλγαρία και η Ρουμανία.
Ωστόσο, η κοινωνία ήταν ακόμα βαθύτατα διαιρεμένη, όπως και ο στρατός. Την
απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου στις 12 Αυγούστου του 1920
ακολούθησε την επόμενη μέρα η δολοφονία του αντιβενιζελικού πολιτικού, Ίωνα
Δραγούμη στην Αθήνα. Ο διχασμός ανάμεσα στις δύο παρατάξεις αναζωπυρώθηκε. Το
κάλεσμα του εθνικισμού, όπως εκφραζόταν από τον Βενιζελισμό, δεν συγκινούσε
πλέον σημαντική μερίδα της εξαντλημένης από την αδιάκοπη πολεμική προσπάθεια
κοινωνίας, ιδιαίτερα σε περιοχές της Παλαιάς Ελλάδας. Το γεγονός αυτό έσπευσαν να
εκμεταλλευτούν οι αντιβενιζελικοί υιοθετώντας μια αντιπολεμική ρητορική.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων πήρε μια σειρά αυθαίρετων μέτρων με σκοπό την
εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από τους φιλοβασιλικούς. Προκειμένου να
εξουδετερώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους, απομάκρυνε δικαστικούς λειτουργούς
από τη θέση τους με το πρόσχημα ότι είχαν συγκαλύψει τη δράση των Επιστράτων,
εισήγαγε την πρακτική της αναγκαστικής εκτόπισης των αντιφρονούντων και στο ίδιο
πλαίσιο προχώρησε σε άρσεις μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων. Εκτοπίστηκαν οι
βασικοί ηγέτες του Αντιβενιζελισμού, όπως ο Μεταξάς και ο Γούναρης, στην Κορσική,
ενώ απολύθηκαν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και αποστρατεύτηκαν ή τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα περίπου 2.300 αξιωματικοί.51
Η επίφαση κοινοβουλευτικής νομιμότητας δινόταν στις πρακτικές του βενιζελικού
καθεστώτος με δύο τρόπους: αφενός με την επίκληση στη νομότυπη επιβολή
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στρατιωτικού νόμου που είχε εγκριθεί από τη Βουλή στις 25 Ιουλίου και αφετέρου με
τον ισχυρισμό ότι τα αντισυνταγματικά μέτρα τελούσαν «υπό αίρεση»

και θα

εγκρίνονταν από την επόμενη αναθεωρητική ή συντακτική βουλή – εφαρμόζονταν
όμως αμέσως και χωρίς την έγκριση αυτή. Παράλληλα, παρατηρήθηκε τάση ενίσχυσης
της εκτελεστικής εξουσίας με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης του
κοινοβουλευτισμού, η οποία δεν ήταν ωστόσο μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι
περισσότερες φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης του μεσοπολέμου γνώρισαν
βαθύτατη κρίση και βρέθηκαν έτσι ευάλωτες απέναντι σε στρατιωτικά πραξικοπήματα,
δικτατορίες και αντιδραστικές ιδεολογίες, όπως ο φασισμός.
Προκειμένου να νομιμοποιήσουν τις ενέργειές τους, οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν
εκλογές για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση τον Νοέμβριο του 1920. Στο μεταξύ, ο
ξαφνικός θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου επιδείνωσε το ήδη τεταμένο κλίμα και
επανέφερε στο πολιτικό προσκήνιο τον πρώην βασιλιά Κωνσταντίνο με αφορμή το
ζήτημα

της

διαδοχής.

Μάλλον

αναπάντεχα,

η

αντιβενιζελική

«Ηνωμένη

Αντιπολίτευσις» με προεκλογικές υποσχέσεις όπως η αποκατάσταση των πολιτικών
και ατομικών δικαιωμάτων που είχαν περιορίσει η Φιλελεύθεροι, η επαναφορά του
Κωνσταντίνου στο θρόνο και με το σύνθημα «Ειρήνη τώρα!», 52 κέρδισε τις εκλογές.
Οι Βενιζελικοί απέδωσαν την ήττα τους στην εξάντληση του ελληνικού λαού από τους
συνεχείς πολέμους, καθώς και στο γεγονός ότι δεν ψήφισαν οι ελληνικοί πληθυσμοί
περιοχών όπως η Μικρά Ασία και η Βόρεια Ήπειρος και οι φιλοβασιλικοί θεώρησαν
πως η νίκη τους οφειλόταν στις ταπεινώσεις που υπέστη μεγάλο τμήμα της ελληνικής
κοινωνίας από τις δυνάμεις της Αντάντ, με την ανοχή του Βενιζέλου, στη δημοτικότητα
του εξόριστου βασιλιά Κωνσταντίνου, αλλά και στην «τυραννία» του βενιζελικού
καθεστώτος κατά την τριετία 1917-1920. Πράγματι, οι παράγοντες αυτοί σε
συνδυασμό με την αλαζονική πεποίθηση των Φιλελεύθερων πως η εκπλήρωση της
Μεγάλης Ιδέας από μόνη της θα αρκούσε για να εξασφαλίσουν την ψήφο εμπιστοσύνης
της ελληνικής κοινωνίας, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εκλογών.
Μετά την εκλογική του ήττα, ο Βενιζέλος αναχώρησε για το εξωτερικό. Η νέα
κυβέρνηση της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης με δημοψήφισμα-παρωδία, παρά τις
προειδοποιήσεις των Συμμάχων ότι με αυτή την κίνηση η Ελλάδα θα έχανε την
υποστήριξή τους, επανέφερε τον Κωνσταντίνο στον θρόνο. Παράλληλα, παρά το
προεκλογικό σύνθημα «μικρά αλλ’ έντιμος Ελλάς», η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να
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συνεχίσει τη μικρασιατική εκστρατεία. Η συντηρητική πτέρυγα των αντιβενιζελικών
μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποδείξει μεγαλύτερη εθνικοφροσύνη από τους
βενιζελικούς, όχι μόνο υποστήριξε τις προσπάθειες για την πραγματοποίηση της
Μεγάλης Ιδέας, αλλά υιοθέτησε και μια ακόμα πιο επιθετική στάση απέναντι στην
Τουρκία.

5.5.

Ερμηνείες και συνέπειες του Εθνικού Διχασμού

Κατά τον Γιώργο Μαυρογορδάτο, ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος ήταν αντίπαλοι
χαρισματικοί ηγέτες, όπως ορίζει αυτούς η θεωρία της χαρισματικής ηγεσίας του Μαξ
Βέμπερ και απέκτησαν πιστούς ακόλουθους, οι οποίοι τους «θεοποίησαν» με
αποτέλεσμα να βιωθεί ο Εθνικός Διχασμός σαν θρησκευτικό σχίσμα. Ένας
χαρισματικός ηγέτης αναδύεται συνήθως σε περιόδους κρίσης και επισφάλειας και η
προσωπικότητά του συνδέεται με δυναμικές επιλογές, οι οποίες έρχονται συχνά σε
σύγκρουση με τις θεσμικές δομές.53 Ταυτόχρονα, ο ηγέτης αυτός αποδεικνύει μέσα
στις συνθήκες αυτές στους οπαδούς του τις ικανότητές του πραγματοποιώντας κάποιο
«θαύμα». Στην περίπτωση του Βενιζέλου, το θαύμα αυτό ήταν οι διπλωματικές του
επιτυχίες, οι οποίες τον κατέστησαν χαρισματικό στα μάτια της κοινής γνώμης. Ο
Κωνσταντίνος από την άλλη, υπήρξε επίσης χαρισματικός ηγέτης καθώς,
εκμεταλλευόμενος τη νομιμοποίηση της εξ αίματος διαδοχής, ηγήθηκε του δικού του
κινήματος, του Κωνσταντινισμού – και Αντιβενιζελισμού –, αντί να περιοριστεί στον
ρόλο του κληρονομικού μονάρχη.54
Η τάση ωστόσο του Κωνσταντίνου να παρεμβαίνει επανειλημμένα στην πολιτική ζωή
της χώρας εφαρμόζοντας την πρακτική του «διαίρει και βασίλευε», κάνοντας
κατάχρηση του θεσμικού του ρόλου και συγκεντρώνοντας στο πλευρό του μια σειρά
δυσαρεστημένων αστών – κυρίως – πολιτικών, στρατιωτικών και πολιτών που είχαν
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κουραστεί από τους συνεχείς πολέμους και τις επεκτατικές βλέψεις του Βενιζελισμού,
προκάλεσε την αρχή της κοινωνικής πόλωσης και της συνταγματικής κρίσης στην
Ελλάδα. Ο Εθνικός Διχασμός, επομένως, υπήρξε και αποτέλεσμα της αμφισβήτησης
του «ποιος κυβερνά», με αφορμή τις επιλογές στην εξωτερική πολιτική: «ο ανεύθυνος
μονάρχης ή ο λαός μέσω της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που αναδείκνυε»; 55
Το ερώτημα του ποιος είναι ο φορέας της κυριαρχίας γέννησε προβληματισμούς και
έδωσε μια νέα διάσταση στη συνταγματική κρίση: το πολιτειακό ζήτημα, δηλαδή το αν
η βασιλευόμενη ή αβασίλευτη δημοκρατία ήταν το κατάλληλο πολίτευμα για την
Ελλάδα. Τέτοιου είδους ερωτήματα, που προέκυπταν από τις πρακτικές του στέμματος,
ιδιαίτερα μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις ανακατατάξεις που έφερε, τόσο στο
εσωτερικό των κρατών όσο και στο διεθνές σύστημα, προέκυψαν σε όλες τις
κοινοβουλευτικές

μοναρχίες

της

Ευρώπης

και

αποσταθεροποίησαν

ακόμα

περισσότερο τα πολιτικά τους συστήματα, ανοίγοντας έτσι την πόρτα της νομιμότητας
και επιτρέποντας την είσοδο του φασισμού και της Άκρας Δεξιάς γενικώς σε αυτά.
Ο Εθνικός Διχασμός, εκτός από σύγκρουση ηγεσιών και θεσμών, μπορεί να εξηγηθεί
και ως σύγκρουση στο εσωτερικό της ελληνικής αστικής τάξης. Από τη μια βρισκόταν
η αστική τάξη της Παλαιάς Ελλάδας, η οποία αισθανόταν ικανοποιημένη με τα
κεκτημένα των Βαλκανικών και θεωρούσε πως έπρεπε να δοθεί τέλος στις εδαφικές
αξιώσεις, επομένως η ιδέα της εμπλοκής σε έναν νέο πόλεμο με αβέβαιη έκβαση δεν
την έβρισκε σύμφωνη, καθώς, μεταξύ άλλων, «θα αποδιοργάνωνε την κοινωνική και
οικονομική ζωή της χώρας, με άμεσες συνέπειες στην ίδια την αστική τάξη που δρούσε
στο εσωτερικό της».56Αυτή η μερίδα της αστικής τάξης και τα αιτήματά της
εκφράστηκαν από τον Αντιβενιζελισμό. Από την άλλη, βρισκόταν η εκτός συνόρων
αστική τάξη, τμήμα της οποίας ενσωματώθηκε στον ελληνικό χώρο με την
προσάρτηση των Νέων Χωρών. Για αυτή, βασικός στόχος ήταν η υπεράσπιση της
ελληνικής κυριαρχίας στις νεοαποκτηθείσες περιοχές, αλλά και η εξάπλωσή της σε νέα
εδάφη με ισχυρή ελληνική παρουσία. Ο Βενιζελισμός με τις αλυτρωτικές του ιδέες και
τη διάθεσή του για αστικό εκσυγχρονισμό, θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για
καπιταλιστική ανάπτυξη εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα αυτής της μερίδας της
ελληνικής αστικής τάξης.
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Στο πλαίσιο του Εθνικού Διχασμού εκδηλώθηκαν δύο σημαντικές διαιρέσεις που
προέκυψαν από τις αλλαγές που έφεραν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Πρώτον, η διαίρεση
ανάμεσα στους – Έλληνες – κατοίκους των Νέων Χωρών και τους κατοίκους της
Παλαιάς Ελλάδας, η οποία πρόκειται για την πρακτική έκφραση της διάστασης
ανάμεσα στο κράτος και το έθνος. Δεύτερον, με το δίπολο Βενιζελικών και
Αντιβενιζελικών, εκφράστηκαν δύο διαφορετικές προσλήψεις του εθνικισμού. Ο
Βενιζελισμός σχετίστηκε άμεσα με το στόχο της απελευθέρωσης των «αλύτρωτων»
ομοεθνών και της ενσωμάτωσής τους στον κορμό του ελληνικού κράτους. Ο
Αντιβενιζελισμός, από την άλλη, παρά το αφήγημά του για τον καταλυτικό ρόλο που
θα έπαιζε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στην επιστροφή στο ένδοξο βυζαντινό παρελθόν,
κατέληξε να εκφράζει μια αποκλειστική εθνικιστική αντίληψη, «τον εσωστρεφή
πατριωτισμό της Παλαιάς Ελλάδας».57
Ο Εθνικός Διχασμός υπονόμευσε τα κεκτημένα των προηγούμενων ετών, προκάλεσε
σοβαρή θεσμική, κοινωνική και πολιτική κρίση και νομιμοποίησε μια σειρά
παρεμβάσεων των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική. Η ανάμειξη του στρατού στην
πολιτική ζωή ήταν πρακτική που είχε σταματήσει μετά το Κίνημα στο Γουδί το 1909,
εξαιτίας της δυναμικής παρουσίας και των θεσμικών ρυθμίσεων του Βενιζέλου, της
απασχόλησης του στρατού με τα πολεμικά ζητήματα, αλλά και της ικανοποίησης των
βασικών αιτημάτων του κατά την πενταετία 1910-1915. Ωστόσο, ο Εθνικός Διχασμός
αποτέλεσε νέα αφορμή για στρατιωτικοποίηση της πολιτικής με μια σειρά
«παραταξιακών» στρατιωτικών κινημάτων, χωρίς όμως αυτή τη φορά αίτημα των
αξιωματικών να είναι ο περαιτέρω εκδημοκρατισμός, όπως ήταν το 1909, αλλά
αντιθέτως η επιβολή δικτατορικών καθεστώτων, τα οποία θα αντιμετώπιζαν, κατά τη
γνώμη τους, αποφασιστικά την πολιτική αστάθεια που κληροδότησε η πόλωση των
ετών 1915-1917.58
Παράλληλα, οι πρακτικές της εξουδετέρωσης των πολιτικών αντιπάλων που ξεκίνησαν
από το βενιζελικό καθεστώς, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου,
όπως είναι φυσικό, αποσταθεροποίησαν το πολιτικό σύστημα και άνοιξαν έναν φαύλο
κύκλο αντισυνταγματικότητας, οι επιπτώσεις του οποίου επρόκειτο να είναι μοιραίες
για τις ελευθερίες των πολιτών. Το πλήγμα που δέχτηκαν οι συνταγματικοί θεσμοί ήταν
τέτοιο που δεν μπόρεσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου να βρουν ξανά την
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παλαιά τους νομιμοποίηση, γεγονός που κατέστησε ευκολότερη την οριστική
κατάλυσή τους από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου μερικά χρόνια αργότερα. Πριν
όμως από το γεγονός αυτό, η θεσμική κρίση απέκτησε άλλη μια σημαντική συνιστώσα,
η οποία, όπως θα δούμε, αποτέλεσε μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το νέο
ιδεολογικό ζήτημα που θα απασχολούσε την ελληνική κοινωνία: το πολιτειακό ζήτημα,
δηλαδή το δίλημμα της βασιλευόμενης ή αβασίλευτης δημοκρατίας.
Χρειάστηκε ένας δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και μια νέα εμφύλια διαμάχη,
προκειμένου να ατονήσουν και τελικά να ξεχαστούν οι διαχωριστικές γραμμές του
Εθνικού Διχασμού, να γεφυρωθούν τα χάσματα και να επουλωθούν οι πληγές που
άφησε στην κοινωνία, τους θεσμούς, την οικονομία και την πολιτική της Ελλάδας.
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V. Η Μικρασιατική Καταστροφή και η επόμενη μέρα

Η Μικρασιατική Καταστροφή υπήρξε «βίαιη διάσπαση της συνέχειας»59 για την
ελληνική ιστορία. Οδήγησε στην κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας, δίνοντας έτσι τέλος
σε μια δεκαετή περίοδο επεκτατικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, με την υποχρεωτική
ανταλλαγή πληθυσμών το μεγαλύτερο μέρος του έθνους βρισκόταν πλέον εντός της
ελληνικής επικράτειας, καθώς περισσότεροι από ενάμισι εκατομμύριο πρόσφυγες
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης ήταν τέτοιο που
επισκίασε όλες τις εξωτερικές υποθέσεις της χώρας, αποτελώντας το πιο εκρηκτικό
εσωτερικό ζήτημα της εποχής, το οποίο θα πρωταγωνιστούσε στην πολιτική ατζέντα
όλων των ηγεσιών του Μεσοπολέμου.
Κάτω από τις συνθήκες της απόλυτης και ολοκληρωτικής ήττας της Ελλάδας, η
υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης τον Ιούλιο του 1923, αλλά και της
ελληνοτουρκικής Σύμβασης ανταλλαγής πληθυσμών έξι μήνες νωρίτερα, θεωρήθηκε
άλλη μια διπλωματική επιτυχία – άλλο ένα «θαύμα»60 – του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η
μαζική μετακίνηση πληθυσμών της Ελλάδας και της Τουρκίας είχε για πρώτη φορά
υποχρεωτικό χαρακτήρα και ήταν στην πραγματικότητα μια επιχείρηση αμοιβαίας
εθνοκάθαρσης, η οποία θα διασφάλιζε την εθνική ομοιογένεια και κατ’ επέκταση, τη
σταθερότητα στο εσωτερικό των κρατών και θα έδινε οριστικό τέλος στις αλυτρωτικές
και επεκτατικές βλέψεις των δύο χωρών.
Οι δημογραφικές αλλαγές συνοδεύτηκαν από έναν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά
δεδομένα διαχωρισμό κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων, ο οποίος έφερε με τη σειρά
του στο προσκήνιο νέες πολιτικές και ιδεολογικές ζυμώσεις, κοινωνικά αιτήματα και
προβληματισμούς που η ιδεολογική ηγεμονία της Μεγάλης Ιδέας τα προηγούμενα
χρόνια δεν επέτρεπε να εκδηλωθούν. Ταυτόχρονα, ένα νέο ερώτημα ήρθε για να
διχάσει ξανά την ελληνική κοινωνία: ποιο θα ήταν το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα;
Από το ερώτημα αυτό γεννήθηκε μια νέα διαίρεση, ανάμεσα στους υποστηρικτές της
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βασιλευόμενης – τους

«Βασιλόφρονες» –

και της

αβασίλευτης

– τους

«Δημοκρατικούς» – δημοκρατίας.
Ο ελληνικός Μεσοπόλεμος, ο οποίος συμβατικά ορίζεται ως το διάστημα από τη
Μικρασιατική Καταστροφή έως την είσοδο της χώρας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
χαρακτηρίστηκε από έντονη πολιτική αστάθεια, την οποία επιχείρησαν οι στρατιωτικοί
να

αντιμετωπίσουν

με

αλλεπάλληλα

πραξικοπήματα,

από

κοινωνικούς

μετασχηματισμούς και διαδικασίες ισχυροποίησης της αστικής τάξης μέσω αξιόλογων,
για τα μεγέθη της χώρας, προσπαθειών εκβιομηχάνισης, οι οποίες όμως προσέκρουσαν
σε εμπόδια όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930, που είχε ως
συνέπεια την περιχαράκωση των ευρωπαϊκών οικονομιών, γεγονός που έπληξε
σημαντικά την ελληνική εξωστρεφή οικονομία, η οποία στηριζόταν στον εξωτερικό
δανεισμό.
Η κοινωνική δυσαρέσκεια, η πόλωση, η κανονικοποίηση των στρατιωτικών
επεμβάσεων στην πολιτική και τα οικονομικά προβλήματα ευνόησαν την ανάδυση
αντιδραστικών και αντικοινοβουλευτικών ιδεών και την έκφρασή τους μέσω
οργανώσεων με λιγότερο ή περισσότερο σαφή φασιστικό προσανατολισμό, ωστόσο, η
κληρονομιά των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως θα
δούμε, δεν επέτρεψαν τη δημιουργία μαζικού φασιστικού κινήματος στην Ελλάδα.

1. Το χρονικό της καταστροφής

Η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου στο θρόνο, παρά τις προειδοποιήσεις από την
πλευρά των Μεγάλων Δυνάμεων ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα τις έβρισκε σύμφωνες
και θα ήταν αιτία να διακοπεί η οικονομική τους στήριξη προς την Ελλάδα, σήμανε
πράγματι την απομόνωση της χώρας στο διεθνές πεδίο. Η νέα αντιβενιζελική
κυβέρνηση, αθετώντας τις προεκλογικές της υποσχέσεις για οριστική έξοδο από τον
πόλεμο, αποφάσισε να συνεχίσει τη μικρασιατική εκστρατεία, δρώντας όμως πλέον
χωρίς συμμάχους.
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Στο μεταξύ, ο τουρκικός εθνικισμός γινόταν όλο και πιο ισχυρός. Ο Μουσταφά Κεμάλ,
γνωστός αργότερα ως Ατατούρκ, ο «πατέρας» δηλαδή της σύγχρονης Τουρκίας, τέθηκε
επικεφαλής του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, λίγες μέρες μετά την απόβαση
ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη το 1919. Ο ελληνικός στρατός, εκπρόσωπος των
νικητριών δυνάμεων του Α’ Παγκοσμίου – των κατακτητών – στη Μικρά Ασία,
αντιμετωπίστηκε από τους Τούρκους ως τέτοιος. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του
1919-1922 ήταν πόλεμος δύο αντίπαλων εθνικισμών, ο οποίος έμεινε στην ιστορία της
Τουρκίας ως «Πόλεμος της Ανεξαρτησίας». 61 Η αφύπνιση του τουρκικού εθνικισμού,
οι στρατηγικές και πολιτικές επιλογές του ηγέτη του και οι γενικότερες αλλαγές στη
γεωπολιτική σκηνή εκείνης της περιόδου, όπως το νέο καθεστώς στη Ρωσία, υπήρξαν
παράγοντες καθοριστικοί για την έκβαση της μικρασιατικής εκστρατείας.
Η εξωτερική πολιτική της νέας φιλοβασιλικής κυβέρνησης χαρακτηρίστηκε από έναν
«όψιμο φιλοανταντισμό, ο οποίος απέβλεπε στο να περισωθούν οι κατακτήσεις της
Συνθήκης των Σεβρών και να ξεχαστεί το φιλογερμανικό παρελθόν των νέων
ιθυνόντων».62 Η επίδραση της Μεγάλης Ιδέας, τόσο στους πολιτικούς όσο και στην
κοινωνία, ήταν ακόμη ισχυρή και δεν επέτρεπε σε μια μεγάλη μερίδα των
αντιβενιζελικών να συμβιβαστούν με την ιδέα μιας μικρής αλλά σταθερής Ελλάδας.
Παράλληλα, ο φόβος της ανατροπής του καθεστώτος και της επανόδου μιας
βενιζελικής τυραννίας, σε περίπτωση που η νέα κυβέρνηση δεν εκπλήρωνε τις
δεσμεύσεις της απέναντι στους Συμμάχους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί από τη
Συνθήκη των Σεβρών, καθώς και η αντιπάθεια για τον τουρκικό εθνικισμό, υπήρξαν
σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν τους Αντιβενιζελικούς στην απόφαση να
συνεχίσουν τη στρατηγική του Βενιζέλου.63
Έτσι, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις ορισμένων για το μέλλον των στρατιωτικών
επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία – μεταξύ των οποίων και ο Ιωάννης Μεταξάς, που
έχασε για το λόγο αυτό μια θέση στις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις στα 1920-192264 –,
με τον Βενιζέλο αυτοεξόριστο και τις μοιραίες συνέπειες της απώλειας ικανών
αξιωματικών από τις αλλεπάλληλες εκκαθαρίσεις των πολιτικών αντιπάλων στις
ένοπλες δυνάμεις, η Ελλάδα συνέχισε τον αλυτρωτικό της αγώνα. Στα μέσα του 1921
ο ελληνικός στρατός είχε προσχωρήσει στην κεντρική Ανατολία και κατευθυνόταν
Roderick Beaton, ό.π., σ. 292
Νίκος Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 238
63
Roderick Beaton, ό.π., σ. 293
64
Γιώργος Αλεξάτος, ό.π., σ. 120
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προς την Άγκυρα, την πρωτεύουσα του τουρκικού εθνικού κράτους, γεγονός που
εξυπηρετούσε τα στρατηγικά σχέδια του Κεμάλ. Η μάχη στον Σαγγάριο ποταμό από
τα τέλη του Αυγούστου μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1921 θεωρήθηκε από
πολλούς ως η τελευταία μάχη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και οδήγησε στην
συντριβή του ελληνικού στρατού. Για έναν ολόκληρο χρόνο ο στρατός των Ελλήνων
παρέμενε στάσιμος σε μια αμυντική γραμμή γύρω από τη Σμύρνη.
Η ελληνική κυβέρνηση έκανε απελπισμένες, αλλά μάταιες προσπάθειες να προσεγγίσει
τη Βρετανία με σκοπό η τελευταία να διαμεσολαβήσει με τους Τούρκους εθνικιστές.
Τον Μάιο του 1922, με τον πόλεμο στη Μικρά Ασία να βρίσκεται σε αδιέξοδο, την
οικονομική στήριξη από το εξωτερικό ανύπαρκτη και τον διχασμό της κοινωνίας να
οδηγεί σε αναζωπύρωση του χαμηλής εντάσεως εμφυλίου των τελευταίων έξι ετών, η
κυβέρνηση έπεσε και τη διαδέχθηκε ένας άλλος αντιβενιζελικός συνασπισμός. Το
διακύβευμα πλέον δεν ήταν η απελευθέρωση και το μέλλον του έθνους, των Ελλήνων
χριστιανών κατοίκων της Μικράς Ασίας, αλλά η διάσωση του κύρους του κράτους και
των θεσμών του.65 Για άλλη μια φορά, η διάσταση μεταξύ έθνους και κράτους, καθώς
και μεταξύ των διαφορετικών προσλήψεων – και προτεραιοτήτων – του εθνικισμού
της κάθε πλευράς είχε γίνει αισθητή.
Στα τέλη του Αυγούστου, έναν χρόνο μετά τη μάχη στον Σαγγάριο, ο ελληνικός
στρατός είχε ηττηθεί οριστικά. Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, αλλά και άμαχοι
στράφηκαν προς τα παράλια της Μικράς Ασίας προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοία
στα λιμάνια της Σμύρνης και του Τσέσμε. Στις 9 Σεπτεμβρίου ο τουρκικός στρατός
εισέβαλε στη Σμύρνη. Ακολούθησαν λεηλασίες περιουσιών, ταπεινώσεις και σφαγές
Ελλήνων και Αρμενίων από τον εξαγριωμένο τουρκικό όχλο. «Ήταν ένα άδοξο τέλος
ενός αιώνα επεκτατικών ονείρων. Η Μεγάλη Ιδέα πέθανε».66
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2. Μετά την καταστροφή

Η Μικρασιατική Καταστροφή έφερε το ελληνικό κράτος αντιμέτωπο με δύο μεγάλα
προβλήματα: το πρώτο αφορούσε το ζήτημα της ηγεσίας, δηλαδή το ποιος θα
αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Το ερώτημα
αυτό συνδεόταν άμεσα και με το ερώτημα του ποιος ευθυνόταν για την Καταστροφή.
Το δεύτερο αφορούσε την διαχείριση της ήττας, αφενός μέσω των διαπραγματεύσεων
για την επίτευξη της ειρήνης στο μικρασιατικό μέτωπο και αφετέρου μέσω της
αντιμετώπισης του τεράστιου προσφυγικού κύματος.67
Στο ζήτημα της ηγεσίας η λύση δόθηκε από μια μικρή ομάδα στρατιωτικών με
επικεφαλής τους Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά, οι οποίοι σχημάτισαν την
Επαναστατική Επιτροπή, γνωστή και ως «Επανάστασις του 1922», τον Σεπτέμβριο του
1922. Η Επιτροπή απαίτησε την παραίτηση της κυβέρνησης αλλά και του βασιλιά
Κωνσταντίνου, θεωρώντας τους υπεύθυνους για την τραγωδία της Μικράς Ασίας. Ο
Κωνσταντίνος έφυγε από τη χώρα μερικές μέρες αργότερα και βασιλιάς ορκίστηκε ο
γιος του, Γεώργιος Β’. Η Επιτροπή συγκέντρωσε στα χέρια της όλες τις εξουσίες και
«εξέδιδε

αποφάσεις

συντακτικού

περιεχομένου,

με

τις

οποίες

ανέστελλε,

τροποποιούσε και συμπλήρωνε αρκετές διατάξεις του Συντάγματος του 1911». 68 Το
νέο καθεστώς πήρε ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες, όπως η εκτεταμένη αγροτική
μεταρρύθμιση και η εισαγωγή του νέου ημερολογίου, οι οποίες έδωσαν λύση σε χρόνια
προβλήματα του ελληνικού κράτους. Η κυβέρνηση της Επαναστατικής Επιτροπής
έδειξε από πολύ νωρίς την αφοσίωσή της στον Βενιζέλο και επιχείρησε να διώξει τους
βασιλικούς από το στρατό και το διοικητικό μηχανισμό της χώρας. Το γεγονός αυτό
δεν επέτρεψε την εξάλειψη των διαιρέσεων των προηγούμενων ετών. Από τα μέτρα
που εφάρμοσε κατά των φιλοβασιλικών, το σημαντικότερο ήταν η οργάνωση και η
παραπομπή σε έκτακτο στρατοδικείο πέντε πολιτικών και ενός στρατιωτικού διοικητή
που κρίθηκαν κυρίως υπεύθυνοι για την Καταστροφή. Η καταδίκη και εκτέλεση των
«Έξι» κορυφαίων αντιβενιζελικών (Δ. Γούναρης, Ν. Στράτος, Π. Πρωτοπαπαδάκης,
Ν. Θεοτόκης, Γ. Μπαλτατζής, και Γ. Χατζηανέστης), τον Νοέμβριο του 1922,
προκάλεσε «τη διεθνή κατακραυγή ενάντια στις απάνθρωπες ελληνικές μεθόδους και
67
68
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στον τρόπο με τον οποίο απονεμόταν η δικαιοσύνη στη χώρα». 69 Ιδιαίτερα η Ιταλία,
μέσω της πρεσβείας της στην Αθήνα, εναντιώθηκε όσο καμία άλλη χώρα στην
απόφαση της Δίκης των Έξι, καθώς με τον τρόπο αυτό το νέο μουσολινικό καθεστώς
μπόρεσε να στρέψει την προσοχή της ιταλικής κοινής γνώμης στα ζητήματα του
γειτονικού κράτους, προκειμένου να την αποπροσανατολίσει από τα σοβαρά
εσωτερικά της προβλήματα. Άλλωστε, η εκτεταμένη προβολή της αστάθειας στην
Ελλάδα μετά τις στρατιωτικές της αποτυχίες, επέτρεπε στον Μουσολίνι να
παρουσιάσει τη σταθερότητα στη δική του χώρα ως αποτέλεσμα των επιλογών του
καθεστώτος του, το οποίο παρά τη «στρατιωτική πυγμή που επιδείκνυε», δεν
καταστρατηγούσε ανοιχτά το Σύνταγμα.70
Με την αποσταθεροποίηση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα προέκυψε μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για την Ιταλία του Μουσολίνι να προωθήσει τα επεκτατικά της σχέδια
στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ελληνικές
κυβερνήσεις εκείνης της περιόδου είχαν θορυβηθεί από την εξωτερική πολιτική του
ιταλικού φασισμού, ο οποίος φρόντιζε να δημιουργήσει συμμαχίες με τους
παραδοσιακούς αντιπάλους της Ελλάδας στα Βαλκάνια, όπως τη Βουλγαρία.
Ταυτόχρονα, ο ιταλικός φασισμός έκανε προσπάθειες διείσδυσης στην ελληνική
κοινωνία μέσω της προπαγανδιστικής δράσης ορισμένων Ισραηλιτών – συγκεκριμένα,
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Για την κυβέρνηση Γονατά-Πλαστήρα οι Εβραίοι της
Βόρειας Ελλάδας αποτελούσαν απειλή για τη διατήρηση των εδαφών της Μακεδονίας
και της Θράκης, καθώς τάσσονταν υπέρ της αυτονόμησης της περιοχής, γεγονός που
εξυπηρετούσε, τόσο την Ιταλία όσο και τη Βουλγαρία και την Τουρκία.71
Το νέο καθεστώς σε μια προσπάθεια να διασώσει τα κεκτημένα των Βαλκανικών και
τη Δυτική Θράκη ανέθεσε την εκπροσώπηση της χώρας στις σχετικές
διαπραγματεύσεις στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Με δεδομένη την ήττα, η Συνθήκη της
Λωζάνης μπορεί να θεωρηθεί διπλωματική νίκη του Βενιζέλου, χωρίς ωστόσο αυτό να
αναιρεί το κόστος της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση των δύο χωρών έξι μήνες πριν την
υπογραφή της Συνθήκης, η οποία οδήγησε στην άφιξη 1.200.000 προσφύγων στην
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Ελλάδα από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και την αναχώρηση 450.000
μουσουλμάνων, κυρίως από εδάφη της Μακεδονίας.72
Υπό τις συνθήκες αυτές, δόθηκε νέο περιεχόμενο στην έννοια του εθνικισμού: στόχος
– του Βενιζελισμού – δεν ήταν πλέον η υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, αλλά η
πραγμάτωση της εθνικής ολοκλήρωσης μέσω της αποκατάστασης και αφομοίωσης ή
έστω ενσωμάτωσης των προσφύγων και των αλλοεθνών μειονοτήτων. Αντίθετα, ο
Αντιβενιζελισμός έγινε φορέας του αντιδραστικού εθνικισμού και εναντιώθηκε σε
κάθε προσπάθεια συγκρότησης σύγχρονου εθνικού κράτους. Εξέφραζε την
επιθετικότητα των γηγενών έναντι των προσφύγων και υποσχόταν προστασία σε
μειονότητες, όπως οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, από την κρατική εξουσία. Ο
Αντιβενιζελισμός, συνεχίζοντας τη ρητορική που είχε υιοθετήσει κατά τη διάρκεια του
Εθνικού Διχασμού, για ψηφοθηρικούς και όχι ιδεολογικούς λόγους, συσπείρωσε γύρω
του τους νοσταλγούς της εποχής κατά την οποία τα σύνορα του ελληνικού κράτους
συνέπιπταν με αυτά της Παλαιάς Ελλάδας.

3. Κοινωνία και οικονομία

Η άφιξη περισσότερων του ενός εκατομμυρίου εξαθλιωμένων προσφύγων από τη
Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη επέβαλε την ανάγκη σχεδιασμού νέων
κρατικών πολιτικών για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνικη κοινωνία. Αυτό υπήρξε
το κυρίαρχο μέλημα όλων των κυβερνήσεων του ελληνικού μεσοπολέμου. Η άσκηση
συστηματικής, φιλόδοξης κρατικής πολιτικής είχε ως συνέπεια την εντυπωσιακή,
τηρουμένων των αναλογιών, βελτίωση της δραματικής κατάστασης των προσφύγων
μέσα σε μόλις 20 χρόνια από την Καταστροφή. Ταυτόχρονα, η έλευση των προσφύγων
προκάλεσε νέα πόλωση και διαιρέσεις εντός της κοινωνίας, οι οποίες σταδιακά άρχισαν
να αποκτούν και ιδεολογικά ερείσματα, καθώς η κατάρρευση της μέχρι τότε κυρίαρχης
Μεγάλης Ιδέας προκάλεσε ιδεολογικό κενό που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν και έτσι
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να επικρατήσουν νέες ιδέες με κοινωνικό-ταξικό περιεχόμενο, συχνά επηρεασμένες
από την πρόσφατη τότε Οκτωβριανή Επανάσταση.
Στο πεδίο της οικονομίας, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου εντοπίζεται πραγματικά
αξιόλογη προσπάθεια εκβιομηχάνισης με τη στήριξη του κράτους, παρά τις δυσμενείς
οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες δεν
άργησαν να γίνουν αισθητές και στην Ελλάδα. Οι διευκολύνσεις του κράτους στη
βιομηχανία δημιούργησαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ταχύτατη ανάπτυξη του
ελληνικού κεφαλαίου, για την είσοδο σε μια εποχή έντονου κρατικού παρεμβατισμού
– ο οποίος δεν περιορίστηκε στον οικονομικό τομέα –, αλλά και για την μετάβαση από
την αμιγώς αγροτική στην αστική κοινωνία.

3.1.

Ο ρόλος των προσφύγων

Με την εφαρμογή της ελληνοτουρκικής σύμβασης ανταλλαγής πληθυσμών και της
Συνθήκης της Λωζάνης, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, η συντριπτική
πλειοψηφία των ελληνόφωνων ήταν υπήκοοι του ελληνικού κράτους. Η άφιξη
προσφύγων με ελληνική κατά κανόνα εθνική συνείδηση έθεσε σε κίνηση διεργασίες
που ήταν αναγκαίες για την εθνική ολοκλήρωση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η
ενσωμάτωσή τους υπήρξε εύκολη υπόθεση. Οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την
Ανατολική Θράκη δεν αντιμετωπίστηκαν από τους γηγενείς ως Έλληνες. Στην
πραγματικότητα οι πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των προσφύγων
υπήρξαν αιτίες για την αμφισβήτηση της «ελληνικότητάς» τους, της βιολογικής τους
«καθαρότητας». Οι ντόπιοι αντιμετώπιζαν εχθρικά τους πρόσφυγες, χαρακτηρίζοντάς
τους «τουρκόσπορους» και οργανώνοντας συχνά πογκρόμ εναντίον τους. Κοινωνικά
απομονωμένοι, κάτω από το όριο της φτώχειας και ψυχικά τραυματισμένοι από την
Καταστροφή, οι πρόσφυγες βρέθηκαν σε πολιτισμικό σοκ, εξαιτίας του συντηρητισμού
και της περιχαράκωσης της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα όμως και οι ίδιοι οι
πρόσφυγες ήταν μια ετερογενής ομάδα με πολιτισμικές, ταξικές και επαγγελματικές
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διαφορές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως των «Καραμανλήδων», δε μιλούσαν ούτε
την ελληνική γλώσσα.
Η αποκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού χωρίστηκε σε δύο βασικές κατηγορίες:
την αγροτική και την αστική. Σκοπός της αγροτικής αποκατάστασης ήταν η δημιουργία
μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών, η αύξηση της αγροτικής παραγωγής μέσω της
καλλιέργειας της γης από τους πρόσφυγες, καθώς και η κάλυψη, κυρίως σε περιοχές
της Μακεδονίας και της Θράκης, του δημογραφικού κενού από τις απώλειες των
πολέμων και την αναχώρηση των μουσουλμάνων κατοίκων μετά την ανταλλαγή. Η
αστική αποκατάσταση, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προσφύγων στις πόλεις και της
περιορισμένης διαθεσιμότητας σπιτιών, ήταν σαφώς δυσκολότερη υπόθεση σε
σύγκριση με την αγροτική, ενώ το κόστος της για το κράτος ήταν τεράστιο. Γι’ αυτό,
αλλά

και

λόγω

της

πολιτικής

σκοπιμότητας

για

δημιουργία

γεωργικής

μικροϊδιοκτησίας, αντί για αστικό εργατικό προλεταριάτο, δόθηκε μεγαλύτερο βάρος
στην αγροτική αποκατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, παρά την ταχύτητα με την οποία ενεργοποιούνταν οι διαδικασίες
ιδιαίτερα για την αγροτική αποκατάσταση, οι περισσότεροι πρόσφυγες συνέχισαν για
αρκετά χρόνια να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, είτε ως φτωχοί χωρικοί στην
ύπαιθρο είτε ως βιοπαλαιστές και λούμπεν προλετάριοι στα αστικά κέντρα.
Ανεξάρτητα από τον τόπο και τρόπο αποκατάστασης, «ο προσφυγικός κόσμος
αποτελούσε τον μόνο συμπαγή εκλογικό όγκο. Υπήρξε έτσι ο αληθινός ‘‘διαιτητής’’ ή
ρυθμιστής των εκλογών του Μεσοπολέμου».73 Μέχρι τη δεκαετία του 1930 η ψήφος
των προσφύγων ήταν το κλειδί για την επικράτηση του Βενιζελισμού, αλλά και της
Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Ο Βενιζελισμός άλλωστε και πιο συγκεκριμένα το Κόμμα
των Φιλελευθέρων ήταν ο πολιτικός χώρος στον οποίο ήταν ευπρόσδεκτοι και οι ίδιοι
να συμμετάσχουν ως πολιτευτές και να διασφαλίσουν έτσι την εκπροσώπησή τους στο
κοινοβούλιο. Την ίδια εποχή εμφανίστηκε το φαινόμενο των «προσφυγοπατέρων»,
δηλαδή των ανεξάρτητων πολιτικών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη δυσαρέσκεια και
τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου, δημιουργούσαν δικά τους πελατειακά
δίκτυα, εξυπηρετώντας συνήθως στενά συμφέροντα, προκειμένου να αποσπάσουν την
ψήφο των προσφύγων. Το 1924, στον απόηχο της υπογραφής της Συνθήκης της
Λωζάνης, η οποία προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις στον προσφυγικό κόσμο,
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ιδρύθηκε από 17 πρόσφυγες πληρεξούσιους και τρεις γηγενείς το Εθνικό Δημοκρατικό
Κόμμα, που πρόσφερε την αρχηγία του στον Κονδύλη, ο οποίος ως υπουργός
Εσωτερικών χρησιμοποίησε τις τοπικές οργανώσεις – παραστρατιωτικές ομάδες – του
κόμματος για τη βίαιη διάλυση απεργιών και την τρομοκράτηση εργατών, «σ’ένα
τυπικό φασιστικό εγχείρημα»74. Το προσφυγικό προλεταριάτο άλλωστε, τα πρώτα
χρόνια μετά το 1922, αναγκασμένο να αποδέχεται, εξαιτίας της εξαθλίωσής του, τους
σκληρούς όρους εργασίας που απέρριπταν οι γηγενείς εργάτες, ερχόταν συχνά σε
σύγκρουση με αυτούς και τις διεκδικήσεις τους, καθώς πολλές φορές δρούσε ως
απεργοσπαστικός μηχανισμός. Έτσι, «οι πρόσφυγες εργάτες αποτέλεσαν την κύρια
βάση στήριξης του αντικομμουνισμού και ήταν αυτοί που πύκνωσαν τις γραμμές των
συντηρητικών συνδικαλιστικών συνδέσμων».75
Οι πρόσφυγες ήταν, όπως το θέτει ο Γ. Μαυρογορδάτος, «εξαιρετικά ευάλωτοι στη
δημαγωγία», με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνουν μέλη φασιστικών
οργανώσεων, ιδιαίτερα στις Νέες Χώρες. «Όπως φαίνεται, πρόσφυγες κυρίως
αποτελούσαν την πιο σημαντική πρωτοφασιστική και αντισημιτική οργάνωση στη
Βόρεια Ελλάδα (‘‘Εθνική Ένωσις Ελλάς’’, πιο γνωστή ως ΕΕΕ ή τρία Ε)». 76 Εντούτοις,
όπως σημειώνει ο Θ. Βερέμης:
Η εξάρτηση των προσφύγων από τους προστάτες ήταν άμεση και ανελαστική, έτσι ώστε οι
προσφυγοπατέρες να κινούν και να δημαγωγούν τα σύνολα. Η δέσμια αυτή πελατεία προσέφερε
στους θιασώτες των αυταρχικών πολιτικών συστημάτων σημαντικά πολιτικά ερείσματα και
παράλληλα έχασε τις ριζοσπαστικές τάσεις της, καθώς απορροφήθηκε από το σύστημα
προστασίας. Έτσι οι πιθανοί συνδικαλιστές προλετάριοι γίνονται ακίνδυνοι για το σύστημα
πελάτες πολιτικών και στρατιωτικών και παράλληλα η καισαρική δημαγωγία εκτονώνει ένα
ενδεχόμενο φασιστικό κίνημα.77

Παρά τις όποιες τάσεις διάσπασης του προσφυγικού εκλογικού σώματος πάντως, η
πλειοψηφία των προσφύγων συνέχισε να υποστηρίζει την παράταξη των Φιλελευθέρων
και τον ίδιο τον Βενιζέλο, θεωρώντας τόν το μοναδικό πραγματικό τους προστάτη
απέναντι στην εχθρότητα των ντόπιων. Ωστόσο, η εκδήλωση των συνεπειών του Κραχ
του 1929 στην Ελλάδα μερικά χρόνια αργότερα, αλλά και η απογοήτευση των
προσφύγων με τις πολιτικές του Βενιζέλου, ιδιαίτερα με το ζήτημα της παραγραφής
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των προσφυγικών αποζημιώσεων, οδήγησε σε διαρροή προσφύγων κατά κύριο λόγο
προς τα αριστερά κόμματα, δηλαδή προς το Κομμουνιστικό και το Αγροτικό Κόμμα,
και δευτερευόντως προς τον Αντιβενιζελισμό.

3.2.

Μειονότητες και πολιτική αντιμετώπισης από τον Βενιζελισμό

Μετά το 1922, με την εφαρμογή της σύμβασης υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και της σύμβασης εθελούσιας ανταλλαγής
πληθυσμών με τη Βουλγαρία ήδη από το 1919, το ελληνικό κράτος απέκτησε εθνική
ομοιογένεια, καθώς οι Έλληνες αποτελούσαν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού.
Ωστόσο, «στη χώρα απέμεινε ένα υπόλοιπο μωσαϊκό μικρών μειονοτήτων, όχι μόνο
εθνοτικών και θρησκευτικών, αλλά και εθνικών».78
Η πολιτική του Βενιζελισμού επικεντρώθηκε στον «εξελληνισμό» των εθνικών
μειονοτήτων που βρίσκονταν στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, στο πλαίσιο του
στόχου της εθνικής ολοκλήρωσης. Η καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής συνείδησης
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της αλλαγής ονομάτων χωριών και
τοπωνυμίων, στις εθνικές και εθνοτικές μειονότητες ήταν κρίσιμη, ιδιαίτερα όταν
αυτές βρίσκονταν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως η μειονότητα των μουσουλμάνων
της Δυτικής Θράκης, των Σεφαραδιτών Εβραίων της Βόρειας Ελλάδας, των
Σλαβόφωνων της Μακεδονίας και των Τσάμηδων της Ηπείρου. Παρά το γεγονός ότι
οι μειονότητες αυτές, με εξαίρεση τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, ήταν αριθμητικά
αμελητέες, αποτελούσαν κίνδυνο για την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού
κράτους, καθώς βρίσκονταν «απέναντι, ή, πάντως, κοντά σε ‘‘συγγενικά’’ τους όμορα
κράτη».79
Η νέα εκδοχή του εθνικισμού, την οποία πρέσβευε ο Βενιζελισμός μετά την
Καταστροφή, που έθετε ως στόχο την ενσωμάτωση και αφομοίωση των ξένων
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στοιχείων πάση θυσία, συχνά συνεπαγόταν με απροκάλυπτες διώξεις σε βάρος των
μειονοτήτων από την πλευρά του ελληνικού κράτους, χωρίς κανέναν σεβασμό στα
μειονοτικά δικαιώματά τους. Κατά τον Γ. Μαυρογορδάτο, το γεγονός αυτό αποτελεί
«γενική νομοτέλεια του σύγχρονου εθνικού κράτος» η οποία οφείλεται στην επιδίωξή
του να διασφαλίσει την εθνική του κυριαρχία περιορίζοντας – ει δυνατόν εξαλείφοντας
– τις ξένες επιρροές στη γλώσσα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό εν γένει. Για την
επίτευξη του σκοπού αυτού, ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες, οι οποίες σε συνδυασμό
συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά και άλλα συμφέροντα υπονόμευσαν τα κεκτημένα
των μειονοτήτων.80
Η πολιτική αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης των μειονοτήτων, παρά τις αστοχίες,
εντασσόταν σε μια γενικότερη αναθεωρημένη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έπρεπε να διατηρήσει φιλικές
σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και να αποφύγει με κάθε κόστος έναν νέο πόλεμο.
Προκειμένου να καταφέρει κάτι τέτοιο, η Ελλάδα ήταν διατεθειμένη να κάνει
παραχωρήσεις σε μειονοτικά ζητήματα, οι οποίες θα οδηγούσαν σε συμβιβασμό με το
αντίστοιχο γειτονικό κράτος. Άλλωστε, η χώρα, παρά την ήττα στο μικρασιατικό
μέτωπο, είχε βγει κερδισμένη από την πολεμική δεκαετία 1912-1922 και δεν είχε πλέον
εδαφικές αξιώσεις – με εξαίρεση τα ζητήματα της Βόρειας Ηπείρου, των
Δωδεκανήσων και της Κύπρου, τα οποία επρόκειτο να απασχολήσουν το ελληνικό
κράτος, χωρίς όμως να εντάσσονται σε έναν ευρύτερο επεκτατικό σχεδιασμό, όπως
αυτός της Μεγάλης Ιδέας.81 Για τη διατήρηση του νέου status quo, όπως αυτό
διαμορφώθηκε με τις συνθήκες ειρήνης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και με τη
Συνθήκη της Λωζάνης, η Ελλάδα είχε συμφέρον να στηρίζει τη διεθνή νομιμότητα, την
οποία εκείνη την εποχή εξέφραζε η Κοινωνία των Εθνών.
Παράγοντας που υπονόμευσε την προσπάθεια της ενσωμάτωσης των μειονοτήτων
ήταν οι αντίπαλοι με τον ελληνικό εθνικισμοί και οι τάσεις απομονωτισμού των ίδιων
των μειονοτήτων. Ταυτόχρονα, το αντιμειονοτικό μένος οπαδών του Βενιζελισμού –
κυρίως των προσφύγων στις Νέες Χώρες, εξαιτίας του ακραίου οικονομικού
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών και των μειονοτήτων – που τα τοπικά κρατικά όργανα
υποστήριζαν, σε πολλές περιπτώσεις εντελώς απροκάλυπτα, δεν ευνοούσε την
εφαρμογή της κεντρικής βενιζελικής πολιτικής για την ενσωμάτωση. Τέλος, τροχοπέδη
80
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στα σχέδια του Βενιζελισμού για τις μειονότητες υπήρξε και η στάση του
Αντιβενιζελισμού, ο οποίος, στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, υποσχόταν
καθ’όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου την ανατροπή των ευνοϊκών ρυθμίσεων και
παροχών προς τους πρόσφυγες προς όφελος των μειονοτήτων.82Αποτέλεσμα της
ρητορικής των Αντιβενιζελικών ήταν η ακραία επιδείνωση των ήδη τεταμένων
σχέσεων γηγενών – μειονοτήτων – και προσφύγων, ιδιαίτερα στη Μακεδονία.

3.2.1. Σεφαραδίτες Εβραίοι

Ιδιαίτερη υπήρξε η περίπτωση της μειονότητας των Σεφαραδιτών Εβραίων της Βόρειας
Ελλάδας – η πλειονότητα των οποίων (86%) βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη –, που δεν
πρέπει να ταυτίζεται με την πλήρως αφομοιωμένη θρησκευτική μειονότητα
Ισραηλιτών της Παλαιάς Ελλάδας. Η πρώτη ήταν, εκτός από θρησκευτική, και
εθνοτική μειονότητα με δική της γλώσσα και πολιτισμό, ενώ ο Γ. Μαυρογορδάτος τη
χαρακτηρίζει και «εθνική», καθώς ταυτιζόταν με τον εβραϊκό εθνικισμό – σιωνισμό –
και απέρριπτε τον ελληνικό, αρνούμενη κάθε προσπάθεια αφομοίωσης.83 Ωστόσο, δεν
αντιμετωπίστηκε ως εθνική μειονότητα από το ελληνικό κράτος και, πιο συγκεκριμένα,
από τον Βενιζελισμό. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι δεν υπήρχε κράτος
να αξιώνει την προστασία των δικαιωμάτων της συγκεκριμένης μειονότητας, επομένως
δεν προέκυπτε κάποια απειλή για τη νέα πολιτική ειρηνικής γειτνίασης της Ελλάδας.
Η μειονότητα των Σεφαραδιτών Εβραίων αντιμετωπιζόταν από τους Έλληνες της
περιοχής με καχυποψία, αν όχι απέχθεια. Η εξαιρετικά δραστήρια οικονομικά εβραϊκή
αστική τάξη ήταν ο βασικός ανταγωνιστής της ελληνικής αστικής τάξης στη Βόρεια
Ελλάδα. Η άρνηση των Εβραίων της πόλης να στηρίξουν τη Μικρασιατική
Εκστρατεία, καθώς ανησυχούσαν για την απώλεια των προνομίων που απολάμβαναν
ως τότε με το καθεστώς της διπλής υπηκοότητας – ελληνική ή τουρκικής και ισπανικής
– είχε δυσχεράνει τη σχέση τους με την ελληνική διοίκηση και το βενιζελικό καθεστώς.
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Η εντύπωση πως οι Σεφαραδίτες Εβραίοι διαπνέονταν από «αντεθνικά» ιδεώδη
απέκτησε ισχυρά ερείσματα εξαιτίας της προθυμίας τους να συνεργαστούν με το
ιταλικό φασιστικό καθεστώς, το οποίο προσπαθούσε να διεισδύσει οικονομικά σε
σημαντικά εμπορικά κέντρα της Μεσογείου, όπως η Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της
ευρύτερης επεκτατικής του πολιτικής. Οι οικονομικές συμμαχίες της εβραϊκής αστικής
τάξης με την Ιταλία είχαν ως αποτέλεσμα την επίσημη εκπροσώπηση από το 1928 του
ιταλικού Φασιστικού Κόμματος στην Ελλάδα από – ιταλικής κυρίως καταγωγής –
Εβραίους, ενώ πολλοί ήταν και οι Εβραίοι που μετείχαν στο Fascio di Salonico, το
οποίο ήταν παράρτημα του Φασιστικού Κόμματος.
«Ο έρπων αντισημιτισμός των Ελλήνων της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε μετά την
ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος, την οποία οι Εβραίοι θεωρούσαν
προσωρινή»,84 με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν την ενσωμάτωσή τους στον κορμό
του ελληνικού κράτους και να μην συμμερίζονται «τις επεκτατικές και φιλοπολεμικές
τάσεις που εξέφραζε ο Βενιζελισμός, ο οποίος, εντούτοις, ήταν κυρίαρχος μεταξύ του
ελληνικού στοιχείου της πόλης».85 Το γεγονός αυτό προκάλεσε την ακόμη πιο εχθρική
αντιμετώπιση της εβραϊκής κοινότητας από τον πολιτικά κυρίαρχο κατά το μεγαλύτερο
μέρος

του

Μεσοπολέμου,

Βενιζελισμό.

Σε

πολλές

περιπτώσεις

μάλιστα

ενορχηστρώθηκαν από βενιζελικούς παράγοντες της Θεσσαλονίκης, όπως η εφημερίδα
«Μακεδονία», σε συνεργασία με τη φασιστική ΕΕΕ και άλλες εθνικιστικές
οργανώσεις, περιστατικά βίας σε βάρος των Εβραίων της πόλης με αποκορύφωμα το
πογκρόμ του Κάμπελ το 1931.
Με τη σειρά του, αυτό οδήγησε τους Εβραίους στους κόλπους του Αντιβενιζελισμού,
ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εβραϊκής εργατικής τάξης συνδέθηκε με την
πρωτοποριακή σοσιαλιστική εργατική οργάνωση Φεντερασιόν και αργότερα με το
ΚΚΕ. «Οι άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ μέρους της εβραϊκής μειονότητας και του
κομμουνισμού συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του αντισημιτισμού στην
Ελλάδα, όπως ακριβώς συνέβαινε και σε άλλες χώρες».86

Γιώργος Μαυρογορδάτος, Μετά το 1922: Η παράταση του Διχασμού, ό.π., σ. 62
Στο ίδιο, σ. 63
86
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μετά το 1922: Η παράταση του Διχασμού, ό.π., σ. 259
84
85

61

3.3.

Κοινωνικές τάξεις

Το οριστικό τέλος της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία ανάγκασε
τους Έλληνες αστούς να στραφούν για πρώτη φορά σε επενδύσεις στο εσωτερικό του
ελληνικού κράτους, καθώς οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνταν παραδοσιακά
είχαν πλέον χαθεί. Η οικονομική πολιτική του Βενιζελισμού σε συνδυασμό με την
αύξηση των διαθέσιμων εργατικών χεριών εξαιτίας της άφιξης των προσφύγων,
υπήρξαν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ελληνικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση
των καπιταλιστικών σχέσεων εντός της ελληνικής κοινωνίας.
Η μετάβαση από την προκαπιταλιστική στην αστική κοινωνία, οδήγησε σε έναν
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα διαχωρισμό των κοινωνικών τάξεων, ο οποίος
αναπόφευκτα συνοδεύτηκε με την ταξική συνειδητοποίηση των μελών τους. Κάτω από
τις συνθήκες αυτές και με την οικονομία να βρίσκεται σε κρίση, λόγω της εξαντλητικής
δεκαετούς πολεμικής προσπάθειας, αλλά και του αντίκτυπου της παγκόσμιας ύφεσης
του Μεσοπολέμου, θα μπορούσαν να αναδυθούν και να εξαπλωθούν οι φασιστικές
ιδέες στα μικρομεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα με την ανοχή της αστικής
τάξης, όπως συνέβη σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου την ίδια εποχή. Όπως θα
δούμε όμως, οι κοινωνικές συμμαχίες σε συνδυασμό με ιδεολογικούς και άλλους
παράγοντες που θα αναφερθούν παρακάτω, δεν επέτρεψαν μια τέτοια εξέλιξη στην
ελληνική περίπτωση.

3.3.1. Αστοί

Ο ανταγωνισμός εντός της ελληνικής αστικής τάξης, ο οποίος εκδηλώθηκε κατά τον
Εθνικό Διχασμό, εξακολούθησε να εκφράζεται από το δίπολο ΒενιζελισμούΑντιβενιζελισμού ακόμη και μετά την Καταστροφή. Έμποροι, εφοπλιστές και
ανερχόμενοι βιομήχανοι, οι οποίοι θεωρούσαν πως το πρόγραμμα αστικού
εκσυγχρονισμού – που εκείνη την εποχή ήταν συνώνυμο του εξευρωπαϊσμού – θα
62

δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, είχαν
στραφεί στον Βενιζελισμό. Από την άλλη, ο Αντιβενιζελισμός βρήκε υποστήριξη
στους αστούς που κατείχαν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό, καθώς και στους
περισσότερους γερμανόφιλους τραπεζίτες, που είχαν σχέσεις με την Εθνική Τράπεζα,
η οποία «αποτελούσε δομικά αντιβενιζελικό κέντρο συντριπτικής οικονομικής
ισχύος».87
Παρά το ότι η σύγκρουση στο εσωτερικό της αστικής τάξης, που κληρονομήθηκε από
τον Διχασμό, συνέχισε να βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
ελληνικού

Μεσοπολέμου,

εντοπίζεται

μια

σημαντική

ανακατάταξη

στις

προτεραιότητες της αστικής τάξης, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1930. Η
ανάγκη για οικονομική και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα
συμφέροντα του αστισμού, κατέστησε δευτερεύουσας σημασίας την ενδοαστική
σύγκρουση. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αστικής τάξης τέθηκε η καταστολή
του ολοένα και πιο οργανωμένου – και απαιτητικού – εργατικού κινήματος, καθώς και
της απειλής της ανόδου του κομμουνισμού, την οποία αυτό συνεπαγόταν.
Ο αστισμός επιχείρησε να καλύψει το ιδεολογικό κενό που άφησε η Μεγάλη Ιδέα με
τη συγκρότηση μιας κοινώς αποδεκτής εντός των κόλπων του «μετα-μεγαλοϊδεατικής
αστικής ιδεολογίας»88 βασισμένης στον αντικομμουνισμό και την επιδίωξη της
καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ο ενδοταξικός ιδεολογικός κατακερματισμός δεν
επέτρεψε μια τέτοια εξέλιξη. Με τα λόγια του Γιώργου Αλεξάτου, ο οποίος έχει
ασχοληθεί με τον φασισμό και την Άκρα Δεξιά στην Ελλάδα του 20ού αιώνα:
Οι ιδεολογικές ανησυχίες της αστικής διανόησης της εποχής καλύπτουν ευρύ φάσμα τάσεων, από
τον νιτσεϊσμό, την αναζήτηση του ‘‘ηρωικού τρόπου ζωής’’ και μιας φασιστικής έμπνευσης
αρχαιολατρία, και τα ρεύματα που αναφέρονται στην παρακμή του δυτικού πολιτισμού, μέχρι την
αναζήτηση της ελληνικότητας στην κοινοτική παράδοση, στο ορθόδοξο λαϊκό θρησκευτικό
βίωμα, αλλά και στον συνδυασμό των λαϊκών πολιτισμικών στοιχείων με τον δυτικό
φιλελευθερισμό, ακόμη και μ’έναν δημοκρατισμό σοσιαλδημοκρατικής απόχρωσης.89

Και οι δύο βασικές παρατάξεις του Μεσοπολέμου, Βενιζελικοί και Αντιβενιζελικοί,
συσπείρωναν αστούς από όλα τα παραπάνω ιδεολογικά ρεύματα, με αποτέλεσμα να
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μην μπορεί μια από τις δύο να θεωρηθεί περισσότερο ή λιγότερο προοδευτική ή
συντηρητική. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Θεοτοκάς στο μυθιστόρημά του, «Αργώ»:
Υπήρχαν εθνικιστές βενιζελικοί και εθνικιστές αντιβενιζελικοί, μαρξιστές βενιζελικοί και
μαρξιστές αντιβενιζελικοί. Κ’είτανε χίλιες φορές ευκολώτερο να συνεννοηθεί λ.χ. ένας
βενιζελικός εθνικιστής μ’ένα μαρξιστή βενιζελικό παρά μ’έναν αντιβενιζελικό εθνικιστή.
Υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν βαθιά στη Δημοκρατία και γινόντανε φανατικοί μοναρχικοί,
για να εκδικηθούνε τον Βενιζέλο. Κι’ άλλοι αντίστροφα.90

Από το απόσπασμα αυτό γίνεται κατανοητό ότι, τόσο το αντιβενιζελικό όσο και το
βενιζελικό στρατόπεδο διέπονταν από ιδέες συντηρητικές, φιλοφασιστικές,
φιλελεύθερες ή και φιλολαϊκές. Ο αστισμός, επομένως, δεν αποτελούσε ενιαία και
σταθερή βάση απήχησης κάποιας συγκεκριμένης ιδεολογίας, όπως η φασιστική, παρά
τη γενική καχυποψία του απέναντι στην εργατική τάξη και τις επιδιώξεις της.

3.3.2. Μικροαστοί

Οι μικροαστοί ήταν εκείνη η κοινωνική τάξη που στήριξε κατά κύριο λόγο τον φασισμό
στις ευρωπαϊκές χώρες του Μεσοπολέμου. Στην Ελλάδα οι μικροαστοί με ιδεολογικά
χαρακτηριστικά τον εσωστρεφή πατριωτισμό, τον σοβινισμό, την ξενοφοβία και τη
θρησκοληψία αποτέλεσαν τη λαϊκή βάση του Κωνσταντινισμού πριν την
Μικρασιατική Καταστροφή και επάνδρωσαν τα τάγματα εφόδου του – τους
Επίστρατους – στη διάρκεια του Διχασμού. Μετά την Καταστροφή τα
προκαπιταλιστικά και αντικαπιταλιστικά μικροαστικά στρώματα συνέχισαν να
εκπροσωπούνται από τον Αντιβενιζελισμό. Βιοτέχνες που απειλούνταν από την
προοπτική της ανάπτυξης καπιταλιστικής αγοράς, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα
συνεπαγόταν την αύξηση της ήδη υπάρχουσας ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών
προϊόντων σε βάρος των δικών τους, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι «είχαν
ιστορικούς και οργανικούς δεσμούς με την κρατικοδίαιτη αστική τάξη, που υποσχόταν
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την επιβίωσή τους»91 στήριξαν τον Αντιβενιζελισμό και τα αντικαπιτιλιστικά
αισθήματα που εξέφραζε.
Οι ενδοταξικές διαφορές δεν έλειψαν και σε αυτή την κοινωνική κατηγορία.
Μικρέμποροι, μικροϊδιοκτήτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι – «οι μικροαστοί βοηθητικοί
της επιχειρηματικής αστικής τάξης»92 – που θεωρούσαν πως θα μπορούσαν να
επωφεληθούν από μια διευρυμένη ελεύθερη αγορά και μια οικονομία με ρευστότητα,
συμπαρατάχθηκαν στο στρατόπεδο του Βενιζελισμού. Ωστόσο, η κρίση της δεκαετίας
του 1930 έπληξε ακριβώς αυτή τη μερίδα ψηφοφόρων περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη. Αντιμέτωποι αφενός με τη διάψευση των προσδοκιών τους για ανάπτυξη του
βιοτικού τους επιπέδου, στο πλαίσιο της αργής αλλά σταθερής καπιταλιστικής
ανάπτυξης στα 1924-1929 και αφετέρου με την κρατική καταστολή ως απάντηση στις
διαμαρτυρίες τους, οι μικροαστοί απομακρύνθηκαν από τον Βενιζελισμό – γεγονός που
αποτυπώθηκε στις εκλογές του 1933.
Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, το φαινόμενο της
σύγχυσης των θέσεων μικροαστών και εργατών, καθώς ζούσαν υπό παρόμοιες
συνθήκες, συχνά στις ίδιες γειτονιές, ενώ πολλοί μικροϊδιοκτήτες που απασχολούσαν
προσωπικό προέρχονταν και οι ίδιοι από την εργατική τάξη. Ζητήματα όπως η
φορολόγηση, το ενοικιοστάσιο και ο άνισος ανταγωνισμός με το καπιταλιστικό
κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις του αφορούσαν, τόσο τους εργάτες όσο και τους
μικροαστούς, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία 1926-1936 να δημιουργηθεί
μια κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στις δύο τάξεις με κοινό αντίπαλο το κράτος.

3.3.3. Εργάτες και αγρότες

Η εργατική τάξη στην Ελλάδα ακολουθώντας τους ρυθμούς της εκβιομηχάνισης
παρέμεινε σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μέχρι τότε οι
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εργάτες συνδέονταν με δεσμούς συγγένειας, κοινής καταγωγής και ιδεολογίας με τους
μικροαστούς. Ήταν και οι ίδιοι άλλωστε μικροϊδιοκτήτες κατοικίας ή μικτής αγροτικής
έκτασης στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα να βλέπουν με συμπάθεια την έννοια της
ιδιοκτησίας. Η συνδικαλιστική τους οργάνωση ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς οι
εργάτες ήταν δέσμιοι σχέσεων πελατείας-προστασίας με το πολιτικό σύστημα και μια
«ολιγαρχία ‘‘εργατοπατέρων’’».93 Οι διεκδικήσεις τους έπαιρναν σπάνια τη μορφή
συλλογικής δράσης και όταν αυτό συνέβαινε, γινόταν με τρόπο αποσπασματικό και
ανοργάνωτο. Οι ομοιότητες που παρουσίαζαν οι εργάτες σε σχέση με τους
μικροαστούς είχαν ως αποτέλεσμα να συγκλίνουν και πολιτικά οι δύο αυτοί – όχι τόσο
διαφορετικοί – κόσμοι. Οι εργάτες έλκονταν από τις αντικαπιταλιστικές και φιλολαϊκές
υποσχέσεις του Αντιβενιζελισμού.
Μετά το 1922, η αστική αποκατάσταση των προσφύγων προκάλεσε την αύξηση του
εργατικού προλεταριάτου στις πόλεις. Παρότι αρχικά οι πρόσφυγες, όπως είπαμε, ήταν
αντικομμουνιστές οπαδοί του Βενιζελισμού και έρχονταν σε σύγκρουση με απεργούς
γηγενείς εργάτες, κατά τη δεκαετία του 1930, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του
ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας, με το οποίο δόθηκε οριστικό τέλος στις ελπίδες
των προσφύγων για επιστροφή στην παλιά τους ζωή, παρατηρήθηκε έντονη
ριζοσπαστικοποίησή τους. Την ίδια εποχή διαμορφώνονται όροι ταξικής ενότητας. Οι
διαφορές ανάμεσα στις τρεις τάσεις του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος –
κομμουνιστική, σοσιαλιστική και συντηρητική – αμβλύνθηκαν. Πρόσφυγες και
γηγενείς εργάτες, χτυπημένοι από την οικονομική κρίση, απογοητευμένοι από τις
κρατικές πολιτικές και απαντώντας στη βίαιη καταστολή και τη νομοθεσία που
στοχοποιούσε όχι μόνο τους κομμουνιστές, αλλά το συνδικαλιστικό κίνημα γενικά,
προσπάθησαν να απεγκλωβιστούν από το δίπολο Βενιζελικών-Αντιβενιζελικών, καθώς
καμία από τις δύο παρατάξεις δε φαινόταν να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα
αιτήματά τους, στρεφόμενοι προς την Αριστερά και πιο συγκεκριμένα στο ΚΚΕ. Παρά
το γεγονός ωστόσο ότι το ΚΚΕ ήταν το μόνο καθαρά εργατικό κόμμα στην Ελλάδα
στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει παρά μια μικρή
μειοψηφία διανοούμενων και εργατών, κυρίως στη βιομηχανία του καπνού.
Ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση πάντως, η εργατική τάξη πρόβαλε έντονη
αντίσταση «απέναντι σε κάθε τάση περιστολής – πόσο μάλλον, κατάργησης – των
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δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών»94, γεγονός που αποδεικνύεται και από
την υπογραφή του Αντιφασιστικού Συμφώνου τον Οκτώβριο του 1934 από τις τρεις
συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες εργατών. Ο φασισμός δεν κατάφερε να προσεγγίσει
την εργατική τάξη του Μεσοπολέμου – περίπου το 25-30% του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή του 1928.95
Αναλόγως, ο φασισμός δεν μπόρεσε να προσελκύσει ούτε τον αγροτικό κόσμο, παρά
τις τεράστιες μεταβολές που συντελούνταν στο εσωτερικό του, ιδιαίτερα μετά το 1922.
Ήδη από το 1917 είχε ξεκινήσει η αντιμετώπιση του αγροτικού ζητήματος με την
απαλλοτρίωση και κατάτμηση τσιφλικιών, η οποία προχώρησε ακόμα πιο δυναμικά
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, λόγω της ανάγκης αποκατάστασης των
προσφύγων, η οποία οδήγησε στην κατάργηση των συνταγματικών εμποδίων από την
Επαναστατική Επιτροπή του 1922, όπως είδαμε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
αγροτική μεταρρύθμιση.
Η αγροτική μεταρρύθμιση, έργο του πολιτικά κυρίαρχου Βενιζελισμού, «εξαφάνισε
οριστικά τους γαιοκτήμονες ως υπολογίσιμη κοινωνική δύναμη». 96Η ταχύτητα με την
οποία εφαρμόστηκε την κατέστησε επίτευγμα διεθνούς κλίμακας, καθώς κατάφερε να
αποτρέψει κοινωνικές εντάσεις εντός του αγροτικού κόσμου, οι οποίες θα τον
έστρεφαν στον φασισμό, όπως συνέβη σε άλλες βαλκανικές και ευρωπαϊκές γενικότερα
χώρες. Μέσω της αγροτικής μεταρρύθμισης η Ελλάδα καθιερώθηκε ως χώρα
μικροϊδιοκτητών. Το καθεστώς μικρής ιδιοκτησίας έφερε όμως νέα προβλήματα: οι
νέοι μικροκαλλιεργητές αντιμετώπιζαν οξύτατα προβλήματα επιβίωσης, καθώς
δυσκολεύονταν να εμπορευματοποιήσουν την παραγωγή τους και έπεφταν συχνά
θύματα εκμετάλλευσης των εμπόρων. Ταυτόχρονα, οι αγρότες έρχονταν συχνά
αντιμέτωποι με το ίδιο το κράτος και τη φορολογική πολιτική του. Η αντιπαράθεση με
τις κρατικές δυνάμεις καταστολής «ενίσχυσε τον παραδοσιακό λαϊκό δημοκρατισμό
της ελληνικής αγροτιάς, η οποία ποτέ και για κανένα λόγο δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με
την εργατική τάξη».97 Αντιθέτως, το ΑΚΕ, το κόμμα των νέων κυρίως μικροϊδιοκτητών
των Νέων Χωρών, συμμάχησε με το ΚΚΕ δημιουργώντας το 1936 το «Λαϊκό Μέτωπο»
- μια σύμπραξη η οποία, μεταξύ άλλων, είχε σκοπό την αντιμετώπιση της φασιστικής
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απειλής. Εντούτοις, «δεν αποτελούσε συμμαχία ίσων, όπως εμφανίστηκε, αφού το
ΑΚΕ είχε ήδη αρχίσει να μετουσιώνεται σε δορυφόρο και παράρτημα του ΚΚΕ». 98
Παρότι ο κόσμος του κοινωνικού περιθωρίου είναι παραδοσιακά πιο επιρρεπής σε
ακραίες ιδέες, καθώς όπως επισημαίνει ο Γ. Αλεξάτος «στο υποπρολεταριάτο η βία
ανάγεται σε αυτοτελή αξία, κάτι που επιτρέπει την εύκολη αποδοχή μιας ιδεολογίας,
όπως η φασιστική, που θεμελιώνεται ακριβώς στην αναγνώριση της βίας ως τρόπου
ζωής»99, στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τη
διείσδυση της φασιστικής ιδεολογίας στον χώρο αυτό. Η συνύπαρξη του
υποπρολεταριάτου στις γειτονιές των πόλεων με την εργατική τάξη, καθώς και η
ευκαιριακή απασχόληση των πρώτων σε εργοστάσια και βιοτεχνίες, δημιουργούσε
δεσμούς και συμμαχίες ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους, των οποίων τα όρια συχνά
γίνονταν ασαφή.

3.4.

Ο ρόλος της εκκλησίας

Παρότι η Εκκλησία συμβάλλει συχνά στην αναπαραγωγή φαινομένων κοινωνικού
συντηρητισμού και κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου λειτούργησε σε άλλες –
καθολικές κυρίως – χώρες της Ευρώπης ως όργανο εκφασισμού της κοινωνίας,
ιδιαίτερα της μικροαστικής τάξης, στην Ελλάδα η σχέση του λαού με τη θρησκεία δεν
ευνόησε την εμφάνιση φασιστικών ιδεών.100
Παρά τον σαφή αντικομμουνιστικό προσανατολισμό της, η ελληνική Εκκλησία
απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση σε πολιτικά ζητήματα, για να μη δυσαρεστήσει ίσως
μια μεγάλη μερίδα πιστών από την εργατική τάξη. Παράλληλα, σε σύγκριση με
καθολικές χώρες, ο εκτάσεις γης που ανήκαν στην Εκκλησία ήταν εξαιρετικά
περιορισμένες, με αποτέλεσμα να μην προκαλούνται σοβαρές συγκρούσεις ανάμεσα
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σε αυτή και τους ακτήμονες αγρότες ή τους μικροϊδιοκτήτες, «ενώ οι συνθήκες ζωής
του λαϊκού κλήρου συνήθως δεν διέφεραν από αυτές του ποιμνίου του».101

4. Πολιτική: προετοιμάζοντας το έδαφος για τη δικτατορία

Η περίοδος του ελληνικού Μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη πολιτική
αστάθεια, την οποία προκαλούσε η κληρονομιά του χάσματος του Διχασμού ανάμεσα
σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς. Η πρακτική των «παραταξιακών» στρατιωτικών
κινημάτων να παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή, εγκαινιάστηκε, όπως είδαμε με το
Κίνημα της Εθνικής Άμυνας το 1917 και εδραιώθηκε μετά το 1922. Οι ένοπλες
δυνάμεις είχαν υποστεί αλλεπάλληλες εκκαθαρίσεις κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων ετών, με συνέπεια να παρατείνεται στο εσωτερικό του σώματος ο
κομματικός διχασμός, ο οποίος απέκτησε και θεσμική διάσταση. Όπως σημειώνει ο
ιστορικός Roderick Beaton:
Σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου η Ελλάδα στην πραγματικότητα είχε δύο σώματα ανώτερων
αξιωματικών, ενώ οι θέσεις αρκούσαν μόνο για ένα. Ο ανταγωνισμός δεν αφορούσε πια
πολιτικές προτιμήσεις, αλλά το να κρατήσει κάποιος τη θέση του ή να την ανακτήσει. Τα επόμενα
είκοσι χρόνια η πάλη για τη διατήρηση ή την ανάκτηση θέσεων πήρε τη μορφή σύγκρουσης
ανάμεσα στους υποστηρικτές της μοναρχίας και τους υποστηρικτές της αβασίλευτης
δημοκρατίας.102

Ταυτόχρονα, εμφανίστηκαν κοινωνικά αιτήματα, ως απόρροια της οικονομικής
εξαθλίωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία απαντήθηκαν
από την πλευρά του κράτους με συρρίκνωση των ατομικών και πολιτικών
δικαιωμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «κομμουνιστική απειλή», η οποία
στην πραγματικότητα δεν αποτελούσε εκείνη την εποχή πραγματικό κίνδυνο στην
ελληνική περίπτωση.
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Οι προσπάθειες «συγκρότησης μιας ιδεολογίας ικανής να εμπνεύσει την ίδια την
άρχουσα τάξη και να λειτουργήσει ηγεμονικά σε σχέση με τα ευρύτερα λαϊκά
στρώματα»103 ναυάγησαν, καθώς μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου,
τα κελεύσματα του επεκτατικού εθνικισμού, τα οποία ως τότε λειτουργούσαν
συγκολλητικά στην ελληνική κοινωνία, δεν είχαν πλέον διαταξική απήχηση. Άλλωστε,
υπήρχε η πρόθεση να περιοριστούν οι διεκδικήσεις των βετεράνων του πολέμου, οι
οποίοι επικαλούνταν την ιδιότητά τους αυτή προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα
αιτήματά τους. Οι Παλαιοί Πολεμιστές, όπως ονομάστηκαν, «με το επιχείρημα της
πολεμικής εμπειρίας και την εκπορευόμενη από αυτό ιδέα της ανταπόδοσης» άρχισαν
να συμμετέχουν μαζικά στην πολιτική ζωή των μεταπολεμικών ευρωπαϊκών κρατών
και «στελέχωσαν πολιτικά είτε τον συνδικαλισμό είτε τα πολιτικά κινήματα της
αριστεράς ή της δεξιάς».104 Οι Παλαιοί Πολεμιστές στην Ελλάδα στράφηκαν προς την
Αριστερά, σε αντίθεση με την Ιταλία και τη Γερμανία, όπου στήριξαν τον φασισμό.
Ταυτόχρονα, ο επεκτατικός εθνικισμός θα υπονόμευε την προσπάθεια διατήρησης των
ειρηνικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, όπως είδαμε παραπάνω, στο πλαίσιο της
νέας εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Έτσι, το πολιτειακό ζήτημα έσπευσε να
καλύψει το ιδεολογικό κενό, να δημιουργήσει μια νέα διαίρεση «δημοκρατικών» και
«βασιλοφρόνων» στη βάση της παλαιότερης, βενιζελικών – αντιβενιζελικών,
συνδέοντας τον κομματικό ανταγωνισμό με ένα θεμελιώδες θεσμικό ζήτημα, γεγονός
που υπονόμευσε την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και, τελικά, την ίδια τη
Δημοκρατία.

4.1.

Πραξικοπήματα και αβασίλευτη δημοκρατία

Την Επανάσταση του 1922 ακολούθησε τον Οκτώβριο του 1923 το αποτυχημένο
στρατιωτικό πραξικόπημα των Γ. Λεοναρδόπουλου, Π. Γαργαλίδη, με ενορχηστρωτή
τον Ιωάννη Μεταξά, το οποίο είχε στόχο την ανατροπή της βενιζελικής Επανάστασης.
Γιώργος Αλεξάτος, ό.π., σ. 57
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Με αφορμή αυτό, αποτάχθηκαν 1.284 αξιωματικοί από το στράτευμα με την κατηγορία
ότι υποστήριξαν το πραξικόπημα, ενώ διώξεις υπέστη και ο φιλοβασιλικός τύπος. Σε
ένδειξη διαμαρτυρίας ο Αντιβενιζελισμός απείχε από τις εκλογές για την ανάδειξη της
νέας Εθνοσυνέλευσης στις 16 Δεκεμβρίου του 1923. Μερικές μέρες αργότερα ο
βασιλιάς Γεώργιος αναχώρησε οικογενειακώς για το εξωτερικό και καθήκοντα
αντιβασιλέα ανέλαβε ο ναύαρχος Κουντουριώτης. Στις αρχές του 1924 ο Βενιζέλος
επέστρεψε ως εκλεγμένος πρωθυπουργός.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η κατάργηση της μοναρχίας από την κατά συντριπτική
πλειοψηφία βενιζελική Εθνοσυνέλευση τον Μάρτιο του 1924 δεν συνάντησε
αντίσταση. Με δημοψήφισμα τον Απρίλιο του ίδιου έτους, επικυρώθηκε η απόφαση
της Εθνοσυνέλευσης και η Ελλάδα απέκτησε επίσημα πολίτευμα αβασίλευτης
δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κατάρτιση του νέου
Συντάγματος.
Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα και
διέλυσε τη Δ’ Συντακτική Συνέλευση. «Σύμπτωμα της κρίσης των κοινοβουλευτικών
θεσμών που, έπειτα από αλλεπάλληλες παραβιάσεις μιας ολόκληρης δεκαετίας, είχαν
χάσει την παλαιά τους συνοχή και νομιμοποίηση»105 η δικτατορία του Παγκάλου
δανείστηκε στοιχεία εκφασισμού του κράτους από το ιταλικό πρότυπο, όπως ο
στρατιωτικός νόμος, η στρατιωτική αστυνομία, η λογοκρισία του τύπου και της τέχνης,
καθώς και οι φασιστικού τύπου παρελάσεις για εορτασμούς στο Παναθηναϊκό
Στάδιο.106Παρ’ όλα αυτά το παγκαλικό καθεστώς δεν κατάφερε να μετεξελιχθεί από
ψευδοφασιστικό σε φασιστικό. Ο ξένος τύπος μάλιστα θεωρούσε τον Κονδύλη, ο
οποίος ανέτρεψε με πραξικόπημα τον Πάγκαλο το 1926, περισσότερο φασίστα,107
παρότι

ο

πρώτος,

υποκύπτοντας

σε

πιέσεις,

αποκατέστησε

τελικά

τον

κοινοβουλευτισμό.
Ακολούθησε μια βραχύβια κυβέρνηση συνασπισμού το 1927, η «Οικουμενική», η
οποία όμως έπεσε στις αρχές του επόμενου έτους. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 3
Ιουνίου του 1927, δημοσιεύτηκε το Σύνταγμα της Β’ Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο
καθιέρωνε τον θεσμού του αιρετού αρχηγού του κράτους λαό και την ύπαρξη
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Γερουσίας, ως θεσμικό αντίβαρο απέναντι σε περιπτώσεις εχθρικών για τη δημοκρατία
πλειοψηφιών στη Βουλή.
«Η κατάσταση ήταν ευνοϊκή για να προβάλει ο ηλικιωμένος Βενιζέλος τον εαυτό του
ως μόνο ηγέτη που μπορούσε να ενώσει το διαιρεμένο έθνος».108 Το 1928 ανέλαβε και
πάλι την ηγεσία του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Το Αύγουστο του ίδιου έτους το
κόμμα του σε συνεργασία με άλλους βενιζελικούς σχηματισμούς πέτυχε σαρωτική
νίκη. Ο Βενιζελισμός κέρδισε 223 από τις 250 έδρες της Βουλής. «Ήταν η απαρχή της
μόνης σταθερής, δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης στην Ελλάδα στη διάρκεια του
Μεσοπολέμου».109

4.2.

Πρακτικές υπονόμευσης του κοινοβουλευτισμού και της
Δημοκρατίας

Η παράδοση πολιτικού αυταρχισμού που άφησε ο Εθνικός Διχασμός σε συνδυασμό με
τις έκτακτες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη Μικρασιατική Καταστροφή
και την οικονομική κρίση, δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη εφαρμογή του Συντάγματος
του 1927. Καθ’όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου παρατηρήθηκαν «συστηματικές
παραβιάσεις όχι μόνον του πνεύματος του νέου Συντάγματος, αλλά και του γράμματός
του».110Οι αντισυνταγματικές πρακτικές άνοιξαν την πόρτα στην κρατική αυθαιρεσία
και οδήγησαν στην κατάλυση του κοινοβουλευτισμού μερικά χρόνια αργότερα.
Το Σύνταγμα του 1927 ακολουθούσε το πρότυπο των φιλελεύθερων συνταγμάτων του
19ου αιώνα, το οποίο όμως δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί από άποψη ταχύτητας
και αποτελεσματικότητας στις ανάγκες του μεταπολεμικού κράτους του 20ού αιώνα.
Με το επιχείρημα αυτό και επικαλούμενος το προσφυγικό ζήτημα και την οικονομική
κρίση ο Βενιζέλος επεδίωξε την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος της
νομοθετικής. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη κατά την ίδια
περίοδο, ως συνέπειας της διεύρυνσης του ρόλου του κράτους στην πολιτική και
Roderick Beaton, ό.π., σ. 317
Στο ίδιο, σ. 317
110
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 267
108
109

72

οικονομική ζωή των χωρών. Το 1932 μάλιστα, ο Βενιζέλος εισηγήθηκε στη Βουλή την
εισαγωγή στο Σύνταγμα του 1927 ενός άρθρου αντίστοιχου με το άρθρο 48 του
Συντάγματος της Βαϊμάρης, ισχυριζόμενος πως «όταν η χώρα διατελεί εις όλως
εκτάκτους περιστάσεις, αι ατομικαί ελευθερίαι πρέπει να περιορίζονται εις το
προσήκον μέτρον»111 και ότι «το γερμανικόν Σύνταγμα της Βαϊμάρης […] προνοεί περί
της περιπτώσεως αυτής […], η χώρα είναι αδύνατον να κυβερνηθεί ομαλώς, άνευ
παρεισαγωγής διατάξεως αναλόγου προς την [του άρθρου 48]».112
Σε πολλές περιπτώσεις η νομοθετική λειτουργία γινόταν υπόθεση της εκτελεστικής
εξουσίας, η οποία έκανε κατάχρησή της αποφασίζοντας, χωρίς απαραίτητα τη
συγκατάθεση της Βουλής, ακόμη και για κρίσιμα πολιτικά ζητήματα όπως αυτό του
εκλογικού συστήματος, που γινόταν εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας,
προκειμένου να αποκομίσει εκλογικά οφέλη.
Εμφανέστερη ήταν η νόθευση του Συντάγματος στο πεδίο των ατομικών ελευθεριών
και δικαιωμάτων. Συνεχίζοντας την πρακτική υιοθέτησης αντισυνταγματικών
νομοθετημάτων με στόχο την αντιμετώπιση του πολιτικού αντιπάλου, η οποία ξεκίνησε
κατά τον Εθνικό Διχασμό, οι ηγεσίες του Μεσοπολέμου πήραν αυστηρά μέτρα για τη
δίωξη του φρονήματος – και όχι της αξιόποινης πράξης. Ένα από αυτά ήταν ο θεσμός
της διοικητικής εκτόπισης «υπόπτων» για πράξεις που έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια
τάξη και ασφάλεια, με απόφαση διοικητικών επιτροπών και όχι δικαστηρίων. Λίγο
αργότερα ακολούθησε και η ψήφιση του «πρώτου ευθέως αντικομμουνιστικού
νόμου»113, του Ιδιωνύμου, σύμφωνα με το οποίο τιμωρούνταν με φυλάκιση όσοι
επεδίωκαν την εφαρμογή ιδεών με στόχο τη βίαιη ανατροπή του κρατούντος
κοινωνικού συστήματος. Ανάλογοι νόμοι εφαρμόζονταν την ίδια εποχή και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία. Τόσο η διοικητική εκτόπιση όσο και το Ιδιώνυμο
– νόμοι που ποινικοποιούσαν το φρόνημα και όχι την πράξη – έθεταν στο στόχαστρο
τους οπαδούς του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικώς με σκοπό να περιορίσουν τη
συνδικαλιστική τους δράση.
Οι συστηματικές παραβιάσεις του Συντάγματος επισκίασαν τις επιτυχίες της
τελευταίας τετραετίας του Βενιζέλου (1928-1932) στην εξουσία, καθώς κλόνισαν τους

Πρακτικά Βουλής, συνεδρ. 21.5.1932, παράθεση στο: Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 284
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κοινοβουλευτικούς θεσμούς, οι οποίοι τελικά καταλύθηκαν οριστικά μερικά χρόνια
αργότερα από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου.

4.3.

Οι νέες ιδέες και οι εκφραστές τους

Η αλλαγή του πολιτεύματος δεν μπόρεσε να εκτονώσει τις αντίπαλες τάσεις της
ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής σκηνής. Στα ζητήματα που προκάλεσαν τον Εθνικό
Διχασμό και εμπόδιζαν τις διαδικασίες εθνικής ολοκλήρωσης, προστέθηκαν νέα, τα
οποία επηρεάζονταν από τις ιδεολογίες που εμφανίστηκαν εκείνη την εποχή στο
πολιτικό προσκήνιο. Οι εξελίξεις στο εξωτερικό επέδρασαν καταλυτικά στην ανάδυση
των νέων ιδεών.
Η άνοδος φασιστικών ή φιλοφασιστικών καθεστώτων-δορυφόρων προκάλεσε το
ενδιαφέρον μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως των φοιτητών, οι οποίοι, κατά
τον Γ. Αλεξάτο, υπήρξαν «η μόνη κοινωνικής κατηγορία στις γραμμές της οποίας
εμφανίστηκαν, με κάποια σταθερότητα και μαζικούς όρους, τάσεις φασιστικού
προσανατολισμού».114 Οι φοιτητές προέρχονταν κυρίως από τα μεσαία και ανώτερα
κοινωνικά στρώματα, επομένως συμμερίζονταν τις ιδεολογικές αναζητήσεις της
αστικής διανόησης, ήταν επηρεασμένοι από τις αντιλήψεις του συντηρητικού
πανεπιστημιακού κατεστημένου και επεδίωκαν την υπεράσπιση «των ταξικών τους
προνομίων, που ένιωθαν να απειλούνται από την άνοδο του εργατικού και του
κομμουνιστικού κινήματος».115 Ταυτόχρονα, γοητεύονταν από τις ιδέες του φασισμού
για τη γενναιότητα, τη βία και τη σημασία του ρόλου των νέων για την πραγμάτωση
του στόχου της εθνικής αναγέννησης. Κατά συνέπεια, πολλοί ήταν οι φοιτητές που
συσπειρώθηκαν γύρω από τον φιλοφασιστικό Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο (ΕΠΣ),
ο οποίος λειτούργησε στα 1929-1936 και είχε έντονη παρουσία σε πανεπιστήμια και
ανώτατες σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο ΕΠΣ είχε σαφή
αντικομμουνιστικό προσανατολισμό και «κατάφερε να αποτελέσει ισχυρό αντίβαρο
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Γιώργος Αλεξάτος, ό.π., σ. 81
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στην αυξανόμενη επιρροή της ΟΚΝΕ»116, της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών
Νεολαιών Ελλάδος, η οποία εξαιτίας της εργατικής της σύνθεσης, παρατήρησε αύξηση
της απήχησής της κατά τη δεκαετία του 1930 λόγω της στροφής της εργατικής τάξης
στην Αριστερά.
Σε γενικές γραμμές, στην Παλαιά Ελλάδα, με εξαίρεση τον ΕΠΣ, οι φασιστικές και
φιλοφασιστικές οργανώσεις παρέμειναν ελάχιστες σε όλη τη διάρκεια του
Μεσοπολέμου με περιορισμένη επιρροή και δραστηριότητα. Ωστόσο, στη Νέες Χώρες,
η έντονη παρουσία του αντισημιτικού βενιζελισμού, του αντικομμουνισμού, εξαιτίας
των θέσεων του ΚΚΕ για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη, αλλά και του εθνικισμού
ως απάντηση στην ύπαρξη των μειονοτήτων, συνέβαλε στην εμφάνιση και διάδοση
των φασιστικών ιδεών, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη.
Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν την μαζικοποίηση των φασιστικών και φιλοφασιστικών
οργανώσεων στις περιοχές αυτές. Πιο γνωστή και με έντονη δραστηριότητα ήταν η
Εθνική Ένωση «Ελλάς», η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 1927. Μέλη της ήταν
αποκλειστικά Έλληνες χριστιανοί. Η οργάνωση προπαγάνδιζε τις θέσεις της με αφίσες
και «κατήγγειλε πως πίσω από τα ‘‘ανθελληνικά σχέδια’’ των κομμουνιστών
βρίσκονταν οι Εβραίοι».117 Εντούτοις, ο αντισημιτικός και αντικομμουνιστικός
προσανατολισμός της ΕΕΕ δεν αποτελούν επαρκή στοιχεία για να χαρακτηριστεί η
οργάνωση ναζιστική, καθώς δεν έφτανε στην υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων περί
φυλετικής κατωτερότητας των Εβραίων. Η ΕΕΕ, μέχρι το 1934 αυτοπαρουσιαζόταν ως
οργάνωση με πατριωτικό χαρακτήρα, της οποίας σκοπός ήταν «η εξύψωσις του
εθνικού φρονήματος, η τόνωσις του θρησκευτικού συναισθήματος, η εδραίωσις των
θεμελίων της ελληνικής οικογένειας και η προστασία των εγχωρίων προϊόντων»118,
χωρίς όμως να έχει φιλοδοξίες συμμετοχής στην πολιτική. Οι θέσεις της είχαν ως
συνέπεια την προσέγγισή της από τον Βενιζελισμό, ο οποίος συγκάλυψε τη δράση της.
Έχοντας την υποστήριξη του κρατικού μηχανισμού, η ΕΕΕ μπόρεσε να επεκταθεί και
στην υπόλοιπη Ελλάδα συγκροτώντας παραρτήματα στα Γιάννενα, την Πάτρα και την
Αθήνα.
Η ΕΕΕ δεν στοχοποίησε μόνο το ΚΚΕ, αλλά το συνδικαλιστικό κίνημα γενικώς. Σε
συνεργασία με την αστυνομία οργάνωνε επιθέσεις σε απεργούς και γραφεία
Στο ίδιο, σ. 104
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συνδικαλιστών. Η συνεργασία της ΕΕΕ με το κράτος αποδεικνύει τις σχέσεις ανάμεσα
σε τμήματα του αστικού πολιτικού κόσμου και στον φασισμό, οι οποίες ωστόσο ήταν
κατά κανόνα συγκυριακές – με κύριο στόχο την καταστολή του ΚΚΕ και του εργατικού
κινήματος –, χωρίς να υπάρχει πραγματικά επιδίωξη συγκρότησης φασιστικού
κόμματος ή κινήματος από τους πολιτικούς.119
Η Οκτωβριανή Επανάσταση, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της μαρξιστικής θεωρίας
σε κράτος, συνέβαλε στην ανάπτυξη του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Το
1918 ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ), το οποίο το 1924
μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, προσχώρησε στην Κομιντέρν και
διαμορφώθηκε «σε τυπικά τριτοδιεθνιστικό ‘‘σταλινικό’’ κόμμα». 120 Το ΚΚΕ
κυριάρχησε μεταξύ των πολιτικών εκφράσεων του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα
λόγω της ανυπαρξίας σοσιαλδημοκρατικής παράδοσης στη χώρα και της ίδρυσης του
κόμματος μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Κατά τον Γ. Μαυρογορδάτο:
Γεννημένο την επαύριο της κατάληψης της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους και ίσως πρόωρα
για τις εγχώριες συνθήκες, το πρώτο σοσιαλιστικό κόμμα της χώρας γρήγορα βρέθηκε τελείως
εξαρτημένο από τη Μόσχα και μεταμορφώθηκε σε κομμουνιστικό κόμμα, τμήμα της ΚΔ, σε
μεγάλο βαθμό εξαιτίας της δικής του αδυναμίας και απειρίας.121

Η άτεγκτη προσκόλληση του ΚΚΕ στο σοβιετικό μοντέλο, η οποία συνεπαγόταν
αφενός την θέση του κόμματος υπέρ της απόσπασης της ελληνικής Μακεδονίας – της
οποίας το ελληνικό στοιχείο εκείνη την εποχή είχε φτάσει το 95% του συνολικού
πληθυσμού – με σκοπό τη δημιουργία ξεχωριστού κράτους για τους Σλαβομακεδόνες
και αφετέρου την κατ’αρχήν απόρριψη των εθνών και του εθνικισμού, οδήγησε το
κόμμα στην αυτοαπομόνωση, με τα εκλογικά ποσοστά του ιδιαίτερα χαμηλά και τα
μέλη του να μην ξεπερνούν τις 16.000.122
Ωστόσο, η επιρροή του στην πολιτική ζωή της χώρας υπήρξε σημαντική, καθώς το
ΚΚΕ ηγήθηκε ενός μικρού αριθμητικά, αλλά πολύ δυναμικού εργατικού κινήματος, το
οποίο δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην αντιπαράθεση των δύο παρατάξεων. «Αυτός
ίσως ήταν ο λόγος για τον οποίο αντιμετωπίστηκε αμείλικτα τόσο από τους
Βενιζελικούς όσο και από τους Αντιβενιζελικούς».123 Οι κρατικοί μηχανισμοί επιβολής
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της δημόσιας τάξης που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου για την
καταπολέμηση της κομμουνιστικής απειλής, στοχοποίησαν χιλιάδες ανθρώπους
προερχόμενους από τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τα
δημοκρατικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας ως απάντηση στην αυθαιρεσία
της εξουσίας, αλλά και μια αντικρατική λαϊκή ιδεολογία, την οποία ενίσχυε η αδυναμία
του κράτους να δώσει λύσεις στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα της περιόδου.
Μετά το 1935, όταν η Κομμουνιστική Διεθνής άλλαξε γραμμή λόγω της ανόδου του
Χίτλερ στην εξουσία ήδη από το 1933, το ΚΚΕ εγκατέλειψε την αρχική του στάση στο
ζήτημα της Μακεδονίας και έθεσε ως προτεραιότητα τον αντιφασιστικό αγώνα,
κατόπιν παρότρυνσης την Κομιντέρν για συγκρότηση αντιφασιστικών μετώπων.
Πράγματι, από το 1934 το ΚΚΕ συνεργάστηκε με το αγροτοσοσιαλιστικού
προσανατολισμού ΑΚΕ, καθώς και με το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΚΕ) με
στόχο την αντιμετώπιση του φασισμού, ενώ το 1936, λίγο πριν την επιβολή της
δικτατορίας του Μεταξά, συγκροτήθηκε το Λαϊκό Μέτωπο για τον ίδιο σκοπό. Στο
Λαϊκό Μέτωπο ενθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν και αστικές δημοκρατικές δυνάμεις
με κοινό στόχο την προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών
και τη δημιουργία ενός πλαισίου κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που θα άμβλυναν τις
κοινωνικές ανισότητες, «ώστε να αφαιρεθεί το πολιτικό και κοινωνικό έδαφος στο
οποίο στηρίζονταν οι δυνάμεις που απεργάζονταν τη φασιστική εκτροπή». 124 Το ΚΚΕ
επομένως εκείνη την εποχή δεν έθετε ως άμεσο ζήτημα την ανατροπή του κοινωνικού
συστήματος και την εγκαθίδρυση μιας δικτατορίας του προλεταριάτου. Η μετατόπιση
αυτή σε συνδυασμό με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα αύξησαν
την κομματική απήχηση του ΚΚΕ, με αποτέλεσμα να διογκωθεί η ανησυχία του
υπόλοιπου πολιτικού κόσμου για μια ενδεχόμενη ανατροπή του κρατούντος
κοινωνικού συστήματος.
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4.4. Προσπάθειες διείσδυσης ιταλικού φασισμού και
εθνικοσοσιαλισμού στην ελληνική κοινωνία και η στάση του
πολιτικού κόσμου

Στο πλαίσιο της νέας εξωτερικής πολιτικής της μετά την Καταστροφή, η Ελλάδα
προσπάθησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ιταλία. Προκειμένου να το
καταφέρει αυτό, η ελληνική πολιτεία έδειξε υποχωρητικότητα απέναντι στις
προσπάθειες της φασιστικής Ιταλίας να διεισδύσει οικονομικά και πολιτισμικά στην
ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις του Μεσοπολέμου τηρούσαν
ουδέτερη ή ανεκτική τουλάχιστον στάση απέναντι στο ζήτημα της κατάληψης των
Δωδεκανήσων από την Ιταλία, παρά την κατεξοχήν ελληνική πληθυσμιακή τους
σύσταση, γεγονός όμως που ενίσχυε τα αντι-ιταλικά αισθήματα της κοινής γνώμης
στην Ελλάδα.
Εντούτοις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις της επιρροής της φασιστικής προπαγάνδας στην
ελληνική κοινωνία και πολιτική. Τα σημαντικότερα κέντρα της διάδοσης φασιστικών
ιδεών στην Ελλάδα ήταν η Πάτρα και τα Επτάνησα, όπου υπήρχαν ιταλικές παροικίες
και η ιταλο-φασιστική παιδεία κυριαρχούσε, καθώς στις περιοχές αυτές υπήρχε
αξιόλογος αριθμός ιταλικών εκπαιδευτηρίων, στα οποία φοιτούσαν μάλιστα και
αρκετοί Έλληνες μαθητές. Ταυτόχρονα, ενεργό στην προπαγάνδιση των φασιστικών
ιδεών στα Επτάνησα έπαιζε και η τοπική Καθολική Εκκλησία, μέσω της
φιλανθρωπικής της δράσης, η οποία χαρακτηριζόταν από τις ελληνικές αρχές
«επιζήμια», καθώς ήταν αδύνατο να ελεγχθεί από το κράτος η ιδεολογική της επίδραση
στους άπορους γηγενείς.125
Ανάλογες προσπάθειες γίνονταν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν
επίσης συμπαγείς ιταλικές παροικίες. Η σταθερή παρουσία του ιταλικού φασισμού στις
πόλεις αυτές στο διάστημα 1924-1932 γίνεται αισθητή από τον αυξανόμενο αριθμό
Ιταλών και ιταλόφιλων, οι οποίοι ήταν μέλη ιταλικών φασιστικών οργανώσεων,
πήγαιναν σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και συμμετείχαν συχνά σε συγκεντρώσεις
και εκδηλώσεις φασιστικού περιεχομένου. Σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή του
αθηναϊκού Τύπου στην προπαγάνδιση των ιταλο-φασιστικών ιδεών, ενώ στα 1931-
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1932 αυξήθηκαν και οι διαφημιστικές καταχωρίσεις ιταλικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων σε εφημερίδες, οι οποίες απευθύνονταν και σε Έλληνες μαθητές.126
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η Ιταλία προσπάθησε να προσεταιριστεί το
εβραϊκό στοιχείο της πόλης στηρίζοντας εβραϊκές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, ενώ
παρατηρήθηκε τάση της ιταλικής κυβέρνησης να καταγράφει ως Ιταλούς τους
Ισπανοεβραίους-Σεραφαδίτες, οι οποίοι ήταν σαφώς περισσότεροι από τους ιταλικής
καταγωγής Εβραίους της πόλης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της
Ισπανίας, την οποία και εξέφρασε μέσω της πρεσβείας της.127
Υπό τις συνθήκες αυτές, το καλοκαίρι του 1928, η ιταλική πρεσβεία εκτιμούσε πως οι
συνθήκες ήταν ώριμες για της επιβολή μιας κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Ωστόσο
κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς οι κυβερνήσεις της πενταετίας 1928-1932, παρά την
τάση τους να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα, παρέμειναν
αφοσιωμένες στην αστικού τύπου δημοκρατία.128 Κατά τον Γ. Αλεξάτο:
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που οι Έλληνες πολιτικοί θαύμαζαν στο ιταλικό καθεστώς δεν
ήταν ούτε οι ιδεολογικές του αρχές ούτε ο ολοκληρωτικός χαρακτήρας. Όπως συνέβαινε και με
πάρα πολλούς αστούς πολιτικούς στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου, οι εκδηλώσεις θαυμασμού
προς τη φασιστική Ιταλία αφορούσαν συγκεκριμένα ζητήματα: την επιβολή της τάξης, την
αντιμετώπιση του κομμουνισμού και την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.129

Άλλωστε, ο λαϊκός δημοκρατισμός μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας, η
εχθρική στάση της κοινής γνώμης απέναντι στον επεκτατισμό της Ιταλίας και οι
κοινωνικές συμμαχίες των κατώτερων στρωμάτων, καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την
ανατροπή του πολιτεύματος «από τα κάτω» και την εγκαθίδρυση ενός φασιστικού
καθεστώτος ιταλικού τύπου.
Μολονότι ο πολιτικός κόσμος έβλεπε το καθεστώς και τις πρακτικές Μουσολίνι με
θαυμασμό, έστω και αν αυτό συνέβαινε για τους παραπάνω λόγους, το μεγαλύτερο
μέρος των αστών πολιτικών και του Τύπου που σχετιζόταν με αυτούς ήταν
επιφυλακτικό ή και εχθρικό απέναντι στη ναζιστική ιδεολογία και το NSDAP,
ιδιαίτερα πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ακόμα και βενιζελικές εφημερίδες με
φιλοφασιστικό προσανατολισμό κατήγγειλαν τις πρακτικές των εθνικοσοσιαλιστών
Στο ίδιο, σ. 193
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απέναντι στους κομμουνιστές και τους Εβραίους. Η εμφανώς αναθεωρητική στάση
της ναζιστικής Γερμανίας απέναντι στο εδαφικό status quo και τους συσχετισμούς
ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως διαμορφώθηκαν από τις συνθήκες ειρήνης του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλούσε ανησυχία στους Έλληνες πολιτικούς, καθώς, όπως
αναφέραμε παραπάνω, η χώρα είχε κάθε λόγο να επιδιώκει τη διατήρηση της νέας
διεθνούς τάξης. Παράλληλα, οι ιδέες του ναζιστικού καθεστώτος περί φυλετικής
ανωτερότητας του γερμανικού έθνους και ο ακραίος αντισημιτισμός και ρατσισμός
γενικότερα, «προκαλούσαν απέχθεια ακόμη και σε τμήματα του αστικού κόσμου που
[…] στήριζαν και ενθάρρυναν τις ελληνικές φασιστικές και φιλοφασιστικές
κινήσεις».130
Παρά την εχθρότητα της πλειονότητας των αστών πολιτικών απέναντι στον
εθνικοσοσιαλισμό, ο αντισημιτισμός της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα στη
Μακεδονία, αλλά και η στάση του ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια του
Βενιζελισμού στην εξουσία απέναντι στην εβραϊκή μειονότητα, δημιούργησε στους
Ιταλούς διπλωμάτες και δημοσιογράφους την εντύπωση πως ο ναζισμός είχε
σταθερότερα ερείσματα στην Ελλάδα σε σχέση με τον ιταλικό φασισμό. Θεωρούσαν
μάλιστα την ΕΕΕ εθνικοσοσιαλιστική και όχι φασιστική ή ακροδεξιά οργάνωση, ενώ
άλλες οργανώσεις που αυτοαποκαλούνταν φασιστικές, όπως ο Παμφοιτητικός
Σύλλογος, ήταν για τους Ιταλούς παρατηρητές «μάλλον ασήμαντες».131
Παράλληλα, «η γερμανική διπλωματία ήταν ‘‘ανοιχτή’’ στις ελληνικές διαμαρτυρίες
εναντίον του ‘‘αφελληνισμού’’ της Δωδεκανήσου»,132 γεγονός που ενίσχυε τον
φιλογερμανικό προσανατολισμό της ελληνικής κοινωνίας αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα
τον ιταλικό φασισμό.
Ο τομέας στον οποίο πράγματι η διείσδυση της Γερμανίας ήταν αδιαμφισβήτητη, ήταν
αυτός της οικονομίας. «Κατά την ιταλική εκτίμηση, το γερμανικό clearing άφηνε
τεράστιο πιστωτικό υπόλοιπο υπέρ της Ελλάδας και για να καλυφθεί εξανάγκαζε την
ελληνική οικονομία να προμηθεύεται από τη Γερμανία»133 προϊόντα τα οποία η αγορά
της δεύτερης είχε συμφέρον να εξάγει με αυθαίρετες συμψηφιστικές τιμές που η
Ελλάδα συνήθως δεν πλήρωνε σε μετατρέψιμο συνάλλαγμα, αλλά σε είδος.

Στο ίδιο, σ. 88
Δημήτρης Ε. Φιλιππής, ό.π., σ. 235
132
Στο ίδιο, σ. 236
133
Στο ίδιο, σ. 241
130
131

80

Εντούτοις, τόσο η Γερμανία όσο και η Ιταλία γνώριζαν ότι η Ελλάδα θα παρέμενε
προσδεμένη στο άρμα της Μεγάλης Βρετανίας, παρά τις προσπάθειές τους, ακόμη και
αν εγκαθιδρυόταν στην χώρα ένα φασιστικό ή φιλοφασιστικό καθεστώς. Οι εκτιμήσεις
τους δεν διαψεύστηκαν. Ο Μεταξάς, παρά την ιδεολογική συγγένεια του καθεστώτος
του με τον φασισμό, ακολούθησε ως επί το πλείστον φιλοβρετανική εξωτερική
πολιτική.134

4.5.

Στο δρόμο προς τη δικτατορία

Η τελευταία τετραετία του Βενιζέλου στην εξουσία αποτέλεσε μια παρένθεση
πολιτικής σταθερότητας. Ο Βενιζέλος κατάφερε να ελέγξει τις ένοπλες δυνάμεις και να
αποφύγει μια νέα παρέμβασή τους στην πολιτική στο διάστημα 1928-1932. Μετά την
παραίτησή του, ωστόσο, και τις νέες εκλογές του 1932 προέκυψε μια εύθραυστη
ισορροπία δυνάμεων στη Βουλή. Το αντιβενιζελικό Λαϊκό Κόμμα κατάφερε να
σχηματίσει βραχύβια κυβέρνηση. Προκηρύχθηκαν νέες εκλογές τον Μάρτιο του 1933,
τις οποίες κέρδισε ο Αντιβενιζελισμός. Μη αποδεχόμενος τη λαϊκή ετυμηγορία, ο
Νικόλαος Πλαστήρας – θαυμαστής του μουσολινικού καθεστώτος – επιχείρησε
πραξικόπημα την επομένη των εκλογών. Το εγχείρημα απέτυχε, καθώς δεν είχε την
υποστήριξη της στρατιωτικής, ούτε της πολιτικής ηγεσίας του Βενιζελισμού.135
Ο Τσαλδάρης, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος σχημάτισε νέα κυβέρνηση. Ακολούθησε
λίγους μήνες αργότερα δολοφονική απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου, γεγονός που
προκάλεσε αναζωπύρωση της πόλωσης μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Οι προσπάθειες
από μετριοπαθείς και των δύο πλευρών να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός και να
επανέλθει η κοινοβουλευτική ομαλότητα ναυάγησαν. «Η τελευταία καταστρεπτική
διασπάθιση των κοινοβουλευτικών μέσων υπήρξε, όπως φαίνεται καταλυτική για τη
στροφή του [Βενιζέλου] στα εξωκοινοβουλευτικά μέσα»136. Την 1η Μαρτίου του 1935
εκδηλώθηκε νέο – το τελευταίο – βενιζελικό στρατιωτικό κίνημα με σκοπό τη δήθεν
Στο ίδιο, σ. 244
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μετά το 1922: Η παράταση του Διχασμού, ό.π., σ. 65
136
Στο ίδιο, σ. 70
134
135

81

αποτροπή ενός φιλοβασιλικού πραξικοπήματος που θα καταργούσε τη δημοκρατία.137
Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ο πρώην βενιζελικός στρατιωτικός Κονδύλης με κίνημα
και νόθο δημοψήφισμα επανέφερε τον Γεώργιο Β’ στο θρόνο.
Η νέα κυβέρνηση προγραμμάτισε εκλογές τον Ιανουάριο του 1936, στις οποίες οι
βασιλικοί κέρδισαν 143 έδρες, οι δημοκρατικοί 141 και το ΚΚΕ 15, με αποτέλεσμα να
γίνει ο ρυθμιστής του πολιτικού σκηνικού. Μια τέτοια εξέλιξη όμως ήταν απαράδεκτη
για τους βασιλικούς και τον ίδιο τον Γεώργιο. Η χώρα βρισκόταν σε πολιτικό αδιέξοδο,
σημειώθηκαν κοινωνικές αναταραχές και απεργίες, ενώ οι εξελίξεις στο εξωτερικό «με
την εκδήλωση των φιλοπολεμικών διαθέσεων των χωρών που θα συγκροτήσουν
κατόπιν τον φασιστικό Άξονα»138 προκαλούσαν έντονη ανησυχία στους πολιτικούς και
των

δύο

αντίπαλων

παρατάξεων.

Σχηματίστηκε

κυβέρνηση,

στην

οποία

πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε ο Ιωάννης Μεταξάς. Ο βασιλιάς τον διόρισε
πρωθυπουργό – αγνοώντας τον συσχετισμό των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, καθώς
το κόμμα του Μεταξά είχε μόνο 7 από τις 300 έδρες της Βουλής. Παραδόξως, δύο
εβδομάδες αργότερα ο Μεταξάς πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη συντριπτική
πλειοψηφία της Βουλής. Όπως παρατηρεί ο R. Beaton:
Με αυτόν τον τρόπο οι βουλευτές των καθιερωμένων πολιτικών κομμάτων προχώρησαν πρόθυμα
σαν υπνοβάτες στην κατάργηση του δημοκρατικού θεσμού τον οποίο είχαν εκλεγεί να
υπηρετούν.139

Ενδεικτική της αδράνειας και της απουσίας λαϊκού ερείσματος του φασισμού στην
Ελλάδα είναι η ανυπαρξία φασιστικών και φιλοφασιστικών οργανώσεων κατά την
περίοδο αυτή, οι οποίες θα εκμεταλλεύονταν πολιτικά την κρίση, όπως συνέβη σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιθέτως, οι κοινωνικές κινητοποιήσεις ήταν συνδεδεμένες
με δημοκρατικά αιτήματα και στρέφονταν κατά της κρατικής καταστολής, «ενώ πολύ
σπάνια απουσιάζει

από […]

δημοσιεύματα, και

η σαφής

αντιφασιστική

τοποθέτηση».140
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VII. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου

Η ταραγμένη περίοδος του Μεσοπολέμου έκλεισε με την επιβολή δικτατορίας από τον
Ιωάννη Μεταξά σε συνεργασία με τον βασιλιά Γεώργιο Β’. Στις 4 Αυγούστου του
1936, την παραμονή της γενικής εικοσιτετράωρης απεργίας και με αφορμή το κίνδυνο
της βίαιης κατάληψης της εξουσίας από τους κομμουνιστές, ο Μεταξάς κατέλαβε την
εξουσία, διέλυσε όλα τα κόμματα – συμπεριλαμβανομένου και του δικού του – και
κατήργησε το Σύνταγμα. Το καθεστώς διατηρήθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 1941, οπότε
οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα.

1. Οι θέσεις της 4ης Αυγούστου

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου ήταν σαφώς ιδεολογικά στραμμένο προς τον φασισμό.
Τις ιδέες της δικτατορίας εξέφραζε κυρίως ο ίδιος ο Μεταξάς στηριζόμενος από έναν
αξιόλογο, για τα μέτρα της χώρας και της εποχής, προπαγανδιστικό μηχανισμό,
αποτελούμενο από πολιτικούς παράγοντες, δημοσιογράφους και ανθρώπους των
γραμμάτων και της τέχνης, στη διάθεση των οποίων τέθηκαν εφημερίδες, εκδοτικοί
οίκοι, εκδηλώσεις και μετά το 1938 ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο μοναδικός
στην Ελλάδα την περίοδο αυτή.141
Βασικές θέσεις του καθεστώτος ήταν ο αντικομμουνισμός και η – θεωρητική –
εναντίωση στον καπιταλισμό και την πλουτοκρατία. Το εθνικό συμφέρον εναγόταν σε
υπέρτατο σκοπό, για τον οποίο θα έπρεπε να θυσιάζονται ατομικές φιλοδοξίες και
επιδιώξεις πλουτισμού. Προϋπόθεση για την ικανοποίηση του εθνικού συμφέροντος,
ήταν η διασφάλιση της εθνικής ενότητας μέσω της εξόντωσης του «εσωτερικού
εχθρού», που με τις ιδέες και τις πράξεις του μπορεί να την υπονόμευε. Στο πλαίσιο
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αυτό, «δεν μπορεί να είναι ανεκτός ο κομμουνισμός, ο οποίος βασίζεται στην αρχή της
αντιπαράθεσης των κοινωνικών τάξεων».142
Καθοριστική σημασία, όπως γίνεται κατανοητό, είχε για τη δικτατορία του Μεταξά η
διαμόρφωση ενός κοινού εθνικού φρονήματος, το οποίο θα καθιστούσε το εθνικό
συμφέρον απώτερο και κοινό σκοπό όλων των ατόμων. Ωστόσο, το καθεστώς και οι
θεωρητικοί του απέφυγαν να δώσουν σαφή ορισμό του εθνικού συμφέροντος,
αφήνοντάς το τελικά να νοηματοδοτείται σε κάθε περίπτωση από τον ίδιο τον
δικτάτορα και το κράτος. Για τους πολίτες υπήρχε η απαίτηση απλώς να πειθαρχούν
στις επιταγές του εθνικού συμφέροντος, όπως αυτές εκφράζονταν από το καθεστώς.
Ο Μεταξάς δεν διέκρινε το έθνος από το κράτος. Αντιθέτως, όπως ο ιταλικός φασισμός,
θεωρούσε πως η προάσπιση του πρώτου μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη
δημιουργία ενός κορπορατίστικου κράτους, το οποίο και προωθήθηκε με την ονομασία
«Νέον Κράτος» από τους πρώτους κιόλας μήνες ζωής του καθεστώτος. Ταυτόχρονα,
όπως ο Χίτλερ αναφέρθηκε στο Τρίτο Γερμανικό Ράιχ και ο Μουσολίνι στην Τρίτη
Ρώμη, έτσι και ο Μεταξάς αναφέρθηκε στον «Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό», ως
συνέχεια του Αρχαίου Ελληνικού και του Βυζαντινού. Ο Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός
δεν αφορούσε τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά αποτελούσε μια μελλοντική προοπτική,
ενώ είχε ως πρότυπο τη μιλιταριστική Σπάρτη αντί για τη δημοκρατική Αθήνα της
αρχαιότητας. Μια κρίσιμη διαφορά όμως ανάμεσα στην ιδεολογία του Τρίτου
Ελληνικού Πολιτισμού με τις αντίστοιχες θεωρητικές κατασκευές του ιταλικού
φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού ήταν η αναφορές στο θρησκευτικό στοιχείο,
στην Ορθοδοξία, ως αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού εθνικισμού. Στον ιταλικό
φασισμό η θρησκεία περιοριζόταν συνήθως σε εργαλείο του καθεστώτος, ενώ η στάση
του εθνικοσοσιαλισμού απέναντι στην Καθολική και Ευαγγελική Εκκλησία
χαρακτηριζόταν από αναγκαστική ανοχή.143
Παρά τα ιδεολογικά δάνεια από τον ιταλικό φασισμό, η δικτατορία του Μεταξά, κατά
την εκτίμηση της Ρώμης δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί καθεστώς-δορυφόρος του
φασισμού. Οι αλληλοσυγκρουόμενοι εθνικισμοί των δύο χωρών απέκλειαν το
ενδεχόμενο μιας ελληνοϊταλικής συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, ενώ
ταυτόχρονα η αφοσίωση του δικτάτορα στον θεσμό της μοναρχίας και η φιλοεβραϊκή
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του στάση τον απομάκρυναν από τη ναζιστική ιδεολογία.144Σημαντική επίσης διαφορά
του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου σε σχέση με τον εθνικοσοσιαλισμό αποτελεί η
απουσία ρατσιστικών ιδεών στην ιδεολογία της πρώτου. Παρά τις συνεχείς αναφορές
από τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς στην ανωτερότητα του ελληνικού έθνους,
αυτή δεν εννοείται με όρους βιολογικούς-φυλετικούς, αλλά με όρους πολιτισμικούς.

2. Πρακτικές

Σύμφωνα με τον Thomas Gallant, «στην καλύτερη περίπτωση, η διακυβέρνησή του
[του Μεταξά] θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απολυταρχικός πατερναλισμός». 145 Το
καθεστώς ξεκίνησε ένα πρόγραμμα δημοσίων έργων, ψήφισε νόμους με σκοπό τη
ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και η
καθιέρωση του οκταώρου, ενώ διεύρυνε σημαντικά το σύστημα της κοινωνικής
ασφάλισης.
Ταυτόχρονα η δικτατορία έθεσε υπό τον πλήρη έλεγχό της τον Τύπο, κήρυξε
παράνομες τις απεργίες, κατήργησε τα εργατικά σωματεία και επέβαλε την
υποχρεωτική διαιτησία εργαζομένων-εργοδοτών, ενώ αντέγραψε από το ναζιστικό
καθεστώς τα Τάγματα Εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Τύπου
και Τουρισμού, το οποίο «παρά τον φαινομενικά αθώο τίτλο του, […] είχε ως πρότυπο
το διαβόητο Υπουργείο Προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκαίμπελς στο Βερολίνο».146
Ο Μεταξάς σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της
υπαίθρου αυτοπαρουσιαζόταν ως ο «Ηγέτης» τους, ενώ σε δημόσιες εκδηλώσεις και
ραδιοφωνικές εκπομπές εμφανιζόταν ως ο «Πρώτος Αγρότης» και «Πρώτος
Εργάτης».147 Η πιο αξιόλογη όμως απόπειρα προσέλκυσης των μαζών και
συγκρότησης μαζικού φασιστικού κινήματος έγινε με την ίδρυση της Εθνικής
Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΟΝ) τον Νοέμβριο του 1936, ως κρατικού οργανισμού με τον
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στόχο να μετεξελιχθεί σε φασιστικό κόμμα. Η ΕΟΝ ωστόσο δεν μαζικοποιήθηκε παρά
μόνον αφότου η ένταξη μαθητών και φοιτητών σε αυτή έγινε υποχρεωτική. «Αλλά και
για το μεγαλύτερο μέρος αυτών που συμμετείχαν, πλέον, στην οργάνωση η
υποχρεωτική ένταξη δεν σήμαινε και αποδοχή των ιδεολογικών αρχών του
καθεστώτος».148
Παρά τις προσπάθειες του Μεταξά για εφαρμογή του φασιστικού μοντέλου στην
Ελλάδα,

απουσίαζε

ένα

ολοκληρωμένο

σχέδιο

κρατικού

κορπορατισμού.

Διατηρήθηκαν σε γενικές γραμμές και παρά τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις οι
προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές δομές. Το «Νέον Κράτος» δεν είχε
εντυπωσιάσει από άποψη επιδόσεων, είχε όμως καταφέρει να επιβάλει τη «δημόσια
τάξη» καταστέλλοντας βίαια τις εργατικές κινητοποιήσεις, οι οποίες, κατά την
καθεστωτική προπαγάνδα, υπονόμευαν την κοινωνική ειρήνη. Οι ελάχιστες
αποτυχημένες απόπειρες για την ανατροπή του καθεστώτος το 1938 στην
πραγματικότητα ενίσχυσαν την αποφασιστικότητα και την αυστηρότητα της 4ης
Αυγούστου απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις.
Πράγματι, η δικτατορία από τα μέσα το 1938 επέδειξε ακόμα μεγαλύτερη σκληρότητα
και αποτελεσματικότητα στη δίωξη των εσωτερικών της αντιπάλων, ιδίως των
κομμουνιστών, των οποίων η απειλή είχε εξαρχής χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για την
κατάλυση του κοινοβουλευτισμού. Υπό τη διοίκηση του Υφυπουργού Δημοσίας
Ασφαλείας Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, η ενισχύθηκε η μυστική αστυνομία και δεκάδες
χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και υπέστησαν άγρια βασανιστήρια.
Προκειμένου να σωθούν, πολλοί αναγκάστηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας
για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από το καθεστώς για
να σπιλώσουν την υπόληψη των ανθρώπων αυτών. Οι πρακτικές αυτές, όπως
επισημαίνει ο R. Beaton:
[…] δεν ήταν καινούριες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, αλλά βασίζονταν σε μέτρα που είχαν
αρχίσει υπό τον Βενιζέλο […] Στην πραγματικότητα η συνέχεια ανάμεσα στην τετραετή περίοδο
σταθερής κοινοβουλευτικής εξουσίας υπό τον Βενιζέλο και στο αυταρχικό καθεστώς Μεταξά
είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι γίνεται συχνά αντιληπτό.

Η 4η Αυγούστου, συνεπής στην φιλοεβραϊκή παράδοση του Αντιβενιζελισμού,
εξασφάλισε προστασία στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι όπως είδαμε,
148
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υφίσταντο κατά την περίοδο του Βενιζελισμού στην εξουσία διώξεις που
οργανώνονταν κυρίως από την ΕΕΕ και συγκαλύπτονταν από τον κρατικό μηχανισμό.
Οι αντισημιτικές πρακτικές είχαν αρχίσει να υποχωρούν ήδη από το 1933 με την άνοδο
του Αντιβενιζελισμού στην εξουσία, εξαλείφθηκαν όμως κατά την περίοδο της
δικτατορίας του Μεταξά, «η οποία υπήρξε εχθρική απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση
σε βάρος των Εβραίων»149 και κατήργησε οριστικά την ΕΕΕ – όπως και όλες τις
υπόλοιπες φασιστικές και μη πολιτικές οργανώσεις.

3. Εξωτερική πολιτική και ο ρόλος του εθνικισμού

Η εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η 4η Αυγούστου αποτελεί συνέχεια της
βενιζελικής γεωπολιτικής στρατηγικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Αν και εθνικιστής, ο Μεταξάς δεν πρόβαλε επεκτατικές
αξιώσεις. Ακόμα και για ζητήματα που εκκρεμούσαν, όπως το Κυπριακό, το
Δωδεκανησιακό και της Βόρειας Ηπείρου, οι αναφορές του καθεστώτος στους
«αλύτρωτους» Έλληνες των περιοχών αυτών είχαν αφηρημένο χαρακτήρα
«προσμονής της εθνικής ολοκλήρωσης κάπου στο μέλλον και ως συνέπεια, μάλλον
ειρηνικών, διπλωματικών διευθετήσεων».150
Με τις πληγές από τη Μικρασιατική Καταστροφή ακόμη πρόσφατες, ο Μεταξάς
επεδίωξε τη διατήρηση της πολιτικής ειρηνικής γειτνίασης, ιδιαίτερα με τη φασιστική
Ιταλία, της οποίας οι επεκτατικές βλέψεις στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μετά το 1935
ήταν εντελώς απροκάλυπτες. Ο Μεταξάς άλλωστε είχε εναντιωθεί και στον πόλεμο της
Μικράς Ασίας, υποστηρίζοντας τη θέση της μικρής αλλά σταθερής Ελλάδας.
Η διαρκώς αυξανόμενη ιταλική απειλή καθιστούσε αναγκαία τη σύναψη συμμαχίας
ανάμεσα στην Ελλάδα και κάποια χώρα που θα ήταν σε θέση να ανασχέσει τον ιταλικό
εθνικισμό. Η μοναδική δύναμη εκείνη την εποχή που θα μπορούσε να καταφέρει κάτι
τέτοιο ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Ο Μεταξάς φρόντισε πράγματι να προτείνει
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προληπτική συμμαχία στη Μεγάλη Βρετανία, αναγνωρίζοντας πως το εθνικό
συμφέρον ήταν εξαρτημένο από αυτή τη – φιλελεύθερη – δύναμη. Την άποψη αυτή
συμμεριζόταν και ο βασιλιάς Γεώργιος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εξορίας του είχε
βρεθεί στην Αγγλία και εκεί είχε αποκτήσει φιλικές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια.
Και οι δύο ανώτατοι φορείς εξουσίας του καθεστώτος λοιπόν ήταν σύμφωνοι για τον
προσανατολισμό που θα έπρεπε να υιοθετήσει η Ελλάδα. Πέρα από ιδεολογικές
αγκυλώσεις, ο Μεταξάς και η κυβέρνησή του ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τη
χρησιμότητα της σταθερής φιλοβρετανικής εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
Στο πλαίσιο της αποφυγής εντάσεων με τις γειτονικές χώρες το ελληνικό κράτος
διατήρησε την ίδια στάση και απέναντι στις μειονότητες. Ωστόσο, κατά την περίοδο
της δικτατορίας εντάθηκαν οι προσπάθειες για εξελληνισμό των σλαβόφωνων
Μακεδόνων, μέσω επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση δημόσιας χρήσης της γλώσσας
τους. Οι διώξεις αυτές είχαν σκοπό να εμποδίσουν τον προσεταιρισμό των μειονοτήτων
αυτών από τη Βουλγαρία. Παράλληλα, η ένταξη πολλών Σλαβομακεδόνων στο ΚΚΕ,
εν μέρει λόγω της θέσης του για τη Μακεδονία, υπήρξε επίσης αιτία δίωξής τους, στο
πλαίσιο όμως του αντικομμουνιστικού αγώνα και όχι εξαιτίας κάποιας αντίληψης περί
δήθεν φυλετικής ανωτερότητας.

4. Ο χαρακτήρας της 4ης Αυγούστου

Όπως επισημαίνει ο Γ. Μαυρογορδάτος:
Η ονομασία του καθεστώτος μόνο από την ημερομηνία επιβολής του (4η Αυγούστου) μαρτυρεί
την αδυναμία να (αυτο)χαρακτηριστεί με ουσιαστικότερο τρόπο. Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ η
φιλοδοξία να γίνει ολοκληρωτικό καθεστώς κατά το πρότυπο των σύγχρονών του φασιστικών
καθεστώτων.

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Γ. Αλεξάτος:
Ανεξαρτήτως των όποιων προθέσεων του Μεταξά και κάποιων από τους συνεργάτες του, η 4η
Αυγούστου ήταν ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, μια δικτατορία του βασιλιά Γεωργίου, με
88

ρητορική φασιστική, με αντιγραφή ιδεολογικών διακηρύξεων, συμβόλων και πρακτικών από τον
φασισμό της Ιταλίας και τον ναζισμό της Γερμανίας, αλλά φασιστικό καθεστώς δεν ήταν.151

Η Ελλάδα ακολούθησε τον ευρωπαϊκό κανόνα του ολοκληρωτισμού της δεκαετίας του
1930. Όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, το συγκεντρωτικό κράτος που
αναδείχθηκε ως απάντηση στη μεταπολεμική κρίση, ευνόησε την άνοδο
αντικοινοβουλευτικών δυνάμεων στην εξουσία. Επιβεβλημένη «από τα πάνω», χωρίς
λαϊκά ερείσματα, η δικτατορία του Μεταξά ήταν περισσότερο συνέπεια πολιτικών –
της διολίσθησης στον αυταρχισμό με την ταυτόχρονη εργαλειοποίηση του
Συντάγματος – παρά κοινωνικοοικονομικών αιτίων. Η 4η Αυγούστου δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί, παρά τα ιδεολογικά της δάνεια, φασιστικό καθεστώς. «Η αποτυχία της
θα πρέπει προπάντων να αποδοθεί στον δισυπόστατο χαρακτήρα της, ο οποίος την
εμπόδισε να μετεξελιχθεί σε φασιστικό καθεστώς stricto sensu».152 Ο δυναμικός ρόλος
του βασιλιά στη δικτατορία, τον οποίο υποστήριζε αφενός ο στρατός και αφετέρου η
Μεγάλη Βρετανία, ήταν ασύμβατος με τον φασισμό. Ως δύναμη που περιφρονεί τους
παραδοσιακούς πολιτικούς θεσμούς, ο φασισμός δεν μπορεί να συνυπάρξει μαζί τους,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θεσμούς των οποίων η εξουσία είναι εκ των πραγμάτων
ανεξέλεγκτη – όπως είναι η εξουσία του βασιλιά. Παράλληλα, η φασιστική ιδεολογία
προβλέπει την ύπαρξη ενός αυτοδημιούργητου χαρισματικού ηγέτη, ικανού να
καθοδηγήσει τις μάζες. Στην περίπτωση της 4ης Αυγούστου, ούτε ο Γεώργιος, ως εξ
αίματος κληρονόμος του αξιώματος του αρχηγού του κράτους, ούτε ο Μεταξάς, ως
ελάχιστα δημοφιλής πολιτικός, που δεν κατάφερε ποτέ να προσελκύσει τα ευρύτερα
λαϊκά στρώματα, ήταν σε θέση να αναλάβουν τον ρόλο του φασίστα ηγέτη.153
Άλλος ένας παράγοντας που δεν επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της δικτατορίας της 4ης
Αυγούστου ως φασιστικής είναι η απουσία φασιστικού κόμματος ή κινήματος στην
ελληνική περίπτωση. Παρότι έγιναν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση από την
πλευρά του Μεταξά, προσέκρουσαν σε διάφορα εμπόδια, όπως η αρνητική στάση
αφενός του Γεωργίου απέναντι σε μια τέτοια προοπτική – καθώς θα μειωνόταν η δική
του εξουσία και επιρροή – και αφετέρου της ελληνικής κοινωνίας, η οποία παρά τις
αμείλικτες διώξεις και την αναστολή των πολιτικών και ατομικών της ελευθεριών στο
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όνομα του εθνικού συμφέροντος, παρέμεινε στην πλειοψηφία της προσηλωμένη στα
δημοκρατικά ιδεώδη.
Βασικός υποστηρικτής της δικτατορίας ήταν το φιλοβασιλικό τμήμα των ενόπλων
δυνάμεων, το οποίο είχε καταλάβει τα πιο σημαντικά αξιώματα στον στρατό μετά τις
εκκαθαρίσεις βενιζελικών που ακολούθησαν το αποτυχημένο κίνημα του Μαρτίου του
1935. Αυτή η μερίδα στρατιωτικών ήταν υπεύθυνη για την παλινόρθωση και με την
παρουσία της διασφάλιζε τη συνέχεια του καθεστώτος, χωρίς όμως να αναλαμβάνει
θέσεις εξουσίας σε αυτό, συνεχίζοντας έτσι την πρακτική που ξεκίνησε από το Γουδί
το 1909.
Παρά το ότι ο στρατός, αντί για τον λαό, αποτελούσε το έρεισμα της 4ης Αυγούστου,
οι αντιστάσεις της κοινωνίας απέναντι στη δικτατορία υπήρξαν μάλλον αδύναμες. Στο
μεγαλύτερο μέρος του ο αστισμός, οι οποίος δεν ταυτιζόταν απαραίτητα με τον
αντικοινοβουλευτισμό της 4ης Αυγούστου, στήριξε το καθεστώς ή έστω κράτησε
ανεκτική στάση απέναντί του. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ιδεολογική
συνέχεια και συνέπεια που παρουσίασε η δικτατορία σε σχέση με τις υπόλοιπες
κυβερνήσεις του Μεσοπολέμου σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν
παραδοσιακές αντιλήψεις και αξίες της ελληνικής κοινωνίας, όπως η πατρίδα, η
οικογένεια και η θρησκεία. Ταυτόχρονα, οι αντικομμουνιστικές διακηρύξεις του
καθεστώτος, αλλά και οι αποφασιστικές πρακτικές που τις συνόδευαν εξασφάλισαν
την υποστήριξη του μεγαλύτερου τμήματος του ελληνικού κεφαλαίου, το οποίο
επιθυμούσε να απαλλαγεί οριστικά από την κομμουνιστική απειλή και τη
συνδικαλιστική δράση των εργατών. Στο ίδιο πλαίσιο, το ισχυρό εφοπλιστικό κεφάλαιο
στήριξε τη δικτατορία. Άλλωστε η πολιτική του Μεταξά, παρά τις αντιδιεθνιστικές και
αντικομμουνιστικές του διακηρύξεις, να καλύπτει πολιτικά το ελληνικό λαθρεμπόριο
όπλων από τη Σοβιετική Ένωση στην Ισπανία, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες της
φασιστικής Ιταλίας, ευνοούσε τους εφοπλιστές.
Οι διανοούμενοι και οι καλλιτέχνες επίσης, σε μεγάλο βαθμό ανέχτηκαν το καθεστώς.
Τα λαϊκά στρώματα και ο κόσμος του περιθωρίου, εξαναγκάστηκαν, υπό συνθήκες
ανέχειας, να στηρίξουν της 4η Αυγούστου συμμετέχοντας σε φασιστικές εκδηλώσεις
και στα βραχύβια Τάγματα Εργασίας. Ωστόσο, η συμμετοχή τους αυτή ήταν προϊόν
φόβου για την απώλεια της εργασίας τους ή τη δίωξή τους από την αστυνομία του
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Μανιαδάκη.154 Ο κόσμος αυτός βρήκε διέξοδο στα ρεμπέτικα τραγούδια, μέσο
έκφρασης αρχικά των προσφύγων, το οποίο στη συνέχεια διαδόθηκε και έγινε τμήμα
της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, παρά τη δυσαρέσκεια και του Μεταξά, ο
οποίος ταύτιζε το μπουζούκι του ρεμπέτικου τραγουδιού, «τόσο με το ‘‘τουρκικό’’
παρελθόν όσο και με την εγκληματικότητα του υποκόσμου», με αποτέλεσμα να το
θεωρήσει «ανατρεπτικό σύμβολο».155
Η δυνατότητα να εκφράσει η ελληνική κοινωνία τα αντιφασιστικά της αισθήματα, σε
συνδυασμό με την πρόθεση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα και της εθνική
της ανεξαρτησία στο πλαίσιο ενός λαϊκού πατριωτισμού δόθηκε κατά τη δύση της 4ης
Αυγούστου με την επίθεση της φασιστικής Ιταλίας προς την Ελλάδα. Προετοιμασμένος
για το ενδεχόμενο ενός νέου ευρωπαϊκού πολέμου, ο Μεταξάς είχε στραφεί προς τη
Μεγάλη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Βενιζέλος περίπου είκοσι χρόνια νωρίτερα.
Όταν στις 28 Οκτωβρίου του 1940 ήρθε το τελεσίγραφο από την Ιταλία, «‘‘Σαν έτοιμος
από καιρό’’ ο Μεταξάς επωμίστηκε ανενδοίαστα την ιστορική ευθύνη του ΟΧΙ»,156
μιλώντας εξ ονόματος του συνόλου του ελληνικού λαού, ο οποίος για πρώτη φορά τον
ακολούθησε σύσσωμος.157
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VIII. Καταληκτικά: Συμπεράσματα και παρατηρήσεις για την ελληνική
περίπτωση

Στην Ελλάδα των πρώτων ετών του 20ού αιώνα ο εθνικισμός με αίτημα την εθνική
ολοκλήρωση, δηλαδή την οικοδόμηση ενός εθνικού κράτους δυτικών προδιαγραφών
μέσω διαφόρων ειρηνικών και μη διεργασιών, πρωταγωνίστησε ιδεολογικά στην
πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η Μεγάλη Ιδέα, το κυρίαρχο πολιτικό δόγμα
μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή, αποτελούσε την έκφραση του επεκτατικού
εθνικισμού του ελληνικού κράτους, ο οποίος όπως διακήρυσσε έθετε ως στόχο την
απελευθέρωση του αλύτρωτου Ελληνισμού. Η ταυτότητα του Ελληνισμού στηριζόταν,
όπως είδαμε, σε στοιχεία όπως η θρησκεία, η γλώσσα και το ένδοξο αρχαιοελληνικό
παρελθόν. Ως εκ τούτου, ο χαρακτήρας του ελληνικού εθνικισμού ήταν σε μεγάλο
βαθμό πολιτισμικός. Εντούτοις, η χρήση της Μεγάλης Ιδέας από τον Βενιζελισμό,
προσέδωσε στον ελληνικό εθνικισμό και πολιτικά χαρακτηριστικά. Σκοπός ήταν η
συγκρότηση ισχυρού εκσυγχρονισμένου – δηλαδή εξευρωπαϊσμένου –

εθνικού

κράτους, που, πέρα από το επιχείρημα μιας αφηρημένης πολιτισμικής συγγένειας, θα
παρείχε πολιτικά και οικονομικά κίνητρα στα μέλη του έθνους, για να επιδιώκουν τη
συμμετοχή τους στην πολιτική κοινότητα αυτή. Η ερμηνεία αυτή για τον εθνικισμό δεν
έβρισκε σύμφωνο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο διαπνεόταν από
ρομαντικά πατριωτικά ιδεώδη και ήταν προσκολλημένο στο βυζαντινό παρελθόν, το
οποίο εκείνη την εποχή δεν ενσάρκωνε ο Βενιζέλος, αλλά ο βασιλιάς.
Όπως είδαμε, η διαφωνία γύρω από τον χαρακτήρα του εθνικισμού, η οποία στην
τελική ήταν διαφωνία για το ποιος ήταν κατάλληλος να αναλάβει την ευθύνη – και τα
οφέλη – της εκπλήρωσης του εθνικού οράματος και η οποία οδήγησε τελικά σε
εμφύλια διαμάχη, τον Εθνικό Διχασμό, είναι αναμενόμενη εξέλιξη κατά τη διάρκεια
των προσπαθειών πραγμάτωσης της εθνικής ολοκλήρωσης, καθώς τα αντίπαλα
συμφέροντα εντός του εθνικού κράτους αναπόφευκτα συγκρούονται.
Η Μικρασιατική Καταστροφή προκάλεσε την οριστική πτώση της Μεγάλης Ιδέας,
χωρίς ωστόσο αυτή να συνεπάγεται το τέλος του ελληνικού εθνικισμού, αλλά μια
σημαντική αλλαγή στο περιεχόμενο και τους στόχους του. Νέο όραμα του εθνικισμού
του Βενιζελισμού ήταν ο αστικός εκσυγχρονισμός, η διατήρηση του εδαφικού
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καθεστώτος, όπως διαμορφώθηκε μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης και η διασφάλιση της
εθνικής ανεξαρτησίας. Από την άλλη, ο αντιδραστικός ρομαντικός εθνικισμός του
φιλοβασιλικού

Αντιβενιζελισμού

περιορίστηκε σε

μια λογική πολιτισμικής

περιχαράκωσης με σκοπό τη διατήρηση της «καθαρότητας» της ελληνικής εθνικής
ταυτότητας, μακριά από τις επιρροές του προσφυγικού κόσμου.
Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσλήψεις του εθνικισμού, η ελληνική κοινωνία
σεβόταν την έννοια του έθνους, σε αντίθεση με την έννοια του κράτους, το οποίο
αντιμετωπιζόταν συχνά με καχυποψία και απαξίωση. Αυτή η λαϊκή αντικρατική
ιδεολογία είναι και ένας από τους λόγους που οι ιδέες του φασισμού περί
κορπορατίστικου κρατικού μοντέλου δεν γνώρισαν ιδιαίτερη απήχηση στην Ελλάδα.
Επιπλέον, το αντιπολεμικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την κατάρρευση του
μικρασιατικού μετώπου που σήμανε το τέλος της δεκαετούς πολεμικής περιπέτειας της
χώρας δεν ευνόησε την ανάπτυξη των φασιστικού κινήματος, καθώς τα τραύματα του
πολέμου ήταν ακόμα πρόσφατα και η φιλοπολεμική ρητορική του φασισμού δεν
μπορούσε να παρασύρει την κοινή γνώμη. Στη φιλειρηνική διάθεση της ελληνικής
κοινωνίας συνέβαλε και η ανάγκη αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Το
τεράστιο έργο της αποκατάστασης και αφομοίωσης των προσφύγων αποτέλεσε ένα
από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ελληνικού κράτους εν καιρώ ειρήνης.
Άλλος ένας παράγοντας μη επικράτησης του φασισμού ήταν οι παραδοσιακές σχέσεις
προστασίας-πελατείας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, οι οποίες εμπόδιζαν την
εκδήλωση σοβαρών κοινωνικών εντάσεων που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί
πολιτικά ο φασισμός. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1930 όμως, κατά την
οποία διερράγησαν οι σχέσεις ανάμεσα σε λαό και πολιτικούς, δεν υπήρξαν σημαντικές
κοινωνικές αντιπαλότητες εξαιτίας αφενός των συμμαχιών ανάμεσα στα κατώτερα
λαϊκά στρώματα μικροϊδιοκτητών, εργατών και αγροτών και αφετέρου της
διευρυμένης δυνατότητας κοινωνικής ανέλιξης στην Ελλάδα μέσω της εκπαίδευσης –
και της απόκτησης μιας θέσης στο δημόσιο – ή μέσω της απόκτησης μικρής
ιδιοκτησίας. Τα ελληνικά λαϊκά στρώματα δεν ένιωθαν τόσο εγκλωβισμένα στην
κοινωνική τους θέση, όσο τα αντίστοιχα στρώματα άλλων χωρών, στις οποίες και
μπόρεσε για τον λόγο αυτό να αποκτήσει ο φασισμός λαϊκά ερείσματα.
Ο δημοκρατισμός της ελληνικής κοινωνίας ως απάντηση στην αναστολή των
ελευθεριών της από το συγκεντρωτικό κράτος, η αλληλεγγύη της απέναντι στην
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εργατική τάξη κατά της οποίας το κράτος εξαπέλυε συνεχώς επιθέσεις είτε μέσω της
οικονομικής του πολιτικής, είτε μέσω των προσπαθειών του για πάταξη του
συνδικαλιστικού κινήματος και ο μη παρεμβατικός ρόλος της ελληνικής Εκκλησίας –
τουλάχιστον ανοιχτά και σε θέματα πολιτικής – υπήρξαν αιτίες της μη αποδοχής των
φασιστικών ιδεών από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, η σύγκρουση του
ελληνικού εθνικισμού με τον ιταλικό φασιστικό επεκτατισμό, ο οποίος επεδίωκε τη
«μετατροπή της Μεσογείου σε ιταλική λίμνη»158, δεν επέτρεψε την αποδοχή και
διάδοση του ιταλικού φασισμού στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει ο Άγγελος Ελεφάντης,
«η Ελλάδα της δεκαετίας του ’30 δικτατορεύεται, δικτατοροκρατείται, αλλά δεν
φασιστικοποιείται… Ο φασισμός δεν πέρασε στην Ελλάδα του μεσοπολέμου».159
Ο ρόλος του στρατού ήταν επίσης καθοριστικός για τη μη επικράτηση του φασισμού.
Παρά την τάση στρατιωτικοποίησης της πολιτικής με σειρά παρεμβάσεων
παραταξιακών

στρατιωτικών

κινημάτων,

ο

στρατός

αναγνώριζε

πως

οι

εξωκοινοβουλευτικές λύσεις μπορούσαν να είναι μόνο προσωρινές με στόχο τη
σταθεροποίηση και εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Ο στρατός περιοριζόταν
επομένως καθ’όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στο να στηρίζει ή να ανατρέπει
κυβερνήσεις, χωρίς να αναλαμβάνει ο ίδιος την ηγεσία της χώρας.
Όπως είδαμε, ακόμα και η δικτατορία του Μεταξά, η οποία επιχείρησε ανοιχτά τον
εκφασισμό της χώρας, απέτυχε. Σε μια σπάνια στιγμή εθνικής συνεννόησης, ως
αποτέλεσμα της αφύπνισης του πατριωτικού φρονήματός του – το οποίο ελάχιστη
σχέση είχε με τις παρελάσεις φασιστικού τύπου του Μεταξά και τις γενικότερες
διακηρύξεις του για τη σημασία του κοινού εθνικού φρονήματος με στόχο την
προάσπιση του ανωτάτου όλων εθνικού συμφέροντος –, ο ελληνικός λαός με το ηχηρό
του «Όχι» πήρε σαφή θέση απέναντι στον φασισμό. Ωστόσο, το κλίμα εθνικής
ομόνοιας δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ. Αυτή όμως είναι μια άλλη ιστορία…

Δημήτρης Ε. Φιλιππής, ό.π., σ. 250
Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. ΚΚΕ και αστισμός στο μεσοπόλεμο, σ.
201, όπως παρατίθεται στο: Γιώργος Αλεξάτος, ό.π., σ. 149
158
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